حياة الرب يسوع وموته :جتيل اذلات اإلهلية
بقلم فرين بويرثس

اتلجيل اإلليه يف حياة املسيح األرضية:
ً
تقدم نلا األناجيل رسدا عن حياة املسيح ىلع األرض .أنهت حياته سلسلة اكملة من جتليات اهلل وظهوراته يف
ً
العهد القديم .إن الظهورات الوقتية قد مهدت ذلروة الظهور ادلائم .اهلل صار إنسانا باتلجسد.
اكتمل حضور اهلل ،اذلي اختربه شعب اهلل عرب العهد القديم ،يف شخص املسيح .فاملسيح هو "عمانوئيل"" ،اهلل
معنا" (مىت  ،)23 :1اذلي بظهوره أعلن حضور اهلل يف ذروة اتلاريخ.
من المسلم به أن اهلل حارض بقوة يف األناجيل ،ذلا نستطيع مالحظة حقيقة أنه يف أوقات خاصة جتىل حضوره
بطرق خاصة مدهشة.
معجزات مرتبطة بميالد الرب يسوع:
نرى معجزات أجريت مرتبطة بميالد الرب يسوع .املعجزة الرئيسية يه معجزة اتلجسد ذاته .نزل اهلل إيلنا
ً
وصار إنسانا ("عمانوئيل") .من الطبييع حدوث عدد من املعجزات األخرى حول هذا احلدث املحوري تدلل
ىلع أهمية اتلجسد.
َ
ً
عجزيا ،قد أبكم زكريا (لوقا  ،)22 :1ثم أعيد صوته إيله (آية  ،)64وتنبأ عن ابنه يوحنا وعن املسيح (اآليات
م
 .)78-67فمن هذا السياق ،ختدم هذه املعجزات كإعالن عن حضور اهلل ،دافعة اجلريان أن تتوقع ما سيغدو
عليه يوحنا (اآليات .)66-65
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استبق انلجم اذلي ظهر للمجوس بزوغ جمد اهلل يف شخص املسيح (إشعياء  .)1 :60فاملعجزات املرتبطة بميالد
املسيح اكنت جمرد بداية .فجميع املعجزات املدونة يف األناجيل تربز حضور اهلل بطرق متنوعة.
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معمودية الرب يسوع:
ينطوي حدث معمودية الرب يسوع ىلع ظاهرة مرتبطة بظهور اذلات اإلهلية ،فنقرأ:

َ ََْ َ ْ
ت ََل ،فَ َرأَى ر َ
فَلَما ا ْع َت َم َد يَسوع َصع َد للْ َوقْت م َن ال ْ َماءَ ،وإ َذا الس َم َ
وح اهلل
اوات قد انفتح
ْ
َ ً
َ َ
َح َ
نَاز ًل مثْ َل َ َ
امة َوآتيًا َعلَيْهَ ،و َص ْوت م َن الس َم َ
اوات قائال« :هذا ه َو ابْن احلَبيب اذلي به
رس ْرت( .مىت )17-16 :3

َ ً
ْ َ
َ َْ
ً
تلمح عبارة " َوإ َذا الس َم َ
اوات قد انفتَ َحت َل" ضمنا إىل رؤية حضور خاص هلل من السماء .ظهر روح اهلل "نازل
ً
ً
َح َ
مثْ َل َ َ
امة" .وسمع صوتا — صوتا إهليا.
مثل هذا الظهور اإلليه مناسب ً
تماما إلعداد الطريق بلدء خدمة الرب يسوع العلنية .فيه يصدق اآلب ىلع
دور البن بصفته املسيح المخلص .والروح حيل يلؤازره ويقويه .والصوت يشري ،بادلللة ىلع موضواعت من
مزمور  7 :2وإشعياء  ،1 :42إىل حتقيق الرب يسوع نلبوات العهد القديم املسيانية .مهدت هذه األحداث
إلدراك أن اآلب حارض يف البن من خالل الروح القدس طوال خدمة الرب يسوع.
امليش ىلع املاء:
من املؤكد أن ميش الرب يسوع ىلع املاء ذك ر اتلالميذ بمقاطع العهد القديم اليت تشري إىل سلطان اهلل ىلع
ً
ظهورا إهليًا فيه يظهر
ابلحر (خروج 8 :15؛ مزمور 10 :29؛  .)32- 23 :107إظهار قدرة الرب يسوع هذه يمثل
سلطانه ىلع ابلحر:
َ ْ ْ َ
" َوروح اهلل يَرف َىلع َوجه ال ِمياه ِ"( .تكوين )2 :1
َ َ
ْ
ْ ْ
"َ ...وال َماش َىلع أ َاعل ا َبلحر"( .أيوب )8 :9

َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
كث َ
رية"( .حبقوق )15 :3
"سلكت ابلحر ِبيلك ،كوم المياه ال
يمتلئ العهد القديم بمقاطع شبيهة (مزمور 19 :77؛  .)30-25 :107فعىل خلفية العهد القديم ،تؤكد حقيقة
ميش يسوع ىلع املاء ىلع إلوهيته وقدرته ىلع إخضاع أي اضطراب أو تمرد.
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See also Vern S. Poythress, The Miracles of Jesus: How the Savior’s Mighty Acts Serve as Signs of
Redemption (Wheaton, IL: Crossway, 2016).
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اتلجيل:
ذكر حادث اتلجيل يف األناجيل اثلالثة اإلزائية اثلالثة :مىت 8-1 :17؛ مرقس 8-2 :9؛ لوقا  .36- 28 :9ويف لب
روايات األناجيل اثلالثة حدثان يتسمان بوقع إضايف للظهور اإلليه .احلدث األول  ،ظهور الرب يسوع يف
بياض ناصع:

َ َ َ ْ َ َْ َ
َََ َ ْ ََْ
َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ
اء َكنلُّ
ض َ
ور( .مىت )2 :17
ي
ب
ه
اب
ي
ث
ت
ار
ص
و
،
س
م
ريت هيئته قدامهم ،وأضاء وجهه اكلش
وتغ
ِ

َ
يذكر هذا املشهد بمجد ظهورات اذلات اإلهلية يف العهد القديم .ويشري هذا الظهور الالمع يف حادث اتلجيل
ً
إىل املجد األزيل اذلي يعود للرب يسوع بصفته البن ،كما يعود أيضا إىل حالة جمده عقب قيامته .فاتلجيل
إحدى صور معاينة جمده .لكن أثناء حياته األرضية ،يف حالة اتضاعه ،هذا انلوع من إعالن املجد يعد
ً
استثناء.
احلدث اثلاين ،نزلت سحابة وخرج صوت منها:
ْ
َ ً
َ َ
َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َرَ َ َْ
رية ظللته ْمَ ،و َص ْوت م َن الس َحابَة قائال« :هذا ه َو ابْن احلَبيب
وفيما هو يتَكم إذا سحابة ن
َ
اذلي به رس ْرتَ .ل ا ْس َمعوا»( .مىت )5 :17
من الواضح أن هذه املجموعة من األحداث تشري إىل السحابة وصوت الرب ىلع جبل سيناء .أو بما أن املسيح
ً
ً
هو يف مركز مقاصد اهلل ،يمكننا قول إن اهلل هو من قصد أن يكون جبل سيناء بمثابة استباقا وظال مليجء
املسيح وجتليه .كما أن دخوهلم يف السحابة يف لوقا  34 :9يشبه دخول موىس يف السحابة يف خروج .18 :24
ولكنِ ،بالف ىلع جبل سيناء ،ل يطيل صوت الرب يف اتلجيل ،ول يعطي رسالة طويلة ،توا ً
زيا مع الوصايا
ً َ
العرش ىلع جبل سيناء .بل جيذب الصوت انتباه اتلالميذ إىل الرب يسوع وتعليمه قائالَ" :ل ا ْس َمعوا".
فنتيجة هذا اتلوجيه هو ادلللة ضمنًا ىلع األقل أن الرب يسوع نظري موىس .لكن بعدم وجود إعطاء ألي
رسالة طويلة ،يمكننا أن نتقدم خطوة ونستنتج أن تعايلم الرب يسوع يه إتمام الصوت اإلليه ىلع جبل
سيناء .ذلا لكمات الرب يسوع يه صوت اهلل ،ل صوت موىس فحسب .وتتوافق هيئة جمده مع لقبه "ابْن
ْ
احلَبيب" .وبالستناد إىل بقية نص مىت (مىت  ،)19 :28يوضح هذا اللقب حقيقة إلوهيته .ذلا فمظهره الالمع
ً
أقوى إعالنا ىلع ماهيته ادلائمة أي إنه اهلل .فظهوره ىلع األرض هو اتلجيل األخري لذلات اإلهلية.

