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الى .59

اليكم قراءة النص باسم ربنا يسوع المسيح.
ت أَقُو ُل ا ْلح َّ ِ
ون ِبي؟ اَلَِّذي
قال يسوعَ :م ْن ِم ْن ُك ْم ُيَب ِّكتُنِي َعَلى َخ ِطَّي ٍة؟ فَِإ ْن ُك ْن ُ
َ
ق َفل َما َذا لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ود :أَلَ ْسَنا
ِم َن اللَّ ِه َي ْس َمعُ كالَ َم اللَّ ِه .لِ َذلِ َ
ون ألََّن ُك ْم لَ ْستُ ْم ِم َن اللَّ ِه .فَقَا َل ا ْلَيهُ ُ
ك أ َْنتُ ْم لَ ْستُ ْم تَ ْس َم ُع َ

كسِ
ان لَ ِكِّني أُ ْك ِرُم أَبِي َوأ َْنتُ ْم
ام ِر ٌّ
اب َي ُسوعُ :أََنا لَ ْي َس ِبي َش ْي َ
ك َش ْي َ
ي َوبِ َ
طٌ
طٌ
َج َ
ان؟ أ َ
َنقُو ُل َح َسناً إَِّن َ َ
ِ
ِ
ق ا ْل َح َّ
ين .اَْل َح َّ
ان
وج ُد َم ْن َي ْ
ت أَ ْ
وننِي .أََنا لَ ْس ُ
تُ ِه ُين َ
طلُ ُ
ب َم ْجديُ .ي َ
طلُ ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن َك َ
ب َوَيد ُ
اآلن َعلِ ْمَنا أ َّ
ك َش ْيطَاناً .قَ ْد
َن بِ َ
ت إِلَى األََب ِد .فَقَا َل لَهُ ا ْلَيهُ ُ
َح ٌد َي ْحفَظُ كالَ ِمي َفلَ ْن َي َرى ا ْل َم ْو َ
أَ
ودَ :
م َ ِ ِ
ت إِلَى األََب ِد.
َح ٌد َي ْحفَظُ كالَ ِمي َفلَ ْن َي ُذ َ
وق ا ْل َم ْو َ
اء َوأ َْن َ
ان أ َ
ت تَقُو ُل :إِ ْن َك َ
يم َواأل َْنبَِي ُ
َ
ات إ ْب َراه ُ
كأْ ِ ِ ِ ِ
اب َي ُسوعُ :إِ ْن
اء َماتُواَ .م ْن تَ ْج َع ُل َن ْف َس َ
أَلَ َعلَّ َ
يم الَِّذي َم َ
َج َ
ك؟ أ َ
اتَ .واأل َْنبَِي ُ
َعظَ ُم م ْن أَب َينا إ ْب َراه َ

ِ َِّ
َِّ
ِ
ِ
ون أ َْنتُ ْم ِإَّنهُ إِلَهُ ُك ْم َولَ ْستُ ْم
ُك ْن ُ
ُم ِّج ُد َن ْفسي َفلَ ْي َس َم ْجدي َش ْيئاً .أَبِي ُه َو الذي ُي َم ِّج ُدني الذي تَقُولُ َ
ت أَ
ونهَُ .وأ َّ
َحفَظُ
َع ِرفُهُ َوأ ْ
ون ِم ْثلَ ُك ْم َك ِاذباً لَ ِكِّني أ ْ
تأْ
َما أََنا فَأ ْ
ت إِِّني لَ ْس ُ
َع ِرفُهَُ .وِا ْن ُق ْل ُ
تَ ْع ِرفُ َ
َع ِرفُهُ أَ ُك ُ

َّ
ِ ِ
ون َسَنةً
ود :لَ ْي َس لَ َ
َن َي َرى َي ْو ِمي فَ َأرَى َوفَ ِرَح .فَقَا َل لَهُ ا ْلَيهُ ُ
يم تَهَل َل بِأ ْ
ك َخ ْم ُس َ
قَ ْولَهُ .أ َُبو ُك ْم إ ْب َراه ُ
ق أَقُو ُل لَ ُكم :قَْب َل أَن ي ُك ِ ِ
بع ُد أَفَ أرَْي َ ِ ِ
ق ا ْل َح َّ
اهيم؟ قَا َل لَهُ ْم َي ُسوعُ :ا ْل َح َّ
يم أََنا َكائِ ٌن.
ْ َ َ
ْ
َْ َ
ون إ ْب َراه ُ
ت إ ْب َر َ

