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22 – 2 :12
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13 - 12 :21

32 - 12 :21

32 - 2 :22

12 - 2 :12
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12 :12

11 - 13 :21

32 - 33 :21
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13 – 2 :12

21 :12

32 – 12 :12

32 - 12 :21

2 - 2 :12

22 - 2 :21

11 – 22 :12

32 – 31 :12

33 - 32 :21

21 - 1 :12

21 -21 :21

11 – 12 :12

13 – 31 :12

11- 2 :21

12 - 12 :12

12 - 12 :21

11 – 11 :12

1 - 2 :11

1 - 2 :23

32 - 11 :12

32 - 11 :21

11 – 12 :12

22 - 2 :11

1 - 1 :23

33 - 32 :12

12 - 2 :21

32 – 11 :12

12 - 22 :11

22 - 22 :23

31 - 33 :12

11 - 12 :21

23 - 2 :11

32 - 11 :11

12 - 21 :23

3 - 2 :12

12 - 12 :21

11 - 23 :11

22 - 31 :11

12 :23

12 - 3 :12

13 - 2 :23

11 - 11 :11

22 - 21 :11

12 - 11 :23

12 -11 :12

12 -12 :23

32 - 13 :11

12 - 2 :12

31 - 11 :23

2 - 2 :11

13 - 2 :23

32 - 32 :11

مرقس

31 - 31 :23

11 - 1 :11

11 - 12 :23

11 - 2 :11

22 - 2 :22

11 - 31 :23

12 - 13 :11

11 - 2 :22

32 - 2 :13

22 :22

2 :23

12 - 12 :11

12 - 2 :21

32 - 2 :13

23 - 21 :22

12 - 2 :23

32 - 11 :11

2 :22

1 – 2 :12

21 - 23 :22

32 - 12 :23

31 - 31 :11

21 - 1 :22

3 – 1 :12

12 - 12 :22

31 - 31 :23

12 - 33 :11

11 - 21 :22

21 – 2 :12

11 - 11 :22

12 - 2 :22

13 - 2 :11

32 - 12 :22

22 – 23 :12

21 - 2 :21

31 - 12 :11

22 - 2 :21

12 – 21 :12

21 - 21 :21

32 - 32 :11

11 - 22 :21

11 - 22 :21

31 - 2 :13

31 -12 :21
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عودة للجدول

ملخص سريع لألعياد اليهودية

ملخص سريع لألعياد اليهودية
(لمزيد من التفاصيل يراجع ال)32

تنقسم األعياد اليهودية إلى مجموعتين (أنظر الخريطة في الصفحة القادمة)

المجموعة األولى:

عيد الفصح

 23نيسان

عيد الفطير ويستمر  1أيام

 12-23نيسان

عيد الباكورة
عيد الخمسين

(أو عيد األسابيع أو البنطقستي)
المجموعة الثانية:

عيد رأس السنة (أول الشهر السابع)
يوم الكفارة
عيد المظال (1أيام ثم ثامن يوم العيد)

 22نيسان
2سيوان (بعد  1أسابيع من

الفصح أو اليوم الخمسون منه)

 2تسرى

 22تسرى

 11 ،12-23تسري

وبهذا يكون عدد األعياد الرئيسية  7أعياد ورقم  7هو رقم كامل .فاهلل يريد أن تكون حياتنا كلها أفراح وأعياد.

الحياة مع هللا هي فرح وليست ضيق وحزن.

وكان شهر تسرى هو أول شهور السنة .وأول يوم في هذا الشهر هو عيد رأس السنة .وبعد أن أسس هللا عيد

الفصح وهو يأتي في شهر نيسان .طلب الرب أن يكون شهر نيسان ،شهر عيد الفصح هو أول شهور السنة.

وبالتالي صار هناك لليهود تقويمين .األول هو التقويم أو السنة المدنية وأول شهورها تسري /مول .. ..والثاني

هو التقويم أو السنة الدينية وأول شهورها نيسان /زيو /سيوان .. ..والرب طلب هذا لكي يذكر اليهود دائماً

خروجهم من أرض العبودية .وأن حريتهم التي حصلوا عليها هي بداية جديدة لحياتهم مع هللا .وتستخدم السنة

المدنية في األمور السياسية والمدنية والزراعية ،ولكن كل ما يخص األمور الدينية كانوا يستخدمون فيه السنة

الدينية.
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المجموعة األولى :من األعياد تمثل عمل المسيح على األرض حتى تأسيس الكنيسة يوم الخمسين فالفصح يمثل
الصلللب والبللارورة تمثللل القيامللة ،فقيامللة المسلليح كانللت للارورة ال ارقللدين .والخمسللين (وتعنللي اليونانيللة البنطقس لتي)

تمثل حلول الروح القلدس عللى الكنيسلة يلوم الخمسلين .وتأسليس الكنيسلة كلان يلوم حللول اللروح القلدس .وكلون أن

عيللد الفطيللر يسللتمر 7أيللام فهللذا إشللارة ألن كنيسللة المسلليح التللي أسسللها هللي كنيسللة طللاهرة فللالخمير يشللير للشللر

ويشير أيضا ألن كل من آمن المسيح عليه أن يحيا فى البر  .ويشرح هلذا تماملاً اايلال التاليلة (1رلو+8-5:6

1رو.)32-31:16

المجموعة الثانية :من األعياد تمثل حياة الكنيسة على األرض وجهادها وغربتها حتى تنعم الراحة في السماء.
وهي تبدأ عيد الهتاف وهو إنذار لكل فرد في الكنيسة أن يقدم توبة ويجاهد في حياته ويوم الكفارة هو يوم
الصوم والتذلل ،اليوم الذي يشير للصليب وهكذا ينبغي أن نحيا في جهاد ونصلب أهوائنا مع شهواتنا

(غل .)3::6 +31:3أما عيد المظال الذي يقضون فيه 7أيام في مظال فهو يشير لغربتنا في رحلة هذه الحياة
على األرض .ثم في اليوم الثامن أفراح عظيمة إشارة ألبديتنا.
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-2

عيد الفصح
رلمة فصح= بيسح العبرية أو سخة وتعني عبور فهو تذكار عبور المالك المهلك في أرض مصر ونجاة أ كار

اليهود ثم عبورهم من أرض العبودية إلى الحرية .وكانوا يأخذون الخروف يوم 11نيسان ويوجد تحت الحفظ حتى

 1:نيسان ويذ حونه في اليوم ال ار ع عشر بين العشاءين (بين الساعة  2والساعة  6ظه اًر ..أو بين الساعة 2
ووقت حلول الظلمة) .وكان كثيرون من اليهود يأتون من الشتال وينصبون خيامهم على جبل الزيتون ،ومن هنا
ندرك إحتفال الناس الهائل عند دخول المسيح إلى أورشليم .وصار شهر نيسان أول شهور السنة ألن آدم الثاني

أي المسيح صليبه قد بدأ كل شئ جديداً (3رو( .)17:6وواضح أن الفصح يشير للصليب) .ولقد َّ
قدر
يوسيفوس المؤرخ اليهودى أن عدد المحتفلين الفصح كان يقدر حوالى  2 - 3مليون شخص من كل أنحاء

ارض.
-1

عيد الفطير:

المسيح صليبه أسس كنيسته لتكون طاهرة ال عيب فيها وال غضن (أف )37 ،36:6وعلينا كمؤمنين مال

المسيح عنا ،أن نقضي أيام غربتنا وقد إعتزلنا الشر (1رو +12:6خر .)16:13وكان رم اًز لهذا يأتي كل رجل

يهودي ليلة الفصح ويفتش في منزله ويبحث عن أي قطعة خبز مختمر ليعزلها عيداً عن منزله .ومعنى هذا أنه
رمز
عد أن ُذِ َح المسيح ألجلي فكيف أرضى وأسمح بوجود خطية في حياتي .وهذا لمدة العمر كله (7أيام اً
للكمال ،كل الحياة) واليهود كانوا يفهمونها أنهم خرجوا من مصر وحملوا عجينهم الذي لم يختمر (خر.)2::13

وهكذا نحن إذا أردنا أن نعبر من العبودية للحرية علينا أن ال نضع أي شر في قلوبنا أو أن نعزله لو ُو ِج َد
ونتخلى عنه.
-1

عيد الباكورة
راجع خريطة األعياد لتجد أن هذا العيد يوافق حصاد الشعير .وقد إرتبط عيد البارورة مع عيدي الفصح والفطير

وعيد الخمسين .فعيد البارورة يحتفل ه خالل أيام عيد الفطير ويأتي عيد الخمسين عده خمسين يوماً .ويعتبر
أول األعياد الزراعية .وطقس العيد كان لتقديم الشكر هلل واهب الخيرال .وكان ثالث شيوخ من مجمع السنهدريم

يخرجون للحقول المجاورة ليأتوا أول حزمة من المحصول ويقدمونها للهيكل ،وبتقديمها للهيكل يتقدس كل

الحصاد .فبتقديم البارورة يكون هللا أوالً .وهذه الحزمة تمثل شخص السيد المسيح الذي َّ
قدم حياته تقدمة سرور
لآلب لكي يبارك كل الحصاد أي الكنيسة .كان هو حبة الحنطة التي سقطت في األرض لتأتي بثمار كثيرة

(يو .)3::13ونالحظ أن البارورة كانت تقدم من الشعير أرل الفقراء والمسارين فالمسيح جاء ليرفع المسكين.
صلِ َب فعالً يوم الجمعة وتوافق هذا مع تقديم خروف الفصح بل هم صلبوه وتركوه في
وكما سنرى فإن المسيح ُ
حراسة الجنود الرومان ،وذهبوا ليأرلوا الفصح ( 1:نيسان) وفي اليوم الثالث ( 15نيسان) بينما كان اليهود
يتبادلون التهنئة عيد البارورة .كان التالميذ يتبادلون التهنئة قيامة المسيح ارورة الراقدين أو ارورة القائمين من
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المول .فالمسيح قيامته أظهر أنه هو البارورة الحقيقية فهو قام يوم عيد البارورة .ونالحظ أن الشعب إحتفل
عيدي الفصح والفطي ر في البرية ولكن عيد البارورة إحتفلوا ه ألول مرة عد أن دخلوا األرض .فعيد البارورة أي

القيامة البد وأن تكون في األرض الجديدة والسماء الجديدة.

مول المسيح كان رمزه الفصح فهو فصحنا الذي مال ليخلصنا من إنساننا العتيق أو من خميرة الفساد التي

تسللت إلينا ويحولنا إلى فطير ،وقام من األموال ليهبنا نحن أيضاً فيه القيامة (رو1 +16:1رو )31:16ورفعنا

لحضن أبيه لنحيا في السماويال (أف )5:3ونالحظ أن هذا العيد أيضاً هو الثالث في األعياد .وهو ثالث يوم

الفصح فرقم  2يشير للقيامة.
-3

عيد الخمسين:

هذه المجموعة من األعياد هي وحدة واحدة (فصح /فطير /ارورة /خمسين) رم اًز لوحدة أخرى هي (الصلب/

القيامة /تقديس الكنيسة /حلول الروح القدس) وقد سمى هذا العيد عيد األسابيع ألنه يأتي عد 7أسابيع من
ِ
حل الروح
البارورة (خر +33:2:تث .)11:15كما ُدع َى عيد الخمسين وباليونانية البنطقستي (أع )1:3وقد ّ
القدس على التالميذ يوم الخمسين فعالً (راجع أيضاً أع .)15:31وهذا العيد هو أيضاً عيد زراعي كالبارورة
ويسمى عيد الحصاد (خر )15:32إذ يأتي في ختام موسم الحصاد عد نضج القمح .ونسميه عيد تأسيس

حل الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة طرس آمن 2111نفس وبدأ الحصاد .لقد
الكنيسة ففي هذا اليوم ّ
ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأل تأتي الثمر الكثير (يو )3::13وكان النسبة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم

الشكر هلل مناسبة حصاد القمح.
-3

عيد الهتاف:

هو عيد بداية السنة المدنية ،وبداية الشهر السا ع من السنة الدينية وكانوا يحتفلون ه الهتاف في األبواق من

الصباح للغروب .والبوق يستعمل في اإلنذار أو الدعوة للحرب .والكنيسة تستخدم كلمة هللا في اإلنذار وللدعوة
للجهاد ضد الخطية .ومن يسمع ويتوب يبدأ حياة جديدة (رمزها السنة الجديدة) فالتوبة معمودية ثانية.

-2

عيد الكفارة (يوم الكفارة):

رمز ليوم الصليب .وتأتي تفاصيله في (ال )15هو يوم تذلل ودموع.
-1

عيد المظال:
هو عيد مفرح بهيج .فمن يزرع الدموع (يوم الكفارة) يحصد اإلبتهاج .ومن يتذلل أمام هللا ويحيا في غربة في

هذا العالم ( 7أيام المظال) .يحيا في فرح هو عربون أفراح األبدية (اليوم الثامن ورقم  8يشير لألبدية) .
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صباح اليوم

مساء اليوم

التوقيت حسب ما اعتدنا عليه اان

فاليوم يبدأ الصباح وينتهي المساء
يوم الفصح

أول أيام الفطير

يوم الباكورة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

9

11

11

13

12

1:

16

15

11/9

11/11

13/11

12/13

1:/12

16/1:

15/16

17/15

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

11

11

13

12

1:

16

15

17

دخول أورشليم
أحد الشعانين

المسيح يؤسس
سر اإلفخارستيا

يوم الصليب

(نفس طريقة كنيستنا فاليوم يبدأ من عشية اليوم السابق)

أيام شهر نيسان في أسبوع آالم السيد
المسيح
يوم القيامة

التوقيت الطريقة اليهودية .وفيها اليوم يبدأ من مساء اليوم الذي يسبقه
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تحديد يوم الفصح في أسبوع آالم السيد المسيح
(كتاب األسرار السبعة .حبيب جرجس)
هناك رأيين في تحديد يوم الفصح في أسبوع آالم السيد المسيح-:

األول :أنه كان يوم الخميس .وأن يوم الخميس في ذلك األسبوع كان يوم  1:نيسان في تلك السنة .وأصحاب

هذا الرأي هم الكنيسة الكاثوليكية وبحسب هذا الرأي يقولون أن السيد المسيح إحتفل الفصح مع تالميذه

مساء ثم أسس سر اإلفخارستيا .ولما كان حسب الطقس اليهودي أنه يمنع إستخدام الفطير
يوم الخميس
ً
إبتداء من هذه الليلة ولمدة أسبوع ،فهم يستخدمون الفطير في سر اإلفخارستيا إستناداً على أن المسيح

استخدم الفطير .وهم يستندون في ذلك على ما جاء في أناجيل متى ومرقس ولوقا" .وفي أول أيام

الفطير" تقدم التالميذ إلى يسوع قائلين له "أين تريد أن نعد لك لتأرل الفصح" (مت+19-17:35
مر +13:1:لو .)8 ،7:33ويستندون على قول متى ومرقس وفي أول أيام الفطير .وعلى قول لوقا
وجاء يوم الفطير.

الثاني :أن يوم الفصح كان يوم الجمعة  1:نيسان أي أن اليهود صلبوا المسيح وذهبوا ليأرلوا الفصح .وبالتالي

-1
-3

قدمه المسيح في سر اإلفخارستيا هو خبز
ران يوم الخميس هو  12نيسان قبل الفصح ،ويكون ما ّ
مختمر وليس فطي اًر .وهذا الرأي هو أري كنيستنا األرثوذكسية والدليل على ذلك.

(يو )37-1:12أما يسوع قبل عيد الفصح ..ثم يذكر حادثة غسل األرجل فهنا يصرح يوحنا أن العشاء
الرباني وغسل األرجل كانا قبل الفصح.

(يو )12-1:13ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع ..عشاء بيت عنيا فهذا العشاء كان قبل الفصح ستة
أيام .وهذا العشاء كان يوم السبت ألن في آية ( )13يقول وفي الغد (أي األحد) دخل يسوع أورشليم يوم
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-:

أحد الشعانين .وبالتالي يكون الفصح قد تحدد أنه يوم الجمعة.

(يو )38:18ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية ..ولم يدخلوا هم لئال يتنجسوا فيأكلون الفصح.

إذاً اليهود لم يدخلوا دار الوالية صباح الجمعة لئال يتنجسوا ألن الذي يأرل الفصح يجب أن يكون طاه اًر
مساء.
(عد .)11-5:9وهذا يدل أن فصح اليهود لم يكن قد بدأ في يوم الجمعة صباحاً وكانوا سيأرلونه
ً

(مت )5:-53:37وفي الغد الذي بعد االستعداد..
(مر ):2 ،:3:16ولما كان المساء إذ كان االستعداد
(لو )6::32وكان يوم االستعداد والسبت يلوح.
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فما هو هذا االستعداد؟ هو االستعداد للفصح كما أوضحه (يو.):3 ،1: ،12:19

أحداث شراء اليهود ورؤساء الكهنة لحقل الفخاري (مت .)7-3:37وشراء يوسف الكتان لتكفين المسيح

(مر +:5:16لو )62:32وتسخير سمعان القيرواني ليحمل صليب المسيح (مر +31:16لو )35:32ال

8
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يمكن أن تتم ويكون الفصح قد دخل ففي الفصح يمتنع البيع والشراء والتسخير .وكذلك نسمع أن سمعان

القيرواني كان آتياً من الحقل وهذا ال يجوز في الفصح.

(يو ..)21:19ألن يوم ذلك السبت كان عظيما ..فالسبت كان عظيماً سبب وقوع الفصح فيه .وفي هذه
ااية أيضاً نرى أن عصر الجمعة حين مول المسيح على الصليب كان استعداد الفصح ال يوم الفصح.

-5

(مت +35-16:37مر +16 ،5:16لو )17:32نرى فيها أن بيالطس كان يطلق لليهود أسي اًر في العيد

-7

وأنه أطلق باراباس لهم يوم الجمعة ومن هذا نفهم أن الفصح لم يكن قد حل عد .فالعادة أن يطلق األسير

قبل أن يحل يوم الفصح.

(يو .)39-37:12عد اللقمة دخله الشيطان ..يسوع قال له اشتر ما نحتاج إليه للعيد .فواضح أن وقت

-8

تأسيس سر العشاء الرباني لم يكن الفصح قد حل عد.

(مت +6-2:35مر )3 ،1:1:نرى هنا أن رؤساء الكهنة اهتموا أن يتم صلب المسيح قبل العيد لئال يقع

-9

شغب في الشعب المجتمع من كل ناحية.

-11

الكلمة المستخدمة في األناجيل عن الخبز هي آراطوس وتشير للخبز المختمر (مر.)33:1:

-11

إن سر اإلفخارستيا لم يتمم منذ األزمنة الرسولية إالّ خبز مختمر.

الرد على الرأي األول:

من يقول أن الفصح كا ن يوم الخميس يستند على قول متى ومرقس "وفي أول أيام الفطير .وقول لوقا وجاء يوم

الفطير .وقول لوقا يسهل الرد عليه فهو ال يعني سوى ولما إقترب يوم الفطير فاألمور المقرر وقوعها في وقت

معين يقال عنها جاءل أو بلغت إذا كان الوقت قريباً جداً .ويكون ما قصده لوقا أن الفصح صار قريباً على

األبواب.

أما قول متى ومرقس وفي أول أيام الفطير .نجد أن كلمة أول اليونانية هي "بروتي" وتعريبها أول ولكنها تعني

أيضاً قبل .ويحدث هذا في لغتنا العربية أن كلمة أول تعني قبل (مثال أول من أمس= قبل أمس) وبهذا يصبح
قول متى ومرقس حسب هذا المفهوم "وقبل الفطير " ..والفصح الذي أراده مخلصنا هو ليس الفصح اليهودي بل
هو الفصح الجديد .الذي قال عنه شهوة إشتهيت أن آرل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم (لو )16:33والذي قال

عنه "هذا هو دمي الذي للعهد الجديد" (مت .)38:35فهل كان السيد يشتهي أن يأرل الفصح اليهودي ،وهو قد

أرله معهم مرال من قبل؟! بل هو كان يشتهي أن يعطيهم جسده ودمه فصحاً جديداً عهد جديد ليوحدهم ه
ويكون لهم حياة ،بل يشتهي أن يكمل هذا بوصولهم للسماء[لو ]1::36القطع فالمسيح كان ال يشتهي أن يذكر
الخروج من مصر أو يأرل لحم خراف ،بل هو يريد أن يعطي تالميذه سر الحياة جسده ودمه مأرل حق ومشرب

حق (يو .)66:5هو إشتهى أن يكشف لتالميذه سر الفصح الكبير الحقيقي.

مما سبق نرى تطابق رائع بين األعياد اليهودية وما حدث في هذا األسبوع-:

9
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وصلِ َب مع ذ حهم لخروف الفصح وقام يوم البارورة فهو
فالمسيح دخل أورشليم مع إختيارهم لخروف الفصح ُ
حل يوم الخمسين يوم عيد الحصاد ،يوم تأسست الكنيسة وآمن  2111عظة واحدة
ارورتنا .والروح القدس ّ

لبطرس.
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تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (ترتيب أحداث أسبوع اآلالم)

عودة للجدول

ترتيب أحداث أسبوع اآلالم
ترتيب أحداث أسبوع اآلالم
يوم السبت

(يو):5-1:11

إقامة لعازر

(يو)6:-:7:11

ذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم

مريم تدهن يسوع الطيب في بيت عنيا (مت +12-5:35مر +9-2:1:يو)11:13-66:11

ملحوظــة :تحتفللل الكنيسللة األرثوذكسللية إقامللة لعللازر فللي يللوم السللبت وتسللميه سللبت لعللازر ،بينمللا أن المعتقللد أن
المسيح أقام لعازر قبل يوم السبت عدة أيام .وهذا يتضح من (يو .)6:-:7:11ولكلن الكنيسلة تفضلل
االحتفال ه قبل أسبوع ااالم ويوم أحد الشعانين مباشرة .فإقامة لعازر كانلت السلبب المباشلر السلتقبال

الجمللاهير الحافللل للمسلليح يللوم األحللد (يللو .)18 ،17:13وكانللت السللبب المباشللر لهيللاج رؤسللاء الكهنللة
وإصرارهم على اإلسراع قتل المسيح بل وقتل لعازر أيضاً حتى ال يذهب الناس وراءه ويؤمنون ه.

يوم األحد أحد الشعانين

دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم

(مت +11-1:31مر +11-1:11لو +::-39:19يو)19-13:13
طلب اليونانيين أن يروا يسوع

(يو)25-31:13

يوم االثنين

شجرة التين غير المثمرة (مت +]33-31[ ،19 ،18:31مر)]35-31[ ،1:-13:11
تطهير يسوع للهيكل للمرة الثانية

(مت +17-13:31مر +19 -11:11،16لو +:8-:6:19لو)28 ،27:31

رانت المرة األولى في بداية خدمة المسيح (يو)17-1::3

يوم الثالثاء
متى

مرقس

لوقا

يوحنا

شجرة التين اليابسة

11-12:12

12-12:22

-

-

سؤال الرؤساء عن
سلطان يسوع

11-11:12

11-11:22

2-2:12

ثالثة أمثال إنذار

23:11-12:12

21-2:21

21-1:12

-

ثالثة أسئلة يسألها

32-23:11

32-12:12 13-21:21

-

-
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رؤساء اليهود
سؤال المسيح الذي ال
يرد عليه

32-32:11

نطق يسوع بالويالت
للكتبة والفريسيين

11

33-32:12 11-13:21

-

31-33:12 32-12:21

-

فلسا األرملة الفقيرة

-

33-32:21

3-2:12

-

رفض اليهود للمسيح

-

-

-

32-11:21

13 ،13
1 ،2:12

21
-

12-3:12
-

-

خطابه عن خراب
أورشليم وإنقضاء
الدهر

-

يوم األربعاء
3-1:12

1 ،2:23

2-2:11

-

22-23:12

22 ،22:23

-

-

حسب تقليد كنيستنا فهو يوم المشورة الرديئة لرؤساء اليهود مع يهوذا وهو يلوم إعتلزال يلرجح أن السليد مكلث
فيه في بيت عنيا.

يوم الخميس خميس العهد
متى

مرقس

لوقا

يوحنا

العشاء األخير

12-21:12

12-21:23

12-1:11

12-2:21

خطب المسيح الوداعية

13-12:12

12-11:23

12-12:11

11:22-12:21

صالته الشفاعية

-

-

-

21

12:12

12:23

32-11:11

2:22

يسوع في جثسيماني

32-12:12

31-11:23

-

-
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يوم الجمعة الجمعة العظيمة
متى

مرقس

لوقا

يوحنا

32-31:12

31-31:23

31-31:11

)21(،22-2:22

محاكمته أمام رؤساء

22:11-31:12

11-31:23

12-33:11

11-21:22

محاكمته أمام بيالطس

12-22 ،1:11

12-2:23

13-2:11

22:21-12:22

صلب يسوع

32-11:11

32-12:23

31-12:11

11-22:21

دفنه

22-31:11

31-31:23

32-32:11

31-12:21

تسليم يسوع والقبض
عليه*

اليهود*

-

2:23

-

-

*هللذه األحللداث ال يمكللن تحديللد ميعادهللا تماملاً ،هللل هللو قبللل منتصللف الليللل أو عللده .وبعل

ليوم الخميس وبع

الكتللب تنسللبها

الكتب تنسبها ليوم الجمعة .وبحسب كتاب ترتيب قراءال أسلبوع ااالم للكنيسلة القبطيلة

األرثوذكسية تقع معظم هذه األحداث يوم الخميس أي قبل منتصف ليلة الجمعة.

يوم السبت

الحراس على القبر (مت)55-53:37

يوم األحد يوم القيامة المجيدة
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عودة للجدول

يوم سبت لعازر
يوم سبت لعازر
إقامة لعازر (يو)32-2:22

2
عخ ْت َهــا.
ـازعرْ ،مـ َـن َبَيـ ْـت َعَنَيــا ْمـ َـن َقَرَيـ ْـة َمـ َـرَي َم َو َمَرَثــا أ َ
ـان َم ْريضــا َو عهـ َـو لْ َعـ َ
ـان ْإَن َسـ ر
اآليــات (يــوَ "-:)32-2:22وَكـ َ
1
ْ
ـح َت ْر َجَلَي ْـه ْب َش َـع ْرَهاَ 1 .فأََر َسـَل ْت
وها َم ْريضاْ ،ه َي َّال ْتي َد َهَن ْت َّ
الر َّب ْب ْط ٍ
ان لْ َع َازعر أَ عخ َ
َوَكاَن َت َمَرَي عمَّ ،التي َك َ
يبَ ،و َم َس َ
3
عخ َت ْ ْ ْ ْ
ْ
س لَْل َم َو ْتَ ،ب َل
األ َ
اسْيعد ،عه َوَذا َّال ْذي عت ْحُّب عه َم ْر ر
ال«:ه َذا اَل َمَر ع
ض َلَي َ
ان إَلَيه َقائَل َتَي ْنَ« :ي َ
يض»َ .فَل َّما َسم َع َي عسو ععَ ،ق َ
2
3
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ـان َي عسـو عع عي ْح ُّ
ـب َمَرَثـا َوأ َ
يض َم َكـ َ
ـه َم ْـر ر
عخ َت َهـا َوْل َع َ
َج ْل َم َجد هللا ،لَْي َت َمج َ
ـازَرَ .فَل َّمـا َسـم َع أََّن ع
َّـد َاب عـن هللا ْبـه»َ .وَك َ
أل َ
2
1
ْ ْ
ْحيَن ْئ ٍذ ْفي اَلمو ْض ْع َّال ْذي َك ْ ْ
ـك َق ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ـه
ـال َل ع
َ
ََ
ـال ل َتالَميـذ «:لَنـ َذ َه َب إَلـى اَلَي عهودَّيـة أََيضـا»َ .ق َ
ان فيه َي َـو َمَي ْن .عث َّـم َب َع َـد ذل َ َ
1
َّ ْ
ْ
ـاب َي عسـو عع«:أََلَي َس َـت
ـود َي َطعلعبـو َن أ َ
ـان اَلَي عه ع
ـوتَ ،وَتـ َذ َه عب أََيضـا ْإَلـى عهَن َ
َن َيَر عج عم َ
اآلن َك َ
التالَميـ عذَ«:يـا عم َعل عـمَ ،
ـات» .أ َ
َج َ
ْ 22
َحرد َي َم ْشي ْفي َّ
ات َّ
ـان
الن َه ْار الَ َي َع عثعر أل ََّن عه َيَن ع
اع ع
ور ه َذا اَل َعاَلمَْ ،ولك َن ْإ َن َك َ
الن َه ْار ا َثَن َت َي َع َشَرَة؟ ْإ َن َك َ
ان أ َ
َس َ
ظعر عن َ
22
النور َلي ْ ْ
ـازر ح ْبيبَنـا َق َـد َنـامْ .
ْ
َحرد َيم ْشي ْفي َّ
لك ْنـي
اللَي ْل َي َع عثعر ،أل َّ
ال ه َذا َوَب َع َـد ذلْ َ
ـال َل عه َـم«:ل َع َ ع َ ع
َن ُّ َ َ َ
ـك َق َ
س فيه»َ .ق َ
أَ َ
َ
21
21
ْ
ـول َع َـن َم َوْت ْـهَ ،و عه َـم
أَ َذ َه عب ألعوْق َ
ـام َف عه َـو عي َشـ َفى»َ .وَك َ
اسْيعدْ ،إ َن َك َ
ال َتالَمي عذ ع َ« :ي َ
ـان َي عسـو عع َيعق ع
ظ عه»َ .فَق َ
ان َق َد َن َ
23
23
ْ
ْ
ول َع َن عرَق ْاد َّ
َك َـن
َ
َجلْ عك َـم ْإْنـي َل َـم أ ع
ال َل عه َم َي عسو عع ْحيَنئ ٍذ َعالَ نَية« :لْ َع َازعر َم َ
اتَ .وأََنا أَ َفَر عح أل َ
الن َومَْ .فَق َ
ظُّنوا أََّن عه َيعق ع
التوأَم لْ َّلتالَ ْم ْ
هَنات ،لْ عت َؤ ْمعنوا .و ْ
ال َل عه َّ
يذ عرَفَق ْائ ْه« :لَْن َذ َه َب َن َح عن أََيضا لْ َكي
وما َّال ْذي عيَق
ال عت
لك َن لَْن َذ َه َب ْإَلَي ْه!»َ 22 .فَق
ع َ
َ
َ
ع
َ
ع
َ
َ
22
21
ـت َعَنَيــا َق ْر َيبــة ْمـ َـن
ـام ْفـي اَلَقَبـ ْـرَ .وَكاَنـ َـت َبَيـ ع
ـه أََرَب َعـ عة أََّيـ ٍ
َن عم َ
ـار َلـ ع
ـه!»َ .فَل َّمــا أ ََتــى َي عســو عع َو َجـ َـد أََّن ع
ـوت َم َعـ ع
ـه َقـ َـد َصـ َ
أعور َشلْيم َنحو َخمس ع َشرَة َغَلوة21 .وَك ْ
ْ
ْ
وهمـا عـ َن أ ْ
ْ
َخ ْ
يه َمـا.
َ َ
اءوا ْإَلى َمَرَثا َو َمَرَي َم لعي َع ُّز ع َ َ
َ
ع َ ََ َ َ َ َ
ان َكث عيرو َن م َن اَلَي عهود َق َد َج ع
اس َت َمَّر َت َجالْ َسة ْفي اَلَبَي ْتَ 12 .فَقاَل َت َمَرَثا لَْي عسـو َعَ«:يـا َس ْـيعد،
َن َي عسو َع ٍ
َ 12فَل َّما َس ْم َع َت َمَرَثا أ َّ
آت الَ َق َت عهَ ،وأ َّ
َما َمَرَي عم َف َ
11
ْ ْ
َلو عكَنـت ههَنـا َلـم يم َـت أ ْ ْ ْ 11
ـل مـا َت َطعل ْ
يـك ْ
ـال َل َهـا
َعَل عـم أ َّ
اآلن أََيضـا أ َ
َخـي! لكنـي َ
ع
هللا إَّيـا ع »َ .ق َ
ـب م َـن هللا عي َعط َ ع
َن عك َّ َ
َ َ ع َ َع
13
13
ـوت»َ .قاَلـ َـت َلــه مرَثــا«:أََنــا أَعَلــم أََّنــه ســيعقوم ْفــي اَل ْقي ْ ْ
يســو عع«:ســيعقوم أَ عخـ ْ
ْ
ـال َل َهــا
ع ََ
َع
امــة ،فــي اَلَيـ َـومْ األَخيـ ْـر»َ .قـ َ
َ ع ع ََ ع
ََ ع
َ َ
12
ْ
ـوت ْإَلـى
آم َـن ْبـي َفَل َـن َي عم َ
آم َن ْبي َوَل َو َم َ
ات َف َسَي َحَياَ ،وعك ُّل َم َن َك َ
ـان َحايـا َو َ
ام عة َواَل َحَيا عةَ .م َن َ
َي عسو عع«:أََنا عه َو اَلقَي َ
11
ــت َلـــهَ«:نعـــم يـــا سـ ْــيد .أََنـــا َقـ َــد آمَنـــت أََّنـــك أََنـــت اَلم ْســـيح ابـــن ْ
ْ
هللاْ ،
ْ
اآلتـــي ْإَلـــى
َ ع
ين ْبهـــ َذا؟» َقاَلـ َ ع َ َ َ َ ع
َ َ َ ع َ ع
األََبـــد .أ عَتـ َــؤ ْمن َ
12
وت»11 .أ َّ ْ
عخ َتهـا ْس اـراَ ،ق ْائَلـة«:اَلمعلْـم َق َـد ح َضـر ،وهـو ي َـدع ْ
ـك
َمـا تَل َ
َ َ َ عَ َ ع
اَل َعاَلمْ»َ .وَل َّما َقاَل َت ه َذا َم َض َت َوَد َع َـت َم َـرَي َم أ َ َ
عَ ع
َفَل َّما س ْمع َت َقام َت س ْريعا وجاء َت ْإَلي ْه12 .وَلم ي عكن يسوع َق َـد جـاء ْإَلـى اَلَقري ْـة ،بـل َكـان ْفـي اَلم َك ْ ْ
ـه
َ َ َ َ َع ع
ـان َّالـذي الَ َق َت ع
ََ َ َ َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
ََ َ
َ
12
ْ
ْ
ين َكـاعنوا م َع َهـا ْفـي اَلَبَي ْـت عي َع ُّزوَن َهـاَ ،ل َّمـا َأر ََوا م َـرَيم َقام َـت َع ْ
وهـا
ْفيه َمَرَثا .عث َّم ْإ َّن اَلَي عه َ
ـاجال َو َخَر َج َـتَ ،ت ْب عع َ
ـود َّالـذ َ
َ َ َ
َ
11
ْ
ْْ
ـهَ ،خ َّـر َت ْعَن َـد ْر َجَلَي ْـه
ـان َي عسـو عع َوَأَر َت ع
ينْ« :إَّن َها َت َذ َه عب ْإَلى اَلَقَب ْر لْ َتَبك َي عهَن َ
ات»َ .ف َمَرَي عم َل َّما أ ََت َـت ْإَلـى َحَيـ ع َك َ
َقائل َ
11
ْ
َق ْائَلة َل عه«:يا سْيعدَ ،لو عكَن َت ههَنا َلم يم َت أ ْ
ـاءوا َم َع َهـا َيَب عكـو َن،
آها َي عسو عع َتَب ْكيَ ،واَلَي عه ع
َخي!»َ .فَل َّما َر َ
ود َّالـذ َ
َ
َ َ
ين َج ع
ع َ َع
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12
13
13
ْ
ـال
الر ْ
اَن َز َع َج ْب ُّ
ـال َواَن ع
اضـ َ
وح َو َ
ـال«:أََي َـن َو َض َـع عت عموع ؟» َقـاعلوا َل ع
ظ َـر»َ .ب َكـى َي عسـو ععَ .فَق َ
ـهَ«:يـا َسـيعدَ ،ت َع َ
طَر َبَ ،وَق َ
11
ف َك َ ْ
ـل هـ َذا
ض ْمَن عه َم«:أََل َم َي َق ْدَر ه َذا َّال ْـذي َف َـت َح َعَيَن ْ
ود«:اَن ع
ال َب َع ر
َع َمـى أ َ
اَلَي عه ع
ظعروا َكَي َ
ـي األ َ
َن َي َج َع َ
ان عيحُّب عه!»َ .وَق َ
11
12
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ـال
أََيضا الَ َي عم ع
اء ْإَلى اَلَقَب ْرَ ،وَك َ
ـارة َوَق َـد عوض َ
ـان َم َغ َ
ـع َعَلَيـه َح َج رـرَ .ق َ
وت؟»َ .فاَن َز َع َج َي عسو عع أََيضا في َن َفسه َو َج َ
32
ْ
ــال َل َهــا
اس ْــي عدَ ،ق َــد أََن َــت َن أل َّ
ــه َمَرَثــا ،أ َ
َي عســو ععَ «:ارَف ععــوا اَل َح َج َــر!»َ .قاَل َ
ــه أََرَب َعــ َة أََّي ٍ
عخ ع
َن َل ع
ــت َل ع
ــت اَل َمَيــتَ«:ي َ
ــام»َ .ق َ
32
ْ
يسوع«:أََلم أَ عقل َل ْكْ :إن ْ
ان اَل َمَي عت َم َو عضوعاَ ،وَرَف َع َي عسو عع َعَيَنَي ْـه
آمَنت َتَرَي َن َم َج َد هللا؟»َ .فَرَف ععوا اَل َح َجَر َحَي ع َك َ
َع ع َ َ
َ َ
31
ْ
ْ
َج ْـل
ال«:أَُّي َها اآل عب ،أ َ
ـك ْفـي عك ْـل ْح ٍ
َش عكعر َت أل ََّن َك َس ْم َع َت لْيَ ،وأََنـا َعلْ َم ع
ْإَلى َف َو ع
ـت أََّن َ
ـين َت َس َـم عع لـيَ .ولك َـن أل َ
قَ ،وَق َ
31
ْ
ْ
ْ ْ
ـازعرَ ،هعل َّـم َخ ْارجـا!»
ـيمْ«:ل َع َ
ـال هـ َذا َص َـر َِ ْب َص َـو ٍت َعظ ٍ
ه َذا اَل َج َم ْع اَل َواقف عقَل عتْ ،لعي َؤ ْمعنوا أََّن َ
ـك أََر َسـَل َتني»َ .وَل َّمـا َق َ
33
ط ـةٍ ،ووجهــه مَل عفـ ر ْ ْ ْ
طـ ر ْ ْ
ـت َوَيـ َـدا ع َو ْر َج ـالَ ع َمَرعبو َ
َف َخـ َـر َج اَل َمَيـ ع
ـال َل عهـ َـم َي عســو عع «:عحُّلــوع َوَد ععــوع
ـوف بمَنــديلَ .فَقـ َ
ـات بأَ َقم َ َ َ َ ع ع َ
32
يـ َذهب»َ 33.ف َك ْثيــرو َن ْمــن اَليهـ ْ ْ
َمــا َقـ َـورم ْمـَن عه َم
ـاءوا ْإَلــى َمـَـرَي َمَ ،وَن َ
ـل َي عســو عع ،آ َمعنـوا ْبـ ْـهَ .وأ َّ
ـود َّالــذ َ
َ َع
َ ََ
ع
ظـعـروا َمــا َف َعـ َ
ين َجـ ع
َفم َضوا ْإَلى اَل َف ْر ْ
ين َوَقاعلوا َل عه َم َع َّما َف َع َل َي عسو عع" .
يسْي َ
َ َ
َّ
أملا إنجيلل يوحنلا اللذي
قدم إنجيل مرقس معجزة إقامة إبنة يايرس ّ
وقدم إنجيل لوقا معجلزة إقاملة إبلن أرمللة نلايينّ .

رتب عدهم حوالي نصف قرن أورد وحده هذه المعجزة التي تدل على الهول المسيح ،فهي معجزة خارقة لحدود
الطبيعة والعقل .وبسبب هذه المعجزة هلاج السلنهدريم وقلرروا قتلل المسليح .وهلذا ملا إهلتم إنجيلل يوحنلا أن يظهلره،

فهللو الللذي أورد شللفاء م لري

بيللت حسللدا المشلللول مللن 28سللنة وشللفاء المولللود أعمللى .والمسلليح هنللا للليس صللانع

معجزال فقط بل هو عنده الحياة األبدية ،القيامة في سلطانه ،فهو ترك لعازر في القبر حتى أنتن ثلم أقامله وهلذه
صورة مصغرة لقيامة األجساد في اليوم األخير .فالمسيح هو القيامة وهو الحياة فيوحنا يورد المعجزال التي تثبت

الهللول المسلليح .وإنجيللل يوحنللا يقللدم لنللا هللذه الحيللاة اان شللرا اإليمللان (يللو .)36 ،3::6وهللو الللذي سلليعطي
القيامللة فللي اليللوم األخيللر (يللو .)39 ،38:6وهنللاك شللرا آخللر لنلوال الحيللاة يقدملله إنجيللل يوحنللا وهللو التنللاول مللن
جسد الرب ودمه (يو .)6::5ونرى في معجزة لعازر شخص المسيح اإلنسان فلي كائله ،والمسليح اإللله فلي قوتله

التي أقامت لعازر .فهو حقق ملا هلو لسنسلان وملا هلو هلل فلي آن واحلد .فهلو هللا ظهلر فلي الجسلد (1تلي.)15:2
ألم يقال "في كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته خلصهم" (أش. )9:52

وتضللع الكنيسللة هللذه المعج لزة فللي بدايللة أسللبوع ااالم الللذي سللينتهي القيامللة فهللي تظهللر أن القيامللة فللي سلللطان

المسلليح (يللو .)18 ،17:11تللذكر القيامللة قبللل أن تللذكر موتلله .فهللو الحللي الللذي وإن مللال سلليقوم ويقيمنللا معلله.
-1
-3
-2

والمسيح صنع  2معجزال إقامة من األموال وهي تظهر مستويال الخطية في حياتنا فالخطية هي مول.
بنت يايرس ....لم تكفن= من دخلته الخطية حديثاً ..هذا يحتاج كلمة.
إبن أرملة نايينُ ..كِّفن ولم ُيدفن بل ُشِّي َع= من ظهرل خطيته وسط الناس ..يحتاج لمسة.
لعازر ..........كفن ودفن وأنتن= من أنتنت الخطية فيه ..يحتاج لصراخ الرب صول عظيم.

أو قد تكون:

 -1بنت يايرس :الخطية مازالت في طور التفكير والتخطيط لها.
 -3إبن أرملة نايين :الخطية تم تنفيذها.
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 -2لعازر :الخطية صارل عادة.
ولعازر المربوا هو أنا المربوا برباطال الخطايا ،وأنا في إنتظار سماع صول هللا ليعطيني حياة بدالً من مول
الخطية .ومرض لعازر هو مرضي أنا الروحي والذي ينتهي لالمول .ولكلن هنلاك قياملة كملا قلام لعلازر .ولعلازر
عد إقامته تعرض لمضايقال كثيرة من اليهود وفكر رؤساء الكهنة فى قتله (يو .)11 : 13ولقد صار أسقفاً.
ومن ناحية أخرى فكل معجزة إقامة لميت عملها المسيح هى إشارة لشئ مختلف -:
 )1بنت يايرس  -:هى إشارة ألن المول كان نتيجة لفساد الطبيعة البشرية .لذلك نجلد أن الثالثلة أناجيلل -
متللى ومل لرقس ولوق للا  -أوردوا القص للة متداخل للة م للع ش للفاء نازف للة ال للدم .ولمس للت نازف للة ال للدم ثي للاب المس لليح

فشفيت .وأتى المسيح إلبنة يايرس ولمسها فقامت .ونرى هنلا المسليح اللذى أتلى ليشلفى البشلرية ملن أثلار
الخطية من المول والنجاسة واألمراض وباقى أثار الخطية.

 )3إبن أرملة نـايين  -:نلرى المسليح يتقلدم ملن نفسله ليقليم الوللد دون أن يسلأله أحلد .والمسليح أتلى لليخلص
البشر من المول دون أن يسأله أحد.

 )2لعازر  -:أقامه المسيح عد أن أنتن .وهذا يشير ألن كل البشر يموتون ولكلن عللى رجلاء القياملة ،إذ أن
المسيح َح َّول مفهوم المول إلى أنله مجلرد نلوم لفتلرة كملا قلال علن إبنلة يلايرس أنهلا نائملة وهكلذا قلال علن
لعازر.
وي صبح المعنى أن الخطية تسببت فى فساد طبيعة اإلنسان ونجاسته وموته (المرأة الكنعانيلة وإبنلة يلايرس) ،فلأتى

اإلبلن متجسللدا ليشللفى طبيعتنللا ويعطينللا حيلاة أبديللة (إبللن أرملللة نللايين) ،ولكننلا يجللب أن نتللذوق المللول جسللديا أوال
لفتلرة سلليطة ،ويعقبهللا قيامللة لحيللاة أبديللة (لعللازر) .وبهللذا تحللول موتنللا الجسللد اان إلللى مجللرد رقللاد (نللوم) يعقبلله

قيامة لحياة أبدية.

2
عخ ْت َها" .
ان َم ْريضا َو عه َو لْ َع َازعرْ ،م َن َبَي ْت َعَنَيا ْم َن َقَرَي ْة َمَرَي َم َو َمَرَثا أ َ
ان ْإَن َس ر
آية (يوَ " -:)2:22وَك َ
واضح أن هناك صداقة شخصية بين المسيح ولعازر وبيته (مريم ومرثا) (لو .)29 ،28:11وكان المسيح يرتاح

في بيتهما (فهل يرتاح المسيح في قلبي وهل لى معه صداقة) .وقرية بيت عنيا على عد 3رم من أورشليم

ويحجبها عن أورشليم جبل الزيتون .وبيت عنيا تعنى بين العناء واأللم عند سفح جبل الزيتون على عد :/2
ساعة من أورشليم .وكلنا اان شركاء في األلم والمول .واليعازر= اليآزار= هللا معيني .وبهذا تصبح قصة لعازر
هي قصة كل البشرية التي كانت في معاناة من األلم ،والمول مسيطر عليها فأتى لها المسيح في صداقة وحب

ليهبها القيامة من المول.

16

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (يوم سبت لعازر)
1
ْ
يبَ ،و َم َس َح َت ْر َجَلَي ْه
وها َم ْريضاْ ،ه َي َّال ْتي َد َهَن ْت َّ
الر َّب ْب ْط ٍ
ان لْ َع َازعر أَ عخ َ
آية (يوَ " -:)1:22وَكاَن َت َمَرَي عمَّ ،التي َك َ
ْب َش َع ْرَها" .
هنا يحدد أن مريم هي التي دهنت الرب الطيب ( +2 ،3:13مر )9-2:1:ولكن متى ومرقس لم يذك ار إسمها

(مت )12-5:35يوحنا إذ كتب عد خراب الهيكل كتب إسم مريم وذكر معجزة لعازر ،أما متى ومرقس ولوقا
فأخفوا المعجزة وأسماء لعازر ومريم خوفاً من أن يقتلهم اليهود الحاقدين ألنهم كتبوا أناجيلهم قبل خراب الهيكل.

1
عخ َت ْ ْ ْ ْ
يض»".
آية (يوَ " -:)1:22فأََر َسَل ْت األ َ
اسْيعد ،عه َوَذا َّال ْذي عت ْحُّب عه َم ْر ر
ان إَلَيه َقائَل َتَي ْنَ« :ي َ
األختان تلتجئان إلى المسيح فهو الطبيب الشافي .وكلمة الذي تحبه= تدل على قوة العالقال ومودتها بينهم

وبين السيد المسيح .والحظ أنهما لم يطلبا الشفاء بل تركا األمر في تسليم رائع .وعلينا أن نذكر المشكلة هلل دون

ذكر الحل الذي نراه .وهذا هو نفس ما فعلته العذراء مريم حين قالت للرب "ليس لديهم خمر" ولم تقل له ماذا

يفعل ،هى فقط قالت له المشكلة  .وجميل أنهما قاال "الذي تحبه" ولم يقوال "الذي يحبك" فنحن ال ينبغي أن

نطالب المسيح شئ نظير محبتنا له .فمحبة المسيح لنا ال نهائية وال تقارن محبتنا نحن له .وقد تكون األختان
إذ علمتا مؤامرة الفريسيين ضده لم يطلبا منه أن يأتي بل في إيمان طلبتا منه أن يصنع شيئاً.
3
هللا ،لْي َتمجَّد ابن ْ
ض َليس لَْلمو ْت ،بل ألَج ْل مج ْد ْ
ْ
هللا ْب ْه»".
َ َ َ َع
ال«:ه َذا اَل َمَر ع َ َ َ َ َ َ َ َ َ
آية (يوَ " -:)3:22فَل َّما َسم َع َي عسو ععَ ،ق َ
ليس للموت= أي ليس للمول العام المستمر أو ليس نهايته المول فهو سيقوم كما حدث .هذه تناظر (يو.)2:9
فاهلل يقصد إعالن مجده بواسطة المسيح ليتمجد المسيح .وهم طلبوه أن يأتي ليشفي لعازر وهو تأخر ألنه قصد

أن يصنع معجزة أربر كثير من الشفاء .لكن هناك من يتصور أن هللا ال يسمعه إذا تأخر في اإلستجا ة .فإذا
مما نطلب أو نفتكر ،أي يعطي بركة أعظم فكل
تأخر هللا علينا في إستجابته لطلبتنا ،فذلك حتى يعطينا أرثر ّ
نقص في حياتنا ليس صدفة بل هو لمجد هللا .والحظ حيرة التالميذ وعتاب األختين لتأخر المسيح في الذهاب

إلى لعازر ..وهكذا نفعل نحن كثي اًر .ولكن علينا في ضيقاتنا أن نؤمن أن المسيح سيتمجد وعلينا أن ننتظر.
ولنالحظ أن المول وهو أشد أعدائنا ما هو إالّ رقاد في نظر المسيح.

ألجــل مجــد هللا ليتمجــد إبــن هللا بــه= واضللح هنللا أن المسلليح يلربط بللين هللا وبينلله ومللا يمجللد هللا يمجللده هللو فهمللا
واحد.
2
3
يض َم َك َ ْحيَن ْئ ٍذ ْفي
ان َي عسو عع عي ْح ُّب َمَرَثا َوأ َ
عخ َت َها َولْ َع َازَرَ .فَل َّما َس ْم َع أََّن عه َم ْر ر
اآليات (يوَ " -:)2-3:22وَك َ
اَلمو ْض ْع َّال ْذي َكان ْف ْ
يه َي َو َمَي ْن" .
َ
ََ

وكان يسوع يحب ..الصداقة مع يسوع ال تعنى إعفائنا من األلم والمرض والمول .وكان يسوع فى عبر األردن

(يو . ):1 : 11ونالحظ أن المسافة من عبر األردن إلى بيت عنيا حوالي يوم .ومعنى هذا أن الرسول حين
وصل للمسيح كان لعازر قد مال .فلعازر كان له  :أيام في القبر حين عاد المسيح(يوم لسفر الرسول من عند
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لعازر في بيت عنيا إلى عبر األردن +يومين مكث فيهم المسيح في إقليم بيريه +يوم سفر الرجوع إلى بيت

عنيا) .ولنالحظ أن كل صمت للرب يخفي غرضاً أسمى.

2
ْ ْ
اآليات (يو1" -:)2-1:22ثع َّم بع َد ذلْ َك َق ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
ال َل عه َّ
التالَ ْمي عذَ«:يا عم َعلْ عم،
ََ
ال ل َتالَميذ «:لَن َذ َه َب إَلى اَلَي عهودَّية أََيضا»َ .ق َ
َ
ات»".
ود َي َطعلعبو َن أ َ
ان اَلَي عه ع
َن َيَر عج عمو َتَ ،وَت َذ َه عب أََيضا ْإَلى عهَن َ
اآلن َك َ
َ

نالحظ أن الرب لم يقل لنذهب إلى بيت عنيا بل قال لنذهب إلى اليهودية= فعينيه قد تثبتتا على أورشليم وعلى

الصليب (لو )61:9وهو يعلم أن ذها ه هو للصليب .ولقب معلم= وبالعبرانية رابي يكني ه عن أعلى مراتب
العلم واألستاذية ويعني العالم أو العالمة ويقابل اان األستاذ الدكتور.
1
َحرد َي َم ْشي ْفي َّ
ات َّ
الن َه ْار
اع ع
الن َه ْار ا َثَن َت َي َع َشَرَة؟ ْإ َن َك َ
ان أ َ
اب َي عسو عع«:أََلَي َس َت َس َ
اآليات (يو " -:)22-1:22أ َ
َج َ
النور َليس ْف ْ
ْ 22
َحرد َيم ْشي ْفي َّ
يه»".
اللَي ْل َي َع عثعر ،أل َّ
ور ه َذا اَل َعاَلمَْ ،ولك َن ْإ َن َك َ
َن ُّ َ َ َ
الَ َي َع عثعر أل ََّن عه َيَنظععر عن َ
ان أ َ َ

المعنى المباشر أنه على اإلنسان أن يعمل طالما كان هناك نهار ،فالنهار هو وقت العمل والحركة .فطالما

هنالك نور لن يعثر .ولكن أيضا النسبة لسنسان فهو غير قادر على العمل فى ظالم الليل لئال يعثر.

وروحيا فالليل يشير للخطية ،فمن يسير فى نور المسيح أى يسلك حسب وصاياه فهو لن يعثر .أما من يسلك

وراء شهواته فإنه يسلك فى طريق خطر ونهايته المول.

وبالنسبة للمسيح فهو النور الحقيقى وهو يعمل بال توقف ،فلو توقف إلنهار الكون والخليقة ،لذلك قال الرب

يسوع "أبى يعمل حتى اان وأنا أعمل" (يو ،)17 : 6فهو يحفظ خليقته وال يتوقف عن العمل لحظة .وبالتالى ال
يوجد ليل النسبة للمسيح.

وهللا يظل يعمل مع كل واحد ليقوده لسيمان والتوبة ،ولكن إن أغلق اإلنسان قلبه فى عناد أمام عمل هللا

ودعوته ،حينئذ يأتى وقت ويكف هللا عن العمل مع هذا اإلنسان .وهنا نقول أن هذا اإلنسان دخل أو صار فى

الليل ومصيره صار الهالك .ولنأخذ أمثلة -:

" )1خرج يهوذا وكان ليال" (يو )21 : 12هذا يعنى أن المسيح إستنفذ كل المحاوالل معه ،وهو يعاند فتركه
المسيح لمصيره وقال له "ما أنت تعمله فاعمله أرثر سرعة" (يو.)37 : 12

 )3هللا يقسى قلب فرعون (راجع تفسير اايال رو 18 ، 17 : 9فى مكانها).
 )2راجع قول الرب "أعطيتها زمانا لكى تتوب( "...رؤ.)31 : 3

" ):أسلمهم هللا إلى ذهن مرفوض( "...رو )38 : 1فاهلل يظل بنعمته يعمل مع اإلنسان ليقوده للتوبة .فإن
ظل يقاوم يمنع نعمته عنه ،فيندفع فى طريق الهالك.

 )6ظل هللا يحاول مع آخاب الملك ،وكانت آخر محاوالل هللا إلثنائه عن دخول الحرب على فم ميخا
النبى .ولما رف

أسلمه هللا إلى روح شرير أضله فذهب للحرب ومال وهلك (1مل.)33 - 15
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ولكن النهار هنا يقصد ه المسيح األعمال التى يعملها أثناء فترة وجوده على األرض الجسد .ومن أعماله هنا
إقامة لعازر.

وقصد المسيح بهذا أن ينبه تالميذه أن تخويفهم له غير الئق ،فهو الذي يحدد ميعاد موته ،بل هو حدده منذ

األزل .فهم كانوا يحذرونه أن هناك خطورة على حياته ،وكان رده عليهم أن نهار حياته على األرض مازال
قائماً ،أي أن المسيح له مه مة ينجزها فإن أتمها يأتي ليل آالمه ثم موته وأنه أي المسيح هو النور ،وطالما أنتم
معي فال تخافوا فأنتم منأى عن الظلمة وأعمالها .ساعات النهار إثنتى عشر= أي زمان خدمتى على األرض

محدد ،كساعال النهار .الليل= هو ساعة مؤامرة اليهود ليصلبوه .فلن يكون لألعداء سلطان عليه قبل أن ينهي
مهمته ولن يمكنهم صلبه قبل ذلك .والمعنى لم يأتي وقت الصليب عد فألتمم أعمالي ...ال تخافوا .وهللا خلقنا

ألعمال صالحة ( ..أف )11:3والحياة كافية ألن نتمم العمل الذي خلقنا ألجله .وهللا هو نور حياتنا ينير لنا كل

خطواتنا (يو )6 ،::9 + 26:13ولذلك علينا أن ال نخاف من العثرال طالما هو فينا أي النور فينا.

ولكن ستأتي ساعة على المسيح قال عنها "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة" (لو .)62:33هي الساعة التي أنهى

فيها عمله فسمح لألعداء أن يلقوا عليه األيادي (قارن مع يو + 69 ،68:8يو .)11:19والمسيح يقصد أن
يقول لتالميذه هذه الساعة لم تأتي عد وأنا الذي أحدد متى تأتي.

وبالنسبة لكل إنسان ستأتي عليه ساعة ينهي أعماله فلماذا نطمع في زيادة أعمارنا ،بل ولماذا نخاف من

المخاطر ونهرب منها ،من يهرب من المخاطر لينقذ حياته من المول (مثل من ينكر المسيح خوفاً من المول)
فهو يمشى في الليل ال يشرق حوله نور هللا ،وعناية هللا ال تحيطه وتحميه ،هو َح َرم نفسه من نور هللا ورضاه،
خير من
بل هو يعرض نفسه لخطر حقيقي .فالمول في سبيل هللا وأن نتمم الرسالة التي خلقنا هللا ألجلها هو ٌ
حياة نهرب فيها من هللا (مثال لذلك يونان) .بل أن كل عاصي أو خاطئ ال يريد أن يتوب هو يتعثر في ظلمة

عصيانه ألنه فقد نور المسيح في داخله.

إن كان أحد يمشي في النهار ال يعثر= من يسلك في طريق القداسة تصير له العثرال والضيقال كال شئ بل

تكون أراليل له .من يمشي في الليل= من ال يشرق حوله نور هللا وعناية هللا ال تحيطه ،سبب خطيته أو سبب
خوفه على حياته من المخاطر ،وتصوره أنه بهروبه منها يطيل حياته فيهرب من المخاطر وال يتمم واجبه..

يعثر= من يفعل الشر يعثر أي هو الذي يخاف أما من ال يفعل ش اًر فلماذا الخوف .وهل يليق هذا المسيح أن
ال يذهب ألورشليم لينقذ حياته وال يتمم واجبه ولماذا يخاف وهو بال خطية (أي المسيح) .

النور ليس فيه= النور هو المسيح وهو ينيلر صليرتنا الداخليلة فلال نعثلر .وملن يسلير فلي الليلل أي لليس حسلب

مشيئة هللا يعثر.

22
ْ
ْ
ْ
ام.
ال ه َذا َوَب َع َد ذل َك َق َ
اآليات (يوَ " -:)21-22:22ق َ
ال َل عه َم«:ل َع َازعر َحب عيبَنا َق َد َن َ
21
ْ
ول َع َن َم َوْت ْه،
ام َف عه َو عي َش َفى»َ .وَك َ
اسْيعدْ ،إ َن َك َ
َتالَمي عذ ع َ« :ي َ
ان َي عسو عع َيعق ع
ان َق َد َن َ
َّ
الن َومْ" .

21
ْ
ال
لك ْني أَ َذ َه عب ألعوْق َ
ظ عه»َ .فَق َ
ول َع َن عرَق ْاد
َو عه َم َ
ظُّنوا أََّن عه َيعق ع
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حبيبنا= تشير للصداقة بين المسيح ولعازر .ونالحظ أن لعازر قد مال اان ومع هذا فعالقة المحبة مازالت
قائمة بينه وبين المسيح وبين التالميذ أيضاً .فالكنيسة كلها في شركة حب ،وتبقى المحبة قائمة حتى عد المول.

فهنا لعازر قد مال.

قد نام= لقد غير المسيح مفهوم المول إلى أنه رقاد .وطالما هو في الرب فسيكون هناك قيامة" .ليس مول

لعبيدك يا رب بل هو إنتقال" (أوشية الراقدين) .ولكن من هو الذي له نصيب في هذه القيامة؟ اإلجا ة هو من
قام من رقاد الخطية .فالمول الحقيقي ناتج عن الخطية (رؤ + 5:31أف +1::6لو+3::16رؤ )1:2وراجع

إما رقاد الراحة أو [ ]3فقدان الوعي أو
(مت" )3::9الصبية نائمة" وكلمة نام التى إستخدمها المسيح تعني [ّ ]1
الشعور .لذلك إلتبس األمر على التالميذ .ورقاد الراحة قد يفيد أنه رقد نتيجة حمى وقد تفيد معنى المول وقد
فهمها التالميذ على أنها مرض.

23
23
ْ
ْ
َك َن
َجلْ عك َم ْإْني َل َم أ ع
ال َل عه َم َي عسو عع ْحيَنئ ٍذ َعالَ نَية« :لْ َع َازعر َم َ
اتَ .وأََنا أَ َفَر عح أل َ
اآليات (يوَ " -:)22-23:22فَق َ
22
ْ ْ
التوأَم لْ َّلتالَ ْم ْ
َّ ْ
ْ ْ
عهَن َ ْ ْ
يذ عرَفَق ْائ ْه« :لَْن َذ َه َب َن َح عن أََيضا لْ َكي
وما الذي عيَق ع
ات ،ل عت َؤمعنواَ .ولك َن لَن َذ َه َب إَلَيه!»َ .فَق َ
ال َل عه َّ َ ع
ال عت َ
َ
وت َم َع عه!»" .
َن عم َ
هنا تكلم المسيح بوضوح وبدون تورية ،تاركاً المعنى الروحي للمول أي أنه نوم ،إلى المعنى الواضح المباشر

وأن لعازر قد مال .وهذا ليكشف لتالميذه أنه عالم كل شئ .ثم ليزداد إيمانهم عد المعجزة وإيمانهم هو ما يفرح

الرب= أنا أفرح ألجلكم= فالمسيح لم يفرح ألن لعازر قد مال ،لكن ألن التالميذ سيرون سلطانه على المول فال
يتشككوا من أحداث الصليب .لنذهب إليه= هذه تعني أن لعازر ظل حياً أمام الرب (وهذا معنى أنه نام) .لكي
نموت معه= المعنى أن التالميذ كانوا يعلمون أن الذهاب إلى أورشليم فيه خطورة على حياة المسيح وتالميذه
ومعنى كالم توما لو ذهبنا مع المسيح سنمول معه ،أي مع المسيح الذي البد وأن اليهود سيقتلونه ،أو مع

لعازر الذي هو اان ميت وهم سيلحقوا ه .فتوما إستصعب فكرة القيامة وإستسهل فكرة أن يمول مع المسيح

لمحبته له .فكر توما كان تعبي اًر عن الحزن الشديد الذي يفقد صاحبه كل رجاء .ونالحظ أن اليهود حاولوا رجم
المسيح في الزيارة السا قة ولكن هذه المخاطر لم تثنى توما وال التالميذ أن يظلوا مرافقين لمعلمهم الذي أحبوه ،

ولكن ال يتركونه .توما قدم المحبة ولكنه لم يستطع أن يقدم اإليمان .وألن يوحنا يكتب لألمم فقد ترجم إسم توما
لليونانية.
ام ْفي اَلَقَب ْرَ 22 .وَكاَن َت َبَي عت َعَنَيا
َص َار َل عه أََرَب َع عة أََّي ٍ
ْ
ْ
وه َما َع َن
اءوا ْإَلى َمَرَثا َو َمَرَي َم لْعي َع ُّز ع
م َن اَلَي عهود َق َد َج ع

اآليات (يوَ 21" -:)21-21:22فَل َّما أ ََتى َي عسو عع َو َج َد أََّن عه َق َد
21
َق ْريبة ْم َن أ ْ
ان َك ْث عيرو َن
س َع َشَرَة َغَل َوةَ .وَك َ
َ
يم َن َح َو َخ َم َ
ع
عور َشل َ
أْ
َخ ْ
يه َما" .
لماذا سكت المسيح على لعازر مدة  :أيام أي حتى أنتن؟ كان اليهود يؤمنون ولهم تقليد أن الروح تظل تحوم
حول الميت  2أيام وتحاول دخول الجسد ،ثم عد إنحالله تشمئز الروح وتذهب لتنضم إلى قية أرواح الموتى.

20

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (يوم سبت لعازر)

وكون أن السيد يقيم لعازر في اليوم ال ار ع فهذا يظهر لليهود أن له سلطان على الهاوية التي تضم أرواح
المنتقلين ،والتي ذهب إليها لعازر عد اليوم الثالث .ولذلك يكرر يوحنا موضوع األربعة أيام مرتين في آيال

( .)29 ،17الغلوة = ثمن ميل أى حوالى  311متر = 1:6خطوة وهي مقياس يوناني .ونالحظ أن قرب بيت

عنيا من أورشليم جعل كثيرين من يهود أورشليم يأتون للتعزية فيشاهدوا المعجزة وينشروا الخبر في أورشليم.
وكان هذا هو السبب في إستقبال المسيح الحافل يوم أحد الشعانين.
8

َما َمَرَي عم َفا َس َت َمَّر َت َجالْ َسة ْفي اَلَبَي ْت" .
َن َي عسو َع ٍ
آية (يوَ 12" -:)12:22فَل َّما َس ْم َع َت َمَرَثا أ َّ
آت الَ َق َت عهَ ،وأ َّ
مرثا طبيعتها نشطة فهي تذهب إلستقبال السيد ،ومريم هي الهادئة في البيت .مريم استمرل مع المعزين في

البيت ولم تعلم قدوم الرب .وربما أخبر أحداً مرثا قدوم الرب فأسرعت تجري إليه دون أن تخبر مريم ليعطيها
تعزية في وفاة أخيها.

اآليات (يوَ 12" -:)13-12:22فَقاَل َت مرَثا لْيسوع«:يا سْيدَ ،لو عكَنت ههَنا َلم يم َت أ ْ ْ ْ 11
اآلن أََيضا
َخي! لكني َ
ََ َ ع َ َ َ ع َ َ ع َ َ ع
13
11
ْ ْ
ْ
ْ
يك ْ
َعَل عم أََّن عه
َعَل عم أ َّ
وم أَ عخوت»َ .قاَل َت َل عه َمَرَثا«:أََنا أ َ
أَ
هللا إَّيا ع »َ .ق َ
َن عك َّل َما َت َطعل عب م َن هللا عي َعط َ ع
ال َل َها َي عسو ععَ «:سَيعق ع
سيعقوم ْفي اَل ْقيام ْةْ ،في اَليومْ األ ْ
َخ ْ
ير»".
ََ
ََ ع
َ َ
ربما حملت كلمال مرثا نوع من اإليمان المحمل الشك ،وربما هي تقصد أنك أنت يا رب مازلت في نظري قادر
على الشفاء الرغم من أنك لم تأتي لتشفي أخي (وهذا هو األوقع) .وربما كان لها أمل يشوبه الشك في أن يقيم

السيد أخيها ولكنه أمل عيد إذ قد أنتن ،لذلك قالت .لو كنت ههنا= ولكن نرى هنا أن إيمان قائد المئة أقوى من
إيمان مرثا" ..قل كلمة فقط فيب أر الغالم"  .فهو آمن أن قدرة المسيح على الشفاء تتحدى المكان (مت .)8:8وهنا

نسمع إيمان مرثا القيامة .وغالباً دخلت فكرة القيامة لليهود من (دا3 +3 : 13مك )1: ،9:7كالم مرثا لو كنت

ها ههنا فيه ثقة في يسوع أنه قادر على الشفاء لو كان موجوداً .لكنه يعني أن يسوع قادر أن يمنع المول ولكنه
ال يقدر أن يعطي حياة .ولكن كالمها ال تذمر فيه.

13
ْ
ات َف َسَي َحَياَ 12 ،وعك ُّل
آم َن ْبي َوَل َو َم َ
اآليات (يوَ " -:)11-13:22ق َ
ام عة َواَل َحَيا عةَ .م َن َ
ال َل َها َي عسو عع«:أََنا عه َو اَلقَي َ
11
ْ
وت ْإَلى األََب ْد .أ عَت َؤ ْم ْن َ ْ
آمَن عت أََّن َك أََن َت
آم َن ْبي َفَل َن َي عم َ
َم َن َك َ
ين به َذا؟» َقاَل َت َل عهَ«:ن َع َم َيا َسيعد .أََنا َق َد َ
ان َحايا َو َ
اَلم ْسيح ابن ْ
هللاْ ،
اآلتي ْإَلى اَل َعاَلمْ»".
َ ع َع

المسيح هو القيامة اان للخاطئ وهو القيامة للميت (يو )39-3::6القيامة هي طبيعته .هو يعطي للخاطئ

قيامة فيبدأ حياته من اان .وتكون حياته هي المسيح( ..غل .)31:3والحظ أن السيد لم يقل سأ َُدِّب ْر له قيامة أو
أُ ِّع د له أو أطلب له ،بل قال أنا القيامة أي القيامة كائنة فيه .فكل من يتحد المسيح (إيمان /معمودية /توبة)
تكون له قيامة .والقيامة ثمرة الحياة ،وهو الحياة ،فالبد أنه سينتصر على المول .واإلنتصار على المول هو
القيامة .واإليمان المسيح يعطي حياة وهذه معجزة أربر من إقامة لعازر .فلعازر قام وظل حياً لعدة سنين ثم
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أما من يؤمن المسيح فله حياة أبدية ويقوم في اليوم األخير .فمعجزة المسيح األعظم هي اإلقامة من
مالّ .
مول الخطية= وهذه هي الحياة األبدية (يو . )67:5لكن مرثا ظنت أن المسيح هو إنسان له دالة عند هللا كل
ما يطلبه يعطيه هللا له ،لكنه ال يقدر من نفسه أن يقيم ميت .لذلك بدأ المسيح يزيد إيمان مرثا عمن هو وماذا

يستطيع وأنه هو الحياة ذاتها  ،وهو القيامة وهذا هو الفرق بين يسوع وإليشع مثالً .وقول المسيح لمرثا أنه هو

الحياة  ،يشمل الحياة لها ،فهي قد آمنت (ومن آمن يحيا) ،والحياة للعازر أيضاً (فهو قادر أن يقيمه)  .لذلك
فالذي قام من األموال اان سيكون موته عبور للحياة األبدية" ..هو حياتنا كلنا وقيامتنا( "..أوشية اإلنجيل).
أتؤمنين بهذا= هنا المسيح يسأل مرثا ليحرك إيمانها قبل المعجزة .أنت المسيح إبن هللا هو إيمان ناقص فهي
ال تؤمن أن المسيح سيقيم لعازر .لكن هذا إيمانها المحفوظ في قلبها كما نطقه طرس واألعمى ونثنائيل من

قبل .وهذا هو غرض كتا ة إنجيل يوحنا ( .)21 ،21:31هذا اإليمان هو الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة

(مت +2:: +22:1: +15:15مر .)1:1من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى األبد= الحياة األبدية التي

يقصدها الرب هنا هي حياة المجد والفرح .أما الخطاة ستكون لهم حياة دينونة بال مجد وال فرح .فالشيطان
موجود واان وإلى األبد لكن هو ليس حي ،بل مصيره حيرة متقدة بنار فى ظلمة خارجية .لكن الحياة األبدية

هى حياة فى النور والفرح والمجد ورؤية هللا وشركة المحبة مع القديسين  .هذا الحوار بين السيد وبين مرثا كان

ويشفى  ،والحظ أن هذا
هدفه زيادة إيمان مرثا فتعرف حقيقة المسيح  ،وهذا يعمله الرب مع كل منا لينمو إيماننا ُ
األسلوب إتبعه الرب أيضا مع مريم المجدلية (يو . )31
12
عخ َت َها ْساراَ ،ق ْائَلة«:اَل عم َعْل عم َق َد َح َضَرَ ،و عه َو
اآليات (يوَ " -:)11-12:22وَل َّما َقاَل َت ه َذا َم َض َت َوَد َع َت َمَرَي َم أ َ
ْ ْ 12
ْ
وت»11 .أ َّ ْ
ْ
ي َدع ْ
ان ْفي
اء ْإَلى اَلَقَرَيةَ ،ب َل َك َ
َ ع
اء َت إَلَيهَ .وَل َم َي عك َن َي عسو عع َق َد َج َ
ام َت َس ْريعا َو َج َ
َما تَل َك َفَل َّما َسم َع َت َق َ
12
ْ
ْ
اَلم َك ْ ْ
ين َكاعنوا م َع َها ْفي اَلَبَي ْت عي َع ُّزوَن َهاَ ،ل َّما َأر ََوا مَرَيم َقام َت َع ْ
اجال
ان َّالذي الَ َق َت عه ْفيه َمَرَثا .عث َّم ْإ َّن اَلَي عه َ
ود َّالذ َ
َ َ َ
َ
َ
11
ْ
ْ
ْ
ْ
ان َي عسو عع َوَأَر َت عه،
ين« :إَّْن َها َت َذ َه عب ْإَلى اَلَقَب ْر ل َتَبك َي عهَن َ
َو َخَر َج َتَ ،ت ْب عع َ
ات»َ .ف َمَرَي عم َل َّما أ ََت َت ْإَلى َحَي ع َك َ
وها َقائل َ
َخَّر َت ْعَن َد ْر َجَلي ْه َق ْائَلة َل عه«:يا سْيعدَ ،لو عكَن َت ههَنا َلم يم َت أ ْ
َخي!»" .
َ
َ
َ َ
ع َ َع

إذن سبب أن مريم لم تذهب مع مرثا أنها لم تكن تعلم أن الرب قد أتى .سريعا= دليل محبتها الشديدة ليسوع .يا

سيد لو كنت ها هنا= نفس كلمة مرثا (هما إتفقتا في هذا) .س ار= هي دعت أختها لتنال من مراحم الرب.

وتتعزى عيداً عن صياح المعزين .فكل من يتعزى من المسيح يدعو ااخرين .وما فعلته مريم ينبغي أن يفعله
رل متألم ..أن يجري للمسيح فيعزيه المسيح.
11
ْ
وح
الر ْ
اءوا َم َع َها َيَب عكو َن ،اَن َز َع َج ْب ُّ
آها َي عسو عع َتَب ْكيَ ،واَلَي عه ع
اآليات (يوَ " -:)13-11:22فَل َّما َر َ
ود َّالذ َ
ين َج ع
13
ْ
ظَر»َ13 .ب َكى َي عسو عع" .
ال َواَن ع
اض َ
َو َ
ال«:أََي َن َو َض َع عت عموع؟» َقاعلوا َل عهَ«:يا َسيعدَ ،ت َع َ
طَر َبَ ،وَق َ

تبكــي ..واليهــود يبكــون ..بكــى يســوع= الكلمللال اليونانيللة تختلللف فبكللاء ملريم واليهللود هللو كللاء صللول مسللموع

للتعبير الظاهري عن الحزن .أما كاء يسوع فهو كلمة أخرى تفيد "أدمعت عيناه بدون صول" فهو تأثر من حزن
ّ
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مريم واليهود ،نحن أمام يسوع اللذي لله إنسلانية كامللة ولله أرفلع وأرق المشلاعر التلي يمكلن أن تصلدر علن إنسلان

أمام فاجعة مول حبيب لله .وأملام تفجلع ذويله عليله ،بلل هلو حلزن عللى ملا أصلاب الخليقلة ملن ملول .نحلن أملام
المسلليح بناسللوته وعواطفلله البشلرية يبكللي متللأث اًر أمللام موقللف المللول الللذي هللو أعظللم ألللم للبشللر .وهكللذا كللى يسللوع
على مدينة أورشليم (لو ):1:19ألنها ستهلك ،فهو هنا أيضاً كى حزناً على مصير اإلنسان .وبكاء المسيح هو

شهادة عن كمال ناسلوته وعلن كملال مشلاعر قللب هللا ومحبتله لسنسلان فهلو "فلي كلل ضليقهم تضلايق" (إش: 52

 . )9إنزعج بالروح= هنا نحن أمام الهول المسليح المقتلدر .ولكننلا نحلن أيضلاً أملام ناسلول كاملل فكلملة إنلزعج

هلو تعبيللر ال نفهملله يعبللر عللن حزنلله ممللا حللدث لسنسللان الللذي خلقلله علللى صللورته ليفللرح فللى (جنللة َعل ْلد ْن = َعل ْلد ْن
عبرية وتعنى فرح) .وحزنه من كاء الناس .وإرادته أن يفعل شيئاً إلنقاذ المتألمين .كما يعبر عن ما سيخرج منه،
أي قللوة الحيللاة المحييللة ،قللوة تنتصللر علللى المللول والفسللاد الللذي لحللق جسللد لعللازر وعلللى الشلليطان وعلللى الهاويللة
ليخرج لعازر من قبره بل ومن الهاوية .فإن كان شفاء نازفة الدم إحتاج لقوة تخرج منله (للو ):5:8فكلم وكلم القلوة

التي تُ ْخ ِرْج من الهاوية ،هي قوة روحية هائلة والروح هو الجزء من إنسانية المسيح الذي ه هو في شلركة مباشلرة
مللع ااب .وإضــطرب= نتيجللة مللا تحمللله جسللده مللن أحلزان واضللطراب ااخلرين فهللو يشللاركنا أحزاننللا ويحملهللا عنللا
(إش )::62وه للذا التع للب ظه للر علي لله أم للام الن للاس .وكلم للة إض للطرب ذك للرل ع للن المس لليح  2مللرال [ ]1هن للا []3

(يو )31:12فهو يضطرب ويحزن للخيانلة [( ]2يلو )37:13رملا ذكلرل كلملة كلي أيضلا  2ملرال [ ]1هنلا []3
(لو .):1:19والبكاء هنا على أورشليم كلان صلول مسلموع فهلو يبكلي عللى ملا أصلاب البشلر .فناسلول المسليح
ران ناسوتاً كامالً وإنفعاالته حقيقية ]2[ .المرة الثالثة ذكرها بولس الرسول (عب )7 : 6وكانت عن أالم الصليب

.

أين وضعتمو = يعلن عن نيته في عملل المعجلزة ،وينبله الجمهلور للمعجلزة ااتيلة فيتحلول الجمهلور لشلهود عيلان
وهي ال تعني قطعاً عدم معرفته المكان ولكن تعني خذوني إلى هناك.

11
12
ف َك َ ْ
ض ْمَن عه َم«:أََل َم َي َق ْدَر ه َذا
ود«:اَن ع
ال َب َع ر
ال اَلَي عه ع
ظعروا َكَي َ
ان عيحُّب عه!»َ .وَق َ
اآليات (يوَ " -:)11-12:22فَق َ
ْ
وت؟»".
َن َي َج َع َل ه َذا أََيضا الَ َي عم ع
َع َمى أ َ
َّالذي َف َت َح َعَيَن ْي األ َ

لم يكن لديهم أي إيمان المعجزة .إذا كانت دموعه أعلنت حبه فكم وكم دمه الذي سال .لكنهم ظنوا دموعه

عالمة ضعف.
12
ْ ْ
ْ
ان َم َغ َارة َوَق َد عو ْض َع َعَلَي ْه
اء ْإَلى اَلَقَب ْرَ ،وَك َ
اآليات (يوَ " -:)11-12:22فاَن َز َع َج َي عسو عع أََيضا في َن َفسه َو َج َ
11
ْ
ام»".
اسْيعدَ ،ق َد أََن َت َن أل َّ
ال َي عسو ععَ «:ارَف ععوا اَل َح َجَر!»َ .قاَل َت َل عه َمَرَثا ،أ َ
َن َل عه أََرَب َع َة أََّي ٍ
عخ عت اَل َمَيتَ«:ي َ
َح َجررَ .ق َ
فإنزعج= هو مازال تحت تأثير هذه القوة الجبارة التي ستقيم ميت قد أنتن .ولكن إنزعج األولى كانت سبب كاء

مريم وااخرين .وإنزعج هنا سبب شك الناس .إرفعوا الحجر= هنا نرى أن على اإلنسان أن يجاهد ويشترك
جهده وهللا يسكب نعمته .ولكن على اإلنسان أن يفعل ما يستطيعه .وتحريكهم للحجر يجعلهم شهود عيان إذ
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يروا الجسد الملفوف ويشتموا رائحة العفونة .وخدام الكنيسة كل ما عليهم أنهم التعليم يرفعون الحجر لتدخل قوة
الرب المحيية الروح القدس ليوقظ النفوس من مول الخطية .قول مرثا قد أنتن= يشير لتصورها أن السيد يريد

أن يراه كصديق يحبه ولم تتصور حدوث معجزة.
آية (يوَ 32" -:)32:22قال َلها يسوع«:أََلم أَ عقل َل ْكْ :إن آمَن ْت َترين مجد ْ
هللا؟»".
ََ َ َ ََ
َ َ َع ع َ َ
َ َ
اإليمان تستعلن القيامة ويشرق النور .وكل من آمن المسيح سيرى مجده وكل من آمن وإحتمل ااالم ناظ اًر
للمجد المعد سيراه التأريد .إن آمنت ترين مجد هللا= وهذا عكس ما يريده اإلنسان فاإلنسان يريد أن يرى ليؤمن،
وهذا ليس إيمان  ،فاإليمان هو الثقة ما يرجى واأليقان أمور ال ترى" (عب. )1 : 11
ْ
ق،
َم َو عضوعاَ ،وَرَف َع َي عسو عع َعَيَنَيه ْإَلى َف َو ع
ْ
ْ
َج ْل ه َذا اَل َج َم ْع
عك ْل ْح ٍ
ين َت َس َم عع ليَ .ولك َن أل َ

32
ان اَل َمَي عت
اآليات (يوَ " -:)31-32:22فَرَف ععوا اَل َح َجَر َحَي ع َك َ
َش عكعر َت أل ََّن َك َس ْم َع َت لْيَ 31 ،وأََنا َعلْ َم عت أََّن َك ْفي
اآلب ،أ َ
ال«:أَُّي َها ع
َوَق َ
اَلو ْاق ْ
ف عقَل عت ،لْعي َؤ ْمعنوا أََّن َك أََر َسَل َت ْني»".
َ
هنا نرى اإلبن الوحيد المحبوب يتكلم مع أبيه جها اًر خصوص المشيئة الواحدة والعمل الواحد والمجد الواحد.

وصالة المسيح غرضها-:

 -1أن القيامة ستتم أمر المسيح وهي أيضاً عمل ااب لكي يؤمن الجمع أن ما يحدث ليس قوة سحرية وال
قوة الشيطان .بلل قلوة هللا .فلالمعجزة سلتثبت الوحلدة اإللهيلة الكائنلة بلين ااب واإلبلن خصوصلاً علد
صالة اإلبن هلل ااب .والمسيح أعلن هدف الصالة .ألجل هذا الجمع .ليؤمنوا .فهو ال يصلي ليأخلذ

قوة بل ليرى الجمع العالقة التي بينه وبين هللا فال يقولوا انها قوة علزبول كما قالوا قبالً.

 -3ظهر فيها توافق المشيئة فالمسيح لم يطلب بل شكر ااب على ما إتفقا عليله .إنـك فـي كـل حـين تسـمع
لي= قول المسيح تسمع لى هذه = ما قيل أن الروح القدس يكلمنا ملا يسلمعه ( يلو  )12 :15وهلذا
رله تعبير عن طبيعة الوحدة في الثالوث  ،وبالتالي فهم لهم مشليئة واحلدة  .لكلن ااب يريلد وهلا هلو

االبن ينفذ  .وقوله اشكرت= هى تعبير عن فرح المسيح عودة الحياة لألموال  ،ونفس المفهوم "تهلل

يسللوع للالروح" حينم للا خضللعت الش للياطين لتالميللذه  ،فخ للالص النفللوس ال للذى أتللى م للن أجللله يش للبعه

(إش ، )11 : 62وبللنفس المفه للوم ش للكر عن للد تأس لليس سللر اإلفخارس للتيا ال للذى س لليعطى حي للاة للبش للر
(لو+ 11:31اش + 62:11مت) 35:37

 -2أما نحن فكل صالة نصليها إسم المسيح فهي مستجا ة .لذلك ننهي صلواتنا قائلين " المسيح يسوع ربنا"
(يو.)35 ،3:-32:15

 -:ظهر أن هناك تمايز بين األقانيم فاإلبن ليس هو ااب وااب ليس هو اإلبن.
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 -3المسلليح يصلللي النيا للة عللن البشللر .فهللو كإنسللان كامللل يمثللل البشللر يصلللي ليبطللل سلللطان المللول الللذي
يسود علينا (يو .)7:16والمسيح لم يسأل ااب بل شكر لثقته في إستجا ة ااب له .ونحن علينا أن

نطلب بثقة في المسيح .وفي اإلستجا ة إعالن لحب هللا لنا.
31
ْ
يم«:لْ َع َازعرَ ،هعل َّم َخ ْارجا!»" .
ال ه َذا َصَر َِ ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
آية (يوَ " -:)31:22وَل َّما َق َ
صرِ بصوت عظيم= لتُفتح الهاوية وتُ ْخلِي قوال الجحيم أسيرها .فهو يصرخ ألنه يتعامل مع قوال عنيدة

ويأمرها إقتدار عظيم وقوة وجالل (مز )8 ،7 ،::39هو كان كمن يصرخ في نائم ليوقظه .هنا خرجت قوة
هائلة من الرب .لقد خرجت قوة جبارة من جسده لتحيي الميت .لعازر هلم خارجا= لم يخرجه إسم أحد بل
سلطانه .وهو ينادي لعازر إسمه فتعود روحه لجسده.

33
طةٍ ،ووجهه مَل عف ر ْ ْ ْ
ط ر ْ ْ
ال َل عه َم
آية (يوَ " -:)33:22ف َخَر َج اَل َمَي عت َوَي َدا ع َو ْر َجالَ ع َمَرعبو َ
وف بمَنديلَ .فَق َ
ات بأَ َقم َ َ َ َ ع ع َ
َي عسو عع «:عحُّلوع َوَد ععوع َي َذ َه َب»".

هنا المسيح يريد أن يحتوي رعبهم وذهولهم وليتأردوا أنه ليس شبحاً ،أو شخص آخر غير لعازر ،كان مختبئاً
في الداخل .وكان اليهود يلفون كل يد وحدها وكل رجل وحدها ،لذلك إستطاع لعازر أن يخرج .حلو = []1هذا
هم قادرين عليه [ ]3ليسير في القرية.

اآليات (يوَ 33" -:)32-33:22ف َك ْثيرو َن ْمن اَليه ْ ْ
آمعنوا ْب ْه.
اءوا ْإَلى َمَرَي َمَ ،وَن َ
ود َّالذ َ
َ َع
ع
ين َج ع
ظعروا َما َف َع َل َي عسو ععَ ،
32
َما َقوم ْمَنهم َفم َضوا ْإَلى اَل َف ْر ْ
ين َوَقاعلوا َل عه َم َع َّما َف َع َل َي عسو عع" .
يسْي َ
َوأ َّ َ ر ع َ َ َ
هنا يهود آمنوا وهؤالء سمعوا صول المسيح وآمنوا فصارل لهم حياة .وهناك من ليس له أذن روحية وال حواس
روحية (لو .)21:15هؤالء تصوروا أن قيامة لعازر معناها ضياع هيبة السنهدريم .وهؤالء كانوا جواسيس

الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع .أعمال المسيح صارل رائحة حياة لحياة (للذين آمنوا) ورائحة مول لمول
(للذين ذهبوا للفريسيين).
هياج اليهود وذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم (يو)31-31:22
اآليات (يوَ 31 "-:)31-31:22فجمع رَؤساء اَل َكهَن ْة واَل َف ْر ْ
يسُّيو َن م َجمعا َوَقاعلوا«:ما َذا َن َصَن عع؟ َفْإ َّن ه َذا ْ
ان
اإل َن َس َ
َََ ع َ ع َ َ
َ
َ َ
31
32
ْ
ال
آي ٍ
يع ْب ْهَ ،فَيأ َْتي ُّ
وم ْانُّيو َن َوَي َأ عخ عذو َن َم َو ْض َعَنا َوأ َّ
ات َك ْث َيرةْ .إ َن َتَرَكَنا ع َ
هك َذا عي َؤ ْم عن اَل َجم ع
َي َع َم عل َ
عم َتَنا»َ .فَق َ
الر َ
َلهم و ْ ْ
السَن ْة«:أََن عت َم َل َس عت َم َت َع ْرعفو َن َشَيئاَ 32 ،والَ عت َف ْكعرو َن أََّن عه َخَيرر
ان َرْئيسا لَْل َك َهَن ْة ْفي ْتَل َك َّ
احرد مَن عه َمَ ،و عه َو َقَيا َفاَ ،ك َ
عَ َ
32
ْ
ْ
ان و ْ
احرد َع ْن َّ
ان َرْئيسا
الش َع ْب َوالَ َت َهلْ َك األ َّ
َن َي عم َ
َلَنا أ َ
عم عة عكُّل َها!»َ .وَل َم َيعق َل ه َذا م َن َن َف ْسهَ ،ب َل ْإ َذ َك َ
وت ْإَن َس ر َ
ْ 31
عم ْة َفَق َط ،بل لْيجمع أَبَناء ْ
هللا
السَن ْةَ ،تَنَّبأَ أ َّ
لَْل َك َهَن ْة ْفي ْتَل َك َّ
س َع ْن األ َّ
وت َع ْن األ َّ
َن َي عم َ
َن َي عسو َع عم َزْم رع أ َ
عمةَ ،وَلَي َ
ََ ََََ َ َ
ْ
ين ْإَلى و ْ
احدٍ.
اَل عم َت َف ْرق َ
َ
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ْ
ْ
َ 31ف ْم َن ْ
ذل َك اَلَي َومْ َت َش َاوعروا لَْي َقعتعلوع َ 33 .فَلم َي عك َن َيسو عع أََيضا َيم ْشي َبَي َن اَلَي عه ْ
ات
ود َعالَ نَيةَ ،ب َل َم َضى م َن عهَن َ
ع
َ
َ
ْ ْ ْ 33
ْ
ْ ْ
ْإَلى اَل عك َ ْ
ان ْف َص عح اَلَي عه ْ
ْ ْ
ود َق ْريبا.
ال َل َها أَ َفَاريْ عمَ ،و َم َك َ عهَن َ
ات َم َع َتالَميذ َ .وَك َ
ورة اَلَق ْر َيبة م َن اَلَب ْرَّية ،إَلى َمديَن ٍة عيَق ع
32
ْ ْ
ن ْ
ْ
ْ
عور َشلْيم َقَب َل اَل ْف َص ْح لْعي َ ْ
ن
يما
َف َصع َد َكث عيرو َن م َن اَل عك َو ْر إَلى أ ع َ
طهعروا أََن عف َس عه َمَ .ف َكاعنوا َي َطعلعبو َ َي عسو َع َوَيعقوعلو َ ف َ
31
ْْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة
َبَيَن عه َمَ ،و عه َم َو ْاق عفو َن ْفي اَل َهَي َك ْلَ «:ما َذا َت ع
ظُّنو َن؟ َه َل عه َو الَ َيأَتي ْإَلى اَلعيد؟» َوَك َ
ان أََيضا عرَؤ َس ع
ْ
َحرد أََي َن عه َو َفَلَيعد َّل َعَلَي ْه ،لْ َكي عي َم ْس عكوع ".
َم ار أََّن عه ْإ َن َعَر َ
ف أَ
َواَل َف ْريسُّيو َن َق َد أ َ
َص َدعروا أ َ
َ
اآليات (يوَ 31" -:)32-31:22فجمع رَؤساء اَل َكهَن ْة واَل َف ْر ْ
يسُّيو َن َم َج َمعا َوَقاعلواَ «:ما َذا
َََ ع َ ع َ َ
32
ْ
َن َصَن عع؟ َفْإ َّن ه َذا ْ
يع ْب ْهَ ،فَيأ َْتي
آي ٍ
ات َك ْث َيرةْ .إ َن َتَرَكَنا ع َ
اإل َن َس َ
هك َذا عي َؤ ْم عن اَل َجم ع
ان َي َع َم عل َ
عم َتَنا»".
ُّ
وم ْانُّيو َن َوَي َأ عخ عذو َن َم َو ْض َعَنا َوأ َّ
الر َ

إجتمع أعداء المسيح معاً فمعجزة إقامة لعازر ضد إيمان الصدوقيين وضد مرارز رؤساء الكهنة والكتبة وضد
مصالحهم المادية .لذلك فمن هذه اللحظة تنحى الفريسيون وتولى رؤساء الكهنة التخطيط لقتل المسيح .فهو
يصنع معجزال وهم بال أي قوة .والعجيب إعترافهم أن يسوع يصنع آيال كثيرة ومع هذا لم يؤمنوا .وكان رأيهم
أن عدم حفظ السبت الذي كان المسيح في نظرهم الضيق يكسره معجزاته اإلضافة للحياة السماوية التي يطلبها

(وكل همهم هو الماديال) ،ستخلخل التمسك األرض والغيرة على الميراث األرضي واا ائي والناموسي ،فيسهل
هذا للمستعمر الروماني اإلستيالء على األرض والحكم معاً ،أو أنه سبب هذه الثورة الروحية (تجمهر الناس
وراء المسيح) يستولى الرومان على ما قى من سلطة رئيس الكهنة والسنهدريم .هم خافوا أن الرومان يعتبروا أن

جمهرة الناس حول المسيح هي ثورة وطنية فيحرموا الكهنة من إمتيازاتهم ألنهم لم يخمدوها .وتتالشى عناصر

األمة اليهودية التي تقوم على األرض والناموس .خصوصاً حينما أروا كثرة المؤمنين المسيح وأن الجماهير تريده
ملكاً فخافوا على مرارزهم أن يخمد الرومان هذه الثورة ويهدموا الهيكل ،فحولوا الموضوع لقضية وطنية يأخذون
موضعنا= الموضع هنا المقصود ه الهيكل .أمتنا= فقدان حريتهم السياسية والدينية .ويتضح من هنا نفاقهم

فالرومان كانوا يحتلونهم فعالً ومسيطرين على بالدهم .ولكن كان الخوف على مرارزهم وأموالهم ومن أن يسلبهم

المسيح من نفوذهم وسلطانهم على الشعب .وأرثرهم خوفاً كان قيافا رئيس الكهنة .وبحكم مركزه كان رئيساً
لمجمع السنهدريم (مجلس الشيوخ اليهودي) والذي كان له السلطان األعلى على اليهود في أمور دينهم ودنياهم.

وله تجارته في الهيكل وله منها مكاسب مادية ضخمة خاف من ضياعها .ونالحظ أنه إذا إنطلق الفكر من

زاوية المصالح الشخصية يضل اإلنسان .ولقد هدم الهيكل فعالً .ولكن سبب ثورال اليهود ضد الرومان ،وألن
هللا كان قد تخلى عنهم إذ قتلوا يسوع.

آية (يوَ 31" -:)31:22فَقال َلهم و ْ ْ
السَن ْة«:أََن عت َم َل َس عت َم َت َع ْرعفو َن
ان َرْئيسا لَْل َك َهَن ْة ْفي ْتَل َك َّ
احرد مَن عه َمَ ،و عه َو َقَيا َفاَ ،ك َ
َ عَ َ
َشَيئا"،
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راجع أيضاً (يو +:9:11 +12 ،13:18لو +3:2أع )5 ،6::فمن هو رئيس الكهنة؟ هل هو حنان أم قيافا أو
رالهما؟! يشرح يوسيفوس هذا األمر أن الوالي الروماني فاليروس جراتوس أسقط حنان رئيس الكهنة من رتبته

سنة 1:م .عد أن كان قد شغلها 7سنوال .ولكن ظل تأثيره قوياً سبب قوة شخصيته .حتى أن الشعب إستمر

وتولى عده رئاسة الكهنة عدة أفراد من عائلته كان آخرهم قيافا ،الذي
يعترف ه كرئيس للكهنة الرغم من إقالتهّ .
شغل رياسة الكهنول في الفترة من سنة  -36سنة 25م أي طوال فترة خدمة الرب يسوع .وكان قيافا معروفاً
الجهل والقسوة .وأسقطه الوالي فيتلوس الذي أتى عد بيالطس .لذلك فحينما ذهبوا السيد إلى حنان كان هذا من

قبيل المجاملة ولقوة شخصيته ولكن رسمياً كان قيافا هو الذي سيصدر األمر .وقول الكتاب في هذ السنة= ال
تعني أن رئيس الكهنة يعين كل سنة بل تعني هذه السنة المقبولة التي تم فيها خالص البشرية صليب المسيح

(لو +19::أش.)3:51

أنتم لستم تعرفون شيئا= لماذا أنتم مترددون في إتخاذ قرار قتل المسيح .عموماً كان الرومان يخلعون ويعينون
رؤساء الكهنة كثرة ،حتى أنهم عينوا 38شخصاً في هذا المنصب في نحو 117سنة (يوسيفوس).

32
ان و ْ
احرد َع ْن َّ
عم عة
الش َع ْب َوالَ َت َهلْ َك األ َّ
َن َي عم َ
اآليات (يوَ " -:)31-32:22والَ عت َف ْكعرو َن أََّن عه َخَيرر َلَنا أ َ
وت ْإَن َس ر َ
32
ْ
ْ
وت َع ْن
السَن ْةَ ،تَنَّبأَ أ َّ
ان َرْئيسا لَْل َك َهَن ْة ْفي ْتَل َك َّ
َن َي عم َ
َن َي عسو َع عم َزْم رع أ َ
عكُّل َها!»َ .وَل َم َيعق َل ه َذا م َن َن َف ْسهَ ،ب َل ْإ َذ َك َ
عم ْة31 ،وَليس ع ْن األ َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ين ْإَلى و ْ
احدٍَ 31 .ف ْم َن ذلْ َك اَلَي َومْ َت َش َاوعروا لَْي َقعتعلوع " .
األ َّ
اء هللا اَل عم َت َف ْرق َ
َََ َ
َ
عمة َفَق َطَ ،ب َل لَي َج َم َع أََبَن َ
ِ
ِ
خير من هالك أمة أسرها إذا أخذها الرومان.
مضل ُي ّ
ران رأي قيافا هو مول المسيح ألنه ّ
ض ْل الشعب وموته ٌ

ولكن يوحنا رأى في كلمال قيافا نبوة عن عمل المسيح الفدائي فالمسيح مال فعالً حتى ال يمول كل الناس.
ورأي يوحنا أن رئيس الكهنة له هذه القدرة على التنبؤ حكم منصبه كرئيس كهنة .فمواهب الرب ال تنقطع عن

رجال هللا سبب فسادهم ألن هذه المواهب هي للخدمة .كانت نبوة قيافا صحيحة الرغم من أنه كان له قصد

مختلف لكن ما تفوه ه كان حقاً .وبلعام فعل نفس الشئ بل هو كان كحمار بلعام.
آية (يوَ 33 "-:)33:22فَل َم َي عك َن َي عسو عع
ْ
ْ
ْ ْ
ال َل َها أَ َفَاريْ عم،
م َن اَلَب ْرَّية ،إَلى َمديَن ٍة عيَق ع

ْ
ْ
أََيضا َيم ْشي َبَي َن اَلَي عه ْ
ات ْإَلى اَل عكوَرْة اَلَق ْر َيب ْة
ود َعالَ نَيةَ ،ب َل َم َضى م َن عهَن َ
َ
ْ
ْ
ْ
ات َم َع َتالَميذ ".
َو َم َك َ عهَن َ

ذهب يسوع إلى أفرايم على عد 31رم من أورشليم ألن ساعته لم تكن قد جاءل عد .وليس خوفاً من المول بل

ليكمل رسالته .من هذه ااية نفهم أن الرب يسوع أقام لعازر قبل دخوله إلى أورشليم عدة أيام.

33
ود َق ْريباَ .فص ْع َد َك ْثيرو َن ْمن اَل عكو ْر ْإَلى أ ْ
ان ْف َص عح اَلَي عه ْ
ط ْهعروا
يم َقَب َل اَل ْف َص ْح لْعي َ
آية (يوَ " -:)33:22وَك َ
ع
َ َ
ع
َ
عور َشل َ
أََن عف َس عه َم" .

1

هذا ثالث فصح ُيذكر في إنجيل يوحنا ( .)::5 + 12:3قريبا= لقد إقترب عيد الفصح اليهودي وإقترب أيضاً
يوم الصليب يوم ُيذ ح فصحنا الحقيقي يسوع .فصعد كثيرون= يحدد يوسيفوس العدد الصاعد للفصح حوالي

3 2مليون نسمة .ليطهروا أنفسهم= ران يمتنع على المنجسين أن يقدموا الفصح.
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ولكن كان التطهير الحقيقي آتياً بدم المسيح
لذلك كانت ااية التالية مباشرة فكانوا يطلبون يسوع.
والحظ أن القديس يوحنا ال يقول عيد الفصح  ،بل يقول فصح اليهود فالفصح الحقيقى فى نظره هو المسيح

فصحنا  ،واليهود ما عادوا شعبا هلل عد ما فعلوه المسيح .

