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مقدمة

ع�جلت امل��س�عات الثنتي ع�رش التي تتناولها �سل�سلة »�سيف الروح« كي 

ا عن م��س�ع كتابي معني، ولكي 
ًّ
اإر�سادي ا 

ً
يك�ن كلٌّ منها »مبفرده« كتاب

ت 
ُّ
ا« يف ال�قت نف�سه حلقًة من الدرا�سات التي ت�ساعدك على التثب

ً
تك�ن »مع

 اأعمق. 
ٍ
ك لتعليم الآخرين كي يعرف�ا الله ومقا�سده ب�س�رة

ُّ
يف اخلدمة، وتعد

اإىل  ي�سري  منها  وكلٌّ  البع�س  ببع�سها  ع�رش  الثنتي  امل��س�عات  ترتبط 

ىل درا�ستها  ا ب�س�رة اأ�سا�سية. لذلك �س�ف حتتاج اإ
ً
الآخر. وهي متداخلة مع

ا اإذا اأردت اأن ت�ست�عب ال�س�رة الكاملة »للكلمة والروح«. ومع ذلك، فكل 
ً
مع

م��س�ع ه� وحدة درا�سية كاملة ومكتملة فيما عدا هذا الكتاب.

ي�س�ع النا�رشي، امل�سيح، الرب املخلِّ�س، ابن الله احلي ي�س�د �سخ�سه كلَّ 

 جتعل من امل�ستحيل و�سف كمال طبيعته وعمله يف 
ٍ
الأ�سفار املقد�سة لدرجة

كتاب قليل ال�سفحات كهذا. 

منا  اإ ال�سل�سلة  هذه  يف  نتناولها  التي  ع�رش  الثنتي  امل��س�عات  كل  اإن 

البن الذي ه� نف�سه كلمة الله. على �سبيل املثال، در�سنا تعاليمه  هي عن 

الفعالة«  »ال�سالة  كتاب  يف  �سالته  وحياة  الله«  لك 
ُ
»م كتاب  يف  املقد�سة 

وخدمته الأر�سية يف كتاب »اخلدمة امُلنقادة بالروح« واإر�ساليته التب�سريية 

ل بينه وبني الآب والروح 
َ
يف كتاب »ال��س�ل للتائهني« والعتماد امُلتباد

الرغم من  الآب« وهكذا. وعلى  الثالثة يف كتاب »معرفة  الأقانيم  اإطار  يف 

اأنك  اإل  البن هذه يف هذا الكتاب،  اأننا نتناول كل جانب من ج�انب حياة 

�ستحتاج اإىل درا�ستها بعمق يف الكتب الأخرى من ال�سل�سلة. 
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 Salvation« كتاب  يف  العظيم  البن  ق�سد  نتناول  اأننا  ذلك  من  والأهم 

كتاب  جانب  ىل  اإ الكتاب  هذا  تدر�س  اأن  ال�رشوري  من  لذلك   .»by Grace
»Salvation by Grace«، حيث لن تدرك كمال اإر�سالية البن دون درا�سة 

ا. 
ً
الكتابني مع

نهتم يف هذا الكتاب مبعرفة »من ه� البن« اأكرث من معرفة »ما الذي فعله«، 

حيث نغطي هذه اجلزئية يف كتاب اآخر. كما نركز على �رش طبيعته الإلهية 

اأحداث  وتفرد  �سخ�سه  د 
ُّ
تفر ونتناول  الكاملة.  الإن�سانية  وطبيعته  الكاملة 

حياته وعالقته العاملة مع الآب والروح. ونتاأمل يف ال�سليب بالطريقة التي 

حتدثت بها عنه الب�سائر الأربع. 

ىل درا�سة كلمة الله  قني اإ
ِّ
ه للم�ؤمنني املت�س�

َّ
»معرفة البن« ه� كتاب م�ج

ب�سيط،  جنار  اأبناء  اأحد  ه�  النا�رشي  ي�س�ع  يك�ن  اأن  ميكن  كيف  ملعرفة 

للتالميذ  ه 
َّ

القدير. وه� كتاب م�ج للخالق  ال�حيد  البن  ال�قت،  نف�س  ويف 

ر�سالية وق�سد  املفت�حة اأذهانهم ل�ستقبال اإعالن الله الكتابي عن طبيعة واإ

وم�سري ابنه احلبيب. 

و�سالتي بعد اأن تنتهي من درا�سة هذا الكتاب هي اأن يك�ن لك فهم اأف�سل 

الطريقة  وعمله – وخا�سًة  العجيب  امل�سيح  ي�س�ع  وخمل�سنا  ربنا  ل�سخ�س 

ل بها بن�يته حياتَنا كاأبناء وبنات لالآب.  التي ينبغي اأن ت�سكِّ

 اأكرث 
ٍ
 نح� تكري�ٍس اأعظم، ونح� تلمذة

ُ
ا اأن يدفعك هذا الكتاب واأ�سلِّي اأي�سً

ا 
ً
 ط�ع

َ
َقِبل الأملَ وامل�ت اًل بالتكال اخلا�سع لالبن الذي  ا وذلك متثُّ

ً
تكري�س

( كي ينقذ الب�رشيةَ من 
ٍ
ا عما قريب ب�سلطاٍن وجمد ا اأي�سً

ً
)والذي �سياأتي ط�ع

 الله. 
َ
�س ملك�ت

ِّ
امل�ت وي�ؤ�س
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بها كي  ت�ستعني  اأن  التي ميكنك  الإ�سافية  التعليمية  امل�اد  هناك بع�س 

�سيف  �سل�سلة  دار�سي  كتيب  مثاًل  هناك  الكتاب.  لهذا  درا�ستك  من  ت�سهل 

الروح )Sword of the Spirit Student’s Handbook( وكذلك امل�قع 

ا 
ً
الإليكرتوين )www.swordofthespirit.co.uk(. �ستجد يف الكتيب مر�سد

اأ�سئلًة  �ستجد  كما  الكتاب.  ف�س�ل  من  ف�سل  كل  يغطي  ا 
ًّ
تكميلي ا 

ًّ
تعليمي

الختبارات  املزيد من  واختبارات ق�سرية. ميكنك احل�س�ل على  للمناق�سة 

ا ويب ت�ل  والأ�سئلة عندما ت�سجل بال�سرتاك على م�قع ال�سل�سلة. هناك اأي�سً

ليه روابط لكل الن�س��س  )webtool( وه� عبارة عن ن�س الكتاب م�ساًفا اإ
ىل م�اد تعليمية مرئية وم�سم�عة �ساملة.  اإ ال�اردة به، بالإ�سافة  الكتابية 

ا خرجت به من الكتاب 
ِ
ت�ساعدك هذه امل�اد الإ�سافية على اختبار فهمك مل

وتعاونك على تطبيقه. 

وميكنك اأن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمم�عات �سغرية. كما ميكنك اأن 

تختار يف روح ال�سالة بع�س اأجزاء الكتاب التي تنطبق اأكرث من غريها على 

جمم�عتك. وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحياًنا مادة الكتاب كله و�ست�ستخدم 

ا باحلكمة 
ً
ا دائم

ً
يف اأحيان اأخرى بع�س الأجزاء ال�سغرية فقط، ولتكن منقاد

والب�سرية الروحية. وميكنك ت�س�ير اأي جزء من اأجزاء الكتاب وت�زيعه على 

اأفراد املجم�عة التي تق�دها. 

كولن داي      
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اجلزء األول

االبن كامل الناسوت

 فقط، واآخرون 
ٌ
على مدار التاريخ، كان هناك اأنا�س يعتقدون اأن ي�س�ع اإله

من  بينها  ما  على  امل�سيحية  التقاليد  كل  لكن  فقط.   
ٌ
اإن�سان اأنه  يعتقدون 

ل�سخ�س  فهمها  يف  حدًة 
َّ
مت ولزالت  كانت  الأم�ر  بع�س  ب�ساأن  اختالفات 

د الذي ه� اإن�سان كامل واإله كامل يف نف�س ال�قت. 
ِّ
ي�س�ع املتفر

 كامٌل. 
ٌ
من ال�سهل اأن يدرك الكثريون من النا�س العاديني اأن ي�س�ع اإن�سان

جندهم  ا،  اأي�سً ا 
ً
اإله يك�ن  اأن  ميكن  اإن�ساًنا  اأن  ل 

ُّ
تخي عليهم  ي�سعب  ولأنه 

 فقط. 
ٌ
مقتنعني اأن ي�س�ع اإن�سان

العتقاد اخلاطئ وال�سائع ه� ال�سبب وراء تاأكيد الكثري من الكنائ�س  هذا 

على  ركزنا  ن  اإ بالبن  التعريف  يف  خطاأً  نرتكب  لكننا  ي�س�ع.  اإل�هية  على 

اأحد جانبي �سخ�سه اأكرث من الآخر. لذا علينا اأن نركز على اإل�هيته الكاملة 

ا.
ً
ن�سانيته الكاملة مع واإ

يقدم  لكنه  ن�سان،  اإ اأكرث من جمرد  ي�س�ع  اأن  بالطبع  العهد اجلديد  يعلمنا 

تعاليمه على خلفية اإن�سانيته احلقيقية. وباملثل نركز يف هذا الكتاب على 

عن  باحلديث  نبداأ  لكننا  العظيمة.  الطرق  من  بالعديد  د 
َّ
املمج البن  معرفة 

كمال نا�س�ته. 
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معرفة االبن

اإن�سانية ي�سوع: 

وذلك  ي�س�ع،  ل�سخ�س  ال�س�رة   
َ

متى ومرق�س ول�قا نف�س ب�سائر  لنا  تقدم 

على  ز  يركِّ كي  خمتلفًة  ا 
ً
م�اد ي�ستخدم  منهم  كاتب  كل  اأن  من  الرغم  على 

 ال�سخ�س )نعر�س 
َ

م�ن لنا يف النهاية نف�س
ِّ
ا يقد

ً
زوايا خمتلفة. لكنهم جميع

»ال��س�ل  ن�سان يف كتاب  ي�س�ع كاإ الكتابية على حياة  الدلئل   من 
َ
املزيد

للتائهني«(.

اأكرث من  ا ه� 
ً

اإنه يقدم �سخ�س الفتتاحي لب�سارته  العدد  يق�ل مرق�س يف 

جمرد اإن�سان، يف حني اأن متى ول�قا يبداآن بق�سة امليالد التي ت�سجل البداية 

 يف منزل اأنا�س عاديني 
َ
املت�ا�سعة حلياة ي�س�ع. يقدم كال الكاتبني ي�س�ع

يعان�ن من كل ال�سغ�ط التي ميكن اأن يتعر�س لها من هم على �ساكلتهم.

)ل�قا 2 : 39 – 52( هي الرواية الكتابية ال�حيدة عن طف�لة ي�س�ع وهي 

ت��سح  كما  الأر�سية.  لعائلته  احلقة  الإن�سانية  عن  الأم�ر  بع�س  تك�سف 

اأحاديث ل�قا اجلانبية يف )ل�قا 2 : 40 و 2 : 51 – 52( اأن ي�س�ع و�سل اإىل 

�سن البل�غ طبًقا للق�انني الطبيعية للنم� الب�رشي. 

 الب�سائر معم�ديةَ ي�س�ع باعتبارها حلظة بداية خدمته وت��سح 
ُ
تقدم جميع

الذين كان�ا يحت�سدون ح�ل ي�حنا قريبه.  العاديني  النا�س  د مع 
َّ

كيف ت�ح

واأو�سحت التجارب التي مر بها ي�س�ع بعد املعم�دية اأن عليه مثل كل النا�س 

املرور باختبارات اأخالقية وج�سدية. 

 كاإن�ساٍن عا�س يف القرن الأول بكل 
َ
يقدم كلٌّ من متى ومرق�س ول�قا ي�س�ع

معنى الكلمة. على �سبيل املثال: 

عا�س ي�س�ع يف عامل الفري�سيني وال�سدوقيني والهريود�سيني.  ♦ 



االبن كامل الناسوت

11

القرن  يف  فل�سطني  اأهل  مميزات  من  الق�سرية  حياته  مدة  كانت  ♦ 

الأول. 

 الذين كان�ا ي�اجه�ن نف�س الت�ترات الجتماعية 
َ

م النا�س �سفى وعلَّ ♦ 

وال�سيا�سية التي واجهها ه� اأي�سًا. 

النا�س الذين يق�م�ن مبا يق�م به الأ�سخا�س  اإن�ساًنا من بني  كان  ♦ 

ا على الأقدام اأو 
ً
العادي�ن – يتناول الطعام يف املنازل وي�سافر �سري

يف قارب ويدفع ال�رشائب ويختلط بالكثري من اأن�اع النا�س. 

ا. 
ًّ
ا جتاه الأ�سخا�س املعزولني اجتماعي

ًّ
ا جد

ً
كان رحيم ♦ 

 وجادل القادة الدينيني وتناق�س معهم. 
َ
انتقد الرياء ♦ 

ا يف جث�سيماين لدرجة اأنه ت�سبب عرًقا بغزارة. 
ًّ
كان حزيًنا جد ♦ 

كان ي�سعر بالرتك على ال�سليب.  ♦ 

 الثالث �رشاحًة 
ُ
لكن وعلى الرغم من هذه اخللفية الإن�سانية، تعلن الب�سائر

اأن ي�س�ع كان خمتلًفا عن كل الب�رش الآخرين. على �سبيل املثال: 

 النام��س. 
َ
 يف�ق �سلطان

ٌ
له �سلطان ♦ 

يغفر اخلطايا.  ♦ 

له �سلطان على الطبيعة. ♦ 

 .
َ
يخرج ال�سياطني ♦ 

اأن حتدث لغريه  اأمام تالميذه بطريقة من امل�ستحيل  تغريت هيئته  ♦ 

من الأ�سخا�س الأحياء. 

 ل يحظى بها غريه. 
ٍ
ا مبنزلة

ً
د

ِّ
ا جعلته متفر

ً
ا�ستخدم وقبل األقاب ♦ 

د كليًة مع الب�رشية واملنف�سل 
ِّ
 با�ستمرار عن ي�س�ع املت�ح

ُ
تتحدث الب�سائر

اب الب�سائر يدرك�ن وهم يتحدث�ن 
َّ
ا يف ذات ال�قت. ول يبدو اأن ُكت

ً
عنها متام

هكذا ما ي�سببه مثُل هذا احلديث من ت�تر للعديد من القراء. 
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معرفة االبن

ب�شارة يوحنا

من املعروف اأن ب�سارة ي�حنا هي الب�سارة التي تتحدث عن اإل�هية ي�س�ع 

ب��س�ٍح خا�س. فعلى عك�س �سجرة العائلة التي يبداأ بها كلٌّ من متى ول�قا، 

يبداأ ي�حنا ب�سارتَه بالن�سب ال�سماوي لي�س�ع والذي ي�ؤكد على وج�ده ال�سابق 

ا« و»حل« 
ً
لهي. حتى اأن )ي�حنا 1 : 14( ي�ؤكد اأن الكلمة �سار »ج�سد واأ�سله الإ

اأو »�سكن« بيننا. 

الله  »ن�سب  وهي  التج�سد،  ي�حنا عن  بها  ث 
َّ
حتد التي  ال�س�رُة  نتناول 

خليمته يف الب�رشية« يف كتاب »Salvation by Grace« ونرى اأن معنى 

ه يف ج�سد اإن�ساين حقيقي. 
َ
ذلك ه� اأن الله اأظهر نف�س

لهية لي�س�ع،  د بق�ة على الطبيعة الإ وعلى الرغم من اأن ب�سارة ي�حنا ت�ؤكِّ

ىل »خيمته« الب�رشية الكاملة. ت��سح ب�سارُة  ا ما تلفت النتباه اإ
ً
اإل اأنها غالب

ي�حنا على �سبيل املثال اأن:

 ♦ 2 : : 2 و 9  : 38 و 3   1(  
ٌ
ي�س�ع معلِّم اأن  اعتقدوا  النا�س  الكثري من 

و11  : 8(. 

 .) ي�س�ع تعب من ال�سفر )4 : 6 ♦

 .) �سعر بالعط�س )4 : 7، 19: 28 ♦

.) اأثار الكراهية )7 : 44 و 10 : 31 – 39 و 11 : 57 ♦

 .) بكى عند م�ت �سديق له )11 : 33 - 35 ♦

.) غ�سل الأرجل )13 : 1 - 5 ♦

 .) ا )21 : 9 ♦
ً
اأعد طعام

الكني�سة الأوىل 

ا ما يتحدث 
ً
د. ومع ذلك، غالب

َّ
اأعمال الر�سل على امل�سيح املمج يركز �سفر 

 6 :  3 و   22 : )اأعمال الر�سل 2  يف  كما  النا�رشي«  »ي�س�ع  باعتباره  عنه 
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و4: 10 و 6 : 14 و 10 : 38 و 22 : 8 و 26 : 9( على �سبيل املثال. وهذا يدل 

على اأن ي�س�ع كان �سخ�سيًة تاريخيًة حقيقيًة، واأنه عا�س كاإن�ساٍن حقيقي 

اأي  ب�ساأنها  يجادل  اأن  ميكن  ل  حقيقٌة  ال�سغرية – وهي  النا�رشة  بلدة  يف 

عامل جاد الي�م. 

فقد  ي�س�ع،  ب�ساأن  احلقائق  من  القليل  على  حتت�ي  ب�ل�س  ر�سائل  ولأن 

اإل القليل عن ي�س�ع التاريخي.  اإن ب�ل�س مل يكن يعرف  قال بع�س العلماء 

اأور�سليم.  الر�سل يف  اأن ب�ل�س تقابل مع  : 26( ي�سجل  )اأعمال الر�سل 9  لكن 

وي��سح  ب�ل�س  رفيق  باأنه   
َ

مرق�س  )25 : )اأعمال الر�سل 12  وي�سف 

دار  يف  عامني  ق�سى  ب�ل�س  اأن   )27 – 23 :  24 و  )اأعمال الر�سل 23: 35 

احلرية  له  وكانت  فل�سطني(  يف  الرومانية  )العا�سمة  قي�رشية  يف  ال�لية 

ل�قا كان  اأعمال الر�سل اأن  �سفر  من  )نفهم  الآخرين  التالميذ  مقابلة  يف 

ا اأن يك�ن ل�قا قد جمع 
ًّ
يعتني بب�ل�س اأثناء فرتة �سجنه. ومن املحتمل جد

اأن هذا حدث بالفعل، فقد ناق�س  اأثناء هذين العامني. ول�  م�سادر ب�سارته 

ل�قا النتائج التي ت��سل اإليها مع ب�ل�س بكل تاأكيد(. 

حتت�ي ر�سائل ب�ل�س يف ال�اقع على اإر�سادات عقائدية ومعاجلات رع�ية 

ىل ر�سم �س�رة ل�سخ�سية  هة للكنائ�س حديثة التاأ�سي�س، ول تهدف اإ
َّ

وهي م�ج

ي�س�ع اأو اإىل احلديث عن اأحداث حياته. وعلى الرغم من ذلك، حتت�ي ر�سائل 

ن�سانية ي�س�ع التاريخي.  ب�ل�س على العديد من التفا�سيل التي ت�ؤكد على اإ

على �سبيل املثال، ي��سح ب�ل�س اأن ي�س�ع:

.) من ن�سل داود )رومية 1 : 3 ♦

.) ينتمي اإىل اإ�رشائيل ح�سب اجل�سد )رومية 9 : 5 ♦

�لَد من امراأة ويعي�س حتت النام��س 
ُ
ر�سل من الله يف وقت معني كي ي اأُ ♦ 

)غالطية 4 : 4(.
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 .) كان له اأخ )وكان ب�ل�س يعرفه( )غالطية 1 : 19 ♦

 .) ا )2ك�رنث��س 8: 9 ♦
ً
كان فقري

 .) فن وقام )1ك�رنث��س 15 : 4 ♦
ُ
لب ود

ُ
�س

 .)  الرب )1ك�رنث��س 11 : 23 - 26 ♦
َ
اأ�س�س ع�ساء

 .) ا )2ك�رنث��س 10 : 1 ♦
ً
ا وحليم

ً
كان وديع

.) ا وبال خطية )رومية 5 : 18( و)2ك�رنث��س 5 : 21 ♦
ًّ
كان بار

 .) ا )فيلبي 2 : 6 – 8( و)2ت�سال�نيكي 3 : 5 ♦
ً
ا و�سب�ر

ً
كان مت�ا�سع

ك�رنث��س  و)1 ♦ )رومية 5 : 12 – 21(  اآدم  كمـــــا  اإن�ســــاًنا  كان 

 .)22 - 21 :15

 .) كان اإن�ساًنا )1 تيم�ثاو�س 2 : 5 ♦

الله  ابن  املمجد  ي�س�ع  عن  باحلديث   )3 - 1 :  1( العربانيني  ر�سالة  تبداأ 

ال�ارث لكل �سيء واخلالق لكل �سيء. لكنها ت�ازن هذه املقدمة بذكر الكثري 

ن�سانية الكاملة لالبن. ت��سح ر�سالة العربانيني  من املعل�مات عن الطبيعة الإ

على �سبيل املثال اأن ي�س�ع: 

ا بالنا�س يف اإر�ساليته )2 : 9 ، 16(. ♦ 
ًّ
كان اأقل من املالئكة وكان مهتم

 .) ت�سارك يف اللحم والدم مثل كل النا�س )2 : 14 ♦

.) ا للتجربة )2 : 18 و 4 : 15 ♦ �سً
َّ
كان معر

 .) ى ب�رشاخ ودم�ع )5 : 7 ♦ �سلَّ

 .) تعلم الطاعة من خالل الأمل )2 : 10 و 5 : 8 - 9 ♦

.) اخترب املخافةَ الإلهيةَ )5 : 7 ♦

 .) ا ل يتجزاأ من اإر�ساليته )2 : 9 ، 14 ♦
ً
 جزء

َ
اعترب امل�ت

ز  تركِّ العربانيني  ر�سالة  اأن   »Salvation by Grace« كتاب  يف  نرى 

الكهنة  كرئي�س  ي�س�ع  م�ؤهالت  د 
ُّ
وتعد »الكفاري«  ي�س�ع  م�ت  فكرة  على 
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يتعلق  فيما  ل غنى عنه  اإن�سانيته هي �رشط  اأن  حة 
ِّ

للب�رشية، م��س العظيم 

يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  الروح.  خالل  من  كذبيحة  لنف�سه  بتقدميه 

)عربانيني9 : 14 ، 26 – 28 و 10 : 10 ، 20(. 

ا لنا الطريق، ما كان لأي اإن�سان 
ً
د

ِّ
 لدى الله ممه

ُ
 الإن�سان

ُ
ل� مل يت��سط ي�س�ع

منا دخ�ل لدى الله. يتحدث كلُّ العهد اجلديد عن ي�س�ع ب�سفتيه: فه� البن 

وه�  الله  جمد  يعك�س  الذي  البن  ه�  الكامل.  ن�سان  الإ ا  اأي�سً وه�  لهي  الإ

ب مثلنا. هذه حقيقة مهمة وعلينا اأن جنتهد يف 
َّ
جر

ُ
ن�سان الذي ميكن اأن ي الإ

ا يف فهمنا وجتاربنا واإعالننا ل�سخ�س ي�س�ع. 
ً
الحتفاظ ب�سقيها مع

نا�سوت ي�سوع الذي بال خطية: 

 
ٌ
اإن�سان اأنه  ي�ؤكد  الكامل،  الإن�سان  ي�س�ع   عن 

ُ
 اجلديد

ُ
العهد عندما يتحدث 

ِجد بال خطية منذ 
ُ
الذي و ال�حيد  الإن�سان  ال�اقع  ي�س�ع ه� يف  بال خطية. 

وقت اآدم وح�اء قبل ال�سق�ط. نقراأ عن هذه احلقيقة يف )عربانيني 4 : 15( 

و)1بطر�س 2 : 22( و)1ي�حنا 3 : 5(. 

 خا�سة عن حقيقة ك�نه بال خطية. ومع 
ٍ
 يف الب�سائر ب�سفة

ُ
ل يعلن ي�س�ع

ما  ي�جد  ول  املطلق  كماله  اإىل  ت�سري  التي  الدلئل  من  العديد  هناك  ذلك، 

ا. على �سبيل املثال: 
ً
يناق�س هذه احلقيقة اأبد

 .
ٍ
ا باأية خطية

ً
 اأبد

ُ
مل يعرتف ي�س�ع ♦ 

اإىل  حاجة  اأية  ه�  ظِهر 
ُ
ي مل  حني  يف  الت�بة  اإىل   

َ
النا�س يدع�  كان  ♦ 

الت�بة. 

الت�بة  على  كعالمة  ل  بر«  كلَّ  يكمل  ي�حنا »كي  ملعم�دية  خ�سع  ♦ 

)متى 3 : 14 - 15(.

 .) اأظهر ح�سا�سيًة حادًة �سد ال�رش )متى 16 : 23 ♦
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 .) قاوم التجربةَ مقاومًة تامة )متى 4 : 1 - 11 ♦

.) ياه بالرياء )متى 23: 1 - 36 ♦ ا اإ
ً
هم

َّ
 مت

ٌ
 دون اأن يرد اأحد

َ
اأدان الرياء

نف�سه  ا 
ً
م�ستثني الله  مثل  كاملني  يك�ن�ا  اأن  على  الآخرين   

َّ
حث ♦ 

الله  من  كماًل  اأقل  اأنه  اإىل  �سكل  باأي  ه 
ِّ
ين� مل  حيث   ،

ِّ
احلث هذا  من 

)متى 5: 20(. 

 .) ه عن �سامعيه »الأ�رشار« )متى 7 : 11 ♦
َ
ز نف�س

َّ
مي

ا باأنه ل يعي�س طبًقا لتعاليمه. 
ً
 اأبد

ٌ
همه اأحد

َّ
مل يت ♦ 

اأنها ل  ل�  التكرب  اعتبارها غايًة يف  باأم�ٍر كان من املمكن  ح 
َّ
�رش ♦ 

تتنا�سب وحالته الأدبية والأخالقية )ي�حنا 8 : 12(.

اأن  �سامعيه  من  طلب  حينما  حتى  خطية  باأية  ا 
ً
اأبد  

ٌ
اأحد همه 

َّ
يت مل  ♦ 

ِجدت فيه )ي�حنا 8 : 44(. 
ُ
ت�ه على خطية اإن و يبكِّ

اأن  ال�ارد  غري  من  اأنه  ح 
ِّ

ت��س  
ٍ
بطريقة الآب  م�سيئةَ  يفعل  اأنه  اأعلن  ♦ 

يفعل العك�س )ي�حنا 10 : 37 و 14 : 10 – 11 ، 31 و 15 : 10 و 

 .)4 : 17

 .) اأعلن اأنه والآب واحد )ي�حنا 10 : 30 و 17 : 22 ♦

ا اإىل خل� ي�س�ع من اخلطية ب��سفها 
ًّ
ا ما اأ�سارت الكني�سُة الأوىل �سمني

ً
غالب

« و»بار«. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )اأعمال 2 : 27 و 
ٌ

له باأنه »قدو�س

3: 14 و 4 : 30 و 7 : 52 و 17 : 31(. 

 يف تعاليم ب�ل�س 
ٍ
 جلية

ٍ
كما تت�سح حقيقة ك�ن ي�س�ع بال خطية ب�س�رة

ي�س�ع  يك�ن  اأن   
َ
وج�ب ت��سح  العربانيني  ر�سالة  ن  اإ قلنا  اخلال�س.  عن 

الكهنة. كذلك ي��سح كلٌّ من  اإن�ساًنا كاماًل حتى يق�م بدور و�ساطة رئي�س 

اأية  بال  ي�س�ع  يك�ن  اأن  وج�ب   )13 :  3 و)غالطية   )21 :  5 )2ك�رنث��س 

ا، �سيت�سح 
ً
رًة. عندما نفكر جيد خطية حتى يك�ن م�ُته كفارًة مقب�لًة وم�ؤثِّ
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 ،
ٍ
 خطيًة اإل اإذا كان بال خطية

َ
 ي�س�ع

ُ
لنا اأنه مل يكن من املمكن اأن يجعل الله

ن مل يكن ه� نف�سه غري واقع  ه لعنًة لأجلنا اإل اإ
ِّ

�سري
ُ
ومل يكن من املمكن اأن ي

 .
ٍ
حتت لعنة

ت�ساءل بع�س العلماء على مدار ال�سنني عما اإذا كان خل� ي�س�ع التام من 

د  ا على ارتكاب اخلطية. لكن العهد اجلديد ي�ؤكِّ
ً
اخلطية يعني اأنه مل يكن قادر

  مثلنا وكان يف ذات ال�قت بال خطية. 
ٍ
ب يف كل �سيء

ِّ
ر

ُ
على اأنه ج

اإن�ساًنا  ي�س�ع  يك�ن  اأن  املمكن  من  كان  اإذا  عما  اآخرون  علماء  وت�ساءل 

ا اإن مل يكن مياًل اإىل �سنع اخلطية مثل كل الب�رش. لكن العهد اجلديد ل 
ًّ
حقيقي

ا اإىل اأن ي�س�ع كان عليه اأن يت�حد مع الب�رشية يف طبيعتها ال�ساقطة 
ً
ي�سري اأبد

حتى يخلِّ�سها من اخلطية. لكنه ي��سح اأن ي�س�ع كان اآدم اآخر وكان اإن�ساًنا 

 لالإن�سان اأن يك�ن( لكن بدون الطبيعة ال�ساقطة التي 
ُ
ا )كما اأراد الله

ًّ
حقيقي

ظهرت بعد عدن. 

لرتكاب  ال�ساقط ميتلك احلرية  الكامل غري  اأنه حتى الإن�سان   
ُ
اآدم اأو�سح 

. املعجزة احلقيقية لإن�سانية ي�س�ع 
ٍ
 حقيقية

ٍ
اخلطية عندما يدخل يف جتربة

التي بال خطية هي اأنه ال�حيد الذي مل ي�ست�سلم خلطية ق�ل »ل« لله. ولهذا 

ندين نحن بخال�سنا. 

االبن

اأوجه   من 
َ
الكثري الكتاب املقد�س يعلن  اأن  الآب«  راأينا يف كتاب »معرفة 

ه ل�سعبه، ومن خالل الأ�سماء 
َ
م بها نف�س

َّ
طبيعة الله من خالل الأ�سماء التي قد

والألقاب التي اأوحي ل�سعبه اأن يخاطب�ه بها. 
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وكامل  النا�س�ت  كامل  البن  �سخ�س  ج�انب  على  الأمر   
ُ

نف�س ينطبق 

الاله�ت. يعلن الكتاب املقد�س على �سبيل املثال اأنه:

.) ي�س�ع )متى 1: 1 ♦

.) امل�سيح )متى 1: 1 ♦

.) ابن داود )متى 1: 1 ♦

.) ابن اإبراهيم )متى 1: 1 ♦

.) ملك اليه�د )متى 2: 2 ♦

.) النا�رشي )متى 2: 23 ♦

.) الرب )متى 3: 3 ♦

.) ابني احلبيب )متى 3: 17 ♦

.) ابن الله )متى 4: 3 ♦

.) الرب اإلهك )متى 4: 7 ♦

.) معلِّم )متى 8: 19 ♦

.) ابن الإن�سان )متى 8: 20 ♦

 .) العري�س )متى 9: 15 ♦

.) رب ال�سبت )متى 12: 8 ♦

 .) ابن الله احلي )متى 16: 16 ♦

 .) النبي )متى 21: 11 ♦

 .) امللك )متى 25: 34 ♦

 .) �سيد )متى 26: 25 ♦

 .) ي�س�ع اجلليلي )متى 26: 69 ♦

.) قدو�س الله )مرق�س 1: 24 ♦

.) ابن العلي )مرق�س 5: 7 ♦

.) النجار )مرق�س 6: 3 ♦
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 .) ابن مرمي )مرق�س 6: 3 ♦

.) اأخ� يعق�ب وي��سي ويه�ذا و�سمعان واأخ�اته )مرق�س 6: 3 ♦

.) ابن املبارك )مرق�س 14: 61 ♦

.) خمتار الله )ل�قا 23: 35 ♦

.) حمل الله )ي�حنا 1: 29 ♦

.) خملِّ�س العامل )ي�حنا 4: 42 ♦

 .) خبز احلياة )ي�حنا 6: 35 ♦

 .) ن�ر العامل )ي�حنا 8: 12 ♦

 .) اأنا ه� )ي�حنا 8: 24 ♦

 .) باب اخلراف )ي�حنا 10: 7 ♦

 .) الراعي ال�سالح )ي�حنا 10: 11 ♦

.) القيامة واحلياة )ي�حنا 11: 25 ♦

 .) الطريق واحلق واحلياة )ي�حنا 14: 6 ♦

.) الكرمة احلقيقية )ي�حنا 15: 1 ♦

.) ربي واإلهي )ي�حنا 20: 28 ♦

.) القدو�س البار )اأعمال الر�سل 3: 14 ♦

 .) رئي�س احلياة )اأعمال الر�سل 3: 15 ♦

 .) رئي�س وخملِّ�س )اأعمال الر�سل 5: 31 ♦

.) الرب ي�س�ع امل�سيح )اأعمال الر�سل 28: 31 ♦

.) ف�سحنا )1ك�رنث��س 5: 7 ♦

.) راأ�س الكني�سة )اأف�س�س 5: 23 ♦

 .) ملك املل�ك ورب الأرباب )1 تيم�ثاو�س 6: 15 ♦

.) رئي�س اخلال�س )عربانيني 2: 10 ♦

.) ر�س�ل ورئي�س كهنة )عربانيني 3: 1 ♦

 .) و�سيط العهد اجلديد )عربانيني 12: 24 ♦
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.) رب املجد )يعق�ب 2: 1 ♦

.) رئي�س الرعاة )1 بطر�س 5: 4 ♦

.) كلمة احلياة )1ي�حنا 1: 1 ♦

 .) ال�ساهد الأمني البكر من الأم�ات )روؤيا 1: 5 ♦

.) الألف والياء، الأول والآخر )روؤيا 1: 17 ♦

 .) الآمني )روؤيا 3: 14 ♦

.) الأ�سد الذي من �سبط يه�ذا اأ�سل داود )روؤيا 5: 5 ♦

.) اأمني و�سادق )روؤيا 19: 11 ♦

 .) ك�كب ال�سبح املنري )روؤيا 22: 16 ♦

على الرغم من اأن اأغلب هذه الأ�سماء والأو�ساف م�ستخدمة مرة اأو اثنتني يف 

دة يف العهد القدمي. ميكننا 
َّ
ا لها خلفيات حمد

ً
العهد اجلديد، اإل اأن كلها تقريب

ية لهذه   عن طبيعة البن واإر�ساليته من خالل الدرا�سة املتاأنِّ
َ
اأن نتعلم الكثري

الروحية  التاأمل يف خلفياتها  ىل  اإ ا  اأي�سً �سنحتاج  لكننا  والألقاب.  الأ�سماء 

حتى نفهم ما تنط�ي عليه ب�س�رة �سحيحة. 

ا ما 
ً
، حيث غالب

ٍ
 كبرية

ٍ
تتكرر اأربعة من هذه الأ�سماء يف العهد اجلديد ب�س�رة

عنا 
ِ
طلَق على ي�س�ع »امل�سيح« اأو »ابن الإن�سان« اأو »الرب« اأو »ابن الله«. ُتطل

ُ
ي

ا.   على الكثري عن �سخ�سيته الفريدة ودع�ته الفريدة اأي�سً
ُ
هذه الأ�سماء

ىل نا�س�ته الكامل اأو اإىل  ما اإ �سيك�ن ق�ل اإن كالًّ من هذه الألقاب ي�سري اإ

قال اإن 
ُ
ا ما ي

ً
له�ته الكامل من قبيل التب�سيط امُلبالَغ فيه. ومع ذلك، غالب

 اأكرب على ب�رشيته، يف حني 
ٍ
زان ب�س�رة لقبي »امل�سيح« و»ابن الإن�سان« يركِّ

ق�ل  ن�ستطيع  ل  لكننا  اإل�هيته.  على  دان  ي�ؤكِّ الله«  و»ابن  »الرب«  لقبي  اأن 
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ا  اأكرث من ذلك هنا؛ وذلك لأن لقب مثل »ابن الإن�سان« ـ كما �سرنى له ـ اأي�سً

دلئل اإلهية. 

امل�سيح 

الكلمة  تقابل  وهي  »املم�س�ح«  ه�   »christos« الي�نانية  الكلمة  معنى 

ا ب�سفة خا�سة 
ً

ا مم�س�ح
ً

العربية »امل�سيا«. وهذا ي��سح اأن ي�س�ع كان �سخ�س

 خا�سة. 
ٍ
اأو مفروًزا ملهمة

امل�ؤمنني  ت�سمية  وتدل  لي�س�ع.  امل�ستخدمة  الألقاب  اأكرث  ه�  »امل�سيح« 

الأوائل »م�سيحيني« على اأهمية هذا اللقب ملعرفة البن. 

خلفية لقب »امل�سيح« يف العهد القدمي 

ىل ع�رش »م�سياوي« ل�سعب الله فيه الكثري من ال�ع�د   القدمي اإ
ُ
يتطلع العهد

 )66 – 40 و  )اإ�سعياء 26 – 29  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  الرائعة. 

و)حزقيال 40 – 48( و)دانيال 12( و)ي�ئيل 2: 28 – 3: 21(. 

)دانيال 9: 25 – 26(  يف  ا 
ًّ
نب�ي ترد  »امل�سيا«  كلمة  اأن  املده�س  من  لكن 

لأغرا�س معينة  اأنا�س »مم�س�حني«  اإىل  الكلمة  ت�سري  ذلك،  عدا  وفيما  فقط. 

 )20 :4 اإرميا  و)مراثي  و)اإ�سعياء 45: 1(   )10 :24 �سم�ئيل   1( يف  كما 

و)حبق�ق3 : 13( و)زكريا 4: 14(. تدل ق�سة ك�ر�س »املم�س�ح« على خم�سة 

مبادئ م�سياوية: 

 .)  خا�سة )اإ�سعياء 41: 25 ♦
ٍ
اُختري من قبل الله ب�س�رة

.)  الله باخلال�س نح� �سعبه )اإ�سعياء 45: 11 - 13 ♦
َ
م ق�سد

ِّ
 كي يتم

ِّ
ني

ُ
ع

.)  الله )اإ�سعياء 47 ♦
َ
ذ ق�ساء  كي ينفِّ

ِّ
ني

ُ
ع

 .) عطي ال�سيادة على الأمم )اإ�سعياء 45: 1 - 3 ♦ اأُ
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اأعمال  من  به  قام  ما  كل  يف  احلقيقي  الفاعل  ه�  الله  كان  ♦ 

)اإ�سعياء 45: 1 - 7(. 

زة من الأ�سخا�س املم�س�حني 
َّ
 على ثالث جمم�عات ممي

ُ
 القدمي

ُ
يحت�ي العهد

ملنا�سب معينة وخدمات معينة:

.) الكهنة )لويني 4: 3 ♦

.) املل�ك )1 مل�ك 19: 15 - 16 ♦

.) الأنبياء )1 مل�ك 19: 16 ♦

هذه املنا�سب الثالثة »املم�س�حة« مهدت الطريق »للمم�س�ح« الذي �سيك�ن 

 ومي�سحه كي يدخل الع�رش 
ُ
»النبي« و»الكاهن« و»امللك«، الذي �سيختاره الله

امل�سياوي امل�ع�د.

ي�سوع امل�سيا 

اإ�سايف  كا�سم  »امل�سيح«  كلمة  يف  احلديث  الع�رش  م�ؤمن�  يفكر  ما  ا 
ً
غالب

اأو  وايت«  »ج�ن  غرار  على  امل�سيح«  »ي�س�ع  لهم  بالن�سبة  وه�  لــ»ي�س�ع«. 

ا. فه� »امل�سيح 
ً
»جانيت براون«. لكن كلمة »امل�سيح« هي لقب ولي�ست ا�سم

ي�س�ع« اأو »ي�س�ع امل�سيح« على غرار »الدكت�ر بالك« اأو »ج�نز اجلزار«. 

ا اأن ن�ستبدل 
ًّ
ل� اأردنا اأن نفهم اأهمية هذا اللقب، ف�سيك�ن من املفيد ذهني

يف  ذلك  نفعل  اأن  ميكننا  »املم�س�ح«.  بكلمة  نقابلها  اأينما  »امل�سيح«  كلمة 

ن�س��س مثل )متى 1: 18 و16: 16، 20 و26: 63 و27: 22( و)مرق�س 8: 29 

و)ي�حنا 4: 29  و22: 67(   20 : و9   26 و)ل�قا 2: 11،  و14: 61( 

و)اأعمال الر�سل 2: 36 و3: 20  و7: 26 – 31، 40 – 42 و9: 22 و10: 24( 

و4: 26 و5: 42 و9: 22 و17: 3 و18: 28 و26: 23(. 
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ا 
ًّ
علني �سح 

ُ
م ي�س�ع  اأن  على  و)ل�قا 4: 18(  )اأعمال الر�سل 10: 38(  يدل 

ا ما ا�ستخدم هذا اللقب وذلك رمبا لأن 
ً
كامل�سيا عند عماده. لكن ي�س�ع نادر

اليه�د كان�ا �سيفهم�ن خطاأً اأنه خملِّ�س �سيا�سي. 

يف  امل�سيا  اأنه  بطر�س  اعرتف  عندما  اللقب  هذا   
ُ
ي�س�ع َقِبل  ذلك  ومع 

اعرتف  لأحد. كما  يق�ل�ا  األ  لكنه طلب من تالميذه  )مرق�س 8: 27 – 30(، 

 الكهنة يف )مرق�س 14: 61 – 64( اإن كان ه� 
ُ

اأنه امل�سيا عندما �ساأله رئي�س

امل�سيح اأم ل. 

اإىل   
ُ
الله له 

َّ
ح� ما  ا 

ً
�رشيع الذي  امل�ت  ىل  اإ  

َ
ي�س�ع قاد  العرتاف  هذا  مثل 

ا 
ًّ
»رب امل�سل�ب  ي�س�ع  الأعايل واإعالن  الأم�ات ومتجيد يف  قيامة من بني 

وم�سيا«. نرى ذلك يف )اأعمال الر�سل 2: 36( و)رومية 1: 4(. 

اعتقد   .
ُ
اليه�د ت�قعه  عما  خمتلًفا  و»ملًكا«  و»كاهًنا«  ا« 

ًّ
»نبي ي�س�ع  كان 

ا مثل داود املم�س�ح. وقد اأعلن 
ً
ا اآخر مقتدر

ً
 اأن امل�سيح �سيك�ن حاكم

ُ
اليه�د

لهي عند معم�دية ي�س�ع يف )مرق�س 1: 11( اأن ي�س�ع ه� البن   الإ
ُ

ال�س�ت

ا ـ عندما اأ�ساف 
ً
امل�سياوي الذي يتحدث عنه )مزم�ر 2(. لكنه اأو�سح �رشيع

كلمات )اإ�سعياء 42: 1( ـ اأن م�سحة ي�س�ع �ستظهر من خالل معاناة اخلدمة 

كما من خالل احلكم امللكي. 

الكني�سة الأوىل 

كانت الكني�سة الأوىل ت�سري اإىل ي�س�ع بلقب »امل�سيح« با�ستمرار. وكان هذا 

اليه�د. نرى ذلك  اإىل  ه 
َّ

ل�عظهم وخا�سًة ذلك امل�ج الرئي�سي  ه� املحت�ى 

على �سبيل املثال يف )اأعمال الر�سل 3: 16 – 18 و4: 10، 26 و5: 42 و8: 5، 
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و24: 24  و18: 5  و17: 3  و11: 17  و10: 36 – 38  و9: 20 – 22   12

و28: 31(. 

اأن ي�س�ع ه�  اإدراك ب�ل�س حلقيقة  اأن  ي��سح )اأعمال الر�سل 9: 20 – 22( 

ميان. وجنده يدع� ي�س�ع  ىل الإ له اإ
ُّ
امل�سيا كان ه� العامل الأ�سا�سي يف حت�

بامل�سيح يف كل ر�سائله. 

كان ب�ل�س كيه�دي متعلم لديه نف�س الت�قعات اليه�دية ال�سائعة عن اأن 

ا، لذا كان م�ت ي�س�ع دلياًل على اأنه لي�س ه� 
ًّ
ا �سيا�سي

ً
امل�سيا �سيك�ن خملِّ�س

امل�سيح املنتظر. 

ت كلَّ �سيء؛ فقد اأثبتت اأن ي�س�ع ه� م�سيح 
َّ

لكن القيامة بالن�سبة لب�ل�س غري

ا للجميع ولي�س ملك�ًتا 
ً

ا مفت�ح
ًّ
الله واأو�سحت اأنه اأتى كي يبداأ ملك�ًتا روحي

ا لليه�د فقط. 
ً

ا مفت�ح
ًّ
مادي

من  لي�س  لذلك  امل�سيح.  ه�  ي�س�ع  اأن  يدرك  تلميذ  اأول  ه�  بطر�س  كان 

ا عن م�سحة ي�س�ع يف عظته يف �سفر اأعمال الر�سل، 
ً
امل�ستغرب اأن يتحدث كثري

 19  ،11  ،3 :1 بطر�س   1( مثل  ن�س��س  ت��سح  ر�سالتيه.  يف  وكذلك 

و2: 21 – 25 و3: 18 – 21 و4: 1، 13 و5: 1( اأن الكني�سة الأوىل اأعلنت اأن 

ي�س�ع ه� امل�سيا الذي ه� يف ال�قت نف�سه اخلادم املتاأمل والرب املقام الذي 

انت�رش على امل�ت. ويف هذا تكرار لالإعالن ال�سماوي الذي اأعطاه الآب عند 

معم�دية ي�س�ع. 

ابن داود 

العهد  لأن  وذلك  »امل�سيح«؛  بلقب  وثيًقا  ارتباًطا  داود«  »ابن  لقب  يرتبط 
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لًكا من ن�سل داود. نرى 
َ
القدمي ي��سح اأن امل�سيا �سيك�ن من ناحية اجل�سد م

و33: 15(   9 :30 و)اإرميا  )2�سم�ئيل 7: 16(  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك 

و)حزقيال 34: 23 – 31 و37 : 24( و)ه��سع 3 : 5(. 

 ي�س�ع اإىل داود يف �سل�سلة الن�سب التي ترد 
َ
رجع كلٌّ من متى ول�قا ن�سب

ُ
ي

يف ب�سارة كلٍّ منهما وذلك لإثبات اأحقيته يف اأن يك�ن ه� امل�سيح. كما يعلن 

ا اأن ي�س�ع ه� ابن داود املنتظر. 
ًّ
)ل�قا 1: 32 و69( نب�ي

و15: 22  و12: 23  )متى 9: 27  يف  داود«  »ابن   
َ
ي�س�ع  

ُ
النا�س يدع� 

اأن   ياأمل يف 
َ
اأن املعجزات جعلت ال�سعب  

ُ
و21: 15(. ت��سح هذه الن�س��س

ا مبا فيه الكفاية حتى يك�ن املخلِّ�س القادم. لكن ل يبدو 
ًّ
يك�ن ي�س�ع ق�ي

اأن ال�سعب عرف اأنه امل�سيا. 

ا باأنه »ابن داود« ول حتى يف )متى 22: 41 – 46(. 
ًّ
ه علني

َ
 نف�س

ُ
ف ي�س�ع

ِّ
عر

ُ
مل ي

 به. 
ُ

 عندما ناداه النا�س
َ
وباملثل، مل يرف�س هذا اللقب

على  ت�ؤكد  اأن  املهم  من  كان   ،
َ
اليه�د تعظ  الأوىل  الكني�سة  كانت  عندما 

ذلك  نرى  داود.  ن�سل  من  اأنه  باإعالن  وذلك  كامل�سيا  ي�س�ع  اعتماد  اأوراق 

 )3 :1 و)رومية  )اأعمال الر�سل 13: 16 – 23(  يف  املثال  �سبيل  على 

و)2  تيم�ثاو�س 2: 8(. 

م 
ِّ
اأثبت هذا »الن�سب الب�رشي« اأن ي�س�ع م�ؤهٌل من الناحية الب�رشية اأن يتم

 ب�رشي يتمتع ب�سلطة ملكية. ي�ؤكد )روؤيا 
ٍ
 عهد الله لداود واأن ميلك كملك

َ
وع�د

3: 7 و5: 5 و22: 16( على هذه احلقيقة. 
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اخلادم

راأينا اأن ال�س�ت ال�سماوي عند معم�دية ي�س�ع اأعلن اأنه احلاكم املم�س�ح 

ا  اأي�سً وه�  داود  عهد  بركات  �سيحقق  والذي  )مزم�ر 2(  عنه  يتحدث  الذي 

فهمنا  اأن  يعني  وهذا  اإ�سعياء.  عنه  يتحدث  الذي  املحب�ب  املتاأمل  اخلادم 

لي�س�ع باعتباره »امل�سيح« يجب اأن يت�سمن كالًّ من ال�سلطة امللكية »لبن 

داود« واخلدمة امل�سحية »خلادم الله«.  

 من الب�سائر هذا 
ٌّ
ه اأي

ِ
 »خادم الله« كما مل ُتعط

َ
ا لقب

ً
 اأبد

ُ
مل ي�ستخدم ي�س�ع

ز الذي 
َّ
. ومع ذلك، من ال�ا�سح اأن الب�سائر اعتربته ذلك ال�سخ�س املمي

َ
اللقب

اأربع »ترانيم اخلادم« ال�اردة يف )اإ�سعياء 42: 1 – 4  اإ�سعياء يف  ليه  اإ ي�سري 

و49: 1 – 6 و50: 4 – 9 و52: 13 – 53: 12(. 

�سي�ستعيد  واأنه  ه، 
َ
روح ويعطيه   

َ
اخلادم هذا  �سيدع�  الله  اأن   

ُ
اإ�سعياء اأ 

َّ
تنب

لكنه  بينهم.  ه 
َ
ق�ساء ا 

ً
معلِّم الأمم  كل  يف  ويعمل  العدَل  �س 

ِّ
وي�ؤ�س اإ�رشائيَل 

ه هذا. 
َ
�سيتاأمل نيابًة عنا حتى يحقق مق�سد

ي��سح )اأعمال الر�سل 3: 13، 26 و4: 27 – 30( اأن الكني�سة الأوىل كانت 

 ه� هذا اخلادم املتاأمل. وهناك العديد من العبارات ال�اردة 
َ
تعترب اأن ي�س�ع

�سبيل  على  نرى  كما  امل�سيح  على  قة 
َّ
طب

ُ
م اخلادم  عن  الأربع  الرتانيم  يف 

املثال يف )متى 8: 17 و12: 18 – 21 و20: 28( و)مرق�س 9: 12 و10: 45( 

و)1   )28 :9 و)عربانيني  و8: 32 – 34(   25 :4 و)رومية  و)ل�قا 22: 37( 

بطر�س 1: 10 – 11 و2: 21 – 25 و3: 18(. 

تنعك�س فكرة اأن ي�س�ع ه� خادم الله املتاأمل يف بع�س الأ�سماء والألقاب 
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الله«  »حمل  مثل  ال��سفية  الألقاب  املثال  �سبيل  على  هناك  الأخرى. 

و»املختار« و»احلبيب« و»البار« – وهذه كلها ماأخ�ذة من ترانيم اخلادم. 

ابن الإن�سان 

ن�سان«.  لكن   اأن ي�س�ع عادًة كان ي�سف نف�سه باأنه »ابن الإ
ُ
ت�سجل الب�سائر

ل اأن اأي �سخ�ٍس اآخر و�سفه بهذا اللقب. كما ل يرد 
ِّ
من املده�س اأنها ل ت�سج

هذا اللقب يف اأي مكان اآخر من العهد اجلديد. 

يعرف�ن  ول  اللقب،  هذا  معنى  من  متاأكدين  غري  املقد�س  الكتاب  علماء 

كلقب  مرة  وثالثني  ا 
ً
ت�سع اللقب  هذا  حزقيال  �سفر  ي�ستخدم  اأتى.  اأين  من 

على  يدل  اللقب  هذا  اأن  البع�س  يعتقد  لذلك  الب�رش.  من  ا 
ًّ
نبي به  خاطب 

ُ
ي

اللقب  اأن  على  ون 
ُّ
واآخرون ي�رش الب�رش.  عن  اإنه ممثٌل  يق�ل  كان  ي�س�ع  اأن 

ه املمثل عن الب�رش. بينما هناك جمم�عة ثالثة 
َ
ي��سح اأن ي�س�ع يعترب نف�س

ىل ال�سخ�س الأخروي املذك�ر يف  ىل )مزم�ر 8: 4 – 8( اأو اإ تعتقد اأنه ي�سري اإ

)دانيال 7: 13 – 14(. 

لكن ميكننا فهم املعنى احلقيقي لهذا اللقب عندما ن�ست�عب كيف ا�ستخدمه 

ي�س�ع. يبدو اأن ي�س�ع ا�ستخدم لقب »ابن الإن�سان« بثالث طرق متمايزة: 

ىل عمل ابن الإن�سان على الأر�ض:  1 ـ لي�سري اإ

.) �سلطانه )مرق�س 2: 10، 28( و)ي�حنا 9: 35 - 39 ♦

.) اأ�سل�ب حياته )متى 8: 20 و11: 19 ♦

 .) اأهميته )متى 12: 32 ♦

 .) خدمته )متى 13: 37( و)ل�قا  19: 10 و22: 48( و)ي�حنا 6: 27 ♦
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ىل اآلم ابن الإن�سان:  2 ـ لي�سري اإ

 ) و10: 33 ♦  31  ،12 و9: 9،  )مرق�س 8: 31  مب�ته  يتنباأ  كي 

و)ل�قا 11: 30( و)ي�حنا 8: 28 و12: 23 - 24(.

و)ي�حنا 3: 13 – 14 ♦  )مرق�س 10: 45(  م�ته  اأهمية  ح 
ِّ

ي��س كي 

و6: 53(. 

 .) كي يتنباأ بخيانته )مرق�س 14: 21، 41 ♦

ىل العمل والتمجيد امل�ستقبلي لبن الإن�سان:  3 ـ لي�سري اإ

كي ي�سف ع�دته )متى 24: 37 – 39، 44( و)مرق�س 8: 38 و13: 26 ♦ 

و14: 62( و)ل�قا 17: 22 – 30 و18: 8(. 

و)ي�حنا 1: 51 ♦  و)ل�قا 12: 8(  )متى 13: 41(  عمله  عن  يعلن  كي 

و5: 27 - 30(.

.) كي ي��سح جمده )متى 19: 28 و25: 31( و)ل�قا 21: 36 ♦

من ال�ا�سح اأن ال�ستخدام الثالث يرتبط مبا ورد يف )دانيال 7: 13 – 14( 

اخلادم  اإ�سعياء عن  يف  ورد  مبا  يرتبطان  والثاين  الأول  ال�ستخدامني  واأن 

املتاأمل. 

اأنه كما يلخ�س لقب »امل�سيح« كالًّ من جالل »ابن داود«  وهذا يدل على 

 »ابن الإن�سان« بني جمد ال�سخ�س النب�ي 
ُ
وت�ا�سع »اخلادم«، هكذا يجمع لقب

الذي يتحدث عنه دانيال وت�سحية اخلادم املتاأمل الذي يتحدث عنه اإ�سعياء. 

يت�سح هذا اجلمع ب�س�رة خا�سة يف )مرق�س 10: 45(.

 ،
َ
 هذا اللقب

ُ
عندما نلقي نظرًة عامًة على الطريقة التي ي�ستخدم بها ي�س�ع

 عن ثالثة ج�انب متكاملة من �سخ�سه: 
ِّ

ميكننا اأن نرى اأنه يعرب



االبن كامل الناسوت

29

يف  وال�سرتاك  ال�سبت  ومراقبة  اخلطايا  د – ♦ ملغفرة 
ِّ
املتفر �سلطانه 

الدين�نة والعرتاف بالنا�س اأمام الله. 

مكان  له  يكن  ومل  الآخرين  يد  على  ي�س�ع  د – ♦ تاأمل 
ِّ
املتفر ت�ا�سعه 

باأية مميزات مادية من وراء لقبه وكان  يعي�س فيه. كما مل يتمتع 

يت�قع من تابعيه اأن يفعل�ا هكذا. 

ث ي�س�ع عن املجد بالرتباط باملجيء 
َّ
ا ما حتد

ً
د – ♦ غالب

ِّ
جمده املتفر

اأكيد نح�  منا هي طريق  اإ اآلمه  اأن  لبن الإن�سان. واأعلن  امل�ستقبلي 

هذا  اأن  و6: 62(  و3: 13  )ي�حنا 1: 51  ي��سح  امل�ستقبلي.  املجد 

املجد لن يك�ن جتربًة جديدًة، حيث ه� حق ميتلكه. 