ِ
ِ
ِ
ضى َه َك َذا.
فَ َرفَ ُعوا ِح َج َارةً لَِي ْر ُج ُموهُ .أ َّ
َما َي ُسوعُ فَ ْ
اختَفَى َو َخ َرَج م َن ا ْلهَ ْي َك ِل ُم ْجتَا اًز في َو ْسط ِه ْم َو َم َ
هذه كلمة اهلل

حوار شديد بين اليهود ويسوع .هم يفتخرون بناموس موسى وأنهم ذرية إبراهيم وأن اهلل أبوهم.
لكنهم يظهرون الكراهية والسعي لقتل يسوع المسيح .أما هو فقال لهم في اآليات السابقة :لَ ْو
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ان قَ ْد
اآلن تَ ْ
ون أ ْ
َن تَ ْقتُلُونِي َوأََنا إِ ْن َس ٌ
ون أ ْ
طلُُب َ
يمَ .وَلكَّن ُك ُم َ
يم لَ ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
َع َما َل إ ْب َراه َ
ُك ْنتُ ْم أ َْوالَ َد إ ْب َراه َ

ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
َكلَّم ُكم بِا ْلح ِّ َِّ
ان اللَّهُ أََبا ُك ْم
َ ْ َ
يم .وقال لهم أيضا :لَ ْو َك َ
ق الذي َسم َعهُ م َن اللهَ .ه َذا لَ ْم َي ْع َم ْلهُ إ ْب َراه ُ
ت .ألَِّني لَم ِ
اك أ َْر َسلَنِي .لِ َما َذا الَ
آت ِم ْن َن ْف ِسي َب ْل َذ َ
ت ِم ْن اللَّ ِه َوأَتَْي ُ
وننِي ألَِّني َخ َر ْج ُ
لَ ُك ْنتُ ْم تُ ِحُّب َ
ْ

تَ ْفهمون كالَ ِمي؟ ألََّن ُكم َ ِ
َن تَ ْس َم ُعوا قَ ْوِلي .فكشف لهم من هو أبوهم في الواقع فقال:
ون أ ْ
ال تَ ْقد ُر َ
َُ َ
ْ
َب هو إِْبلِيس و َشهو ِ
ِ ٍ
َن تَ ْع َملُوا.
ات أَبِي ُك ْم تُِر ُ
ون أ ْ
يد َ
ُ َ ََ
أ َْنتُ ْم م ْن أ ُ َ
بهذا الكالم العظيم يسوع يبين أنهم فضلوا الكذب والعنف النهم يسمعون للشيطان .في
الحقيقة كل من يسمع ألخر غير يسوع المسيح فهو يرفض الحياة فهو يحب الموت .والرب
َما أََنا فَألَِّني أَقُو ُل ا ْل َح َّ
ون بِي .أما اليهود فاستمروا في
يسوع يقول بوضوحَ :وأ َّ
ق لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
معارضتهم له .لم تكن هذه أول مرة .في بداية هذا االصحاح الثامن نق أر كيف قدموا له إمرأة

ِ
ِ ِ ِ
ام ِ
وسى ِفي َّ
صاهم أ َّ
َن ِم ْث َل َه ِذ ِه
وس أ َْو َ
قائلين أنهم أمسكوها َو ِه َي تَْزنِي في َذات ا ْلف ْعل وأن ُم َ
الن ُ
تُْر َج ُم .لكن موسى قال بأن الزانيان يرجمان .فأين الرجل؟ هل كان واحد منهم .قالوا ليسوع:
ياءهم أنهم يجربوه مثلما جربه الشيطان من قبل.
فَ َما َذا تَقُو ُل أ َْن َ
ت؟ يسوع كان يعرف ر َ
إذا قال لهم يرجموها ،فيتهموه بتناقض في تعليمه عن المحبة وغفران الخطايا والحياة به هو.
واذا قال لهم ما يرجموها ،فهو يخالف ناموس موسى فتكون لهم الفرصة في رجمه .أكيد أنهم
فكروا أن يسوع سقط في فخهم وليس له ما يقوله بعد .يسوع قال لهم وللجميع الذين يعتبرون