َو ْاق عفو َن ْفي اَل َهَي َك ْلَ «:ما َذا
ف
َم ار أََّن عه ْإ َن َعَر َ
أَ
َص َدعروا أ َ

32
ن ْ
ن
يما َبَيَن عه َمَ ،و عه َم
اآليات (يوَ " -:)31-32:22ف َكاعنوا َي َطعلعبو َ َي عسو َع َوَيعقوعلو َ ف َ
31
ْْ
ْ
ان أَيضا رَؤساء اَل َكهَن ْة واَل َف ْر ْ
يسُّيو َن َق َد
َت ع
ظُّنو َن؟ َه َل عه َو الَ َيأَتي ْإَلى اَلعيد؟» َوَك َ َ ع َ ع َ َ
َحرد أََي َن عه َو َفَلَيعد َّل َعَلَي ْه ،لْ َكي عي َم ْس عكوع " .
أَ
َ
ران قرار السنهدريم ورؤساء اليهود أن من يعرف طريق يسوع يسلمه لهم أو يخبرهم مكانه ليقتلوه ،كان هذا

القرار قد إنتشر وذاع خبره بين الشعب فتساءلوا هل يأتي المسيح إلى الفصح وهو عالم بهذا القرار أم يخشى

المول!! وهل يخشى المول من له سلطان على المول وقد أقام لعازر .وكان الشعب متلهفاً على رؤية من أقام
لعازر من األموال عد أن أنتن .وهم واقفون في الهيكل= حيث كان يسوع يعلمهم (يو.)8 ،7
مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا

وردت هذ القصة في (مت + 21-2:12مر + 1-1:23يو)22-2:21
مساء عشية أحد الشعانين  .ولكننا نجد أن متى ومرقس
وزمنياً فهي حدثت كما يوردها إنجيل يوحنا يوم السبت
ً
يوردان القصة عد مشاورة اليهود وإتفاقهم على قتل المسيح .وذلك ألن متى ومرقس لم يهتما الترتيب الزمني
لكنهما أرادا تصوير محبة مريم للمسيح في مقابل خيانة يهوذا ومؤام ارل اليهود .وكأنهما أرادا أن يقوال يا رب

وحتى وإن كان اليهود قد رفضوك فنحن على إستعداد أن نبذل كل غال ورخيص في سبيل حبك .نحن نحبك يا
رب مثل مريم ومستعدين أن نسفك حياتنا ألجلك .وعلى نفس النهج تق أر الكنيسة هذا الفصل يوم األربعاء لتقابل

بين مريم التى سكبت الطيب حبا فى المسيح وبين خيانة يهوذا وتشاوره مع الكهنة .

 +وهناك قصة مشابهة في (لو .)61-25:7وهناك من يخلط بينهما ويظنهما قصة واحدة ولكن قصة لوقا
حدثت في الجليل في بيت سمعان الفريسي وكانت تلك المرأة خاطئة ومعروفة خطيتها وإن كانت قد تابت

حديثاً .ولكن القصة التي نحن صددها فقد حدثت في بيت عنيا في بيت سمعان األبرص .غالباً كان سمعان
األبرص هو والد هذه األسرة أي لعازر ومرثا ومريم (مر )2:1:وكان المسيح قد شفاه وإال لما جلس معهم .في
قصة لوقا إنسانة خاطئة تسكب الطيب بروح التوبة وفي متى ومرقس إنسانة فاضلة ُم ِح َبة تعلن محبتها وتسكب
الطيب بروح النبوة لتكفين يسوع.

2
ْ
ام أ ََتى َي عسو عع ْإَلى َبَي ْت َعَنَياَ ،حَي ع
اآليات (يو "-:)22-2:21عث َّم َقَب َل اَل ْف َص ْح ْب ْس َّتة أََّي ٍ
ْ 1
ْ
ات ع َشاء .وَكاَن َت مرَثا َت َخ ْدم ،وأ َّ ْ
َح َد
َما ل َع َازعر َف َك َ
ان أ َ
ام عه م َن األ ََم َواتَ .ف َصَن ععوا َل عه عهَن َ َ
ََ
ع َ
َ
أَ َق َ

ان لْ َع َازعر اَل َمَي عت َّال ْذي
َك َ
1
ْْ
َخ َذ َت
ين َم َع عهَ .فأ َ
اَل عم َّتكئ َ
28
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ص َك ْث ْ َّ
ْ ْ
مَرَيم منا ْم َن ْط ْ
ام َتألَ اَلَبَي عت ْم َن
ين َخالْ ٍ
يب َن ْارْد ٍ
ير الث َم ْنَ ،وَد َهَن َت َق َد َم َي َي عسو َعَ ،و َم َس َح َت َق َد َمَيه ب َش َع ْرَهاَ ،ف َ
َ ع َ
3
3
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ان ْ
َن عي َسل َم عه« :ل َما َذا َل َم عيَب َع
اإل َس َخَرعيوط ُّي ،اَل عم َزْم عع أ َ
ال َواحرد م َن َتالَميذ َ ،و عه َو َي عهوَذا س َم َع ع
َرائ َحة الطيبَ .فَق َ
2
ه َذا ْ
ْ
الطيب ْب َثالَ َث ْمَئ ْة ْديَن ٍار ويع َ ْ ْ
ْ
ان
ان َس ْارقاَ ،وَك َ
ان عيَبالي ْباَل عفَقَراءَ ،ب َل أل ََّن عه َك َ
س أل ََّن عه َك َ
َع َ
ال ه َذا َلَي َ
ع
ط لَل عفَقَراء؟» َق َ
الصَندوق ْعَند  ،وَكان يح ْمل ما يَلَقى ْف ْ
يهَ 1 .فَقال يسوع«:ا َترعكوها! ْإَّنها لْيومْ َت َك ْف ْ
اء
ظ َت عه2 ،أل َّ
يني َق َد َح ْف َ
َ َع ع ع َ
َ ََ
ُّ ع ع َ ع َ َ َ َ ع َ ع
َن اَل عفَقَر َ
ين».
ينَ ،وأ َّ
َما أََنا َفَل َس عت َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
1
َّ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
س أل َ ْ
ام عه
َف َعلْ َم َج َم رع َكث رير م َن اَلَي عهوْد أََّن عه عهَن َ
اءوا َلَي َ
اتَ ،ف َج ع
َجل َي عسو َع َفَق َطَ ،ب َل لَيَنظععروا أََيضا ل َع َازَر الذي أَ َق َ
22
ْ
ْ
ين ْم َن اَلَي عه ْ
ود َكاعنوا ْب َسَب ْب ْه َي َذ َهعبو َن
َن َك ْث ْ
اء اَل َك َهَن ْة لَْي َقعتعلوا لْ َع َازَر أََيضا22 ،أل َّ
ير َ
م َن األ ََم َواتَ .ف َت َش َاوَر عرَؤ َس ع
َوعي َؤ ْمعنو َن ْبَي عسو َع" .

2
ْ
َّ ْ
ام أ ََتى يسو عع ْإَلى بي ْت عَنيا ،حي ع َك ْ
ام عه ْم َن
آية (يو " -:)2:21عث َّم َقَب َل اَل ْف َص ْح ْب ْس َّتة أََّي ٍ
َ
ََ َ َ َ َ
َع
ان ل َع َازعر اَل َمَي عت الذي أَ َق َ
األَمو ْ
ات" .
ََ

الفصح يكون  1:نيسان والمسيح أتى إلى بيت عنيا يوم السبت 8نيسان ووليمة العشاء كانت عد غروب السبت
ألن مرثا كانت تخدم وال يحل الخدمة يوم السبت .ويق أر هذا الفصل مساء سبت لعازر (عشية أحد الشعانين)

تطبيقاً لقول اإلنجيل "قبل الفصح ستة أيام" .وتكرر قراءته يوم األربعاء من البصخة المقدسة في الساعة
السادسة لما جاء فيه عن يهوذا اإلسخريوطي .وذلك حسب ما عرضه متى ومرقس وأوردا القصة عد ذكر

مؤامرة اليهود ضد المسيح .وأ يضا الكنيسة اتبعت نفس فكر متي ومرقص  ،فتق أر فصل محبة مريم للمسيح
رصورة مناقضة لخيانة يهوذا له إعالنا أ ن الكنيسة تحبه الرغم من كراهية العالم له .هنا نجد أن المسيح يسلم
نفسه مثل خروف الفصح بين أيدي أحبائه ليكفنوه.

1
ات ع َشاء .وَكاَن َت مرَثا َت َخ ْدم ،وأ َّ ْ
َح َد
َما ل َع َازعر َف َك َ
ان أ َ
اآليات (يوَ " -:)1-1:21ف َصَن ععوا َل عه عهَن َ َ
ََ
ع َ
َ
ين َخالْ
ير َّ
َخ َذ َت مَرَيم منا ْم َن ْط ْ
ص َك ْث ْ
الث َم ْنَ ،وَد َهَن َت َق َد َمي َي عسو َعَ ،و َم َس َح َت َق َد َمَي ْه
يب َن ْارْد
َ 1فأ
ٍ
َ
ٍ
ع
َ
َ
َ
اَلبيت ْمن رْائح ْة ْ
الط ْ
يب" .
ََ ع َ َ َ

ْْ
ين َم َع عه.
اَل عم َّتكئ َ
ْ
ام َتألَ
ب َش َع ْرَهاَ ،ف َ

حسب ما ورد في متى ومرقس فهذه الوليمة كانت في بيت سمعان األبرص وهناك رأيين [ ]1أن سمعان

األبرص هو والد لعازر ومريم ومرثا والوليمة كانت في بيتهم ]3[ .سمعان األبرص شخص معروف وذو ق ار ة

لعائلة لعازر لذلك أقام وليمة ليسوع الذي أقام لعازر .وأتت األختان لتخدما في هذه الوليمة بدافع محبتهما ليسوع

وكرد لجميله إلقامة أخيهما لعازر من المول .وغالباً فسمعان األبرص أخذ إسمه هذا من أنه كان أبرصاً وشفاه
المسيح .وسواء كان سمعان األبرص والد لهم أو قريب فنحن أمام صورة رائعة يحبها المسيح.
-1

ســمعان األبــر  :شللفاه المسلليح وهللو أتللى ليشللفينا مللن مللرض الخطيللة ومعللروف أن البللرص رمللز
للخطية .والمسيح جاء لحياتنلا ليطهرهلا .والمسليح يحلب أن نلدعوه لبيوتنلا كملا فلرح بلدعوة ابلراهيم
ليأرل عنده .
29
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-3
-2

لعازر :أقامه المسيح من المول وهو أتى لتكون لنا حياة.

مرثا :وكانت مرثا تخدم مرثا تعبر عن حبها الخدمة .عد أن يقليم المسليح كنيسلته ملن األملوال
ويعطيها حياة  ،عليها أن تقوم وتخدم وتشهد له ولعمله  ،هذه تمثل حياة الخدمة .وهكذا صنعت
حماة سمعان إذ قامت وخدمتهم عد أن شفاها الرب .

-:

مريم :تعلن حبها للمسيح وتسكب حياتها ومالها عند قدميه مشتركة في صليبه محتملة كل ألم ،

-6

يســوع وســط كنيســته :يتعشللى معهللا وتتعشللى معلله (رؤ )31:2فكنيسللته فتحللت قلبهللا له(.يتعشللى

-5

معها هنا على األرض عربوناً لعشاء عرس الخروف في السماء)
في بيت عنيا :أي بيت الحزن واأللم .والمسيح معنا اان يشترك في آالمنا على األرض ويعزينا

ويكون هذا رائحة طيبة تنتشر في كل العالم هذه تمثل حياة التأمل.

(هنا على األرض ،هذه التعزية والشبع شخصه= يتعشى معنا).

ونالحظ أن مرثا استمرل في عملها في خدمة البيت .ومريم إستمرل في عملها تحت قدمي يسوع مالزمة المكان

الللذي إختارتلله نصلليباً لهللا (لللو .):1 ،29:11وهنللا ملريم إنتهللزل فرصللة وجودهللا تحللت قللدمي يسللوع لللتعلن حبهللا،
وأنها آالمها تشلترك ملع المسليح فلي آالمله .فملريم سلمعت كلالم المسليح وأنله سيصللب ويتلألم ويملول وآمنلت ملا

قال وهي تصنع هذا لتكفينه.

لعازر كان أحد المتكئـين معـه= وجلود لعلازر فلي الوليملة إعالنلاً لقلوة الحيلاة التلي فلي المسليح والتلي تتحلدى قلرار
1

السنهدريم .منا= المن= 237 4جم = رطل روماني =

1
3

لتر

ناردين خالص= أي عطر خالص دون أي زيول أو إضلافال ،أصليل ونقلي .نـاردين معنلاه السلنبل وهلو النبلال

الذي يستخرج منه هذا الطيب وهلو أثملن ملا علرف يومئلذ ملن أطيلاب وهلو ملن شلمال الهنلد .هلذا إشلارة لملن يقلدم
حباً خالصاً وال يطلب ثمناً لهذا الحب.
دهنــت قــدمي يســوع= يقللول متللى وم لرقس أنهللا دهنللت أرسلله .فالعللادة كانللت أن يسللكب المضلليف دهن لاً علللى رأس
ضيفه (لو .):5:7ومريم سلكبت الطيلب عللى أرس السليد ثلم قدميله ،ومتلى وملرقس تكلملا علن العلادة المتبعلة ،أن

أما يوحنلا فالحلظ غيلر المعتلاد أنهلا تلدهن قدميله بلل مسـحت قدميـه بشـعرها
مريم قامت بواجب الضيافة المعتادّ .
وإذا كان الشعر هو مجد المرأة (1رو =)16:11منتهى اإلتضاع واإلنسحاق ،فيوحنا حبيب المسيح الحظ محبته

النارية هذه المالحظة ،أنها لم تقم فقلط بواجلب الضليافة المعتلاد ،بلل وضلعت مجلدها تحلت قلدمي ملن تحبله وهلذا
هو الحب في نظر يوحنا .فإمتأل البيت من رائحة الطيـب= مالحظلة شلاهد عيلان .بلل أن الرائحلة ما ازللت منتشلرة

لهللذا اليللوم "يللذكر مللا فعلتلله هللذه الم لرأة تللذكا اًر لهللا" ونالحللظ أن القصللة حللدثت عشللية أسللبوع آالم المسلليح وتق أرهللا
مساء .فمحبة مريم التي قدمتها هي نموذج لما يجب أن نقدمه للمسليح فلي مقابلل
الكنيسة في ميعادها أي السبت
ً
آالمه ،علينا أن نضع كل ما لنا (حتى مالنا من مجد تحت قدميه) فتنتشر الرائحة الطيبة.
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ْ ْْ
ْ
اآليات (يوَ 3" -:)2-3:21فَقال و ْ ْ
ان ْ
َن عي َسلْ َم عه:
اإل َس َخَرعيوط ُّي ،اَل عم َزْم عع أ َ
احرد م َن َتالَميذ َ ،و عه َو َي عهوَذا ْس َم َع ع
َ َ
2
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ 3
ان
يب ْب َثالَ َث ْمَئ ْة ديَن ٍار َوعي َع َ
ان عيَبالي ْباَل عفَقَراءَ ،ب َل أل ََّن عه َك َ
س أل ََّن عه َك َ
ال ه َذا َلَي َ
«ل َما َذا َل َم عيَب َع ه َذا الط ع
ط لَل عفَقَراء؟» َق َ
الصَندوق ْعَند  ،وَكان يح ْمل ما يَلَقى ْف ْ
يه" .
َس ْارقاَ ،وَك َ
ان ُّ ع ع َ ع َ َ َ َ ع َ ع
يذكر اإلنجيليين متى ومرقس ويوحنا أن الطيب كان كثير الثمن ولكنهم لم يهتموا كم هو الثمن .ولكن يهوذا
وحده إهتم ،فكل شئ عنده يمكن أن يباع حتى سيده المسيح .وهو َّ
قدر ثمنه بثالثمائة دينار= وهي أجرة العامل

في سنة فالعامل أجرته دينار في اليوم .ونالحظ أن الثمن الذي َّ
قدره يهوذا للطيب كان أرثر كثي اًر جداً من الثمن
مرال) هنا نرى التناق صارخاً بين محبة مريم للسيد ومحبة يهوذا للمال وخيانته
(يقَّد ْر بلّ :
الذي اع ه سيده ُ
أما إبن هللا فهو يسكب نفسه سكيباً .وكان كالم يهوذا
لسيده  .فاإلنسان العالمي يحب األخذ وال يحب العطاءّ ،
المسيح وأنه قبل الطيب بدالً من الفقراء ،وتحري للتالميذ والسامعين ،وهذا ما حدث فهم إغتاظوا
فيه تعري
وبدأوا يرددون ما قاله يهوذا (مت +8:35مر .)::1:ويهوذا كان سارقا= وكونه سارقاً يدل على طبعه الخائن
وعدم أمانته ونالحظ أن المسيح َّ
سلم يهوذا الصندوق لكفاءته في النواحي المالية .وكان المسيح وتالميذه
يتعيشون مماّ في الصندوق .ولكن يهوذا كان يأخذ أرثر من حقوقه لنفسه .فاهلل أعطاه موهبة التفوق في األمور
المالية ولكن فنالحظ أن مواهبنا والنقاا القوية التي نملكها قد تتحول لنقاا ضعف إذا إنخذع اإلنسان من شهوته

ض له من ناحيتها .كما أنها تكون مصدر بركة وقوة له ومنفعة للخدمة لو غلبها،
وإنغلب من التجربة التي تَ ْع ِر ْ
أي غلب شهوته( .يع .)1: ،12:1يحمل= أصلها ينشل.
اآليات (يوَ 1" -:)2-1:21فَقال يسوع«:ا َترعكوها! ْإَّنها لْيو ْم َت َك ْف ْ
ين،
ظ َت عه2 ،أل َّ
يني َق َد َح ْف َ
اء َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
َ َع ع ع َ
َ ََ
َن اَل عفَقَر َ
ين»".
َوأ َّ
َما أََنا َفَل َس عت َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
المسيح هنا يتنبأ أنه عند موته لن يكون هناك وقت لتكفينه وما فعلته مريم هو كنبوءة (فمريم من شدة محبتها
شعرل ما سيحدث له ،وصدقت كالمه أنه سيصلب ويمول ويقوم فى اليوم الثالث كما كان يقول دائما)
وواجب تكفين لجسده ،وهو بهذا يرد على ما قاله يهوذا من أن هذا كان يجب أن يعطي للفقراء أن الفقراء معكم

كل حين وهناك من قلبه مملوء ش اًر ويتستر وراء أشياء حلوة .والمسيح بهذا يبرئ مريم من أنها أخطأل فعلها،
بل هي كرمت من له كل الكرامة وهو مستحق لها .بل أن ذكر التكفين كان فيه تقريع ليهوذا الخائن الذي يفكر

في خيانة سيده .فيهوذا طعن السيد ومريم تلقفت جسده عطرها .لقد بدأل مريم ما أرمله عد ذلك يوسف
ونيقوديموس .والحظ أنه في (مت )31:38يقول "أنا معكم كل األيام" وهنا يقول "أنا لست معكم في كل حين"
هو يقصد أنه سيتركهم الجسد إذ يمول ويقوم ويصعد للسماء .ولكن المعنى إنتهزوا أي فرصة موجودة،

فالفرصة قد ال تتكرر .والمحبة تعرف متى تقدم للمسيح ومتى تعطي الفقراء.
1
ْ ْ
َج ْل
اآليات (يوَ " -:)22-1:21ف َعلْ َم َج َم رع َكث رير م َن اَلَي عهوْد أََّن عه عهَن َ
س أل َ
اءوا َلَي َ
اتَ ،ف َج ع
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22
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة لَْي َقعتعلوا لْ َع َازَر أََيضا،
َي عسو َع َفَق َطَ ،ب َل لَْيَن ع
ام عه م َن األ ََم َواتَ .ف َت َشا َوَر عرَؤ َس ع
ظعروا أََيضا ل َع َازَر الذي أَ َق َ
ين ْم َن اَلَي عه ْ
َن َك ْث ْ
ود َكاعنوا ْب َسَب ْب ْه َي َذ َهعبو َن َوعي َؤ ْمعنو َن ْبَي عسو َع" .
22أل َّ
ير َ
بدأ الناس يتوافدون ،على المسيح سبب معجزة لعازر .ونرى هنا غباء هؤالء الرؤساء ،فهل قتل لعازر سيجعل

مرة لن يستطيع إقامته ثانية .ولنالحظ أن هياجهم كان أحد أسبا ه أن في
أقامه ّ
الناس تنسى المعجزة ،وهل من ُ
إقامة لعازر دليل على عدم صحة عقيدتهم أن الموتى ال يقومون .وبسبب آخر واضح هو إلتفاف الناس حول
المسيح وإنفضاضهم عن رؤساء الكهنة اليهود.

1
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ 2
امَأَر رة َم َع َها
ان َي عسو عع في َبَيت َعَنَيا في َبَيت ْس َم َع َ
يما َك َ
ان األََبَر ْ َ ،تَقَّد َم َت إَلَيه َ
اآليات(متَ "-:)21-2:12وف َ
2
ْ ْ
ْ
ْْ
َقارورعة ْطيب َك ْث ْ َّ
ين«:لْ َما َذا ه َذا
ئَ .فَل َّما َأرَى َتالَ ْمي عذ ع ذلْ َك ا َغ َتا ع
ظوا َقائل َ
ير الث َم ْنَ ،ف َس َكَب َت عه َعَلى َ َأرسه َو عه َو عم َّتك ر
ع َ
22
1
ْ
ْ
ير ويع َ ْ ْ
ْ
ْ
ال َل عه َم«:لْما َذا عت َزْع عجو َن
َن عيَب َ
ان عي َم ْك عن أ َ
اإل َتالَ ع
ف؟ أل ََّن عه َك َ
يب ْب َكث ٍ َ ع َ
اع ه َذا الط ع
طى لَل عفَقَراء»َ .ف َعل َم َي عسو عع َوَق َ
َ
ين.
اَل َمَ أَر َة؟ َفْإَّن َها َق َد َع ْمَل َت ْبي َع َمال َح َسنا! 22أل َّ
ينَ ،وأ َّ
َما أََنا َفَل َس عت َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
اء َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
َن اَل عفَقَر َ
21
ْ
ْ
ذلك ألَج ْل َت َك ْف ْ
ْ
ول َل عك َمَ :حَي عث َما عي َكَرَز ْبه َذا
يني21 .اََل َح َّ
يب َعَلى َج َسدي ْإَّن َما َف َعَل َت َ َ
َفْإَّن َها ْإ َذ َس َكَب َت ه َذا الط َ
ق أَ عق ع
يل ْفي عك ْل اَلعاَلمْ ،ي َخبر أَيضا ْبما َفعَل َته ْ
اإل َن ْج ْ
ْ
ار َل َها»" .
هذ ْ َت َذ َك ا
َ َ ع
َ ع ََ َ

آية (متَ 2" -:)2 :12فَل َّما أرَى َتالَ ْمي عذ ذلْ َك ا َغ َتا ع ْ ْ
ين«:لْما َذا ه َذا ْ
ف؟"
اإل َتالَ ع
ع
َ
ظوا َقائل َ َ
أما مريم في محبتها
إغتاظوا= لم يكن للتالميذ هذا الحب الذي لمريم العظيمة في حبها .فحسبوا ما فعلته إتالفاًّ ،
للمسيح حسبت أن ال شئ له قيمة أمام حب المسيح لها ،وأنها في مقابل حبه تبذل كل غالي ونفيس ،وأن حبه
أهم من العطاء للفقراء ،وكما رأينا فإن يهوذا هو الذي بدأ هذا التذمر .والحظ أن من يريد أن يبرر نقص محبته

للمسيح يقدم أعذا اًر منطقية مثل الفقراء وغيره .والحظ رقة المسيح في أنه لم يكشف نية يهوذا أمام الجمع.

هذ ْ
يل ْفي عك ْل اَلعاَلمْ ،ي َخبر أَيضا ْبما َفعَل َته ْ
اإل َن ْج ْ
ول َل عك َمَ :حَي عثما عي َكَرَز ْبه َذا ْ
آية (مت21" -:)21 :12اََل َح َّ
َ َ ع
ع ََ َ
َ
ق أَ عق ع
َ
ار َل َها»".
َت َذ َك ا

لقد إستحسن الرب صنيع هذه الم أرة وسمح بتخليد هذا العمل تذكا اًر إليمانها وحبها ،تذكار يخبر ه في كل العالم
الذي ينتشر فيه اإلنجيل .وهذه نبوة من الرب يسوع إنتشار اإلنجيل في العالم كله .وما الذي أراد الرب يسوع

نشره في العالم بهذه القصة؟ هذه هي قصة الكنيسة التي رأل عريسها يبذل حياته عنها على الصليب وينابيع

حبه تتفجر خالل الجنب المطعون ،تتقدم هذه الكنيسة في شخص مريم كقارورة طيب تكسره إرادتها لتفجر رائحة
حبها خالل الطيب ،وهكذا فعل الشهداء والمتوحدين والرهبان الذي تركوا العالم ،بل كل نفس رفضت لذة خطايا

العالم .وهكذا يمتزج الحب الحب  ،واأللم األلم  ،والصليب الصليب  ،والجنب المطعون القارورة المنكسرة
والمسكوبة على الجسد المقدس .والك ارزة التي يصدقها الناس هي ك ارزة شخص بذل نفسه حباً في ،وألجل من

آمن أنه بذل حياته ألجله على الصليب .فالك ارزة ليست كالماً ولكنها محبة تبذل نفسها.
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اآليات(مر1 "-:)1-1:23وْفيما هو ْفي بي ْت عَنيا ْفي بي ْت ْسمعان األَبر ْ  ،وهو م َّت ْكئ ،ج ْ
امَأَر رة َم َع َها
ََ
ََ َ َ
َ َ َ ََ
َ َ عَ
اءت َ
َ عَ ع ر َ َ
3
ْ
ْ
ْ
ص َك ْث ْ َّ
ورعة ْط ْ
ين ْفي
ين َخالْ ٍ
يب َن ْارْد ٍ
ان َق َورم عم َغ َتاظ َ
ورَة َو َس َكَب َت عه َعَلى َ َأر ْسهَ .وَك َ
ير الث َم ْنَ .ف َك َسَرت اَلَق عار َ
َق عار َ
3
أََن عف ْس ْهمَ ،فَقاعلوا«:لْما َذا َكان َتَلف ْ
الط ْ
طى
اع ه َذا ْبأَ َك َثَر ْم َن َثالَ ْث ْمَئ ْة ْديَن ٍار َوعي َع َ
َن عيَب َ
ان عي َم ْك عن أ َ
َ ع
يب ه َذا؟ أل ََّن عه َك َ
َ
َ
1
2
ْ
ْ
َن
وها! لْ َما َذا عت َزْع عجوَن َها؟ َق َد َعمَل َت ْبي َع َمال َح َسنا! .أل َّ
لَْل عفَقَر ْاء»َ .وَكاعنوا عي َؤنعبوَن َها .أ َّ
ال«:ا َتعرعك َ
َما َي عسو عع َفَق َ
ْ
ينَ 2 .ع ْمَل َت
َن َت َع َمعلوا ْب ْه َم َخَيراَ .وأ َّ
َما أََنا َفَل َس عت َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
اء َم َع عك َم ْفي عك ْل ْح ٍ
ينَ ،و َم َتى أََرَد عت َم َت َقدعرو َن أ َ
اَل عفَقَر َ
ما ْعَندهاَ .ق َد سبَق َت ودهَن َت ْب ْ
اإل َن ْج ْ
الط ْ
ول َل عك َمَ :حَي عثما عي َكَرَز ْبه َذا ْ
يب َج َس ْدي ْل َّلت َك ْف ْ
يل ْفي عك ْل
ين1 .اََل َح َّ
ََ َ
ََ
ََ
ق أَ عق ع
َ
َ
اَلعاَلمْ ،ي َخبر أَيضا ْبما َفعَل َته ْ
ار َل َها»".
هذ ْ َ ،ت َذ َك ا
َ َ ع
َ ع ََ َ
ْ 1
يما عه َو ْفي َبَي ْت َعَنَيا ْفي
آية (مرَ " -:)1:23وف َ
ْ
ص َك ْث ْ َّ
ْط ْ
ورَة
ين َخالْ ٍ
يب َن ْارْد ٍ
ير الث َم ْنَ .ف َك َسَرت اَلَق عار َ

بي ْت ْسمعان األَبر ْ  ،وهو م َّت ْكئ ،ج ْ
ورعة
ََ
امَأَر رة َم َع َها َق عار َ
َ َ َ ََ
اءت َ
َ عَ ع ر َ َ
َو َس َكَب َت عه َعَلى َ َأر ْس ْه" .

فكسرت= رل من يقبل كسر جسده ويقدمه ذبيحة حية يكون له رائحة الطيب .فقارورة الطيب تشير للحياة التي

طا لما كانت مغلقة فال فائدة منها ،وعندما تنفتح الحب للمسيح ،بل عندما يهلكها اإلنسان ويحطمها ألجل الرب

تفوح منها رائحة مباركة أبدية (الشهداء والرهبان مثال) .متكئ= هذه عادة رومانية وتعني اإلستناد على المائدة.

فكانوا يجلسون على األرض ويتكئون بيدهم اليسرى على المائدة ويسندون رأسهم على يدهم اليسرى ويأرلون اليد

اليمنى .فيما هو في بيت عنيا= بيت عنيا تعني بيت العناء واأللم .فالمسيح أتى إلى بيت عنيا إستعداداً ألسبوع
آالمه وللصليب ولكنه اان في بيت أحبائه يفرح حبهم له ونحن اان في العالم في بيت األلم ولكنه مازال

وسطنا يفرحنا ويعزينا بوجوده معنا .جاءت امرأة= نالحظ أن متى ومرقس لم يذك ار إسمها .ولكن يوحنا ذكره
وحده .كما نالحظ أن متى ومرقس لم يوردا القصة في مكانها الزمني ،بل في سياق قصة ااالم وبدء المشاورال

لقتل المسيح .فهما أرادا أن يظه ار التضاد بين موقف الخيانة لليهود وموقف الحب من مريم (. )CONTRAST

ومتى ومرقس لم يذك ار إسمها ألنهم خافوا أن يقتلها اليهود وألنهم أرادوا أن يجعلوها كرمز لكل نفس أحبت المسيح

وعلى إستعداد أن تكسر نفسها وحياتها (3رو( + )11 ،11::رو )29-26:8ألجل المسيح الذي أحبها .صارل

مريم تشير لكل نفس صادقة في لقائها مع السيد ،صادقة في حبها وفي إحتمالها لآلالم ألجله ،تشير لكل نفس
بل وللكنيسة كلها التي تقدم حياتها مبذولة كقارورة منكسرة لتعلن رائحة محبتها .والحظنا أن يوحنا قال أن الطيب
ُس ِك َب على قدميه أما متى ومرقس فقاال أنه ُس ِك َب على رأسه .وفي هذا إشارة لطيفة هي أن الحب يمكن أن يقدم
للمسيح نفسه (في جلسة هادئة في الصالة ..وهذا تمثله مريم =..سكب الطيب على رأسه) ويمكن أن نقدم الحب
ألوالد المسيح ..وهذا تمثله مرثا الخادمة =..سكب الطيب على القدمين) .فالمسيح رأس الكنيسة والكنيسة تحت

قدميه.

آية (مر2" -:)2:23ع ْمَل َت ما ْعَندهاَ .ق َد سبَق َت ودهَن َت ْب ْ
الط ْ
يب َج َس ْدي لْ َّلت َك ْف ْ
ين" .
َ َ ََ َ
َ ََ
َ
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للتكفين= ران سكب الطيب نبوة عن أالمه فالمريمال لم يقدرن على تكفين الجسد الطاهر مساء الجمعة مماّ
دفعهن للذهاب األطياب فجر األحد .المحبة التي في قلب مريم جعلتها تشعر ما سيحدث ليسوع بينما أن

التالميذ لم يصدقوا حتى اللحظة األخيرة أن يسوع سيسلم للمول مع أنه قال هذا كثي اًر لهم.

يل ْفي عك ْل اَلعاَلمْ ،ي َخبر أَيضا ْبما َفعَل َته ْ
اإل َن ْج ْ
ول َل عك َمَ :حَيثعما عي َكَرَز ْبه َذا ْ
هذ ْ ،
آية (مر1" -:)1:23اََل َح َّ
َ َ ع
ع ََ َ
َ
ق أَ عق ع
َ
ار َل َها»".
َت َذ َك ا
يخبر أيضا بما فعلته هذ تذكا ار لها= والكنيسة تتبع نفس ما قاله المسيح وهي تذكر لنا قصص محبة الشهداء
والقديسين في السنكسار يومياً .وفي المجمع في القداس الذي نبدأه هكذا "ألن هذا يا رب هو أمر إبنك الوحيد أن
نشترك في تذكار قديسيك ..وبهذا فالكنيسة تنفذ ما قاله المسيح هنا في أن تذكر من تشا ه مع المسيح ،فالمسيح

سكب نفسه على الصليب ،والشهداء سكبوا أنفسهم حباً في المسيح كما سكبت هذه المرأة طيبها وكسرل زجاجتها

رم اًز لمول أجسادهم .والحظ رقة المسيح في قوله لماذا تزعجونها (آية )5فالمسيح يهتم مشاعر أوالده ويطيب

خاطرهم .تذكا ار لها= فما فعلته هذه المرأة هو من صميم اإلنجيل أي أن يبذل اإلنسان نفسه محبة في المسيح.
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يوم األحد – أحد الشعانين

عودة للجدول

يوم األحد  .أحد الشعانين
دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة
رللان الهللدف مللن تجسللد السلليد المسلليح وفدائلله هللو أن تكللون لنللا حيللاة أبديللة وهللذا مللا تللم قيامللة السلليد المسلليح مللن
األموال لنقوم نحن فيه.

والطريللق لللذلك يللتم عبللر مللول اإلنسللان العتيللق الللذي فينللا وقيامللة إنسللان جديللد فللي المسلليح وهللذا يبللدأ المعموديللة،

ونكمل حياة التوبة التي هي قيامة أولى .وهذه لو تمت تكون لنا قيامة ثانية في مجئ السيد المسيح الثاني.

ولنرى الخط العام لألناجيل األربعة وكيف شرحت هلذا ،وللنعلم أن اإلنجيليلين ليسلوا ملؤرخين لكلنهم يقلدمون شلارة
كل طريقته.
الخالص ،والطريق للخالصٌ ،
في" (غل)31:3
 ونرى أن الطريق للقيامة كان الصلب "مع المسيح صلبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا َّ
 ونرى أن المسيح أتى ليطهرنا (تطهير الهيكل = تطهير القلب).
في هو التشبه المسيح في تواضعه .فاهلل يسلكن عنلد المنسلحق والمتواضلع
 والطريق لسكنى حياة المسيح َّ
القلللب (إش .)16:67وهللذا معنللى نللزول زكللا عللن الشللجرة ليللدخل المسلليح بيتلله .والتواضللع عكللس طلللب أم
إبنللى زبللدي .وطلللب أم إبنللى زبللدي سللبق تفتلليح أعللين العميللان .ومللن إنفتحللت عينللاه لللن يطلللب عظمللة
أرضية ،بل يقبل ملك المسيح على قلبه فرح.

 دخول المسيح أورشليم كملك هو دخول المسليح كمللك لقلبلي ليمللك عليله ،وهلذا معنلى "ملن يحبنلي يحفلظ
وصاياي" (يو. )32 ،31:1:
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إنجيل متي

إنجيل مرقس

إنجيل لوقا

أم إبني زبدى تطلب عظمة أرضية إلبنيها

المسيح يفتح أعين عميان

نزول زكا ليدخل المسيح

بيتة

مثل األمناء = المسيح ملك يأتي ليدين

المسيح يدخل أوشليم وديعاع متواضعاع راكباع علي جحش بدون عظمة أرضية  ،ومن إنفتحت عينا وعرف

المسيح فرح به وسبحه

تطهير الهيكل

المسيح كديان يلعن شجرة التين

الصلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه

ملحوظة :أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر الجحش الذي دخل المسيح أورشليم رارباً إياه ،بينما إنجيل متى يذكر

أتان وجحش .وأناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر فتح أعين أعمى ،ولكن متى يذكر فتح أعين أعميين .والسبب أن

مرقس ولوقا ويوحنا يكتبون لألمم (رمزهم جحش لم يركبه أحد من قبل .واألمم لم يملك هللا عليهم من قبل).
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ولكن متى يكتب لليهود (الذين رمزهم الحمار وهذا قد ركبه الناس رم اًز لملك هللا عليهم منذ زمن) والمسيح أتى

للكل يهوداً وأمم ،وكالهما كان أعمى فتح المسيح صرهم.

إنجيل يوحنا

= ( يو )1فعرف المسيح وآمن به

فتح أعين أعمي

بينما سبق هذا في يوحنا ( )2,1عناد اليهود
وعدم قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مغلقة.

من هو المسيح؟ من إنفتحت عينا سيعرف



المسيح؟



المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه

سيموت ويقوم

إبن هللا = " أنا واآلب واحد " ( يو)12:22

الذى تجسد ليكون الراعي الصالح الذى يبذل

نفسه عن الخراف ( يو)22:22

" لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاع

( يو)23:22

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكر كل األنجيلين أيضاع

قبل تفتيح أعين العمي ( مت )21 -21 :12مر

 ( + )13 – 11 :22لو)13 – 12 :22

المسيح يقيم لعازر

فلهذا هو تجسد ،ليعطينا حياة حتي لو متنا

بالجسد

دخول المسيح إلي أورشليم

ومن إنفتحت عينيه وعرف ما عمله المسيح له يملْكه

الصلب والقيامة

ومن ملك المسيح علي قلبه تكون له قيامة أولي وثانية

علي قلبه.
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قراءات الكنيسة لها نفس منهج اإلنجيل
(قطمارس الصوم الكبير)
-1

أحد الرفاع :الصوم والصالة والصدقة :هذا طريق السماء (فالقيامة هي هدف هذا األسبوع :فالصوم

صلب عن العالم ،والصالة هي صلة مع هللا والصدقة هي فعل الخير للمحتاج ،فالمحتاج هو أخ للرب ،وبها
نتقابل مع الرب فنحيا في السماء.

-3

األحد األول :الكنز :من يفعل ما سبق لن يخسر بل يصنع له كن اًز في السماء.

-:

األحد الثال  :اإلبن الضال :هو دعوة لكل إنسان مهما كانت حالته ليأتي التوبة وهللا مستعد لقبوله.

-2

األحد الثاني :التجربة :البد وأن نتعرض للتجارب ،ولكنها طريق لسمتالء من الروح والنمو (لو)1:::

-6

األحد الرابع :السامرية :المسيح أتى ببشارة الخالص لكل العالم ،لليهود والسامريين واألمم .ومن يقبل

يجد الماء الحي والشفاء.

-5

األحد الخامس :المخلع :يسأله الرب هل تريد أن تبرأ؟ فالتوبة هي عمل مشترك بين هللا وبيني ،هللا

يدعو وأنا حر إن كنت أستجيب أو ال أستجيب "توبني فأتوب ألنك أنت الرب إلهي" (إر .)18:21ونالحظ في
قراءال األسبوع أنها تشير لما يحصل عليه التائب من شبع فالمسيح خبز الحياة ،وأن يحيا في النور ،وهذا لن

يحصل عليه راف

التوبة  ،بل يحيا في جوع وفي ظلمة .والحظ قول السيد المسيح للفريسيين في قراءال يوم

السبت من هذا األسبوع "رم مرة أردل ولكنكم لم تريدوا ها بيتكم يترك لكم خ ار اً" (مت )27:32ومازال المسيح
يسأل أنا أريد فهل تريد أن تبرأ.

-7

األحد السادس :المولود أعمى :المسيح يفتح عينيه غسله في الماء إشارة للمعمودية التي تعطي

إستنارة ،فيعرف المسيح ويؤمن ه ،وهذا هو "أحد التناصير" والحظ أن األسابيع الماضية كان موضوعها هو
التوبة ،فمن يقدم توبة تنفتح عيناه ويعرف المسيح .ويقبله ملكاً على قلبه.
األحد السابع :أحد الشعانين :المسيح يدخل لقلبي كملك يملك عليه ،وأطيعه في محبة فيطهر قلبي كما
-8
طهر الهيكل .ومن ال يقبل ُيدان (شجرة التين).
أحد القيامة :من قبل المسيح ملكاً وتطهر قلبه وصارل له قيامة أولى ،ستكون له قيامة ثانية جسد ممجد.

المركبة الكاروبيمية

الجالس فوق الشاروبيم

راكبا على جحش بمجد عظيم

اليوم ظهر في أورشليم

وحوله طقوس ني أنجيلوس

لنرى مصادر هذا اللحن الشعانينى

 .1ركب على كروب وطار (مز)11 :18
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 .3هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع ورارب
على  ..جحش ( ..زك)9 :9

ركب على كروب = الجالس فوق الشاروبيم = المسيح يجد راحته فيهم ألنهم يعرفونه
وهذا معنى أنهم مملوئين أعيناً ( ..حز ( + )13 :11رؤ  .)5 ::ولذلك يسبحونه قائلين "قدوس قدوس

قدوس" (رؤ.)8 ::

وطار = نرى في اإلصحاح األول من نبوة حزقيال منظر المركبة الكاروبيمية التي يركبها هللا ويطير بها

للسماء ،وقطعا فاهلل ال يحتاج لمركبة من المالئكة لتحمله إلى السماء ،فهو سارن في األعالي بل ال يحده مكان،

ولكن هذا التصوير يشير إلى أن من يرتاح هللا فيه ،فاهلل هو الذي يحمله إلى أعلى السموال.

واليوم عيد دخول المسيح إلى أورشليم ،وأورشليم تشير لقلبي أنا ،فكيف يدخل المسيح إلى قلوبنا؟

أن يرتاح المسيح فينا كما يرتاح في الشاروبيم = بأن نعرفه  ..كيف؟
هذا عن طريق األربعة األناجيل ولذلك فرموزها هي وجوه الكاروبيم (رؤ.)7 ::
 اإلنسان= متى أرثر من تكلم عن المسيح ابن اإلنسان.
 األسد = مرقس قدم المسيح كملك قوى.

 الثور = لوقا قدم المسيح ذبيحة ليقبل هللا الجميع.
 النسر = يوحنا قدم المسيح ابن هللا السماوي.

لكن بدون عمل المسيح فال قبول لنا  ..ومرة ثانية نتقابل مع وجوه الكاروبيم.
 اإلنسان = التجسد

 الثور= ذبيحة الصليب
 األسد = القيامة

 النسر= الصعود .

واان ما هو دورنا عد ما تمم المسيح عمله؟  ...تقديس (تكريس وتخصيص) كل طاقاتنا للمسيح.
 اإلنسان = الطاقة العقلية
 األسد = القوة العضلية

 الثور = الطاقة الشهوانية التي كانت طاقة حب هلل.

 النسر = الطاقة الروحية وهذه تعنى ممارسة التسابيح والصلوال مع األصوام...

أن نتواضع متخذين المسيح نموذج لنا ،فيسكن هللا عندنا "فهو يسكن عند المنسحقين( "..اش.)16 :67

بل قل أن التواضع ال معنى له النسبة لسنسان ،هذا ممكن فقط للمسيح السماوي العالي الذي نزل ،أما نحن
أصال فمن أسفل .التواضع لنا حقيقة هو أن ندرك حقيقتنا  ،وإننا ال شيء ،قيمتنا هي المسيح.
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وأيضا أن نعطى قيادة حياتنا للمسيح ،كما قاد المسيح هذا الجحش اليوم ودخل ه إلى أورشليم أو قل نكون

رالفرس األبي

الذي يركبه الفارس (المسيح) الذي خرج غالباً ولكي يغلب (رؤ.)3 :5

والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا =  )1أن نعرفه

 )3التواضع واالنسحاق

 )2أن نعطى المسيح قيادة حياتنا وهذه تأتى أن نسلم تماما كل أمور حياتنا له بدون أي تذمر ونطيع كل

وصاياه.

ومن يقبل ويفعل:
 ) 1يصير مركبة مثل المركبة الكاروبيمية أي يحمله المسيح السارن فيه فيحيا في السماويال هنا ،ويدخل
أورشليم السماوية في األبدية.

 )3الذي يسكن المسيح عنده تصير له إمكانيال ال نهائية عبر عنها بولس الرسول قوله "أستطيع كل شيء في

المسيح الذي يقويني" (فى )12 ::ونعود لوجوه الكاروبيم:
 اإلنسان = الحكمة

 األسد = األقوى جسديا

 الثور = شهوة الحب كلها هلل.

 النسر = هذا يحلق روحيا في السماويال وله قوة إ صار عجيبة (اإلفراز).

 )2بل تكون لسنسان شفاعة في الخليقة ،ألم يقل هللا عن األنبا بوال "أن نهر النيل يفي

الثعبان من وجوده مع األنبا برسوم العريان.

سببه" .وتغير طبع

وقيل أن هذا كان عمل الكاروبيم:

فمن له وجه اإلنسان يشفع في البشر.

والذي له وجه الثور يشفع في حيوانال الحقل.

والذى له وجه األسد يشفع في حيوانال البرية.
والذى له وجه النسر يشفع في الطيور.

وال شفاعة في الزواحف فمنها الحية رمز إبليس ،وال شفاعة في األسماك فهي تحيا في البحر وهو رمز للعالم
شهواته ،ومن يحيا فيها فهو ميت.

دخل الرب يسوع أورشليم كملك حسب النبوال أنه يملك كإبن داود .وكانت مملكة داود رم از لمملكة المسيح.

ولكن كانت توقعال اليهود الجسديين أن يدخل المسيح أورشليم كملك أرضى منتصر ،لكن المسيح كان يؤسس
مملكة من نوع آخر .لذلك دخل "وديعا متواضعا راربا على جحش إبن أتان" (زك .)9 : 9وهذه ااية طبقها

الربيين إجماع على المسيا مع نبوة إشعياء "قولوا إلبنة صهيون ،ها مخلصك آل .ها أجرته معه وجزاؤه قدامه"

(إش .)17 : 53وكان دخول الرب إلى أورشليم يوم أحد فى ربيع سنة 39م ،وكان ذلك ظهرا .ولما وصل

موكب الرب إلى بيت فاجى أرسل تالميذه ليأتوا له ااتان والجحش من القرية .ولقد وافق صاحب األتان على
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ترك الجحش ألنه فهم أن الرب يريد دخول أورشليم بهذا الموكب ،عد أن إنتشرل أخبار عزمه على دخول

أورشليم .وهو وافق أن يشارك فى هذه المناسبة ،إذ فهم الغرض من وراء هذا الدخول المهيب .وسار الموكب

ااتى من بيت عنيا إلى أورشليم.

وإنتشر خبر دخول السيد إلى أورشليم فتجمع حجاج الجليل الذين يعرفونه ،ومعهم الذين سمعوا معجزة إقامة

لعازر وصار الموكب كبيرا .وإنضم عليه الموكب الذى أتى مع الرب يسوع من بيت عنيا .وكان الناس يتساءلون
عنه "من هذا" ،فيقول البع

هذا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل" .ويجيب شهود معجزة إقامة لعازر ما

حدث .وتزداد حماسة الجميع الذين فهموا أنه المسيا إبن داود فرتلوا المزمور " 118أوصنا يا إبن داود = يا رب
خلص" .وكانت هذه هى العادة  -أن يستقبل الموجودين أورشليم موارب الحجاج ااتين من الجليل بترتيل هذا

المزمور ،ويرد الحجاج مزمور (" )17 : 112أما رحمة الرب فإلى الدهر واألبد على خائفيه ،وعدله على بنى

البنين" .ولكن حماس الناس فى هذا اليوم كان أرثر كثي ار من إستقبال موارب الحجاج العادية ،فهم تصوروا أن
مملكة داود عائدة قريبا .وهذا ماجعل الفريسيين الكارهين للرب يسوع يستشيطون غيظا وحسدا ،ويقولون له "يا

معلم إنتهر تالميذك" فقال لهم الرب "إنه أن سكت هؤالء فالحجارة تصرخ" ،وهذه العبارة "الحجارة تصرخ" موجودة
فى تعاليم الربيين وكتا اتهم" .وفيما هو يقترب إلى المدينة نظر إليها ورأى ما سيحدث لها عد سنوال قليلة فبكى

عليها  -وكلمة كى هنا جاءل معنى تنهد صول مسموع ودموع غزيرة .أما كلمة كى أمام قبر لعازر فكانت
تعنى إنسابت دموعه.

ونالحظ أن الفريسيين والكهنة صمموا على قتل الرب يسوع ولكن عيدا عن حجاج الجليل ،أما يهود أورشليم فهم
رانوا قد لقنوهم كراهية الرب يسوع .وكانت غالبية الجموع الذين إستقبلوا الرب يسوع عند دخوله ألورشليم من

الجليليين .وكان الفريسيين والكهنة خائفين من القب

عليه وسط حجاج الجليل الموجودين فى العيد .أما غالبية

الموجودين أورشليم من اليهود فكانوا من الكارهين له سبب إشاعال الفريسيين الرديئة عنه ،وهؤالء هم الذين

صرخوا أمام بيالطس "أصلبه أصلبه  ..دمه علينا."..

وتوجه السيد إلى الهيكل الذى كان قد طهره فى بدء خدمته (وُذ ِر َر هذا فقط فى يو .)3وكان هذا مساء ،والخدمة
قد إنتهت وإنصرف الناس ورأى األوضاع السيئة التى رجع إليها الهيكل من سرقال وغش وتجارة مرفوضة .ثم

توجه ليبيت فى بيت عنيا.

دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم

مت + 22-2:12مر + 22-2:22لو + 32-11:21يو21-21:21
هلذا اليلوم كللان فلي خطلة هللا األزليللة  ،وهلو يللوم إعلالن ملكله ونللوع ملكله .فللدخل المسليح أورشلليم فللي موكلب ملللك

رمنتصر غالب في الحرب ،لكن بتواضع ومحبة وما حدث من إستقبال الناس له للم يكلن بترتيلب شلري إنملا هلو
بترتيب إلهي .وكملك دخل بيت أبيه أي الهيكل ليطهره.
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شرق
بيت عنيا
طريق مشترك إلى
أورشليم

جبل
الزيتون

الهيكل

وادي
قدرون

أورشليم

بيت فاجي
السفح الغربي
لجبل الزيتون

إرسال التلميذين
ليحضرا الجحش تم
من على الطريق
المشترك لبيت عنيا
وبيت فاجي

1ميل
2
ْ
عور َشلْيم َو َجاءوا ْإَلى َبَي ْت َف ْ
اجي ْعَن َد َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْنْ ،حيَن ْئ ٍذ أََر َس َل
ع
اآليات (متَ "-:)22-2:12وَل َّما َقعرعبوا م َن أ ع َ
َي عسو عع ْتَل ْمي َذَي ْن َ 1ق ْائال َل عهماْ«:ا َذ َهَبا ْإَلى اَلَقَرَي ْة َّال ْتي أَمام عكماَ ،فلَْل َوَق ْت َت ْج َد ْ
طة َو َج َحشا َم َع َها،
ان أ ََتانا َمَرعبو َ
َ َ َ
َ
3
1
ْ ْ
ْ
ان ه َذا عكُّل عه
َحرد َشَيئاَ ،فعقوالََّ :
َف ُّحالَ عه َما َوَأتَياني ْب ْه َماَ .وإ َ
الر ُّب عم َح َت ر
اج ْإَلَي ْه َماَ .فلَل َوَقت عيَرْسعل عه َما»َ .ف َك َ
ال َل عك َما أ َ
ْن َق َ
3
ْ
ْ
يك وْديعا ،ر ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
يل ْب َّ
ش َاب ْن
ان َو َج َح ٍ
اكبا َعَلى أ ََت ٍ
َ
الن ْب ْي اَلَقائ ْل « :عقوعلوا الَبَنة ص َهَي َو َن :عه َوَذا َمل عكك َيأَت َ
ل َك َي َيت َّم َما ق َ
ْ
ان»َ 2 .ف َذهب ْ
ان َواَل َج َح ْ
ان َوَف َعالَ َكما أَمَرعهما َي عسو ععَ 1 ،وأ ََتَيا ْباأل ََت ْ
التَل ْمي َذ ْ
س
أ ََت ٍ
شَ ،و َو َض َعا َعَلَي ْه َما ثَي َاب عه َما َف َجَل َ
ََ
َ َ َ
وها ْفي ال َّ
َعَلَي ْهما2 .واَل َجم عع األَ َك َثر َفر عشوا ْثيابهم ْفي َّ
ط ععوا أَ َغ َصانا ْم َن َّ
ط ْر ْ
الط ْر ْ
يق.
آخعرو َن َق َ
يقَ .و َ
الش َج ْر َوَفَر عش َ
ع َ
َ َعَ
َ َ َ
1
ْ
ْ
ْ
ْْ
اسمْ َّ ْ
عوصَّنا
ين َت ْب ععوا َكاعنوا َي َصَر عخو َن َقائل َ
ين َتَقَّد عموا َو َّالذ َ
َواَل عج عمو عع َّالذ َ
عوصَّنا َ
الب ْن َد عاوَد! عمَب َار رت اآلتي ْب َ
الرب! أ َ
ين«:أ َ
ْفي األَعالْي!»22 .وَل َّما د َخل أعور َشلْيم ارَتج ْ
َّت اَلم ْديَن عة عكُّل َها َق ْائَلة«:م َن ه َذا؟» َ 22فَقاَل ْت اَل عجمو عع«:ه َذا َي عسو عع َّ
الن ْب ُّي
َ
َ َ َ ع َ َ
ع
َ
َ
َّال ْذي ْم َن َن ْ
اصَرْة اَل َجلْ ْ
يل»" .

بيت عنيا وبيت فاجي هما من ضواحي أورشليم فهما تحسبان أنهما من أورشليم .فهناك طريق واحد منهما

إلى أورشليم .وبيت عنيا توجد على السفح الشرقي ،شمال جبل الزيتون ،وبيت فاجي على السفح الشرقي،

جنوب جبل الزيتون،

أما السفح الغربي لجبل الزيتون فيقع عليه ستان جثسيماني.ونالحظ أن قمة جبل الزيتون تحجب رؤيا أورشليم
ّ
عمن هو في بيت عنيا .وقد أتى المسيح إلى بيت عنيا لوليمة سمعان األبرص عشية يوم األحد.
ودخل المسيح فصحنا إلى أورشليم عشية يوم 11نيسان ،وهو اليوم الذي يحفظ فيه خروف الفصح حتى يقدم يوم

1:نيس للان .فالمس لليح دخ للل أورش للليم ف للي نف للس الي للوم ال للذي يخت للارون في لله خ للروف الفص للح .كان للت أورش للليم تك للتظ
الحجاج (أع )11-8:3ويقدرهم يوسيفوس حوالي 3711111حاج.
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ونالحظ أن األناجيل األربعة إهتمت بهذا األسبوع األخير ملن حيلاة السليد المسليح فملثالً إنجيلل متلى إشلتمل عللى
اإلصحاحال  38-31ليروي فيها ما حدث في هذا األسبوع ،أسبوع آالم السيد والذي ق َّلدم فيله السليد نفسله ليكلون
فصحنا ويعبر بنا من الظلمة إلى ملكوته األبدي.
2
ـاجي ْعَنـد جب ْـل َّ ْ ْ ْ
ْ
عور َشـلْيم َو َجـاءوا ْإَلـى َبَي ْـت َف ْ
ـل
َ ََ
الزَي عتـون ،حيَنئ ٍـذ أََر َس َ
ع
اآليات (متَ " -:)1-2:12وَل َّمـا َقعرعبـوا م َـن أ ع َ
يســوع ْتَل ْمي ـ َذي ْن َ 1قـ ْ
ـائال َل عهمــاْ«:ا َذ َهَبــا ْإَلــى اَلَقَرَيـ ْـة َّال ْتــي أَمام عكمــاَ ،فلَْل َوَقـ ْـت َت ْجـ َـد ْ
طــة َو َج َحشــا َم َع َهــا،
ان أ ََتانــا َمَرعبو َ
َع ع
َ
َ َ َ
َ
1
ْ
اج ْإَلَي ْه َماَ .فلَْل َوَق ْت عيَرْسعل عه َما»".
َحرد َشَيئاَ ،فعقوالََّ :
َف ُّحالَ عه َما َوَأتَياني ْب ْه َماَ .وإ َ
الر ُّب عم َح َت ر
ال َل عك َما أ َ
ْن َق َ
جاءوا إلى بيت فاجي= ومرقس يقول بيت فاجي وبيت عنيا ..وأنظر الرسم ،ومنه نفهم أن حدود بيت عنيا وبيت

أملا بيلت
فاجي مشتركة ولهما طريق واحد مشترك إلى أورشليم .وقلنا سا قاً أن بيت عنيا تعني بيت األلم والعناءّ .
فاجي فتعني بيت التين (ربما لكثرة أشجار التين فيها) .ولكن التينة تشير للكنيسة التلي يجتملع أفرادهلا فلي محبلة،
وهي في العالم في عناء (الحدود مشلتركة) لكلن المسليح فلي وسلطها .يفلرح الحلب اللذي فيهلا ويشلترك فلي أالمهلا

أما اقي اإلنجيليين (مرقس ولوقا ويوحنا)
ويرفعها عنها ويعزيها وهي على األرض .أتانا مربوطة وجحشا معها= ّ
فقد ذكروا الجحش فقط وقالوا لم يجلس عليه أحد قط .وقلال معظلم األ لاء أن األتلان المربوطلة تشلير لليهلود اللذين

رانوا َّ
مؤدبين الناموس مرتبطين ه ،خضعوا هلل منذ زمان .لكنهم في تمردهم وعصيانهم مثل الحمار الذي إنحلط

في سلوكه ومعرفته الروحية ،يحمل أحماالً ثقيلة من نتائج خطاياه الثقيلة ،والحمار حيوان دنلس حسلب الشلريعة.

أما الجحش فيمثل األمم الشلعب الجديلد اللذي
غباء ،هكذا كان البشر قبل المسيحّ .
وهو من أرثر حيوانال الحمل ً
لروض ال النلاموس وال َع ِلرف هللا ،عاشلوا متملردين أغبيلاء فلي وثنيلتهم،
لم يكن قد إستخدم للركوب من قبل ،ولم ي َّ
لللم يسللتخدمه هللا قبللل ذلللك ولللذلك فهللم بللال ملران سللابق وبللال خبلرال روحيللة( .مللز .)13::9أتــان= أنثللى الحمللار.

جحش= حمار صغير.

أما اقي اإلنجيليين فألنهم كتبوا لألمم أشاروا فقط للجحش.
ومتى وحده ألنه كتب لليهود أشار لألتان والجحشّ ،
ربما ركب المسيح على األتان فترة من الوقت ،وعلى الجحش فترة أخرى ليريح الجحش .لكن اإلنجيليين الثالثة
يشيروا لبدء دخول اإليمان لألمم.

يشير لنا نحن المؤمنين .فالمسيح يقودنا في

ونالحظ في (رؤ )3:5أن المسيح ظهر رارباً على فرس أبي
معركة ضد إبليس وخرج غالباً ولكي يغلب فينا .حينئذ أرسل يسوع تلميذين= رمز لمن أرسلهم المسيح من

تالميذه إلى اليهود واألمم .قوال الرب محتاج إليهما= هذه تشير ألن هللا يريد أن الجميع يخلصون (يهوداً وأمم).

والحظ أنه لم يقل ربك محتاج أو ربنا محتاج بل الرب محتاج فهو رب البشرية كلها ،وأتى من أجل كل البشرية.

وهو هنا يتطلع إلى البشرية ليس في تعال بل كمن هو محتاج إلى الجميع ،يطلب قلوبنا مسكناً له وحياتنا مركبة

سماوية تحمله .فحالهما= هذه هي فائدة الك ارزة التي قام بها التالميذ في العالم ،أن يؤمن العالم َفُي َّح ُل من
رباطال خطيته (يو )32 ،33:31التي كان يحملها كما يحمل الحمار األثقال على ظهره .الكنيسة تحل أوالدها
من رباطال الخطية ليملك عليها المسيح ويقودها لكن كفرس في معركة ضد الشيطان.
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مرة ،وال أي مدينة أخرى في موكب مهيب بهذه الصورة سوى هذه المرة
ونالحظ أن المسيح لم يدخل أورشليم وال ّ
إلعالن سروره الصليب ،وهو قبل هذا الموكب فهو حسبه موكبه كملك يملك الصليب .ويوحنا وحده الذي أشار
لهتاف الجماهير قولهم ملك إسرائيل .ونالحظ أن المسيح لم يدخل كالقادة العسكريين على حصان  ،فمملكته

ليست من هذا العالم ،ويرف

مظاهر العظمة العالمية والتفاخر العالمي .ويطلب فقط مكاناً في القلوب ،يحمل

له جميله أن تسكنه في قلبها (مز )23 ،33:72فيحولها
عنها خطاياها التي تئن من ثقلها (رالحمار) فترد ُ
لمركبة سماوية (مز )11:18إن قال لكما أحد شيئا= غالباً كان صاحب الحمار من تالميذ المسيح الذين آمنوا
ه س اًر.

3
3
ْ
ْ
ْ
ُّ ْ
يل ْب َّ
البَن ْة ْص َهَي َو َن :عه َوَذا َملْ عك ْك
اآليات (متَ " -:)3-3:12ف َك َ
الن ْب ْي اَلَقائ ْل « :عقوعلوا َ
ان ه َذا عكل عه ل َك َي َيت َّم َما ق َ
يك وْديعا ،ر ْ
ْ ْ
ان»".
ان َو َج َح ٍ
ش َاب ْن أ ََت ٍ
اكبا َعَلى أ ََت ٍ
َ
َيأَت َ

إبنة صهيون= أي سكان أورشليم (أش +11:53زك )9:9واإلقتباس تماماً من السبعينية .يأتيك وديعا= حتلى ال

يهللابوه بللل يحبللوه لللذلك دخللل رارب لاً أتللان ولللم يركللب حصللان فللي موكللب مهيللب كقائللد عسللكري .ولكنلله اان يركللب
حصللان ،فللرس أبللي

الللذي هللو أنللا وأنللت ليحللارب إبللليس ويغلللب .ومللن الللذي يغلللب إالّ الللذي دخللل المسلليح قلبلله

وملك عليه ،فدخول المسيح أورشليم يشير لدخوله قلوبنا.

ان َواَل َج َح ْ
ان َوَف َعالَ َكما أَمَرعهما َي عسو ععَ 1 ،وأ ََتَيا ْباأل ََت ْ
اآليات (متَ 2" -:)2-2:12ف َذ َه َب ال ْتَل ْمي َذ ْ
شَ ،و َو َض َعا َعَلَي ْه َما
َ َ َ
ْثيابهما َف َجَلس َعَلَي ْهما2 .واَل َجم عع األَ َك َثر َفر عشوا ْثيابهم ْفي َّ
ط ععوا أَ َغ َصانا ْم َن َّ
الط ْر ْ
وها
يقَ .وآ َخعرو َن َق َ
الش َج ْر َوَفَر عش َ
ع َ
َ
َ َعَ
َ َ َ
َ َعَ
ْفي َّ
الط ْر ْ
يق" .
فللرش الثيللاب هللي عللادة ش لرقية دليللل إحت لرام الملللوك عنللد دخللولهم للمللدن عالمللة الخضللوع وتسللليم القلللب .ونحللن
فلنطللرح أغلللى مالللدينا تحللت قدميلله .فمللا حللدث يعنللي أنهللم يقبلونلله ملك لاً عللليهم ،أو يملكونلله عللليهم .وإسللتخدامهم
ألغصللان األشللجار (غالب لاً شللجر الزيتللون) م لع سللعف النخيللل يشللير للنص لرة (نص لرة علللى الخطيللة) مللع السللالم.
فالنخل يشير سعفه للنصرة والغلبة (رؤ .)9:7واألغصان تشير للسلالم (حماملة نلوح علادل غصلن زيتلون) وهلذا

ما كان اليهود يفعلونه وهم يحتفلون عيد المظال ،عيد األفراح الحقيقية وهذا يدل على فرح الشعب المسيح اللذي

يللدخل أورشللليم .وكللل مللن يملللك المسلليح علللى قلبلله يغلللب ويفللرح .وفللرش األرض الخض لرة هللو رمللز للخيللر الللذي
يتوقعونه حين يملك المسيح.

1
ْ
ْ
ْْ
ـار رت
ين َت ْب ععـوا َكــاعنوا َي َصـَـر عخو َن َقــائل َ
ين َتَقـ َّـد عموا َو َّالــذ َ
آيــة (مــتَ " -:)1:12واَل عج عمــو عع َّالــذ َ
عوصـ َّـنا َ
البـ ْـن َد عاوَد! عمَبـ َ
ين«:أ َ
ْ
ْ
اسمْ َّ ْ
َعالْي!»" .
عوصَّنا في األ َ
اآلتي ْب َ
الرب! أ َ

إستعمل البشيرون عبارال مختلفة ولكن هذا يعني أن البع

كان يقول هذا والبع

ااخر كان يقول تلك .وكل

أملا تسلابيحهم فتركلزل فلي كلملة أوصـنا نطلق أ ارملي معنلاه خلصلنا
إنجيلي إنتقى مما قيل ما يتناسب ملع إنجيللهّ .

44

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (يوم األحد – أحد الشعانين)

فهي مأخوذة من هوشعنا معنى الخالص أي يا رب خلص (هو من يهوه) ،فالفرح كان المسيح المخلص وغالبلاً
هم فهموا الخالص أن المسيح سيملك عليهم أرضياً ويخلصهم من الرومان .وهذه التسبحة (أوصنا ).. ..ملأخوذة

من مزمور (.)118

الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا= طبعاً هذه تشير ألن ع

الجموع تقدموا الموكب وبع

الجموع ساروا

وراء الموكب .ولكنها تشير لمن آمن اهلل وعاشوا قبل مجيء المسيح من القديسين ،ولمن آمن المسيح عد

مجيئه .فالكل إستفاد الخالص الذي َّ
قدمه المسيح .الكل في موكب النصرة .لذلك فالمسيح نزل إلى الجحيم من
ِقَب ْل الصليب ليفتحه ويخرج القديسين الذين كانوا فيه ويأخذهم إلى الفردوس .فالمسيح هو مخلص كل العالم.
أوصنا إلبن داود= إشارة لناسول المسيح وتجسده .أوصنا في األعالي= فهو الذي أتى من السماء وسيذهب
للسماء ( ..يو .)12:2والحظ أن متى الذي يتكلم عن المسيح إبن داود يشير لهذا قوله أوصنا إلبن داود فهو
تجسد ليرفعنا فيه لألعالي= أوصنا في األعالي.

ــت اَلم ْديَنـــ عة عكُّلهـــا َق ْائَلـــة«:مـــن هـــ َذا؟» َ 22فَقاَلـ ْ
اآليـــات (مـــت22" -:)22-22:12وَل َّمـــا د َخـــل أعور َشـــلْيم ارَت َّجـ ْ
ــت
َ َ
َ َ
َ
َ َ ع
َ
َ
ْ
اَل عجمو عع«:ه َذا َي عسو عع َّ
الن ْب ُّي َّال ْذي ْم َن َناصَرْة اَل َجلْي ْل»".
ع
سكان المدينة لم يعرفوه .ولكن من سمع عنله وعملل معله معجلزال قلد عرفلوه .وهلؤالء كلان أغلبيلتهم ملن الجليليلين

الذين هم في وسط الجموع .وكل ملن دخلل المسليح قلبله يلرتج قلبله فيطلرد ملن داخلله كلل خطايلا تمنعله ملن الفلرح
المسيح المخلص ويبدأ في التعرف عليله .لقلد خطلط المسليح دخولله أورشلليم فلي هلذا الموكلب المهيلب لليعلن أنله

ملللك ولكللن علللى القلللوب وكجللزء مللن تللدبير صلللبه يللوم الفصللح (الجمعللة) .فهللو بهللذا أثللار اليهللود ضللده فهللو دخللل

رملك ظافر ،المسيا ااتي لخالص شعبه (فهو ملك صليبه).

2
ْ
عور َشلْيم ْإَلى َبَي ْت َف ْ
اجي َوَبَي ْت َعَنَياْ ،عَن َد َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْن ،أََر َس َل
اآليات (مرَ "-:)22-2:22وَل َّما َقعرعبوا م َن أ ع َ
ا َثَني ْن ْمن َتالَ ْم ْ
يذ ْ 1 ،وَقال َلهما«:ا َذ َهبا ْإَلى اَلَقري ْة َّال ْتي أَمام عكماَ ،فلَْلوَق ْت وأََن عتما َد ْ
اخالَ ْن ْإَلَي َها َت ْج َد ْ
ان َج َحشا
َ
َ
ََ
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ عَ
ْ ْْ 1
ْ
ْ
ْ
ْ
الن ْ
َحرد م َن َّ
الر ُّب
َحرد :ل َما َذا َت َف َعالَ ْن ه َذا؟ َفعقوالََّ :
اسَ .ف عحالَّ ع َوَأتَيا بهَ .وإ َ
ال َل عك َما أ َ
َمَرعبوطا َل َم َي َجل َس َعَلَيه أ َ
ْن َق َ
3
اب َخ ْارجا َعَلى َّ
ش مَرعبوطا ْعَن َد اَلَب ْ
م َح َت ر ْ ْ ْ ْ ْ ْ
الط ْر ْ
يقَ ،ف َحالَّ ع .
اج إَلَيهَ .فلَل َوَقت عيَرسعل عه إَلى عهَنا»َ .ف َم َضَيا َو َو َج َدا اَل َج َح َ َ
ع
2
3
ْ
ْ
وه َما.
اتَ «:ما َذا َت َف َعالَ ْنَ ،ت عحالَّ ْن اَل َج َح َ
ش؟» َفَقاالَ َل عه َم َك َما أ ََو َصى َي عسو ععَ .ف َتَرعك ع
ال َل عه َما َق َورم م َن اَلقَيامْ عهَن َ
َفَق َ
ش ْإَلى يسو َع ،وأََلَقيا َعَلَي ْه ْثيابهما َف َجَلس َعَلَي ْه2 .وَك ْثيرو َن َفر عشوا ْثيابهم ْفي َّ
َ 1فأ ََتَيا ْباَل َج َح ْ
يقَ .وآ َخعرو َن
الط ْر ْ
َ َ
َ
َ ع
َ
َ َعَ
َع
َ َعَ
ْ
الشج ْر وَفر عشوها ْفي الطَّ ْر ْ ْ 1
ْ
ْْ
عوصَّنا!
َق َ
ط ععوا أَ َغ َصانا م َن َّ َ َ َ َ
ين َت ْب ععوا َكاعنوا َي َصعر عخو َن َقائل َ
ين َتَقَّد عمواَ ،و َّالذ َ
يقَ .و َّالذ َ
ين«:أ َ
22
ْ
ْ
ْ
اسمْ َّ ْ
َع ْالي!»َ 22 .ف َد َخ َل َي عسو عع
اسمْ َّ
عوصَّنا في األ َ
الر ْب! عمَب َارَك رة َم َمَل َك عة أَْبيَنا َد عاوَد اآلتَي عة ْب َ
عمَب َار رت اآلتي ْب َ
الرب! أ َ
أ ْ
َم َسىَ ،خَر َج ْإَلى َبَي ْت َعَنَيا َم َع اال َثَني َع َشَر.
يم َواَل َهَي َك َلَ ،وَل َّما َن َ
ظَر َح َوَل عه ْإَلى عك ْل َش َي ٍء ْإ َذ َك َ
ع
ان اَل َوَق عت َق َد أ َ
عور َشل َ
َ
"
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1
المسيح على األرض و5
إنجيل مرقس كله  15إصحاح ،إستغرق 11إصحاحال منهم  2سنة من حياة 3
مما يشير ألن مركز الثقل في خدمة المسيح كانت آالمه وفداؤه للبشرية
إصحاحال ألسبوع ااالم (ّ .)15-11
أرثر مماّ هي تعاليمه لذلك تصلي الكنيسة " موتك يا رب نبشر" وكانت ك ارزة التالميذ محورها صلب المسيح
وموته وقيامته .ونالحظ أن زيارة المسيح ألورشليم هي إفتقاده األخير لهذه المدينة حتى تكون بال عذر.

3
اب َخ ْارجا َعَلى َّ
ش مَرعبوطا ْعَن َد اَلَب ْ
الط ْر ْ
يقَ ،ف َحالَّ ع " .
آية (مرَ " -:)3:22ف َم َضَيا َو َو َج َدا اَل َج َح َ َ
وجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق= هذا أحسن وصف لحال األمم .فهم مشبهون الجحشن

لم يتمرن ولم يخضع لناموس هللا وشريعته من قبل ،يعيشون في وثنيتهم وخطاياهم في غباوة كالجحش ،خطيتهم

أفقدتهم حكمتهم .مربوطين برباطال خطاياهم وشهواتهم .خارجاً عن رعوية هللا كاإلبن الضال الذي ترك بيت

أبيه فصار على الطريق بال حماية من أبيه ليس من يضمه وال من يهتم ه .ولكن المسيح إهتم بهذا اإلبن

الضال وأتى ليحله من رباطاته وأرسل تالميذه ليحلوه.
ْ ْ
اآليات (مرَ 1" -:)2-1:22فأ ََتَيا ْباَل َج َح ْ
س َعَلَي ْهَ 2 .وَك ْث عيرو َن َفَر عشوا
ش ْإَلى َي عسو َعَ ،وأََلَقَيا َعَلَيه ثَي َاب عه َما َف َجَل َ
وها ْفي َّ
ْثيابهم ْفي َّ
ط ععوا أَ َغ َصانا ْم َن َّ
الط ْر ْ
الط ْر ْ
يق" .
يقَ .وآ َخعرو َن َق َ
الش َج ْر َوَفَر عش َ
َ َعَ
إلقاء الثياب رمز للخضوع ،فهل نخضع أجسادنا للمسيح عوضاً عن الشهوال الدنسة .ونالحظ أن الشهداء فرشوا
أجسادهم خالل قبولهم سفك دمائهم من أجل اإليمان كطريق يسلك عليه الرب ليدخل قلوب الوثنيين .والنساك

فرشوا أجسادهم بنسكهم فصارل حياتهم طريقاً يسير عليه الرب لقلوب الناس .وهكذا كل خادم يخدم هللا ويتألم

منا أن يطرح عند قدمي المسيح إنسانه العتيق فيدخل المسيح لقلوبنا منتص اًر .ويعطي لنا
ويتعب .وعلى كل ّ
الرب مسكناً في السماء ،مسكن أبدي (3رو +1:6مز.)35-3::118
22
ْ
ْ
اسمْ َّ ْ
َعالْي!»" .
عوصَّنا في األ َ
آية (مر -:)22:22عمَب َارَك رة َم َمَل َك عة أَْبيَنا َد عاوَد اآلتَي عة ْب َ
الرب! أ َ
أوصنا في األعالي= هنا نرى موكب المسيا الموعود ،كلنا فيه وهو رأس هذا الجسد المنطلق للسماء .ومرقس

الذي يكتب للرومان أصحاب أربر مملكة في العالم ،يقول لهم أن المسيح أتى ليؤسس مملكة بإسم الرب فهي

ليست من إرادة إنسان كمملكة الرومان.
12
عور َشلْيمَ 11 .وْإ َذ َقعر َب ْم َن َبَي ْت َف ْ
ْ ْ
اجي َوَبَي ْت َعَنَيا،
اآليات (لوَ "-:)32-12:21وَل َّما َق َ
ال ه َذا َتَقَّد َم َصاعدا إَلى أ ع َ
يذ ْ ْ ْ 12
الزي عتو ْن ،أَرسل ا َثَني ْن ْمن َتالَ ْم ْ
ْ
ْ َّ ْ
ْ
ْ
ين
َ
ام عك َماَ ،و ْح َ
ََ َ َ
عَن َد اَل َجَب ْل َّالذي عي َد َعى َجَب َل َّ َ
َم َ
َقائال«:ا َذ َهَبا إَلى اَلَقَرَية التي أ َ
ْ 12
ْ
ْ
ْ
اس َق ُّ
الن ْ
َحرد ْم َن َّ
َت َد عخالَ ْن َها َت ْج َد ْ
َحرد :لْ َما َذا
طَ .ف ُّحالَ ع َوَأتَيا ْبهَ .وإ َ
ْن َسأََل عك َما أ َ
ان َج َحشا َمَرعبوطا َل َم َي َجل َس َعَلَيه أ َ
11
الر َّب محت ْ ْ
ْ 11
يما عه َما َي ُّحالَ ْن
َت ُّحالَ ْن ْه؟ َفعقوالَ َل عه َ
هك َذاْ :إ َّن َّ ع َ َ ر
اج إَلَيه»َ .ف َم َضى اَل عمَر َسالَ ْن َو َو َج َدا َك َما َق َ
ال َل عه َماَ .وف َ
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13
اج ْإَلَي ْه»َ 13 .وأ ََتَيا ْب ْه ْإَلى َي عسو َع،
ش؟» َفَقاالََّ «:
َص َح عاب عه«:لْ َما َذا َت ُّحالَ ْن اَل َج َح َ
اَل َج َح َ
الر ُّب عم َح َت ر
ال َل عه َما أ َ
ش َق َ
ْ
ش ،وأََرَكبا يسو َع12 .وْفيما عهو س ْائرر َفر عشوا ْثيابهم ْفي َّ
الط ْر ْ
يقَ 11 .وَل َّما َقعر َب ْعَن َد
َو َ
َ
َ َعَ
َ َ َ َ
طَر َحا ثَي َاب عه َما َعَلى اَل َج َح ْ َ َ َ ع
ْ
ور َّ ْ ْ
يع اَلعق َّو ْ
ْ
الزَي عتو ْنَ ،اب َت َدأَ عك ُّل عج َم عه ْ
عمَن َح َد ْر َجَب ْل َّ
ات َّال ْتي
يم ،ألَ َج ْل َج ْم ْ
هللا ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
التالَميذ َي َفَر عحو َن َوعي َسب عحو َن َ
11
ْ
ْ
الر ْب! سالَم ْفي َّ ْ
ْ
ْ ْ 12
ض
اسمْ َّ
َن َ
َعالْي!»َ .وأ َّ
َما َب َع ع
ظعرواَ ،قائل َ
الس َماء َو َم َجرد في األ َ
ين «:عمَب َار رت اَل َمل عك اآلتي ْب َ
َ ر
32
ْ
يسْي ْ
ْ
ول َل عك َمْ :إَّن عه ْإ َن َس َك َت
اَل َف ْر ْ َ
ين م َن اَل َج َم ْع َفَقاعلوا َل عهَ«:يا عم َعل عم ،اَن َت ْهَر َتالَمي َذ َت!»َ .فأ َ
َج َ
ال َل عه َم«:أَ عق ع
اب َوَق َ
هؤالَ ْء َفاَل ْح َج َارعة َت َصعر عِ!».
ع

ْ 32
ظَر ْإَلى اَل َم ْديَن ْة َوَب َكى َعَلَي َها َ 31ق ْائالْ«:إَّن ْك َل َو َعلْ َم ْت أََن ْت أََيضاَ ،ح َّتى ْفي َي َو ْم ْك ه َذاَ ،ما
يما عه َو َي َق َت ْر عب َن َ
َوف َ
عخ ْفي ع َن عيَني ْكَ 31 .فْإَّنه س َتأ َْتي أََّيام وي ْحي ع ْ
ْ
ْ ْْ
َع َد عاؤ ْت ْب ْم َتَر َسةٍَ ،وعي َح ْد عقو َن ْب ْك
ط ْبك أ َ
عه َو ل َسالَمك! َولك ْن َ
اآلن َق َد أ َ َ َ َ َ َ
ر َع
ع َ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ 33
ْ ْ
ْ
ان
َوعي َحاصعروَنك م َن عك ْل ْج َهةٍَ ،وَي َهد عموَنك َوَبنيك فيكَ ،والَ َي َتعرعكو َن فيك َح َج ار َعَلى َح َج ٍر ،أل ََّنك َل َم َت َع ْرْفي َزَم َ
ْ ْ ْ 33
ْ
ْ ْ ْ 32
وبْ :إ َّن َبَي ْتي َبَي عت
ا َفتَقادت»َ .وَل َّما َد َخ َل اَل َهَي َك َل َاب َت َدأَ عي َخ ْر عج َّالذ َ
يعو َن َوَي َش َتعرو َن فيه َقائال َل عه َمَ «:م َك عت ر
ين َكاعنوا َي ْب ع
31
َّ ْ
ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َواَل َك َتَب عة َم َع
ان عي َعل عم عك َّل َي َو ٍم في اَل َهَي َك ْلَ ،وَك َ
الصالَةَ .وأََن عت َم َج َعَل عت عموع َم َغ َارَة عل عصو ٍ !»َ .وَك َ
ان عرَؤ َس ع
َن َّ
عو عجوْ َّ
ان عم َت َعلْقا ْب ْه َي َس َم عع ْمَن عه".
َن عي َهلْ عكوع َ 32 ،وَل َم َي ْجعدوا َما َي َف َععلو َن ،أل َّ
الش َع ْب َي َطعلعبو َن أ َ
الش َع َب عكَّل عه َك َ
ْ ْ 12
ْ َّ ْ
ْ
ين َت َد عخالَ ْن َها َت ْج َد ْ
ان َج َحشا َمَرعبوطا َل َم َي َجلْ َس
ام عك َماَ ،و ْح َ
َم َ
آية (لوَ " -:)12:21قائال«:ا َذ َهَبا إَلى اَلَقَرَية التي أ َ
ْ
اس َق ُّ
الن ْ
َحرد ْم َن َّ
طَ .ف ُّحالَ ع َوَأ ْتَيا ْب ْه" .
َعَلَيه أ َ
المسيح أتى ليقوم هو كل العمل الفدائي ولكنه في محبته أراد أن يكون لكل واحد دور وخدمة .فالتلميذين يذهبان
ويحضران الجحش ،وصاحب الجحش يعطيه للسيد .ونالحظ أن من يرسله المسيح لخدمة فهو يهيئ له النجاح

فيها .ونالحظ هنا عدم إعتراض صاحب الجحش.

التالَ ْم ْ
يذ َي َفَر عحو َن
الزَي عتو ْنَ ،اب َت َدأَ عك ُّل عج َم عه ْ
ور َّ
اآليات (لوَ 11" -:)11-11:21وَل َّما َقعر َب ْعَن َد عمَن َح َد ْر َجَب ْل َّ
ْ
ويس ْبحو َن هللا ْبصو ٍت ع ْظيم ،ألَج ْل ج ْمي ْع اَلعق َّو ْ
ْ
ْ ْ 12
الر ْب! َسالَ رم
اسمْ َّ
ات َّال ْتي َن َ
ظعرواَ ،قائل َ
َ ََ َ ٍ َ َ
َع َ ع
ين «:عمَب َار رت اَل َمل عك اآلتي ْب َ
11
ْ
ْفي َّ ْ
ض اَل َف ْر ْ
ين ْم َن اَل َج َم ْع َفَقاعلوا َل عهَ«:يا عم َعلْ عم ،اَن َت ْهَر َتالَ ْمي َذ َت!»" .
َعالْي!»َ .وأ َّ
َما َب َع ع
يسْي َ
الس َماء َو َم َجرد في األ َ
ومجد في األعالي= قارن هذه التسبحة بتسبحة المالئكة يوم ميالد المسيح "المجد هلل في
سالم في السماء
ر

األعالي وعلى األرض السالم" فهما مشتركتان في المجد في األعالي ومفترقتان في السالم على األرض هذا ما
يقوله المالئكة .بينما يقول البشر سالم في السماء .فالمالئكة فرحت السالم الذي صنعه المسيح على األرض،

أما البشر فيفرحون السالم الذي على األرض ويتطلعون فرح للسالم الذي سيحصلون عليه في األعالي ،فرحين
ّ
بهذا السالم المعد لهم في السماء .وهكذا نتبادل شركتنا مع السمائيين .بينما نالحظ أن أعداء ملكول هللا ال
يفرحهم التسبيح ولهذا طلب الفريسيين من المسيح أن يسكتهم .ولنالحظ أن المسيح إذ يقترب من قلوبنا

(أورشليمنا الداخلية) فيتحول كل كياننا الداخلي إلى قيثارة يعزف عليها الروح القدس تسابيح فرحة .هذه التسابيح
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الفرحة هي مناسبة نزع العداء بين السماء واألرض الذي أتى المسيح ليصنعه صليبه ،فصار سالم في السماء

أما المجد الذي في األعالي فيعني إنفتاح السماء
مع األرض إذ لم يعد هللا عدواً لنا  ،وال السمائيين أيضاًّ .
أمجادها على اإلنسان ليتمجد في األعالي .حقاً كان الروح القدس ينطق على أفواه هؤالء بهذه النبوال
والتسابيح .القوات التي نظروا= المعجزال التي صنعها السيد المسيح خصوصاً إقامة لعازر.
ولوقا الذي يتكلم عن المسيح شفيعنا الذي صالحنا مع هللا إختار القول سالم في السماء ومجد في األعالي

فالمسيح شفاعته حملنا للسماء ليكون لنا سالم مع السماء ،ومجد في األعالي.

32
هؤالَ ْء َفاَل ْح َج َارعة َت َصعر عِ!»" .
ول َل عك َمْ :إَّن عه ْإ َن َس َك َت ع
آية (لوَ " -:)32:21فأ َ
َج َ
ال َل عه َم«:أَ عق ع
اب َوَق َ
من عبد األوثان من األمم صارل قلوبهم حجرية كأوثانهم ،حتى هؤالء آمنوا المسيح وسبحوه .بل يوم الصليب

تحركت الحجارة وتزلزلت األرض فعالً.
ظـر ْإَلـى اَلم ْديَن ْـة وب َكـى عَليهـا َ 31ق ْ
ْ 32
ـائالْ«:إَّن ْـك َل َـو َعلْ َم ْـت أََن ْـت
َ ََ
ََ
يما عه َـو َي َق َت ْـر عب َن َ َ
َ
اآليات (لوَ " -:)33-32:21وف َ
ْ 31
ْ
أَيضا ،ح َّتى ْفي يو ْم ْك ه َذا ،ما هو لْسـالَ ْم ْك! و ْ
ط ْب ْـك
لك ْـن اآلن قـد أعخ ْف
ـام َوعي ْحـي ع
ـي َع َـن َعَيَنَيـكَ .فْإَّن ع
َ
َ
ََ
َ
ـه َس َـتأَتي أََّي ر
َ عَ َ
َ ََ َ َ
33
ْ
يك ،والَ ي َترعكو َن ْف ْ
يك ْف ْ
اصروَن ْك ْم َن عك ْل ْجهةٍ ،ويه ْدموَن ْك وب ْن ْ
ْ
ْ
ْ ْ
يك َح َج ار َعَلـى
أَ
ََ
َ
َ َع
َع َد عاؤت ْبم َتَر َسةٍَ ،وعي َحد عقو َن ْبك َوعي َح ع
ََ َ ع
ْ
ان ا َف ْتَق ْاد ْت»".
َح َج ٍر ،أل ََّنك َل َم َت َع ْرْفي َزَم َ
لقد خربت أورشليم سنة 71م فعالً سبب شرورها .ونحن سنهلك كهؤالء أيضاً مثلها إن لم نسلتجب لصلول اللروح
عملا حلدث للبشلر
القدس ونتوب فنفرح ونسبح كهؤالء وكان كاء المسيح كملا كلى عللى قبلر لعلازر إعالنلاً لحزنله ّ
مللن مللول وفسللاد "فللي كللل ضلليقهم تضللايق" (إش )9 : 52والمسلليح هنللا يشللير إلللى مللا تللم بواسللطة الرومللان قيللادة
تلليطس وتللدميره ألورشللليم .ويهــدمونك وبنيــك فيــك= قيللل أن المجتمعللين فللي أورشللليم يللوم أهلكهللا تلليطس ح لوالي

3مليللون سللبب عيللد الفصللح فللي تلللك السللنة .أحللرق مللنهم تلليطس حلوالي 131111علللى صلللبان وقتللل 1,3مليللون
وباع آالف كعبيد والبلاقون ملاتوا فلي مجاعلة رهيبلة حتلى أن األمهلال أرللن أبنلاءهن .فملن يلرف
ومن يقبله يفرح ويسبح .راجع (مت +28 ،27:32أش )7:1هذه أجرة العصيان.

المسليح يخلرب

حتى في يومك هذا= لو كنت يا أورشليم قد قبلتيني كمخلص ما كان سيحدث لك ما سيحدث .ما هو لسالمك=
اإليمان المسيح طريق سالم لها .أخفى عن عينيك= عدم اإليمان هو عمي سبب خطاياها" .ليتك اصغيت

لوصاياي فكان كنهر سالمك وبرك كلجج البحر" (إش. )18 : :8
ْ
ان ا َف ْتَق ْاد ْت = لماذا هى لم تعرف  ،ولماذا لم يعرفوا المسيح؟ يجيب المسيح على هذا ويقول
أل ََّنك َل َم َت َع ْرْفي َزَم َ
ألنهم لم يعرفوا ااب  ،فلو كانوا قد عرفوا ااب لعرفوا إبنه فهو على صورته " لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي

ايضا" (يو . )7 : 1:ولماذا هم لم يعرفوا ااب؟ ألنهم فى كبريائهم طلبوا مجد ذواتهم ولم يطلبوا مجد هللا " كيف
تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا عضكم من ع

.والمجد الذي من االله الواحد لستم تطلبونه" (يو):: : 6

 .أما التالميذ البسطاء فعرفوه وأحبوه فهم بال كبرياء  .أما الكبرياء فهى تصيب العمى .
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اآليات (يو21 "-:)21-21: 21وْفي اَل َغ ْد س ْمع اَلجمع اَل َك ْثير َّال ْذي جاء ْإَلى اَل ْع ْ
آت ْإَلى أ ْ
يم،
َن َي عسو َع ٍ
يد أ َّ
َ َ ََع
ع
ع
َ
َ َ
عور َشل َ
21
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْ
وف َّ ْ
اسمْ َّ ْ
ْ
يل!»
َفأ َ
َخ عذوا عس عع َ
عوصَّنا! عمَب َار رت اآلتي ْب َ
الن َخل َو َخَر عجوا للَقائهَ ،وَكاعنوا َي َصعر عخو َن« :أ َ
الرب! َمل عك إ َسَرائ َ
23ووج َد يسو عع جحشا َفجَلس عَلي ْه َكما هو م َك عتوب«23 :الَ َت َخ ْ
افي َيا َابَن َة َ ِْ َهَي َو َن .عه َوَذا َملْ عك ْك َيأ َْتي َجالْسا
ََ
َ َ َ َ َ عَ َ ر
ََ َ َع
22
َن ْ
ان» .و ْ
هذ ْ األعمور َلم ي َفهمها َتالَ ْمي عذ أ ََّوال ،و ْ
هذ ْ َكاَن َت
َّد َي عسو ععْ ،حيَن ْئ ٍذ َت َذ َّكعروا أ َّ
َعَلى َج َح ٍ
ش أ ََت ٍ
لك َن َل َّما َت َمج َ
ع
ع ع َ َ َََ
َ
َ
21
ْْ
َّ ْ
ْ
ْ
َّ
ام عه ْم َن
وبة َعَن عهَ ،وأََّن عه َم َصَن ععوا هذ َل عهَ .وَك َ
َم َك عت َ
ان اَل َج َم عع الذي َم َع عه َي َش َهعد أَن عه َد َعا ل َع َازَر م َن اَلَقَب ْر َوأَ َق َ
ات22 .لْه َذا أَيضا الَ َقا اَلجمع ،أل ََّنهم س ْمعوا أََّنه َكان َق َد صَنع ْ
األَمو ْ
هذ ْ اآليةََ 21 .فَقال اَل َف ْر ْ
يسُّيو َن َب َع عض عه َم
ع َ
َ َ
ع ََع
َ
َ
عَ َ ع
ََ
َ
ْ
اء ع !»" .
ض« :اَن ع
ْلَب َع ٍ
ظعروا! إَّن عك َم الَ َتَن َف ععو َن َشَيئا! عه َوَذا اَل َعاَل عم َق َد َذ َه َب َوَر َ
اآليات (يو21" -:)21-21: 21وْفي اَل َغ ْد س ْمع اَلجمع اَل َك ْثير َّال ْذي جاء ْإَلى اَل ْع ْ
آت ْإَلـى أ ْ
يم،
َن َي عسو َع ٍ
يد أ َّ
َ َ ََع
ع
ع
َ
َ َ
عور َشـل َ
21
ْ
اآلتي ْباسمْ َّ ْ ْ ْ ْ
الن َخ ْل و َخرجوا لْلَْق ْائه ،وَكاعنوا يصر عخو َن« :أعوصَّنا! مبار رت ْ
يل!»" .
َفأ َ
َخ عذوا عس عع َ
وف َّ َ َ ع
عَ َ
ََع
َ
َ
َ
الرب! َمل عك إ َسَرائ َ
وفي الغد= أي يوم األحد .إذاً الوليمة كانت يوم السبت .اللذين حضلروا حفلل العشلاء أذاعلوا النبلأ السلار أن يسلوع
الذي يريدونه كملك سيأتي إلى أورشليم .والجمع الذي إحتشد كان أغلبهم من الجليليين ومن اللذين سلمعوا معجلزة

إقامة لعازر فتحمسوا للقائه .وأمام هذا اإلستقبال الحافل تأردل مخاوف الفريسيين ورؤساء الكهنة ووقفوا ينظرون
خائفين وحاقدين .وسعف النخيل هو رمز للنصلرة والبهجلة (ال +:1:32رؤ .)9:7وهلم أروا أن يسلوع هلو المسليح
المسيا الذي تنبأ عنه األنبياء وأنه سيأتي من نسل داود ليعيد لهم المللك (صلف +17-16:2للو )22-23:1فهلم

رانوا يحلمون إستعادة كرسي داود بل وأن يحكموا العالم كله .ونرى من (1مك3 +61:12مك )::1:أنهم كلانوا
يسللتقبلون الملللوك سللعف النخيللل .ووجللدل عمللالل مس للكوكة مللن أيللام سللمعان المكللابي عليهللا سللعف النخي للل.

والنخيل شجرة محبوبة ألنهلا ترتفلع شلامخة نحلو السلماء فارشلة أغصلانها مثلل التلاج كلأذرع تتوسلل دائملاً .خضلراء
على الدوام تزهر وتثمر لمئال السنين (ملز +12-13:93نلش )8-5:7وفيله نلرى اللنفس المحبوبلة للمسليح تشلبه

بنخلة.

ويوحنا إختار قول الناس أوصنا مبارت اآلتي بإسم الرب= فالمسيح أتى قوة إلهية لخالص اإلنسان وتجديده ،هو

إبن هللا الذي أتى ليخلقنا خلقة جديدة.
اآليات (يو23" -:)23-23: 21ووج َد يسو عع جحشا َفجَلس عَلي ْه َكما هو م َك عتوب«23 :الَ َت َخ ْ
افي َيا َابَن َة
ََ
َ َ ََ
َ عَ َ ر
ََ َ َع
ان»".
َص َهَي َو َن .عه َوَذا َملْ عك ْك َيأ َْتي َجالْسا َعَلى َج َح ٍ
ش أ ََت ٍ
ال تخافي= فدخول المسيح ألورشليم كان للسالم ولم يأتي ليحارب الرومان وتسيل الدماء في أورشليم لكن ليمأل
القلوب سالماً .بل ليصنع سالماً بين السماء واألرض .وكان دخوله وديعاً هادئاً وليس كالملوك األرضيين
يصنعون حرباً ويطلبون جزية .والجحش يستعمله الفقراء وفي هذا درس لليهود المتكبرين الذين يحلمون ملك
أرضي .وفي تواضع المسيح هذا إشارة ألن أحالم اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة .ودرس لكل من

يحلم مجد أرضي أنه يجري وراء اطل.
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هذ ْ
َن ْ
آية (يو22" -:)22: 21و ْ
هذ ْ األعمور َلم ي َفهمها َتالَ ْمي عذ أ ََّوال ،و ْ
َّد َي عسو ععْ ،حيَن ْئ ٍذ َت َذ َّكعروا أ َّ
لك َن َل َّما َت َمج َ
ع
ع ع َ َ َََ
َ
َ
ْ
ْ
وبة َعَن عهَ ،وأََّن عه َم َصَن ععوا هذ َل عه" .
َكاَن َت َم َك عت َ

لم يفهمها تالميذ أوال= رثي اًر ما ال نفهم أعمال المسيح أوالً ولكننا من المؤكد سنفهم فيما عد (يو. )7 : 12
وأنهم صنعوا هذ له= أي أنهم إشتركوا في تكريم المسيح كملك ،وإشتركوا في تنفيذ النبوال ،فهذه عائدة على

النبوال .لم يكن التالميذ فاهمين وال الشعب وال الفريسيين وكم من أمور تجري في حياتنا ونحن ال نفهمها .علينا

أن ال نطالب الفهم فسيأتي يوم ونفهم .لكن علينا اإليمان.

آية (يوَ 21" -:)21: 21فَقال اَل َف ْر ْ
ظعروا! ْإَّن عك َم الَ َتَن َف ععو َن َشَيئا! عه َوَذا اَل َعاَل عم َق َد َذ َه َب
ض« :اَن ع
يسُّيو َن َب َع عض عه َم لَْب َع ٍ
َ
اء ع !»" .
َوَر َ
هذه نبوة من فم األعداء إيمان العالم وذها ه و ارءه ،ونرى غيظهم من ضياع سلطانهم .ال تنفعون شيئا= هذه

مثل "راحت عليكم" .فالناس تركتهم وهذا هو ما أغاظهم.
طلب اليونانيين أن يروا يسوع (يو)12-12:21
ْ ْ 12
12
ْ ْ
ْ
هؤالَ ْء ْإَلى
ين َص ْععدوا لَْي َس عجعدوا ْفي اَلع
يدَ .ف َتَقَّد َم ع
اس عيوَنانُّيو َن م َن َّالذ َ
اآليات (يوَ "-:)12-12: 21وَك َ
ان أعَن ر
11
ْ
ْ
ْْ
س َّال ْذي ْم َن َبَي ْت صَي َدا اَل َجلْ ْ
ال
يد أ َ
ينَ« :يا َسْيعد ،عن ْر ع
يلَ ،و َسأَعلوع َقائل َ
َن َنَرى َي عسو َع» َفأ ََتى فيعلُّب ع
فيعلُّب َ
َ
س َوَق َ
11
َّد َاب عن
َج َاب عه َما ْق ْائالَ «:ق َد أ ََت ْت َّ
س لَْي عسو َعَ .وأ َّ
اع عة ْلَي َت َمج َ
الس َ
َما َي عسو عع َفأ َ
س َوْفيعلُّب ع
ال أََن َدَر عاو ع
ألَ َن َدَر عاو َ
س ،عث َّم َق َ
ض وَتم َت َف ْهي َتبَقى وح َدها .و ْ
ق أَ عقول َل عكمْ :إ َن َلم َتَقع حَّب عة اَل ْحَن َ ْ ْ
ْ
ْ
اإل َن َس ْ
لك َن ْإ َن َم َات َت
ق اَل َح َّ
ان13 .اََل َح َّ
َ َ َ
َ َ ََ َ َ
ع َ
طة في األََر َ ع
13
ظ َها ْإَلى َحَيا ٍة أََب ْدَّيةٍْ12 .إ َن
ض َن َف َس عه ْفي ه َذا اَل َعاَلمْ َي َح َف ع
َتأ َْتي ْب َث َم ٍر َك ْث ٍ
يرَ .م َن عي ْح ُّب َن َف َس عه عي َهلْ عك َهاَ ،و َم َن عيَب ْغ ع
ْ
ْ ْ
اآلب.
َحرد َي َخ ْد عم ْني َفَلَي َتَب َع ْنيَ ،و َحَي ع أ ع
ات أََيضا َي عكو عن َخاد ْميَ .وإ َ
َكو عن أََنا عهَن َ
ْن َك َ
َك َ
ان أ َ
ان أ َ
َحرد َي َخد عمني عي َك ْرعم عه ع
11
الس ْ
هذ ْ
ْْ
لكن ألَج ْل ه َذا أ ََتيت ْإَلى ْ
ْ
ْ ْ
اض َ
آلن َن َف ْسي َق ْد َ
َع
اعة؟َ .و َ َ
اَ َ
اآلب َن ْجني م َن هذ َّ َ
ول؟ أَُّي َها ع
طَرَب َتَ .و َما َذا أَ عق ع
11
ْ 12
ْ
ْ
السم ْ
ْ
ان
َّ
اءَ «:مج َ
عم ْجعد أََيضا!»َ .فاَل َج َم عع َّالذي َك َ
الس َ
اآلب َم ْجد َ
اعة أَُّي َها ع
اس َم َك!»َ .ف َج َ
َّد عتَ ،وأ َ
اء َص َو رت م َن َّ َ
آخرو َن َقاعلواَ « :ق َد َكَّلمه مالَ رت!»12 .أَجاب يسو عع وَقالَ«:لي ْ
ْ
ْ
َجلْي
س م َن أ َ
َ ََ
الَ «:ق َد َح َد َث َر َعرد!»َ .و َ ع
َ َ َع
َواقفا َو َسم َعَ ،ق َ
َع َ
12
الصو عت ،بل ْم َن أ ْ
يس ه َذا اَل َعاَلمْ َخ ْارجاَ 11 .وأََنا ْإ ْن
آلن َدَيعنوَن عة ه َذا اَل َعاَلمْ .اَ َ
َجل عك َم .اَ َ
َ
َص َار ه َذا َّ َ
آلن عي َطَر عح َرْئ ع
ََ
13
11
ْ
ض أ ْ
ْ
َج َاب عه
ال ه َذا عم ْش ا
ير ْإَلى أََّية ْم َ
َن َي عم َ
ان عم َزْمعا أ َ
يت ٍة َك َ
َارَت َف َع عت َع ْن األََر ْ َ
وتَ .فأ َ
َجذ عب ْإَل َّي اَل َجم َ
يع»َ .ق َ
ْ
ْ
النام ْ
اَل َج َم ععَ« :ن َح عن َس ْم َعَنا ْم َن َّ
َن َيَرَت ْف َع َاب عن
وس أ َّ
ول أََن َت ْإَّن عه َيَنَب ْغي أ َ
يح َيَبَقى ْإَلى األََبدَ ،ف َكَي َ
َن اَل َمس َ
ف َتعق ع
ع
13
ْ
ْ
ان؟ م َن عه َو ه َذا َاب عن ْ
ْ
ام َل عك عم ُّ
عُّ «:
اإل َن َس ْ
اإل َن َس ْ
ور
ال َل عه َم َي عسو ع
الن ع
الن ع
ان؟» َفَق َ
ور َم َع عك َم َزَمانا َقليال َب َععدَ ،فس عيروا َما َد َ
َ
12
النور ْ
َّ ْ ْ ْ
َّ
َّ
ْ
ْ َّ
آمعنوا ْب ُّ
الن ْ
ور ْل َت ْص عيروا
ام َل عك عم ُّ ع
لَئال عي َد ْرَك عك عم الظالَ عمَ .والذي َيس عير في الظالَمْ الَ َي َعَل عم إَلى أََي َن َي َذ َه عبَ .ما َد َ
اء ُّ
الن ْ
اخ َت َفى َعَن عه َم" .
ور»َ .ت َكَّل َم َي عسو عع ْبه َذا عث َّم َم َضى َو َ
أََبَن َ
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ْ ْ 12
12
ْ ْ
ْ
هؤالَ ْء ْإَلـى
ين َص ْععدوا لَْي َس عجعدوا ْفي اَلع
يدَ .ف َتَقَّد َم ع
اس عيوَنانُّيو َن م َن َّالذ َ
اآليات (يوَ "-:)11-12: 21وَك َ
ان أعَن ر
11
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْْ
ْ
ـال
ينَ« :يــا َسـ ْـيعد ،عن ْريـ عـد أ َ
س َّالــذي مـ َـن َبَيــت َصـ َـي َدا اَل َجليـ ْـلَ ،و َس ـأَعلوع َقــائل َ
َن َنـ َـرى َي عســو َع» َف ـأ ََتى فيعلـ ُّـب ع
فيعلـ ُّـب َ
س َوَقـ َ
س لَْي عسو َع" .
س َوْفيعلُّب ع
ال أََن َدَر عاو ع
ألَ َن َدَر عاو َ
س ،عث َّم َق َ
يقل أر هللذا الفصللل فللي السللاعة األولللى مللن ليلللة اإلثنللين مللن البصللخة المقدسللة ،فهللذا هللو الوقللت الللذي دار فيلله هللذا

الحديث عد دخول الرب ألورشليم .ويق أر ارر عيد الصلليب ،فالصلليب هلو خلالص كلل العلالم ،وهلو محلور كلالم

السيد المسيح هنا في ضرورة حملل الصلليب .وملن يفعلل يلرى يسلوع .ونلرى هنلا أن اليونلانيين األملم جلاءوا لتحيلة
المصلللوب ملللك اليهللود ،كمللا جللاء المجللوس الللوثنيين لتحيللة المولللود ملللك اليهللود ،لكللي يجمللع المسلليح فللي حياتلله

ومماته الشرق والغرب ،فالكل يسجد له ويعبده ،كالهما (يونانيين ومجلوس) هلم ملن الخلراف التلي ليسلت ملن هلذه
الحظيرة (اليهود) ،كالهما يفتتحان عصر قبول األمم .والحظ أن في ميالده رفضه اليهود .فوللد فلي ملذود ومجلده

األمللم (المجللوس)  .فللتش عنلله المجللوس ودبللر هيللرودس قتللله .واان يقبللله األمللم اليونللانيين ويللدبر اليهللود لقتللله.
واليونانيين هنا هم أصحاب الجنسية اليونانية وليسوا من يهود الشتال لكلنهم تهلودوا إذ قيلل أتلوا ليسلجدوا ،ولكلنهم

رللانوا يعيشللون فللي الجليللل معجبللين اليهوديللة ،وألنهللم فللي نظللر اليهللود دخللالء فمكللانهم فللي الهيكللل فللي دار األمللم،
لذلك جلاءوا إللى فيللبس ليلدبر لهلم مقابللة ملع المسليح ألن المسليح كلان داخلل الهيكلل .ونالحلظ أن اليونلانيين أتلوا
لفيلبس ألنهم يعرفونه من الجليل حيث يقيم يونانيين كثيرين .ونالحظ أن فيلبس إسمه يوناني فربملا كلان لله ق ار لة

معهم .هم سمعوا عن المسيح ومعجزاته وإستقباله وتطهيره للهيكل فأعجبوا ه وأرادوا أن يروه.

