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 شهادة يوحنا 

 روبرت ج. اكرا بقلم  

قة   ا سفر رائع ىلع مجيع األصعدة. فقراءته ممتعة ومشوِّ انتهيُت تلوي من قراءة إجنيل يوحنا بأكمله مرة أخرى. وهو حقًّ
ىلع الصعيد األديب. واملرادفات املستخَدمة فيه بسيطة إىل حد كبري، لكنه ميلء أيًضا باتلكرار تلعبريات متشابهة 

غم عدم وجود اقتباسات رصحية من العهد القديم يف هذا اإلجنيل، هو يعج  )ىلع سبيل املثال، ترصحيات "أنا هو"(. ور
بموضواعت وأفاكر من العهد القديم، وبتلميحات إيله )مثل فكرة "الرايع"، و"اخلزب"، و"احلية املرفوعة"(. كذلك،  

عجزوا عن ذلك، كما    يوجد به الكثري من املفارقات )ىلع سبيل املثال: األعىم "يبرص" يسوع، بينما اذلين "يبرصون"
(. ويف 50:  11؛ واكنت نبوة قيافا عن موت يسوع صحيحة بدرجة لم يكن هو نفسه يعلمها، يوحنا  9جاء يف يوحنا  

كثري من األحيان، أصابت أقوال يسوع مستمعيه األصليني باحلرية، يف حني أمكن للقارئ أن يفهمها )ىلع سبيل 
، وَ  الَْهيََْكَ يُمُه"، يوحنا  املثال: "اْنُقُضوا هَذا  قي

ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ثاََلثَةي  (. وحيوي هذا السفر حبكة مثرية لالهتمام تشمل  19:  2يفي 

 يسوع، والرسل املرتبكني يف بعض األحيان، و"ايلهود" والفريسيني املقاومني. 

بُت أيًضا من تركزي يوحنا الشديد ىلع ربِّنا يسوع املسيح.   قطع يف اإلجنيل  فيف لكِّ مفضاًل عن الصعيد األديب، تعجَّ
القارئ   يدرك  يسوع  تقريبًا،  روعة  تتجَّلَّ  فباحلقيقة،  أيًضا.  اخلطاة  حتنُّنه ىلع  بل  القديرة،  املسيح  قوة  فقط  ليس 
 .خملِّصنا يف إجنيل يوحنا 

ز لك األناجيل ىلع يسوع، وتشري إىل   وبوجه اعم، املخطط العام إلجنيل يوحنا شبيه باألناجيل القانونية األخرى. تركِّ
يوحنا املعمدان، وإىل خدمة يسوع كشخص بالغ، ثم تتضمن جزًءا كبرًيا عن أحداث األسبوع األخري يف أورشليم، 
اليت تشمل الفصح، وحماكمة املسيح، وموته. لكن من ناحية أخرى، املخطط العام إلجنيل مىت، وإجنيل مرقس،  

 فيما ييل تقسيم خمترََص إلجنيل يوحنا:وإجنيل لوقا متشابًها أكرث من تشابُهه مع خمطط إجنيل يوحنا. و

 18-1: 1املقدمة:  •
 51-19: 1يوحنا املعمدان:  •
 50: 12-1: 2خدمة املسيح العلنية:  •
 29: 20-1: 13أحداث العلية وحىت القيامة:  •
 31-20: 20الغرض من السفر:   •
 25-1: 21بطرس يف اجلليل:  •

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

 

 يسوع هو "االبن" 

من بني لكِّ أسفار الكتاب املقدس، اكن إجنيل يوحنا هو أشد األسفار تركزًيا ىلع شخص يسوع. لكن، ينبيغ أيًضا  
ث عن يسوع )لوقا   ؛  47- 44:  24أال نبالغ. فإن الكتاب املقدس بأكمله، سواء العهد القديم أو العهد اجلديد، يتحدَّ

ألناجيل اثلالثة األخرى ىلع شخص يسوع وعمله. ومع ذلك،  (. كذلك، تركز ا2: 2كورنثوس   1؛ 39: 5، 45: 1يوحنا 
 سيكون من الصواب أن نقول إن إجنيل يوحنا هو األشد تركزًيا ىلع شخص املسيح. 