اأربع مرات  اإل  الب�سائر  ل يرد خارج  اأن لقب »ابن الإن�سان«  من املده�س 

فقط: 

( عند م�ته كي ي�ؤكد  ي�ستخدمه ا�ستفان��س يف )اأعمال الر�سل 7: 56 ♦

على جمد البن الذي �سعد وعلى مكانته ال�سماوية املمجدة. 

( كجزء من  يقتب�س )عربانيني 2: 6 – 8( ما ورد يف )مزم�ر 8: 4 – 6 ♦

من  اأ�سا�سية  �سفة  هي  ي�س�ع  ن�سانية  اإ اأن  حقيقة  عن  العام  اإعالنه 

عمله كرئي�س كهنة. 

 ملا ورد 
ٍ
 م�سابهة

ٍ
 بطريقة

َ
( هذا اللقب ي�ستخدم )روؤيا 1: 13 و14: 14 ♦

 
ٍ
ا يظهر يف هيئة

ًّ
ا �سماوي

ً
يف )دانيال 7: 13 – 14( كي ي�سف �سخ�س

 .
ٍ
اإن�سانية

ي�سوع الإن�سان: 

طريق  عن  وذلك  ي�س�ع  اإن�سانية  كمال  ىل  اإ ي�سري  اجلديد  العهد  اأن  راأينا 

عن  وكذلك  العر�سية  والتفا�سيل  ال�سغرية  احلقائق  من  جمم�عة  ت�سجيل 

طريق و�سفه بـ»امل�سيح« و»ابن الإن�سان«. 
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اأن  ـ  عامة  ب�سفة  ـ  ميكننا  الآخر.  اأحداهما  اللقبني  هذين  من  كلٌّ  ل 
ِّ
يكم

ىل من ه� ي�س�ع باعتباره البن  ن لقب »امل�سيح« ي�سري يف الأ�سا�س اإ نق�ل اإ

)املم�س�ح، احلبيب، املختار، النبي املنتظر، الكاهن وامللك وهكذا( واأن لقب 

ىل ما يفعله باعتباره البن )ياأتي من ال�سماء ويغفر  »ابن الإن�سان« ي�سري اإ

وي�سفي ويتاأمل ومي�ت ويدين ويرجع اإىل ال�سماء ويع�د باملجد وهكذا(. 

بينما ننتقل للتاأمل يف له�ت امل�سيح الكامل ونرى كيف ميكننا اأن نعرفه 

 كامٌل، واأنه ـ 
ٌ
 )ولي�ست افرتا�سية(، علينا األ نن�سى اأنه اإن�سان

ٍ
 �سخ�سية

ٍ
ب�س�رة

يف الأ�سا�س ـ قد واجه كلَّ م�سكلة وجتربة علينا نحن اأن ن�اجهها. 

اأنه ل يدع�نا  اأن نثق  عندما ن�ستجيب لدع�ة ي�س�ع باأن »نتبعه«، فعلينا 

ىل ق�ل  اإ اإىل فعل �سيء مل يفعله اأو  اإىل اأن نتبعه يف مكان مل يذهب اإليه اأو 

ل �سيء مل يتحمله اأو اإىل م�اجهة �سيء مل ي�اجهه. 
ُّ
�سيء مل يُقله اأو اإىل حتم
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اجلزء الثاني

االبن كامل الالهوت

د 
ِ
ل

ُ
ل اأنه و

ِّ
 كاإن�ساٍن حقيقي؛ حيث ي�سج

َ
راأينا اأن العهد اجلديد ي�سف ي�س�ع

بالطريقة الإن�سانية العادية واأنه عا�س وتنف�س ومات مثل كل النا�س الآخرين، 

 والتجارب بنف�س 
َ
 واحلزن

َ
 والفرح

َ
 والتعب

َ
واأنه اخترب الأملَ وال�سغَط واجل�ع

الطريقة التي نخترب نحن بها هذه الأ�سياء الي�م. 

ا على اأن ي�س�ع كان اأكرث من اإن�سان كامل  لكن الكتاب املقد�س ي�ؤكد اأي�سً

 كامٌل؛ اأي الله يف ج�سد ب�رشي. 
ٌ
 كامٌل واإن�سان

ٌ
بال خطية؛ حيث يعلن اأنه اإله

ي�س�ع ب��س�ح خا�س؛ حيث تتحدث عنه يف  ب�سارة ي�حنا اإل�هية  تعلن 

الأ�سا�س باعتباره »كلمة الله« الل�ج��س التي ه� الإعالن الذاتي ال�سخ�سي 

 من ت�رشيحات »اأنا« التي ي�حد فيها ي�س�ع 
ٍ
عن الله. وكذلك بت�سجيل �سل�سلة

نف�سه مع يه�ه الذي ه� »اأهية الذي اأهيه«. 

على  ا  اأي�سً ز  تركِّ ا 
ً
�سي�ع ي�س�ع  واألقاب  اأ�سماء  اأكرث  من  اثنني  اأن  راأينا 

اإل�هيته. يتحدث كلُّ العهد اجلديد عن ي�س�ع باعتباره »ابن الله«. كما ت�رشخ 

 .»
ٌّ

كل الأ�سفار ال�سبعة والع�رشين تلك ال�رشخة العظيمة معلنًة اأن »ي�س�ع رب

البن  اإل�هية  تقدير  يف  �سنبداأ  ا، 
ً
مع الأربع  العبارات  هذه  اإىل  ننظر  عندما 

الكاملة. 
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اللوجو�س: 

كتابي  يف  التف�سيل  ببع�س  الله«  »كلمة  اأي  الله«  »ل�ج��س  نتناول 

ىل الله«. ونرى اأن الل�ج��س ي�سري اإىل الإعالن  ميان احلي« و»ال�ستماع اإ »الإ

الذاتي الكامل عن الله. نفهم من هذين الكتابني من �سل�سلة »�سيف الروح« 

 من خالل الأ�سفار املقد�سة )الل�ج��س 
ٍ
 كاملة

ٍ
اأن الله يعلن عن نف�سه ب�س�رة

املكت�ب( والبن )الل�ج��س ال�سخ�سي(. 

ًزا يف ب�سارة 
ُّ
 من اأكرث الكلمات متي

ٌ
ن كلمة »ل�ج��س« الي�نانية هي واحدة اإ

ي�حنا. ت�سري الكلمُة يف بع�س الأحيان اإىل ر�سالة ي�س�ع، ويف اأحيان اأخرى، 

ا �سيًئا اأكرث من جمرد الكلمات املنط�قة. 
ً
اإىل ي�س�ع نف�سه. لكنها تعني دائم

الله  ل�ج��س  اأن  املثال،  �سبيل  على   )51 و8: 31،  )ي�حنا 5: 24  ي��سح 

»الإعالن  جانب  ر 
ِّ
نقد حتى   

ٍ
�سحيحة  

ٍ
بطريقة فهم 

ُ
وي �سمع 

ُ
ي اأن  اإىل  يحتاج 

الذاتي« الأعمق الذي يتمتع به. 

)ي�حنا 1: 1 – 18(،  يف  الإلهية«  الن�سب  ي�حنا »ب�سل�سلة  ب�سارة  تبداأ 

ا كلمة الله الأزيل الأبدي والإعالن  حًة اأن ي�س�ع الإن�سان الكامل ه� اأي�سً
ِّ

م��س

الكامل عن الله. 

ا يف العهد 
ً
نرى يف كتاب »الإميان احلي« فكرة اأن كلمة الله را�سخٌة متام

القدمي. يعلن العهد القدمي على �سبيل املثال اأن كلمة الله: 

خلق العامل وحفظه )تك�ين 1( و)مزم�ر 33: 6 – 9 و147: 15 – 18 ♦ 

و148: 8(. 

 ) و)اإ�سعياء 55: 11 ♦ )مزم�ر 147: 15(  اإلهي  و�سلطان  لهية  اإ ق�ة  له 

و)ه��سع 6: 5(. 

 ) يعلن عن اأفكار الله واهتماماته ومقا�سده )مزم�ر 119: 9، 105 ♦

و)اإرميا 20: 9( و)حزقيال 33: 7(.

.) ا مع حكمة الله )اأي�ب 28: 12 – 27( و)اأمثال 8: 1 – 9، 12 ♦
ً
مت�حد متام
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ٍ
ي�حنا ب�س�رة ب�سارة  تعلن  الل�ج��س،  باأنه  البداية  لي�س�ع من  بتعريفها 

ا ق�ة اإلهية واأنه اإعالن 
ً

 اأن ي�س�ع كان م�سرتًكا يف اخللق وكان ممن�ح
ٍ
�سمنية

ا مع حكمة الله. تتط�ر كلُّ هذه الأفكار بعد ذلك خالل 
ً
د متام

ِّ
الله واأنه مت�ح

الب�سارة. 

تعطينا مقدمة ب�سارة ي�حنا �سل�سلًة كاملًة من املبادئ التي تت��سع فيها 

الب�سارة  الن�ر واحلياة واحلق واملجد والعامل(. لكن  الب�سارة بعد ذلك )مثل 

ح ال�سفات الرئي�سية لالبن 
ِّ

حتت�ي على ثالث اأفكار اأ�سا�سية عن ي�س�ع ت��س

باعتباره الل�ج��س. 

عالقته مع الآب 

يكرر )ي�حنا 1: 1 – 2( ما ورد يف )تك�ين 1: 1( ويعلن عن وج�د البن 

وهذا  الله.  واأنه  الله  مع  كان  الل�ج��س  اأن  ي�حنا بب�ساطة  يعلن  ال�سابق. 

�س التمايز بني ال�سفة ال�سخ�سية لالبن 
ِّ
ل�هية البن دون اأن ي�س� ي�ؤكد على اإ

وال�سفة ال�سخ�سية لالآب. 

»الل�ج��س«  واأن  الله  طبيعة  له  الل�ج��س  اأن  )ي�حنا 1: 1 – 2(  يعلن 

و»الله« لي�سا م�سطلحني ميكن اأن يحل كلٌّ منهما حملَّ الآخر. وعلى الرغم 

من اأن الكلمة ه� الله، اإل اأن الله اأكرث من الكلمة. 

عالقته مع العامل

ىل عالقة البن مع العامل. تتط�ر  ي�سري )ي�حنا 1: 3( و)ك�ل��سي 1: 15( اإ

هذه الفكرة على مدار ب�سارة ي�حنا ونتناولها بالتف�سيل يف كتاب »ال��س�ل 

ق بني ق�ة خلق البن وق�ة خلق 
ِّ
للتائهني«. علينا اأن ندرك اأن ي�حنا ل يفر

خلق بل كان 
ُ
ق بني البن واخلليقة. وهذا يعني اأن الكلمة مل ي

ِّ
الله، لكنه يفر

ا مع الله. 
ً
ا دائم

ً
م�ج�د
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عالقته بالب�رشية

ب�رشي  ج�سد  هيئة  يف  �سار  الإلهي  الل�ج��س  اأن  )ي�حنا 1: 14(  ي�رشح 

وحل بني الب�رش. نرى يف كتاب »Salvation by Grace« اأن هذا يعني اأن 

الله »ن�سب خيمته« يف الب�رشية واأنه ي�سري مبا�رشًة اإىل خيمة الجتماع يف 

العهد القدمي. 

كما ي��سح اأن اإعالن ي�حنا عن اأن البن ه� الكلمة الأبدي ل يلغي اإن�سانيةَ 

له  اإلهي  وك�سخ�س  ودم  حلم  من  ن�سان  كاإ التاريخ  يف  ي�سعه  لكنه  ي�س�ع. 

عالقة ثابتة واأبدية مع الله. 

»اأنا«: 

اآخر من  اأي جزء  اأكرث من  ت�ستخدم ب�سارة ي�حنا ال�سمري ال�سخ�سي »اأنا« 

 هذا ال�سمري كرامًة و�سلطاًنا لي�س�ع 
ُ
اأجزاء الكتاب املقد�س. ي�سيف ا�ستخدام

الي�نانيةَ »ego« اأي »اأنا« 134 مرة )يف  ولكلماته. ي�ستخدم ي�حنا الكلمةَ 

حني ي�ستخدمها متى 29 مرة، ومرق�س 17 مرة، ول�قا 23 مرة( وذلك كي 

ل�ستخدام ال�سمري ال�سخ�سي  اأذهاننا  البن ولكي يجهز  ىل  اإ  
َ
يجذب النتباه

امل�سدد »ego eimi« اأي »اأنا ه�«.  ويبدو اأن ي�حنا ي�ستخدم مثَل هذا ال�سمري 

امل�سدد كي ي�ؤكد على اإل�هية ي�س�ع الكاملة. 

 ال�سخ�سي امل�سدد »اأنا ه�« هي 
َ
 ال�سمري

ُ
العبارات التي ي�ستخدم فيها ي�س�ع

 لله. 
ٍّ
م يف العهد القدمي كا�سٍم �سخ�سي

َ
�ستخد

ُ
عبارات مهمة؛ لأن هذا ال�سمري ي

نرى يف كتاب »معرفة الآب« اأن الله يقدم نف�سه مل��سى يف )خروج 3: 14( 

كيه�ه »اأهيه الذي اأهيه«.  وقد اأ�سفى هذا ال�سم بالن�سبة لليه�د دللًة اإلهيًة 

على ال�سمري ال�سخ�سي امل�سدد. 
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ي�سجل ي�حنا �سبع عبارات ي�ستخدم فيها ي�س�ع ال�سمري »ego eimi« كي 

ي�سف نف�سه:

.) « )ي�حنا 6: 35 ♦
ِ
اة

َ
َي ُز احلحْ

حْ
ب

ُ
 خ

َ
�

ُ
»اأَنَا ه

 .) امَلِ« )ي�حنا 8: 12 ♦
َ
 الحْع

ُ
 ُن�ر

َ
�

ُ
»اأَنَا ه

 .) « )ي�حنا 10: 7 ♦
ِ

اف
َ
ر

ِ
 اخلحْ

ُ
اب

َ
»اأَنَا ب

 »
ُ
ه

َ
�س نَفحْ ُل 

ِ
ذ
حْ
ب
َ
ي  

ُ
ح

ِ
ال

َّ
ال�س ي 

ِ
اع

َّ
الر

َ
و  

ُ
ح

ِ
ال

َّ
ال�س ي 

ِ
اع

َّ
الر  

َ
�

ُ
ه »اأَنَا  ♦ 

)ي�حنا 10: 11(.

.) اُة« )ي�حنا 11: 25 ♦
َ
َي احلحْ

َ
ُة و

َ
ام

َ
ي
ِ
ق  الحْ

َ
�

ُ
»اأَنَا ه

.) اُة« )ي�حنا 14: 6 ♦
َ
َي احلحْ

َ
قُّ و َ احلحْ

َ
ِريُق و  الطَّ

َ
�

ُ
»اأَنَا ه

.) ُة« )ي�حنا 15 : 1 ♦
َّ
ي
ِ
يق

ِ
ق َ ُة احلحْ

َ
م

حْ
َكر »اأَنَا الحْ

 تك�سف عبارة »اأنا ه�« يف كل مرة عن وظيفة خمتلفة من وظائف ي�س�ع 

جديدًة  حياًة  ويعطي  ا 
ً
ي

ِّ
م�سح ويحفظ  دخل 

ُ
وي وينري  يق�ت  فه�  الإلهية، 

مقدمة  يف  اأوًل  وردت  مذهلة  عالنات  اإ هذه  كل  مثمرين.  ويجعلنا  د 
ِ
ر�س

ُ
وي

ب�سارة ي�حنا. ومن خالل هذه العبارات ال�سبع جعل ي�س�ع تلك احلقائق التي 

ا يف املقدمة حقائق منطبقة عليه ب�س�رة �سخ�سية؛ حيث اأعلن 
ًّ
وردت نظري

اأنه التج�سيد الإلهي لكل ما يريده النا�س ويطلب�نه. 

د. 
َّ
م�سد ذاتي  تعريف  جمرد  هي  ه�«  »اأنا  عبارة  اإن  القادة  بع�س  يق�ل 

لكن  الله«.   ملك�ت  »ي�سبه  لعبارة  م�ازية  عبارة  اأنها  اآخرون  يرى  بينما 

)ي�حنا 6: 20 و8: 24، 58 و13: 19 و18: 5( يدح�س هذين القرتاحني. 

براهيم. واعتقد  ذا كان قد راأى اإ �ساأل ي�س�ع يف )ي�حنا 8: 57 – 58( عما اإ
ُ
ي

�سائل�ه اأن اإجابته بها جتديف فاأخذوا حجارًة كي يرجم�ه. اعتقد ه�ؤلء اأن 

3: 14( و)تثنية 32: 39(  ال�اردة يف )خروج  الإلهية  الأنا  اأنه  عي 
َّ
ي�س�ع يد
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و)اإ�سعياء 43: 10 و46: 4(. كذلك ي�ؤكد رد فعل اجلم�ع يف )ي�حنا 18: 5 – 6( 

عالن ي�س�ع املتكرر عن ك�نه »اأنا ه�« العظيم.  لهية لإ على الدللة الإ

يف   »ego eimi« ال�سخ�سي  لل�سمري  ي�س�ع  ا�ستخدام  ق�ة  ت�سكل  اأن  يجب 

ال�سبع. ميكننا ق�ل  )ي�حنا 8: 24، 58 و13: 19( فهمنا لعبارات »اأنا ه�« 

اإن هذه العبارات تعلن �سفات ووظائف ي�س�ع الإلهية. كما ت��سح ج�انب 

لهية.  مهمة لطبيعة البن الإ

الرب: 

للكلمة الي�نانية »kurios« اأي »رب« ا�ستخدامات عديدة يف العهد اجلديد. 

م كلقب لالأعلى 
َ
 الكلمة على �سبيل املثال عن الحرتام العام. كما ُت�ستخد

ِّ
تعرب

له وثني.  مرباط�ر الروماين اأو اإ ا من قبيل الحرتام وكذلك ملخاطبة الإ
ً
مقام

نها هي املقابل الي�ناين  لكن للكمة معنى خا�س بالن�سبة لليه�د؛ حيث اإ

كانت  والتي  لله  اجلذرية  الأ�سماء  اأحد  هي  التي  »اأدوناي«  العربية  للكلمة 

�سائعة ال�ستخدام بدًل من »يه�ه«.  

كلمة  اجلديد: ت�ستخدم  العهد  يف  للكلمة  ال�ا�سع   
ُ
ال�ستخدام هذا  ينعك�س 

 عن الحرتام )مثل كلمة 
ِّ

»رب« يف بع�س الأحيان كمجرد لقب ب�رشي يعرب

لهية لالبن  لهي ي�ؤكد على الطبيعة الإ م اأكرث كلقب اإ
َ
»�سيدي«( لكنها ُت�ستخد

باعتباره »اأدوناي«.  

الرب املقام 

 ho«رف بــ
ُ
اعتقد كثريون من قادة الكني�سة على مدار الع�س�ر اأن ي�س�ع ع

kurios« اأي »الرب« فقط بعد )وب�سبب( قيامته. تنعك�س هذه احلقيقة ب��س�ح 
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بلقب  ي�س�ع  خاطبت  فقط  واحدة  امراأة  عن  نقراأ  حيث  مرق�س،  ب�سارة  يف 

ال�س�رية يف )مرق�س 7: 28(.  الفينيقية  القيامة وهي املراأة  »kurios« قبل 

ا. 
ً
ا غريب

ًّ
وقد ا�ستخدمت هذا اللقب؛ لأنها امراأة اأممية تخاطب رجاًل يه�دي

الب�سارة، فال ي�ستخدم مرق�س كلمة »kurios« هذا يف حني  اأما يف باقي 

اأنها ترد يف الب�سائر الأخرى. على �سبيل املثال )متى 8: 2( و)مرق�س 1: 40( 

لكنه  و)مرق�س 14: 19(.  و)متى 26: 22(  و)مرق�س 4: 39(  و)متى 8: 25( 

يعلن فجاأة بعد هذا ال�سمت يف )مرق�س 16: 19 – 20( اأن البن املقام ه� 

الآن »الرب«.  

اأن  يبدو  حيث  )ل�قا 24: 34(،  يف  والقيامة  »الرب«  بني  الربط  يتكرر 

ل�قا ي�رشح هنا ا�ستخدامه املتكرر للكلمة يف كل ب�سارته كما يف )ل�قا 7: 13 

و19: 8  و18: 6  و17: 5 – 6  و13: 15  و12: 42  و11: 39   39 و10: 1، 

و22: 61 و24: 34( على �سبيل املثال. 

ي�سف  حيث  امليالد  ق�سة  يف  لهية  الإ ي�س�ع  لرب�بية  ل�قا الطريَق  ميهد 

ا كما يف )ل�قا 1: 9، 11، 15، 25، 32، 38، 45، 46، 58، 
ً
 بالرب دائم

َ
الله

66، 68، 76 و2: 9، 2، 23، 24، 29، 39(. ميكننا الق�ل اإنه اإذا كانت كلمة 

»الرب« تعني »الله« يف بداية ب�سارة ل�قا، فهي بكل تاأكيد تعني »الله« يف 

كل الب�سارة عندما ي�ستخدمها ل�قا ل��سف البن. 

 
ِّ

ن حتديد املالك له�ية املخلِّ�س يف )ل�قا 2: 11( يعرب وعليه ميكننا الق�ل اإ

لهية. وهذا يدل على اأن »امل�سيح الرب« هي العبارة الكتابية  عن الرب�بية الإ

�س برباعة اإن�سانيةَ البن الكاملة وله�ته الكامل. 
ِّ
التي تلخ
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تتبع ب�سارُة ي�حنا النمَط الأ�سا�سي يف تعريف ي�س�ع »بالرب« بعد قيامته. 

الت�سعة  الأ�سحاحات  يف  فقط  مرات  ثالث   »ho kurios« ي�حنا ي�ستخدم 

 20 الأ�سحاحني  يف  لالبن  ال�سائع  ال�سم  فجاأة  ي�سبح  لكنه  الأوىل.  ع�رش 

اأنه يرتبط ب��س�ح بالله يف اعرتاف ت�ما باإميانه يف  و21. ومن املده�س 

)ي�حنا 20: 28( والذي ميثل الذروة الدرامية والأدبية للب�سارة. 

 املقام بلقب »الرب« كما يف 
َ
يف كل �سفر اأعمال الر�سل، يخاطب التالميُذ البن

)اأعمال الر�سل 1: 6، 24 و4: 29 و9: 5 و10: 4، 14 و22: 8، 19(. ويلقب�نه 

كذلك بــ»الرب ي�س�ع« و»الرب ي�س�ع امل�سيح« كما يف )اأعمال الر�سل 1: 21 

 35  ،24 و20: 21،   26 و15: 11،   20 و11: 17،  و8: 16  و7: 59  و4: 33 

و28: 31(. ت��سح هذه الن�س��س اأن امل�سيحيني الأوائل كان�ا مقتنعني اأن 

القيامة هي دليل اإل�هية ي�س�ع. 

و�سلت العظة الأوىل يف ع�رش الكني�سة اإىل ذروتها يف )اأعمال الر�سل 2: 36( 

ا«.  
ً
يح

ِ
�س

َ
م

َ
ا و

ًّ
ب
َ
 ر

حْ
ُتم  اأَنحْ

ُ
�ه

ُ
ُتم

حْ
لَب

َ
ي �س

ِ
ذ ذَا الَّ

َ
 ه

َ
�ع

ُ
�س

َ
َل ي

َ
ع

َ
 ج

َ
 اأن »الله

ُ
عندما اأعلن بطر�س

كما ت��سح كلمات بطر�س يف )اأعمال الر�سل 2: 20 – 21، 34 – 35( اأن هذا 

 على خلفية العهد القدمي 
ٌ
 قائم

ٌ
عالن عن رب�بية ي�س�ع الإلهية ه� اإعالن الإ

لهي.  باأن »رب« تعنى اإ

الإلهية  ي�س�ع  رب�بية  بني  الأوىل  التب�سريية  عظته  يف  بطر�س  ربط  اإن 

ا لفهمنا واختبارنا واإعالننا 
ًّ
وم�سياويته الب�رشية ه� ربط مهم وحي�ي جد

ن معرفة ي�س�ع »كالرب وامل�سيح«  ل�سخ�س البن. ميكننا يف ال�اقع اأن نق�ل اإ

هي املفتاح الأ�سا�سي ملعرفة البن يف كامل طبيعتيه الب�رشية والإلهية. 

ت��سح اأجزاء اأخرى من �سفر اأعمال الر�سل مثل )9: 4 – 17 و10: 36( اأن 
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اأو  الكل«  »رب  ما  اإ فه�  مطلقة؛  لهية  اإ و�سيادًة  �سلطاًنا  تعني  ي�س�ع  رب�بية 

ا على الإطالق«.  
ًّ
»لي�س رب

الكني�سة الأوىل: 

تعلن كل ر�سائل ب�ل�س اأن »ي�س�ع رب«.  وت��سح اأجزاء مثل )رومية 10: 9( 

ىل قيامته. البن ه� »رب الكل«؛ لأنه  منا ي�سري يف الأ�سا�س اإ اأن هذا الإعالن اإ

ا. القيامة والرب�بية بب�ساطة 
ًّ
د جد

َّ
ىل مقامه املمج اإ  واأقامه الله 

َ
هزم امل�ت

اأ�سا�س  بالقيامة ه�  الإميان  لأن  وذلك  البع�س؛  بع�سهما  ينف�سالن عن  ل 

العرتاف برب�بية امل�سيح. 

يعلن ب�ل�س اأن ي�س�ع ه� رب يف )رومية 10: 12( و)1ك�رنث��س 12: 3( 

العرتاف  بني  الن�س��س  هذه  تربط  املثال.  �سبيل  على   )11 :2 و)فيلبي 

ل امل�سيحيني وم�سهد العرتاف العاملي بهذه 
َ
ب

ِ
احلايل برب�بية امل�سيح من ق

الرب�بية يف امل�ستقبل. 

اأ�سا�س وعظه  البن هي  رب�بية  اأن   )5 :4 )2ك�رنث��س  ب�ل�س يف  ي��سح 

املطلق  ي�س�ع   
َ
�سلطان يعلن  اأي وعظ حاٍل ل  اأن  على  يدل  التب�سريي. وهذا 

و�سيادته الكاملة ه� وعظ ل يتفق مع الإعالن الكتابي عن البن. 

�سبيل  على  رب.  ه�  ي�س�ع  اأن  على  ا 
ً
تقريب اجلديد  العهد  اأ�سفار  كلُّ  ت�ؤكد 

 )14 :1 و)2ك�رنث��س   )14 :6 و)1ك�رنث��س   )24 :4 )رومية  املثال 

و)غالطية 6: 14( و)اأف�س�س 6: 23 – 24( و)فيلبي 2: 11( و)ك�ل��سي 2: 6( 

 )2 – 1 :1 تيم�ثاو�س  و)1   )8 :1 و)2ت�سال�نيكي   )9 :5 ت�سال�نيكي  و)1 

و)2 تيم�ثاو�س 1: 2( و)تيط�س 1: 4( و)فيلم�ن 1: 3( و)عربانيني 13: 20( 
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و)2 ي�حنا 1: 3(  و)2بطر�س 3: 18(  و)1 بطر�س 1: 3(  و)يعق�ب 1: 1( 

و)يه�ذا 1: 17( و)روؤيا 11: 8(. 

عن  اجلديد   
ُ
العهد بها  يعلن  التي  الطريقة  على  عامًة  نظرًة  ُنلقي  عندما 

رب�بية ي�س�ع، ميكننا الق�ل اإنه ي�ستخدم هذا اللقب اخلا�س: 

لكي ي�ؤكد على قيامة البن ولكي يرمز اإىل انت�ساره على امل�ت.  ♦ 

اأعمال  بنف�س  يق�م  واأنه  كامل  له�ت  له  البن  اأن  على  يدلل  لكي  ♦ 

الله.

لكي ي�ؤكد على �سلطة ي�س�ع املطلقة و�سيادته الكاملة على كل جانب  ♦ 

من ج�انب احلياة والإميان. 

ابن الله: 

اللقب الأ�سا�سي الرابع الذي ي�ستخدمه العهد اجلديد لي�سري اإىل اإل�هية ي�س�ع 

باأق�سى و�س�ح ه� »ابن الله«.  يدل هذا اللقب على اأننا ل� اأردنا اأن نعرف 

البن ب�س�رة دقيقة، فعلينا اأن نعرفه من خالل عالقته املتفردة مع الآب. 

وكما ه� احلال مع كل الإعالنات الكتابية، علينا اأن نحاول فهم حقيقة 

»ابن الله« يف �سياقها الكتابي. ميهد العهد القدمي ل�ستخدام هذا اللقب وذلك 

با�ستخدامه لفكرة البن�ية بالعديد من الطرق املختلفة. على �سبيل املثال: 

��سف املالئكة باأنهم »اأبناء الله« مما يدل على طبيعتهم الروحية 
ُ
ي ♦ 

)تك�ين 6: 1 – 4( و)اأي�ب 1: 6 و2 : 1(.

الروحية  طبيعته  على  ا  اأي�سً يدل  مما  الله  ابن  باأنه  اآدم  عرف 
ُ
ي ♦ 

)ل�قا 3: 38(.

عن  لتمييزهم  وذلك  الله  اأبناء  �ن 
َ
دع

ُ
ي  

ٍ
كجماعة الإ�رشائيلي�ن  كان  ♦ 
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 )20 – 19 :3 و)اإرميا   )2 – 1 :14 )تثنية  بهم  املحيطة  الأمم 

و)ه��سع1: 10(.

اإ�رشائيل ككل كانت ُتدعى »ابني« وذلك لإعالن عالقة »الأب - البن«  ♦ 

اخلا�سة التي يتمتع بها ال�سعب مع الله )ه��سع 11: 1(.

 ) كان ملك اإ�رشائيل املم�س�ح ه� ابن الله اخلا�س )2�سم�ئيل 7: 14 ♦

و)مزم�ر 2: 7(. 

عى البع�ُس اأن ي�س�ع مل 
َّ
بالنظر اإىل هذه ال�ستخدامات يف العهد القدمي، اد

عيها امل�سيحي�ن. لكن 
َّ
ي�ستخدم لقب »ابن الله« يف الأ�سل بالطريقة التي يد

ىل اأنه الله الظاهر يف اجل�سد. د ي�س�ع واإ
ُّ
كما �سرنى، ي�سري هذا اللقب اإىل تفر

من اجلدير بالذكر هنا اأن العالقة بني الأقن�م الأول والأقن�م الثاين ُتعلَن 

اإعالن  اأن املق�س�د من   بني الآب والبن. و�سرنى يف اجلزء ال�سابع 
ٍ
كعالقة

العالقة بهذه الطريقة ه� التاأكيد على:

اأن الآب والبن ي�سرتكان يف نف�س الطبيعة. ♦ 

اأول�ية الآب.  ♦ 

خ�س�ع البن لالآب.  ♦ 

ال�حدة بني الآب والبن.  ♦ 

اعتماد البن على الآب.  ♦ 

الب�سائر  اأن  ونرى  الآب«،  »معرفة  كتاب  يف  بالبن  الآب  عالقة  نتناول 

 باأنه »الآب« و»اأبي« و»اأبي ال�سماوي« و»اأبيكم 
َ
ل اأن ي�س�ع ي�سف الله

ِّ
ت�سج

ال�سماوي« و»اأبا الآب« اأكرث من خم�سني مرة. 

كما ن�ؤكد يف كتاب »معرفة الآب« على اأن ي�س�ع كانت له عالقة متفردة 
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ا للتالميذ«. 
ً
ا لي�س�ع« و»اأب

ً
ا بني ك�ن الله »اأب

ٍّ
مع الآب واأن هناك فارًقا مهم

ا يف  نرى هذا الفارق ب��س�ح يف )ي�حنا 20: 28(. لكن ميكن اأن نراه اأي�سً

الن�س��س التي ت�ؤكد على اأن ي�س�ع ه� ابن الله »ال�حيد«. 

اأن  علينا  لكن  ال�سابع.  اجلزء  يف  بالتف�سيل  بالآب  البن  عالقة  نتناول 

ا مثل )متى 11: 25 -30( و)مرق�س 1: 11 و9: 2 – 7 
ً

ندرك هنا اأن ن�س��س

و12: 1 – 12، 35 – 37 و13: 32( و)ل�قا 10: 21 – 24 و22: 29( ت��سح 

بع�َس العنا�رش الأ�سا�سية عن بن�ية ي�س�ع الإلهية. 

كتابات يوحنا: 

د للب�سارة ه� اأن 
َّ
يق�ل ي�حنا يف ب�سارته )ي�حنا 20: 31( اإن الهدف املحد

ي�ؤمن القراء اأن ي�س�ع ه� ابن الله. لذا لي�س من امل�ستغرب اأن ت�ؤكد ب�سارته 

على هذا اللقب وعلى اجل�انب الإلهية لطبيعة ي�س�ع. 

ِرد لقب »ابن الله« ع�رش مرات فقط يف ب�سارة ي�حنا، اإل اأن ي�س�ع يتحدث 
َ
ي

عن الله »كاأب« اأكرث من مائة مرة. ي�س�د اإدراك ي�س�ع لبن�يته الإلهية اإجنيَل 

ي�حنا، ويقدم لنا كلُّ اإ�سحاح ملحًة واحدًة على الأقل عن معنى ك�ن ي�س�ع 

د لله. 
ِّ
ه� البن املتفر

ي��ســــف ي�ســ�ع اأربع مــرات يف ب�ســــارة ي�حنــا باأنــه البــــن »ال�حــيد« 

)ي�حنا  1: 14 – 18 و3: 16 - 18(. وهذا يدل على اأن بن�ية ي�س�ع لي�ست 

الله.  اأولد  ن�سري  كي  �سلطاًنا  ُنعطى  اأننا  )ي�حنا 1: 12(  ي��سح  كبن�يتنا. 

 لله من ن�ع خمتلف. ي�ؤكد 
ٌ
لكن ي�س�ع ل يحتاج اإىل هذا ال�سلطان؛ لأنه ابن

ي�حنا على هذه احلقيقة با�ستخدامه للكلمة الي�نانية »huios« التي تعني 

»ابًنا« فقط عند احلديث عن بن�ية ي�س�ع. اأما عندما ي�سف عالقة اأي �سخ�س 
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الي�نانية الأكرث عم�مية »tekna« والتي  الكلمة  الله، في�ستخدم  م�ؤمن مع 

ا«.  
ً
تعني »اأولد

بلي�س وال�سياطني  اإ ي�سجل )متى 4: 3 – 6( و)ل�قا 4: 3 – 9، 41( اعرتاف 

 
ُ

باأن ي�س�ع ه� ابن الله. لكن ي�حنا ي�سجل ثالث ح�ادث يعرتف فيها النا�س

ببن�ية ي�س�ع الإلهية )ي�حنا 1: 34، 49 و11: 27( وثالثة اأمثلة يعلن فيها 

 اأنه ابن الله )ي�حنا 10: 36 – 37 و11: 4 و19: 7(. 
ُ
ي�س�ع

يف  اأكرث  بتف�سيل  الإلهية  ي�س�ع  بن�ية  ي�حنا عن   
َ
تعاليم نتناول  �س�ف 

 �سفات مهمة 
َ
اجلزء ال�سابع. لكن علينا اأن نعرف هنا اأن ب�سارته تعلن �سبع

عن ي�س�ع كابٍن الله: 

له )ي�حنا 3: 34 و5: 36 – 38 ♦ 
َ
ب

ِ
ل ب�ا�سطة الآب ومن ق

ِ
ر�س اأُ البــــن 

و7: 29 و11: 42 و17: 4 - 5(. 

.)  )ي�حنا 3: 35 و5: 20 و10: 17 و17: 23 - 24 ♦
َ
 يحب البن

ُ
الآب

البن يخ�سع لالآب ويعتمد عليه )ي�حنا 5: 19، 30 و14: 28 – 31 ♦ 

و15: 10(. 

و10: 30 ♦  )ي�حنا 5: 19 – 23  تاأكيد  بكل  الآب  مع  واحد  ه�  البن 

و14: 11، 20 و17: 11(. 

 ، ♦ 21 ،11 ،5 )ي�حنا 11: 41 و12: 28 و17: 1،  لالآب  ي�سلي  البن 

 .)25 ،24

الآب )ي�حنا 6: 46، 8: 19 و10: 15 ♦  ال�حيد عن  عالن  الإ البن ه� 

و14: 8 - 9(. 

البن يتحدث بكلمات الآب )ي�حنا 10: 18 و12: 49 – 50 و14: 24 ♦ 

و15: 15 و16: 25(. 
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و16: 15 ♦  و13: 3  )ي�حنا 8: 16  الآب  من  �سيء  كلَّ  اأخذ   
ُ
البن

و18: 11(. 

 ♦ 28  ،16 و16: 10،   28 )ي�حنا 14: 12،  الآب  ىل  اإ �سيع�د   
ُ
البن

و20: 17(. 

كذلك ت�س�د حقيقُة اأن ي�س�ع ه� »ابن الله« ر�سالةَ ي�حنا الأوىل – وهذا ه� 

اأحد الأ�سباب الرئي�سية التي جتعلنا واثقني من اأن كاتب الب�سارة ه� نف�سه 

الله  كابن  بي�س�ع  الإميان  اأن  ي�حنا الأوىل  ر�سالة  ت��سح  الر�سالة.  كاتب 

يجب اأن يك�ن ه� العرتاف الأ�سا�سي للم�ؤمن. نرى ذلك على �سبيل املثال 

ت�ؤكد  كما   .)13 – 10 و5: 5،  و4: 15  و3: 23  )1ي�حنا 2: 22 – 23  يف 

)1ي�حنا 1: 7  يف  نرى  كما  ي�س�ع  بن�ية  من  اأخرى  ج�انب  على  الر�سالة 

و3: 8 و4: 9 – 10، 14 و5: 9 – 11، 20(. 

د: 
ِّ
البن املتفر

كتابات  الله كما جاء يف  ابن  باعتباره  ي�س�ع  �سخ�س  نتاأمل يف  عندما 

 monogenes« الي�ناين التعبري  اعتبارنا  اأن ن�سع يف  املهم  ي�حنا، فمن 

huios« ال�ارد يف )ي�حنا 1: 14، 18 و3: 16، 18( و)1ي�حنا 4: 9( والذي 
 the only begotten( مثل  الإجنليزية  يف  املقابالت  من  بالعديد  �سيغ 

 )King James Version( اأي »البن ال�حيد امل�ل�د« بح�سب ترجمة )son
ترجمة  بح�سـب  وال�حــيد«  ال�احــد  »البــن  اأي   )one and only son(و

 .)The New International Verstion(

الي�نانية  الكلمة  ترجمة  يجب  هي: هل  هنا  املحك  على  التي  النقطة 

اإىل  اأم  »امل�ل�د«  اأي   »begotten« اإىل  الإجنليزية  يف   »monogenes«

 الإجابة؛ 
َ
»unique« اأي »املتفرد«؟ تت�سمن الكلمة الي�نانية نف�سها مفتاح
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فهي تتك�ن من �سقني هما »monos« اأي »ال�حيد« و »genos« اأي »من نف�س 

 »begotten« اأو الن�ع«.  الذين يعرت�س�ن على ترجمة الكلمة اإىل الطبيعة 

ن املرتجمني اعتقدوا اأن كلمة »gennao« التي تعني بالإجنليزية  يق�ل�ن اإ

»to beget« اأي »يلد« هي اأ�سل ال�سق الثاين لكلمة »monogenes« بينما 

اأ�سل ال�سق الثاين يف ال�اقع ه� »genos« اأي »من نف�س الطبيعة اأو الن�ع«.  

ا لكلمة »monogenes« وه� »ال�حيد من ن�عه«.  
ً
وهذا يعطينا تعريًفا جيد

مما يعني اأنه عندما ن�سف عالقةَ ي�س�ع بالآب بهذه الكلمة، فنحن ل ن�سري 

د كالبن »ال�حيد 
ِّ
اإىل اأ�سل ي�س�ع »كم�ل�د« من الآب بل اإىل و�سعه املتفر

من ن�عه«.

يتفق هذا املعنى مع ا�ستخدام كلمة »monogenes« يف )عربانيني 11: 17( 

�سحاق باإبراهيم اأبيه. كان لإبراهيم العديد من الأبناء،  حيث ت�سف عالقة اإ

اإ�سحـاق ه� البــن »ال�حـيد امل�لـــ�د« لإبراهــيم  لذلك ل ميـكن اأن يكــــ�ن 

)»the only begotten« كما ت�سيغ ترجمة King James Version هذه 

ـ باعتباره ابن امل�عد ـ كان بكل تاأكيد ه� البن املتفرد  �سحاق  الآية(. لكن اإ

براهيم. يتاأكد هذا املعنى لكلمة »monogenes« من  »وال�حيد من ن�عه« لإ

ـ على �سبيل املثال ـ  ا�ستخداماتها الأخرى يف العهد اجلديد. ي�ستخدمها ل�قا 

لي�سف البن »ال�حيد« لأرملة نايني )ل�قا 7: 12( والبنة ال�حيدة لياير�س 

ال�حيد  البن  كان  والذي  �رشير  روح  عليه  كان  الذي  وال�لد  )ل�قا 8: 42( 

لأبيه )ل�قا 9: 38(. الرتكيز يف هذه الروايات الثالث لي�س على ك�ن البن اأو 

ا اأو م�ل�دة من الأب اأو الأم، بل على حقيقة اأن الأب اأو الأم لي�س 
ً
البنة م�ل�د

ًة.
َّ
لح

ُ
لديهما �س�ى هذا البن اأو البنة. ولذلك كانت حاجتهما م

ي�س�ع  اأن  عن  ينم  ل   »monogenes« ي�حنا لكلمة  ا�ستخدام  ن  فاإ لذلك 
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اإىل تفرد  ا اإىل وج�د ن�ٍع ما من ال�لدة. لكنه ي�سري 
ً
ح

ِّ
 من الآب، ملم

ٌ
م�ل�د

ي�س�ع باعتباره ابن الله ال�احد وال�حيد. ولي�س معنى ذلك اأننا نلغي فكرة 

نها لي�ست فكرًة م�ستندًة على هذه الن�س��س. ال�لدة، لكننا نق�ل اإ

ن ي�س�ع م�ل�د من الآب قبل كل الده�ر؟  لكن ماذا نفعل بالتعليم القائل اإ

منذ جممع  للكني�سة  التاريخي  ال�اقع امل�قف  التعليم ه� يف  هذا  كان  لقد 

نه عقيدة ولدة البن  ا وب��س�ح اإ
ً
نيقية عام 325 م، والذي كان يقال دائم

ي�س�ع م�ساٍو  اأن  الرغم من  نه على  اإ العقيدُة  الأزل. تق�ل هذه  الآب منذ  من 

لالآب يف اجل�هر، اإل اأنه كاأقن�م م�ل�د ومنبثق من الآب منذ الأزل. وهكذا، 

نه فيما يتعلق بج�هر البن فه� ذاتي ال�ج�د. اأما فيما يتعلق ب�سخ�سه،  فاإ

فه� منبثق من الآب منذ الأزل. وه� بهذا املعنى البن امل�ل�د من الآب منذ 

الأزل. 

الاله�تية  الناحية  من  مفيدة  عقيدة  هي  الأزلية  البن  ولدة  عقيدة  ن  اإ

ـ هناك فرًقا بني تطبيق  ـ كما راأينا  ل��سف العالقة بني الآب والبن. لكن 

�سابقة  اخلم�سة  ال�س�اهد  على  وتطبيقه  ميان  الإ قان�ن  يف  »م�ل�د«  تعبري 

الذكر من كتابات ي�حنا. 

)لكن هذا ل يعني اأن كلمة »م�ل�د« ل تظهر يف الكتاب املقد�س. ي�ستخدم 

 »gennao« كلمة  و5: 5(   5 :1 و)عربانيني  )اأعمال الر�سل 13: 33(  من  كلٌّ 

ال�اقع  يف  ه�  )مزم�ر 2(  ولدتك«.  الي�م  »اأنا  لـ)مزم�ر 2: 7(  اقتبا�س  يف 

عالن العام مللكيته. ي��سح  ىل الإ اإ مزم�ر افتتاحي للملك الإ�رشائيلي ي�سري 

العهد  ن�س��س  يف  »م�ل�د«  كلمة  وج�د  اأن  املزم�ر امللكي  هذا  اقتبا�س 

اإىل  لكن  القد�س،  بالروح  املعجزية  امل�سيح  ولدة  ىل  اإ ي�سري  ل  هذه  اجلديد 

ترجـمــــة   الثالثة يف  الأعــــــداد  هذه  تــــــــرد  لذلك  قيامتـــــه ومتجيــــــده. 
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فتقـــــــــ�ل:   
ٍ
رمـــــزية  

ٍ
ب�ســ�رة  )The New Intenational Verstion(

»today I have become your father« اأي »الي�م اأ�سبحت اأباك«.  وكما 

ه� احلال مع )رومية 1: 4( التي نتناولها فيما يلي، ت�سري هذه الن�س��س اإىل 

اإعالن الآب العام لبن�ية امل�سيح الذي ه� امللك احلقيقي عند قيامته(. 

تعاليم بول�ض: 

ي�سجل )اأعمال الر�سل 9: 20( كيف اأن العظات الأوىل للر�س�ل ب�ل�س تعلن 

له.  تلك احلقيقة املهمة باأن ي�س�ع ه� »امل�سيح« و»ابن الله« – ه� اإن�سان واإ

الفكرة  هي  والتي  الله«  »ابن  ه�  ي�س�ع  اأن  فكرة   )4 – 1 :1 )رومية  يقدم 

الأ�سا�سية يف تعريف ب�ل�س ب�سخ�س ي�س�ع. 

يعتقد بع�ُس القادة اأن معنى )رومية 1: 4( ه� اأن ي�س�ع مل يكن ابن الله 

ا، حيث ي��سح )رومية 1: 4( اأن 
ً
قبل القيامة. لكن هذا العتقاد لي�س �سحيح

القيامة اأعلنت على املالأ حقيقًة قائمًة بالفعل. 

اأن ي�س�ع ه�  اأف�سل حلقيقة  اأ�سبح لهم فهم  ن التالميذ قد  اإ ميكننا الق�ل 

»الرب« بعد  لك�نه  اأف�سل  لهم فهم  القيامة. وذلك كما كان  بعد  الله«  »ابن 

ا. لكن ق�لنا هذا يختلف عن ق�ل اإن ي�س�ع اأ�سبح ابن الله من  القيامة اأي�سً

هي  ي�س�ع  بن�ية  اأن  لنا  ال�ا�سح  من  يك�ن  اأن  يجب  حيث  القيامة؛  خالل 

لذلك  وهي  الأقانيم.  مثلث  الله  �سخ�س  داخل  اأبديٌة  اأزليٌة  اأ�سا�سيٌة  عالقٌة 

د اأو بال�سع�د. نتناول العالقات بني الأقانيم الثالثة 
ُّ
عالقة مل تتغري بالتج�س

ببع�س التف�سيل يف كتاب »معرفة الآب«.  

 )19 :1 )2ك�رنث��س  يف  الله«  »ابن  باعتباره  ي�س�ع  عن  ب�ل�س  يتحدث 

و)غالطية 2: 20( و)اأف�س�س 4: 13(. لكنه عادًة ي�سري اإىل ي�س�ع بعبارة »ابنه« 
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و8: 29( و)1ك�رنث��س1: 9(   9 :1 )رومية  املثال يف  �سبيل  نرى على  كما 

و)غالطية 4: 6( و)ك�ل��سي 1: 13(. 

نراه  لذلك  ي�س�ع.  باإر�سالية  لب�ل�س  بالن�سبة  الإلهية  ي�س�ع  بن�ية  ترتبط 

يف )رومية 8: 3( و)غالطية 4: 4 -5( على �سبيل املثال، ي�سف كيف اأر�سل 

اإىل هذا العامل اخلاطئ كي يخلِّ�س الب�رشيةَ. نتناول هذه احلقيقة   ابنَه 
ُ
الله

بالتف�سيل يف اجلزء اخلام�س من هذا الكتاب. 

امل�ؤمنني؛  على  ي�س�ع  لبن�ية  العملية  التاأثريات  على  ا  اأي�سً ب�ل�س  ي�ؤكد 

حيث ي�سف يف )رومية 8: 15( و)غالطية 3: 26 – 4: 7( على �سبيل املثال، 

ح كيف اأ�سبح لنا هذا املركز. 
ِّ

 لله، وي��س
ٍ
مركزَنا كاأبناء

مًة على العالقة احلميمة بني الآب والبن. 
ِّ
تعطينا هذه الن�س��س نظرًة قي

 لعالقة الله معنا. 
ٌ
ا اأن هذه العالقة هي من�ذج وت��سح اأي�سً

ي�سوع هو الله:

عالن اأنه »كلمة الله« وبت�سجيل  راأينا اأن العهد اجلديد يعلن اإل�هيةَ ي�س�ع باإ

ه مع يه�ه. وكذلك، 
َ
 نف�س

ُ
ي�س�ع د فيها 

ِّ
التي ي�ح »اأنا ه�«  اأق�ال   من 

ٍ
�سل�سلة

باإعالن اأنه »رب الكل« و»ابن الله«. 

اإن  بق�لها  ذلك  من  اأكرث  تعلن  التي  الأخرى  الن�س��س  بع�س  هناك  لكن 

 ل لب�س فيها. على �سبيل املثال: 
ٍ
 وا�سحة

ٍ
ي�س�ع ه� الله نف�سه وذلك بكلمات

لهية. ي�ؤكد  تبداأ ب�سارة ي�حنا وتنتهي بت�رشيٍح وا�سٍح عن طبيعة ي�س�ع الإ

ثم  كذلك.  الله  ه�  كان  بل  الله  عند  فقط  يكن  مل  الل�ج��س  اأن  )ي�حنا 1: 1( 



االبن كامل الالهوت

49

ميثل  كما  )ي�حنا 1: 18(.  يف  اأكرب  ب�س�رة  احلقيقة  هذه  على  في�ؤكد  يع�د 

ا »رب« و»اإله«. ميان الرائعة للب�سارة – ي�س�ع ه� حقًّ )ي�حنا 20: 28( قمة الإ

هذا  لكن  ي�س�ع.  اإل�هية  عن  لب�ل�س  ت�رشيح  اأق�ى  ه�   )5 :  9 )رومية 

ترقمه  التي  الإجنليزية  الرتجمات  يبدو �سعيًفا يف بع�س  الق�ي  الت�رشيح 

بطريقة خاطئة. هناك العديد من الأ�سباب النح�ية التي تدفعنا اإىل الإ�رشار 

ىل الله الآب. ولذلك يجب اأن  ىل ي�س�ع ولي�س اإ على اأن هذا العدد ه� اإ�سارة اإ

اأي: »...امل�سيح   »Christ who is God over all…« ا هكذا
ً
نقراأه مرقم

له« ولي�س: »…Christ. God who is over all« اأي »... الكائن على الكل اإ

امل�سيح. الله الكائن على الكل«.  

ي�سري  حيث  ي�س�ع؛  اإل�هية  عن  مطلق  ت�رشيح  ا  اأي�سً ه�   )13 :2 )تيط�س 

 our great« امل�ســيح«  ي�ســ�ع  خملِّ�سنا  العظيم  اإىل: »الله  �رشاحًة  ب�ل�س 

God and Saviour Jesus Christ« )ولي�س »الله العظيم وكذلك خمل�سنا 
 »our great God and our Saviour Jesus Christ« »ي�س�ع امل�سيح

ق بني »الله« و»ي�س�ع« ملا كان 
ِّ
اأن يفر كما يق�ل البع�س(. ل� ق�سد ب�ل�س 

ا�ستخدم تعبري »الله خملِّ�سنا« يف )تيط�س 1: 3(.

اأن  ح 
ِّ

ت��س  
ٍ
بطريقة ويطبقه  )مزم�ر 45: 6(  من   )8 :1 )عربانيني  يقتب�س 

اأُوحي  فقد  للمزم�ر،  الأ�سلي  املعنى  ا كان 
ًّ
اأي الله.  باعتباره  خاَطب 

ُ
ي البن 

لكاتب العربانيني اأن ي�ستخدمه ليعلن اأن البن ه� الله. 

الله  ه�  امل�سيح  ي�س�ع  اأن  عن  ب�سيط  اآخر  اإعالن  ه�  )2بطر�س 1: 1( 

واملخل�س. 
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الإن�سان  اأن ي�س�ع  الكني�سة الأوىل كانت تدرك  اأن  الن�س��س  ت��سح هذه 

التي  ا له�ت كامل. نرى هذا الإميان عاماًل يف الن�س��س  اأي�سً الكامل له 

ا يف بع�س  اأي�سً م 
َّ
قد

ُ
م لله كان ي

َّ
قد

ُ
اأن العبادة وال�سج�د الذي كان ي ت�سجل 

تيم�ثاو�س 4: 18(  و)2  )متى 28: 9(  يف  كما  امل�سيح  لي�س�ع  الأحيان 

املثال.  �سبيل  على  و7: 10(  و5: 13   6 – 5 :1 و)روؤيا  و)2بطر�س 3: 18( 

ُترَفع  كانت  ال�سـل�ات  اأن  كيف  ت�سـف  التي  الن�ســ��س  يف  ا  واأي�سً

و)1ك�رنث��س 16: 22(  )اأعمال الر�سل 7: 59 – 60(  يف  نقراأ  كما  لي�س�ع 

و)2ك�رنث��س 12: 8(. وكذلك يف الربكات التي تربط ا�سم ي�س�ع با�سم الله 

كما نقراأ يف )1 ت�سال�نيكي 3: 11 – 12( و)2ت�سال�نيكي^3: 5، 16(. 

 القائَل باأن فكرة »ي�س�ع ه� الله« 
َ
تدح�س هذه البيانات الكتابيُة التهام

القرن  اأواآخر  م�سيحية  املتاأخرة – رمبا  امل�سيحية  اخرتاع  من  عاء 
ِّ
اد هي 

الرابع. هناك بالطبع عقائد �سيغت مل�اجهة النزاعات الاله�تية مثل قان�ن 

ن اأن ي�س�ع ه� »اإله من اإله« اأو اأنه 
ِ
عل

ُ
ميان جممع نيقية عام 325م الذي ي اإ

»واحد مع الآب يف اجل�هر«.  لكن هذه الأفكار كما راأينا هي جزء من العهد 

اجلديد نف�سه. 

اإن�سان كامل واإله كامل: 

م لنا 
ِّ
راأينا يف اجلزئني الأول والثاين من هذا الكتاب اأن العهد اجلديد يقد

ا 
ًّ
مفارقًة وا�سحًة املعامل؛ حيث يعلن اأن ي�س�ع النا�رشي كان اإن�ساًنا حقيقي

 
ُ
اجلديد  

ُ
العهد ويعلن  الإله.  الرب  يه�ه  ا – اأدوناي  حقًّ ه�  اإنه – وكان  قال 

اأزيل ال�ج�د كائًنا ف�ق ال�ج�د املادي  ا 
ًّ
اإلهي ا 

ً
اأن ي�س�ع كان �سخ�س ا  اأي�سً

جاء لينقذ الب�رشيةَ. ويف ال�قت نف�سه، كان اإن�ساًنا كاماًل بال خطية اأو�سح 

للب�رشية كيف حتيا. 



االبن كامل الالهوت

51

ذات  يف  ويك�ن  الله  ه�  ي�س�ع  يك�ن  كيف  ي�رشح  ل  اجلديد  العهد  لكن 

ل يف اإل�هيته لدرجة 
ِّ
ا دون اأن يعد

ً
ًزا عن الله، اأو كيف ي�سبح ب�رش

َّ
ال�قت ممي

ا يف 
ً
يت�اجد جانبا طبيعته مع كيف  اأو  ا، 

ًّ
ا حقيقي

ً
اإله يت�قف عن ك�نه  اأن 

داخله. لكنه يعلن بب�ساطة وج�د هذه الطبيعة املزدوجة ويرتك الباقي لعمل 

الإميان. 

 
ٍ
واحد �سخ�ٍس  يف  للطبيعتني  الظاهري  التناق�س  هذا  مع   

ُ
النا�س �سارع 

الرتكيز  نح�  البع�ُس  �سعى  اأن  النتيجة  وكانت  الكني�سة.  تاريخ  مدار  على 

على معرفة البن كلي الاله�ت بينما وجد البع�ُس الآخر اأنه من الأ�سهل اأن 

يركزوا على البن كامل النا�س�ت. كما كان هناك فريق ثالث حاول تب�سيط 

ىل ظه�ر اأفكار غري كتابية مثل:  هذا التناق�س. لكن كل هذا اأدى اإ

الدو�سيتية )Docetism( – ♦ اإنكار حقيقة نا�س�ت ي�س�ع. 

