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 املحبة يف فكر يوحنا 
 أندر�اس كوستنربجر بقلم 

س�ن بيننا  و دجتسَّ  اهللا يف ابلدء واذلي عند�سوع املسيح، اذلي اكن  ،اءه عن "اللكمة"يف إ�يله، أخرب يوحنا قرَّ 
ي اَكَن ِمَن   :كتب قائًال  عندما واآلن يف رساتله األو�، بالاكد �ستطيع الرسول احتواء محاسه  ).١٤، ١: ١ (يوحنا  ِ

َّ
"اذَل

يِْدينَا، ِمْن ِجَهِة  
َ
ي َشاَهْدنَاُه، َولََمَستُْه أ ِ

َّ
ْ�نَاُه بُِعيُونِنَا، اذل

َ
ِي َرأ

َّ
ي َسِمْعنَاُه، اذل ِ

َّ
َْدِء، اذل  ابلْ

َ
ي َرأ ِ

َّ
َيَاةِ... اذل

ْ
ْ�نَاُه وََسِمْعنَاُه لَكَِمِة احل

ُ�ْم بِهِ  رِْبُ
ُ

ة، فإن يوحنا ابن ز�دي هو شاهد  ). بصفته األقرب إىل �سوع خالل خدمته األرضيَّ ٣، ١: ١يوحنا  ١( "�
   ليسوع. مبارشعيان 

 ) إىل مجهور اعم، كتب رساتله٣١: ٢٠اإل�يل ىلع أنه تقديم ليسوع "املسيح ابن اهللا" (يوحنا ذلك، بينما كتب  ومع
يوحنا.    كتب هلا أعضاء الكنا�س اليت    أزعجف مع� لكماته واإل�يل، يبدو أن ابلعض قد حرَّ انتشار  األو� ألنه بعد  

يوحنا   ١الكذبة قد خرجوا ىلع ما يبدو من الكنيسة (م� علِّ المُ ، اكن هؤالء قبل كتابة الرسالة األو� يلوحنا مبارشةً 
عندما نقرأ رسالة يوحنا األو� يف هذا   الرسل.و�شجيع حاجة إىل توجيه )، تار�� وراءهم مؤمن� ظلوا يف ١٩: ٢

 ة للرسول. معقول بعض اتلعايلم اخلاطئة من اتلأ�يدات اإل�ابيَّ  الضوء، يمكننا أن �ستنتج �شلٍك 

 
ً

ثم  إأي يف —ة أخالقيَّ ة" ة يف "حر�َّ عوا أنه من املم�ن أن تعيش احلياة املسيحيَّ م� الكذبة ادَّ علِّ ، يبدو أن المُ أوال
اعء من خالل توضيح أن  اتهم. قاوم يوحنا هذا االدَّ أسلوب احلياة هذا ال ينتقص من روحانيَّ "حر�َّة" وأن  — وفجور

يع أن هل رش�ة مع اهللا أن يعيش يف انلور (أي ين� القداسة والطهارة  )، ذللك �ب ىلع أي شخص يدَّ ٥:  ١اهللا نور (
). إنه ملن املستحيل تماًما ألي شخص أن يعلن اإليمان باهللا ومع ذلك يعيش حياة  ٧-٦يف حياته) أيًضا (اآليات 

 فجور.  ال ثم واإل

يؤمنون أو �سلكون  ايلوم  يبدو أن املسيحيِّ�و�املثل،  . خطيتهمم� الكذبة قد أن�روا علِّ ثانيًا، يبدو أيًضا أن المُ 
ة مع اهللا يف املسيح.  اآلن، بما إنهم قد صاروا يف عالقة شخصيَّ اجة لالعرتاف خبطاياهم بعد حب  يسوا ل كما لو أنهم

ْ�ُفَسنَا َولَيَْس    :ل بوضوحا ومع ذلك، فإن هذا املفهوم غ� كتايب تماًما، ألن يوحنا ق
َ
"إِْن قُلْنَا: إِنَُّه لَيَْس نَلَا َخِطيٌَّة نُِضلُّ أ