11
َمــا يســوع َفأَجابهمـا ْقـ ْ
ـاع عة لَْي َتم َّجـ َـد َابـ عـن ْ
اإل َن َسـ ْ
ـق
ـان13 .اََل َحـ َّ
ـائالَ «:قـ َـد أ ََتـ ْـت َّ
الس َ
َ
اآليـات (يــوَ " -:)13-11: 21وأ َّ َ ع ع َ َ ع َ
ض وَتم َت َف ْهي َتبَقى وح َدها .و ْ
ق أَ عقول َل عكمْ :إ َن َلم َتَقع حَّب عة اَل ْحَن َ ْ ْ
ْ
ير".
اَل َح َّ
لك َن ْإ َن َم َات َت َتأ َْتي ْب َث َم ٍر َك ْث ٍ
َ َ َ
َ َ ََ َ َ
ع َ
طة في األََر َ ع
صد بواسطة موته .فحبلة الحنطلة تشلير للمسليح اللذي
رأى المسيح في مجيء اليونانيين ارورة الحصاد الذي ُ
سي ْح َ

سلليدفن عللد صلللبه ليللأتي للاألمم واليهللود .والمسلليح إنتهللز الفرصللة للليعلن إقت لراب سللاعة موتلله والتللي بهللا سلليكون

الخالص لكل العالم يهوداً ويونانيين أي يهوداً ووثنيين .يتمجد= صليبه وموته ثم قيامته وصعوده وجلوسله علن
يمللين ااب .وبللذلك يكللون المللول بدايللة للحيللاة المجيللدة السللمائية لألمللم كمللا لليهللود وبهللذا يتمجللد يسللوع .وفللي هللذا
تشا ه مع البذرة في دفنها .اليونانيون أتوا ليروا مجد يسوع الذي دخل في إستقبال عظيم وطهر الهيكل .لكلن نجلد

يسوع يتكلم عن موته .فالصليب هو مجده .وهذا عكلس المللوك األرضليون اللذين يفتخلرون المظلاهر .وعللى كلل

مؤمن أن يميت ذاته مثل حبة الحنطة فلي هلذا العلالم ،وهلذا ملا سلوف يعطيله حيلاة أبديلة .وملن يميلت ذاتله يكلون

أما من إنغمس في ملذال هلذا العلالم فيكلون قلد إختلار الملول كملا
المسيح النسبة له هو الطريق للقيامة والحياةّ .
أن البللذرة لللو تركللت بللدون دفللن يأرلهللا السللوس (مللت .)29:11أو لللو تُركللت البللذرة فللي المخللازن دون أن تُللدفن فللي
األرض ولم يأرلهلا السلوس ،سلتظل هكلذا بلدون جملال ،مجلرد بلذرة يا سلة لكنهلا متلى ماتلت نبتلت وأثملرل وأينعلت
أملا الحبلة
وإخضرل الحقول وتوجت السنابل لذلك فالتضحية هي اب اإلثمار واإلنتلاج ،والصلليب لاب المجلد .و ّ
التللي ت لرف التضللحية وت لرف الصللليب تظللل وحللدها بللال منظللر ،بللال ثمللار وبللال مجللد .والثمللار سللتأتي أيض لاً
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بتالميللذه الللذين سلليبذلون حيللاتهم .قــد أتــت الســاعة= المسلليح يعلللن أن سللاعة الصللليب إقتربللت ،الللذي لله سلليدخل

األملم (اليونلانيون) لسيملان .هلم أتلوا ليلروا مجلد أرضللي .ولكلن أتلت السلاعة ليعلرف الجميلع معنلى المجلد الحقيقللي
السماوي .والمسيح إذ ملال ودفلن ثلم قلام عرفله الكلل ،وآملن العلالم له .هلو حبلة الحنطلة التلي إذ تملول فلي التربلة
وتتحلل يخرج منها سنابل خضراء ممللوءة (الملؤمنين فلي كلل العلالم) .فعملل المسليح الفلدائي أعطلى حيلاة لكثيلرين

جداً في كل العالم .وبالصليب سيرى األمم واليهود المسيح رؤية قلبية الروح القدس  ،فيعرفلوه ويؤمنلوا له فيتمجلد

إبن اإلنسان.

دخل المسيح إلى أورشليم كملك يملك على قلوب محبيه ،دخل وسط جو كله محبة وفرح ،محبة منه ألورشليم

(رمز لكنيسته) ودخل ليصلب ويكون حبة حنطة تمول ليؤسس كنيسته ويملك عليها ،ودخل ليصلب ،فالصليب
هو قمة الحب ،وأمام محبته هذه ملكته كنيسته عليها ،على قلوب أوالدها .ومن ملكوه على قلوبهم وجعلوه يتعشى

معهم كما حدث مع أسرة سمعان األبرص ولعازر األمس سيجعلهم يتعشوا معه في السماء عشاء عرس

الخروف (رؤ + 9 :19رؤ )31 : 2ويتمجدوا .ويرفع من كانوا في بيت العناء ،بيت عنيا على األرض إلى مجد
السماء .فشركاء األلم شركاء المجد .والمسيح كان وسط أحبائه ،وقد قبل أن يسلم نفسه للمول ،تاركاً نفسه

ألحبائه ليكفنوه .وكان هذا الحب ترطيباً االمه .لكنه كان قد بدأ طريق الصليب .طريق إعالن أعظم حب من

هللا للبشرية .ومازال لآلن كل حب معلن ،كل زجاجة طيب مكسور هو ُمفرح لقلب المسيح ،الزجاجة المكسورة
هي صليبي ولكن طريق المجد هو الصليب ،هذا ما رأيناه مع المسيح ،وهذا هو الطريق الذي يدعونا إليه
المسيح( .الحب +حمل الصليب).

13
ظ َها ْإَلى َحَيا ٍة أََب ْدَّيةٍ" .
ض َن َف َس عه ْفي ه َذا اَل َعاَلمْ َي َح َف ع
آية (يوَ " -:)13: 21م َن عي ْح ُّب َن َف َس عه عي َهلْ عك َهاَ ،و َم َن عيَب ْغ ع
نرى هنا التطبيق العملي .من يبغض نفسه= يمول عن شهوال العالم .هنا المسيح يرد على سؤال اليونانيين

وعلى كل من يريد أن يرى يسوع .فمن يريد أن يرى يسوع فليصنع ما صنعه يسوع ويمول عن العالم .من يحب

أما الحياة األبدية فهي الحياة الحقيقية ،فمن يترك لذاته الحسية
نفسه= النفس هنا تشير للحياة الطبيعية الحسيةّ .
الخاطئة اان يكون كمن يدفن نفسه وبذلك يرتفع ليستحق الحياة األبدية ،والحياة األبدية هي المسيح والمعنى أن
من يصلب األنا تظهر حياة المسيح فيه .ولنبدأ حفظ الوصية وإيثار ااخرين على أنفسنا ونقدم توبة حقيقية،

أما من ال يريد أن يكون كحبة الحنطة المدفونة
فالتوبة هي دفن الجسد العتيق وإيثار ااخر هو دفن لألنا .و ّ
ويمت فلن يأتي بثمر ،من يرف خدمة ااخرين ويرف إعطاء الحب لآلخرين ويحيا في عزلة وإنفرادية متلذذاً
حسياته الجسدية يكون كبذرة في المخازن بال جمال وال مجد معرضة للفساد والسوس محرومة من الحياة

األبدية .فلنحمل صليب يسوع حتى المول .ومن يتمسك المادة ال يمكن أن يرتقي إلى فوق (السماويال) .ومن
يلتصق شيء فان يفنى معه (رملذال الدنيا) .هذا هو طريق رؤية المسيح.
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12
ْ
ان
َحرد َي َخ ْد عم ْني َفَلَي َتَب َع ْنيَ ،و َحَي ع أ ع
ات أََيضا َي عكو عن َخاد ْميَ .وإ َ
َكو عن أََنا عهَن َ
ْن َك َ
آية (يوْ " -:)12: 21إ َن َك َ
ان أ َ
ْ ْ
اآلب" .
أَ
َحرد َي َخد عمني عي َك ْرعم عه ع

المسيح هنا يقدم مفهوم الخدمة فهي ليست مجرد خدمة لآلخرين بل هي أن نسير في طريق المسيح أي

الصليب .فليتبعني= ريف نتبعه إن لم نقبل أن نحمل الصليب .ونسير في طريقه حفظ وصاياه وقبول أي
صليب يوضع علينا (مت .)29 ،28:11فاإليمان الصادق المسيح هو أن نسير في طريقه ونتحمل في سبيله
رل أنواع الجهاد الروحي فمن يشاركه آالمه سيشاركه أمجاده (رو .)17:8حي

أكون أنا يكون خادمي= أي

يكون له نفس طريق المسيح أي الصليب ثم المجد  ،حمل الصليب هو طريق التلمذة للمسيح (لو)37 : 1:
فالصليب هو المحبة الباذلة  ،وهذه هى مدرسة المسيح ومن يريد أن يصير تلميذا فيها عليه أن يتعلم حمل

الصليب  .إن كان أحد يخدمني= ال يقصد بهذا خدمته في العالم بينما هو في الجسد ألن ساعة موته قد
إقتربت .ولكن تعني حفظ وصاياه وخدمة أوالده ،ويتشبه ه فهو أتى َلي ْخِد ْم ال ُلي ْخ َد ْم .يكرمه اآلب= من يتبع
المسيح ويخدمه حامالً صليبه سينال كرامة من هللا ااب (مت1 +:1:11صم .)21:3وهنا المسيح يشرح وحدة
الذال اإللهية بينه وبين ااب .فمن يكرم اإلبن يكرمه ااب أيضاً ،وال يعود عبداً بل يصير إبناً لآلب .ونحن
نكرم القديسين والشهداء فااب يكرمهم .ولنالحظ أنه ال صليب بدون تعزيال (3رو .)11-2:1وهذه التعزيال
هي عربون األفراح واألمجاد السماوية فشركاء األلم شركاء المجد .ومن يلقي نفسه إيمان في طريق الصليب

يبدأ يتذوق هذا العربون .يخدمني= [ ]1يحفظ وصيتي [ ]3يخدم رعيتي ..كيف؟ يحمل الصليب مثلي]1[ :
يمول عن شهوال العالم [ ]3قبول أي ألم.

حي أكون أنا يكون هنات يكون خادمى = إذاً فلنسأل أنفسنا أين يوجد المسيح ونذهب فنجده (مت- 2: : 36
إلخ) .ومن هنا نفهم أننا نجد المسيح حيث الفقراء والمرضى والمساجين وحيثما يوجد كل محتاج تذهب له لتقدم

له خدمة ...إلخ .وكل إفتقاد لخاطئ أو ضال هو خدمة مقدمة لربنا .إذاً كل خدمة نقدمها ألوالد ربنا أو ألى
محتاج فأنت تقدمها لربنا يسوع نفسه .لذلك هناك من يقبل يد المرضى حين يزورهم واثقين إنهم يقبلون يد
المسيح .أما األمارن التى يوجد بها خطية أو شبه خطية فلن يوجد فيها المسيح فاهرب منها.

ومن يغلب ويكون مع المسيح دائما هنا على األرض سيكون معه أيضا فى المجد حسب وعد الرب "وإن

لي ،حتى حيث أرون أنا تكونون أنتم ايضاً" (يو .)2 : 1:وأيضاً
مضيت وأعددل لكم مكانا آتي ايضا وآخذكم إ َّ
"أيها ااب أريد أن هؤالء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أرون أنا ،لينظروا مجدي الذي اعطيتني ،ألنك

أحببتني قبل إنشاء العالم" (يو .)2 : 17وننظر مجده تعنى أن نكون فى حضرة هللا فنعكس مجده ،فتكون لنا
أجسادا ممجدة ،ونرى نوره فيكون لنا أجسادا نورانية.

11
الس ْ
ْ ْ ْْ
ْ
َج ْل
اض َ
آلن َن َف ْسي َق ْد َ
اعة؟َ .ولك َن أل َ
آية (يو " -:)11: 21اَ َ
اآلب َن ْجني م َن هذ َّ َ
ول؟ أَُّي َها ع
طَرَب َتَ .و َما َذا أَ عق ع
ه َذا أ ََتيت ْإَلى ْ
اع ْة" .
هذ ْ َّ
َع
الس َ
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أما الروح فهي أداة اإلتصال اهلل بها يتحدث مع هللا وينعكس هذا في
النفس هي قاعدة المشاعر اإلنسانيةّ .
تعبيراته وتعاليمه .لذلك فاإلنسان الروحى هو الذى يقوده الروح القدس ،والروح القدس يتصل بروح هذا اإلنسان،
فالروح يتعامل مع روح .وروح اإلنسان الخاضع للروح القدس هو الذى يقود الجسد والنفس أى كل اإلنسان.

يتصور الثمن الذي عليه أن يدفعه وهو المول وحمل
وإضطراب المسيح هنا يشير ألنه إنسان كامل وهو اان
َّ
خطايا كل البشرية حتى يراه اليونانيين بل كل إنسان ويؤمنوا ه ،فيخلصوا .اإلضطراب ال يعني الخوف فالمسيح
ال يخاف من المول فما يجعلنا نخاف من المول هو الخطية والمسيح بال خطية .ونخاف من المول فما عد

المول مجهول لنا ،أما المسيح فيعرف المجد السماوي .إذاً هو ليس خوف بل هو إنفعال عاطفي شديد داخل

النفس .ليس من أجل آالم الصليب ولكن [ ]1من أجل الخطايا التي سيحملها وهو القدوس البار .والخطية
النسبة له شئ مكروه جداً ]3[ .من أجل المول الذي سيتذوقه وهو الحي المحيي .القيامة والحياة .والمول ليس

من طبيعته  ،بل كان المول فى العهد القديم نجاسة ومن يتالمس مع ميت يتنجس (عد.)11 : 19 ، 3 : 6

[ ]2حجب وجه ااب عنه ،وهذا فوق مستوى إدرارنا ] :[.خيانة الناس الذين احبهم وكراهيتهم له ،وهذا ضد
طبيعته(المحبة فاهلل محبة) .ولكن إلتصاله الروحي ااب كان له قرار حاسم هو التوجه إلى الصليب مهما كان

الثمن= ولكن ألجل هذا أتيت= اإلبن أتى متجسدا ألجل خالص البشر وذلك -:
[ ]1لمحبته للبشر.

[ ]3طاعته لآلب.

والحظ أن إرادة ااب هى نفسها إرادة اإلبن ،وهذه اإلرادة هى خالص البشر ونجاتهم من المول ،فاهلل يحب

البشر .وبهذا تكون طاعة اإلبن معناها تسليم اإلرادة اإلنسانية وقبول المسيح كإنسان كامل ألالم ال نستطيع نحن
أن نتصورها ،حتى تتم اإلرادة اإللهية فى خالص البشر .وكان ق ارره موجهاً كل قوة نحو إتمام المشيئة الربانية

وبكل حسم أيضاً.

ماذا أقول= المسيح ال يسأل ،بل هو يلفت النظر إلضط ار ه وإنفعاله نتيجة المعركة مع المول والتي في نهايتها

يمول المول .وهو كان يصلي ويصرخ (عب )7:6ليخرج منتص اًر من هذه المعركة ويضاف إنتصاره لحساب
اإلنسان ويكون لسنسان حياة عوضاً عن المول.
نجني من هذ الساعة= أعطني اإلنتصار على المول القيامة .وقبول ااب وإستجا ة ااب أعلنها قيامة

اإلبن.
12
ْ
السم ْ
ْ
عم ْجعد أََيضا!».
اءَ «:مج َ
اآلب َم ْجد َ
اآليات (يو " -:)12-12:21أَُّي َها ع
اس َم َك!»َ .ف َج َ
َّد عتَ ،وأ َ
اء َص َو رت م َن َّ َ
12
11
ْ
ْ
ْ
اب َي عسو عع
الَ «:ق َد َح َد َث َر َعرد!»َ .و َ
َفاَل َج َم عع َّالذي َك َ
آخعرو َن َقاعلواَ « :ق َد َكَّل َم عه َمالَ رت!» .أ َ
َج َ
ان َواقفا َو َسم َعَ ،ق َ
ْ
وَقالَ«:لي ْ
َجلْ عك َم" .
َجلْي َص َار ه َذا َّ
الص َو عتَ ،ب َل م َن أ َ
س م َن أ َ
َ ََ

أيها اآلب ْ
مجد إسمك = هى نفسها "أيها ااب ....مجد إبنك" (يو. )1 : 17

إسمك= إجو إيمي (يونانية)= أنا هو= يهوه (عبرية)  .يهوه صار إسماً للمسيح .مجد إسمك= مجد إبنك.
فالمسيح يطلب أن يمجده ااب ويؤيده في هذه المعركة مع المول لينتصر على المول .ولكن لنالحظ أن ااب
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واإلبن واحد فمجد اإلبن هو مجد ااب أيضاً .ولذلك فالمسيح ليس مشتاقاً أن يمجده ااب ،بل هو مشتاق أن
يتمجد جسده ،ويكون هذا المجد لحساب كنيسته التي هي جسده .وهذا المجد يبدأ إنتصاره على المول ،ويعطي
حياته هذه للمؤمنين وهي حياة أبدية ثم يصعد للسماء ويتمجد جسده ،ويكون هذا المجد لكل من يغلب من

المؤمنين (يو .)33 : 17والصول الشديد كان ليسمعه المجتمعون فيؤمنوا المسيح عد أن ظهرل عالقته

ااب .وهللا سبق وكلم موسى وإبراهيم وكثير من األنبياء واان يكلم إبنه ليظهر العالقة بينه وبين إبنه ،إالّ أن

اليهود لم يفهموا .رعد  ..مالت= هللا يتكلم لكن كل واحد يسمع حسب إستعداده ونقاوة قلبه وإهتمامه فالبع
فهموا أن هذا صول فقالوا مالك والبع

لم يفهم أبداً فقالوا رعد .وعموماً فصول الرعد يصاحب كالم هللا كما

حدث مع موسى .ونالحظ أن المجتمعين لم يميزوا صول هللا ولم يفهموا ما قيل ،فالناس في شريتهم وخطيتهم

ال يستطيعون أن يسمعوا صول هللا .ونالحظ أن صالة المسيح ليست مثل صالتنا وفيها نرجو ونتذلل وننسحق
ليقبلنا هللا ،ولكن هي نوع من إعالن الصلة بينه وبين أبيه ومن خالل هذه الصلة تنسكب القوة اإللهية لتساند

الجسد الضعيف حتى ينتصر في معركة المول .ويرى الناس هذه الصلة فيؤمنوا أن المسيح هو من هللا.
وصالة المسيح حيث أنه واحد مع ااب ومشيئتهما وإ اردتهما واحدة تشير ألنه يعلن مشيئة ااب التي هي مشيئته

أيضاً .مجدت= في حياته ومعجزاته وبره وأن كل اإلتهامال ضده إرتدل على مقاوميه .كما شهد ااب لسبن في

العماد والتجلي وقال "هذا هو إبني الحبيب" وكما شهدل المالئكة له يوم الميالد قائلة "المجد هلل في األعالي"..

هنا ااب يشهد للمجد الذي لسبن منذ األزل= وأمجد أيضا= المجد الذي سيصير لناسوته عد موته إذ يقوم

ويصعد للسماء ويجلس عن يمين ااب .وسيؤمن ه كل العالم ويسجدون له .بل من أجلكم= إذاً الصول ليس
لتشجيع المسيح لكن ليؤمنوا (هو إعالن للناس).

12
يس ه َذا اَل َعاَل ْم َخ ْارجا" .
آلن َدَيعنوَن عة ه َذا اَل َعاَلمْ .اَ َ
آية (يو " -:)12: 21اَ َ
آلن عي َطَر عح َرْئ ع
قال دينونة ولم يقل الدينونة .فالدينونة ُم َع َّرَف ْة الل هي في نهاية العالم .دينونة= يسقط عنف نتيجة ضربة قوية

ويخرج خارج دائرة المصارعة إذ إنهزم ،هذا معنى الكلمة .واإلنتصار ليس أن هللا إنتصر على إبليس  ،بل
المسيح اإلنسان إنتصر لحسابنا عليه ليجذبنا صليبه للسماء والغلبة هي لمن يؤمن (1يو .)::6ولكن هناك

كل في ميعادها .فمحارمة المسيح الظالمة سيقع ذنبها على من حكموا عليه ،ولذلك خربت
دينونال كثيرة ٌ
أورشليم .وألن من حكموا على المسيح ظلماً يحركهم الشيطان فالبد أن يسقط الشيطان عد أن ساد العالم ظلمته

طويالً (لو .)19-18:11ولقد إنكشف إبليس أمام الكل وصارل حيله معروفة مدانة ألوالد هللا .المسيح ببره
أظهر شر العالم والشيطان الذي يحرك العالم حين صلب العالم المسيح .فال عذر إلنسان يسير وراء العالم .لقد

ران الصليب دليل إدانة العالم على كل شروره ،فالعالم عوضاً عن أن يفرح المسيح قام

عليه وصلبه

تحول الصليب إلى
(يو .)11:15 +29:9 +19:2ومعروف أن الشيطان رئيس هذا العالم (يو .)21:1:ولقد َّ
مجد للمسيح وحياة للمؤمنين وقوة يهزمون بها الشيطان ،وصار الصليب عار ودينونة وإدانة لمن صلبه ولمن ال

يؤمن ه .الصليب سلب هللا كل سلطان إلبليس على البشر (مت .)39:13وجرده من كل نفوذ له كان يذلهم
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ه ويجعلهم عبيداً له (رو .)16-1::3ومن ثم خلعه من عرشه وطرحه خارج العالم ليصير مجرد مخلوق حقير

شرير متمرد على هللا ينتظر في سجنه ساعة الدينونة ( 3ط )::3مقيداً سالسل عد الصليب (رؤ. )2-1:31
ينتظر أن يلقى في النار األبدية في نهاية األيام (مت +:1:36مر. )3::1

ولكن طرحه بدأ الصليب= اآلن

عيطرح لم يعد للشيطان سلطان على أوالد هللا .هو خارج دائرة من هم للمسيح .هو يحاربهم لكن ال سلطان له
عليهم .وقوله دينونة العالم أي كشف وجه العالم الغادر والمقصود العالم هو المادية المعادية لروح هللا .ونالحظ
أنه المعمودية يخرج الشيطان تماماً من حياة المؤمنين ولكن يظل يحاربهم من خارج (لو .)33-31:11والمسيح

أعطانا القوة أن نطرده وأعطانا سلطاناً أن ندوس عليه عد أن حررنا منه .ولكن هناك من يذهب له وبالتالي يفقد
حريته لذلك ينبه المسيح أن ال نفعل ذلك (يو .)25:8الصليب أدينت الخطية فينا أي ماتت وأصبحت بال

سلطان علينا (رو.)2:8

11
11
ضأ ْ
ْ
ير ْإَلى أََّي ْة
ال ه َذا عم ْش ا
اآليات (يوَ " -:)11-11: 21وأََنا ْإ ْن َارَت َف َع عت َع ْن األََر ْ َ
َجذ عب ْإَل َّي اَل َجم َ
يع»َ .ق َ
وت" .
ْم َ
َن َي عم َ
ان عم َزْمعا أ َ
يت ٍة َك َ
المسيح إرتفع على مرحلتين األولى على الصليب (يو )38:8 +1::2ثم الصعود (مر +19:15لو+61:9

أع .)11:1وكان الصليب هو طريق الصعود ألعلى فهو كان الخطوة األولى .لذلك صار المؤمنون يشتهون

الصليب سبب الخطوة التالية وهي اإلرتفاع للمجد (يو )2-1:1:كان كل هذا رداً على طلب اليونانيين أن يروه.
فهو سيجذبهم ألعلى وليس فقط سيرونه .إرتفاع المسيح على الصليب سيجذب المؤمنين إلى الحياة األبدية.

مشي ار= رلمة صليب كانت لعنة وصارل إرتفاع للمجد .لقد صارل كلمة إرتفاع تشير للصليب وتشير للصعود

أيضاً ،بل صارل قوة جبارة تجذب البشر للسماء وعكس قوى الشر .هو يجذب لكن ليس كل واحد يستجيب،
وقوله الجميع= يهود وأمم.

13
ْ
النام ْ
ْ ْ َّ
ول
وس أ َّ
َن اَل َم ْسي َح َيَبَقى ْإَلى األََبدَ ،ف َكَي َ
آية (يوَ " -:)13: 21فأ َ
ف َتعق ع
َج َاب عه اَل َج َم ععَ« :ن َح عن َسم َعَنا م َن ع
ان؟ م َن عه َو ه َذا َاب عن ْ
َن َيَرَت ْف َع َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
اإل َن َس ْ
ان؟»".
أََن َت ْإَّن عه َيَنَب ْغي أ َ
َ
تنبأ األنبياء عن أن ملك المسيح أبدي (دا  +1:-12:7أش +7:9حز +36:27مز+25-26 ،:-2:89

مز )::111ولكن اليهود فهموا هذه النبوال خطأ ألنهم ظنوا أن ملك المسيح سيكون على األرض ولم يفهموا أن
ملكه سيكون ملك أبدي سماوي .ولذلك حينما قال المسيح إن إرتفعت عن األرض ( )23فهمها اليهود أنه
سيمول ،ومن هنا حدث اللبس فكيف يمول وهو المسيا الذي سيملك إلى األبد .وكان خطأ اليهود فهمهم

السطحي فكيف يقيم المسيح ملكاً أبدياً على أرض مصيرها الفناء .هو قال عن نفسه أنه إبن اإلنسان فبحسب
فهمهم أنه لو كان المسيح فإبن اإلنسان لن يمول.
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13
ال َل عه َم َي عسو ععُّ «:
ور َم َع عك َم
الن ع
اآليات (يوَ "-:)12-13: 21فَق َ
الظالَم .و َّال ْذي ي ْسير ْفي َّ
ي َد ْرَك عكم َّ
الظالَمْ الَ َي َعَل عم ْإَلى أََي َن َي َذ َه عب.
َ ع
ع َ
ع ع
ُّ
الن ْ
اخ َت َفى َعَن عه َم" .
ور»َ .ت َكَّل َم َي عسو عع ْبه َذا عث َّم َم َضى َو َ

ْ
ْ
ور لَْئالَّ
ام َل عك عم ا ُّلن ع
َزَمانا َقليال َب َععدَ ،فس عيروا َما َد َ
12
الن ْ ْ ْ
النور ْ
آمعنوا ْب ُّ
اء
ام َل عك عم ُّ ع
ور ل َتص عيروا أََبَن َ
َما َد َ

ُّ
ور َم َع عك َم َزَمانا َقلْيال َب َععد = المسيح هو النور الحقيقى (يو . )9 : 1وهنا يرد السيد على تصورهم أن المسيح
الن ع
سيبقى على األرض إلى األبد .ومعنى كالمه ...

ال أنا لن أ قى لألبد جسدى هذا على األرض كما تظنون.

وهنا يعطيهم الرب نصيحة ألنهم متشككين ومعاندين .فبحسب فكرهم فالمسيح ااتى سيكون له ملك أرضى
أبدى ،لذلك رفضوا فكرة أن يرتفع المسيح تاركا األرض كما قال لهم فى ااية ( .)22والحقيقة أنهم لرفضهم

للمسيح حسدا ،فهم يفتشون على أى سبب ليرفضونه ،ويحاولون أن يتصيدوا عليه أى خطأ بل حاولوا كثي ار أن
يوقعوا ه فى خطأ (مت . )16 : 33فهم رسموا ألنفسهم صورة للمسيح المنتظر حسب أفكارهم المادية ولم
يجدوها فى السيد المسيح المتواضع .والمسيح يعطيهم نصيحة أن ال يعاندوا متمسكين أرائهم ،فاهلل لن يسير

حسب أرائهم بل عليهم هم أن يسيروا حسب فكر هللا .هللا يريد لهم ولنا حياة سمائية وهم يريدون حياة أرضية

مادية .وطالما قال لهم المسيح أنه سيرتفع فهو إذاً سيرتفع ولن يغير خطته .وعليهم أن يصدقوا هذا ويتعلموا منه

طالما هو على األرض جسده ،فكالم المسيح هو "روح وحياة" (يو )52 : 5و"رالم الحياة األبدية عنده" (يو: 5

 . )58وبالتالى قد يعنى كالمه أن عليهم أن ينتفعوا فرصة وجوده معهم فهو النور القادر أن يقودهم .فهو ليس

إنسان ذي جسد عادي مثل اقي البشر ،بل هو هللا  -نور من نور (يو. )19:2 +11-5:1 +6:9 +13:8
ونفهم من الكتاب المقدس أن النور هو هللا ذاته (أي +19:28دا +33:3مز +3:11:مز )1:37وواضح أن

المسيح يدعوهم ألن يؤمنوا ه ليصيروا أبناء النور وينتهزوا فرصة وجوده على األرض جسده ليتعلموا.

ثم مضى وإختفى عنهم= غالباً كان إختفائه طريقة عجيبة ملحوظة من أمامهم .رم اًز ألنه سوف يصعد للسماء
ولن يعودوا يرونه الجسد عد صعوده.

قد ُيفهم من كالم المسيح أن عليهم أن يؤمنوا ه طالما هو معهم الجسد وهم قادرين أن يرونه ويدركوا نوره
جسديا ،وذلك قبل أن تضيع الفرصة إذ يصعد جسده فال يعودوا يرونه جسده .وهذا صحيح جزئيا لليهود الذين
يسمعونه.

فقول المسيح هذا لليهود الذين يسمعونه كان ليسمعوا تعاليمه ويستفيدوا منه ومن تعاليمه فال يسقطوا فى براثن

الشيطان سلطان الظلمة = لئال يدرككم الظالم = أي الشيطان والمعنى إن لم تقبلوني سيسيطر عليكم الشيطان
سلطان الظلمة (لو .)62 : 33إذاً إنتهزوا الفرصة فمن ال يسير في النور لن يصل للحياة األبدية.

وهذا ما حدث لليهود فعال ،فنتيجة عنادهم ورفضهم للمسيح سقطوا فى الظلمة ،ووصل بهم األمر لصلب
المسيح .والنتيجة خراب أورشليم وهالك الماليين منهم على يد تيطس الرومانى .بل لمدة  3111سنة وهم

مشردين فى العالم كله مرفوضين ومنبوذين .وعلى كل من يسلك فى الظلمة عليه أن يتوقع هذه النهاية .وكان
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المسيح يشفق على اليهود من هذا المصير ويعاتبهم أنهم رأوه وسمعوا تعاليمه و أروا أعماله ولم يؤمنوا (يو25 : 5

 +يو. ):5 ، :6 : 8

ولكن هنا يثور سؤال  ...وماذا عد صعود المسيح ،كيف نرى نحن النور لنؤمن؟ وهل معنى كالم المسيح هنا
لليهود أن يستغلوا فرصة وجوده على األرض الجسد ليؤمنوا ،أنه ال طريق لسيمان المسيح إن لم نراه الجسد؟

قطعا المسيح ال يقصد هذا على اإلطالق .فإن كان شرا أن نؤمن المسيح أن نراه جسديا ،فكيف يؤمن البشر
ه فى كل مكان وكل زمان.

وفى هذه اايال يرسم المسيح لكل إنسان طريق اإليمان ه ،وطريق تغيير طبيعة اإلنسان من طبيعة مظلمة إلى

طبيعة ِّنيرة .والطريق ببساطة أن من يريد أن تتغير طبيعته عليه أن يترك طريق الخطية والظلمة ،وأن يسلك فى
النور أى يلتزم بوصاياه.

والحظ تسلسل كالم الرب فهو قال أوالً *سيروا في النور ثم تقدم خطوة فقال *آمنوا بالنور= آمنوا بي.
ْ ْ
اء ُّ
الن ْ
ور = أي من يؤمن المسيح يتغير كيانياً ،يصير خليقة جديدة (3رو ،)17 : 6ويصير
*ل َتص عيروا أََبَن َ
نير كله" لو.)25:11
نوراني (هذه مثل "يصير ِّاً
*فسيروا ما دام لكم النور= في ترجمة أخرى (القطمارس) فسيروا في النور .وكل من يسلك فى النور منفذا

وصايا المسيح تاركا طريق الخطية ،ستكون له العين المفتوحة التى ترى وتبصر النور .فالنور ال يراه سوى

مفتوح العينين صاحب القلب النقى "طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون هللا" (مت .)8 : 6وهذا يعنى أنه سيدرك
المسيح حقيقة ،فالمسيح هو النور ،وهذا معنى مثل الرب فى (مت. )37 – 3: : 7

*آمنوا بالنور = ومن إنفتحت عيناه سيرى المسيح ويعرفه ،ومن يعرفه حقيقة سيحبه وسيؤمن ه .بل سيسكن
عنده ااب واإلبن (يو. )32 : 1:
ْ ْ
اء ُّ
الن ْ
ور = من يسكن عنده ااب واإلبن ستتغير طبيعته إلى طبيعة نورانية ،فالنور الحقيقى يسكن
*ل َتص عيروا أََبَن َ
فيه وينعكس عليه.
وكل إنسان أمامه طريق من إثنين -:

 )1إما يختار المسيح فيختار طريق النور والحياة األبدية ،والحظ أن من يختار هذا الطريق يساعده المسيح،
فبدون المسيح لن نقدر أن نفعل شيئا (يو. )6 : 16

 )3أو يختار اإلنسان طريق الظلمة أى طريق الخطية وشهوال الجسد ،فيقع فى براثن سلطان الظلمة أى
الشيطان (لو )62 : 33ونهاية هذا الطريق المول.

وهذا نفس ما ردده موسى النبى فى العهد القديم "قد جعلت قدامك الحياة والمول .البركة واللعنة .فإختر الحياة

لكى تحيا أنت ونسلك" (تث. )19 : 21

21
ْ ْ
ْ
ات" .
آية (مت "-:)21:12عث َّم َتَرَك عه َم َو َخَر َج َخ ْار َج اَل َمديَنة ْإَلى َبَيت َعَنَيا َوَب َ
ات عهَن َ
الملك الزمني الذي أراده له الذين إستقبلوه في أورشليم.
المسيح يبيت في بيت األلم (عنيا) فهو يرف
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عودة للجدول

يوم اإلثنين – إثنين البصخة
يوم اإلثنين
شجرة التين غير المثمرة مت + ]11-12[،21-22:12مر23-21:22
هناك عدة تساؤالل في موضوع التينة

 -1المسلليح هنللا جللاع وطلللب أن يأرللل مللن شللجرة تللين رأى أوراقهللا عليهللا خض لراء ولم لاّ لللم يجللد ثم ل اًر
لعنها فيبست!! والسؤال هل هذا الموقلف يمكلن تفسليره طريقلة سليطة؟ وهلل المسليح اللذي صلام

من قبل :1يوماً ورف أن يطلب من ااب أن ُي ِ
حول له الحجارة خبل اًز ،حينملا ال يجلد تينلاً عللى
ّ
الشجرة يلعنها ألنه جائع.

 -3واألعجب أن الوقت ليس وقت إثمار التين (مر.)12:11

من هذين السؤالين نفهم أنه ال يمكن تفسير هذه القصة إالّ رمزياً .فشجرة التين تشير إلسرائيل (لو-5:12

 +9هو +11:9يؤ +7:1يه .)13فالمسيح ال يشبع من التين بل من الثمار الروحية المباركة التي يراها في

المؤمنين (يو .)26-21:1:ومنها نفهم أن المسيح يفرح إيمان البشر ،هذا ما يشبعه  +أش .)11:62وكان
المسيح يتمنى أن يؤمن ه اليهود فيشبع  ،ولكنه كان يعلم أنهم لن يؤمنوا ،فهذا ليس وقت إثمار شجرة التين

اليهودية أى إيمان اليهود ،فالمسيح "جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله" (يو . )13 : 1والمسيح لعنها إشارة
لهدم القديم لتقوم شجرة التين المسيحية أي الكنيسة ،ينتهي عهد قديم ليبدأ عهد جديد .ال يمكن أن تقوم

مملكة السيد إالّ بهدم مملكة الظلمة .والحظ أن لعن األمة اليهودية كان سبب عدم إيمانهم المسيح وصلبهم
للسيد .عد أن َّ
ظ َّل لهم الورق ،أي
قدم لهم السيد كل إمكانيال اإلثمار من ناموس وشريعة وأنبياء .لكنهم َ

منظ اًر حلواً فهم لهم طقوسهم وهيكلهم وناموسهم لكنهم لألسف بدون ثمار ،والثمار التي يريدها هللا هي
إيمانهم وأعمالهم الصالحة .واألوراق بدون ثمر تشير للرياء  ،والرياء هو أن يظهر اإلنسان غير ما يبطن

مثل من له صورة التقوى ولكنه ينكر قوتها وهو بال ثمر (3تي .)6:2وتذكرنا أوراق التين ،ما فعله آدم حين
غطى نفسه أوراق تين فلم تستره ،لكن هللا ًّ
قدم له الحل في ذبيحة تشير لذبيحة المسيح وستره بها .وهذا

يعني أن كل من يحاول أن يستر نفسه أعمال تدين ظاهري دون ثمار إيمان داخلية ،إيمان صليب المسيح
وفدائه يكون قد فعل كآدم ولم يستر نفسه .علينا أن نعترف خطايانا وال نكابر كآدم فيستر المسيح علينا.

قارن (مت 21:12مع مر )12:22فنرى أن متى قال أنها يبست في الحال بينما أن مرقس يذكر أنهم أروا
هذا في الغد فما تفسير ذلك؟!
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هذا يذكرنا أن هللا قال ادم "يوم تأرل ..تمول" ولكنه عاش أرثر من 911سنة وبهذا نفهم أن وقت أن لعن
السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة ولكن بدأ يظهر عليها هذا اإلنحالل في غد الثالثاء( .هذا يشبه من

يقول أنه لو تم فصل التيار الكهربي عن مروحة البد وستقف ،ولكننا حين نفصل التيار تظل دائرة لمدة

سيطة ثم تقف) هكذا في موضوع آدم فهو يوم أخطأ بدأ يسرى فيه تيار المول واإلنحالل ومال عد مدة،

ويوم لعن السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة وقوة الحياة في الحال .وظهر عليها عالمال المول في اليوم

التالي.

وهذا ما حدث مع اليهود فهم يوم صلبوا المسيح ُل ِعنوا وإنقطع عنهم تيار بركة هللا وحمايته وظهر هذا عد

أقل من :1سنة على يد تيطس حين َخ َّرب أورشليم وهكذا كل إنسان يخطئ تسرى فيه عوامل المول فو اًر
وإذا لم يقدم توبة ويتناول ليحيا ،ستظهر عليه عالمال الخراب سريعاً.
والعكس فمن يكون في خطيته محروماً من بركة هللا فحينما يقدم توبة ستعود له هذه البركال التأريد حتى

وإن تأخرل (حب.)18-17:2

21
22
ْ ْ
ين َعَلى َّ
ان َر ْ
الط ْر ْ
يق،
اآليات (متَ "-:)11-22:12وْفي ُّ
اعَ ،فَن َ
ظَر َش َجَرَة ْت ٍ
اجعا ْإَلى اَل َمديَنة َج َ
الصَب ْح ْإ َذ َك َ
وجاء ْإَليها َفَلم ي ْج َد ْفيها َشيئا ْإالَّ ورقا َفَق َطَ .فَقال َلها«:الَ ي عكن ْمَن ْك َثمر بعد ْإَلى األَب ْد!»َ .في ْبس ْت ْ
التيَن عة ْفي
َر َ َ ع
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ ََ َ َ
ََ
َ َ
12
التالَ ْمي عذ ذلْك َتعجَّبوا َق ْائلْينَ «:كيف ي ْبس ْت ْ
التيَن عة ْفي اَل َح ْ
اَل َح ْ
الَ 12 .فَل َّما َأرَى َّ
ال
ال؟» َفأ َ
َ َ ع
َج َ
َ ََ َ َ
اب َي عسو عع َوَق َ
ان والَ َت عش ُّكو َنَ ،فالَ َت َفععلو َن أَمر ْ
ْ
التيَن ْة َفَق َطَ ،ب َل ْإ َن عقَل عت َم أََيضا ْله َذا
َل عه َم«:اََل َح َّ
ول َل عك َمْ :إ َن َك َ
ََ
َ
يم ر َ
ق أَ عق ع
ان َل عك َم إ َ
ط ْرح ْفي اَلبح ْر َفي عكو عن11 .وعك ُّل ما َت َطعلبوَنه ْفي َّ ْ
ْ
ْ
ين َتَناعلوَن عه»" .
ع ع
الصالَة عم َؤ ْمن َ
اَل َجَب ْل :اَن َتق َل َواَن َ َ
ََ َ
َ َ
12
ْ
ـان َوالَ َت عش ُّـكو َنَ ،فـالَ َت َف َععلـو َن
ال َل عه َم«:اََل َح َّ
يم ر
ول َل عك َمْ :إ َن َك َ
آية (متَ " -:)12:12فأ َ
َج َ
ق أَ عق ع
اب َي عسو عع َوَق َ
ـان َل عك َـم إ َ
أَمر ْ
ط ْر َح ْفي اَلَب َح ْر َفَي عكو عن" .
التيَن ْة َفَق َطَ ،ب َل ْإ َن عقَل عت َم أََيضا لْه َذا اَل َجَب ْل :اَن َت ْق َل َواَن َ
ََ

لقللد جفللت تينللة اليهللود سللبب عللدم إيمللانهم ،ولكللن إيمللان األمللم إنطللرح الجبللل الحقيقللي وإنطللرح وسللط حللر األمللم

(أش .)5::9ونحللن إن كللان لنللا اإليمللان السلليد المسلليح سلليجفف تينللة إنسللاننا العتيللق ،ويللدخل إلللى داخلنللا كمللا

ينطرح الجبل (حياة المسيح وسالمه) في البحر (قلبنا المضطرب) ليكون خالص لنا .اإليمان ننعم كل شئ في

المسيح يسوع مادمنا نناله فينا ،أي تكون لنا حياة المسيح فينا (غل. )31:3

وهنلاك معنللى آخلر فللإن الجبــل إشللارة للمسليح .والبحــر= إشللارة للعلالم الللوثني المضللطرب = .والمعنلى فللإن المسلليح

(الجبــل) سلليؤمن لله العللالم (البحــر)  .وهللذا مللا فعللله التالميللذ عللد ذلللك فعللال ،فهللم ك ل ارزتهم آمللن األمللم (البحــر)
المسيح (الجبل)  .إيمان التالميذ وك ارزتهم صلار الحجلر اللذى قطلع غيلر يلد جلبال كبيل ار ملأل كلل العلالم (دانيلال

 . )3أى أن التالميذ طرحوا المسيح الجبل وسط حر األمم ،ليصير األمم المؤمنين جباال ،وهلو ثابلت عللى رأس

هذه الجبال (إش. )3 : 3
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آية (مت11" -:)11:12وعك ُّل ما َت َطعلبوَنه ْفي َّ ْ
ْ
ين َتَناعلوَن عه»".
ع ع
الصالَة عم َؤ ْمن َ
َ َ
فملن يطلللب وهللو متشللكك ال يسلتجاب للله ..ولكللن إن كللان لنلا إيمللان قللدر حبللة الخلردل ووقفنللا نصلللي يسللتجيب هللا
فيللزداد إيماننللا ،فنصلللي إيمللان أرثللر وحينمللا يسللتجيب يت ازيللد وينمللو إيماننللا وينلزاح وينطللرح جبللل الشللك فللي البحللر

ونصير مؤمنين فاهلل يداوي ويعالج عدم أو ضعف إيماننا.
21
21
ْ
ْ
يـد َعَلَي َهـا
ـين ْم َـن َب ْع ٍ
اعَ ،فَن َ
ـجَرَة ْت ٍ
اآليات (مرَ " -:)23-21:22وْفي اَل َغد َل َّما َخَر عجوا ْم َن َبَيت َعَنَيا َج َ
ظَر َش َ
23
ق ،وجاء َلعَّله ي ْجد ْفيها َشيئاَ .فَل َّمـا جـاء ْإَليهـا َلـم ي ْج َـد َشـيئا ْإالَّ ورقـا ،أل ََّنـه َلـم ي عكـن وَقـت ْ
الت ْ
ـاب
ع َ َ َ َ َ
ـينَ .فأ َ
َ
َوَر ر َ َ َ َ ع َ ع َ َ
َ َ ََ َ َ
ََ
َج َ
ْ
يسو عع وَقال َلها«:الَ يأ عَكل أ ْ ْ
ان َتالَ ْمي عذ ع َي َس َم ععون" .
َحرد مَنك َث َم ار َب َععد ْإَلى األََبد!»َ .وَك َ
َ َ َ
َع َ َ َ

مالحظات على موضوع التينة :
إنتشرل وسط اليهود أيام المسيح أفكار وثنية مفادها أن هناك إله للخير وإله للشر ،وفلي موضلوع لعلن التينلة

نلرى أن المسليح يلعلن التينلة وكانللت الملرة األوللى والوحيلدة التللي تخلرج ملن فلم الللرب يسلوع كلملال لعنلة ،وهللو

بهلذا أظهللر أن هنللاك إللله واحلد يجللازي للالخير ويللدين أيضلاً ويعاقللب الشللرور ،هللو القلادر علللى كللل شللئ فهللو
يقيم لعازر من األموال وهو يلعن األمة اليهودية التي لها مظهلر التلدين لكنهلا بلال ثملر ،وسيصلل شلرهم ألن

يصلبوه .وطالما أظهر قدرته على فعل الخير وإلحاق الشر من يريد ،فهو كان قاد اًر أن يلحق الشر صلالبيه
والجنود الذين أتوا ليالً ليلقوا القب عليه لكنه لم ي ِرْد َّ
وسلم نفسه طواعية وهو القادر.
ُ
التالميذ أروا صباح الثالثلاء التينلة يا سلة وبعلد دقلائق سلألوا المسليح علن عالملال األيلاّم األخيلرة فقلال لهلم أن
إحللدى العالمللال "أن شللجرة التللين يصللبح ورقهللا أخضللر ،وربمللا نفهللم هللذا عللن األمللة اليهوديللة التللي ظلللت فللي

خراب حوالي 3111سنة وبدأل منذ سنوال تظهر كدولة مرة أخرى( .راجع مت .)3:
تطهير الهيكل
(مت (+) 21-21:12مر( +)21-23 ،22:22لو)12 ،11:12 +32-33:21

طهل َلر الهيكللل (يللو .)17-1::3وهنللا نسللمع أنلله يكللرر تطهيللر الهيكللل .ولكللن
فللي بدايللة خدمللة السلليد المسلليح َّ
نالحظ فرقاً واضحاً بين متى ومرقس في ترتيب األحداث فاإلنجيلي متى يورد القصة كأنها حدثت عد دخول
المسيح إلى أورشليم مباشرة .أملا ملرقس فيلذكر التفاصليل صلورة دقيقلة .ففلي يلوم األحلد ،يلوم الشلعانين عقلب

دخول السيد المسيح إلى أورشليم مساء األحد  ،إتجه مباشلرة للهيكلل (ملر .)11:11وللم يفعلل شليئاً سلوى أنله
نظر حوله إلى كل شئ .ثم نجد أن المسليح يلذهب للهيكلل صلباحاً وفلي طريقله إللى الهيكلل لعلن شلجرة التلين
ثم ذهب للهيكل لتطهيره (مر .)19-16:11وال يوجد تنلاق

فلي هلذا فمتلى يكتلب لليهلود ويقلدم لهلم المسليح

على أنه إبن داود الملك الذي دخل أورشلليم كمللك وإتجله مباشلرة إللى هيكلله اللذى هلو بيلت أبيله ليطهلره ،هنلا
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متى ال يهتم الترتيب الزمني بل المعنى أو الهدف من دخول أورشليم  ،أن يذهب المسيح كملك إلى قصره.

أملا
فكل ملك يدخل إلى قصره ولكن ألن المسليح مللك سلماوي ،بلل هلو هللا فقصلره هلو الهيكلل بيلت هللا أبيلهّ .
مرقس فأورد القصة في مكانها الزمني ولكن طريقة تسلترعى اإلنتبلاه فهلو دخلل للهيكلل عقلب دخولله أورشلليم

مباشرة كما قال متى ،ولكنه لم يفعل شيئاً سوى أنه نظر كأنه يعاتب ،ألم أطهر هذا المكان من قبل ،وذكرل
قصة تطهيلر الهيكلل األوللى فلى (يلو ... )33 - 12 : 3ملا اللذي حلدث إذن؟ وتلرك الهيكلل ومضلى .ولكنله

منلا قبلل أن يطهلر المسليح حياتنلا عنلف يعاتلب ويحلذر ثلم
في الغد أتى َّ
وطهره طريقة شديدة .وهكذا مع كلل ّ
يتدخل عنف.
ْ
اآليات (مت21 "-:)21-21:12ود َخل يسوع ْإَلى هي َك ْل ْ
ْ
يعو َن َوَي َش َتعرو َن ْفي
هللا َوأ َ
ََ َ َ ع ع
يع َّالذ َ
َخَر َج َجم َ
ََ
ين َكاعنوا َي ْب ع
21
اسي ب ْ
ْ
ْ
الصالَ ْة عي َد َعىَ .وأََن عت َم
وبَ :بَي ْتي َبَي َت َّ
اَل َهَي َك ْلَ ،وَقَل َب َم َو ْائ َد َّ
الصَي ْارَفة َوَكَر َّ َ َ
ال َل عه َمَ «:م َك عت ر
اعة اَل َح َمامْ َوَق َ
23
23
ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َواَل َك َتَب ْة
َج َعَل عت عموع َم َغ َارَة عل عصو ٍ !» َوَتَقَّد َم ْإَلَيه عع َم ري َو ععَر رج في اَل َهَي َك ْل َف َش َف ع
اه َمَ .فَل َّما َأرَى عرَؤ َس ع
ْ َّ ْ
ْ
ْ
الب ْن َدا عوَد!»َ ،غ ْضعبوا َ 22وَقاعلوا َل عه«:أ ََت َس َم عع
عوصَّنا َ
اَل َع َجائ َب التي َصَن َعَ ،واأل ََوالََد َي َصَر عخو َن في اَل َهَي َكل َوَيعقوعلو َن«:أ َ
هؤالَ ْء؟» َفَقال َلهم يسو ععَ«:نعم! أَما َق َأرعتم َق ُّ
طْ :م َن أَ َف َوا ْ األَ َط َف ْ
َت َت َس ْبيحا؟» 21 .عث َّم َتَرَك عه َم
ال َو ُّ
ول ع
الر َّض ْع َهَّيأ َ
ََ َ َ َ
َ عَ َع
َما َيعق ع
ْ ْ
ْ
ات" .
َو َخَر َج َخ ْار َج اَل َمديَنة ْإَلى َبَيت َعَنَيا َوَب َ
ات عهَن َ
متى يورد القصة مباشرة عد دخول المسيح أورشليم ،فمتى يريد أن يشير لملك المسيح الروحي على قلوبنا ،فحين

يدخل قلوبنا يطهرها ويملك عليها فهو الملك اإللهي .فإذ يدخل الرب أورشليمنا الداخلية إنما يدخل إلى مقدسه،

يقوم بنفسه بتطهيره .والسوا الذي يستخدمه قد يكون صول الروح القدس الذي يبكت على خطية وقد يكون
ع

التجارب وااالم( .ونالحظ أن الوحيد الذي أشار لموضوع السوا هو يوحنا إصحاح .)3

ْ
آية (مت21" -:)21:12ود َخـل يسـوع ْإَلـى هي َك ْـل ْ
ْ
يعـو َن َوَي َش َـتعرو َن ْفـي اَل َهَي َك ْـل،
هللا َوأ َ
ََ َ َ ع ع
يـع َّالـذ َ
َخ َـر َج َجم َ
ََ
ين َكـاعنوا َي ْب ع
ْ
ْ
اع ْة اَل َح َمامْ" .
َوَقَل َب َم َو ْائ َد َّ
الصَي ْارَفة َوَكَراس َّي َب َ

يبيعــون ويشــترون= رانللت هنللاك أمللارن مخصصللة لتغييللر العملللة ليللدفع منهللا العابللدين الجزيللة (ض لريبة نصللف

ص َوْر) ،ولما كلان أنلاس يهلود يلأتون ملن
الشاقل المقررة على كل يهودي .والشاقل هو العملة اليهودية وهي بدون ُ
رل العالم ومعهلم عمالتهلم كلان البلد ملن تغييرهلا العمللة المحليلة .وكلانوا يبيعلون الطيلور لتقلديمها كلذ ائح .ولكلن
الموضللوع تطللور ليصللير تجللارة تللدر عائللداً ضللخماً علللى حنللان وقيافللا بللل أن المكللان الللذي كللان مخصصلاً لصللالة
األتقياء من األمم خصصوه للتجارة .ويلرى اللبع أنهلم كلانوا يقلدمون قلروض فلي مقابلل هلدايا عينيلة إذ أن الربلا

ممنوع .بل صاروا يتاجرون في كل شئ في الهيكل .واألسوأ من كل هذا الغش والسرقال التى صنع منها رؤساء

الكهنة ثروال ضخمة.
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21
الصالَ ْة عي َد َعىَ .وأََن عت َم َج َعَل عت عموع َم َغ َارَة عل عصو ٍ !»" .
وبَ :بَي ْتي َبَي َت َّ
ال َل عه َمَ «:م َك عت ر
آية (متَ " -:)21:12وَق َ
(إش +7:65إر1 +11:7مل +39:8نح.)17:11

23
ْ
ْ
اه َم" .
آية (متَ " -:)23:12وَتَقَّد َم ْإَلَيه عع َم ري َو ععَر رج في اَل َهَي َك ْل َف َش َف ع
هذا هو المسيح الذي أتى ليشفي ويطهر ُلي ِعَّدنا للملكول السماوي.
23
ْ
ْ
ْ
ـب َّال ْتــي َصـَن َعَ ،واأل ََوالََد َي َصـَـر عخو َن ْفــي اَل َهَي َكـ ْـل
ـاء اَل َك َهَنــة َواَل َك َتَبــة اَل َع َجائـ َ
آيــة (مــتَ " -:)23:12فَل َّمــا َأرَى عرَؤ َسـ ع
الب ْن َد عاوَد!»َ ،غ ْضعبوا" .
عوصَّنا َ
َوَيعقوعلو َن«:أ َ

عجيب أن يصنع السيد المسيح ما فعله في الهيكل وهو شخص وحيد منبوذ بال إعتبار ،مكروه من رؤساء الكهنة

والكهنللة ،بللل هللو فللي قلبلله لموائللد اعللة الحمللام والصلليارفة يهللاجم مصللالح رؤسللاء الكهنللة الماديللة وشللاهدوا دمللار

مكاسللبهم .ولكللن يبللدو أن جللالالً إلهيلاً كللان يبللدو علللى مالمحلله ونظ ارتلله أرعبللتهم فسللكتوا ،ولللم يسللتطيعوا أن يفعللوا
أمللا مللن
شلليئاً سللوى أنهللم غضــبوا .وفللي المقابللل ارتشللف األطفللال فللي ب لراءتهم حللالوة وجهلله ففرح لوا لله وسللبحواّ ،
ِ
ض لالً للشللعب .واألطفللال لللم يفهم لوا مللا يقولونلله لكللنهم كللانوا يللرددون مللا
أعمللتهم شللهوال قلللوبهم ف ل أروا فيلله إنسللاناً ُم ّ
أملا دارسلي النبلوال
سمعوه من الكبار األمس= أوصنا إلبن داود .األطفال اللذين بلال معرفلة إنفلتح قللبهم وسلبحوا ّ
فللإنغلق قلللبهم وعيللونهم فلللم يللروا .والللذي يريللد أن يعللرف كيللف يسللبح عليلله أن يرجللع ويصللير مثللل األطفللال فللي
ساطتهم وبراءتهم وتصديقهم لما يسمعونه.

ـطْ :مـن أَ َفـوا ْ
آية (مت22" -:)22:12وَقاعلوا َله«:أ ََتسمع مـا يعقـول ع ْ
ـرعتم َق ُّ
َ َ
َ
َمـا َق َ َأ َ
هـؤالَء؟» َفَق َ
ع َ َع َ َ ع
ـال َل عه َـم َي عسـو ععَ«:ن َعـ َم! أ َ
األَ َط َف ْ
َت َت َس ْبيحا؟»".
ال َو ُّ
الر َّض ْع َهَّيأ َ
(مز )3:8أما الحكماء في أعين أنفسهم كالفريسيين فستكون لهم النبوال مجرد معلومال غير مفرحة وال معزية.

اآليات (مر)21-23 ،22:22

آية (مرَ 22" -:)22:22ف َد َخل يسو عع أ ْ
َم َسـى،
يم َواَل َهَي َك َلَ ،وَل َّما َن َ
ان اَل َوَق ع
ظَر َح َوَل عه ْإَلى عك ْل َش َي ٍء ْإ َذ َك َ
ع
َ َع
ـت َق َـد أ َ
عور َشل َ
َخَر َج ْإَلى َبَي ْت َعَنَيا َم َع اال َثَني َع َشَر" .
َ
نظر كل شئ= هو اإلله الغيور الذي ال يطيق في بيته فساداً أو ش اًر ،بل عيناه تجوالن وتفحصان كل شئ لتفلرز
المقدسللال عللن النجاسللال وتطللرد األخي لرة .والمسلليح ينظللر ويحللذر ويعاتللب وينللذر قبللل أن يمسللك السللوا ليللؤدب

ويطهر .ونالحظ أن المسيح الوديع نراه حازماً كل الحلزم ملع ملن يفسلد هيكلله (1رلو .)17:2ونالحلظ أننلا هيارلل

هللا والروح القدس يسكن فينا (1رو( .)15:2الوحيد الذي ذكر موضوع السوا هو يوحنا).
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ْ
اآليات (مر23 "-:)21-23 :22وجاءوا ْإَلى أ ْ
يعو َن
يمَ .وَل َّما َد َخ َل َي عسو عع اَل َهَي َك َل َاب َت َدأَ عي َخ ْر عج َّالذ َ
ين َكاعنوا َي ْب ع
ع
ََ ع
عور َشل َ
22
اسي ب ْ
ْ
ْ
اع.
َوَي َش َتعرو َن ْفي اَل َهَي َك ْلَ ،وَقَّل َب َم َو ْائ َد َّ
َحدا َي َج َت عاز اَل َهَي َك َل ْب َم َت ٍ
اعة اَل َح َمامَْ .وَل َم َي َد َع أ َ
الصَي ْارَفة َوَكَر َّ َ َ
21
ْ ْ
عممْ؟ َوأََن عت َم َج َعَل عت عموع َم َغ َارَة عل عصو ٍ ».
س َم َك عتوباَ :بَي ْتي َبَي َت َصالَ ٍة عي َد َعى لْ َج ْم ْ
َوَك َ
ان عي َعل عم َقائال َل عه َم«:أََلَي َ
يع األ َ
ْ
طَلبوا َكيف يهلْ عكوَنه ،أل ََّنهم َخا عفو ْ ،إ َذ ب ْه َت اَلجمع عكُّله ْم َن َتعلْ ْ
ْ 22
يم ْهَ 21 .وَل َّما
ََع ع
ع
اء اَل َك َهَنة َف َ ع َ َ ع َ
َ
ع
ع
عَ
َو َسم َع اَل َك َتَب عة َوعرَؤ َس ع
اءَ ،خَر َج ْإَلى َخ ْار ْج اَل َم ْديَن ْة" .
َص َار اَل َم َس ع
ْ
آية (مر23" -:)23:22وجاءوا ْإَلى أ ْ
يعو َن َوَي َش َتعرو َن
يمَ .وَل َّما َد َخ َل َي عسو عع اَل َهَي َك َل َاب َت َدأَ عي َخ ْر عج َّالذ َ
ين َكاعنوا َي ْب ع
ع
ََ ع
عور َشل َ
ْ
ْ
اع ْة اَل َح َمامْ"
ْفي اَل َهَي َك ْلَ ،وَقَّل َب َم َو ْائ َد َّ
الصَي ْارَفة َوَكَراس َّي َب َ
نالحللظ أن المسلليح عللد ذلللك أيللام إستسلللم لصللالبيه بللال مقاومللة ،بينمللا نلراه هنللا يسللتخدم سلللطانه فللي غضللب ضللد

الذين أفقدوا الهيكل قدسيته .إذاً هو له القدرة أن يفعل هذا مع صالبيه ولكنه إرادته لم يفعل.

22
اع" .
َحدا َي َج َت عاز اَل َهَي َك َل ْب َم َت ٍ
آية (مرَ " -:)22:22وَل َم َي َد َع أ َ
تحللول رواق األمللم إلللى سللوق .وصللار كللل مللن يريللد أن يعبللر مللن المدينللة إلللى جبللل الزيتللون ،عوضلاً عللن الللدوران
فح ِرم األمم األتقياء من وجود مكان لهم للصلالة فلي
حول الهيكل ،كان يعبر من داخل دار األمم أو رواق األممُ ،

الهيكل .والمسيح منع الناس من إستخدام الهيكل كممر أو معبر.

تعليق على اآلية (مر)21:22

حللين دشللن سللليمان بيللت هللا صلللى أن يسللتجيب هللا كللل صللالة توجلله مللن هللذا المكللان وال لرب قللال للله قللد سللمعت

صالتك (1مل1 +:3 ،:1 ،28 ،26 ،21:8مل )2:9أما الكهنة ورؤسلاء الكهنلة فكلانوا يتلاجرون ويسللبون ملا
استطاعوا سلبه من عطايا الناس .

ْ 22
ـه
اء اَل َك َهَن ْة َف َ
ف عي َهلْ عكوَن عه ،أل ََّن عه َم َخـا عفوع ْ ،إ َذ عب ْه َ
ـع عكُّل ع
طَلعبوا َكَي َ
ـت اَل َج َم ع
آية (مرَ " -:)22:22و َسم َع اَل َك َتَب عة َوعرَؤ َس ع
ْم َن َتعلْ ْ
يم ْه" .
َ
الحظ أن قوة غربية كانت تخرج منه فخافوه ويقول البع أن وجهه أنار .مرقس هنا هو الوحيد الذي قدم تفسلي اًر
لماذا لم يهاجم الكهنة والجنود المسيح إذ أفسد تجارتهم وقلب موائدهم= خافو  .وطبعاً هو مرقس الذي يشير لهلذا

فهو يقدم المسيح القوي للرومان محبي القوة.

اآليــات (لــو33" -:)32-33:21وَل َّمــا د َخــل اَلهي َكــل اب َتــدأَ ي َخ ْــرج َّالـ ْـذين َكــاعنوا ي ْبيعــو َن وي َشـ َـترو َن ْفيـ ْـه َ 32ق ْ
ــائال
َ
َ َ ََ َ َ َ ع ع
ََ ع
َ ع
َ
31
َلهم«:م َك عتوبْ :إ َّن بي ْتي بيت َّ ْ
ْ
ـان
ان عي َعلْ عـم عك َّ
ََ ََ ع
ـل َي َـو ٍم فـي اَل َهَي َك ْـلَ ،وَك َ
الصالَةَ .وأََن عت َم َج َعَل عت عموع َم َغ َارَة عل عصو ٍ !»َ .وَك َ
عَ َ ر
32
ْ
َن َّ
ـع عو عجـوْ َّ
ـان
َن عي َهلْ عكـوع َ ،وَل َـم َي ْج عـدوا َمـا َي َف َععلـو َن ،أل َّ
الش َـع ْب َي َطعلعبـو َن أ َ
الش َـع َب عكَّل ع
ـه َك َ
اء اَل َك َهَنـة َواَل َك َتَبـ عة َم َ
عرَؤ َس ع
عم َت َعلْقا ْب ْه َي َس َم عع ْمَن عه" .
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الحظ أن عمل التطهير يشمل عملين [ ]1عمل سلبي فيه طرد الرب الباعة وطهر الهيكل [ ]3عمل إيجابي قام

فيه الرب التعليم.
مغارة لصو

= تاجر الكهنة ورؤساء الكهنة داخل الهيكل الغش فاغتنوا جدا  .فكان الكهنة يفحصون الخراف

التى يقدم منها ذ ائح فى الهيكل ويختموا ما يجدونه بال عيب (يو )37 : 5ويرسلونه للرعاة المتبدين ( لو) 3:8
الذين يرعون هذه الخراف المختومة  .ومن يريد ان يقدم ذبيحة يذهب ليشترى منهم ويأخذه للهيكل .فيفحصه

ويَّدعون أن ه عيب  ،ويدفعون للرجل ثمن خس ويشترونه منه  .ويعود الرجل ليشترى خروفا آخر
الكهنة ثانية َ
 .وهكذا وبمثل هذه اللصوصية اغتنوا جدا .

11
الن َه ْار عيعلْم ْفي اَل َهَي َك ْل ،وْفي َّ
ان ْفي َّ
يت ْفي اَل َجَب ْل َّال ْذي عي َد َعى
اللَي ْل َي َخعر عج َوَي ْب ع
اآليات (لوَ "-:)12-11:12وَك َ
َ
َع
12
ان عك ُّل َّ
َجَب َل َّ
الش َع ْب عيَب ْكعرو َن ْإَلَي ْه ْفي اَل َهَي َك ْل لَْي َس َم ععوع ." .
الزَي عتو ْنَ .وَك َ

تعليق على شجرة التين وتطهير الهيكل
يوم اإلثنين صباحا خرج الرب من بيت عنيا متوجها إلى أورشليم ،وجاع ورأى شجرة تين أوراقها خضراء ممتدة

ولم يجد بها ثمر .وحقا لم يكن الوقت وقت إثمار التين ،ولكن فى فلسطين يظهر الثمر قبل األوراق .وعادة يوجد
على شجر التين ع

من الثمار المتبقية من الموسم الماضى وصالحة لألرل ويستعملها المارة أو العاملين مع

خبز عندما يشعرون الجوع .وتقول المشناة أن التين غير الناضج يبدأون أرله حينما يتغير لونه إلى اللون

األحمر .ولكن الرب لم يجد على الشجرة العقيمة غير المثمرة ال ثمار قديمة وال ثمار جديدة فلعنها .هذه التينة
هى التى قال عنها الرب َمَث ْل التينة غير المثمرة المزمع أن يقتلعها .شجرة التين هذه كانت رم از إلسرائيل التى
أتى إليها الرب يسوع فوجدها أمة مزدهرة ولكن بال ثمر كهذه الشجرة ،أوراق بال ثمار .فشابهت أبوينا األولين
حينما تغطيا أوراق التين .وهذا ما جعل الرب يبكى على أورشليم فى اليوم السابق عند دخوله إليها إذ رأى ما

فعل بها .وتعجب التالميذ حينما أروا الشجرة قد جفت .وكان تعليق الرب "إن قلتم لهذا الجبل إيمان إنتقل
ُ
سي َ
فسينتقل" .وكان هذا مثال يستخدمه الربيين كمبالغة على عمل الشئ المستحيل ،ولكن الرب إستخدمه هنا للتدليل
على أن الصالة إيمان تصنع المعجزال .وكانوا يقولون هذا المثل على الرابى الذى يستطيع حل مشكلة كبيرة
فى تفسير الناموس .ووضع الرب شرطا آخر غير اإليمان إلستجا ة الصالة وهو أن نغفر لآلخرين .وكان

التالميذ فى إحتياج لهذا الدرس سبب ما سيقابلونه فى المستقبل من صعوبال.

ثم توجه الرب إلى الهيكل ثانية ليطهره .وهذه المرة لم يسأله الفريسيين وغيرهم أن يعطيهم عالمة فهم كانوا قد

إتخذوا قرارهم قتل المسيح (يو + 18 : 3يو + 36 : 7يو .)62 ، :9 : 11ولكنهم خافوا من جموع الجليليين
المحيطين ه.
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ووسط كراهية اليهود للرب نجد األطفال يسبحونه فهم فى براءتهم أروا وجهه المضئ.
ران تطهير الرب للهيكل فى المرة األولى (يو )3للتعليم واإلنذار ولكن اان وهو فى نهاية خدمته على األرض
يعتبر هذا التطهير رم از لحكم الدينونة على إسرائيل وهذا هو نفس معنى شجرة التين التى لعنها الرب.
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يوم الثالثاء – ثالثاء البصخة

عودة للجدول

يوم الثالثاء
شجرة التين اليابسة (مت( +) 11-12:12مر)12-12:22
التالَ ْمي عذ ذلْك َتعجَّبوا َق ْائلْينَ «:كيف ي ْبس ْت ْ
التيَن عة ْفي اَل َح ْ
اآليات (متَ 12" -:)11-12:12فَل َّما َأرَى َّ
ال؟»
َ َ ع
َ َ َ َ َ
12
ان والَ َت عش ُّكو َنَ ،فالَ َت َفععلو َن أَمر ْ
ْ
التيَن ْة َفَق َطَ ،ب َل ْإ َن
ال َل عه َم«:اََل َح َّ
ول َل عك َمْ :إ َن َك َ
َفأ َ
ََ
َ
يم ر َ
َج َ
ق أَ عق ع
اب َي عسو عع َوَق َ
ان َل عك َم إ َ
ط ْرح ْفي اَلبح ْر َفي عكو عن11 .وعك ُّل ما َت َطعلبوَنه ْفي َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ين َتَناعلوَن عه»".
ع ع
الصالَة عم َؤ ْمن َ
عقَل عت َم أََيضا له َذا اَل َجَب ْل :اَن َتق َل َواَن َ َ
ََ َ
َ َ
12
اح ْإ َذ َكاعنوا مج َت ْازين أرَوا ْ
التيَن َة َق َد َي ْبس َت ْم َن األعص ْ
ولَ 12 ،ف َت َذ َّكَر
الصَب ْ
اآليات (مرَ " -:)12-12:22وْفي َّ
عَ َ ََ
ع
َ
11
ْ
ْ
ْ
ْ
ان
ال َل عهَ«:يا َسْي ْدي ،اَن ع
يم ر
اب َي عسو ع
ظَر! اَلتيَن عة َّالتي َل َعَن َت َها َق َد َي ْب َس َت!» َفأ َ
عب َطعر ع
َج َ
ع َوَق َ
س َوَق َ
ال َل عه َم «:لَي عك َن َل عك َم إ َ
ْب ْ
ْ
ط ْر َح ْفي اَلَب َح ْر! َوالَ َي عش ُّك ْفي َقَل ْب ْهَ ،ب َل عي َؤ ْم عن
اهلل11 .أل َْني اَل َح َّ
ال لْه َذا اَل َجَب ْل :اَن َت ْق َل َواَن َ
ول َل عك َم :إ َّن َم َن َق َ
ق أَ عق ع
َن ما يعقوعله ي عكو عنَ ،فمهما َقال ي عكو عن َله13 .لْذلْك أَ عقول َل عكم :عك ُّل ما َت َطعلبوَنه ْحيَنما عتصُّلو َنَ ،ف ْ
َن َتَناعلوع،
آمعنوا أ َ
ع ع
َ
ع
ََ َ َ َ
أ َّ َ َ ع َ
َ َ
ع َ
َ
13
ْ
وك عم َّال ْذي ْفي
َح ٍد َش َي رء ،لْ َك َي َي َغ ْفَر َل عك َم أََيضا أعَب ع
َفَي عكو َن َل عك َمَ .و َم َتى َوَق َف عت َم عت َصُّلو َنَ ،فا َغفعروا ْإ َن َك َ
ان َل عك َم َعَلى أ َ
12
السماو ْ
ْ ْ
ْن َلم َت َغ ْفروا أََن عتم الَ ي َغ ْفر أَب ع َّ ْ ْ
ات أََيضا َّزالَ ْت عك َم" .
َّ
َ َ َ ع
وك عم الذي في َّ َ َ
الس َم َاوات َّزالَ ت عك َمَ .وإ َ َ ع
يرى الدارسون أن الج بل المتحرك يشير إلى كل ما هو صعب .وكانت اللغة المألوفة عند حاخامال اليهود وفي

مدارسهم أن من يفسر نبوة أو نصاً صعباً من الكتاب أنه محرك الجبال .وكما رأينا سا قاً أن الجبل أيضاً يشير

للمسيح (دا  ):6 ،26:3وباإليمان ينتقل المسيح إلى القلب الذي مثل البحر في إضط ار ه فيسوده السالم.
وينتقل إلى األمم الذين كالبحر فيسودهم اإليمان والفرح .ولكن هناك شرطين :

-1
-3

أن نصلي ونطلب إيمان وليس عن شك .إلى أن تكون طلبتنا وفق مشيئة هللا (1يو.)1::6

أن يمأل القلب الصفح عن خطايا ااخرين ليغفر لنا هللا ،فلاهلل للن يسلتجيب لملن يملأل قلبله الكراهيلة والغضلب

والحقد وطلب اإلنتقام  ،وال من يمأل قلبه الشهوال النجسة .هللا يستجيب لمن يكون قلبه طاه اًر فيسكن فيه.

والحظنا أن المسيح لعن التينة يوم اإلثنين فتوقف عنها تيار الحياة فو اًر ولكن عالمال المول ظهرل يوم الثالثاء

صباحاً.

أحداث كثيرة حدثت فى هذا اليوم وهو آخر يوم يوجه الرب يسوع تعاليمه وأحاديثه وحواراته للشعب ،وتحذيراته

للفريسيين والصدوقيين ،وكان آخر يوم ينادى فيه للكل ضرورة التوبة .وبدأ اليوم مالحظة التالميذ لشجرة التين

التى يبست.

بدأ الرب هذا اليوم بتعليم الناس فى الهيكل .فكان التعليم فى الهيكل مسموحا ه .ولكن النسبة للرب كانوا

يراقبون ما يقوله وما يعمله ،ولكنهم كانوا خائفين من التعرض له وسط الجموع .وكانوا يحاولون إصطياد شئ
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عليه إلثارة الجماهير ضده .وبدأل مشاورال السلطال لكى يجدوا طريقة لوقف هذا الخطر القادم .والمعروف أن

التعليم فى الهيكل يحتاج لموافقة السلطال والتأرد أن التعليم متفق مع التقاليد ومن أى مدرسة للربيين ،بل ومن

أى معلم تسلم تعليمه .فالتعليم يتم تسليمه من معلم لمعلم آخر .وكان هناك نظام إلعتماد أى معلم ويلزمه لذلك
شهادة من ثالثة ربيين معروفين ،وتصريح من السنهدريم .ولذلك نجدهم هنا يسألون السيد وهو ُيعلِّم فى الهيكل
عن من أعطاه السلطان ليفعل هذا ،أو هل معه تصريح .وإذا لم ُيظهر مصدر تعليمه فسيقولون أن علزبول هو
الذى يقوده ،ويثيروا الناس ضده .والسؤال أيضا كان يشمل ما فعله فى اليوم السابق بتطهيره للهيكل .وهذا

السؤال ألى معلم يقوم التعليم لهم الحق فيه .ولكن سؤالهم للمسيح كان فيه تحايل وجبن .فأراد الرب أن يكشفهم
ويسألهم عن معمودية يوحنا من أين كانت من السماء أم من األرض؟ ويوحنا كان كنبى بين اليهود وشهد

للمسيح .فلو قالوا من السماء سيكون الرد ولماذا لم تؤمنوا بى فهو قد شهد لى .ولو قالوا من األرض لهاجت
عليهم الجماهير .وبهذا السؤال أسكتهم الرب فى هذه النقطة.
سؤال الرؤساء عن سلطان يسوع (مت) 11-11:12

( +مر (+) 11-11:22لو)2-2:12

ْ ْ
ْ
اآليات (متَ 11" -:)11-11:12وَل َّما َج ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو عشعيو عِ َّ
الش َعب َو عه َو عي َعلْ عم،
اء إَلى اَل َهَي َكل َتَقَّد َم إَلَيه عرَؤ َس ع
َ
13
ْْ
َسأَعل عك َم
ينْ «:بأ ْ
السَل َ
َع َ
َي عسَل َ
ات ه َذا ُّ
طٍ
ط َ
طَ
ان َت َف َع عل ه َذا؟ َو َم َن أ َ
َقائل َ
ان؟» َفأ َ
ال َل عه َمَ «:وأََنا أََيضا أ َ
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
13
ْ
ْ
ْ
ْ
وحَّناْ :م َن أََي َن َكاَن َت؟
ول َل عك َم أََنا أََيضا ْبأ ْ
َي عسَل َ
طٍ
ان أَ َف َع عل ه َذاَ :م َع عموْدَّي عة عي َ
َكل َمة َواح َدةَ ،فإ َن عقَل عت َم لي َعَن َها أَ عق ع
اس؟» َف َف َّكروا ْفي أََن عف ْس ْهم َق ْائلْينْ«:إ َن عقَلَناْ :من َّ ْ
السم ْ
ْ
الن ْ
اء أ ََم ْم َن َّ
ول َلَناَ :فلْ َما َذا َل َم عت َؤ ْمعنوا ْب ْه؟
َ
َ
ع
َ
الس َماءَ ،يعق ع
م َن َّ َ
11
12
َن يوحَّنا ْعَن َد اَلج ْم ْ ْ
الن ْ
اف ْم َن َّ
ْن عقَلَناْ :م َن َّ
َج عابوا َي عسو َع َوَقاعلوا«:الَ
َوإ َ
اسَ ،ن َخ ع
يع م َث عل َن ْب ٍي»َ .فأ َ
َ
الش َع ْب ،أل َّ ع َ
ان أَ َف َع عل ه َذا" .
ول َل عك َم ْبأ ْ
َي عسَل َ
طٍ
ال َل عه َم عه َو أََيضاَ «:والَ أََنا أَ عق ع
َن َعَل عم»َ .فَق َ

ْ ْ
ْ ْ
اآليات (مر11 "-:)11-11:22وجاءوا أَيضا ْإَلى أ ْ
ْ
ْ
اء
ََ ع َ
ع
يما عه َو َي َمشي في اَل َهَي َكل ،أَ َقَب َل إَلَيه عرَؤ َس ع
عور َشل َ
يمَ .وف َ
اَل َك َهَن ْة َواَل َك َتَب عة َو ُّ
ان َح َّتى َت َف َع َل ه َذا؟»
الشعيو عَِ 12 ،وَقاعلوا َل عهْ «:بأ ْ
َع َ
َي عسَل َ
ات ه َذا ُّ
طٍ
ط َ
السَل َط َ
ان َت َف َع عل ه َذا؟ َو َم َن أ َ
11
ْ
ْ
ْ ْ
ان أَ َف َع عل ه َذا
ول َل عك َم ْبأ ْ
َي عسَل َ
ط ٍ
َفأ َ
ال َل عه َمَ «:وأََنا أََيضا أ َ
َج َ
َسأَعل عك َم َكل َمة َواح َدة .أَج عيبونيَ ،فأَ عق َ
اب َي عسو عع َوَق َ
12
ْ
السم ْ
12معموْدَّي عة ي َّ ْ
ْْ
اس؟ أ ْ
الن ْ
اء َكاَن َت أ ََم ْم َن َّ
ينْ«:إ َن عقَلَناْ :م َن
َج عيبوْني»َ .ف َف َّكعروا في أََن عف ْس ْه َم َقائل َ
ع َ
وحنا :م َن َّ َ
ََع
ْ ْ 11
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
الن ْ
اس»َ .ف َخا عفوا َّ
ْن عقَلَنا :م َن َّ
الش َع َب .أل َّ
ان عَن َد اَل َجم ْ
َّ
ولَ :فل َما َذا َل َم عت َؤ ْمعنوا به؟ َوإ َ
يع أََّنهع
وحَّنا َك َ
َن عي َ
الس َماءَ ،يعق ع
11
ْ ْ
ْ
ان أَ َف َع عل
ول َل عك َم ْبأ ْ
َي عسَل َ
ط ٍ
َج عابوا َوَقالوا لَيسوع«:الَ َن َعَل عم»َ .ف َ
ْباَل َحق َيقة َن ْب ٌّيَ .فأ َ
أج َ
ال َل عه َمَ «:والَ أََنا أَ عق ع
اب َي عسو عع َوَق َ
ه َذا»".
اآليات (لو2 "-:)2-2:12وْفي أ ْ ْ
ْ
ان عي َعلْ عم َّ
اء اَل َك َهَن ْة
الش َع َب في اَل َهَي َك ْل َوعيَب ْشعرَ ،وَق َ
َحد تَل َك األََّيامْ ْإ َذ َك َ
َ
َ
ف عرَؤ َس ع
1
ْ
ْْ
َواَل َك َتَب عة م َع ُّ
ان؟»
ين «:عق َل َلَناْ :بأ ْ
الشعي ْ
َع َ
ات ه َذا ُّ
َي عسَل َط ٍ
ط َ
السَل َط َ
ان َت َف َع عل ه َذا؟ أ ََو َم َن عه َو َّالذي أ َ
وَِ ،وَكَّل عم عو َقائل َ
َ
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3
1
السم ْ
ودَّي عة ي َّ ْ
ْ
ْ
ْ
اء َكاَن َت أ ََم ْم َن
َسأَعل عك َم َكل َمة َواح َدةَ ،فعقوعلوا ليَ :م َع عم ْ ع َ
َفأ َ
ال َل عه َمَ «:وأََنا أََيضا أ َ
َج َ
اب َوَق َ
وحنا :م َن َّ َ
ْ 2
اس؟» َ 3ف َتآمروا ْفيما بيَنهم َق ْائلْينْ«:إ َن عقَلَناْ :من َّ ْ
الن ْ
الن ْ
ْن عقَلَناْ :م َن َّ
َّ
اس،
ولَ :فلْ َما َذا َل َم عت َؤ ْمعنوا ْبه؟ َوإ َ
َ
َ
َع
َ ََ ع َ
الس َماءَ ،يعق ع
2
1
ْ
ْ
يع َّ
ال َل عه َم
الش َع ْب َيَر عج عموَنَنا ،أل ََّن عه َم َو ْاثعقو َن ْبأ َّ
وحَّنا َن ْب ٌّي»َ .فأ َ
َن عي َ
َف َجم ع
َج عابوا أََّن عه َم الَ َي َعَل عمو َن م َن أََي َنَ .فَق َ
ان أَ َف َع عل ه َذا»".
ول َل عك َم ْبأ ْ
َي عسَل َ
طٍ
َي عسو ععَ «:والَ أََنا أَ عق ع

هو كملك دخل وطهر الهيكل وبهذا يعلن أنه إبن هللا والسؤال أي سلطان تفعل هذا .والرد كان سؤال عن يوحنا

فل ماذا؟ ألن يوحنا دعاهم للتوبة ولو فعلوا إلنفتحت صيرتهم وعرفوه من هو .ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ

الذين ُي َك ِّونون مجمع السنهدريم ،إذ شعروا أن السيد سلب سلطانهم طرد الباعة وتطهير الهيكل ،بل وأنه كان
يجلس في الهيكل يعلم سألوه أي سلطان تفعل هذا (لو قال من هللا وهو قالها م ار اًر ولم يصدقوا ،لقالوا إصنع
معجزة ،ولو صنع قالوا من إبليس) وأنت لست من سبط الوي وال أنت مكلف من رؤساء الكهنة ،لو أتوا ليتعلموا
ويبحثوا عن الحق ألجابهم السيد ،ولكنهم أتوا يدافعون عن الظلمة ويقتنصوا منه كلمة .وهم في ظلمتهم لم يدركوا
أنه هو نفسه واضع الناموس .وهو طالما َّ
علم ولم يريدوا أن يفهموا فلماذا يجيب هذه المرة بوضوح وقلبهم

متحجر .وكان أن المسيح سألهم هل معمودية يوحنا من السماء أم من األرض وهنا نالحظ عدة نقاا:
 .1أن يوحنا َّ
لى لأنني للم آخلذ ملنكم سللطاناً .فالمسليح ال يتهلرب ملن
علم بدون سلطان منكم فلماذا تعترضلون عل َّ
.3

اإلجا ة بل يواجه ضمائرهم.

إن يوحنللا قللد شللهد للمسلليح .فللإن كانللت رسللالة يوحنللا صللحيحة مللن السللماء فلمللاذا لللم يؤمنلوا المسلليح .بللل هللم

سبقوا وإتهموا السيد أنه يخرج الشياطين سلطان علزبول فهم يريدون التشكيك في المسيح أمام الجموع.

فهم لو أجابوا أن معمودية يوحنا من السماء فيكون السؤال لهم فلماذا للم تؤمنلوا المسليح بلل لملاذا للم تعتملدوا ملن
يسلتَ ْعدون النللاس عللليهم وهللم بهللذا
يوحنلا ،ولللو أنكللروا أن معموديللة أي خدمللة ورسلالة يوحنللا كانللت مللن السللماء فهلم ْ
ينكرون الحق أيضاً .وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم السيد .ولذلك تهربلوا ملن اإلجا لة عللى سلؤال المسليح وقلالوا
ال نعلم فأثبتوا أنهم وهم معلمو إسرائيل أنهم غير مستحقين لهذا المنصب وال يستطيعون التمييز والحكم الصلحيح
وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم المسيح (فالحقيقة أنهم رفضوا يوحنا خوفاً على مرارزهم) .ولكنه أجابهم علد ذللك
مثل الكرامين األردياء.

ونالحللظ أن مكللر ه لؤالء الرؤسللاء فللي س لؤالهم أن المسلليح لللو قللال أنللا فعلللت هللذا سلللطان ذاتللي إلقتنصللوه بتهمللة
التجديف ،ولو قال أنا فعلت هذا سلطان من آخر يتشكك الناس فيه إذ هو يعملل أعملال إلهيلة وسلطهم .للذلك للم

يجبهم السيد .ولنالحظ أننا لو تقدمنا للمسيح قلب سيط يدخلنا إلى أس ارره إذ يفرح بنا ويقودنا بروحه القدوس إلى

أمللا مللن يسللتخدم مكللر العللالم فللال يقللدر أن يللدخل إليلله ويبقللى خارج لاً محروم لاً مللن
معرفللة أس ل ارره غيللر المدركللةّ ،
معرفتله .وهللذا حللال كثيلرين مللن دارسللي الكتلاب المقللدس وناقللدي الكتلاب المقللدس .فبينمللا ينهلل البسللطاء مللن كنللوز

الكتاب المقدس ويشبعون يقف النقاد كتبهم ومعارفهم يحاولون إصطياد فرق بين كلمة وكلمة وبين فعل وفعل في
الكتاب المقدس طالبين مجدهم الذاتي ،وللذلك ضلاع ملنهم سلر معرفلة للذة الكتلاب المقلدس وللم يعرفلوا المسليح بلل

وجدوا أنفسهم .فالمسيح ال يعلن نفسه لمن يتشامخ عليه.
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ثالثة أمثال إنذار

المثل األول :اإلبنان (مت)11-12:12

12
ْ
انَ ،ف َج ْ
ان َابَن ْ
الَ :يا َاب ْني ،ا َذ َهب
اآليات (متَ « "-:)11-12:12ما َذا َت ع
ان ْإل َن َس ٍ
ظُّنو َن؟ َك َ
اء إَلى األ ََّول َوَق َ
َ
11
يد .و ْ
ْ
الثاني وَقال َك ْ
لكَّن عه َن ْدم أ ْ
َخي ار وم َضى12 .و َجاء ْإَلى َّ
ذل َك.
اَلَي َوَم َ
اع َم َل في َكَرْميَ .فأ َ
الَ :ما أ ْعر ع َ
َج َ
َ َ
َ َ
اب َوَق َ
َ
ََ
2
12
ْ
ْ ْ
الَ :ها أََنا َيا َسْيعدَ .وَل َم َي َم ْ
ال َل عه َم
ضَ .فأ ُّ
َفأ َ
َج َ
َي اال َثَنَي ْن َعم َل إَرَاد َة األَب؟» َقاعلوا َل عه«:األ ََّو عل»َ .ق َ
اب َوَق َ
وت ْ
الزو ْاني يس ْبعقوَن عكم ْإَلى مَل عك ْ
يق اَل َح ْ
ط ْر ْ
ق
هللا11 ،أل َّ
َي عسو عع«:اَل َح َّ
اء عك َم ْفي َ
ول َل عك َمْ :إ َّن اَل َع َّش ْار َ
َن عي َ
ين َو َّ َ َ َ َ
َ
وحَّنا َج َ
ق أَ عق ع
َ
الزواني َفآمعنوا ْب ْه .وأََن عتم ْإ َذ أرَي عتم َلم َتَن َدموا أ ْ
َخي ار لْ عت َؤ ْمعنوا ْب ْه".
َفَل َم عت َؤ ْمعنوا ْب ْهَ ،وأ َّ
َما اَل َع َّش عارو َن َو َّ َ
َ َ ََ َ َ ع
َ
أمام خبث وعناد رؤساء الكهنة والشيوخ ومقاومتهم للمسيح ومن قبله يوحنا المعمدان قال لهم السيد المسيح هذا

المثل .في طريق الحق= فيوحنا جاءرم يدعوكم للتوبة .لم تندموا أخي ار= مازلتم مصرين على عدم التوبة وعلى

عبادتكم الشكلية بينما قلوبكم شريرة .اإلبن األول يمتدح مرتين [ ]1على صدقه في عدم إعطائه وعداً قد ال ينفذه

[ ]3لتراجعه عن خطأه أن رجع لينفذ مشيئة أبيه .واإلبن الثاني يذم مرتين [ ]1ألنه أعطى وعداً ولم ينفذه []3
لعصيانه مشيئة أبيه.

عموماً حين تعرض مشيئة هللا ينقسم الناس لقسمين [ ]1قسم يطيع وينفذ [ ]3قسم يعاند ويهاجم.

ونالحظ أن الفريسيين هنا الذين لهلم مظهلر التلدين ولكلن قللبهم رديء ،هلؤالء ملن قلال علنهم السليد "لليس كلل ملن

يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكول السموال" (مت.)31:7

هنا يظهر أن رب المجد طلب كرب بيت من إبنيه أن يمضيا ليعمال في كرمه أي كنيسته.

األول :يمثل األمم الذين بدأوا حياتهم برف

العمل ولكنهم ندموا أخي اًر وقاموا للعمل

الثللاني :يمثللل اليهللود الللذين قللالوا هللا أنللا يللا سلليد لكللنهم لللم يمضلوا ،قبللوا العمللل فللي الملكللول دون أن يعمللوا .لللذلك
طردوا أنفسهم أنفسهم من الكرم ليتركوه لألمم.

األول :يمثل العشارين والخطاة الذين تركوا الرب أوالً لكنهم تابوا ورجعوا للرب أخي اًر.

والثاني :يمثل المتدينين تديناً سطحياً شكلياً مثل الشيوخ والكهنة والفريسيين ،لهم مظهر الخضوع لكنهم ال يفعلون
إرادة هللا ،لهللم صللورة التقللوى لكللنهم ينكللرون قوتهللا (3تللي .)2:6ه لؤالء سلليتركون مكللانهم للزوانللي والخطللاة
التائبين حقاً.

المثل الثاني :الكرامين األشرار( مت) 32-11:12

 (+مر (+ )21-2:21لو)21-1:12
11
ان ر ُّب بي ٍت َغرس َكرما ،وأَحا َ ْ
اجَ ،و َح َفَر
اآليات (متْ« " -:)32-11:12ا َس َم ععوا َم َثال َ
آخَرَ :ك َ
ط عه ْبسَي ٍ
َ َ
ان ْإَن َس ر َ َ َ
َ َ َ
13
ْ ْ
ْ
يه معصرة ،وبَنى برجا ،وسَّلمه ْإَلى َكَّر ْ
ين لَْي َأ عخ َذ
امي َن َو َسا َفَرَ .وَل َّما َقعر َب َوَق عت األَ َث َم ْار أََر َس َل َع ْب َ
ََ َع
يد ع ْإَلى اَل َكَّرام َ
ف َ َ َ َ َ َ عَ
12
13
ين أَ َك َثَر
يد ع َو َجَلعدوا َب َعضا َوَقَتعلوا َب َعضا َوَر َج عموا َب َعضا .عث َّم أََر َس َل أََيضا َع ْبيدا َ
أَ َث َم َارع َ .فأ َ
امو َن َع ْب َ
آخ ْر َ
َخ َذ اَل َكَّر ع
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12
ْ
ينَ ،ف َفععلوا ْب ْهم َكذلْ َكَ 11 .فأ ْ
االب َن
َخ ا
ير أََر َس َل ْإَلَي ْه عم َابَن عه َق ْائالَ :ي َه عابو َن َاب ْني! َوأ َّ
م َن األ ََّولْ َ
امو َن َفَل َّما َأر ََوا َ
َ
َ
َما اَل َكَّر ع
11
ْ
َخَر عجوع َخ ْار َج اَل َكَرمْ َوَقَتعلوع َ 32 .ف َم َتى
َخ عذوع َوأ َ
يما َبَيَن عه َم :ه َذا عه َو اَل َو ْار عث! َهعل ُّموا َن َقعتَل عه َوَن َأ عخ َذ ْميَار َث عه! َفأ َ
َقاعلوا ف َ
32
ْ
ْ
ْ
جاء ص ْ
ْ
اء عي َهلْ عك عه َم َهالَ كا َرْداياَ ،وعي َسلْ عم اَل َكَرَم
اح عب اَل َكَرمَْ ،ما َذا َي َف َع عل ْبأعوَلئ َك اَل َكَّرام َ
َ َ َ
ين؟» َقاعلوا َل عه«:أعولئ َك األََردَي ع
31
ْإَلى َكَّر ْ
طوَن عه األَ َثمار ْفي أ ََوَق ْاتها»َ .قال َلهم يسو عع«:أَما َق َأرعتم َق ُّ
ط ْفي اَل عك عت ْب :اَل َح َجعر َّال ْذي
ين عي َع ع
امي َن َ
آخ ْر َ
َ
ََ
َ َ َ
َ عَ َع
الر ْب َكان ه َذا و عهو ع ْجيب ْفي أ ْ ْ ْ 31
الز ْ
س َّ
ول َل عك َمْ :إ َّن
اوَي ْة؟ ْم َن ْقَب ْل َّ
َ
َ
َ َ َ ر
َرَف َض عه اَلَبَّن عاؤو َن عه َو َق َد َص َار َ َأر َ
َععينَنا! لذل َك أَ عق ع
33
مَل عكوت ْ
ط عه َو َعَلَي ْه
ضَ ،و َم َن َسَق َ
عم ٍة َت َع َم عل أَ َث َم َارع َ .و َم َن َسَق َ
هللا عيَن َز عع ْمَن عك َم َوعي َع َ
طى أل َّ
ط َعَلى ه َذا اَل َح َج ْر َي َتَر َّض ع
َ َ
32
33
ْ
ْ
ْ
َن
َم َثاَل عهَ ،عَرعفوا أََّن عه َت َكَّل َم َعَلَي ْه َمَ .وْإ َذ َكاعنوا َي َطعلعبو َن أ َ
اء اَل َك َهَنة َواَل َف ْريسُّيو َن أ َ
َي َس َحعق عه!»َ .وَل َّما َسم َع عرَؤ َس ع
ْ
ان ْعَن َد عه َم ْم َث َل َن ْب ٍي" .
عي َم ْس عكوع َ ،خا عفوا م َن اَل عج عموعْ ،أل ََّن عه َك َ
2
ان َغرس َكرما وأَحا َ ْ
ْ
ض
اجَ ،و َح َفَر َح َو َ
ط عه ْبسَي ٍ
َم َثالْ«:إَن َس ر َ َ َ َ َ
ول َل عه َم بأ َ
اآليات (مرَ " -:)21-2:21و َاب َت َدأَ َيعق ع
1
ْ
ْ
ْ
ام ْ
ْ
ْ
ْ
ين ْم َن
ين في اَل َوَقت َعَبدا لَي َأ عخ َذ م َن اَل َكَّرام َ
ين َو َسا َفَر .عث َّم أََر َس َل ْإَلى اَل َكَّر َ
َم َع َصَرٍةَ ،وَبَنى عبَرجاَ ،و َسَّل َم عه ْإَلى َكَّرام َ
3
1
آخَرَ ،فَر َج عموع َو َشجُّوع َوأََر َسعلوع عم َهانا.
َخ عذوع َو َجَلعدوع َوأََر َسعلوع َف ْارغا .عث َّم أََر َس َل ْإَلَي ْه َم أََيضا َعَبدا َ
َث َم ْر اَل َكَرمَْ ،فأ َ
2
3
ْ
ان َل عه أَيضا اب رن و ْ
ين َك ْث ْ
احرد
آخَرَ ،فَقَتعلوع .عث َّم َ
عث َّم أََر َس َل أََيضا َ
ينَ ،ف َجَلعدوا مَن عه َم َب َعضا َوَقَتعلوا َب َعضاَ .فْإ َذ َك َ
ير َ
آخ ْر َ
َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ 1
ح ْبيب ْإَلي ْه ،أَرسَل عه أَيضا ْإَلي ْهم أ ْ
يما َبَيَن عه َم :ه َذا عه َو
َخيراَ ،قائالْ :إَّن عه َم َي َه عابو َن َابني! َولك َّن أعولئ َك اَل َكَّرام َ
َ ر َ ََ َ
َ َ
ين َقاعلوا ف َ
2
َخرجو َخ ْارج اَل َكرمَْ 1 .فما َذا ي َفعل ص ْ
اح عب اَل َكَرمْ؟ َيأ َْتي
اَل َو ْار عث! َهعل ُّموا َن َقعتَل عه َفَي عكو َن َلَنا اَل ْم َير ع
اث! َفأ َ
َ َ
َخ عذوع َوَقَتعلوع َوأ َ َ ع ع
َ َ َع َ
22
ْ
ْ
وب :اَل َح َجعر َّال ْذي َرَف َض عه اَلَبَّن عاؤو َن ،عه َو َق َد
ينَ ،وعي َع ْطي اَل َكَرَم ْإَلى َ
آخ ْر َ
َوعي َهل عك اَل َكَّرام َ
َما َقَ َأرعت َم ه َذا اَل َم َك عت َ
ين .أ َ
21
22
َن يم ْس عكو  ،و ْ
الر ْب َكان ه َذا ،وهو ع ْج ْ
الز ْ
س َّ
لكَّن عه َم َخا عفوا ْم َن
اوَي ْة؟ ْم َن ْقَب ْل َّ
َععي ْنَنا!» َف َ
يب في أ َ
َ
َ عَ َ ر
طَلعبوا أ َ ع َ ع َ
َص َار َ َأر َ

ال اَل َم َث َل َعَلَي ْه َمَ .ف َتَرعكوع َو َم َض َوا" .
اَل َج َمعْ ،أل ََّن عه َم َعَرعفوا أََّن عه َق َ

1
ْ
ول لْ َّ
ين َو َسا َفَر َزَمانا
لش َع ْب ه َذا اَل َم َث َلْ«:إَن َس ر
س َكَرما َو َسَّل َم عه ْإَلى َكَّرام َ
ان َغَر َ
اآليات (لوَ -:)21-1:12و َاب َت َدأَ َيعق ع
22
ْ
امين عبدا لْ َكي يع ع ْ
ْ
امو َنَ ،وأََر َسعلوع َف ْارغا.
َ
ط ْويالَ .وْفي اَل َوَقت أََر َس َل ْإَلى اَل َكَّر َ َ َ
َ عَ
طوع م َن َث َم ْر اَل َكَرمَْ ،ف َجَل َد ع اَل َكَّر ع
21
22
َهاعنوع َ ،وأََر َسعلوع َف ْارغا .عث َّم َع َاد َفأََر َس َل َثالْثاَ ،ف َجَّر عحوا ه َذا أََيضا
َف َع َاد َوأََر َس َل َعَبدا آ َخَرَ ،ف َجَلعدوا ذلْ َك أََيضا َوأ َ
21
ْ
ْ
يبَ ،ل َعَّل عه َم ْإ َذا َأر ََوع َي َه عابو َن! َ 23فَل َّما َرآ ع اَل َكَّرامو َن
َوأ َ
ال َصاح عب اَل َكَرمَْ :ما َذا أَ َف َع عل؟ أَعرْس عل َابني اَل َح ْب َ
َخَر عجوع َ .فَق َ
ع
23
ْ
ْْ
َخَر عجوع َخ ْار َج اَل َكَرمْ َوَقَتعلوع.
اث! َفأ َ
ين :ه َذا عه َو اَل َو ْار عث! َهعل ُّموا َن َقعتَل عه لْ َك َي َي ْص َير َلَنا اَل ْم َير ع
يما َبَيَن عه َم َقائل َ
آمعروا ف َ
َت َ
ْ
احب اَل َكرمْ؟ 22يأ َْتي ويهلْك ع ْ
ْ
ين»َ .فَل َّما َس ْم ععوا
ين َوعي َع ْطي اَل َكَرَم َ
َع َ ع
آلخ ْر َ
هؤالَء اَل َكَّرام َ
َ
َ
َف َما َذا َي َف َع عل ْب ْه َم َص ع
َّ ْ
اشا!» َ 21فَن َ ْ
س
َقاعلواَ «:ح َ
وب :اَل َح َجعر الذي َرَف َض عه اَلَبَّن عاؤو َن عه َو َق َد َص َار َ َأر َ
الْ«:إذا َما عه َو ه َذا اَل َم َك عت ع
ظَر إَلَي ْه َم َوَق َ
21
22
الز ْ
َّ
اء اَل َك َهَن ْة
ط عه َو َعَلَي ْه َي َس َحعق عه!» َف َ
ضَ ،و َم َن َسَق َ
اوَي ْة؟ عك ُّل َم َن َي َسعق ع
ط َعَلى ذلْ َك اَل َح َج ْر َي َتَر َّض ع
طَل َب عرَؤ َس ع
ْ
ْ ْ ْ
الساع ْة ،و ْ
لكَّن عه َم َخا عفوا َّ
ال ه َذا اَل َم َث َل َعَلَي ْه َم".
َواَل َك َتَب عة أ َ
َن عيَلعقوا األََياد َي َعَلَيه في تَل َك َّ َ َ
الش َع َب ،أل ََّن عه َم َعَرعفوا أََّن عه َق َ
راجع (إش )7-1:6فالكرم يشير إلسرائيل .وبالتالي فالكرامين هم رؤساء الكهنة والمعلمين ولكل صاحب سلطان.