لأن  ي�س�ع  اإن�سانية  رتت 
ُ
)Apollinarianism( – ♦ ب ة 

َّ
الأب�ليناري

لهي اأخذ مكان روح ي�س�ع، لذلك ل ميكن اعتبار اأن ي�س�ع  الكلمة الإ

ه� اإن�سان كامل، حيث كان ج�سده فقط ه� اجلانب الب�رشي به. 

الأري��سية )Arianism( – ♦ على الرغم من اأن امل�سيح ه� اأول واأ�سمى 

وحده  ه�  الآب  والله  خمل�ق.  نف�سه  ه�  اأنه  اإل  الله،  خمل�قات  كل 

الأزيل الأبدي.

كان  لكنه  ال�ج�د،  اأزيل  ي�س�ع  يكن  )Ebionism(  – ♦ مل  الإبي�نية 

 فقط بعد معم�ديته. 
َ
ابًنا لي��سف ومرمي بن�يًة كاملًة. وقد اأخذ الروح

ع 
ِ
ف

ُ
لد كاإن�ساٍن طبيعي، لكنه ر

ُ
اأن ي�س�ع و ه التبني مبعنى 

ِّ
وهذا ي�سب

خالل  من  الأرجح  على  وذلك  لهية  الإ البن�ية  مركز  ىل  اإ ذلك  بعد 

املعم�دية اأي التبني.

الن�سط�رية )Nestorianism( – ♦ كان ي�س�ع �سخ�سني متمايزين:  الإن�سان 

ي�س�ع وابن الله الإلهي. 

51
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ذابت  لي�س�ع  الإن�سانية  )Eutychianism( – ♦ الطبيعة  الأوطاخية 

يف طبيعته الإلهية لتنتج طبيعًة ثالثًة هجينًة. 

ا. 
ً
ى عن له�ته كي ي�سبح ب�رش ( - البن تخلَّ ♦ kenoticism( الكين�تية

ا من هذه الت�جهات، �ستك�ن النتيجة احلتمية هي 
ًّ
اأي لكننا عندما نتبنى 

اأو  اإن الفهم اخلاطئ لإحدى  البن املعلن يف الأ�سفار املقد�سة.  عدم معرفة 

 
ٍ
ز اأيةَ عقيدة

ِّ
كلتا طبيعتي امل�سيح ه� يف ال�اقع واحد من ال�سفات التي متي

 الذي 
َ
 يه�ه اأن الآب خلق ي�س�ع

ُ
خاطئة الي�م. على �سبيل املثال، يعتقد �سه�د

 من الآب. 
ٍ
 اأقل منزلة

ٌ
ه� يف الأ�سل رئي�س املالئكة ميخائيل، وه� لذلك اإله

اأما عقيدة العلماء امل�سيحيني فتعلِّم اأن ي�س�ع مل يكن ه� الله، بل كان اإن�ساًنا 

عك�س »فكرة امل�سيح«.  كما تعلِّم كني�سة الت�حيد اأن ي�س�ع كان اإن�ساًنا كاماًل 

 اأقل من الإل�هية. 
ٍ
ح�سل على مرتبة

لكن ي�س�ع الذي تتحدث عنه الأ�سفار املقد�سة ه� كامل الاله�ت، وكامل 

اإن�سان. اإنه لي�س ن�سف اإله اأو ن�سف  ا. ه� 100% الله و%100 
ً
النا�س�ت مع

ا اأو 
ً
اإن�سان. كما اأن طبيعتيه لي�ستا ممتزجتني مع اإن�سان اأو 10% اإله و%90 

 
ُ
ا يف طبيعة جديدة هي مزيج من »الله – الإن�سان«.  يق�ل التعليم

ً
حدتني مع

َّ
مت

�سار اإليه يف بع�س الأحيان بالحتاد الأقن�مي – اإنه يف 
ُ
الكتابي – والذي ي

اإلهيٌة وطبيعٌة ب�رشيٌة، لذلك في�س�ع ه�  ال�احد هناك طبيعٌة  �سخ�س ي�س�ع 

 ب�رشي. 
ٍ
ا الله الظاهر يف ج�سد حقًّ

عن  الكتابيةَ  العقيدةَ  ت�ست�عب  اأن  عق�لنا  على  ال�سعب  من  كان  مهما 

 
ُ
العهد التي يقدمها  الأ�سا�سية  ا عن املفارقة 

ً
اأبد األ نتغا�سى  امل�سيح، علينا 

ونفتح  بعق�لنا  الله  كلمة  يف  نت�سبث  بينما  اأنه  من  واثقني  ولنكن  اجلديد. 

البن  معرفة  من  الله  ابِن   
ُ
روح ُننَا  �سيمكِّ املكت�ب،  الله  لل�ج��س  نا 

َ
اأرواح

بكامل روعة طبيعته املزدوجة املتفردة. 
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اجلزء الثالث

 شخص متفرد

يعرف كل �سخ�س منا اأن العهد اجلديد يحت�ي على اأربع روايات عن حياة 

وم�ت ي�س�ع امل�سيح وهي ب�سائر متى ومرق�س ول�قا وي�حنا. هذه الب�سائر 

الأربع هي العمل الكامل لله الروح القد�س الذي ي�س�ر طبيعةَ واإر�ساليةَ الله 

ا 
ًّ
 من اآيات هذه الب�سائر اإمنا ُكتبت بن�سمة الله وهي مهمة جد

ٍ
البن، فكل اآية

لإر�ساد حياتنا ولتعليمنا كيف نحيا. 

د باأو�سح واأمت �س�رة 
ِّ
 الأربع احلقَّ عن �سخ�س البن املتفر

ُ
تعلن لنا الب�سائر

قلياًل،  زوايا خمتلفة  ر�ساليته من  ممكنة، وذلك عن طريق و�سف حياته واإ

لكنها مكملة لبع�سها البع�س. 

لبع�سها  تكملة  جمرد  لي�ست  اجلديد  العهد  من  الأوىل  اأ�سفار  الأربعة  لكن 

البع�س )مع اأنها هكذا بالفعل(؛ وذلك لأنها اأكرث من جمرد �سهادات متكررة؛ 

لها 
ِّ
 تختار وترتب احلقائَق التي ت�سج

َّ
 منها هدف معني

ٍ
اإن لكل ب�سارة حيث 

وت�ؤكد على  ز  تركِّ اأفكارها اخلا�سة وكلٌّ منها   
ٍ
ب�سارة لكل  له. وكذلك  طبًقا 

 تتفرد 
ٍ
ا على مادة اأي�سً ج�انب خمتلفة لإر�سالية ي�س�ع. وحتت�ي كلٌّ منها 

الكاتب  واأن  التي لبد  والتفا�سيل  اأن تتجاهل بع�س احل�ادث  بها، وميكن 

كان يعرفها. 

اأننا يجب  الروح، مما يعني  اإر�ساٍد دقيٍق ووحٍي من  لقد مت كل هذا حتت 
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اأن نفهم كلَّ الب�سائر الأربع حتى نعرف كلمة الله ال�سخ�سي بالطريقة التي 

تعلنها كلمته املكت�بة. 

متى: 

�س 
ِّ
يتحدث متى عن ي�س�ع يف كلِّ ب�سارته باعتباره امللك الذي اأتى كي ي�ؤ�س

ز على ملك�ت الله  ملك�تَه. ولذلك، ي�ؤكد على ق�سايا القيادة وال�سلطة ويركِّ

ال�سماوي. 

وه� يعلن اأوراَق اعتماد ي�س�ع امللكية عن طريق �سل�سلة الن�سب التي يبداأ 

اإبراهيم وداود و�سل�سلة من  اإىل  ي�س�ع  ن�سب  رِجع فيها 
ُ
والتي ي ب�سارته  بها 

مل�ك اإ�رشائيل حتى ي�سل اإىل ي��سف اأبيه الر�سمي. 

متى على  ي�ؤكد  )متى1: 18 – 2: 23(،  يف  ي�س�ع،  ميالد  عن  روايته  ويف 

الله  ملك�ت  �رش  على   
َ
ال�س�ء ويلقي  ي�س�ع  مل�كية  وي��سح  ال�سلطة  فكرة 

طاعته  على  م�ؤكدًة  بيته(  )رئي�س  ي��سف  ح�ل  الأحداث  تتمح�ر  النامي. 

 
ٌ
الذي يخرج منه قائد باأنها املكان امل�ع�د   حلم 

َ
ف متى بيت

ِّ
عر

ُ
التامة. وي

امللَك  يطلب�ن  اأت�ا  امل�رشق  من  ا 
ً
عظام رجاًل  اإن  ويق�ل  الله.   

َ
�سعب يرعى 

ن هذه الأخبار عن امليالد امللكي قد اأزعجت امللَك هريود�س.   واإ
َ
اجلديد

 ي�س�ع ك�رشاع بني املل�ك وبني طرق خمتلفة 
َ
ر ميالد

ِّ
يبدو اأن متى ي�س�

للحكم: يحاول مغت�سب احلكم الق�ي خداع املج��س وقتل ي�س�ع. ثم يق�م 

�س 
َّ
بقتل اأطفال بيت حلم. هذا بينما ال�ريث ال�رشعي للعر�س م�سامل رقيق ومعر

للهج�م. لكن الله الذي يعمل من خالل طاعة الب�رش يق�م بحمايته. 

ي�سجل متى خم�س جمم�عات من تعاليم ي�س�ع ذات ال�سلطان )متى 5 – 7، 
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َ
اأ�سفار اأن هذه املجم�عات اخلم�س ت�ازي  10، 13، 18، 24 - 25( ويبدو 

ال�سماوات«  »ملك�ت  على  التعاليم  هذه  تركز  اخلم�سة.  اليه�دية  ال�رشيعة 

ح ال�سخ�سيةَ ال�سماويةَ وال�سلطةَ الأخالقيةَ والأدبيةَ لالبن 
ِّ

و»الرب« لكي ت��س

امللكي. 

اأمثلًة  يعطي  كي  )متى 8: 1 – 9: 37(  يف  معجزات  متى ع�رش  يجمع  كما 

على ال�سلطة املادية والروحية مللك�ت الله. ت��سح هذه املعجزات اأن لي�س�ع 

�سلطاًنا على الطبيعة واملر�س والأرواح ال�رشيرة. 

اأور�سليم  اإىل  ي�س�ع  دخ�ل  حادثةَ  )متى 21: 1 – 16(  متى يف  ي�سجل 

يف  مبثل  احلادثة  هذه  ويتبع  الأخرى.  الب�سائر  من  اأو�سح   
ٍ
ب�س�رة  

ٍ
كملك

لدخ�ل  يريد  من  ا 
ًّ
اأي يختار  اأن  ميكنه  امللك  اأن  ي��سح  )متى 22: 1 – 14( 

ه للكتبة والفري�سيني يف )متى 23: 1 – 39( 
َّ

د م�ج
ِّ
هام متفر

ِّ
امللك�ت، وبات

 �سلطتهم ول يعي�س�ن بح�سب الرب، وببع�س التعاليم 
َ
باأنهم ي�سيئ�ن ا�ستخدام

لة يف )متى 24: 1 – 25: 46( عن املجيء الثاين للملك الذي �سيع�د 
َّ

املف�س

ب�سلطاٍن على كل الك�ن كي يحكم وميلك. 

ويعطينا متى يف ت�سجيله لآلم وقيامة ي�س�ع يف )متى 26: 1 – 28: 20( 

ز على �س�ؤال  ل احلاكم الروماين، ويركِّ
َ
ب

ِ
ت�سجياًل كاماًل ملحاكمة ي�س�ع من ق

الرومان  اجلن�د  وا�ستهزاء  تعيريات  وعلى  )متى 27: 11(،  يف  بيالط�س 

زة 
َّ
 من التفا�سيل املمي

َ
ل بعد ذلك العديد

ِّ
بي�س�ع يف )متى 27: 29(. ثم ي�سج

د ق�ة و�سلطان م�ت وقيامة ي�س�ع. متى وحده من بني 
ُّ
د على تفر التي ت�ؤكِّ

كل الب�سائر ه� من ي�سف على �سبيل املثال: 

 .) الزلزال الف�قي )متى27: 51 ♦

 .) انفتاح القب�ر )متى 27: 52 ♦
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 .) قيام الكثري من اأج�ساد القدي�سني الراقدين )متى 27: 52 ♦

 .) احلرا�س )متى 27: 62 - 65 ♦

 .) الأختام على احلجر )متى 27: 66 ♦

.) الزلزلة العنيفة )متى 28: 2 ♦

 .) املالك الذي دحرج احلجر )متى 28: 2 ♦

.) املراأتني اللتني �سجدتا لي�س�ع )متى 28: 9 ♦

.) املراأتني اللتني اأطاعتا ي�س�ع )متى 28: 10 - 11 ♦

.) ال�سلطات ال�رشيرة التي كذبت )متى 28: 11 - 15 ♦

البن  لطة 
ُ

�س تاأكيد  تعيد  كلمات  باختيار  متى ب�سارتَه  يختتم  ا 
ً
واأخري

 من القلب يف حياة اأتباع ي�س�ع 
ٍ
 كاملة

ٍ
املل�كية وتدع� مرًة اأخرى اإىل طاعة

)متى 28: 18 و28: 20(. 

مرق�س: 

ليخدم  اأتى   
ٍ
كعبد بل  ليملك،  اأتى  ق�ي   

ٍ
كملك  

َ
مرق�س البن ب�سارُة  تقدم  ل 

 يف روايته 
ٍ
 جميلة

ٍ
 عن كلِّ الب�رشية. ي�ؤكد مرق�س ب�س�رة

ٍ
ه كذبيحة

َ
وليقدم نف�س

ال�سغرية  التفا�سيل  من  العديد  على  دة 
ِّ
املتفر البن  ر�سالية  اإ عن  الق�سرية 

للخدمة  ا 
ً
رائع مثاًل  نرى  ا 

ً
مع اإليها  ننظر  عندما  والتي  ي�س�ع،  حياة  يف 

ال�سب�رة. 

ميالده؛  تفا�سيل عن  اأية  ل 
ِّ
ي�سج ول  ي�س�ع،  عائلة  مرق�س �سجرةَ  يذكر  ل 

ومدى  به  يق�م  الذي  العمل  بل  اخلادم،  اأ�سل  ه�  املهم  لي�س  له  فبالن�سبة 

ا 
ً
ا �رشيع

ً
الأخرى، مير مرق�س مرور الب�سائر  العمل. وعلى عك�س  اإجادته لهذا 

على حادثة معم�دية ي�س�ع ول يعطي اأية تفا�سيل عن جتربة ال�سيطان له 

يف الربية، لكنه يذهب مبا�رشًة اإىل خدمة ي�س�ع يف اجلليل. 
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ًل عن 
َّ
ا مط�

ًّ
 اإعالًنا ملكي

ُ
ل ي�سجل مرق�س اأية منا�سبات يعطي فيها ي�س�ع

اخلدمة  لأن  هذا  ي�س�ع؛  اأحكام  من  ا 
ًّ
جد القليَل  ي�سف  كما  ملك�ته.  ق�انني 

بالن�سبة ملرق�س تكمن يف الفعل اأكرث مما تكمن يف الق�ل. يذكر مرق�س ثمانية 

اأمثال ق�سرية فقط ملعظمها عالقة وا�سحة باخلدمة. 

لي�ؤكد  »لل�قت«  اأي   »euthus« الي�نانيةَ  الكلمةَ  اأن مرق�س ي�ستخدم  يبدو 

ي�ستاأثر  اجلديد  العهد  يف  مرة  ثمانني  الكلمة  هذه  ترد  اخلدمة.  فكرة  على 

 عن ال�ستجابة ال�رشيعة 
ِّ

مرق�س باأكرث من ن�سفها. وه� عندما ي�ستخدمها يعرب

ق للخدمة. 
ِّ
خلادم مت�س�

 من التفا�سيل ال�سغرية عن حياة ي�س�ع، وهي تفا�سيل 
َ
يذكر مرق�س العديد

ل ترد يف الب�سائر الأخرى يف روايتها عن نف�س احل�ادث. وهذه هي التفا�سيل 

ب�ن باخلدمة احلكيمة 
َ
عج

ُ
ل يالحظها �س�ى من لديهم عينا خادم، وي التي 

يف الآخرين. على �سبيل املثال:

.) ا« )مرق�س 1: 31 ♦
َ
ه

ِ
د
َ
ًكا ِبي

ِ
ا�س

َ
ا م

َ
ه

َ
»اأََقام

.)  ِبَغ�َسٍب« )مرق�س 3: 5 ♦
حْ
ِهم

حْ
 اإِلَي

ُ
لَه

حْ
�

َ
 ح

َ
»َفنََظر

.) « )مرق�س 3: 19 ♦
ٍ
ت

حْ
ي
َ
ا اإِىَل ب

حْ
 اأَتَ�

َّ
»ُثم

 .) « )مرق�س 3: 34 ♦
َ
ني

ِ
�س

ِ
ال َ  اإِىَل اجلحْ

ُ
لَه

حْ
�

َ
 ح

َ
»نََظر

.) « )مرق�س 7: 17 ♦
ِ
ت

حْ
ي
َ
ب َل... اإِىَل الحْ

َ
خ

َ
»د

.) « )مرق�س 8: 33 ♦
ُ
يذَه

ِ
 تاَلَم

َ َ
�رش

حْ
اأَب

َ
 و

َ
تَفَت »َفالحْ

 .) « )مرق�س 9: 27 ♦
ُ
ه

َ
اأََقام

َ
 و

ِ
ه

ِ
د
َ
 ِبي

ُ
�ع

ُ
�س

َ
 ي

ُ
َكه

َ
�س

حْ
»َفاأَم

 .) ًتا« )مرق�س 9: 28 ♦
حْ
ي
َ
َل ب

َ
خ

َ
»د

 .) « )مرق�س 9: 36 ♦
ُ
تَ�َسنَه

حْ
 اح

َّ
 ُثم

حْ
ِهم

ِ
ط

َ
�س

َ
 يِف و

ُ
ه

َ
اأََقام

َ
ا و

ً
لَد

َ
ذَ و

َ
»َفاأَخ

 .) « )مرق�س 10: 16 ♦
حْ
م

ُ
تَ�َسنَه

حْ
»َفاح

.) ِريِق« )مرق�س 10: 17 ♦  اإِىَل الطَّ
ٌ
اِرج

َ
 خ

َ
�

ُ
ا ه

َ
يم

ِ
ف

َ
»و



58

معرفة االبن

.) « )مرق�س 10: 21 ♦
ُ
ه

َّ
ب

َ
اأَح

َ
 و

ُ
�ع

ُ
�س

َ
 ي

ِ
ه

حْ
 اإِلَي

َ
»َفنََظر

.) ِريِق« )مرق�س 10: 52 ♦  يِف الطَّ
َ
�ع

ُ
�س

َ
 ي

َ
تَِبع

َ
»و

.) َكِل« )مرق�س 11: 27 ♦
حْ
ي
َ
ي يِف الحْه

ِ
�س

حْ َ
 مي

َ
�

ُ
ا ه

َ
يم

ِ
ف

َ
»و

ل  معجزتني  و8: 22 – 26(  )مرق�س 7: 31 – 37  مرق�س يف  ي�سف 

تذكرهما اأيُة ب�سارة اأخرى. وي��سح من خاللهما رغبةَ ي�س�ع يف العمل دون 

، وه� 
ٌ
. البن يف ب�سارة مرق�س يريد اأن يخدم دون اأن يراه اأحد

ٌ
اأن يالحظه اأحد

اأن يخفي  ويحاول  ال�رشيةَ  ا. كما يبغي 
ً
يتلقى �سكر اأن  للخدمة دون   

ٌّ
م�ستعد

ه مثلما جاء يف )مرق�س 7: 24(. 
َ
نف�س

ي طلبات الآخرين. ي��سح مرق�س كيف اأن 
ِّ
لكن اخلادم اجليد عادًة ما يلب

البن كان ي�سمح لالآخرين باقتحام خ�س��سيته كما يف )مرق�س 1: 35 – 39 

و3: 20 و6: 31 – 34، 45، 54 – 55(. 

اأكرث  بطريقة  اإليهما  ي�سري  لكنه  و�سلطانَه،  ي�س�ع  مرق�س ق�ةَ  يتجاهل  ل 

 
َ
ح مفتاح

ِّ
ه ت��س

ُ
اأم�ر ل يذكرها غري ال�س�ء على  ا 

ً
لقي

ُ
ا من متى، م

ً
اخت�سار

الأ�رشار عن ق�ة ي�س�ع كما يف )مرق�س 1: 35، 41 و6: 34 و10: 21(. 

بامل�ساعب  يتعلق  فيما  الأخرى  الب�سائر  اأكرث من  مرق�س تفا�سيل  يعطي 

و7: 34  و6: 6   21  ،5 )مرق�س 3:  يف  كما  وواجهته   
ُ
ي�س�ع بها  �سعر  التي 

و8: 12( على �سبيل املثال. كانت اأعظم الآلم التي واجهت ي�س�ع هي اآلم 

ال�سليب وي�س�د ب�سارة مرق�س اإدراٌك عميٌق لل�سليب. 

يف  �سيء  كل  وثمنها.  اخلدمة  مرق�س كمجد  ب�سارة  كل  يف   
َ
ال�سليب نرى 

ا من ه� ي�س�ع، 
ً
ىل ال�سليب عندما يدرك الر�سُل اأخري الأ�سحاح الثامن يق�د اإ
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ا ت�س�د 
ً
وي�سبح لديهم ال�ستعداد ليعرف�ا عن ال�سليب. من هذه النقطة ف�ساعد

الب�سارةَ فكرُة الأمل وامل�ت. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )مرق�س 10: 21، 

 .)45 ،30

اب الآخرين وذلك بت��سيح 
َّ
 عن الُكت

ٍ
 خمتلفة

ٍ
يختتم مرق�س ب�سارتَه بطريقة

ا. راأينا فيما �سبق اأن مرق�س يتحدث عن ي�س�ع 
ً
اأن البن املقام لزال خادم

ا   باأن 
ً
فجاأة يف )مرق�س 16: 20( ب�سفته »الرب«. لكن علينا اأن نالحظ تذكري

د على �سدق  لزال يخدم مع تالميذه على الأر�س ولزال ي�ؤكِّ الرب املقام 

الكلمة من خالل الآيات امل�ساحبة لها. بهذه اللم�سة ال�سغرية املميزة يختتم 

مرق�س روايتَه عن البن اخلادم. 

لوقا : 

نة 
ِّ
ن�ساٍن مثايل - كالعي  اأو كخادٍم، بل كاإ

ٍ
 كملك

َ
ل تقدم ب�سارُة  ل�قا البن

املثالية من الب�رش، وكنم�ذج حلياة كل الب�رشية. 

واأنه   ،
ٍ
ممكنة  

ٍ
طريقة بكل   

ٌ
ب

َّ
جمر  

ٌ
�سخ�س ه�  ي�س�ع  اأن  ل�قا على  ي�ؤكد 

 لكل اأ�سكال ال�رشاع وامل�ساعر العادية. لكنه مع ذلك يبقى بال خطية. 
ٌ
خا�سع

ميكننا الق�ل اإن ب�سارة ل�قا تعلن اأن البن ه� ال�سديق املتعاطف مع اخلطاة 

ه. 
َ
وال�سخ�س الذي يحب اأتباع

م  ي�ستخد و  ، ع ي�س� د  مبيال ملحيطة  ا ث  ا حد لأ ا عن   
َ
لكثري ا قا  ل� يكتب 

نة  مكا - ع ي�ســــ� نية  ن�ســـا اإ   : ة ملمــيز ا ه  ر فكـــا اأ بعـ�َس  م  ليقد لق�ســةَ  ا

الروح  ال�سغار – مع�نة  بالأطفال  الفقراء – الهتمام  املراأة  – معاملة 

القد�س – ال�سيافة – معجزات  ال�سفاء – الت�سبيح والفرح. 
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ا 
ً
ي��سح لنا ل�قا يف )ل�قا 1: 5 – 2: 38( اأن الله يريد اأن يجذب اإليه اأنا�س

عاديني وميالأهم من الروح القد�س وي�ستخدمهم يف ن�رش الأخبار ال�سارة عن 

ي�س�ع. يتحدث ل�قا يف )ل�قا 3: 23 – 38( عن ن�سل امل�سيح حتى ي�سل اإىل 

ح اأن ي�س�ع ه� اأخ لكل الب�رشية. 
ِّ

اآدم وذلك لكي ي��س

الرعاة  وعلى  الله  على  مرمي  رد  ل�قا على  ب�سارة  يف  امليالد  ق�سة  ز  تركِّ

اأثرت  التي  اأب�يه وعلى املعجزات  الذين زاروا امل�سيح بال هدايا وعلى فقر 

ز كذلك على الروح القد�س وعلى الت�سبيح والفرح.  على زكريا املت�ا�سع. وتركِّ

نرى ذلك على �سبيل املثال يف )ل�قا 1: 14، 28، 44، 47، 58، 64 و2: 10، 

 .)38 ،20 ،13

البن  لعامل  وال�سيا�سية  التاريخية  اخللفية  عن  يتحدث  من  ه�  ل�قا فقط 

ب�سارته  من  الأول  اجلزء  ل�قا يف  يقدم  و4: 16(.   19 )ل�قا 3: 1 – 2،  يف 

النا�س  من   
َ
الكثري ويقدم  ي�س�ع،  ه�ية  على  تدل  التي  املفاتيح  من   

َ
العديد

الذين يت�ساءل�ن عمن ميكن اأن يك�ن ي�س�ع كما نقراأ على �سبيل املثال يف 

و7: 18 – 20   23 و4: 17 – 22،   22 و3: 15 – 17،  )ل�قا 1: 31 – 33 

و8: 25 و9: 7 – 9(. حيث يك�سف ل�قا عن اأن ي�س�ع ه� »م�سيح الله«. 

ا ما يعطي مالحظًة ماليًة 
ً
ز على تعاليم ي�س�ع عن املال وغالب جنده يركِّ

و7: 5 – 6  )ل�قا 3: 10 – 11  يف  كما  ي�سفهم  الذين  بالأ�سخا�س  تتعلق 

من   
ُ
الكثري تدور  و23: 50 – 54(.  و21: 1 – 4  و19: 8 – 10  و8: 1 – 3 

يف  ي�سجلها  التي  الفريدة  املعجزة  وحتى  الرثوة.  ح�ل  ل�قا الفريدة  اأمثال 

 
َ
)ل�قا 5: 1 – 11( هي اختبار اقت�سادي يف جزء منها: هل �سيرتك�ن ال�سيد

ي�س�ع؟  يتبع�ا  كي  هم  يق�م�ن  بينما  اآخرون  لياأخذه  ال�ساطئ  على   
َ
ال�فري
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نقطة الرتكيز هذه تت�سح اأكرث يف )ل�قا 12: 33 – 34(. اإذا كان الرب ه� اأهم 

�سفات امللك�ت يف ب�سارة متى، فال�سخاء ه� ال�سفة املقابلة له عند ل�قا. 

 ياأخذ ب��س�ح �سفَّ اأدنياء املجتمع: كان 
ٌ

البن بالن�سبة لل�قا ه� �سخ�س

ا لرجل اآخر، وفيما بينهما 
ً
ا، ومكان راحته الأخري قرب

ً
مكان راحته الأول مذود

مل يكن له اأين ي�سند راأ�سه. ي�سجل ل�قا اأنه حتى والديه قدما الذبيحة اخلا�سة 

بالفقراء، نرى ذلك يف )ل�قا 2: 16، 24 و9: 58 و23: 53(. 

ل ي�حنا اأط�َل �سالة 
ِّ
ل�قا ه� من ي��سح اأن البن رجل �سالة. رمبا ي�سج

ح 
ِّ

لي�س�ع، ورمبا يعطينا متى تفا�سيل اأكرث عن ال�سالة الربانية. لكن ل�قا ي��س

املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  ي�س�ع.  حياة  يف  جانب  كلَّ  متالأ  ال�سالة  اأن 

و18: 1 – 14  و11: 1 – 8   28 و9: 18،  و6: 12  و5: 16  )ل�قا 3: 21  يف 

و19: 45 – 46 و22: 32، 40، 45 و23: 46 و24: 30 – 31(. 

ت��سح ب�سارُة ل�قا اأن البن ه� اأخبار �سارة لكل الرجال والن�ساء العاديني. 

 
ٍ
ا لطعام يف بيت

ًّ
ي�سف ل�قا خم�س منا�سبات كان ي�س�ع فيها �سيًفا مدع�

ا يف هذه الأج�اء غري الر�سمية كما يف 
ً
ي
ِّ
 اأكرثَ تعاليمه حتد

ُ
ما، ويعطي ي�س�ع

)ل�قا 5: 32 و7: 36 – 50 و1: 37 – 54 و14: 1 – 14( على �سبيل املثال. 

مع  يتجاوب�ن  الذين  الأ�سخا�س  من  �سل�سلًة  ب�سارته  كل  ل�قا يف  يقدم 

زكريا،  مع  الله  لتعامالت  ل 
َّ

مف�س  
ٍ

ب��سف يبداأ  حيث  خمتلفة؛  بطرق  البن 

وينتهي برواية حديث ي�س�ع مع كيل�با�س. وهناك بالإ�سافة لهذين الثنني 

الله لأ�سخا�ٍس  اأمثلة ل�قا العظيمة عن تغيري  ا 
ً
الثالثة مع زكا. ميثل ه�ؤلء 

عاديني. 



62

معرفة االبن

 من الن�س��س 
ٍ
ي�ؤكد ل�قا على م�قف ي�س�ع الث�ري من املراأة يف �سل�سلة

)ل�قا 7: 11 – 16،  يف  نقراأ  كما  وذلك  خدمته  يف  مكانتَها  ح 
ِّ

ت��س التي 

و13: 10 – 17  و11: 27 – 28  و10: 38 – 42  و8: 1 – 3   38 - 36

و15: 8 – 10 و18: 1 – 8، 23: 49، 55 و24: 10(. 

 عدد املعجزات التي ي�سجلها متى ومرق�س، لكن اختياره 
َ

ي�سجل ل�قا نف�س

التي  متى ومرق�س املعجزات  ي�سف  فبينما  ما؛  حدٍّ  ىل  اإ خمتلف  للمعجزات 

ز ل�قا على معجزات   ي�س�ع على الأرواح ال�رشيرة والطبيعة، يركِّ
َ
ح �سلطان

ِّ
ت��س

اًل ع�رش معجزات فريدة )ل�قا 1: 20 – 22، 24، 64 و5: 4 – 7 
ِّ
ال�سفاء م�سج

و17: 11 – 19  و14: 1 – 6  و13: 10 – 17  و10: 17  و7: 11 – 17 

و22: 51(. 

البن.  ا من �سنع 
ً
لي�ست جميع ي�س�ع، لكنها  ل�قا على  ز كلُّ معجزات  تركِّ

املعجزات  ي�سنع  الله  اأن  و5: 17(   64  ،24 )ل�قا 1: 20 – 22،  ي��سح 

ب�سلطاٍن، وي��سح )ل�قا 9: 10 و9: 49 – 50 و10: 17( اأن الله ي�ستطيع اأن 

ي�سنع املعجزات ب�ا�سطة اأي �سخ�ٍس يختاره، ولي�س فقط عن طريق ي�س�ع. 

الأخرى مع وج�د بع�س  الب�سائر  اآلم امل�سيح مع  تت�سابه ق�سُة ل�قا عن 

التفا�سيل الإ�سافية كما يف )ل�قا 22: 51 و22: 64 و23: 39 – 43( على 

ل اأنها تعطينا  ا، اإ
ً
�سبيل املثال. وعلى الرغم من اأن روايته هي الأكرث اخت�سار

ل ي�س�ع لأمٍل 
ُّ
ًفا باحلزن والأمل. ي�سف )ل�قا 22: 42 – 44( حتم ا مكثَّ

ً
ح�سا�س اإ

اإرادة الآب. وهذه هي نظرة  ؛ حيث كان ي�سارع مع 
ٌ
روحي ل يعادله �سيء

ا عن اإن�سانية البن. 
ً
ل�قا الأكرث تعبري

 الب�سائر الأخرى لت��سيح حقيقة اأن م�ت ي�س�ع ه� »فدية 
َ
اب

َّ
يرتك ل�قا كت
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ز على اإعالن اأن م�ت ي�س�ع   على ال�سيطان، لكنه يركِّ
ٌ
عن كثريين« وانت�سار

لل�قا ه�  بالن�سبة  ال�سليب  الكاملة.  الإن�سانية  تعبري عن �سالح  اأق�سى  ه� 

ل 
َّ
ل عنه يف )اإ�سعياء 53( عندما َقِبل وحتم

ِّ
ج

ُ
املكان الذي اأمت فيه امل�سيا ما �س

 .
َ
الرف�َس والأملَ وامل�ت

اإميان من  اأي مبالك ومعجزة وعدم  ا كما تبداأ؛ 
ً
الب�سارُة متام تنتهي هذه 

املادية  احلقيقة  ل�قا على  ي�ؤكد  اأف�سل.  يعلم�ا  اأن  يجب  الذين  ه�ؤلء  ل 
َ
ب

ِ
ق

الب�سارُة حيث   عادي. ثم تنتهي 
ٍ
لتلميذ ه 

َ
ل ظه�ر

ِّ
ي�س�ع وي�سج لقيامة ج�سد 

ا. 
ً

 اأكرث فرح
ٍ

تبداأ – يف الهيكل – ويختتم ل�قا ب�سارتَه بكلمات

يوحنا: 

ًزا؛ حيث ل تتحدث عن ي�س�ع ب�سفته ابن داود 
ُّ
ب�سارة ي�حنا هي الأكرث متي

عنه  تتحدث  لكنها  الكامل،  الب�رشية  مثال  اأو  املتاأمل  الله  خادم  اأو  امللكي 

د. 
َّ
ب�سفته ابن الله املمج

اب الب�سائر الآخرين، 
َّ
 اأكرث من كت

َ
على الرغم من اأن ي�حنا كان يعرف مرمي

)ي�حنا 1: 1 – 18(  يف  ب�سارتَه  وبداأ  الب�رشيةَ  ي�س�ع  اأ�س�َل  جتاهل  اأنه  اإل 

لهية. ي�ستخدم ي�حنا كلمات غاية يف اجلمال والروعة كي  ِبه الإ
َ
ب�سل�سلة نَ�س

ي�سف عالقة البن بالله، ولكي ي��سح كماَل له�ت البن. يقدم ي�حنا يف 

والتي  واحلق  واملجد  واحلياة  الن�ر  عن  املميزة   
َ
الأفكار تلك  املقدمة  هذه 

تظهر يف كل ب�سارته. 

خدمة  من  الأوَل   
َ
الأ�سب�ع )ي�حنا 1: 19 – 2: 12(  ي�حنا يف  ي�سف 

ي�حنا املعمدان  بني  الأر�سية  العالقة  عن  الب�سائر  كلُّ  تتحدث  ي�س�ع. 

ه�  ي�س�ع  كان  ن  اإ اأنه  وه�  خمتلًفا  ا 
ً
عد

ُ
ب ي�حنا ي�سيف  لكن  وي�س�ع. 
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»الكلمة«،  ه�  ي�س�ع  كان  واإن  »امل�سباح«  ه�  في�حنا املعمدان  »الن�ر«، 

في�حنا املعمدان ه� »ال�س�ت«. 

ز متى على كرازة ي�حنا املعمدان عن امللك�ت، ويركز ل�قا على  وبينما يركِّ

ي�حنا اإعالنَه  ي�سجل  والعطاء،  باجل�د  عليها  والتدليل  بالت�بة  مطالبته 

متى اأن  ي��سح  وبينما  )ي�حنا 1: 34 – 35(.  يف  ي�س�ع  اإل�هية  عن  الرائع 

اأعظم،  �سلطاًنا  لي�س�ع  اأن  يعلم  كان  لأنه  ي�س�ع؛   
َ
تعميد �َس 

َ
ي�حنا عار

ويعرفان  الب�رشية  الناحية  من  اأقرباء  ي�حنا وي�س�ع  اأن  ل�قا اإىل  وي�سري 

يف   
َ
ي�س�ع يعرف  مل  املعمدان  ي�حنا اأن  يعلن  بالتاأكيد،  البع�س  بع�سهما 

)ي�حنا 1: 33(. 

ا ل ميكن معاجلته، لكن علينا  �سيبدو لنا من النظرة الأوىل اأن هناك تناق�سً

لهي، ولي�ست عن ي�س�ع  اأن كتابات ي�حنا هي عن ي�س�ع البن الإ اأن ندرك 

ن�سان. من املمكن اأن نعرف البن ب�سفته اإن�سان وخادم وحتى ملك، ولكن  الإ

 كقريٍب له منذ الطف�لة، 
َ
لي�س ب�سفته الله. كان ي�حنا املعمدان يعرف ي�س�ع

 ي�ستقر عليه. 
َ
لكنه مل يعرفه ب�سفته حمل الله حتى راأى الروح

 الأول يف ب�سارة ي�حنا مبعجزة ي�س�ع الأوىل وه� ي�ستخدم 
ُ
ينتهي الأ�سب�ع

رهما فيما بعد يف الب�سارة. اأوًل: ينتهي 
ِّ
ىل فكرتني يط� هذه املعجزةَ لي�سري اإ

الفَ�َسِل.   من 
َ
املجد خِرج 

ُ
ي ما  ا 

ً
دائم البن  لكن  بالف�سل،  ا 

ً
دائم الب�رشي  العمُل 

 ح�سنًة ب�سخاء. 
ً
 اأ�سياء

ُ
 الب�رشي، يعطي البن

ُ
ا: عندما ي�سعف العطاء

ً
ثاني

الروحية.  لالأفكار  ت�ساعد  عن  )ي�حنا 2: 13 – 4: 54(  ي�حنا يف  يك�سف 

ده الب�رشيُة. ثم 
ِ
د على حقيقة اأن البن ميكنه ا�ستعادة اأي �سيء ُتف�س اأوًل: ي�ؤكِّ
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القد�س.  الروح  كنَى 
ُ

�س حقيقةَ  م 
ِّ
يقد وبعدها  اجلديدة،  ال�لدة  معجزةَ  ي�رشح 

نرى ذلك يف )ي�حنا 2: 20 و3: 3 و4: 14(. 

ز على الرب،  ذا كان متى يركِّ ح�رِش احلياةَ. اإ
ُ
ي��سح ي�حنا اأن البن جاء لي

ا باحلياة. واإذا كان 
ًّ
ن ي�حنا م�سغ�ٌل جد ز على ال�سخاء واجل�د، فاإ ول�قا يركِّ

ا بطاعتهم للملك، وتالميذ ل�قا اأ�سبح�ا اأ�سخياء 
ً
تالميُذ متى قد اأ�سبح�ا اأبرار

ن�سان الكامل، فاإن تالميذَ ي�حنا �سياأخذون احلياةَ الأبديةَ  باعهم ملثال الإ
ِّ
بات

بالإميان بالبن. 

 لأول مرة يف )ي�حنا 1: 4، 12( وي�ؤكد على 
َ
يذكر ي�حنا احلياةَ والإميان

ا 
ً
مع الفكرتني  يدمج  ذلك  وبعد  )ي�حنا 3: 15 – 16(.  يف  بينهما  العالقة 

 يف باقي الب�سارة كما نرى على �سبيل املثال يف )ي�حنا 5: 39 
ٍ
 وثيقة

ٍ
ب�س�رة

و6: 40 و11: 25 – 26 و20: 27 – 31(. 

من  يقابل  دة 
ِّ
متفر �سفاء  معجزةَ  )ي�حنا 5: 1 – 47(  ي�حنا يف  ي�سف 

خاللها بني �سعف النام��س وق�ة البن املانحة للحياة. الأق�ياء فقط هم 

النام��س.  الذين ي�ساعدهم  الذين ي�ستفيدون من الربكة، والأق�ياء فقط هم 

 ق�ًة، واأي �سخ�س ي�ؤمن به ينال احلياةَ. 
ُ
لكن ال�سعفاء هم من مينحهم البن

اأفكاره  من  اأخرى   
ٍ
فكرة على  �س�ء  ومي�س  اأوَل  )ي�حنا 5: 19(  لنا  يقدم 

العدد  هذا  من   
ً
ي�حنا ابتداء ي��سح  والآب.  البن  وحدانية  وهي  املميزة، 

 ،
ُ

، فالبن يتحدث مبا يق�له الآب
ٌ
وحتى نهاية الب�سارة اأن ي�س�ع والآب واحد

. وبتكرار هذه احلقيقة ي�ؤكد 
ُ

، ويفعل ما يفعله الآب
ُ

ويذهب حيث ير�سله الآب

ي�حنا على خ�س�ع البن لالآب ووحدانيته مع الآب. 
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ب�سفته  البن  عن  ويتحدث  ا، 
ً
ثاني ا 

ً
�سح

ِ
ف )ي�حنا 6: 1 – 71(  ي�سف 

ي�سف  ثم  املثال.  �سبيل  على   )54 )ي�حنا 6: 35،  يف  كما  للف�سح  تتميم 

اأن  و8: 12(  )ي�حنا 7: 37  وي��سح  املظال  عيد  )ي�حنا 7: 1 – 10: 21( 

 لهذا العيد. 
ٌ
ا تتميم ي�س�ع ه� اأي�سً

ذلك  بعد  يبداأ  لكنه  كاحلياة،  البن  ي�حنا عن  يتحدث  النقطة  هذه  حتى 

يف احلديث عن فكرة الن�ر. ي�ستخدم ي�حنا حادثتني لت��سيح طبيعة البن 

ُتدان بينما  اأمام ي�س�ع ول   زانيٌة يف الن�ر 
ٌ
اأوًل: تقف امراأة الفائقة كالن�ر. 

ل �سمائرهم. ثم بعد ذلك نقراأ عن اإن�ساٍن 
َ
ب

ِ
دانني من ق

ُ
ين�رشف الفري�سي�ن م

لكن  الأخرى،  الب�سائر  �سفَ�ن يف 
ُ
اآخرون ي بالطبع عمي  اأعمى يب�رش. هناك 

ي�حنا وحده ه� من يقدم مثل هذه املعجزة ومعها ت�رشيح ي�س�ع ال�ستثنائي 

الرائع يف )ي�حنا 9: 5(.

 بعيد التكري�س الذي 
َ
 ثم يف )ي�حنا 10: 22 – 11: 57( يربط ي�حنا ي�س�ع

يحتفل بانت�سار اليه�د العظيم بقيادة املكابيني يف الفرتة ما بني العهدين 

انت�ساره  عن  البن  لإعالن  رائعة  خلفية  هذه  كانت  لقد  واجلديد.  القدمي 

العظيم على امل�ت، والذي رمز اإليه بقيامة لعازر من امل�ت. يف هذا الن�س، 

 على كل اأفكاره املميزة )ي�حنا 10: 30، 38 و11: 10، 
َ
يعيد ي�حنا التاأكيد

 .)40 ،26 – 25

رواية  لكن  الأخرى.  الب�سائر  بقية  عن  جمملها  ي�حنا يف  ب�سارة  تختلف 

ب�سارته  اأجزاء  اأكرث  هي  لي�س�ع  الأخري  الف�سح  ع�ساء  عن  ي�حنا الأط�ل 

ز على فكرة احلياة.  ًزا. الأ�سحاحات ال�سبعة الأوىل من ب�سارة ي�حنا تركِّ
ُّ
متي

بقيُة  تتناول  بينما  الن�ر  فكرة  التالية على  اخلم�سة  الأ�سحاحات  ز  تركِّ ثم 

يف  مرات  ثماين  »املحبة«  ي�حنا كلمة  ي�ستخدم  املحبة.   
َ
م��س�ع الب�سارة 
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الأ�سحاحات الثني ع�رش الأوىل، وي�ستخدمها ثالثني مرة يف الأ�سحاحات 

الت�سعة الأخرية. 

 
ِّ

 خالل الع�ساء كيف يعرب
ُ
 الأخري«؛ حيث ي�سف ي�س�ع

َ
ت�س�د املحبُة »الع�ساء

 عن حمبته لأحبائه، وكيف يجب على ه�ؤلء الأحباء ال�ستجابة ملحبة 
ُ
الله

الله مبحبة بع�سهم البع�س. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )ي�حنا 13: 1، 

34 و14: 21 و15: 13، 16: 27 و17: 26(. 

اإن ل�قا فقط ه� من ي�ستخدم تعبري »ممتلئ من الروح القد�س«. وه� ينظر 

 
ُ
الله يعطيها  التي  اخلا�سة  املع�نة  ه�  الروح  اأن  ي��سح  كي  الأر�س  نح� 

الروح،  عن  ي�س�ع  تعاليم   
َ
اأو�سح ل 

ِّ
ي�حنا ي�سج لكن  العاديني.  لالأ�سخا�س 

من  ي�حنا ه�  الآب.  من  الروح  انبثاَق  ح 
ِّ

ي��س كي  ال�سماء  نح�  ينظر  وه� 

ث 
َّ
ي« ويتحد

ِّ
 باأنه »روح احلق« وي�سفه بالبارقليُط�س اأي »املعز

َ
ف الروح

ِّ
عر

ُ
ي

عن عمله كاملعلِّم وال�ساهد. 

يركز كلٌّ من متى ومرق�س ول�قا على الأمل واحلزن الب�رشي يف اآلم ي�س�ع، 

َك يف اأحزانه مع الر�سل. لكن )ي�حنا 14: 27( ينظر اإىل 
َ
ح�ن اأنه ت�سار

ِّ
وي��س

ه. اإنه 
َ
 يعزي اأتباع

ُ
ا كيف كان ي�س�ع

ً
ح

ِّ
 خمتلفة، م��س

ٍ
نف�س الأحداث من زاوية

 ل�قا ل�رشاع البن مع 
َ
نف�س الب�ستان، لكن )ي�حنا 18: 4 – 6( يكمل ت�س�ير

م يف امل�قف. وبعد اأن  م�سيئة الآب من خالل ت�س�ير ي�س�ع امُل�سامِل املتحكِّ

ي�سف ي�حنا القيامةَ، ي�سري بب�سارته نح� قمة الإميان واحلياة واملحبة يف 

)ي�حنا 20: 27 – 31(. لكن بعد ذلك، وعلى الرغم من اأن الب�سارة تبدو وقد 

انتهت، ي�سعر ي�حنا ب�ج�ب اإ�سافة حا�سية عن املحبة. 

ا 
ً
دائم ينتهي  الإن�ساين  العمل  باأن  بتذكرينا  الب�سارُة  هذه  تنتهي  وهكذا 
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 يعطي 
ٍ
 من هذا الف�سل، ومبعجزة

َ
 املجد

ُ
خِرج البن

ُ
بالف�سل، ومبثاٍل على كيف ي

 عن املحبة. 
ٍ
ا بثالثة اأ�سئلة

ً
 ملن ن�سب عطاوؤهم، واأخري

ٍ
 ب�سخاء

ُ
فيها البن

وتنتهي  املطلقة،  لطة 
ُّ
ال�س عن  امللكي  البن  عالن  متى باإ ب�سارُة  تنتهي 

وتنتهي  تالميذه،  مع  يعمل  لزال  اخلادم  البن  اأن  مرق�س بت��سيح  ب�سارُة 

 اأكرث لأتباعه، وتنتهي ب�سارُة 
ٍ
ر�سال مع�نة ب�سارُة ل�قا ب�عد البن الإن�سان باإ

ي�حنا بت��سيح اأن البن الإلهي مازال يبحث عن املحبة.

اأربع ب�سائر – البن الواحد: 

 على 
ٍ
زًة لالبن. حتت�ي كلُّ ب�سارة

َّ
ا ممي

ً
م �س�ر

ِّ
راأينا اأن الب�سائر الأربع تقد

دة. وتبداأ كلٌّ منها وتنتهي 
ِّ
زة ووجهات نظر متفر

َّ
كلمات خا�سة واأفكار ممي

 تعك�س نقاط تركيزها اخلا�سة. 
ٍ
بطريقة

ا 
ً
و�سليب فقط  ا 

ً
واحد والله  فقط  ا 

ً
واحد وابًنا  فقط  ا 

ً
واحد ي�س�ع  هناك  لكن 

 الأربع عن اأربعة »اأبناء« 
ُ
ا فقط و»ب�سارًة« واحدًة فقط. ل تتحدث الب�سائر

ً
واحد

ى بها متداخلة 
َ
�ح

ُ
د بطرق م

ِّ
البن املتفر ا عن 

ً
خمتلفني، لكنها تعلن جميع

لهي، فاإننا   يف كمال ال�حي الإ
َ
لة لبع�سها البع�س. اإذا كنا نعرف البن

ِّ
مكم

ه بهذه الطرق الأربع املكلمة 
َ

نحتاج اإىل اأن نعرفه ون�سجد له ونعلن �سخ�س

لبع�سها البع�س دون اأن نتجاهل اإحداها اأو نغايل يف التاأكيد على اإحداها. 

ه�  ال�قت.  ذات  يف  كامٌل   
ٌ
واإله كامٌل   

ٌ
اإن�سان لأنه  ؛ 

ٌ
د

ِّ
متفر  

ٌ
�سخ�س ي�س�ع 

كل  اأن  من  الرغم  وعلى  احلي.  والله  خطية  بال  واإن�سان  وخادم  ملك  وحده 

ىل حدٍّ ماـ  من عمل وطبيعة البن، اإل اأنها  ب�سارة تركز على ج�انب خمتلفةـ  اإ

 .
ٍ
ا تقدم ب�سارًة واحدًة عن �سخ�ٍس واحد

ً
جميع
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اأربع »ترانيم« – ابن واحد: 

ز باقي   الأربع عن البن، يركِّ
ُ
مها الب�سائر

ِّ
بعد هذه ال�س�ر الدقيقة التي تقد

تركيزه  من  اأكرث  البن  عمل  ومعنى  نتائج  على  اأكرب   
ٍ
ب�س�رة اجلديد  العهد 

ني »رئي�سيني« 
َّ

ٍل لطبيعته واإر�ساليته. لكن هناك ن�س
َّ

 مف�س
ٍ

على اإعطاء و�سف

ال�سخ�س  هذا  عن  به  ى 
َ
�ح

ُ
وم ا 

ًّ
مهم ا 

ً
ملخ�س يقدم�ن  »ثان�يني«  ني 

َّ
ون�س

د. 
ِّ
املتفر

من  اأجزاء  الأ�سا�س  يف  كانت  الن�س��س  هذه  اأن  الدار�سني   
ُ
معظم يعتقد 

ترانيم و�سعتها وا�ستخدمتها الكني�سُة الأوىل قبل اأن ترد يف العهد اجلديد. 

عن  مة 
ِّ
قي معل�مات  على  حتت�ي  فهي  الن�س��س،  هذه  اأ�سل  كان  ا 

ًّ
اأي لكن، 

البن ت�ساعدنا على معرفته ب�سكل اأف�سل. 

)فيلبي 2: 5 – 11( 

هذه الرتنيمة ال�سهرية رائعة الغنى بت�رشيحات عن امل�سيح ي�س�ع البن، 

ده ومتجيده. 
ُّ
 عن وج�ده الأزيل وجت�س

َ
وهي تعلِّمنا الكثري

وجود البن الأزيل 

يختلف�ن  القادة  بع�س  لكن  الأزيل،  البن  وج�د  عن   )6 :2 )فيلبي  يعلن 

فيما يتعلق باملعنى الدقيق لهذا العدد. الكلمة الي�نانية »morphe« التي 

ا«.  ولذلك، كان اأغلب 
ً
م على اأنها تعني يف الأ�سل »ج�هر

َ
تعني »�سكاًل« ُتفه

قادة الكني�سة يعتقدون اأن معنى ذلك ه� وج�د طبيعة الله الإلهية يف البن 

ا م�ساٍو لالآب ب�س�رة كاملة. 
ً
، واأن البن ه� دائم

ٍ
 دائمة

ٍ
ب�س�رة

ا اإن كلمة »morphe« تعني »حالة« اأو »�س�رة« 
ً
لكن البع�س قال�ا م�ؤخر

ا«.  وي�سيف�ن اأن هذا املعنى اأكرث اتفاًقا مع تعاليم ب�ل�س يف 
ً
ولي�س »ج�هر
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ل لله  )2ك�رنث��س 4: 4( و)ك�ل��سي 1: 15(، وعليه، يك�ن ي�س�ع جمرد ممثِّ

ىل حدٍّ ما ـ مثل اآدم املخل�ق على �س�رة الله. لكننا �سرنى اأن كلمة  مثله ـ اإ

ل« واأنها تت�سمن  »�س�رة« يف )ك�ل��سي 1: 15( تعني اأكرث من جمرد »ممثِّ

 الفعلي لله. 
َ
احل�س�ر

ن كان معنى )فيلبي 2: 6( ه� اأن امل�سيح مل يتم�سك مبا  لي�س من ال�ا�سح اإ

ا لله( بل تخلى عنه باإرادته، اأم اأن معناها ه� 
ً
ميتلكه فعاًل )اأي ك�نه م�ساوي

ك مبا لي�س له بعد )اأي جمد امللك على اخلليقة( وكان 
ُّ
 التم�س

َ
اأنه قاوم اإغراء

العدد ه�  ا بانتظار حدوث ذلك. رمبا يك�ن هذا اللتبا�س يف معنى 
ً
مقتنع

ا. 
ً
ا ي�سري اإىل احلقيقتني مع

ً
د

َّ
ا متعم

ً
التبا�س

د البن  جت�سُّ

د، وكذلك من 
ُّ
التج�س  البن من خالل فعل 

َ
د

ُّ
2: 7 – 8( جت�س ي�سف )فيلبي 

ا ب�ساأن معنى )ع 7(.  د. يختلف الكثريون اأي�سً
ُّ
خالل حياة التج�س

 
ٍ
 اإلهية

ٍ
مكانه اأن يك�ن ذا طبيعة يق�ل البع�ُس اإن الإن�سان ي�س�ع ما كان باإ

ى  ا. يعتقد الكثريون اأن ي�س�ع تخلَّ
ً
�سعت جانب

ُ
اإذا كانت م�ساواته مع الآب قد و

اإن كلمة  فقط عن منزلة امل�ساواة العلنية مع الله. لكن البع�س الآخر يق�ل 

 عن اإنكار الذات والت�ا�سع الإلهي.
ٌ
م على اأنها اإعالن

َ
»اأخلى« يجب اأن ُتفه

ولي�س   
ٍ
ب�رشية  

ٍ
�سفات باإ�سافة  كان  ي�س�ع  د 

ُّ
جت�س اأن  نفهم  اأن  املهم  من 

الطبيعة  باإ�سافة  اإن�ساًنا  ي�س�ع  اأ�سبح  اأخرى،  بعبارة   .
ٍ
لهية اإ  

ٍ
بطرح �سفات

اأو  اإن�سانيته من الإل�هية  الب�رشية لاله�ته امل�ج�د بالفعل ولي�س بتجريد 

باأن اأ�سبح اأقل من الله. 



شخص متفرِّد

71

8( ه�  )ع  يعطيه يف  الذي  وال��سف   )7 )ع  »عبد« يف  ىل  اإ ب�ل�س  اإ�سارة 

ىل »عبد الله« الذي يتحدث عنه اإ�سعياء. وكما يق�ل )ع 6( اإن ي�س�ع  اإ�سارة اإ

املم�س�ح  »امل�سيح«  النا�س�ت – اإنه  اإنه كامل   )7 )ع  يق�ل  الاله�ت،  كامل 

الذي حتدثنا عنه يف اجلزء الأول. 

ن ب�رشية ي�س�ع هي عك�س اإل�هيته الأزلية،  وعلى الرغم من اأن )ع 8( يق�ل اإ

ل اأن ب�ل�س ل يحاول اأن يحل هذا الت�تر يف طبيعة ي�س�ع املزدوجة، لكنه  اإ

د ي�س�ع دون حماولة �رشحه 
ُّ
 جت�س

َّ
اب العهد اجلديد ـ يعلن �رش

َّ
ـ مثل باقي ُكت

اأو تربيره. 

متجيد البن 

ن: 
َّ
يعلن )فيلبي 2: 9 – 11( عن متجيد البن ويق�ل اإن هذا التمجيد يت�سم

ا. 
ًّ
عماًل اإلهي ♦ 

اإعطاء ا�سم فريد. ♦ 

ا من كلِّ النا�س. 
ً
�سج�د ♦ 

اعرتاًفا من الكلِّ ب�سيادته.  ♦ 

 اأعظم من منزلته الأزلية قبل 
ٍ
ع اإىل منزلة

ِ
ف

ُ
يعتقد بع�ُس القادة اأن ي�س�ع ر

د. لكن البع�س الآخر ل يعتقد اأن هذا ممكن ويق�ل�ن اإن )ع 9( يعني 
ُّ
التج�س

اأن ي�س�ع ا�ستعاد منزلتَه الأ�سلية. 

