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أحد جتديد البيعة العنوان األحد

١صفحة

 (يو ١٠/ ٢٢ – ٤٢)
تَاء. لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ وحَ  ٢٢
ان. لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ وكَانَ يَسُ  ٢٣

أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  ائِرَة؟  نَا حَ وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  لَهُ:  ولُونَ  يَقُ ذُوا  وأَخَ ودُ  اليَهُ بِهِ  اطَ  َحَ أ فَ  ٢٤
." ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٢٥
دُ لِي. هَ هِيَ تَشْ

رَافِي. نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ لـكِ  ٢٦
نِي. ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ خِ  ٢٧

نْ يَدِي. دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ وأ  ٢٨
نْ يَدِ اآلب. ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ أَبِي الَّذي أَعْ  ٢٩

َنَا واآلبُ وَاحِد". أ  ٣٠
وه. مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ فَ  ٣١

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   ٣٢
ونِي؟". مُ تَرْجُ

كَ  سَ ْعلُ نَفْ ان، جتَ ْتَ إِنْسَ ، وَأَن َّكَ َن دِيف. أل ، بَلْ لِتَجْ كَ مُ نٍ نَرْجُ سَ لٍ حَ مَ ود: "ال لِعَ ابَهُ اليَهُ أَجَ  ٣٣
ا". إِلـهً

ة؟ َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٣٤
أَنْ  نُ  ْكِ ميُ وال  اهللا،   ةُ  كَلِمَ م  إِلَيْهِ ارَتْ  صَ الَّذِينَ  أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  التَّوْر كَانَتِ  إِذَا  فَ  ٣٥

تَاب، ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ فَكَيْفَ تَقُ  ٣٦

ْنُ اهللا؟ اب
دِّقُونِي، الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ إِنْ كُنْتُ ال أَعْ  ٣٧

وا  فُ رِ تَعْ لِكَي  ال،  مَ َعْ األ هـذِهِ  دِّقُوا  فَصَ دِّقُونِي،  تُصَ ال  كُنْتُم  وإِنْ  ا،  لُهَ مَ أَعْ كُنْتُ  إِذَا  ا  أَمَّ  ٣٨
نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب". وتُؤْمِ

نْ يَدِهِم. َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ فَحَ  ٣٩

دِّقُونِي،: الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ ٣٧  "إِنْ كُنْتُ ال أَعْ
وا  فُ رِ ال، لِكَي تَعْ مَ َعْ دِّقُوا هـذِهِ األ دِّقُونِي، فَصَ ا، وإِنْ كُنْتُم ال تُصَ لُهَ مَ ا إِذَا كُنْتُ أَعْ ٣٨  "أَمَّ

نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب"" وتُؤْمِ
ا باألعمال التي يعملها. فهي  يكمل يسوع في ردّه على اتهامات اليهود مستشهدًا أيضً
جتسيد  هي  األعمال  هذه  له  بالنسبة  حقيقته.  تظهر  حسيّة  عالمات  هي  له،  تشهد 
للكلمة وحتقيق لها. ال ميكن أن يكذبوا األعمال لذلك سيدانوا وهذا ما سيعلنه يسوع في 
َا  وَاي، ملَ دٌ سِ ا أَحَ لْهَ مَ الَ الَّتِي لَمْ يَعْ مَ َعْ مُ األ لْ بَيْنَهُ مَ خطبة الوداع في (يو ٢٤/١٥): "لَو لَمْ أَعْ

وا أَبِي".   ضُ ونِي وأَبْغَ ضُ عَ ذـلِكَ أَبْغَ الِي، ومَ مَ َأَوا أَعْ دْ ر قَ ا اآلنَ فَ طيئَة. أَمَّ م خَ لَيْهِ كَانَ عَ

نْ يَدِهِم" َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ ٣٩  "فَحَ
ا الرّفض. اليهود رفضوا يسوع وأرادوا  ا القبول وإمّ ا، إمّ أقوال يسوع وأعماله تستدعي موقفً
ا قبِلُوه"  لُ بَيْتِهِ مَ اء، وأَهْ أن يقتلوه، وهذا ما عبّر عنه يوحنا في مقدّمة إجنيله: "إلى بَيْتِهِ جَ
لَيْه"  وَ عَ ةُ لَمْ تَقْ لْمَ ع، والظُّ طَ ةِ يَسْ لْمَ : "النُّورُ في الظُّ (يو ١١/١)، ولكنّه أفلت من يدهم ألنّ

(يو ١ /٥). 

نَاك" َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ ٤٠  "وعَ
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ ٤١  "وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ

ا" قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون" نَ بِهِ هُ ٤٢  "فآمَ

يسوع يعود إلى املكان حيث كان ظهر في بداية رسالته وحيث شهد له يوحنا املعمدان 
إليه كثيرون"  "أتى   .(٣٣/١ (يو  البشر  وليس من  اآلب  الشهادة هي شهادة من اهللا  وهذه 
َنَا إِذَا  يسوع هو مكان اللقاء لكل من سيقبل النور، وهذا ما سيعلنه في (يو ١٢/ ٣٢): "وأ

يع".  مِ ذَبْتُ إِليَّ الـجَ نِ األَرض، جَ تُ عَ رُفِعْ
 (٢٣/  ١ (يو  ألنّه "صوت"  آيةً عظيمة  أصبح  هو  ولكنّه  آية  أية  يصنعْ  لم  املعمدان  يوحنّا 
دت في املسيح. ما أعلنه يوحنّا املعمدان رآه الكثيرون وآمنوا ألنهم  "الكلمة" التي جتسّ

قبلوه  (يو ١/ ١٢ – ١٣). 
 

خالصة روحيّة
ا أمام إعالنٍ صريح وواضح عن هويّة املسيح. في األحد األول،  في أحد جتديد البيعة نحن أيضً
أحد تقديس البيعة كان اإلعالن في قيصريّة فيليبس  (متى ١٦ / ١٣ – ٢٠) وكان الصوت 
صوت بطرس وكان مصدره، ال اللحم والدم، بل اآلب السماويّ. في األحد الثاني، أحد جتديد 

يدخل املؤمن في هذه الشراكة التي جتمع اآلب باالبن بقدر ما ينال قوّة وغلبة على اخلطيئة 
والشرّ، عندها لن يستطيع أحدًا أن يختطفه ويعيده إلى املوت. 

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ "قَالَ    ٣٢
ونِي؟" مُ تَرْجُ

ْعلُ  جتَ ان،  إِنْسَ ْتَ  وَأَن  ، َّكَ َن أل دِيف.  لِتَجْ بَلْ   ، كَ مُ نَرْجُ نٍ  سَ حَ لٍ  مَ لِعَ "ال  ود:  اليَهُ ابَهُ  "أَجَ   ٣٣
ا" كَ إِلـهً سَ نَفْ

هها اليهود ليسوع، هم يرجمونه  في هذه اآليات يوحنا يسلّط الضوء على التهمة التي وجّ
ا يرفضون هويّته  ا. هم ال يرفضون أعماله فهي حسنة، إمنّ ألنّه وهو انسان يجعل نفسه إلهً
اهللا  بحقيقة  يقبلوا  ولن  يتوقعوا   لم  فهم  اهللا،  عن  مخالفة  صورة  لهم  أظهرت  التي 
ون لرجمه يسوع يكمل كالمه غير آبهٍ،  "االنسان احلاضر في  وسط شعبه". فيما هم يهمّ
هذا األمر يذكّرنا مبحاكمة يسوع أمام عظيم األحبار في يو ١٨ / ٢٠ – ٢٤ ، فصوت احلق ال 

الل.   لم والضّ يسكته صوت القوّة والظّ

ة؟" َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ ٣٤  "أَجَ
أَنْ  نُ  ْكِ ةُ اهللا،  وال ميُ م كَلِمَ إِلَيْهِ ارَتْ  الَّذِينَ صَ أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  إِذَا كَانَتِ التَّوْر ٣٥  "فَ

تَاب،" ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ ٣٦  "فَكَيْفَ تَقُ

ْنُ اهللا؟" اب
سفر  من  بآية  بالتوراة  فيستشهد  الرابيني،  األسلوب  يسوع  يستعمل  عليهم  لإلجابة 
 .(٦/  ٨٢ (مز  كلُكم"  لِيِّ  العَ وبَنو  ة  آِلهَ أَنتُم   : قُلتُ "قد  القضاة   عن  يقال  حيث  املزامير 
ميثلونه على  أنّهم  اي  باسم اهللا،  املتكلمون  اليهودي هم  الشعب  فالقضاة في مفهوم 
األرض. إذا كان اليهود طبقوا هذا املفهوم على القضاة وهم من الشعب،  ملاذا إذًا ال يكون 
الَم.  في قوله "توراتكم" وليس  العَ إِلى  لَهُ  ْسَ وأَر هُ اآلبُ  مقبوالً على يسوع وهو من قَدَّسَ
بوا أنفسهم شرّاح  ا يريد أن يقول أنّهم هم من نصّ "التوراة"  ال يتبرأ يسوع من التوراة وإمنّ
لكلمة اهللا واستأثروا بكلمة اهللا وبتفسيرها. ألتوراة في احلقيقة تتكلّم على يسوع، هذا 
وَ  َّهُ هُ َن نُونَ بِي، أل ى لَكُنْتُم تُؤْمِ ُوسَ نُونَ مبِ لَو كُنْتُم تُؤْمِ ما أوضحه هو نفسه في يو ٥/ ٤٦ : "فَ
ي؟" وفي يو ٣٩/٥ : "  نُونَ بِكَالمِ تُؤْمِ وَ كَتَب، فَكَيْفَ   َا هُ نُونَ مبِ تُؤْمِ إِنْ كُنْتُم ال  كَتَبَ عنِّي. فَ

دُ لِي". هَ َّة، وهِيَ الَّتي تَشْ َبَدِي يَاةً أ ا حَ بُونَ لَكُم فِيهَ ْسَ َّكُم حتَ َن ثُونَ في الكُتُب، أل َّكُم تَبْحَ إِن

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ ٢٥  "أَجَ
دُ لِي" هَ هِيَ تَشْ

غير  بطريقة  املسيحانيّة  هويته  على  يؤكّد  ا  وإمنّ مباشر  بشكلٍ  عليهم  يجيب  ال  يسوع 
مباشرة، مذكرًا مبا قاله منذ بداية رسالته ومبا صنع من أعمال. إنّ أقوال يسوع وأعماله هي 
من اآلب وهي عالمات واضحة لتمييز هويته وغايتها الوحيدة اإلميان بأنّه املسيح ابن اهللا.  
وآخر هذه األعمال كان شفاء األعمى (يو١/٩ -٤١) الذي أبصر، وهذه هي إحدى أهمّ  عالمات 

مجيء املسيح (مز٨/١٤٦، أشعيا ١٨/٢٩، ٥/٣٥، ٤٢/١٠).

رَافِي" نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ ٢٦  "لـكِ
نِي" ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ ٢٧  "خِ

وحدها اخلراف التي تتبع الراعي الصالح، تعرفه وتؤمن به. أن نؤمن باملسيح ال يتطلّب األمر 
نعرفه  الصالح،  الراعي  برفقة  نعيشها  وتتلمذ  اتّباع  ا هو مسيرة  إمنّ منّا مجهودًا فكريًا، 
ونؤمن به. يذكّر يسوع مبا قاله عن الراعي الصالح (يو ٤/١٠ – ٥)، فاخلراف ال تتبع غريبًا ألنّها 
التعرف صوته. من عالمات معرفة املسيح واتّباعه هو متييز صوته من بني كلّ األصوات، هذا 
البصر  ويعيد   (٤٣/١١ (يو  القبر  من  ويخرج  ليقوم  لعازر  يدعو   ) األموات  يحيي  الصوت 

للعميان (يو ١/٩ – ١٤)). 
نْ يَدِيط" دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ ٢٨  "وأ

نْ يَدِ اآلب" ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ ٢٩  "أَبِي الَّذي أَعْ
َنَا واآلبُ وَاحِد" ٣٠  "أ

وه" مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ ٣١  "فَ
من يؤمن باالبن املرسل من اآلب ينلِ احلياة األبديّة (يو ١٦/٣)، ألنّ مشيئة اآلب أنْ ال يفقد االبن 
ّا أعطاه إيّاهم اآلب (يو ٣٩/٦). ألنّ من يحفظ كلمة االبن لن يرى املوت (يو ٥١/٨)، ومن  أحدٌ مم
يشرب من املاء الذي يعطيه االبن يصير فيه نبع ماء يتفجر حياة أبديّة (يو ٤/ ١٤). ال أحد 
ويد  والبركة.  واحلماية  القوّة  عالمة  هي  واليدُ  الصالح،  الراعي  يد  من  اخلراف  يختطف 
من  لتحميهم  للخراف  الوحيدة  الضمانة  ستبقى  الصليب  على  رت  سمّ ولو  املسيح 
اللصوص، ألنّها يد اهللا اآلب، وكما ذكر في املزمور ١١٧: " ميني الرب صنعت قوة. ميني الرب 
رفعتني. ميني الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا" . اهللا اآلب هو أعظم من الكلّ بهذه 
الكلمات يسوع يعلن انّ سلطان هذا العالم سيُغلب ألنّ اآلب سيقيمه من بني األموات 
.  ويختم يسوع كالمه هذا باعالنه سرّ الشراكة الذي هو  لكيما بقيامته يحيا كلّ مؤمنٍ
. وبقدر ما  سرّ احلب في قلب الثالوث، فهذه الوحدة التي منها كلّ القوّة هي شراكة حبٍّ

ا وسقفه من خشب األرز ويستند على صفني من األعمدة  وادي قدرون. كان بهوًا مسقوفً
واملطر  الهواء  من  لتحتمي  الرواق  هذا  تقصد  كانت  اجلموع  املنحوتة.  البيضاء  الرخامية 
وكانت مناسبة لتستمع إلى الكتبة يشرحون الشريعة ويتناقشون حولها. يوحنّا يؤكّد أنّ 
ى. عند يوحنا املشهد نفسه يتكرّر بني يسوع  يسوع لم يكن يعلّم  في الرواق بل كان يتمشّ
ورؤساء اليهود وحتديدًا في الهيكل، يريدون القبض عليه (يو ٣٠/٧، ٣٢، ٤٠، ٨/ ٢٠) ورجمه 
ا  وقتله. يسوع في بيت أبيه (يو١٦/٢) حيث قلب طاوالت الصيارفة وطرد الباعة. هنا أيضً
سيقلب مفاهيم رؤساء اليهود الذين بقتله سيدمرون الهيكل ليعود ويبنيه هو من جديد 

بعد ثالثة أيام (يو ٢/ ١٣ – ٢٢)، لتصبح قيامته التجديد احلقيقيّ املنتظر.

ائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ  نَا حَ وسَ ي نُفُ تَى تُبْقِ ولُونَ لَهُ: "إِلى مَ ذُوا يَقُ ودُ وأَخَ اطَ بِهِ اليَهُ َحَ أ ٢٤  "فَ
" ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

وهو  باملسيح،   يحيطون  األعداء  ١٦ حيث   -١٧/٢٢ باملزمور  تذكّرنا  ليسوع  اليهود  إحاطة 
كالفريسة بني أيديهم. إنّها املواجهة األخيرة بني يسوع ومبغضيه قبل الدخول في ساعة 
ا حصرًا رؤساء اليهود، الذين لم  اجملد. عند يوحنا كلمة يهود ال تعني الشعب اليهودي إمنّ
كأنّهم  ائِرَة؟  حَ نَا  وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  ليسوع  سؤالهم  في  يسوع.  شهادة  يقبلوا 
فإنّ  تقول،  كما  فعالً  املسيح  كنتَ  إن  ألنّه   ، شكٍّ حالةِ  في  ستبقينا  متى  إلى  يسألونه: 
وأمالنا  املنتظر ستكون خاطئة وستموت كلّ طموحاتنا  املسيح  وأفكارنا عن  انتظاراتنا 
كرؤساء لليهود. إنّ كالمَ يسوع عن نفسه يهدّد فعالً رؤوساء اليهود ويهدّد كلّ سلطانهم 

وتعليمهم ال بل يحكم عليهم باملوت، وهذا األمر لن يطيقه هؤالء.   
رح على يسوع في  ": هو نفسه السؤال الذي طُ ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ ْتَ الـمَ "إِنْ كُنْتَ أَن
اجمللس أمام رؤساء اليهود في باقي األناجيل (لو٦٧/٢٢، مر ٦١/١٤، متى ٢٦، ٦٣). في بداية 
الراعي  بأنّه  نفسه  عن  يسوع  يعلن  املقطع  هذا  وقبل  يوحنا  اجنيل  من  العاشر  الفصل 
اليهود في حيرة من  ا  أيضً األمر سيضع  إلى اخلالص، هذا  ليقودَ شعبه  املنتظر  الصالح، 
أمرهم. إنّ كان هو الراعي الصالح، فهم إذًا رعاةٌ كذبةٌ فاسدون يرعون أنفسهم (حزقيال 
٣٤). من هنا نفهم سؤال اليهود ليسوع وحيرتهم. فوجود يسوع في الهيكل واعتالنه هو 
لَنَا  لْهُ  قُ فَ  " قولهم:  ا  أمّ الكاذبة.  ورعايتهم  لفسادهم   واعالنٌ  الشعب  لرؤساء  تبكيتٌ 
" فهو يعبّر عن نيتهم بإحراج يسوع علنًا، التهامه أمام السلطات الرومانيّة بأنّه  ةً رَاحَ صَ
غب والثورة، احملاولة نفسها نراها في اجنيل مرقس (مر ١٢ / ١٣ –  عب على الشَّ يحرّض الشَّ
١٧). فقط أمام املرأة السامريّة يسوع سيعلن عن نفسه بصراحة أنّه املسيح (يو ٢٥/٤)، ألنّ 
هذه املرأة، وعلى عكس اليهود، عرفت عطشها احلقيقي واستطاعت أن تؤمن به وتقبل 

حقيقة أنّه املسيح. 

نَاك. َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ وعَ  ٤٠
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ وأَتَى   ٤١

ا". قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون. نَ بِهِ هُ فآمَ  ٤٢

مقدمة 
األحد الثاني من السنة الطقسيّة املارونيّة، هو أحد جتديد البيعة، احتفلت فيه الكنيسة 
منذ أجيالها األولى، وهو امتداد لعيد جتديد هيكل أورشليم، وقد اعتاد اليهود االحتفل به 
األغصان  يحملون  كانوا  إذ  املذبح،  وجتديد  الهيكل  بناء  أُعيد  كيف  متذكرين  سنة،  كلّ 
اخلضراء وينشدون أناشيد الفرح ويشعلون املصابيح، مؤمنني أنّ اهللا، وبعد كلّ نكبة كانت 
حتلّ بهم، كان احلاضر معهم لينير حياتهم من جديد ويجدّد بهذا احلضور املقدّس عبادتهم 
الدائم،  أنّ املسيح هو جديدها  الطقسيّة،  بداية سنتها  اليوم وفي  تتذكّر  الكنيسة  له. 
محور إميانها وحياتها وأساس كلّ عبادةٍ تتمّ فيها، بعيدًا عنه تصبح طقوسها واحتفاالتها 
فارغة ومن غير معنى، وبحضوره في وسطها تصبح عبادتها جديدة، ال ترتكز على الرموز 

والشعائر، بل على حقيقة ابن اهللا التي تُدخلها في شراكة حقيقيّة مع الثالوث.   

شرح اآليات

تَاء" لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ " وحَ  ٢٢
عيدُ التجديد بالنسبة لليهود هو تذكار عيد جتديد الهيكل وحتديدًا املذبح، بعد أن دنّسه 
أنطيوكس الرابع أبيفانوس (امك ٣٦/٤ – ٥٩) بإدخال عبادة األصنام اليونانيّة إلى أورشليم 
والهيكل، ومنع اليهود من ممارسة شعائرهم. ثار الشعب على هذا األمر وانتفض واستعاد 
وجدوا  أورشليم  إلى  اليهود  عودة  وعند  امليالد.  قبل   ١٦٤ عام  ثالث سنوات  بعد  أورشليم 
رُفعت  املكان، وقد  املقدّس مرمياً، واألصنام متأل  والزيت  واآلنية متّسخة،  الهيكل مدنّساً، 
املكابي  يهوذا  رأسهم  وعلى  قاموا   عندها  ودنّسته.  املذبح  على  الوثنيّة  لآللهة  الذبائح 
فَ  رِ ً هيكل اهللا الواحد واحلقيقيّ. هذا العيد عُ بتطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّدا
عند اليهود بعيد "هانوكا" (التطهير)، أو عيد النور، كان يستمر ثمانيّة أيام وكان يحتفل 

به حتديدًا في ٢٤ كانون األول من كلّ سنة أي في فصل الشتاء.  

