أغابيوس أبو سعدى

اً
كامل»
«نكتب إليكم بهذا ليكون فرحكم
( 1يوح ّنا )4:1

صي ،من مواليد بلدة الرعاة (بيت ساحور)
راهب
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى،
ٌ
ٌ
باسيلي مخل ِّ ّ
في فلسطني .حاصل على درجة املاجستير في الهوت الكتاب املق ّدس من جامعة الغريغوريانا احلبر ّية
لآلباء اليسوعيِّني في روم��ا ،وعلى درج��ة الدكتوراه في اله��وت الكتاب املق ّدس بدرجة امتياز من
جامعة الروح القدس – الكسليك ،لبنان .عضو في الرابطة الكتابيّة الكاثوليكيّة للشرق األوسط .معلِّم
فات كتابيّة،
ّاوي في اإلكليريكيّة البطريركيّة الالتينيّة في بيت جاال ،فلسطني .له مؤلَّ ٌ
الالهوت اليوحن ّ
�دارات موسيقيّ ٌة بيزنطيّة عديدة ورسال ٌة إذاعيّ ٌة أسبوعيّة
ليترجيّة ،تاريخيّة والهوتيّة عديدة ،إص�
ٌ
بعنوان« :رسالة األحد» ،عبر راديو مكان .يشغل حاليًا رئيس طائفة الروم امللكيّني الكاثوليك في حيفا
ووكيل الرهبانيّة املخلّصيّة في األراضي املق ّدسة.

اوية (اإلجنيل ،الرسائل والرؤيا)
مدخل إلى الكتابات
ّ
اليوحن ّ

هذا الكتاب هو مجموع ٌة من مق ِّد ٍ
مات نقد ّية ،أدبيّة ،تاريخيّة والهوتيّة مِلا ُيس َّمى «التقليد
ٍ
معلومات
ّاوي» ،أي اإلجنيل ،الرسائل والرؤيا؛ إنّه ُيساعد القارئ على امتالك
اليوحن ّ
قيِّم ٍة قد تكون جديد ًة عليه .إنّه يغوص في أ ُ َّمهات الكتب اليوحناو ّية اخلمسة كي يستخرج
جمالها وغناها ،و ُيحلِّق كما َحلَّقَ قبله نسر الرسل والكنيسة يوحنّا ،التلميذ احلبيب ،في
ٍ
كحبيب ومتَّكئٍ على صدر يسوع ،متذ ِّو ًقا
سماء الالهوت ،ويعيش خبرته الشخصيّة
التاريخي ،ليُصبح ،من
َس َدت في شخص يسوع
بالتالي طعم احلياة اإللهيّة التي جَت َّ
ّ
َث َّم ،ف ًما ناط ًقا بالله .قد يستصعب القارئ أل ّول وهل ٍة لغة الكتاب ومصطلحاته اليونانيّة
ٍ
االتاهات ،لكنّي على يق ٍ
األصليّة وتقسيماته املتع ِّددة جِّ
ثابت أنّه سيقبل حت ِّدي ذاته
ني
ليبلغ هدف الكتاب الكامن في املقولة التالية« :الكتابات اليوحنّاو ّية هي كتابات الباحثني
�راءات ع��دي��دة مل��راج� َع أجنبيّ ٍة ودراس � ٍ
ٍ
�ات متع ِّمق ٍة للكتابات
ع��ن احلقيقة» .إ ّن��ه ِن�ت��اج ق �
العربي ،من جهة ،وإثراء املكتبة
اليوحنّاو ّية ،مستم ًّدا منها ما ميكن تقدميه لفائدة القارئ
ّ
الالهوتيّة العربيّة ،من جه ٍة أخرى.
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C
جميع احلقوق محفوظة للمؤ ّلف
ال ُيسمح بإعادة اصدار هذا الكتاب ،او اي جزء منه ،او تخزينه في نطاق استعادة املعلومات،
بأي شكل من األشكال.
او نقله ّ

تصميم الغالف :أريج أبو نوارة مويس
مراجعة لغو ّية :نايف خوري

طباعة :احلكيم للطباعة والنشر م.ض
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مق ّدمة عا ّمة
نص اإلجنيل الرابع ،باإلضافة إلى الرسائل والرؤيا.
يهدف هذا العمل هو تقدمي ّ
ٌ
أعمال الهوتيّة ،تعلميّ ٌة وليترجيّ ٌة في ثالثة كتب؛ والنصوص الثالثة التي تُس َّمى
إنّها

ٍ
وثيق
وحدوي في ثالثة كتب ،مترابطة بشك ٍل
ّاوي» هي في الواقع عم ٌل
«التقليد اليوحن ّ
ٌّ
انعكاسات الهوتيّ ٌة عميقة،
إن محتوياتها هي
لتشكيل عم ٍل
توليفي للعهد اجلديد بأكملهّ .
ٌ
ٍّ

الناصري ،من حياة الكنيسة األولى وتأثيرها
تبدأ من االختبار امللموس لشخص يسوع
ّ
السياسي وعلى التاريخ؛ ك ّل هذا باملقارنة مع العهد القدمي .إنّهااالجتماعي
على العالم
ّ
ّ

ألن الله أرسل كلمته
كتابات للشهادة ،اإلعالن والنب ّوة .وف ًقا لإلجنيل الرابع ،هي شهادةٌّ ،
ٌ
إلى العالم حتّى يتم َّكن اإلنسان من اإلمي��ان به ،من الدخول في شرك ٍة مع الله نفسه
ألن مثل هذه
واحلصول بالتالي على احلياة األبد ّية املوعودة؛ وف ًقا للرسائل ،هي
ٌ
إعالنّ ،

الشركة تتح َقّق في الكنيسة ،حيث يمُ كن لإلنسان أن ُيالحظ وصيّة احملبّة ،وبالتالي أن
يتغلَّب على العالم والش ّر ،متا ًما كما انتصر الله بالفعل عليهما؛ ووف ًقا للرؤيا ،هي نبوء ٌة
َّ
املخطط هو
فإن هذا
لك ّل التاريخ .ولكن ،إذا كان هذا هو العمود
الفقري للعمل بأكملهّ ،
ّ

ً
أيضا املشروع املق َّدم لنا جمي ًعا ،ألنّنا نقبله ونعيشه من خالل الفضائل اإللهيّة :نقبل
يسوع بصفتنا تالميذه (اإلميان) ،ونعيش شرك ًة أخو ّي ًة في كنيسته عبر التزامنا وصيّة
احملبّة (احملبّة) وننظر إلى تاريخنا على أنّه تاريخ اخلالص بق ّو ٍة في يد الله (الرجاء) .إذا
الشخصي بيسوعُ ،معلنني احلياة
رحبنا بذلك ،فإنّنا بدورنا نصبح شهو ًدا على لقائنا
َّ
ّ
اجلديدة التي َجلَبَت لنا هذا اللقاء و ُمنبئني احلقائق التي حتدث حولنا ،ليس كحقائق موت

وهزمية بل كحقائق قيام ٍة وانتصار.
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مق ّدمة
بالتوجهات
إن قراءة اإلجنيل الرابع وتفسيره ،في الزمن احلديث واملـُعاصر ،مشروط ٌة
ّ
ُّ

امليثودولوجيّة (املنهجيّة) ،التي ُط ِّورت على مدى مئتي عام املاضيّة واستُب ِدلَت و ُد ِم َجت،

�ي
�ي
م��ن م��درس��ة توبنغن ( ،)Tübingenال�ت��ي ّ
البروتستانتي األمل��ان� ّ
ّ
أس�س�ه��ا ال�ّل�اّ ه��وت� ّ
 ،Ferdinand Christian Baurإلى «تاريخ األديان» ،و«تاريخ األشكال» ،و«تاريخ هيئة
مما ُيس َّمى «املنهجيّة التاريخيّة-النقد ّية»
التحرير» ،مستوحاة ّ

(Historical-Critical

خصوصا في
 .)Methodبعد احلرب العامليّة الثانية ،ابتدا ًء من سبعينيّات القرن املاضي،
ً
املنطقة الناطقة باللغة اإلنكليز ّية ،هناك حديثٌ عن جماع ٍة و«مدرس ٍة يوحنّاو ّية» ،التي

مت تطبيق «منهجيّة
تستخدم «املنهجيّة االجتماعيّة-اإلنسانيّة» .في العقود األخيرةّ ،
البالغي
خصوصا التحليل
التزامن» (،)Synchronic Method
ً
ّ
ّاوي.
والسردي ( )Narrative Analysisعلى قراءة
النص اليوحن ّ
ّ
ّ

()Rhetorical Analysis

متهيدي ،ال يمُ كن مراجعة الفرضيّات املتع ِّددة والكثيرة ح��ول القضايا
في تقري ٍر
ّ
التاريخيّة واألدب�يّ��ة واللاّ هوتيّة التي أُثيرت في املاضي ،والتي ال ت��زال مفتوح ًة على
اخلاصة بإيجاد حلو ٍل لألسئلة التمهيد ّية –
إن الفرضيّات أو املقترحات
اإلجنيل الرابعّ .
ّ

إن
واألدبي و ُبنية اإلجنيل – تقع ضمن
التاريخي
األصل
النص نفسه وتَعمل على فهمهّ .
ّ
ّ
ّ

املعلومات عن البيئة التاريخيّة والدينيّة واالجتماعيّة والثقافيّة التي تش َّك َل فيها اإلجنيل،

ُمفيد ٌة وال غنى عنها ً
النص وتفسيره ،وتأتي في املـُقام الثاني.
أيضا في قراءة
ّ
تهت ّم النقطة احلاسمة من «الوضع ال��راه��ن»

()Status Quaestionis

ب��دور مختلف

خصوصا في العقود األخيرة ،لتحليل النصوص
مت تطويرها واقتراحها،
املنهجيّات التي ّ
ً
نقدي ملختلف الفرضيّات –
اليوحنّاو ّية وتفسيرها .بدلاً من وضع قائم ٍة وإجراء تقيي ٍم
ٍّ

املؤلِّفني وأعمالهم ذات الصلة – سأبدأ من أسئلة اإلجنيل الرابع ،التي تتح ّدى فهم ك ِّل
ٍ
للنص من وجهة نظ ٍر أدبيّ ٍة وتاريخيّ ٍة والهوتيّة.
ومفس ٍر
قارئ
ّ
ِّ
7

مدخل إلى الكتابات اليوح ّناو ّية

8

أن اإلجنيل الرابع هو ،إلى ح ٍّد كبير،
سيُم ِّكننا ذلك من تسليط الضوء على حقيقة ّ

الناصري ،وهي عمليّ ٌة إبداعيّة قا َدتْها اجلماع ُة
تاج عمليّ ٍة طويل ٍة من ذكرى تقليد يسوع
ِن ُ
ّ
املؤمنة بفضل عاملَني أساسيَّني هما :التع ُّمق بكتب إسرائيل املق ّدسة واختبار اجلماعة

للروح/املعزِّي.

( )1الكاتب
أن هذه ليست مشكل ًة عقائد ّية،1
أن نتذ ّكر ّ
قبل البحث عن إجاب ٍة لهذا السؤال ،من امله ّم ْ
أن قيمة محتوى اإلجنيل إلمياننا ال تزال على
بل هي مسألة نق ٍد
أدبي .وهذا يعني ّ
ٍّ
تاريخي ّ
البشري .لكنّه من الصحيح ً
النص بطريق ٍة
أيضا أنّه ،من أجل فه ِم
حالها ،أ ًّيا كان الكاتب
ّ
ّ

أكمل وأعمق ،من امله ّم أن نُحاول توضيح كيف وص َل إلينا وبالتالي َمن هو الكاتب ً
أيضا.
اخلاصة وشهادة أولئك الذين
لقد اعتمد الكتّاب الـ ُمـل َهمون ،في الواقع ،على ذكرياتهم
ّ
كانوا منذ البداية شهو َد ِع ٍ
يان وخُ َّدا ًما للكلمة ،فكتبوا بقص ِد إخبارنا باحلقيقة كي «تتيَّق َن

صحة الكالم الذي تلقَّيتَه» (راجع لوقا  .)4-2:1كتب إيريناوس أسقف ليون جدلاً ض ّد
ّ

الغنوصيّني ،في خمسة كتب .في بداية الكتاب الثالث «ض ّد البدع» ،اقترح دحض البدع
«رب ك ّل األشياء ،في الواقع ،أعطى رسلَه
الغنوصيّة على أساس الكتاب املق ّدس ،فكتبُّ :
أن الكنيسة
العقائدي في الوحي
الفاتيكاني الثاني ،في الدستور
لقد أ ّكد املجمع
1
اإللهي « =( »Dei Verbumكلمة الله)ّ ،
ّ
ّ
ّ
تنص الوثيقة
ال تشارك في تعريف مؤلِّفي النصوص الكتابيّة ،ألنّه من الصعب للغاية الوصول إلى ّ
أي يقني .على وجه التحديدّ ،
ٍ
تتأص ُل في الرسل .فما بشَّ َر به الرسل بأم ٍر ِمن
بأن األناجيل األربعة
وتتمس ُك دائ ًما وفي ك ّل
متس َك ْت
مكان ّ
على ما يليَّ :
َّ
َّ
«إن الكنيسة َّ
الرباعي الشكل،
وص ْحبُهم ،كتاب ًة ،وذلك بنفحة الروح القدس .وهذه الكتابات هي أساس اإلميان ،أي اإلجنيل
سلَّمونا إ ّياه ،هم َ
املسيح َ
ّ

وتتمس ُك بشك ٍل قاطع
متس َك ْت
حسب متى ومرقس ولوقا ويوحنا» (الرقم  .)18و ُيضيف املجمع قائلاً َّ :
َّ
«إن أ َّمنا الكنيسة املق ّدسة َّ
بأن األناجيل األربعة اآلنفة الذكر ،التي جت ِزم دون تر ُّد ٍد بتاريخيَّتِها ،حتمل إلينا بأمان ٍة ك َّل ما عمله ح ّقًا يسوع ابن الله ،يوم كان
ُمطلق َّ
ِ
ص ِع َد إلى السماء (راجع أعمال ( )»2-1:1الرقم  .)19إ ًذا،
خلالصهم
يعيش بني البشر
األبدي ،وك َّل ما عمله ،إلى ذلك اليوم الذي فيه َ
ّ
الرب ،نقلوا إلى ُمستمعي ِهم ما قاله يسوع و َع ِملَه ،من خالل دراسة األحداث املجيدة للمسيح واملـُضاءة بروح
ّ
إن الرسل ،بعد صعود ّ

كتب املؤلِّفون اإلله ُّيون األناجيل األربعة ،واختاروا بعض األشياء الكثيرة التي نشروها شفهيًّا أو حتّى كتابيًّا ،فحافظوا
احلقيقة .فلقد َ
الرسولي:
الفاتيكاني الثاني هو األصل
على طابع الوعظ بطريق ٍة جتعلنا دو ًما نتح ّدث عن يسوع بصدقٍ وحقيقة .ما يؤ ِّكده املجمع
ّ
ّ
قصة أولئك الذين كانوا دو ًما مع يسوع ،اإلثني عشر .ينطبق هذا ً
أيضا بوضوحٍ على
ك ُّل صفح ٍة من صفحات اإلجنيل ُم ً
وحى بها من ّ
اإلجنيل الرابع ،الذي ،باإلضافة إلى متّى ،ن ُِس َب تقليد ًّيا بطريق ٍة مباشر ٍة إلى أحد الرسل ،وفي هذه احلالة ،يوحنّا بن زبدى.
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األصلي البن
القدرة على اإلعالن عن اإلجنيل  ...من خاللهم َع َرفنا احلقيقة ،أي التعليم
ّ
رسولي .ويؤ ِّكد أنّه بعد
الضروري أن تكون األناجيل األربعة من أص ٍل
الله» .إنّه لمَ ِن
ّ
ّ
لي بإجنيل الله من الرسل ،نش َر متّى شكلاً مكتو ًبا من اإلجنيل لليهود ،وسلَّم
التبشير األ ّو ّ

ٍ
كتاب اإلجنيل الذي
سل َّ َم في
مرقس ،تلميذ بطرس ،تبشي ًرا مكتو ًبا ،ولوقاُ ،مرافق بولسَ ،
الرب ،الذي اتّكأ على صدره ،إجنيلاً أثناء إقامته في
بشَّ ر به ،وأخي ًرا نش َر يوحنّا ،تلميذ ّ

أفسس في آسيا .ما مدى موثوقيّة شهادة إيريناوس ،املهت َّمة بوضع األناجيل األربعة

س هذا السؤال بشك ٍل مباش ٍر اإلجني َل الرابع،
حتت سلطة الرسل لدحض الغنوصيّني؟ يمَ َ ُّ
ال��ذي استخدمه الغنوصيّون ،وال��ذي ميكن رؤيته في أبوكريفا يوحنّا وف��ي التعليق

إن
الغنوصي لهيراكليون ،الذي
اقتبسه أوريجانوس في تعليقه على إجنيل يوحنّا .إ ًذاّ ،
َ
ّ
الداخلي:
اخلارجي والنقد
تعا ُملنا مع هذه املسألة سيكون على مستو َيني مختل َفني :النقد
ّ
ّ

اخلارجي
 .1النقد
ّ
�ص اإلجنيل الكثير من الشكوك
�ي ،تُثير املقارنة مع ن� ّ
على مستوى النقد اخل��ارج� ّ
الرسولي وحتديد يوحنّا الرسول ِبـ
ح��ول نظر ّية إيريناوس املتعلِّقة بأصل اإلجنيل
ّ

«التلميذ احلبيب» .بني القرنَني الثاني والثالث للميالد ،وفي سياق اجل��دل القائم ض ّد
ٌ
نقاش حول
«املونتانيّني» و«األربعة عشر ّية» ،الذين ُيشيرون إلى إجنيل يوحنّا ،نشأ

إسناد اإلجنيل الرابع والكتابات اليوحنّاو ّية األخرى إلى يوحنّا الرسول .في جد ٍل مع

الروماني غايوس اإلجنيل الرابع والرؤيا
املونتاني بروكلوس (َ ،)Proclusينسب الكاتب
ّ
ّ
الروماني (235-170م)
كتب هيبوليتوس
إل��ى
اإلبيوني كيرينثوسَ .)Kh,rinqoj( 2
ّ
ّ
عملاً ض ّد غايوس دفا ًعا عن اإلجنيل والرؤيا .من بني هذه األعمال املثيرة للجدل ،يت ّم
2

كان كيرينثوس (100-50م) مسيحيًّا غنوصيًّا ،وقد اعتُبر هرطوقيًّا من ِقبَل آباء الكنيسة األ ّولني .لقد نفى أن يكون

وصنع
الله األسمى قد صن َع العالم
املادي .في تفسيره ،ي ّدعي كيرينثوس ّ
أن املسيح نز َل على يسوع في املعمود ّية وقا َده في اخلدمة ُ
ّ
أن يسوع لم يولد من عذراء ،بل كان مج ّرد رجل ،وهو االبن
املعجزات ،لكنّه تر َكه عند الصليب .على غرار اإلبيونيّني ،أ ّكد كيرينثوس ّ

ٌ
كتب
ومعارض ليوحنّا
املسيحي املب ِّكر كيرينثوس بأنّه معاص ٌر
البيولوجي ملرمي ويوسفَ .يصف التقليد
اإلجنيلي ،الذي ُيحتَ َمل أنّه َ
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
األصليِ .وفقًا
اإلجنيل
على
كيرينثوس
ها
ث
أحد
التي
التغييرات
بشأن
والعقيدة
اإلميان
في
ا
ُضج
ن
ل
األق
لتحذير
والثانية
األولى
رسالته
ً
ّ
كتب يوحنّا الرسول إجنيله على وجه التحديد لدحض تعاليم كيرينثوس.
ملصادر مسيحيّة مب ِّكرةَ ،

مدخل إلى الكتابات اليوح ّناو ّية
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القيصري.
االحتفاظ ببعض املقتطفات فقط في اقتباسات مؤ ِّرخ الكنيسة ،أوسابيوس
ّ
َ
السالميسي (أسقف سالميس في قبرص) ،في القرن الرابع للميالد،
ربط أبيفانيوس
ّ

املدعو غايوس مبا ُيس َّمى بالـ «ألوجيّني» ( ،)a;logoiاملعارضني األوائل لعقيدة اللوغس،
وهم ،بالتالي ،يرفضون أصال َة اإلجنيل الرابع والرسائل اليوحنّاو ّية والرؤيا وسلطتَها.
(Canon

 – Muratorianهو نسخ ٌة من أق��دم قائم ٍة

�وري»
ُيشير «القانون امل��ورات� ّ
معروف ٍة ملعظم كتب العهد اجلديد) في نهاية القرن الثاني للميالد إل��ى أص��ل اإلجنيل
الرابع بهذه الكلمات« :يوحنّا ،أحد التالميذ ،بتشجي ٍع من زمالئه التالميذ واألساقفة،
وأي أم ٍر سيُ َ
كشف لواح ٍد منّا سنُخبره
قال" :صوموا معي اليوم وفي هذه األ ّيام الثالثة ّ

لبعضنا البعض" .في تلك الليلة ِ
أن على يوحنّا
نفسهاّ ،
مت الكشف ألندراوس ،أحد الرسلّ ،
إن َت َدخُّ ل أندراوس،
وأن على اآلخرين أن يتحقَّقوا من ِدقَّتهّ .
أن يكتب ك َّل شي ٍء باسمه ّ
الرسولي».
"أح ِد الرسل"َ ،خ َد َم ِنسبة اإلجنيل الرابع ،راب ًطا إ ّياه بالتقليد
ّ

في مق ّدمة «معاداة املرقيونيّة» ،3التي ُكتِبَت باللغة اليونانيّة في منتصف القرن الثاني،

ربمّ ا في روما ،أصبح بابيّا تلمي ًذا ليوحنّا الرسول ،الذي أملى عليه اإلجنيل .وبذلك ،أصبح
ّاوي في كنيسة آسيا الصغرى .يتح ّدث
بابيّا
الهيرابوليسي الشاهد على التقليد اليوحن ّ
ّ
للرب» ،من بينهم «يوحنّا» ،باإلضافة إلى أن��دراوس ،وبطرس،
بابيّا عن سبعة «تالميذ
ّ
وفيلبّس ،وتوما ،ويعقوب ومتّى .لك ّن أسقف هيرابوليس َيعرف ً
أيضا تلمي َذين آخ َرين
أن بابيّا يخلط
ُيدعيان أريستيوني ويوحنّا امللقَّب ِبـ «الشيخ» .يعتقد املؤ ِّرخ أوسابيوس ّ

ّاوي
بني الرسول يوحنّا و«الشيخ» .في الواقعّ ،
إن بابيّا ال يقول شيئًا عن األصل اليوحن ّ
�رب ،وهو الشخص
كتب إيريناوس ّ
لإلجنيل الرابع .بدلاً من ذلكَ ،
أن «يوحنّا ،تلميذ ال� ّ
ٍ
السينوبي (160-140م ،تقع سينوب في إقليم البنطس
ثنائي ،نشأ في بيئة تعاليم مرقيون
إميان
املرقيونيّة هي نظا ُم
3
ّ
ّ
العبري
أن اإلله
على شاطئ البحر األسود) في روما حوالي العام 144م .تأ ّثر مرقيون باألفكار الغنوصيّة ،وق ِد اعتقد املرقيونيّون ّ
ّ
الغاضب كيانًا منفصلاً وأدنى من الله الواسع الرحمة في العهد اجلديد .على غرار الغنوصيّة ،تُص ِّور املرقيونيّة إله العهد القدمي على
املادي .تتألّف تعاليم مرقيون من أحد عشر كتا ًبا :إجنيل يتك ّون من عشرة أقسام استخلصها من إجنيل
اعتباره طاغي ًة وخالقًا الكون
ّ
لوقا ،باإلضافة إلى عشرة من رسائل بولس .لم يقبل مرقيون أ ًّيا من نصوص العهد القدمي ،باإلضافة إلى جميع األناجيل والرسائل

األخرى من أسفار الكتاب املق ّدس ،ألنّها تنقل األفكار «اليهود ّية».
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الوحيد الذي استراح على صدره ،قد نش َر ً
أيضا إجنيلاً أثناء م ّدة إقامته في أفسس في
الرب»،
نفسه قال ّ
آسيا» .إيريناوس ُ
إن جميع كهنة آسيا كانوا على اتّصا ٍل بيوحنّا« ،تلميذ ّ
الذي ُيعتقد أنّه عاش في آسيا حتّى زمن اإلمبراطور تراجان (117-53م).

وجهة إلى فلورينوس ،ومن أجل إبعاده عن تأثير فاالنتينو (القائد
في رسالته املـ ُ َّ
األبرز للحركة الغنوصيّة) في روماَ ،يذ ُكر إيريناوس ما قاله أسقف سميرنا (إزمير)

الرب .مبا
بوليكربوس للجمهور عندما حت َّدث عن عالقته بيوحنّا واآلخرين الذين رأَوا
ّ
أن إيريناوس يعتمد على بابيّا ،فمن احملتمل أ ّن��ه يخلط بني شخصيّة يوحنّا الرسول
ّ

و«الشيخ» يوحنّا .في الواقع ،عندما يتح ّدث إيريناوس عن يوحنّاُ ،يطلق عليه ،كما بابيّا،
الرب» .في َج َدله مع الهرطوقيّني ،الذين
الرب» ويربطه ِبـ «أولئك الذين رأَوا ّ
لقب «تلميذ ّ
اخلاصةُ ،يش ِّدد إيريناوس على «تقليد الكنيسة» ،الذي ينتقل ،في
ُيشيرون إلى تقاليدهم
ّ
سلس ٍة من االستمرار ّية ،من الرسل إلى الكهنة .ال ُيطلق بوليكراتوس على يوحنّا لقب

«الرسول» ،كما أنّه ال يضعه في صفوف الرسل «االثني عشر» .بدلاً من ذلكَ ،ينسب إليه
الكرامة الكهنوتيّة ،عندما قال إنّه أحضر الزهرة ،أي رقائق الذهب ،عالم ًة على تكريس

الكاهن األعظم (راجع خروج 38-36:28؛  .)30:39يمُ كننا أن نستم ّد صورة يوحنّا
إن التلميذ اآلخر ،الذي سمح لبطرس
نص يوحنّا  ،16-15:18حيث قيل ّ
«الكاهن» من ّ
بدخول فناء قصر َحنَّان-قيافا ،كان «قريبًا ومعرو ًفا» ( )o` gnwsto.jوليس «نسيبًا»
مت تطوير تقلي ٍد لصورة ودور يوحنّا ،كاتب
( suggenh,jفي  )26:18لرئيس الكهنة .إ ًذاّ ،
وخصوصا في أفسس ،انتقل من بابيّا إلى بوليكربوس،
اإلجنيل الرابع ،في كنيسة آسيا،
ً

من إيريناوس إلى بوليكراتوس.

يتح ّدث بابيّا ،الذي لم َيعرف يوحنّا مباشرةً ،عن شخصيَّتَني تُدعيان يوحنّا« ،تلميذ

ُنسب
أي حالّ ،
�رب» و«الشيخ» .في ّ
نسب إلى «يوحنّا» ،بينما ت َ
فإن اإلجنيل الرابع ُي َ
ال� ّ

املوجهة إلى كنائس آسيا،
الرؤيا إلى «الشيخ» .بالنظر إلى عالقة اإلجنيل الرابع بالرؤيا،
َّ
ّاوي في بيئة أفسس.
التي ترأسها أفسس ،هناك مي ٌل لوضع أصل اإلجنيل اليوحن ّ
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أن التلميذ كان من أورشليم،
في منتصف القرن التاسع عشر للميالد ،ساد اعتقا ٌد ّ
ومتح ِّد ًرا من عائل ٍة كهنوتيّة ،وال ينتمي إل��ى مجموعة «االثني عشر» .ج��اد َل البعض
الرب» أو «الشيخ»
مؤسس املدرسة اليوحنّاو ّية وكاتب اإلجنيل الرابع هو «تلميذ
بأن
ّ
ِّ
ّ

الهيرابوليسيُ .يح ِّدد َ
آخ��رون أن ُهو ّية التلميذ تتطابق مع لعازر ،مع
الذي ذك� َره بابيّا
ّ
يوحنّا مرقس ،مع أندراوس ،توما أو نثنائيل ،مع مرمي املجدليّة وشخصيّ ٍ
ات أخرى من

فإن «التلميذ احلبيب» ليس شخصيّ ًة حقيقيّة،
اإلجنيل الرابع .بالنسبة إلى بعض املؤلِّفنيّ ،
والكاريزماتي للكنيسة على عكس االتجّ اه
النبوي
لكنّه شخصيّ ٌة مثاليّة ،تمُ ثِّل االتجّ اه
ّ
ّ
سي املتمثِّل في بطرس.
َّ
املؤس ّ
فإن تسمية «التلميذ احلبيب» من ِقبَل يسوع،
دون إنكا ِر الواقع
التاريخي للتلميذّ ،
ّ
تسترعي االنتباه إلى دوره في اجلماعة اليوحنّاو ّية؛ إ ّن��ه شخصيّ ٌة حقيقيّ ٌة ومثاليّة،

تاريخيّ ٌة ورمز ّي ٌة في نفس الوقت ،ألنّه يمُ ثِّل َحلَق ًة في سلسل ِة نقل شهادة يسوع .كما هو
البيبلي ،يجب أن يبقى «التلميذ احلبيب» 4مجهول ال ُهو ّية؛ إنّه
احلال في نصوص التقليد
ّ
النهائي لإلجنيل الرابع.
اإلجنيلي والـ ُمح ِّرر
الرسمي باسم
املتح ِّدث
ّ
ّ
ّ

الداخلي
 .2النقد
ّ
 1،2فرض ّيات حول هُ و ّية املؤ ِّلف
يدور َج َد ٌل واس ٌع حول شخصيّة «التلميذ احلبيب» منذ اللحظة التي يت ّم فيها حتديد

ُهو ّيته على أنّه يوحنّا الرسول ابن زبدى .من بني هذه الفرضيّات:

ٌ
�ي» :ك��ان هناك ج� ٌ
أن كاتب اإلجنيل الرابع هو شخصيّ ٌة
•
�دال اعتَبَ َر ّ
«خيال أدب� ّ

لم تكن هذه الفرضيّة موض َع ٍّ
ٍ
مكان تقريبًا؛
شك منذ زم ٍن طويل ،بل أصبحت تقليد ّي ًة وواسعة االنتشار ومقبول ًة في ك ّل
4
اإلجنيلي هو الرسول املجهول في اإلجنيل حتت اسم «التلميذ الذي أحبّه يسوع» ُ .ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦςيعتبر
وبالتالي ،سيكون يوحنّا
ّ
ٌ
هذا املوضوع مثي ًرا للجدلً ،
ألن تقاليد الكنائس حول أصل اإلجنيل الرابع مرتبط مبسألة «التلميذ احلبيب» .مع تعبير «التلميذ
أيضا ّ
الذي أحبّه يسوع» في اإلجنيل الرابعُ ،يشار إلى شخصيّ ٍة مجهولة ال ُهو ّية ،تَظهر في بعض اللحظات في رواية آالم يسوع وموته

وقيامته.
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ٌ
أدبي .بهذه الطريقة ،سيُصبح اإلجنيل الرابع عملاً أدبيًّا خاليًا من
مثاليّة أو
خيال ّ

املوثوقيّة التاريخيّة ( ،)Historical Authenticityبحيث ُيعتبر الكاتب جز ًءا من هذه
قص ٍة غريب ٍة عنه .اليوم ،لم َت ُع ْد هذه الفرضيّة قائم ًة.
الشخصيّة ،قد أعاد صياغة ّ

«مؤسس اجلماعة اليوح ّناو ّية» :مسا ٌر آخر يتبعه الش َّراح اليوحنّاو ّيون ي ّدعي
•
ّ
س اجلماعة اليوحنّاو ّية،
تاريخي ،وهو
شخص له وجو ٌد
أن هذا التلميذ هو
ّ
ٌ
مؤس ُ
ِّ
ّ

وينتمي إلى كنيسة أورشليم و ُمق َّر ًبا من جماعة األسينيِّني في قمران ،لكنّه ليس
واح ًدا من الرسل.

•«تلمي ٌذ
أورشليمي مجهول» :تحُ ِّدد مدرس ٌة فكر ّي ٌة ثالثة هذه الشخصيّة بتلمي ٍذ
ٌّ
مجهو ٍل من أورشليم َيع ِرف يهوذا والبيئة الكهنوتيّة.

•«الشيخ» :من التعليق األوّل على إجنيل يوحنّا ،الذي كتبه هيراكليون من مدرسة
ڤالنتاين الغنوصيّة  امل�ع��روف فقط من خ�لال األرب�ع�ين مقط ًعا التي أبلغ عنها

وانتقدها أوريجانس في تعليقه ،حتّى فرضيات املدرسة الليبراليّة األملانيّة حول
وخصوصا العالِم واللاّ
البروتستانتي Karl Gottlieb
هوتي
أصل اإلجنيل الرابع،
ً
ّ
ّ
— Bretschneiderالذي ن ََش َر مقال ًة َبحثيّ ًة عن إجنيل يوحنّا في العام 1820
حول احتماالت طبيعة وأصل إجنيل ورسائل الرسول يوحنّا .على الرغم من أنّه
أن هذا العمل يمُ ثِّل
لم ُيش ِّكك أب ًدا في
أن النقَّاد اعتبروا ّ
صحة إجنيل يوحنّا ،إلاّ ّ
ّ
فإن كاتب اإلجنيل الرابع هو «الشيخ»
هجو ًما مباش ًرا على تأليفه وسلطته— ّ

( )Presbyterاملذكور من پاپياس أسقف هيراپوليس ،الكاتب الصريح لرسالة
كتب ِ
ٍ
كشاب (في زمن اإلمبراطور نيرون)
سفر الرؤيا
يوحنّا الثالثة ،الذي كان قد َ
واإلجنيل الرابع كرج ٍل عجوز.

•«الرسول يوح ّنا بن زبدى» :تشترك ك ّل هذه الفرضيّات في اخللل املتمثِّل في
أن هذا يتعارض مع كتابة
عدم انتماء هذا التلميذ إلى أحد الرسل .في الواقع ،يبدو ّ

ألن واح ًدا من االثني عشر فقط يمُ كنه أن يكون في املواقف التي رأينا فيها
اإلجنيلّ ،
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فإن الفرضيّة
كبط ٍل للرواية ( )Protagonistالتلميذ الذي كان يسوع ُيح ُّبه .لذلكّ ،
أن التلميذ الذي
األكثر إثباتًا للتقليد تتوافق مع فكر إيريناوس أسقف ليون ،أي ّ
كان يسوع ُيحبّه هو يوحنّا بن زبدى.

األدبي» :لك ّن الفرضيّة التي تحَ ظى بأكبر قد ٍر من املوثوقيّة اليوم تبدأ
•«الكاتب
ّ
من املفهوم ،من األصل احلديث ،من «الكاتب األد ّب��ي» ،أي ذلك الذي بنى العمل
شخصني على األقل :التلميذ
الذي ف َّكر فيه وكتبَه .في حالتنا ،يجب أن مُنيِّز بني
َ

اإلجنيلي ،الذي
يوحنّا بن زبدى وشهادته هي الركيزة األساسيّة لإلجنيل ،وبني
ّ
قام بكتابة العمل ،بنا ًء على تلك الشهادة.

•«اجلماعة اليوح ّناو ّية» ( :)24:21قد ُيساعدنا الفصل  21في ح ّل املشكلة،
وهو بالتأكيد ،كما سنرى ،إضاف ًة الحقة ،مقارن ًة بصياغة الفصل ( 20اآليات
اخلتاميّة لهذا الفصل  31-30:20تُش ِّكل بال ٍّ
شك خامتة).5

•«التلميذ اآلخر» ( :)25:21اآلية األخيرة من اإلجنيل  25:21تُعطينا أ َ َث ًرا مه ًّما
ظننت
آخر« :وأشيا ُء أ ُ َخ ُر كثير ٌة صن َعها يسوع ،لو أنّها ُكتِبَت واحد ًة فواحدة ،لمَ َا
ُ
ٍ
نفسه في صيغة املفرد
الص ُحف املكتوبة» .نحن هنا أمام
العالم َي َس ُع ُّ
كاتب ُيق ِّدم َ

أن هناك ،في موض ٍع َ
آخر من اإلجنيل الرابع،
(«ظننت» .)oi=maiللتأكيد فقط ،تذ َّكر ّ
ُ

آخ� ًرا مه ًّما وتلمي ًذا غير ُمس َّمى« :وفي الغد ً
أيضا كان يوحنّا واق ًفا ومعه اثنان
فسر
من تالميذه .)39-35:1( »...إنّهما التلميذان األ ّوالن اللذان َتبِعا يسوع ث ّم ُي ِّ

العجائبي الذي أشرنا إليه سابقًا وخالل احلوار الالحق بني بطرس ويسوع ،متح ِّد ًثا عن
الصيد
5
في يوحنّا  ،21بعد مشهد َّ
ّ
ِ
ٍ
الرب الذي ُذك َر ( .)23:21في الواقع ،عندما
التلميذ احلبيب ،تت ّم اإلشارة إلى تقليد ُمفا ُده ّ
أن هذا التلميذ لن ميوت ،على أساس تأكيد ّ

النص (الفصل  ،)21كان التلميذ قد مات .ومن هنا كانت احلاجة إلى شرح كلمات يسوع ( .)24-22:21في اخلتام،
متّت كتابة هذا
ّ
ِ
أن شهادته
نجَ ِ ُد هذا البيان ،ونُشير دو ًما إلى التلميذ الذي كان يسوع ُيح ُّبه« :هذا هو التلميذ الشاهد بهذه األمور والكاتب لها وقد َعلمنا ّ
حقّ » (ِ .)24:21
اإلجنيلي ،بل مجموع ٌة من الناس ،لدرج ِة أنّهم
أن الكاتب ليس
الح ْظ استعمال الضمير «نحن»  ،oi;damenالذي ُيظ ِهر ّ
ّ
إن أ ّول استنتاجٍ
أن املـ ُ َس َّو َدة النهائيّة ُكتِبَت بعد موت يوحنّا ومن ِقبَل جماعة تالميذ يوحنّاّ .
يتح َّدثون في صيغة اجلمع .إنّه دلي ٌل على ّ
أن التلميذ احلبيب ال ميكن أن يكون شخصيّ ًة َو ْهميّة ،وال شخصيّ ًة منوذجيّة ،ألنّه عاش ،ومات ،لكنّه
مه ّم ،بنا ًء على هذه املعلومات ،هو ّ

اإلجنيلي ليس الشاهد في  ،24:21الذي هو التلميذ احلبيب ،ضامن التقليد .بدورها،
فإن
في املقابلَ ،ت َر َك شهاد ًة أساسيّة .وبالتاليّ ،
ّ
تَكفَل اجلماعة اليوحنّاو ّية أصالة هذه الشهادة.

واحلب
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أن واح� ًدا منهما كان أن��دراوس ،أخو سمعان بطرس ( )40:1بينما َب ِق َي
النص ّ
ّ
َ
اآلخر مجهول.6
نستنتج من هذه اآلية اخلتاميّة لإلجنيل الرابع ما يلي:

•هناك تلمي ٌذ َ
اإلجنيلي« ،التلميذ الذي كان يسوع ُي ِح ُّبه».
النص
ش ِه َد أصل
ّ
ّ

•هناك مجموع ٌة قياد ّية« ،جماعة»َ ،ك َفلَت مصداقيّة شهادة التلميذ احلبيب.

يخص
شخص واحد ،ربمّ ا كاتب ،الذي عبَّ َر ،بطريق ٍة نهائيّة ،عن رأيه فيما
•هناك
ٌ
ّ
ٍ
األهميّة االستثنائيّة لمِ ا قام به يسوعَ .ينظر هذا الكاتب ً
مما
أيضا إلى
مكان آخرّ ،
أن الـ ُمل ِهم وكاتب أعمال اإلجنيل هما شخصان مختلفان :إقرأ فقط
يجعلنا نُدرك ّ

نفسه« :والذي عاين َ
ش ِه َد
يوحنّا  ،35:19حني ،بعد سرد رواية موت يسوع ،أ َّكد َ
وشهادتُه حقّ  ،وهو يعلم أنّه يقول احلقّ لتؤمنوا أنتم» .في هذا املقطع ،ي ّدعي
نفسه ،في الواقع ،اعتما َده على شاهد ِعيان ،يهوديٍّ يعرف املشهد
اإلجني ُل ُ

الفلسطيني متا ًما.
ّ

 2،2إستنتاجات حول هُ و ّية املؤ ِّلف
أن التقليد املتَّفق عليه (باإلجماع) للكنيسة القدمية ،الذي لم ُيش ِّكك ّ
قط في
حقيقة ّ
نسبة اإلجنيل الرابع إلى يوحنّا بن زبدى ،له قيم ٌة تاريخيّ ٌة ال يمُ كن إغفالُها .فمنذ أكثر من

ٍ
ّاوي و ُعلِّقَ عليه في الكنائس واملدارس اللاّ هوتيّة
النص اليوحن ّ
ألف وخمسمائة عامُ ،ق ِرأ َ ّ
كوثيق ٍة موثوق ٍة على اسم الرسول يوحنّا بن زبدى.
6

نفسه هو الذي يتح ّدث عن ِ
نفسه بتواض ٍع شديد .كان بإمكانه تكرار «أنا» باستمرار ،إلاّ أنّه بدلاً
ُيعتقد عاد ًة ّ
أن يوحنّا َ

من ذلك لم َي ُقلْها أب ًدا .عندما يتح َّدث عن ِ
للحب الذي كان َيحمله له
نفسه بسلسل ٍة من الكلمات التي تَشهد على إدراكه
نفسه ،هو ُيس ِّمي َ
ّ
يسوع .يمُ كن أن يكون أ ّول َمن ترك يوحنّا املعمدان و َتبِ َع يسوعَ .ي ِرد ِذكر هذا التلميذ املجهول في الفصل « :18وكان سمعان بطرس

والتلميذ اآلخر يتبعان يسوع .وكان ذلك التلميذ اآلخر معروفًا عند رئيس الكهنة ،فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة ،أ ّما بطرس

خارجا .فخرج ذلك التلميذ اآلخر الذي كان معروفًا عند رئيس الكهنة فكلَّم الب ّوابة وأدخَ َل بطرس» (-15:18
فكان واقفًا عند الباب
ً

ّاوي بني بطرس واآلخَ ر؛ اآلخَ ر أدخ َل بطرس وليس العكس؛ اآلخَ ر معروف بينما بطرس ليس كذلك .في
 .)16يمُ يِّز هذا
النص اليوحن ّ
ّ
هذه احلالة ً
أن التلميذ اآلخر هو يوحنّا وبالتالي تُصبح هذه املالحظة مه ّم ًة للغاية .يمُ كننا القول ،حتّى لو لم يكن هناك
أيضاُ ،يعتَقد ّ
نفسه «التلميذ الذي كان يسوع ُيح ُّبه».
يق ٌ
ني تا ّمّ ،
أن يوحنّا بن زبدى هو ُ

مدخل إلى الكتابات اليوح ّناو ّية

16

بحثنا ً
أن الرسول
أيضا داخل اإلجنيل عن آثار املؤلِّف،
وتوصلنا إلى استنتاجٍ ُمفاده ّ
َّ

يوحنّا هو «التلميذ احلبيب» ،الذي شهادتُه ُت َع ّد أساس اإلجنيل .لذلك ،من الصحيح أن
نقول إنّه هو املؤلِّف؛ ألنّهِ ،وف ًقا ملفهوم «املؤلِّف
األدبي» ،هو الذي أله َم الكتاب َة بأكملها.
ّ
األدبي ،بحسب املعنى احلديث للكلمة ،هو بالتأكيد شخصيّ ٌة أخرى؛ إنّه مح ِّر ٌر
إن املؤلِّف
ّ
ّ
َج َم َع شهادة يوحنّا واختار العناصر التي ستُد َرج في الروايةِ ،وف ًقا لألهداف املَنوي
النص َيعرض
ألن
أن العمل
التحريري لم يكن عملاً ّ ،
حتقي ُقها في اإلجنيل .ومن املؤ َّكد ّ
ّ
ّ
ٍ
تناقضات واضح ًة ،سنتط ّرق إليها فيما بعد.

النص
نفسه دو ًرا مه ًّما في صياغة
ّ
أسسها يوحنّا ُ
تَلعب اجلماعة املسيحيّة التي َّ
النص
النهائي ،من خالل استخدام الضمير في صيغة اجلمع «نحن» ( .)24:21وراء
ّ
ّ
ٍ
ووعظ استم ّر سبعني سن ًة والذي ال
ّاوي ،هناك عم ُل تأ ُّم ٍل ،وص�لا ٍة ،ودراس � ٍة،
اليوحن ّ
يشمل الرسول فقط ،بل ً
وروحي ج ًّدا.
غني ج ًّدا
ٌّ
أيضا جماعتُه .لهذا السبب هو عم ٌل ٌّ

« .3التلميذ احلبيب»
َ 1،3من هو هذا التلميذ؟
أن يسوع « ُيح ُّبه» أم ٌر حاسم .تعتمد
فإن حقيقة ّ
لفهم دوره من منظار اإلجنيل الرابعّ ،
ُهو ّيته على هذه العالقة مع يسوع ،التي تُش ِّكل ً
أيضا أساس شهادته احلقيقيّة والدائمة

احلب ،يت ّم حتديد مكانة تالميذ يسوع ويت ّم
في اجلماعة اليوحنّاو ّية .إستنا ًدا إلى ُمعجم
ّ
تقدمي ُهو ّيتهم :ففي العبارة الها ّمة ،التي تُعتبر استهاللاً لرواية آالم يسوع وموتهُ ،يدعى
أن ساعته قد أتت لينتقل من
التالميذ
«خاصته»« :وقبل عيد الفصح ،لـ ّما كان يسوع يعلم ّ
ّ
خاصته الذين في العالم ،أحبّهم حتّى املنتهى» (.)1:13
هذا العالم إلى اآلب وكان قد
ّ

فيما ُيس َّمى ِبـ «خطاب الوداع» ،في التعليق على تشبيه الكرمة واألغصان ،يقول يسوع
للتالميذ« :هذه هي وصيتي :أن ُي ِح َّب بعضكم ً
حب أعظم
بعضا كما أحببتكم .ليس ألح ٍد ٌّ
صنَعتم ما أنا موصيكم به» (.)14-12:15
من أن يبذل نفسه عن أحبّائه .أنتم أحبّائي ْ
إن َ

واحلب
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التالميذ هم أولئك الذين يشاركون مصير يسوع و ُيطيلون رسالته .بفضل روح احلقّ ،
 ،para,klhtojالذي سيُرسله يسوع كهدي ٍة من اآلب ،سوف يشهدون له ،ألنّهم كانوا معه
«منذ االبتداء» (ُ .)27-26:15يعتبر «التلميذ احلبيب» النموذج األ ّو ّل��ي للتالميذ ،ومن

فإن مثاليّة التلميذ هذه ال
خاللهُ ،يدعى الق ّراء اليوحنّاو ُّيون الكتشاف أنفسهم .ومع ذلكّ ،
فإن هذا التلميذ هو املصدر
تُلغي حقيقته التاريخيّة .بالنسبة إلى مؤلِّف اإلجنيل الرابعّ ،

والضامن للتقليد املوثوق ،الذي تعتمد عليه الوثيقة املكتوبة «لآليات» التي صن َعها يسوع.
« 2،3التلميذ احلبيب» و «سمعان بطرس»
في بعض احلاالت ،يت ّم وضع التلميذ احلبيب في عالق ٍة مع سمعان بطرس:

أن أحدهم سوف َيخونه .ث ّم يسأل
•خالل العشاء األخير مع التالميذ ،أعلن يسوع ّ
سمعان بطرس التلمي َذ الذي كان يسوع ُيحبّه – إنّه املتّكئ على ِ
حضن κόλπος
(23:13؛ راج��ع أي� ً
�ض��ا  )18:1ي�س��وع ،وال��واض��ع رأس��ه على ص��دره

στῆθος

( – )25:13لالستفسار َع َّمن هو اخلائن ( .7)24-21:13ال يتواصل بطرس
مباشر ًة مع يسوع ،ولكن فقط من خالل «التلميذ احلبيب».

•في سرد الزيارة إلى قبر يسوع الفارغ ،يأتي التلميذ الذي كان يسوع ُيحبّه أ ّولاً ،
لكنّه ينتظر مجيء سمعان بطرس ليدخل هو ً
أيضا القبر .يرى بطرس األكفان

املوضوعة هناك وامللفوفة جزئيًّاُ .يقال فقط عن التلميذ احلبيب إنّه «رأى وآمن»

( .)8:20في هذا املشهد ،يأتي التلميذ ال��ذي أحبّه يسوع أ ّولاً إلى القبر ،يرى
ويؤمن ( .)8:20إ ّنه مسار النضج ،اإلميان واحلضور.
�إن التلميذ
•حتّى في رواي��ة الصيد
العجائبي على بحيرة طبر ّيا ،بعد القيامة ،ف� ّ
ّ
احلبيب هو الوحيد الذي َع َر َ
الرب ( .)7:21في املشهد ذا ِته ً
أيضا ،بعد أن تكلّم
ف ّ

إ ّنها َلفت ٌة رقيق ٌة ج ّدًا من العاطفة والشركة؛ إ ّنها َلفتة التخلِّي ،والتي تتطلّب ثق ًة .ومع ذلك ،فإ ّنها َلفت ٌة رمز ّي ٌة
7
اإلجنيلي لقب اَّ
هوتي» :إنّه اللاَّ
هوتي بامتياز،
«الل
البيزنطي على يوحنّا
الربُ .يطلِق التقليد
لإلشارة إلى ك ِّل تلميذ ،في عالقته مع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حديث عن اللهُ ،متْ ِكئًا رأسه على صدر املخلِّص ،الله ِ
ٍ
نفسه!
ألنّه استم ّد الهوته من مصدر اللاَّ هوت ،أي من ك ِّل
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«فالتفت بطرس ،فرأى التلميذ الذي كان
بطرس مع يسوع في اآلية  ،20نقرأ:
َ
رب
يسوع ُي ِح ُّبه يتب ُع ُهما ،وهو الذي كان اتَّكأ في العشاء على صدره وقال :يا ُّ
َم ِن الذي ُيسلمك؟»ِ .
فإن
الحظ ال ِدقَّة :في املّ��رة األخيرة التي َي ِ��ر ُد فيها التعبيرّ ،
اإلجنيلي ُيذ ِّكرنا مبا ور َد في العشاء األخير و« ُيغلِق الدائرة».
ّ

هذه املواجهة بني هذين التلمي َذين هي محاول ٌة لربط تقليد اجلماعة اليوحنّاو ّية مع
ٍ
وموثوق لتقليد يسوع ،ممثَّل ًة بسمعان بطرس .في الواقع ،ال ُيذ َكر
رسمي
تقلي ٍد آخر
ٍّ

التلميذ فقط عند احلديث عن جماعة «االثني عشر» ،بل إ ّن��ه لم ُيد َعى ّ
قط «الرسول».
ٍ
بكلمات أخرى ،فإنّ دوره ،مقارن ًة بسمعان بطرس ،املم ِّثل واملتحدِّث باسم «االثني
تكاملي.
عشر» ،ليس تنافس ّيا ،بل
ّ

« .4الشاهد ِ
العيان»
ِّ
رات على
فإن هذه البيانات ها َّم ٌة ج� ًّدا وهي تَظهر على أنّها
كما أشرنا أع�لاهّ ،
مؤش ٌ
ّاوي ُيشير إلى وجود شاه ِد
اجلذور التاريخيّة لإلجنيل الرابع .وعليهّ ،
فإن العمل اليوحن ّ

ِع ٍ
يان ليسوع ،ميلك معرف ٍة شامل ًة عن أورشليم واألماكن احمليطة بها ،وه��و ،بالتالي،
ٌ
مسؤول عن نقل ما متّت رؤيته من أحداث وسما ُعه من تعالي َم من ِقبَل املعلِّم .لهذا اجلانب
خاصة في اإلجنيل الرابع ،ذلك أنّه اإلجنيل الوحيد الذي ي ّدعي
من الشاهد ال ِعيان أهميّ ٌة
ّ
ٍ
شخص َ
ش ِه َد شخصيًّا هذه األحداث .يتح ّدث هذا
وأساسه في
أن للعمل أصلَه
صراح ًة ّ
َ
الشاهد م ّرتَني:

امل ّرة األولى :بعد سرده ملوت يسوع على الصليب ()35:19
فبعد ذكر اجلنود الذين حتقَّقوا من موت يسوع وق َّرروا ألاّ َيكسروا له عظ ًما  -وهي

مما تسبَّب في
تفاصيل حصر ّية لإلجنيل الرابع  -طعن واح ٌد منهم جنب يسوع باحلربةّ ،
النص سر ًدا للتالي« :والذي عاي َن
ُجرحٍ تد َّفقَ منه الدم واملاء ( .)34-31:19ث ّم ُيعطي
ّ
َ
ش ِه َد وشهادتُه حقّ وهو يعلم أنّه يقول احلقّ لتؤمنوا أنتم» ( .)35:19تُق ِّدم هذه اآلية

واحلب
اإلجنيل الرابع :إجنيل الشهادة
ّ

19

ٍ
بأن العمل بأكمله هو
ّاوي
معلومات قيّمة :أ ّولاً  ،أنّه يجد فيه اال ّدعاء ّ
األخيرة للقارئ اليوحن ّ
ٍ
مكان
نتيج ٌة لشهاد ٍة َعينيّ ٍة ( )Visual Testimonyلألحداث املـَر ِو ّية .ثانيًا ،أنّها تقوده إلى

آخر في اإلجنيل الرابع ،إلى اخلامتة األولى لإلجنيل« :وآي� ٍ
�ات أ ُ َخ َر كثير ًة صن َع يسوع
أن يسوع هو املسيح ابن
أمام التالميذ لم تُكتَب في هذا الكتاب مّ
وإنا ُكتِبَت هذه لتؤمنوا ّ
الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم احليا ُة باسمه» ( .)31-30:20تُق ِّدم هاتان اآليتان سر ًدا
اإلجنيلي هذا العمل :اختيار بعض األحداث التي فعلها
النهائي الذي من أجله كتب
للهدف
ّ
ّ
يسوع (اآليات) من أجل دفع جمهو ِره إلى اإلميان ،وكنتيج ٍة لذلك ،يحصلون على احلياة

األبد ّية .لإلجنيل وظيف ٌة بالغيّة ،أي أنّه يرغب في إيصال رسال ٍة هادف ٍة و ُمقنع ٍة وحتويليّة
فإن غاية الكاتب الرئيسيّة ال تكمن
للجماعة التي من أجلها ُكتِ َب هذا العمل .لهذا السببّ ،
كاتب سير ٍة أو مؤ ِّرخ) ،بل لفهم هذه احلياة
في كونه أمينًا حلياة يسوع فحسب (وكأنّه
ُ
كاتب اإلجنيل الرابع
على ضوء الظروف اجلديدة للجماعة ،بعد ع ّدة عقود .هذا سيجعل
َ
الرئيسي يكمن في
ألن ا ّدعاءه
يستفيد بشك ٍل كبي ٍر من حر ّيته عندما سيكتب حياة يسوعّ ،
ّ

تعميق املعنى.

امل ّرة الثانية :في نهاية اخلامتة الثانية لإلجنيل الرابع ()24:21
تُعتبر هذه اآلية جز ًءا من القسم األخير من اإلجنيل ،تَظهر مباشر ًة بعد احلوار الذي
بطرس ث�لاث م � ّر ٍ
ات
�رب
َ
أج��راه يسوع القائم مع سمعان بطرس ،وال��ذي فيه يسأل ال� ُّ

«أتحُ ُّبني» ( )17-15:21و ُينبئُه عن موته املزمع أن يمُ ِّجد الله به ( .)19-18:21بطرس،
أن
الذي يأخذ الكلمة ،يسأل يسوع عن مصير التلميذ احلبيب ( ،)21:21فيُجيبُه يسوع ّ
«إن ِ
ئت أن َيثبُ َت إلى أن أجيء ،فماذا لك» (.)23:21
عليه االهتما َم فقط بشأن إخالصهْ :
ش ُ
حقيقي على «هذه
تُبرز تفاصيل الرواية اليوحنّاو ّية مكانة التلميذ احلبيب كشاه ٍد
ٍّ
أن شهادته
األشياء»« :وهذا التلميذ هو الشاهد بهذه األمور وهو الكاتب لها وقد َعلِمنا ّ
حقّ » ( .)24:21لك ٍّل من هذا االقتباس األخير وذاك املذكور أعاله حول شاهد الصلب
أهميّ ٌة استثنائيّة .فبينما لم ُيعلِن يوحنّا  35:19صراح ًة ُهو ّية الشاهد ،إلاّ أنّها ُك ِش َفت في
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أن التلميذ—الذي ُيبقيه اإلجنيل
يوحنا  24:21على أنّه التلميذ احلبيبُ .يشير هذا إلى ّ
الرابع مجهول ال ُهو ّية َع ْم ًدا (إذ من أه ّم صفاته أن يكون «محبو ًبا من يسوع»)— هو

الرئيسي لتقليد يسوع الذي أ ّدى في النهاية إلى تدوين اإلجنيل الرابع :إنّه الشاهد
الناقل
ّ
والتاريخي ،الذي التقى يسوع شخصيًّا ،وشارك بطريق ٍة ما في رسالته ،وحافظ
يني
ّ
ال َع ّ
أسس اجلماعة اليوحنّاو ّية.
على ذكرى يسوع حيّ ًة ،وربمّ ا يكون هو َمن ّ

( )2التدوين
 .1فرض ّيات حول مراحل التدوين
لقد ُد ِّون اإلجنيل الرابع مبرحلتَني على األقل ،وربمّ ا بثالث مراحل .في الواقعَ ،يعرض
العمل بأكمله آثار الطبقات املختلفة:
يسوع تالمي َذه
•تُعتبر اآلية اليوحنّاو ّية  31:14واحد ًة من هذه اآلثار ،حيث أ َ َم َر
ُ
باملغادرة (« ُقوموا ننطلق من ههنا») ،لكنّهم لم َيتح َّركوا فعليًّا إلاّ في «( 1:18قال
يسوع هذا ،وخرج مع تالميذه إلى ِعبر وادي ِقدرون ،حيث كان بستان ،فدخلَه

ً
تناقضا يوحنّاو ًّيا منوذجيًّا يقترح عمليّة تكوي ٍن
هو وتالمي ُذه») .نحن نواجه هنا
ُمعقَّد ٍة للعمل.

أن لإلجنيل طبعتَني.
إن القارئ الذي يدنو من اإلجنيل الرابع للم ّرة األولى ،يكتشف ّ
• ّ
فلِلفصلَني العشرين واحلادي والعشرين ،خامتتان على التوالي (31-30:20؛
.)25-24:21

قص ٌة حترير ّي ٌة ُمعقَّدة
أن داخل
إ ًذا ،لقد رأى االختصاصيّون اليوحنّاو ّيون ّ
النص ّ
ّ

حدثت على ع ّدة مراحل:

•ترتبط املرحلة األول��ى ،التي يمُ كن تسميتُها ً
أيضا «مرحلة الصفر» ،بالتقليد
الشفهي الذي يعود إلى يوحنّا الرسول ،في بيئ ٍة فلسطينيّة ،حالاً بعد موت املسيح
ّ
وقبل السنة 70م (تاريخ دمار أورشليم).
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الشفهي،
•تَرتبط املرحلة الثانية ،على الرغم من أنّها ال تزال مرتبط ًة بالتقليد
ّ
باجلماعة اليوحنّاو ّية :اللاَّ هوتيّون وال ُكتَّاب الذين ُيشيرون مباشر ًة إلى شهادة
يوحنّا الرسول و ُيع ِّمقونَها .هناك ،بعد ذل��ك ،املـ ُ َس َّودة األول��ى لإلجنيل باللغة
اليونانيّة ،كُتِبَت عن طريق إجنيلي ٍّ كاتب ،حوالي العام 70م ،ربمّ ا في السامرة.
حركتان كبيرتان أ َّثرتا على هذه املـ ُ َس َّودة األول��ى ،التي انتهت في الفصل :20
النص َّية األولى (الفصول  ،)12-1وغالبًا ما ُيطلَق عليها «كتاب اآليات»،
احلركة
ِّ

اإلجنيلي من أجل تفسير شخصيّة يسوع،
أي اآليات الرمز ّية السبع ،التي اختارها
ّ
َ
كشف ابن الله للعالم ،ومن خالل هذا الكشف يت ّم التعامل معه إ ّما بالقبول
الذي

النص َّية الثانية (الفصول  ،)20-13غالبًا ما حتمل عنوان
أو بالرفض .احلركة
ِّ
«كتاب املجد» ،أي تلك اللحظة املجيدة واألسمى في حياة املسيح املق َّدمة على

الصليب ،والتي أسماها اإلجنيل الرابع «اآلن» ،وهي تتض َّمن الكشف عن س ّر
يسوع العميق للتالميذ (الفصول .)17-13

مت تقدمي ُم َس َّود ٍة ثانية بواسطة ُمح ِّر ٍر
•أخي ًرا ،كما هو ُمشا ٌر إليه في الفصل ّ ،21
شخصا ُمغاي ًرا عن سابقه ،حوالي نهاية القرن
نهائي ،ليس بالضرورة أن يكون
ً
ّ
األ ّول للميالد (حوالي العام 90م)ُ ،م َع َّد ٍة جلمهو ٍر جديد :منطقة آسيا الصغرى
الرئيسي .كان أحد أسباب هذه
الساحليّة ،والتي كانت مدينة أفسس مركزَها
ّ
أن السلطة كلَّها هي
اإلضافة إدخال سلطة سمعان بطرس في كتاب ٍة ش َّددت على ّ

للتلميذ احلبيب.

إن الترتيب ال��ذي ُي�ق� ِّدم فيه
م��ن خ�لال م��ا قيل حتّى اآلن ،يمُ كننا أن نختم بالقول ّ
نفسه َيعرض عد ًدا من الصعوبات ،على صعي َدي األسلوب واملنطق .قد تأتي
اإلجنيلي َ
ُّ
مت فيها تأليف اإلجنيل؛ ث ّم سيُ َ
نشر العمل بكليّته ليس
هذه الصعوبات من الطريقة التي ّ
من يوحنّا ِ
فإن تالميذ
نفسه ،بل من ِقبَل تالميذه وذلك بعد موته (راجع  .)24:21وهكذاّ ،
يوحنّا كانوا قد أدخلوا ،في النسخة األ ّوليّة لإلجنيل ،مقاط َع مختلف ٍة لم يرغبوا في التخلّي
عنها ،دون احلاجة إلى القلق بشأن إعطائها ترتيبًا زمنيًّا ومنطقيًّا .ومع ذلك ،يبقى شي ٌء
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قص َته حول شخص ّية
واح ٌد مؤ َّكد :إجنيل يوح ّنا كما هو ،يحمل بصم َة كاتبٍ  ،بنى ّ
يسوع ،في إنسان ّيته وألوه ّيته ،بأصال ٍة الهوت ّي ٍة كبيرة.8
 .2إستنتاجات
على ضوء محتوى اإلجنيل ِ
ٍ
وبيانات أخرى من املسيحيّة الناشئة ،يمُ كننا التط ُّرق
نفسه
إلى املراحل التالية من تكوين اإلجنيل الرابع:

•املرحلة األقدم هي فترة التلميذ احلبيب ،التي بدأت فترة خدمة يسوع األرضيّة
وانتهت قبل الثورة اليهود ّية في العام 70م .ينتمي لهذه املرحلة النقل األكثر
بدائيّ ًة لتقليد يسوع وربمّ ا َتبَلو َر في هذه املرحلة كتاب ٌة أ ّوليّة.
•املرحلة الثانية ،وهي مه ّم ٌة ج ًّدا ،تضعنا حوالي العام 100م ،وفيها ظه َر اإلجنيل
احلالي باستثناء الفصول 17-15
بخصائصه اليوحنّاو ّية مبا في ذلك محتواه
ّ
و.21
•تقع املرحلة األخيرة حوالي العام 110م ،وستكون هذه املرحلة هي اللحظة التي
متّت فيها إضافة الفصول املذكورة أعاله.

( )3الهدف واجلمهور
تشجيعي للجماعة املؤمنة
.1
ّ
إن أ ّول ما يل ُف ُت االنتباه في ق��راءة اإلجنيل الرابع هو خامتته املزدوجة ،التي تُثير
ّ
مشكل َة أصل الكتاب وهد ِفه وجمهو ِره.
أدبي لسر ٍد ُي ِّ
أن الله كشف عن ذاته من
إن اإلجنيل الرابع هو
8
فسر حياته ،إذ أنّه يؤ ِّكد ّ
ّ
َ
كتاب «سيرة» يسوع ،أي أنّه عم ٌل ٌّ
املسيحي ،الذي ُيش ِّدد على اختبار وحي الله «في» و «من خالل»اليهودي
خالل يسوعُ .يش ِّكل هذا اجلانب ُبع ًدا ها ًّما في التقليد
ّ
ّ
أن اإلجنيل ُيق ِّدم يسوع على أنّه «الكلمة» ( )1:1 ،λόγοςالذي
التاريخ .وهذه ،قد تُعتبر الفكرة األبرز في اإلجنيل الرابع،
وخصوصا ّ
ً

إن االبن ال يقدر أن يعمل من
رس ٍل من اآلب ،يتطابق متا ًما مع ذاك الذي أرسله« :احلقّ احلقّ أقول لكمّ :
«صار جس ًدا» ( ،)14:1وك ُم َ
أن معرفة
ألن ما َيع َملُه ذاكَ ،يع َملُه االبن كذلك» (ُ .)20-19:5يش ِّدد
اإلجنيلي الرابع على حقيقة ّ
اآلب يعملهّ ،
نفسه شيئًا إلاّ ما يرى َ
ّ

نفسها إمتا ٌم لوصايا الله .املفارقة هنا ،التي هي ً
أيضا مفارقة كتابات
يسوع تقو ُد حت ًما إلى معرفة الله اآلب؛ إمتام وصايا يسوع هي ُ
أن هذا الله قد ُك ِش َ
اإللهي؛
ف قبل ك ّل شي ٍء في موت يسوع؛ في حلظة الفشل األعظم ،يت ّم الكشف عن املجد
العهد اجلديد ،تكمن في ّ
ّ
أن ساعته قد أتت لينتق َل
بصليب يسوعَ ،يكشف الله عن نفسه بك ّل معنى الكلمة على أنّه
احلب« :وقبل عيد الفصح ،ملـَّا كان يسوع يعلم ّ
ّ

احلب» (.)1:13
خاصته الذين في العالم ،أحبَّهم ُمنتَهى
أحب
َّ
ّ
من هذا العالم إلى اآلب وكان قد َّ
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اخلامتة األولى ( :)31-30: 20في الفصل  ،20تُختَم رواية لقاء يسوع القائم مع
توما ،أح ِد االثني عشر« ،بتطويب ٍة» لك ِّل أولئك الذين «آمنوا ولم ي َروا» ( .)29:20ث ّم َيختِم

ٍ
«وآيات أ ُ َخ َر كثير ًة صن َع يسوع أمام تالميذه لم تُكتَب في هذا الكتاب ،وأ ّما
الكتاب ،قائلاً :
بأن يسوع هو املسيح ابن الله ،ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا ٌة
هذه فقد ُكتِبَت لتؤمنوا ّ

ُفسر هذه اخلامتة بوضوحٍ هدف اإلجنيل بأكمله .هنا ،نجَ ِ ُد
باسمه» ( .)31-30:20ت ِّ

أن يسوع هو
جمي َع اجلوانب األساسيّة لإلجنيل الرابع :اآليات ،واإلميان ،والتأكيد على ّ
املسيح ابن الله ،واحلياة األبد ّية كنتيج ٍة حلياة اإلمي��ان .في هذا اإلط��ار ،كلمة «احلياة»
خاصة .عام ٌل َ
آخر ذات صل ٍة للغاية هو بناء العبارة التي نجَ ِ ُدها في
 ζωήهي ذات أهميّ ٍة
ّ

إن الزمن املـُستَعمل للفعل «آم � َن» هو «احلاضر
الشرطي»
القسم األ ّول من اآلي��ة ّ :31
ّ
( ،)Subjunctive Presentالذي يجب ترجمتُه «كي تَب َقوا مؤمنني» (ال��دوام في اإلميان)
ٍ
«ماض
شرطي» (Subjunctive
أن العبارة هي
وليس «كي تَصيروا اإلميان» (إذا اعتبَرنا ّ
ّ
بغض النظر ع ّما
املوجه له اإلجنيل هم غير مؤمنني،
أن اجلمهور
ّ
 ،)Aoristفهذا يعني ّ
َّ
أن اجلماعة
إذا كانوا من أصو ٍل يهود ّية أو يونانيّة) .إنّه ليس اختال ًفا بال معنى ،ذلك ّ
بحاج ٍة إلى أن تكون ثابت ًة في تمَ َ ُّسكها باإلميان بيسوع املسيح ابن الله ،وهذا َيع ُبر
فقط من خالل املثابرة ،واجلهاد ،واالضطهاد .هذا بالتأكيد أح ُد أهداف اإلجنيل الرابع

ولكنّه ليس الوحيد.

اخلامتة الثانية (َ :)25-24 :21يروي الفصل  21الظهور الثالث ليسوع القائم
ِ
استثنائي .ث ّم ،بعد وجبة اخلبز
سياق صي ٍد
لسبع ٍة من تالميذه على بحيرة طبر ّية ،في
ّ

والسمك على شاطئ البحيرة ،دا َر ح��وا ٌر بني يسوع وسمعان بطرس ،ال��ذي َي � ُر ُّد فيه
يسوع اعتبار التلميذ الذي ،في ليلة اعتقاله ،أنكره ثالث م ّر ٍ
ات ،و َع ِه َد إليه َمه َّمة إطعام
قطيعه .وفي نهاية احلوار ،أعلن يسوع ً
أن بطرس سيَتب ُعه في طريق االستشهاد
أيضا ّ

( .)19:21في هذه املرحلة ،بطرس يلتفت فيرى «التلميذ الذي كان يسوع ُيحبّه يتبَ ُعهما،
رب َم ِن الذي ُيسلمك؟» (.)20:21
وهو الذي كان اتَّكأ في العشاء على صدره وقال" :يا ّ
أن يسوع ُيج ِّدد دعوته التّباعه،
َي � َو ّد بطرس أن يعرف ما هو مصير ه��ذا التلميذ .إلاّ ّ
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أن يبقى «إلى أن يجيء» .في هذه املالحظة،
دون القلق بشأن ذلك التلميذ ،الذي رت ََّب له ْ

بأن
الرب بشأن هذا التلميذ .بينما انتشرت الشائعات في جماعة «اإلخوة» ّ
تحَ َ َّددت كلمة ّ
هذا التلميذ لن ميوت ،نرى قلقَ الكاتب من تفسير كلمات يسوع ...« :ولم َي ُقل يسوع إنّه
ال ميوت  »...لكنّه سيبقى حتّى مجيئه ( .)23:21هنا ،تَظهر خامت ٌة ثاني ٌة في األُ ُفق تُعنى

بشخصيّة «التلميذ» ودوره ،حيث ُيقال« :هذا هو التلميذ الشاهد بهذه األمور والكاتب له
أن شهادته حقّ » (.)24:21
وقد َعلِمنا ّ
ُنسب كتابة اإلجنيل الرابع إلى هذا «التلميذ الشاهد» .بهذا املعنى ،يت ّم تفسير كلمات
ت َ

الرب حول مصير «التلميذ» ،الذي «يبقى» حتّى مجيئه ،حيث َيشهد على هذه احلقائق
ّ

و َيكتبها (24:21أ)ُ .يغلق الناطق باسم اجلماعة ،الذي َيضمن حقيقة الشهادة املوثوقة
الكتاب بعبارة« :وأشيا ُء أ ُ َخ ُر كثير ٌة صن َعها يسوع ،لو أنّها ُكتِبَت واحد ًة فواحدة،
للتلميذ،
َ

الص ُح َ
ف املكتوبة» ( .)25:21بهذه العبارةُ ،يعيد مؤلِّف -24:21
لمَ َا
ُ
ظننت العالم َي َس ُع ُّ
أن بعض اآلي��ات التي صن َعها
ُص على ّ
 25ق��راءة اخلامتة األول��ى من الكتاب ،والتي َتن ُّ
يسوع بحضور تالميذه قد ُكتِبَت ( .)30:20من بني العديد من هذه اآليات التي صن َعها
يسوع َ
وش ِه َدها تالميذه ،اختي َر ٌ
بأن يسوع هو املسيح
بعض من هذا املنظار« :كي تؤمنوا ّ

ابن الله ،ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا ٌة باسمه» (.9)31:20

ّ
الشرطي للفعل « πιστεύωيؤمن» َيظهر في تعليق الكاتب
بخط اليد بني «املاضي» و«احلاضر»
إن َت َقل ُّ َب التقليد املكتوب
9
ّ
ّ
على طعن جنب املسيح املائت على الصليب باحلربة« :والذي عاي َن َ
ش ِه َد وشهادتُه حقّ  ،وهو َيعلم أنّه يقول احلقّ لتؤمنوا أنتم ἵνα
َ .)35:19( » καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητεيقترح السياق هنا تفسي ًرا ملوت يسوع على الصليب من منظار اجلماعة املؤمنةَ .من رآه هو
«التلميذ احلبيب» ،احلاضر عند حلظة موت يسوع وفي مشهد اجلنب املطعون املتد ِفّق منه الدم واملاء .لتأكيد «حقيقة» هذه الشهادة،
«ألن هذا كان ليت ّم الكتاب  .)37-36:19( »...مثل هذه االقتباسات التي
ّ
ميهما بصيغة االكتمالّ ،
نصني كتابيَّني ،جرى تقد ُ
مت اقتباس َّ
تُشير إلى حتقيق (اكتمال) النصوص الكتابيّة َت ِرد فقط في القسم الثاني من اإلجنيل الرابع ،من الفصل  13فصاع ًدا ،حيث َيظهر
ٍ
«التلميذ الذي أحبَّه يسوع» خمس م ّر ٍ
عبارات ممُ اثل ٍة في  35:19و ،24:21حتّى لو كان كاتب التعليق
ات .يت ّم تقدمي دور التلميذ في
ِ
فإن جمهور
م،
د
تق
ما
على
ء
بنا
النشر.
مجموعة
باسم
ث
د
املتح
ه
نفس
يجعل
ن
م
بل
الشاهد،
اخلتامي ( )25-24:21لم َي ُع ِد التلميذ
ّ
َّ
ّ
ً
َ
َ
ّ
الفصل  ،21الذي ينتهي بخامت ٍة جديدة ،هم «اإلخوة» .إنّه عنوانٌ ُيشير إلى «التالميذ» ،الذين لهم ،ستُعلن مرمي املجدليّة عن يسوع
رس ٌل من اآلب ( .)8-6:17لقد جعل اسم
القائم ...« :امضي إلى إخوتي  .)18-17:20( »...إنّهم أولئك الذين «آمنوا» ّ
بأن يسوع ُم َ
اآلب معروفًا للناس الذين أعطاهم له «من العالم» .بهذا التعبيرُ ،يصنِّف كاتب اإلجنيل الرابع أولئك الذين َقبِلوا كلمة يسوع .بدلاً من
ذلكِ ،قيل في ختام «كتاب اآليات»« :ومع أنّه كان قد صن َع أمامهم ٍ
أن اإلجنيل
إن هذا يؤ ّكد على ّ
آيات عديدةً ،فلَم يؤمنوا به» (ّ .)37:12
َس َكهم باإلميان بيسوع املسيح ،ابن الله .إنّهم ُمتميِّزون و ُمعارضون ألولئك
الرابع ُكتِ َب من أجل أولئك الذين يؤمنون ،كي يدعم تمَ ُّ
وألن اإلجنيل هو خطو ٌة إضافيّة،
إن اإلجنيل الرابع هو مسير ٌة في اإلميان بعد قبول اإلعالن.
ّ
الذين ال يؤمنون .لذلك ،يمُ كننا القول ّ
ِ
ُ
ً
نفسه كوثيق ٍة موثوقة ،تستند إلى تقليد،
الكتاب
م
د
ق
ي
األخرى.
األناجيل
به
ل
َط
ت
لم
املسيح
على
وانفتاحا
افتراضا ،معرف ًة
فهو يتطلّب،
ّ
ُ
ً
ُ َ
ف ٌء وذي قيم ٍة مرموقة بني ال ُكتَّاب وجمهور اإلجنيل ِ
تَرجع إلى «تلمي ٍذ» َك ْ
نفسه.
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ّ

25

دفاعي ض ّد أتباع يوح ّنا املعمدان
.2
ّ
أن اآلي��ات  15 ،8 ،6قد أُضي َفت إلى مق َّدمة اإلجنيل ،التي تُس َّمى «نشيد
من الثابت ّ
تصليحات أُضي َفت من أجل إدراج مقارن ٍة فور ّي ٍة بني يسوع
اللوغس» ( .)18-1:1إنّها
ٌ

إن أتباع األخير اعتَبَروه ُمتَف ِّو ًقا على يسوع ،الذي خض َع
ويوحنّا املعمدان .في الواقعّ ،
أيضا ملعمود ّيته ،وهذاِ ،وف ًقا لتالميذ يوحنّا ِ
ً
نفسه ،أَظه َر َمن كان األعظم بينهما .في هذا
الفصل األ ّول ً
أن يوحنّا املعمدان ،من خالل استخدام صيغة
أيضا ،بعد املق ِّدمة ،نجَ ِ ��د ّ
أي شخصيّ ٍة
نفسه أنّه «ليس» املسيح وال حتّى ّ
«األنا» ،يأخذ موق ًفا في هذا اخلالفُ ،معلنًا َ
فإن اإلجنيل الرابع أعطى مكانًا شرفيًا
مسيحانيّة كإيليا
والنبي ( .)21-20:1ومع ذلكَّ ،
ّ
يسجل املقولة املوجودة في متى
اإلجنيلي الرابع ال
أن
ليوحنا املعمدان نفسه.
صحيح َّ
ّ
ٌ
ّ

 11:11ولوقا  ،28:7حيث يح ّدد يسوع يوحنّا على أنَّه األعظم بني أولئك الذين ولدوا
االجنيلي الرابع كان دور يوحنّا مه ًما ج ًدا :كان أحد
من النساء .ومع ذلك ،بالنسبة الى
ّ

صن َِّف الى جانب الكتب املق ّدسة واآليات (.)40-31:5
الشهود الرئيسيّني ليسوع ،وقد ُ

َ .3ج َد ِل ٌّي ض ّد اليهود
القصة التي ت ِّ
قصة شفاء األعمى منذ مولده
إن
ّ
ُوضح هذا املوضوع اليوحن ّ
ّاوي هي ّ
ّ

ألن اليهود كانوا قد تعاهدوا
في الفصل « :9قال أبواه هذا ألنّهما كانا يخافان من اليهودّ ،
اإلجنيلي على تغيي ٍر
على أنّه إ ِ ِن اعترف أح ٌد بأنّه املسيح ُيخ َرج من املجمع» ( .)22:9يعمل
ّ

زمني ،واض ًعا في زمن يسوع ما كان يحدث في زمن الكنيسة ،أي طرد املسيحيّني من
ّ
أن اإلجنيل
أن بعض املؤلِّفني اليوحنّاو ّيني خ َّمنوا ّ
قوي ج ًّدا لدرجة ّ
املجامعّ .
إن هذا اجلدل ٌّ
ٍ
كمعارض لنتائج مجمع يڤنه יַבְנ ֶה أو يمَ نيا ،10الذي أنشأ ما ُيس َّمى «لعنة
الرابع ُكتِ َب
מינִים بهدف طرد املسيحيّني من املعابد.
ה ִּ
الهراطقة» בִר ְ ּכַת ַ

الفلسطيني ،جنوب يافا .كانت مدين ًة أُممَ ِ يَّ ًة ث ّم أصبحت يهود ّي ًة في عهد اإلمبراطور
مدينة قدمية تقع بالقرب من الساحل
10
ّ
مت تعيينُها من ِقبَل الرومان كمركز اعتقالِ .وفقًا للتلمود ،كانت يڤنه مبثابة البيت الثاني ِّ
للسنْ َهدرين
طيباريوس .كمدين ٍة يهود ّيةّ ،
(احملكمة اليهود ّية) ،الذي انتق َل في البداية إليها أثناء حصار أورشليم ،ث ّم إلى أوشا אּושָה (بالقرب من ِكريات آتا اليوم) ،ث ّم عاد إلى
يڤنه حتّى ٍ
وقت قصير بعد العام 135م ،حيث عاد إلى أوشا.
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ٍ
موقف ض ّد املسيح ّيني الهرطوق ّيني
 .4إ ّتخاذ
�اصَ ،ظ َه َر ْت الدوسيتيّة ( ،)Docetismوهي بدع ٌة قلَّل َ ْت من
في تلك الفترة ،بنوعٍ خ� ّ
أن طبيع ًة واحد ًة فقط تمُ يِّز شخص يسوع وهي
هدف
التجسد ،وذهبت إلى ح ِّد التأكيد ّ
ُّ

الطبيعة اإلنسانيّة ،وبذلك تَنفي هذه البدعة أن يكون ليسوع طبيع ٌة إلهيّة .إنطال ًقا من
أن اإلميان ال يمُ كن أن ُي َح ّد
يوحنّا ُ ،14:1يش ِّكل اإلجنيل الرابع بر ّمته تأكي ًدا قطعيًّا على ّ
بفكرة« .الله لم َي َر ُه أح ٌد ّ
اإلجنيلي الرابع استحال َة أن
قط» (18:1أ) :منذ البداية ،يؤ ِّكد
ّ
أن هذا اللقاء أصبح ممكنًا من خالل الساركس  ، σάρξجس ِد
يصعد اإلنسان إلى الله؛ إلاّ ّ
البشري.
كلمة الله
ّ

( )4الهيكل ّية األدب ّية والالهوت ّية
 .1نظرة شاملة للهيكل ّية
األملاني جوليوس ڤيل َهوسني
الكتابي
في تاريخ تفسير اإلجنيل الرابع ،بد ًءا من العالِم
ّ
ّ
وح ٌد بني األقسام املختلفة.
(1802م) ،أُج ِر َيت محاول ٌة لفهم ما إذا كان هناك تصمي ٌم ُم َّ

تعتمد فرضيّات الهيكليّة املختلفة على املنهجيّات واملعايير املختلفة ،والتي ميكن أن تتر َّكز

األدبي-
فضلوا التحليل
في اتجّ ا َهني أساسيَّني .أولئك الذين اختاروا املعيار
الرسميَّ ،
ّ
ّ
فإن التأثير يكمن
للنص .من منظا ٍر
الهيكليواللغوي
األسلوبي
مواضيعي (ّ ،)Thematic
ّ
ّ
ٍّ
ّ
ّ
ِ
في تطوير األفكار أو الرسالة و َر ْب� ِ
بعضها ببعض .من املمكن ً
أيضا دمج املنظو َرين:
�ط

واملواضيعي.
األدبيالرسمي
احملتوى
ّ
ّ
ّ

منوذجني:
يمُ كن تقسيم الفرضيّات املختلفة املعاصرة إلى
َ

ِ
قترحات
/الكارغماتي ( .)Narrative-Kerigmaticيتض ّمن هذا النموذج ُم
السردي
•
ّ
ّ

أولئك الذين ي َرون في اإلجنيل الرابع تط ُّو ًرا دراماتيكيًّا أو أسلو ًبا كارغماتيكيًّا
�ي
أو تعلي ًما مسيحيًّا ( ،)Catechismال��ذي ُيطيع بصور ٍة ملحوظ ٍة الشك َل األدب� َّ
التقليدي لإلجنيل الذي ُب ِّشر به.
ّ

واحلب
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ـپولوجي ( .)Symbolic-Typologicalيتالقى ه��ذا النموذج مع
الرمزي/التَي
•
ّ
ّ
الرمزي للزمن -األ ّيام واألسابيع ،للعادات واألعياد ،وللمكان (اجلليل،
التفسير
ّ
السامرة ،يهوذا) ،مع االنتباه إلى حركة يسوع أو مع إش��ارة إلى العهد القدمي

كاخللق واخلروج و«اآليات» في عالقتها باحلكمة.

ٌ
أساسي في قس َمني:
النص بشك ٍل
تقارب
َيحدث
ملحوظ في النموذج األ ّول في صياغة ّ
ٌ
ٍّ

«كتاب اآليات» ( )12-1و «كتاب اآلالم» ( )20-13أو «كتاب املجد» أو «كتاب الساعة».
• َيقسم

Giuseppe Segalla

القسم الثاني من اإلجنيل إل��ى ثالثة أج��زاء« :كتاب

الوداع»()17-13؛ «كتاب اآلالم» ( )19-18و«كتاب القيامة» (.)20

•بينما يضع

A. Panimolle

 Salvatoreفاصلاً بني «خطاب ال��وداع» ()17-13

واآلالم-ال �ق �ي��ام��ة ( .)20-18ل�ه��ذه الهيكليّة ت��أث�ي� ٌر على التضمينات األدب�يّ��ة
وامل��واض �ي �ع �يّ��ة امل ��وج ��ودة ب�ين م �ق � ّدم��ة وخ��امت��ة ال�ق�س��م األ ّول (// 18-1:1

)50:44:12؛ بني التعليق على اآلية األولى في قانا اجلليل ( )11-1:2ومالحظة

الكاتب في نهاية اإلجنيل ( .)31-30:20هناك تأكي ٌد يربط القس َمني بعضهما
ببعض َي ِر ُد في تقدمي «الشخصيّات» املختلفة في الدراما :اليهود في القسم األ ّول
ٌ
مختلف ً
أيضا.
إن عرض الدراما
( )12-2والتالميذ في القسم الثاني (ّ .)17-13
ففي القسم األ ّول ،تقع أح��داث ال��رواي��ة في ث�لاث مناطق هي اجلليل ،السامرة

ويهوذا ،بينما في القسم الثاني ،هناك غرفة تناول العشاء في أورشليم ،والبيئة
اخلارجيّة للمدينة ،التي تبدأ من البستان وراء وادي ِقدرون ،وصولاً إلى بستان
القبر.

أن موضوع هيكليّة اإلجنيل يكمن في «الوحي»:
•أ ّما  ،Rudolf Bultmannفقد ح َّدد ّ
اإللهي أمام العالم ( ،)12-2بعد املق ّدمة املزدوجة ،األولى
العلني للمسيح
الوحي
ّ
ّ

شعر ّية ( )18-1:1والثانية سرد ّية-دراماتيكيّة ()51-19:1؛ وحي املسيح
اإللهي أمام تالميذه ()17-13؛ ذروة الوحي «للساعة» ()20-18؛ أ ّما الفصل
ّ
نوع من التذييل أو اخلامتة
األخير ( )21فاعتَبَره امتدا ًدا للوحي
النهائي ،وهو ٌ
ّ
املقا ِبلة للمق ّدمة (.)R.E. Brown
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•من جه ٍة أخ��رى ،يقترح  Yves Simoensراب ًطا ُثنائيًّا لإلجنيل الرابع ُير ِّكز على
قسم القسم األ ّول ،حيث تُروى حياة يسوع ِوف ًقا
حياة يسوع املسيح وموتهُ :ي َ

ليوحنّا ،إلى ل��وحٍ ُم��زدوج ،ال��ذي تت ّم فيه اإلجابة عن السؤال امل��زدوجَ « :م��ن هو

يسوع ابن يوسف؟» ( )71:6-19:1و« َمن هو املسيح الذي يأتي في ساعته؟»
قسم القسم الثاني ،الذي َيروي موت املسيح ِوف ًقا ليوحنّا ،إلى
(ُ .)50:12-1:7ي َ
املمجد» ()26:17-1:13
نفسه على التوالي« :املسيح
َّ
لوحٍ مزدوجَ ،يعرض فيه َ

و«تسليم املسيح» (.)25:21-1:18

ي��ؤ ِّك��د القس َمان الكبيران ال �لَّ��ذان ي��ؤلِّ�ف��ان اإلجن�ي��ل ال��راب��ع والـ َمبنيَّان ِوف� ًق��ا ملنظو ٍر
خريستولوجي ،على «ديناميكيّة اإلمي��ان» ( )12-1وعلى «احملبّة» (ِ .)21-13وف ًقا
ّ
«الرمزي-الت
َيـﭘولوجي» ُيعزى دور هيكليّة اإلجنيل الرابع إلى «اآلي��ات» التي
للتوجه
ّ
ُّ
ّ
باعي.
صن َعها يسوع ،والتي يت ّم ترتيبُها ِوف ًقا لتَ َق ُّد ٍم
ٍّ
عددي لتشكيل زم ٍن ُس ّ

• َيقترح املؤلِّفان  M.-É. Boismard – A. Lamouilleهيكليّ ًة لإلجنيل الرابع ،يت ّم
ِّ
املؤشرات الزمن ّية في دور ٍة ُثما ِنيَّة األسابيع ( ،)1+7على منوذج
فيها تعزيز
اخلاصة بـ ِ «اخللق اجلديد»
قصة اخللق األ ّول (تكوين  ،)1الذي يتوافق مع تلك
ّ
ّ
( ،)17:5التي تتميّز بثماني آي��ات ( .)1+7يجب أن تُضاف إل��ى اآلي��ات الست

العجائبي
األولى ق ّمة اآليات التي هي قيامة يسوع ،أ ّما اآلية الثامنة فهي الصيد
ّ
مبه ّمة الكنيسة (.)14-1:21
الذي يتعلّق َ

•لقد طرح مؤلِّفون آخرون مخ َّطط «اآليات السبع»J.N. Sanders، R.T. Fortna، :

( D.K. Clarkأرب��ع آي� ٍ
�ات في اجلليل وث�لاث في أورشليم) .S.S. Smalley ،هذا
قصة اآلية
املخ َّطط مدعو ٌم من  ،C.H. Doddالذي ،مع ذلكُ ،يالحظ العالقة بني ّ

فسرها .لذلك ،فهو ُي ِّ
فضل التح ُّدث عن «سبعة مشاهد».
والكالم ذات الصلة الذي ُي ِّ
سبعاو ّية اآليات ،يجب أن ن ِ
ُدخل ً
أيضا مشهد مشي يسوع على مياه البحيرة
لبلوغ َ
( ،)21-16:6أو قيامة يسوع أو رواية الظهور الثالث للسيّد القائم على البحيرة
(.)14-1:21

واحلب
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•يقترح  ،Andrew T. Lincolnال��ذي يستخدم منهجيّ ًة مر َّكب ًة (حتليل متزامن،
�اوي) ،هيكليّ ًة من
�ي ل�ق��راءة
وتاريخي
النص ال�ي��وح�نّ� ّ
نقدي ،وس � ّّ
ّ
�ردي ،وب�لاغ� ّ
ّ

قس َمني ،م��ع مق ّدمة ( )18-1:1وخ��امت��ة ( :)25-1:21آي��ات املجد (-19:1
 ،50:12تتض ّمن سبع ٍ
آيات وسبع أحاديث) واالنتقال أو املغادرة كمجد (-1:13
 .)31:20تتط ّور ا َ
حلبكة السرد ّية في ثالثة أجزاء :اإلرسال من الله اآلب :أرس َل

يسوع (املسيح-الد ّيان)؛ ال ُعقدة/الصراع (اليهود) وح ّل الصراع (االنتصار،
دينونة الله للعالم؛ قيامة يسوع املصلوب ومتجيده).

قص ٌة دراميّة في قس َمني
•بالنسبة إلى  ،Michael Theobaldاإلجنيل اليوحن ّ
ّاوي هو ّ
(يوحنّا  12-1و  )21-13تتميّز بالسرد واحلوارات ،مختلط ًة م ًعا ،حيث للمحور
الزمني وظيف ٌة ُبنيو ّيةُ :قطبان جغرافيَّان (اجلليل-يهوذا ،أورشليم-الهيكل)،
ّ
حج لليهود إلى هيكل أورشليم.
وسبعة أعيا ِد ٍّ

وعليه ،فمن بني العديد من الهيكليّات املمكنة ،نُشير أدناه إلى هيكليّ ٍة بسيط ٍة للغاية:
•املق ّدمة الشعر ّية (.)18-1:1

•املق ّدمة السرد ّية (.)51-19:1

( )1كتاب اآليات (.)50:12-1:2

ني بني أ ّول آيتَني (.)54:4-1:2
•من قانا إلى قانا :تضم ٌ

آيات جديدة وأحاديث (.)42:10-1:5
•األعياد اليهود ّيةٌ :

• ِذروة معارضة يسوع :يجب القضاء عليه (.)50:12-1:11
( )2كتاب الساعة أو املجد (.)29:20-1:13
•خطاب الوداع والصالة الكهنوتيّة :العشاء األخير (.)26:17-1:13
•اآلالم واملوت :التضمني مع صورة البستان (.)42:19-1:18
الرب القائم :لوحتان (.)29-1:20
• ّ
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•خامتة (.)31-30:20
ختامي أو خامت ٌة ثانية :الظهورات اجلليليّة بعد القيامة (.)25-1:21
•تعليقٌ
ّ
 .2هيكل ّي ٌة الهوت ّية
 1،2هيكل ّي ٌة ثنائ ّية
اخلالصي واألس��اس املبني عليه
ما يمُ يِّز الرؤية اليوحنّاو ّية لتاريخ يسوع وعمله
ّ
اإلجنيل بأكمله هو احلركة املزدوجة التي يت ّم من خاللها تأطي ُر ك ِّل هذا التاريخ :فبينما
تُش ِّدد األولى على احلركة التنازل ّية من ِقبَل الله جتاه العالم ،تُر ِّكز الثانية على احلركة
نصان ُيعبِّران عنهما بوضوح :يوح ّنا ،3:13
التصاعد ّية للعالم جتاه الله اآلب .هناك َّ

أن اآلب جع َل الك َّل بني ي َديه ،وأنّه من الله خرج ،وإلى الله ميضي»
«إذ كان يسوع يعلم ّ
ُ
ً
أترك العالم وأَمضي
وأيضا
وأتيت إلى العالم،
خرجت من اآلب،
ويوح ّنا « ،28:16قد
ُ
ُ

نصني َمفصولَني أحدهما عن اآلخرَ .ث َّم َة فكر ٌة هي بالفعل تُسيطر
إلى اآلب» .لكنّهما ليسا َّ
على اإلجنيل الرابع بر ّمتهُ .ي َ
قصة يسوع وعملَه انطال ًقا من منظار حركة االبن
نظر إلى ّ

املزدوجة :مجيئُه من الله إلى العالم وعودتُه إليه .لقد عبَّر اإلجنيل الرابع عن هذه الفكرة
ٍ
بطرق مختلفة .إنّه لمَ ِن امله ّم محاولة جمع املصطلحات املختلفة التي يت ّم التعبير من خاللها
عن هاتَني الفكرتَني في اإلجنيل ،اللتني ال َت ِردا دو ًما م ًعا.