للحاكم  املجيدة  املنزلة  ي 
ِ
اأُعط ي�س�ع  اأن  ه�  هنا  املق�س�د  املعنى  ن  اإ

اإليها  ي�سري  التي  الرفيعة  باملنزلة  املق�س�د  ه�  هذا  الك�ن.  عن  امل�س�ؤول 

العدد. لكن علينا اأن نالحظ اأن هذه املنزلة الرفيعة �ستجعل »كل ركبة جتث�» 

ن، وعليه ـ طبًقا ملا ورد يف )1ك�رنث��س 15: 24 – 28( 
ِ
يم

َ
ل�سلطان الله امُله
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 »ملك�تَه« اأو �سلطتَه احلاكمةَ لالآب مرًة اأخرى. هذا ه� املق�س�د 
ُ
ـ �سي�سلِّم البن

من )فيلبي 2: 11( عندما يق�ل اإن رفعة ي�س�ع هي »ملجد الله الآب«. 

ي لي�س�ع، لكن دار�سي 
ِ
عط د اجلديد الذي اأُ

َّ
ف )ع 9( ما ه� ال�سم امُلمج

ِّ
عر

ُ
ل ي

 »الرب« الذي ـ كما 
َ
ا اأن ب�ل�س يق�سد هنا لقب

ً
الكتاب املقد�س اعتقدوا دائم

م لي�س�ع بعد القيامة. 
َ
راأينا ـ كان ه� اللقب امُل�ستَخد

�ؤ ب�سج�د 
ُّ
البن، وذلك بالتنب 10( و)ع 11( على متجيد  ي�ؤكد كلٌّ من )ع 

 اآخر على 
ٌ

ا ملا ورد يف )اإ�سعياء 45: 23(. وهذا اإثبات
ً
وعبادة الكل له تتميم

 
َ
الآب  

َ
الله د 

ِّ
ميج لالبن  ال�سج�د  اأن  وحقيقة  ذاته.  الله  اإل�هية  له  ي�س�ع  اأن 

ت��سح اأن البن لي�س م�ستقالًّ باله�ته. 

)كولو�سي 1: 15 – 20( 

 
ٌ
رائع و�سٌف  فه�  ل،  اأم   

ٍ
قدمية  

ٍ
ترنيمة من  ماأخ�ًذا  الن�س  هذا  كان  �س�اء 

 :
َ
ح اأن البن

ِّ
للم�سيح ي��س

.
ِ
بكر كل خليقة ♦ 

اأ�سمى من اخلليقة.  ♦ 

ملء الله الكامل.  ♦ 

�سمو امل�سيح 

الله غري املنظ�ر  ي�س�ع ه� �س�رة  اإن   )15 :1 يق�ل ب�ل�س يف )ك�ل��سي 

ا اأن الله غري منظ�ر، لكن 
ً
 املقد�س دائم

ُ
عالن الكامل عنه. يعلِّمنا الكتاب والإ

ن عن روؤية غري املنظ�ر من خالل امل�سيح الذي ه� �س�رته الكاملة. 
ِ
عل

ُ
ب�ل�س ي

د على اأن غري املنظ�ر قد  ل لله. لكنه ي�ؤكِّ ل يق�ل ب�ل�س اإن ي�س�ع جمرد ممثِّ

ا يف �سخ�سه. 
ً
اأ�سبح منظ�ر
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يعتقد البع�ُس اأن تعبري »البكر« يعني اأن امل�سيح خمل�ٌق، لكن اإذا كان هذا ه� 

املعنى الذي يق�سده ب�ل�س، فما كان قد �رشح يف العدد التايل باأن هذا البكر 

ه؛ 
ِّ
ه� خالق كل الأ�سياء. ي�ؤكد كلُّ هذا الن�س على وج�د البن الأزيل و�سم�

ق. اإنه م�سدر ومركز وق�سد كل اخلليقة.
ِ
ل

ُ
 »به« و»له« قد خ

ٍ
فكلُّ �سيء

كفاية امل�سيح 

ا 
ً
يردد )ك�ل��سي 1: 17 – 18( �سدى ما ورد يف )عربانيني 1: 3( م��سح

هذا  وترابط  متا�سك  اأ�سا�س  ه�  الذي  امل�سيح  يف  ا 
ً
مع تق�م  الأ�سياء  كل  اأن 

ا عن خليقته اأو غري مهتم بها، لكنه الراأ�س 
ً
الك�ن. امل�سيح لي�س خالًقا غائب

ال امُلعَطى للكني�سة. 
َّ
الفع

ملء امل�سيح

اإن ما ورد يف )ك�ل��سي 1: 18 – 19( ه� ذروة تاأكيد ب�ل�س على �سخ�س 

د  ده، لكنه ي�ؤكِّ
ُّ
د على تفر البن. عندما يعلن ب�ل�س عن �سم� امل�سيح، فه� ي�ؤكِّ

 )9 :2  بامللء. ي��سح )ك�ل��سي 
َّ
ال�سم� اأكرث من ذلك عندما يربط هذا  على 

يف  ي�جد  الله  ه�  ما  كل  بب�ساطة،  الكامل.  الله  ج�هر  ه�  امللء  معنى  اأن 

امل�سيح. 

رمبا يك�ن هذا اأعظم واأهم ت�رشيح لب�ل�س عن البن. وعلينا اأن نفهم كلَّ 

ما يكتبه عن »ال�س�رة« اأو »ال�سكل« يف �س�ء )ك�ل��سي 1: 19 و2: 9(. 

ي��سح )ك�ل��سي 1: 20( اأن حل�ل كل ملء الله يف امل�سيح له هدف وظيفي 

ا. نتناول هذه  لي�س فقط بالن�سبة للب�رشية، لكن بالن�سبة »لكل الأ�سياء« اأي�سً

احلقيقةَ يف كتابي »ال��س�ل للتائهني« و»Salvation by Grace«. وهذا 

 
َ
ا. ل� اأننا ل نعرف امل�سيح

ًّ
 عملي ولي�س نظري

ٌ
ح اأن معرفة البن هي اأمر

ِّ
ي��س
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م�سيعًة  النظرية  معرفتنا  كل  ف�ستك�ن  جتربة،  عن  ال�سخ�سي  كامل�سالح 

لل�قت ل طائل من ورائها. 

ترانيم اأخرى: 

ن )1 تيم�ثاو�س 3: 16( و)عربانيني 1: 3( هي مقتطفات  ا ما يقال اإ
ً
غالب

دة. 
ِّ
من ترانيم كانت الكني�سة الأوىل حتتفي من خاللها بحياة البن املتفر

)1 تيموثاو�ض 3: 16(

يف  ظهر  الله  اأن  باإعالن  د 
ُّ
التج�س حقيقةَ   )16 :3 تيم�ثاو�س   1( يلخ�س 

دة 
ِّ
املتج�س احلياة  يف  والروح  البن  بني  ال�ثيقة  العالقة  وبت��سيح  اجل�سد، 

فع يف املجد. نرى 
ُ
)والتي �سنتناولها يف اجلزء ال�ساد�س( وكذلك بق�له اإنه ر

 )3 :1 2: 11( و)عربانيني  د يف )فيلبي 
َّ
هذا التاأكيد على م�سري البن املمج

ا.  اأي�سً

)عربانيني 1: 3(

د على عالقة  يعطينا )عربانيني 1: 3( نظرًة �ساميًة اأخرى عن امل�سيح ت�ؤكِّ

مهمتني  ي�نانيتني  كلمتني  العدد  هذا  ي�ستخدم  وبالله.  باخلليقة  البن 

لت��سيح عالقة البن بالله.

اأو  »�سط�ع«  م 
َ
ُترتج ما  ا 

ً
غالب وهي   »apaugasma« هي  الأوىل  الكلمة 

ال�اقع تعني »بهاء«. وهي تنط�ي على معنى  »�س�رة منعك�سة« لكنها يف 

يف  كما  هنا ـ  م 
َ
ُت�ستَخد والكلمة  لمع.  �س�ء  من  ي�سع  الذي  الباهر  ال�سط�ع 

ى 
َ
ر

ُ
ي اأن  ميكن  الله  جمد  اأن  ح 

ِّ
لت��س ـ  و)ي�حنا 1: 14(   )15 :1 )ك�ل��سي 

 وتامة يف �سخ�س ابنه. 
ٍ
 كاملة

ٍ
ب�س�رة
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م »�س�رة«،  لكنها 
َ
الكلمة الثانية هي كلمة »charakter« والتي عادًة ُترتج

العالمة امل�ج�دة على ختم  نق�س مثل  اأداة  تقنية تنط�ي على فكرة  كلمة 

ا كما ه�. وهذا ي��سح اأن 
ً
 ما حتى ين�سخه متام

ٍ
يحمل ال�س�رة الدقيقة ل�سيء

د البن ه� يف 
ُّ
ا بني طبيعة البن وطبيعة الآب، واأن جت�س

ًّ
هناك تطابًقا تام

د وظيفي. 
ُّ
الأ�سا�س جت�س

ىل متجيد البن وذلك باحلديث  ي�سري هذا العدد مثل )فيلبي 2: 10 – 11( اإ

التمجيد  هذا  اأن  ي��سح  وه�  الأعايل«.   يف  العظمة  ميني  »يف  جل��سه  عن 

هذه  ىل  اإ  )11 – 10 :2 )فيلبي  خطايانا – ي�سري  من  لنا  تطهريه  بعد  جاء 

 عندما تتحدث عن طاعة البن حتى م�ت 
ٍ
 �سمنية

ٍ
ا لكن ب�س�رة احلقيقة اأي�سً

ال�سليب. 

الأربع ترانيم: 

ع يف احلديث 
َّ
ا؛ لأنها تت��س

ًّ
هذه الرتانيم الأربع عن �سخ�س امل�سيح مهمة جد

نة يف اأ�سماء واألقاب البن يف العهد اجلديد، 
َّ
عن العديد من الأفكار املت�سم

 
ٌ
واإله كامٌل   

ٌ
اإن�سان ه�  ي�س�ع  اأن  ـ  لل�سك  جماًل  يدع  ل  مبا  ـ  ح 

ِّ
ت��س ولأنها 

كامٌل. 

ا، 
ً
ا كما ننظر اإىل الب�سائر الأربع مع

ً
عندما ننظر اإىل هذه الرتانيم الأربع مع

ا 
ً

م لنا �سخ�س
ِّ
�ساعه، واأنها تقد

ِّ
البن وات اأنها تربط بني متجيد  ف�س�ف نرى 

و»ال�س�رة«   )2 )فيلبي  يف  الله«  مع  »امل�ساواة  مثل  مبادئ  ا. 
ً
متام ا 

ً
د

ِّ
متفر

من  جتعل   )1 )عربانيني  يف  لهي  الإ و»البهاء«   )1 )ك�ل��سي  يف  و»امللء« 

امل�ستحيل علينا األ ن�ؤمن باأن البن كان اأكرث من جمرد اإن�سان. وهي جميعها 

ت�ؤكد على �سخ�س امل�سيح ال�احد ذي الطبيعتني. 
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اأو  ت�ست�عب  اأن  الب�رشية  عق�لنا  على  امل�ستحيل  من  اأنه  من  الرغم  على 

تناق�ٍس ظاهري،  بها من  املزدوجة، وما  البن وطبيعته  د 
ُّ
 جت�س

َّ
�رش ت�رشح 

ىل رفعته وات�ساعه، جمده ووداعته،  ا اأن نحاوَل اأن ننظر اإ
ً
اإل اأنه علينا دائم

جالله وخدمته، �سلطانه وخ�س�عه، اإن�سانيته وله�ته، عدله ورحمته؛ لأننا 

دة فمن املحتمل األ 
ِّ
 البن املتفر

ِ
ن مل جناهد يف فهم ملء طبيعة يف ال�اقع اإ

ا. 
ً
نعرفه جيد
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اجلزء الرابع

حياة متفرِّدة

 الأربع حياًة غاية يف التفرد؛ فكلمات ي�س�ع واأعماله وم�ته 
ُ
ت�سف الب�سائر

ًزا 
ِّ
ا متمي

ً
ها عن الكل، وجتعل منه �سخ�س

ُ
وكماله الذي بال خطية تف�سله جميع

 لأكرث من ح�ايل 
َّ
ب

ُ
م و�س

ِّ
ا احُتفي به وُكر

ً
كان مركًزا للجدال يف ع�رشه، �سخ�س

األفي عام. 

لة عن اأمثال ومعجزات ورحمة البن 
َّ
من بني كل الأحداث الكتابية امل�سج

دة.
ِّ
وغ�سبه املقد�س و�سلبه وهكذا، تربز ثالثة اأحداث وتقف متفر

بقيت، و�سنع  ا 
ً

الكثريون مبادئ روحيًة وق�س�س م  علَّ التاريخ،  مدار  على 

الكثريون معجزات حقيقيًة واأظهر البع�ُس رحمًة عميقًة، بل ولقى البع�ُس 

 العذراوي والقيامة من 
َ
ميتات رهيبًة. لكن ل اأحد �س�ى ي�س�ع اخترب امليالد

بني الأم�ات وال�سع�د اإىل ال�سماء. 

الثالث على  الف�قية  الروايات  م هذه 
ِّ
يقد العهد اجلديد  اأن  الرغم من  على 

ميان الكثريين من النا�س.   لإ
ٍ
 عرثة

َ
اأنها حقائٌق تاريخيٌة، اإل اأنها متثل حجر

من املمكن اأن يقبل ه�ؤلء اأن البن كان رجاًل �ساحًلا، واأنه �سنع املعجزات، 

د من عذراء، واأنه قام من 
ِ
ل

ُ
اأنه و ق�ا 

ِّ
بل واأنه كان الله ذاته، لكنهم لن ي�سد

 .
ٍ
ىل ال�سماء على �سحابة امل�ت، و�سعد اإ

 يف ملء الإعالن الكتابي عنه، فعلينا اأن نعرفه 
َ
اإذا اأردنا اأن نعرف البن
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الأحداث  هذه  اأن  على  دين  م�ؤكِّ ب��س�ٍح  ه 
َ

�سخ�س ونعلن   ،
ٍ
�سخ�سية  

ٍ
ب�س�رة

 حياته. 
َ
ل اإطار دة متثِّ

ِّ
الثالثة املتفر

امليالد العذراوي: 

�س 
ِّ

ا غري معتاد باملرة، واأن ل�قا يخ�س
ً
راأينا اأن متى ول�قا ي�سفان ميالد

م�ساحًة كبريًة من كتاباته لق�س�س امليالد. وق�س�سهما التي دققا يف البحث 

د يف حياة البن. 
ِّ
ا لفهمنا لهذا احلدث املتفر

ًّ
يف تفا�سيلها مهمة جد

لوقا 

 
َ
اإعالن وي�سجل  عذراء،  باأنها   

َ
ل�قا مرمي ي�سف  )ل�قا 1: 27 – 38(  يف 

ى، 
َ
دع

ُ
املالك لها باأنها �ستحبل وتلد ابًنا يك�ن ا�سمه ي�س�ع و»ابن العلي« ي

ح مرًة اأخرى هنا اأن 
ِّ

لًكا بال نهاية. ن��س
ُ
واأن هذا البن �سيملك على اإ�رشائيل م

هذه املقدمة الب�سيطة عن البن ت�سم كالًّ من نا�س�ته وله�ته. 

ُة عن كيف ميكن اأن يحدث ذلك وهي عذراء، مل 
ِّ

 املتحري
ُ
وعندما �ساألت مرمي

يدخل املالك يف اأية تفا�سيل، بل اأعلن فقط اأن هذا امليالد لن يحدث بطريقة 

ى للروح القد�س. 
َ
�ساه

ُ
التكاثر العادية للب�رش، لكنه �سيك�ن عماًل ل ي

ا الأحداث برتتيب 
ً
ع

ِّ
يعلن ل�قا الطبيب يف )ل�قا 1: 1 – 4( اأنه يكتب متتب

وتدقيق كما راآها �سه�د عيان، وي�ؤكد على اأن ما يكتبه ه� اأم�ر »متيقنة«. 

احَلمل  و�سف  يف  الأ�سل�ب  هذا   
َ

نف�س الأول  القرن  يف  الطب   
ُ
خبري يتبع 

بق�ة  ها 
ِّ

يف�رش لالبن – والتي  للطبيعة  اخلارقة  لي�حنا وال�لدة  املعجزي 

 وكاأن ل�قا يق�ل: »اأعرف اأن هذا يف�ق الطبيعة. لكن ثق�ا 
ُ
الروح. يبدو الأمر
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بي. اأنا طبيب وقد تفح�ست هذه الأحداث و�ساألت من �سهدها. ثق�ا مبا اأق�ل، 

ا كما اأ�سفها لكم«. 
ً
فلقد وقعت هذه الأحداث متام

وطاعته  لي�س�ع  الطبيعي  الب�رشي  النم�  و�سف  ل�قا يف  ي�ستمر  عندما 

ح اأن امليالد العذراوي 
ِّ

ل�الديه وازدياد حكمته )2: 40، 51 - 52( فه� ي��س

د على وج�د جانب  ن�سانية ي�س�ع. وه� بهذه الطريقة الب�سيطة، ي�ؤكِّ ل ينفي اإ

طبيعي وجانب يف�ق الطبيعة يف البن. 

العذراوي  امليالد  وعن  العذراء  مرمي  عن  ل�قا يخربنا  اأن  نقبل  اأن  علينا 

املتناهية  الدقة  قب�ل  على  ا  �سكًّ النقاد  اأكرث  جرِب  اأُ وكما  مقب�لة.  كحقائق 

ل�قا،  يذكرها  التي  والأثرية  واجلغرافية  وال�سيا�سية  التاريخية  للتفا�سيل 

من  �سبٍب  لأي  الب�سارة  من  اجلزء  هذا  رف�س  عليهم  ال�سعب  من  �سيك�ن 

ز الأعمى غري العاقل. 
ُّ
الأ�سباب �س�ى التحي

متى 

على الرغم من اأن متى – كما راأينا – يتحدث عن ولدة ي�س�ع من وجهة 

ىل فهمنا  ل اأنه ي�سيف الكثري اإ نظر ي��سف ويتجاهل مرمي ب�س�رة كبرية، اإ

للميالد العذراوي حيث ي�رشح على �سبيل املثال اأن: 

.) د من مرمي ولي�س من ي��سف ومرمي )متى 1: 16 ♦
ِ
ل

ُ
ي�س�ع و

بلى من الروح القد�س ملا كانت خمط�بة لي��سف وقبل 
ُ

ِجدت ح
ُ
مرمي و ♦ 

اأن »يجتمعا« )متى 1: 18، 20(. 

 .) ي��سف مل »يعرف« زوجته حتى ولدت ابنها )متى 1: 25 ♦

( عن العذراء التي حتبل وتلد   نب�ةَ )اإ�سعياء 7: 14 ♦
ُ

تتمم هذه الأحداث

ابًنا وتدع� ا�سمه عمان�ئيل )متى 1: 23(. 
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ي�ستخدمها  التي   »parthenos« لكلمة  احلريف  املعنى  ن  اإ البع�س  يق�ل 

متى ه� »�سابة«.  لكن متى ي��سح �رشاحًة اأن مرمي كانت امراأًة طاهرًة غري 

، وعليه، من ال�سحيح ترجمة كلمة »parthenos« اإىل »عذراء«.  
ٍ
متزوجة

مرق�ض ويوحنا 

ي�س�ع ويبداأ مبا�رشًة  �سيًئا عن ميالد  يذكر  اأن مرق�س ل  �سبق  فيما  راأينا 

باحلديث عن خدمته، واأن ي�حنا يبداأ بذكر اأ�س�له الإلهية. 

حيث  )مرق�س 6: 3(؛  يف  ي�س�ع  مليالد  فهمنا  مرق�س يف  م�ساهمة  تاأتى 

ىل ي�س�ع باأنه »ابن مرمي« ـ وه� ما يخالف  ل اأن اأهل النا�رشة اأ�ساروا اإ
ِّ
ي�سج

املمار�سات اليه�دية التقليدية. 

ىل م�ت ي��سف املبكر، لكن )ي�حنا 6: 42(  ن يف هذا اإ�سارة اإ يق�ل البع�ُس اإ

ي�ؤكد على خطاأ هذا الق�ل. الأكرث احتماًل ه� اأن تعليق النا�س يف )مرق�س 6: 3( 

ىل ميالد ي�س�ع غري املعتاد كما يفعل�ن يف )ي�حنا 8: 41(.  اإمنا ي�سري اإ

بيننا  وحل  ا 
ً
ج�سد �سار  الكلمة  باأن  )ي�حنا 1: 14(  ت�رشيح  لنا  يبني  ل 

نة 
َّ
ز، لكنه يتطلب بكلِّ تاأكيد وج�د كيفية معي

َّ
كيفية وق�ع هذا احلدث املمي

 اأزيل ال�ج�د اإن�ساًنا. 
ٌ

ي�سبح بها �سخ�س

وولدته،  بي�س�ع  مرمي  حبلت  كيف  ي�رشح  ي�حنا ل  اأن  من  الرغم  على 

ورود  اأن  كثريون  قادة  يعتقد  الروحي.  امليالد  عن   
َ
الكثري يعلِّمنا  اأنه  اإل 

)ي�حنا 1: 12 – 13( قبل )ي�حنا 1: 14( مبا�رشًة له دللة مهمة، واأن هناك 

د بها ي�س�ع، والطريقة التي يخترب بها امل�ؤمن�ن 
ِ
ل

ُ
ربًطا بني الطريقة التي و

 الثاين. 
َ
امليالد
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اإىل جانب ذلك، ي�ستخدم ي�حنا الفعل »gennao« )الذي ي�سري اإىل ال�لدة 

 
ُ
اجل�سدية الطبيعية( يف كل الأ�سحاح الثالث من ب�سارته، حيث ي�رشح ي�س�ع

اأنه نزل من ال�سماء ويربط ذلك بال�لدة من الروح. 

ا يف )1ي�حنا 2: 29 و3: 9 و4: 7 و5: 4، 18(  ترد كلمة »gennao« اأي�سً

يف  امل�سيح  كنَى 
ُ

و�س امل�سيح  د 
ُّ
جت�س بني  الت�ازي  من  ن�ٍع  وج�د  ىل  اإ وت�سري 

ه�ؤلء الذين ي�لدون ثانيًة من الروح. 

بول�ض 

بامليالد  ي�ؤمن  يكن  مل  ب�ل�س  ن  اإ املقد�س  الكتاب  دار�سي  بع�ُس  يق�ل 

ق�ٌل  ه�  حجة  بال  الذي  الق�ل  لكن  ر�سائله،  يف  يذكره  مل  حيث  العذراوي؛ 

ا على مثل هذا الق�ل ف�سيك�ن 
ًّ
ا. ول� ا�ستنتجنا ما يرتتب منطقي

ً
�سعيٌف دائم

وباأجزاء  القدمي  العهد  ومل�ك  اأنبياء  من  بالكثريين  ي�ؤمن  مل  ب�ل�س  اأن  ه� 

كبرية من الأ�سفار املقد�سة. 

 عن ميالد ي�س�ع العذراوي 
ٍ
 وا�سحة

ٍ
على الرغم من عدم وج�د ت�رشيحات

ليه. والأهم من ذلك اأن  يف ر�سائل ب�ل�س، اإل اأن هناك العديد من الإ�سارات اإ

الفعل  2: 7( مل ي�ستخدم  4: 4( و)فيلبي  1: 3( و)غالطية  ب�ل�س يف )رومية 

 »genomenos« لكنه ا�ستخدم الفعل 
َ
»gennao« املعتاد كي ي�سف امليالد

د«.  
ِ
ل

ُ
ىل ال�ج�د« اأكرث مما يعني »و الذي ي�سعب ترجمته والذي يعني »اأتى اإ

للفعل  املتكرر  البديل  ال�ستخدام  هذا  لدللة  ال�حيد  املنطقي  التف�سري 

اإىل  ي�س�ع  »اإتيان  بني  التفريق  اإىل  ي�سعى  ب�ل�س  اأن  ه�   »Genomenos«

ال�ج�د على الأر�س« وولدة الب�رش الطبيعية. 
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الق�سد من امليالد العذراوي 

�لَد من عذراء حتى يك�ن 
ُ
ن ي�س�ع كان يجب اأن ي يق�ل م�ؤمن�ن قليل�ن اإ

 على 
ٍ
 �سمنية

ٍ
د ب�س�رة ا من اخلطية الأ�سلية. لكن مثل هذا الق�ل ي�ؤكِّ

ً
خالي

ف�ساد  من  ما   
ٍ
بطريقة ظت 

ِ
ف

ُ
ح مرمي  باأن  تنادي  التي  الطاهر  ل 

َ
احَلم عقيدة 

اأن  اأن نتذكر   املقد�س. علينا 
ُ

اأمر ل ي�سهد عنه الكتاب اخلطية الأ�سلية وه� 

ل الروح يف حبل مرمي ـ ولي�س طهارة مرمي اجلن�سية ـ ه� ما �سمن اأن  تدخُّ

 .
ٍ
يك�ن ي�س�ع بال خطية

لكان  واإل  ا، 
ًّ
عذراوي ا 

ً
ميالد تتطلب  د 

ُّ
التج�س فكرة  اإن  الآخر  البع�ُس  يق�ل 

 
َ
د

ُّ
التج�س م 

ِّ
يتم اأن  على  بالتاأكيد  ا 

ً
قادر كان  الله  لكن  ن�سان.  اإ جمرد  ي�س�ع 

كان  العذراوي  امليالد  اإن   
ٌ
ثالث فريٌق  ويق�ل  الأخرى.  الطرق  من  بالعديد 

ا لت��سيح اأن الله ولي�س ي��سف ه� اأب� ي�س�ع. 
ًّ
�رشوري

 
ٍ
 عظيمة

ٍ
د ب�س�رة كل ما ميكننا ق�له بالتاأكيد ه� اإن امليالد العذراوي ي�ؤكِّ

ا على 
ً
ا طبيعة ال�سخ�س الذي اأ�سبح ج�سد

ً
د ي�س�ع واأنه ينا�سب متام

ُّ
على تفر

الرغم من اأنه م�ساٍو لله. 

الأحداث  العذراوي؛ لأن   متعلٌق بالتج�سد وامليالد 
ٌّ
ا �رش

ً
�سيظل هناك دائم

ا 
ً
ذَكر امليالد العذراوي كثري

ُ
ا. رمبا ل ي

ً
املتفردة بحق يحيطها الغم��ُس دائم

يف ر�سائل الكني�سة الأوىل، لكن هذا ل ينفي اأهميته. 

القيامة: 

بعد �سلب امل�سيح اأ�سبح التالميذ جمم�عًة متفرقًة من الأ�سخا�س الذين 

ىل بي�تهـم وحياتهـم ال�سابقـة. لكن �ســـيًئا ما حــدث  على ا�ســتعداد للعـ�دة اإ

 كلَّ العامل. 
ِّ

ا واأن لهم ر�سالة ميكن اأن تغري
ًّ
واأقنعهم اأن ي�س�ع لزال حي
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اكني الذين ل ي�ؤمن�ن اأن البن قام من بني الأم�ات اأن  على ه�ؤلء ال�سكَّ

عالن الب�سارة   يف حياة التالميذ وج�سارتهم يف اإ
َ
َل العظيم

ُّ
ي�رشح�ا هذا التح�

على الرغم من املعار�سة الفظيعة التي لق�ها. بالن�سبة للم�سيحيني، القيامة 

وعمل  م�قف  يف  املفاجئ   
ُّ

التغري لهذا  ال�ا�سح  ال�سبب  هي  لي�س�ع  الفعلية 

التالميذ. 

اأن  اأعلن�ا  الأوائل  امل�سيحيني  الكارزين  اأن   )36  ،24 :2 )اأعمال  يف  نقراأ 

ا. لبد 
ً
ا وم�سيح

ًّ
 من امل�ت واأن الله جعله رب

َ
 قام

ُ
ال�سخ�س الذي �سلبه اليه�د

 العهد 
ُ

اب
َّ
اأن �سيًئا ما قد حدث حتى تك�ن لديهم مثل هذه القناعة. يجتمع كت

اجلديد على اأن هذا ال�سيء كان ه� القيامة الفعلية لي�س�ع. 

للتائهني«  »ال��س�ل  كتاب  يف  القيامة  على  املختلفة  الأدلة  كلَّ  نتناول 

جابة على اعرتا�سات ه�ؤلء الذين يرف�س�ن القيامة.  ون��سح كيفية الإ

من  اأن  لدرجة  الأوىل  للكني�سة  بالن�سبة  الأهمية  من  القيامة  كانت 

نقراأ يف  كما  يه�ذا  للحل�ل حمل  حني  املر�سَّ كان�ا هم  فقط  القيامة  �سهدوا 

كانت  الأعمال  �سفر  كل  يف  القيامة  اأن  كذلك  ونرى  )اأعمال الر�سل 1: 22(. 

�سبيل املثال  الكني�سة كما نقراأ على  العليا يف كرازة وتعليم  حتتل املرتبةَ 

يف )اأعمال 3: 15، 26 و4: 2، 10، 33 و5: 30 و10: 40 و13: 37 و17: 31 

و25: 19(. 

التنبُّوؤ بالقيامة

مرات  ثالث  مب�ته  اأ 
َّ
تنب ي�س�ع  متى ومرق�س ول�قا اأن  من  كلٌّ  ي�سجل 

)متى 16: 21  يف  ذلك  نرى  اأيام.  ثالثة  بعد  القيامة  ب�عد  م�تَه  ربط  واأنه 
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و17: 22 – 23 و20: 19( و)مرق�س 8: 31 و9: 31 و10: 34( و)ل�قا 9: 22 

و18: 32 – 34(. 

مل  التالميذ  اأن  على  مرات  عدة  وقيامته  مب�ته  ي�س�ع  تنب�ؤ  حقيقة  تدل 

ا 
ً
. كانت م�سكلة التالميذ هي اأن لهم اأفكار

ٍ
يك�ن�ا لي�ست�عب�ا هذا الأمر ب�سه�لة

ًتا على 
َّ
ر�سالية ي�س�ع. ي��سح )ل�قا 24: 21( اأن اأملهم كان مثب خاطئًة عن اإ

ت�ا بعد ال�سلب. 
َّ
اململكة الفعلية، واأنهم ت�ست

 ومل يك�ن�ا معه عند ال�سليب؛ 
َ
كل التالميذ ـ فيما عدا ي�حنا  خذل�ا ي�س�ع

 فيما يتعلق بالق�سد الروحي لإر�سالية ي�س�ع، كما 
ٌ
حيث مل يكن لديهم اإميان

امل�سيا  اأن فكرة   
ُ
الب�سائر ت��سح  به عن م�ته وقيامته.  اأ 

َّ
تنب يتذكروا ما  مل 

ا.  املتاأمل كانت فكرًة غري مقب�لة لي�س فقط لدى اليه�د، بل لدى التالميذ اأي�سً

 .
ُ
ب ي�س�ع

ِ
ل

ُ
لذلك، لي�س من امل�ستغرب اأن التالميذ هرب�ا عندما �س

تتميم القيامة 

 يف اخللق؛ لأننا ل نعلم، ول 
ُ
ا كيف عمل الله

ً
 املقد�س اأبد

ُ
ل ي�رشح الكتاب

 الب�سائر اأن ي�رشح�ا 
ُ

اب
َّ
ميكن اأن نفهم، طرَق عمله الإلهية. لذلك، ل يحاول كت

ل�ن فقط ما قد راأوه: 
ِّ
 من امل�ت، لكنهم ي�سج

َ
 ي�س�ع

ُ
كيف اأقام الله

 ) و)مرق�س 16: 4 – 11 ♦ )متى 28: 1 – 15(  فارًغا  القرب  كان 

و)ل�قا 24: 2 – 4، 12( و)ي�حنا 20: 1 - 10(. 

�سغرية  وجلماعات  مبفردهم  لتالميذ  املقام  الرب  ظهر  ♦ 

)متى 28: 9،  �سخ�س   500 من  كبرية  ملجم�عة  وحتى  منهم 

و)ل�قا 24: 13 – 53(   )14  ،12 و)مرق�س 16: 9،   )20 – 16

 )8 – 4  ،3 :1 و)اأعمال  و21: 1 – 23(  و)ي�حنا 20: 14 – 29 

و)1ك�رنث��س 15: 6(.
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َ
راأينا يف كتاب »ال��س�ل للتائهني« اأن الأ�سخا�س الذين يرف�س�ن الإميان

ا بدياًل لهذه احلقائق. ل ي�ستطيع من 
ً
بالقيامة، عليهم اأن يعط�نا تف�سري

وا 
ِّ

اأن يف�رش امل�سيح كانت عبارة عن هل��سة،  اأن ظه�رات  ي�ؤكدون على 

دون على اأن فراغ القرب كان عبارة عن  ق�سيةَ القرب الفارغ. والذين ي�ؤكِّ

 ظه�رات القيامة. 
َ
احتيال وخداع، ل ي�ستطيع�ن تف�سري

 البن على قيامته ومنحه �سل�سلة من املنا�سبات التي علَّم 
ُ
اأكد ظه�ر لقد 

فيها تالميذَه عن امللك�ت يف �س�ء القيامة. 

اإعالن القيامة 

يق�ل الر�س�ل ب�ل�س يف )1ك�رنث��س 15: 3 – 11( اأنه »َقِبل«: 

حقيقةَ م�ت امل�سيح.  ♦ 

التف�سري والتطبيق الروحي مل�ته. ♦ 

الدفن والقيامة. ♦ 

ظه�رات القيامة.  ♦ 

تاأكيد الأ�سفار املقد�سة على القيامة.  ♦ 

د �سحة القيامة، وا�سًفا جتربته ال�سخ�سية.  يذكر ب�ل�س الظه�رات حتى ي�ؤكِّ

)1ك�رنث��س  يف  القيامة  عن  العام  اإعالنه  يف  ذلك  بتطبيق  يق�م  ثم 

15: 12 – 58(. ي�ؤكد ب�ل�س يف هذا الن�س على اأن الإميان امل�سيحي ي�سبح 

بال طائٍل اإن مل يكن امل�سيح قد قام. القيامة بالن�سبة لب�ل�س هي مركز اإميانه 

وفكره، كما اأنها مركز جتربته. 

تتخلل القيامُة كلَّ تعاليم ب�ل�س. يق�ل ب�ل�س يف ر�سالته اإىل اأهل رومية 

على �سبيل املثال اإن القيامة: 
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 .) ت�سهد لبن�ية ي�س�ع )رومية 1: 4 ♦

 .) مرتبطة بالتربير )رومية 4: 24 - 25 ♦

.) مرتبطة باخلال�س )رومية 5: 10 ♦

 .) مرتبطة باملعم�دية والدخ�ل اإىل احلياة اجلديدة )رومية 6: 3 ♦

 .) مرتبطة بالروح )رومية 8: 11 ♦

 .) �سمان �سفاعته )رومية 8: 34 ♦

�سبيل  على  نرى  كما  وتعلنها  القيامة  على  الأخرى  ب�ل�س  ر�سائل  ت�ؤكد 

و)ك�ل��سي   )10 :3 و)فيلبى   )20 :1 و)اأف�س�س   )1 :1 )غالطية  يف  املثال 

2: 12 و3: 1( و)1 ت�سال�نيكي 1: 10(. قيامة البن بالن�سبة له هي حقيقة 

تاريخية غري قابلة لل�سك واجلدل، كما اأنها من اأ�سا�سيات كرازته. 

كان على ب�ل�س مثلنا اأن يتعلم عن القيامة من الآخرين، لكن بطر�س كان 

بني  العالقةَ   )22 – 21  ،3 :1 بطر�س   1( يف  بطر�س  ي��سح  عيان.  �ساهد 

القيامة وال�لدة اجلديدة وثقتنا يف الله. كان بطر�س يكتب يف الأ�سا�س اإىل 

ا للم�سيح 
ً
ا لهم اأن اأملهم �سيعطي جمد

ً
د ني، م�ؤكِّ دين املتاأملِّ

َ
امل�ؤمنني امُل�سَطه

جدال  ل  الذي  الرجاء  اأ�سا�س  هي  لبطر�س  بالن�سبة  القيامة  حقيقة  املقام. 

ب�ساأنه. كان الر�س�ل ي�حنا �ساهد عيان اآخر ويتمح�ر �سفر الروؤيا الذي كتبه 

ح�ل امل�سيح املقام. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )روؤيا 1: 5، 17 – 18(. 

نرى يف كتاب »Salvation by Grace« اأن القيامة هي دليل على من ه� 

ر بعمٍق، �سيك�ن باإمكاننا  �سخ�س ي�س�ع وما حققه على ال�سليب. عندما نفكِّ

ا. 
ًّ
اأن نرى اأن طبيعة البن املزدوجة قائمٌة على ك�ن القيامة حدًثا حقيقي

ت 
ُ َ
ا ومل مي اإلهي مل ي�سبح اإن�ساًنا حقًّ اإما �سخ�س  بدون القيامة، البن ه� 

ُقم. القيامة وحدها هي التي ت�سمن الطبيعةَ 
َ
ا مات ومل ي

ً
ن�سان ولي�س اإله اأو اإ
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بالن�سبة  لفهمنا لالبن ومركزية  ا 
ًّ
ولذلك فهي مهمة جد للم�سيح.  املزدوجةَ 

مياننا امل�سيحي.  لإ

من  الرغم  على  لله.  ف�قي  باعتبارها عمل  فقط  القيامةَ  نفهم  اأن  ميكننا 

اأن  اأن ياأخذ حياتَه بعد  اأن له �سلطاًنا  اأن ي�س�ع يعلن يف )ي�حنا 10: 18( 

م�ستقالًّ  عماًل  كانت  القيامة  ن  اإ ا 
ً
اأبد يق�ل  ل  اجلديد  العهد  اأن  اإل  ي�سعها، 

للم�سيح.

ا 
ً
ا �سامي

ً
 لقد كانت الق�ة التي خلف القيامة هي ق�ة الله وكانت ت��سيح

 
ُ
. عندما اأقام الله

َ
 وكبح الف�ساد

َ
لهية. كانت القيامة عماًل هزم امل�ت للق�ة الإ

ابنَه من امل�ت اإىل احلياة، منح الب�رشية طريًقا من امل�ت اإىل احلياة. وهذا 

 اأ�سا�سي من خطة الله خلال�سنا. 
ٌ
يعني اأن القيامة هي جزء

ا عن ر�سا   اأي�سً
ِّ

لكن لي�س هذا ه� كل ما يتعلق بالقيامة؛ حيث اإنها تعرب

اأن امل�سيح مل  اإر�ساليته. ل�  ع عن 
ِ
 على ال�سليب وُتداف

ُ
الله عما فعله امل�سيح

 �سيء. 
َّ

يقم من امل�ت، ملا كان هناك دليل مرئي على اأن م�ته متم اأي

الي�م ولزال  لزال يهتم بنا  اأن امل�سيح  وف�ق ذلك كله، تعتمد ثقتنا يف 

ي�سفع من اأجلنا على قيامته. كما يق�م جمده وا�سمه اجلديد ومكانته التي 

ـ  ـ كما يق�ل ب�ل�س  اإنه بدون القيامة  اإليه وعمله احلايل على قيامته.  ت 
َّ
د

ُ
ر

مياننا بال معنى ورجاوؤنا باطاًل.  ي�سبح اإ

ال�سعود: 

احلدث الثالث الفريد يف حياة ي�س�ع هنا على الأر�س كان ه� �سع�ده اإىل 

ال�سماء. وال�سع�د ه� تكميل لقيامته وبداية لتمجيده. 

لالأر�س  ي�س�ع  مغادرة  و)ل�قا 24: 50 – 51(  )مرق�س 16: 19(  ي�سجل 

اأكرث  ال�سع�د  على  �سمنيٌة  دللٌة  ه�  حديثهما  لكن  ال�سماء.  يف  وا�ستقباله 



88

معرفة االبن

لكن  لالأر�س،  ي�س�ع  يذكر كلٌّ من متى وي�حنا مغادرةَ  ل  له.  ت�سجياًل  منه 

اأ عن �سع�ده �رشاحًة. 
َّ
)ي�حنا 3: 13 و6: 62 و20: 17( يتنب

امل�سيح.  �سع�د  عن  الكامل  الت�سجيل  ه�  )اأعمال الر�سل 1: 1 – 11(  اإن 

 اأن البن ا�ستمر يف اإثبات القيامة مبا ل يدع جماًل لل�سك 
ُ
ي��سح هذا اجلزء

يف  يبق�ا  اأن  اأمرهم  ثم  امللك�ت.  عن  التالميذَ  فيها  م  علَّ ي�ٍم  اأربعني  ملدة 

اأور�سليم حتى يتعمدوا بالروح القد�س. ي��سف ال�سع�د نف�سه يف )ع 9(. 

كما ت��سح عظة بطر�س الأوىل يف )اأعمال الر�سل 2: 14 – 36( اأن التالميذ 

ارتفع  امل�سيح  اإن   )34 – 33 )ع  يف  بطر�س  يق�ل  ال�سع�د.  حقيقة  فهم�ا 

 القد�س. ثم يقتب�س بطر�س بعد ذلك ما 
ُ
بيمني الله، ونتيجًة لذلك ان�سكب الروح

د ما يق�له؛ حيث اإن ي�س�ع على عك�س امللك 
ِّ
ورد يف )مزم�ر 110: 1( كي ي�ؤي

ىل ال�سماء.  داود �سعد اإ

 
ٍ

)اأعمال الر�سل 3: 21 و5: 31( بعبارات  يف 
َ
 البن

ُ
بعد ذلك، ي�سف بطر�س

 
ٍ
 مبا�رشة

ٍ
تتحدث عن جمد �سع�ده. ي�ؤكد ب�ل�س على حقيقة ال�سع�د بطريقة

و4: 9 – 10(   20 :1 و)اأف�س�س   )7 – 6 :10 )رومية  يف  كما   
ٍ
مبا�رشة وغري 

 )7 :1 و)2ت�سال�نيكي   )10 :1 ت�سال�نيكي  و)1   )1 :3 و)ك�ل��سي 

و)فيلبي3: 20( و)1 تيم�ثاو�س 3: 16(. 

تركز ر�سالُة العربانيني على �سع�د امل�سيح اأكرث من اأي جزء كتابي اآخر، 

الأعايل.  العظمة يف  اجلال�س عن ميني  اأنه  ا على 
ً
دائم  

َ
ي�س�ع الر�سالُة  تقدم 

نقراأ عن ال�سع�د ونتائجه يف ر�سالة العربانيني يف )عربانيني 1: 3 و4: 14 

و5: 6 و6: 20 و7: 15 – 17، 21، 26 و8: 1 و9: 24 و10: 12 و12: 2(. 
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كل  اأ�سا�س  وه�   .)22 – 18 :3 بطر�س   1( يف  ا  اأي�سً ال�سع�د  اإىل  �سار 
ُ
ي

لة يف �سفر الروؤيا. 
َّ
لهية امل�سج الأعمال الإ

عندما نفكر يف �سع�د امل�سيح، ميكننا الق�ل اإن اأهميته متكن يف دللته 

 على �سبيل املثال: 
ُ
؛ فقد كان ال�سع�د

ٍ
ث

َ
د

َ
ولي�س يف ذاته كح

ا للقيامة ـ كان ي�س�ع، باعتباره من هزم امل�ت، ه� باك�رة 
ً
تتميم ♦ 

 القيامة 
َ
ل انت�سار

َّ
بني �سعبه، لكنه باعتباره البن الذي �سعد، فقد ح�

 خا�سة ب�سعبه. 
ٍ
دة

َّ
 ممج

ٍ
ىل خدمة هذا اإ

( على اأهمية النتائج  بداية التمجيد والتت�يجـ  ي�ؤكد )فيلبي 2: 9 – 11 ♦

ج احلالية هي 
َّ
ن مكانة البن املت� احلا�رشة وامل�ستقبلية لل�سع�د. اإ

 لرجائنا وت�سجيعنا. 
ٌ
 عظيم

ٌ
اأ�سا�س

 بني الله والنا�س 
ٍ
لهية ـ يعتمد عمُل امل�سيح ك��سيط  لل�سفاعة الإ

ً
ابتداء ♦ 

اليه�دي  الكهنة  ال�سماء، كما كانت و�ساطة رئي�س  اإىل  على دخ�له 

تعتمد على دخ�له اإىل قد�س الأقدا�س.

بداأت  التي  الأر�س  على  البن  اإر�سالية  ـ  الإلهية  ر�سالية  لالإ ا 
ً
تتميم ♦ 

د ه� اأن البن كامل 
ُّ
مبيالده العذراوي انتهت ب�سع�ده. كان التج�س

ا واأ�سبح كامل النا�س�ت. وكان ال�سع�د ه� ع�دة 
ً
الاله�ت اأخذ ج�سد

ىل الآب.  البن كامل الاله�ت وكامل النا�س�ت اإ

له  وطاعته  لالآب  قالها  التي  )»النعم«  الب�رشي  اخلال�س  دليَل   
ُ
البن اأخذ 

الله،  اإىل ح�رشة الآب. ولأن ال�سع�د كان مبادرًة من  حتى م�ت ال�سليب( 

ميكننا الق�ل اإنه كان ختم الله على كل اإر�سالية البن. 

4: 8 – 10( عن هذا امللء باعتباره  )اأف�س�س  ملء امل�سيح للكل– يتحدث 

�سبب ال�سع�د. ملء ي�س�ع للكل ه� جمع كل الأ�سياء اإىل كماله وميكن لهذا اأن 
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د فقط. )من املده�س اأن ب�ل�س يربط هذا امللء 
َّ
يحدث من خالل البن املمج

د 
َّ
برئا�سة امل�سيح يف )اأف�س�س 1: 22 – 23(. ملء امل�سيح ه� ح�س�ره املمج

املنت�رش الذي ميالأ كلَّ الك�ن والذي �سيظهرـ  كما اأ�رشنا يف كتاب »املجد يف 

الكني�سة« ـ اأوًل وقبل كل �سيء يف الكني�سة التي تعرتف برئا�سة امل�سيح(. 

عطاء م�هبة وم�اهب الروح القد�س ـ يعلن ي�س�ع يف )ي�حنا 7: 39( اأن  اإ

د ه�. وهذا ه� ما ي�سفه )اأف�س�س 4: 8( على 
َّ
عَطى فقط عندما يتمج

ُ
الروح �سي

اأ�سا�س )مزم�ر 68: 18(. كان ي�م اخلم�سني اإًذا م�رشوًطا بال�سع�د، وكانت 

اأحداث )اأعمال الر�سل 2: 33( هي النتيجة املبا�رشة لل�سع�د. 

 حقَّ الدخ�ل اإىل ح�رشة 
ُ
بداية ال�سماح بدخ�ل امل�ؤمنني ـ كما اكت�سب البن

حدين معه. وهذا يعني 
َّ
ا لكل املت الآب يف ال�سع�د، وقد اأك�سب هذا احلقَّ اأي�سً

 من الأ�سا�سيات العظيمة للرجاء امل�سيحي والثقة 
ٌ
اأن �سع�د ي�س�ع ه� واحد

امل�سيحية. 

يف  الكني�سة   
َ
اإطار الن  ي�سكِّ دان 

ِّ
متفر حدثان  هناك  ـ  جديد  ع�رش  بداية 

نرى  بع�دته.  تنتهي  و�س�ف  امل�سيح  الكني�سة ب�سع�د  احلايل: بداأت  الع�رش 

هذا الرتباط يف )اأعمال الر�سل 1: 11(.

و�سيطنا  ه�  الذي  د 
َّ
املمج املقام  البن  ع�رش  ه�  احلايل  الكني�سة  ع�رش 

نا لتاريخ الكني�سة 
َ
ل اإدراُكنا لتمجيده وع�دته فهم و�سفيعنا، ويجب اأن ي�سكِّ

 بامل�ستقبل 
ُ
ولالأحداث احلالية؛ لأنه طبًقا لالأ�سفار املقد�سة، يت�سل احلا�رش

ات�ساًل ل ينف�سم. نتناول هذه احلقيقية يف اجلزء التا�سع. 

 



إرسالية متفرِّدة

91

اجلزء اخلامس

 إرسالية متفرِّدة

ا على 
ً
ا واحد

ً
ا جانب

ً
ناق�سنا يف كل كتاب من �سل�سلة »�سيف الروح« تقريب

دة. على �سبيل املثال: 
ِّ
ر�سالية البن املتفر الأقل من ج�انب اإ

يف  الآب  اإىل  ال�سالُة  لعبته  الذي  الدور  ناق�سنا  ـ  الفعالة«  »ال�سالة  ♦ 

حياة ي�س�ع على الأر�س. 

ا على ت�جيه 
ًّ
ا كلي

ً
اعتماد  

ُ
البن اعتمد  راأينا كيف  ـ  الروح«  »معرفة  ♦ 

وق�ة الروح القد�س يف خدمته وكيف م�سحنا نحن بالروح. 

 البن عن ملك�ت الله. 
َ
لك الله« ـ تناولنا تعاليم

ُ
»م ♦ 

ميانه وناق�سنا الطريقة التي ا�ستخدم  ميان احلي« ـ حتدثنا عن اإ »الإ ♦ 

بها كلمةَ الله. 

 
ُ
التي ن�سح بها ي�س�ع »اخلدمة املنقادة بالروح« - در�سنا الطريقةَ  ♦ 

 
ٍ
ب�سلطة وحتدث  املر�سى  و�سفى  ال�رشيرةَ   

َ
الأرواح واأخرج   

َ
النا�س

 .
ٍ
نب�ية

لنا يف العالقة بني الأقانيم الثالثة، ويف �رشكة 
َّ
»معرفة الآب«  تاأم ♦ 

البن يف اخلدمة مع الآب. 

ز ما كان عليه ق�له وفعله يف 
َّ
»ال�ستماع اإىل الله«  راأينا اأن البن مي ♦ 

ر�ساليته الأر�سية.  اإ

»ال��س�ل للتائهني«  ركزنا على خدمته الكرازية، وراأينا كيف اأعلن  ♦ 

 الله ال�سارة من خالل كلماته واأفعاله وحياته الكاملة. 
َ
اأخبار

«  نركز على م�ت ي�س�ع الكفاري، ونفهم  ♦ Salvation by Grace«
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الله  طبيعةَ  ويعلن  اخلطاةَ  ويخلِّ�س   
َ
ال�سيطان يهزم  كي  مات  اأنه 

�سة ويعطي حياةَ الله اجلديدة للب�رشية امُلخلَّ�سة. 
َّ
املقد

الب�سائر الأربع:

 من العدد الفتتاحي ملتى وحتى العدد اخلتامي 
ً
كل الب�سائر الأربع ـ ابتداء

لي�حنا ـ هي ب�حي وت�جيه الروح لت�سجيل اإر�سالية البن. لذلك، اإذا اأردنا اأن 

 باإخال�ٍس، فعلينا اأن نقراأ ونعيد قراءةَ الب�سائر وندر�سها ونتاأمل 
َ
نعرف البن

فيها ون�سمح لروح الله اأن يعلن لنا عن كلمة الله ال�سخ�سية من خالل كلمة 

الله املكت�بة. 

م كلٌّ منها وجهة 
ِّ
لكن الب�سائر الأربع ـ كما راأينا ـ لي�ست متطابقًة؛ حيث تقد

لبع�سها  لة 
ِّ
ذلك مكم لكنها مع  البن،  ر�سالية  اإ ما عن  ىل حدٍّ  اإ نظر خمتلفة 

البع�س. 

اأن ي�س�ع قد جاء  على �سبيل املثال، يركز متى ب�سفة عامة على حقيقة 

 الله، وينت�رش على ق�ى الظالم. وت�ؤكد ب�سارته على اأن 
َ
�س ملك�ت

ِّ
لكي ي�ؤ�س

نت هزمية اإبلي�س. 
َّ
اإر�سالية ي�س�ع ت�سم

اأما مرق�س فريكز على حقيقة اأن ي�س�ع اأتى لكي يتاأمل كالعبد الذي يحمل 

وت�ؤكد  الله،  مع   
َ
الإن�سان ي�سالح  ولكي  اخلطية،  على   

َّ
ب

َ
امُلن�س الله   

َ
غ�سب

 اخلطاة. 
َ

نت خال�س
َّ
ر�سالية ي�س�ع ت�سم ب�سارته على اأن اإ

اأتى لكي يك�ن ه� مثال كل  اأن ي�س�ع   ت��سيح 
َ
اأن ل�قا حتمل عناء يبدو 

ن�سان على الأر�س؛ ففي م�ته الي�مي عن الذات وعن �سه�ات اجل�سد، اأو�سح  اإ
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 للب�رشية كيف حتيا وكيف مت�ت. وت�ؤكد ب�سارته على اأن اإر�سالية البن 
ُ
ي�س�ع

نت ممار�سة احلياة الب�رشية الكاملة. 
َّ
ت�سم

 
ِ
 الله، وليك�سف عن طبيعة

َ
ويق�ل ي�حنا اإن ي�س�ع اأتى ليعلن للعامل �سخ�س

عالن الكامل عن الله احلي. ت�ؤكد ب�سارته  الآب وي�جدها ثانيًة، ولكي يك�ن الإ

نت اإعطاء حياة الله اجلديدة للب�رشية. 
َّ
ر�سالية ي�س�ع ت�سم على اأن اإ

الأربع عن قرب، �سرنى وج�د كل هذه اجل�انب  الب�سائر  ىل  اإ عندما ننظر 

 منها، لكن الأمر ه� اأن كل كاتب مييل اإىل الرتكيز 
ٍ
خلدمة ي�س�ع يف كل واحدة

ر�سالية. كما ت��سح كلُّ ب�سارة من الب�سائر اأن   من الإ
َّ

اأكرث على جانب معني

ي�س�ع متم كلَّ ج�انب اإر�ساليته يف حياته وكذلك يف م�ته.

الف�سل  يف  اأما  حياته.  يف  البن  اإر�سالية  عن  الف�سل  هذا  يف  �سنتحدث 

 عن م�ته. لكن اإر�سالية ي�س�ع من 
ُ
الثامن، ف�س�ف نتناول ما ت�سجله الب�سائر

ا كاماًل من 
ً
اأننا خ�س�سنا كتاب ا لدرجة 

ًّ
ا، ووا�سعة جد

ًّ
خالل م�ته مهمة جد

ح يف 
ِّ

ن��س  .»Salvation by Grace« كتاب  لدرا�ستها وه�  ال�سل�سلة  هذه 

الكتابي  عالن   يف ملء الإ
َ
البن اأن نعرف  ل ميكن  اأننا  الكتاب  مقدمة ذلك 

 »Salvation by Grace«عنه دون اأن نقراأ كالًّ من كتابي »معرفة البن« و

ا. 
ً
مع

معمودية البن: 

امل�سيح ودخ�لنا  اإىل  لنا 
ُّ
للم�ؤمنني هي جزء من حت� بالن�سبة  املعم�دية 

د كامل مع احلالة الب�رشية 
ُّ

يف ج�سده. اأما بالن�سبة لالبن، فهي تكري�س ـ ت�ح

وتكري�س كامل للم�سيئة الإلهية. 



94

معرفة االبن

نقاذ وخال�س الب�رشية ال�ساقطة مبعم�ديته  اإر�سالية البن اجل�س�رة لإ تبداأ 

ل يف )متى 3: 13 – 4: 11( و)مرق�س 1: 9 – 13( 
َّ
وجتربته يف الربية كما ه� م�سج

و)ل�قا 3: 21 – 22 و4: 1 – 14( و)ي�حنا 1: 29 – 36(. 

