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 ِطلبات املسيح 

 روبرت م. جودفري بقلم  

ع املسيح جبدية وقوة عن تالميذه. وقد ُعِرفت صالته هذه باسم الصالة الكهنوتية، مع أننا ال جند  17يف يوحنا   ، تشفَّ
يف أيِّ موضع فيها اتلعبري "اكهن" أو "رئيس الكهنة". لكن، أظهر املسيح دوره الكهنويت بوضوح من خالل شلك  

السؤال  ه األعظم؟ جواب  الكهنة  رئيس  بصفته  املسيح  لعبه  اذلي  ادلور  ما  الصالة ومضمونها.  ديلل    31ذه  من 
هايدلربج تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب يصف املسيح بأنه "رئيس كهنتنا الوحيد، اذلي افتدانا بذبيحة  

األدوار الكهنوتية )وال سيما الشفاعة( تَظَهر جليًّا طوال  جسده الواحدة، وهو يحٌّ دائًما ليشفع فينا أمام اآلب". هذه  
)يوحنا   يسوع  من صالة  املقطع  وعن  26-19:  17هذا  بل  تالميذه،  ع عن  تشفَّ األعظم،  الكهنة  رئيس  فيسوع،   .)

 الكنيسة بأكملها أيًضا. فقد صَّلَّ ألجل خاصته، اذلين أعطاهم اآلب هل. 

م إىل اآلب بقوة ليَشَفع يف تالميذه، حاماًل ثالث ِطلبات  فإن املسيح، رئيس الكهنة األعظم، واألخ  ري، واحلقييق تقدَّ
يك يرفعها أمام أبيه. وماذا يمكن أن نتعلَّم عن قلب املخلِّص وأحشائه من خالل طلباته الشفاعية؟ وما ِطلبات 

ن املسيح صَّلَّ ألجل خاصته، بأ  26-19:  17الصالة اثلالث اليت رفعها رئيس الكهنة إىل أبيه السماوي؟ خيربنا يوحنا  
 ألجل تقديسهم، ووحدتهم، وجمدهم. 

 ( 26- 24خاصته )اآليات  

ه املسيح أنظارنا إىل  صَّلَّ يسوع يف هذه اآليات ألجل خاصته اذلين حيبُّهم حمبة أبدية. فيف ختام تلك الصالة، وجَّ
دها يف    حقيقة االختيار. يتجَّلَّ هذا االختيار يف لكٍّ من الفرتة الزمنية اليت ذكرها يسوع، واألطراف املعنيَّة اليت حدَّ

عِطيت هل "َقبَْل  24لكماته اخلتامية. نقرأ عن الفرتة الزمنية يف ختام اآلية  
ُ
، حيث أشار املسيح إىل حمبة أبيه اليت أ

نوع من املحبة أعطاه   (. وأيَّ نوع من املحبة هو اذلي يمكن أن يعود إىل ما قبل اخللق؟ وأيَّ 24: 17إِنَْشاِء الَْعالَِم" )
(؟ هذه املحبة تعربِّ عن عقيدة االختيار اإلليه بانلعمة.  26اآلب لالبن ويمكن لالبن أيًضا أن يعطيه لشعبه )اآلية  

من إقرار اإليمان ابللجييك هذا األمر قائاًل: "اهلل ... رحيٌم ... يف خالصه ... لذلين، حبسب املشورة    16يصف ابلند  
و األزيلة  اعتباٍر اإلهلية  أدىن  ودون  ابلحت،  الصالح  من  بدافٍع  ربِّنا،  املسيح  يسوع  يف  اختريوا  قد  ة،  املتغريِّ غري 

ة.   ألعماهلم". وإن حمبة اآلب من قبل اخللق إشارة إىل هذه املشورة األزيلة وغري املتغريِّ

املعنيَّني يف االختيار، أ الطرفني  ال وهم اذلين أعطاهم اآلب هل  عالوة ىلع ذلك، تشري لكمات املسيح اخلتامية إىل 
ْعَطيْتَِِن"، واذلين "ِمَن الَْعالَِم" اذلين "ال يعرفونك".  25-24واذلين لم يعِطهم هل. يف اآليتني 