ان ِم ْن ُك ْم بِالَ َخ ِطَّي ٍة َف ْلَي ْرِمهَا أ ََّوالً بِ َح َج ٍر .يا له من قول .ضميرهم تصدم
أنفسهم أتقياءَ :م ْن َك َ
ٍ
ص ْخ َرةَ َعثَْرٍة .الحفرة اللي حفروها ليسوع
ص ْد َمة َو َ
وتكمش في داخلهم .كالم يسوع صار َح َج َر َ

ِ
ِ ِ
ِ
ون
ام َأرَةُ أ َْي َن أُولَئِ َ
ك ا ْل ُم ْشتَ ُك َ
سقطوا فيهاَ .وَبق َي َي ُسوعُ َو ْح َدهُ َوا ْل َم ْ أرَةُ َواقفَةٌ في ا ْل َو َسط فقال لهاَ :يا ْ
ِ
ِ
ِّد .قَا َل لَهَا َي ُسوعُ :والَ أََنا أ َِد ُين ِك .ا ْذ َهبِي َوالَ تُ ْخ ِطئِي
َح َد َيا َسي ُ
َح ٌد؟ فَقَالَ ْ
ت :الَ أ َ
َما َد َانك أ َ
َعلَ ْيك ،أ َ
أ َْيضاً.

عظيم .لما يسوع يغفر فهو يبرر ويحرر .بعدما بين لهم عيوبهم وخطاياهم .االن يقول لهم
هو :من منكم يبكتني عن خطيئة .فهل وجدوا في يسوع خطأ واحدا في أقواله أو أعماله؟
وسؤال الرب يسوع مطروح على الناس الى اليوم .الرب يسوع يوضع االنسان أمام اختيار

بين الحق والكذب ،الحياة والموت .كل ما قاله لليهود فهو يتعلق بكل الناس .اليهود شتموه
قائلين :ألسنا على الحق عندما نقول إنك سامري وان فيك شيطانا؟ الحق؟ أي حق؟ وقالوا
إلبن اهلل إنه سامري .اليهود كانوا يكرهوا السامريين ويعتبروهم كفار .الدين اللي يزرع الحقد
والبغضاء في الناس ما يمكن يكون من اهلل المحب الن يسوع المسيح جاء من اهلل ليصالح
الناس ويوضع فيهم وبينهم السالم ومحبته اإللهية.
قالوا ليسوع :فيك شيطان .له هو إبن اهلل القدوس .لكن يسوع بين لهم أن هدفه هو تكريم اهلل
أبيه في حين سلوكهم هو تشويه مستمر هلل وتمردهم عليه .يسوع يقول لهم في الواقع :ليس
أنا الذي فيه شيطان ،إنما أنتم .أنا أكرم أبي وأنتم تهينونني .يسوع تحمل سخريتهم النه كان
سي ِه ـي ُن ـونه ويرفضونه وَيـصلبونه في التالي .لكن هناك من يعطي يسوع الشرف
يعلم أنهم ُ
ق ا ْل َح َّ
والمجد ألنه هو منه وهو معه .فهو اهلل أبيه .وأضاف :اَْل َح َّ
َح ٌد
ان أ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن َك َ

ك
ت إِلَى األََب ِد .هذا القول هيج اليهود مرة أخرى وقالوا ليسوع :أَلَ َعلَّ َ
َي ْح َفظُ كالَ ِمي َفلَ ْن َي َرى ا ْل َم ْو َ
َع َ ِ ِ ِ ِ
اء َماتُواَ .م ْن تَ ْج َع ُل َن ْف َس َك؟ من تضن إنك أنت؟
أْ
يم الَِّذي َم َ
ات َواأل َْنبَِي ُ
ظ ُم م ْن أَب َينا إ ْب َراه َ
استهزئوا بكالم المسيح وأهانوه هو إبن اهلل الفادي القدوس .أما إبراهيم واالنبياء صحيح أنهم

ماتوا قبل أن يولد يسوع على االرض .يسوع تكلم ال على حياته األرضية ،إنما على حياته
التي كانت في اهلل أبيه منذ االزل .ولما ولد كإنسان ،كان اهلل معه في كل أعماله وكالمه.