َقُّ ِ�ينَا" (
ْ
 ٨ية  اآلاحل

ً
 ). ٩ية اآلطايانا حىت ننال اتلطه� والغفران من اهللا ( من ذلك، �ب أن نعرتف خب). بدال

  للنعمة  فهمهم  سوء  ة. ونتج ذلك عن ارة املسيح عن اخلطيَّ م� الكذبة قد أن�روا حاجتهم إىل كفَّ علِّ ثاثلًا، يبدو أن المُ 
ص، �ب خلِّ ة اإل�سان. قبل أن �شعر انلاس باحلاجة إىل المُ لإلثم والفجور ومن إن�ارهم خلطيَّ  رخصة باعتبارها 
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ً

 أن يقتنعوا خبطيتهم وحباجتهم إىل الغفران. بالنسبة ملثل هؤالء األشخاص، هناك أخبار سارة، ألنه كما كتب أوال
اَرٌة  :يوحنا  . وَُهَو َكفَّ َارُّ

ْ
 ).  ٢-١: ٢( "خِلََطايَانَا [أي ذبيحة كفار�َّة حتوِّل غضب اهللا بعيًدا] "�َُسوُع الَْمِسيُح ابل

لون من قيمة نعمة اهللا بالعيش يف  قلِّ ص، ال يُ لِّ وحاجتهم إىل ُ�  خطيتهمحًقا  أدر�وا عالوة ىلع ذلك، أوئلك اذلين 
عميق ملا فعله اهللا هلم يف املسيح �سوع، و�عيشون حياتهم   �شعر هؤالء األشخاص بامتنانٍ  ثم والفجور.حياة اإل

 . ضع ىلع املسيح و� خدمة أمينة لآلخر�نتَّ ات�ال مُ ب

  يف  تظهر ، ولكنها باإليمان  ة الشخص ليست �رد مسألة اعرتافقاطع أن مسيحيَّ   ح يوحنا �شلكٍ يف انلهاية رصَّ   ذللك 
  ،املؤمن() وحتب أخيك  ٥:  ٢فجور؟ أم أنك تطيع لكمة اهللا ( الثم واإلما يعمله هذا الشخص بالفعل: هل تعيش حياة  

نَّهُ  يَنْبيَِغ  ِ�يهِ  ثَابٌِت  إِنَّهُ : قَاَل  َمنْ " :باختصارٍ  )؟١٠ية اآل
َ
يًْضا  ُهوَ  �َْسلُُك  هَكَذا َذاكَ  َسلََك  َكَما  أ

َ
  األمر ). هذا ٦ية اآل" (أ

ة املخلصة  الطاعة املسيحيَّ  دونة ة للمسيحيَّ املوافقة الفكر�َّ  عن . إنه ي�شفشديدوعم� �شلك اية للغواقيع 
أن نرتيق إىل أبعد من �رد حضور الكنيسة ودراسة الكتاب املقدس،  لك منَّا  ى ة جوفاء، و�تحدَّ باعتبارها تمثيليَّ 

 . املسيح يف اعملنا  مقاصدالة يف شار�ة الفعَّ إىل المُ 

ة  بما يف ذلك رساتله األو�، تر��ه ىلع احلرب الروحيَّ  ،مها يوحنا يف مجيع كتاباتهمن أقوى اإلسهامات اليت قدَّ 
د يوحنا ىلع ابلعد الرأيس املهم للغاية، وذلك  �َّ أوالرصاع العال� اذلي �شارك فيه مجيًعا، سواء أدر�نا ذلك أم ال. 