 1،1،2التعبير عن مجيء ابن الله إلى العالم
نصا يوحنّاو ًّيا تُشير بطريق ٍة أو بأخرى إلى تلك احلركة التنازليّة
هناك حوالي ًّ 81
الب��ن ال�ل��ه ،م��ن الله إل��ى العالم« :أت��ى أو ج ��اء» e;rcomai 11وعلى وج��ه اخل�ص��وص تلك
النصوص التي تَظهر فيها العبارة «جاء إلى العالم»12؛ «خرج من الله» (أو من اآلب)

13

11

11 ،9:1؛ )×2(31 ،19 ،2:3؛ 43:5؛ 14:6؛ )×2(14:8؛ 39:9؛ 10:10؛ 27:11؛ 47 ،46:12؛ 22:15؛ 28:16؛ .37:18

13

42:8؛ 30 ،28 ،27:16 :3:13؛ .8:17

12

9:1؛ 19:3؛ 14:6؛ 39:9؛ 27:11؛ 46:12؛ 28:16؛ .37:18
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فع ٌل آخر مماث ٌل ُيعبِّر عن الفكرة عينِها هو الفعل «خ��رج» )42:8( h[kw؛

«النزول من السماء»katabai,nw 14؛ «أرسل» .avposte,llw 15هذه النصوص اليوحنّاو ّية
تُسلِّط األض��واء على رسالة االبن ك ُمرس ٍل من لدن الله اآلب؛ فع ٌل آخر مماث ٌل ُيعبِّر عن

إرس��ال االبن من لَ� ُدن الله هو الفعل «أرس��ل»pe,mpw 16؛ «أعطى» di,dwmi 17و«الكينونة
ِمن.eivmi, para, / eivmi, evk »18
 2،1،2التعبير عن العودة إلى اآلب
نصا يوحنّاو ًّيا يت ّم التعبير عن فكرة االنتقال من هذا العالم إلى
هناك ما ُيقارب ًّ 34

ٍ
بطرق مختلفةَ « :يص َعد»avnabai,nw 19؛ « َيعود أو ُي�غ��ادر»u`pa,gw 20؛ «يمَ ضي أو
اآلب
َيذ َهب»e;rcomai 21؛ « َينطلِق»avpe,rcomai 22؛ فع ٌل آخر يعبِّر عن انطالق يسوع نحو اآلب

هو «يمَ ضي»poreu,omai 23؛ فع ٌل آخر يدخل في سياق عودة يسوع إلى اآلب هو «يمَ ضي»
)28:16( avfi,hmi؛ « ُير َفع»u`yo,w 24؛ « َينتقل».)1:13( metabai,nw 25
تُظهر ك ُّل هذه النصوص أهميّة هذا املوضوع في اإلجنيل الرابع .تَرد هذه املواضيع
مت فه ُمه من خالل تلك الرؤية لتاريخ
أن ك ّل شي ٍء قد ّ
في جميع أنحاء اإلجنيل وتُظ ِهر ّ

اإلجنيلي الرابع ،ال معنى لنشاط يسوع في هذا العالم إلاّ ألنّه
يسوع وعمله .بالنسبة إلى
ّ
14

13:3؛ .58 ،51 ،50 ،42 ،41 ،38 ،33:6

16

34:4؛ 37 ،30 ،24 ،23:5؛ 44 ،39 ،38:6؛ 33 ،28 ،16:7؛ 29 ،26 ،18 ،16:8؛ 4:9؛ 49 ،45 ،44:12؛ 20:13؛

15

34 ،17:3؛ 38 ،36:5؛ 57 ،29:6؛ 29:7؛ 42:8؛ 36:10؛ 42:11؛ 25 ،23 ،21 ،18 ،8 ،3:17؛ .21:20

26 ،24:14؛ 21:15؛ .5:16

17

16:3؛ .32:6

19

13:3؛ 62:6؛ .)×2(17:20

18
20
21
22
23
24
25

46:6؛ 29:7؛ 47 ،23:8؛ .33:9
33:7؛ 22 ،)×2(21 ،14:8؛ 36 ،33 ،3:13؛ 28 ،4:14؛ .17 ،10 ،5:16
.13 ،11:17
.)×2(7:16

35:7؛ 28 ،12 ،3 ،2:14؛ .28 ،7:16
14:3؛ 28:8؛ .34 ،32:12
.1:13
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رس ٌل من ِقبَل اآلب ،وغيابه اآلن يكمن في أنّه عاد إلى اآلب .هذه هي الرؤية التي تخترق
ُم َ

أن اإلجنيل
ّاوي بأكمله .إذا كان األمر هكذا ،فإنّه من السهل االفتراض ّ
الالهوت اليوحن ّ
لإلجنيلي الرابع ،العودة إلى اآلب تتزامن مع
مبني بطريق ٍة ثنائيّة .بالنسبة
على األرجح
ّ
ٌّ
آالم يسوع ،موته وقيامته.

قسم إلى
في الواقع ،كما أشار العديد من املؤلِّفني اليوحنّاو ّينيّ ،
فإن اإلجنيل الرابع ُي َ

قس َمني كبي َرين ونقطة الفصل هي بداية الفصل  .13جن ُد هنا تعبي ًرا رسميًّا ج ًّدا أنّه ال
يوجد ٌّ
لإلجنيلي الرابع يبدأ هنا ك ُّل شي ٍء في الظهور من منظار «العودة
شك في أنّه ِوف ًقا
ّ

أن اإلجنيل الرابع ينتظم في قس َمني
إلى اآلب» ( .)3-1:13بهذه الطريقة ،يت ّم التأ ُّكد من ّ

األول :مجيء ابن الله إلى العالم (-1
كبي َرينُ ،مش ِّد ًدا على ه َذين املوضو َعني الكبي َرينّ :

نصا
)12؛ الثاني :العودة إلى اآلب ( .)21-13من املثير لالهتمام أن نالحظ ّ
أن ًّ 61

من مجموع  ،81تتكلّم عن مجيء ابن الله إلى العالمَ ،ت ِرد في القسم األ ّول من اإلجنيل
نصا من مجموع  ،34تتكلّم
نصا َت ِرد في القسم الثاني منه) ،بينما نالحظ ّ
أن ًّ 22
(ًّ 20
نصا في القسم األ ّول منه).
عن العودة إلى اآلبَ ،ت ِرد في القسم الثاني من اإلجنيل (ًّ 12

اوي
« 3،1،2الساعة» أو «الزمن» اليوح ّن ّ
تبدو رؤية عمل يسوع هذه من منظار احلركة املزدوجة ،ن��زولاً وصعو ًدا ،مرتبط ًة
ً
ارتباطا وثي ًقا مبوضوع اإلجنيل الرابع« :الساعة»  w[raأو «الزمن»  .kairo,jهناك العديد

من املراجع املتعلِّقة «بساعة» و«زمن» يسوع في اإلجنيل الرابع :تتح ّدث مجموع ٌة منها
«أن الساعة لم ِ
أن تفسير
تأت بعد» (4:2؛ 30 ،8 ،6:7؛  .)20:8من ناحي ٍة أخرى ،مبا ّ
عن ّ
مصطلح «الساعة» في يوحنّا  1:13يت ّم على ضوء التعبير «لينتقل من هذا العالم إلى
أن هذا التعبير هو التفسير األعمق ع ّما َيفهمه اإلجنيل
اآلب» ،فيُمكننا بالتالي أن نفترض ّ
الرابع عن «ساعة يسوع» .تَظهر الساعة في يوحنّا  27:12قريب ًة ج ًّدا وهي ،منذ يوحنّا
 ،1:13موجود ٌة بالفعل .ك ّل هذا يؤ ِّكد الرأي السائد حول القس َمني اللذين يتألّف منهما
موضح ،تؤ ِّكدها مالحظ ٌة تكميليّ ٌة أخرى.
إن هذه الرؤية لإلجنيل ،كما هو
َّ
اإلجنيل الرابعّ .

واحلب
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املسيحي (راج��ع
إن اإلجنيل الرابع َيرغب في ع��رض هُ و ّية اإلمي��ان
ميكن القول ّ
ّ

 .)31-30:20يت ّم التعبير عن هذه ال ُهو ّية بطريقتَني أساسيتَني :األول��ى تتناقض مع
خصائصها داخل اجلماع ِة
ال ُهو ّية اليهود ّية (القسم األ ّول من اإلجنيل)ُ ،مظهرةًِ ،من َث َّم،
َ
ِ
أن النقاشات مع اليهود ت��ر َّك��زت في
نفسها (القسم الثاني منه) .لهذا السبب ،نجَ ِ ��د ّ

القسم األ ّول من اإلجنيل ،بينما التعليمات للتالميذ متّت في القسم الثاني من اإلجنيل،
في خطابات ما بعد العشاء أو ما تُس َّمى بـ ِ «اخلطاب
الوداعي» ( .)17-14فعلى سبيل
ّ
خاص ًة باجلماعة اليوحنّاو ّية ،فقط
األخوي ،الذي ُيعتبر ميز ًة
احلب
املثالَ ،يظهر موضوع
ّ
ّ
ّ
أن القس َمني منفصالن متا ًما في هذا الصدد .فالقسم األ ّول
في هذا القسم .هذا ال يعني ّ

يتح ّدث عن إميان التالميذ من ناحية والدتهم ومن ِّوهم األ ّول فيه ،بينما تقوية إميانهم
سيأخذ مكانه في تعليمات العشاء األخير وفي ظهورات يسوع القائم .من ناحي ٍة أخرى،
اآلالم هي نتيجة الرفض الذي واجهه يسوع من ِقبَل شعبه (11:1؛ .)... 53-45:11
ً
ارتباطا وثي ًقا و ُيش ِّكالن الوحدة املتكاملة لإلجنيل.
وبالتالي ،يرتبط القسمان
الفرعي
 2,2التقسيم
ّ
أن األم��ر األكثر صعوب ًة يكمن في اكتشاف كيفيّة َهيكلة ك� ّل قس ٍم من ه َذين
يبدو ّ

رسمي بحت.
وخصوصا القسم األ ّول .ال يبدو أنّه ميكن العثور على معيا ٍر
القس َمني،
ً
ٍّ
الضروري اللجوء مج َّد ًدا إلى عناصر املضمون اللاّ
هوتي .فإذا نظرنا إلى املواضيع
من
ّ
ّ

ال�ّل�اّ ه��وت�يّ��ة املختلفة ذات األهميّة ف��ي اإلجن�ي��ل ،فسنرى أ ّن�ه��ا ال تتميّز بالتف ّوق وع��دد

التكرارات كموضوع اإلمي��انَ .ي ِرد الفعل «آم� َن»  ×98 pisteu,wفي اإلجنيل (باملقارنة
فإن الفعل َيظهر  ×11في متّى ×14 ،في مرقس و ×9في لوقا) .مع أنّه
مع اإلزائيّنيّ ،
إن
أن االسم «إمي��ان»  pi,stijال َيِ��رد وال مّ��ر ًة واح��د ًة في اإلجنيلّ .
من املثير لالهتمام ّ

خصوصا في القسم األ ّول ،يسمح
موضوع «اإلميان» هو في احلقيقة املوضوع الذي،
ً

لنا باكتشاف املزيد من َهيكلة اإلجنيل.

أن القسم األ ّول من اإلجنيل متمحو ٌر حول فكرة «مجيء ابن الله إلى العالم».
لقد رأَينا ّ
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ٌ
نفسه ،بل العمل الذي من أجله جاء املسيح.
ومع ذلك ،ما هو
موصوف هناك ليس املجي َء َ
في هذا اإلطارُ ،ي ِّ
أحب الله
لخص يوح ّنا  16:3ك ّل معنى القسم األ ّول من اإلجنيل« :هكذا َّ

إن
العالم حتّى بذ َل ابنه الوحيد لكي ال َيهلك ك ُّل َمن يؤمن به بل تكون له احليا ُة األبد ّية»ّ .

حصل اإلنسان على احلياة األبد ّية التي
«إرسال» ابن الله إلى العالم يدخل في سياق أن َي ُ

تت ّم من خالل اإلميان.

ومع ذلك ،فإحدى خصائص اإلجنيل الرابع تكمن في أنّه ُيق ِّدم العديد من املفاهيم
بطريق ٍة ُمتناقضةَ :يظهر اإلميان ً
أيضا في وجه إنكاره ورفضه وجحوده .هذه االزدواجيّة
(ليست وجود ّية بل وظيفيّة) هي منوذجيّة بالنسبة لإلجنيل الرابع .فالقسم األ ّول بأكمله
يتمحور حول َت َقلُّبات نشاط يسوع الذي ُيريد أن يجلب اجلميع إلى احلياة األبد ّية من

مت التركيز على آيات يسوع ...« :فآم َن به تالميذه»
خالل اإلميان .حتقي ًقا لهذه الغايةّ ،
فإن
( )11:2وكال ِمه« :فآم َن جم ٌع أكثر ج ًّدا من أولئك بسبب كالمه» ( .)41:4ومع ذلكّ ،
خاصته
أن يسوع ،كلمة الله« ،إلى
االختيار املـُحزن الذي يقوم به
اإلجنيلي منذ البداية هو ّ
ّ
ّ
وخاصتُه لم تقبله» ( .)11:1ينتهي القسم األ ّول بنبر ٍة متشائمة« :ومع أنّه كان قد
أتى
ّ

صن َع أمامهم ٍ
آيات عديدةً ،فلم يؤمنوا به  .)43-37:12( »...تتزامن عودة يسوع إلى

اآلب مع الرفض الذي يتلقَّاه من العالم .بالنظر إلى أهميّة هذه املواضيع ،من املمكن أن
ُسميها «جدليّة»  ملوضوع اإلميان كجوابٍ
نكتشف في القسم األوّل التطوُّر  يمُكن أن ن ِّ

مانحا إ ّياهم احلياة األبد ّية :إ ّما «اإلمي��ان» أو
من الناس البن الله الذي يأتي إلى العالم،
ً
«الرفض».

بالنسبة إلى اإلجنيل الرابع ،ينشأ اإلميان من خالل مسير ٍة تدريجيّ ٍة تبدأ مبوضوعٍ

�وي ج� � ًّدا ه��و «ال �ش �ه��ادة»ُ .ي�ق��ال ذل��ك ب��وض��وحٍ عندما ي�ت� ّم ذك��ر يوحنّا
�اوي ح�ي� ٍّ
ي��وح �نّ� ٍّ
املعمدان أل ّول م ّرة« :هذا جاء للشهادة  marturi,aليشهد  marture,wللنور ،لكي يؤمن

الك ُّل بواسطته» ( .)7:1إنّها امل ّرة األولى التي َيظهر فيها هذان املفهومان ،ويبدو أنّهما
ً
أن شهادة يوحنّا
مرتبطان
ارتباطا وثي ًقا .لكن ،في يوحنّا  29:1وما يليه ،من الواضح ّ

الشخصي مع يسوع ،ينمو إميان
املعمدان تقود تالميذه للقاء يسوع .ففي اللقاء
ّ

واحلب
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فإن اآلية التي صن َعها يسوع في عرس قانا
التالميذ ويتط ّور ( .)51-35:1ومع ذلكّ ،

فإن «اآلية» غالبًا
اجلليل هي التي ستُك ِّمل اإلميان (ِ .)11:2وف ًقا لالهوت اإلجنيل الرابعّ ،
ما تكون مصحوب ًة بـ ِ «كلمة يسوع» (راجع يوحنّا  6على وجه اخلصوص) .في السامرة،
أساسي من خالل
فإن إميان السامر ّيني نشأَ بشك ٍل
أي آي ٍة ،ومع ذلكّ ،
لم َيصنَع يسوع ّ
ٍّ
لقا ِء يسوع وكلمتِه (.)42-39:4

آخذين هذه املعايير بعني االعتبار ،يمُ كننا أن نرى اإلجنيل الرابع َمبنِيًّا ،في خطوطه
العريضة ،على النحو التالي:
( )1لقد أ ُ ِ
حصل اإلنسان على احلياة األبد ّية من خالل
رسل ابن الله إلى العالم ل َي ُ
اإلميان (يوح ّنا .)12-1
•مق ّدمة :نقطة البداية (.)18-1:1
•الباب األ ّول :والدة اإلميان (.)36:3-19:1

•الباب الثاني :من ّو اإلميان وظهور الرفض (.)71:6-1:4
•الباب الثالث :بروز الرفض (.)43:12-1:7
•خامتة (.)50-44:12
( )2عودة ابن الله إلى اآلب (يوح ّنا .)21-13
يجب أن نضع في اعتبارنا أنّه ِوف ًقا للطابع املميَّز لإلجنيل الرابع واحلاجة املفروضة

اإلجنيلي لالعتماد على املواد التقليد ّية املوجودة بالفعل جزئيًّا (على سبيل املثال ال
على
ّ
ٍ
بعبارات عا ّم ٍة
احلصر ،يبدو من الواضح أنّه في القسم الثاني من اإلجنيل «ما ُنس ِّميه

ّ
اإلجنيلي الرابع بشك ٍل وثيقٍ
بخط التقاليد كالعشاء ،الوعظ،
"العاطفة"» ،يلتزم
ّ
فإن املواضيع ال تتط ّور بطريق ٍة خطيّة ،بحيث يت ّم استنفاد
اإلدان��ة ،املوت والقيامة)ّ ،
ٌ
ٍ
مألوف أن تَظهر
جانب في ك ّل قس ٍم ث ّم االنتقال إلى موضوعٍ جدي ٍد متا ًما .إنّه ألم ٌر
ك ّل
املواضيع متشابك ًة ،مع اإلعالنات حول ما سيأتي الح ًقا وتذكيرنا مبا قد حدثَ فعلاً في

السابق.
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األدبي
( )5عناصر النقد
ّ
« .1الوحي»
صحيح أنّه ُيق ِّدم يسوع
املتجسد.
اإلجنيل الرابع هو إجنيل اللوغس ،إجنيل الكلمة
ٌ
ِّ

باعتباره ذاك الذي َيكشف حقائقَ عن الله ،لكنّه ،وبدون أدنى ّ
نفسه.
شك ،الله ُ

لذلك َيعرض اإلجنيل الرابع اخلصائص األدبيّة واللاّ هوتيّة للرواية مثل الوحي .إنّه
وصامت لرواي ٍة تقول أكثر
ضمني
ف ّن القول ،الذي َيظهر بطريق ٍة فريدة ،و ُيرافقه َو ْح ٌي
ٌ
ٌّ

إن دخول وحي الله من خالل كلمته هو دائ ًما دعو ٌة إلى
تنص عليه صراحةّ .
مما ّ
بكثير ّ
اختبار الالنهاية؛ أ ّما في اإلجنيل الرابع ،على وجه اخلصوص ،فالدخول إلى أمور الله
يعني أن تدخل في ديناميكيّ ٍة المتناهيّة ،في ُع ٍ
مق غير معروف َيكشف عن نفسه شيئًا
فشيئًا ،غالبًا ما يبدأ من تعابير قد تبدو ُمب َهم ًة (غامضة) أو على العكس من ذلك بسيط ًة
القصة من خالل مالحظاته التفسير ّية التي تُساعد القارئ
نفسه في
ّ
ج ًّداُ .يق ِّدم الراوي َ

كدلي ٍل للفهم.

« .2الشخص ّيات»
إن َحبكة الرواية تكمن في الصراع بني اإلميان وعدم اإلميان.
ّ

دراماتيكيُ .ير َّكز ك ُّل شي ٍء في عمليّ ٍة حقيقيّة،
ُيشير اقتراب ساعة يسوع إلى َت َق ُّد ٍم
ّ
ألن تُق ِّرر ،مع أو ض ّد يسوع املسيح .يتح ّول
ألن تتّخ َذ موق ًفاْ ،
التي فيها تُدعى الشخصيّات ْ

ٍ
حقيقي.
الهوتي
عرض
األدبي للحوار في كثي ٍر من األحيان إلى مونولوج ،إلى
الشكل
ٍّ
ّ
ّ

أدبي.
ّ
إن الشخصيّات املتن ّوعة التي تتح ّدث مع يسوع هي حقيقيّة ،وليست وليد َة خيا ٍل ّ
إنّها تقوم ً
أيضا بدو ٍر
أي أح ٍد يتح ّدث مع يسوع مدع ٌّو إ ًذا إلى
منوذجي ،ممُ ثِّل ًة فئ ًة معيّنةّ .
ّ

واضحا جتاهه ،التّبا ِعه أو رفضه .في هذه العمليّة احليو ّية ،نجَ ِ د،
أن ُيق ِّرر ،أن يأخذ موق ًفا
ً
باإلضافة إلى يسوعّ ،اً
كل من الله اآلب ،والروح القدس ،واألعمال التي يصن ُعها االبن،
ويوحنّا املعمدان ،والرسول يوحنّا ،ومرمي أ ّم يسوع ،والنِّسوة ،يشهدون له .في اجلانب

واحلب
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اآلخر ،جن ُد اليهود ،والف ّريسيّني ،واجلموع ،وقادة الشعب مع الشيطان في اخللفيّة ،في
دور «أمير هذا العالم».
« .3االستعارات»
األدبي لألمثال مفقو ٌد متا ًما في اإلجنيل الرابع،
أن النوع
باملقارنة مع اإلزائيّني ،نجَ ِ ُد ّ
ّ

بينما نجَ ِ ُد استعارتَني يوحنّاو َّيتَني رائعتَني:
•الراعي الصالح في الفصل .10

•الكرمة واألغصان في الفصل .15

ٍ
في ا ُ
مناقشات الهوتيّ ًة حقيقيّ ًة حول
خل َطب التي تلي بعضها البعض والتي تُعتبر

مواضيع أساسيّة ،تَظهر بعض الصور التي تمُ يِّز القسم األ ّول من اإلجنيل:

•احلاجة إلى الوالدة من جديد من َع ُل (في احلوار مع نيقودميس في الفصل .)3
احلي (مع املرأة السامر ّية في الفصل .)4
•املاء
ّ
•خبز احلياة (مع اجلموع في الفصل .)6

والعمى (مع املولود أعمى واليهود في الفصل .)9
•النور
َ
•القيامة واحلياة (مع مرتا ومرمي في الفصل .)11
« .4سوء الفهم»
مما يجعلها حقيقيّ ًة و ُم�ح� َّددة .الشكل
جلميع هذه احل��وارات دالل� ٌة زمكانيّ ٌة دقيقةّ ،
تصريحا نبو ًّياُ ،يسلِّط فيه الضوء على داخل احملا ِور،
األدبي للحوار بسيطُ :يلقي يسوع
ً
ّ

الشخصي؛ ُيظهر املـُحا ِور صعوبتَه في الفهم؛ ُيجيب
ُع َق ِده ،مخاوفه أو عدم ارتياحه
ّ

مونولوجا مع ُع ٍ
الهوتي .بهذه الطريقة ،تَنتُج عن احلقيقة
مق
يسوع و ُيصبح احل��وار
ً
ّ
حقيقي عن الله ،في عالقته
وحي
الفرد ّية واحلالة
اخلاصة حقيق ٌة الهوتيّة ،تُصبح حديثَ
ٍ
ّ
ٍّ

األدبي واسع االنتشار في البيئة الهلّينيّة ،ولكن ً
أيضا بني
باإلنسانيّة .كان هذا الشكل
ّ
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حقيقي .لك ّن سو َء فه ِمه يبقى سيّد املوقف.
املعلِّمني اليهود؛ يسوع هو معل ِّ ٌم
ّ

أن تعليمه
إن سوء الفهم هذا ال يتعلّق ببساط ٍة مبضمون أقوال يسوع ،في أصل حقيقة ّ
ّ

جتسد الكلمة :فاملـُعطيات (احلقائق) اخلريستولوجيّة األساسيّة،
ليس مقبولاً هناك س ُّر
ُّ
املوجودة في مق ّدمة اإلجنيل ،ليست مقبول ًة على املـُحا ِورين وت��ؤ ِّدي هذه احلقيقة إلى
ظهور سوء فه ٍم َ
آخر .فبني سوء الفهم وعدم اإلميان عالق ٌة وثيقة :االبن ،الذي أتى إلى

حقيقيَ ،يصعد إلى اآلب من خالل متجيده ،و َي َه ُب الروح .ال يمُ كن قبول هذه
العالم كنو ٍر
ّ
العمليّة ،التي تُعتبر طريقَ اخلالص ومتجيد العالم ،إذا لم يكن هناك إميان ،فهي ُمتميِّز ٌة
ٍ
مختلف متا ًما.
بفاعليّ ٍة مستم ّرة (ديناميكيّة) التي ،مقارن ًة مع إنسانيّتنا ،تكمن في ُبع ٍد

إن لم تؤمن ،فسيبقى يسوع دو ًما «آخ َر» بالنسبة لك ،سوء فهم .ال يمُ كن استقبال
لكنّك ْ
أساسا .يوحنّا هو
يسوع دون االنفتاح عليه .في هذا اإلطارُ ،يش ِّكل عمل الروح القدس
ً
اإلجنيلي الذي في غالب األحيان ُيق ِّدم پنيڤماتولوجي ( )Pneumatologyحقيقيّة ،واص ًفا
ّ

بإصرا ٍر األدوار املختلفة لروح الله.
« .5ال َّت َه ُّكم»

ِ
قصد من
س َم ٌة أدبيّ ٌة أخرى لإلجنيل الرابع هي الته ُّكم (أو السخر ّية) ،أي التعبير الذي ُي َ
ٍ
مختلف ع ّما ُيقال بالفعل ،وعاد ًة ما يحمل َت َه ُّك ًما ُمستت ًرا ،حيث
خالله اإلشارة إلى شي ٍء

نوع من االتّصال الصامت
ُيعتبر
اإلجنيلي الرابع معل ِّ ًما حقيقيًّا فيها .هناك ،في الواقعٌ ،
ّ
أن هناك معنًى
للنصَ .يفهم القارئ
مما يؤ ِّدي إلى فه ٍم أعمق
الذكي ّ
ّ
بني الكاتب والقارئّ ،
ّ

مما ُيقال و ُيكتَب.
أعمق بكثير ّ

املجازي (رموز
َيظهر هذا التعبير م��را ًرا في اإلجنيل الرابع من خالل االستخدام
ّ

وكلمات تشبيهيّة) لعبارات كاحلياة ،املوت ،النور ،الظلمة ،الوالدة ،املاء ،العمى ،الرؤية ...
ٍ
وضوحا (على سبيل املثال ،احلياة
بطرق مختلفة :بطريق ٍة أكثر
يمُ كن فهم هذه العبارات
ً
البيولوجي)؛ بطريق ٍة مجاز ّي ٍة ،عميق ٍة وروحيّة (على سبيل
واملوت والوالدة في ُبعدها
ّ
املثال ،احلياة كوجو ٍد كامل ،املوت كحيا ٍة ُمستن َز َفة ،العمى كعج ٍز عن الفهم) .لقد َف ِش َل
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ُمحا ِورو يسوع ،في معظم األحيان ،في َفهم استخدامه لهذه التعابير منذ البداية؛ على
فإن َفهمهم ينمو تدريجيًّا ،كلّما َت َق َّدم احلوار معه
العكس ،باستثناء حالة بعض اليهودّ ،
[يسوع] .يرتبط الته ُّكم بسوء الفهم وبالكلمات ذات االجتا َهني :أعداء يسوع َي ِ
صفونَه

بسخر ّية ،إلظهار عدم إميانهم ،وبذلك يقولون احلقيقة! مثال :في اآلالم ،صرخ اليهود:
ُ

«ليس لنا ٌ
ملك غير قيصر» ( .)15:19الضحايا األكثر دراماتيكيّة لسخر ّية يسوع هم

اليهود ،قادة الشعب.

َيسير مبدأ «الته ُّكم» في اإلجنيل الرابع جنبًا إلى ٍ
جنب مع استخدام «عدم الفهم» ،وهي
ّاوي من أن ُيشارك في عمليّة الفهم والتح ُّول (اإلرتداد) .إنّه
ِت َقنيَّة تمُ ِّكن القارئ اليوحن ّ
الشخص الذي ميتلك ،بطريق ٍة مميَّزة ،املفاتيح الالزمة لفهم ُهو ّية يسوع بشك ٍل صحيحٍ

من البداية ،على عكس أولئك الذين الت َقوا به خالل الرواية .بعد ق��راءة املق ّدمة (-1:1
أن احلياة كامن ٌة في اللوغس ،الذي هو احلياة بعينِها ،وهو
ّاوي ّ
ُ ،)18يدرك القارئ اليوحن ّ

وأن املؤمنني قد ُولِدوا (بطريق ٍة مجاز ّية) من الله.
الذي انتص َر على الظلمة وأعطى النورّ ،
أي نقط ٍة كانوا
وبالتالي ،يمُ كنه أن يكتشف بسرع ٍة عجز ُمحاوري يسوع عن الفهم وعند ّ
ّاوي األسئلة على نفسه ،ماذا يعرف عن
ُمخطئني ،وعند القيام بذلك ،يطرح القارئ اليوحن ّ
اخلاصة عنه.
يسوع وكيف يمُ كنه تكوين صور ِته
ّ

 .6الپروليپسيس ( )πρόληψιςواألناليپسيس ()ἀνάληψις

أن قيل من َقبل أو تلك التي تتوقّع حد ًثا سيت ّم
ات تستدعي شيئًا سبقَ ْ
إنّها ِت َقنيّ ٌ
ّاوي ُينشئ روابط بني مختلف أجزاء السرد
الح ًقا ،وهي تَهدف إلى َجعل القارئ اليوحن ّ
اإلجنيلي و ُيحافظ على سير األحداث في الرواية حيّ ًة في ذاكرته .إ ًذا ،إنّها تُذ ِّكر أو تُش ِرك
ّ
ّاوي مبقاط َع أخرى من اإلجنيل ،باملواضيع ،بالدوافع وتُساعده ،بالتالي،
القارئ اليوحن ّ

في صياغة أفكاره عن يسوع ليتم َّك َن من خلق التأثير املناسب عليه.

أن الكلمة الذي
ّاوي منذ البداية (ّ )Prolepsis
على سبيل املثال ،يعلَم القارئ اليوحن ّ

الناصري سيُواجه الرفض ،وسيموت وسيقوم (11:1؛
صار جس ًدا في شخص يسوع
ّ
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ٌ
اإلجنيلي
مثال آخر ،هذه امل ّرة ( ،)Analepsesنجَ ِ ُده في نيقودميس ،الذي ُيعيد
.)22:2
ّ
الرابع ذك َره في  50:7و 39:19بعبارة «الذي كان قد جاء إليه ليل» ،وهي تذكي ٌر للقارئ
ّاوي بلقاء نيقودميس مع يسوع في  .3:2من ناحي ٍة أخرى ،يدخل  2:11في سياق
اليوحن ّ

ٍ
اإلجنيلي
حدث لم َيحدث في الواقع بعد .يذكر
التعبي َرين املذكو َرين أع�لاه ،أي ِذك��رى
ّ
سل َ ًفاَ ،مسحة يسوع ِمن ِقبَل مرمي في بيت عنيا (-1:12
الرابع ،عن طريق التَ َذ ُّكر ولكن َ
ً
القصة كلَّها.
فترضا وجو َد جمهو ٍر يعرف
ُ ،)3م
ّ
« .7الرمز ّية»

ميز ٌة أخرى ذات قيم ٍة أدبيّة في اإلجنيل الرابع هي الرمز ّية .الرمز هو الله بامتياز،

مرئي وملموس ،لك ّن الله
اخلاص به :اجلسد
الذي َيكشف عن نفسه ويتجاوز الوحي
ّ
ٌّ

ٍ
ملموس وفوق الوصف .إنّه س ّر إمياننا! ث ّم هناك
مرئي  ...ث ّم ُيصبح اجلسد غير
غير
ّ
الرموز النموذجيّة :النور ،املاء ،اخلبز ،اخلمر وك ّل احلقائق التي لها ً
أيضا أهميّ ٌة حيو ّي ٌة
في جتاربنا اليوميّة .لقد أصبحت هذه الرموز أساسيّ ًة للمسيحيّني ألنّها تُعبِّر عن حياة
الكنيسة األسرار ّية ،بارتباطها الوثيق مبوت يسوع ،حيث يأخذ الرمز معناه الكامل.
التاريخي للرواية ،لكنّها ليست كذلك .للرمز
يمُ كن أن تُش ِّكل اللغة الرمز ّية إشكاليّ ًة للواقع
ّ

ألن أعمال يسوع وأقواله مرتبط ٌة بشك ٍل
قيم ٌة الهوتيّة ،لكنّه ال يتعارض مع التاريخ ،نظ ًرا ّ

وثيق؛ فكلماته وآياته هي تعبي ٌر عن ق ّوته.

( )6البيئة الثقاف ّية
« .1اللغة اليونان ّية»
قصة اإلجنيل وحتدي ُدها مه ٌّم لفهم النص ِ
نفسه .لقد
ّ
إن السياق الذي يت ّم فيه تكوي ُن ّ

ُكتِ َب اإلجنيل الرابع باللغة اليونان ّية الشائعة ( koinéلغة اليونانيّني الشائعة من نهاية
متت بصل ٍة إلى لغة األدب ،وبالتالي ال
الفترة الكالسيكيّة إلى العصر
البيزنطي) ،التي ال ّ
ّ
َرسم
تتميّز مبفرداتها الواسعة .من بني هذه املفردات التي َت ِر ُد مرا ًرا في اإلجنيل الرابع وت ُ
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اللغة اليوحنّاو ّية وبالتالي يمُ كن اعتبا ُرها أساسيّة :املعرفة ،الرؤية ،اإلميان ،احلياة ،احلقّ
واحلقيقة ،الشهادة ،املجد والتمجيد.
« .2السام ّية»
مما
كاتب اإلجنيل هو
سامي ( ،)Semiticوقام بترجمة العديد من األسماء واأللقابّ ،
ّ
فلسطيني.
َيكشف عن بيئ ٍة من أص ٍل
ّ
« .3العهد القدمي»
أن العهد القدمي حاض ٌر بق ّوة في اإلجنيل الرابع ،مع ما َي ِ
ص ُل إلى
إلى جانب ذلك ،نجَ ِ ُد ّ

واقتباس من صموئيل األ ّول).
اقتباسا ( 11من املزامير 4 ،من أشعيا 2 ،من زكر ّيا،
18
ً
ٌ

األساسي هو اخلروج ،والذي ،عالو ًة
أساسا هو من السبعينيّة ( .)LXXاملرجع
النص
ّ
ً
ّ
الفقري لك ّل العهد القدمي .وعليه ،يمُ كننا أن نتح ّدث عن استمرار ّي ٍة
على ذلك ،هو العمود
ّ

واض �ح � ٍة م��ع ال�ي�ه��ود ّي��ة ،حتّى ل��و ك��ان ذل��ك مبعنى اإلجن ��از واإلدراك ال �ت��ا ّم ،وبالتالي
استمرار ّي ٌة تُشير في الوقت عينِه إلى مسافة ،تف ُّوق.
« .4التأثيرات الهلّين ّية»
أن اإلجنيل الرابع ُيعاني من التأثيرات الهلّين ّية ،ليس فقط جلهة استخدام
ال ش َّك في ّ
اللغة اليونانيّة .إنّه تأثي ٌر محتومَ ،
ش ِم َل ك َّل فلسطني في القرن األ ّول للميالد ،وتمَ َيَّز بق ّوته

�اص في املنطقة احلدود ّية واملنفتحة ج� ًدا ،التي كانت اجلليل في زمن يسوع
بشك ٍل خ� ّ
الثقافي لإلجنيل الرابع ليس
إن القالب
واجلماعة املسيحيّة األول��ى .لكن ،بك ّل تأكيدّ ،
ّ
هلِّينيًا.
« .5الغنوص ّية»
تستحقّ مسألة الغنوص ّية مناقش ًة منفصلة ،أل ّن��ه خ�لال القرن الثاني للميالد،
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حرفي على اإلجنيل الرابع ،وبفضل بعض آباء الكنيسة،
استولَت ِف َرقٌ غنوصيّ ٌة بشك ٍل
ٍّ
مت
وال سيّما أوريجانوس ،أُعي َد اإلجنيل الرابع بالكامل إلى املسيحيّة الصحيحة .اليومّ ،

أن الكتابات
جتاوز مسألة العالقة بني اإلجنيل الرابع والغنوصيّة بالكامل ،إذ قد َثبُ َت ّ
أن القرن األ ّول للميالد َ
ش ِه َد انتشا ًرا
الغنوصيّة هي من ِحقبة ما بعد يوحنّا .فمن املؤ َّكد ّ
واس ًعا لتيّ ٍ
س اإلجنيل الرابع ثقافيًّا وجو َدها ،إلاّ أنّه خا ٍل من أ ّية
ارات غنوصيّة وقد َع َك َ
ِ
قص ٌة تاريخيّة ،ارتبطت دو ًما باإلحداثيات الدقيقة
س َم ٍة أسطور ّية (ميثولوجيّة) ،ألنّه ّ
للزمان واملكان .خالل القرنَني التاسع عشر والعشرين ،جرت هناك العديد من النقاشات

مت
حول التأثير
الغنوصي على اإلجنيل الرابع ،ال سيّما في البيئة اإلصالحيّة األملانيّة .فقد ّ
ّ
إنشاء ٍ
ٍ
األسطوري )Superman
الغنوصي (نوع من الرجل اخلارق
وثيق بني املخلِّص
رابط
ّ
ّ
«روحا كونيّة» .لك ْن ،وراء
ّاوي ،عن طريق إعادة قراءة اللوغس باعتباره
ً
واملسيح اليوحن ّ
ٍ
كمضمون أبعد بكثير عن
عجمي لبعض املصطلحات ،يبقى اإلجنيل الرابع
هذا التقارب املـ ُ
ّ
هذه األساطير!

( )7اإلشكال ّية مع اليهود ّية
اليهودي
 .1الطابع
ّ
يهودي.
أن اإلجنيل الرابع هو عم ٌل
على الرغم من وقوع جد ٍل قويٍّ مع اليهود ّية ،إلاّ ّ
ّ
فمنذ بداية اإلجنيل ،جن ُد مجموع ًة عا ّم ًة تُد َعى «اليهود» (َ )Ἰουδαῖοιيظهرون كخصو ٍم

أن النزاعات بني يسوع واليهود تبقى حيّ ًة على مدار العمل،
ليسوع .نستطيع أن نرى ّ
ٍ
ِ
حلظات اخلطر (1:7؛
مناسبات مختلف ٍة إلى تفادي اليهود في
بحيث يضطر يسوع في
40-39:10؛ .)54:11

َيذكر اإلجنيل ً
أيضا «الطرد من املجامع» (22:9؛ 42:12؛  .)2:16هذه البيانات ال
ٍ
خالفات
خاصته ،بل إلى
أساسي إلى اخلالف الذي أثا َره يسوع بني
تُشير فقط وبشك ٍل
ّ
ٍّ
اليهودي تعيشها اجلماعة اليوحنّاو ّية ،التي ُكتِ َب اإلجنيل من أجل
محلّيّ ٍة مع املجمع
ّ
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خريستولوجيّتها والهوتها ومنط حيا ِتها .إ ًذا ،نحن نواجه سيا ًقا داخل اليهود ّية ،إ ّدعى
الشرعي لتقليد
فيها ك ٌّل ِمن طر َفي النزاع (املجمع واجلماعة اليوحنّاو ّية) أنّهما الوريث
ّ

إسرائيل.

اليهودي لإلجنيل الرابع ملموس ،ناهيك عن العودة املستم ّرة للكتب املق ّدسة،
إن الطابع
ّ
ّ

اإلجنيلي الرابع لألعياد اليهود ّية .باإلضافة إلى الفصح،
وخصوصا األهميّة التي يوليها
ً
ّ
أعيا ُد أخرى مذكور ٌة كعيد املِظا ّل  ،)2:7( Sukkotعيد األن��وار أو التجديد Hanukkah
اإلجنيلي الرابع ُيد ِرج خدمة
فإن
( )22:10والعيد الثالث َيظهر بدون اسم ( .)1:5وعليهّ ،
ّ

خاصا عن ُهو ّية
واالحتفالي لليهود ّية ،وبذلك ُيعطي انطبا ًعا
الشعائري
يسوع في السياق
ًّ
ّ
ّ
يسوع وأتبا ِعهٌ .
مثال على ذلك هو استخدام اإلجنيل الرابع لعيد املِظا ّلُ .يذ ِّكرنا هذا العيد
بوقت إسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من أرض مصر والذي ت َ
طقسا باملاء.
َض َّم َن
ً

«إن
أ ّما اإلجنيل الرابع ،فوضع في سياق هذا العيد نفسه ،الكلمات التالية على فم يسوعْ :
ِ
َع ِط َ
إلي و َيشربَ .من آم َن بي فكما قال الكتاب :ستَجري ِمن بطنِه أنهار ما ٍء
ش أح ٌد
فليأت ّ

حي» (.)38-37:7
ّ

« .2اليهود» في اإلجنيل الرابع
أن كلّها وثائق مسيحيّة
تَلمع يهود ّية يسوع في األناجيل اإلزائيّة ،على الرغم من ّ
مميّزة ،ألنّها مك َّرس ٌة في التقاليد التي تعتمد عليها .تعكس تلك التقاليد مصالح الكنيسة
األولى ،من جهة ،وتكريس مواقف يسوع وتأكيدها ،من جه ٍة أخرى .تُصبح هذه احلقيقة

ٍ
وخصوصا
بيانات معيّن ٍة من املفردات واملصطلحات،
خاص في ضوء
واضح ًة بشك ٍل
ً
ّ
عندما تت ّم مقارنة هذه البيانات مع األدلة من اإلجنيل الرابع.

«يهودي» (أو « ،VIoudai/oiيهود»)  17م� ّر ًة في األناجيل
َي� ِرد مصطلح ،VIoudai/oj
ّ

اإلزائيّةَ .ي ِرد معظمها في روايات اآلالم ،حيث تهت ّم السلطات الرومانيّة مبسألة ما إذا

فإن مصطلح
كان يسوع هو «ملك اليهود» .في رواية األناجيل اإلزائيّة عن خدمة يسوعّ ،
ٍ
يهودي ،ما لم ُيذ َكر خالف ذلك ،ومنظور الراوي
شخص هو
ألن ك ّل
«اليهود» ال لزوم له ّ
ّ
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يكمن في يهود ّية فلسطني في القرن األ ّول للميالد ،أو هكذا يبدو.

اإلزائي ،بحيث
عند االنتقال إلى يوحنّا ،نالحظ على الفور أنّه على عكس االستخدام
ّ

يت ّم احلديث عن اليهود كثي ًراَ .ي ِرد املصطلح املذكور أعاله  71م ّر ًة في اإلجنيل الرابع،
تتجاوزها فقط التكرارات الثمانون في أعمال الرسل (في بقيّة كتابات العهد اجلديد،

إن كثرة استخدام املصطلح في اإلجنيل الرابع وأعمال
َيظهر املصطلح أق ّل من  30م ّرة)ّ .
الرسل مثير ٌة لالهتمام .ففي كلَيهما ،يختلف تالميذ يسوع (أي املسيحيّني) بشك ٍل واضحٍ
واضح تقريبًا لالستخدام
أن الوضع في اإلجنيل الرابع وأعمال الرسل
عن اليهود .يبدو ّ
ٌ

ٍ
بطرق غير
الرسولي
الالحق و ُيح ِّدد القراءة املسيحيّة التقليد ّية للعهد اجلديد وفهم اجليل
ّ
ِ
التاريخي.
مناسب ٍة دو ًما على املستوى
ّ
إن اليهود في اإلجنيل الرابع يقفون ض ّد يسوع وتالميذه ،الذين
من املنصف أن نقول ّ

أن يسوع هو ابن يوسف الذي من الناصرة
أن
اإلجنيلي َيعي جيِّ ًدا ّ
يتميّزون عنهم .إلاّ ّ
ّ

يهودي ( .)9:4لقد كان تالميذه ،بعضهم من تالميذ يوحنّا املعمدان
( )45:1وهو بالتالي
ّ
أيضا (راجع  .)15:18على الرغم من معرفته باحلقائق التاريخيّةُ ،ي ِ
( ،)35:1يهو ًدا ً
ص ّر
اإلجنيلي الرابع على وصف اليهود بأنّهم مختلفون إلى ح ٍّد ما ومتميِّزون عن نطاق
ّ
أن «اخلالص هو من
يسوع وتالميذه .من املفهوم أنّه عندما أخبر يسوع املرأة السامر ّية ّ

اإلجنيلي أن يكتب مثل
املفسرون املعاصرون ع ّما إذا كان بإمكان
اليهود» ( ،)22:4يسأل
ِّ
ّ
هذا الشيء ويقترحون أنّه قد يكون إدخالاً حترير ًّيا الح ًقا .بشك ٍل عا ّمُ ،يعتَبر «اليهود» في

اإلجنيل الرابع «خصو َم يسوع» .على هذا النحو ،غالبًا ما يت ّم حتديدهم مع الف ّريسيِّني
(فصل .)9
أن «اليهود» هم ق��اد ٌة دين ُّيون يمُ ارسون
ابتدا ًء من  ،22:9ميكن للمرء أن يستنتج ّ
السلطة في املجامع التي ينتمي إليها على األق ّ��ل بعض أتباع يسوع .في  42:12وما
يليها ،تُس َّمى أكثر الشخصيّات املوثوقة «بالف ّريسيّني» .إنّهم أقوياء ومؤ ِّثرون مبا يكفي
ملمارسة السلطة على اليهود اآلخرين ،الذين ُيطلَق عليهم «احل َّكام» أو «كبار املسؤولني»

وأن حقيقة ك ٍّل من  22:9و 42:12يتعامالن مع الطرد من
في هذه املجامع ،ال سيّما ّ
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أن «اليهود» في احلالة األولى و«الف ّريسيّني» في احلالة الثانية هم
املجامع ،فمن
املرجح ّ
َّ

«نفس السلطات».

فإن يسوع وأتباعه واجلليليّني وربمّ ا السامر ّيني هم «يهود» ،لكنّهم ليسوا
وهكذاّ ،
أشخاص ُيس َّمون صراح ًة «ي�ه��و ًدا» لكنّهم ليسوا أع��دا َء ليسوع .من
«اليهود» .هنالك
ٌ

«رئيس لليهود» ( ،)1:3الذي يعود إلى يسوع ويدافع عنه
أبرز هؤالء «نيقودميس»،
ٌ
( )51-50:7ويساعد في دفنه ( .)39:19لم نقرأ ّ
أن
قط أنّه آمن بيسوع ،على الرغم من ّ
إن األشخاص الذين َح ِزنوا
بعض اليهود (أو الف ّريسيّني) آمنوا به (31:8؛ ُ .)16:9يقال ّ

على لعازر مع مرمي ومرتا هم يهود ،لكنّهم لم يكونوا ُمعادين ليسوع .عالو ًة على ذلك،
إيجابي .وهكذاُ ،يطلَق على
و«إسرائيلي» في اإلجنيل الرابع بشك ٍل
ُيستَخدم «إسرائيل»
ّ
ّ
ص َ
«إسرائيلي ح ًّقا ال ِغ َّ
ف يسوع على أنّه
«نثنائيل» اسم
ش فيه» ( ،)47:1وهو الذي َو َ
ٍّ

عنوان تتناقض دالالته اإليجابيّة مع «ملك اليهود» ،الذي
«ملك إسرائيل» ( ،)49:1وهو
ٌ
استخدمه الرومان بطريق ٍة سلبيّ ٍة وساخرة (راجع .)3:19

إ ًذا ،ال يشير مصطلح «اليهود» إلى اليهود أو العادات اليهود ّية واألعياد وما إلى ذلك،
ٍ
سلطات معيّن ٍة ُمعادي ٍة ،بشك ٍل خاص ،ليسوع وتالميذه .هذه السلطات،
لكنّه يشير إلى
مت تصويرها على أنّها معاد ّي ٌة ليسوع طوال
وليس الشعب
اليهودي عمو ًما ،هي التي ّ
ّ
فإن الشعور املعادي
مما يجعل هذا اإلجنيل يبدو ُمعاد ًّيا لليهود .لذلكّ ،
اإلجنيل الرابعّ ،
ً
مفترضا أنّه قصد كاتبه (كاتبيه).
للنص،
لليهود في اإلجنيل الرابع هو قراء ٌة خاطئ ٌة
ّ

اليهودي
 .3اجلماعة اليوح ّناو ّية واملجمع
ّ
�وي ،يت ّم استخدام بعض
إلع��ادة بناء ص��ورة اجلماعة اليوحنّاو ّية ووض ِعها احل�ي� ّ
القرائن ،م��أخ��وذ ٍة من اإلجنيل ال��راب��ع ِ
نفسه .يتح ّدث امل��ؤلِّ�ف��ون ،الذين يتبنَّون املنهج
االجتماعي ،عن «مدرس ٍة يوحنّاو ّية» .يمُ كن تعريف أل «نحن» ،الذي يأخذالتاريخي
ّ
ّ
الكلمة في املق ّدمة ( )16 ،14:1وفي اخلامتة ( ،)24:21كمجموع ٍة تُخاطب دائر ًة أوسع
ممثَّل ًة بـ ِ«أنتم» اخلامتة األولى لإلجنيل (31:20؛ أنظر ً
أيضا ُ .)35:19يستَخدم موضوع
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«اجلمع» ً
شخص واح ٌد بالنيابة عن املجموعة ( .)69-68:6في املقابل،
أيضا عندما يتح ّدث
ٌ
ُنسب إليه كتابة اإلجنيل ،موضو ًعا فري ًدا
ُيق ِّدم الشاهد ،الذي هو ضامن التقليد والذي ت َ
نصوص أخرى على هذا اإلطار للعالقات بني
أمام مجموع ٍة من املؤمنني ( .)35:19تؤ ِّكد
ٌ

تأسست على كلمة أو
مجموع ٍة ف ّعال ٍة تنتمي إلى تلمي ٍذ شاهد ،ودائر ٍة أكبر من التالميذَّ ،
شهادة األ ّولني (27:15؛  .)20:17تُشير صور الراعي ،واحلظيرة ،واخلراف ،والكرمة

واألغصان إلى فكرة جماعة املؤمنني ،التي متيَّزت بوصيّة احملبّة املتبادلة (.)35-34:13
منوذجا تأسيسيًّا ل َوحدة اجلماعة اليوحنّاو ّية،
تُش ِّكل ال َوحدة القائمة بني يسوع واآلب
ً
رسل الله (،21:17
وهي بدورها تُش ِّكل حت ِّد ًّيا للعالم ،املدعو إلى إدراك ّ
أن يسوع هو ُم َ

.)23

ّاويَ ،يص ُع ْب تت ُّبع الصورة الدقيقة لهذه اجلماعة وإعادة بناء
بنا ًء على اإلجنيل اليوحن ّ
أن اجلماعة اليوحنّاو ّية ُولِ َدت بسبب ِ
إجماع
صدا ٍم مع البيئة اليهود ّية لها
تاريخها .فكرة ّ
ٌ

معينَّ

إن املصطلح ἀποσυνάγωγος
ّ .

ٍ
نصوص
«الطرد من املجمع» الذي َيِ��ر ُد في ثالثة

يوحنّاو ّية (22:9؛ 42:12؛  )2:16هو ص ًدى الستبعاد املؤمنني باملسيح من املجمع وما
يترتَّب على ذلك من تدابي َر قمعيّ ٍة ض ّد املـ ُ ِّ
بشرين املسيحيّني .مقارن ًة باملاضي – النصف

أن
الثاني من القرن العشرين – يتقارب علماء اإلجنيل الرابع مؤخَّ ًرا في التأكيد على ّ
מינִים الالحقة والتي تأخذ
ה ִּ
«الطرد من املجامع» ال ميكن أن يكون مرتب ًطا مع ּבִר ְ ּכַת ַ

طاب ًعا محلّيًّا.

اخلريستولوجي ،ال��ذي يتح ّدى «التوحيد»
تتعلّق التناقضات مع املجمع باإلميان
ّ
فإن االنفصال عن اجلماعات اليهود ّية هو صدمة .فلقد ط َّورت
أي حالّ ،
اليهودي .في ّ
ّ
اجلماعة اليوحنّاو ّية املنفصلة عن املجامع اليهود ّية عل ًما خريستولوجيًّا مبست ًوى عا ٍل:
بأن يسوع املسيح هو ابن الله وابن اإلنسان .تُعارض اجلماعة اليوحنّاو ّية
لقد آمنت ّ
أن هناك يهو ًدا مسيحيّني ظلُّوا متخ ِّفني داخل املجامع
«العالَم»
اليهودي ،على الرغم من ّ
ّ
اليهود ّية (66:6؛ .)31:8

األمريكي رميوند براون ،الذي علَّق على اإلجنيل ورسائل يوحنّا ،إعادة
املفسر
يحاول ِّ
ّ
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بناء تاريخ اجلماعة اليوحنّاو ّية حتى َعتَبَة القرن الثاني للميالد ،أي بعد كتابة الرسائل.
أن يسوع هو
باإلضافة إلى اجلماعة األصليّة من اليهود-املسيحيّني ،الذين اعترفوا ّ
«املسيح ال�
�داوودي» ،تُضاف جماع ٌة معارض ٌة لعبادة الهيكل في أورشليم .تؤ ِّيد هذه
ّ
َ
احلقيقة َت َدفُّق السامر ِّينيُ .يؤ ِّدي تط ُّور اخلريستولوجيا العالية إلى االنفصال عن املجمع
ونشوء توت ٍ
إن الدخول في جماع ٍة غير يهود ّية – يونانيّني
ُّرات قو ّي ٍة في داخل اجلماعةّ .

مما يؤ ِّدي في نهاية املطاف إلى
ِّ
متنصرين – ُيح ِّفز النقاش حول ُهو ّية يسوع املسيحّ ،

انفصال اجلماعة .اجلماعة املتبقيّة هي تلك املـُعترف بها في شهادة التلميذ املوثوقة.
أن
بصرف النظر عن الصراع مع البيئة اليهود ّية والتوتُّرات داخل اجلماعة املسيحيّة ،إلاّ ّ
إعادة البناء هي أساسيّ ٌة للغاية.
جوانب ع ّدة للشخصيّة املوثوقة
في املقابلَ ،يشرح منوذج «املدرسة اليوحنّاو ّية»
َ
والدور الف ّعال للشاهد «التلميذ» لتقاليد يسوع ،لكنّه يتجاهل العناصر املؤ ِّهلة واملميِّزة
ّاوي التي تُر ِّكز على اإلميان بيسوع ،املسيح وابن الله.
األخرى لالختبار
املسيحي اليوحن ّ
ّ
وخصوصا في «خطاب الوداع»ُ ،يخاطب املؤلِّف أولئك الذين
في خطابات اإلجنيل الرابع،
ً

بدأوا بالفعل مسيرة اإلميان بيسوع املسيح.

من بني الكثير من «اآليات» التي صن َعها يسوع ،اختار املؤلِّف ً
بعضا منها كي يدعم

مسيرة إميان اجلماعة املؤمنة ،مو ِّف ًرا فرصة الدفاع عن أسباب اختيارهم باملقارنة مع

إن تقدمي يسوع على أنّه املسيح املـُعترف به
التوجهات األخرى داخل اجلماعة وخارجهاّ .
ُّ
واملـُعلَن عنه أنّه ابن اللهَ ،يكشف عن جبه ٍة داخليّ ٍة مؤلَّف ٍة من أولئك الذين ال ُيشاركون هذا
املوقف .حتّى لو لم يكن هناك ذك ٌر لالنشقاق في جماعة اإلجنيل الرابع كما هو احلال في
أن اإلشارات إلى ذلك واضحة.
الرسالة األولى والثانية ،إلاّ ّ

هناك تأكي ٌد على ذلك في نصوص اإلجنيل ه��ذه ،حيث تتك َّرر الدعوة بإصرا ٍر إلى

َ
توضع كلمات يسوع في
«املكوث» ( )μένωفي اإلمي��ان بيسوع (31:8؛ .)10 ،4:15

اآلب
خصوصا في الصالة التي تختتم «خطاب الوداع» ،حيث يسأل
اإلطار نفسه،
ُ
ً
يسوع َ
أن يكون التالميذ واملؤمنون املستقبل ُّيون «واح ً��دا» ( .)22 ،21 ،11:17على املستوى
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واملؤسسة املجمعيّة
اليهودي ،الذي ينتمي إلى السلطات
صراع مع العالم
اخلارجي ،هناك
ٌ
ّ
ّ
ّ
( .)Synagogical Institutionميكن تفسير املناقشات املتك ِّررة والشاملة ليسوع مع اليهود
حول معنى آياته وأعماله ،على خلفيّة املواجهة ا َ
جل َدليّة أو الدفاعيّة للجماعة اليوحنّاو ّية
مع البيئة املجمعيّة.

أساسا من اليهود-املسيحيّني ،وهم منفتحون على
أعضاء اجلماعة اليوحنّاو ّية هم
ً

أساسا في الشتات
توجد
طريقة التفكير والتعبير عن الثقافة اليونانيّة-الهلّينيّة ،والتي َ
ً
اليهودي .من ناحي ٍة أخرىَ ،يستبعد اجلدال املـُعادي لليهود في اإلجنيل الرابع الفرضيّة
ّ
بأن املؤلِّف يريد إقامة حوا ٍر مع احلركات واجلماعات الطائفيّة داخل أو بجانب
القائلة ّ
اليهود ّية التقليد ّية مثل السامر ّيني واألسينيّني والقمرانيّني وأتباع يوحنّا املعمدان.

( )8اإلجنيل الرابع واحلكمة
اإلجنيل الرابع واحلكمة ٌّ
منوذجي يكمن في إع��ادة ق��راءة كتب احلكمة
الهوتي
خط
ّ
ٌّ

خصوصا األمثال ،واحلكمة ،ويشوع بن سيراخ؛ ُيطبِّق اإلجنيل الرابع على املسيح ما
ً
حل َكميّة على احلكمة .بالنسبة إلى الكتب ا ِ
تُطبِّق الكتب ا ِ
حل َكميّة ،ال سيّما احلكمة ويشوع
بن سيراخ ،تُشرف احلكمة السماو ّية على عمل الله ا َ
خلل ْ ِق ّي .م ّر ًة أخرى ،العالقة مع سفر

التكوين قو ّية ،ولكنُ ،يضاف إلى هذه العالقة تلك التي للحكمة.

ٍ
بصالحيات م�ح� َّدد ٍة للغاية ُيطبِّقها
تتمتّع احلكمة املتمثِّلة في األمثال وب��ن سيراخ
وعي
ّاوي ،هناك
يوحنّا مباشر ًة على املسيح .على سبيل املثال ،بكلمات املسيح اليوحن ّ
ٌ
العلي (بن سيراخ
خرج من اآلب متا ًما كما خرجت احلكمة من ف ِم
اإللهي ،إنّه
قوي ألصله
َ
ٌّ
ّ
ّ

�ي ،عندما
�ي م��وج��و ٌد في املق ّدمة وف��ي اخلطاب ال��وداع� ّ
 .)3:24معنى ه��ذا األص��ل اإلل�ه� ّ

ُي ِّ
وأتيت
خرجت من اآلب،
قصته عن اخلروج والعودة بهذه الكلمات« :قد
ُ
ُ
لخص يسوع ّ
ً
وأيضا أترك العالم وأَمضي إلى اآلب» ( .)28:16بالنسبة إلى األمثال وبن
إلى العالم،

ِ
شعب إسرائيل
اختارت احلكم ُة
فإن احلكمة تترك الله وتسكن في أورشليم :لقد
سيراخّ ،
َ

لتنزل وتسكن.
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لقد رأينا بالفعل هذه التفاصيل عن «املسكن ،في مق ّدمة اإلجنيل في إشار ٍة إلى سفر

اخلروج ،ولكن يجب علينا ً
أيضا اإلشارة إلى سفر األمثال (فصل  )8ويشوع بن سيراخ
َنص ُب بيتها في إسرائيل .لقد قال يسوع
(فصل  ،)24حيث تخرج احلكمة من الله وت ُ

لست من هذا العالم،
لليهود« :أنتم من أسفل ،وأنا من فوق ،أنتم من هذا العالم ،وأنا
ُ
ِ
اإللهي ً
كانت
أيضا مبعرف ٍة مباشر ٍة باألمور السماو ّية.
( .)23:8يرتبط ه��ذا األص��ل
ّ
احلكمة ،حتّى قبل ا َ
خللق ،بالقرب من الله تُراقب عمله ،وهي بالتالي على معرف ٍة تا ّم ٍة

مت
به ويمُ كنها كش ُفه لإلنسان عن طريق الشهادة املباشرة .أ ّما في اإلجنيل الرابع ،فقد ّ
«إن
التعبير عن هذه املعرفة املباشرة لألمور السماو ّية في حوار يسوع مع نيقودميسْ :
قلت لكم السماو ّيات تؤمنون؟ ولم
قلت لكم األرضيّات ولم تؤمنوا ،فكيف ْ
إن ُ
كنت قد ُ
ُ

يصعد أح ٌد إلى السماء إلاّ الذي نز َل من السماء ،إبن البشر الذي هو في السماء» (-12:3

إن إمكانيّة احلديث عن األمور السماو ّية يعتمد على نزولها ،وبالتالي على املعرفة
َّ .)13
املباشرة ملاهيّتها فيما بعد احلياة؛ هنا ً
أيضا ،من املمكن أن نرى تواز ًيا بني احلكمة التي
تعرف األمور السماو ّية بطريق ٍة مباشرة ،ألنّها ِ
رأت الله الذي خلقَ العالم ،واملسيح الذي،

نز َل من السماء ،يمُ كنه أن يتكلّم و ُيعطي شهاد ًة مباشر ًة على األمور السماو ّية.

ّاوي ،هناك بعض التشابهات التي يجب
بني احلكمة في العهد القدمي واملسيح اليوحن ّ

تسليط الضوء عليها:

األزلي ومرآة عمل الله النقيّة وصورة جودته.
•حكمة « ،26:7ألنّها ضياء النور
ّ
ٍ
أن املسيح
النص كنور،
ُت��رى احلكمة في هذا
كانعكاس للنور الدائم ،في حني ّ
ّ
ّاوي ُيق ِّدم نفسه على أنّه نور العالم (.)12:8
اليوحن ّ

•أمثال « ،20:1احلكمة تُنادي في اخلارج وفي الشوارع تُطلق صوتها» ،في حني
ّاوي يتح ّدث بحر ّية في الساحات ويدعو اجلميع إليه ،على
ّ
أن املسيح اليوحن ّ
وجه اخلصوص ،إنّه يدعو تالميذه إليه؛ احلكمةِ ،وف ًقا لسفر األمثال ،ال تُقبَل من

ومددت يدي فلم يكن َمن َيلتفتّ .
واطرحتم ك ّل
دعوت فأ َبيْتم
اجلميع« :لكن إذ قد
ُ
ُ
ّاوي،
مشور ٍة منّي وتوبيخي لم تَقبَلوه» ()25-24:1؛ في حني ّ
أن املسيح اليوحن ّ
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خاصته أتى
ال��ذي صار جس ًدا ،اختبر منذ مق ّدمة اإلجنيل رفض العالم« :إل��ى
ّ
وخاصته لم تَقبَله»(.)11:1
ّ

َ
مواقف مختلف ٍة جتاه
• ُيق ِّدم سف َري األمثال ويشوع بن سيراخ اإلنسانيّة من خالل
احلكمةِ .وف ًقا لنب سيراخ« ،أَقبِ ْل إليها بك ّل نفسك واح َف ْظ ُط ُر َقها بك ّل ق ّوتك» ،هناك
نفسه موجو ًدا
َمن يبحث عن احلكمة و َي ِج ُدها ،متا ًما كما يجعل املسيح اليوحن ّ
ّاوي َ

ألولئك الذين يبحثون عنه ،حتّى لو رفضه البعض ولم يؤمنوا به؛ هناك ً
أيضا َمن
يبحثون عن احلكمة ولكن بعد فوات األوان« :حينئ ٍذ يدعونَني فال أُجيب َيبتَ ِكرون
يتوجه إلى
ّاوي
�ي فال َي ِجدونَني» (أمثال )28:1؛ في حني ّ
أن املسيح اليوحن ّ
ّ
إل� ّ
اليهود ،قائلاً « :ستَطلبونَني وال تجَ ِ دونَني ،وحيث أكون أنا ال تستطيعون أنتم أن

تأتوا» (.)34:7

اوي
هناك الكثير من التشابهات التي ال يمُ كن أن تكون عشوائيّة :املسيح اليوح ّن ّ
املتجسدة النازلة من السماء بك ّل خصائصها ،مع رغبتها في إعطاء
هو احلكمة
ِّ
نفسها ،مع اختبارها للرفض من ِق َبل ظلمة العالم ومع تقسيم البشر ّية التي تتو ّقع
فإن اخلريستولوجيا اليوحنّاو ّية َّ
مؤطر ٌة بعناي ٍة
الدينونة النهائ ّية تلقائ ًّيا .وبالتاليّ ،
في التقليد ا ِ
أن احلكمة نزلت من السماء واتّخذت
مي في العهد القدمي :متا ًما كما ّ
حل َك ّ
مسكنًا لها في إسرائيل ،هكذا املسيح ،الذي هو حكمة اللهَ ،ج َّس َد ذاته في املكان والزمان،

أي في التاريخ.

اإلزائي
( )9اإلجنيل الرابع والتقليد
ّ
 .1مقارب ٌة تاريخ ّية
في العصر احلديث ،تط َّرق بعض املؤلِّفني إلى الفرق بني اإلجنيل الرابع واألناجيل
كتب إجنيله ليح ّل مكانها .في نهاية الثالثينيّات
اإلزائيّة ،لدرجة االعتقاد ّ
بأن املؤلِّف قد َ
بأن مؤلِّف اإلجنيل الرابع ،دون معرفة األناجيل
من القرن العشرين،
نضجت الفرضيّة ّ
َ
اإلزائيّة ،وض َع إجنيله بشك ٍل مستق ّل .مع استمرار النقاش ،يؤ ِّكد البعض ،بينما ُين ِكر

واحلب
اإلجنيل الرابع :إجنيل الشهادة
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البعض اآلخر ،معرفة واستخدام األناجيل اإلزائيّة من ِقبَل مؤلِّف اإلجنيل الرابع .مؤخَّ ًرا،

إن
قال األستاذ السابق للعهد اجلديد في جامعة نوتردام (إنديانا) ّ Jerome H. Neyrey
مؤلِّف اإلجنيل الرابع يعرف التقاليد اإلزائيّة واملواد املتعلِّقة بيسوع.
بدلاً من ذلك ،يؤ ِّكد أستاذ العهد اجلديد في كليّة الالهوت الكاثوليكيّة
أن اإلجنيل الرابع مستق ٌّل بك ّل ما في الكلمة من معنى ،ألنّه لم يعرف
ّ ،Michael Theobald
أو يستخدم األناجيل اإلزائيّة .إ ّنه يريد أن يكون كتا ًبا فري ًدا و ُمطل ًقا عن يسوع .بالنسبة

Tübingen،

فإن
إلى أستاذ العهد اجلديد في جامعة ّ Andrew T. Lincoln ,Gloucestershire-England
مؤلِّف اإلجنيل الرابع لم يعرف أو يستخدم األناجيل اإلزائيّة ،لكنّه يفترض ُمسب ًقا معرفة
ومجانيّ ٍة،
الشفهي واملكتوب – لألناجيل اإلزائيّة ويستخدم ،بطريق ٍة إبداعيّ ٍة
التقليد –
ّ
ّ
املواد اإلزائيّة.

 .2بيانات اإلجنيل الرابع التاريخ ّية
الضروري إلقاء نظر ٍة على اإلجنيل الرابع بوضعه بالقرب من األناجيل اإلزائيّة.
من
ّ
أن اإلجنيل الرابع هو إجني ٌل مستق ّل بالنسبة لإلزائيّني :إنّه
سنرى خالل هذه النقطة ّ
بثبات في ٍّ
ٍ
ٍ
ومختلف في ٍ
خط مشاب ٍه
آن م ًعا.
يتح ّرك

من االختالفات املسلَّم بها بني اإلجنيل الرابع واإلزائيّني ،ال َي َس ُع املرء بسهول ٍة أن
أن البيانات التاريخيّة لإلجنيل الرابع غير موثوقة .لقد لَ َفتَت هذه االختالفات
يستنتج ّ

بالفعل آباء الكنيسة وكانت أساس مالحظة إكليمنضس
اإلسكندري (215-150م)
ّ
ص َفت
أن يوحنّا هو األخير ،ألنّه كان يعلم ّ
َنص على« :مبا ّ
أن األناجيل األخرى قد َو َ
التي ت ّ
وألن تالمي َذ آخرين كانوا قد َح ُّثوه والروح
احلقائق "امللموسة" بشك ٍل ال لُبس فيه،
ّ

كتب "إجنيلاً روحيًّا"» .غالبًا ما تُستَخدم كلمات إكليمنضس هذه
القدس كان قد أَله َمهَ ،
أن اإلجنيل الرابع لم يكن مهت ًّما بالتاريخ .في الواقع ،إنّه بعي ٌد ج ًّدا عن احلقيقة.
كدلي ٍل على ّ

اإلجنيلي الرابع ُمهت ًّما بجعل طبيعة يسوع واضحة ومن
بالنسبة إلى إكليمنضس ،كان
ّ
ٍ
موثوق به من الناحيّة التاريخيّة متا ًما كما فع َل اإلزائيّون.
َث َّم كتابة تقري ٍر
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جتدر اإلشارة ً
اإلزائي في العديد من
ّاوي ُيك ِّمل التقرير
أيضا إلى ّ
أن التقرير اليوحن ّ
ّ

اإلجنيلي الرابع قد َع َم َد إلى معاجلة التقاليد والذكريات التي لم
أن
األماكن .من املعقول ّ
ّ

س َمها
تُستَخدم في التقاليد اإلزائيّةُ .يك ِّمل
اإلجنيلي الرابع و ُيت ِّمم صورة يسوع التي َر َ
ّ
ٍ
بطرق مختلفة .على سبيل املثال ،يؤ ِّكد اإلزائيّون ممانعة يسوع عن التعبير
اإلزائيّون
أن الناس لم يكونوا ُمذنبني
فإن هذا قد ُيثير االعتراض على ّ
َعلَنًا أنّه «املسيح» .ومع ذلكّ ،
أن عائق اإلميان لم ِ
يأت من
أن يوحنّا
ّ
يوضح ّ
في هذه احلالة إذا لم يؤمنوا به .في حني ّ
أن املسئوليّة تقع على
الذاتي
يسوع .بعبار ٍة أخرى ،كان تصويره
واضحا ج ًّدا لدرجة ّ
ً
ّ

عاتقنا متا ًما إذا ما استم َّرينا في عدم إمياننا.

 .3اإلختالفات بني اإلجنيل الرابع واإلزائ ّيني
النص
 1,3التعبير عن
ّ
النص – حيث تتعاقب الروايات
إن ما يمُ يِّز اإلجنيل الرابع عن اإلزائيّني هو التعبير عن
ّ
ّ
واحلوارات والنقاشات – واملقاربة اخلريستولوجيّة األساسيّة .يتميَّز هذا البُعد بتن ُّوع
التعابير واألشكال الرمز ّية التي تتقارب واإلزائ�ّ�ي�ين« :العريس»« ،صديق العريس»،
«السير
«السراج»،
«اآلب»« ،االبن»« ،الراعي»« ،القطيع»« ،القمح»« ،الكرمة»« ،الريح»،
ِّ
َّ
ٌ
َ
يوضع
معترف به كمواد مما ِثلة لألناجيل اإلزائيّة،
فإن ما هو
في الليل»  ...ومع ذلكّ ،

أن مؤلِّف اإلجنيل
خريستولوجي
فسر من منظو ٍر
خاص به .يبدو ّ
ٍّ
في اإلجنيل الرابع و ُي َّ
ٍّ
الرابع يعتمد على تقلي ٍد مشترك ،وهو ما يعرفه الق ّراء .كمثا ٍل على هذا التقارب املتبا ِين بني
قصة «التب ُّرع» باخلبز للشعب ،والتي َو َر َدت
اإلجنيل الرابع واإلزائيّني ،ميكننا أن نأخذ ّ

في خمسة نصوص :متّى 21-13:14؛ مرقس 44-32:6؛ 9-1:8؛ لوقا 17-13:9؛
املعجمي التالي بني مرقس  44-32:6ويوحنّا
يوحنّا  .13-1:6يت ّم مالحظة التقارب
ّ

:13-1:6

واحلب
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مرقس 42-32:6
أبصر ًجم ًعا كثي ًرا ()34:6
نَبتاع ()37:6

يوح ّنا 13-1:6

و َتبِ َعه جم ٌع كثير ()2:6
نَبتاع ()5:6

خبزًا مبئتي دينار ()37:6

خبزًا مبئتي دينار ()7:6

عشب أخضر ()39:6

عشب كثير ()10:6
ٌ

خمس ٌة وسمكتان ()38:6

فأخذ اخلمسة األرغفة
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خمسة أرغف ٍة من الشعير وسمكتان ()9:6
فأخذ اخلمسة األرغفة

والسمكتًني
ونظ َر إلى السماء

َ
وبارك

وكس َر األرغفة

وأعطى لتالميذه ()41:6

ورفعوا من ال ِك َسر

َ
وفضالت السمكتَني

اثنتَي عشرة ُق َّف ًة مملوءة ()43:6
وكان اآلكلون خمسة آالف رجل ()44:6

وشك َر
وناو َل التالميذ ()11:6
فجمعوا
اثنتَي عشرة ُق َّف ًة من ال ِك َسر ()13:6

فاتّكأ الرجال وكان عددهم نحو خمسة آالف
()10:6

نفسه أمام
هناك عناص ُر مشترك ٌة مه ّمة – ُمعجميّة – وهيكليّ ٌة سرد ّيةَ :ي ِج ُد يسوع َ
مما َي ِج ُده التالميذ – خمسة أرغف ٍة وسمكتَني –
حش ٍد كبير ال يمُ كن إطعا ُمه ،وانطال ًقا ّ

ُيق ِّدم طعا ًما وفي ًرا خلمسة آالف رجل ،أي ما ُيعادل مئتي دينار .التقارب األكثر أهميّة
(سلَّة) مليئة ب ِك َس ٍر
يتعلّق باألرقام :خمسة أرغفة ،سمكتان ،خمسة آالف ،اثنا عشر ُقفَّة َ

من اخلبز.
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القصتَني ودور «معرفة» يسوع،
يت ّم تفسير االختالفات الرئيسيّة ،التي تتعلّق بوضع َّ

في احلوار مع فيل ُّبس وفي َت َدخُّ ل أندراوس ،أخي سمعان بطرس.
والزمني
اجلغرافي
 2،3اإلطار
ّ
ّ

واجلغرافي
التاريخي
ُيخبِر اإلجنيل الرابع عن خدمة يسوع العلنيّة في نفس اإلطار
ّ
ّ
املعروف ً
أيضا من ِقبَل اإلزائيّني ،بينما ُيعتَبَر نشاط يوحنّا املعمدان مق َّدم ًة لكشف املسيح
فإن املقارنة تُظهر اختال ًفا في طريقة تقدمي خدمة
إلسرائيل (أُنظر  .)31:1ومع ذلكّ ،
يسوع العلنيّة ،فيما يتعلّق مب ّدتها .تتح ّدث األناجيل اإلزائيّة عن رحل ٍة واحد ٍة للمسيح إلى
أورشليم ،بينما في اإلجنيل الرابعَ ،ذ َه َب يسوع باستمرا ٍر ذها ًبا وإ ّيا ًبا من اجلليل إلى
أورشليم ،األمر الذي ُيش ِّكل جز ًءا حيو ًّيا من الرواية اإلجنيليّة كك ّل.
فإن الفصح األخير الذي سيَحتفل به يسوع على
بالنسبة إلى متّى ومرقس ولوقاّ ،

هذه األرض هو امله ّم .فبحسب اإلجنيل الرابع ،حتتضن خدمة يسوع األرضيّة ثالثة
أعياد للفصح (13:2؛ 4:6؛  ،)55:11ويبدو أنّها ،بالتالي ،تدوم حوالي ثالث سنوات؛
القصة إلى سن ٍة واحدة.
بينما تتح ّدث األناجيل اإلزائيّة عن فصحٍ واحد ،لتختزل
ّ

 3،3اآليات
في يوحنّا ،نجَ ِ ُد تفسي ًرا مختل ًفا ملعجزات يسوع .بالنسبة إلى اإلزائيّني ،املعجزات هي
نتيج ُة اإلميان :عندما َي ِج ُد يسوع إميانًا يصنع املعجزة ،أي الشفاء ،والتحرير ،وغفران

املسيحاني في ِظ ِّل غياب
أي احتما ٍل الختبار اخلالص
اخلطايا .ف ِوف ًقا لإلزائيّني ،ال يوجد ّ
ّ
اإلميان .أ ّما في يوحنّا ،فمنذ رواية العرس في قانا اجلليل نجَ ِ ُد رواي ًة جديد ًة ومختلفة
ٍ
فإن إميان التالميذ ينمو ويتعزَّز حني ُيظهر السيّد مج َده ،آي ًة
(.)11:2
بكلمات أخرىّ ،
صامت ًة جلميع احلضور ،آي ًة ال يمُ كن ألح ٍد تفسي ُرها بشك ٍل صحيح باستثناء التالميذ،

الرب ُ
فسر
الذين َيفهمون ّ
أن هذه هي الطريقة التي فيها َينكشف مجد ّ
لضعف البشر .لقد َّ
ٍ
ككشف لل ُهو ّية اإلله ّية ليسوع ،التي يستطيع التالميذ فقط
يوحنّا اآلية املسيحانيّة هذه
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إدرا َكها.

ّاوي تُدعى «آي��ات» .سبع ٍ
آيات
ّ
إن األعمال االستثنائيّة التي صنعها يسوع اليوحن ّ

صري لهذا اإلجنيل:
َيذكرها اإلجنيل الرابع وتنتمي بشك ٍل َح
ٍّ
•عرس قانا اجلليل (.)11-1:2

امللكي (.)46-45:4
•شفاء ابن املسؤول
ّ
•شفاء املخلَّع (.)18-1:5

•تكثير األرغفة (.)13-1:6

•املشي على املاء (.)21-16:6

•شفاء األعمى منذ مولده (.)35-1:9
•وأخي ًرا قيامة لعازر (.)46-1:11

آيتان فقط هما مشتركتان مع اإلزائيّني :تكثير األرغفة واملشي على املاء.

أساسا في «املعجزات» التي
بينما في األناجيل اإلزائيّة ،يت ّم التعبير عن ق ّوة املسيح
ً

تُثير الصمت واإلعجاب وتتطلّب اإلميان ،ال يتح ّدث اإلجنيل الرابع عن «معجزات» بل عن

«آيات» ،التي يجب ألاَّ تُثير الصمت وال اإلعجاب ،بل التواصل مع الله .فقط أولئك الذين
يتبعون الطريق املـُضيء الذي تَنبُع منه اآليةَ ،ي ِ
صلون إلى اإلميان (أُنظر .)11:2
 4,3تعليم يسوع
أن
يتميّز اإلجنيل الرابع باألحاديث الطويلة املـُر َفقة باجلداالت والتعليمات ،في حني ّ
ٍ
مختارات من املقاطع الصغيرة املستقلّة؛ فحتّى لو قام متّى بجمع املواد
لدى اإلزائيّني
ٍ
جتميعات يكون فيها األص��ل املستق ّل
في خُ ُط ٍب كبيرة ،في الواقع ،إنّها دائ ًما مسألة

واضحا في الغالب؛ بدلاً من ذلك ،هناك العديد من األحاديث في
للمحاصيل املذكورة
ً
اإلجنيل الرابع طويل ٌة و ُمنَ َّظم ٌة بطريق ٍة ُم َعقَّد ٍة وف ّعال ٍة خطابيًّا.
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 .4فرض ّيات حل ّل ُمعضلة التشابه واالختالف
يبقى السؤال« :كيف يمُ كن تفسير أوجه التشابه واالختالف هذه بني اإلجنيل الرابع
مت اقتراح ثالث فرضيّ ٍ
ات مختلف ٍة على األقل:
واإلزائيّني؟» .حل ّل هذه املـُعضلةّ ،
•يعتمد اإلزائيّون على اإلجنيل الرابع.

•يعتمد اإلجنيل الرابع حرفيًّا على اإلزائيّني.

•يعتمد اإلجنيل الرابع على تقالي َد مستقلّة ،التي بدورها تُش ِّكل األساس لألناجيل
اإلزائيّة.

من غير املعقول أن يكون اإلجنيل الرابع خاض ًعا للمسألة الزمنيّة لألناجيل اإلزائيّة.
مت رفض الفرضيّة األولى .يبقى االحتماالن َ
ميا ،ف َّكر آباء الكنيسة
وبالتاليّ ،
اآلخران .قد ً
أن اإلجنيل الرابع اعتمد بطريق ٍة ما على األناجيل اإلزائ ّ��ي��ة .لكن ،تَنبَع من هذه
عمو ًما ّ

كتب إجنيلاً
الفرضيّة مشكل ٌة أخرى :إذا كان اإلجنيل الرابع يعرف اإلزائيّني ،فلماذا إ ًذا َ
مختل ًفا؟

اآلبائي ،متّت صياغة جميع اإلجابات املمكنة بالفعل ،والتي تنا َولَها املؤلِّفون
في التقليد
ّ
ِ
املعاصرون بشك ٍل مختلف:
كتب يوحنّا إجنيلَه ليُك ِّمل ما قاله اإلجنيليّون اآلخرون.
•فرض ّية االكتمالَ :

•فرض ّية التفسير :أضاف يوحنّا ع ّدة أحاديث من أجل تسليط الضوء على الرسالة
واضحا عند اإلزائيّني.
اللاّ هوتيّة وتفسيرها بطريق ٍة أفضل ،وهو ما لم يكن
ً
�ادي للوصول إلى اإلعالن
•فرض ّية التغ ُّلب :أراد يوحنّا أن يتغلّب على البُعد امل� ّ
الروحي.
ّ

•فرض ّية االستبدال :كان لدى يوحنّا رغب ٌة في استبدال األناجيل اإلزائيّة التي
ٍ
فإن الرأي األكثر استدامة يتغلّب
اعتبرها غير صاحلة
لسبب ما .اليوم ،ومع ذلكّ ،

على ك ّل هذه الفرضيّات املختلفة للعالقة مع اإلزائيّني و ُي ِّ
أن
فضل اإلبقاء على ّ
اإلجنيل الرابع يستم ّد مضمونَه من تقاليده املستقلّة ،وهو بذلك يرتكز بوضوحٍ

واحلب
اإلجنيل الرابع :إجنيل الشهادة
ّ

57

الرسولي األقدم.
على الوعظ
ّ

ٌ
مختلف يمُ كن تفسي ُره كجز ٍء من البيئة اليوحنّاو ّية الثقافيّة وينتمي بالتالي
ك ّل ما هو
فإن اإلجنيل الرابع يستعمل مخ َّططه
إلى تقليد الرسول يوحنّا املوثوق به (األصيل) .لذا ّ

أن اإلزائ�يّ�ين جمي ًعا ُيعيدون إنتاج نفس اللوحة السرد ّية
�اص ،في حني ّ
ال�س� ّ
�ردي اخل� ّ
القدمية.

املرجح أن يعتمد اإلجنيل الرابع حرفيًّا وبشك ٍل
في اخلتام ،يمُ كننا اعتبار أنّه من غير
َّ
ٌ
أن
مشترك من خالل التقليد
مباش ٍر على اإلزائيّني؛ يمُ كن تفسير ك ِّل ما هو
الشفهي؛ إلاّ ّ
ّ

توجد بعض املعرفة مبحتوى األناجيل اإلزائيّة،
ّاوي هو مستق ٌّل كك ّلَ .
التقليد اليوحن ّ
لكنّها مستم َّد ٌة من عناص َر يمُ كننا تعري ُفها بأنّها «ما قبل اإلزائيّني» (.)Pre-Synoptics
في اإلجنيل الرابع ،في الواقع ،هناك دالئل تُشير إلى وجود تقلي ٍد قدمي في اخلطابات

واحلقائق املتعلِّقة بحياة يسوع ،مماثل ٍة في الشكل واملُعاصرة لتلك التي لإلزائيّني؛ على
الضروري ً
أن التقليد
�اص .من
أيضا إدراك ّ
ّ
الرغم من ذلك ،يبحث يوحنّا عن هدفه اخل� ّ
ّاوي يتض ّمن العديد من املعلومات التكميليّة املوثوقة من وجهة نظ ٍر تاريخيّة.
اليوحن ّ

( )10اإلجنيل الرابع ورسالة يوح ّنا األولى
فضل َ ٌة باملقارنة مع الرسالتَني األُخر َيني.
إن مقارنة الرسالة األولى باإلجنيل الرابع ُم َّ
ّ
ارتباطات واضح ٌة مع اإلجنيل املنسوب
من حيث املفردات واملواضيع ،للرسالة األولى
ٌ

إلى يوحنّا .في مق ّدمة الرسالة ،يت ّم تعريف يسوع املسيح على أنّه «اللوغس» (الكلمة)،

أن هذه الكلمة ُمح َّدد ٌة كـ «كلمة احلياة»  1يوحنا 1:1د) .يسوع املسيح هو
على الرغم من ّ
رسل من اآلب ( 1يوحنّا 9:4ب.)14 ،
«االبن الوحيد» ،ابن الله و« ُمخلِّص» العالم املـ ُ َ

التأسيسي جلماعة
أن «الوصيّة اجل��دي��دة» هي ال ِعماد
ُي�ش� ِّدد كاتب الرسالة على ّ
ّ
املؤمنني ،وهي ترتكز بدورها على احملبّة األخو ّية ( 1يوحنّا 9-7:2؛  2يوحنّا .)6-5:1
يؤ ّكد ً
السلبي ،في مقابل ذلك املجال الذي
أن مفهوم «العالم» ُيشير إلى املجال
أيضا على ّ
ّ
َيظهر فيه «اآلب» ويعمل ( 1يوحنّا  .)16-15:2أولئك الذين يتبعون منطق العالم ،يقعون
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الدجال»« ،روح اإلغواء» ،و ُيناقضون بالتالي «روح احلقّ » (1
حتت تأثير «روح املسيح ّ

يوحنّا  .)6 ،3:4يتك َّرر ً
ة-احلب/
أيضا النقيض اليوحن ّ
ّاوي «النور/الظلمة»« ،احملبّ
ّ
البُغض» ( 1يوحنّا 6-5:1؛ .)11-8:2
في املقارنة بني رسالة يوحنّا األولى واإلجنيل الرابع ،تَظهر ً
أيضا بعض االختالفات،
األدبي املختلف (اإلجنيل هو «سيرة حيا ٍة» سرد ّية ،بينما
والتي ال تعتمد فقط على النوع
ّ

الرسالة هي دراسةِ -عظة) ولكن ً
أيضا على تن ُّوع املعجم واملواضيع املطروحة .هناك،
مصطلحا ال َت� ِرد في
وخصوصا في الرسالة األول��ى ،حوالي 40
في الرسائل الثالث
ً
ً

اإلجنيل الرابع .وعلى العكس ،ال َت ِرد بعض املصطلحات األساسيّة لإلجنيل في الرسالة
أن
الحظ ّ
األولى ،مثل« :املجد»« ،الدينونة»« ،الناموس»« ،التلميذ  /التالميذ» .أخي ًراُ ،ي َ
نفسها ،التي َتِ��رد في الرسالة األول��ى وفي اإلجنيل ،تأخذ
املصطلحات أو املوضوعات َ

ٍ
ٍ
تفسيرات مختلفة .على سبيل املثالُ ،يشير اللقب  para,klhtojفي الرسالة
دالالت أو
ٍ
نسب في
األولى إلى «يسوع املسيح» في دوره
كوسيط لآلب ( 1يوحنّا  ،)1:2بينما ُي َ
اإلجنيل إلى «روح احلقّ » أو «الروح القدس» (26 ،16:14؛ 26:15؛ .)7:16

للرسالة األول��ى ،كما اإلجنيل الرابع ،ج��ذو ٌر في البيئة الدين ّية والثقاف ّية للعهد

القدمي واليهود ّية :من العهد القدمي يأتي موضوع «الوصيّة اجلديدة» التي تُعيد إلى
األذهان «عهد إرميا اجلديد»« :ولك ّن هذا العهد الذي أقطعه مع آل إسرائيل بعد تلك األ ّيام

الرب هو أنّي أجعل شريعتي في ضمائرهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إل ًها
يقول
ّ
وهم يكونون لي شعبًا» (إرميا  .)33:31من شأن مواضي َع أخرى َكـ «الروح» و«املـَسحة
الداخلي لروح الله»« :وأُعطيكم قلبًا
نص حزقيال حول «العمل
الداخليّة» أن تستحضر ّ
ّ
قلب احلجر وأُعطيكم قلبًا
جدي ًدا وأجعل في أحشائكم
ً
روحا جدي ًدا وأَن��زع من حلمكم َ
من حل ٍم وأَجعل روحي في أحشائكم وأَجعلكم تسلكون في رسومي وتحَ فظون أحكامي
وتَعملون بها .وتَسكنون في األرض التي أُعطيها آلبائكم وتكونون لي شعبًا وأكون لكم

وخصوصا
النبوي
إل ًها» (حزقيال  .)28-26:36يرتبط موضوع «معرفة» الله بالتقليد
ً
ّ
اقتباسات صريح ٌة
هوشع وإرميا .في الرسالة األولى ،على عكس اإلجنيل الرابع ،ال توجد
ٌ
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لقصة قايني ،الذي ُيعتبر
من العهد القدمي .يعرف كاتب الرسالة األولى التفسير
ّ
اليهودي ّ
«ابن الش ّرير» ( 1يوحنّا 12:3؛ راجع ً
أيضا يوحنّا .)44:8

تتشابه بعض مصطلحات الرسالة األولى ومواضيعها مع تلك التي تتناولها كتابات

واضحا في نصوص
«الروحني» تأكي ًدا
قمرانَ :ي ِجد النقيض «النور/الظلمة» وعقيدة
ً
َ
جماعة قمرانُ .يشير إصرار الرسالة األولى على موضوع «الشركة» إلى فكرة «اجلهاد

القمراني» .تَنشأ االستمرار ّية بني اإلجنيل الرابع والرسالة األولى من خالل شخصيّة
ّ
ٍ
ككاشف حملبّة الله وإراد ِته.
يسوع املسيح ودو ِره،
ٌ
ّاوي في الرسالة األولى هو الشهادة الثالثيّة
مثال على إعادة قراءة موضوعٍ يوحن ٍّ
املركزي من القسم  1يوحنّا  ،2-1:5تقدمي
واملتوا ِفقة في الفصل األخير .متّ ،في اجلزء
ّ

بعض التوضيحات فيما يتعلّق باإلميان بيسوع ،ابن الله .إنّه موضوع العبارة« :هذا هو
الذي أتى باملاء والدم» ( 1يوحنّا  .)6:5يتر ّدد صدى النقاش ،في تعبير «أتى» ،مع أولئك
الذين ال يعترفون بيسوع الذي أتى في اجلسد ( 1يوحنّا  .)2:4في الواقعُ ،يشير املؤلِّف
أن يسوع املسيح أتى «ال باملاء فقط بل باملاء والدم» ( 1يوحنّا .)6:5
على الفور إلى ّ

إن فهم مجيء يسوع املسيح في املاء والدم يت ّم فقط عن طريق الروح،
في النهاية ُيقال ّ

الذي يلعب دور «الشاهد» ألنّه «احلقيقة» .يمُ كن تفسير هذه العبارات على خلفيّة اجلدل
مع أولئك الذين ال يعترفون بواقعيّة إنسانيّة يسوعَ .يرمز «ال��دم» إلى يسوع املسيح،
ُمستذك ًرا موته ال��ذي ُيط ِّهر اخلطايا ،أل ّن��ه « َك � َّف��ارةٌ» عن ك� ّل اخلطايا ،حيث يلعب دور
«الشفيع» عند اآلب ( 1يوحنّا 7:1؛ 2-1:2؛  .)14 ،10:4ميكن تفسير رمز ّية املاء ،التي

التاريخي ليسوع
ّاوي في بداية احلدث
َت ِرد هنا فقط في الرسالة ،في ضوء التقليد اليوحن ّ
ّ
يسوع للم ّرة األولىَ ،
ش ِه َد له من خالل االعتراف به
ونهايته :عندما قا َبل يوحنّا املعمدان
َ
ابنًا لله ،ألنّه رأى الروح القدس ينزل ويستق ّر عليه (يوحنّا  .)34-33:1من جه ٍة أخرى،

ألن
ق َّدم يوحنّا املعمدان
يسوع إلسرائيل على أنّه حمل الله ،الذي يرفع خطيئة العالمّ ،
َ
يسوع سيُع ِّمد ال باملاء بل بالروح القدس ( .)34-29:1بدورهَ ،
ش ِه َد التلميذ احلبيب لمِ ا
رآه بعد موت يسوع على الصليب :لقد رأى الدم واملاء املتد ِّف َقني فو ًرا من اجلنب املفتوح
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ٌ
مرتبط
( .)35-34:19فإذا كان املاء في الشهادة األولى مرتب ًطا بالروح ،فإنّه في الثانية

ٍ
ٍ
لنص الرسالة .يمُ كننا االعتقاد أنّه مع اإلص��رار على
بترتيب
وإن كان
بالدمْ ،
معكوس ّ
وحد ما يمُ يِّز
التقريب بني امل��اء وال��دم لتحديد ُهو ّية يسوع املسيح ،يرغب املؤلِّف أن ُي ِّ
اخلصوم ،أي اختبار الروح جلهة موت يسوع.

«فإن الشهود
مت التأكيد على هذه ال َوحدة في اإلعالن التالي حول الشهود الثالثة:
ّ
ّ

اآلب والكلمة والروح القدس ،وهؤالء الثالثة هم واح ٌد ،والشهود في
في السماء ثالثةُ :
األرض ثالثة :ال��روح وامل��اء وال��دم ،وه��ؤالء الثالثة هم في واح � ٍد» ( 1يوحنّا .)8-7:5

الكتابي ،لتكون
إن التأكيد على َوحدة «الثالثة» يقع في أ ُ ُفق الشهادة التيِ ،وف ًقا للتقليد
ّ
ّ
فسر السم ّو املـ ُ َ
عطى «للروح»
صاحل ًة ،يجب أن تكون في وئام (تثنية 6:17؛ ُ .)15:19ي َّ
نسب «روح احلقّ » إلى الشهادة لصالح يسوع (يوحنّا
في التقليد اليوحن ّ
ّاوي ،حيث ُي َ

.)26:15

( )11اإلجنيل الرابع والرؤيا
أن الرؤيا واإلجنيل الرابع ،ن َ
َضجا في املدرسة اليوحنّاو ّية ،ألنّه،
يعتقد بعض املؤلِّفني ّ
على الرغم من تن ُّوع صيغتهما األدبيّة ،إلاّ أنّهما يتمتَّعان بخلفيّ ٍة الهوتيّ ٍة مشترك ٍة ال يمُ كن

أن هناك العديد من
إنكا ُرها .فيما يتعلّق بالعالقة بني اإلجنيل الرابع والرؤيا ،من املسلَّم به ّ
نقاط االتّصال .هناك ً
أيضا َمي ٌل لرؤية عمليّة تط ُّور تنطلق من اإلجنيل وتؤ ِّدي إلى الرؤيا.