ت
َح ٌد َي ْحفَظُ ك َ
ال ِمي َفلَ ْن َي َرى ا ْل َم ْو َ
ان أ َ
كالم يسوع هو كالم اهلل ولهذا يقول الرب يسوعِ :إ ْن َك َ
إِلَى األََب ِد .وقال لليهود أن إبراهيم ابتهج لرجائه أن يرى يوم يسوع ،فرآه وفرح .وهذ زاد هيج

غضبهم .لكن يسوع قدم لهم هذه الحقيقة اإللهية :إنا كائن من قبل أن يكون إبراهيم .بهذا
يسوع يؤكد أنه هو الكائن الموجود قبل الزمان والتاريخ.
يسوع استخدم تعريف لم يستخدمه احد سوى اهلل على نفسه وهو :أنا هو ،أنا الكائن .اهلل
أعلن هذه الحقيقة في كل الكتاب المقدس .في سفر التثنية مثال يقول اهلل :إِِّني أ َْرفَعُ إِلى
السَّم ِ
اء َي ِدي َوأَقُو ُلَ :ح ٌّي أََنا إِلى األََب ِد .ويسوع يقول في هذا االنجيل المجيد :ال أحد ينتزع
َ

حياتي مني ،بل أنا أبذلها باختياري .فلي السلطة أن أبذلها ولي السلطة أن أستردها .خرج
يسوع من اهلل وظهر في جسد إنسان ليكون لنا هو الطريق الحقيقي والحي المضمون .وعندما
قال لليهود أن إبراهيم كان سعيدا لرؤية يومه ،كان واجب أنهم يتذكروا معتقداتهم أن إبراهيم
شاف المسيح في أيامه حين علم أن المسيح الموعود من اهلل يكون من نسله فكان إبراهيم
مبتهجا بهذا الوعد العظيم .لما قال يسوع أن إبراهيم رأى يومه ،كان في الحقيقة يعلن لهم أنه
هو المسيح الموعود به من اهلل والذي رآه إبراهيم في رؤيته وهو االن في وسطهم ليخلصهم.
الحياة التي كانت في يسوع على األرض هي حياة اهلل االزلي .اهلل كان في يسوع المسيح
وهو الذي ظهر إلبراهيم .في يسوع نرى ال اإلنسان الذي جاء وعاش ومات وقام ،إنما نرى
اهلل األزلي إله إبراهيم واسحاق ويعقوب الذي كان قبل الوقت والذي سيكون بعد الوقت النه
هو اهلل الواحد الى االبد :اهلل اآلب واالبن والروح القدس إله واحد .والرب يسوع يقول :أنا هو.
أنا الكائن .بهذا التصريح يشير أنه هو الموجود الدائم الذي ليس له بداية وال نهاية .به الحياة
األبدية .جاء في جسد إنسان ليحررنا من سلطان الظالم والموت وينقلنا الى ملكوت نوره

ور ا ْل َعالَِمَ ،م ْن
لحياة اهلل فينا .في هذا االصحاح ،نق أر قول الرب يسوع العجيب :أََنا ُه َو ُن ُ
ُّ ِ
ِ ِ
ِ
ور ا ْل َحَي ِاة .آمين .ولتكن معكم جميعا نعمة ربنا
َي ْتَب ْعني فالَ َي ْمشي في الظ ْل َمة َب ْل َي ُك ُ
ون لَهُ ُن ُ
يسوع المسيح ومحبة اهلل وشركة الروح القدس .آمين