ىل بداية اإر�سالية ي�س�ع من  عندما نتاأمل يف هذه الأجزاء، ميكننا النظر اإ

عدة زوايا خمتلفة. ميكننا اأن نرى على �سبيل املثال اأن البن جاء اإىل الأردن 

 ويخ�سع مل�سيئته، واأنه بعد هذا اخل�س�ع والطاعة مي�سي يف 
َ
لكي يطيع الآب

ا عليه. 
ً
 م�سيطر

َ
�سلطاٍن لكي يهزم اإبلي�س

اأن  ا  اأي�سً نرى  اأن  اأخرى، ميكننا   
ٍ
زاوية من  املعم�دية  ىل  اإ نظرنا  ل�  لكن 

الأردن ط�اعيًة لكي ياأخذ مكانًة مت�ا�سعًة، ويقبل اخلدمةَ  اإىل  ي�س�ع جاء 

 اإىل الربية لكي ترعاه املالئكة 
ُ
من قريب ب�رشي له. ثم بعد ذلك، يذهب البن

ية. 
ِّ
 خلدمته امل�سح

َّ
د
َ
ع

ُ
ولكي يك�ن مع احلي�انات الربية ولكي ي

اإن  ا  اأي�سً الق�ل  ميكننا  ثالثة،   
ٍ
زاوية من  احلدث  نف�س  اإىل  نظرنا  ل�  لكن 

 وراءه عائلتَه 
ُ
ح بالروح القد�س. لقد ترك البن

َ
�س

ُ
ي�س�ع اأتى اإىل الأردن كي مي

حتت  �رشوط  اأية  بال  ه 
َ
نف�س وو�سع  وممتلكاتَه،  واأمانَه  وعملَه  ه 

َ
واأ�سدقاء

ا لقيادة 
ًّ
ىل الربية م�ستعد  اإ

َ
ح بالروح، تبع الروح

ِ
�س

ُ
ف الآب. ثم بعد اأن م

ُّ
ت�رش

باعه. 
ِّ
ودع�ة النا�س اإىل ات

ح 
ِّ

ا ميكننا الق�ل اإن ي�س�ع اأتى اإىل الأردن ب�سفته »حمل الله« كي ي��س
ً
واأخري

ىل املاء رمًزا مل�ته،  ا. لقد كان نزول البن »احلمل« اإ للنا�س من ه� الله حقًّ

وقد خرج من املاء لكي يبداأ يف تقدمي حياة »قيامة« جديدة للب�رشية. 

فعلينا  البن،  اإر�سالية  ج�انب  من  جانٍب  اأي  يف  نعلن(  )اأو  نفكر  عندما 
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ٌّ
لة لبع�سها البع�س؛ لأن جميعها حقيقي

ِّ
 هذه الزوايا املكم

َ
ر اأن نحاول تذكُّ

على  با�ستمرار  زنا  وركَّ ما،  ا 
ً
با�ستمرار جانب اإذا جتاهلنا   .

ٌّ
كتابي وجميعها 

عالن الكتابي  فه لالآخرين( يف ملء الإ
ِّ
 )ولن ُنعر

َ
جانٍب اآخر، فلن نعرف البن

عنه. 

على  عادًة  الرتكيز  يك�ن  اأن  م�قف  اأو  عظة  اأية  يف  بالطبع  املقب�ل  من 

 اأكرث من غريه، لكن علينا اأن نفهم ال�س�رةَ الكتابيةَ الكاملة عن 
ٍ
جانٍب واحد

ن لنا 
ِ
ه كما اأُعل

َ
 ونعلن �سخ�س

َ
ذا اأردنا اأن نعرف البن دة اإ

ِّ
ر�سالية البن املتفر اإ

يف الكلمة.

املراحل النبوية للمعمودية 

ل يف الب�سائر عن معم�دية ي�س�ع: 
ِّ
ج

ُ
يبدو اأن هناك عدة مراحل فيما �س

ىل املاء.  نزل اإ ♦ 

�سعد من املاء.  ♦ 

وقف لي�سلِّي.  ♦ 

 .
ُ
حت ال�سماوات ونزل عليه الروح

ِ
ُفت ♦ 

الروح«  و»م�سحة  و»ال�سالة«  و»القيامة«  »للم�ت«  النب�ي  الرتتيب  هذا 

الق�ل  ميكننا  املثال،  �سبيل  على  الأر�س.  على  ي�س�ع  خدمة  كل  يف  يتكرر 

ا يعي�س حياةَ القيامة 
ً
اإن البن كان مي�ت كل ي�م عن الذات، واإنه كان دائم

ا ياأخذ 
ً
نه كان دائم  بال�سالة، واإ

ٍ
ا لكل �سيء

ً
نه كان ي�ستعد دائم املنت�رشة، واإ

تاأكيد وت�جيه وق�ة الروح القد�س لكل جانب من ج�انب خدمته. 

ال�سليب  على  البن  م�ت  يف   
ٍ
كاملة  

ٍ
ب�س�رة النب�ي  الرتتيب  هذا  مت  ثم 
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، وبالطريقة 
ُ
وقيامته من امل�ت و�سالته لتالميذه و�سالته لكي ياأتي الروح

 الكني�سة لإر�ساليتها. 
َّ
د

ِ
ع

ُ
 يف ي�م اخلم�سني كي ي

ُ
ب بها الروح

ِ
ك

ُ
التي �س

 من هذه املراحل 
ٍ
مرًة اأخرى، من ال�سهل اأن نقع يف خطاأ الرتكيز على واحدة

ز على تطبيقها يف حياة امل�ؤمنني الي�م. على الرغم من  دون �س�اها، ونركِّ

ز على اأهمية ال�سالة على �سبيل املثال، اإل اأنه  ا اأن نركِّ
ً
اأنه من ال�س�اب متام

 بالفعل 
ُ
لي�س من ال�س�اب اأن نق�ل اإن ال�سالة هي كل �سيء. لقد ا�ستعد ي�س�ع

ا يف 
ً
م

ُ
 بال�سالة لالآب فقط، بل م�سى ُقد

ِ
لكل ما فعله بال�سالة، لكنه مل يكتف

 بها. 
ُ

فه الآب تنفيذ املهمة التي كلَّ

د على  ينطبق نف�س الأمر على م�سحة الروح؛ فمن ال�س�اب بالطبع اأن ن�ؤكِّ

ا 
ً
انطباع نعطي  اأن  ال�س�اب  من  لي�س  لكن  الروح،  مل�سحة  احلي�ية  الأهمية 

 بالفعل على م�سحة 
ُ
باأن الأم�ر الأخرى غري امل�سحة ل تهم. لقد اعتمد ي�س�ع

ى لالآب وانت�رش على  ا مات عن الذات و�سلَّ الروح وق�ته ورفقته، لكنه اأي�سً

ا اآخرين وهكذا. 
ً
ال�سيطان وخدم اأنا�س

اأن  ل ينبغي  لكن  الذات،  اأهمية امل�ت عن  التاأكيد على  ىل  اإ الي�م  نحتاج 

نعلم اأن هذا ه� خال�سة الأمر كله فيما يتعلق بالتلمذة امل�سيحية. لقد مات 

 بالفعل عن الذات كلَّ ي�م، وهزم كلَّ دوافع اجل�سد، وانت�رش على كلِّ 
ُ
امل�سيح

ا حياًة مثمرًة  ا �سلبيًة؛ لأنه عا�س اأي�سً
ً
 �سيطاين، لكن حياته مل تكن اأبد

ٍ
اإغراء

ة« ممتلئًة بالفرح واحلي�ية. 
َ
قام

ُ
مم�س�حًة م�سلِّيًة »م

كتابية  تركيز  نقاط  هي  البن  معم�دية  يف  النب�ية«  »املراحل  هذه  كل 

ر�سالية البن. لكنها لي�ست م�ستقلًة عن بع�سها البع�س  وجميعها را�سخة يف اإ
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د 
ُّ
تفر اأ�سباب  اأحد  اإن  الق�ل  البع�س. يف احلقيقة، ميكننا  لبع�سها  اأو مانعًة 

 من اجل�انب املتكاملة يف ت�ازن رائع. 
َ
ر�سالية البن ه� اأنها ت�سم العديد اإ

الرمزية يف معمودية البن 

، ميكننا الق�ل 
ٍ
 رمزية

ٍ
عندما نفكر يف كل مرحلة من هذه املراحل ب�س�رة

اإن نزول ي�س�ع اإىل املاء يرمز على �سبيل املثال اإىل: 

الدين�نة والت�بة.  ♦ 

ل خطايا العامل.
ُّ
حتم ♦ 

تكري�س كل �سيء لله.  ♦ 

حبة حنطة تقع يف الأر�س كي تاأتي بحب�ب اأخرى. ♦ 

ا 
ً
ز عليها مع التف�سريات الرمزية هي تف�سريات مقب�لة و�سحيحة عندما نركِّ

عن   
ٍ
كتابية  

ٍ
نظرة كل  ىل  اإ نحتاج  اإننا  الأخرى.  عن  حداها  اإ نف�سل  اأن  دون 

 .
ٍ
 وكاملة

ٍ
 �سحيحة

ٍ
ها بطريقة

ِّ
دة كي نفهمها ونف�رش

ِّ
ر�سالية البن املتفر اإ

ىل مراحل املعم�دية الأخرى، ميكننا الق�ل اإن �سع�د البن  عندما ننظر اإ

من املاء يرمز ـ على �سبيل املثال ـ اإىل: 

لطة قيامته. 
ُ

�س ♦ 

طهارته.  ♦ 

خدمته العلنية.  ♦ 

غ�سن جديد �سيخرج منه عدة اأغ�سان اأكرث من مرة.  ♦ 

ا اأن نق�ل اإن ي�س�ع وقف لي�سلِّي من اأجل:  ميكننا اأي�سً

عقله وج�سده وروحه كي يك�ن�ا حتت �سلطان الله بالكامل.  ♦ 

الة يف حياة تابعيه. 
َّ
كفارته كي تك�ن فع ♦ 
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 به. 
ُ
فه الله  كلَّ

ٍ
م كلَّ �سيء

ِّ
اأن يعي�س حياته بال خطاأ ويتم ♦ 

ا. 
ً
 مثمر

َ
 ذاته ويجعل البن

َ
د الله

ِّ
اأن ميج ♦ 

تيان الروح على حياته.  اإ ♦ 

ا اأن نفهم حل�ل الروح على اأنه:  وميكننا اأي�سً

م�سح البن بالق�ة وال�سلطان مل�اجهة الأرواح ال�رشيرة والأمرا�س.  ♦ 

اإعداد البن خلدمته وكفارته التي ت�سبه تقدمة احلمام.  ♦ 

عطية ثقة وتاأكيد حي�ية.  ♦ 

م�سدر ل غنى عنه لإ�سعاع جمد الله وحمبته.  ♦ 

يجب اأن يك�ن من ال�ا�سح لنا اأن هذه املجم�عة من التف�سريات الرمزية 

كاملًة مبفردها. وعلينا  اإحداها احلقيقةَ  ل  ل متثِّ لكن  ال�سحة.  تت�ساوى يف 

 من الرتباك والنق�سام يف الكني�سة من 
َ
ب املزيد

َّ
كذلك اأن ندرك اأن اإبلي�س �سب

اأو  غال�ا يف التاأكيد على حقيقة معينة 
ُ
غراء امل�ؤمنني كي ي اإ خالل حماولة 

 .
ٍ
 وا�سحة

ٍ
يتجاهل�ا اأخرى وذلك بدًل من اأن يخدعهم بكذبة

من ال�سعب على اأي �سخ�س اأو جماعة كن�سية اأن تعرف وتعلن احلقَّ الكامَل 

ب�سائر  اأربع  هناك  ال�سبب،  ولهذا  ي�س�ع.  واإر�سالية  طبيعة  ج�انب  كل  عن 

اإىل جانب  نقف  اأن  علينا  ب�سارة،  لكن مثل كل  فقط،  واحدًة  ب�سارًة  ولي�ست 

اإىل جانب من ي�سارك�ننا يف نف�س نقاط  ا  من يكمل�ا نقاط تركيزنا واأي�سً

الرتكيز. 

دة الأوجه: اإر�سالية متعدِّ

 
ٍ
 فريدة

ٍ
ترمز معم�ديُة البنـ  التي هي نقطة البداية يف خدمتهـ  اإىل اإر�سالية

مها يف م�ته. 
َّ
 يف حياته ومت

ُ
دة الأوجه« اأعلنها ي�س�ع

ِّ
»متعد
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عندما نلقي نظرًة عامًة على خي�ط ونقاط تركيز الب�سائر املختلفة، ميكننا 

 هي 
ٍ
 اإىل الأر�س ـ واإن البن اأتى ط�اعيًة ـ مبهمة

َ
اأن نق�ل اإن الآب اأر�سل البن

حتطيم ق�ة ال�رش. 

حتت  ا 
ً
واقع العامل  كل  وكان  الأر�س،  كل  على  �سلطاًنا   

ُ
اإبلي�س اأخذ  لقد 

د 
ِّ
ويجر ال�سماوات   

َ
ملك�ت �س 

ِّ
ي�ؤ�س لكي  العامل  ىل  اإ  

ُ
البن اأتى  لذلك  �سيطرته. 

لكي   
ُ
ي�س�ع اأتى  لقد   .

ٍ
حا�سمة  

ٍ
ب�س�رة عليها  وينت�رش  ال�رشيرة  الظالم  ى 

َ
ُق�

ويعطيهم  الطاعة  على  املرتتبةَ   
َ
النتائج  

َ
النا�س ويعلِّم  الت�بة  بب�سارة  يكرز 

ت�جيهات وا�سحة ب�ساأن احلياة يف ملك�ت الله. 

يطلب  اأن  هي   
ٍ
مهمة يف   

َ
البن اأر�سل  الآب  اإن  نق�ل  اأن  ا  اأي�سً ميكننا  لكن 

ويخلِّ�س الهالكني. لقد اأتى ي�س�ع لكي ينقذ املحتاجني الذين بال ق�ة لإنقاذ 

عن  ر  يكفِّ كي  ـ  عظيمة  �سخ�سية  ت�سحية  متحماًل  ـ  البن  اأتى  لقد  اأنف�سهم. 

ل ق�سا�س 
َّ
اخلطية ولكي يك�ن بدياًل عن كل �سخ�س يف الب�رشية ولكي يتحم

الله العادل �سد اخلطية. 

ليعلن  ط�اعية(  اأتى   
ُ
)والبن  

َ
البن اأر�سل  الآب  اإن  نق�ل  اأن  كذلك  ميكننا 

ا اأو مثاًل 
ً

حياًة ب�رشيًة كاملة التكري�س والقدا�سة. لقد اأتى كي يك�ن من�ذج

ح 
ِّ

 كي ي��س
ُ
اأتى ي�س�ع لكل �سخ�س يف كل الع�س�ر ومن كل الأجنا�س. لقد 

للب�رش من خالل حياته وم�ته كيف عليهم اأن يحي�ا ومي�ت�ا. 

 لكي ي��سح للعامل من ه� الله، 
َ
ا اأن نق�ل اإن الآب اأر�سل البن وميكن اأي�سً

وعليه، فاإن مهمة البن كانت هي اأن يعلن عن الله املجيد بكل جالله، واأن 

يك�ن كلمة الله احلية والإعالن الفريد الكامل عن الله غري املرئي. 
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بيان اإر�سالية البن:

دة الأوجه يف حديثه اأمام 
ِّ
دة متعد

ِّ
 عن اإر�ساليته املتفر

َ
 الكثري

ُ
اأعلن ي�س�ع

جممع النا�رشة بعد اأن ترك الربيةَ. وتنري لنا كلماته يف )ل�قا 4: 18 – 19( 

 خا�سة، وهي من بني اأهم ت�رشيحات البن. ميكننا و�سف هذا اجلزء 
ٍ
ب�س�رة

باأنه بيان اأو اإعالن الإر�سالية. 

الروح  م�سحة  من  الق�سد  اأن  اأوًل   
ُ
ي�س�ع ي�رشح  )ل�قا 4: 18 – 19(  يف 

للم�ساكني  ال�سارة  بالأخبار  »الكرازة  الأردن ه�  نهر  له عند معم�ديته يف 

»ال��س�ل  كتاب  يف  اأكرث  بتف�سيٍل  النقطة  هذا  نتناول  املجروحني«   اأو 

للتائهني«.  

لــ»الكرازة  العملي  املعنى  ح 
ِّ

ت��س  
ٍ
اأمثلة خم�سةَ   

ُ
ي�س�ع يعطينا  ثم 

ر�ساليته. ميكننا  للمجروحني«،  رمبا يك�ن هذا اأو�سح تعريف اأعطاه البن لإ

دة طبًقا لكالمه تت�سمن: 
ِّ
ر�سالية ي�س�ع املتفر اأن نق�ل اإن اإ

�سفاء منك�رشي القل�ب. ♦ 

اإطالق املاأ�س�رين.  ♦ 

اإعادة الب�رش للعمي.  ♦ 

حترير املن�سحقني.  ♦ 

عالن ر�سالة حرية ونعمة الله.  اإ ♦ 

ح بالروح لكي يكرز فقط، لكنه اأتى 
َ
�س

ُ
 ب�ا�سطة الآب ومل مي

ُ
ر�سل البن

ُ
مل ي

 من خالل كلماته واأعماله وحياته الكاملة. وقد اأتى لكي يفعل 
َ
لكي يعلن الله

 »ptochos« مة هنا هي
َ
ذلك من اأجل امل�ساكني. الكلمة الي�نانية امُل�ستَخد

 لكي يق�د تالميذَه 
ُ
ني« اأو »املجروحني«.  لقد اأتى ي�س�ع

ِ
وهي تعني »امُلبتَل

يف ذات طريق امللك�ت. 
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اأراد  )ل�قا 7: 18 – 22(.  يف  اجل�انب  دة 
ِّ
املتعد الإر�سالية  فكرة  تتكرر 

ل، فاأر�سل اثنني من  اأم  اإن كان ي�س�ع ه� امل�سيا املنتظر  ي�حنا اأن يعرف 

 ي�س�ع على اأ�سئلة تالميذ ي�حنا وي�سجل 
َّ
تالميذه ليتاأكدوا. ي�سف )ع  21( رد

راأيا  ي�حنا مبا  خرِبا 
ُ
ي اأن  التلميذين  على  كان  ي�حنا.  ىل  اإ ر�سالته  )ع 22( 

رون، وال�سم 
َّ
طه

ُ
و�سمعا، وه� اأن العمي يب�رشون، والعرج مي�س�ن، والرب�س ي

 ال�سارة.
َ
ي�سمع�ن، وامل�تى يق�م�ن، وامل�ساكني ي�سمع�ن الأخبار

 باأنه 
َ
ي�ؤكد )ل�قا 8 ( على هذه الفكرة. ي�سف )ع 1( من هذا الأ�سحاح البن

اأي »يكرز ويب�رش« كلَّ مدينة وقرية   )euangelizmenos(و  )kerusson(

 هذه الأعداد 
ِّ

يف املنطقة. ثم ياأتي )ع 2 – 56( لت��سيح )ع 1(؛ حيث تبني

نت اأنه: 
َّ
اأن اإر�سالية ي�س�ع ت�سم

 .) كرز واأجاب على اأ�سئلة )ع 4 - 18 ♦

 .)  للخائفني )ع 22 - 25 ♦
َ
اأعطى ال�سالم

.) ر املاأ�س�رين )ع 26 - 39 ♦
َّ
حر

.) �سفى املر�سى )ع 43 - 48 ♦

 .) اأقام امل�تى )ع 49 - 56 ♦

يبداأ  املثال،  �سبيل  على  الأخرى.  الب�سائر  يف  احلقائق  هذه  تتكرر 

مرق�س روايتَه عن خدمة ي�س�ع بت�سجيله لي�م من�ذجي واحد يف حياة ي�س�ع. 

 :
َ
ن

َّ
ي��سح )مرق�س1: 21 – 34( اأن عمل ي�س�ع يف هذا الي�م ت�سم

 .)  يف املجمع )ع 21 - 22 ♦
َ
التعليم

 .)  اأحد املاأ�س�رين )ع 23 - 26 ♦
َ
حترير

.) �سفاء املر�سى )ع 29 – 31 ، 34 ♦

.) اإخراج ال�سياطني )ع 34 ♦

ا كبريًة من الأفراد 
ً
ا غفريًة واأعداد

ً
 جم�ع

َ
 اأن البن خدم

ٍ
نرى يف كل ب�سارة
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دة اجل�انب، 
ِّ
ا متعد

ً
املجروحني. وعلى الرغم من اأن اإر�سالية البن كانت دائم

اأن  راأوا  فقد  اأ�سا�سية؛  اأن�سطة  لثالثة  مدركني  كان�ا  وقته  يف  النا�س  اأن  اإل 

اأمرا�َسهم، ويتلمذهم يف ملك�ت الله.  ر من قب�سة ال�رش، وي�سفي 
ِّ
ي�س�ع يحر

 الله احلي وه� يفعل كل ذلك. 
َ
 حمبةَ وجمد

ُ
وقد اأعلن البن

م ُقَوى ال�رشير:  البن يحطِّ

ي�س�ع. وعلى  اأتى يف ومع  الله  بر  اأن ملك�ت  الله«  راأينا يف كتاب »ملك 

الرغم من اأن انت�سار ي�س�ع احلا�سم على اإبلي�س حتقق يف م�ته على ال�سليب، 

اإل اأن البن انت�رش يف ج�لته الأوىل معه من خالل اخل�س�ع الكامل لأبيه 

ط�ال حياته على الأر�س. ومن خالل الأعمال القديرة التي اأعلنت عن م�سحته 

الفريدة و�سلطانه الفريد. 

�سينت�رش عليه يف  الذي  ال�سخ�س  اأنه   
ُ

اإبلي�س ي�س�ع، عرف  د 
ِ
ل

ُ
اأن و مبجرد 

امل�ستقبل، لذا بداأ مبحاولة هزميته فهاجم ي�س�ع من خالل: 

.) ذبح اأطفال بيت حلم )متى 2: 13 - 18 ♦

 .) جتارب واإغراءات الربية )متى 4: 1 - 11 ♦

حياته  على  للق�ساء  النا�رشة  جممع  جماعة  حماولة  ♦ 

)ل�قا  4: 28 - 29(. 

.) ا لهم )ي�حنا 6: 15 ♦
ًّ
ا �سيا�سي

ً
رغبة اجلم�ع يف جعله قائد

له  ومعار�سته  ال�سليب  طريق  يف  اأمامه  بطر�س  وق�ف  ♦ 

)متى 16: 21 - 23(.

.) خيانة يه�ذا )ل�قا 22: 1 – 6( و)ي�حنا 13: 27 ♦

 اأن ملك�ت الله اأتى 
ُ
ا على اإمتام النب�ات. اأعلن ي�س�ع

ًّ
�رِش

ُ
لكن ي�س�ع كان م

فيه ومن خالله، واأن اأعماله القديرة هي دليل مرئي على اإتيان امللك�ت. 
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اإبلي�س  الله يتقدم بينما ترتاجع مملكُة  اأن ملك�ت  الب�سائر كيف  نرى يف 

 ال�رشيرة وُت�سفَى الأمرا�ُس وتهداأ الطبيعة كما نرى على 
ُ
د الأرواح

َ
حيث ُتطر

�سبيل املثال يف )متى 4: 23( و)مرق�س  1: 24 و4: 39(. 

 80 من  اأكرث  اأر�سل  ي�س�ع  اأن  و10: 1 – 24(  )ل�قا 9: 1 – 6  يف  نقراأ 

واإخراج  الأمرا�س  و�سفاء  الكرازة  طريق  عن  امللك�ت  اإتيان  ليعلن�ا  تلميًذا 

 ي�سقط من ال�سماء نتيجًة 
َ
ال�سياطني، وعندما عادوا، اأخربهم اأنه راأى ال�سيطان

لأعمالهم. 

 ي�س�ع ل�رشاعه 
َ
يبدو اأن )مرق�س 3: 27( و)ل�قا  11: 21�22( يلخ�سان فهم

ا، لكن جاء الآن من 
ًّ
ا ق�ي

ً
بلي�س قبل ال�سليب. رمبا كان ال�سيطان �سخ�س مع اإ

ده ويهزمه وي�سلب بيتَه. 
ِّ
ه� اأق�ى منه كي يقي

كي   
ُ

بلي�س اإ ما �سنعه  ليهدم كلَّ  البن جاء  اأن  على  )1ي�حنا 3: 8(  ي�ؤكد 

ا من خالل اخلطية. لقد كانت مهمة ي�س�ع هي 
ً

الله وخ�س��س د خليقةَ 
ِ
ف�س

ُ
ي

اأن يخلِّ�س الب�رشيةَ. ي��سح )متى 12: 28( اأن حتطيم ق�ة ال�رش كان يف قلب 

ر�سالة ملك�ت ي�س�ع. 

 ق�ةَ ال�رش اأثناء حياته بكلماته واأعماله. وقد و�سل هذا اجلانب 
ُ
حطم البن

للخال�س. ي�سف  اأعظم عمل  الذي ه�  ال�سليب  على  الذروة  اإىل  من خدمته 

 وق�ةَ امل�ت، وحرر الذين 
َ

اإبلي�س  
ُ
2: 14 – 15( كيف هزم ي�س�ع )عربانيني 

كان�ا ماأ�س�رين. نتناول هذه احلقيقة بالتف�سيل يف اجلزء الثامن. 

على الرغم من اأن التحطيم الكامل لق�ى ال�رش مل يحدث اإل عند ال�سليب، اإل 

اأنه علينا اأن ننتبه اإىل عدم اقت�سار هزمية البن لإبلي�س على ال�سليب؛ لأن 
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يف هذا جتاهل  جلانب مهم من ج�انب اإر�ساليته. ت��سح الب�سائر اأن ي�س�ع 

ال�سليب.  قبل  بفرتة ط�يلة  ال�رش  ى 
َ
ُق� �سلطان   من 

َ
النا�س ر 

ِّ
يحر ا 

ً
دائم كان 

نرى ذلك على �سبيل املثال يف الأحداث التالية: 

 ) ♦ 28 )مرق�س 1: 21-  كفرناح�م  يف  جن�س  روح  به  الذي  الرجل 

و)ل�قا 4: 31 - 37(. 

 ) و)مرق�س 1: 29 – 31 ♦ )متى 8: 14 – 15(  بطر�س  حماة 

و)ل�قا 4: 38 - 39(. 

 .) الأخر�س الذي به روح جن�س )ل�قا 11: 14 - 22 ♦

 ) و)مرق�س 5: 1 – 20 ♦ )متى 8: 28(  اجلدريني  ك�رة  جمن�ن 

و)ل�قا 8: 26 - 39(. 

 .) ابنة املراأة الكنعانية  )متى 15: 21 – 28(  و)مرق�س 7: 24 - 30 ♦

 ) ال�سخ�س امل�ساب بال�رشع   )متى 17: 14 – 21( و)مرق�س 9: 14 – 29 ♦

و)ل�قا 9: 37 - 43(. 

 .) املراأة املنحنية )ل�قا 13: 10 - 17 ♦

 .) الأخر�س الذي به روح جن�س )متى 9: 32 - 34 ♦

ى ال�رش: )متى 4: 24 
َ
حتت�ي الب�سائر على الت�رشيحات التالية عن حتطيم ُق�

و)ل�قا 4: 41  و6: 13(  و3: 11  و1: 39  و)مرق�س 1: 32 – 34  و8: 16( 

على  والت�رشيحات  احل�ادث  هذه  تدل  و11: 24 – 26(.  و7: 21  و6: 18 

ى 
َ
ُق� حتطيم  يف  ي�س�ع  مبهمة  املتعلقة  العملية  املبادئ  من  العديد  وج�د 

ال�رش يف حياة رجال ون�ساء م�ستعبدين لها. 

خلَّ�ض ي�سوُع الأ�سخا�َض الذين ا�سرتعوا انتباَهه 

ر كلَّ من اأُح�رِشوا اإليه 
َّ
تدل الب�سائر على اأن ي�س�ع اأثناء خدمته وكرازته، حر

 
ٌ

خِرج ال�سياطني عندما يطلب منه ذلك �سخ�س
ُ
طالبني امل�ساعدة. كان ي�س�ع ي
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اآخر نيابًة عن ال�سخ�س الذي به ال�سيطان اأو عندما يك�ن للروح النج�س رد 

 القد�س. 
ُ
فعل يف ح�س�ره اأو عندما يق�ده الروح

ه بع�َض الأ�سئلة  كان ي�سوُع يوجِّ

النج�س  الروح  اإىل خروج  ال�سخ�س يحتاج  اأن  اأن يرى  كان ي�س�ع مبجرد 

يف  الب�سائر  ت�سجل  ال�سبب.  معرفة  حماولة  دون  مبا�رشًة  ذلك  يفعل  منه، 

ال�اقع اأن ي�س�ع �ساأل �سخ�سني فقط ممن كان�ا يعان�ن من الأرواح ال�رشيرة 

اأثناء قيامه بهذه اخلدمة. 

ه كلماتَه ذات ال�سلطان مبا�رشةً اإىل الروح النج�ض  كان ي�سوُع يوجِّ

ه مبا�رشًة اإىل الروح ال�رشير م�ؤثرًة 
َّ

كانت كلمات ي�س�ع ذات ال�سلطان ت�ج

 يتجاهل 
ُ
على ال�سخ�س الذي يعاين منه ومتحكمًة به. بالطبع مل يكن ي�س�ع

ال�سخ�س الذي يعاين من الروح ال�رشير، وكانت خدمته تاأتي يف �سياق تقدمي 

املع�نة الروحية والت�جيه لهذا ال�سخ�س. لكن اأثناء ال�قت الفعلي للخدمة، 

كان ي�س�ع يتحدث مبا�رشًة اإىل الروح ال�رشير.

 
َ
الأرواح و»ينتهر«  و»يكبت«  د« 

ِّ
»يقي لكي  اأتى  ي�س�ع  اأن   

ُ
الب�سائر ت�سجل 

ال�رشيرةَ، واأنه اأمرها باأن »تخرج« وكان ي�ساأل عن ا�سمها عند احلاجة. كما 

كان ياأمرها باأل تع�د. 

ق ي�سوُع بني من كانوا يعانون من الأرواح ال�رشيرة 
ِّ
مل يفر

 اأن ي�س�ع و�سع ف�ارق وت�سنيفات للمعاناة من الأرواح 
ُ
ح الب�سائر

ِّ
ل ت��س

ال�رشيرة من قبيل »قمع« و»م�س« و»�سعف« و»ابتالء« و»تاأثري« و»هج�م« 

كل  ل��سف  مة 
َ
امُل�ستَخد هي  فقط  واحدة  ي�نانية  كلمة  هناك  و»مر�س«. 
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كلمة  وهي  �رشير  روح  من  التحرير  ىل  اإ  
ٍ
بحاجة كان�ا  الذين  الأ�سخا�س 

 .)daimonizomai(

ق ي�سوُع بني طرد الأرواح ال�رشيرة وال�سفاء 
َّ
فر

و6: 18  و)ل�قا 4: 40 – 41  و)مرق�س 1: 32 – 34(  )متى 8: 16(  ح 
ِّ

ي��س

ال�رشيرة. كما ي�سع  الأرواح  و7: 21( وج�د فرق بني �سفاء املر�سى وطرد 

اأي   )seleniazomai(و )daimonizomai( ا بني
ًّ
)متى 4: 24( فرًقا مهم

بني البتالء بروح �رشير الذي يحتاج اإىل خال�س، واجلن�ن اأو ال�رشع الذي 

ىل �سفاء.  يحتاج اإ

اعتمد على الروح 

 ال�رشيرةَ بروح الله. لقد كانت خدمة ي�س�ع 
َ
خِرج الأرواح

ُ
نه ي قال ي�س�ع اإ

م�اجهًة �سخ�سيًة بينه وه� املمتلئ بق�ة الروح القد�س وبني روٍح �رشير. 

كان ي�سوُع يُرِعب الأرواَح ال�رشيرةَ 

ال�رشيرة حتى قبل هزميتها يف اجللجثة  الأرواح  اأن هذه   
ُ
الب�سائر ح 

ِّ
ت��س

كانت ترتعب من ي�س�ع؛ فبدًل من البقاء �سامتًة يف وج�ده، كانت تخاف 

ا؛ فعندما كان 
ً
وت�رشخ معلنًة عن نف�سها. وكان عليها اأن تطيع ي�س�ع دائم

ث 
ِ
حد

ُ
وي عنيًفا  خروجها  كان  اإن  حتى  ذلك  تفعل  كانت  تخرج  اأن  ياأمرها 

�سجًة. 

اأبهر النا�َض 

 اأن هذا اجلانب من خدمة ي�س�ع كان له تاأثري عظيم. ي�سجل 
ُ
ت��سح الب�سائر

 بعد طرد 
َ
 الده�سة واحلرية التي اعرتت اجلم�ع

َ
)مرق�س 1: 21 – 28( م�ساعر

من  ِهت�ا 
ُ
ب اجلميع  ن  اإ قائاًل  )ل�قا 9: 43(  ويعلِّق  ال�رشيرة.  لالأرواح  ي�س�ع 
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باأن  ي�س�ع  وطلبهم من  النا�س  )ل�قا 8: 37( خ�َف  كما ي�سف  الله،  عظمة 

يرتك املنطقة. لكن )متى 9: 34 و12: 24( و)مرق�س 3: 22( و)ل�قا 11: 15( 

 فعٍل خمتلفة. 
َ
ل�ن ردود

ِّ
و)ي�حنا 7: 20 و8: 48 و10: 20( ي�سج

البُن ي�سفي املر�َسى: 

الكتابية، مثلها يف ذلك  الزوايا  العديد من  ال�سفاء من  ميكن روؤية خدمة 

دة. 
ِّ
مثل كل ج�انب اإر�سالية ي�س�ع املتفر

 من دع�ة البن لتحطيم ق�ى ال�رش. 
ٌ
ر يف ال�سفاء على اأنه جزء ميكننا اأن نفكِّ

يَطر على 
َ
ا كما �س

ً
 على املر�س متام

َ
يَطر

َ
وميكننا التاأكيد على اأن ي�س�ع قد �س

ا اأن نفكر يف ال�سفاء  الأرواح ال�رشيرة وذلك ب�سلطانه املَلَكي. لكن ميكننا اأي�سً

ا على  ا من دع�ة البن خلدمة الب�رشية املحتاجة. ون�ؤكد اأي�سً
ً
باعتباره جزء

بذاته  تدل على ت�سحيته  التي  �سفاوؤهم من خالل جروحه  قد مت  الب�رش  اأن 

ومن خالل دمه الكفاري. 

ا من خدمة البن النب�ية، 
ً
ا اأن ننظر اإىل ال�سفاء باعتباره جزء وميكننا اأي�سً

؛ لأنه كان امل�سيح املمتلئ بالروح 
َ

البن كان ي�سفي النا�س اأن  د على  ون�ؤكِّ

مثل الأنبياء الذين �سف�ا املر�سى يف العهد القدمي. 

ا عن »يه�ه رافا« اأي »الرب الذي 
ً
 كذلك ميكن اأن يك�ن ال�سفاء اإعالًنا رائع

الله  كان  لأنه  املر�سى؛  ي�سفي  كان  البن  اأن  على  التاأكيد  وميكن  ي�سفي«. 

ال�سايف. 

ذا  ا اإ
ً
علينا مرًة اأخرى هنا اأن جنمع هذه الزوايا املكملة لبع�سها البع�س مع

ر�ساليةَ البن يف كمال ملئها.  اأردنا اأن نفهم اإ
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ا ملا 
ً
ه باعتباره تتميم

َ
ىل جممع النا�رشة كي يقدم نف�س  اإ

ُ
عندما عاد ي�س�ع

 بالروح، ولذلك ه� الآن ي�سفي 
ٌ
ورد يف )اإ�سعياء 61: 1 – 2(، اأعلن اأنه مم�س�ح

 اأن 
ُ
ا للعميان. من هذه النقطة، ت��سح الب�سائر

ً
منك�رشي القل�ب ويعطي ن�ر

ز خدمةَ البن على الأر�س. لذلك عندما نتجاهل خدمةَ 
ِّ
ال�سفاء كان عالمًة متي

دة يف هذا 
ِّ
املتفر ي�س�ع  اإر�ساليةَ  نقدم  قيمتها، فاإننا  ننق�س من  اأو  ال�سفاء 

 .
ٍ
 خاطئة

ٍ
العامل ب�س�رة

اإر�سالية البن لل�سفاء

 الأمثلةَ التالية على اإر�سالية ي�س�ع لل�سفاء:
ُ
تقدم الب�سائر

 .) ابن خادم امللك يف كفرناح�م )ي�حنا 4: 43 - 54 ♦

ابنة ياير�س )متى 9: 18 – 26( و)مرق�س 5: 21 – 43( و)ل�قا 8: 40 - 56(. ♦

 ) و)مرق�س 5: 25 – 34 ♦ )متى 9: 20 – 22(  الدم  نازفة  املراأة 

و)ل�قا 8: 43 - 48(.

.) رجلني اأعميني )متى 9: 27 - 31 ♦

 ) املفل�ج الذي اأنزل�ه من ال�سقف )متى 9: 1 – 8( و)مرق�س 2: 2 – 12 ♦

و)ل�قا 5: 17 - 26(.

.) ا )متى 8: 1 – 4( و)مرق�س 1: 40 – 45( و)ل�قا 5: 12 - 14 ♦
ً

رجاًل اأبر�س

.) خادم قائد املائة )متى 8: 5 – 13( و)ل�قا 7: 1 - 10 ♦

. حماة بطر�س )متى 8: 14 – 15( و)مرق�س 1: 29 – 31( و)ل�قا 4: 38 - 39( ♦

.) ابن اأرملة نايني )ل�قا 7: 11 - 17 ♦

.) الأعرج عند بركة بيت ح�سدا )ي�حنا 5: 1 - 18 ♦

 .) الرجل امل�ل�د اأعمى )ي�حنا 9: 1 - 41 ♦

 ) و)مرق�س 3: 1 – 6 ♦ )متى 12: 9 – 14(  الياب�سة  اليد  ذا  الرجل 

و)ل�قا 6: 6 - 11(.

 .) املراأة املنحنية )ل�قا 13: 10 - 17 ♦
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 .) الرجل امل�ست�سقي )ل�قا 14: 1 - 6 ♦

.) الع�رشة رجال الرب�س )ل�قا 17: 11 - 19 ♦

 .) الرجل الأخر�س الأ�سم )مرق�س 7: 31 - 37 ♦

 .) الرجل الأعمى يف بيت �سيدا )مرق�س 8: 22 - 26 ♦

.) لعازر )ي�حنا 11: 1 - 44 ♦

الرجل الأعمى يف اأريحا )متى 20: 29 – 34( و)ل�قا 18: 35 - 43(. ♦ 

 .) عبد رئي�س الكهنة )ل�قا 22: 47 - 51 ♦

مار�سها  التي  ال�سفاء  خدمة  عن  الت�رشيحات  هذه  كذلك  الب�سائر  ت�سجل 

ي�س�ع: )متى 4: 23 – 25 و8: 16 – 17 و9: 35 و11: 4 – 5 و12: 15 – 16 

و14: 14، 34 – 36 و15: 30 – 31 و19: 2 و21: 14( و)مرق�س 1: 32 – 34 

و6: 17 – 19  و5: 15 – 16  و)ل�قا 4: 40  و6: 55 – 56(  و3: 10 – 12 

و7: 21 – 22 و8: 2 و9: 11( و)ي�حنا 6: 2(. 

ن�ستطيع من خالل هذه الن�س��س اأن ن�ستنتج بع�َس املبادئ العملية عن 

ر�سالية ي�س�ع ل�سفاء املر�سى واملجروحني:  اإ

كان ي�سوُع ي�سفي الأ�سخا�َض العاديني 

 العاديني وتقدم لنا 
َ

 عن اأن ي�س�ع كان ي�سفي الأ�سخا�س
ُ
تتحدث الب�سائر

ا« و11 حالة ل�سفاء اأنا�س عاديني 
ًّ
19 حالة ل�سفاء اأنا�ٍس »منب�ذين اجتماعي

لديهم اأمرا�س خطرية. 

كان ي�سفي احلالت اخلطرية

هم عزلًة اجتماعيًة   على �سفاء الأ�سخا�س الذين ي�سبب لهم مر�سُ
ُ
ركز البن
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التي  الأمرا�س  وكذلك  العمل،  عن  عاطلني  جعلهم  يف  ب 
َّ
يت�سب اأو  وحدًة،  اأو 

طالت مدتها. 

كان ي�سفي يف ال�سوارع 

 يقدم خدمةَ ال�سفاء اأمام اجلم�ع الغفرية، لكنه عادًة كان يذهب 
ُ
كان ي�س�ع

اأو  اأ�سخا�س بعينهم وي�سفيهم حيث هم. كان ي�س�ع ي�سفي وه� يرحتل  اإىل 

وه� يف املنازل اأو الب�ساتني اأو اأثناء تناول الع�ساء اأو يف جنازة اأو عند قرب 

َكة اأو اأثناء اخلدمات املعتادة يف املجمع. 
حْ
اأو ِبر

ا�ستجاب للنا�ض وللروح

 على طلب اإن�ساين؛ حيث يق�ل 
ً
كانت خدمة ي�س�ع يف ال�سفاء تبداأ اإما بناء

 
ً
 �سديقي / خادمي / طفلي« اأو بناء

ِ
اأحدهم: »ا�سفني« اأو »من ف�سلك ا�سف

 ذلك 
ِ

لهية من الروح القد�س الذي ياأمره قائاًل: »اذهب وا�سف على تعليمات اإ

ا يف 
ً
 كلَّ املر�سى يف اإ�رشائيل، لكنه كان يثق دائم

ُ
 ي�س�ع

ِ
ال�سخ�س«. مل ي�سف

ا ال�سفاء، و�سفى كلَّ 
ً
رغبة الآب يف ال�سفاء، كما اأنه �سفى كلَّ من اأتى اإليه طالب

 .
ُ
ليه الروح من اأ�سار اإ

كان ي�سفي باأمر اأو بلم�سة 

اأجل �سفاء املري�س،  الله من  عندما كان ي�س�ع ي�سفي، مل يكن يطلب من 

لكنه كان مدرًكا مل�سيئة الآب وت�قيته �س�اء كان يلم�س املري�َس اإ�سارًة اإىل 

�سفاء الله اأو يتحدث باأمر نب�ي لل�سفاء. 

اأبهر النا�َض

 ب�سبب خدمة ال�سفاء التي مار�سها 
َ
 اأن النا�س قبل�ا الإميان

ُ
ت��سح الب�سائر

 .
َ
 ي�س�ع

ُ
 امللك�ت واأحب النا�س

ُ
ا انت�رشت اأخبار . وب�سبب هذه اخلدمة اأي�سً

ُ
ي�س�ع
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ل بال�سطهاد واجلدال وحتى 
َ
لكن يف بع�س الأوقات، كانت هذه اخلدمة ُتقاب

 
َ
 القب�َس على ي�س�ع بعد اأن �سفى الأذن

ِ
 الكهنة

ُ
بخطط للتدمري. لقد األقى روؤ�ساء

املقط�عةَ خلادمهم. 

اأ�رشك الآخرين يف اخلدمة 

 اأكرثَ من 80 تلميًذا لكي ي�ستمروا يف خدمة ال�سفاء بعد �سع�ده. 
ُ
درب ي�س�ع

اأوًل، كان يحر�س على وج�دهم معه عندما يق�م بال�سفاء. وبعد ذلك، منحهم 

�سلطته على �سفاء املر�سى واأر�سلهم اثنني اثنني كي ي�سف�ا ويكرزوا بالأخبار 

ال�سارة. 

البُن يعلن امللكوَت:

عالن اقرتاب ملك�ت  ي��سح )مرق�س 1: 14 – 15( اأن البن بداأ اإر�ساليته باإ

 يف )متى 12: 28( و)ل�قا 11: 20( ويدلل عليه 
َ
 هذا الإعالن

ُ
الله. يكرر ي�س�ع

خراج الأرواح ال�رشيرة. اإن كل اأعمال ي�س�ع املعجزية اإمنا كانت يف ال�اقع  باإ

اإثباًتا اأن ملك�ت الله قد اأتى. 

اأنه »لي�س بعد«. نرى  ا  اأي�سً م  اأتى، علَّ اأن امللك�ت قد   
ُ
م ي�س�ع لكن كما علَّ

املثال يف )متى 5: 1 – 10 و6: 10 و7: 21 – 22 و8: 11  �سبيل  ذلك على 

و13: 42 – 43 و16: 27 – 28 و20: 21 و26: 29( و)مرق�س 9: 1 و10: 37 

 امللك�ت التي هي 
َ
و14: 25( و)ل�قا 13: 28 – 29 و22: 18(. نتناول اأبعاد

لك الله«. 
ُ
»الآن« والتي »لي�ست بعد« يف كتاب »م

 يف تعاليمه اأن امللك�ت: 
ُ
اأو�سح البن

يخ�س الله.  ♦ 

 .
ٌّ
اٌل وق�ي

َّ
فع ♦ 
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 .
ٍ
 �سخ�سية

ٍ
 ب�س�رة

ُ
�سه البن

ِّ
ي�ؤ�س ♦ 

 .
َ

يعني اخلال�س ♦ 

 عن ملك�ت الله. عندما 
َ

 الأمثاَل كي يعلِّم النا�س
ُ
ا ما ا�ستخدم ي�س�ع

ً
غالب

نلقي نظرًة على اأمثال ي�س�ع، ميكننا مالحظة العديد من الأفكار التي تعترب 

ا. 
ً
ا م�سرتًكا فيها جميع

ً
قا�سم

امللكوت �سي�ستمر يف النمو 

النم�.  اإىل  )متى 13(  يف  ال�اردة  امللك�ت«  »اأمثال  من  الكثري  ت�سري 

24 - 30( وحبة اخلردل  )ع  والزوان   )23 - 1 )ع  الزارع  ثَل 
َ
م هناك مثاًل 

)ع31 - 32(. 

امللكوت ذو طبيعٍة خفيٍة

الطرق  التي ترتتب على  العظيمة  النتائج   )33 )ع  ثَل اخلمرية 
َ
نرى يف م

اخلفية غري ال�ا�سحة، وذلك على عك�س اأ�سل�ب العامل يف التفكري والفعل. 

امللكوت ذو قيمٍة عظيمٍة

قيمةَ   )46 - 45 )ع  الل�ؤل�ؤة  ومثل   )44 )ع  الكنز  ثَل 
َ
م من  كلٌّ  ي��سح 

ي�سعى  ول  رها 
ِّ
يقد ل  القيمة  هذه  لكن  ى، 

َ
ُت�ساه ل  التي  العظيمة  امللك�ت 

 .
ُ
نح�ها اجلميع

امللكوت هو �رشٌّ

اإتيان امللك�ت قبل ظه�ر عالماته  اإىل   )11 ي�سري »�رش امللك�ت« يف )ع 

 القائم بني ج�انب امللك�ت التي هي »الآن« وج�انبه 
َ
النب�ية. نناق�س الت�تر

اأن امللك�ت  لك الله« بالتف�سيل. وهذا يعني 
ُ
التي »لي�ست بعد« يف كتاب »م
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ا يف ال�قت احلا�رش اإىل جانب اخلطية وال�رش. ي��سح مثل ال�سبكة 
ً
لزال م�ج�د

ا 
ً
)ع 47 - 52( ومثل الزوان )ع 24 - 30( اأن الأبرار والأ�رشار يختلط�ن مع

اأية حماولة  اأن تك�ن هناك  الأزمنة. ول ينبغي  العامل حتى نهاية  يف هذا 

اإ�سدار احلكم  امل�ؤمتن على  امللك فقط ه�  لأن  النهاية؛  قدوم  قبل  لف�سلهم 

ال�سحيح يف هذا الأمر. 

امللكوت ذو طبيعٍة عامليٍة 

لليه�د  لي�س  اأن امللك�ت  الكرمة يف )متى 21: 33 – 46( على  ثَل 
َ
 يدل م

فقط بل لكل النا�س من كل الأمم. 

امللكوت يتطلب التوبَة والطاعَة

ىل الت�بة والطاعة. ميكن  اإ يرينا البنان يف )متى 21: 28 – 32( احلاجةَ 

�ا 
ُّ
اأمت ل�  الدينيني  القادة  قبل   

َ
امللك�ت يدخل�ا  اأن  والزناة  ال�رشائب  جلباة 

�رشوَط الدخ�ل ومل يتمها القادُة. 

امللكوُت مهمٌّ 

هما  )متى 22: 1 – 14(  والعر�س  )متى 25: 1 – 13(  العذارى  ثَلَي 
َ
م اإن 

حتذير ق�ي ب�ساأن اإهمال امللك�ت. ولنالحظ اأن اإطار التحذير م�ستقبلي، لكن 

يه ه� حتدٍّ يف ال�قت احلا�رش.
ِّ
حتد

امللكوُت �سيالقي معار�سًة

التي  املعار�سة  ي��سحان  الزوان  والعدو يف مثل  الزارع  ال�س�ك يف مثل 

 من كل اجتاه. وعلى الرغم من اأن من� امللك�ت ه� من� اأكيد، 
ُ

يالقيها امللك�ت

ا. 
ً
اإل اأنه �سيالقي املعار�سة دائم
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ر�سالة ملكوت البن

ي�سجل  ال�سجن.  ي�حنا يف  ع 
ِ
اأُود بعدما  اأو�سع  نطاٍق  على   

ُ
ي�س�ع كرز 

 
ِ
اللَّه  

ُ
لَُك�ت

َ
م  

َ
ب

َ َ
رت اقحْ

َ
و  

ُ
ان

َ
م

َّ
الز َل 

َ
َكم »َقدحْ  باأنه  ر�سالتَه  )مرق�س 1: 14 – 15( 

يِل«.  ِ
ُن�ا ِبالإِجنحْ

ِ
اآم

َ
�ا و

ُ
َفُت�ب

 الر�سالة اإىل حدٍّ كبري يف بداية اإر�سالية 
َ

ي�سف )متى 3: 1 – 2 و4: 17( نف�س

علَن، 
ُ
البن. وهذا يدل على اأن اإتيان امللك�ت مل يكن جمرد حدث يجب اأن ي

ا على النا�س اأن ي�ستجيب�ا له. 
ً
ي
ِّ
ا حتد لكنه كان اأي�سً

على  يجب  بحيث  الأهمية  من  حدًثا  لالبن  بالن�سبة  امللك�ت  اإتيان  كان 

 
َ
 اإتيان

ُ
وا الطريقة التي يفكرون وي�سلك�ن بها. وقد اأعلن ي�س�ع

ِّ
النا�س اأن يغري

:
ٍ
 وا�سحة

ٍ
امللك�ت بكلمات

 حكم الله ال�سخ�سي. 
ُ
لقد اأتى ال�قت وابتداأ ع�رش ♦ 

 
ٍ
 ث�رية

ٍ
ك الله ال�سخ�سي بطريقة لحْ

ُ
اأنتم مدع�ون لال�ستجابة ل�ج�د م ♦ 

 .
ٍ
�سخ�سية

كه ال�سخ�سي. يجب اأن تت�ب�ا وت�ؤمن�ا.  الله يطالبكم باخل�س�ع مُللحْ ♦ 

 اأن »الت�بة« هي الدع�ة الأ�سا�سية للملك�ت. نرى 
ُ
ا ما اأو�سح ي�س�ع

ً
 دائم

و)ل�قا 5: 32  و)مرق�س 6: 12(  )متى 4: 17(  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك 

و13: 3 – 5 و15: 7، 10 و24: 47(. 

م اإىل »يت�ب« ه� 
َ
رتج

ُ
املعنى احلريف للفعل الي�ناين »metanoeo« الذي ي

ا 
ًّ
ا ث�ري

ً
»يغري فكره« وهذا يعني اأن اإعالن البن عن ت�بة امللك�ت يعني تغيري

كه  لحْ
ُ
وم وطبيعته  الله  جتاه  فكريًة  ث�رًة  يعني  والنظرة،  ه 

ُّ
والت�ج الفكر  يف 

ه 
ُّ

ىل ت�ج  فكريٌة تق�د اإ
ٌ
وجتاه ي�س�ع واخلطية والقدا�سة واأنف�سنا. وهذه ث�رة
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 جديد وخمتلف كليًة. 
ٍ
اأ�سل�ب حياة اإىل  ا نح� احلياة، وبالتايل، 

ً
جديد متام

لك الله«. 
ُ
نتناول كلَّ ما يتعلق بالتعاليم الكتابية عن الت�بة يف كتاب »م

 
ُ

 اأ�سا�سي من تابعيه؛ فاإىل اأن يت�ب النا�س
ٌ
 اأن الت�بة هي مطلب

ُ
اأو�سح البن

ىل اخلال�س.  هم اإ
َ
ويغريوا اأذهانهم جتاه اأنف�سهم والله، لن يدرك�ا احتياج

مبجرد اأن ندرك اأن »الت�بة« تعني »تغيري الذهن«، �سيت�سح لنا ملاذا ربط 

البن بني »الإميان« و »الت�بة«. من الطبيعي اأن يت�سمن تغيري الذهن الإميان 

الإميان  بب�ساطة  تعني  بالإجنيل  ميان  الإ اإىل  ي�س�ع  ودع�ة  جديد.   
ٍ
ب�سيء

 ـ 
ُ
بي�س�ع نف�سه. ت�قع �سامع�ه اأنه �سيك�ن عليهم اللتزام بكل ما ميثله ي�س�ع

دة الأوجه. 
ِّ
اأي بكل جانٍب من ج�انب اإر�ساليته املتعد

 
ٍ
 جديدة

ٍ
اإىل تاأ�سي�س عالقة  

َ
النا�س ، كان يدع� 

َ
 امللك�ت

ُ
اأعلن ي�س�ع عندما 

 
ُ
معه تتميز بالت�بة والإميان. ي��سح )مرق�س 1: 15 – 20( كيف انتقل ي�س�ع

تيان امللك�ت بدع�ة النا�س اإىل الت�بة والإميان اإىل دع�ة النا�س  من اإعالن اإ

ج 
ُّ
 هذا التدر

َ
باعه ه� ب�س�رة �سخ�سية. ي�سجل )متى 4: 17 – 22( نف�س

ِّ
اإىل ات

نت دع�ةَ النا�س اإىل 
َّ
دة ت�سم

ِّ
ح اأن اإر�سالية ي�س�ع املتفر

ِّ
يف الدع�ة، مما ي��س

اأن يك�ن�ا تالميذه ال�سخ�سيني. 

تلمذة  عن  البن  عالن  اإ عن  املختلفة  الأمثلة  من   
َ
العديد  

ُ
الب�سائر تقدم 

امللك�ت. ت��سح هذه الأمثلة اأن تلمذة امللك�ت:

�سخ�سية 

باعه ه� 
ِّ
 من الأفكار اأو الق�اعد، بل اإىل ات

ٍ
باع جمم�عة

ِّ
 اإىل ات

ُ
 البن

ُ
مل يدع
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ا ولي�س اإىل 
ًّ
ا. وه� يدع� يف )متى 11: 29( اإىل التعلُّم منه ه� �سخ�سي

ًّ
�سخ�سي

م من �رشيعة اأو كتاب.  التعلُّ

ة  ُملِحَّ

 
َ
 من ال�قائع ح�ل اأنا�س متت دع�تهم ليتبع�ا ي�س�ع

َ
 العديد

ُ
ت�سجل الب�سائر

ا. كان 
ًّ
ًة وعاجلًة جد

َّ
ح

ِ
ل
ُ
، كانت الدع�ُة م

ٍ
اأي لي�سبح�ا تالميًذا له. ويف كل حالة

عليهم اأن يجيب�ه حاملا يدع�هم حتى ل� ت�سبب ذلك يف اإرباكهم هم ومن 

ح�لهم. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )متى 4: 18 – 22 و9: 9 و19: 21( 

مبا�رشًة.  ي�س�َع  تبع�ا  الأ�سخا�س  بع�س  و)ي�حنا 1: 43(.  و)ل�قا 9: 59( 

 لأنف�سهم ومل يتبع�ه. رمبا تك�ن دع�ة البن 
َ
وهناك اآخرون اختلق�ا الأعذار

جبارية.  ملزمًة لكنها غري اإ

حا�سمة

 
ٍ
 دائمة

ٍ
  ب�سفة

ٍ
 اأن يتخل�ا عن كل �سيء

ُ
كان على الأ�سخا�س الذين دعاهم ي�س�ع

و)ل�قا 9: 62(  )مرق�س 10: 33(  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  ويتبع�ه. 

ا�ستجابة  جمرد  لي�ست  له  والتلمذة  ي�س�ع  باع 
ِّ
ات اإن  و)ي�حنا 8: 31 – 32(. 

باعه والتعلُّم منه 
ِّ
ا بها. اإنها قرار دائم بات

ًّ
ا عقلي

ً
�سع�رية لتعاليمه واقتناع

وطاعته والعي�س بقربه يف كل الأوقات.

ُمكلِّفة

ا 
ً
وتكرار ا 

ً
مرار اأو�سح  وقد  �سهل.  اأمر  باعه 

ِّ
ات ن  اإ ا 

ً
اأبد  

ُ
ي�س�ع ُقل 

َ
ي مل 

يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  عن  نقراأ  نح�ه.  اللتزام  وتكلفة  التلمذة  تكلفةَ 

و9: 23  و)ل�قا 5: 1 – 11  و)مرق�س 8: 34(  و16: 13 – 33(  )متى 6: 33 

و12: 31 – 34(. 
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�سوف تُكاَفاأ

تلمذة  عن  احلديث  �سياق  ا 
ً
دائم ه�  املكافاآت  عن  ي�س�ع  حديث  ن  اإ

يتحدث  املثال.  �سبيل  على  )متى 16: 24 – 27(  يف  نقراأ  كما  امللك�ت 

على   
ُّ

الرب يغدقها  التي  الرائعة  الربكات  عن  ا  اأي�سً )مرق�س 10: 29 – 30( 

ني بكل �سيء. 
ِّ
ه�ؤلء الذين يتبع�نه م�سح

دة:
ِّ
ق�سد اإر�ساليته املتفر

ننا مدع�ون اأوًل اإىل اأن  ج وا�سح يف ر�سالة البن عن امللك�ت. اإ
ُّ
هناك تدر

 طريقةَ تفكرينا عن الله. ثم علينا اأن ن�ؤمن بي�س�ع ونعتمد عليه كليًة 
ِّ

نغري

ونثق به. وبعدها علينا اأن نتبعه عن قرب ونك�ن تالميًذا له. 