فإن املصطلحات اللاّ هوتيّة للرؤيا تتماشى مع اإلجنيل الرابع،
بالنسبة إلى اآلخرينّ ،
أن املؤلِّف ،في بعض األحيانُ ،يح ِّرر نفسهُ ،مقتر ًبا من
وبالتالي تُظ ِهر تقار ًبا مثاليًّا .إلاّ ّ
املصطلحات البولسيّة.

«الصبر» مثالاً على ذل��كَ .ي � ِرد هذا
يأخذ  Edmondo Lupieriاملصطلح ،u`pomonh
َّ
املصطلح في العهد اجلديد بشك ٍل متك ِّر ٍر في الرسائل البولسيّة ( ،)×18وفي الرؤيا
( ،)×7لكنّه ال َي ِرد بتاتًا في اإلجنيل الرابع .على الرغم من التقارب اللاّ
هوتي بني اإلجنيل
ّ
كتب اإلجنيل الرابع ،وذلك من
الرابع والرؤيا ،إلاّ ّ
أن كاتب الرؤيا ال ميكن أن يكون قد َ
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وجهة نظ ٍر أسلوبيّة ولغو ّية.

لتأكيد هذا املوقف ،ميكننا التط ُّرق إلى شخصيّة احلمل ودورهَ :ي ِرد املصطلح «حمل»
 ×28( ×29يحمل قيم ًة خريستولوجيّة) في الرؤيا  avrni,onوم َّرتَني في اإلجنيل الرابع
 .)36 ،29:1( avmno,jفي ِكال الكتا َبني ،يحمل «احلمل» معنًى خريستولوجيًّا ،ولكن من

منظا ٍر مختلف :يرتبط «احلمل» في اإلجنيل الرابع ،وهو تعبي ٌر جاء على لسان الشاهد
يوحنّا املعمدان ،بالتخلُّص من خطيئة العالم ،عن طريق املعمود ّية بالروح القدس ،من
فإن مصطلح ،avrni,on
جهة ،وبلقب ابن الله ،من جه ٍة أخرى ()34-29:1؛ أ ّما في الرؤياّ ،

نفسه مثل  avmno,jمن ناحي ٍة لغو ّية ،فله دالل ٌة أخرى .احلمل
والذي يمُ كن أن يكون له املعنى ُ
حي ،هو بطل دينونة الله لتاريخ البشر ّية؛ إنّه املقاتل املنتصر على
الذي ّ
مت ُ
ذبحه ،لكنّه ّ
نفسه ينطبق على lo,goj tou/ qeou
قوى الش ّر املتكتِّلة حتّى إبادتها .األم ُر ُ

`« oكلمة الله»

(رؤيا  ،)13:19الذي ُيشير إلى «الكلمة» في املق ّدمة الشعر ّية لإلجنيل الرابع وإلى «كلمة
املعجمي مقارب ًة
احلياة» في الرسالة األول��ى .إ ًذا ،تُخفي ال ُهو ّية املعجميّة أو التقارب
ّ

خريستولوجيّ ًة مختلفة.

أخي ًرا ،إذا كانت الرؤيا قد ُولِ � َدت ون َ
َض َجت فيما ُيس َّمى بـ ِ «الدائرة اليوحنّاو ّية» أو
ٍ
كاتب آخر غير كاتب اإلجنيل الرابع .كاتب الرؤيا
ّاوي»  ،فإنّها تأتي من
«التقليد اليوحن ّ

مسيحي ،يعرف اللغة العبر ّية الكتابيّة ،على الرغم من أ ّن��ه يكتب باللغةيهودي
هو
ٌّ
ّ
الرؤيوي
اليونانيّة .إنّه ُيعيد ق��راءة النصوص الكتابيّة للعهد القدمي وتلك التي لألدب
ّ
احلالي ،هناك خمسمائة إشار ٍة لنصوص العهد القدمي ،لكن دون
النص
األبوكريفي .في
ّ
ّ
ّ
ٍ
اقتباسات واضحة .إنّه ،في هذا الصددَ ،ينأى بنفسه عن شخصيّة مؤلِّف اإلجنيل الرابع.
له ً
املعجمي
أيضا مكان ٌة مختلف ٌة عن مؤلِّف الرسالة األولى ،على الرغم من بعض التقارب
ّ
واملواضيعي.
ّ

باختصار ،ميكننا تفسير تناغم الرؤيا مع اإلجنيل الرابع ،من ناحية ،ومع الرسالة
األولى ،من ناحي ٍة أخرى ،باإلشارة إلى التقليد ِ
نفسه ،املوجود في الكنيسة األفسسيّة.
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( )12املصطلحات األبرز
في ظ� ِّل الغموض ال��ذي أص��اب اإلجنيل الرابع بسبب خياراته املـُعجميّة األصليّة،
سنتوقّف لفتر ٍة وجيزة ،عند تفسير أبرز الكلمات التي حت َّدث عنها يوحنّا في إجنيله:
« .1اللوغس/الكلمة»
«في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله» ( .)1:1نفهم من هذه
ٍ
مختلف متا ًما عن األناجيل اإلزائيّة ،وهذا ما يفترضه
اآلية االفتتاحيّة أنّنا أمام إجني ٍل
كاتبه ً
أن اإلجنيل
ّاوي هو «يسوع املسيح»  .لذا ،يبدو األمر كما لو ّ
أيضا .اللوغس اليوحن ّ
بدأ هكذا« :في البدء كان يسوع املسيح وكان يسوع املسيح عند الله وكان يسوع املسيح
وصريحا
واضحا
ألن األناجيل اإلزائيّة ال حتمل تعري ًفا
الله»  .ملاذا ُيعتبر هذا صاد ًما؟ ّ
ً
ً
أن يسوع كان الله .مبعنًى آخر ،إنّنا نواجه ما ُيس َّمى في تاريخ املسيحيّة وفي
حلقيقة ّ
املصطلحات الالهوتيّة «خريستولوجيا عاليّة» « .اخلريستولوجيا األدنى» هي ما جندها
ٍ
أساسي تَظهر فيه البن ّوة
في األناجيل اإلزائيّة ،حيث ُولِ َد يسوع
كإنسان ث ّم هناك حدثٌ
ٌّ
ابني
اإللهيّة ،وه��و معمود ّية يوحنّا ليسوع ،التي ُيس َمع فيها ص� ٌ
�وت يقول« :ه��ذا هو َ
احلبيب به ُس ِررت» (متّى 17:3؛ مرقس 11:1؛ لوقا  .)22:3هكذا ُيصبح يسوع ابن الله
في حلظة املعمود ّية ،لكنّه ُولِ َد كإنسان.
أن للمسيح،
إن «اخلريستولوجيا العاليّة» هي السيّد .من الواضح ّ
هنا ،على أ ّية حالّ ،
أن حتديد ال ُهو ّية بني املسيح
في األناجيل اإلزائيّة ،قيم ًة مسيحانيّة ،أي أنّه املسيح ،إلاّ ّ
والله ال يزال إشكاليًّا .نتح ّدث هنا عن «املبدأ املطلق» وليس «مبدأ التكوين» ،حتّى لو كان
هناك ات ٌ
أن اللوغس كان موجو ًدا بالفعل
قوي ج ًّدا بني «املبدأَين» .إنّه «مبدأ ٌ» يؤ ِّكد ّ
ّصال ٌّ
نفسه الله .ينبغي ألاَّ
ُمسبَ ًقا (أزليًّا) ،واللوغس ،أي يسوع املسيح ،كان مع الله وكان هو ُ
نُف ِّكر في ازدواجيّة املفهوم ،ولكن في َوحد ٍة إلهيّ ٍة جوهر ّي ٍة وهيكليّة.
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« .2اآليات»
املفضلة لدى
لم يستخدم يوحنّا مطل ًقا مصطلح «ق�� ّوة» ( ،)du,namijوه��ي الكلمة
َّ
إن «اآلية» اليوحنّاو ّية هي شي ٌء يمُ كن للمرء رؤيته
اإلزائيِّني 26باإلشارة إلى باملعجزاتّ .
ِّ
شخصي ال
«املؤشر» أو «العالمة» أو «اإلثبات» .إنّها نتيج ُة عم ٍل
واستخدامه ،مبعنى
ٍّ
صنَ َعها يسوع ،أثبتت وجود
ميكن فصلُه عن الفاعل .إعترف نيقودميس ّ
أن اآليات ،التي َ
الله مع يسوع (.)2:3

أن ه��ذا املصطلح يحمل جانبًا آخ��ر مه ًّما .ف��ي الترجمة
تُظ ِهر خلفيّة العهد ال�ق��دمي ّ
خصوصا في مصر في زمن موسى
مت استخدام اآليات (،)shmei/on
السبعينيّة (ّ ،)LXX
ً
الرب
أن الله هو القادر على ك ّل شيء ّ
إلثبات ّ
وأن إسرائيل هو شعبه املختار« :فأخرجنا ّ
ٍ
من مصر بي ٍد قدير ٍة وذراعٍ مبسوط ٍة و ُر ٍ
وآيات ومعجزات» (تثنية  .)8:26في
عب شدي ٍد

إن اخلروج
نوع من اآليات التي صن َعها يسوع ،حيث ّ
هذا اإلطارّ ،
فإن آيات اخلروج هي ٌ
نفسه هو عالم ٌة على فداء يسوع .لقد كانت أهميّة اآلي��ات في ذلك الوقت أنّها مرتبط ٌة
اإللهي لله أو مجده.
الالهوتي للوحي
باملعنى
ّ
ّ

أن يسوع
أن اآلي��ات تُثبت ّ
إن اآلي��ات هي تفسير عمل يسوع بالنسبة إل��ى الله ،أي ّ
ّ
أن يسوع هو
إن الهدف
النهائي من اآليات هو الشهادة أو اإلشارة إلى ّ
رس ٌل من اللهّ .
ُم َ
ّ

املسيح ابن الله .بهذا املعنى ،ال ينبغي أن تقتصر اآليات على املعجزات فقط .وبالتالي،
أي شي ٍء له خصائص الوحي فيما يتعلّق بيسوع املسيح مو َّه ٌل ليُطلَق عليه «آية» في
ّ
فإن ّ

اإلجنيل .لذلك ،عندما و َّبخَ يسوع اليهود حني طلبوا منه أن يقوم بآية ،لم يكن يشير إلى
أي شي ٍء آخر سوى سوء فهمهم للمعنى الصحيح لآلية ( .)36-30:6رتَّب يوحنّا هذه
ّ
اآليات في اإلجنيل ليؤ ِّكد هدف إجنيله .بعد أن يحصل املرء على الفهم الصحيح لآليات،

الطبيعي هو االنتقال إلى اخلطوة التالية ،خطوة اإلميان باملسيح.
فإن التط ُّور
ّ
ّ

26

ُذ ِك َرت  ×13في متّى ×7 ،في مرقس ×11 ،في لوقا ،بينما لم تُذ َكر أب ًدا في يوحنّا.
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« .3الوحي»
إذا أراد الناس أن يعرفوا شيئًا عن الله وطرقه ،فيجب على الله أ ّولاً أن ُيبادر بالكشف
أن الله هو ،في املقام األ ّول ،املوضوع الذي ينقل املعرفة إلى اإلنسان،
عن هذه املعرفة ،ذلك ّ

وال ميكن أن يصبح موضو ًعا لدراسة اإلنسان إلاّ بقدر ما ُيالئم هذا األخير و ُيف ّكر في
أي معرف ٍة
املعرفة التي ينقلها إليه الوحي .ب��دون الوحي ،ما كان لإلنسان أن يكتسب ّ
اإلجنيلي ،موضوع هذا الوحي هو شخص يسوع املسيح وعمله.
عن الله .بالنسبة إلى
ّ

حل��ب ،احلياة،
من بني جميع الكلمات الرئيسيّة في اإلجنيل الرابع (على سبيل املثال :ا ّ
النور ،احلقيقة )...تَقف فكرة الوحي وراءها جمي ًعا ألنّها أساسيّ ٌة متا ًماِ .وف ًقا لالهوت
جوهري :لقد كشف الله عن نفسه في
موضوع
فإن الوحي هو في احلقيقة
ّاويّ ،
ٌ
ّ
اليوحن ّ
يسوع املسيح ،إليصال احلياة األبد ّية إلينا .في هذا السياقُ ،يش ِّكل الوحي املوضوع

والبُنية الداعمة لإلجنيل الرابع بأكمله ،القس َمني األ ّول والثاني .إنّها ليست كلم ًة بسيطة؛
ٍ
ألن الفعل «يوحي» وكذلك
أساسي يت ّم التعبير عنه من خالل
إنّها تعبي ٌر
كلمات ع� ّدةّ ،
ٌّ

االس��م «وح��ي» ال ي � ِردان بتاتًا في اإلجنيل الرابع .هناك سلس ٌة من األفعال التي تُعبِّر
عن هذا املبدأُ :يعلِّمδιδάσκω 27؛ ُيظهرُ /يع ِّرفgnwri,zw 28؛ َيكشفfanero,w 29؛ ُيعلن/
ُيخبِر .avnagge,llw 30وأخي ًرا األفعال التي تُعبِّر عن القول َ ( le,gw/lale,wتِ��ر ُد بكثر ٍة في

اإلجنيل الرابع).

من أجل احلديث عن الوحي ،هناك عمليّ ٌة ( )Processتت ّم على مراحل ثالث« :التواصل»،

عجمي :يسمع
الذي ُيعبَّر عنه بأحد هذه األفعال؛ «القبول» ،و ُيعبَّر عنه بالكثير من الثراء املـ ُ
ّ

 ،)×54( avkou,wي��رى  ،)×67( o`ra,wتلميذ  )×78( maqhth,jو«اإلجناز/االكتمال»
 :)30 ،28:19(tele,wيمَ ُكثَ /يثبُت  ،)×39( me,nwيمَ تَلِك َ ،)×75( e;cwيعلَمَ /يع ِرف

ً
وأيضا
)×49( ginw,skw

oi=da

(.)×70

27

59:6؛ 35 ،28 ،14:7؛ 28 ،20 ،2:8؛ 34:9؛ 26:14؛ .20:18

29

31:1؛ 11:2؛ 21:3؛ 4:7؛ 3:9؛ 6:17؛ .14 ،1:21

28
30

15:15؛ .26:17

25:4؛ 15:5؛ .15 ،14 ،13:16
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امل�س�ي��ح ه��و امل ُ��وح ��ي ،م ��لء ال��وح��ي« :اإلب� ��ن ال��وح �ي��د ال ��ذي ف��ي ِح �ض��ن اآلب هو

وأساسي للغاية
ثابت
َخبَّر»( .)18:1يعتمد الروح القدس على املسيح ،ك ّل ما يفعله هو ٌ
ٌّ
وخصوصا في الفصلَني  15و.16
للوغس ،كما هو ُمبينَّ ٌ في أحاديث العشاء األخير،
ً
رس ُل اآلب وهو خاض ٌع له بالطاعة (أُنظر الفصل
باملقابل ،يعتمد االبن على اآلب ،ألنّه ُم َ
خضوع أو َت َب ِع َّية ،مبعنى التف ُّوق أو السم ّو :في
 .)17ومع ذلك ،فهذه ليست عالقاتُ
ٍ
احلب ،هناك خضوع ،هو ،في الوقت عينه ،متجي ٌد (هذا هو س ّر الصليب).
دينام ّية
ّ

« .4احلقيقة»
الفكري
اليوناني لألليثيَّا إلى الواقع املعروف في موضوعيّته ،البُعد
ُيشير املفهوم
ّ
ّ
אמֶת» ،فهو
/اليهودي لهذه الكلمة ،التي تُترجم بالعبر ّية « ֱ
البيبلي
للحقيقة .أ ّما املعنى
ّ
ّ

ٌ
الفكري« .الله حقّ »
مختلف متا ًما :إنّها تُشير إلى الصالبة والثبات ،وبذلك َيختفي البُعد
ّ
وخصوصا في
أن الله ثابت ،و ُمخلص ،وآ ِم��ن ،وجدي ٌر بالثقة .في العهد اجلديد،
يعني ّ
ً

ّاوي ،احلقيقة هي وحي الله في
بولس ،احلقيقة هي شخص املسيح! في التقليد اليوحن ّ
ُ
إدراك معرفة الله بطريق ٍة تدريجيّة ،من
إن معرفة احلقيقة هي
ابنه ،هذا هو اخلالص .إ ًذاّ ،
خالل اإلميان ،باالختبار .في هذا السياق ،نجَ ِ ُد في اإلجنيل الرابع تعبي ًرا جميلاً « :يعمل

احلقّ » ( .)21:3إنّها مسيرة اإلنسان :أن يستقب َل يسوع-احلقيقة ( )ἀλήθειαوأن َيحياه.

َسد ،حياة ،موت ،قيامة وعودة يسوع املسيح ،اإلله-
بحسب
اإلجنيليّ ،
فإن احلقّ هو تجَ ُّ
ّ
اإلنسان ،إلى اآلب.
« .5املعرفة»
فإن االسم  )Noun) gnw/sijالذي
ال تعني املعرفة أب ًدا املستوى
الفكري؛ ففي الواقعّ ،
ّ
فإن هذا األخير
ُيعبِّر عن املعرفة النظر ّية ال َي ِ��ر ُد
أساسا في اإلجنيل الرابع ،وبالتاليّ ،
ً

ً
والس َمع ،معرف ٍة تقو ُد َحت ًما
ارتباطا وثي ًقا بالرؤية
يتح ّدث عن معرف ٍة اختبار ّي ٍة مرتبط ٍة
َّ

إلى اإلميان.
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« .6الرؤية»
اإلجنيلي أربعة أفعا ٍل مختلف ٍة في إجنيله ،ت ِ
ُرج َمت جميعها إلى العربيّة ِبـ
يستخدم
ّ

«رؤية» .يت ّم التعبير عن الرؤية اليوحنّاو ّية بتد ُّرجٍ ُيح ِّدد الرؤية االختبار ّية ِوفقَ ترتيب
اإلميان.
صر.
حاسة البَ َ
• ُيشير الفعل  ble,pwإلى إلى رؤي ٍة جسد ّية واستخدام ّ

• ُيشير الفعل  qewre,wإل��ى تأثيرات ال��رؤي��ة امل��اد ّي��ة ونتائجها .إ ّن��ه َي ِ
صف نظرة
ٍ
أحداث
التدقيق من الشخص الذي ُيراقب بعنايةُ .يستَخدم لإلشارة إلى أمو ٍر أو
استثنائيّة ،مثل اآليات التي يصنعها يسوع (23:2؛  .)2:6في حالة  19:4و،19:6
ٍ
حقيقي .تقترن هذه النظرة
إميان
الذهني أو عدم الفهم بدون
فإنّه يشير إلى الفهم
ّ
ّ
اليَ ِقظة م َّرتني باإلميان بيسوع (40:6؛ .)45:12

• ُيش ِّدد الفعل  qea,omaiعلى نظرة اإلميان التي تُشير إلى االنفتاح على الس ّر .إذا
لم يتم َّكن اإلنسان من الدخول إلى ِمثل هذا النوع من الرؤية ،فإنّه يبقى واق ًفا
عند سطحيّة احلقيقة .لذلك ،فإنّه يشير إلى رؤي ٍة تأ ُّمليّ ٍة تهدف إلى اكتشاف مجد
الكلمة (.)32 ،14:1

• أ ّما الفعل  ،o`ra,wفيرتبط عاد ًة ِبـ «شهادة»َ .يشهد يسوع في حواراته مع البعض
على ما رآه عند أبيه (32 ،11:3؛ َ .)38:8يشهد يوحنّا املعمدان ( )34:1والتلميذ

احلبيب ( )35:19بمِ ا رأياه عن يسوع .يرتبط هذا الفعل ً
أيضأ مبوقف اإلميان
الذي ُيع ِّمق ما َيظهر خارجيًّا :ذهب التلميذ الذي أحبّه يسوع إلى القبر و ُيقال إنّه
إن الفعل بصيغته التا ّمة ( )Perfectهو صيغ ٌة يوحنّاو ّي ٌة
«رأى وآمن» (ّ .)8:20
منوذجيّة ،تُستَخدم إ ّم��ا لله أو ليسوع .يؤ ّكد هذا الفعل على حقيق ٍة يوحنّاو ّي ٍة

أن رؤية اآلب
أساسيّة :ال أحد رأى  -e`w,raken-الله (18:1؛ 37:5؛  )46:6ذلك ّ

تت ّم فقط من خالل رؤية االبنَ « :من رآني  -o` e`wrakw.j-فقد رأى -e`w,raken-
اآلب» (.)9:14

واحلب
اإلجنيل الرابع :إجنيل الشهادة
ّ
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مدحرجا
على سبيل املثال ،مرمي املجدليّة ،التي ذهبت إلى القبر« ،رأت ( )ble,pwاحلجر
ً
عن القبر» ( .)1:20إنّها رؤي ٌة جسد ّية ،أي التحقُّق من الواقع .رأت مرمي الفراغ .القبر
مفتوح ،فارغ .من هنا ميكننا أن نفهم معنى إسراعها نحو التالميذ لتُعلن لهم« :قد أخذوا
�رب من القبر وال نعلم أين وضعوه» ( .)2:20إنّها رؤي� ٌة سطحيّ ٌة ت��ؤ ّدي إلى اعتبا ٍر
ال� ّ

اإلجنيلي
سطحي بنفس القدر :قد أخذوا ُ ...يقبل بطرس والتلميذ اآلخر إلى القبر .يقول
ٍّ
ّ
أن «الرؤية» األولى ،وهي رؤية التلميذ اآلخر
م َّرتني -أنّهما رأيا األكفان موضوعة .إلاّ ّيوحنّا -الذي دخل أ ّولاً  ،هي رؤي� ٌة تُشبه رؤية املجدليّة ،سطحيّة :لقد رأى (،ble,pwأن «الرؤية» الثانية،
 )5:20حقيقة القبر الفارغ واألكفان موضوع ًة على األرض .في حني ّ
مصطلحا آخر يعني
اإلجنيلي
وهي رؤية سمعان بطرس ،فهي رؤي ٌة مختلفة ،إذ يستخدم
ً
ّ

املرئي مبعنى «التأ ُّمل» (.)6:20 ،qewre,w
املزيد من التركيز على الشيء
ّ

اإلجنيلي« :دخل القبر فرأى األكفان موضوع ًة واملنديل الذي كان
في الواقع ،يقول
ّ

إن
فإن بطرس يتر َّيث ،يكاد يتأ َّملّ .
على رأسه غير موضوعٍ مع األكفان» ( .)7-6:20لذاّ ،
وكأن شيئًا ما ُيطلَب منه ...
رؤيته ليست بسيط ًة كتلك التي للمجدليّة :فهو يتساءل ،يشعر
ّ

«فحينئ ٍذ دخل التلميذ اآلخر الذي جاء أ ّولاً إلى القبر فرأى ( )o`ra,wوآمن» ( .)8:20لدينا
هنا الفعل الثالث ،الذي يقترن باإلميان .بعد دخول بطرس ،يدخل يوحنّا ً
أيضا ويخطو
أكفان و ِمنديل ،لذلك
خطو ًة إلى األمام في فهم احلقائق .يبدو أنّه يقول لنفسه :قب ٌر فارغ،
ٌ
أن
الرب ،وفي حني ّ
قام .فبينما تستنتج املجدليّة عند رؤيتها القبر الفارغ ّ
أن أح ًدا ما أخذ ّ
ً
وأيضا
بطرس دخل أ ّولاً إلى القبر وكانت لديه الفرصة للتوقُّف ورؤية ما هو موجود

رؤية األكفان واملِنديل ،يرى يوحنّا ويؤمن ويستنتج :لقد قام! يأتي إلى اإلمي��ان ،على

الرغم من أنّه كان َه ًّشا وضعي ًفا -كما يقول هو نفسه« :ألنّهما لم يكونا َب ْعد يعرفان
الكتاب أنّه ينبغي أن يقوم من بني األم��وات»( .)9:20اإلميان هو بداية املسيرة؛ إنّه ثقة،
احلب.
ألن اإلميان هو
بدون فه ٍم كامل :أنا أثق بك حتّى لو لم أفهمّ ،
ّ
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«السمع»
.7
َّ
ٍ
كجواب على الله -الكلمة الذي أَظه َر نفسه :الرؤية
ُيعبِّر الفعل  avkou,wعن «الشعور»،
كجواب على ِ
ٍ
يسوع وكال ِمه.
آيات
والس َمع تُشيران إلى اإلميان
َ
َّ
« .8اإلميان»
كما ذكرنا آن ًفا ،ال َيذكر اإلجنيل الرابع بتاتًا االسم  ،pi,stijأي «اإلميان» ،بينما َي ِر ُد
ٌ
ملموس
موقف
اوي هو
الفعل  ،×98 pisteu,wأكثر بكثي ٍر من بولس .اإلميان اليوح ّن ّ
ٌ
ووجودي ينطوي على ُمجمل حياة اإلنسانَ .ي ِرد هذا الفعل في اإلجنيل الرابع باملعنى
ٌّ
املـُطلَق حوالي  .×30نجَ ِ د ً
أيضا التعبير «نؤمن بـ ِ» :بيسوع ،وكلمتِه ،وأعمالِه ،أي أن َنثِقَ
به ،مبا ُيعلِن و َيع َمل ،وأن تتخلّى عن ذاتك له بك ّل ثقة .هناك ً
أن»،
أيضا التعبير «نؤمن ّ
مت اإلعالن عنه ( .)69:6أ ّما استخدام الفعل مع
َمصحوبة بـ ِ  ،o[tiللتعبير عن االلتزام مبا ّ

 ،eivjفهو ُيعبِّر عن الشركة مع ما تؤمن به (24-23:2؛ 16:3؛ 39:4؛ .)... 27:11

ٍ
هدف أكبر
إن اإلميان بح ّد ذاته ليس هد ًفا نهائيًّا لإلجنيل؛ إنّه الوسيلة لتحقيق
إ ًذاّ ،
النهائي لإلجنيل الرابع هو تأكيد احلياة األبد ّية كنتيج ٍة لقبول اآلية وما
وأشمل .الهدف
ّ
ٍ
تعريف أو عالق ٍة بني اإلميان واحلياة ُيق ِّدمها يسوع نفسه« :وهذه هي
تُشير إليه .فأفضل

احلقيقي وحدك والذي أرسلته يسوع املسيح»(.)3:17
احلياة األبد ّية أن يعرفوك أنت اإلله
ّ
فإن احلياة تبدأ في اللحظة
إن املعرفة احلقيقيّة لآليات تقود إلى احلياة األبد ّية .من هناّ ،
ّ
التي يؤمن بها املرء باملسيح عن طريق ال��والدة الثانية ،وتستم ّر بعد ال��والدة من خالل

الشركة معه.
«احلب»
.9
ّ

حل��ب ،مع ف��وارق مختلفةُ .يشير الفعل األ ّول إلى
« »avgapa,wو « »file,wهما ِفعال ا ّ
احلب الذي يتميّز بالعطاء و ِهبَة الذات ،بينما ُيشير الفعل الثاني إلى الصداقة ،التي تتميّز
ّ
باحلنان واألُخ ّوة.

واحلب
اإلجنيل الرابع :إجنيل الشهادة
ّ

احلب في يوحنّا 21؟
أن هناك نو َعني من
فهل هذا يعني ّ
ّ
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•ب��ادئ ذي ب��دء ،يستخدم يوحنّا ك�ًّل�ًّاً من  )35:3( avgapa,wو
ٍ
أن يوحنّا
كمرادفات لإلشارة إلى محبّة اآلب لالبن .هذا يجعلنا نفهم بوضوحٍ ّ
ٍ
رادفات وظيفيّة.
يستخدم هاتَني الكلمتَني ،على الرغم من تمَ َ ُّيزهما ،ك ُم
file,w

()20:5

•في ه��ذا اإلجنيل ،لدينا خمس إش� ٍ
�ارات واضح ٍة لمِ ��ا ُيس َّمى «التلميذ ال��ذي أحبّه
يسوع» .هنا يستخدم يوحنّا ً
املصطلحني23:13( avgapa,w :؛ 26:19؛
أيضا هذين
َ
 )20 ،7:21و .)2:20( file,w

تقودنا هذه املالحظة إلى أن نسأل أنفسنا ع ّما إذا كان يوحنّا مييل إلى هذه الطريقة
في فعل األشياء ،وهي :هل ُي ِح ّب يوحنّا استخدام املرادفات؟ اجلواب :نعم .في الواقع،
«حب» ،كذلك يستخدم ً
أيضا
أن  17-15:21يستخدم كلمتَني لوصف كلمة
باإلضافة إلى ّ
ّ

كلمتَني لوصف كلمة «خروف» ( avrni,onو  ،)pro,batonوكلمتَني لكلمة

« َيرعى»(bo,skw

أن استخدام
و  )poimai,nwوكلمتَني لكلمة «معرفة» ( oi=daو .) ginw,skwمن الواضح ّ
اللغوي.
املرادفات هذا هو جز ٌء من أسلوب كتابة يوحنّا ،الذي َيهدف إلى إبراز التن ُّوع
ّ

حب بطرس ليسوع واهتمام يسوع
عنصران أساسيَّان في حالة يسوع وبطرسّ :
كنت تحُ ُّبني ،فأُريدك أن تفعل
بخرافه .يربط يسوع بني االثنني .يقول يسوع« :بطرس ،إذا َ

شيئًا قريبًا ُي ِه ُّمني .أُريدك أن تَرعى خرافي» .قد تبدو العالقة بني الفعلَني واضح ًة اآلن:
إنساني؛ إنّها مسأل ٌة خريستولوجيّ ٌة
حب
روحي
حب
وإلهي أو ٍّ
إنّها ليست مسألة حتديد ٍّ
ٍّ
ٍّ
ّ
املركزي بني أولئك
موج ٌه مباشر ًة إلى سمعان بن يونا ،التلميذ
بامتيازّ .
ّ
إن سؤال يسوع َّ

�إن الشخصيّة
احلاضرين في خطابات يسوع في نهاية العشاء األخ�ي��ر .وبالتالي ،ف� ّ
«احلب األعظم» ( )13:15وحجمه.
السرد ّية سمعان بطرس ُيدرك ُبعد
ّ
« .10املكوث/الثبات»
الديناميكي لل َوحدة بني املؤمن واملسيح ،ال َوحدة
اليوناني ُ me,nwيعبِّر عن الثبات
الفعل
ّ
ّ
ٍ
بكلمات أخرى ،إنّه يد ّل
الثالوثيّة العميقة بني الله (اآلب واالبن والروح القدس) واملؤمن.
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على العالقة احلميمة وامللتزمة واملستم َّرة واملتبادلة بني املسيح واملؤمنني ،حيث يسكن
إن َوح��دة يسوع
املسيح (واآلب وال��روح) واملؤمنون مع بعضهم البعض (ّ .)23:14

إن عالقة اآلب/
وأن يسوع يعمل أعمال اللهّ .
أن رؤية يسوع تُعادل رؤية الله ّ
واآلب تعني ّ

أن َوحدة التالميذ هي
االبن هي «ديناميكيّة» وليست «ثابتة» .تقترح استعارة «الكرمة» ّ

َوحد ٌة ُعضو ّية ،يرتبط فيها املؤمنون مبحبّة بعضهم البعض على مثال محبّة اآلب واالبن،
إن إقامتنا في الله ديناميكيّ ٌة ً
مما يمُ كننا التح ُّدث
محبّ ٍة تتض ّمن طاعة املسيحّ .
أيضاّ ،
تتوسط عن طريق شخصيّ ٍة
حي،
ّ
بكلمات الله وعمل أعماله .إنّها عالق ٌة شخصيّ ٌة مع إل ٍه ّ
تاريخيّ ٍة مح َّددة ،تكون فيها تلك العالقة أصيل ًة وكاملة .اإلبن هو املثال :يت ّم نقل السكن
املسيحي ،ولكن ليس بطريق ٍة تطمس الفروق بني
احلميم لآلب واالبن من خالل االبن إلى
ّ
البشر ّية والله.

« .11احلياة»
نفسها «احلياة في ملكوت
الكلمة اليونانيّة هي « .,zwhاحلياة» في اإلجنيل الرابع هي ُ
فإن تفضيل يوحنّا ملصطلح «احلياة» بدلاً من «ملكوت الله» هو أعمق
الله» .ومع ذلكّ ،
ٍ
مصطلحات
مكان في اإلجنيل ،توجد
بكثير من مج ّرد استبدا ٍل للمصطلحات .في ك ّل
ٌ
متعلِّق ٌة بدورة احلياة مثل الوالدة واملوت والنم ّو والطعام والشراب وغيرها .من ناحي ٍة

أخرىَ ،يستخدم اإلجنيل الرابع املصطلحات «املخلِّص»« ،اخلالص»ُ « ،يخلِّص» لدرجة
ٍ
نطاق واسع ،بينما يختار باملقابل
البُخل باملقارنة مع اإلزائيّني ،الذين يستخدمونها على
أن احلياة
املصطلح «احلياة» .يت ّم التعبير عن احلياة الطبيعيّة باملصطلح ، ,yuch 31في حني ّ
احلقيقيّة في املسيح تتغ ّذى بجسد املسيح ود ِمه .احلياة بهذا املعنى هي معرفة الله ،إنّها
احلقيقي للحياة ليس املوت ،بل اخلطيئة .في اإلجنيل الرابع،
إن العد ّو
احلياة األبد ّيةّ .
ّ

اإلسخاتولوجيُ :يعطى اإلنسان عن طريق اإلميان
تقوم  ,zwhبتحقيق احلياة في معناها
ّ
موهبة الدخول إلى احلياة األبد ّية ،من خالل قبول الله الذي يتحقَّق بقبول االبن ،كاشف

الله نفسه.
31

24 ،17 ،15 ،11:10؛ 27 ،)×2(25:12؛ 38 ،37:13؛ .13:15
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« .12أنا هو»
َ .,evgw,و َر َد هذا التعبير  7م ّر ٍ
ات في اإلجنيل الرابع باملعنى الـ ُمطلَق:

باليونانيّة
אהְי ֶה ،خروج  )14:3ملوسى في
אשֶר ֶ
אהְי ֶה ֲ
إنّه اسم الله ،بعد أن أوحى الل ُه اس َمه ( ֶ
eivmi

العلّيقة املـُشتعلة (خروج :)2:3

•«أنا هو» (املسيح/يسوع للمرأة السامر ّية.)26:4 ،

•«أنا هو -ال تخافوا» (أثناء املشي على البحر.)20:6 ،
•«أنا أشهد لنفسي» (.)18:8

•«إنّكم متوتون في خطاياكم ألنّكم إذا لم تؤمنوا أنّي أنا هو [أي« ،أنا من فوق»-
.)24:8( »]23:8

•«إذا رفعتم ابن البشر فحينئ ٍذ تعرفون أنّي أنا هو [أي الذي أعلن للعالم ما رآه
وس ِمعه من اآلب الذي أرسله]» (.)28:8
َ

•«احلقّ احلقّ أقول لكم :قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» («فأخذوا حجار ًة ليَرجموه»
-عقوبة التجديف.)59-58:8 ،

•«أق��ول هذا لكم اآلن قبل أن يكون حتّى إذا كان تؤمنون أنّي أنا هو» [أي املعلّم
والسيّد] (.)19:13

الناصري،5:18 ،
•«أنا هو» (ر ًّدا على تصريح احل ّراس أنّهم يبحثون عن يسوع
ّ
.)8 ،6

نفسه َخبَ ًرا ( ،)Predicateفإنّه ُيعبِّر عن «الله من أجلنا» :املاء ،اخلبز،
أ ّما إذا تَال التعبير ُ
استعارات َي ِ
ص ُ
ف
النور ،الراعي ،الكرمة ،الطريق واحلقّ واحلياة .هذه األق��وال هي
ٌ
نفسه بطريق ٍة ما بأنّه «اخلالص»:
فيها
ُ
يسوع َ

•«أنا خبز احلياة/اخلبز
احلي» (.)51 ،48 ،41 ،35:6
ّ
•«أنا نور العالم» (12:8؛ راجع ً
أيضا .)5:9
•«أنا باب اخلراف» (.)9 ،7:10
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•«أنا الراعي الصالح» (.)14 ،11:10
•«أنا القيامة واحلياة» (.)25:11

•«أنا الطريق واحلقّ واحلياة» (.)6:14

•«أنا الكرمة احلقيقيّة/الكرمة» (.)5 ،1:15

( )13املواضيع اللاّ هوت ّية األبرز
« .1الكنيسة»
أ ّو ُل ٍّ
أن
خط
الهوتي يت ّم تسليط الضوء عليه هو حقيقة الكنيسة .على الرغم من ّ
ٍّ
الكلمة اليونانيّة ( evkklhsi,aالكنيسة) غائب ٌة عن مفردات اإلجنيل الرابع ،وكذلك تعريف
اإلجنيلي.
أن مفهوم الكنيسة حاض ٌر بق ّو ٍة في نظر
ملكوت الله (باستثناء  ،)5 ،3:3إلاّ ّ
ّ
عاش يوحنّا في مرحل ٍة أَن َ
املسيحي األ ّول رحلتَه الكنسيّة ،ولهذا السبب،
ْض َج فيها اجليل
ّ
اإلجنيلي أنّه بحاج ٍة إلى تعريفها ،متا ًما كما لم َيشعر باحلاجة إلى احلديث
ربمّ ا لم َيشع ِر
ّ
ألن هذا كان بالفعل نتيج ًة ُمتَوقَّع ًة سل ًفا في نهاية القرن األ ّول
عن تأسيس اإلفخارستيّاّ ،

للميالد.

ّاوي ،فإنّ اجلماعة املسيح ّية هي نسخ ٌة طبق األصل مرئي ٌة
ِوف ًقا لالهوت اليوحن ّ
عن س ّر الثالوث؛ الله ليس مرئيًّا ،لك ّن س ّر ال َوحدة اإللهيّة والثالوثيّة أصبح حاض ًرا،
وبشك ٍل ما مرئيًّا ،في س ّر الكنيسة .فاجلماعة املسيح ّية ،في َوحدة احمل ّبة األخو ّية،
ُتك ِّرر هذه ال َوحدة اإلله ّية ،احلقيق ّية وغير القابلة للتجزئة ،للثالوث ...« :كما أن َّك

في وأنا فيك ليكونوا هم ً
أيضا واح ًدا فينا» ( .)21:17وعليه ،فإنّ وحي الله
أ ّيها اآلب ّ

البارز في العالم هو بالتحديد اجلماعة املسيح ّية التي حَتيا َوحدة رِباط احمل ّبة

ّاوي
في تن ُّوع مواهب ال��روح والشخص ّيات وال��دع��وات .لذلك ،ف� ّ
�إن املفهوم اليوحن ّ
الهوت يعود بجذوره
واألرضي لها فحسب ،بل هو
التاريخي
جسد اجلانب
ٌ
للكنيسة ال ُي ِّ
ّ
ّ

إلى أعماق الثالوث .متا ًما كما تبدأ اخلريستولوجيا اليوحنّاو ّية بالثالوث ،كذلك معرفة

الكنيسة تبدأ ً
مرئيَ « :من رآني فقد رأى
جسد املسيح اآلب بشك ٍل
أيضا بالثالوث؛ وكما ُي ِّ
ّ
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اآلب» ( ،)9:14كذلك تجُ ِّسد الكنيسة الثالوث ،فيُمكننا بالتالي إعادة صياغة هذه العبارة

لتُصبحَ « :من يرى الكنيسة يرى الثالوث ،يرى الله».

خاصة في الرواية اليوحنّاو ّية للقيامةَ .23-21:20 :يروي
هناك مقط ٌع ذات أهميّ ٍة
ّ

إن العهد اجلديد ُيق ِّدم روايتَني عن
يوحنّا في هذا الفصل خبر َة العنصرة .يمُ كننا القول ّ
العنصرة:
•تلك التي في لوقا ،عندما كانت الكنيسة مجتمع ًة في عليّة صهيون في أورشليم،
صوت من السماء كصوت ريحٍ شديد ٍة ت ِ
َعصف ومأل ك َّل البيت الذي
«فحدثَ بغت ًة
ٌ
كانوا جالسني فيه ،وظهرت لهم ألسن ٌة ُمنقسم ٌة كأنّها من نا ٍر فاستق ّرت على ك ّل
واح ٍد منهم» (أعمال .)3-2:2

ً
بالصليب .في اللحظة التي ارتفع
ارتباطا وثي ًقا
•تلك التي في يوحنّا ،وهي مرتبط ٌة
ّ
فيها يسوع على الصليب ،وأسلم ال��روح (أُنظر ُ ،)30:19ولِ�� َد ِت الكنيسة .إنّ
اوي ،عنصرة الكنيسة:
تسليم يسوع للروح هو ،بالنسبة للاّ هوت اليوح ّن ّ

نفسه
يتزامن انسكاب ال��روح مع م��وت جسده
ّ
البشريُ .ي�ق� ِّدم املسيح القائم َ
في العليّة واألب��واب املـُغلَقة ،في اليوم األ ّول بعد السبت ،ث ّم َيس ُكب الروح على
ً
نافخا فيهم وقائلاً لهم« :خذوا الروح القدس» في إشار ٍة واضح ٍة ج ًّدا
التالميذ،
خاصة ،أي القدرة األس��رار ّي��ة على
إلى العنصرة .إ ّن��ه َين ُقل لهم ال��روح بطريق ٍة
ّ

س املسيح يجعل الكنيسة تتن ّفس ،وهذا يعني أنّ الروح
مغفرة اخلطايا .إنّ َن َف َ
القدس ،الذي َينبثق عنهُ ،يش ِّكل روح الكنيسة.

َيستكمل الفصل  21من اإلجنيل الرابع الصورة الكنسيّة للكنيسة اليوحنّاو ّية،
التبشيري بالتزامن مع أ َ َوليّة بطرس ،التي
والتي في مرحلة نُضجها ،تتلقَّى التفويض
ّ

يجب أن تكون أ َ َول ّي ًة مبن ّي ًة على احمل ّبة وليست على السلطة باملعنى
البشري.
ّ
�إن احلياة املسيحيّة هي مسيرة اجلماعة ،لكنّها ،في الوقت عينه وبشك ٍل
وعليه ،ف� ّ
ٌ
احلب .هذا هو السبب الذي دف َع يوحنّا في
شخصي بالسيِّد :إنّها رباط
رباط
ُمتالزم،
ّ
ّ

مت اختيا ُره راعيًا كاثوليكيًّا (جام ًعا) ،ليس بفضل
أن بطرس ّ
 15:21إلى التأكيد على ّ
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حب أكبر للمعلِّم؛ ف َمن ُد ِع َي ليكون راعيًا
َع َظم ٍة معيّنة أو فضيل ٍة شخصيّة ،بل بفضل ٍّ
سمعان ب ُن يونا،
حب المتنا ٍه جتاه السيِّد« :يا
ُ
جام ًعا لديه ،أو يجب أن يكون لديهٌّ ،
أتحُ ُّبني أكثر من هؤالء» (.)15:21

احلب
فإن الكنيسة ،بالنسبة إلى الرسول يوحنّا ،تُبنَى قبل ك ّل شي ٍء على عالقة
لذلكّ ،
ّ
الشخص ّية هذه ،متا ًما كما يجب أن تستند السلطة الرعو ّية إلى نفس االفتراض؛ لم
فإن كارزمتَه (موهبته) التي هي لتثبيت إميان
ُيطلَب من بطرس أكثر من هذا ،ولذلك ّ

إخوته ،ولقيادة الكنيسة املنتشرة في جميع أنحاء العالم ،الرعاة واخل��راف على ح ٍّد
وحد بطرس مع سيِّده بطريق ٍة أعمق من اجلميع:
سواء ،يجب أن ترتكز على
احلب الذي ُي ِّ
ّ
احلب ً
أيضا أعمق .في هذا اإلطار ،يمُ كننا
فعندما تكون السلطة أكبر ،يجب أن يكون
ُّ

ً
أيضا تفسير التشبيه املذكور في  9-1:15عن «الكرمة واألغصان» .ال يمُ كننا أن نفعل
شخصي
أي شي ٍء بدونه .بالنسبة ليوحنّا ،احلياة املسيحيّة وحياة الكنيسة هي اتحّ ا ٌد
َّ
ٌّ
الرسولي.
باملسيح ،س ِّر ٌّي إذا جاز التعبير ،ما َيضمن األصالة املسيح ّية واإلثمار
ّ
ص َطد التالميذ
بشري
ُيق ِّدم يوحنّا «التبشير» على أنّه عم ٌل
ٌّ
وإلهي؛ في الليلة التي لم َي ْ
ّ

فيها شيئًا وذاك الرجل ،الذي لم يكن معرو ًفا في البداية ،والذي َيظهر واق ًفا على شاطئ
الصيد .بعد ِ
أن اصطادوا ،وعند عودتهم إلى الشاطئ،
بحيرة طبر ّيةُ ،يشير إلى مكان َّ
إن «التبشير» ،وبالتالي «والدة الكنيسة»ُ ،يق ِّدم نفسه
أن هذا الرجل هو املعلِّمّ .
اكتشفوا ّ

وإلهي :املسيح يسأل ً
البشري ،املمثَّل هنا
أيضا صراح ًة عن مساهمة التعب
إنساني
كعم ٍل
ّ
ٍّ
ّ
مت اكتمال املفهوم
في األسماك التي اصطادها تالميذه ،التي أضاف إليها عملُه .وهكذاّ ،
ّاوي.
اإلكليزيولوجي اليوحن ّ
ّ
« .2العالم»
ّاوي للكنيسة هو
العنصر الثاني الذي يجب التأكيد عليه فيما يتعلّق باملفهوم اليوحن ّ

العالقة الصعبة مع العالم .منذ املق ّدمة ،يضع يوحنّا إطا ًرا للخالف بني نور اللوغس اآلتي
ِ
حب أو
إلى العالم ،والذي أصبح جس ًدا ،والظلمة التي في العالم ،الذي ال يحمل
عالمات ٍّ
انفتاحٍ أو إصغا ٍء جتاه يسوع ،و َيضطه ُده حتّى املوت .حتّى مستقبل الكنيسة ،الذي تكلَّم
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إن
عنه يسوع في أحاديث العشاء األخير ،هو مستقب ٌل يتّسم باضطهاد ق ّوة هذا العالمّ .
العبارة األخيرة التي أعلنها يسوع في خطابه األخير ،قبل أن ُيغادر العليّة ليذهب إلى

في سالم.
الصالة الليليّة قبل االعتقال ،ت ُ
َص ُّب في هذا اإلطار« :قد كلَّمتكم بهذا ،ليكون لكم ّ
ٍ
غلبت العالم» ( .)33:16بعد قول
ضيق ولكن ثقوا فإنّي قد
إنّكم في العالم ستكونون في
ُ

السماوي (الفصل ،)17
هذا ،دخل يسوع ِوحدة اجلسمانيّة ورف َع صالتَه األخيرة ألبيه
ّ
حيث تش َّف َع فيها للكنيسة التي في العالم (.)16-14:17

« .3اخلروج»
َص َب خيمته فيما
منذ بداية اإلجنيل ُيقال ّ
إن اللوغس ،الكلمة الكائن منذ األزل ،قد «ن َ
بيننا» من خالل استعمال الكلمة اليونانيّة ُ .)14:1( evskh,nwsenيذ ِّكرنا هذا بشك ٍل مباش ٍر
س فيه مبسيرة شعب إسرائيل في الصحراء ،التي راف��ق فيها الله ،بعد الوحي
وال لُبْ َ
يصا
خص ً
السينائي ،شعبَه من سيناء إلى أرض امليعاد ،بواسطة خيم ٍة َيبنيها موسى ِّ
ّ

والتي تُد َعى «خيمة االجتماع» ،حيث يجتمع موسى للصالة في ك ِّل م ّر ٍة مي ُّر فيها بنو
ٍ
بأوقات عصيبة ،و ُيغادرها مع ح ّل (خروج  .)10-7:33تتناول مق ّدمة اإلجنيل
إسرائيل

موضوع اخليمةَ ،مسيرة الله مع شعبه من خالل خيمة ،وهذا ينطبق ً
أيضا على الكلمة
أن مجد الله َيسكن اآلن جسد ًّيا في شخص يسوع.
األزلي .الفرق هو ّ
ّ

باإلضافة إل��ى موضوع اخليمةُ ،ي��و ِرد يوحنّا موضوع «الهيكل» ،وبالتالي فإنّه
يختصر في شخص يسوع ك َّل تاريخ إسرائيل ،من مرحلة الصحراء البدو ّية إلى
املرحلة املستق ّرة التي َيرويها مشهد طرد الباعة من الهيكل ،ألنّ الهيكل اآلن هو

مت تلخيص املرحلتَني الكبيرتَني من تاريخ إسرائيل ،البدو ّية واملستق ّرة،
نفسه .إ ًذا ،لقد ّ
ُ
خصوصا
التجسد .يعود موضوع اخلروج إلى الواجهة ُمج َّد ًدا في ع ّدة مناسبات،
في
ً
ُّ
أي عظام؛ هو
ُكسر له ّ
في القسم الثاني من اإلجنيل ،حيث املسيح هو احلمل الذي لم ت َ

الشخص الذي يعيش شخصيًّا في حالة نزوحٍ دائم :بعد مغادرته لآلب ،جاء إلى العالم،

ث ّم يترك العالم ليَعود إلى اآلب.
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« .4األسرار املق ّدسة»
هناك أربعة نصوص يوحنّاو ّية على األق� ّل َيص ُعب فيها إنكار اإلش��ارة األسرار ّية،

وهي:

الليلي مع نيقودميس ،إلى املعمود ّية:
• ُيشير يسوع ،في  ،21-1:3في ح��واره
ّ
إن لم يولَد أح ٌد من املاء والروح فال َيقدر أن يدخل ملكوت
«احلقّ احلقّ أقول لكْ :
الله» ()5:3؛ هذه الوالدة اجلديدة باملاء والروح هي بال ٍّ
شك املعمود ّية.

أن جسده مأك ٌل حقّ ود َمه
•يتح ّدث يسوع ،في  ،55:6في مجمع كفرناحوم ،عن ّ
مشرب حقّ .
ٌ

• ُيشير ال��دم وامل��اء ،في  ،34:19إل��ى س � َّري اإلفخارستيّا واملعمود ّية :األس��رار
املق ّدسة الناشئة من الهيكل ،الذي هو جسد املسيح.

•تُشير مغفرة اخلطايا ،في  ،23-22:20بوضوحٍ إلى تأسيس س ّر املصاحلة.

مما فعله وقاله املسيح
إن نيّة
اإلجنيلي واضحة :إظهار كيف ّ
ّ
أن اختبار الكنيسة ينبع ّ
ّ
األسراري ،بل قامت بتفسيره من خالل ما فعلَه
شخصيًّا .لم تخترعِ الكنيسة االختبار
ّ

وقاله املسيح .في اإلجنيل الرابع ،بطبيعة احلالَ ،يظهر الس َّران ،املعمود ّية واإلفخارستيّا،
مع ميزة التف ُّوق على األس��رار األخ��رى ،وقبل ك ِّل شيء ،ألنّهما ينبَعان أو يتدفَّقان من
عروسه من جنبه ،من
جنب املسيح املصلوب الذي ،كآد َم اجلديد ،نائ ٌم في املوت ،يولِد
َ
خالل فتح جنبه.

« .5اإلسخاتولوجيا» (األُخرو ّية)
 1,5قراء ٌة في اإلسخاتولوجيا اليوح ّناو ّية
تختلف اإلسخاتولوجيا اليوحنّاو ّية نو ًعا ما عن اإلسخاتولوجيا اإلزائيّة .ماذا ُيف ّكر

الرئيسي الذي ُيق ِّدمه الرسول يوحنّا فيما
املسيحي والكنيسة؟ الفرق
يوحنّا في مستقبل
ّ
ّ
أن
أن اإلسخاتولوجيا اإلزائيّة تُش ِّدد على ّ
يتعلّق بإسخاتولوجيّته ،مقارن ًة باإلزائيّني ،هو ّ
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مستقبلي ،أي أنّه يرتكز على حقيقة املجيء الثاني املنتظر للمسيح،
املسيحي هو
الرجاء
ّ
ّ

املسيحاني الذي لن ينتهي.
يوم ابن اإلنسان ،الذي ستَعود له الدينونة وتأسيس امللكوت
ّ
�اص مبلكوت الله ،الذي يجب أن يتحقّق في املستقبلُ ،يؤ ِّكد
فمع تركه هذا اجلانب اخل� ّ

النهائي
النهائي ،واملصير
اإلجنيل الرابع على حاضر املؤمنِ .وف ًقا ليوحنّا ،املستقبل
ّ
ّ
لإلنسان ،ونتيجة دينونة الله ستكون متوقَّع ًة اليوم وبالتحديد في املوقف الذي ُيفترض
املسيحي شخصيًّا جتاه كلمة اإلجنيل.
أن يأخذه
ّ

النهائي البن اإلنسان ،ال
بينما يستخدم اإلزائيّون غالبًا صورة املجيء ()Parousi,a
ّ
فإن
نجَ ِ ُد في اإلجنيل الرابع إشار ًة واضح ًة لعودة االبن املجيدة هذه .بالنسبة ليوحنّاّ ،
اإلنسان ،في اللحظة التي يلتقي فيها باملسيح من خالل الكلمةُ ،يق ِّرر ُمسبَ ًقا مصيره
َسبًا ليو ٍم أو ساع ٍة ال نعرفها.
النهائي وبالتالي يجب عدم توقُّع الرجاء
املسيحي فقط تحَ ُّ
ّ
ّ
ُيح ِّدد املع َّمدون مصيرهم من اآلن فصاع ًدا في املوقف الذي يأخذونه أمام املسيح؛ مبعنًى
آخ��ر ،يت ّم بالفعل حتقيق حكم الله في هذا املوقف ال��ذي اتّخذه اإلنسان أم��ام اإلجنيل:
املسيحي مسا ًرا حلياته ،لألفضل أو
النهائي فقط القرارات التي اتّخذها
سيؤ ِّكد احلكم
ّ
ّ

فإن س َّري املعمود ّية واإلفخارستيا يمُ ثِّالن ذروة إمكانيّة
لألسوأ .على وجه التحديدّ ،
الشخصي باملسيح القائم .ال َيقسم الكلمة الذي صار جس ًدا ،والذي جع َل نفسه
اللقاء
ّ
ألن حكم الله ال يتألّف من
حاض ًرا في العالم ،البشر ّية أمامه بعم ٍل
قضائي يقوم به – ّ
ٍّ
نفسها أمام الكلمة تحُ ِّ
ضر اإلدانة النهائيّة من
جمل ٍة صادر ٍة عن املسيح – لكنّها البشر ّية ُ
خالل املوقف الذي ات ََّخ َذتْه.

في مشهد الشفاء امل��زدوج للمولود أعمىُ ،يعطي املسيح أ ّولاً رؤية العينَني ومن َث َّم
رب» ()38 ،35:9؛ في هذه
ُيقابله ،قائلاً « :أَتؤمن بابن اإلنسان؟ فقال له :قد
ُ
آمنت يا ّ
منحه الرؤية
اللحظةَ ،ت َق َّب َل املولود أعمى الشفاء الثاني ،وهو األ ّه��م ،ألنّ املسيح َ
منحه رؤي��ة العي َنني ،ومن َث� َّم ُيضيف« :إنّي
الروح ّية (البصيرة) بعد أن كان قد َ
أتيت إلى هذا العالم حتّى ُيبصر الذين ال ُيبصرون و َيعمى الذين ُيبصرون»
لدينون ٍة
ُ
( .)39:9لكن ،كيف يمُ كننا فهم كالم يسوع هذا؟ ُيك ِّمل الفصل الثالث من اإلجنيل هذا
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«فإن الله لم ُيرسل ابنه الوحيد إلى
مفتاحا تفسير ًّيا لقول يسوع هذا:
املنظور و ُيعطي
ّ
ً
إن حضور يسوع في العالم يمُ ثِّل دينون ًة ُمسبَّق ًة أُجر َيت
العالم ليَدين العالم» (ّ .)17:3
على البشر ّية ،التي ق َّررت إ ّما أن تكون معه أو ض ّده ،وبهذا املعنى يجب أن تُف َهم الكلمات:
« َم��ن آم� َن به فال ُي��دان و َم��ن ال يؤمن به فقد ِدي � َن منذ اآلن أل ّن��ه لم يؤمن باسم ابن الله

الوحيد» ( .)18:3لم َي ُق ْل يسوعَ « :من ال يؤمن بي ،فأنا أدينُه» ،فهذا التعبير ال َي ِر ُد أب ًدا
قضائي جتاه اإلنسان ،بل يضع نفسه أمام
في اإلجنيل الرابع؛ ال يقوم يسوع بعم ٍل
ٍّ
ٍ
إميان أو كفع ِل عدم إميان .فبالنسبة إلى يوحنّا،
اإلنسان ،ليأخذ أمامه موق ًفا مح َّد ًدا كفع ِل

أي مفاجأة :نحن نعرف ُمسبَ ًقا املوقف الذي اتّخذناه والذي
لن تحَ مل الدينونة النهائيّة ّ

سيت ّم تأكي ُده في اليوم األخير .تقول رسالة يوحنّا األولى ،فيما يتعلّق بكوننا أبناء الله
(أُنظر اإلجنيل  ،)13-12:1أنّه لم يت ّم الكشف عن معنى أن نكون أبناء ،لكنّنا نعرف

بالفعل ماهيّة هذه البن ّوة من اآلن فصاع ًدا .لذلك ،ليس فقط من أجل الدينونة النهائيّة
ولكن ً
أيضا من أجل مكانتنا كأبناء ،من أجل ُهو ّيتنا كأبناء الله ،ك ّل هذا موجود بالفعل في
(الوجودي) مقارن ًة
األنطولوجي
احلاضر ،وليس هناك ما يمُ كن أن نتوقَّعه على املستوى
ّ
ّ
مبا نحن عليه بالفعل.

 2,5املوضوعات اإلسخاتولوج ّية اليوح ّناو ّية
« 1,2,5املوت»
ٌ
جسدي أو
مرتبط باحلاضر و/أو باملستقبل ،وعلى أنّه
ُيق ِّدم يوحنّا املوت على أنّه
ٌّ

احلالي ألولئك الذين فشلوا في االنتباه إلى كلمة ابن
الروحي هو الوضع
روحي .املوت
ّ
ّ
ّ
فإن اإلنسان
الله والذين لم يؤمنوا بشهادة اآلب بشأن ابنه ( .)24:5من ناحي ٍة أخرىّ ،
الروحي أب ًدا ( .)51:8على الرغم من املوت
الذي ُيحافظ على كلمة االبن لن يختبر املوت
ّ
أن ً
بعضا من األموات خالل خدمة يسوع األرضيّة
اجلسدي كنتيج ٍة نهائيّ ٍة وحاسمة ،إلاّ ّ
ّ
سمعوا صوته وأقبلوا إلى احلياة (َ .)25:5ي ِرد املثل األبرز لهذا في يوحنّا َ .11ي ِ
صف

أن إيقاظه من نوم/
املسيح موت لعازر ِبـ «النوم/الرقاد» ( ،)14-13 ،11:11في حني ّ
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أن األموات هم أولئك
رقاد املوت هذا ُيدعى «قيام ًة من املوت» (راجع  .)17 ،9 ،1:12يبدو ّ

الذين ُيو َقظون كلّما اختار املسيح أن يفعل ذلك ( ،)11:11وعندما يستيقظون ُيعادون
إلى احلياة ( .)44:11وهكذا ،سيَسمع «جميع َمن في القبور صوته» ( )29-28:5وذلك
الروحي ،كما ال يجب اخللط
اجلسدي وذاك
مستقبلي .ال ينبغي اخللط بني املوت
في يو ٍم
ّ
ّ
ّ
إن أكل اخلبز الذي من
بني احلياة اجلسد ّية وتلك الروحيّة -األبد ّية (ّ .)58 ،50-49:6
الروحي وسيَمنحه بدوره حيا ًة أبد ّية
السماء (يسوع املسيح) سيحفظ اإلنسان من املوت
ّ

بغض النظر عن اإلميان بيسوع باعتباره ابن الله املخلّص ،سيموت الناس -أي
(.)58:6
ّ
الروحي
اجلسدي في نهاية هذه احلياة -في خطاياهم -في حالة املوت
يختبرون املوت
ّ
ّ
( .)24 ،21:8من ناحي ٍة أخرى ،يعني اإلميان باملسيح أن يحيا اإلنسان روحيًّا على الرغم
الروحي أب ًدا (.)26-25:11
من أنّه سيموت جسد ًّيا ،أي أن يدخل في حالة الالموت
ّ
« 2,2,5احلياة األبد ّية»
ّاوي حقيقة احلياة األبد ّية ِبـ «احل��اض��ر»ُ .ي َ
نظر إليها على أنّها
َيربط السرد اليوحن ّ
تنطوي على وع ٍد ميكن حتقيقه على الفور وعلى أنّها متناقض ٌة متا ًما مع املوت (.)16:3
ص أو أُن ِق َذ من
يوصف اإلنسان الذي يحصل على احلياة األبد ّية بأنّه اإلنسان الذي خُ ل ِّ َ
َ
بأن املؤمن لن يهلك أب ًدا وأنّه ال ميكن ألح ٍد
ألن يسوع أ َّكد ّ
الدينونة (19-17:3؛ ّ ،)24:5

أن يختفطه من رعايته ( .)28:10تأتي هذه الرعاية ،التي ُيو ِّفرها يسوع املسيح كعطيّ ٍة
مجانيّة ( ،)28:10على شكل طعا ٍم ٍ
باق ،بدلاً من ذلك الذي َيفنى ( .)27:6تُقبَل احلياة
ّ
األبد ّية عن طريق اإلميان بابن الله (16-15:3؛ 47:6؛ )31:20؛ بعبار ٍة أخرى ،تُقبَل
احلياة األبد ّية بطاعة االبن ،أي طاعة اإلميان ( .)36:3عالو ًة على ذلكُ ،يش ِّكل اإلميان

أساسا متينًا للحياة األبد ّية ( .)40-39:5بنا ًء
بشهادة اآلب عن االبن في الكتب املق ّدسة
ً
أن وصيّة اآلب هي حيا ٌة أبد ّية (.)50-49:12
على ذلكُ ،يعلن يسوع ّ
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« 3,2,5القيامة»
ث�لاث ع �ب� ٍ
�ارات لتصريحات يسوع تبدأ ِب �ـ «احل��قّ احل��قّ » تمُ �يِّ��ز املقطع .29-19:5
التصريحان األ ّول ( )23-19والثالث ( )29-25يؤ ِّكدان حقيقة القيامة .في البداية،
ُيش ِّدد يسوع على أنّه ميلك الق ّوة والسلطة في مجاالت القيامة وإعطاء احلياة املوازية

لتلك التي لآلب ( .)21:5خالل خدمة يسوع األرضيّة («اآلن»)« ،يسمع األموات صوت

ابن الله والذين يسمعون يحيَون» ( .)25:5تستم ّر الفكرة املق َّدمة في اآلية  25في اآليات

ٍ
بطلب من
 ،29-28التي ترتبط بوضوحٍ ِبـ «ليس َب ْعد» .سوف يقوم األموات من القبور
يسوع .سيقوم البعض إلى احلياة والبعض اآلخر إلى الدينونة ،التي تتعلّق بعمل «اخلير»

أو «الش ّر».

النص اآلخر الذي يشير إلى القيامة هو قيامة لعازر (44-43 ،26-23:11؛ .)1:12
ّ

أن لعازر
بينما اعترفت مرتا بإميانها بقيامته في اليوم األخير ( ،)24:11أ ّكد يسوع لها ّ
سوف يقوم من بني األموات ( ،)23:11ث ّم تق َّدم إلقامته في ذلك اليوم (.)44-43:11

لكن ،قبل أن يفعل ذلكُ ،يعطي يسوع وع ًدا استثنائيًّا لها وجلميع الذين يؤمنون به .لك ّن
فإن اإلميان
الوعد ليس مج ّرد قيام ٍة وحياة .إنّه ُيعلن أنّه هو «القيامة واحلياة» .وهكذاّ ،
به ،أي قبوله ،هو قبو ُل القيامة واحلياة (.)26-25:11
« 4,2,5الدينونة»
الكلمة اليونانيّة هي ( kri,sijالفعل « َيدين» هو  .)kri,nwالدينونة تعني عدم قبول

أن احلياة األبد ّية هي قبول للقيامة ،هنا
إن الدينونة هي هنا بالفعل .فكما ّ
الكلمة .إ ًذاّ ،

فإن اخلطيئة هي بالفعل ،هنا واآلن ،اختبا ٌر للدينونة .يجلب مجيء يسوع احلكم.
واآلنّ ،
في حني أنّه لم ِ
أن مجيئه جاء باحلكم (18-17:3؛ .)47:12
يأت ليَدين بل ليُخلِّص ،إلاّ ّ
ٍ
كقاض (27 ،22:5؛ ،16:8
إن يسوع يتص ّرف
ُيقال في مقاط َع مختلف ٍة في اإلجنيل الرابع ّ

 ،)26وأنّه ،في الوقت عينه ،ال َيدين (17:3؛  .)15:8يظهر هذا التناقض ً
أيضا في رسائل
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بولس (راجع رومة 34-33:8؛  2كورنثس  .)10:5املعنى في ك ٍّل من يوحنّا وبولس هو
إن رفض محبّة الله التبرير ّية في
أن التبرير واإلدانة وجهان متعارضان لنفس العمليّة؛ ّ
ّ
ٍ
املسيح هو بح ّد ذاته َمجلبَ ٌة للدينونة .إنّه ُيعلِّم ً
كقاض سلطة ممارسة
أن األب منحه
أيضا ّ

موض ٌح
احلكم في ك ٍّل من احلاضر واملستقبل ألنّه ابن البشر ( ،)27:5ذلك ألنّه ،كما هو
َّ
إن حكمه هو فقط ألنّه يطلب مشيئة اآلب ال مشيئته
في دانيال  ،14-13:7مؤ َّه ٌل لذلكّ .
( .)30:5على عكس أولئك الذين يحكمون بحسب املعايير البشر ّية ،فإنّه ال يحكم على
صحيحا
فإن حكمه يكون
أح ٍد بهذه الطريقة .عندما يحكم (سواء اآلن أو في املستقبل)ّ ،
ً
ألنّه يشمل ك ٌّل من نفسه واآلب.

فإن اإلجنيل الرابع يحمل رسال ًة إسخاتولوجيّ ًة مه ّم ًة للكنيسة.
بنا ًء على ما تق َّدمّ ،

اإلجنيلي الرابع إلى آثار احلقيقة اإلسخاتولوجيّة على ك ٍّل من املؤمن وغير املؤمن.
يشير
ّ
ميكن لإلنسان أن يرفض آثار احلقيقة اإلسخاتولوجيّة ،لكنّه قد ال َيفلِت من حقائقها
النهائيّة .احلقيقة اإلسخاتولوجيّة في اإلجنيل الرابع هي في األساس خريستولوجيّة:
إنّها تنبع عن تعليم يسوع وتر ِّكز عليه .احلقيقة اإلسخاتولوجيّة اليوحنّاو ّية هي عمليّ ٌة

إن امتالك احلياة
بشك ٍل كبير .إنّها فور ّية وأساسيّة ،ألنّها تؤ ِّثر على احلياة اليوميّةّ .
األبد ّية ُيح ِّول هذه احلياة واحلياة اآلتية من مج ّرد الوجود إلى املعنى واألهميّة املطل َقني

�ي
( .)25:12يسوع املسيح هو العالج الوحيد للخوف من امل��وت اجل�س� ّ
�دي وال��روح� ّ
(24:5؛  .)26-25:11لن يكون للموت الكلمة الفصل ،ألنّه يسوع سيُقيم ك َّل َمن يؤمن
به ( .)44 ،40-39:6الرجاء ،الذي مينح احلياة منظو ًرا وتركيزًا ،هو أملنا في َت َوقُّع

وجودنا معه ورؤية مجده في السماء (3:14؛ .)24:17
« .6األنثروبولوجيا»

أيضا ٌّ
في اإلجنيل الرابع ،يوجد ً
أنثروبولوجي
خط
أصلي يربط عمل املسيح بعمل
ّ
ٌّ
اخلالق .بالنسبة إلى يوحنّا ،بدأ اخلالق عمله ا َ
األصلي ،لك ّن عمله
خلل ْ ِق ّي في ذلك األسبوع
ّ
لم َينْتَ ِه بعد :يحتاج إلى اكتماله من املسيح .لقد بدأ عمل املسيح في نفس اليوم الذي
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أنهى فيه اخلالق عملَه ،أي بعد َخل ْ ِقه اإلنسان ،حني دخل في راحة :اليوم السادس .في

وحي للمسيح حدثَ في قانا اجلليل ،في نهاية فترة اليوم السادس .ففي
إن أ ّول
الواقعّ ،
ٍ

أن
بداية الفصل الثاني ،يذكر
اإلجنيلي وقتًا مح َّد ًدا« :وفي اليوم الثالث» ( .)1:2يبدو ّ
ّ
الزمني الذي بدأ بشهادة يوحنّا املعمدان ،التي تحَ دث
هذه اإلشارة مرتبط ٌة بالتسلسل
ّ
في اليوم األ ّول ( .)19:1في ُ ،29:1يقال «في الغد» ( Τῇ ἐπαύριονوبالتالي سيكون في

اليوم الثاني) ،وكذلك األمر في ( 35:1اليوم الثالث) و( 43:1اليوم الرابع) ،بينما في

أن العرس حدث في اليوم
َ ،1:2يحدث عرس قانا اجلليل «في اليوم الثالث» .هذا يعني ّ
السادس لشهادة يوحنّا املعمدان .لذلك ،يجب حساب اليوم الثالث من .43:1

بنص سفر التكوين -26:1
ّ
إن فترة األ َّيام الستّة ،التي تفتتح «كتاب اآليات» ،تُذ ِّكرنا ّ

 ،31حيث اليوم السادس هو يوم َخلق اإلنسان؛ إ ّن��ه ً
أيضا اليوم ال��ذي بدأ فيه املسيح

نشاطه .تَستم ّر املرحلة األخيرة من اخللق في املرحلة األولى من خدمة املسيح العلنيّة.
خلل ْ ِق ّي جتاه البشر ّية غير ُمكتمل بعد ،حتّى َي ِ
إن عمل الله ا َ
ص َل
ّاويّ ،
في املنظار اليوحن ّ

نحه الله لإلنسان
اإلنسان إمكانيّة العيش الكامل ،وذلك بفضل موهبة الروح ،الذي يمَ ُ
اإللهي واحلياة األبد ّية .كما رأينا ،في اليوم السادس من التسلسل ،يكشف
بهدف التبنِّي
ّ
نفسه أل ّول م ّر ٍة إلسرائيل ويبدأ عملَه بإعطاء كميّ ٍ
ات كبير ٍة من النبيذ ،الذي يرمز
املسيح َ
احلب اجلديد املوجود في العالقة مع الله؛ كان هذا بالتحديد ما هو
إلى ال��روح ،أو إلى
ّ
خرج من ي َد ِي الله في اليوم السادس َ
للخلق .متا ًما كما ،م ّر ًة أخرى،
مفقو ٌد لإلنسان الذي
َ
تستع ّد فتر ٌة جديد ٌة ُمك َّون ٌة من ستّة أ ّي��ا ٍم لتحقيق عمل املسيح (راجع  ،)1:12عم ٍل قد
أُ ِ
جن َز من ق ّمة الصليب حني انسكاب ( َت َدفُّق) الروح (راجع  :)30:19في تلك اللحظة
ُ
خلق اإلنسان .فعمل الله ا َ
البدائي،
خللْ ِق ّي ،الذي بدأ في األسبوع
بالتحديد ،إكتم َل
ّ

يكتمل في ا ُ
لجلة؛ ُيعطي انسكاب الروح مل َء احلياة التي وع َد بها يسوع تالمي َذه
جل ُ

مرا ًرا وتكرا ًرا.
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( )14تقليد يسوع
سنُعالج ،حتت ه��ذا العنوان ،بعض عناصر اإلجنيل ال��راب��ع التي تشير إل��ى وجود
ميا
عالق ٍة مباشرة مع يسوع
الناصري وزمن خدمته العلنيّة .كما نعلمّ ،
فإن تقلي ًدا قد ً
ّ
أن اإلجنيل الرابع هو «اإلجنيل
الروحاني» ،ويرجع
َمثَّلَه إكلمنضس
االسكندري اعتب َر ّ
ّ
ّ

ٍ
الالهوتي الكبير الذي يمُ ثّله .ومع ذلك ،يمُ كن لهذه احلقيقة
رئيس إلى التط ّور
ذلك بشك ٍل
ّ
أن تجَ علنا نتجاهل البيانات واجلوانب امله ّمة التي تتض ّمنها والتي قد تكون متج ِّذر ًة
تاريخيًّا في زمن خدمة يسوع ،أي ،فيما َف َعلَه وعل َّ َمه ،في مَنَط حياته .من ناحي ٍة أخرى،

أن ّاً
كل من األناجيل األربعة ،مع مراعا ِة مبدأ االختالف بينها ،لديها،
جتدر اإلشارة إلى ّ
�ي» ،فيما حتتوي جميعها على ت�ط� ُّو ٍ
رات
في احلقيقة ،بعض صفات «اإلجن�ي��ل ال��روح� ّ
خريستولوجيّة ،التي َظ َه َرت في زمن ما بعد الفصح.

ك ٌّل من أولئك الذين كانوا جز ًءا من حركته [يسوع] وأولئك الذين كتبوا األناجيل فيما

ديني .باإلضافة إلى
مبصالح ذات طا َب ٍع
بعد ،كانوا جمي ُعهم مدفوعني ،قبل ك ّل شيء،
َ
ّ
عالمات تط ُّو ٍ
ِ
ذلك ،ينبغي أن ُي َ
رات الهوتيّ ٍة
أن العمل الذي يحمل
ؤخذ باالعتبار حقيقة ّ
ٍ
ِّ
متأخر ٍة إلى ح ٍّد ما ال ُيب ِّرر أب ًدا احتواءه ً
بيانات تاريخيّة .في الواقع ،يمُ كننا
أيضا على
اعتبار التقاليد اإلزائيّة واليوحنّاو ّية كنتيج ٍة لكتابة األحداث املذكورة في ذاكرة التقاليد
الناصري،
املتن ّوعة .قبل البحث في بيانات اإلجنيل الرابع التي تبدو قريب ًة من خدمة يسوع
ّ

جانب واح ٌد يحتاج إلى توضيح.
هناك
ٌ

لقد َعن َونَّا هذه النقطة «تقليد يسوع» ،وسيت ّم تخصيص النقطة التي ستليها لذكرى

أن ما َح َ��دثَ أ ّولاً من
يسوع كما رواها يوحنّا
اإلجنيلي .يرجع هذا الترتيب إلى حقيقة ّ
ّ
ٍ
بطرق مختلفة؛
مت ِذك ُرها وكتابتُها
وجهة نظ ٍر تاريخيّة كان ،منطقيًّا ،حياة يسوع ،التي ّ
ومع ذلك ،يجب أن َ
أن «تقلي ًدا شفهيًّا» كان قبل تكوين ما نُس ِّميه «تقليد
يؤخذ باالعتبار ّ
ٍ
بكلمات أخرى ،بعد الفصح ،بدأت
يسوع» ،الذي تبلور تدريجيًّا في «التقليد املكتوب».
إن البيانات تُشير
عمليّة تذ ُّكر أحداث حياة يسوع وتعاليمه ،التي لم تنت ِه بسرعة ،حتّى ّ
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إلى أنّها استم ّرت حتّى بعد كتابة بعض األحداث التقليد ّية الصغيرة.

باإلضافة إلى ذل��ك ،فمنذ نشأتها ،كان نشاط الذاكرة وذك��رى يسوع َخصيبًا ،في
التعبير املعروف جليمس َدن ( )James D.G. Dunnع ّما ُيس َّمى بـ ِ «التأثير» ،الذي أَح َد َث ُه
يسوع على تالميذه أثناء فترة خدمته العلنيّة .تؤ ِّكد هذه الفكرة القيّمة ل َدان على أنّه ال
ٍ
بعبارات أخرى ،تتأ ّثر جتربتنا اإلنسانيّة
ميكن ألح ٍد الوصول إلى احلقيقة طريق ٍة ُمحايدة.
خصوصا بع ّدة عوامل كسيرتنا الذاتيّة ،توقُّعاتنا ،احتياجاتنا،
عمو ًما وخبرتنا اليوميّة
ً
َر َغباتنا ،ثقافتنا  ...ك ّل هذا أ َّث َر على العالقة التي تربط ك َّل واح ٍد من التالميذ بيسوع ،في

كيفيّة تفكيرهم عنه ،وفيما تذ َّكروه ونقلوه فيما بعد.

بالنظر إلى ما ِقيل ،سنُح ِّول انتباهنا إلى مسألة «تقليد يسوع» ،أي ،إلى البيانات التي
ميا وتنتمي ،أو على األقل ،أقرب إلى
ُد ِّونَت في اإلجنيل الرابع ،والتي يبدو ّ
أن لها أصلاً قد ً
حياة يسوع .ثالث حقائق تمُ يِّز هذه النقطة:

« .1هُ و ّية أتباع يسوع»
إن مشهد «دعوة التالميذ األ ّول�ين» ُيق ِّدمهم على أنّهم تالميذ يوحنّا املعمدان ،الذين
ّ
انض ُّموا الح ًقا ليسوع ( .)37-35:1من ناحي ٍة أخرى ،إنّهم ليسوا مجموعات اإلخوة

الثنائيّة التي نجَ ِ ُدها في اإلزائيّني (سمعان وأندراوس ،يعقوب ويوحنّا ابنا زبدى؛ راجع
ٍ
عكسي (األ ّول أن��دراوس ث ّم سمعان
بترتيب
مرقس  ،)20-16:1بل أ ّول اثنني فقط،
ّ

بطرس ،الذي سيَعرف يسوع بفضل وساطة األ ّول) .باإلضافة إلى ذلك ،آخرون ُذكروا،

أن
كالتلميذ املجهول ،فيلبُّس ونثنائيل املعروف فقط في اإلجنيل الرابع .على الرغم من ّ
أن ِذكر
فيل ُّبس مذكو ٌر في التقليد
اإلزائي (متّى 3:10؛ مرقس 18:3؛ لوقا  ،)14:6إلاّ ّ
ّ

الفت للنظر .32تالمي ُذ آخرون ُمه ُّمون في اإلجنيل الرابع
هذا التلميذ في اإلجنيل الرابع
ٌ
هم :نيقودميس ،33املعروف فقط في هذا اإلجنيل ،وتوما ،املعروف ً
أيضا عند اإلزائيّني،
32
33

7-5:6؛ 22-20:12؛ .8:14

10-1:3؛ 52-50:7؛ .42-38:19
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ولك ّن دوره ُيعتبر ها ًّما ج ًّدا في اإلجنيل الرابع 34والتلميذ احلبيب ،املعروف فقط في
اإلجنيل الرابع.35

خاص ٍة ترغب في يسوع ،وهي
أن هذه البيانات تُشير إلى حقيقة أنّنا في َحلَق ٍة
يبدو ّ
ّ
اخلاصة عن املعلِّم.
تَصنع ذاكرتها
ّ

ٍ
مصطلحات عبر ّية وآرام ّية»
« .2إستعمال
ٍ
مصطلحات عبر ّي ًة
بطريق ٍة مشا ِب َه ٍة لتلك التي في إجنيل مرقس ،جند في اإلجنيل الرابع
أن العمل يجمع
إن حقيقة ّ
وآراميّ ًة بأماك َن مختلف ٍة تكون مصحوب ًة أحيانًا بترجم ٍة يونانيّةّ .

ٍ
كلمات ساميّ ًة ويونانيّ ًة يبدو أنّه ُيشير إلى نيّة االحتفاظ ببعض املصطلحات األصليّة
م ًعا
ليسوع أو تالمي ِذه ،كما ُن ِقلَت في األصل ضمن عم ٍل ،تألَّف أخي ًرا .بعد عقو ٍد الحقة ،عندما
تَك َّو ِ
نت اجلماعات اليوحنّاو ّية املختلفة ،أصبح من الضروري ترجمة هذه املصطلحات إلى

اللغة األخيرة حتّى يفه َمها األعضاء الناطقون باللغة.

•«را ِّبي» «( ῥαββίرابوني»  )ραββουνιهي واحد ٌة من هذه املصطلحات اليوحنّاو ّية
العبر ّية وتعني «معلِّم» .36يستخدم اإلجنيل الرابع هذا املصطلح في عد ٍد كبي ٍر من
املناسبات ،على الرغم من أنّها تتض ّمن ً
أيضا الكلمة اليونانيّة  διδάσκαλοςالتي
ت ِ
َصف يسوع.37

مصطلح آخر هو «املسيح» ،وفي هذه احلالة ُيعتبر اإلجنيل الرابع استثنا ًء ،إذ
•
ٌ
األصلي باستثناء املصطلح
كتاب من كتب العهد اجلديد هذا الشكل
ال يستخدم
ٌ
ّ

اليوناني  .χριστόςفي احلالتَني اللتَني جندهما في اإلجنيل الرابع (41:1؛ )25:4
ّ
نفسه الذي يحمله اسم «املسيح».
َيشرح
النص اليوحن ّ
ّ
ّاوي املعنى َ

34

16:11؛ 7-5:14؛ .29-24:20

36

49 ،38:1؛ 26 ،2:3؛ 31:4؛ 25:6؛ 2:9؛ 8:11؛ .16:20

35
37

26-23:13؛ 18-15:18؛ 27-25:19؛ 10-2:20؛ .24-20 ،7:21
2:3؛ 28:11؛ .14-13:13
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•أخي ًرا ،نجَ ِ ُد في اإلجنيل الرابع أسما َء ألماك َن مختلف ٍة بلغتها األصليّةَ ،كــ «بيت عنيا
ِعبر األردن» (« ،)28:1بيت ِحسدا» (ِ ،)2:5
«جبَّثا» ()13:19
«سلوام» (َ ،)7:9
أن اإلجنيل الرابع
و«اجللجلة» ( .)17:19تُشير مجموعة البيانات هذه إلى حقيقة ّ
هو عم ٌل له جذو ٌر ها َّم ٌة في تاريخ يسوع وتقليده.

« .3األماكن احمل َّددة في أورشليم»
ً
ارتباطا جزئيًّا بالنقطة األخيرة املذكورة
أ ّما احلقيقة الثالثة واألخيرة والتي ترتبط
أعاله ،فهي اإلشارة التي ذكرها اإلجنيل الرابع ألماك َن دقيق ٍة للغاية في أورشليم.
 1.3بِركة بيت ِحسدا» ()2-1:5
اليوناني
موض ٌح في املصطلح
وهي ُمحاط ٌة بخمسة أروق ٍة مرتبط ٌة بـ ِ «ال َغنَم» (كما هو
َّ
ّ
 προβατικόςاملـُستَخ َدم هنا في  .)2-1:5تُشير نتائج علم اآلثار إلى وجود بركتَي مياه
لسيل
بالفعل في منطق ٍة قريب ٍة من «باب الغنم» في أورشليم .يقع هذا الباب في وا ٍد موا ٍز َ

كذبائح
وادي قدرون ،وقد حصلت على هذا االسم إذ فيها يت ّم جتميع األغنام التي ستُق َّدم
َ
في الهيكل (ن ََح ْميا 32 ،1:3؛ .)38:12

« 2,3بركة سلوام» ()7:9
الغربي من ت ّل املدينة القدمية .تأتي ميا ُهها من جيحون
اجلنوبي
تقع على املنحدر
ّ
ّ

عبر قناة حزقيّا ( 2ملوك 20:20؛  2أخبار 30:32؛ يشوع بن سيراخ 48:17؛ أشعيا

ِ
لطقوس الطهارة.
روتيني
 .)11:22إستُخد َم ْت هذه البركة بشك ٍل
ٍّ
« 3,3رِواق سليمان» ()23:10

فإن سبب
يقع على اجلانب
الشرقي للهيكل ،و ِوف ًقا للمؤ ِّرخ فالفيوس يوسيفوس ّ
ّ

تسميّته يرجع إلى امللك سليمان نفسه .كان هذا الرواق واح ًدا من الشُ رفات اخلارجيّة
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مت حتدي ُدها بواسطة األعمدة .ت��ر ّدد اليهود على هذا املكان
التي أحاطت بالهيكل وقد ّ

بشك ٍل متواتر ،وقد اعتادوا على التج ُّمع فيه لالستماع إلى تعاليم التوراة .ومن املثير
أن يسوع ألقى واح ًدا من خطاباته
أن اإلجنيل الرابع تط َّرق في أحد فصوله إلى ّ
لالهتمام ّ

فيه (.)39-37:7

« 4,3وادي ِقدرون» ()1:18
مت فيه القبض على يسوع.
إنّه املكان الذي ّ

( )15ذكرى يسوع
اخلاصة كما أظهرها اإلجنيل
ُوجه انتباهنا إل��ى ذك��رى يسوع
في ه��ذه النقطة ،سن ِّ
ّ

الرابع ،أي ،إلى عمليّة َت َذ ُّكر األحداث التي جرت زمن خدمة يسوع األرضيّة والتي كان

التلميذ املجهول شاه ًدا عليها ،الذي يدعوه اإلجنيل الرابع «التلميذ احلبيب».

ٍ
نشاط متك ِّر ٍر للذاكرة اإلنسانيّة :نتذ ّكر عاد ًة األحداث التي
يرجع مفهوم «الذكرى» إلى
وقعت في املاضي ،الذي قد يكون ماضيًا قريبًا أو بعي ًدا .تُشير الدراسات التي أُجر َيت عن
أن الذاكرة هي عمليّ ٌة ُيحاول من خاللها املاضي احلفاظ عليها
الذاكرة االجتماعيّة إلى ّ
(من أجل ألاّ ُيرسلها لعالم النسيان) ،وفي الوقت عينه ،بناؤها من أجل ه� ٍ
�دف معينّ .

أن األحداث التي
ترتبط عمليّات الذاكرة االجتماعيّة بشك ٍل أكبر ب ُهو ّية املجموعات ،مبا ّ
يت ّم َت َذ ُّك ُرها مبنيّ ٌة في األساس على فكرة « َمن هم؟» .من ناحي ٍة أخرى ،هناك ،في عمليّات
الذاكرة ،تفاع ٌل بني املاضي الذي يت ّم َت َذ ُّكره واحلاضر ِمن الذي نتذ ّكره ،حيث يت ّم استرداد

املاضي بهدف االستجابة الحتياجات اللحظة نفسها؛ لهذا السبب ،ال تلتزم الذكريات مبا
حدث بالفعل ،بل متّت صياغتها ِوف ًقا لالحتياجات املتغيِّرة ،وهي نتيج ٌة لعمليّة تفسير
( )An Interpretation Processإلى ح ٍّد كبير.

أحد اجلوانب امله ّمة للغاية في اإلجنيل الرابع يكمن في أنّه يحتوي على آثا ٍر واضح ٍة
لنشاط الذاكرة .كلّ األناجيل مبا في ذلك بقيّة كتب العهد اجلديد ،في الواقع ،هي نتيج ٌة
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اخلاص في اإلجنيل الرابع يكمن في كونه ُيعلنها في مكانَني:
لعمليّة َت َذ ُّكر .األمر
ّ

« .1الكتب املق ّدسة» ()22:2

مت بعد إش��ارة يسوع في الهيكل في أورشليم (أ ّن��ه سيُقيم الهيكل في ثالثة أ ّي��ام)
ّ
تأكيد التالي« :فل ّما قام من بني األمواتَ ،ت َذ َّكر  ἐμνήσθησανتالميذه قولَه هذا ،فآمنوا

اإلجنيلي على هذه االقتباسات م ّرتَني« :ما
بالكتاب وبالكالم الذي قاله يسوع» .يؤ ِّكد
ّ
قبل الفصح» ،من جهة ،أي خدمة يسوع العلنيّة ،و«ما بعد الفصح» ،من جه ٍة ثانية .تتّسم
األولى بسوء الفهم وصعوبة اإلميان :لقد َف ِش َل التالميذ في فهم يسوع وإميانهم كان

ناقصا .أ ّما الثانية ،فهي زمن الفهم؛ في هذا الوقت ،يكتسب التالميذ القدرة على فهم
ً
إن استعمال الكتب املق ّدسة في
« َمن هو يسوع» ،باإلضافة إلى معنى أعماله وهد ِفهاّ .
إطار عمليّة التَ َذ ُّكر التي قامت بها اجلماعة اليوحنّاو ّية كان مه ًّما للغاية .فقد ُذ ِك َرت الكتب

املق ّدسة في اإلجنيل الرابع في اثنتي عشرة مناسبة.38

تُعتبر مسألة الكتب املق ّدسة أساسيّة في بعض احل��وارات املثيرة للجدل بني يسوع
القانوني للكتب املق ّدسة على املحِ َك
أن التفسير
واليهود ،املشاهد التي يبدو من خاللها ّ
ّ

(39:5؛  .)35-34:10م��ن ناحي ٍة أخ ��رىُ ،ت�ق� ِّدم كثي ٌر م��ن النصوص ،وعلى رأسها
ٍ
ٍ
جنب مع التعبير «لِيت ّم الكتاب» (،28 ،24:19
اقتباسات مباشر ًة جنبًا إلى
رواية اآلالم،
أن اإلجنيل الرابع يتض ّمن إش� ٍ
 .)36جتدر اإلشارة ً
�ارات متع ِّدد ًة ذات طبيع ٍة
أيضا إلى ّ
غير مباشرة؛ من بينهاِ ،ذكر اآلباء َكـ «إبراهيم» ( )33:8و«يعقوب» ( ،)12:4التقاليد

املختلفة للخروج (14:1؛  )32:6واألنبياء ( .)38:12تَكشف هذه اإلش��ارات املتع ِّددة
الديني
للكتب املق ّدسة عن ُبع ٍد ها ٍّم في حياة اجلماعة اليوحنّاو ّية التي أعادت قراءة التقليد
ّ
الناصري ،املائت على الصليب والقائم من بني األموات.
اليهودي على ضوء يسوع
ّ
ّ

إ ًذا ،تُساهم الكتب املق ّدسة مساهم ًة فعليّ ًة في تنوير إميان اجلماعة اليوحنّاو ّية ،التي

جلأت إليها من أجل تعميق ُهو ّية يسوع ،وفهم معنى رسالته ،وهدف ونتائج موته على
الصليب وقيامته.
38

22:2؛ 39:5؛ 42 ،38:7؛ 35:10؛ 18:13؛ 12:17؛ 37 ،36 ،28 ،24:19؛ .9:20
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« .2الروح املع ِّزي» ()26:14
جتعلنا هذه التفاصيل على اتّصا ٍل بنشاط اجلماعة في زمن ما بعد الفصح ،الذي ُيعيد
إلى األذهان حياة يسوع وتعالي َمه ،و ُيع ِّمق ك ّل هذا و ُيح ِّقق فه ًما أكمل ل ُهو ّية املعلِّم .عامالن

أساسيَّان في هذه العمليّة :االستعانة بالكتب املق ّدسة واختبار اجلماعة اليوح ّناو ّية
أن إحدى وظائف الروح تكمن في أنّه سيُعلِّم
للروح القدسُ .يشير اإلجنيل الرابع إلى ّ
و ُيذ ِّكر التالميذ بتعاليم يسوع مبج ّرد انتقاله إلى اآلب« :وأ ّما املعزّي ،الروح القدس الذي
سيُرسله اآلب باسمي فهو ُيعلِّمكم ك َّل شيء و ُيذ ِّكركم ( )ὑπομνήσειك َّل ما قلتُه لكم»

( .)26:14نحن نواجه عمليّة تفسي ٍر لتقليد يسوع ،الذي ربمّ ا استم ّر لع ّدة عقود ،والذي
والالهوتي لإلجنيل الرابع .بعبار ٍة أخرى ،يمُ كننا أن نفهم
اخلريستولوجي
فسر التط ُّور
ُي ِّ
ّ
ّ

رسل
اخلريستولوجيا العالية ( ،)High Christologyأي تطابق ُهو ّية يسوع مع االبن املـ ُ َ
من اآلب ،وحتى مع الله نفسه («ر ِّبي وإلهي»  )28:20 ،كنتيج ٍة لهذه العمليّة.