يف إجنيل يوحنا، اكن اجلانب اذلي حظي بأشد تركزي يف شخص يسوع هو كونه االبن. يف بعض األحيان، ُديعي يسوع 
- 16: 3؛ 14: 1(، أو "االبن )ابن اهلل( الوحيد" )31: 20؛ 4: 11؛ 34: 1، أو "ابن اهلل" )(36-35: 3ببساطة "االبن" )يوحنا 

د يف يوحنا 18 (. وتلك اتلعبريات عن ابلنوة متصلة مجيعها بوضوح بألوهية يسوع )يف إطار فهم ثالويث( كما هو مؤكَّ
 . 28:  20؛  30: 10؛ 18: 5؛ 18، 1-3: 1

الوثيقة من   باإلضافة إىل كون هذا الرتكزي ىلع العالقة  أيًضا  ر ألوهية االبن، ويتوافق معها، هو يفِّسِّ  يُظهي "االبن" 
املحبة بني اهلل اآلب واهلل االبن. فكما ىلع املستوى البرشي حيب اآلباء اعدة أبناءهم، هكذا باألكرث بني اثلالوث 

هي" )توجد حمبة اكملة بني اآلب واالبن. "اآَلُب حُييبُّ االْبَن َوقَْد َدَفعَ  ٍء يفي يَدي ِّنِّ  35:  3 لُكَّ ََشْ
َ
َْفَهَم الَْعالَُم أ ْن يلي (؛ "َولكي

ْفَعُل" )
َ
أ اآلُب هَكَذا  وَْصاِّني 

َ
أ َوَكَما  اآلَب،  بُّ  حي

ُ
يناقش  31:  14أ فيها  لة  توجد عدة فقرات مطوَّ يوحنا،  (. فيف إجنيل 

:  14؛  29- 24:  10؛  29- 16:  8؛ 24- 19:  5ب إياه )يسوع جانبًا معيَّنًا من جوانب عالقته باآلب، والعمل اذلي أعطاه اآل
(. كذلك، توجد فيه العديد من انلصوص اليت تشري إىل العالقة بني اهلل اآلب، واهلل االبن، واهلل 26-1:  17؛  6-13

 (. 15-13: 16؛ 26: 15؛ 26، 17-16: 14الروح القدس )

 شخص يسوع وعمله 

ف من نواح معينة بأنه مساو لآلب،  واحد من اجلوانب األخرى للعالقة بني اهلل اآل  ب واهلل االبن هو أن يسوع وُصي
مساٍو يف   )أي  "أنطولويج"  املصطلح  الالهوتيون  يستخدم  هل.  تابع وخاضع  أنه  ف ىلع  وُصي أخرى،  نواٍح  من  بينما 

يث  اجلوهر(، و"تدبريي" )أي تابع وخاضع من حيث دوره وعمله( للتميزي بني هذين انلوعني من انلصوص. فمن ح
ألوهية اهلل االبن، هو مساٍو تماًما لآلب يف اجلوهر، والقدرة، واملجد )اثلالوث األنطولويج(. يبنيِّ يوحنا ذلك، ىلع  
نَْد اهللي"، "َواَكَن ... اهلَل" يف الوقت  سبيل املثال، يف افتتاحيته العظيمة إلجنيله، اليت يعلن فيها أن اللكمة )يسوع( اكن "عي

(. يتجَّلَّ ذلك أيًضا يف ذروة اإلجنيل )قبيل اتلرصيح بالغرض من كتابته مبارشة(، حني هتف  2-1:  1ذاته )يوحنا  
!" )يوحنا   (. 28: 20توما: "َرِّبِّ َوإيلِهي
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أما عندما اكن يسوع بصدد وصف إرسايلته وعمله ىلع األرض، اكن حيسب نفسه تابًعا وخاضًعا لآلب )اثلالوث 
ْعَطاِّني  اتلدبريي(. ومن األمثلة ىلع ذلك: "

َ
رَْسلَِني ُهَو أ

َ
ي أ ي نَّ اآلَب اذلَّ ، لكي ْن َنْفِسي تََكلَّْم مي

َ
ِّنِّ ]أنا يسوع[ لَْم أ

َ
أل

تََكلَُّم" )يوحنا 
َ
يًَّة ... فََكَما قَاَل ِلي اآلُب هَكَذا أ (. هذه العالقة  28:  14؛ 29: 8؛  30: 5؛ انظر أيًضا يوحنا 50- 49:  12وَصي

األقانيم اثلالثة يف اثلالوث متساوين يف اجلوهر، لكن دليهم دور خمتلف، نراها ممثَّلة  اثلالوثية، اليت بموجبها يكون  
 يف الكنيسة. فجميع املؤمنني متساوون يف نظر اهلل، لكن دليهم مواهب خمتلفة وسلطات خمتلفة داخل الكنيسة. 