ي�س�ع،  باع 
ِّ
ات اإىل  فقط  مدع�ين  ل�سنا  ننا  اإ حيث  �سيء؛  كل  لي�س  هذا  لكن 

ي�س�ع على  اإر�ساليُة  تقت�رش  ل  مثله.  نك�ن  اأن  اإىل  باعه مدع�ون 
ِّ
بات لكننا 

ا تغيريهم على �ساكلته.  ن اأي�سً
َّ
جمع الأتباع والتالميذ، لكنها تت�سم

 لتالميذه اأن ي�سبح�ا 
ُ
 على خم�س طرق مهمة يريد بها البن

ُ
ت�ؤكد الب�سائر

مثله:

املحبة

 التالميذَ يف )ي�حنا 13: 34 – 35( اأن لديه و�سيًة جديدًة لهم 
ُ
اأخرب ي�س�ع

تثبت للجميع اأنهم تالميذ ي�س�ع. 

العطاء

ي�رشح ي�س�ع يف )ي�حنا 15: 13 – 14( ما يق�سده باملحبة. اإنها العطاء 

ي الباذل، وهي تعني اأن ن�سع اأنف�سنا من اأجل اأ�سدقائنا. 
ِّ
امل�سح
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اخلدمة 

يق�ل ي�س�ع يف )مرق�س 10: 42 - 45( اإن على تالميذه اأن يخدم�ا بطريقة 

ا عن طريقة العامل. 
ً
تختلف متام

العمل

اأن يعمل�ا مثله. يعتقد  اأن على تالميذه  يعلن ي�س�ع يف )ي�حنا 14: 12( 

الكثريون اأن ي�س�ع ي�سري هنا اإىل اإخراج ال�سياطني و�سفاء الأمرا�س. وهذه 

بالتاأكيد عنا�رش مهمة من اإر�سالية البن. لكن علينا اأن ندرك اأن هذا العدد 

ِرد يف نف�س �سياق حديث ي�س�ع مع تالميذه عن حياة البذل والعطاء واملحبة 
َ
ي

 
َ
ن �سنع

َّ
ن كنا ن�ؤمن بالبن، فلنت�قع اأن نعي�س مثله، وهذا يت�سم واخلدمة. اإ

الطابع  هي  �ستك�ن  املت�ا�سعة  اخلدمة  لكن  بالطبع.  العظيمة  املعجزات 

ز لأعمالنا. 
ِّ
املمي

الذهاب

بعد  لتالميذه  الأوىل  ي�س�ع  كلمات  )ي�حنا 20: 19 – 22(  لنا  ي�سجل 

قيامته. ويحت�ي )ع 21( على دع�ته الأخرية لهم باأن يك�ن�ا مثله. 

اأن البن نف�سه  د على  اأن ب�سارة ي�حنا ت�ؤكِّ ال�سابع كيف  �سرنى يف اجلزء 

ا من نف�سه، ومل يفعل 
ً
ا مُللك الله ال�سخ�سي ولذلك مل يقل كالم

ً
كان خا�سع

اإن كل ما يق�له  اإىل مكاٍن من تلقاء نف�سه. بل  اأفعاًل من نف�سه، ومل يذهب 

ليه. وه� يفعل  منا ير�سله الآب اإ ويفعله ه� من الآب، وكل مكان يذهب اإليه اإ

كلَّ ذلك بق�ة الروح القد�س. 

العامل  ىل  اإ يذهب�ا  اأن  عليهم  فكان  الطريقة،  بنف�س  تالميذَه   
ُ
ي�س�ع اأر�سل 
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مثلما ذهب، واأن يخ�سع�ا للروح مثلما خ�سع واأن يعتمدوا على الروح مثلما 

اعتمد ه� عليه واأن يت�سارك�ا يف اإر�ساليته الفريدة. 

 
ٍ
دة الأوجه ب�س�رة

ِّ
دة املتعد

ِّ
لقد اأكدنا على اأهمية فهم اإر�سالية البن املتفر

. والآن علينا اأن نبداأ يف اإدراك �سبب اأهميتها. تكمن اأهمية الإر�سالية 
ٍ
�سحيحة

دة ون�رش ر�سالته عن 
ِّ
يف اأن ي�س�ع يدع�نا اإىل م�ساركته يف اإر�ساليته املتفر

املر�سى  و�سفاء  احلي  الله  ال�رش ومتجيد  على  انت�ساره  وتطبيق  امل�ساحلة 

والكرازة بالأخبار ال�سارة عن امللك�ت للمجروحني من ح�لنا. 
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اجلزء السادس

االبن والروح

 الأربع التي تكمل بع�سها البع�س اأن فجر ع�رش 
ُ
راأينا كيف ت��سح الب�سائر

ىل الأر�س. وهذا الع�رش ه� ع�رش ملك�ت الله،  اإ جديد قد بزغ بقدوم البن 

ع�رش امل�سيا وع�رش انت�سار وج�د الروح القد�س. 

املم�س�ح،  امل�سيا  امل�سيح  النا�رشي ه�  ي�س�ع  اأن  على  الب�سائر  ت�ؤكد كلُّ 

تتحدث  كما  القد�س.  الروح  من  اأخذها  التي  اخلا�سة  امل�سحة  ب�سبب  وذلك 

يف  د 
ِّ
واملتفر القد�س  الروح  حمل  يف  د 

ِّ
املتفر ب�سفته  ي�س�ع  عن  ها 

ُ
جميع

التعميد بالروح القد�س. 

 عام يف اأيام ي�س�ع باأن الروح القد�س قد فارق اإ�رشائيَل؛ 
ٌ
كان هناك �سع�ر

ىل ال�سعب من خالل نبي على مدار عدة مئات من ال�سنني   اإ
ُ
حيث مل يتحدث الله

 اإىل ما�سيهم بحنني عميق 
ُ
ه ي�سطع يف الهيكل. لذلك، نظر اليه�د

ُ
د جمد

ُ
ع

َ
ومل ي

ىل امل�سيا باأمل مرتقب.  وتطلع�ا اإ

تتخطى ب�سارُة مرق�س ق�سةَ امليالد، وتبداأ مبا�رشًة بحادثة معم�دية ي�س�ع 

مرق�س عن  يتحدث  القدمي.  العهد  اآمال  لكل  العظيم  التحقيق  تعتربها  التي 

ن بعد ذلك مبا�رشًة 
ِ
عل

ُ
ي�س�ع يف العدد الأول باعتباره »امل�سيح ابن الله« ثم ي

حقيقتني ث�ريتني. 

حجي  عهد  منذ  مرة  فالأول  انتهى؛  قد  الله  �سمت  مرق�س اأن  اأوًل: يعلن 
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الإلهية  الكلمات  اأن  راأينا  وقد  ال�سماء.  من   
ُ
الله يتحدث  ومالخي،  وزكريا 

امل�سجلة يف )مرق�س 1: 11( جتمع بني الرجاء امل�سياوي يف )مزم�ر 2: 7( 

املتاأمل.  العبد  عن  )اإ�سعياء 42: 1(  يف  امُلعلَن  وال�عد  و)2�سم�ئيل 7: 14( 

كما تعلن هذه الكلمات عن طبيعة ي�س�ع املتفردة حيث ه� احلاكم امل�سياوي 

ا. 
ً
والعبد املتاأملِّ مع

 
ُ
الله �سكب  فقد  ا؛ 

ً
اأخري انتهت  قد  الروح  ندرة وج�د  مرق�س اأن  ا: يعلن 

ً
ثاني

اإًذا  دة. ل عجب 
ِّ
د خادمه امل�سياوي لإر�ساليته املتفر

ِ
ع

ُ
القدو�س كي ي ه 

َ
روح

َل 
َ
َكم هي: »َقدحْ  )مرق�س 1: 15(  يف  لة 

َّ
امل�سج ي�س�ع  كلمات  اأوىل  تك�ن  اأن 

 .»
ُ
ان

َ
م

َّ
الز

دةٍ:
ِّ
البُن يحمل الروَح ب�سورةٍ متفر

 القد�س 
َ
ح اأن البن يحمل الروح

ِّ
ا يف كل ب�سارته اأن ي��س

ً
يحاول مرق�س جاهد

خالل كل وقت خدمته الأر�سية وخالل كل اأيامه على الأر�س. لكنه يعلن يف 

اأن   تالميذَه لنهاية الأزمنة ـ 
ُّ
د

ِ
ع

ُ
ي  

ُ
ـ عندما كان ي�س�ع )مرق�س 13: 11( فقط 

ا اآخرين غري البن. 
ً

 وي�ساعد اأ�سخا�س
ُّ
د

ِ
ع

ُ
الروح ي

ا على اأن ي�س�ع  ا على ب�سارة متى التي ت�ؤكد اأي�سً
ً
ينطبق نف�س الأمر تقريب

دة. لكن متى يعطينا تلك املعل�مة 
ِّ
يحمل الروح القد�س داخله ب�س�رة متفر

ح )متى 1: 18 – 20( 
ِّ

ِبل به من الروح. ي��س
ُ

الإ�سافية التي تق�ل اإن ي�س�ع ح

على  حياته  بداية  منذ  دة 
ِّ
متفر ب�س�رة  بالروح  مرتبًطا  كان  البن  اأن 

الأر�س. 

 الأخرى، وي�ؤكد على ح�س�ر 
ُ
يعلن ل�قا عن الروح اأكرث مما تعلنه الب�سائر

وعمل الروح يف ق�س�س امليالد. ي��سح ل�قا اأن مرمي واألي�سابات وزكريا 
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تفعيل  على   
ٍ
عظيمة  

ٍ
ب�س�رة ي�ؤكد  اأنه  اإل  القد�س،  الروح  من  ممتلئني  كان�ا 

الروح لكل حياة وخدمة البن. 

ىل الربية واأن  اإ  
َ
ي��سح ل�قا على �سبيل املثال اأن الروح القد�س قاد البن

البن كان ممتلًئا من ق�ة الروح القد�س عندما بداأ خدمتَه واأن م�سحة الروح 

هًة 
ِّ
التي يتحدث عنها )اإ�سعياء 61: 1( كانت م�سيطرًة على كل خدمته وم�ج

لها. 

يف   
ُ
البن بها  د 

َّ
تفر التي  الطريقة  عن  اآخر  ي�حنا اإعالًنا  ب�سارُة  ت�سيف 

 يتحدث مع تالميذ 
ُ
حمل الروح القد�س. يف )ي�حنا 3: 34( عندما كان ي�س�ع

 القد�س »بغري كيل« وبغري اأن مينع 
َ
 اأعطاه الروح

َ
ي�حنا املعمدان، اأعلن اأن الله

ا 
ً
د

ِّ
متفر وحده  يقف  البن  اأن  نرى  زة 

ِّ
املتمي الطريقة  وبهذه  منه.  �سيًئا  عنه 

اأخذ م�سحًة غري حمدودة من  يف كل التاريخ من حيث ك�نه ال�سخ�س الذي 

الروح. 

دةٍ:
ِّ
البُن مم�سوح بالروح ب�سورةٍ متفر

د ي�س�ع مب�سحة الروح القد�س وكذلك من 
ُّ
 الأربع من جهة تفر

ُ
تتفق الب�سائر

ده يف املعم�دية بالروح القد�س. وهذا يعني اأنه ما من اأحد ميكن 
ُّ
جهة تفر

 اإل من خالل 
َ
 �س�ى البن، وما من اأحد ميكن اأن يعرف البن

َ
اأن ياأخذ الروح

الروح القد�س. 

ي�حنا املعمدان  وعد  الر�سل(  اأعمال  �سفر  )وكذلك  الب�سائر   
ُّ
كل ل 

ِّ
ت�سج

و)مرق�س 1: 1 – 8(  )متى 3: 1 – 12(  بالروح  د 
ِّ
يعم �س�ف  ي�س�ع  باأن 

 .)5 - 1 :1 و)اأعمال الر�سل  و)ي�حنا 1: 19 – 34(  و)ل�قا 3: 1 – 18( 

ي�س�ع،  �سخ�س  عن  درا�سة  اأية  نبداأ  عندما  اإنه  نق�ل  اأن  ميكننا  ال�اقع،  يف 
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نظر  ـ من وجهة  البن  �سي�ؤديه  اأهم عمل  اأن  اإىل  ننتهي  األ  امل�ستحيل  فمن 

ـ ه� معم�دية النا�س بالروح القد�س.  ي�حنا املعمدان 

اأنها  ، �سيك�ن من املفاجئ لنا 
ٍ
الب�سائر بعنٍي غري خبرية ىل  اإ عندما ننظر 

 وه� يق�م بعمل كل �سيء ماعدا املعم�دية بالروح القد�س، وذلك 
َ
ت�سف البن

د بالروح. 
ِّ
ر�سالية البن ليعم بعد مقدمتها عن اإ

 فقط 
َ
لكن كل العهد اجلديد يعلِّمنا اأن البن كان باإمكانه اأن يعطي الروح

 اإىل الي�م الذي 
ٍ
د يف م�ته وقيامته و�سع�ده. تتطلع كلُّ ب�سارة

َّ
ج

ُ
بعد اأن مي

ذلك  نرى  ر�ساليته.  اإ يف  للم�ساركة  تالميُذه   
ُّ
د

ِ
ع

ُ
وي  

َ
الروح  

ُ
البن فيه  ل 

ِ
�س

ُ
�سري

و)ل�قا 11: 13  و)مرق�س 13: 11(  )متى 28: 19(  يف  املثال  �سبيل  على 

احلقيقة  هذه  نتناول  و20: 21 – 23(.  و)ي�حنا 7: 39  و24: 44 – 49( 

بالتف�سيل يف كتاب »معرفة الروح«. لكن ميكننا هنا اأن نق�ل باخت�سار اإن 

الب�سائر ت��سح اأن:

دة. 
ِّ
 للقيام باإر�ساليته املتفر

َ
الروح اأعد البن ♦ 

ا لالآخرين خالل حياة البن على الأر�س.
ً

الروح مل يكن متاح ♦ 

وا 
ُّ
 لتابعيه بعد م�ته وقيامته و�سع�ده كي ي�ستمر

َ
 اأعطى الروح

ُ
البن ♦ 

يف اإر�ساليته. البن يعلن الروح. 

البُن يعلن الروح:

ر�سالية  ا من ج�انب اإ
ًّ
ا مهم

ً
عالن الله للب�رشية كان جانب قلنا فيما �سبق اإن اإ

 .
ُ

 كما يعلن الآب
َ
دة الأوجه. وهذا يعني اأن البن يعلن الروح

ِّ
البن املتعد

نتناول عمل الروح القد�س يف العهد القدمي يف كتاب »معرفة الروح« ونرى 

اأن الروح كان ه� ق�ة الله، اإع�سار ن�سمة ريح الله الذي ل ميكن التنب�ؤ به. 
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دًة لكنه ظهر يف �سخ�س وكيان 
َّ
د الروح ق�ًة جمر

ُ
ع

َ
اأما يف العهد اجلديد، فلم ي

ترجمات  معظم  يف  ـ   )19 :1 و)فيلبي  )اأعمال الر�سل 16: 7(  يق�ل  البن. 

الكتاب املقد�س ـ اإن الروح القد�س ه� »روح البن«. 

 على الروح من اأجل احل�س�ل على الق�ة 
ُ
البن اأنه كما يعتمد  وهذا يعني 

هذا  نرى  يعلنه.  اأن  البن يف  على  كذلك   
ُ
الروح يعتمد  والت�جيه،  والتمكني 

ل كذلك يف العالقة بني البن والآب والتي نناق�سها 
َ
 الإلهي املتباد

َ
العتماد

يف اجلزء ال�سابع. 

البن  بني  ل 
َ
املتباد العتماد  على   

ٍ
ق�ية  

ٍ
ي�حنا ب�س�رة ب�سارُة  ت�ؤكد 

 خا�سة يف 
ٍ
والروح ب�س�رة البن  والبن. تت�سح عالقُة  الآب  والروح وبني 

نه عندما كان البن على  )ي�حنا 16: 7( على �سبيل املثال. وميكننا الق�ل اإ

ال�سماء، فقد  الآن والبن يف  اأما  وح متمركًزا. 
ُّ
الر  

َ
الأر�س، فقد جعل ح�س�ر

ا. 
ًّ
ا عاملي

ً
 البن ح�س�ر

َ
 ح�س�ر

ُ
جعل الروح

ا باملكان والزمان يف حياته الأر�سية، لكن �سع�ده 
ً
د

َّ
ا حمد

ً
كان البن دائم

ممكًنا.  ا 
ً
اأمر مكانية  اأو  زمنية  ع�ائق  اأيُة  حتده  ل  الذي  الروح  اإتيان  جعل 

 .
ٍ
دائمة  

ٍ
�سعبه ب�سفة كل  مع  يك�ن  اأن  الروح  الآن من خالل   

ُ
البن ي�ستطيع 

ون�ستطيع كلنا اأن نك�ن فيه وه� فينا. 

البارقليُط�ض: 

 .)parakletos( البارقليط�س  ه�  الروح  ي�حنا اأن  ب�سارة  يف   
ُ
البن يعلن 

واملعنى احلريف لهذه الكلمة ه� »املدع� اإىل جانبنا« وميكن ترجمتها اإىل 

 )Comforter( ي
ِّ
د )Counsellor( اأو امُلعز

ِ
ع )Advocate( اأو امُلر�س

ِ
امُلداف
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د. نرى 
ِ
ر�س

ُ
اأو املعني )Helper( اأو ال�سفيع )intercessor( اأو الذي يعني وي

ذلك يف )ي�حنا 14: 15 – 18، 25 – 27 و15: 26 – 27 و16: 7 – 15(. 

»اآخر«  تعني  التي   »allos« الي�نانيةَ  الكلمةَ  )ي�حنا 14: 16(  ي�ستخدم 

 على اأن الروح لي�س 
ُ
ولي�س »heteros« التي تعني »بدياًل«.  وهكذا اأكد ي�س�ع

اآخر خمتلًفا عنه بل اآخر مطابًقا له. عندما نتفر�س يف البن، ميكن اأن نفهم 

 البن. 
َ
الروح، وعندما ن�ستمع اإىل الروح، ن�سمع �س�ت

د 
ِ
ع

َ
اأكرث فاأكرث. يف هذا العدد، ي ي�ؤكد )ي�حنا 14 : 18( على هذه احلقيقة 

الروح  اإر�سال  خالل  ومن  يف  اإليهم  �سياأتي  نف�سه  ه�  باأنه  تالميذَه   
ُ
ي�س�ع

القد�س. 

يبدو اأن الله �سمح لكلٍّ من م��سى واإيليا )اللذين كانت لهما م�سحٌة خا�سة 

اأن ينقال هذه امل�سحةَ ملن خلفهما يف القيادة. نقراأ عن  من الروح القد�س( 

 واألي�سع يف 
ُ
ذك يف )تثنية 34: 9( و)2 مل�ك 2: 9 – 15(. وهكذا ا�ستمر ي�س�ع

 .
ٍ
 م�سابهة

ٍ
خدمة م��سى واإيليا مب�سحة

مح لي�س�ع )املم�س�ح بالروح بال حدود( اأن ينقل م�سحتَه 
ُ

بنف�س الطريقة �س

خللفائه املختارين حتى يكمل�ا اإر�ساليته. وهذا يعني اأن العالقة بني الروح 

الي�م  بها  ونخدم  نحيا  التي  الطريقة  على  ت�ؤثر  مهمة  نتائج  لها  والبن 

كتالميذ.

الطريقة  بنف�س  الآن  يعمل  الروح  اأن  تعني  والبن  الروح  بني  العالقة  اإن 

التي عمل بها البن يف اإر�ساليته على الأر�س. 
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ا  اأي�سً البارقليُط�س  للب�رشية وهكذا  الآب  الآِب كعطية  اأتى من   
ُ
البن ♦ 

)ي�حنا 3: 16 و5: 43 و16: 28(. 

 
َ
الروح  

ُ
البن اأر�سل  ا  واأي�سً له.  كممثٍل  العامل  اإىل   

َ
البن اأر�سل   

ُ
الآب ♦ 

با�سمه )ي�حنا 5: 43 و14: 26(. 

 �سيبقى مع التالميذ 
ُ
 بقي مع التالميذ واأر�سدهم. وهكذا الروح

ُ
البن ♦ 

و�سري�سدهم )ي�حنا 14: 16 - 18(. 

�سيق�د  �سخ�سه احلق، وهكذا  لأنه ه� يف  ؛  م تالميذَه احلقَّ علَّ  
ُ
البن ♦ 

 17 )ي�حنا 14: 6،  ي�س�ع  عن  احلق  كل  ىل  اإ التالميذَ  احلقِّ   
ُ
روح

و15: 26 و16: 13(. 

 بنقل ر�سالته اإىل 
َ
د الآب

َّ
ىل نف�سه، لكنه جم  اإ

َ
 مل يجذب النتباه

ُ
البن ♦ 

ا لن يتحدث ب�سلطانه بل �سياأخذ فقط ما   القد�س اأي�سً
ُ
الب�رشية. والروح

لالبن ويعطيه للعامل )ي�حنا 8: 28 و12: 28 و16: 14 و17: 4(. 

)ي�حنا 8: 14 ♦  لي�س�ع  �سي�سهد   
ُ
الروح وهكذا  لالآِب،  �سهد   

ُ
البن

و15: 26 - 27(. 

ا بالن�سبة للم�ؤمنني فقط، 
ًّ
ا عاملي

ً
 البن ح�س�ر

َ
الروح القد�س ل يجعل ح�س�ر

 كي 
ُ
ا بالن�سبة لغري امل�ؤمنني يف العامل. لقد اأتى ي�س�ع لكنه يفعل ذلك اأي�سً

ىل التائهني واملجروحني. ويعلِّمنا )ي�حنا 15: 26 – 27( اأن الروح  ي�سل اإ

اأتى كي ي�سهد للعامل ولكي ميكن التالميذ من ال�سهادة للعامل. 

 
ٍ
خطية على   

َ
النا�س ت  �سيبكِّ الروح  اأن  )ي�حنا 16: 8 – 11(  ي�رشح  كذلك 

ا؛ حيث اإنه ه� نف�س ما 
ً
 وعلى دين�نة. لكن هذا لن يك�ن اإعالًنا جديد

ٍّ
وعلى ِبر

ا. نرى ذلك على �سبيل املثال 
ً
كان ي�س�ع يفعله خالل خدمته الأر�سية متام

يف )ي�حنا 9: 35 – 41(. ميكننا يف ال�اقع اأن نق�ل اإنه: 
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الروح  يقبل  اأن  �سريف�س  هكذا   
َ
البن يقبل  اأن  العامُل  رف�س  كما  ♦ 

)ي�حنا 1: 10 – 11 و14: 17(.

اأخرب  لأنه  واملعار�سة  الكراهية  من  خلفية  على   
ُ
البن �سهد  كما  ♦ 

 )ي�حنا 7: 7 
ُ
ب بها، هكذا �سيفعل الروح

َّ
رح

ُ

ِ
 باحلقيقة غري امل

َ
النا�س

و16: 8(.

روح البنوة: 

م�سدر  ه�  القد�س  الروح  كان  بالروح.  هي  بكاملها  ي�س�ع  خدمة  كانت 

حياته وق�ته وم�ساعره. على �سبيل املثال: 

 .)  بالروح – )ل�قا 10: 21 ♦
ُ
تهلل ي�س�ع

 .) اأخرج ال�سياطني بالروح – )متى 12: 28 ♦

.) م بالروح – )اأعمال الر�سل 1: 2 ♦ علَّ

) ه بالروح – )عربانيني 9: 14 ♦
َ
بذل نف�س

بالـروح  ال�ســرير  قب�سـة  فـي  ال�اقعـني  كلَّ  و�سـفى  ا 
ً
خـري �سـنع  ♦ 

)اأعمال الر�سل 10: 38(.

التي  الطريقة  بدرا�سة  نق�م  لنا.  وا�سحًة  تك�ن  اأن  يجب  الأم�ر  هذه  كل 

 يف ـ ومن خالل ـ الروح يف كلٍّ من »معرفة الروح« و»اخلدمة 
ُ
خدم بها البن

ىل الله«.   امُلنقادة بالروح« و»ال�ستماع اإ

ا على البن على امل�ست�ى الأ�سا�سي من بن�ته ذاتها. نرى   اأي�سً
ُ
اأثر الروح

يف كتاب »معرفة الآب« اأن بن�ة ي�س�ع تختلف عن بن�تنا. على �سبيل املثال، 

ا ابن الله  د ي�س�ع بق�ة الروح القد�س بينما نحن مل ن�لد هكذا. وه� اأي�سً
ِ
ل

ُ
و

ي فقط.  بال�ستحقاق بينما نحن اأبناء الله بالتبنِّ
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 باعتباره البن امل�سياوي لله وجعل 
َ
لكن امتالك الروح ه� ما ف�سل ي�س�ع

 يعلن من ال�سماء عند معم�ديته اأنه »ابني احلبيب«. وكان با�ستطاعة 
َ
ال�س�ت

 
ُ
 »اأبا«. وكان ه� ال�حيد الذي ف�سله الروح

َ
ي�س�ع كالبن احلبيب اأن يدع� الله

ل لدى الله الذي ميكن اأن يدع�ه بهذه الطريقة؛ لأن املم�س�ح 
َّ

كالبن املف�س

ه� وحده الذي يتمتع بعالقة البن�ة احلميمة هذه مع الله الآب. 

 من اأجلنا. ومن خالل الروح، 
ُ
هذه بالتاأكيد هي البن�ة التي اأوجدها البن

 
ُ
لنا الروح

ِ
دخ

ُ
 من معرفة الآب باعتباره »اأبا«. ومن خالل البن، ي

ُ
ننا البن ميكِّ

ننا من اأن ن�رشخ: »اأبا« يف عائلة الله. نرى  مع امل�سيح يف بن�ة الله، وميكِّ

هذه احلقيقة يف )رومية 8: 14 – 17( ونتناولها يف كتاب »معرفة الآب«. 

 ابن الله 
َ
ننا منلك روح هذا ه� امتيازنا الرائع ومكانتنا الفائقة كم�ؤمنني. اإ

ننا من النطق ب�رشخة العائلة. وقد قيل بحق اإن  مما يجعلنا اأبناء الله وميكِّ

كلَّ الأخبار ال�سارة ميكن اأن ُتختزَل يف هذه الكلمة ال�احدة »اأبا« ـ وهذا ه� 

عمل روح البن�ة.

روح اخلدمة: 

اأن ي�س�ع  اأن )مرق�س 14: 35 – 36( يعلن  راأينا يف كتاب »معرفة الآب« 

 بكلمة »اأبا« عندما كان ينتظر يه�ذا يف ب�ستان جث�سيماين 
َ
كان يخاطب الله

واأمامه ظل ال�سليب. كما نتناول خليفة اخلال�س املثلث الذي يتحدث عنه 

نح�  »اأبا«  ه 
ُّ

ت�ج اأن  ونرى  و)مزم�ر 89: 19 – 20(  )اإ�سعياء 63: 7 – 16( 

ن قب�َل اآلم وت�سحية ال�سليب. 
َّ
الآب يت�سم

على عك�س مل�ك العهد القدمي الذين كان�ا يطمح�ن اإىل لقب »ابن يه�ه«، 

 ثقًة كاملًة يف اأبيه حتى عندما كان ذلك يعني م�اجهة اخليانة 
ُ
اأظهر البن
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ن ذلك ت�سحيًة واأمًلا عظيمني. اإن البن�ة بالن�سبة 
َّ
وال�سليب، وحتى عندما ت�سم

ح من الروح عند معم�ديته 
ِ
�س

ُ
لالبن مل تكن منف�سلًة عن اخلدمة؛ وذلك لأنه م

لكي يك�ن اخلادم املتاأمل، وكذلك لكي يك�ن امل�سيا امللك. 

 على ي�س�ع عند معم�ديته، فقد 
ُ
نقراأ يف )مرق�س 1: 10( اأنه عندما نزل الروح

نزل »على هيئة حمامة«. ولهذا دللة كبرية حيث يق�ل )لويني 5: 7 – 10( 

مها الفقراء، واحلمامة هي الطائر 
ِّ
اإن احلمامة هي ذبيحة خطية مقب�لة يقد

ما 
َّ
قد وي��سف  مرمي  اأن  كذلك  نعرف   .

ٍ
كذبيحة بتقدميه  ح 

َ
�سم

ُ
ي الذي  ال�حيد 

 للرب. 
َ
ما ي�س�ع

َّ
فرخي حمام يف الهيكل عندما قد

للخدمة  لكن  ثانيًة،   
ُ
ي�س�ع �س 

ِّ
ُكر الأردن عندما  اأخرى يف  ظهرت حمامٌة 

ـ  ي�نان  ل 
ِ
اأُر�س »ي�ناه«.  هي  حمامة  تعني  التي  العربية  الكلمة  املرة.  هذه 

 كي ينادي بالت�بة ويخلِّ�س اخلطاةَ. 
ٍ
 بعيدة

ٍ
 وثنية

ٍ
ال�سيد حمامة ـ اإىل مدينة

وقد ق�سى ثالثةَ اأياٍم يف بطن ح�ت قبل »قيامته«. 

 على البن، فقد كان يعلن دع�ةَ البن 
ٍ
 مثل حمامة

ُ
لذلك، عندما نزل الروح

لكي يخلِّ�س  بالت�بة واملدع�  للكرازة  املدع�  املتاأملِّ  اخلادم  كي يك�ن ه� 

ا مثل 
ً
اخلطاةَ ومي�ت ويق�م بعد ثالثة اأيام. كان على البن اأن يك�ن مطيع

�س�ف  ي�نان.  ر�سالية  اإ من  ا 
ً

جناح اأكرث  خدمته  اإر�سالية  و�ستك�ن  ي�نان. 

؛ لأن روح اخلدمة قد حل على البن.  تخُل�س نين�ى ويخُل�س الكلُّ

املم�س�حة.  خدمتنا  حياة  على  ال�اقعية  تاأثرياتها  ا  اأي�سً احلقيقة  لهذه 

اإىل الثقة يف الله يف ظالم وحزن   بروحه، فه� يدع�نا 
ُ
دنا البن

ِّ
عندما يعم

ب�ستان جث�سيماين اخلا�س بنا واإىل طاعته عندما يك�ن بنا ميٌل نح� �سل�ك 

طريق اأ�سهل. يتكرر ورود هذه الفكرة يف العهد اجلديد. على �سبيل املثال: 
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( اأنه عندما تاأملَّ امل�سيحي�ن الأوائل  ي�سجل )اأعمال الر�سل 4: 29 – 31 ♦

ال�سجاعة  اأجل  من  و�سلُّ�ا  اأ�سدقائهم  اإىل  رجع�ا  امل�سيح  اأجل  من 

 الذي 
ُ
واملجاهرة )ولي�س من اأجل اأمنهم و�سالمتهم( فتزعزع املكان

كان�ا فيه وامتالأوا من الروح القد�س. 

اأن الروح ه� من �سهد لب�ل�س   ) ي��سح )اأعمال الر�سل 20: 22 – 23 ♦

ه 
َ
ده كي يقبل م�سري

َّ
اأن ال�سجن واملعاناة ينتظرانه يف اأور�سليم وقي

هذا. 

اآلم  لختبار  يدع�نا  الروح  اأن  ( على  ♦ 16 – 13 :4 بطر�س   1( ي�ؤكد 

امل�سيح. 

روح ال�سهادة: 

زت بالأمل 
َّ
اأ�سارت احلمامُة عند معم�دية ي�س�ع اإىل خدمة ي�نان التي متي

اإىل �سهادة ي�نان امل�ؤثرة. ظهرت احلمامة لأول  واملعاناة، واأ�سارت كذلك 

ا على 
ً
مرة يف الكتاب املقد�س يف )تك�ين 8: 1 – 12(، وبعدها كانت �ساهد

خليقة الله اجلديدة واحلياة اجلديدة لعائلة ن�ح يف ظل وع�د الله بالربكة 

وال�فرة. 

 ال�سهادة على البن يف الأردن على هيئة حمامة، وبعدها مبا�رشًة، 
ُ
حل روح

نف�س  )ل�قا 4: 18(. حدث  الروح. نرى ذلك يف  بق�ة  ال�سهادة   يف 
ُ
البن بداأ 

الأمر مع التالميذ بعد اأن اأخذوا م�سحة الروح ب�ا�سطة البن ي�م اخلم�سني. 

نة من ح�ايل 120 من التالميذ 
َّ
 قلقة مك�

ٍ
 اأعمال الر�سل مبجم�عة

ُ
يبداأ �سفر

 كي ي�سلُّ�ا. لكن ال�سفر ي�ستمر يف احلديث 
ٍ
ة

َّ
غري املتعلِّمني جمتمعني يف علي

ال�سه�د  من  جمم�عًة  اخلائفة  اجلماعة  هذه  اأ�سبحت  كيف  وي�سف  عنهم، 

اأن يقف�ا يف وجه املعار�سة العنيفة وال�سطهاد  الأق�ياء الذين ا�ستطاع�ا 
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الإمرباط�رية  اأرجاء  كل  يف  مزدهرًة  كني�سًة  �س�ا 
َّ
اأ�س وكيف  القا�سي، 

الرومانية. 

 ال�سهادة يف كل �سفحة من �سفحات �سفر اأعمال الر�سل؛ 
َ
ميكننا اأن نرى روح

وينال�ن  الإميان  اإىل  ويهتدون  ويخُل�س�ن  �سفَ�ن 
ُ
ي  

ٌ
اأنا�س هناك  كان  حيث 

ا 
ً
 رائعني لالبن امُلقام. وق�ة الروح القد�س هي دائم

ٍ
ىل �سه�د ون اإ

َّ
ق�ًة ويتغري

ال�سبب الرئي�سي وراء فاعلية وتاأثري التالميذ. 

نرى يف كتاب »معرفة الروح« اأن ال�سهادة هي اأ�سا�س عمل الروح القد�س. 

ي��سح )ي�حنا 15: 26 – 27( اأن الروح له هدفني عظيمني هما: 

ال�سهادة عن البن.  ♦ 

م�ساعدتنا كي ن�سهد عن البن.  ♦ 

ا يف: 
ً
ب دائم

َّ
دنا )اأعمال الر�سل 1: 8( باأن م�سحة الروح تت�سب

ِ
ع

َ
وي

ا اأق�ى عن البن.
ً
جعل التالميذ �سه�د ♦ 

ا يف تغيري اأكيد. يريد 
ً
ب دائم

َّ
د يف كتاب »معرفة الروح« اأن الروح يت�سب ن�ؤكِّ

هنا نح� القيام باأعماله، واأن 
ِّ
 اأن ميالأنا بق�ة وقدا�سة البن، واأن ي�ج

ُ
الروح

 
َ
ننا من احلياة يف حم�رشه. وه� يريد اأن يفعل كل ذلك حتى نعرف البن ميكِّ

 اأف�سل. 
ٍ
فه لالآخرين ب�س�رة

ِّ
 اأف�سل وُنعر

ٍ
ب�س�رة

الأ�سلي  بهدفه  الأ�سا�س  يف  ترتبط  هذه  العظيمة  الروح  اأعمال  كل  لكن 

ح بالروح 
ِ
�س

ُ
اأنه م اأن ي�س�ع يعلن  الذي ه� ال�سهادة. راأينا يف )ل�قا 4: 18( 

الروح يف  وراء م�سحة  الهدف  نف�س هذا  نرى  امل�ساكني.  يب�رشِّ  لكي  خا�سًة 
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 من الروح القد�س اأو ياأخذوا م�سحتَه، 
ُ

بقية العهد اجلديد ـ عندما ميتلئ النا�س

تبداأ ال�سهادُة امل�ؤثرُة يف العمل. 

و6: 10  و4: 31 – 33  )اأعمال الر�سل 2: 41 – 47  مثل  ن�س��س  ت��سح 

و9: 17 – 28 و10: 44 – 46 و13: 9 – 12 و19: 6 – 20( و)1 ت�سال�نيكي 

وال�سهادة  الله  متجيد  اأن   )12 :1 بطر�س  و)1   )4 :2 و)عربانيني   )8 – 5 :1

لي�س�ع كانا هما النتيجة املبا�رشة لأخذ روح ال�سهادة من البن. 

التب�سري.  على  الكني�سةَ  ز  حفَّ الذي  ه�  القد�س  الروح  اإن  الق�ل  ميكننا 

وذلك  ؛ 
ٍ
تلقائية  

ٍ
ب�س�رة �ساهدًة  كني�سًة  اخلم�سني  ي�م  يف  الكني�سُة  اأ�سبحت 

مثل  ن�س��س  يف  احلقيقة  هذه  نرى  عليها.  حلَّ  قد  ال�سهادة  روح  لأن 

)اأعمال الر�سل 4: 20(. 

ا وندرك اأن الروح ه� روح 
ً
ىل البن�ة واخلدمة وال�سهادة مع عندما ننظر اإ

البن  اأتباع  حياة  يف  للروح  مماثلة  نتائج  روؤية  نت�قع  اأن  فعلينا  ي�س�ع، 

نت  مكَّ الله  ق�ة  اأن  اجلديد  العهد  ي��سح  املثال،  �سبيل  على  املم�س�حني. 

التالميذ من اأن: 

 .) ا لي�س�ع )اأعمال الر�سل 1: 8 ♦
ً
ي�سبح�ا �سه�د

 .) ي�سهدوا عن قيامة ي�س�ع )اأعمال الر�سل 4: 33 ♦

 .) ي�سنع�ا اآيات وعجائب )اأعمال الر�سل 6: 8 ♦

.) يزدادوا يف الرجاء )رومية 15: 13 ♦

 .) ي�سنع�ا اآيات عظيمة وعجائب )رومية 15: 18 - 19 ♦

.) ث�ا ويعظ�ا )1ك�رنث��س 2: 4 - 5 ♦
َّ
يتحد

 .) ات )2ك�رنث��س 6: 6 - 10 ♦ يتحمل�ا امل�سقَّ

.) يفرح�ا يف ال�سعف )2ك�رنث��س 12: 9 ♦
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 .) يتق�وا يف معرفة حمبة الله )اأف�س�س 3: 16 ♦

 .)  بال�سالة )اأف�س�س 6: 10 - 18 ♦
َّ
ي�اجه�ا العدو

.) يعلن�ا الب�سارةَ )1 ت�سال�نيكي 1: 5 ♦

.) ي�سربوا )ك�ل��سي 1: 11 ♦

 .) يت�سارك�ا يف اآلم امل�سيح )2 تيم�ثاو�س 1: 8 ♦

 ي�س�ع« يف حياتنا الي�م 
ُ
 اأن يعمل »روح

ٍ
وهذا يعني اأنه علينا اأن نت�قع بثقة

ا اأبناء   ثقًة عميقًة باأننا حقًّ
ُ
ع اأن يعطينا الروح بنف�س الطريقة. علينا اأن نت�قَّ

ي. علينا اأن نت�قع اأن يدع�نا كي ن�سلك يف طريق اخلدمة ونك�ن  الله بالتبنِّ

 
ُ
ين للم�ساركة يف اآلم البن واأفراحه. علينا اأن نت�قع اأن ير�سلنا الروح

ِّ
م�ستعد

 عن البن بق�ته ال�سخ�سية وبتاأثري فاعليته. 
َ
كي ن�سهد
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اجلزء السابع

االبن واآلب

الثالثة: الآب  الأقانيم  بني  العالقات  ب��سف  الآب«  »معرفة  كتاب  بداأنا 

والبن  الآب  بني  العالقة  على  ذلك  بعد  زنا  ركَّ ثم  القد�س.  والروح  والبن 

وراأينا اأن:

ول  يعمل  ل  اأنه  كما  له.  �سيء  كلَّ  �س 
ِّ
ويكر البن  على  يعتمد  الآب  ♦ 

ه مبعزل عن البن. 
َ
يتحدث ول يبذل نف�س

الآب  م�سيئةَ  يعلن  الذي  البن  مع  بال�سرتاك  �سلطانَه  ميار�س  الآب  ♦ 

ذها.  وينفِّ

 
َ

ن �سخ�س
ِ
عل

ُ
 عن ذاته من خالل البن؛ لأن البن ه� من ي

ِّ
الآب يعرب ♦ 

الآب. 

 يف اجل�هر والطبيعة. 
ٌ
الآب والبن واحد ♦ 

الآب يعمل بال�سرتاك مع البن يف اخلليقة واخلال�س والدين�نة.  ♦ 

العالقة بني الآب والبن هي قلب الب�سارة؛ لأن الأب�ةَ والبن�ة يدلن  ♦ 

كة. 
َ َ
ل واحلياة امُل�سرت

َ
على العتماد املتباد

عالن �سخ�سه واإمتام   على البن من حيث التعبري عن ذاته واإ
ُ

يعتمد الآب

اأن  علينا  لهية.  الإ بالأقانيم  املتعلقة  الق�سة  كل  لي�ست  هذه  اأن  اإل  اأعماله. 

ا
ً
ا اأن البن يعتمد كليًة على الآب ويخ�سع له متام نفهم اأي�سً

البُن ياأخذ هويتَه من الآب: 

ف من خالل عالقته مع البن، 
َ
عر

ُ
راأينا يف كتاب »معرفة الآب« اأن الآب ي
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واأن البن ياأخذ ه�يتَه من خالل عالقته مع الآب. وه� ل يح�سل على هذه 

 من مراحل اإر�ساليته 
ٍ
ا يف كل مرحلة

ً
ا وتكرار

ً
اله�ية مرًة واحدًة فقط بل مرار

دة. 
ِّ
املتفر

ا على 
ً
ا جديد

ً
 واجهها خالل حياته ومماته تاأكيد

ٍ
 يف كل اأزمة

ُ
لقد اأخذ البن

د معرفته لعالقته مع الآب من خالل كل 
ِّ
ه�يته ال�سخ�سية؛ حيث كان يجد

اعرتاف له بـ»اأبا« بق�ة الروح القد�س. 

حتديد الهوية: 

 على مدار التاريخ يف العديد من الجتاهات املختلفة ليكت�سف 
ُ

نظر النا�س

من  هم 
َ
اأنف�س يعرف�ا  كي  الداخل  اإىل  البع�ُس  ينظر  ا.  حقًّ ه�  من  منهم  كلٌّ 

هم من 
َ
اأنف�س ال�راء كي يعرف�ا  اإىل  ال�سيك�ل�جية. واآخرون ينظرون  الناحية 

ه 
َ
ىل اخلارج كي يعرف نف�س خالل املا�سي الذي اأت�ا منه. وفريٌق ثالث ينظر اإ

من خالل اإجنازاته. 

ـ يف  النف�سية والتاريخية وال�ظيفية  ـ  ا 
ً
الثالثة مع هات 

ُّ
الت�ج  

ُ
ي�س�ع ربط 

، لكنه 
ٍ
 عميقة

ٍ
 داخلية

ٍ
 من خالل جتربة

َ
 يعرف الآب

ُ
تعريف نف�سه. كان ي�س�ع

ث اإليه 
َّ
مل يثق يف هذه التجربة ذاتها بل يف حقيقة و�سلطان الآب الذي حتد

من داخل هذه التجربة. 

 يعرف اأن جذوره التاريخية هي الأف�سل والأعمق؛ لأنه 
ُ
كذلك كان ي�س�ع

 
ُ
�سيتحقق من خاللها وعد التي  امللكية  اإ�رشائيل  ن�سل داود ومن �ساللة  من 

الله. لكنه مل يرتبط مبا�سيه اأو برتاث عائلته؛ حيث كان اعتماده الكلي على 

اأبيه ال�سماوي، ولي�س على �ساللته الأر�سية. 
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عاءاته 
ِّ
كما كانت لي�س�ع قائمٌة ط�يلٌة من الإجنازات العظيمة التي تثبت اد

امل�سياوية وذلك كما نقراأ يف )متى 11: 4 – 6( على �سبيل املثال. لكن هذه 

ا لهذه الثقة. لقد نبعت 
ً
ا لثقته يف من ه�، ولي�ست م�سدر

ً
الإجنازات كانت ثمار

 
ُ
اأعمال ي�س�ع من ك�نه البن ولي�ست هي التي جعلت منه البن. اأخرج ي�س�ع

؛ لأنه كان البن املم�س�ح. وكانت 
َ
ال�سياطني، و�سفى املر�سى، واأعلن امللك�ت

ىل هذه اله�ية. كما اأن  خدمته هي طاعته له�يته ولي�ست طريقًة لل��س�ل اإ

ا قبل خدمته لالآب ومع الآب. 
ً
عالقته مع الآب كانت تاأتى دائم

جتربته  خالل  من  كالبن  ه�يته  عطي  اأُ ي�س�ع  اإن  الق�ل  ميكننا  وعليه، 

لي�س فقط من  الله احلي«  ابن  »امل�سيح  اأنه   
ُ
ي�س�ع ر�ساليته. عرف  وتراثه واإ

البن؛  اأنه   
ُ
ا. لقد عرف ي�س�ع اأي�سً  

َ
خالل معرفته لذاته لكن لأنه عرف الآب

 كالآب. 
َ
لأنه عرف الله

ي�سوع يف الهيكل: 

اأب�اه   يف الهيكل عندما غادر 
ُ
يروي )ل�قا 2: 41 – 50( كيف بقي ي�س�ع

اأهمية هذا احلدث يف حقيقة وق�عه يف  اأور�سليم. يكمن جزء كبري من  اإىل 

 اإىل �سن البل�غ اليه�دي. 
ُ
ال�سنة التي و�سل فيها ي�س�ع

الذي  ه�  اأب�ه  ه�  الله  اأن  حلقيقة  ال�سباب  �سن  يف  وه�  دراكه  اإ كان  لقد 

الآب  اأن  اأدرك فجاأًة  الثانية. لقد  اإىل املرتبة  اأب�يه  جعله يحيل عالقتَه مع 

له الأول�ية يف احل�س�ل على انتباهه وولئه وطاعته. وكان على البن اأن 

يك�ن يف ما لأبيه. 

ي�سجل )ل�قا 2: 49( اأول كلمات نطق ي�س�ع بها )وهي مثل كلماته الأخرية 

على ال�سليب يف ل�قا 23: 46( ت�سف عالقته مع الآب. رمبا تك�ن هذه هي 
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ا وحتتل 
ً
ن العالقة مع الآب بالن�سبة لالبن تاأتي اأوًل واأخري طريقة ل�قا لق�ل اإ

كلَّ التفا�سيل يف ال��سط. 

ي�سوع عند الأردن: 

خرج  عندما  معم�ديته.  من  مهم  جزء  ه�  لبن�ته  ي�س�ع  اإدراك  اأن  راأينا 

 عليه. يعلمنا 
ُ
 ونزل الروح

ُ
�س نف�سه لإر�ساليته، حتدث الآب

َّ
 من املاء وكر

ُ
البن

الر�س�ُل ب�ل�س يف )رومية 8: 15 – 17( اأن هناك ارتباًطا وثيًقا بني حدوث 

اإدراك جديد للبن�ة وان�سكاب جديد للروح. 

البن. وترك الأردن  اأنه  ا 
ً
د

َّ
اأدرك جمد البن عندما  اإىل مرياث   

ُ
دخل ي�س�ع

 الروح الذي ه� من حقه ب�سفته 
َ
 يف بن�ته وبداأ يخترب �سلطان

ٍ
 جديدة

ٍ
بثقة

البن. 

)مزم�ر 2: 7 – 8(  يف  ورد  ملا  �سدى  هي  الآب  كلمات  اأن  كيف  راأينا 

كامل�سيا  ي�س�ع  الكلمات  هذه  ف 
ِّ
ُتعر كيف  وراأينا  و)اإ�سعياء 42: 1( 

يف  جاء  ملا  �سدى  هي  الكلمات  هذه  اأن  ا  اأي�سً ندرك  اأن  يجب  واخلادم. 

اإ�سحاق ب�سفته »ابنك وحيدك الذي  )تك�ين 22: 2 – 16( الذي يتحدث عن 

ن الذي   نب�يٌة وا�سحٌة لبٍن �سيك�ن كفارًة. اإ
ٌ
حتبه«. هذه العبارة هي اإ�سارة

الآن ببذله وه�   
ُ

اللحظة الأخرية، ي�سمح الآب  من تقدميه يف 
َ
اإبراهيم اأعفى 

ابنه ال�حيد احلبيب. 

ي�سوع يف الربية: 

تركز رواية ل�قا لتجربة البن يف الربية )ل�قا 4: 1 - 13( على مهاجمة 

عند  عليه  ح�سل  الذي  الإدراك  ذلك  لبن�ته،  اجلديد  ي�س�ع  لإدراك  ال�سيطان 
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ن كنت ابن الله...«  معم�ديته. يبداأ هج�م ال�سيطان الأول والثالث بعبارة »اإ

ث يف الأردن. 
َّ
 ال�س�ت الذي حتد

َ
ى �سدَق و�سلطان

َّ
وهي عبارة تتحد

اأن   
ُ
ال�سيطان اأراد  حيث  البن؛  طاعة  على  ا 

ً
هج�م الأوىل  التجربة  كانت 

طاعة  من  بدًل  للخبز  احتياجه  لت�سديد  اخلا�سة  ق�ته   
َ
ي�ستخدم كي  يغ�يه 

ا على ثقة البن فيما قاله 
ً
كلمات الآب له. اأما التجربة الثالثة فكانت هج�م

قها. 
ِّ
يعد ي�سد لأنه مل  بن�ته  ه لإثبات 

َ
اإغ�اء  

ُ
ال�سيطان له؛ حيث حاول   

ُ
الآب

ليه من دليل.   ما يحتاج اإ
َ
 اأن قفزًة جتريبيًة �ستعطي البن

ُ
ويقرتح ال�سيطان

 حلديث الآب، واأن عليه اأن 
ُ
 على اأنه ل يكفي اأن ي�ستمع البن

ُ
ي�رش ال�سيطان

ا اأنه البن.   حقًّ
ِّ

ي�ستخدم ق�تَه اخلا�سة كي يبني

لكن ي�س�ع ـ وبطريقة رائعة ـ يف�سح كال التجربتني وينت�رش عليهما. تتميز 

العالقة ال�سحيحة بني البن واأبيه بالتكال الذي يتك�ن من الثقة املطيعة 

ول�  ني.  ال�سقَّ كال  يف   
َ
ي�س�ع هاجم  ال�سيطان  اأن  ولنالحظ  ال�اثقة.  والطاعة 

كان ي�س�ع قد ف�سل يف هذه التجربة لكانت كل اإر�ساليته ف�سلت قبل اأن تبداأ. 

يف  ي�س�ع  جتربة  ت�سجيل  ل�قا من  ينتهي  اأن  بعد  يف�سل.  مل  ي�س�ع  لكن 

 على ثقته 
ُ
الربية، ينتقل اإىل و�سف خدمته يف النا�رشة. بعد اأن برهن ي�س�ع

مبا  اآمن  الذي  املطيع  البن  اأنه  من  واثًقا  راأ�سه  م�سقط  ىل  اإ دخل  وطاعته، 

ا�ستقر عليه ر�سا وروح الآب. وبا�ستطاعته  الذي  نه البن  اإ  به. 
ُ

حتدث الآب

 عامًلا اأن الآب معه و�سيكرم ما �سيق�له.
ٍ
الآن اأن يتقدم �سد كل معار�سة

ي�سوع عند التجلي: 

 مرًة ثانيًة 
ُ

ه نح� ال�سليب، اأخربه الآب
ُّ

يف �ساعة قرار البن احلا�سم بالت�ج

م ي�س�ع تالميذه اأنه �سيذهب اإىل اأور�سليم كي يتاأمل ومي�ت.  عن من ه�. علَّ
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يليا ـ  وقد حدث التجلي كتاأكيد من الآب على قراره هذا. اأوًل حتدث م��سى واإ

ا الكلمات التي قالها 
ً
ر

ِّ
 اإليه مكر

ُ
اأي ال�رشيعة والأنبياء ـ لالبن. ثم حتدث الآب

يف الأردن لكن مع اختالفني مهمني. 

اأي   »eklelegmenos« كلمة  اأن  املخط�طات  واأف�سل  اأقدم  لنا  ت��سح 

)ل�قا 9: 35(.  يف  »احلبيب«  اأي   »agapetos« كلمة  حمل  حلت  »املختار« 

اأي »له ا�سمع�ا« حمل عبارة »بك   »autou akouete« وكذلك حلت عبارة

ري كي ي�سري يف طريق الأمل والطاعة )كما اختار ه� 
ِ
�رشرت«؛ لأن ي�س�ع اُخت

ع، و�سلطاًنا 
َ
�سم

ُ
ا يف اأن ي

ً
ا جديد نف�سه ال�سري يف هذه الطريق(، فقد اكت�سب حقًّ

ا بني الرجال والن�ساء. 
ً
جديد

 لتمجيد البن من 
ُ

 لتمجيد الآب من خالل م�ته، اأعد الآب
ُ
وكما اأعد البن

خالل تعريف جديد و�رشعية جديدة لإر�ساليته. الأمر بب�ساطة ه� اأن البن�ة 

 وال��سع يف مكان ال�سلطان. 
ٍ
 مكلِّفة

ٍ
 لطاعة

َ
تعني الختيار

ي�سوع يف الب�ستان: 

 يحزن ويتاأمل يف ب�ستان جث�سيماين، وجد ق�تَه يف اإعادة 
ُ
عندما بداأ ي�س�ع

ورف�س  غ�سب   
َ

كاأ�س ي�رشب  اأن  ي�ستطيع  اإنه  بـ»اأبا«.  عالقته  على  التاأكيد 

 لزالت هي يد اأبيه. 
َ

م له هذه الكاأ�س
ِّ
ودين�نة الله؛ لأن اليد التي تقد

ا 
ً
ي��سح )ل�قا 22: 43( اأن ب�ستان جث�سيماين مل ي�سهد فقط �سالًة وت�رشع

هذا  ق�ة  اإطار  يف  نه  اإ الآب.  من  وتق�يًة  اإعالًنا  ا  اأي�سً �سهد  لكنه  البن،  من 

 م�اجهة اآلمه. 
ُ
الت�ا�سل مع الآب ـ ولي�س �س�اه ـ ي�ستطيع البن
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ي�سوع على ال�سليب: 

)ل�قا 23: 34  يف  ي�سجل  عندما  احلقيقة  هذه  على  ثانيًة  ل�قا مرًة  ي�ؤكد 

 على ال�سليب كانتا 
ُ
و23: 46( اأن عبارتني من العبارات التي نطق بها ي�س�ع

�رشختني لـ»اأبا«. 

البن  لالآخرين حدث من خالل �سالة  الغفران  اأن  الأوىل  العبارة  ح 
ِّ

ت��س

لالآب على ال�سليب. اأما العبارة الثانية )والتي هي �سدى لكلمات البن يف 

الهيكل وه� �ساب( فت��سح اأن البن مات يف �سالم وثقة؛ لأنه يعلم اأن الله 

ما زال اأباه. 