َعالَِم" —ستوى البرشي األفيق. فالعالم حتت سيطرة إبليس  امل عيش حياتنا فقط ىلع  اعء بأننا نضد االدِّ 
ْ
"َرئِيُس هَذا ال

مون الكذبة بروح ضد املسيح، وهذا واضح يف إن�ارهم حلقيقة أن  علِّ ). يمتلئ المُ ١١: ١٦؛ ٣٠: ١٤؛ ٣١: ١٢(يوحنا 
ْرَواَح: َهْل ِ�َ ِمَن اِهللا؟"   قائًال: املؤمن� نا  يوح حثَّ  ذللك). ٣-٢: ٤؛ ٢٢، ١٨: ٢يوحنا  ١ا (�سوع هو املسيَّ 

َ
"اْمتَِحنُوا األ

 ).  ٤: ٥)، والغلبة اليت تغلب العالم � إيماننا (٨:  ٣). جاء املسيح ليك ينقض أعمال إبليس (١: ٤(

ر  األم اكن إذا هل تبت عن خطاياك وآمنت باملسيح؟. يف هذا الرصاع العال�، ال يم�ن ألحد أن يظل �ايًدا 
)، و�دعوك  ٥، ٣: ٣؛ ١٣-١٢: ١؛ انظر أيًضا يوحنا ٩: ٣؛ ٢٩: ٢ا "َمْولُوٌد ِمَن اِهللا" (دلت من جديد روحيًّ كذلك، فقد وُ 

كذلك، فأنت ال تزال يف   �سلكإذا لم  ة وحتب اآلخر�ن.أي تمتنع عن اخلطيَّ —يوحنا تلعيش كما اعش �سوع 
ْوالَد إِبِْليس" ألنك حت 

َ
 ).  ١٠، ٨:  ٣ت سيادته ومنغمس يف خطيتك (خطاياك، وأنت من "أ

ة. هذا ألن  يوحنا فضيلة املحبة باعتبارها األس� يف احلياة املسيحيَّ  امتدحيف إ�يله،  ه يوحنا دًدا صدى ما أ�َّ ردِّ مُ 
).  ١٦: ٣؛ انظر يوحنا ١٠ية اآل(  )، وألن اهللا يف �بته أرسل ابنه كذبيحة ت�ف� عن اخلطايا ١٦: ٤اهللا نفسه �بة (

، بل أظهر نلا أيًضا كيف �ب فحسب  ةارة عن اخلطيَّ بالكفَّ   م �سوع حياته من أجل اآلخر�ن، لم ي�تِف عندما قدَّ 
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  �سوع أن يعيشوا حياة �سمو بتم�ُّ  لككما س �سلكون). ذللك، �ب ىلع أوئلك اذلين ١٦: ٣يوحنا  ١اآلخر�ن (
 املحبة فيها.  

إن فهمك   سيقولون  أنهم  أم ؟اآلخر�ن يعرفك جيًدا، أنك رجل أو امرأة حتبهل سيقول من يعرفك، وخاصة من 
هذا األخ�، اطلب من   ناك نإ و�ارد يف أفعالك جتاه اآلخر�ن؟ قاٍس  تبدوللعقيدة ال �شو�ه شائبة، لكنك اغبًلا ما 

شخص  ووب من اهللا، ة الصادقة اليت تنبع من إدراك أنك أنت شخص �باملحبة احلقيقيَّ  نمو اهللا أن �ساعدك ىلع 
 مات املسيح من أجله، ومن أجل اآلخر�ن أيًضا.  

، ابن اهللا، و�ب  املسيح  بيسوع   يؤمنوا   أن  �ب:  مزدوج بأنه  أساًسا  �املسيحيِّ   الزتام وصف  يم�ن بالنسبة يلوحنا،
 ).  ٢٣: ٣أن �بوا اآلخر�ن، وخاصة املؤمن� اآلخر�ن (

ل�  م� الكذبة املتجوِّ علِّ اكن الغرض الرئييس من رسالة يوحنا اثلانية هو إرشاد املؤمن� إىل عدم ضيافة أو دعم المُ 
" (  َمن صفتهمب ).١١-٩ :١ يوحنا  ٢( َقَّ

ْ
ال ضد أوئلك اذلين �سيئون  �شلك فعَّ  )، �ب عليهم محايته١ية اآل"َعَرفُوا احل

م  هرطقة عن غ� قصد. هذا يع� أننا كمؤمن� �ب أن نتعلَّ تمثيله، وأن �رصوا ىلع عدم تعضيد �رش عقيدة مُ 
 عنه. ا�راف ن من تمي� أي حىت نتم�َّ  اكٍف  �ب أن نعرف احلق �شلٍك و ة،العقيدة املسيحيَّ 

