دليل كتابي من انجيل يوحنا على
صحة الذين يشهدون في السماء.
يوحنا  11 :3و1يو 7 :5
Holy_bible_1

شرحت سابقا األدلة الخارجية والداخلية الكثيرة جدا على اصالة الذين يشهدون في السماء في
ملف
اصالة الذين يشهدون في السماء هم ثالثة  1يو 7 :5
وأيضا قدمت اعداد كثيرة جدا في العهد الجديد تتكلم عن الثالوث بوضوح
الثالوث في العهد الجديد
ومن االعداد التي وضعتها في ملف اصالة الذين يشهدون في السماء هم ثالثة هو عدد

ول َل َكِ :إَّنَنا ِإَّن َما َن َت َكَّل ُم ِب َما َن ْعَل ُم َوَن ْش َهُد ِب َما َأرَْيَناَ ،وَل ْس ُت ْم
ق اْل َح َّ
( يو  ) 11 - 3 -اَْل َح َّ
ق أَ ُق ُ
َت ْقَبُلو َن َش َه َاد َتَنا.
ولكن لطول الملف لم ينتبه الكثيرين ألهمية هذا العدد ليس فقط كشهادة على الثالوث ولكن
كشهادة على اصالة الذين يشهدون في السماء وبخاصة ان كاتب العددين هو شخص واحد وهو
يوحنا الحبيب

وندرس باختصار ما يقول العدد
انجيل يوحنا 3
 11: 3الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلون شهادتنا
 12: 3ان كنت قلت لكم االرضيات و لستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات

العدد األول
 11: 3الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلون شهادتنا
المتكلم هنا الرب يسوع المسيح ويكلم نيقوديموس رئيس لليهود
ولكن المالحظ انه

 1بعد ان بدأ بالمفرد يتكلم بالجمع وليس بالمفرد وهذا امر مهم جدا ويقول اننا فالمسيح يتكلم ان
ثالثة (مجموعة) احدهم المسيح هم يعلمون ويشهدون النهم يروا ما ال يراه البشر
 2يتكلم بصيغة المستمر
V-RAI-1P
Part of Speech: Verb
Tense: peRfect
Voice: Active
Mood: Indicative
]Person: first [we
Number: Plural
فالثالثة لهم نفس العلم ونفس الرؤية ويروا ما ال يراه البشر ويشهدوا شهادة واحدة ولكن ال يقبلها
البشر
 3محتوى الكالم شهادة جماعية وليست فردية حسب النظام اليهودي ان الشهادة على فم شاهدين
او ثالثة يقوم االمر
سفر التثنية 15 :19
ِ
ِ
يع اْل َخ َ َّ ِ
اهٌد و ِ
ئ ِب َها.
ان ِفي َذْن ٍب َّما أ َْو َخ ِطَّي ٍة َّما ِم ْن َج ِم ِ
احٌد َعَلى ِإْن َس ٍ
وم َش َ
ط َايا التي ُي ْخط ُ
«الَ َيُق ُ
عَلى َفمِ َش ِ
وم األ َْمُر.
اه َدْي ِن أ َْو َعَلى َفمِ َثالَ َث ِة ُش ُه ٍ
َ
ود َيُق ُ
وشرحت موضوع شهادة المسيح وانها شهادة اكثر من واحد في ملف
هل المسيح يقبل شهاده له من الناس ام ال يقبل ؟ يوحنا 34 :5

ووضحت ان المسيح يشهد واألب يشهد والروح القدي روح الوحي للكتاب المقدس يشهد
انجيل يوحنا 5
 36: 5و اما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا الن االعمال التي اعطاني االب الكملها هذه
االعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي ان االب قد ارسلني
 37: 5و االب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط و ال ابصرتم هيئته
 38: 5و ليست لكم كلمته ثابتة فيكم الن الذي ارسله هو لستم انتم تؤمنون به
 39: 5فتشوا الكتب النكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية و هي التي تشهد لي
وهذه شهادة الثالوث التي يتكلم عنها المسيح

 4االمر المهم ان المسيح يكلم نيقوديموس عن الوالدة بالماء والروح
 1: 3كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود
 2: 3هذا جاء الى يسوع ليال و قال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من هللا معلما الن ليس احد
يقدر ان يعمل هذه االيات التي انت تعمل ان لم يكن هللا معه
 3: 3اجاب يسوع و قال له الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يرى
ملكوت هللا

 4: 3قال له نيقوديموس كيف يمكن االنسان ان يولد و هو شيخ العله يقدر ان يدخل بطن امه
ثانية و يولد
 5: 3اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من الماء و الروح ال يقدر ان يدخل
ملكوت هللا
 6: 3المولود من الجسد جسد هو و المولود من الروح هو روح
 7: 3ال تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولدوا من فوق
 8: 3الريح تهب حيث تشاء و تسمع صوتها لكنك ال تعلم من اين تاتي و ال الى اين تذهب هكذا
كل من ولد من الروح
 9: 3اجاب نيقوديموس و قال له كيف يمكن ان يكون هذا
 10: 3اجاب يسوع و قال له انت معلم اسرائيل و لست تعلم هذا
 11: 3الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلون شهادتنا
فالشهادة هي عن الميالد من الماء والروح الن الروح القدس هو الذي يقدس ماء المعمودية
ويكمل المسيح قائال
 12: 3ان كنت قلت لكم االرضيات و لستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات

فهو يتكلم عن شهادة أرضية وشهادة سماوية ولألسف االرضيين يرفضون الشهادة األرضية فكيف
سيقبلون الشهادة السماوية والشهادة السماوية وهي دم المسيح الذي يعطي الخالص والدخول الى
الملكوت
فالمسيح هو المتكلم ويتكلم بصيغة الثالوث عن شهادة سمائية يشهد فيها ثالثة االب واالبن
والروح القدس عن الماء والروح والدم

نقارن هذا
رسالة يوحنا الرسول االولي
 7: 5فان الذين يشهدون في السماء هم ثالثة االب و الكلمة و الروح القدس و هؤالء الثالثة هم
واحد
 8: 5و الذين يشهدون في االرض هم ثالثة الروح و الماء و الدم و الثالثة هم في الواحد
نفس االمر يقوله يوحنا مرة ثانية فهو يتكلم عن شهادة الثالوث االب والكلم والروح القدس وهم
واحد ويشهدون في األرض الماء والروح والدم
فاعتقد هذا يؤكد على اصالة هذا العدد الذين يشهدون في السماء بكالم من المسيح نفسه نقله
يوحنا الحبيب

ام اخر لغوي ان كلمة نشهد ويشهدون استخدمه يوحنا الحبيب في العددين مؤكدا ان هذا كالمه
Μαρτυρουμεν
Μαρτυρουντες
وتعبير شهادة في العهد الجديد استخدمه يوحنا الحبيب تقريبا  50مرة في انجيله ورسائله والرؤيا
ومنهم  9مرات في الرسالة األولى رغم قصرها
بينما استخدمه لوقا البشير  7مرات في انجيله واعمال الرسل
وبولس الرسول  8مرات في رسائله األربعة عشر
فهو تعبير مميز جدا ليوحنا الحبيب وهذا أيضا يؤكد ان هذا تعبير يوحنا الفكري واللغوي والروحي

والمجد هلل دائما

