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 عودة لمجدول (المقدمةرسالة يوحنا األولي )

 
 نسبت الكنيسة األولى الرسائؿ الثبلث إلى يوحنا الحبيب تمميذ الرب يسوع ونبلحظ أف :

بداية إنجيؿ يوحنا "فى البدء كاف... " وبداية الرسالة األولى "الذى كاف مف البدء" فتعبير "فى البدء" ىو  .ٔ
 خاص بيوحنا. 

 ئدة فى الثبلث رسائؿ ىى كممة المحبة. الكممة السا .ٕ
 

 يوحنا الرسول الحبيب 
:  ٘ٔولد فى بيت صيدا فى الجميؿ. أبوه زبدى وأمو سالومى أخت العذراء مريـ. وىذا نفيمو مف مقارنة )مر*

 ( فالنساء المواتى إجتمعف حوؿ الصميب كانوا. ٙ٘:  ٕٚ( مع )مت ٕ٘:  ٜٔ( مع )يو ٓٗ
 (.ٙ٘:  ٕٚيعقوب ويوسى وأـ إبنى زبدى )مت  مريـ المجدلية ومريـ أـ .ٔ
 (.ٓٗ:  ٘ٔمريـ المجدلية ومريـ أـ يعقوب الصغير ويوسى وسالومة )مر  .ٕ
 (.ٕ٘:  ٜٔأمو وأخت أمو، مريـ زوجة كموبا ومريـ المجدلية )يو  .ٖ

 بالمقارنة نجد أف مريـ زوجة كموبا ىى أـ يعقوب الصغير ويوسى ونجد أف أـ ابنى زبدى ىى سالومة أخت
بنى زبدى ىما يعقوب ويوحنا كاتب الرسالة. ولكف يوحنا لـ يذكر إسـ أمو ال فى  العذراء مريـ أـ السيد المسيح. وا 

خفاء لذاتو.  إنجيمو وال فى رسائمو تواضعًا منو وا 
ف وكاف يوحنا يعمؿ صيادًا لمسمؾ. وتتممذ أواًل ليوحنا المعمداف. وبعد أف شيد المعمداف أماـ يوحنا وأندراوس أ*

(. وىنا أيضًا كاف يوحنا أحد التمميذيف ٔٗ، ٓٗ، ٖٚ، ٖ٘:  ٔتبعا المسيح )يو ، يسوع ىو المسيح حمؿ اهلل 
 لكنو لـ يذكر إسمو. 

والمسيح أطمؽ عمى يوحنا وأخيو يعقوب الكبير إسـ إبنى الرعد لشدة عزيمتيما وغيرتيما الشديدة وقوة إيمانيما. *
  يرة الشديدة تقدست فى المسيح فصارت حبا عجيبا لممسيح والناس .والحظ أف ىذه الغ وىما إبنى زبدى.

عامًا حيف تبع المسيح وأقاـ بتواًل حياتو كميا.  ٖٓقيؿ أف يوحنا كاف أصغر جميع الرسؿ، وكاف عمره نحو *
. وكاف الرب يسوع يحبو محبة خاصة عبر عنيا يوحنا بقولو عف نفسو فى إنجيمو "التمميذ الذى كاف يسوع يحبو"

تكأ عمى صدر المسيح فى  ولقد حضر يوحنا مع المسيح فى التجمى وصبلة البستاف وفى إقامة إبنة يايرس. وا 
 العشاء السرى وسأؿ المسيح عمف يسممو.

جاءت أـ يوحنا ويعقوب لتسأؿ المسيح أف يجمس ولدييا عف يمينو وعف يساره، إذ ظنت أف المسيح سيكوف لو *
 ممكوتًا أرضيًا.
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يوحنا فى أنو تبع المسيح إلى دار قيافا ثـ إلى الصميب. وعمى الصميب قاؿ السيد ليوحنا عف ظيرت محبة *
العذراء "ىذه أمؾ" وقاؿ لمعذراء عف يوحنا "ىذا إبنؾ" ليرعاىا يوحنا. ومف ىنا نرى أنو لو كاف لمعذراء أوالد 

 آخريف كما يقوؿ البعض لـ يكف المسيح ليتركيا ليوحنا. 
ح كاف يوحنا والرسؿ يصيدوف سمكًا عمى بحيرة طبرية، وظير ليـ السيد المسيح فعرفو يوحنا بعد قيامة المسي*

 قبؿ الجميع، ومف ىنا نفيـ أف المحبة الكبيرة لممسيح تفتح األعيف لمعرفتو. 
بعد حموؿ الروح القدس عمى التبلميذ ذىب يوحنا مع بطرس لمييكؿ وأقاما مقعدًا. وبسبب ىذه المعجزة حبسيما *
 لييود ثـ أطمقوىما. ا
، ٗٔ:  ٛذىب مع بطرس إلى السامرة لوضع اليد عمى مف قاـ فيمبس بتعميدىـ مف الذيف آمنوا عمى يديو )أع *

ٔ٘.) 
بشر يوحنا فى آسيا الصغرى )تركيا( وبالذات فى أفسس وقاؿ البعض أنو أخذ معو مريـ العذراء إلى ىناؾ. *

 .ـ ٙٙويقاؿ أنو ذىب إلى أفسس سنة 
ضطياد دوميتيانوس لمكنيسة ألقاه فى زيت مغمى فأخرجو الرب سالمًا. فنفاه دوميتيانوس إلى جزيرة بطمس فى إ*

]ىى جزيرة جرداء ليس بيا طعاـ، بؿ وحوش، والذىاب ليا فى البحر مغامرة. وكأف النفى إلييا شبو حكـ 
[ نت منفى لممجرميف وقطاع الطرؽ، فجزيرة بطمس كا بالموت إما غرقًا أو جوعًا أو بالوحوش أو بقطاع الطرؽ

وأقاـ يوحنا فى ىذه الجزيرة سنتيف ]رأى فييا الرؤيا المعروفة الواردة بسفر الرؤيا[ إلى أف مات دوميتيانوس فرجع 
 ـ. وبعد رجوعو كتب إنجيمو والرسائؿ الثبلث. ٜٚيوحنا إلى أفسس حوالى سنة 

نيف ليعظيـ فكاف يكرر ىذه الكممات "يا أوالدى فميحب لما طعف فى السف كانوا يحممونو إلى إجتماعات المؤم*
 بعضكـ بعضًا فإف ىذه ىى وصية اهلل إف عممتـ بموجبيا فيذا يكفى". 

ذ عمـ ما آؿ إليو أمره، * ويحكى عنو أنو كاف لو تمميذًا صار زعيـ عصابة لصوص، فمما عاد سأؿ عنو، وا 
 خطورة التعرض لمصوص. وعاد بو تائبًا.  ذىب وراءه فى الجباؿ بالرغـ مف كبر سنو، وبالرغـ مف

ويحكى عنو أنو دخؿ حماـ عاـ ليستحـ فوجد كيرنثوس اليرطوقى داخؿ الحماـ فخرج سريعًا محذرًا مف إنييار *
الحماـ بسبب وجود ىذا اليرطوقى بداخمو. ومف ىنا نرى تشدد ىذا التمميذ الممموء محبة ضد اليراطقة، وىذا 

 (.ٓٔيو  ٕيتضح مف )
حنا ىو التمميذ الوحيد الذى مات ميتة طبيعية، فباقى التبلميذ اإلثنى عشر إستشيدوا. وكاف موتو فى سف يو *

 سنة. وقبره فى أفسس. ٓٓٔأكبر مف 
 

 الرسالة
نتياء اإلضطياد الييودى، لذلؾ لـ يشر إكتبت فى أفسس فى أواخر القرف األوؿ بعد خراب أورشميـ، أى بعد *

 شرت بعض البدع واليرطقات، فإضطر الرسوؿ أف يكتب ىذه الرسالة لمرد عمييا. إليو. ولكف كانت قد إنت
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لـ يذكر الرسوؿ لمف وجو ىذه الرسالة، وبيذا إعتبرت أنيا موجية لمكنيسة كميا، أى الكنيسة الجامعة. ولذلؾ *
 حسبت مف رسائؿ الكاثوليكوف أى الرسائؿ المرسمة لكؿ الكنيسة الجامعة.

يا أوالدى ويا أييا األوالد، فيوحنا يشعر بمسئولية رعوية أبوية تجاه مف يقرأ الرسالة، وىو والحظ تكرار قولو *
 يوجو الرسالة ألوالده المحبوبيف.

نحرافات السموؾ، خصوصًا بعد ظيور المعمميف الكذبة أمثاؿ * ىو يكتب ليحمى أوالده مف إنحرافات العقيدة وا 
ف ىؤالء اليراطقة إنشقوا عمى الكنيسة وتركوىا. ويمكف تمخيص ىذه ( نفيـ أٜٔ:  ٕكيرنثوس والغنوسييف. وفى )

 اليرطقات فى اآلتى:
 
 ليرطقات التى قاوميا يوحنا الرسولا
 
ىذه اليرطقة أنكرت التجسد. وكممة دوسيتييف جاءت مف المفظ اليونانى "دوكيف" أى "يظير"  -الدوسيتيين : .ٔ

لكنو لـ يتجسد، أى ىو كاف خيااًل ال حقيقة، وبالتالى فيو لـ فيـ فى رأييـ أف المسيح ظير فى صورة جسد، 
(. وأساس ىذه البدعة قائـ عمى وجود ٔ:  ٔيؤ+  ٖ – ٔ:  ٗيؤيتألـ حقيقة، ويرد عمييـ مثبًل فى )

لو الشر ىو موجد المادة، ألف المادة فى نظرىـ  لو لمشر. إلو الخير ىو خالؽ الروح، وا  إلييف، إلو لمخير وا 
اهلل ال يمكف أف يخمؽ شرًا. وعمى ىذا األساس ال يمكف لمرب أف يأخذ جسدًا حقيقيًا ألف الجسد ىى شر، و 

شر، إذًا فيو كاف لو جسد خيالى أو غازى، ولقد تراءى لمناس كأنو جاع وعطش وأكؿ وشرب وصمب 
ا اإلنساف بشره ومات. لذلؾ إىتمت الكنيسة األولى بأف تشرح أف الجسد والمادة صالحاف ألف اهلل خمقيما أم

 فيو يفسدىما. 
ما عبرت عنو الكنيسة فى التسبحة "أخذ الذى لنا  ىوىذا الفكر اليرطوقى ييدـ أىـ بركات التجسد، وى

وأعطانا الذى لو" فالتجسد فيو نوع مف المبادلة، المسيح أخذ جسدنا وأعطانا حياتو ومجده وقداستو. لقد إتحد 
إلليى، فالتجسد إختزؿ المسافة الواسعة بيف اهلل واإلنساف، أخذ اهلل جسدنا اإلليى باإلنسانى ليتحد اإلنسانى با

ليعطينا مف حياتو ويصير شريكًا لنا فى كؿ عمؿ صالح. ىذا الفكر يشوه محبة الرب لنا، الذى أحبنا 
( سيشبيو ٜٔ:  ٗوشابينا فى كؿ شىء ما خبل الخطية وحدىا. ومف صار يشبيو ىنا عمى األرض )غؿ

 (.ٕ:  ٖيؤلسماء )ىناؾ فى ا
ىؤالء يتصوروف إمكانية الخبلص بالمعرفة العقمية حيث كممة "غنوس" ىى الكممة اإلنجميزية  -الغنوسيين : .ٕ

"KNOW وكأف التأمؿ العقمى، والعقؿ، قادراف عمى خبلص اإلنساف. ولو كاف ىذا صحيحًا فما الداعى ."
ا سنخمص بقدرتنا الذاتية. إذًا ال ضرورة لعمؿ اهلل فينا لمتجسد والفداء، وما الداعى لمعونة نعمة المسيح مادمن

 بحسب فيـ ىؤالء. 
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وىؤالء الغنوسييف إىتموا بالمعرفة كطريؽ لمخبلص، وذىبوا إلى حد القوؿ بأف السموؾ ليس لو شأف كبير. 
 -(. ونبلحظ أنو يتكمـ عف فريقيف :ٓٔ – ٛ:  ٖيؤلذلؾ فيوحنا يوضح بأف السموؾ لو أىمية بالغة )

 ويسمييـ السالكيف فى الظممة. أوالد إبميسويسمييـ السالكيف فى النور وثانييما  أوالد اهللأوليما 
ىـ شيعة تحط مف قدر السيد المسيح ومنيـ كيرنثوس عدو القديس يوحنا. ومعنى إسميـ  -األبيونيون : .ٖ

( ويقوؿ ٕ:ٛٔيؤيح )ضداد لممسأالفقراء مف الييود. ويوحنا يسمى ىؤالء الذيف يحطوف مف قدر المسيح 
 (.٘ٔ:  ٗيو ٔعف المسيح أنو " إبف اهلل " )

 
 ىدف الرسالة

إف المسيح تجسد وبدمو طيرنا مف كؿ خطية، وأعطانا طبيعة جديدة ىى طبيعة المحبة، لذلؾ أكثر القديس  .ٔ
ذًا أثر يوحنا مف ذكر كممة المحبة. والمحبة ىى طبيعة جديدة بيا ال نحب العالـ، بؿ نحب اهلل واإلخوة. إ

التجسد يظير فى تغيير طبيعتنا وسموكنا. ىو بيذا يرد عمى اليراطقة ردًا عمميًا. فيـ ينكروف أف المسيح أخذ 
لو جسدًا حقيقيًا، والرسوؿ يقوؿ بؿ أخذ جسدًا حقيقيًا بو إشترؾ فى طبيعتنا، وأشركنا فى طبيعتو التى ىى 

والجداؿ واليرطقات والرد عمييا، ىو حياة نحياىا.  المحبة. فموضوع التجسد قبؿ أف يكوف موضوعًا لمنقاش
وبيذا يكوف لنا روح اإلفراز التى بيا نرفض ىرطقات ىؤالء اليراطقة، وكوف التجسد ىو سبب الطبيعة 
الجديدة التى نحيا بيا منتصريف عمى الخطية، فيذا ىو معنى قوؿ بولس الرسوؿ "عظيـ ىو سر التقوى اهلل 

ومعناه أف التقوى التى فينا ىى نتيجة التجسد الذى بو سكف البلىوت فى  (ٙٔ:  ٖتىٔظير فى الجسد" )
جسد المسيح اإلنسانى ، ولما إتحدنا نحف بجسد المسيح اإلنسانى صار لنا أف نمتمئ مف كؿ إحتياجاتنا مف 

 ٖ:  ٔبطٕ+   ٓٔ:  ٜ،  ٖ:  ٕىذا الكنز الذى فى المسيح ، نمتمئ قداسة وتقوى وحكمة ومجد )راجع كو
 ،ٗ. ) 
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 صفات حياة أوالد اهلل وحياة اوالد ابميس
 

 
 

بالتجسد صرنا أوالد اهلل فإف سمكنا فى النور سيكوف فرحنا كامبًل. والسموؾ فى النور يعنى أننا نحاوؿ بقدر  .ٕ
ف أخطأنا سريعا ما نتوب ، واهلل يعطى قوة ل ( نظرًا ٕٙ:  ٛنا ليعيننا )رو إستطاعتنا أف نسمؾ ببل خطية، وا 

 لضعؼ بشريتنا. وألننا مازلنا فى الجسد فنحف معرضيف ألف نخطىء. 
قبؿ المسيح وفدائو لـ يكف ىناؾ حؿ لمشكمة الخطايا. فدـ ثيراف وكباش ال تستطيع أف تنزع الخطية  .ٖ

لما نحف فى ىذا (. وطاٚ:  ٔيؤ(. وأما فداء المسيح فأعطانا دمًا يطيرنا مف كؿ خطية )ٔٔ:  ٓٔ)عب
الجسد الضعيؼ فنحف البد وسنخطىء. وأصبح كؿ المطموب منا أف نتوب ونعترؼ فتغفر لنا خطايانا. لذلؾ 

( فى اإلصحاح األوؿ والتى يتحدث فييا عف أننا البد وأف نخطىء طالما كنا فى ىذا ٛية )آنبلحظ أنو فى 
 وىى اإلعتراؼ. ( وسيمة غفراف الخطيةٜية )آالجسد. يأتى بعدىا مباشرة فى 

( ٛ:  ٔيؤ( يقوؿ الرسوؿ أف المولود مف اهلل ال يخطىء، بؿ ال يستطيع أف يخطىء. وفى )ٜ:  ٖيؤفى ) .ٗ
( يقوؿ "إف قمنا أننا لـ ٓٔ:  ٔيؤيقوؿ إف قمنا "أنو ليس لنا خطية نضؿ أنفسنا وليس الحؽ فينا". وفى )

  ٔ:  ٖأوالد اهلل 
 ٕ:  ٔ+ حياة أبدية 

شركة مع اآلب واإلبن وشركة 
 ٖ:  ٔمع اإلخوة 

4:  1+ فرح كايم   

 ٚ:  ٔ+يسمكون فى النور 
 ٓٔ:  ٕ+ محبة هلل ولإلخوة 

 ٕٔ:  ٕ+خطاياىم تغفر 
   ٗٔ:  ٕ+ أقوياء 

:  ٕند مجيئو + ال يخجموا ع
ٕٛ 

 ٕ:  ٖ+ يكونون مثمو 
 ٜ:  ٖ+ ال يخطئون 

 

تانخطية َخرج يٍ كوَُا أوالد 

 هللا

 وتانتوتة َعود

  

 

 وتانتوتة َعود

 

 أوالد إبليس 3 : 01

 ٔٔ،  ٜ:  ٕ+ بغضة 
 ٕ+ ليست فييم محبة اآلب 

 :ٔ٘ 
+ ليم شيوة الجسد والعيون 

  ٙٔ:  ٕوتعظم المعيشة 
 وكل ىذا يمضى

+ ينكرون أن يسوع ىو 
 يحالمس

 ٛ:  ٖ+ يفعمون الخطية 
  ٗٔ:  ٖ+ يبقون فى الموت 

 
 بالخطية ننحرف عن وضعنا الحقيقى

 كأوالد هلل ونخرج من مكاننا

 حتى حصونُا عهى

 التبنى فداء األجساد

 تانتوتة واإلعتراف 

 نعود لبنوتنا
 ذلكيستمر و 

 اإلبن إذا أخطأ يشعر بغربة
 وال يستمر فى حياة الخطية

 بل يعود ويتوب

 ( ٓٔ: ٗتى  ٕيكون سالكًا فى الظممة ) 

6:  1+  11:  2يو  1  

 من يحب العالم فيترك اهلل ويذىب لمعالم

يٍ يترك انخطية ويقذو توتة يكوٌ سانكا      

( 7:  1يو  1فى انُور )    
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 كف تصوره حبًل ليذه المشكمة فى الرسـ المرفؽنخطىء نجعمو كاذبًا" فيؿ ىناؾ تضاد ؟! أبدًا. وىذا يم
. وفيو نجد مواصفات أوالد اهلل وىؤالء ال يخطئوف. ولكف نظرًا لوجودنا فى الجسد، فنحف نخطىء، عاليو

عتراؼ فتغفر الخطية ، ولكف ما أف نخطىء يبكتنا الروح القدس فنشعر بغربة ووحشة  وسريعًا ما نقدـ توبة وا 
اهلل. ويستمر دخولنا وخروجنا ىذا إلى أف نحصؿ عمى الجسد الممجد بعد القيامة. وىذا ونعود لمكاننا كأوالد 

(. فنحف ولدنا مف اهلل بالمعمودية، ولكف ٖٕ:  ٛما أطمؽ عميو بولس الرسوؿ "التبنى فداء األجساد" )رو
عمودية اآلف، مازاؿ الجسد فينا عنصر ضعؼ يعرضنا لمخطية، لذلؾ نقوؿ أف البنوة التى حصمنا عمييا بالم

بؿ كؿ ما حصمنا عميو مف نتائج لمفداء ما ىو إال عربوف. وفى السماء نحصؿ عمى الكؿ. فحيف نحصؿ 
عمى الجسد الممجد فى السماء ال نعود نخطىء ولف نستطيع أف نخطىء لؤلبد. أما اآلف فنحف معرضيف 

نفقد بنوتنا هلل. لذلؾ يقاؿ عف التوبة ألف نخطىء، ودـ يسوع يطيرنا مف كؿ خطية. إذًا بالتوبة واإلعتراؼ ال 
أنيا معمودية ثانية. أما فى السماء فالتبنى الكامؿ الذى نصير فيو ببل خطية وال نحتاج لتوبة أو 

 إعتراؼ...... فنحف لف نخطىء أبدًا، إذ سنتخمص مف ىذه الطبيعة المعرضة لمسقوط.
ف أراد أف يكوف لو بركات الشركة مع اهلل الذى نفيـ أف اهلل نور ومحبة مف كممات الرسالة، وأف عمى كؿ م .٘

ىو نور أف يسمؾ فى النور ويترؾ طريؽ الخطية أى طريؽ الظممة، ويحفظ الوصايا ويحتقر العالـ ويقاـو 
الشيطاف وأعوانو. ومف يشترؾ مع اهلل ويصير إبنًا لو يقتدى بو ويتسـ بالصفات عينيا أى النور والمحبة، 

فى المحبة. فاإليماف ليس كبلمًا وال مظاىر وال عواطؼ، اإليماف لف يكوف سميمًا ويكوف سموكو فى النور و 
 إال إذا كاف يرافقو سموؾ. فمف غير الممكف أف يؤمف المسيحى بشىء ويسمؾ بعكسو ويظؿ مسيحيًا.

 ٖ( ومف خبلؿ الثبات فيو نعرفو )فى ٘:  ٙبالمعمودية نتحد بالمسيح )رو  -معرفة المسيح والثبات فيو : .ٙ
( "وأوجد فيو )ثبات(... ألعرفو" فمعرفتنا بالمسيح ليست معرفة مف الخارج كما نعرؼ البشر، بؿ ٓٔ، ٜ: 

( ٜ:  ٖيؤىى معرفة مف خبلؿ الثبات فيو. وثبات المسيح فينا كاف بأف أعطانا حياتو... زرع فينا حياتو )
حفظ الوصايا ليستمر ىذا الثبات "ألف زرعو يثبت فيو" لكف عمينا أف نسمؾ فى النور وبمحبة وطيارة ون

( وتكوف أعضاؤنا ٙٔ:  ٕكؤوتستمر ىذه المعرفة. بؿ أف ثباتنا فى المسيح يعطينا أف تكوف لنا أفكاره )
 (.٘ٔ:  ٙكؤأعضاؤه )

( ٜ:  ٘ٔية يو) برجاء مراجعة تفسير اآل المعرفة  والمحبةىناؾ تعبيرات تعبر عف االتحاد بالمسيح ىى    .ٚ
 سيح يعنى أيضا الثبات فيو .تحاد بالم. واإل

وحتى نثبت فى المسيح ينبغى اف نكوف فى توافؽ معو ، فيو قدوس ، طاىر ، نقى وىو المحبة . فمف يريد  .ٛ
اف يثبت فيو عميو اف يسمؾ فى القداسة والنور والمحبة والطيارة . وحينما تتوافؽ إرادة انساف مع إرادة 

تعينو عمى تنفيذ القرار الذى إتخذه ، وىذه القوة ىى النعمة التى  المسيح تتولد قوة جبارة داخؿ ىذا االنساف
وىذا   تريد ان تبرأ"أحصمنا عمييا مف عمؿ الروح القدس فينا . لذلؾ سأؿ المسيح مريض بيت حسدا "

السؤاؿ ما زاؿ موجيا لكؿ منا ، ومف يريد فعبل وتكوف ىذه شيوة قمبو ويجاىد ألجميا ، ىذا يجد قوة جبارة 
" شيئا بدونى ال تقدرون ان تفعمواف تحميو مف السقوط ، وعف ىذه القوة قاؿ السيد المسيح "أعمى  قادرة
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  ""نيره ىين وحممو خفيف فأوبنفس الفكر قاؿ السيد المسيح "بالنعمة انتم مخمصون" وقاؿ بولس الرسوؿ 
زدادت ا لنعمة بجياده تزداد النعمة فيو حقيقة مف يحمؿ ىذا الحمؿ . وكمما إزداد إتحاد المؤمف بالمسيح وا 

كل من ىو مولود من أى القوة التى تساعده وتحميو مف الخطية إلى الدرجة التى قاؿ عنيا القديس يوحنا "
والعكس صحيح فالذى يطمب الخطية ويسعى ليا تتوافؽ إرادتو مع الشيطاف  ". اهلل ...ال يستطيع ان يخطئ

( . وعمي ٓٔ – ٚيؤلو ) بناً إبؿ يتشبو بابميس ويصير ، ومثؿ ىذا سيجد قوة جبارة تدفعو لمخطية ، 
 مستوى الظواىر الطبيعية فحينما يحدث توافؽ بيف شيئيف تنتج قوة جبارة عف ىذا التوافؽ .

ومع ىذا فطالما نحف ما زلنا فى الجسد فسيكوف لنا سقطات وىفوات ، ولكف الموضوع مستويات ، فالمبتدئ  .ٜ
عؿ ، وحينما ينمو تصير الخطايا مجرد شيوات ولكف ببل تنفيذ ، ومع النمو فى لو خطايا يرتكبيا وينفذىا بالف

النعمة تتوقؼ الخطايا فبل تتعدى بعض األفكار . ولكف حينما نتخمص مف ىذا الجسد وننطمؽ لمسماء ، 
أ فيناؾ ال خطية وال شيوات وال أفكار بؿ بنوة كاممة ، ىناؾ ال يستطيع الجسد وال يمكنو أف يفكر فى خط

فسيتخمص إبف اهلل مف الجسد الشيوانى الترابى تمامًا . لذلؾ يقوؿ بولس الرسوؿ "ويحى أنا اإلنساف الشقى . 
  ( .ٕٗ:  ٚمف ينقذنى مف جسد ىذا الموت" )رو

 
 مكان كتابة الرسالة

كامؿ يوحنا كتب الرسالة مف أفسس بعد عودتو مف نفيو فى جزيرة بطمس. وىدفيا ببساطة تحقيؽ حياة الفرح ال
لمف ينفذ ما جاء فييا، وبالذات حياة المحبة هلل ولئلخوة. فالمحبة قادرة أف تشعؿ حياة الناس مرة أخرى دائمًا 
حتى إف دخؿ الفتور لحياتيـ. فحيف يشعر اإلنساف أنو محبوب مف اهلل، ويمتمىء قمبو بالتالى حبًا هلل، فيذه 

 لمحياة الروحية الروتينية. المحبة كافية أف تخرجو مف حالة الفتور واإلعتياد 
ذا دخؿ فيو الفتور ويجد أف وصايا المسيحية تطمب منو عدـ محبة  فاإلنساف معرض لئلنجذاب لمحبة العالـ وا 

أما مف يحب اهلل فيسيؿ عميو  .العالـ، يدخؿ فيو شعور بالكبت والحرماف وأف اهلل يحرمو مف محبة وممذات الدنيا
 أى شىء بجانب محبة اهلل. ترؾ أى شىء، ىو لف يشعر بقيمة 

( فمف الذى يشعر أف وصاياه ليست ثقيمة ؟ فقط مف تبادؿ ٖ:  ٘يؤلذلؾ يقوؿ الرسوؿ "وصاياه ليست ثقيمة" )
المحبة مع اهلل. أما لو شعر المسيحى أنو محرـو مما يتمتع بو اآلخروف فيو إنساف معقد ومكبوت ومحرـو أو 

ولـ يتذوؽ الحياة مع المسيح فى العمؽ وأدرؾ لذتيا ،  لى مف المحبةال يجد فرصة لمخطية... بإختصار ىو خا
 . وىذه ىى المؤلؤة كثيرة الثمف

( وأنظروا ٔ:  ٖيؤوالطريؽ لزيادة المحبة تجاه اهلل يصفيا الرسوؿ بقولو " انظروا أية محبة أعطانا اآلب... )
فحص األمر" فالتأمؿ فى محبة اهلل وكيؼ  تميب القمب بمحبتو، فثمف  ،جعمنا أوالدًا لوىنا تعنى "أنظر بتأمؿ وا 

 ىذا كاف دـ إبنو .
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 -ىناك ثالثة كذابين فى نظر الرسول :
 ٙ:  ٔ  مف يقوؿ أف لو شركة معو ويسمؾ فى الظممة .ٔ
 ٗ:  ٕ    مف قاؿ عرفتو وال يحفظ وصاياه .ٕ
ٕٓ:  ٖ   إف قاؿ أحد إنى أحب اهلل وأبغض أخاه .ٖ
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 عودة لمجدول (األولاإلصحاح رسالة يوحنا األولي )

 
ِديَنا، ِمْن ِجَيِة اَلَِّذي َكاَن ِمَن اْلَبْدِء، الَِّذي َسِمْعَناُه، الَِّذي رََأْيَناُه ِبُعُيوِنَنا، الَِّذي َشاَىْدَناُه، َوَلَمَسْتُو َأيْ ٔ" -:(ٔ) آية

 " َكِمَمِة اْلَحَياِة.
 أى األزلى، الكائف قبؿ كؿ الموجودات .     = اْلَبْدءِ اَلَِّذي َكاَن ِمَن 
= أى تجسد، اهلل األزلى غير الزمنى صار زمنيًا، وبعد أف كاف غير منظورًا صار منظورًا  …. الَِّذي َسِمْعَناهُ 

 (.ٗٔ: ٔوتبلمسنا معو. وىذه ىى نفس بداية إنجيؿ يوحنا "والكممة صار جسدًا" )يو
  اُه... َشاَىْدَناُه... َوَلَمَسْتُو َأْيِديَنا...َسِمْعَناُه... رََأْينَ 

  .معرفة يوحنا إختبارية معاشة فيو عاش مع المسيح ثبلث سنيف ونصؼ 
  فالمشاىدة ىى نظرة تأممية أى ،  قوى مف السمع والمشاىدة أقوى مف الرؤيةأالمعرفة ىنا متدرجة فالرؤيا

 ما التبلمس فيو أقوى مف المشاىدة. قضاء وقت فى التأمؿ أما الرؤية فيى نظرة سريعة. أ
  ىؿ ىذه الخبرة قاصرة عمى يوحنا تمميذ المسيح الذى عايشو سنوات عمى األرض؟ ال فالروح القدس يعطينا

(. وىذا نحصؿ عميو باإليماف، الروح القدس ٙٔ-ٖٔ: ٙٔنفس الشئ دوف أف نرى المسيح بالجسد )يو
قترب اليو بدموعنا كالمرأة الخاطئة نطمب المغفرة. ويعطينا يعطينا أف نتبلمس مع حقيقة محبتو وغفرانو فن

فضؿ، أالروح أف نحبو إذ نتبلمس مع صفاتو، نستمتع بو ونشتاؽ إليو، ونشعر بمجده كما لو كنا رأيناه، بؿ 
فطوبى لمف آمف ولـ يرى، بؿ ىناؾ مف رأوه بالجسد ولـ يدركوه، فصمبوه، أما الروح فيعطينا أف نعرفو 

 (. ٖ: ٚٔمعرفتو حياة )يو حقيقة، وفى
  ليرد عمى اليراطقة الذيف قالوا أف جسد  َلَمَسْتُو َأْيِديَنايقصد يوحنا بيذا أف المسيح تجسد حقيقة وبالذات بقولو

قالوا أف الذى مف البدء أى اهلل األزلى لـ يكف اليراطقة المسيح كاف جسدًا خياليًا )ىرطقة الدوسيتييف( وىؤالء 
 يعنى أف جسد المسيح كاف جسدًا حقيقيًا. رد يوحنا ىنا ناه. و ىو يسوع الذى عرف

  ليس كؿ ٕ(  نحف نتناوؿ جسده فنممسو ٔوىؿ نحف قادريف اف نممسو نحف أيضا وقد صعد الى السماء؟ )
مف لمس جسد المسيح وىو عمى االرض بجسده قد تبلمس معو وحصؿ عمى بركة ىذا التبلمس ، فالييود 

:  ٜأما المرأة نازفة الدـ إذ تبلمست معو بإيماف شفيت )مت ،جسده وىـ يصمبونووعساكر الروماف لمسوا 
ف نعرفو وكأننا تبلمسنا أ( المرأة لمستو إذ عرفت مف ىو ، والروح القدس الذى فينا يعطينا ٖ(.   ٕٕ – ٕٓ

 معو. 
  ىذا  . . .ِمَن اْلَبْدِء، الَِّذي َسِمْعَناهُ  اَلَِّذي َكانَ قولو مف جية يعنى أف ما أقولو عف  =ِمْن ِجَيِة َكِمَمِة اْلَحَياِة

الذى يعطى  ىو ،ىو الكممة وىو الحى، ىو كممة اهلل الحى بؿ ىو الحياة .َكِمَمِة اْلَحَياةِ أقولو عف المسيح 
( ٕٔ: ٔحياة لمخميقة ويجدد الخميقة التى فسدت وماتت، فأتى ليعطييا حياة "لى الحياة ىى المسيح" )فى

(. ىو كممة اهلل الحى الذى كاف مع اآلب والروح منذ ٗ: ٔ(. وىو الحياة )يؤ: ٔممة )يوالمسيح ىو الك
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األزؿ. وىو كممة الحياة ألنو ينبوع الحياة لكؿ بشر. أتى لتكوف لنا حياة روحية وأبدية عمى األخص. ويوحنا 
بالروح القدس.  ف ندرؾ ىذاحيف سمع و تبلمس مع المسيح أدرؾ أنو أتى ليعطى البشر حياة. ونحف اآل

 والمسيح تجسد لندرؾ نحف ىذه الحقيقة وتكوف لنا ىذه الحياة.
 

 " آلِب َوُأْظِيَرْت َلَنا.َفِإنَّ اْلَحَياَة ُأْظِيَرْت، َوَقْد رََأْيَنا َوَنْشَيُد َوُنْخِبُرُكْم ِباْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة الَِّتي َكاَنْت ِعْنَد إ" -:(ٕ) آية
المسيح الحياة ظير فى الجسد ورأيناه ونشيد لكـ. ىو قاؿ عف نفسو أنا ىو القيامة والحياة  = تْ اْلَحَياَة ُأْظِيرَ 

، وىذا نراه فى شفاء  (. والمسيح تجسد حتى نتمتع بالحياة التى أظيرىا، الحياة التى تجمت بشراً ٕ٘: ٔٔ)يو
ـ األعقد )مر ـ بمعابٖ٘ – ٕٖ:  ٚاألصَّ و فنطؽ ، والمعنى أف جسده يعطى ( حيف تفؿ السيد ولمس لساف األصَّ

لنستطيع أف نراه وندركو أنو حياة لنفوسنا ومخمصًا لنا مف موتنا الروحى. لقد أماتت اإلبف أخذ لو جسدًا . حياة
الخطية النفس البشرية إذ حجبتيا عف اهلل مصدر حياتيا، فجاء اإلبف متجسدًا واىبًا لنا حياة أفضؿ ىنا+ الحياة 

 (. ٖٓ: ٘ف جعمنا مف لحمو ومف عظامو )أؼألؤلبد( بعد  األبدية  )إذ ىو حى
ىى أبدية ألف الحياة التى حصمنا عمييا ىى المسيح األبدى الذى ال يموت. ولكف  = َوُنْخِبُرُكْم ِباْلَحَياِة اأَلَبِديَّةِ 

حد بالمسيح الحى الحياة األبدية ال تبدأ ىناؾ فى السماء بعد القيامة، بؿ تبدأ ىنا عمى األرض. فبالمعمودية نت
الذى ال يموت . وبالعشرة مع المسيح اآلف، نتذوؽ عربوف الحياة التى فوؽ مف فرح وسبلـ. أما الحياة قبؿ 

( قاؿ ىذا عف الحياة بدوف ٜ: ٚالمسيح، فأحسف تعبير عنيا ىو ما قالو بولس الرسوؿ "كنت عائشًا قببًل" )رو
فبدوف   " أىى عيشة والسبلـ"ح وتعنى فى المغة العامية الناموس، وببل شؾ تنطبؽ عمى الحياة بدوف المسي

المسيح ال فرح حقيقى وال سبلـ حقيقى. ىذه الحياة كانت عند اآلب. فاهلل أعطانا حياتو األبدية، فاهلل ىو الحياة 
ضى ستعمف لنا ىذه الحياة األبدية فى جسد قيامتو. نحف الذيف كنا غير مستحقيف لممجد األر إاألبدية، والمسيح 

صار لنا المجد السماوى. وقولو الحياة أظيرت أى أعمنت بمنتيى الوضوح. اهلل كاف فى تخطيطو أف يعطييا 
لئلنساف ، اهلل يخمؽ حياة وليس موت ، وخمؽ آدـ ليحيا لؤلبد، وآدـ إختطؼ لنفسو قضية الموت . وىا نحف 

حياة أبدية . فالحياة بدوف المسيح ىى حياة أدركنا ىذا فى المسيح الذى أعمف ىذا بؿ أعطانا حياتو، فنحيا بيا 
يصيبيا الممؿ، لذلؾ يخترع الناس خطايا، وحتى الخطايا بعد وقت تفقد بريقيا وتصبح مممة. أما الحياة مع 
المسيح فميا طعـ آخر، بؿ حتى األلـ مع المسيح لو طعـ آخر، فالشركة مع المسيح ليا لذتيا سواء فى أفراح أو 

د اهلل فى فرح بحياتيـ مع المسيح حتى فى أالميـ فإف أوالد العالـ فى ضيؽ وممؿ حتى وسط أالـ. وبينما أوال
 ممذاتيـ. 