وصاحب الكرم هو هللا الذي أحاطهم سياج من حمايته ومن الشريعة والناموس وبنى برجاً من األنبياء .أرون لها
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سور من نار (زك )6:3في المثال السابق ظهر اليهود كأصحاب كالم بال عمل ،ففقدوا مركزهم ليحل محلهم من

العمل أعلنوا ندمهم على ماضيهم ،أما هنا فالسيد يكشف لهم أنهم عبر التاريخ كله لم يكونوا فقط غير عاملين ،

وإنما مضطهدين لرجال هللا في أعنف صورة حتى متى جاء إبن هللا نفسه الوارث يخرجونه خارج أورشليم ليقتلوه.

ولقد أخذ السيد الحكم علليهم ملن أفلواههم لأن عللى صلاحب الكلرم أن يهلكهلم .ويسللم الكلرم إللى آخلرين اللذين هلم

رنيسة األمم ،أو الكنيسة المسيحية عموماً التي هي من األمم واليهود الذين آمنوا.
الحجر المرفوض= (مز .)32-33:118قيل أنه عند بنلاء هيكلل سلليمان أن البنلائين وجلدوا حجل اًر ضلخماً فظنلوا

أنه ال يصلح لشئ فإحتقروه ،ولكن إذ إحتاجوا إلى حجر في رأس الزاوية (ليجمع حائطين كبيرين) لم يجدوا حج اًر
يصلللح إالّ الحجللر الللذي سللبق وإحتقللروه .وكللان ذلللك رم ل اًز للسلليد المسلليح الللذي إحتق لره رجللال الللدين اليهللودي ،ولللم
يعلملوا أنلله الحجلر الللذي سليربط بللين اليهلود واألمللم فلي الهيكللل الجديلد ليصللير الكلل أعضللاء فلي الملكللول الجديللد.

وفي هذا القول إشارة لموته وقيامتله .وسلمه إلـى كـرامين وسـافر= هلو حاضلر فلي كلل مكلان ،وعينله عللى كرمله
يرعاه ويهتم كلل صلغيرة وكبيلرة ،ولكلن قولله سلافر فيله إشلارة ألنله تلرك للكلرامين حريلة العملل وأعطلاهم المسلئولية
راملللة عالمللة حبلله للنضللوج وتقللديره للحريللة اإلنسللانية .وتشللير كلمللة سللافر إلللى أنهللم أروا هللا علللى جبللل سلليناء إذ

أعطاهم الوصايا وما عادوا يرونه علد ذللك ،وكأنله عيلداً علنهم وهلل نخطلئ نحلن ونظلن أن هللا ألننلا ال نلراه اان
هللو غائللب ،ولللن يعللود ويظهللر للدينونللة .حفــر معصــرة= هللو ينتظللر الثمللار مللن الكللرم ليصللنع خمل اًر .والخمللر رمللز
للفرح .فاهلل يريد أن يفرح بثمار أوالده .ولكن المعصرة تشير االم المسيح (أش )3-1:52ألن أسرار آالم المسيح

منللا أن نقللدم للله حياتنللا ذ للائح حيللة،
تبللدو كللالخمر الجديللد ،فهللو الللذي ق ل ّدم لنللا دملله مللن عصللير الكرمللة وينتظللر ّ
ونحتمل الصليب فنمأل معصرته .أرسل عبيد ليأخـذ أثمـار = هللا أرسلل للشلعب اليهلودي أنبيلاء فقتللوهم وعلذبوهم

ورفضوهم ،ورفضوا تعاليمهم .قالوا فيما بينهم هـذا هـو الـوارث .هلمـوا نقتلـه= هلم تشلاوروا ملن قبلل وسلألوه لأي
ْ
ْ
يب ْإَلَي ْه = فهو اإلبلن الوحيلد
يب وهو َاب رن َواحرد َح ْب ر
سلطان تفعل هذا وهو هنا يشير ألنه اإلبن = أَعرْس عل َابني اَل َح ْب َ
الجنس ،وألنه اإلبن فهو صاحب السلطان .ولكنه يتنبأ هنا عن موته على أيديهم .ويتنبأ علن قيامتله فلي موضلوع
حجر الزاوية .هنا المسيح يظهر لهم أنه هو صاحب السلطان وأنهم هم المقاومين لسلطانه لرفضهم الحق.

في إنجيل (لو )13-11:31يحدد لوقا أن صاحب الكرم أرسل ثالثة رسل قبل إبنه-:
األول :يمثل الناموس الطبيعي أي الضمير وكان قايين أول من كسره قتله ألخيه.

الثاني :يمثل ناموس موسى .وموسى نفسه ممثل الناموس هاجوا عليه.

الثالث :هم األنبياء ونبواتهم وطالما قتل الشعب اليهودي هؤالء األنبياء.

والمسيح يتهم اليهود الذين أمامه من القادة والرؤساء أنهم مازالوا يعملون ضد الناموس الطبيعي ،وضلد النلاموس

الموسوي وضد النبوال ،في حياتهم وسلوكهم وفي رفضهم له  ،وهو المخلص الذي تكلم عنه األنبياء.

أمللا الهوتلله فللله كللل المجللد دائم لاً .وبناسللوته سيحصللل علللى
وتسللمية المسلليح نفسلله للالوارث ،فهللذا يشللير لناسللوتهّ ،
المجد عد الصليب لحسابنا لنرث نحن فيه.
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(لو :)22:12وفي الوقت= وقت الحصاد واإلثمار= عد أن أعطى هللا كهنة اليهود فرصة لرعاية الشعب ،أرسلل
ليطلب النفوس التقية المؤمنة التي يفرح بها.

فـــي (لـــو )22:12المس لليح هن للا ه للو ال للذي يق للول "ي للأتي ويهل للك" بينم للا ف للي مت للى ،فه للو ينس للب ه للذا الق للول للكهن للة
والفريسيين والحل سيط .أن الفريسيين هم الذين قالوا هذا ،والسيد كرر ما قالوه تأميناً على كالمهم أي هلو يوافلق

على ما قالوه.

ونأخذ ميراثه= هنا المسيح يشير لسبب أحقادهم عليه أال وهلو حسلدهم لله سلبب إلتفلاف الشلعب حولله وإعجلابهم

ه .وليس سبب عدم المعرفة لشخصه .والكرامين األردياء هنا يشليرون لرؤسلاء الكهنلة ،والكهنلة ورؤسلاء الشلعب
والفريسيين .وكانت العادة أن ُي َسّلِم صاحب الكلرم كرمله لكلرامين يعمللون فيله ،ويحصلل هلؤالء الكلرامين عللى ثللث
المحصول أو ربعه فى نظير عملهم كأجر لهم ،ويحصل صاحب الكرم على اقى المحصلول .ويشلير المثلل ألن
هللا َّ
سلم شعبه إسرائيل لكرامين هم رؤساء الكهنلة ،والكهنلة ،ورؤسلاء الشلعب .وطاللب هلؤالء بثملار ملن شلعبه هلى

شللعب تائللب .ولكللن هللؤالء الرؤسللاء إعتبللروا الكللرم ملكللا خاصللا لهللم يسللتغلونه لمصلللحتهم .فأهللانوا األنبيللاء الللذين
أرسلهم هللا وقتلوا عضهم .وأخي ار أرسل إبنه وهنلا قلرروا قتلله ليصلير الكلرم ملكلا لهلم إذ شلعروا أن هلذا اإلبلن يريلد

ميراثه أى كرمه .وكلان سلبب صللب المسليح  -حسلدهم لله إذ إلتلف الشلعب حولله فخسلروا مكاسلبهم الماديلة التلى

رانوا يحصلون عليها من الشعب  -وهكذا فهمها بيالطس (مر.)11 : 16
فأخذو وأخرجو خارج الكرم= فهم صلبوه خارج أورشليم (عب. )12:12

هللذا المثللل يقللدم ملخص لاً رمزي لاً لعمللل هللا الخالصللي وتللدبيره ورعايتلله لسنسللان غيللر المنقطعللة فتحللدث عللن عطيللة

الناموس الطبيعي ونلاموس موسلى واألنبيلاء وعلن تجسلد اإلبلن وصللبه وطلرده للكلرامين القلدامى وتأسليس الكنيسلة

لالروح القلدس ليكونلوا كلرامين جلدد (التالميلذ ورسللل المسليح والكهنلول المسليحي) ولكلن للنالحظ أن كلون الكنيسللة

هي الكرمة الجديلدة فهلذا ال يعطيهلا مبلرر أن تتشلبه لاليهود فلال يكلون لهلا ثملر .ففلي (رؤ )6:3نجلد أن هللا عللى
إس للتعداد أن يزح للزح من للارة كنيس للة أفس للس ألن محبته للا نقص للت .ف للإن ك للان هللا ل للم يش للفق عل للى الكرم للة أو الزيتون للة

األصلللية فهللل يتللرك الكرمللة أو الزيتونللة الجديللدة إن كانللت بللال ثمللر .هللا مللازال يطلللب الثمللار فللي كنيسللته وفللي كللل
نفس (رو .)3:-17:11ولنالحظ أن هللا أعطى الجنة ادم ليعملها .وكانت الجنة في وسطها شجرة الحيلاة .وهللا

منللا مطالللب للأن يعمللل فللي هللذه الجنللةَّ ،
ومنللا مللن
فمنللا مللن يللزرع ّ
أعطللى لنللا الكنيسللة وفللي وسللطها المسلليح  ،فكللل ّ
يسللقي وهللا يطالللب الثمللار أي المللؤمنين التللائبين .ولكللن هنللاك مللن يتضللايق إذا طلللب هللا الثملار وهللو ال يريللد أن
يقدم شئ.

والحجر هو المسيح .الحجر الذي قطع غير يدين (دا )2::3إذ ُولِ َد بدون زرع شر وصار جبالً يمأل المسكونة.
وهو حجر مرذول مرفوض ،في تواضع ميالده في مزود ،وفي تواضلع حياتله وفلي علار صلليبه وموتله واإلهانلال

التي وجهت إليه .لكنه صار رأس الزاوية من سـقط علـى الحجـر يترضـض= هلم ملن للم يؤمنلوا المسليح ورفضلوه

رما رفضه البناؤون ،فعدم إيمانهم صار لهم صخرة عثرة .ومن يتعثر في المسيح يضر نفسه ،ويكلون كملن سلقط
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علللى الحجللر ،هللذا يقللال علللى كللل مللن يسللمع اإلنجيللل وال يللؤمن .فكللل مللن ي لرف

سالمه ويعذب نفسه هنا على األرض.

المسلليح ويقاوملله يتعللب ويفقللد

ومن سقط هو عليه يسحقه= هؤالء يمثلون من يقاوم المسيح وإنجيله واإليمان الحقيقي ويبذلون جهدهم لتعطيله،

إما هنا على األرض (آريوس) أو يوم الدينونة .وكل من يظل رافضاً المسيح ويقاومه
هؤالء يسحقهم المسيح ّ
فنهايته الهالك حين يظهر المسيح في مجيئه الثاني ليدين العالم.
المثل الثال  :عرس إبن الملك (مت)23-2:11
1
2
السماو ْ
ْ
ْ
ْ
ات ْإَن َسانا َملْكا
َم َثال َقائال« :عي َش ْب عه َمَل عك ع
وت َّ َ َ
اآليات (متَ "-:)23-2:11و َج َع َل َي عسو عع عي َكل عم عه َم أََيضا بأ َ
صَنع عرسا الب ْن ْه1 ،وأَرسل ع ْب َ ْ
ين ْإَلى اَل ععَر ْ
َن َيأ عَتواَ 3 .فأََر َس َل أََيضا َع ْبيدا
يدوا أ َ
سَ ،فَل َم عي ْر ع
يد ع لَي َد ععوا اَل َم َد عع ْو َ
َََ َ َ
َ
َ َ عَ
ْ
ْ
ْ
َع َد َد عت عهْ .ث َيرْاني َو عم َس َّمَن ْاتي َق َد عذ ْب َح َتَ ،وعك ُّل َشي ٍء عم َعدٌَّ .ت َعاَل َوا ْإَلى
َ
ين :عه َوَذا َغ َدائي أ َ
ين َقائال :عقوعلوا لَل َم َد عع ْو َ
آخ ْر َ
َ
ْْ 2
احرد ْإَلى حَقلْ ْه ،و َ ْ ْ
اَلعر ْ ْ 3
لكَّنهم َتهاوعنوا وم َضوا ،و ْ
وه َم
َم َس عكوا َع ْب َ
يد ع َو َش َت عم ع
َ
عَ
َ
س! َو ع َ َ َ َ َ َ َ
آخعر إَلى ت َج َارتهَ ،واَلَبا عقو َن أ َ
2
1
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َما
ال لْ َع ْبيد  :أ َّ
ود ع َوأ َ
وه َمَ .فَل َّما َسم َع اَل َملْ عك َغض َبَ ،وأََر َس َل عجعن َ
ين َوأَ َحَر َ
َوَقَتعل ع
َهَل َك أعولئ َك اَلَقاتل َ
ق َمديَن َت عه َم .عث َّم َق َ
1
ْ
ُّ
س َف عم َس َت َعدٌَّ ،وأ َّ
َما اَل َم َد عع ُّوو َن َفَل َم َي عكوعنوا عم َس َت ْحق َ
ينَ .فا َذ َهعبوا ْإَلى َم َف ْار ْق الطعر ْقَ ،وعك ُّل َم َن َو َج َد عت عموع َف َاد ععوع
اَل ععَر ع
22
ْ
ْ
ْ
يد ْإَلى ُّ
ْإَلى اَل ععَر ْ
س ْم َن
َشَر ا
وه َم أ َ
سَ .ف َخَر َج أعولئ َك اَل َع ْب ع
ين َو َجعد ع
ار َو َصال ْح َ
الطعر ْقَ ،و َج َم ععوا عك َّل َّالذ َ
ام َتألَ اَل ععَر ع
ينَ .ف َ
21
22
ْْ
ْْ
ْ
اس اَل ععَر ْ
ال َل عهَ :يا
ينَ .فَل َّما َد َخ َل اَل َملْ عك لَْيَن ع
ينَ ،أرَى عهَن َ
ظَر اَل عم َّتكئ َ
اَل عم َّتكئ َ
ات ْإَن َسانا َل َم َي عك َن الَ ْبسا لَب َ
سَ .فَق َ
ْ ْ 21
ْ
ص ْ
اس اَل ععَر ْ
طوا ْر َجَلَي ْه
ال اَل َملْ عك لَْل عخدَّامَْ :ارعب ع
اح عبَ ،كَي َ
س َعَلَي َك لَب ع
ف َد َخَل َت ْإَلى عهَنا َوَلَي َ
َ
س؟ َف َس َك َت .حيَنئ ٍذ َق َ
23
ْ
ْ
ْ
وي َدَيه ،و عخ عذو وا َطر عحو ْفي ُّ
ين عي َد َع َو َن
َسَن ْ
َن َك ْث ْ
ان .أل َّ
الظَل َمة اَل َخ ْارْجَّية .عهَن َ
ير َ
َ ع َ َ ع
ََ
ات َي عكو عن اَلعب َكا عء َو َص ْر عير األ َ
ْ
ْ
ين عيَن َت َخعبو َن»" .
َوَقليل َ
1
2
الســماو ْ
ْ
ْ
ْ
ات ْإَن َســانا َملْكــا
َم َثــال َقــائال« :عي َشـ ْب عه َمَل عكـ ع
ـوت َّ َ َ
ـل َي عســو عع عي َكل عم عهـ َـم أََيضــا بأ َ
اآليــات (مــتَ " -:)1-2:11و َج َعـ َ
صَنع عرسا الب ْن ْه1 ،وأَرسل ع ْب َ ْ
ين ْإَلى اَل ععَر ْ
َن َيأ عَتوا" .
يدوا أ َ
سَ ،فَل َم عي ْر ع
يد ع لَي َد ععوا اَل َم َد عع ْو َ
َََ َ َ
َ
َ َ عَ
العريس هو المسيح والعروس هي الكنيسة ككلل أو كلل نفلس شلرية ،فلالنفس ملدعوة ال أن تكلون متفرجلة فلي هلذا

العرس بل هي العروس التي تتحد عريسها على مستوى أبدي .وما هو العرس؟ هلو دعلوة لكلل نفلس للفلرح اللدائم
من خالل أسرار مقدسة وغفران وسالم يفوق العقل وتعزيال وأفلراح روحيلة  ،ويمتلد العلرس للسلماء فلى فلرح أبلدى
ومجد أبلدى  .ولكلن لألسلف فهنلاك نفلوس ملن أجلل بؤسلها اللداخلي تلرف

أن تفلتح قلبهلا لعريسلها لتفلرح .والمثلل

لله بللل هللو أتللى شخصللياً ليللدعوهم ولكللنهم رفضللوه
قاللله المسلليح عللن اليهللود الللذين يرفضللونه ،وقللد أرسللل لهللم رسل ُ
ورفضوا تالميذه .ونالحظ أن المسيح ال يرغب أن يغتصب قلب عروسته غيلر إرادتهلا فهلو يرسلل عبيلده ليقنعوهلا
أن تقبله إقتناع كامل ،يعلن حبه تاركلاً لهلا اإلختيلار .والمسليح ال يملل ملن أن يرسلل لنلا دائملاً رسلله للدعوتنا ملن
خالل خدامه وإنجيله وصول الروح القدس وملن خلالل ظلروف وأحلداث الحيلاة .وهلو واقلف عللى البلاب ويقلرع ..

(رؤ .)31:2ونالحظ أن هناك إرساليتين (آية )2هلم أنبيلاء العهلد القلديم اللذين تنبلأوا علن المسليح .ثلم (آيلة ):هلم
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التالميذ والرسل والكنيسلة .يشبه ملكـوت السـموات= الملكلول السلماوي هلو الكنيسلة وهلي فلي علرس دائلم ،أقامهلا

الملك= ااب إلبنه ينعم بها ،وتنعم هي حلوله في وسطها .وبإتكائها على صلدره ،تتقبلل منله أسلرار أبيله وتتمتلع
إمكانياته اإللهية حتى ترتفع ه وفيه إلى حضن أبيه تنعم شركة أمجاده.

منلا
قدمله المسليح لقلادة اليهلود ولليهلود اللذين رفضلوا ملكلول المسليا السلماوي وهلو مقلدم لكلل نفلس ّ
هلذا المثلل ّ
ترف ملكوته الحقيقي في داخلها.

3
ْ
ْ
ْ
َع َد َد عت عهْ .ث َيرْاني َو عم َس َّمَن ْاتي
آية (متَ " -:)3:11فأََر َس َل أََيضا َع ْبيدا َ
ين :عه َوَذا َغ َدائي أ َ
ين َقائال :عقوعلوا لَل َم َد عع ْو َ
آخ ْر َ
َق َد عذ ْب َح َتَ ،وعك ُّل َشي ٍء م َعدٌَّ .ت َعاَل َوا ْإَلى اَل ععَر ْ
س! "
َ ع
تعالوا إلى العرس= هذه دعوة تحمل قوة وسلطاناً تقلدر أن تجتلذب القللب إللى العلريس ،لكلن دون إللزام أو إجبلار.

وقد دفع العريس ثمن الدعوة من حياته التي بذلها كذبيحة لمصالحتنا مع ااب= ثيراني ومسمناتي قد ذبحت .بل

أعطى لنا جسده مأرالً ودمه مشرباً= هـوذا غـذائي قـد أعددتـه .فلااب هلو صلاحب اللدعوة .واإلبلن هلو العلريس
اللذي يللدفع تكللاليف العلرس .والللروح القللدس هلو الللذي يعمللل فينلا ليهيئنللا للعللرس .وهلذا مللا يقللدم لسبلن الضللال حللين
يعود ،أن يأرل من العجل المسمن (لو)3:-33:16

ْ ْ 2
احـرـد ْإَلــى حَقلْـ ْـه ،و َ ْ ْ
ْ 3
لكـَّـنهم َتهــاوعنوا وم َضــوا ،و ْ
َم َسـ عـكوا
َ
َ
اآليــات (مــتَ " -:)2-3:11و ع َ َ َ َ َ َ َ
آخـعـر إَلــى ت َج َارتــهَ ،واَلَبــا عقو َن أ َ
وه َم" .
َع ْب َ
وه َم َوَقَتعل ع
يد ع َو َش َت عم ع
هذا ما فعله اليهود إذ رفضوا الدعوة .وهنلاك حتلى اان ملن يلرف دعلوة المسليح لللوالئم الروحيلة فلال وقلت للديهم

سبب أعمالهم .تهاونوا= ألنهلم إعتملدوا عللى أنهلم أوالد إبلراهيم وأن لهلم الهيكلل والنلاموس والوعلود( .أر)7-1:7

العللرس .وهنللاك مللن يلرف
وهلؤالء يمثلللون مللن يلرف التوبللة والعمللق مكتفيلاً أنلله مسلليحي ،هللذا ُيحللرم مللن أفلراح ُ
المسلليح إلنشللغاله للأموره الزمنيللة= حقلــه ..تجارتــه .وهللذا يمثللل مللن يللدعي أن ال وقللت لديلله لسنشللغال الروحيللال

أما النسبة لليهود فإن قادتهم إنصرفوا عن المسيح إلهتمامهم التجارة فلي اللدين وتحوللت
سبب أعماله وظروفهّ .
العبادة إلى بيع وشراء .وإنشلغل كلل واحلد أمالرله أي حقلله .ثلم قلاموا عللى المسليح وتالميلذه وقتللوهم إذ ظنلوا أن
المسيح وبالتالي تالميذه سيحرمونهم من أمالرهم وتجارتهم.

ونالحظ التسلسل [ ]1تهاونوا  ]3[ ..مضوا إلى حقله= االهتمام بنفسه وبأمالره [ ]2االهتمام بتجارته= لقد

تحولت حياة الشخص لتجارة في كل شئ [ ]:الهجوم على المسيح إذ يظنوا أنه ينافس آلهتهم التي هي مكاسبهم
َ
وشهواتهم .
1
ْ
ْْ
ق َم ْديَن َت عه َم 2 .عث َّم
ود ع َوأ َ
اآليات (متَ " -:)1-1:11فَل َّما َس ْم َع اَل َملْ عك َغ ْض َبَ ،وأََر َس َل عجعن َ
َحَر َ
ين َوأ َ
َهَل َك أعولئ َك اَلَقاتل َ
َقال لْع ْب ْ
ْ
ينَ 1 .فا َذ َهبوا ْإَلى م َف ْار ْق ُّ
الطعر ْقَ ،وعك ُّل َم َن
س َف عم َس َت َعدٌَّ ،وأ َّ
يد ْ  :أ َّ
َما اَل َم َد عع ُّوو َن َفَل َم َي عكوعنوا عم َس َت ْحق َ
ع
َما اَل ععَر ع
َ َ
َ
َو َج َد عتموع َف َاد ععوع ْإَلى اَل ععَر ْ
س" .
ع
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هنللا نللرى الللدعوة موجهللة لألمللم عللن طريللق الرسللل .ولقللد أحللرق تلليطس أورشللليم فع لالً وأحللرق هيكلهللا سللنة 71م.
وإنتهت إسرائيل كأمة من وقتهلا .وقولله مفـارق الطـرق= فأملام كلل إنسلان طريقلان يسللك فلي أحلدهما []1اإليملان
المسيح فتغفر خطاياه ويحيا في طهارة الئقة ه كعروس للمسيح [ ]3رف المسيح واإلهتمام ملذال العالم.
والمسلليح أرسللل رس للله لمللن يفكللر ف للي أي الط لريقين يس لللك ليسللاعدوه فللي القل لرار َّ
عل له يقللرر أن يس لللك فللي طري للق

أملا مللن إتخلذ قل ار اًر أن يكلون ضللد المسليح فهللذا للن يقبللل اللدعوة بللل سليعتذر أو سلليهاجم المسليح ورسللله.
اإليملانّ .
ومن يختار المسيح تاركا ملذال الخطية هو من قيل عنه فى سفر الرؤيا....من يغلب .
22
الطـر ْق ،وجمعـوا عك َّ ْ
ْ
ْ
ُّ
ـام َتألَ
َش َـر ا
وه َم أ َ
ـك اَل َع ْب ع
ين َو َج عـد ع
آية (متَ "-:)22:11ف َخَر َج أعولئ َ
ار َو َصـال ْح َ
ـل َّالـذ َ
َ ََع
يـد ْإَلـى ع
ينَ .ف َ
ْْ
اَلعر ْ
ين".
س م َن اَل عم َّتكئ َ
عَ ع

المسيح أتى ألجل العشارين والخطاة ليطهرهم .فهو دعا الجميع حتى السامرية .ولكن عد أن يدعوهم يعتمدوا

أما من دخل لسيمان ثم أخطأ فله فرصة
فيلبسوا الحلة األولى وبهذه الحلة األولى يحق لهم دخول العرس .و ّ
التوبة  .والخطاة الذين يأتون تائبين فالتوبة تلبسهم الحلة األولى (اإلبن الضال) .فالمسيح قطعاً لن يدعو الخطاة
ويتركهم خطيتهم!! أو يليق هذا عرس إبن الملك ،بل هو يطهرهم بل يلبسوا المسيح ويكون لهم صورته من
المحبة والتواضع ،والوداعة والحكمة والطهارة والبساطة (رو )1::12فالبد أن نلبس المسيح فهو برنا وقداستنا

وبدون القداسة لن نعاين الرب (عب .)1::13ونظل ثابتين فيه.

22
ْْ
ْ
اس اَل ععَر ْ
س" .
آية (متَ "-:)22:11فَل َّما َد َخ َل اَل َملْ عك لَْيَن ع
ينَ ،أرَى عهَن َ
ظَر اَل عم َّتكئ َ
ات ْإَن َسانا َل َم َي عك َن الَ ْبسا لَب َ
قللارن م لع (صللف .)8-7:1إذاً الللدعوة للجميللع والمعموديللة للجميللع ،ولكللن المعموديللة نحصللل علللى ثيللاب العللرس

وبالتوبة نحفظها .ولكن هناك من يأخذ ثياب العرس ثم يختار مرة أخرى طريق الخطية ،يعلود إللى مفلارق الطلرق

ويختلار الطريللق ااخللر فيفقللد لباسلله ويرتللدي لباسلاً غريبلاً ويكللون عوضلاً أن يلللبس المسلليح أي أن تكللون للله صللورة

المسيح أنه تصبح له صلورة العلالم .وللنالحظ أن ملن يفعلل هلذا لهلو أرثلر شل اًر ملن اليهلود اللذين رفضلوا الحضلور

أما هلذا َفَقِب َلل ثلم إرت َّلد وأضلاع ثيا له التلي حصلل عليهلا المعموديلة عوضلاً علن أن يحفظهلا ناميلة بواسلطة
أصالًّ .
الروح القدس وجهاده وتوبته.
ْ
آية (متَ 21" -:)13:11فَقال َل عه :يا ص ْ
اس اَل ععَر ْ
س؟ َف َس َك َت" .
اح عبَ ،كَي َ
س َعَلَي َك لَب ع
ف َد َخَل َت ْإَلى عهَنا َوَلَي َ
َ َ
َ
لقد إنتهى الوقت الذي كان يمكنه فيه أن ينسج لنفسله ثلوب العلرس ولليس لله علذر فللذلك يصلمت .هلؤالء هلم ملن

إرتفوا من المسيحية اإلسم دون أن يعملوا أعماالً صالحة بل سلكوا فى طريق الخطية .

ْ ْ 21
طوا ْر َجَلَي ْـه وي َدَي ْـه ،و عخـ عذو وا َطر عحـو ْفـي ُّ
الظَل َم ْـة اَل َخ ْارْجَّيـ ْة.
ال اَل َملْ عك لَْل عخدَّامَْ :ارعب ع
َ ع َ َ ع
ََ
آية (مت " -:)21:11حيَنئ ٍذ َق َ
َسَن ْ
ان" .
عهَن َ
اء َو َص ْر عير األ َ
ات َي عكو عن اَلعب َك ع
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الخدام هم المالئكة .اربطوا يديه ورجليه= اإلنسان الذي رف

الحب أن يلبس ثوب العرس ،فينال الحل من

الخطية مقيداً نفسه بنفسه خطاياه ،فهذا ُيربط أي ال يعرف أين يذهب وال ماذا يفعل ،لقد إختار الظلمة الداخلية
إذ خطاياه إنطمست عيناه ولم يكن قاد اًر أن يرى الرب وهو في العالم (مت )8:6فبخطيته إنغلقت عيناه الداخلية

ويحرم من أن يعاين هللا مثل
وكان غير قادر أن يرى الرب الروح .لذلك فعقوبته أن ينال أيضاً الظلمة الخارجية ُ
أما البكاء وصرير األسنان فيشير ألن الجسد
القديسين (1يو )3:2فهذا إمتداد لما صنعه بنفسه على األرض ّ
سيقوم ليشترك مع النفس في م اررة الظلمة الخارجية .وقوله الخارجية أي هو خارج أورشليم السماوية التي نورها
هو المسيح نفسه (رؤ.)6:33

ْْ
َن َك ْث ْ
ين عيَن َت َخعبو َن»".
آية (مت23" -:)23:11أل َّ
ين عي َد َع َو َن َوَقليل َ
ير َ
علللى كللل مللؤمن أن ال يتشللا ه مللع النللاس بللدعوى أن الكللل يفعللل ذلللك فقليلللين هللم الللذين ينتخبللون ،وقلللة هللي التللي

أما الكثرة التي نراها تتلذذ الشر فستفقد نصيبها في هذا العرس.
تغلب ويكون لها نصيب في العرس السماوي ّ
تأملل فلي (رؤ + 31:2رؤ .)18-17 ،7:19فلي (رؤ )31:2نسلمع علن عشللاءين .األول أتعشـى معـه هلذا لمللن
يفتح ،وهلذا علن ملا نحصلل عليله اان فلي األرض ملن لقلاء مشلبع فيله ارحلة لنفوسلنا ،فالعشلاء هلو ارحلة علد يلوم
مرهق إشارة لحياتنا على األرض.

وهو معي= هذا علن عشاء عرس الخروف ،وهلذا ملا سلنفرح له ملن شلبع شلخص المسليح فلي السلماء .والعكلس

فاألشرار سيكونون هم عشاء للطيور أي مأرالً ونصيباً للشياطين.
حول الفكر اليهودى عن العرس (إدرشيم)

هناك مثل قيل فى التلمود مشا ه لمثل الرب ولكن مع فارق كبير .فالمثل اليهودى كان عن ضرورة اإلستعداد

الدائم للعالم ااتى .فقالوا  -:ملك دعا الناس لحفل عشاء عرس ،وكان أن أناسا لبسوا وتزينوا وجلسوا جانب
قصر الملك ،وأناسا ذهبوا ألعمالهم متصورين أن هناك وقت لسستعداد .وكانت دعوة الملك فجأة ودخل

المستعدون (وهنا هم الملتزمون بتعاليم الربيين) .وهؤالء جلسوا يأرلون ويشربون على مائدة الملك ،وااخرين وقفوا

فى حسرة خارجا فى جوع وعطش.

وهناك مثل آخر من المدراش  -:عن ضرورة أن نسلم الروح هلل حين نفارق الجسد فى حالة من النقاوة كما
سلمها لنا هللا (والحظ هنا عدم وجود فكر الخطية األصلية التى ولدنا بها فى الفكر اليهودى كما شرحها بولس
الرسول فى رسالة رومية) .ويقول المثل أن هناك ملك سلم عبيده ثيا ا إئتمنهم عليها فمنهم من إحتفظ بها فى

حالة نظيفة ،ومنهم من لبسها خالل عمله فإتسخت .ومن إحتفظ بثيا ه نظيفة ،فهؤالء فرح بهم الملك وأخذ الثياب
ووضعها فى مخزن وهم ذهبوا لمنازلهم فى سالم .أما ااخرون فعاقبهم الملك إذ وجد مال سهم قد إتسخت وألقاهم

فى السجن ليعاقبوا على ما فعلوه ويكفروا عن أخطائهم.

وواضح الخالف بين مثل الرب يسوع واألمثلة اليهودية .فالمدعوين األصليين فى مثل الرب يسوع كانوا هم

المختارين الذين يستحقون هذه الدعوة (وهم اليهود) ولكنهم رفضوا ،فتم دعوة من كانوا غير مستحقين (األمم).
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ص َّور فى األمثلة اليهودية وفى العهد الجديد على أنه وليمة فرح وعرس ،ولكن
أما التشا ه فهو فى أن الملكول ُم َ
هنا فى مثل الرب يسوع هى وليمة يقيمها الملك إلبنه .وبالتالى يكون اإلبن الوارث أى المسيح هو المحور الذى
يدور حوله المثل .ونالحظ فى المثل أن الملك لم ييأس وظل يرسل لهم رسال بل حتى اان هو يرسل وهم

يرفضون.

أما عن الرؤيا المسيحية لمال س العرس هى ما نلبسها المعمودية ثم ندخل إلى العرس أى الكنيسة اان

إستعدادا لوليمة عرس إبن الملك فى أورشليم السماوية (رؤ .)9 : 19ويجب أن نحافظ عليها ،وإن إتسخت
الخطية فبالتوبة تعود لنا الحلة األولى (لو )33 : 16حتى ال نطرد إن لم تكن علينا.

ثالثة أسئلة يسألها رؤساء اليهود

السؤال األول  :بخصو

الجزية( مت)11-23:11

 (+مر (+ ) 21-21:21لو)12-12:12
اآليات (متْ 23" -:)11-23:11حيَن ْئ ٍذ َذ َهب اَل َف ْر ْ
ط عادوع ْب َكلْ َمةٍَ 22 .فأََر َسعلوا ْإَلَي ْه
يسُّيو َن َوَت َش َاوعروا لْ َك َي َي َص َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْ
ق َوعت َعلْ عم َ
َحدٍ ،أل ََّن َك الَ
َتالَ ْمي َذ عه َم َم َع اَل ْه عير ع
ين َقائل َ
ود ْسْي َ
يق هللا ْباَل َح ْقَ ،والَ عتَبالي ْبأ َ
ينَ«:يا عم َعل عمَ ،ن َعَل عم أََّن َك َصاد ر
ط ْر َ
21
الن ْ
ظعر ْإَلى عو عجوْ َّ
طى ْج َزَي رة لَْقَي َصَر أ ََم الَ؟» َ 22ف َعلْ َم َي عسو عع عخَب َث عه َم
َن عت َع َ
اسَ .فعق َل َلَناَ :ما َذا َت ع
َتَن ع
ظ ُّن؟ أََي عج ع
وز أ َ
وَقال«:لْما َذا عتج ْربوَن ْني يا مر عاؤو َن؟ 21أَروْني معامَل َة اَل ْج َزي ْة»َ .فَقدَّموا َله ْديَناراَ 12 .فَقال َلهم«:لْمن ْ
ورعة
هذ ْ ُّ
َ عَ ََ
ع ع
َ
َع
الص َ
ع
َ عَ
عَ َ
َ َ َ
11
12
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّبوا
َع ع
ال َل عه َم«:أ َ
طوا ْإذا َما لَقَي َصَر لَقَي َصَر َو َماْ هللْ هلل»َ .فَل َّما َسم ععوا َت َعجع
َواَلك َت َابةع؟» َقاعلوا َل عه«:لَقَي َصَر»َ .فَق َ
َوَتَرعكوع َو َم َض َوا" .

اآليات (مر 21" -:)21-21:21عث َّم أَرسعلوا ْإَلي ْه َقوما ْم َن اَل َف ْر ْ
ط عادوع ْب ْكَل َمةٍَ 23 .فَل َّما
ين لْ َك َي َي َص َ
ين َواَل ْه عير ع
ود ْسْي َ
يسْي َ
َ َ
ََ
ْ
ْ
ْ
ْ
الن ْ
ظعر ْإَلى عو عجوْ َّ
اسَ ،ب َل ْباَل َح ْق عت َعل عم
َحدٍ ،أل ََّن َك الَ َتَن ع
ق َوالَ عتَبالي ْبأ َ
اءوا َقاعلوا َل عهَ«:يا عم َعل عمَ ،ن َعَل عم أََّن َك َصاد ر
َج ع
ْ
ْ
ط ْريق ْ
ْ 23
ْ
َن عت َع َ ْ
ال َل عه َم«:لْ َما َذا
هللا .أََي عج ع
وز أ َ
َ َ
اء عه َمَ ،وَق َ
طى ج َزَي رة لَقَي َصَر أ ََم الَ؟ عن َعطي أ ََم الَ عن َعطي؟» َف َعل َم ْرَي َ
ظر َ 22 ».فأ ََتوا ْب ْهَ .فَقال َلهم«:لْمن ْ
ْ
ورعة َواَل ْك َت َابةع؟» َفَقاعلوا َل عه«:لَْقَي َصَر».
هذ ْ ُّ
عت َج ْرعبوَن ْني؟ ْا ع
َ عَ ََ
َ
يتوْني ْبديَن ٍار ألَ َن عَ ع
الص َ
21
ْ ْ
ْ
ْ
َّبوا ْمَن عه" .
َع ع
ال َل عه َم«:أ َ
َفأ َ
طوا َما لَقَي َصَر لَقَي َصَر َو َماْ هلل هلل»َ .ف َت َعجع
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اء َو َن أََّن عه َم أََبَررار ل َك َي عي َمس عكوع ْب َكل َمةٍَ ،ح َّتى عي َسل عموع
اآليات (لوَ " -:)12-12:12فَار َقعبوع َوأََر َسعلوا َج َواس َ
يس َي َتَر َ
ط ْان ْهَ 12 .فسأَعلو َق ْائلْين« :يامعلْمَ ،نعَلم أََّنك ْب ْ
ام ْة َت َت َكَّل عم َوعت َعلْ عمَ ،والَ َت َقَب عل اَل عو عجوَ َ ،ب َل
ْإَلى عح َكمْ اَل َوالْي َو عسَل َ
َ َ عَ ع َ ع َ
َ ع
َ
االستَق َ
11
ْ 11
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ال َل عه َم«:لْ َما َذا
يق
ْباَل َح ْق عت َعلْ عم َ
هللا .أََي عج ع
وز َلَنا أ َ
ط ْر َ
َن عن َعط َي ج َزَية لَقَي َصَر أ ََم الَ؟» َف َش َعَر ب َم َك ْره َم َوَق َ
13
13
ْ
ْ
طوا ْإذا َما
عت َج ْرعبوَن ْني؟ أعَروْني ْديَنارا .لْ َم ْن ُّ
َع ع
ال َل عه َم«:أ َ
ورعة َواَلك َت َابةع؟» َفأ َ
َج عابوا َوَق ع
الص َ
الوا«:لَقَي َصَر»َ .فَق َ
هلل ْ
لَْقيصر لَْقيصر وماْ ْ
ْْ
هلل»َ 12 .فَلم ي َق ْدروا أ َ ْ
َّام َّ
َّبوا ْم َن َج َوا ْب ْه َو َس َك عتوا" .
الش َع ْبَ ،وَت َعجع
َ َ ع
َن عي َمس عكوع ب َكل َم ٍة عقد َ
َ ََ َ ََ ََ
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الفريسيين= حزب ديني أو مدرسة يهودية كانت موجودة أيام المسيح .وأطلق عليهم هذا اإلسم نسبة لكلمة عبرية
معناها منفصل أو مفروز ومنها فريسى .وكان المسيح يهاجمهم سبب ريائهم .ويمكن تسمية الفريسيين
المتزمتين والصدوقيين العقالنيين.

الهيرودسيين= هم طائفة سياسية تتبع هيرودس الكبير وكان منهم من الفريسيين وأيضاً من الصدوقيين ويؤمنون
أن أمال األمة اليهودية تتعلق آل هيرودس كسد منيع في وجه سيطرة الرومان وهم من أطلق علي خبلثهم خميلر

هيرودس فلي مقابلل خميلر الفريسليين (ملر +16:8للو )1:13وكلان القيصلر فلي ذللك الوقلت هلو طيبلاريوس اللذي
إشللتهر القسللوة .وكانللت الجزيللة مفروضللة علللى كللل رأس عالمللة للخضللوع لقيصللر .وكانللت الجزيللة مكروهللة عنللد

الفريسيين الذين إعتقدوا أنهلا ضلد شلريعة موسلى ،أملا الهيرودسليين اللذين يتشليعون لهيلرودس األدوملي راغبلين أن
يكون ملكاً على اليهوديلة فكلانوا يرحبلون الجزيلة تملقلاً للروملان ولقيصلر لينلالوا ملأربهم ،للذلك كلان همهلم الملواالة
لروما وحفظ هدوء الشلعب ملن أي ملؤامرة ضلد روملا .وكلان هنلاك تلذمر بلين اليهلود المتعصلبين إذ يرفضلون دفلع
الجزية ،وبسبب هذا قامت ثورال مثل ثورة ثوداس ويهوذا الجليلي وقد قتلهم الرومان في فترة قريبلة وأنهلوا ثلوراتهم

(أع .)27-25:6والجليليين الذين تسموا إسم يهوذا الجليلي قتلهم بيالطس وخلط دمهم بذ ائحهم (لو.)1:12

والغريب هنلا أن يجتملع الفريسليين والهيرودسليين عللى المسليح ملع إخلتالفهم فلي المبلادئ .فلنحن يمكننلا أن نتوقلع

هذا السؤال من الهيرودسيين فهم كانوا يجمعون الجزية ويعطون قيصر نصيبه ويختلسون البلاقي ولكلن الفريسليين

ممتنعللون عللن دفللع الجزيللة متللذمرين ضللدها ،بللل يعتبللرون الهيرودسلليين خونللة ضللد أمللتهم وناموسللهم ،ومللنهم مللن
إعتبر أن كل الكوارث التى حلت إسرائيل كان سلببها خضلوع اليهلود لمللك أجنبلى ودفلع الجزيلة لله ..ولكلن ألجلل

أن يتخلص لوا مللن المسلليح فللال مللانع مللن أن يتحللدوا .وتفسللير هللذا أن هيللرودس كللان خائفللا مللن أن يللتخلص مللن

المسلليح ويقتللله حتللى ال ُيهل ِّليج ثللورة شللعبية ضللده عللد أن قتللل المعمللدان قبلهللا .فأرسللل رجاللله ليقف لوا مللع الفريسلليين
ليوقعوا المسيح ،ويظل هو عيدا عن ثورة الجماهير ضده.
ولو أجاب المسليح لأن نعطلي الجزيلة لقيصلر تنفلر منله الجملوع وتلنف

ملن حولله وتفقلد ثقتهلا فيله كمخللص ملن

المستعمر ولو رف ألعتُِب َر مثير فتنة ضد قيصر .إعطوا إذا ما لقيصر لقيصر= هلي رد عللى الفريسليين اللذين
رفضوا طاعة السلطال الحكومية وقد أمر الكتلاب طاعتهلا .وللنالحظ أن قيصلر أعطلاهم حكوملة مسلتقرة وحمايلة
وأنشللأ لهللم طللرق فيكللون مللن حقلله الجزيللة .وهكللذا فعلللى المسلليحي أن يطيللع حكومتلله (رو .)7-1:12وعلينللا أن

نخضع لحكومتنا وقوانينها طالما أن ذلك ال يتعارض ملع ملا هلل ووصلاياه .والعجيلب أنله ق َّلدم الطاعلة لقيصلر علن

الطاعة هلل ،ففي طاعة قيصر أي الرؤساء شهادة حق هلل نفسه .فليس هناك ثنائية بين عطاء قيصر حقه وعطاء
هللا حقه فكالهما ينبعلان علن قللب واحلد يلؤمن الشلهادة هلل ملن خلالل األمانلة فلي الت ازمله نحلو ااخلرين ونحلو هللا

والكلمللة األصلللية إلعطلوا هللي سللددوا أو إدفعلوا .فهللذه الجزيللة واجبللة فقيصللر يللدافع ويحمللي ويمهللد الطللرق ..الللخ.

إعطوا ما هلل هلل= هلذا رد عللى الهيرودسليين اللذين ينسلون واجبلاتهم نحلو هللا جلريهم وراء قيصلر .وهللا لله القللب
والللنفس بللل الحيللاة كلهللا .اإلنسللان هللو العملللة المتداولللة عنللد هللا .أرونــي معاملــة الجزيــة= هلو الللدينار وهللو قطعللة

عملة رومانية ،وكلمة معاملة من عملة .وكانت علادة تلدفع كجزيـة وعليهلا صلورة قيصلر .وكلون أنهلم يقلدمون لله
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الدينار فهذا إعتراف منهم أنهم تحت حكم قيصر فالعملة الجاريلة تظهلر نظلام الحكلم والسللطة القائملة ويلدفع منهلا

وي َسل َّلمى عملللة القللدس
الجزيللة( .عملللة اليهللود الشللاقل بللال صللورة تمام لاً فهللم يرفضللون التماثيللل والشللعارل الوثنيللة ُ
ويستخدم للمعامالل الدينية .وللمعامالل المدنية يستخدم معاملة الجزية).
يا معلم نعلم أنك صـادق =..هلذا تمللق وملديح للخديعلة علد ذللك .والملديح هدفله أن يفقلد حلذره ملنهم فيخطلئ فلي
رالمه .وهللا خلقنا على صورته ولما فقدنا هذه الصورة أتى اللروح القلدس ليعيلدنا إليهلا (غلل )19::وملن ال توجلد
ليرف
عليه وفيه هذه الصلورة س ُ

 .فكملا يحملل اللدينار صلورة قيصلر هكلذا ينبغلي أن نحملل صلورة هللا لنقلدم للمللك

السماوي عملته الروحية ،تحمل صورته وكلمته فنصير عملة متداولة في السماء ،يمكننا أن نلدخلها ويجلدوا علينلا

ثياب العرس .وكما أن أي دولة ال يمكنك أن تتعامل فيها عملة ال يكون عليها صورة مللك هلذه الدوللة ،فلنحن ال
يمكننا دخول السماء إالّ كعمللة عليهلا صلورة هللا مللك السلماء واألرض ،مللك المللوك .فكملا يطللب قيصلر صلورته
على عملته هكذا يطلب المسليح صلورته فينلا .وهللا محبلة فملن ال توجلد محبلة فلى قلبله فلال مكلان لله فلى السلماء.

ولكن إن ُو ِج َد في إنسان صورة الشيطان يستعبده الشيطان (يو1 +:::8يو.)11-7:2
(لــو :)12:12ال تقبــل الوجــو = ال تحللابي وجللوه العظمللاء فتغيللر الحللق إرضللاء لهللم .ومللع كللل الحكمللة فللي إجا للة

المسيح هذه ،وأنه لم يخطئ في حق قيصر إتهموه أنه يفسد األمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصر قائالً أنه مللك
(لو .)3:32وفي هذا لم يدافع المسيح عن نفسه .لقد َّ
قدم مبدأ الخضوع للسلطال ليس خوفاً وال دفاعاً عن نفسه
بل كمبدأ على المسيحيين أن يمارسوه وإن إتهم خالف ما يمارس.

السؤال الثاني  :بخصو

القيامة من األموات( مت) 11-11:11

 (+مر( +) 11-22:21لو)32-11:12
ْ
ْ
ْ
ْ 11
ْ
اء ْإَلَيه َصدُّوْقُّيو َنَّ ،الذ َ
امةرَ ،ف َسأَعلوع
ين َيعقوعلو َن َلَي َ
اآليات (مت " -:)11-11:11في ذل َك اَلَي َومْ َج َ
س قَي َ
ْ ْ 13
ْ
ْ ْ 13
ْ
ان
امَأرَْت ْه َوعي ْق َم َن َسال أل
وسىْ :إ َن َم َ
َخيهَ .ف َك َ
َقائل َ
ات أ َ
َحرد َوَلَي َ
ال عم َ
س َل عه أ ََوالَردَ ،ي َت َزَّو َج أَ عخوع ب َ
ينَ« :يا عم َعل عمَ ،ق َ
َخ ْ
ْ
ات .وْإ َذ َلم ي عك َن َل عه َنسل َتر َت ام أر ََت عه أل ْ
الث ْاني و َّ
يه12 .وَكذلْ َك َّ
الثالْ ع ْإَلى
عَن َدَنا َسَب َع عة ْإ َخ َوٍةَ ،وَت َزَّو َج األ ََّو عل َو َم َ َ َ َ
َ
َ
َ ر َ ََ
ْ
ْ
ْ 12
َّ ْ ْ 11
ْ
السَب َع ْة َت عكو عن َز َو َجة؟ َفْإَّن َها َكاَن َت لَْل َج ْميعْ!»
ام ْة لْ َم َن ْم َن َّ
السَب َعةَ .وآخَر اَل عكل َم َاتت اَل َمَ أَر عة أََيضاَ .ففي اَلقَي َ
11
ْ
ْ ْ َّ 12
ْ ُّ ن ْ
ن
ام ْة الَ عي َز ْو عجو َن َوالَ
َفأ َ
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
ال َل عه َمَ «:تضلو َ إ َذ الَ َت َع ْرعفو َ اَل عك عت َب َوالَ عق َّوَة هللا .ألَن عه َم في اَلقَي َ
ْ 12
َما ْمن ْجه ْة ْقي ْ
ي َت َزَّوجو َن ،بل ي عكوعنو َن َكمالَ ْئ َك ْة ْ
ْ
ْ
يل َل عك َم ْم َن ْقَب ْل
هللا ْفي َّ
َ ع
ََ َ
امة األ ََم َوات ،أَ َف َما َقَ َأرعت َم َما ق َ
الس َماءَ .وأ َّ َ َ َ َ
َ
11
11
هللا اَلَق ْائ ْل :أََنا ْإ ْ ْ
ْ
ع
َم َو ٍ
َحَي ٍ
اء»َ .فَل َّما َس ْم َع اَل عج عمو ع
ات َب َل ْإ ع
هللا ْإ َ
اق َوإ ع
يم َوإ ع
ع
له أ َ
ْله ْإ َس َح َ
وب؟ َلَي َ
ْله َي َععق َ
له أ َ
س ع
له إَبَراه َ
ب ْه عتوا ْم َن َتعلْ ْ
يم ْه" .
َ
ع
22
الصُّدوْقْيينَّ ،ال ْذين يعقوعلو َن َلي ْ
ْْ
ين:
اء ْإَلَي ْه َق َورم ْم َن َّ
امةرَ ،و َسأَعلوع َقائل َ
َ
َ َ
ََ
اآليات (مرَ " -:)11-22:21و َج َ
س قَي َ
21
ْ
ْ
يم َن َسال
امَأرَة َوَل َم عي َخلْ َف أ ََوالَدا ،أ َ
وسىْ :إ َن َم َ
ات أل َ
«َيا عم َعل عمَ ،ك َت َب َلَنا عم َ
َن َي َأ عخ َذ أَ عخوع َ
َح ٍد أَ رَِ ،وَتَر َت َ
امَأر ََت عهَ ،وعيق َ

80

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (يوم الثالثاء – ثالثاء البصخة)
12
ْ ْ 12
َخ َذها َّ ْ
اتَ ،وَل َم َي َتعر َت عه َو
أل
ان َسَب َع عة ْإ َخ َوٍة .أ َ
الثاني َو َم َ
امَأرَة َو َم َ
اتَ ،وَل َم َي َتعر َت َن َسالَ .فأ َ َ
َخيهَ .ف َك َ
َخ َذ األ ََّو عل َ
11
ْ
ْ
ْ 11
ْ
هك َذا َّ
ْ
ام ْة،
َخ َذ َها َّ
الثالْ ع َ .فأ َ
أََيضا َن َسالَ .و َ
السَب َعةعَ ،وَل َم َي َتعرعكوا َن َسالَ .وآخَر اَل عكل َم َاتت اَل َمَ أَر عة أََيضاَ .ففي اَلقَي َ
13
متى َقاموا ،لْمن ْمَنهم ت عكو عن زوجة؟ أل ََّنها َكاَنت زوجة لْ َّ ْ
س لْه َذا
عَ َ
ََ
ََ
لسَب َعة»َ .فأ َ
َ ََ َ
ََ َ
َ
ال َل عه َم«:أََلَي َ
َج َ
اب َي عسو عع وَق َ
ع
13
َت ْضُّلو َنْ ،إ َذ الَ َتع ْرعفو َن اَل عك عتب والَ عق َّوَة ْ
هللا؟ أل ََّنهم م َتى َقاموا ْمن األَمو ْ
ات الَ عي َز ْو عجو َن َوالَ عي َزَّو عجو َنَ ،ب َل َي عكوعنو َن
َ
ع َ ََ
َ َ
عَ َ
12
السماوا ْت .وأ َّ ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ َّْ
َم ْر اَل ععَّلَيَق ْة،
َ
َك َمالَ ئ َك ٍة في َّ َ َ
ومو َن :أَ َف َما َقَ َأرعت َم في ك َتاب عم َ
وسى ،في أ َ
َما م َن ج َهة األ ََم َوات إن عه َم َيعق ع
11
َكيف َكَّلمه هللا َق ْائال :أََنا ْإ ْ ْ
اءَ .فأََن عت َم ْإذا
َم َو ٍ
َحَي ٍ
ات َب َل ْإ ع
س عه َو ْإ َ
اق َوإ ع
يم َوإ ع
ع
له أ َ
ْله ْإ َس َح َ
وب؟ َلَي َ
ْله َي َععق َ
له أ َ
َ َ َع ع
له إَبَراه َ
َت ْضُّلو َن َك ْثيرا!»" .
11
ْ
ْ
ين عيَق ْ
ام ْةَ ،و َسأَعلوع ،
اآليات (لوَ " -:)32-11:12و َح َضَر َق َورم ْم َن َّ
ينَّ ،الذ َ
الصُّدوْقْي َ
او عمو َن أ َ
َمَر اَلقَي َ
ْ
َ 12ق ْائلْْين«:ي ْ
َح ٍد أَ رِ َوَل عه امَأَر رةَ ،وم َ ْ
يم َن َسال
وسىْ :إ َن َم َ
ات أل َ
ام َعل عمَ ،ك َت َب َلَنا عم َ
َ
ات ب َغَي ْر َوَلدٍَ ،ي َأ عخ عذ أَ عخوع اَل َمَ أَر َة َوعيق ع
َ
َ َ ع
12
12
ْ ْ 11
َخ َذ َّ ْ
ات ْب َغَي ْر َوَلدٍ ،عث َّم
أل
ات ْب َغَي ْر َوَلدٍَ ،فأ َ
ان َسَب َع عة ْإ َخ َوٍةَ .وأ َ
الثاني اَل َمَ أَر َة َو َم َ
امَأرَة َو َم َ
َخيهَ .ف َك َ
َخ َذ األ ََّو عل َ
ْ
ْ
ْ 11
ْ 11
َخ َذ َها َّ
ْ
ام ْة ،لْ َم َن
هك َذا َّ
أَ
الثالْ ع َ ،و َ
السَب َعةعَ .وَل َم َي َتعرعكوا َوَلدا َو َم عاتواَ .وآخَر اَل عكل َم َاتت اَل َمَ أَر عة أََيضاَ .ففي اَلقَي َ
13
ْمَنهم ت عكو عن زوجة؟ أل ََّنها َكاَنت زوجة لْ َّ ْ
الد َه ْر عي َز ْو عجو َن
اء ه َذا َّ
عَ َ
لسَب َعة!» َفأ َ
َ ََ َ
ََ َ
َ
َج َ
ال َل عه َم َي عسو عع«:أََبَن ع
اب َوَق َ
ْ ْ 13
الد َه ْر واَل ْقيام ْة ْمن األَمو ْ
ْ
َهال لَْل عحص ْ
ات ،الَ عي َز ْو عجو َن َوالَ عي َزَّو عجو َن،
ين عح ْسعبوا أ َ
َوعي َزَّو عجو َنَ ،ولك َّن َّالذ َ
ول َعَلى ذل َك َّ َ َ َ َ َ َ
ع
11
12
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
َن
َما أ َّ
ام ْةَ .وأ َّ
َن َي عم ع
يعو َن أ َ
ْإ َذ الَ َي َس َتط ع
اء هللا ،إ َذ عه َم أََبَن ع
وتوا أََيضا ،أل ََّن عه َم م َث عل اَل َمالَ ئ َكةَ ،و عه َم أََبَن ع
اء اَلقَي َ
اَلموَتى يعقومو َنَ ،فَق َد د َّل عَلي ْه موسى أَيضا ْفي أَم ْر اَلعَّليَق ْة َكما يعقول :اَ َّلر ُّب ْإ ْ ْ
ْله
اق َوإ ع
يم َوإ ع
ع
َ عَ
َ ََ ع َ َ
ْله ْإ َس َح َ
َ َ ع
له إَبَراه َ
ََ َ ع
11
12
َن اَلج ْم ْ
اب َق َورم ْم َن اَل َك َتَب ْة َوَقالواَ«:يا
َم َو ٍ
َحَي ٍ
ات َب َل ْإ ع
س عه َو ْإ َ
يع عَن َد ع أ َ
له أ َ
اء»َ .ف َ
اء ،أل َّ َ َ
وبَ .وَلَي َ
أج َ
َحَي ر
َي َععق َ
له أ َ
32
ْ
َن َي َسأَعلوع َع َن َشي ٍء" .
اسعروا أََيضا أ َ
عم َعل عمَ ،ح َسنا عقَل َت!»َ .وَل َم َي َت َج َ
َ
الصدوقيون= هم فرقة يهودية دينية ينتسبون إلى مؤسس فرقتهم صادوق الذي ربما يكون هو صادوق الذي

عاش أيام داود وسليمان وفي عائلته حفظت رياسة الكهنول حتى عصر المكابيين ،أو هو صادوق آخر عاش

حوالي سنة 211ق.م .حسب رأي البع

وهذه الفرقة كما يقول يوسيفوس كانت مناقضة للفريسيين ،لكن مع قلة

عددهم كانوا متعلمين وأغنياء وأصحاب مرارز وإحتلوا مركز القيادة في القرنين ال ار ع والثالث قبل الميالد في

العصرين الفارسي واليوناني .وأحبوا الثقافة اليونانية وإهتموا السياسة أرثر من الدين .فسيطر عليهم الفكر

المادي ولم يستطيعوا أن يقبلوا عودة الروح إلى الجسد عد إنحالله فأنكروا القيامة ،ولذلك إصطدموا كلمال

السيد المسيح في هذا الشأن إذ كان يتحدث عن الملكول السماوي وأنه ملكول أبدي .وأنكروا قانونية أسفار
العهد القديم ما عدا أسفار موسى الخمسة (لذلك فإن المسيح حين جاوبهم أتى لهم آية من أسفار موسى الخمسة

التي يعترفون بها) وإستخفوا التقليد على خالف الفريسيين الذين حسبوا أنفسهم حراساً لتقليد الشيوخ لذلك كرههم
الفريسيين .ولكن كان الفريسيون على إستعداد لوضع يدهم في يد خصومهم الصدوقيون لمقاومة المسيح .وظن

الصدوقيون أن أسفار موسى ال تذكر شيئاً عن القيامة من األموال (أع . )8:32بل هم ظنوا أنه خصوص
الزواج الناموسي ،حينما يمول زوج بدون أطفال فتلتزم زوجته الزواج من أخيه أو أقرب ولي له (تث)5-6:36
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ويكون األطفال إسم الميت .ظنوا في هذا تأريداً لعدم القيامة من األموال .وألنهم تعلقوا الحياة السياسية والعالم
فحسبوا القيامة حياة زمنية مادية .وهذه القصة التي إستخدمها الصدوقيون هنا ،كانت غالباً مستخدمة في الحوار

-1

وقدم الصدوقيون القصة للمسيح على
بين الصدوقيين والفريسيين الذين كانوا يعلمون أن هناك زواج في السماءّ .
أنها لغز يصعب حله .وإشتملت إجا ة المسيح على-:
أظهللر لهللم أنهللم ال يعرفللون حتللى الكتللب الخمسللة التللي لموسللى والتللي يؤمنللون بهللا= تضــلون إذ ال تعرفــون

الكتــب .وإسللتخدم السلليد المسلليح قللول هللا لموسللى (خللر )16 ،5:2وأنلله إللله إب لراهيم وإسللحق ويعقللوب ،وهللا ال
يمكن أن يكون إله أموال بل إله أحياء( .هل نعرف الكتاب المقدس وقوته على تغيير حياتنا بل والدتنا ثانية

-3

( 1ط.)32:1

إن الحياة في األبدية ستكون كحياة المالئكة بلال شلهوال وال جلنس ،إذ ال ملول وال إنقلراض للجلنس البشلري،
أجسللادنا سللتكون روحيللة ال ماديللة ،ومللن تللذوق الفللرح الروحللي ال يعللود يحتللاج عللد للفللرح المللادي .لللذلك لللن
تناسللبنا الشللهوال بللل سلليكون المللؤمنين فللي مجللد نللوراني .وهللم تعمللدوا أن يقوللوا أنهللا لللم تنجللب حتللى ال يقللول

المسيح تكون زوجة لمن أنجبت منه.

(لو -:)2::31هذا الدهر= األرض التي نحيا عليها اان( .لو -:)26:31ذلك الدهر= السماء.

السؤال الثال  :عن الوصية العظمى (مت( +) 32-13:11مر) 13-12:21
13
اج َتمعوا معا13 ،وسأََل عه و ْ
َما اَل َف ْر ْ
احرد
يسُّيو َن َفَل َّما َس ْم ععوا أََّن عه أََب َك َم َّ
اآليات (مت " -:)32-13:11أ َّ
الصُّدوْقْي َ
َ
ََ
ين َ َ ع َ
11
النام ْ
ْمَن عه َمَ ،و عه َو َنام ْ
وس ٌّي ،لْعي َج ْرَب عه ْق ْائالَ«12 :يا م َعلْ عم ،أََّي عة َو ْصَّي ٍة ْهي اَل عع َظمى ْفي َّ
ال َلهع
وس؟» َفَق َ
ع
َ
ع
ع
َ
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
له َك م َن عك ْل َقَل ْب َكَ ،و ْم َن عك ْل َن َفس َكَ ،و ْم َن عك ْل ف َك ْر َت .هذ هي اَل َوصَّي عة األعوَلى َواَل عع َظ َمى.
َي عسو عع «:عت ْح ُّب َّ
الر َّب ْإ َ
َ
11و َّ
ُّ
ْ
الث ْانَي عة ْم َثعل َها :عت ْح ُّب َق ْر َيب َك َكَن َف ْس َكْ 32 .ب َه َاتَي ْن اَل َو ْصَّي َتَي ْن َي َت َعَّل ع َّ
اء»" .
ام ع
َ
وس عكل عه َواألَ َنبَي ع
ق الن ع
12
ْ
ْ
ْ ْ
َج َاب عه َم َح َسنا،
اء َواحرد م َن اَل َك َتَبة َو َسم َع عه َم َي َت َح َاوعرو َنَ ،فَل َّما َأرَى أََّن عه أ َ
اآليات (مرَ " -:)13-12:21ف َج َ
11
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
لهَنا َر ٌّب
يلَّ .
َسأََل عه«:أََّي عة َوصَّي ٍة ه َي أ ََّو عل اَل عك ْل؟» َفأ َ
الر ُّب ْإ ع
َج َاب عه َي عسو ععْ«:إ َّن أ ََّو َل عكل اَل َو َص َايا ه َيَ :
اس َم َع َيا إ َسَرائ ع
12
الر َّب ْإلهك ْمن عك ْل َقَل ْبك ،و ْمن عك ْل َن َف ْسك ،و ْمن عك ْل ْف َك ْرت ،و ْمن عك ْل عق َدرْتكْ .
وْ
هذ ْ ْهي اَل َو ْصَّي عة
احردَ .وعت ْح ُّب َّ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
ََ َ
َ َ
َ
َ
11
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ال َل عه
َع َ
س َوصَّي رة أ َ
عخَرى أ َ
األعوَلىَ .وَثانَي رة م َثعل َها ه َي :عتح ُّب َق ْر َيب َك َكَن َفس َكَ .لَي َ
ظ َم م َن َه َاتَي ْن»َ .فَق َ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
آخعر ْس َوا ع َ 11 .و َم َحَّب عت عه ْم َن عك ْل اَلَقَل ْبَ ،و ْم َن عك ْل اَل َف َهمْ،
س َ
هللا َواحرد َوَلَي َ
اَل َكات عبَ «:جيدا َيا عم َعل عم .باَل َح ْق عقَل َت ،أل ََّن عه ع
الن َف ْ ْ
ْ
ْ
يع اَلم َحرَقا ْت و َّ
سَ ،و ْم َن عك ْل اَلعق َدَرْةَ ،وم َحَّب عة اَلَق ْر ْ
الن َف ْ
يب َك َّ
َو ْم َن عك ْل َّ
الذَب ْائ ْح»َ 13 .فَل َّما
َ
س ،ه َي أَ َف َض عل م َن َجم ْ ع َ
َ
ْ ْ
ْ
َج َ ْ
َن َي َسأََل عه! "
َحرد َب َع َد ذلْ َك أ َ
ال َل عهَ«:ل َس َت َبعيدا َع َن َمَل عكوت هللا»َ .وَل َم َي َج عسَر أ َ
َرآ ع َي عسو عع أََّن عه أ َ
اب ب َعَقلَ ،ق َ
ناموسي= أي مفسر قانوني للناموس.
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إتفق الفريسيين أن يوقعوا المسيح فأرسلوا له هذا الناموسي ليمتحنه في مسألة حيرتهم

وإختلفلوا خصوصللها فيمللا بيللنهم ،علللى أي الوصللايا هللي العظمللى ،وأيهللا هللي الثقيلللة وأيهللا هللي الخفيفللة وأيهللا هللي

المهمة .وكانت لهم منازعاتهم الساخنة .ففي رأيهم أنه البد أن تكون هناك وصية هي األعظم فمنهم من قال أنها
لله الفريسلليين
حفللظ السللبت ومللنهم مللن قللال تقللديم الللذ ائح ومللنهم مللن قللال أنهللا الختللان .وهللذا الناموسللي الللذي أرسل ُ
ليملتحن السليد يبللدو أنله كللان فلي داخللله احثلاً عللن الحقيقلة صلدق فحللين أجا له السلليد ف ِلرح اإلجا للة فمدحله السلليد

(مللر .)2::13وفع لالً تتفللق إجا للة المسلليح مللع أن الوصللايا العشللر مقسللمين للللوحين األول يخللتص للاهلل والثللاني
يختص فيما لسنسان ،وهكذا لخلص السليد الوصلايا أن تحلب هللا وتحلب قريبلك وكلان هلدف الفريسليين أن المسليح

يتكلم عن تعاليمه ويميزها عن تعاليم موسى ،أو أن يجيب أن الناموس ناقص فيشتكون عليه .ولكن إجا ة السيد
ران للت ممل للوءة حكم للة فح للب إخوتن للا مكم للل لحبن للا هلل ،وال يمكنن للا أن نح للب هللا غي للر المنظ للور وال نح للب إخوتن للا
المنظورين وأراد السيد إجابتله أن يظهلر لهلم أن الوصلايا ليسلت موضلوع نلزاع عقللي وبحلث ومناقشلال وجلدل بلل

هي حب ،حياة حب ،يحيا اإلنسان هلل وللناس.

يتعلـق النـاموس كلـه واألنبيـاء= ملن يلتمم وصللية الحلب هلل ولسخلوة يتقبلل هبلال هللا وأولهلا الحكملة خلالل الللروح
ظ وصللاياه .بللل إن مللن للله الللروح القللدس الللذي يعطللي المحبللة ال يحتللاج للنللاموس
القللدس .ومحبللة هللا تجعلنللا َن ْحَف ل ْ
(غل .)32-33:6وكأن الوصية هلي تمتلع سلمة داخليلة ،حيلاة داخليلة يعيشلها اإلنسلان فلي أعماقله وتُ ْعَللن خلالل
إيمانه ومحبته هلل ومعامالتله ملع النلاس .وألنهلا حيلاة داخليلة قلال السليد ملن كلل قلبـك وكـل نفسـك وكـل فكـرت أي
كل كيانك ومشاعرك وقلبك.

(مــر .)13:21المسلليح يشللجعه ليسللتمر ليصللل للمعرفللة الحقيقيللة ويللدخل ملكللول هللا فللليس كافي لاً أن يكللون المللرء
ليس عيداً عن ملكول هللا .بل عليه أن يعرف حاجته للمسيح المخلص .هو ليس عيداً إذ كان احثاً عن الحقيقة

صلدق مبتعلداً عللن خبلث الفريسلليين ،وهلو فهللم النلاموس فهملاً صلحيحاً فبالتللالي سيسلهل عليلله أن يعلرف المسلليح.
فالمسلليح غايللة النللاموس بللل أن وصللية المحبللة هللذه يسللتحيل تنفيللذها بللدون المسلليح ،فكيللف نحللب كللل النللاس حتللى
أعدائنا إن لم نكن في المسيح .والسبب سيط أن هللا محبة .فبدون معونة منله ال توجلد محبلة حقيقيلة .للذلك فلأول
ثمار الروح القدس "المحبة" .والروح القدس هو الذي يسكب محبة هللا فينا (غل.)32-33:6

سؤال المسيح الذي ال يرد عليه (مت) 32-32:11

( +مر (+ ) 11-13:21لو)33-32:12

31
ْْ
ان اَل َف ْر ْ
ْ 32
ظُّنو َن ْفي
ين َسأََل عه َم َي عسو عع َقائالَ «:ما َذا َت ع
يسُّيو َن عم َج َتمع َ
يما َك َ
اآليات (متَ " -:)32-32:11وف َ
33
31
ْ
الر ُّب
الر ْ
اَل َم ْس ْ
ال َّ
ف َي َد ععوع َد عاوعد ْب ُّ
ال َل عه َمَ « :ف َكَي َ
وح َرابا؟ َقائالَ :ق َ
يح؟ َاب عن َم َن عه َو؟» َقاعلوا َل عهَ «:اب عن َد عاوَد»َ .ق َ
33
ْ ْ
ْ
ف َي عكو عن َابَن عه؟»
اجلْ َس َع َن َي ْميني َح َّتى أ َ
ان َد عاوعد َي َد ععوع َراباَ ،ف َكَي َ
اء َت َم َوطئا لَق َد َمَي َكَ .فْإ َن َك َ
َض َع أ َ
لَربْيَ :
َع َد َ
32
ْ
ْ
ْ
َن َي َسأََل عه َب َّتة" .
َحرد أ َ
َحرد أ َ
َن عي ْج َيب عه ْب َكل َمةٍَ .و ْم َن ذل َك اَلَي َومْ َل َم َي َج عسَر أ َ
َفَل َم َي َس َتط َع أ َ
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13
ْ
ْ
يح َاب عن
ال َو عه َو عي َعلْ عم في اَل َهَي َك ْلَ «:كَي َ
ول اَل َك َتَب عة ْإ َّن اَل َمس َ
اآليات (مر " -:)11-13:21عث َّم أ َ
َج َ
ف َيعق ع
اب َي عسو عع َوَق َ
الر ُّب لْربْي :اجلْس عن ي ْم ْ
وح اَلعقعد ْ
اء َت َم َو ْطئا
َد عاوَد؟ 12أل َّ
الر ْ
ال ْب ُّ
ينيَ ،ح َّتى أ َ
َض َع أ َ
َ َ ََ َ
ال َّ َ
َع َد َ
سَ :ق َ
َن َد عاوَد َن َف َس عه َق َ
11
ْ
ْ
ور" .
ان اَل َج َم عع اَل َك ْث عير َي َس َم عع عه ْب عسعر ٍ
لَق َد َمَي َكَ .ف َد عاوعد َن َف عس عه َي َد ععوع َراباَ .فم َن أََي َن عه َو َابعن عه؟» َوَك َ
32
ْ
يح َاب عن َد عاوَد؟ َ 31وَد عاوعد َن َفس عه َيعقول ْفي ْك َت ْ
اب
ال َل عه َمَ «:كَي َ
ف َيعقوعلو َن ْإ َّن اَل َمس َ
ع
ع
اآليات (لوَ " -:)33-32:12وَق َ
31
الر ُّب لْربْي :اجلْس عن ي ْم ْ
اَلم َز ْ
ام ْ
اء َت َم َو ْطئا لَْق َد َمَي َكَ 33 .فْإذا َد عاوعد َي َد ععوع َرابا.
يني َح َّتى أ َ
َض َع أ َ
َ َ ََ َ
ال َّ َ
َع َد َ
يرَ :ق َ
َ

ف َي عكو عن َابَن عه؟»".
َف َكَي َ
السيد هنا يفحم اليهود سؤال تستدعى إجابته إعترافهم بالهوته كما بناسوته ،بهذا السؤال يظهر السيد الهوته

مستخدماً المزمور ( )111الذي يعتبره اليهود مزمور خاص المسيا .وهم يفهمون أن المسيا البد أن يكون إبن

داود .ونالحظ أن المسيح قبل هذا اللقب إبن داود يوم دخوله أورشليم فبالتالي هو يشير لنفسه ،ويشير لنفسه أنه
إبن داود ورب داود .السيد يسأل ُليعّلِم .والمعنى أن ااب رب داود واإلبن أيضاً رب داود وقد رفعه هللا ااب
وأعطاه إسماً فوق كل إسم في األعالي وأجلسه عن يمينه ووضع أعداؤه عند موطئ قدميه ،عد أن أرمل الفداء.
وكأن السيد يحذرهم من المقاومة ،فهو جاء ليخلص ال ليدين ،يفتح الباب لقبولهم حتى ال يوجدوا في يوم الرب

رأعداء مقاومين .المسيح بهذا السؤال يكشف لهم طريق الخالص .إجلس عن يميني= أي في ذال مجدي وهذا

تم عد الصعود .أضع أعداءت ..هذا سيتم في المجئ الثاني .لقد إرتفى الفريسيين أن يعلنوا أن المسيح ااتي

سيكون ملكاً يخلصهم من اإلستعمار الروماني ،أما المسيح هنا فيعلن أنه المسيا ،هو الرب السماوي الذي ملكه
سماوي .هو أصل وذرية داود (رؤ .)15:33ولقد أدرك الكل أن المسيا سيكون إبن داود حتى األعمى

أما ما يثيره المسيح هنا جديداً أنه الرب .الرب= هللا ااب .ربي= سيد وإله داود .إذ ال يمكن أن
(لوّ .)29:18
يدعو إنسان إبنه أو حفيده "ربي" .المسيح إبن داود بحسب النبوات= (إش+ 11 ،3-1:11 +7-5:9
إر +5-6:32مز.)39-31:89
نطق المسيح بالويالت للكتبة والفريسيين( مت) 11

( +مر (+ ) 32-12:21لو)31-33:12

اآليات (مر12" -:)32-12:21وَقال َلهم ْفي َتعلْ ْ
يم ْهَ «:ت َحَّرعزوا ْم َن اَل َك َتَب ْة،
َ
َ َ عَ
امعْ ،واَلم َّت َك ْ
اق11 ،واَلمجالْس األعوَلى ْفي اَلمج ْ
ْ ْ ْ
َس َو ْ
آت األعوَلى
ََ
َ ََ َ
َوا َّلتحَّيات في األ َ
َ ع
ْ َّ ْ
الصَلو ْ
ات .ع ْ
ْ
ظ َم»".
َع َ
هؤالَء َي َأ عخ عذو َن َدَيعنوَنة أ َ
األََرام ْلَ ،ولْعل ٍة عيطيعلو َن َّ َ

ْ
ين يَر َغبو َن اَلم َشي ْب َّ
الطَيالْ َس ْة،
َّالذ َ َ ع
َ َ
ْ ْ 32
ْ
وت
ين َيأ عَكعلو َن عبعي َ
في اَل َوالَ ئمَّْ .الذ َ
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ْ ْ ْ ْ 32
ْ ْ
ْ
ْ
يع َّ ْ
ْ 33
ين
اح َذعروا م َن اَل َك َتَبة َّالذ َ
ال ل َتالَميذ َ « :
يما َك َ
ان َجم ع
الش َعب َي َس َم ععو َن َق َ
اآليات (لوَ " -:)31-33:12وف َ
امعْ ،واَلم َّت َك ْ
اق ،واَلمجالْس األعوَلى ْفي اَلمج ْ
الطيالْس ْة ،وي ْحُّبو َن َّ ْ ْ ْ
َّ
آت األعوَلى
ََ
َيَر َغعبو َن اَل َم َش َي ْب َ َ َ ع
َس َو ْ َ َ َ َ
التحَّيات في األ َ
َ ع
ْ َّ ْ
ْ ْ 31
الصَلو ْ
ات .ع ْ
ْ
ْ
ظ َم!»" .
َع َ
ين َيأ عَكعلو َن عبعي َ
هؤالَء َي َأ عخ عذو َن َدَيعنوَنة أ َ
في اَل َوالَ ئمْ .اََّلذ َ
وت األََرام ْلَ ،ولْعل ٍة عيطيعلو َن َّ َ
2
ْ 1
ْ
س اَل َك َتَب عة
اآليات( متْ "-:) 11حيَن ْئ ٍذ َخا َ
وسى َجَل َ
ط َب َي عسو عع اَل عج عمو َع َوَتالَمي َذ ع َقائالَ «:عَلى عكَرْس ْي عم َ
1
ْ
واَل َف ْر ْ
اح َف ع
َن َت َح َف ع
َع َمالْ ْه َم الَ َت َع َمعلوا ،أل ََّن عه َم َيعقوعلو َن َوالَ
يسُّيو َنَ ،ف عك ُّل َما َقاعلوا َل عك َم أ َ
ظوع َوا َف َععلوع َ ،ولك َن َح َس َب أ َ
ظوع َف َ
َ
3
ْ
ْ
الن ْ
َحماال َثقيَلة َع ْسَرَة اَل َح َم ْل َوَي َض ععوَن َها َعَلى أَ َك َتاف َّ
ن
ن ْ َّ
وها
يدو َن أ َ
اسَ ،و عه َم الَ عي ْر ع
َن عي َح ْرعك َ
َي َف َععلو َ َ .فإن عه َم َي َح ْزعمو َ أ َ َ
3
ْ
ْ
ظَرعه عم َّ
اب ْثَيا ْب ْه َم،
َع َمالْ ْه َم َي َع َمعلوَن َها لْ َك َي َتَن ع
اسَ :فعي َع ْر عضو َن َع َص ْائَب عه َم َوعي َعظ عمو َن أ َ
ْبْإ َص ْبع ْه َمَ ،وعك َّل أ َ
الن ع
َه َد َ
امعْ1 ،و َّ ْ ْ ْ
2وي ْحُّبو َن اَلم َّت َكأَ األ ََّول ْفي اَلوالَ ْئمْ ،واَلمجالْس األعوَلى ْفي اَلمج ْ
َس َو ْ
َن َي َد عع َو عه عم
اقَ ،وأ َ
ََ
َع
َ
َ ََ َ
َ
التحَّيات في األ َ
َ
ع
1
2
َما أََن عتم َفالَ عت َدعوا سْي ْدي ،أل َّ ْ
ْ
ْ
َّ
يحَ ،وأََن عت َم َج ْميعا ْإ َخ َورةَ .والَ َت َد ععوا
اسَ :سْي ْدي َسْي ْدي! َوأ َّ
َن عم َعل َم عك َم َواحرد اَل َمس ع
الن ع
ََ َ
َ
السماو ْ
ْ َّ ْ ْ
ات22 .والَ عت َدعوا معلْ ْمين ،أل َّ ْ
ْ
ْ
َل عك َم أَبا َعَلى األََر ْ
يح.
ض ،أل َّ
َن أََب ع
ََ عَ َ
َن عم َعل َم عك َم َواحرد اَل َمس ع
َ
اك َم َواحرد الذي في َّ َ َ
َ 22وأَ َكَبعرعك َم َي عكو عن َخ ْادما َل عك َمَ 21 .ف َم َن َيَرَف َع َن َف َس عه َي َّت ْض َعَ ،و َم َن َي َض َع َن َف َس عه َيَرَت ْف َع.

ْ
ْ «21
لك َن ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
الن ْ
َّام َّ
وت َّ
اسَ ،فالَ
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم عت َغلْعقو َن َمَل عك َ
ََ ر َ َ
َ َ
الس َم َاوات عقد َ
ْْ
ين ي َد عخعلو َن23 .ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
وت
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم َتأ عَكعلو َن عبعي َ
ََ ر َ َ
َت َد عخعلو َن أََن عت َم َوالَ َت َد ععو َن الدَّاخل َ َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْ
ظم23 .ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن!
األََرام ْل ،ولْعَّل ٍة عتطيعلو َن َصَل َوات عك َم .لذل َك َت َأ عخ عذو َن َدَيعنوَنة أ َ
ََ ر َ َ
َ َ
َع َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اعفاَ 22 .وَي رل
أل ََّن عك َم َت ع
طوعفو َن اَلَب َحَر َواَلَبَّر ل َت َك َسعبوا َدخيال َواحداَ ،و َم َتى َح َص َل َت َصَن ععوَن عه َابنا ل َج َهَّن َم أَ َك َثَر مَن عك َم عم َض َ
ْ
ْ
ف ْب َذ َهب اَل َهَي َك ْل َيَل َت ْزعم21 .أَُّي َها
س ْب َش َي ٍءَ ،ولك َن َم َن َحَل َ
ان! اَلَقائعلو َنَ :م َن َحَل َ
َل عك َم أَُّي َها اَلَق َاد عة اَل عع َمَي ع
ف ْباَل َهَي َك ْل َفَلَي َ
ْ
َّ ْ
الذهب؟ 22وم َن حَلف ْباَلم َذب ْح َفَليس ْب َشي ٍء ،و ْ
َّ
َّ
لك َن
ان! أَُّي َما أ َ
ال َواَل عع َمَي ع
ََ َ َ َ َ
َ َ
ََ
َع َظ عم :أَلذ َه عب أَ ْم اَل َهَي َك عل الذي عيَقد ع
س ََ
اَل عج َّه ع
21
ْ
ْ
َّ ْ
من حَلف ْباَلعقرب ْ َّ ْ
س
َع َ
ََ َ َ
ظ عم :أََلعقَرَب ع
ان! أَُّي َما أ َ
ال َواَل عع َمَي ع
ََ
ان أَمْ اَل َم َذَب عح الذي عيَقد ع
ان الذي َعَلَيه َيَل َت ْزعم .أَُّي َها اَل عج َّه ع
12
12
ْ
ْ
ْ
ْالس ْ
اك ْن
ف ْبه َوب َّ
ف ْباَل َهَي َك ْل َفَق َد َحَل َ
ف ْبه َوب عْك ْل َما َعَلَيه! َو َم َن َحَل َ
ف ْباَل َم َذَب ْح َفَق َد َحَل َ
ان؟ َفْإ َّن َم َن َحَل َ
اَلعقَرَب َ
ْف ْ
اء َفَق َد حَلف ْبعر ْ ْ
السم ْ
ْ
س عَلي ْه11 .ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
يهَ 11 ،وم َن َحَل َ ْ
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن!
ش هللا َوبْاَل َجال ْ َ َ
َ َ ََ
ََ ر َ َ
َ َ
ف ب َّ َ
َ
ْ ْ َّ
ْ
النام ْ
َّ
ن
ْ ن َّ
َّ
َن َت َع َمعلوا
وس :اَل َح َّ
ق َو َّ
ان َيَنَب ْغي أ َ
انَ .ك َ
يم َ
الر َح َم َة َواإل َ
ألَن عك َم عت َعشعرو َ الن َعَن َع َوالشب َواَل َك ُّمو َ َ ،وَتَرَك عت َم أَ َثَق َل ع
13
ْْ
ْ
ْ
وض ْة َوَيَبَل ععو َن اَل َج َم َلَ 13 .وَي رل َل عك َم أَُّي َها اَل َك َتَب عة
ين عي َص ُّفو َن َع ْن اَلَب عع َ
ان! َّالذ َ
هذ َوالَ َت َتعرعكوا تَل َك .أَُّي َها اَلَق َاد عة اَل عع َمَي ع
الص َح َف ْة ،و عهما ْم َن َد ْ
واَل َف ْر ْ
يسُّيو َن اَلمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم عتَنُّقو َن َخ ْار َج اَل َكأ ْ
اخل م َمعل ْ
طافا َوَد َع َارة12 .أَُّي َها
َس َو َّ
اخ ْت َ
وآن َ
َ
َ
َ َ
ع
11
َعمى! َن ْق أ ََّوال َد ْ
ْ
اخ َل اَل َكأ ْ
الص َح َف ْة لْ َكي َي عكو َن َخ ْار عج عه َما أََيضا َن ْقاياَ .وَي رل َل عك َم أَُّي َها اَل َك َتَب عة
َس َو َّ
اَل َف ْريس ُّي األ َ َ
َ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
واَل َف ْر ْ
ام
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم عت َش ْب عهو َن عقعب ا
وء رة ْع َ
َ
ور عمَبَّي َضة َت َظ َهعر م َن َخ ْار ٍج َجميَلةَ ،وه َي م َن َداخل َم َمعل َ
ظَ
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
هك َذا أََن عت َم أََيضا :م َن َخ ْار ٍج َت َظ َهعرو َن ل َّلن ْ
اس أََبَراراَ ،ولكَّن عك َم م َن َداخل َم َش عحوعنو َن ْرَياء
اسةٍ.
َم َو ٍ
َ
ات َوعك َّل َن َج َ
أَ
11
ْْ ْ
ْ
ْ
ْ
ين،
ور األَ َن ْبَياء َوعت َزيْعنو َن َم َداف َن الصديق َ
َوْإ َثماَ .وَي رل َل عك َم أَُّي َها اَل َك َتَب عة َواَل َف ْريسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم َتَبعنو َن عقعب َ
ْ ْ 12
12وَتعقوعلو َنَ :لو عكَّنا ْفي أََّيا ْم آب ْائَنا َلما َشارَكَن ْ
ْ
اء َقَتَل ْة
َ َ ع
َ
َ
َ
اه َم في َدمْ األَ َنبَياءَ .فأََن عت َم َت َش َهعدو َن َعَلى أََن عفس عك َم أََّن عك َم أََبَن ع
13
11
11
ْ
اءَ .فامألعوا أََن عتم ْم َكيال ْ
األَ َن ْبي ْ
ف َت َهعرعبو َن ْم َن َدَيعنوَن ْة َج َهَّن َم؟ لْذلْ َك
آبائ عك َم .أَُّي َها اَل َحَّي ع
ات أ ََوالََد األَ َفاعي! َكَي َ
َ َ َ َ
َ
َ
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ها أََنا أعرْسل ْإَلي عكم أََن ْبياء وح َكماء وَك َتبةَ ،ف ْمَنهم َت َقعتعلو َن وَتصْلبو َن ،و ْمَنهم َتجلْعدو َن ْفي مج ْ
ام ْع عك َمَ ،وَت َطعرعدو َن ْم َن
َ
َ عَ َ
ََ
َ َ ع
َ ع َ َ َ َ َع َ َ َ َ
عَ
ضْ ،م َن َدمْ ها ْبيل ْ
م ْديَن ٍة ْإَلى م ْديَنةٍ13 ،لْ َكي َيأ َْتي َعَلَي عك َم عك ُّل َد ٍم زْك ٍي عس ْف َك َعَلى األََر ْ
الص ْد ْ
يق ْإَلى َدمْ َزَك ْرَّيا َب ْن
َ َ
َ
َ
َ
َ
12
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
ق أَ عقول َل عكمْ :إ َّن ه َذا عكل عه َيأَتي َعَلى ه َذا اَل ْج ْ
يل!
َبَرخَّيا الذي َقَتَل عت عموع َبَي َن اَل َهَي َك ْل َواَل َم َذَب ْح .اََل َح َّ
ع َ

«11يا أعور َشلْيم ،يا أعور َشلْيم! يا َق ْاتَل َة األَ َن ْبي ْ
ْ
اء َوَر ْ
َج َم َع أ ََوالََد ْت َك َما
ين ْإَلَي َهاَ ،ك َم َمَّرٍة أََرَد عت أَ َن أ َ
اج َم َة اَل عمَر َسل َ
َ
َ ع ع َ ع ع َ
11
12
ْ
َت َج َم عع َّ
اج عة ْفَر َ
ول َل عك َمْ :إَّن عك َم الَ
احَي َهاَ ،وَل َم عت ْر ع
اخ َها َت َح َت َجَن َ
الد َج َ
يدوا! عه َوَذا َبَي عت عك َم عي َتَر عت َل عك َم َخَرابا .ألَني أَ عق ع
ْ
ْ
الر ْب!»" .
اسمْ َّ
َتَر َوَنني م َن َ
اآلن َح َّتى َتعقوعلوا :عمَب َار رت اآلتي ْب َ

رأينا كيف قاوم الكتبة والفريسيين مع الهيرودسيين والصدوقيين المسيح .والمسيح سبق َّ
أصروا على
وعلم ،وإذ َّ
مقاومتهم سقطوا تحت الويالل كنتيجة طبيعية لحياتهم الشريرة التي قبلوها إرادتهم ،والسيد هنا يظهر ثمار

تصرفاتهم ليعطيهم فرصة يراجعون فيها أنفسهم لعلهم يتوبون ،ويحذر تالميذه من أن يصنعوا نفس الشئ.
ونالحظ أن عدد الويالل ( )8في مقابل ( )8تطويبال بدأ بها المسيح خدمته (مت )6فمن إستمع للسيد يناله
التطويب ومن قاوم ورف

تنصب عليه الويالل .ونالحظ أن هناك تقابل بين كل تطويب وبين كل ويل من

الثمانية.
2
ط َب
اآليات (متْ " -:)1-2:11حيَن ْئ ٍذ َخا َ
1
واَل َف ْر ْ
َن َت َح َف ع
يسُّيو َنَ ،ف عك ُّل َما َقاعلوا َل عك َم أ َ
ظوع
َ

ْ 1
ْ
س اَل َك َتَب عة
وسى َجَل َ
َي عسو عع اَل عج عمو َع َوَتالَمي َذ ع َقائالَ «:عَلى عكَرْس ْي عم َ
ْ
اح َف ع
َع َمالْ ْه َم الَ َت َع َمعلوا ،أل ََّن عه َم َيعقوعلو َن َوالَ
ظوع َوا َف َععلوع َ ،ولك َن َح َس َب أ َ
َف َ

َي َف َععلو َن" .
بينما صوب الكتبة والفريسيين سهامهم ضد المسيح نجده في لطف يقول "كل ما قالوا لكم أن تحفظو فإحفظو "
فهو يحث الشعب على الخضوع لهم ،ال من أجل سلوكهم لكن من أجل كرسي موسى الذي جلسوا عليه ،ومن
أجل ناموس موسى الذي يشرحونه .والمقصود كرسي موسى الذي جلسوا عليه أنهم تسلموا ناموسه لكي يسجلوه

ويقرأوه ويفسروه .وكان من عادتهم أن يق أروا التوراة من على المنبر كما فعل عزرا .ولكن لألسف كانوا يقدمون
تعاليم موسى كوعظ جيد لكنهم ال ينفذونه (وهذا حال ع

الخدام) .ونالحظ أن هللا أعطاهم عظال يقدمونها

للشعب "فكل عطية صالحة هي نازلة من فوق( "..يع )17:1وأن هللا أعطاهم هذا كثمرة للكرسي الذي يجلسون
عليه .لذلك علينا أن نسمع لمن يجلس على الكرسي فهو يخبرنا كالم هللا ،وهللا يعطيه ليقول لنا .ولألسف

فهؤالء الكتبة والفريسيين لم يستفيدوا حتى مماّ قالوه .لذلك يدعو السيد الشعب أن يسمعوا لهم إذ أن هللا أعطاهم
ما يقولون ،ولكن إذا أروا في كالمهم ما يناق الناموس فعليهم أن ال يعملوه .فهم بتقليد أ ائهم خالفوا الناموس
(مت +31-1:16يو .)17-11:6وعلى الشعب أن ال يفعل ما يرونهم يعملونه من شرور .والمسيح أعطانا أن
نتمثل ونقتدي اهلل ال إنسان "رونوا كاملين كما أن أ ارم الذي في السموال هو كامل" .فال يصح أن نعمل

الخطأ مبررين ذلك أن هذا أو ذاك مهما كان منصبه يفعل هذا الخطأ.
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آية (متَ 3" -:)3:11فْإَّنهم يح ْزمو َن أَحماال َث ْقيَلة ع ْسرَة اَلحم ْل وي َضعوَنها عَلى أَ َك َت ْ
الن ْ
يدو َن
اف َّ
اسَ ،و عه َم الَ عي ْر ع
َ َ َ َ ََ ع َ َ
ََ
عَ َ َ ع
وها ْبْإ َص ْب ْع ْه َم"،
أَ
َن عي َح ْرعك َ
الوصية فى العهد القديم في حد ذاتها ليست مستحيلة ،وذلك ألن هللا يعطي معونة على أن ننفذها ولكن لن يدرك
هذا إالّ من حاول تنفيذ الوصية (تث.)1: – 11: 21

وحقيقة الوضع قبل المسيح ،كان فيه تنفيذ الوصية صعباً وحمل ثقيل  ،وهذا ما إعترف ه رسل المسيح (أع16
 )11 :وكانوا يتغصبون ليحملوه .ولكن الوصية لم تكن مستحيلة ،فاهلل قال لقايين "وأنت تسود عليها" .ولكن يبدو
أن هؤالء الفريسيين كانوا ُي َح ِّملون الناس بوصايا من تقليدال أ ائهم أو منهم هم شخصيا ليظهروا أمام الناس
قديسين  ،ولكنهم هم ال ينفذون هذه الوصايا وهؤالء المعلمون اليهود علموا الناس أن الوصايا ثقيلة عسرة ،
أما المعلم المختبر  ،والذى
فيتصور الناس قداستهم ،وإنتشر بين اليهود قول "هل يمكن الخالص لغير الفريسيين" ّ
يطلب حقا خالص نفوس شعبه كموسى  ،الذي َع ِرف معونة هللا ولذة الوصية يكون تعليمه مشوقاً للناس ألنه

هو نفسه قد إختبر معونة هللا وهو ال يعمل كهؤالء الفريسيين (تث.)1:-11:21

أما عد المسيح  ،فالسيد يقول إحملوا نيري فهو هين وحملي فهو خفيف ،والنير هو ما يربط ثورين يجران معاً =
والمعنى أن السيد يحمل معنا ،بل هو يحمل كل شئ .وإذا وقف اإلنسان ليحكم على الوصية يتصور أنها ثقيلة

جداً ،من يقدر أن ينفذها ،والسبب أن هللا غير مرئي ولكن الحمل مرئي وثقيل .ولكن من يحاول أن يزحزح هذا
الحمل حتى أطراف أصا عه سيجد أن الحمل خفيف فاهلل هو الذي يحمل عنه .لذلك قال بولس الرسول أن

الجهاد ضد الخطية سهل ألن المسيح يحمل معنا (عب. )1 : 13

* كان الربيين يحزمون أحماال ثقيلة يضعونها على الناس وهم ال يريدون أن يحركوها أصا عهم .فهم وضعوا

التقاليد فوق وصايا الناموس .وكقاعدة عامة ال يجب أن تكون هناك شرائع ال يحتملها الناس .فبينما كانوا

يبحثون فى وصايا الناموس عن ما هى الوصية األثقل وما هى الوصية األخف ،كان الربيين يتبارون فى وضع
وصايا ثقيلة .واللوم كان موجه الدرجة األولى للمدرستين الكبيرتين للربيين اللذان دخال فى منافسة لوضع قوانين

أشد ،وهما مدرستى هليل وشماى .ودخلوا فى شجار وخالف ولكنه كان خالف للخالف .ووصلت التفاهة فى
الجدال لسختالف حول هل يجب قتل قملة يوم السبت أو تحريم هذا .هو تشدد لمجرد إظهار الورع والتقوى.
وبينما يضعون للناس هذه الوصايا الثقيلة ،كانوا يخترعون وسائل يتحايلون بها ليخففوا على أنفسهم ويجدوا

مخارج لهذه الوصايا الصعبة.

3
ْ
ظَرعه عم َّ
اب
َع َمالْ ْه َم َي َع َمعلوَن َها لْ َك َي َتَن ع
اسَ :فعي َع ْر عضو َن َع َص ْائَب عه َم َوعي َعظ عمو َن أ َ
آية (متَ " -:)3:11وعك َّل أ َ
الن ع
َه َد َ
ْثَيا ْب ْه َم"،

ترك معلمي اليهود اإلهتمام بتنفيذ الوصايا إلى اإلهتمام المظهريال وماذا يقول عنهم الناس .طلبوا الزينة

الخارجية ال تي تخفي حياة داخلية فارغة بال عمل .وهكذا كل مرائي يهتم ما يجلب له المديح غير مهتم حقيقة
حياته الداخلية وخالص نفسه .والعصائب= عندما أعطى هللا شريعته لموسى أوصى "أربطها عالمة على يدك
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ولتكن عصائب بين عينيك" (تث )8:5والمعنى ليكن كل عمل تعمله بيدك هو حسب وصاياي ،وتأملها عينيك

نها اًر وليالً .ولكن الفريسيين فسروا الوصية حرفياً وكتبوا الوصايا العشر وبع

من كتا ال موسى ووضعوها

على أربطة صغيرة من الجلد ويطوونها على أياديهم اليمنى وعلى رؤوسهم (يربطونها كما نلبس الساعة اان)

ويربطونها على جباههم ،متصورين أنها تعطيهم حماية خاصة ،ولم يفهموا أنه يجب حمل الوصية في القلب (هم
تعاملوا مع العصائب كما يعمل ع

الجهلة اليوم أحجبة تحميهم) بل صاروا يتنافسون في وضع عصائب

أعرض= يعرضون عصائبهم .يراهم الناس فيظنوا أنهم متمسكين الناموس وتنفيذ الوصية أرثر من الجميع.

ويعظمون أهداب ثيابهم= األهداب هي حواشي إسمانجونية في أذيال ثيابهم تنفيذاً لما جاء في (عد-28:16
 .)29وهي تذكرهم أهمية تنفيذ الوصايا كمن يربط خيطاً على إصبعه ليتذكر شيئاً مهماً .والمقصود بهذا أن
يظل لهم الفكر السماوي فاللون اإلسمانجوني هو لون أزرق سماوي ،وأذيال الثياب تحتك األرض عند السير

أما هم فطلبوا الكرامة الزمنية .ولنعلم
والمقصود أننا في أثناء إحتكارنا العالم يجب أن يكون لنا الفكر السماويّ .
أن كل من يسلك لكي ينظره الناس هو فريسي ينطبق عليه كالم السيد هنا.