 
َ
ه غري

َ
كان »اأبا« يف الب�ستان ه� الآب الذي يجب طاعته عندما يعلن مطالب

امل�رشوطة. وكان »اأبا« على ال�سليب ه� الآب الذي ميكن ال�ث�ق فيه كليًة 

الة التي 
َّ
للح�س�ل على الراحة التامة والكاملة. لقد اأ�سبحت طاعة البن الفع

، ثقًة �ساكنًة تقبل كلَّ �سيء عند امل�ت. 
ٍ
ت بكلِّ �سيء

َّ
  و�سح

ٍ
اأعطت كلَّ �سيء

ا يجد ه�يتَه وثقتَه باعتباره البن يف 
ً
 كان دائم

َ
ميكننا اأن نق�ل اإن ي�س�ع

ا يف الهيكل ورجاًل على ال�سليب، بل 
ًّ
عالقته مع اأبيه وذلك عندما كان �سبي

ه اإىل 
ُّ

 مر بها �س�اء عند جتربته اأو عند قراره ]بالت�ج
ٍ
 حا�سمة

ٍ
وعند كل حلظة

ه. 
ِ
ه وم�ت

ِ
اأور�سليم[ اأو عند اآلم

 عن الأب�ة والبن�ة. 
ٍ
 يجيبه باإعالٍن جديد

ُ
عند كلِّ حلظة احتياج، كان الآب

 الق�ةَ كي يثق يف الآب ويطيعه. 
ُ
وهذا ه� ما اأعطى البن

البُن يعتمد على الآب: 

ن الآب يعتمد على البن. والآن، نحتاج اإىل  قلنا يف كتاب »معرفة الآب« اإ
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َ
البن ا على الآب؛ وذلك لأن الآب ه� من يعلن  اأي�سً اأن البن يعتمد  معرفة 

ل 
َ
ويجعله معروًفا لدى الآخرين. هذا مثاٌل اآخر على العتماد الإلهي املتباد

ثنا عنه يف اجلزء ال�ساد�س.
َّ
الذي حتد

ي�سهد عن   
ُ

والآب ه وطبيعتَه وق�تَه، 
َ
يعلن ح�س�ر ؛ حيث 

َ
الآب  ميجد 

ُ
البن

ًل بني الآب والبن يف كلمات 
َ
ا متباد

ً
ده. وهذا يعني اأن هناك جمد

ِّ
البِن وميج

واأعمال ي�س�ع. 

ىل ن�سب عمل  اإ اأن ب�سارتي متى وي�حنا متيالن  اأن نالحظ هنا  من املهم 

ىل الآب. ذلك بينما مييل بقيُة العهد  دراك �رش و�سخ�س ي�س�ع والعرتاف به اإ اإ

ىل ن�سب هذا العمل اإىل الروح القد�س.  اجلديد اإ

نفهم من ذلك اأن هناك وحدًة اأ�سا�سيًة بني عمل الآب وعمل الروح؛ فالروح 

بع�سهما  نح�  حمبة  ويف  ا 
ً
مع ت�ا�سل  يف  والبن  الآب  ه�  �سيء  كل  قبل 

كلٍّ  اإىل  الإعالن  عمُل  ب 
َ
ن�س

ُ
ي اأن  ميكن  وعليه،  �سخ�سيهما،  تتخطى  البع�س 

ين. 
َ
د

ِ
ح

َّ
ا مت

ً
ليهما جميع منهما مبفرده اأو اإ

ِرد يف )متى 11: 27( ببع�س التف�سيل يف كتاب »معرفة الآب«؛ 
َ
نتناول ما ي

ب لالبن، واأن املعرفة احل�رشية 
َ
ُتن�س حيث نرى اأن املعرفة احل�رشية لالآب 

ن كالًّ من الإعالن 
ِّ
ب لالآب. وهذه هي العالقة الأ�سا�سية التي ُت�ؤم

َ
لالبن ُتن�س

 
َ
 من خالل عمل البن واأن نعرف البن

َ
واخلال�س. اإننا ن�ستطيع اأن نعرف الآب

من خالل عمل الآب. 

اعرتاف  اأن   
ُ
ي�س�ع ي��سح  حيث  )متى 16: 17(  يف  احلقيقة  هذه  نرى 

بطر�س به كامل�سيا ابن الله ه� عمل الآب ولي�س عمل بطر�س )من املده�س اأن 
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ا لعمل الروح القد�س. ولي�س 
ً
1ك�رنث��س 12: 3 ين�سب اعرتاًفا مماثاًل تقريب

يف ذلك اأي تناق�س؛ لأن الروح الآن ه� الذي ينفِّذ م�سيئةَ الآب على الأر�س 

عالن حق وحمبة ونعمة وق�ة الآب للب�رشية(.  من خالل اإ

)يوحنا 6(: 

عمل  على  كاله 
ِّ
بات )ي�حنا 6: 66-22(  يف  ا 

ً
وتكرار ا 

ً
مرار  

ُ
ي�س�ع يعرتف 

الآب عندما »يقبل النا�س اإليه«. 

ن بع�س   بني »الروؤية« و»الإميان« يف )ع 36( عندما يق�ل اإ
ُ
يقابل ي�س�ع

 الذي 
َ
 على مدار هذا اجلزء الأمر

ُ
النا�س راأوه لكن مل ي�ؤمن�ا به. ي�رشح ي�س�ع

ليه«   �س�ف »ي�ؤمن�ن« به )ع40( و»يقبل�ن اإ
َ
د اإن كان من »يرون« البن

ِّ
يحد

ا اأم ل.  ليه« )ع 65( اأي�سً )ع 44( و»ياأت�ن اإ

باع 
ِّ
ا ـ وراء العرتاف والت

ً
 �سخ�س اإىل ي�س�ع، فهناك دائم

ُّ
عندما ياأتي اأي

ل الآب وهي اأم�ر 
َ
ب

ِ
الب�رشي والتلمذة الب�رشية ـ اختيار واإعالن ومتكني من ق

 ويعلنها. 
ُ
يدركها البن

لكنه  الإن�ساين،  العمل  اأو �سدَق  بالطبع �رشورةَ  الآب  نعمة  ينفي عمُل  ل 

ن اختيار الله ه� وراء الختيار الب�رشي  يه. ميكننا الق�ل اإ
ِّ
له ويق�

ِّ
فع

ُ
ي�سبقه وي

عالن الآب ه� وراء الإميان  اإ ن جذب الآب ه� وراء الإتيان الب�رشي واإن  واإ

الب�رشي وهكذا. 

ليه؛ وذلك لأنه يعلم اأن  قبل اإ
ُ
 بقب�ل كل من ي

ٌ
ي��سح )ع 37( اأن ي�س�ع ملزم

اإقبالهم هذا غري نابع منه اأو منهم بل من الآب. وهذا يعني اأن البن املطيع 

 �ساحب ال�سلطان. 
ُ

 من ير�سلهم الآب
َّ
يقبل كل

143
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الآب. نرى ذلك على  القد�س بنف�س عمل  الروح  ب�سارة ي�حنا قيام  ت�سف 

 معظم علماء الكتاب 
ِّ

�سبيل املثال يف )ي�حنا 3: 5 و6: 63 و16: 15(. يف�رش

املقد�س هذه احلقيقة كدليٍل كتابي اأ�سا�سي على مبداأ التثليث، لكن البع�س 

يق�ل اإن هناك فرًقا بني اإعالن الآب ذي ال�سلطان ل�سخ�ٍس ما وتفعيل نعمة 

الروح لقرار هذا ال�سخ�س. لكن القليلني يعتقدون اأن الآب يعمل على النطاق 

 
ُ
الروح يعمل  بينما  الإلهية  بعنايته  متدخاًل  الظروَف  ئ 

ِّ
يهي اخلارجي حيث 

يجاد انفتاح روحي داخلي.  ا على اإ
ًّ
داخلي

اأن  ال�ا�سح  فمن  الروح،  وعمل  الآب  عمل  بني  الدقيقة  العالقة  كانت  ا 
ًّ
اأي

ليه. ميكننا الق�ُل  عالن �سخ�سه للنا�س واإقبالهم اإ البن يعتمد على الآب يف اإ

د ابنَه ويجعله معروًفا. 
ِّ
ا على الآب كي ميج

ًّ
ا كلي

ً
اإن ي�س�ع يعتمد اعتماد

البُن يخ�سع لالآب: 

الذي  البن  تتم من خالل  الآب  م�سيئة  اأن  الآب«  »معرفة  كتاب  نرى يف 

 
ُ
اأن كل عمل يق�م به البن اإىل معرفة  ذها الأ�سا�سي. والآن، نحتاج  ه� منفِّ

ن البن والآب مت�ساويان يف  ر هذه الأعمال. اإ
ِّ
منا يعتمد على الآب الذي يقر اإ

 اإىل 
ُ
 ط�اعيًة لق�سد الآب. ي�سري هذا اخل�س�ع

ُ
اجل�هر. ومع ذلك، يخ�سع البن

عي ولي�س اإىل خ�س�ٍع له عالقة بال�ج�د.
ُّ
ترتيٍب وظيفي تط�

وهي  ه، 
ُ
اإر�ساد ويظلِّلها  الآب  من  تنبع  اإمنا  ي�س�ع  واأعمال  اأق�ال  كل  اإن 

 
ُ
البن يخ�سع  ق�سده.  وحتقيق  وجمده  �سخ�سه  نح�  الأ�سا�س  يف  هة 

َّ
م�ج

د. 
َّ
 اأو نظاٍم جمر

ٍ
ا كاماًل لالآب ولي�س لقاعدة

ً
خ�س�ع

اأعمال  ا 
ً
دائم هي  النهاية  اإىل  البداية  من  البن  واأعمال  اأق�ال  كل  كانت 

ا ما. ومل يحدث 
ً
ا ما، اأو ع�سي اأمر  افرتا�سً

ُ
ا اأن و�سع البن

ً
طاعة. مل يحدث اأبد
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ًزا مل�سيئة 
ِّ
ا ممي

ً
 اأو ابتدع �سيًئا ما. لكنه كان دائم

ِ
 املبادرة

َ
ا اأن اأخذ زمام

ً
اأبد

 من تلقائية البن وحريته، لكنه كان يف 
ُ
ا لها. مل يحد هذا الأمر

ً
الآب وتابع

 
ٍ
ال�اقع م�سدر هذه التلقائية واحلرية؛ وذلك لأن البن كان ي�ستجيب لكل �سيء

ولكل �سخ�ٍس داخل اإطار عالقته مع الآب. 

الآب هو م�سدر اإر�سالية البن: 

»امُلر�سل«  اأي   »apostolos« ه�  ي�س�ع  اأن  على  اجلديد  العهد  كلُّ  د  ي�ؤكِّ

مها. على �سبيل املثال، يقتب�س 
ِّ
فه بها وعليه اأن يتم  كلَّ

ٍ
من قبل الآب مبهمة

 البن الأ�سا�سي 
َ
ف دافع

ِّ
عر

ُ
)عربانيني 10: 7( ما جاء يف )مزم�ر 40: 8( لكي ي

 الذي يحثه على العمل. 
َ
والق�سد

ل )ي�حنا 6: 38(  ل تكف ب�سارُة ي�حنا عن التاأكيد على هذه احلقيقة. ميثِّ

اأن البن   ال�سيء، وه� 
َ

ها نف�س
ُ
جمم�عًة كبريًة من الأعداد التي تق�ل جميع

جاء من ال�سماء ل ليفعل م�سيئته بل م�سيئة الذي اأر�سله. 

تالميذَه   
ُ
ي�س�ع يدع�  ا، 

ً
تقريب الب�سارة  نهاية  يف  اأي  )ي�حنا 20: 21(  يف 

 لها واأر�سله بها. 
ُ

لهم يف نف�س الإر�سالية التي دعاه الآب
ِ

دخ
ُ
وي

م يف اإر�سالية البن:  الآُب يتحكَّ

اأن  ـ   
ٍ
غريزية  

ٍ
ب�س�رة ـ  يدرك  روماين  مائة  قائد  عن  )ل�قا 7: 8(  يف  نقراأ 

ا �سلطان الآب. 
ً
ي�س�ع ه� رجل حتت �سلطان، وهذا ال�سلطان ه� دائم

يف كل حياة ي�س�ع على الأر�س، كان هناك اإر�ساد �رشي اآمر م�ستمر �سخ�سي 

ل كلَّ قراراته. ونتيجًة لذلك، كانت م�سيئة البن وكلماته واأفكاره واأفعاله  �سكَّ

ا مل�سيئة الآب وكلماته واأفكاره واأفعاله. 
ً
خا�سعًة دائم
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ِّ

 خا�سة يف ب�سارة ي�حنا. يعرب
ٍ
اأخرى، تت�سح هذه احلقيقُة ب�س�رة ومرًة 

ح اأن البن ل يفعل 
ِّ

، حيث ي��س
ٍ
 من�ذجية

ٍ
)ي�حنا 5: 19 – 20( عنها بطريقة

 يفعله. هذه احلقيقة لي�ست 
َ
ا ما يرى الآب

ً
ا �سيًئا من عنده، بل يفعل دائم

ً
اأبد

زت 
َّ
متي التي  الي�مية  ي�س�ع  حلياة  حي  و�سف  لكنها  ا،  جافًّ ا 

ًّ
له�تي مبداأً 

باخل�س�ع، وهي حياة ل ميكن اأن تك�ن هكذا اإل من خالل ال�سالة. نتناول 

»�سيف  �سل�سلة  من  الفعالة«  »ال�سالة  كتاب  يف  امل�سلِّي  ي�س�ع  خ�س�ع 

الروح«. 

الآب هو ُم�ستَقبِل اإر�سالية البن: 

�ستَقِبل اإر�سالية البن من منطلقني: الأول، ه� 
ُ
ميكننا اأن نق�ل اإن الآب ه� م

 
َ
اأن عمل البن الكامل يخ�سع حلكم الآب. والثاين، ه� اأن البن يبني امللك�ت

من اأجل الآب، وعندما يكتمل، �سي�سلِّمه له. نرى ذلك يف )1ك�رنث��س 15: 28(. 

د 
ُّ
�ستك�ن اللحظة الأعظم يف حياة البن هي حلظة اأن ي�سع نهايًة لكل متر

 الذي ا�ستعاده كاماًل اإىل الآب. 
َ
�سد الله، وي�سلِّم امللك�ت

 و�سُف الر�س�ل ب�ل�س خل�س�ع وطاعة البن لالآب يف )1ك�رنث��س 15( 
ِّ

يعرب

 يف هذا الأ�سحاح اأن كل �سيء 
ُ

عن فهمه لأول�ية الآب امُلطلَقة. ي�رشح ب�ل�س

الآب من  اإىل  واأن كل �سيء �سيع�د  البداية،  الآب خالل امل�سيح يف  اأتى من 

خالل امل�سيح يف النهاية. اإن كل �سيء ه� من الآب ولالآب من خالل البن. 

ح 
ِّ

 عن هذه الفكرة بب�ساطة اأكرث يف )فيلبي 2: 10(؛ حيث ي��س
ُ

 ب�ل�س
ِّ

يعرب

اأن اعرتاف الكل برب�بية ي�س�ع لن يك�ن ملجد البن بل ملجد الآب. 

دة هي: 
ِّ
ر�سالية البن املتفر يدل هذا على اأن اإ

من الآب الذي ه� م�سدر بدايتها.  ♦ 
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مع الآب الذي ه� �سلطانها امل�ستمر.  ♦ 

لالآب الذي ه� هدفها النهائي.  ♦ 

البُن ي�ستمع لالآب: 

ال لالآب الذي ه� ـ كما ن�ؤكد يف كل �سل�سلة »�سيف 
َّ
اإن خ�س�ع البن الفع

ا من 
ًّ
اًل م�ستمر

َّ
ا فع

ً
الروح« ـ اأ�سا�س بن�ته )وبالتايل بن�تنا( ي�ستلزم ا�ستماع

البن لالآب. 

 عن 
ٍ
 ب�رشية

ٍ
ال�سماوي يف �س�رة الأر�سي بني البن والآب  الت�ا�سُل   

ِّ
يعرب

 
ُ

ه الآب
ِّ
د بني الآب والبن يف الروح. الطريقة التي ي�ج

ِّ
الت�ا�سل الأبدي املتفر

هنا بها، وذلك على الرغم من 
ِّ
 هي نف�س الطريقة التي ي�ج

َ
د

ِّ
 املتج�س

َ
بها البن

اأن هدف اإر�ساد البن يختلف عن الهدف من اإر�سادنا. نتناول هذه احلقيقة 

بتف�سيل اأكرث يف كتاب »ال�ستماع اإىل الله«. 

البُن ي�ستمع من خالل الأحداث: 

 لالبن ما يفعله يف هذا العامل. ل يتم هذا الت��سيح بال�رشورة 
ُ

ي��سح الآب

الب�رشية  الأحداث  �سياق  الأ�سا�س يف  يتم يف  لكنه  روحية،  ى  روؤً من خالل 

التي جتري ح�له يف العامل. 

الرجال  اأن�سطة  وعلى  على عامله  ا 
ً
منفتح كان  ي�س�ع  اأن   

ُ
الب�سائر ح 

ِّ
ت��س

 لالبن ما يفعله. 
ُ

ح فيه الآب
ِّ

والن�ساء ح�له. هذا ه� املجال الذي ي��س

علِّم باأمثال على  ُ
وهذا ه� بالتاأكيد ال�سبب الأ�سا�سي وراء اأن ي�س�ع كان ي

نطاٍق وا�سٍع. من ناحية، ل ترقى ق�س�س املراأة والدينار والعبد ودينه والزارع 

عالن الروحي اخلا�س، لكنها من ناحية اأخرى ـ  ىل م�ست�ى الإ وحما�سيله اإ
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 لالبن 
ُ

ث بها الآب
َّ
ملن له عينان لريى واأذنان لي�سمع ـ هي اللغة التي يتحد

ولكل اأبنائه من خالل البن. 

ا 
ً
 يتكلم به، �سننتهي حتم

َ
ث فقط مبا ي�سمع الآب

َّ
عندما ندرك اأن ي�س�ع يتحد

 هذا 
ِّ

اإىل اأن الآب نف�سه ه� من يتحدث باأمثال »عاملية« ب�سيطة. يجب اأن يغري

الإدراُك الطريقةَ التي نكرز بها ونعلن الب�سارةَ بها. 

ن ي�س�ع اأتى لريى اأن طريقه ه� طريق ال�سليب،  ا ـ اإ
ًّ
ميكننا اأن نق�ل ـ جزئي

وذلك من خالل ردود فعل الأ�سخا�س العاديني ـ وخا�سًة القادة الدينيني ـ 

 الحتياجات والتجاوب الذي لقاه يف قرى اجلليل، 
ُ
ز البن

َّ
جتاهه. وكما مي

ه من خالل 
َ
م ق�سد

ِّ
 ما كان ينتظره يف اأور�سليم، وملاذا �سيتم

ُ
هكذا اأراه الآب

امل�ت والقيامة فقط. 

فلن  فيه،   
ُ

الآب نَا 
َ
الذي و�َسع العاملَ  نعرف  نكن  ذا مل  اإ اأننا  ذلك  من  نفهم 

 اأن يفعله يف العامل من خاللنا. 
ُ

نعرف ما يريد الآب

البُن ي�ستمع للعهد القدمي: 

اليه�دي؛  لل�سعب  القدمية  التقاليد  البن من خالل  اإىل  كذلك   
ُ

الآب حتدث 

لأن هذه التقاليد كانت هي اإطار اأعماله واإعالنه الذاتي لأكرث من األفي عام 

ا 
ً
وتتميم ا 

ً
ا�ستمرار كان  البن  خالل  من  يفعله  اأن   

ُ
الآب اأراد  ما  اإن  ا. 

ً
تقريب

ل ب��س�ح يف العهد 
َّ
، وملا ه� م�سج

ٍ
 ط�يلة

ٍ
ملا كان يفعله يف اإ�رشائيل لفرتة

القدمي. 

على  ا 
ً
تاأكيد ه�  التجلي  عند  يليا  واإ م��سى  مع  ي�س�ع  ت�ا�سل  كان  لقد 
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ت�ا�سله مع »ال�رشيعة والأنبياء« الذي ا�ستمع فيه البن لالآب خالل حياته 

على الأر�س. 

القدمي، لكنه  ا بالعهد 
ً
ع

ِّ
اأن البن كان مت�سب كما ت��سح كلُّ تعاليم ي�س�ع 

 رائعتني »لي�س كالكتبة«.
ٍ
 وحرية

ٍ
عاجله ب�سجاعة

 من خالل ا�ستماعه لالآب يف وعن طريق الأ�سفار املقد�سة اأن 
ُ
اأدرك ي�س�ع

 
ُ

عه النا�س ا ت�قَّ
َّ
ا عم

ً
تتميمه ال�سخ�سي لل�ع�د الكتابية �سيك�ن خمتلًفا متام

يف اأيامه. 

كان   
ٍ
مرة كل  ففي  القدمي؛  بالعهد  مرتبًطا  كان  البن  اأن   

ُ
الب�سائر ت��سح 

دًة �سدى ما ورد يف العهد القدمي. 
ِّ
 يتحدث اإليه، كانت الكلمات تاأتي مرد

ُ
الآب

 اإغراءات اإبلي�س يف الربية، وعندما اأعلن عن اإر�ساليته يف 
ُ
عندما قاوم ي�س�ع

عندما  وحتى  ا 
ً
تذكار يك�ن  كي  ة 

َّ
العلي يف  الع�ساء  �سنع  وعندما  النا�رشة، 

 للعهد القدمي ال�رشمدي 
ٍ
ث على ال�سليب، جاءت كلُّ كلماته كتطبيٍق جديد

َّ
حتد

ليه هي  اإ )اإن معرفة البن لالآب يف العهد القدمي واعتماده عليه وا�ستماعه 

واحدة من الأ�سباب الرئي�سية وراء الرتكيز الكبري ل�سل�سلة »�سيف الروح« على 

كل الأ�سفار املقد�سة القان�نية(. 

اأن  عليهم  كان  وعملَه،   
َ
البن يفهم�ا  اأن  ي�س�ع  ح�ل   

ُ
النا�س اأراد  عندما 

ي�ستخدم�ا ت�سنيفات وتعبريات مثل »ابن الإن�سان« و»امللك�ت« و»امل�سيا« 

 
ٍ
م ب�س�رة

َ
و»ابن داود« و»خادم الله« وهكذا. وهذه كلها تعبريات ميكن اأن ُتفه

طار اأ�سلها يف العهد القدمي وكذلك يف اإطار   يف اإ
َّ

 فقط عندما ُتف�رش
ٍ
�سحيحة

 لها من خالل حياته وم�ته. 
ُ
املعنى اجلديد الذي اأعطاه ي�س�ع
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البُن ي�ستمع يف ال�سالة: 

. لقد كانت 
ٍ
راأينا يف كتاب »ال�سالة الفعالة« كيف كان البن رجَل �سالة

 على الأر�س مع الآب يف ال�سماء، 
ُ
ال�سالُة هي ال��سيلة التي ت�ا�سل بها البن

 مع البن. 
ُ

والتي ت�ا�سل بها الآب

ـ  وخا�سًة ب�سارة ل�قا  عن البن وه� ي�سلِّي لالآب. 
ُ
ا ما تتحدث الب�سائر

ً
غالب

 :
ُ
ى البن على �سبيل املثال، �سلَّ

 .) ا يف ال�سباح – )مرق�س 1: 35 ♦
ً
باكر

 .) يف امل�ساء – )ل�قا 6: 12 ♦

 .) عند عماده – )ل�قا 3: 21 ♦

 .) بعد الكثري من اخلدمة – )مرق�س 1: 35 و6: 46( و)ل�قا 5: 16 ♦

 .) ليلة كاملة قبل اأن يختار تالميذه الثني ع�رش – )ل�قا 6: 12 ♦

 .) على انفراد مع تالميذه – )ل�قا 9: 18 ♦

 .) عند التجلِّي – )ل�قا 9: 28 – 29 ♦

.) بعد الع�ساء الأخري – )ي�حنا 17 ♦

 .) يف جث�سيماين – )مرق�س 14: 32( و)ل�قا 22: 41 ♦

 .) من اأجل بطر�س – )ل�قا 22: 32 ♦

 .) لالأطفال ال�سغار – )متى 19: 13 – 15 ♦

 .) عند �سلبه – )ل�قا 23: 34 ♦

 .) بعد �سلبه – )ل�قا 24: 30 ♦

 .) عند �سع�ده – )ل�قا 24: 50 ♦

 .) بعد �سع�ده – )ي�حنا 14: 16 ♦

نتناول �سالة ي�س�ع النم�ذجية و�سالته ال�سفاعية ال�اردة يف )ي�حنا 17( 

ح عن 
ِ

الة«. لكن �سالة البن عند جبل الزيت�ن ُتف�س
َّ
يف كتاب »ال�سالة الفع

زا كل ت�ا�سل البن مع الآب من خالل ال�سالة. 
َّ
مبداأين اأ�سا�سيني مي
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و)مرق�س 14: 32 – 42(  )متى 26: 36 – 46(  مــــــــــن  كلٌّ  ي��ســـــــح 

باخلطية  لي�س  ـ  بالعرتاف  بداأ  ي�س�ع  ا�ستماع  اأن  و)ل�قا 22: 39 – 46( 

 
ُ
البن  

ِ
ف خحْ ُ

ي مل  ب�ساأنه.  يتمناه  ومبا  به  مير  الذي  بامل�قف  لكن  ـ  بالطبع 

الآب  لرغبة  ث عنه �رشاحًة. ومع ذلك، خ�سع 
َّ
الآب، لكنه حتد اأراده عن  ما 

 م�سيئتَه على م�سيئة الآب بدع�ى اأنه ي�ستطيع اأن 
ُ
وم�سيئته. مل يفر�س البن

يطلب ما يريد. 

 ي�سلِّي 
ُ
ز م�سيئةَ الآب يف ا�ستماعه اإليه، بينما كان البن

ِّ
 ميي

ُ
ثم كان البن

 اأن 
ُ
عَطى له. اأدرك البن

ُ
بحزن عميق، اأدرك اأن ما يطلبه من الآب ل ميكن اأن ي

 ما راأى 
ُ
، لذا فعل البن

َ
 اأن يفعله يتطلب منه اأن ي�رشب الكاأ�س

ُ
ما يريد الآب

العاملَ من خالل   يف �سالته امل�ستمعة يخلِّ�س 
َ
الآب راأى   يفعله، حيث 

َ
الآب

دت م�سيئة البن مب�سيئة الآب.  ذبيحته ه�، وعليه، احتَّ

 ونه�س 
ُ
الآب: انتهى احلزن م�سيئةَ   

ُ
البن »�سمع«  اأن   امل�قُف مبجرد 

َّ
تغري

 يف �سالٍم كي يكمل طريقَه نح� ال�سليب.
ُ
البن

ال�سالة  لالآب يف  لال�ستماع  وقًتا  ح 
ِ
ف�س

ُ
ي ذروة حياته   هنا يف 

َ
البن نرى 

البن  لكن  يق�ل.  ذاهب وماذا  اأين ه�  واإىل  يفعله  اأن   
ُ

الآب يريد  ما  ومتييز 

بنف�س  الآب  اإىل  ي�ستمع  كان  لأنه  جث�سيماين؛  يف  ذلك  يفعل  اأن  ا�ستطاع 

الطريقة يف م�اقف اأقل حدة يف كل حياته على الأر�س. 

البُن يطيع ما ي�سمعه: 

ز »م�سيئةَ الآب اخلا�سة« مل�اقف بعينها من خالل احلياة يف 
ِّ
 ميي

ُ
كان البن

العامل، ومن خالل العهد القدمي، وكذلك من خالل ال�سالة امل�ستمعة. نتناول 

هذه احلقيقة يف كتاب »الإميان احلي«. 
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اأم�ر  كل  يف   
ٍ
بلحظة حلظًة  الآب  واإر�ساد  قيادة  حتت  ي�سري   

ُ
ي�س�ع كان 

ر�ساليته ويف كل معامالته مع النا�س ح�له. وقد كان هذا الإر�ساد  وج�انب اإ

باعه جمم�عة من الق�اعد. هذا ه� 
ِّ
ا من عالقته مع الآب ولي�س نتيجًة لت

ً
نابع

 
ٍ
دة

ِّ
 من خالله احلقَّ واملحبةَ والق�ةَ بطرٍق متفر

ُ
عمل الروح الذي يعطي الله

ب امل�قَف. 
ِ
ُتنا�س

اأن   
ُ

الآب يريد  ما  و�سمع«  »راأى  ي�س�ع  اأن  ا 
ً
وتكرار ا 

ً
مرار  

ُ
الب�سائر ح 

ِّ
ت��س

نة من خالل الروح. نرى يف كتاب 
َّ
 معي

ٍ
 وحلظة

َّ
يفعله اأو يق�له يف مكاٍن معني

ا طريقًة ما اأو ا�ستخدم تقنيًة 
ً
»اخلدمة امُلنقادة بالروح« اأن البن مل يتبع اأبد

الآب يف  اإىل  ي�ستمع  ا 
ً
�سار بح�سب مبادئ روحية ما، لكنه كان دائم اأو  ما 

 اأن يفعله يف تلك اللحظة وذلك املكان. 
ُ

الروح ويرى ما يريد الآب

البُن يعمل مع الآب: 

 يف الب�سائر اأن كلماته هي كلمات الآب واأفعاله هي 
ُ
ح البن

ِّ
ا ما ي�رش

ً
غالب

 يف اجل�هر مع الآب، نرى ذلك يف )ي�حنا 5: 17 
ٌ
اأفعال الآب؛ وذلك لأنه واحد

و14: 10 – 11(. 

الآب يتحدث ويعمل من خالل كلمات واأعمال البن، واأن  اأن  وهذا يعني 

يحمي  الآب  واأن  البن،  ذبيحة  خالل  من  باخلال�س  ويتعامل  يحب  الآب 

د احتياجاتهم من خالل عطايا ونعمة البن وهكذا. 
ِّ
ه وي�سد

َ
اأبناء

 ي�سمع، 
َّ
 من خالل البن اأنه الآب الذي يجعل الأعمى يرى، والأ�سم

ُ
يعلن الله

، والذي يعلن 
َ

الذي ي�سنع اخلال�س الآب  نه  اإ  يق�م. 
َ
 مي�سي، وامليت

َ
والأعرج

 
ُ
 قالها البن

ٍ
 كلماتَه واأعمالَه ويفعلها. الأمر بب�ساطة ه� اأنه ما من كلمة

ُ
البن

اإل وهي كلمة الآب، وما من عمٍل قام به اإل وه� عمل الآب. 
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 اجلديد هي اأن ي�س�ع ه� ال�رشيك الأ�سا�سي 
ُ
من الأ�سا�سيات التي يعلنها العهد

البن  كلمات  اأن  نتذكر  اأن  علينا  الب�رشية.  مع  الله  تعامالت  كل  يف  لالآب 

واخلال�س  اخلليقة  يف  الآب  ق�سد  لفهم  عنها  غنى  ل  مفاتيح  هي  واأفعاله 

والدين�نة. 

يعمالن مًعا يف اخلليقة 

ي��سح )ي�حنا 1: 3( و)ك�ل��سي 1: 15 – 17( و)عربانيني 1: 2( اأن الآب 

يعمل مع ـ ومن خالل ـ البن يف اخلليقة. 

البن ه� اأداة اخللق والهدف النهائي لكل اخلليقة. ول يجب علينا اأن نفكر 

ر العالقةَ بني 
ِّ
يف ـ اأو نتحدث عن ـ عمل الله يف اخلليقة دون اأن نفهم ونقد

�ست اخلليقةَ وحفظتها. يف ال�اقع، ميكننا 
َّ
الآب والبن، تلك العالقة التي اأ�س

 يتعلق بك�ننا الطبيعي. 
ٍ
الق�ل اإن عمل الآب مع البن يحيط بكل �سيء

يعمالن مًعا يف اخلال�ض

ينطبق نف�س الأمر على اخلال�س. اإن ت�ساحلنا مع الآب وا�ستعادة عالقتنا 

مثل  ن�س��س  ت��سح  البن.  وقيامة  وم�ت  حياة  على  كليًة  يعتمد  به 

للخال�س  الله  عمل  اأن  كيف   )19 – 18 :5 و)2ك�رنث��س  )ي�حنا 3: 16( 

يتحرك من ال�احد اإىل كثريين، من مركزه يف امل�سيح اإىل كل الب�رشية. 

ز على �سخ�س امل�سيح وحده اأو �سخ�س الآب وحده كي نفهم  ل يكفي اأن نركِّ

اأن اخلال�س يعتمد  اأن نفهم  ا  اأي�سً حقيقة اخلال�س ونحتفي بها، بل علينا 

على عمل الآب يف ـ ومن خالل ـ البن. 

153
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 من خالل البن، ونعي�س يف 
َ
اإن ق�سد اخلال�س العظيم ه� اأن نعرف الآب

ل التي بينه وبني البن. 
َ
�رشكة معه على غرار عالقة العتماد املتباد

يعمالن مًعا يف الدينونة

لكن  الله،  دين�نة  م�سدر  ه�  الآب  الأخري.  الي�م  على  ا  اأي�سً الأمر  ينطبق 

ويف  الروؤيا  �سفر  كل  يف  احلقيقة  هذه  نرى  الدين�نةَ.  ذ  ينفِّ من  ه�  البن 

)ي�حنا 3: 18-21 و5: 22( و)اأعمال الر�سل 17: 31(. 

الأخري  الي�م  �سيعمالن يف  الآب والبن  اأن  ا  اأي�سً املقد�س   
ُ

الكتاب ح 
ِّ

ي��س

ي��سح  اجلديدة.  والأر�س  اجلديدة  ال�سماء  وتاأ�سي�س  امللك�ت  كمال  اإ على 

الرتكيز  اأن   )28 :15 و)1ك�رنث��س   )11 – 9 :2 و)فيلبي  )اأف�س�س1: 10( 

�سيك�ن على ي�س�ع لكن اأول�ية الآب هي الأعظم.

يعمالن مًعا يف الإعالن 

ع يف العالقة 
َ
�سم

ُ
رى وي

ُ
ن كل جانب من ج�انب طبيعة الله املقد�سة اإمنا ي اإ

 
ُ
بني الآب والبن التي اأُعلنت منذ 2000 �سنة على الأر�س و�سجلها لنا العهد

اجلديد. 

اإطار  يف  الله  يف  التفكري  جمرد  من  اأكرثَ  نفعل  اأن  يجب  اأننا  يعني  وهذا 

ا. ميكننا 
ً
ر معنى عمل الآب والبن مع

ِّ
دة واأن نفهم ونقد

َ َّ
امل�سطلحات املجر

على �سبيل املثال اأن نق�ل اإن: 

دًة، لكنها حمبة عملية ملم��سة 
َّ
لي�ست حمبًة نظريًة جمر الله  حمبة  ♦ 

انف�سل�ا  الذين  ه�ؤلء  وتخلِّ�س  تطلب  كي  البن  �سخ�س  يف  جاءت 

عن الآب. 

ق�ة الله لي�ست قدرًة كليًة عامًة غام�سًة، لكنها الق�ة اخلا�سة التي  ♦ 
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املر�سى  و�سفى  ا 
ً
ب�رش اأ�سبح  عندما  الآب   

َ
�سخ�س  

ُ
البن اأعلن  بها 

 وقام من امل�ت وهكذا. 
َ
ل ال�سليب

َّ
وحتم

حق الله لي�س جمم�عًة من الأفكار، لكنه اأفكار الآب التي انعك�ست يف  ♦ 

�سخ�س وكلمات واأعمال البن. 

ق احلقيقةَ التي يذكرها )متى 11: 27(. 
ِّ
اأن نفكر بهذه الطريقة يعني اأن نطب

 اإل 
َ
وهذه احلقيقة هي اأن الآب دفع كلَّ �سيء ليد البن، واأنه ل اأحد يعرف الآب

 .
َ
 اأن يعلن لهم الآب

ُ
البن وه�ؤلء الأ�سخا�س الذين اختار البن

الإعالن  والبن وه�  الآب  ك بني 
َ َ
�سرت

ُ
اأهم عمل م للحديث عن  الآن  ننتقل 

النهائي عن العتماد الكامل لالبن على الآب وخ�س�عه الكامل له. كما اأن 

الآب ه� املا�سي الذي ياأتي البن منه واحلا�رش الذي يعي�س البن فيه، هكذا 

ال�سليب ه� امل�ستقبل الذي ي�سري البن نح�ه مع الآب. 
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اجلزء الثامن

االبن والصليب

�سح لنا ب�سكل جلي اأن م�ته 
َّ
 لنتعلَّم عن حياة البن، يت

َ
عندما نقراأ الب�سائر

على ال�سليب ه� اأهم حدث مبا ل يقا�س. يف ال�اقع، ميكننا اأن نق�ل اإن ظل 

 من �سفحات الكتاب املقد�س. 
ٍ
ى يف كل �سفحة

َ
ر

ُ
ال�سليب ي

اأ�سبح  وقد  الب�رشي،  التاريخ  يف  حدث  اأهم  ه�  ال�سليب  يك�ن  اأن  يجب 

كتاب  يف  بتدقيق  ال�سليب  ق�سيةَ  نتناول  امل�سيحي.  لإمياننا  ا 
ًّ
عاملي رمًزا 

 ليم�ت، وما الذي 
َ
 البن

ُ
اأر�سل الآب »Salvation by Grace« ونرى ملاذا 

 البن على وجه الدقة.
ُ

حققه م�ت

»معرفة  الآب اخلا�سة يف كتاب  زاوية  ال�سليب من  نتناول كذلك ق�سية 

 بزمامها. كما 
ُ

اأخذ الآب اأن ال�سليب كان مبادرة النعمة التي  الآب« ونفهم 

ي واختباره للحزن. 
ِّ
كان ه� عمله امل�سح

الكتابية  النظرة  الروح«  �سل�سلة »�سيف  الكتابني من  ن�ستعر�س يف هذين 

لل�سليب، ونتناول »ال�س�رةَ الأكرب« للخال�س، حماولني فهم الأم�ر الاله�تية 

؛ حيث 
ٍ
 خمتلفة

ٍ
التي تنط�ي عليها. لكن الب�سائر ت�ستعر�س ال�سليب بطريقة

ـ  الع�ساء الأخري/ احلزن يف 
ُ
تق�دنا اإىل ال�سليب عرب الطريق التي �سلكها البن

الب�ستان/خيانة يه�ذا/ القب�س عليه وحماكمته/ التعذيب وتنفيذ احلكم/ 

القرب واملجد وهكذا. 
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لكن  جافة،   
ٍ
له�تية  

ٍ
كنظرية وال�سليب«  »البن  ق�سةَ   

ُ
الب�سائر تقدم  ل 

م من خالل العديد 
َ
ن جمم�عًة من ال�سخ�سيات وُتفه

َّ
كدراما �سخ�سية تت�سم

من التفا�سيل املهمة. 

 وفعله يف حلظات �رشاعه 
ُ
ل ما قاله البن

ِّ
واأهم من ذلك اأن الب�سائر ت�سج

الأعظم ـ وهذا ه� م��س�ع هذا الف�سل. بح�سب الب�سائر تدور دراما الع�رشين 

�ساعة الأخرية من حياة البن على الأر�س يف اأربعة اأماكن هي: 

العلية. ♦ 

ب�ستان جث�سيماين. ♦ 

دار ال�لية. ♦ 

ى »جلجثة«.
َّ
مكان ي�سم ♦ 

الع�ساء الأخري: 

تبداأ الدراما يف ليلة اأول ي�م من عيد الف�سح. ومن الأم�ر ذات الدللة اأن 

الف�سح مع   
َ
ياأكل ع�ساء الأر�س وه�  الأخرية على  ليلته  البن كان يق�سي 

 كبرية يف منزل اأحد اأ�سدقائه. 
ٍ
ة

َّ
ر�سله يف علي

 
ٌ
يبدو اأنه مل يكن هناك خادم م�ج�د يف تلك الليلة؛ حيث مل يكن هناك اأحد

ا 
ً
 من الر�سل مت�ا�سع

ٌ
ليغ�سل اأرجَل احلا�رشين قبل الع�ساء. كما مل يكن اأحد

 من�سفةَ اخلادم، 
ُ
 كي يق�م بهذه املهمة احلقرية. لذلك، اأخذ ي�س�ع

ٍ
ب�سكٍل كاف

 من الر�سل يف فعله. 
ٌّ
 يف مغ�سل وفعل ما مل يرغب اأي

ً
زر بها و�سب ماء

َّ
وات

ا عن نف�سها من خالل اخلدمة 
ً
 دائم

ِّ
وبعد ذلك، �رشح للر�سل اأن حمبة الله تعرب

بع�سهم  اأحب�ا  هم  اإن  له   
ٍ
كتالميذ عليهم  ف 

َّ
�سيتعر العامل  واأن  املت�ا�سعة، 

 .
ٍ
 مماثلة

ٍ
البع�س بطريقة
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 عن رحيله 
َ
ا منهم �س�ف يخ�نه، واأعلن الكثري

ً
ثم حذر تالميذَه من اأن واحد

مهم عن عمل الروح امل�ستقبلي يف  اهم بالأخبار عن الروح وعلَّ
َّ
ال��سيك وعز

العامل ويف حياتهم. 

عه عليهم 
َّ
وبعد ذلك وبينما الع�ساء م�ستمر، اأخذ رغيًفا و�سكر وق�سمه ووز

و)مرق�س 14: 22 – 24(  )متى 26: 26 – 28(  يف  ال�اردة  الكلمات  قائاًل 

و)ل�قا 22: 17 – 19(. 

عها 
َّ
 ال�سيء مع كاأ�ٍس من النبيذ: �سكر ووز

َ
 نف�س

ُ
بعد انتهاء الع�ساء، فعل ي�س�ع

ن كلمات واأعمال ي�س�ع   اإليه. اإ
ُ

ا ترمز هذه الكاأ�س
َّ
بني التالميذ واأخربهم عم

ي�س�ع قبل حدوثه.   
َ
ا؛ حيث ت�رشح ومتثل م�ت

ًّ
الأخري مهمة جد الع�ساء  يف 

نتناول هذه الكلمات والأفعال يف كتاب »املجد يف الكني�سة«. 

مركزية موت البن: 

ة عند الع�ساء الأخري اأعطت الر�سَل 
َّ
 يف العلي

ُ
الكلمات التي نطق بها ي�س�ع

ُت�سنَع  اأن  ينبغي  اإنها   
ُ
ي�س�ع قال  التي  التذكارية  خدمته  ح�ل  اإر�سادات 

ح اأنها ينبغي اأن حُتيي 
ِّ

بانتظاٍم. كلمات ي�س�ع عن تاأ�سي�س هذه اخلدمة ت��س

ذكرى م�ته الكفاري فقط ولي�س ذكرى ميالده وحياته اأو كلماته واأعماله 

 من اخلدمات التذكارية احلديثة. 
ُ
كما تفعل الكثري

د على الأهمية التي يعطيها ي�س�ع مل�ته اأكرث من كلماته يف  ل �سيء ي�ؤكِّ

الع�ساء الأخري. من ال�ا�سح اأن ي�س�ع يريدنا اأن نتذكره مب�ته على ال�سليب. 

ميان والعبادة  مياننا وعبادتنا، فهما لي�سا بالإ ذا مل يكن ال�سليب ه� مركز اإ اإ

اللذين يريدهما الله. 
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الق�سد من موت البن: 

»غفران  واإىل  جديد«  »عهد  ىل  اإ ت�سري  الذكرى  �ست 
َّ
اأ�س التي  ي�س�ع  كلمات 

 Salvation by« كتاب  يف  بالتف�سيل  التعبريين  هذين  نتناول  اخلطايا«. 

 .»Grace

 مبقت�ساه 
ُ
 ـ اأي اتفاق ملزم ـ مع اإبراهيم، يح�سل اإبراهيم

ٍ
 يف عهد

ُ
دخل الله

د 
َّ
ا. جد

ً
ا عظيم

ً
 عظيمة وعالقة �سخ�سية ون�سل يك�ن جمه�ر

ٍ
كة

َ
ر
َ
على اأر�ٍس وب

 واأ�ساف له بعد اأن خلَّ�س ن�سَل اإبراهيم من العب�دية يف م�رش؛ 
َ
 هذا العهد

ُ
الله

ق 
َّ
ا له، وقد �سد

ً
ا لهم، واأن يجعل منهم �سعب

ً
 باأن يك�ن اإله

ُ
حيث وعدهم الله

على هذا العهد من خالل دم الذبيحة الذي ر�سه م��سى على ال�سعب. 

ي�سنع  �س�ف  ما  ا 
ً
ي�م الله  باأن  اإرميا  النبي  وعد  عام،  األف  ح�ايل  بعد 

يف  ذلك  نرى  للقلب،  ا 
ًّ
ث�ري ا 

ً
وتغيري اخلطايا   

َ
غفران ن 

َّ
يت�سم ا 

ً
جديد ا 

ً
عهد

)اإرميا 31: 31 – 34(. 

 اأن 
ُ
ح البن

ِّ
عند الع�ساء الأخري، وبعد ح�ايل 600 �سنة من وعد اإرميا، ي�رش

اإنه   
ُ
هذا ال�عد على و�سك اأن يتم من خالل �سفك دمه عند م�ته. قال ي�س�ع

 مع الله ل 
ٍ
 جديدة

ٍ
ه يف عالقة عهد

َ
ل �سعب

ِ
دخ

ُ
ذاهب اإىل ال�سليب ليم�ت كي ي

ا. 
ً
تنف�سم اأبد

موُت البن يجب اأن يُقبَل �سخ�سيًّا:

اأحداثها  التي جرت  للدراما  م�ستمعني  اأو  م�ساهدين  الر�سل جمرد  يكن  مل 

 اخلبزَ، لكن 
ُ
الني فيها. لقد ك�رش البن

َّ
ة، لكنهم كان�ا م�ساركني فع

َّ
العلي يف 

، لكن كان 
َ

 الكاأ�س
ُ
كان على الر�سل اأن ياأخذوه وياأكل�ا منه. كذلك �سب البن

عليهم هم اأن ي�رشب�ا منها. 
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يقبلهما  اأن  ]دون  الكاأ�س  وُت�سب  اخلبز   
َ

ك�رش
ُ
ي اأن  ا 

ً
كافي يكن  مل  وكما 

اأن  الر�سل  على  كان  حيث  مي�ت؛  اأن  لالبن  ا 
ً
كافي يكن  مل  كذلك  التالميذ[، 

ا. ولي�س هذا اأكرث مما وعد ي�س�ع به يف 
ًّ
ه قب�ًل �سخ�سي

َ
يقبل�ا م�تَه ونتائج

)ي�حنا 6: 53 – 55(. 

جث�سيماين: 

ى من  عطاء تعليماته للر�سل و�سلَّ  من اإ
ُ
بعد الع�ساء، وبعد اأن انتهى ي�س�ع

ا عرب اأور�سليم حتى و�سل�ا اإىل ب�ستان يقال له »جث�سيماين« 
ً
اأجلهم، �ساروا مع

ا ما كان 
ً
البن غالب اأن  الزيت�ن. نفهم من )ي�حنا 18: 2(  عند قاعدة جبل 

 مع تالميذه. 
َ
يزور هذا الب�ستان

 )4 2  –  3 2  :1 4 ق�س  مر ( و  )4 6  –  3 6  :2 6 متى  ( يف  اأ  نقر

ي�سهروا  اأن  تالميذه  من  ثمانية  من  طلب  البن  اأن  و)ل�قا 22: 39 – 46( 

اأنه   
ُ
ي�س�ع اأخربهم  ويعق�ب وي�حنا.  بطر�س  مع  ه�  ابتعد  بينما  وي�سل�ا 

ا »حتى امل�ت« ثم طلب منهم اأن ي�سهروا معه. ثم ابتعد ه� وحده 
ًّ
 جد

ٌ
حزين

 فيها 
َّ

يف الب�ستان وخر على الأر�س ورفع �سالًة هي ذروة �سل�اته؛ حيث عرب

عن خ�س�عه مل�سيئة الآب، وهي ال�سالة التي تناولناها يف اجلزء ال�سابع. 

خهم عاد ثانيًة لي�سارع 
َّ
ا، وبعد اأن وب

ً
ىل تالميذه ف�جدهم نيام ثم رجع اإ

ا؛ لأنهم مل 
ً
ليهم فيجدهم نيام اإ ا يرجع ي�س�ع  اأي�سً يف ال�سالة. ويف مرتني 

ي�س�ع كان  ن حزن  ل�قا اإ يق�ل  واآلمه.  �رش حزنه  ىل  اإ الدخ�ل  على  يقدروا 

ا لدرجة اأن عرقه كان يت�ساقط على الأر�س كقطرات دم. 
ًّ
ا جد

ً
عظيم

يت�ساءل البع�ُس: »كيف لبن الله اأن يك�ن ماأخ�ًذا هكذا باحلزن والرهبة؟ 



162

معرفة االبن

اإرادة  عن  يحجم  وكيف  عنه؟   
َ

الكاأ�س يجيز  حتى  الله  اإىل  يت�رشع  وكيف 

الله؟« 

نقراأ  كما  بـ«الكاأ�س«  ودين�نته  الله   
َ
غ�سب القدمي   

ُ
العهد ي�سف  ما  ا 

ً
غالب

مثاًل يف )اأي�ب 21: 20( و)مزم�ر 75: 8( و)اإ�سعياء 51: 17 – 22( و)اإرميا 

25: 15 – 29 و49: 12( و)حزقيال 23: 32 – 34( و)حبق�ق 2: 16(. كان 

له  مة 
َّ
املقد الكاأ�س  اأن  يدرك  كان  اأنه  ولبد  املقد�سة،   

َ
الأ�سفار يعرف   

ُ
البن

�سب فقط على الأ�رشار واخلطاة. 
ُ
حتت�ي على نبيذ غ�سب الله الذي ي

د مع اخلطاة لكي يحمل دين�نتَهم. ويف 
َّ

ا ليت�ح
ًّ
 اأنه كان مدع�

ُ
عرف ي�س�ع

 عن 
َ
ه البارة على هذا ال��سع. رمبا يك�ن قد اأراد الرتاجع

ُ
الب�ستان، انقلبت نف�س

ا، لكنه 
ً
نه الدين�نة حتم

َّ
اختبار النف�سال عن الآب والذي علم اأنه اأمر تت�سم

د على الآب ول ع�سيه. اأحداث جث�سيماين، وبعدها اأحداث اجللجثة، 
َّ
مل يتمر

ب�رشية  لأن  ي�س�ع؛  ب�رشية  اجلديد عن  العهد   �س�ر 
َ
اأو�سح تعطينا  التي  هي 

اآلم ال�سليب، لكنه ـ ويف ب�رشيته   عن 
َ
ي�س�ع هي التي جعلته يريد الرتاجع

ا ـ خ�سع لإرادة الآب.  اأي�سً

 ال�سجاعةَ من املالئكة، وَقِبل كلَّ الأم�ر التي ينط�ي عليها م�ُته 
ُ
ا�ستمد ي�س�ع

ا ل�رشبها. 
ًّ
 من يد الآب، وكان م�ستعد

َ
 اأنه �سياأخذ الكاأ�س

ُ
ال��سيك. عرف ي�س�ع

ل 
َ
ب

ِ
 حماكمته من ق

َ
لذلك، انتظر قبلة يه�ذا هادًئا يف الب�ستان، كما انتظر بدء

لة يف )ي�حنا 18: 11(. 
َّ
اليه�د والرومان حتى اإنه نطق بالكلمات امُل�سج

املحاكمات: 

 من العنا�رش املتعلقة مب�ت 
َ
دة ت�سم العديد تقدم الب�سائر الأربع دراما معقَّ

ي�س�ع. 
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ا كمجرٍم؛ لأن تعاليمه 
ًّ
 امل�ت علني

ُ
ذ فيه حكم ُنفِّ اأن البن   

ُ
الب�سائر ت�سجل 

 اأن القادة اليه�د كان�ا 
ِّ

 خطريًة وقالبًة لنظام احلكم، حيث تبني
َ

كانت ُتعترَب

القادُة  لل�رشيعة، بينما كان  رِتم 
ُ

الذي بدا غري حم ا من م�قفه 
ًّ
غا�سبني جد

لطة العليا لقي�رش. 
ُّ
ا لل�س

ً
ي
ِّ
الرومان قلقني من م�قفه الذي بدا متحد

ا ب�سبب البن لدرجة اأنهما 
ً
ا وم�سطرب

ًّ
كان كال الفريقني من القادة قلًقا جد

 
ٍ
 يف حمكمة

ُ
ا غري مقد�س بينهما كي يتخلَّ�سا منه. ح�كم ي�س�ع

ً
اد ال احتِّ �سكَّ

 بتهمة اخليانة. 
ٍ
 رومانية

ٍ
 بتهمة الكفر والتجديف، وح�كم يف حمكمة

ٍ
يه�دية

 .
َ
 امل�ت ك�سخ�ٍس ك�رش القان�ن

ُ
ذ فيه حكم ا ُنفِّ

ً
واأخري

روايتها  يف  والأخالقية  القان�نية  العنا�رش  من  خليًطا   
ُ
الب�سائر م 

ِّ
تقد

ل اأن كالًّ من املحكمة اليه�دية واملحكمة الرومانية 
ِّ
ملحاكمات البن. وت�سج

جراءات قان�نية دقيقة: مت القب�س على ال�سجني وت�جيه التهم اإليه،  اتبعتا اإ

هم. 
َ
ثم مت التحقيق معه ودع�ة ال�سه�د وا�ستج�ابهم، ثم اأعلن الق�ساُة حكم

بت اإليه، 
ِ
لكن الب�سائر ت�رش على اأن البن كان بريًئا من كل التهم التي ُن�س

بالإ�سافة  للعدالة.  ا  اإجها�سً كانت  الق�ساة  اأحكام  واأن  كذب�ا،  ال�سه�د  واأن 

فني   على اأن الع�سكر يف كال املحكمتني مل يك�ن�ا م�ظَّ
ُ
اإىل ذلك، ت�رش الب�سائر

ا خطاة �ساقطني عك�ست 
ً
زين ل يعرف�ن نزاهًة، بل كان�ا ب�رش

ِّ
حك�ميني متحي

هم الداخلي. 
َ
اأعماُلهم اخلارجيُة ف�ساد

 منعزل، 
ٍ
بعيد ك�سخ�ٍس   

ُ
البن الب�سائر، مل يظهر  ا يف 

ً
دائم احلال  وكما ه� 

اإن ق�سة »البن وال�سليب« هي ق�سة  بل ك�سخ�س مندمج بعمق يف عامله. 

ينقذهم  لكي  اأتى  الذين  الهالكني  التائهني  مع  لالبن  ال�ثيق  الت�ا�سل 

ويخلِّ�سهم. 



164

معرفة االبن

م�س�ؤولني  كان�ا  الذين  واجلماعات  الأفراد  من  �سل�سلًة   
ُ
الب�سائر ت�سجل 

 اإن: 
ُ
م�س�ؤوليًة مبا�رشًة عن حماكمات البن وم�ته. تق�ل الب�سائر

اه 
َّ
اإي ا 

ً
م�سلِّم املال،  مقابل  اليه�د  للكهنة  وباعه   

َ
البن خان  يه�ذا  ♦ 

 .
ٍ
بُقبلة

بتهمة  وحاكم�ه  البن  على  بالقب�س  قام�ا  الكهنة  ومعه  قيافا  ♦ 

التجديف، و�سلَّم�ه لل�ايل الروماين. 

 واأر�سله حلاكم اجلليل. 
َ
 ي�س�ع

َ
بيالط�س حاَكم ♦ 

 واأرجعه اإىل بيالط�س ثانيًة. 
َ
هريود�س ا�ستج�ب ي�س�ع ♦ 

مه   يف اأمر احلكم بامل�ت على ي�س�ع، ثم �سلَّ
َ
بيالط�س اأ�رشك اجلم�ع ♦ 

للجن�د الرومان الذين قام�ا ب�سلبه. 

اخلائن:

�سخري�طي لأول مرة يف )متى 10: 4( و)مرق�س 3: 19(  ِرد ذكر يه�ذا الإ
َ
ي

ذَكر يه�ذا يف اآخر قائمة تالميذ ي�س�ع، 
ُ
و)ل�قا 6: 16(. يف كل هذه الأعداد، ي

وي��سف باأنه التلميذ الذي �سيخ�ن ي�س�ع. 

علَم م�سبًقا اأن يه�ذا �س�ف يخ�نه، 
َ
نفهم من ب�سارة ي�حنا اأن ي�س�ع كان ي

 
ُ
�سه ال�سيطان

َّ
واأن »م�سريه ه� الهالك« واأنه قام بهذا العمل فقط بعد اأن حر

ودخله. نرى ذلك يف )ي�حنا 6: 64، 71 و13: 2، 11، 27 و17: 12(. 