الالهوتي
هذا َيضعنا في سياق اجلماعة اليوحنّاو ّية ،ليس فقط للدراسة والتفكير
ّ
(على الرغم من أنّنا ال نستطيع استبعادها) ولكن ً
أيضا للعبادة .نُشير إلى السياقات
االحتفاليّة التي اختبر فيها أعضاء اجلماعة اليوحنّاو ّية (أو على األقل بعضهم) ِحيازة
«أشخاصا ُمل َهمني بالروح»  ،وبفضل هذا
الروح ،فأضحى هؤالء املؤمنون اليوحنّاو ّيون
ً

اإللهام ،متكنُّوا من احلصول على تعاليم ورسائل من الله أو يسوع القائم ،وقاموا بأعمال
خطة الله ،ا َ
كتفسير املاضي ،إظهار ّ
حلث ،التشجيع والتعزية.
اخلريستولوجي املميِّز لإلجنيل الرابع
تتّفق هذه اجلوانب في األص��ل مع التط ُّور
ّ
ُفسر ،من ناحي ٍة أخرى ،أهميّة الروح املعزِّي في اإلجنيل.
وت ِّ

خامتة
فإن اإلجنيل الرابع هو عم ٌل متّت ُمواءم ُة خصائصه مع حياة يسوع وشهادة
وعليهّ ،

التالميذ الذين شاركوا معه ج��ز ًءا من خدمته العلنيّة ،كما هو احلال مع حياة اجلماعة
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ٌ  إ ّن��ه عم ٌل ن��ا.املسيحيّة الناشئة
جت عن عمليّة تكوي ٍن طويلة تَكشف بدورها خصائص
ِ أيضا عم ٌل يمُ كن أن تُسهم
ً اجلماعة التي رأت فيها النور؛ وهو
سماتُه األدبيّة في تعميق

 وفي تداعيات، الكلمة الذي صار جس ًدا في ق ّرائه م ّر ًة ِتلو األخرى،الناصري
ُهو ّية يسوع
ّ
.هذه ال ُهو ّية على وجودهم
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مق ّدمة
ضمن مجموعة الرسائل السبع التي تُدعى «كاثوليكيّة» في العهد اجلديد يت ّم إدراج

ُنسب إلى يوحنّا .لقد ُكتِبَت هذه الرسائل استجاب ًة للمشاكل الداخليّة في
ثالث رسائل ت َ
الكنائس ،والتي أزعجت إميان الق َّراء وتناغ َمهم .ال تتض ّمن الرسالة األولى ،وهي األطول

الرعوي
بني الثالثة ،أ ّية خصائص رسميّة لرسالة ،لكنّها وثيق ٌة مكتوب ٌة لتوفير التشجيع
ّ
النموذجي للرسالة.
جلماع ٍة أو عد ٍد من اجلماعات .تتبع الرسالتان الثانية والثالثة الشكل
ّ

فهما قصيرتان مبا يكفي لتُناسب ورق ًة واحد ًة من ورق البردي ( .)pa,purojتُق ِّدم الرسائل

اليوحنّاو ّية الثالث ع��د ًدا من املشكالت الصعبة للغاية فيما يتعلّق بتأليفها وخلفيّتها
ٍ
غامض ويصعب ترجمتها وتفسيرها؛ ومع
التاريخيّةُ .كتِبَت العديد من املقاطع بشك ٍل
التجسد وأهميّة
ذلك ،تَعرض هذه الرسائل ر ًؤى مه ّم ًة فيما يتعلّق بطبيعة الله ومعنى
ُّ
اإللهي.
احلب
اجلماعة املسيحيّة وصعوباتها كشهاد ٍة وتعبي ٍر عن
ّ
ّ
إن الغوص في االستماع والتعليق على رسائل يوحنّا الثالث ُيق ِّدم ،من بني أمو ٍر
ّ

أخرى ،فرص ًة للتناغم مع نيّة الكاتب القدمي ،الذي ،بعد جتربة اللقاء مع يسوع ،يشعر
بالرغبة التي ال ميكن إيقافها في إيصال ذلك االختبار إلى اآلخرين ( 1يوحنّا  .)4:1فبني

(قصة يسوع) وبيننا (التجربة الكنسيّة احلاليّة) ،تُش ِّكل الكتابات
التجربة التأسيسيّة
ّ
املل َهمة اجلسر الذي يسمح للجانبَني بالبقاء على اتّصا ٍل وتواصل :هذا ما نُطلِق عليه

فإن هذه الدراسة تهدف إلى جعل املاضي قريبًا من اللحظة
اسم «التاريخ املتد ِّفق» .لذاّ ،
احلاليّة؛ ولكن ليس كذاكر ٍة تاريخيّ ٍة بسيطة بل كص ًدى ألص��وات املاضي التي جتعل

نفسها مسموع ًة ومفهوم ًة اليوم.
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( )1الكاتب
أن كاتب يوحنّا الثانية والثالثة هو
كاتب يوحنّا األولى مجهول ،بينما هناك ا ّدعا ٌء سائ ٌد ّ

لقب ُيشير إلى مكانته القياد ّية داخل اجلماعة اليوحنّاو ّية .لم َيذ ُكر كاتب
«الشيخ» ،وهو ٌ
أن التقاليد الكنسيّة املـُب ِكرة َر َب َط ِت الرسائل بيوحنّا .ف ِوف ًقا
هذه الرسائل اسمه بتاتًا ،إلاّ ّ

أي
للرأي السائد في األوساط اليوحنّاو ّيةّ ،
ُنسب أب ًدا إلى ّ
فإن أ ًّيا من هذه الرسائل ال ت َ

ٍ
شخص آخر غير يوحنّا بن زبدى.

ٌ
نفسه َكت ََب الرسائل الثالث.
سؤال واح ٌد تُثيره هذه الرسائل هو ما إذا كان الكاتب ُ

أن الرسائل الثالث َو َ
ض َعها عد ٌد من ال ُكتَّاب .تُشير فرضيّ ٌة
تُشير إحدى الفرضيّات إلى ّ

كاتب آخر
أن نفس الكاتب قام بكتابة يوحنّا الثانية والثالثة ،بينما وض� َع
أخ��رى إلى ّ
ٌ

بأن
املفسرين اليوحنّاو ّيني
أن معظم
يتمسكون بالفرضيّة القائلة ّ
يوحنّا األولى .في حني ّ
ِّ
ّ
أن كاتبًا
الروابط املشتركة املوجودة في املفردات واملواضيع بني هذه الكتابات تُشير إلى ّ

كتب هذه الرسائل الثالث.
واح ًدا َ

ٌ
كتب ً
أيضا الرسائل
كتب اإلجنيل الرابع ،قد َ
سؤال آخر يكمن فيما إذا كان الكاتب الذي َ

أن
املنسوبة إلى يوحنّا .لقد أ َّث َر  C.H. Doddعلى العديد من الباحثني الالحقني با ِّدعائه ّ

االختالفات الرئيسيّة في املفاتيح األساسيّة للرسائل الثالث ،اإلسخاتولوجيا وال َك َّفارة
نفسه اإلجني َل الرابع ويوحنّا
وال��روح القدسَ ،ج َعلَت من املستحيل أن يكتب الكاتب ُ

األول��ى .برأيه ،تُق ِّدم يوحنّا األول��ى منظا ًرا أكثر بدائي ًة ح��ول ه��ذه املواضيع ،في حني
أن  Doddش َّدد كثي ًرا على االختالفات
أن اإلجنيل كان أكثر تط ُّو ًراَ .ح َك َم آخ��رون على ّ
ّ

وجتاه َل أوج��ه الشبه .أ ّم��ا أولئك الذين ُيدافعون عن فكرة ال ُكتَّاب املختلفني لإلجنيل
والرسائل اقترحوا فرضيّ ٍ
ات مختلفة.
نفسه يوحنّا
تُشير إحدى الفرضيّات إلى ّ
أن يوحنّا الذي َ
كتب الرسائل ،لم يكن هو ُ
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فإن «يوح ّنا الشيخ» ،الذي كان
الذي كان الشاهد العيان لإلجنيل الرابع؛ بل باألحرىّ ،
أن هذه
كتب الرسائل .تُشير فرضيّ ٌة شائع ٌة أخرى إلى ّ
تلمي ًذا للتلميذ احلبيب ،هو َمن َ

الرسائل كانت من ِنتاج اجلماعة اليوح ّناو ّيةُ .يش ِّكل استخدام صيغة اجلمع «نحن»

أن أكثر من
مما ُيشير إلى ّ
بشك ٍل متوات ٍر في يوحنّا األولى ،إحدى دعائم هذه الفرضيّةّ ،
كاتب قد شاركوا في كتابة العمل .فقد ق َّد َم العلماء فرضيّ ٍ
ات معقَّد ًة مختلف ًة حول كيفيّة
إنتاج اجلماعة لهذه الكتابات .على سبيل املثال ،تَطرح إحدى الفرضيّات الشائعة أربع

مراحل ساهمت في إنتاج هذه الكتابات:

•كان التلميذ احلبيب ،أي يوحنّا بن زبدى ،مصد َر الشهادة الكامنة وراء اإلجنيل
الرابع.

اإلجنيلي) اإلجنيل الرابع.
كتب تلمي ٌذ ليوحنّا (أي
• َ
ّ

لإلجنيلي يوحنّا األولى والثانية والثالثة.
كتب تلمي ٌذ
• َ
ّ
نهائي النسخة النهائيّة لإلجنيل الرابع.
كتب ُمح ِّر ٌر
• َ
ٌّ

أن ال «نحن» تُشير إلى الكاتب وزمالئه شهود العيان ،الذين كانوا
يبدو من
املرجح ّ
َّ

تالميذ يسوع .ويبدو ً
مما
أيضا ّ
أن كاتب الرسائل ميلك سلط ًة على العديد من اجلماعاتّ ،

ّ
الرسولي .أعتقد أنّه من املمكن أن يستند اإلجنيل الرابع
املصاف
أن الكاتب هو من
يؤ ِّكد ّ
ّ

إلى «شهادة» ،شفهيّ ٍة ومكتوبة ،ليوحنّا بن زب��دى .من املمكن أن ُيح ِّر َر تلمي ٌذ ليوحنّا
اإلجنيل و ُيضيف بعض املواد التي لم يت ّم تضمينُها في النسخة األولى .إلاّ أنّي ال أرى

ٍ
ٍ
إن كاتب
سبب مقن ٍع لرفض يوحنّا
أي
ككاتب للرسائل .على األق ّل يمُ كننا أن نقول بثق ٍة ّ
َّ

يوحنّا األولى ينتمي إلى دائرة األشخاص املسؤولني عن اإلجنيل ،وإذا لم يكن هو َمن
كتب اإلجنيل ،فقد تأ َّث َر به بش ّدة.
َ
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( )2التدوين وترتيب الكتابة
أن إيريناوس وبوليكراتوس،
أفاد يوسابيوس
القيصري ،في القرن الرابع للميالدّ ،
ّ

أن يوحنّا بن زبدى انتق َل إلى أفسس خالل
اللذين عاشا في القرن الثاني للميالد ،ا َّدعيا ّ

احلرب اليهود ّية و ُد ِف� َن هناك .ال حُت ِّدد الرسائل موقع الكاتب أو املستلمني ،ولكن ربمّ ا
تكون هذه الرسائل قد ُكتِبَت في أفسس وأُرسلت إلى كنائس املنطقة احمليطة بهاُ .يح ِّدد
ٌ
سؤال مثي ٌر لالهتمام
معظم العلماء اليوحنّاو ّيني تاريخ الرسائل في أوائل العام 90م.

أي منها أو كلُّها قبل أو بعد كتابة اإلجنيل الرابع.
حول هذه الرسائل يكمن فيما إذا ُكتِبَت ٌّ
أن واحد ًة أو أكثر من الرسائل ُكتِبَت قبل اإلجنيل الرابع:
رأت قل ّ ٌة من العلماء ّ

أن يوحنّا الثالثة كانت األبكر
•على سبيل املثال ،اقترح ّ Allen Dwight Callahan
اجلذري الذي قاد إلى نشوء يوحنّا الثانية واألولى
بني الثالث ،وأنّها تُق ِّدم الصراع
ّ

واإلجنيل الرابع بهذا الترتيب.

أن اإلجنيل الرابع ُكتِ َب بعد يوحنّا
•بطريق ٍة ممُ اثلةَ ،ط� َر َح  Tom Thatcherفكر َة ّ
موثوق حلياة يسوع ،وإلنهاء ا َ
ٍ
جل َدل حول ما إذا كان يسوع
األولى لتقدمي سر ٍد
قد َف َع َل أو قال أشيا َء معيّنة.

أن كاتبَي اإلجنيل
•أَعربت  Judith Lieuعن وجهة نظ ٍر أخرى ،بحيث تبنَّت فكرة ّ
الرابع ويوحنّا األولى قد َع ِمال بشك ٍل مستق ّل عن التقليد املشترك؛ لذلك ،لم يكن
أي سوء فه ٍم نشأ عن اإلجنيل الرابع .ومع ذلك،
الهدف من يوحنّا األولى
تصحيح ِّ
َ

إن الرسائل
أن إجماع العلماء كان يتمثَّل بالقول ّ
صت  Karen H. Jobesإلى ّ
• َخل ُ َ
ُكتِبَت بعد حوالي عشر سنوات أو بعد اإلجنيل ،كتصحيحٍ لتشويه تعاليم اإلجنيل

من ِقبَل «البعض» في الكنيسة .يأتي هذا ال��رأي مدعو ًما بإعالن الهدف في 1
مما
يوحنّا  ،4:1الذي يبدو أنّه ُيل ِّمح إلى خامتة اإلجنيل الرابع في ّ ،25-24:21
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أن كاتب يوحنّا األولى يعتزم بناء عمله على شهادته ليسوع .تعتقد
ُيشير إلى ّ
 Jobesنفسها أنّه ال يمُ كننا أن نعرف على وجه اليقني ما إذا كانت يوحنّا األولى أو
اإلجنيل الرابع قد ُكتِب أ ّولاً  ،ولك ّن أوجه التشابه بينهما تُشير إلى أنّه يجب قراءة

أحدهما على ضوء اآلخر.

ٌ
سؤال آخر مثي ٌر لالهتمام يكمن فيما إذا ُكتِبَت هذه الرسائل جميعها في نفس الوقت،

ٍ
ترتيب ُكتِبَت:
فبأي
وإذا لم يكن األمر كذلك،
ِّ

أن الرسائل الثالث ُكتِبَت في الوقت
•ق َّد َم  Luke Timothy Johnsonفرضيّ ًة مفادها ّ
نفسه بواسطة الكاتب ذاته للهدف عينه .كان الهدف من يوحنّا الثانية أن تُقرأ أ ّولاً

للجماعة بأكملها كمق ِّدم ٍة وغطا ٍء ليوحنّا األولى .كانت يوحنّا الثالثة رسال َة توصي ٍة
بأن حا ِمل الرسالتَني األُخر َيني ،دميتريوس ،كان
من يوحنّا إلى غايوسُ ،مص ِّر ًحا ّ
موضع ترحيب.

•ق � َّد َم

Smalley

 Stephanفرضيّ ًة أكثر تعقي ًدا حول الروابط بني هذه الرسائل.

أن الرسائل ُكتِبَت بالترتيب ال��ذي َظ َه َرت به في الكتب القانونيّة ،ولكن
اقترح ّ
ٍ
أن اإلجنيل الرابع ُكتِ َب ملعاجلة خطأَينُ :يشير األ ّول
بأوقات منفصلة .لقد اقترح ّ

أن املسيحيّني من أصو ٍل يهود ّي ٍة كانوا ينظرون إلى الطبيعة اإللهيّة ليسوع
إلى ّ
أن الثاني يشير إلى
نظر ًة دونيّة ،بينما ينظرون إلى الشريعة نظر ًة ُعليا ،في حني ّ

أن املسيحيّني من أصو ٍل هلّينيّ ٍة كانوا ينظرون إلى طبيعة يسوع اإللهيّة نظر ًة ُعليا
ّ
وإلى الشريعة نظر ًة دونيّة.

ن ََش َر أتباع يوحنّا في أفسس حوالي العام 85م اإلجنيل الرابع ،ال��ذي عالج ه َذين

وإنسان كامل .بعد عشرة أعوا ٍم من
بأن يسوع هو إل ٌه كام ٌل
ٌ
اخلطأَين من خالل التعليم ّ

ٍ
مجموعات
مما أ ّدى إلى نشوء أربع
كتابة اإلجنيل ،تع َّمق االنقسام بني هذه اجلماعاتّ ،
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مختلفة:
•املجموعة األول��ى حت َّركت نحو «اإليبون ّية» ،والتي ش َّ��ددت على دور الشريعة
وقلَّلت من ألوهيّة يسوع.

•املجموعة الثانية حتَّ��رك��ت نحو «ال��دوس�ي�ت� ّي��ة» ،التي قلَّلت م��ن دور الشريعة
وش َّددت على ألوهيّة يسوع لدرجة إنكار إنسانيّته.

•وقد اعتمدت كلتا املجموعتَني على تعاليمهما املش َّوهة لإلجنيل الرابع.

•املجموعة الثالثة ُد ِعيَت ِبـ «االنفصال ِّيني» ،وقد انفصلت عن الكنيسة بسبب ميولها
«الدوسيتيّة».

الرسولي كما استل َمتْهَ .كتَبَت
•املجموعة الرابعة َب ِقيَت ملتزم ًة بإجنيل يسوع
ّ
هذه املجموعة يوحنّا األولى للتص ِّدي للمجموعات األخرى ولتقدمي فه ٍم صحيحٍ

لإلجنيل ال��راب��عَ .ه� َد َف��ت الرسالة إل��ى توفير خريستولوجيا متوازنة ودحض

األساسي هو تقوية إميان املؤمنني احلقيقيِّني،
األخطاء األخالقيّة .كان الهدف
ّ
الثانوي هو دح��ض التعاليم اخلاطئة .في وق� ٍ
�ت الح��ق ،استم َّرت
وك��ان الهدف
ّ
اجلماعة في التف ُّكك ،لذلك ُكتِبَت يوحنّا الثانية لتشجيع اإلخالص وال َوحدة .أ ّما
يوحنّا الثالثة ،فقد ُكتِبَت الح ًقا عندما أ ّدى الصراع إلى ِ
صدا ٍم بني الشخصيّات.

ٍ
معلومات كافي ًة للتأ ُّكد من ترتيب هذه الرسائل ،وكيفيّة ارتباط
أخي ًرا ،ليس لدينا

بعضها ببعض؛ ال ّ
شك في أنّه من األفضل النظر إلى هذه الرسائل على أنّها تأتي من
نفس الفترة الزمنيّة التقريبيّة ومعاجلة نفس األزمة العا ّمة في الكنيسة .يوحنّا األولى هي

هجوم الكاتب الشامل ض ّد خصومه .يوحنّا الثانية والثالثة هما ُمذ َّكرتان شخصيّتان ،إ ّما
رافقتا يوحنّا األولى أو أ ُ ِ
رسلتا بشك ٍل منفص ٍل إلى جه ٍة أخرى.
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( )3الهيكل ّية واملضمون
 .1يوح ّنا األولى
 1،1املضمون
الضروري أن تكون يوحنّا األول��ى من بني أكثر كتابات العهد اجلديد املقروءة
من
ّ

ٍ
نطاق واسع ،ألنّها تُق ِّدم خُ الص ًة مه ّم ًة للرسالة املسيحيّة وتؤ ّكد على
واملدروسة على

التقارب بني إعالن اإلميان وممارسة احلياة وف ًقا لوصيّة املسيح بطريق ٍة قو ّي ٍة وإصرار.

يكتب كاتب الرسالة إلى جماعته من أجل إيقاف واحتواء أزم ٍة عقائد ّي ٍة وانضباطيّ ٍة مت ّر
ِ
بانشقاق جز ٍء من املسيحيّني« :منّا خرجوا ولكنّهم لم يكونوا منّا،
بها وتتسبَّب بدورها
ألنّهم لو كانوا منّا الستم ُّروا معنا ،ولكن ليتبينّ أنّهم جمي ًعا ليسوا منّا» ( .)19:2في هذا

اإلطارَ ،ي ُحثُّ الكاتب بق ّو ٍة اإلخوة على العيش في احملبّة من أجل إدراك حقيقة اإلميان
املسيحي ،الذي يتجلّى في «الشركة» داخل اجلماعة .ففي مواجهة خطر َتل َ ُّوث اإلميان
ّ
وب��رودة احملبّة األخو ّية ،تُق ِّدم الرسالة أس��اس الرسالة املسيحيّة :احملبّة هي الوسيلة

أن ذلك «الله»
الرئيسيّة وامللكيّة لبلوغ الشركة مع الله ومع اإلخوة ،وبالتالي أن تعرف ّ
هو «احملبّة».

 2،1الهيكل ّية
من الصعب حتديد اخلطوط العريضة ليوحنّا األولى ،وذلك بسبب طبيعة مضمونها
بأن كاتب يوحنّا األول��ى لم تكن لديه النيّة
التكرار ّية .ي ّدعي ّ Rudolf Schnackenburg
منهجي مثل رسالتَي بولس إلى أهل رومة وغالطيةَ .
ص إلى القول
في بناء عم ٍل
ٍّ
وخل ُ َ

ٍ
�دروس بعناية ،بل هي ثمرة
منطقي أو م�
إن مسيرة التفكير ال حُت َّ��دد من خالل مخ َّط ٍط
ّ
ٍّ

أن االفتقار
خصوصيّات الكاتب وروابط ُمح َّددة من األفكار .اقترح ّ David Rensberger
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إلى الهيكليّة هو جز ٌء من منهجيّة الكاتب .واحد ٌة من النقاط األساسيّة للكاتب هي َوحدة

اإلمي��ان الصحيح والعمل الصحيح في احلياة املسيح ّية ،ويمُ كن التعبير عن هذه
الوحدة على وجه التحديد في املجموعات غير املن َّظمة من املواضيع التي تُؤلِّف يوحنّا
األولى.

 1،2،1هيكل ّية Brown
قترحا
ق َّدم  Raymond Brownنظر ًة عا ّمة ،واضح ًة وبسيطة ،لهيكليّة يوحنّا األولىُ ،م ً

أربعة أقسام:

•مق ّدمة تتوازى مع مق ّدمة اإلجنيل الرابع (.)4-1:1

•الله نور؛ لذلك ،يجب أن نسير في النور كما سار يسوع (.)10:3-5:1
ً
بعضا ،كما أحبّنا الله في يسوع املسيح
•الله محبّة؛ لذلك ،يجب أن ن ُِح ّب بعضنا
(.)12:5-11:3

•خامتة تتوازى مع خامتة اإلجنيل الرابع .)21-13:5( 31-30:20
 2،2،1هيكل ّية Smalley
النص
اقترح  Stephan Smalleyاخلطوط العريضة التفصيليّة الثنائيّة .يرتكز تقسيم
ّ
مبوجبه على اإلرشادات للعيش في النور والعيش كأوالد الله .يتبع ك ُّل واحد ٍة من هذه
ٍ
شروط لتحقيقها:
اإلرشادات ع ّدة
•مق ّدمة :كلمة احلياة (.)4-1:1

•العيش في النور (.)29:2-5:1
 -الله نور (.)7-5:1

 الشرط األ ّول للعيش في النور :اجتناب اخلطيئة (.)2:2-8:1 الشرط الثانيُ :ك ْن ُمطي ًعا (.)11-3:2 الشرط الثالث :رفض الدنيو ّيات (.)17-12:2ِ
احفظ اإلميان (.)29-18:2
 -الشرط الرابع:
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•العيش كأوالد الله (.)13:5-1:3
 -الله أب (.)3-1:3

 الشرط األ ّول للعيش كأوالد الله :اجتناب اخلطيئة (.)9-4:3 الشرط الثانيُ :ك ْن ُمطي ًعا (.)24-10:3 الشرط الثالث :رفض الدنيو ّيات (.)6-1:4 الشرط الرابعُ :ك ْن ُم ِحبًّا (.)4:5-7:4ِ
احفظ اإلميان (.)13-5:5
 الشرط اخلامس:•خامتة :الثقة املسيحيّة (.)21-14:5

 3،2،1هيكل ّي ٌة مركز ّية ()Concentric Structure
أ .املق ّدمة -احلياة األبد ّية (.)4-1:1
بَ .ج َعلَه كاذ ًبا -السير (.)2:2-5:1

		

ج .الوصيّة اجلديدة (.)17-3:2

			

الدجالون (.)27-18:2
د .املسحاء ّ

			

الدجالون (.)6-1:4
د` .املسحاء ّ

هـ .الثقة -ال تُخطئ (.)10:3-28:2
				
و .أن ُن ِح َّب بعضنا البعض (.)18-11:3
					
ِ
احفظ الوصايا (.)24-19:3هـ` .الثقة
				
ج` .محبّة الله ومحبّتنا (.)5:5-7:4
		
ب`َ .ج َعلَه كاذ ًبا -الشهادة (.)12-6:5
أ` .خامتة -احلياة األبد ّية (.)21-13:5

•مح ّبة بعضنا البعض ()18-11:3
ٌ
أساسي
نقاش حول ما يمُ كن أن ُيطلَق عليه بشك ٍل
في وسط الكتاب ( ،)18-11:3يدور
ٍّ
الوصيّة األكثر أهميّ ًة للجماعة اليوحنّاو ّية :أن ن ُِح َّب بعضنا ً
بعضا .تتناقض احملبّة األسمى
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ليسوع وتلك احملبّة املتطابقة التي يجب أن يحملها املؤمنون لبعضهم البعض مع كراهية
الش ّر ،بحيث ُي ِّ
أن هذا النوع من
وضح املثال
البيبلي لقايني هذه النقطة .يوضح الكاتب ّ
ّ

ً
ارتباطا وثي ًقا باحلياة األبد ّية ،بينما َيبقى أولئك الذين ال ُي ِح ُّبون في املوت.
احملبّة يرتبط
إن التعبير عن ِمثل هذه احملبّة ال يت ّم فقط بالكالم ولكن في األعمال املسا ِعدة ألولئك الذين
ّ
أن هذا
هم في َع َو ٍز وضيق ،حتّى لو بلغت إلى ح ّد بذل املرء ذاتَه عن هؤالء .ناهيك عن ّ

املقطع يشتمل على ثالثة أفكار/مصطلحات مه ّمة ج ًّدا في يوحنّا األولى :احمل ّبة ،احلياة
إن التركيز على احملبّة قد تط َّور ً
أيضا في القس َمني «ج» و«ج`» ،وهو
األبد ّية والثباتّ .
مذكو ٌر ً
أيضا في القس َمني «د» و«د`».

•الثقة ( 10:3-28:2و )24-19:3
�زي مقاط َع مرتبط ًة ببعضها البعض
تقف إل��ى اجلانب اآلخ��ر من ه��ذا املقطع امل��رك� ّ

ٍ
مت متييز القسم
بطرق ع ّدة ولكن بشك ٍل أوضح باستخدام عبارة «الثقة (أم��ام الله)»ّ .
«هـ» ( )10:3-28:2ك َوحد ٍة أدبيّ ٍة عن طريق االستخدام املتك ِّرر للمصطلح ،1:3( te,kna
 ،))×2(10 ،2التي تُقارن بني أولئك الذين يولدون من الله ،وأولئك الذين يولدون من

إبليس .باإلضافة إلى ذلكَ ،ي� ِرد بناء اجلملة  + pa/jاسم الفاعل ( 7 )Participleم� ّر ٍ
ات.
هناك ً
أن أحد أهم
أيضا تركي ٌز في هذا النص على «الثبات» (28:2؛  .)9 ،6:3من الواضح ّ
نقاط التركيز في هذا املقطع ،يكمن في العالقة بني الثقة والطهارة األخالقيّة .على وجه

التحديد ،من أجل أن نكون واثقني (أمام الله) ،يجب على املرء أن ُيط ِّهر نفسه (متا ًما مثل
طهارة يسوع) ويمُ ا ِرس البِ ّر لئلاّ يبقى في اخلطيئةُ .يختَتم املقطع مبالحظ ٍة ها ّم ٍة ج ًّدا
أن َمن ال ُي ِح ّب أخاه ليس من الله.
تُشير إلى ّ
ٍ
فإن القسم «هـ`» ()24-19:3
على الرغم من التعبير بشك ٍل
مختلف بعض الشيءّ ،

يهت ّم ً
أيضا ِبـ «الثقة أمام الله» .م ّر ًة أخرى ،تُعتبر الطهارة األخالقيّة دليلاً كبي ًرا ،على
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أن التركيز هذه امل ّرة هو على ما إذا كان قلب املؤمن يدينه أم ال .في هذه احلالة،
الرغم من ّ

تؤ ِّدي «الثقة أمام الله» إلى طلب املؤمن ك ّل ما يحتاجه .ال َيدين القلب املرء الذي يحفظ

الوصايا ،ال سيّما الوصايا التي تقود إلى اإلميان بابنه يسوع املسيح ومحبّة اإلخوة .في
أن الطهارة األخالقيّة تُشير إلى ما إذا كان أحدهم ابنًا لله في القسم «هـ» ،فإنّها تُشير
حني ّ
أن حفظ الوصايا يؤ ِّكد ثبات املرء في الله وثبات الله فيه .في املقطع السابقَ ،يثبت
هنا إلى ّ

زرع الله في املؤمن ( ،)19:3أ ّما في هذا املقطع فإنّه الروح املـُعطى (24:3ب).
الدجالون ( 27-18:2و )6-1:4
•املسحاء ّ

يحتوي هذان املقطعان اللذان َي ُح َّدان أولئك املك َّرسني للثقة أمام الله ،على عد ٍد من

النصني ،قسم «د» (،)18:2-27
�ص األ ّول م��ن
َّ
أوج��ه التشابه املواضيعيّة .يبدأ ال�ن� ّ
�دج��ال�ين ،الذين كانوا ساب ًقا ج��ز ًءا من
مبناقشة الساعة األخ�ي��رة ووص��ول املسحاء ال� ّ

اجلماعة .ويستم ّر من خالل التأكيد على الطريقة التي تَك َفل لهم «املسحة» ،cri/sma ،التي
َتلَقَّوها من الق ّدوس ،أن يعرفوا ك ّل شيء ،ال سيّما أن يكونوا قادرين على متييز الفرق

الدجال اآلب
بني احلقيقة واألكاذيبُ .ينكر الكاذب ّ
أن يسوع هو املسيح؛ و ُينكر املسيح ّ
أن
واالبن؛ ك ّل أولئك الذين ُينكرون االبن ليس عندهم اآلب .االعتراف الصحيح ُيشير إلى ّ
املرء عنده اآلب وبالتالي َيثبت فيما سمع منذ البدايةِ .مثل هذا الثبات هو الوعد :احلياة
نهائيُ ،يح َّذر الق َّراء من املخادعني ويت ّم تذكيرهم أنّهم إذا ثبتوا في
األبد ّية .في نُصحٍ
ّ
ألن هذه الـ َمسحة ستُعلِّمهم احلقيقة.
الـ َمسحة التي َتلَقَّوها ،فإنّهم لن يحتاجوا إلى معلّمّ ،

عليهم أن َيثبتوا.

بالتوازي مع هذه الرؤية ،يهت ّم القسم «د`» ( )6-1:4بالتعليم اخلاطئ ويبدأ بتحذي ٍر

أن العديد من الـ ُمسحاء
لفحص ك ِّل روحٍ بهدف حتدي ِد أصلها .لقد أشار القسم «د» إلى ّ
أن العديد من األنبياء الكذبة قد خرجوا
الدجالني كانوا قد خرجوا ،أ ّما القسم «د`» فيَلحظ ّ
ّ
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النص ً
أن االعتراف هو
النص املوازي (أي «د»)ُ ،يشير هذا
إلى العالم .على مثال
أيضا إلى ّ
ّ
ّ

بأن يسوع املسيح قد أتى في
جانب مه ٌّم في متييز/اختبار األرواح« :ك ُّل روحٍ يعترف ّ
ٌ

اجلسد فهو من الله» ( .)2:4اإلنسان الذي ال يفعل خالف ذلك ال َي ُك ْن «من الله» فحسب،
ألن الق َّراء هم «من الله» ،فإنّهم َيسمعونه؛ بينما أولئك
بل ُيح َّدد على أنّه
دجال»ّ .
«مسيح ّ
ٌ

الذين «ليسوا من الله» ،فإنّهم ال َيسمعونه .أصبح التمييز بني روح الله وروح الضالل

ممكنًا ،جزئيًّا ،من خالل االعتراف الذي يقوم به املرء أو ال يقوم.

•الوص ّية اجلديدة/مح ّبة الله ومح ّبتنا ( 17-3:2و )5:5-7:4
الدجال ُمك َّرسان
النصان الواردان في اجلانب اآلخر من املقاطع
املخصصة للمسيح ّ
َّ
َّ

لوصيّة احملبّة .في القسم «ج» ( ،)17-3:2هناك عالق ٌة وثيق ٌة للغاية بني احلفاظ على
أن الدليل (املعرفة)
الوصايا واحملبّة التي يجب أن تمُ يِّز املرء .يبدأ
النص بالتأكيد على ّ
ّ

على معرفة الله يكمن في ِحفظ وصاياه .على النقيض من ذاك الذي ال َيحفظ الوصايا

أن محبّة الله قد اكتَ َملَت ،وهو
فإن املرء الذي ُيحافظ على كلمته ُم
ٌ
طمئن إلى ّ
وهو كاذبّ ،
إن ِحفظ الوصيّة اجلديدة ،أي محبّة اإلخوة ،تُشير إلى
بح ّد ذاته دلي ٌل على معرفة اللهّ .
ألن ُكر َهه ألخيه َيكشف أنّه يسير في الظالمُ .يعثَر في اآليات
أن املرء يسير في النورّ ،
ّ

 14-12على ستة تصريحات (مقسوم ٍة إلى قس َمني شعر َّيني) تتعلّق مبغفرة اخلطيئة،
معرفة املرء منذ البداية واالنتصار على الش ّرير للشباب ،الذي تَثبت فيه كلمة اللهُ .يغلق

الكاتب هذا القسم بالعودة إلى مناقشة احملبّةُ ،مشي ًرا إلى التناقض الهائل بني محبّة العالم

ومحبّة الله .تتناقض أشياء العالم ،التي تتالشى ،مع َع َمل مشيئة الله ،التي تَدوم إلى
األبد.

هناك أمران بارزان في القسم «ج`» (:)5:5-7:4

•األ ّول :عدد نقاط االتصال بني هذا القسم والقسم «ج» مرتفع ٌة بشك ٍل ُمدهش.
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•الثاني :مع اقتراب يوحنّا األولى من نهايتها ،ترجع العديد من املصطلحات التي
َظ َه َرت ساب ًقا في الكتاب في الظهور م ّر ًة أخرى في هذا القسم.

النص على عد ٍد من العناصر التي
املوضوع الرئيس لهذا القسم هو احملبّة .يشتمل
ّ

األساسي ،ب��د ًءا من شكل الكلمة «محبّة» ( = ,VAgaphtoiأحبَّتي) في
توضح تركيزَه
ّ

أن الله (أصل) محبّة ( )16 ،8 ،7:4وأنّه أحبَّنا
مخاطبة الق َّراء .يتبع ذلك
تأكيدات على ّ
ٌ
أن أر َ
س��ل ابنه إلى العالم (،10 ،9:4
أ ّولاً ( ،)19 ،10:4فكانت نتيجة محبّة اآلب هذه ْ
إن أمر «محبّتنا لبعضنا البعض» ليس بعي ًدا أب ًدا عن هذه الرؤية ،وال حتّى العالقة
ّ .)14
إن دليل معرفة الله والثبات فيه
بني محبّة الله ومحبّتنا إلخوتنا هي كذلك .في احلقيقةّ ،
أن ك َّل
أن القسم «ج» (ُ )4:2يش ِّدد على ّ
وال��والدة منه يكمن في محبّة اإلخوة .في حني ّ

فإن القسم «ج`» ()20:4
َمن ي ّدعي أنّه يعرف الله ولم َيحفظ وصاياه ،فهو
كاذب ،هكذا ّ
ٌ

أن ك َّل َمن ي ّدعي أنّه ُي ِح ّب الله و ُيبغض أخاه ،فهو ً
أيضا كاذبُ .يش ِّدد في القسم
ُيش ِّدد على ّ

أن محبّة الله ق ِد اكتملت في ك ِّل َمن َيحفظ وصاياه ،بينما محبّة الله ق ِد
السابق ( )5:2على ّ
اكتملت في أولئك الذين ُي ِح ُّبون بعضهم ً
بعضا ( )12:4و َيثبتون فيه (.)16:4

ٍ
أن أولئك الذين يخافون
َتنفي هذه احمل ّبة املثال ّية ك َّل
خوف من الدينونة ،في حني ّ

ُيدركون أنّهم ناقصون في احملبّة ( .)18:4كما هو احلال في القسم «ج» ،هناك ٌ
رابط وثيقٌ

بني احملبّة ِ
وحفظ وصاياه ( .)3 ،2:5ال يجد املرء تأكي ًدا على مغفرة اخلطايا في القسم
«ج» ( )12:2فحسب ،بل ً
أن ِكال املقط َعني
أيضا في القسم «ج`» ( .)10:4باإلضافة إلى ّ

ٍ
تصريحات عن «االنتصار» .تُش ِّدد  1يوحنّا  14-13:2على انتصار الشباب
يتض ّمنان
أن «إمياننا» هو بالتحديد
( )nenikh,kateعلى الش ّرير ،بينما تُش ِّدد  1يوحنّا  5-4:5على ّ
«ال َغلَبة التي تَغلِب» (ni,kh h` nikh,sasa

`ُ .)hير ِّكز القسم «ج» ( )14:2على األبناء الذين

أن «ك َّل َمن ُي ِح ّب ،يعرف الله» .تُشير
« َع َرفوا اآلب» ،بينما ُير ِّكز القسم «ج`» ( )7:4على ّ

أن كلمة الله «ثابت ٌة» في «الفتيان» ،بينما في  1يوحنّا 16 ،13 ،12:4
 1يوحنّا  14:2إلى ّ
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األدبي بني هذه املقاطع َت ِرد في
«ثابت» فينا .نقط ٌة أخرى من التقارب
فإنّها تُشير إلى الله
ٌ
ّ
العبارات التي تتعلّق بالشخص الذي يكره أخاه ( 11:2و .)20:4

إ ًذا ،يؤ ّكد ِكال القس َمني بوضوحٍ العالقة األساسيّة بني اال ّدعاءات الصحيحة (اإلميان)

�إن هذين املقط َعني املتواز َيني
والسلوك الصحيح (األع�م��ال) .إل��ى جانب القسم «و» ،ف� ّ
أن وص ّية مح ّبة بعضنا البعض هي
جانب مه ٌّم للغاية من جوانب رسالة
يوضحان ّ
ٌ
اوي.
هذا العمل اليوح ّن ّ

• َج َعلَه كاذ ًبا ( 2:2-5:1و )12-6:5
املخصصة لوصيّة احملبّة
أل ّول وهلة ،ال تبدو النصوص التي تقف على جانبَي املقاطع
َّ
أن
مرتبط ٌة بشك ٍل من األشكال .ومع ذلك ،وعلى الرغم من هذه االنطباعات األ ّوليّة ،إلاّ ّ
إن التشابه األكثر إثار ًة لإلعجاب
هناك العديد من اجلوانب التي ترتبط بها هذه النصوصّ .

«ج َعلَه كاذ ًبا» .الله هو هدف هذه العبارة املذكورة م َّرتَني .جاء هذا التصريح
هو عبارةَ :

نتيج َة ا ّدعا ٍء خاطئٍ متعل ِّ ٍق «باخلطيئة» في  1يوحنّا  10:1وبانعدام اإلميان بالله في 1

يوحنّا  .10:5في ِكال احلالتَني ،يت ّم حت ِّدي ِ
فإن
صدق الله .باإلضافة إلى العبارة السابقةّ ،
أن املصطلح َ ai-maي ِرد
ك ّل قس ٍم من هذه األقسام ُيش ِّدد على «دم يسوع» .على الرغم من ّ
أن له تأثي ًرا كبي ًرا على بقيّة
م ّر ًة واحد ًة فقط في القسم «ب» ( ،)7:1إلاّ أنّه من الواضح ّ
املقطع .تكمن عالقة دم يسوع باخلطيئة في تطهير اإلنسان من ك ّل خطيئ ٍة و/أو إثم .في

فإن الذكر املزدوج للدم َي ِ
صف الطريقة التي جاء فيها يسوع
القسم «ب`» (ّ ،)12-6:5

ويت ّم تعريفه على أنّه واح ٌد من ثالثة شهود (ليسوع) .بالنسبة إلى قارئ يوحنّا األولى،

ٌ
مرتبط بتطهير/
بأي طريق ٍة أخرى غير أنّه
ّ
فإن ظهور  ai-maفي القسم «ب`» ال يكاد ُيف َهم ّ

مغفرة اخلطيئة كما هو احلال في القسم «ب».
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•احلياة األبد ّية ( 4-1:1و )21-13:5
كما هو متوقَّع ،تختلف بداية يوحنّا األولى ونهايتها بشك ٍل كبي ٍر من حيث أنّها تخدم

أن القسم
أهدا ًفا أخرىُ .يق ِّدم القسم «أ» ( )4-1:1للق َّراء ما سيأتي الح ًقا ،بينما يبدو ّ

«أ`» (ُ )21-13:5يق ِّدم خامت ًة تعتمد في بعض النواحي على العديد من املوضوعات التي
ظهرت في سياق العمل وتُط ِّورها أكثر .ومع ذلك ،وعلى الرغم من هذه األهداف املتباينة،

جند بينها قاس ًما مشتر ًكا .تُع َّرف «احلياة األبد ّية» في ِكال القس َمني على أنّها أساسيّ ٌة
إن الوقوف في صميم القسم «أ» ( )3-2:1هو مناقش ٌة في احلياة األبد ّية،
لهدف العملّ .

والتي تبدو هنا أنّها إشار ٌة إلى يسوع ،وبالتالي إلى سبب الكتابة .تَعرض اآلية األولى
َ
أن لَ ُهم حيا ًة أبد ّية (.)13:5
من القسم «أ`»
الهدف من الكتابة الكام َن في معرفة الق َّراء ّ
ُيشير اجلزء األخير من هذا القسم (ً )20:5
أيضا إلى احلياة األبد ّية .بالنظر إلى األهميّة

البارزة للحياة األبد ّية في القس َمني «أ» و«أ`» ،فإنّه ليس من املستغرب أن جتد ظهور هذا
املوضوع م ّر ًة أخرى في األقسام «د»« ،و» و«ب`».

نص يوحنّا
إ ًذاُ ،يناقش اقتراح الهيكليّة هذا ،أنّه وعلى عكس العديد من التخميناتّ ،
فإن ّ

األولى له هيكليّ ٌة أدبيّ ٌة واضح ٌة نو ًعا ما ،متَّحد ُة املركز في الشكل .وقد سعى هذا النهج

النص والطريقة التي ُيح ِّدد بها احملتوى حدو َد الوحدات
إلى احترام العالمات األدبيّة في
ّ
النصيَّة املعيّنة .من خ�لال القيام بذلك ،ال يتجنَّب ه��ذا املخ َّطط املقترح مشكل َة جتاهل
ِّ
ِّ
النصيَّة فيما يتعلّق بالهيكليّة فحسب ،بل يذهب ً
أيضا إلى ح ٍّد ما في تفسير
املؤشرات
ِّ
صحيحا لتأكيد العمل
املواضيعي للرسالة .كما ُيو ِّفر مخ َّط ًطا أساسيًّا
الكثير من التكرار
ً
ّ

األساسي .على هذا النحو ،قد ُيساعد هذا االقتراح في تفسير يوحنّا األولى
ّاوي
اليوحن ّ
ّ
بع ّدة طرق.

•من خالل توفير إطا ٍر واس ٍع لقراءة الوحدات الفرد ّية العديدةُ ،ي َش َّجع القارئ على
تقدير املساهمة الالهوتيّة للرسالة كك ّل ،بدلاً من دراستها كسلسل ٍة من ُكتَ ٍل غير
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مترابطة متيل إلى ا َ
حللَزونيّة بطريق ٍة عشوائيّ ٍة إلى ح ٍّد ما.
شجع القارئ على
•من خالل حتديد ترتيب التدفُّق
املواضيعي للرسالة ،الذي ُي ِّ
ّ
االنتباه بعناي ٍة للطريقة التي تَظهر فيها بعض املوضوعات واملصطلحات وظهورها
املفسر في وض ٍع
املتك ِّرر في سياق العمل .مبالحظة تط ُّور هذه التأكيدات ،يكون
ِّ
الالهوتي للعمل.
أفضل لتحديد احملور
ّ

ٍ
إضافي لتحديد مدى أوجه التشابه واالختالف
استكشاف
• َيدعو هذا االقتراح إلى
ٍّ
إن ِمثل هذا النشاط ال يسعه إلاّ أن يكشف املزيد من الثراء
بني املقاطع املتوازيةّ .
واملواضيعي لهذه الرسالة.
الالهوتي
ّ
ّ

أن العديد من املوضوعات التي ح َّددها
لنص يوحنّا األولى إلى ّ
• ُيشير هذا التحليل ّ
مت الكشف عنها ،في كثي ٍر
العلماء اليوحنّاو ُّيون على أنّها أساسيّ ٌة لفكر الرسالة قد ّ
من احلاالت ،في هيكليّة العمل ِ
نفسه .وتشمل التركيز على احملبّة ،احلياة األبد ّية،
الدجالني ،الثقة أمام الله ،السير في النور واستالم شهادة الله.
الـ ُمسحاء َّ

أن نتائج
أن هذا التحقيق كان َمعنيًّا في املقام األ ّول بالقضايا األدبيّة ،إلاّ ّ
في حني ّ

األدبي قد يكون لها تأثي ٌر متواض ٌع لفهم تاريخ اجلماعة اليوحنّاو ّية بشك ٍل
هذا التحليل
ّ
أفضل .فبينما تستم ّر املناقشات حول النوع األد ّب��ي للوثيقة بني العلماء اليوحنّاو ّيني،

ُ
االحتفاظ برسالة يوحنّا األول��ى وربمّ ��ا
تُشير الهيكليّة املقترحة هنا إل��ى أ ّن��ه من امله ّم
أن هذه الهيكليّة قد تُس ِّهل ا ِ
ِح ُ
صحيحا سواء اعتمدت يوحنّا
حلفظ ،يبدو
فظها .الستنتاج ّ
ً

فإن مثل هذا االستنتاج ميكن أن يدعم وجهة
األولى على اإلجنيل الرابع أم ال .ومع ذلكّ ،
شرح ملضمون اإلجنيل الرابعُ ،كتِبَت لتوضيح جوانبه
بأن يوحنّا األولى هي
نظر األغلبيّة ّ
ٌ
التي ،في رأي كاتب يوحنّا األولى ،قد ُف ِّس َرت بشك ٍل خاطئٍ من جانب خصومه .فإذا كان

فإن هيكليّتها املركز ّية
القصد من كتابة يوحنّا األولى أن تكون وثيق ًة تعليميّ ًة للجماعةّ ،
قد تعمل على تسهيل ا ِ
حلفظ ،وبالتالي تمُ ِّكن أولئك الذين في اجلماعة من إعادة صياغة

الكثير من هذا «الشرح» شفهيًّا.
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 4,2,1هيكل ّي ٌة بالغ ّية ()Rhetoric Structure
أ يقني الشهادة عن كلمة الله

()10-1:1

ب 1سلوك األبناء في تقليد يسوع املسيح البا ّر
خاصته
ب 2التع ُّرف على هو ّية يسوع املسيح وهو ّية
ّ

()17-2:1

()1:3-18:2

ب 3اإلميان باسم يسوع ومحبّة اإلخوة لنَيْل احلياة األبد ّية

()24-2:3

ب 5إميان األبناء بابن الله ،يسوع املسيح

()12:5-11:4

خاصته
ب 4التع ُّرف على أصل يسوع االبن وأصل
ّ
ج يقني عطيّة احلياة األبد ّية في ابن الله

()10-1:4

()21-13:5

تَظ َهر الشروط الالزمة للعبور من الوعد «أ» إلى اإلمتام «ج» في السياقات اخلمس

املركزي «ب »3املتمثِّلة في الوصيّة الوحيدة لإلميان باسم
«ب» وتتلخَّ ص في السياق
ّ

ابن الله ،يسوع املسيح ،وفي محبّة اإلخوة ( .)24:3تتطابق «الوصيّة» ضمن السياق

َوي
املركزي مع « ِب � ِّر أبناء الله» ( ،)10 ،1:3متا ًما على مثال املسيحُ .يصبح البِ ّر البَن ّ
ّ
الكتابي مفهو ًما قاد ًرا على تلخيص مضمون الرسالة بكلِّيَّته .في وسط الصورة
باملعنى
ّ
هناك شخص يسوع املسيح ،ابن الله البا ّر ،الذي يؤ ِّكد ُبنُ َّوته عن طريق َبـ ْذل ذاته عن

اإلخ��وة ،على النقيض من قايني ،االبن الظالم آلدم ،الذي حني أنكر ُبنُ َّوته ،سبَّ َب املوت
ألخيه .نالحظ ً
أيضا التشديد على احلقيقتَني التاليتَني :اإلمي��ان واحمل ّ��ب��ة .كثيرون من

بأن وضع الكنيسة اليوحنّاو ّية كان مأساو ًّيا إلى ح ٍّد
الباحثني اليوحنّاو ِّيني مقتنعني ّ
ما وكان يعيش حال ًة من التوتُّر الشديد لدرجة أنّه كاد يمُ زِّق نفسه .يستم ّر الراعي أو

أن الكنيسة اليوحنّاو ّية
اجلماعة في التكرار للمؤمنني :احملبّة هي اجلذر
األساسي .إلاّ ّ
ّ
التجسد،
ألن بعض املؤمنني اليوحنّاو ّيني بدأوا بإنكار
هي جماع ٌة تعيش أزم ًة إميانيّةّ ،
ُّ
وبالتالي أنكروا حقيقة دخول املسيح التاريخ .من هنا ميكننا أن نفهم هذا اإلصرار على
مسيحي.
اإلميان واحملبّة :إنّهما النجمان العظيمان اللذان ُيضيئان ليل ك ِّل
ّ
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 .2يوح ّنا الثانية
 1،2املضمون
أن يوحنّا الثانية ُكتِبَت جلماع ٍة معيّنة ،والتي ُيخاطبها الشيخ باسم «السيِّدة
يبدو ّ

املصطفاة» وأوالده��ا .ليس من الواضح إذا كانت هذه اجلماعة هي نفس اجلماعة التي

مت احلديث عنها في يوحنّا األولى ،وما إذا كانت كنيس ًة بيتيّ ًة مختلفة في نفس املدينة أم
ّ
كنيس ًة بيتيّ ًة في مدين ٍة أخرىُ .يح ِّذر الكاتب اجلماع َة من العديد من املخادعني الذين ذهبوا

إلى العالم .إنّه ُيع ِّرفهم على أنّهم أولئك الذين «ال يعترفون بيسوع املسيح آتيًا في اجلسد»

أن « َمن كان كذلك فهو املـ ُ ِ
( .)7:1في حالة وجود ّ
الدجال»
شكُ ،يعلن بش ّدة ّ
ض ّل واملسيح ّ

بأي
( .)7:1إنّه َيطلب من أوالد السيّدة املصطفاة عدم إدخالهم إلى بيوتهم أو الترحيب ّ
ٍ
شخص يأتي إليهم وال يجلب تعاليم املسيح الصحيحة؛ فإظهار كرم الضيافة لهم هو
نفس املشاركة في أعمالهم الش ّريرة ( .)11:1كما في يوحنّا األولىُ ،يش ِّدد الشيخ على

حب بعضهم البعض ً
أيضا
ّ
أن املؤمنني احلقيقيِّني ال يسيرون في احلقّ فحسب ،بل في ِّ

(.)6-4:1

 2،2الهيكل ّية
ُقسم هيكليّة يوحنّا الثانية إلى خمسة أقسا ٍم على النحو التالي:
ت َ
•القسم األ ّول :حتيّة (.)3-1:1
•القسم الثاني :شكر (.)4:1

•القسم الثالث :التماسَ /ت َو ُّسل (.)6-5:1
•القسم الرابعَ :رجاء/نداء (.)11-7:1

•القسم اخلامس :خامتة (.)13-12:1
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أ ّما حتليلها ،فيأتي على الشكل التالي:
األول ()3-1:1
•القسم ّ
يحتوي القسم األ ّول على حتيّة الرسالة الرسميّة .إنّه يتض ّمن أربعة تعابير أساسيّ ٍة
�ب»)«( avlh,qeia ،احلقّ /احلقيقة»)«( patro,j ،اآلب») و meqV h`mwn
هي«( avgapa,w :أ َ َح� ّ
(«معنا») .يشير الكاتب إلى نفسه والق َّراء (في صيغة الشخص الثالث املفرد .)e;stai ،ث ّم
ُيغيِّر أسلوبه ويستم ّر في صيغة الشخص األ ّول املفرد ( ),evgwوصيغة الشخص الثاني

املفرد .ال أهميّة دالليّة لهذه االستخدامات.

يستخدم الكاتب في  1:1ثالث كلمات :االسم املوصول «( ou]jالذين») ،حرفا العطف

«( ,kaiو») و «(,avllaبل») تُبرز الشركة بني الكاتب والق َّراءُ .ي ِح ّب الكاتب ق ّراءه «في
احل��قّ » .في هذا القسم ،حتت ّل ال ُهو ّية املتبادلة بالفعل مكان ًة ب��ارزة .تُعتبر  2:1امتدا ًدا

سببيًّا لتحفيز العالقة بني الكاتب والق َّراءُ .يص ِّرح الكاتب عن سبب حبِّه للق َّراء .يشترك

هو والق َّراء (راجع

h`mi/n

« ،evnفينا»)

avlhqei,a

« ،|evnفي احلقّ » .تعتمد العالقة املتبادلة

الرئيسي
على الثبات املتبادل في احلقّ  .هذا هو اليقني الدائم الذي ُيذ ِّكرنا بق ّو ٍة باملوضوع
ّ
ليوحنّا األول��ىِ .
التصالبي ( )Chiastic Patternبني «احلقّ »،
خاص النمط
الحظ بشك ٍل
ّ
ّ
«جميع الذين قد َع َرفوا احلقّ » و«احلقّ

الذي َيثبُت فينا» .أن تكون على يقني ()ginw,skw

وأن تَثبُ َت في احلقّ  ،فهذا يتوافق متا ًما مع يوحنّا األولىِ .
الحظ التناقض بني أولئك الذين

الدجال] الش ّريرة»
« َع َرفوا احلقّ » ( )1:1وأولئك الذين «اشتركوا في أعماله [املسيح
ّ
( .)11:1أولئك الذين لديهم يقني ،ليس لديهم شرك ٌة مع األفعال الش ّريرة ،وال يستقبلون

حامل التعاليم املضلَّة والباطلة.

حتتوي  3:1على برك ٍة تعمل مبثابة حتيّة .تختلف البركة عن املعتاد فيما يتعلّق
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باستخدام الفعل «( e;staiسيكون») .لهذا الفعل أهميّ ٌة ن ََحو ّي ٌة ووظيفته الدالليّة تشير إلى
التأكيد على شي ٍء ما .تُبرز حقيقة استخدام الكاتب للتعبير h`mw/n

 meqVال ُهو ّي َة املشتركة

(اليقني) للكاتب والقارئ على ح ٍّد سواء.بطريق ٍة مماثلة ،تُعتبر اجلملة اإلضافيّة
VIhsou/ Cristou/ tou/ ui`ou/ tou/ patro.j

para.

(«من يسوع املسيح اب ِن اآلب») استثنائيّة،

إذ ميكن للمرء أن يتوقَّع فقط /kuri,ou VIhsou/ Cristou

(«الرب يسوع املسيح») .ومع
ّ

املرسل
جتسد االبن
ينصب التركيز على العالقة بني اآلب واالبن ،وهي تشير إلى
ذلك،
َ
ّ
ّ

من اآلب .هذا هو مضمون االعتراف .يرتبط التعبير avlhqei,a| kai. avga,ph

« ،|evnفي احلقّ

الهيكلي ،فإنّه
واحملبّة» ِبـ «نحن» أو ِبـ «الله ويسوع املسيح» ( .)3-2:1وف ًقا للتماسك
ّ

ينتمي إلى

h`mw/n

« ،meqVمعنا» .إنّه تعبي ٌر مه ٌّم للغاية داخل الهيكليّة اإلجماليّة ليوحنّا

يوحدان
ألن التعبي َرين املواضيعيَّني اللذين َي�ِ�ردان فيها ،أي «ا ّ
الثانيةّ ،
حل��ق واحمل ّ��ب��ة»ِّ ،
الرئيسي للقسم األ ّول كالتالي :نحن («أولئك
الرسالة بأكملها .إ ًذا ،ميكن تلخيص الفكر
ّ

وأنا») الذين نتشارك في احلقّ نُحيِّيكم أنتم الذين تسلكون في احلقّ واحملبّة.
•القسم الثاني ()4:1
ن ََحو ًّيا ،للتعبير

li,an

�ررت ج � ًّدا» مكان ٌة ب��ارزة وبالتالي َيبرز عنوان
«س� ُ
ُ ،VEca,rhn

فإن الشكر يحتوي على
«ألن»ّ ،
القسم الثاني :كلمة شكر .وف ًقا الستخدام أداة الربط ّ ،o[ti
رأي الكاتب في سلوك الق َّراء .يختبر الكاتب السعادة ،ألنّه مقتن ٌع مبا َو َج َده (.)eu[rhka

باستخدامه التعبير « ، |peripatou/ntaj evn avlhqei,aيسلكون في احلقّ »ُ ،يعيد الكاتب طرح

الفكرة الرئيسيّة ليوحنّا األول��ى :السلوك الناجت عن اليقني ،واملعبَّر عنها هنا مبصطلح
avlhqei,a

إن سبب هذا الشكر ،أي السلوك في احلقّ  ،نا ٌ
جت عن حتقيق معيار طاعة
ّ .evn

«الوصيّة» ( .),evntolhال تشتمل «الوصيّة» املعطاة لهم من اآلب ،بحسب الكاتب ،على

احملبّة فقط ،بل على اإلميان ً
أيضا .سيتَّضح ذلك في القسم الرابع ،إذ يتوافق التعبير evn
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« ، /evnتعليم املسيح» ( .)9:1هناك إشار ٌة بارز ٌة

الداللي ملضمون الوصيّة ،أي احملبّة واإلميان ،في  1يوحنّا « ،23:3وهذه هي
للوصف
ّ
وصيّته :أن نؤمن باسم ابنه يسوع املسيح وأن ُي ِح َّب بعضنا ً
بعضا على حسب الوصيّة
الرئيسي للقسم الثاني إلى الكاتب ،الذي عبَّر
التي أعطانا» .وهكذا ميكن أن ُيعزى التأثير
ّ
عن فرحته بالعثور على بعض أعضاء اجلماعة الذين يعيشون وف ًقا للحقّ .
•القسم الثالث ()6-5:1
باستخدامه الفعل ال��ذي ي��د ّل على «الطلب/االلتماس»

(se

 ،)evrwtw/يربط الكاتب

avgapw/men avllh,louj

« ،i[naأن ن ُِح َّب بعضنا

مضمون هذا القسم مبضمون «الوصيّة» ( ),evntolhاملذكورة في القسم السابق .لألهميّة
ِ
النحو ّية للتعبير « ،kai. nu/n evrwtw/ seواآلن
أسألك» وظيف ٌة واضحةُ .يش ِّكل مضمون

هذا االلتماس موضوع القسم الثالث:

ً
بعضا»( ،)5:1التي تستم ّر في اآلية التالية عن طريق التعبير الوارد م َّرتني في au[th ،6:1
«( evsti.nوه��ذه هي»)ِ .
الحظ عالمات الهيكليّة املشتركة التالية:
«( avgapa,w ، avpV avrch/jمنذ البدء») i[na ،و evsti.n

evntolh, ، peripate,w،

إن القسم الثالث ،الذي يتعامل
ّ .au[th

باحلب وف ًقا للوصيّة ،يحتوي على املجموعات التالية:
مع التزام الق َّراء
ّ
التماس :أن ن ُِح َّب بعضنا ً
بعضا وف ًقا للوصيّة «اجلديدة».
شروط احملبّة :أن نعيش وف ًقا للوصيّة.
شروط الوصيّة :أن نَثبُ َت في احملبّة.

�ب» بسبب
ي� ّ
�وض��ح بناء القسم الثالث ّ
أن «ال��وص�يّ��ة» ه��ي أس��اس «السلوك ف��ي احل� ّ

«السلطة» املتض ِّمنة في استخدام الوصيّة .يجب طاعة الوصيّة ،بحيث تتحقَّق طاعتها

احلب:
الفعليّة في طريقة السلوك في
ّ
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هذه هي احملبّة
ب

		
أ`
		

أن نسلك على حسب وصاياه

هذه هي الوصيّة
ب`

أن تسلكوا سبيل احملبّة (.)6:1

األسلوبي احمل َّدد للتعابير «احملبّة»« ،الوصيّة» و«السلوك» ،يرغب الكاتب
بترتيبه
ّ

أن موضوع «احملبّة املتبادلة» («أن ن ُِح ّب بعضنا ً
بعضا»- )5:1 ،وهي
في التشديد على ّ

هدف االلتماسُ -يصبح حقيق ًة فقط في الطاعة («الوصيّة») والعمل («السلوك») .تتحقَّق

الوصيّة فقط حني تُصبح احملبّة املتبادلة جز ًءا من طريقة حياة القارئ .ميكن للمرء أن

يالحظ العالقة الوثيقة بني «السلوك في احلقّ » (« ،)3:1السلوك على حسب وصاياه»

(6:1ب) و«السلوك في احملبّة» (6:1ج) .إ ًذا ،ير ِّكز القسم الثالث على الطبيعة الف ّعالة

للحب املتبادل املبني على الطاعة.
ّ

•القسم الرابع ()11-7:1
ِّ
يوضح هذا القسم سبب االلتماس السابق في القسم الثالث ،ألاَ وهو محبّة بعضنا

بأن يسوع املسيح أصبح إنسانًا
البعض .تُثبت العقيدة ُهو ّية الق َّراء .أولئك الذين يعترفون ّ

أيضا في احملبّة .تُق ِّدم أداة الربط  o[tiمن الناحية النحو ّية دليلاً
يسيرون ً
أن
واضحا على ّ
ً
يتجسد نقيض أولئك الذين ُيطيعون الوصيّة عن طريق
القس َمني الثالث والرابع مرتبطان.
ّ

بأن يسوع املسيح أصبح إنسانًا.
حبِّهم لبعضهم البعض في أولئك الذين ال يعترفون ّ

يتعامل القسم الرابع مع التناقض بني أولئك الذين َيثبتون في احلقّ (= فعل االعتراف)

موح ٌد ومح َّد ٌد
فإن القسم الرابع
َسد يسوع املسيح .وعليهّ ،
َّ
وأولئك الذين ُينكرون تجَ ُّ

ّ
بخط فكره املستم ّر .يرتبط القسم الرابع بالقسم األ ّول والثاني والثالث .باستخدامه

ثبت
عبارة «ألجل احلقّ الذي َيثبت فينا» (القسم األ ّول )2:1 ،التي تتوافق مع عبارة « َمن َ
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الداللي بني «احلقّ » و«التعليم»،
على تعليم املسيح» ( ،)10-9:1باإلضافة إلى التوافق
ّ
فإن الهدف من القسم الرابع هو تعزيز ما أُعل ِ َن عنه في القسم األ ّول .يد ّل هذا على التناغم
ّ

األدبي الذي يمُ يّز يوحنّا الثانية .عالو ًة على ذلك ،تربط عالمات الهيكليّة املشتركة القسم
ّ

الرابع على الشكل التالي«( ,didach :تعليم»)«( me,nwn ،يثبت»)VIhsou/j Cristo,j -ui`o,j ،

(«يسوع املسيح -االب��ن») qeo,j ،و «( path,rالله» و«اآلب»)ُ «( pla,noi ،م ِ
ضلُّون») و

الدجال») و «( e;ceiمعه»).
«( avnti,cristojاملسيح َّ
يتألّف القسم الرابع من مجموعتَني هما:
املجموعة األولى:

«فانظروا ألنفسكم لئلاّ تخسروا ثمرة أعمالكم» (.)8:1

أ .الدافع

املضلُّون الكثيرون (pla,noi

		

أن يسوع
 )polloi.الذين ُينكرون ّ

املسيح أتى إلى العالم في اجلسد.

ب .مطالَبة

فانظروا ( )ble,peteألنفسكم لئلاّ تخسروا ثمرة أعمالكم

املجموعة الثانية:

ال تقبلوا التعليم اخلاطئ ّ
البطال.

أ .الدافع

(النقيض) اثبتوا على تعليم املسيح لتملكوا الله.

ب .مطالَبة ال تقبلوا ( )mh. lamba,neteوال تُسلِّموا على حامل التعليم اخلاطئ ّ
البطال.
ُيطالب الكاتب ق َّراءه بالثبات في تعليم املسيح وألاّ ُيغامروا أو ُيساوموا على «يقينهم».

هذا ما تؤ ّكده املطالَبة ال��واردة في النقطة «ب» من املجموعتَني املذكورتَني أعاله .يطرح

الدافع «أ» من املجموعة األول��ى املوضوع كحقيقة واقعة :لقد دخل املضلُّون الكثيرون

العالم ( evxh/lqonفي صيغة املاضي املطلق)ُ .ح ِّد َد هؤالء املضلُّون عن طريق سلوكهم ،أي

بتجسد يسوع املسيح .هذا هو معيار حتديدهم .يتطابق هذا اإلنكار مع
أنّهم ال يعترفون
ُّ

«فإن أتاكم أح ٌد ال يحمل هذا التعليم» ،الذي ُيح ِّدد أولئك الذين ال يجدر
ما ورد في ،10:1
ْ

استقبالهم .من ناحية متاسك الهيكليّة ،فإنّهم ُيعتبرون« :املـ ُ ِ
الدجال»
ض ّل» و«املسيح
ّ
( .)7:1يتبع هذا الدافع مطالَبة الكاتب عن طريق استخدام الفعل « ،ble,peteانظروا»
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شجع الق َّراء على عدم فقدان
(8:1أ) .جانبان يمُ يِّزان هذه املطالبة .األ ّول
سلبي ،ألنّه ُي ِّ
ّ

شجعهم على احلصول على املكافأة
أن الثاني
ما كسبوه (8:1ب) ،في حني ّ
إيجابي ،إذ ُي ِّ
ّ
الكاملة (8:1ج).

تُبنى املجموعة الثانية على «التناقض» :أولئك الذين َيثبتون على تعليم املسيح على

سلبي ألولئك الذين ال
النقيض من أولئك الذين ال َيثبتون .في البدايةُ ،يعطى طاب ٌع
ٌّ
أن هذا الشخص ال
يثبتون على التعليم الصحيح (9:1أ) .تكمن نتيجة عدم الثبات في ّ
ميلك -

e;cei

أن ثبات الشخص
 ouvkالله (9:1ب)ُ .يعقبه اجلانب
اإليجابي كتوا ٍز ،ذلك ّ
ّ

فإن املجموعة الثانية
في التعليم الصحيح مينحه شرك ًة مع اآلب واالبن (9:1ج) .لذلكّ ،

فإن الثبات على
تتك ّون من جزئَني متواز َيني لهما الهيكليّة عينها .بنا ًء على هذا املعيارّ ،
َ
تستضيف أح ًدا «ال يحمل» ( )ouv fe,reiتعليم يسوع
التعليم الصحيح يعني ألاَّ تستقب َل أو
املسيح ( .)10:1تُق ِّدم يوحنّا الثانية هذا الفكر اجلديد بكلّيَّته الذي لم َيظهر في يوحنّا

األولى .تُبرز هيكليّة الكلمات  cai,reinو  le,geteمحور هذه املجموعة:

lamba,nete

،mh.

مما يؤ ِّكد على ّ
خط الرفض املتصاعد للتعليم اخلاطئ وحامليه.
«ال تقبلوا/ال تستقبلوا»ّ ،
إن قبول وحتيّة حامل التعاليم الكاذبة يعني املشاركة
تُش ِّكل  11:1خامت ًة لرفض املطالَبةّ .

أساسي طابع الشركة وأسلوبها .ينبغي ألولئك
في أعماله الش ّريرة .حُت ِّدد ال ُهو ّية بشك ٍل
ٍّ

ٍ
شخص
أي
الذين « ، |peripatou/ntaj evn avlhqei,aيسلكون في احلقّ » ( )4:1ألاَّ يستقبلوا ّ
أن لديه
يحمل هذا التعليم .وف ًقا لفكر القسم الرابع
فإن الشخص ُيح َّدد على ّ
األساسيّ ،
ّ

«يقينًا» ،أي ثباتًا على تعليم املسيح عن طريق العقيدة الصحيحة.
•القسم اخلامس ()13-12:1

ُيعتبر هذا القسم اخلامتة الرسميّة للرسالة ويتألّف من مجموعتَني :األولى تثقيفيّة

( ،)12:1والثانية حتيّة (ُ .)13:1يخبر الكاتب ق � َّراءه بنيَّته التح ُّدث معهم شخصيًّا.
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إن هيكليّة املجموعة األولى مثير ٌة لالهتمام .إنّها تتك َّون من هيكليّ ٍة تصالبيّة محورها
ّ
موضوع «تواصل» الكاتب (« ،gra,feinيكتب» و ُ « ،lalh/saiيكلِّمُ /يخاطب») ونيّته
أن الهدف
(« ،evboulh,qhnأشأ» و« ، evlpi,zwأرجو») .نختتم املجموعة األولى بالتأكيد على ّ

من تواصله هو h` cara. h`mw/n peplhrwme,nh

« ، i[naليكون سرو ُرنا تا ًما».

أن موضوع الرسالة
بنا ًء على ما تق َّدم أع�لاه ،أَظ َه َر عرض الهيكليّة ليوحنّا الثانية ّ

بأن يسوع املسيح
يتر َّكز حول ُبع َدين أساسيَّني ،هماُ :بع ٌد
عقائدي يكمن في االعتراف ّ
ّ

األخوي
احلب
احلب»،
أصبح إنسانًا وآخر
أخالقي يكمن في احملبّة املتبادلة («السلوك في
ّ
ّ
ّ
ٌّ
املصطلحني «( avlh,qeia kai. avga,phاحلـقّ »
العملي) .أُشير إليهما عن طريق استخدام
َ
ّ
و«احملبّة» .)3:1 ،ومع ذلكُ ،ينكر ِ
جتسد املسيح ،وبسلوكهم يفشلون في
املضلُّون عقيدة
ُّ
إن الق َّراء ميكنهم التأ ُّكد
االختبار
األخالقي .تفترض يوحنّا الثانية ضمنيًّا املعيار القائل ّ
ّ

اليومي ،الذي يحكمه اإلجنيل.
الشخصي
من ُهو ّيتهم عن طريق االنتباه إلى سلوكهم
ّ
ّ
 .3يوح ّنا الثالثة
 1،3املضمون

قد يتساءل امل��رء كيف ومل��اذا وصلت رسالة يوحنّا الثالثة إل��ى كتب العهد اجلديد

أي صل ٍة الهوتيّ ٍة معيّنة .ومع ذلكُ ،ت َع ُّد هذه الوثيقة
القانونيّة .بالتأكيد ال يبدو ّ
أن لها ّ
القصيرة ج ًّدا شاه ًدا مه ًّما على الصعوبات التي واجهتها الكنائس البيتيّة اليوحنّاو ّية

أن يوحنّا الثالثة ربمّ ا َب ِقيت حيّ ًة إ ّما بسبب ارتباطها املبكر
األولى .ميكن للمرء أن يتص ّور ّ
بشخصيّ ٍة رسوليّة أو بسبب قيمتها املميَّزة للناس الذين هم في وض ٍع يمُ ِّكنهم من احلفاظ
أن اخلالف الذي تَشهد له الرسالة قد تغلغل
عليها .في احلالة األخيرة ،ميكننا أن نفترض ّ
عمي ًقا في قلب الكنيسة اليوحنّاو ّية.
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رسل ٌة
ّ
إن الرسالة ،التي تبدو أنّها رسال ٌة شخصيّة ،وال ت َ
ُقصد قراءتها من اجلماعةُ ،م َ

من «الشيخ» إلى غايوس -الذي ربمّ ا يكون مسؤولاً عن كنيس ٍة بيتيّة .ومع ذلك ،هناك
ِّ
ترحيب بأصدقائه
املرسل إليه الوحيد .باإلضافة إليه ،هناك
أن غايوس ليس
رات على ّ
مؤش ٌ
ٌ
َ

ً
أيضا (fi,loi

ألن املناشدة العا ّمة في  4:1أوسع من غايوس وحده .حقيقة
`ّ ،)15:1 ،oi

أن غايوس يعرفه شخصيًّا .كاس ٍم
أن الشيخ ال يحتاج إلى حتديد اسمه ربمّ ا تشير إلى ّ
ّ

بأي غايوس في العهد اجلديد.
روماني شائع ،ال يلزم حتديد غايوس ّ
ٍّ

تلقَّى الشيخ تقارير جيّدة عن غايوس من املسيحيّني املسافرين الذين استمتعوا
كتب الشيخ ليُح ِّذره من ِد ُيوتري ِفس ،املسؤول عن كنيس ِة ٍ
بيت أخرى،
ُ
بحسن ضيافته ،لذا َ

ِّ
كتب الشيخ رسال ًة إلى
ال��ذي رفض قبول
رسلني من الشيخَ .
املبشرين املسافرين ،املـ ُ َ
ِّ
رفض ً
َ
َ
املبشرين بالسكن في
أيضا تزويد
رفض قبولَها ( ،)9:1وقد
ِديوتري ِفس ،إلاّ أنّه
منزله والوصول إلى الكنيسة التي اجتمعت في منزله؛ حتّى أنّه َط َر َد أولئك الذين َقبِلوا

ِّ
سبب اخلالف بني الشيخ وديوتري ِفس.
املبشرين من الكنيسة ( .)10:1نحن ال نعرف
َ

فهذا األخير مذكو ٌر في آيتَني فقط .ربمّ ا ،عزَّز ديوتري ِفس تعالي َم خاطئ ًة ُمشا ًرا إليها في
أن اإلجنيل كان على املحِ ك
يوحنّا األول��ى .قد تد ّل اإلش��ارات املتك ِّررة إلى «احل��قّ » إلى ّ
ٍ
اختالفات شخصيّة
( .)12 ،8 ،4 ،3 ،1:1ب�دلاً من ذل��ك ،قد يكون اخل�لاف ناج ًما عن
ِ
وصراعات السلطة ،التي تُسبِّب معظم النزاعات واالنقسامات في الكنائس اليوم .على
ِّ
شجعه الشيخ
عكس ديوتري ِفس ،أظه َر غايوس َك َرم الضيافة
للمبشرين املسافرين ،و ُي ِّ

على مواصلة إظهار الضيافة ( .)8:1تطلب الرسالة مساعدة غايوس ض ّد ديوتري ِفس،
وتُثني ً
أيضا على حامل الرسالة ،الذي كان ُيدعى دميتريوس.

أن املصطلحات اخلريستولوجيّة واألخالقيّة
من ناحي ٍة أخ��رى ،وعلى الرغم من ّ

حاضر ٌة ضمنيًّا ،إلاّ أنّها ال تظهر في موق ٍع بار ٍز كما في  1و 2يوحنّا .يتحقّق ذلك من

الحظ ،على سبيل املثال ،في استخدام
خالل الوظيفة الدالليّة للبُنية النحو ّيةّ .
إن ذلك ُي َ
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تعبير «« ،»|evn avlhqei,aفي احلقّ » ( .)12 ،8 ،4 ،3:1في حتليل هيكليّة يوحنّا الثالثة ،يجب
مالحظة العالقة الدقيقة بني الكاتب والقارئ .إنّها تقوم على عالقة «في احلقّ » املتبادلة.

مصطلحي «احلّ��ق» و«احملبّة» بيوحنّا الثانية .ينطبق األم��ر نفسه على
ُيذ ِّكر استخدام
َ
التناقض بني أولئك الذين هم من الله وأولئك الذين لم ي َروا الله (راجع  1يوحنّا .)12:4

من الواضح أنّه على الرغم من املشاكل املتعلّقة بالعالقة بني يوحنّا األولى والثانية،
ّاوي .يجب مراعاة نقطة البداية هذه
إلاّ ّ
أن يوحنّا الثالثة تنتمي إلى أسلوب الفكر اليوحن ّ

رئيسي مع مشكلة الضيافة
اإلضافي للهيكليّة .يتعامل املضمون بشك ٍل
أثناء التحليل
ٍّ
ّ

العمليّة جتاه أولئك الذين خرجوا من أجل اسمه ( .)7:1يكمن مفهوم العالقة في أساس
فإن هذا
طريقة الكاتب في التعامل مع هذه املشكلة العمليّة .كما سيتبينّ من التحليلّ ،
يوضح التناقض بني غايوس
النموذج يبحث في مفهوم الضيافة وعدمها على ح ٍّد سواءّ .
وديوتري ِفس هذه النقطة.
 2,3الهيكل ّية
الكالسيكي للرسالة القدمية ،حيث تُش ِّكل يوحنّا الثالثة مثالاً
ميكن تقسيم الشكل
ّ

فإن هيكليّة يوحنّا الثالثة تُبنى على النحو التالي:
رائ ًعا ،إلى عناص َر مختلفة .وهكذاّ ،
•القسم األ ّول :عنوان الرسالة وبركة (.)2-1:1

أن األوالد يسلكون في احلقّ (.)4-3:1
•القسم الثاني :شكرّ ،

•القسم الثالثَ :رجاء/نداء ،أن يكون مضيا ًفا جتاه الذين يخرجون من أجل اسمه
إيجابي (.)8-5:1
يسوع املسيح .ضيافة غايوس كحاف ٍزّ

•القسم الرابعَ :رج��اء/ن��داء ،ال التِّباع الش ّر ،بل اخلير .عدم ضيافة ديوتري ِفس
سلبي (.)11-9:1
كحاف ٍز
ّ

•القسم اخلامس :توصية ،دميتريوس (.)12:1
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•القسم السادس :خامتةّ ،
خطة رحلة الشيخ وحتيّاته (.)15-13:1

أ ّما حتليلها ،فيأتي على الشكل التالي:
األول ()2-1:1
•القسم ّ

ُقسم إلى جزئَنيَ :يصف اجلزء األ ّول عنوان
القسم األ ّول هو حتيّة الرسالة ،التي ت َ

أن اجلزء الثاني يحتوي على َب َركة .تتبع الهيكليّة
الرسالة ،أي الكاتب
واملرسل إليه ،في حني ّ
َ
واملرسل إليه
الرسمي لتحيّة رسالةُ .يعلِن اجلزء األ ّول عن الكاتب بإسم «الشيخ»
النمط
َ
ّ
بإسم «غايوس»َ .ي ِ
غايوس عن طريق تعبي ٍر مزدوج tw/| avgaphtw :باإلضافة
الكاتب
صف
ُ
َ
إلى  .|o]n evgw. avgapw/ evn avlhqei,aيعمل تكرار  avgaphtwو /avgapwبشك ٍل قاطع .بصرف
فسر الرابط بينهما بإضافة avlhqei,a
النظر عن عالقة احملبّة بني الشيخ وغايوسُ ،ي َّ

.|evn

السيمانتيكي (علم
إنّها تلفت االنتباه إلى اجلماعة .تُظهر هيكليّة عنوان الرسالة التأثير
ّ

املعاني) لفكرة ال ُهو ّية .حتتوي حتيّة الشيخ لغايوس ،في اجلزء الثاني ،على برك ٍة ثالثيّة

أن نفسك موفَّقة».
التعابير« )1( :أن تكون مو َّف ًقا»)؛ (« )2أن تكون معا ًفى»؛ (« )3كما ّ

أن التعبير األخير الذي يبدأ ِبـ «كما»
يتبع التعبيران األ ّوالن طريقة التحيّة القدمية ،إلاّ ّ

( )kaqw,jهو إضاف ٌة شخصيّ ٌة من الكاتبُ .يش ِّدد ّ
خط الفكر في القسم األول على العالقة

بني الكاتب والقارئ في ضوء العالقة املتبادلة القائمة على avlhqei,a

 ،|evnوحبِّه لغايوس؛

ٍ
وتوفيق كنفسه املوفَّقة.
صح ٍة جي ّد ٍة
باإلضافة إلى رغبة الشيخ في أن يكون غايوس في ّ
•القسم الثاني ()4-3:1

وف ًقا للمعايير الرسميّة للرسالةُ ،يح َّدد الشكر في القسم الثاني ك ِوحد ٍة منفصلة.

إن
حت ج � ًّدا» على بناء اجلملة .إنّها تُعلن عن موضوع القسم الثانيّ .
تسيطر «فقد َف ِر ُ
«فرحت ج ًّدا»«/ليس لي سرو ٌر أعظم» و«السلوك
أبرز عالمات الهيكليّة املشتركة هي
ُ
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في احلقّ » .تشير العالمة « ،ga,rإذ» إلى القسم األ ّول .في القسم الثانيُ ،يق َّدم اجلواب
أن نفسك موفَّقة» .إنّه
عن السؤال :ملاذا يبدو الشيخ متأ ِّك ًدا من كتابة التعبير السابق «كما ّ
مشجع ًة من اإلخوة
أن ك ّل شي ٍء على ما ُيرام مع َنفْس غايوس ،حيث تلقَّى شهاد ًة
يعلم ّ
ِّ

حول سلوك غايوس في احلقّ  .لآليتَني  3و 4هيكليّ ٌة متوازية .تُق َّدم كلتاهما من خالل

«فرحت ج ًّدا» ( )3:1و«لي سرو ٌر» ()4:1؛ ث ّم يليه
التعبير عن الفرح الذي ُيظهر الشكر:
ُ
مضمون الشكر .تتطابق الشهادة الصريحة لإلخوة مع السمع املعبَّر عنه بالفعل .avkou,w

في اآلية  ،3تُر ِّكز الشهادة على غايوس ،بينما تشير ،في اآلية  ،4إلى

evma. te,kna

،ta.

«أوالدي» ،املصطلح األكثر عموميّة .ث ّم يكتمل التوازي من خالل التطابق |evn avlhqei,a

« ،peripatei/jتسلك في احلقّ » ( )3:1وth/| avlhqei,a| peripatou/nta

احلقّ » (.)4:1

« ،evnيسلكون في

احلقيقي للشكر يكمن في «السلوك في احلقّ »ُ .يعيدنا هذا إلى اآلية  ،1حيث
إن السبب
ّ
ّ

توصف العالقة بني الكاتب والق َّراء على أنّها avlhqei,a
َ

األساسي للجماعة
إن املعيار
ّ .|evn
ّ

هو التحديد املتبادل للسلوك في احلقّ  .يتطابق تعبير kaqw,j

في اآلية  3دالليًّا مع ذلك

�إن السلوك في احل��قّ يتوافق متا ًما فكرة
ال��وارد في القسم األ ّول ( .)2:1وبالتالي ،ف� ّ

أن ك ّل شي ٍء سيكون على
السعادة والتوفيق في اآلية  .2تشهد حياة غايوس «في احلقّ » ّ
ما يرا ٍم معه.
•القسم الثالث ()8-5:1
شخصني فيما يتعلّق بكرم ضيافتهما لإلخوة
ُيناقش القسمان الثالث والرابع سلوك
َ

والغرباء .يتلقّى غايوس في القسم الثالث الثناء على الشهادة اإليجابيّة لسلوكه ،في حني
ُيص َّور ديوتري ِفس في القسم الرابع على أنّه جتسي ٌد لرفض الضيافةُ .يش َّدد على الهدف

احلقيقي للرسالة التي تتعامل مع الضيافة من خ�لال ه��ذه الصورة املتناقضة .يحثّ
ّ
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الشيخ على مواصلة ضيافته ( )7:1و ُيح ِّذر « ،avgaphto,jاحلبيب» من أمثال ديوتري ِفس
(ُ .)11:1يد َمج القسمان الثالث والرابع من أجل التركيز على الدوافع اإليجابيّة والسلبيّة
للضيافةُ .يت َّمم ك ّل قس ٍم من خالل ٍ
طلب مح َّد ٍد في شكل مناشدة.
يرتبط القسم الثالث بالشكر السابق لسلوك غايوس في احلقّ  .يتحقَّق هذا السلوك

عن طريق عادة تقدمي الضيافة لإلخوة والغرباء ( .)5:1ال حُت ِّدد هيكليّة القسم الثالث

العالمات الهيكليّة بقدر ما حُت ِّددها وحدة الفكر .يتألّف القسم الثالث من مقط َعني :اآليات
 7-5و ُ .9-8ي�ق� ِّدم ك� ُّل مقط ٍع ال��داف��ع واملناشدة من أج��ل الضيافة .تشير،VAgaphte

األسلوبي .يفعل غايوس ما هو متو َّق ٌع منه،pisto.n poiei/j :
«احلبيب» إلى انقسام العرض
ّ
ترابطي مع التعبير السابق ،السلوك في احلقّ  .هذا هو
«يتص ّرف بأمانة» ( .)5:1إنّه توا ٍز
ّ

اليومي
بالتحديد سبب الثناء الذي ناله غايوس من الشيخ :يتح ّدث إخالصه في سلوكه
ّ
فسر هذا السلوك بشك ٍل أكبر في  ،6:1حيث ُيق ِّدم
عن سلوكه جتاه اإلخوة والغرباءُ .ي َّ
الداللي لعبارة
اإلخوة أدلَّ ًة للكنيسة عن أعماله الصاحلة .في الوقت عينه ،يتك ّرر احملتوى
ّ
«يتص ّرف بأمان ٍة» (املطبَّق على غايوس في  )5:1من خالل العبارة ،kalw/j poih,seij
« ُي ِ
صن ًعا».
حسن ُ

حتتوي  7-5:1على هيكليّة تصالبيّة ( )Chiasmusترتكز على تكرار الفعل ،poiei/n
«يفعل» في ك ٍّل من اآليتَني  5و .7إنّها مح َّدد ٌة بطريق ٍة تخطيطيّ ٍة على النحو التالي:
أ يتص ّرف بأمان ٍة

ب اإلخوة والغرباء املتأ ِّثرون
ب` اإلخوة والغرباء الشاهدون

أ` ُي ِ
صن ًعا.
حس ُن ُ

إن امليزة البارزة لِـ  7-5:1هي عمل ( )poiei/nغايوس ،الذي ُيستَخدم لتحفيز النداء
ّ

ملساعدة اإلخوة والغرباء .يخدم اإلخوة املسيح (اسمه) .إنّهم مرتبطون بغايوس ألنّهم
يسلكون ً
أن غايوس يسلك في احلقّ  ،في
أيضا في احلقّ  .تد ّل الشهادة في  1:1و 3على ّ
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فإن
أن هذا األخير يتص ّرف بشك ٍل
خيري .وف ًقا لشهادتهمّ ،
حني أنّها تد ّل في  6:1على ّ
ّ

واألخالقي ،شركاء مشت َركون
اخلريستولوجي
اإلخوة كخ َّدام للمسيح ،هم ،في اجلانب
ّ
ّ

لغايوس وبالتالي للشيخ ً
أيضا .ملاذا يجب أن يتلقّى اإلخوة الذين يخرجون من أجل اسم

أي شي ٍء من األُمم (.)evqnikw/n
الرب ترحيبًا حا ًّرا؟ تُق ِّدم  7:1اجلواب :ألنّهم ال يتلقَّون ّ
ّ
يتك ّرر نداء الضيافة وتعميمه في .8:1
•القسم الرابع ()11-9:1
قسم هذا القسم إلى مقط َعني :املقطع األ ّول  10-9:1واملقطع الثاني .11:1
ُي َ
جسد املقطع األ ّول «رف��ض الضيافة» ،ويعطي سببًا للمقطع الثاني إلط�لاق نداء
ُي ِّ
التّباع املثال اجليّد وليس السيّئُ .يش ِّكل املقطع األ ّول تواز ًيا ُمضا ًدا للقسم الثالث .كما
جسد ديوتفري ِفس املثال لمِ ا ال يجب القيام
لبّى غايوس كمثا ٍل ٍّ
قوي نداء الضيافة ،كذلك ُي ِّ

به .كما كان احلال في القسم الثالث ،كذلك جند في القسم الرابع الدافع والنداء مرتبَّني
حول الفعل  .poiei/nعلى النقيض من تص ُّرف غايوس بأمانة ،يصنع ديوتري ِفس الش ّر
-

kakopoiw/n

`.)11:1( o

لقد كتب الشيخ إل��ى الكنيسة -

evkklhsi,a

ساب ًقا ،لكن دون ج��دوى ( .)9:1هذا

اخلاص بديوتري ِفسُ .يبينِّ الكاتب دور
واضح من استخدام « ، avllaلك ّن» لتقدمي القسم
ّ
ٌ
جسد الضيافة السلبيّة ،أي رفض الضيافة .تُناقش الرسالة
ديوتري ِفس في  .10:1إنّه ُي ِّ

ً
أيضا انحراف ديوتري ِفس وأفعاله .ميكن تخطيط املقطع األ ّول على الشكل التالي:
				
•كشخص
					
		
•دور ديوتري ِفس وأفعاله
					

يرغب في أن يكون أ ّولاً .
ال َيقبلُنا (.)9:1

هاذ ًرا علينا بأقوا ٍل خبيثة.
ال يقبل اإلخوة.
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ص ُّد الذين يريدون قبولهم.
َي ُ

					

يطردهم من الكنيسة (.)10:1

ِ
يالحظ القارئ الكثافة في وصف أعمال ديوتري ِفس .يوصف سلوك ديوتري ِفس بشك ٍل
رحب
ف ّعا ٍل لدرجة ّ
أن الق َّراء سينفرون منه على الفور .إنّهم بالتحديد هؤالء اإلخوة ،الذين َّ

أن ديوتري ِفس عاملهم بشك ٍل
بهم غايوس ترحيبًا قلبيًّا (وف ًقا للقسم الثالث) ،في حني ّ

سيّئٍ ج ًّدا.

في املقطع الثانيُ ،يد َمج اخلطاب حول الضيافة من خالل ندا ٍء ُيعبِّر عن عالق ٍة قو ّي ٍة

ج ًّدا بني الشيخ وغايوس ق َّدم لها الكاتب باستخدامه املنادى « ، avgaphteاحلبيب» .إنّه

ُيش ِّكل خامت ًة منطقيّ ًة للقسم الرابع .في املقطع السابق ،حلَّل الشيخ سلوك ديوتري ِفس،

أخالقي« ،mh. mimou :ال َتتَّبِع» (11:1أ).
وها هو اآلن يطرح االستنتاج العام في إطار ندا ٍء
ّ
البشري بشك ٍل عام من عالقة املرء باألصل :من الله (11:1ب) أو من عدم
َينشأ السلوك
ّ

مصطلحي « ، kako,nالش ّر» و « ،avgaqo,nاخلير»
رؤية الله (11:1ج) .يش ِّدد استخدام
َ
النموذجيُ :ي ِّ
وضح سلوك امل��رء ُهو ّيتهُ .يثبت
ّاوي
م � ّر ًة أخ��رى على املوضوع اليوحن ّ
ّ
أن « ، kakopoiw/nصانع الش ّر» يكشف
« ،avgaqopoiw/nصانع اخلير» أنّه من الله ،في حني ّ
شخص لم ي َر الله ّ
جسد سلوك ديوتري ِفس غير املضياف تقليد
عن نفسه على أنّه
ٌ
قط .إ ًذاُ ،ي ِّ

الش ّر ( ،)kako,nويرتبط سلوكه العام ِبـ kakopoiw/n

` ،oالذي ال يعرف الله.

البشري من منظور املقطع الثاني من القسم الرابع
يستبق الوصف العام للسلوك
ّ

ٍ
شخص مح َّدد ُيدعى
القس َم اخلامس ،حيث يمُ ثَّل ألـ  avgaqopoiw/nمن جدي ٍد من خالل

دميتريوس.

•القسم اخلامس ()12:1
يرتبط القسم اخلامس بالقسم الرابع في إطار ّ
خط الفكر العام للرسالة .تلقَّى غايوس
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شهاد ًة إيجابيّة (القسم الثالث) ،وكانت لديوتري ِفس شهاد ٌة ً
أيضا (القسم الرابع) ،واآلن
جاء دور دميتريوس -إنّه يتلقّى شهاد ًة رائعة .يتمحور القسم اخلامس حول عالمات

الهيكليّة املشتركة  marture,wو َ .avlh,qeiaيظهر دميتريوس ،من خالل استخدام تعابير
كالسير في احلقّ وكذلك شهادة «اجلميع» ،مبا في ذلك «نحن» ،أنّه « ،avgaqopoiw/nصانع

اخلير» .تُرضي الشهادة الثالثيّة من «اجلميع» و«احل ّ��ق» و«نحن» القاعدة القانونيّة
ٍ
شهادات لتأكيد قضيّ ٍة ما.
اليهود ّية (راج��ع متّى  ،)20:18التي تفترض وجود ثالث
يؤ ّكد ك ٌّل من سلوك دميتريوس في احلقّ والشهادة لسلوكه على أنّها صحيح ٌة وصادقة

األسلوبي ملصطلح
( .)12:1يش ِّدد البناء
ّ

( marture,wفيما يتعلّق بدميتريوس) وavlh,qeia

م ّر ًة أخرى على العالقة بني الشيخ وغايوس.
•القسم السادس ()15-13:1
يحتوي القسم السادس على خامتة الرسالة ،ويتألّف من مقط َعني :املقطع األ ّول

( )14-13:1واملقطع الثاني (.)15:1

ُيق ِّدم الشيخ ،في املقطع األ ّول ،اخلطوط العريضة لرحلته املقت َرحة .إنّه ُي ِّ
فضل أن يقوم

أن يكتب رسال ًة أخرىِ .
الحظ عمل الفعلَني  ivdei/nو )14:1( lalh,somenعلى
بزيار ٍة على ّ

النقيض من ُ « ،gra,yaiيكا ِتب» وَ « ،gra,feinيكتب» ( .)13:1تؤ ّكد الهيكليّة التناقضيّة
على ما يلي:

ليس باملِداد (ا ِ
حلبر) والقلم
		

بل باملقابلة (وج ًها لوجه)

ليس بالكتابة
		

بل باحملادثة.

أن جد ّية القرار من الشيخ لزيارتهم
ُيدرك القارئ من خالل هذه الهيكليّة التناقضيّة ّ
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بدلاً من كتابة الرسالة.
يشير املقطع الثاني إلى التحيّة الرسميّة .م� ّر ًة أخ��رى ،تصبح العالقة املتبادلة بني

الكاتب والقارئ واضح ًة من خالل استخدام التعبير

fi,loi

`« ،oiاألحبّاء» .إنّهم أولئك

الذين يشاركوننا في اإلميان عينه والذين يسلكون في احلقّ  .ث ّم ُيطلَب من غايوس إلقاء

السالم على «األحبّاء بأسمائهم» (.)15:1

رسميُ .يسلِّط القسمان الثاني واخلامس
هيكلي
للقس َمني األ ّول والسادس تشاب ٌه
ّ
ٌّ

أن أوالده يسلكون في
إن سبب فرح الشيخ يكمن في ّ
الضوء على السلوك في احل��قّ ّ .
جسده مثال دميتريوس (القسم اخل��ام��س) .يرتبط
احل��قّ (القسم الثاني) ،وه��ذا ما ُي ِّ
تناقضيَ .يظهر غايوس ،بحسب القسم الثالث ،على أنّه
القسمان الثالث والرابع بتوا ٍز
ّ

ٌ
أن القسم الرابع
مثال للضيافة جت��اه أولئك الذين يخرجون من أج��ل اسمه ،في حني ّ

أن الشخص هو ،avgaqopoiw/n
يكشف عن عدم ضيافة ديوتري ِفس .تكشف الضيافة عن ّ
أن
«صانع اخلير» ،وبالتالي «من الله» .على العكس من ذلك ،يكشف رفض الضيافة عن ّ
الشخص هو« ، kakopoiw/nصانع الش ّر» ،وبالتالي ليس من الله.