يميا، ورأى  =َوَقْد رََأْيَنا َوَنْشَيُد َوُنْخِبُرُكْم  يوحنا رأى المسيح وعايشو بالجسد ورآه متجميًا عمى الجبؿ ومعو موسى وا 
سيح أف مف يؤمف بو ستكوف لو حياة أبدية، فيو جعمنا أعضاء المسيح قائمًا مف بيف األموات. وسمع مف الم

جسده القائـ مف األموات، فمف يثبت فى المسيح سيقـو معو ويكوف لو مجد فى السماء، وما رآه يوحنا وشاىده 
ا يخبر الكؿ بو ، لنطمب نحف أيضًا ىذه الحياة األبدية ونجاىد ألجميا ، ىذه الحياة التى تبدأ بالفرح الكامؿ ىن

 ( وبالمجد الحقيقى فى السماء.ٗية آ)
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ُن َفِيَي َمَع الَِّذي رََأْيَناُه َوَسِمْعَناُه ُنْخِبُرُكْم ِبِو، ِلَكْي َيُكوَن َلُكْم َأْيًضا َشِرَكٌة َمَعَنا. َوَأمَّا َشِرَكتَُنا َنحْ ٖ" -:(ٖ) آية
 " اآلِب َوَمَع اْبِنِو َيُسوَع اْلَمِسيِح.

أى المسيح وما أتى بو مف حياة لنا ، نخبركـ بو فكؿ مف اختبر حياة المسيح األبدية يود  =َسِمْعَناُه الَِّذي رََأْيَناُه وَ 
بدية ويعيشيا. وىذا ىو موضوع رسالة يوحنا. لكف نبلحظ أف لو أخبر بيا كؿ إنساف ليختبر كؿ إنساف الحياة األ

والسبب أف فى  ...الَِّذي رََأْيَناُه َوَسِمْعَناهُ اكس قاؿ الذى سمعناه الذى رأيناه... ويقوؿ ىنا بترتيب مع ٔية آفى 
يعبر عف خبراتو الشخصية المتزايدة المتنامية فى معرفة المسيح، أما فى ىذه اآلية فيو يقصد أنو بعد أف   ٔيةآ
 صار لكؿ ما سمعو مف المسيح طعمًا جديدًا يود أف يقولو لكؿ إنساف. الَِّذي رََأْيَناُه ختبر المسيح = إ

   َوَسِمْعَناهُ  وال يستطيع خادـ أف يخدـ دوف اف يكوف قد إختبر ىذا السمع =
 .   ُنْخِبُرُكْم ِبوِ  =فيخبر الخادـ الناس بما سمعو 

 .رََأْيَناهُ  = لـ يكف لو خبرة خاصة فى معرفة المسيح ال يستطيع خادـ أف يخدـ ماو 
 ىنا نرى أف الحياة المعاشة تتحوؿ إلى شيادة وكرازة. 

المقصود بيا ألفة / صداقة / مودة / محبة / شركة فى ىدؼ واحد  َشِرَكةٌ  = َكْي َيُكوَن َلُكْم َأْيًضا َشِرَكٌة َمَعَنالِ 
وعمى أف تكوف بمحبة / مجموعة مف الناس تممؾ شيئًا واحدًا والكنيسة ىى مجموعة مف الناس ىـ أعضاء فى 

 ح . جسد المسيح الواحد. لنا شركة جميعًا فى جسد المسي
ىو يدعوىـ لكى تكوف ليـ شركة مع يوحنا  =َوَأمَّا َشِرَكُتَنا َنْحُن َفِيَي َمَع اآلِب َوَمَع اْبِنِو َيُسوَع اْلَمِسيِح 

وكنيستو. ويقوؿ ليـ أنو ىو يوحنا وكنيستو ، شركتيـ ىى مع اآلب واإلبف. ونبلحظ أنو يدعوىـ ليذه الشركة مع 
عتمد صار ثابتًا فى اإلبف وبالتالى صار إبنًا لآلب. وبذلؾ اآلب واإلبف ومع الكنيسة أيضًا.  وكؿ مف آمف وا 

فنحف فى شركة إتحاد مع اإلبف وفى شركة بنوة لآلب. ونحف فى اإلبف ، واإلبف فى اآلب ، وبيذا نصير فى 
اآلب  (. ويوحنا يكتب لنا ولكؿ مف يقرأ رسالتو لكى يكوف لنا معو ىذه الشركة معٔاآلب كما فى اإلبف )يو 

واإلبف. ونشترؾ معو فى رؤية المسيح وسماع صوتو وىذا يكوف لنا باإليماف، وبعمؿ الروح القدس فينا الذى 
يشيد لئلبف فنراه وندركو مثؿ يوحنا الذى رآه وسمعو. وقولو شركة يشير إلى أننا ال يمكف أف نتمتع بثمار ىذه 

خبلؿ الكنيسة. ففى الكنيسة نولد مف الماء والروح،  ( إال مفٗية آالشركة أى الفرح الكامؿ  )كما سيأتى فى 
 وفييا نعترؼ، وفييا نصمى القداس ونحصؿ عمى شركة جسد المسيح فى التناوؿ. 

بنو إف لـ تكف لنا شركة اآلب واإلبنقبؿ قولو  شركة معناوالحظ أنو يذكر  ، ألنو لف يكوف لنا شركة مع اآلب وا 
(. وراجع آخر فصؿ فى تفسير ىذه الرسالة بعد ٜ:  ٘ٔر )يوشركة بعضنا مع بعض فى محبة راجع تفسي

تفسير االصحاح الخامس ، وتحت عنواف )أىمية المحبة عند القديس يوحنا( ونبلحظ أنو لنا شركة مع الروح 
 ( ولكنو ال يذكرىا ىنا فمماذا. ٗٔ: ٖٔكوٕالقدس )
و يتكمـ عف المسيح وال يتكمـ عف التركيز ىنا عمى اليرطقات التى تنكر الىوت المسيح أو ناسوتو، في .ٔ

 الروح القدس، فاليرطقات التى شككت فى الروح القدس جاءت بعد ىذا بمئات السنيف.
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ى شركة ليا طرفيف، اإلنساف واهلل، والروح القدس ىو الذى يحقؽ الشركة بيننا وبيف اهلل، والروح القدس أ .ٕ
والرسوؿ  (.ٛٔ:  ٔف ىو فى حضف اآلب )يوبفاإل ،فينا يثبتنا فى المسيح وينقمنا المسيح لحضف اآلب

ىنا يتكمـ عف شركة بيننا وبيف اآلب واإلبف ، ولـ يشير لوسيمة ىذه الشركة أى الروح القدس فيذا ليس 
 مكانو ىنا. 

 
 " َوَنْكُتُب ِإَلْيُكْم ىَذا ِلَكْي َيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِماًل.ٗ" -:(ٗ) آية

 فالمحبة( ٔ -: أى حتى ال يوجد داخمكـ أى شبية حزف. وواضح أنو لكى يتـ ىذا = ِلَكْي َيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِمالً 
أى خصاـ مع فى حالة الشركة بيننا وبيف اهلل وبيف اهلل وبيننا يجب أف تتـ. و  (ٕ.  بيف الجميع يجب أف تكوف

نا شركة معو وال مع ع ثباتنا فى اإلبف فبل تكوف لاضي تسبب والخطية( ٖأحد، لف يكوف الفرح كامبًل بسبب ىذا. 
  ٚ -٘ومف يعرؼ المسيح بطريقة صحيحة )فالمعرفة ىى مف خبلؿ ثباتنا فى المسيح. راجع نقطة ( ٗاآلب. 

فى المقدمة( أى مف يعطيو الروح القدس رؤية حقيقية لممسيح سيكوف فرحو كامبًل. والحظ أننا فى السماء سنراه 
 ا كامبًل.( لذلؾ ففى السماء سيكوف فرحنٕ: ٖيؤكما ىو )

 إذًا شروط الفرح الكامل:
 بعضنا البعض.، الشركة أى المحبة بيننا  .ٔ
الشركة مع اهلل والثبات فيو وىذا شرطو السموؾ ببل خطية. والحظ أف الرسوؿ قاؿ فرحكـ ولـ يقؿ فرحنا.  .ٕ

 ففرحة الرسوؿ تكمؿ حيف يراىـ وقد آمنوا وفرحوا بالمسيح، وىكذا كؿ خادـ أميف.
وىذا يكوف بالصبلة وأف نشعر أنو شريؾ لنا فى كؿ  ،نا فى كؿ كبيرة وصغيرة فى حياتناأف نشرؾ اهلل مع .ٖ

 ( فيناؾ طريقتاف لمواجية المشاكؿ.٘: ٘ٔشئ وبدونو ال نقدر أف نفعؿ شئ )يو
 أف نفكر بمفردنا فى الحؿ فنكتئب إذ ال حؿ. . أ
ال تخف يا نوة ، سيسمع مف اهلل  فمف يرفع قمبو هلل فى ثقة ناشئة عف دالة الب ، نصمى ونشرؾ اهلل فنفرح . ب

وىذا نراه كثيرا فى  فينتيى اإلكتئاب والحزف حتى قبؿ حؿ المشكمة ، وبيذا نتعزى.    نا معكأبنى إ
 مزامير داود النبى .

 
 " ُظْمَمٌة اْلَبتََّة. ىَذا ُىَو اْلَخَبُر الَِّذي َسِمْعَناُه ِمْنُو َوُنْخِبُرُكْم ِبِو: ِإنَّ اهلَل ُنوٌر َوَلْيَس ِفيوِ ٘" -:(٘) آية

 ىناؾ شركة مع اهلل فبلبد أف نعرؼ:
 مف ىو الذى ندخؿ معو فى شركة، ماىى طبيعتو. .ٔ
 ماىى الشروط الواجبة التى يتطمبيا الدخوؿ معو فى شركة.  .ٕ

ِإنَّ اهلَل َلْيَس ِفيِو نا . والحظ فالكبلـ ليس مكررًا ، فقوؿ يوحِإنَّ اهلَل ُنوٌر َوَلْيَس ِفيِو ُظْمَمٌة اْلَبتَّةَ فأوؿ إعبلف عف 
فالنور نسبى فيناؾ مكاف بو نور ولكف ىناؾ مكاف أقؿ إستضاءة إذ   ِإنَّ اهلَل ُنورٌ ليس تكرارا لقولو   ُظْمَمٌة اْلَبتَّةَ 

 لمبة.  ٓٓٔبو بعض اإلظبلـ، كحجرة بيا لمبة واحدة وحجرة بيا 
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الكاممة فالنور يسقط عمى كؿ شئ ويظيره فبل يختفى إشارة لمصبلح الكامؿ والجماؿ الكامؿ والمعرفة  = إلُنور
منو شئ، لذلؾ قيؿ عف اهلل أنو فاحص القموب والكمى إذ ىو يعرؼ كؿ شئ. وطالما كؿ شئ مكشوؼ 
فالتصرؼ سيكوف سميمًا . لذلؾ فالنور يشير لمحكمة الكاممة. وكما أف الشمس ىى نور لمعيف البشرية ، ىكذا 

وحية، فمف يقترب مف اهلل يقترب مف النور ويدخؿ النور حياتو فيضئ كيانو فيدرؾ اهلل نور اهلل بالنسبة لمعيف الر 
 بنورك يارب نعاين النورويعرفو ، ويعرؼ إرادتو فتكوف قراراتو سميمة. وتكوف لو حياة أبدية. وكما قاؿ داود 

ـ الكتاب المقدس، وبالروح ( فنحف بالروح القدس نعايف المسيح ونعرفو، وبالروح القدس النور نفيـ كبلٜ: ٖٙ)مز
القدس نعرؼ محبة اآلب. وبالمسيح النور الحقيقى نحصؿ عمى الروح القدس ويحؿ فينا. وبالروح القدس نعرؼ 

النور ال شئ . فى الحؽ. وبالمسيح النور عرفنا اآلب ورأيناه. فالمسيح ىو النور المولود مف نور "نور مف نور" 
 ىو نور العالـ" والنور إشارة لمقداسة والطيارة. مبيـ أو مخفى ، والمسيح قاؿ "أنا

  -اما الظممة فتشير لمخطية : = ُظْمَمةٌ 
 فالظممة حرماف مف النور والخطية حرماف مف النعمة.  .ٔ
السير فى الظممة يعرض السائر لئلنزالؽ والسقوط والتعثر، والخطاة عمياف عف طريؽ الخبلص كثيرو  .ٕ

 الزلؿ والسقوط.
 (.ٕٓ، ٜٔ: ٖرىوف النور فيو يكشؼ أعماليـ السيئة )يوالخطاة كالخفاش يك .ٖ
 الخطية تعمى بصيرة صاحبيا فتقوده إلى جينـ. .ٗ
 الشيطاف يدفع لمخطية لذلؾ أسماه المسيح سمطاف الظممة. .٘
فى الظبلـ الروحى ال يرى الخاطئ اهلل وال يعرفو وال يرى الحؽ وال يدركو وال يرى نفسو وبالتالى لف  .ٙ

" الخطاة يتكبر. وىذا عكس حالة بولس الرسوؿ تمامًا حيف إمتؤل قمبو نورا فقاؿ   يدرؾ أنو خاطئ لذلؾ
 نا "أ يمولأالذين 

ونحف مف ذواتنا ظممة لكف مف يقترب إلى اهلل يستنير ومف يتمسؾ بو يصير نورًا "إقتربوا إليو واستنيروا ووجوىكـ 
 ت والقاذورات )رمز الخطية( ومع النور تيرب( فالمكاف الذى فيو ظممة تنتشر فيو الحشرا٘: ٖٗال تخزى" )مز
 . فالنور يعطى لمناس إرشادًا وبدونو يتخبط الناس.ىذه الحشرات

والظممة قد تكوف ىى الجيؿ بسبب عدـ المعرفة، إذ بدوف نور كؿ شئ غامض أما النور فيناؾ الحكمة إذ كؿ 
 اهلل نور وكامؿ الجماؿ والحكمة.  ماىى طبيعة اهلل ؟ -شئ مكشوؼ وواضح. واآلف إجابة السؤاؿ األوؿ :

 ماىى شروط الشركة معو؟ السموؾ فى النور. ومف يفعؿ سيكوف فرحو كامبًل. -والسؤاؿ :
 

 " ِإْن ُقْمَنا: ِإنَّ َلَنا َشِرَكًة َمَعُو َوَسَمْكَنا ِفي الظُّْمَمِة، َنْكِذُب َوَلْسَنا َنْعَمُل اْلَحقَّ.ٙ" -:(ٙ) آية
الغنوسييف الذيف ييتموف بالمعرفة وال ييتموف بالسموؾ االخبلقى، بؿ يحرضوف عمى  ىذا الكبلـ يرد بو عمى

 اإلنحبلؿ بدعوى أف الجسد شر ولف يضيره شئ مف السموؾ فى الخطية. 
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( وأثر ٗ: ٔبطٕفالتجسد أعطانا شركة مع اهلل فقد صرنا شركاء الطبيعة اإلليية ) =ِإْن ُقْمَنا: ِإنَّ َلَنا َشِرَكًة َمَعُو 
ذلؾ يظير فى أف تصير لنا طبيعة جديدة كميا محبة وطيارة فنحف نشترؾ مع اهلل فى محبتو وطيارتو وقداستو، 

( أى تتغير طبيعتنا القديمة ويظير ىذا فى حياتنا وسموكنا اليومى. فمف يؤمف ٚٔ: ٘كوٕونصير خميقة جديدة )
( . وبيذا يعيش اإلنساف فى ٕٓ: ٕغؿ+  ٕٔ: ٔ( تصير لو حياة المسيح  )فى٘: ٙبالمسيح ويعتمد بو )رو

الحؽ وال يحتمؿ الباطؿ. تتغير طبيعتو ليصير نورًا. فالحؽ ليس معرفة فكرية بؿ حياة يحياىا اإلنساف مف واقع 
حياة المسيح فيو، وىذه ليا قوة وفعؿ محرؾ. ولكف عمينا أف نجاىد ونبعد عنا كؿ ظممة ونحيا كمائتيف عف 

( . فالبداية أف أصمب نفسى مع ٕٓ: ٕ" )غؿحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فىَّ الخطية "مع المسيح صمبت فأ
ف حدث ٗٔ: ٙكوٕالمسيح، بأف أبتعد عف كؿ شر وخطية، بؿ شبو شر فبل شركة لمنور مع الظممة ) (. وا 

 (.     ٜ(، )ٚوسقطنا فمنتب سريعًا ونعترؼ ودـ يسوع المسيح يطيرنا )

ليونانية تشير إلمتبلؾ مجموعة مف الناس لشئ واحد. والشركة المسيحية تعنى كممة شركة فى ا =َشِرَكًة َمَعُو  
اإلسياـ فى الحياة المشتركة فى المسيح بواسطة الروح القدس، الذى يجمعنا كأعضاء في جسد واحد ىو جسد 

يكوف ىذا  وىذه الشركة تربط المؤمنيف معًا وتربطيـ باهلل. ولو ىناؾ مف يرفض الشركة مع أخيو فكيؼ المسيح ،
  .حؽ أو نور، كيؼ تتخاصـ اليد مع الرجؿ أو العيف، ويكوف الجسد سميماً 

مف يرفض السموؾ فى النور ال تكوف لو شركة مع اهلل وىكذا مف ال يريد الشركة مع  =َوَسَمْكَنا ِفي الظُّْمَمِة َنْكِذُب 
سالكيف فى الحؽ أى كاذبيف، فكيؼ مخادعيف غير  فإخوتو )أى يحمؿ كراىية ليـ فى قمبو(. مثؿ ىؤالء يكونو 

نكوف فى شركة معو أى نوره فينا ونسمؾ فى الظممة . المسيح نور ومحبة ، ويتحد بمف ىو مثمو سالؾ فى النور 
 و الكراىية.أوالمحبة، وبالتالى فمف يكوف ىناؾ شركة بيف المسيح وبيف مف يسمؾ فى الظممة 

 
نُّوِر َكَما ُىَو ِفي النُّوِر، َفَمَنا َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َبْعٍض، َوَدُم َيُسوَع اْلَمِسيِح َولِكْن ِإْن َسَمْكَنا ِفي الٚ" -:(ٚ) آية

  " اْبِنِو ُيَطيُّْرَنا ِمْن ُكلّْ َخِطيٍَّة.
راجع السموؾ فى النور أى ببل خطية يجعمنا نثبت فى المسيح ) =َفَمَنا َشِرَكٌة . . . َولِكْن ِإْن َسَمْكَنا ِفي النُّورِ ٚ

خوتنا فى جسد المسيح ، والمسيح ىو رأس ىذا إشركة بيننا وبيف كؿ ىى ( ، والشركة ٓٔ:  ٘ٔية يوآتفسير 
  ُيَطيُّْره المسيح بدمو ِمْن ُكلّْ َخِطيٍَّة.  الجسد . ومف ىو ثابت فى جسد المسيح

  .ية( . ولنرى تسمسؿ اآلٕٛ:  ٔ+ كو ٗ: ٔؼأوببل لـو فى المسيح ) ويحسب كامبل
 ، فى جسد المسيح ....والثابت فى جسد المسيحَشِرَكٌة مع االخوة  إلى بطاعة الوصية....يقود سموك فى النورال

 .  coverمف كؿ خطية فيو فى المسيح مغطى بالدـ = لو كفارة = ُيَطيُّْره دم المسيح  
إف دخمت الخطية  ولكف ما فاهلل خمؽ آدـ فى وحدة مع زوجتو وأوالده وكاف ىذا مدعاة لمحب بيف أفراد األسرة.

:  ٚٔو)ي  عادىا المسيح بجسدهأحتى كره اإلخوة بعضيـ وقاـ قاييف بقتؿ ىابيؿ. فصورة المحبة والوحدة ىذه 
 رادة اهلل منذ البدء. إ(. وصورة الوحدة والمحبة ىى ٕٔ

 (. ٕٕ: ٕفاهلل نور وساكف فى النور )دا = َكَما ُىَو ِفي النُّورِ 
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إف مف يسمؾ بالصبلح وببل خطية يكوف خميقة جديدة، يكوف قد إتحد بالمسيح  = ْعِضَنا َمَع َبْعضٍ َفَمَنا َشِرَكٌة بَ 
مف ىو  وصار عضوًا فى جسده . وكؿ المؤمنيف أعضاء فى جسد المسيح، ىـ فى شركة فى جسد المسيح.

ومف ىو ممموء بالروح  ثابت فى المسيح فيو ممموء بالروح القدس ، فالروح القدس ىو الذى يثبتنا فى المسيح .
إذف عبلمة السموؾ فى النور ىى أف تكوف لنا شركة محبة بعضنا البعض  تكوف لو ثمار الروح وأوليا المحبة .

فى جسد الكنيسة الواحد. فيؿ يتخاصـ أعضاء الجسد الواحد، لو خاصمت العيف اليد ستتركيا تحترؽ وال تخبرىا 
و. وطالما نحف أعضاء فى جسد المسيح الواحد ونسمؾ فى محبة وفى بأف ماتراه نارًا، بؿ قد يحترؽ الجسد كم

فدـ يسوع المسيح يطيرنا مف كؿ خطية. ولقد وضع الرسوؿ شركتنا مع بعضنا البعض أى  ، نور أى ثابتيف فيو
يتمتع  ، ألنو ال يستطيع إنسانًا أفناوحدتنا اإليمانية الممموءة حبًا ككنيسة واحدة، قبؿ أف يقوؿ أف دـ يسوع يطير 

ف يثبت فى جسد أبالتطيير بدـ المسيح إف كاف قمبو ممموء كراىية ورافض لمشركة مع اإلخوة ، فيذا ال يمكنو 
ف لـ تغفروا... إ( ٘ٔ: ٙالمسيح . وسيكوف منعزاًل عف شركة الكنيسة الواحدة التى ىي جسد المسيح. )مت

خوة ف لـ نحب اإلإلخامس( فالمسيح ال يتحد بنا خير بعد نياية تفسير االصحاح االيغفر لكـ.)راجع الممحؽ األ
 حتى األعداء الذيف يكرىوننا. 

  -والحظ أف كممة دـ تشير :
 أف لممسيح جسدأ حقيقيًا وليس خياليًا. .ٔ
 لحقيقة أالـ المسيح وموتو. .ٕ
 لمتكفير، فيو يغفر ويستر ويقدس ويغسؿ. .ٖ

 
 " ُنِضلُّ َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحقُّ ِفيَنا. ِإْن ُقْمَنا: ِإنَُّو َلْيَس َلَنا َخِطيَّةٌ ٛ" -:(ٛ) آية

مف يسمؾ فى النور يرى عيوبو وخطاياه فمف يستطيع إنكارىا. وطالما نحف فى الجسد فمنا ضعفاتنا وسقطاتنا، 
" وبولس الخطاة الذيف أوليـ "يقوؿ عف نفسو  الرسوؿ والمسيح يقوؿ "الصديؽ يسقط ويقوـ سبع مرات فى اليـو

وؿ أنو ببل خطية فيو ال يعيش فى النور وال يسمؾ فى النور، فوجود النور فى مكاف يكشؼ وجود . فمف يق"أنا
القاذورات التى فيو . لكف مف ىو فى الظممة يعيش فى ضبلؿ ويعيش فيو روح الضبلؿ. أما مف سكف فيو الروح 

ف فينا الروح القدس أننا نشعر القدس، روح الحؽ ينير لو ويرشده لمخطايا الموجودة فيو. وتكوف عبلمة أننا يسك
(. ىذا يكوف كمف أنار غرفة قذرة وبيا حشرات فيو ٖٔ: ٖٙ+ ٖٗ: ٕٓبخطايانا ونراىا ونمقت أنفسنا )حز 

 سيشمئز منيا .
 ويعرؼ المؤمف حيف يكشؼ لو الروح خطاياه أنو ضعيؼ فيطمب المعونة، ويعرؼ أنو خاطئ فيطمب المغفرة. 

أو أعمى.   فالحقيقة أنو ال يوجد مف ىو  -ٕإما يكذب    -ٔوؿ أنو ببل خطية فيو   مف يق =ُنِضلُّ َأْنُفَسَنا 
فبل يذىب لمطبيب فيو يضؿ نفسو وسيموت . ولكف إذا إنفتحت  ، نو سميـأببل خطية. والمريض الذى يقوؿ 

أماـ اهلل. أعيننا ورأينا كـ نحف خطاة فمنتب ونعترؼ ودـ يسوع يطيرنا مف كؿ خطية. واإلعتراؼ ىو إتضاع 
 والخجؿ مطموب، فإذا كنا نخجؿ مف إنساف مثمنا، فيذا يدعونا ألف نفكر أف الخجؿ البد أف يكوف مف اهلل.
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 " ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُيَو َأِميٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطيَّْرَنا ِمْن ُكلّْ ِإْثٍم.ٜ" -:(ٜ) آية
ؼ ضعفاتنا لذلؾ وضع لنا الحؿ لمغفرة خطايانا وىو التوبة واإلعتراؼ لتطييرنا مف خطايانا. ونبلحظ أف اهلل يعر 

جاء بصيغة اإلستمرار، فالمسيح لـ يطيرنا مرة واحدة فقط بؿ عممو فى التطيير   ٚية آفعؿ يطيرنا فى 
راجع معنى شريعة البقرة لمسيح. والتقديس مستمر، فيو يغفر لنا ماضينا ويطير حاضرنا ويقدس مستقبمنا فى ا

 (.ٜٔالحمراء )عدد
 وىناؾ مف يسأؿ ىؿ ىناؾ داع لئلعتراؼ أماـ كاىف ؟

 (.ٛٔ: ٛٔ+ مت ٖٕ، ٕٕ: ٕٓىؿ يمكف أف ينطؽ الرب بكبلـ لغو حينما أعطى التبلميذ سمطاف الحؿ )يو .ٔ
(. وىذا ما قالو معممنا ٛٔ: ٜٔيخبرنا سفر األعماؿ أف الذيف آمنوا كانوا يأتوف مقريف ومخبريف بأفعاليـ )أع .ٕ

 (.ٙٔ: ٘يعقوب )يع
اهلل وىب الحياة لمعازر، ولكف طمب مف تبلميذه حؿ األربطة. أفمـ يكف مف أقاـ مف األموات قادرًا عمى حؿ  .ٖ

 األربطة، ولكف كاف رب المجد يؤسس نظامًا لمكنيسة.
 تقابؿ شاوؿ مع الرب مباشرة، ولكف الرب حولو إلى حنانيا. .ٗ
 ة منذ بدايتيا تؤمف بالسر وتمارسو. عاشت الكنيس .٘

  . إذف لنتخؿ عنو ؟ فمماذا إذف ننكر سر اإلعتراؼ، ىؿ بسبب الكبرياء
أـ بسبب الخجؿ ؟ فإذا كنا نخجؿ مف كاىف ضعيؼ خاطئ مثمنا، فماذا سنفعؿ أماـ اهلل القدوس الذى ببل 

اىف ىو خادـ السر ولكف المسيح ىو خطية. إف الخجؿ مطموب حتى نفيـ كـ سنخجؿ أماـ اهلل. ولنفيـ أف الك
 الغافر ، والكاىف يعمف ىذا الغفراف. 

فيو يغفر لمف يعترؼ بخطاياه فيو يسامح  أمينو. فيو حمؿ خطايانا عمى الصميب  عادل =َأِميٌن َوَعاِدٌل اهلل 
اوال تبرير المعترؼ عمى أساس الثمف المدفوع أى دمو. الشرط أف يعترؼ الخاطئ وال يعمؿ كآدـ وحواء، إذ ح

 أنفسيما.
 

 " ِإْن ُقْمَنا: ِإنََّنا َلْم ُنْخِطْئ َنْجَعْمُو َكاِذًبا، َوَكِمَمُتُو َلْيَسْت ِفيَنا.ٓٔ" -:(ٓٔ) آية
( وغيرىا كثير. ومف ٖ، ٕ: ٗٔ+ مزٕٓ: ٚفالنبوات كميا تنطؽ بأف الجميع زاغو وفسدوا )جا = َنْجَعْمُو َكاِذًبا

غفر لنا ذ " ٚ. وقوؿ الرب أف الصديؽ "يسقط ويقوـ  نوبنا"كممات الرب يسوع "وا  إذًا مف المؤكد  مرات فى اليـو
 أنو لنا ذنوب وخطايا ونحتاج لتطيير. وىذا التطيير ىو ثمرة لسر التجسد. 

 كممة اهلل ىى الحؽ، ولو كاف الحؽ فينا، وكممة اهلل ثابتو فينا، تكوف كممة اهلل التى فينا = َكِمَمُتُو َلْيَسْت ِفيَنا
 تديننا وتظير الخطأ الذى فينا. فكممة اهلل نور يكشؼ عيوبنا.

نساف فمات االنساف، وكاف الفداء مف إلنو بسبب الخطية إنفصؿ اهلل عف اأنو ببل خطية فيو ينكر أمف يقوؿ 
ينكر  ف يعيد اهلل لنا الحياة . ىو ينكر إحتياجنا الدائـ لممسيح لنتطير مف خطايانا. وكأف مثؿ ىذا االنسافأأجؿ 

 كؿ ما ذكره الكتاب المقدس.
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 ومف ىو االنساف الذى يقوؿ ىذا إال مف دخمو الكبرياء ، مثؿ ىذا اليرى أنو خاطئ .... فمماذا ؟
(. وبالتالى فالروح القدس ال يسكف فى المتكبر. والروح ٘ٔ:  ٚ٘اهلل يسكف عند المنسحؽ والمتواضع القمب )إش

( وىو بالتالى ينير الطريؽ ٛ:  ٙٔ+ يو ٚ:  ٔتىٕ+  ٕٙ:  ٗٔت )يوالقدس ىو روح التعميـ والنصح والتبكي
لمف يسكف عنده . لذلؾ فالمتكبر المحرـو مف سكنى الروح القدس فيو يكوف محروما مف ىذه اإلستنارة فيقوده 

.روح الضبلؿ
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 عودة لمجدول (ثانيالاإلصحاح رسالة يوحنا األولي )

 
ْن َأْخَطَأ َأَحٌد َفَمَنا َشِفيٌع ِعْنَد اآلِب، َيُسوُع ٔ" -:(ٔ) آية اْلَمِسيُح َيا َأْواَلِدي، َأْكُتُب ِإَلْيُكْم ىَذا ِلَكْي اَل ُتْخِطُئوا. َواِ 
 " .اْلَبار

أى يا أوالدى الصغار. ىى صيغة التصغير  LITTLE CHILDRENتعنى فى أصميا المغوى  = َيا َأْواَلِدي
. فيوحنا ىنا يكتب كأب ميتـ بأوالده بؿ (ٖٕ:  ٖٔوي)دالة عمى التحبب. وىكذا كاف المسيح يقوؿ لمتبلميذ ال

 يدلميـ. 
 ٔ)فى اإلصحاح األوؿ قاؿ ليـ أف "دـ يسوع المسيح يطيرنا مف كؿ خطية"  = َأْكُتُب ِإَلْيُكْم ىَذا ِلَكْي اَل ُتْخِطُئوا

. وقاؿ أيضا أف السموؾ فى النور حًا بالخطية. إذًا ال تستسيموا الخطية. وىنا يقوؿ ال تعتبروا ىذا تصري(ٚ: 
إف أخطأ أحد فعميو أف ال ف ( .ٚشرط ليكوف لنا شركة مع بعضنا البعض وشرط أف دـ المسيح يطيرنا )آية 

عتراؼ. فالرسوؿ ىنا يحذر مف إساءة إستخداـ عقيدة الخبلص بدـ ا لمسيح يستمر طويبًل بؿ يقوـ فورًا، بتوبة وا 
أى لنخطىء ماداـ دـ المسيح سيكفر ويغفر. ال بؿ يجب أف نجاىد حتى ال نخطىء... ولكف مف يستطيع أف ال 

 يتعثر فى ىذه الحياة ؟! ىنا يطمئننا حتى ال نيأس بأف المسيح شفيع لنا عند اآلب. 
 جاءت الكممة فى اليونانية باراكميت وىى ليا معنياف: = َشِفيٌع 

 وسيط أو محاـ. .ٔ
ذا جاءت عف الروح القدس تترجـ معزى. مع .ٕ  زى. فإذا جاءت عف المسيح تترجـ وسيط أو شفيع وا 

 أى مخمص أتى فى محبتو لكى يقدسنا ويبررنا ويخمصنا.  = َيُسوُع 
 أى ممسوح ألجؿ خبلصنا.  = اْلَمِسيحُ 
سو وليس عنا. إف اآلب فمو لـ يكف بارًا كيؼ يموت عف آخريف، لو كانت لو خطية كاف قد مات عف نف = اْلَبار

: ٔ+ كو ٗ: ٔؼأينظر لنا فى شخص إبنو البار، وطالما نحف ثابتيف فيو يرانا أبرارًا ببل لوـ بؿ نحسب كامميف )
..." ونحف نكوف ثابتيف فيو إف لـ نخطىء أو لو قدمنا توبة سريعة حينما (. ولذلؾ يقوؿ لنا المسيح "إثبتوا فىَّ ٕٛ

نا وتغفر خطيتنا. والخبلص ليس معناه فقط أف الدـ يغفر، بؿ أف المسيح يعطى نخطىء. حينئذ المسيح يشفع في
 الرسوؿ ( وبولس٘:  ٘ٔيؤقوة نسمؾ بيا فيو ليس وسيط سمبى، لذلؾ يقوؿ "بدونى ال تقدروف أف تفعموا شيئًا")

 (ٖٔ:  ٗيقوؿ "أستطيع كؿ شىء فى المسيح الذى يقوينى" )فى
يوحنا وضع نفسو معنا، فبل يوجد مف ال يخطئ. وشفاعة المسيح كانت كفارية س القديالحظ أف  =َفَمَنا َشِفيٌع 

. لذلؾ قاؿ الرب وجسده مغطى بالدـ عمى  ، ونصير مقبوليف أماموى يغطينا بدمو ، فيرى اآلب الدـ ويغفرأ
 الصميب "يا أبتاه إغفر.." فجسده ىو كنيستو .

يكتب لكى يكوف  (ٗ:  ٔ)يكوف لكـ شركة معنا . وفى  الرسوؿ يقوؿ نخبركـ بو لكى (ٖ:  ٔ)ونبلحظ أنو فى 
 يكتب حتى ال نخطىء.  (ٔ:  ٕ)فرحكـ كامبًل. وىنا فى 
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 ومف ىذا نفيـ أف الخطية تمزؽ الشركة وتقضى عمى الفرح.
 
 " َأْيًضا. َوُىَو َكفَّاَرٌة ِلَخَطاَياَنا. َلْيَس ِلَخَطاَياَنا َفَقْط، َبْل ِلَخَطاَيا ُكلّْ اْلَعاَلمِ ٕ" -:(ٕ) آية
ىو قدـ نفسو ذبيحة كفارية فداء عنا ليغطى خطايانا )كفارة تعنى غطاء(. وبيذا يعطينا  = َوُىَو َكفَّاَرٌة ِلَخَطاَياَنإ

 مصالحة مع اهلل، ألف اهلل ال يعود يرى خطايانا بؿ يرى دـ إبنو الذى يغطينا. 
 (.ٜٕ:  ٔيخرجو خارجًا، فيو حمؿ اهلل الذى يرفع خطية العالـ )يوكؿ مف يقبؿ إليو ال  =َبْل ِلَخَطاَيا ُكلّْ اْلَعاَلِم 

 
َوُىَو اَل َيْحَفُظ « َقْد َعَرْفُتوُ »َمْن َقاَل: َٗوِبيَذا َنْعِرُف َأنََّنا َقْد َعَرْفَناُه: ِإْن َحِفْظَنا َوَصاَياُه. ٖ" -(:ٗ-ٖاآليات )

 " َوَصاَياُه، َفُيَو َكاِذٌب َوَلْيَس اْلَحقُّ ِفيِو.
المعرفة ليست ىى المعرفة السطحية، كما يعرؼ إنساف إنسانًا آخر، بؿ ىى =  َوِبيَذا َنْعِرُف َأنََّنا َقْد َعَرْفَناهُ 

ذا إتحدنا بو تصبح معرفتنا بو معرفة مف خبلؿ اإلتحاد وىى أقوى بما ال  اإلتحاد بالمسيح، وأنو يعطينا حياتو، وا 
حقيقة ومف يعرفو بالتأكيد سيحبو، وعبلمة الحب األكيدة طاعة يقاس مف المعرفة الخارجية. وبيذا نعرفو 

بى وأثبت أنا قد حفظت وصايا أنى إف حفظتـ وصاياى تثبتوف فى محبتى ، كما إوصاياه. وليذا قاؿ المسيح "
بف يحب اآلب فيذا تعبير عف بف واإلف اآلب يحب اإلأوالقوؿ . ( ٓٔ: ٘ٔية )يوفى محبتو" راجع تفسير اآل

بف يحفظ وصايا أبيو اآلب ف المسيح اإلأفاهلل محبة . ومعنى ، ينيما ، بمغة الحب الذى ىو طبيعة اهلل الوحدة ب
 فيذا معناه تطابؽ المشيئة بسبب الوحدة بينيما . وبالنسبة لنا فكؿ مف يحفظ الوصية يثبت فى المسيح .  

 ِإْن َحِفْظَنا َوَصاَياهُ ظ وصاياه = مف يعرفو سيعرؼ أف المسيح قدـ لو كؿ شىء وىنا سيعرؼ أف دوره أف يحف
 (.ٖٕ، ٕٔ، ٘ٔ:  ٗٔوقارف مع )يو 

 وتشديد الرسوؿ عمى حفظ الوصايا فيو رد عمى الغنوسييف. 
إف مف يرى الوصية صعبة ىو لـ يحب. فالعيب ليس فى صعوبة الوصية بؿ  فى عجز القمب عف أف يحب. 