ان" لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ ٢٣  "وكَانَ يَسُ
يقع رواق سليمان في اجلانب الشرقي من فناء الهيكل اخلارجي شرقي الهيكل ويطل على 

الخوري شربل غصوب

البيعة، إعالنٌ جديد في الهيكل في رواق سليمان والصوت هو صوت الكلمة واألعمال التي 
َنَا؟" (متى  ولُونَ إِنِّي أ نْ تَقُ ْتُم مَ َن تشهد لها. في قيصريّة فيليبس كان السؤال للتالميذ : "وأ
١٦/ ١٥ ) وكان عليهم أن يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع.  في رواق سليمان كان على 
يرجموه.  أن  أرادوا  إذ  الرفض،  اجلواب  فكان  يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع،  أن  اليهود 
رفض اليهود "اجلديد" الذي جاء به يسوع، رفضوا تغير الصورة النمطيّة التي كوّنوها هم 
أنفسهم عن اهللا. خافوا من احلقيقة التي أعلنها يسوع في كالمه وفي أعماله، ألنّها تهدّد 
وعماهم  الكاذبة  عبادتهم  وتفضح  اهللا  حلقيقة  مشوّهة  صورة  على  القائم  إميانهم 

وضاللهم. 
ال ميكننا أن نتجدّد في الكنيسة إألّ إذا دخلنا في حالة قبولٍ حقيقيّ للكلمة وعرفنا كيف 
ك بصورةٍ منطيّةٍ كوّناها  منيّز ونعرف أعمال اهللا في زماننا احلاضر. في كثيرٍ من األحيان نتمسّ
عن اهللا، تتناسب ومصاحلنا الشخصيّة وأنانيتنا، فنغلق آذاننا عن سماع كلمة احلق واحلياة 
الكنيسة  وجتدّد  تعمل  التي  اهللا  يد  نرى  نعود  فال  للظالم،  ونستسلم  عيوننا  ونغمض 
والعالم، عندها تصبح عبادتنا جامدة، ال حياة فيها وال جديد، تتكرّر دون أن تولّد فينا احلياة 
واخلالص. عسانا في أحد جتديد البيعة نفتح قلوبنا وعقولنا للمسيح الكلمة ليدخل إلى 

هيكلنا الداخليّ ليحرّرنا من اخلوف ويجدد إمياننا به، آمني.



 (يو ١٠/ ٢٢ – ٤٢)
تَاء. لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ وحَ  ٢٢
ان. لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ وكَانَ يَسُ  ٢٣

أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  ائِرَة؟  نَا حَ وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  لَهُ:  ولُونَ  يَقُ ذُوا  وأَخَ ودُ  اليَهُ بِهِ  اطَ  َحَ أ فَ  ٢٤
." ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٢٥
دُ لِي. هَ هِيَ تَشْ

رَافِي. نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ لـكِ  ٢٦
نِي. ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ خِ  ٢٧

نْ يَدِي. دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ وأ  ٢٨
نْ يَدِ اآلب. ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ أَبِي الَّذي أَعْ  ٢٩

َنَا واآلبُ وَاحِد". أ  ٣٠
وه. مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ فَ  ٣١

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   ٣٢
ونِي؟". مُ تَرْجُ

كَ  سَ ْعلُ نَفْ ان، جتَ ْتَ إِنْسَ ، وَأَن َّكَ َن دِيف. أل ، بَلْ لِتَجْ كَ مُ نٍ نَرْجُ سَ لٍ حَ مَ ود: "ال لِعَ ابَهُ اليَهُ أَجَ  ٣٣
ا". إِلـهً

ة؟ َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٣٤
أَنْ  نُ  ْكِ ميُ وال  اهللا،   ةُ  كَلِمَ م  إِلَيْهِ ارَتْ  صَ الَّذِينَ  أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  التَّوْر كَانَتِ  إِذَا  فَ  ٣٥

تَاب، ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ فَكَيْفَ تَقُ  ٣٦

ْنُ اهللا؟ اب
دِّقُونِي، الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ إِنْ كُنْتُ ال أَعْ  ٣٧

وا  فُ رِ تَعْ لِكَي  ال،  مَ َعْ األ هـذِهِ  دِّقُوا  فَصَ دِّقُونِي،  تُصَ ال  كُنْتُم  وإِنْ  ا،  لُهَ مَ أَعْ كُنْتُ  إِذَا  ا  أَمَّ  ٣٨
نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب". وتُؤْمِ

نْ يَدِهِم. َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ فَحَ  ٣٩

دِّقُونِي،: الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ ٣٧  "إِنْ كُنْتُ ال أَعْ
وا  فُ رِ ال، لِكَي تَعْ مَ َعْ دِّقُوا هـذِهِ األ دِّقُونِي، فَصَ ا، وإِنْ كُنْتُم ال تُصَ لُهَ مَ ا إِذَا كُنْتُ أَعْ ٣٨  "أَمَّ

نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب"" وتُؤْمِ
ا باألعمال التي يعملها. فهي  يكمل يسوع في ردّه على اتهامات اليهود مستشهدًا أيضً
جتسيد  هي  األعمال  هذه  له  بالنسبة  حقيقته.  تظهر  حسيّة  عالمات  هي  له،  تشهد 
للكلمة وحتقيق لها. ال ميكن أن يكذبوا األعمال لذلك سيدانوا وهذا ما سيعلنه يسوع في 
َا  وَاي، ملَ دٌ سِ ا أَحَ لْهَ مَ الَ الَّتِي لَمْ يَعْ مَ َعْ مُ األ لْ بَيْنَهُ مَ خطبة الوداع في (يو ٢٤/١٥): "لَو لَمْ أَعْ

وا أَبِي".   ضُ ونِي وأَبْغَ ضُ عَ ذـلِكَ أَبْغَ الِي، ومَ مَ َأَوا أَعْ دْ ر قَ ا اآلنَ فَ طيئَة. أَمَّ م خَ لَيْهِ كَانَ عَ

نْ يَدِهِم" َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ ٣٩  "فَحَ
ا الرّفض. اليهود رفضوا يسوع وأرادوا  ا القبول وإمّ ا، إمّ أقوال يسوع وأعماله تستدعي موقفً
ا قبِلُوه"  لُ بَيْتِهِ مَ اء، وأَهْ أن يقتلوه، وهذا ما عبّر عنه يوحنا في مقدّمة إجنيله: "إلى بَيْتِهِ جَ
لَيْه"  وَ عَ ةُ لَمْ تَقْ لْمَ ع، والظُّ طَ ةِ يَسْ لْمَ : "النُّورُ في الظُّ (يو ١١/١)، ولكنّه أفلت من يدهم ألنّ

(يو ١ /٥). 

نَاك" َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ ٤٠  "وعَ
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ ٤١  "وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ

ا" قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون" نَ بِهِ هُ ٤٢  "فآمَ

يسوع يعود إلى املكان حيث كان ظهر في بداية رسالته وحيث شهد له يوحنا املعمدان 
إليه كثيرون"  "أتى   .(٣٣/١ (يو  البشر  وليس من  اآلب  الشهادة هي شهادة من اهللا  وهذه 
َنَا إِذَا  يسوع هو مكان اللقاء لكل من سيقبل النور، وهذا ما سيعلنه في (يو ١٢/ ٣٢): "وأ

يع".  مِ ذَبْتُ إِليَّ الـجَ نِ األَرض، جَ تُ عَ رُفِعْ
 (٢٣/  ١ (يو  ألنّه "صوت"  آيةً عظيمة  أصبح  هو  ولكنّه  آية  أية  يصنعْ  لم  املعمدان  يوحنّا 
دت في املسيح. ما أعلنه يوحنّا املعمدان رآه الكثيرون وآمنوا ألنهم  "الكلمة" التي جتسّ

قبلوه  (يو ١/ ١٢ – ١٣). 
 

خالصة روحيّة
ا أمام إعالنٍ صريح وواضح عن هويّة املسيح. في األحد األول،  في أحد جتديد البيعة نحن أيضً
أحد تقديس البيعة كان اإلعالن في قيصريّة فيليبس  (متى ١٦ / ١٣ – ٢٠) وكان الصوت 
صوت بطرس وكان مصدره، ال اللحم والدم، بل اآلب السماويّ. في األحد الثاني، أحد جتديد 

يدخل املؤمن في هذه الشراكة التي جتمع اآلب باالبن بقدر ما ينال قوّة وغلبة على اخلطيئة 
والشرّ، عندها لن يستطيع أحدًا أن يختطفه ويعيده إلى املوت. 

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ "قَالَ    ٣٢
ونِي؟" مُ تَرْجُ

ْعلُ  جتَ ان،  إِنْسَ ْتَ  وَأَن  ، َّكَ َن أل دِيف.  لِتَجْ بَلْ   ، كَ مُ نَرْجُ نٍ  سَ حَ لٍ  مَ لِعَ "ال  ود:  اليَهُ ابَهُ  "أَجَ   ٣٣
ا" كَ إِلـهً سَ نَفْ

هها اليهود ليسوع، هم يرجمونه  في هذه اآليات يوحنا يسلّط الضوء على التهمة التي وجّ
ا يرفضون هويّته  ا. هم ال يرفضون أعماله فهي حسنة، إمنّ ألنّه وهو انسان يجعل نفسه إلهً
اهللا  بحقيقة  يقبلوا  ولن  يتوقعوا   لم  فهم  اهللا،  عن  مخالفة  صورة  لهم  أظهرت  التي 
ون لرجمه يسوع يكمل كالمه غير آبهٍ،  "االنسان احلاضر في  وسط شعبه". فيما هم يهمّ
هذا األمر يذكّرنا مبحاكمة يسوع أمام عظيم األحبار في يو ١٨ / ٢٠ – ٢٤ ، فصوت احلق ال 

الل.   لم والضّ يسكته صوت القوّة والظّ

ة؟" َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ ٣٤  "أَجَ
أَنْ  نُ  ْكِ ةُ اهللا،  وال ميُ م كَلِمَ إِلَيْهِ ارَتْ  الَّذِينَ صَ أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  إِذَا كَانَتِ التَّوْر ٣٥  "فَ

تَاب،" ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ ٣٦  "فَكَيْفَ تَقُ

ْنُ اهللا؟" اب
سفر  من  بآية  بالتوراة  فيستشهد  الرابيني،  األسلوب  يسوع  يستعمل  عليهم  لإلجابة 
 .(٦/  ٨٢ (مز  كلُكم"  لِيِّ  العَ وبَنو  ة  آِلهَ أَنتُم   : قُلتُ "قد  القضاة   عن  يقال  حيث  املزامير 
ميثلونه على  أنّهم  اي  باسم اهللا،  املتكلمون  اليهودي هم  الشعب  فالقضاة في مفهوم 
األرض. إذا كان اليهود طبقوا هذا املفهوم على القضاة وهم من الشعب،  ملاذا إذًا ال يكون 
الَم.  في قوله "توراتكم" وليس  العَ إِلى  لَهُ  ْسَ وأَر هُ اآلبُ  مقبوالً على يسوع وهو من قَدَّسَ
بوا أنفسهم شرّاح  ا يريد أن يقول أنّهم هم من نصّ "التوراة"  ال يتبرأ يسوع من التوراة وإمنّ
لكلمة اهللا واستأثروا بكلمة اهللا وبتفسيرها. ألتوراة في احلقيقة تتكلّم على يسوع، هذا 
وَ  َّهُ هُ َن نُونَ بِي، أل ى لَكُنْتُم تُؤْمِ ُوسَ نُونَ مبِ لَو كُنْتُم تُؤْمِ ما أوضحه هو نفسه في يو ٥/ ٤٦ : "فَ
ي؟" وفي يو ٣٩/٥ : "  نُونَ بِكَالمِ تُؤْمِ وَ كَتَب، فَكَيْفَ   َا هُ نُونَ مبِ تُؤْمِ إِنْ كُنْتُم ال  كَتَبَ عنِّي. فَ

دُ لِي". هَ َّة، وهِيَ الَّتي تَشْ َبَدِي يَاةً أ ا حَ بُونَ لَكُم فِيهَ ْسَ َّكُم حتَ َن ثُونَ في الكُتُب، أل َّكُم تَبْحَ إِن

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ ٢٥  "أَجَ
دُ لِي" هَ هِيَ تَشْ

غير  بطريقة  املسيحانيّة  هويته  على  يؤكّد  ا  وإمنّ مباشر  بشكلٍ  عليهم  يجيب  ال  يسوع 
مباشرة، مذكرًا مبا قاله منذ بداية رسالته ومبا صنع من أعمال. إنّ أقوال يسوع وأعماله هي 
من اآلب وهي عالمات واضحة لتمييز هويته وغايتها الوحيدة اإلميان بأنّه املسيح ابن اهللا.  
وآخر هذه األعمال كان شفاء األعمى (يو١/٩ -٤١) الذي أبصر، وهذه هي إحدى أهمّ  عالمات 

مجيء املسيح (مز٨/١٤٦، أشعيا ١٨/٢٩، ٥/٣٥، ٤٢/١٠).

رَافِي" نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ ٢٦  "لـكِ
نِي" ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ ٢٧  "خِ

وحدها اخلراف التي تتبع الراعي الصالح، تعرفه وتؤمن به. أن نؤمن باملسيح ال يتطلّب األمر 
نعرفه  الصالح،  الراعي  برفقة  نعيشها  وتتلمذ  اتّباع  ا هو مسيرة  إمنّ منّا مجهودًا فكريًا، 
ونؤمن به. يذكّر يسوع مبا قاله عن الراعي الصالح (يو ٤/١٠ – ٥)، فاخلراف ال تتبع غريبًا ألنّها 
التعرف صوته. من عالمات معرفة املسيح واتّباعه هو متييز صوته من بني كلّ األصوات، هذا 
البصر  ويعيد   (٤٣/١١ (يو  القبر  من  ويخرج  ليقوم  لعازر  يدعو   ) األموات  يحيي  الصوت 

للعميان (يو ١/٩ – ١٤)). 
نْ يَدِيط" دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ ٢٨  "وأ

نْ يَدِ اآلب" ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ ٢٩  "أَبِي الَّذي أَعْ
َنَا واآلبُ وَاحِد" ٣٠  "أ

وه" مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ ٣١  "فَ
من يؤمن باالبن املرسل من اآلب ينلِ احلياة األبديّة (يو ١٦/٣)، ألنّ مشيئة اآلب أنْ ال يفقد االبن 
ّا أعطاه إيّاهم اآلب (يو ٣٩/٦). ألنّ من يحفظ كلمة االبن لن يرى املوت (يو ٥١/٨)، ومن  أحدٌ مم
يشرب من املاء الذي يعطيه االبن يصير فيه نبع ماء يتفجر حياة أبديّة (يو ٤/ ١٤). ال أحد 
ويد  والبركة.  واحلماية  القوّة  عالمة  هي  واليدُ  الصالح،  الراعي  يد  من  اخلراف  يختطف 
من  لتحميهم  للخراف  الوحيدة  الضمانة  ستبقى  الصليب  على  رت  سمّ ولو  املسيح 
اللصوص، ألنّها يد اهللا اآلب، وكما ذكر في املزمور ١١٧: " ميني الرب صنعت قوة. ميني الرب 
رفعتني. ميني الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا" . اهللا اآلب هو أعظم من الكلّ بهذه 
الكلمات يسوع يعلن انّ سلطان هذا العالم سيُغلب ألنّ اآلب سيقيمه من بني األموات 
.  ويختم يسوع كالمه هذا باعالنه سرّ الشراكة الذي هو  لكيما بقيامته يحيا كلّ مؤمنٍ
. وبقدر ما  سرّ احلب في قلب الثالوث، فهذه الوحدة التي منها كلّ القوّة هي شراكة حبٍّ

ا وسقفه من خشب األرز ويستند على صفني من األعمدة  وادي قدرون. كان بهوًا مسقوفً
واملطر  الهواء  من  لتحتمي  الرواق  هذا  تقصد  كانت  اجلموع  املنحوتة.  البيضاء  الرخامية 
وكانت مناسبة لتستمع إلى الكتبة يشرحون الشريعة ويتناقشون حولها. يوحنّا يؤكّد أنّ 
ى. عند يوحنا املشهد نفسه يتكرّر بني يسوع  يسوع لم يكن يعلّم  في الرواق بل كان يتمشّ
ورؤساء اليهود وحتديدًا في الهيكل، يريدون القبض عليه (يو ٣٠/٧، ٣٢، ٤٠، ٨/ ٢٠) ورجمه 
ا  وقتله. يسوع في بيت أبيه (يو١٦/٢) حيث قلب طاوالت الصيارفة وطرد الباعة. هنا أيضً
سيقلب مفاهيم رؤساء اليهود الذين بقتله سيدمرون الهيكل ليعود ويبنيه هو من جديد 

بعد ثالثة أيام (يو ٢/ ١٣ – ٢٢)، لتصبح قيامته التجديد احلقيقيّ املنتظر.

ائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ  نَا حَ وسَ ي نُفُ تَى تُبْقِ ولُونَ لَهُ: "إِلى مَ ذُوا يَقُ ودُ وأَخَ اطَ بِهِ اليَهُ َحَ أ ٢٤  "فَ
" ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

وهو  باملسيح،   يحيطون  األعداء  ١٦ حيث   -١٧/٢٢ باملزمور  تذكّرنا  ليسوع  اليهود  إحاطة 
كالفريسة بني أيديهم. إنّها املواجهة األخيرة بني يسوع ومبغضيه قبل الدخول في ساعة 
ا حصرًا رؤساء اليهود، الذين لم  اجملد. عند يوحنا كلمة يهود ال تعني الشعب اليهودي إمنّ
كأنّهم  ائِرَة؟  حَ نَا  وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  ليسوع  سؤالهم  في  يسوع.  شهادة  يقبلوا 
فإنّ  تقول،  كما  فعالً  املسيح  كنتَ  إن  ألنّه   ، شكٍّ حالةِ  في  ستبقينا  متى  إلى  يسألونه: 
وأمالنا  املنتظر ستكون خاطئة وستموت كلّ طموحاتنا  املسيح  وأفكارنا عن  انتظاراتنا 
كرؤساء لليهود. إنّ كالمَ يسوع عن نفسه يهدّد فعالً رؤوساء اليهود ويهدّد كلّ سلطانهم 

وتعليمهم ال بل يحكم عليهم باملوت، وهذا األمر لن يطيقه هؤالء.   
رح على يسوع في  ": هو نفسه السؤال الذي طُ ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ ْتَ الـمَ "إِنْ كُنْتَ أَن
اجمللس أمام رؤساء اليهود في باقي األناجيل (لو٦٧/٢٢، مر ٦١/١٤، متى ٢٦، ٦٣). في بداية 
الراعي  بأنّه  نفسه  عن  يسوع  يعلن  املقطع  هذا  وقبل  يوحنا  اجنيل  من  العاشر  الفصل 
اليهود في حيرة من  ا  أيضً األمر سيضع  إلى اخلالص، هذا  ليقودَ شعبه  املنتظر  الصالح، 
أمرهم. إنّ كان هو الراعي الصالح، فهم إذًا رعاةٌ كذبةٌ فاسدون يرعون أنفسهم (حزقيال 
٣٤). من هنا نفهم سؤال اليهود ليسوع وحيرتهم. فوجود يسوع في الهيكل واعتالنه هو 
لَنَا  لْهُ  قُ فَ  " قولهم:  ا  أمّ الكاذبة.  ورعايتهم  لفسادهم   واعالنٌ  الشعب  لرؤساء  تبكيتٌ 
" فهو يعبّر عن نيتهم بإحراج يسوع علنًا، التهامه أمام السلطات الرومانيّة بأنّه  ةً رَاحَ صَ
غب والثورة، احملاولة نفسها نراها في اجنيل مرقس (مر ١٢ / ١٣ –  عب على الشَّ يحرّض الشَّ
١٧). فقط أمام املرأة السامريّة يسوع سيعلن عن نفسه بصراحة أنّه املسيح (يو ٢٥/٤)، ألنّ 
هذه املرأة، وعلى عكس اليهود، عرفت عطشها احلقيقي واستطاعت أن تؤمن به وتقبل 

حقيقة أنّه املسيح. 