ً
الصلب كونه جتليا لذلات اإلهلية:
يظهر الصلب مظاهر جتيل اذلات اإلهلية يف صورتني متباينتني.

3

الصورة األوىل ،حلول الظلمة .دو ن مىت حلول الظلمة أثناء ما اكن الرب يسوع ىلع الصليبَ " :وم َن الس َ
اعة
َْ
َ َ ْ ْ
َ
أل ْرض إ َىل الس َ
اعة اتلاس َعة" (مىت 45 :27؛ قارن مرقس 33 :15؛ لوقا .)44 :23
الساد َسة اكنت ظل َمة َىلع ك ا
فالظالم هنا موازي للظالم والضباب اذلي اكن ىلع جبل سيناء يف (خروج 21 :20؛ تثنية 11 :4؛ .)23- 22 :5
ً
ً
فالظلمة مظهر مناسب دلينونة اهلل ىلع اخلطية ،وذللك مناسبة أيضا للرب يسوع حامل اخلطية .يربط ًلك من
مىت ومرقس الظلمة برصاخ الرب يسوع لرتك اآلب َل (مىت 46 :27؛ مرقس  .)34 :15ترك ألن غضب اهلل
انسكب عليه جراء خطايانا ( 1بطرس  .)24 :2اكن قضاء اهلل نهائيًا بطبيعته .دفعت ذبيحة الرب يسوع ثمن
ً
اخلطية اكمالِ ،بالف عدم كفاية ذبائح ثريان وتيوس العهد القديم (العربانيني .)14-1 :10
ً
الصورة اثلانية ،يسلك إجنيل يوحنًا ً
نهجا مكمال بصب الرتكزي ىلع إعالن جمد اهلل يف الصليب .أي أننا نرى
جمد اهلل يف الصليب بمجرد إدراكنا ألهميته الالهوتية .فقد أعلن جمد اآلب والبن ،ألن اهلل أظهر حكمته
وعدَل ورَحته وآية خالصه عرب ألم الصليب واعره وفيه .فيوحنا يعدنا هلذا اإلدراك باإلشارة إىل أن الصليب
هو إعالن جمد:

َ َ
َ
ْ
ْ َ َ
َ
َ ْ
َْ َ َ ْ َ
ك!» .فَ َج َ
اء َص ْوت م َن الس َماء« :جمدتَ ،وأجمد أي ْ ًضا!» « ...اآلن دينونة
«أي َها اآلب ،جمد اسم
َْ
َ
َ ْ
ََ ْ
ََ
َ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َْ َ
هذا ال َعالم .اآلن ي ْط َرح َرئيس هذا ال َعالم خار ًجاَ .وأنا إن ا ْرتفعت َعن األ ْرض أجذب إل
ً َ َ
َْ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ
َ َ
ريا إىل أية ميتَة اكن م ْزم ًعا أن يموت( .يوحنا )33-28 :12
يع» .قال هذا مش
اجلم

لقد تمجد اآلب حني ارتفع املسيح عن األرض .فقد رفع يف الصلب (موته؛ آية  )33ويف صعوده (قارن يوحنا
 .)3-2 :14إن معىن انتصار املسيح وصعوده هما انعاك ًسا تصاعديًا ،يوضحان أهمية الصلب ،ذلا يف انلهاية نرى

ً
خالصا باملوت ذاته.
هذه األهمية املجيدة :صنع اهلل

تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة (.)Crossway

4