الطيالسة (مرقس ولوقا) هي مال س فضفاضة طويلة تشلبه مال لس المللوك ليجلذبوا احتلرام النلاس .وقطعلا واضلح
أن هذا ضد ما َّ
علم ه ربنا يسوع المسيح عن الصالة والصوم والصدقة فى الخفلاء  ،فعالقتنلا ملع هللا هلى عالقلة
خاصة .

الت ْحَّي ْ
اآليات (مت2" -:)1-2:11وي ْحُّبو َن اَلم َّت َكأَ األ ََّول ْفـي اَلـوالَ ْئمْ ،واَلمجـالْس األعوَلـى ْفـي اَلمج ْ
ـامعَْ 1 ،و َّ
ـات ْفـي
ََ
َع
َ ََ َ
َ
َ
ع
َن َي َد عع َو عه عم َّ
َس َو ْ
اسَ :سْي ْدي َسْي ْدي! "
اقَ ،وأ َ
الن ع
األ َ
ه لؤالء عوض لاً عللن أن يقللدموا للنللاس خدمللة فللي محبللة مهتمللين الضللعيف طلب لوا األمللارن األرثللر ك ارمللة .وكللانوا
يطلبللون أن الشللعب حللين يلراهم مللن مسللافة يبللدأ الشللعب فللي عمللل حركللال كلهللا تواضللع أملامهم إلعللالن كلرامتهم.
والمسيح فعل عكس هذا إذ غسل أرجل تالميذه ،هو أتى َلي ْخِد ْم ال ُلي ْخ َد ْم.
ران الربيين اليهود يسعون فى اإلحتفاالل وفى المجامع للجلوس فى األمارن األمامية ،ويطلبون من الناس تقديم
اإلحترام المبالغ فيه وأن ينادونهم ألقاب مثل (رابى وأ ا وسيد وقالوا أن الملك يهوشافاا كان ينادى الربيين

هكذا) .وطلب إثنين من الربيين عقاب من ال يفعل .وإشتكى إثنين من الربيين أنهم فقدوا هيبتهم كربيين معلمين

إذ تكلم معهم البع
ع

سيدى" .ولنرى
فى األسواق قائلين "ليكن لكما سالم عظيم" دون أن يضيف الناس "يا
َّ

القصص واألقوال التى قالوها لتعظيم الربيين -:

 حارم قيصرية الوثنى كان يقوم أمام الرابيين ألنه كان يرى وجوههم كالمالئكة.
 قال حارم إنطارية أن قسطنطين الكبير هزم إعداءه فى الحرب ألنه رأى وجه الربيين.
 قالوا عن أحد الربيين أن النور كان يخرج من وجهه.
 قالوا أنه يجب تحية الربيين مثل الملوك ،وفى ع

األحيان أرثر من الملوك .وإستندوا فى هذا على

(أم ،)16 : 8فأى فرد من الشعب يمكن أن يصبح ملكا ولكن خسارة رابى ال تعوض.
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 لعنة الرابى ألحد ستنفذ حتى لو بال سبب.
 نسبوا للربيين عمل معجزال كثيرة إلثبال كل األراذيب التى تقال عنهم.
 طلب أحد الربيين أن يدفن فى مال س بيضاء لكى ُيظهر إستحقاقه أمام خالقه .ثم وصل األمر

لهرطقال إذ قالوا أنه عد موته حدثت مناقشة فى السماء بين هللا واألراديمية السماوية حول مدى النقاء
لهذا الرابى .وعند إنفصال روح هذا الرابى من جسده قال أحد الربيين من األراديمية السماوية نقى نقى.
وفى الحال جاء خبر من السماء إلى الحكماء من الشعب أن هذا الرابى إنضم إلى الجماعة السمائية.
وحددوا أسبوعا حدادا على خسارة هذا الرابى.

ومثل هذه األفكار إبتعدل بهم تماما عن الروحيال .وبسبب هذا حذر الرب تالميذه أن يتشبهوا بهم ويطلبون أن

يناديهم الناس ألقاب .ولمثل هذه التصرفال للربيين اليهود قال الرب يسوع لتالميذه ال تتشبهون بهم أ َّ
َما أََن عت َم َفالَ
عت َد َع َوا َسْي ْدي ...ااية القادمة.
1
2
َما أََن عتم َفالَ عت َدعوا سْي ْدي ،أل َّ ْ
ْ
ْ
اآليات (متَ " -:)21-2:11وأ َّ
يحَ ،وأََن عت َم َج ْميعا ْإ َخ َورةَ .والَ
َن عم َعل َم عك َم َواحرد اَل َمس ع
ََ َ
َ
22
ْ
ْْ
َن معلْم عكم و ْ
اكم و ْ
َت َد ععوا َل عك َم أَبا َعَلى األََر ْ
احرد
ض ،أل َّ
احرد َّال ْذي ْفي َّ
الس َم َاواتَ .والَ عت َد َع َوا عم َعلم َ
ين ،أل َّ ع َ َ َ َ
َن أََب ع َ َ
ْ
يحَ 22 .وأَ َكَبعرعك َم َي عكو عن َخ ْادما َل عك َمَ 21 .ف َم َن َيَرَف َع َن َف َس عه َي َّت ْض َعَ ،و َم َن َي َض َع َن َف َس عه َيَرَت ْف َع" .
اَل َمس ع
هل يريد السيد أن نكف عن إستخدام األلقاب سيد /أب /معلم؟! النسبة لألشخاص الروحيين؟ قطعاً ال يمكن أن

نفهم هذا مفهوم حرفي-:

-1

-3
-2

بولس دعا نفسه أب (1رو + 16::فل1 +11-11يلو2 +1:3يلو .):ولكلن نفهلم ملن كلالم بلولس "ألنلي أنلا
ولللدتكم فللي المسلليح اإلنجيللل"  .معنللى األبللوة المطلوبللة هللى فللى المسلليح  ،لللذلك قللال اإلنجيللل  ،أى ك ارزتلله

أمللا فللي
المسلليح لهللم  .فخللارج المسلليح يفقللد بللولس أبوتلله ،ويفقللد الكللاهن أبوتلله ،وتصللير دعوتلله أ لاً إغتصللا اً ّ
المسيح فيحمل أبوة هللا ألوالده ،يحمل لهم ما هو هلل ال ما هو لذاته.

بللولس دعللا نفسلله معلللم وقللال إن هللا وضللع للكنيسللة معلمللين (رو3 +7:13تللي )11:1وبللنفس المفهللوم نقبللل
المعلم المختفي في الرب .فالمعلم الحقيقي ُي َعّلِم لحساب مجد هللا.
قبل بولس الرسول من سجان فيلبي هو وسليال قولله يلا سليدي (أع )21:15والمهلم أنهملا للم يهتملا اللقلب بلل
خللالص نفللس الرجللل وأهللل بيتلله .وهللا أعطللى للقللادة الللروحيين سلللطان للالروح القللدس ليللدبروا أمللور الكنيسللة

-:

المحبة( .فل.)19 ،9-8

عندما يكون القائد له حياة روحية لن يهلتم اللقلب إنملا خلالص النفلوس .وللن يكلون لأللقلاب خطورتهلا عللى
حياته ،فشوقه لخالص كل نفس يمأل قلبه فال يجد الرياء أو الكبرياء موضعاً فيه ،بلل تزيلده األلقلاب إنسلحاقاً
وإحساساً المسئولية .وال يشعر في نفسه سوى أنه خادم للكل كما قال السيد على نفسه.
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-6

المسلليح ال يقصللد إلغللاء األلقللاب بللل أراد أن نلتقللي القللادة الللروحيين خالللله شخصللياً ،وال ن لرتبط بهللم خللالل

-5

إذا فهمنا هذا الكالم حرفياً فهل ال أقلول ألبلي الجسلدي يلا أبلي وأقلول لله يلا أخلي .إعتملاداً عللى قلول المسليح
هنا "وأنتم جميعا إخوة" .وهل لن يتعارض هذا مع وصية أررم أ اك وأمك.

-7

التملق والمجامالل كما فعل هؤالء الفريسيين.

والمسيح يحذر هنا من أن يرتفع القادة ويسعون للعظمة فيسقطون.

ْ
آية (متْ «21" -:)21:11
لك َن ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
َّام
وت َّ
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم عت َغلْعقو َن َمَل عك َ
ََ ر َ َ
َ َ
الس َم َاوات عقد َ
اسَ ،فالَ َت َد عخعلو َن أََن عتم والَ َت َدعو َن الد ْ ْ
الن ْ
َّ
ين َي َد عخعلو َن" .
َّاخل َ
ع
َ َ
أما هؤالء
هذا الويل األول هو في مقابل التطويب األول "طوبى للمسارين الروح ألن لهم ملكول السماوال" ّ
المتكبرين فهم يغلقون ملكول السموال أمام الناس .هم أغلقوا الباب أمام الناس كبريائهم وبعدم تنفيذ الوصايا

التي يعلمونها لهم ،أي سلوكهم الخاطئ .وكانوا يقدمون مفتاحاً للكتبة عند قبولهم وظيفتهم .والسيد يقصد أن
يقول أنه عوضاً عن أن تفتحوا للناس اب ملكول السموال أن تفتحوا عقولهم وقلوبهم فيقبلون هللا ،فأنتم أغلقتم
هذا الباب (لو .) 63:11ولو كنتم متضعين ومسارين الروح لكان الروح القدس مألرم وكان تعليمكم قد فتح لهم

ملكول السموال ،ولكم أيضاً.

في مقابل التطويبال التي بدأ المسيح بها خدمته نجد هنلا اللويالل .ولكلن شلك اًر هلل فهلو بلدأ التطويبلال فهلو أتلى
ليكللرز سللنة الللرب المقبولللة وطللوى السللفر ولللم يقل أر "وبيللوم إنتقللام إللهنللا" (لللو )31-19::هللو أتللى ليبللارك ويطللوب
ولكنه كديان فسيدين في اليوم األخير .والتطويب هو لمن يطيع وصاياه.
23
وت األَر ْ
ْ
ام ْل ،ولْ ْعَّل ٍة عت ْطيعلو َن
آية (متَ " -:)23:11وَي رل َل عك َم أَُّي َها اَل َك َتَب عة َواَل َف ْريسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم َتأ عَكعلو َن عبعي َ َ
ْ ْْ
ظ َم" .
َع َ
َصَل َوات عك َم .لذل َك َت َأ عخ عذو َن َدَيعنوَنة أ َ

هم أصبحوا ال يبحثون سوى عن أنفسهم ويجرون وراء الماديال ليس من األغنياء فقط ،بل من بيول األرامل

(رانوا يصلون ويطيلون صلواتهم في بيت الميت ليأخذوا أج اًر كبي اًر من أرملته) ،هم طلبوا الكرامة أوالً  ،واان
يطلبون األموال حتى إن صار في هذا ضيق وحزن في بيول األرامل واأليتام .ونقارن هذا مع التطويب الثاني

"طوبى للحزانى .ألنهم يتعزون" .وبينما كان واجب هؤالء الخدام أن يعزوا األرامل أرلوا بيول األرامل .وبأعمالهم

الرديئة هذه أعثروا الناس .في الويل األول نجدهم متعظمين معارفهم وعلمهم فأغلقوا اب المعرفة على الناس.

وفي الويل الثاني نجدهم متعظمين أموالهم فأغلقوا اب التعزية على الفقراء الحزانى .ونالحظ أن المسيح ال

يهاجم الصلوال الطويلة ،بل العلة في إطالة الصلوال .ولنقارن بين التطويب الثاني ،فاهلل يعزي الحزانى وبين

الويل الثاني فالدينونة لمن ينهبون أموالهم.
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آية (مت23 "-:)23:11ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
طوعفو َن اَلَب َحَر َواَلَبَّر لْ َت َك َسعبوا َد ْخيال
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم َت ع
ََ ر َ َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
اعفا".
َواحداَ ،و َم َتى َح َص َل َت َصَن ععوَن عه َابنا ل َج َهَّن َم أَ َك َثَر مَن عك َم عم َض َ

رانوا يتعبون ليكسبوا دخيالً يدخل لسيمان اليهودي ،ولكن هذا الدخيل حينما يدخل ويرى ريائهم ،يتعلم هذا
الرياء ،وهو إذ لم يرى نموذج طيب يحتذى ه يرتد لوثنيته ويصبح أسوأ حاالً فهو تعلم ريائهم وصار مرتداً عن
اإليمان وقد عاد لقيئه ووثنيته ،وهذا حتى إن جاءه رجل فاضل مبارك يدعوه لسيمان عد ذلك فمن المؤكد أنه

سيرف

إذ صار يشك في الجميع وبهذا يصير حاله أردأ ويصير إبنا لجهنم أكثر .وكان اليهود يحاولون زيادة

المؤمنين ويطوفون البر والبحر ليأتوا مؤمنين ليزداد عددهم ويزداد عدد المقاتلين فيرثوا أرض كنعان بل يمتدوا
إلى أرثر .هذا اإلضافة إلى نظرتهم إحتقار للدخالء (الذين دخلوا لسيمان عد أن كانوا وثنيين) .وهم وضعوا

شروطا مشددة إلختبارهم ثم يتكلمون عنهم على أنهم كلعنة البرص .وكان لهم حماس فى إجتذاب الوثنيين ولكن
سبب أخالقياتهم الصعبة أعثروا هؤالء الدخالء .والمسيح في التطويب الثالث المقابل لهذا الويل الثالث يقول أن

الودعاء هم الذين يرثون األرض ،وليس هؤالء المتكبرين المتغطرسين المرائين .الذين كبريائهم يكونون سبباً في
أن يخسروا الناس فيتركون عبادة هللا ويرتدون عنها.
اآليات (مت22 "-:)11-22:11ويل َل عكم أَُّيها اَلَق َاد عة اَلعميان! اَلَق ْائعلو َن :م َن حَلف ْباَلهي َك ْل َفَليس ْب َشي ٍء ،و ْ
لك َـن
ع ََ ع
َ َ َ ََ
ََ ر َ َ
َ َ
ََ
21
ْ
َلـذهب أَمْ اَلهي َك َّ ْ
َّ
ْ
م َـن َحَل َ ْ
س الـ َّـذ َه َب؟
َع َ
ـان! أَُّي َمـا أ َ
ـال َواَل عع َمَيـ ع
ـل الـذي عيَقـد ع
ظ عـم :أ َ ع
ََ ع
ـف بـ َذ َهب اَل َهَي َكـل َيَل َت ْـزعم .أَُّي َهـا اَل عج َّه ع
َ
21
22
ْ
لكن من حَلف ْباَلعقرب ْ َّ ْ
ْ
ـان! أَُّي َمـا
س ْب َش َي ٍءَ ،و َ َ َ َ َ
َو َم َن َحَل َ
ـال َواَل عع َمَي ع
ََ
ف ْباَل َم َذَب ْح َفَلَي َ
ان الذي َعَلَيـه َيَل َت ْـزعم .أَُّي َهـا اَل عج َّه ع
12
ْ
َّ ْ
ـف ْب ْـه َوب عْك ْـل َمـا َعَلَي ْـه! َ 12و َم َـن
َع َ
ف ْباَل َم َذَب ْح َفَق َـد َحَل َ
ان؟ َفْإ َّن َم َن َحَل َ
س اَلعقَرَب َ
ظ عم :أََلعقَرَب ع
أَ
ان أَمْ اَل َم َذَب عح الذي عيَقد ع
اك ْن ْف ْ
ش ْ
يه11 ،وم َن حَلف ْب َّ ْ
ْالس ْ
هللا َوبْاَل َج ْال ْ
ف ْب َعَر ْ
س َعَلَي ْه" .
ف ْب ْه َوب َّ
الس َماء َفَق َد َحَل َ
ََ َ َ
ف ْباَل َهَي َك ْل َفَق َد َحَل َ
َحَل َ
يفسد الرياء صليرة المعلملين فعلوض أن يحكملوا روحيلاً فلي أملور الماديلال ،إذ بهلم يحكملون منظلار ملادي حتلى
في الروحيال .فيرون في ذهب الهيكلل أنله أفضلل ملن الهيكلل ،والقربلان أثملن ملن الملذ ح .فاللذي يحللف اللذهب
يلتزم بدفع ذهباً لو حنث في قسمه .هذا ليشجعوا الشلعب أن يلأتوا للهيكلل بلذهب يسلتفيدوا هلم له .والهيكلل مدشلن
الزيللت المقللدس وهللو هلل لللذلك فهللو الللذي يقللدس الللذهب .والمللذ ح كللل مللا يمسلله يكللون مقدسلاً (خلر .)27:39ومللن

أمللا مللن يحلللف المللذ ح ويحنللث فللي قسللمه فللال يشللغل قلللبهم فللي شللئ .هلؤالء ال
أقسللم القربللان يلتللزم بللدفع قلرابينّ .
يهتملون مجللد هللا بللل شلبع طللونهم وإمللتالء خلزائنهم .والمفهللوم طبعلاً ملا يقدملله السلليد هنلا أن مللن يحلللف المللذ ح
فهو يحلف كل ما عليه من قرابين وذ لائح ونلار مقدسلة ،وفلوق الكلل لاهلل .فالملذ ح يخلص هللا نفسله والمفهلوم أن

رل األقسام ملزمة وال معنى لوضع هذه الفروق ،وأن كل قسم من أي شخص هو إلتجاء إلى هللا.

والتلمود وضع فوارق بين الحلف السماء وباألرض وهذه األخيرة ليس من المفترض أنها ملزمة .والحلف إسم هللا

ملزم .وكان لهم تمييز بين أنواع الحلف فى التعهدال والعقود كان بها نوع من التحايل الشلرعى .واللرب هنلا يلدين
هذه التحايالل ،فكان هنلاك تخفيلف ملن ناحيلة اإللتلزام لالحلف التالعلب فلى عل

الحلروف .بلل التالعلب فلى

وحرمللة الحلللف .والللرب قللال عللن هللذه التحللايالل والخللدع التللى لهللا مظهللر
حللرف أو غي لره فهللذا يقلللل مللن قدسللية ُ
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الشرعية أنها عمى أخالقى .وفي مقابلل هلؤالء الجلوعى لألملور الماديلة ملن ذهلب وأملوال وكلل ملا يشلبع طلونهم

يقدم المسيح التطويب ال ار ع "طوبى للجياع والعطاش إلى البر ألنهم يشبعون" .هذا في مقابل الويل ال ار ع للجيلاع

للمادة والعالم والغنى والطمع.
11
النعَنع و ْ
ْ
ْ
الش ْب َّ
اآليات (متَ " -:)13-11:11وَي رل َل عك َم أَُّي َها اَل َك َتَب عة َواَل َف ْريسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم عت َعشعرو َن َّ َ َ َ
اإليمانَ .كان يَنب ْغي أَن َتعمعلوا ْ
النام ْ
َواَل َك ُّمو َنَ ،وَتَرَك عت َم أَ َثَق َل َّ
هذ ْ َوالَ َت َتعرعكوا ْتَل َك13 .أَُّي َها
وس :اَل َح َّ
ق َو َّ
الر َح َم َة َو ْ َ َ
َ ََ
َ ََ
ع
ْ
وض ْة َوَيَبَل ععو َن اَل َج َم َل" .
ين عي َص ُّفو َن َع ْن اَلَب عع َ
ان! َّالذ َ
اَلَق َاد عة اَل عع َمَي ع
الويل الخامس لهم إذ هم يظهرون كمدققين للغاية فيعشرون النعناع والشبث والكمون وهي نباتال تزرع كميال

صغيرة في حدائق البيول .وتدقيقهم هذا هو لصالحهم ،فهم يركزون في تعاليمهم على دفع العشور مهما كانت

قليلة كالنعنع والشبث والكمون ،والمعنى االهتمام العشور كلها ألن هذا سيعود عليهم الفائدة ،فالتدقيق هنا في
وصية العشور ليس هدفه مجد هللا بل مصالحهم الشخصية .فهم توسعوا فى تنفيذ وصية موسى عن العشور

درب
وجعلوها تشمل األشياء التافهة كالنباتات الصغيرة .ومن األقوال المضحكة فى التلمود أن أحد الربيين َّ

حمار أال يأكل قمحا لم يتم إخراج عشور  .ومثل هذ التفاهات أخرجت الوصايا الثقيلة من الصورة .فبينما

يفعلون هذا أهملوا أهم وصايا الناموس "الحق والرحمة واإليمان" .لم يوصوا الشعب الرحمة تجاه األرامل واأليتام
والفقراء فهذا لن يعود عليهم منفعة .ولذلك نجد التطويب الخامس المقابل لهذا الويل الخامس ،طوبى للرحماء

ألنهم يرحمون.

تعمل ـوا هــذ = تللدفعون العشللور فللي كللل شللئ .وال تترك ـوا تلــك= الرحمللة .إذاً للليس معنللى كللالم المسلليح عللدم دفللع
ن
صللفون مشللروباتهم فللى مصللفاة لللئال يكللون بهللا عوضللة
العشللور بللل اإلهتمللام الرحمللة .يصــفو عــن البعوضــة= ُي َ
تنجسها ،والبعوضة هي أصغر الحشرال النجسة أي التلدقيق فلي األملور الصلغيرة .ويبلعـون الجمـل= الجملل هلو

مللن الحيوانللال النجسللة وهللو أربرهللا والحيوانللال النجسللة تشللير للخطايللا .والمقصللود أنهللم يقبلللون أعظللم الخطايللا إن
ران في هذا مصلحة لهم .أيها القادة العميان= هم أروا البعوضة ولكنهم لم يروا الجمل .وهلم كلان السليد المسليح
أمامهم وبسبب صيرتهم العمياء وحسدهم وطمعهم لم يلروه وال عرفلوه بلل صللبوه ،لقلد أظللم الريلاء وحرفيلة العبلادة

عيون قلوبهم.

أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
يسُّيو َن اَلمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم عتَنُّقو َن َخ ْار َج اَل َكأ ْ
َس
َ
َ َ
ع
12
َعمى! َن ْق أ ََّوال َد ْ
ْ
اخ َل اَل َكأ ْ
الص َح َف ْة
َس َو َّ
َوَد َع َارة .أَُّي َها اَل َف ْريس ُّي األ َ َ

اآليات (متَ 13" -:)12-13:11وَي رل َل عك َم
الص َح َف ْة ،و عهما ْم َن َد ْ
اخل م َمعل ْ
طافا
َو َّ
اخ ْت َ
وآن َ
َ
َ َ
لْ َكي َي عكو َن َخ ْار عج عه َما أََيضا َن ْقايا" .
َ
ن
ن
هنا يلومهم السيد أنهم يتمسكو مظهر التقوى مثل كأس أو صحفة ينظفانها من الخارج دو الداخل ،والمقصود

الممارسال الطقسية التي بال روح وبال توبة وبال محاولة لتطهير القلب .هؤالء يطهرون الجسد وال يهتمون
قلوبهم .ومن الخطر أن يهتم أحد شكليال العبادة الخارجية دون أن يلتقي السيد المسيح نفسه جوهر عبادتنا
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وهو الذي يطهرنا حقيقة .وفي مقابل هذا الويل السادس نجد التطويب السادس "طوبى ألنقياء القلب ألنهم

أما هؤالء فلم يروا هللا وال عرفوه.
يعاينون هللا" ّ
ملحوظـــة :هللم كللانون ينظفللون األوانللي مللن الخللارج خوف لاً مللن أن يكللون وثني لاً أو شلليئا نجس لاً قللد تالمللس معهللا.
والعجيب أنهم ما كانوا يهتمون بتنظيف األواني من الداخل .والسليد هنلا يقلول أن ممارسلاتكم هلذه هلي تعبيلر علن
حالتكم أنتم.

اآليات (مت11" -:)12-11:11ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
ور عمَبَّي َضة َت َظ َهعر
يسُّيو َن اَل عمَر عاؤو َن! أل ََّن عك َم عت َش ْب عهو َن عقعب ا
ََ ر َ َ
َ َ
12
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
هك َذا أََن عت َم أََيضاْ :م َن َخ ْار ٍج َت َظ َهعرو َن
اسةٍ.
َم َو ٍ
وء رة ْع َ
َ
ات َوعك َّل َن َج َ
ام أ َ
م َن َخ ْار ٍج َجميَلةَ ،وه َي م َن َداخل َم َمعل َ
ظَ
ْ
لكَّن عكم ْم َن َد ْ
لْ َّلن ْ
اخل َم َش عحوعنو َن ْرَياء َوْإ َثما" .
اس أََبَراراَ ،و َ
ران لليهود عادة أن يغسلوا القبور قبل الفصح أوالً للزينة وثانياً حتى ال يحتك بها المارة فيتنجسون ،وكانوا
يدهنونها اللون األبي

لتصير واضحة (راجع عد .)15:19هنا يشرح السيد أن هؤالء المظهريين صاروا أمواتاً.

فكل من ال يتطهر من خطاياه تقتله الخطية "لك إسم إنك حي وأنت ميت" (رؤ )1:2والعكس فمن يقدم توبة

راإلبن الضال يحيا "إبني هذا كان ميتاً فعاش" .من يهتم الظاهر ،والداخل ميت يكون كالقبر المبي
الخارج له إسم أنه حي ،والناس يمدحونه .بينما داخله ميتاً  ،وهللا هو الذي يري الداخل (رؤ .)32 ،18:3وفي

من

مقابل هذا الويل نجد التطويب السا ع "طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء هللا" .اإلبن الضال بتوبته عاد لحضن

أبيه فحصل على الحياة وصار إبناً هلل .وصانع السالم هو يعبر عما في داخله من سالم كثمرة لعالقته مع هللا
وبنوته هلل .أليس السالم ثمرة للروح القدس .والروح يحل على أوالد هللا.

يسُّيو َن اَلمر عاؤو َن! أل ََّن عكم َتبعنو َن عقبور األَ َن ْبي ْ
اآليات (مت11" -:)12-11:11ويل َل عكم أَُّيها اَل َك َتب عة واَل َف ْر ْ
اء
َ َ
َ
ََ ر َ َ
ع َ
عَ
َ َ
يقين12 ،وَتعقوعلو َنَ :لو عكَّنا ْفي أََّيامْ آب ْائَنا َلما َشارَكَناهم ْفي َدمْ األَ َن ْبي ْ
ْْ ْ
ْ
اءَ 12 .فأََن عت َم َت َش َهعدو َن
َوعت َزيْعنو َن َم َداف َن الصد َ
َ
َ
َ
َ
َ َ عَ
11
ْ
اءَ 11 .فامألعوا أََن عتم ْم َكيال ْ
عَلى أََن عف ْس عكم أََّن عكم أَبَناء َقَتَل ْة األَ َن ْبي ْ
ف َت َهعرعبو َن
آبائ عك َم .أَُّي َها اَل َحَّي ع
ات أ ََوالََد األَ َفاعي! َكَي َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ ع
13
ْ
ْ
ْْ
ْ
ْ
اء َوَك َتَبةَ ،ف ْمَن عه َم َت َقعتعلو َن َوَت َصلْعبو َنَ ،و ْمَن عه َم َت َجلْعدو َن
اء َو عح َك َم َ
م َن َدَيعنوَنة َج َهَّن َم؟ لذل َك َها أََنا أَعرْس عل إَلَي عك َم أََنبَي َ
ْفي مج ْ
ام ْع عك َمَ ،وَت َطعرعدو َن ْم َن م ْديَن ٍة ْإَلى م ْديَنةٍ13 ،لْ َكي َيأ َْتي َعَلَي عك َم عك ُّل َدمٍ زْك ٍي عس ْف َك َعَلى األََر ْ
ضْ ،م َن َدمْ
ََ
َ
َ
َ
َ
12
ْ
ْ
ْ
ها ْبيل ْ
الصد ْ
ول َل عك َمْ :إ َّن ه َذا عكَّل عه َيأَتي
يق ْإَلى َدمْ َزَك ْرَّيا َب ْن َبَر ْخَّيا َّالذي َقَتَل عت عموع َبَي َن اَل َهَي َك ْل َواَل َم َذَب ْح .اََل َح َّ
ق أَ عق ع
َ َ
َعَلى ه َذا اَل ْج ْ
يل! "
ببنائهم لقبور األنبياء فهم يشهدون أن أ اءهم قتلة األنبياء ،وها هم يكملون مكيال أ ائهم بتدبيرهم المؤامرال لقتل
المسيح .وكان األهم من بناء قبور لألنبياء أنهم يحفظون أقوالهم ويفهمونها ،ولو كانوا قد فعلوا لعرفوا المسيح إذ

هو هدف النبوال (رؤ" )11:19فإن شهادة يسوع هي روح النبوة" .ونالحظ تصاعد الخطايا فأوالً هم تكبروا
وتعظموا (الويل األول) ثم صاروا جشعين يأرلون أموال األرامل (الويل الثاني) ثم صاروا سبب عثرة بريائهم
للدخالء (الويل الثالث) ثم إهتمامهم الكامل الماديال حتى أنهم شوهوا التعاليم الروحية (الويل ال ار ع) ثم في
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سبيل إمتالء طونهم إهتموا بوصية العشور ألنهم يكسبون منها وسكتوا عن الخطايا الكبيرة التي كالجمل (الويل

الخامس) ثم ريائهم (الويل السادس) وأخي اًر وصلوا لحالة المول الداخلي (الويل السا ع) وماذا عد ذلك إالّ أنهم
يقاومون الحق ويهدرون ويسفكون دماء األبرياء وعلى رأسهم السيد المسيح (الويل الثامن) وفي مقابل هذا الويل
وعيروكم  ..فإنهم هكذا طرودا األنبياء الذين قبلكم .وهل نفلت من
نجد التطويب الثامن ..طوبى لكم إذا طردوكم َّ

نار جهنم لو فقدنا التقوى الحقيقية .أيها الحيات= فالحيال تقتل حتى من ال يؤذيها وهي تزحف على األرض

إشارة لألفكار األرضية فهم صلبوا المسيح وإضطهدوا تالميذه .أوالد األفاعي= فأ ائهم أيضاً قتلوا األنبياء.

ولنالحظ أن كل إنسان مسئول عن نفسله ،وهلم غيلر مسلئولين علن خطايلا أ لائهم ،لكلنهم إذ يعمللون نفلس الشلئ=

فإمأل وا أنتم مكيال أبـائكم ،وهلم ملألوه شلرورهم ثلم قلتلهم للمسليح ،هنلا تلأتي علليهم العقوبلة وهلي دينونـة جهـنم.
والمسيح يخبرهم أنه سيرسل لهم تالميذه= أرسل إليكم أنبياء وحكماء ..ويتنبأ لهم لأنهم سيضلطهدونهم= فمـنهم

تقتلون وتصلبون يا لمحبتك يا رب فقبل أن يعاقب وتخرب أورشليم يعطيهم فرصة أخيرة .وبسبب إسلتمرارهم فلي

خطايللا أ للائهم سلليعاقبون ألنهللم لللم يتعظ لوا مللا حللدث أل للائهم مللن مصللائب سللبب خطايللاهم .لللذلك فعقوبللة ه لؤالء

األبناء أعظم= يأتي عليكم كل دم= أي عقوبة مضاعفة وهذا ما حدث في خراب أورشليم.
من هو زكريا بن برخيا :هناك  2آراء:
.1

هلو زكريللا النبللي فإسللمه فعلالً زكريللا بللن برخيللا (زك .)1:1ولكلن الكتللاب لللم يللذكر شليئاً عللن أن دملله سللفك بللين

.3

هو أبو يوحنا المعمدان الذي إذ أتى إليه جنود هيرودس ليأخذوا يوحنا الطفل ليذ حوه ،ذهلب له للملذ ح وقلال

.2

الهيكل والمذ ح.

من حيث أخذته أعيده .فخطفه مالك الرب إلى البرية فقتل الجند زكريا.

إنه زكريا اللذي قتلله يلوآش مللك يهلوذا كملا جلاء فلي (3أي .)31:3:ولكلن إسلم أبيله يهويلاداع .ويلرى القلديس
جيروم أن برخيا تعني بركة ويهوياداع تعني قداسة .وأن الشخص يحمل اإلسمين .وهلذا هلو اللرأي األصلوب.

فالمسيح ذكر هابيل كأول شهيد يذكر في الكتاب المقدس سبب بره .وزكريا هو آخر شهيد يذكر فلي الكتلاب

المقللدس ،فللي العهللد القللديم (ونالحللظ أن الكتللاب المقللدس اليهللودي ينتهللي سللفري أخبللار األيللام ).ويكللون قصللد

المسلليح أنهللم يتحملللون دم كللل الشللهداء األبريللاء الللذين إحت لواهم الكتللاب المقللدس ،فهللم أشللر مللن أ للائهم لقللتلهم
المسيح .وربما كان زكريا الكاهن الذي قتلوه هنا هو حفيد يهويلاداع الكلاهن فيهويلاداع الكلاهن حلين ملال كلان

عم لره 121سللنة (3أي .)16:3:ويكللون برخيللا هللو إبللن يهويللاداع ووالللد زكريللا .ويقللول إدرشلليم العللالم اليهللودى
المتنصللر أن هنللاك تقليللد يهللودى أن دملله لللم يجللف لمللدة ق لرنين مللن الزمللان وظللل يغلللى حتللى دخللل نبللوزردان

للهيكل وإنتقم له.

الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل= وفعالً فخراب أورشليم على يد تيطس الروملاني سلنة 71م تلم
عد كالم السيد المسيح حوالي 27سنة.
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اآليات (مت«11" -:)11-11:11يا أعور َشْليم ،يا أعور َشلْيم! يا َق ْاتَل َة األَ َن ْبي ْ
ْ
اء َوَر ْ
ين ْإَلَي َهاَ ،ك َم َمَّرٍة
اج َم َة اَل عمَر َسل َ
َ
َ ع ع َ ع ع َ
12
َج َم َع أ ََوالََد ْت َك َما َت َج َم عع َّ
يدوا! عه َوَذا َبَي عت عك َم عي َتَر عت َل عك َم َخَرابا.
اج عة ْفَر َ
احَي َهاَ ،وَل َم عت ْر ع
أََرَد عت أ َ
َن أ َ
اخ َها َت َح َت َجَن َ
الد َج َ
ْ
ْ 11
ْ
الر ْب!»" .
اسمْ َّ
ول َل عك َمْ :إَّن عك َم الَ َتَر َوَنني م َن َ
اآلن َح َّتى َتعقوعلوا :عمَب َار رت اآلتي ْب َ
ألَني أَ عق ع
كم مرة أردت  ..ولم تريدوا= لنالحظ أن إرادتي يمكنها أن تعطل إرادة هللا في أمر خالص نفسي .فاهلل يريد أن
الجميع يخلصون1( ..تي .)::3لذلك قال القديس أغسطينوس (هللا الذي خلقك بدونك ال يستطيع أن يخلصك
بدونك) .والمسيح كى على أورشليم إذ رأى مستقبلها وما سيحدث لها (لو )::-:3:19ويبكي على كل نفس

ترفضه ألنها ستهلك ويحاصرها األعداء ويخربونها .هو أتى ألورشليم عارضاً رحمته وحمايته فرفضوهَ ،ف َخ ِربوا،
وهو ِ
ض حمايته ورحمته لكل نفس ومن يرف سيخرب .يبدأ التعليم والتطويب ومن يرف تنصب عليه
عار ْ

الويالل .هوذا بيتكم يترت لكم خرابا= لقد خرب الهيكل فعالً وكل أورشليم وسيظل خرباً للنهاية وحتى يؤمنوا
المسيح ويقولون مبارت اآلتي بإسم الرب .النداء الذي رفضه اليهود يوم أحد الشعانين وجن جنونهم سببه.
وسيكون إيمان اليهود عالمة نهاية األيام (رو . )16 : 11والسيد هنا يشبه نفسه الدجاجة التي تحتضن بيضها
حتى يفقس وتخرج الفراخ للحياة ،فهو يريد الحياة لهذا الشعب ،ولكن إختيارهم .إنكم ال ترونني من اآلن حتى..

منا ،فكل من يسبح هللا يراه ويعرفه .ولكنها نبوة عن نهاية األيام ومجيء المسيح الثاني.
تنطبق على كل ّ
ولنالحظ أن البيت تحول خ ار اً ألن هللا تركه سبب خطاياهم وهكذا كل نفس تخرب إذا إنغمست في الخطية
والعكس إن تابت يعود لها هللا وتراه.

فلسا األرملة الفقيرة (مر( +) 33-32:21لو)3-2:12
32
ف عيَل ْقي اَل َج َم عع عن َحاسا ْفي
س َي عسو عع عت َجا َ اَل ْخ َازَن ْةَ ،وَن َ
ظَر َكَي َ
اآليات (مرَ " -:)33-32:21و َجَل َ
31
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
يم عت عه َما عرَب رعَ 31 .ف َد َعا
اء َكث عيرو َن عيَلعقو َن َكثيراَ .ف َج َ
أَ َغنَي ع
اء َت أََرَمَل رة َفق َيررة َوأََلَق َت َفَل َسَين ،ق َ
هذ ْ األَرمَل َة اَل َف ْقيرَة َق َد أََلَق َت أَ َك َثر ْمن ج ْم ْ ْ
ق أَ عقول َل عكمْ :إ َّن ْ
ين أََلَق َوا ْفي اَل ْخ َازَن ْة،
َل عه عم«:اَل َح َّ
يع َّالذ َ
َ َ َ
َ
ع َ
ََ
َما ْ
يش ْت َها»".
ْم َن َف َضَل ْت ْه َم أََلَق َواَ .وأ َّ
هذ ْ َف ْم َن ْإ َع َو ْازَها أََلَق َت عك َّل َما ْعَن َد َها ،عك َّل َم ْع َ

ْ
ان
اَل ْخ َازَنةَ .وَك َ
ْ
ال
َتالَمي َذ ع َوَق َ
ْ
يع
33أل َّ
َن اَل َجم َ

ْ
اآليات (لو2" -:)3-2:12وَت ََّ
اء عيَلعقو َن َقَارْبيَن عه َم ْفي اَل ْخ َازَن ْةَ 1 ،وَأرَى أََيضا أََرَمَلة ْم َس ْكيَنة أََلَق َت
َ
طل َع َفَأرَى األَ َغنَي َ
3
ْ
هَنات َفَلسي ْنَ 1 .فَقالْ « :باَلح ْق أَ عقول َل عكمْ :إ َّن ْ
هؤالَ ْء ْم َن
هذ األََرَمَل َة اَل َف ْق َيرَة أََلَق َت أَ َك َثَر ْم َن اَل َج ْميعْ ،أل َّ
َن ع
َ
ع َ ََ
ع َ
َ
َما ْ
ين ْ
َف َضَل ْت ْه َم أََلَق َوا ْفي َقَارْب ْ
يش ْة َّال ْتي َل َها»".
هللاَ ،وأ َّ
هذ ْ َف ْم َن ْإ َع َو ْازَها ،أََلَق َت عك َّل اَل َم ْع َ
هذه القصة تأتي عد الويالل للفريسيين والكتبة فهم لهم الويل إذ أن قلبهم مملوء رياء الرغم من كل معرفتهم

أمللا هللذه الملرأة فهللي غالبلاً ال تعللرف شللئ لكللن قلبهللا مملللوء حبلاً .هللم أغنيللاء جشللعين
الكتللاب والعلللوم الدينيللةّ ،
يأرلون أموال األرامل وهي تعطلي ملن أعوازهلا .هلم يطلالبون ااخلرين العطلاء ليغتنلوا هلم .وهلي تعطلي وهلي

الفقيرة .هنا مقارنة بين المرأة ومعلمى الشعب.
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وهذه القصة تأتي كمقدمة للعالمال التي سليعطيها المسليح فلو اًر لتالميلذه علن األيلام األخيلرة وإنقضلاء اللدهر،
حتى ال ننشغل حساب األيام ،ومتى ستأتي هذه الساعة بلل تنشلغل قلوبنلا فنقلول ملع يوحنلا "تعلال أيهلا اللرب

يسوع" .فنترقب مجيئه شوق وليس خوف.

المسيح ال ينظر كلم نعطلي فهلو غنلي ال يحتلاج ألموالنلا ،ولكنله ينظلر إللى كيلف نعطلي= نظـر كيـف يلقـي=
فللاهلل يريللد مشللاعر الحللب والعطللف والبللذل فهنللاك مللن يعطللي بتللذمر أو إرلراه أو بتفللاخر .والحللظ أن مللا قدمتلله

المرأة يسلاوي مليملاً فلاهلل يهلتم كيلف ال كلم أعطينلا .وهلذا ملا وجلده فلي هلذه الملرأة .هللا فلاحص القللوب والكللي

ينظر لحال القلب واللدوافع والطريقلة التلي نتصلرف بهلا .وبهلذا فلإن العطلاء هلو عطلاء القللب اللداخلي .فلالمرأة
ران مالها قليل وحبها عظيم.

رانت فوهة الخزانة على شكل بوق حتى ترن العمالل لدى دخولها ويعلو الصول كلما ثقلت العملة.

رفض اليهود للمسيح (يو)32-11:21

11
ات ه َذا َع َدعد َهاَ ،ل َم عي َؤ ْمعنوا ْب ْه12 ،لَْي ْت َّم َق َو عل
آي ٍ
اآليات (يوَ " -:)32-11:21و َم َع أََّن عه َك َ
ام عه َم َ
َم َ
ان َق َد َصَن َع أ َ
11
ْ
ْ
ْ
اء َّ
َن عي َؤ ْمعنوا.
اع َّ
الر ْب؟» لْه َذا َل َم َي َقدعروا أ َ
اس عت َعلَْن َت ذَر ع
الن ْب ْي اَلذي َقاَل عهَ«:ي َار ُّبَ ،م َن َصَّد َ
ق َخَبَرَنا؟ َولْ َم ْن َ
إ َش َعَي َ
32
أل َّ ْ
وب عه َم ،لَْئالَّ عيَب ْصعروا ْب عععيوْن ْه َمَ ،وَي َش عععروا ْبعقعلوب ْ
ْه َمَ ،وَيَرْج ععوا
َع َمى عععيوَن عه َمَ ،وأ َ
َغَل َ
ال أََيضاَ « :ق َد أ َ
ظ عقعل َ
اء َق َ
َن إ َش َعَي َ
ْْ ْ
الرَؤس ْ
ْ
ْ 31
ْ
َّ
َش ْفَي عهم»َ 32 .ق ْ
اء
اء ه َذا ْح َ
آم َن به َكث عيرو َن م َن ُّ َ
َفأ َ َ
ال إ َش َعَي ع
َ
ين َأرَى َم َج َد ع َوَت َكل َم َعَن عهَ .ولك َن َم َع ذل َك َ
ْ ْ ْ َّ ْ
أَيضاَ ،غير أََّنهم لْسب ْب اَل َف ْر ْ
الن ْ
َحُّبوا م َج َد َّ
َّ 31
اس أَ َك َثَر
يسْي َ
َ
ََ ع َ َ َ
ين َل َم َي َع َت ْرعفوا به ،لَئال َيص عيروا َخ ْار َج اَل َم َج َمعْ ،ألَن عه َم أ َ َ
ْمن مج ْد ْ
هللا.
َ ََ
33
َّ ْ
س عي َؤ ْم عن ْبي َب َل ْب َّال ْذي أََر َسَل ْنيَ 33 .و َّال ْذي َيَرْاني َيَرى َّال ْذي أََر َسَل ْني.
ال«:الذي عي َؤ ْم عن ْبيَ ،لَي َ
َفَن َادى َي عسو عع َوَق َ
ُّ ْ 31
ْ
َحرد َكالَ ْمي َوَل َم عي َؤ ْم َن
ور ْإَلى اَل َعاَلمَْ ،ح َّتى عك ُّل َم َن عي َؤ ْم عن ْبي الَ َي َم عك ع ْفي
32أََنا َق َد ْجَئ عت عن ا
الظَل َمةَ .وْإ َن َسم َع أ َ
َفأََنا الَ أ َْديعنه ،أل َْني َلم ْ
آت أل َْدين اَلعاَلم بل أل َ ْ
ص اَل َعاَل َمَ 32 .م َن َرَذَل ْني َوَل َم َي َقَب َل َكالَ ْمي َفَل عه َم َن َي ْديعن عه .اََل َكالَ عم
ع
عخل َ
َ َ َ ََ
َ
ْ
ْ
َخ ْ ْ 31
ْ
َّ ْ
ْ
َّال ْذي َت َكَّلم عت ْب ْه عهو ي ْديعن عه ْفي اَليومْ األ ْ
ط ْاني
َع َ
اآلب َّالذي أََر َسَلني عه َو أ َ
ََ
َ َ
ير ،ألَني َل َم أ ََت َكل َم م َن َن َفسي ،لك َّن َ
َ
32
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
اآلب
َعَل عم أ َّ
ْما َذا أ ََت َكَّل عمَ .وأََنا أ َ
ال لي ع
َن َوصَّي َت عه ه َي َحَيا رة أََبدَّيةرَ .ف َما أ ََت َكل عم أََنا بهَ ،ف َك َما َق َ
َوصَّيةَ :ما َذا أَ عق ع
ول َوب َ
هك َذا أ ََت َكَّل عم»" .
َ
11
ات ه َذا َع َدعد َهاَ ،ل َم عي َؤ ْمعنوا ْب ْه12 ،لَْي ْت َّم َق َو عل
آي ٍ
اآليات (يوَ " -:)32-11:21و َم َع أََّن عه َك َ
ام عه َم َ
َم َ
ان َق َد َصَن َع أ َ
11
ْ
ْ
ْ
اء َّ
َن عي َؤ ْمعنوا.
اع َّ
الر ْب؟» لْه َذا َل َم َي َقدعروا أ َ
اس عت َعلَْن َت ذَر ع
الن ْب ْي اَلذي َقاَل عهَ«:ي َار ُّبَ ،م َن َصَّد َ
ق َخَبَرَنا؟ َولْ َم ْن َ
إ َش َعَي َ
32
أل َّ ْ
وب عه َم ،لَْئالَّ عيَب ْصعروا ْب عععيوْن ْه َمَ ،وَي َش عععروا ْبعقعلوب ْ
ْه َمَ ،وَيَرْج ععوا
َع َمى عععيوَن عه َمَ ،وأ َ
َغَل َ
ال أََيضاَ « :ق َد أ َ
ظ عقعل َ
اء َق َ
َن إ َش َعَي َ
َش ْفَي عهم»َ 32 .ق ْ
ين َأرَى َم َج َد ع َوَت َكَّل َم َعَن عه" .
اء ه َذا ْح َ
َفأ َ َ
ال إ َش َعَي ع
َ
نرى هنا عدم إيمان اليهود الرغم من كل ما عمله المسيح أمامهم .بل كل ما عمله كان تصديقاً للنبوال ،ولو
إهتم هؤالء العلماء الدارسين أن يفهموا ،لو إهتموا البحث عن الحقيقة لرأوها مجسدة أمامهم .من صدق خبرنا=

من صدق كالم المسيح (اإلنجيل) .ولآلن فهناك من ال يصدق حتى من المسيحيين ،فمن يصدق البد أن يتوب
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وتتغير حياته .ولكنهم ألنهم لم يبحثوا عن الحق فقد عميت عيونهم .وحتى هذا تنبأ عنه إشعياء .فهم الذين أعموا

عيونهم ألنهم ال يريدون .هم حثوا عن أنفسهم ال عن هللا لذلك لم يجدوا هللا بينما كان هو أمامهم .وكون إشعياء
يعلن هذا ،فهذا يشير إلى أن كل شئ يتم حسب تدبير هللا ،ليس قوتهم وال مؤامراتهم صلبوا المسيح ،بل سماح

من هللا( .يو .)11:19إشعياء قال هذا حين رأي مجد = ويوحنا يقصد بهذا ما قصده إشعياء ..أ عد ما أرى
اليهود كل هذا المجد للمسيح لم يؤمنوا .لمن إستعلنت ذراع الرب= ذراع الرب إشارة للمسيح المتجسد

(إش +1:62 +9:61أش .)11-9:63فالمسيح ظهر في الجسد ،وأظهر أعماله وأقواله محبة هللا ،ولكن
أشعياء يتعجب ،لمن حدث هذا؟ لليهود الذين رفضوه وصلبوه ،لقد تحققت نبوة إشعياء .ولكن عدم إيمانهم لم

يوقف تدبير الخالص بل صار عثرة لهم وحدهم ،وإستعلنت ذراع الرب لألمم .لم يقدروا أن يؤمنوا= ليس ألن

اإليمان صعب .لكنهم لم يريدوا .حين رأي مجد = في أش ( )5رأى أشعياء مجد هللا ،وهنا يوحنا ينسب هذا
المجد للمسيح .وبهذا نفهم أن المسيح هو رب المجد .أعمى عيونهم= أي سمح أن يغمضوا عيونهم عن الحق
وذلك لشرهم .هللا يحاول مع اإلنسان لكي يؤمن فإذا عاند اإلنسان فاهلل يترك اإلنسان ويكف عن محاوالته معه

فيقال أن هللا قسى قلب اإلنسان أو أن هللا أعمى عينيه وهذا ما حدث مع فرعون .إذاً هللا تركهم لقساوة قلوبهم ولم
تساندهم نعمته فلم يدركوا مجده  ،أما إشعياء نقى القلب رأى مجده  .ومع قساوة قلوبهم فاهلل لم يتوقف عن

خالص البشرية.

لك َن مع ذلْك آمن ْب ْه َك ْثيرو َن ْمن ُّ ْ
اآليات (يو31" -:)31-31:21و ْ
اء أَيضاَ ،غير أََّنهم لْسب ْب اَل َف ْر ْ
ين
يسْي َ
َ
ََ َ ََ
الرَؤ َس َ
ََ ع َ َ َ
ع
َ
31
اس أَ َك َثر ْمن مج ْد ْ
ْ ْ ْ َّ ْ
َحُّبوا م َج َد َّ
َّ
هللا" .
الن ْ َ َ َ َ
َل َم َي َع َت ْرعفوا به ،لَئال َيص عيروا َخ ْار َج اَل َم َج َمعْ ،ألَن عه َم أ َ َ
اإليمان بال إعتراف يساوي عدمه ،فسبب عدم اإلعتراف هو الخوف على ضياع مرارزهم

رأعضاء في مجمع السنهدريم وهذه لها كرامة عظيمة عند اليهود ،وكيف يكون هللا في مرتبة أقل من مرارزهم.

والكتاب ذكر إثنين من الذين آمنوا من الشيوخ وهم نيقوديموس ويوسف الرامي وهؤالء كانوا يأتون للسيد ليالً حتى
ال يراهم أحد ،لكنهما أظه ار شجاعة ما عدها شجاعة عند موته وجاه ار إيمانهما غير مبالين أي خطر

(مت +67:37لو +61-61:32يو +3 ،1:2يو.)33:9
هذه اايال يذكرها يوحنا هنا لنرى فيها:

مقام المؤمن

:5-::

مقام غير المؤمن

:8-:7

مقام كالم المسيح

61-:8

وهذه مبادئ ذكرها المسيح ونادى بها من قبل ويسجلها يوحنا هنا كتعليق على عدم إيمان اليهود المسيح عد أن

أنهى المسيح تعليمه للجموع ولليهود .فإبتداء من إصحاح ( )12ينفرد المسيح بتالميذه في أحاديث خاصة وتعليم

لهللم وحللدهم وصللالته الشللفاعية يللوم الخملليس .ولكللن لللم َي ُعل ُلد المسلليح عللد هللذه الكلمللال يللتكلم مللع الفريسلليين أو
الشعب .لذلك يضع يوحنا هذه اايال كختلام معنلى أن المسليح صلنع لهلم كلل شلئ وأ ارهلم كلل شلئ .وكلل إنسلان
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حر أن يقبل أو يرف

 .وهذه تشبه ما قيل في (رؤ" )11:33من يظللم فلليظلم علد وملن هلو نجلس فليتلنجس علد

ومن هو ار فليتبرر عد" .

33
َّ ْ
س عي َؤ ْم عن ْبي َب َل ْب َّال ْذي أََر َسَل ْني.
ال«:الذي عي َؤ ْم عن ْبيَ ،لَي َ
اآليات (يوَ " -:)33-33:21فَن َادى َي عسو عع َوَق َ
َ 33و َّال ْذي َيَرْاني َيَرى َّال ْذي أََر َسَل ْني" .

نادى= أي صول عال إظها اًر لغيرته الشديدة على خالصهم .الذي يؤمن بي= هذا تعليق على من آمن وأعلن

إيمانه جها اًر ،وعلى من آمن من الرؤساء والشيوخ وأخفى إيمانه ،وعلى من رفضوا اإليمان تماماً (آيال ،:1
 ):3من آمن المسيح فقد إنفتحت عيناه وعرفه  ،وحين عرفه فقد عرف ااب ألن المسيح هو صورة ااب.
والذي يراني= يراني حسب الحقيقة ويعرف مجدي السماوي .العين المفتوحة هنا هي درجة أعلى من اإليمان،
وتحتاج إلعالن الروح القدس .ونرى هنا أن المسيح ال يفصل بين اإليمان ااب واإليمان ه فهما جوهر إلهي

واحد .والمسيح هو صورة ااب ورسم جوهره فمن يراه يرى ااب (عب ، )2 : 1وهو تجسد لنرى فيه صورة لآلب

"هللا لم يره أحد قط  ،اإلبن الوحيد الذى هو فى حضن ااب هو خبَّر" (يو )18 : 1وهو قال "الذى رآنى فقد رأى

ااب" (يو . )9 : 1:بل بالذى أرسلنى = وتأريد المسيح الدائم أنه مرسل من ااب هو تأريد على هذه الوحدة

مع أبيه السماوي الذى أرسله ليعلن للعالم صورة ااب .من يرى يسوع (ليس شكله البشري) بل رؤية إيمانية

سيرى كل ما يمكن إدراره عن ااب.

تعليق )1 :الروح ينير قلب اإلنسان فيرى ما ال ُيرى .يرى عيني قلبله ،حواسله الداخليلة .كملا نطلق طلرس "أنلت
هو المسيح إبن هللا الحي".
 )3نحن نصل لآلب عن طريق اإلبن ،وااب يصل لنا عن طريق اإلبن (نش.)3:1

ور ْإَلى اَلعاَلمَْ ،ح َّتى عك ُّل م َن ي َؤ ْم عن ْبي الَ يم عك ع ْفي ُّ
الظَل َم ْة" .
آية (يو32" -:)32:21أََنا َق َد ْجَئ عت عن ا
َ ع
َ
ََ
نو ار= قبل المسيح كان العالم في ظلمة ال يدرك هللا وال يراه وال يعرفه .ومجيء المسيح بدد الظلمة بنوره .لكن ال
ينتفع بهذا النور سوى من يؤمن المسيح .هو الحق المدرك الكامل .والمسيح جاء ليستعلن ذال هللا المخفية في

شخصه .والخطية أظلمت عيوننا فما عدنا نرى هللا .والمسيح بنوره نرى خطيتنا ونتوب عنها .لذلك فاإليمان
المسيح يعيدنا إلى الحالة األولى ،لنا عيون تبصر هللا وتراه كما كان آدم في الجنة ،وهذا عكس ما قيل في آية

( ):1قد أعمى عيونهم سبب عدم إيمانهم (آية .)29هذه ااية توضيح لما سبق ،فمن يقبل المسيح ،ينير له

المسيح قلبه فيعرف ااب .وبدون المسيح فاإلنسان يعيش في ظالم فال يعرف هللا وال الطريق وال الحق وال

المستقبل.

آية (يو31" -:)31:21وإْن س ْمع أَحرد َكالَ ْمي وَلم ي َؤ ْمن َفأََنا الَ أ َْديعنه ،أل َْني َلم ْ
آت أل َْدين اَلعاَلم بل أل َ ْ
ص
َ َ ع َ
ع
َ َ َ َ َ
عخل َ
َ َ َ ََ
َ
اَل َعاَل َم" .
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لن ُيدان اان
المسيح في مجيئه األول أتى ليخلص ال ليدين ،أتي ليدعو الجميع لسيمان ،ومن يرف
(يو .)17:2وهذا ما نراه فكثيرين من الملحدين يهاجمون هللا والمسيح ،وال يعاقبهم هللا .والدعوة معروضة أمامهم
حتى آخر يوم في حياتهم .هذا الزمان هو زمان الرحمة وليس الدينونة.

سمع= سمع وينفذ.

اآليات (يوَ 32" -:)32-32:21م َن َرَذَل ْني َوَل َم َي َقَب َل َكالَ ْمي َفَل عه َم َن َي ْديعن عه .اََل َكالَ عم َّال ْذي َت َكَّل َم عت ْب ْه عه َو َي ْديعن عه ْفـي
لك َّن اآلب َّال ْذي أَرسَل ْني هو أَع َ ْ
ْ
ير31 ،أل َْني َلم أ ََت َكَّلم ْم َن َن َف ْسيْ ،
اَليومْ األ ْ
َخ ْ
ْما َذا أ ََت َكَّل عـم.
عَ َ
ََ
َ
ََ
َ
َ
طاني َوصَّيةَ :ما َذا أَ عق ع
ول َوب َ
32
ْ
َن و ْصَّي َت عه ْهي حيا رة أَب ْدَّيةرَ .فما أ ََت َكَّلم أََنا ْبهَ ،ف َكما َق ْ
هك َذا أ ََت َكَّل عم»".
اآلب َ
َوأََنا أ َ
َ ََ َ
َعَل عم أ َّ َ
ال لي ع
َ َ
ع
َ
الكالم الذي تكلمـت بـه هـو يدينـه= رلالم هللا هلو سليف ذو حلدين (علب )13::الحلد األول يطهلر وينقلي ويقطلع
الخطيللة مللن داخلنللا لنولللد مللن جديللد ( 1للط )32:1ومللن يلرف
يحاربلله (رؤ .)12:3مللن ي لرف

فالحللد الثللاني يللدين لله المسلليح هللذا الشللخص ،وبلله

كللالم المسلليح وكللالم المسلليح حيللاة .إذاً هللو ي لرف

الحيللاة .إذاً هللو وقللع تحللت

الدينونة .هو وضع نفسه بنفسه تحت الدينونة .فكالم المسيح نلور وسليميز البلار ملن الشلرير (يلو )31-19:2إذاً
المسيح سلطان كلمته يحيي ويقدس ويطهر وأيضاً يميلت .فالكلملة التلي لهلا قلوة الخلالص لهلا أيضلاً قلوة الدينونلة
وهذا يتطابق مع مع نبوة موسى عن المسيح "اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كالمي في فمه فيكلمهم

كلل ملا اوصليه له .ويكلون ان االنسلان اللذي ال يسلمع لكالملي اللذي يلتكلم له اسلمي انلا اطالبله" (تلث-18:18

 ،)19فمللن ال يسللمع كللالم المسلليح ويللؤمن لله يدينلله ااب ،فللااب "رلمنللا فللى إبنلله" (عللب . )3 : 1لللذلك فكلمللال
المسلليح سللتقف شللاهداً ضللد مللن يسللتهين بهللا .المسلليح اان ال يللدين أحللداً ،فهللو مللا جللاء ليللدين .لكللن مللن يرفضلله
وضع نفسه خارج دائرة الرحمة .وسيدان في األبدية إذ تقف كلملال المسليح شلاهدة عليله أنله رفل الرحملة= مـن
رذلني= أي رف

أن يؤمن بي .لم يقبل كالمـي= للم يقبلل تعليملي ،فكلالم المسليح وتعليمله هلو الحلق وهلو نفسله

رالم ااب .وهذا الكالم ال يزول ،ومن يقبله يحيا ومن ال يقبله يلدان .فالدينونلة ليسلت أن نقلف فلي محارملة أملام
هللا ،بل أن كالم المسيح حلق سليواجه ضلمير اإلنسلان ويحكلم عليله .كلل واحلد سليدان ملن الحلق اللذي سلمعه فلي

يوم من األيام "ضلمائرهم مشلتكية" (رو .)16:3وصـيته حيـاة أبديـة= هلي فلي ذاتهلا حيلاة .أي حلين تقبلل وصلية
المسلليح تأخللذ حيللاة فللي داخلللك .هللا يريللد لسنسللان الحيللاة األبديللة .وحللين يعطللي اإلنسللان وصللية فهللو ال يريللد أن

يتحكم في حريته بل أن تساعده هذه الوصية أن يحيا حياة أبدية وال يهلك.

ونفهم من كالم المسيح هنا أن كالمه هو نفسه كالم ااب فهملا واحلد .للذلك فكلل ملن ال يلؤمن المسليح وبكالمله
سيبرهن أنه غير مستحق للغفران والخالص الذي أتى ألجلهما المسيح .وبالتالي ال يستحق الحياة األبدية .فهلدف
وصايا المسيح وتجسد المسيح أن يعطينا حياة أبديلة .وخالصلة كلالم المسليح هنلا أنله هلو هللا الظلاهر فلي الجسلد

ومن يؤمن ه ينال حياة ابدية ،ووصايا ااب التي هي وصاياه من يطيعها تكون له الحياة األبدية.

فما أتكلم أنا به فكما قال لي اآلب هكذا أتكلم= هذا نفس ما قاله موسى (تث .)19-18:18قال لي اآلب =
هذه تعني أنه ،ألن ااب واإلبن واحد فالمعرفة متطا قة واإلرادة واحدة ،ولكن ما يريده ااب يعلنه اإلبن وينفذه.
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خطاب المسيح عن خراب أورشليم وإنقضاء الدهر( مت) 13

( +مر (+ )21لو)12-3:12

ْ 1
2
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ال َل عه َم
اآليات (مت "-:)13عث َّم َخَر َج َي عسو عع َو َم َضى م َن اَل َهَي َكلَ ،ف َتَقَّد َم َتالَمي عذ ع ل َك َي عيعروع أََبنَي َة اَل َهَي َكلَ .فَق َ
يسوع«:أَما َتَنظعرو َن ج ْميع ْ
ْ 1
يما عه َو
هذ ْ ؟ اََل َح َّ
ههَنا َح َجرر َعَلى َح َج ٍر الَ عيَنَق ع
َ َ
ول َل عك َمْ :إَّن عه الَ عي َتَر عت ع
ع
ق أَ عق ع
ض!»َ .وف َ
َع ع َ
ْ
الزي عتو ْنَ ،تَقَّدم ْإَلي ْه َّ ْ
ْْ
ْ
ين «:عق َل َلَنا َم َتى َي عكو عن ه َذا؟ َو َما ْهي َعالَ َم عة
التالَمي عذ َعَلى اَنفَرٍاد َقائل َ
َ َ
س َعَلى َجَب ْل َّ َ
َجال ر
َ
3
ْ
ْ
يئك واَن ْق َض ْ
َحردَ 3 .فْإ َّن َك ْث ْ
اء َّ
اس ْمي
ال َل عه َم«:اَن ع
ير َ
ظعروا! الَ عيضَّل عك َم أ َ
الد َه ْر؟» َفأ َ
َم ْج َ َ
ين َسَيأ عَتو َن ْب َ
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
2
ْْ
ْ
يح! َوعي ْضُّلو َن َك ْث ْ
اعوا .أل ََّن عه
وب .اعَن ع
َخَب ْار عحعر ٍ
ف َت َس َم ععو َن ْب عحعروب َوأ َ
ينَ .و َس َو َ
ير َ
َقائل َ
ظعروا ،الَ َتَرَت ع
ين :أََنا عه َو اَل َمس ع
1
ْ
ْ ْ ُّ
عم ٍة َوم َمَل َك رة َعَلى م َمَل َكةٍَ ،وَت عكو عن
وم أ َّ
الَ عبَّد أ َ
َن َت عكو َن هذ عكل َهاَ ،ولك َن َلَي َ
س اَل عمَن َت َهى َب َععد .أل ََّن عه َتعق ع
َ
عم رة َعَلى أ َّ َ
لك َّن ْ
اكن2 .و ْ
ات وأَوبَْئ رة و َزالَ ْزل ْفي أ ْ
هذ ْ عكَّل َها عمَب َت َدأع األ ََو َجاعْْ 1 .حيَن ْئ ٍذ عي َسلْ عموَن عك َم ْإَلى ْضيق َوَي َقعتعلوَن عك َم،
َم َج َ
اع ر َ َ
َم َ َ
َ
ع
َ
ْ
وَت عكوعنو َن مب َغ ْض ْ
يع األعممْ أل َ ْ
اس ْميَ 22 .و ْحيَن ْئ ٍذ َي َع عثعر َك ْث عيرو َن َوعي َسلْمو َن َب َع عض عه َم َب َعضا َوعيَب ْغ عضو َن
َ
عَ
َ
َجل َ
ع
ين م َن َجم ْ َ
21
21
22
ْ
يرين .و ْ
ْ
ينَ .ولْ َك َثَرْة ْ
اء َك َذَب رة َك ْث عيرو َن َوعي ْضُّلو َن َك ْث ْ
لك ْن
اإل َثمْ َتَبعرعد َم َحَّب عة اَل َكث ْ َ
ير َ
َ
وم أََنبَي ع
َب َع عض عه َم َب َعضاَ .وَيعق ع
وت ْ
َّال ْذي يص ْبر ْإَلى اَلمَن َتهى َفه َذا ي َخعلص23 .وي َكرعز ْب ْب َشارْة اَلمَل عك ْ
عممْ.
هذ ْ ْفي عك ْل اَل َم َس عكوَن ْة َش َه َادة ْل َج ْم ْ
ع َ
َع َ
َ ع
ََ ع
يع األ َ
َ َ
23
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ َّ
ان اَلمَقَّد ْ
الن ْب ُّي َقائمة في اَلم َك ْ
يآل َّ
س
عث َّم َيأ َْتي اَل عمَن َت َهىَ « .ف َم َتى َن َ
ال َعَن َها َدان ع
ظَرعت َم « ْر َج َس َة اَل َخَراب» التي َق َ
ع
َ
َ
ْ ْ 21
ْ
لْي َفهمْ اَلَقار ع ْ ْ 22
ين ْفي اَلَي عه ْ
الس َط ْح َفالَ َيَن ْز َل لَْي َأ عخ َذ ْم َن َبَي ْت ْه
ودَّي ْة ْإَلى اَلجَب
الَ ،و َّال ْذي َعَلى َّ
ْئ  َف ْحيَنئ ٍذ لَي َهعرب َّالذ َ
َ َ
21
22
َشيئا ،و َّال ْذي ْفي اَلحَق ْل َفالَ يرجع ْإَلى ورْائ ْه لْي َأ عخ َذ ْثيابه .وويل لَْلحباَلى واَلمر ْضع ْ
ات ْفي ْتَل َك األََّيامْ!
ََع
ََ َ
َ
َ
َ ََ ر ََ
َ
َ عَ َ
ََ
َ
12
ْ
ْ ْ ْ
ْ
يم َل َم َي عك َن ْم َثعل عه عمَن عذ َاب ْت َد ْاء
َ 12و َصُّلوا لْ َك َي الَ َي عكو َن َهَرعب عك َم ْفي ْش َت ٍ
اء َوالَ في َسَب ٍت ،أل ََّن عه َي عكو عن حيَنئ ٍذ ض ر
يق َعظ ر
اَلعاَلمْ ْإَلى اآلن وَلن ي عكو َن11 .وَلو َلم عتَق َّ ْ
ْ
ين عتَق َّصعر ْتَل َك
َج ْل اَل عم َخ َت ْار َ
ص َج َسردَ .ولك َن أل َ
ام َل َم َي َخعل َ
َ َ َ َ
َ
َ َ َ
صَر تَل َك األََّي ع
13
11
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اء َك َذَب رة
يح عهَنا! أ ََو :عهَن َ
َحرد :عه َوَذا اَل َمس ع
ال َل عك َم أ َ
وم عم َس َح ع
ام .حيَنئ ٍذ إ َن َق َ
ات! َفالَ عت َصد عقوا .أل ََّن عه َسَيعق ع
األََّي ع
طو َن آي ٍ ْ
ْ
ْ ُّ
ْ
ين أََيضاَ 13 .ها أََنا َق َد َسَب َق عت
اء َك َذَب رة َوعي َع ع
َم َك َن اَل عم َخ َت ْار َ
َ
يمة َو َع َجائ َبَ ،ح َّتى عيضلوا َل َو أ َ
َوأََنبَي ع
ات َعظ َ
َن
َخَبَرعت عك َمَ 12 .فْإ َن َقاعلوا َل عك َمَ :ها عه َو ْفي اَلَب ْرَّي ْة! َفالَ َت َخعر عجواَ .ها عه َو ْفي اَل َم َخ ْادعْ! َفالَ عت َص ْد عقوا11 .أل ََّن عه َك َما أ َّ
َوأ َ
ْ
ق َي َخعر عج ْم َن اَلم َش ْار ْ
يء َاب ْن ْ
اإل َن َس ْ
ان12 .أل ََّن عه َحَيثع َما َت عك ْن
ق َوَي َظ َهعر ْإَلى اَل َم َغ ْار ْبَ ،
اَلَبَر َ
هك َذا َي عكو عن أََيضا َمج ع
َ
سَ ،واَلَقمعر الَ عي َع ْطي َض َوَء ع َ ،و ُّ
يق ْتَل َك األََّيامْ عت َظلْ عم َّ
ات َت َج َت ْم عع ُّ
ورَ «11 .ولَْل َوَق ْت َب َع َد ْض ْ
وم
اَل عج َّثةعَ ،ف عهَن َ
الش َم ع
الن عس ع
الن عج ع
َ
ان ْفي َّ ْ ْ ْ
السماو ْ
السم ْ
َتسعق ع ْ
ات َت َت َز َع َز ععَ 12 .و ْحيَن ْئ ٍذ َت َظ َهعر َعالَم عة َاب ْن ْ
اإل َن َس ْ
وح
اءَ ،وعق َّو ع
الس َماءَ .وحيَنئ ٍذ َتعن ع
ات َّ َ َ
َ
َ
ط م َن َّ َ
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ضَ ،وعيَبصعرو َن َاب َن ْ
يع َقَبائ ْل األََر ْ
اإل َن َس ْ
يرَ .فعيَرْس عل َمالَ ئ َك َت عه
ان آتيا َعَلى َس َحاب َّ
الس َماء ْبعق َّوٍة َو َم َج ٍد َكث ٍ
َجم ع
السماو ْ
ْببوق ع ْظيمْ َّ ْ
ْ
الري ْ ْ
ْ ْ
ات ْإَلى أَ َق َص ْائ َهاَ 11 .ف ْم َن َش َجَرْة
َ
الص َوتَ ،فَي َج َم ععو َن عم َخ َت ْاريه م َن األََرَب ْع ْ َ
ع
اح ،م َن أَ َق َصاء َّ َ َ
11
ْ
الت ْ
هك َذا أََن عت َم أََيضا،
يب.
َخَر َج َت أ ََوَار َق َهاَ ،ت َعَل عمو َن أ َّ
َن َّ
ين َت َعَّل عموا اَل َم َث َلَ :م َتى َص َار عغ َصعن َها َر َخصا َوأ َ
َ
الصَي َ
ف َق ْر ر
ْ
يب َعَلى األََب َو ْ
ْ
يل َح َّتى َي عكو َن ه َذا
اب13 .اََل َح َّ
َم َتى َأرََي عت َم ه َذا عكَّل عه َف َ
اعَل عموا أََّن عه َق ْر ر
ق أَ عقو عل َل عك َم :الَ َي َمضي ه َذا اَلج ع
12
13
ْ
ْ
َما ذلْ َك اَلَي َوعم َوْتَل َك َّ
عكُّل عه .اَ َّ
ولَ « .وأ َّ
َحردَ ،والَ
اء َواألََر ع
اع عة َفالَ َي َعَل عم ْب ْه َما أ َ
الس َ
ض َت عزوالَ ْن َولك َّن َكالَمي الَ َي عز ع
لس َم ع
11
ْ
ْ
ْ ْ َّ ْ
يء َاب ْن ْ
اإل َن َس ْ
ان12 .أل ََّن عه َك َما
َمالَ ْئ َك عة َّ
ام عن ٍ
وح َكذل َك َي عكو عن أََيضا َمج ع
الس َم َاوات ،إال أَبي َو َح َد ع َ .وَك َما َكاَن َت أََّي ع
ْ ْ
ْ
َكاعنوا ْفي األََّيامْ َّال ْتي َقَبل ُّ
الطوَف ْ
وح اَلعفَل َك،
ان َيأ عَكعلو َن َوَي َشَرعبو َن َوَي َت َزَّو عجو َن َوعي َز ْو عجو َنْ ،إَلى اَلَي َومْ َّالذي َد َخ َل فيه عن ر
َ
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ْ
ْ
11وَلم ي َعَلموا َح َّتى َجاء ُّ
ْ
يء َاب ْن ْ
انْ 32 .حيَن ْئ ٍذ َي عكو عن ا َثَن ْ
اإل َن َس ْ
ان ْفي
ان َوأ َ
الطوَف ع
َخ َذ اَل َجم َ
يعَ ،كذل َك َي عكو عن أََيضا َمج ع
َ
َ َ َ ع
31
32
ْ
ْ
ْ
ْ
ان َت َط َحَن ْ
اآلخعر .ا َثَن َت ْ
عخَرى« .ا َس َهعروا ْإذا
ان َعَلى َّ
الر َحى ،عت َؤ َخ عذ اَل َواح َد عة َوعت َتَر عت األ َ
اَل َحَق ْل ،عي َؤ َخ عذ اَل َواحعد َوعي َتَر عت َ
31
ْ
ْ
ْ
ق،
ف َر ُّب اَلَبَي ْت ْفي أ ْ
يع َيأ َْتي َّ
الس ْار ع
َي َه ْز ٍ
اعَل عموا ه َذا :أََّن عه َل َو َعَر َ
اع ٍة َيأَتي َرُّب عك َمَ .و َ
أل ََّن عك َم الَ َت َعَل عمو َن في أََّية َس َ
ْْ
ْ
ْ ْ 33
ظُّنو َن َيأ َْتي َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
ان.
اع ٍة الَ َت ع
َل َس ْهَر َوَل َم َي َد َع َبَي َت عه عيَنَق عب .لذل َك عكوعنوا أََن عت َم أََيضا عم َس َتعد َ
ين ،أل ََّن عه في َس َ
ْ ْ ْ 32
ْْ ْ ْ
َ 33فمن هو اَلعبد األ َْمين اَلح ْك َّ ْ
الطع ْ
َّ
ْ
وبى لْذلْ َك اَل َعَب ْد
َ َ ع َ ََ ع
ام في حينه؟ طع َ
ام عه َسيعد ع َعَلى َخ َدمه لعي َعطَي عه عم َ َ
ع َ ع
يم الذي أَ َق َ
32
31
ْ
ْ
َّْ ْ
يع أ ْ
ْ ْ
َّ ْ ْ
ال ذلْ َك
هك َذا! اََل َح َّ
اء َسْيعد ع َي ْجعد ع َي َف َع عل َ
َم َوالهَ .ولك َن إ َن َق َ
يم عه َعَلى َجم ْ َ
ق أَ عق ع
الذي إ َذا َج َ
ول َل عك َم :إن عه عيق ع
ْ
ْ 31
ْ
ْ
اَلعبعد َّ ْ ْ
الس َك َارىَ32 .يأ َْتي
اء ع َوَيأ عَك عل َوَي َشَر عب َم َع ُّ
ئ َي َض ْر عب اَل َع ْب َ
ََ
وم عهَ .فَيَب َتد ع
الرد ُّي في َقَل ْبهَ :سْيدي عيَبط ع
يد عرَفَق َ
ئ عقعد َ
ْ 32
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ات َي عكو عن
ين .عهَن َ
اع ٍة الَ َي َع ْرعف َهاَ ،فعيَقط عع عه َوَي َج َع عل َنص َيب عه َم َع اَل عمَرائ َ
َسْيعد ذل َك اَل َعَبد في َي َو ٍم الَ َيَن َتظعرع َوْفي َس َ
َسَن ْ
ان" .
اء َو َص ْر عير األ َ
اَلعب َك ع
هنا يتنبأ الرب يسوع أو قل يصدر حكما كديان إدانة هيكل اليهود .كان كمن ينف

غبار رجليه ضد ذلك

البيت وتلك المدينة التى رفضته فتركهم خ ار ا(مت .)1: : 11وهذا ما حدث فقد خربت المدينة والهيكل حتى

ران من يرى أثار الخراب يتشكك أن هذا المكان كان ه حياة (يوسيفوس المؤرخ اليهودى) .ولقد تحدثت كتا ال
اليهود عن أالم حروب ومجاعال تقع على اليهود ،وحالة من الفساد الداخلى لليهود قبل مجئ المسيا ،ولكن لم
تذكر هذه الكتا ال اليهودية أى شئ عن خراب الهيكل أو أن أورشليم سيتم تدميرها .ولكن كانت هناك أصوال

قليلة تكلمت عن هذا المصير للهيكل ولكن دون أن يربطوا هذا مجئ المسيا فى مجده .وشبهوا أالم إسرائيل قبل
مجئ المسيا أالم المرأة قبل الوالدة .بل تحدثت الكتا ال اليهودية عن مجد المسيا المنتظر فى الهيكل .وقال

آخرون خالل فترة الحصار األخير أن هللا سينقذ المدينة والهيكل طريقة إعجازية.

أراء اليهود القدماء  -:أن المسيح يولد ولن يعرف معاصريه "من أين هو" وهذا يؤيد ما جاء فى (يو)37 : 7
ويظهر ويؤدى عمله ثم يختفى لمدة  :6يوما .ثم يظهر ثانية ليدمر أعداءه "أدوم والقوة الرومانية التى هى

الوحش ال ار ع فى نبوة دانيال ،وقال ع

الربيين ال بل هم أوالد إسماعيل" .ويفدى إسرائيل ويجمعهم من كل

أنحاء المسكونة إعجاز إلى أرضهم شرا توبتهم .وبحسب المدراش فكل إسرائيلى مختون سيفرج عنه من جهنم

ويقوم األموال حسب السلطة الممنوحة للمسيا من هللا ليقيم األموال .ويقوم األموال الذين ماتوا ودفنوا فى أرض

إسرائيل ،هؤالء يقومون فى أرض إسرائيل ،ومن مال خارجها يتدحرج أالم شديدة فى ممرال تحت األرض

ليصل إلى أرض إسرائيل ويقوم فيها .المهم أن الكل سيقومون فى أرض فلسطين .ويصاحب هذا إعالن صول

البوق العظيم .لكننا نجد أفكا ار عجيبة عن مجئ المسيا عضها بتفسير عجيب للنبوال وبعضها ال يدرى أحد

مصدرها .ولهم أراء عجيبة عن إختفاء المسيح ثم ظهوره ليسود سالم ويختفى المول وتصبح إسرائيل سيدة العالم

رله وتحل مكان الدولة الرومانية .وتبنى أورشليم حجارة ضخمة يقتلعها المالئكة ويزينون أورشليم حجارة كريمة.
ووسط كل هذه األفكار كان سؤال التالميذ للرب عن هذه األيام.
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ْ 1
ْ
ْ ْ
ال
َتالَمي عذ ع ل َك َي عيعروع أََبنَي َة اَل َهَي َكلَ .فَق َ
ض!»" .
َح َجرر َعَلى َح َج ٍر الَ عيَنَق ع

2
ْ
ْ
َّم
اآليات (مت " -:)1-2:13عث َّم َخَر َج َي عسو عع َو َم َضى م َن اَل َهَي َكلَ ،ف َتَقد َ
ظرو َن ج ْميع ْ
ههَنا
هذ ْ ؟ اََل َح َّ
َ َ
ول َل عك َمْ :إَّن عه الَ عي َتَر عت ع
َما َتَن عع
ق أَ عق ع
َل عه َم َي عسو عع«:أ َ
ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل= هو خرج من الهيكل ليتركه لهم خ ار اً إذ هم نجسوه .وبعد أن أصدر حكمه

المخيف الويالل عليهم (ص .)32وكان اليهود يفتخرون جمال الهيكل= فتقدم تالميذ لكي يرو

أبنية

الهيكل .ولكن ما قيمة جمال المباني والرب قد خرج .وبنفس المفهوم تكلم حزقيال قبل خراب الهيكل األول على
نصر (حز .)32-33:11 +19-18:11وهكذا هيكل الجسد إن فارقه روح الرب يباغته روح نجس
يد نبوخذ ًّ

(1صم )1::15لذلك نصلي "روحك القدوس ال تنزعه مني" (مز )11:61فنحن هيكل هللا والروح القدس يسكن

فينا (1رو .)15:2وكان اليهود يتطلعون للهيكل كونه عالمة ملكهم ،وعظمة أبنيته عالمة عظمتهم ،لهذا أراد
التالميذ فخر أن ُيروا السيد عظمة الهيكل .ولكن السيد تنبأ لهم أن ال يترت ههنا حجر على حجر ال ينقض.
وكان هذا ألن اليهود إهتموا عظمة الهيكل الخارجية وتركوا تطهير قلوبهم (إر .)::7وكان هدم الهيكل القديم

إعالناً لبدء بناء الهيكل الجديد أي الكنيسة (إر .)11:1وهذا ما يعمله الروح القدس في سر المعمودية أنه يحطم
اإلنسان العتيق ليقيم فينا اإلنسان الجديد الذي هو على صورة خالقنا .وكان الهيكل عظيماً الفعل ،فالهيكل نفسه

أما صاالته وأروقته وأبراجه التي كانت تحيط ه جعلته من أعظم المباني الفخمة في العالم.
ران صغي اًرّ ،
إستخدمت فيه حجارة يزيد طولها على 31قدم .وصفوف أعمدته التي قطعت من الرخام المجزع يتكون كل منها
من قطعة واحدة طول كل منها أربر من 27قدم في إرتفاعها .له ثمانية أبواب عضها مطلي الذهب والبع

ااخر الفضة .والتاسع وإسمه اب الجميل مغطى النحاس الجميل صورة مدهشة .وكل هذا الجمال َّ
حطمه
تيطس سنة  71م .ثم أراد يوليانوس الجاحد أن ينق

هذه النبوة فرفع األساس القديم وأحضر مواد بناء جديدة

فخرجت نار وإلتهمت الكل فكان أن يوليانوس تمم النبوة األرثر إذ رفع األساس.

ْ
الزي عتو ْنَ ،تَقَّدم ْإَلي ْـه َّ ْ
ْْ
ْ
ْ 1
ين «:عق َـل َلَنـا َم َتـى
التالَميـ عذ َعَلـى اَنف َـرٍاد َقـائل َ
َ َ
س َعَلى َجَب ْل َّ َ
يما عه َو َجال ر
آية (متَ " -:)1:13وف َ
ْ
ْ
يئك واَن ْق َض ْ
اء َّ
الد َه ْر؟»".
َي عكو عن ه َذا؟ َو َما ه َي َعالَ َم عة َم ْج َ َ
مللن علللى جبللل الزيتللون يظهللر الهيكللل واضللحاً .والتالميللذ فللي إعجللاب أشللاروا للسلليد عليلله ،فقللال لهللم أنلله سلليخرب.
أخطأ التالميذ إذ ظنلوا أن خلراب الهيكلل هلو عالملة عللى نهايلة العلالم .وللم يفهملوا أنله البلد ويخلرب عالملة عللى

إنتهاء العهد اليهودي وأنه يبطل لتبدأ الكنيسة .وكان البد لقيام الكنيسة أن يقوم المسيح ،ولكلي يقلوم المسليح البلد
وأن يمول أي ُيهدم هيكله الجسدي (يو .)31-18:3ولقد عبر التالميذ سلؤالهم عملا يلدور فلي أذهلان كلل البشلر
عللن إشللتياقهم لمعرفللة المسللتقبل .ولكللن السلليد لللم يحللدد أزمنللة مكتفي لاً بتقللديم العالمللال حتللى ال يخللدعهم المسللحاء

الكذ ة .ومـا هـي عالمـة مجيئـك وإنقضـاء الـدهر= التالميلذ كلانوا مقتنعلين أن يسلوع هلو المسليا ،وكلانوا متلوقعين
مجده المستقبل في نهاية العالم ُلي ْد ِخل العصر المسياني األبدي.
تصف النبوال عادة حادثاً قريباً وترمز بهذا الوصلف إللى أحلداث عيلدة وهكلذا جلاءل نبلوال المسليح هنلا لتصلف
خراب أورشليم على يد تيطس سنة  71م .وفي نفس الوقت تشير ألحداث عيدة أي نهاية العالم .والرب تنبأ علن
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رالهما فإمتزجت النبوتلان .خصوصلاً أن سلؤال التالميلذ كلان خطلأ فهلم سلألوا علن عالملال خلراب الهيكلل ونهايلة
العالم وكان إعتقادهم الخاطئ أن الحلدثين هلم حلدث واحلد وللذلك جلاءل نبلوال المسليح هنلا طريقلة مدهشلة لكلال
الحدثين فهي متفقة مع خراب أورشليم القريب وملع أحلداث نهايلة العلالم فلي المسلتقبل البعيلد .للذلك علينلا أن نفهلم

ريف نطبق النبوة في كل حدث.

3
ْ
َحردَ 3 .فْإ َّن َك ْث ْ
اس ْمي
ال َل عه َم«:اَن ع
ير َ
ظعروا! الَ عيضَّل عك َم أ َ
اآليات (متَ " -:)3-3:13فأ َ
ين َسَيأ عَتو َن ْب َ
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
ْْ
ْ
يح! َوعي ْضُّلو َن َك ْث ْ
ين" .
ير َ
َقائل َ
ين :أََنا عه َو اَل َمس ع

العالمة األولى -:وهي قيام المضلين والمسحاء الكذ ة .فاليهود رفضوا المسيح الحقيقي ،وكانوا في إنتظار مسيح
آخر ،وهذا دفع البع

أن َيَّدعوا أنهم هم المسيح ويخدعوا الناس عجائب كاذ ة كما فعل سيمون الساحر ،وهذا

حدث فعالً قبل خراب الهيكل وسيتكرر في نهاية األيام.

2
َن َت عكـو َن
وب .اعَن ع
َخَب ْار عحعر ٍ
ف َت َس َم ععو َن ْب عحعروب َوأ َ
ـه الَ عب َّـد أ َ
ـاعوا .أل ََّن ع
اآليات (متَ " -:)2-2:13و َس َو َ
ظ عـروا ،الَ َتَرَت ع
1
ْ
ْ ْ ُّ
ـات َوأ ََوبَْئـ رة
عمـ رة َعَلـى أ َّ
ـوم أ َّ
اع ر
س اَل عمَن َت َهى َب َع عـد .أل ََّن ع
عمـ ٍة َو َم َمَل َكـ رة َعَلـى َم َمَل َكـةٍَ ،وَت عكـو عن َم َج َ
هذ عكل َهاَ ،ولك َن َلَي َ
ـه َتعق ع
لك َّن ْ
اكن2 .و ْ
و َزالَ ْزل ْفي أ ْ
هذ ْ عكَّل َها عمَب َت َدأع األ ََو َجاعْ" .
َم َ َ
َ
ع
َ

العالمــة الثانيــة والثالثــة -:حللروب /مجاعللال وأوبئللة وزالزل .ال عجللب أن يسللبق مجلليء المسلليح كللل هللذه ااالم
فعدو الخير كلما يدرك أن الرب قد إقترب مجيئه تزداد حربه ضلد الملؤمنين لكلي يقتلنص ملنهم قلدر ملا يسلتطيع،

ولهذا يطلب المسيح أن نسهر فنزداد قوة على إحتمال هذه ااالم .فهدف عدو الخير من إثارة الحروب واألوبئة..

الخ هو إثلارة رعلب الملؤمنين فيرتبكلون خلائفين عللى حيلاتهم الزمنيلة ولكلن ملن يرتبلك يخسلر أف ارحله خاصلة الفلرح
مجليء المسلليح والمجللد المنتظللر .وهلذا مللا حللدث قبللل خلراب أورشللليم أيضلاً أن كانللت هنلاك حللروب كثيلرة وأخبللار

حروب.

ْ 1
ْ
ْ
ْ
َج ْـل
ـين ْم َـن َج ْم ْ
عمـ ْم أل َ
اآليات (متْ " -:)22-1:13حيَنئ ٍذ عي َسل عموَن عك َم ْإَلى ضيق َوَي َقعتعلوَن عك َمَ ،وَت عكوعنو َن عمَب َغض َ
يـع األ َ
اس ْميَ 22 .و ْحيَن ْئ ٍذ َي َع عثعر َك ْث عيرو َن َوعي َسلْ عمو َن َب َع عض عه َم َب َعضا َوعيَب ْغ عضو َن َب َع عض عه َم َب َعضا" .
َ
العالمــة الرابعــة -:الحللرب التاليللة التللي سلليثيرها عللدو الخيللر هللي اإلضللطهاد ألوالد هللا ،فيرتللد كثي لرين مللن الللذين

ق
لاء
رانت عالقتهم اهلل عالقة سطحية بال عمق مثل النباتال التي بال جذور هذه تحتر ملن الشلمس إذ ال تجلد م ً
يرويها فهي بال جذور عميقة ،وملن لهلم عملق فلي حيلاتهم الروحيلة يعطليهم اللروح القلدس التعزيلة .والمرتلدون ملن

المؤمنين يسلمون إخوتهم المؤمنين ،ربما من خوفهم وربما غيرة وحسد .وربما لنقص المحبة في تلك األيام .وربما
من كثرة الضيقال مع عدم وجود تعزية (لألشرار) ما عاد أحد يحتمل إخوته (يع.)9:6
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22
ْ
ْ
ْ
ْ
ينَ 21 .ولْ َك َثـ َـرْة ْ
اإل َث ـمْ َتَبـ عـرعد َم َحَّب ـ عة
ـاء َك َذَب ـ رة َكثيـ عـرو َن َوعيضـ ُّـلو َن َكثيـ ْـر َ
ـوم أََنبَيـ ع
اآليــات (مــتَ " -:)23-22:13وَيعقـ ع
لكـ ْـن َّالـ ْـذي يصـ ْبر ْإَلــى اَلمَن َتهــى َفهـ َذا ي َخعلــص23 .وي َكــرعز ْب ْب َشــارْة اَلمَل عكـ ْ
اَل َك ْثيـ ْـرين21 .و ْ
ـوت هـ ْـذ ْ ْفــي عكـ ْـل اَل َم َسـ عـكوَن ْة
َ
ع َ
َع َ
َ ع
ََ ع
َ
َ َ
عممْ .عث َّم َيأ َْتي اَل عمَن َت َهى" .
َش َه َادة لْ َج ْم ْ
يع األ َ

العالمة الخامسة والسادسة -:لقد بدأ عدو الخير خلق جو عام قا

من حروب وزالزل..الخ ليسلحب الملؤمن

من الحياة الداخلية العميقلة ثلم يصلوب إليله حربلاً شخصلية ملن إضلطهاد ألجلل المسليح ثلم نجلد هنلا الهجلوم عللى

اإليمان والعقيدة لتنحرف عيداً عن مسلار الملكلول .مثلل ظهلور أنبيلاء كذ لة كملا حلدث فعلالً علد صلعود المسليح
وحتى خراب أورشليم فقد ظهر مسحاء كذ ة كثيرين جمعوا حولهم أتباعاً كثيرين .وفي أيامنا األخيرة ظهرل مئال
البدع والفلسفال الملحدة المضللة التي تشكك في هللا ،بل وفلسفال تتستر تحت رداء الدين .وثمار هلذه الفلسلفال

ممللا
والبللدع اإلرتللداد والفتللور وتبــرد محبــة الكثيــرين .ولقللد تعللاظم الشللر قبللل خ لراب أورشللليم وزادل جاذبيللة الشللر ّ

أمللا الســابعة أن
أضللعف إحتمللال الكثيلرين عللن إحتمللالهم لسستشللهاد .إذاً فالعالمللة السادســة هللي اإلرتللداد والفتللور ّ
تصل الشهادة للجميع .وقبل خراب أورشليم كان التالميذ قد وصلوا فعالً إلى غالبية العالم المعروف.

23
ْ
ْ َّ ْ
ان اَلمَق َّـد ْ
الن ْب ُّي َق ْائمة ْفي اَلم َك ْ
يآل َّ
س
آية (متَ « " -:)23:13ف َم َتى َن َ
ال َعَن َها َدان ع
ظَرعت َم « ْر َج َس َة اَل َخَراب» التي َق َ
ع
َ
َ
ْئ".
لَْي َف َهمْ اَلَقار ع

فللي العبللارال السللا قة حللدثنا السلليد عللن نهايللة الهيكللل وخ لراب أورشللليم طريقللة خفيللة ،أمللا هنللا فيتحللدث عالنيللة.
والمسلليح هنللا يللدعوهم لق لراءة سللفر دانيللال ( .)11:13 +37:9ليتأرللدوا مللن توقللف الذبيحللة وبالتللالي مللن خ لراب

الهيكل.

رجسة الخراب= هناك عدة آراء خصوصها-:

.1

تشير للجيوش الرومانية الجبارة ومعها أصنامها التي أحاطت أورشليم لتخربها وهذا ما أشار إليه الرب نفسله

(للو )31:31فللي المكللان المقابللل فللي إنجيللل لوقللا .ونالحلظ أن الجلليش الرومللاني حاصللر أورشللليم فتلرة ثللم رأى
تيطس أن أورشليم هذه ال تستحق تعطيل الجيوش الرومانية كل هذه الفتلرة فقلرر أن يقلوم محاوللة أخيلرة وإذا

فشلللت ينسللحب .وفللي ذال ليلللة تسلللل ع ل

الجنللود الرومللان مللن علللى أس لوار أورشللليم ودخل لوا إلللى الهيكللل

المالصللق للسللور ووضللعوا النسللر الرومللاني علللى الهيكللل وكللان هللدفهم أن يفتح لوا األب لواب للجلليش لكللن تنبلله

اليهللود وقتلللوهم فإنسللحب تلليطس .وإسللتيقظ المسلليحيين صللباحاً ليجللدوا النسللر الرومللاني علللى الهيكللل ( وهللذا
نجاسللة فللى المكللان المقللدس أى الهيكللل ) فتللذكروا هللذه اايللة ونفللذوا مللا عللدها إذ هربلوا مللن أورشللليم فللو اًر إلللى
الجبال المحيطة أورشلليم وإللى لبنلان وإللى بللدة إسلمها بليال .أملا اليهلود فأقلاموا اإلحتفلاالل بهلروب الروملان.

ولكللن مللا حللدث أن تلليطس عللد مسلليرة سللاعال قليلللة تقابللل مللع نجللدة رومانيللة للأوامر مللن قيصللر أن يللدمر

أورشل للليم فعل للاد ثانيل للة لحصل للارها وكل للان حصل للا اًر شل للعاً وصل للل أن أرلل للت األمهل للال أطفل للالهن .ثل للم قتل للل تل لليطس
أما المسيحيين فنجلوا .وهكلذا حلال النبلوال ال يمكلن فهمهلا إالّ حلين يكلون لهلا فائلدة ،ويلأتي وقلت
1,3مليونّ ،
تنفيذها.
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تشير هذه الرجسة إلى ما سيحدث أيام ضد المسيح أو الوحش (اللدجال) ،والسليد أعطانلا عالملال كامللة علن

.3

هذا الدجال لنكتشفه .ويسميه السيد رجسة ألنه يلأتي ضلد هللا وي َّلدعي أنله هللا ،وينشلر رجاسلاته فلى كلل مكلان

وبسرعة  ،وهو سيدمر األرض الحروب والقتل .وسيقبله اليهود ويأخذونه إلى الموضع المقدس الذي يصلون

فيله .وهللا يطلللب مللن شلعبه أن يهللرب إلللى الجبللال أيضلاً فللي هللذه الملرة .ولكللن كمللا قلنللا فلالنبوة لللن نفهللم كيللف
ننفذها إالّ في حينه (رؤ )5 : 13وهنا يشير لموضع ُم َّعٌد في البرية حيث يعول هللا الهلاربين .ليفهم القارئ=
يا من تق أر إفهم وإهرب .وهذا ملا حلدث سلنة 71م وسليتكرر فلي نهايلة األيلام .علينلا أن نحفلظ ملا هلو مكتلوب
فى الكتاب المقدس فكله إرشادال ماذا نعمل وإلى أين نذهب فى تلك األيام  ،وسنفهم المعانى فى حينه .

.1

رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى-:

الرجوع الى (دا  ) 37 : 9نجد التعبير هكذا " وعلى جناح االرجاس مخرب " وفى االنجليزية تأتى هكذا
And for the overspreading of abominations he shall make it desolate

والمعني ان الخراب التام آل ال محالة إذا إنتشرل الرجاسال على مدى واسع ،فى أى جيل  .فكيف يسكت
هللا القدوس على هذا الكم من النجاسة  .وقوله "على جناح" فى العربية فهى تشير لسرعة اإلنتشار  .فكان عند

القدماء الطيور أجنحتها هى رمز للسرعة وقال هذا مالخى النبى عن سرعة إنتشار اإليمان المسيح "تشرق
شمس البر وفى أجنحتها الشفاء" (مل . )3 : :ومعني كل هذا أن عالمة واضحة للخراب ااتى هى انتشار

الرجاسال والخطية فى العالم  .وهذا ما نراه االن مثالً  .وهذا ما حدث قبل خراب أورشليم سنة  71م  .فلقد قام

ثوار يهود ضد الرومان وبدأوا يقتلونهم  .وإحتلوا الهيكل وجعلوه مرك از لهم وإرتكبوا فى الهيكل كل أعمال الفوضي

الس ْكر وقتلوا الكهنة .وبسبب هذا أحاطت الجيوش الرومانية قيادة تيطس أورشليم ودمرتها.
والزنا و ُ
* المسيحيين الذين كانوا فى أورشليم فهموا أن رجسة الخراب كانت هى النسر الرومانى على الهيكل  .ولكن
رجسة الخراب حقيقة كانت وجود هؤالء المجرمين فى الهيكل وما نشروه فيه من نجاسال  .خصوصا كما حدد

الرب فى (لو )31 : 31أن العالمة الواضحة أيضا للخراب هى الجيوش المحيطة أورشليم .والحظ كم العالمال
التى يعطيها هللا ألوالده لكى ينقذهم  .والحظ تدبير هللا فى إنسحاب تيطس وجيشه لمدة ساعال ليهرب

المسيحيين من المدينة .
ْ ْ 21
ْ
ْ ْ 22
ين ْفي اَلَي عه ْ
الس َط ْح َفالَ َيَن ْز َل
ودَّي ْة ْإَلى اَلجَب
الَ ،و َّال ْذي َعَلى َّ
اآليات (متَ " -:)12-22:13ف ْحيَنئ ٍذ لَي َهعرب َّالذ َ
لْي َأ عخ َذ ْمن بي ْت ْه َشيئا22 ،و َّال ْذي ْفي اَلحَق ْل َفالَ يرجع ْإَلى ورْائ ْه لْي َأ عخ َذ ْثيابه21 .وويل لَْلحباَلى واَلمر ْضع ْ
ات ْفي ْتَل َك
ََ َ
َ
َ
َ ََ
ََ َ
َ
َ َ ع َ َ َ ر َ َ َ عَ َ
َ
12
اء َوالَ ْفي َسَب ٍت"،
األََّيامْ! َو َصُّلوا لْ َك َي الَ َي عكو َن َهَرعب عك َم ْفي ْش َت ٍ
حوالي 5ساعال من إنسحا ه ،فلو حدث أي
عاد الجيش الروماني لحصار أورشليم عد ساعال يقدرها البع

تباطؤ من أي مسيحي في تنفيذ ما طلبه المسيح الهروب لكان قد قاسى آالم الحصار ثم هلك مع اليهود.

والمسيح طلب من المؤمنين في أورشليم أن يتركوها إلى الجبال فالرومان سيدمروها تماماً .والذي على السطح
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فال ينزل ليأخذ من بيته شيئا= فكانت درجال ُسَّل ْم البيول تعمل من الخارج على جوانب البيت .وال وقت لدخول
البيت ليأخذوا أمتعة تعوقهم .والذي في الحقل فال يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه= والثياب المقصود بها الرداء

ويل للحبالى= فهن لن يستطعن أن يسرعوا في الهرب .وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء وال في
الخارجي .و ر
سبت ففي الشتاء يكون الجو ارداً والنهار قصير .وفعالً كان هروبهم في الربيع .واليهود حددوا أقصى مسافة
مما
للسير يوم السبت ألفي خطوة أي نحو ميلين .والمعنى أن صلوا حتى ال تكون أمامكم عوائق تمنع هربكمّ .

سبق نرى أن السيد المسيح يرسم صورة واضحة لكل مؤمن تشير لضرورة هربه في أسرع وقت وبال إ طاء .وهذا
الكالم له مفهوم روحي ينطبق على األيام األخيرة التي نبه السيد في آية ( )13أن فيها ستبرد محبة الكثيرين.

فكيف ال تبرد محبة المؤمنين ،هنا نجد اإلجا ة

الذين في اليهودية= (المؤمنين في الكنيسة)،

يهربوا للجبال=(يطلبوا أن يعيشوا في السماويال)

الذي على السطح=(عالياً في الروح ،كامالً في قلبه)،

ال ينزل=(ال يشغف الممتلكال الزمنية)

الحبالى= (النفس المملوءة الخطايا)،

والمرضعات=(من يكونوا سبب عثرة لآلخرين)

الذي في الحقل= (يخدم لحساب المسيح)،

الشتاء= (البرودة الروحية)،

ال يرجع=(مثل إمرأة لوا ،وال يرتبك أمور الحياة)

السبت=(عاطل عن العمل الروحي)

12
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
اآلن َوَل َـن
ـيم َل َـم َي عك َـن م َثعل ع
ـه عمَنـ عذ َابت َـداء اَل َعـاَل ْم ْإَلـى َ
اآليات (مت " -:)11-12:13أل ََّن عه َي عكو عن حيَنئ ٍذ ض ر
يق َعظ ر
11
ْ
ْ
ْ
ام" .
َج ْل اَل عم َخ َت ْار َ
ص َج َسردَ .ولك َن أل َ
ام َل َم َي َخعل َ
ين عتَق َّصعر تَل َك األََّي ع
َي عكو َنَ .وَل َو َل َم عتَق َّصَر تَل َك األََّي ع

هذا يتفق مع (دا  +1:13يؤ .)3:3وفي حصلار أورشلليم ،كانلت المجاعلة قلد وصللت أن أرللت األمهلال أبنلائهن
وإنتشرل األوبئة من الجثث المتعفنة .هذا غير الصراعال الداخلية ضلد عضلهم .ولقلد ُقِت َلل نحلو 3مليلون يهلودي
ما بلين المجاعلة وبلين سليف تليطس وبيلع حلوالي مليلون كعبيلد .ولكـن ألجـل المختـارين تقصـر تلـك األيـام= لعلل
عل

اليهللود سللبب هللذه الضلليقال آمنلوا المسلليح ،وألجلهللم أنقللص هللا مللدة الحصللار الللذي كللان حلوالي 6أشللهر.