 (. ٘:ٖيؤقيمة" )لذلؾ فيوحنا الذى أحب المسيح يقوؿ "وصاياه ليست ث
(. والروح القدس ٘:٘ولكى نحب اهلل عمينا أف نمتمىء مف الروح القدس الذى يسكب محبة اهلل فى قموبنا )رو

 (.ٕٔ-ٛٔ: ٘( إذًا عمينا أف نجاىد فى الصبلة والتسبيح )أؼٔٔ:ٖٔعَطى لمف يسأؿ )لويُ 
 
 " :َقْد َتَكمََّمْت َمَحبَُّة اهلِل. ِبيَذا َنْعِرُف َأنََّنا ِفيوِ  َوَأمَّا َمْن َحِفَظ َكِمَمَتُو، َفَحقِّا ِفي ىَذا٘" -:(٘) آية

ىؿ محبة اهلل ناقصة لكى تكمؿ ؟ قطعًا ال فإف محبة اهلل كاممة. لكف ينقص أف يكوف ىناؾ =  َتَكمََّمْت َمَحبَُّة اهللِ 
ى موجات السمكية بصورة مف يتقبميا ويكوف مستعدًا لذلؾ. فمحطة إرساؿ التميفزيوف تقوـ بإرساؿ إشارات عم

ممتازة، ولكف لكى يكمؿ العمؿ، البد مف وجود جياز تميفزيوف فى حالة جيدة إلستقباؿ ىذه الموجات وتحويميا 
 إلى صورة. 
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حفظ الوصية يزيد ثباتنا فيو، وعدـ  لماذا؟ ألف ومف ىو الذى يستطيع أف تكمؿ محبة اهلل فيو؟ مف حفظ كممتو
ركة لمنور مع الظممة. ومف يزداد ثباتو فى المسيح سيعرفو باألكثر وسيكتشؼ حفظ الوصية ىو ظممة، وال ش

محبتو، وتكمؿ فيو محبة اهلل )كجياز تميفزيوف ستظير فيو صورة اهلل، واهلل محبة(. وكمما إكتشفنا محبة اهلل تزداد 
ة فى حفظ وصاياه... رغبتنا فى حفظ وصاياه، وكمما حفظنا وصاياه نثبت فيو فتكمؿ فينا المحبة، فنزداد رغب

 وىكذا إلى أف تكمؿ فينا محبة اهلل. وبيذا نعرؼ أننا فيو بأف المحبة تنمو والرغبة فى حفظ الوصايا تزداد.
 
 " َمْن َقاَل: ِإنَُّو ثَاِبٌت ِفيِو َيْنَبِغي َأنَُّو َكَما َسَمَك َذاَك ىَكَذا َيْسُمُك ُىَو َأْيًضا.ٙ" -:(ٙ) آية
 .أى صارت لو حياة المسيح، ولو شركة ثابتة فيو  =اِبٌت ِفيِو َمْن َقاَل ِإنَُّو ثَ  

= كما سمؾ المسيح الذى أطاع حتى الموت، موت الصميب، وفى حياتو أكمؿ كؿ بر، َيْنَبِغي َأنَُّو َكَما َسَمَك 
 (. فالمسيح ال يثبت إال فيمف ىو فى توافؽ معو .ٗ:ٗ( + )غؿٖ:٘ٔوأطاع الناموس، وكاف ببل خطية )مت

عمينا اإلقتداء بالمسيح، أى لنسأؿ أنفسنا دائمًا، ماذا كاف المسيح يفعؿ لو كاف مكانى.  = َكَذا َيْسُمُك ُىَو َأْيًضاى
 (٘ٔ:ٗتغصبت وسمكت كما سمؾ المسيح أزداد ثباتًا فيو، وىنا سيعطينى المسيح قوة لطاعة الوصية )يو ولو

طيع الوصايا ونحب اآلخريف ونغفر لمف أساء إلينا، وال . إذًا لنغصب أنفسنا أف نوىذه القوة ىى عمؿ النعمة
 نحب العالـ وما فيو مف شيوات... فنثبت فى المسيح.

 
ِء. َأيَُّيا اإِلْخَوُة، َلْسُت َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َوِصيًَّة َجِديَدًة، َبْل َوِصيًَّة َقِديَمًة َكاَنْت ِعْنَدُكْم ِمَن اْلَبدْ ٚ" -(:ٛ-ٚاآليات )
َأْيًضا َوِصيًَّة َجِديَدًة َأْكُتُب ِإَلْيُكْم، َما ُىَو َحق ِفيِو ُٛة اْلَقِديَمُة ِىَي اْلَكِمَمُة الَِّتي َسِمْعُتُموَىا ِمَن اْلَبْدِء. اْلَوِصيَّ 

  " َوِفيُكْم: َأنَّ الظُّْمَمَة َقْد َمَضْت، َوالنُّوَر اْلَحِقيِقيَّ اآلَن ُيِضيُء.
(. ٗ:ٕٔيؤقديمة والجديدة فى وقت واحد ولكننا نفيـ أنيا وصية المحبة )يوحنا ىنا لـ يفصح عف الوصية ال

: ٓٔفيى قديمة إذ أف اإلنساف يدركيا منذ القديـ، فالكتاب يتمخص فى حب الرب إليؾ. . . وحب قريبؾ )لو
 -(. وىى جديدة لؤلسباب اآلتية:ٕٚ، ٕٛ

(. وكاف رد ٘:٘هلل فى قموبنا )روىذه المحبة هلل غير ممكنة إال بالروح القدس الذى يسكب محبة ا .ٔ
المسيح عمى الناموسى الذى قاـ ليجربو "إفعؿ ىذا فتحيا" كنوع مف التحدى بمعنى "وأنت ناموسى 
حافظ لمناموس لـ تستطع ولف تستطيع أف تنفذ ىذا. فيذا ال يتـ تنفيذه إال بالروح القدس، والذى مف 

 ثماره المحبة هلل ولئلخوة، بؿ حتى لؤلعداء. 
محبة باذلة عمى شكؿ محبة المسيح "وصية جديدة أنا أعطيكـ أف تحبوا بعضكـ بعضًا كما ىى  .ٕ

(. إذًا المحبة إكتسبت فى العيد الجديد أبعادًا جديدة وصمت ألف المسيح بذؿ ٖٔ:ٖٗأحببتكـ" )يو
نفعاالت بؿ بذؿ حتى لؤلعداء الذيف يكرىوننا.  نفسو عف الخطاة. إذًا المحبة ليست عواطؼ وا 

 (. ٙ:٘فيذا تعميـ موسى )تث=  ْعُتُموَىا ِمَن اْلَبْدءِ َسمِ 
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الحب ىو الحؽ الذى في المسيح ، أما البغضة فيى باطؿ. الحب والنور والحؽ ىى  = َما ُىَو َحق ِفيِو َوِفيُكمْ 
ليكـ... " الحؽ الذى فيو ىو = ِفيِو َوِفيُكمْ  طبيعة اهلل، ىى صفاتو. والحظ قولو  طبيعتو  ىذه مثؿ قولو "إليى وا 

والحب الذى فيو ىو طبيعتو، لكف الحؽ والحب فينا ىما عطية منو عمى قدر ما نتقبؿ اف نأخذ . وىذا إذا 
 جاىدنا أف نقتدى بو يعطييا لنا. ىما عطايا الروح القدس. 

ىذا سبب أف الوصية  يَّ اآلَن ُيِضيُء. َوِصيًَّة َجِديَدًة َأْكُتُب ِإَلْيُكْم ...... َأنَّ الظُّْمَمَة َقْد َمَضْت، َوالنُّوَر اْلَحِقيقِ 
جديدة، أف صارت لنا إمكانيات جديدة، فالمسيح النور صار يضىء اآلف فى قموبنا، وأعطانا حياتو، وأعطانا أف 

والروح القدس ساكف فينا  (.ٗ:ٜٔ(، ونكوف نورًا لمعالـ وأف يتصور ىو فينا )غؿ٘:ٚٔكوٕنكوف خميقة جديدة )
 كؿ ىذا لـ يكف ممكنًا قبؿ المسيح.و  ومف ثماره المحبة.

 
 " َمْن َقاَل: ِإنَُّو ِفي النُّوِر َوُىَو ُيْبِغُض َأَخاُه، َفُيَو ِإَلى اآلَن ِفي الظُّْمَمِة.ٜ" -:(ٜ) آية

من قال أنو فى ية يكشؼ الرسوؿ صراحة عف الوصية الجديدة التى يبشر بيا، أال وىى المحبة. فى ىذه اآل
 سيح، وفى المسيح ، ويرى الطريؽ بنور المسيح، فالمسيح نور. أى متحد بالم = النور

ىذا ال يمكف، فكما أف المسيح نور، فيو أيضًا محبة بالطبيعة. والبغضة ظممة، فكيؼ يكوف =  َوُىَو ُيْبِغُض َأَخاهُ 
وطبيعتو  فى داخؿ إنساف نور وظممة معًا. نحف دعينا ليكوف لنا شركة مع المسيح ىى شركة فى طبيعتو اإلليية،

 ( وبالتالى تدخؿ المحبة لحياتنا وتكوف بالضرورة صفة لممسيحى.ٗ:ٛيؤاإلليية ىى المحبة، فاهلل محبة )
 
 " َمْن ُيِحبُّ َأَخاُه َيْثُبُت ِفي النُّوِر َوَلْيَس ِفيِو َعْثَرٌة.ٓٔ" -:(ٓٔ) آية

، يضىء لو العالـ . ومف يثبت فى المسيح نور(ٜ:  ٘ٔ)يو أى فى المسيح =َمْن ُيِحبُّ َأَخاُه َيْثُبُت ِفي النُّوِر 
المسيح فبل يتعثر فى طريقو وال يعثر أحدًا. يضىء لو طريؽ اإليماف فبل يتعثر فى ىرطقة، يضىء لو طريؽ 

 -وقولو ليس فيو عثرة تعنى : َلْيَس ِفيِو َعْثَرةٌ = الطيارة فيكره الخطية 
الطريؽ فبل يتعثر . وتكوف أحكامو صحيحة، ال يتعثر الشخص نفسو فى طريقو، فالنور يوضح لو  .ٔ

 وينمو روحيًا.
ال يكوف عثرة ألحد. فمف يتكمـ عف المحبة وال يحياىا يعثر الناس. وىذا ما سبؽ الرسوؿ وقالو  .ٕ

 (. وما أضافو ىنا ىو أف المحبة ىى شرط أف نثبت فى النور.ٙ، ٘: ٔفى)
 
ِفي الظُّْمَمِة، َوِفي الظُّْمَمِة َيْسُمُك، َواَل َيْعَمُم َأْيَن َيْمِضي، أَلنَّ الظُّْمَمَة  َوَأمَّا َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُيوَ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

 " َأْعَمْت َعْيَنْيِو.
ىنا نرى الرباط بيف المحبة والنور، فاهلل محبة واهلل نور، وال شركة لمنور مع الظممة. والمكاف الخالى مف المحبة 

ذًا ىذا المكاف ظممة. ومف إمتؤل قمبو بغضة ال يسكف فيو اهلل، وبالتالى ال يسكف ىو خالى مف اهلل، واهلل نور. إ
 فيو النور فتظمـ عينيو ويتعثر فى كؿ شىء. إذًا لنتجنب الظممة عمينا أف نحب إخوتنا، حتى مف يسيئوف إلينا.
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 ِفَرْت َلُكُم اْلَخَطاَيا ِمْن َأْجلِ َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اأَلْواَلُد، أَلنَُّو َقْد غُ ٕٔ" -(:ٗٔ-ٕٔاآليات )
َداُث، أَلنَُّكْم َقْد َغَمْبُتُم َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اآلَباُء، أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن اْلَبْدِء. َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اأَلحْ ٖٔاْسِمِو. 

يَر. َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اأَلوْ  َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اآلَباُء، أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن ٗٔاَلُد، أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم اآلَب. الشّْرّْ
يَر.ُتُم الشّْ اْلَبْدِء. َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيَُّيا اأَلْحَداُث، أَلنَُّكْم َأْقِوَياُء، َوَكِمَمُة اهلِل ثَاِبَتٌة ِفيُكْم، َوَقْد َغَمبْ   " رّْ

 يكتب الرسوؿ ىنا لثبلث فئات 
 أى صغيرى السف    LITTLE CHILDREN -: اأَلْواَلدُ  .ٔ
 أى كبار السف    FATHERS -: اآلَباءُ  .ٕ
 أى الشباب   YOUNG MEN -: اأَلْحَداثُ  .ٖ

 ويمكف فيـ الثبلث مراحؿ روحيًا. 
هلل بالمعمودية. وبالمعمودية تغفر  المبتدئيف روحيًا أو حديثى اإليماف، صاروا أوالداً  -: اأَلْواَلدُ  .ٔ

الخطايا. ولكف اصحاب السف الصغير أو حديثى اإليماف ىـ معرضيف لمخطأ كثيرًا فيكمميـ عف 
 غفراف الخطايا، وىذه تكوف بالتوبة. 

ىـ مف ليـ عمؽ ورجولة روحية، متقدميف فى اإليماف، ىؤالء يكمميـ عف معرفة المسيح،  -: اآلَباءُ  .ٕ
 (. ٚٔ:ٚد بالمسيح، وحياة المسيح فييـ. فالمعرفة حياة )يوأى خبرة اإلتحا

ختبروا القوة التى يعطييا ليـ اهلل وبيا يغمبوف  -: اأَلْحَداثُ  .ٖ ىـ دخموا اإليماف وليـ بعض الخبرات. وا 
الشر والشرير. ىـ ليسوا بضعفاء إذ ىـ مازالوا أحداث. بؿ اهلل يعطييـ قوة تتناسب مع إغراءات 

 وف ليا. وىـ أقوياء لشبابيـ. الشر التى يتعرض
 ىبات ٖإذًا ىنا نرى 
 غفراف. .ٔ
 معرفة. .ٕ
 غمبة بقوة. .ٖ

 وليس معنى ىذا التقسيـ أف األباء لـ يغمبوا الشرير، أو ىـ ليسوا أقوياء لكف ىـ أقوياء
دراكنا لحياة وغمبوا الشرير ولكنيـ أكثر معرفة، فكمما دخمنا لمعمؽ تزداد معرفتنا باهلل أى إتحادنا بو وثباتنا فيو وا  

 المسيح التى صارت فينا. فيو أى الرسوؿ يكمـ كؿ فئة بما يناسبيا. 
ونبلحظ أف الرسوؿ يكتب مرة بصيغة الماضى ومرة بصيغة الحاضر فمرة نجده يقوؿ أكتب. ومرة نجده يقوؿ 

 -كتبت. وىذا ألف :
لى األبد". .ٔ  ىبات اهلل مستمرة "يسوع المسيح ىو ىو أمس واليوـ وا 
  يعطى دائمًا فيذا حؽ لنا، عمينا أف نطالب بو دائمًا.طالما اهلل .ٕ
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  ْاألوالد كثيرو الخطايا، فيو يطمئنيـ أف ىناؾ غفراف لخطاياىـ الكثيرة. =ُغِفَرْت َلُكُم اْلَخَطاَيا  = اأَلْواَلُد َقد 
سـ يشير أى أف الغفراف مبنى عمى دـ المسيح. فإسمو ىو يسوع أى المخمص. واال = ِمْن َأْجِل اْسِموِ  

لقدرات الشخص ، ودـ المسيح يطيرنا مف كؿ خطية . والخطايا تغفر بالمعمودية أواًل ثـ بالتوبة. والتوبة 
أَلنَُّكْم َقْد = تعطى أف نعرؼ محبة اآلب الغافرة التى شعر بيا اإلبف الضاؿ فى أحضاف أبيو لذلؾ قاؿ ليـ 

 . ىـ عرفوه إذ شعروا بمحبتو الغافرة .َعَرْفُتُم اآلبَ 
  ُوىذا ألف المعرفة تنمو، أى أف  = أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن اْلَبْدءِ فى المرتيف قاؿ نفس الشىء  = اآلَباء

 اإلتحاد مع المسيح يزداد، والثبات فيو يزداد. 
  ُاهلل أعطاىـ قوة يغمبوف بيا الشرير. لكف ىذه القوة ليسوا ىـ مصدرىا.  = اأَلْحَداث 

 .َوَكِمَمُة اهلِل ثَاِبَتٌة ِفيُكمْ = ة بؿ سر القو 
 
 " .اآلباَل ُتِحبُّوا اْلَعاَلَم َواَل اأَلْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلِم. ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَمْيَسْت ِفيِو َمَحبَُّة ٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

  المقدس ادى بو الكتابليس المقصود أف ال نحب الناس فيذا ضد ما ين =اَل ُتِحبُّوا اْلَعاَلَم 
 -: وليس المقصود أف ال نحب الطبيعة الجميمة التى نسبح اهلل عمييا لكف المقصود

 العالـ الشرير الذى يخمو مف اهلل ، بعثراتو وشيواتو الخاطئة . .ٔ
 (. ٓٔ:ٖٚأف ال نحب أحدًا أكثر مف اهلل "مف أحب أبًا أو أمًا أكثر منى فبل يستحقنى... )مت .ٕ
اهلل خمؽ العالـ واألشياء التى فيو لنستعمميا فمف يتعمؽ باألشياء التى فى العالـ،  = اَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلمِ َواَل اأَلْشيَ 

 ويخمو قمبو مف محبة اهلل يكوف كزوجة تتعمؽ بيدايا زوجيا وال تحبو ىو لشخصو. 
وباطؿ تاركًا اهلل. اهلل خمؽ  فٍ إذف المطموب أف ال يجعؿ المرء قمبو عمى األمور الزمنية، وال يتعمؽ بما ىو فا

العالـ لنستعممو ال لنعبده ويكوف ىو ىدفنا، نحزف إف خسرناه وننتفخ لو حصمنا عمى الكثير منو. مف يحب العالـ 
(. بؿ ال يستطيع إنساف ٗ:ٗىكذا لف يكوف فى قمبو متسع لكى يحب اهلل، لذلؾ قيؿ أف محبة العالـ عداوة هلل )يع

  .ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَمْيَسْت ِفيِو َمَحبَُّة اآلبِ = الباطؿ )العالـ( معًا أف يحب الحؽ )اهلل( و 
بؿ اهلل يقوؿ "يا إبنى إعطنى قمبؾ" ومف يستطيع أف يفعؿ ويحب اهلل مف كؿ قمبو سيمؤل الفرح قمبو. أما الذى 

لعالـ تدفع الناس لمصراع حتى يحصموا قمبو منقسـ بيف محبة اهلل ومحبة العالـ فمف يعرؼ الفرح. بؿ إف محبة ا
عمى أكبر نصيب منو. أما مف يحب اهلل فمف يسقط فى ىذا الصراع، بؿ ستكوف لو القناعة إذ ىو شبعاف باهلل 

 (. عمينا أف نشعر أف اهلل يعطينا أفضؿ شىء يوصمنا لمسماء. ٕٔ، ٔٔ: ٗ)فى
 ية القادمة لماذا ال يجب أف نحب العالـ. ى فى اآلوفضبًل عف أف محبة العالـ ستشغمنا عف محبة اهلل، فإننا نر 
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ِمَن أَلنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم: َشْيَوَة اْلَجَسِد، َوَشْيَوَة اْلُعُيوِن، َوَتَعظَُّم اْلَمِعيَشِة، َلْيَس ِمَن اآلِب َبْل ٙٔ" -:(ٙٔ) آية
  " اْلَعاَلِم.

 ف ال تحركو سوى حواسو وغرائزه. شيوة الجنس واألكؿ. ىذا إنسا = َشْيَوَة اْلَجَسدِ 
 كؿ ما تراه العيوف تشتييو، حب إقتناء وحسد الغير. = َشْيَوَة اْلُعُيونِ 
 عدـ قناعة اإلنساف بوضعو، دائمًا يطمب الرفاىية الزائدة ويطمب مديح = َتَعظَُّم اْلَمِعيَشةِ 
 الناس والشيرة. 

 الثة. ولقد جرب عدو الخير السيد المسيح فى ىذه األمور الث
شباعيا = تحويؿ الحجارة إلى خبز.  = َشْيَوَة اْلَجَسدِ   إرضاء الرغبة الجسدية وا 
 أراه كؿ ممالؾ العالـ ومجدىا ليشتيييا.  = َشْيَوَة اْلُعُيونِ 
شيوة ما ليس فى إستطاعة البشر كعمؿ المعجزات = إطرح نفسؾ فبل يصطدـ بحجر رجمؾ =  = َتَعظَُّم اْلَمِعيَشةِ 

ختار الصميب.   ،نيـ سوؼ يؤمنوفأباىرة حينما يراىا الناس البد و  ىذه معجزة  لكف المسيح رفض وا 
 وبنفس األسموب جرب عدو الخير أبوينا األولين آدم وحواء. 

 رأت حواء الشجرة جيدة لؤلكؿ.  = َشْيَوَة اْلَجَسدِ 
 رأت حواء الشجرة بيجة لمنظر.  =َشْيَوَة اْلنظر 
 أرادت األكؿ مف الشجرة لتصبح كاهلل عارفة الخير والشر.  = َتَعظَُّم اْلَمِعيَشةِ 

مرة أخرى. . . اهلل خمؽ العالـ لنستعممو، واهلل ال يحزف وال يغضب إف أكمنا وشربنا ولبسنا مما أعطاه لنا، ولكف 
، لئبل  لنا اهلل ال يريد لنا أف ننشغؿ عنو بما أعطاه لنا، اهلل ال يريد أف نفرغ قموبنا مف محبتو لنحب ما أعطاه

اهلل وحده ننشغؿ بو فيعطينا الفرح وىو وحده الذى يحرر ف واهلل ال يحب أف . يستعبدنا ىذا الشئ الذى ننشغؿ بو
 أحدا يستعبد أوالده .

المسيح صار زمنيًا )دخؿ فى الجسد( ليجعمنا نحف الزمنييف، أبدييف. . . فمماذا نصر أف نبقى زمنييف )أى 
 متعمقيف بالعالـ(. 

 تعمؿ العالـ شاكريف اهلل عمى عطيتو قانعيف بما أعطاه وقسمو لنا.فمنس
 
  َواْلَعاَلُم َيْمِضي َوَشْيَوُتُو، َوَأمَّا الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة اهلِل َفَيْثُبُت ِإَلى اأَلَبِد.ٚٔ" -:(ٚٔ) آية

 فكؿ شىء مصيره الفناء، فمماذا نتمسؾ بيذا الفانى. =اْلَعاَلُم َيْمِضي 
 .أى يحب اهلل ويعطى كؿ قمبو هلل ، ويطيع اهلل الذى أحبو =ا الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة اهلِل َأمَّ 

ف الثبات فى المسيح شرطو حفظ الوصية أمف ىذا االصحاح لترى  ٙ- ٔيات آراجع تفسير =  َفَيْثُبُت ِإَلى اأَلَبدِ 
لمسيح أى يثبت فى حياة أبدية.  كأف الرسوؿ ، ومف يفعؿ يثبت فى اهلل ويجد لذتو فى اهلل لؤلبد ، ويثبت فى ا

يوجو سؤااًل لنا.ىؿ تريد أف تصبح أبديًا أـ أف تظؿ زمنيا، ىؿ تريد اف تجد لذتؾ فى اهلل الحى أـ العالـ الفانى . 
 (.ٖٕ،  ٕٔ: ٗٔوالحظ أف الرسوؿ لـ يقؿ وأما الذى يحب اهلل فيثبت. ألف مف يحب اهلل سيصنع مشيئتو )يو
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ٌد َأيَُّيا اأَلْواَلُد ِىَي السَّاَعُة اأَلِخيَرُة. َوَكَما َسِمْعُتْم َأنَّ ِضدَّ اْلَمِسيِح َيْأِتي، َقْد َصاَر اآلَن َأْضَداٛٔ" -:(ٛٔ) آية

 " ِلْمَمِسيِح َكِثيُروَن. ِمْن ُىَنا َنْعَمُم َأنََّيا السَّاَعُة اأَلِخيَرُة.
 مى أساس إيماف سميـ فبل تتركوه.لقد ولدتـ فى الكنيسة ع =َأيَُّيا اأَلْواَلُد  

 -قد تعنى: = ِىَي السَّاَعُة اأَلِخيَرةُ 
 التدبير األخير فى حياة البشرية، أو التدبير الذى سوؼ يستمر لنياية الدىور. .ٔ

 التدبير األوؿ = الخميقة.
 التدبير الثانى = الناموس.
 التدبير الثالث = األنبياء.

 التدبير األخير = الخبلص بالمسيح.
 ف أيامنا نحف قد إقتربت فبل نترؾ اإليماف المسمـ لنا. أ .ٕ
 وقت قميؿ.  ىَ قَّ بَ قولو ساعة أى تَ  .ٖ

وفى التدبير األخير ومع إقتراب أياـ النياية وحتى مجىء المسيح الثانى سيظير أضداد لممسيح يشككوف فى 
يمكة. وىذا راجع إلزدياد العقيدة الصحيحة وىـ مخادعيف، كذابيف، مقاوميف لممسيح وكنيستو، يثيروف بدع م

محاوالت الشيطاف لتحطيـ الكنيسة. وىذا ما نراه فى الغرب اآلف، فى مئات الطوائؼ الموجودة. ومف ىذه 
 الطوائؼ مف ينكر ألوىية المسيح أو دوره كمخمص لمبشرية، بؿ ىناؾ مف عبدوا الشيطاف.

 سيأتى ىذا الضد لممسيح،  عرؼ الرسؿ مف المسيح أنو فى نياية األياـ  = ِضدَّ اْلَمِسيحِ 
وستنتشر الضبلالت، وربما إذ شعر يوحنا بزيادة اليرطقات أيامو شعر أنيا الساعة األخيرة. وبنفس المفيوـ تكمـ 

( وأسماه إنساف الخطية. ولكف ضد المسيح ىو لقب عاـ قد يطمؽ عمى كؿ مف يقاـو ٕتسٕبولس الرسوؿ فى )
 عى أنو المسيح، رافضًا اإليماف بالمسيح الحقيقى.دَّ كف فى كذب، أى سيَ اإليماف بالمسيح آخذًا شكؿ المسيح ول

 
ْم َلْيُسوا ِمنَّا َخَرُجوا، لِكنَُّيْم َلْم َيُكوُنوا ِمنَّا، أَلنَُّيْم َلْو َكاُنوا ِمنَّا َلَبُقوا َمَعَنا. لِكْن ِلُيْظَيُروا َأنَّيُ ٜٔ" -:(ٜٔ) آية

 " َجِميُعُيْم ِمنَّا.
كنيسة، لكف قمبيـ كاف فى مكاف آخر، وجاء وقت لـ يحتمموا فيو أف يستمروا فى الكنيسة، فخرجوا ىـ كانوا فى ال

يـ، ىؤالء اليراطقة قاؿ عنيـ القديس أغسطينوس أنيـ كانوا كالدمؿ فى ئساعيف وراء شيوات قموبيـ وكبريا
ركة فى الكنيسة ولكنيـ كانوا الجسد، ولف يتعافى الجسد إال إذا خرج ىذا الدمؿ منو. ىـ إعتمدوا وكاف ليـ ش

كييوذا، ألجؿ شيواتيـ الخاصة إنشقوا عمى الكنيسة. أما الذيف خرجوا مف الكنيسة لفترة وعادوا تائبيف فيـ منا 
 أى مف جسد الكنيسة. 

مثاؿ ليؤالء المنحرفيف... ديماس... ترؾ بولس إذ أحب العالـ الحاضر. ىذا كاف موجودًا لفترة مع بولس لكف 
 العالـ يمؤل قمبو.  كاف حب
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 . ثابتيف فى المسيح معمديف وعائشيف فى الكنيسة =َكاُنوا ِمنَّا 
 .، لـ يكونوا ثابتيف فى المسيحكانوا فى خداع قمبيـ فى مكاف آخر = َلْم َيُكوُنوا ِمنَّا

 
 " ْيٍء.َوَأمَّا َأْنُتْم َفَمُكْم َمْسَحٌة ِمَن اْلُقدُّوِس َوَتْعَمُموَن ُكلَّ شَ ٕٓ" -:(ٕٓ) آية
يقصد الروح القدس الذى يحؿ فى المؤمنيف بمسحة الميروف. والروح القدس يعممنا  =َفَمُكْم َمْسَحٌة ِمَن اْلُقدُّوِس  

(. فيو نور ينير لنا فنرفض أى ىرطقة، وىو يعممنا حقيقة التجسد ٗٔ:ٕٙويذكرنا بكؿ ما قالو السيد المسيح )يو
حتى لو خرجنا عف محبتو يحركنا الروح بالتوبة فنتوب ونرجع. وبيذا فبل نتشكؾ. ويعطينا أف نحب المسيح، ف

رادتيـ  نثبت فى المسيح ونرفض كؿ بدعة غريبة عف الكنيسة. أما اليراطقة فؤلف ليـ شيواتيـ الخاصة وا 
 المختمفة عف إرادة اهلل، فيـ أحزنوا الروح وأطفأوه لعنادىـ ومقاومتيـ لصوت الروح وذلؾ بسبب كبريائيـ، فما

 عادوا يسمعوف صوتو. 
والسؤاؿ لنا... ىؿ نعطى أنفسنا فرصة لسماع صوت الروح القدس، وىذا يحتاج لمصبلة والدراسة والجموس بيدوء 

( نجاىد رافضيف ٔف ألمتأمؿ فى الكتاب المقدس. ويحتاج أيضا لئلمتبلء مف الروح القدس....    وىذا يتطمب 
( ٕاومة لمروح القدس وىذه المقاومة تحزف الروح وتطفأه       كؿ شر وشبو شر ، فالسعى وراء الشر ىو مق

 (ٕٔ – ٛٔ:  ٘ؼأالصبلة والتسبيح )
 
 " ِمَن اْلَحقّْ. َلْم َأْكُتْب ِإَلْيُكْم أَلنَُّكْم َلْسُتْم َتْعَمُموَن اْلَحقَّ، َبْل أَلنَُّكْم َتْعَمُموَنُو، َوَأنَّ ُكلَّ َكِذٍب َلْيَس ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

الرسوؿ يقوؿ انو ال يتيميـ بأنيـ ال يعرفوف الحؽ ، بؿ ىـ يعرفونو ، ولكف مع إزدياد =  نَُّكْم َتْعَمُموَنوُ َبْل ألَ 
اليرطقات يقوؿ ليـ  "اننى أعود واؤكد ما تعممتموه سابقا واؤكده لكـ . فانا أكتب لكى تثبتوا فى الحؽ الذى 

نيستنا ، بؿ لعمؿ الروح القدس الذى يذكرنا بالحؽ. تعممونو" . ونحف ال نحتاج إلى تعاليـ جديدة مف خارج ك
 وييبنا التمييز الذى بو نرفض الكذب ونقبؿ الحؽ فقط.

 = ىو ما ينادى بو أضداد المسيح ،ُكلَّ َكِذٍب 
 ليس مف عند اهلل. =َلْيَس ِمَن اْلَحقّْ 

 
َيُسوَع ُىَو اْلَمِسيُح؟ ىَذا ُىَو ِضدُّ اْلَمِسيِح، الَِّذي  َمْن ُىَو اْلَكذَّاُب، ِإالَّ الَِّذي ُيْنِكُر َأنَّ ٕٕ" -(:ٖٕ-ٕٕاآليات )

 " ُكلُّ َمْن ُيْنِكُر االْبَن َلْيَس َلُو اآلُب َأْيًضا، َوَمْن َيْعَتِرُف ِباالْبِن َفَمُو اآلُب َأْيًضا.ُٖٕيْنِكُر اآلَب َواالْبَن. 
ا نرى الرسوؿ يتكمـ عف الكذاب وىو إبميس الرسوؿ يياجـ ىرطقات القرف األوؿ التى أنكرت حقيقة التجسد. ىن

بميس يريد أف يمغى التجسد فيو سر التقوى وبدونو ال خبلص)ٛ:ٗٗ)يو  (.ٖ:ٙٔتىٔ(. وا 
ىو إبميس. وىذا فى مقابؿ الحؽ الذى ىو المسيح ومف يخضع إلبميس الكذاب يردد كذبو.  = َمْن ُىَو اْلَكذَّابُ 

 ومف يثبت فى المسيح يعرؼ الحؽ. 
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الذى ينكر اآلب ىذا ىو الحؽ أف المسيح ىو المخمص، ىو اهلل الذى تأنس ليخمصنا.  = ُىَو اْلَمِسيحُ َيُسوَع 
  .ىَذا ُىَو ِضدُّ اْلَمِسيحِ = = أى مف ينكر أف اهلل اآلب أرسؿ إبنو الوحيد ليخمص البشرية  واإلبن

مى البنوة لآلب عف طريؽ إتحادنا بإبنو يسوع المسيح، فنحف حصمنا ع = ُكلُّ َمْن ُيْنِكُر االْبَن َلْيَس َلُو اآلُب َأْيًضا
+  ٔٔ:ٕٚ+ مت ٓٔ، ٜ، ٚ: ٗٔ+ يو ٘ٔ:ٖٕفمف ينكر اإلبف لف يتحد بو ويفقد البنوة لآلب. )راجع يو

بف وأحبو ، بف ىو صورة اآلب . ومف عرؼ اإلبف ويحبو فمسوؼ يعرؼ اآلب ، فاإل(. ومف يعرؼ اإلٛ:ٜٔيو
طريقة صحيحة ، ولذلؾ آمف التبلميذ البسطاء بالمسيح إذ كانوا فى بساطة قموبيـ قد فيذا ألنو كاف  يعرؼ اهلل ب

 نفسيـ مثؿ الكتبة والفريسييف .أحبوا اهلل غير طالبيف مجد أ
 
ْعُتُموُه ِمَن اْلَبْدِء، َفَأْنُتْم َأمَّا َأْنُتْم َفَما َسِمْعُتُموُه ِمَن اْلَبْدِء َفْمَيْثُبْت ِإًذا ِفيُكْم. ِإْن َثَبَت ِفيُكْم َما َسمِ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية

 " َأْيًضا َتْثُبُتوَن ِفي االْبِن َوِفي اآلِب.
 الذيف لـ تنشقوا عف الكنيسة. =َأمَّا َأْنُتْم 

 ( . ٖأى رسالة اإلنجيؿ الذى سمعتموه جيبًل بعد جيؿ )يو =َفَما َسِمْعُتُموُه ِمَن اْلَبْدِء 
 ف نصر أف ال نغير فى إيماننا حرؼ واحد. أؿ فى أعماقكـ. وعمينا أى يتأص = َفْمَيْثُبْت ِإًذا ِفيُكمْ 

وىو الحؽ اإلليى بخصوص التجسد. وأف اآلب أرسؿ إبنو متأنسًا ليتحد بنا  =ِإْن َثَبَت ِفيُكْم َما َسِمْعُتُموُه 
 آلب ، فاإلبف فى اآلب .اإلبف سيثبت فى ا فمف يثبت فى.  َتْثُبُتوَن ِفي االْبِن َوِفي اآلبِ = ويعطينا البنوة لآلب 

ولكف مف الذى يثبت فيو ما سمعو؟ ىو مف يتعمـ مف الروح القدس وال يعاند. وىو مف يواظب عمى الصبلة 
وىو مف إذا أخطأ يستجيب لصوت تبكيت الروح  .فيسمع مف الروح القدس ويتعمـ ودراسة الكتاب فى ىدوء

ـ الكنيسة فى كبرياء. فكؿ اليرطقات نشأت بسبب كبرياء وىو مف ال يرفض تعالي القدس ويتوب وال يقاوـ الروح.
 اليراطقة .

 
 " َوىَذا ُىَو اْلَوْعُد الَِّذي َوَعَدَنا ُىَو ِبِو: اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.ٕ٘" -:(ٕ٘) آية

 (ٔٔ:ٕ٘مف يثبت فى اإلبف تكوف لو حياة اإلبف وىى حياة أبدية، وىذا ىو وعده )يو
 ... أنا ىو القيامة والحياة"."مف آمف بى ولو مات فسيحيا

 
 " َكَتْبُت ِإَلْيُكْم ىَذا َعِن الَِّذيَن ُيِضمُّوَنُكْم.ٕٙ" -:(ٕٙ) آية

 أكتب ىذا إليكـ حتى ال تنخدعوا بضبلالت أضداد المسيح.
 
َحاَجَة ِبُكْم ِإَلى أْن ُيَعمَّْمُكْم َأَحٌد، َبْل َكَما َوَأمَّا َأْنُتْم َفاْلَمْسَحُة الَِّتي َأَخْذُتُموَىا ِمْنُو ثَاِبَتٌة ِفيُكْم، َواَل ٕٚ" -:(ٕٚ) آية

 " يِو.ُتَعمُّْمُكْم ىِذِه اْلَمْسَحُة َعْيُنَيا َعْن ُكلّْ َشْيٍء، َوِىَي َحق َوَلْيَسْت َكِذًبا. َكَما َعمََّمْتُكْم َتْثُبُتوَن فِ 
 ( ويعطى إستنارة. ٗٔ:ٕٙكما قمنا فالروح القدس يعمـ )يو
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ية بطريقة خاطئة، إذًا فما الداعى أف يوحنا الرسوؿ يكتب لو فيمنا اآل = ِبُكْم ِإَلى َأْن ُيَعمَّْمُكْم َأَحدٌ  َواَل َحاَجةَ 
ية ال تعنى عدـ حاجتنا لمتعميـ، فنحف نحتاج لمف رسالتو ويعمميـ، أما كاف الروح القدس قادر عمى ىذا. ىذه اآل

 ٖكؤوالمعمـ يزرع ويسقى الزرع واهلل ىو الذى ينمى )(. ٗ:ٔٔيعممنا. لذلؾ وضع اهلل فى الكنيسة معمميف )أؼ
 :ٚ.) 