٢صفحة

نَاك. َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ وعَ  ٤٠
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ وأَتَى   ٤١

ا". قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون. نَ بِهِ هُ فآمَ  ٤٢

مقدمة 
األحد الثاني من السنة الطقسيّة املارونيّة، هو أحد جتديد البيعة، احتفلت فيه الكنيسة 
منذ أجيالها األولى، وهو امتداد لعيد جتديد هيكل أورشليم، وقد اعتاد اليهود االحتفل به 
األغصان  يحملون  كانوا  إذ  املذبح،  وجتديد  الهيكل  بناء  أُعيد  كيف  متذكرين  سنة،  كلّ 
اخلضراء وينشدون أناشيد الفرح ويشعلون املصابيح، مؤمنني أنّ اهللا، وبعد كلّ نكبة كانت 
حتلّ بهم، كان احلاضر معهم لينير حياتهم من جديد ويجدّد بهذا احلضور املقدّس عبادتهم 
الدائم،  أنّ املسيح هو جديدها  الطقسيّة،  بداية سنتها  اليوم وفي  تتذكّر  الكنيسة  له. 
محور إميانها وحياتها وأساس كلّ عبادةٍ تتمّ فيها، بعيدًا عنه تصبح طقوسها واحتفاالتها 
فارغة ومن غير معنى، وبحضوره في وسطها تصبح عبادتها جديدة، ال ترتكز على الرموز 

والشعائر، بل على حقيقة ابن اهللا التي تُدخلها في شراكة حقيقيّة مع الثالوث.   

شرح اآليات

تَاء" لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ " وحَ  ٢٢
عيدُ التجديد بالنسبة لليهود هو تذكار عيد جتديد الهيكل وحتديدًا املذبح، بعد أن دنّسه 
أنطيوكس الرابع أبيفانوس (امك ٣٦/٤ – ٥٩) بإدخال عبادة األصنام اليونانيّة إلى أورشليم 
والهيكل، ومنع اليهود من ممارسة شعائرهم. ثار الشعب على هذا األمر وانتفض واستعاد 
وجدوا  أورشليم  إلى  اليهود  عودة  وعند  امليالد.  قبل   ١٦٤ عام  ثالث سنوات  بعد  أورشليم 
رُفعت  املكان، وقد  املقدّس مرمياً، واألصنام متأل  والزيت  واآلنية متّسخة،  الهيكل مدنّساً، 
املكابي  يهوذا  رأسهم  وعلى  قاموا   عندها  ودنّسته.  املذبح  على  الوثنيّة  لآللهة  الذبائح 
فَ  رِ ً هيكل اهللا الواحد واحلقيقيّ. هذا العيد عُ بتطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّدا
عند اليهود بعيد "هانوكا" (التطهير)، أو عيد النور، كان يستمر ثمانيّة أيام وكان يحتفل 

به حتديدًا في ٢٤ كانون األول من كلّ سنة أي في فصل الشتاء.  

ان" لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ ٢٣  "وكَانَ يَسُ
يقع رواق سليمان في اجلانب الشرقي من فناء الهيكل اخلارجي شرقي الهيكل ويطل على 

البيعة، إعالنٌ جديد في الهيكل في رواق سليمان والصوت هو صوت الكلمة واألعمال التي 
َنَا؟" (متى  ولُونَ إِنِّي أ نْ تَقُ ْتُم مَ َن تشهد لها. في قيصريّة فيليبس كان السؤال للتالميذ : "وأ
١٦/ ١٥ ) وكان عليهم أن يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع.  في رواق سليمان كان على 
يرجموه.  أن  أرادوا  إذ  الرفض،  اجلواب  فكان  يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع،  أن  اليهود 
رفض اليهود "اجلديد" الذي جاء به يسوع، رفضوا تغير الصورة النمطيّة التي كوّنوها هم 
أنفسهم عن اهللا. خافوا من احلقيقة التي أعلنها يسوع في كالمه وفي أعماله، ألنّها تهدّد 
وعماهم  الكاذبة  عبادتهم  وتفضح  اهللا  حلقيقة  مشوّهة  صورة  على  القائم  إميانهم 

وضاللهم. 
ال ميكننا أن نتجدّد في الكنيسة إألّ إذا دخلنا في حالة قبولٍ حقيقيّ للكلمة وعرفنا كيف 
ك بصورةٍ منطيّةٍ كوّناها  منيّز ونعرف أعمال اهللا في زماننا احلاضر. في كثيرٍ من األحيان نتمسّ
عن اهللا، تتناسب ومصاحلنا الشخصيّة وأنانيتنا، فنغلق آذاننا عن سماع كلمة احلق واحلياة 
الكنيسة  وجتدّد  تعمل  التي  اهللا  يد  نرى  نعود  فال  للظالم،  ونستسلم  عيوننا  ونغمض 
والعالم، عندها تصبح عبادتنا جامدة، ال حياة فيها وال جديد، تتكرّر دون أن تولّد فينا احلياة 
واخلالص. عسانا في أحد جتديد البيعة نفتح قلوبنا وعقولنا للمسيح الكلمة ليدخل إلى 

هيكلنا الداخليّ ليحرّرنا من اخلوف ويجدد إمياننا به، آمني.



 (يو ١٠/ ٢٢ – ٤٢)
تَاء. لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ وحَ  ٢٢
ان. لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ وكَانَ يَسُ  ٢٣

أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  ائِرَة؟  نَا حَ وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  لَهُ:  ولُونَ  يَقُ ذُوا  وأَخَ ودُ  اليَهُ بِهِ  اطَ  َحَ أ فَ  ٢٤
." ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٢٥
دُ لِي. هَ هِيَ تَشْ

رَافِي. نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ لـكِ  ٢٦
نِي. ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ خِ  ٢٧

نْ يَدِي. دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ وأ  ٢٨
نْ يَدِ اآلب. ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ أَبِي الَّذي أَعْ  ٢٩

َنَا واآلبُ وَاحِد". أ  ٣٠
وه. مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ فَ  ٣١

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   ٣٢
ونِي؟". مُ تَرْجُ

كَ  سَ ْعلُ نَفْ ان، جتَ ْتَ إِنْسَ ، وَأَن َّكَ َن دِيف. أل ، بَلْ لِتَجْ كَ مُ نٍ نَرْجُ سَ لٍ حَ مَ ود: "ال لِعَ ابَهُ اليَهُ أَجَ  ٣٣
ا". إِلـهً

ة؟ َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٣٤
أَنْ  نُ  ْكِ ميُ وال  اهللا،   ةُ  كَلِمَ م  إِلَيْهِ ارَتْ  صَ الَّذِينَ  أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  التَّوْر كَانَتِ  إِذَا  فَ  ٣٥

تَاب، ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ فَكَيْفَ تَقُ  ٣٦

ْنُ اهللا؟ اب
دِّقُونِي، الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ إِنْ كُنْتُ ال أَعْ  ٣٧

وا  فُ رِ تَعْ لِكَي  ال،  مَ َعْ األ هـذِهِ  دِّقُوا  فَصَ دِّقُونِي،  تُصَ ال  كُنْتُم  وإِنْ  ا،  لُهَ مَ أَعْ كُنْتُ  إِذَا  ا  أَمَّ  ٣٨
نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب". وتُؤْمِ

نْ يَدِهِم. َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ فَحَ  ٣٩

دِّقُونِي،: الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ ٣٧  "إِنْ كُنْتُ ال أَعْ
وا  فُ رِ ال، لِكَي تَعْ مَ َعْ دِّقُوا هـذِهِ األ دِّقُونِي، فَصَ ا، وإِنْ كُنْتُم ال تُصَ لُهَ مَ ا إِذَا كُنْتُ أَعْ ٣٨  "أَمَّ

نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب"" وتُؤْمِ
ا باألعمال التي يعملها. فهي  يكمل يسوع في ردّه على اتهامات اليهود مستشهدًا أيضً
جتسيد  هي  األعمال  هذه  له  بالنسبة  حقيقته.  تظهر  حسيّة  عالمات  هي  له،  تشهد 
للكلمة وحتقيق لها. ال ميكن أن يكذبوا األعمال لذلك سيدانوا وهذا ما سيعلنه يسوع في 
َا  وَاي، ملَ دٌ سِ ا أَحَ لْهَ مَ الَ الَّتِي لَمْ يَعْ مَ َعْ مُ األ لْ بَيْنَهُ مَ خطبة الوداع في (يو ٢٤/١٥): "لَو لَمْ أَعْ

وا أَبِي".   ضُ ونِي وأَبْغَ ضُ عَ ذـلِكَ أَبْغَ الِي، ومَ مَ َأَوا أَعْ دْ ر قَ ا اآلنَ فَ طيئَة. أَمَّ م خَ لَيْهِ كَانَ عَ

نْ يَدِهِم" َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ ٣٩  "فَحَ
ا الرّفض. اليهود رفضوا يسوع وأرادوا  ا القبول وإمّ ا، إمّ أقوال يسوع وأعماله تستدعي موقفً
ا قبِلُوه"  لُ بَيْتِهِ مَ اء، وأَهْ أن يقتلوه، وهذا ما عبّر عنه يوحنا في مقدّمة إجنيله: "إلى بَيْتِهِ جَ
لَيْه"  وَ عَ ةُ لَمْ تَقْ لْمَ ع، والظُّ طَ ةِ يَسْ لْمَ : "النُّورُ في الظُّ (يو ١١/١)، ولكنّه أفلت من يدهم ألنّ

(يو ١ /٥). 

نَاك" َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ ٤٠  "وعَ
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ ٤١  "وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ

ا" قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون" نَ بِهِ هُ ٤٢  "فآمَ

يسوع يعود إلى املكان حيث كان ظهر في بداية رسالته وحيث شهد له يوحنا املعمدان 
إليه كثيرون"  "أتى   .(٣٣/١ (يو  البشر  وليس من  اآلب  الشهادة هي شهادة من اهللا  وهذه 
َنَا إِذَا  يسوع هو مكان اللقاء لكل من سيقبل النور، وهذا ما سيعلنه في (يو ١٢/ ٣٢): "وأ

يع".  مِ ذَبْتُ إِليَّ الـجَ نِ األَرض، جَ تُ عَ رُفِعْ
 (٢٣/  ١ (يو  ألنّه "صوت"  آيةً عظيمة  أصبح  هو  ولكنّه  آية  أية  يصنعْ  لم  املعمدان  يوحنّا 
دت في املسيح. ما أعلنه يوحنّا املعمدان رآه الكثيرون وآمنوا ألنهم  "الكلمة" التي جتسّ

قبلوه  (يو ١/ ١٢ – ١٣). 
 

خالصة روحيّة
ا أمام إعالنٍ صريح وواضح عن هويّة املسيح. في األحد األول،  في أحد جتديد البيعة نحن أيضً
أحد تقديس البيعة كان اإلعالن في قيصريّة فيليبس  (متى ١٦ / ١٣ – ٢٠) وكان الصوت 
صوت بطرس وكان مصدره، ال اللحم والدم، بل اآلب السماويّ. في األحد الثاني، أحد جتديد 

يدخل املؤمن في هذه الشراكة التي جتمع اآلب باالبن بقدر ما ينال قوّة وغلبة على اخلطيئة 
والشرّ، عندها لن يستطيع أحدًا أن يختطفه ويعيده إلى املوت. 

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ "قَالَ    ٣٢
ونِي؟" مُ تَرْجُ

ْعلُ  جتَ ان،  إِنْسَ ْتَ  وَأَن  ، َّكَ َن أل دِيف.  لِتَجْ بَلْ   ، كَ مُ نَرْجُ نٍ  سَ حَ لٍ  مَ لِعَ "ال  ود:  اليَهُ ابَهُ  "أَجَ   ٣٣
ا" كَ إِلـهً سَ نَفْ

هها اليهود ليسوع، هم يرجمونه  في هذه اآليات يوحنا يسلّط الضوء على التهمة التي وجّ
ا يرفضون هويّته  ا. هم ال يرفضون أعماله فهي حسنة، إمنّ ألنّه وهو انسان يجعل نفسه إلهً
اهللا  بحقيقة  يقبلوا  ولن  يتوقعوا   لم  فهم  اهللا،  عن  مخالفة  صورة  لهم  أظهرت  التي 
ون لرجمه يسوع يكمل كالمه غير آبهٍ،  "االنسان احلاضر في  وسط شعبه". فيما هم يهمّ
هذا األمر يذكّرنا مبحاكمة يسوع أمام عظيم األحبار في يو ١٨ / ٢٠ – ٢٤ ، فصوت احلق ال 

الل.   لم والضّ يسكته صوت القوّة والظّ

ة؟" َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ ٣٤  "أَجَ
أَنْ  نُ  ْكِ ةُ اهللا،  وال ميُ م كَلِمَ إِلَيْهِ ارَتْ  الَّذِينَ صَ أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  إِذَا كَانَتِ التَّوْر ٣٥  "فَ

تَاب،" ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ ٣٦  "فَكَيْفَ تَقُ

ْنُ اهللا؟" اب
سفر  من  بآية  بالتوراة  فيستشهد  الرابيني،  األسلوب  يسوع  يستعمل  عليهم  لإلجابة 
 .(٦/  ٨٢ (مز  كلُكم"  لِيِّ  العَ وبَنو  ة  آِلهَ أَنتُم   : قُلتُ "قد  القضاة   عن  يقال  حيث  املزامير 
ميثلونه على  أنّهم  اي  باسم اهللا،  املتكلمون  اليهودي هم  الشعب  فالقضاة في مفهوم 
األرض. إذا كان اليهود طبقوا هذا املفهوم على القضاة وهم من الشعب،  ملاذا إذًا ال يكون 
الَم.  في قوله "توراتكم" وليس  العَ إِلى  لَهُ  ْسَ وأَر هُ اآلبُ  مقبوالً على يسوع وهو من قَدَّسَ
بوا أنفسهم شرّاح  ا يريد أن يقول أنّهم هم من نصّ "التوراة"  ال يتبرأ يسوع من التوراة وإمنّ
لكلمة اهللا واستأثروا بكلمة اهللا وبتفسيرها. ألتوراة في احلقيقة تتكلّم على يسوع، هذا 
وَ  َّهُ هُ َن نُونَ بِي، أل ى لَكُنْتُم تُؤْمِ ُوسَ نُونَ مبِ لَو كُنْتُم تُؤْمِ ما أوضحه هو نفسه في يو ٥/ ٤٦ : "فَ
ي؟" وفي يو ٣٩/٥ : "  نُونَ بِكَالمِ تُؤْمِ وَ كَتَب، فَكَيْفَ   َا هُ نُونَ مبِ تُؤْمِ إِنْ كُنْتُم ال  كَتَبَ عنِّي. فَ

دُ لِي". هَ َّة، وهِيَ الَّتي تَشْ َبَدِي يَاةً أ ا حَ بُونَ لَكُم فِيهَ ْسَ َّكُم حتَ َن ثُونَ في الكُتُب، أل َّكُم تَبْحَ إِن

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ ٢٥  "أَجَ
دُ لِي" هَ هِيَ تَشْ

غير  بطريقة  املسيحانيّة  هويته  على  يؤكّد  ا  وإمنّ مباشر  بشكلٍ  عليهم  يجيب  ال  يسوع 
مباشرة، مذكرًا مبا قاله منذ بداية رسالته ومبا صنع من أعمال. إنّ أقوال يسوع وأعماله هي 
من اآلب وهي عالمات واضحة لتمييز هويته وغايتها الوحيدة اإلميان بأنّه املسيح ابن اهللا.  
وآخر هذه األعمال كان شفاء األعمى (يو١/٩ -٤١) الذي أبصر، وهذه هي إحدى أهمّ  عالمات 

مجيء املسيح (مز٨/١٤٦، أشعيا ١٨/٢٩، ٥/٣٥، ٤٢/١٠).

رَافِي" نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ ٢٦  "لـكِ
نِي" ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ ٢٧  "خِ

وحدها اخلراف التي تتبع الراعي الصالح، تعرفه وتؤمن به. أن نؤمن باملسيح ال يتطلّب األمر 
نعرفه  الصالح،  الراعي  برفقة  نعيشها  وتتلمذ  اتّباع  ا هو مسيرة  إمنّ منّا مجهودًا فكريًا، 
ونؤمن به. يذكّر يسوع مبا قاله عن الراعي الصالح (يو ٤/١٠ – ٥)، فاخلراف ال تتبع غريبًا ألنّها 
التعرف صوته. من عالمات معرفة املسيح واتّباعه هو متييز صوته من بني كلّ األصوات، هذا 
البصر  ويعيد   (٤٣/١١ (يو  القبر  من  ويخرج  ليقوم  لعازر  يدعو   ) األموات  يحيي  الصوت 

للعميان (يو ١/٩ – ١٤)). 
نْ يَدِيط" دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ ٢٨  "وأ

نْ يَدِ اآلب" ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ ٢٩  "أَبِي الَّذي أَعْ
َنَا واآلبُ وَاحِد" ٣٠  "أ

وه" مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ ٣١  "فَ
من يؤمن باالبن املرسل من اآلب ينلِ احلياة األبديّة (يو ١٦/٣)، ألنّ مشيئة اآلب أنْ ال يفقد االبن 
ّا أعطاه إيّاهم اآلب (يو ٣٩/٦). ألنّ من يحفظ كلمة االبن لن يرى املوت (يو ٥١/٨)، ومن  أحدٌ مم
يشرب من املاء الذي يعطيه االبن يصير فيه نبع ماء يتفجر حياة أبديّة (يو ٤/ ١٤). ال أحد 
ويد  والبركة.  واحلماية  القوّة  عالمة  هي  واليدُ  الصالح،  الراعي  يد  من  اخلراف  يختطف 
من  لتحميهم  للخراف  الوحيدة  الضمانة  ستبقى  الصليب  على  رت  سمّ ولو  املسيح 
اللصوص، ألنّها يد اهللا اآلب، وكما ذكر في املزمور ١١٧: " ميني الرب صنعت قوة. ميني الرب 
رفعتني. ميني الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا" . اهللا اآلب هو أعظم من الكلّ بهذه 
الكلمات يسوع يعلن انّ سلطان هذا العالم سيُغلب ألنّ اآلب سيقيمه من بني األموات 
.  ويختم يسوع كالمه هذا باعالنه سرّ الشراكة الذي هو  لكيما بقيامته يحيا كلّ مؤمنٍ
. وبقدر ما  سرّ احلب في قلب الثالوث، فهذه الوحدة التي منها كلّ القوّة هي شراكة حبٍّ

٣صفحة

ا وسقفه من خشب األرز ويستند على صفني من األعمدة  وادي قدرون. كان بهوًا مسقوفً
واملطر  الهواء  من  لتحتمي  الرواق  هذا  تقصد  كانت  اجلموع  املنحوتة.  البيضاء  الرخامية 
وكانت مناسبة لتستمع إلى الكتبة يشرحون الشريعة ويتناقشون حولها. يوحنّا يؤكّد أنّ 
ى. عند يوحنا املشهد نفسه يتكرّر بني يسوع  يسوع لم يكن يعلّم  في الرواق بل كان يتمشّ
ورؤساء اليهود وحتديدًا في الهيكل، يريدون القبض عليه (يو ٣٠/٧، ٣٢، ٤٠، ٨/ ٢٠) ورجمه 
ا  وقتله. يسوع في بيت أبيه (يو١٦/٢) حيث قلب طاوالت الصيارفة وطرد الباعة. هنا أيضً
سيقلب مفاهيم رؤساء اليهود الذين بقتله سيدمرون الهيكل ليعود ويبنيه هو من جديد 

بعد ثالثة أيام (يو ٢/ ١٣ – ٢٢)، لتصبح قيامته التجديد احلقيقيّ املنتظر.

ائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ  نَا حَ وسَ ي نُفُ تَى تُبْقِ ولُونَ لَهُ: "إِلى مَ ذُوا يَقُ ودُ وأَخَ اطَ بِهِ اليَهُ َحَ أ ٢٤  "فَ
" ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

وهو  باملسيح،   يحيطون  األعداء  ١٦ حيث   -١٧/٢٢ باملزمور  تذكّرنا  ليسوع  اليهود  إحاطة 
كالفريسة بني أيديهم. إنّها املواجهة األخيرة بني يسوع ومبغضيه قبل الدخول في ساعة 
ا حصرًا رؤساء اليهود، الذين لم  اجملد. عند يوحنا كلمة يهود ال تعني الشعب اليهودي إمنّ
كأنّهم  ائِرَة؟  حَ نَا  وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  ليسوع  سؤالهم  في  يسوع.  شهادة  يقبلوا 
فإنّ  تقول،  كما  فعالً  املسيح  كنتَ  إن  ألنّه   ، شكٍّ حالةِ  في  ستبقينا  متى  إلى  يسألونه: 
وأمالنا  املنتظر ستكون خاطئة وستموت كلّ طموحاتنا  املسيح  وأفكارنا عن  انتظاراتنا 
كرؤساء لليهود. إنّ كالمَ يسوع عن نفسه يهدّد فعالً رؤوساء اليهود ويهدّد كلّ سلطانهم 

وتعليمهم ال بل يحكم عليهم باملوت، وهذا األمر لن يطيقه هؤالء.   
رح على يسوع في  ": هو نفسه السؤال الذي طُ ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ ْتَ الـمَ "إِنْ كُنْتَ أَن
اجمللس أمام رؤساء اليهود في باقي األناجيل (لو٦٧/٢٢، مر ٦١/١٤، متى ٢٦، ٦٣). في بداية 
الراعي  بأنّه  نفسه  عن  يسوع  يعلن  املقطع  هذا  وقبل  يوحنا  اجنيل  من  العاشر  الفصل 
اليهود في حيرة من  ا  أيضً األمر سيضع  إلى اخلالص، هذا  ليقودَ شعبه  املنتظر  الصالح، 
أمرهم. إنّ كان هو الراعي الصالح، فهم إذًا رعاةٌ كذبةٌ فاسدون يرعون أنفسهم (حزقيال 
٣٤). من هنا نفهم سؤال اليهود ليسوع وحيرتهم. فوجود يسوع في الهيكل واعتالنه هو 
لَنَا  لْهُ  قُ فَ  " قولهم:  ا  أمّ الكاذبة.  ورعايتهم  لفسادهم   واعالنٌ  الشعب  لرؤساء  تبكيتٌ 
" فهو يعبّر عن نيتهم بإحراج يسوع علنًا، التهامه أمام السلطات الرومانيّة بأنّه  ةً رَاحَ صَ
غب والثورة، احملاولة نفسها نراها في اجنيل مرقس (مر ١٢ / ١٣ –  عب على الشَّ يحرّض الشَّ
١٧). فقط أمام املرأة السامريّة يسوع سيعلن عن نفسه بصراحة أنّه املسيح (يو ٢٥/٤)، ألنّ 
هذه املرأة، وعلى عكس اليهود، عرفت عطشها احلقيقي واستطاعت أن تؤمن به وتقبل 

حقيقة أنّه املسيح. 

نَاك. َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ وعَ  ٤٠
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ وأَتَى   ٤١

ا". قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون. نَ بِهِ هُ فآمَ  ٤٢

مقدمة 
األحد الثاني من السنة الطقسيّة املارونيّة، هو أحد جتديد البيعة، احتفلت فيه الكنيسة 
منذ أجيالها األولى، وهو امتداد لعيد جتديد هيكل أورشليم، وقد اعتاد اليهود االحتفل به 
األغصان  يحملون  كانوا  إذ  املذبح،  وجتديد  الهيكل  بناء  أُعيد  كيف  متذكرين  سنة،  كلّ 
اخلضراء وينشدون أناشيد الفرح ويشعلون املصابيح، مؤمنني أنّ اهللا، وبعد كلّ نكبة كانت 
حتلّ بهم، كان احلاضر معهم لينير حياتهم من جديد ويجدّد بهذا احلضور املقدّس عبادتهم 
الدائم،  أنّ املسيح هو جديدها  الطقسيّة،  بداية سنتها  اليوم وفي  تتذكّر  الكنيسة  له. 
محور إميانها وحياتها وأساس كلّ عبادةٍ تتمّ فيها، بعيدًا عنه تصبح طقوسها واحتفاالتها 
فارغة ومن غير معنى، وبحضوره في وسطها تصبح عبادتها جديدة، ال ترتكز على الرموز 

والشعائر، بل على حقيقة ابن اهللا التي تُدخلها في شراكة حقيقيّة مع الثالوث.   

شرح اآليات

تَاء" لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ " وحَ  ٢٢
عيدُ التجديد بالنسبة لليهود هو تذكار عيد جتديد الهيكل وحتديدًا املذبح، بعد أن دنّسه 
أنطيوكس الرابع أبيفانوس (امك ٣٦/٤ – ٥٩) بإدخال عبادة األصنام اليونانيّة إلى أورشليم 
والهيكل، ومنع اليهود من ممارسة شعائرهم. ثار الشعب على هذا األمر وانتفض واستعاد 
وجدوا  أورشليم  إلى  اليهود  عودة  وعند  امليالد.  قبل   ١٦٤ عام  ثالث سنوات  بعد  أورشليم 
رُفعت  املكان، وقد  املقدّس مرمياً، واألصنام متأل  والزيت  واآلنية متّسخة،  الهيكل مدنّساً، 
املكابي  يهوذا  رأسهم  وعلى  قاموا   عندها  ودنّسته.  املذبح  على  الوثنيّة  لآللهة  الذبائح 
فَ  رِ ً هيكل اهللا الواحد واحلقيقيّ. هذا العيد عُ بتطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّدا
عند اليهود بعيد "هانوكا" (التطهير)، أو عيد النور، كان يستمر ثمانيّة أيام وكان يحتفل 

به حتديدًا في ٢٤ كانون األول من كلّ سنة أي في فصل الشتاء.  

ان" لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ ٢٣  "وكَانَ يَسُ
يقع رواق سليمان في اجلانب الشرقي من فناء الهيكل اخلارجي شرقي الهيكل ويطل على 

البيعة، إعالنٌ جديد في الهيكل في رواق سليمان والصوت هو صوت الكلمة واألعمال التي 
َنَا؟" (متى  ولُونَ إِنِّي أ نْ تَقُ ْتُم مَ َن تشهد لها. في قيصريّة فيليبس كان السؤال للتالميذ : "وأ
١٦/ ١٥ ) وكان عليهم أن يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع.  في رواق سليمان كان على 
يرجموه.  أن  أرادوا  إذ  الرفض،  اجلواب  فكان  يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع،  أن  اليهود 
رفض اليهود "اجلديد" الذي جاء به يسوع، رفضوا تغير الصورة النمطيّة التي كوّنوها هم 
أنفسهم عن اهللا. خافوا من احلقيقة التي أعلنها يسوع في كالمه وفي أعماله، ألنّها تهدّد 
وعماهم  الكاذبة  عبادتهم  وتفضح  اهللا  حلقيقة  مشوّهة  صورة  على  القائم  إميانهم 

وضاللهم. 
ال ميكننا أن نتجدّد في الكنيسة إألّ إذا دخلنا في حالة قبولٍ حقيقيّ للكلمة وعرفنا كيف 
ك بصورةٍ منطيّةٍ كوّناها  منيّز ونعرف أعمال اهللا في زماننا احلاضر. في كثيرٍ من األحيان نتمسّ
عن اهللا، تتناسب ومصاحلنا الشخصيّة وأنانيتنا، فنغلق آذاننا عن سماع كلمة احلق واحلياة 
الكنيسة  وجتدّد  تعمل  التي  اهللا  يد  نرى  نعود  فال  للظالم،  ونستسلم  عيوننا  ونغمض 
والعالم، عندها تصبح عبادتنا جامدة، ال حياة فيها وال جديد، تتكرّر دون أن تولّد فينا احلياة 
واخلالص. عسانا في أحد جتديد البيعة نفتح قلوبنا وعقولنا للمسيح الكلمة ليدخل إلى 

هيكلنا الداخليّ ليحرّرنا من اخلوف ويجدد إمياننا به، آمني.



 (يو ١٠/ ٢٢ – ٤٢)
تَاء. لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ وحَ  ٢٢
ان. لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ وكَانَ يَسُ  ٢٣

أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  ائِرَة؟  نَا حَ وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  لَهُ:  ولُونَ  يَقُ ذُوا  وأَخَ ودُ  اليَهُ بِهِ  اطَ  َحَ أ فَ  ٢٤
." ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٢٥
دُ لِي. هَ هِيَ تَشْ

رَافِي. نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ لـكِ  ٢٦
نِي. ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ خِ  ٢٧

نْ يَدِي. دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ وأ  ٢٨
نْ يَدِ اآلب. ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ أَبِي الَّذي أَعْ  ٢٩

َنَا واآلبُ وَاحِد". أ  ٣٠
وه. مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ فَ  ٣١

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   ٣٢
ونِي؟". مُ تَرْجُ

كَ  سَ ْعلُ نَفْ ان، جتَ ْتَ إِنْسَ ، وَأَن َّكَ َن دِيف. أل ، بَلْ لِتَجْ كَ مُ نٍ نَرْجُ سَ لٍ حَ مَ ود: "ال لِعَ ابَهُ اليَهُ أَجَ  ٣٣
ا". إِلـهً

ة؟ َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٣٤
أَنْ  نُ  ْكِ ميُ وال  اهللا،   ةُ  كَلِمَ م  إِلَيْهِ ارَتْ  صَ الَّذِينَ  أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  التَّوْر كَانَتِ  إِذَا  فَ  ٣٥

تَاب، ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ فَكَيْفَ تَقُ  ٣٦

ْنُ اهللا؟ اب
دِّقُونِي، الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ إِنْ كُنْتُ ال أَعْ  ٣٧

وا  فُ رِ تَعْ لِكَي  ال،  مَ َعْ األ هـذِهِ  دِّقُوا  فَصَ دِّقُونِي،  تُصَ ال  كُنْتُم  وإِنْ  ا،  لُهَ مَ أَعْ كُنْتُ  إِذَا  ا  أَمَّ  ٣٨
نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب". وتُؤْمِ

نْ يَدِهِم. َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ فَحَ  ٣٩

دِّقُونِي،: الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ ٣٧  "إِنْ كُنْتُ ال أَعْ
وا  فُ رِ ال، لِكَي تَعْ مَ َعْ دِّقُوا هـذِهِ األ دِّقُونِي، فَصَ ا، وإِنْ كُنْتُم ال تُصَ لُهَ مَ ا إِذَا كُنْتُ أَعْ ٣٨  "أَمَّ

نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب"" وتُؤْمِ
ا باألعمال التي يعملها. فهي  يكمل يسوع في ردّه على اتهامات اليهود مستشهدًا أيضً
جتسيد  هي  األعمال  هذه  له  بالنسبة  حقيقته.  تظهر  حسيّة  عالمات  هي  له،  تشهد 
للكلمة وحتقيق لها. ال ميكن أن يكذبوا األعمال لذلك سيدانوا وهذا ما سيعلنه يسوع في 
َا  وَاي، ملَ دٌ سِ ا أَحَ لْهَ مَ الَ الَّتِي لَمْ يَعْ مَ َعْ مُ األ لْ بَيْنَهُ مَ خطبة الوداع في (يو ٢٤/١٥): "لَو لَمْ أَعْ

وا أَبِي".   ضُ ونِي وأَبْغَ ضُ عَ ذـلِكَ أَبْغَ الِي، ومَ مَ َأَوا أَعْ دْ ر قَ ا اآلنَ فَ طيئَة. أَمَّ م خَ لَيْهِ كَانَ عَ

نْ يَدِهِم" َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ ٣٩  "فَحَ
ا الرّفض. اليهود رفضوا يسوع وأرادوا  ا القبول وإمّ ا، إمّ أقوال يسوع وأعماله تستدعي موقفً
ا قبِلُوه"  لُ بَيْتِهِ مَ اء، وأَهْ أن يقتلوه، وهذا ما عبّر عنه يوحنا في مقدّمة إجنيله: "إلى بَيْتِهِ جَ
لَيْه"  وَ عَ ةُ لَمْ تَقْ لْمَ ع، والظُّ طَ ةِ يَسْ لْمَ : "النُّورُ في الظُّ (يو ١١/١)، ولكنّه أفلت من يدهم ألنّ

(يو ١ /٥). 

نَاك" َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ ٤٠  "وعَ
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ ٤١  "وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ

ا" قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون" نَ بِهِ هُ ٤٢  "فآمَ

يسوع يعود إلى املكان حيث كان ظهر في بداية رسالته وحيث شهد له يوحنا املعمدان 
إليه كثيرون"  "أتى   .(٣٣/١ (يو  البشر  وليس من  اآلب  الشهادة هي شهادة من اهللا  وهذه 
َنَا إِذَا  يسوع هو مكان اللقاء لكل من سيقبل النور، وهذا ما سيعلنه في (يو ١٢/ ٣٢): "وأ

يع".  مِ ذَبْتُ إِليَّ الـجَ نِ األَرض، جَ تُ عَ رُفِعْ
 (٢٣/  ١ (يو  ألنّه "صوت"  آيةً عظيمة  أصبح  هو  ولكنّه  آية  أية  يصنعْ  لم  املعمدان  يوحنّا 
دت في املسيح. ما أعلنه يوحنّا املعمدان رآه الكثيرون وآمنوا ألنهم  "الكلمة" التي جتسّ

قبلوه  (يو ١/ ١٢ – ١٣). 
 

خالصة روحيّة
ا أمام إعالنٍ صريح وواضح عن هويّة املسيح. في األحد األول،  في أحد جتديد البيعة نحن أيضً
أحد تقديس البيعة كان اإلعالن في قيصريّة فيليبس  (متى ١٦ / ١٣ – ٢٠) وكان الصوت 
صوت بطرس وكان مصدره، ال اللحم والدم، بل اآلب السماويّ. في األحد الثاني، أحد جتديد 

يدخل املؤمن في هذه الشراكة التي جتمع اآلب باالبن بقدر ما ينال قوّة وغلبة على اخلطيئة 
والشرّ، عندها لن يستطيع أحدًا أن يختطفه ويعيده إلى املوت. 

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ "قَالَ    ٣٢
ونِي؟" مُ تَرْجُ

ْعلُ  جتَ ان،  إِنْسَ ْتَ  وَأَن  ، َّكَ َن أل دِيف.  لِتَجْ بَلْ   ، كَ مُ نَرْجُ نٍ  سَ حَ لٍ  مَ لِعَ "ال  ود:  اليَهُ ابَهُ  "أَجَ   ٣٣
ا" كَ إِلـهً سَ نَفْ

هها اليهود ليسوع، هم يرجمونه  في هذه اآليات يوحنا يسلّط الضوء على التهمة التي وجّ
ا يرفضون هويّته  ا. هم ال يرفضون أعماله فهي حسنة، إمنّ ألنّه وهو انسان يجعل نفسه إلهً
اهللا  بحقيقة  يقبلوا  ولن  يتوقعوا   لم  فهم  اهللا،  عن  مخالفة  صورة  لهم  أظهرت  التي 
ون لرجمه يسوع يكمل كالمه غير آبهٍ،  "االنسان احلاضر في  وسط شعبه". فيما هم يهمّ
هذا األمر يذكّرنا مبحاكمة يسوع أمام عظيم األحبار في يو ١٨ / ٢٠ – ٢٤ ، فصوت احلق ال 

الل.   لم والضّ يسكته صوت القوّة والظّ

ة؟" َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ ٣٤  "أَجَ
أَنْ  نُ  ْكِ ةُ اهللا،  وال ميُ م كَلِمَ إِلَيْهِ ارَتْ  الَّذِينَ صَ أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  إِذَا كَانَتِ التَّوْر ٣٥  "فَ

تَاب،" ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ ٣٦  "فَكَيْفَ تَقُ

ْنُ اهللا؟" اب
سفر  من  بآية  بالتوراة  فيستشهد  الرابيني،  األسلوب  يسوع  يستعمل  عليهم  لإلجابة 
 .(٦/  ٨٢ (مز  كلُكم"  لِيِّ  العَ وبَنو  ة  آِلهَ أَنتُم   : قُلتُ "قد  القضاة   عن  يقال  حيث  املزامير 
ميثلونه على  أنّهم  اي  باسم اهللا،  املتكلمون  اليهودي هم  الشعب  فالقضاة في مفهوم 
األرض. إذا كان اليهود طبقوا هذا املفهوم على القضاة وهم من الشعب،  ملاذا إذًا ال يكون 
الَم.  في قوله "توراتكم" وليس  العَ إِلى  لَهُ  ْسَ وأَر هُ اآلبُ  مقبوالً على يسوع وهو من قَدَّسَ
بوا أنفسهم شرّاح  ا يريد أن يقول أنّهم هم من نصّ "التوراة"  ال يتبرأ يسوع من التوراة وإمنّ
لكلمة اهللا واستأثروا بكلمة اهللا وبتفسيرها. ألتوراة في احلقيقة تتكلّم على يسوع، هذا 
وَ  َّهُ هُ َن نُونَ بِي، أل ى لَكُنْتُم تُؤْمِ ُوسَ نُونَ مبِ لَو كُنْتُم تُؤْمِ ما أوضحه هو نفسه في يو ٥/ ٤٦ : "فَ
ي؟" وفي يو ٣٩/٥ : "  نُونَ بِكَالمِ تُؤْمِ وَ كَتَب، فَكَيْفَ   َا هُ نُونَ مبِ تُؤْمِ إِنْ كُنْتُم ال  كَتَبَ عنِّي. فَ

دُ لِي". هَ َّة، وهِيَ الَّتي تَشْ َبَدِي يَاةً أ ا حَ بُونَ لَكُم فِيهَ ْسَ َّكُم حتَ َن ثُونَ في الكُتُب، أل َّكُم تَبْحَ إِن

٤صفحة

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ ٢٥  "أَجَ
دُ لِي" هَ هِيَ تَشْ

غير  بطريقة  املسيحانيّة  هويته  على  يؤكّد  ا  وإمنّ مباشر  بشكلٍ  عليهم  يجيب  ال  يسوع 
مباشرة، مذكرًا مبا قاله منذ بداية رسالته ومبا صنع من أعمال. إنّ أقوال يسوع وأعماله هي 
من اآلب وهي عالمات واضحة لتمييز هويته وغايتها الوحيدة اإلميان بأنّه املسيح ابن اهللا.  
وآخر هذه األعمال كان شفاء األعمى (يو١/٩ -٤١) الذي أبصر، وهذه هي إحدى أهمّ  عالمات 

مجيء املسيح (مز٨/١٤٦، أشعيا ١٨/٢٩، ٥/٣٥، ٤٢/١٠).

رَافِي" نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ ٢٦  "لـكِ
نِي" ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ ٢٧  "خِ

وحدها اخلراف التي تتبع الراعي الصالح، تعرفه وتؤمن به. أن نؤمن باملسيح ال يتطلّب األمر 
نعرفه  الصالح،  الراعي  برفقة  نعيشها  وتتلمذ  اتّباع  ا هو مسيرة  إمنّ منّا مجهودًا فكريًا، 
ونؤمن به. يذكّر يسوع مبا قاله عن الراعي الصالح (يو ٤/١٠ – ٥)، فاخلراف ال تتبع غريبًا ألنّها 
التعرف صوته. من عالمات معرفة املسيح واتّباعه هو متييز صوته من بني كلّ األصوات، هذا 
البصر  ويعيد   (٤٣/١١ (يو  القبر  من  ويخرج  ليقوم  لعازر  يدعو   ) األموات  يحيي  الصوت 

للعميان (يو ١/٩ – ١٤)). 
نْ يَدِيط" دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ ٢٨  "وأ

نْ يَدِ اآلب" ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ ٢٩  "أَبِي الَّذي أَعْ
َنَا واآلبُ وَاحِد" ٣٠  "أ

وه" مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ ٣١  "فَ
من يؤمن باالبن املرسل من اآلب ينلِ احلياة األبديّة (يو ١٦/٣)، ألنّ مشيئة اآلب أنْ ال يفقد االبن 
ّا أعطاه إيّاهم اآلب (يو ٣٩/٦). ألنّ من يحفظ كلمة االبن لن يرى املوت (يو ٥١/٨)، ومن  أحدٌ مم
يشرب من املاء الذي يعطيه االبن يصير فيه نبع ماء يتفجر حياة أبديّة (يو ٤/ ١٤). ال أحد 
ويد  والبركة.  واحلماية  القوّة  عالمة  هي  واليدُ  الصالح،  الراعي  يد  من  اخلراف  يختطف 
من  لتحميهم  للخراف  الوحيدة  الضمانة  ستبقى  الصليب  على  رت  سمّ ولو  املسيح 
اللصوص، ألنّها يد اهللا اآلب، وكما ذكر في املزمور ١١٧: " ميني الرب صنعت قوة. ميني الرب 
رفعتني. ميني الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا" . اهللا اآلب هو أعظم من الكلّ بهذه 
الكلمات يسوع يعلن انّ سلطان هذا العالم سيُغلب ألنّ اآلب سيقيمه من بني األموات 
.  ويختم يسوع كالمه هذا باعالنه سرّ الشراكة الذي هو  لكيما بقيامته يحيا كلّ مؤمنٍ
. وبقدر ما  سرّ احلب في قلب الثالوث، فهذه الوحدة التي منها كلّ القوّة هي شراكة حبٍّ

ا وسقفه من خشب األرز ويستند على صفني من األعمدة  وادي قدرون. كان بهوًا مسقوفً
واملطر  الهواء  من  لتحتمي  الرواق  هذا  تقصد  كانت  اجلموع  املنحوتة.  البيضاء  الرخامية 
وكانت مناسبة لتستمع إلى الكتبة يشرحون الشريعة ويتناقشون حولها. يوحنّا يؤكّد أنّ 
ى. عند يوحنا املشهد نفسه يتكرّر بني يسوع  يسوع لم يكن يعلّم  في الرواق بل كان يتمشّ
ورؤساء اليهود وحتديدًا في الهيكل، يريدون القبض عليه (يو ٣٠/٧، ٣٢، ٤٠، ٨/ ٢٠) ورجمه 
ا  وقتله. يسوع في بيت أبيه (يو١٦/٢) حيث قلب طاوالت الصيارفة وطرد الباعة. هنا أيضً
سيقلب مفاهيم رؤساء اليهود الذين بقتله سيدمرون الهيكل ليعود ويبنيه هو من جديد 

بعد ثالثة أيام (يو ٢/ ١٣ – ٢٢)، لتصبح قيامته التجديد احلقيقيّ املنتظر.

ائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ  نَا حَ وسَ ي نُفُ تَى تُبْقِ ولُونَ لَهُ: "إِلى مَ ذُوا يَقُ ودُ وأَخَ اطَ بِهِ اليَهُ َحَ أ ٢٤  "فَ
" ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

وهو  باملسيح،   يحيطون  األعداء  ١٦ حيث   -١٧/٢٢ باملزمور  تذكّرنا  ليسوع  اليهود  إحاطة 
كالفريسة بني أيديهم. إنّها املواجهة األخيرة بني يسوع ومبغضيه قبل الدخول في ساعة 
ا حصرًا رؤساء اليهود، الذين لم  اجملد. عند يوحنا كلمة يهود ال تعني الشعب اليهودي إمنّ
كأنّهم  ائِرَة؟  حَ نَا  وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  ليسوع  سؤالهم  في  يسوع.  شهادة  يقبلوا 
فإنّ  تقول،  كما  فعالً  املسيح  كنتَ  إن  ألنّه   ، شكٍّ حالةِ  في  ستبقينا  متى  إلى  يسألونه: 
وأمالنا  املنتظر ستكون خاطئة وستموت كلّ طموحاتنا  املسيح  وأفكارنا عن  انتظاراتنا 
كرؤساء لليهود. إنّ كالمَ يسوع عن نفسه يهدّد فعالً رؤوساء اليهود ويهدّد كلّ سلطانهم 

وتعليمهم ال بل يحكم عليهم باملوت، وهذا األمر لن يطيقه هؤالء.   
رح على يسوع في  ": هو نفسه السؤال الذي طُ ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ ْتَ الـمَ "إِنْ كُنْتَ أَن
اجمللس أمام رؤساء اليهود في باقي األناجيل (لو٦٧/٢٢، مر ٦١/١٤، متى ٢٦، ٦٣). في بداية 
الراعي  بأنّه  نفسه  عن  يسوع  يعلن  املقطع  هذا  وقبل  يوحنا  اجنيل  من  العاشر  الفصل 
اليهود في حيرة من  ا  أيضً األمر سيضع  إلى اخلالص، هذا  ليقودَ شعبه  املنتظر  الصالح، 
أمرهم. إنّ كان هو الراعي الصالح، فهم إذًا رعاةٌ كذبةٌ فاسدون يرعون أنفسهم (حزقيال 
٣٤). من هنا نفهم سؤال اليهود ليسوع وحيرتهم. فوجود يسوع في الهيكل واعتالنه هو 
لَنَا  لْهُ  قُ فَ  " قولهم:  ا  أمّ الكاذبة.  ورعايتهم  لفسادهم   واعالنٌ  الشعب  لرؤساء  تبكيتٌ 
" فهو يعبّر عن نيتهم بإحراج يسوع علنًا، التهامه أمام السلطات الرومانيّة بأنّه  ةً رَاحَ صَ
غب والثورة، احملاولة نفسها نراها في اجنيل مرقس (مر ١٢ / ١٣ –  عب على الشَّ يحرّض الشَّ
١٧). فقط أمام املرأة السامريّة يسوع سيعلن عن نفسه بصراحة أنّه املسيح (يو ٢٥/٤)، ألنّ 
هذه املرأة، وعلى عكس اليهود، عرفت عطشها احلقيقي واستطاعت أن تؤمن به وتقبل 

حقيقة أنّه املسيح. 

نَاك. َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ وعَ  ٤٠
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ وأَتَى   ٤١

ا". قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون. نَ بِهِ هُ فآمَ  ٤٢

مقدمة 
األحد الثاني من السنة الطقسيّة املارونيّة، هو أحد جتديد البيعة، احتفلت فيه الكنيسة 
منذ أجيالها األولى، وهو امتداد لعيد جتديد هيكل أورشليم، وقد اعتاد اليهود االحتفل به 
األغصان  يحملون  كانوا  إذ  املذبح،  وجتديد  الهيكل  بناء  أُعيد  كيف  متذكرين  سنة،  كلّ 
اخلضراء وينشدون أناشيد الفرح ويشعلون املصابيح، مؤمنني أنّ اهللا، وبعد كلّ نكبة كانت 
حتلّ بهم، كان احلاضر معهم لينير حياتهم من جديد ويجدّد بهذا احلضور املقدّس عبادتهم 
الدائم،  أنّ املسيح هو جديدها  الطقسيّة،  بداية سنتها  اليوم وفي  تتذكّر  الكنيسة  له. 
محور إميانها وحياتها وأساس كلّ عبادةٍ تتمّ فيها، بعيدًا عنه تصبح طقوسها واحتفاالتها 
فارغة ومن غير معنى، وبحضوره في وسطها تصبح عبادتها جديدة، ال ترتكز على الرموز 

والشعائر، بل على حقيقة ابن اهللا التي تُدخلها في شراكة حقيقيّة مع الثالوث.   

شرح اآليات

تَاء" لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ " وحَ  ٢٢
عيدُ التجديد بالنسبة لليهود هو تذكار عيد جتديد الهيكل وحتديدًا املذبح، بعد أن دنّسه 
أنطيوكس الرابع أبيفانوس (امك ٣٦/٤ – ٥٩) بإدخال عبادة األصنام اليونانيّة إلى أورشليم 
والهيكل، ومنع اليهود من ممارسة شعائرهم. ثار الشعب على هذا األمر وانتفض واستعاد 
وجدوا  أورشليم  إلى  اليهود  عودة  وعند  امليالد.  قبل   ١٦٤ عام  ثالث سنوات  بعد  أورشليم 
رُفعت  املكان، وقد  املقدّس مرمياً، واألصنام متأل  والزيت  واآلنية متّسخة،  الهيكل مدنّساً، 
املكابي  يهوذا  رأسهم  وعلى  قاموا   عندها  ودنّسته.  املذبح  على  الوثنيّة  لآللهة  الذبائح 
فَ  رِ ً هيكل اهللا الواحد واحلقيقيّ. هذا العيد عُ بتطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّدا
عند اليهود بعيد "هانوكا" (التطهير)، أو عيد النور، كان يستمر ثمانيّة أيام وكان يحتفل 

به حتديدًا في ٢٤ كانون األول من كلّ سنة أي في فصل الشتاء.  

ان" لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ ٢٣  "وكَانَ يَسُ
يقع رواق سليمان في اجلانب الشرقي من فناء الهيكل اخلارجي شرقي الهيكل ويطل على 

البيعة، إعالنٌ جديد في الهيكل في رواق سليمان والصوت هو صوت الكلمة واألعمال التي 
َنَا؟" (متى  ولُونَ إِنِّي أ نْ تَقُ ْتُم مَ َن تشهد لها. في قيصريّة فيليبس كان السؤال للتالميذ : "وأ
١٦/ ١٥ ) وكان عليهم أن يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع.  في رواق سليمان كان على 
يرجموه.  أن  أرادوا  إذ  الرفض،  اجلواب  فكان  يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع،  أن  اليهود 
رفض اليهود "اجلديد" الذي جاء به يسوع، رفضوا تغير الصورة النمطيّة التي كوّنوها هم 
أنفسهم عن اهللا. خافوا من احلقيقة التي أعلنها يسوع في كالمه وفي أعماله، ألنّها تهدّد 
وعماهم  الكاذبة  عبادتهم  وتفضح  اهللا  حلقيقة  مشوّهة  صورة  على  القائم  إميانهم 

وضاللهم. 
ال ميكننا أن نتجدّد في الكنيسة إألّ إذا دخلنا في حالة قبولٍ حقيقيّ للكلمة وعرفنا كيف 
ك بصورةٍ منطيّةٍ كوّناها  منيّز ونعرف أعمال اهللا في زماننا احلاضر. في كثيرٍ من األحيان نتمسّ
عن اهللا، تتناسب ومصاحلنا الشخصيّة وأنانيتنا، فنغلق آذاننا عن سماع كلمة احلق واحلياة 
الكنيسة  وجتدّد  تعمل  التي  اهللا  يد  نرى  نعود  فال  للظالم،  ونستسلم  عيوننا  ونغمض 
والعالم، عندها تصبح عبادتنا جامدة، ال حياة فيها وال جديد، تتكرّر دون أن تولّد فينا احلياة 
واخلالص. عسانا في أحد جتديد البيعة نفتح قلوبنا وعقولنا للمسيح الكلمة ليدخل إلى 

هيكلنا الداخليّ ليحرّرنا من اخلوف ويجدد إمياننا به، آمني.



 (يو ١٠/ ٢٢ – ٤٢)
تَاء. لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ وحَ  ٢٢
ان. لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ وكَانَ يَسُ  ٢٣

أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  ائِرَة؟  نَا حَ وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  لَهُ:  ولُونَ  يَقُ ذُوا  وأَخَ ودُ  اليَهُ بِهِ  اطَ  َحَ أ فَ  ٢٤
." ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٢٥
دُ لِي. هَ هِيَ تَشْ

رَافِي. نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ لـكِ  ٢٦
نِي. ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ خِ  ٢٧

نْ يَدِي. دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ وأ  ٢٨
نْ يَدِ اآلب. ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ أَبِي الَّذي أَعْ  ٢٩

َنَا واآلبُ وَاحِد". أ  ٣٠
وه. مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ فَ  ٣١

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   ٣٢
ونِي؟". مُ تَرْجُ

كَ  سَ ْعلُ نَفْ ان، جتَ ْتَ إِنْسَ ، وَأَن َّكَ َن دِيف. أل ، بَلْ لِتَجْ كَ مُ نٍ نَرْجُ سَ لٍ حَ مَ ود: "ال لِعَ ابَهُ اليَهُ أَجَ  ٣٣
ا". إِلـهً

ة؟ َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٣٤
أَنْ  نُ  ْكِ ميُ وال  اهللا،   ةُ  كَلِمَ م  إِلَيْهِ ارَتْ  صَ الَّذِينَ  أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  التَّوْر كَانَتِ  إِذَا  فَ  ٣٥

تَاب، ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ فَكَيْفَ تَقُ  ٣٦

ْنُ اهللا؟ اب
دِّقُونِي، الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ إِنْ كُنْتُ ال أَعْ  ٣٧

وا  فُ رِ تَعْ لِكَي  ال،  مَ َعْ األ هـذِهِ  دِّقُوا  فَصَ دِّقُونِي،  تُصَ ال  كُنْتُم  وإِنْ  ا،  لُهَ مَ أَعْ كُنْتُ  إِذَا  ا  أَمَّ  ٣٨
نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب". وتُؤْمِ

نْ يَدِهِم. َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ فَحَ  ٣٩

دِّقُونِي،: الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ ٣٧  "إِنْ كُنْتُ ال أَعْ
وا  فُ رِ ال، لِكَي تَعْ مَ َعْ دِّقُوا هـذِهِ األ دِّقُونِي، فَصَ ا، وإِنْ كُنْتُم ال تُصَ لُهَ مَ ا إِذَا كُنْتُ أَعْ ٣٨  "أَمَّ

نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب"" وتُؤْمِ
ا باألعمال التي يعملها. فهي  يكمل يسوع في ردّه على اتهامات اليهود مستشهدًا أيضً
جتسيد  هي  األعمال  هذه  له  بالنسبة  حقيقته.  تظهر  حسيّة  عالمات  هي  له،  تشهد 
للكلمة وحتقيق لها. ال ميكن أن يكذبوا األعمال لذلك سيدانوا وهذا ما سيعلنه يسوع في 
َا  وَاي، ملَ دٌ سِ ا أَحَ لْهَ مَ الَ الَّتِي لَمْ يَعْ مَ َعْ مُ األ لْ بَيْنَهُ مَ خطبة الوداع في (يو ٢٤/١٥): "لَو لَمْ أَعْ

وا أَبِي".   ضُ ونِي وأَبْغَ ضُ عَ ذـلِكَ أَبْغَ الِي، ومَ مَ َأَوا أَعْ دْ ر قَ ا اآلنَ فَ طيئَة. أَمَّ م خَ لَيْهِ كَانَ عَ

نْ يَدِهِم" َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ ٣٩  "فَحَ
ا الرّفض. اليهود رفضوا يسوع وأرادوا  ا القبول وإمّ ا، إمّ أقوال يسوع وأعماله تستدعي موقفً
ا قبِلُوه"  لُ بَيْتِهِ مَ اء، وأَهْ أن يقتلوه، وهذا ما عبّر عنه يوحنا في مقدّمة إجنيله: "إلى بَيْتِهِ جَ
لَيْه"  وَ عَ ةُ لَمْ تَقْ لْمَ ع، والظُّ طَ ةِ يَسْ لْمَ : "النُّورُ في الظُّ (يو ١١/١)، ولكنّه أفلت من يدهم ألنّ

(يو ١ /٥). 

نَاك" َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ ٤٠  "وعَ
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ ٤١  "وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ

ا" قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون" نَ بِهِ هُ ٤٢  "فآمَ

يسوع يعود إلى املكان حيث كان ظهر في بداية رسالته وحيث شهد له يوحنا املعمدان 
إليه كثيرون"  "أتى   .(٣٣/١ (يو  البشر  وليس من  اآلب  الشهادة هي شهادة من اهللا  وهذه 
َنَا إِذَا  يسوع هو مكان اللقاء لكل من سيقبل النور، وهذا ما سيعلنه في (يو ١٢/ ٣٢): "وأ

يع".  مِ ذَبْتُ إِليَّ الـجَ نِ األَرض، جَ تُ عَ رُفِعْ
 (٢٣/  ١ (يو  ألنّه "صوت"  آيةً عظيمة  أصبح  هو  ولكنّه  آية  أية  يصنعْ  لم  املعمدان  يوحنّا 
دت في املسيح. ما أعلنه يوحنّا املعمدان رآه الكثيرون وآمنوا ألنهم  "الكلمة" التي جتسّ

قبلوه  (يو ١/ ١٢ – ١٣). 
 

خالصة روحيّة
ا أمام إعالنٍ صريح وواضح عن هويّة املسيح. في األحد األول،  في أحد جتديد البيعة نحن أيضً
أحد تقديس البيعة كان اإلعالن في قيصريّة فيليبس  (متى ١٦ / ١٣ – ٢٠) وكان الصوت 
صوت بطرس وكان مصدره، ال اللحم والدم، بل اآلب السماويّ. في األحد الثاني، أحد جتديد 

٥صفحة

يدخل املؤمن في هذه الشراكة التي جتمع اآلب باالبن بقدر ما ينال قوّة وغلبة على اخلطيئة 
والشرّ، عندها لن يستطيع أحدًا أن يختطفه ويعيده إلى املوت. 

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ "قَالَ    ٣٢
ونِي؟" مُ تَرْجُ

ْعلُ  جتَ ان،  إِنْسَ ْتَ  وَأَن  ، َّكَ َن أل دِيف.  لِتَجْ بَلْ   ، كَ مُ نَرْجُ نٍ  سَ حَ لٍ  مَ لِعَ "ال  ود:  اليَهُ ابَهُ  "أَجَ   ٣٣
ا" كَ إِلـهً سَ نَفْ

هها اليهود ليسوع، هم يرجمونه  في هذه اآليات يوحنا يسلّط الضوء على التهمة التي وجّ
ا يرفضون هويّته  ا. هم ال يرفضون أعماله فهي حسنة، إمنّ ألنّه وهو انسان يجعل نفسه إلهً
اهللا  بحقيقة  يقبلوا  ولن  يتوقعوا   لم  فهم  اهللا،  عن  مخالفة  صورة  لهم  أظهرت  التي 
ون لرجمه يسوع يكمل كالمه غير آبهٍ،  "االنسان احلاضر في  وسط شعبه". فيما هم يهمّ
هذا األمر يذكّرنا مبحاكمة يسوع أمام عظيم األحبار في يو ١٨ / ٢٠ – ٢٤ ، فصوت احلق ال 

الل.   لم والضّ يسكته صوت القوّة والظّ

ة؟" َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ ٣٤  "أَجَ
أَنْ  نُ  ْكِ ةُ اهللا،  وال ميُ م كَلِمَ إِلَيْهِ ارَتْ  الَّذِينَ صَ أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  إِذَا كَانَتِ التَّوْر ٣٥  "فَ

تَاب،" ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ ٣٦  "فَكَيْفَ تَقُ

ْنُ اهللا؟" اب
سفر  من  بآية  بالتوراة  فيستشهد  الرابيني،  األسلوب  يسوع  يستعمل  عليهم  لإلجابة 
 .(٦/  ٨٢ (مز  كلُكم"  لِيِّ  العَ وبَنو  ة  آِلهَ أَنتُم   : قُلتُ "قد  القضاة   عن  يقال  حيث  املزامير 
ميثلونه على  أنّهم  اي  باسم اهللا،  املتكلمون  اليهودي هم  الشعب  فالقضاة في مفهوم 
األرض. إذا كان اليهود طبقوا هذا املفهوم على القضاة وهم من الشعب،  ملاذا إذًا ال يكون 
الَم.  في قوله "توراتكم" وليس  العَ إِلى  لَهُ  ْسَ وأَر هُ اآلبُ  مقبوالً على يسوع وهو من قَدَّسَ
بوا أنفسهم شرّاح  ا يريد أن يقول أنّهم هم من نصّ "التوراة"  ال يتبرأ يسوع من التوراة وإمنّ
لكلمة اهللا واستأثروا بكلمة اهللا وبتفسيرها. ألتوراة في احلقيقة تتكلّم على يسوع، هذا 
وَ  َّهُ هُ َن نُونَ بِي، أل ى لَكُنْتُم تُؤْمِ ُوسَ نُونَ مبِ لَو كُنْتُم تُؤْمِ ما أوضحه هو نفسه في يو ٥/ ٤٦ : "فَ
ي؟" وفي يو ٣٩/٥ : "  نُونَ بِكَالمِ تُؤْمِ وَ كَتَب، فَكَيْفَ   َا هُ نُونَ مبِ تُؤْمِ إِنْ كُنْتُم ال  كَتَبَ عنِّي. فَ

دُ لِي". هَ َّة، وهِيَ الَّتي تَشْ َبَدِي يَاةً أ ا حَ بُونَ لَكُم فِيهَ ْسَ َّكُم حتَ َن ثُونَ في الكُتُب، أل َّكُم تَبْحَ إِن

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ ٢٥  "أَجَ
دُ لِي" هَ هِيَ تَشْ

غير  بطريقة  املسيحانيّة  هويته  على  يؤكّد  ا  وإمنّ مباشر  بشكلٍ  عليهم  يجيب  ال  يسوع 
مباشرة، مذكرًا مبا قاله منذ بداية رسالته ومبا صنع من أعمال. إنّ أقوال يسوع وأعماله هي 
من اآلب وهي عالمات واضحة لتمييز هويته وغايتها الوحيدة اإلميان بأنّه املسيح ابن اهللا.  
وآخر هذه األعمال كان شفاء األعمى (يو١/٩ -٤١) الذي أبصر، وهذه هي إحدى أهمّ  عالمات 

مجيء املسيح (مز٨/١٤٦، أشعيا ١٨/٢٩، ٥/٣٥، ٤٢/١٠).