ة، يُعلن هذا اإلجنيل أيًضا برشية  باإلضافة إىل تركزي إجنيل يوحنا ىلع ألوهية يسوع، ووجوده األزيل، وقدرته اللكي
(. وتتجَّلَّ  14:  1يسوع يف جرأة. فيف االفتتاحية، نقرأ اللكمات الشهرية القائلة إن "اللَْكيَمُة ]يسوع[ َصاَر َجَسًدا" )يوحنا  

س توما  (. وقد ظلَّ برًشا حىت بعد القيامة، وهو ما يتجَّلَّ يف طلبه بأن يم30:  19برشية يسوع يف صلبه وموته )يوحنا  
ا، إن يسوع هو اهلل بالاكمل وإنسان اكمل، وهو سيظل كذلك إىل األبد. يعِّبِّ ديلل  27:  20يديه وجنبه )يوحنا   (. فحقًّ

إن   قائاًل: " 21وستمنسرت املخترص تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب عن ذلك األمر يف إجابته عن السؤال 
، فهو اكن  الفادي الوحيد ملختاري اهلل هو الرب ي  سوع املسيح، اذلي مع كونه االبن األزيل هلل، صار إنسانًا، ومن َثمَّ

 وسيظل هو اهلل وإنسان ذات طبيعتني متمايزتني، يف شخص واحد، إىل األبد". ما أروع وأعجب خملِّصنا هذا! 

الواضح   حتدثُت أعاله بشَك أسايس عن "شخص" يسوع، أي "َمن" اكن ومن يكون. لكن ماذا عن "عمله"؟ من
أن عمل يسوع األسايس يف إجنيل يوحنا هو أن يكون فادي خمتاري اهلل، األمر اذلي بلغ ذروته يف موته وقيامته. 
لكن عمل يسوع اذلي حظي برتكزي أقل، رغم كونه يمثل أهمية، هو عمله بصفته اخلالق. تبدأ افتتاحية إجنيل 

(؛ ثم بعد ذلك مبارشة، نقرأ أن يسوع )مع اآلب والروح  2-1:  1يوحنا بترصحيات عن طبيعة يسوع اإلهلية )يوحنا  
ا اَكَن" )يوحنا    القدس( هو خالق الكون )وحافظه(: " مَّ ٌء مي لَْم يَُكْن ََشْ َوبيَغرْييهي  بيهي ]بيسوع[ اَكَن،  ٍء  (.  3:  1لُكُّ ََشْ

سوع ُرفيض بوجه اعم من العالم  وعندما نميض قدًما يف هذه االفتتاحية، جند تلك املالحظة املؤسفة اليت مفادها أن ي
)يوحنا   الَْعالَُم"  فُْه  َيْعري َولَْم   ، بيهي الَْعالَُم  َن  ُكوِّ أنه[  َو]مع   ، الَْعالَمي يفي  ]يسوع[  "اَكَن  َخلَقه.  الرتكزي يف  10:  1اذلي  هذا   .)

ع طوال إجنيل االفتتاحية ىلع يسوع بصفته اخلالق يَكُمن أيًضا يف خلفية العديد من املعجزات اليت صنعها يسو
انظر   العهد اجلديد يظهر فيها يسوع بصفته اخلالق،  ؛  6:  8كورنثوس    1يوحنا. )لالطالع ىلع نصوص أخرى من 

 (.12-10، 1: 1؛ عِّبانيني 18-15: 1كولويس 

 عالقتنا بيسوع ىلع نمط العالقة بني اآلب واالبن 

 اآلب واالبن. من ناحية أخرى، وىلع حنو يبدو  يف إجنيل يوحنا، اكنت هناك قطًعا عالقة فريدة من نوعها ربطت بني 
َها  يُّ

َ
نَْت أ

َ
نََّك أ

َ
كما لو اكن تناقًُضا، تتبع عالقة املؤمن بيسوع جزئيًا نمط العالقة الفريدة بني اآلب واالبن. "َكَما أ
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( فيينَا"  ًدا  َواحي يًْضا 
َ
أ ُهْم  ]املؤمنون[  َُكونُوا  يلي فييَك،  نَا 

َ
َوأ يسوع[  ]أنا   َّ يفي الوثيقة  21:  17يوحنا  اآلُب  العالقة  فإن   .)