فبل يوجد إنساف ممموء مف الروح ومعصوـ مف الخطأ. وكبلـ الخداـ األرثوذكسييف الحقيقييف الذيف ال يشوىوا 
امع اإليماف يكوف عمميـ ىو جذب إنتباه السامع. والروح القدس الذى يعطى كممة لممتكمـ ىو يعمؿ فى قمب الس

ليفيـ، ولكف إف لـ يكف السامع لديو الروح القدس فعبثًا ينادى المعمـ. التعميـ الخارجى كالبستانى يروى األشجار 
والذى ينمى ىو اهلل، أى المسحة التى نأخذىا. والروح القدس أيضًا يعطى لمسامع أف يميز، ىؿ ىذا التعميـ مف 

 اهلل أـ ال. 
 أف عمؿ الروح القدس فينا ىو عمؿ حقيقى.  أى المسحة ىى حؽ، أى =َوِىَي َحق 

ف كنا فى َكَما َعمََّمْتُكْم َتْثُبُتوَن ِفيِو  = إذا أراد المؤمف حقيقة أف يسمع صوت الروح فى داخمو فسوؼ يسمعو. وا 
شؾ فمنصؿ ونطمب والروح الذى فينا سيخبرنا بالحؽ، والكتاب المقدس يحوى التعميـ الحؽ ، وتعميـ األباء 

 ف بالروح حؽ ، وعندئذ عمينا أف نطيع صوت الروح . المرتشدي
فمف ال يعاند صوت الروح القدس، ويكوف لو إيماف صحيح بالمسيح سيثبت فى  =َكَما َعمََّمْتُكْم َتْثُبُتوَن ِفيِو  

 المسيح. أما اليراطقة فبل يثبتوف فيو.
 
 " .تَّى ِإَذا ُأْظِيَر َيُكوُن َلَنا ِثَقٌة، َواَل َنْخَجُل ِمْنُو ِفي َمِجيِئوِ َواآلَن َأيَُّيا اأَلْواَلُد، اْثُبُتوا ِفيِو، حَ ٕٛ" -:(ٕٛ) آية

يمانو سيفرحوف بمجيئو، بؿ يتشوقوف إليو "آميف تعاؿ أييا الرب يسوع" ليفرحوا معو  إذ يثبت أوالد اهلل فى كبلمو وا 
 لؤلبد. أما غير الثابتيف فسيقولوف لمجباؿ غطينا. 

 تفيد عدـ معرفة موعد ظيوره. إذًا البد مف اإلستعداد الدائـ. =ا إذ = ِإَذا ُأْظِيرَ 
 
 " ِإْن َعِمْمُتْم َأنَُّو َبارّّ ُىَو، َفاْعَمُموا َأنَّ ُكلَّ َمْن َيْصَنُع اْلِبرَّ َمْوُلوٌد ِمْنُو.ٜٕ" -:(ٜٕ) آية

 بيو . فالمولود يشابو أ =ُكلَّ َمْن َيْصَنُع اْلِبرَّ َمْوُلوٌد ِمْنُو أنو بار... 
ية السابقة عف عدـ الخجؿ مف المسيح عند ظيوره. وىنا يعطينا العبلمة التى تجعمنا ال نخجؿ عند تكمـ فى اآل

ظيوره، وىى أف نصنع البر مثمو. ولنفيـ أف المؤمنيف الذيف إعتمدوا ليسوا مجرد أناس عادييف يحاولوف أف يحيوا 
(. ولنفيـ أف البر الكامؿ لف يوجد ىنا عمى ٘:ٚٔكوٕهلل ) عمى نحو أفضؿ، ولكنيـ صاروا خميقة جديدة، أوالداً 

ب وُنضَرب، ومف ينتصر ىو مف يعتمد فى صراعو عمى قوة األرض، فنحف مازلنا فى الميداف نحارب، َنضرِ 
يحيا بيا فى بر ، حياة لاهلل. ونبلحظ أف المسيح أعطى لنا قوة لنسمؾ فى البر، بؿ أعطى لكؿ مف إعتمد حياتو 

لبار تسكف فيو ، ويستخدـ أعضاءه كآالت بر ، فيصنع البر. وىكذا فؤلف المسيح بار وىو أعطى المسيح ا
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حياتو لمكثيريف، فيو يبرر الكثيريف. والمسيح أعطانا الروح القدس الذى يبكتنا إف فعمنا خطية وأيضًا إف لـ نفعؿ 
 .مى األرض، فالبر الكامؿ فى السماءالبر. فالمولود مف اهلل البار يتشبو بو ويكوف بارًا، بارًا نسبيًا ع
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 عودة لمجدول (ثالثالاإلصحاح رسالة يوحنا األولي )

 
فى ىذا اإلصحاح يتكمـ عف عائمتيف روحيتيف يحيوف فى ىذا العالـ، عائمة تنتسب هلل، وعائمة تنتسب إلبميس 

إبف هلل أو إبف إلبميس، وال يجب أف نعرج بيف الفرقتيف، ومف يسمؾ بما ( . وكؿ منا إما ىو ٚٗ – ٖٙ:  ٛ)يو
 بميس. لذلؾ ففى كؿ موقؼ عمىَّ يميؽ بأوالد اهلل فيو إبف اهلل حقًا ، والعكس فمف يعمؿ اعماؿ ابميس فيو ابف إل

وأتصرؼ  أف أقؼ وأتساءؿ. . ىؿ يميؽ ىذا التصرؼ بى كإبف هلل ؟ وماذا كاف تصرؼ المسيح لو كاف مكانى؟
 كما لو كاف المسيح مكانى.

 
 نَُّو اَل َيْعِرُفُو.ُاْنُظُروا َأيََّة َمَحبٍَّة َأْعَطاَنا اآلُب َحتَّى ُنْدَعى َأْواَلَد اهلِل! ِمْن َأْجِل ىَذا اَل َيْعِرُفَنا اْلَعاَلُم، ألَ ٔ" -:(ٔ) آية
" 

ُاْنُظُروا كف كيؼ نصنع البر. ىنا نسمع الرد. . . ( رأينا أف أوالد اهلل يصنعوف البر. ولٜٕ: ٕة السابقة )يمف اآل
وكممة أنظروا تعنى تأمموا بعمؽ فى ىذه المحبة التى أحبنا بيا اهلل، وىذا يزيد محبتنا لو، ومف  . . . =َأيََّة َمَحبَّةٍ 

رحو الرسوؿ تزداد محبتو هلل ينفذ وصاياه فيصنع البر. والتأمؿ بعمؽ فى محبة اهلل يحتاج لمعشرة مع اهلل )كما ش
( ىى خبرة معاشة مع المسيح تصؿ لدرجة التبلمس . ىذه العشرة مع اهلل  مطموب منا اف ننمو ٔ: ٔية آفى 

فييا فيكوف لدينا اإلمكانية لنمتمئ بالروح فنسمع صوتو يخبرنا عف المسيح ومحبتو فنحبو ، ومف يحبو سيحفظ 
 وصاياه ويثبت فيو كإبف هلل . 

( ىنا نرى بركات التجسد فقد صرنا أوالدًا هلل، ولدنا منو بكممتو الحية وبفعؿ ٕٔ: ٔ)يو=  َد اهللِ َحتَّى ُنْدَعى َأْوالَ 
روحو القدوس فى المعمودية أى بالميبلد الثانى، وأوالد اهلل بالحؽ ىـ الذيف يعمموف مايرضيو، أما األشرار فبل 

 ينتفعوف مف اإلسـ شيئًا. 
ننا سنكوف أوعمينا اف ال نتصور اننا لو التزمنا بتنفيذ الوصايا =  ْلَعاَلُم، أَلنَُّو اَل َيْعِرُفوُ ِمْن َأْجِل ىَذا اَل َيْعِرُفَنا ا

عجاب العالـ بنا . العالـ ال يتصور وال يفيـ ىذه الكرامة وىذا المجد المعد لنا كأوالد اهلل، وكما لـ يعرؼ إمحؿ 
اهلل ويطاردىـ وال يقبميـ، إذ ىـ فى طبيعتيـ الغريبة عف العالـ المسيح حيف جاء بؿ صمبوه، ىكذا ال يعرؼ أوالد 

الشر غرباء عف طبيعة أوالد العالـ. فمحبة أوالد العالـ لئلثـ تجعميـ ال يقبموف النور الذى فى أوالد اهلل والذى 
 (.ٕٔ -ٛٔ: ٘ٔيفضح شرىـ  )يو

 
َلْم ُيْظَيْر َبْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َولِكْن َنْعَمُم َأنَُّو ِإَذا ُأْظِيَر َنُكوُن َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، اآلَن َنْحُن َأْواَلُد اهلِل، وَ ٕ" -:(ٕ) آية

  " ِمْثَمُو، أَلنََّنا َسَنرَاُه َكَما ُىَو.
ىنا بركة أخرى لمتجسد، أننا سنرى اهلل حيف نخمع جسدنا الترابى ونمبس جسد القيامة الروحانى، حيف يغير اهلل 

أَلنََّنا (. ٖٔ:ٕٔكؤ( حيف نرى اهلل وجيًا لوجو ونعرفو )ٕٔ: ٖرة جسد مجده )فىشكؿ جسد تواضعنا إلى صو 



(اإلصحاح انثانث)  رسانة يوحُا األوني  
 

 
32 

جسادنا الممجدة لف يكوف راجعا لنا ، فالمجد ىو طبيعة اهلل نفسو . لكف اهلل ينعكس مجده أمجد =  َسَنرَاُه َكَما ُىوَ 
أَلنََّنا َسَنرَاُه ًا. وذلؾ كما يقوؿ الرسوؿ عمينا فيصير لنا جسدًا ممجدًا، وينعكس نوره عمينا فيكوف لنا جسدًا نوراني

. ىذا يقولو الرسوؿ بعد أف حدثنا عف أف العالـ سيبغضنا. ولكف لماذا نيتـ ببغضة العالـ وقد أحبنا اهلل َكَما ُىوَ 
ف نحصؿ عمى عربوف ىذا المجد بواسطة الروح القدس الذى فينا، الذى يعطينا وأعطانا كؿ ىذا المجد. ونحف اآل

-ٖٔ: ٙٔ+ يو ٕٔ: ٖٔكؤ+  ٓٔ، ٜ: ٕكؤرى األمجاد ونرى اهلل، ولكف كما فى لغز، كما فى مرآة )أف ن
( فالروح يعطينا الرؤية الحقيقية لممسيح وىى أىـ مف الرؤية بالجسد. والحظ أف مف ينجح فى أف يكوف ٙٔ

 ( سيكوف لو صورة المسيح فى مجده.ٜٔ: ٗصورة المسيح عمى األرض )غؿ
 
 " َوُكلُّ َمْن ِعْنَدُه ىَذا الرََّجاُء ِبِو، ُيَطيُّْر َنْفَسُو َكَما ُىَو َطاِىٌر.ٖ" -:(ٖ) آية

 يجاىد بقدر إمكانو حتى ال يضيع منو ىذا المجد.  = ُكلُّ َمْن ِعْنَدُه ىَذا الرََّجاُء ِبوِ 
(. وقولو يطير نفسو يؤكد َٕكَما ُىَو )أية  ألَنََّنا َسَنَراهُ = فطوبى ألنقياء القمب ألنيـ يعاينوف اهلل  =ُيَطيُّْر َنْفَسُو 

 مساىمتنا نحف فى السموؾ . حقًا فاهلل يعيف، ولكنو يعيف مف يجاىد.
الموضوع نسبى، فمف نكوف فى طيارة اهلل، لكف ىناؾ مثؿ أعمى يجب أف نحاوؿ الوصوؿ إليو.  = َكَما ُىَو َطاِىرٌ 

سموات ىو كامؿ". وىنا المسيح فى طيارتو ىو مثمنا األعمى ىذه مثؿ "كونوا كامميف كما أف أباكـ الذى ىو فى ال
 فمنقتدى بو.

 
 " ُكلُّ َمْن َيْفَعُل اْلَخِطيََّة َيْفَعُل التََّعدَّْي َأْيًضا. َواْلَخِطيَُّة ِىَي التََّعدّْي.ٗ" -:(ٗ) آية

ى عمى عدَّ الخطية ىى أف يخطئ اإلنساف سواء عف جيؿ أو عف معرفة. وبعد الناموس صار مف يخطئ يت
وقطعا فالتعدى  ف يتعدى عمى ناموس اهلل وعمى صوت الروح القدس داخمو.وصايا اهلل وناموسو. ومف يخطئ اآل
وىذا الكبلـ موجو لمغنوسييف حتى ال يستييف أحد بالخطية. ونقوؿ ثانية أنو  عقوبتو أصعب كثيرا فيو تحدى هلل .

(. لكف أوالد اهلل يجاىدوف ٓٔ، ٛ: ٔنخطئ نضؿ أنفسنا ) طالما كنا فى الجسد فسوؼ نخطئ، ولو قمنا أننا ال
ف أخطأوا يشعروف بغربة عف حياتيـ كأوالد هلل، ويعودوف بسرعة تائبيف معترفيف  بقدر إمكانيـ حتى اليخطئوا، وا 

 ية بالسابقة أف الخطية تحرمنا مف رؤية اهلل.وال يستمروا فى الخطية مستغرقيف فييا. وعبلقة ىذه اآل
 
 " .َوَتْعَمُموَن َأنَّ َذاَك ُأْظِيَر ِلَكْي َيْرَفَع َخَطاَياَنا، َوَلْيَس ِفيِو َخِطيَّةٌ ٘" -:(٘) آية
 ىو المسيح.  = َذاكَ 
 لكى نثبت فيو فبل نخطئ.  = ُأْظِيرَ 

ؾ منيا ليس فقط يغفرىا بؿ ليقاوـ الخطية التى ينشرىا إبميس ويضعيا فى القمب، وال يتر  = ِلَكْي َيْرَفَع َخَطاَياَنا
= شيئًا فى القمب. فمف بركات التجسد أف اهلل يحولنا إلى صورتو فى القداسة والبر، فيو يكره الخطية والشر 

 َوَلْيَس ِفيِو َخِطيَّةٌ 
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 فإبميس يجاىد لكى يجعمنا نخطئ والمسيح يعمؿ فينا حتى ال نخطئ.
 

َأيَُّيا اأَلْواَلُد، اَل ُيِضمَُّكْم َٚمْن ُيْخِطُئ َلْم ُيْبِصْرُه َواَل َعَرَفُو. ُكلُّ َمْن َيْثُبُت ِفيِو اَل ُيْخِطُئ. ُكلُّ ٙ" -(:ٜ-ٙاآليات )
 . ، َكَما َأنَّ َذاَك َبارّّ َمْن َيْفَعُل اْلَخِطيََّة َفُيَو ِمْن ِإْبِميَس، أَلنَّ ِإْبِميَس ِمَن اْلَبْدِء َٛأَحٌد: َمْن َيْفَعُل اْلِبرَّ َفُيَو َبارّّ

ُكلُّ َمْن ُىَو َمْوُلوٌد ِمَن اهلِل اَل َيْفَعُل َخِطيًَّة، أَلنَّ ٜىَذا ُأْظِيَر اْبُن اهلِل ِلَكْي َيْنُقَض َأْعَماَل ِإْبِميَس.  ُيْخِطُئ. أَلْجلِ 
 " َزْرَعُو َيْثُبُت ِفيِو، َواَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيْخِطَئ أَلنَُّو َمْوُلوٌد ِمَن اهلِل.

اإلليى ىو اإلنساف الجديد الذى أعطاه اهلل لنا، والذى ىو عمى صورة المسيح، وىذا الزرع  = َزْرَعُو َيْثُبُت ِفيوِ 
: ٘كوٕنحصؿ عميو بالمعمودية  إذ يموت اإلنساف العتيؽ ونقوـ فى جدة الحياة، أى حياة جديدة وخميقة جديدة )

لحياة تجعمنا نثبت فيو (. وىذا يكوف بأف المسيح يعطينا حياتو "لى الحياة ىى المسيح" وىذه اٚ -ٕ: ٙ+ رو ٚٔ
( وىذه الطبيعة ٙٔ -ٗٔ: ٙكوٕ(. ولكف بالخطية يقؿ ىذا الثبات فبل شركة لمنور مع الظممة )ٖٕ: ٔبطٔ)

الجديدة تثبت فيمف يحصؿ عمييا ويحافظ عمييا ، وىذا يعنى أف ىناؾ قوة إليية فاعمة داخؿ المؤمف تعمؿ معو 
ىبة اهلل المستمرة لشعبو حتى ال يخطئ. وماذا يعطينى اهلل حتى ال  وتعينو إف أراد وجاىد ألجميا )النعمة( . ىذه

 أخطئ ؟
(. أى ىو يعطى قوة، إذ ىو ٘: ٘ٔ)يو "المسيح أعطانى حياتو، ويقوؿ "بدونى ال تقدروف أف تفعموا شيئاً  .ٔ

 يقيد حريتى . . لكف ىو الثابت فىَّ 
 اهلل وىبنا الروح القدس يسكف فينا وىو: .ٕ

 (ٚ: ٕٓرإ(. وذلؾ باإلقناع )ٛ: ٙٔيبكت إف أخطأنا )يو . أ
 (.ٕٙ: ٛيعطى معونة ويعيف ضعفاتنا )رو . ب
( ومف يحب ال يستطيع أف يخطئ فى حؽ مف يحبو، وال يقبؿ ٘: ٘+ رو ٕٕ: ٘يمؤلنا محبة )غؿ . ت

 ( .  ٖٕ:  ٗٔلمحبتو أف يحزف قمب اهلل )يو
داف الخطية فى "سوؿ  لينقض أعماؿ إبميس أى الخطية. وىذا معنى قوؿ بولس الر  رَ يِ ظِ إبف اهلل أُ  .ٖ

( والمسيح بدأ خدمتو بصراع مع إبميس فى الجبؿ وأنياه بصراعو معو عمى الصميب. ٖ: ٛالجسد" )رو
 (. ٕ: ٙوىو خرج غالبًا ولكى يغمب لحسابنا )رؤ

 الرسوؿ ىنا يشدد عمى مف يسمعو بأف يتحاشى الخطية،
 بعد كؿ ىذا الذى أخذه. -أواًل :

 و كإبف هلل. فيذا ال يميؽ ب -وثانيًا :
نساننا الداخمى ينمو بجيادنا فى الصبلة ودراسة الكتاب المقدس،  وقولو زرع يشير لمنمو، فكؿ زرع ينمو، وا 
والقداسات والتناوؿ وعدـ مقاومة صوت الروح القدس حيف يبكت . ولنراجع قوؿ السيد المسيح "ليس بالخبز وحده 

مة اهلل تحيى وتنمى اإلنساف الداخمى. وثمار ىذا الزرع الذى فكم "يحيا اإلنساف بؿ بكؿ كممة تخرج مف فـ اهلل
 زرع فينا أف تكوف أعضائنا آالت بر، ونكوف نور لمعالـ، وبأعمالنا نمجد اهلل. 
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 وىنا يرد عمى الغنوسييف... 
، َكَما َأنَّ َذاَك َبارّّ  قد أخذنا حياتو كزرع ثابت فينا، فكما ىو فإذا كنا  = اَل ُيِضمَُّكْم َأَحٌد: َمْن َيْفَعُل اْلِبرَّ َفُيَو َبارّّ

 بار فبلبد بالضرورة أف نحيا فى بر. 
ولكف ليس معنى ىذا موت اإلنساف العتيؽ موتًا نيائيًا، بؿ اهلل أعطانا اإلمكانيات وعمينا نحف أف نجاىد، فاهلل لـ 

نشعر بمعونة الروح القدس بأف يمغ حريتنا. وعمينا نحف أف نحسب أنفسنا أمواتًا أماـ الخطية، وفى ىذه الحالة 
+ ٔٔ: ٙ+ رو ٖٔ: ٛيجعمنا نحيا ونشعر بأف انساننا العتيؽ قد مات فعبًل "بالروح تميتوف أعماؿ الجسد" )رو

" ٘: ٖكو (. ولكف طالما نحف فى الجسد فنحف معرضيف لمسقوط، "فالصديؽ يسقط فى اليوـ سبع مرات ويقـو
(. ولكف أوالد ٓٔ، ٛ: ٔيؤو أوؿ الخطاة. ويوحنا نفسو يذكر ىذا )كما يقوؿ السيد المسيح، وبولس يعترؼ بأن

 اهلل إف سقطوا يقوموف سريعًا كما يقوؿ السيد المسيح، ويقدموف توبة لذاؾ الذى أحبوه. 
عمومًا لف نمتنع تمامًا عف الخطية إال بعد أف نخمع ىذا الجسد ونمبس الجسد الممجد، وىذا ما أطمؽ عميو بولس 

( إذ بيذا نصير أوالد اهلل الذيف ال يخطئوف. مف ىنا كانت شيوة بولس ٖٕ: ٛنى فداء األجساد )روالرسوؿ التب
، ٕٓ: ٚالرسوؿ أف ينقذه اهلل مف ىذا الجسد المائت، أى يخمع ىذا الجسد فيتخمص مف اإلنساف العتيؽ )رو

ٕٗ .) 
 واآلف نفيـ اآليات السابقة كؿ مف يثبت فيو ال يخطئ

ي أأنو بالمعمودية يعطينا اهلل إمكانيات جبارة جديدة ىى النعمة  = ْوُلوٌد ِمَن اهلِل اَل َيْفَعُل َخِطيَّةً ُكلُّ َمْن ُىَو مَ 
عمؿ الروح القدس فينا حتى ال نخطئ، فالجسد العتيؽ يموت ويقوـ إنساف جديد. ولكف نظرًا لضعؼ طبيعتنا 

نوة الكاممة التى بيا ال نستطيع أف نخطئ حيف نمبس البشرية نخطئ أحيانًا. وىذا لف ينتيى إال بحصولنا عمى الب
 األجساد الممجدة. 

ىنا نرى عبلقة واضحة بيف المعرفة  =ُكلُّ َمْن َيْثُبُت ِفيِو اَل ُيْخِطُئ... ُكلُّ َمْن ُيْخِطُئ َلْم ُيْبِصْرُه َواَل َعَرَفُو 
وحياة . وقولو كؿ مف يخطئ لـ يعرفو أى  والثبات. فالمعرفة تعنى... إتحاد مع المسيح بو يكوف لنا ثبات فيو،

جسده  ىو غير ثابت تماما، وىذه الحياة التى يعطييا المسيح لمف يتحد بو لذلؾ يطمب منا اف نثبت فيو. ويعطينا
 بدية .أنأكمو ليعيد لنا الحياة والثبات فيو عندما نخطئ . فيو ُيعطى غفرانا لمخطايا وحياة 

ىذه الحياة التى نحصؿ عمييا بالمعمودية ىى شئ عرضى أى يمكف أف تثبت فينا أف  = َيْثُبتُ ولكف الحظ قولو 
 ىذه الحياة، ويمكف أف نفقدىا بإصرارنا عمى حياة الخطية. 

بميس ىو الذى يحرض عمى ذلؾ . ىذه تفيـ عمى مف تأصمت إف أى أ=  َمْن َيْفَعُل اْلَخِطيََّة َفُيَو ِمْن ِإْبِميَس 
صرار عمى الخطية فإبميس ىو قوة تعمؿ ضد إرادة اهلل. الخطية فيو وصارت عادة ع نده، ويرفض التوبة وبعناد وا 

 ولكف اوالد اهلل إذ يخطئوا سريعا ما يقدموف توبة . 
الذى خدع أبوينا  أى منذ يوـ سقوطو بدأ الشر ، ثـ دخؿ الشر لمعالـ بحسد إبميس = ِإْبِميَس ِمَن اْلَبْدِء ُيْخِطئُ 

 . غويناآدـ وحواء وما زاؿ ي
 أما إبف اهلل فيو يسقط فى الشر عمى خبلؼ طبيعتو، أى أف طبيعة الخطية ال تتواءـ مع أوالد اهلل. 



(اإلصحاح انثانث)  رسانة يوحُا األوني  
 

 
35 

ف فعموا أى خطية لصاروا أوالدًا إلبميس، فيذا يدفع  لو فيمنا األيات السابقة عمى أف أوالد اهلل ال يخطئوف أبدًا، وا 
( ٓٔ، ٛ: ٔس بؿ مع ما قالو الرسوؿ نفسو فى ىذه الرسالة )لميأس، وأيضًا يتعارض مع بقية أيات الكتاب المقد

ونكرر أف إبف اهلل قد يخطئ ولكف باب التوبة واإلعتراؼ مفتوح دائمًا لمعودة كأبناء لؤلحضاف اإلليية كما عاد 
 فمماذا طمب السيد المسيح أف نصمى قائميف"  اً (. ولو كاف أوالد اهلل ال يخطئوف أبدٜ: ٔيؤاإلبف الضاؿ )

غفر لنا ذنوبنا.   أبانا الذى فى السموات... وا 
إذًا نحف أبناء ولكف يمكف أف نتعرض لمسقوط. ولكننا فورًا نطمب الغفراف ولكف لنفيـ أف الخميقة الجديدة التى 

(. أى صار ألوالد اهلل بإنسانيـ الجديد أف ٗٔ: ٙحصمنا عمييا تعنى أف الخطية لـ يعد ليا سمطاف عمينا )رو
الخطية وشوكتيا، ويحيا إبف اهلل بالرب يسوع المحب سالكًا فى الروح. ولكف متى نخطئ نكوف قد  يدوسوا عمى

. وينتيى تمامًا  (ٖ:ٔزؾ )ليكـ" إرجع أ رجعوا اليَّ إإنحرفنا عف وضعنا الحقيقى كأبناء. وبالتوبة نصحح وضعنا "
 جد.إمكانية إنحرافنا عف وضعنا الحقيقى كأبناء حيف نحصؿ عمى الجسد المم

 
 ُيِحبُّ ِبيَذا َأْواَلُد اهلِل َظاِىُروَن َوَأْواَلُد ِإْبِميَس: ُكلُّ َمْن اَل َيْفَعُل اْلِبرَّ َفَمْيَس ِمَن اهلِل، َوَكَذا َمْن الَ ٓٔ" -:(ٓٔ) آية

 " َأَخاُه.

يـ ألننا نتشبو بإيماف إبف إبميس أى مف يقتدى بإبميس ويتشبو بو كما يقاؿ عنا أننا أوالد إبراى = َأْواَلُد ِإْبِميَس 
سمعنا أف إبميس مف البدء يخطئ، أى أف إبميس مف بدء خمقتو يخطئ. وقد قرر أف ال  ٛية آإبراىيـ . وفى 

بميس يحاربو ليتشبو بو فيصير إبنًا إلبميس )يو . يخضع هلل ( عوضًا عف أف يكوف ٗٗ: ٛومف بداية اإلنساف، وا 
ىذا أظير إبف اهلل لكى ينقض أعماؿ إبميس". ومف ىنا نرى قوة الحؽ  نسمع أيضًا "مف أجؿ ٛية آإبنًا هلل. وفى 

 ودخولو لمعالـ بالمسيح... وما ىى عبلمات أوالد إبميس ؟ 
 .كؿ مف ال يفعؿ البر + مف ال يحب أخاه 

 فاهلل بار واهلل محبة، لذلؾ يطبع سماتو فى أوالده أى البر والحب.
 
 " ُر الَِّذي َسِمْعُتُموُه ِمَن اْلَبْدِء: َأْن ُيِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا.أَلنَّ ىَذا ُىَو اْلَخبَ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

 أبناء اهلل عبلمتيـ وجود المحبة فى قموبيـ، وأبناء إبميس عبلمتيـ ىى وجود البغضة فى قموبيـ.
 (.ٖ٘: ٖٔىذه ىى الرسالة التى جاءت لنا مف الذى أحبنا )يو =ىَذا ُىَو اْلَخَبُر 

 
يَرًة، وَ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية يِر َوَذَبَح َأَخاُه. َوِلَماَذا َذَبَحُو؟ أَلنَّ َأْعَماَلُو َكاَنْت ِشرّْ َأْعَماَل َلْيَس َكَما َكاَن َقاِييُن ِمَن الشّْرّْ

 " َأِخيِو َبارٌَّة.
 .بالعمؿو  بالحقيقة مف بركات التجسد أف المسيح يسكف قموبنا ويفتحيا عمى إخوتنا فبل نكوف مثؿ قاييف، بؿ نحب

( . وقاييف لـ تكف فيو ٕٕ:  ٘ومف بركات التجسد أيضا سكنى الروح القدس فينا والذى مف ثماره المحبة )غؿ
صورة اهلل أى البر والمحبة، وبيذا صار يشبو العالـ الذى يبغض دائمًا أوالد اهلل، فأبغض قاييف ىابيؿ إذ كاف 
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كاف شريرًا وليس عمى صورة اهلل لـ يقبؿ اهلل قرابينو.  ىابيؿ بارًا، وىكذا أبغض العالـ المسيح فصمبو وألف قاييف
 كاف قمب قاييف ممموءًا بغضة وكراىية وحسدًا ألخيو البار فمـ يقبؿ اهلل قرابينو. 

كثيرًا ما نظف أف سبب الضيؽ الذى فى قموبنا والكراىية التى فى قموبنا ىو اآلخر، وأف سبب شقائنا  -ممحوظة :
اآلخر إلسترحنا، وىكذا ظف قاييف أنو لو تخمص مف ىابيؿ إلستراح وإلنتيت  ىو اآلخر، ولو تخمصنا مف

 مشاكمو. ولكف لنعمـ أف المشكمة ىى فينا، فى قمبنا الخالى مف المحبة.
 
ُبوا َيا ِإْخَوِتي ِإْن َكاَن اْلَعاَلُم ُيْبِغُضُكمْ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية  " .اَل َتَتَعجَّ

تو وال يحبوف اهلل. فمف تعمؽ بالعالـ ال تكوف لو روح الحب الحقيقى وال العالـ ىنا ىـ مف يعشقوف العالـ وشيوا
يطيؽ اهلل وال أوالده. فالناس تحب الظممة وال تريد أف تأتى لمنور، وىـ ال يحبوف أوالد اهلل ألف الطيارة والمحبة 

ى المسيحى أنو يجد ليست ميزة ف والد اهلل توبخيـ.عموما كيؼ يحب مف ال يسكف فيو الروح القدس .أالتى فى 
قمبو فيو محبة لآلخريف فالسبب أنو يسكف فيو الروح القدس . وليس غريبا أننا ال نجد محبة بؿ نجد كراىية فى 
قموب غيرنا فالسبب أف الروح القدس ال يسكف فييـ . وبالتالى فبل عذر لنا إف كرىنا مف يضايقنا أو يكرىنا ، 

 دائنا الذيف يكرىوننا.فالروح القدس قادر أف يعطينا محبة ألع
 
َخاُه َيْبَق ِفي َنْحُن َنْعَمُم َأنََّنا َقِد اْنَتَقْمَنا ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياِة، أَلنََّنا ُنِحبُّ اإِلْخَوَة. َمْن اَل ُيِحبَّ أَ ٗٔ" -:(ٗٔ) آية

 " اْلَمْوِت.
ي فى اهلل، وبيذا يعطينا اهلل أثابتيف في المحبة  اهلل محبة واهلل حياة واهلل نور. فإف كنا قد صرنا أوالدًا هلل نصير

حياة. ومف ىو ثابت فى اهلل ستكوف لو صورتو أى المحبة هلل ولمناس حتى أعدائو. ومف ال يؤمف باهلل وال ولد 
منو فيو ميت. ومف ولد مف اهلل صار حيًا وعبلمة ذلؾ وجود الحب فى قمب ىذا االنساف. لذلؾ فقاييف بسبب 

إنتقؿ مف الحياة إلى الموت. فالذى مات حقيقة ىو قاييف وليس ىابيؿ. راجع الممحؽ األخير بعد بغضتو ألخيو 
 االصحاح الخامس .

 
َتٌة ِديٌَّة ثَابِ ُكلُّ َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُيَو َقاِتُل َنْفٍس، َوَأْنُتْم َتْعَمُموَن َأنَّ ُكلَّ َقاِتِل َنْفٍس َلْيَس َلُو َحَياٌة َأبَ ٘ٔ" -:(٘ٔ) آية
 " ِفيِو.

إف كانت البغضة ىى موت فكؿ مف وجد فى قمبو بغضة فيو ميت أى =  ُكلُّ َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُيَو َقاِتُل َنْفسٍ  
(. وطالما بقيت البغضة داخؿ ٘ٔ، ٗٔأنو قتؿ نفسو، أى حكـ عمى نفسو بالموت. وىذا نفيمو مف مقارنة أيات )

  َنْفٍس َلْيَس َلُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة ثَاِبَتٌة ِفيِو. ُكلَّ َقاِتلِ = نفس إنساف فيو ميت 

(. وحكـ اهلل عميو بالقتؿ يعنى ضمنا خسارتو لحياتو األبدية. ٙ: ٜقتؿ )تؾففى وصايا العيد القديـ كؿ قاتؿ يُ 
 وبالتالى فمف يبغض فؤلنو قاتؿ نفس كما قمنا فيو يخسر حياتو األبدية.
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ْفَنا اْلَمَحبََّة: َأنَّ َذاَك َوَضَع َنْفَسُو أَلْجِمَنا، َفَنْحُن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنَضَع ُنُفوَسَنا أَلْجِل ِبيَذا َقْد َعرَ ٙٔ" -:(ٙٔ) آية
  " اإِلْخَوِة.

يوحنا فى محبتو لممسيح  = أن ذاك(. ٖٔ، ٕٔ: ٘ٔفميكف المسيح فى محبتو الباذلة قدوة لنا وىذا ىو تعميمو )يو
 . وفى كتاباتو يتصور أف الكؿ مثمو، فبل حاجو لو لمتعريؼ بو.يسوع، يشغؿ يسوع كؿ فكره

 
َمَحبَُّة َوَأمَّا َمْن َكاَن َلُو َمِعيَشُة اْلَعاَلِم، َوَنَظَر َأَخاُه ُمْحتَاًجا، َوَأْغَمَق َأْحَشاَءُه َعْنُو، َفَكْيَف َتْثُبُت ٚٔ" -:(ٚٔ) آية

 "اهلِل ِفيِو؟
ى إعتقدوا قديمًا أنو خاص بالعواطؼ والمشاعر. والمعنى أف ليس فى قمبو األحشاء ىى الجزء الذ = َأْحَشاَءهُ 

 شفقو وحناف، فمثؿ ىذا ال تثبت فيو محبة اهلل. فمو كانت محبة
. وعبلمة المحبة الحقيقية (ٜ:  ٘ٔاهلل ثابتو فيو لكاف قد إمتؤل حبًا وشفقة وحناف متشبيًا فى ذلؾ بالرب يسوع )يو

( ينسب التعب كعبلمة ٖ:  ٔتسٔست كبلما يقاؿ ، فنجد بولس الرسوؿ فى )ىى التعب وخدمة الناس ولي
 لممحبة الحقيقية .

 
 " َيا َأْواَلِدي، اَل ُنِحبَّ ِباْلَكاَلِم َواَل ِبالمَّْساِن، َبْل ِباْلَعَمِل َواْلَحقّْ!ٛٔ" -:(ٛٔ) آية

(. ونبلحظ أف ٙٔ، ٘ٔ: ٕ)يع إذًا المطموب ىو المحبة العممية، أى المحبة التى تظير فى أعماؿ وخدمة
 المطموب ىو الحب الحقيقى وليس السعى وراء المجد الباطؿ.

 
 " َوِبيَذا َنْعِرُف َأنََّنا ِمَن اْلَحقّْ َوُنَسكُّْن ُقُموَبَنا ُقدَّاَمُو.ٜٔ" -:(ٜٔ) آية

 .بيذا نعرؼ أننا ثابتوف فى الرب يسوع الحؽ  =بيَذا َنْعِرُف َأنََّنا ِمَن اْلَحقّْ 
والسؤاؿ تطمئف عمى ماذا ؟ أوالد اهلل ليـ ما يشغؿ عقوليـ كؿ  ف.ئنقنع قموبنا أف تطم = ُنَسكُّْن ُقُموَبَنا ُقدَّاَموُ وَ 

( ... فيناؾ إلحاح مف الشيطاف الذى يخيفنا بأننا ٜ:  ٔبطٔالنيار وىو خبلص نفوسيـ فيذا ىو غاية إيماننا )
 وتسكف قموبنا والقمب ىنا ىو الضمير. ومتى نطمئف مئف قموبنا .مرفوضيف . والرسوؿ ىنا يعطينا عبلمة بيا تط

ف كاف فى قموبنا محبة لمف يكرىوننا ويعادوننا ، ونجد  ؟ إف كاف لنا محبة عممية باذلة وليس بمجرد كممات. وا 
بو إال لمف يسكف الروح القدس فيو فيغيِّر قم وىذه المحبة ال تأتى أنفسنا نصمى ليـ ونحزف لو أصابيـ شر .

خريف مما نتذوؽ محبة المسيح أواًل ثـ نعطى اآلويعطيو محبة تمؤله لكؿ إنساف . والروح القدس يعطينا أف 
 أعطاه لنا المسيح.

 
 أَلنَُّو ِإْن اَلَمْتَنا ُقُموُبَنا َفاهلُل َأْعَظُم ِمْن ُقُموِبَنا، َوَيْعَمُم ُكلَّ َشْيٍء.ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

سمع ما سبؽ ويتساءؿ فى وسوسة ىؿ أنا أحب الناس حقيقة أـ ال. وىؿ إنتقمت قد يصاب إنساف باليأس حينما ي
 مف الموت إلى الحياة أـ مازلت فى الموت. فكيؼ نيدئ قموبنا إف نخستنا قموبنا ؟ 
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  -:ولنرى كيؼ نفيميا  يةىنا نرى حناف يوحنا ومحبتو لمناس. نرى حنانو فى ىذه اآل
رى اهلل الذى ىو أعظـ مف قموبنا، وىو أقدس منا، ويعمـ كؿ شئ، إف كاف قمبنا يؤنبنا ىكذا، فكـ بالح .ٔ

وأكثر مما تدركو قموبنا. فإف المؾ قمبؾ فماذا عف لوـ اهلل. فمف المؤكد أف لومو أعظـ. وقطعًا ليس ىذا 
 ىو المعنى المقصود، فيذا يزيد المخاوؼ والوسوسة.