ى"، "َولَْم يَثْبُْت يِف   خاص يف هذا الصدد، حيث يتحدَّ مفيدة �شلك ٩ية اآلتعترب لغة يوحنا يف  ث عن شخص "َ�َعدَّ
ة تلجاوز اتلعايلم  �شعرون باحلر�َّ  إذ�"، �" أو "يلربايلِّ يمكنك أن تُطلق ىلع هؤالء انلاس "تقدميِّ . َ�ْعِليِم الَْمِسيِح" 

رص يوحنا عن حق، فإن جوهر  يس. و�ما قدَّ الكتاب المُ بتكرة ال يدعمها ة واالنتقال إىل عقائد جديدة ومُ الكتابيَّ 
و األمس ي�من يف وجهة نظر قارصة عن املسيح. و�املثل، اغبًلا ما ينكر يلربايلُّ   اعدةً   قو�مهذا االفتقار إىل اتلعليم ال

ة ألي شخص،  مانيَّ ًدا من املعتقدات اإلي لم ت�ن متأ�ِّ  نته، أو حقيقة قيامته. إة املسيح و/أو �رش�َّ أو ايلوم ألوهيَّ 
 ،فقط األفراد ادعم، توافًقا مع هدف يوحنا لكتابة رساتله اثلانية، أيًضا  فاسأهل: بماذا تؤمن عن �سوع املسيح؟

 الرب �سوع املسيح.  يف سوى  يوجد ال اليت تعلن اإل�يل الكتايب احلقييق للخالص، واذلي   واهليئات، واألهداف

باإلضافة إىل  ).٨-٧ :١ يوحنا  ٣ل� (م� املتجوِّ علِّ املشابهة لرساتله اثلانية، بضيافة المُ  اثلاثلة،رسالة يوحنا تتعلَّق 
َل بَيْنَُهْم  خ يوحنا �شدةٍ ذلك، و�َّ  وَّ

َ
ْن يَُ�وَن األ

َ
ي ُ�ِبُّ أ ِ

َّ
هذا  ). ٩ يةاآل" (َ�ْقبَلُنَا  الَ  فرًدا بعينه وهو ِديُوتِْر�ِفس "اذل

)، إذ  ٣: ٥بطرس  ١" ىلع من هم حتت سلطتهم (�سودونة ب� قادة الكنيسة اذلين "دلي�تاتور�َّ رنا من ال�اعت ا �ذِّ 
 يفتقرون إىل روح االتضاع الالئق.   
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  �ل  ي�ون ما  دائًما حقيقة أن احلق ىلع بذلك إل�يل يوحنا، فإن رسائله اثلالث �شهد  الراسخو�ناًء ىلع األساس 
أن نعيش أنا وأنت  أتم�. لالرس  يلما بتع كونيتمسَّ  اذلين أوئلك قبل منعنه  ل�فاع دائمة  حاجة يف و�ظل نزاع

رسالة اإل�يل يف اعملنا امل�ء باألوثان، كما يف أيام يوحنا احلق املوجود يف �شجاعة ل�فاع عن  نهض حياة املحبة، ون
    ). ٢١: ٥يوحنا  ١(

 

ة  ة الالهوت املعمدانيَّ �ليَّ ب يف العهد اجلديد والالهوت الكتايب  و�احثادلكتور أندر�اس كوستنربجر هو أستاذ 
�سوع وقد ألَّف العديد من الكتب، بما يف ذلك "والية نورث اكروالينا. بفورست،  يف مدينة و�كة ة الرشقيَّ اجلنو�يَّ 

"  ر الرؤ�اإرشادي للرسالة إىل العرباني� حىت سف ديلل) و"The Jesus of the Gospels" (حبسب األناجيل
)Handbook on Hebrews through Revelation(.    

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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