وقيل أن تيطس نسب نجاحه إلى معونة إلهية.

وفللي األيللام األخيلرة سيصللنع الللدجال سللمة ألتباعلله (رؤ )15:12وال يقللدر أحللد أن يشللتري أو يبيللع إالّ مللن للله هللذه

السمة .وسلتكون ضليقة عظيملة ،للذلك فسلتهرب الكنيسلة التلي رفضلت السلمة إللى البريلة .لـم يخلـص جسـد= رملا
هلك كثيرين أيام تيطس سيفه ،هكذا في األيام األخيرة سيثير الوحش إضطهاداً دموياً ضد الكنيسة .وهذا نراه فى
مواصفال الوحش ودمويته (رؤ . )17 ، 16 ، 7 ، 3 : 12وهللا سيقصر األيام= حتى ال ييأس أوالده.
الدجال هو إسم الشهرة ولكنه إسم خاطئ  ،واإلسم الدقيق هو ضد المسيح  .ANTI CHRISTأو الوحش.

13
ْ
ْ
ْ ْ ْ 11
ـه
ـات! َفـالَ عت َصـد عقوا .أل ََّن ع
ـيح عهَنـا! أ ََو :عهَن َ
َح رـد :عه َـوَذا اَل َمس ع
ـال َل عك َـم أ َ
اآليات (مـت " -:)11-11:13حيَنئ ٍـذ إ َن َق َ
طو َن آي ٍ ْ
ْ
ْ ُّ
ْ
ين أََيضاَ 13 .ها
اء َك َذَب رة َوعي َع ع
َم َك َن اَل عم َخ َت ْار َ
َ
يمة َو َع َجائ َبَ ،ح َّتى عيضلوا َل َو أ َ
اء َك َذَب رة َوأََنبَي ع
وم عم َس َح ع
َسَيعق ع
ات َعظ َ
َخبرعت عكمَ 12 .فْإن َقـاعلوا َل عكـم :هـا هـو ْفـي اَلب ْرَّي ْـة! َفـالَ َت َخرجـوا .هـا هـو ْفـي اَلم َخ ْ
ـادعْ! َفـالَ عت َص ْـد عقوا.
َ
عع
َ
َ عَ
َ َ عَ
أََنا َق َد َسَب َق عت َوأ َ َ َ َ
َ
ْ
يء َاب ْن ْ
اإل َن َس ْ
ان" .
11أل ََّن عه َك َما أ َّ
ق َي َخعر عج ْم َن اَل َم َش ْار ْق َوَي َظ َهعر ْإَلى اَل َم َغ ْار ْبَ ،
َن اَلَبَر َ
هك َذا َي عكو عن أََيضا َمج ع
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إنتشر األنبياء الكذ ة قبل خراب أورشليم سنة 71م .وسوف يوجدون كثرة في أيام ضلد المسليح .والمسليح يحلذرنا

حتللى ال ننخللدع بهللم ،فهللم سلليفعلون عجائللب بواسللطة ع لدو الخيللر ،لللذلك علينللا أن ال ننخللدع العجائللب ونجللري
وراءها ،فالشيطان قادر على عملل عجائلب (رؤ .)16-12:12هـا هـو فـي البريـة= يلدعو أتباعله لسجتملاع له،

ويلتف حوله كثيرونَّ .يدعي صورة التقوى .والبرية أي في العلن .ها هو في المخادع= يتسلل للقلب علن طريلق

نشلر أفكلاره الخبيثلة سل اًر .إذاً البريـة والمخـادع= أي ال تصللدقوه إن أتلى علنلاً أو سل اًر .ولكلن نفهلم أن البريلة تشللير

لحياة قفر من اإليمان  ،والخروج عن إيمان الكنيسة .أما المخادع فتعني العمل في الظلمة عيداً عن نور الحق.
والمسيح لن يأتي في مجيئه الثاني هكذا س اًر بل كالبرق= [ ]1هو نور [ ]3ال يحتاج إلى من يعلن عنه بل ُينظر
في لحظة في العالم كله [ ]2يأتي من السماء [ ]:يلأتي فجلأة [ ]6مجيئله الثلاني للن يكلون معله آيلال أو معجلزال
بل سيأتي في األعالي من السماء يشرق على كل المسكونة ليحملنا من أرجاء العالم ويرفعنا للسلماء ،وليلدين كلل

العالم.

12
ات َت َج َت ْم عع ُّ
ور" .
آية (مت " -:)12:13أل ََّن عه َحَي عث َما َت عك ْن اَل عج َّثةعَ ،ف عهَن َ
الن عس ع
ألنه حيثما تكن الجثة فهنات تجتمع النسور= هلي نبلوة علن خلراب أورشلليم السلريع حيلث أسلرع الجنلود الروملان

(وكان رمز الدولة الرومانية هو النسر) نحو فريستهم من اليهود ،فاليهود صلاروا فلي نظلر هللا جثلة وعلليهم أن ال

ينتظللروا مخلص لاً لهللم فقللد عيللنهم هللا للهللالك ،فصللاروا كجثللة فللي نظللر هللا وهللذه الجثللة سلليلتهمها نسللور الرومللان

سريعاً،

وهذا ما سيحدث في األيام األخيرة حيث يكون األشرار كجثة تشبع من لحومهلا الجلوارح (رؤ .)31-17:19وهلذا

مللا قيللل أيضلاً عللن جيللوش األشلرار التللي تحللارب شللعب هللا فللي األيللام األخيلرة (حللز .)31-17:29فللالوحش وكللل
تا عيه ما هم إال جثة في نظر هللا سبب شرورهم وبسبب قبلولهم لعملل الشليطان فليهم .والنسلور هنلا هلم المالئكلة

الذين سيأتون مع المسيح ليطرحوا األشرار فى الظلمة الخارجية (مت.)21:36

والحللظ قوللله ألنــه وس لبق قوللله أن المسلليح سلليأتي كللالبرق .إذاً المعنللى أن المسلليح سلليأتي ألنلله أعطللى كللل واحللد
فرصته ،فمن حريته إختار أن يكون جثة تعمل بها الشياطين ،يدينه المسيح وتهجم عليله النسلور .كلأن هللا يقلول

رفى هجوماً على كنيستي.

سَ ،واَلَقم عـر الَ عي َع ْطـي َض َـوَء ع َ ،و ُّ
يق ْتَل َك األََّيامْ عت َظلْ عم َّ
آية (متَ «11" -:)11:13ولَْل َوَق ْت َب َع َد ْض ْ
ط
ـوم َت َسـعق ع
الش َم ع
الن عج ع
َ
السماو ْ
السم ْ
ْ
ات َت َت َز َع َز عع" .
اءَ ،وعق َّو ع
ات َّ َ َ
م َن َّ َ
هللذه األمللور سللتتحقق بالشللك حرفيلاً قبللل مجلليء السلليد المسلليح األخيللر ،وإننللا نسللمع اليللوم عللن عل

اإلنفجللارال

الشمسية وإظالم أجزاء منها ( قع شمسية) وهذا سليتزايد فلي فتلرة اللدجال .ونحلن نعللم أن األرض وسلماء الكوارلب

التلي حولنللا سللتزول صللورتها الحاليللة لتظهللر الصللورة الجميللة التللى سللتكون لللألرض الجديللدة والسللماء الجديللدة التللي
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سلليكون رب المجللد شمسللها (رؤ + 6:33 +1:31رو  .)31: 8وروحيلاً فالشللمس تشللير للمسلليح ،والقمللر للكنيسللة
والنجللوم هللم جبللابرة الكنيسللة وقادتهللا .وفللي أيللام ضللد المسلليح حللين تبللرد محبللة الكثي لرين فللإن نللور اإليمللان ينطفللئ

وكثير من القادة والجبابرة يسقطون ويعملون لحسا ه ،وإذ يرتد كثيلرون علن اإليملان فلإن نلور القملر ينطفلئ .وكلل

خ للاطئ اان يقب للل أفك للار الع للالم ينطف للئ ن للور اإليم للان ف للي قلب لله .وف للي ه للذا التفس للير الروح للي يك للون معن للى تظلـــم

الشمس= المسيح لم يعد معروفاً فالهرطقال والخطايا شوهت المعرفة .والقمر اي كنائس كثيلرة ملا علادل منلارال
للناس  ،ببسلاطة الن القملر ال يضلئ ملن نفسله بلل ملن نلور الشلمس  ،فلان كانلت هلذه الكنلائس ملا علادل تعلرف

المسيح المعرفة الصحيحة فكيف تضئ لالخرين.
ْ ْ
ْ
ان ْفي َّ ْ
اآليات (متَ 12" -:)12-12:13و ْحيَن ْئ ٍذ َت َظ َهعر َعالَم عة َاب ْن ْ
اإل َن َس ْ
يع َقَب ْائ ْل
الس َماءَ .وحيَنئ ٍذ َتعن ع
وح َجم ع
َ
12
ْ
ْ
ْ
ان ْ
ْ
ْ
ْ
ضَ ،وعيَب ْصعرو َن َاب َن ْ
األََر ْ
اإل َن َس ْ
يرَ .فعيَرْس عل َمالَ ئ َك َت عه بعبوق َعظيمْ
آتيا َعَلى َس َحاب َّ
الس َماء بعق َّوٍة َو َم َج ٍد َكث ٍ
السماو ْ
َّ ْ
ْ
الري ْ ْ
ْ ْ
ات ْإَلى أَ َق َص ْائ َها" .
الص َوتَ ،فَي َج َم ععو َن عم َخ َت ْاريه م َن األََرَب ْع ْ َ
اح ،م َن أَ َق َصاء َّ َ َ
هذه عن األيام األخيرة فبعد ما سبق يأتي المسيح للدينونة وسط موكب مالئكي .والمالئكة تجمع القديسين

لمكانهم في السماء .وستظهر في السماء عالمته قبل مجيئه وهي عالمة الصليب .فيفرح المؤمنون الذين كانوا

يشتهون هذه اللحظة "رما قال القديس يوحنا "آمين تعال أيها الرب يسوع" أما غير المؤمنين فينوحون= حينئذ

تنوح جميع قبائل األرض= وأسماهم قبائل األرض إذ هم عاشوا يبحثون عن لذال األرض وهذا في مقابل
المؤمنين الذين عاشوا حياتهم على األرض وكأنهم في السماء (أف )5:3فهم اان سيكملون أفراحهم السماوية.

إما للقديسين الذين يأتون مع المسيح (عب +1:13أش )1:19وهذه األخيرة عن العذراء مريم.
والسحاب يشير ّ
إما يشير إلحتجاب مجده عن األشرار (أع .)11-9:1أي السحاب يحجب مجد المسيح عن األشرار كما
وّ
يحجب السحاب نور الشمس.

اآليات (متَ 11" -:)13-11:13ف ْمن َشجرْة ْ
الت ْ
َخَر َج َت أ ََوَار َق َها،
ين َت َعَّل عموا اَل َم َث َلَ :م َتى َص َار عغ َصعن َها َر َخصا َوأ َ
َ ََ
13
11
يب َعَلى األََب َو ْ
ق
يب.
َت َعَل عمو َن أ َّ
اب .اََل َح َّ
َن َّ
َ
الصَي َ
هك َذا أََن عت َم أََيضاَ ،م َتى َأرََي عت َم ه َذا عكَّل عه َف َ
اعَل عموا أََّن عه َق ْر ر
ف َق ْر ر
ْ
ْ
يل َح َّتى َي عكو َن ه َذا عكُّل عه" .
ول َل عك َم :الَ َي َمضي ه َذا اَلج ع
أَ عق ع
هذه األقوال يقولها المسيح يوم الثالثاء صباحاً .وقد توجه إلى الهيكل صباحاً مع تالميذه وفي الطريق أروا التينة
اليا سة والتي كانت عالمة على نهاية الدولة اليهودية ،وحينما رآها التالميذ تعجبوا .واان ومازالت هذه القصة

في أذهانهم تثير تساؤالتهم نجد المسيح يشير مرة أخرى إلى شجرة التين أنها البد وستعود لسخضرار قبل نهاية

العالم ،إشارة ألن اليهود سيعودون ويكونون ثانية مملكتهم إستعداداً لقبولهم ضد المسيح وسيكون قبولهم له خ ار اً
لهم ولدولتهم وألورشليم ثانية (إذًا هذه العالمال لخراب أورشليم تنطبق على خرابها ألول مرة سنة 71م على يد
تيطس وخرابها نهائياً في أيام نهاية العالم) .ولكن تجمع اليهود سيكون له هدف آخر ،أن هناك قية مؤمنة
ستدرك مع األحداث أن المسيح الذي رفضوه وصلبوه هو المسيا المنتظر فيؤمنوا ه ،وأن ضد المسيح هذا هو
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الشر نفسه مجسداً  ،فيرفضوه ويكون إيمان اليهود هو عالمة النهاية (رو .)35-36:11إالّ أننا أيضاً يمكن أن
نفسر قول المسيح هنا ،أنه كما تعرفون أن الصيف قريب إذا الحظتم أن أوراق شجرة التين تصبح خضراء ،فأنتم
سيمكنكم أن تميزوا النهاية من العالمال التي أعطيتها لكم .الصيف= الضيقة العظيمة (آية.)31

ال يمضي هذا الجيل= الجيل يقدر حوالي 61-:1سنة .وهذه ااية خاصة خراب أورشليم .ولقلد خربلت أورشلليم
فعالً عد المسيح حوالي 27سنة ،وربما يشير هذا إلى إنقضاء سلنوال قليللة علد تكلوين أورشلليم والدوللة اليهوديلة

فللي نهايللة األزمللان ليللأتي ضللد المسلليح إليهللا كعالمللة للنهايللة ،والجيللل الللذي رأى تكللوين إس لرائيل أو علودة إس لرائيل
للوجود سيرى نهايتها ،كما أن الجيل الذي أري المسيح رأي خراب أورشليم على يد تيطس.

12
13
ْ
ْ
َما ذلْ َك اَلَي َوعم َوْتَل َك
اآليات (مت " -:)12-13:13اَ َّ
ولَ « .وأ َّ
اء َواألََر ع
ض َت عزوالَ ْن َولك َّن َكالَمي الَ َي عز ع
لس َم ع
السماو ْ
ْ
اتْ ،إالَّ أَْبي َو َح َد ع " .
َّ
اع عة َفالَ َي َعَل عم ْب ْه َما أ َ
الس َ
َحردَ ،والَ َمالَ ئ َك عة َّ َ َ
المعنى أنه ال يصح أن نجهد أنفسنا في تحديد السنة أو الشهر الذي يأتي فيه المسيح ،فالمسيح ال يريد أن يعلنه

فالمسيح يعلن وينفذ ما يريده ااب  ،ولكن االرادة واحدة والمعرفة واحدة .فلنتضع وال نحاول أن نعلم ما أغلق

منا بدالً من تحديد األزمنة هو أن نسهر وتكون مستعدين (،:3
المسيح معرفته على اإلنسان .وما طلبه المسيح ّ
 )::وأن ال ننخدع أي ضاللة خارج الكنيسة.
12
11
ْ
ْ
يء َاب ْن ْ
اإل َن َس ْ
ـه َك َمـا َكـاعنوا
ـان .أل ََّن ع
ام عن ٍ
وح َكذل َك َي عكو عن أََيضا َمج ع
اآليات (متَ " -:)11-11:13وَك َما َكاَن َت أََّي ع
ـان يـأ عَكعلو َن وي َشــربو َن ويتزَّوجــو َن ويز ْوجــو َنْ ،إَلــى اَليـومْ َّالـ ْـذي د َخـ ْ ْ
َّ ْ
ْ
ُّ
ـك،
ـوح اَلعفَلـ َ
ـل فيــه عنـ ر
َعَ ع
َ َ َ ع َ َ ََ ع
ََ
ـل الطوَفـ ْ َ
َ َ
فـي األََّيــامْ التــي َقَبـ َ
ْ
ْ
11وَلم ي َعَلموا َح َّتى َجاء ُّ
ْ
يء َاب ْن ْ
اإل َن َس ْ
ان" .
ان َوأ َ
الطوَف ع
َخ َذ اَل َجم َ
يعَ ،كذل َك َي عكو عن أََيضا َمج ع
َ
َ َ َ ع

الطوفان أتى فهلك األشرار ونجا نوح وهكذا ستأتي أحداث النهاية فيهلك األشرار وينجو كل من يوجد في الكنيسة

(الفلك) ثابتاً مؤمناً .ونالحظ أن األرل والشرب والزواج ليسوا في حد ذاتهم شل اًر .ولكلن المقصلود أن ملن يسلتغرقه
العالم شهواته وينسى هللا والدينونة يهلك (في +19:2رو +18:15تي +13:1رو.)17:1:

ان ْفي اَلحَق ْل ،ي َؤ َخ عذ اَلو ْ
ان َت َط َحَن ْ
اآلخعرْ32 .ا َثَن َت ْ
اآليات (متْ 32" -:)32-32:13حيَن ْئ ٍذ َي عكو عن ا َثَن ْ
ان
احعد َوعي َتَر عت َ
َ
ع
َ
الرحى ،عت َؤ َخ عذ اَلو ْ
عخَرى" .
اح َد عة َوعت َتَر عت األ َ
َعَلى َّ َ
َ
والمقصود أن واحد يؤخذ للمجد ،وواحد للدينونة .قد يكون إثنان أصدقاء .ولكن أحدهما يحيا في قداسة ،في

السماويال ،وااخر يحيا في الشر تستغرقه هموم األرض وغناها ،فهو من قبائل األرض (آية )21وحينما تأتي
كل منهما لألبد .فهما أمام العالم سيان من ناحية المظهر ولكنهم في طبيعتهم الروحية
هذه الساعة يفترق ٌ
مختلفان .إذاً لنسهر ونهتم حياتنا الروحية فهي التي تحدد مصيرنا.

اآليات (متْ«31" -:)32-31:13ا َس َهعروا ْإذا أل ََّن عك َم الَ َت َعَلمو َن
ع
قَ ،ل َس ْهَر َوَل َم َي َد َع
ف َر ُّب اَلَبَي ْت ْفي أ ْ
يع َي َأ ْتي َّ
الس ْار ع
َي َه ْز ٍ
َل َو َعَر َ

31
ْ
ْ
ْ
اعَل عموا ه َذا :أََّنهع
اع ٍة َيأَتي َرُّب عك َمَ .و َ
في أََّية َس َ
ْْ
ْ ْ 33
ين،
َبَي َت عه عيَنَق عب .لذل َك عكوعنوا أََن عت َم أََيضا عم َس َتعد َ
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33
َمين اَلح ْك َّ ْ
ْ
ْ
ظُّنو َن َيأ َْتي َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
ام عه َسْيعد ع َعَلى َخ َد ْم ْه
اع ٍة الَ َت ع
أل ََّن عه في َس َ
انَ .ف َم َن عه َو اَل َعَبعد األ ع َ ع
يم الذي أَ َق َ
32
ْ ْ
الطعام ْفي ْح ْ
ْْ
َّ
ْ َّ ْ ْ
ول َل عك َمْ :إَّن عه
هك َذا! َ31اَل َح َّ
ين ْه؟ ع
اء َسْيعد ع َي ْجعد ع َي َف َع عل َ
طَ
ق أَ عق ع
وبى لذل َك اَل َعَبد الذي إ َذا َج َ
لعي َعطَي عه عم َ َ
ْ
ْ 31
ْ
ْ
لك َن ْإ َن َقال ذلْك اَلعبعد َّ ْ ْ
يع أَموالْ ْه32 .و ْ
ْ
ْ
ئ َي َض ْر عب
َ َ ََ
وم عهَ .فَيَب َتد ع
َ
يم عه َعَلى َجم ْ َ َ
الرد ُّي في َقَل ْبهَ :سْيدي عيَبط ع
ئ عقعد َ
عيق ع
ْ
ْ 32
ْ ْ
ْ
اع ٍة الَ َي َع ْرعف َها،
اء ع َوَيأ عَك عل َوَي َشَر عب َم َع ُّ
اَل َع ْب َ
الس َك َارىَ .يأَتي َسْيعد ذل َك اَل َعَبد في َي َو ٍم الَ َيَن َتظعرع َوْفي َس َ
يد عرَفَق َ
ْ 32
ْ
ْ
َسَن ْ
ان" .
ين .عهَن َ
َفعيَقط عع عه َوَي َج َع عل َنص َيب عه َم َع اَل عمَرائ َ
اء َو َص ْر عير األ َ
ات َي عكو عن اَلعب َك ع

الرب يدعونا أن نستعد لمجيئه كعبد ينتظر سيده .ويدعو رسله وخدامه أن يكونوا أمناء على ما تسلموه من

أما من
وزنال .ولنالحظ أن كل مالنا هو أمانة إستودعها هللا لنا وما نحن سوى وكالء والبد أن نكون أمناء .و ّ
ِ
سب غير أميناً
يحسب ما ع َندهُ ملكاً له وإنغمس في ملذاته بدعوى أن من حقه أن يستمتع ما عنده فمثل هذا ُي َح ْ
فيما ائتمنه هللا عليه .العبد الحكيم= هو من يستعد ألبديته .ال يدع بيته ينقب= رانت حيطان البيول تبنى من
الطين المجفف أي الطوب اللبن ،أي تبنى وتترك حتى تجف ،ولذلك كان من عادة اللصوص أن ينقبوا الحيطان
منا قبل أن نهتم بزيادة مواردنا المالية واإلهتمام صحتنا ومستقبلنا على هذه األرض أن نهتم
ويدخلوا .المطلوب ّ
مستقبلنا السماوي وننمو روحياً وتزداد ثمارنا الروحية ،وهذا ال يلغي ذاك ولكن األولوية لحياتنا األبدية .فيوم

مغادرة العالم يأتي فجأة= السارق.

السهر= اإلنتباه لخالص النفس التوبة .والجهاد طول العشرة مع هللا

لتنمو محبتنا هلل .فلنسأل أنفسنا كل لحظة  ...ماذا لو أتى المسيح اان  ..هل أنا مستعد  ..وهذا هو السهر .

هزيع= اليهود يقسمون الليل إلى أربع أقسام ،كل قسم=  2ساعال ويسمونه هزيع .ويبدأ الهزيع األول الساعة
مساء.
ً 5

خدمه= رل من أنا مسئول عنهم .بل كل إنسان قد يتعثر سبب تصرفاتي .وخدمه هنا عائدة على السيد ،فالبشر
رلهم هم خدام هللا ،وهللا يقيم من هؤالء الخدام وكيال لخدمة الباقين .ولذلك فى آية ( ):9قال عن هؤالء الخدام

أنهم رفقاء الوكيل .وكل منا له موهبة أعطاها له هللا ليخدم بها ااخرين ( 1ط )11 : :وبهذا تتكامل الكنيسة.
ْ ْ
َّ
ام
وهذه المواهب أو ما قال عنه السيد عد ذلك الوزنال هى لنخدم بها ااخرين قال عنها هنا = لعي َعطَي عه عم الط َع َ
ْفي ْح ْ
ين ْه  .وأما لو إستخدمنا هذه الوزنال للمتعة الشخصية ،ولم نفهم أننا مجرد وكالء عليها تسمى "مال ظلم"

الس َك َارى= ينهمك في ملذاته
اء ع َوَيأ عَك عل َوَي َشَر عب َم َع ُّ
(لو . )12 - 1 : 15وقال عنها هنا = َي َض ْر عب اَل َع ْب َ
يد عرَفَق َ
وشهواته.
يقيمه على جميع أمواله = التمتع أمجاد السماء.

فيقطعه = أي يهلكه أبدياً.

ظر! ما ْ
احرد ْمن َتالَ ْم ْ
ْ
يذ ْ « :ي ْ
ْ
ْ 2
هذ ْ اَل ْح َج َارعة!
ال َل عه َو ْ َ
يما عه َو َخ ْار رج م َن اَل َهَي َكلَ ،ق َ
ام َعل عم ،اَن عَ َ
َ ع
اآليات (مرَ "-:)21وف َ
1
ْْ
ْْ
ْ
ْ
ْ
ض».
يمةَ؟ الَ عي َتَر عت َح َجرر َعَلى َح َج ٍر الَ عيَنَق ع
َوهذ األََبنَيةع!» َفأ َ
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
ال َل عه«:أ ََتَنظععر هذ األََبنَي َة اَل َعظ َ
ْ
س َعَلى َجَب ْل َّ ْ
ْ 1
س َعَلى اَن ْفَرادٍ «3 :عق َل
وب َوعي َ
يما عه َو َجال ر
وحَّنا َوأََن َدَر عاو ع
الزَي عتون ،عت َجا َ اَل َهَي َك ْلَ ،سأََل عه عب َطعر ع
س َوَي َععق ع
َوف َ
3
ْ
ْ
ْ ْ
ظعروا! الَ عي ْضُّل عك َم
ول«:اَن ع
يع ه َذا؟» َفأ َ
َلَنا َم َتى َي عكو عن ه َذا؟ َو َما ه َي اَل َعالَ َم عة عَن َد َما َيت ُّم َجم ع
َج َاب عه َم َي عسو عع َو َاب َت َدأَ َيعق ع
1
2
ْ
يرين سيأ عَتو َن ْب ْ
ْْ
ينْ :إْني أََنا عه َو! َوعي ْضُّلو َن َك ْث ْ
وب
َخَب ْار عحعر ٍ
ينَ .فْإ َذا َس ْم َع عت َم ْب عحعرو ٍب َوبْأ َ
ير َ
اسمي َقائل َ
أَ
َحردَ .فْإ َّن َكث ْ َ َ َ
َ
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2
ْ
عمةٍَ ،و َم َمَل َك رة َعَلى َم َمَل َكةٍ،
عم رة َعَلى أ َّ
وم أ َّ
اعوا ،أل ََّن َها الَعبَّد أ َ
َفالَ َتَرَت ع
َن َت عكو َنَ ،ولك َن َلَي َ
س اَل عمَن َت َهى َب َععد .أل ََّن عه َتعق ع
1
اتْ .
وَت عكو عن َزالَ ْزل ْفي أ ْ
ظعروا ْإَلى عن عف ْ
وس عك َم .أل ََّن عه َم
هذ ْ عمَب َت َدأع األ ََو َجاعَْ .فاَن ع
ات َو َ
اض ْطَرَاب ر
اع ر
َماك َنَ ،وَت عكو عن َم َج َ
َ
ع
َ
امع ،وعتوَق عفو َن أَمام والَ ٍة ومعل ٍ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َجلْيَ ،ش َه َادة َل عه َمَ 22 .وَيَنَب ْغي
وت ،م َن أ َ
سَ ،وعت َجَلعدو َن في َم َج َ َ
َسعي َسل عموَن عك َم ْإَلى َم َجال َ
َ َ ع َع
22
اإل َن ْج ْ
َن عي َكَرَز أ ََّوال ْب ْ
وك َمَ ،فالَ َت َع َتعنوا ْم َن َقَب عل ْب َما َت َت َكَّل عمو َن َوالَ َت َه َت ُّموا،
يل ْفي َج ْم ْ
وك َم لْعي َسلْ عم ع
عممَْ .ف َم َتى َسا عق ع
أَ
يع األ َ
21
الس ْ
بل مهما أعع ْط ع ْ ْ
ْْ
ِ
سَ .و َسعي َسلْ عم األَ ع
اعة َف ْبذلْ َك َت َكَّل عموا .أل َ
َن َل َس عت َم أََن عت عم اَل عم َت َكلم َ
َ َ ََ َ َ
ين َب ْل الُّر ع
يت َم في تَل َك َّ َ
وح اَلعقعد ع
21
ْْ
ْ
يهم وي َقعتعلوَنهم .وَت عكوعنو َن مب َغ ْضين ْمن اَلج ْم ْ ْ
َج ْل
أَ
يع م َن أ َ
َ َ َ
عَ
وم األ ََوالَعد َعَلى َوالد ْ َ َ َ
َ
َخا ع ْإَلى اَل َم َوتَ ،واأل ع
عَ
َب َوَل َد ع َ ،وَيعق ع
23
ْ َّ ْ
ْ
ْ َّ ْ
ْ
يآل
صَ .ف َم َتى َن َ
اسميَ .ولك َّن الذي َي َص ْبعر ْإَلى اَل عمَن َت َهى َفه َذا َي َخعل ع
َ
ال َعَن َها َدان ع
ظَرعت َم « ْر َج َس َة اَل َخَراب» التي َق َ
23
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ودَّية ْإَلى اَل ْجَب ْ
ين في اَلَي عه ْ
َّ
الَ ،و َّالذي َعَلى
الن ْب ُّيَ ،قائ َمة َحَي ع الَ َيَنَبغي  .لَي َف َهمْ اَلَقار ع
ْئ  َفحيَنئ ٍذ لَي َهعر ْب َّالذ َ
الس َط ْح َفالَ َيَن ْز َل ْإَلى اَلَبَي ْت َوالَ َي َد عخ َل لَْي َأ عخ َذ ْم َن َبَي ْت ْه َشَيئاَ 22 ،و َّال ْذي ْفي اَل َحَق ْل َفالَ َيَرْج َع ْإَلى اَل َوَر ْاء لَْي َأ عخ َذ
َّ
َثوبه21 .وويل لَْلحباَلى واَلمر ْضع ْ
اء21 .أل ََّن عه َي عكو عن ْفي
ات ْفي ْتَل َك األََّيامْ! َ 22و َصُّلوا لْ َك َي الَ َي عكو َن َهَرعب عك َم ْفي ْش َت ٍ
َ َ ع َ ََ ر ََ
َ عَ َ
12
ْ ْ َّ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
الر ُّب
اآلنَ ،وَل َن َي عكو َنَ .وَل َو َل َم عيَق ْص ْر َّ
هللا ْإَلى َ
تَل َك األََّيامْ ض ر
يق َل َم َي عك َن م َثعل عه عمَن عذ َابت َداء اَل َخل َيقة التي َخَلَق َها ع
ْ
ْ
ْ
صَر األََّي ْ ْ ْ 12
َحرد :عه َوَذا
اخ َت َارعه َمَ ،ق َّ
ين َ
ين َّالذ َ
َج ْل اَل عم َخ َت ْار َ
ص َج َسردَ .ولك َن أل َ
ال َل عك َم أ َ
امَ ،ل َم َي َخعل َ
ام .حيَنئ ٍذ إ َن َق َ
َ
تَل َك األََّي َ
11
ْ
ْ
ْ
ات َو َع َج ْائ َب،
آي ٍ
اء َك َذَبةرَ ،وعي َع ع
يح عهَنا! أ ََو :عه َوَذا عهَن َ
اَل َمس ع
طو َن َ
اء َك َذَب رة َوأََنبَي ع
وم عم َس َح ع
ات! َفالَ عت َصد عقوا .أل ََّن عه َسَيعق ع
13
11
ْ
ْ ُّ
َما ْفي ْتَل َك
ين أََيضاَ .فاَنظععروا أََن عت َمَ .ها أََنا َق َد َسَب َق عت َوأ َ
َخَبَرعت عك َم ْب عك ْل َش َي ٍءَ « .وأ َّ
َم َك َن اَل عم َخ َت ْار َ
ل َك َي عيضلوا َل َو أ َ
13
ْ
السم ْ
األََّيامْ بع َد ذلْك ْ
ْ
يقَ ،ف َّ
الض ْ
ات َّال ْتي ْفي
اء َت َت َسا َق ع
طَ ،واَلعق َّو ع
َ
ََ
الش َم ع
س عت َظل عمَ ،واَلَق َمعر الَ عي َعطي َض َوَء ع َ ،وعن عج ع
وم َّ َ
11
12
ان ْ
السماو ْ
ات َت َت َز َع َز ععَ .و ْحيَن ْئ ٍذ عيَب ْصعرو َن َاب َن ْ
اإل َن َس ْ
اب ْبعق َّوٍة َك ْث َيرٍة َو َم َجدٍَ ،فعيَرْس عل ْحيَن ْئ ٍذ َمالَ ْئ َك َت عه
آتيا ْفي َس َح ٍ
َّ َ َ
اءَ 12 .ف ْمن َشجرْة ْ
السم ْ
ْ
ْ
الري ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
الت ْ
ين َت َعَّل عموا اَل َم َث َل:
َوَي َج َم عع عم َخ َت ْاريه م َن األََرَب ْع ْ َ
َ ََ
اح ،م َن أَ َق َصاء األََرض إَلى أَ َق َصاء َّ َ
11
هذ ْ
هك َذا أََن عتم أَيضا ،م َتى أَري عتم ْ
يب.
َخَر َج َت أ ََوَراقاَ ،ت َعَل عمو َن أ َّ
َن َّ
َم َتى َص َار عغ َصعن َها َر َخصا َوأ َ
َ
الصَي َ
َ َ
ف َق ْر ر
َ ََ َ
ْ
ْ
يب َعَلى األََب َو ْ
ْ
يل َح َّتى َي عكو َن ه َذا عكُّل عه.
اب12 .اََل َح َّ
األ َ
اء َصائَرةَ ،ف َ
اعَل عموا أََّن عه َق ْر ر
ول َل عك َم :الَ َي َمضي ه َذا اَلج ع
ق أَ عق ع
َشَي َ
11
12
ْ
ْ
َما ذلْ َك اَلَي َوعم َوْتَل َك َّ
اَ َّ
ولَ « .وأ َّ
َحردَ ،والَ
اء َواألََر ع
اع عة َفالَ َي َعَل عم ْب ْه َما أ َ
الس َ
ض َت عزوالَ ْنَ ،ولك َّن َكالَمي الَ َي عز ع
لس َم ع
11
اَلمالَ ْئ َك عة َّال ْذين ْفي َّ ْ
ظعروا! ْا َس َهعروا َو َصُّلوا ،أل ََّن عك َم الَ َت َعَل عمو َن َم َتى َي عكو عن اَل َوَق عت.
اآلب .اعَن ع
َ
الس َماءَ ،والَ َ
االب عنْ ،إالَّ ع
َ
13
ْ
ْ ْ
َن َي َس َهَر.
السَل َ
َع َ
يد ع ُّ
َكأََّن َما ْإَن َس ر
اب أ َ
طى َع ْب َ
طَ
ان عم َسافرر َتَر َت َبَي َت عهَ ،وأ َ
انَ ،ولْ عكل َواح ٍد َع َمَل عهَ ،وأ ََو َصى اَلَب َّو َ
ْ13
ْ
ْ
ْ
اللي ْل ،أَم ْصياح ال ْد ْ
ْ
ن
َّ
يك ،أ ََم َصَباحا.
َم َساء ،أ ََم ن َص َ
َ َ َ
ف ََّ
ا َس َهعروا إذا ،ألَن عك َم الَ َت َعَل عمو َ َم َتى َيأَتي َر ُّب اَلَبَيت ،أ َ
11
ْ
ْ
ْ ْ
ْ 12
اس َهعروا»" .
لَئالَّ َيأَت َي َب َغ َتة َفَي ْج َد عك َم نَياما! َو َما أَ عقوعل عه َل عك َم أَ عقوعل عه لَل َجميعَْ :
ْ
س َعَلى َجَب ْل َّ ْ
ْ 1
وحَّنا
وب َوعي َ
يما عه َو َجال ر
الزَي عتون ،عت َجا َ اَل َهَي َك ْلَ ،سأََل عه عب َطعر ع
س َوَي َععق ع
آية (مرَ " -:)1 :21وف َ
س َعَلى اَن ْفَرادٍ" :
َوأََن َدَر عاو ع
على إنفراد= العالمال واألسرار ال تكشف للجميع بل لخاصته األحباء على إنفراد .وهو يريد أن يطمئن تالميذه،

أنها أيام صعبة لكنهم في يده محفوظين ،يكشف لهم أنه عالم كل شئ ،وهذا يعطينا إطمئنان فال شئ خارج عن
معرفته وال عن سلطانه ،وه و وحده القادر أن يحفظنا فنحن في يده يحملنا خالل هذه ااالم .وبالنسبة لموضوع
الهيكل فهو كان كل شئ في قلوب اليهود وأي مساس ه يعتبرونه عالمة غضب هللا عليهم ،لذلك حينما طلب
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منهم تيطس أن يسلموا المدينة ظنوا أن هللا يخلصهم كما كان يفعل في القديم ،فرفضوا تسليمها لتيطس إلى أن

سقطت المدينة  .وكان تيطس يقدر الجمال وأراد اإلحتفاظ الهيكل كقطعة فنية ولكن جنوده الذين أرهقهم
الحصار أشعلوا فيه النار إنتقاماً من اليهود ولكن كان هذا تنفيذاً لنبوة السيد المسيح مخالفين أوامر تيطس .وهذا
نصر سنة 685ق.م .وأعاد بناءه زربابل ويشوع عد
الهيكل ليس هو هيكل سليمان ،فهيكل سليمان حطمه نبوخذ ًّ

العودة من السبي سنة 625ق.م .وكان أضخم من هيكل سليمان ولكن هيكل سليمان كان أفخم .وقد بدأ

هيرودس ترميم الهيكل سنة 31ق.م .وإستمر هذا الترميم :5سنة (يو )31:3بل يقول التاريخ أن أعمال الترميم

إستمرل حتى سنة52م .وموقع الهيكل اان الحرم الشريف أو قبة الصخرة في القدس الشرقية كما يقول اليهود.

طهر
وكان سؤال التالميذ أو لفت نظر السيد للهيكل وعظمته ،هي محاولة منهم لكي يتأردوا أن السيد حين َّ

الهيكل كان قصده أن يكون مركز ملكه األرضي من خالله يملك على كل العالم ،ولكن إجا ة المسيح جاءل
لتخيب أمالهم األرضية ولكي تفتح أمام أذهانهم أن الهيكل األرضي البد أن يخرب حتى يقوم الهيكل السمائي.
بل أن العالم كله سينتهي ليبدأ اإلنسان يحيا الحياة األبدية .كان هدف المسيح رفع أنظارهم من النظرة المادية

لألفكار الروحية وأننا غرباء على هذه األرض .المسيح أراد أن يسحب قلوبهم للهيكل السماوي [ ]1المسيح
يؤسس هيكله اان الذي هو الكنيسة [ ]3كل منا هو هيكل للروح القدس ونحن حجارة حية في هذا الهيكل

(1رو 1 + 15:2ط ]2[ )6:3ما نحصل عليه هنا هو عربون حياتنا السماوية في األبدية ]:[ .حتى يقيم المسيح

فينا هيكله السماوي ينبغي أن يهدم هيكل جسدنا العتيق ]6[ .حتى تقوم الكنيسة كان ينبغي أن ينتهي دور

العبادة اليهودية بهدم هيكلها فطالما أتى المرموز إليه طل الرمز ]5[ .هذا ما يحدث في المعمودية حيث يحطم

الروح القدس إنساننا القديم لكي ال يكون له أثر في حياتنا ،فإن سلكنا بروح هللا يقوم في داخلنا إنسان جديد

روحي على شكل جسد المسيح ،وإن عادل قلوبنا تطلب الشر الذي في العالم نكون كإمرأة لوا ونفقد بهاء
ملكول الرب فينا .لذلك علينا أن نحيا كأموال أمام الخطية (رو +11:5كو.)6:2

وفيما هو جالس على جبل الزيتون= الزيتون يشير للزيت وهذا يشير للروح القدس الذي سيؤسس الهيكل الجديد
الذى هو الكنيسة جسد المسيح.
2
ْ
يرين سيأ عَتو َن ْب ْ
ْْ
ينْ :إْني أََنا عه َو! َوعي ْضُّلو َن َك ْث ْ
ين".
ير َ
اسمي َقائل َ
آية (مرَ "-:)2 :21فْإ َّن َكث ْ َ َ َ
َ
قلال يوسليفوس الملؤرخ اليهللودي أن ملزورين كثيلرين وسلحرة جللذبوا إلليهم كثيلرين إللى البريللة يخلدعونهم ،فملنهم مللن

ُج َّن ومنهم من عاقبه فيلكس الوالي .من بيلنهم ذللك المصلري اللذي ذكلره األميلر (أع .)28:31هلذا المصلري وعلد
ااالف أنه يهدم أسوار أورشليم كلمة .وهذا ما يحدث اان ونحن نقترب من المجيء الثاني.
1
ْ
س
َخَب ْار عحعر ٍ
اآليات (مرَ " -:)2 - 1 :21فْإ َذا َس ْم َع عت َم ْب عحعر ٍ
وب َوبْأ َ
اعوا ،أل ََّن َها الَعبَّد أ َ
وب َفالَ َتَرَت ع
َن َت عكو َنَ ،ولك َن َلَي َ
2
عم ـةٍ ،وممَل َك ـ رة عَلــى ممَل َك ـةٍ ،وَت عكــو عن َزالَ ْزل ْفــي أ ْ
ـات
ـوم أ َّ
اعـ ر
اَل عمَن َت َهــى َب َعـ عـد .أل ََّنـ ع
َمــاك َنَ ،وَت عكــو عن َم َج َ
َ
ع
َ ََ
عم ـ رة َعَلــى أ َّ َ َ َ
ـه َتعقـ ع
َ
اتْ .
هذ ْ عمَب َت َدأع األ ََو َجاعْ" .
َو َ
اض ْطَرَاب ر
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حللدث هللذا فع لالً قبللل خ لراب أورشللليم سللنة 71م .فقللد إلتهبللت المملكللة الرومانيللة بنللار الحللروب فللي الفت لرة مللا بللين
صللعود المسلليح وخ لراب الهيكللل .منهللا الحللرب التللي إشللتعلت فللي اإلسللكندرية سللنة 28م بللين المص لريين واليهللود

المقيمللين فيهللا ،والحلرب التللي نشللبت فللي سلللوكية ومللال فيهللا 61111يهللودي ،كمللا حللدث هيللاج شللديد بللين اليهللود
وبللين السللامريين .وحللدثت مجاعللال كللالتي تنبللأ عنهللا أغللابوس (أع )38:11وحللدثت سللنة :9م .وتفشللى وبللاء فللي

روما مال سببه  21111سنة 56م .وحدثت زالزل في كريت سنة :5م وفي روما سنة 61م وفلي أورشلليم سلنة
57م .وهكذا فكثير من هذه األحلداث سلتتكرر قبلل مجليء المسليح الثلاني وبصلورة أصلعب ،حتلى يلهلي الشليطان

إما اللهو أو الخوف والقلق .بل أن كل من يحلاول أن يقتلرب
أوالد هللا عن حياتهم الداخلية إهتماماتهم الزمنيةّ ،
إما ملذال العالم أو المشارل فيضطرب .والسيد يطالبنلا الصلبر "اللذي يصلبر إللى المنتهلى
من هللا يلهيه إبليس ّ

فهذا يخلص" (آية )12ويطالبنا أن ال نهتم وال نخاف (لو )9:31فهو سيعطينا ما نحتاجه (آية )11ويطالبنا أن

نسللهر (آيللة )26وقوللله يصللبر إلللى المنتهللى ،أي ألقصللى حللد أي إحتمللال كامللل .عموم لاً هللا يسللمح للااالم لعلهللا
تخيف الناس فيتوبوا عن شرورهم.

وس عكم .أل ََّنهـم سيسـلْموَن عكم ْإَلـى مجـالْس ،وعتجَل عـدو َن ْفـي مج ْ
آية (مرَ 1" -:)1 :21فاَن ع ْ
ـام َعَ ،وعتوَق عفـو َن
ََ َ َ َ
ََ
ع َ َعَ ع َ
ظعروا إَلى عن عف ْ َ
أَمام والَ ٍة ومعل ٍ ْ
َجلْيَ ،ش َه َادة َل عه َم" .
وت ،م َن أ َ
َ َ ع َع
منللا
فــأنظروا إلــى نفوســكم= أي مهمللا إشللتدل الضليقة ،وحتللى لللو كللان مصللدرها الملللوك واللوالة ،أو مللن المقلربين ّ
رللاألوالد واأل للاء ،أو مللن الحللروب وال لزالزل والمجاعللال أو اإلضللطهاد ..فللإن سللر القللوة أو الضللعف يتوقللف علللى

أعماق النفس الداخلية .فعلينا أن نعلم أن السالم الداخلي ال يتوقف على الظروف الخارجية ،بل هلو عطيلة إلهيلة

تمأل القلب (مز .)2-1:37فإذا حدث ورأينا في داخل نفوسنا أي إضطراب فالسبب ليس الظروف الخارجيلة ،بلل
أن هللا ال يملك على القلب ،فلو كان لنا صيرة داخلية لرأينا أن عين الرب علينا يحيطنا برعايتله وعنايتله ومحبتله

أما لو إنغلقت البصيرة الداخلية لن نلرى سلوى الضليقال الروحيلة فنرتعلب ( ارجلع موضلوع إليشلع
فكيف نضطربّ ،
وجحللزي 3مللل .)17-15:5والبصلليرة الروحيللة تنفللتح إذا إمللتأل اإلنسللان مللن الللروح القللدس الللذي يللدرب الح لواس
(عب )1::6والروح القدس أيضاً هو الذي يعطينا ما نتكلم ه.
23
ْ
ْ َّ ْ
يـآل َّ
ـيَ ،ق ْائ َمـة َحَيـ ع الَ َيَنَب ْغـي.
آية (مـرَ " -:)23 :21ف َم َتـى َن َ
الن ْب ُّ
ـال َعَن َهـا َدان ع
ظ َـرعت َم « ْر َج َسـ َة اَل َخ َـراب» التـي َق َ
ْ
ْ ْ
ودَّي ْة ْإَلى اَل ْجَب ْ
ين ْفي اَلَي عه ْ
ال"،
لَْي َف َهمْ اَلَقار ع
ْئ َف ْحيَنئ ٍذ لَي َهعر ْب َّالذ َ

ليفهم القارئ= هي عبارة قصيرة من كاتب اإلنجيل لتكون عالمة للهروب.

11
ْ ْ
ْ ُّ
ْ
َم َك َـن
آي ٍ
اء َك َذَبةرَ ،وعي َع ع
طو َن َ
ات َو َع َجائ َب ،ل َك َي عيضلوا َل َـو أ َ
اء َك َذَب رة َوأََنبَي ع
وم عم َس َح ع
آية (مر " -:)11 :21أل ََّن عه َسَيعق ع
ين أََيضا" .
اَل عم َخ َت ْار َ
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لو أمكـن المختـارين أيضـا= قولله للو أمكلن معنلاه أن علدو الخيلر سليحاول ملع القديسلين ويحلاول خلداعهم ،وربملا
يشكوا ولكن إلى حين ،فاهلل لن يترك مختاريه ومعنى لو أمكن أن عدو الخير لن يمكنه أن يخدعهم.

السـم ْ
الساع عة َفالَ يعَلم ْب ْهما أَحرد ،والَ اَلمالَ ْئ َكـ عة َّال ْـذ ْ
آية (مر«11" -:)11 :21وأ َّ ْ
اءَ ،والَ
َ
َما ذل َك اَلَي َوعم َوْتَل َك َّ َ
َ
ين فـي َّ َ
ََ ع َ َ َ َ
اآلب" .
َ
االب عنْ ،إالَّ ع
وال اإلبن= هذه كملن يسلأل أب إعتلراف علن خطايلا إنسلان فسليقول ال أعلرف .أو حلين تسلأل ملدرس علن إمتحلان
وضعه .إذاً هو ال يعرفه معرفة من يبيح األمر .وقطعاً هو يعلرف فكلل ملا للآلب هلو لسبلن (يلو )11:17واإلبلن

هللو حكمللة ااب (1رللو )3::1وااب رأى أنلله للليس فللي صللالحنا أن يخبرنللا بهللذا الميعللاد فمللن يعللرف سللوف يحيللا
حياة اإلستهتار وينسى حياة السهر والجهاد .والقديس يوحنا ذهبي الفم يفسرها أن المسيح يملنعهم ملن سلؤاله هلذا

السؤال [هذه مثل قول الرب ما أعرفكن (مت )21 : 13فهو يعرفهم قطعاً ولكلن علدم المعرفلة تشلير لعلدم الثبلال
فى المسيح  ،وبالتالى تعني لن تدخلوا معي . ]..وذلك أيضا كملا قيلل فلى المزملور األول علن األبلرار "ألن اللرب

يعــرف طريللق األب لرار أمللا طريللق األش لرار فتهلللك" (مللز ، )5 : 1والمعنللى فللى هللذه اايللة أنلله يفللرح طريللق األب لرار

ويبللارك لهللم ط لريقهم .ولكللن نفهللم القللول أيض لاً علللى أن ااب يريللد .ومللا يريللده ااب ينفللذه اإلب لن والللروح القللدس.
فااب مثالً يريد أن الجميع يخلصون  .فاإلبن نفذ الفداء ،والروح القلدس يقلود الكنيسلة ويقلود كلل نفلس للخلالص.
هللذا إتفللاق داخللل المشللورة الثالوثيللة .ومعنللى أن ااب يعللرف واإلبللن ال يعللرف .أن ااب ال يريللد اإلعللالن ،فللاإلبن

ينفذ ما يريده ااب ولن يعلن .وهذا قاله المسيح طريقة أخرى .أن ما يسمعه عند ااب يقوله (يو .)35:8وبنفس
المفهوم يقال هذا عن الروح القدس (يو.)12:15
وبتفصيل أكثر

"وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن إال اآلب" (مر: 12
" .)23وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد وال مالئكة السماوات إال أبي وحد " (مت.)25 : 3:

فهل حقا ال يعرف المسيح إبن هللا اليوم والساعة؟!

إلجابة هذا السؤال يجب أن نفهم اآلتى.

معان فى الكتاب المقدس -:
 )2كلمة يعرف لها عدة ٍ
" لم أعرفكم قط" (مت )32 : 7مع أنه يعرف أنهم أشرار .إذاً ال يعرف هنا تعنى عدم موافقته ورضاه
عن طريقهم وأفعالهم.
" ألن الرب يعلم (يعرف  -سبعينية) طريق األبرار ،أما طريق األشرار فتهلك" (مز .)5 : 1وقوله هنا
يعلم أو يعرف تعنى موافقته ورضاه عنهم.
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 وأيضللا كلمللة المعرفللة تشللير لستحللاد .فكلمــة يعــرف تعنــى فــى لغــة الكتــاب المقــدس "الوحــدة أو اإلتحــاد"
الذى ينتج عنه فعل أو حياة .وهناك  2مستويال لهذه المعرفة -:
 )2على مستوى جسدى  -:آدم يعرف حواء

 ...فتلد قايين .فحين يقول "عرف آدم حواء إمرأته" (تك )1::

فهذا يعنى أنهما صا ار جسداً واحداً ،أى إتحد بها جسدياً .وهذه المعرفة أو هذا اإلتحاد يكون له ثمر .فلقد أنجبت
قايين ،لذلك يقول "وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدل قايين".

 )1على مستوى الهوتى  -:ااب يعرف اإلبن أى هما واحد .وحين يريد ااب أن يعمل إنسان حى (تك: 1
 )35يخلقه اإلبن (تك .)7 : 3وهكذا قيل "ليس أحد يعرف اإلبن إال اآلب وال أحد يعرف اآلب إال اإلبن"

فى" (يو .)11:1:
(مت )37 : 11ألنهما فى وحدة = الهول واحد .وهذه تساوى تماماً "أنا فى ااب وااب َّ
وتساوى "أنا وااب واحد" (يو  . )21:11وهى وحدة بين ااب واإلبن ينتج عنها خلقة أحياء .ااب يريد ،واإلبن
قوة هللا وحكمته (1رو )3: : 1ينفذ إرادة ااب فيخلق اإلنسان.

 )2عالقة اإلتحاد بين المسيح وكنيسته  -:اإلبن يعرف اإلنسان أى يتحد ه ،فيحيا اإلنسان أبديا .ويقول السيد
المسيح فى صالته الشفاعية "وهذ هى الحياة األبدية أن يعرفوت أنت اإلله الحقيقى وحدت ويسوع المسيح

الذى أرسلته" (يو  ،)2:17فهذا يعنى أن المسيح يعطينا أن نتحد ه .فالمعرفة تعنى إتحاد ينتج عنه حياة،
فالمسيح يوحدنا فيه لنكون أحياء فهو الحياة األبدية .واإلتحاد ه أشار إليه المسيح فى صالته الشفاعية (يو

 .)35-31:17ونفهم هذا من قول بولس الرسول "وأوجد فيه ...ألعرفه( "....فى  )11-8:2فالثبال فيه
واإلتحاد ه يعنى معرفته .وصرنا نعرف ااب من خالل إتحادنا المسيح.
ْ
الر ِ
اصِتي َت َع ْرعف ْنيَ ،ك َما أ َّ
ااب"
* "أ َّما أ ََنا َفِإِّني َّ
اصِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
اعي َّ
َع ْر ع
َع ْر ع
ااب َي َع ْرعفني َوأ ََنا أ َ
الصالِ ُحَ ،وأ َ
ف َ
َن َ
ْ
ااب" .ووحدة بين
َع ْر ع
ااب َي َع ْرعفني َوأ ََنا أ َ
ف َ
(يو .)16 ، 1: : 11وهنا نرى وحدة الهوتية بين ااب واإلبن " َ
اصِتي َت َع ْرعف ْني".
اصِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
َع ْر ع
اإلبن وبيننا الجسد " َوأ َ
* وإذا فهمنا أن المعرفة تعنى الوحدة ،إذاً حين يقول المسيح لألشرار فى اليوم األخير ال أعرفكم يكون المقصود
أنهم فى حياتهم على األرض لم يكونوا فى وحدة مع المسيح ،بل كانوا يعملون لحساب أنفسهم .واان هو ال يريد
أن يتحد بهم .وهذا معناه المول األبدى فالمسيح هو الحياة األبدية.
نفهم إذا أن كلمة يعرف تعنى وحدة ينتج عنها فعل
والعكس فكلمة ال يعرف ينتج عنها ال فعل

فإن قيل آدم لم يعرف حواء فلن يكون هناك قايين

 )1اآلب واإلبن فى وحدة

تم التعبير عن هذه الوحدة بين ااب واإلبن عدة طرق في الكتاب المقدس .رأينا أن الوحدة تم التعبير عنها
كلمة المعرفة ،ويتم التعبير عنها أيضا كلمة الحب .إذا المحبة والمعرفة كالهما تعبير عن الوحدة.
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ْ ْ
ْ
يع َما عه َو َي َع َمعل عه (يو + )31 : 6لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى
أل َّ
االب َن َوعي ْريه َجم َ
اآلب عيح ُّب َ
َن َ
اآلب هكذا أفعل (يو.)21 : 1:
هللا محبة والوحدة بين ااب واإلبن تم التعبير عنها أن ااب يحب اإلبن ،واإلبن يحب ااب .هذا التعبير ناشئ

من طبيعة هللا ،فاهلل محبة .ااب ينبع محبة تنسكب في اإلبن ،واإلبن ينبع محبة تنسكب فى ااب .وهذا يعنى

أن ااب في اإلبن واإلبن في ااب .واآليات التالية تشير لهذ الوحدة بين اآلب واإلبن -:

" .1ااب يحب اإلبن" (يو .)31 :6و"اإلبن يحب ااب" (يو . )21 : 1:هنا تعبير عن الوحدة بين ااب
واإلبن بلغة المحبة التى هى طبيعة هللا .فااب فى اإلبن واإلبن فى ااب المحبة.

" .3ال أحد يعرف ااب اال اإلبن وال أحد يعرف اإلبن اال ااب" (مت .)37 :11
.2
.:
.6
.5

فى" (يو" .)11 :1:من رآني فقد رأى ااب" (يو.)9 :1:
"أنا في ااب وااب َّ
"أنا وااب واحد" (يو" .)21 :11رل ما لآلب هو لى" (يو.)16 : 15
"وُك ُّل ما ُهو لِي َفهو َل َك ،وما ُهو َل َك َفهو لِي ،وأ ََنا مم َّجٌد ِف ِ
يه ْم" (يو.)11 : 17
َُ
ََ َ
َُ
َ َ َ
َ َُ
"والكلمة كان عند هللا ،وكان الكلمة هللا" (يو.)1 : 1

" .7اإلبن الوحيد الذى هو فى حضن ااب هو خبَّر" (يو.)18 : 1
" .8لكى يكرم الجميع اإلبن كما يكرمون ااب" (يو.)32 : 6

واضح مما سبق المساواة الكاملة بين ااب واإلبن وأنهما واحد .وقد فهم اليهود الذين يسمعون كلمال الرب
يسوع أنه يعادل نفسه اهلل فأرادوا أن يرجموه (يو .)21 : 11 + 18 : 6وكون أن كل ما لآلب هو لسبن

فهذا يعنى أن معرفة ااب هى نفسها معرفة اإلبن .والرب يسوع أعطانا عالمال اليوم والساعة (مت.)3:

فهل من يعرف العالمال ال يعرف اليوم والساعة.
إذا اآلب واإلبن هما واحد وكل ما لآلب هو لإلبن
إذا هو يعلم اليوم والساعة قطعا.

 )1كيف شرح السيد المسيح فكرة التطابق فى الفكر والمعرفة بين األقانيم الثالثة
هذا ما نراه واضحا فى اايال التالية

"
ْ
اآلب
ق اَل َح َّ
ال َل عه عم«:اَل َح َّ
َن َي َع َم َل ْم َن َن َف ْس ْه َشَيئا ْإالَّ َما َيَن ع
االب عن أ َ
َفأ َ
ول َل عك َم :الَ َي َقدعر َ
ظعر َ
َج َ
ق أَ عق ع
اب َي عسو عع َوَق َ
ْ
االب عن َكذلْ َك" (يو.)19 : 6
َي َع َم عل .أل َ
َن َم َه َما َعم َل َذ َ
ات َفه َذا َي َع َمعل عه َ
ْ
ْ ْ
يه أَعماال أَع َ ْ ْ ْ ْ
ْ
َّبوا أََن عت َم" (يو.)31 : 6
"أل َّ
َ
االب َن َوعي ْريه َجم َ
اآلب عيح ُّب َ
ظ َم م َن هذ ل َت َت َعجع
َن َ
يع َما عه َو َي َع َمعل عهَ ،و َسعي ْر َ َ
لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى اآلب هكذا أفعل (يو.)21 : 1:

"واما متى جاء ذات ،روح الحق ،فهو يرشدكم الى جميع الحق ،النه ال يتكلم من نفسه ،بل كل ما يسمع يتكلم
به ،ويخبركم بامور اتية" (يو.)12 : 15
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* رأينا فى النقطة السا قة أن ااب واإلبن فى وحدة .وأن كل ما لآلب هو لسبن .أما التطابق فى الفكر فقد

شرحه الرب يسوع أن اإلبن يرى عمل ااب ويسمع ااب .فااب واالبن واحد وكل ما يعمل ااب يراه االبن

وحده أي يعرفه معرفة التطابق .واإلبن يرى تماما فكر ااب ويعرف ما يريده ااب تماما .وهل هناك من يرى
إرادة ااب إال إبنه الوحيد "الذى هو قوة هللا وحكمة هللا" (1رو )3: : 1وأنه هللا المتجسد ،وهو ينفذ إرادة ااب
ويستعلنها فهو قوة ااب الذى ينفذ إرادته والتى هى نفسها إرادة اإلبن إذ هما واحد .اإلبن يحول اإلرادة إلى فعل.

* وعموما فحين يتكلم المسيح عن أعمال يقول ما أراه ،وحين يتكلم عن أقوال يقول ما أسمع أو ما يسمعه الروح

القدس .والفعالن يحب ويريه جاءا صيغة الحاضر المستمر فهما عمالن مستمران ال ينقطعان.

والروح القدس أيضا يسمع ااب وما يريده ااب أن يصل لنا ،يقوم الروح القدس بتوصيله لنا .وأيضا عن الروح

القدس قال الرب يسوع أن الروح يسمع .وهل من يعرف فكر ااب إال روح ااب أى الروح القدس "ألن الروح
يفحص كل شيء حتى أعماق هللا .ألن َمن ْمن الناس يعرف أمور اإل نسان إال روح االنسان الذي فيه .هكذا
ايضا أمور هللا ال يعرفها أحد إال روح هللا (1رو.)11 ، 11 : 3
إذا اآلب واإلبن والروح القدس غير منفصلين :فاإلبن ينظر كل ما لآلب ويسمع كل ما عند ااب ،وهكذا الروح

القدس .إذا اآلب واإلبن والروح القدس لهم فكر واحد وإرادة واحدة ومشيئة واحدة :ونفهم أن قول الرب يسوع
أنه ال يقدر (يو )19 : 6ال تشير للعجز بل ألن المشيئة واحدة واإلرادة واحدة ،فاإلبن يقدر أن يفعل كل شئ،

إال أن تكون له إرادة منفصلة في العمل عن إرادة أبيه فهما واحد وإرادتهما واحدة .بل هو يترجم ما يراه أى يعرفه
معرفة التطابق فى اإلرادة ،إلى فعل وعمل.

ولكن يجب أن نفهم أن هناك تمايز بين األقانيم الثالثة .أى أن هناك عمل أو وظيفة لكل أقنوم .ويمكن أن نقول

أن أقنوم اإلرادة هو أقنوم ااب أما أقنومى التنفيذ فهما أقنومى اإلبن والروح القدس .وهذا نراه فى اإلنسان ..
وكتشبيه سيط لتقريب الصورة نراه فى اإلنسان ،فما يريده العقل تقوم اليدان بتنفيذه .أو أن ما يدور فى العقل

يعبر عنه اللسان .ونسمع فى سفر إشعياء هذا النص عن المشورة الثالوثية "اآلن السيد الرب أرسلني وروحه"

(إش .)15 : :8فااب يريد .واإلبن ينفذ .فااب يريد أن الجميع يخلصون ،واإلبن يقدم الفداء .والروح القدس
يجدد الخليقة .فهناك إتفاق فى الرأى ولكن لكل أقنوم عمله.

أمثلة على ذلك -:

 .1هللا قرر أن يخلق اإلنسان "قال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا" (تك" .)35 : 1وجبل الرب اإلله آدم
ت ار ا من األرض ( -الرب اإلله هو يهوه إبن هللا الذى ه كان كل شئ)  -ونفخ فى أنفه نسمة حياة
(نرى هنا الروح القدس يعطى حياة للجسد الذى جبله اإلبن) (تك.)7 : 3
 .3هللا يقرر خالص اإلنسان فهو "يريد أن جميع الناس يخلصون" (1تى .): : 3فيتجسد اإلبن ليفدى
اإلنسان ،ويحل الروح القدس على جسد المسيح يوم المعمودية ليحيى كل من يعتمد.
 .2نرى تطبيق واضح لهذا فى (سفر حزقيال.)27
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ْ
ْ
ْ
ْ
ينَ ،وَدَيعنوَن ْتي َع ْادَلةر ،أل َْني الَ أَ َطعل عب َم ْش َيئ ْتي َب َل
" .:أََنا الَ أَ َقدعر أ َ
َس َم عع أَد ع
َن أَ َف َع َل م َن َن َفسي َشَيئاَ .ك َما أ َ
م ْش َيئ َة ْ
اآلب َّال ْذي أََر َسَل ْني" (يو .)21 : 6قوله كما أسمع أدين= تعنى إستحالة اإلنفصال بين
َ

األقنومين في الرأي أو العمل وتشير لستفاق التام .هي إشارة لمعرفة تامة لفكر ااب لذلك يقول

دينونتي عادلة= فهو ال يطلب شيئاً لنفسه .ما دام هناك تساوي مطلق فهذه تشير أن لهما إرادة واحدة،
ولكن ااب يريد واإلبن ينفذ ويعلن لنا أي يستعلن إرادة ااب ،فهو وحدهُ الذي يعرف مشيئة ااب "هللا
لم يره أحد قط ،اإلبن الوحيد الذى هو فى حضن ااب هو خبَّر" (يو.)18 : 1
فااب هو هللا غير المنظور وأعماله هى إرادة غير منظورة ،واالبن هو هللا المنظور ،ويعمل األعمال المنظورة.

واالبن ال يعمل شيئاً ما لم يكن ااب يريده فإرادتهما واحدة .كما يكون في قلبي مشاعر تترجمها يدي إلى خطاب
مكتوب .فالقلب والعقل واليد يعملون معاً .االبن ال يقدر أن يعمل من نفسه شيئا إال ما ينظر اآلب يعمل= أي
أعمال االبن غير منفصلة عن أعمال ااب .هذا القول ال يلغى سلطان االبن بل يعلن وحدة اإلرادة التي ال

تنفصم .ينظر= يرى فكر ااب فهو فكره وعقله ،فهو يرى  -أي يعرف ما يريده ااب فيعمله .تعني المعرفة

أما حينما يقول وأنا ما سمعته منه ()28:8
المستمرة والرؤية الواضحة لآلب فهما واحد .وجاءل في المضارعّ .
أو أتكلم ما رأيت ( )35:8فهذه تشير الن ما يعمله المسيح هو قرار وتخطيط أزلى .وحينما يقول وسي ْر ْ
يه
َ َع
ظ َم فهو يشير ألعمال سيعملها فى المستقبل.
َع َ
َع َماال أ َ
أَ
وبنفس األسلوب فلكي يقول السيد المسيح لليهود أنهم في توافق مع فكر الشيطان ويعملون ما يريده الشيطان قال

لهم "أنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم" (يو .)28:8وكان المسيح يقصد أن أبيهم هو إبليس القتال (يو):::8
ألنهم يريدون أن يقتلوا المسيح (يو ):1:8إذاً عبارة "تعملون ما رأيتم" أو "أعمل ما رأيت" تشير للتطابق التام في

الفكر والعمل.

من كل ما سبق نفهم أن ااب واإلبن واحد ،وهناك تطابق فى الفكر والمعرفة .وتم التعبير عن هذا التطابق قول

الرب يسوع "ما أ ار عند اآلب" ولكن ااب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم التنفيذ .فما يراه اإلبن عند ااب
يفعله أو يعلنه .والتطابق فى الفكر موصوف أيضا كلمة أعرف التى تعنى الوحدة كما رأينا التى ينتج عنها

تنفيذ .ااب واإلبن لهما نفس الفكر ويعملون نفس األعمال ولكن أعمال وأقوال ااب غير منظورة وأقوال وأعمال
اإلبن هى منظورة .ااب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم التنفيذ والفعل ،لذلك قامت إحدى الترجمال الفرنسية

بترجمة ااية "فى البدء كان الكلمة" هكذا "فى البدء كان الفعل  ."verbوأرى أنها ترجمة صحيحة ،فاإلبن هو

الخالق ،ولذلك جاءل ااية التالية "به كان كل شئ" .فإرادة ااب يترجمها اإلبن إلى فعل.

إذا القول اإلبن يعرف يعنى وحدة الفكر واإلرادة .اآلب يريد واإلبن يستعلن إرادة اآلب
والقول ال يعرف يعنى اآلب ال يريد ،واإلبن يترجم ال إرادة اآلب إلى ال إعالن

ويصبح قول الرب يسوع فال يعلم بهما أحد  ....وال اإلبن إال اآلب (مر)23 : 12
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أنه حينما يقول اإلبن أنه ال يعرف ،فهذا ال يفهم منه جهل المسيح اليوم ،بل المعنى أنه كأن اإلبن لم يرى

الميعاد فى فكر ااب أو كأنه لم يسمع الميعاد .ومرة أخرى فكلمتى يرى ويسمع يعنيان التطابق فى الفكر .لكن
ألن ااب ال يريد اإلعالن ،فإن اإلبن أقنوم التنفيذ لن يعلن .والحظ أيضا أن اإلبن ال يريد اإلعالن .أما قول

الرب يسوع وال مالئكة السموال فيعنى حقيقة أن المالئكة يجهلون اليوم والساعة .فهناك فرق بين اإلبن الوحيد
الجنس ،الواحد مع أبيه وبين المالئكة المخلوقين.

وتكون كلمة يعرف تعنى التطابق والوحدة المعرفية ولكن لآلب هى اإلرادة ولسبن هى اإلعالن .وكلمة ال أعرف
هى أن ااب اليريد ولسبن هى ال يعلن ،ال أعرف هى أيضا تطابق ولكن النسبة لآلب هى الال إرادة ولسبن

هى الال إعالن .ببساطة حينما يريد عقل اإلنسان إخفاء أمر ما  -فاللسان لن ينطق ه.

وأما حين يريد ااب أن يعلن عن شئ يعطى لسبن أن يعلن كما جاء فى (رؤ" )1 : 1إعالن يسوع المسيح،

الذي أعطاه إياه هللا ،ليري عبيده ما ال بد أن يكون عن قريب ،وبينه مرسال بيد مالره لعبده يوحنا".
لماذا ال يريد هللا إعالن اليوم والساعة؟

 .1حتى ال نعتمد على أننا نعرف أن الميعاد ما زال عيدا ونؤجل التوبة.
 .3إنتقال كل شخص من هذه الحياة قد يأتى فى أى لحظة ،فمن يؤجل التوبة سيهلك.
 .2هذا اليوم يأتى كلص أى فجأة ،إذاً علينا أن نكون مستعدين "النكم أنتم تعلمون التحقيق أن يوم الرب
رلص في الليل هكذا يجيء" (1تس .)3 : 6أما المستعد فهو فى نور وال يخاف "وأما أنتم أيها اإلخوة
فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص" (1تس.): : 6
 .:لكن هللا أعطانا عالمال واضحة على إقتراب األيام األخيرة ،حتى نثق حينما تحدث أن من يعرف ما
سيحدث قبل أالف السنين ،يعرف كيف يحمى أوالده خالل هذه األحداث .فنؤمن ونطمئن .وهذا ما قاله
الرب يسوع "وقلت لكم اان قبل أن يكون ،حتى متى كان تؤمنون" (يو.)39 : 16
واضح أن اإلبن ال ينطبق عليه هذا الكالم فلماذا يخفى اآلب الميعاد عنه؟
وإذا كان هللا يكشف إلبراهيم عن أسرار

"هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله" (تك)21 : 22

أخي ار نقول أن البع

فهل يخفى شئ عن إبنه الذى هو عقله وحكمته ومتحد معه؟!

قالوا فى تفسير قول رب المجد "وال اإلبن ،إال اآلب" أن المسيح كان يقصد أنه وهو فى

الجسد ال يعرف اليوم والساعة .ولكن هذا رأى خاطئ لألسباب ااتية-:
 .1الرب يسوع قال اإلبن ولم يقل إبن اإلنسان .إذاً هو ال يقصد اإلبن فى حالة التجسد ،وإال كان قد قال
"إبن اإلنسان" .وبهذا يصير المقصود من قوله وال اإلبن هو اإلبن بالهوته (مر .)23 : 12وقطعاً
فالالهول ال يجهل اليوم والساعة.
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 .3المسيح الجسد كان يعلم عالمال اليوم بدقة (مت + 3:مر + 12لو .)31ومن يعلم العالمال بهذه
الدقة فهو يعلم اليوم والساعة.
13
ْ
ان ،ولْ عك ْـل و ْ
ـه،
السـَل َ
َع َ
يـد ع ُّ
اآليات (مرَ " -:)13 - 13 :21كأََّن َما ْإَن َس ر
طى َع ْب َ
اح ٍـد َع َمَل ع
ان عم َسافرر َتَر َت َبَي َت عهَ ،وأ َ
َ
طَ َ
ْ13
ْ
ْ
ْ
ـف َّ
ْ
ن
َّ
اللَي ْـل ،أ ََم
اب أ َ
َم َسـاء ،أ ََم ن َص َ
َوأ ََو َصى اَلَب َّـو َ
َن َي َس َـهَر .ا َس َـهعروا إذا ،ألَن عك َـم الَ َت َعَل عمـو َ َم َتـى َيـأَتي َر ُّب اَلَبَيـت ،أ َ
ْصياح ْ
الد ْ
يك ،أ ََم َصَباحا" .
َ َ
ســافر= صللعد إلللى السللماء عللد أن أتللم الفللداء .تــرت بيتــه= رنيسللته .أوصــى البـواب= اإلنجيلللى متللى أسللماه العبللد

األمين الحكيم ،فهو يكلم اليهود ويرسلم لهلم الصلورة التلي ينبغلي أن يكلون عليهلا رؤسلاء الكهنلة والكهنلة والالويلين
الللذين ائتمللنهم هللا علللى تعللليم الشللعب .وم لرقس يكلللم الرومللان فيرسللم لهللم صللورة الب لواب الللذي يحللرس منللزل أحللد

النبالء الرومان ،وكلل ملن التشلبيهين يكملل ااخلر ،فالوكيلل األملين يشلير لعملل الخلدام فلي إشلباع النلاس أمانلة،
وسهر الحراس والبوابين يشير لليقظة األمينة .أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا= هذا هو التقسيم

الروماني لليل.
3
هذ ْ
فَ ،قالْ «2 :
ان َق َورم َيعقوعلو َن َع ْن اَل َهَي َك ْل ْإَّن عه عم َزَّي رن ْب ْح َج َارٍة َح َسَن ٍة َوعت َح ٍ
اآليات (لوَ "-:)12-3:12وْإ َذ َك َ
َ
1
ْ
َّ ْ
ْ
ْْ
ام َعلْ عمَ ،م َتى َي عكو عن ه َذا؟
يها َح َجرر َعَلى َح َج ٍر الَ عيَنَق ع
ض»َ .ف َسأَعلوع َقائل َ
ام الَ عي َتَر عت ف َ
التي َتَر َوَن َهاَ ،س َتأَتي أََّي ر
ينَ«:ي ع
2
ْ
ْ
ْ
يرين سيأ عَتو َن ْب ْ
ْ
ْ
ْْ
ينْ :إْني أََنا
ال« :اَن ع
اسمي َقائل َ
ظعروا! الَ َتضُّلواَ .فْإ َّن َكث ْ َ َ َ
َ
وما ه َي اَل َعالَ َم عة عَن َد َما َيص عير ه َذا؟» َفَق َ
َ
1
ْ
ْ
عه َو! َو َّ
َن َي عكو َن ه َذا
اء عه َمَ .فْإ َذا َسم َع عت َم ْب عحعر ٍ
وب َوَقالَقل َفالَ َت َج َز ععوا ،أل ََّن عه الَ عبَّد أ َ
الزَم ع
ان َق َد َقعر َب! َفالَ َت َذ َهعبوا َوَر َ
22
ْ
عم ٍة َو َم َمَل َك رة َعَلى َم َمَل َكةٍَ 22 ،وَت عكو عن َزالَ ْز عل
عم رة َعَلى أ َّ
وم أ َّ
أ ََّوالَ ،ولك َن الَ َي عكو عن اَل عمَن َت َهى َس ْريعا» .عث َّم َق َ
ال َل عه َمَ «:تعق ع
اوف وعالَم ر ْ
السم ْ
ْ
ع ْظيم رة ْفي أ ْ
ْ
اءَ 21 .وَقَب َل ه َذا عكلْ ْه عيَلعقو َن
ن
اع ر
َماك َنَ ،و َم َج َ
يم رة م َن َّ َ
ات َعظ َ
ات َوأ ََوبَْئةرَ .وَت عكو ع َم َخ ع َ َ َ
َ
َ َ
21
ْ
وت ووالَ ٍة ألَج ْل ْ
ْ
ْ
ْ
ن
ن
ول
ام عمعل ٍ َ ع
َ َ
اسميَ .فَي عؤ ع
َم َ
أََيدَي عه َم َعَلَي عك َم َوَي َطعرعدوَن عك َمَ ،وعي َسل عموَن عك َم إَلى َم َجام ٍع َو عس عجو ٍ َ ،وعت َسا عقو َ أ َ
23
ْ 23
ْ
ْ
يك َم َفما َو ْح َك َمة الَ
عع ْط ع
ذلْ َك َل عك َم َش َه َادةَ .ف َض ععوا ْفي عقعلوب عْك َم أ َ
َن الَ َت َه َت ُّموا م َن َقَب عل ل َك َي َت َح َت ُّجوا ،ألَني أََنا أ َ
22
ْْ
ْ
اء واألَص ْد َق ْ
ْ
ْ
اوموها أَو يَن ْ
ْ
ين َو ْ
اء،
اق ع
يع عم َع ْان ْد ع
يك َم أ َ
وهاَ .و َس َو َ
ض َ
ف عت َسَّل عمو َن م َن اَل َوالد َ
َي َقدعر َجم ع
َن عيَق ْ ع َ َ ع
اإل َخ َوْة َواألَ َق ْرَب َ َ
21
يع ْم َن أَج ْل اس ْمي22 .و ْ
ْ
ْ
لك َّن َش َعَرة ْم َن عرعؤ ْ
وس عك َم الَ َت َهلْ عك.
ين ْم َن اَل َج ْم ْ
َ
َوَي َقعتعلو َن مَن عك َمَ .وَت عكوعنو َن عمَب َغض َ
َ
َ
ْ
ْ 21بصب ْرعكم ا َق َتعنوا أََن عفس عكم12 .وم َتى أرَي عتم أ ْ
اعَل عموا أََّن عه َق ْد ا َق َتَر َب َخَرعاب َهاْ 12 .حيَن ْئ ٍذ
يم عم َحا َ
طة ْب عجعي ٍ
وشَ ،ف ْحيَنئ ٍذ َ
ََ ََ َ ع
َ َ
عور َشل َ
ََ ع
11
لْيهر ْب َّال ْذين ْفي اَليه ْ ْ
ال ،و َّال ْذين ْفي وس ْطها َفَلي ْفُّروا َخ ْارجا ،و َّال ْذ ْ
َن
وها ،أل َّ
ين في اَل عك َو ْر َفالَ َي َد عخعل َ
َ َ
ودَّية ْإَلى اَل ْجَب ْ َ َ
َ
ََ َ َ
َع
َ َع
11
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
هذ ْ أََّيام اَنتَق ٍ ْ
يم
وبَ .و َوَي رل لَل َحَباَلى َواَل عمَرض َعات في تَل َك األََّيامْ! أل ََّن عه َي عكو عن ض ر
ام ،لَيت َّم عك ُّل َما عه َو َم َك عت ر
يق َعظ ر
ع
ْ
الشع ْب13 .ويَقعو َن ْب َفمْ َّ ْ
يع األعممْ ،وَت عكو عن أع ْ
َعَلى األََر ْ
يم
ض َو عس َخ ر
ط َعَلى ه َذا َّ َ
ع
السَيفَ ،وعي َسَب َو َن ْإَلى َجم ْ َ َ
ََ ع
ور َشل ع
13
ْ
ْ
الن عجومَْ ،و َعَلى األََر ْ
الش َم ْ
س َواَلَقم ْر َو ُّ
ات ْفي َّ
ض َكَر عب
عممَْ « .وَت عكو عن َعالَ َم ر
َمعد َ
َ
عممَْ ،ح َّتى عت َك َّم َل أ ََزمَن عة األ َ
وسة م َن األ َ
اج َت ْضجَُّ 12 ،و َّ
َن
ظ ْار َما َيأ َْتي َعَلى اَل َم َس عكوَن ْة ،أل َّ
اس عي َغ َشى َعَلَي ْه َم ْم َن َخ َو ٍ
ف َواَن ْت َ
بحَيَرٍة .اََلَب َحعر َواأل ََم َو ع
عم ٍم َ
الن ع
أَ
12
ان ْ
السماو ْ
ْ
ات َت َت َز َع َز ععَ 11 .و ْحيَن ْئ ٍذ عيَب ْصعرو َن َاب َن ْ
اإل َن َس ْ
َت
آتيا ْفي َس َح َاب ٍة ْبعق َّوٍة َو َم َج ٍد َك ْث ٍ
يرَ .و َم َتى َاب َت َدأ َ
عق َّوات َّ َ َ
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11
ْْ
ظروا ْإَلى َشجرْة ْ
ْ
الت ْ
ين َوعك ْل
وس عك َم أل َّ
ََ
ال َل عه َم َم َثال«:اعَن عع
هذ َت عكو عنَ ،فاَن َتصعبوا َو َارَف ععوا عرعؤ َ
َن َن َج َات عك َم َت َق َت ْر عب»َ .وَق َ
12
12
هذ ْ
هك َذا أََن عتم أَيضا ،م َتى أرَي عتم ْ
ف َق َد َقعر َب.
ظعرو َن َوَت َعَل عمو َن ْم َن أََن عف ْس عك َم أ َّ
َن َّ
َش َج ْارَ .م َتى أَ َفَر َخ َت َتَن ع
األ َ
َ
الصَي َ
َ َ
َ ََ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يل َح َّتى َي عكو َن اَل عك ُّل.
اعَل عموا أ َّ
يب11 .اََل َح َّ
األ َ
َن َمَل عك َ
اء َصائَرةَ ،ف َ
وت هللا َق ْر ر
ول َل عك َم :إَّن عه الَ َي َمضي ه َذا اَلج ع
ق أَ عق ع
َشَي َ
13
11
ْ
ْ
ْ
ْ
وب عك َم ْفي عخ َم ٍار َو عس َك ٍر
اَ َّ
اء َواألََر ع
ولَ « .ف َ
اح َت ْرعزوا ألَ َن عفس عك َم لَئالَّ َت َثعق َل عقعل ع
ض َت عزوالَ ْنَ ،ولك َّن َكالَمي الََي عز ع
لس َم ع
وهمومْ اَلحي ْ
ْ
ين َعَلى َو َج ْه عك ْل األََر ْ
ض.
اةَ ،فعي َص ْاد َف عك َم ذلْ َك اَلَي َوعم َب َغ َتة13 .أل ََّن عه َكاَل َف ْخ َيأ َْتي َعَلى َج ْم ْ
يع اَل َجال ْس َ
ََ
َ عع
12
ين ،لْ َكي عتحسبوا أَهال لْ َّلنج ْ
ْ
َّام َاب ْن
اة ْم َن َج ْم ْ
ْا َس َهعروا ْإذا َوَت َضَّر ععوا ْفي عك ْل ْح ٍ
َ َ َع َ
يع ه َذا اَل عم َزْم ْع أ َ
َ
َن َي عكو َنَ ،وَتق عفوا عقد َ
11
الن َه ْار عيعلْم ْفي اَل َهَي َك ْل ،وْفي َّ
ْ
ان ْفي َّ
اإل َن َس ْ
يت ْفي اَل َجَب ْل َّال ْذي عي َد َعى َجَب َل َّ
الزَي عتو ْن.
اللَي ْل َي َخعر عج َوَي ْب ع
ان»َ .وَك َ
َ
َع
12
ان عك ُّل َّ
الش َع ْب عيَب ْكعرو َن ْإَلَي ْه ْفي اَل َهَي َك ْل لَْي َس َم ععوع " .
َوَك َ
3
ال" :
ان َق َورم َيعقوعلو َن َع ْن اَل َهَي َك ْل ْإَّن عه عم َزَّي رن ْب ْح َج َارٍة َح َسَن ٍة َوعت َح ٍ
آية (لوَ " -:)3:12وْإ َذ َك َ
فَ ،ق َ
حجارة حسنة= كانت عضها تصل أحجامه إلى 18×13×:6قدم.
2
ومعظمهللا كانللت إرتفاعهللا  27 1قللدم .واألثللر البللاقي منلله حللائط المبكللي .وتحــف= أتللى بهللا العابللدين مللن كللل
أنحاء العالم.

وكلان الهيكللل مللن الرخللام وبعضلله مطلللي الللذهب فكللان كأنله جبللل ثلجللي ومنظلره غايللة فللي الروعللة .واليهللود كللانوا

يتصورون أن المسيا حين يأتي سيجعل الهيكل مق ار له وكأن التالميذ يتصورون هذا ،أن هذا سيكون مقر المسيح

معلمهم حين يملك.

21
ْْ
ــه يَلعقـــو َن أَيـ ْــديهم عَلـــي عكم وي َطـــرعدوَن عكم ،ويســـلْموَن عكم ْإَلـــى مجـ ْ
ــام ٍع
ََ
ــل هـــ َذا عكلـ ع
َ َ ع َ َ َ َ ََ ع
َ َع َ ع َ
اآليـــات (لـــوَ " -:)21-21:12وَقَبـ َ
23
21
وت ووالَ ٍة ألَج ْل ْ
ن
ن
َن الَ َت َه َت ُّموا
ول ذلْ َك َل عك َم َش َه َادةَ .ف َض ععوا ْفي عقعلوب عْك َم أ َ
ام عمعل ٍ َ ع
َ َ
اسميَ .فَي عؤ ع
َم َ
َو عس عجو ٍ َ ،وعت َسا عقو َ أ َ
ْ
ْ 23
ْ
ْ
ْ
َن عيَق ْ
ـوها.
ْمــن قبــل لْكـ
ـع عم َع ْانـ ْـد ع
عع ْطـ ع
يك َم أ َ
وهــا أ ََو عيَناق عضـ َ
او عم َ
ـي َت َح َت ُّج ـوا ،ألَنــي أََنــا أ َ
ـيك َم َفمــا َوح َك َمــة الَ َي َقــدعر َجميـ ع
َ ََ ع َ َ
21
22
ْْ
ْ
ْ
اء واأل ْ ْ
ْ
ْ
ين َو ْ
يـع
ـين ْم َـن اَل َج ْم ْ
َو َس َو َ
َصد َقاءَ ،وَي َقعتعلو َن مَن عك َمَ .وَت عكوعنو َن عمَب َغض َ
ف عت َسَّل عمو َن م َن اَل َوالد َ
اإل َخ َوْة َواألَ َق ْرَب َ َ
ْم َن أَج ْل اس ْمي22 .و ْ
لك َّن َش َعَرة ْم َن عرعؤ ْ
وس عك َم الَ َت َهلْ عكْ 21 .ب َصَب ْرعك عم ا َق َتعنوا أََن عف َس عك َم" .
َ
َ َ

أما الملؤمنين فسليكونون فلي ضليق سلبب إيملانهم
العالم سيكون في ضيق الحروب والمجاعال والزالزل واألوبئةّ ،
أما الملؤمنين
المسيح .بل أن اإلضطهاد سيكون من األقرباء .والفرق أن من في العالم سيكونون في خوف َ
وه ْمّ ،

فسيكونون في فرح (أع.):1:6

ْ
آية (لو12" -:)12:12وم َتى أرَي عتم أ ْ
اعَل عموا أََّن عه َق ْد ا َق َتَر َب َخَرعاب َها" .
يم عم َحا َ
طة ْب عجعي ٍ
وشَ ،ف ْحيَنئ ٍذ َ
ََ ََ َ ع
عور َشل َ
في متى ومرقس قال رجسة الخراب .وهنلا يقلول أورشلليم محاطلة جيلوش ،وهلذا تحديلد واضلح .حلدث أيلام تليطس
وسلليحدث ثانيللة .والمعنيللان متكللامالن  ،فللالجيوش هللي التللي خربللت اورشللليم والهيكللل  ،وهللا سللمح بهللذا الخ لراب

إلنتشار النجاسة .
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َن ْ
هذ ْ أََّيام اَن ْتَق ْ ْ
وب" .
آية (لو11" -:)11:12أل َّ
ٍ
ام ،لَيت َّم عك ُّل َما عه َو َم َك عت ر
ع
ألن هـــذ أيـــام إنتقـــام= سللبب دم المسلليح الللذي صللار كفللارة للعللالم ،صللار علللة دينللونتهم .ونالحللظ أن حصللار
أورشليم كان إلنذارهم لعلهم يتوبون.

11
ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ـيم َعَلـى األََر ْ
ط
ـخ ر
ض َو عس َ
آية (لوَ "-:)11:12و َوَي رل لَل َحَباَلى َواَل عمَرض َعات في تَل َك األََّيامْ! أل ََّن عه َي عكـو عن ض ر
ـيق َعظ ر
َعَلى ه َذا َّ
الش َع ْب".

ويل للحبالى والمرضعات= سبب الحصار والمجاعة أرلت األمهال أطفالهن.
ر

ْ
ْ
آية (لو13 "-:)13:12ويَقعو َن ْب َف ْم َّ ْ
يع األعممْ ،وَت عكو عن أ ْ
عممَْ ،ح َّتى
ع
السَيفَ ،وعي َسَب َو َن ْإَلى َجم ْ َ َ
ََ ع
يم َمعد َ
عور َشل ع
وسة م َن األ َ
ْ
عممْ".
عت َك َّم َل أ ََزمَن عة األ َ
يسبون إلى جميع األمم= وهذا غير ما حدث أيام سبي ابل ،ففي سبي ابل ذهبوا إلى مكان واحد هو ابل .وقد
اع تيطس الباقين أحياء كعبيد فتشتتوا في كل مكان.

أورشليم تظل مدوسة من األمم ،يحتلونها ويسكنون فيها .حتى تكمل أزمنة األمم= أي الحقبة التي أعطيت لألمم
التي يتاح فيها أن يقبلوا اإلنجيل .ثم يعود قية شعب اليهود لسيمان (رو.)35-36:11
آية (لـو«13 "-:)13:12وَت عكـو عن عالَم ر ْ
ْ
َّ ْ
ُّ
بحَي َـرٍة .اََلَب َح عـر
عم ٍـم َ
َ
ـات فـي الش َـمس َواَلَق َم ْـر َوالن عجـومَْ ،و َعَلـى األََرض َك َـر عب أ َ
َ َ
اج َت ْضجُّ"،
َواأل ََم َو ع
أمم بحيرة= في نهاية األيام إذ تجتمع أمة اليهلود ويلأتي ضلد المسليح وسليتبعونه وكلهلم رجلاء
وعلى األرض كرب ٍ
راذب في مللك علالمي ،سليخيب رجلاءهم فيله وسليعتريهم كلرب وحيلرة ملن األحلداث المخيفلة ،وهلم بلال علزاء إلهلي

رللالمؤمنين .والبحــر واألمـواج يشلليرون للعللالم المضللطرب كللالبحر .بللل هللذا مللا حللدث فللي زللزال جنللوب شللرق آسلليا
فعالً .أمواج تسونامي تضرب الناس إرتفاع 31-11مت اًر وبسرعال مخيفة.
السـماو ْ
ْ
آية (لوَ 12 "-:)12:12و َّ
ات
ظ ْار َما َيـأ َْتي َعَلـى اَل َم َس عـكوَن ْة ،أل َّ
اس عي َغ َشى َعَلَي ْه َم ْم َن َخ َو ٍ
ف َواَن ْت َ
َن عق َّـوات َّ َ َ
الن ع
َت َت َز َع َز عع" .
قوات السموات تتزعزع= هذه قد تشير إلى-:
)1

المؤمنين الذين هم في حالة سماوية سيضطربون مماّ يحدث من إضطهاد.

)3

السماء تفرح خاطئ واحد يتوب ،فكم يحلدث للسلماويين ملن إضلطراب نلاتج علن إرتلداد الملؤمنين اللذين عللى

)2

ربمللا تشللير فع لالً إلضللط ار ال فللي الكوارللب وتسللاقط النجللوم (مللت )39:3:إسللتعداداً لكللي يكللون هنللاك سللماء

األرض.

جديدة وأرض جديدة.
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آية (لو12 "-:)12:12وم َتى اب َتدأ ْ ْ
ْ
َن َن َج َات عك َم َت َق َت ْر عب»".
وس عك َم أل َّ
ََ َ َ َ
َت هذ َت عكو عنَ ،فاَن َتصعبوا َو َارَف ععوا عرعؤ َ
فإنتصبوا= فخر وفرح وإعتزاز فالمسيح سيتمجد وتتمجدون معه .ويوم هالك األشرار إقترب .وإنتصبوا أي إثبتوا

فالفجر قريب .والحظ أن أبونا السماوى ستزداد
ألن كلما إقتربت األيام من نهايتها زادل الشدائد ،فتحملوا بثبال َ
تعزياته لنا خالل هذه الضيقال .

إرفعوا رؤوسكم= إلى السماء التي سيأتي منها المسيح وإنتظروه فرح وبال تراخ.

آية (لوَ «13 "-:)13:12فاح َت ْرعزوا ألَ َن عف ْس عكم لْئالَّ َت َثعقل عقعلوب عكم ْفي عخم ٍار وس َك ٍر وهمو ْم اَلحي ْ
اةَ ،فيص ْاد َف عكم ْ
ذل َك
َ َ
َ
ََ
عَ
َ
َ ع َ
َ َ ع َ عع
اَلَي َوعم َب َغ َتة".
فإحترزوا= اإلرتداد وارد ولذلك فالتحذير مهم .عخمار= تترجم خالعة وتترجم َش َرْه .واإلحتراز يكون السهر
والصالة فهذا اليوم يأتي فجأة.

12
ان عك ُّل َّ
الش َع ْب عيَب ْكعرو َن ْإَلَي ْه ْفي اَل َهَي َك ْل لَْي َس َم ععوع ".
آية (لوَ "-:)12:12وَك َ
ران جبل الزيتون مفروشاً خيام الجليليين وغيرهم الذين أتوا للفصح.

(مت – 13مت)1-2:12

2
ْ
ْ
َخ َذن مصا ْبيحه َّن و َخرجن لْلَْق ْ
اء اَل َع ْر ْ
يس.
وت َّ
اآليات (متْ « "-:)13حيَنئ ٍذ عي َش ْب عه َمَل عك ع
الس َم َاوات َع َشَر َع َذ َارى ،أ َ َ َ َ َ ع َ َ َ َ
1
َما اَلج ْ
ْ
ْ
1وَكان َخم ْ
يح عه َّن َوَل َم َي َأ عخ َذ َن َم َع عه َّن َزَيتا،
يم ٍ
اهالَ عت َفأ َ
َخ َذ َن َم َصا ْب َ
س َجاهالَ ٍت .أ َّ َ
اتَ ،و َخ َم ر
َ َ َر
س مَن عه َّن َحك َ
3
ْ
ْ
ْ ْْ ْ 3
ْ ْ ْْ
يع عه َّن َوْن َم َنَ 2 .ف ْفي
يما أََب َ
َوأ َّ
ات َفأ َ
يم ع
يس َن َع َس َن َجم ع
طأَ اَل َع ْر ع
َخ َذ َن َزَيتا في آنَيته َّن َم َع َم َصابيحه َّنَ .وف َ
َما اَل َحك َ
ْْ ْ ْ 1
ْ
ْ
ْ ْ َّ
َصَل َح َن
يس عم َق ْب رلَ ،ف َ
ام َت َجم ع
يع أعولئ َك اَل َع َذ َارى َوأ َ
ن َصف اللَي ْل َص َار عصَار رِ :عه َوَذا اَل َع ْر ع
اخعر َج َن للَقائه! َفَق َ
ات :أ ْ
ْ
ط ْفئَ 1 .فأ ْ
ْ
اهالَت لَْلح ْكيم ْ
ْ 2
ْ
ْ
ات
يم ع
َ
َ
َعطيَنَنا م َن َزَيت عك َّن َفْإ َّن َم َصا ْب َ
َم َصا ْب َ
يحَنا َتَن َ ع
َج َابت اَل َحك َ
يح عه َّنَ .فَقاَلت اَل َج ع َ َ
التَ :لعَّله الَ ي َك ْفي َلَنا وَل عك َّن ،ب ْل ا َذهبن ْإَلى اَلب ْ
ْ
ْ
اهب ر ْ
ْ 22
يس،
ََ َ
َ َ
يما عه َّن َذ َ
َ
َقائ ٍ َ ع َ
اء اَل َع ْر ع
َ
ات لَيَب َت َع َن َج َ
اعة َو َاب َت َع َن َل عك َّنَ .وف َ
عغْلق اَلباب22 .أ ْ
َّات َد َخَل َن م َع عه ْإَلى اَل ععَر ْ
اء َت َب ْقَّي عة اَل َع َذ َارى أََيضا َق ْائالَ ٍتَ :يا َسْيعدَ ،يا َسْيعد،
َخ ا
َواَل عم َس َت ْعد ع
سَ ،وأ َ َ َ ع
ير َج َ
َ
21
21
ْ
اع َة
ال :اَل َح َّ
ول َل عك َّنْ :إني َما أ َ
اس َهعروا ْإذا أل ََّن عك َم الَ َت َع ْرعفو َن اَلَي َوَم َوالَ ال َّس َ
ا َف َت َح َلَنا! َفأ َ
َع ْرعف عك َّنَ .ف َ
َج َ
ق أَ عق ع
اب َوَق َ
ْ ْ ْ
يها َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
ان.
َّالتي َيأَتي ف َ
23
23
ان مس ْ
ْ
َّ
ْ
اتَ ،وآ َخَر َو َزَن َتَي ْنَ ،وآ َخَر
س َو َزَن ٍ
َع َ
افرر َد َعا َع ْب َ
َم َواَل عهَ ،فأ َ
طى َواحدا َخ َم َ
« َوَكأََّن َما إَن َس ر ع َ
يد ع َو َسل َم عه َم أ َ
22
و َزَنة .عك َّل و ْ
س
س َو َزَن ٍ
اح ٍد َعَلى َق َد ْر َ
طا َق ْت ْهَ .و َسا َفَر لَْل َوَق ْتَ .ف َم َضى َّال ْذي أ َ
اجَر ْب َهاَ ،فَر َ
ات َوَت َ
بح َخ َم َ
َخ َذ اَل َخ َم َ
َ
َ
22
21
ْ
ْ
ْ
َخ َذ اَل َو َزَن َة َف َم َضى َو َح َفَر في
َو َزَن ٍ
ْح أََيضا َو َزَن َتَي ْن أ َ
عخَرَيَي ْنَ .وأ َّ
َما َّالذي أ َ
هك َذا َّالذي أ َ
ات أ َ
عخَرَ .و َ
َخ َذ اَل َو َزَن َتَي ْنَ ،رب َ
12
21
ْْ
ْ
ْ
األََر ْ
س
ان َ
ض َوأ َ
اء َّال ْذي أ َ
َخ َفى ْف َّض َة َسْي ْد ْ َ .وَب َع َد َزَم ٍ
َخ َذ اَل َخ َم َ
ط ْويل أ ََتى َسيعد أعولئ َك اَل َعبيد َو َح َ
اسَب عه َمَ .ف َج َ
عخر َق ْائال :يا سْيدَ ،خمس و َزَن ٍ َّ ْ
ْح عت َها َف َوَق َها.
س َو َزَن ٍ
س َو َزَن ٍ
َو َزَن ٍ
ات أ َ
عخعر َرب َ
ات َسل َم َتني .عه َوَذا َخ َم ع
َ َ ع َ َ َ
ات أ َ َ
ات َوَقَّد َم َخ َم َ
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ْْ ْ
ْ ْ
ْ
َ 12فَقال َل عه سْيعد ْ :ن ْع َّما أَُّيها اَلعبعد َّ ْ
يم َك َعَلى اَل َك ْث ْ
ير .اعَد عخ َل ْإَلى َفَر ْح
الصال عح َواألَم ع
َ ََ
َ ع
َ
ين! عكَن َت أَمينا في اَلَقليل َفأعق ع
11
ْ
ْْ
ْ
عخَرَي ْ
الَ :يا َسْيعدَ ،و َزَن َتَي ْن َسَّل َم َتني .عه َوَذا َو َزَن َت ْ
ْح عت عه َما َف َوَق عه َما.
ان أ َ
اء َّالذي أ َ
ان َرب َ
َخ َذ اَل َو َزَن َتَي ْن َوَق َ
َسيد َت .عث َّم َج َ
ْْ ْ
ْ ْ
ْ
َ 11قال َل عه سْيعد ْ :ن ْع َّما أَُّيها اَلعبعد َّ ْ
يم َك َعَلى اَل َك ْث ْ
ير .اعَد عخ َل ْإَلى َفَر ْح
الصال عح األَم ع
َ ََ
َ ع
َ
ين! عكَن َت أَمينا في اَلَقليل َفأعق ع
13
ْْ
ْ
اسَ ،ت َح عصعد َحَي ع َل َم َت َزَر َع،
ان َق ٍ
اء أََيضا َّال ْذي أ َ
الَ :يا َسْيعدَ ،عَرَف عت أََّن َك ْإَن َس ر
َخ َذ اَل َو َزَن َة اَل َواح َد َة َوَق َ
َسيد َت .عث َّم َج َ
12
13
ْ
َج َ ْ
َخ َفَي عت َو َزَن َت َك ْفي األََر ْ
ال
َوَت َج َم عع ْم َن َحَي ع َل َم َتَب عذَرَ .ف ْخ َف عت َو َم َضَي عت َوأ َ
ض .عه َوَذا َّالذي َل َكَ .فأ َ
اب َسيعد ع َوَق َ
11
ْ
ْ
َل عه :أَُّيها اَلعبعد ْ
َن
ان َيَنَب ْغي أ َ
َج َم عع م َن َحَي ع َل َم أََب عذَرَ ،ف َك َ
َح عصعد َحَي ع َل َم أ ََزَر َعَ ،وأ َ
الش ْر عير َواَل َك َسالَ عنَ ،عَرَف َت أَني أ َ
َ ََ
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َت َض َع ْف َّ
وها لَّْلذي َل عه
ض ْتي عَن َد َّ
َع ع
ط َ
الصَي ْارَفةَ ،فعَن َد َم ْجيئي عكَن عت آ عخ عذ َّالذي لي َم َع ْرباَ .ف عخ عذوا مَن عه اَل َو َزَن َة َوأ َ
12
َّ ْ ْ
ْ
َّ
ات11 .أل َّ
اَل َع َشعر َو َزَن ٍ
َن عك َّل َم َن َل عه عي َع َ
ال ا َطَر عحوع
طى َفَي َزَد عادَ ،و َم َن َلَي َ
س َل عه َفالذي عَن َد ع عي َؤ َخ عذ مَن عهَ .واَل َعَب عد اَلَبط ع
12
ْ
ْإَلى ُّ ْ
ْْ
ْ
اإل َنس ْ ْ
َسَن ْ
يع
الظَل َمة اَل َخ ْارْجَّية ،عهَن َ
ان في َم َجد َو َجم ع
اء َو َص ْر عير األ َ
اء َاب عن ْ َ
انَ « .و َم َتى َج َ
ات َي عكو عن اَلعب َك ع
ْ ْ 11
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
اَلمالَ ْئ َك ْة اَل ْق ْد ْ
الش عع ْ
ْ
يع ُّ
وبَ ،فعي َمْي عز َب َع َض عه َم ْم َن
يس َ
ام عه َجم ع
ين َم َع عهَ ،فحيَنئ ٍذ َي َجل ع
َم َ
س َعَلى عكَرس ْي َم َجد َ .وَي َج َتم عع أ َ
َ
13
11
الر ْ
ْ
ْ ْ
اعي اَل ْخر ْ
ْ ْْ ْ
ول اَل َملْ عك
ض َك َما عي َمْي عز َّ
َب َع ٍ
يم اَل ْخَر َ
َ َ
اء َع ْن اَلَي َس ْار .عث َّم َيعق ع
اف َع َن َيمينه َواَلج َد َ
اف م َن اَلج َداءَ ،فعيق ع
ْ ْْ
ْْ
ْ ْ
وت اَلم َعَّد َل عك َم مَن عذ َتأ َْس ْ
يس اَل َعاَلمْ13 .أل َْني عج َع عت
لَّلذ َ
ع
ين َع َن َيمينهَ :ت َعاَل َوا َيا عمَب َاركي أَبيْ ،رعثوا اَل َمَل عك َ ع
ْ
آوَي عت عموْني 12 .ععَرَيانا َف َك َس َوعت عموْنيَ .م ْريضا َف عزَرعت عموْنيَ .م َحعبوسا
َفأَ َط َع َم عت عموْنيَ .عط َش عت َف َسَقَي عت عموْني .عكَن عت َغ ْريبا َف َ
11
ْ
ْ ْْ
ات؟ َ 12و َم َتى
ات ،أ ََو َع َط َشانا َف َسَقَيَن َ
ات َجائعا َفأَ َط َع َمَن َ
ينَ :ي َار ُّبَ ،م َتى َأرََيَن َ
َفأ ََتَي عت َم ْإَل َّيَ .فعي ْج عيب عه األََبَرعار ْحيَنئ ٍذ َقائل َ
32
11
يب اَل َملْ عك
ات ،أ ََو ععَرَيانا َف َك َس َوَن َ
آوَيَن َ
َأرََيَن َ
ات َغ ْريبا َف َ
ات؟ َو َم َتى َأرََيَنا َت َم ْريضا أ ََو َم َحعبوسا َفأ ََتَيَنا ْإَلَي َك؟ َفعي ْج ع
32
هؤالَ ْء األ ْ
ْ
ول أََيضا
قول َل عه َم :اَل َح َّ
َح ْد إْ َخ َوْتي ع
ول َل عك َمْ :ب َما أََّن عك َم َف َعَل عت عموع ْبأ َ
َوَي ع
َ
َصاغ ْرَ ،فبي َف َعَل عت َم « .عث َّم َيعق ع
ق أَ عق ع
ْ ْ
ْْ
ْ
ْ
ْ ْ
ين ْإَلى َّ
يس َو َمالَ ْئ َك ْت ْه31 ،أل َْني عج َع عت َفَل َم
ين َع ْن اَلَي َس ْار :ا َذ َهعبوا َعني َيا َمالَع ع
لَّلذ َ
الن ْار األََبدَّية اَل عم َعَّدة ْإلَبل َ
عت َط ْع عموْنيَ .ع ْط َش عت َفَل َم َت َسعقوْني 31 .عكَن عت َغ ْريبا َفَل َم َتأ عَووْني .ععَرَيانا َفَل َم َت َك عسوْنيَ .م ْريضا َو َم َحعبوسا َفَل َم
ْ 33
ْْ
ات َج ْائعا أ ََو َع َط َشانا أ ََو َغ ْريبا أ ََو ععَرَيانا أ ََو
ينَ :ي َار ُّبَ ،م َتى َأرََيَن َ
وروْنيْ .حيَنئ ٍذ عي ْج عيبوَن عه عه َم أََيضا َقائل َ
َت عز ع
هؤالَ ْء األَص ْ
اغ ْر،
َم ْريضا أ ََو َم َحعبوسا َوَل َم َن َخ ْد َم َك؟ َ 33فعي ْج عيب عه َم ْق ْائال :اَل َح َّ
َح ْد ع
ول َل عك َمْ :ب َما أََّن عك َم َل َم َت َف َععلوع ْبأ َ
َ
ق أَ عق ع
32
هؤالَ ْء ْإَلى َع َذاب أََب ْد ٍي َواألََبَرعار ْإَلى َحَيا ٍة أََب ْدَّي ٍة»" .
َف ْبي َل َم َت َف َععلواَ .فَي َم ْضي ع
سبق وأعطى المسيح عالمال النهاية وعالمة إقتراب الملكول وهنا يعطينا مفلاهيم حيلة للملكلول .هلو إسلتمر فلي
حديثه السابق ليحدد من الذي يدخل هذا الملكول.