ب أف نعمـ أف مراحـ اهلل أعظـ مف حكـ الضمير ليس معصومًا مف الخطأ وال ىو نيائى، فنحف يج .ٕ
تقصيرنا وىو يفرح حتى بأشواقنا، وىو يرثى لنا ويتحنف عمينا ويقبؿ ما نقدمو. ونقوؿ فى أوشية القرابيف 

فما يفرح اهلل إتجاه القمب فالمص اليميف ضبط إتجاه قمبو فكاف  ""والذيف يريدوف أف يقدموا هلل وليس ليـ
لذبائح. يوحنا ىنا يسكف الضمائر الموسوسة المتعبة، ويقوؿ إف اهلل أفضؿ مف قيافا الذى قدـ أالؼ ا

ذ نجد أف محبة اهلل منغرسة  أعظـ مف أف يحكـ عمينا بعمؿ واحد أو إثنيف، بؿ ىو ينظر إلتجاه القمب. وا 
 فى قموبنا فيذه عبلمة أننا غير مرفوضيف، فبل نيتـ بيواجسنا.

ألحد قد تسبب لنا فى مشكمة كبيرة ؟ ولنسمع ما يقولو وما ىو الموقؼ لو وجدنا فى قموبنا كراىية  .ٖ
ىذا الشخص الذى نالنى منو ضرر  اهلل يعمـ أننى إنساف وأنا غير قادر أف أحباإلنساف العادى ... 
( . لماذا ٔ:  ٕ. ولكف نسمع بولس الرسوؿ يقوؿ "أنت ببل عذر أييا اإلنساف" )رو عظيـ ، فأنا لى عذر

شخص لممسيح يسألو أف يشفى لو إبنو سألو الرب ..أتؤمف .. قاؿ "أؤمف يا  نحف ببل عذر؟  حينما أتى
سيد لكف أعف عدـ إيمانى" ، فمـ يرفضو المسيح بؿ شفى لو إبنو ، وشفى لو إيمانو . إذًا إف وجدت فى 

صبلتؾ .. أعف عدـ محبتى.. وِقؼ بتغصب وصمى مف  قمبؾ كراىية إذىب لمرب يسوع وقؿ لو فى
أجؿ الشخص الذى تكرىو ... حينئٍذ فاهلل األعظـ فى عطائو مف قمبؾ المحدود فى محبتو، سيعطيؾ 

( . اهلل يعطى نعمة تفوؽ إمكانياتنا ٙ:  ٗالمحبة ويشفى قمبؾ مف الكراىية . "اهلل يعطى نعمة أعظـ" )يع
َفاهلُل َأْعَظُم  )عمى عدـ محبتنا( ِإْن اَلَمْتَنا ُقُموُبَنا  فسير األخير نفيـ اآليةالبشرية المحدودة . وبيذا الت

راجع الممحؽ بعد . األعظـ مف إمكانيات قمبنا فيعطينا حبا لمف نكرىو( )ىو قادر ألنوا ِمْن ُقُموِبنَ 
 اإلصحاح الخامس 

 
 " ُموُبَنا، َفَمَنا ِثَقٌة ِمْن َنْحِو اهلِل.َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، ِإْن َلْم َتُمْمَنا قُ ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

ية ال ىناؾ مف ال تموميـ قموبيـ ألف ضمائرىـ ميتة مف كثرة اإلثـ، مثؿ ىؤالء قد أطفأوا الروح القدس. وىذه اآل
ية تنطبؽ عمى المسيحى الحقيقى الذى يرفع قمبو هلل كقاض ليعرؼ رأى اهلل تنطبؽ عمى ىؤالء. بؿ إف ىذه اآل

مى أمامو معترفًا بأنو خاطئ وال شئ، غير ميتـ بمديح الناس أو ىجوميـ عميو، يطمب مف اهلل الذى فيو. يرت
 وحده يستطيع أف يكشؼ ويعطى لمقمب سبلـ وطمأنينة لمف ىو عمى الطريؽ الصحيح.

القدس أنو  = لو وقؼ اإلنساف ليصمى بأمانة وىو متضايؽ مف شخص ما ، فعمؿ الروح ِإْن َلْم َتُمْمَنا ُقُموُبَنا
ف كاف  يبكتو لو أخطأ، لكف إف كاف لـ ُيخطئ ، واآلخر كاف فعبل قد أخطأ فيو، فمف يجد تبكيتا داخؿ قمبو . وا 
ىذا الشخص أمينا مع اهلل فميغصب نفسو ويصمى ألجؿ مف أخطأ فيو ، حينئذ يحوؿ الروح القدس مشاعر 
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مف اهلل ، وليس فى قدرة إنساف ، ىى نعمة الضيؽ فى داخمو إلى حب لمف أخطأ فيو ، ىذا الحب ىو عطية 
 مجانية يعطييا اهلل .

 
 " َوَمْيَما َسأَْلَنا َنَناُل ِمْنُو، أَلنََّنا َنْحَفُظ َوَصاَياُه، َوَنْعَمُل اأَلْعَماَل اْلَمْرِضيََّة َأَماَمُو.ٕٕ" -:(ٕٕ) آية

ية السابقة، والرباط بينيما ية ليا عبلقة باآل(. وىذه اآلٛ: ٚىذه قاليا السيد المسيح )مت=  ميما سألنا ننال منو
ىو الثقة. فمف لو ثقة فى اهلل يسأؿ واهلل يعطيو. وىذا ما قالو السيد المسيح "كؿ ما تطمبونو حينما تصموف فآمنوا 

ية (. ونجد فى ىذه اآلٗٔ: ٘يؤ(. وىناؾ شرط أخر إلستجابة الصبلة )راجع ٕٗ: ٔٔأف تنالوه فيكوف لكـ" )مر
ية التالية يحدد ماىى وفى اآل .َنْحَفُظ َوَصاَياُه، َوَنْعَمُل اأَلْعَماَل اْلَمْرِضيََّة َأَماَموُ = خر إلستجابة الصبلة آشرطًا 

 األعماؿ المرضية أمامو.
 
ًضا َكَما َأْعَطاَنا َوىِذِه ِىَي َوِصيَُّتُو: َأْن ُنْؤِمَن ِباْسِم اْبِنِو َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوُنِحبَّ َبْعُضَنا َبعْ ٖٕ" -:(ٖٕ) آية

 " َوِصيًَّة.
ية تشير ألىمية العقيدة التى نعتقدىا فى المسيح بجانب نقبمو فاديًا ومخمصًا. وىذه اآل =ُنْؤِمَن ِباْسِم اْبِنِو 

 أعمالنا. 
عظـ يوحنا يرى أف أعظـ وصية ىى المحبة، فاهلل أعطى فى الناموس وصايا كثيرة، لكف أ =ُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا 
 خريف.ما فييا أف نحب اآل

 
وِح الَِّذي َأعْ ٕٗ" -:(ٕٗ) آية  " َطاَنا.َوَمْن َيْحَفْظ َوَصاَياُه َيْثُبْت ِفيِو َوُىَو ِفيِو. َوِبيَذا َنْعِرُف َأنَُّو َيْثُبُت ِفيَنا: ِمَن الرُّ

لَمْن َيْحَفْظ ا الثبات ىو (. وىنا يشرح يوحنا كيؼ يتـ ىذٗ: ٘ٔ)يو "وأنا فيكـ قاؿ السيد المسيح "إثبتوا فىَّ 
ية مثؿ ماقاؿ السيد "إف أحبنى أحد يحفظ كبلمى آل(. وىذه اٗٔ: ٙكوٕفبل شركة لمنور مع الظممة )= َوَصاَياُه 

ليو نأتى وعنده نصنع منزاًل" )يو َوِبيَذا َنْعِرُف  =(. وكيؼ نعرؼ أننا ثابتيف فيو وىو فينا ٖٕ: ٗٔويحبو أبى وا 
وِح الَِّذي َأْعَطاَنا َأنَُّو َيْثُبُت ِفي فالروح يمؤل مف ىو ثابت فى المسيح، ومف يمؤله الروح يعطيو  =َنا: ِمَن الرُّ

ف ٙٔ: ٛالشعور بالبنوة هلل، فيو يشيد ألرواحنا أننا أوالد اهلل )رو ( فنسمـ لو حياتنا دوف تذمر عمى مشيئتو. وا 
وننا . وأوؿ ثمار الروح محبة ثـ فرح وسبلـ... كنا أوالد فسنحب أبونا السماوى ونحب كؿ انساف حتى مف يعاد
 ىذه الثمار ىى لمممموء مف الروح... ولمف ىو ثابت فى المسيح. 

 .الروح القدسية ىى مدخؿ لئلصحاح الرابع الذى يحدثنا عف وىذه اآل
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 عودة لمجدول (رابعالاإلصحاح رسالة يوحنا األولي )

 
نرى فى ىذا اإلصحاح موقفنا مف اليراطقة ومف اإلخوة. فعمينا بكؿ تدقيؽ أف نرفض اليراطقة، والرسوؿ لو تعميـ 

 (. ولكف بالنسبو لئلخوة عمينا أف نعامميـ بكؿ حب.ٔٔ، ٓٔيوٕمتشدد جدًا فى ىذا الموضوع )
 
اْمَتِحُنوا اأَلْرَواَح: َىْل ِىَي ِمَن اهلِل؟ أَلنَّ َأْنِبَياَء َكَذَبًة َكِثيِريَن َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، اَل ُتَصدُّْقوا ُكلَّ ُروٍح، َبِل ٔ" -:(ٔ) آية

 " .َقْد َخَرُجوا ِإَلى اْلَعاَلمِ 
أى التعميـ الذى يقوؿ كؿ معمـ أف مصدره روح اهلل القدوس. فالمعمميف الكذبة مصدرىـ  = اَل ُتَصدُّْقوا ُكلَّ ُروحٍ 

 أرواح شريرة مخادعة. 
ؿ ىنا يطمب أف ال نسير وراء كؿ عاطفة أو محبة بشرية لشخص أو إعجاب بشخص، أو إنفعاؿ وراء والرسو 

 شخص، فقد يقودنا ىذا لمسير وراء ىرطقة، فميس كؿ ما نسمعو صحيحًا. 
عوا وغيرىـ وىـ كاذبيف أف الروح القدس يرشدىـ ونبلحظ أف الغنوسييف إدعوا أف تعاليميـ بوحى إليى. وىـ إدَّ 

  .أَلنَّ َأْنِبَياَء َكَذَبةً = ولونو مف تعاليـ كاذبة لما يق
 (. ٕ:ٜٔىؤالء سبؽ الرسوؿ وقاؿ عنيـ أنيـ تركوا الكنيسة )

أى نمتحف الكبلـ الذى نسمعو ونقارف بما قالو الرب وقالو رسؿ الرب )الكممة المكتوبة( وبما  = اْمَتِحُنوا اأَلْرَواحَ 
(. وىذا ما يسميو بولس الرسوؿ قارنيف ٕ:ٕٓيؤمف القدوس ) تعممو الكنيسة. أضؼ ليذا أف لنا مسحة

(. عمينا ٗ-ٕ: ٔٔكوٕ+  ٗ، ٘: ٕٗ+ مت ٕٔ:ٖكؤ(. وراجع أيضًا )ٕ:ٖٔكؤالروحيات بالروحيات )
 كمؤمنيف أف ال ننخدع بخداعات فمسفية أو كبرياء الفمسفة البشرية.

 
ُروٍح َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّو َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفُيَو ِمَن  ِبيَذا َتْعِرُفوَن ُروَح اهلِل: ُكلُّ ٕ" -(:ٖ-ٕاآليات )
دّْ اْلَمِسيِح َوُكلُّ ُروٍح اَل َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّو َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد، َفَمْيَس ِمَن اهلِل. َوىَذا ُىَو ُروُح ضِ ٖاهلِل، 

 ُو َيْأِتي، َواآلَن ُىَو ِفي اْلَعاَلِم.الَِّذي َسِمْعُتْم َأنَّ 
الروح القدس ىو الذى يشيد لنا أف المسيح ىو اهلل المتجسد لخبلصنا. ونبلحظ أف القديس يوحنا ىنا يتحدث عف 
ىرطقة معينة ىى إنكار التجسد. ولكننا اآلف أماـ عشرات بؿ مئات اليرطقات فمنحذر، كؿ ىذه اليرطقات ىى 

كؿ مف ىؤالء أف الروح القدس أوحى لو بما يقوؿ. ولكف ىؿ ينقسـ الروح القدس عمى نفسو.  عىضد اهلل. قد يدَّ 
(. فالمنشقيف ليس ليـ روح الوحدة بؿ اإلنشقاؽ. ٘-ٖ: ٗ+ أؼ ٕ:ٕبؿ الروح القدس يعطى الفكر الواحد )فى

 ف كؿ مف ينكره فيو ىرطوقى ؟أوما أىمية التجسد حتى 
 -التجسد ىو بركة لنا :

 دس الجسد البشرى. وبجسدنا البشرى دخؿ السماء، فصار لنا أف ندخؿ نحف أيضًا لمسماء.المسيح ق .ٔ
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بدوف جسد بشرى كيؼ كاف المسيح سيموت عنا فالبلىوت ال يموت ، فالذى كاف البد ويموت عنا  .ٕ
ىو إنساف لو جسد قابؿ لمموت . مشابو لنا فى كؿ شىء وبدوف خطية. والمسيح مات لنموت معو 

الساقطة ، والمسيح قاـ لنقوـ معو بخميقة جديدة ويزرع فينا حياتو المقامة مف األموات بطبيعة آدـ 
 ( .ٚٔ:  ٘كوٕ+  ٗٔ – ٔ:  ٙرو)

 المسيح صار لنا مثااًل يمكف أف نتتبعو، وىو ليس خيااًل ال أستطيع أف أحيا حياتو. .ٖ
لمادة شرًا كما قالوا فاهلل بإتحاد البلىوت بالناسوت صار لنا أف نقيـ عبلقة مع اهلل، لكف إف كانت ا .ٗ

كاف ال يمكف أف يقترب منى، إذًا بالتالى فبل معنى لمتناوؿ مثبًل. بؿ كيؼ نتناوؿ جسد خيالى وليس 
:  ٙ" أى حقيقييف )يو جسده مأكؿ حؽ ودمو مشرب حؽحقيقى فيكوف لنا حياة والرب يقوؿ اف " 

٘٘ – ٘ٛ . ) 
 فكرىـ اليرطوقى ىذا يحرمنا مف بركات كثيرة. .٘

 
 " َأْنُتْم ِمَن اهلِل َأيَُّيا اأَلْواَلُد، َوَقْد َغَمْبُتُموُىْم أَلنَّ الَِّذي ِفيُكْم َأْعَظُم ِمَن الَِّذي ِفي اْلَعاَلِم.ٗ" -:(ٗ) آية
 ىنا الرسوؿ يشجعيـ حتى ال يضطربوا أماـ ىذه اليرطقات .    

  أى الروح القدس =أَلنَّ الَِّذي ِفيُكْم 
(. وىذا ما فعمو المسيح أنو ٙ:  ٗأى الشيطاف والضبلؿ والشر )قارف مع   يع = ِذي ِفي اْلَعاَلمِ َأْعَظُم ِمَن الَّ 

 (  ٙٔ:ٖٖيطمئننا جميعًا أنو غمب العالـ )يو
إذًا ال نخاؼ بؿ سننتصر. لذلؾ فاآلف ومع إزدياد اليرطقات ال نخاؼ فالروح القدس فى كنيستو  = َغَمْبُتُموُىمْ 
 يحفظيا.

 
 " ُىْم ِمَن اْلَعاَلِم. ِمْن َأْجِل ذِلَك َيَتَكمَُّموَن ِمَن اْلَعاَلِم، َواْلَعاَلُم َيْسَمُع َلُيْم.٘" -:(٘) آية

أى المعمميف الكذبة، وىـ مف العالـ ألف ليـ دوافع غير سميمة مثؿ المكاسب المادية والسياسية  = ُىْم ِمَن اْلَعاَلمِ 
 واإلعتداد بالذات. 

 أى مف خارج الكنيسة فيـ منشقوف عنيا.  = اْلَعاَلمِ  َيَتَكمَُّموَن ِمنَ 
فأىدافيـ متطابقة مع رغائب أىؿ العالـ، ولنبلحظ أف الشيطاف يميؿ قموبيـ ألنو يريد  = َواْلَعاَلُم َيْسَمُع َلُيمْ 
 إنشقاؽ الكنيسة.

 
ْيَس ِمَن اهلِل اَل َيْسَمُع َلَنا. ِمْن ىَذا َنْعِرُف ُروَح َنْحُن ِمَن اهلِل. َفَمْن َيْعِرُف اهلَل َيْسَمُع َلَنا، َوَمْن لَ ٙ" -:(ٙ) آية

اَلِل.  " اْلَحقّْ َوُروَح الضَّ
كحد فاصؿ بيف روح الحؽ وروح الضبلؿ، وكممة لنا تعنى التبلميذ والرسؿ   َلَنا يضع الرسوؿ اإلستماع لمرسؿ =

يماف لمكنيسة خمفاء الرسؿ إيمانًا نقيًا. ىذه الذيف أرسميـ المسيح لينشروا اإليماف فى األرض. ىـ الذيف سمموا اإل
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 أى تعميـ الرسؿ الذى تسمموه مف الرب ية تساوى ما قالو بولس الرسوؿ أف الكنيسة مبنية عمى أساس الرسؿاآل
 (.ٕ:ٕٓ)أؼ

، َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُوِلَد ِمَن اهلِل َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، ِلُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا، أَلنَّ اْلَمَحبََّة ِىَي ِمَن اهللِ ٚ" -(:ٛ-ٚاآليات )
 " َوَمْن اَل ُيِحبُّ َلْم َيْعِرِف اهلَل، أَلنَّ اهلَل َمَحبٌَّة.َٛوَيْعِرُف اهلَل. 

قؿ الرسوؿ كاف يتكمـ عف اليراطقة وىرطقاتيـ، فما الذى جعمو ينت = أَلنَّ اْلَمَحبََّة ِىَي ِمَن اهللِ  ...َأيَُّيا اأَلِحبَّاءُ ٚ
 -إلى موضوع المحبة فجأة ؟ :

 الموضوع األساسى لمرسالة ىو المحبة، وقد شعر الرسوؿ أنو تركو فترة طويمة فعاد إليو. .ٔ
نفيـ مف األيات السابقة أف الممموء مف الروح ىو الذى يكتشؼ ضبلؿ ىؤالء اليراطقة. وما ىى  .ٕ

 و ممموء محبة فيو ممموء بالروحالمحبة. فمف يجد فى نفسو أن ...الدليؿ ىوعبلمة إمتبلئنا بالروح
. إذًا ىو قادر عمى إكتشاؼ اليرطقات بالروح القدس الذى فيو . ألف أوؿ ثمار الروح ىى المحبة

وىو يستطيع بسيولة أف يميز الحؽ مف الضبلؿ. أما مف ىو ببل محبة فيو ببل روح ومثؿ ىذا 
 سينخدع. 

حاوؿ أف نحب. وذلؾ ألف المحبة تنسكب مف الروح. بعضًا ولـ يقؿ لن لنحب بعضناوالحظ أف الرسوؿ يقوؿ 
 (. ٘:٘ونحف قد حؿ فينا الروح القدس، وبذلؾ فنحف لنا إمكانية الحب )رو

 . ولـ يقؿ اهلل يحب أو اهلل محب فيذه صفة اهلل محبةوالحظ قولو 
أما قولو اهلل محبة فيذا يعنى أف جوىر اهلل ىو المحبة. ىو ينبوع محبة، وال 

 ة سوى اهلل . واآلب مصدر لممحب
 (ٔ:ٙبف المحبوب أواًل )أؼتفيض منو محبة إلى اإل

 وذلؾ عف طريؽ روح المحبة، أى الروح القدس. 
 وبالمعمودية نولد مف اهلل ونتحد بالمسيح

  .وبيذا ينسكب فينا روح المحبة المنسكب فى اإلبف
ويعرؼ اهلل تعنى أنو متحد باهلل ولو حياة اهلل أى لو =  ِرُف اهللَ َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُوِلَد ِمَن اهلِل َوَيعْ لذلؾ يقوؿ 
ال ىو و  وغير ثابت وال متحد باهلل . والذى ال يحب ىو رافض لعطايا اهلل=  َوَمْن اَل ُيِحبُّ َلْم َيْعِرِف اهللَ المحبة. 

. إف لـ توجد فينا د طبيعتوأى يتحد بو، ألنو ال يجاىد أف يمتمئ بالروح الذى يجد يريد أف يثبت فيو أى يعرفو
لمف يسكف فيو الروح  المحبة نكوف قد غيرنا الخاتـ الذى بو نتشكؿ بشكؿ اهلل. والحظ أف المحبة تأتى مف اهلل

، وأف المحبة تقودنا هلل. فمف يتقبؿ المحبة مف اهلل يقترب إليو. إذًا ىى دائرة لو دخؿ فييا اإلنساف يقترب القدس
 هلل أكثر وأكثر.

 
 " ِبيَذا ُأْظِيَرْت َمَحبَُّة اهلِل ِفيَنا: َأنَّ اهلَل َقْد َأْرَسَل اْبَنُو اْلَوِحيَد ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَكْي َنْحَيا ِبِو.ٜ" -:(ٜ) آية

 اآلب

 يُثوع

 انحة

 روح 

 انًحثة
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(. والحظ أنو لـ يقؿ لنا بؿ فينا، فالمحبة ٘:٘بالروح القدس المنسكب مف اهلل )رو = ُأْظِيَرْت َمَحبَُّة اهلِل ِفيَنا
 أراه بؿ ىى محسوسة داخمى. ليست شيئاً 

  = اْظِيَرتْ 
 كانت موجودة أزليًا. .ٔ
 أعمنت وظيرت بصورة مرئية فى تجسد المسيح. فاهلل يحبنا منذ األزؿ ولـ يحبنا فجأة.  .ٕ

 وكيؼ إنسكب الروح فينا فظيرت محبة اهلل فينا؟ 
بإستحقاقات دـ المسيح المبذوؿ عنا. وكاف الفداء والروح الروح إنسكب فينا  = َأنَّ اهلَل َقْد َأْرَسَل اْبَنُو ِلَكْي َنْحَيا ِبوِ 

القدس الذى حؿ عمينا سبب حياة لنا، بأف عدنا إلى صورة اهلل التى خمقنا عمييا، وصورة اهلل ىى المحبة، فاهلل 
 محبة. 
يامة والحياة" (. "والمسيح ىو القٕ:ٕٓ" )غؿفالمسيح صار حياتنا "أحيا ال أنا بؿ المسيح يحيا فىَّ  = َنْحَيا ِبوِ 

لذلؾ قاؿ السيد المسيح "أتيت لتكوف ليـ حياة ويكوف ليـ أفضؿ" فالحياة بدوف المسيح غير محتممة بؿ قد تدفع 
 الكثيريف لئلنتحار، أما بالمسيح فيى سبلـ وفرح.

 
 ُو ُىَو َأَحبََّنا، َوَأْرَسَل اْبَنُو َكفَّاَرًة ِلَخَطاَياَنا.ِفي ىَذا ِىَي اْلَمَحبَُّة: َلْيَس َأنََّنا َنْحُن َأْحَبْبَنا اهلَل، َبْل َأنَّ ٓٔ" -:(ٓٔ) آية
" 

نحف لـ نبدأ بمحبة اهلل، بؿ اهلل ىو الذى بدأ بإعبلف محبتو بإرسالو إلبنو. ىو أحبنا بالرغـ مف خطايانا وعداوتنا 
 محبتو لـ يستح حتى بالصميب. لو، أحبنا دوف إستحقاؽ منا. ألف طبيعتو ىى المحبة. وفى

 
 " َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، ِإْن َكاَن اهلُل َقْد َأَحبََّنا ىَكَذا، َيْنَبِغي َلَنا َأْيًضا َأْن ُيِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا.ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

إف كاف اهلل قد أحبنا ونحف غير مستحقيف، وأعطانا روح المحبة كيبة منو لنا، فنحف اآلف  ممزميف   أف نحب 
 -اآلخريف :
يعتو التى ىى المحبة لف يحتمؿ رائحة الكراىية فينا، فمف يحيا فى الكراىية لف يسكف اهلل اهلل فى طب .ٔ

واهلل قد أحبنا ونحف  ( . ٘خوة فيذا شرط لكي نحيا )راجع الممحؽ بعد اصحاح ف نحب اإلأعنده. و 
نساف قد أخطأنا فى حقو خطايا ال نيائية ، ألنو اهلل غير المحدود ، فإف أخطأ أخى فىَّ أنا اإل

 – ٖٕ:  ٛٔدينار )مت ٓٓٓٓٔالمحدود فخطيتو محدودة )راجع مثؿ السيد الذى سامح عبده فى 
ٖٗ. ) 

نحف نحيا اآلف كمسيحييف بحياة المسيح فينا، ويقودنا الروح القدس الذى يعطينا المحبة، فمف يرفض  .ٕ
 مثؿ حياة العالـ. أف يحيا فى محبة فيو يقاـو الروح القدس ويرفض حياة المسيح فيو ويريد أف يحيا

مستعد أف يعطينا المحبة ومستعد أف يجدد طبيعتنا فنصير عمى صورة المسيح ، فما  والروح القدس
 العذر إذًا ؟!
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ما يحزف قمب اهلل فى مف يمتمئ قمبو بالكراىية ، أف اهلل يكوف غير قادر عمى اإلتحاد بو ، فبل إتحاد  .ٖ
ية . القمب الممموء كراىية ىو يجعؿ دـ المسيح الذى بيف اهلل وطبيعتو المحبة ، وبيف قمب بو كراى

فالمسيح سفؾ دمو ليعطينى حياة ، عف طريؽ إتحاده بى ، وأنا أمنع عنى  سفؾ ألجمو ببل فائدة ،
 ( .ٜ:  ٘ٔىذه الحياة بسبب الكراىية . )راجع تفسير يو

 ليـ .اهلل أحبنا ونحف غير مستحقيف وغفر لنا، فمنرد الجميؿ ونحب إخوتنا ونغفر  .ٗ
 
 " ِفيَنا.َاهلُل َلْم َيْنُظْرُه َأَحٌد َقطُّ. ِإْن َأَحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا، َفاهلُل َيْثُبُت ِفيَنا، َوَمَحبَُّتُو َقْد َتَكمََّمْت ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

 . ِإْن َأَحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضافكيؼ نحب مف لـ نره...  = َاهلُل َلْم َيْنُظْرُه َأَحٌد َقطُّ 
ىى مشاعر يضعيا الروح القدس فى  المحبة ولكف )فالييود رأوه وصمبوه( هلل ال تنشأ عف رؤيتو بالجسدالمحبة 
فالمحبة تنسكب فى  . لكف ىذه المشاعر ال تنمو وبالتالى تزداد محبتنا هلل إف لـ نحب إخوتنا.(٘:  ٘)رو قموبنا

ننا أف نحب اهلل فيذا يعنى أف اإلصحاح( . مف ىذا ٛ – ٚالقمب الثابت فى المسيح )راجع الرسـ والشرح فى آية 
 .  بؿ المحبة تتحد بالمحبة نثبت فيو ، واهلل ال يتحد ويثبت فى الكراىية

 إف المشاعر تجاه اهلل تكمؿ فينا لو أحببنا اآلخريف. فالقمب المحب يستطيع أف يعايف اهلل.
( إف مف يحفظ وصايا اهلل يثبت ٖ:ٕٗيؤالرسوؿ مف قبؿ )ىذا ما نبو لو  = ِإْن َأَحبَّ َبْعُضَنا َبْعًض َيْثُبُت ِفيَنا

 المسيح فيو وىو في المسيح ، وأىـ وصية، بؿ ممخص كؿ
 الوصايا ىى وصية المحبة. 

 أى عمؿ محبتو بمغ غايتو فينا. = َوَمَحبَُّتُو َقْد َتَكمََّمْت ِفيَنا
 
   " ِفيَنا: َأنَُّو َقْد َأْعَطاَنا ِمْن ُروِحِو.ِبيَذا َنْعِرُف َأنََّنا َنْثُبُت ِفيِو َوُىَو ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

كيؼ نعمـ أننا ثابتوف فيو، إذا سكف فينا الروح القدس، وىذا إف سكف فينا تكوف لو ثماره وأوليا المحبة. فإبحث 
 فى نفسؾ. . ىؿ لؾ محبة هلل ولمناس. فى ىذه الحالة فالروح القدس ساكف فيؾ وبالتالى أنت ثابت فى المسيح.

 
 " َوَنْحُن َقْد َنَظْرَنا َوَنْشَيُد َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَل االْبَن ُمَخمًّْصا ِلْمَعاَلِم.ٗٔ" -:(ٗٔ) ةآي
يوحنا رأى المسيح وسمعو ولمسو لذلؾ يقوؿ نشيد ولكف نظرة يوحنا لـ تكف نظرة جسدية فقط = وَنْحُن َقْد َنَظْرَنا  

كف نظرة يوحنا كانت نظرة عميقة بالروح القدس، فعرؼ حقيقة . فكثيريف رأوا المسيح وسمعوه ثـ صمبوه. ول
 المسيح. ونحف بالروح القدس صار بامكاننا أف يكوف لنا ىذه النظرة اإليمانية.فنعرفو 

 = ُمَخمًّْصا ِلْمَعاَلمِ 
 .ومف الموت األبدى مف الدينونة .ٔ
نساننا العتيؽ مف الخطية ومف مخاوفنا وشيواتنا وعنادنا .ٕ  .وا 
 وخميقة جديدة قادرة اف تسمؾ فى البر . أبدية يريد حياة جديدةواىبا لمف  .ٖ



(اإلصحاح انراتع)  ا األونيرسانة يوحُ  
 

 
45 

 
 " َمِن اْعَتَرَف َأنَّ َيُسوَع ُىَو اْبُن اهلِل، َفاهلُل َيْثُبُت ِفيِو َوُىَو ِفي اهلِل.٘ٔ" -:(٘ٔ) آية

ؿ، بؿ أماـ ىنا نرى شرطًا آخر أو برىانًا آخر لمثبات فى المسيح، أال وىو اإلعتراؼ فى حب وبمجاىرة وأماـ الك
المخاطر والضيقات. ىنا حب يصؿ إلى حد اإلستشياد ألجؿ المسيح الذى أحببناه. فاإليماف والحب ليس 
مكانيما القمب فقط ، بؿ اإليماف بدوف أعماؿ ميت . فكيؼ نقوؿ أننا نحب المسيح ونحف نخشى اإلضطياد 

 ( ، أو ونحف ننكره اماـ الناس .ٜٖ-ٖ٘: ٛ)رو
 
ْت ِفي اهلِل ْحُن َقْد َعَرْفَنا َوَصدَّْقَنا اْلَمَحبََّة الَِّتيِ هلِل ِفيَنا. َاهلُل َمَحبٌَّة، َوَمْن َيْثُبْت ِفي اْلَمَحبَِّة، َيْثبُ َونَ ٙٔ" -:(ٙٔ) آية

  " َواهلُل ِفيِو.

 . وىذا يعطيو لنا الروح القدس.إختبارية معرفةىنا نرى يوحنا يتكمـ عف 
 

 َصدَّْقَنا عَرْفَنا   
 ؤل قمبو وتذوؽ حبلوة الحب.فالحب م

 (. فالمحبة عبلمة الحياة.ٚٔ:ٖوالمعرفة حياة )يو =َنْحُن َقْد َعَرْفَنا 
 
، ىَكَذا ِبيَذا َتَكمََّمِت اْلَمَحبَُّة ِفيَنا: َأْن َيُكوَن َلَنا ِثَقٌة ِفي َيْوِم الدّْيِن، أَلنَُّو َكَما ُىَو ِفي ىَذا اْلَعاَلمِ ٚٔ" -:(ٚٔ) آية

  " ًضا.َنْحُن َأيْ 
المحبة تنمو، وىذا معنى النمو فى النعمة. إف محبة المسيح كاممة، لكف ينقصيا مف يتقبميا  = َتَكمََّمتِ  اْلَمَحبَّةُ  

ويتذوقيا أى يقبؿ أف يحيا فييا ويجاىد ألجميا. ومف يفعؿ سيشعر بالمحبة تمؤل قمبو، بؿ تزداد يومًا فيوـ، فتكمؿ 
َأْن َيُكوَن َلَنا = ة فينا؟ اإلجابة ىو أف نشتيى يوـ الديف، نشتيى لقاء الرب ومتى نعرؼ أف المحبة صارت كامم

(. أى يكوف لنا ٔ:ٖٕكما قاؿ بولس الرسوؿ "لى إشتياء أف أنطمؽ وأكوف مع المسيح" )فى=  ِثَقٌة ِفي َيْوِم الدّْينِ 
ة فى أنفسنا. وكمما تذوقنا محبة اهلل ، ثقة ورجاء فى األمجاد األبدية المعدة لنا، ثقة فى اهلل الذى يحبنا وليست ثق

الرجاء ال نشعر بمحبتو ونحبو ، ومف تبادؿ ىذه المحبة مع اهلل يزداد رجاءه ، وىذا ما قالو بولس الرسوؿ اف " 
(.  فعمينا أف نكمؿ أياـ غربتنا طالبيف رحمة ٘:٘"  )رويخزى ألف محبة اهلل قد انسكبت فى قموبنا بالروح القدس

ى رجاء وثقة فى محبة اهلل ورحمتو. ومف يبدأ بالمخافة والرىبة مف يـو الرب والدينونة فيترؾ خطيتو اهلل، ولكف ف
ويدخؿ فى عشرة مع اهلل ، ومع الوقت يستعذب محبة اهلل ، فبل يعود يخاؼ مف الدينونة بؿ يخاؼ أف يغضب 

ة هلل التى تذوقيا . فيتمـ خبلصو ف يخسر حبلوة المحبأاهلل الذى أحبو ، ويخشى أف يخسر المكاف المعد لو، و 
بخوؼ ورعدة. وكمما تقدـ اإلنساف فى عبلقتو مع اهلل يشتيى لقاءه. وحتى ال ننسى يكرر الرسوؿ أف الشرط ليذا 

 ىو محبة إخوتنا كما أحبنا المسيح. 
 ح . كما يحب اهلل العالـ بالرغـ مف شروره وأرسؿ المسي = أَلنَُّو َكَما ُىَو ِفي ىَذا اْلَعاَلمِ 
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 ف نسمؾ وأف نحب اهلل ونحب إخوتنا حتى إف كانوا يكرىوننا . أىكذا ينبغى  = ىَكَذا َنْحُن َأْيًضا
المقصود أف نتشابو مع اهلل فى المحبة مع الفارؽ، فالموضوع نسبى ولكنو صار ممكنا بالروح القدس الذى يسكف 

شتياء فينا إذا أردنا وحاولنا وتغصبنا . ومحبتنا لئلخوة بؿ وحتى األ ف أعداء ىذه ىى التى تعطينا الثقة والرجاء وا 
 نكوف مع المسيح ، ونشتيى يـو مجيئو .

 
َأمَّا اَل َخْوَف ِفي اْلَمَحبَِّة، َبِل اْلَمَحبَُّة اْلَكاِمَمُة َتْطَرُح اْلَخْوَف ِإَلى َخاِرٍج أَلنَّ اْلَخْوَف َلُو َعَذاٌب. وَ ٛٔ" -:(ٛٔ) آية

 " َكمَّْل ِفي اْلَمَحبَِّة.َمْن َخاَف َفَمْم َيتَ 
والمحبة . " ألنى أحبو"فاؿ القديس أنطونيوس لتبلميذه "أنا ال أخاؼ اهلل" فمما قالوا ىذا القوؿ صعب يا أبانا، قاؿ 

 . الكاممة تطرح الخوف إلى خارج
لطبيعى ال التى تكممت عف يـو الديف. ونبلحظ أف اإلنساف ا ٚٔة آيمرتبط ب ٛٔية آونبلحظ أف الكبلـ ىنا فى 

يوجد عنده ال خوؼ مف اهلل وال محبة هلل. ]اإلنساف الطبيعى ىو البعيد تمامًا عف اهلل، أى الذى لـ تتعامؿ معو 
النعمة[. وحينما يستيقظ ىذا اإلنساف عمى حالتو القاسية يبدأ بأف يكوف عنده خوؼ ببل محبة، ثـ ينضج فتختمط 

رج الخوؼ. الخوؼ الذى يقصده الرسوؿ ىنا ىو الخوؼ مف مشاعر الخوؼ والمحبة. وكمما تكمؿ المحبة يخ
العقاب فى جينـ، وىذا ىو خوؼ المبتدئيف، أما األبرار فيـ يخافوف اهلل إذ ييابونو، بؿ المبلئكة تياب اهلل. 
الخوؼ المقدس ىو أننا نخاؼ أف نسىء هلل المحب. ومف يحب اهلل حقيقة لف يعود يخاؼ ممف يحبو وقد شعر 

حتماالت المجيوؿ، ألنو سيترؾ  بمحبتو ولف يخاؼ حتى مف األعداء فى ىذا العالـ وال مف مصادمات الحياة وا 
ولقد عبَّر بولس الرسوؿ عف ىذا فقاؿ "والرجاء ال يخزي  كؿ ىذا لممسيح ويسمؾ فى سبلـ وشركة مع المسيح.
  ( .٘:  ٘ألف محبة اهلل قد إنسكبت فى قموبنا بالروح القدس" )رو

الخوؼ مف عقاب جينـ والدينونة، وىذا ال يتفؽ مع أفراح المحبة، فمحبة اهلل تمؤل   = ْوَف َلُو َعَذابٌ أَلنَّ اْلخَ 
 القمب فرحًا وسبلمًا. 