( )4اخللف ّية التاريخ ّية
 .1يوح ّنا األولى
أزم ٌة كنسيّ ٌة حفَّزت كتابة يوحنّا األولى تكمن في املعلِّمني ال َك َذبة الذين قادوا املؤمنني

إن بعضهم قد َ
ترك اجلماعة بالفعل ( 1يوحنّا ُ .)26 ،19-18:2يشير
إلى الضالل ،حتّى ّ

العلماء إلى هؤالء األعضاء غير املـُخلِصني باسم «االنفصاليِّني» ،لك ّن يوحنّا ُيشير إليهم
الدجالون» (ُ .)Antichristisيالئم هذا الظرف ما نعرفه عن أفسس
على أنّهم «الـ ُمسحاء َّ

من كتابات العهد اجلديد األخ��رى .في أعمال َ ،30-29:20ح� َّذ َر بولس شيوخَ كنيسة
كتب
أفسس من املعلِّمني ال َك َذبة ،حا ًّثا إ ّياهم على حراسة القطيع من الذئاب اخلاطفة .فقد َ
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بولس رسالته الثانية إلى تيموثاوس لتعليمه كيفيّة التعامل مع املعلِّمني ال َك َذبة في أفسس
( 2تيموثاوس 7-1:3؛  .)4-3:4كتب يوحنّا لتعزية وطمأنة أولئك الذين ظلُّوا ُمخلِصني

زم��ن االنقسام .ولتعزيز إميانهم ض� ّد ه��ذه التعاليم املـُضلِّلة ،أوض��ح االختالفات بني
صحح موضو َعني كبي َرين يتعلَّقان بالفهم
الذين تركوا وأولئك الذين ظلُّوا ُمخلِصني .لقد َّ

اخلاطئ لالنفصاليِّني ،أحدهما يتعلّق باملسيح واآلخر باخلطيئة.

أن يسوع هو «املسيح» ( 1يوحنّا  ،)22:2وأنّه قد
الدجالون» ّ
•أ ّولاً  ،أنك َر «الـ ُمسحاء َّ
جاء في اجلسد ( 1يوحنّا .)2:4

•ثانيًا ،كما أنكروا أنّهم خاضعون للخطيئة ( 1يوحنّا .)10-6:1
أن الروح القدس كان قد ألهمهم هذه التعاليم الغريبة .دليالن
لربمّ ا ا َّدعى االنفصاليّون ّ

يدعمان هذا االحتمال:

•أ ّولاً ُ ،ي ِ
حقيقي من روح
ص ُّر كاتب يوحنّا األولى على اختبار األرواح ملعرفة ما هو
ٌّ
الله ( 1يوحنّا .)6-1:4

•ثانيًاُ ،يذ ِّكر الكاتب ق� َّراءه بأنّهم قد َتلَقَّوا مسح ًة من الق ُّدوس ،الذي ُيعلِّمهم ك َّل
شيء ويقودهم إلى املعرفة احلقيقيّة ( 1يوحنّا  .)27-20:2أ ّم��ا أولئك الذين
ُينكرون االبن ،فإنّهم ال يأخذون هذه املسحة .ربمّ ا أخذ املعارضون تعاليم اإلجنيل
الرابع عن «املعزِّي» ،الذي ُيعلِّمهم ك َّل شي ٍء إلى أقصى احلدود (يوحنّا 26:14؛
خاص ٍة من الروح .في تقدير «الشيخ» ،إنّهم قد
 ،)13:16وبالتالي طالبوا مبعرف ٍة
ّ

ذهبوا بعي ًدا عن تعاليم املسيح؛ لذلك ،ليس الله معهم ( 2يوحنّا .)9

ات مختلف ٌة حول مصدر هذه التعاليم اخلاطئة وطبيعتها:
اقتُ ِر َحت فرضيّ ٌ
•إحدى هذه الفرضيّات هي «الغنوصيّة» ،والتي ُيعزى إليها الكثير من املشكالت،
التي متّت معاجلتها في العهد اجلديد .لقد أ َّك َد الغنوص ُّيون على االزدواجيّة بني
الشيء ،الذي هو ش ّر ،والروح ،الذي هو خير .اعتقدوا أنّه ميكن أن ُين َقذ املرء من
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ص أُ ِ
رسل من السماء .فبينما تظهر
اجلسد من خالل َتل َ ِّقي املعرفة التي كشفها مخل ِّ ٌ

فإن الغنوصيّة الكاملة لم
بعض األفكار الشبيهة بالغنوصيّة في يوحنّا األولىّ ،
تَظهر إلاّ في القرن الثاني للميالد ،وربمّ ا تكون قد نشأت عن أفكا ٍر معيّن ٍة ق َّدمها
املفسرين ُيشيرون إلى التعاليم اخلاطئة التي
فإن بعض
يوحنّا في كتاباته .لذلكّ ،
ِّ

تناولتها يوحنّا األولى باسم «الغنوصيّة البدائيّة».

إن املهرطق سيرينثوس هو املصدر .أعطى إيريناوس سر ًدا
•فرضيّ ٌة أخرى تقول ّ
أن يوحنّا أعلن إجنيله من أجل دحض أخطاء
آلراء سيرينثوس الهرطوقيّة وا ّدعى ّ
أن
ص َل األخير اإلنسان يسوع عن املسيح
اإللهي ،واقترح ّ
سيرينثوس .فلقد َف َ
ّ
املسيح أتى على يسوع أثناء املعمود ّية وتر َكه وحي ًدا على الصليب .ال تُق ِّدم رسائل
يوحنّا تفاصيل كافية إلثبات وجود ِ
صل ٍة مع سيرينثوس.

أن خصوم يوحنّا تأ َّثروا بوجهة نظر أصبحت فيما بعد
•فرضيّ ٌة ثالث ٌة تكمن في ّ
أن
أن اجلسد ش ّرير ،فقد ا َّدع��ى الدوسيت ُّيون ّ
معروف ًة باسم «الدوسيتيّة» .مبا ّ

روحا ،قد «بدا» فقط ليكون في اجلسد (seemed to be in the
يسوع ،الذي كان
ً

أن اجلسد ش ّرير .بعد مرور
َسد يسوع ألنّهم رأَوا ّ
 .)fleshأنكر الدوسيت ُّيون تجَ ُّ
كتب إغناطيوس رسائل تدحض
عق ٍد أو عق َدين فقط على كتابة يوحنّا األول��ىَ ،
الدوسيتيِّني ،واص ًفا إ ّياهم أنّهم ليسوا ناقصني في خريستولوجيّتهم فحسب ،بل

هم يفتقرون ً
أيضا إلى احملبّة.

إن عدم قدرتنا على حتديد
أي من هذه البدع وض َع يوحنّا األولى بالتحديدّ .
ال ُيناسب ٌّ

ُهو ّية املعلِّمني ال َك َذبة ُيعطي الرسالة ميز ًة دائمة ،بحيث ميكن تطبيقها على املواقف

املستقبليّة .قد يكون يوحنّا محا ِر ًبا ألفكار ما قبل-الغنوصيّة أو ما قبل-الدوسيتيّة من
خالل التأكيد على تعلي َمني:

•يسوع هو املسيح الذي أتى في اجلسد.
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•اإلميان بيسوع يؤ ِّدي إلى طاعة وصايا الله ومحبّة شعبه.
أن التعاليم اخلاطئة نشأت في الواقع من سوء تفسير اإلجنيل الرابع،
اقترح بعضهم ّ

ٍ
موثوق لرسالة اإلجنيل .حتّى لو كانت الظروف
لذلك ُكتِبَت يوحنّا األولى لتقدمي تفسي ٍر
فإن املعنى البسيط للرسالة ُيشير إلى أنّها ُكتِبَت للمساعدة في
التاريخيّة غير مؤ َّكدةّ ،

الداخلي ح��ول مصدر حقيقة اإلجنيل ومضمونه .س��وا ًء كانت حر ًبا
تسوية الصراع
ّ

ٍ
الهوت مختلف ،فقد أُثي َر هذا الصراع ،كما
كالميّة بني معلِّمني مختلفني أو جدلاً حول
املسيحي والتلمذة.
يحدث في كثي ٍر من األح�ي��ان ،عن طريق اختالف رواي��ات اإلمي��ان
ّ

فإن قادة املجموعات املتنافسة يناقشون عاد ًة
عندما تُه ِّدد اخلالفات بتقسيم الكنيسةّ ،

أن أدلّته متف ّوقة إذ استُخ ِر َجت من مصادر
قضايا األدل��ة واملصادر ،وي َّدعي ك ٌّل منهم ّ

اخلاصة للحقيقة على حساب أكاذيب اآلخرين .بطريق ٍة مماثلة،
أفضل لتأكيد نسختهم
ّ
منوذجا كتابيًّا لكنيسة اليوم عندما
فإن جواب يوحنّا األولى على األزمة الدينيّة تُو ِّفر
ّ
ً

ُيه ِّدد االنقسام داخل الكنيسة بتقطيع جسد املسيح.
 .2يوح ّنا الثانية والثالثة

يوحنّا الثانية والثالثة هما آخر رسالتَني منوذجيَّتَني للمراسالت الهلّينيّة ،اللتني ُح ِف َظتا

في كتابات العهد اجلديد .كاتبهما مجهول ،أشار إلى نفسه بالعنوان الغامض «الشيخ»،
وهما تُش ِّكالن الوثيقتَني األخيرتَني لمِ ا نُس ِّميه «املدرسة اليوحنّاو ّية».

 1،2يوح ّنا الثانية
بعد التحيّات األ ّوليّة ( 2يوحنّا  )3-1:1والتمنِّيات ( 2يوحنّا  ،)4:1التي تنتمي إلى

َ
املخاطبَةevrwtw/ se … :
األدبي للرسالة القدمية ،فإنّها تُق ِّدم طلب الشيخ إلى الكنيسة
النوع
ّ

« i[na avgapw/men avllh,loujأسألُ ِك  ...أن ن ُِح ّب بعضنا ً
بعضا» ( 2يوحنّا  .)5:1تُعتبر هذه
ٍ
ظرفي للوصيّة املـُعطاة للتالميذ في خطاب يسوع
تطبيق
الصيغة يوحنّاو ّية؛ إنّها مج ّرد
ٍّ
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ٍ
مرات ع ّدة في يوحنّا األولى.
الوداعي في اإلجنيل الرابع ،والذي ُذ ِك َر
ّ

ليس هناك ما ُيثير الدهشة في نفوس مستلمي الرسالة باستخدام الشيخ ملِثل هذه اللغة.

مختارات من املفردات اليوحنّاو ّية .يت ّم
احلجة بأكملها التي يدعم الشيخ بها َمطلبه هي
إن
ّ
ٌ
ّ

تلصيقي/مجموعة قطع مختلفة) ،الذي
استخدام الكلمات في نوعٍ من الكوالج (= ف ّن
ّ

يبدو وكأنّه سلسل ٌة من االقتباسات لق َّرائه .وصيّة احملبّة ،التي ُيشير إليها ،هي وصيّ ٌة
من اآلب؛ إنّها ليست وصيّ ًة جديدة ،بل هي الوصيّة التي كانت بحوزتنا دائ ًما؛ واحملبّة

املطلوبة هي أن نسير حسب وصاياه .كانت التحيّات والتمنِّيات ممتلئ ًة بالفعل مبراج َع
ال لُبس فيها .لك ٍّل من املتل ِّقي واملـ ُ ِ
الضمني للتواصل ،كما
رسل خلفيّ ٌة مشتركة ،والسياق
ّ
نرى ،هو االنتماء إلى جماع ٍة يعمل فيها اإلجنيل والرسالة األولى كوثائقَ تأسيسيّة.

َ
الهدف الثاني للرسالة ( 2يوحنّا  .)11-7:1إذا كان الشيخ
ُيق ِّدم سبب الشيخ لطلبه

ألن املغريات تُه ِّددهم .هؤالء املج َّربون
يبدو أنّه َيخشى قطع ال َوحدة مع َمن ُيخاطبهم ،فذلك ّ

ّاوي« ،evxh/lqon eivj to.n ko,smon :دخلوا إلى
رسلون ،كما َيصفهم املصطلح اليوحن ّ
هم الـ ُم َ

بأن
إن صفتهم الرئيسيّة ،بحسب الشيخ ،هي عدم االعتراف ّ
العالم» ( 2يوحنّا ّ .)7:1

اقتباسا من يوحنّا األولى .من
يسوع املسيح قد جاء في اجلسد .هذه العبارة تكاد تكون
ً

اقتباسا دقي ًقا ،فإنّها تفتقد إلى شكل الفعل في صيغة الفعل التام (Perfect
أجل أن تكون
ً

بأن يسوع املسيح قد
 ،)Tenseالتي تشير إلى
القصة التي َيرويها اإلجنيل :االعتراف ّ
ّ
أن التعبي َرين متوازيان .ف��األ ّول في يوحنّا الثانية
جاء في اجلسد ( 1يوحنّا  .)2:4إلاّ ّ
أن يوحنّا األولى
هو مر َّك ٌب من االقتباسات من اإلجنيل ومن يوحنّا األول��ى ،في حني ّ
بأن يسوع
اختصرت صيغ ًة تُش ِّكل اجلزء
ّاوي :االعتراف ّ
األساسي من اإلميان اليوحن ّ
ّ

ٍ
أن استخدام اإلجنيل
جاء في اجلسد
كإنسان من السماء .في احلقيقة ،يمُ كننا أن نالحظ ّ
ل ِكال الصيغتَني :الفعل التام evlh,luqa 1واملضارعُ evrco,menon 2يش ِّكالن أم ًرا ها ًّما لفهمه
للمسيحيّة.

1
2

43:5؛ 28:7؛ 42:8؛ 46:12؛ 28:16؛ .37:18
.29 ،9:1
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املرسلون املذكورون هم
لنالحظ ببساط ٍة منطق اجل��دال في يوحنّا الثانية .إذا كان
َ

اخلاص بالتفسير .يستفيد التعبير
ّاوي
مج َّربون ،فذلك ألنّهم ال ينتمون إلى التقليد اليوحن ّ
ّ
م ّر ًة أخرى من املصطلحات التقنيّة للمدرسة اليوحنّاو ّيةo` mh. me,nwn o` me,nwn :

،Pa/j

رس َل إليهم
«ك ُّل َمن لم َيثبتَ /من َثبَ َت» ( 2يوحنّا  .)9:1وبالتاليّ ،
فإن الشيخ يدعو الـ ُم َ
أنفسهم أن يكونوا َح ِذرين :في الواقع ،إنّهم يتعاملون مع أ ُ ٍ
ناس لم يب َقوا ُمخلِصني للوحي
َ
-الذين ،بالتالي ،ال ميلكون اآلب واالبن -والذين يجب تجَ َ نُّب أعمالهم الش ّريرة .تُستَخدم

طريقة االقتباس وجتميع الصيغ النمطيّة اليوحنّاو ّية بشك ٍل كبي ٍر حتّى نهاية الرسالة.

إن تعبير الكاتب عن رغبته ،في التحيات اخلتاميّة ( 2يوحنّا  ،)13-12:1ملقابلة
ّ
ٍ
معلومات
رسل إليهم وإجراء مزي ٍد من املناقشة معهم ( 2يوحنّا 12:1ب) ال يو ِّفر لنا
الـ ُم َ

إضافيّ ًة :إنّها مج ّرد اتفاقيّ ٍة رسوليّ ٍة قدمية .فالشيخ ،كما يمُ كن للمرء أن يرى ،ال يستم ّر
أي جدا ٍل خلاّ ق .من أجل حتقيق أهدافه ،يحتاج فقط إلى أن يقتبس ،مع السلطة
في تقدمي ّ
رسل إليهم ،سلسل ًة من الصيغ اجلاهزة املأخوذة
التي تُعتبر ضمنيًّا مقبول ًة من جانب الـ ُم َ

مباشر ًة أو غير مباشرة من اإلجنيل أو من يوحنّا األولى .وبهذه الطريقةُ ،يعزِّز َوحدة
ٍ
أشخاص ال نعرف عنهم شيئًا ،سوى أنّهم ال يعرفون
دائرتهم املشتركة في مواجهة َت َدخُّ ِل

ّاوي.
احلقيقة :أي أنّهم ال ينتمون إلى التقليد اليوحن ّ
 2،2يوح ّنا الثالثة
من الناحية الشكليّة ،تتألَّف يوحنّا الثالثة بطريق ٍة غريبة ،على غرار يوحنّا الثانية .إلاّ

غايوس من أجل
نفسه
َ
أنّها خال ًفا ليوحنّا الثانية ،تُعتبر رسالة توصيةُ .يخاطب الشيخ ُ

استدعاء اإلخوة (أي أعضاء الدائرة اليوحنّاو ّية الذين غادروا ً
رسلني متج ِّولني)
أيضا ك ُم َ

إلى انتباهه .وق ِد استقبل غايوس بالفعل هؤالء الرجال فيما مضى .من خاللهمَ ،عل ِ َم

ّاوي).
الشيخ ّ
أن غايوس كان يسير في احلقيقة (أي في التقليد اليوحن ّ
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إنّه يسأله اآلن ( 3يوحنّا ،8-6:1

poih,seij

ُ « ،kalw/jي ِ
صن ًعا») أن مينحهم
حس ُن ُ

دعمه م ّر ًة أخرى؛ أي تزويدهم بالطعام وامل��أوى ،وكذلك برسائل توصيّة واإلم��دادات

كتب
وجه الشيخ هذا الطلب إلى غايوس ،فذلك ألنّه َ
الغذائيّة الالزمة ملواصلة رحلتهم .إذا َّ
َ
رفض قبول الرسالة
أن ديوتري ِفس ،الذي ُيقلِق الشيخ بسيطرته،
بالفعل إلى الكنيسة ،إلاّ ّ

رحب بهم من الكنيسة (3
وحامليها .إنّه أغلق الباب أمام إخوته وه َّدد باستبعاد ك ِّل َمن ُي ِّ
يوحنّا  .)10-9:1ث ّم ُيطلَب من غايوس أن يفعل اخلير وليس الش ّر املستشري في أولئك

الذين لم ي َروا الله أب ًداُ .ينهي الشيخ رسالته باإلشارة إلى نفسه كمرج ٍع لدميتريوس،

إن
نفسه املسؤوليّ َة عنهّ .
الذي ُيش َهد له من اجلميع ،والذي من املمكن أن يتح ّمل الشيخُ ُ

الصيغة التي يستخدمها

oi=daj o[ti h` marturi,a h`mw/n avlhqh,j evstin

« ،kai.وأنتم

اقتباس مباش ٌر من يوحنّا
أن شهادتنا صادقة» ( 3يوحنّا  )12:1هي تقريبًا
تعلمون ّ
ٌ

 35:19و.24:21

إن الرصانة الالهوتيّة للمناقشة ،التي الحظناها بالفعل في يوحنّا الثانية ،أصبحت
ّ

في يوحنّا الثالثة ُمطلقة .يعود الشيخ إلى احلقيقة؛ احلقيقة التي يجب على املرء أن َيسلُك
أيضا  2يوحنّا  ،)4:1والتي تمُ يِّز ً
فيها ( 3يوحنّا 4-3:1؛ راجع ً
أيضا أولئك الذين هم
من الله وأولئك الذين لم ي َروا الله أب ًدا ( 3يوحنّا  .)11:1تستند هذه الرؤية الواقعيّة إلى
شهادة الشيخ ،التي من املفترض أن يقبلها غايوس باعتبارها صادقة .تتلخّ ص املناقشة

في اجلدل حول السلطة ،التي تُف َهم في هذا السياق على أنّها االعتراف بسلطة التقليد

ّاوي.
اليوحن ّ

أن ما َيطلبه الشيخ في الرسالة الثانية
ّاوي ّ
هناك ٌ
رأي شائ ٌع في التفسير اليوحن ّ
هو بالضبط ما َيشكو منه في الرسالة الثالثة .إنّها في ِكال احلالتَني مسألة الضيافة،

ِّ
للمبشرين املتج ِّولني .في حني أنّه من الـ ُمعيب عدم استقبال أعضاء اجلماعة
التي تُق َّدم
رسل إليها
اليوحنّاو ّية في كنيسة ديوتري ِفسّ ،
فإن كاتب الرسائل ُيخاطب الكنيسة الـ ُم َ
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في الرسالة الثانية برفض استقبال ِّ
الالهوتي،
املبشرين الذين ال ينتمون إلى هذا التقليد
ّ
الذي يرى نفسه متح ِّد ًثا باسمه.

يجب على املرء أن يعود إلى الرسالة الثالثة لتوضيح الوضع .أ ّول نقط ٍة لفتت انتباه

إن
أي تفسي ٍر
الهوتي للصراع مع ديوتري ِفس .يقول الشيخ ّ
املفسرين هي عدم وجود ِّ
ِّ
ٍّ

إن أبسط
ديوتري ِفس هو « ،filoprwteu,wnيرغب في أن يكون أ ّوالً» ( 3يوحنّا ّ .)9:1

طريق ٍة لتفسير ذلك هي اعتبار الصعوبات شخص ّي ًة بحتة.

رسالة يوحنّا الثالثة هي وثيق ٌة مه ّم ٌة للغاية ،تتعامل مع الصعوبات املالزمة لتنظيم

إن الضيافة املق َّدمة للجماعة تمَ نح الـ ُمعطي ق ّو ًة
الكنيسة األول��ى في البيوت
اخلاصةّ .
ّ

ٍ
عقائدي
خالف
أي
ٍّ
حقيقيّة ،التي يمُ كن للمرء رؤيتَها في إمكانيّات ديوتري ِفس .ال يوجد ّ
ٍ
فإن الرجل األخير ال يهت ّم باستقبال أفرا ٍد
بني الشيخ وديوتري ِفس.
ألسباب شخصيّةّ ،

من حاشية الرجل األ ّول.

الالهوتي لرسالة يوح ّنا األولى
( )5األسلوب
ّ
َ .1من هو الله؟
حقيقي («اإلل��ه
«حقيقي» هنا يعني
إن تعبير
الله
احلقيقي» في  1يوحنّا ّ .)20:5
ّ
ّ
ّ

«أصيل» .من الالفت أنّه في اآلية التي َتلِي اآلية  1( 20يوحنّا ُ )21:5يطلَب من الق َّراء
حماية أنفسهم من األوثان ،أي من اآللهة البديلة ،من التقاليد املز َّيفة اخل ّداعة.

املرئي يعرف ك َّل شيء ( 1يوحنّا
مرئي ( 1يوحنّا  .)20 ،12:4الله غير
الله غير
ّ
ّ

اإللهي .إنّها ليست مج ّرد «اإلدراك
 :)20:3إنّها ليست معرف ًة بشر ّية ،بل هي اإلدراك
ّ
النظري» املزعوم ،الذي ُي��د ِرك ك َّل شي ٍء بطريق ٍة منفصلة .إنّه يتوافق مع ما نعتقد أنّه
ّ

ٌ
«إدراك
أي
أخالقي» ،على الرغم من أنّه مع الله ال يوجد
وعي بااللتزام .ليس لدى الله ّ
ٌ
ّ
ٌ
أخالقي.
كمال
واجب بل
ّ
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الله نور ،ال ظلمة فيه الب ّتة ( 1يوحنّا  .)1:5على اإلنسان الذي له شرك ٌة مع الله

ألاَّ يسلك في الظلمة بل في النور (راجع ً
أيضا  2كورنثس  ،)14:6وعليه أن يعمل احلقّ

( 1يوحنّا « .)10-6:1السير» يعني السير في احلياة ،املسلكيّة والسلوك .تتلخّ ص حياة

سل َ َك هو».
يسوع في الفعل املاضي ( )Aoristاملستخدم في  1يوحنّا  ...« ،6:2كما َ

الله كام ٌل أخالقيًّا ويجب أن يتوافق شعبُه معه .وبالتالي ،ال ينبغي أن يكرهوا بعضهم

بحبِّهم لإلخوة ( 1يوحنّا  .)11-9:2إذا أح ُّبوا الله ،فسوف
البعض ،بل يجب أن يتميَّزوا ُ
إن احلياة
ال ُي ِح ُّبون العالم بأفكاره وجاذبيّته للعني واملشاعر ( 1يوحنّا ّ .)17-15:2

الدنيو ّية هي حيا ٌة غير أخالقيّة وال يمُ كن أن تكون ُمل َهم ًة من الله الكامل أخالقيًّا ،وبالتالي،
املسيحي أن ينسجم مع الوعي
فإن ك َّل َمن يتَّبع نهجها يكون قاتلاً ( 1يوحنّا  .)15:3على
ّ
ّ

نهجه في حياته األرضيّة .يتح ّدث يوحنّا عن اإلنسان الذي
األخالقي الكامل لله ،وأن يتّبع َ
ّ

ٍ
طلبات في الصالة «بحسب مشيئته»
يعمل «مبشيئة الله» ( 1يوحنّا  ،)17:2وعن تقدمي
( 1يوحنّا .)14:5
مالحظتان ذات ِ
صلة:
•لقد أ ُ ِ
ألن الله أعطى وصايا
عطيَت مشيئة الله د َّق� ًة مح َّدد ًة فيما يتعلّق بالبشرّ ،
إن ارتكاب اخلطيئة هي مخالف ٌة للشريعة
( 1يوحنّا 24-21:3؛  2يوحنّا ّ .)4
(« 1 ،»avnomi,aيوحنّا  .)4:3الشريعة تتض ّمن الدقّة.

إن استجابة الصالة تأتي من الله «ألنّا
•املشيئة هي مشيئة الله
احلي .يقول يوحنّا ّ
ّ
 ...نعمل مبا ُيرضيه» ( 1يوحنّا 22:3؛ راجع ً
أيضا يوحنّا .)29:8

اإللهي واملعرفة عن الله
 .2األصل
ّ
أي ن� ٍّ
�ص آخر
َي � ِرد مصطلح «الله» ( )qeo,jفي يوحنّا األول��ى بشك ٍل متك ِّر ٍر أكثر من ّ

في العهد اجلديد ،بحيث تَظهر هذه الرسالة « =( »Theo-centricمركز ّية الله) مقارن ًة
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باإلجنيل الرابع ،الذي ُيعتبر « =( »Christo-centricمركز ّية املسيح) :تُستَخدم بعض

التسميات املرتبطة بيسوع في اإلجنيل الرابع ،لوصف الله في يوحنّا األولى.

تمُ يِّز صياغة «إدراكنا» حديث الله ( )God-talkفي يوحنّا األولى ،بحيث ترتبط معظم

النص بأخرى عن «نحن» .قبل ك ّل شيء ،تتش َّكل لغة األصول
التأكيدات عن الله في هذا
ّ

والعائلة والقرابة بشك ٍل بارز في كالم الكاتب عن حديث الله ،حيث تتداخل هذه امليّزات

باستمرا ٍر بعضها ببعضُ .يص ِّور الكاتب اجلمهور على أنّه ينتمي إلى العائلة اإللهيّة:
ٍ
بطرق
أي محبّ ٍة َمن ََحنا اآلب حتّى نُدعى أوالد الله» ( 1يوحنّا  .)1:3يؤ ِّكد الكاتب،
«أنظروا َّ
أن أصلهم من/في الله) .إنّهم ليسوا فقط
متن ّوعة أنّنا ،كأوالد الله،
متأصلون فيه (أي ّ
ِّ

«من الله» ( 1يوحنّا  ،)6 ،4:4بل هم ً
أيضا «مولودون من الله» ( 1يوحنّا 9:3؛ 7:4؛

كيسوع ِ
نفسه «مولو ٍد من الله» ( 1يوحنّا  .)1:5تجَ ِ د استعارة «ا َ
حل ْمل»
 ،)18:5متا ًما
َ
أن بذرة ( )spe,rmaالله موجود ٌة في أولئك «املولودين
جانبًا
ملموسا للغاية في التأكيد على ّ
ً

من الله» ( 1يوحنّا .)9:3

إن مفهوم قرابة املؤمنني مع الله تَنمو من خالل التناقض الكامل بني «أبناء الله»و«أبناء
ّ

صن َِّف هؤالء على أنّهم «ليسوا من الله» ( 1يوحنّا 8:3؛ )6:4
إبليس» ( 1يوحنّا  .)8:3فلقد ُ
بأن يسوع «من الله» ( 1يوحنّا  .)3:4يستلزم
متا ًما ك��األرواح الضالّة التي ال تعترف ّ

اإللهي ألوالد الله معرفتَه ( 1يوحنّا َ .)7:4من يعرف الله ُيصغي إلينا؛ و َمن ليس
األصل
ّ
اإللهي ومعرفته بالله
أن أصل اإلنسان
من الله ال ُيصغي إلينا ( 1يوحنّا  .)6:4في حني ّ
ّ

أن
يتح َّدد بصراح ٍة بقبول تعاليمنا (إ ّما تعاليم الكاتب أو تعاليم اجلماعة املثاليّة) ،ذلك ّ

الكاتب يربط هذه امليِّزات ً
أيضا مبسار العمل الصحيح ،الذي يتوقَّع دو ًما أن َيظهر جتاه
أولئك الذين ينتمون «إلينا» (كعالمات احمل ّبة بني «اإلخ��وة» 1 :يوحنّا 18-16:3؛

اإللهي في يوحنّا األولى يبدو ثابتًا ومح َّد ًدا ،إلاّ
أن ِخطاب األصل
 .)11 ،8-7:4في حني ّ
ّ

مصحوب بأنواعٍ أخرى من التصريحات التي تسمح باإلفاضة فيه.
أنّه
ٌ
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إن االنتقال من املوت إلى احلياة ،الذي ُيق ِّدمه الكاتب كتقلي ٍد مشترك ،ينطوي على فكر ٍة
ّ

أق ّل حتدي ًدا لل ُهو ّية من فكرة الوالدة اإللهيّة« :قد َعلِمنا أنّا انتقلنا من املوت إلى احلياة ألنّا

ن ُِح ّب اإلخوة» ( 1يوحنّا  .)14:3يتص ّور الكاتب ً
أيضا حت ُّولاً مستقبليًّا «لنا» ،يستلزم

استيعا ًبا لله« :نحن اآلن أوالد الله ولم يتبينّ بعد ماذا سنكون ،غير أنّا نعلم أنّه إذا ظه َر
اإللهي
نكون نحن أمثالُه ألنّا سنُعاينُه كما هو» ( 1يوحنّا  .)2:3ك ُّل هذا يؤ ّكد أن األصل
ّ

فإن مستقبل
لإلنسان يتح َّدد من خالل القرار الذي يتّخذه بني اإلميان أو عدمه .وهكذاّ ،

الفرد يعتمد -وحتدي ًدا بلوغه اخلالص -على العضو ّية في املجموعة الصحيحة .التعريف
الذاتي لِـ «النحن» ،كذر ّي ٍة لله ،يعمل بنفس الطريقة .إنّه ُيش ِّدد في ٍ
وقت واح ٍد
ّاوي
اليوحن ّ
ّ

نجز» املـُالزم في هذه احلالة ،ألنّه
على أهميّة الفرد في املجموعة الصحيحة واجلانب «املـ ُ َ
يستلزم َت َوقُّع السلوك الصحيح جتاه أعضا َء آخرين في املجموعة .ك ُّل هذا يدعم امليل

أن جميع أعضاء «جماعات اإلميان» كانوا منشغلني دو ًما باملسائل
القوي إلى افتراض ّ
ّ

العملي.
املتعلِّقة بالعقيدة الصحيحة والتطبيق
ّ
واألخالقي
العقائدي
 .3ال ُبعدان
ّ
ّ

على غرار ك ّل الرسائل األخرى ،تُش ِّدد رسائل يوحنّا ً
أيضا على العالقة بني اإلميان
أخالقي.
عقائدي ،والثاني
والعمل .ش َّددت يوحنّا األولى على خطئَني رئيسيَّني :األ ّول
ّ
ّ

بأن يسوع هو
•من الناحية العقائد ّية ،يهت ّم الكاتب بإظهار اإلميان الصحيح ل ُق َّرائه ّ
ابن الله اآلتي في اجلسد.

•من الناحية األخالقيّة ،إنّه يرغب في أن ُي ِح َّب بعضهم ً
بعضا.

إنّه يجمع بني هذين التأكي َدين و َيصفهما كوصيّ ٍة واحدة« :وهذه هي وصيّته :أن نؤمن

باسم ابنه يسوع املسيح وأن ُي ِح َّب بعضنا ً
بعضا على حسب الوصيّة التي أعطانا» (1
يوحنّا .)23:3
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ّ
احلق واحمل ّبة.
قد نختصر املواضيع الرئيسيّة ليوحنّا األولى بتعبي َرين أساسيَّني هما:

اخلاصة ِبـ «احلقّ »  28م ّر ًة في الرسائل اليوحنّاو ّية ،بينما
تَظهر أشكال الكلمة اليونانيّة
َّ

تَظهر الكلمات املتعلِّقة ِبـ «احملبّة»  62م ّرةًَ .يشمل مفهوم «احلقّ » في يوحنّا األولى على

ك� ٍّل من العقيدة واألخ�لاقُ .يشير «احل� ّ
�ق» إلى إجنيل يسوع املسيح ،ال��ذي ُيعطي
احلياة ألولئك الذين َيتَلَّقونه ( 1يوحنّا 20-19:3؛  2يوحنّا 3-1:1؛  3يوحنّا .)8:1

َيشمل «احلقّ » ً
واضح في العبارة
أيضا على املعايير األخالق ّية التي وضعها الله .هذا
ٌ

املـُدهشة «يعمل احلقّ » ،التي تَظهر في يوحنّا  21:3و 1يوحنّا  .6:1ليس «احلقّ » مج ّرد

أم� ٍر َيعرفه اإلنسان أو يؤمن ب��ه؛ إ ّن��ه أم� ٌر يعمله اإلن�س��ان .فإنّنا ،وم��ن خ�لال محبّتنا
لبعضنا البعض ،نضع «احلقّ » موضع التنفيذ .إ ّنه الطاعة للمعايير األخالق ّية اإلله ّية.
تَظهر هذه العالقة بني اإلميان والعمل مج َّد ًدا في  1يوحنّا  .18-7:4وبذلك يمُ كننا رس َم

تد ُّرج التفكير خطو ًة بخطوة:

•اخلطوة األولى :الله محبّة.
مت الكشف عن محبّة الله من خالل إرسال ابنه للموت َكفَّار ًة
•اخلطوة الثانية :لقد ّ
عن خطايانا.

�أن يسوع هو اب��ن الله،
•اخلطوة الثالثةَ :يثبت الله في أولئك الذين يعترفون ب� ّ
بعضا .أ ّما أولئك الذين ال ُي ِح ُّبون بعضهم ً
و ُيح ُّبون بعضهم ً
بعضا ،فإنّهم ُيظ ِهرون

أنّهم ال َيعرفون الله.

احلقيقي
املجاهرة باإلميان واحملبّة متشابكان ال ينفصالن .ال يمُ كن أن يوجد اإلميان
ّ
والعمل الصحيح مبعز ٍل عن بعضهما البعض .على اإلنسان أن ميلك االثنني م ًعا ،وإلاّ
املتجسد واحملبّة املتبادلة
إن ال َوحدة التي ال غنى عنها في اإلميان
فإنّه ال ميلك أ ًّيا منهماّ .
ِّ

ٍ
أساسا فري ًدا من أساسات
املجانيّة ،يجعل من يوحنّا األولى
كجواب على قبولنا عطيّة الله ّ
ً

الهوت العهد اجلديد.
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ُيش ِّدد يوحنّا ً
أيضا على ضرورة الطاعة في  1يوحنّا  .6-3:2يمُ كننا أن نتأ ّكد من أنّنا
نعرف يسوع املسيح ،شفي َعنا عند اآلب وال َكفَّارة عن خطايانا ( 1يوحنّا  ،)2-1:2فقط
إذا أ َ َطعنا وصاياه؛ إذا لم ن ُِط ْع وصاياه ،فنحن كاذبون إذا ا َّد َعينا أنّنا نعرفه؛ إذا قلنا إنّنا

ثابتون فيه ،فعندئ ٍذ يجب أن نسلك كما سلك هو؛ كما يؤ ِّكد يوحنّا م ّر ًة أخرى في  1يوحنّا

فإن محبّتنا لله تُصبح كامل ًة عندما نُطي ُعه .بطريق ٍة مماثلة ،ت ِ
َصف يوحنّا األولى
ّ ،5-1:5
أن الله نور ،فهذا ُيحتِّم علينا أن
الطاعة بأنّها «السلوك في النور» ( 1يوحنّا  .)7-5:1مبا ّ
سلَكنا في النور ،فستكون لنا ،حينذاك ،شرك ٌة مع بعضنا
نحيا بتناغ ٍم تا ٍّم مع طبيعته .إذا َ

الدجالني
البعض ،بدلاً من االنشقاق الناجت عن االنفصاليّنيّ .
إن نتيجة تص ُّرفات املـُسحاء َّ

جتسد يسوع ،والذين ُينكرون ً
الذين ُينكرون معنى
أيضا تعاليمه األرضيّة ،كانت متزيقَ
ُّ
الشركة.

إن تشديد يوحنّا على اإلمي��ان املعبَّر عنه في العمل يجعله ُيعالج مشكلة اخلطيئة،
ّ

أن تصريحا ِته غير ُمنسجمة أو متناقضة .تَظهر تعاليمه عن اخلطيئة بشك ٍل
لكن يبدو ّ

أساسي في ثالثة مقاطع 1 :يوحنّا 10-6:1؛ 9-4:3؛  .18-16:5فمن جهة ،تُص ِّرح
ٍّ

أن ليس فينا خطيئ ٌة فإنمّ ا ن ِ
ُض ُّل أنفسنا وليس احلقّ فينا».
«إن قلناْ :
 1يوحنّا  8:1أنّه ْ
أن كاتب الرسالة َين ُقض بش ّد ٍة أح��د أخطاء خصومه ،الذين ا ّد َع��وا أنّهم حقَّقوا
لربمّ ا ّ

الكمال
الروحي وكانوا بال خطيئة .بينما في  1يوحنّا  ،9:1فإنّه ُيق ِّدم «االعتراف» كعالجٍ
ّ

خلطايانا .عندما نُدرك خطايانا ونعترف بها لله ،فهو يغفرها لنا و ُين ِّقينا .وفي  1يوحنّا

ُ ،10:1يك ِّرر الكاتب ما ورد في  1يوحنّا  .8:1من ناحي ٍة أخرىُ ،يص ِّرح الكاتب بتشدي ٍد

أن املسيحيّني ال يستطيعون أن َيخطأوا .إنّه ال يقول فقط إنّهم يجب ألاّ َيخطأوا؛ هم في
ّ
أن يسوع ،الذي لم
الواقع ال يستطيعون أن َيخطأوا .ففي  1يوحنّا  ،5:3يؤ ِّكد الكاتب ّ
أن «ك َّل َمن
قضي على اخلطيئةُ .يستنتج من هذه احلقيقة ّ
يكن فيه خطيئة ،قد َظ َه َر ليَ
َ
يثبت فيه فإنّه ال َيخطأ وك ّل َمن َخ ِط َئ لم َي َر ُه ولم َيعرفْه» ( 1يوحنّا  .)6:3حتّى إنّه يقول
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أن يتغاف َل يوحنّا
أن « َمن يعمل اخلطيئة فهو من إبليس» .هل من املمكن ّ
في  1يوحنّا ّ 8:3

في الفصلَني التاليَني (أي الرابع واخلامس) من الرسالة ع ّما كتبَه عن االعتراف بحقيقة
اخلطيئة؟ َيظهر هذا التناقض الواضح في  1يوحنّا َ .18-16:5ي ُحثُّ يوحنّا ق َّراءه على

الصالة من أجل إخوتهم من املسيحيّني الذين َيخطأون حتّى َي َهبَهم الله احلياة ،ث ّم بعد

أن ك ّل مولو ٍد من الله ال َيخطأ».
ذلك يقول« :نَعلَم ّ
ٌ
حلول مختلف ٌة لهذا التناقض:
لقد ُق ِّد َمت

أن يوح ّنا ُيعادل اخلطيئة بعدم احمل ّبة.
إن أحد احللول املمكنة هو أن نفهم ّ
• ّ
إن أولئك الذين ُي��ولَ��دون من الله ال َيخطأون ،فإنّه يقول بطريق ٍة
فعندما يقول ّ

إن أتباع املسيح يجب أن ُي ِح ُّبوا اآلخرين .إذا كان هذا هو معناه ،فهو ال
أخرى ّ
أن املؤمنني ميكن أن يكونوا خالني متا ًما من ك ّل خطيئة.
يعتقد بواقعيّ ٍة ّ

الع َرض َّية
أن يوحنّا يعترف ّ
•التفسير اآلخر لهذا التناقض هو ّ
بأن أعمال اخلطيئة َ
هي ممكن ٌة للمسيح ّيني ،لكن أن تُصبح أعمال اخلطيئة تلك عاد ًة مألوفة ،فهذا غير

ممكن .يستند هذا التفسير على صيغة املضارع للفعل «ال َيخطأ»،a`marta,nein ،
في  1يوحنّا  9:3و .18:5تقترح هذه الفرضيّة أن تكون ترجمة العبارة كالتالي:
«ال تستم ّر في اخلطيئة».

ممكن هو النظر إلى هذا التناقض على أنّه يتض َّمن املثال ّية والواقع ّية.
•ح ٌّل آخر
ٌ
في  1يوحنّا  ،1:2يقول يوحنّا« :إنّي أكتب إليكم بهذه لئلاَّ تَخطأوا»َ .يكشف هذا
أن يوحنّا يعرف أنّهم يفعلون في الواقع اخلطيئة ،لكنّه ُيعبِّر عن رغبته
التصريح ّ

بأن اخلطيئة مستحيل ٌة بالنسبة
في أن يكونوا متح ِّررين من اخلطيئة .إنّه ال يقول ّ

إن املولودين من الله ال
إلى املسيحيّني ،لكنّها ال تتّفق مع َمن هم .عندما يقول ّ
بأن اخلطيئة تتعارض مع ُهو ّيتهم .إذا َف ِهموا ح ًقّا َمن هم
َيخطأون ،فهو ُيذ ِّكرهم ّ

ٍ
مكان في حياتهم.
أي
في املسيح وعاشوا تلك ال ُهو ّية باستمرار ،فلن يكون للخطيئة ُّ

مدخل إلى الكتابات اليوح ّناو ّية

142

لكنّه يبدو أنّه ُيدرك ً
أن املسيحيّني َيفشلون في القيام بذلك باستمرار؛ لذلك،
أيضا ّ

ٍ
نسون ُهو ّيتهم في املسيح ويستسلمون
فهو ُيق ِّدم االعتراف كر ٍّد
مناسب عندما َي َ
للتجربة.

إن التناقض الذي تُق ِّدمه لنا يوحنّا األولى هو إلى ح ٍّد ما مفارقة احلياة املسيحيّة .إنّه
ّ

لمَ ِن املهم أن نُحافظ على ك ٍّل من مثاليّة احلياة املـُعاشة أصلاً في حضور الله والتوكيد على

أن اخلطايا التي نرتكبها ليست ممُ يت ًة لتلك احلياة».
ّ
 .4اختبارات احلياة واختبارات الشركة

ضمن نطاق العلم احلديث ،تط ّورت رؤيتان متميِّزتان و ُمتباينتان حول رسالة يوحنّا

األول��ى .لقد نشأتا نتيجة ت �ص � ُّو ٍ
رات مختلف ٍة لهدف الرسالة .إنّهما اختبارات احلياة
احلياتي).
(اخلالص) واختبارات الشركة (التطبيق
ّ
 1,4اختبارات احلياة
 1،1،4نظر ٌة عا ّمة
العلميَ .يكمن
إن فكرة اختبارات احلياة ،األقدم بني املوق َفني ،حتظى بأغلبيّة الدعم
ّ
ّ

أساس هذه الفكرة بالنظر إلى هدف التصريح في  1يوحنّا  13:5في حتديد الرسالة
اجلامعة وتفسير املقاطع الصعبة .وف ًقا لهذا الرأي ،كان هدف يوحنّا من كتابة رسالته
هو تشجيع ق َّرائه ،الذين كانوا من املؤمنني ،وطمأنة أنفسهم جلهة خالصهم ،والتأكيد
على
صحة إميانهم من خالل اختبارات احلياة الروحيّة .تَشمل هذه االختبارات االتّفاقَ
ّ

�وع ملعايير املسلكيّة ،أي ،محبّة اإلخ��وة والعيش
العقائدي مع تعليم الرسل واخل�ض� َ
ّ
باستقامة.

(سوتيريولوجي)،
خالصي
مصطلح
تُش ِّكل احلياة األبد ّية ،التي تُف َهم على أنّها
ٌ
ّ
ّ
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املسيحي الذي َيظهر كموضوعٍ مسيط ٍر في جميع أنحاء
موضوع الرسالة ،مع اليقني
ّ
العملُ .يش ِّكل اخلالص موضوع مق ّدمة الرسالة في تركيزه على «كلمة احلياة» واإلعالن

ألن احلياة األبد ّية هي موضوع الرسالة
الرسولي «للحياة األبد ّية» ( .)2-1:1نظ ًرا ّ
ّ
ٍ
اختبارات ،يمُ كن ألفراد اجلماعة املؤمنة ،من خاللها،
فإن الرسالة تُط ِّور ثالثة
الرئيسيّ ،
ّ

َ
إدراك أنّهم ميتلكون بالفعل تلك احلياة .هذه االختبارات الثالثة للحياة املسيحيّة هي:
اإلمي��ان (احلقيقة) ،ال ِب ّر (الطاعة) واحمل ّبة .تُشير هذه إلى ما إذا كان اإلنسان ميلك
ٍ
إعالن لإلميان.
احلياة األبد ّية ،وبالتالي فهو يحيا في شرك ٍة مع الله أو ال ،وهو مج ّرد

أن هناك عالق ًة بني امتالك
َيضمن
املسيحي نتيجة اجتياز هذه االختبارات اخلالص ،ذلك ّ
ّ

احلياة وإنتاج الثمار كدلي ٍل على احلياة األبد ّية .كما يمُ كن استخدام الثمار إ ّما للكشف عن

غياب احلياة األبد ّية لدى الفرد أو لتأكيد وجود تلك احلياة.

يستخدم يوحنّا «احلياة األب��د ّي��ة» ،و«الشركة» ،و«معرفة الله» ،و«الثبات» بشك ٍل

ٍ
سوتيريولوجي ،على الرغم
مصطلح
املسيحي .احلياة األبد ّية هي
مترادف عند وصف
ٌ
ّ
ّ
أن نوعيّة احلياة ال تت ّم إزالتها متا ًما من معناها .يجب أن تُف َهم «الشركة»،koinwni,a ،
من ّ

صا».
خالصيًّا بحيث تُعادل عبارة «أن تكون في شركة» احليا َة األبد ّية أو «أن تكون ُمخل َّ ً

«الشركة» تعني املشاركة والشراكة في االمتالك املشترك للحياة األبد ّية ،وهي ليست
ٍ
عالقات كما يتوقَّع املرء في العائلة .تُشير «معرفة الله» ً
أيضا إلى امتالك
مشارك ًة أو

ّاوي
احلياة األبد ّية (اخلالص) ،على أساس يوحنّا َ .17يعكس مفهوم «الثبات» اليوحن ّ

البولسي مبعنى الثبات «في املسيح».
املفهوم
ّ

اختبارات للحياة الروحيّة .لم تت ّم كتابة
لذلك ،حتّى تأكيدات  1يوحنّا  10-1:5هي
ٌ

ٍ
أن هدفها يرتبط بهدف
بهدف
يوحنّا األولى
إجنيلي كما كان احلال مع اإلجنيل الرابع .إلاّ ّ
ٍّ
اإلجنيل الرابع ،ال��ذي ُكتِ َب من أجل تشجيع الق َّراء وحثِّهم على امتالك احلياة األبد ّية
أن لهم حيا ًة أبد ّية.
أن يوحنّا األولى ُكتِبَت من أجل أن يعرف الق َّراء ّ
(اخلالص) ،في حني ّ
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تَظهر عالقة اإلجنيل الرابع ويوحنّا األول��ى من خالل األسلوب املماثل الذي أعلن فيه

فإن 1
أن يوحنّا  31:20يؤ ِّكد رسالة اإلجنيلّ ،
يوحنّا عن هدفه عند نهاية ك ّل عمل .مبا ّ
إن هذه اآلية األخيرة حَتكم رسالة الرسالة بأكملها،
يوحنّا  13:5يؤ ِّكد احلقيق َة ذاتَها ،إذ ّ

وليس فقط رسالة الفقرة السابقة .تُعتبر إعالنات الهدف األخرى في يوحنّا األولى تابع ًة

األساسي املتمثِّل في تقدمي تأكي ٍد للخالص .وهكذا ،يجب فهم  1يوحنّا 4-3:1
للهدف
ّ

ٍ
كإشارات لتأكيد اخلالص .يجب أن ُي َ
نظر إلى إعالنات الهدف هذه في ضوء الهدف
و1:2

(السوتيريولوجي) الشامل.
اخلالصي
ّ
ّ
 2،1،4الدفاع عن الفكرة

احلجة الرئيسيّة املستخدمة لدعم فكرة «اختبارات احلياة» هي العالقة امللحوظة
إن
ّ
ّ

تصريح شام ٌل لهدف
أن يوحنّا  31:20هو
بني يوحنّا  31:20و 1يوحنّا  .13:5فكما ّ
ٌ

اإلجنيل ،كذلك تَخدم  1يوحنّا  13:5دو ًرا مواز ًيا في الرسالة .لقد ط َّور ك ٌّل من  Brownو

حج َجهم حول العالقة املتوازية بني يوحنّا  31:20و 1يوحنّا 13:5
 Cameronوَ Feuillet

أن يوحنّا األولى ُكتِبَت بعد اإلجنيل .لقد أشاروا إلى أوجه التشابه بني املق ِّدمتَني،
بافتراض ّ

باإلضافة إلى املفردات الرئيسيّة والقواعد .بينما ال يرى آخرون ،الذين يحملون فكرة
«اختبارات احلياة» ،من ًطا متواز ًيا بني اإلجنيل الرابع ويوحنّا األولى ،وهكذا ال تُستَخدم

أن
هذه
احلجة للدفاع عن عالقة  1يوحنّا  13:5ببقيّة الرسالة .تُص ِّرح  1يوحنّا ّ 13:5
ّ
كتب الرسالة بهدف أن يعرف ُق َّراءه وأن تكون لهم حيا ٌة أبد ّية .تُشير عبارة «هذه
يوحنّا َ

األشياء» ( )Tau/taإ ّما إلى اآليات السابقة ( 1يوحنّا  )12-11:5أو إلى الرسالة كك ّل.
ِوف ًقا الختبارات احلياة ،ت ِّ
ُلخص  tau/taالرسالة بأكملها.

دفاع آخر عن اختبارات احلياة من استخدام تعبير «احلياة األبد ّية» في املق ّدمة
يأتي
ٌ

بحجة هذا النمط في فكر يوحنّاُ ،يشير
مما يشير إلى أنّها موضوع الرسالة.
ّ
واخلامتةّ ،
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 Bogaertإلى تضم ٍ
ني آخر يمُ يِّز القسم األ ّول من الرسالة ،وال��ذي ُيخاطب فيه املعلِّمني
إن استخدام يوحنّا للفعل «ي�ع��رف» هو لتأكيد اخل�لاص أكثر من
الكذبة وتعاليمهمّ .
احلفاظ على الشركةُ .يطلعنا هذا على معنى املصطلحات األخرى املتعلِّقة باحلياة األبد ّية

والضمانة.

إن اله��وت يوحنّا ُي��ر ِّك��ز على القضايا السوتيريولوجيّة أكثر من التقديس.
ُيقال ّ

وبالتالي ،يجب فهم املصطلحات األساسيّة ،مبا في ذلك  ،koinwni,aسوتيريولوجيًّا .يرى

أن هناك أهدا ًفا كثيرة جرى العمل عليها في الرسالة .ولكن ،كما لوحظ
بعض
املفسرين ّ
ِّ
فإن غالبيّة الذين ُيش ِّددون على فكرة اختبارات احلياة
ساب ًقا في وصف هذا املوقفّ ،

أن  1يوحنّا  13:5تُشير إلى الهدف الشامل للرسالة .فعلى الرغم من كون
َيعتبرون ّ
ا ُ
جل َمل ال َه َدفيّة

(clauses

 )i[naفي  1يوحنّا  4-3:1وُ 1:2مع َّرف ًة على أنّها تصريحات

هدف ،إلاّ أنّها تُعتبر ثانو ّي ًة أو تابع ًة لتصريح الهدف في  1يوحنّا  .13:5وعلى الرغم

أن الشركة والفرح ُمع َّرفان على أنّهما هدفان من أه��داف كتابة يوحنّا ،إلاّ أنّهما ال
من ّ
إن جملة الهدف
ُيسيطران على تفسير بقيّة الرسالة ،لكنّهما مرتبطان برسالة املق ّدمةّ .

في  1يوحنّا  1:2تنطبق على السياق املباشر لِـ  1يوحنّا  10-5:1وتتناول مسألة كيفيّة

مت كشفها من خالل السير في النور.
تعامل املؤمن مع اخلطيئة في حياته ،والتي ّ
احلياتي)
 2،4اختبارات الشركة (أو التطبيق
ّ
 1،2،4نظر ٌة عا ّمة

كتب الرسالة لتشجيع املؤمنني على احلفاظ على الشركة
ِوف ًقا لهذه النظرةّ ،
فإن يوحنّا َ

مع الله ولتأكيد هذه الشركة من خالل اختبارات الشركة الروحيّة .فلقد ُكتِبَت للمؤمنني

الذين كانت عالقاتهم مع الله موض َع تساؤ ٍل من ِقبَل معلِّمني كذبة ،الذين طالبوا بعالق ٍة

خاص ٍة مع الله ،وقد أ َّثروا على املؤمنني الذين أصبحوا ُيش ِّككون في معتقداتهم اإلميانيّة.
ّ
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لقد نشأ هدف الرسالة من املق ّدمة ،وحتدي ًدا من هدف يوحنّا املـُعلَن في  1يوحنّا .3:1

إن
كتب ليُعزِّز الشركة أ ُ ُفقيًّا بني املؤمنني إضاف ًة إلى تعزيزها عمود ًّيا بينهم وبني اللهّ .
إنّه َ
تصريح الهدف هذا ،املعبَّر عنه من خالل اجلملة ال َه َدفيّة ( )i[na clauseفي  1يوحنّا ،3:1
أن  1يوحنّا  3:1تُعبِّر عن الهدف الشامل
َيحكم رسالة الرسالة .يؤ ّكد ّ Zane C. Hodges

إن تصريحات الهدف األخرى في  4:1و 1:2و 13:5هي ثانو ّي ٌة إذا ما نظرنا
للرسالةّ .
إلى الهدف الشامل للرسالة الذي ُيش ِّدد على تعزيز الشركة بني املؤمنني أنفسهم وبينهم

وبني الله اآلب.

َي ِرد املوضوع املسيطر على الشركة في تصريح الهدف في  1يوحنّا  .3:1على الرغم

�إن الشركة ،وليست احلياة األب��د ّي��ة ،هي موضوع
من أنّها ليست موضوع املق ّدمة ،ف� ّ
إن االختبارات ال��واردة في
الرسالة ،ال��ذي سيُنا َقش في أقسا َم مختلف ٍة من الرسالةّ .
الرسالة تمُ ِّكن ال ُق َّراء ،املفهومني على أنّهم «مؤمنون» ،من إدراك ما إذا كانوا في شرك ٍة مع

الله مبعنى ال َوحدة ،أكثر من كونهم أبناءه.

ال تُعطى االختبارات للحصول على احلياة األبد ّية واالندماج في عائلة الله فحسب،

بل ،واأله� ّم من ذلك ،أنّها تُعطى لك ّل َمن ُيطبِّق تلك احلياة في شركة عائلة الله .ف ِوف ًقا

فإن التطبيق ال ُيؤ ِّدي إلى معرفة الله مبعنى توفير املعرفة ،بل مبعنى
لهذه االختباراتّ ،
إن فشل
َنجم عن كشف الله
الذاتي بنا ًء على طاعة املؤمن لوصاياهّ .
املعرفة املتزايدة التي ت ُ
ّ

االختبارات ال ُيشير أب ًدا إلى غياب اخلالص ،بل إلى غياب الشركة ،التي يجب استعادتُها.
ُخصص
ِوف ًقا لهذا الفكر ،يمُ يِّز يوحنّا بني املؤمنني الناضجني وأولئك غير الناضجني .ت ِّ

االختبارات املق َّدمة من يوحنّا تلك املجاالت التي يجب أن ُيجيب عنها املؤمن كما ينبغي

إن فشل السير في النور ي��ؤ ِّدي إلى
للحصول على الشركة مع الله .على سبيل املثالّ ،
خروجا من «العائلة» .ك ُّل أولئك الذين
كسر الشركة بني املؤمن والله اآلب ،ولكنّه ليس
ً
َف ِشلوا في اتّباع النمط املق َّدم من اجلماعة الرسوليّة هم غير ناضجني ،على الرغم من أنّهم

ُمخلَّصون.
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ويتمسكون
وه�ك��ذا ،ف��إنّ ال��ذي��ن يسيرون ف��ي ال�ن��ور ،و ُيطيعون وص��اي��ا ال�ل��ه،
َّ

ً
إن الشركة
بالعقيدة الصحيحة ،و ُيح ُّبون بعضهم
بعضا ،هم املؤمنون الناضجونّ .

إن هدف يوحنّا يكمن في تعزيز
موجه ًة إ ّما لله أو للمؤمننيّ .
التي َ
كتب عنها يوحنّا كانت َّ

ٍ
مفردات َكـ «الشركة» ،و«الثبات» ،و«احلياة األبد ّية»،
إن
الشركة مع ك ٍّل من الله والرسلّ .
ً
ارتباطا وثي ًقا ببعضها البعض ،على الرغم من أنّها تُف َهم على
و«معرفة الله» هي مرتبط ٌة
أنّها ت ِ
َص ُ
ف جوانب عالقة املؤمن باآلب داخل عائلته .إنّها تُط ِّور العقيدة اليوحنّاو ّية املتعلِّقة

الطبيعي كتعبي ٍر عن العالقة
بالتقديس بدلاً من التج ُّدد .يجب أن تُف َهم الشركة مبعناها
ّ

أو املشاركة بدلاً من كونها مج ّرد حياز ِة ملكيّة مشتركة .يجب أن ُيف َهم الثبات باملعنى

ّاوي
البولسي بالسير في ال��روح ب�دلاً من السير في املسيحَ .يدعم االستخدام اليوحن ّ
ّ
للثبات هذه الفكرة في يوحنّا  ،15وال��ذي ال يجب فهمه سوتيريولوجيًّا .تُشير احلياة
األبد ّية إلى نوعيّة احلياة ،كما في يوحنّا  ،10:10بدلاً من اخلالص .معرفة الله ال تُعادل

صا ،ولكنّها نتيج ُة السير معه في الشركة.
كون اإلنسان ُمخل َّ ً

يت ّم حتديد العالقة بني اإلجنيل الرابع ويوحنّا األولى من خالل اختبارات الشركة .إلاّ

إن مق ّدمة يوحنّا
أن هذه العالقة تَظهر في املق ِّدمتَني بدلاً من اخلامتتَني .على سبيل املثالّ ،
ّ

األول��ى ( )4-1:1تتوافق مع اآلي��ات الثمانية عشر من مق ّدمة اإلجنيل الرابع واآلي��ات
أن يوحنّا األولى
الثالث األولى من مق ّدمة الرؤيا .وعلى الرغم من ارتباطها باإلجنيل ،إلاّ ّ

لها هدفها املستق ّل .تُط ِّور يوحنّا األولى مفهوم اختبار املؤمن للحياة األبد ّية عن طريق
الشركة مع املؤمنني اآلخرين ومع اآلب ،بينما ُير ِّكز اإلجنيل على َكسب احلياة األبد ّية.

ٍ
كشرط
مت تقدميه ومناقشته
أ ّما ضمان اخلالص فهو
جانب داع ٌم لهدف الرسالة .لقد ّ
ٌ
أساسي للتن ُّعم بالشركة كأحد األعضاء في بيت الله .ضمان اخلالص هو نتيج ُة احلفاظ
ٍّ
على الشركة مع الله اآلب.
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 2،2،4الدفاع عن الفكرة
أن
ِوف ًقا لهذه النظرة ،ق� َّدم يوحنّا موضوعه في بداية عمله وليس في نهايته .مبا ّ
ٍ
فإن يوحنّا ص َّرح بطريق ٍة منطقيّ ٍة
الرسالة ُكتِبَت لتُقرأ
بصوت عا ٍل جلمهور االستماعّ ،
بهدفه في بداية الكتابة .فلكي يت ّم التواصل بني الكاتب وال ُق َّراء ،يجب أن يفهم القارئ منذ
فإن ما
البداية ما يتح ّدث عنه الكاتب .إذا َف ِش َل الكاتب في تقدمي موضوعه بطريق ٍة ماّ ،
بأي موضوعٍ على وجه اخلصوص .وبالتالي يت ّم إحباط
سيقوله الح ًقا لن يكون متعل ِّ ًقا ّ

أن القارئ اليَ ِقظ واملـُد ِرك سيبحث عن املوضوع في بداية الكتاب.
هدف الرسالة ،ذلك ّ

أن قواعد اجلملة
أن  1يوحنّا  13:5حتتوي على تصريح الهدف ،إلاّ ّ
على الرغم من ّ

إن استخدام يوحنّا للفعل =( gra,fw
تَنسبها إلى السياق املباشر بدلاً من الرسالة كك ّلّ .

الشخصي للكاتب) في يوحنّا األولى ِّ
يوضح
يكتب) مع  =( o[tiالتي عاد ًة ما تُق ِّدم الرأي
ّ
ٍ
ٍ
ثانوي ،خاض ٍع لتصريح الهدف في  1يوحنّا
لهدف
إعالن
أن  1يوحنّا  13:5عبار ٌة عن
ّ
ّ
كتب من أجل طمأنة ُق َّرائه أنّه ،وعلى
 .3:1تعتمد الشركة على اخلالصّ .
إن يوحنّا قد َ
حصلون ح ًقّا على احلياة األبد ّية .فعلى
مما قاله أعداء املسيحّ ،
فإن املؤمنني سيَ َ
الرغم ّ

�دي ،إلاّ أ ّن��ه ،في
الرغم من ّ
أن سوء فهم املؤمن لهذه احلقائق ال يؤ ِّثر على مصيره األب� ّ
املقابل ،يؤ ِّثر على حياته األرضيّة.
باإلضافة إلى ذلك ،فبدون تعزية معرفة اخلالص ،ال يمُ كن للمؤمن الدخول في سالم

أن فكرة «اختبارات الشركة» ال تمَ نع رؤية
الله ،أي ،الشركة .وبالتالي ،جتدر اإلشارة إلى ّ
التركيز في القسم األخير من الرسالة على ضمان احلياة األبد ّية .ولكن ،يجب أن ُي َ
نظر

إليها على أنّها فئ ٌة فرعيّ ٌة ملوضوع الشركة األوسع نطا ًقا .يجب أن يتأ ّكد اإلنسان من

خالصه من أجل التن ُّعم بالشركة مع الله ،وهكذا يختتم يوحنّا رسالته بالتركيز على ذلك
صا شاملاً لرسالة اإلجنيل الرابع،
املوضوع .في هذا اإلطار ،ال ُيش ِّكل يوحنّا ُ 31:20ملخَّ ً

إذ إنّه ُيشير إلى آيات يسوع بعد قيامته ،وليس إلى الكتاب كك ّل .قيامة يسوع بدلاً من

اخلالص هي املرجع.
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 3،4خالصة النظر َتني :احلياة األبد ّية أم الشركة؟
أسلوب حيا ٍة معينَّ يتوافق مع احلياة األبد ّية ،ال ُيعبِّر فقط عن
تُناقش يوحنّا األولى
َ

موضوع
صحيح متا ًما .ليست الشركة
وجهة نظر «اختبارات احلياة» بشك ٍل جيّد ،لكنّه
َ
ٌ
فإن
مق ّدمة الرسالة ،بل اإلعالن
الرسولي «لكلمة احلياة» و«احلياة األبد ّية» .وبالتاليّ ،
ّ

من املشروع اعتبا َر هذا موضوع الرسالة بدلاً من الشركة ،التي َت ِر ُد في فقر ِة هدف بدلاً

إن الكاتب ُيق ِّدم موضوع احلياة األبد ّية في
من موضوع فعل (مفعول به) .يمُ كن القول ّ

املق ّدمة جنبًا إلى ٍ
جنب مع موضوع الشركة.

خامتة
تمُ ثِّل رسائل يوحنّا الثالث ع��د ًدا من املشكالت الصعبة للغاية فيما يتعلّق بتأليفها
وخلفيّتها التاريخيّة .تت ّم كتابة العديد من املقاطع الغامضة والتي َيصعب ترجمتُها
�إن لديها ً
أيضا ر ًؤى مه ّم ًة لتقدميها فيما يتعلّق بطبيعة الله،
وتفسي ُرها؛ ومع ذل��ك ،ف� ّ
اإللهي.
للحب
جسد ٍة
ومعنى
التجسد ،وأهميّة وصعوبة اجلماعة املسيحيّة كشاهد ٍة و ُم ِّ
ّ
ُّ
ّ

أن احلياة املسيحيّة يجب أن حُت ِّقق توازنًا بني
هذه الرسائل القصيرة ولكن العميقة ،تؤ ِّكد ّ

ألي
احلقّ واحملبّة .دون التقليل من أهميّة احلقّ  ،تُصبح احملبّة
ً
تسامحا مج ّر ًدا ونسبيًّا ّ
حرجا من اال ّدع��اء بوجود احلقيقة املطلقة
شيء وك ِّل شيء .كاتب هذه الرسائل ليس ُم ً

واملطالبة بإطاعتها .ال تعني احملبّة اجللوس مكتوفي األيدي بينما يستم ّر اآلخرون في
الروحي واخلطيئة .فاحملبّة قائم ٌة على احلقّ  ،وهي تتطلّب مشارك َة هذا احلق مع
اخلطأ
ّ

اآلخرين .احلقيقة دون محبّ ٍة هي ً
أيضا خطيرة .اختالل التوازن هذا ميكن أن يؤ ِّدي إلى
الذاتي واالنقسام .اإلخالص للحقيقة يجب أن ُيضبَط دو ًما من خالل
ضيق األُ ُفق ،والبِ ِّر
ّ

ٍ
إخالص متسا ٍو للمحبّة .احلقيقة ُتصبح فعلاً حقيق ًة فقط عندما ُيع َّبر عنها في احمل ّبة.
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مق ّدمة
كانت الرؤيا حرك ًة اجتماعيّ ًة َنت ََجت عن أزم ٍة اجتماعيّة .قد تكون هذه األزمة تط ّورت

بإحدى الطريقتَني التاليتَني:

•إ ّما أن تقوم مجموع ٌة باستبدال مجموع ٍة أخرى؛

•أو تُسيطر مجموع ٌة على مجموع ٍة أخرى وتستخدمها كلِّيًّا.

مع النوع األ ّول ،قد حتتفظ املجموعة املستب َدلة مبكانتها االجتماعيّة مع ق ّو ٍة سياسيّ ٍة
أق ّل .تؤ ِّثر الرؤيا بشك ٍل كبي ٍر على هذه املجموعات ،لكنّها ال تُنتج عاد ًة رؤيا كاملة .تُق ِّدم
رؤى سيبيل اليهود ّية ،التي كتبها اليهود الذين عاشوا بشك ٍل ُمريح في مصر ،أمثل ًة على

الكتابات الرؤيو ّية هذه التي ليست ر ًؤى.

مبني على مجموع ٍة واحد ٍة
أ ّما النوع الثاني من األزمات فهو األكثر تدمي ًرا ،ذلك أنّه
ٌّ

متف ِّوق ٍة في ك ّل ش��ي ٍء تقريبًا .تحَ كم املجموعة املسيطرة ع��اد ًة على االقتصاد والنظام
�ي .ق��د َي ُ
نظر أع�ض��اء املجموعة املسيطرة ف��ي الطبقة
السياسي و/أو النظام ال�ق��ان��ون� ّ
ّ
بغض النظر عن مواردهم
االجتماعيّة-االقتصاد ّية األدنى إلى أعضاء املجموعة اخلاضعة ّ

قانوني أق ّل .في مثل هذه
االقتصاد ّية .للمجموعة اخلاضعة مكان ٌة اجتماعيّ ٌة أق ّل ومال ٌذ
ٌّ
الظروف ،غالبًا ما ُينتِج األشخاص املظلومون ر ًؤى نبو ّي ًة تتطلّع إلى املستقبل من أجل
ألن يوحنّا لم َي ِج ْد بديلاً آخر في النسيج
اخلالص
اإللهي .هذا هو حال كتاب رؤيا يوحنّاّ .
ّ

االجتماعي لتصحيح محنة املسيحيّني ،فقد تص َّور الرؤيا التي ستح ّل مح ّل الوضع
ّ
الراهن.
الروماني بعض أو ك َّلاليوناني
أَظهرت الرؤيا اليهود ّية واملسيحيّة خالل العصر
ّ
ّ

الست التالية:
اخلصائص العا ّمة
ّ

•إنّها تنبع من سياق أزمة؛
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سماوي (عاد ًة مالك)؛
• ُك ِش َفت بواسطة كائ ٍن
ّ
ٍ
لشخص مشهو ٍر ومات (اسم مستعار/كتابة زائفة)؛
•إنّها مكتوب ٌة باس ٍم مستعا ٍر
•لديها وجهة نظرنا مقابل النظر ّية الثنائيّة بدون أرضيّة وسط؛
خفي ومختو ٌم حتّى االنقضاء؛
•الوحي َم ٌّ

احلالي ويعكس النظام
•تتص ّور الرؤيا نظا ًما عامليًّا جدي ًدا يح ّل متا ًما محل النظام
ّ
احلالي.
االجتماعي
ّ
ّ

تختلف األزمة اعتما ًدا على عمق التوتُّرات بني املجموعتَني املتنافستَني .إذا كانت األزمة

شديد ًة وثابتة ،فال ميكن إصالحها؛ إذا كانت شديد ًة ولكن متف ِّرقة ،فيمكن استرداد

ٍ
ً
فإن
«بعضا» من أفرادها؛ وإذا كانت التوتُّرات تختلف من
مكان إلى آخر وكانت متف ّرقةّ ،

وجه
احلوار موجو ٌد بني اجلانبَني .في ك ّل حال ٍة تقريبًا ،مينح رئيس املالئكة الرؤية و/أو ُي ِّ

ٍ
شأن عظي ٍم
البشري في رحل ٍة كونيّة ،حيث يتلقَّى الرائي ،الذي عاد ًة ما يكون ذا
الرائي
ّ

في إطار تقلي ٍد معينّ  ،إ ّما رؤي ًة ذات معنى أو يجد أسرار الكون في رحل ٍة كونيّ ٍة مبساعدة
املالك .تكمن فرادة الرؤيا في حالتَني:

•املسيح يسوع ،وليس مال ًكا ،هو َمن يكشف الرؤيا؛
شخصا عظي ًما ميّتًا ،بل شخصيّ ٌة حيّ ٌة وموثوق ٌة لدى الكنائس السبع
•يوحنّا ليس
ً
في آسيا .تنقل العناصر الثنائيّة واحلتميّة للق َّراء األصليِّني يقني استقامتهم
النهائي« .حافظ على اإلميان»؛ قد ال يبدو
الدينيّة ويقينهم في التبرير واخلالص
ّ
األمر كذلك اآلن ،لك ّن الله لديه ك ّل شي ٍء في متناول اليد.

كانت معظم ال��رؤى «مكتوم ًة» (أو «مختوم ًة») و«م��وج��ودةً» قبل أن تتحقَّق رؤاهم

النهائيّة .في معظم احل��االت ،تُشير الرؤى السابقة إلى حقائقَ تاريخيّ ٍة معروف ٍة متنح
إن فرادة الرؤيا تكمن
الق َّراء األمل في أن تتحقَّق الرؤى األخيرة في النهاية .م ّر ًة أخرىّ ،
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العاملي اجلديد هو
إن النظام
في كونها غير َمكتوم ٍة أو مختومة (راجع 3:1؛ ّ .)10:22
ّ
تتويج للرؤيا؛ إنّها تُو ِّفر رؤي َة أم ٍل ورجا ٍء جلماع ٍة حتت الضغط .في بعض األحيان ،يو ِّفر
ٌ

قس ٌم من الرؤيا نظا ًما اجتماعيًّا جدي ًدا داخل عال ٍم متج ِّدد ،بينما ُيو ِّفر القسم اآلخر كونًا

ماد ًّيا جدي ًدا متا ًما.

( )1مقدِّمات
أول ّي ٌة أساس ّي ٌة عن الرؤيا
 .1أفكا ٌر ّ
ِ
واآلخ��ر ،البداية والنهاية» ( .)13:22هذه هي الفكرة
•«أن��ا األل��ف والياء ،األ ّول
املوحدة للكتاب مبجمله :ال بل للكتاب املق ّدس كلِّه .فرؤيا يوحنّا هي مكان التقاء
َّ

العهد القدمي والعهد اجلديد :ما يربط السلسلة الطويلة للكتب (تن ُّوع ال ُكتَّاب،
إن يسوع هو روح
وتن ُّوع العصور املختلفة) في َوحد ٍة يت ّم التعبير عنها بالقول ّ
النهائي؛ ك ّل
النبوي بأكمله صوره املجاز ّية لتزيني هذا الوحي
النب ّوةُ .يق ِّدم األدب
ّ
ّ
بأن مملكة العالم تُصبح مملكة يسوع.
مصنوع من الفكر
التاريخ
املركزي ّ
ٌ
ّ

روحي
إن سفر الرؤيا هو مجموع النب ّوة .إنّه يحمل القارئ ال � َو ِرع إلى ارتقا ٍء
• ّ
ٍّ
يمُ كن من خالله رؤية تاريخ ملكوت الله من بدايته إلى اكتماله في املجد .إنّه أعظم
ٍ
كتاب في الكتاب املق ّدس ،وتوقظ دراسته العبادة األعمق.

أن قدرة الله الـ ُمطلقة تَبلُغ ِذروتَها .إنّه الكتاب الوحيد من كتابات
•تُش ِّدد الرؤيا على ّ
العهد اجلديد (باستثناء  2كورنثس  )18:6الذي يستخدم اللقب ،pantokra,twr

«الضابط الك ّل» ليَ ِ
األساسي من الكتاب هو تصوير التوجيه
صف الله .والهدف
ّ
اإللهي للتاريخ ،وجوهر رسالته أ ّن��ه ،وعلى الرغم من جميع املظاهر
(القيادة)
ّ

ُوجه بالفعل جميع األحداث ،وتسير ك ّل األشياء
السطحيّةّ ،
فإن يد الله هي التي ت ِّ
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�ي ،ال��ذي َيخضع
إل��ى نهاي ٍة هو َم��ن ُيح ِّددهاّ .
إن الرؤيا هي اكتمال احلكم اإلل�ه� ّ

ورب األرب��اب ،حاكم األرض وملك األُمم ،الذي له
له العالم من ِقبَل ملك امللوك
ّ
السيطرة على ك ّل أحداث الزمن ِوف ًقا ملقاصده املق ّدسة .هذا هو الهدف األسمى،
الذي ُيريد هذا الكتاب تصوي َره.

ٌ
عقائدي مع اإلجنيل الرابع .إنّها تُق ِّدم األفكار املميَّزة لإلجنيل الرابع
رابط
•للرؤيا
ٌّ
رسولي .الفكرة الرئيسيّة
في هذا الشكل من التط ُّور ،الذي ينتمي إلى أقدم عص ٍر
ّ

لكليهما هي نفسها؛ فكالهما ُيق ِّدمان نظر ًة للصراع األش ّد خطور ًة بني قوى اخلير
إن انتصاره هو النهاية
والش ّر .املسيح هو الشخصيّة املركز ّية في ِكال الكتا َبنيّ .

التي تقود التاريخ والرؤيا إلى بلوغ اكتمالهما .شخصه وعمله أساس االنتصار؛
واالنتصار من خالل الفشل الواضح .كالهما ُيق ِّدمان التزام الله باإلنسان على

أنّها عمل املسيح.

•تَكشف الرؤيا ،كما اإلجنيل الرابع ويوحنّا األولى ،عن صراعٍ وانتصا ٍر عامليَّني.
يت ّم َت َوقُّع عودة املسيح في عالقة مع البيئة الواسعة التي تقف فيها املسيحيّة.

أن هذا
تَشهد الرؤيا على وجود الرجاء ،الذي َميَّ َز انطالقة املسيحيّة؛ إلى حقيقة ّ

الرجاء ُيش ِّدد املفهوم األكمل للمسيح وخالصه الذي علَّمه للرسل ،من جهة ،وعلى

فإن
الرؤية الواسعة لهدف الله الذي أوضحه التاريخ ،من جه ٍة أخرى .ومع ذلكّ ،

الرجاء ال يزال نفسه («ها هو ٍ
الرب
آت») والصالة ال تزال هي نفسها («تعال أ ّيها ّ

يسوع»).

األساسي للكتاب ،بل الق ّوة
البشري وال الق ّوة اإللهيّة هما املفهوم
•ليس الضعف
ّ
ّ
البشري الظاهر :احلياة تنتصر على املوت.
اإللهيّة املنتصرة من خالل الضعف
ّ

للح َمل.
فإن هذا الكتاب يؤ ّكد لنا االنتصار
مهما كان الصراع طويلاً ّ ،
النهائي َ
ّ
التجسد من أجل اخلالص؛ و ُي ِّ
وضح لنا وصف أورشليم
تُشير هذه االستعارة إلى
ُّ
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ألن ا َ
حل َمل هو «سراجها».
أن النور واحلياة يسودان إلى األبد ّ
اجلديدة ّ
•لقد َ
ترك كاتب هذا الكتاب العظيم إر ًثا خال ًدا ،تكمن قيمته في الطاقة الرائعة إلميانه،
واضح
األساسي من هذا الكتاب ،كما هو
بأن الهدف
في اليقني الذي ال يتغيّر ّ
ٌ
ّ
من ك ّل صفحة ،هو التأكيد على القيمة الهائلة لألمور الروحيّة على النقيض من
األم��ور املاد ّية ،وفي املكان التالي لتمجيد االستشهاد ،ولتشجيع املؤمنني على

مواجهة املوت بثبات ،بل أكثر من ذلك ،بفرح ٍة شديدة.
الرؤيوي
 .2ماه ّية األدب
ّ

ِوف ًقا لعلم الفسارةُ ،يعتبر تفسير سفر الرؤيا من أصعب أسفار العهد اجلديد القانونيّة.
غالبًا ما ينطوي معناها على الكثير من الغموض ،وق ِد اختلف تفسير العلماء البارزين على
ٍ
خاص ًة في األجزاء األكثر صعوبة،
نطاق واس ٍع في املاضي ،بحيث ال ميكننا دائ ًما التأ ُّكد،
ّ

اخلاصة ،التي تبدو لنا أكثر إرضا ًء وإقنا ًعا ،هي بالتأكيد صحيحة .كان
أن وجهة النظر
ّ
ّ

ٌ
مؤسف في االستخفاف بقيمة الرؤيا كجز ٍء من كلمة الله في
لهذا االختالف في الرأي أ َ َث ٌر
ً
غامضا ج ًّدا و ُمخ ِفيًا
ذهن العديد من الطلاّ ب اجلا ِّدين ،الذين أصبحوا يعتبرون معناها
أي محاول ٍة لتفسيرها قد تكون غير مثمر ٍة على اإلطالق.
ِحير ًة يائسة ،تُشير إلى ّ
أن ّ
ُيعت َرف برؤى الرؤيا عمو ًما على أنّها تنتمي إلى القسم األخير من القرن األ ّول للميالد،

وتتعلّق بشك ٍل واضحٍ باملستقبل آنذاك ،سواء القريب أو البعيد ،لكنيسة املسيح في العالم،
النبوي العميقُ .ي َ
اإللهي لشعب الله بني األُمم
نظر إلى الطريق
إذ إنّها تنسجم مع االختبار
ّ
ّ

مما يقود إلى االنتصار عن طريق يسوع املسيح ابن الله ور ِّبنا؛
بالرمز والنوع والشكلّ ،

و ُي َ
نظر إلى الكنيسة والعالم في صراعٍ متع ِّدد األشكال وممُ يت ،بحيث ُيص َّور االكتمال
في سقوط الش ّر وخراب الطبيعة بسبب اخلطيئة؛ و ُيص َّور انتصار الق ّدوس في رؤي ِة

سط جما ِل عال ٍم جدي ٍد وأمجا ِد أورشليم اجلديدة ،وهي
استعاد ٍة كامل ٍة للحضور
اإللهي َو َ
ّ
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ّ
ألن الله يحكم وينتصر.
نتيج ٌة ال ُيساورها
الشك أب ًداّ ،
فإن ظروف الكنيسة األولى والقرن
وعلى الرغم من هذه الصورة املتغيِّرة باستمرارّ ،

التمثيلي للك ّل
األ ّول للميالد تَنعكس باستمرا ٍر في ك ّل جزء ،بل ويمُ كننا رؤية الطابع
ّ
عجب بالرؤية الدقيقة وروح الت ََحفُّظ التي
بوضوح .في الواقع ،ال ميكن للمرء إلاّ أن َي َ

أظهرها يوحنّا طوال الكتاب ،في جَ َ
أي التفسيرات تعمل على تضييق ال��رؤى إلى
تنُّب ّ
مما يد ّل على أنّه ق ِد ارتقى بالفعل إلى رؤي ٍة نبو ّي ٍة تنتمي
منظو ٍر محل ّ ٍّي ومؤق ٍَّت بحتّ ،

دروسا وأهميّ ًة تنتمي إلى
فإن للرؤى
إلى أ ُ ُف ٍق أوسع .لألذن املفتوحة على صوت اللهّ ،
ً

املاضي واحلاضر واملستقبل على ح ٍّد سواء ،ونضار ًة دائم ًة ال ميكن للزمن أن يتالشاها
اإللهي الذي ُيسود على جميع العصور.
أو ُيد ِّمرها ،ألنّها تُظ ِهر مبادئَ احلكم
ّ

تُص َّور رؤى الرائي في حتديد املبادئ السائدة للحكم
اإللهي ،التي تتجلّى في حقائقَ
ّ

متع ِّدد ٍة كلّما تق ّدمت العصور .ليس الهدف من الرؤى الكشف عن احلقائق ِ
ألن
نفسهاّ ،
ذلك ينتمي إلى تط ُّور التاريخ ،بل باألحرى لتوفير وسائل تفسير ّي ٍة لهذه احلقائق ،عندما

اإللهي .هناك ،في الواقع ،بعض احلقائق األساسيّة
تَظهر ،باملستوى الذي يليق بالقصد
ّ
للمستقبل محفوظ ٍة بشك ٍل جيّ ٍد في املق ّدمة ،كاملجيء الثاني للمسيح ،وانتصار ملكوت

احلالي؛ لكنّها تنتمي إلى محتوى الرؤيا السابقة ً
أيضا ،وليست جديد ًة
الله ،ونهاية العالم
ّ
إن الرؤيا هي نظر ٌة مسبق ٌة ُمل َهم ٌة إلهيّ ٌة ومتييز ّي ٌة عميقة لبعض
أو
خاص ًة بهذا الكتابّ .
ّ
القضايا السائدة في املستقبل التي تنتمي إلى قصد الله ،وهي نتيج ٌة للمبادئ الراسخة

اإللهي.
للحكم
ّ

ُي َ
نظر إلى الرؤيا على أنّها أوسع في نطاقها من التن ُّبؤ باألمور املستقبليّة .علينا أن

نتجنّب هذا اإلحساس املقزِّم لكلمة نب ّوة في احلديث املعاصر ،الذي يقود معظم الق َّراء
أن تاريخ العهد
(وحتّى
املفسرين) إلى الكشف عن أسرار املستقبل .ألنّه من الواضح ّ
ِّ

القدمي والنبوءات ُيبرزان نو ًعا آخر من الوحي يكمن في الكشف عن الهدف ،كما هو
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النبوي
إن العنصر
احلال عندما ّ
مت الكشف عن منط األشياء املق ّدسة ملوسى في اجلبلّ .
ّ
ٌ
كشف عن
للرؤيا ليس َتنَ ُّبئيًّا باملعنى الدقيق للكلمة ،وميكن تفسيره في الغالب على أنّه

اإللهي الذي اكت ُِش َ
ف
املـُثُل اإللهيّة التي تَدخل في مجال احلياة البشر ّية ،أو إظهار الهدف
ّ
�ي والتناقضات الواضحة للتجربة األرض�يّ��ة ،وال��ذي
لتداخله مع ك� ّل النضال األخ�لاق� ّ

النهائي؛ ولم ُي ْع َط سوى هذه اللمحات من املستقبل لضمان فه ٍم
سيؤ ِّدي إلى االنتصار
ّ

أفضل للفكرة الرئيسيّة.

وضوحا اللذين يسودان سفر الرؤيا و ُيؤلِّفان مشاه َده املتغيِّرة
إن املبدأَين األكثر
ّ
ً

باستمرار ،هما:

•طريقة الله في احلكم على العالم عن طريق محاكمة شعبه واحلكم على األشرار.
األخالقي من خالل الصراع األخ�لا ّق��ي .بقبولها
•طريقة الله في تطوير الطابع
ّ
ٍ
فإن الرؤيا تقترب من وجهة النظر
كمقياس
تفسيري ألساليب الله مع البشرّ ،
ٍّ

اإللهي ضمن املجال الكامل للتاريخ
اإللهيّة ،وتتَّبع اخلطوط العريضة للهدف
ّ
ٍ
استجواب
البشري .إنّها جتعل عالقة املسيح بشعبه في الزمن وفي األبد ّية أساس
ّ
مفص ٍل في أس��رار احلياة األرضيّة ،والتي تَهدف ليس فقط الكتشاف الله في
َّ

مجرى التاريخ ،بل ً
أيضا لتفسير الله من خالل التاريخ املصنوع حتّى نهايته.

تحَ مل الرؤيا حمل� ٍ
�ات عن ّ
مم��ا ي��ؤ ِّدي إلى
خطة الله بعيدة امل��دى في عمليّة اخل�لاصّ ،

حصى؛ إنّها جَ ِ
قصة األرض التي طال أ َ َمدها
اخلالص
النهائي حلش ٍد ال ُي َع ّد وال ُي َ
تد مفتاح ّ
ّ

عن اخلطيئة واملعاناة والصراع واملوت ،من خالل انتصا ٍر أوسع ب ُكلف ٍة أكبر؛ وتُعلِّمنا أن
ننظر بهدو ٍء إلى احلياة التي ال حدود لها واألبد ّية التي تُالزم حضور الله .إ ّنها تتح َّدث،

إل��ى قلب اإلمي ��ان ،بثق ٍة ال تتزعزع عندما تكون األ ّي ��ام ُمظلم ًة وال�ع��واص��ف متأل
ٍ
كصوت واضحٍ من الليل تتح َّدث عن اليوم التالي؛ وبق ّو ٍة ُمقنع ٍة ،جَتلب
السماء؛
األبدي.
رؤى اإلنسان وج ًها لوج ٍه مع الله ،خال ِقه ،الفادي والصديق
ّ
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( )2الكاتب
إن اإلجماع اليوم
هل ُكتِبَت الرؤيا بي ٍد واحدة أم أنّها ِنتاج عد ٍد من ال ُكتَّاب أو احمل ِّررين! ّ

كتب الكتاب ،على الرغم من أنّه ُيشير بالتأكيد إلى العديد من
يؤ ِّكد ّ
أن كاتبًا واح ًدا فقط َ

املصادر من العهد القدمي ،واليهود ّية ،واليونانيّة-الرومانيّة.

ٍ
احتماالت تتعلَّق بكاتب الكتاب :يوحنّا الرسول ،يوحنّا آخر ( ُيشار إليه
هناك ثالثة

وشخص آخر يستخدم اسم يوحنّا كاس ٍم مستعار .اخليار
أحيانًا باسم «يوحنّا الشيخ»)،
ٌ
كاتب غير معروف حاول تعريف نفسه
األخير هو اخليار األضعف بني الثالثة .إذا كان
ٌ

على أنّه شخصيّ ٌة مسيحيّ ٌة معروف ٌة مثل يوحنّا الرسول ،لكان من احملتمل أن ُيطلق على

نفسه ليس فقط اسم «يوحنّا» بل «يوحنّا الرسول» .وهذا ما لم يفعلْه الكاتب.

الذاتي كخاد ٍم ،ومؤم ٍن،
معلومات قليل ٌة حول الكاتب بخالف تعريفه
في الواقع ،هناك
ٌ
ّ

وشاه ٍد للمسيح ،وذاك الذي ُيعاني من املنفى من أجل تلك الشهادة ( .)10-9 ،1:1عالو ًة
كتابات مقبول ٌة بني املسيحيّني
مت التساؤل ع ّما إذا كانت الكتابات املنحولة هي
على ذلكّ ،
ٌ

أن «يوحنّا» ليس اس ًما مستعا ًرا ولكنّه إشار ٌة
إن اإلجماع بني العلماء هو ّ
في ذلك الوقتّ .

ٌ
مجهول يمُ ثِّل «املدرسة
أن الكاتب هو
ذاتيّ ٌة شخصيّ ٌة إلى يوحنًّا
حقيقي .جادل بعضهم ّ
ّ
مت رفضه ساب ًقا ،ألنّه
أن هذا ُيشبه إلى ح ٍّد ما خيار االسم املستعار الذي ّ
اليوحنّاو ّية» .إلاّ ّ
أن كاتبًا مجهولاً
كتب باسم يوحنّا.
سيعني ّ
َ

ال ميكن أن تكون االختالفات في أسلوب كتابة الرؤيا (القواعد ،املفردات  )...عن

ٍ
ألن مثل هذا االختالف
لتأليف غير
اإلجنيل الرابع والرسائل اليوحنّاو ّية داعم ًة
رسوليّ ،
ّ

ٍ
ونبوي .عالو ًة على ذلك ،ميكن أن تؤ ِّثر االختالفات
رؤيوي
مختلف
متو َّق ٌع في كتابة نوعٍ
ٍّ
ّ
أن الهوت
في مناسبة الكتابة وهدفها بشك ٍل كبي ٍر على أسلوب الكتابة .كما يزعم بعضهم ّ

ألن يكون من نفس الكاتب.
الرؤيا يختلف كثي ًرا عن اإلجنيل والرسائل ْ
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كتب يوحنّا «التلميذ احلبيب» والرسول ًاّ
كل من الرؤيا واإلجنيل على أساس عد ٍد من
َ

أوجه التشابه بني الكتا َبني ،وفي مق ِّدمتها موضوع اخلروج/موسى ،واخلريستولوجيا
واملمجد حتّى بعد املوت) ،واألفكار اإلسخاتولوجيّة .بطريق ٍة
(يسوع الكلمة ،ابن اإلنسان،
َّ
حل��ي ،احلياة
مماثلة ،الحظ بعض
ِّ
املفسرين مواضيع مشترك ًة مثل الراعي ،ا ّمل��ن ،املاء ا ّ
والنور ،باإلضافة إلى الكلمات والعبارات التي يشترك فيها سفر الرؤيا مع اإلجنيل

والرسائل اليوحنّاو ّية والتي تقتصر إلى ح� ٍّد ما على هذه املجموعات األدبيّة الثالث:
nika,w

(«املنتصر»)،

threi/n to.n lo,gon

(«يحفظ ال��وص��اي��ا»)،2

o`dhge,w

(«يحفظ الكلمة»)،1

(« ُي��رش��د»)،3

skhno,w

threi/n ta.j evntola,j

(« َي�س�ك��ن»)،4

poie,w

(«يعمل/

يجعل»)«( shmei/on ،5آية/عجيبة»)«( marturi,a ،6شهادة») 7و «( avlhqino,jاحلقّ »).8
ٌ
أن يوحنّا َ
احتمال
آخر ربمّ ا كتبها وهو
ُيحت َمل أن يكون الرسول قد َكت ََب الرؤيا ،إلاّ ّ
بغض النظر ع ّما
ِج ّد وارد .تسوية املسألة غير مه ّمة ألنّها ال تؤ ِّثر على رسالة الكتاب.
ّ
«نبي» (19-10 ،3-1:1؛ 2-1:4؛
فإن كاتب الرؤيا ُيع ِّرف نفسه على أنّه
كتبه يوحنّاّ ،
ّ

3-1:17؛ 10-9:21؛  .)7-6:22لذلك ،من احملتمل أن يت ّم حتديد يوحنّا ،اجتماعيًّا ،على
أنّه عض ٌو في مجموع ٍة من األنبياء املسيحيّني املتج ِّولني األوائل.

أن يوحنّا ،إذا كان في س ٍّن متق ِّدمة ،ربمّ ا يكون ق ِد استعان
يجب ألاّ نتجاهل إمكانيّة ّ

مما سيُع ِّدل بالضرورة لغة العمل املنتَج وأسلوبه .فعلى الرغم من التأكيد
بأحد تالميذهّ ،
ِّ
املؤشرات تؤ ِّكد
أن
بأن الرسول يوحنّا لم يكتب الرؤيا ،إلاّ ّ
الواثق ملعظم النقَّاد اليوحنّاو ِّيني ّ
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أن العمل ينتمي إلى ما ُيس َّمى «الكتابات اليوحنّاو ّية» ،والتي
الرأي األكثر شيو ًعا هو قبول ّ
مما
نشأت في نفس الدائرة في أفسس التي ت َ
ُنسب إليها هذه الكتابات من النقَّاد املتق ِّدمنيّ ،

فإن التأليف هو مسأل ٌة
يترك مسألة التأليف
الشخصي إلى أ َ َج ٍل غير ُمس ًّمى .ومع ذلكّ ،
ّ

اخلاصة ،ويجب التعامل معه كموضوعٍ للبحث
ألن الكتاب يحتفظ برسالته
ثانو ّيةّ ،
ّ
التقليدي.
التاريخي وليس قضيّ ًة ذات أهميّ ٍة عقائد ّية ،لصالح الصواب وليس للرأي
ّ
ّ

( )3التدوين
ِّ
ٍ
متأخر
تدوين
 .1براهني على تاريخِ
 1,1عبادة اإلمبراطور
َ
ش ِه َدت البالد ،خالل حكم أوغسطس( ٢٧ق.م  ١٤ -ب.م ) والدة عبادة اإلمبراطور.

ٍ
بامتنان كبي ٍر
وخصوصا س ّكان املقاطعات الشرقيّة الناطقة باليونانيّة، شعروا
فكثيرون،
ً
ٍ
حرب دامت طويلاً . وقد أراد الناس
ألوغسطس الذي ع ّم االزدهار والسالم في عهده بعد
شخص ذو سلط ٍة ميكنهم رؤيته  .كما رغبوا في وجود
أن يحظوا بحماي ٍة دائم ٍة يؤ ِّمنها
ٌ
ويوحد العالم برئاسة « ُم َخلِّصه».
نظا ٍم يلغي االختالفات الدينيّة، ُيلهب املشاعر الوطنيّة،
ِّ
أن أوغسطس لم يسمح للشعب
نتيج ًة لذلك، ُرفع االمبراطور إلى مصاف اآللهة. غير ّ

أن يدعوه إل ًها خالل حياته، بل أص ّر أن تُعبَد اإللهة «روما ديا» باعتبارها جتسي ًدا لروما.