رَافِي" نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ ٢٦  "لـكِ
نِي" ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ ٢٧  "خِ

وحدها اخلراف التي تتبع الراعي الصالح، تعرفه وتؤمن به. أن نؤمن باملسيح ال يتطلّب األمر 
نعرفه  الصالح،  الراعي  برفقة  نعيشها  وتتلمذ  اتّباع  ا هو مسيرة  إمنّ منّا مجهودًا فكريًا، 
ونؤمن به. يذكّر يسوع مبا قاله عن الراعي الصالح (يو ٤/١٠ – ٥)، فاخلراف ال تتبع غريبًا ألنّها 
التعرف صوته. من عالمات معرفة املسيح واتّباعه هو متييز صوته من بني كلّ األصوات، هذا 
البصر  ويعيد   (٤٣/١١ (يو  القبر  من  ويخرج  ليقوم  لعازر  يدعو   ) األموات  يحيي  الصوت 

للعميان (يو ١/٩ – ١٤)). 
نْ يَدِيط" دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ ٢٨  "وأ

نْ يَدِ اآلب" ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ ٢٩  "أَبِي الَّذي أَعْ
َنَا واآلبُ وَاحِد" ٣٠  "أ

وه" مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ ٣١  "فَ
من يؤمن باالبن املرسل من اآلب ينلِ احلياة األبديّة (يو ١٦/٣)، ألنّ مشيئة اآلب أنْ ال يفقد االبن 
ّا أعطاه إيّاهم اآلب (يو ٣٩/٦). ألنّ من يحفظ كلمة االبن لن يرى املوت (يو ٥١/٨)، ومن  أحدٌ مم
يشرب من املاء الذي يعطيه االبن يصير فيه نبع ماء يتفجر حياة أبديّة (يو ٤/ ١٤). ال أحد 
ويد  والبركة.  واحلماية  القوّة  عالمة  هي  واليدُ  الصالح،  الراعي  يد  من  اخلراف  يختطف 
من  لتحميهم  للخراف  الوحيدة  الضمانة  ستبقى  الصليب  على  رت  سمّ ولو  املسيح 
اللصوص، ألنّها يد اهللا اآلب، وكما ذكر في املزمور ١١٧: " ميني الرب صنعت قوة. ميني الرب 
رفعتني. ميني الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا" . اهللا اآلب هو أعظم من الكلّ بهذه 
الكلمات يسوع يعلن انّ سلطان هذا العالم سيُغلب ألنّ اآلب سيقيمه من بني األموات 
.  ويختم يسوع كالمه هذا باعالنه سرّ الشراكة الذي هو  لكيما بقيامته يحيا كلّ مؤمنٍ
. وبقدر ما  سرّ احلب في قلب الثالوث، فهذه الوحدة التي منها كلّ القوّة هي شراكة حبٍّ

ا وسقفه من خشب األرز ويستند على صفني من األعمدة  وادي قدرون. كان بهوًا مسقوفً
واملطر  الهواء  من  لتحتمي  الرواق  هذا  تقصد  كانت  اجلموع  املنحوتة.  البيضاء  الرخامية 
وكانت مناسبة لتستمع إلى الكتبة يشرحون الشريعة ويتناقشون حولها. يوحنّا يؤكّد أنّ 
ى. عند يوحنا املشهد نفسه يتكرّر بني يسوع  يسوع لم يكن يعلّم  في الرواق بل كان يتمشّ
ورؤساء اليهود وحتديدًا في الهيكل، يريدون القبض عليه (يو ٣٠/٧، ٣٢، ٤٠، ٨/ ٢٠) ورجمه 
ا  وقتله. يسوع في بيت أبيه (يو١٦/٢) حيث قلب طاوالت الصيارفة وطرد الباعة. هنا أيضً
سيقلب مفاهيم رؤساء اليهود الذين بقتله سيدمرون الهيكل ليعود ويبنيه هو من جديد 

بعد ثالثة أيام (يو ٢/ ١٣ – ٢٢)، لتصبح قيامته التجديد احلقيقيّ املنتظر.

ائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ  نَا حَ وسَ ي نُفُ تَى تُبْقِ ولُونَ لَهُ: "إِلى مَ ذُوا يَقُ ودُ وأَخَ اطَ بِهِ اليَهُ َحَ أ ٢٤  "فَ
" ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

وهو  باملسيح،   يحيطون  األعداء  ١٦ حيث   -١٧/٢٢ باملزمور  تذكّرنا  ليسوع  اليهود  إحاطة 
كالفريسة بني أيديهم. إنّها املواجهة األخيرة بني يسوع ومبغضيه قبل الدخول في ساعة 
ا حصرًا رؤساء اليهود، الذين لم  اجملد. عند يوحنا كلمة يهود ال تعني الشعب اليهودي إمنّ
كأنّهم  ائِرَة؟  حَ نَا  وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  ليسوع  سؤالهم  في  يسوع.  شهادة  يقبلوا 
فإنّ  تقول،  كما  فعالً  املسيح  كنتَ  إن  ألنّه   ، شكٍّ حالةِ  في  ستبقينا  متى  إلى  يسألونه: 
وأمالنا  املنتظر ستكون خاطئة وستموت كلّ طموحاتنا  املسيح  وأفكارنا عن  انتظاراتنا 
كرؤساء لليهود. إنّ كالمَ يسوع عن نفسه يهدّد فعالً رؤوساء اليهود ويهدّد كلّ سلطانهم 

وتعليمهم ال بل يحكم عليهم باملوت، وهذا األمر لن يطيقه هؤالء.   
رح على يسوع في  ": هو نفسه السؤال الذي طُ ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ ْتَ الـمَ "إِنْ كُنْتَ أَن
اجمللس أمام رؤساء اليهود في باقي األناجيل (لو٦٧/٢٢، مر ٦١/١٤، متى ٢٦، ٦٣). في بداية 
الراعي  بأنّه  نفسه  عن  يسوع  يعلن  املقطع  هذا  وقبل  يوحنا  اجنيل  من  العاشر  الفصل 
اليهود في حيرة من  ا  أيضً األمر سيضع  إلى اخلالص، هذا  ليقودَ شعبه  املنتظر  الصالح، 
أمرهم. إنّ كان هو الراعي الصالح، فهم إذًا رعاةٌ كذبةٌ فاسدون يرعون أنفسهم (حزقيال 
٣٤). من هنا نفهم سؤال اليهود ليسوع وحيرتهم. فوجود يسوع في الهيكل واعتالنه هو 
لَنَا  لْهُ  قُ فَ  " قولهم:  ا  أمّ الكاذبة.  ورعايتهم  لفسادهم   واعالنٌ  الشعب  لرؤساء  تبكيتٌ 
" فهو يعبّر عن نيتهم بإحراج يسوع علنًا، التهامه أمام السلطات الرومانيّة بأنّه  ةً رَاحَ صَ
غب والثورة، احملاولة نفسها نراها في اجنيل مرقس (مر ١٢ / ١٣ –  عب على الشَّ يحرّض الشَّ
١٧). فقط أمام املرأة السامريّة يسوع سيعلن عن نفسه بصراحة أنّه املسيح (يو ٢٥/٤)، ألنّ 
هذه املرأة، وعلى عكس اليهود، عرفت عطشها احلقيقي واستطاعت أن تؤمن به وتقبل 

حقيقة أنّه املسيح. 

نَاك. َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ وعَ  ٤٠
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ وأَتَى   ٤١

ا". قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون. نَ بِهِ هُ فآمَ  ٤٢

مقدمة 
األحد الثاني من السنة الطقسيّة املارونيّة، هو أحد جتديد البيعة، احتفلت فيه الكنيسة 
منذ أجيالها األولى، وهو امتداد لعيد جتديد هيكل أورشليم، وقد اعتاد اليهود االحتفل به 
األغصان  يحملون  كانوا  إذ  املذبح،  وجتديد  الهيكل  بناء  أُعيد  كيف  متذكرين  سنة،  كلّ 
اخلضراء وينشدون أناشيد الفرح ويشعلون املصابيح، مؤمنني أنّ اهللا، وبعد كلّ نكبة كانت 
حتلّ بهم، كان احلاضر معهم لينير حياتهم من جديد ويجدّد بهذا احلضور املقدّس عبادتهم 
الدائم،  أنّ املسيح هو جديدها  الطقسيّة،  بداية سنتها  اليوم وفي  تتذكّر  الكنيسة  له. 
محور إميانها وحياتها وأساس كلّ عبادةٍ تتمّ فيها، بعيدًا عنه تصبح طقوسها واحتفاالتها 
فارغة ومن غير معنى، وبحضوره في وسطها تصبح عبادتها جديدة، ال ترتكز على الرموز 

والشعائر، بل على حقيقة ابن اهللا التي تُدخلها في شراكة حقيقيّة مع الثالوث.   

شرح اآليات

تَاء" لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ " وحَ  ٢٢
عيدُ التجديد بالنسبة لليهود هو تذكار عيد جتديد الهيكل وحتديدًا املذبح، بعد أن دنّسه 
أنطيوكس الرابع أبيفانوس (امك ٣٦/٤ – ٥٩) بإدخال عبادة األصنام اليونانيّة إلى أورشليم 
والهيكل، ومنع اليهود من ممارسة شعائرهم. ثار الشعب على هذا األمر وانتفض واستعاد 
وجدوا  أورشليم  إلى  اليهود  عودة  وعند  امليالد.  قبل   ١٦٤ عام  ثالث سنوات  بعد  أورشليم 
رُفعت  املكان، وقد  املقدّس مرمياً، واألصنام متأل  والزيت  واآلنية متّسخة،  الهيكل مدنّساً، 
املكابي  يهوذا  رأسهم  وعلى  قاموا   عندها  ودنّسته.  املذبح  على  الوثنيّة  لآللهة  الذبائح 
فَ  رِ ً هيكل اهللا الواحد واحلقيقيّ. هذا العيد عُ بتطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّدا
عند اليهود بعيد "هانوكا" (التطهير)، أو عيد النور، كان يستمر ثمانيّة أيام وكان يحتفل 

به حتديدًا في ٢٤ كانون األول من كلّ سنة أي في فصل الشتاء.  

ان" لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ ٢٣  "وكَانَ يَسُ
يقع رواق سليمان في اجلانب الشرقي من فناء الهيكل اخلارجي شرقي الهيكل ويطل على 

البيعة، إعالنٌ جديد في الهيكل في رواق سليمان والصوت هو صوت الكلمة واألعمال التي 
َنَا؟" (متى  ولُونَ إِنِّي أ نْ تَقُ ْتُم مَ َن تشهد لها. في قيصريّة فيليبس كان السؤال للتالميذ : "وأ
١٦/ ١٥ ) وكان عليهم أن يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع.  في رواق سليمان كان على 
يرجموه.  أن  أرادوا  إذ  الرفض،  اجلواب  فكان  يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع،  أن  اليهود 
رفض اليهود "اجلديد" الذي جاء به يسوع، رفضوا تغير الصورة النمطيّة التي كوّنوها هم 
أنفسهم عن اهللا. خافوا من احلقيقة التي أعلنها يسوع في كالمه وفي أعماله، ألنّها تهدّد 
وعماهم  الكاذبة  عبادتهم  وتفضح  اهللا  حلقيقة  مشوّهة  صورة  على  القائم  إميانهم 

وضاللهم. 
ال ميكننا أن نتجدّد في الكنيسة إألّ إذا دخلنا في حالة قبولٍ حقيقيّ للكلمة وعرفنا كيف 
ك بصورةٍ منطيّةٍ كوّناها  منيّز ونعرف أعمال اهللا في زماننا احلاضر. في كثيرٍ من األحيان نتمسّ
عن اهللا، تتناسب ومصاحلنا الشخصيّة وأنانيتنا، فنغلق آذاننا عن سماع كلمة احلق واحلياة 
الكنيسة  وجتدّد  تعمل  التي  اهللا  يد  نرى  نعود  فال  للظالم،  ونستسلم  عيوننا  ونغمض 
والعالم، عندها تصبح عبادتنا جامدة، ال حياة فيها وال جديد، تتكرّر دون أن تولّد فينا احلياة 
واخلالص. عسانا في أحد جتديد البيعة نفتح قلوبنا وعقولنا للمسيح الكلمة ليدخل إلى 

هيكلنا الداخليّ ليحرّرنا من اخلوف ويجدد إمياننا به، آمني.



 (يو ١٠/ ٢٢ – ٤٢)
تَاء. لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ وحَ  ٢٢
ان. لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ وكَانَ يَسُ  ٢٣

أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  ائِرَة؟  نَا حَ وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  لَهُ:  ولُونَ  يَقُ ذُوا  وأَخَ ودُ  اليَهُ بِهِ  اطَ  َحَ أ فَ  ٢٤
." ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٢٥
دُ لِي. هَ هِيَ تَشْ

رَافِي. نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ لـكِ  ٢٦
نِي. ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ خِ  ٢٧

نْ يَدِي. دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ وأ  ٢٨
نْ يَدِ اآلب. ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ أَبِي الَّذي أَعْ  ٢٩

َنَا واآلبُ وَاحِد". أ  ٣٠
وه. مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ فَ  ٣١

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   ٣٢
ونِي؟". مُ تَرْجُ

كَ  سَ ْعلُ نَفْ ان، جتَ ْتَ إِنْسَ ، وَأَن َّكَ َن دِيف. أل ، بَلْ لِتَجْ كَ مُ نٍ نَرْجُ سَ لٍ حَ مَ ود: "ال لِعَ ابَهُ اليَهُ أَجَ  ٣٣
ا". إِلـهً

ة؟ َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٣٤
أَنْ  نُ  ْكِ ميُ وال  اهللا،   ةُ  كَلِمَ م  إِلَيْهِ ارَتْ  صَ الَّذِينَ  أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  التَّوْر كَانَتِ  إِذَا  فَ  ٣٥

تَاب، ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ فَكَيْفَ تَقُ  ٣٦

ْنُ اهللا؟ اب
دِّقُونِي، الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ إِنْ كُنْتُ ال أَعْ  ٣٧

وا  فُ رِ تَعْ لِكَي  ال،  مَ َعْ األ هـذِهِ  دِّقُوا  فَصَ دِّقُونِي،  تُصَ ال  كُنْتُم  وإِنْ  ا،  لُهَ مَ أَعْ كُنْتُ  إِذَا  ا  أَمَّ  ٣٨
نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب". وتُؤْمِ

نْ يَدِهِم. َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ فَحَ  ٣٩

٦صفحة

دِّقُونِي،: الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ ٣٧  "إِنْ كُنْتُ ال أَعْ
وا  فُ رِ ال، لِكَي تَعْ مَ َعْ دِّقُوا هـذِهِ األ دِّقُونِي، فَصَ ا، وإِنْ كُنْتُم ال تُصَ لُهَ مَ ا إِذَا كُنْتُ أَعْ ٣٨  "أَمَّ

نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب"" وتُؤْمِ
ا باألعمال التي يعملها. فهي  يكمل يسوع في ردّه على اتهامات اليهود مستشهدًا أيضً
جتسيد  هي  األعمال  هذه  له  بالنسبة  حقيقته.  تظهر  حسيّة  عالمات  هي  له،  تشهد 
للكلمة وحتقيق لها. ال ميكن أن يكذبوا األعمال لذلك سيدانوا وهذا ما سيعلنه يسوع في 
َا  وَاي، ملَ دٌ سِ ا أَحَ لْهَ مَ الَ الَّتِي لَمْ يَعْ مَ َعْ مُ األ لْ بَيْنَهُ مَ خطبة الوداع في (يو ٢٤/١٥): "لَو لَمْ أَعْ

وا أَبِي".   ضُ ونِي وأَبْغَ ضُ عَ ذـلِكَ أَبْغَ الِي، ومَ مَ َأَوا أَعْ دْ ر قَ ا اآلنَ فَ طيئَة. أَمَّ م خَ لَيْهِ كَانَ عَ

نْ يَدِهِم" َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ ٣٩  "فَحَ
ا الرّفض. اليهود رفضوا يسوع وأرادوا  ا القبول وإمّ ا، إمّ أقوال يسوع وأعماله تستدعي موقفً
ا قبِلُوه"  لُ بَيْتِهِ مَ اء، وأَهْ أن يقتلوه، وهذا ما عبّر عنه يوحنا في مقدّمة إجنيله: "إلى بَيْتِهِ جَ
لَيْه"  وَ عَ ةُ لَمْ تَقْ لْمَ ع، والظُّ طَ ةِ يَسْ لْمَ : "النُّورُ في الظُّ (يو ١١/١)، ولكنّه أفلت من يدهم ألنّ

(يو ١ /٥). 

نَاك" َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ ٤٠  "وعَ
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ ٤١  "وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ

ا" قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون" نَ بِهِ هُ ٤٢  "فآمَ

يسوع يعود إلى املكان حيث كان ظهر في بداية رسالته وحيث شهد له يوحنا املعمدان 
إليه كثيرون"  "أتى   .(٣٣/١ (يو  البشر  وليس من  اآلب  الشهادة هي شهادة من اهللا  وهذه 
َنَا إِذَا  يسوع هو مكان اللقاء لكل من سيقبل النور، وهذا ما سيعلنه في (يو ١٢/ ٣٢): "وأ

يع".  مِ ذَبْتُ إِليَّ الـجَ نِ األَرض، جَ تُ عَ رُفِعْ
 (٢٣/  ١ (يو  ألنّه "صوت"  آيةً عظيمة  أصبح  هو  ولكنّه  آية  أية  يصنعْ  لم  املعمدان  يوحنّا 
دت في املسيح. ما أعلنه يوحنّا املعمدان رآه الكثيرون وآمنوا ألنهم  "الكلمة" التي جتسّ

قبلوه  (يو ١/ ١٢ – ١٣). 
 

خالصة روحيّة
ا أمام إعالنٍ صريح وواضح عن هويّة املسيح. في األحد األول،  في أحد جتديد البيعة نحن أيضً
أحد تقديس البيعة كان اإلعالن في قيصريّة فيليبس  (متى ١٦ / ١٣ – ٢٠) وكان الصوت 
صوت بطرس وكان مصدره، ال اللحم والدم، بل اآلب السماويّ. في األحد الثاني، أحد جتديد 

يدخل املؤمن في هذه الشراكة التي جتمع اآلب باالبن بقدر ما ينال قوّة وغلبة على اخلطيئة 
والشرّ، عندها لن يستطيع أحدًا أن يختطفه ويعيده إلى املوت. 