َ
يَن أ ِ ث املسيح عن "اذلَّ ، حتدَّ
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ابلند   املختارين واملرفوضني. يشري  املسيح إىل  اللكمات، أشار  ابللجييك إىل الك    16بهذه  اإليمان  إقرار  هذين  من 
الفريقني يف حديثه عن "اذلين ... قد اختريوا"، و"اآلخرين" اذلين يرتكهم "يف خرابهم وسقوطهم اذلي ورَّطوا أنفسهم  
فيه". جيب أال يؤدي بنا اتلميزي بني هذين الفريقني إىل االستنتاج القدري بأن "ما سيحدث ال بد أن حيدث"، بل  

ق به رئيس الكهنة يف هذه الصالة، ال بد أن نتوق إىل أن نُستخَدم  باألحرى، عندما نسمع الوعد األخري اذلي نط
س ُمتاروه يف حق لكمته، ويتَّحدوا   س ألجل أن يقدَّ كأدواٍت إلعالن حق حمبته واختياره. فقد صَّلَّ ُُملصنا املقدَّ

 باآلب بواسطته، حىت يشرتكوا يف جمده ويُظِهروه. 

 ( 19- 17اتلقديس )اآليات  

، خاطب املسيح  17. يف اآلية  19،  17:  17لالطالع ىلع طلبة اتلقديس، سيكون علينا أن ننظر إىل ما جاء يف يوحنا  
َك. الَكَُمَك ُهَو َحٌق". ويف اآلية   ْسُهْم يِف َحقِّ نَا َذاِِت، يِلَُكونُو19اآلب قائاًل: "قَدِّ

َ
ُس أ قَدِّ

ُ
ْجِلِهْم أ

َ
يًْضا  ، قال إنه "أل

َ
ا ُهْم أ

س". تساعدنا   ِسنَي يِف احْلَق". يف هاتني اآليتني، ترد اللكمة ايلونانية نفسها ثالث مرات، وترُتجم إىل الفعل "يقدِّ ُمَقدَّ
س تالميذه، أو ينفصلوا عن العالم،  ع يك يتقدَّ ترمجة هذه اللكمة لرنى أن املسيح استخدم هنا لغة كهنوتية. فقد تشفَّ

عنا ذلك ىلع اتلفكري يف فكرتني مرتبطتني بهذا التشفع: أواًل، طلب كما أن املسيح   س. يُشجِّ نفسه هو منفصل ومقدَّ
س.  رنا االبن نفسه بأنه مقدَّ س اتلالميذ؛ وثانيًا، يُذكِّ  االبن أن يتقدَّ

ههم إىل حقِّ اللكمة. فيف اآلية   س اتلالميذ، طلب من اآلب أواًل أن يوجِّ ، ُذِكرت لكمة  17يف طلب املسيح أن يتقدَّ
م املسيح الطلبة العامة اليت مفادها أن يتقدسوا "يف احلق"، اختتم باتلأكيد ىلع أن "الَكَُمَك   "حق" مرتني. فبعدما قدَّ
]الكم اآلب[ ُهَو َحٌق". تنطبق هذه الطلبة بكلِّ تأكيد ىلع اتلالميذ ىلع حنو فريد وخاص. فهم ليسوا فقط عرفوا  

أويح إيلهم الحًقا بالروح القدس يلكونوا أدوات للكرازة بكلمة اهلل وكتابتها. فلهذه    لكمة احلق املتجسد، بل قد
الطلبة معىن خاص بالنسبة للتالميذ، لكنها تنطبق أيًضا ىلع لكِّ شعب اهلل. فالوسيلة الوحيدة للتقديس أو اتلكريس  

 هلل يه قوة لكمة اهلل. 