وحقًا مف يحب اهلل لف يشعر بيذا الخوؼ الذى لو عذاب، بؿ سيكوف عنده خوؼ مقدس، يجعمو يخاؼ أف يعمؿ 
الخالية تمامًا مف الخوؼ ىى نفس مستيترة، لـ تنفتح أعينيا  الخطأ لئبل يحزف قمب اهلل فينفصؿ عنو فالنفس

( ويقوؿ داود النبى "خوؼ الرب ٕ:ٕٔعمى اهلل، لذلؾ يقوؿ بولس الرسوؿ "تمموا خبلصكـ بخوؼ ورعدة" )فى 
 (. وىذا النوع مف الخوؼ ليس لو عذاب.ٜٔ:ٜنقى ثابت إلى األبد" )مز

 
 " ُىَو َأَحبََّنا َأوَّاًل.َنْحُن ُنِحبُُّو أَلنَُّو ٜٔ" -:(ٜٔ) آية
وفى ترجمات أخرى "نحف نحب ألنو. . . " أى نحف نحب اهلل واإلخوة ألف  = َنْحُن ُنِحبُُّو أَلنَُّو ُىَو َأَحبََّنا َأوَّالً  

اهلل سبؽ وأحبنا أواًل، بؿ ونحف بعد فى خطايانا، فأى فضؿ لنا. . عمينا أف نرد لو ىذه المحبة لو وألوالده. ىو 
وأحبنا وفدانا فصار لنا خميقة جديدة قادرة عمى المحبة لمجميع ، وأعطانا حياتو نحيا بيا فى محبة لو بدأ 

 ولآلخريف، ومف يبدأ يشعر بمحبتو يسيؿ عميو حب اآلخريف.
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ُيِحبُّ َأَخاُه الَِّذي َأْبَصَرُه، َوَأْبَغَض َأَخاُه، َفُيَو َكاِذٌب. أَلنَّ َمْن اَل « ِإنّْي ُأِحبُّ اهللَ »ِإْن َقاَل َأَحٌد:ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

 "َكْيَف َيْقِدُر َأْن ُيِحبَّ اهلَل الَِّذي َلْم ُيْبِصْرُه؟
محبة اإلخوة ىى الدليؿ الصادؽ عمى محبتنا هلل، فيستحيؿ أف نقتنى محبة اهلل ونحف ال نحب إخوتنا الذيف نراىـ 

وأسيؿ مف التعمؽ والمحبة بالشىء غير المنظور. فتتحرؾ أحشاءنا بالمحبة ليـ. فالتعمؽ بالشىء المنظور أقوى 
المحبة الناتجة عف الخميقة الجديدة تكوف بالروح القدس فيذه المحبة ىى مف ثماره فى ىذه الخميقة الجديدة . 

نساف . ىذا إف نحب اهلل ونكره أونكره اآلخر ، أو  ف نحب أحداً أوىذه المحبة ىى طبيعة جديدة يستحيؿ معيا 
 ولى التى لـ تتجدد .ينتمى لمخميقة األ الحب المنقسـ

 
 " َوَلَنا ىِذِه اْلَوِصيَُّة ِمْنُو: َأنَّ َمْن ُيِحبُّ اهلَل ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيًضا.ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

 =  َوَلَنا ىِذِه اْلَوِصيَُّة ِمْنوُ 
 (ٙ:٘)تث    تحب الرب إليؾ مف كؿ قمبؾ... 

 (ٜٔ:ٛٔ)ال      تحب قريبؾ كنفسؾ. 
: ٓٔ)لو      رب إليؾ مف كؿ قمبؾ... وقريبؾ مثؿ نفسؾ. فقاؿ لو بالصواب أجبت. إفعؿ ىذا فتحيا تحب ال

ٕ٘-ٕٛ) 
 (ٗٔ:ٖٕ)يو     إف أحبنى أحد يحفظ كبلمى. 

والسيد المسيح إعتبر أف الوصية العظمى فى الناموس"تحب الرب إليؾ مف كؿ قمبؾ... وتحب قريبؾ كنفسؾ". 
 (ٓٗ-ٖ٘: ٕٕ)مت      
 ( ٖٗ، ٖ٘: ٖٔ)يو    بوا بعضكـ بعضًا كما أحببتكـ أنا.أف تح

إذًا الناموس يوصينا بأف نحب اهلل ونحب القريب، والسيد المسيح إعتبر أف ىاتيف الوصيتيف ىما األعظـ، وىما 
ممخص الناموس. والسيد أوصى بأف نحب بعضنا بعضًا. إذًا وصية المحبة ىى وصيتو. وىو أيضًا قاؿ إف مف 

ف مف يحب أف محبة اهلل ومحبة القريب ىما شئ واحد ، و أوصاياه. إذًا نستنتج مما قالو الرسوؿ ىنا  يحبو يحفظ
ف محبة القريب ىى أساس الوصايا. وال يكفى  حفظ أف يحب أخاه أيضًا ، نستنتج إذًا مف ىذا أاهلل ال بد حتما 

.كؿ الوصايا دوف حفظ ىذه الوصية
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 عودة لمجدول (مسخاالاإلصحاح رسالة يوحنا األولي )

 
وَد ِمْنُو ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع ُىَو اْلَمِسيُح َفَقْد ُوِلَد ِمَن اهلِل. َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ اْلَواِلَد ُيِحبُّ اْلَمْولُ ٔ" -:(ٔ) آية

  " َأْيًضا.
وؿ ينتقؿ مف الكبلـ عف المحبة إلى الكبلـ عف اإليماف ؟ الرسوؿ يريد أف ما الذى جعؿ الرس =ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن 

يشرح أف  المحبة ليست شيئًا يتمتع بو اإلنساف الطبيعى )غير المسيحى الذى لـ تتعامؿ معو النعمة( بؿ ىى 
اء ىذا عطية الروح القدس لممؤمف المعمد. ىى طبيعة مكتسبة بيا نحب اهلل والناس حتى األعداء. وحب األعد

ليس ممكنًا لئلنساف العادى الطبيعى... فقط  ىذا لممؤمف. المحبة التى يتكمـ عنيا الرسوؿ ليست مشاعر إنساف 
 تجاه إنساف يحبو، بؿ ىى طبيعة جديدة وخميقة جديدة، يحيا بيا المؤمف وبيا يحب كؿ إنساف.

وحده دوف معمودية يكفى لنحصؿ عمى ولماذا ذكر الرسوؿ اإليماف فقط دوف أف يذكر المعمودية، ىؿ اإليماف 
 ىذه الطبيعة الجديدة ؟ 

( وىو ذكر ٘: ٖقطعًا ال. والرسوؿ لف يناقض نفسو فيو الذى ذكر أف الوالدة الثانية تكوف مف الماء والروح )يو
(. ولكف المقصود أف اإليماف ىو المدخؿ ليذه الطبيعة الجديدة. إذًا ٛ(، )ٙية )آموضوع المعمودية ىنا فى 

 (. ٙ: ٘إليماف الذى يتكمـ عنو الرسوؿ ىنا ىو إيماف حى عامؿ بالمحبة )غؿا
 أف يسوع ىو إبف اهلل الذى تجسد ليفدينا ويعطينا حياة جديدة ويعطينا التبنى.  =َأنَّ َيُسوَع ُىَو اْلَمِسيُح 

مودية التى بيا تغفر خطايانا ونناؿ التبنى. كما قمنا فالوالدة مف اهلل تستمـز اإليماف أواًل ثـ المع = َفَقْد ُوِلَد ِمَن اهللِ 
وعبلمة أننا صرنا أوالد هلل، أننا نحب اهلل أبونا. وطالما ىو أبونا كمنا، فبلبد أف نحب إخوتنا المولوديف مثمنا منو 

 َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ اْلَواِلَد ُيِحبُّ اْلَمْوُلوَد ِمْنُو َأْيًضا. = 
ية األخيرة مف اإلصحاح السابؽ التى فييا ينص الرسوؿ عمى أف مف يحب آلوبيذا فإف ىذه األية ىى إمتداد ل

رتباط اإليماف بالمحبة نراه فى أف عبلمة اإليماف الحى ىى المحبة. أما مف يقوؿ أنا  اهلل يحب أخاه أيضًا. وا 
 (.ٜٔ: ٕمؤمف وىو اليحب إخوتو فإيمانو ميت، كإيماف الشياطيف )يع

 
 " َأنََّنا ُنِحبُّ َأْواَلَد اهلِل: ِإَذا َأْحَبْبَنا اهلَل َوَحِفْظَنا َوَصاَياُه. ِبيَذا َنْعِرفُ ٕ" -:(ٕ) آية

(  وىو يقوؿ أف عبلمة محبتنا ألوالد اهلل ٕٔ، ٕٓ: ٗيؤسبؽ وقاؿ أف عبلمة محبتنا هلل ىى محبتنا لئلخوة )
 ىى محبتنا هلل، فما المعنى؟ 

س، ولكف تكوف محبتو نفسانية جسدانية أو لمنفعة ما، أو ألنو قد ينخدع اإلنساف المؤمف ويتصور أنو يحب النا
ىذه المحبة، أى ال توجد مشاكؿ مف النوع الذى يجمب الكراىية، فيظف  ال تكوف ىناؾ ظروؼ ومحكات تختبر

اإلنساف نفسو أنو ممموء محبة. لذلؾ يحدثنا معممنا يوحنا ىنا عف المحبة الحقيقية وعبلمتيا أننا نحب اهلل. 
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َوَحِفْظَنا وح القدس يسكب محبة اهلل فينا أواًل ثـ اإلخوة. ولكف كيؼ نعمـ أننا نحب اهلل؟ يجيب الرسوؿ فالر 
 (. وأىـ وصية ىى المحبة.ٖٕ، ٕٔ: ٗٔفحفظ الوصايا عبلمة محبة اهلل )يو .َوَصاَياهُ 

 
  " .َصاَياُه َلْيَسْت َثِقيَمةً َفِإنَّ ىِذِه ِىَي َمَحبَُّة اهلِل: َأْن َنْحَفَظ َوَصاَياُه. َووَ ٖ" -:(ٖ) آية

 لماذا ؟ = َوَصاَياُه َلْيَسْت َثِقيَمةً 
إف كنا نحب اهلل سنجد وصاياه سيمة، فالمحبة تستسيؿ األمور الصعبة بؿ سننفذ الوصايا بدوف  .ٔ

 كبت. فعبلمة المحبة ىى الطاعة الكاممة لوصايا مف تحبو، بؿ أف تسعى ألف تجعمو مسرورًا 
، ىو يحمؿ معى ميما كاف األمر وفىَّ  إف لـ يعطى قوة عمى التنفيذ، فيو يعمؿ بىَّ  اهلل ال يأمر بشئ .ٕ

(. ولشرح ىذا... أننا نكوف قادريف عمى حمؿ ٔٔ:ٜٕصعب. ىذه مثؿ "إحمموا نيرى فيو ىيف" )مت
إنساف ثقيؿ بسيولة فى الماء، فالماء يرفع معنا دوف أف نعانى مف ثقؿ الشخص المحموؿ، ومف ال 

 يظف أننا نقوـ بعمؿ إعجازى إذ نحمؿ ىذا الشخص الثقيؿ )قوة دفع الماء( يفعمو الماءيعرؼ ما 
، وىكذا كؿ مف ىو خارج اإليماف يظف أف المؤمف ألف قوة دفع الماء ىى قوة خفية غير مرئية

، والمعونة  الممتـز بوصايا اهلل أنو يعمؿ عمبًل عجيبًا بينما أف اهلل ىو الذى يعمؿ ويعطى المعونة
 ىى النعمة وىى قوة مؤازرة لئلنساف . وىى قوة خفية يشعر بيا المؤمف الذى يحاوؿ تنفيذ الوصية .
بؿ أف مف ولد مف اهلل حقًا يجد لذتو وسعادتو فى تنفيذ الوصايا. وصايا اهلل ثقيمة فعبًل عمى طبيعة 

وىكذا اعتبرىا تبلميذ إشتياء ما فى العالـ... عدـ اإلنساف القديمة ..مثؿ محبة األعداء والطيارة و 
ولكف لنسمع قوؿ بولس الرسوؿ "أستطيع كؿ شئ فى المسيح الذى يقوينى"  (ٓٔ: ٘ٔع)أالمسيح 

 (.٘ٔ:٘( وىذا إستجابة لقوؿ السيد المسيح "بدونى ال تقدروف أف تفعموا شيئًا" )يوٗ:ٖٔ)فى
 
 " .َوىِذِه ِىَي اْلَغَمَبُة الَِّتي َتْغِمُب اْلَعاَلَم: ِإيَماُنَنا أَلنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن اهلِل َيْغِمُب اْلَعاَلَم.ٗ" -:(ٗ) آية

 كيف نغمب العالم ؟
مف ولد مف اهلل، صار إبنًا هلل. فيحب أبوه ويثؽ فيو، يثؽ فى أف كؿ ما يقولو ىو  =ُكلَّ َمْن ُوِلَد  .ٔ

والد يوناداب أفعؿ لمصمحتو وفائدتو، وييرب مف شيوات العالـ التى تجذب اإلنساف الطبيعى. وىكذا 
  .(ٖ٘ر إ)بيت الركابييف( راجع )

+  ٕٓ: ٕ)غؿ  ، فاإليماف ىو المدخؿ لحياة النعمة مف يؤمف ويعتمد يحيا المسيح فيو=  إيماننا .ٕ
+  ٜ: ٖيؤ(. وراجع )ٖٖ: ٙٔ)يو "ثقوا أنا قد غمبت العالـ"(. والمسيح الذى فينا قاؿ ٕٔ: ٔفى
ىى ما نسميو النعمة التى تؤازرنا فى  ينا قوة نغمب بيا(. فالمسيح الذى فينا يعطٚ٘: ٘ٔكؤ

 .جيادنا
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( فإحتقر باقى الآللئ أى العالـ بما فيو ٙٗ: ٖٔمف أحب اهلل إكتشؼ المؤلؤة الكثيرة الثمف )مت .ٖ
(. ٘: ٘(. ومف إحتقر شيوات العالـ يغمب. والروح القدس يسكب محبة اهلل فينا )روٛ، ٚ: ٖ)فى

 فمف يجاىد ليمتمئ يغمب .
 ( لترى كيؼ أف وصايا اهلل ليست ثقيمة. عندئذ سنغمب شيوات العالـ التى تجذبنا.ٖية )آراجع  .ٗ

 
 "َمْن ُىَو الَِّذي َيْغِمُب اْلَعاَلَم، ِإالَّ الَِّذي ُيْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع ُىَو اْبُن اهلِل؟٘" -:(٘) آية

النصرة. ولكف ما ىو اإليماف المطموب فى لقد إنتصرت الطبيعة البشرية فى يسوع المسيح، ومف يؤمف تكوف لو 
 المسيح لكى ننتصر؟
( أى اإليماف بسر ٖ:ٙٔتىٔىذه تساوى عظيـ ىو سر التقوى اهلل ظير فى الجسد )=  َيُسوَع ُىَو اْبُن اهللِ 

التجسد. أف اهلل دخؿ إلى العالـ وأعطانى حياتو أحيا بيا وىذه ىى التى تجعمنى أغمب. وىو عاش كإنساف مثمى 
ختبر ضعفاتى، فيستطيع أف يعيننى ويسندنى. ولكف االيماف ليس ايمانًا نظريا ، بؿ قبوال لمموت مع المسيح وا  

. وىذا يبدأ  (ٕ:  ٙأو األدؽ أنو ىو يغمب فينا )رؤ المصموب ، فنقوـ معو وتكوف لنا حياتو التى بيا نغمب
وحتى نظؿ ثابتيف فى حياة المسيح عمينا  ،(ٙمعو متحديف بو )رو بالمعمودية التى ىى موت مع المسيح وقيامة

فحياة المسيح تظير فى جسدنا المائت  ،فتظير فينا حياة المسيح ونغمب أف نتخذ قرارا بالموت عف الخطية
والروح الذى يسكف فينا بالميروف يعيننا . وااليماف ىو المدخؿ لذلؾ.  ( .ٕٓ:  ٕ+ غؿ ٔٔ،  ٓٔ:  ٗكوٕ)

 طريؽ المسيح الذى بدأ بالصميب فالموت فالقيامة .....فالمجد. وااليماف العممى ىو السموؾ فى
 
وُح ُىوَ ٙ" -:(ٙ) آية الَِّذي  ىَذا ُىَو الَِّذي َأَتى ِبَماٍء َوَدٍم، َيُسوُع اْلَمِسيُح. اَل ِباْلَماِء َفَقْط، َبْل ِباْلَماِء َوالدَِّم. َوالرُّ

وَح ُىَو اْلَحقُّ.  " َيْشَيُد، أَلنَّ الرُّ
ة السابقة حدثنا الرسوؿ عف امكانية اف نغمب العالـ عف طريؽ التجسد. وىنا يحدثنا عف كيفية اإلستفادة يفى اآل

  .مف سر التجسد... أى بالمعمودية ، كطريؽ نموت بو عف خطايا العالـ ونقوـ بحياة جديدة
 أى المسيح.  =ىَذا ُىَو الَِّذي َأَتى 

نا المعمداف الذى كاف يعمد لمتوبة ، وكاف النزوؿ فى الماء ىو رمز أى ليس بماء فقط مثؿ يوح = ِبَماٍء َوَدمٍ 
لمتوبة . لكف المسيح أتى بماء ودـ. لقد أعطى يوحنا أىمية كبيرة لخروج الدـ والماء مف جنب المسيح لذلؾ 

جنب  كررىا فى إنجيمو وفى رسالتو، فيو الوحيد الذى رأى الماء والدـ مف جنب المسيح. وخروج الماء والدـ مف
المسيح إشارة لخروج الكنيسة مف جنبو بصفتيا حواء الجديدة. وكاف المسيح عمى الصميب فى موتو مرموزًا لو 

(. وعمؿ المعمودية كاف مرموزًا لو فى العيد القديـ بالتطيير بالماء والدـ ٕ:ٕٖ+ تؾ ٘:ٖٓبآدـ النائـ )أؼ
فى الماء، فالمعمودية ليست ماًء عاديًا بؿ ماء  (. والجديد فى العيد الجديد ىو عمؿ الروح القدسٚ-ٗٔ:ٗ)ال

فيولد المعمد مف الماء والروح )فالماء بدوف قوة دـ المسيح القيمة لو(  يعمؿ فيو الروح القدس بإستحقاقات الدـ،
ألننا أصبحنا تحت النعمة التى  والدة جديدة وخميقة جديدة قادرة أف تغمب العالـ وال يكوف لمخطية سمطاف عمييا
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(. والخميقة الجديدة ىى الموضوع الذى يتكمـ فيو الرسوؿ، الخميقة الجديدة ٙ:ٗٔ)رو يف أما الناموس فيديفتع
 = أى بالمعمودية.  ِبَماٍء َوَدٍم، َيُسوُع اْلَمِسيحُ التى تغمب العالـ. وىذه الخميقة تكوف 

وُح ُىَو الَِّذي َيْشَيدُ  . ولكف ذكر الماء والدـ، يقصد بو الرسوؿ (ٖ:٘المعمودية ىى بالماء والروح )يو = َوالرُّ
، فالماء كاف يشير لموت الجسد أى إنفصاؿ الروح  الموت والحياة المذاف حدثا لجسد المسيح عمى الصميب

اإلنسانية لممسيح عف جسده اإلنسانى ، أما خروج دـ مف جسد المسيح  فيشير لحياة ىذا الجسد . فالدـ ال يخرج 
ى جسد المسيح الميت عمى الصميب كانت راجعة إلتحاد البلىوت بيا . وبعد إنفصاؿ مف جسد ميت ، فالحياة ف

الروح اإلنسانية فمقد إنطمقت ىذه الروح المتحدة ببلىوتو إلى الجحيـ لتفتح األبواب الدىرية لمجحيـ أماـ األبرار 
جديدة غير قابمة لمموت مرة وتنطمؽ بيـ إلى الفردوس. وبعد ثبلثة أياـ أقاـ الىوت المسيح جسده الميت بحياة 

ترؾ الروح الرسوؿ تكمـ عف الماء والدـ و . و  أخرى ، ىى حياة أبدية يعطينا المسيح إياىا فى سر المعمودية
ليذكره ىنا، فالروح فى سر المعمودية يعطينا بطريقة سرية اف نموت بالطبيعة العتيقة مع المسيح المصموب 

فى داخمنا لعمؿ المسيح، ولحياة المسيح الجديدة فينا، وعممو  يدوالروح يشونقوـ معو في حياة جديدة . 
اهلل روح إبنو إلى قموبكـ صارخًا يا  "أرسؿالخبلصى، ولمبنوة التى حصمنا عمييا بإتحادنا بالمسيح فى المعمودية 

كف قد عمؿ (. فالروح لف يحؿ فينا ويصرخ يا آبا اآلب ويشيد لمبنوة التى صارت لنا، مالـ يٗ:ٙ" )غؿ آبا اآلب
(. ٘، ٗياتآفى الماء لنولد بخميقة جديدة ونصير أبناء هلل فعبًل. وبيذه الطبيعة الجديدة نغمب العالـ وشيواتو )

ىذا إف أراد   ،ف تموت عف العالـ بخطاياه وتحيا فى المسيح ، وبيذا تغمب العالـأالطبيعة الجديدة ليا امكانيات 
،  ٓٔ:  ٗكؤ)وىذا ما ُيَسمَّى باإلماتة( ) المسيح فيقبؿ الموت معوف يعتبر نفسو قد مات مع أالمعمد وقرر 

والحظ قوؿ بولس الرسوؿ "مع المسيح صمبت فأحيا..." فحتى أختبر ىذه الحياة يجب أوال أف أمارس ،  (ٔٔ
يغمب.  حينئذ يختبر القوة العاممة فيو والتى بياالموت اإلختيارى عف العالـ وىذا ما نسميو اإلماتة . ومف يفعؿ 

 ( ٗٔ، ٙٔ:ٖٔوالروح القدس الذى فينا ىو روح الحؽ ويشيد لمحؽ )يو
وَح ُىَو اْلَحقُّ  ويعطينا أف نحبو وأف نختاره فيو الحؽ ونرفض العالـ ، والروح يشيد لممسيح وعممو  = أَلنَّ الرُّ

ذ نعرؼ الحؽ المعمف بالروح القدس نتحرر مف الباطؿ ) الباطؿ، وىذه ىى غمبة العالـ. ( . إذ أف ٕٖ:  ٛيووا 
 ( .ٛ،  ٚ:  ٖمف يكتشؼ الحؽ الجوىرة الكثيرة الثمف يبيع كؿ ما كاف فى نظره آللئ مف شيوات العالـ )فى

نحرفنا إ(. والروح يعطينا أف نميز بيف الحؽ والباطؿ ويبكتنا لو ٔ:ٕوكوف أف العالـ باطؿ األباطيؿ نجده فى )جا
يضا القوة لنختار أ( . ويعطينا ٕٙ: ٛفيو يعيف ضعفاتنا )رو عف الحؽ . ويساعدنا أف نختار الحؽ لنغمب

 ونستمر فى طريؽ الموت عف العالـ فنحيا مع المسيح.
 
وُح اْلُقُدُس. َوىُؤاَلِء الثَّاَلثَ ٚ" -:(ٚ) آية ُة ُىْم َفِإنَّ الَِّذيَن َيْشَيُدوَن ِفي السََّماِء ُىْم َثاَلَثٌة: اآلُب، َواْلَكِمَمُة، َوالرُّ
 " ٌد.َواحِ 

  = يشيدوف لمحياة الجديدة التى حصمنا عمييا . يشيدون
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الثالوث فى السماء يشيد بيذه الحياة الجديدة والطريؽ ليا لنغمب العالـ فبل نيمؾ . ليس الروح القدس فقط ىو 
  الذى يشيد لممسيح وعممو فينا، بؿ إف الثالوث القدوس يشيد لتجسد اإلبف  وعممو الخبلصى لئلنساف.

+  ٚٔ:٘+ مت ٖ:ٚٔشيد لئلبف فى يوـ المعمودية وفى يوـ التجمى وفى الييكؿ أماـ الكثيريف )مت فاآلبُ 
نو بالمسيح أعبلف إيضا ىى أ(. لكف يوـ معمودية المسيح كانت شيادة اآلب وفرحتو ٖٓ-ٕٔ:ٕٛ+ يو ٜ:ٖ٘لو

لآلب. ويوـ التجمى كانت شيادة بناء أوفدائو وبيذه المعمودية التى بيا يؤسس المسيح سر المعمودية لنا، نعود ك
بنو المسيح إبف اهلل وكبلمو ووصاياه ىى لمحياة . ومف يسمع أقواؿ إف ىو " فمف ترونو اآللو اسمعوا "اآلب ىى 
فرحة اآلب ىنا بقولو "ىذا ىو إبنى الحبيب الذى بو سررت" ىى فرحة األب (. ٜٔ،  ٛٔ:  ٛٔيحيا ) تث

إبنو المسيح ، بالمعمودية التى كاف المسيح يؤسسيا يوـ عماده فى برجوعنا نحف إبنو الضاؿ ألحضانو فى 
 األردف .

( وصعوده أماـ أعيف ٔ:ٗشيد لنفسو بأقوالو وتعاليمو ومعجزاتو وقبولو لمصميب وموتو وقيامتو )رو اإلبنو
ه ، تبلميذه. وبيذا كاف المسيح يشيد لنا ويرسـ لنا طريؽ الخبلص، فكؿ مف يقبؿ الموت مثمو صالبا جسد

 ٘ف فيحيا ويمتمئ بالروح ويكوف لو ثمار الروح ) غؿ األىواء مع الشيوات يقوـ مع المسيح مف موت الخطية اآل
أتيت لتكوف ليـ حياة ويكوف (. وكؿ وصية قاليا المسيح ىى لمحياة. ولنذكر قوؿ السيد المسيح "  ٕٗ – ٕٕ: 

 واؿ الرب يسوع كأمثمة :شيادة اإلبف لمحياة الجديدة نمخصيا فى بعض أق ".ليـ أفضؿ
 ( . ٓٔ:  ٓٔأتيت لتكوف ليـ حياة وليكوف ليـ أفضؿ )يو

 ( .ٖٖ:  ٙٔثقوا أنا قد غمبت العالـ )يو
 ( .٘:  ٘ٔبدونى ال تقدروف أف تفعموا شيئا )يو

 ( .ٜٔ:  ٓٔأعطيتكـ سمطاف أف تدوسوا الحيات والعقارب وكؿ قوة العدو )لو
 ( .ٖٙ:  ٛأحرارا )يوإف حرركـ اإلبف فبالحقيقة تكونوف 

شارة لعممو إشيد لو فى النبوات التى أوحى بيا ألنبياء العيد القديـ، وبحمولو عمى ىيئة حمامة. الروح القدس و
لى بيتو إبف. وكما يعود الحماـ دائما نو يعمؿ فى األسرار ويبكت ويعيف حتى يضمف ثباتنا فى المسيح اإلوأفينا، 

لى حضف اآلب ، وىيئة الحمامة كانت إبف الذى يحممنا مثبات فى المسيح اإل، فعمؿ الروح معنا اف يعيدنا ل
( . ويشيد لطريؽ المسيح وىو الموت عف العالـ ٙٔ:ٗٔوالروح يشيد لممسيح داخمنا )  .شيادة لعمؿ الروح

ف أردنا وطمبنا يعيف.   والخطية ، فإف أخطأنا يبكت وا 
 انيـ. خمقنا ويجدد خمقتنا فى خميقة جديدة ليا امكانية الخبلص.فنحف نؤمف بإلو واحد مثمث األق = ُىْم َواِحدٌ 

 ولكف اآلب يريد وأقنومى التنفيذ ىما اإلبف والروح القدس :
 يريد أف الجميع يخمصوف . اآلب
 يأخذ جسدا إنسانيا ليموت بو ويقوـ بو ولو حياة أبدية . اإلبن

 يمة ليقيـ فينا خميقة جديدة .يوحدنا فى جسد المسيح فيميت طبيعتنا القدالروح القدس و
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وُح، َواْلَماُء، َوالدَُّم. َوالثَّاَلَثُة ُىْم ِفي اْلَواِحِد.ٛ" -:(ٛ) آية  " َوالَِّذيَن َيْشَيُدوَن ِفي اأَلْرِض ُىْم َثاَلَثٌة: الرُّ
جديدة والميبلد الجديد ىذه عف المعمودية وىى تشيد أننا بيا نحصؿ عمى الحياة ال =الَِّذيَن َيْشَيُدوَن ِفي اأَلْرِض 

بخميقة جديدة . فما تـ يوـ عماد المسيح فى األردف نكرره فى الكنيسة مع كؿ معمد ، والروح القدس يأخد مف 
إستحقاقات الدـ ويعطى لممعمد أف يموت بإنسانو العتيؽ المولود مف آدـ وبالتالى تمسح خطاياه القديمة ، ثـ يقـو 

 دة فيحصؿ عمى البنوة هلل .متحدا بالمسيح اإلبف كخميقة جدي
اآلف بعد انتياء عمؿ الفداء . فاآلف الروح القدس ال يحؿ بشكؿ منظور )حمامة أو ألسنة نار(. واآلب ال يتكمـ 

كؿ ىذا نقبمو ليس بالعياف كما حدث فى األردف بؿ  ليشيد لممسيح مف السماء. واإلبف ال نراه بأعيننا الجسدية.
وُح، َواْلَماُء، َوالدَُّم.  بػػػ ىىالمعمودية خبلصى يبدأ فى حياة المؤمف بالمعمودية. و عمؿ اهلل ال بعيف اإليماف . الرُّ

ىو جسد المسيح الذى تدفؽ منو الماء والدـ، والروح القدس حؿ عمى جسد  الواحد = َوالثَّاَلَثُة ُىْم ِفي اْلَواِحدِ 
ف يعمؿ فى ماء المعمودية، وذلؾ بقوة لروح اآلالمسيح لحساب الكنيسة كميا يوـ عماد المسيح مف المعمداف. وا

مكانياتيا يدرؾ عمؿ  دـ المسيح، فتمد المعمودية أبناء هلل، خميقة جديدة، وكؿ مف شعر بقوة ىذه الخميقة الجديدة وا 
المسيح الخبلصى، ىذه القوة التى تعطييا المعمودية ألوالد اهلل تشيد عمى أف المسيح ىو مخمص العالـ بدمو ، 

والمعمودية ال  .لمطريؽ الذى حدده اهلل لمحياة األبدية = وىو الموت عف العالـ كى نحيا هلل بحياة المسيح وتشيد
معنى ليا بدوف وجود أحد الثبلثة عناصر )الماء والدـ والروح(. والوالدة مف الماء والروح نص عمييا السيد 

 خبلصى ولمخميقة الجديدة التى بيا نغمب .المعمودية ونتائجيا تشيد لعمؿ المسيح ال (.ٖ:٘المسيح فى )يو
الماء  (.ٜٔ،  ٛٔ: ٔبطٔىو الثمف الذى دفعو المسيح لكى يقدـ لنا الفداء "ألنكـ افتديتـ...بدـ كريـ" ) = لدَّمُ ا

وحُ  فبالمعمودية نولد والدة ثانية   .ىما إشارة لممعمودية التى ىى الوسيمة التى بيا نناؿ استحقاقات ىذا الدـ =والرُّ
  مف الماء والروح.

 
َيا َعِن ِإْن ُكنَّا َنْقَبُل َشَياَدَة النَّاِس، َفَشَياَدُة اهلِل َأْعَظُم، أَلنَّ ىِذِه ِىَي َشَياَدُة اهلِل الَِّتي َقْد َشِيَد بِ ٜ" -:(ٜ) آية
  " اْبِنِو.

ثيروف شيدوا لممسيح إبتداء مف كثيروف شيدوا لعمؿ المعمودية العجيب في حياتيـ . وك=  َنْقَبُل َشَياَدَة النَّاسِ 
 (.  ٘ٔ:ٜٖ( وحتى لونجينوس الجندى )مرٔ:ٜٗنثنائيؿ )يو

شيادة الثالوث عف عمؿ المسيح، أف المسيح أتى ليعطينى حياة ىى اعظـ )موضوع ىذا  = َفَشَياَدُة اهلِل َأْعَظمُ 
ليس أحد يقدر س الرسوؿ " وفى ىذا يقوؿ بول ،قوى مف كؿ كبلـ الناسأاإلصحاح(. وشيادة الروح داخمنا ىى 

( . والمعمودية نفسيا ىى شيادة مف اهلل لطريؽ الخبلص ٖ:  ٕٔكؤ)بالروح القدس"  اف يقوؿ يسوع رب إال
. ففرحة اهلل يوـ معمودية المسيح كانت بعودتنا كأبناء لو عمى نفس نمط  وىو الموت مع المسيح والقيامة معو

 .ة اآلفمعمودية المسيح فى األردف أى بالمعمودي
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 َلْم َمْن ُيْؤِمُن ِباْبِن اهلِل َفِعْنَدُه الشََّياَدُة ِفي َنْفِسِو. َمْن اَل ُيَصدُّْق اهلَل، َفَقْد َجَعَمُو َكاِذًبا، أَلنَّوُ ٓٔ" -:(ٓٔ) آية
  " ُيْؤِمْن ِبالشََّياَدِة الَِّتي َقْد َشِيَد ِبَيا اهلُل َعِن اْبِنِو.

عظـ ىذه نشعر بيا داخمنا . فالمؤمف ىو إنساف معمد، حؿ فيو الروح القدس شيادة اهلل األ= َمْن ُيْؤِمُن ِباْبِن اهلِل 
)لكف ىذا لمف لـ يطفئ بالميروف، وصار مسكنًا لمروح، والروح يشيد فى داخمو لممسيح شيادة عممية إختبارية. 