اآليات (مت )21-2:13مثل العذارى الحكيمات
2
ْ
ْ
َخـ َذن مصـا ْبيحه َّن و َخـرجن لْلَْق ْ
ـاء
وت َّ
اآليات (متْ « "-:)21-2:13حيَنئ ٍذ عي َش ْب عه َمَل عك ع
الس َـم َاوات َع َش َـر َعـ َذ َارى ،أ َ َ َ َ َ ع َ َ َ َ
1
َما اَلج ْ
ْ
ْ
يس1 .وَكان َخم ْ
يح عه َّن َوَل َـم َي َأ عخـ َذ َن َم َع عه َّـن
يم ٍ
اهالَ عت َفأ َ
َخ َذ َن َم َصا ْب َ
س َجاهالَ ٍت .أ َّ َ
اتَ ،و َخ َم ر
اَل َع ْر ْ َ َ َ ر
س مَن عه َّن َحك َ
3
ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْْ ْ 3
ـيع عه َّن َوْن َم َـن.
يمـا أََب َ
َزَيتاَ ،وأ َّ
ـات َفأ َ
يم ع
َخـ َذ َن َزَيتـا فـي آنَيـت ْه َّن َم َ
يس َن َع َس َـن َجم ع
طـأَ اَل َع ْـر ع
ـع َم َصـابيحه َّنَ .وف َ
َما اَل َحك َ
ْْ ْ ْ 1
ْ
ْ
َ 2ف ْفي ْنص ْ
ف َّ
َصـَل َح َن
اللَي ْل َص َار عص َا
ـلَ ،ف َ
يـع أعولئ َ
ام َـت َجم ع
ـك اَل َعـ َذ َارى َوأ َ
ـر رِ :عه َـوَذا اَل َع ْـر ع
َ
يس عم َق ْب ر
ـاخعر َج َن للَقائـه! َفَق َ
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ـات :أ ْ
ْ
ط ْفــئَ 1 .فأ ْ
ْ
ـاهالَت لَْلح ْكيمـ ْ
ْ 2
ْ
ْ
ـات
يمـ ع
َ
َ
َعطيَنَنــا مـ َـن َزَيــت عك َّن َف ـْإ َّن َم َصــا ْب َ
َم َصــا ْب َ
يحَنا َتَن َ ع
َج َابــت اَل َحك َ
يح عه َّنَ .فَقاَلــت اَل َجـ ع َ َ
التَ :لعَّله الَ ي َك ْفي َلَنا وَل عك َّن ،ب ْل ا َذهبن ْإَلى اَلب ْ
ْ
ْ
اهب ر ْ
ْ 22
يس،
ََ َ
َ َ
يما عه َّـن َذ َ
َ
َقائ ٍ َ ع َ
ـاء اَل َع ْـر ع
َ
ـات لَيَب َـت َع َن َج َ
اعة َو َاب َت َع َن َل عك َّنَ .وف َ
عغلْق اَلباب22 .أ ْ
َّات َد َخَل َن م َع عه ْإَلى اَل ععَر ْ
اء َت َب ْقَّي عة اَل َع َذ َارى أََيضا َق ْائالَ ٍتَ :يا َسْيعدَ ،يـا َس ْـيعد،
َخ ا
َواَل عم َس َت ْعد ع
سَ ،وأ َ َ َ ع
ير َج َ
َ
21
21
ْ
ـاع َة
ال :اَل َح َّ
اس َـهعروا ْإذا أل ََّن عك َـم الَ َت َع ْرعفـو َن اَلَي َـوَم َوالَ َّ
ول َل عك َّنْ :إني َما أ َ
الس َ
ا َف َت َح َلَنا! َفأ َ
َع ْـرعف عك َّنَ .ف َ
َج َ
ق أَ عق ع
اب َوَق َ
ْ ْ ْ
يها َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
ان".
َّالتي َيأَتي ف َ
أخللذ المسلليح المثللل مللن عللادة يهوديللة ،فكللان العلريس يللأتي مللع أصللدقائه ليأخللذ العللروس ومعهللا صللديقاتها العللذارى
الل لواتي يضللئن الطريللق المصللابيح .وتق ل أر الكنيسللة فصللل هللذا اإلنجيللل فللي صللالة نصللف الليللل ،ليت لذكر كللل مللن

يصلللي أنلله يجللب أن يكللون مسللتعداً إلنتظللار الع لريس ،مهتم لاً أن يكللون كإحللدى العللذارى الحكيمللال .ويبللدأ المثللل
قوللله حينئــذ= أي أن السلليد عللد أن أنهللى حديثلله عللن العالمللال الخاصللة للالمجيء الثللاني يريللد أن يشللير أن هللذا

المثلل لهلو إسلتمرار لحديثله الخطيلر ..ليميلز كلل سلامع هلل هلو ملن الحكيملال أو هلو ملن الجلاهالل ليعلرف هلل
نصيبه هلو الملكلول أم سليقف خارجلاً .وملن َّ
مللك المسليح عللى قلبله هنلا  ،سليملك المسليح عليله فلي ملكوتله ،أي
العرس( .راجع قطع نصف الليل) .وفيما يلي محاولة لشرح رموز هذا المثل.
يكون نصيبه ملكول السموال= ع

العريس= هو الرب يسوع.

الع ـذارى= هللن جماعللة النفللوس المؤمنللة أي الكنيسللة .وعمللل العللذارى أن يسللتقبلن الع لريس بنللور اإليمللان والرجللاء
والمحبللة .ولقللب العذراويللة ال ينطبللق عللادة علللى المتللزوجين ،ولكللن المقصللود بهللذا التعبيللر ،طهللارة الللنفس الكاملللة.

وبللولس الرسللول فللي (3رللو )3:11يقللول خطبللتكم لرجللل واحللد ألقللدم عللذراء عفيفللة للمسلليح ،وهللو يكلللم كللل أهللل

رورنثوس ،متزوجين وغير متزوجين .المقصود هنلا أن اللنفس ال تعلرف لهلا إلهلاً سلوى المسليح وغيلر متعبلدة ألي
شللهوة عالميللة ،بللل متحللررة مللن كللل خطيللة .العللذراء تكللون مكرسللة لعريسللها فقللط ،ونحللن ص لرنا مكرسللين للمسلليح

بواسطة سر الميرون .ولذلك تمثل الكنيسة كلها عشر عذارى.

عشر= عدد كامل يرمز للكنيسة كلها ،التي إجتازل المعمودية ودهنت بزيت الميرون.

الحكيمــات= مللن مللألن آنيللتهن أي قلللوبهن بزيللت النعمللة ،أي يمتلللئ القلللب للالروح القللدس فتسللتنير الللنفس للالرب

وتتمسللك حبلله .عنللدما تنشللأ عالقللة بللين المسلليح والللنفس ،تقللدم الللنفس عبللادة حللارة ولكللن هنللاك مللن يحللزن الللروح

الق للدس ويطفئ لله .ف للنحن ف للي المي للرون نحص للل عل للى نعم للة مح للددة ،وبجهادن للا تزي للد (ل للذلك يق للول إمتلئل لوا للالروح)
وبإستهتارنا تقل (لذلك يقول ال تطفئوا الروح).

الجاهالت= تلركن القللب فارغلاَ ونسلين حقيقلة مجليء اللرب ولهلون محبلة العلالم .هلذا لملن ال يجاهلد  .هلؤالء لهلم

أما القلب فخال من المحبة .هؤالء أطفأن الروح.
المسيحية اإلسميةّ ،
نعســن= هلل علللى المللؤمن أالّ ينلام؟ قطعلاً للليس هلذا هللو المقصللود .ولكلن الحكيمللال ينعسللن وهلم ممتلئللون سللالماً
أملا الجلاهالل فهلن يتملتعن
حقيقياً "فالرب يعطي ألحبائله نوملاً" قلال عنله سلفر النشليد "أنلا نائملة وقلبلي مسلتيقظ"ّ .
سللالم مزيللف قللال عنلله النبللي (إر +11:8 +1:-12:5 +13:6حللز .)11 ،5:12و ارجللع أيض لاً (مللز+3:137
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نللش .)3:6النسللبة للجللاهالل فهللن نسللين أن الللرب سلليأتي فلهللون فللي العللالم .ولكللن علينللا أن ال تفارقنللا حقيقللة أن
الرب قادم بل يأتى فجأة.

نعسن ونمن= إذاً هذا إشارة للمول.

المصـابيح= هلي حيلاتي .وهنلاك ملن حياتله مسلتنيرة وصلار نللو اًر للعلالم .وهنلاك ملن يسللك فلي شلهوال هلذا العللالم
خاضعاً لسلطان الظلمة.

صراِ =أصوال المالئكة البوق األخير تنادي لألبرار الخالص ولألشرار الدينونة.

الزيت = هو نعمة الروح القدس ،وهذه نأخذها في سر الميرون ،ولكن من يجاهد يمتلئ لذلك يقول بولس الرسول
(إمتألوا الروح (أف + )18 : 6إضلرم موهبلة هللا التلي فيلك بوضلع يلدي ،وهلذه األخيلرة قالهلا لتلميلذه تيموثلاوس)
ويحللذرنا مللن أن نقللاوم الللروح القللدس للأن ال نتجللاوب مللع دعوتلله لنللا التوبللة  .. .. ..ال تحزنلوا الللروح ..ال تطفئلوا

الروح .وبجهادنا فى صلواتنا واصوامنا ....تنسكب النعمة فينا .ومن ال يجاهد تنطفئ النعمة التلي فيله .فلنحن إذاً
إما نمأل مصابيحنا أو نطفئها .والحظ أن الجاهالل كان لهن رغبة أن يدخلن لكلنهن للم يلدخلن
من خالل جهادنا ّ
ألنهن لم يسمعن لصول إبن هللا وللم يجاهلدن بلل هلن نعسلن ،فالرغبلة وحلدها ال تكفلي .ونالحلظ أنهلن أخطلأن إذ
تصللورن أنلله يمكللنهن الحصللول علللى الزيللت فللي أي وقللت والسللبب سلليط أن الللنفس التللي تعللودل علللى اإلسللتهتار
والتراخي يصعب عليها أن تقوم فجأة وتبدأ الجهاد .لذلك يطلب المسيح منا السلهر ،أي علدم الت ارخلي حتلى تكلون

آنيتنا مملوءة زيتاً صفة مستمرة.

الباعة= المسيح هو المصدر الوحيد وهو يبيع مجانلاً (يلو +29-27:7رؤ +18-17:2رؤ +17:33أش)1:66
والمسلليح أعطانللا وسللائط النعمللة وهللي بللال ثمللن .لكللن ال فرصللة للش لراء مللن هللذه العطيللة المجانيللة سللوى فللي هللذه

أما العذارى الجاهالل فأردن أن يشترين عد فوال األوان ،عد مجليء العلريس= علد أن نغلادر نحلن هلذه
الحياةّ .
الحياة ،أو يأتي العريس فجأة في مجيئه الثاني.
اع ْة َو َاب َت َع َن َل عك َّن = هذا القول ليس للسخرية ولكلن إلظهلار أن اإلملتالء ملن الزيلت مسلئولية كلل
َب ْل ا َذ َهَب َن ْإَلى اَلَب َ
شخص وال يوجد من يمأل اانية إال جهاد وإستعداد كل شخص.
إنطفأت مصابيح الجاهالت= ران الواجب على كل نفس أن تضرم هذه الموهبة التي أخذتها من هللا (3تي.)5:1
ولكللن الجللاهالل خللدعن أنفسللهن معتمللدال علللى أن لهللن المواعيللد أو هللن قللادرال علللى أن يمتلللئن فللي أي وقللت.

ولكن الرياء سريعاً ما ينكشف وهو ال يدوم .والذين أهملوا نعمة روح هللا سينكشفون في نور الرب.

أعطينا من زيتكن= هذا خطأ فال يوجد إنسان قادر أن يعطيني اإلمتالء ،فهذا يعتمد على جهادي الشخصي ،وال
وسيلة سوى طلب اإلمتالء من المسيح (يو3 +29-27:7تي.)5:1

ال يكفينا وإياكن= ال يوجلد إنسلان لله قداسلة تزيلد علن حاجتله ...إذاً ال توجلد بدعلة زوائلد فضلائل القديسلين .وهنلا
نرى ضالل ذاك الذى إدعى من سنوال قليلة أنه يمأل من ينفخ فليهم ليمتلئلوا لالروح ،وتكلون عالملة إملتالئهم أن
يسقطوا على األرض فاقدون للوعى.

نصف الليل= ساعة ال ينتظره فيها أحد ،ويكون الناس في أضعف درجال اإلستعداد.
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إني ما أعرفكن= ما يحدث مع العذارى هو إمتداد لملا مارسلوه عللى األرض ،فالحكيملال يتملتعن الحيلاة الجديلدة
رحياة شركة وإتحلاد مارسلنها عللى األرض ملع العلريس ،أملا الجلاهالل فلال خبلرة لهلن لالعريس ،فهلن عشلن عللى

األرض خارج أبواب هذه الشركة حتى وإن كان لهن منظر الحياة التعبدية.

مصابيح= من إمتأل الروح سيظهر هذا في حياته وأعماله ويكون نو اًر للعالم( ،دا ، )2 : 13ويرى الناس أعمالله
ويمجدوا ااب الذي في السموال (مت +15:6لو.)26:13

أغلق الباب= ثبال القرار ،فما عاد األبرار يخرجون ،وال األشرار وال الشيطان يدخلون.
والمستعدات دخلن= وصاروا في أمان ،ال يستطيع أحد أن يخطفهن.

رقم  =3يشير للحواس الخمسة وأصا ع اليد الخمسة وأصا ع القدم الخمسة أي يشير لمسئولية اإلنسان ،فالحواس
هي التي أتعرف بها على العالم ،وأنا مسئول عن كل ما يدخل إلى القلب عن طريق حواسي الخمسة ،فهناك من
يقللدس سللمعه رافض لاً أن يسللمع أي شللئ يدنسلله ،وهنللاك مللن يفللتح أذنلله لسللماع أي شللئ فيتللدنس ،هللذه مسللئوليتي،
وهناك من يستعمل لسانه في التسبيح فيتقلدس قلبله ،وهنلاك ملن يسلتعمل لسلانه فلي اللذم واللنم والشلتيمة والكلذب..

الخ فيدنس قلبه (يع )6:2وأصا ع اليد تشير ألعمالي وأصا ع القدم تشير إلتجاهاتي وأنا المسئول عنهملا .إالّ أن

رقم  6يشير للنعمة ،فالمسيح أشبع  6111من 6خبزال .والمعنلى أن ملن يجاهلد ليضلبط ويقلدس حواسله وأعمالله
وإتجاهاته يمتلئ ويشبع من النعمة ويمأل مصباحه فيكون مستعداً للقاء العريس.

اآليات (مت)12-23:13
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يرجى مراجعة مثل األمناء (لو )11 – 21 : 21فالمثالن متكامالن

مثللل العللذارى يتحللدث عللن إنتظللار الللرب واإلمللتالء مللن النعمللة ومثللل الوزنللال يتحللدث عللن األعمللال .والسلليد هنللا
يوضح أن هناك حساب على أعمالنا والوزنال التي بين أيدينا .واإلنسان المسافر هو المسيح الذي صعد للسماء،
والمال الذي سلمه لعبيده هو كل ما أعطانا من مواهب روحية وعطايا روحية ومواهب جسدية ونفسية ،نجاهد بها

في حياتنا لنربح بها هلل .فالمسيح أعطانا جسده ودمه ،وأرسل لنا الروح القدس ،وأسس لنا كنيسة أسرارها وأعطلى
رل واحد مواهب وعطايا حسب إحتياجه وعلى قدر طاقته .هناك من أخذ خمسة وهناك من أخذ إثنين وهناك من

أخذ واحدة ،فهو ال يبخل على أحد عطاياه ،وال يحابي أحداً على حساب آخر ،لكنه يعرف طاقة كل واحد ويوزع
حسللب طاقللة كللل واحللد .فمللا قدملله لنللا هللا مللن مواهللب قللدمها حكمللة فهللو يعللرف مللا يناسللب كللل عضللو لخللالص

وخدمللة الكنيس للة (أف .)7::وه للذا يللدفعنا أال نتكب للر عل للى أصللحاب المواه للب األق للل وال نحسللد أص للحاب المواه للب

األرثللر ،إنمللا نشللكر صللاحب المواهللب ..يكفللي أنهللا مللن يديلله (1رللو )5-::31لكللن الكللل يأخللذ ( 1للط.)11::وهللا
رما يتضح من هذا المثل سيحاسب كل واحد قدر ما أخذ.

الوزنات= مالنلا /مواهبنلا /وقتنلا /صلحتنا /نفوذنلا /معرفتنلا /تعليمنلا /محبتنلا /إمكانياتنلا العقليلة والجسلدية العضللية
ومشاعرنا /ذاررتنا /قوتنا.

سافر للوقت= ترك كل واحد حريته.

(آية :)19وبعد زمان طويل= أي عد إنتهاء زمان هذه الحياة .والقصد من هذه العبارة أن طول المدة قد يدفعنا

للتكاسل ظنا أن هناك متسع من الوقت.

أقيمك على الكثير = [فى هذه الحياة لنرى مثال من حياة مثلث الرحمال البا ا األنبا شنودة الذى بدأ خدمته
أمانة فى سن الل  17سنة فأخذ ما هو أرثر وصار مدرسا فى اإلرليريكية ،وألمانته صار أسقفا وألمانته صار

طريركا .ولنأخذ مثاال آخر يجيب على سؤال هل تنطبق هذه ااية على الحياة األخرى  -لنرى اإلجا ة فى ما

يفعله اان مثلث الرحمال البا ا كيرلس السادس فألمانته فى حياته على األرض .ها هو حتى اان عد نياحته
عشرال السنين ما زال معجزاته التى ال تنتهى يتمجد إسم هللا].

رد صاحب الوزنة الواحدة على سؤال سيده عما فعله بوزنته رد كله جفاء يدل على عدم فهمه لواجباته كعبد
مستأمن على وكالة ،ورده كان فيه عدم محبة لسيده وجهل مطبق وعدم رغبة فى العمل .هو خاف من المخاطرة
وأن يخسر وال يكسب .ولكن هذا يدل على جهل سيده الذى ال ينسى تعب كأس ماء ارد ،وأى عمل خدمة

للسيد ال يفشل وال يضيع [فالرب وعد أنه شريك معنا فى كل عمل بل أننا ال يمكن أن نقدر أن نعمل بدونه].
بل أن هذا العبد هو الخسران ألن من يعمل فى كرم الرب يختبر فرحا عظيما فى خدمته

منا أن يعمل أمانة فيربح نفوس للمسيح ويشهد له ويكون سلبباً لمجلد هللا ااب (ملت.)15:6
وهللا ينتظر من كل ّ
أما صاحب الوزنلة إذ أهملل وعلاش
ومن يربح هنا دخل إلى فرح سيده ،بل نال الوزنة التي أهملها العبد الكسالنّ .
عاطالً فهو ليس فقط لم يربح وزنة أخرى وإنما هو سقط في خطية أخرى ،فالخطية تلد خطية ،وهنلا نجلد أن هلذا

العب للد البط للال إته للم س لليده القس للوة والظل للم ،وه للي ع للادة قديم للة ،إذ حينم للا أخط للأ آدم نس للب هلل الخط للأ "المل لرأة الت للي
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أعطيتني "..فحياة الكسل والبطالة خطية وهذه سلمته لخطية أخرى وهي إتهام سيده القسوة ..وهذه سلمته لخطيلة
الخوف .فكل خطية تبلدو سليطة وغيلر هاملة تقلود إللى خطايلا أخطلر ،للذا وجلب أن نقلاوم كلل خطيلة مهملا بلدل
سيطة .وهذا ما نبه هللا قايين إليه فخطية قايين األولى الحسد وهذا أسلمه للغضب وهذا أسللمه للتفكيلر فلي القتلل

لارس أنللا ألخللي" ثللم هلرب مللن هللا نهائيلاً .لللذلك ومللن
وهلذا أسلللمه للتنفيللذ وبعللد ذللك أيضلاً تللبجح علللى هللا قللائالً "أح ٌ
بداية الطريق نبه قايين قائالً "إن لم تحسن فعند البلاب خطيلة ار ضلة وإليلك إشلتياقها وأنلت تسلود عليهلا" وللو كلان
قايين قد توقف عند أول خطية سيطة ما حدث عد ذلك كل هذا.

تحصد حي ال تزرع= هذا كذب ألن سيده أعطاه كما أعطى لرفقائه.

قاس= هنا نرى تمرده وإتهامه الظالم لسيده.
إنسان ٍ
خفت= لو كان يحب سيده ما كان قد خاف ،فالمحبة تطرد الخوف .ولو خاف حقيقة لكان قلد عملل وإسلتيقظ ملن
رسله .ولكنه هنا يمثل من يعتذر دائماً أنه غير قادر على حفظ وصايا هللا بينما هو لو حلاول لوجلد أن نعملة هللا
تسنده ،أو من يعتذر علن أي خدملة هلل بلدعوى أنله غيلر قلادر وللو حلاول لوجلد أن هللا يسلنده .خفلت هلذه ضلد ملا

قاله الرسول بولس "أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني"

قـاس= لالعكس فهلو للم يعرفله ،هلو للم يعلرف هللا ،هلذه تصلورال قلبله ألن عينله مغلقلة سلبب
عرفت أنـك إنسـان
ٍ
َّ
وصدق كذب الشيطان ولم يصدق هللا .وهذه علادة الشليطان أن ُيص ِّلور لنلا هللا عللى
خطاياه .بل هو صار كحواء

أنه إله قاس.

إخفاء الوزنة= مثل من يحافظ على صحته ويرف

الخدمة لئالّ ُيرهق.

من له يعطي ويزاد= فكل من يتاجر مواهب الروح يعطي له أرثر وتزداد له البركال الروحية فلي

 .وداود أخلذ

وزنال شاول حين ثبت أن شاول غير أمين في وزناته .أما من ليس له محبة هللا ،ويسلك في شهواته فاهلل يحرمه
من مواهبه فهو ال يستحقها.

إدخل إلى فرح سيدت= هو دخول العرس األبدي.

إطرحو إلى الظلمة الخارجية= هو إختار الظلمة الداخلية خطاياه وكان أعمى ال يرى الرب فكان نصيبه هو ما
إختللاره لنفسلله علللى األرض ،فلللن يللرى نللور هللا ،وتكللون للله الظلمللة الخارجيللة عيللداً عللن نللور هللا كمللا إختلار لنفسلله

عل للى األرض الظلم للة الداخلي للة .الظلم للة الخارجي للة أي خارجل لاً ع للن أورش للليم الس للماوية الت للي ينيره للا ال للرب يس للوع
(رؤ = )6:33العلذاب األبللدي .وإن كلان هللذا مصلير مللن أعلاد الوزنللة كمللا هلى فمللا مصلير مللن أحلرق وزنتلله مللثال
فالتدخين يحرق وزنتين  ،المال والصحة  .وهكذا الخمر والمخدرال والمالهى البطالة والزنا ....الخ

التفسير الرمزي:

صلاحب الخملس وزنلال يشللير لملن قلدس حواسله وأعماللله وإتجاهاتله فلربح خملس وزنللال أُ َخلر أي حواسله الداخليللة
التي يتصل بها السماء .وصاحب الوزنتين يشير لمن عاش في محبلة فلرقم ( )3يشلير لتجسلد المسليح اللذي أتلى

ليجعللل اإلثنللين واحللداً وكللان عمللله محبللة عجيبللة ،لللذلك قل ًّلدم السللامري الصللالح درهمللين عالمللة محبتلله للج لريح.
واألرملة التي قدمت فلسين عالمة محبتها هلل وللمحتاجين .وفي قبر المسيح ُو ِج َد مالرين عالمة محبلة السلمائيين
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أمللا صللاحب الوزنللة التللي
مللع األرضلليين إذاً هللذا يشللير لمللن أحللب هللا والنللاس فهللذا تضللاعفت محبتلله هلل وللنللاسّ ،
دفنها في التراب فيشير إلنسان أناني متقوقع حول ذاته محب لذاته فقط ،غير ملرتبط حلب هللا وال النلاس ،إنسلان
أرضي لم يستطع أن يرتفلع نحلو السلماء حيلث الحلب ،بلل علاش فلي األرضليال وللذال العلالم الت اربلي يشلبع لذاتله

وشهواته من اللذال الترابية ويفسد نفسه ويخنقها إذ يدفنها في شهوال الجسد الترابي فال ينتفع روحياً وحتى جسده

يهلك فيفقد السماء واألرض معاً.
الصيارفة= حيث تستخدم األموال في التجارة لتربح .وهؤالء يشيرون للمرشدين الروحيين الذين كانوا سيرشدونه
ألن يقدم خدمال محبة لآلخرين ،فيربح نفس هلل= ربا.

مجيء إبن اإلنسان
اآليات (مت)32-12:13
12
ان ْفـي م َج ْـد ْ وج ْميـع اَلمالَ ْئ َك ْـة اَل ْق ْد ْ
اء َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
ـهَ ،ف ْحيَن ْئ ٍـذ
ـين َم َع ع
يس َ
اآليات (متَ « "-:)32-12:13و َم َتى َج َ
ََ ع َ
َ
ض َكما يمْي عز َّ ْ
ْ
ْ
س َعَلى عكَرْس ْي م َج ْد ْ َ 11 .وَي َج َت ْم عع أَمام عه َج ْم ع ُّ ْ
ْ
اف
الراعـي اَل ْخ َـر َ
َي َجل ع
يع الش ععوبَ ،فعي َمي عز َب َع َض عه َم م َن َب َع ٍ َ ع َ
َ َ
َ
ـار 13 .عث َّـم يعقـول اَلملْـك لَّْل ْـذين عـن ي ْم ْ
ْ ْ ْ 11
ْ
ْ ْْ ْ
اء َع ْـن اَلَي َسـ ْ
ين ْـهَ :ت َعـاَل َوا َيــا
َ ع َ ع
ـيم اَل ْخ َـر َ
َ ََ َ
اف َع َـن َيمينـه َواَلج َـد َ
م َـن اَلج َـداءَ ،فعيق ع
ْ
ْ 13
ْ ْ
ـوت اَلم َع َّـد َل عك َـم مَنـ عذ َتأ َْس ْ
ـت َف َس َـقَي عت عموْني.
ـت َفـأَ َط َع َم عت عموْنيَ .عط َش ع
ـيس اَل َعـاَلمْ .ألَنـي عج َع ع
ع
عمَب َاركي أَبـيْ ،رعثـوا اَل َمَل عك َ ع
11
12
ـه األََب َـرعار ْحيَن ْئ ٍـذ
آوَي عت عموْني .ععَرَيانا َف َك َس َوعت عموْنيَ .م ْريضا َف عزَرعت عموْنيَ .م َحعبوسا َفأ ََتَي عت َم ْإَل َّ
ـيَ .فعي ْج عيب ع
عكَن عت َغ ْريبا َف َ
12
ْ
ْْ
ـات ،أ ََو ععَرَيانـا
آوَيَن َ
ات؟ َو َم َتـى َأرََيَن َ
ـات ،أ ََو َع َط َشـانا َف َس َـقَيَن َ
ـات َجائعـا َفأَ َط َع َمَن َ
ينَ :ي َار ُّبَ ،م َتـى َأرََيَن َ
َقائل َ
ـات َغ ْريبـا َف َ
32
11
ـول َل عك َـمْ :ب َمـا
قـول َل عه َـم :اَل َح َّ
يـب اَل َملْ ع
ات َم ْريضا أ ََو َم َحعبوسـا َفأ ََتَيَنـا ْإَلَي َ
ات؟ َو َم َتى َأرََيَن َ
َف َك َس َوَن َ
ـك َوَي ع
ـك؟ َفعي ْج ع
ـق أَ عق ع
32
ْْ
هؤالَ ْء األ ْ
ْ
ين َع ْـن اَلَي َس ْ
ـار :ا َذ َهعبـوا َع ْنـي َيـا
َح ْد ْإ َخ َوْتي ع
ـول أََيضـا لَّلـذ َ
أََّن عك َم َف َعَل عت عموع ْبأ َ
َ
َصـاغ ْرَ ،فبـي َف َعَل عـت َم « .عث َّـم َيعق ع
31
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ 31
ْ
ْ ْ
ين ْإَلى َّ
ـت
يس َو َمالَ ئ َكته ،ألَني عج َع عت َفَل َم عت َط ْع عموْنيَ .عط َش عت َفَل َـم َت َسـعقوْني .عكَن ع
َمالَع ع
الن ْار األََبدَّية اَل عم َعَّدة ْإلَبل َ
ْ 33
ْْ
ين:
وروْنـيْ .حيَنئ ٍـذ عي ْج عيبوَن ع
ـه عه َـم أََيضـا َقـائل َ
َغ ْريبا َفَل َم َتأ عَووْني .ععَرَيانا َفَل َم َت َك عسـوْنيَ .م ْريضـا َو َم َحعبوسـا َفَل َـم َت عز ع
يار ُّب ،م َتى أرَيَنات ج ْائعا أَو ع َط َشانا أَو َغ ْريبا أَو عريانا أَو م ْريضا أَو محبوسـا وَلـم َن َخ ْـدمك؟ َ 33في ْجيـبهم ْق ْ
ـائال:
ََ
َ َ
َ ََ َ َ
َ
َ َ َع
ََ
ع ععَ
َ َ
َ عَ َ َ َ
32
هـؤالَ ْء األَصـ ْ
هـؤالَ ْء ْإَلـى َعـ َذاب أََب ْـد ٍي
اَل َح َّ
اغ ْرَ ،ف ْبـي َل َـم َت َف َععلـواَ .فَي َم ْضـي ع
َح ْـد ع
ول َل عك َمْ :ب َما أََّن عك َم َل َم َت َف َععلوع ْبأ َ
َ
ق أَ عق ع
َواألََبَرعار ْإَلى َحَيا ٍة أََب ْدَّي ٍة»".
المسيح إبن اإلنسان يأتي في مجده للدينونة (يلو .)33:6ويعطلي المجلد لسنسلان البلار ويلقلي األشلرار فلي علذاب

أبدي .وهو يهب هذا المجد لمن قدموا حباً للصغار كما لو كانوا يقدمونه للمسيح .فالعذاب هلو لغيلر الملؤمنين أو
للمؤمنين غير الرحماء.

أمللا الجللداء فلونهللا أسللود وهللذا اللللون
(آيللة :)23الخ لراف بيضللاء تشللير للبللر (رؤ +1::7أش +18:1مللزّ .)7:61
يشير للخطية (أر .)32:12ونحن كلنا خطاة تميزنا خطيتنا اللون األسود  ،ولكن من تطهلر بلدم المسليح يبلي
فيصللير علللى يمللين المسلليح ،وهللذه تللأتي المعموديللة والتوبللة المسللتمرة والثبللال فللي المسلليح وتنللاول جسللده ودملله.

الجداء= من سبق وأسماهم عذارى جاهالل .الخراف= العذارى الحكيمال.

مع ْد لسنسان منذ تأسيس العالم .رثوا= ولم يقل خذوا فهم أبناء يرثون مجد أبيهم
(آية  :)2:نرى هنا أن الملكول َّ
وليسوا غرباء.
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(آية :):1النار األبدية هذه معدة إلبليس ومالئكته .والحظ أنه لم يقل يا مالعلين أبلي كملا سلبق وقلال يلا مبلاركي
أبللي ،فهللم السللبب فللي لعنللتهم وللليس ااب .إذاً هللا لللم ُي ِّعل ْلد النللار األبديللة لسنسللان بللل للشلليطان ،ولكللن مللن يختللار
بنفسه أن يكون إبناً للشيطان يذهب معه للنار األبدية (يو1 +:::8يو.)11:2
ْ ْْ 1
اآليات (مت2 "-:)1-2:12وَل َّما أَ َكمل يسوع ْ
هذ ْ األَ َقو َّ
ـه َب َع َـد َي َـومَي ْن َي عكـو عن
ََ َع ع
ـال لْ َتالَميـذ َ « :ت َعَل عمـو َن أََّن ع
َ
ال عكل َهـا َق َ
َ َ
َ
اَل ْف َص عحَ ،و َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
ان عي َسَّل عم لْعي َصَل َب»".

هنا نرى السيد يعين ويتنبأ عن يوم موته.

بعد يومين يكون الفصح وابن اإلنسان يسلم ليصلب= لقد صار إبن اإلنسان فصحنا

الحقيقي وكان الفصح رم اًز له.
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يوم األربعاء – أربعاء البصخة

عودة للجدول

يوم األربعاء
(مت (+ )22-23 ،3-1:12مر( +)22 ،22 ،1-2:23لو)2-2:11
بنهاية أمثال الرب فى (مت )36تنتهى تعاليم الرب وأعماله .وإنتهت بنهاية يوم الثالثاء أيام عمل مكثف للرب
وكان يوم األربعاء يوم راحة للرب قضاه مع تالميذه القرب من بيت عنيا فى هدوء يشرح لهم حقيقة صلبه

(مت .)1 : 35وقطعا كان تالميذه فى حاجة لهذه الجلسة الهادئة ليتهيأوا لألحداث الجسام والتى ستبدأ فى الغد،
يوم الخميس .وكان الرب يسوع قد أخبر تالميذه حقيقة الصلب عقب إعتراف طرس أن المسيح هو إبن هللا.

والمرة الثانية كانت عد التجلى ،والمرة الثالثة كانت قبل دخوله الملوكى إلى أورشليم (مت.)19 - 17 : 31

وبينما كان الرب يخبرهم فى المرال السا قة خبر الصلب على أنه شئ فى المستقبل ،لكنه اان يخبرهم ميعاد

الصلب .ولنا أن نتصور كيف جلس تالميذه حوله فى حزن وإضطراب إذ أخبرهم أنه سيسلم ويصلب فى

الفصح عد يومين ،فهم أحبوه حقيقة ما عدا واحدا منهم كان قلبه قد إمتأل الظلمة .فحين خرجت محبة يسوع

من قلب يهوذا دخله الشيطان.

النسبة للسيد المسيح فقد إعتزل في هذا اليوم .غالباً في بيت عنيا .وفي هذا اليوم إجتمعت السلطال الدينية معاً

ليدبروا قتل المسيح ،وتآمر معهم يهوذا .وتهتم الكنيسة بهذا األمر وتكرس يوم األربعاء على مدار السنة فيما عدا

أيام الخمسين ،لكي يصوم المؤمنون تذكا اًر لهذا التشاور الرديء.

وفي يوم أربعاء البصلخة تقل أر القلراءال عاليله ملع قصلة الملرأة التلي سلكبت الطيلب عللى قلدمي المسليح وهلي ملريم

أخت لعازر ،ليظهر الفرق بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا.
يهوذا

ران يهوذا التلميذ الوحيد الذى من اليهودية ،أما الباقون فكانوا من الجليل .وكان لكفاءته المالية واإلدارية قد

أعطاه السيد أمانة الصندوق (رانت كفاءته هذه هى وزنته) ولكنه تحول إلى لص وخائن .وهناك سؤال لماذا ترك

السيد الصندوق معه عد أن إرتشف أنه يسرق؟ هو لم يكن هكذا أوال لكنه مع الوقت ومع اليأس من إشهار

المسيح نفسه كملك فيحصل هو على منصب كبير ،بدأ فى إستغالل القليل الذى فى الصندوق .وربما بدأ اليأس
يزداد فى قلبه من حصوله على نصيب كبير عد ملك المسيا عد سماع طلب أم إبنى زبدى مرارز كبيرة

إلبنيها ،وطلب طرس نصيبه الذى سيحصل عليه إذ ترك كل شئ .لقد إختاره الرب لكفاءته ،وتركه عد أن علم
السرقة أوال لرحمته وطول أناته ،وثانيا حتى ال يدفعه لليأس والعزلة وقد يدفعه هذا لسرتداد عن المسيح فيخسر

المسيح هذه النفس .إذاً بداية مشكلة يهوذا كانت فساد داخلى والرب أعطى له فرصة للتوبة ولكن الفساد ظل

ينمو داخليا حتى وصل للسقوا المروع .وزنته أو موهبته كان من الممكن أن يمجد بها هللا لكنه إنحرف داخليا
سبب المال فكانت موهبته سبب هالره .إلتحق يهوذا المسيح فى بداية تجمع التالميذ حول المسيح وكله أمل
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فى منصب مغرى له ماديا .وأعجب بتعاليم الرب ومعجزاته وسلطانه على األرواح النجسة ،بل صار له هو

أيضا سلطان على األرواح النجسة مع قية التالميذ .ورأى خضوع المعمدان للمسيح وسمع شهادة المعمدان
عنه .ولكن مع الوقت بدأ اليأس واإلحباا يدب فى قلبه ،فقد إستشهد يوحنا ولم ينتقم له المسيح ،بل أن المسيح

إنسحب من المكان .ثم رف
إلثبال أنه المسيا فيرف

المسيح الملك إذ طلب الشعب أن يملكوه .ثم يطلب الفريسيين منه آية من السماء

 .ويطلب إخوته منه النزول إلى أورشليم ليظهر نفسه فيرف

 .ثم إص ارره على أنه

سيصلب ويمول .وكان كل هذا ضد طموحاته التى جعلته يسير وراء المسيح .وربما بدأ الشك يمأل قلبه وخميرة

الفريسيين تنمو داخله ويصدق أن المسيح يعمل معجزاته بواسطة علزبول .ومع أنه قد إتضح للكثيرين أن مملكة

المسيح هى مملكة روحية تصادم هذا مع أحالم يهوذا فى مملكة مادية وسلطان ومكاسب مادية .وربما دخله

اإلحباا عندما لم يصعد إلى جبل التجلى وفشله مع قية التالميذ فى شفاء الولد المجنون .وهنا نجد أن اإلحباا
داخله إزداد وتحول لكراهية للمسيح.

وهكذا كل منا معرض لتلك التجربة حينما ال يسمح هللا بتحقيق أحالمنا المادية
فيقودنا اإلحباط إلى ظلمة القلب.

وربما مع تأريد المسيح المتكرر أنه سيصلب قال يهوذا فألخرج أى مكسب وتوجه لرؤساء الكهنة ،وكانوا

مجتمعين يدبرون المؤامرة لقتل المسيح .وتكون اإلجتماع من قيافا ورؤساء الكهنة والسنهدريم والرؤساء .وكان
هؤالء هم حلقة الوصل بين الشعب وبين السلطال الرومانية .وهذا المجمع كان يجتمع فى حالة الجرائم السياسية

مثل هذه التى يريدون إلصاقها المسيح ،وليس فى القضايا الصغيرة .وباع يهوذا نفسه وقال لهم "ماذا تريدون أن
تعطونى" .وباع سيده فى مقابل  21من الفضة وهى ثمن العبد ،فالمسيح صار عبدا لفدائنا .وأخذوا الثالثين

فضة من نقود الهيكل المخصصة لشراء الذ ائح العامة فى المواسم والتقدمال اليومية النهارية والليلية .وهكذا
صار المسيح ذبيحة ألجلنا .ويا لبؤس يهوذا الذى فى ضيقته لم يجد أحدا جانبه فهو ترك المسيح ولم يقف
جانبه رؤساء الكهنة وال أحد ،ولم تنفعه الفضة بل رماها وذهب لمصيره المشئوم.

لماذا طلب الرب عن بطرس ولم يطلب عن يهوذا
المسيح قال لبطرس ليلة الخميس أنه سأل عنه لكى ال يهلك .والرب سأل عنه ألنله فتيللة مدخنلة ال يطفلئ ،بينملا
لم يسأل عن يهوذا فلم يكن هناك داخله فتيلة مدخنة بل وصلل للكراهيلة الكامللة لللرب يسلوع .اللرب يسلوع للم يجلد

فيه فتيلة مدخنة .ولقد إستنفذ معله اللرب كلل الوسلائل بلال فائلدة ،ولكنله كلان قلد تلرك أبلواب قلبله مفتوحلة للشليطان
فمللأل الشلليطان قلبلله وسللاده الظللالم تمامللا (يللو )37 : 12ولكللن نالحللظ أن الللرب نللادى طللرس إسللمه القللديم قللائال

"سمعان سمعان" (لو )23 ، 21 : 33إذ كان يخاطب اإلنسان العتيق اللذى بداخلله .فإنكلار طلرس للمسليح شلئ
ينتمى لسنسان العتيق الذى فيه.
حنان وقيافا (من كتاب إدرشيم العالم اليهودى المتنصر)
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وهو حنان السيئ السمعة فى العهد الجديد .وظل هو وإبنه فى رياسة الكهنول حتى تلولى بليالطس البنطلى واليلة

اليهودية .وتبعه قيافا زوج إبنته فى رياسة الكهنول.

وفى الهيكل تجد الصيارفة الذين يتواجدون وبكثرة فى المواسم وبالذال الفصح .فكانت أعداد الحجاج مئال

األلوف من كل أنحاء الدنيا .وبحسب الشريعة كان على كل واحد ما عدا الكهنة تسديد ضريبة للهيكل نصف

شيكل .ومن يرف

دفع النصف شيكل يتعرض للحجز على ضائعه .لكن حجاج اليهود ااتين من بالد مختلفة

ران الموجود معهم عمالل بالدهم .فكان عليهم أن يذهبوا للصيارفة لتغيير نقودهم إلى العملة اليهودية أى

الشيكل ليدفعوا الضريبة السنوية للهيكل .وشرع الصيارفة ألنفسهم نسبة أرباح لهم من تغيير العمالل ،وكان ما

يحصلون عليه مبالغ ضخمة .بل كان هؤالء الصيارفة يدخلون فى صفقال وحوارال مع كل من يأتى إليهم
للحصول على أربر كم من الربح .وكان هناك غش كثير فى الموازين .كل هذا سبب أرباحا ضخمة لهؤالء

الصيارفة .ويقال أن "رراسوس" إستولى من هؤالء الصيارفة فى الهيكل ذال مرة على مليونين ونصف إسترلينى

(هذا الرقم مقدر من أيام تأليف هذا الكتاب فى منتصف القرن التاسع عشر).

يضاف لهذا تجارة المواشى والطيور التى تقدم كذ ائح فى الهيكل .وحتى فى هذه التجارة إنتشر الغش سبب

الشرا أن يكون الحيوان الذى يقدم بال عيب .وكان التالعب فى هذا الموضوع سببا فى أرباح عالية اإلضافة
للمغاالة فى أسعار الذ ائح .وتصور الحال فى هيكل العبادة هلل ،مع كل هذا الكم من الطمع والغش والخداع

والتجارة والمشاحنال بين الصيارفة وبائعى الحيوانال والطيور (والفصال فى األثمان) والمشاحنال بين الناس

ومن يقوموا على الكشف على الحيوان ليتأردوا من خلوه من العيوب .وكان هناك أيضا تجارة السكائب وكل ما

يقدم كتقدمال فى الهيكل .وفى أيام المسيح كان من يقومون بهذه التجارة هم أوالد حنان رئيس الكهنة .وكانت
المحال التى يتم فيها هذه التجارة تسمى " ازار أوالد حنان".

وحقا كان التجار والصيارفة يكسبون مكاسب ضخمة من هذه التجارة .ولكن كان المكسب األربر للكهنة الذين

يحصلون على جزء من األرباح .والمعروف وقتها أن عائلة رئيس الكهنة تربح من كل هذه التجارة أرباح خيالية.
بل صارل عائلة رئيس الكهنة مشهورة الشراهة والجشع والفساد .وبعد كل هذا  ...هل يصح أن يكون هذا بيت

صور فساد هذه العائلة يوسيفوس المؤرخ وكثير من
صالة؟! بل صار مغارة للصوص كما قال الرب .ولقد َّ

الربيين الذين أعطوا صورة مرعبة عما كان يحدث .وقال يوسيفوس عن حنان اإلبن وهو إبن حنان رئيس الكهنة

أنه كان خزينة للنقود ،وإغتنى غناء فاحشا .بل كان يغتصب العنف حقوق الكهنة الشرعية .وسجل التلمود اللعنة
التى نطق بها (آ ا شاول) أحد الربيين المشهورين فى أورشليم على عائلة حنان رئيس الكهنة وعائالل رؤساء
الكهنة الموجودين ،والذين صار أوالدهم وأصهارهم مساعدين لهم فى جباية األموال ،وصار خدامهم يضربون

الشعب العصى .وهم يعيشون فى رفاهية ونهم وشراهة وفساد وسفه فى صرف أموالهم .وقال التلمود عنهم "لقد
ران الهيكل يصرخ فى وجوههم  ..أخرجوا من هنا يا أوالد عالى الكاهن لقد دنستم هيكل هللا" .وهذا كله يساعد
على فهم ما عمله يسوع فى تطهير الهيكل ،وسبب عداء رؤساء الكهنة له .وهذا أيضا يعطى تفسير لماذا لم

يعترض الجمهور الموجود على ما عمله يسوع .وخاف المسئولون عن مواجهته أو القب

عليه من هياج
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الجماهير والحامية الرومانية على عد خطوال فى قلعة أنطونيا[ .أضف لذلك هيبة المسيح التى أخافت الجميع

رما حدث ليلة القب

عليه ،فالمسيح حين يريد تظهر هيبته وإذا إستسلم لهم يكون هذا إرادته] .ولكنهم خزنوا

حقدهم ضد المسيح ليوم الصليب.

وعند محارمة المسيح إقتاده الجند الرومان وخدام الهيكل مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رئيس الكهنة الرسمى.

وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى .وكان حنان غنيا
جدا هو وأوالده وإستخدم نقوده فى عمل عالقال قوية مع السلطال الرومانية .وكان صدوقيا متفتحا بال تزمت

قادر على إرضاء السلطال الرومانية .ولم يسجل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان .وعمل ثروته

مستغال الهيكل .وكان حنان قد تولى رئاسة الكهنول لمدة  5أو  7سنوال وجاء عده قيافا زوج إبنته ثم ليس أقل

من  6من أبنائه وأحد أحفاده .وكان فى مكانه أفضل من رئاسة الكهنول الرسمية ،فهو يدبر ويخطط بال

مسئوليال وال قيود رسمية .وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خسائر جسيمة مادية لكل هؤالء

الرؤساء .وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا مول يسوع .ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار
بذلك .وذهب الجند الرومان الرب يسوع إلى حنان مباشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم

يعرفون هذا.

وذهب الرب يسوع لرؤساء الكهنة هؤالء ليقدمو ذبيحة فصح حقيقية
وكآخر ذبيحة مقبولة يقدمونها ككهنة.

ْ 1
الش َعب ْإَلى َد ْار َرْئ ْ
اء اَل َك َهَن ْة َواَل َك َتَب عة َو عشعيو عِ َّ
يس اَل َك َهَن ْة َّال ْذي
اآليات (متْ " -:)3-1:12حيَنئ ٍذ َ
اج َت َم َع عرَؤ َس ع
3
لكَّنهم َقاعلواَ«:ليس ْفي اَل ْع ْ
ْ 3
ْ
ْ
ْ
يد لَْئالَّ َي عكو َن َش َغ رب ْفي
ََ
عي َد َعى َقَيا َفاَ ،وَت َش َاوعروا ل َك َي عي َمس عكوا َي عسو َع ب َم َك ٍر َوَي َقعتعلوع َ .و ع َ
َّ
الش َع ْب»".
رؤســاء الكهنــة أي مللن يمثلللون الكهنللة .حنللان وقيافللا +رؤسللاء الفللرق (فللرق الكهنللة األربعللة والعش لرين) .وشــيوِ

الشعب هم رؤساء العلائالل وملنهم نجلد مجملع السلنهدريم أي المجملع األعظلم اللذي لله السللطة العظملى فلي كلال
األمور الروحية والمدنية .قيافا= هو رئيس الكهنة الفعلي .وكان حنان اللذي عزلله بليالطس هلو حملا قيافلا .ولكلن

غالب لاً كللان حن للان للله ت للأثير ونفللوذ كبي للر .ولللذلك فللي محارم للة المسلليح فحص لله حنللان أوالً أي س للأله عللن تالمي للذه
دبلر أن يكلون صللبه أملام
وخدمته ،ثم أرسله إلى قيافا .وقيافا هذا كان صلدوقياً .قالوا ليس فـي العيـد= ولكلن هللا َّ
يهللود العللالم كللله لينتقللل الخبللر للعللالم كللله .ولمللاذا لللم يكتشللف رؤسللاء الكهنللة شللخص المسلليح ويفرح لوا لله ك لرئيس

الكهنة األعظم؟!

ر للان ه للذا س للبب إهتم للامهم الك ارم للال الزمني للة وخ للوفهم عل للى مص للالحهم الشخص للية ومكاس للبهم المادي للة وش للكلية

عبادتهم .وهذا قد فهمه بيالطس أنهم "أسلموه حسداً" (مر .)11:16فالحسد أعمى عيونهم.
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اإلس َخري ْ
ْ
ْ ْ 23
ْ ْ
وط َّي،
اآليات (مت " -:)22-23:12حيَنئ ٍذ َذ َه َب َواحرد م َن اال َثَن َي َع َشَرَّ ،الذي عي َد َعى َي عهوَذا ْ َ َ ع
ْ 23
ْ
ْ
طوني وأََنا أ ْ
ين ْم َن اَل ْف َّض ْةَ 22 .و ْم َن
َن عت َع ع
يدو َن أ َ
الَ «:ما َذا عت ْر ع
عسل عم عه ْإَلَي عك َم؟» َف َج َععلوا َل عه َثالَ ث َ
َ َ
عرَؤ َساء اَل َك َهَنة َوَق َ
ْ
ان َي َطعل عب عفَر َصة لْعي َسلْ َم عه" .
اَل َوَقت َك َ

ْإَلى
ذلْ َك

ثالثين من الفضة= ثمن شراء العبد حسلب النلاموس (خلر )23:31المسليح بيلع كعبلد لكلي يحررنلا ملن العبوديلة.
وتحققت بهذا نبوة زكريا ( .)12:11وكان الهدف من خيانة يهوذا أن يسلمه منفرداً عيداً عن الجموع (لو،)5:33

أملا ملريم فقلد فلتح الحلب
إذ هو يعلرف األملارن التلي ينفلرد فيهلا ملع تالميلذه سل اًر .لقلد أعملى الطملع أعلين التلميلذّ ،
قلبهللا .وغالبلاً فقللد كللان رؤسللاء الكهنللة قللد دبللروا أنهللم يلقللون القللب علللى المسلليح عللد الفصللح ولكللن عللرض يهللوذا

َس َّهل عليهم األمر وعدلوا خطتهم لتصير قبل الفصح .وربما هلم إهتملوا لأن يتعجللوا القضلاء عليله ،حتلى ال تثلور
الجماهير ويملكوه فيثير هذا الرومان ويسلبوا الرؤساء اليهود ما تبقى لهم من سلطة.
2
ْ
ام اَل َف ْط ْ
ان
ير َب َع َد َي َو َمَي ْنَ .وَك َ
اآليات (مرَ " -:)1-2:23وَك َ
ان اَلف َص عح َوأََّي ع
لكَّنهم َقاعلواَ«:ليس ْفي اَل ْع ْ
ْ 1
ْ
ْ
يد ،لَْئالَّ َي عكو َن َش َغ رب
ََ
عي َمس عكوَن عه ب َم َك ٍر َوَي َقعتعلوَن عهَ ،و ع َ

ْ
ف
اء اَل َك َهَنة َواَل َك َتَب عة َي َطعلعبو َن َكَي َ
عرَؤ َس ع
ْفي َّ
الش َع ْب»".

الفصــح وأيــام الفطيــر= إرتللبط العيللدان فللي أذهللان اليهللود وكأنهمللا صللا ار عي لداً واحللداً .وكللان يسللتخدم تعبيللر عيللد
الفطير ليشمل الفصح أيضاً ،كما يطلق إسم الفصح على عيد الفطير.

22
اإلس َخري ْ
احدا ْمن اال َثَني ع َشر ،م َضى ْإَلى رَؤس ْ
وط َّي ،و ْ
اء اَل َك َهَن ْة
َ
اآليات (مر " -:)22-22:23عث َّم ْإ َّن َي عهوَذا ْ َ َ ع
َ
ع َ
َ َ َ َ
22
َن يع ع ْ
ْ
ْ ْ
ف عي َسلْ عم عه ْفي عفَر َص ٍة عمو ْافَقةٍ" .
ان َي َطعل عب َكَي َ
طوع ف َّضةَ .وَك َ
لعي َسل َم عه ْإَلَي ْه َمَ .وَل َّما َسم ععوا َف ْر عحواَ ،و َو َععدوع أ َ ع َ

لب
ران يهوذا محباً للمال وطامعاً في مركز كبير حين يصير المسليح ملكلاً .ولكلن حلديث المسليح علن صلليبه َخَّي َ
أماله ،وربما فهم أن ملكول المسيح سيكون روحياً وهذا لن يفيد أطماعه شئ ،بل هو سمع أن تالميذه عليهم أن
يحتملوا اإلهانال وهذا ال يتفق مع أماله في العظمة والغنى .فباع المسيح.

1
اآليات (لو2" -:)2-2:11وَقرب ْعيد اَل َف ْط ْ َّ ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َواَل َك َتَب عة َي َطعلعبو َن
ع
ال َل عه اَلف َص عحَ .وَك َ
َ عَ
ان عرَؤ َس ع
ير ،الذي عيَق ع
اإلس َخري ْ
ْ
ط ْ
الش َع َبَ 1 .ف َد َخ َل َّ
ف َي َقعتعلوَن عه ،أل ََّن عه َم َخا عفوا َّ
وط َّيَ ،و عه َو ْم َن عج َمَل ْة اال َثَني
َكَي َ
الشَي َ ع
ان في َي عهوَذا َّالذي عي َد َعى ْ َ َ ع
َ
3
3
ْ
ْ
ْ
ْ
طوع ْف َّ
ضة.
َن عي َع ع
اهعدوع أ َ
ف عي َسلْ عم عه ْإَلَي ْه َمَ .ف َف ْر عحوا َو َع َ
َع َشَرَ .ف َم َضى َوَت َكَّل َم َم َع عرَؤ َساء اَل َك َهَنة َوعق َّواد اَل عجَند َكَي َ
2
ان َي َطعل عب عفَر َصة لْعي َسلْ َم عه ْإَلَي ْه َم ْخَلوا ْم َن َج َم ٍع" .
اع َد عه َمَ .وَك َ
َف َو َ

دخل الشيطان في يهوذا ليس إرراهاً بل ألنه وجد الباب مفتوحاً لديه ،وجد فيه الطمع ومحبة المال ا اً للخيانة.
َّ
إناء له ،ومع كل فرصة
ثم عد اللقمة دخله الشيطان (يو .)37:12كان يهوذا قد سلم نفسه للشيطان ،صار ً
ينفتح الباب األرثر للتجاوب مع إبليس كسيد له يملك قلبه ويوجه فكره ويدير كل تصرفاته .أي أن يهوذا كان

رل يوم ينمو في تجاوبه مع الشيطان فيملك عليه األرثر .لذلك علينا أن ال نفتح للشيطان أي اب يدخل منه،
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في شئ" إذ لم يقبل منه شئ خاطئ
له َّ
حتى ال يسود علينا .لذلك قال السيد المسيح "رئيس هذا العالم آل وليس ُ
(راجع التجربة على الجبل) والعكس فمن يتجاوب مع الروح القدس يمأله (رؤ .)3:: +11:1فروح هللا يشتاق أن
يحل في قلوب أوالده بال توقف ليمألهم من عمله اإللهي .وأيضاً إبليس يحاول أن يمأل ويسود على من يتجاوب
صِّي َرهُ أداة خاضعة له .وكل إنسان حر أن يختار ممن يمتلئ  .يهوذا بدأ سارقاً وإنتهى خائناً للمسيح.
ُ
معه ُ
وي َ
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يوم الخميس – خميس العهد

عودة للجدول

يوم الخميس (خميس العهد)
العشاء األخير
(مت)12-21:12

ير َتَقَّدم َّ ْ
ْْ
اآليات (متَ 21" -:)12-21:12وْفي أ ََّو ْل أََّيامْ اَل َف ْط ْ
َن عن ْعَّد َل َك
يد أ َ
ين َل عه«:أََي َن عت ْر ع
التالَمي عذ ْإَلى َي عسو َع َقائل َ
َ
22
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
َصَن عع
ول :إْ َّن َوَقتي َق ْر ر
يب .عَن َد َت أ َ
ال«:ا َذ َهعبوا إَلى اَل َمديَنة ،إَلى عفالَ ٍن َوعقوعلوا َل عه :اَل عم َعل عم َيعق ع
ل َتأ عَك َل اَلف َص َح؟» َفَق َ
12
اَل ْفصح مع َتالَ ْم ْ
ْ
يذي»َ 21 .ف َفعل َّ ْ
اء َّات َكأَ َم َع اال َثَني
َعُّدوا اَلف َص َحَ .وَل َّما َك َ
َمَرعه َم َي عسو عع َوأ َ
َ َ ََ
ان اَل َم َس ع
ََ
التالَمي عذ َك َما أ َ
َ
11
ْ
ْ
ْ
احدا مَن عكم يسلمني»َ .فح ْزعنوا ْجداا ،واب َت َدأَ عك ُّل و ْ
ق أَ عقول َل عكمْ :إ َّن و ْ
ْ 12
اح ٍد
ال«:اَل َح َّ
َ
ََ
َ
َ
ع َ
يما عه َم َيأ عَكعلو َن َق َ
َ عَ ع
َع َشَرَ .وف َ
11
َّ ْ
ْ
ْ
الص َح َف ْة عه َو عي َسلْ عم ْني! ْ13إ َّن
س َي َد ع َم ْعي ْفي َّ
ول َل عهَ «:ه َل أََنا عه َو َي َار ُّب؟» َفأ َ
ال« :الذي َي َغم ع
َج َ
اب َوَق َ
مَن عه َم َيعق ع
اض َكما هو م َك عتوب عَنه ،و ْ
الر عج ْل َّال ْذي ْب ْه عي َسَّلم َاب عن ْ
َاب َن ْ
اإل َن َس ْ
اإل َن َس ْ
ان َخَي ار لْذلْ َك
لك َن َوَي رل لْذلْ َك َّ
انَ .ك َ
ان َم ٍ َ ع َ َ ر َ ع َ
ع
13
ْْ
ْ
َّ ْ
ْ 12
يما عه َم
الر عجل َل َو َل َم عيوَل َد!»َ .فأَ َج َ
الَ «:ه َل أََنا عه َو َيا َسيدي؟» َق َ
اب َي عهوَذا عم َسل عم عه َوَق َ
ال َل عه«:أََن َت عقَل َت»َ .وف َ
11
طى َّ ْ
َس
َع َ
ال «:عخ عذوا عكعلوا .ه َذا عه َو َج َس ْدي»َ .وأ َ
َيأ عَكعلو َن أ َ
َخ َذ َي عسو عع اَل عخَب َزَ ،وَب َار َت َوَك َّسَر َوأ َ
َخ َذ اَل َكأ َ
التالَمي َذ َوَق َ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ
َج ْل َك ْث ْ
ين
اشَرعبوا ْمَن َها عكُّل عك َم12 ،أل َّ
َع َ
اه َم َق ْائالَ «:
ط ع
ير َ
َن ه َذا عه َو َدمي َّالذي لَل َع َهد اَل َجديد َّالذي عي َس َف عك م َن أ َ
َو َش َكَر َوأ َ
11
ْ ْ
ْ ْ
اج اَل َكرم ْة ه َذا ْإَلى ْ
َشَرعب عه َم َع عك َم
لْ َم َغ ْفَرْة اَل َخ َ
ذل َك اَلَي َومْ ْحيَن َما أ َ
اآلن الَ أ َ
ول َل عك َمْ :إني م َن َ
ط َاياَ .وأَ عق ع
َشَر عب م َن ن َت ْ َ َ
ج ْديدا ْفي مَل عك ْ
وت أَْبي»12 .ثع َّم َسَّب عحوا َو َخَر عجوا ْإَلى َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْن" .
َ
َ
بدأ الرب خدمته بتأسيس سر المعمودية يوم إعتمد فى األردن .وبتأسيس سر اإلفخارستيا ينهى خدمته .وكما أننا
فى المعمودية ندفن معه ونقوم معه هكذا فى سر اإلفخارستيا نرى موته وقيامته ونشترك معه فيهما .وسر
اإلفخارستيا أيضا يشير لوليمة عشاء عرس الخروف (رؤ )9 : 19فى السماء.

مع تلميذى عمواس ،نجد أنه حينما كسر الرب الخبز أمامهما إنفتحت أعينهما وعرفوا الرب يسوع فإختفى من

أمامهما .والمعنى أنهم ونحن لن نعود نراه على األرض بهيئة جسمية بل فى صورة خبز وخمر .فهو يقدم نفسه
يوميا لكنيسته = جسده  -ذبيحة حية دائمة  -خروف قائم كأنه مذبوح (رؤ )5 : 6يعطى غفرانا للخطايا وثباتا

فيه  -فى جسده  -وحياة أبدية.

يرجى مراجعة سر اإلفخارستيا فى مذكرة األسرار الكنسية

ران طقس الفصح اليهودي يشمل أرل خروف الفصح على مستوى عائلي .فرب األسرة يجتمع مع أسرته
ويشتركون في أرل الخروف ،وإن لم تكن األسرة قادرة على شراء خروف تجتمع معها عائلة أخرى .ويأرلون خبز
مع أعشاب مرة .وكان رب البيت يمسك الخبز في يده ويقول هذا هو خبز الغم والمحنة الذي أرله أ اؤنا في

مصر.
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وكان رب األسرة يقدم أربع كئوس خمر للحاضرين وكانت الكأس الثالثة تسمى كأس البركة (راجع مقدمة سر

اإلفخارستيا تحت عنوان الكأس ال ار عة) .وكانت الكئوس األولى والثانية من طقوس عشاء الفصح عند اليهود،
وإنجيل لوقا وحده أشار للكأس الثانية (لو )17 : 33وهذا يعنى أن المسيح إتبع فى هذه الليلة طقوس الفصح
اليهودى ،لكنه بدال من خروف الفصح قدم الخبز الذى حوله إلى جسده .وكانت كأس العهد الجديد بدم المسيح

هى الكأس الثالثة كأس البركة (لو .)31 : 33والمعنى أن المسيح صار هو فصحنا (1رو . )7 : 6وفى نهاية

طقس الفصح يسبحون ويشربون الكأس ال ار عة  ...وهذه هى التى شربها المسيح خالً على الصليب ،وأسلم الروح
عدها ليصير هو ذبيحة الفصح الجديد ،ويصير الصليب جزءا من اإلفخارستيا ،وصارل اإلفخارستيا هى نفسها

ذبيحة الصليب .فاإلفخارستيا ليست ذبيحة جديدة بل هى نفسها ذبيحة الصليب.

وفي الفصح يستخدمون خب اًز غير مختمر أي فطير .ومنذ هذه الليلة ولمدة 7أيام ال يأرلون سوى الفطير .ومساء

الخميس أي عشية يوم الجمعة أسس السيد المسيح سر العشاء الربانيًّ ،
قدم
قدم نفسه لكنيسته فصحاً حقيقياًّ ،
أما المسيح فسبق وأسس هذا
جسده ودمه مأرالً حق ومشرباً حق .كان اليهود سيقدمون الفصح يوم الجمعةّ ،
السر ألنه كان يعلم أنه وقت الفصح اليهودي سيكون معلقاً على الصليب فالتالميذ في العشاء السري لم يأرلوا
خروف الفصح بل أرلوا جسد المسيح فصحنا الحقيقي .والمسيح كلماته هنا غيًّر مفهوم العيد تماماً-:

.1

رللانوا فللي عيللد الفصللح يللذكرون مللا حللدث لهللم فللي مصللر مللن غللم ومشللقة .فص لرنا ال ننظللر للللوراء أي للفللداء

.3

عوضاً عن كأس الخمر صرنا نشرب دمه غفراناً للخطايا ولننال حياة أبدية.
لم َي ُع ْلد الفصلح عللى مسلتوى علائلي كملا كلان عنلد اليهلود ،بلل تغيلر مفهلوم العائللة ،وصلارل العائللة هلي كلل

.2

.:

الرمزي بل صرنا نذكر موته وجسده الذي أعطاه لنا.

المؤمنين والمسليح رأس هلذه العائللة .فالمسليح أرلل الفصلح ملع تالميلذه دون النظلر ألن يجتملع كلل ملنهم ملع
قدس المسيح العالقال الروحية على العالقة الجسدية.
عائلتهّ .
الحظ أنهم كانوا كغرباء يبحثون عن مكان يأرلون فيه الفصح.

(اايال  :)19-17إعداد الفصح يستغرق وقتاً كبي اًر في تنظيف وإعداد البيت لئال يكون فيه كسلرة خبلز مختملر+
شلراء مللا يحتاجونلله ،لللذلك كللان التالميللذ يحتللاجون لوقللت كبيللر ليعللدوا الفصللح يللوم الجمعللة .والمسلليح تللركهم يعللدوا
ريفمللا شللاءوا دون أن يخبللرهم ص لراحة عللن أنلله سيصلللب غللداً ولللن يأرللل معه لم هللذا الفصللح ،بللل إسللتخدم الخبللز
والخمر في تأسيس الفصح الجديد ،سر اإلفخارستيا .وقتي قريب= لن يتمكن من اللحاق الفصلح فهلو سيصللب.

إلى فالن= السليد للم يحلدد اإلسلم حتلى ال يعرفله يهلوذا فيلتم تسلليمه قبلل أن يؤسلس سلر الفصلح .والسليد للم يحلدد
اإلسلم لكنله حل َّلدد لهلم عالمللة أنله شللخص حاملل جلرة ملاء (للو )11:33وكللان هلذا العمللل تقلوم لله السليدال ،وكللان
غريباً أن يحمل رجل جرة .وغالباً كان الشلخص هلو معلمنلا ملرقس كلاروز ديارنلا المصلرية .وكلان العشلاء الربلاني

فللي منزللله (أع .)1:-12:13وفللي هللذه العليللة قضللى التالميللذ العش لرة أيللام عللد صللعود السلليد وحتللى حلللول الللروح
القدس.
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(اايللال  :)36-31المسلليح هنللا يعطللي يهللوذا فرصللة أخيلرة ويحدثلله برقللة ويعلللن للله أنلله يعلللم بنيتلله الشلريرة ،كللان

مهتما خلالص نفسله ،وللذلك تكللم وسلطهم دون أن يشلير إليله حتلى ال يجلرح مشلاعره .وإذ رأي السليد أن تالميلذه
حزنوا وتشككوا في أنفسهم خاف عليهم وأعطى إشارة أن من يفعل هذا هلو يهلوذا يغمـس يـد فـي الصـحفة= هلو

طعام عادي .ومع كل هذا لم يتب ولقد خرج دون أن يتناول الجسلد واللدم .ولقلد أعللن السليد بؤسله المنتظلر ،وملع

أن ما حدث كان بتدبير إلهي إالّ أن يهوذا فعلل كلل شلئ إرادتله .أنـت قلـت= تعبيلر يهلودي يعنلي الموافقلة ،وملع
هذا فكانت الخيانة قد أعمت عيني يهوذا .كلان يهلوذا شلري اًر وقلد إسلتخدم هللا شلره لتحقيلق األملور اإللهيلة .سـؤال:

مللا ذنللب يهللوذا والخللالص الللذي تللم هللو كللل الخيللر للبشللر؟ والللرد أن نيتلله كانللت ش ل اًر وليسللت خي ل اًر .هللذا كمللا قللال
يوسف إلخوته "أنتم قصدتم لى ش ار  ،أما هللا فقصد ه خيرا" (تك. )31 : 61

(اايال  :)38-35أخذ يسوع الخبز= الكلمة تشير للخبز المختمر .واإلخوة الكاثوليك يستخدمون الفطير بدعوى
أن السيد المسيح بال خطية والخميلر يشلير للخطيلة .وكنيسلتنا تسلتخدم الخبلز المختملر ولهلا رأي آخلر أن المسليح

حامللل لخطيتنللا ولكنلله كمللا أن نللار الفللرن أفسللدل الخمي لرة وقتلتهللا ،فللإن المسلليح بني لران أالملله وصللليبه وموتلله قتللل

خطيئتلي .وشــكر= للذلك يسللمى السلر سللر الشلكر .للعهــد الجديــد= هلو تعاقللد إلهلي بللدم اللرب والسلليد حلول الخبللز

والخمر إلى جسده ودمه طريقة سرية .ونحن عندما نأرل جسد الرب ونشرب دمه .ننال الحياة فينا ،إذ نكون كما

لللو أننللا واحللد معلله ،نسللكن فيلله وهللو يملللك أيض لاً فينللا .مغفــرة الخطايــا= مللع التوبللة واإلعت لراف فسللر الشللكر يغفللر
الخطايا ،فسر الشكر هو هو نفسه ذبيحة الصليب.

(آيلة :)39ملا هللو هلذا الجديللد اللذي نشلربه معله فللي ملكلول ااب ،إالّ تمتعنللا شلركة اإلتحللاد ملع هللا فللي إبنله فللي
السموال  ،إتحادا نهائيا وبال إنفصال وعلى مستوى جديد .إنه إمتداد لليتورجية الحالية (أي ما يحدث في القداس

اإللهي من صالة وتناول) ولكن طريقة ال ينطق بها .وقوله جديـد= يكلون جديلداً كلل يلوم ،نسلتمر فلي فرحلة هلذا

اإلتحلاد كأنهللا جديلدة دائملاً .المقارنلة مللا نحصلل عليلله عللى األرض فللنحن نشلتهي الشللئ وبمجلرد حصللولنا عليله

أما اإلتحاد اهلل في السماء فيظل جديداً مفرحاً منعشاً ولألبد.
يفقد لذتهّ ،
(آيللة :)21هكللذا تسللبح الكنيسللة المزمللور  161عللد نهايللة القللداس وأثنللاء التنللاول (عللب )13:3فمللاذا نقللدم هلل علللى
عطية جسده ودمه سوى التسبيح والشكر .وكان اليهلود يسلبحون المزاميلر  118-116علد أرلل الفصلح والتالميلذ
سبحوا عد أن أرلوا الفصح الجديد.
(مر)12-21:23

ْ
اآليات (مرَ 21" -:)12-21:23وْفي اَلَي َومْ األ ََّو ْل ْم َن اَل َف ْط ْ
ال َل عه َتالَ ْمي عذ ع «:أََي َن
يرْ .ح َ
ين َكاعنوا َي َذَب عحو َن اَلف َص َحَ ،ق َ
21
ْ ْْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ال َل عه َما«:ا َذ َهَبا ْإَلى اَل َم ْديَن ْةَ ،فعيالَ ْقَي عك َما
يد أ َ
عت ْر ع
َن َن َمض َي َوعنعَّد ل َتأ عَك َل اَلف َص َح؟» َفأََر َس َل ا َثَنَي ْن م َن َتالَميذ َوَق َ
23
امل جَّرَة م ٍ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
آك عل
ول :أََي َن اَل َمَن ْز عل َحَي ع ع
ْإَن َس ر
اء .ا َتَب َعا ع َ .و َحَي عث َما َي َد عخ َل َفعقوالَ لَرب اَلَبَيت :إ َّن اَل عم َعل َم َيعق ع
ان َح ر َ َ
اَل ْفصح مع َتالَ ْم ْ
وشة معَّدة .هَنات أ ْ
يذي؟ َ 23فهو ي ْر ع ْ ْ
َعدَّا َلَنا»َ 22 .ف َخَر َج ْتَل ْمي َذا ع َوأ ََتَيا ْإَلى
ع َ
َ َ ََ
عَ ع
يك َما علَّية َك ْب َيرة َم َفعر َ ع َ
21
ْ ْ
ْ
اء م َع اال َثَني َع َشَرَ 22 .وْفيما عه َم م َّت ْكعئو َن
َعدَّا اَلف َص َحَ .وَل َّما َك َ
ال َل عه َماَ .فأ َ
ان اَل َم َس ع
اَل َمديَنةَ ،و َو َج َدا َك َما َق َ
ع
َ
اء َج َ َ
َ
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21
ْ
ْ ْ
ق أَ عقول َل عكمْ :إ َّن و ْ ْ
ال َي عسو عع« :اَل َح َّ
احدا مَن عك َم عي َسلْ عمني .اَآلك عل َمعي!» َف َاب َت َدأعوا َي َح َزعنو َنَ ،وَيعقوعلو َن َلهع
َ
ع َ
َيأ عَكعلو َنَ ،ق َ
12
َّ ْ
ْ
ْ ْ
احدا َفو ْ
وْ
س َم ْعي
احداَ «:ه َل أََنا؟» َو َ
آخعرَ «:ه َل أََنا؟» َفأ َ
ال َل عه َم «:عه َو َواحرد م َن اال َثَن َي َع َشَر ،الذي َي َغم ع
َ
َ
َج َ
اب َوَق َ
اض َكما هو م َك عتوب عَنه ،و ْ
الص َح َف ْةْ12 .إ َّن َاب َن ْ
اإل َن َس ْ
الر عج ْل َّال ْذي ْب ْه عي َسَّل عم َاب عن
لك َن َوَي رل لْذلْ َك َّ
ْفي َّ
ان َم ٍ َ ع َ َ ر َ ع َ
ان َخَي ار لْذلْ َك َّ ْ
ْ 11
ْ
اإل َن َس ْ
اه َم
َع َ
يما عه َم َيأ عَكعلو َن ،أ َ
ط ع
َخ َذ َي عسو عع عخَب از َوَب َار َت َوَك َّسَرَ ،وأ َ
انَ .ك َ
الر عجل َل َو َل َم عيوَل َد!»َ .وف َ
13
11
ْ
ُّ
ال َل عه َم«:ه َذا
َع َ
ال «:عخ عذوا عكعلوا ،ه َذا عه َو َج َس ْدي» .عث َّم أ َ
ط ع
َس َو َش َكَر َوأ َ
َخ َذ اَل َكأ َ
اه َمَ ،ف َش ْرعبوا مَن َها عكل عه َمَ .وَق َ
َوَق َ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
َج ْل َك ْث ْ
َشَر عب َب َععد ْم َن ْن َتا ْج
ين13 .اََل َح َّ
ول َل عك َمْ :إْني الَ أ َ
ير َ
عه َو َدمي َّالذي لَل َع َهد اَل َجديدَّ ،الذي عي َس َف عك م َن أ َ
ق أَ عق ع
ْ
وت ْ
َشربه ج ْديدا ْفي مَل عك ْ
ْ
ْ
هللا» 12 .عث َّم َسَّب عحوا َو َخَر عجوا ْإَلى َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْن".
اَل َكَرَمة ْإَلى ذل َك اَلَي َومْ حيَن َما أ َ َ ع ع َ
َ

لقللد سللبق السلليد وهيللأ أذهللان تالميللذه فللي (يللو )68-61:5أنلله سلليقدم لهللم جسللده ودملله .وهللو قل َّلدم لكنيسللته عبللر
األجيال جسده المصلوب القلائم ملن األملوال ودمله المبلذول غف ارنلاً للخطايلا .ق ًّلدم لكنيسلته ذبيحلة الصلليب الواحلدة
غير المتكررة خالل سر الشكر .لقد صار لنلا كلنلا كلأس واحلد نشلرب منله هلو ينبلوع واحلد للحيلاة أال وهلو الجنلب

المطعون .وكلمة للعهد الجديد ( )3:مأخوذة من (إر )21:21فهو عهد الغفران الدم .وختم أي عهد يكون الدم
(الذ ائح في العهد القديم) ودم المسيح في العهلد الجديلد .أشـربه جديـدا فـي ملكـوت هللا= هلذا يشلير لفلرح هللا لأن

رنيسته عروسه معه في الملكول ولألبد ،وفرح الكنيسة بوجودها مع هللا في ملكوتله .هلو الفلرح اللذي يكتملل حلين
يكمل المختارون في ملكول هللا .والفرح الذي نحصل عليه اان هو العربون.

(لو)11-1:11

2
اآليات (لو1" -:)11-1:11وجاء يوم اَل َف ْط ْ ْ
ْ ْ ْ
وحَّنا
ان َيَنَب ْغي أ َ
ير َّالذي َك َ
س َوعي َ
َن عي َذَب َح فيه اَلف َص عحَ .فأََر َس َل عب َطعر َ
َ َ َ ََ ع
22
1
ْ
ْ
يد أ َ ْ
ال َل عه َماْ«:إ َذا َد َخَل عت َما اَل َم ْديَن َة
َقائال«:ا َذ َهَبا َوأَعدَّا َلَنا اَل ْف َص َح لَْنأ عَك َل»َ .فَقاالَ َل عه«:أََي َن عت ْر ع
َن عنعدَّ؟»َ .فَق َ
22
امل جَّرَة م ٍ ْ
ْ
ْ
يس َت َق ْبعل عكما ْإَنس ر ْ
ْ ْ
ْ
ول َل َك اَل عم َعلْ عم :أََي َن
ََ
َ َ
اء .ا َتَب َعا ع إَلى اَلَبَيت َحَي ع َي َد عخ علَ ،وعقوالَ لَرب اَلَبَيتَ :يعق ع
ان َح ر َ َ
21
21
آكل اَل ْفصح مع َتالَ ْم ْ
وشة .هَنات أ ْ
يذي؟ َف َذات ي ْر ع ْ
طَلَقا َو َو َج َدا َك َما
َعدَّا»َ .فاَن َ
يك َما علَّْية َك ْب َيرة َم َفعر َ ع َ
اَل َمَن ْز عل َحَي ع ع ع َ َ َ َ
َ ع
23
23
َن
َعدَّا اَل ْف َص َحَ .وَل َّما َكاَن ْت َّ
ال َل عه َمَ «:ش َه َوة َ
اش َت َهَي عت أ َ
الس َ
ال َل عه َماَ ،فأ َ
اع عة َّات َكأَ َواال َثَنا َع َشَر َر عسوال َم َع عهَ ،وَق َ
َق َ
وت ْ
آكل ْمَنه بعد ح َّتى ي َكمل ْفي مَل عك ْ
ْْ
َّ ْ 22
هللا» 21 .عث َّم
ع
آك َل ه َذا اَل ْف َص َح َم َع عك َم َقَب َل أ َ
ول َل عك َم :إني الَ ع ع ع َ َ ع َ ع َ َ
َن أ ََتأَل َم ،ألَني أَ عق ع
َ
22
ْْ
ْ
اج اَل َكَرَم ْة َح َّتى
َشَر عب ْم َن ْن َت ْ
ول َل عك َمْ :إْني الَ أ َ
ال «:عخ عذوا هذ َوا َق َت ْس عم َ
وها َبَيَن عك َم ،ألَني أَ عق ع
َتَن َاو َل َكأَسا َو َش َكَر َوَق َ
ْ 21
ْ
اه َم َق ْائال« :ه َذا عه َو َج َس ْدي َّال ْذي عيَب َذ عل َعَن عك َمْ .ا َصَن ععوا ه َذا
وت
َع َ
هللا»َ .وأ َ
َيأَت َي َمَل عك ع
ط ع
َخ َذ عخَب از َو َش َكَر َوَك َّسَر َوأ َ
ْْ
ْ
ْ
ْْ
ْ ْ
ْ 12
يد ْب َد ْمي َّال ْذي عي َس َف عك َعَن عك َم.
َس ه َي اَل َع َهعد اَل َجد ع
َس أََيضا َب َع َد اَل َع َشاء َقائال«:هذ اَل َكأ ع
لذ َكرْي»َ .وَكذل َك اَل َكأ َ
اض َكما هو مح عتوم ،و ْ
12و ْ
لك َن عه َوَذا َيعد َّال ْذي عي َسلْم ْني ْهي م ْعي َعَلى اَلم ْائ َد ْةَ 11 .و َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
لك َن َوَي رل لْذلْ َك
ان َم ٍ َ ع َ َ َ ر َ
َ
َ
َ َ
ع
11
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ان َّالذي عي َسلم عه!»َ .ف َاب َت َدأعوا َي َت َس َ ن
اإل َن َس ْ
َن َي َف َع َل ه َذا؟»".
يما َبَيَن عه َمَ «:م َن َتَرى مَن عه َم عه َو اَل عم َزْم عع أ َ
اءعلو َ ف َ
ع
(آية :)16شهوة إشتهيت= المسيح ال يشلتهي أرلل اللحلوم والخبلز ،بلل أن يعطليهم جسلده ودمله .هلو كلان يرحلب

بتقديم جسده ليعطينا حياته.
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(آية :)17ثم تناول كأسا ..وقال  ..إقتسموها بينكم= هذه الكأس هي كأس العشاء العادي ،قبل أن يؤسس سر
اإلفخارستيا .كانت هذه آخر طقوس يتممها المسيح حسب طقوس العهد القلديم قبلل أن يؤسلس سلر اإلفخارسلتيا.

وبعدها غسل أرجل تالميذه إلعدادهم لسفخارستيا .وكانت العادة اليهودية أنهم يغسلون أرجلهم وأيديهم عد الكأس

األولى .والسيد هنا هو الذي قام بهذا مع تالميذه.

(آية :)18ال أشرب من نتاج الكرمة= ال أعود أشرب معكم على األرض ثانية فإني سأترك األرض .فالخمر رمز
للفرح وهو يشير لفرح على مستوى جديد في السماء.

(آية :)19أخذ خب از وشكر وكسر= هنا السيد المسيح يؤسس سر اإلفخارسلتيا .إصـنعوا هـذا لـذكري= اللذكرى هنلا
ليست معناها أن نتذكر ما حدث في هذه الليلة كما ألمر غائب عنا ،بل تحمل إعادة دعوته أو تمثيلله فلي معنلى
فعال .الكلمة اليونانية المستخدمة تشير لهذا وتعني تذكر المسيح المصلوب والقائم من األموال وتذكر ذبيحتله ال

رحدث ماضي بل تقديم ذبيحة حقة حاضرة وعاملة أي ذكرى فعالة.

(آية :)31هذه الكأس هلي دمله اللذي للعهلد الجديلد .القلديس لوقلا ال يهلتم الترتيلب الزمنلي ويلورد قصلة يهلوذا علد
تأسيس السر .لكن هذه القصة حدثت قبل تأسيس السر (راجع إنجيلل متلى وملرقس) .ولوقلا يلذكرها هنلا ألنله يريلد
ان يظهر التناق

بين موقف المسيح الذى يبذل حياته وبين خيانة يهوذا  .ثم يورد قصة عتاب المسيح للتالميلذ

اذ انشغلوا الزمنيال بينما هو يقدم لهم حياته ليضمن لهم الحياة االبدية .

وهناك سبب آخر مهم ليذكر الرب خيانة يهوذا الذى خرج منلذ فتلرة (آيلة .)31فلالرب كلان قلد أشلار أنله هلو اللذى
يسلللمه (يللو + 39 - 18 : 12مللت .)36 - 31 : 35وهنللا يتحللدث الللرب عللن تقللديم دملله علللى الصللليب .لللذلك
يشير ليهوذا الذى خرج منذ قليل ليشترك مع رؤساء الكهنة خيانته فى تدبير ملؤامرة الصلليب .وكلأن المسليح أراد

أن يشير للطريقة التى ُيسفك بها دمه ،هذا الذى يقدمه لتالميذه فى هلذه الكلأس ،فهلذا سليتم عللى الصلليب .فعللى
الصليب سيشرب المسيح الكلأس ال ار علة ،فهلذا اللدم اللذى يقدمله المسليح لتالميلذه فلى هلذا العشلاء السلرى هلو دمله
الذى يسفكه على الصليب .وبهذا صارل اإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب( .يرجى مراجعة موضوع الكلأس

ال ار عة فى كتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا لفهم تفاصيل الموضوع).
ويقللول الللرب عهـ َـوَذا َيـ عـد َّالـ ْـذي عي َســلْ عم ْني ْهــي َم ْعــي َعَلــى اَل َم ْائـ َـد ْة بينمللا كللان يهللوذا قللد خللرج ألنلله لللم ُيل ِلرد أن يفضللحه
َ
عالنية .ولكن كان الرب قد أعلن ليوحنا أن يهوذا هو من سيسلمه.
13
13
وت
اجَررة َم َن ْمَن عه َم عي َ
ال َل عه َم «:عمعل ع
اآليات (لوَ " -:)12-13:11وَكاَن َت َبَيَن عه َم أََيضا عم َش َ
ظ ُّن أََّن عه َي عكو عن أَ َكَبَرَ .فَق َ
12
ْ
يك َم لَْي عك َن
ودوَن عه َمَ ،واَل عم َت َسلْ ع
ينَ .وأ َّ
هك َذاَ ،ب ْل اَل َك ْب عير ْف ع
س َ
عممْ َي عس ع
طو َن َعَلَي ْه َم عي َد َع َو َن عم َح ْسن َ
َما أََن عت َم َفَلَي َ
األ َ
11
ْ
ْ
َن م َن هو أَ َكبر :أََّل ْذي ي َّت ْكئ أَمْ َّال ْذي ي َخعدم؟ أََليس َّال ْذي ي َّت ْكئ؟ و ْ
لك ْني أََنا
َ ع َ
َ ع ََ
َص َغ ْرَ ،واَل عم َتَقد عم َكاَل َخادمْ .أل َ َ ع َ َ ع
َكاأل َ
َ ع
11
12
ْ
ْ
ْ ْ
َج َع عل َل عك َم َك َما َج َع َل لْي أَْبي َمَل عكوتا12 ،لْ َتأ عَكعلوا
ين َثَب عتوا َمعي في َت َج ْاربْيَ ،وأََنا أ َ
َبَيَن عك َم َك َّالذي َي َخعد عم .أََن عت عم َّالذ َ
اسي َت ْديعنو َن أَسبا َ ْ ْ
ْ ْ ْ
يل اال َثَني َع َشَر»".
َوَت َشَرعبوا َعَلى َمائ َدتي في َمَل عكوْتيَ ،وَت َجلْ عسوا َعَلى َكَر ْ َّ
ََ
ط إ َسَرائ َ
َ
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نرى هنا الضعف البشري للتالميذ إذ يتشاحنون على المرارز األولى بينما المسيح يستعد لتقديم نفسه على

الصليب ،واليهود يتشاورون على قتله في الخارج .هم مازالوا يظنون أن ملك المسيح سيكون ملكاً مادياً.

سبب الخالف هنا كان في أمارن جلوسهم على المائدة قرباً أو عداً عن السيد .والتقليد اليهلودي أن اإلبلن األربلر
يجلس علن اليملين واألصلغر علن اليسلار رمل اًز للحلب .لكلن التالميلذ ظنلوا أن اللذي يجللس أقلرب للسليد سليكون لله

مرك اًز أربر حين يملك السيد.

(آية :)36محسنين= هم يسمونهم هكذا تملقاً .وهم يسمون أنفسهم هكذا إذا قدموا خدمال لبالدهم بل هم يعطون
عطايا وخدمال ليسميهم الشعب هكذا .ولكن األمم الوثنيين يفهمون أن المحسنين يجب أن يتسلطوا .وهنا المسيح
يشرح لهم أن األفضل أن يخدموا ااخرين من أن يسودوا ويترأسوا عليهم .والمسيح هنا ينسب التسلط لألمم.

(آية :)37المسيح يعطيهم نفسه مثالً لهم في إتضاعه وخدمته.

(آية :)38المسيح يمدح أمانتهم وثباتهم رغماً عن مضايقال اليهود وأنهم تركوا كل شئ وتبعوه ،مع أنهم لم يثبتوا
إالّ مسللاندة نعمتلله .والحللظ أنلله فللي محبتلله لللم يللوبخهم علللى ضللعفاتهم .ونالحللظ أن طلللب العظمللة الزمنيللة يسللبب

إنشقاقاً بين اإلخوة والعكس فروح اإلتضاع والخدمة تولد الحب.

(آية :)39هنا المسيح يشرح لهم أنه طلب منهم الخدمة والتخلي عن التسللط والرئاسلة وعلدم إشلتهاء العظملة لليس
حرماناً بل طريقاً للملكول والمجد األبدي ،وهذا ال نبلغه إالّ في الصليب وقبول األللم ،وهلذا ملا حلدث ملع المسليح
شخصياً= كما جعل لي أبي أجعل لكم ..ملكوتا= أعطيكم الملكول السماوي مكافأة لما إحتملتموه

(آية :)21لتأكلوا وتشربوا= من شجرة الحياة والمقصود ليس األرل والشرب الماديين بل الشبع اهلل (رو+17:1:

مللت .)5:6تــدينون أســباط إس ـرائيل= يكونللون قبللولهم للمسلليح وحيللاتهم المتضللعة وقداسللتهم علللة تبكيللت ودينونللة
لليهود ويفضحوا جحود اليهود وإثمهم .

على كراسي= يظهر بهذا علو درجة التالميذ.

ملحوظة :في السماء سيكون لنا نفس رأى المسيح بلال تعلارض ،وإن دان المسليح أحلد سلندينه نحلن أيضلاً .وهلذا
معنى تدينون أسباط إسرائيل= نحن على األرض ربما نختلف مع هللا في أحكامه أما في السلماء فلال
إختالف (1رو)15:3
(يو )12-2:21غسل األرجل

2
َما يسوع َقبل ْع ْ
ْ ْ
ـل ْم َـن هـ َذا اَل َعـاَلمْ
يد اَل ْف َص ْحَ ،و عه َو َعالْ رم أ َّ
َن َس َ
اء َت لَيَن َتق َ
اع َت عه َق َد َج َ
اآليات (يو "-:)12-2:21أ َّ َ ع ع َ َ
1
اصـ َـته َّالـ ْـذ ْ
ْإَلــى ْ
ـاءَ ،وَقـ َـد أََلَقــى
َحـ َّ
ـب َخ َّ ع
ـين َكـ َ
َحـ َّـب عه َم ْإَلــى اَل عمَن َت َه ـىَ .ف ْحـ َ
َ
اآلبْ ،إ َذ َكـ َ
ين فــي اَل َعــاَلمْ ،أ َ
ـان َقـ َـد أ َ
ـان اَل َع َشـ ع
اإلس َ ْ
ط ْ
َّ
ـل َشـي ٍء ْإَلـى
َن اآلب قـد دفـع ك
َن عي َسـلْ َم عهَ1 ،ي عسـو عع َو عه َـو َعـالْ رم أ َّ
ـخَرعيوط ْي أ َ
ان في َقَل ْـب َي عهـوَذا ْس َـم َع َ
الشَي َ ع
ان ْ َ
َ َ َ َ َ َ ع َّ َ
هللا َخرج ،وْإَلى ْ
يدي ْه ،وأََّنه ْمن ْعَن ْد ْ
ـاء ،و َخَل ْ
هللا يم ْضيَ 3 ،قـام ع ْـن اَلع َش ْ
َخـ َذ ْمَن َشـ َفة َو َّات َـزَر ْب َهـا 3 ،عث َّـم
ـهَ ،وأ َ
ََ َ َ ع َ
ـع ثَي َاب ع
َ َ
َ َ
َ
ََ َ
ََ
2
ص َّب ماء ْفي ْم َغسل ،واب َتدأَ ي َغ ْسل أَرجل َّ ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
ان
ـاء ْإَلـى ْس َـم َع َ
التالَميذ َوَي َم َس عح َها ْباَلمَن َش َفة َّالتي َك َ
ـان عم َّت ْـز ار ب َهـاَ .ف َج َ
َ ََ َ َ ع َعَ
َ َ
1
ْ
َصـَن عع،
ال َل عهَ«:ل َس َت َت َعَل عم أََن َ
ال َل عه َذ َ
ـت َ
اتَ«:يا َسْيعد ،أََن َت َت َغس عل ْر َجَل َّي!» أ َ
اآلن َمـا أََنـا أ َ
عب َطعر َ
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
سَ .فَق َ
2
ْ
ْ
ْ
ْ َّ
ـك
َج َاب عه َي عسو ععْ«:إ َن عكَن ع
س َل َ
سَ«:ل َن َت َغس َل ْر َجَل َّي أََبدا!» أ َ
ـت الَ أَ َغسـعل َك َفَل َـي َ
ال َل عه عب َطعر ع
يما َب َععد»َ .ق َ
َولكن َك َس َت َف َه عم ف َ
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22
ْ
م ْعــي َن ْصــيب»َ 1 .قــال َل ع ْ
ــه
س ْر َجَل َّ
ــال َل ع
ــم َع ع
ر
سَ«:يــا َس ْــيعدَ ،ل َــي َ
ان عب َط عــر ع
ــي َفَقــ َط َب َ
ــل أََيضــا َي َــد َّي َوَ َأرســي»َ .ق َ
ــه س َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
س
ـهَ .وأََن عـت َم َ
اجـ رة ْإالَّ ْإَلـى َغ َس ْـل ْر َجَلَيـهَ ،ب َـل عه َـو َ
طـاهرر عكُّل ع
س َل ع
ـه َح َ
طـاهعرو َن َولك َـن َل َـي َ
َي عسو عع«:الذي َقد ا َغ َت َس َل َل َـي َ
عكُّل عكم»22 .أل ََّنه عرف مسلْمه ،لْذلْك َقالَ« :لس عتم عكُّل عكم َ ْ
اه ْرين»َ 21.فَل َّما َكـان َق َـد َغسـل أَرجَلهـم وأ َ ْ
ـه َو َّات َكـأَ
َخـ َذ ثَي َاب ع
ع ََ َ ع َ َ ع
َ
ط َ
َ َ َع عَ َ
َ َ َ
َ
َ َ
21
ال َل عه َم«:أ ََت َف َه عمو َن َما َق َد َصَن َع عت ْب عك َم؟ أََن عت َم َت َد ععوَن ْني عم َعلْمـا َو َس ْـيداَ ،و َح َسـنا َتعقوعلـو َن ،أل َْنـي أََنـا َكـذلْ َك.
أََيضاَ ،ق َ
الس ْـيعد واَلمعلْـم َق َـد َغسـَل عت أَرجَل عكـمَ ،فـأََن عتم ي ْجـب عَلـي عكم أ َ ْ
ْ 23
ـض23 ،أل َْنـي
ـل َب َع ٍ
َ َ ع َ َ َ
َع َ
َ
ـل َب َع عضـ عك َم أََر عج َ
َن َي َغس َ
َفإ َن عكَن عت َوأََنـا َّ َ ع َ ع
ظ َم ْم َن
ق اَل َح َّ
طَي عت عك َم ْم َثاالَ ،ح َّتى َك َما َصَن َع عت أََنا ْب عك َم َت َصَن ععو َن أََن عت َم أََيضا22 .اََل َح َّ
َع َ
َع َ
س َعَبرد أ َ
أَ
ول َل عك َمْ :إَّن عه َلَي َ
ق أَ عق ع
22
21
ْْ
ـت أَ عقـول ع َـن ج ْم ْ
ـيع عك َم .أََنـا
ظ َم ْم َن عمَرْسلْ ْهْ .إ َن َعلْ َم عـت َم هـ َذا َف ع
َع َ
وب ع
ـاك َم ْإ َن َع ْمَل عت عمـوع َ« .ل َس ع
ول أ َ
ع َ َ
طَ
َسْيد َ ،والَ َر عس ر
21
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْْ ْ
َن َي عكـو َن،
ين َ
ـل أ َ
ول َل عك عم َ
َعَل عم َّالذ َ
أَ
اخ َتَرعت عه َم .لك َن لَيت َّم اَلك َت ع
اآلن َقَب َ
اب :اَلذي َيأ عَك عل َمعي اَل عخَب َز َرَف َع َعَل َّي َعقَب عه .أَ عق ع
َّ ْ
َّ ْ
ْ
ْ
ـل
ق اَل َح َّ
ان عت َؤ ْمعنو َن أَْني أََنا عه َو12 .اََل َح َّ
َح َّتى َم َتى َك َ
ول َل عك عم :الذي َي َقَب عل َم َن أَعرْسعل عه َي َقَبعلنيَ ،والذي َي َقَبعلني َي َقَب ع
ق أَ عق ع
12
َّ ْ
ْ
ـق أَ عقـول َل عكــمْ :إ َّن و ْ
احــدا ْمـَن عك َم
ـالر ْ
ـق اَل َحـ َّ
ـال«:اَل َحـ َّ
طَر َب ْبـ ُّ
اضـ َ
ـال َي عسـو عع هـ َذا َ
َ
ع َ
وحَ ،و َش ْـه َد َوَقـ َ
الـذي أََر َسـَلني»َ .ل َّمــا َقـ َ
11
11
ْ ْ
ْ
ان َّ
ـان عم َّت ْكئـا ْفـي
التالَ ْمي عذ َيَن ع
ظعرو َن َب َع عض عه َم ْإَلى َب َع ٍ
ـال َعَن ع
ـهَ .وَك َ
َسعي َسل عمني!»َ .ف َك َ
ض َو عه َم عم َح َت عارو َن في َم َن َق َ
13
ْ
ْ ْْ
ْح َض ْن يسو َع و ْ ْ
َن َي عكـو َن
َل َم َـن َع َسـى أ َ
س أَ
ان َي عسـو عع عي ْحُّب ع
ـهَ .فأ ََو َمـأَ ْإَلَيـه ْس َـم َع ع
احرد م َن َتالَميذ َ ،ك َ
ان عب َط عـر ع
َع َ
َن َي َسـأ َ
12
13
ْ
َّ ْ
ات َّالـذي
ـاب َي عسـو عع «:عه َـو َذ َ
ـال َل ع
ال َعَن عهَ .ف َّات َكأَ َذ َ
ـهَ« :يـا َس ْـيعدَ ،م َـن عه َـو؟» أ َ
َج َ
ات َعَلـى َص َـد ْر َي عسـو َع َوَق َ
الذي َق َ
وط ْيَ 11 .فبعــد ُّ ْ
ـخري ْ
ط َ ْ
عع ْطيـ ْـه!»َ .ف َغمــس ُّ
أَ َغ ْمــس أََنــا ُّ
ان ْ
ـه
َع َ
ََ َ
الل َق َمــة َد َخَلـ ع
اهــا لَي عهــوَذا ْسـ َـم َع َ
الل َق َم ـ َة َوأ َ
الل َق َم ـ َة َوأ َ
اإل َسـ َ َ ع
َ َ
ع
12
ْْ
َما ه َذا َفَلم ي َفهـم أ ْ
َّ
ـين لْ َمـا َذا
الشَي َ
اع َمَل عه ْبأَ َك َث ْر عسَر َع ٍة»َ .وأ َّ
َح رـد م َـن اَل عم َّتكئ َ
ال َل عه َي عسو ععَ « :ما أََن َت َت َع َمعل عه َف َ
طع
َ َ ََ َ
انَ .فَق َ
ْ
ْ
َن
ظُّنوا أ َّ
َكَّل َم عه ْبه11 ،أل َّ
ان ُّ
ق َم َع َي عهوَذاَ ،
ال َل عهَ :
ـاج ْإَلَيـه لَْل ْعيـد ،أ ََو أ َ
الصَنعدو ع
َن َق َوماْ ،إ َذ َك َ
اش َـت ْر َمـا َن َح َت ع
َن َي عسو َع َق َ
ْ 12
ْ
ْ ْ
َخ َذ ُّ
ان َلَيال" .
ات َل َّما أ َ
عي َعط َي َشَيئا لَْل عفَقَراءَ .ف َذ َ
الل َق َم َة َخَر َج لَل َوَقتَ .وَك َ
مقدمة لإلصحاح الثال عشر

فى ليلة خميس العهد غسل السيد أقلدام تالميلذه ثلم أسلس سلر اإلفخارسلتيا اللذى كملل الصلليب .فملا هلى العالقلة

بين الحدثين؟

عالقة اآلب واإلبن
"هللا لم يره أحد قط .االبن الوحيد الذي هو في حضن ااب هو َخَّبر" (يو.)18 : 1
فى وأنا فيه" (يو.)28 : 11
"ااب َّ
"أنا وااب واحد" (يو.)21 : 19

اإلبن

أزلى بال بداية .وأبدى بال نهاية = سرمدى.
وهذا تم التعبير عنه فم ربنا يسوع المسيح.
"أنا األول و ْ
اآلخر" (رؤ.)11 : 1
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األول

ْ
اآلخر

الخليقة
أراد هللا أن يخلق = "فى البدء خلق هللا السموال واألرض" (تك.)1 : 1
اإلبن " :رل شئ ه كان ،وبغيره لم يكن شئ مما كان" (يو.)2 : 1

حين بدأ اإلبن الخلقة فى الزمان أخذ إسم

البداية

اإلبن بدأ الخليقة التى خرجت منه
بدأل الخليقة المالئكة
ثم خلق هللا اإلنسان
ما هى الصورة المثالية التى أرادها هللا للخليقة؟
الخليقة خرجت من اإلبن .وكان اإلبن هو رأس الخليقة ،خرجت منه ،هو بداءة خليقة هللا (رؤ )1: : 2أى هو
الذى بدأ الخلق .واإلبن هو الذى يحفظ خليقته "حامل كل األشياء كلمة قدرته" (عب" .)2 : 1فيه ُخلِ َق الكل ...
الكل ه وله قد خلق" (رو .)15 : 1وجاءل عبارة "رل شئ ه كان" (يو )2 : 1فى اإلنجليزية " All things
."were made through him

فكان الوضع المثالى للخليقة أن تكون فى اإلبن ،واإلبن طبيعته فى ااب .وهذا يعنى

الوحدة
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لماذا خلق هللا الخليقة
" كل من دعي اسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته" (إش.)7 : :2

رانت الخليقة هدفها أن تمجد هللا ،وتظهر مجده .وتعلن عظمته وخيريته وتفرح عمله وتسبحه عليه كما قال هللا

أليوب (أى.)7 - 1 : 28

أمثلة

* "فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ،لكى يروا أعمالكم الحسنة ،ويمجدوا "أ ارم الذى فى السموال" (مت.)15 : 6
* بدون الغالف الجوى لن يظهر جمال نور الشمس .فالهواء يعكس نور الشمس فتحدث اإلنارة .أما من يخرج

خارج الغالف الجوى (رما يحدث فى سفن الفضاء) .فنجدهم يرون ظالم محيط ،ويرون الشمس قرص مشتعل

وسط هذا الظالم.

