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ر أنفسنا كما أن املسيح هو طاهر   نطهِّ

 ماثيو أ. دودريك بقلم  

ن ىلع دراية كبرية باملشهد اتلايل، مثل إذا اكن دليك ايلوم، أو اكن لك فيما مىض، أوالد صغار، فعىل األرجح ستكو
أن يرتدي ابنك قبعة ابليسبول اخلاصة بك فيكون ىلع وشك االصطدام حبائط يعجز عن رؤيته، أو أن تتعرث ابنتك  
وا زوجتك هو أمر لطيف وحمرك   وك أو يقِّلِّ ويه حتاول امليش مرتديًة حذاء وادلتها. فإن رؤية حماوالتهم أن يقِّلِّ

جهودهم هذه تثري ادلهشة باألكرث لسبب آخر ال نتذكره يف كثري من األحيان، أال وهو أن أوالدنا،  للمشاعر، لكن  
بفعل لكٍّ من الطبيعة واتلنشئة، سيكربون حتًما يلصريوا مثلنا، ويترصفوا مثلنا تماًما. ومع ذلك، فهم ينظرون إيلنا، 

ن، األمر اذلي قد يتجىلَّ يف القبعة واحلذاء. فهم متلهفون  ويريدون أن يبذلوا لكَّ ما بوسعهم يلكونا مثلنا كما حنن ال 
 أن يكربوا، وال يطيقون االنتظار.

ُر َنْفَسُه َكَما ُهَو َطاِهٌر"  3:  3يوحنا    1ثمة ديناميكية ُمشابهة جتري يف   ، اذلي يقول: "َوُُكُّ َمْن ِعنَْدُه هَذا الرََّجاُء بِِه، ُيَطهِّ
إىل املؤمنني عن العالقة بني أن يكون املرء ابنًا حقيقيًّا هلل وبني سلوكه األخاليق. (. كتب يوحنا هنا 3: 3يوحنا  1)

وإن فهمنا ملا يقوهل يوحنا أسايس بالنسبة نلا فيما نسىع إىل السلوك يف ضوء هوية املسيح، وهويتنا حنن الن فيه  
ثب إىل طبيعة وحمتوى ذلك الرجاء  )وكذلك يف ضوء ما لم نصبح عليه بعد(. ويك نفعل ذلك، حنتاج أن ننظر عن ك

اذلي يقال إنه عند مجيع أوالد اهلل احلقيقني يف املسيح. وسيساعدنا ذلك يف توضيح ما يعنيه قونلا بأن لكَّ أوالد اهلل  
 يطهرون أنفسهم، وعالقة ذلك حبقيقة أن املسيح هو طاهر.

أنهم أشخاص عندهم "هذا" الرجاء. فهو يريد منا أن يف ابلداية، من الواضح أن يوحنا يُعرِّف أوالد اهلل احلقيقيني ب
د اذلي أشار إيله تلوِّه يف القرينة السابقة هلذه الية. فمنذ بداية الرسالة، خاطب يوحنا قراءه   ر ذلك الوعد املحدَّ نتذكَّ

ى هذا اللقب كونه جمرد تعبرٍي عن مشاعر املحبة، لكنه يؤدي بنا  إىل اتلعبري    من املسيحيني بلقب "أوالد". يتعدَّ
ْوالََد اهلِل! ...2-1:  3يوحنا    1العظيم اذلي جاء يف  

َ
ْعَطانَا الُب َحَّتَّ نُْدََع أ

َ
يََّة حَمَبٍَّة أ

َ
ْواَلدُ   حَنْنُ   ْلنَ ٱ  ، "اُْنُظُروا أ

َ
". هللِ ٱ  أ

مزيات والرباكت اليت  امل   فكُّ .  واملحبوب   الوحيد  ابنه  باملسيح،  احتادنا   بواسطة  نلا   اهلل  تبّنِّ   إىل  إذن  اللقب  هذا  يشري
حصل عليها يسوع بصفته ابن اهلل املتجسد صار مجيع اذلين ُجِعلوا فيه واحتدوا به باإليمان رشاكًء فيها، كما يقول 

يًْضا، َوَرثَُة اهلِل َوَواِرثُوَن َمَع الَْمِسيِح" )رومية  
َ
ْوالًَدا فَِإنَّنَا َوَرثٌَة أ

َ
 (. 17: 8بولس: "فَإِْن ُكنَّا أ

كنا وارثني مع املسيح، وباتلايل فقد ابتدأنا نملك معه بالفعل عندما صعد إىل الب، فلَم نظل نقايس    لكن، إذا
اختبارنا  العالم؟ يبدو أن  الكنيسة إىل مغادرتها سعيًا وراء وعود  احلال بابلعض يف  ولَم يصل  العالم؟  مقاومًة من 
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. فأواًل، إذا اكن 2-1:  3يوحنا    1وحنا يفِّسِّ نلا ذلك يف  الشخيص ال يعكس يف كثري من األحيان حقائق الفداء. ابتدأ ي
رنا تعليقات   العالم يقاوم اهلل، ويرفض االعرتاف به ملًًك، فال يمكننا أن نتوقع سوى املعاملة نفسها ألوالده. وتَُذكِّ