اأن  حقيقة  البن.  م�ت  م�س�ؤولية  من  يه�ذا  يعفي  ل  هذا  كل  لكن 

ي�سري  ولذلك  فعل.  فيما  ا 
ًّ
يكن حر اأنه مل  تعني  ل  بها،  �ؤ 

ُّ
التنب قد مت  خيانته 

ه. كان ي�س�ع يعترب يه�ذا م�س�ؤوًل عن اأعماله. 
ِّ
)اأعمال الر�سل 1: 18( اإىل �رش

 ليه�ذا. 
ٍ
 اأخرية

ٍ
كما جاءت كلمات ي�س�ع يف )ي�حنا 13: 25 – 30( كمنا�سدة

م ما ورد يف )مزم�ر 41: 9(. 
َّ
لكن يه�ذا رف�س منا�سدةَ ي�س�ع، وبالتايل، مت
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ي�سجل  ثم  و)متى 27: 3 – 10(.  )مرق�س 14: 21(  يف  يه�ذا   
ُ
ي�س�ع اأدان 

ه بيديه. 
َ
)اأعمال الر�سل 1: 16 – 20( بعد ذلك اأن يه�ذا اأدان نف�س

ا ان�سم 
ً
ب

ِّ
ا متع�س

ًّ
يعتقد بع�ُس دار�سي الكتاب املقد�س اأن يه�ذا كان وطني

اإما نتيجًة خليبة  �رشائيل من الرومان، وقد خانه  اإ ىل ي�س�ع بهدف حترير  اإ

اأخرى تق�ل اإن   ما. لكن هناك جمم�عًة 
ٍ
جرِبه على فعل �سيء

ُ
اأو لكي ي اأمله 

ا 
ًّ
ا اأخالقي

ً
ما ي�سجله )ي�حنا 12: 3 – 8 و13: 29( يثبت اأن يه�ذا كان فا�سد

 حقيقة 
ُ
ل الب�سائر

ِّ
ا كان دافع يه�ذا، ت�سج

ًّ
ا باأهداف �سيا�سية. اأي

ً
ولي�س مدف�ع

 مقابل ثالثني من الف�سة. 
َ
اأنه خان ي�س�ع

 
ُ
البن م  علَّ ـ  )ل�قا 16: 13(  يف  نقراأ  كما  ـ  ب�سه�ر  اخليانة  حادثة  قبل 

اأتى  وعندما  ا. 
ً
مع واملاَل   

َ
الله يخدم  اأن  ي�ستطيع  اأحد  من  ما  اأنه  تالميذَه 

امل�قف احلا�سم، اختار يه�ذا املاَل )كما لزال العديد من التالميذ يفعل�ن 

 اإىل امل�ت على ال�سليب. 
َ
الي�م( وهكذا اأ�سلم البن

الكهنة: 

 على مدار خدمته العلنية. وعلى 
َ
 اأن البن اأزعج القادةَ اليه�د

ُ
ح الب�سائر

ِّ
ت��س

الرغم من اأن البن بدا لهم وقد اأخذ مكانة املعلِّم، اإل اأنهم كان�ا يعلم�ن اأنه 

.
ٍ
 اأو تدريٍب اأو �سلطة

ٍ
الت

ِّ
ل ميلك اأيةَ م�ؤه

وك�رش  ال�سمعة،  ئي 
ِّ
�سي اأنا�ٍس  مع  واختلط   ،

ُ
ال�سيام وجب  حني  احتفل  لقد 

الفري�سيني  وانتقد  الأقدمني،   
َ
تراث ورف�س  فيه،   

َ
النا�س �سفى  حيث   

َ
ال�سبت

اهم باملرائني، واأعطى ت�رشيحات مثريًة للغ�سب عن ك�نه 
َّ
عالنيًة وا�سًفا اإي

كاأبيه وحتى عن  الله  د مبعرفة 
َّ
يغفر اخلطايا ويتفر ال�سبت وعن ك�نه  رب 

ًفا. 
ِّ
ا لله. لقد كان البن يف نظر القادة اليه�د جمد

ً
ك�نه م�ساوي
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كان قيافا وروؤ�ساء الكهنة واثقني اأن �رشيعة ي�س�ع هي �رشيعة هرط�قية 

عهم 
ِّ
 العاديني وي�سج

َ
اه واأنه ي�سلُّ النا�س

َّ
 ويتحد

َ
واأن �سل�كه يهني النام��س

اأن  ف�ا ي�س�ع، وكان�ا واثقني 
ِ
�ق

ُ
ي اأن  الكهنُة  اأراد  النقالب �سد قي�رش.  على 

لديهم الأ�سباب ال�سيا�سية والاله�تية والأخالقية التي تكفل لهم ذلك. عندما 

ت�رشيحات  اأعطى   ،
ٍ

جتديف ق�ل  يف  ب�سهادته  ديِل 
ُ
ي وجعل�ه   

َ
البن حاكم�ا 

ا للم�ت.  جتديفيًة عن نف�سه يف نظرهم، وهكذا كان م�ستحقًّ

على الرغم من ذلك ي�سجل )متى 27: 18( و)مرق�س 15: 10( اأن بيالط�س 

 لي�س�ع؛ 
َ
ا اأن القادة اليه�د مدف�ع�ن بح�سدهم. لقد اأرادوا امل�ت

ً
كان مقتنع

ك�ا  ى �سلطتَهم بينما ميتلك ه� �سلطًة لي�ست لديهم. وعندما �سكَّ
َّ
لأنه كان يتحد

ه عليهم. 
ُّ
يف �سلطة البن ـ كما نقراأ يف )مرق�س 11: 28( ـ اأ�سكتهم رد

ي�سف  ال�سلطان.  ق�سية  على  ز  تركِّ ما  ا 
ً
متى غالب ب�سارة  اأن  لحظنا 

متى م�ؤامرتني للق�ساء على البن تنبع كلتاهما من احل�سد: الأوىل، م�سجلة 

يف )متى 2: 13(، عندما اأراد امللك هريود�س اأن يق�سي عليه يف بداية حياته. 

 للق�ساء عليه 
ُ
والثانية م�سجلة يف )متى 27: 20( عندما �سعى الكهنُة اليه�د

ا 
ً
يف نهاية حياته. يخل�س متى يف امل�ؤامرتني اإىل اأن البن كان ميثل تهديد

ل�سلطانهم، ولذلك �سع�ا اإىل قتله.

الوايل: 

يف  لة 
َّ
امل�سج بكلماتهم  البنطي  بيالط�س  ىل  اإ  

َ
البن  

ُ
اليه�د القادُة  اأحال 

 مالحظتني 
ُ
 على جتاهلها. تعطينا الب�سائر

ُ
)ل�قا 23: 2( والتي مل يجروؤ احلاكم

ق بيالط�س يف الق�سية:  مهمتني بينما يحقِّ

ا برباءة ي�س�ع لدرجة اأنه 
ً
 على اأن بيالط�س كان مقتنع

ُ
اأوًل: ت�رش الب�سائر
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له  د  تاأكَّ وقد  عليها.  يحاكمه  واحدًة  علًة  فيه  يجد  ل  اأنه  مرات  ثالث  اأعلن 

)ل�قا 23: 4  يف  ذلك  عن  نقراأ  زوجته.  من   
ٍ
بر�سالة هذا  ال�سخ�سي  اقتناعه 

و23: 13 � 15 و23: 22( و)متى 27: 19(. 

ب امليَل اإىل اأحد اجلانبني؛   على اأن بيالط�س اأراد اأن يتجنَّ
ُ
ا: ت�ؤكد الب�سائر

ً
ثاني

ا اأن   على ي�س�ع لعتقاده باأنه بريء، لكنه اأراد اأي�سً
َ
ب احلكم لقد اأراد اأن يتجنَّ

 القادة اليه�د. 
َ
ب تربئته حتى ل يثري غ�سب يتجنَّ

يف  وظامًلا  عادًل  يك�ن  اأن  يحاول  وه�  بيالط�س   
َ

متلُّ�س  
ُ
الب�سائر ت�سف 

اأن ينقل امل�س�ؤولية  اأنه حاول  ل )ل�قا 23: 5 – 12( 
ِّ
اأوًل: ي�سج ال�قت.  نف�س 

 مبا ه� اأقل من 
َ
اإىل هريود�س، وعندما ف�سل هذا الأمر، حاول اأن ير�سي اليه�د

حكم امل�ت كما ي�سجل )ل�قا 23: 16 � 22(. ثم ي�سف )مرق�س 15: 6 – 15( 

 كال�سجني الذي يريدون اإطالق 
َ
 ي�س�ع

ُ
ى بيالط�س اأن يختار اجلمع كيف متنَّ

 
َ
ا، عندما ا�ستنفذ بيالط�س جميع

ً
�رشاحه يف عيد الف�سح كما هي العادة. واأخري

 
ٍ
حماولته، ي�سجل )متى 27: 24( اأنه عمل على تربئة نف�سه من الأمر ب�س�رة

 .
ٍ
غري مبا�رشة

اإىل امل�ت. كان بيالط�س   
َ
ي�س�ع م بيالط�س  �سلَّ يداه،  اأن جتف  لكن، وقبل 

ي�س�ع،   
َ
�رشاح يطق  اأن  اأراد  اإنه  )ل�قا 23: 20(  يق�ل  حيث  �سعيًفا؛  رجاًل 

ي�ستخدم   .
َ
اجلم�ع ير�سي  اأن  ا  اأي�سً اأراد  اإنه  )مرق�س 15: 15(  يق�ل  بينما 

ب�رشاع  فازت   
َ
اجلم�ع اأن  ح 

ِّ
ي��س كي  ا 

ًّ
ثالثي ا 

ً
تكرار )ل�قا 23: 23 – 25( 

ي�س�ع  و»اأ�سلم  طلب�ه«  »الذي  لهم  وحقق  اأ�س�اتهم«  بيالط�س: »ق�يت  اإرادة 

مل�سيئتهم«. 

علم بيالط�س اأن البن كان بريًئا، وعلم اأن العدالة تقت�سي اإطالَق �رشاحه، 



168

معرفة االبن

ل� حتققت  اأنه �سيخ�رش وظيفتَه  ا  اأي�سً اأنه علم  لكن )ي�حنا 19: 12( ي�سجل 

 
َ
ه، وتغا�سى عن معتقداته، واأر�سل البن

َ
العدالُة. لذلك اأ�سكت بيالط�س �سمري

اإىل ال�سليب. 

اجلنود: 

امل�س�ؤولني  الأ�سخا�س  اأكرث  هم  بيالط�س   
َ
حكم ذوا  نفَّ الذين  اجلن�د  كان 

م�س�ؤوليًة مبا�رشًة عن م�ت البن، لكن من املهم اأن نالحظ اأن عملية ال�سلب 

غري م��س�فة يف اأية ب�سارة. من ال�ا�سح اأن كلمات واأفعال البن كانت اأهم 

بكثري. 

 وا�ستهزاأوا به يف دار 
َ
 ي�س�ع

ُ
اأهان اجلن�د  كيف 

ُ
الب�سائر ومع ذلك، ت�سف 

ا وو�سع�ا اإكلياًل من ال�س�ك 
ًّ
 قرمزي

ً
ال�لية. اأوًل، قام�ا بجلده ثم األب�س�ه رداء

 وع�سب�ا 
ً
ا�ستهزاء له  ثم �سجدوا  يده  على راأ�سه و�س�جلاًنا من اخل��س يف 

وه 
ُّ
عينيه وب�سق�ا على وجهه ولطم�ه على وجهه و�رشب�ه على راأ�سه وحتد

اأ بالذي اعتدى عليه. 
َّ
باأن يتنب

ىل مكان  اإ ه 
َ
 يحمل �سليب

َ
البن الرومانية، جعل�ا  للعادات  وطبًقا  ا، 

ً
واأخري

 يتعرثَّ يف �سريه، 
َ
ا مما جعل ي�س�ع

ًّ
تنفيذ احلكم. لكن ال�سليب كان ثقياًل جد

فريقيا على  اإ ى »�سمعان« من مدينة القريوان يف �سمال 
َ
دع

ُ
ي فاأرغم�ا رجاًل 

حمل ال�سليب عن ي�س�ع. 

 له بع�َس اخلمر املمزوج بزيت 
ُ
ىل اجللجثة، قدم اجلن�د  اإ

ُ
عندما و�سل ي�س�ع

ل يعطينا  اأن ي�رشبه. بعد ذلك  اأمله، لكن ي�س�ع رف�س  امُلر كي يخفِّف�ا من 

و)ل�قا 23: 26 – 33(  و)مرق�س 15: 21 – 25(  )متى 27: 32 – 35( 
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و)ي�حنا 19: 17 – 18( اأية تفا�سيل؛ حيث ل يذكرون اأية مطرقة اأو م�سامري، 

ول ي�سريون اإىل اأي اأمل اأو دماء، يق�ل�ن فقط اإنهم »�سلب�ه«. 

 
ٍ
ب�سفة ق�ساة  كان�ا  اأو  بعملهم  ا�ستمتع�ا  اجلن�د  اأن  على   

ُ
الب�سائر تدل  ل 

ي�سجل  جمرمني.  ثالثة  ب�سلب  الأوامر  بتنفيذ  فقط  قام�ا  لقد  خا�سة، 

ال�سلب،  تنفيذ  اأثناء  م�سم�ع   
ٍ

ب�س�ت ى  �سلَّ ي�س�ع  اأن   )46 )ل�قا 23: 34، 

ا 
ً
اأن واحد )ل�قا 23: 42 – 43(  ل 

ِّ
امل�سرتكني فيه. كما ي�سج ا على 

ً
اأثر وترك 

اإن  )ل�قا 23: 47(  يق�ل  كما  به.  اآمن  ي�س�ع  مع  امل�سل�بني  املجرمني  من 

ا.  قائد املائة امل�س�ؤول عن اجلن�د اآمن ه� اأي�سً

ال�سليب: 

وكانت  ثيابه.  على   
ُ
اجلن�د اقرتع  ال�سليب،  على  ًقا  علَّ ُ

م البن  كان  بينما 

ي�سخرون  اليه�د  القادة  بع�س  كان  كما  بعيد.  من  ت�ساهدنه  الن�س�ة  بع�س 

 
ٍ
 اأن ي�س�ع مبحبة

ُ
ل الب�سائر

ِّ
ه. ت�سج

َ
ع اأن يخلِّ�س نف�س

ِ
قائلني اإن ي�س�ع مل ي�ستَط

 
َّ

ىل ي�حنا ورعاية ي�حنا اإىل اأمه. ثم بعد ذلك، طماأن الل�س اأوكل رعايةَ اأمه اإ

 الذي كان يحت�رش اإىل ج�اره. 
َ
التائب

 ما 
ُ
 على اجللجثة ملدة ثالث �ساعات. ل ت�سجل الب�سائر

ُ
ويف الظهر، حل الظالم

 اأخرى من الكتاب املقد�س تك�سف عن 
ً
حدث لالبن خالل هذه الفرتة، لكن اأجزاء

ذلك، كما نقراأ على �سبيل املثال يف )اإ�سعياء 53: 5 – 6( و)مرق�س 10: 45( 

تيم�ثاو�س2: 5 – 6(  و)1   )13 :3 و)غالطية   )21 :5 و)2ك�رنث��س 

و)عربانيني 9: 28( و)1 بطر�س 2: 24 و3: 18(. 

ك:  ْ �رشخة الرتَّ

ن الظالم يرمز اإىل الظالم الروحي الذي اأحاط بالبن وبلغ  يق�ل البع�ُس اإ
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ل فكرةَ  ن الظالم ميثِّ ذروته يف �رشخته لالآب: »ملاذا تركتني«. كما يق�ل�ن اإ

النف�سال عن الله الذي ه� ن�ر ول ظالم فيه البتة. 

ا 
ً
كان حا�رش الله  اأن  يعتقدون  العك�س؛ حيث  فيق�ل�ن  الآخر  البع�س  اأما 

يعلن عن  ما  ا 
ً
غالب ا كما كان 

ً
 متام

ٍ
 مظلمة

ٍ
�سحابة �سكل  الذبيحة يف  اأثناء 

نف�سه يف �سحابة �ساعة تقدمي الذبائح يف العهد القدمي. 

يف  لة 
َّ
امل�سج بالكلمــــــات   

ُ
ي�ســــــ�ع �ســـرخ  الظلمــة،  انتهـت  عنــــدما 

 ما قال؛ حيث اعتقدوا 
َ
)مرق�س 15: 33 – 34(. اأخطاأ بع�ُس من �سمع�ه فهم

يليا. وعلى الرغم من اأنه من ال�ا�سح اأن ي�س�ع اقتب�س ما  اأنه كان ينادي اإ

ورد يف )مزم�ر 22: 1(، اإل اأن البع�س لزال يت�ساءل عن معنى تلك ال�رشخة. 

ًة 
ِّ

يق�ل البع�ُس اإنها �رشخة ياأ�س، بينما يعتربها البع�ُس الآخر �رشخًة معرب

ك. وهذا  حْ َّ
الرت  ب�سدق عن 

ِّ
 تعرب

ٌ
اأو الن�رش، لكنها �رشخٌة مبا�رشة ال�حدة  عن 

 مقداٍر من الأمل ُف�ِجئ به ي�س�ع. 
َ
ح وج�د

ِّ
ي��س

ىل ال�سليب اأن الآب معه، وذلك على الرغم من  كان البن يعلم حتى ذهب اإ

اأن اأقرب الر�سل اإليه ترك�ه، ي��سح )ي�حنا 16: 32( هذه احلقيقة. اأما الآن 

ا. 
ًّ
فه� مبفرده؛ لأن الآب تركه حرفي

لقد حدث انف�ساٌل حقيقي بني الآب والبن على ال�سليب، 

 
َّ

. عرب
ٍ
 حرة

ٍ
وَقِبل كلٌّ منهما هذا النف�سال الذي حدث ب�سبب خطايانا باإرادة

 عن ترك الآب له باقتبا�س عدد واحد فقط من الأ�سفار املقد�سة ي�سفه 
ُ
ي�س�ع

 .
ٍ
 كاملة

ٍ
مه ه� ب�س�رة

َّ
بدقة وقد مت
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�رشخات العط�ض والنت�سار والإيداع: 

ا 
ً
 بثالث عبارات تلت بع�سها البع�س �رشيع

ُ
بعد ذلك مبا�رشًة، نطق ي�س�ع

وهي: 

اأنا عط�سان.  ♦ 

قد اأُكمل.  ♦ 

يا اأبتاه بني يديك اأ�ست�دع روحي.  ♦ 

ر   �رشخُة العط�س عن �رشيبة املعاناة والأمل الروحي العظيم الذي اأثَّ
ِّ

تعرب

ا. 
ًّ
عليه ج�سدي

م 
َ
كمال عمله. الفعل الي�ناين امل�ستخد  عن متام اإ

ِّ
اأما �رشخة النت�سار، فتعرب

ِرد يف �سيغة الزمن التام، ويعني »قد 
َ
يف هذه اجلملة ه� »tetelestai« وه� ي

 مهمةَ اخلال�س والإنقاذ 
ُ
اأُكمل و�س�ف يك�ن هكذا اإىل الأبد«.  لقد اأكمل البن

التي اأتى من اأجلها، لقد اأمت ما جاء اإىل العامل من اأجله؛ حيث حمل خطايا 

لنا  ولد  كما  كله،  للعامل  اخلال�س  على  وح�سل  الله،   
َ
غ�سب ل 

َّ
وحتم العامل، 

ا بني الله والب�رشية وجعل بركات الغفران 
ً
ا جديد

ً
حياًة جديدًة، و�سنع عهد

متاحًة. 

اأما �رشخة »ا�ست�دع روحي« فتدل على اأن البن كان لديه كامل ال�سيطرة. 

ه 
َ
روح و�سع  لأنه  مات  لكنه  اأ�رشار،  اأنا�س  يد  على  ل 

ِ
ُقت لأنه  البن  ت 

ُ
مي مل 

رادته يف يدي الآب. كانت �سالة ي�س�ع الأخرية مثل �سالة طفل قبل  بكامل اإ

ه كما 
َ
�س راأ�س ا اأن ي�س�ع »نكَّ

ًّ
اأن يذهب اإىل الن�م. يق�ل )ي�حنا 19: 30( حرفي

 .
َ
« وبعدها، اأ�سلم الروح

ٍ
ل� كان يريحها على و�سادة

 عن الله( من 
ِ
ل انف�ساَل اخلطاة  الهيكل )الذي ميثِّ

ُ
ويف احلال، ان�سقَّ حجاب
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ا واأن الدخ�ل اإىل 
ً
اأعلى اإىل اأ�سفل معلًنا اأن الله قد األقى حاجزَ اخلطية بعيد

ا للجميع. 
ً

حم�رشه اأ�سبح الآن متاح

 
َ
 البن

ُ
وبعد ذلك ب�ست وثالثني �ساعة ـ كما راأينا يف اجلزء الرابع ـ اأقام الآب

ا يف القيامة. كانت القيامُة هي اإعالن الآب القاطع عن 
ًّ
اأه علني

َّ
من امل�ت، وبر

ى.
َ
د

ُ
ع �س

ِ
�س

َ
اأن م�ت ي�س�ع على ال�سليب مل ي

حقيقة ال�سليب: 

اأعطى  »Salvation by Grace« ملاذا  كتاب  نتناوله يف  ما  ي�رشح كلُّ 

�س ذكرى ع�سائه الأخري، 
َّ
 اأهميًة كبريًة مل�ته على ال�سليب، وملاذا اأ�س

ُ
ي�س�ع

 .
ٍ
 جميدة

ٍ
 وقيامة

ٍ
 جديد

ٍ
 بعهد

ُ
مه الله

َّ
وملاذا كر

يف  ظاللَها  ونفهم  للخال�س،  الأزلية  الله  خطة  عظمةَ  ا 
ً
جيد نفهم  عندما 

البن   
َ
اأن نفهم حزن  

ٍ
العهد القدمي واإمتامها يف الي�م الأخري، ميكننا حينئذ

 
َ
ه بالأمل لرتك الآب له على ال�سليب، واإعالن

َ
وه� ينتظر يف جث�سيماين، و�سع�ر

متامه خال�سنا الأبدي.  انت�ساره لإ

خطيتنا: 

حقائق  ثالث  ندرك  �س�ف  وال�سليب،  البن  عن  اأكرب  بعمٍق  نفكر  عندما 

دراك مدى فظاعة خطيتنا الب�رشية؛ لأنه  عظيمة عن ال�سليب: اأوًل: �سنبداأ يف اإ

 عن خط�رة اخلطية الب�رشية ك�سليب اجللجثة. 
ِّ

  يعرب
ٍ
ما من �سيء

ىل ال�سليب ب�سبب طمع يه�ذا وح�سد الكهنة وجنب   اإ
ُ
بالطبع مل يذهب البن

بيالط�س الأخالقي، لكنه ذهب ب�سبب طمعنا وح�سدنا وجبننا وكل خطايانا 

ل ق�سا�س هذه اخلطايا واإزالتها 
ُّ
ب على حتم

ِ
الأخرى. ذهب بت�سميمه امُلح
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ا، ل ميكننا بكل تاأكيد اأن ننظر اإىل دراما ال�سليب دون اأن ن�سعر باخلزي 
ًّ
نهائي

احلقيقي من ا�سرتاكنا ال�سخ�سي يف اجلرمية. 

لها 
ُّ
ن مل تكن هناك طريقٌة اأمام الله القدو�س يغفر بها خطايانا غري حتم اإ

بنف�سه على ال�سليب يف �سخ�س البن، فالبد اأن تك�ن خطايانا خطريًة بكل 

البن   للثقة يف 
ٍ
ا�ستعداد اأن ندرك هذه احلقيقة، �سنك�ن على  تاأكيد. مبجرد 

كاملخلِّ�س الذي نحن يف اأ�سد احلاجة اإليه. 

حمبته: 

 اأن حمبة الله لبد واأن تك�ن عظيمًة مبا يف�ق كلَّ فهٍم 
ُ
ا: يعلن ال�سليب

ً
ثاني

 Salvation« ب�رشي. نتناول هذا اجلانب »الإعالين« من ال�سليب يف كتاب

 .»by Grace

الب�رشيةَ مل�اجهة م�سريها. كان من املمكن  اأن يرتك  الآب  باإمكان  كان 

نا، فهذا ه� ما ن�ستحقه قبل كلِّ 
ِّ
 خطيتنا ونهلك ب�رش

َ
اأن يرتكنا لنح�سد ثمار

الله مل يعمل هكذا. ولأنه يحبنا،  لكن  الغالب،  نريده يف  �سيء وهذا ه� ما 

ل 
َّ
حتم حيث  ال�سليب،  اآلم  حتى  قَنا 

َ
ولح امل�سيح  �سخ�س  يف  وراءنا  �سعى 

. ل ميكننا بالتاأكيد اأن ننظر اإىل تلك 
ٍ
نا وم�تَنا مبحبة

َ
نا وحكم

َ
خطايانا وذنب

�سة لل�سليب ونظل غري متاأثرين. 
ِّ
املحبة املحر

عندما نفهم هذه احلقيقةَ، �سنت�ق اإىل حمبة البن الرب الذي نحتاج اإليه 

ب�سدة. 

نعمة جمانية: 

 اأن اخلال�س لبد واأن يك�ن عطيًة جمانيًة؛ حيث ا�سرتاه 
ُ
ثالًثا: يعلن ال�سليب
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 لندفعه. ولأنه اأعلن على ال�سليب 
ٌ
 بالكامل بدمه، ولذا مل يتبقَّ لنا �سيء

ُ
البن

لت«، مل يعد اأمامنا عمل �سيء ن�سارك به. الأمر كله يع�د 
ِ
اأن مهمته قد »اأُكم

لله والأمر كله نعمة من الله. 
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اجلزء التاسع
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 اأن ال�سليب لي�س ه� النهاية لق�سة البن. راأينا يف اجلزء 
ُ
ت��سح الب�سائر

الرابع اأن البن قام من بني الأم�ات و�سعد اإىل ال�سماء وجل�س عن ميني الله 

واأر�سل الروح القد�س كما وعد واأعطى م�اهب للكني�سة وبداأ يف ممار�سة عمله 

ال�سماوي الذي ه� ال�سفاعة والذي يق�م به اإىل الي�م. 

ل نهاية ق�سة البن؛ لأن كل الكتاب املقد�س اإمنا  لكن حتى كل ذلك ل ميثِّ

ىل الأر�س يف نهاية الزمان. وهذه الع�دة لي�ست حقيقًة  ىل ع�دته اإ اإ يتطلَّع 

الرجاء  خيط  لكنها  هناك،   
ٍ
عدد ون�سف  هنا   

ٍ
عدد ن�سف  يف  ُتذَكر  �سغريًة 

الرئي�سي الذي ي�سري يف كل الأ�سفار املقد�سة. 

رجاء العهد القدمي 

اأكدنا يف كل �سل�سلة »�سيف الروح« اأن ملحمة الرجاء الكتابي وال�عد القائم 

بداأ  وما  وع�سريته.  اأر�َسه  يرتك  باأن  لإبراهيم  الله  بدع�ة  بداأتا  العهد  على 

ل اأ�سبحت رحلًة ط�يلًة 
َّ

ح
ُ
 من الأ�سخا�س الر

ٍ
 �سغرية

ٍ
 ملجم�عة

ٍ
 هادفة

ٍ
برحلة

 اإلهي. 
ٌ
عرب التاريخ ل�سعٍب ي�سانده رجاء

يف  عليه  املن�ســ��س  الله  عهد  على  الكتــابي  الرجــاء  كلُّ  �س 
َّ
يتاأ�س

 لإبراهيم باأن مينحه ه� ون�سله: 
ُ
)تك�ين   12 : 1 – 3(. تعهد الله

ا.  اأر�سً ♦ 

اأمًة عظيمًة.  ♦ 
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َكًة. 
َ
ر
َ
ب ♦ 

الع�س�ر، لكنه كان  ليه عدة مرات عرب  اإ واأُ�سيف  الثالثي   
ُ
ال�عد تكرر هذا 

ا يف العبارة التي وردت لأول مرة يف )تك�ين 17: 7(. تلخ�س 
ً

�س
َّ
ا ملخ

ً
دائم

هذه العالقُة القائمُة على العهد كلَّ ق�سد الله جتاه الب�رشية. 

نها هذا 
َّ
ىل ال�ع�د التي ت�سم كان ن�سل اإبراهيم يف كل العهد القدمي يرجع اإ

عندما  احلياة.  يف  م�سريهم  باعتبارها  بها  يطالب�ن  ا 
ً
دائم وكان�ا   ،

ُ
العهد

املحافظة  من   
ُ
ال�ع�د هذه  نتهم  مكَّ املنفى،  يف  دين 

َ
وم�ستَعب �سعفاء  كان�ا 

 .
ً
ورجاء م�ستقباًل  لهم  يحفظ  الله  باأن  الإميان  ومن  الق�مية،  ه�يتهم  على 

 
ٍ
 على الحتفاظ بنظرة

ُ
هرين، �ساعدتهم هذه ال�ع�د

ِ
زد

ُ
وعندما كان�ا اأق�ياء م

 م�ستقبلي. 
ٍ
ه

ُّ
 وت�ج

ٍ
م�ستقبلية

له امل�اعيد، وقد �ساعدتهم هذه  اإ اأن يه�ه ه�  براهيم يعلم�ن  اإ اأولد  كان 

ا عمل الله النهائي معهم، 
ً
املعرفُة على اإدراك اأن و�سعهم احلايل لي�س ه� اأبد

الكامل  الله  اإمتام  امل�ستقبل وعلى  تركيز رجائهم على  �ساعدتهم على  كما 

لعهده مع اإبراهيم. 

رجاء الأنبياء: 

فيما  الله  مقا�سد  اإعالن  اأن  بالروح«  املنقادة  »اخلدمة  كتاب  يف  راأينا 

جة 
َ
امُلدر الأنبياء  معظم  الأنبياء.  دع�ة  من  ا 

ً
جزء كان  بامل�ستقبل  يتعلق 

 يف 
ُ
ال�سعب بداأ  �رشائيل عندما  اإ �سعِب  القدمي خدم�ا بني  العهد  اأ�سفارهم يف 

ىل وقت اخلروج من  . كان ال�سعب يع�د اإ
ٍ
 كبرية

ٍ
الرتكيز على املا�سي ب�س�رة

ىل الهيكل الأول وهكذا.  لك داود واإ
ُ
م�رش واإىل فرتة م

قبل جميء امل�سيح بح�ايل 800 �سنة، اأعلن عام��س اأن اأهم حدث يف حياة 
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ي هذا 
ِ
ع

ُ
الله ه� حدث م�ستقبلي ولي�س حدًثا وقع يف املا�سي. وقد د �سعب 

احلدُث »ي�م الرب« كما نقراأ يف )عام��س 5: 18 – 20(، واأعلن اأن هذا الي�م 

�سيك�ن ي�م ظالم ولي�س ي�م ن�ر. 

 بازدهاٍر ق�مي. نرى ذلك 
ُ
ع فيه ال�سعب

َّ
 متت

ٍ
 كارثًة يف وقت

ُ
اأعلن عام��س

ا 
ً
 اآخرون بنف�س الر�سالة تقريب

ٌ
يف )عام��س 2: 6 و5: 18 و5: 23(. كرز اأنبياء

كما نقراأ يف )اإ�سعياء 30: 1 – 2، 15 – 17( و)اإرميا 5: 1 و7: 4 – 7( على 

�سبيل املثال. 

 يف هذه الن�س��س وغريها من املحاولت اليه�دية للعث�ر 
ُ
�سخر الأنبياء

 
ٍ

اأعلن�ا بثبات  غري �سخ�س الله نف�سه. وقد 
ٍ
اأي �سيء على الأمان والرجاء يف 

ا عن �سخ�سه وعن 
ً
معار�سةَ الله لكل املحاولت الب�رشية لإيجاد الأمان بعيد

م�سيئته. 

ِع 
َّ
يد مل   ،

ُ
الأنبياء اأعلنه  الذي  الق�ساء  ق�س�ة  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 

 
ٍ
ب�عد  

ٍ
ر�سالة اأعلن�ا عن  الله؛ حيث  اأعمال  اآخر  �سيك�ن  هذا  اأن  ا 

ً
اأبد  

ُ
الأنبياء

�س على: 
َّ
م�ستقبلي م�ؤ�س

 . حمبة الله امل�ستعلة )ه��سع 11: 8 – 9( و)مراثي اإرميا  3: 21 - 24( ♦

 .) اأمانة الله نح� ال�ع�د التي اأعطاها يف عهده )اإ�سعياء 37: 35 ♦

 .) اهتمام الله بكرامته )حزقيال 36: 22 – 23( و)اإ�سعياء 48: 11 ♦

 .) قدرة الله الأ�سا�سية على اخللق )اإ�سعياء 43: 1 و49: 6 ♦

وعلى الرغم من اأن الأنبياء اأعلن�ا اأن ي�م الرب �سيك�ن ي�م ظالم، اإل اأنهم 

ا واأ�رشوا على اأن الله 
ً
ا اأن وعد الله الأ�سلي لإبراهيم لزال قائم اأعلن�ا اأي�سً

مه.  
ِّ
�س�ف يتم
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 للم�ستقبل، واأعلن�ا اأنه �سيك�ن هناك: 
ُ
تتطلع الأنبياء

 ) داود جديد )2�سم�ئيل 7: 12 � 16( و)اإ�سعياء 9: 6 – 7 و11: 1 – 9 ♦

و)اإرميا 33: 15 – 16( و)زكريا 9: 9(

 ) اأور�سليم جديدة )اإ�سعياء 2: 2 – 4 و65: 17 – 25( و)اإرميا 33: 16 ♦

و)زكريا 14: 11، 16(. 

 ) ازدهار جديد )اإ�سعياء 65: 21( و)حزقيال 47: 12( و)ي�ئيل 3: 18 ♦

و)عام��س 9: 13 – 15( و)ميخا 4: 4(.

.) هيكل جديد )حزقيال 40 - 48 ♦

 ) ♦ 15  �  11 :9 و)عام��س   )9 – 8 :30 )اإرميا  جديدة  �رشائيل  اإ

و)ميخا4: 6 � 7( و)ه��سع 3: 5( و)�سفنيا 3: 20(.

.) عالقة جديدة مع الله )ه��سع 2: 14 – 16، 19 ♦

.) عهد جديد )اإرميا 31: 31 - 34 ♦

.) قلب جديد )حزقيال 18: 30 – 32 و36: 25 - 28 ♦

 ) خروج جديد )اإ�سعياء 43: 18 – 19 و52: 12( و)اإرميا 16: 14 – 15 ♦

و)حزقيال 20: 33 � 34( و)ه��سع 2: 14 - 15(.

.) اأر�س جديدة و�سماء جديدة )اإ�سعياء 65: 17 - 22 ♦

 اأن يعط�ا مثل هذه الإعالنات؛ لأنهم عرف�ا اأن الله يعمل 
ُ
ا�ستطاع الأنبياء

املا�سية  الأحداث  يف  عمله   
َ
مقا�سد زوا 

َّ
مي كما  به.  ويتحكم  التاريخ  يف 

 .
ٍ
واحلا�رشة، وكان�ا يتمتع�ن بالثقة يف اأنه �سي�ستمر يف العمل بطرٍق مماثلة

هم على الله كي يتحكم يف م�سار التاريخ، ولكي يفعل �سيًئا 
َ
ت�ا اأنظار

َّ
لقد ثب

ذلك  الأخرى. نرى  ال�سع�ب  يتدخل بني  �سعبه، ولكي  باأو�ساع  يتعلق  فيما 

على �سبيل املثال يف )اإ�سعياء 51: 4 – 5(. 

ا�ستمرارية وفج�ة بني  �ستك�ن هناك  اأنه  ا من  اأي�سً واثقني   
ُ
الأنبياء كان 
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ا 
ً
اأم�ر �سيعمل  اأنه  فاأعلن�ا  امل�ستقبل،  يف  واأعماله  املا�سي  يف  الله  اأعمال 

تكرارهم  و�سدد  اخليال.  يف�قان  واأماًنا  بركًة  �سعبه  على  ويغدق  مده�سًة 

لكلمة »جديد« على فكرة الفج�ة هذه. لكن ا�ستخدامهم لكلمات مثل »عهد« 

و»خروج« اأو�سح اإدراكهم ل�ج�د ا�ستمرارية حقيقية للما�سي وات�سال به. 

 جديدًة، اإل اأن ق�سده 
ً
وعد الأنبياء باأنه على الرغم من اأن الله �سي�سنع اأ�سياء

للعامل مازال مت�افًقا مع اأعماله يف املا�سي. واأنه على الرغم من اأنه �سيعلن 

عن ذاته يف امل�ستقبل من خالل اخلال�س النهائي للب�رشية، اإل اأنه كان يعلن 

عن نف�سه بالفعل يف اإطار تاريخ اإ�رشائيل. 

ميكن تلخي�س الرجاء النب�ي يف ثالثة تعبريات عامة: 

الله �سياأتي )اإ�سعياء 2: 10 – 21 و26: 21 و35: 4 و40: 9 و59: 20 ♦ 

و63: 1 – 6 و66: 18 – 19( و)زكريا 2: 10 – 13 و14: 3 - 5(.  

 ♦ 28 – 27 :37 و)حزقيال  )اإ�سعياء 12: 6(  �سعبه  مع  �سيك�ن  الله 

و)�سفنيا  و3: 16 – 17(   27 :2 و)ي�ئيل  و48: 35(  و43: 1 – 9 

 .)20 - 14 :3

 ♦ الله �سيحكم: 

بالعدل وال�ستقامة )اإ�سعياء 1: 2 – 5 و9: 7(.

بال�سالم )اإ�سعياء 2: 2 – 4 و9: 6( و)ميخا 4: 3 - 4(. 

ا )اإ�سعياء 9: 7( و)ميخا 4: 6 - 7(.
ً
ا دائم

ً
حكم

 )5  �  2 :5 و)ميخا  و44: 5(  )اإ�سعياء 25: 6 – 9  ا 
ًّ
عاملي ا 

ً
حكم

و)�سفنيا3: 9 � 10( و)زكريا 8: 22 – 23 و9: 10(.

على الأر�س )اإ�سعياء 11: 6 – 9 و32: 15 و65: 17( و)حجي  2: 7(.

 وابتهاٍج )اإ�سعياء 12 و25( و)زكريا 14: 9(. 
ٍ
يف �سج�د
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ق 
ِّ
ل يفر ا عن وقت وق�ع كل هذه الأحداث؛ لأنه 

ً
اأبد  القدمي 

ُ
ل يعلن العهد

النقطة  هذه  نتناول  ـ  للنب�ة  النهائي  والتحقيق  املبا�رش  التحقيق  بني  ا 
ً
اأبد

ز على الله الذي  يف كتاب »اخلدمة امُلنقادة بالروح«. لكنه بدًل من ذلك يركِّ

 ولي�س على اأي ترتيب زمني للم�ستقبل. 
َ
يحفظ ال�ع�د

ا لفهمنا لرجاء 
ًّ
مثل هذا التلخي�س الأ�سا�سي لرجاء العهد اجلديد اأ�سا�سي جد

 .
ُ
 اجلديد

ُ
البن العظيم الذي يعلنه العهد

رجاء البن:

ا مذهاًل حني يعلن 
ً
يعطي الر�س�ُل ب�ل�س يف )2ك�رنث��س 1: 20( ت�رشيح

اأن ي�س�ع ه� »النعم« لكل م�اعيد الله اأي اأنه ال�سخ�س الذي يتحقق فيه كلُّ 

اأن  الرجاء، فلن ن�ستطيع  ل نعرف هذا  اأننا  القدمي. ل�  النب�ي للعهد  الرجاء 

ر مدى عظمة كلمات ب�ل�س. 
ِّ
نفهم ونقد

 خا�سة يف كتاب »ملك الله« ـ 
ٍ
راأينا يف اجلزء اخلام�س ـ كما راأينا ب�سفة

لك الله، وقد كان هذا 
ُ
 م

َ
 ملك�ت الله، اأي اأنه اأعلن اإتيان

َ
اأن ي�س�ع اأعلن اإتيان

عالن ه� الفكرة الأ�سا�سية يف كل تعاليمه.  الإ

اأن  بالأعمال  واأظهر  بداأ،  قد  امل�ع�د  الله  لك 
ُ
م اأن  بالكلمات   

ُ
البن اأعلن 

ت، كما اأظهر اأن م�سحته بالروح هي  جتربًة جديدًة لق�ة الله امُلخلِّ�سة قد حلَّ

الدليل الأ�سا�سي على وج�د امللك�ت. 

 خا�سة، كما اأعلن اأن: 
ٍ
 على اأن ملك�ت الله ه� للم�ساكني ب�سفة

ُ
اأكد ي�س�ع

.) ملك هذا امللك�ت ه� »اأب« )متى 9: 6 – 10( و)ل�قا 12: 32 ♦
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 ، �سفة هذا امللك�ت هي الغفران )متى 18: 23 – 35( و)مرق�س 2: 10 ♦

15 � 17( و)ل�قا 7: 36 � 50 و15 و18: 9 � 14(.

 ♦ 26 � )متى 11: 25  نظام جديد  يجاد  اإ امللك�ت ه�  هذا  الق�سد من 

و18: 3 و22: 1 � 10( و)مرق�س 10: 14( و)ل�قا 1: 51 � 53 و6: 20� 

25 و13: 30 و16: 19 - 31(. 

 � و6: 24 ♦   26  � )متى 5: 25  والثقة  الت�بة  هي  امللك�ت  مطالب 

 )31  � و10: 17   35  � و8: 34  و)مرق�س 1: 15   )12  � و23: 5   34

و)ل�قا 6: 27 � 36 و13: 2 � 3 و14: 26 و15: 11 - 32(. 

الآن ولي�ض بعد

ا اأنه على الرغم من اأن ملك الله قد اأتى يف �سخ�س امل�سيح، اإل اأنه  راأينا اأي�سً

ا من حيث اإن بركات الع�رش اجلديد 
ً
 بكامله بعد. كان امللك�ت م�ج�د

ِ
مل ياأت

ل�ج�د  الكامل  التحقيق  لكن  البن.  خدمة  خالل  من  بالفعل   
َ

ُتخترَب كانت 

امللك�ت مبعنى النت�سار الكامل لله على ال�رش وتاأ�سي�سه حلكم عاملي ت�س�ده 

العدالة الدائمة وال�سالم وال�سج�د الدائم لزال م��س�ع رجاء م�ستقبلي. 

، لكن الكثريين 
ٌ
 جديدة

ٌ
ا. لقد انطلقت ق�ة

ًّ
ا لكنه كان خفي

ً
كان امللك�ت حا�رش

واملعار�سُة  ال�سكُّ  فيه  ينتهي   
ٌ
ي�م �سياأتي  ذلك،  ومع  اإدراكها.  يف  ف�سل�ا 

 
ُ
ي�س�ع م  علَّ لذلك  الله.  مُللك  الكامل  للتاأ�سي�س  الطريق  مف�سحني   ،

ُ
واخلفاء

ال�عد  يف  يثق�ا  واأن  )متى 6: 10(  يف  لة 
َّ
امل�سج ال�سالة  ي�سل�ا  اأن  تالميذَه 

ل يف )ل�قا 13: 29(. 
َّ
امل�سج

د 
َّ
تيان امللك�ت وعن رجاء ملك�ته للم�ستقبل، �سد  عن اإ

ُ
عندما حتدث ي�س�ع

على ثالث نقاط: 

 .) ا )متى 13: 33( و)مرق�س 4: 26 - 32 ♦
ًّ
امللك�ت �سينم� تدريجي
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 .) امللك�ت �سياأتي من خالل النعمة )ل�قا 12: 32 ♦

و9: 31 ♦  )مرق�س 8: 31  وم�ته  اآلمه  خالل  من  �سياأتي  امللك�ت 

و10: 33 – 34 و10: 38( و)ل�قا 12: 50(. 

تربئة البن

ا اأن يق�م   اأن ي�س�ع مل يت�قع فقط اأن مي�ت، لكنه ت�قع اأي�سً
ُ
ت��سح الب�سائر

ا اأن قب�ل الله  الله بتربئته. كان البن يعلم اأن عليه اأن يتاأمل، وكان يعلم اأي�سً

ه. 
َ
العلني لعمله يف�ق اآلم

يف  كما  القيامة  بلغة  الأحيان  بع�س  يف  تربئته  عن   
ُ
البن حتدث 

اإىل  البن  ع�دة  بلغة  اأخرى  اأحيان  يف  عنها   
َّ

عرب لكنه  )مرق�س 9: 31(، 

الأر�س يف امل�ستقبل كما نقراأ على �سبيل املثال يف )متى 10: 23 و24: 44 

و25: 31( و)مرق�س 8: 38 و13: 26 و14: 62( و)ل�قا 18: 8(. 

يف  �سياأتي  الذي  ال�سخ�س  اأن  على  التربئة  عن  ي�س�ع  كلمات  تدل  ا 
ً
دائم

ذلك  نرى  اأيام.  بعد ثالثة  الأم�ات  قيم من  اأُ الذي  ال�سخ�س  نف�س  املجد ه� 

على �سبيل املثال يف )مرق�س 14: 62(. 

 ،
ٍ
مماثلة بطرٍق  ع�دته  وعن  قيامته  عن  اأعلن  ي�س�ع  اأن  من  الرغم  وعلى 

ا بني نتائج احلدثني. عندما كان ي�س�ع يتحدث عن 
ً
ق دائم

ِّ
اإل اأنه كان يفر

الكامل  وبالتاأ�سي�س  للب�رشية  الأخرية  بالدين�نة  يربطها  كان  البن،  ع�دة 

مللك الله كما نقراأ يف )مرق�س 8: 38 و13: 26 � 27( و)متى 25: 31 � 46( 

و)ل�قا 21: 36(، لكنه كان يتحدث عن القيامة باعتبارها تربئة �سخ�سية 

له ولي�س باعتبارها الدفاع النهائي عن كل مقا�سد الله. 
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 من خالل القيامة من 
ُ

ئه الآب
ِّ
ع اأن مي�ت، واأن يرب ح اأن البن ت�قَّ

ِّ
وهذا ي��س

م مقا�سد الله نح� العامل. 
ِّ
بني الأم�ات، واأن ياأتي ثانيًة يف النهاية كي يتم

رجاء البن 

كما كان الأنبياء يركزون على اأعمال الله يف امل�ستقبل اأكرث مما يركزون 

 عما �سيفعله الله 
َ
م البن الكثري على جدول زمني حمدد للم�ستقبل، هكذا علَّ

اأن رجاء ي�س�ع   
ُ
الب�سائر يف امل�ستقبل والقليل عن متى �سيفعل ذلك. ت�سجل 

النب�ي احت�ى على العديد من العنا�رش املتميزة: 

 .)  لالأمة اليه�دية )مرق�س 13: 2( و)ل�قا 19: 42 - 44 ♦
ٍ
اأ بكارثة

َّ
تنب

امللك�ت،  من  ا 
ً
اأخرى جزء �سع�ب  من  اأنا�س  فيه  �سيك�ن  بي�ٍم  اأ 

َّ
تنب ♦ 

وت�قع اأن يق�م اأتباعه، اأي كني�سته بتتميم دور �سعب الله )متى 8: 11� 

12 و16: 18(. 

تعار�سهم  التي  الق�ى  وبني  اأتباعه  بني  خالف  حدوث  ت�قع  ♦ 

)مرق�س 13(. 

الله يقبلهم و�سيعرف�ن  اأن  اأون: �سيجدون 
َّ
�س�ف يرب اأتباعه  اأن  اأعلن  ♦ 

)متى 10: 32(  ال�سحيح  القرار  ه�  كان  ي�س�ع  باع 
ِّ
بات قرارهم  اأن 

و)مرق�س 8: 35( و)ل�قا 6: 22 � 23 و12: 32(.

 الله )مرق�س 13: 24 - 27(. ♦ 
َ
م مقا�سد

ِّ
ا كي يتم

ً
اأعلن اأنه �سيع�د منت�رش

الق�سد من عودة البن:

تاأتي  ع�دته  ووقت  لكيفية  النب�ية  ي�س�ع  اأو�ساف  اأن  من  الرغم  على 

 
ُ
ا. يثبت ي�س�ع

ًّ
غام�سًة عن عمد، اإل اأن اإعالنه عن الق�سد من ع�دته وا�سح جد

باأنه  ذلك  بعد  د 
ِ
ع

َ
ي ثم  قامة 

ُ
�ستك�ن هناك حياة م اأنه  املقد�سة  الأ�سفار  من 

ا يف 
ً
ىل حياة امللك�ت اجلديدة ويجمعهم مع ه اإ

َ
�سيع�د ثانيًة كي يقيم �سعب

ح�رشته من كل اأنحاء العامل )مرق�س 12: 18 � 27 و13: 26 - 27(. 
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الدين�نة  وهذه  النا�س،  كل  حياةَ  يدين  كي  �سيع�د  باأنه  ا  اأي�سً  
ُ
البن د 

ِ
ع

َ
ي

�س�ف تف�سل بني ه�ؤلء الذين دخل�ا ملك�ت الله وه�ؤلء الذين اختاروا اأن 

يظل�ا خارجه )متى 24: 40 � 41( و)مرق�س 9: 33 - 48(. 

اأعماله  بلي�س وكل  اإ ا باأنه �سياأتي ثانيًة حتى يق�سي على  اأي�سً  
ُ
د البن

ِ
ع

َ
ي

د وباأن �سعب الله 
َّ
د كذلك باأن العامل �سيتجد

ِ
ع

َ
ا )متى 25: 41(. وي

ًّ
 نهائي

ً
ق�ساء

 
َّ

اأي  
ُ
ي�س�ع يعطي  ل  )مرق�س 13: 31(.  الكامل  النهائي  ملك�ته  ىل  اإ �سيدخل 

اأن  ل ل�ج�ده الأبدي، لكنه ينكر ب��س�ح يف )مرق�س 12: 25( 
َّ

و�سف مف�س

د ا�ستمرار ل�ج�ده الأر�سي لكن على م�ست�ى اأعلى. 
َّ
هذا ال�ج�د �سيك�ن جمر

�سل�سلًة  يعطينا  م�ساعرنا،  تدغدغ  اأو�ساًفا   
ُ
ي�س�ع لنا  م 

ِّ
يقد اأن  من  وبدًل 

اإىل  الله  �سعب   بدخ�ل 
ُ
ي�س�ع د 

ِ
ع

َ
ي اإمياننا.  ي  تزكِّ التي  املجازية  ال�س�ر  من 

الحتفال بالزفاف  الفرح يف ح�س�ره واأن هذا الفرح �سيك�ن مماثاًل لفرح 

)متى 25: 10، 21 - 23(. �سيك�ن هناك �س�ت �سحك ورق�س و�س�ف ي�سبع 

اجل�عى )ل�قا 6: 21 - 23( والأنقياء القلب �سيعاين�ن الله )متى 5: 8( وه� 

نف�سه العري�س �سيك�ن ب�ؤرة الهتمام )متى 25: 1 - 13(.

العبادة  ا يف 
ً
�ستتحد مع التي  اجلديدة  �سعبه  باأن جماعة   

ُ
ي�س�ع د 

ِ
ع

َ
ي كما 

)متى 8: 11   
ٍ
واحدة  

ٍ
�رشكة يف   

َ
والأمم  

َ
اليه�د ت�سم  �س�ف  وال�سج�د 

و25: 34(. 

نتائج عودة البن:

م عمَل الله خلال�س الب�رشية. 
ِّ
 اجلديد اأن ع�دة البن �س�ف تتم

ُ
ح العهد

ِّ
ي��س

ا 
ً
انت�سار ا 

ً
منت�رش عظيٍم   

ٍ
جمد يف   

َ
البن الب�رشية  كلُّ  �سرتى  الي�م،  ذلك  يف 
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الأوىل �سعيًفا وغري ظاهر. لكن ع�دته  املرة  البن يف  كاماًل. كان جميء 

ا. 
ًّ
ا وعاملي

ً
ا جميد

ً
ا منت�رش

ًّ
ا عام

ًّ
�ستك�ن حدًثا جلي

ا. �سيتح�ل 
ً
و�سيجعل غياب البن ال�ا�سح عن الأر�س ع�دته اإليها حدًثا م�ؤثر

علَن ب�سخ�سه الكامل وجالله الإلهي. عندما 
ُ
اختفاوؤه الغام�س اإىل ح�س�ر م

ا، لن يك�ن هناك جمال لل�سك يف �سخ�سه اأو لل�سك يف هل 
ً
�سيع�د البن اأخري

ا اأم ل.  اأتى حقًّ

ا ك�سٌف  �سينتج عن ع�دة البن ك�سٌف لكل ما ه� خفي عن امل�سيح، واأي�سً

الله لكل  اأن دين�نة   اجلديد على 
ُ
العهد الب�رشية. ي�ؤكد  لكل ما ه� خفي عن 

 من الب�رش هي ال�سبب الرئي�سي لع�دة البن. نرى ذلك على �سبيل املثال 
ٍ
فرد

يف )1ك�رنث��س 4: 5 و15: 45(. يف الي�م الأخري، �س�ف ُتك�َسف كلُّ ق�سايا 

احلياة الأ�سا�سية، و�س�ف تختفي كلُّ اأعذرانا واأم�رنا امللتب�سة. 

اأن ع�دة البن   )15 – 7 :20 � 25( و)روؤيا   24 :15 ي��سح )1ك�رنث��س 

ن ع�دة البن تعني  اإ  نهائي على كل ما ه� �رش. 
ٌ
�س�ف ينتج عنها انت�سار

 ونهايًة لكل اأفكار واأعمال ال�رش من خالل تربئة 
ٍ
الق�ساء على كل اأمٍل ومعاناة

�سيتم  كما  �سَطِهد. 
ُ
م لكل  ا 

ً
ف�سح وكذلك  الرب،  اأجل  من  تاأمل�ا  الذين  ه�ؤلء 

الق�ساء على اإبلي�س وكل جن�ده لالأبد. 

ه يف ح�رشته، و�سيعطي القيامةَ لكل 
َ
 �س�ف يجمع �سعب

ُ
عندما يع�د البن

الذين رقدوا قبل جميئه. لكن البن لن يق�م فقط بتغيري امل�ؤمنني اإىل ق�ة 

الله  اأن مقا�سد  راأينا يف كتاب »معرفة الآب«   كله. 
َ
الك�ن  

ِّ
قيامته، ف�سيغري

هي اأكرب من جمرد حتديد امل�سري ال�سخ�سي لأفراد. ي�ؤكد )2بطر�س 3: 13( 

 .
ُّ
ا ي�سكنه الرِب

ً
ا متام

ً
ا جديد

ً
�س نظام

ِّ
على حقيقة اأن الله �س�ف ي�ؤ�س
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 الكتاب 
ِّ

ا �س�ف ينتج عن ع�دة البن نهاية واكتمال التاريخ. ل يعرب
ً
واأخري

املقد�س عن م�سار التاريخ على اأنه م�سار دائري ل نهائي ول هدف له، لكنه 

 ت�سري نح� ملك�ت الله 
ٍ
، وكرحلة

ٍ
ِجه نح� هدف

َّ
 تت

ٍ
 عن التاريخ كحركة

ِّ
يعرب

ق  ا يف التاريخ كي يحقِّ
ً
 املقد�س عن الله العامل دائم

ُ
الكامل. ويتحدث الكتاب

م مقا�سده. 
ِّ
ويتم

ـ على  ابنه  ـ من خالل ع�دة  ى 
َ
ظم

ُ
الع التاريخ  ذروة   يف 

ُ
الله يعمل  �س�ف 

ل   مل�سيئته، وعلى تاأ�سي�س ملكه الأبدي. هذا التدخُّ
ٍ
الق�ساء على كل معار�سة

وما  ال�سليب،  على   
ُ
البن قه  حقَّ ما  ل 

ِ
كم

ُ
ي �س�ف  التاريخ  يف  ال 

َّ
الفع لهي  الإ

قه من خالل ج�سده اأي الكني�سة.  حقَّ

رجاوؤنا الأكيد: 

لكه عاماًل بالفعل يف 
ُ
الله الذي كان م اأن  البن العظيم  اإًذا ه� رجاء  هذا 

م خطتَه من خالل ع�دته الثانية باملجد. وعند 
ِّ
خدمته الأر�سية �س�ف يتم

ر العهد القدمي عن امللك�ت الدائم الذي ي�س�ده 
َ
�

ِ
ع�دته، �س�ف ت�سل كلُّ �س

البن  خدمة  يف  ا 
ًّ
نب�ي جميعها  ع  ت�قُّ مت  والتي   ،

ُ
وال�سج�د  

ُ
وال�سالم العدُل 

وحياة �سعبه اإىل جمد الإمتام الكامل. 

و)مرق�س 10: 16 – 31(  )متى 6: 33(  ح 
ِّ

ي��س الي�م،  ذلك  حتى  ولكن 

ي اأن تك�ن للملك�ت املكانة 
ِّ
و)ل�قا 11: 2( اأن البن �سي�ستمر يف تقدمي حتد

اأجل امللك�ت، واأن ن�سلِّي   من 
ٍ
الأوىل يف حياتنا، واأن نتنازل عن كل �سيء

با�ستمرار من اأجل اإتيان امللك�ت. 

ه 
َ
؛ لأننا نعلم اأن الله الذي يحفظ وعد

ٍ
ميكننا اأن نفعل كلَّ هذه الأم�ر بثقة
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م ما قد بداأه يف حياتنا، و�سيجعل م�سكنَه و�سطنا، 
ِّ
�سيحفظ كلمتَه لنا، و�سيتم

ىل اأبد الآبدين.  على الكلِّ اإ
ُ
و�سي�سمن لنا اأن يحكم البن