مع ذلك، فقد أُلِّه بعد موته. وهكذا، استأثر مركز اإلمبراطور ّية وح ّكامها بك ّل املشاعر
الدينيّة والوطنيّة في املقاطعات احمللّيّة  .وقد أصبحت عبادة اإلمبراطور اجلديدة، التي

سرعان ما انتشرت في ك ّل املقاطعات، طريق ًة للتعبير عن الطاعة والوالء للدولة. وأ ّول
روماني أمر بأن ُيعبَد كإل ٍه كان اإلمبراطور دوميتيان الذي حكم من سنة  ٨١إلى
حاك ٍم
ٍّ

واضحا بالنسبة الى
٩٦م. وبحلول عهده  ،كان الفرق بني املسيحيّني واليهود قد صار
ً
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الرومان ،الذين راحوا يقاومون ما اعتبروه دينًا جدي ًدا. وكان خالل ُملكه على األرجح أن

ُن ِف َي الرسول يوحنّا إلى جزيرة بطمس بسبب «الشهادة ليسوع» (.)9:1

مسيحي اسمه
أثناء نفيه إلى هذه اجلزيرة، د َّون سفر الرؤيا ال��ذي أَورد فيه ذكر
ٍّ

«أنتيباس» ُقتل في َب ْرغا ُمس، مرك ٍز مه ٍّم لعبادة اإلمبراطور ( .)13-12:2فلربمّ ا كانت
حكومة اإلمبراطور ّية الرومانيّة قد بدأت آنذاك تفرض على املسيحيّني ممارسة شعائر
ص َّح ذلك أم ال  ،كان پلينيوس بحلول سنة ١١٢م يأمر املسيحيّني أن
دين الدولة  .وسواء َ

يقوموا بهذه الشعائر في بيثينية كما هو ُمشا ٌر إليه في رسالته إلى تراجان ،وكيف أشاد
األخير بالطريقة التي عالج بها األ ّول القضايا التي ُرفعت إليه وإصدار األمر بإعدام ك ّل

املسيحيّني الذين يرفضون أن يعبدوا آلهة الرومان.

الروماني لم يتقبَّل دينًا يتطلّب تع ُّب ًدا ُمطل ًقا من مناصريه. فإذا كانت اآللهة
إن التفكير
ّ
ّ

الرومانيّة ال تتطلّب التع ُّبد املطلق، فلماذا يتطلّب ذلك إله املسيحيّني؟! ففي نظر الرومان،

السياسي ليس إلاّ  .ولذلك اعتُبِر رفض تقدمي
كانت عبادة آلهة الدولة اعترا ًفا بالنظام
ّ

العبادة لها خيان ًة عظمى  .وكما وجد پلينيوس، لم يكن من طريق ٍة إلرغام معظم املسيحيّني
األ ّول�ين على الرضوخ. فبالنسبة إليهم  ،كان ذلك عدم وفاء ملسيحهم، وكثيرون منهم
فضلوا املوت على ممارسة الصنميّة بعبادة اإلمبراطور.
َّ

 2,1إضطهاد املسيح ّيني
بنا ًء على ما تق ّدمُ ،طل ِ َب من املسيحيّني أن ُيشاركوا ،إلى ح ٍّد ما ،في عبادة اإلمبراطور،9

أن
حيث بدأ األباطرة الرومان بفرض عبادة أنفسهم كآله ٍة قبل زمن دوميتيان .من املمكن ّ

أن هذا ّ
الطلب لم
طلبًا كان قد ُو ِّجه إلى املسيحيّني في روما لالعتراف بألوهة نيرون .إالّ ّ

السبب األساس في اضطهاده لهم بل كان حريق روما الكبير في العام 64م السبب
َي ُك ِن ّ
9
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ألن نيرون كان ق ِد ا َّت َهم املسيحيّني بافتعاله وش ّن بدوره حر ًبا َ
روسا
األ ّول والرئيس ّ
ض ً

عليهم وقد َ
أي دلي ٍل
ش ِه َد التاريخ على وحشيّة هذا االضطهاد
النيروني .فال يوجد بالتالي ّ
ّ

أن اضطهاد نيرون للمسيحيّني في روما ق ِد امت ّد ً
أيضا إلى آسيا الصغرى حيث تقع
على ّ

الكنائس السبع التي أُشير إليها في الرؤيا .قد يرى يوحنّا في بداية االضطهاد في روما
خطو ًة أولى نحو توسيع ُرقعته ليمت ّد إلى أماكن أخرى من اإلمبراطور ّية.

أن رفض
أ ّما سفر الرؤيا ،الذي ُيشير إلى عهد اإلمبراطور دوميتيان ،فيؤ ّكد بدوره ّ

والوحشي كان َمدعا ًة أساسيّ ًة الضطهادهم من األباطرة
املسيحيّني عبادة امللك الش ّرير
ّ

الروماني وعبادته كما رفضوا ً
أيضا اخلدمة
الرومان إذ رفضوا وبش ّد ٍة تأليه اإلمبراطور
ّ

الروماني ،ولذلك نظرت احلكومة الرومانيّة إلى املسيحيّني على أنّهم فرق ٌة
في اجليش
ّ
ه ّدام ٌة تُه ِّدد أوضاع اإلمبراطور ّية وكيانها.

ٌ
جاحف بحقّ املسيحيّني« :ال ُيف َرج عن
عنصري
قانون
صدر في عصر دوميتيان
ٌ
ٌّ

مسيحي أم��ام احملكمة ما لم يجحد إمي��ان��ه»؛ وف��ي عصره ً
أيضا ك��ان ُيلقى باللّوم على
ّ
أي مجاع ٍة أو زل��زا ٍل أو وب��ا ٍء يحدث في البالد .لَق ََّب نفسه «بالسيّد
املسيحيّني بسبب ّ
أن من ح ِّقه أن ُيد َعى «إله البشر ّية كلّها» .أ ّما أبرز ُمعترفي هذا العصر
والرب» ،كما اعتبر ّ
ّ
املغلي ث ّم ُن ِف َي إلى جزيرة بطمس حيث رأى رؤياه
فكان يوحنّا الرسول الذي ُع ِّذ َب بالزيت
ّ
كتاب ُع ِر َ
ٍ
ف باسم «سفر الرؤيا».
ود ّونها في

دلي ٌل دام� ٌغ على اضطهاد املسيحيّني بسبب رفضهم اإلذع��ان إلى املطالب القانونيّة

اخلاصة بعبادة اإلمبراطور يأتي في العام 112م في عهد تراجان (117-98م) حني
ّ

الصغرى رسال ًة
بعث احلاكم
الروماني پلينيوس األصغر ،حاكم والية بيثينية بآسيا ّ
ّ

إلى اإلمبراطور تراجان يطلب فيها مشورته في ما يتعلّق بطريقة معاملة املسيحيّني.
ُيش ِّدد احلاكم في رسالته على كيفيّة إجراء محاكمات املسيحيّني املشتبه فيهم الذين َمثَلوا
ٍ
ّهامات مجهولة املصدر ويسأل بالتالي توجي ًها إمبراطور ًّيا بشأن كيفيّة
أمامه بنا ًء على ات
التّعامل معهم.
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�رص��ا م�ت�ع� ِّدد ًة ليؤ ّكدوا
يذكر پلينيوس ف��ي الرسالة عينها أ ّن��ه أعطى املسيحيّني ف� ً
أنّهم أبرياء وفي حال رفضهم ثالث م ّر ٍ
ات يت ّم إعدامهم« :هذا ما فعلته باملت َه ِّمني بأنّهم
مسيحيّون. فقد سألتهم إن كانوا فعلاً مسيحيّني  ،والذين أق ُّروا بذلك، سألتهم م ّر ًة ثاني ًة

أمرت بإعدامهم». وعن
وثالث ًة مه ِّد ًدا إ ّياهم بال ِعقاب. أ ّما الذين أص ُّروا على موقفهم، فقد
ُ
الذين أنكروا املسيحيّة بلعن املسيح وعبادة متثال اإلمبراطور ومتاثيل اآللهة التي جلبها
«اعتقدت أنّه من الصواب إطالق سراحهم» .ي ّدعي پلينيوس ً
أيضا
إلى احملكمة  ،فكتب قائلاً :
ُ
ٍ
ٍ
ومعتقدات
ممارسات ضا ّر ٍة ولئيم ٍة
أن املسيحيّني ليسوا إلاّ مجموعة
أن أبحاثه كشفت ّ
ّ

أن قل ًقا ما ُيساوره إزاء االنتشار السريع لهذه «اخلرافة» ،وهو
خاطئة .ومع ذلك يبدو ّ
ٍ
انطالق ُمحتمل ًة للتحريض والفتنة.
بالتالي يرى في التج ُّمعات املسيحيّة نقط َة

تُعتبر هذه الرسالة من أق��دم الوثائق الرومانيّة التي تُشير إلى املسيحيّني األ ّول�ين

ٍ
وتُو ِّفر بدورها
معلومات أساسيّ ًة عن معتقدات املسيحيّة األول��ى وممارساتها و ُتبينِّ

كيفيّة رؤية الرومان لها وتعاملهم معها .أ ّما املمارسات التي أشار إليها پلينيوس متّه ًما
بها املسيحيّني ،فهي :اإلحلاد وأكل حلوم البشر في األعياد وزنا احملا ِرم ،وهذا نا ٌ
جت عن

ٍ
إن
سوء فه ٍم لالحتفال
اإلفخارستي وكون املسيحيّني «إخو ًة
وأخوات» حتّى بعد الزواجّ .
ّ

تُهمة االحلاد مبنيّ ٌة في أساسها على رفض عبادة آلهة الدولة واملشاركة في طقوس تقدمي
ميا لإلمبراطور ،وب�دلاً من ذلك يتبع املسيحيّون طقوسهم وممارساتهم
القرابني تكر ً

اخلاصة التي تتعارض بكلّيّتها مع الطقوس الرومانيّة املسيطرة اجتماعيًّا .ك ّل هذا جعل
ّ
من املسيحيّني أقليّ ًة غير مرغوب ٍة فيها ،ومن املسيحيّة مج ّرد خراف ًة وليست دينًا.

السعي في طلب
لقد جاء ر ّد اإلمبراطور على رسالة احلاكم قاط ًعا إذ طلب منه عدم ّ

املسيحيّني بل ِ
إن اتّهمهم أح ٌد و ُو ِجدوا أنّهم ُمذنبون [لكونهم مؤمنني باملسيح] فال ب ّد من

املسيحي إميانه باملسيح وبرهن على ذلك عمليًّا
إن أنكر
تثبيت عقوبة االعدام بحقّهم .أ ّما ْ
ّ
أن املسيحيّة ديان ٌة
بالتضحيّة لآللهة فليُص َفح عنه بنا ًء على توبته .إنّه أ ّول إمبراطو ٍر ُيعلن ّ
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ٍ
اضطهادات عنيفة .إالّ
ُمح َّرمة .بنا ًء على أوامر االمبراطور هذه تع ّرض املسيحيّون حلملة
رسمي أو سابق ٍة للتّعامل مع املسيحيّني
أن احلاكم پلينيوس َف ِش َل في العثور على حك ٍم
ّ
ٍّ
أن پلينيوس كان متح ِّم ًسا ،عن طريق
مما ُيشير إلى ّ
لغياب ّ
أي سياس ٍة ثابت ٍة جتاههم ّ

ٍ
امتيازات إمبراطور ّية ،في ما انصبّت تعليمات تراجان له
رسالته ،إليجاد سوابق تُعطيه

أن السجالت الرومانيّة لم تُد ِّون
في نفس جّ
االتاهات «أالّ يسعى في طلبهم» .هذا يعني ّ
أي قضيّ ٍة في احملاكم مرفوع ٍة ض ّد الناس الذين ي ّدعون أنّهم «مسيحيّون» .بنا ًء على ذلك،
ّ

عندما َعلَت مكانة املسيحيّني في أعني الرومان ،أصبحت ممارساتهم ومعتقداتهم حتت
الرقابة عن كثب ،فكانوا يتع ّرضون لالضطهاد بني احلني واآلخر باالعتماد على احلماسة

االمبراطور ّية وموقف احل ّكام احمللّيّني والقضاة.

أن زمن كتابتهما
فإن رسالة پلينيوس ور ّد اإلمبراطور تراجان ُيشيران إلى ّ
وعليه ّ

لم يشهد اضطها ًدا رسميًّا و ُمن َّظ ًما ض ّد املسيحيّني على نطاق اإلمبراطور ّية ،ذلك أنّهما

(پلينيوس وتراجان) لم يذكرا أب ًدا اجلرمية التي ارتكبها املسيحيّون إلاّ لكونهم مسيحيّني.
ٍ
كما ُيق ِّدم ر ّد تراجان ً
معلومات قيّم ًة للعالقة التي كانت قائم ًة بني ح ّكام املقاطعات
أيضا

الرومانيّة واألباطرة ،و ُيشير ،في الوقت عينه ،إلى عدم السعي وراء املسيحيّني أو تعقبّهم
أن االضطهادات كانت
إللقاء القبض عليهم بنا ًء على أ ّية أوامر إمبراطور ّية ،وتؤ ّكد بالتالي ّ
ٍ
اضطهادات محليّ ًة ومتف ِّرقة.

الرئيسي الضطهاد املسيحيّني بعد العام 100م يكمن في ع��دم والئهم
أ ّم��ا الدافع
ّ

لروما كما يتّضح ذلك من رفضهم عبادة اآللهة ال ّرومانيّة الوثنيّة واإلمبراطور املتألِّه

مما جعلهم َيظهرون وكأنّهم
ُمص ِّرين بدورهم على عبادة اإلله
احلقيقي ،يسوع املسيحّ ،
ّ

الروماني .هذا ما جعل السياسة الرومانيّة أكثر صالب ًة وعدائيّ ًة
معترضون على احلكم
ّ
اتاه عدم مشاركة املسيحيّني الواضحة في احلياة السياسيّة والدينيّة
على نح ٍو متزاي ٍد جّ
اليوناني.الروماني
للمجتمع
ّ
ّ
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 3,1حالة الكنائس في آسيا الصغرى
ِّ
متأخ ٍر بدلاً من تاريخٍ
قد تُشير حالة الكنائس املوصوفة في رؤيا  3-2إلى تاريخٍ

الروحي املسيطر على كنائس أفسس ،سارديس ،والالذقيّة منتش ٌر
إن اخلمول
ُمب ِكرّ .
ّ
أن ك ّل كنيس ٍة باإلجمال على وشك خسارة ُهو ّيتها ككنيس ٍة للمسيح .من
وخطير لدرجة ّ
الروحي قد أ َ َخ َذ فتر ًة من الزمن كي يتط َّور .على سبيل املثال،
أن ِمثل هذا التدهور
املعقول ّ
ّ

أن الكنيسة فعلت ذلك في غضون بضع
أن تترك أفسس «محبّتها األول��ى» ،فهذا يعني ّ

ٍ
سنوات فقط من تأسيسها ،لك ّن اللغة قد تتناسب بشك ٍل أفضل مع تط ُّو ٍر أطول ،ربمّ ا
كانت الكنيسة في جيلها الثاني من الوجودٌ .
مثال آخر ،تُدعى كنيسة الالذقيّة «غنيّ ًة» ،إلاّ
الطبيعي
فإن االفتراض
أن املدينة اختبرت زلزالاً مد ِّم ًرا بني العا َمني 61-60م .وبالتاليّ ،
ّ
ّ
ٍ
ثالث أو أربع سنوات.
االقتصادي للمدينة ق ِد استغرق أكثر من
أن التعافي
ُيشير إلى ّ
ّ
ٌ
ً
أن الكنيسة
إن وجود الكنيسة في إزمير يقترح
تاريخا متق ِّد ًما ،ألنّه من املمكن ّ
مثال أخيرّ ،

تأسست حتّى األعوام 64-60م.
لم َت ُكن قد َّ
 4,1أسطورة ظهور نيرون من جديد

أن هناك مقاط َع ع ّد ًة من الرؤيا تَعكس «إحياء أسطورة
ناقش العديد من
املفسرين ّ
ِّ

نيرون» ،ال سيّما  4-3:13و  .11 ،8:17تتح ّدث هذه املقاطع عن نهاية الوحش وإحيائه
الح ًقا .على وجه اخلصوصُ ،يشير  4-3:13إلى الوحش الذي يتعافى من ُجرحٍ قاتل.

الفرثي ( )Parthianض ّد
تؤ ِّكد أسطورة نيرون بأنّه سيعود من امل��وت ويقود اجليش
ّ

اإلمبراطور ّية الرومانيّة .إذا َع َك َست هذه النصوص األس�ط��ورة ،فمن األفضل تأريخ
متأخ ٍر أكثر منه في ٍ
الرؤيا في ٍ
ِّ
وقت ُمب ِكر ،ذلك أنّه من املفترض أن تلك األسطورة
وقت
استغرقت وقتًا كي تَظهر وتتط ّور وتَنتشر بعد موت نيرون في العام 68م.
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ِّ
املتأخر ،فإنّهم يتساءلون ع ّما
يتمسكون بفرضيّة التأريخ
ولكن ،حتّى بعض الذين
ّ

ٍ
اختالفات في الصور.
إذا كانت هذه املقاطع تعتمد على أسطورة نيرون ،نظ ًرا لوجود
فإن األسطورة قد ال تُساهم بشك ٍل كبي ٍر في تسوية مسألة التاريخ .فيوحنّا قد
وبالتاليّ ،
تبنَّى بشك ٍل خلاَّ ٍق شكلَني من أسطورة نيرون ،في ك ٍّل من الفصلَني  13و ،17تُص ِّوران
أح��دا ًث��ا متميِّز ًة في دور ال��وح��ش .فالفصل ُ 13ي�ص� ِّور ق � ّوة اإلمبراطور ّية الرومانيّة

النهائي لإلمبراطور ّية.
وجناحها في وجه الله وشعبه؛ بينما الفصل ُ 17يص ِّور السقوط
َ
ّ

اخلريستولوجي الذي يهت ّم بإبرازه يوحنّا قد أ َ َّث َر عليه لتبنِّي هذين الشكلَني
إن الته ُّكم
ّ
ّ
من األسطورة ،جاعلاً من قيامة الوحش في الفصل  13حد ًثا متميِّزًا عن املجيء الثاني

الثنائي ُيعطي
إن املعقوليّة العا ّمة إلعادة صياغته لتقليد نيرون
للوحش في الفصل ّ .17
ّ
أن
إشارات يوحنّا إلى أسطورة نيرون تأثي ًرا حاس ًما على تاريخ سفر الرؤيا ،مع العلم ّ

الرؤيا لم َت ُق ْل شيئًا صراح ًة عن تاريخ نيرون.

الرسولي عن املسيح العدسات التفسير ّية األ ّوليّة التي
لقد كان العهد القدمي والتقليد
ّ

من خاللها َف َّسر يوحنّا جميع املصادر الشفهيّة واألدب ّ��ي��ة األخ��رى ،مبا في ذل��ك كافّة
الكتابي،
األساطير والتقاليد غير الكتابيّة ،بحيث تخضع هذه األساطير والتقاليد للفكر
ّ

وبالتالي تتح َّول وتُطبَّق على التنِّني والوحش وشخصيّ ٍ
مت ِذكرها في الرؤيا.
ات أخرى ّ

ألن كثي ًرا منهم
سم يوحنّا صو ًرا مجاز ّي ًة بطريق ٍة َت ُدقُّ األجراس في عقل ُق َّرائه ،وذلك ّ
َر َ
كانوا من خلفيّ ٍة وثنيّ ٍة وكانوا على دراي ٍة ببعض هذه األساطير؛ َف َع َل ذلك جزئيًّا ليضع
كتابي .يمُ كن أن يستخدم يوحنّا حتّى األساطير
اخللفيّة األسطور ّية ل ُق َّرائه في منظور
ّ
من أجل توجيه اجلدل ض ّد العالم الش ِّرير ،الذي َيصوغ األساطير .على سبيل املثال ،يبدو
أن استعارة «السبعة رؤوس» في  3:12لم ِ
تأت من العهد القدمي ،بل من التقاليد الكونيّة
ّ
التي تُص ِّور وحش البحر لوتان ذا الرؤوس السبعة.

إ ًذا ،تبنَّى يوحنّا جزئيًّا أسطورة نيرون لتسليط الضوء على حكم الوحش ،ال سيّما
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أن املجيء الثاني للوحش ينتهي بتدمير نفسه وملكوته ،على النقيض من املجيء
إلظهار ّ
الثاني للمسيح .بنفس الطريقةُ ،يطبِّق كتّاب العهد القدمي صفات «البعل» من األساطير

الكنعانيّة عن الله ،متا ًما كما فع َل يوحنّا في الرؤيا.
 5,1بابل

أولئك الذين ُي ِّ
فضلون تاريخ ما قبل العام 70م للرؤيا َيعتبرون «بابل» على أنّها اس ٌم

أن استخدام يوحنّا لإلسم قد يكون الدليل األقوى لتاريخ
رمزي ألورشليم املرت َّدة ،إلاّ ّ
ٌّ

اليهودي بعد العام 70م واملعاصر
ما بعد العام 70م .تُشير «بابل» إلى روما ِوف ًقا لألدب
ّ
ألن اجليوش الرومانيّة كانت
تقريبًا للرؤيا .لقد َدعا
املفسرون اليهود روما «بابل» ،وذلك ّ
ِّ
قد د َّمرت أورشليم وهيكلَها في العام 70م ،متا ًما كما َف َعلَت بابل في القرن السادس قبل
امليالد .من احملتمل أن يكون هذا االسم قد أ َ َّثر على يوحنّا ،كما َف َعلَت التقاليد اليهود ّية

األخرى.

قد تكون الكتابات اليهود ّية أشارت إلى روما على أنّها بابل قبل العام 70م ،مج ّرد

بأن اليهود ما زالوا في املنفى ،على الرغم من أنّهم كانوا يعيشون في أرض امليعاد،
اعتقاد ّ
وألن
ألن هيكل حزقيال  48-40لم يت ّم تشيي ُده َب ْعد،
ّ
إذ قد اض َط َه َدتهم ق� ّو ٌة أجنبيّةّ ،
اخلليقة اجلديدة لم َت ُكن َب ْع ُد قد ُو ِج َدت ،حيث كان من املتوقَّع أن يحدث ك ُّل هذا في الوقت
صفوا روما ِبـ «بابل» إلاّ
الذي ينتهي فيه متا ًما منفى إسرائيل .لكن ،ال يبدو ّ
أن اليهود قد َو َ

املجازي املـُب ِكر لبابل ،باإلضافة إلى الرؤيا ،في
إن االستخدام
بعد العام 70م .في الواقعّ ،
ّ

عزرا الرابع ،باروك الثاني ونبوءات الع َّرافة اليونانيّة الوثنيّة سيبيل (،)Sibylline Oracles

والتي من الواضح أنّها تعود إلى ما بعد العام 70م.
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 6,1التقاليد األقدم
أن تاريخ الرؤيا يعود إلى زمن دوميتيان (-81
تَدعم الشهادة األقدم آلباء الكنيسة فكرة ّ
إن الشهادة األه ّم بني هؤالء هي شهادة إيريناوس ،فكتورينوس (Victorinus of
96م)ّ .

االسكندري وأوريجانوس .تُعتبر شهادة
 ،)Petabiumأوسابيوس ،وربمّ ا كليمنضوس
ّ
الدجال في
إيريناوس األقدم واألكثر َق ْط ًعا ،الذي َ
كتب في َمع ِرض مناقشته ل ُهو ّية املسيح َّ
الدجال؛ ألنّه
الرؤيا ،ما يلي« :ولكنّنا لن نتح ّمل خطر النُّطق بشك ٍل
ٍّ
إيجابي باسم املسيح ّ
الضروري أن يت ّم الكشف عن اسمه بشك ٍل واضحٍ في الوقت احلاضر ،لكان
إذا كان من
ّ

قد أعلنَه َمن رأى الرؤيا .لقد شو ِه َدت (الرؤيا) منذ زم ٍن ليس ببعيد ،يعود إلى أ ّيامناُ ،قرب
نهاية عهد دوميتيان».

10

ٍ
تدوين ُمب ِكر
 .2براهني على تاريخِ
 1,2الهيكل وأورشليم
أن يت ّم التح ُّدث عن الهيكل في أورشليم في رؤيا  2-1:11كأنّه ما زال قائ ًما هو ما
ْ

َ
يؤخذ في بعض األحيان كدلي ٍل على تاريخ ما قبل العام 70م ،إذ إنّه من غير احملتمل أن
أن هذا
مسيحي أو
كاتب
َيذكر
يهودي مثل هذا الشيء بعد تدمير الهيكل في ذلك العام .إلاّ ّ
ٌّ
ٌ
ٌّ
الهيرودوسي .ينبغي أن
يفترض قراء ًة حرفيّ ًة لِـ  ،2:11التي تُشير إلى هيكل القرن األ ّول
ّ

تُناقش القراءة احلرفيّة على ضوء «الرمز ّية» في الكتاب على وجه العموم والفصل 11

على وجه اخلصوص (ال سيّما اآليات .)7-3

أن
إقترح بعض
10
فإن العبارة ال تعني ّ
ُفسر كالتالي« :لقد رآها [يوحنّا]» ،وهكذاّ ،
املفسرين ّ
ِّ
أن عبارة «شو ِه َدت» يجب أن ت َّ
أن الرؤيا هي السابقة األقرب ،والترجمة الالتينيّة
أن يوحنّا رآها فترة عهد دوميتيان .إلاّ ّ
الرؤيا قد ُكتِبَت خالل عهد دوميتيان ،بل فقط ّ

ِ
كلمات
واملفسرين الالحقني حتّى الوقت احلاضر
إليريناوس تدعم بدورها هذا الفهم للجملة .لقد َف ِه َم أغلبيّة ال ُكتَّاب من آباء الكنيسة
ِّ
مت فيه رؤية الرؤيا.
إيريناوس على أنّها تُشير إلى الزمن الذي ّ
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ومقاييسه ،أدبيًّا ومعمار ًّيا ،على الهيكل
ع�لاو ًة على ذلك ،ال يستند وصف الهيكل
ُ

مت
الهيرودوسي بل على الهيكل
اإلسخاتولوجي امل��ذك��ور في حزقيال  .48-40ما ّ
ّ
ّ
اإلسخاتولوجي لهيكل حزقيال في الزمن اجلديد .هذا ُيناقض ما
تص ُّو ُره هو االكتمال
ّ
أن هذا هو الهيكل القدمي
أعلنه بعض
أن رؤيا  1:11وما َيليها تُشير إلى ّ
املفسرين عن ّ
ِّ

إن اإلشارة إلى «املدينة املق ّدسة» ( )2:11و«املدينة العظيمة» ()8:11
للمدينة األرضيّةّ .
تُف َهم ً
الروماني
حرفي ألورشليم التاريخيّة مباشر ًة قبل احلصار
أيضا على أنّها مرج ٌع
ّ
ٌّ
احلرفي ُيعاني من نفس الضعف كما
فإن ِمثل هذا الفهم
للمدينة .إذا كان ذلك ممكنًاّ ،
ّ

للنص.
الرمزي
احلرفي للهيكل من حيث أنّه َف ِش َل في التعامل مع املعنى
التفسير
ّ
ّ
ّ

أَ ِ
ض� ْ
أن املدينة لم َت ُكن قد ُد ِّمَ��رت بالكامل في
أن أولئك
املفسرين الحظوا ّ
�ف إلى ذلك ّ
ِّ

أن أورشليم التاريخيّة لم َت ُكن قد ُد ِّم َرت في الوقت
أواخر الفصل  11واستنتجوا من ذلك ّ

أن الكأس السابعة ( )21-17:16تُص ِّور ،في الواقع« ،املدين َة
كتب فيه يوحنّا .إلاّ ّ
الذي َ
العظيمة» على أنّها قد ُد ِّم َرت بالكامل.
 2,2امللوك السبعة
إن «اجلبال السبعة» املذكورة في رؤيا  9:17هي طريق ٌة لإلشارة إلى روما التاريخيّة
ّ
ُ
املالك يوحنّا في اآلية 10
املفسرين .ث َّم ُيخبر
وتاللِها السبعة – كما يتّفق على ذلك معظم
ِّ
أن هذه اجلبال تمُ ثِّل امللوك السبعة« :خمس ٌة منهم سقطوا وواح ٌد موجو ٌد ال يزال ميلك
ّ

واآلخر لم ِ
كتب يوحنّا.
يأت َب ْعد» .امللك السادس هو الذي يمَ لك حاليًا كما َ

ً
أن أ ّول هؤالء «امللوك» هو أوغسطوس ،أ ّول إمبراطو ٍر
إن
تاريخا ُمب ِك ًرا للكتاب سيُح ِّدد ّ
ّ

رسمي ،والسادس هو غالبا ( ،)Galbaالذي َمل َ َك م ّد ًة قصير ًة (69-68م) بعد موت
روماني
ّ
ٍّ
أن له
نيرون .أو يمُ كن للمرء أن يبدأ بشك ٍل معقو ٍل مع يوليوس قيصر ،الذي ا َّدعى أ ّولاً ّ
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الروماني .في هذه احلالة ،سيكون نيرون هو السادس وغالبا السابع.
حقوق اإلمبراطور
ّ

ِّ
املفسرين القائم َة
املتأخر النظر في القائمة بعد ٍد من الطرق .بدأ بعض
يمُ كن للتاريخ
ِّ
روماني يت ّم
بكاليغوال (َ ،Caligulaح َك َم من العام 41-37م) ،منذ أن كان أ ّول حاك ٍم
ٍّ

روماني
مت افتتاحه مبوت املسيح وقيامته ،وأ ّول حاك ٍم
تثبيته بعد الزمن اجلديد الذي ّ
ّ
الدجال في
خصائص أنطيوخوس إبيفا ِنيس ،السابق للمسيح
َيعكس بشك ٍل صريحٍ
َ
ّ
املسيحي (راجع متّى  ،)15:24من خالل محاولة تشييد متثا ٍل لنفسه في هيكل
التقليد
ّ
صل ِ َب
أورشليم .ث� ّم ب��دأ
مفسرون آخ��رون بطيباريوس ،اإلم�ب��راط��ور ال��ذي في عهده ُ
ِّ
املسيح ،والذي في عهده ً
اليهودي للمسيحيّني .إذا بدأنا بنيرون،
أيضا َح َدثَ االضطهاد
ّ
فإن امللك السابع سيكون دوميتيان .البعض بدأ بأغوسطوس ،ث ّم طيباريوس ،فكاليغوال،
ّ

فكلَوديوس ،فنيرون (امللوك اخلمسة الذين سقطوا) ،ففيسبازيان (املوجود) وأخي ًرا
تيتوس (الذي لم ِ
أن امللك الثامن في اآلية ُ 11يع َرف أحيانًا على
يأت َب ْعد) ،على الرغم من ّ

أنّه دوميتيان.

ولكن ،هل ينبغي استبعاد غالبا ،وأوثو ،و ِفيْتلِيوس ،الذين َح َكموا لفتر ٍة وجيز ٍة وعلى

التوالي بعد نيرون؟ لقد اعتب َرهم بعض ال ُكتَّاب القدماء أباطر ًة شرعيِّني .يبقى السؤال :على
ٍ
أي حاك ٍم يجب
أي حتدي ٍد
أي
أساس يت ّم استبعادهم؟ ّ
ٍّ
تاريخي هيُّ :
إن األسئلة التي تُواجه ّ
ّ

أن نبدأ به؟ هل يجب ِحساب ك ِّل األباطرة أو فقط أولئك الذين عزَّزوا عبادة اإلمبراطور؟
مت تضمني جميع األباطرة ،فهناك الكثير من التواريخ النيرونيّة والدوميتيّة .وكيف
إذا ّ

ميكن أن يكون اإلمبراطور الثامن ً
أيضا أحد السبعة تاريخيًّا؟

وحكمه على أنّه زمن كتابة
مشاك ُل معيَّن ٌة تواجه حتديد نيرون على أنّه امللك السادس ُ

أي ح َّكا ٍم تاريخيِّني مح َّددين،
الرؤيا .11على األرجح أنّه لن يت ّم حتديد «امللوك السبعة» مع ّ
النهائي
النهائي للوحش ،الذي ُد ِّم َر بشك ٍل حاس ٍم بعد هذا الظهور
املرجح أن يت ّم حتديد عهد غالبا الوجيز مع اإلحياء
من
11
َّ
ّ
ّ
أن الفصول  18-17تُشير إلى دمار
( .)11:17لك ّن غالبا مات قبل سقوط «بابل» (أي أورشليم ،بحسب هذه الفرضيّة) ،في حني ّ
بابل قبل الوحش .ميكن التأ ُّكد من حتديد حكم غالبا مع املرحلة النهائيّة من وجود الوحش بتحديد حكم امللك «السابع» لبعض

الرؤيا :كتاب التعز ّية في األوقات املُظلِمة

173

بل إنّهم يمُ ثِّلون بدلاً من ذلك الق ّوة القمع ّية حلكومة العالم على م ّر العصور ،والتي
ٍ
صالحيات إله ّي ًة و َتضط ِهد شعب اللهُ .يشار إل��ى ه��ذا االستنتاج
تنتحل لنفسها

بواسطة:

ِ
واملتداخل لدانيال .7-4:7
املجازي
•االستخدام
ّ

َ
ممالك
املجازي لوحش البحر في كتابات العهد القدمي يرمز إلى
إن االستخدام
• ّ
ّ
ش ّرير ٍة مختلف ٍة متت ّد عبر القرون.

الدجال كما وردت في دانيال 11
•فه ُم العهد اجلديد ،عبر الزمن ،لشخصيّة املسيح َّ
(راجع  2تسالونيكي 8-6:2؛  1يوحنّا .)18:2

إن حتديد الرؤيا لوحش البحر ذي ال��رؤوس السبعة باعتباره «األن��ا اخلبيث»
• ّ
الذي يقف ض ّد احلمل ،من جهة ،ويمُ ارس سلط ًة مفتوح ًة غير محدودة ،أي أنّه
ال يمُ ارسها فقط في ِحقب ٍة تاريخيّ ٍة مح َّددة ،بل عبر التاريخ كك ّل ،من جه ٍة أخرى.

ألن الوحش (= اإلمبراطور
الوقت ( )10:17مع احلكم
أن املشكلة تتفاقم ّ
الزمني الوجيز («ساع ًة واحدة») مع الوحش ( .)12:17إلاّ ّ
ّ
ٍ
لقرون ع ّدة .يمُ كن أن تكون هذه مشكل ٌة
التاريخي
الروماني املضط ِهد) لم ُيهزَم بشك ٍل حاس ٍم في عهد غالبا ،لكنّه استم ّر في الظهور
ّ
ّ
ال ميكن حلُّها بالنسبة إلى اعتراف الكنيسة بالسلطة اإللهيّة للرؤيا ،حيث كان ُي َ
نظر إلى  11:17على أنّها نبوء ٌة زائف ٌة تتعارض مع

مت حتديد عهد غالبا مع اإلحياء األخير للوحش إطالقه األخير
بأن بابل ستُد َّمر قبل الوحش .كذلك ،إذا ّ
رسالة الفصول ّ 18-17
فإن التناقض
التاريخي يكمن في حقيقة أنّه لم يكن هناك اضطها ٌد مه ٌّم في عهده .على الرغم
لالضطهاد (راجع  11 ،8:17مع ّ ،)7:11
ّ
بأي طريق ٍة
أن امللك السادس موجو ٌد في الوقت احلاضر («واح ٌد موجود»ّ ،)10:17 ،
من ّ
فإن الوحش يوصف بأنّه غي ُر ن َِش ٍط حاليًا ّ

أن الوحش ال
أن امللك السادس يحكم في الوقت احلاضر ،إلاّ ّ
إن قراء ًة قابل ًة للتطبيق تُشير إلى أنّه وعلى الرغم من ّ
مه ّمة (ّ .)11:17
إن آخر خص ٍم
يستخدمه كرهين ٍة لالضطهاد على نطاقٍ حا ٍّد مثل امللك السابع الذي سيأتي ،والذي سيضطهد في نطاقٍ غير مسبوقّ .

أي حاك ٍم سابق .ولكن ،إذا كان امللك السادس هو نيرون،
ٍّ
تاريخي لشعب الله (= امللك السابع) سيَضط ِهد نطاقٍ أوسع وأكثر عنفًا من ّ
ٍ
ٍ
ِ
روماني
ر
إمبراطو
أي
من
أكثر
د
ه
ضط
م
كأعظم
السمعة
ئ
ي
س
نيرون
كان
أن
منذ
السابق،
والطرح
يتناسب
ال
11-10:17
وصف
فإن
ّ
ٍّ
ِّ
ّ
ُ
أن  11-9 ،8:17تَعكس إحياء أسطورة نيرون ،إذا كان موت نيرون ُمفت َر ً
ضا ُمسبَقًا في
في القرن األ ّول للميالدِ .وفقًا الفتراض ّ
صور  ،11-9:17فال ميكن أن يكون امللك الذي يحكم حاليًا ( )10:17وامللك الذي «ليس» .أخي ًرا ،هذا الرأي ،باإلضافة إلى اآلراء
ُ

األخرى ،غير قاد ٍر على حتديد امللوك العشرة في .12:17
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 3,2الرقم «»666
أن القيمة العدد ّية الس��م ن�ي��رو(ن) قيصر ك��ان من املفترض أن يت ّم
َيزعم بعضهم ّ
حسابها ِوف ًقا للنسخة العبر ّية ،نظ ًرا ألنّه َي ِ
صل إلى  ،666وهو رقم اسم الوحش في

أن وحش الرؤيا كان
أن الكتاب ُكتِ َب قبل العام 70م ،حيث يبدو ّ
 .18:13هذا ُيشير إلى ّ
نبوي
أن البعض يرى في الفصل  13على أنّه
ن َِش ًطا وقت وضع الكتاب (على الرغم من ّ
ٌّ

َم ْحض).

اليهودي
أن حتديد االسم على أنّه نيرون يفترض معرف َة العبر ّية وعلم األعداد
إلاّ ّ
ّ

12

إن اختيار اسم قيصر نيرو
( )Gematriaبني الق َّراء اليونانيِّني األصليِّني .عالو ًة على ذلكّ ،

النيروني ،نظ ًرا لوجود العديد من األلقاب والتسميات املمكنة لنيرو.
مناسب للتاريخ
ٌ
ّ
ً
أيضا ،في نقل األسماء األجنبيّة إلى العبر ّية ،كان هناك مدى واسع في معاجلة حروف

العبري؟ وهل من َقبيل
اليوناني بدلاً من ذاك
ال ِعلّة .ومل��اذا لم يستخدم الكاتب الشكل
ّ
ّ
في العالم القدمي ،لم تكن هناك مجموع ٌة منفصل ٌة من الرموز التي تمُ ثِّل قيمة العدد .حتمل حروف األبجد ّية قيم ًة عدد ّية.
12
ٍ
ً
ً
كان للحروف األبجد ّية العبر ّية البالغ عددها  22قيمة عدد ّية متا ًما مثلما كان لك ّل حرف من احلروف األبجد ّية اليونانيّة أل 24عد ًدا

ٍ
أحرف فقط حتمل قيم ًة عدد ّية 1 :للحرف  5 ،Iللحرف  10 ،Vللحرف 50 ،X
معا ِدلاً  .لكن ،بالنسبة إلى الرومان ،كان هناك ستّة
ٍ
مت متثيله
للحرف  100 ،Lللحرف  ،Cو 500للحرف  .Dوخالفًا لالعتقاد الشائع ،لم يكن هناك قيم َة
حرف واح ٍد للرقم  ،1000الذي ّ

الروماني نيرو قيصر شكالن شائعان السمه في القرن األ ّول للميالد.
باألحرف  Dsوهكذا كان ُيشبه احلرف َ .Mح َم َل اإلمبراطور
ّ
الشكل األ ّول كان نيرو قيصر ،بينما الهجاء
ألن بعض املخطوطات القدمية بدلاً من استخدام
العبري كان نيرون قيصر .هذا مه ٌّم ّ
ّ
ِ
فإن رمز نيرون
الرقم  ،666كان تستخدم العدد  .616إذا َج َمعنا قيَم احلروف بالعبر ّية (معظم الناس لم تكن تعرف العبر ّية)ّ ،

العبري
قيصر هو العدد  Neron Kaisar = Nrwn Q(K)sr .666في العبر ّية التي ال تستخدم حروف ال ِعلّة ( ،)Vowelsكان الشكل
ّ
مت العثور على مخطوطات البحر امليّت ،وكتابات ر ِّبينيّة
الصحيح لغو ًّيا و ُو ِج َد في التلمود
العبري ،وفي كتابات جماعة قمران حيث ّ
ّ

أخرى.

Q = 100

		Q = 100

R = 200

		R = 200

S = 60

N = 50

R = 200
W=6

Total = 616

		S = 60
		N = 50
		R = 200
		W = 6
N = 50

Total = 666
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أن القيمة العدد ّية في العبر ّية للكلمة اليونانيّة « ،qhri,onوحش» هي 666؟
الصدفة ّ

ربمّ ا يت ّم استخدام األعداد األخرى في الرؤيا مجاز ًّيا دون إشار ٍة مح َّدد ٍة إلى حقيق ٍة
تاريخيّ ٍة واحد ٍة في مرحل ٍة معيّن ٍة من التاريخ .يت ّم استخدام كلمة « ، avriqmo,jعدد» دائ ًما

ٍ
مجازي لإلشارة إلى عد ٍد ال ُيحصى (11:5؛ ( 9 ،4:7مع املفعول
مكان آخر بشك ٍل
في
ٍّ

املطلَق)؛ ]×2[16:9؛ .)8:20

بينما َيستخدم  9:13استعارة السمع حلثّ املؤمنني على إدراك الطبيعة اخلادعة

إن
للمؤسسات الشيطانيّة الوحشيّة ،التي تحُ ��اول َج ْعلَهم يتكيَّفون معها و َيقبلونهاّ .
ّ
أن استعارة العقل القادر على
نفسه ،باستثناء ّ
النصيحة الواردة في  18:13لها املعنى ُ
مت أخذ احلثّ على ممارسة الفكر عن طريق
احلساب تُستَخدم بدلاً من استعارة األُ ُذن .إذا ّ
يؤخذ هذا التحفيز على وجود ٍ
احلساب حرفيًّا ،فمن َث َّم يجب أن َ
آذان لسماعه بطريق ٍة
ٍ
بآذان جسد ّية! إنّها ليست أُحجيّ ًة يجب على املتف ِّوق
سخيف ٍة حرفيًّا لإلشارة إلى السمع
الروحي.
حث لتمييز هذا اخلطر
فكر ًّيا أن يحلَّها ،بل إنّها ٌّ
ّ

« 4,2بابل»
أن «بابل» تمُ ثِّل أورشليم في سفر الرؤيا لسببَني على األق ّل:
ُيعت َقد ّ

«صل ِ َب فيه ر ُّبهما» ِبـ «املدينة العظيمة» ،وفي الفصول
•تُشير  8:11إلى املكان الذي ُ
التالية تُس َّمى «املدينة العظيمة» «بابل» (21 ،19 ،18 ،16 ،10:18؛ راجع ً
أيضا

صحيح فقط إذا كان يجب فهم اإلشارة
فإن هذا التحديد
8:14؛  .)5:17ومع ذلكّ ،
ٌ
أن أسماء األماكن «سدوم ومصر»،
احلاسمة إلى أورشليم في  8:11حرفيًّا .كما ّ

التي تسبق اإلشارة مباشر ًة إلى أورشليم ،هي ً
أيضا رمز ّي ٌة بشك ٍل واضح .عالو ًة

فإن ظرف «املكان» ( )o[pouالذي ُيشير إلى أورشليمُ ،يستَخدم في ك ّل
على ذلكّ ،

أجزاء الكتاب لتقدمي اجلغرافيا الروح ّية أو الرمز ّية.
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• ُي َ
نظر إلى زينة بابل «الالبسة البَ َّز واألُرجوان وال ِقر ِمز واملتحلِّية بالذهب واحلجر
الكرمي واللؤلؤ» (16:18؛ راجع ً
أيضا  )4:17على أنّها تُشير إلى لباس رئيس

اإلسرائيلي الفاخر ،13بحيث تُشير الصورة في الرؤيا إلى إسرائيل املر َت ّد.
الكهنة
ّ

أن الكتاب
كما ذكرنا ساب ًقا ،قد يكون استخدام «بابل» أحد أقوى األدلّة الداخليّة على ّ

أن بعض
ُكتِ َب بعد العام 70م ،إذ منذ ذلك التاريخ ،طبَّقت اليهود ّية االسم على روما .إلاّ ّ

ص َور دمار
املفسرين ناقشوا ّ
أن «بابل» تمُ ثِّل أورشليم املرت َّدة وليس روما ،بحيث تُظ ِهر ُ
ِّ
إن دليلَهم على ذلك يكمن في 9:2؛ 9:3؛
بابل ال��واردة طوال الكتاب دينون َة أورشليمّ .

 8:11وفي استخدام يوحنّا لنصوص العهد القدمي املتعلِّقة بالتهديدات بدمار أورشليم.

من ناحي ٍة أخرى ،ال يوجد ٌ
مثال واح ٌد على كون «بابل» اس ًما رمز ًّيا إلسرائيل ،سواء

أن ِمثل هذا التطبيق مستحيل ،ولك ّن عبء اإلثبات يقع
قبل أو بعد العام 70م .هذا ال يعني ّ
إن بعض أنبياء العهد
على أولئك الذين ُيش ِّددون على تطابق بابل = أورشليم .في الواقعّ ،

القدمي قد أشاروا أحيانًا إلى إسرائيل باعتباره على ِمثال «سدوم» (راجع أشعيا 10:1؛
9:3؛ إرميا 14:23؛ حزقيال .)58-44:16
 5,2رؤيا 7:1
ُيشير  7:1إلى مجيء يسوع «مع السحاب وستراه ك ُّل ع ٍ
عيون الذين طعنوه
ني حتّى
ُ

وتَنوح عليه جميع قبائل األرض»َ .يعتبر بعض املعلِّقني على هذا األمر أنّهم ُيشيرون إلى

مجيء يسوع ليَحكم على أورشليم في العام 70م ،باستخدام الرومان كعصا ِعقا ِبه .أ ّما
إن الذين َيحزنون
اقتباس
القسم الثاني من اآلية ،فهو
واضح من زكر ّيا  ،10:12حيث ّ
ٌ
ٌ
أن «األرض» تعني أرض
هم بيت داود وس َّكان أورشليم .على هذا األس��اسُ ،يستَنتج ّ

فإن التلميح ً
الوثني الفاخر،
أيضا يتض ّمن لِباس ملك صور
13
أن هذا ممُ كن ،ومن احملتمل أن يت ّم تضمينه إلى ح ٍّد ماّ ،
في حني ّ
ّ
نفسه َيعكس آدم في عدن.
الذي هو ُ
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إسرائيل ،كما في زكر ّيا  ،12:12و«القبائل» في  7:1يجب أن تكون حرفيًّا األسباط

مت احلكم عليها في العام 70م حتقي ًقا لنبوءة زكر ّيا .12
اإلسرائيليّة ،التي ّ
ٍ
صعوبات عد ًة تواجه هذه النظرة:
أن
إلاّ ّ

•ال يتنبَّأ زك��ر ّي��ا  12عن دينونة إسرائيل بل عن خ�لاص إسرائيل .ع�لاو ًة على
مت اجلمع بني اقتباس زكر ّيا ودانيال  ،13:7الذي ُيشير ً
أيضا إلى اخلالص
ذلكّ ،

اإلسخاتولوجي ،وليس الدينونة ،إلسرائيل.
ّ

•ال تُشير «قبائل األرض» أب ًدا إلى قبائل بني إسرائيل؛ إنّها تُشير إلى جميع األُمم

في ك ِّل مرج ٍع تُذ َكر فيه في الترجمة السبعينيّة (تكوين 3:12؛ 14:28؛ مزمور

17:)71( 72؛ زكر ّيا  ،14)17:14وهي تُشير إلى األُمم املؤمنة التي هي اآلن

«إسرائيل
احلقيقي».
ّ
األصح ،لكنّ األد ّلة الداخل ّية ليست كافي ًة
باختصار ،قد يكون التاريخ املبكر هو
ّ

للتف ُّوق على التقليد الراسخ الناشئ عن إيريناوس.

فإن
14
َت ِرد عبارة «جميع قبائل إسرائيل» مرا ًرا وتكرا ًرا في كتابات العهد القدمي (حوالي  .)×25باستخدام هذه العبارةّ ،
نص 7:1ب َينقل ما ِقيل عن إسرائيل في زكر ّيا  12إلى شعوب األرض ،التي تتولّى اآلن الدور الذي كان ُموكَلاً إلى إسرائيل ،بعد أن
ّ

رسل الله .من احملتمل أن يكون الدافع وراء التغيير هو استخدام عبارة «جميع قبائل األرض» في زكر ّيا  17:14وربمّ ا
ّ
مت رفض ُم َ
جنبٍ
فإن  7:1تُعطي ً
أيضا طاب ًعا
األرض»،
قبائل
«جميع
إلى
التغيير
مع
إلى
ا
ب
جن
للعبارة.
الكوني
عد
ب
ال
إلى
شير
ي
الذي
،14:7
دانيال
ّ
ً
ُ
ُ
ّ
ِّ
احلرفي للكلمة ،بل أولئك املذنبون برفضه.
باملعنى
يسوع
صلبوا
الذين
أولئك
ليسوا
عون
ي
املش
عني».
ل
«ك
التعبير
كونيًّا من خالل
ِّ
ّ
ٍ
الكوني
واضح من النطاق
شخص دون استثناء ولكن إلى أولئك الذين من األُمم التي تؤمن ،كما هو
ربمّ ا ال تكون هذه إشار ٌة إلى ك ّل
ٌ
ّ
أن اقتباس زكر ّيا ُيستَخدم ُم ً
األصلي
ناقضا لهدفه
للقبيلة في  9:5و ،9:7حيث خالص األُمم هو املوضوع
الرئيسي .يعتقد البعض ّ
ّ
ّ
اخلاصة به ويقوم
أن يوحنّا عاد ًة ما يلتزم باألفكار السياقيّة ملراجع العهد القدمي
لإلشارة إلى حزن األُمم على دينونتها الوشيكة .إلاّ ّ
ّ

بتطويرها باستمرار .يجب أن تتح َّمل االستثناءات املقت َرحة لهذه القاعدة عبء اإلثبات .في الواقع ،ال تَنوح األُمم في 7:1ب على نفسها
املوسع للحزن من أ ُ ّمة إسرائيل إلى األُمم املؤمنة ليس تط ُّو ًرا
إن التطبيق
مما يتناسب وفهم التوبة أفضل من الدينونةّ .
بل على يسوعّ ،
َّ
احلقيقي.
أن هذه األخيرة هي اآلن إسرائيل
غير متناسق بحيث ُيف َهم ّ
ّ
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( )4حالة الكنائس وهدف الرؤيا وموضوعها
 .1الهدف العا ّم
املسيحي
الرؤيوي إلى إظهار احلضور
السفر
ّ
كان يوحنّا يهدف من خالل كتابة هذا ِّ
ّ
وأن الله يسود على
أن امللكوت ق ِد افتُتِحّ ،
على مستو َيني مختل َفني :األ ّول ُيشير إلى حقيقة ّ

وأن املسيح سيعود قريبًا ليختتم التاريخ؛ بينما ُيشير الثاني إلى حقيق ٍة مغاير ٍة
التاريخّ ،

عن األول��ى تكمن في استمرار ّية قوى الش ّر في الوجود وفي هيمنتها على احلضارة
ٍ
بدرجات متفاوتة.
وازدهارها ،في حني ُيعاني املسيحيّون من االضطهاد

مت ربط احلقائق اإلجنيليّة بشك ٍل
أن ث ّمة سؤا ٍل يطرح بظالله علينا هو اآلتي :كيف ّ
بيد ّ

عملي مع احلقائق احلضار ّية ،االجتماعيّة ،السياسيّة ،واالقتصاد ّية املـُعقّدة  ...التي كانت
ٍّ

ً
اليوناني؟ لم يك ِن االضطهاد،الروماني
ارتباطا وثي ًقا بأشكا ٍل مختلف ٍة من الدين
ترتبط
ّ
ّ

الرؤيوي يعيش في
حتّى وقت الكتابةُ ،مبر َم ًجا ومن َّظ ًما ،بل اضطها ٌد متق ِّطع .الكاتب
ّ
منفاه في جزيرة بطمس اليونانيّة ،وق ِد استشهد أنتيپاس من أجل اإلميان ( ،)13:2بينما
اقتصادي (.)9:2
تخضع كنيسة إزمير الضطها ٍد
ّ

من ناحي ٍة أخرى ،يتص ّور الكتاب تصعيد ِح ّدة االضطهاد في املستقبل القريب ،والذي

سيكون أش ّد وط��أ ًة وأكثر رسميّ ًة من ذاك الذي ص� ّوره پلينيوسُ .يعاني يوحنّا حاليًا
ٍ
درجات من املعاناة ( )9:2واالضطهاد
املنفى ،وبعض الكنائس السبع التي تتح ّمل بالفعل
مما تتع ّرض له
«ألجل اسم» املسيح ( )3:2الذي «لم تُنكره» (13:2؛  )8:3على الرغم ّ

ٍ
ظروف قاسي ٍة ومؤملة .سيتع ّرض الكثيرون من كنيسة إزمير للسجن وحتّى لإلعدام
من

في املستقبل ( .)10:2قد تتض ّمن رؤية شهادة الق ّديسني في  11-9 :6اإلش��ارة إلى
ٍ
مستقبلي سيؤ ّدي
ضيق
اضطها ٍد سابق ،إالّ أنّها ،في الوقت عينه ،تُشير بوضوحٍ إلى
ٍّ

حت ًما إلى االكتمال (حتدي ًدا .)11:6
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يشير  6-3:11إ ّما إلى اضطها ٍد متق ِّط ٍع حدث في املاضي أو إلى اضطها ٍد سيحدث

(خصوصا اآلي��ة 5؛ راج��ع ً
أيضا 17-14 ،6:12؛ 18-1:13؛ .)6:17
في املستقبل
ً
�إن  10-7:11يشير إل��ى محاكمة ع��امل�يّ� ٍة للق ّديسني ف��ي النهاية
مهما كانت احل��ال��ة ف� ّ

املستقبليّة للتاريخ ،كما يفعل ً
نص  .9-7:20في وسط عاصفة االضطهادات هذه
أيضا ّ
رأسا على عقب:
تُشرق
شمس جديد ٌة حتمل أش ّعتها بريقَ أم ٍل جدي ٍد يقلب األمور كلّها ً
ٌ
أن الرؤيا تدخل في إطار العمل
املضط ِهدون ُيعا َقبون واملضط َهدون ينتصرون؛ ومبا ّ

اإللهي الذي سيكون نصي ًرا للمسيحيّني املضط َهدين ،من
النبوي ،فهي تشير إلى العدل
ّ
ّ

ٍ
تخص واقع املسيحيّني الذي يتعارض بكليّته مع هيمنة
تعريفات
جهة ،وتُق ِّدم بدورها
ّ
والديني الذي يعيشون فيه ،من جه ٍة أخرى .ينظر يوحنّا
واالقتصادي
السياسي
املجتمع
ّ
ّ
ّ

إلى الكنيسة على أنّها مجموع ٌة تعمل من أجل احلفاظ على هيكليّ ٍة مقبول ٍة ظاهر ًّيا نسب ًة
للتعريفات املعاكسة للحقيقة التي َك َش َ
فإن ليترجيّا الكنيسة تُذ ِّكر
ف عنها الله .بنا ًء عليهّ ،

احلقيقي الداعم لهم وللمجتمع قاطبة.
الكوني
املؤمنني بالنظام
ّ
ّ
 .2بدعة «النيقوالو ّيني» ()15-14 ،6:2

إن أصل النيقوالو ّيني الدقيق غير واضح .يعتقد بعض شارحي الكتاب املق ّدس أنّهم
ّ

طائف ٌة من الهراطقة ،الذين يتبعون تعاليم نيقوالوس الذي ،لربمّ ا ،كان واح ًدا من شمامسة
الكنيسة األولى (راجع أعمال  .)5:6من املمكن أن يكون نيقوالوس ق ِد ارت ّد عن اإلميان

الصحيح وانتمى بدوره إلى «مذهب بلعام» الذي علَّم إسرائيل أن ُيخطئ عن طريق تناول

اجلنسي ،من جه ٍة أخرى.
الطعام املق َّدم ذبيح ًة لألوثان ،من جهة ،وارتكاب الفجور
ّ

أن أع�م��ال ال�نّ�ي�ق��والو ّي�ين م�ك��روه� ٌة عند املسيح ،إذ إ ّن �ه��م ،على مثال
م��ن امل��ؤ َّك��د إ ًذا ّ

الغنوصيّني واملعلّمني الكذبة ،أفسدوا مذهب النّعمة محاولني وضع الفجور مكانها« :وقد

أحب أُجرة اإلثم» (2
تركوا الطريق املستقيم وضلُّوا واتّبعوا طريق بلعام بن ُب ُ
صور الذي ّ
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ألن اإلنسان مستعبَ ٌد
بطرس )15:2؛ «و َي ِعدونهم باحل ّر ّية وهم أنفسهم عبي ٌد للمفاسدّ ،
أناس
أناس قد كتبوا قد ً
ميا لهذا القضاءٌ ،
لمِ َن َغلَبَه» ( 2بطرس )19:2؛ «ألنّه قد تسلّل إلينا ٌ

منافقون ُيح ِّولون نعمة إلهنا إلى الفجور و ُينكرون سيّدنا الوحيد ور َّبنا يسوع املسيح»
(يهوذا .)4:1

أَوصى يسوع كنيسة أفسس أن ترفض أعمال النيقوالو ّيني متا ًما كما فعل هو نفسه:

مما ال ّ
«إ ّن��ك تمَ ُقت أعمال النيقوالو ّيني التي أَمقتها أنا ً
أن رعاة
شك فيه ّ
أيضا» (ّ .)6:2

كنيسة أفسس صانوا رعاياهم من هذه البدع اله ّدامة وحفظوا شعوبهم من ارتكاب نفس
هذه األفعال الش ّريرة .ك ّل خطيئ ٍة هي مكروه ٌة عند املسيح ،وهذا ينطبق ً
أيضا على أتباعه،

كما أنّنا نرفض أعمال اإلنسان الشّ ّريرة وال نرفض اإلنسان نفسه.

أي مديحٍ بل لو ًما وعتا ًبا .خال ًفا لألفسسيّني،
أ ّما كنيسة َب ْرغا ُمس فلم َتنَ ْل من يسوع ّ

فقد تبنّت كنيسة برغامس تعاليم النيقوالو ّيني« :هكذا أنت ً
يتمسكون
أيضا عندك قو ٌم
ّ

بتعليم النّيقوالو ّيني الّذي هو نظير ذلك [تعليم بلعام]» (ُ .)15:2يح ِّذرهم يسوع أنّهم

في ح��ال لم يتوبوا فسيكونون حت ًما حتت خطر الدينونة التي تقع على أولئك الذين
إن سيف الدينونة هو فوق
ُيعلِّمون التعليم اخلاطئ و ُيهاجمون كنيسته و ُيد ِّمرون شعبهّ .

رؤوسهم ،وطول أناته ليست بال حدود (16:2؛ .)15:19

إن يوحنّا يهدف إلى ه ّز ضمائر هؤالء املسيحيّني ليوقظ في قلوبهم حقيقة إميانهم
إ ًذاّ ،

و ُيبينِّ لهم خطورة خطيئتهم عن طريق إبالغهم بأنّهم ال يستطيعون أن يكونوا ُمخلصني
لسيّ َدين بل لواح ٍد فقط (راجع ً
أيضا متّى  .)24:6فكان واجبًا على يوحنّا أن يدحض
أن بإمكان املسيحيّني مجاراة العبادات الوثنيّة
أفكار املعلّمني الكذبة الذين كانوا ي ّدعون ّ

في الوقت الذين يحافظون فيه على والئهم لتعاليم املسيح وإخالصهم له (راجع -14:2

.)24-20 ،15
الرسولي
في اجلوهر ،ربمّ ا أعاد املعلِّمون الكذبة ،مثل النيقوالو ُّيون ،تعريف التقليد
ّ
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بحيث يكون من األسهل على املسيحيّني العيش بشك ٍل أكثر سال ًما وإثما ًرا مع املجتمع

احمليط .يضع يوحنّا هؤالء املعلِّمني وأتبا َعهم في االعتبار عندما ُيشير إلى «اجلبناء»

و«اجلاحدين» :إنّهم َيشهدون شفهيًّا على معنى اسم جماعتهم (املسيحيّة) لكنّهم ُينكرون
معنى التعاريف املضادة للجماعةُ .عثِ َر على هذا التعليم الزائف على األرجح في عد ٍد من

إن املساومة واضح ٌة ً
أيضا في إزمير
الكنائس أكثر من مج ّرد َبرغا ُمس و ِثياتيرة ،حيث ّ

فإن أحد األسباب الرئيسيّة للرؤى املجاز ّية في
والالذقيّة ( .)16-14 ،4-3:3بالفعلّ ،
الفصول  21-4هو تقدمي ص��و ٍر مرعب ٍة للكنائس من أجل وصف اخلطورة الروحيّة

«آذان للسمع» سوف ُيدركون خطورة الوضع
لظروفها غير املستق ّرة .أولئك الذين لديهم
ٌ
ويتوقَّفون عن املساومة.

اليهودي»
«العداء
َ .3
ّ
نشأت ً
الروماني ،اعتُبِر
اليهوديِ .وف ًقا للقانون
أيضا مشكلة املساواة مع املجتمع
ّ
ّ

أن هذا لم ُينفَّذ إلاّ إذا كان
املتد ِّينون غير شرعيِّني خارج بلدهم
األصلي ،على الرغم من ّ
ّ

ٍ
ٍ
مرتبط مبمارسة الدين .كانت اليهود ّية هي االستثناء
علني
اجتماعي
سلوك
هناك سوء
ٍّ
ٍّ
الوحيد لهذا القانون ،وقد ُس ِم َح مبمارستها في جميع أنحاء اإلمبراطور ّية.

ربمّ ا كان املسيحيّون ُيعتبَرون طائف ًة من اليهود ّية حتّى العام 70م ،على الرغم من أنّهم
على األرجح لم يكونوا ق ِد انفصلوا متا ًما عن اليهود ّية في أذهان الوثنيّني في السنوات

ٍ
مبحاوالت رسميّ ٍة لفصل نفسها
التي تلت العام 70م .بعد ذلك التاريخ ،قامت اليهود ّية
أن دمار أورشليم كان عقا ًبا لصلب
ألن املسيحيّني ا َّدعوا ّ
عن املسيحيّة ،على األق ّل جزئيًّا ّ

اليهود ليسوع.

ع�لاو ًة على ذل��ك ،كانت املسيحيّة تربح ج��ز ًءا كبي ًرا من «خائفي الله» األُمميِّني إلى

صفوفها ،الذين ربطوا أنفسهم ساب ًقا بعبادة املجمع .لربمّ ا زاد ه��ذا من ِح � ّدة العداء
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ألن اليهود كانوا سينظرون
اليهودي جتاه الكنيسة .كان من املمكن أن تتفاقم الكراهيةّ ،
ّ
إلى املسيحيّة على أنّها تُق ِّدم خلائفي الله يهود ّي ًة مقطوع ًة إذ ميكن أن يأتي اخلالص دون

االلتزام بحفظ الشريعة.

اليهودي لكنائس إزمير ( )9:2وربمّ ا
تكمن بعض هذه العوامل على األق ّل وراء ال َعداء
ّ
أن املسيحيّني
أن اليهود أوضحوا ملسؤولي احلكومة احمللّيّة ّ
فيالدلفيا ( .)9:3على ما يبدو ّ
قانوني
حق
أي ٍّ
لم يكونوا طائف ًة شرعيّ ًة داخل اليهود ّية بل هي ٌ
دين جديد ،لم يكن ألتباعه ُّ
ّ
أن يكون هذا التحريض قد دف َع الرومان
في ممارسة إميانهم خارج فلسطني .من احملتمل ّ
إلى التركيز أكثر على املسيحيّني والتحقُّق من والئهم إلله اإلمبراطور .كان من شأن هذا
ٍ
موقف أكثر هدو ًء جتاه دينهم
اليهودي أن َي ُحثَّ بعض املسيحيّني باحلفاظ على
الضغط
ّ

حتّى ال يجذبوا الكثير من االنتباه ألنفسهم من اليهود أو الرومان.

جذب املسيحيّون االنتباه بسبب مت ُّيزهم عن اليهود ّية أو بسبب عدم توافقهم
سواء
َ

احلتمي .على الرغم
مع توقُّعات العبادات اإلمبراطور ّية ،فإنّهم سيُعانون من االضطهاد
ّ
بأن املسيحيّني سيحضرون أمام
من طبيعة االضطهاد املتق ِّطعة ،إلاّ ّ
أن تهدي ًدا مستم ًّرا ّ
املسؤولني الرومان وسيُطلَب منهم إظهار والئهم لإلمبراطور عن طريق االبتهال لآللهة

الرومانيّة بتقدمي التضحيات من النبيذ والبخور أمام صورة اإلمبراطور وإنكار املسيح.

املسيحي
الرب» ُيش ِّكل ُمعضل ًة ،ولكن بالنسبة إلى
لم يكن قول املـُش ِرك ّ
إن «القيصر هو ّ
ّ
ً
الرب».
تناقضا مباش ًرا لالعتراف
احلقيقي ،كان ذلك
اإلمياني ّ
بأن «يسوع هو ّ
ّ
ّ
يمُ كن للمسيحيّني االستجابة لهذا الوضع بع ّدة ط��رق :أ ّولاً  :يمُ كنهم أن يتراجعوا
أن البعض فع َل ذلك؛ ثانيًا :يمُ كنهم أن
و ُينكروا إميانهم
سجل پلينوس ّ
املسيحي ،كما ُي ِّ
ّ

أن هذا حدثَ ً
أيضا؛
يعترفوا باملسيح علنًا و ُيعانون من االضطهاد ،كما ُيخبرنا پلينوس ّ
شجعه بعض املعلِّمني الكذبة في الكنائس
ثالثًا :يمُ كنهم تقدمي تنازالت ،وهذا ما كان ُي ِّ

(راجع .)20 ،15-14:2
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حجة املساومة بعض األشكال التالية:
إتَّخذت ّ
أن بإمكانه حضور احتفاالت تكرمي اآللهة أو االعتراف بقيصر
•قد يشعر البعض ّ
للمسيحي أن
ألن االرتباط الوثيق مع الوثنيّة سيَسمح
على أنّه إل ٌه ،إذا ُد ِع َي لذلكّ ،
ّ

الداخلي.
يعرف «أعماق الشيطان» ( )24:2ومجلسه
ّ

•من املفترض أن تسمح هذه املعرفة للمسيحيّني مبعرفة األساليب املضلِّلة للخصم
الشيطاني بشك ٍل جيّ ٍد بحيث يمُ كنهم هزمية الشيطان بشك ٍل أفضل في املستقبل،
ّ
مزيجا متآز ًرا من املسيحيّة والوثنيّة ميكن أن يحافظ على
أن
أو ربمّ ��ا ق � َّرروا ّ
ً

املسيحي ،متا ًما مثلما حاول إسرائيل في العهد القدمي اجلمع بني عبادة
اإلميان
ّ

الرب.
البعل وعبادة ّ

•ب�دلاً من ذل��ك ،ربمّ ��ا م��ارس بعض املسيحيّني أشكالاً من اخل��داع ،حيث اعترفوا
ص��راح� ًة بإميانهم باآللهة الوثنيّة ولكنّهم ما زال��وا يشعرون في قلبهم أنّهم
ُمخلِصون للمسيح .ربمّ ا استوحى البعض من املمارسة اليهود ّية ،التي ُق ِّد َمت
ٍ
كشخص له مكانتُه ولكن ليس كإله ،والصالة
ميا لإلمبراطور
فيها
ٌ
تضحيات تكر ً
الروماني .ربمّ ا شارك املسيحيّون في عبادة
من أجله ولكن ليس من أجل احلاكم
ّ
اليهودي ،على الرغم من أنّهم ربمّ ا كانوا على
اآللهة الوثنيّة مع مراعاة هذا التمييز
ّ

بأن أقرانهم الوثنيّني ما كانوا ليعرفوا هذا التمييز جيّ ًداِ .مث ُل هذه املمارسة
عل ٍم ّ

كانت تُغ ِّذيها س��وء فهم أق��وال يسوع« ،أَوف ��وا ما لقيصر لقيصر وم��ا لله لله»

(مرقس  .)17:12يتكلَّم يوحنّا عن املؤمنني الذين يبحثون عن ُمب ِّر ٍر في ،8:21
 27و 15:22ناعتًا إ ّياهم ِبـ «الك َّذابني».

في هذا اإلط��ارُ ،يق ِّدم سفر الرؤيا ج��دالاً نبو ًّيا ض ّد اإلمبراطور ّية الرومانيّة ،ليس

فقط لعدائها للكنيسة ،بل أكثر من ذلك بسبب الطبيعة الفاسدة لنظام السلطة الرومانيّة
الروماني ،وإذا فعلوا ذلك
مت تشجيع الكنائس على االنفصال عن فساد النظام
نفسها؛ لقد ّ
ّ
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فإن هدف يوحنّا من كتابة الرؤيا هو
فإن يوحنّا يتوقَّع اضطها ًدا ثابتًا .لذاّ ،
باستمرارّ ،
تشجيع أولئك الذين لم ُيساوموا مع الوثنيّة على االستمرار في هذا املوقف وإيقاظ أولئك

الروحي الواقعني فيه
الروحي ،كي يتم َّكنوا من إدراك اخلطر
الذين ساوموا من التنومي
ّ
ّ

ويتوبوا و ُيصبحوا بالتالي شهو ًدا للمسيح القائم ٍّ
كرب .أ ّما بالنسبة إلى أولئك الذين ال
يستجيبون أب ًدا ،فستكون الدينونة نتيج ًة لذلك.
أساسي إلى أولئك الذين هم داخل اجلماعة
موج ٌه بشك ٍل
ّ
ٍّ
إن حتذير يوحنّا من الدينونة َّ

الكنسيّة ،الذين حت َّولوا إلى مؤمنني زائفني ،أولئك الذين طابقوا أنفسهم في نهاية املطاف

العاملي الفاسد .الوثن ُّيون خ��ارج الكنيسة الذين يضط ِهدون الق ّديسني هم
مع النظام
ّ
ً
أساسي إلى هؤالء الغرباء لتشجيعهم
ُوجه بشك ٍل
ٍّ
أيضا محور الدينونة .لك ّن الرؤيا ال ت َّ
أن الكاتب سيؤ ِّكد
على اإلميان أو حتذيرهم من الدينونة إذا لم يؤمنوا ،على الرغم من ّ

أن الوثنيّني بحاج ٍة إلى اإلمي��ان باإلجنيل كي يختبروا اخلالص وهم ً
أيضا خاضعون
ّ
للدينونة إذا لم يؤمنوا (11-6:14؛ الفصول .)18-17

لذلك ،فإنّ محور الكتاب هو ُّ
حث اجلماعة الكنس ّية على أن تشهد للمسيح في

ووثني.
َو ْس ِط كنيس ٍة وعال ٍم مساو ٍم
ّ

( )5هيكل ّية الرؤيا األدب ّية والالهوت ّية
السباع ّية
 .1الهيكل ّية ُّ
قسم سفر الرؤيا إلى سبعة أعمال تتض ّمن سبعة مشاهد ،على الشكل التالي:
ُي َ
•«العنوان» و ُمه ّمة يوحنّا (.)3-1:1

•حتيّة يوحنّا للكنائس السبع (6-4:1؛ .)21:22

•مق ّدمة :الصوتان – الرسول والله الضابط الك ّل (.)8 ،7:1
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•املوضوع :رؤي ٌة ُسباعيّ ٌة للكنيسة املج َّر َبة واملنتصرة.
األول :رؤية الكنيسة على األرض – إبن اإلنسان في َو ْس ِطها (.)22:3-9:1
العمل ّ
• منائر الذهب السبع (.)20-9:1
• الرسائل إلى الكنائس السبع (.)22:3-1:2
 املشهد األ ّول :رسالة إلى الكنيسة املـُفتقرة إلى العاطفة :أفسس (.)7-2:1 -املشهد الثاني :رسالة إلى الكنيسة املـُضط َه َدة :إزمير (.)11-8:2

 املشهد الثالث :رسالة إلى الكنيسة املتسامحةَ :برغا ُمس (.)17-12:2 -املشهد الرابع :رسالة إلى الكنيسة املـُسا ِو َمةِ :ثياتيرة (.)29-18:2

سارديس (.)6-1:3
 -املشهد اخلامس :رسالة إلى الكنيسة املائتةَ :

 املشهد السادس :رسالة إلى الكنيسة التبشير ّية :فيالدلفيا (.)13-7:3 -املشهد السابع :رسالة إلى الكنيسة املغرورة :الالذقيّة (.)22-14:3

العمل الثاني :رؤية الله في السماء-هدف الله في التاريخ (.)1:8-1:4
• عرش الله ()11-1:4؛ الكتاب املختوم ()5-1:5؛ احلمل املذبوح ()7 ،6:5؛
األناشيد الثالثة (.)14-8:5
• إفتتاح األختام السبعة (.)1:8-1:6
 -املشهد األ ّول :الفارس على احلصان األبيض – املنتصر (.)2 ،1:6

 املشهد الثاني :الفارس على احلصان األحمر – احلرب األهليّة (.)4 ،3:6 املشهد الثالث :الفارس على احلصان األسود – املجاعة (.)6 ،5:6 املشهد الرابع :الفارس على احلصان األصفر – املوت (.)8 ،7:6 املشهد اخلامس :صالة الشهداء حتت املذبح (.)11-9:6 -املشهد السادس :األحداث اإلسخاتولوجيّة (:)17:7-12:6
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•الكوارث الكونيّة (.)17-12:6
•ختم الشهداء (.)8-1:7

•الشهداء في السماء (.)17-9:7
صمت في السماء (.)1:8
 املشهد السابع:ٌ
العمل الثالث :رؤية مالئكة احلضور السبعة – الكنيسة في حِ
املنة (.)18:11-2:8
• صوت األبواق السبعة (.)18:11-2:8
•املشهد األ ّول :سقوط البَ َرد والنار على األرض (.)7:8
•املشهد الثاني :إلقاء جب ٍل في البحر (.)9-8:8

•املشهد الثالث :سقوط الكوكب العظيم على األنهار والينابيع (.)11-10:8
•املشهد الرابع :األجساد السماو ّية املـُظلِمة (.)12:8
ٍ
ويالت ثالثة:
•نس ٌر ُيعلن عن

 -املشهد اخلامس (ال َو ْيلَة األولى) :فتح بئر الهاوية – اجلراد (.)12-1:9

 -املشهد السادس (ال َو ْيلَة الثانية) :إطالق املالئكة األربعة املوثقني على نهر

القوي مع
الفرات ()15-13:9؛ املائتا مليون فارس ()21-16:9؛ املالك
ّ

الكتاب الصغير ()11-1:10؛ «زمن األُمم» ،النبيَّان ،ومدينة الش ّر – سدوم
ومصر (.)14-1:11

 املشهد السابع (ال َو ْيلَة الثالثة) :العبادة في السماء (.)18-15:11العمل الرابع :رؤية الكنيسة املنتصرة – دراما اخلالص (20:14-19:11؛ .)4-2:15
• تابوت العهد (.)19:11
• العروض السبعة (20:14-1:12؛ .)4-2:15
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 املشهد األ ّول :املرأة امللتحفة بالشمس والتنِّني (.)18-1:12 -املشهد الثاني :الوحش اخلارج من البحر (.)10-1:13

 -املشهد الثالث :الوحش الصاعد من األرض (.)18-11:13

 املشهد الرابع :ا َحل َمل مع أل 144ألف شهيد على جبل صهيون (.)5-1:14

�لان ه�لاك بابل
�دي وشريكاه؛ إع ُ
 املشهد اخلامس :امل�لاك مع اإلجنيل األب� ّ(.)13-6:14

 املشهد السادس :إبن اإلنسان على سحاب ٍة بيضاء ومالئكة الدينونة الثالثة؛معصرة غضب الله (.)20-14:14

 املشهد السابع :املخلَّصون ُينشدون تسبيحة احلمل (.)4-2:15العمل اخلامس :رؤية املالئكة السبعة لغضب الله – العالم في عذاب (.)21:16-5 ،1:15
• هيكل «مسكن الشهادة» (8-5 ،1:15؛ .)1:16
ص ِّب الكؤوس السبعة (.)21-2:16
• َ

 املشهد األ ّول :بال ٌء إلى األرض َ -ق ْر ٌح خبيثٌ أليم (.)2:16 -املشهد الثاني :بال ٌء إلى البحر  -دم (.)3:16

 -املشهد الثالث :بال ٌء إلى األنهار والينابيع – دم (.)7-4:16

 -املشهد الرابع :بال ٌء إلى الشمس – حرار ٌة حارقة (.)9 ،8:16

 -املشهد اخلامس :بال ٌء إلى عرش الوحش – الظالم (.)11 ،10:16

 -املشهد السادس :بال ٌء إلى نهر الفرات – جت ُّم ٌع في َه ْر َم ِج ُّدون (.)16-12:16

إعالن عن تدمير بابل (.)21-17:16
 املشهد السابع :بال ٌء إلى الهواء –ٌ
العمل السادس :رؤية سقوط بابل – دراما الدينونة (.)10-7 ،3:20-1:17
• أحد مالئكة الضربات السبع اخلارجة من الهيكل (.)2-1:17
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باعي (.)10-7 ،3:20-3:17
• الكشف عن غضب الله ُّ
الس ّ

رمزي (.)5-3:17
 املشهد األ ّول :املرأة على الوحش ال ِقّ

ٍ
حرب مع املرأة (.)18-6:17
 املشهد الثاني :الوحش في -املشهد الثالث :اخلامتة الكونيّة النهائيّة (.)10:19-1:18

 املشهد الرابع :كلمة الله على احلصان األبيض وحاشيته (.)16-11:19 املشهد اخلامس :املالك الواقف في الشمس (.)18 ،17:19 -املشهد السادس :معركة َه ْر َم ِج ُّدون (.)21-19:19

 -املشهد السابعَ :ر ِم��ي الشيطان في الهاو ّية ()3-1:20؛ سلطة الشيطان

قوسني] (.)10-7:20
احملدودة [بني َ

العمل السابع :رؤية الكنيسة في األَلف ّية -حتقيق هدف الله (6-4:20؛ .)5:22-11:20
•الكنيسة تمَ لِك مع املسيح (.)6-4:20

باعي (.)5:22-11:20
• حتقيق مخ َّطط الله ُّ
الس ّ

 املشهد األ ّول :زوال السماء القدمية واألرض القدمية (.)11:20 -املشهد الثاني :الدينونة األخيرة (.)15-12:20

 املشهد الثالث :السماء اجلديدة واألرض اجلديدة (.)1:21 املشهد الرابع :أورشليم اجلديدة (.)8-2:21 -املشهد اخلامس :التأ ُّمل في أورشليم اجلديدة وقياسها (.)21-9:21

 -املشهد السادس :إضاءة املدينة -روعة الله واحلمل (.)27-22:21

 -املشهد السابع :مصدر احلياة في املدينة -النهر وشجرة احلياة (.)5-1:22
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اخلامتة ()21-6:22
أن العملَني الثالث
الكتشاف الرسالة األساسيّة للرؤيا ،من امله ّم ج� ًّ�دا أن نالحظ ّ
واخلامس ،من ناحية ،والعملَني الرابع والسادس ،من ناحي ٍة أخرىُ ،مع َّدان ليعمال بشك ٍل
متوا ٍز متا ًما في الفكر والتسلسل .ينبغي أن تكون دراسة هذه األعمال األربعة باملقارنة
مع العمل الثاني -املشهد ال�س��ادس من أج��ل أن تكون ال��رؤي��ا عملاً
مفصلاً للصورة
َّ
اإلسخاتولوجيّة املق َّدمة في املشهد املذكور آن ًفا.

أن املشاهد األربعة األولى من العمل الثاني تهدف إلى اإلشارة
أولاً  :يكفي أن نالحظ ّ
ّ

إلى دور ٍة متك ِّرر ٍة من عدم جدوى اإلنسان على منت التاريخ؛ املشهد اخلامس هو العمل

نفسه صالة الكنيسة من أجل اخلالص؛ املشهد السادس يشير إلى الطريقة التي فيها،
األبدي إلنقاذ شعبه؛ الهدف من
في األزمنة اإلسخاتولوجيّة ،م ّد الله يده خلدمة قصده
ّ
املشهد السابع ،إ ًذا ،هو أن يكون مبثابة نصف-ساعة مؤقَّتة ،يقوم خاللها املمثِّلون

صح التعبير -هذه املرحلة الكونيّة قبل أن يت ّم تقدمينا إلى األعمال األربعة
«بتجميد» ْ
إن ّّ
اخلطة اإللهيّة في
التفصيلي الكتشاف
التي تتبع (من الثالث إلى السادس) مع العمل
ّ

إن
اإلسخاتولوجي .متى يأتي هذا الزمن
هذا الوقت
اإلسخاتولوجي وكيف سيكون؟ ّ
ّ
ّ
اجلواب الواضح يكمن في حتليل هذه األعمال األربعة .أ ّولاً  ،يجب حتديد اإلسخاتون

التجسد في العمل الرابع -املشهد األ ّول ( ،)18-1:12ومداها
(= النهاية) باإلشارة إلى
ُّ
ٍ
سنوات ونصف ،بحيث تكون معا ِدل ًة لفترة «معاناة» الكنيسة في  4-1:11كما
ثالث

ِّ
توضح هيكليّة الدراما ذل��ك .وبالتالي ،تَظهر املعادلة التالية :اإلسخاتون – املعاناة/
الضيق – تاريخ الكنيسة بأكمله حتّى نهاية الزمان؛ وإلى هذه املعادلة ،كما تشير هيكليّة
العمل السابع فيما يتعلّق بهذه األعمال األربعة ً
أيضا ،ميكننا إضافة األَلفيّة ،أو فترة

«القيامة األولى» ،أي الفترة األخالقيّة التي أشار إليها بولس الرسول في رومة 14-1:6

وأفسس .10-1:2
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ثان ًيا :فيما يتعلّق بطبيعة اإلسخاتون ،يت ّم حتديد ذلك من خالل حقيقة أنّه في املشهد

السادس من األعمال األربعة قيد البحث (الثالث ،الرابع ،اخلامس ،والسادس) تتك ّون

ضون على ألسنتهم من
صور ٌة أوضح عن َهر َم ِّج ُدون ،التي تشير إلى الناس الذين َي ُع ُّ

األلم ( ،)10:16أولئك الذين كانوا ُي ِّ
بشرون ِبـ «بشارة الشيطان» ،وإلى األرواح النجسة

الدجال ( ،)13:16واسم الفارس على
الثالث اخلارجة من أفواه التنِّني والوحش
والنبي َّ
ّ
احلصان األبيض «-كلمة الله» -وسيفه احلا ّد اخلارج من ِفيْ ِه ( ،)15 ،11:19جنبًا إلى

ٍ
جنب مع دور الكنيسة حتت صور النبيِّينَ في  .14-1:11ليست « َه ْر َم ِّج ُدون» معرك ًة
فإن اإلسخاتون بالنسبة
باألسلحة واجلنود :إ ّنها معركة إيديولوج ّيات .بنا ًء على ذلكّ ،
متزامن
التجسد إلى نهاية الزمان :إنّه
إلى يوحنّا يشتمل على كامل تاريخ الكنيسة ،من
ٌ
ُّ
مع معركة َه ْر َم ِّج ُدون ،ومع األلفيّة ،ومع فترة املعاناة العظيمة.

إن هدف يوحنّا من كتابة هذه الدراما اإلجنيليّة العظيمة يكمن في تأكيد
ُيقال عاد ًة ّ

األبدي ،وبالتالي في
النهائي في نهاية التاريخ أو األفضل ،في الترتيب
انتصار الكنيسة
ّ
ّ

واإلمبراطوري على ح ٍّد
اليهودي
توفير التعزية للنفوس املضط ِربة في زمن االضطهاد
ّ
ّ

أن مثل هذا التصريح
مما ميكن قوله عن هذا الدافع ،إلاّ ّ
سواء .في حني ّ
أن هناك الكثير ّ
ّاوي في كتابة العمل األخير من الكتاب.
َيفشل في مراعاة الهدف اليوحن ّ

لدينا هنا صورة األلفيّة وتوصي ُفها من الكاتب .مبقدور العمل السابع من الهيكليّة
أعاله أن يكون مبثابة صور ٍة مك َّمل ٍة لصورة الكنيسة التاريخيّة بك ّل نقاط ضعفها ونقاط

مت الكشف عنها في العمل األ ّول من الهيكليّة عينها .يهدف ِكال العملَني م ًعا إلى
ق ّوتها ،التي ّ

الرب ،الذي يمَ لك عليها في
القول إنّه على م ّر التاريخ وطوال حياتها تمُ َسك الكنيسة بيمني ّ
ٍ
جانب من جوانب وجودها ،وفي الوقت عينه ،يجب التفكير بها على أنّها جالس ٌة على
ك ِّل
العرش معه ومتمتِّع ٌة بالبصيرة الروحيّة واألخالقيّة ،التي بواسطتها لوحدها يت ّم حتديد
توج ًة على العرش مع املسيح طوال اإلسخاتون ،من
أهداف الله .من هنا نرى الكنيسة ُم َّ
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التجسد حتّى إغالق التاريخ (6-4:20؛  .)22-11:22برؤيتها الروحيّة ،ميكنها أن ترى
ُّ
أن السماء القدمية واألرض القدمية قد زالتا ( )11:20لتح ّل محلّهما
في جميع األوقات ّ

السماء اجلديدة واألرض اجلديدة -مدينة الله وشعبه (.)5:22-1:21
 .2الهيكل ّية من منظور «سم ّو الله»
إن الرسالة الالهوتيّة لرؤيا يوحنّا هي أن تُف َهم مركز ًّيا .في روايته العميقة واملميَّزة عن
ّ

ينصب التركيز في الغالب على سم ّو الله ،إلى احل ّد الذي يت ّم فيه جتنُّب جميع أشكال
الله،
ّ

«التجسيم» أو «التشبيهيّة»

(Anthropomorphism

= إسناد الصفات واخلصائص

البشر ّية على الله) .يبقى السؤال :هل سينجح ال��راوي في ردم ال ُه َّوة الهوتيًّا بني الله
ٍ
ٍ
بكلمات أخرى ،هل
وقاض وبني موقف التح ِّدي ألتباعه في هذا العالم؟
املتسامي محاك ٍم

لغة الله املتساميّة «من فوق» قادر ٌة على نقل رسال ٍة ذات معنى إلى الوضع املعاصر كما
إن املناقشة التي تنطلق من منظور تسامي الله وهي
يراها يوحنّا
النبي الرائي و ُق َّراؤه؟ ّ
ّ

محاول ٌة للوصول إلى السيطرة الالهوتيّة باإلضافة إلى اجل��رأة النبو ّية الكاملة لرؤية
إن نظرة عني الطائر على هيكليّ ٍة أدبي ٍّة ُمحت َمل َ ٍة للرؤيا تو ِّفر إطا ًرا ميكن من خالله
يوحنّاّ .

هيكلي للرسالة
النهائي يكمن في إيجاد إطا ٍر
إن الهدف
فهم رسالة الرؤيا الالهوتيّةّ .
ٍّ
ّ
الالهوتيّة للرؤيا من منظور تسامي الله.
 1،2الهيكل ّية األدب ّية كإطار
نص رؤيا
عندما يت ّم التركيز في املقام األ ّول على الرموز األدبيّة وكذلك على مضمون ّ

النص،
يوحنّا ،ميكن النظر إليها على أنّها تعني فنيًّا مشاهدة السرد .فيما يتعلّق بأسلوب
ّ
ٍ
بالغي مح َّد ٍد أثار ر ّد
موقف
�ي .نشأ السرد في
ٍّ
يت ّم تفسير الرؤيا على أنّها سر ٌد درام� ّ
نص الرؤيا ذات معنًى عندما يت ّم تعبئة القارئ عن طريق
الكاتب
ّ
البصري .تصبح قراءة ّ
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استراتيجيّات اللغة إذا تعاون .هذا يعني أنّنا ك ُق َّرا ٍء حقيقيِّني يجب أن نحاول فهم الوضع
ٍ
مشترك للمرجع لفهم هدف
األصلي للرؤيا كي نقترب قدر اإلمكان من إطا ٍر
التواصلي
ّ
ّ
لغتها اإللهيّة.

نصيًّا لنقل الرواية أو املضمون.
َيعكس مخ َّطط السرد في الرؤيا تد ُّف ًقا مح َّد ًدا أو مسا ًرا ِّ

يت ّم تقدمي ترتيب املواد وف ًقا ّ
الالهوتي لله بشك ٍل
خلط ٍة أو َحبْك ٍة معيّن ٍة يعمل فيها املنظور
ّ

ُمهيمن .يستخدم راوي الرؤيا وجهة نظر الله السائدة من وجهة نظ ٍر مح َّدد ٍة إليصال
رسالته إلى القارئ .ال ّ
الوظيفي لله في الرواية
أن هذا املنظور ير ِّكز على املوقف
شك في ّ
ّ

وينعكس في تصوير السرد الكامل للرؤيا.

يخص فئ ًة معيَّن ًة على أزم ٍة أو رسال ٍة مش َّوه ٍة
الرؤيوي ليس ر ًّدا
فإن ر ّد يوحنّا
لذلكّ ،
ّ
ّ

املسيحي فحسب ،بل هي محاول ٌة ج��ا ّد ٌة إلش��راك الق َّراء بهدف التعامل مع
عن الكيان
ّ

وجودهم .من خالل االرتباط واإلعجاب ،يجد القارئ فه ًما لقصد الله لهذا العالم .من
الالهوتي،
خالل دمج وجهات النظر من جانب نقد ر ّد القارئ ،ونظر ّية املوسيقى والتفسير
ّ

أدبي رسالتها الالهوتيّة:
ميكن تقسيم َحبْكة الرؤيا إلى ثالثة أعمال تخدم كإطا ٍر ٍّ

•موضوع ا َ
حلبْكة :الكشف عن ملكوت الله على األرض كما هو في السماء:
•العمل األ ّول :في الكنيسة بسبب حدث املسيح (الفصول .)3-1
•العمل الثاني :في العالم من خالل اخلالص والدينونة على أساس حدث املسيح
(الفصول .)11-4
•العمل الثالث :في التاريخ بسبب حدث املسيح (الفصول .)22-12

الالهوتي
 2،2اإلطار
ّ
سيكون من اخلطأ التقليل من معنى رؤيا يوحنّا إلى املفاهيم التقليد ّية أو الوجود ّية

التاريخي للكتاب ،الذي يعود إلى إهمال القضايا الالهوتيّة
فقط .هذا يعني إزالة الطابع
ّ
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الالهوتي للرؤيا.االجتماعي
والدور
ّ
ّ

إن ق ّوة رؤيا يوحنّا ،على مستوى التواصل ،ال تكمن فقط في لغتها أو رمز ّيتها أو
ّ

األدبي
التاريخي ،بل في ق ّوة إثارتها الهوتيًّا .يتجاهل الفهم
وجهات نظرها أو تكوينها
ّ
ّ
ٌ
هدف
أن يوحنّا لم يكتب الف ّن من أجل الف ّن ،بل كان لديه
الشكلي البحت للرؤيا حقيقة ّ
ّ
الالهوتي للرؤيا يهدف إلى تقوية
فإن الفهم
مح َّد ٌد في االعتبار عند كتابة الكتاب .لذلكّ ،
ّ

املسيحيّني الذين كان عليهم أن يتأقلموا مع االضطهاد واملعاناة .في مثل هذه الظروف،

املتجسدة في فهم املرء لرسالة الرؤيا ،أهميّ ًة حاسمة.
تكتسي مسألة الق ّوة،
ِّ

نذكر هنا بعض وجهات النظر أو الزوايا الالهوتيّة املعروفة وامله ّمة التي ميكن من

خاللها وصف رسالة الرؤيا:

«منوذجا سياقيًّا
نهج جدي ٌد و ُم َح ِّفز :إنّها تُدعى
ّ
ً
إن القراءة املنظور ّية للرؤيا هي ٌ

وموج ًها» نحو املمارسة التطبيقيّة لتفسير الكتاب املق ّدس .يسعى التفسير املـُعاد صياغته
َّ

اخلاصة
باعتباره خطا ًبا إلهيًّا-أخالقيًّا لتمكني الق َّراء من التفكير في ممارسات القراءة
ّ
بهم .بهذه الطريقة ،تقوم رواب��ط بني امل��واق��ع االجتماعيّة-السياسيّة واالفتراضات

الدينيّة-اإليديولوجيّة .إذا ما نظرنا إلى الرسائل النبو ّية السبع في الفصول  ،3-1لوجدنا

ٌ
الالهوتي الذياالجتماعي
وصف للموقع
السياقي ( )9:1بأنّه
أنّها تؤ ّكد على الضغط
ّ
ّ
ّ

البالغي للمارسة
إن مثل هذا النموذج
تشترك فيه الكنائس السبع في آسيا الصغرىّ .
ّ
العملي في هذا الصراع
األخالقيّة هو قراء ٌة تحَ َ ُّرر ّي ٌة تهدف إلى حتريك الق َّراء لالنخراط
ّ

إن الهدف هو التح ُّرر من اضطهاد بابل/
نوعي
من أجل عال ٍم جدي ٍد
مبني على خالص اللهّ .
ٍّ
ٍّ
فإن املعيار
أن ق ّوا ِتها هي أدوات الق ّوة التدمير ّية للشيطان .لذلكّ ،
روما ،وق ِد اعتبر الكاتب ّ

األخالقي للمارسة املسيحيّة املـُخلِصة يكمن أ ّولاً في املقاومة ،ووف ًقا للرؤيا ،في السلوك
ّ
األخالقي الح ًقا .املسيحيّون الذين يرفضون اضطهاد ق ّوة بابل األرضيّة ،سيحصلون
ّ

إن الوظيفة املركز ّية للرؤيا هي عمل الله وسلطة احلمل ليس فقط
على العدل والتح ُّررّ .
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على حياة األفراد ولكن على العالم أجمع وقواه السياسيّة.
منظور احلرب املسيحان ّية :تر ّكز هذه املقاربة لرسالة الرؤيا على أمل اليهود في

إن سليل داود،
املسيح ،الذي سيكون من نسل داود وامللك والقائد
العسكري لشعبهّ .
ّ
ٍ
كملك ممسوح ،هو أن ُيح ِّرر إسرائيل من الظاملني ليُقي َم حكم الله .يتطابق يسوع مع
إن إخضاع الله للش ّر ليس بالق ّوة
املسيح املنتظر الذي سيُقيم حكم الله على العالم بأسرهّ .