ر املسيح طلبة اتلقديس19ثم يف ختام اآلية   هذه، لكنه ابتدأ يشري إىل احلقِّ الاكمن يف شخصه، وذلك عن طريق    ، كرَّ
ْجِلِهْم 

َ
ُس اتلأمل يف تكريسه الشخيص: "َوأل قَدِّ

ُ
نَا َذاِِت" )اآلية    أ

َ
(. يبنيِّ ترصيح املسيح هذا أن حمتوى  19]أخصص[ أ

س ذاته يلخلِّصهم. فيك يتقدَّ  س اتلالميذ، أي يكونوا حق اللكمة هو شخص يسوع املسيح، رئيس الكهنة اذلي قدَّ
 قديسني يف نظر اآلب، اكن ينبيغ أن حيرِّرهم حق يسوع املسيح، ذلك احلق املعلن فقط يف لكمته املوىح بها.
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فقد   الرسائل.  وعرب  الرسل  أعمال  سفر  يف  حدث  ما  إىل  ننظر  عندما  املسيح  طلبة  استُجيبت  كيف  نكتشف 
(. كذلك، افتتح بولس رساتله 36-14:  2للمسيح )أعمال الرسل    احتكمت عظة بطرس األوىل إىل اللكمة وأشارت إىل

ِليِب" ) (. وإننا نُدََع، طوال الكتاب املقدس، إىل قبول  23،  18:  1األوىل إىل مؤمِن كورنثوس واعًظا عن "لَكَِمَة الصَّ
، فمع أن هذه الطلبة اكنت ختص تالميذ القرن األول حتديًدا، ال يز ال حمتواها ينطبق حق يسوع املسيح. ومن َثمَّ

س كذبائح شكر حيَّة. استخدم بولس هذه اللغة  أيًضا ىلع لكِّ َمن يتبع املسيح. فإننا مدعوون مجيًعا إىل أن نتقدَّ
َسًة َمرِْضيًَّة ِعنَْد اهلِل"  12الكهنوتية نفسها يف بداية رومية   ، حيث داع مستمعيه إىل أن يكونوا "َذبِيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ

وباتلايل، نرى أن طلبة املسيح ألجل تالميذه قد استجيبت. فهؤالء الرجال أنفسهم اذلين صَّلَّ املسيح    (. 1)اآلية  
ألجلهم مضوا يف طريقهم وأصبحوا رساًل. عالوة ىلع ذلك، يف رسائل وصلوات هؤالء اتلالميذ أنفسهم، صلُّوا ألجل  

عه، نرى تقديس أتباع املسيح مجيع. إذن، يف حني أن اتلالميذ اكنوا هم   املعنيُّون بهذا اجلزء من ِطلبة املسيح وتشفُّ
 بوضوح أن هذا اجلزء ينطبق علينا حنن أيًضا، بصفتنا أناًسا يتبعون املسيح ولكمته. 

رنا يف اآلية   نا املسيح باتلعزية بهذه الِطلبة، إذ يُذكِّ د أن املسيح استخدم    19كذلك، يمدُّ بتقديسه الشخيص. من املؤكَّ
ين نفسه حىت يربط نفسه بتالميذه، لكنه مزيَّ أيًضا بني تقديسهم وتقديسه ]تكريسه[، ألنه يف حني  اللفظ ايلونا 

ِريُق   س بالفعل. فيسوع اذلي هو "الطَّ رنا الكسيح بأنه مقدَّ سوا، يُذكِّ حيتاج اتلالميذ إىل ِطلبة تُرفَع ألجلهم يلتقدَّ
أن يطلب اتلقديس، بل باألحرى، هو يُعِلن بهذا اتلقديس أنه هو رئيس    (، ليس حمتاًجا 6:  14َواحْلَقُّ َواحْلَيَاُة" )يوحنا  

د أنه اكهن فريد من نوعه   الكهنة، واذلبيحة، والقدوس يف نظر أبيه. وباستخدام املسيح تللك اللغة الكهنوتية، أكَّ
، فعندما  وال مثَل هل. واتلعزية املستمدة من هذا اتلرصيح الكهنويت يه من نصيب مجيع اذلين هم للمسي ح. ومن َثمَّ

(، اكن هذا انتقااًل مالئًما. فقد وسع رئيس الكهنة  20:  17إنه ال يُصِّلِّ فقط ألجل تالميذه )  20قال يسوع يف اآلية  
من نطاق شفاعته ليشمل مجيع اذلين ينتمون إيله يف احلارض واملستقبل. ثم استطرد صالته برفع طلبة مالئمة ألجل  