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ "قَالَ    ٣٢
ونِي؟" مُ تَرْجُ

ْعلُ  جتَ ان،  إِنْسَ ْتَ  وَأَن  ، َّكَ َن أل دِيف.  لِتَجْ بَلْ   ، كَ مُ نَرْجُ نٍ  سَ حَ لٍ  مَ لِعَ "ال  ود:  اليَهُ ابَهُ  "أَجَ   ٣٣
ا" كَ إِلـهً سَ نَفْ

هها اليهود ليسوع، هم يرجمونه  في هذه اآليات يوحنا يسلّط الضوء على التهمة التي وجّ
ا يرفضون هويّته  ا. هم ال يرفضون أعماله فهي حسنة، إمنّ ألنّه وهو انسان يجعل نفسه إلهً
اهللا  بحقيقة  يقبلوا  ولن  يتوقعوا   لم  فهم  اهللا،  عن  مخالفة  صورة  لهم  أظهرت  التي 
ون لرجمه يسوع يكمل كالمه غير آبهٍ،  "االنسان احلاضر في  وسط شعبه". فيما هم يهمّ
هذا األمر يذكّرنا مبحاكمة يسوع أمام عظيم األحبار في يو ١٨ / ٢٠ – ٢٤ ، فصوت احلق ال 

الل.   لم والضّ يسكته صوت القوّة والظّ

ة؟" َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ ٣٤  "أَجَ
أَنْ  نُ  ْكِ ةُ اهللا،  وال ميُ م كَلِمَ إِلَيْهِ ارَتْ  الَّذِينَ صَ أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  إِذَا كَانَتِ التَّوْر ٣٥  "فَ

تَاب،" ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ ٣٦  "فَكَيْفَ تَقُ

ْنُ اهللا؟" اب
سفر  من  بآية  بالتوراة  فيستشهد  الرابيني،  األسلوب  يسوع  يستعمل  عليهم  لإلجابة 
 .(٦/  ٨٢ (مز  كلُكم"  لِيِّ  العَ وبَنو  ة  آِلهَ أَنتُم   : قُلتُ "قد  القضاة   عن  يقال  حيث  املزامير 
ميثلونه على  أنّهم  اي  باسم اهللا،  املتكلمون  اليهودي هم  الشعب  فالقضاة في مفهوم 
األرض. إذا كان اليهود طبقوا هذا املفهوم على القضاة وهم من الشعب،  ملاذا إذًا ال يكون 
الَم.  في قوله "توراتكم" وليس  العَ إِلى  لَهُ  ْسَ وأَر هُ اآلبُ  مقبوالً على يسوع وهو من قَدَّسَ
بوا أنفسهم شرّاح  ا يريد أن يقول أنّهم هم من نصّ "التوراة"  ال يتبرأ يسوع من التوراة وإمنّ
لكلمة اهللا واستأثروا بكلمة اهللا وبتفسيرها. ألتوراة في احلقيقة تتكلّم على يسوع، هذا 
وَ  َّهُ هُ َن نُونَ بِي، أل ى لَكُنْتُم تُؤْمِ ُوسَ نُونَ مبِ لَو كُنْتُم تُؤْمِ ما أوضحه هو نفسه في يو ٥/ ٤٦ : "فَ
ي؟" وفي يو ٣٩/٥ : "  نُونَ بِكَالمِ تُؤْمِ وَ كَتَب، فَكَيْفَ   َا هُ نُونَ مبِ تُؤْمِ إِنْ كُنْتُم ال  كَتَبَ عنِّي. فَ

دُ لِي". هَ َّة، وهِيَ الَّتي تَشْ َبَدِي يَاةً أ ا حَ بُونَ لَكُم فِيهَ ْسَ َّكُم حتَ َن ثُونَ في الكُتُب، أل َّكُم تَبْحَ إِن

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ ٢٥  "أَجَ
دُ لِي" هَ هِيَ تَشْ

غير  بطريقة  املسيحانيّة  هويته  على  يؤكّد  ا  وإمنّ مباشر  بشكلٍ  عليهم  يجيب  ال  يسوع 
مباشرة، مذكرًا مبا قاله منذ بداية رسالته ومبا صنع من أعمال. إنّ أقوال يسوع وأعماله هي 
من اآلب وهي عالمات واضحة لتمييز هويته وغايتها الوحيدة اإلميان بأنّه املسيح ابن اهللا.  
وآخر هذه األعمال كان شفاء األعمى (يو١/٩ -٤١) الذي أبصر، وهذه هي إحدى أهمّ  عالمات 

مجيء املسيح (مز٨/١٤٦، أشعيا ١٨/٢٩، ٥/٣٥، ٤٢/١٠).

رَافِي" نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ ٢٦  "لـكِ
نِي" ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ ٢٧  "خِ

وحدها اخلراف التي تتبع الراعي الصالح، تعرفه وتؤمن به. أن نؤمن باملسيح ال يتطلّب األمر 
نعرفه  الصالح،  الراعي  برفقة  نعيشها  وتتلمذ  اتّباع  ا هو مسيرة  إمنّ منّا مجهودًا فكريًا، 
ونؤمن به. يذكّر يسوع مبا قاله عن الراعي الصالح (يو ٤/١٠ – ٥)، فاخلراف ال تتبع غريبًا ألنّها 
التعرف صوته. من عالمات معرفة املسيح واتّباعه هو متييز صوته من بني كلّ األصوات، هذا 
البصر  ويعيد   (٤٣/١١ (يو  القبر  من  ويخرج  ليقوم  لعازر  يدعو   ) األموات  يحيي  الصوت 

للعميان (يو ١/٩ – ١٤)). 
نْ يَدِيط" دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ ٢٨  "وأ

نْ يَدِ اآلب" ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ ٢٩  "أَبِي الَّذي أَعْ
َنَا واآلبُ وَاحِد" ٣٠  "أ

وه" مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ ٣١  "فَ
من يؤمن باالبن املرسل من اآلب ينلِ احلياة األبديّة (يو ١٦/٣)، ألنّ مشيئة اآلب أنْ ال يفقد االبن 
ّا أعطاه إيّاهم اآلب (يو ٣٩/٦). ألنّ من يحفظ كلمة االبن لن يرى املوت (يو ٥١/٨)، ومن  أحدٌ مم
يشرب من املاء الذي يعطيه االبن يصير فيه نبع ماء يتفجر حياة أبديّة (يو ٤/ ١٤). ال أحد 
ويد  والبركة.  واحلماية  القوّة  عالمة  هي  واليدُ  الصالح،  الراعي  يد  من  اخلراف  يختطف 
من  لتحميهم  للخراف  الوحيدة  الضمانة  ستبقى  الصليب  على  رت  سمّ ولو  املسيح 
اللصوص، ألنّها يد اهللا اآلب، وكما ذكر في املزمور ١١٧: " ميني الرب صنعت قوة. ميني الرب 
رفعتني. ميني الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا" . اهللا اآلب هو أعظم من الكلّ بهذه 
الكلمات يسوع يعلن انّ سلطان هذا العالم سيُغلب ألنّ اآلب سيقيمه من بني األموات 
.  ويختم يسوع كالمه هذا باعالنه سرّ الشراكة الذي هو  لكيما بقيامته يحيا كلّ مؤمنٍ
. وبقدر ما  سرّ احلب في قلب الثالوث، فهذه الوحدة التي منها كلّ القوّة هي شراكة حبٍّ

ا وسقفه من خشب األرز ويستند على صفني من األعمدة  وادي قدرون. كان بهوًا مسقوفً
واملطر  الهواء  من  لتحتمي  الرواق  هذا  تقصد  كانت  اجلموع  املنحوتة.  البيضاء  الرخامية 
وكانت مناسبة لتستمع إلى الكتبة يشرحون الشريعة ويتناقشون حولها. يوحنّا يؤكّد أنّ 
ى. عند يوحنا املشهد نفسه يتكرّر بني يسوع  يسوع لم يكن يعلّم  في الرواق بل كان يتمشّ
ورؤساء اليهود وحتديدًا في الهيكل، يريدون القبض عليه (يو ٣٠/٧، ٣٢، ٤٠، ٨/ ٢٠) ورجمه 
ا  وقتله. يسوع في بيت أبيه (يو١٦/٢) حيث قلب طاوالت الصيارفة وطرد الباعة. هنا أيضً
سيقلب مفاهيم رؤساء اليهود الذين بقتله سيدمرون الهيكل ليعود ويبنيه هو من جديد 

بعد ثالثة أيام (يو ٢/ ١٣ – ٢٢)، لتصبح قيامته التجديد احلقيقيّ املنتظر.

ائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ  نَا حَ وسَ ي نُفُ تَى تُبْقِ ولُونَ لَهُ: "إِلى مَ ذُوا يَقُ ودُ وأَخَ اطَ بِهِ اليَهُ َحَ أ ٢٤  "فَ
" ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

وهو  باملسيح،   يحيطون  األعداء  ١٦ حيث   -١٧/٢٢ باملزمور  تذكّرنا  ليسوع  اليهود  إحاطة 
كالفريسة بني أيديهم. إنّها املواجهة األخيرة بني يسوع ومبغضيه قبل الدخول في ساعة 
ا حصرًا رؤساء اليهود، الذين لم  اجملد. عند يوحنا كلمة يهود ال تعني الشعب اليهودي إمنّ
كأنّهم  ائِرَة؟  حَ نَا  وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  ليسوع  سؤالهم  في  يسوع.  شهادة  يقبلوا 
فإنّ  تقول،  كما  فعالً  املسيح  كنتَ  إن  ألنّه   ، شكٍّ حالةِ  في  ستبقينا  متى  إلى  يسألونه: 
وأمالنا  املنتظر ستكون خاطئة وستموت كلّ طموحاتنا  املسيح  وأفكارنا عن  انتظاراتنا 
كرؤساء لليهود. إنّ كالمَ يسوع عن نفسه يهدّد فعالً رؤوساء اليهود ويهدّد كلّ سلطانهم 

وتعليمهم ال بل يحكم عليهم باملوت، وهذا األمر لن يطيقه هؤالء.   
رح على يسوع في  ": هو نفسه السؤال الذي طُ ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ ْتَ الـمَ "إِنْ كُنْتَ أَن
اجمللس أمام رؤساء اليهود في باقي األناجيل (لو٦٧/٢٢، مر ٦١/١٤، متى ٢٦، ٦٣). في بداية 
الراعي  بأنّه  نفسه  عن  يسوع  يعلن  املقطع  هذا  وقبل  يوحنا  اجنيل  من  العاشر  الفصل 
اليهود في حيرة من  ا  أيضً األمر سيضع  إلى اخلالص، هذا  ليقودَ شعبه  املنتظر  الصالح، 
أمرهم. إنّ كان هو الراعي الصالح، فهم إذًا رعاةٌ كذبةٌ فاسدون يرعون أنفسهم (حزقيال 
٣٤). من هنا نفهم سؤال اليهود ليسوع وحيرتهم. فوجود يسوع في الهيكل واعتالنه هو 
لَنَا  لْهُ  قُ فَ  " قولهم:  ا  أمّ الكاذبة.  ورعايتهم  لفسادهم   واعالنٌ  الشعب  لرؤساء  تبكيتٌ 
" فهو يعبّر عن نيتهم بإحراج يسوع علنًا، التهامه أمام السلطات الرومانيّة بأنّه  ةً رَاحَ صَ
غب والثورة، احملاولة نفسها نراها في اجنيل مرقس (مر ١٢ / ١٣ –  عب على الشَّ يحرّض الشَّ
١٧). فقط أمام املرأة السامريّة يسوع سيعلن عن نفسه بصراحة أنّه املسيح (يو ٢٥/٤)، ألنّ 
هذه املرأة، وعلى عكس اليهود، عرفت عطشها احلقيقي واستطاعت أن تؤمن به وتقبل 

حقيقة أنّه املسيح. 

نَاك. َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ وعَ  ٤٠
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ وأَتَى   ٤١

ا". قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون. نَ بِهِ هُ فآمَ  ٤٢

مقدمة 
األحد الثاني من السنة الطقسيّة املارونيّة، هو أحد جتديد البيعة، احتفلت فيه الكنيسة 
منذ أجيالها األولى، وهو امتداد لعيد جتديد هيكل أورشليم، وقد اعتاد اليهود االحتفل به 
األغصان  يحملون  كانوا  إذ  املذبح،  وجتديد  الهيكل  بناء  أُعيد  كيف  متذكرين  سنة،  كلّ 
اخلضراء وينشدون أناشيد الفرح ويشعلون املصابيح، مؤمنني أنّ اهللا، وبعد كلّ نكبة كانت 
حتلّ بهم، كان احلاضر معهم لينير حياتهم من جديد ويجدّد بهذا احلضور املقدّس عبادتهم 
الدائم،  أنّ املسيح هو جديدها  الطقسيّة،  بداية سنتها  اليوم وفي  تتذكّر  الكنيسة  له. 
محور إميانها وحياتها وأساس كلّ عبادةٍ تتمّ فيها، بعيدًا عنه تصبح طقوسها واحتفاالتها 
فارغة ومن غير معنى، وبحضوره في وسطها تصبح عبادتها جديدة، ال ترتكز على الرموز 

والشعائر، بل على حقيقة ابن اهللا التي تُدخلها في شراكة حقيقيّة مع الثالوث.   

شرح اآليات

تَاء" لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ " وحَ  ٢٢
عيدُ التجديد بالنسبة لليهود هو تذكار عيد جتديد الهيكل وحتديدًا املذبح، بعد أن دنّسه 
أنطيوكس الرابع أبيفانوس (امك ٣٦/٤ – ٥٩) بإدخال عبادة األصنام اليونانيّة إلى أورشليم 
والهيكل، ومنع اليهود من ممارسة شعائرهم. ثار الشعب على هذا األمر وانتفض واستعاد 
وجدوا  أورشليم  إلى  اليهود  عودة  وعند  امليالد.  قبل   ١٦٤ عام  ثالث سنوات  بعد  أورشليم 
رُفعت  املكان، وقد  املقدّس مرمياً، واألصنام متأل  والزيت  واآلنية متّسخة،  الهيكل مدنّساً، 
املكابي  يهوذا  رأسهم  وعلى  قاموا   عندها  ودنّسته.  املذبح  على  الوثنيّة  لآللهة  الذبائح 
فَ  رِ ً هيكل اهللا الواحد واحلقيقيّ. هذا العيد عُ بتطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّدا
عند اليهود بعيد "هانوكا" (التطهير)، أو عيد النور، كان يستمر ثمانيّة أيام وكان يحتفل 

به حتديدًا في ٢٤ كانون األول من كلّ سنة أي في فصل الشتاء.  

ان" لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ ٢٣  "وكَانَ يَسُ
يقع رواق سليمان في اجلانب الشرقي من فناء الهيكل اخلارجي شرقي الهيكل ويطل على 

البيعة، إعالنٌ جديد في الهيكل في رواق سليمان والصوت هو صوت الكلمة واألعمال التي 
َنَا؟" (متى  ولُونَ إِنِّي أ نْ تَقُ ْتُم مَ َن تشهد لها. في قيصريّة فيليبس كان السؤال للتالميذ : "وأ
١٦/ ١٥ ) وكان عليهم أن يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع.  في رواق سليمان كان على 
يرجموه.  أن  أرادوا  إذ  الرفض،  اجلواب  فكان  يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع،  أن  اليهود 
رفض اليهود "اجلديد" الذي جاء به يسوع، رفضوا تغير الصورة النمطيّة التي كوّنوها هم 
أنفسهم عن اهللا. خافوا من احلقيقة التي أعلنها يسوع في كالمه وفي أعماله، ألنّها تهدّد 
وعماهم  الكاذبة  عبادتهم  وتفضح  اهللا  حلقيقة  مشوّهة  صورة  على  القائم  إميانهم 

وضاللهم. 
ال ميكننا أن نتجدّد في الكنيسة إألّ إذا دخلنا في حالة قبولٍ حقيقيّ للكلمة وعرفنا كيف 
ك بصورةٍ منطيّةٍ كوّناها  منيّز ونعرف أعمال اهللا في زماننا احلاضر. في كثيرٍ من األحيان نتمسّ
عن اهللا، تتناسب ومصاحلنا الشخصيّة وأنانيتنا، فنغلق آذاننا عن سماع كلمة احلق واحلياة 
الكنيسة  وجتدّد  تعمل  التي  اهللا  يد  نرى  نعود  فال  للظالم،  ونستسلم  عيوننا  ونغمض 
والعالم، عندها تصبح عبادتنا جامدة، ال حياة فيها وال جديد، تتكرّر دون أن تولّد فينا احلياة 
واخلالص. عسانا في أحد جتديد البيعة نفتح قلوبنا وعقولنا للمسيح الكلمة ليدخل إلى 

هيكلنا الداخليّ ليحرّرنا من اخلوف ويجدد إمياننا به، آمني.



 (يو ١٠/ ٢٢ – ٤٢)
تَاء. لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ وحَ  ٢٢
ان. لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ وكَانَ يَسُ  ٢٣

أَنْتَ  كُنْتَ  إِنْ  ائِرَة؟  نَا حَ وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  لَهُ:  ولُونَ  يَقُ ذُوا  وأَخَ ودُ  اليَهُ بِهِ  اطَ  َحَ أ فَ  ٢٤
." ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٢٥
دُ لِي. هَ هِيَ تَشْ

رَافِي. نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ لـكِ  ٢٦
نِي. ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ خِ  ٢٧

نْ يَدِي. دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ وأ  ٢٨
نْ يَدِ اآلب. ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ أَبِي الَّذي أَعْ  ٢٩

َنَا واآلبُ وَاحِد". أ  ٣٠
وه. مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ فَ  ٣١

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   ٣٢
ونِي؟". مُ تَرْجُ

كَ  سَ ْعلُ نَفْ ان، جتَ ْتَ إِنْسَ ، وَأَن َّكَ َن دِيف. أل ، بَلْ لِتَجْ كَ مُ نٍ نَرْجُ سَ لٍ حَ مَ ود: "ال لِعَ ابَهُ اليَهُ أَجَ  ٣٣
ا". إِلـهً

ة؟ َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ أَجَ  ٣٤
أَنْ  نُ  ْكِ ميُ وال  اهللا،   ةُ  كَلِمَ م  إِلَيْهِ ارَتْ  صَ الَّذِينَ  أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  التَّوْر كَانَتِ  إِذَا  فَ  ٣٥

تَاب، ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ فَكَيْفَ تَقُ  ٣٦

ْنُ اهللا؟ اب
دِّقُونِي، الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ إِنْ كُنْتُ ال أَعْ  ٣٧

وا  فُ رِ تَعْ لِكَي  ال،  مَ َعْ األ هـذِهِ  دِّقُوا  فَصَ دِّقُونِي،  تُصَ ال  كُنْتُم  وإِنْ  ا،  لُهَ مَ أَعْ كُنْتُ  إِذَا  ا  أَمَّ  ٣٨
نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب". وتُؤْمِ

نْ يَدِهِم. َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ فَحَ  ٣٩

دِّقُونِي،: الَ أَبِي، فال تُصَ مَ لُ أَعْ مَ ٣٧  "إِنْ كُنْتُ ال أَعْ
وا  فُ رِ ال، لِكَي تَعْ مَ َعْ دِّقُوا هـذِهِ األ دِّقُونِي، فَصَ ا، وإِنْ كُنْتُم ال تُصَ لُهَ مَ ا إِذَا كُنْتُ أَعْ ٣٨  "أَمَّ

نُوا أَنَّ اآلبَ فِيَّ وَأَنِّي في اآلب"" وتُؤْمِ
ا باألعمال التي يعملها. فهي  يكمل يسوع في ردّه على اتهامات اليهود مستشهدًا أيضً
جتسيد  هي  األعمال  هذه  له  بالنسبة  حقيقته.  تظهر  حسيّة  عالمات  هي  له،  تشهد 
للكلمة وحتقيق لها. ال ميكن أن يكذبوا األعمال لذلك سيدانوا وهذا ما سيعلنه يسوع في 
َا  وَاي، ملَ دٌ سِ ا أَحَ لْهَ مَ الَ الَّتِي لَمْ يَعْ مَ َعْ مُ األ لْ بَيْنَهُ مَ خطبة الوداع في (يو ٢٤/١٥): "لَو لَمْ أَعْ

وا أَبِي".   ضُ ونِي وأَبْغَ ضُ عَ ذـلِكَ أَبْغَ الِي، ومَ مَ َأَوا أَعْ دْ ر قَ ا اآلنَ فَ طيئَة. أَمَّ م خَ لَيْهِ كَانَ عَ

نْ يَدِهِم" َفْلَتَ مِ أ لَيْه، فَ وا عَ بِضُ دِيدٍ أَنْ يَقْ نْ جَ اوَلُوا مِ ٣٩  "فَحَ
ا الرّفض. اليهود رفضوا يسوع وأرادوا  ا القبول وإمّ ا، إمّ أقوال يسوع وأعماله تستدعي موقفً
ا قبِلُوه"  لُ بَيْتِهِ مَ اء، وأَهْ أن يقتلوه، وهذا ما عبّر عنه يوحنا في مقدّمة إجنيله: "إلى بَيْتِهِ جَ
لَيْه"  وَ عَ ةُ لَمْ تَقْ لْمَ ع، والظُّ طَ ةِ يَسْ لْمَ : "النُّورُ في الظُّ (يو ١١/١)، ولكنّه أفلت من يدهم ألنّ

(يو ١ /٥). 

نَاك" َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ ٤٠  "وعَ
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ ٤١  "وأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ

ا" قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون" نَ بِهِ هُ ٤٢  "فآمَ

يسوع يعود إلى املكان حيث كان ظهر في بداية رسالته وحيث شهد له يوحنا املعمدان 
إليه كثيرون"  "أتى   .(٣٣/١ (يو  البشر  وليس من  اآلب  الشهادة هي شهادة من اهللا  وهذه 
َنَا إِذَا  يسوع هو مكان اللقاء لكل من سيقبل النور، وهذا ما سيعلنه في (يو ١٢/ ٣٢): "وأ

يع".  مِ ذَبْتُ إِليَّ الـجَ نِ األَرض، جَ تُ عَ رُفِعْ
 (٢٣/  ١ (يو  ألنّه "صوت"  آيةً عظيمة  أصبح  هو  ولكنّه  آية  أية  يصنعْ  لم  املعمدان  يوحنّا 
دت في املسيح. ما أعلنه يوحنّا املعمدان رآه الكثيرون وآمنوا ألنهم  "الكلمة" التي جتسّ

قبلوه  (يو ١/ ١٢ – ١٣). 
 