نفسه في رؤيا  16:22على أنّه «أصل
العسكر ّية بل ُر ِو َي بلغ ٍة عسكر ّية .يدعو يسوع َ

داود وذر ّيته» ُمص ِّو ًرا بذلك مسيحانيّته (راجع أشعيا  ،)1:11إضاف ًة إلى كونه «كوكب

إن
الصبح الساطع» كرم ٍز للمسيح املنتصر على أعداء إسرائيل (راجع عدد ّ .)17:24
وجهة نظر انتصار املسيح (21:3؛ 5:5؛  )14:17وانتصار شعبه (28 ،17 ،11 ،7:2؛
21 ،12 ،5:3؛ 11:12؛ 2:15؛  )7:21م ًعا مع لغة املعركة (7:11؛ 17 ،8-7:12؛ 7:13؛
الالهوتي الكامل لتأسيس ملكوت الله على
14:16؛ 14:17؛  ،)11:19تُل ِّون التفسير
ّ

األرض.

منظور اخلالص والدينونة :يتجلّى قصد الله لهذا العالم وشعبه من خالل سلسة
املجسدة في األختام ،األبواق والكؤوس ،والتي يت ّم من خاللها القضاء
األحكام الثالثة
َّ
على الش ّر .هذا ما ميكن أن نُطلق عليه اسم «الهوت الش ّر
الشيطاني» ،الذي يتّخذ َمظه ًرا
ّ

تاريخيًّا .من ناحي ٍة أخرى ،يتجلّى اخلالص في مجيء ملكوت الله أللف سن ٍة عندما يحكم

إن ثمار احلالة األخيرة للخالص هي سما ٌء
الق ّديسون املـُقامون من املوت مع املسيحّ .

ٌ
وأرض اجلديدة (.)1:21
جديد ٌة

اإلسخاتولوجي ( :)Eschatological Exodusلقد ُف ِه َم تقليد اخلروج
منظور اخلروج
ّ

اخلالصي لشعبه ،حيث يتض ّمن احلكم على الظاملني ،إضاف ًة
منوذج لنشاط الله
على أنّه
ٌ
ّ

�روج
أن اخل�لاص
إل��ى ع��رض مصير الناس الذين افتداهم ،مشي ًرا إل��ى ّ
النهائي هو خ� ٌ
ّ
الثالثي ملوضوع اخل��روج سيشتمل على الفداء ،الدينونة
إن الوصف
إسخاتولوجيّ .
ّ
ّ
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الفصحي ( ،)10-9 ،6:5الذي
إن الصورة املركز ّية في هذه القراءة هي احلمل
وامليراثّ .
ّ

افتدى شعبًا وجعلَهم «ملكوتًا وكهن ًة» خلدمة إلهنا ( .)10:5يستدعي هذا الكالم ذكرى

كلمات عهد سيناء (خروج  ،)6-5:19حيث أ ّكد الله لشعبه أنّهم « ُمل ُكه الثمني» .ربمّ ا ربط

وح َس َب
يوحنّا في  9 ،6:5موضوع احلمل بفكرة اخل��روج اجلديدة من أشعيا الثاني َ
املركزي
إن ال��دور
«العبد املتألِّم» ( )7:53على أ ّن��ه احلمل
الفصحي للخروج اجلديدّ .
ّ
ّ
ملوت احلمل في مفهومنا للفداء َيعكس صدى مركز ّية ا َ
الالهوتي للرؤيا
حل َمل في السرد
ّ

خاص في 6-5:1
إن فكرة اخلروج متعلِّق ٌة بالفداء ممثَّل ٌة بشك ٍل
بحسب فكرة اخلروجّ .
ّ
و  ،10-9:5من جهة ،وبالدينونة من خالل سلسة األبواق والكؤوس ،التي تر ِّكز على

امليراث ،من جه ٍة أخرى (17-1:7؛ 5-1:14؛ 5-1:15؛ 6-1:20؛ 22-1:21؛ .)5:22
يؤ ّكد تفسير التاريخ على أنّه وجهة نظ ٍر مسيطر ٍة في قراءة الرسالة الالهوتيّة للرؤيا

أن عمل الله يحتضن تاريخها
أن الكنائس املضطربة في آسيا الصغرى يجب أن تفهم ّ
ّ

احلالي ،الذي سيعمل ً
إن رسالة
أيضا في املستقبل ليُقي َم عدله على اخلليقة كلِّها .إ ًذاّ ،
إن املـُه ّمة التي َقبِلها يوحنّا في دعوته
الرؤيا تتعلّق مبسألتَني :مسألة الله ومسألة التاريخّ .

أساسي من تفسير التاريخ ،أي بد ّق ٍة أكثر ،من خالل
ليكون نبيًّا ( )9:1تتك ّون بشك ٍل
ٍّ
إن التدخُّ لَني اإللهيَّني ،ظهور يسوع املسيح األ ّول
تفسير التاريخ احلالي
واملستقبليّ .
ّ

وعودته ،هما حاسمان لك ّل تاريخ البشر ّية .تُش ِّكل عودة املسيح آخ َر فع ٍل لالنتصار،

بحيث يجب تفسيرها على أنّها ذات «مركز ّي ٍة إلهيّة» :إنّها حتقيق التاريخ.

إن قراءة الرسالة الالهوتيّة للرؤيا من منظور «املركز ّية اإللهيّة» تكشف َمل َ ِكيّة الله
ّ

الالهوتي للرؤيا .تكشف
على األرض كما هي في السماء ،بحيث يصبح سم ّو الله اإلطار
ّ

الرؤيا ،إ ًذا ،منظو ًرا متساميًّا عن هذا العالم .إنّه ات ٌ
سياقيُ ،يخاطب املسيحيّني
نبوي
ّصال
ٌّ
ّ
في نهاية القرن األ ّول للميالد في آسيا الصغرى ،وينظر إلى «من فوق» على أنّه َكشْ ُ
ف

�إن ك� َّل تأكيدات السياق ،والتاريخ،
�اوي .ضمن تسامي الله ،ف� ّ
ر ًؤى من منظو ٍر س�م� ّ
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واحلرب املق ّدسة ،والتح ُّرر ،واملسيحانيّة ،واخلروج في الرسالة الالهوتيّة للرؤيا تلعب
دو ًرا ها ًّما.

 3،2هيكل ّية الرؤيا من منظور «سم ّو الله»
غالبًا ما تعكس صور الله مبادئَ لقضايا تاريخيّ ٍة مح َّددة .ال تُش ِّكل الروابط بني الصور

ٍ
عالقات َع َرضيَّ ًة فحسب ،بل تُظهر طاب ًعا َج َدليًّا ً
أيضا.
اإللهيّة وتلك التاريخيّة والسياسيّة

مت التعبير عنها بلغ ٍة
هذا ينطبق على رؤيا يوحنّا .غالبًا ما كانت التص ُّورات عن الله ،التي ّ
ٍ
لظروف اجتماعيّ ٍة-سياسيّ ٍة معيّنة .في املقابل ،ميكن أن تؤ ِّثر الرمز ّية
تاجا
إلهيّ ٍة معيّنةِ ،ن ً

اإلسخاتولوجي على مجرى األحداث على املستوى
البصر ّية فيما يتعلّق بالله وباخلالص
ّ

الرومانيواليوناني
والرؤيوي
اليهودي
املرجح أن يكون قد تأ َّثر املفهوم
املعاصر .من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشخصي للق ّوة بخبر ٍة اجتماعيّ ٍة وتاريخيّ ٍة وسياسيّة ،والتي بدورها
عن الله والتجسيد
ّ

أكملت الدائرة ووضعت سياق الله ،املعبَّر عنه بلغتهم اإللهيّة.
مواضيعي
َ 1،3،2ملَ ِك َّية الله السياد ّية كإطا ٍر
ّ

تُنبئ رؤيا يوحنّا لق َّرائها مبنظو ٍر متسا ٍم عن الله وهذا العالم .ميكن وصف الرسالة

ٍ
إسخاتولوجي
تاريخي معينَّ  ،بأنّها مخ َّط ٌطاجتماعي
موقف
املوجهة إلى
الالهوتيّة،
ٍّ
ٍّ
َّ
ٌّ
اإللهي على األرض كما هو في السماء ،مبا في ذلك مشاركة الق َّراء
امللكي
لكشف احلكم
ّ
ّ
امللكي من منظور سم ّو الله ،ربمّ ا
موض ٌح أعاله ،يت ّم تصوير حكم الله
في ذلك .كما هو
َّ
ّ
ملواجهة سوء استخدام اإلمبراطور ّية الرومانيّة للسلطة ،ووف ًقا لوجهات النظر اليهود ّية

ِ
للرب
املنتصر
عن الله املتسامي .كانت الفكرة األساسيّة ألم��ل إسرائيل هي املجيء
ّ
ٍ
إن تدمير مملكة إسرائيل
وتصفية حسابه مع أعدائه .سيظهر
كملك ويمَ لِك على عاملهّ .
البابلي وحتّى إع��ادة اإلعمار املزعومة خالل الفترة الفارسيّة ،أ َّكدت
ويهوذا واملنفى
ّ
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َت خيبة األمل من حكم
اإلسخاتولوجي مبجيء حكم الله
فقط على األمل
امللكيَ .ع�َّ�زز ْ
ّ
ّ

ا َ
حلشمونائيم الرغبة في ملكوت الله في نهاية الزمان.

أن الله سيُرسل َمل ِ َكه املسيح« ،ابن داود» ،الستعادة
في اليهود ّية الالحقة ،كانت الفكرة ّ

امللكي قائ ًما على سيطرته
َملَكيّة الله وحتقيق الشريعة .كان مفهوم الف ّريسيّني حلكم الله
ّ

الشاملة على العالم كما َثبُ َت من خالل عمله ا َ
قي .كان الله دائ ًما احلاكم .إنّها مج ّرد
خلل ْ ّ
أن هذا سيحدث من خالل إخالصهم للشريعة.
مسألة تعبي ٍر عن حكمه .إعتقد الر ّبانيم ّ
�وي .سيطر
في هذا اإلطار ،نمَ َْت صورة العالم
اإلسخاتولوجي املتش ِّكلة من تو ُّق ٍع رؤي� ّ
ّ

الكوني لمِ ُلْك الله على التوقُّعات اليهود ّية خالل فترة العهد اجلديدَ .و َج َد
الرؤيوي
املفهوم
ّ
ّ

الهوتي بلغ ذروته في رسالة رؤيا يوحنّا.
هذا املفهوم لمِ َلَكيّة الله كإطا ٍر
ٍّ
« 2،3،2سم ّو الله» في هيكل ّية الرؤيا الالهوت ّية

إن رسالة الرؤيا تكمن في محاولة إيصال منظو ٍر متسا ٍم عن هذا العالم .تفتح نظرة
ّ

اإللهي .لقد رأَوا عاملهم
الله املتسامية ضمن هذا املنظور املتسامي عالم الق َّراء إلى السم ّو
ّ
من منظور الهدف األكبر خلالقه وقاضيه املتسامي .هذا ال يعني أنّهم كانوا يهربون من
مت
إن وجهات نظرهم باتت مفتوح ًة على املنظور
السماوي واملتسامي .لقد ّ
هذا العالم ،بل ّ
ّ
ِ
وأنفسهم من منظور النتيجة النهائيّة؛ وقد م َّكنهم
اصطحابهم إلى السماء لرؤية التاريخ

اإللهي املتسامي.
ذلك من أن تكون حياتهم ذات معنًى من منظور الهدف
ّ

َي ِ
ٍ
مبصطلحات ثالثيّة ( .)5-4:1قد يعني استخدامه
«اإللهي»
صف يوحنّا منذ البداية
ّ

ٍ
تسميات
التقليدي .تستخدم الرؤيا
الرسولي
للصيغة الثالثيّة أ ّن��ه كان يتبنَّى الشكل
ّ
ّ
«الرب اإلله الضابط الك ّل»َ « ،من الكائن والذي كان والذي
مختلف ًة لله« :األلف والياء»،
ّ
سيأتي» ،و«اجلالس على العرش».

ِ
واآلخر»
يت ّم اجلمع بني تسمية «األلف والياء» (8:1؛ 6:21؛  )13:22مع تسمية «األ ّول
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أن الله هو اخلالق الوحيد وسيّد
( ،)17:1والتي ربمّ ا تكون مشت َّق ًة من أشعيا ،حيث يؤ ِّكد ّ
الرب ملك إسرائيل وفاديه
التاريخُ ،يستَخدم بطريق ٍة جدليّ ٍة ض ّد أصنام بابل« :هكذا قال ّ
رب اجلنود :أنا األ ّول وأنا ِ
ً
وأيضا« :إسمع لي يا يعقوب ويا
اآلخر وال إله غيري» (،)6:44
ّ

إسرائيل الذي دعوته :أنا هو ،أنا األ ّول وأنا ِ
اآلخر» ( .)12:48ليس الله كسائر اآللهة من
صنع اإلنسان؛ إنّه الله املتسامي الذي ال شبيه لهُ .ملكه يأتي «من فوق» وهو يسود على
ُ
األرض .هذا ما تؤ ِّكده تسمية «الكائن والذي كان والذي سيأتي» (8 ،4:1؛ 8:4؛ 17:11؛

إن حتقيق حكم
 )5:16إذ تشير بك ّل أبعادها إلى «األبد ّية اإللهيّة» (راجع خروج ّ .)14:3

اإلسخاتولوجي («الذي سيأتي») على هذا العالم يكمن في مجيئه .ومع ذلك ،يجب
الله
ّ
ٍ
بكلمات
ألاَّ ُيف َهم سم ُّوه من حيث إنّه منفص ٌل متا ًما عن هذا العالم ،بل في عالق ٍة بالعالم.
الذاتي ،بل وظائفيًّا ،إلثبات
ُقصد هذه التسمية وجود ًّيا ،واصف ًة وجود الله
أخرى ،ال ت َ
ّ

التزامه كإل ٍه متسا ٍم ُيس َّمى ً
«الرب اإلله الضابط الك ّل» (8:1؛ 8:4؛ 17:11؛ 3:15؛
أيضا
ّ
مما يشير إلى ق ّوته الكاملة وسيطرته على مجرى
14 ،7:16؛ 15 ،6:19؛ ّ ،)22:21

األحداث التاريخيّة.

تَظهر فكرة ُملك الله على األرض كما هو في السماء في تسمية «اجلالس على العرش»

(9:4؛ 13 ،7 ،1:5؛ 16:6؛ 15 ،10:7؛ 4:19؛ 5:21؛ راجع ً
أيضا 3 ،2:4؛ ُ .)11:20يعتبر

العرش رمزًا مركز ًّيا من منظور امللكيّة وتساميًّا من منظور رسالة الرؤيا :إنّه ير ّكز على

سيادة الله وملكيّته املتساميّة .في وصف سيادة الله ،التي تتجلّى في اخلالص الذي جلبه

املسيح ،في الرسائل إلى الكنائس السبع في الفصلني  2وَ ،3
توضع احلالة االجتماعيّة-
امللكي،
فإن املجال الذي يجب أن ينكشف فيه حكم الله
السياسيّة على الطاولة؛ وبالتاليّ ،
ّ
أي األرض ،هو ُمص َّور .بعد ذلك مباشرةً ،يبدأ ال��راوي برؤية يوحنّا لله املتسامي في

اخلاص :إنّهم في
السماء في الفصل  .4يساعد يوحنّا ق َّراءه على النظر أبعد من وضعهم
ّ

سل َ ًفا في السماء .يت ّم تعليمهم ما يتض ّمنه برنامج
ي َدي الله السيّد الذي ُيعترف مبلكيّته َ
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الله .يجب أن تسود ملكيّة الله على األرض في النهايةُ .يطمئن ال��راوي الق َّراء بتسامي

إن
أن ملكيّته هي احلقيقة املطلقة الكامنة وراء ك ّل حقيقةّ .
الله اجلالس على العرشّ ،

مضمون من خالل تساميه ،كما
االعتراف مبلكيّة الله على األرض كما هي في السماء
ٌ

إن مثل هذا املنظور ُيعطي معنًى للحياة اليوميّة ،على الرغم من أنّه غير
يتص ّوره يوحنّاّ .
اإللهي على
كام ٍل بسبب الضرر الذي ُيسبِّبه الش ّر .من احملتمل أن تعتمد صورة العرش
ّ
أن هناك
الرؤى النبو ّية في أشعيا  6وحزقيال  .1رؤيا  4مبنيّ ٌة بشك ٍل مميَّ ٍز للغاية ،مبعنى ّ

اليهودي .الله غير املص َّور
واضحا للمالمح املسيحيّة .إنّها ترجع إلى إطار التوحيد
غيا ًبا
ً
ّ

ٍ
مبصطلحات جتسيميّةُ .يقال فقط إنّه مثل األحجار الكرمية ( ،)3:4مع التأكيد على عظمة

محمي من خالل الوصف األكمل
إن التسامي الذي ال سبيل ملعرفته لله
الطابع
السماويّ .
ّ
ٌّ

إن الق َّراء
لطريقة التنظيم أمام العرش ،بدلاً من التركيز على الله وهو
جالس على العرشّ .
ٌ
ً
شيخا.
مدعوون إلى االلتزام بالعبادة مع املخلوقات احليّة واألربعة والعشرين

ت ِ
ُنشد املخلوقات احليّة نشي ًدا (8:4ب)ُ ،مطلقني فيه ألقا ًبا ع ّد ًة لله كالق ّدوس ،والضابط

َ
والشرف
الك ّل ،والذي كان ،والكائن ،والذي سيأتي .بعد ذلك ،بينما تُعطي املخلوقات املج َد
جالس على العرش ،يسقط الشيوخ أمامه ويعبدونه .إنّهم ُيسبِّحون الله
والشك َر لله وهو
ٌ

على خلقه ( )11:4بينما يضعون تيجانهم أمام العرش ( .)10:4يرمز هذا إلى اعتراف
اإلنسان مبلكيّة الله والصورة تعمل كحاف ٍز على تأسيس حكم الله امللك على األرض كما

ٌ
مزيجا من
معترف به في السماء من ِقبَل الشيوخ .قد تعكس لغة العبادة الليترجيّة
هو
ً
مت توسيع هذه العبادة لتشمل جميع
عبادة احلاكم واملمارسة اليهود ّية التقليد ّية ،حيث ّ

املخلوقات في الكون كلّه (.)13:5

ِّ
يوضح خلق الله (الفصل  )4واخل�لاص من خالل احلمل (الفصل  )5التزام الله،

إن ملكيّة الله حقيقيّ ٌة وال ميكن املساس بها
على الرغم من تصويره على أ ّن��ه متسا ٍمّ .

مقارن ًة بسيادة روما اإللهيّة املزعومة .تعكس العبادة الكاذبة أو احلقيقيّة التزا ًما بالهدف
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إن عبادة الوحش ( )12 ،8 ،4:13تقف ض ّد عبادة
احلقيقي لإلله املتسامي من أجل عاملهّ .
ّ

الله الكونيّة (4:15؛  .)6-5:19تتكشّ ف عظمة ُملك الله بحسب الفصول  19-7مرا ًرا

وتكرا ًرا من خالل عبادة الله املتسامي في السماء.

يرتبط فهم يوحنّا ووص ُفه لله بالظروف السياقيّة لق َّرائه ،الذين كانوا يختبرون

السيادة الباطلة لإلمبراطور ّية الرومانيّة .يرمز الوحش من البحر (فصل  )13وق ّوته

اإلمبراطوري.
السياسي
االقتصاد ّية بواسطة الزانية (فصول  )18-17إلى النظام
ّ
ّ
كانت الق ّوة السياسيّة واالقتصاد ّية هي فقط الوسيلة التي تعمل من خاللها اال ّدعاءات
إن جتديف الوحش من البحر ،مشي ًرا إلى ا ّدعاءاته باألسماء اإللهيّة
الدينيّة الرومانيّةّ .
الديني على النقيض من اإلخالص الواجب لله
( ،)5 ،1:13يعكس ا ّدعاءاته بوالء الناس
ّ
اإلمبراطوري من
الدجال ( )11:13بالكهنوت
الواحد في السماء .ميكن مقارنة
ّ
النبي َّ
ّ
إن تقديس ق ّوة روما السياسيّة واالقتصاد ّية
ناحية فرض تكرمي اإلمبراطور وعبادتهّ .

فإن نظرة يوحنّا إلى
يقاومه يوحنّا مباشر ًة بوصفه الله بأنّه متسا ٍم متا ًما .بهذا املعنىّ ،
َص ُّور الق َّراء للسلطة .كانت املقاومة لروما تعني العمل من منظور
ُصحح ت َ
الله كانت ت ِّ

الله والكشف عن ملكيّة الله على األرض من خالل العبادة احلقيقيّة لله املتسامي ض ّد

اال ّدعاءات الرومانيّة اخلاطئة واملؤقّتة.

امللكي على األرض من خالل الكشف عن سيادة الله ،التي
َي ِرد االعتراف بحكم الله
ّ

تتجلّى في سلسلة األحكام الثالثة على قوى الش ّر ،وكذلك تكشف اخلالص الذي جلبه

الذاتي
احلمل .ترمز َو َمضات البروق واألصوات والرعود من العرش ( )5:4إلى التجلّي
ّ
لله املتسامي (راجع حزقيال  .)13:1يتبع يوحنّا أسلوب الكتَّاب اليهود غير املباشر من

ٍ
خالل جَ َ
صوت قاد ٍم من العرش
تنُّب التجسيم في وصفه لله على العرش؛ نقرأ فقط عن

وثني؛ سيادة الله هي
بشري
أي حاك ٍم
ٍّ
( .)17:16يحمي سم ّو الله تناقضه مع طموح ّ
ّ

وحدها املطلقة ،إذ ال تتمتّع هيكليّات السلطة البشر ّية االستبداد ّية باحلقّ في التماس
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الوثني.
الذاتي
سيادة الله لتبرير تأليهها
ّ
ّ

قصة
يرمز العرش في السماء إلى السم ّو .ميكن للمرء أن يقول ّ
إن رمز العرش يربط ّ

يوجه السر ُد القارئَ إلى سم ّو الله بذكر
الرؤيا بطريق ٍة رمز ّي ٍة والهوتيّ ٍة على ح ٍّد سواءِّ .

األرواح السبعة أمام عرش الله في السماء (4:1؛ 5:4؛  ،)6:5لتُختتم بعرش الله واحلمل
في السماء اجلديدة وعلى األرض اجلديدة ( ،)3 ،1:22مع التأكيد على الكشف عن ملكيّة

الله على األرض .وما بني اإلثنني (عرش الله واحلمل) نقرأ عن عرش الوحش (2:13؛
امللكي على األرض.
 ،)10:16رامزًا إلى ا ّدعاءات اإلنسان الباطلة باحلكم
ّ

إن دور الشيوخ كشهو ٍد على عروشهم ( )16:11يرمز إلى دورهم في الكشف عن
ّ

نصيب في عرش املسيح ،متا ًما
امللكي .أ ّما أولئك الذين ينتصرون فسيكون لهم
حكم
ٌ
ّ
مثل جلوسه مع أبيه على عرشه عندما انتصرَ « :من َغل َ َب فإنّي أُوتيه أن يجلس معي على

وجلست مع أبي على عرشه» ( .)21:3باإلضافة إلى كون العرش
غلبت أنا
عرشي كما
ُ
ُ

الشرقي ،فإنّه يشير ً
الوظيفي
أيضا إلى الدور
من امتياز احلاكم وحده أو ممثِّله في العالم
ّ
ّ
أيضا أولئك الذين أ ُ ُ
للحمل (21:3؛  )3 ،1:22وللشيوخ (16:11؛ ً
عطوا سلطة القضاء
إن استخدام يوحنّا لصورة العرش ال ُيثير فقط
وف ًقا ل  )4:20في إعالن حكم الله
امللكيّ .
ّ

تسامي الله ،بل يجذب الق َّراء إلى التع ُّرف على ُوجهتهم مع الله املتسامي ً
أيضا .من خالل
امللكيُ ،يشارك املؤمنون في س ّر الله املتسامي ،ال
ُمه ّمتهم في الشهادة إلعالن حكم الله
ّ
أي تألي ٍه للق ّوة البشر ّية (كروما مثلاً ) فحسب ،بل لكونهم جز ًءا من الشهادة
عن طريق ّ
القرباني في العالم بواسطة احلمل ،إضاف ًة إلى حضور الروح في أصوات
حلضور الله
ّ

املؤمنني .ال يعني سم ّو الله أ ّن��ه بعي ٌد ج� ًّدا عن العالم لدرجة أ ّن��ه ال يشارك خليقته على
الالمتناهي واملخلوقات احملدودة ،بني الق ّوة
اإلطالق؛ إنّه يؤ ّكد فقط على التمييز بني الله
ّ

البشري .لكن ،عندما يسكن الله على األرض مع شعبه ،سيُلغى التمييز
املطلقة واال ّدعاء
ّ

بني السماء واألرض في أورشليم اجلديدة (3:21؛  .)4-3:22لم َيظهر َب ْع ُد حضور الله
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الكامل على األرض بسبب الش ّر ،الذي ال يزال َيحجب ملكيّة الله الكاملة ومج َده .هذا

أن الله متسا ٍم ،بصفته اخلالق ،سيُج ِّدد «السماء األولى واألرض األولى»
هو السبب في ّ

لتُصبح «السماء اجلديدة واألرض اجلديدة» (.)1:21

القرباني لله املتسامي ،على جتديد
في رسالة الرؤيا ،يعمل احلمل ،بصفته املمثِّل
ّ

اإلسخاتولوجي .أصبح الله املتسامي ثابتًا
اخلليقة وإحضار ك ّل شي ٍء إلى حتقيق الله
ّ
الرئيسي في إخضاع الله للش ّر
إن احلمل املذبوح هو احلدث
ومرئيًّا من خالل احلملّ .
ّ

�إن اخل�لاص والدينونة هما تأثيران مرئيّان
وتأسيس مملكته على األرض .لذلك ،ف� ّ

�رب
للصيرورة التي أحدثها الله من ملكوت العالم ال��ذي يحكمه الش ّر إل��ى ملكوت ال� ّ

والنهائي على الش ّر ليس سوى االنتصار
إن انتصار الله املستم ّر
واملسيح (ّ .)15:11
ّ

القاطع الذي قام به احلمل على الصليب.

إن للمؤمنني املرتبطني بالله املتسامي من خالل احلمل دو ًرا ال غنًى عنه في حتويل
ّ

امللكي على
تأسيس حكمه
أن الهدف الكامل لله املتسامي ،أي
أُمم العالم ( ،)2:15ذلك ّ
َ
ّ

أساسي على الشهادة
األرض ،يتحقّق فقط من خالل نشاط الروح الذي يعتمد بشك ٍل
ٍّ
احليّة التي ُيق ِّدمها املسيحيّون للعالم.

الرؤيوي»
 .3الهيكل ّية من منظور «االختبار
ّ
إن سياق الرؤيا هو مسيحيّ ُة آسيا الصغرى في نهاية القرن األ ّول للميالد .كانت هذه
ّ

جماعات مسيحيّ ٌة مختلفة جنبًا إلى جنب ،دون أن تكون بالضرورة
منطق ًة تعيش فيها
ٌ

متنافس ًة أو منفصل ًة عن بعضها .لقد ُكتِبَت الرؤيا في شكل رسال ٍة مسيحيّ ٍة رسوليّ ٍة
بدائيّ ٍة تبدأ مبق ّدم ٍة تو ّكد على طبيعة الرؤيا على أنّها  avpoka,luyijو ،1:1( profhtei,a

 ،)3ويت ّم وصف مضامينها باعتبارها «كلمة الله وشهادة يسوع املسيح في ك ّل ما رآه»

(.)2:1
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ال يؤ ّكد كاتب الرؤيا على سلطة عمله من خالل األسماء املستعارة واألسرار وتقسيم
/اخليالي ،كما أنّه ال يعتبره مختو ًما منذ بداية التاريخ حتّى األ ّيام األخيرة
الروائي
الزمن
ّ
ّ

ٌ
معروف في
(راجع دانيال  .)9:12بدلاً من ذلكَ ،يذكر اسمه (9 ،4 ،1:1؛  ،)8:22وهو
رسلة لها كتاباتُه ،ويكتب بسلط ِة َمن دعاه الله والذي يجرؤ على املطالبة ِبـ
الكنائس املـ ُ َ

«السلطة القانونيّة لكتابه» (.)18:22

نطاق واس ٍع في تكوينها ،وقد أ ُ ِ
ٍ
رسلَت إلى جماعات
تستخدم الرؤيا العهد القدمي على

إسخاتولوجي واضحٍ للمستقبل القريب (11 ،4-3:1؛ ،6:22
آسيا الصغرى كتشجي ٍع
ٍّ
الليترجي (.)11-9 ،4-3 ،1:1
 )18 ،10 ،7لتكون مقروء ًة ومسموع ًة في سياق اللقاء
ّ

تفسيري
أن الكتاب يحتوي على إطا ٍر
تؤ ِّكد مصطلحات العبادة 15وأقسام األناشيدّ 16
ٍّ
األساسي الذي يجب أن ُيف َهم فيه الكتاب.
أن الليترجيّا هي السياق
ليترجي ،وهذا ُيبينِّ ّ
ّ
ّ

مت جمع التقاليد
ُق ِّد َم ْت
مقترحات مختلف ٌة تتعلّق ببنية الكتاب ،تسعى لشرح كيف ّ
ٌ

مت استخدامها في تكوين الكتاب ،كوحد ٍة واح��د ٍة متماسك ٍة
الالهوتيّة املختلفة ،التي ّ
فضلوا هيكليّة
أن آخرين ّ
ومن َّظمة .هناك مؤلِّفون ّ
فضلوا الهيكليّة الدراماتيكيّة ،في حني ّ
أن الكتاب
«املقابلة العكسيّة» ( )Chiasmأو الهيكليّة «املركز ّية» ،وال يزال يؤ ِّكد آخرون ّ
من َّظ ٌم في دور ٍة من الرؤى ،تبدأ بالكشف عن دورة األختام السبعة أو بعد فتح األختام

السبعة ،وتُعيد باختصا ٍر النموذج نفسه املتعلِّق ب��األح��داث اإلسخاتولوجيّة (نظر ّية
التلخيص) بطريق ٍة جتعل دورة الرؤى الالحقة ،من خالل إعادة حتديد الدورة السابقة،
ِّ
توضح ما أُمل ِ َح إليه مسب ًقا.

الرب
رؤيوي ليوم
 1،3إختبا ٌر
ٌّ
ّ
يحتوي سفر ال��رؤي��ا على مق ّدمة ( )8-1:1وخامتة ( .)21-6:22تعمل 3-1:1
15
16

13 ،10 ،7-6:1؛ 1:2؛ 10 ،8:5؛ 9:6؛ 4-3:8؛ 19 ،15 ،2-1:11؛ 17 ،15:14؛ .8 ،6-5:15

11-9:4؛ 12-9:5؛ 12-10:7؛ 15:11ب18-17 ،؛ 5:16ب7-؛ 1:19ب4 ،3 ،2 ،ب5 ،ب6 ،ب8-أ.
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ٍ
أن الكلمة املشار إليها في  2-1:1هي «كلمة
كعنوان للكتاب بأكمله ،و ُتبينِّ البركة في ّ 3:1
الرسائلي للعمل كك ّل ،في حني تُخاطب املجدلة في
النب ّوة» .تكشف 5-4:1ب الطابع
ّ

5:1ج 6-متل ِّقي الرؤيا على أنّهم «ملكوتًا وكهن ًة لله» ،أو باألحرى ،ممثِّلي ملكوت الله
وق ّوته على األرض من خالل املسيح .لدينا في  7:1كلم ٌة نبو ّية وفي  8:1إعادة التأكيد

أن
على سلطة كلمات النب َّوة .تشير اآليتان  7و 8إلى موضوع «املجيء» .تُظهر املق ّدمة ّ
رسل ٍة إلى سبع كنائس تقع في
الرؤيا هي نبوء ٌة رؤيو ّي ٌة على شكل رسال ٍة رسوليّ ٍة ُم َ

آسيا .تأخذ اخلامتة طابع اخلامتة الرسائليّة ( ،)21:22وتؤ ّكد الروابط اللفظيّة بني 3:1
أن هذه اخلامتة تبدأ في  .7-6:22يت ّم تقدمي مضمون الكتاب بني املق ّدمة
وّ 7-6:22

واخلامتة (« )5:22-9:1كاختبا ٍر
الرب.
ّ
بصري» ،حدثَ يوم ّ

رؤيا  11-9:1هي بداية سرد الرؤية حني كان يوحنّا في َب ْط ُمس ،تليها الفصول 3-2

النبوي للكنائس السبع .ما نجَ ِ ده بعد أ ّول ظهو ٍر للتعبير «بالروح» هو
املتميِّزة مبرسومها
ّ

املمجد ُم ِ
رسلاً سبع رسائل إلى الكنائس في آسيا ( .)20-9:1العديد من
رؤي ٌة للمسيح
َّ

صفات املسيح هي نفسها التي للمالئكة في أماك َن أخرى من الرؤيا والكتب اليهود ّية.

في هذه الرؤية ،تعمل الصور املستخ َدمة في املقام األ ّول من خالل ِذكر «القدمي األ ّيام»
املمجد ،كابن اإلنسان (ُ )14-13:1يساوي الله («القدمي
أن يسوع
(دانيال  )9:7إلظهار ّ
َّ

أن يسوع ،الذي هو «قدمي األ ّي��ام» وال��ذي « ُيشبه ابن اإلنسان» ،هو رئيس
األ ّي��ام») أو ّ
الرئيسي لله .يعرض هذا املقطع ً
أيضا صورة «الكواكب السبعة واملنائر
املالئكة ،املمثِّل
ّ
السبع» ( .)20:1لك ِّل جماع ٍة مسيحيّ ٍة مال ُكها احلارس ،وحتديد ُهو ّية الكنائس السبع
أن
باملنائر السبع ُيعيد إلى األذه��ان املنارة مع املصابيح السبعة في الهيكل ،وتقترح ّ
الروحي.
اجلماعات التي تتبع يسوع تُش ِّكل في الوقت احلاضر الهيكل
ّ

املوجهة إلى الكنيسة عد ًدا من املخاوف:
بعد هذا ،تَعكس الرسائل السبع
َّ
�ي ألت�ب��اع ي�س��وع (ال��رس��ائ��ل إل��ى أف�س��س وس��اردي��س
�ي وال��روح� ّ
•البُعد األخ�لاق� ّ
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والالذقيّة).
•الصراع داخل القيادة املسيحيّة واهتمام يوحنّا مبكافحة ما يعتبره تعلي ًما زائ ًفا
(اخلالف مع النيقوالو ِّيني« ،بلعام»َ « ،باالق ملك موآب» ،و«إيزابيل»).

أن الرسائل إلى إزمير وفيالدلفيا تعكس حجم النزاعات بني
•اإلضطهاد (يبدو ّ
وأن اإلشارة إلى استشهاد أنتيباس تعكس صرا ًعا
أتباع يسوع واليهود احمللِّيِّنيّ ،

مباش ًرا مع النخبة احمللِّيَّة والسلطات الرومانيّة احمللِّيَّة).

فإن حقيقة كونها مؤلَّف ًة كمراسيم نبو ّية ،من حيث الشكل واملضمون،
عالو ًة على ذلكّ ،

فإن الفصول 3-2
تضعها في عالق ٍة وثيق ٍة مع السياق
التاريخي املباشر .وبهذا املعنىّ ،
ّ
ال تُش ِّكل مج ّرد مق َّدم ٍة للفصول  22-4وال هي مج ّرد االستعداد لقراءة تلك الفصول.

اجلدل ض ّد اإلمبراطور ّية الرومانيّة موجو ٌد مباشر ًة منذ بداية الكتاب ،وسوف يجعل
مما سبق ذكره في الفصول .3-2
الفصول  22-4أكثر راديكاليّ ًة ّ

باستخدام بعض العناصر الهيكليّة للمراسيم اإلمبراطور ّية وامللكيّة ،يتجاوز يوحنّا

الروماني .كمراسيم
مج ّرد االستقطاب أو الرسم املوازي بني الله/املسيح واإلمبراطور
ّ
أخالقي بسيط للكنائس .لديها
وظيفي
نبو ّية ،لهذه اإلعالنات السبعة أكثر من مج ّرد ُبع ٍد
ٍّ
ٍّ

ً
أيضا ُبع ًدا ك َّل ُبع ٍد من أبعاد الواقع .بهذه الطريقة ينخرط يوحنّا في جدا ٍل مع السلطة
أن هناك سيا ًقا مح َّد ًدا ،الكنيسة ،التي ليست
الرومانيّة منذ بداية العمل ،من خالل إظهار ّ

بحاج ٍة إل��ى سلطة اإلم�ب��راط��ور أو مرؤوسيه ،بل سلطة رئيس ملوك األرض ()5:1
والضابط الك ّل ( .)8:1تهدف هذه الطريقة إلى حتفيز وإثارة األمل وضمان اخلالص في
حالة املعاناة االجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة.

ُو ِّ
ض َح ْت الطبيعة الشاملة للمسيح كقائ ٍد للجماعات املسيحيّة في  .22:3-9:1تَنقل

الرسائل لك ّل جماع ٍة ما يجب أن تفعله كي تحُ افظ على اتحّ ادها باملسيح .يتكلّم املسيح
اإللهي .عالو ًة على ذلك ،تُظهر هذه الرسائل
كرب الكون الذي ُيعطيه املسيحيّون اإلكرام
ِّ
ّ
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ً
�أن الله سيعتني مبؤمنيه في مواجهة التهديد الوشيك،
أيضا في ه��ذه املرحلة الثق َة ب� ّ
وكذلك عن طريق الرابط بني العرض األ ّولي للرؤيا كنب َّوة ورؤية أورشليم اجلديدة .في

الرسالة إلى الكنيسة في إزمير ،يتح ّول يوحنّا إلى أولئك الذين يختبرون «افتراء الذين
يقولون إنّهم يهو ٌد وليسوا بيهو ٍد بل هم مجم ٌع للشيطان» ()9:2؛ وفي الرسالة إلى

الكنيسة في فيالدلفيا ،يتح ّدث عن أولئك الذين هم «من مجمع الشيطان ،وي َّدعون َك ِذ ًبا
فإن الوعد باالنتصار سيجعل املنتصر «عمو ًدا في هيك ِل
أنّهم يهود» ( .)9:3ومع ذلكّ ،
وأكتب عليه اس َم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم اجلديدة النازلة
إلهي فال يعود َيخرج
ُ

من السماء من عند إلهي وأَن ُق ُ
اسمي اجلديد» ( .)12:3تتحقَّق هذه الوعود ،التي ُق ِط َعت
ش
َ
ألولئك الذين انتصروا ،في الفصول  .22-21املنتصرون هم أولئك الذين يفرحون

باخللق اجلديد.
 2،3الرؤية االفتتاح ّية للسماء والضربات اإلسخاتولوج ّية الثالث
نظرت
في التكرار الثاني لتعبير «بالروح»ُ ،يختَ َطف يوحنّا إلى السماء« :وبعد ذلك
ُ
س ِمعتُه ُيخاطبني كأنّه ب��وقٌ يقول:
�اب
ٌ
ف��إذا ب� ٌ
مفتوح في السماء والصوت األ ّول ال��ذي َ

إِصعد إلى ههنا فأُريك ما ال ب ّد من حدوثه .وللوقت اختطفني الروح» (2-1:4أ)ُ .يح ِّدد
الرؤيوي :رؤي ٌة افتتاحيّ ٌة للسماء
هذا التكرار الثاني للتعبير فتر ًة أخرى من اختبار يوحنّا
ّ

(الفصول  ،)5-4والتي يتبعها سلسل ٌة متعاقب ٌة من األح�ك��ام في سالس َل ث ٍ
�لاث من
الضربات اإلسخاتولوجيّة ،التي تتمحور حول األختام واألب��واق والكؤوس (الفصول
ٍ
عالمات تُخ ِّطط هيكليّتها والعالقة املتبادلة بني
 .)16-6حتتوي الفصول  16-6على
يوضح العالقة املتبادلة بني السالسل املتن ّوعة
لي الذي ّ
أجزائها املختلفةُ .يرى العامل األ ّو ّ

ٌ
مرتبط
أن العامل السابع من ك ّل سلسل ٍة من الضربات
(الفصول  )16-4في حقيقة ّ
بالعوامل األخ��رى وبرؤية ع��رش الله في الفصل  4بواسطة الصيغة التي تشير إلى
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«البروق واألصوات والرعود» (4:5أ؛ 5:8؛ 19:11؛ .)21-18:16
النهائي للحكم من خالل العامل
ِوف ًقا لهذه الصيغة ،يت ّم الوصول إلى نفس اإلجراء
ّ

السابع من ك� ّل سلسل ٍة من السالسل ال�ث�لاث .تُعطينا أ ّول سلسلتَني فكر ًة أ ّول�يَّ� ًة عن
النهائي ،بحيث تتوافق الصيغة املذكورة أعاله مع ِح َّدة احلكم في ك ّل حالة .تأتي
احلكم
ّ

املراجع النهائيّة الثالثة دائ ًما بعد العامل السابع من املجموعات السبعة ،مع 21-18:16
فإن
املرتبطة بعقاب بابل وكجز ٍء من احلكم
النهائي .حتّى لو كانت بابل هي مركز احلكمّ ،
ّ

كوني .وص َل غضب الله إلى نهايته (.)19-17:16
تأثيرها ليس عامليًّا وحسب ،بل حتّى
ّ
التدريجي للصيغة (18:16؛ 19:11ج) من ًّوا في ا ِ
حلَّ��دة في ك ّل سلسل ٍة
التوسع
ُيظهر
ُّ
ّ

من األحكام والعالقة بني احلكم والعرش؛ في الوقت عينهُ ،يظهر الهيكل أصله املتسامي
ٍ
إسخاتولوجي.
كعقاب
وطاب َعه
ّ

السالسل الثالث من الضربات مترابط ٌة ً
ينص  1:8على أنّه
أيضا بتقنيّات التشابكّ .

سكوت نحو نصف ساعة» .نجَ ِ د في  5-3:8صالة
عندما ُفتِ َح اخلتم السابع «ساد السما َء
ٌ

الق ّديسني والر َّد عليها إصدار حكم ( .)5:8بني الصمت في السماء وتقدمة الق ّديسني،

أُ ِ
دخ َل املالئكة السبعة مع أبواقهم إلى املشهد ( )2:8كتحضي ٍر لبداية السلسلة ( .)6:8في
حالة الكأس السابعة ،تفصل الفصول  14-12البوق السابع عن ظهور املالئكة السبعة
مع الكؤوس ( .)19-15:11في هذه األثناء ،تستم ّر العالقة لتكون ف ّعالة؛ ُيص ِّرح في

الرب»؛ يتك َّرر هذا ً
أيضا
أن قد «انفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهد
19:11أ ْ
ّ
رأيت فإذا بهيكل مسكن الشهادة في
في بداية رواية الكؤوس في 6-5:15أ« :وبعد ذلك
ُ
السماء ق ِد انفتح فخرج من الهيكل املالئكة السبعة الذين معهم الضربات السبع»؛ بينما
وأصوات ورعو ٌد وزلزل ٌة و َب َر ٌد عظيم» ليبلغ
س َع ما ورد في 19:11ب« ،حدثت بروقٌ
ٌ
ُو ِّ

ذروته في الكأس السابعة ( .)21-17:16بهذه الطريقة ،على الرغم من تدخُّ ل الفصول
النهائي.
أن سلسلة الكؤوس تتبع البوق
 ،14-12فإنّه من الواضح ّ
ّ
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من املثير لالهتمام ً
أن السالسل الثالث للضربات تتميَّز عن الرسائل
أن نالحظ ّ
أيضا ّ

النبو ّية للفصول  3-2عن طريق عالمات الهيكليّة املشار إليها بوضوح :الكنائس غير
ُمرقَّمة ،لكنّها ُمس َّماة فقط؛ يت ّم حتديد ترتيب الكنائس جغرافيًّا (اجلولة التي كان سيتبعها
يوحنّا ،بد ًءا من أفسس)؛ في سلسلة األحكامُ ،ي َع ُّد الترقيم مه ًّما ألنّه تسلس ٌل يتط َّور،

النهائي في العامل األخير من ك ّل سلسلة؛ إنّها ليست مج ّرد رقم
مما يؤ ِّدي إلى احلكم
ّ
ّ

السلسلة املعلَن عنها قبل بدء ك ّل تسلسل 17بل إنّها ً
أيضا التسلسل املرقَّم املق َّدم واملعلَن

عنه من خالل صيغ ٍة تقليد ّي ٍة من ك ّل سلسلة .على سبيل املثال :األختام (،7 ،5 ،3 ،1:6
12 ،9؛  ،)1:8األبواق (12 ،10 ،8 ،7:8؛ 13 ،1:9؛  ،)15:11والكؤوس (،4 ،3 ،2:16
.)17 ،12 ،10 ،8
تشترك رواي��ة ال�ك��ؤوس في اخلصائص وامل �ف��ردات مع أ ّول سلسلتَني .تَظهر هذه

العالقة على وجه اخلصوص في ثالثة أحداث:
ٌ
مالك ُمر َّق ٌم كأسه.
•يسكب

•تتفاعل الطبيعة مع سكب الكأس.
•يتفاعل الناس مع سكب الكأس.

ويوصف بجمل ٍة مماثل ٍة في ٍّك��ل من الضربات السبع ،في حني
العامل األ ّول ثابت،
َ

يخضع العامالن الثاني والثالث إل��ى درج�� ٍة م��ن االخ �ت�لاف .للكأس األول��ى ()2:16

تأثي ٌر مباش ٌر على أولئك الذين ُيك ِّرمون الوحش ،الذين أُصيبوا باأللم؛ للثانية ()3:16
تأثي ٌر على الطبيعة وليس على اإلنسانيّة؛ وحني يسكب الثالث كأسه على مصادر املياه

البشري
أن ر ّد الفعل
املالئكي مح ّل ر ّد الفعل
(َ ،)4:16ي ِح ّل اإلعالن
البشري؛ في حني ّ
ّ
ّ
ّ
جتاه الضربات الثالثة والرابعة واخلامسة ( )21 ،11 ،9:16فهو «التجديف» ،على عكس

ِ
السلبي (ُ )11 ،9:16يعارض
املصاحب للكأس الثالثة .هذا التفاعل
املالئكي
اإلع�لان
ّ
ّ
17

5 ،1:6؛ 6 ،2:8؛ 7-6 ،1:15؛ .1:16
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املوجهة ض ّد مصر في اخل��روج.18
موقف االرت��داد ،في إش��ار ٍة واضح ٍة إلى الضربات
َّ

أن السالسل الثالث متوازي ٌة بشك ٍل واضح ،كما أنّها موازي ٌة ً
أيضا لضربات
من الواضح ّ
أن إدخ� ٍ
�االت متق ِّطع ًة في السرد
اخل��روج ،وبشك ٍل
رئيسي السلسلتَني النهائيّتَني ،إلاّ ّ
ٍّ

(7-1:7؛ 14:11-1:10؛  )20:14-1:12ال ت ُ
َض ُّر أب ًدا بتط ُّور الكتاب:

أن  144ألف خاد ٍم لله خُ تِموا على األرض
في اإلدخال األ ّول (ُ ،)17-1:7يبينِّ ّ 8-1:7

و ُيظ ِهر  17-9:7ع��د ًدا كبي ًرا من الشهداء املسيحيّني في مشهد ص�لاةُ ،مطالبني الله

باالنتقام من دم أولئك الذين يعيشون على األرض .كما يشير  11:6إلى ا ُ
حللّة البيضاء
التي أ ُ ِ
عطيَت لهؤالء الشهداء« :فأُع ِط َي ك ُّل واح ٍد منهم ُحل َّ ًة بيضاء وأ ُ ِمروا أن يستريحوا

م َّد ًة يسير ًة َب ْع ُد إلى أن َيك ُم َل عدد شركائهم في اخلدمة وإخوتهم الذين سيُقتَلون مثلهم»

أيضا  .)14 ،13 ،9:7يرتبط ً 17-9:7
(راج��ع ً
أيضا بالفصول  5-4من خ�لال ِذكر

اسم إلهنا اجلالس على العرش واحلمل ( ،)17 ،15 ،13 ،12 ،10:7وكذلك املالئكة،
فإن اإلدخال ،بقطع السرد قبل فتح اخلتم
والشيوخ ،واحليوانات األربعة .بهذه الطريقةّ ،
النهائي ،ال يسعى إلى التأكيد على احلماية املمنوحة للمسيحيّني املضط َهدين فحسب ،بل
ّ
احلالي للشهداء ً
أيضا ،وبالتالي تشجيع اإلخوة على الثبات في
إلى اإلشارة إلى الوضع
ّ

اإلميان.

في اإلدخال الثاني (ُ ،)14:11-1:10يحضر يوحنّا مقط َعني 11-1:10 ،و-1:11

 ،14يهدفان إلى تأخير صوت البوق السابع في  .18-15:11هذا مشاب ٌه لعمل الفصل 7
املمجد في بداية الكتاب (-20
في سلسلة األختام .في  ،11-1:10كما في ظهور يسوع
َّ
القوي بكتابة ما يراه ،األشياء املوجودة
مت تكليف يوحنّا م ّر ًة أخرى من ِقبَل املالك
ّ ،)9:1
ّ
القوي ،من املتوقَّع أن
النص ،باإلضافة إلى َق َس َم املالك
واألشياء التي ستحدث .في هذا
ّ
ّ
الرمزي للتن ُّبؤ .يتلقَّى َق َس ُم
تتزامن النهاية الوشيكة مع سماع البوق السابع والتكليف
ّ

18

22-13:7؛ 32-19 ،15:8؛ 35-34 ،12-7:9؛ 20 ،1:10؛ 10-9:11؛ .4:14
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اإلسخاتولوجي لسماع البوق السابع ،استجاب ًة
امل�لاك ،الذي يت ّم خالله إعطاء املعنى
ّ
ص ٍ
فات من الرعود ،ال ميكن أن يكشف عنها يوحنّا.
غامضة ،مع سبع َع َ

أن س ّر أو ّ
خطة الله السر ّية ،التي أُعلِن َْت بطريق ٍة خفيَّ ٍة ألنبياء العهد
مضمون ال َق َسم هو ّ

القدمي ،سوف تتحقَّق .يتلقَّى يوحنّا أم ً��را يأخذ الكتاب من يد امل�لاك ( ،)8:10وعندما

رمزي
بأن عليه أن يأكله ( .)9:10هذا عم ٌل
َيسأل يوحنّا املالك عن الكتابُ ،يخبره املالك ّ
ٌّ
مبني على دعوة حزقيال (حزقيال  .)3-1في حزقيال ،أ َ ْك ُل الكتاب هو استعار ٌة ترمز
ٌّ
إلى الكلمة النبو ّية التي أ ُ ِ
نص  ،11-1:10ألنّه بعد أ َ ْكل
عطيَت حلزقيال .املعنى مشاب ٌه في ّ
الكتاب ،يتلقَّى يوحنّا تكلي ًفا بالتن ُّبؤ ض ّد العديد من األُمم واملمالكَ .ي ِ
نص ،14-1:11
صف ّ

ً
عارضا من خاللهما مصير اجلماعة املسيحيّة في األ ّيام الصعبة
بدوره ،نشاط الشاه َدين،
سحا ( ِكساء من َو َبر اإلِ ِبل) يرمز إلى
التي ستأتيّ .
إن خدمة الشاه َدين ،اللذين يرتديان ِم ً

أن شعب الله
التوبة والنحيب ،تنتهي فجأ ًة بسبب ظهور العد ّو
اإلسخاتولوجي .حقيقة ّ
ّ

«كهنوت» ً
أن الشاه َدين يمُ ثِّالن
هو «ملكوت» بقدر ما هو
أيضا ( )6:1يجب أن تشير إلى ّ
ٌ

اجلماعة املسيحيّة في شهادتها النبو ّية .لقد ماتا ً
أيضا في ساحة املدينة العظيمة ،التي
تُذ ِّكرنا مبوت يسوع وتمُ ثِّل ً
أيضا العالم الذي يرفض اإلجنيل ويقتل الرسل النبو ِّيني

(11-9:6؛ 24:18؛ .)2-1:19

في الفصول َ ،14-12يظهر الشيطان في السماء على شكل تنِّ ٍ
ني أحمر له سبعة

ٍ
رؤوس وعشرة قرون .إنّه على وشك حتويل العالم املن َّظم إلى الفوضى واالضطراب

الكوني الذي يمُ ثِّله .يمُ ثِّل الهجوم الذي شنّه على املرأة صرا ًعا دينيًّا/
بسبب التهديد للنظام
ّ

وعاملي ،بسبب تطابق شخصيّة التنِّني مع الشيطان
كوني
سياسيًّا ،يحصل على معنًى
ٍّ
ّ

( .)9:12التنِّني هو العد ّو الدائم لله .إنّه الق ّوة التي حتافظ على الوحش اخلارج من البحر،
إن الوحش اخلارج من البحر هو ً
أيضا
الذي يمُ ثِّل اإلمبراطور ّية الرومانيّة (الفصل ّ .)13

الدجال» (على الرغم من عدم استخدام املصطلح
العد ّو األخير ليسوع
املمجد« ،املسيح َّ
َّ
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نفسه) .يرغب الوحش في أن يكون مثل الله ( ،)4:13ويجمع وصفه بني خصائص
وح��وش دانيال األربعة (دانيال  .)7تعود أص��ول هذه الصور إلى األساطير القدمية،
التي ال تزال متلك ق ّو ًة مؤ ِّثر ًة في زمن يوحنّا .يت ّم استخدامها لتفسير الصراع احلالي
الذي تعيشه اجلماعة على أنّه جَ َ
ت ُّد ٌد للفوضى ،وإعطاء الفداء املتوقَّع ُبع ًدا كونيًّا .يتض ّمن

اخلالص إعادة تأسيس النظام ،اخلليقة اجلديدة .ومع ذلكُ ،ي َ
الفعلي
نظر إلى الوضع
ّ
اخلاص
للجماعة املسيحيّة على أنّه معرك ٌة ثنائيّ ٌة يجب أن تتَّخذ فيها اجلماعة موقفها
ّ
مت إفساد النظام
وتُقاوم ق ّوة الفوضى .يت ّم حتديد الق ّوة الف َّعالة مع قوى الفوضى .لقد ّ

واالجتماعي على ح ٍّد سواء .يجب تطهير األرض استعدا ًدا خللق سما ٍء
الطبيعي
احلالي،
ّ
ّ
ٍ
وأرض جديدة ( .)8-1:21بهذه الطريقة ،حتّى لو لم تتابع الفصول 14-12
جديد ٍة

أن الصور في 19:11ب ت ِ
النهائي
َصف احلكم
البوق السابع مباشرةً ،إلاّ أنّنا نعلم ّ
ّ
أن هذه الفصول ترتبط بكامل الكتاب ،ألنّه
مما يشير إلى ّ
وتختتم رواية اخلتم السابعّ ،
مع ذكر «اآلية العظيمة» ( ،)3 ،1:12يت ّم تقدمي التنِّني واملرأة ،اللذين لم ُيذ َكرا حتّى اآلن.
قصة الصراع بني التنِّني وامل��رأة هي تؤ ِّدي بالتحديد إلى سرد الصراع احلالي بني
ّ
إن ّ
شعب الله وأع��داء الله ،الذي يقترب من صورة أولئك الذين انتصروا على الوحش في

السماء (.)4-2:15
ال يربط يوحنّا رؤية الفصول  14-12برواية الكؤوس السبع في البداية ولكن في
النهاية ،مستخد ًما م� ّر ًة أخرى تقنيّة التداخل والتشابك .تقع رؤية شعب الله املنتصر
في السماء بني إدخال املالئكة السبعة مع الضربات السبع ( )1:15ورواي��ة التحضير

لس ْكبهم على األرض ( .)8-5:15ع�لاو ًة على ذلك ،أ ُ ِ
دخلَت املالئكة السبعة عن طريق
َ

َ
(«وظ � َه � َرتْ في السماء آي ٌة
اختالف الصيغة التي استُخ ِد َمت إلدخ��ال التنِّني وامل��رأة
«ورأيت آي ًة أخرى في السماء عظيم ًة وعجيبة» ( .)1:15يد ّل
عظيمة»في الفصل :)12
ُ
أن سلسلة الكؤوس تواصل السرد الذي بدأ في الفصل  .12ميكننا أن نرى
هذا على ّ
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وأن  20-17:16هو َت َو ُّس ٌع لِـ 19:11ب ،جاعلاً بالتالي
أن  5:15هو ص ًدى لِـ 19:11أّ ،
ّ
موسع ًة عن األبواق السبعة.
الكؤوس السبعة نسخ ًة َّ

فإن يوحنّا قد استخدم صور األختام واألبواق والكؤوس .الكتاب املذكور
كما رأيناّ ،
مما يشير إلى أنّه مختو ٌم من السلطة اإللهيّة ،ولكن ال
في الفصل  5مختو ٌم بسبعة أختامّ ،
ٍّ
مستحق لله ،أعني :احلمل .عندما يفتح احلمل اخلتم األ ّول،
ميكن فتحه إلاّ من ِقبَل ممثِّ ٍل
الرب وتَرسم ُقرب الدينونة على
يبدأ حتقيق عدل الله في التاريخ .تُعلن األبواق عن يوم ّ

األرض عن طريق دعوة الناس إلى التوبة .للكؤوس تركي ٌز مختلف .يت ّم استخدامها في
سياق العبادة السماو ّية ،حيث َيطلب الق ِّديسون من الله بصلواتهم التدخُّ ل نياب ًة عنهم.

نفسها ،التي حتتوي على صالة الق ّديسني ( ،)8:5مليئ ٌة بغضب الله
الكؤوس املذ َّهبة ُ
ُص ُّب على األرض (7:15؛ .)1:16
وت َ

بطريق ٍة مختلف ٍة عن سلسلة األختام ،التي تؤ ِّدي إلى تدمير ربع األرض ( ،)8:6وعن

سلسلة األبواق ،التي تؤول إلى تدمير الثلث (12 ،9 ،7:8؛ - )15:9لكنّها أ َ َ
عط ْت ً
أيضا
�إن سلسلة ال�ك��ؤوس تتض ّمن حكم الله على أع��دائ��ه« :فذهب األ ّول
فرص ًة للتوبة ،-ف� ّ
الناس الذين عليهم ِ
س َمة
وصب كأسه على األرض ،فأصاب َقْ��ر ٌح خبيثٌ ألي ٌم
[امل�لاك]
َ
َّ

إن التدمير الناجم عن الكؤوس ال حدود
الوحش والذين يسجدون لصورته» (ّ .)2:16
أن سلسلة األختام واألب��واق جزئيّ ٌة في تأثيرها؛ تتزايد سلسلة الكؤوس
له ،في حني ّ

بطريق ٍة راديكاليّ ٍة لتُك ِّمل الدمار الذي بدأ في أ ّول سلسلتَني.
 3.3بابل وأورشليم اجلديدة

املمجد ُم ِ
رسلاً سبع رسائ َل للكنائس
يتميَّز أ ّول ظهو ٍر لتعبير «بالروح» برؤية املسيح
َّ
أن الظهور الثاني يتميّز بتأسيس فتر ٍة أخ��رى من اختبار يوحنّا
في آسيا؛ في حني ّ

الرؤيوي ،مع تقدمي رؤي ٍة افتتاحيّ ٍة للسماء (الفصول  ،)5-4ومن َث َّم يتط َّور تسلسل
ّ
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إن
األحكام في سلسلة الضربات الثالث :األختام ،األبواق والكؤوس (الفصول ّ .)16-6

«ح َملَني املالك بالروح» (3-1:17؛  )10-9:21تُق ِّدم مرحل ًة أخرى من االختبار
عبارة َ
مت تطويره في سياق الرؤيا .في املقط َعني الساب َقني« ،واح ٌد من املالئكة
الرؤيوي الذي ّ
ّ

السبعة حاملي الكؤوس السبع» يدعو الرائي ويقوده بالروح إلى الصحراء أو إلى اجلبل،
ُمظ ِه ًرا له إ ّما الزانية أو العروس زوجة احلمل .في هذا السياق ،يجب فهم رؤية بابل
وأورشليم اجلديدة في ضوء الكأس السابعة وحتقيقها ( .)9:22-17:16هذه مجموع ٌة
من امل��واد التي ،باإلضافة إلى سرد الكأس السابعة ،ميكن تقسيمها إلى ثالثة أقسا ٍم
إضافيّة:
•احلكم على بابل (.)10:19-1:17
العاملي (.)15:20-11:19
•املعركة النهائيّة واحلكم
ّ
•أورشليم اجلديدة (.)9:22-1:21

ُي �ق � ِّدم ال�ق�س�م��ان األ ّوالن حتقي ًقا س�ل�ب�يًّ��ا :ح�ك��م ال �ل��ه ع�ل��ى ب��اب��ل وع �ل��ى ك�� ّل األع ��داء

أن الثالث ُيق ِّدم حتقي ًقا إيجابيًّا و ُيظ ِهر ش��روق أورشليم
اإلسخاتولوجيِّني؛ في حني ّ

اجلديدة.

يرتبط القسم األ ّول ( )10:19-1:17بالقسم السابق من الكتاب فيما يتعلّق بالكأس

السابعة ( ،)21-17:16الذي ال ُيك ِّمل ببساط ٍة سلسلة الكؤوس التي بدأت في .1:16
كما أنّه ُيو ِّفر فرضيّة احلكم على بابل (الفصول  .)18-17يقوم  ،21-17:16املرتبط

بالفصول  18-17والفصول السابقة ،باإلضافة إلى  ،8:14بأكثر من تقدمي املوضوع
�اص��ة .فقد َظ � َه � َرت بالفعل
الرئيسي للفصول  .18-17كما أ ّن��ه يتوقّع مفرداتها اخل� ّ
ّ
ٍ
وقت
الشخصيّات األساسيّة الثالث التي تمُ يِّز هذا القسم :الوحش ،املرأة واملدينة في
ٍ
سابق من الكتاب .الوحش ،املتنبَّأ عنه في دانيال  7والبارز في رؤيا  ،17قد ظهر بالفعل

في  ،7:11على النقيض من الشاه َدين ،وفي الفصل  .13ال تَظهر إمرأة الفصل  17بشك ٍل
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مكان آخر في الكتاب ،ولكن ُي َ
ٍ
نظر إليها على النقيض من إمرأة الفصل .12
أي
مماث ٍل في ّ

املدينة ،بابل العظيمة ،متأل الفصل  18بأكمله.

ُ
«مالك تفسي ٍر»
ُيعتبر إدخال أحد املالئكة حاملي الكؤوس السبع في  1:17على أنّه

إن
يؤ ِّمن االستمرار ّية بني سرد سلسلة الكؤوس والفصول عن بابل .في الوقت عينهّ ،

إدخاله كمرش ٍد ليوحنّا في رؤية أورشليم اجلديدة في ُ 9:21يحافظ على استمرار ّية ذلك،

ٍ
وثيق بني  1:17و .9:21رؤيا  9:21متطابقٌ مع  ،1:17ولك ّن إضافة «اململوءة
مع توا ٍز
من الضربات السبع األخيرة» تُعزِّز ِ
صلَتها بالفصل  .16إذا كان موضوع الرؤية التي

أعلن عنها املالك في  1:17هو «احلكم على الزانية الكبرى» وفي « 9:21العروس ،زوجة
أن تواز ًّيا مضا ًّدا قد أُنشئ بني الرؤيتَني ،اللتني تبدآن بشك ٍل مشابه،
احلمل»  ،فهذا يعني ّ

وتنتهيان ً
أيضا بنفس الطريقة (10-9:19؛ .)9-6:22

أُ ِ
دخلَت استعارتان إلى الرواية ،الزانية والعروس؛ مدينتان ،بابل وأورشليم اجلديدة؛
حارب الوحش وقرونه العشرة ض ّد
شخصيَّتان مركز َّيتان ،الوحش واحلمل .في ،14:17
َ

احلمل ونُخبته ،لك ّن احلمل هو َم ِن انتصر في هذا الصراع .في  ،21-11:19الهزمية التي
الدجال ،الشيطان -تتوقَّع االنتقال من
يفرضها احلمل على أعدائه -بابل ،الوحش،
النبي ّ
ّ
رؤية بابل إلى رؤية أورشليم اجلديدة .ومع ذلك ،متا ًما كما يختتم  21-17:16سلسلة

فإن  10-1:19يختتم فصول بابل ،ويتوقّع االنتقال
الكؤوس ويعرض ما سيتبع ذلكّ ،
إلى الفصول التي تليه.
إن الدافع لعبادة الله الذي حك َم على الزانية الكبرى في اإلعالن في 1:19ب 2-يشير
ّ

إلى  ،7:16حيث يت ّم تقدميه بطريق ٍة تستدعي الفصول  .18-17يشير ِذكر «الزنى» في
أن
 2:19إلى 8:14؛  2:17و3:18؛ أ ّما «الدم» في  6:17فيشير إلى 24:18؛ في حني ّ

والبحارة قبل َ
َ
الدخان الذي
«الدخان» في  3:19يشير إلى ( 18 ،9:18ر ّد فعل امللوك
َّ

ينبعث من لهيب بابل)؛ وتقدمي فكرة «العرس» املوجودة في رؤية أورشليم اجلديدة.
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�ؤس��س وح� ��د ًة بينها م��ن خ�لال
رؤي ��ا ُ 8:21-11:19ت �ك � ِّم��ل ال�ق�س��م ال �س��اب��ق ،وت� ِّ

اإلش��ارة العلنيّة للحكم (11:19؛ 15-13 ،10 ،6 ،4:20؛  .)8:21يت ّم ترتيب األعداء
الدجال (الفصل  ،)13الشيطان (،)18-2:12
اإلسخاتولوجيِّني األه ّم -الوحش
والنبي َّ
ّ
ٍ
عكسي من ظهورهم في الكتاب ويرتبط تدميرهم الكامل
بترتيب
املوت واجلحيم (-)8:6
ٍّ

بنهاية األشرار ( ،)2:19امللوك وغيرهم من األعداء املعارضني لله (8: 20ب 9-ك ّل األُمم
التي أ ُ ِ
ياجوج و َماجوج) واخلطأة على أنواعهم ( .)8:21في احلالة األخيرة،
عطيَت اسم ُ
حيث تُق َّدم الدينونة الفرد ّية ( ،)15-11:20يت ّم حتديد معاقبة البشر مبعاقبة أه ّم األعداء

اإلسخاتولوجيِّني .تمُ ثِّل اململكة األَلفيّة ( )6-4:20انتصا َر ما قبل النهاية (11-9:6؛

الداخلي لهذا القسم من
17-14:7؛ 12-11:12أ؛ 13 ،5-1:14؛  )4-2:15والتق ُّدم
ّ

الكتاب ينتهي مع خلق السماء اجلديدة واألرض اجلديدة (.)8-1:21

أن بابل تنتمي إلى مخ َّطط
رؤي��ا  8:21-11:19مرتبط ٌة بالكأس السابعة بحقيقة ّ

�دج��ال ،امل��وت واجلحيم.
العقاب املعكوس املشار إليه أع�لاه من ِقبَل ال��وح��ش،
النبي ال� َّ
ّ
لقد تط َّرقت الرؤيا إلى مخ َّطط عقاب بابل ساب ًقا ( ،)8:14لك ّن بابل ُد ِّمَ��رت أ ّولاً نتيج ًة
ُفصل عقوبتها عن احلكم على األعداء
لكونها الشخصيّة املركز ّية في املخ َّطط العا ّم .ال ت َ

اإلسخاتولوجيِّني اآلخرين ،ويؤ ِّكد زوالها الهزمي َة التي أُعلِن َْت ُمسبَ ًقا (8:14؛ -1:18

ٍ
�إن هزميتها
 .)24وم��ع ذل��ك ،تعمل بابل
كنقيض ألورشليم اجل��دي��دة .نتيج ًة لذلك ،ف� ّ

واملوضحة في  10:19-1:17ترتبط ِبـ -11:20
املوصوفة في عمل الكأس السابعة
َّ

 .8:21ستبقى الكأس السابعة التي تأتي باحلكم ،غير مكت ِمل ٍة بدون املكافأة املذكورة

في  .8:21-11:20ومع ذلك ،يجب أن ُي َ
نظر إلى رواية الكأس السابعة باالقتران مع
وخصوصا ما يتناقض مع تدمير بابل وجميع األعداء اإلسخاتولوجيِّني،
،9:21-11:19
ً

أو باألحرى ،مع اخلليقة اجلديدة (.)8-1:21

رؤيا  8-1:21ال تُش ِّكل فقط ذرو َة األحداث اإلسخاتولوجيّة ونقيضها في -11:19
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 ،15:20لكنّها ً
أيضا ترتبط ِبـ  9:22-9:21في املضمون وفي استخدام الصور على ح ٍّد
ٍ
وأرض جديدة ،عن أورشلي َم جديد ٍة نزلت
سواء .يتح ّدث املقطع السابق عن سما ٍء جديد ٍة
ٍ
كعروس متز ِّين ٍة لعريسها (2:21؛ راجع ً
أيضا  ،)8-7:19سيت ّم
من السماء ،من الله

أن الله يسكن بني شعبه و ُيق ِّدم فكرة
وصفها في .9:22-9:21
صوت من العرش ُيعلن ّ
ٌ

ٍ
ضيق وعذاب ،واألشياء األولى قد زالت ()4:21؛ ُيق َّدم
العهد ( .)2:21لم َي ُع ِد هناك من

ِ
منتصرون ،بينما يت ّم ،في الوقت
ماء احلياة لمِ َن يجلس ،ويوصف أعضاء املدينة بأنّهم

عينه ،حتديد شروط االستبعاد من املدينة اجلديدة.

َي ِ
صف  5-1:22ب��دوره املدين َة بأنّها مثل الفردوس؛ فيها نهر ماء احلياة وشجرة

احلياة التي تُنتج الثمار  12م ّر ًة في السنة؛ إنّها ً
أيضا عرش الله واملكان الذي تت ّم فيه
العبادة ،حيث يخدمه عبيده إل��ى األب��د؛ باعتبارها َع� ْد ًن��ا اجل��دي��دة ،فهذا يعني أنّها ذات

خصائص كونيّة ،كونها موجود ًة ُمسبَ ًقا (أزل�يّ��ة) وكونها كيانًا آتيًا يتجاوز احلدود
َ
والسماوي .لذلك ،إذا رأى يوحنّا
األرضي
الزمنيّة :كونها من الله ،فإنّها تُزيل الفصل بني
ّ
ّ

في  10:19-1:17بابل الزانية وهزميتَها ،فإنّه هكذا يرى في  9:22-9:21العروس،
زوجة احلمل ،أورشليم اجلديدة النازلة من السماء .لقد بلغت الرؤيا ذروتها مع عرض
دمار بابل واستبدالها بأورشليم اجلديدة .عالو ًة على ذلكُ ،يشار إلى العالقة الوثيقة بني

هذين القس َمني املتواز َيني باإلعالن عن حفل زواج احلمل في نهاية الليترجيّا في -1:19
فإن احلكم على بابل وشروق أورشليم اجلديدة
 ،8التي حتتفل بسقوط بابل .ومع ذلكّ ،

هما أمران أساسيَّان للفصول .22-16
هذه حلظ ٌة الهوتيّ ٌة حاسم ٌة وفريدة ،على الرغم من أنّها متميِّز ٌة من حيث املوضوع.

مبا أنّه يعود إلى مجال عمل الكأس السابعة ،فإنّه ُيق ِّدم ُبع ًدا سلبيًّا يكمن في دمار بابل،

مما يضمن القضاء على جميع األعداء اإلسخاتولوجيِّني ،من ناحية ،و ُيشير إلى شروق
ّ
مت توضيح
اخلليقة اجلديدة التي تنتمي إلى أورشليم اجلديدة ،من ناحي ٍة أخ��رى .لقد ّ
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املالئكي املشار إليه في  3-1:17و.10-9:21
احلركة ال َوحيِيَّة املزدوجة بواسطة الوحي
ّ
في هذا اإلطارُ ،تبينِّ الرؤيا بطريق ٍة واعي ٍة وثابت ٍة أسلوب التناقض بني املدينتَني من خالل

ٍ
ٍ
تبنِّيها ملق ِّد ٍ
استنتاجات مماثل ٍة
وأمناط لفظيّة وكذلك
مواضيعي،
مات مماثلة ،وتسلس ٍل
ّ

مت تطويرهما
للرؤيتَني .يت ّم تقدمي الشخصيَّتَني الرئيسيَّتَني في الدراما البصر ّية التي ّ
في سياق الرؤيا وهما :بابل/الزانية و أورشليم اجلديدة/العروس ،بوضع املدينتَني
في مواجهة بعضهما البعض .تُق ِّدم الرواية في  22-9:21وص ًفا ألورشليم في نهاية
األزمنة.
 4،3الترابط بني األقسام الرئيس ّية في الرؤيا
إن استخدام التعبير «ب��ال��روح» (10:1؛ 2-1:4أ؛ 3:17؛  )10:21يشير إل��ى أه ّم
ّ
ٍ
تغييرات في املكان
البصري الذي تُق ِّدمه الرؤيا ،وال��ذي ينطوي على
حلظات االختبار
ّ

أن
أن رؤية بابل تأتي مالزم ًة لرؤية أورشليم اجلديدة ،إلاّ ّ
واملوضوع .على الرغم من ّ

القسم من  11:19إلى  8:21ليس مج ّرد انتقا ٍل بني األقسام املتعلِّقة ببابل وأورشليم
اجلديدة ،لكنّه َي ِ
صف ً
أيضا األحداث التي َت ِرد بني سقوط بابل ونزول أورشليم اجلديدة،
والهيكلي للكتاب.
املواضيعي
وهي عناص ُر أساسيّ ٌة في التط ُّور
ّ
ّ
ميكننا حتديد أربع ر ًؤى:

املوجهة إلى الكنائس السبع
•الرؤية االفتتاحيّة للمسيح ،مبا في ذلك الرسائل
َّ
(.)22:3-9:1

•رؤي ٌة في السماء (الفصول  )5-4تؤ ِّدي إلى ثالثة أحكام (الفصول .)16-6
•رؤية بابل (.)10:19-1:17
•رؤية أورشليم اجلديدة (.)9:22-9:21
إن الرؤية االفتتاحيّة
يبدأ اختبار يوحنّا
الربّ .
ّ
الرؤيوي في  11-9:1وقد حدث في يوم ّ
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البن اإلنسان هي املبدأ الذي ُين ِّظم الرؤية األولى وعالمات الدينونة الوشيكة في رؤية

إن رؤية َب ْط ُمس
املسيح ،والتي ّ
مت التعبير عنها بوضوحٍ في الرسائل إلى الكنائس السبعّ .

والرؤية في السماء هما حلظتان مختلفتان مع تركي ٍز متميِّ ٍز ولكن متكامل .تُك ِّمل هذه
مت التعبير عنه في
أن الفصول  22-4هي مج ّرد تش ُّد ٍد لمِ ا ّ
الرؤى وتُثري فهم الكتاب مبا ّ

الرسائل املرسلة إلى الكنائس السبع.

تشير التكرارات الثالثة األخرى للتعبير «بالروح» (2-1:4؛ 3:17؛  )10:21إلى ثالثة

ٍ
إن الصوت الذي يدعو يوحنّا إلى السماء في 2-1:4أ
انتقاالت رئيسيّ ٍة في الرؤية كك ّلّ .
مما يد ّل على أنّنا في مرحل ٍة انتقاليّ ٍة ضمن االختبار
هو نفسه الصوت في ّ ،11-10:1

مت تقدميه في َ .11-10:1ي ِرد ٌ
رابط آخر بني  22:3-9:1والفصول التالية
البصري الذي ّ
ّ
وجهها املسيح للكنائس؛
في الوعد «لذاك الذي َغل َ َب» في  .21:3هذا آخر الوعود التي َّ

أن الوعود السابقة صيغَت حسب ظروف الكنائس التي ُو ِّج َهت إليها ،يت ّم
لكن ،في حني ّ
خاص لكنيسة الالذقيّة ،بل ألنّه
مناسب بشك ٍل
وضع هذا األخير في هذا املوقف ليس ألنّه
ّ
ٌ
َيستبق الفصول .5-4

يشير الظهور الثاني للتعبير «بالروح» (2-1:4أ) إلى اختطاف يوحنّا إلى السماء.

البصري :رؤية
تضع ه��ذه املرحلة اجل��دي��دة من رؤي��ة يوحنّا جانبًا آخ��ر من اختباره
ّ

افتتاحيّة للسماء (الفصول ُ )5-4ت�ط� ِّور تسلسل األح�ك��ام لسلسلة األوب�ئ��ة الثالثة:
األختام ،واألب��واق ،والكؤوس .تصل هذه إلى ذروتها في سلسلة الكؤوس الثالث .في

أن سلسلة األوبئة الثالث مترابط ٌة وتُش ِّكل تط ُّو ًرا متزاي ًدا.
تطوير الفصول  ،16-6نرى ّ
فإن السلسلة التالية ليست مج ّرد تكرا ٍر للسالسل السابقة ،ألنّها
على الرغم من ذلكّ ،

ألن األولى
تختلف فيما بينها .تختلف سلسلة األختام واألبواق عن تلك التي للكؤوسّ ،
جزئيّ ًة والثانية ليست كذلك .ك ّل ٍ
كأس من الكؤوس متش ِّدد ٌة بح ّد ذاتها ،حيث بدأ الدمار

فقط في أ ّول سلسلتَني من األوبئة .مع الكؤوس ،ينتهي غضب الله (1:15؛ ،)19 ،17:16
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وت ِ
َصل الدينونة ذروتها مع الكأس السابعة ،الذي يشير إلى احلكم على بابل ،من ناحية،

وإلى ظهور أورشليم اجلديدة ،من ناحي ٍة أخرى.

ُيق ِّدم سرد الكأس السابعة ( ،)21-17:16باإلضافة إلى الصلة بني الفصول -17

الرئيسي للفصول  .18-17من
 18والفصول السابقة ،باملوازاة مع  ،8:14املوضوع
ّ

مت تقدميه كمرش ٍد
أن أحد املالئكة الذي لديه الكؤوس السبع ّ
املثير لالهتمام أن نالحظ ّ
فإن
ليوحنّا في البداية لك ٍّل من رؤية بابل وأورشليم اجلديدة (1:17؛  .)9:22وبالتاليّ ،

هذين القس َمني مرتبطان في سلسل ٍة متعاقب ٍة من األحكام تُش ِّكل م ًعا اخلامتة العا ّمة لكامل
عمليّة الدينونة املنصوص عليها في الفصول  .16-6في الوقت عينه ،هناك عام ٌل آخر

َ
بالغلَ َبة «قد ّ
مت» (17:16؛  :)6:21في
اإللهي
يربط هذين القس َمني مبا سبق :الهتاف
ّ

احلالة األولى ،يشير إلى حتقيق احلكم على الش ّر ،مبا في ذلك سقوط بابل والقضاء على
جميع األعداء اإلسخاتولوجيِّني؛ في احلالة الثانية ،يشير إلى نزول أورشليم اجلديدة،

مما يخلق توازنًا بني نهاية تسلسل األحكام (الفصول  )16-6واص ًفا سرعة سقوط
ّ

االنتقالي من بابل إلى أورشليم اجلديدة (-1:21
بابل ( )10:19-1:17ونهاية القسم
ّ
�إن األق�س��ام املتوازية املتعلِّقة ببابل وأورشليم اجل��دي��دة تتبع هذين
 .)8وبالتالي ،ف� ّ
االستنتاجني املتواز َيني.
َ
�اص بأورشليم اجلديدة وبداية اخلامتة على
رؤي��ا  9-6:22هي نهاية القسم اخل� ّ

ح ٍّد سواء ،وتشير إلى جتاور هذه األقسام وتشابكها .رؤيا  9-1:22هي خامتة رؤية
ألن مضمون  ،9-6:22الذي ال يتوازى شفهيًّا مع
أورشليم اجلديدة وبداية اخلامتةّ ،

 ،10-9:19يتوازى لفظيًّا مع  ،3-1:1مق ّدمة الكتاب .بنفس الطريقة ،في محاوالت
إشارات إلى بداية الكتاب .لهذا السبب ،في « ،10-9:19كلمات الله
عبادة املالك ،هناك
ٌ

احلقيقيّة» ،التي يشير إليها امل�لاك ،تسبق البركة (9:19أ) ،ولكن في  ،9-6:22فإنّها

تسبق كلمات النب َّوة املتعلِّقة بالكتاب كلِّه ،كما حدث ً
مت الكشف عن املالك
أيضا في ّ .3:1
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نفسه الذي ظهر هناك مثل مالك  .1:1بهذا املعنى ،وبسبب الطريقة التي يتط ّور بها سفر
فإن خامتة رؤية احلكم على بابل ليست خامتة النب َّوة بأكملها،
الرؤيا هيكليًّا ومواضيعيًّاّ ،

بل خامتة رؤية أورشليم اجلديدة.

إن رؤية أورشليم اجلديدة متج ِّذر ٌة في التقاليد املتعلِّقة باملدينة األرضيّة والهيكل
ّ

إن الطريقة التي ُت�ق� َّدم فيها
�وري إلسرائيلّ .
التاريخي ،وق��د ارتبطت بالوعي األس �ط� ّ
ّ
أورشليم اجلديدة ُتبينِّ أنّها ال تعني ببساط ٍة مدين ًة تاريخيّة ،بل جماع ًة كونيّ ًة قادر ًة على

إن
الوصول إلى حضور الله ،إلى احلياة األبد ّية وإلى االنتصار
النهائي على الفوضىّ .
ّ
الصور املستخدمة لوصف املدينة مستم َّد ٌة من التقاليد النبو ّية واألدبيّة للرؤيا ،وهي

تُعبِّر عن أمل اجلماعات في احلقيقة اإلسخاتولوجيّة .تتميّز صور األمل هذه بالطريقة
التي يختبر بها يوحنّا واجلماعات «احلقيقة» .إنّهم يختبرونها بطريق ٍة عدائيّ ٍة لدرجة

أن هناك حاج ًة ملقاطعة العالم والتاريخ نفسه .ال يتحقّق هذا احللم فقط باالنتقال إلى
ّ
فإن وصف هذه احلقيقة اجلديدة
العالم
السماوي وال حتّى باخلروج من األرض .لذلكّ ،
ّ

النبوي
باعتبارها أورشليم اجلديدة ينطوي على استمرار ّي ٍة مع املاضي من خالل الوعد
ّ
املتمثِّل في تدمير جميع األعداء اإلسخاتولوجيِّني .إنّهم ُيثبِّتون مستقبلهم على أمانة الله،
التي تتجلّى في الوعود واستمرار ّية الرجاء ،من خالل يقينهم بتدخُّ ل الله و َت َوقُّعهم،

بالتالي ،هالك الش ّرير .لهذا السبب ،وبعد املعركة النهائيّة ،يمُ ثِّل ظهور أورشليم اجلديدة،
ٍ
وكفردوس ،ترمي َم النظام وتَثبيتَه.
كهيك ٍل

أن األشياء
تَصف الرؤيا بق ّو ٍة االختبار
اآلني للجماعات التي تت ّم مخاطبتها وتتوقَّع ّ
ّ

السيّئة ستحدث في أوقات النهاية .ومع ذلك ،فإ ّنها ال تتم ّيز بنقص الرجاء ،بل باليقني

من وجود الله في خض ّم الضيق وبالرجاء في مستقبل الله .ميكننا أن نؤ ِّكد ذلك
عندما نقرأ املقاطع التسبيحيّة التي حتتفل بق ّوة الله واملسيح .في الفصول  ،5-4على
سبيل املثال ،هناك أربعة أناشيد ،إثنان محورهما الله ( ،)11 ،8:4واإلثنان اآلخ��ران
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املسيح (:)13-12 ،10-9:5
األول :التريصاجيون ( )8:4وتُقابله الرؤية األَشعيو ّية للهيكل (أشعيا
•النشيد ّ
.)3:6

•النشيد الثاني :متجيد الله كخالق (.)11:4
اخلالصي.
•النشيد الثالث :التسبحة اجلديدة ( ،)10-9:5التي تؤ ِّكد عمل الله
ّ

•النشيد ال��راب��ع :ح��ول ع��رش ال�ل��ه ( ،)13-12:5ه�ن��اك احل �ي��وان��ات األرب�ع��ة
والشيوخ األربعة والعشرون يسجدون أم��ام احلمل .ينض ّم إلى ه��ؤالء ك� ٌّل من
مما في السماء وعلى األرض وحتت
جموع املالئكة في اآلية  ،11و«ك ّل خليق ٍة ّ

مما في البحر وك ّل ما فيها» في اآلية  .13إنّهم يصرخون م ًعا« :البركة
األرض و ّ

والكرامة واملجد والعزّة للجالس على العرش وللحمل إلى دهر الداهرين» .تتأ َّثر
وخصوصا
هذه األناشيد في الشكل واملضمون بتقاليد العهد القدمي وص��وره
ً
املزامير ،وتُعبِّر بالتالي عن قناع ٍة ديناميكيّ ٍة وحيو ّي ٍة للجماعات التي تعترف بأنّها

تعيش عند والدة ِحقب ٍة جديدة.

التسبيحي في  12-10:12هو نشيد االنتصار الذي يبدأ بتعبير «اآلن صار
إن املقطع
ّ
ّ

فسر املعركة في السماء املوصوفة
اخلالص وقدرة إلهنا و ُملكه وسلطان مسيحه» ،الذي ُي ِّ
إن االنتصار لم يكتمل َب ْعد (اآلية  ،)12ولكنّه فقط ُيعيق وصول
ُمسبَ ًقا في اآليات ّ .9-7

أن اآلية  11تشير
الشيطان إلى احملكمة السماو ّية ،وبالتالي مينعه من أخذ دور املتَّ ِهم .إلاّ ّ
إن عدم دخول الشيطان إلى احملكمة السماو ّية يعني أنّه لن
إلى االنتصار على الشيطانّ .
وجه االتّهامات للمؤمنني .إنّهم أحرا ٌر من تهديد االتِّهام في احملكمة السماو ّية .لم يكن
ُي ِّ

أن سلطة العد ّو على أولئك الذين
طرد املتَّ ِهم مؤ َّقتًا ،بل ّ
مت إسكاته إلى األبد .تُظ ِهر اآلية ّ 12
ال يزالون على قيد احلياة لم تنكسر َب ْعد .هذا هو معنى البكاء على األرض وعلى البحر.
التسبيحي يعمل مبثابة خامت ٍة للحرب في السماء في ،9-7:12
فإن هذا املقطع
ومع ذلكّ ،
ّ
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ويشير ً
أيضا إلى املواجهة اإلسخاتولوجيّة التي سيت ّم تطويرها في  .5:22-1:19لقد
مت توضيح هذه النقطة ً
أيضا في
ُه ِز َم الشيطان في السماء ،وسيُهزَم نهائيًّا على األرضّ .
االحتفال في  ،8-1:19حيث يلتقي احلاضر واملستقبل.

إذا كان الفصل  18يتكلّم عن احلكم على بابل العظيمة ،الذي لم ِ
فإن هذه اآليات
يأت َب ْعدّ ،

تتح ّدث عن نفس احلكم كأم ٍر واقع ،والذي أصبح ممكنًا من خالل موضوع التأرجح بني

املاضي واحلاضر واألوقات املستقبليّة املوجودة ُمسبَ ًقا في الفصل  .18يوحي -1:19
فإن
 8بطريق ٍة ليترجيّ ٍة مميِّزة ،تقع في الزمانيّة الرؤيو ّية والليترجيّة .عالو ًة على ذلكّ ،

اللغة الليترجيّة في  8-1:19ضرور ّي ٌة إلعادة صياغة سياق املواد النبو ّية في الفصول

مما مينح ُمتَل َ ِّقي الرؤيا القدر َة على إعادة منظور احلكم على بابل في الذاكرة
السابقةّ ،
وفي الرجاء على ح ٍّد سواء .لم تكن بابل في تلك األ ّيام قد سقطت َب ْعد ،لك ّن منظور الذاكرة

الالهوتي أنّها ستَسقط .لهذا اليقني
املق َّدم من خالل الليترجيّا سيُساعد على إثبات اليقني
ّ

أ ُ ُسسه الواردة في نصوص العهد القدمي التي تقع جنبًا إلى ٍ
جنب مع الفصول  17و.18

لنص  8-1:19الذي يجعل باإلمكان التح ُّدث عن هذه
هذا هو بالتحديد البُعد
الليترجي ّ
ّ

األحداث اإلسخاتولوجيّة كما لو كانت قد حدثت بالفعل ،والنتيجة من ك ّل ذلك هي إعادة

املاضي إلى ذكرى  .3-2:19إنّه ليس حنينًا إلى املاضي بقدر ما هو أم ٌر يحافظ على
إن َت َوقُّع ما سيأتي (اآليات  )9-6ينبُع من
الرجاء في املستقبل من خالل متثيل املاضيّ .

الليترجي.
اإلسخاتولوجي في احلاضر
هذه اجلذور .ترتبط العودة إلى الذاكرة بالتوقُّع
ّ
ّ

اإلسخاتولوجي ،وتُصبح تفسير ّي ًة ليترجيّ ًة
تُو ِّفر الذاكرة البيبليّة لغ ًة للتعبير عن الرجاء
ّ
ٍ
ٍ
بصوت عا ٍل أمام اجلماعة املجتمعة ( ،)3:1حيث حص َل
كتاب يجب قراءته
مناسب ًة في

أن املواد
الرب ( .)10:1ال يشير  8-1:19ببساط ٍة إلى ّ
الكاتب على تكليفه بالكتابة يوم ّ
اإلسخاتولوجي وإرادة الله
النبو ّية من الفصول  18-17يجب أن تُقرأ في ضوء الرجاء
ّ
الثابتة وانتصاره احملتوم بإسم املؤمنني .لذلك ،يستجيب  8-6:19إلى التشجيع الذي
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يأتي من الصوت اخلارج من العرش في اآلية  ،5بحيث ت ِ
َصل هيكليّة التسبحة إلى أعلى
نقطة.

ك ّل هذه األناشيد ،باإلضافة إلى األقسام الليترجيّة األخرى في الكتاب ،تُذ ِّكر اجلماعات

الطقسيُ ،تنشد اجلماعة لق ّوة الله وسيادة املسيح .من خالل
بعبادتها .في االحتفال
ّ
ٍ
تناقض مباش ٍر مع الق ّوة
التذ ُّكر املستم ّر لق ّوة الله واملسيح في أناشيد خدمة العبادة ،في
املرئيّة في العالم ،يجعل يوحنّا العباد َة مكانًا للتعلُّم :يجب أن ُيس َمع اعتراف اإلميان

ٍ
كاعتراض على ك ّل سياد ٍة
بسيادة الله واملسيح كشهاد ٍة للعالم ،ولكن ،في الوقت عينه،
ِ
انتقادات
أن سفر الرؤيا كلّه يعكس
تُعارض سيادة الله .بهذه الطريقة ،ميكننا أن نرى ّ

تاريخي مح َّدد.
وآما َل املسيحيّني في وض ٍع
ٍّ

أولئك الذين عاشوا على أطراف املدن الكبرى في آسيا الصغرى هم أ ّول املستل ِمني

للكتاب ،وهو ملي ٌء ب��اإلش��ارات إلى واق��ع ه��ؤالء املسيحيّني :يخشى املسيحيّون الذين

مت التخلِّي عنهم بسبب دينهم ،واملجتمعات
يرغبون التخلِّي عن دينهم ،وأولئك الذين ّ
الفقيرة وتلك الغنيّة ،والضغط الذي مارسته ك ٌّل من روما واليهود ّية ض ّد املسيحيّني،
ِ
أعطت األمل
أن يتفاقم الوضع .ال تقتصر الرؤيا على النقد وإدانة ذلك الوضع ،بل إنّها
بأن الله يقود شعبه عبر التاريخ،
للجماعات التي تُعاني ،واألمل ،على الرغم من املعاناةّ ،
بطريق ٍة جتعل املعاناة تُنذر فقط بالتح ُّرر الذي يقترب .إنّها تُعطي حافزًا ألمانة اجلماعة

اإلسخاتولوجي.
من خالل منحهم األمل ،بقدر ما تتعامل مع ُقرب اخلالص
ّ

األدبي
( )6النوع
ّ
يعترف
�أن يوحنّا اعتم َد في تأليف الكتاب على أن��واعٍ
املفسرون اآلن بشك ٍل ع��ا ّم ب� ّ
ِّ

أدبيّ ٍة ثالث هي الرؤيا والنب ّوة والرسالة .على الرغم من وجود العديد من تعريفات
املفضل فهمها على أنّها
مواضيعي أو دور) ،إلاّ أنّه من
ألي شك ٍل أو محت ًوى
ّ
الرؤيا ( ِوف ًقا ّ
ّ
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نبو ّي ٌة بامتياز .في هذا اإلطارُ ،ي َ
نظر إلى سفر الرؤيا على أنّه يتناسب مع نوع األعمال
وخصوصا أعمال حزقيال ،ودانيال ،وزكر ّيا.
الرؤيو ّية-النبو ّية للعهد القدمي،
ً

اإللهي في التاريخ،
أن األ ّولى ترى اخلالص
يمُ يِّز البعض النب ّوة عن الرؤيا على أساس ّ
ّ

نهجا «ساب ًقا وليس َب ْعد»
بينما تتوقّعه األخرى في نهاية التاريخ .إلاّ ّ
أن الرؤيا تَعكس ً

ٍ
(خصوصا -1:1
موضوعات نبو ّي ًة ورؤيو ّية
للخالص في نهاية الزمن ،والذي يتض ّمن
ً
�وي على مصدر الرؤيا أكثر من
 .)19لذلك ،ف� ّ
�وي-ن�ب� ٍّ
�إن سفر الرؤيا ُير ِّكز كعم ٍل رؤي� ٍّ

النبوي.
تركيزه على األدب
ّ

إن أصل الرؤيا هو عرش الله في الهيكل
السماوي .هذه ميز ٌة تُش ِّكل جز ًءا من النوع
ّ
ّ

فإن املطلوب هو التأكيد
النبوي (راجع أشعيا 6؛ حزقيال  ،)2-1ولكن ،في سفر الرؤياّ ،
ّ

رسل إلى الكنائس السبع .هناك ً
أيضا تركي ٌز على املنظور
على املصدر
اإللهي للكتاب املـ ُ َ
ّ
احلقيقي يدور وراء
الروحي
أن الكفاح
(أو وجهة النظر)
السماوي حتّى تتذ ّكر الكنائس ّ
ّ
ّ
ّ

الكواليس لمِ ا يحدث على األرض.