 ان، واكنت هذه الطلبة ألجل الوحدة. مجاعة املؤمنني يف لك زم

 ( 23- 21الوحدة )اآليات  

". ويف اآلية  َواِحًدا ، طلب املسيح قائاًل: "يِلَُكوَن اجْلَِميُع  21. يف اآلية 23-21نقرأ طلبة املسيح ألجل الوحدة يف اآليات 
ر هذه الطلبة، قائاًل: "يِلَُكونُوا 22 نَا حَنُْن َوا   ، كرَّ نَّ

َ
ِلنَي  ، اختتم طلبته قائاًل: "يِلَُكونُوا  23". ويف اآلية  ِحدٌ َواِحًدا َكَما أ ُمَكمَّ

ع املسيح ألجلها. توجد ايلوم الكثري من االنقسامات  إِىَل َواِحدٍ  ". لكن، ينبيغ أن نسأل عن نوع الوحدة اليت ترضَّ
ثقافية، وعرقية، وجغرافية، يف حياة شعب اهلل. فاملؤمنون منقسمون ايلوم ألسباب الهوتية، واجتماعية، واقتصادية، و

وتارخيية )ىلع سبيل املثال ال احلرص(. إذن، هل اكن املسيح يطلب هنا وضع حدٍّ ألحد هذه االنقسامات أو مجيعها؟ 
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نة من   يك نفهم قصد املسيح من وراء هذه الطلبة اليت رفعها ألجل الوحدة، جيب أن ندرك أن هذه الطلبة اكنت مكوَّ
 تطبيق عمِّل ىلع الوحدة.   مثال توضييح، وكذلك من

اآليتني   للوحدة يف  توضيحيًّا صادًما  مثااًل  ابن اهلل  م  بالوحدة22-21قدَّ املؤمنني  املسيح وحدة  شبَّه    نفسها   ، حيث 
نََّك   َكَما : "قائاًل   واالبن،  اآلب  بني  املوجودة

َ
نَْت   أ

َ
َها  أ يُّ

َ
نَا   يِفَّ   اآلُب   أ

َ
ونُوا َواِحًدا  يِلَكُ : "قائاًل   صالته  واصل  ثم  ،"ِفيَك   َوأ

نَّنَا حَنُْن َواِحٌد". فقد استُخِدمت العالقة بني اآلب واالبن كمثال توضييح لدلعوة إىل أن نكون واحًدا. وبهذا  
َ
َكَما أ

املثال اتلوضييح، لم يكن االبن يطلب أن نصري اكئنات إهلية، أو أن خنترب نواًع من وحدة الوجود مع اآلب واالبن؛  
املسيح أعظم صورة للوحدة، ويه الوحدة بني اآلب واالبن، يلعطينا مثااًل للوحدة اليت ينبيغ  بل باألحرى، استخدم 

نا هذا املثال اتلوضييح القوي أيًضا بتطبيٍق عمِّلٍّ ىلع الوحدة.   أن نتوق إيلها. وباتلايل، يمدُّ

ًدا أن فكرة الوحدة ال يمكن  طبَّق املسيح هذه الوحدة عمليًّا عندما صَّلَّ يلكون شعب اهلل واحًدا فيه. الحظ جي
. وإذا كنا نتوق إىل أن حتطم فيهيمكن أن نكون واحًدا    بلنكون واحًدا،  أن تقوم بمفردها. فال يمكننا فقط أن  

وحدتنا االنقسامات االجتماعية، أو االقتصادية، أو اثلقافية، أو العرقية، أو اجلغرافية، أو اتلارخيية، فهذا لن حيدث  
إىل االبن. فالوحدة ليست جمرد ترياق سحري قائم بذاته. والوحدة بمعزل عن املسيح يه وثن  إال عندما نلتفت  

د ويُنَحت حبسب فكر اإلنسان الساقط.   حُيدَّ

يف اغبلية األحيان، نتبع يف كنائسنا هذا السبيل اخلاطئ إىل الوحدة، ناسني العالقة الرأسية بني املسيح وكنيسته،  
فقيًا، وسائلني أنفسنا كيف يمكن أن حنل مشالكنا حبكمتنا الشخصية. لكنَّ اخلطط  وناظرين بعضنا إىل بعٍض أ