"( بني اآلب واالبن يه نمط ونموذج لشَك العالقة بني املؤمنني وإهلهم. ويعكس   واحلميمية )اليت تعِّبِّ عنها لكمة "يفَّ
 (.11-1: 15حديث الكرمة احلقيقية هذه الوحدة )يوحنا 

َحبَِّني اآلُب َكذليَك  ثمة العديد من اآليات اليت تربط املحبة الفريدة بني اآلب واالب
َ
ن باملحبة بيننا وبني االبن. "َكَما أ

ِّنِّ 
َ
، َكَما أ ْظتُْم وََصايَاَي تَثْبُتُوَن يفي حَمَبَّيتي . إيْن َحفي نَا. اُثْبُتُوا يفي حَمَبَّيتي

َ
ْحبَبْتُُكْم ]املؤمنني[ أ

َ
يبي أ

َ
ْظُت وََصايَا أ نَا قَْد َحفي

َ
 أ

" )يوحن ثْبُُت يفي حَمَبَّتيهي
َ
(. باإلضافة إىل ذلك، تتبع املحبة بني املؤمنني  26:  17؛  21:  14؛ انظر أيًضا يوحنا  10-9:  15ا  َوأ

 (. 34: 13بعضهم بعًضا نمط حمبة يسوع نلا )يوحنا 

نَا فَإيِّنِّ 
َ
ا أ مَّ

َ
وإن الكيفية اليت "يعرف" بها يسوع وخرافه بعضهم بعًضا تتبع نمط املعرفة الوثيقة بني اآلب واالبن. "أ

ْعريُف اآلَب" )يوحنا الرَّ 
َ
نَا أ

َ
فُِني َوأ نَّ اآلَب َيْعري

َ
، َكَما أ فُِني يتي َتْعري يتي وََخاصَّ ْعريُف َخاصَّ

َ
اليُح، َوأ  (. 15-14: 10ايعي الصَّ

رَْسلْتَِني ]اآلب  
َ
ومن بني معاِّن أن تكون مؤمنًا هو أن تُرَسل إىل هذا العالم تلعمل أعمااًل صاحلة باسم يسوع. "َكَما أ

" )يوحنا    أرسل نَا إيىَل الَْعالَمي
َ
رَْسلْتُُهْم أ

َ
ل" يسوع، واكن دليه "عمل" ينبيغ أن  21:  20؛  18:  17يسوع[ إيىَل الَْعالَمي أ رسي

ُ
(. "أ

م عملنا.  يعمله. وإن إتمام يسوع لعمله هذا هو نموذج جيد نلا يك نتمِّ

َُكونُوا  أخرًيا، يصري معىن الوحدة بني املؤمنني أكرث وضوًحا عندما ندرك أن ها تتبع نمط الوحدة بني اآلب واالبن. "يلي
ًدا َكَما حَنُْن" )يوحنا  ب(. نلقل إذن ما هو بديِه وأكيد، وهو إن إجنيل يوحنا سفر مذهل ورائع. اقرأه لكَّه  11: 17َواحي

ل يف يسوع بصفته "االبن"، انظر كيف تتبع عالقتك بيسوع جزئيًا نمط العالقة بني  اآلب واالبن.   دفعة واحدة، وتأمَّ

 

ون األكاديمية، وأستاذ العهد اجلديد بكلية الهوت اإلصالح ؤ ويل الشؤهو العميد، وكبري مسد. روبرت ج. اكرا  
 Cracking the Foundation of the New Perspectiveبمدينة شارلوت، والية نورث اكروالينا. وهو مؤلف كتاب  

on Paul "(بولس عن اجلديد املنظور أساس هدم)"، العِّبانيني لم يُنرَش بعد. إىل للرسالة تفسري إىل باإلضافة  

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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