 ( .ٜٔ:  ٘تسٔالروح بإصراره عمى الخطية ومقاومة تبكيت صوت الروح القدس داخمو   
مف يقاوـ شيادة اهلل فى داخمو أى صوت الروح القدس، ومف ال يصدؽ الكتب المقدسة  = َمْن اَل ُيَصدُّْق اهللَ 

 ( والمودع فى الكنيسة، يجعؿ اهلل كاذبًا.ٖالموحى بيا مف اهلل، ومف يقاـو اإليماف المسمـ مرة لمقديسيف )يو
 
 " اهلَل َأْعَطاَنا َحَياًة َأَبِديًَّة، َوىِذِه اْلَحَياُة ِىَي ِفي اْبِنِو.َوىِذِه ِىَي الشََّياَدُة: َأنَّ ٔٔ" -:(ٔٔ) آية

( فاهلل يشيد إلبنو ليس ألف إبنو يحتاج ٓٔ – ٙالشيادة التى كاف يتكمـ عنيا فى االيات ) =ىِذِه ِىَي الشََّياَدةُ 
بدية. "وىذه ىى الحياة أا حياة ليذه الشيادة، بؿ لنا نحف، إذ أف اإلبف كاف ىدؼ تجسده أف نؤمف بو فيكوف لن
(. وىذه الحياة ٖ:٘ٔ+ يو ٚٔ:ٖاألبدية أف يعرفوؾ أنت اإللو الحقيقى وحدؾ ويسوع المسيح الذى أرسمتو". )يو

  . فالشيادة التى يتكمـ عنيا الرسوؿ ىنا ىى الحياة التى نختبرىا إف عشنا بحسب اإلنجيؿ .كميا غمبة عمى العالـ
ونشعر بيا كشيادة داخمنا بحسب  ىذه الحياة التى أعطاىا لنا اهلل تسرى فينا = ِفي اْبِنوِ  َوىِذِه اْلَحَياُة ِىيَ 
 :الشروط اآلتية

 باإليماف. ليس االيماف النظرى بؿ بقبوؿ السموؾ كما سمؾ المسيح فى حياتو بالجسد . .ٔ
 بالمعمودية )دـ+ ماء + روح(. .ٕ
حيا كأموات أماـ الخطية فحينئذ تكوف لنا بقبوؿ الموت الذى حدث لنا فى المعمودية ، ونستمر ن .ٖ

فحياة المسيح األبدية تتحد  (.ٕٓ:  ٕ+ غؿ ٔٔ،  ٓٔ:  ٗكوٕ+  ٗٔ –ٔ:  ٙحياة المسيح )رو
مع جسد مائت عف الخطية . والحظ أف حياة المسيح األبدية إتحدت بجسده المائت فى القبر ، 

ف ا  و  لـ ، كمما ثبتت حياة المسيح فينا . والمعنى أننا كمما مارسنا حياة اإلماتة أماـ شيوات العا
 (.ٗٔ:  ٘ؼ+ أ ٜ:  ٔيؤأخطأنا نتوب سريعا فنحيا )

 ".  مف يأكمنى يحيا بىبالتناوؿ مف جسد الرب لنثبت فيو "  .ٗ
لؤلبد، ولكف فى الظممة الخارجية  وجدوف أيضاً والحياة األبدية ليس معناىا أف نحيا لؤلبد، فاألشرار والشياطيف سي

ينـ. ولكف المقصود بالحياة األبدية ىى أف تكوف لنا حياة اهلل ذاتو، نحيا بيا. وىى حياة كميا قوة فى عذاب ج
ف ىو عربوف المجد ف. وما نحصؿ عميو اآلآلوغمبة ومجد ونور وفرح وسبلـ ومحبة وطيارة وىى تبدأ مف ا

  .ىناؾ فى السماءالذى يكوف لنا والفرح 
 
 " َفَمُو اْلَحَياُة، َوَمْن َلْيَس َلُو اْبُن اهلِل َفَمْيَسْت َلُو اْلَحَياُة.َمْن َلُو االْبُن ٕٔ" -:(ٕٔ) آية
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(+ "المسيح ٔ:ٕٔىذه الحياة األبدية ىى حياة اإلبف فينا "لى الحياة ىى المسيح" )فى = َمْن َلُو االْبُن َفَمُو اْلَحَياةُ 
تحاد اإلبف عميو، يكوف اإلبف ىو حياتو. واإل(. ومف لو اإلبف أى مف يثبت فى اإلبف ويممؾ ٕ:ٕٓ" )غؿيحيا فىَّ 

( وذلؾ بأف نسمؾ فى ٘ٔ:ٗوأنا فيكـ" )يو بف بدأ بالمعمودية. وعمينا أف نحرص عمى ىذا الثبات "إثبتوا فىَّ باإل
لذلؾ   ،بدية ألف المسيح الذى يحيا فينا ىو أبدىأي موت وحياة. وىذه الحياة ىى حياة أنفس طريؽ المسيح 

 ه الحياة مجد أبدى ىناؾ.ستكوف نياية ىذ
 
ِلَكْي ُتْؤِمُنوا َكَتْبُت ىَذا ِإَلْيُكْم، َأْنُتُم اْلُمْؤِمِنيَن ِباْسِم اْبِن اهلِل، ِلَكْي َتْعَمُموا َأنَّ َلُكْم َحَياًة َأَبِديًَّة، وَ ٖٔ" -:(ٖٔ) آية

  " ِباْسِم اْبِن اهلِل.
خصية، فإسـ إبف اهلل ىو تعبير عف كامؿ شخصيتو وجبروتو اإلسـ يعبر عف الش= ُتْؤِمُنوا ِباْسِم اْبِن اهلِل 

( "ليس بأحد غيره الخبلص، ألف ليس إسـ آخر تحت السماء قد ٗ:ٕٔومحبتو التى وصمت لمفداء. وراجع )أع
( والحظ قولو أنتـ المؤمنيف ثـ يقوؿ ليـ أف ٖ:ٖٙيضًا )يوأأعطى بيف الناس بو ينبغى أف نخمص" وراجع 

ية آف يعطينا الغمبة فنخمص. وىذا يتفؽ مع أف فدائو قادر أتعنى تثقوا فى قدرتو عمى  تؤمنواو تؤمنوا. لذلؾ فقول
 ( .٘: ٘ٔيو)(. لذلمؾ قاؿ مخمصنا "بدونى ال تقدروف اف تفعموا شيئا"  ٗٔ)
 
 " َمِشيَئِتِو َيْسَمُع َلَنا. َوىِذِه ِىَي الثَّْقُة الَِّتي َلَنا ِعْنَدُه: َأنَُّو ِإْن َطَمْبَنا َشْيًئا َحَسبَ ٗٔ" -:(ٗٔ) آية

= ية السابقة أف يكوف لنا ثقة فى اهلل، وىنا نجد دالالت ىذه الثقة. أنو إف طمبنا شيئًا يستجيب لنا طمب فى اآل
بذؿ نو أنا اوالد اهلل المحبوبيف منو حتى أنالثقة ناشئة مف شيادة الروح داخمنا =  َوىِذِه ِىَي الثَّْقُة الَِّتي َلَنا ِعْنَدهُ 

 ف كاف الطمب ليس فيو ضرر لنا.  إف يستجيب أنو البد و أابنو عنا. ومف ىذه الثقة نصمى واثقيف 
  -و ىناؾ شروط لئلستجابة أى إلستجابة الصبلة وىى أف تكوف:

بؿ ىى طريقة لتغيير فكر مف يصمى بأف  الصبلة ليست أداة إلقناع اهلل بأف يغير تفكيره، =َحَسَب َمِشيَئِتِو  .ٔ
بؿ مف يصمى متجاوبًا مع روح اهلل، يعممو الروح القدس ماذا يطمب، أى أف الصبلة  ا يسمح بو اهلل .يقبؿ م

ىى إستكشاؼ لمشيئة اهلل. فاإلنساف قد يبدأ الصبلة بإصرار عمى الحصوؿ عمى شئ معيف قائبًل... أريد 
ا الشئ ليس فى صالحو، يارب كذا وكذا... ولو خضع لصوت الروح القدس داخمو، الذى يقنعو ربما بأف ىذ

" "وليكف ليس حسب إرادتى بؿ حسب إرادتؾ"، وىكذا لتكف مشيئتؾنجد ىذا الشخص ينيى صبلتو قائبًل   " 
ى المسيح فى بستاف جثسيمانى. فالروح القدس يعطى لمذى يصمى بطريقة صحيحة أف يسمـ إرادتو كامبًل صمَّ 

، ٛ:ٕٙب مشيئة اهلل. وىذا نسميو شفاعة الروح القدس )روهلل، بؿ أف تتفؽ إرادتو مع إرادة اهلل، فيطمب بحس
( فإذا كنت مسممًا األمر تمامًا هلل، فأنا مقبوؿ أماـ اهلل، أما لوكنت فى حالة تذمر، فأنا غير مقبوؿ أماـ ٕٚ

(. وقد نصمى ٕٓ:ٚاهلل، وىذا مايقوـ بو الروح القدس أنو يقنعنى فى الصبلة أف أسمـ األمر بالكامؿ هلل )أر
د مصمحتنا، ولذلؾ ال يستجيب اهلل، كما صمى بولس الرسوؿ ثبلث مرات ليشفى واهلل لـ يستجب ألنو ض

(. وىذا رأيناه فى مزامير داود النبى، الذى كاف ٜ-ٕٔ:ٚكوٕخاؼ عميو مف الكبرياء وبالتالى مف الضياع )
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ح إذ إستمع لصوت الروح فى بعض األحياف يبدأ المزمور بالشكوى ، ولكنو ينيى المزمور بالشكر والتسبي
 (.   ٖٔ)مزمور  يبتيج قمبي.."....إلى متى يا رب تنسانى القدس الذى يعطيو اإلطمئناف فيسبح " 

ومشيئة اهلل ىى خبلص نفوسنا، فكؿ مف يطمب طمبًا بو يخمص يعطيو لو اهلل. ونبلحظ أف السيد المسيح 
لؤلسؼ يكوف لساف حالنا كثيرًا ونحف نصمييا أف  . ولكفلتكف مشيئتؾ"عممنا فى الصبلة الربانية أف نقوؿ " 

يكوف فى قموبنا... لتكف مشيئتؾ إف كانت حسب مشيئتنا، لذلؾ نشتكى إف لـ يستجب اهلل ونتذمر ونقوؿ "اهلل 
(. ولكف الروح يعطينا ٛ:ٕٙ)رو ". لذلؾ يقوؿ بولس الرسوؿ"لسنا نعمـ ما نصمى ألجمو كما ينبغى"ال يسمعنا

نا( بما نطمبو وبما يتفؽ مع مشيئة اهلل. ويمكف أف نقوؿ أف اهلل يستجيب دائمًا، ونقوليا بثقة إقناع )= يشفع في
 حاالت ليذه اإلستجابة: ٖولكف ىناؾ 

 أف يستجيب فورًا. . أ
 أف يستجيب بعد فترة أى فى مؿء الزماف حينما يكوف الزماف مناسبًا والظروؼ مناسبة. . ب
 نا. أو فيو ضرر لنا. أف ال يستجيب إف كاف الطمب ضد خبلص نفوس . ت

(. فبل يقبؿ أف أطمب شيئًا مف اهلل وأنا أشؾ أف ٔٔ:ٕٗمف شروط إستجابة الصبلة أف تكوف بإيماف )مر .ٕ
 اهلل قادر عمى اإلستجابة أو أكوف فى حالة شؾ فى محبتو، وأنو فى محبتو البد وسيستجيب. 

فبولس فى أف أفقد خبلص نفسى ،  واإليماف ليس شرطا وحيدا لقبوؿ الصبلة ، فقد أطمب ما يكوف سببا .ٖ
الرسوؿ طمب مف اهلل ثبلث مرات أف يرفع عنو شوكة مرضو واهلل رفض فيؿ نشؾ فى قوة إيماف بولس 

 الرسوؿ . فاإليماف ىو أحد الشروط إلستجابة الصبلة وليس ىو الشرط الوحيد .
وىذه  "بالمسيح يسوع ربنا".( لذلؾ ننيى الصبلة الربانية قائميف ٗٔ:ٗٔأف تكوف الصبلة بإسـ يسوع )يو .ٗ

)راجع تفسير  وقوة عممو الخبلصى إذ أعاد لنا دالة البنوة لآلب تعنى الثقة فى قدرات المسيح البلنيائية
 . السابقة( ٖٔآية 

وىذا يعنى أف صبلة  (.ٖٕ، ٖ:ٕٕيؤ( وذلؾ بحفظ وصاياه )٘ٔ:ٚأف نكوف ثابتيف فى المسيح )يو .٘
ذبيحة االشرار مكرىة الرب وصبلة المستقيميف ىى مكرىة الرب " األشرار غير مقبولة أماـ اهلل بؿ

( ، فمف يحيا فى شره فيو ليس ثابتا فى المسيح فبل شركة لمنور مع الظممة ٛ:  ٘ٔ" )أـمرضاتو
 ( .ٗٔ:  ٙكوٕ)

( . ٘ٔ:  ٙفاهلل لف يغفر لنا ما لـ نغفر نحف أيضا لآلخريف )مت (.ٔٔ:ٕ٘أف نغفر لمف يسئ إلينا )مر .ٙ
 ف يقبؿ صبلة مف يكوف قمبو ممموءًا بالكراىية .اهلل ل

أف ال نطمب طمبة ال تتفؽ مع إسـ المسيح، أى تكوف الغاية مف الصبلة إشباع شيواتنا  .ٚ
 (.ٗ:ٖورغباتنا)يع

بؿ كمما يرتقى إنساف فى عبلقتو مع اهلل ال يطمب سوى مجد اهلل، وال يطمب ما لنفسو بقدر ما يطمب عف  .ٛ
 (.٘:ٙٔاآلخريف. )يع
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ْن ُكنَّا َنْعَمُم َأنَُّو َمْيَما َطَمْبَنا َيْسَمُع َلَنا، َنْعَمُم َأنَّ َلَنا الطِّْمَباِت الَِّتي َطَمْبَناَىا ِمْنوُ ٘ٔ" -:(٘ٔ) ةآي  " .َواِ 
مف يصمى لدرجة أنو يصمى بحسب مشيئة اهلل، أى خاضعًا تمامًا لصوت الروح القدس داخمو. البد أف تكوف لو 

 سيستجيب. ىذه الثقة ىى بدالة البنيف. ىذه الثقة أف اهلل
 

 ِإْن َرَأى َأَحٌد َأَخاُه ُيْخِطُئ َخِطيًَّة َلْيَسْت ِلْمَمْوِت، َيْطُمُب، َفُيْعِطيِو َحَياًة ِلمَِّذيَن ُيْخِطُئوَن َلْيَس ٙٔ" -:(ٙٔ) آية
 " ْطَمَب.ِلْمَمْوِت. ُتوَجُد َخِطيٌَّة ِلْمَمْوِت. َلْيَس أَلْجِل ىِذِه َأُقوُل َأْن يُ 

الموضوع ليس فى نوعية الخطية، بؿ فى العناد واإلصرار عمى إرتكاب الخطية. فحتى خطايا  = َخِطيٌَّة ِلْمَمْوتِ 
الزنا أو القتؿ ليا غفراف لو إستجاب اإلنساف لمروح القدس ولـ يقاوـ وقدـ توبة. واهلل ال يتدخؿ فى حرية أحد بؿ 

كف إف رفض وعاند يتركو. فحرية اإلنساف ىى التى تحدد ىؿ الخطية ىو يحاوؿ أف يقنعو أف يترؾ الخطية، ول
 لمموت أـ ال. 

واإلنساف حينما يفعؿ الخطية ألوؿ مرة يبكتو الروح القدس، ولكف إف قاوـ وعاند يعتاد عمييا وال يسمع لصوت 
الروح القدس(. فالقمب التجديؼ عمى  والروح القدس، بؿ يبدأ يتمذذ بالخطية بؿ يفتخر بيا )وىذا مايمكف أف نسمي

قد تقسى تمامًا رافضًا التوبة أو اإلستجابة لمروح القدس. ولمثؿ ىذا اإلنساف، ميما صمينا فبل فائدة فيو لف 
 يتوب. ىذه إذًا خطية لمموت. 

ير ى خطايا الضعؼ البشرى نظرًا لوجودنا فى الجسد. لكنو يجاىد ويريد أف يتغأ=  َلْيَسْت ِلْمَمْوتِ  خطية ُيْخِطئُ 
ويرضى اهلل. ىذا نطمب لو الغفراف ونصمى لو. ولعؿ ىذا إشارة لسر التوبة واإلعتراؼ وصبلة التحميؿ التى 

 يصمييا الكاىف عمى رأس المعترؼ. 
 أى غفراف يؤدى لمحياة األبدية.  =َيْطُمُب َفُيْعِطيِو َحَياًة 

 ونفيـ مف كممات الرسوؿ أف خطايا الموت ىى:
فساد المؤمنيف.اإلصرار عمى إنكار الم .ٔ والتى يكتب رسالتو بسببيا فمثؿ ىؤالء يفسدوف  سيح واليرطقة وا 

 اإليماف.
 ىذا ىو مضموف ىذه الرسالة . المصروف عمى خطايا الكراىية والبغضة.  .ٕ
فيؤالء الذيف أنكروا المسيح ىـ  ، (ٙخطايا إنكار المسيح ورفضو أشار ليا بولس الرسوؿ فى )عب .ٖ

ؤالء ال تستطيع ليـ الكنيسة أف تفعؿ أى شئ بؿ تتركيـ وال تصمى ألجميـ. األرض المعرضة لمحريؽ. ى
بعاد أذيتيـ عف الكنيسة.  ال تصمى لغفراف خطاياىـ، بؿ تصمى ليدايتيـ وا 

ونرى أف قساوة القمب ومياجمة ومقاومة الكنيسة ىى خطايا موت لذلؾ لـ يصمى بولس الرسوؿ   .ٗ
لمسيح لـ يصمى عف كؿ العالـ بؿ مف أعطاىـ لو اآلب (. والسيد ا٘ٔ، ٗ:ٗٔتىٕإلسكندر النحاس )
 ( والكنيسة ال تصمى عف المنتحريف ألنيـ أصروا عمى يأسيـ حتى النياية.ٚٔ:ٜأى المؤمنيف )يو

 
 " ُكلُّ ِإْثٍم ُىَو َخِطيٌَّة، َوُتوَجُد َخِطيٌَّة َلْيَسْت ِلْمَمْوِت.ٚٔ" -:(ٚٔ) آية
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)إذًا اإلثـ ىو تعدى عمى حؽ مف حقوؽ اهلل أو  ء اإلنساف عمى حؽ الغيرفى اليونانية تعنى إعتدا ِإْثمٍ كممة 
 . حقوؽ أى إنساف(

  ىى أف أفعؿ ما أريده أنا وليس ما يريده اهلل . تعنى مخالفة إرادة اهلل ووصاياه. = َخِطيَّةٌ  وكممة
يدؼ فمو مكافأة ، ومف . ومف يصيب ال "مف يخطئ اليدؼ وال يصيبو"فى اليونانية   = َخِطيَّةٌ  وأصؿ الكممة

 يفشؿ فى إصابة اليدؼ فبل مكافأة لو .
فاليدؼ الصحيح الذى يجب أف يكوف أماـ أعيننا ىو ماذا يريد اهلل  ، فى مجد اهلل فيدفنا ىو الحياة األبدية 

ف فعمنا يكوف اليدؼ صحيح  ونرث المجد فى السماء . ولكف إف   لنعممو ، أو ما ىى وصية اهلل لننفذىا ؟ وا 
 حياتو األبدية. المكافأة التى ىى ف يخالؼ إرادة اهلل يفقدفذنا إرادتنا ولـ نيتـ بوصايا اهلل نفقد المكافأة . فمن

فكؿ إعتداء عمى حؽ ببساطة ألف اهلل حيف أعطانا الوصية لـ يكف ىذا ليتحكـ فينا إنما ىو يعرؼ الصالح لنا . 
وىذا ما عبَّر ؼ عف المحبة الكاممة هلل ولئلخوة ىو خطية. الغير ىو خطية ألنيا تخالؼ إرادة اهلل. وكؿ إنحرا

( . ويصبح المعنى أف كؿ خطأ يفقدنى حياة ٖٕ:  ٖعنو بولس الرسوؿ "الجميع أخطأوا وأعوزىـ مجد اهلل" )رو
= كؿ مخالفة لوصايا اهلل تفقدنى المكافأة التى ىى  ىو خطية كل إثم المجد فى األبدية. وبيذا يصبح معنى

 لمجد .ميراث ا
 
يُر اَل يَ ٛٔ" -:(ٛٔ) آية  " َمسُُّو.َنْعَمُم َأنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن اهلِل اَل ُيْخِطُئ، َبِل اْلَمْوُلوُد ِمَن اهلِل َيْحَفُظ َنْفَسُو، َوالشّْرّْ

ذا ىنا بعد أية ( وفى المقدمة. لكف الرسوؿ يقوؿ ىٖسبؽ شرحيا فى إصحاح ) = ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن اهلِل اَل ُيْخِطئُ 
( ليكوف المعنى أف كؿ مف ولد مف اهلل لف يكوف قاسى القمب معاند رافض لمتوبة وبيذا يخطئ خطية ٙٔ)

َيْحَفُظ بف هلل إف سقط يقوـ سريعًا ويتوب. ولكف الرسوؿ يطمب مف أوالد اهلل أف كؿ واحد إلمموت، لكف مف ىو 
يُر اَل َيَمسُُّو  ستطيع أف يجرى معو إتصااًل مف أى نوع. وراجع قصة القديسة يوستينة فى أى ال ي =َنْفَسُو، َوالشّْرّْ

تاريخ الكنيسة، فيذه القديسة حاوؿ الشياطيف التى كاف يرسميا الكاىف الوثنى أف تدخؿ بيتيا لغوايتيا، فمـ تستطع 
فى المحظة التى الشياطيف دخوؿ بيتيا ألنيا كانت تصمى. فمف ىو ثابت فى أبيو ال يقدر عميو الشيطاف، ولكف 

فييا ينسى بنوتو هلل وينحرؼ قميبُل عف أبيو يسقط. لذلؾ يطمب الرسوؿ ىنا مف كؿ مولود مف اهلل أف يحفظ نفسو  
 أى يحاوؿ أف يظؿ دائمًا ممتصقًا باهلل. ولنذكر سقطة داود. 

ظ نفسو )يجاىد( ية : كؿ مف ولد مف اهلل ال يخطئ )خطية لمموت(. بؿ المولود مف اهلل يحفويكوف معنى اآل
ية أتت ىنا بعد أف قاؿ أف ىناؾ خطية لمموت حتى ال والشرير ال يمسو )فالذى فينا كأوالد هلل أعظـ(. ىذه اآل

يرتعب السامعيف، فيو ىنا يعطى طمأنينة أف كؿ مف يريد الثبات ويجاىد، ال سمطاف لمشيطاف عميو ولف يمسو. 
 ب القاسى فمف يحركو تخويؼ ولف يطمئنو كبلـ الرسوؿ ىنا.ىذه الطمأنينة لمف تحرؾ قمبو وخاؼ، أما القم

 
يرِ ٜٔ" -:(ٜٔ) آية  " .َنْعَمُم َأنََّنا َنْحُن ِمَن اهلِل، َواْلَعاَلَم ُكمَُّو َقْد ُوِضَع ِفي الشّْرّْ

 مولوديف منو.      = َنْحُن ِمَن اهللِ 
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 ذيف أحبوا العالـ وتعمقوا بو. ليس كؿ الناس بؿ الالمقصود بكممة العالـ  =واْلَعاَلَم ُكمَُّو 
يرِ   أى تحت سمطاف الشيطاف الشرير.     = َقْد ُوِضَع ِفي الشّْرّْ

غرائو. فالشيطاف يزيؼ   فكما يعيش أوالد اهلل فى دائرة قوة اهلل فتحفظيـ، يعيش أوالد العالـ فى دائرة قوة الشرير وا 
تباعو؟ بأف يصور ليـ العالـ أكيؼ يضمؿ الشيطاف تباعو ويضمميـ فيسقطوا فيستعبدىـ. و أكؿ ما ىو حؽ ويغوى 

 . والعالـ ممئ بالخطايا.، ويخفى عنيـ األالـ والحزف نتيجة لمخطية والخطية أنيا متعة ولذة وىدؼ يسعوف وراءه
 
ِفي اْلَحقّْ ِفي اْبِنِو َيُسوَع َوَنْعَمُم َأنَّ اْبَن اهلِل َقْد َجاَء َوَأْعَطاَنا َبِصيَرًة ِلَنْعِرَف اْلَحقَّ. َوَنْحُن ٕٓ" -:(ٕٓ) آية

  " اْلَمِسيِح. ىَذا ُىَو اإِللُو اْلَحقُّ َواْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.
= ية السابقة رأينا العالـ قد وضع فى الشرير، والشيطاف يضمؿ الناس، ولكف ما موقفنا نحف أوالد اهلل فى اآل

(. وأيضًا ٖ:ٛ+ فى ٔ:ٕأوالده بصيرة بيا يدركوف تفاىة العالـ )جااهلل أعطى  =َأْعَطاَنا َبِصيَرًة ِلَنْعِرَف اْلَحقَّ 
(. ومف ىذه األيات ٕٔ -ٕ:ٜكؤيعطييـ بصيرة فتنفتح عيونيـ ويدركوف األمجاد المعدة ليـ فى السماويات )

ية فى مقابؿ األخيرة مف كورنثوس نفيـ أف ىذه البصيرة تكوف بالروح القدس المعطى لنا. والحؽ فى ىذه اآل
َنْحُن ِفي (. ونحف تكوف لنا ىذه البصيرة إف ثبتنا فى المسيح = ٔ:ٕ(. فالعالـ ىو الباطؿ )جأٜية )آعالـ فى ال

(. وثباتنا فى ٗٔ:ٙفالمسيح ىو الحؽ )يو = ِفي اْبِنِو َيُسوَع اْلَمِسيحِ )ندرؾ الحؽ ونميز بينو وبيف الباطؿ( اْلَحقّْ 
(. فثباتنا فى المسيح ىو ثبات لنا فى ٙٔ:ٖٔوالذى يرشد لمحؽ )يو المسيح يمؤلنا مف الروح القدس، روح الحؽ،

الحؽ. وثباتنا فى المسيح يأتى عف طريؽ حفظ وصاياه. يعطينا اإلمتبلء مف الروح الذى يفتح بصيرتنا فنعرؼ 
 المسيح وعممو ومحبتو وما أعطاه لنا، وما أعده لنا فى السماء، وىذا يجعمنا نحتقر العالـ الباطؿ. 

بدأ الرسوؿ رسالتو بأف المسيح ىو كممة الحياة وبظيوره أظيرت الحياة  = ُىَو اإِللُو اْلَحقُّ َواْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ  ىَذا
(. وىنا يسميو الحياة األبدية. وبيذا تتفؽ بداية الرسالة ونيايتيا. وبيذا يمخص الرسوؿ رسالتو فى ٕ، ٔ:ٔيؤ)

ا معرفة اإللو الحؽ الذى ال يعرفو عبدة األوثاف وال اليراطقة. وأعطانا أف أف إبف اهلل قد أتى إلى العالـ وأعطان
بدية، ويحيا فى محبة، ويغمب العالـ فبل ينجذب لشيواتو. أنكوف فيو باإليماف. ومف يؤمف بو تكوف لو حياة 

، فيثبت فيو مؤمنًا أنو مصدر حياتو، فالمؤمف يفتح اهلل بصيرتو فيعرؼ أف الرب يسوع ىو كؿ الحؽ ويشبع بو 
 ( ٕٖ: ٛ) يو   تعرفون الحق والحق يحرركمبأف يطيع وصاياه وال يريد أف يفارقو. 

 
 " َأيَُّيا اأَلْواَلُد اْحَفُظوا َأْنُفَسُكْم ِمَن اأَلْصَناِم. آِميَن.ٕٔ" -:(ٕٔ) آية

 أف تتعمقوا باألصناـ فأوالد اهلل ال يعطوف أى ال يميؽ كأوالد هلل =ايَُّيا اأَلْواَلُد  اْحَفُظوا َأْنُفَسُكْم ِمَن اأَلْصَناِم.
قموبيـ ألحد سوى اهلل الذى فداىـ وأعطاىـ حياة أبدية. وقولو إحفظوا أنفسكـ يعنى ال تقبموا شيئًا أو أحدًا يحتؿ 

 مكاف اهلل فى قموبكـ. 
الرسوؿ أف الطمع ولكف ماىى األصناـ؟ قد تكوف األوثاف التى عبدىا قديمًا عباد األوثاف. ولكف تكرار بولس 

( تجعمنا نمتد فى فيمنا لؤلصناـ بأنيا تكوف الطمع أو شيوة الزنا أو الممذات ٖ:٘+ كو ٘:٘عبادة أوثاف )أؼ
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( ، وىذا ما قاؿ ٚٔ – ٘ٔ:  ٕ+  ٜٔ:  ٘)العالم... وىذا ما يسميو القديس يوحنا...  المختمفة والماؿ والذات
. أى يجب أف ال نضع شيئًا فى قموبنا غير اهلل، ويكوف ( ٗ:  ٗععنو القديس يعقوب محبة العالـ عداوة هلل )ي

 اهلل فقط ىو كؿ شئ فى حياتى. 
فاألصناـ عمومًا ىى أدوات عبادة الشيطاف. والشيطاف عرض عمى السيد المسيح كؿ ما فى العالـ مف ممالؾ 

 .عمى أف يسجد لو
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 رسالة يوحنا األولي
 عودة لمجدول لرسالة()أهمية المحبة عند القديس يوحنا وخط ا 

 

 أىمية المحبة عند القديس يوحنا الحبيب وخط الرسالة
 

 بل وفى المسيحية أىمية المحبة عند القديس يوحنا الحبيب -أواًل : 
 

 المحبة ىى طبيعة اهلل، فاهلل محبة:
( وىو بذؿ ٘ٔ:ٖٔ." )يوا أن يضع أحد نفسو ألجل أحبائوليس ألحد حب أعظم من ىذاهلل مف محبتو قيؿ عنو: "

 نفسو عنا مأكبًل حقًا ومشربًا حقًا ليعطينا حياتو.
 

ال إال يجد لذتو ، ولقد خمؽ آدـ عمى صورتو، لذلؾ كاف آدـ ممموءًا محبة ألف اهلل محبة ، وكانت محبة آدـ كميا هلل 
وبسبب ىذه المحبة فى قمب آدـ هلل ، ومحبة   (ٖٓ: ٛبنى آدـ )أـ في اهلل ألنو عمى صورة اهلل ، واهلل يقوؿ لذاتى مع

ْدف كممة عبرية تعنى فرح وبيجة. فآدـ عاش فى فرح بسبب ىذه المحبة وعَ  ْدفْ اهلل آلدـ كاف فى جنة إسميا عَ 
ت محبة آدـ المتبادلة مع اهلل . ولما سقط آدـ قيؿ أف الرب اإللو أخرجو مف جنة عْدف، والمعنى أنو حيف إىتزت وقم  

ف آدـ ىو الذى إختبأ مف اهلل بسبب سقوطو ، فبدأت المحبة تفتر وتقؿ . أهلل فقد الفرح ودخؿ الحزف إلى العالـ، وكاف 
ومف ىذا نفيـ أف الفرح ناشىء عف محبة اهلل، ىذا ىو الفرح الحقيقى أما العالـ فبل يعطى فرح بؿ يعطى ممذات. 

 يخطىء اإلنساف ويسمييا فرح.
 :الحسية بين الفرح الحقيقى والمذةالفرق 
 المذة مؤقتة والخطية كنور البرؽ، أما الفرح فدائـ كنور الشمس. .ٔ
المذة ال يمكف أف تنتصر عمى األلـ الخارجى أما الفرح فيو ينتصر، لذلؾ أقدـ الشيداء عمى الموت فى فرح  .ٕ

هلل ال يقدر حزف أو ضيؽ فى غير خائفيف مف الموت بسبب الفرح الذي فى داخميـ، والفرح الذى يعطيو ا
تحب الرب إليك من ( وبسبب ىذا قاؿ الكتاب  "ٙٔ:ٕٕالعالـ أف ينزعو منا، وىذا ىو وعد السيد المسيح )يو

( واهلل طمب ىذا ليضمف لنا الفرح وليس ألنو محتاج ٙ:٘." )تثكل قمبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك
 لمحبة أحد.

 عطية مف اهلل .المذة ىى عطية الجسد بينما الفرح ىو  .ٖ
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نسكاب الروح القدس عمى المعمديف، والروح يسكب محبة اهلل فى  ولما فقد اإلنساف الجنة فقد الفرح، فكاف الفداء وا 
محبة .. (. وبالتالى يعيد الفرح فنستعيد الحالة الفردوسية األولى لذلؾ نجد أف ثمار الروح القدس ىى ٘:٘قموبنا )رو

بؿ كما رأينا فالفرح ناشىء عف المحبة، ولكف لنبلحظ أف الفرح ليس إفتعااًل، نحف ال .. والترتيب ليس عشوائى  فرح
)فالعالـ ممىء بالضيقات، والحزف الذى  ن عندكم حزناآلنصنع الفرح بؿ ىو عطية مف اهلل. فالسيد المسيح يقوؿ: "

اننا إلى فرح وتعزيات(." )ىو يحوؿ أحز  ولكن أراكم فتفرح قموبكمبحسب قمب اهلل ىو أف نحزف عمى خطايانا( 
 (ٙٔ:ٕٕ)يو

 ر سؤاؿ ىاـ... اولكف يث
 إذا كاف اهلل ىو مصدر كؿ محبة فى العالـ فمماذا يوصى اهلل بالمحبة. لماذا ىى وصية بينما ىى عطية؟!

 
أحبوا (.. ٖٔ:ٖٗ.. )يووصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً .. تحب الرب إليكلماذا وصايا مثؿ: 

 . لماذا الوصية وىو الذى يعطى المحبة؟(ٗٗ: ٘)مت  أعدائكم
 

 يوجد نوعان من المحبة:
إن نسيت ضة ألف تضيع. يقوؿ "كمحبة األـ إلبنيا والزوج لزوجتو.. إلخ. و ىذه المحبة ُمعرَّ  محبة طبيعية: .ٔ

نساف ( إذًا مف الممكف أف تتغير المحبة الطبيعية بؿ وتضيع. وىذه تنتمى لئلٜٗ:٘ٔ" )أشاألم رضيعيا
ألنو إن أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر العتيؽ. لذلؾ فيى ليست مبررًا لدخوؿ إنساف لمسماء. فالسيد يقوؿ: "

 (٘:ٙٗ.")متلكم .أليس العشارون أيضًا يفعمون ذلك
إن كان أحد فى المسيح فيو وىذه تنتمى لمخميقة الجديدة. ىذه التى قيؿ عنيا " محبة ىى عطية من اهلل: .ٕ

بل بمقتضى رحمتو ( وىذه الخميقة الجديدة ىى ثمار الفداء وعمؿ الروح القدس. "٘:ٚٔكوٕ." )خميقة جديدة
: ٖ. )تىخمصنا بغسل الميالد الثانى وتجديد الروح القدس الذى سكبو بغنى عمينا بيسوع المسيح مخمصنا

ألنو فى " (. وىذه الخميقة ىى التى تخمصٕٕ:  ٘( ولذلؾ فمف ثمار الروح القدس المحبة.. )غؿٙ، ٘
ص مِّ خَ ( وىذه الخميقة تُ ٙ:٘ٔ." )غؿالمسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئًا وال الغرلة بل الخميقة الجديدة

( وعبلمة الثبات فى المسيح أف ٔٔ:ٕ٘( والمسيح حياة )يو٘ٔ:ٗألنيا فى المسيح، ثابتة فى المسيح )يو
ة أبدية، فالمسيح أيضًا الذى نثبت فيو ىو (. وثمار ىذه المحبة حياٗ:ٙٔيؤتكوف لنا محبة، فاهلل محبة )

( ٘:ٗٗ." )متأحبوا أعدائكمحياة. وعبلمة أف لنا ىذا النوع مف المحبة أف نحب حتى أعدائنا. لذلؾ فوصية "
ىى ليست فى إمكانية البشر الذيف مازاؿ ليـ الطبيعة القديمة العتيقة، بؿ لمف ليـ الخميقة الجديدة. لذلؾ يقوؿ 

)الخميقة  إلى الحياة)اإلنساف العتيؽ(  نحن نعمم أننا قد إنتقمنا من الموترسالتو األولى " يوحنا فىالقديس 
فى الموت. كل من  يبقَ )مازاؿ فى حالة اإلنساف العتيؽ(  ألننا نحب األخوة. من ال يحب أخاهالجديدة( 

 (.٘ٔ، ٗٔ: ٖيو ٔ." )نفسو ىو( )يبغض أخاه فيو قاتل نفس
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 (٘ٔ:ٜ.")يوكما أحبنى اآلب كذلك أحببتكم أنا. إثبتوا فى محبتى: "وراجع قوؿ السيد المسيح
 

 كما أحبنى اآلب 
( أو أف اإلبف ٘:ٕٓاآلب واإلبف ليسا شخصيف منفصميف كؿ منيما يحب اآلخر وحينما ُيقاؿ اآلب يحب اإلبف )يو

حبة التى ىى طبيعة اهلل. ( فيذا ليس إنفصاؿ بؿ ىذا تعبير عف الوحدة بينيما ولكف بمغة المٖٔ:ٖٔيحب اآلب )يو
 (. والمعنى أنيما واحد بالمحبة.ٓٔ:ٖٛ( + )يوٗٔ:ٓٔ" )يوأنا فى اآلب واآلب فىَّ وىذه مثؿ "

 
 كذلك أحببتكم أنا

بالمحبة. واإلبف يحبنا إلى المنتيى  بالمحبة ىكذا أثبت فيكـ وتثبتوف فىَّ  = كما أنا فى اآلب واآلب فىَّ  كذلك
ويثبت فيو المسيح ، محبة أى صارت لو الطبيعة الجديدة فيو يثُبت فى المسيح بالمحبة (. ومف لو طبيعة الٖٔ:ٔ)يو

إن بالمحبة فتكوف لو حياة أبدية وينتقؿ مف الموت إلى الحياة. أضؼ ليذا ما قالو السيد المسيح عمف يحفظ الوصايا "
 .( ٘ٔ:ٓٔ" )يوحفظتم وصاياى تثبتون فى محبتى كما إنى أنا حفظت وصايا أبى وأثبت فى محبتو

(. ولذلؾ فالمسيح يحفظ وصايا اآلب ألنو يحب اآلب كما سبؽ وقمنا. ٗٔ:ٖٕفحفظ الوصايا ىو عبلمة المحبة )يو
أو أف األدؽ أف نقوؿ أف معنى أف المسيح يحفظ وصايا اآلب أنو واحد مع اآلب بالمحبة ، وبالتالى فإرادة اآلب ىى 

ى نفسيا ما ينفذه اإلبف فيما واحد لكف اآلب يريد واإلبف ينفذ. وبالنسبة لنا يضا . فوصايا اآلب ىأبف نفسيا إرادة اإل
 -ف ىناؾ شرطيف اساسييف لنثبت فى المسيح فتكوف لنا حياة:أنفيـ 
 ف نحفظ الوصاياأ( ٕف نثبت فى المحبة                  أ( ٔ
 

 إثبتوا فى محبتى
ى الخميقة الجديدة، لكف حتى نحافظ عمى ىذه المحبة )وىى لقد صارت لنا طبيعة المحبة كثمرة طبيعية لحصولنا عم

والجياد ىو التغصب عمى عمؿ  ، نعمة أى عطية مجانية أخذناىا كثمرة لمفداء مف الروح القدس( ينبغى لنا أف نجاىد
 (  . ٔٔ:ٕٔالصالح )مت

 
 (٘:ٗٗئون إليكم")متمثال: "أحبوا أعداءكم، باركوا العنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صموا ألجل الذين يسي

= ىذه نعمة أى عطية مجانية مف اهلل، كثمرة مف ثمار الروح القدس الذى سكف فينا وجدد طبيعتنا بعد  أحبوا أعداءكم
 الفداء. وىذه المحبة ىى عبلمة الخميقة الجديدة التى ليا حياة أبدية.

الو اآلباء أف النعمة ىى عطية مجانية ولكف كؿ نعمة تحتاج ألف نجاىد حتى نحافظ عمييا أو نكتسبيا وىذا ما ق
 لمف يستحقيا . لكنيا ال تعطى إالّ 

 
 فما ىو الجياد المطموب حتى نحافظ عمى ىذه المحبة؟
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" باركوا وال تمعنوا" أف تتكمموا  حسنًا عمى أعدائكـ الذيف يمعنوكـ. أنفسكـ بواصِ غْ إ= أى  باركوا العنيكم (ٔ
وىذا فى إمكانى كإنساف أف أغصب نفسى عميو .  يكرىونكـ.( أى تكمموا حسنًا حتى عمى مف ٕٔ:ٗٔ)رو

 وىذا ىو الجياد المطموب .
 ، = أى إغصبوا أنفسكـ عمى أف تقدموا خدمات ألعدائكـ )الذيف يعادونكـ ويبغضونكـ أحسنوا إلى مبغضيكم (ٕ

ن محبتو ن اهلل بيَّ ولكال نبغض أحد( وال تقولوا أنيـ ال يستحقوف، تشبيوا بمسيحكـ الذى قيؿ عنو: " نحف ألننا
 . وىذا الجياد المطموب فى إمكاننا. (٘:ٛ" )رولنا ألنو ونحن بعُد خطاة مات المسيح ألجمنا

وىذا الجياد ىو فى أى إغصبوا أنفسكـ أف تصموا ليـ طالبيف ليـ الخير.  صموا ألجل الذين يسيئون إليكم = (ٖ
 إمكاف البشر .

ف جاىدتـ ىكذا تنسكب النعمة فيكـ وتجدوف   أنفسكـ غير قادريف أف تكرىوا أعدائكـ وال أى أحد.وا 
 مثال آخر كيف نحب اهلل؟ 

الروح  القدس ىو الذى يسكب محبة اهلل فكيف نحب اهلل؟ لقد رأينا أنو بالتغصب أى الجياد يعطينا اهلل محبة القريب. 
 (٘:٘فى قموبنا )رو

 .بالروح عمينا أف نجاىد إذًا لكي نمتمئ مف المحبة عمينا أف نمتمئ بالروح، ولكي نمتمئ
 

 ولماذا الجياد؟
( "عندي عميؾ أنؾ تركت محبتؾ األولى. فأذكر مف أيف سقطت وتب ٘، ٗ: ٕيقوؿ السيد لمبلؾ كنيسة أفسس )رؤ

اّل فإني آتيؾ عف قريب وأزحزح منارتؾ ..".   واعمؿ األعماؿ األولى وا 
 فمماذا يعاقبو ألف محبتو صارت أقؿ؟ فإف كاف اهلل قد أعطاه المحبة ألنو ىو وحده مصدر المحبة، 

 اإلجابة الوحيدة أنو َقصَّر في جياده وتكاسؿ.
 