إن ُمخاطبة الكنائس من خالل مالئكتها املمثَّلني لها ،يهدف إلى تذكيرهم
في الواقعّ ،

واألبدي يقع
احلقيقي
وأن وطنهم
بأنّهم قد بدأوا بالفعل املشاركة في البُعد
السماويّ ،
ّ
ّ
ّ

في هذا البُعد ،حني تُفتَتح السماوات اجلديدة واألرض اجلديدةِ .مثل هذا التذكير يجب أن

ُيح ِّفزهم على عدم وضع ضمانتهم النهائيّة في العالم القدمي ،كما يفعل «س ّكان األرض»

أن التركيز على املنظور
غير املؤمنني و ُع َّ��ب��اد األصنام/الوثنيّني (راج��ع  .)17:6كما ّ
أن انتصارها على تهديدات التسويات الوثنيّة يأتي أخي ًرا
السماوي يجعل الكنائس تُد ِرك ّ
ّ

من السماء ،حيث يجلس «حمل الله» على العرش ويمُ ارس سلطته على األرض من خالل
الروح .تمَ نح «منائر» الروح الق ّو َة للمنائر الكنسيّة كي تُضي َء نور شهادتها في جميع

أنحاء األرض (راج��ع 13-12:1؛ 5:4؛  .)6:5إح��دى الطرق التي يجب على الكنيسة
السماوي هي من خالل تصميم عبادتها على أس��اس الليترجيّة
أن تتذ َّكر بها املنظور
ّ
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السماو ّية املنقولة في الرؤية الرؤيو ّية (راجع .)19:1
اإللهي (عن طريق
يمُ كن تعريف طبيعة الرؤيا النبو ّية-الرؤيو ّية بأنّها تفسير الوحي
ّ

ال��رؤى واالخ�ت�ب��ارات) ملشورته السر ّية ح��ول التاريخ امل��اض��ي ،احل��اض��ر ،واملستقبل
اخلالصي ،وكيف ترتبط طبيع ُة السماء وعملُها بهذا .ينطلق هذا الوحياإلسخاتولوجي
ّ
ّ

للنبي (يوحنّا) ،الذي يكتبه
واملخفي إلى األرض و ُيعطى
اخلارجي،
السماوي،
من البُعد
ّ
ّ
ّ
ّ
حتّى َي ِ
السماوي مع تقييم التاريخ والقيم
ص َل إلى الكنائس .عاد ًة ما يتعارض الوحي
ّ
وأرضي ،وبالتالي يتطلّب من الناس تغيير وجهات نظرهم وإعادة
إنساني
من منظو ٍر
ٍّ
ّ

السماوي؛ في هذا الصدد ،يت ّم حثُّ الناس في الكنائس
تنظيمها لتتطابق مع املنظور
ّ
أن
كتب يوحنّا ألنّه ُيدرك ّ
على اخلضوع ملطالب رسالة الكتاب وإلاّ واجهوا الدينونة .لقد َ
هناك خط ًرا حقيقيًّا ناشئًا من توافق الكنائس مع ِقيَم نظام العالم وليس مع حقيقة الله

فإن ضغط االضطهاد الوشيك ،الذي بدأ بالفعل
املتساميّة؛ في ضوء مناقشتنا حتّى اآلنّ ،

ٍ
نطاق صغير ،هو املناسبة احمل َّددة واحملتَ َملة التي كانت سببًا للكثير من املسيحيّني
على
في التفكير بالتسوية.19

ِّ
أن الرؤيا بأكملها ليست
هذه ليست سوى واحد ًة من
املؤشرات العديدة في الكتاب على ّ

أيضا عل ُم َن ٍ
مستقبلي ولكنّها ً
الهوتي (ُ )A Theological Psychologyير ِّكز
مج ّرد عل ٍم
فس
ٍّ
ّ
فإن
على املاضي واحلاضر ،و َيهدف إلى تغيير سلوك ُق َّراء القرن األ ّول للميالد .لذلكّ ،
ٍ
ٍ
مكتوب
�وي
أن الرؤيا هي نبوء ٌة في
وجهة النظر األكثر تفضيلاً تشير إلى ّ
قالب رؤي� ٍّ

في شكل رسالة ،وذلك بهدف حتفيز اجلمهور على تغيير سلوكهم في ضوء احلقيقة
النبوي في ٍأن الرؤيا ال تتض ّمن «صالةً/
الرؤيوي
الرسائلي باألسلوب
يجمع يوحنّا الشكل
19
آن واحد .على الرغم من ّ
ّ
ّ
ّ
إن الهدف
أن الشكل العا ّم للرسالة قاب ٌل لإلدراك .يبدأ الكتاب و ُيختَتم بطريق ٍة رسائليّ ٍة منوذجيّة (راجع  4:1و ّ .)21:22
شك ًرا» ،إلاّ ّ
ٍ
مكان آخر من كتابات العهد اجلديد يكمن في معاجلة املشكالت التي نشأت في الكنائس املختلفة.
الرسائلي في
الرئيسي من النوع
ّ
ّ

ٍ
ٍ
كأساس ملطالباتهم
مكان آخر من العهد اجلديد إلى مشاركة القارئ اآلنيّة واملستقبليّة في البركات في املسيح
يلجأ كتَّاب الرسائل في
�إن هدفها سيكون معاجلة
بالطاعة .إذا كان الشكل
الرسائلي لسفر الرؤيا يعمل مثل تلك الرسائل األخ��رى في العهد اجلديد ،ف� ّ
ّ

املشكالت املعاصرة بني الكنائس السبع مبناشدة املؤمنني في احلاضر واملستقبل للمشاركة في نعمة املسيح.
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أي رسال ٍة مسيحيّ ٍة
الساميّة
اخلاصة برسالة الكتاب .فإذا كانت رسالة ،فهي ليست مث َل ّ
ّ
أي رؤيا أخرى؛ وإذا كانت
ُمب ِكر ٍة أخرى منتلكها؛ وإذا كانت رؤيو ّية ،فهي ليست مثل ّ
نبو ّية ،فهي فريد ٌة بني النبوءات.

يتوسط الوحي
�ردي ،حيث
وعليهّ ،
فإن الرؤيا هي ٌ
نوع من أدب الوحي في إطا ٍر س� ّ
ّ

أرضي ينقلها إلى ٍّ
بشري ،تَكشف عن حقيق ٍة ساميّ ٍة هي زمنيّ ٌة ،بقدر ما تتص َّور
متلق
كائن
ٌ
ّ
ٌّ

اإلسخاتولوجي ،ومكانيّ ٌة ،بقدر ما تنطوي على عال ٍم آخر ِ
فائق الطبيعة .تعمل
اخلالص
ّ
رؤيا يوحنّا على توفير رؤي ٍة لعال ٍم ومملك ٍة بديلة من أجل تقو ّية املسيحيّني في مقاومتهم

املستم ّرة للقوى الرومانيّة العدائيّة :إ ّنها ُتع ِّزيهم وتحَ ُ ُّثهم على الثبات في اإلميان.

( )7املقاربات التفسير ّية الرئيس ّية
ٍ
مقاربات تفسير ّي ٍة رئيسيّ ٍة لكتاب الرؤيا.
هناك خمسة
 .1املقاربة السابق ّية
للنظرة السابقيّة )Preterism( 20شكالن:
يرى األ ّول الرؤيا أنّها نبوء ٌة لسقوط أورشليم في العام 70م ،التي تفترض بالطبع

تأريخ الرؤيا قبل العام 70م.

تمُ ثِّل «بابل العظيمة» إسرائيل املرتَد ،التي تشترك مع الرومان في العدائيّة للمسيحيّني.

أن ُمضط ِهديهم
فإن جز ًءا من هدف الكتاب هو تشجيع املسيحيّني على ّ
بنا ًء على ذلكّ ،
احلقيقي.
اليهود سيُحاكمون بسبب ارتدادهم وطمأنة الق َّراء أنّهم يمُ ثِّلون اآلن إسرائيل
ّ
هناك مشكل ٌة كبير ٌة في هذا الشكل من املقاربة السابقيّة هي أ ّن��ه ُيح ِّدد معظم نبوءات

20

ُفسر بعض أو ك َّل نبوءات الكتاب املق ّدس على أنّها أحداثٌ حدثت بالفعل.
«السابقيّة» هي نظر ٌة مسيحيّ ٌة إسخاتولوجيّة ،ت ِّ

ُفسر مدرسة الفكر كتاب دانيال على أنّه إشار ٌة إلى األحداث التي حدثت من القرن السابع قبل امليالد حتّى القرن األ ّول للميالد،
ت ِّ
أن إسرائيل القدمي يجد استمرار ّيته أو
بينما ترى نبوءات سفر الرؤيا أنّها أحداثٌ حدثت في القرن األ ّول للميالد .تؤ ِّكد السابقيّة على ّ

حتقيقه في الكنيسة املسيحيّة عند تدمير أورشليم في العام 70م.
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أن نبوءات دانيال (الفصالن 2؛
اخلالص والدينونة في الكتاب إلى العام 70م ،ويؤ ّكد ّ
 )7أحملت ،طوال الكتاب ،إلى توقُّع دينون ٍة نهائيّ ٍة لألُمم الش ّريرة ،وليس بالدرجة األولى
املفسرين السباقيِّني ُيح ِّددون الوحش
أن هؤالء
إلسرائيل املرت ّد .إنّه ملن املثير لالهتمام ّ
ِّ

من دانيال  7في رؤيا  ...1:13لإلشارة إلى أ ُ ّم� ٍة وثنيّة (روم��ا) ،والتي يعتبرها دانيال
ٍ
مكان آخر من
النهائي .لكنّهم بعد ذلك قد ح َّددوا إسرائيل املرت ّد في
بعد ذلك هد ًفا للحكم
ّ

النهائي املتنبَّأ عنه (راجع .)18-15:11
الرئيسي حلكم دانيال
الكتاب على أنّها الهدف
ّ
ّ

يتوقَّع العهد القدمي والعهد اجلديد احلكم على إسرائيل املرت ّد جنبًا إلى ٍ
جنب مع األُمم.

أن يوحنّا يحذو حذوهم .ومع ذلك ،سيكون غريبًا أن يرى يوحنّا إسرائيل
من
املرجح ّ
َّ

ٍ
رئيسي للحكم بدلاً من األُمم الش ّريرة ،حيث نظر دانيال إلى هذه األُمم على
كهدف
املرت ّد
ٍّ

فإن إحدى أصعب املشاكل التي تُواجه مؤ ِّيدي هذا
أنّها الهدف
الرئيسي للعقاب .لذلكّ ،
ّ
النهائي في جميع أنحاء الكتاب تُعتبر قد متّت
أن ما يبدو نبوءات احلكم
البديل الثابت هي ّ
ّ

املفسرين السابقيِّني
أن
مجاز ًّيا في العام 70م .هناك مشكل ٌة وثيقة الصلة باملوضوع هي ّ
ِّ
النهائي في سفر الرؤيا تقتصر على إسرائيل ،بينما يتوقّع
أن نبوءات احلكم
يفهمون ّ
ّ

فإن عبء اإلثبات يقع على هؤالء ِ
السباقيِّني لتقدمي
دانيال  2و 7حك ًما عا ًّما .وبالتاليّ ،

ٍ
مب ِّر ٍ
رئيسي حلكم دانيال
كهدف
رات تفسير ّي ٍة لك ٍّل من تبادل أ ُ ّم � ٍة وثنيّ ٍة مع إسرائيل
ٍّ
أساسي على إسرائيل وعدم تطبيقه بطريق ٍة عا ّمة
النهائي ولتحديد احلكم األخير بشك ٍل
ٍّ
ّ
(أو شاملة).

ٍ
ٍ
وشعب وأ ُ ّم ٍة» املستخدمة في
ولسان
بشك ٍل ملحوظ ،يت ّم استخدام عبارة «من ك ّل قبيل ٍة

سفر الرؤيا لإلشارة إلى اجلماعات املخلَّصة وغير املخلَّصة (راجع 9:5؛ 9:7؛ 11:10؛
9:11؛ 7:13؛  .)15:17ربمّ ا ليس من قبيل الصدفة أن تُشير هذه العبارة املتك ِّررة إلى

دانيال  ،7-3حيث تتك َّرر ً
أيضا .هناك ،تُشير إلى الشعوب في جميع أنحاء األرض كتابعني
لإلمبراطور ّيات البابليّة أو الفارسيّة أو مملكة نهاية-الزمن اإللهيّة (راجع  .)9:5من
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أن الصيغة في دانيال  14:7تُشير إلى جميع الشعوب في جميع أنحاء األرض
الواضح ّ
مت التأكيد على فكرة الشموليّة ً
أيضا في سفر الرؤيا في التعبير
كتابعني البن اإلنسانّ .
بأن اقتصار هذه الصيغ
إن اال ّدعاءات ّ
«جميع س ّكان األرض» ( .)8-7:13في اخلتامّ ،

ٍ
جماعات أخرى
الشموليّة والعبارات املتشابهة بني دانيال والرؤيا على إسرائيل أو على
في القرن األ ّول للميالد لم يت ّم إثباتها بشك ٍل قاطع.

يؤ ِّكد الشكل الثاني من التفسير ِ
أن الرؤيا هي نبوء ٌة لسقوط اإلمبراطور ّية
باقي ّ
الس ّ

الرومانيّة« ،بابل العظيمة» و«مضط ِهدة الق ّديسني» ،في القرن اخلامس للميالد .يكمن

ألن مضط ِهديهم سيُحاكمون بالتأكيد.
هدف الكتاب في تشجيع املسيحيّني على الصمودّ ،

أي
عالو ًة على ذلك ،يحثّ املسيحيّني على عدم املساومة على شهادتهم من خالل ُمسايرة ّ

الوثني ،الذي دخل إلى آسيا الصغرى .هذه الرواية من
الروماني
شك ٍل من أشكال النظام
ّ
ّ
املقاربة السابقيّة هي أكثر قابليّة للتطبيق من البديل العام 70م ،ألنّها ال تفترض التاريخ
أن هذه الرواية تواجه
املـُب ِكر
وألن روما تتطابق مع «بابل» أكثر منه مع أورشليم .إلاّ ّ
ّ
النهائي على أنّها قد حتقَّقت بالفعل
صعوب ًة في َف ْهم العديد من النبوءات الواضحة للحكم
ّ

في سقوط اإلمبراطور ّية الرومانيّة خالل القرن اخلامس للميالد.
 .2املقاربة التاريخ ّية

أن سفر الرؤيا يتنبَّأ عن احلركات الرئيسيّة
يرى
املفسرون التاريخ ُّيون بشك ٍل عا ّم ّ
ِّ

املفسرين
للتاريخ
املفسر .لقد َف ِه َم غالبيّة هؤالء ِّ
املسيحي ،والتي تحَ َ قَّق معظمها حتّى زمن ِّ
ّ

ٍ
زمني عا ّم .عاد ًة
بترتيب
األختام ،واألبواق ،والكؤوس على أنّها أحداثٌ متتالي ٌة للتاريخ
ٍّ
ما ُي َ
ٌ
إن مثل هذا اإلسقاط للتاريخ
نظر إلى مجيء املسيح الثاني على أنّه
وشيك للغايةّ .

املستقبلي لم يكن له ِ
إن الر ّد احملتمل على
صل ٌة تُذ َكر بق َّراء الرؤيا في القرن األ ّول للميالدّ .
ّ
أي ق ّراء ،مبا في ذلك الق ّراء األوائل ،كان مجيء املسيح
هذا االعتراض هو أنّه من منظور ّ
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التاريخي من القرن األ ّول أو
املفسر
سيَكون وشي ًكا .لذلك ،لن يكون من الصعب على
ِّ
ّ
الثاني للميالد أن ُيطبِّق على الق َّراء األوائل الرؤى التي تُص ِّور األحداث التي تسبق مجيء
املسيح الثاني مباشرةً.

 .3املقاربة املستقبل ّية
هناك شكالن من املقاربة املستقبليّة .كالهما َيفهم الرؤى من الفصل  4إلى  5:22على

مستقبلي يسبق نهاية التاريخ مباشرةً.
أنّها تُشير حصر ًّيا إلى زم ٍن
ٍّ

فسر حرفيًّا وي��رى عمو ًما
الشكل األك�ث��ر شيو ًعا ه��و التدبير
املستقبلي ،ال��ذي ُي َّ
ّ
اإلثني
التاريخي لألحداث املستقبليّة :إعادة إسرائيل
ترتيب الرؤى على أنّه يمُ ثِّل النظام
ّ
ّ

�ي) إلى أرض��ه (يبدو أ ّن��ه بدأ مباشر ًة قبل األح��داث املوصوفة في )5:22-1:4؛
( ِع��رق� ّ

الدجال؛ إجتماع األُمم
نَشوة الكنيسة في السماء؛ ُمعاناة السنوات السبع؛ ُملْك املسيح ّ
الش ّريرة للقتال حول أورشليم؛ مجيء املسيح الثاني ،عندما يهزم األُمم الش ّريرة؛ ُمل ُكه

النهائي في نهاية األَلفيّة ،عندما يجمع غير املؤمنني من جميع
لفي؛ مت ُّرد الشيطان
ّ
األَ ّ
األبدي مع الق ّديسني في
أنحاء األرض حملاربة املسيح والق ّديسني وأخي ًراُ ،ملك املسيح
ّ

وأرض جديدة .غالبًا ما ُي َ
ٍ
نظر إلى رؤيا  19:1على أنّها اخلطوط العريضة
سما ٍء جديد ٍة

رأيت» ،تمُ ثِّل املاضي املوصوف في الفصل 1؛ بينما العبارة،
للكتاب :فالعبارة« ،فاكت ُْب ما
َ
كائن» ،تمُ ثِّل احلاضر املوصوف في الفصول 3-2؛ وأخي ًرا ،تمُ ثِّل العبارة« ،وما
«وما هو ٌ

سيكون فيما بعد» ،املستقبل املوصوف في .5:22-1:4

قد ُيشار إلى النسخة الثانية من «املستقبليّة» على أنّها «مستقبل ّي ٌة مع َّدلة» .إنّها ال

أن الرؤى تمُ ثِّل التسلسل
ُفسر حرفيًّا كتلك النظرة الشائعة وال
تتمسك بالتأكيد على ّ
َّ
ت َّ

أن
الزمني للتاريخ
أن ت��ؤ ِّك��د ّ
املستقبلي .يمُ كن لهذه ال��رؤي��ة ،على وج��ه اخل�ص��وصّ ،
ّ
ّ
احلقيقي وأنّه لن يكون هناك «نشوة قبل املعاناة» .بدلاً من ذلك،
الكنيسة هي إسرائيل
ّ
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أن 1:8-1:4
سيَعبر املسيحيّون خالل الفترة األخيرة من احملاكمة .يرى بعض
املفسرين ّ
ِّ
أن  5:22-2:8ال تزال َ
تؤخذ
ُيغ ِّطي الفترة من قيامة املسيح حتّى نهاية التاريخ ،في حني ّ

على أنّها تتعلّق فقط باملعاناة النهائيّة املستقبليّة واألحداث املتعاقبة .يؤ ّكد شك ٌل آخر من
ٍ
فترات زمنيّ ًة
أن األختام واألبواق والكؤوس تمُ ثِّل جميعها
أشكال املستقبليّة املع َّدلة على ّ

متتالية (كما يعتقد ذلك املثاليّون) ،ولكنّها تُشير ً
أيضا إلى فترة املعاناة املستقبليّة.

أي اعتبا ٍر ها ّم
املستقبلي بشك ٍل
يواجه املوقف
خاص صعوب ًة ،إذ لم يكن الكتاب يحمل ّ
ّ
ّ

بأن الكتاب
املستقبلي كذاك
لق َّراء القرن األ ّول للميالد .ومع ذلك ،فقد ُيجادل
التاريخي ّ
ّ
ّ
أن مجيء املسيح كان دائم التوقُّع بأنّه سيكون وشي ًكا ،وأنّه
حم َل اعتبا ًرا ها ًّما من حيث ّ

أن الرؤى حول «املعاناة الكبرى النهائيّة»
حتّى ق ّراء القرن األ ّول للميالد ميكن أن يعتقدوا ّ
أن الكنيسة «ستُختطف» إلى السماء ولن
قد تكون وثيقة الصلة معهم .يؤ ّكد املستقبليّون ّ

إن االحتكام إلى احلدث الوشيك أق ّل جاذبيّ ٍة
تختبر األحداث املوصوفة في ّ .5:22-1:4
األصلي للرسائل إلى الكنائس السبع كان حتديد سبع
أن الهدف
ألولئك الذين يؤ ّكدون ّ
ّ
ٍ
فترات متتالي ٍة وممت َّد ٍة في تاريخ الكنيسة ،والتي اختُتِمت مبا ُيس ّمى «نشوة» الكنيسة.

 .4املقاربة املثال ّية
رمزي للصراع بني اخلير والش ّر ،بني قوى
أن الرؤيا هي تصوي ٌر
تؤ ِّكد املقاربة املثاليّة ّ
ٌّ

أبدي
أن الكتاب هو تصوي ٌر
الله والشيطان .يرى الشكل األكثر راديكاليّة لهذه املقاربة ّ
ّ
أي تكام ٍل
لك ّل هذا الصراع .تكمن مشكلة هذا البديل في أنّه يرى ّ
أن سفر الرؤيا ال ُيص ِّور ّ

النهائي أو في احلكم األخير على عالم الش ّر .تواجه
نهائي للتاريخ ،سواء في انتصار الله
ٍّ
ّ

األُ َّمة املثاليّة املشكلة املعاكسة التي تواجه وجهات نظر السابقيّني والتاريخيّني ،ألنّها ال
تحُ ِّدد أ ًّيا من رموز الكتاب على أنّها أحداثٌ تاريخيّ ٌة معيّنة.
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اخلالصي للمثال ّية املع َّدلةالتاريخي
 .5املقاربة االنتقائ ّية أو الشكل
ّ
ّ
ٌ
نهائي
حتقيق
املثالي ستُع َرف بأنّها
إن النسخة املع َّدلة القابلة للتطبيق من املنظار
ّ
ٌّ
ّ

للخالص وال��دي�ن��ون��ة .ربمّ ��ا ي�ك��ون م��ن األف�ض��ل تسميّة وج�ه��ة النظر اخلامسة هذه
ٍ
أحداث تاريخيّ ٍة َتنَ ُّبئيّ ٍة مح َّدد ٍة في الكتاب،
أي
«باالنتقائ ّية»ِ .وف ًقا لذلك ،ال يت ّم متييز ّ
النهائي للمملكة في ٍ
خلق جدي ٍد كامل –
النهائي وتأسيس الشكل
باستثناء مجيء املسيح
ّ
ّ

ٍ
استثناءات قليل ٍة لهذه القاعدة.
على الرغم من وجود

رمزي األحداثَ عبر التاريخ ،والتي تُف َهم أنّها حتت سيادة
ُيص ِّور سفر الرؤيا بشك ٍل
ٍّ

احلمل نتيج َة موته وقيامته .إنّه سيقوم بتوجيه األح��داث املص َّورة حتّى تَصدر نهائيًّا
ٍ
أحداث معيّن ٍة ممت ّد ٍة من
في احلكم األخير وتأسيس مملكته .هذا يعني أنّه ميكن حتديد

مجيء املسيح األ ّول إلى الثاني برواي ٍة أو رمز .ميكننا أن نُس ِّمي هذا العصر الذي افتتحه
مجيء املسيح األ ّول واختُتِم بظهوره األخير «عصر الكنيسة» ،أو «عصر املواجهة» ،أو

إن غالبيّة الرموز في الكتاب هي ما وراء الزمن ،مبعنى أنّها تنطبق على
«األ ّيام األخيرة»ّ .

األحداث طوال «عصر الكنيسة».

لذلك ،قد يكون التاريخ ُّيون في بعض األحيان على ٍّ
ح��ق في حتديداتهم التاريخيّة
الدقيقة ،لكنّهم مخطئون في اختصار التحديد على حقيق ٍة تاريخيّ ٍة واحد ٍة فقط .قد يت ّم
إجراء احلكم ِ
وخصوصا النسخة الرومانيّة .وبالتأكيد
السابقي،
نفسه على مدرسة الفكر
ً
ّ

للمفسر هي حتديد ،من
إن امله ّمة احلاسمة واجلدليّة
هناك
نبوءات مستقبليّ ٌة في الرؤياّ .
ٌ
ِّ

خالل التفسير الدقيق وض ّد اخللفيّة التاريخيّة األصليّة ،تلك النصوص التي تتعلّق على
التوالي باملاضي واحلاضر واملستقبل.
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( )8رموز الرؤيا
 .1طبيعة الرؤيا الرمز ّية
ُيق ِّدم  1:1الكتاب ،ليس فقط من خالل كلمة «رؤيا» ،بل ً
إن الله جع َل يوحنّا
أيضا بالقول ّ

مي بصيغة املاضي للفعل
يعرف مضمون الكتاب من خالل مالك« .أصبح معرو ًفا» هو تقد ٌ

ُ . shmai,nwي ِ
َ
«كشف/
التقليدي للعهد اجلديد هذه الكلمة على أنّها
اليوناني
ترجم املعجم
ّ
ّ
أخب َر/نق َل» ،باإلضافة إلى أنّها ميكن أن تشير إلى «تنبَّأ/تد ّل» في أدبيّ ٍ
ات أخرى .تُشير

أن الطبيعة الدقيقة
جميع هذه التعريفات عمو ًما إلى فكرة «التواصل» ،على الرغم من ّ
للتواصل تُت َرك غير مح َّددة.

الرمزي للفعل  shmai,nwفي دانيال  2االستخدام في رؤي��ا 1:1
ُيح ِّدد االستخدام
ّ

الرمزي وليس مج ّرد نق ٍل عا ّم للمعلومات .يشير تلميح دانيال
بأنّه يشير إلى التواصل
ّ
أن الرؤية الرمز ّية وتفسي َرها سيكونان جز ًءا من معاني التواصل
 45 ،30-28:2إلى ّ
إن يوحنّا يستخدم مراجع العهد
طوال الرؤيا .يستند هذا االستنتاج إلى االفتراض القائل ّ

القدمي بدرج ٍة كبير ٍة من الوعي لسياق العهد القدمي.

أن الفعل  shmai,nwيعني «التواصل بالرموز» ،فهذا يؤ ِّكده ً
أيضا االستخدام املتوازي
ّ
للفعل «( dei,knumiكشف») في الفقرة األولى من « ،1:1هذه رؤيا أعطاها الله ليسوع
املسيح ليكشف لعبيده» .هذه الكلمة «كشف» ليست مرادف ًة للكلمات األخرى التي تعني
ٍ
سياقات أخرى .بدلاً من
«أعلن» ،على الرغم من أنّه ميكن استخدامها بهذه الطريقة في
رسل ٍة من خالل
ذلك ،إنّها تشير هنا إلى كشف الرؤيا من خالل ر ًؤى سماو ّي ٍة رمز ّي ٍة مـ ُ َ

ٍ
وسيط هو املالك.

موض ٌح في االستخدامات السبعة األخرى
أن الفعل  dei,knumiيعني «كشف» ،فهذا
َّ
ّ

أن لها هذا املعنى (1:4؛ 1:17؛ 10 ،9:21؛ ،1:22
للفعل في الكتاب ،والتي من الواضح ّ
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فإن الرؤية الرمز ّية هي ما « ُي َ
كشف» ،ويؤ ّكد يوحنّا أنّه «رأى» هذه
 .)8 ،6في ك ٍّل منهاّ ،
الرؤى التصوير ّية (راجع 6 ،3:17؛ 22:21؛  .)8:22يتخلَّل مقاطع الرؤى هذه الالزمة

ei=don

«ورأيت».
،kai.
ُ

أن هناك أربعة مستويات من «التواصل» في معظم أج��زاء الكتاب،
ميكننا افتراض ّ
وخصوصا من الفصل  4وما يليه:
ً
•املستوى
النص نفسه للقراءة أو االستماع.
اللغوي ،الذي يتألّف من سرد
ّ
ّ
•املستوى
البصري ،الذي يتك ّون من جتربة الرؤية الفعليّة ليوحنّا.
ّ
التاريخي لألشياء التي متّت رؤيتها
املرجعي ،الذي يتك ّون من التحديد
•املستوى
ّ
ّ
في الرؤية.

•املستوى
مما تشير إليه رموز الرؤية فيما يتعلّق مبراجعها
ّ
الرمزي ،الذي يتك ّون ّ
التاريخيّة.

على سبيل املثال ،تَظهر املستويات األربعة نفسها في رؤية  .18-1:13هناك مست ًوى

البصري من جتربة
النص للق َّراء أو السامعني .يتك ّون املستوى
لغوي واض��ح لسرد
ّ
ٌّ
ّ

ٍ
شخص أو
املرجعي ،تتطابق صورة الوحش مع
يوحنّا في رؤية الوحش .على املستوى
ّ
ٍ
عرض
الرمزي ،ليس الوحش مج ّرد
مجموع ٍة من الناس تَظهر في التاريخ .على املستوى
ّ
للصور الفوتوغرافيّة لق ّو ٍة تاريخيّة ،لكنّه رم ٌز ذو معنًى مح َّدد لق ّو ٍة بشر ّي ٍة تُعارض الله،

إن رمز الوحش واستخدامه في العهد
قو ّي ٍة وشيطانيّة ،جُت ِّدف على الله وتَضط ِهد شعبهّ .

القدمي ،باإلضافة إلى الصور األخرى املرتبطة بالوحش ،تفرض معنى الرمز.

ٌ
اللغوي ،الذي يمُ كن قراءته
النص ّي في  8-7:19املستوى
مثال آخر :يمُ ثِّل الوصف
ِّ
ّ

أو سماعه .صور العروس واملالبس املصنوعة من البَ ّز هي ما رآه يوحنّا على املستوى

أن املؤمنني الفعليّني يتمتَّعون بشك ٍل
البصري .تشير صورة زواج العريس والعروس إلى ّ
ّ

املرجعي .وأخي ًرا،
من أشكال الشركة مع املسيح ،ربمّ ا بعد مجيئه الثاني ،على املستوى
ّ
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الرمزي إلى املعنى الدقيق لشركة العروس مع العريس وصورة الزواج
يشير املستوى
ّ

فإن جز ًءا من هذا املعنى
بشك ٍل عام (البَ ّز هو «األعمال الصاحلة للق ِّديسني»)؛ على األق ّلّ ،
الرمزي هو وحدة الكنيسة الروحيّة الكاملة مع املسيح في حضوره ،والفرح واالحتفال
ّ

النهائي.
كنتيج ٍة حتميّ ٍة لهذا االتحّ اد
ّ
 .2منهج ّية تفسير الرموز
ٍ
كمقارنات مجاز ّية
 1,2الرموز

ثالثة أشكا ٍل من املقارنة ،على األق ّلَ ،ت ِرد في الرؤيا:
املجازي بواسطة
احلرفي باملوضوع
•إستعارة رسميّة يت ّم فيها ربط املوضوع
ّ
ّ
راعي الذي ُيحبّني»).
(«الرب هو
فعل «الكينونة /أن يكون»
ّ
ّ

(«الرب مثل الراعي الذي ُيح ُّبني»).
•التشبيه يعني َر ْبط املوضو َعني ِبـ «مثل»
ّ

�رب
الضمني عندما ال ُيذ َكر املوضوع
• َي� ِرد التشابه
احلرفي ولكن ُيفت َرض ([ال� ّ
ّ
ّ
الذي هو مثل] «الراعي ُيح ُّبني»).

ت َ
أن الكاتب يعتزم جتاوز
ُكشف مقارن ٌة رمز ّية عندما يكون القارئ قاد ًرا على متييز ّ

حدود الكلمات ،وتشمل:

الرسمي لكلمتَني مبعنيَّني مختل َفني متا ًما بحيث يت ّم مقارنة واح��د ٍة مع
•الربط
ّ
األخرى (« ،20:1املنائر السبع هي الكنائس السبع»).
رئيسي لتنبيه القارئ لوجود عالقة مقارنة (،20:1
تصويري
•إستخدام مصطلحٍ
ٍّ
ٍّ
«س ّر الكواكب السبعة»؛ « ،8:11املدينة العظيمة التي ُيقال لها على سبيل الرمز

سدوم ومصر»).

�ذت الكتاب م��ن ي��د امل�لاك
�ي واض��ح (« ،10:10ف��أخ� ُ
أي تفسي ٍر ح��رف� ٍّ
•إستحالة ّ
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وابتَلَعتُه»).
مت أخذها حرفيًّا
•عبار ًة من شأنها أن تكون خاطئ ًة بشك ٍل فظيع أو متناقض ًة إذا ّ
شاهدي  ...الزيتونتان واملنارتان»).
(...« ،4-3:11
َّ

احلرفي غير محتَمل.
•السياق الذي يجعل التفسير
ّ

ٍ
مكان آخر من
الرمزي والواضح واملتك ِّرر لنفس الكلمة في
•وأخي ًرا ،االستخدام
ّ
الرؤيا .هذه األخيرة هي واحد ٌة من األكثر فائدة بني جميعها.

أن املقصود من بعض استعارات الكالم امل�ق��ا َرن في الرؤيا هو
من املهم أن ن��درك ّ

أن تكون صو ًرا بصر ّي ًة حتتاج إلى تفسير ،بينما َيقصد اآلخ��رون فقط أن ينظروا إلى
عقلي أكثر جتري ًداَ .ي ِرد هذا األخير عاد ًة حني يت ّم اجلمع بني عد ٍد من الصور
مست ًوى
ٍّ

املرئيّة التي تبدو مختلفة .تَهدف هذه املجموعة من الصور لالحتكام إلى األذن أكثر

أن الكتاب ُيفتَتح بتطويب ٍة واضح ٍة ألولئك «الذين يسمعون كلمات
من العني،
خصوصا ّ
ً
هذه النب َّوة» ( ،)3:1باإلضافة إلى احلثّ الذي َيظهر في نهاية ك ٍّل من الرسائل السبع
للكنائسَ « :من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» (29 ،17 ،11 ،7:2؛ ،13 ،6:3
22؛ راجع ً
أيضا .)19:3

قد يت ّم التلميح ً
ُفسر
أيضا بهذا التأثير للصور عندما نالحظ ّ
أن رؤى يوحنّا غالبًا ما ت َّ

أن النمط املعاكس َي ِرد ً
أيضا .تتوافق وظيفة اللغة
مبا يسمعه بعد الرؤية ،على الرغم من ّ

مع الصور العبر ّية ،التي جذبت األذن بدلاً من العني َ
وخلَقت انطبا ًعا نفسيًّا ديناميكيًّا
دون أن تستدعي بالضرورة ص��ور ًة في العقل .هناك ميز ٌة لهذه الفكرة .إذا كان ذلك
صحيحا ،فسيت ّم نقل األفكار املعرفيّة من خالل السمع وفهمها بشك ٍل مج َّر ٍد بدلاً من
ً

العقلي.
التص ُّور
ّ
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 2,2األهم ّية الرمز ّية لألعداد
أن أربعة أع��داد على األق � ّل (األع ��داد)12 ،7 ،4 ،3 :
ع��اد ًة ما يتّفق
املفسرون على ّ
ِّ

ٍ
أن هذه األعداد تحَ ظى
وأضعافها لها
معان رمز ّية في الرؤيا .كما اتَّفقوا بشك ٍل عا ّم على ّ

املفسرين احلرفيِّني للرؤيا يتجادلون
أن
بأهميّ ٍة رمز ّي ٍة في العهد القدمي ،على الرغم من ّ
ِّ

بالطبع في اتّباع مقارب ٍة حرفيّ ٍة متَّسق ٍة لفهم األع��داد ،كما تفعل الصور في الكتاب.
رمزي لنفس السبب الذي تُع َرض فيه الصور
بأن األعداد يجب أن تُف َهم بشك ٍل
االحتمال ّ
ٍّ

أن
س ِطيّة و ُيجادل بأنّه في حني ّ
التصوير ّية في الكتاب .ميكن لبعضهم إجراء مقارب ٍة َو َ
ٍ
احلرفي يشمل ً
أيضا أمثل ًة من العهد القدمي للعدد  7على
فإن املعنى
لألعداد
معان رمز ّيةّ ،
ّ
ش الكهنة املذبح سبع م ّر ٍ
أنّها مجاز ّية تتض ّمن املقاط َع التي فيها َي ُر ُّ
ات بدم الذبيحة ،وهو

حرفي يتض ّمن ً
أيضا فكر ًة رمز ّي ًة عن الكمال (راجع الو ّيني .)11:8
عم ٌل
ٌّ
 1,2,2العدد «»3

ً
(خصوصا الصيغ الزمنيّة الثالث في 8 ،4:1؛
ارتباطا وثي ًقا بالله
يرتبط العدد «»3
ً

8:4؛  )17:11وربمّ ��ا بالثالوث .يشير هذا العدد في الكتاب املق ّدس ً
أيضا إلى الكمال،

حيث ُيعبَّر عنه ،على سبيل املثال ،من خالل كمال اآلب واالبن والروح القدس في -4:1

الثالثي الذي ي ّدعي الق ّوة والسيطرة :التنّني
 ،5بحيث ُيحاكي الكاتب بطريق ٍة ساخر ٍة
َّ
الدجال في الفصل .13
والوحش
والنبي َّ
ّ

 2,2,2العدد «»4
ٍ
العدد  4هو ً
كوني أو
نطاق
خصوصا أنّه يد ّل على شي ٍء ذي
أيضا عد ٌد من أعداد الكمال،
ً
ّ

الكوني ،إذ يشير إلى زوايا األرض األربع
شمولي (راجع 8-6:4؛  .)1:7إنّه عدد الكمال
ّ
ّ

(1:7؛  )8:20وإلى رياح األرض األربع ( .)1:7رؤيا  13:5تشير إلى دالل ٍة إضافيّة لهذا

الرؤيا :كتاب التعز ّية في األوقات املُظلِمة

237

تسبيحا رباعيًّا لله واحلمل .في
املعنى ،حيث تُق ِّدم املخلوقات في أربعة أقسام الكون
ً

ٍ
قسم إلى أربعة أقسام (12-7:8؛ 7:14؛ .)9-2:16
مكان آخرُ ،يشار إلى ّ
أن العالم ُي َ

هذه األقسام األربعة من األرض هي أهداف األبواق األربعة األولى والكؤوس األربعة
مما يد ّل على قدرة الله القضائيّة على ك ّل اخلليقة .عالو ًة على ذلك ،يت ّم استخدام
األولىّ ،
(بترتيب مختلف)  7م ّر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ات في الرؤيا
وشعب وأ ُ ّمة»
ولسان
الصيغة الرباعيّة« :ك ّل قبيل ٍة
أن  9:5و 9:7يشيران إلى
لإلشارة إلى البشر ّية جمعاء على األرض (على الرغم من ّ

«احلي إلى
«املخلَّصني» ،بينما تشير بقيّة احلاالت إلى «غير املخلَّصني») .تُطبَّق العبارة
ّ
دهر الداهرين» على الله  4م � ّر ٍ
�دي الذي
ات 21من أجل االعتراف به على أنّه اخلالق األب� ّ

يسود اخلليقة (11:4؛ .)6:10
 3،2،2العدد «»7

َيظهر العدد  7على أنّه ً
أيضا عدد الكمال من أ ّيام اخللق السبعة في تكوين  ،1وهي

الفترة الكاملة لعمل الله في اخللق؛ بطريق ٍة مماثلة ،فقد عزَّزت الفكرة العبر ّية ألسبوعٍ

كام ٍل كونه سبعة أ ّيا ٍم ارتباط هذا العدد بالكمال .يستخدم العهد القدمي العدد  7بشك ٍل
متك ِّر ٍر ليؤ ِّكد الفكرة املجاز ّية للكمال .بطريق ٍة مماثلةُ ،يف َهم الغضب بسبعة أضعاف

ِّ
رمزي مللء الغضب أو الغضب
مؤش ٌر
في تكوين  25 ،15:4ومزمور  12:79على أنّه
ٌّ
الكامل ،الذي يهدف إلى إحقاق العدالة .تشير التطويبات السبع إلى البركة الكاملة احلالَّة
على شعب الله وقد تكون مبثابة ملخَّ ٍ
ص لرسالة الرؤيا عن اخلالص.
أمثل ٌة أخرى على الكمال هي األختام السبعة ،واألب��واق السبعة ،والكؤوس السبع،
مت ترقيمها من أجل التأكيد على اكتمال دينونة الله الشموليّة .وإذا كان التقسيم
التي ّ
العددي سيُشير إلى اكتمال رسالة الكتاب
فإن هذا التقسيم
السباعي للرؤيا
صحيحاّ ،
ً
ّ
ّ

21

10 ،9:4؛ 6:10؛ .7:15
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رس ٌل إلى سبع كنائس فقط بحسب
فيما يتعلّق بالدينونة واخل�لاصّ .
إن هذا الكتاب ُم َ

أن هذه الكنائس تمُ ثِّل «الكنيسة اجلامعة» .كذلكَ ،ي ِرد اللقب
الفصول  ،3-2فهذا يعني ّ
«الرب اإلله الضابط الك ّل»  7م ّر ٍ
ات( 22ربمّ ا يت ّم استخدام صي ٍغ إضافيّ ٍة للعبارة املذكورة
ّ

�إن التسميّة الذاتيّة للمسيح على أ ّن��ه «األلف
للحفاظ على العدد  .)7بطريق ٍة مماثلة ،ف� ّ
اتَ .23يظهر اسم «املسيح»  7م� ّر ٍ
والياء» واألوص��اف املعا ِدلة لها تَظهر  7م � ّر ٍ
ات واسم
«يسوع»  14م ّرةًُ .يستخدم تعبير «احلمل» لإلشارة إلى املسيح  28م ّر ًة -يؤ ّكد ظهور

أن تعبير
الشمولي النتصار احلمل
تعبير «احلمل»  4×7على النطاق
النهائي ،في حني ّ
ّ
ّ
«حمل الله» َي ِرد  7م ّر ٍ
ات.

ُذك َرت «األرواح السبع»  4م� ّر ٍ
ات 24للداللة على كمال السيادة اإللهيّة .هذه األرواح

«مرسل ٌة إلى األرض كلِّها» ( ،)6:5ربمّ ��ا من خالل الشهادة النبو ّية للكنيسة؛ في هذا
َ
الصددُ ،يشار إلى «النب َّوة»  7م ّر ٍ
ات .25لتأكيد فكرة سيادة «الروح» الكاملة ،استُخ ِد َمت

كلمة «روح» (في صيغة املفرد)  14م ّر ًة ()2×7؛ تظهر سبعة أمثل ٍة من هذه في الالزمة
الرباعي لتعبير evn
املتك ِّررة في نهاية ك ّل رسال ٍة للكنائس ،26وأربعة أ ُ َخر في التكرار
ّ
النبوي ليوحنّا.
« ،pneu,matiبالروح» ،27في إشار ٍة إلى التأثير الكامل على التفويض
ّ

الدجال،
ال ميكن مالحظة مثل هذه األمناط العدد ّية ألسماء الشيطان ،الوحش ،أو
النبي َّ
ّ
إلاّ عندما تَستهزئ بالله أو باملسيح (3:12؛ 1:13؛ .)11-9 ،7 ،3:17

 4،2،2العدد «»10
يمُ ثِّل العدد ً 10
أيضا الكمال.
22

8:1؛ 8:4؛ 17:11؛ 3:15؛ 7:16؛ 6:19؛ .22:21

24

4:1؛ 1:3؛ 5:4؛ .6:5

23
25
26
27

17 ،8:1؛ )×2(6:21؛ .)×3(13:22

3:1؛ 6:11؛ 10:19؛ .19 ،18 ،10 ،7:22
29 ،17 ،11 ،7:2؛ .22 ،13 ،6:3
10:1؛ 2:4؛ 3:17؛ .10:21
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 5،2،2العدد «»12
يمُ ثِّل العدد ً 12
أيضا الكمال وكذلك الفكرة املرا ِفقة للوحدة في التن ّوع ،كما هو احلال
مع إسرائيل كأُ َّم ٍة واحدة تتك ّون من اثني عشر سب ًطاَ .يعكس االثنا عشر رسولاً احلقيقة
نفسها لشعب الله في العهد اجلديد (ملزي ٍد من األمثلة على االستخدامات التصوير ّية للعدد
َ

 ،12راجع  .)8-4:7هذا العدد مه ٌّم للغاية لدرجة أنّه َي ِرد  12م ّر ًة في تصوير أورشليم
اجلديدة كتشبي ٍه لكمال الق ّديسني في األزمنة األخيرة ( ،)5:22-9:21والتي تتض ّمن
عشري في .20-19:21
الثالثيّة املر َّبعة في  13:21حتّى تصل إلى الترتيب االثني
ّ
أمثل ٌة أخرى على الرمز ّية العدد ّية:

ات ،28و« ،nu,mfhعروس»  3م ّر ٍ
• َت ِرد املفردات « ، ,gunhإمرأة»  10م ّر ٍ
ات ،29و،a[gioj
ٍ
كمفردات إلى «جماعة الله».
«ق ّديسني»  14م ّرة .تشير كلُّها

•تظهر املفردات التي تشير إلى اجلماعة الكافرة مح َّدد ًة في ت� ٍ
�وازن ُمضا ّدَ :ت ِرد
ات ،30و«املرأة»  7م ّر ٍ
التعابير « ،po,rnhزانية»  4م ّر ٍ
ات ،31و«أولئك الذين يسكنون
في األرض»  10م ّر ٍ
ات.32

• ُيستَخدم مصطلح «بابل» ووصفها ِبـ «العظيمة» ( 6 )Babulw.n h` mega,lhم ّر ٍ
ات

33

لربطها بالوحش ،أي برقمه  ،666لإلشارة إلى عدم الكمال والنقص ،والذي يمُ يِّز

28
29
30

17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،6 ،4 ،1:12؛ 7:19؛ .9:21

23:18؛ 9 ،2:21؛  .17:22ال يشير استخدام التعبير في  23:18إلى جماعة الله.
16 ،15 ،1:17؛ َ ( 2:19ت ِرد صيغة اجلمع «زانيات» في  5:17كم ّر ٍة خامس ٍة في إشار ٍة إلى أولئك الذين تسودهم «بابل

العظيمة والزانية»).
31

20:2؛ ( 18 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3:17باستثناء صيغة اجلمع «نساء» في  ،4:14وهي إشار ٌة سلبيّة ولكنّها ليست صريح ًة

32

10:3؛ 10:6؛ 13:8؛ 10:11؛ 14 ،8:13؛ .8 ،2:17

للمرأة املجاز ّية إيزابيل أو بابل).
33

8:14؛ 19:16؛ 5:17؛ .21 ،10 ،2:18
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البشر ّية الساقطة وغير املخلَّصةَ .ت ِرد كلمة «إمرأة»  6م ّر ٍ
ات لإلشارة إلى «بابل
مما تُعزِّز هذه ،الفكر َة السابقة.
الزانية»ّ ،

أن كاتب الرؤيا صنَّف فئات اإلنسانيّة
على ضوء هذه املالحظات ،هل من قبيل الصدفة ّ
ست مجموعات (امللوك ،العظماء ،الق َّواد ،األغنياء،
غير املخلَّصة في  15:6على أنّها سب ُع أو ُّ
السباعي إلى دينونة ك ّل البشر ّية غير املؤمنة
األقوياء ،ك ّل عب ٍد وح� ّر)؟ يشير التقسيم
ّ

أن سبب الدينونة هو عيب اإلنسان
بدون استثناء ،في حني يشير التقسيم
السداسي إلى ّ
ّ
الروحي من خالل العبادة الوثنيّة.
خصوصا محاوالت اإلنسان لبلوغ الكمال
اخلاطئ،
ً
ّ

األع��داد  ،7 ،4و 12تنقل ً
�ازي فكرة «النظام
الكوني» ،أي ترتيب
أيضا بشك ٍل م�ج� ٍّ
ّ

أن إرادة الله هي وراء ك ّل األحداث
الله للعالم وسيادته عليه .تشير األعداد إلى حقيقة ّ

وتوجهها .على سبيل امل�ث��الُ ،يش ِّكل انتشار السلسلة السباعيّة امل�ت�ك� ِّررة ل�لأح��داث،
ِّ
وخصوصا :الرسائل ،األختام ،األبواق ،والكؤوس ،الهيكليّة األساسيّة للكتاب وتكشف
ً

ٍ
ٍ
ودقيق ألقسا ٍم من الكتاب تروي معركة قوى الش ّر ض ّد الله وشعبه
ترتيب شام ٍل
عن
وتنتهي بهزمية العد ّو وانتصار الله .أحد التأثيرات املجاز ّية الشاملة لهذا النمط املعقَّد

�أن إرادة الله الشاملة ستكون مبثابة شبكة
واملتك ِّرر هو أ ّن��ه ترك القارئ مع انطباعٍ ب� ّ
ٍ
عنكبوت معق َّد ٍة يت ّم فيها القبض على الشيطان وق ّواته .على الرغم من أنّهم يحاولون

حترير أنفسهم من السيادة اإللهيّة ،إلاّ أنّهم لن يستطيعوا الهروب من الهزمية النهائيّة.

أن استخدامها ال يشير أب ًدا إلى
إن األعداد وسلسلتها املتك ِّررة يسلّط الضوء على فكرة ّ
ّ

مناسب ً
أيضا :ذبيحة املسيح
إن تشبيه لعبة الشطرجن
وجود شي ٍء
ضيّ .
ٍّ
ٌ
عشوائي أو َع َر ّ
جرحا مميتًا) ،بحيث
على الصليب وضعت الشيطان في ِكش ملك (= ُيسبِّب للشيطان
ً

إن هزميته محتومة؛ ومع ذلك ،يواصل الشيطان لعب لعبة التم ُّرد ،حيث يكافح ليتجنَّب
ّ
الهزمية النهائيّة.
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 3،2الصور التقليد ّية
•هناك «النار» ،التي تد ّل على حضور الله كما في العليقة امللتهبة (خروج ،)2:3
وكما في مرور الله بني إيليا وأليشاع لكي َين ُقل األ ّول إليه ،و ُيبقي الثاني على قيد

احلياة ( 2ملوك  11:2مركبة نارية وخيل نارية فصلت بينهما) .وقد تد ّل «النار»

ً
أيضا على الغضب ،واحلقد ،واملوت.
•هناك «ال�ب�ح��ر» ،ال��ذي ي��د ّل على ال�ش� ّر واخلطيئة ،وال��ذي س�ي��زول م��ن الوجود
(.)1:21

أن «الرأس» يشير إلى املعرفة.
•تد ّل صورة «القرن» على الق ّوة ،في حني ّ

•يد ّل «الشعر األبيض» على األزليّة ( ،)14:1ومنطقة الذهب على السلطة امللوكيّة،
والثوب الطويل على الكرامة الكهنوتيّة.

•هناك وح��ش البحر ال��ذي ي��د ّل على السلطة السياسيّة في إمبراطور ّية روم��ا.
الدجال ال��ذي يعمل في خدمة
ووح��ش البَ ّر على السلطة اإليديولوجيّة -النبي
َّ

الوحش األ ّول.

•ستتح ّدث النصوص ً
أيضا عن روما املتر ّبعة على سبع تالل ُبنيت عليها عاصمة
اإلمبراطور ّية ،وعن الكؤوس السبعة التي حتمل غضب الله وعقابه في عال ٍم ال

يريد أن يتوب.

جند صو ًرا من عالم الكتاب املق ّدس واملسيحيّة األولى:

•الكوكب يد ّل على «رئيس» الكنيسة ،واملنارة على «الكنيسة» (.)20:1
•تحُ يلنا شجرة احلياة ( )19 ،2:22إلى تكوين  ،9:2وتربطنا باإلفخارستيا ( َمن
في).
يأكل جسدي  ...يحيا ّ

•ننال إكليل احلياة أ ّولاً في املعمود ّية ث ّم في االستشهاد على مثال «األبطال» الذين
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ُسجل أسماء
ُيـت ّوجون بعد انتصارهم .سف ُر احلياة هو سفر املعمود ّية ،فيه ت ّ
املؤمنني الذين ،إن ظلُّوا أ ُ َمناءُ ،و ِجدوا في سفر احلياة األبدية.
اخلفي ( )17:2هو اإلفخارستيا (خروج  ،)34-31:16واحلصاة البيضاء
•امل ّن
ّ
تد ّل على عه ٍد بني اثنني ،بني يسوع واملؤمن.

•يربطنا اللون األبيض باملعمود ّية وال َغلَبَة .يد ّل تدنيس الثياب على الزنى واخليانة؛
وج َح َد إميانه.
ف َمن دنّس ثيابه يكون قد خان ر ّبه َ

ُرسم بأيدينا .احلمل هو يسوع املسيح،
•يد ّل «العرش» على اللهْ ،
ألن ال صورة لله ت َ
والسيف الذي في فمه يشير إلى كلمته .والروح هو األرواح السبعة .أ ّما األحياء
أن األسد ميثِّل
(أو احليوانات في املعنى
األصلي) فتد ّل على املسكونة كلّها ،مبعنى ّ
ّ

الوحوش ،والثور احليوانات الداجنة ،والنسر الطيور ،ث ّم اإلنسان ملك اخلالئق.
البحر يشير إلى أنّه موضع الش ّر.

( )9العهد القدمي في الرؤيا
 .1االقتباسات
ٌ
ٍ
كتاب
أي
هناك
اعتراف عا ّم ّ
بأن الرؤيا حتتوي على مراجع من العهد القدمي أكثر من ّ

آخر في العهد اجلديد .يشمل نطاق استخدام العهد القدمي أسفار الشريعة اخلمسة،
القضاة ،صموئيل األ ّول والثاني ،ملوك األ ّول والثاني ،املزامير ،األمثال ،نشيد األناشيد،
أ ّيوب واألنبياء الكبار والصغارَ .ي ِرد أكثر من نصف املراجع من :املزامير ،أشعيا ،حزقيال
أن الفهم الصحيح
ودان�ي��ال .إ ًذا ،يلعب العهد القدمي بشك ٍل ع��ا ّم دو ًرا رئيسيًّا لدرجة ّ

ضروري لرؤي ٍة كافي ٍة للرؤيا كك ّل.
الستخدامه
ٌّ

النص َّي ملراجع العهد القدمي في الرؤيا إلى مناقش ٍة متع ِّمقة ،نظ ًرا لعدم
يحتاج الشكل ِّ
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ٍ
تلميحات ،وهي ظاهر ٌة جتعل حتديد مثل هذه
اقتباسات منهجيّة إذ إنّها مبعظمها
وجود
ٌ
العبري بالنسخ اليونانيّة املـُب ِك َرة ،التي
للنص
إن العالقة املعقَّدة
املراجع أكثر صعوبةّ .
ّ
ّ

يبقى تاريخها مجهولاً لنا إلى ح ٍّد كبير ،جتعل من الصعب معرفة إذا ما كان يوحنّا ق ِد

أن يوحنّا تأ َّثر بالعهد
اعتمد على العبر ّية أو اليونانيّة في اقتباساته .بعض العلماء أ ّكدوا ّ
أن غالبيّة العلماء أ َّكدوا أنّه تأ َّثر بالعبر ّية
القدمي
اليوناني (الترجمة السبعينيّة )LXX -؛ إلاّ ّ
ّ
اليوناني.
أكثر من العهد القدمي
ّ

فإن املعايير لتحديد اإلشارات إلى العهد القدمي في الرؤيا تأتي على الشكل
من هناّ ،

التالي:
•إشارة واضحة :تتطابق الصياغة تقريبًا مع مصدر العهد القدمي ،وتشترك في
ٍ
مكان آخر.
أي
جز ٍء من املعنى
تأتي من ّ
ّ
اجلوهري املشترك ،وال ميكن أن َ

أن الكلمة ليست قريبة ،إلاّ أنّها ال تزال حتتوي
•إشارة مح َت َملَة :على الرغم من ّ
لنص العهد القدمي أو تَعرض هيكليّ ًة
على فكر ٍة أو كلم ٍة ميكن تتَّبعها بشك ٍل فريد ّ
من األفكار ميكن تتَّبعها بشك ٍل فري ٍد ملقاطع العهد القدمي.

•إشارة ممكنة :تُشبه اللغة بشك ٍل عا ّم فقط املصدر املزعومُ ،مك ِّرر ًة إ ّما صياغتها
أو مفاهيمها.

مت قبول إشارة العهد
عالو ًة على ذلك ،يجب تقدمي تفسي ٍر معقو ٍل للدافع
التأليفي إذا ّ
ّ

أن يوحنّا ُيل ِّمح إلى
القدمي املقت َرحة على أنّها واضح ٌة أو محتَ َملَة .على سبيل املثال ،يبدو ّ

أن النبوءة تتحقَّق في مجيء املسيح ،والعنصرة ،وتأسيس الكنيسة.
العهد القدمي ليُظهر ّ

ٍ
تنطبق معايير التلميحات ً
إشارات ملصاد َر أخرى غير العهد
أيضا على االعتراف بوجود
القدمي ،سواء كانت يهود ّي ًة أو يونانيّ ًة-رومانيّة .يجب على املرء أن يكون َح ِذ ًرا في البحث

باعتماد على مثل هذه املصادر األدبيّة األخرى.
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 .2االستخدامات املختلفة للعهد القدمي
 1،2االستخدامات املواضيع ّية
ٍ
نصوص م�ح� َّدد ٍة من العهد القدميُ ،يط ِّور كاتب الرؤيا
باإلضافة إل��ى التلميح إل��ى

ٍ
ٍ
نطاق واس � ٍع مواضيع مثل احلكم
موضوعات مه َّم ًة من العهد القدمي .إ ّن��ه ُيط ِّور على
ٍ
فئات فرعيّ ًة مواضيعيّة) ،باإلضافة إلى
في نهاية األزمنة واخلالص (ك ّل منها يتض ّمن
الرب» في العهد القدمي .كذلك ،ط َّور
إعادة تفسير يوحنّا «للحرب املق ّدسة» ومفهوم «يوم ّ

يوحنّا موضوع «األناشيد/التسابيح» في العهد القدمي وإعادة استخدامها في الرؤيا.
أن األناشيد املختلفة في أشعيا  55-40تأتي في نهاية األقسام الفرعيّة ،ليس فقط
َيظهر ّ

اخلتامي ،بل عن طريق إعطاء ملخَّ ٍ
تفسيري ملوضوع القسم
ص
من خالل تقدمي الشكر
ٍّ
ّ

إن لسلسلة األناشيد في
السابق بأكمله (راج��ع أشعيا 22-20:48؛ ّ .)... 15-9:52
نفسها حتت تأثير األناشيد األشعيو ّية (11:4؛ 14-13:5؛ 12-9:7؛
الرؤيا الوظيف َة َ

18-15:11؛ .)8-1:19

 2،2االستخدامات املتشابهة
ميكن اعتبار «املشابهة» الوصف األكثر شيو ًعا الستخدام العهد القدمي في الرؤيا،

نص العهد القدمي يكمن في وضعه في بعض عالقات املقارنة
نظ ًرا ّ
ألن فعل اإلشارة إلى ّ

بأشخاص وأماك َن وأح� ٍ
ٍ
�داث مح َّدد ٍة
مع شي ٍء ما في العهد اجلديد .إلاّ أنّنا معن ُّيون هنا

ومعروفة.

ٍ
(التوسعات ،والتكثيف ،والصور التكميليّة وما إلى
لتغييرات إبداعيّة
تخضع الصور
ُّ

ذلك) ويت ّم بالطبع تطبيقها على املواقف التاريخيّة املختلفة .ومع ذلك ،يت ّم عاد ًة نقل الفكرة
الرئيسي الذي سيت ّم تطبيقه
الرئيسيّة في سياق العهد القدمي باعتبارها السمة أو املبدأ
ّ
أن يوحنّا يتعامل مع شخصيّات العهد القدمي
في حالة العهد اجلديد .على الرغم من ّ
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بحر ّي ٍة إبداعيّة ،إلاّ أنّها دائ ًما ما حتتفظ بترابطها بالعهد القدمي وتنقل مبادئ االستمرار ّية

بني األخير والعهد اجلديد .على سبيل املثال ،تستحضر صورة «احليّة القدمية اخل ّداعة»

في رؤيا ( 9:12أنظر ً
البدائي ،والتي تحُ افظ على
الديني
أيضا  )2:20حلق ًة من التاريخ
ّ
ّ
املعنى ِ
الالهوتي.
نفسه للمرحلة النهائيّة واإلسخاتولوجيّة من التاريخ
ّ

بأن
إن األساس
الالهوتي للكاتب للحفاظ على هذه االستمرار ّية يكمن في اقتناعه ّ
ّ
ّ

املوحد للخالص والتعامل مع مبادئ
تاريخ العه َدين ليس إلاّ العمل على تصميم الله
َّ
اإلميان بالله التي ال تتغيّر ،بحيث تتحقّق أمانة الله في وعوده اخلالصيّة ،وفي انتصار

الثيوقراطي والذي يحاول بك ّل قواه إحباط
مملكته على مملكة الشيطان املناهض للحكم
ّ

وعود الله اخلالصيّة هذه.

بعض األمثلة على االستخدامات املتشابهة:
ظهورات تُق ِّدم احلكم (أشعيا 6؛ حزقيال 1؛ دانيال 7؛ رؤيا
•احلكم/الدينونة:
ٌ
)5-4؛ ُكتُب احلكم (حزقيال 2؛ دانيال 12 ،7؛ رؤيا )5-1:5؛ األسد من يهوذا

يمُ ارس احلكم (تكوين 9:49؛ رؤيا )5:5؛ الفرسان كوكالء إلهيِّني للحكم (زكر ّيا
6 ،1؛ رؤيا )8-1:6؛ ضربات اخل��روج تُسبِّب احلكم (خ��روج 57:12-14:7؛

رؤيا 12-6:8؛ )14-1:16؛ اجلراد كأدا ٍة للحكم (يوئيل 2-1؛ رؤيا )10-7:9؛
األنبياء يشهدون من خالل احلكم (خروج 17:7؛  1ملوك 1:17؛ رؤيا )6:11؛

حكم الله على «بابل» في ساع ٍة واحدة (دانيال 17:4أ []LXX؛ رؤيا ،17 ،10:18
.)19
•الضيق واضطهاد شعب الله :عشرة أ ّي��ا ٍم من الضيق (دان�ي��ال 12:1؛ رؤيا
)10:2؛ ثالث سنوات ونصف من الضيق (دانيال 25:7؛ 7:12؛ رؤيا 2:11؛

14:12؛ )5:13؛ ُير َمز إلى احل ّكام املضط ِهدين بالوحوش (دانيال 7؛ رؤيا -11
.)17 ،13
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والوثنيَ :بلْعام (عدد 25؛ 16:31؛ رؤيا )14:2؛ إيزابيل (1
•التعليم اجل ّذاب
ّ
ملوك 31:16؛  2ملوك 22:9؛ رؤيا .)23-20:2

•احلماية اإلله ّية :شجرة احلياة (تكوين 9:2؛ رؤي��ا 7:2؛ )19 ،14 ،2:22؛
اإلسرائيليّون «املختومون» (حزقيال 9؛ رؤيا )8-2:7؛ أجنحة النسر (خروج
4:19؛ تثنية 11:32؛ رؤيا .)14:12

•املعركة املن َت ِ
العدوَ :ه ْر َم ِج ُّدون (زكر ّيا 11:12؛ رؤيا
صرة لشعب الله على
ّ
اجوج (حزقيال 16:39-1:38؛ رؤيا .)8:20
اجوج و َم ُ
)]19:19[ 16:16؛ َي ُ

•اإلرت��داد :الزانية (حزقيال 15:16؛ رؤيا )17؛ «بابل العظيمة» (دانيال 30:4؛
رؤيا 8:14؛ 19:16؛ 5:17؛ .)2:18
اإللهي كق ّو ٍة لشعب الله (زكر ّيا 6-1:4؛ رؤيا 20-12:1؛ .)4:11
•الروح
ّ
 3،2الشمول ّية
يمَ يل عالم الرؤيا إلى أن ُيطبِّق على العالم ما طبَّقه العهد القدمي فقط على إسرائيل أو
ٍ
كيانات أخرى .هناك العديد من األمثلة على هذه الظاهرة:
•العنوان الذي أعطاه الله إلسرائيل في خروج « ،6:19مملكة أحبار»ُ ،يطبَّق في
رؤي��ا  6:1و 10:5على الكنيسة ،التي تتك َّون من كهن ٍة ملكيِّني من «ك � ّل قبيل ٍة

ٍ
ٍ
وشعب وأ ُ َّمة» ( .)9:5في الواقع ،عبارة الشموليّة هذه في رؤيا  9:5هي
ولسان
على األرجح مأخوذ ٌة من دانيال  ،14:7حيث تُشير إلى أُمم العالم اخلاضعة حلكم
إسرائيل ،التي امت ّدت اآلن إلى احلكم من ِقبَل ك ّل هذه األُمم (.)10:5

•رؤيا « ،7:1وستراه ك ُّل ع ٍ
ني ،حتّى عيون الذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل
األرض» ،تشير إلى الشعوب في جميع أنحاء األرض ،على الرغم من أنّها في
زكر ّيا  10:12تقتصر فقط على أسباط إسرائيل .ميكن إدراك نفس التطبيق
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املتّسع لزكر ّيا  10:12في يوحنّا  ،37-31:19حيث ُي َ
اجلندي
نظر إل��ى عمل
ّ
لي لهذه النبوءة.
الروماني على أنّه حتقيقٌ أ ّو ٌّ
ّ

• ٌ
االتاه هو امتداد تشبيه كارثة اخلروج من أرض
مثال
كالسيكي آخر على هذا جّ
ٌّ
مصر إلى «األرض» كلِّها في رؤيا  12-6:8و .14-1:16على سبيل املثال ،في

 9:8يتأ َّثر ثلث البحر مبا في ذلك األسماك والسفن ،بدلاً من مج ّرد نهر وأسماكه؛
الشيطاني ُمظلمة.
بدلاً من أن تُظلِم الشمس في  ،10:16تُصبح مملكة الوحش
ّ

•امت ّد الضيق من دانيال و ِرفاقه ال��ذي دام «عشرة أ ّي��ا ٍم» (دانيال  ،)12:1ومن
إسرائيل ال��ذي دام «ث�لاث سنوات ونصف» (دانيال 25:7؛  )7:12إلى ضيق

احلقيقي
الكنيسة –إسرائيل
اإلسخاتولوجي– في جميع أنحاء العالم .يشير
ّ
ّ
جزء من هذا الضيق إلى اليوم األخير «لبابل العظيمة» (دانيال  ،)30:4التي ال
يهودي وحسب ،بل الق ّديسني في جميع أنحاء األرض
تَضط ِهد املؤمنني من أص ٍل
ّ

ً
أيضا (8-5:17؛  ،)24:18فتؤ ِّثر بشك ٍل ضا ٍّر على «األُمم» ،و«ملوك األرض»،
العاملي» ( .)23-1:18لذلك ،عندما تسقط «بابل العظيمة» – فبدلاً
و«االقتصاد
ّ

فإن «مدن األُمم» تسقط ً
أيضا ( .)19:16بطريق ٍة
من أن تكون النتيجة محدودة – ّ
فإن املضط ِهدين السابقني لشعب الله في العهد القدمي (س��دوم ،مصر،
مماثلةّ ،

وأورشليم) ُيع َرفون اآلن ِبـ «الشعوب ،والقبائل ،واأللسنة ،واألُمم» (.)10-8:18
واملخصص إلسرائيل ،على
تنتهي الرؤيا مبراج َع من هيكل نهاية األزمنة املتنبَّأ عنه
َّ

أن فوائده على صعيد العبادة متت ّد اآلن إلى األُمم (راج��ع حزقيال 27:37؛
الرغم من ّ

9:44؛ 35:48؛ رؤي��ا ُ .)3:21يصبح «ورق الشفاء» املتنبَّأ عنه في حزقيال 12:47
كمساع ٍد لإلسرائيليّني «ور ًق��ا لشفاء األُمم» في رؤيا  .2:22في بعض األحيان ،هناك

نصا ُيطبَّق على إسرائيل
أساس
فعلي للشموليّة في سياقات العهد القدمي؛ فقد يجد املرء ًّ
ٌ
ٌّ

اإلسرائيلي من
مع آخ َر مماث ٍل يحمل ُبع ًدا شموليًّا .على سبيل املثالُ ،يعطى كتاب الدينونة
ّ
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ِ
تلميحات كتاب
حزقيال  10-9:2أبعا ًدا كونيّ ًة في رؤيا  1:5و 11-8:10ألنّه يشير إلى
تطبيقات كونيّ ٌة أوسع (دانيال 10:7؛  9 ،4:12في
الدينونة في العهد القدمي التي لها
ٌ

األساسي
فإن السبب
رؤيا 5-1:5؛ ودانيال  9-4:12في رؤيا  .)6-1:10ومع ذلكّ ،
ّ
خاص بشأن
املوسعة هو افتراض العهد اجلديد بشك ٍل عا ّم ويوحنّا بشك ٍل
للتطبيقات
ّ
َّ
األبعاد الكونيّة لسيادة املسيح وموته (5:1؛ 10-9:5؛ ملزي ٍد من األمثلة عن الشموليّة،

راجع [ 20 ،13-12:1املنائر]؛ [ 17:2ا ّمل��ن]؛ [ 15 ،9:7حزقيال ]26:37؛ 2-1:17
[الزانية]؛ [ 9:18حزقيال 21-16:26؛ ]35-29:27؛ [ 7:19العروس]؛  12:3و2:21
[أورشليم]).
السياقي
أن يوحنّا ال يتعامل مع العهد القدمي ِوف ًقا ملعناه
من
الضروري أن نستنتج ّ
ّ
ّ
أن الروح املسيحيّة تحُ ِّفز الشموليّة على تفسير االكتمال
األصلي عندما ُيع ِّمم .في حني ّ
ّ

أن الكاتب يصنع
اخلالصي ،إلاّ أنّها ال تتعارض مع معنى العهد القدمي .على الرغم من ّ
ّ
تطبيقات مختلف ًة و ُين ِّفذ تط ُّو ٍ
ٍ
رات تتجاوز تلك التي ألسالفه في العهد القدمي ،إلاّ
بالتأكيد
ٍ
بعمق لرسالته الشموليّة.
ص
أنّه يبقى ضمن نفس اإلطار
التفسيري و ُيدرك أنّه ُمخل ِ ٌ
ّ

أن
أن يوحنّا ُيعيد صياغة العهد القدمي بشك ٍل خلاّ ٍق و ُيغيِّر تطبيقه ،إلاّ ّ
على الرغم من ّ

ٍ
بنقاط ها ّم ٍة من التطابق مع سياق العهد القدمي وتُعبِّر عن مبادئ التاريخ
صوره حتتفظ
أن الرؤيا تُطبِّق نصوص العهد القدمي
اخلالصي واستمرار ّيته .على سبيل املثال ،جند ّ
ّ

احلقيقي
رقي إلسرائيل على فداء العالم ،على أساس تعريف شعب الله
ّ
املتعلِّقة بالفداء ال ِع ّ
احلقيقي .وهكذا ُي َ
نظر إلى الكنيسة
جسد في ذاته إسرائيل
ِوف ًقا إلميانهم باملسيح ،الذي ُي ِّ
ّ
احلقيقي.
على أنّها إسرائيل
ّ

إستخدامات مح َت َمل ٌة غير مباشرة
4،2
ٌ
ٍ
اقتباسات مباشر ٍة من العهد القدمي تُستَخدم
أن الرؤيا ال حتتوي على
على الرغم من ّ
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ٍ
إثبات لإلشارة إلى حتقيق النبوءات ،إلاّ أنّه من احملتمل أن تت ّم اإلشارة إلى
كنصوص

واملستقبلي
اآلني
بعض نصوص العهد القدمي بشك ٍل غير مباشر من أجل حتديد التحقيق
ّ
ّ
ٍ
�ي أو
النص إذا ك��ان يشير إل��ى
لنبوءات العهد القدمي .غالبًا ما يعتمد حتديد
ّ
حتقيق آن� ٍّ
مثالي،
تاريخي،
قي،
ٍّ
ّ
ّ
مستقبلي على نظرة املرء العا ّمة للكتاب (على سبيل املثال :سا ِب ّ

مستقبلي).
ّ

خاص مق ّدمة الكتاب ،التي تُل ِّمح إلى دانيال « :45 ،29-28:2لك ّن
من املالحظ بشك ٍل
ّ

في السماء إل ًها يكشف األسرار  ...ما سيكون في آخر األ ّيام» .لقد استعاض يوحنّا عن

عبارة دانيال «في آخر األ ّيام» بعبارة «ما سيكون عن قريب» ،حيث َت َو َّق َع دانيال أن حتدث
مت
هزمية الش ّر
الكوني في املستقبل البعيد ،بينما يتوقّع يوحنّا أن تبدأ في زمنه ،وربمّ ا ّ
ّ

افتتاحها بالفعل .هذا «الوشيك احلدوث» و«االفتتاح األ ّولي» ،املدعوم بعبارة «ما سيكون
ٍ
مكان آخر «الذي حدثَ بالفعل» و«لم يت ّم بعد» على ح ٍّد
عن قريب» في  ،3:1تتض ّمن في
سواء (راجع متّى  2:3مع 17:4؛ 45:26؛ مرقس .)15:1

أن دانيال أ ُ ِم َر بأن يتكتَّم
ُيستَخدم دانيال  9 ،4:12باملثل في رؤيا  :10:22في حني ّ

على هذه الكلمات و َيختُم على الكتاب حتّى نهاية الزمنُ ،يعطى يوحنّا أَم ًرا بعدم ختم كالم

إن هذا االستخدام لدانيال في رؤيا 10:22
ألن الزمان قريبّ .
النبوءة في هذا الكتابّ ،
ٌ
احلرفي لِـ  1:1في .6:22
مرتبط مباشر ًة بالتكرار
ُيق ِّوي استخدام  3-1:1ألنّه
ّ

أن يسوع قد بدأ
ربمّ ا تد ّل اإلشارة إلى «ابن اإلنسان» ( )14-13:1إلى اعتقاد يوحنّا ّ
أن اإلشارة
في حتقيق نبوءة دانيال  13:7املتعلِّقة بتمجيد ابن اإلنسان ،على الرغم من ّ

املماثلة في رؤيا  7:1قد تشير ً
أيضا إلى مرحل ٍة أخرى من نفس النب ّوة التي ال تزال تنتظر
التحقيق .نفس النوع من الفكرة «بالفعل وليس بعد» موجو ٌد في  ،27-26:2حيث يقول

وأن أتباعه
يسوع إنّه بدأ بتحقيق املزمور «( 7:2قال لي :أنت ابني أنا اليوم َولَ� ْد ُت� َ�ك») ّ

سيشاركون ً
أن رؤيا  1و5-4
أيضا في حتقيقه في املستقبل (ربمّ ا عند امل��وت) .فكما ّ
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أن موت املسيح وقيامته والكنيسة
فإن نيّة يوحنّا قد تكون لإلشارة إلى ّ
جُت ِّسد دانيال ّ ،7

االفتتاحي لدانيال.
امللتئمة هو التحقيق
ّ

أيضا أدلَّ ٌة على توق ِ
هناك ً
احلصري؛ على سبيل املثال :مزمور
املستقبلي
ُّعات التحقيق
ّ
ّ

/1:2رؤي��ا 18:11؛ مزمور /8:2رؤي��ا  5:12و15:19؛ أشعيا  /8:25رؤي��ا 4:21؛

أشعيا  17:65و/22:66رؤي��ا 1:21؛ حزقيال  /12 ،1:47رؤيا  .2-1:22تتعلّق ك ّل
نبوءات نمَ َطيَّ ٌة مباشرة .قد تكون
هذه املقاطع بتحقيق نصوص العهد القدمي ،التي هي
ٌ

هناك ً
نصوص تَظهر في ال��رواي��ات التاريخيّة للعهد القدمي َيفهمها يوحنّا على
أيضا
ٌ
األساسي للمعنى بني
إن جوهر املقارنات هو التوافق
أنّها
نبوءات رمز ّي ٌة غير مباشرةّ .
ٌ
ّ
التاريخي وشي ٍء في العهد اجلديد .لقد خضعت بعض هذه
نبوءة العهد القدمي أو السرد
ّ
العناصر التاريخيّة في العهد القدمي ً
وشمولي ،بيد يوحنّا .ربمّ ا كان
أيضا لنم ٍّو سري ٍع
ّ

منطقي لنم ّو هذه النصوص التاريخيّة.
سبب
هناك
ٌ
ٌّ

فإن مثل هذه االستخدامات تستحقّ املزيد من البحث في هذا الصدد،
أي حالّ ،
على ّ

وأن
بأن «األ ّيام األخيرة» قد افتُتِ َحتّ ،
خصوصا على خلفيّة وعي يوحنّا والعهد اجلديد ّ
ً
وأن العهد القدمي كلّه يشير إلى ذروة تاريخ اخلالص.
الكنيسة هي إسرائيل اليوم األخيرّ ،

إن سابقة االستخدامات النبو ّية-النَ َمطيَّة الصريحة في متّى والعبرانيّني وأماكن أخرى
ّ

نفسها مفتوح ًة في سفر الرؤيا.
في العهد اجلديد يجب أن تترك اإلمكانيّة َ
استخدامات معكوسة
5،2
ٌ

بعض اإلشارات إلى العهد القدمي متناقض ٌة بشك ٍل واضح مع معانيها السياقيّة للعهد

ٍ
بأن األُمم
إن أوضح مثال على ذلك هو رؤيا  ،9:3الذي يشير إلى
نبوءات أشعيو ّي ٍة ّ
القدميّ .

ستأتي وتنحني أمام إسرائيل وتعترف به كشعب الله املختار (أشعيا 14:45؛ 23:49؛
رأسا على َع ِقب .اآلن ،إنّهم اليهود املضط ِهدون
 .)14:60لقد انقلب هذا األمل
ّ
اليهودي ً
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االتاه هذا في
للمسيحيّني هم َمن سيجعلهم الله خاضعني للكنيسة .ربمّ ا يكون تغيير جّ
أن اخلضوع الذي يأمل اليهود اإلثنيّني
لغة أشعيا محاول ًة واعي ًة للتعبير عن السخر ّية من ّ
غير املؤمنني في تل ِّقيه من األُمم ،سيضطرون هم أنفسهم لتقدميه إلى الكنيسة.

أن اليهود اإلثنيّني أصبحوا مثل األُمم غير املؤمنني بسبب رفضهم
َيخلُص يوحنّا إلى ّ

للمسيح واضطهادهم للمسيحيّني .في الواقع ،يت ّم تقو ّية هذا العنصر الساخر في نهاية

اآلية  9من خالل إشارة يوحنّا إلى الكنيسة األُمميّة في الغالب على أنّها في مكانة إسرائيل

ميا
العكسي على أشعيا «( 4:43وإذ قد
احلقيقي .هذا ما حقَّقه يوحنّا بتطبيقه
َ
صرت كر ً
ّ
ّ
َ
ناسا بدلاً منك وشعو ًبا بدلاً من
في
نفسك») ،الذي
عيني ومجي ًدا فإنّي أحببت َُك وسأجعل أ ُ ً
َّ

حت َّدث في األصل عن محبّة الله وإجالله إلسرائيل فوق األُممُ .يظ ِهر يوحنّا فه ًما ساخ ًرا

السياقي
ثابتًا لبعض املواضيع الرئيسيّة في أشعيا  .66-40وبينما ينشأ مثل هذا الوعي
ّ
فضل تصنيف هذا على
فإن استخدام العهد اجلديد هو عكس ذلك متا ًما ،و ُي َّ
للعهد القدميّ ،
معكوس أو ساخر.
أنّه استخدا ٌم
ٌ

�ي سلطانًا ومج ًدا
تكشف مصطلحات الشموليّة الكونيّة من دانيال «( 14:7وأُو ِت � َ
أبدي ال يزول و ُمل ُكه
و ُمل ًكا فجميع الشعوب واألُمم واألَلسنة َيعبدونه وسلطانُه
ٌ
سلطان ٌّ
ٍ
ال َينقرض») في رؤيا ً 9:5
أن العبارة في
أيضا عن استخدا ٍم
معكوس مقصود .في حني ّ

نفسها تحَ كم ُمجتمع ًة
دانيال تشير إلى األُمم اخلاضعة حلكم إسرائيل ،اآلن ،هذه األُمم ُ
مع املسيح.

جتدر اإلش��ارة إلى أخذ عيّ ٍ
نات من االستخدامات األخ��رى .يشير دانيال  21:7إلى

القمعي ،الذي « ُيحارب الق ّديسني َف َغلَبهم» .ينطوي هذا بطريق ٍة عكسيّ ٍة في رؤيا
«ال َق ْرن»
ّ
 8-7:12لوصف هزمية بالشيطان بواسطة ميخائيل ومالئكته .يعكس هذا التطبيق

الكوني
العكسي سخر ّي ًة َج َدليّةُ ،معبَّ ًرا عنها بتصوير هزمية القوى الثيوقراطيّة للعد ّو
ّ
ّ
مت استخدامها في دانيال  7لوصف كيف بدأ هذا العد ّو بهزمية
في نفس الصورة التي ّ
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قوى الله .قد يكون هذا تعبي ًرا مجاز ًّيا لسخر ّية قانون االنتقام ( :)Lex Talionisسيُخضع
الله العد َّو بالطريقة ِ
نفسها التي اعتاد العد ّو على استخدامها في محاولته إلخضاع الله.34
ال يختار يوحنّا تلميحات العهد القدمي عشوائيًّا ولكن وف ًقا للمواضيع الرئيسيّة للرؤيا:

اإللهي ،الفداء ،عبد يهوه ،دينونة بابل واخلليقة اجلديدة ألورشليم السماو ّية .ومن
السم ّو
ّ
املوحدة لعمله من العهد القدمي وهو ،في الواقع،
س َم هذه املواضيع
الواضح ّ
َّ
أن يوحنّا َر َ

يواصل تطوير اخلطوط األساسيّة لتاريخ اخلالص في العهد القدمي.
األسلوبي للغة العهد القدمي
 6،2االستخدام
ّ

اع�تُ� ِر َ
�أن الرؤيا حتتوي على العديد من األخطاء الن ََحو ّية .لقد
ف منذ فتر ٍة طويل ٍة ب� ّ

أي وثيق ٍة يونانيّ ٍة أخرى للعالم القدمي .فبينما
احتوت الرؤيا على أخطا َء ن ََحو ّي ٍة أكثر من ّ
طبيعي على وسيلة
يكتب يوحنّا باللغة اليونانيّةُ ،يف ِّكر بالعبر ّية ،وقد أ َّثر الفكر بشك ٍل
ّ

التعبير.

السامي؟ يبدو
نتاج غير مقصو ٍد لعقله
لكن ،هل كان هذا مقصو ًدا من يوحنّا أم أنّه ٌ
ّ

محاوالت متع َّمد ٌة للتعبير عن الساميّة والسبعينيّة في يونانيّته،
أن أخطاءه الن ََحو ّية هي
ّ
ٌ

وخصوصا تلك التي ألكويال (مترجم العهد القدمي
وهي األقرب بني الترجمات اليونانيّة،
ً

أن الكاتب ،في معظم األحيان ،يحافظ
إن حقيقة ّ
إلى اليونانيّة؛ توفّي حوالي العام 130م)ّ .
أن األخطاء الن ََحو ّية هي متع َّمدة.
على القواعد يشير كذلك إلى ّ

«كتابي» في
ملاذا كتب يوحنّا بهذه الطريقة؟ لقد َت َع َّمد يوحنّا في هدفه إلى خلق تأثي ٍر
ٍّ

أن عمله يتناغم مع عمل كتب العهد القدمي املق ّدسة املـُله َمة
املست ِمع وبالتالي إلى إظهار ّ
34

ميكن مالحظة نفس النوع من السخر ّية االنتقاميّة في أمكن ٍة أخرى من سفر الرؤيا :خروج  14:3في رؤيا ( 8:17راجع

ً
أيضا 8 ،4:1؛ 8:4؛ 17:11؛ )5:16؛ خروج  10:8و 11:15في رؤيا 4:13؛ دانيال  8-7:7في رؤيا 7-6:5؛ دانيال  14:7في رؤيا
إن الهدف من هذه األنواع من املفارقات هو السخر ّية من محاولة العد ّو الفخر للتغلُّب
8-7:13؛ دانيال  10:8في رؤيا ّ .10 ،9 ،4:12

على الله وشعبه والتأكيد على العدالة املناسبة للعقاب.
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ٌ
إلهيًّا .ربمّ ا كان هناك ً
أن
هدف
أيضا
جدلي في العمل .ربمّ ا كان يوحنّا ُيعبِّر عن فكرة ّ
ٌّ

حقيقة العهد القدمي عن طريق الكنيسة على أنّها «إسرائيل اجلديد» كانت تخترق عالم
األُمم وستستم ّر في ذلك حتّى املجيء الثاني (.)Parousia

أن
إ ًذا ربمّ ا يكون أحد أسباب املكانة العالية لتأثير العهد القدمي في سفر الرؤيا هو ّ
الكاتب ال يستطيع التفكير في طريق ٍة أفضل لوصف بعض رؤياه من اللغة املستخدمة من
إن اإلملام بالعهد القدمي ،بالروح التي تعيش في
أنبياء العهد القدمي لوصف ر ًؤى مماثلةّ .
ٌ
فإن اخلالصة تكمن
شرط
العهد القدمي ،هو
أساسي لقراء ٍة مثمر ٍة لسفر الرؤيا .لذلكّ ،
ٌّ
إن
أن مكان العهد القدمي في تكوين الفكر في سفر الرؤيا هو مكان اخلادم واملرشدّ :
في ّ

فإن التفكير
املسيح-احلدث ،بالنسبة إلى يوحنّا ،هو املفتاح لفهم العهد القدمي ،ومع ذلك ّ

في سياق العهد القدمي يقود الطريق إل��ى مزي ٍد من الفهم لهذا احل��دث و ُي��و ِّف��ر اخللفيّة
فسر
اخلالصيّة-التاريخيّة التي يت ّم على أساسها فهم رؤى سفر الرؤيا بشك ٍل أفضلُ :ي ِّ
مي اجلدي َد ،بنا ًء على العالقة التفسير ّية املتبادلة
فسر القد ُ
العه ُد اجلديد العه َد القدمي ،و ُي ِّ
بني العه َدين.

اخلامتة
إن سفر الرؤيا هو أح��د أكثر كتب العهد اجلديد جدلاً
قيل ،في كثي ٍر من األح�ي��انّ ،

ٍ
ٍ
ً
وفئات غريب ًة وحتّى ُمقلقة مثل احلروب ،إراقة الدماء،
تعبيرات
وغموضا ،إذ يتض ّمن
مت إهماله إلى
الوحوش ،التنِّني ،الزانية ،الصور املتناقضة والتناقضات املخيفة .إنّه
كتاب ّ
ٌ
ح ٍّد ما بسبب ظالله البعيدة و َنأْ ِي ِه عن األساليب احلاليّة للفكر والتعبير .لكن ،األمر لم

املشجعة في وحي العهد
يكن كذلك في اإلطار الذي ُكتِبَت فيه الرؤيا .كان أحد أكثر الكتب
ِّ

إن الرؤيا دفاعيّ ٌة
اجلديد ،الذي ُيق ِّدم نظر ًة مركزها-الله حول التاريخ والفداء
النهائيّ .
ّ
اليومي؛ إنّها الهوتيّ ٌة ألنّها تُق ِّدم عقيد ًة
مبعنى أنّها تُدافع عن نفسها ض ّد مشاكل اإلميان
ّ
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متط ِّور ًة جيّ ًدا عن الثالوث األقدس ،اخلريستولوجيا ،اإلسخاتولوجيا ،اإلكليزيولوجيا،
أن الرؤيا تربط بشك ٍل رائٍ��ع بني العهد القدمي
املالئكة والعبادة اإللهيّة .باإلضافة إلى ّ

والعهد اجلديد .لذلك ،ميكننا أن نُس ِّم َي الرؤيا «التاج العظيم وذروة الكتاب املق ّدس» ،إذ

املسيحي غير
بدون هذا الكتاب لن يكتمل العهد اجلديد ،وبالتالي سيكون فهمنا لإلميان
ّ
املسيحي بأكمله ،ث ّم يجب أن يوضع
مكتم ٍل بنفس القدر .فإذا كانت الرؤيا أ َّم الالهوت
ّ

هذا الكتاب في مركز دراسة العهد اجلديد.

أن الرؤيا هي «كتاب الرجاء» على الرغم
فإن هذه الدراسة تؤ ِّكد ّ
بنا ًء على ما تق َّدمّ ،

النبوي نفسه ،ولك ّن الرؤيا كلَّها تُعبِّر عن هذا
أن هذا الصوت ال َيظهر أب ًدا في الكتاب
من ّ
ّ

الرجاء في ك ّل صفحة .الرجاء هو أن َيظهر انتصار املسيح بك ّل ق ّوته .نعم ،إنّها «كتاب
الرجاء» ،لكنّها ً
أيضا «كتاب التاريخ» الذي يقول الكلمة النهائيّة ،الكلمة األخيرة حول
فإن مبدأ التاريخ هو بالضبط انتصار املسيح ،حيث يتّجه
معنى التاريخِ .وف ًقا للرؤياّ ،

التاريخ بطريق ٍة ما إلى ح ِّل نفسه.
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خامتة عا ّمة
إن َم َه َّمة الباحث مستَنف َد ٌة في فتح األب��واب املختلفة
امللخَّ ص هو بالفعل العمل كلّهّ .

وتسليط ال�ض��وء ح�تّ��ى يتم َّكن ال �ق � َّراء م��ن ال��دخ��ول وال�ب�ق��اء ف��ي سعادتهم لالستمتاع
بالكنوز التي تَظهر .لذلك أو ّد فقط أن أ ُ ِ
النص
عط َي صور ًة لكيفيّة رؤيتي واختباري لهذا
ّ
ّاويُ .ت َع ّد الكتابات اليوحنّاو ّية سمفونيّ ًة ألوركسترا عظيمة يجب أن تُؤ َّدى في
اليوحن ّ

إن مستمعيها مدع ُّوون لتعلُّم نتائج اآلالت الفرد ّية ،دراستها ،تذ ُّوقها والدخول
الليترجيّاّ .

في املزيد من العروض ،كالعبني للمستمعني اآلخرين.

أذهلتني دائ ًما الرسالة األولى في هذا الصدد« :نكتب إليكم بهذا ليكون فرحكم كامل»
رت على الفور في «فرحنا» كنتيج ٍة إلعالن البشرى السا ّرة التي
( 1يوحنّا  .)4:1ف َّك ُ
ألن السبب على وجه التحديد يكمن في التأكيد على املشاركة في مجيء
تلقَّيناها .لكن ال! ّ
اخلاصة لصالح
املسيح ،ليس فقط بقبوله في اإلميان ،بل من خالل املشاركة في رسالته
ّ

فإن األمر يشبه القول :إِف َعل الشيء نفسه،
اآلخرين ،ومن هنا يأتي الفرح .وبالتاليّ ،
وأَبلِغ معرفتك الشخصيّة بكلمة الله الذي صار جس ًدا ،حتّى يكون فرحك كاملاً .
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اً
كامل»
«نكتب إليكم بهذا ليكون فرحكم
( 1يوح ّنا )4:1

صي ،من مواليد بلدة الرعاة (بيت ساحور)
راهب
األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى،
ٌ
ٌ
باسيلي مخل ِّ ّ
في فلسطني .حاصل على درجة املاجستير في الهوت الكتاب املق ّدس من جامعة الغريغوريانا احلبر ّية
لآلباء اليسوعيِّني في روم��ا ،وعلى درج��ة الدكتوراه في اله��وت الكتاب املق ّدس بدرجة امتياز من
جامعة الروح القدس – الكسليك ،لبنان .عضو في الرابطة الكتابيّة الكاثوليكيّة للشرق األوسط .معلِّم
فات كتابيّة،
ّاوي في اإلكليريكيّة البطريركيّة الالتينيّة في بيت جاال ،فلسطني .له مؤلَّ ٌ
الالهوت اليوحن ّ
�دارات موسيقيّ ٌة بيزنطيّة عديدة ورسال ٌة إذاعيّ ٌة أسبوعيّة
ليترجيّة ،تاريخيّة والهوتيّة عديدة ،إص�
ٌ
بعنوان« :رسالة األحد» ،عبر راديو مكان .يشغل حاليًا رئيس طائفة الروم امللكيّني الكاثوليك في حيفا
ووكيل الرهبانيّة املخلّصيّة في األراضي املق ّدسة.

اوية (اإلجنيل ،الرسائل والرؤيا)
مدخل إلى الكتابات
ّ
اليوحن ّ

هذا الكتاب هو مجموع ٌة من مق ِّد ٍ
مات نقد ّية ،أدبيّة ،تاريخيّة والهوتيّة مِلا ُيس َّمى «التقليد
ٍ
معلومات
ّاوي» ،أي اإلجنيل ،الرسائل والرؤيا؛ إنّه ُيساعد القارئ على امتالك
اليوحن ّ
قيِّم ٍة قد تكون جديد ًة عليه .إنّه يغوص في أ ُ َّمهات الكتب اليوحناو ّية اخلمسة كي يستخرج
جمالها وغناها ،و ُيحلِّق كما َحلَّقَ قبله نسر الرسل والكنيسة يوحنّا ،التلميذ احلبيب ،في
ٍ
كحبيب ومتَّكئٍ على صدر يسوع ،متذ ِّو ًقا
سماء الالهوت ،ويعيش خبرته الشخصيّة
التاريخي ،ليُصبح ،من
َس َدت في شخص يسوع
بالتالي طعم احلياة اإللهيّة التي جَت َّ
ّ
َث َّم ،ف ًما ناط ًقا بالله .قد يستصعب القارئ أل ّول وهل ٍة لغة الكتاب ومصطلحاته اليونانيّة
ٍ
االتاهات ،لكنّي على يق ٍ
األصليّة وتقسيماته املتع ِّددة جِّ
ثابت أنّه سيقبل حت ِّدي ذاته
ني
ليبلغ هدف الكتاب الكامن في املقولة التالية« :الكتابات اليوحنّاو ّية هي كتابات الباحثني
�راءات ع��دي��دة مل��راج� َع أجنبيّ ٍة ودراس � ٍ
ٍ
�ات متع ِّمق ٍة للكتابات
ع��ن احلقيقة» .إ ّن��ه ِن�ت��اج ق �
العربي ،من جهة ،وإثراء املكتبة
اليوحنّاو ّية ،مستم ًّدا منها ما ميكن تقدميه لفائدة القارئ
ّ
الالهوتيّة العربيّة ،من جه ٍة أخرى.

اوية
مدخل إلى الكتابات
ّ
اليوحن ّ

اإلجنيل
الرسائل
الرؤيا

2020

أغابيوس أبو سعدى