خالصة روحيّة
ا أمام إعالنٍ صريح وواضح عن هويّة املسيح. في األحد األول،  في أحد جتديد البيعة نحن أيضً
أحد تقديس البيعة كان اإلعالن في قيصريّة فيليبس  (متى ١٦ / ١٣ – ٢٠) وكان الصوت 
صوت بطرس وكان مصدره، ال اللحم والدم، بل اآلب السماويّ. في األحد الثاني، أحد جتديد 

٧صفحة

يدخل املؤمن في هذه الشراكة التي جتمع اآلب باالبن بقدر ما ينال قوّة وغلبة على اخلطيئة 
والشرّ، عندها لن يستطيع أحدًا أن يختطفه ويعيده إلى املوت. 

ا  نْهَ مِ لٍ  مَ عَ ألَيِّ  فَ اآلب،  نْدِ  عِ نْ  مِ ْتُكُم  َي َر أ كَثِيرَةً  نَةً  سَ حَ االً  مَ "أَعْ وع:  يَسُ م  لَهُ "قَالَ    ٣٢
ونِي؟" مُ تَرْجُ

ْعلُ  جتَ ان،  إِنْسَ ْتَ  وَأَن  ، َّكَ َن أل دِيف.  لِتَجْ بَلْ   ، كَ مُ نَرْجُ نٍ  سَ حَ لٍ  مَ لِعَ "ال  ود:  اليَهُ ابَهُ  "أَجَ   ٣٣
ا" كَ إِلـهً سَ نَفْ

هها اليهود ليسوع، هم يرجمونه  في هذه اآليات يوحنا يسلّط الضوء على التهمة التي وجّ
ا يرفضون هويّته  ا. هم ال يرفضون أعماله فهي حسنة، إمنّ ألنّه وهو انسان يجعل نفسه إلهً
اهللا  بحقيقة  يقبلوا  ولن  يتوقعوا   لم  فهم  اهللا،  عن  مخالفة  صورة  لهم  أظهرت  التي 
ون لرجمه يسوع يكمل كالمه غير آبهٍ،  "االنسان احلاضر في  وسط شعبه". فيما هم يهمّ
هذا األمر يذكّرنا مبحاكمة يسوع أمام عظيم األحبار في يو ١٨ / ٢٠ – ٢٤ ، فصوت احلق ال 

الل.   لم والضّ يسكته صوت القوّة والظّ

ة؟" َّكُم آلِهَ َنَا قُلْتُ إِن َاتِكُم: أ ا كُتِبَ في تَوْر وع: "أَمَ م يَسُ ابَهُ ٣٤  "أَجَ
أَنْ  نُ  ْكِ ةُ اهللا،  وال ميُ م كَلِمَ إِلَيْهِ ارَتْ  الَّذِينَ صَ أُولـئِكَ  ةً  آلِهَ و  تَدْعُ َاةُ  إِذَا كَانَتِ التَّوْر ٣٥  "فَ

تَاب،" ضَ الكِ يُنْقَ
َنَا  : أ َنِيِّ قُلْتُ َدِّف؛ أل ْتَ جتُ الَم: أَن لَهُ إِلى العَ ْسَ هُ اآلبُ وأَر َنَا الَّذي قَدَّسَ ولُونَ لِي، أ ٣٦  "فَكَيْفَ تَقُ

ْنُ اهللا؟" اب
سفر  من  بآية  بالتوراة  فيستشهد  الرابيني،  األسلوب  يسوع  يستعمل  عليهم  لإلجابة 
 .(٦/  ٨٢ (مز  كلُكم"  لِيِّ  العَ وبَنو  ة  آِلهَ أَنتُم   : قُلتُ "قد  القضاة   عن  يقال  حيث  املزامير 
ميثلونه على  أنّهم  اي  باسم اهللا،  املتكلمون  اليهودي هم  الشعب  فالقضاة في مفهوم 
األرض. إذا كان اليهود طبقوا هذا املفهوم على القضاة وهم من الشعب،  ملاذا إذًا ال يكون 
الَم.  في قوله "توراتكم" وليس  العَ إِلى  لَهُ  ْسَ وأَر هُ اآلبُ  مقبوالً على يسوع وهو من قَدَّسَ
بوا أنفسهم شرّاح  ا يريد أن يقول أنّهم هم من نصّ "التوراة"  ال يتبرأ يسوع من التوراة وإمنّ
لكلمة اهللا واستأثروا بكلمة اهللا وبتفسيرها. ألتوراة في احلقيقة تتكلّم على يسوع، هذا 
وَ  َّهُ هُ َن نُونَ بِي، أل ى لَكُنْتُم تُؤْمِ ُوسَ نُونَ مبِ لَو كُنْتُم تُؤْمِ ما أوضحه هو نفسه في يو ٥/ ٤٦ : "فَ
ي؟" وفي يو ٣٩/٥ : "  نُونَ بِكَالمِ تُؤْمِ وَ كَتَب، فَكَيْفَ   َا هُ نُونَ مبِ تُؤْمِ إِنْ كُنْتُم ال  كَتَبَ عنِّي. فَ

دُ لِي". هَ َّة، وهِيَ الَّتي تَشْ َبَدِي يَاةً أ ا حَ بُونَ لَكُم فِيهَ ْسَ َّكُم حتَ َن ثُونَ في الكُتُب، أل َّكُم تَبْحَ إِن

مِ أَبِي  َنَا بِاسْ ا أ لُهَ مَ الُ الَّتِي أَعْ مَ َعْ نُون. أَأل نَّكُم ال تُؤْمِ وع: "قُلْتُهُ لَكُم، لـكِ م يَسُ ابَهُ ٢٥  "أَجَ
دُ لِي" هَ هِيَ تَشْ

غير  بطريقة  املسيحانيّة  هويته  على  يؤكّد  ا  وإمنّ مباشر  بشكلٍ  عليهم  يجيب  ال  يسوع 
مباشرة، مذكرًا مبا قاله منذ بداية رسالته ومبا صنع من أعمال. إنّ أقوال يسوع وأعماله هي 
من اآلب وهي عالمات واضحة لتمييز هويته وغايتها الوحيدة اإلميان بأنّه املسيح ابن اهللا.  
وآخر هذه األعمال كان شفاء األعمى (يو١/٩ -٤١) الذي أبصر، وهذه هي إحدى أهمّ  عالمات 

مجيء املسيح (مز٨/١٤٦، أشعيا ١٨/٢٩، ٥/٣٥، ٤٢/١٠).

رَافِي" نْ خِ تُم مِ َّكُم لَسْ َن نُون، أل نَّكُم ال تُؤْمِ ٢٦  "لـكِ
نِي" ا، وهِي تَتْبَعُ هَ فُ رِ َنَا أَعْ وْتِي، وأ عُ صَ مَ رَافِي تَسْ ٢٧  "خِ

وحدها اخلراف التي تتبع الراعي الصالح، تعرفه وتؤمن به. أن نؤمن باملسيح ال يتطلّب األمر 
نعرفه  الصالح،  الراعي  برفقة  نعيشها  وتتلمذ  اتّباع  ا هو مسيرة  إمنّ منّا مجهودًا فكريًا، 
ونؤمن به. يذكّر يسوع مبا قاله عن الراعي الصالح (يو ٤/١٠ – ٥)، فاخلراف ال تتبع غريبًا ألنّها 
التعرف صوته. من عالمات معرفة املسيح واتّباعه هو متييز صوته من بني كلّ األصوات، هذا 
البصر  ويعيد   (٤٣/١١ (يو  القبر  من  ويخرج  ليقوم  لعازر  يدعو   ) األموات  يحيي  الصوت 

للعميان (يو ١/٩ – ١٤)). 
نْ يَدِيط" دٌ مِ ا أَحَ هَ فَ طَ َبَدًا، وَلَنْ يَخْ لِكَ أ لَنْ تَهْ َّة، فَ َبَدِي يَاةً أ ا حَ طِيهَ َنَا أُعْ ٢٨  "وأ

نْ يَدِ اآلب" ا مِ هَ فَ طَ دٌ أَنْ يَخْ ُ أَحَ دِر ، وال يَقْ نَ الكُلّ مُ مِ ظَ وَ أَعْ ا هُ َّاهَ انِي إِي طَ ٢٩  "أَبِي الَّذي أَعْ
َنَا واآلبُ وَاحِد" ٣٠  "أ

وه" مُ َةً لِيَرْجُ ار ، حِجَ دِيدٍ نْ جَ ودُ، مِ ذَ اليَهُ َخَ أ ٣١  "فَ
من يؤمن باالبن املرسل من اآلب ينلِ احلياة األبديّة (يو ١٦/٣)، ألنّ مشيئة اآلب أنْ ال يفقد االبن 
ّا أعطاه إيّاهم اآلب (يو ٣٩/٦). ألنّ من يحفظ كلمة االبن لن يرى املوت (يو ٥١/٨)، ومن  أحدٌ مم
يشرب من املاء الذي يعطيه االبن يصير فيه نبع ماء يتفجر حياة أبديّة (يو ٤/ ١٤). ال أحد 
ويد  والبركة.  واحلماية  القوّة  عالمة  هي  واليدُ  الصالح،  الراعي  يد  من  اخلراف  يختطف 
من  لتحميهم  للخراف  الوحيدة  الضمانة  ستبقى  الصليب  على  رت  سمّ ولو  املسيح 
اللصوص، ألنّها يد اهللا اآلب، وكما ذكر في املزمور ١١٧: " ميني الرب صنعت قوة. ميني الرب 
رفعتني. ميني الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا" . اهللا اآلب هو أعظم من الكلّ بهذه 
الكلمات يسوع يعلن انّ سلطان هذا العالم سيُغلب ألنّ اآلب سيقيمه من بني األموات 
.  ويختم يسوع كالمه هذا باعالنه سرّ الشراكة الذي هو  لكيما بقيامته يحيا كلّ مؤمنٍ
. وبقدر ما  سرّ احلب في قلب الثالوث، فهذه الوحدة التي منها كلّ القوّة هي شراكة حبٍّ

ا وسقفه من خشب األرز ويستند على صفني من األعمدة  وادي قدرون. كان بهوًا مسقوفً
واملطر  الهواء  من  لتحتمي  الرواق  هذا  تقصد  كانت  اجلموع  املنحوتة.  البيضاء  الرخامية 
وكانت مناسبة لتستمع إلى الكتبة يشرحون الشريعة ويتناقشون حولها. يوحنّا يؤكّد أنّ 
ى. عند يوحنا املشهد نفسه يتكرّر بني يسوع  يسوع لم يكن يعلّم  في الرواق بل كان يتمشّ
ورؤساء اليهود وحتديدًا في الهيكل، يريدون القبض عليه (يو ٣٠/٧، ٣٢، ٤٠، ٨/ ٢٠) ورجمه 
ا  وقتله. يسوع في بيت أبيه (يو١٦/٢) حيث قلب طاوالت الصيارفة وطرد الباعة. هنا أيضً
سيقلب مفاهيم رؤساء اليهود الذين بقتله سيدمرون الهيكل ليعود ويبنيه هو من جديد 

بعد ثالثة أيام (يو ٢/ ١٣ – ٢٢)، لتصبح قيامته التجديد احلقيقيّ املنتظر.

ائِرَة؟ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ  نَا حَ وسَ ي نُفُ تَى تُبْقِ ولُونَ لَهُ: "إِلى مَ ذُوا يَقُ ودُ وأَخَ اطَ بِهِ اليَهُ َحَ أ ٢٤  "فَ
" ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ الـمَ

وهو  باملسيح،   يحيطون  األعداء  ١٦ حيث   -١٧/٢٢ باملزمور  تذكّرنا  ليسوع  اليهود  إحاطة 
كالفريسة بني أيديهم. إنّها املواجهة األخيرة بني يسوع ومبغضيه قبل الدخول في ساعة 
ا حصرًا رؤساء اليهود، الذين لم  اجملد. عند يوحنا كلمة يهود ال تعني الشعب اليهودي إمنّ
كأنّهم  ائِرَة؟  حَ نَا  وسَ نُفُ ي  تُبْقِ تَى  مَ "إِلى  ليسوع  سؤالهم  في  يسوع.  شهادة  يقبلوا 
فإنّ  تقول،  كما  فعالً  املسيح  كنتَ  إن  ألنّه   ، شكٍّ حالةِ  في  ستبقينا  متى  إلى  يسألونه: 
وأمالنا  املنتظر ستكون خاطئة وستموت كلّ طموحاتنا  املسيح  وأفكارنا عن  انتظاراتنا 
كرؤساء لليهود. إنّ كالمَ يسوع عن نفسه يهدّد فعالً رؤوساء اليهود ويهدّد كلّ سلطانهم 

وتعليمهم ال بل يحكم عليهم باملوت، وهذا األمر لن يطيقه هؤالء.   
رح على يسوع في  ": هو نفسه السؤال الذي طُ ةً رَاحَ لْهُ لَنَا صَ قُ يح، فَ سِ ْتَ الـمَ "إِنْ كُنْتَ أَن
اجمللس أمام رؤساء اليهود في باقي األناجيل (لو٦٧/٢٢، مر ٦١/١٤، متى ٢٦، ٦٣). في بداية 
الراعي  بأنّه  نفسه  عن  يسوع  يعلن  املقطع  هذا  وقبل  يوحنا  اجنيل  من  العاشر  الفصل 
اليهود في حيرة من  ا  أيضً األمر سيضع  إلى اخلالص، هذا  ليقودَ شعبه  املنتظر  الصالح، 
أمرهم. إنّ كان هو الراعي الصالح، فهم إذًا رعاةٌ كذبةٌ فاسدون يرعون أنفسهم (حزقيال 
٣٤). من هنا نفهم سؤال اليهود ليسوع وحيرتهم. فوجود يسوع في الهيكل واعتالنه هو 
لَنَا  لْهُ  قُ فَ  " قولهم:  ا  أمّ الكاذبة.  ورعايتهم  لفسادهم   واعالنٌ  الشعب  لرؤساء  تبكيتٌ 
" فهو يعبّر عن نيتهم بإحراج يسوع علنًا، التهامه أمام السلطات الرومانيّة بأنّه  ةً رَاحَ صَ
غب والثورة، احملاولة نفسها نراها في اجنيل مرقس (مر ١٢ / ١٣ –  عب على الشَّ يحرّض الشَّ
١٧). فقط أمام املرأة السامريّة يسوع سيعلن عن نفسه بصراحة أنّه املسيح (يو ٢٥/٤)، ألنّ 
هذه املرأة، وعلى عكس اليهود، عرفت عطشها احلقيقي واستطاعت أن تؤمن به وتقبل 

حقيقة أنّه املسيح. 

نَاك. َقَامَ هُ أ ، فَ نْ قَبْلُ دْ مِ مِّ نَّا يُعَ يْثُ كَانَ يُوحَ ، إِلى حَ ْدُنّ ُر بْرِ األ وعُ إِلى عِ ادَ يَسُ وعَ  ٤٠
ا قَالَهُ  في  نْ، كُلُّ مَ نَّا أَيَّ آيَة، ولـكِ نَعْ يُوحَ ولُون: "لَمْ يَصْ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وكَانُوا يَقُ وأَتَى   ٤١

ا". قًّ لِ كَانَ حَ َّجُ هـذَا الر
نَاكَ كَثِيرُون. نَ بِهِ هُ فآمَ  ٤٢

مقدمة 
األحد الثاني من السنة الطقسيّة املارونيّة، هو أحد جتديد البيعة، احتفلت فيه الكنيسة 
منذ أجيالها األولى، وهو امتداد لعيد جتديد هيكل أورشليم، وقد اعتاد اليهود االحتفل به 
األغصان  يحملون  كانوا  إذ  املذبح،  وجتديد  الهيكل  بناء  أُعيد  كيف  متذكرين  سنة،  كلّ 
اخلضراء وينشدون أناشيد الفرح ويشعلون املصابيح، مؤمنني أنّ اهللا، وبعد كلّ نكبة كانت 
حتلّ بهم، كان احلاضر معهم لينير حياتهم من جديد ويجدّد بهذا احلضور املقدّس عبادتهم 
الدائم،  أنّ املسيح هو جديدها  الطقسيّة،  بداية سنتها  اليوم وفي  تتذكّر  الكنيسة  له. 
محور إميانها وحياتها وأساس كلّ عبادةٍ تتمّ فيها، بعيدًا عنه تصبح طقوسها واحتفاالتها 
فارغة ومن غير معنى، وبحضوره في وسطها تصبح عبادتها جديدة، ال ترتكز على الرموز 

والشعائر، بل على حقيقة ابن اهللا التي تُدخلها في شراكة حقيقيّة مع الثالوث.   

شرح اآليات

تَاء" لُ الشِّ لِيم، وكَانَ فَصْ دِيدِ في أُورَشَ يدُ التَّجْ انَ عِ " وحَ  ٢٢
عيدُ التجديد بالنسبة لليهود هو تذكار عيد جتديد الهيكل وحتديدًا املذبح، بعد أن دنّسه 
أنطيوكس الرابع أبيفانوس (امك ٣٦/٤ – ٥٩) بإدخال عبادة األصنام اليونانيّة إلى أورشليم 
والهيكل، ومنع اليهود من ممارسة شعائرهم. ثار الشعب على هذا األمر وانتفض واستعاد 
وجدوا  أورشليم  إلى  اليهود  عودة  وعند  امليالد.  قبل   ١٦٤ عام  ثالث سنوات  بعد  أورشليم 
رُفعت  املكان، وقد  املقدّس مرمياً، واألصنام متأل  والزيت  واآلنية متّسخة،  الهيكل مدنّساً، 
املكابي  يهوذا  رأسهم  وعلى  قاموا   عندها  ودنّسته.  املذبح  على  الوثنيّة  لآللهة  الذبائح 
فَ  رِ ً هيكل اهللا الواحد واحلقيقيّ. هذا العيد عُ بتطهير الهيكل وتقديسه ليصبح مجدّدا
عند اليهود بعيد "هانوكا" (التطهير)، أو عيد النور، كان يستمر ثمانيّة أيام وكان يحتفل 

به حتديدًا في ٢٤ كانون األول من كلّ سنة أي في فصل الشتاء.  

ان" لَيْمَ يْكَل، في رِوَاقِ سُ ى في الـهَ شَّ وعُ يَتَمَ ٢٣  "وكَانَ يَسُ
يقع رواق سليمان في اجلانب الشرقي من فناء الهيكل اخلارجي شرقي الهيكل ويطل على 

البيعة، إعالنٌ جديد في الهيكل في رواق سليمان والصوت هو صوت الكلمة واألعمال التي 
َنَا؟" (متى  ولُونَ إِنِّي أ نْ تَقُ ْتُم مَ َن تشهد لها. في قيصريّة فيليبس كان السؤال للتالميذ : "وأ
١٦/ ١٥ ) وكان عليهم أن يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع.  في رواق سليمان كان على 
يرجموه.  أن  أرادوا  إذ  الرفض،  اجلواب  فكان  يعلنوا موقفهم من حقيقة يسوع،  أن  اليهود 
رفض اليهود "اجلديد" الذي جاء به يسوع، رفضوا تغير الصورة النمطيّة التي كوّنوها هم 
أنفسهم عن اهللا. خافوا من احلقيقة التي أعلنها يسوع في كالمه وفي أعماله، ألنّها تهدّد 
وعماهم  الكاذبة  عبادتهم  وتفضح  اهللا  حلقيقة  مشوّهة  صورة  على  القائم  إميانهم 

وضاللهم. 
ال ميكننا أن نتجدّد في الكنيسة إألّ إذا دخلنا في حالة قبولٍ حقيقيّ للكلمة وعرفنا كيف 
ك بصورةٍ منطيّةٍ كوّناها  منيّز ونعرف أعمال اهللا في زماننا احلاضر. في كثيرٍ من األحيان نتمسّ
عن اهللا، تتناسب ومصاحلنا الشخصيّة وأنانيتنا، فنغلق آذاننا عن سماع كلمة احلق واحلياة 
الكنيسة  وجتدّد  تعمل  التي  اهللا  يد  نرى  نعود  فال  للظالم،  ونستسلم  عيوننا  ونغمض 
والعالم، عندها تصبح عبادتنا جامدة، ال حياة فيها وال جديد، تتكرّر دون أن تولّد فينا احلياة 
واخلالص. عسانا في أحد جتديد البيعة نفتح قلوبنا وعقولنا للمسيح الكلمة ليدخل إلى 

هيكلنا الداخليّ ليحرّرنا من اخلوف ويجدد إمياننا به، آمني.