 وكيف نمتمىء من الروح القدس؟ وما ىو اإلمتالء؟
" يا إبنى إعطنى قمبكاإلمتبلء ببساطة ىو أف ال ينقسـ القمب بيف محبة اهلل وأى محبة أخرى ولذلؾ طمب اهلل "

 (.ٖٕ:ٕٙ)أـ
هلل فى القمب إزداد الفرح الحقيقى، لذلؾ يطمب الكتاب أف نحب اهلل مف كؿ القمب حتى نمتمىء وكمما إزدادت محبة ا

 فرحًا.
 

 إذًا كيف نمتمىء من الروح القدس؟
 (ٔٔ:ٖٔ" )لوُيعطى الروح القدس لمذين يسألونويقوؿ السيد المسيح "

تسابيح وأغانى روحية مترنمين ومرتمين مكممين بعضكم بعضًا بمزامير و ويقوؿ بولس الرسوؿ إمتمئوا بالروح.. كيؼ؟ 
(. أى أف الجياد المطموب بأف نبدأ بالتغصب فى تسبيح اهلل ٕٔ-٘:ٛٔ)أؼ فى قموبكم لمرب.. شاكرين.. خاضعين..
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يبدأ اإلمتبلء فيبدأ الحب و  ،(. ومف يطمب يستجيب لو اهلل ٛ-ٛٔ:ٔوفى المجاجة فى طمب اإلمتبلء بالروح القدس )لو
رح ومف ثـ يصبح التسبيح ليس بالتغصب ولكف تعبيرًا عف حالة الفرح الداخمى، وىذا ىو الوضع فى ومف ثـ يبدأ الف

السماء فمغة السماء ىى التسبيح ولكف ليس كواجب أو فرض أو تغصب ولكف تعبيرًا عف حالة الفرح والمجد التى 
خميقة الجديدة التى يخمقيا فينا الروح وكؿ ىذا ينتمى إلى الطبيعة أو ال ، سنكوف فييا وىذا ما نتذوؽ عربونو ىنا

 القدس.
 

 وشرح اإلصحاح( ٕٔ)راجع يوعالمات المحبة كما حددىا السيد المسيح لبطرس 
 = خدمة شعب اهلل عبلمة محبتنا لممسيح. إرعى غنمى (ٔ
= فكؿ ما يسمح بو المسيح ىو لخبلص نفسى، وىو الذى يقودنى فى طريؽ  إقبل الصميب الذى أسمح بو (ٕ

 فيؿ أعرؼ أنا طريؽ السماء لكى أصؿ ليا. إذًا لماذا التذمر واإلعتراض عمى أحكاـ اهلل.السماء، 
= فكؿ إنساف مختمؼ عف اآلخر، والمسيح يعرؼ كفاحص القموب ال تقارن ما يحدث لك مع اآلخرين  (ٖ

و، والكمى كيؼ يشفى طبيعتنا الساقطة المريضة لنصؿ لمسماء، فمماذا تقارف نفسؾ مع غيرؾ وأنت لست ى
 وىو ليس أنت. )بطرس ليس مثؿ يوحنا(

 
 اهلل محبة.إثبتوا فىَّ 

إذا أصاب إنساف عادى تجربة شديدة، جرت العادة أف يصرخ مشتكيًا فى جيؿ "لماذا تفعؿ بى ىذا يا رب" وىذا خطأ 
 كبير:
مسيح ثابت ىذا. فأنا قد فصمت نفسى عف المسيح بينما أف ال {أنا} تفعؿ بى   {أنت}إذا قمنا لممسيح لماذا  (ٔ

( وأعضاءنا ىى أعضاءه ٘:ٖٓ" )أؼألننا أعضاء جسده من لحمو ومن عظامو، بؿ أنا جسده "فىَّ 
(. لذلؾ فمف يقوؿ ىذا فقد حكـ عمى نفسو بالموت إذ فصؿ نفسو عف المسيح بينما بولس ٙ:٘ٔكؤ)

 (.ٕ:ٕٓ(+)غبلٔ:ٕٔ" )فىلى الحياة ىى المسيحالرسوؿ يقوؿ"
حبنى فعبًل ، فإنو يعتبر ىذا جرح كبير سببتو لو . فما بالؾ ونحف نشكؾ فى إذا شككت فى محبة إنساف ي (ٕ

 محبة اهلل تجاىنا بينما اهلل محبة.
إذا قمت لماذا يا رب تفعؿ ذلؾ، فأنا أنسب لو الخطأ. واهلل كمىِّ الحكمة ال يخطىء بؿ كصانع الخيرات فإف  (ٖ

 (ٛ:ٕٛتعمؿ معًا لمخير لمذيف يحبوف اهلل" )روكؿ ما يسمح بو ىو لخبلص نفوسنا، وىذا معنى "كؿ األشياء 
 
 

 العالـ وال األشياء التى فى العالـ. إف أحب أحد العالـ فميست فيو محبة اآلب. ألف كؿ ما فى العالـ  ال تحبوا
 (ٚٔ-ٕ:٘ٔيؤوالعالـ يمضى وشيوتو ) شيوة الجسد وشيوة العيوف وتعظـ المعيشة ليس مف اآلب بؿ مف العالـ .

. 
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 (ٗ:ٗالـ عداوة هلل .. )يعمحبة الع . 
 (ٙ:٘تحب الرب إليؾ مف كؿ قمبؾ.. )تث . 
 

 لماذا محبة العالم عداوة هلل ؟ ىل اهلل يكره العالم؟!
(، فالطبيعة خميقة اهلل وىى تسبحو بمعنى أنيا تشيد ٔ:ٖٔقطعًا ال. فاهلل ىو الذى خمؽ العالـ ووجده حسف جدًا )تؾ

 (ٔ:ٕٓبأنو خالؽ حمو قدير )رو
قطعًا ال. فاهلل ىو الذى خمؽ  ؟فيل اهلل يكره الجسد( ٛ:ٚ( + )رؤٕ-٘:ٙٔكتاب أيضًا يياجـ الجسد )غبلبؿ ال

( ولكف حتى نفيـ ىذا القوؿ فميس ٖ:ٙٔتىٔ" )اهلل ظير فى الجسدالجسد. بؿ أف إبنو تجسد آخذًا جسدًا كجسدنا.. "
د أعضاء جسدنا .. والحظ.. حينما سقط آدـ وحواء المقصود بالعالـ الطبيعة التى خمقيا اهلل وليس المقصود بالجس

عريانين ( بعد أف كانا حاؿ براءتيما األولى "ٖ:ٚ)تؾ فإنفتحت أعينيما وعمما أنيما عريانين"قاؿ الكتاب مباشرة "
(. فما معنى أنيما عمما أنيما عريانيف؟ ببساطة شديدة فيذا معنى ميذب كعادة الكتاب ٕ:ٕ٘" )تؾوىما ال يخجالن

كل ما فى دس لمتعبير عف إنشغاؿ آدـ وحواء بشيوة األجساد عف حب اهلل. لذلؾ يحذر يوحنا فى ىذه الرسالة "المق
." بؿ تسمؿ لئلنساف بعد ذلؾ محبة الماؿ والذات والمراكز والمناصب والعظمة وتعظـ المعيشة .. العالم شيوة الجسد.

 .العالم وىذا ما يسميو الكتاب 
محبة اهلل. لـ تعد الشيوة مقدسة أى مخصصة هلل، ففقد اإلنساف الفرح، وعاش فى الحزف وكؿ ىذا شَغؿ الناس عف 

لذلؾ إعتبر الكتاب أف محبة العالـ ىى عداوة هلل فيى شغمت اإلنساف عف اهلل، وعاش اإلنساف فى حزف وىذا ضد 
أف يكوف وسيمة فأصبح ىدفًا بينما  إرادة اهلل. لذلؾ يطمب الكتاب أف نحب اهلل لنفرح. الخطأ أف العالـ تحوؿ بداًل مف

( أما المقصود بالجسد فيو شيوات الجسد الخاطئة التى تميؿ ٔٔ:ٖٙأف اليدؼ يجب أف يكوف اهلل نفسو )رو
 (ٖ:٘( + )كؤٕ-٘:ٙٔلمشر)غبل

 ولنبلحظ أف ما يكوف ىدفًا لي فيو يستعبدني، لذلؾ فمو كاف ىدؼ أحد ىو شيوتو أو محبتو لمماؿ فإف ىذا يستعبده
(. واهلل يريدنا أف نفرح وال ُنستعبد. أما لو كاف اهلل ىو ىدؼ إنساف فيو يحرره بالحقيقة. ٕٗ: ٙويصير لو سيدًا )مت

 لذلؾ فمف يستعبده العالـ بشيواتو أو بأموالو.. إلخ، يصبح العالـ منافسًا هلل، لذلؾ فمحبة العالـ عداوة هلل.
 

 اــــــــــــة واألنـــــــــــالمحب
 

نا في محبة المسيح محبة باذلة أخمى فييا ذاتو وأتى لَيخدـ ال لُيخَدـ ويبذؿ نفسو غاسبًل أرجؿ تبلميذه وباذاًل جسده رأي
مأكبًل حقًا. لذلؾ فالمحبة المطموبة ىي عمى نفس النمط، أي نترؾ األنا ونبذؿ أنفسنا طالبيف ما ىو هلل ال ما ُيرضى 

 شيواتنا وما ُيرضى األنا. 
 ا نفيـ اآليات اآلتية:وفي ضوء ىذ

 (، ٖٚ: ٓٔ" )متمن أحب أبًا أو أمًا أكثر مني فال يستحقني"
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 (.ٕٙ: ٗٔ.." )لو  إن كان أحد يأتي إلّى وال يبغض أباه وأمو .. حتى نفسو"
 ( .ٕٚ:  ٗٔ" )لوومن ال يحمل صميبو ويأتى ورائى فال يقدر أن يكون لى تمميذاً "

ميب ، ألـ يحممو ىو بدال عنا ؟ ولماذا الصميب عبلمة محبتنا هلل كما قاؿ فمماذا يطمب المسيح منا أف نحمؿ الص
 ( ؟ٕٔالرب لبطرس )يو 

 ىؿ اهلل يطمب منا أف نبغض آبائنا أو أنفسنا؟!و 
 ما ىو تعريؼ الصميب ؟  الصميب كما يراه المسيح ىو محبة باذلة حتى آخر نقطة دـ .

 ىذه ىى مدرســـــــــــة المسيـح
 يكوف تمميذا فى ىذه المدرسة فميتتممذ فييا وليتعمـ البذؿ أى الصميب . *ومف أراد أف

*المحبة الباذلة ىذه ىى أعمى درجات المحبة وىذا ما فعمو الشيداء فوضعتيـ الكنيسة فى أعمى الدرجات ، فمحبتيـ 
 شابيت محبة المسيح ف صاروا تبلميذ فى مدرسة المسيح .

ا فيو أنكر وشتـ ، فالمسيح مف محبتو لبطرس أراد أف يشفى محبتو ليرتفع *وبطرس ألف محبتو كانت أقؿ مف يوحن
لمستوى يوحنا ، فالمسيح يحب بطرس كما يحب يوحنا . لذلؾ يقوؿ لو إقبؿ المدرسة مدرسة البذؿ ، مدرسة الصميب 

 لتصؿ ألعمى درجة فى السماء .
  -ميمو فى :فيذا ضد تع يطمب منا أف نبغض آبائنا أو أنفسنا؟!قطعا ال اهلل و 

 (.ٕٔ: ٕٓوصية أكـر أباؾ وأمؾ .." )خر (ٔ
 (.ٖٓ-ٕٛ: ٘فإنو لـ يبغض أحد جسده قط بؿ يقوتو ويربيو كما الرب أيضًا لمكنيسة.." )أؼ (ٕ
الجسد وزنة ومف ييمؿ في صحة جسده يخسر وزنة وقد يؤدي بو ىذا إلى أف ُيمقى في الظممة الخارجية  (ٖ

 (.ٖٓ: ٕ٘)مت
 

 ولكن المقصود ىو:
( "وأحب أيضًا راحيؿ أكثر مف ليئة" مع ٖٓ: ٜٕبغض" قد تترجـ في العبرية "يحب أقؿ". وقارف تؾ)كممة "ي (ٔ

( "إذا كاف لرجؿ إمرأتاف إحداىما ٘ٔ: ٕٔ( " ورأى الرب أف ليئة مكروىة.." وأيضًا )تثٖٔ: ٜٕ)تؾ 
 محبوبة واألخرى مكروىة.."

لو أو ليذا الشخص وتقؿ محبتو هلل أو مف يحب نفسو أو شخص آخر مثؿ أبيو أو أمو .. وحدث مكروه  (ٕ
( بؿ قد ٖٔ: ٓٔكؤ+  ٙ: ٕيتصادـ مع اهلل فيخسر فرحو والتعزيات السماوية التي يعطييا اهلل لممتألـ )نش

، والكتاب يقوؿ "بدوف إيماف ال  يخسر حياتو األبدية، إذ انو ما عاد يرضي اهلل بإيمانو الضعيؼ أو المعدـو
: ٕاإليماف ليس ىو إيماف بأف اهلل موجود، فالشياطيف تؤمف بيذا وتقشعر )يع(. و ٙ: ٔٔيمكف إرضاؤه" )عب

(، ولكف اإليماف الذي يفرح قمب اهلل ىو إيماننا بأنو صانع خيرات، وأف ما نعترض عميو ىو لمخير حتى ٜٔ
ف لـ نفيـ )يو تفسير لكؿ (. واهلل غير ُممـز بتقديـ ٕٛ: ٛ( "فكؿ األشياء تعمؿ معًا لمخير .." )روٚٔ: ٖٔوا 

 (.ٔ: ٔٔعمؿ يعممو، فاإليماف ىو الثقة بما ُيرجى واإليقاف بأمور ال ُترى )عب
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مشكمة أف نحب أنفسنا أو مف لنا أكثر مف اهلل ىي "األنا". وىذه األنا ىي سبب أي خطية. فالخطية تحدث  (ٖ
فيذا ما يشير إليو  ،  فقطحينما أسعى وراء ما أريده أنا وليس ما يريده اهلل. أما مف يسعى وراء ما يريده اهلل

أي مف لو ىدؼ واحد بقمبو. فمف  Single Heartedالكتاب بما يسمى البساطة والتى تعنى باإلنجميزية 
يسعى وراء األنا يتقوقع حوؿ نفسو ويغتـ ويفقد فرحو ووعيو بالسماء، وىذا ما حدث مع زكريا الكاىف البار إذ 

نفصؿ عف اهلل وفقد اإلحساس إجب، وأحب نفسو أكثر مف اهلل، فتقوقع حوؿ نفسو وحوؿ مشكمتو، وأنو ال ين
الروحي، وحينما كممو المبلؾ بكممات كتابية واضحة عف الخبلص المنتظر بالمسيح وأنو سيولد لو مف يميد 
الطريؽ لممسيح المخمص لـ يفيـ )راجع تفسير لوقا اإلصحاح األوؿ(. وكانت ىذه سقطة آدـ الذي بحث عف 

ير مثؿ اهلل باإلنفصاؿ عف اهلل، سقط آدـ ومات وخسر الفرح )َعْدف = فرح(. وىذا معنى نفسو وكيؼ يص
 طرده مف الجنة. 

 
 والعكس، فمن يسعى وراء اهلل ويكون ىدفو اهلل فقط:

 (.ٚٔ: ٙكو ٔيمتصؽ باهلل، ومف يمتصؽ باهلل تاركًا األنا يصير معو روٌح واحد ) (ٔ
 (.٘ٔ: ٚ٘ؽ ويتواضع فيسكف اهلل عنده )أشمف يكوف ىدفو اهلل فقط وليس األنا ينسح (ٕ
(. ٕٕ: ٙ"إف كانت عينؾ بسيطة فجسدؾ كمو يكوف نيرًا" )مت مثؿ ىذا ينعكس نور اهلل عميو فيصير منيراً  (ٖ

ومف لو العيف البسيطة ىو الذي لو ىدؼ واحد ىو اهلل. لذلؾ يشير الحماـ في الكتاب المقدس لمبساطة، إذ 
تجاه واحد. والحماـ دائمًا لو اتجاه واحد إلى بيتو. ولذلؾ كاف لمروح القدس شكؿ أف الحماـ الزاجؿ دائمًا لو إ

(. ٗٔ: ٙٔالحمامة يوـ المعمودية إذ ىو يوجينا إلى إتجاه واحد ىو المسيح، إذ "يأخذ مما لو ويخبرنا" )يو
، ويظير و الروح القدس مف ىو المسيح يحب المسيح، ومف يحب المسيح يكوف جسده كمو نيراً مومف يعمِّ 

الفرح عمى وجيو فيظير نوره. أما مف لو محبة العالـ أو مف يتصادـ مع اهلل ألجؿ نفسو أو ألجؿ خسارة أي 
( لذلؾ فمحبة العالـ ٖٕ: ٙأحد أحبائو يكوف في ظممة وُيعادي اهلل )متبشيء في العالـ أو لخسارة لحقت 

 عداوة هلل.
 ختاماً 

 ة اإلنتقاؿ مف الموت إلى الحياة، عبلمة الخميقة الجديدة.المحبة ليست فضيمة إختيارية بؿ ىى عبلم
المحبة فى العيد القديـ كانت بالتغصب  ، والمحبة فى العيد الجديد ىى عطية مف اهلل ينبغى أف نجاىد لنحافظ 
عمييا فنخمص ، لذلؾ قاؿ السيد أف المحبة ىى وصية قديمة )كانت بالتغصب( ىى تغصب وأعماؿ مف الخارج ، 

( ىنا نجد التغيير ٕ:ٚيؤ(+)ٖٔ:ٖٗب ال يستطيع اف يحب . ولكنيا صارت جديدة كعطية مف الروح القدس )يووالقم
محبة اهلل ومحبة داخمى والحب فى القمب كما ىو ظاىر فى الخارج . والناموس كمو يتمخص فى ىذه الكممة: 

 (ٜٖ-ٕٕ:ٖٙ)مت اآلخرين
لمجياد الشخصى وىى بالتغصب والقمب فارغ مف المحبة ، فمـ ىى قديمة ألنيا وصية الناموس لكنيا كانت تحتاج 

يكف ىناؾ نعمة . وىى جديدة ألنيا ثمرة مف الروح، وبذلؾ فيى تجديد وتغيير فى الداخؿ . وىى نعمة أى عطية 
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مجانية. ولكف كؿ نعمة تحتاج إلى جياد لمحصوؿ عمييا وجياد لمحفاظ عمييا . ولذلؾ فالسيد قاؿ أنيا وصية جديدة 
 ولـ يقؿ لقد أعطيتكـ نعمة المحبة.

 
وليذا كان تركيز القديس يوحنا اإلنجيمى فى رسائمو عمى ىذه الوصية.. وصية المحبة.. بل ىى وصية الكتاب 

 المقدس كمو.
 
 

 ثانيا : خط الرسالة العام
 

 االصحاح االول
مف يخبرنا يوحنا انو تجسد ليعيد لنا . ىو  الذى رأيناه وسمعناه=  تجسد الذى كان من البدء ،ابف اهلل الكممة =  

الحياة التى فقدناىا . فالمسيح الذى ىو الحياة حينما ظير بالجسد عمى االرض ظيرت لنا الحياة التى أرادىا اهلل لنا 
منذ البدء . وصار لنا نصيب فى ىذه الحياة حينما نتحد بالمسيح الحياة ، والقديس يوحنا يدعونا لتكوف لنا شركة معو 

 -ذه الحياة األبدية . ولكف ىناؾ شروط ليتـ ىذا االتحاد ونثبت فيو :فى ى
 ى نسمؾ فى محبة .ألبعض ، ابعضنا  مع ف تكوف لنا شركةأ (ٔ
 ى نطيع وصايا اهلل .أف نسمؾ فى النور أ (ٕ

 تحاد بيننا وبيف المسيح ىو عمى نفس نمط االتحاد بيف المسيحتحاد بالمسيح . وىذا اإلىذه الشروط ىى شروط اإل
 ( .ٓٔ، ٜ:  ٘ٔبف واحد بالمحبة ) يرجى مراجعة االيات يو بف واآلب ، فاآلب واإلاإل

عترفنا إف إوباإلضافة لحصولنا عمى الحياة األبدية كنتيجة لئلتحاد بالمسيح سيكوف لنا حياة الفرح ، وغفراف الخطايا 
 بيا .
 

 االصحاح الثانى   
  -: ٕ،  ٔااليات 

ف يسمؾ فى البر وال يخطئ ، ثـ أجمنا نعود ونخطئ فنخسر الحياة . ولكف مف قرر ىؿ بعد كؿ ما عممو المسيح أل
عترؼ بخطيتو نادما عمييا ، فمثؿ ىذا يكفر عنو دـ المسيح .  أخطأ عف ضعؼ وسريعا ما قدـ توبة وا 

 -: ٙ – ٖااليات 
يحب اهلل فيو ثابت فيو ( ، ومف ٜ:  ٘ٔالمعرفة والحب والوحدة مع اهلل ىى مترادفات )يرجى مراجعة تفسير يو

( . ومف يشابو ٘:  ٘وىذه يسكبيا الروح لمف يسأؿ )رو ،وعرفو فأحبو . ونحف نتحد بو لو صارت لنا طبيعة المحبة
 اهلل فى محبتو تصير لو نفس مشيئة اهلل فبل يخطئ ، وكمما إزداد ىذا الثبات فيو ال يستطيع اف يخطئ .

 -: ٔٔ – ٚااليات 
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سيح لنا ىى ...المحبة هلل ولبلخريف ، وىى ليست وصية إختيارية ألف مف ليس لو محبة يموت الوصية األىـ عند الم
 . فبالمحبة نتحد بالمسيح . والروح القدس يعطى اإلمكانيات لمف يجاىد .

 -: ٗٔ – ٕٔااليات 
 كتب،ألننا ال ندرؾ معنى الغفراف بدوف معرفة حب اآلب.أتكرار ..األوالد. يياأكتب...أكتب...أ
 ييا األباء..... مع النمو يزداد الثبات فى المسيح. أكتب...كتبت...أ
 ييا األحداث.. مع النمو تزداد القوة فى مقاومة ابميس والخطية.أكتب...كتبت...أ
 
 

  -: ٚٔ – ٘ٔااليات 
بة وبالتالى مف ينظر هلل ويتأمؿ فى أعماؿ محبتو يزداد حبا هلل وبالتالى ثباتا فى المسيح . ولكف ما يوقؼ نمو المح

ف نعود ونرتد وننظر لمعالـ ونشتييو فننخدع وننجذب اليو فنبتعد عف اهلل كما إنخدعت حواء إذ رأت أالثبات ىو 
 نفعؿ ذلؾ. أالّ  الشجرة شيية لمنظر . والقديس يوحنا ينبو ىنا

 -: ٜٔ – ٛٔااليات 
اـو ىذا فيقيـ أضداد لممسيح ليخدع اوالد بميس( يقإالمسيح يريدنا اف نثبت فيو وننمو لمخبلص . ولكف عدو الخير )

اهلل . وىذا يكوف إما بأف يجذبيـ الى محبة العالـ او بأف يشككيـ فى المسيح ليفسد ايمانيـ وعقيدتيـ التى يشوىيا 
 اليراطقة .

 والقديس يوحنا األب المحب ألوالده ينبييـ ىنا ليكونوا حذريف مف ىذا ومف ذاؾ .
 -: ٜٕ – ٕٓااليات 
القدس الذى يسكف فينا يكشؼ لنا كؿ خداع ، وىذا يجعؿ أىـ جياد لنا ىو بأف نمتمئ مف الروح القدس ) الروح 

باليروب مف كؿ طريؽ لمخطية ونجاىد فى الصبلة والتسابيح( . ومعنى كممات القديس يوحنا ىنا أف نجاىد حتى 
بميس لو قوة عمى الخداع ، لكف الروح إ( . ٕٙ:  ٛبميس . والروح أيضا يعيف ضعفاتنا )روإنظؿ ممتمئيف فبل يخدعنا 

إسألوا ( فمماذا الخوؼ مف ابميس ، " ٙ:  ٗف تنير عينيو وتحفظو )يعأالقدس يعطى لمف يسأؿ نعمة أعظـ قادرة 
 ( .ٚ:  ٚ)مت ُتْعَطْوا...."

 
 االصحاح الثالث

  -: ٘ – ٔااليات 
فى البر . وىنا يشرح لنا ما يشجعنا عمى ترؾ الخطية ا اف نسمؾ ( طمب القديس يوحنا منّ ٜٕ:  ٕية السابقة )آلفى ا
ف نتأمؿ فى محبة اهلل أ(. ويكوف ىذا بٕٔ:  ٔٔلتصاؽ باهلل عامميف البر ) والبداية دائما تكوف بالتغصب  متواإل

قدـ بنو . وكاف كؿ ىذا بأف إوعطاياه وكيؼ جعمنا أوالدا لو ، وفى المجد المعد لنا فى السماء ، إذ يكوف لنا صورة 
 المسيح لنا الفداء ليرفع خطايانا ويعطينا القوة لنسمؾ فى البر .
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 -: ٕٔ – ٙااليات 
نيـ يخطئوف إذ ليـ طبيعة بشرية ضعيفة . وىو يجيب أف يسمع مف البعض أعذارا يبرروف بيا أالقديس يوحنا توقع  

ائو أعطانا حياتو والروح القدس يسكف فينا عمييـ بأنو ال معنى ليذه األعذار فنحف لنا قوة جبارة )النعمة( فالمسيح بفد
( . ولكف ىذه القوة ىى لمف يثبت فى المسيح فيمتمئ بالروح . وكيؼ نثبت فى المسيح وتكوف ٕٙ:  ٛوىو يعيننا )رو

رادتنا ،  لنا ىذه القوة الجبارة التى تحفظنا مف ضعفاتنا وتعطينا معونة ؟  ىذا يكوف إذا حدث التوافؽ بيف إرادة اهلل وا 
ف نثبت فى المحبة فنثبت فى المسيح فنمتمئ بالروح فنشعر بيذه القوة أوألف اهلل محبة فالقديس يوحنا يطمب منا 

كم مرة أردت يخطئ . وىذا ما قالو السيد المسيح لمييود " أف الجبارة ، وكمما إزدادت ىذه القوة اليستطيع المؤمف
" . لكف مف تريد ان تبرأأالمفيوـ يسأؿ مريض بيت حسدا "( ، وبنفس ٜٖ – ٖٚ:  ٖٕ)مت  "....ولكنكم لم تريدوا

 يخطئ عف ضعؼ فباب التوبة مفتوح .
 -: ٖٔية اآل

 بميس عدو اهلل .إالعالـ يبغض أوالد اهلل فيـ ليسوا عمى شاكمتو بؿ عمى شاكمة 
 -: ٛٔ – ٗٔيات اآل

 ىى دعوة لنتشبو بالمسيح فى المحبة العممية الباذلة فنثبت فيو فنحيا .
 -: ٕٗ - ٜٔاليات ا

بف اهلل حقا وليطمئف قمبو . بؿ ليكف لو ثقة ودالة فى طمبو مف أبيو السماوى الذى إمف يحيا حياة المحبة الباذلة فيو 
فمف يحب اهلل يحفظ وصاياه . وأىـ وصايا اهلل ىى   ،ف نحفظ وصاياهأيستجيب لطمبات أوالده . ولكف ىذا بشرط 

، وماذا لو تشككنا فى قبوؿ اهلل لنا إذ وجدنا فى قموبنا ضيؽ  عمؿ أعماؿ مرضية أماموف نأااليماف بالمسيح والمحبة و 
مف إنساف أو ضعؼ إيماف فمنقؿ مع األب الذى طمب مف الرب شفاء إبنو قائميف "أعف عدـ إيمانى / أعف عدـ 

قدس يمؤلنا فنسمع صوتو . وبيذا نثبت فيو . والروح ال محبتى / أعف ضعفى . واهلل يعطى نعمة أعظـ تعيف جيادنا
 ( . ٙ:  ٗ" )غؿيا آبا اآلب" ننا أوالد اهلل فتطمئف قموبنا . بؿ يجعمنا نصرخ مف القمب فى دالة هلل قائميفأبوضوح 

 
 االصحاح الرابع

 -: ٙ – ٔااليات 
تعاليـ  يعمموفوىـ  عدو الخير ال يكؼ عف الحرب ضد الكنيسة وضدنا ، وىنا نراه يقود اليراطقة لشف حرب تشكيؾ.

بميس الذى إمنحرفة مدعيف أنيا بالروح القدس . وىؤالء إما ىـ مف خارج الكنيسة أو مف المنشقيف عنيا ويعمؿ فييـ 
ىو ضد المسيح . لكف لماذا الخوؼ ، فالروح القدس فينا يعممنا ويذكرنا بكؿ تعاليـ المسيح وىو يكشؼ خداعاتيـ . 

 ( .ٙ:  ٗمخادع العامؿ فى ىؤالء )يعبميس الإوالروح القدس يعطى نعمة أعظـ مف 
 -: ٛ – ٚااليات 

، فالمحبة ىى الطريؽ الوحيد لمثبات فى المسيح وبالتالى اإلمتبلء مف  المحبة ىى أداة كشف ىرطقات اليراطقة
 الروح القدس ، والروح القدس ىو الذى ينير عيوننا ويرشدنا لمضبلؿ الذى فى اليرطقات فبل ننخدع بيا بؿ نرفضيا. 
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 -: ٓٔ – ٜاليات ا
بنو فى إف أرسؿ لنا أىذه المحبة التى يطمبيا اهلل منا ليست مستحيمة ، بؿ ىى عطية مف اهلل الذى أحبنا أوال وكاف 

الجسد وقدـ لنا الفداء ، وكانت ىذه المحبة التى فينا هلل ولمقريب ىى بركة مف بركات سر التجسد وىى مف ثمار 
 مستحيمة عمى االنساف الطبيعى وليست عمى الخميقة الجديدة التى فى المسيح .  الروح القدس الذى فينا . لذلؾ ىى

 -: ٔٔاالية 
 بالتغصب والجياد يمؤلنا الروح القدس بالمحبة .

 -: ٕٔاالية 
 وبيذا نثبت فى اهلل .

 -:  ٖٔاالية 
 مو .ف توجد ىذه المحبة داخمنا ، أعطاىا لنا الروح ولـ نقاو أوعبلمة اننا ثابتيف فى اهلل 

 -: ٙٔ – ٗٔااليات 
يوحنا بالروح الذى فيو عرؼ المسيح وأحبو وصار يشيد لو. وىذا متاح لكؿ منا ، فمماذا نرفض ولماذا ال نغصب 

 نفسنا وبيذا نقاـو عمؿ الروح القدس فينا .أ
 -: ٚٔاالية 

شبو بالمسيح الذى أحب ف نتأف نشتيى لقاء المسيح فى السماء . والطريؽ ليذا ىو أالمحبة تنمو وعبلمة نضجيا 
 العالـ .
 -: ٛٔاالية 

 ( ٘:  ٘ما الذى يجعمنا نشتيى لقاء المسيح غير خائفيف ؟ اننا تذوقنا محبتو وأحببناه )رو
 -: ٕٔ – ٜٔااليات 

اهلل أحبنا أوال فقدـ لنا الفداء ، وأرسؿ لنا الروح القدس الذى مؤلنا محبة هلل ولمقريب )حتى ألعدائنا الذيف يوجيوف 
دنا كراىيتيـ( ومف ال يحب فيو لـ يستفد مف الفداء وال مف سكنى الروح القدس فيو ، وال حصؿ عمى الخميقة ض

 فمنجاىد بأف نغصب أنفسنا لنحب اهلل وكؿ الناس ، فيذه وصية اهلل . الجديدة . إذاً 
 

 االصحاح الخامس
 -: ٔاالية 

ف تحب اهلل والناس ، فإذا كانت لنا ىذه الطبيعة أقادرة المؤمف الحقيقى والمعمد ىو مولود مف اهلل بطبيعة جديدة 
ف كاف الروح القدس الساكف فينا يعمؿ عمى تجديد خمقتنا ، الجديدة التى ليا ىذه االمكانيات فى المحبة ىو فما  ، وا 

دد بالروح ننا ما زلنا نكره . ىذا الحب لمجميع ىو عطية مف اهلل ، وليس لبلنساف الطبيعى )الذى لـ يتجأعذرنا فى 
  .القدس(
 -: ٘ – ٕااليات 
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( . ٛٗ – ٖٗ:  ٘ىناؾ محبة طبيعية تنتمى لبلنساف الطبيعى وعواطؼ طبيعية ليست ىى التى تقود لمخبلص )مت
ولكف ىناؾ محبة ناتجة عف الخميقة الجديدة لممؤمف المعمد والممموء بالروح ، ىى بشبو محبة المسيح ، فكما أحب 

و عنو والعالـ غارؽ فى خطاياه ، ىكذا المحبة التى تنتمى لمخميقة الجديدة ىى محبة لمجميع المسيح العالـ وبذؿ ذات
ىو  والمؤمن =حتى لمف يعادينا . وأيضا فيذا المؤمف تكوف لو القوة عمى حفظ الوصايا وبيذه القوة يغمب العالـ . 

عتمد فمات مع المسيح وقاـ بحياة جإمف آمف بأف المسيح ىو  ف يقدـ جسده ذبيحة حية ، أديدة ولو قوة بف اهلل ، وا 
( . فااليماف ليس ىو االيماف النظرى ) ىو ليس ديانتى المدونة فى ٕٗ:  ٘الشيوات )غؿو األىواء  معيصمب جسده 

( . مثؿ ىذا المؤمف ٗٔ – ٔ:  ٙالبطاقة الشخصية ( بؿ ىو السموؾ فى طريؽ المسيح الذى آمنت بو)راجع رو
(  ٙ:  ٗلو بالبنوة هلل فيصرخ فى حب وفى دالة "يا آبا اآلب" ) غؿ  الروح القدس شاىداً  يمتمئ بالروح ويسمع صوت

. 
 -: ٙاالية 

يسوع الذى نؤمف بو قدـ لنا فداء ومات عمى الصميب وقاـ وصعد ليرسؿ لنا الروح القدس ويجدد طبيعتنا ويعطينا 
خريف حتى األعداء . ونحف وشيواتو ، وتحب اآل ف تنفذ الوصايا وتموت مع المسيح عف العالـأخميقة جديدة قادرة 

ف نسمؾ بالحؽ ، ألف الروح القدس أف نختار االيماف بالمسيح ونتبعو فى طريقو ، و أبالروح القدس الذى فينا قادريف 
 يشيد لكؿ ما ىو حؽ داخمنا .

 -: ٚاالية 
 يشيد أيضا . وليس الروح الذى فينا ىو فقط الذى يشيد لممسيح ولطريؽ الخبلص بؿ الثالوث

  -: ٛاالية 
ف تموت فينا العتيقة ونقـو أب ،وبيا نحصؿ عمى الخميقة الجديدة)روح وماء ودم( ىذه عف الوالدة الجديدة بالمعمودية 

( ونسمؾ ٔ:  ٕٔف نقدـ أجسادنا ذبيحة حية )روأبالجديدة ، ويسكف فينا الروح الذى يعطينا قوة لنستمر فى الطريؽ ب
( فتكوف لنا حياة أبدية . والمعمودية ىى شيادة حية عمى الطريؽ الذى ٜٔ:  ٗلمسيح )غؿفى بر ونصؿ لصورة ا

 الموت بالخميقة الجديدة والقياـ بأخرى جديدة . أى رسمو اهلل لمخبلص
 -: ٔٔ – ٜااليات 

لقوة والغمبة حياة النصرة وا كؿ ىذه الشيادات وككؿ عمؿ اهلل فى قصة الفداء ىو ألف اهلل يحبنا ويريد اف تكوف لنا
 يكوف لنا حياة ويكوف لنا أفضؿ . حياة أبدية. عمى العالـ وتكوف لنا

 -: ٕٔاالية 
ف الحياة أظيرت وحصمنا عمى خميقة جديدة والروح يشيد لمحؽ فى قموبنا والسماء أف يقوؿ بإختصار أيريد الرسوؿ 

 نا .ف ال نتجاوب مع إرادة اهلل فى خبلصأتشيد ......إذًا ليس لنا عذر فى 
 -: ٘ٔ – ٖٔااليات 

 مف يختار الثبات فى المسيح تكوف لو حياة أبدية، وتستجاب طمباتو، وتكوف لو قوة إسـ اهلل تسانده. 
 -: ٚٔ،  ٙٔااليات 
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خريف الذيف ىـ فى طريؽ الخطية ف نطمب مف أجؿ اآلأف اهلل يستجيب طمباتنا ، إذًا لنستغميا فى أإذ لنا ثقة فى 
 ف جميع الناس يخمصوف .أنو يريد أف تكوف لنا ىذه المحبة و أ. وىذا يتفؽ مع مشيئة اهلل فى  ليقودىـ اهلل لمتوبة

 -: ٛٔاالية 
ف أاهلل يعطى معونة تحفظنا مف الشر ، لكف عمينا نحف  ف نحفظ انفسنا مف الشر ونيرب منو ، ولنحذر مف طرقو . وا 

 ضعفنا وسقطنا نتوب سريعا .
 -: ٜٔاالية 

الـ  ؟  ىذا ألنو خاضع لمشيطاف ويغرى عمى السقوط . الشيطاف كاف فى قوتو كأسد مخيؼ وجاء لماذا نيرب مف الع
 المسيح ليربطو ويضعو فى قفص . فمف يذىب إليو داخؿ القفص يقتمو .

 -: ٕٔ،  ٕٓااليات 
العالـ . ثـ  ف ندرؾ الفرؽ بيف الحؽ والباطؿ الذى فىأاهلل أعطانا بالروح القدس الذى يعمـ ويبكت ويرشد لمحؽ ، 

 .يوصينا الرسوؿ بأف نيرب مف األصناـ وخداعات الشياطيف أى ممذات العالـ