وا لطاملا اكنوا منحازين إىل العالم، ولم ي 19-18: 2يوحنا  1يوحنا السابقة يف    كونوا قط يف املسيح.بأن اذلين ارتدُّ

ا  د يوحنا ىلع طبيعة "الن وليس بعد" اليت تمزيِّ تبنِّينا يف املسيح. فقد ردَّد ما قاهل تلوه قباًل، وهو أننا حقًّ ثانيًا، شدَّ
ذلك؟    سيُظَهر. يثري ذلك سؤالني بديهيني: مَّت إذن  بعد ، ثم أضاف أيًضا أن ما سنصري عليه لم يُظَهر  النأوالد اهلل  

مقنًعا ىلع الك    وما  يوحنا جوابًا  قدم  اهلل؟  أوالد  الن بصفتنا  ينطبق علينا  املستقبل وال  اذلي سينطبق علينا يف 
عندما يُظَهر املسيح، أي يف جميئه اثلاين، سنكون مثله، وسيحدث ذلك ألننا سرناه كما    أنهالسؤالني. فقد أشار إىل  

 (. 2: 3يوحنا  1هو )

ي، أخذ بالفعل ملكوتًا أبديًّا، وابتدأ يتسلَّط ىلع خليقة جديدة بدأت من الكنيسة،  فمع أن يسوع، ابن اهلل ادلاود 
لكن بعيًدا عن قيامته وصعوده، هذا احلُكم مللكوت اخلليقة اجلديدة يُمارَس داخليًّا وىلع حنو غري منظور إىل حدٍّ  

م ُملكه، ويأيت بالسماوات اجلد  يدة واألرض اجلديدة، سيكتمل فداء اهلل  كبري. وفقط عند ميجء املسيح ثانيًة يلتمِّ
، ىلع حنو علّن ومنظور تماًما. وعندما نرى املسيح مرتأًسا ملًًك ىلع اخلليقة اجلديدة اليت ال   للنظام املخلوق ككِّ
يمكن إفسادها مرة أخرى، فحينئذ فقط حنن أيًضا، بصفتنا أبناء اهلل وبناته باتلبّن، والوارثني يف املسيح، سنُقام  

ر بالًكمل، ومن َثمَّ نوهب يف جمٍد أن نملك معه بالًكمل وبشك نهايئ أمام لكِّ العالم. هذا    من بني األموات، ونتطهَّ
 هو "الرجاء" اذلي عندنا يف املسيح، وعند لك أوالد اهلل، يف مواجهة مقاومة العالم وارتداد اإلخوة الكذبة. 

هذا اتلوقُّع األخروي )األخري، وانلهايئ، املتعلِّق باأليام األخرية(  ما اذلي يعنيه، إذن، القول بأن مجيع اذلي عندهم  
د   روناملحدَّ يُستخدم يف كثري من األحيان يف العهد اجلديد ويف  ؟ الفعل "يطهر"  طاهر أنفسهم، كما أن املسيح هو    يطهِّ

الرتمجات ايلونانية للعهد القديم لوصف اتلطهري اذلي جيعل اليشء أو الشخص مقبواًل وصاحلًا لالستخدام يف حمرض  
. وهنا  (18:  24؛  26،  24:  21؛ أعمال الرسل  55:  11؛ يوحنا  21:  8؛ العدد  10:  19اهلل ويف اهليك )ىلع سبيل املثال، خروج  

(، استُخِدم الفعل بمعىن أخاليق يعربِّ عن  22:  1بطرس    1؛  8:  4، كما يف نصوص أخرى أيًضا )يعقوب  3:  3يوحنا    1يف  
االبن يف   دون لالنضمام إىل  بأنهم سيقامون ويتمجَّ ايلقيّن  الرجاء  الطهارة األخالقية. فأوئلك اذلي عندهم هذا 

ن األخاليق مع الروح القدس، يك يصريوا طاهرين، وصاحلني، نظري ُحكمه األبدي، جيب أن يعيشوا حياة من اتلعاو
س.   يسوع تماًما، الستخدام الب املقدَّ

، فإننا نسلك داخليًا كخليقة جديدة. لكننا نعلم أيًضا أن مرياثنا الًكمل هو أننا سنكون   الن حنن أوالد اهلل، ومن َثمَّ
دة. نستطيع أن نشبه ذلك، إذن، باملثال اذلي بدأنا به هذا املقال.  مثل يسوع القائم من بني األموات يف طهارته املمجَّ 
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ر املؤمنون اذلين عندهم هذا الرجاء أنفسهم كما أن املسيح هو   فنظري األطفال اذلين يرتدون ثياب وادليهم، يُطهِّ
ون مثله يف املستقبل.  طاهر. فهم يسعون وراء القداسة منذ الن ألنهم يَعلَمون جيًدا هويتهم وهوية ذاك اذلي سيصري

فون أن يكربوا، وال يطيقون االنتظار.  وهم متلهِّ

 

 هو أستاذ مساعد للعهد اجلديد بكلية الهوت اإلصالح بمدينة سانفورد، والية فلوريدا.  ماثيو أ. دودريك د. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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