ذاتية الصنع واملعتمدة ىلع اذلات اليت نضعها يف سبيل حتقيق الوحدة حمكوم عليها دائًما بالفشل. فيف صالة املسيح  
ة يف املسيح تتحقق بوسيلتني، وهما  ألجل الوحدة، حول انتباهنا إىل االجتاه الصحيح، مظهًرا نلا أن الوحدة احلقيقي

 (. 23(، والوحدة يف حمبة اآلب )اآلية 21الوحدة باإليمان )اآلية 

يَن يُْؤِمنُوَن ِِب  20اكنت الطلبة األوىل ألجل الوحدة يه ألجل الوحدة باإليمان. يف اآلية   ِ ع املسيح ألجل مجيع "اذلَّ ، تشفَّ
ع يف احلديث عن هذه الوحدة باإليمان، طابًلا أن "يُْؤِمَن  21". ويف اآلية  ]باملسيح[ بَِكاَلِمِهْم ]أي الكم اتلالميذ[ ، توسَّ

اآلية   اليت جاءت يف  الطلبة  ت  رَْسلْتَِِن". ويف حني عربَّ
َ
أ نََّك 

َ
أ الوحدة داخل الكنيسة، أوضح    20الَْعالَُم  عن مفهوم 

أمجع. فسواء اكن الرتكزي منصبًّا ىلع الرشكة )يف  أنه ينبيغ أن يُناَدى بفكرة الوحدة هذه للعالم    21املسيح يف اآلية  
رنا  21(، أو ىلع الكرازة )يف اآلية  20اآلية   (، يمكن حتقيق هذا انلوع من الوحدة باإليمان وحده باملسيح وحده. وتُذكِّ

أن يبدأ من    طلبة يسوع هذه بسبب األهمية الشديدة اليت تمثِّلها املناداة باإلجنيل. فأيُّ رجاء حقييق يف الوحدة جيب
 اإليمان باملسيح. 
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طلب املسيح أيًضا أن نكون واحًدا يف حمبة اآلب. فإن حمبة أبينا يه مصدر تشجيع ضخم. ورغم رصااعتنا مع  
صاغت هذه    13:  103اخلطية والشيطان، طلب االبن أن نتحد مًعا بصفتنا أوالد أبينا السماوي. أحد ترمجات مزمور  

 الفكرة جيًدا اكتلايل: 

 حبة احلنونة اليت يكنُّها األب امل تلك  
 األعزاء،   أوالده   للك  

  يغدقها الرب ىلع
 ( 278مجيع اذلين يعبدونه يف ُمافة )"حمبة اهلل األبوية"، ترنيمة  

، حمبة اآلب، واخترب  103إن حمبة أبينا من حنونا يف املسيح تُكِسبنا فهًما أعمق للوحدة. اخترب داود، اكتب مزمور  
نتحد   السماء،  أبينا اذلي يف  الصالة إىل  نواصل  اذلين  يوحنا، اذلي دوَّن صالة رئيس كهنتنا، حمبة اآلب. وحنن، 

 مان باسم املسيح. بهذين الرجلني وجبميع اذلين يدعونه عن طريق اإلي

جيب أال تدفعنا طلبة املسيح ألجل الوحدة إىل السيع وراء تطبيق اسرتاتيجيات يف سبيل كرس احلواجز الطائفية أو  
العقبات اثلقافية، وجيب أيًضا أال تُستخَدم كنص إثباِت ملناقشة االنقسامات االجتماعية املوجودة يف العرص احلايل؛  

طلبة رئيس كهنتنا مصدر تشجيع نلا، ألنها ختربنا بأننا متحدون باآلب واالبن، بل باألحرى، ينبيغ أن تكون  
م املسيح نفسه تلك الصالة ألجل الوحدة، وال   ومدعوون إىل اإليمان به بواسطة لكمته، وإىل إظهار املسيح للعالم. تمَّ

مها، فيما يُقِبل رجال ونساء إىل اإليمان به، وإىل املناداة به إىل  العالم.  يزال يتمِّ

 ( 24،  22املجد )اآليتان  

انتقل املخلِّص بعد ذلك يف صالته إىل رفع طلبة أخرية ألجل أن يُظِهر تالميذه جمده. وهذه الطلبة املختصة باملجد  
ُتَعد خاتمة مالئمة، ألنها متصلة بفكرة الوحدة. فكما أن تالميذ املسيح متحدون به، هم سيشرتكون أيًضا يف جمده.  

ا هنا 22آليات اخلتامية، طلب املسيح اعرتافًا باملجد يف احلارض، واشرتااًك فيه يف املستقبل. يف اآلية  ويف هذه  ، وجَّ
ث عن املجد اذلي   (. فمن  22:  17هنا واآلن )يوحنا    أعطاه هلماملسيح يف املقام األول إىل املجد احلارض، حيث حتدَّ

عِلن بالفعل، ألنه  
ُ
د أن جمد ُملِّصنا قد أ (، ودخل  8-1:  17(، وأظهر جمده تلالميذه )مىت  14:  2أىت يف جمد )لوقا  املؤكَّ

(. أكَّد رئيس الكهنة األعظم يف صالته 19:  24(، وقام من القرب يف جمد )لوقا  38:  19أورشليم منترًصا يف جمد )لوقا  
ظِهر بالفعل، وأنه سوف يُستعلَن أيًضا بكلِّ ملئه يوًما ما. ومع أننا نتوق ب

ُ
ال شك إىل أن نرى جمده وجًها  أن جمده أ
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علَن جمده بالفعل. وعندما ندرك كيف أعلن املسيح جمده نلا بوضوح يف لكمته،  
َ
لوجه، ينبيغ أن نقرَّ أيًضا بأنه قد أ

 نتوق أكرث فأكرث إىل قراءة الكتاب املقدس. 

نَّ    ، تعلَّقت طلبته24عالوة ىلع ذلك، طلب املسيح أن يأِت جمده يف املستقبل. فيف اآلية  
َ
باملستقبل، حيث طلب "أ

نَا، يِلَنُْظُروا جَمِْدي" )يوحنا  
َ
ُكوُن أ

َ
ْعَطيْتَِِن يَُكونُوَن َميِع َحيُْث أ

َ
يَن أ ِ (. يرتكنا مفهوم املجد اعدة يف  24:  17هُؤالَِء اذلَّ

 االستمرار يف الصالة.  (. وإن املجد املستقبِّل حيفز مجيع املؤمنني ىلع27:  16تطلُّع إىل ما لم يأِت يف املستقبل بعد )مىت  
َها الرَّبُّ يَُسوُع!" )رؤيا   يُّ

َ
(. فيف األوقات الصعبة، أو يف  20:  22اكنت الصالة األخرية يف الكتاب املقدس يه: "َتَعاَل أ

َها الرَّبُّ يَُسوُع!"   يُّ
َ
كذلك،  خضم الرصااعت مع اخلطية، أو يف وسط آالم املوت، دعونا نستمر يف الصالة قائلني: "َتَعاَل أ

رنا املجد املستقبِّل بالصورة األكرب واألشمل خلطة اهلل للخالص. فإن خطة خالصه ستستمر طوال األبدية،   يُذكِّ
رنا اجلمل األخرية من صالة املسيح الكهنوتية )يوحنا   ( بأنه  26-24:  17ويه خطة بدأت من قبل تأسيس العالم. تّذكِّ

ه من هذه الصالة، إذ ندرك أن رئيس كهنتنا، يسوع، يشفع    ال يزال يصِّل ألجل ُمتاريه. يا للتشجيع اذلي نستمدُّ
فينا حىت اآلن من السماء. يلتنا نعرفه ونتحد به باإليمان. وإننا مدعوون إىل أن نواصل املناداة به للعالم إىل أن يأِت  

 ثانيًة يف جمد. 

 

هو رايع كنيسة زتلرنايك املصلَحة بمدينة نيو هوالند، والية    (Dr. Robert M. Godfreyد. روبرت م. جودفري )
 بنسلفانيا.

 

 .تيبوتلوك  ذه املقالة يف األصل يف جملةتم نرش ه
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