* لو نظرل للبحر فى مناطق عميقة ستجد ظالم تام بينما لو نظرل فى أعماق ضحلة ست ارها منيرة فاألرض

تعكس نور الشمس.

* أنظر للخليقة وجمالها ،الجبال ،البحار ،األنهار ،والخضرة ،الثلج الذى يغطى قمم الجبال ،الطيور المغردة..

رل الخليقة تنطق جمال وعظمة الخالق .وهذا معنى أن الجبال تسبح واألنهار تصفق كما يقول الكتاب .هى

تعلن عن مجد هللا.

* وهكذا خلق هللا اإلنسان ليعكس مجده .ولنذكر ماذا حدث لوجه موسى حينما رأى جزء من مجد هللا ل ل ل ل لقد لمع
وجهه .فماذا عن وجه آدم قبل السقوا إذ كان يرى هللا بال مانع .كان آدم قبل السقوا يعكس مجد هللا .وكان هللا

فرحا آدم وإنعكس فرح هللا على آدم فكان آدم فى فرح (جنة َع ْد ْن تعنى فرح).
* والمسيح فدائه لنا أعاد لنا صورة المجد هذه ل ل ل ل (قارن يو 6 : 17مع يو )33 : 17ويقول أيضا القديس

يوحنا أننا "سنصير مثله ألننا سنراه كما هو" (1يو )3 : 2وهذا يعنى أننا فى السماء سنعكس مجده .ويفرح بنا

هللا وينعكس علينا فرحه ،فنفرح أبديا.

بدأل الخليقة المالئكة
ثم خلق هللا اإلنسان

بدأت الخليقة بالمالئكة
ع

المالئكة إستمروا ثابتين فى اإلبن

والبع

سقطوا وإنفصلوا
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هؤالء إستمروا مالئكة قديسين

هؤالء صاروا شياطين

فهل يفشل قصد هللا؟!

قطعا ال يمكن أن يفشل قصد هللا
ولهذا تجسد اإلبن وقام بفداء اإلنسان.

ونجد أن القديس يوحنا يلخص عمل السيد المسيح الخالصى فى ااية (يو.)2 : 12

يسوع وهو عالم ان اآلب قد دفع كل شيء إلى يديه
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وأنه من عند هللا خرج = التجسد.

وإلى هللا يمضي = عد أن تمم الفداء وتمجد الجسد اإلنسانى فيه.

كل شئ إلى يديه

 )1ااب أعطى اإلبن أن تكون له حياة فى ذاته (يو )35 : 6فوهب لنا اإلبن حياته.
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 )3سلطان الدينونة .ااب أعطى كل الدينونة لسبن (يو )33 : 6فدان إبليس.
فماذا فعل اإلبن لنا؟

 )1أدان الخطية فى الجسد (رو.)2 : 8
 )3أدان إبليس وسحقه (لو + 19 ، 18 : 11يو.)11 : 15

 )2مال ليميت فينا اإلنسان العتيق "دفنا معه فى المعمودية" (رو.): : 5
 ):أعطانا حياته األبدية "لى الحياة هى المسيح" (فى + 31 : 1غل.)31 : 3

 )6غفران الخطايا والتبرير "غسلوا ثيابهم وبيضوها فى دم الخروف" (رؤ.)1: : 7

قدم المسيح الفداء لسنسان وتمجد الجسد اإلنسانى وطلب منا أن نثبت فيه فنحصل على الجسد الممجد.
ومضى المسيح إلى ااب الجسد الممجد .وطلب منا أن نثبت فيه.

فى وأنا فيكم" (يو.): : 16
"إثبتوا َّ
ومن يثبت فيه يحمله المسيح اإلبن إلى حضن ااب أبيه.

ولكن كيف نثبت فيه -:

 )2بالمعمودية يمول اإلنسان العتيق إذ ندفن مع المسيح ،ويقوم فينا إنسان جديد يمكنه أن يثبت فى المسيح.
ولكن نحن ما زلنا أح ار ار ل ل ل ل ل ولذلك نخطئ إذ أن المعمودية ال تقيد حريتنا ل ل ل ل فما هو الحل إذ أن الخطية

تفصلنا عن المسيح ل ل ل لل؟

 )1ران الحل فى سر اإلفخارستيا الذى أسسه المسيح يوم خميس العهد وبه نتحد ونثبت فى جسد المسيح.
ولكن كيف نتحد ه ونحن فى خطيتنا ل ل ل لل؟

 )1وكان الحل فى "دم المسيح يطهرنا من كل خطية ولكن لمن يتوب ويعترف" (1يو )9 - 7 : 1ل ل ل ل وهذا ما

أشار له غسيل األرجل .وإستمر هذا عمل الكنيسة كل األيام ،أن تدفع شعبها للتوبة واإلعتراف ،وتقدم لهم سر
اإلفخارستيا .لذلك قال السيد لتالميذه "فانتم يجب عليكم أن يغسل عضكم أرجل ع

كم ،تصنعون أنتم أيضا" (يو" + )16 ، 1: : 12إصنعوا هذا لذكرى" (لو.)19 : 33

 ...حتى كما صنعت أنا

* والروح القدس هو الذى يعمل فى سرى  )1التوبة واإلعتراف  )3واإلفخارستيا.
* فالروح القدس فى سر اإلعتراف يحمل خطايا المعترف وينقلها للمسيح.

* والروح القدس هو الذى يحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه فى سر اإلفخارستيا .وذبيحة اإلفخارستيا

تحمل الخطية فتغفر الخطايا .وألنها ذبيحة حية فهى تعطى حياة أبدية لمن يتناول منها.

 )3والروح القدس يسكن فينا بسر الميرون ويظل العمر كله يعطى معونة ليميت اإلنسان العتيق فيقوم اإلنسان
الجديد ثابتا فى المسيح اإلبن .وهذا ما نسميه النعمة.

والثبال النهائى فى المسيح هو لمن يتجاوب مع عمل الروح القدس وال يقاومه منجذ ا للعالم .وهذا يقال عنه أنه

يغلب "من يغلب أعطيه أن يأرل من شجرة الحياة" (رؤ .)7 : 3وهى حياة أبدية فهى حياة المسيح .لذلك يقول

الرسول "إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم" (عب.)7 : 2
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وكل من يثبت فى المسيح يحمله المسيح فيه إلى حضن ااب.

لذلك نرى أنه الفداء تحقق قصد هللا فى الخليقة أى -:

 )2الوحدة -:فاإلنسان صار فى المسيح اإلبن ،واإلبن فى ااب.

 )1الخليقة تمجد هللا -:إذ صارل الخليقة تمجد هللا فى فرح ،إذ صار لسنسان جسد ممجد يعكس مجد هللا
(ع ْد ْن كلمة عبرية تعنى
ويفرح اهلل فى سماء مجده فيسبحه ويمجده .والحظ أن هللا خلق اإلنسان فى جنة َع ْد ْن َ
الفرح) فهذا كان قصد هللا أن تفرح خليقته فى مجده .والحظ فإن هذه كانت طلبال السيد فى صالته الشفاعية
لآلب ....

فى وأنا فيك ،ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ....وأنا قد أعطيتهم
"ليكون الجميع واحدا ،كما أنك أنت أيها اآلب َّ
فى ليكونوا َّ
مكملين إلى واحد ... .أيها
المجد الذى أعطيتنى ،ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد .أنا فيهم وأنت َّ
اآلب أريد أن هؤالء الذين أعطيتنى يكونون معى حي أكون أنا لينظروا مجدى الذى أعطيتنى" (يو31 : 17
.)3: -

وعاد اإلنسان للمجد ليمجد هللا .لذلك قال المسيح أنه صليبه مجد هللا (يو.)3 ،1 : 17
وبهذا أخذ المسيح إسم

النهاية

البداية = اإلبن بدأ الخليقة فى الزمن لتمجد الخليقة هللا.

النهاية = المسيح الفداء مجد هللا إذ جعل الخليقة تمجد هللا لألبد ،وهذا كان قصد هللا.
* وفى أورشليم السماوية يظهر هللا محبته وخيريته وقصده اإللهى فى الخليقة التى أحبته ورفضت شرور العالم

وثبتت فيه .أن تحيا خليقته التى غلبت العالم وشروره "ويبتهجون فرح ال ينطق ه ومجيد" ( 1ط.)8 - 2 : 1
* أما عن الشيطان ومن تبعه فمصيرهم جهنم التى قال عنها رب المجد "النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكته"
(مت .):1 : 36وقال عنها القديس يوحنا فى سفر الرؤيا "البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذى هو المول الثانى"

(رؤ.)8 : 31

ظ ِهر عقابهم ،عدله وقداسته
وهؤالء الهالكين أى الشياطين ومن تبعهم ،فهم أيضا يمجدون هللا القدوس الذى ُي ْ
ورفضه لشرورهم.
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هللا سيتمجد فى النهاية فى كال األبرار واألشرار
فقصد هللا ال بد وأن يثبت

ويأتى بعد هذا مباشرة شرح اإلصحاح

لم يتحدث معلمنا يوحنا عن سر اإلفخارستيا فقد سبقه البشيرون وشرحوه وكان الطقس قد أصبح الجميع

يمارسونه فال حاجة ألن يعيد شرحه .وعوضاً عن شرح طقس سر اإلفخارستيا نجده يحدثنا عن غسيل األرجل،

أي تطهير تالميذه قبل أن يناولهم جسده ودمه ،وكلمنا أيضاً عن الحب في قلب المسيح والخيانة في يهوذا ولكن
يوحنا أيضاً أشار لهذا السر في (يو .)69-:8:5وغسل األرجل هو بذل محبة إختياري .إذاً هو مرتبط

الصليب .ولقد سبق السيد وعاتب سمعان الفريسي أن "ماء لرجلي لم تعط" (لو ):::7لنقص محبة سمعان .أما
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المسيح فألجل محبته الكثيرة غسل أرجل تالميذه .ليطهرهم قبل أن يؤسس اإلفخارستيا .وسر اإلفخارستيا هو قمة

الحب ،فالمسيح فيه يكسر جسده ليعطينا حياة.
2
َمـا يسـوع َقبـل ْع ْ
ْ ْ
ـل ْم َـن هـ َذا اَل َعـاَلمْ ْإَلـى
ـحَ ،و عه َـو َعـالْ رم أ َّ
يـد اَل ْف َص ْ
َن َس َ
ـاء َت لَيَن َتق َ
ـاع َت عه َق َـد َج َ
آية (يو "-:)2:21أ َّ َ ع ع َ َ
اص َته َّال ْذ ْ
ْ
َحَّب عه َم ْإَلى اَل عمَن َت َهى".
َح َّب َخ َّ ع
َ
اآلبْ ،إ َذ َك َ
ين في اَل َعاَلمْ ،أ َ
ان َق َد أ َ
لقد تم معنى الفصح اليهودي وأ ِ
ُرمل الرمز فلي تقلديم المسليح نفسله ،جسلده ودمله للكنيسلة فلي هلذا العشلاء األخيلر
ثم بذ ح المسيح فعالً على الصليب عوضاً عن خروف الفصح بل وفي نفس توقيت تقديم خروف الفصلح .ونلرى

عالم= هو يعلم كل شئ علمه المطللق.
أن سفر الرؤيا ّ
قدم المسيح كحمل هللا المذبوح ما يقرب من ّ 16
مرة .وهو ر
ســاعته قــد جــاءت= هللو سيسلللم نفسلله إرادتلله وبسلللطانه ،فلقللد سللبق وإجتللاز فللي وسللطهم دون أن يمسللوه للأذى

عالم ساعته بل هو يريدها ،ألن ُحبَّه لخاصته غطى كل مل اررة= إلى المنتهى= غايلة
(يو .)69:8فهو ليس فقط ٌ
المحبللة التللى جعلتلله يبللذل نفسلله عللنهم وعنللا .والمحبللة كانللت هللي السللبب فللي كللل مللا يصللنع حتللى غسللل األرجللل.

خاصته= هم هنا التالميذ .لينتقل= من هنا أطلقت الكنيسة إسم إنتقال على المول.
كان قد أحب خاصته ..................................

أحبهم إلى المنتهى

كان فعل ماضي. ...فنفهم أن هللا
أحبنا قبل أن يخلقنا بل منذ األزل

هللا يحب البشر وإلى األبد وال حدود لمحبته

رنا فى عق ل هللا منذ األزل  ،فاهلل اليستجد عليه فكر جديد .لكننا كنا فى عقله إرادة وفكرة ،كنا فيه منذ األزل.

هو لمحبته أراد أن يخلق اإلنسان ويعطيه حياة ليمتع هذا اإلنسان المجد ،هو أحبنا قبل أن يخلقنا فهو محبة،

هو أحبنا فخلقنا ،أحبنا منذ األزل وإلى األبد  .هو ينبوع محبة ال يوجد فيه سوى المحبة "هللا محبة" (1يو)8 : :

 ،لذلك فأول آية تقابلنا فى الكتاب المقدس هى "فى البدء خلق هللا" فالخلق هو إعالن عن خيرية هللا أى عن
طبيعته الخيرة التى تريد أن تعطى حياة لبشر ليمتعهم معه فى مجده.

ولما جاء ملء الزمان قال هللا "نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا" (تك.)35 : 1

نعمل = هنا الثالوث يقوم عملية خلق اإلنسان.

كوِن إنسان له حياة ليفرح معه وبه  ،لماذا ؟ هذا لمحبة هللا فهذه طبيعته.
اآلب = يريد أن يخلق ُ
وي ّ
اإلبن = الذى ه كان كل شئ :
" جبل اإلنسان ترابا من األرض وعمل له جسدا "(تك.)7 : 3

الروح القدس = الروح المحيى

" نفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية " (تك.)7 : 3

كون اإلبن جسدنا صار رأسا لكل الخليقة
إذاً كنا فى عقل هللا  ،وعقل هللا هو أقنوم اإلبن (1رو )3: : 1وحين َّ
= كر كل خليقة (رو = )16 : 1بداءة خليقة هللا (رؤ )1: : 2فنحن كنا فيه فكرة ثم صرنا كيانا عاقال حيا .
هو بداية كل خليقة أى ه كان كل شئ (يو.)2 : 1
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ووضع هللا آدم فى جنة َع ْدن ( جنة أى مكان جميل جدا  ،وهكذا كانت األرض قبل أن ُتلعن  .أما َع ْدن فهى
رلمة عبرية معنى فرح وبهجة )
فهذا ما أراده هللا لسنسان أن يفرح .

وأخطأ اإلنسان فإنفصل عن هللا القدوس "فال شركة بين النور والظلمة"...

(3رو )1: : 5وألن آدم إنفصل عن هللا الحى مال  ،وهكذا إجتاز المول إلى جميع الناس(...رو. )13 : 5
فلم يتركنا هللا المحب لنا "فاهلل يريد أن الجميع يخلصون" (1تى. ): : 3
ولكن للخالص شروا-:

 )1أن يتطهر اإلنسان من خطيته .

 )3يعود ليثبت فى المسيح فتكون له حياة فال يهلك .

وكان أن هللا خلقنا خلقة ثانية جديدة بوالدة ثانية من الماء والروح = أى المعمودية التى فيها يعطى الروح القدس

للخليقة األولى أن تمول مع المسيح وبهذا تغفر خطاياها .ثم تقوم معه حياة جديدة  .والروح يثبتنا فى المسيح

فنحيا ،وهذا ما قاله بولس الرسول "ألننا نحن عمله (الخلقة األولى) مخلوقين فى المسيح يسوع (الخلقة
الثانية)"(أف .)11 : 3وألن هللا ال يريد أن يقيد حرية اإلنسان  ،فهو تركه حرا ،إن أراد يظل ثابتا فى المسيح،
هو حر فى ذلك  ،وإن أراد أن يعود للعالم وخطاياه فهو حر أيضا  .وهنا يقول الرب لسنسان لو إختار خطايا

فى إذ أنت الذى إخترل هذا
فى  ،ال تعود ثابتا َّ
العالم "أنا مزمع أن أتقيأت من فمى" (رؤ )15 : 2أى التعود َّ
اإلنفصال .
ولكل هذا نرى أسلوب الخلقة الثانية والتى قام بها الثالوث أيضا -:

اآلب = يريد أن الجميع يخلصون.

اإلبن = يقوم عمل الفداء (يمول ويقوم) .

الروح القدس = يعطينا فى المعمودية أن نمول ونقوم ثابتين فى المسيح وبهذا تعود لنا الحياة  ،وهذا ما تم
شرحه تماما فى سفر حزقيال (راجع إصحاح .)1: – 1 : 27

ويأخذ الروح شكل حمامة ليعلن أنه سيقوم بردنا إلى المسيح بيتنا (عب{ )5 : 2فطبيعة الحمام أن يعود إلى

بيته } وذلك أن يبكت ويعين حتى نعود ونثبت فى المسيح  .ولكن تظل حرية اإلنسان مكفولة .بل هذه الحرية
خيره هللا بين أن يثبت فيه (األرل من شجرة الحياة) أو أن ينفصل عنه لو أخطأ
رانت ادم منذ البدء  ،إذ َّ

(وهذا ما أطلق عليه شجرة المعرفة) .

واليوم  ،يوم خميس العهد نرى الرب فى محبة عجيبة يعيد اإلنسان إلى الثبال

فيه ليحيا -:

يطهر تالميذه = غسيل األرجل  .وذلك ُلي ِّعدهم لسر اإلفخارستيا (يو. )11 : 12
فى وأنا فيه"(يو)32 : 2
يعيدنا للثبال فيه = اإلفخارستيا " .من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت َّ
يطهر أوال ألنه ال يكون فيه وال يثبت فيه إالّ من كان طاهرا.
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هو حب عجيب أزلى منذ كنا فى عقل هللا  ،وإلى المنتهى .

حب عجيب ال ينطق به  .فى محبته يخلقنا ،لنفرح ...نخطئ فيعيد تطهيرنا ويثبتنا فيه فنحيا .

حب عجيب  ،كنا فيه وخرجنا بإرادتنا ،فيقدم لنا فداء عجيبا ليعيدنا فيه ،ولكنه ال يقيد حريتنا .حقا .....يدعى

إسمه عجيبا مشي ار إلها أبديا رئيس السالم (إش. )2 : 1

1
ْ
ط ْ
ان ْ
اءَ ،وَق َد أََلَقى َّ
َن عي َسلْ َم عه"،
اإل َس َخَرعيوط ْي أ َ
ان في َقَل ْب َي عهوَذا ْس َم َع َ
الشَي َ ع
ين َك َ
آية (يوَ " -:)1:21ف ْح َ
ان اَل َع َش ع
راجع تفسير (لو( )5-1:33يوم األربعاء)

ألقــى الشــيطان= الشلليطان ال يقللدر أن يأخللذ منللك إالّ قللدر مللا تريللد أنللت أن تعطيلله إيللاه .لقللد تجللاوب يهللوذا مللع
الشليطان وذهللب وإتفللق مللع رؤسللاء الكهنللة مللن قبللل ،والشلليطان للن يكللف عللن محاوالتلله مللع يهللوذا طالمللا هللو يقبللل

منه .وهذا يعني أنه يظل يقترح عليه األسوأ دائماً .الشيطان هو مجرد قلوة فكريلة تقتلرح السليئ ،فلإذا قبلل اإلنسلان

فهو يقترح عليه األسوأ.

1
َن اآلب َق َد د َفع عك َّل َشي ٍء ْإَلى يدي ْه ،وأََّنه ْمـن ْعَن ْـد ْ
ْ
هللا َخ َـر َجَ ،وْإَلـى
ََ َ َ ع َ
َ َ
اآليات (يوَ " -:)3-1:21ي عسو عع َو عه َو َعال رم أ َّ َ
َ
ْ
هللا يم ْضيَ 3 ،قام ع ْن اَلع َش ْ
َخ َذ ْمَن َش َفة َو َّات َزَر ْب َها"،
اءَ ،و َخَل َع ْثَي َاب عهَ ،وأ َ
َ َ
َ
ََ

العظملة الحقيقيلة ليسللت عائقلاً فللي سلبيل اإلتضللاع ،إنملا هللي خيلر اعلث للله .فهلذه الصللورة التلي أمامنللا نلرى فيهللا

مقللدار التنللازل الللذي تنازللله المسلليح .اآلب دفــع كــل شــئ إلــى يديــه= فهاتللان اليللدان اللتللان تمسللكان كللل السللماء
واألرض يغسل بهما السيد أرجل تالميلذه كلل وسلخهما ،إشلارة ألن المسليح أتلى ليغسلل قلذارة اإلنسلان ،ثلم يوحلدنا

ه في سر اإلفخارستيا ليعود بنا إلى حضن هللا أبيه .والمسيح يعمل هذا قوة وإقتدار = فلقـد دفـع اآلب كـل شـئ

إلى يديه ،ليجمع خاصته ويجعل منهم أعضاء جسده (أف . )21 : 6وال يقدر أحد أن يخطفهم من يديه (يلو11
 .)21 - 38 :قوتله وإقتلداره هلزم الشليطان والملول والخطيلة ،ويفلتح أبلواب الجحليم لألبلرار فاتحلا لهلم الفللردوس،
وواضللعا الشلليطان تحللت أقللدام المللؤمنين .وهللا هللو يعلللن أنلله يطهللر تالميللذه غسللل األرجللل إسللتعدادا لتثبيللتهم فللى

جسلده" ،فللال شلركة للنللور مللع الظلملة" (3رللو .)1: : 5وكلذلك سلليفعل مللع كلل مللن يلؤمن لله عللد ذللك عللن طريللق
الكنيسة ،ولذلك طلب السيد من التالميذ أن يفعلوا ما فعله معهم للكل (يلو .)1: : 12ثلم علن طريلق اإلفخارسلتيا

يثبت أفراد الكنيسة كأعضاء جسده الواحد.

إذاً وهو علالم كلل ملا لله ملن سللطان يتصلرف كخلادم يغسلل األرجلل .فهـو مـن عنـد هللا خـرج وإلـى هللا يمضـي،
ومادام هو الطريق فسيأخذنا إلى حضن هللا .وعادة غسل األرجلل كانلت عملل العبيلد لسلادتهم علد رجلوعهم للبيلت

لغسللل أرجلهللم مللن األتربللة العالقللة بهللا .خلــع ثيابــه= خلللع ثيا لله الخارجيللة وهللذا ال يفعللله سللوى العبيللد (وغالبلاً فقللد
رانت هذه الثياب الخارجية فاخرة فقد ألقى الجند قرعة عليها) وهو قد تراءى لتالميذه بهذه الصلورة .وأخـذ منشـفة

وإتزر بها= أيضاً فهذا عمل العبيد .ما صنعه المسيح هنا يشير ألنه أخلى ذاته آخذاً صورة عبد ،فهلو خـرج مـن

عند هللا= أي تجسد وصار في صورة عبد ،ثم يمضي إلى هللا= ليأخلذنا فيله إللى هللا .فالمسليح نلزل لصلورة العبلد
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ليرفع اإلنسان للكرامة والمجد ،وهذا أن يطهره (غسل األرجل) ويوحده فيه (التنلاول) .فغسلل األرجلل هنلا هلو ملن

صميم عمل الفداء أي التطهير والتقديس .والعجيب أن المسيح غسل رجلي يهوذا وهو عالم أنه سيسلمه.

آية (يو 3" -:)3:21عث َّم ص َّب ماء ْفي ْم َغسل ،واب َتدأَ ي َغ ْسـل أَرجـل َّ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ـان عم َّت ْـز ار
ـح َها ْباَلمَن َشـ َفة َّالتـي َك َ
التالَميـذ َوَي َم َس ع
َ ََ َ َ ع َع َ
َ َ
ْب َها" .
غسل األرجل له مفهوم يهودي ومفهوم روماني .والمفهلوم اليهلودي أن الكلاهن يغتسلل ويسلتحم فلي المرحضلة فلي

الهيكل عند بدء تكريسه وخدمته ككاهن عندما يبلغ من العمر 21سنة .ثم يغسل يديه ورجليله فقلط فلي المرحضلة

رلمللا دخللل للخدمللة .أمللا المفهللوم الرومللاني ،فقللد كانللت هنللاك حمامللال عامللة يسللتحم فيهللا الشللخص ولكنلله يغسللل

قدميلله مللن األتربللة فقللط عللد عودتلله للمنللزل .وهللذا فيلله إشللارة لسللرى المعموديللة (الغسللل الكلللي) والتوبللة واإلعت لراف

(غسل القدمين) .وبالنسبة إلى التالميذ فهم كانوا قد آمنوا وتطهروا إيمانهم ومعمودية المسيح لهم (يو+ 35 : 2

يللو )3 ، 1 : :وهللذه المعموديللة للتالميللذ هللى (الغسللل الكلللي) ،لللذلك قللال المسلليح فللي (آيللة )11وأنللتم طللاهرون.
واان وهم قادمون إلى سر التناول ال يحتلاجون سلوى لغسلل األرجلل فقلط .ونالحلظ أن ملن إغتسلل ال يحتلاج ألن
أما التوبة فتتكرر مع كل إحتكاك العالم وهذا مثل كلل إنسلان
يغتسل ثانية وفي هذا إشارة لعدم تكرار المعموديةّ .
يخرج فتتسخ قدميه ويحتاج لغسلها .فالتراب الالصق األرجل إشارة للخطية التي تأتي من اإلحتكاك العالم.

2
اتَ«:يا َسْيعد ،أََن َت َت َغ ْس عل ْر َجَل َّي!»" .
ال َل عه َذ َ
اء ْإَلى ْس َم َع َ
ان عب َطعر َ
سَ .فَق َ
آية (يوَ " -:)2:21ف َج َ
رللان التالميللذ لهللم فكللر عللالمي ويريللدون أن يكونلوا علللى يسللار وعلللى يمللين المسلليح فللي ملكلله الللذي تصللوروه ملكلاً

أرضل للياً ،ولل للذلك تشل للاجروا علل للى مل للن هل للو األعظل للم .وبغسل لليل األرجل للل أعطل للاهم هللا درس ل لاً عملي ل لاً فل للي اإلتضل للاع

(مت +38-31:31لو +37-3::33لو .):8-:5:9وكان هذا الفكر المتضلع عيلداً علن طلرس ،وعلن البلاقين
أيضا الذين تشاجروا عمن هو االعظم .

1
ْ
ْ َّ
يما َب َععد»".
ال َل عهَ«:ل َس َت َت َعَل عم أََن َت َ
آية (يو " -:)1:21أ َ
اآلن َما أََنا أ َ
َج َ
اب َي عسو عع َوَق َ
َصَن ععَ ،ولكن َك َس َت َف َه عم ف َ
ران الفداء يتطلب اإلتضاع الكامل وأن يأخذ المسيح صورة العبد ،وهذا لن يفهمه طرس اان ،لذلك أخذ المسيح

على عاتقه أن يقوم بلدور العبيلد ويغسلل أقلدام تالميلذه إعالنلاً إلتضلاعه الكاملل ،وهلذا سليفهمه التالميلذ فيملا علد،
حين يدركون ألوهيته فيدركوا كم كان إتضاعه .وهم قلد تعلملوا بلذلك أن اإلتضلاع هلو سلر اإلرتفلاع .وهكلذا فكثيلر
مللن أعمللال المسلليح ومللا يسللمح لله فللي حياتنللا لللن ندركلله اان ولكننللا سللنفهمه فيمللا عللد ،لللذلك علينللا فقللط أن نحبلله

ونطيعه ونثق فيه وبكل ما يسمح له ،ودون تسلاؤالل فهلو ال يخطلئ فلي أحكامله ،بلل األملور أعقلد مملا نتصلورها
عقولنا المحدودة زمنيا اذ ال نعرف المستقبل  ،ومحدودة مكانيا اذ ال نعرف ما يدور حولنا ،ومحدودة في ادرارها،

وهناك الكثير مخفي عن عيوننا ،لكن علينا أن نسلم أن كل األشياء تعمل معاً للخير( ..رو.)38:8
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2
ْ
ْ
ـك َم ْعـي
ـه َي عسـو ععْ«:إ َن عكَن ع
س َل َ
َج َاب ع
سَ«:ل َن َت َغس َل ْر َجَل َّي أََبـدا!» أ َ
ـت الَ أَ َغسـعل َك َفَل َـي َ
ال َل عه عب َطعر ع
آية (يوَ " -:)2:21ق َ
ْ
يب»".
َنص ر

إن كنت ال أغسلك= فالذي يغسل حقيقة هو السيد المسيح وبدمه الذي يغفر ويطهر .وهو ليس غسليل علادي بلل

تطهير للقلب .إذاً غسل األرجل هو عمل تأهيلي لنوال نصيب مع الرب .فهو عمل يتعلق قضية الخالص ،فهلو

يشير لتطهير النفوس .وهذا هو عمل الخدام أيضاً ،دفع النفوس للتوبة واإلعتلراف ثلم التنلاول اللذي يعطلي لمغفلرة
الخطايا .والكنيسة تحث أوالدها على الجهاد ليحيوا في طهارة .معنى كالم السيد لبطرس ،إن كنت ال تتطهر ملن

رجلي= رثي اًر ما نعمل مثل طرس ،إذ نصر على أن آرائنا أفضلل
خطاياك فلن يكون لك معي نصيب .ال تغسل
َّ
مما يفعله هللا فنتذمر عليه.
1
س ْر َجَل َّي َفَق َط َب َل أََيضا َي َد َّي َوَ َأر ْسي»".
ال َل عه ْس َم َع ع
سَ«:يا َسْيعدَ ،لَي َ
ان عب َطعر ع
آية (يوَ " -:)1:21ق َ
طرس ظن الموضوع تطهي اًر حسب العقلية اليهودية التي تفهم أن التطهير يكون الماء .فطلب غسل جسمه كله

وهنا أيضاً نجد طرس يريد تغيير فكر المسيح ولكن التطهير في المفهوم المسيحي هو بدم المسليح وهنلا نحصلل
على مفاعيله في سري المعمودية والتوبة وكالهما غسيل.
22
ْ
َّ ْ
اجـ رة ْإالَّ ْإَلـى َغ َس ْـل ْر َجَلَي ْـهَ ،ب َـل عه َـو
س َل ع
ـه َح َ
ـل َل َـي َ
ال َل عه َي عسـو عع«:الـذي َقـد ا َغ َت َس َ
اآليات (يوَ " -:)22-22:21ق َ
لكن َليس عكُّل عكم»22 .أل ََّنه عرف مسلْمه ،لْذلْك َقالَ« :لس عتم عكُّل عكم َ ْ
اهر عكُّله .وأََن عتم َ ْ
َ ْ
ْ
ين»".
ع ََ َ ع َ َ ع
طاه ْر َ
طاهعرو َن َو َ َ َ
َ َ َ
َ
ط ر ع َ َ
َ َ

هناك كلمتين في اليونانية معنى يغسل وكالهما إستخدما في هذه ااية.

الذي قد إغتسل

تشير لسستحمام الكلي

المعمودية

 ..غسل رجليه

تشير لغسل اليدين والقدمين
التوبة واإلعتراف

الذى قد إغتسل = هذه إذن تشير ألن المسيح كان قد عمد تالميذه من قبل  .راجع تفسير (يو. )33 : 2

ولكن ليس كلكم= هذا تحذير أخير ليهوذا فهو يقصد يهوذا ،الذي لم يجلدى معله كلل ملا صلنع المسليح .وعجيلب
مع كل محبة المسيح هذه ليهوذا أن تسلتمر الخيانلة فلي قللب يهلوذا ..وملع هلذا غسلل المسليح رجللي يهلوذا .وهلذا
ينطبللق عليلله قللول المزمللور "لكللى تتبللرر فللى أحكامللك وتغلللب إذا حوكمللت" ،فالمسلليح لللم يمنللع عللن يهللوذا أى بركللة

أخذها الباقون.

اآليات (يوَ 21" -:)23-21:21فَل َّما َكان َق َد َغسل أَرجَلهـم وأ َ ْ
ـال َل عه َـم«:أ ََت َف َه عمـو َن َمـا
َخـ َذ ثَي َاب ع
َ
َ َ َع عَ َ
ـه َو َّات َكـأَ أََيضـاَ ،ق َ
23
21
ْ
ْ
الس ْـيعد َواَل عم َعلْ عـم
ـت َوأََنـا َّ
َصَن َع عت ْب عك َم؟ أََن عت َم َت َد ععوَنني عم َعلْما َو َسْيداَ ،و َح َسنا َتعقوعلو َن ،ألَني أََنا َكذلْ َكَ .فْإ َن عكَن ع
َغسَلت أَرجَل عكمَ ،فأََن عتم ي ْجب عَلي عكم أَن ي َغ ْسل بع عض عكم أَرجل بع ٍ ْ 23
طَي عـت عك َم ْم َثـاالَ ،ح َّتـى َك َمـا َصـَن َع عت أََنـا
َع َ
ض ،ألَ ني أ َ
َ َ ع َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ع َ ََ
َ ع َع َ
َق َـد
َق َـد

ْب عك َم َت َصَن ععو َن أََن عت َم أََيضا" .
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المسيح يشرح لهم أن قوة الخدمة في أن نتشبه ه في إتضاعه ومحبته وبذل نفسه وخدمة األربر لألصغر ( ارجلع

آية  1أحب خاصته) والفهم هنا يكون إستنارة من الروح القدس .وإذا فهمنا أن غسل األرجل إشارة للتطهيلر فهلذا
عمللل سللر الكهنللول وسللر اإلعتلراف الللذي أعطللاه السلليد لتالميللذه (يللو .)32-31:31فعمللل سللر الكهنللول هنللا هللو

غسللل وتطهيللر الخطللاة = تصــنعون أنــتم أيضــا أي مسللاعدة النللاس ودفعهللم للتوبللة ليتقدسلوا أي يحيلوا فللي قداسللة،

ويكون هذا العمل إتضاع.

ْْ
ـق أَ عقـول َل عكـمْ :إَّنـه َلـيس عب رـد أَع َ ْ
ظ َـم ْم َـن
ق اَل َح َّ
اآليات (يو22" -:)21-22:21اََل َح َّ
َع َ
ـول أ َ
ع َ َ ََ َ
ظ َـم م َـن َس ْـيد َ ،والَ َر عس ر
ع َ
21
اك َم ْإ َن َع ْمَل عت عموع " .
عمَرْسلْ ْهْ .إ َن َعلْ َم عت َم ه َذا َف ع
وب ع
طَ
المسيح يضع نفسه كمثال .وعلى التالميذ أن يصنعوا نفس الشئ .لذلك تصللي الكنيسلة طقلس اللقلان يلوم خمليس

العهد (يوم صنعه المسيح) ويوم عيد الرسلل فهلذا عملل الرسلل أن يكمللوا ملا عملله المسليح .وفلي ( )17حس ٌلن أن
نعلللم واألفضللل أن ننفللذ (ويوجللد طقللس اللقللان أيض لاً يللوم عيللد الغطللاس ولكللن هللذا إشللارة للمعموديللة وال عالقللة للله
غسل األرجل) .والسيد يطوبهم هنا لو عمللوا نفلس الشلئ ليشلجعهم فلي طريلق خلدمتهم .أي ملن يفعلل سليكافأ فلي

السماء .إن عملتم= هو إحساس داخلي الحقيقة وإستيعاب داخلي للدرس (البلذل واإلتضلاع) وملن يتضلع كالسليد
يكون تلميذاً حقيقياً له ورسوالً حقيقياً له.

22
َّ ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ـل َم ْعـي
ين َ
َعَل عـم َّالـذ َ
ول َع َن َجميع عك َم .أََنا أ َ
اخ َت َـرعت عه َم .لك َـن لَيـت َّم اَلك َت ع
ـاب :اَلـذي َيأ عَك ع
آية (يوَ« "-:)22:21ل َس عت أَ عق ع
اَل عخَب َز َرَف َع َعَل َّي َع ْقَب عه" .

يهللوذا لللن يتقبللل ولللن يفهللم مللا أقوللله فليسللت للله محبللة فللي داخللله .هللا يختللار خداملله حسللب اللياقللة الفرديللة للعمللل

المطلللوب أداؤه ،ويللزود خداملله المعونللة والتأييللد ،ويكمللل نقائصللهم إن كللانوا خللائفين إسللمه القللدوس (3رللو.)9:13
ولكللن كللل إنسللان حللر ،ولللو إختللار هللا القديسللين فقللط لخدمتلله ينعللدم مفهللوم الحريللة واإلرادة ،وينعللدم مفهللوم الج لزاء

واإلجتهللاد .وهللا إختللار يهللوذا كشللخص متميللز فللي الشللئون الماليللة وظللل يعلملله ويفللي

عليلله مللن محبتلله ثللالث

سنوال وأرثر وجعله من خاصته ولكنه كان نار اًر للجميل .وبنفس الطريقة فاهلل إختارني فماذا أنا فاعل .وإستشلهد

المسليح مزمللور ( ،)9::1ومللا فيله قللد قيللل عللن أخيتوفلل الللذي يرمللز ليهلوذا .وهللو كللان قريبلاً جلداً لللداود كمللا كللان
يهللوذا .ورفللع العقللب عللد األرلل هللو مللن عمللل الحيلوان النللارر للجميللل الللذي عللد أن يأرللل العلللف يلرفس صللاحبه.

وقللارن مللع قللول الكتاب"فسللمن يشللورون ورفللس" + "...الثللور يعللرف قانيلله...أما إسلرائيل فللال يعللرف( "...تللث: 23

 + 16إش. )2 : 1أكل الخبز تعني من يحيا مع الشخص ويلتصق ه.

العقب= وهو القدم.إخترتهم= ال يعني إختيارهم للخالص بل كتالميذ.

21
ان عت َؤ ْمعنو َن أَْني أََنا عه َو" .
اآلن َقَب َل أ َ
َن َي عكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
ول َل عك عم َ
آية (يو " -:)21:21أَ عق ع
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قبل أن يكون= قبل تسليم يهوذا وقبل الصلب ،حتى متى كان تؤمنون= عد القيامة تنفتح عيونهم ويزداد إيمانهم
المسلليح ال لذي سلليدركون وقتهللا أنلله كللان عالم لاً كللل شللئ حتللى خيانللة تلميللذه ،وبالتللالي سلليفهمون أنلله سل َّللم نفسلله
إرادته .إني أنا هو= يهوه العالم كل شئ وأنه سلم نفسه إرادته.

َّ ْ
ــق أَ عقــول َل عك َّ ْ
ْ
ْ
ــل َّال ْــذي
ــق اَل َح َّ
آيــة (يــو12" -:)12:21اََل َح َّ
ــل َم َ
ــن أَعرْســعل عه َي َقَبعلنــيَ ،والــذي َي َقَبعلنــي َي َقَب ع
ــم :الــذي َي َقَب ع
ع ع
أََر َسَل ْني»".
هنا يكلمهم المسيح عن إرساليتهم للعالم ليكونوا خداماً لتطهير العالم .وهذا تشجيع لهم ليتحملوا مشاق الك ارزة .بل
أن يقبلوا غسيل أرجل من يضطهدهم كما غسل هو أرجل يهوذا.

12
ق أَ عقول َل عكمْ :إ َّن و ْ
احدا ْمَن عك َم
الر ْ
ق اَل َح َّ
ال«:اَل َح َّ
طَر َب ْب ُّ
اض َ
ال َي عسو عع ه َذا َ
َ
ع َ
وحَ ،و َش ْه َد َوَق َ
آية (يوَ " -:)12:21ل َّما َق َ
َسعي َسلْ عم ْني!»" .

المسلليح هنللا ينظللر إلللى داخللل الضللمائر .وإضللط ار ه يشللير لطبيعتلله اإلنسللانية التللي تعللرف المعركللة التللي سللتحدث،

وصراع النور والظلمة ،والتي سيكون هو مركزها أي مركز هذه المعركة جسده هو .وهو إضطرب أيضاً ألنه رأي

أن الشيطان قد مأل قلب تلميذه ،بل تقمصه فخانه هذا التلميذ .ولقد سبق المسليح وإضلطرب أملام قبلر لعلازر وهلا
هو يضطرب أمام يهوذا الميت ،فهلو ال يرضلى علن الشلر .هلو إضلطراب التنلافر بلين الحلب والخبلث ،بلين النلور

والظلمللة .وإضللط ار ه ايضللا يشللير لطبيعتلله ف ل "هللا محبللة" وهللا خلقنللا علللى صللورته وهللو يتللألم شللدة إذ نتحللول الللى
صورة الكراهية والخيانة هذه.
11
ـان َّ
ـارو َن ْفـي َم َـن
التالَ ْميـ عذ َيَن ع
ظ عـرو َن َب َع عض عـه َم ْإَلـى َب َع ٍ
اآليات (يـوَ " -:)13-11:21ف َك َ
ـض َو عه َـم عم َح َت ع
13
ْ
ْ ْْ
11وَكان م َّت ْكئا ْفي ْح َض ْن يسو َع و ْ ْ
َن
س أَ
ان َي عسو عع عي ْحُّب عهَ .فأ ََو َمأَ ْإَلَيه ْس َـم َع ع
احرد م َن َتالَميذ َ ،ك َ
ان عب َط عـر ع
َع َ
َ َ ع
َّ ْ
ال َعَن عه" .
َع َسى أ َ
َن َي عكو َن الذي َق َ

ـه.
ـال َعَن ع
َق َ
َل َم َـن
َي َسـأ َ
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يمددون أجسادهم على الوسائد= يتكئون
وسائد

وسائد

المائدة
وسائد

رلان نظلام الجللوس علللى المائلدة حسلب الرسلم .ويجلللس المسليح فلي الوسلط (هللذا مكلان رب البيلت النسلبة لألسلرة)

ويجلللس عللن يمينلله أربللرهم سللناً ثللم األصللغر منلله وهكللذا إلللى أن يجلللس عللن يسللاره أصللغرهم وهللو يوحنللا .ويبللدو أن
مشاجرتهم كانت خصوص الجلوس عن يملين المسليح .فملنهم ملن إعتبرهلا حسلب سلنه وملنهم ملن إعتبرهلا حسلب

مقامه .وهم حين سمعوا الرب يقول "واحدا منكم يسلمني" (آية )31ومن تأريد المسيح لهذه الحقيقة بدأوا يتساءلون.
ِ
لق عليهم فهم كالم المسيح ،أومأ بطرس ليوحنا ليسأل المسيح ،إذ كلان يوحنلا علن يسلار المسليح وهلم كلانوا
ولما أُغ َ
متكئين على يدهم اليسرى (هذه كانت العادة عندما يجلسون ليأرلوا متكئين) ونتصور أن يوحنا لو ملال ب أرسله لليكلم
المسلليح لصللار فللي حضللنه .وربمللا كللان يهللوذا هللو أربللرهم سللناً وهللو الللذي جلللس عللن اليمللين (لللذلك لللم يسللمع أحللد
الحديث بين السيد ويهوذا) لذلك كان أقرب المحبوبين للمسيح هو الجالس عن يساره أي يوحنا.

12
13
ـاب َي عسـو عع «:عه َـو
اآليات (يوَ " -:)12-13:21ف َّات َكأَ َذ َ
ال َل عهَ« :يا َسْيعدَ ،م َن عه َو؟» أ َ
َج َ
ات َعَلى َص َد ْر َي عسو َع َوَق َ
الل َقم َة وأعع ْط ْ
اإلس َخري ْ
َذ َّ ْ
ْ
ط َ ْ
يه!»َ .ف َغمس ُّ
وط ْي" .
َع َ
َ
اها لَي عهوَذا ْس َم َع َ
الل َق َم َة َوأ َ
س أََنا ُّ َ َ َ
ان ْ َ َ ع
ََ
ات الذي أَ َغم ع

نالحظ هنا رقة المسيح ،فهو لآلن ال يريد أن يجرح مشاعر يهوذا .ونالحظ أن غمس اللقمة في صلحن له ملزيج

من عصير الفواره ( ار  )1:-12:3الممزوج النبيذ هو تقليد فصلحي .كلان رب البيلت ُي َك ِّلرم اإلبلن األربلر غملس
لقم للة في لله ويعطيه للا ل لله .فالمس لليح حت للى اان ُي َك ل ِّلرم يه للوذا ول للم يجرح لله كلم للة ،ويعطي لله آخ للر فرص للة .ولك للن ف للي

إملا
(مت )32:35نرى أن يهوذا هو الذي م َّلد يلده فلي الصلحفة ولكلن العالملة أعطيلت ليوحنلا فقلط .وتفسلير هلذا ّ
أن المسيح وجده يمد يده في الصحفة ،فبلادره هلو بتقلديم لقملة مغموسلة إليله ،ربملا ألن الصلحفة أقلرب للمسليح أو

ومد يده ورآه التالميذ يمد يلده .الحلظ رقلة السليد
كرمه المسيح وأعطاه لقمة مغموسة من الصحفة تج أر هو ّ
عد أن ّ
المسيح فهو لم يلرد أن يفضلح يهلوذا اإلسلم ،فإسلتخدم عالملة الغملس فلي الصلحفة حتلى ال يجلرح مشلاعره .وهلي
عالمللة تللدل علللى إر لرام الشللخص (اإلبللن األربللر أو الضلليف العزيللز) وربمللا لللو أدرك شللخص منللدفع كبطللرس مللا

يحدث ،ربما كان سيقتل يهوذا.
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اآليـات (يــوَ 11" -:)11-11:21فبعــد ُّ ْ
ـه َّ
ـه ْبـأَ َك َث ْر
الشـ َـي َ
ـه َي عســو ععَ « :مــا أََنـ َ
َََ
اع َمَلـ ع
ـت َت َع َمعلـ ع
ـال َلـ ع
الل َق َمــة َد َخَلـ ع
ـه َف َ
طع
انَ .فَقـ َ
12
ْْ
َما ه َذا َفَلم ي َفهم أ ْ
ظُّنـوا
ين لْ َما َذا َكَّل َم عه ْبه11 ،أل َّ
ان ُّ
ق َم َع َي عهوَذاَ ،
عسَر َع ٍة»َ .وأ َّ
الصَنعدو ع
َن َق َوماْ ،إ َذ َك َ
َحرد م َن اَل عم َّتكئ َ
َ َ ََ َ
ْ
ْ
َن عي َع ْطي َشَيئا لَْل عفَقَر ْاء" .
أ َّ
ال َل عهَ :
اج ْإَلَيه لَْل ْعيد ،أ ََو أ َ
اش َت ْر َما َن َح َت ع
َن َي عسو َع َق َ
َ
رلان األرللل مللن اللقمللة هلو آخللر شللعاع مللن نللور الحلب وجهلله المسلليح ليهللوذا الخلائن .ولملاّ رفضلله دخللله الشلليطان

ودخل هو للظلمة.

هل كان ما أعطا المسيح ليهوذا هو سر اإلفخارستيا ،أي هل أعطا جسد ؟
اإلجابة ال .فاللقمة كانت لقمة عادية والسر تأسس عدما خرج يهوذا ألن-:
-1
-3

التناول ليس فيه غمس.

ريللف يسللمح السلليد لهللذا التلميللذ الللذي دخللله الشلليطان أن يتنللاول وهللو الللذي قللال ال تلقلوا درركللم قللدام الخنللازير

(مت.)5:7

-2

الكنيسللة ال تنللاول إالّ مللن كللان مسللتعداً تائب لاً ،وقللد تعلمللت هللذا مللن معلمهللا المسلليح ،والرسللل الللذين قللالوا فللي

-:

يقول معلمنا بولس الرسول في (1رو )37:11إن الذي يتناول بدون إسلتحقاق يصلبح مجرملاً فلي جسلد اللرب

الدسقولية أن الكنيسة يجب أن تمنع المصر على خطاياه.

ودمه فهل كان يهوذا يعلم أن ما يعطيه له المسيح يجعله مجرماً ،وهل طلب يهوذا التناول أم أن المسيح هو
الذي أعطاه ،لو كان يهوذا يعلم وتقدم للتناول إرادته إستهتار إذ كان مص اًر على خطيته ومص اًر على تسليم

المسليح ،فللي هلذه الحالللة يصللبح مجرملاً فللي جسللد اللرب ودملله ويدخلله الشليطان سللبب هلذا اإلسللتهتار .ولكللن
هذا لم يحدث ،بل المسيح هو الذي عرض عليه وأعطاه اللقمة ،فهل يعطي المسيح جسده لمن ال يستحق!

وبللالرجوع إلللى (مللت )36-31:35نجللد أن السلليد يكشللف للتالميللذ مللن الللذي يسلللمه عالمللة األرللل مللن الصللحفة،

ونرى يهوذا في جرأة يسأل السيد هل أنا هو يا سيدي والسيد يلرد عليله سل اًر حتلى ال يجرحله قلائالً أنلت قللت .وفلي

إنجيللل يوحنللا الللذي نحللن صللدده نللرى أن يهللوذا خللرج فللو اًر عللد قصللة اللقمللة .ثللم فللي (مللت )35:35نجللد أن السلليد
يؤسس سر اإلفخارستيا بدون وجود يهوذا الذي كان قد خرج .ونفس الترتيب نجده في إنجيل مرقس فيهوذا حضر

العشاء العادي وأعطاه السيد من الصلحفة وأعللن أن يهلوذا يسللمه ثلم يؤسلس السلر علد أن خلرج يهلوذا حسلب ملا

أمللا إنجيللل لوقللا فالغالللب أنلله لللم يتتبللع نفللس التسلسللل الزمنللي كمللا فعللل متللى وم لرقس ثللم يوحنللا لكنلله
قللال يوحنللا ّ .
عللرض أوالً العشللاء العللادي وأن المسلليح شللرب آخللر كللأس مللن كئللوس الرمللز اليهللودي وألحللق هللذا بتأسلليس السللر
ليعلن أن الطقوس اليهودية قد طلت وإنتهت بتأسيس هذا السر (لو )32-1::33وبعد أن إنتهى من سلرد الرملز
والمرموز إليه أورد نبوة المسيح عن تسليم يهلوذا لله ،فبتسلليم يهلوذا لله تبلدأ م ارحلل الصللب اللذى سلر االفخارسلتيا

هللو إمتللداد للله  .ولكللن يهللوذا كللان قللد خللرج ،فيكللون قللول المسلليح "ولكللن هللوذا يللد الللذي يسلللمني هللي معللي علللى
المائدة" (لو )31:33قد قصد ه أنه سوف يسلم للمول بواسطة من كان معه عللى المائلدة .وتأريلداً لهلذا نجلد أن
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لوقا لم يورد قصة إعطاء اللقمة ليهوذا إذ كان قد خرج .ويكون لوقا بهذا لم يهتم قصة اللقمة التلي أعطاهلا السليد
ليهوذا ليركز على إنتهاء رموز العهد القديم.

ملحوظة :الصورة الطقسية للعشاء الرباني يكون فيها السيد المسيح مع ( )11تلميذ إذ أن يهوذا كان قد خرج.
(آيللة )37يبللدو أن يهللوذا بللدأ يفكللر فللي الخللروج وقبللل أن يسللتأذن سللمح للله المسلليح بللذلك ،هللو أعطللاه سللؤل قلبلله.

(مللز .)::31وموافقللة المسلليح علللى ذلللك هللي موافقللة علللى الصللليب فهللو للله سلللطان أن يضللعها (يللو .)18:11مــا
أنت تعمله= أي تكميل خيانته .هذه العبلارة ربملا بهلا ي ارجلع يهلوذا ضلميره .ولكلن هلذه العبلارة تشلير أن ملا يحلدث
من يهلوذا هلو موافقلة السليد المسليح .وقولله هنلا دخلـه الشـيطان= أي أحكلم القبضلة عللى إرادتله .فهلو جللس ملع

الرب لألرل وقبل اللقمة شكل ودي والقلب مملوء خبثاً وهذا فتح الباب للشيطان ليدخل ويمتلك القلب .والحلظ أن
المسيح وتالميذه الرغم من فقرهم كانوا يعطون الفقراء.

(آية :)38أما هذا= لم يذكره يوحنلا إسلمه فقلد سلقط ملن علداد التالميلذ إذ خلرج .وقلد تعنلي هلذا الكلالم اللذي قالله
يسوع ليهوذا .وهذا الكالم لم يفهمه أحد.

(آيلة :)39إشــتر مــا نحتــاج إليــه للعيــد= هللذا يؤكللد أن الفصلح كللان يللوم الجمعلة وأن عشللاء الخملليس للم يكللن هللو
عشاء الفصح.
12
ْ ْ
َخ َذ ُّ
ان َلَيال" .
ات َل َّما أ َ
آية (يوَ " -:)12:21ف َذ َ
الل َق َم َة َخَر َج لَل َوَقتَ .وَك َ
وكان ليال= هذا ليس إشارة للتوقيت الزمني فقط بل لحالة الظلمة الروحيلة التلي كلان فيهلا يهلوذا (يلو )26:13هلو

خرج من دائرة النور للظلمة الخارجية .إذ خلرج وتلرك يسلوع .أخـذ اللقمـة= اللقملة ليسلت ملن سلر اإلفخارسلتيا بلل

طعام عادي.

ْ ْ 11
12
َّد َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
هللا َق َـد
ان َوَت َمج َ
اآلن َت َمج َ
هللا فيهْ .إ َن َك َ
ال َي عسو ععَ «:
ان ع
َّد ع
اآليات (يوَ "-:)11-12:21فَل َّما َخَر َج َق َ
َتمج َ ْ ْ ْ
هللا َسعي َم ْجعد ع ْفي َذ ْات ْهَ ،وعي َم ْجعد ع َس ْريعا" .
َّد فيهَ ،فإ َّن َ
َ

فلما خرج= قول الكتاب فلما ،فيه إشارة ألن المسيح فتح قلبه ألحبائله علد خلروج يهلوذا الخلائن ..وأعللن إعالنلال

لللم يعلنهللا مللن قبللل (أناجيللل البللاراقليط) ففيهللا المسلليح يعللزي أوالده وأنلله لللن يتللركهم وحللدهم بللل يرسللل لهللم الللروح

المعزي ويقول لهم يا أوالدي.

اآلن تمجــد= فبخلروج يهللوذا بللدأل حقيقل ًة أحلداث الصلللب التللي تمجلد بهللا المسلليح .حقلاً هلذه األمللور محللددة أزليلاً،
لكنهللا اان دخلللت التنفيللذ لللذلك ففللي بدايللة القللداس يمسللك الكللاهن الحمللل ويقللول (مجللداً وإر ارملاً )..فالمجللد هنللا بللدأ
الصللليب .ويقللول تمجــد (فللي الماضللي) كللأن األحللداث قللد وقعللت وهللذه عللادة الكتللاب المقللدس حينمللا يللتكلم عللن

أحداث ستحدث يقيناً.
تمجد= أي إنتصر على أعدائه وهم الشيطان والخطية والمول .فأي ملك يتمجد حين يهزم أعدائه .وبالصليب
هزم المسيح هؤالء األعداء الثالثة .وتمجد هللا فيه= هللا يتمجد حين يسلم إنسان نفسه للمول ألجله .هنا يوحنا

يظهر أن المسيح ًّ
قدم نفسه ذبيحة على الصليب لآلب ليتمجد ااب (آية )23طاعة اإلبن له ،وبرجوع الناس
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إليه .لقد فشل البشر في طاعة ااب وهذا عمله المسيح الذي أتى بنا فيه طائعين لآلب .والمسيح كرر كلمة

المجد في اايال ( )23-21خمس مرال ليعلن قبول ااب لذبيحته ،وبهذه الذبيحة تمجد هللا فيه وبسببه .والمجد
يعلنه المسيح هنا إلبن اإلنسان الذي سريعاً ما سيتمجد أيضاً جلوسه عن يمين ااب .فبخروج يهوذا تبدأ أولى
خطوال الصليب الذي يذ ح المسيح عليه لتتم إرادة ااب وإرادة اإلبن في خالص اإلنسان وينجح اإلبن في

تحقيق الهدف ،والنجاح إنتصار واإلنتصار مجد .وإذ تمجد إبن اإلنسان تمجد هللا ااب أيضاً فبه ظهرل محبة
هللا ااب للبشر (يو .)15:2وإن كان ااب قد تمجد في إبنه فإن ااب سيمجد إبنه في ذاته= فهو متحد ه
إتحاداً كامالً وبالتالي فمجد ااب هو مجد اإلبن ومجد اإلبن هو مجد ااب ،وقوله في ذاته أي في ذال هللا
(تفسير هذا نجده في  )6-::17أي دخوله لعرش ااب وسيكون له نفس مجد ااب فهو في ااب وااب فيه.
وهذا يقال عن الناسول .ونالحظ أنه في ( )21تمجد= هذه تشير للتمجيد العلني للمسيح أمام الناس ،فإن هللا

سيمجد = قيامته وصعوده وجلوسه عن يمين ااب وخضوع البشر له ،ويوم يأتي للدينونة مع مالئكته.هذا

تمجيد سري خاص ،فيه يرفع إبن اإلنسان ويقبل إلى المجد الذي يتمتع ه ااب ذاته فيكون الجو المحيط ه

مجداً في مجد .وقوله يمجده في ذاته هو إصطالح الهوتي يفيد وحدة ااب واإلبن ،لذلك يقول خرجت من عند
ااب فهما كيان واحد ،يخرج منه ليتجسد ويعود إليه ليتمجد دون إنقسام ،فهما ال يتجزآن (راجع تفسير
يو.)38:15

الهوتيا ااب فى اإلبن واإلبن فى ااب ،ومجد ااب هو مجد اإلبن هو مجد الروح القدس ،فااب واإلبن والروح
القدس إله واحد .وحين تجسد اإلبن وإتخذ له جسدا من العذراء مريم كان هذا الجسد مشا ه لجسدنا تماما ،إذاً
ران جسد المسيح هذا بال مجد وهو على األرض.

وحين صعد المسيح جسده أخذ هذا الجسد صورة المجد وهذا معنى "جلس عن يمينأبيه" .وقول المسيح هنا
هللا َسعي َم ْجعد ع ْفي َذ ْات ْه يعنى أن جسد المسيح حين تمجد كان هذا ليس اإلنفصال عن ااب .وصار المسيح
َ
جسده كما بالهوته فى حضن ااب أى فى ااب (يو. )18 ، 1 : 1

وهذا يعنى النسبة لنا أن كل من يثبت فى المسيح سيكون له مكان فى حضن ااب أى فى اإلبن وفى ااب
وهذا ما طلبه المسيح فى صالته الشفاعية لآلب (يو . )31 : 17وهذا ما سيقوله المسيح فى اايال القادمة أننا

ال يمكن أن نأتى إلى ااب إال ه فهو الطريق.

بين داخل العلية مع المسيح وخارجها

وخرج يهوذا وكان ليال.هذه ااية تجعلنا نتأمل فى المقارنة بين خارج العلية وداخل العلية.

خــارج العليــة :كللان ليللل (ظللالم الخطيللة واليللأس والحرمللان مللن رؤيللة نللور المسلليح ومحبتلله) هللذه قيللل عنهللا الظلمللة
الخارجية (مت.)21:36

خارج العلية :ال شركة فى جسد المسيح ،إذاً هناك مول فالمسيح هو الحياة ،لذلك من يأرل جسده يحيا  .ويهوذا
إص ارره على اإلنفصال عن من فى العلية إختار طريق المول .ويهوذا دخل فى حالة يأس دفعه لسنتحار.

خارج العلية :كانت الخيانة والمؤامرال ضد المسيح فى حلف مع الشيطان.
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خارج العلية :يأس من غفران الخطية ،وثقل الخطية ال ُيحتمل لذلك إنتحر يهوذا.
خارج العلية :كان يهوذا طامعاً فى مال أو مرارز دنيوية ،وال ُيفكر فى حياته األبدية وهذا هو ظالم الليل خارجاً.

داخل العلية :نور ،فالمسيح نور العالم ،ورمز هذا كان النور ُمضاء داخل العليلة .والكنيسلة تحلرص عللى إضلاءة
األنلوار فللى أثنللاء القللداس اإللهللى رمل اًز لوجللود المسلليح والمالئكللة النللورانيين (أع .)8:31إذاً فللى العليللة نللور داخلللى
والتالميللذ يخطئللون ويشللتهون الم اررللز العالميللة والجلللوس عللن اليمللين واليسللار ،لكللن هنللاك غسلليل لألرجللل وغف لران

للخطية.

داخل العلية :شركة ُح ْب صنعها المسيح محبته (يو .)1:12وهلذه المحبلة جعللت المسليح ُيلدّلِل تالميلذه قلائالً :يلا
أوالدى (يو )22:12ويعزيهم ِ
الم َع ْد لهم.
َ
ُ
ويع ْد ُهم المجد ُ
داخل العلية :إفخارستيا أى شركة فى جسد المسيح أى حياة .فى الداخل شبع وسالم وفرح لوجود المسيح معهم.
الشبع المادى (هم تعشوا) ثم الشبع الروحى (إفخارستيا).

داخل العلية :نور  ،ومن له النور ال يضل فلى الطريلق وتكلون لله العلين المفتوحلة لمعرفلة المسليح وطريلق المجلد
فى السماء.

داخل العلية :حياة سماوية فهلم كلانوا فلى عليلة (ملر .)16:1:والعليلة ُمرتفعلة علن المنلزل كلله رمل اًز للسلماء .فهلى

تُشير ألورشليم السماوية التى ُينيرها المسيح (رؤ .)6:33وكعربون لهلذا تحيلا الكنيسلة حيلاة سلماوية عللى األرض
سيستعلن أخي اًر ( رو.)18:8
(فى )31:2والمسيح وسطها مجداً (زك .)6:3ولكنه مجد ُ
إذا كيف نختار العالم تاركين المسيح؟! ففى المسيح الحياة والغفران والسالم والفرح والتعزية وسلط ضليقال العلالم

 ،وفى المسيح الشبع فلن نحتاج لسواه .بينما خارج المسيح ال يوجد سلوى الللذال الشلهوانية سلالح إبلليس وهلذه ال
تشبع ،فهى كالمياه المالحة ،ال بل يصاحبها إنعدام السالم والفرح الحقيقى والتخبط فى العالم.

الشبع = ال حظ انه مهما حصلل اإلنسلان عللى المجلد والملال  ...اللخ  ،فلى العلالم فلسلوف يظلل يشلتهى ويطللب

أرثر .وال شئ ُيشبعنا سوى شخص المسيح الالنهائى ...ولكن المسيح تمجد الصليب وكانت نهايلة هلذا الجللوس
عللن يمللين ااب .والقصللة بللدأل ب لرف كللل إغ لراءال الشلليطان فللى التجربللة علللى الجبللل  .فهللل تقبللل أن ت لرف
إغراءال الخطية التى فى العالم وتقبل الصليب حتى المول واإلستشهاد؟

خطب المسيح الوداعية (مت( +) 13-12:12مر( + )12-11:23لو)12-12:11
هذ ْ َّ ْ
اآليات (متْ 12 "-:)13-12:12حيَن ْئ ٍذ َقال َلهم يسوع «:عكُّل عكم َت عش ُّكو َن ْفى ْفي ْ
وب :أَْني
َ عَ َع ع
َّ
اللَيَلة ،أل ََّن عه َم َك عت ر
َ
11
َض ْرب َّ ْ
لك َن بع َد ْقي ْ
اعي َف َت َتبَّدعد ْخراف َّ ْ ْ 11
امي أَس ْبعق عكم ْإَلى اَل َجلْ ْ
ْن
ال َل عهَ «:وإ َ
َ ع
يل»َ .فأ َ
الرْعَّيةَ .و َ َ َ
الر َ َ
اب عب َطعر ع
َج َ
أَ ع
َ َ
س َوَق َ
13
الليَل ْة َقبل أ َ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ َّ
يك
ال َل عه َي عسو عع«:اَل َح َّ
يع َفأََنا الَ أ ع
يح ْد ر
َش َّك ف َ
َن َيص َ
يك اَل َجم ع
ول َل َك :إَّن َك في هذ َ َ َ
ق أَ عق ع
َش ُّك أََبدا»َ .ق َ
13
ْ
يع
عتَن ْكعرني َثالَ َث َمَّر ٍ
اض ع
سَ «:وَل ْو َ
وت َم َع َك الَ أعَن ْكعر َت!» َ
َم َ
ط ْرَر عت أ َ
ال أََيضا َجم ع
ال َل عه عب َطعر ع
هك َذا َق َ
ات»َ .ق َ
َن أ ع
التالَ ْم ْ
َّ
يذ" .
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هذ ْ َّ ْ
آية (متْ 12" -:)12:12حيَن ْئ ٍذ َقال َلهم يسوع «:عكُّل عكم َت عش ُّكو َن ْفى ْفي ْ
َض ْر عب
وب :أَْني أ َ
َ عَ َع ع
َّ
اللَيَلة ،ألَ َّن عه َم َك عت ر
َ
َّ ْ
الرْعَّي ْة" .
اف َّ
الراع َي َف َت َتَبَّدعد ْخَر ع
في آية ( )21رأينا السيد وقد أخذ تالميذه وذهب إلى جبل الزيتون ،رأيناه ذاهباً للمول إرادته ،وفي الطريق
يحدثهم عن صلبه ،ونرى في حديث السيد أن الشيطان أراد ضرب المسيح أن يضرب تالميذه ويشتتهم ،والسيد

يخبرهم حتى ال ينهاروا ويفاجئوا ما سيحدث ،ويشجعهم حتى ال يتبددوا .تشكون= ألنهم مازالوا يتصورونه ملكاً
أرضياً ويشكون إذ يرونه مصلوباً.

لك َن بع َد ْقي ْ
ْ 11
امي أَس ْبعق عكم ْإَلى اَل َجلْ ْ
يل»".
آية (متَ " -:)11:12و َ َ َ
َ َ
أسبقكم إلى الجليل= قضى السيد معظم وقت خدمته مع تالميذه في الجليل ،وعرفوه كمعلم مقتدر ،صانع

معجزال ،عرفوه حسب ما أ صرته عيونهم الجسدية ،وكأن المسيح يريد أن يقول سنتقابل في الجليل مرة أخرى
لتعرفونني كإله ظهر في الجسد وإنتصر على المول فتكمل رؤيتكم (مت )7:38وهذا ما قاله المالك ..هناك

ترونه .أي هناك تعرفونه برؤية صحيحة تكمل فيها معلوماتكم عنه والتي سبق وعرفتموها في الجليل سا قاً.
فى فى هذ الليلة" (ااية السا قة) ،ولكن فى الجليل سيكون هناك فرصة لتصحيح
قال لهم الرب "كلكم تشكون َّ
هذه الشكوك ،حيث تفهمون حقيقتى ،وماذا عملته لكم صليبى.
11
ْ
ْ
َش ُّك أََبدا»".
يع َفأََنا الَ أ ع
ال َل عهَ «:وإ َ
ْن َش َّك ف َ
آية (متَ "-:)11:12فأ َ
يك اَل َجم ع
اب عب َطعر ع
َج َ
س َوَق َ
من يثقون في ذواتهم هم أسرع ناس للسقوا ،ولذلك نرى طرس وقد أنكر المسيح عد هذا القول ساعال قليلة.

لقد كان طرس واثقاً في ذاته غير أساس .والعجيب أن طرس يجادل المسيح ،فهل عد ما رأى من المسيح
 2سنوال وأنه يعلم كل شئ ،هل يتصور طرس أنه يعلم أرثر من المسيح خالقه .ما أحوجنا أن نرتمي في
حضن هللا العارف ضعفنا فال نثق بذواتنا بل في نعمة هللا القادرة أن تقيمنا من الضعف.
هذ ْ َّ ْ
اآليات (مر11 "-:)12-11:23وَقال َلهم يسوعْ«:إ َّن عكَّل عكم َت عش ُّكو َن ْفي ْفي ْ
وب :أَْني
َ َ عَ َع ع
َّ
اللَيَلة ،أل ََّن عه َم َك عت ر
َ
11
َض ْرب َّ ْ
ْ
لك َن بع َد ْقي ْ
اعي َف َت َتبَّدعد اَل ْخر ْ 12
ْْ
امي أ َ ْ ْ
يع
سَ «:وإ َ
َ ع
ْن َش َّك اَل َجم ع
افَ .و َ َ َ
الر َ َ
ال َل عه عب َطعر ع
أَ ع
َسبعق عك َم إَلى اَل َجليل»َ .فَق َ
12
ْْ
ْ
الليَل ْةَ ،قبل أ َ ْ
ْ
يك َمَّرَتَي ْن،
ال َل عه َي عسو عع« :اَل َح َّ
َفأََنا الَ أ ع
يح الد ع
َن َيص َ
ول َل َكْ :إَّن َك اَلَي َوَم في هذ ََّ
ََ
ق أَ عق ع
َشكُّ!» َفَق َ
12
ال أََيضا
عتَن ْكعرْني َثالَ َث َمَّر ٍ
اض ع
ال ْبأَ َك َث ْر َت َش ْديدٍَ «:وَل ْو َ
وت َم َع َك الَ أعَن ْكعر َت!»َ .و َ
َم َ
ط ْرَر عت أ َ
هك َذا َق َ
ات»َ .فَق َ
َن أ ع
ْ
يع".
اَل َجم ع
11
ْ ْ ْْ
الليَل ْة ،أل ََّنه م َك عتوب :أَْني أَض ْرب الر ْ
اعي
ال َل عه َم َي عسو ععْ«:إ َّن عكَّل عك َم َت عش ُّكو َن ف َّي في هذ ََّ
ع َ ر
آية (مرَ " -:)11:23وَق َ
َ ع َّ َ
اف" .
َف َت َتَبَّدعد اَل ْخَر ع
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الشك سيكون سبب نقص ال شجاعة وهذه نالوها يوم الخمسين .والسيد حينما يقول مكتوب يذكرهم بنبوة زكريا

( .)7:12وكأنه يؤكد أن كل شئ بتدبير إلهي ،خاضع لسيطرة هللا إذ قد سبق وأخبر عنه قديماً.
لك َن بع َد ْقي ْ
ْ 12
امي أَس ْبعق عكم ْإَلى اَل َجلْ ْ
يل»".
آية (مرَ " -:)12:23و َ َ َ
َ َ
زكريا سبق وتنبأ عن ضرب المسيح ،والمسيح هنا يتنبأ أنه سيقوم ويذهب للجليل.

11
ْ
َشكُّ!»" .الشك في محبة طرس وغيرته،
يع َفأََنا الَ أ ع
سَ «:وإ َ
ْن َش َّك اَل َجم ع
ال َل عه عب َطعر ع
آية (مرَ " -:)11:23فَق َ
ولكن ما ال يعرفه طرس عن نفسه يعرفه الرب عنه ،والرب يعرف أنه ضعيف إذ هو شر ،فكان كالم طرس

هذا فيه كبرياء وكان األجدر ه أن يعترف ضعفه أمام الرب ويصدقه ويطلب معونته.
12
ْْ
ْ
الليَل ْةَ ،قبل أ َ ْ
ْ
يك
ال َل عه َي عسو عع« :اَل َح َّ
يح الد ع
َن َيص َ
ول َل َكْ :إَّن َك اَلَي َوَم في هذ ََّ
ََ
ق أَ عق ع
آية (مرَ " -:)12:23فَق َ
ات»".
َمَّرَتَي ْن ،عتَن ْكعرْني َثالَ َث َمَّر ٍ
لم يذكر متى عدد مرال صياح الديك ولكن مرقس يذكر أنه يصيح مرتين ويقول كثير من الدارسين أن طرس

أنكر مرة ثم صاح الديك (هذه كانت كإنذار لتذكره ولم يتذكر) ثم أنكر طرس مرتين ثم صاح الديك للمرة

الثانية.

12
ان ،عه َوَذا َّ
ط ْة!
ال َّ
طَلَب عك َم لْ َك َي عي َغَربَْل عك َم َكاَل ْحَن َ
ان َ
الشَي َ
طع
انْ ،س َم َع ع
الر ُّبْ «:س َم َع ع
اآليات (لوَ "-:)12-12:11وَق َ
11
ْ ْ 11
طَلب عت ْم َن أ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ال َل عهَ«:ي َار ُّبْ ،إْني عم َس َت ْعٌّد
َ
َولكني َ َ
يماعن َكَ .وأََن َت َم َتى َر َج َع َت َثب َت إ َخ َوَت َك»َ .فَق َ
َجل َك ل َك َي الَ َي َفَنى إ َ
13
ْ
ْ
ْ
َن أ ْ
ْ
ْ
َن
يك اَلَي َوَم َقَب َل أ َ
يح الد ع
س :الَ َيص ع
ول َل َك َي عاب َطعر ع
ال«:أَ عق ع
َمض َي َم َع َك َح َّتى إَلى الس َج ْن َوْإَلى اَل َم َوت!»َ .فَق َ
أَ َ
13
ْ
ْ
ْ
َع َو َزعك َم َشي رء؟»
عتَن ْكَر َثالَ َث َمَّر ٍ
ين أََر َسَل عت عك َم ْبالَ ْك ٍ
يس َوالَ م َزَوٍد َوالَ أَ َحذَيةٍَ ،ه َل أ َ
ال َل عه َمْ «:ح َ
ات أََّن َك َت َع ْرعفني» .عث َّم َق َ
َ
12
ْ
ْ
ْ
س َل عه َفَلَي ْب َع َث َوَب عه َوَي َش َت ْر
ال َل عه َم«:لك ْن َ
اآلنَ ،م َن َل عه ك ر
يس َفَلَي َأ عخ َذ ع َو ْم َزَورد َكذل َكَ .و َم َن َلَي َ
َفَقاعلوا« :الَ»َ .فَق َ
َن َما عه َو ْم َن ْج َه ْتي
وبَ :وأ
َن َي ْت َّم ْف َّي أََيضا ه َذا اَل َم َك عت
ول َل عك َمْ :إَّن عه َيَنَب ْغي أ
َسَيفا11 .أل َْني أَ عق
عح ْصي َم َع أَ َث َمةٍ .أل َّ
َ
َ
ع
ع
َ
ْ
اء»َ 12 .فَقاعلواَ« :ي َار ُّب ،عه َوَذا عهَنا َسَي َف ْ
ال َل عه َمَ«:ي َك ْفي!»" .
َل عه اَنق َض ر
ان»َ .فَق َ
12
ان ،عه َوَذا َّ
ط ْة!
ال َّ
ان َطَلَب عك َم لْ َك َي عي َغَربَْل عك َم َكاَل ْحَن َ
الشَي َ
طع
انْ ،س َم َع ع
الر ُّبْ «:س َم َع ع
اآليات (لوَ " -:)11-12:11وَق َ
11
ْ ْ 11
طَلب عت ْم َن أ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ال َل عهَ«:ي َار ُّبْ ،إْني عم َس َت ْعٌّد
َ
َولكني َ َ
يماعن َكَ .وأََن َت َم َتى َر َج َع َت َثب َت إ َخ َوَت َك»َ .فَق َ
َجل َك ل َك َي الَ َي َفَنى إ َ
َن أَم ْضي مع َك ح َّتى ْإَلى ْ
الس َج ْن َوْإَلى اَل َم َو ْت!»" .
أَ َ َ ََ َ
سمعان سمعان= المسيح يناديه إسمه القديم (وليس طرس الصخرة) ليظهر ضعفه بدون المسيح .إبليس ليس

له سلطان أن يجرب أحد إالّ سماح من هللا ،وإبليس كانت إرادته أن يتفرقوا ويتبددوا كما حذرهم السيد المسيح

بنبوة زكريا ،ولكن هللا سمح إلبليس بتجربتهم ليظهر الحنطة من الزوان ،وفعالً لقد إنفصل الزوان الذي كان
يهوذا ،وبقيت الحنطة .ولنالحظ أن هللا لم يجبر أحد على شئ ،بل كان هناك فائدة لما حدث ،وهي أن اقي

ولما أدركوا ضعفهم صرخوا طالبين
التالميذ أدركوا ضعفهم ،مثل طرس الذي أنكر وباقي التالميذ الذين هربواّ ،
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المعونة من هللا ،وما عادوا يثقون في أنفسهم ،وأدركوا أن سر قوتهم هو هللا .وبهذا نرى أن هللا حين يسمح أن

يجرب إبليس أوالده فيكون هذا لصالحهم .إبليس يقصد من تجاربه أن يجعلنا نترك يسوع والسيد يسمح التجارب
إذ نكتشف بها ضعفاتنا فنلجأ إليه للمعونة .ولكن قوله يغربلكم ،فمن الغربلة يسقط القش أي من كان غير ثابت.

والسيد وجه حديثه لبطرس الذال سبب إندفاعه وشعوره أنه قوي ،والرب أراد أن يكشف فيه ضعف الطبيعة

البشرية بوجه عام .فيرى كل منا فيه ضعفه الشخصي .فإن كان يهوذا يمثل الخيانة ،لكن طرس يمثل الضعف

ويثَِّبت ااخرين معه خالل النعمة الفياضة التي ينالها .طلبت من
الذي يحتاج إلى عون إلهي فيقوم َلي ْثُبتُ ،
أجلك= المسيح يتكلم كإنسان مع أنه هللا ،لنتعلم الصالة ألجل الضعفاء .وليظهر إحتياجنا لعمله فينا أثناء
التجارب حتى ال نضعف .ال يفنى إيمانك= تيأس من أن تقوم ثانية .ونفس هذه الخبرة إرتسبها داود النبي عد

سقطته الشهيرة إذ صّلى المزمور الخمسون قائالً" ..إرحمني يا هللا كعظيم رحمتك ..فأعلم األثمة طرقك" (مز61

 .)12 :فالتائب يشعر الخطاة الذين مثله فيحنو عليهم ويشجعهم.

13
يس والَ ْم َزوٍد والَ أ ْ
ْ
َع َو َزعك َم َشي رء؟»
َحذَيةٍَ ،ه َل أ َ
َ َ َ
ال َل عه َمْ «:ح َ
ين أََر َسَل عت عك َم ْبالَ ك ٍ َ
اآليات (لو " -:)12-13:11عث َّم َق َ
َ
12
ْ
ْ
ْ
س َل عه َفَلَي ْب َع َث َوَب عه َوَي َش َت ْر
ال َل عه َم«:لك ْن َ
اآلنَ ،م َن َل عه ك ر
يس َفَلَي َأ عخ َذ ع َو ْم َزَورد َكذل َكَ .و َم َن َلَي َ
َفَقاعلوا« :الَ»َ .فَق َ
ْ 11
َن َما عه َو ْم َن ْج َه ْتي
َن َي ْت َّم ْف َّي أََيضا هذا المكتوب :وأ
عح ْصي َم َع أَ َث َمةٍ .أل َّ
ول َل عك َمْ :إَّن عه َيَنَب ْغي أ َ
َسَيفا .ألَني أَ عق ع
َ َ َ َع ع َ َ َ
ْ
اء»َ 12 .فَقاعلواَ« :ي َار ُّب ،عه َوَذا عهَنا َسَي َف ْ
ال َل عه َمَ«:ي َك ْفي!»" .
َل عه اَنق َض ر
ان»َ .فَق َ
حين كان المسيح معهم طيلة مدة خدمته كان يعزيهم ولم يدعهم معوزين ألي شئ .ولكن ستأتي ساعة حين

يفارقهم ،عليهم فيها أن يواجهوا ع

الشدائد وعليهم أن يتعلموا كيف يواجهونها .هنا السيد أشبه مدرب

السباحة الذي يضع يديه تحت جسم من يدربهم وهم في المياه فيشعروا بثقة وراحة ،ثم يسحب يديه قليالً قليالً
فيجاهدوا ويتعلموا ،ويصيرون كمن في عوز ،لكي ينعموا خبرال جديدة .ولكن في (مت )31:38قال لهم "ها أنا
معكم كل األيام إلى إنقضاء الدهر"  .وكأن المسيح هنا يريد أن يقول حين تأتي أيام الضيق وهي ستأتي تذكروا
أنني حينما كنت معكم لم يعوزكم شئ ،وأنا مازلت معكم ،ولكن ربما تنقضي فترة حتى أتدخل لرفع الضيق.

ويقول األنبا أنطونيوس أن هللا غالباً ما يعطي للتائبين في بداية توبتهم تعزيال كثيرة ليرفعهم ويسندهم لكنه يسمح
فينزع هذه التعزيال إلى حين لكي يجاهدوا وسط ااالم فيتزكون وينالون أعظم من األولى.

الكيس والمزود= أي سيكونوا في إحتياج لتدبير أمورهم ،وستمر عليهم ضيقال يحتاجون فيها للزاد الروحي
واإلستعداد الروحي .وهذا يحتاج للجهاد المستمر صلوال وأصوام بينما كان المسيح فترة وجوده معهم على

األرض هو الذي يسندهم.

السيف= هو كلمة هللا (عب )13::التي نتسلح بها ضد مكائد إبليس (أف )11:5وااالم التي يسمح بها المسيح

لتالميذه بها يشتركون في صليبه وبالتالي في مجده .الكيس والمزود والسيف تفهم معانيها الروحية وليست

المادية ،لسمتالء الروحي حتى يستطيعوا الحرب ضد إبليس.

هوذا هنا سيفان= غالباً هما سكينتان كبيرتان يستخدمان لذ ح خروف الفصح.
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تالميذهم.

(دّيير) التي كان معلمو اليهود يستخدمونها ليسكتوا بها جهالة ع
يكفي= هي ترجمة للكلمة العبرية َ
وكأن السيد المسيح أراد أن يسكت تالميذه الذين إنصرفت أفكارهم إلى السيف المادي ال سيف الروح .وال تعني
يكفي المعنى المباشر فماذا يعمل سيفان في مقابل جماهير اليهود وجنود الرومان ااتين للقب

عليه .بل

حينما إستخدم طرس سكيناً منهم وقطع أذن عبد رئيس الكهنة شفاه المسيح معجزة وقال "ألن كل الذين يأخذون
السيف السيف يهلكون" (مت.)63-61:35

(آية  :)13ما هو من جهتي له إنقضاء= أي سوف ال أ قى في وسطكم عد ،فسأتمم الفداء وأصعد للسماء.

(آية :)11المكتوب= (أش.)13:62
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عودة للجدول

فصول الباراقليط
فصول الباراقليط

وهللي تتضللمن اايللال األخيلرة مللن (ص )12وحتللى نهايللة (ص )17وتنقسللم حسللب كتللاب ترتيللب وقلراءال أسللبوع

ااالم إلى أربعة فصول-:

الفصــــــــل األول (يو)11:21

( -يو)13:23

(يو)12:23

( -يو)11:22

الفصـــل الثــــاني (يو)12:23
الفصـــل الثالـــ

الفصــــل الرابــــع (يو )21كله

 (يو)13:23}

أحاديـــ الـــوداع ،الخطـــاب
األخير العظيم.

صالة الرب الشفاعية.

وهلي تتضلمن أحاديلث ملا علد العشلاء ثلم الصلالة الشللفاعية (يلو )17وتسلمى فصلول البلاراقليط لملا فيهلا ملن كللالم
معز ووعود إرسال الروح القدس الباراقليط .وفي صالة المسيح الشلفاعية يسلكب فيهلا تضلرعاته الحلارة للآلب ملن

أجلل تالميلذه ومللن أجلل الكنيسلة كلهللا .وكلل هلذا هللو حلديث المسليح ألحبائلله حلديثاً خاصلاً وداعيلاً .وصلالة لللآلب
عنهم أرادهم أن يسمعوها ،كانت عد خروج يهلوذا فهلو ال يسلتحق أن يكلون صلديقاً للمسليح يسلمع كلل هلذا .وملن
هنا نفهم أن هذه التعزيال الخاصة هي ألوالد هللا األحباء فقط.

ونللرى فللي هللذه اإلصللحاحال أعمللق العالقللال بللين ااب واإلبللن وعالقللة ااب واإلبللن مللع الللروح القللدس وعالقللة

المسلليح مللع كنيسللته .وعالقللة الكنيسللة مللع العللالم .ونللرى فيهللا فعاليللال المحبللة الفائضللة مللن قلللب هللا نحللو اإلنسللان
وملخصها:

في.
 أنا في ااب وااب َّ

 أنا في المؤمنين .والمؤمنين يشاركونني أمجادي.

 جئت من ااب من السماء ألتمم مشيئة ااب على األرض وسأعود لآلب.
 سأرسل الروح القدس ليحفظ ويقدس ويبني الكنيسة.

 نرى هنا القصد األساسي من تَجسد الرب وموته عن الكنيسة.

خطب المسيح الوداعية

اإلصحاح الثال عشر

الفصل األول (يو)13 :23-12:21
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ْ ْ 11
12
َّد َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
هللا
ان َوَت َمج َ
اآلن َت َمج َ
هللا فيهْ .إ َن َك َ
ال َي عسو ععَ «:
ان ع
َّد ع
اآليات (يوَ " -:)12-12:21فَل َّما َخَر َج َق َ
َق َد َتمج َ ْ ْ ْ
هللا َسعي َم ْجعد ع ْفي َذ ْات ْهَ ،وعي َم ْجعد ع َس ْريعاَ11 .يا أ ََوالَْدي ،أََنا َم َع عك َم َزَمانا َقلْيال َب َععدَ .س َت َطعلعبوَن ْني،
َّد فيهَ ،فإ َّن َ
َ
13
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َوَكما عقَل عت لَلَي عه ْ
يك َم:
ععط ع
ول َل عك َم أََن عت عم اآل َنَ .وصَّية َجد َ
ودَ :حَي ع أَ َذ َه عب أََنا الَ َت َقدعرو َن أََن عت َم أ َ
يدة أََنا أ َ
َن َتأ عَتوا ،أَ عق ع
َ
13
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يع أََّن عك َم َتالَميذي:
أَ
َحَبَب عت عك َم أََنا عتحُّبو َن أََن عت َم أََيضا َب َع عض عك َم َب َعضا .به َذا َي َع ْر ع
َن عتحُّبوا َب َع عض عك َم َب َعضاَ .ك َما أ َ
ف اَل َجم ع

12
َج َاب عه َي عسو ععَ «:حَي ع أَ َذ َه عب
ان َل عك َم عح ٌّب َب َعضا لَْب َع ٍ
ال َل عه ْس َم َع ع
ْإ َن َك َ
سَ«:يا َسْيعدْ ،إَلى أََي َن َت َذ َه عب؟» أ َ
ان عب َطعر ع
ض»َ .ق َ
11
ْ
ْ
َن َت َتبع ْني ،و ْ
لكَّن َك س َت َتبع ْني أ ْ
اآلن؟ ْإْني
َخ ا
سَ«:يا َسْيعد ،لْ َما َذا الَ أَ َقدعر أ َ
َن أَ َتَب َع َك َ
الَ َت َقدعر َ
ال َل عه عب َطعر ع
َ َع
َ
اآلن أ َ َ َ
ير»َ .ق َ
12
ْ
ْ
ْ
يك َح َّتى عتَن ْكَرْني
ق اَل َح َّ
َج َاب عه َي عسو عع«:أ ََت َض عع َن َف َس َك َع ْني؟ اََل َح َّ
أَ
يح الد ع
ول َل َك :الَ َيص ع
َض عع َن َفسي َعَن َك!» .أ َ
ق أَ عق ع

ات".
َثالَ َث َمَّر ٍ

آية (يوَ11 -:)11:21يا أ ََوالَْدي ،أََنا
ْ
ول َل عك َم أََن عت عم
َت َقدعرو َن أََن عت َم أ َ
َن َتأ عَتوا ،أَ عق ع

ْ
ـت لَْلَي عه ْ
ـب أََنـا الَ
َم َع عك َم َزَمانا َقلْيال َب َععدَ .س َـت َطعلعبوَننيَ ،وَك َمـا عقَل ع
ـودَ :حَيـ ع أَ َذ َه ع
اآلن.
َ

فللي اايللال السللا قة تكلللم المسلليح عللن مجللده العتيللد ،وهنللا نجللده ينتقللل س لريعاً إلللى التفكيللر فللي تالميللذه كللل حنللو
وعطف قائالً يا أوالدي= أصلها أوالدي الصغار أو المحبوبون وتشير لعنايته بهم ورعايتله لهلم ومعرفتله لآالمهم.
ولم نسمع المسيح يقول هذه الكلمة سوى هنا ألنه شلعر أن التالميلذ سليكونون مثلل اليتلامى حلين يفلارقهم وهلذه للم

يسللمعها يهللوذا فهللو ال يسللتحقها .أنــا معكــم زمانــا قلــيال بعــد= فبعللد سللاعال سيصلللبه اليهللود ويمللول وكمــا قلــت

لليهود =..سبق المسيح وقلال نفلس الشلئ لليهلود ( )31:8 + 2::7ألن المسليح حلين يتلرك العلالم للن يعلود أحلد

ق
أملا
يراه الجسد سواء من اليهود أو من التالميلذ .ولكلن هنلاك فلار فلاليهود للن يلروا المسليح سلبب علدم إيملانهمّ ،

التالمي للذ فس للوف يرونل له للالروح .وح للين ي للذهب للص لللب فس لليذهب وح للده فه للذا عمل لله وح للده ال يق للدر علي لله سل لواه

(أش )2:52فالصللليب معركللة مللع إبللليس والخطيللة والمللول ال يقللدر عليهللا أحللد سللوى المسلليح .وحللين يصللعد إلللى
مجده لن يستطيع اان سواء اليهلود أو التالميلذ أن يلذهبوا .سـتطلبونني= رلان المسليح هلو المحلامي علنهم وكلان

رأب لهم .وبعد أن يصعد وتبدأ اإلضطهادال والضيق سيطلبونه في آالمهم ولكنهم لن يستطيعوا الذهاب إليه في
مجللده ،هللم تعللودوا أن يللذهبوا إليلله فللي ضلليقاتهم وهللو معهللم فللي الجسللد ولكللن الوضللع سلليتغير عللد القيامللة .ولكللن

المسيح لن يتركهم يتامى بل سيرسل لهم الروح المعزي بل سيكون معهلم كلل حلين (ملت )31:38يرونله اإليملان
وفي اإلفخارستيا .ولكن عد المجئ الثانى سنراه وجها لوجه .
13
ْ
َحَبَب عت عك َم أََنا عت ْحُّبو َن أََن عت َم
عع ْط ع
يك َم :أ َ
اآليات (يوَ "-:)13-13:21و ْصَّية َجد َ
َن عت ْحُّبوا َب َع عض عك َم َب َعضاَ .ك َما أ َ
يدة أََنا أ َ
13
ْْ
ْ
ض»".
ان َل عك َم عح ٌّب َب َعضا لَْب َع ٍ
أََيضا َب َع عض عك َم َب َعضاْ .به َذا َي َع ْر ع
يع أََّن عك َم َتالَميذيْ :إ َن َك َ
ف اَل َجم ع

سمعنا عن وصية المحبة في (ال )18:19فلماذا يسميها المسليح جديلدة؟ هلي جديلدة ألنهلا عللى نفلس نملط محبلة

المسلليح ،محبللة اذلللة حتللى المللول .وكللان اليهللود يعلمللون أن يحللب اإلنسللان قريبلله ولكللن المسلليح علمنللا أن نحللب

أعداءنا ،بل نحب ااخرين أرثر من ذواتنا ،وهذا ما عمله المسيح على الصلليب .وصلية المحبلة وصلية قديملة هلل

وللقريب وكانت التغصب يمارسونها كأمر ،لكن الصليب قدمها لنا أعماق جديدة.
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وصلارل وصللية جديللدة ألن المسليح الللذي فينللا هلو الللذي يعطينللا هلذه المحبللة حتللى ألعلدائنا فجللوهر المسلليح الللذي
فينللا هللو المحبللة ،فللاهلل محبللة ولللذلك فالمحبللة هللي أول ثمللار الللروح القللدس .صللارل مللن نتللائج الطبيعللة الجديللدة ،

ولكللي نقتنيهللا علينللا نبللدأ التغصللب أوال  ،ثللم تللأتى كثم لرة للخليقللة الجديللدة التللى نأخللذها  .صللارل وصللية المحبللة

ليسلت فرضلاً يفللرض عللى اإلنسلان مللن خلارج  ،بلل هللي حيلاة وهلي قللوة محبلة اذللة تعمللل فيله إمكانيلال المسلليح
الذي فيه .وصارل هذه المحبة دليل وجوده فينلا .وصلارل هلذه المحبلة التلي فينلا كل ارزة بهلا يسلتعلن المسليح نفسله
للعالم فعلينا أن ال نندهش إذ ال نجد المحبة في ااخرين ،فهم ال يسكن الروح القدس فيهم ،واللروح القلدس يسلكب

فينا محبة هللا (رو .)6:6ومن ثمار الروح القلدس ،بلل أولهلا ،المحبلة (غلل .)32-33:6للذلك ظلل يوحنلا الحبيلب

يكرز بهذه الوصية عمره كله ،فهذه الكلمال ظلت ترن في أذنيه العمر كله .وبعد أن أصبح شليخاً كلانوا يحملونله

للكنيسلة فيقلول يللا أوالدي أحبلوا عضللكم عضلاً ،ولمللا سلألوه لمللاذا تكلرر هللذا الكلالم قللال "أليسلت هللذه تعلاليم السلليد
المسيح وفيها كل الكفاية لو نفذتموها .تالميذي= هلي تسلمية تشلير للعالقلة الخاصلة بلين المسليح وتالميلذه ،وهلي
عالقة سامية عاشروا المسيح فيها فترة طويلة .ومن عشرة المسيح صارل لهم نفس صفاته.

12
َج َاب عه َي عسو ععَ «:حَي ع أَ َذ َه عب الَ َت َق ْدعر
ال َل عه ْس َم َع ع
سَ«:يا َسْيعدْ ،إَلى أََي َن َت َذ َه عب؟» أ َ
ان عب َطعر ع
آية (يوَ -:)12:21ق َ
َن َت َتبع ْني ،و ْ
لكَّن َك س َت َتبع ْني أ ْ
ير».
َخ ا
َ
َ َع
َ
اآلن أ َ َ َ

فهم طرس من كالم الرب أنه سيغادرهم وأنه أي طرس ال يقدر أن يتبعه ولماذا ال يستطيع طرس أن يتبعه؟
 .1ألن طرس لم يتمم عد عمله الذي إختاره له هللا ،فهو له رسالة عليه أن يتممها .نحن مخللوقين لنلتمم أعملال
صالحة سبق هللا فأعدها لكي نسلك فيها (أف )11:3ولن نمول قبل أن نتممها.

.2

.3هو اان غير مستعد للصليب والدليل أنه أنكر عد دقائق بل إن الصليب والفداء هو عمل المسيح وحده.

ران الفداء لم يتم .لذلك فإن مكان طرس في المجد غير معد ،كما أن طرس كان غير معد لهذا المجد .بل

إن طرس لم يدرك من كالم السليد أنله ذاهلب للصللب والمسليح سلبق وأنبلأ تالميلذه أنله سيسللم للملول ويهلان
ويمللول ويقللوم فللي اليللوم الثالللث إالّ أنهللم لللم يفهم لوا هللذا تمام لاً ( ارجللع مللت+ 19-18:31 + 38-31:15

مر +21:9 + 21:8لو )22-21:18 + 36:17 + :::9وربما كان سلؤال طلرس هنلا لللرب كيلف تلذهب
عيداً وأنت سوف تملك على أورشليم.

11
ْ
َض عع َن َف ْسي َعَن َك!».
َن أَ َتَب َع َك اآل َن؟ ْإْني أ َ
سَ«:يا َسْيعد ،لْ َما َذا الَ أَ َقدعر أ َ
ال َل عه عب َطعر ع
آية (يوَ -:)11:21ق َ
يتصور نفسه فادياً للفلادي .ولكلن لليس الحملاس وحلده فقلط نضلع أنفسلنا علن المسليح
نرى هنا طرس في غرور
ًّ

بل النضج الروحي ونمو المحبة.

12
ْ
ْ
يك َح َّتـى عتَن ْكَرْنـي
ـق اَل َح َّ
ـك َع ْنـي؟ اََل َح َّ
ـيح الـد ع
َج َاب عه َي عسو عع«:أ ََت َض عع َن َف َس َ
ـول َلـ َك :الَ َيص ع
آية (يو -:)12:21أ َ
ـق أَ عق ع
ات.
َثالَ َث َمَّر ٍ
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عتللاب مسللبق مللن المسلليح لبطللرس .وبطللرس وضللع نفسلله فللي هللذا الموقللف المحللرج ألنلله لللم يقبللل كلمللال السلليد

المسيح "ال تقدر اان أن تتبعني" إذاً األليق بنا أن نقبل كلمال السيد المسيح ووصاياه دون مناقشة.
نرى في اإلصحاح الثاللث عشلر غسلل األرجلل اللذي سلبق التنلاول ثلم نلرى وصلية المحبلة الباذللة .وهكلذا علد كلل
قللداس نتن للاول وتغفللر خطايان للا ونخللرج م للن الكنيسللة لنع لليش وس للط النللاس نخ للدمهم محبللة اذل للة فللي حي للاة خدم للة

متواضعة.

ملحوظة:

رالم السيد المسيح للتالميذ هنا مشا ه لكالمه لليهود.

قارن آيال ( )25 ،22هنا مع (يو )2::7ولكن هناك فروق-:
" )1سللتطلبونني وال تجللدونني" هللذه قيلللت لليهللود فهللم لللن يللروه سللبب عللدم إيمللانهم .أمللا للتالميللذ" ،سللتطلبونني وال
تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم اان" فهذا وضع مؤقت.

أخير" وهذا لم يقوله الرب لليهود.
)3ران وضع مؤقت وسينتهي ويذهب التالميذ للمجد "ولكنك ستتبعني
اً
)2يعطي الرب وصلية المحبلة لتالميلذه علد قولله "ال تقلدرون أنلتم أن تلأتوا أقلول لكلم أنلتم اان" (آيلة )22مباشلرة
في (آية )2:والسبب أنه بدون محبة لن يدخل أحد إلى المجد.

وخرج يهوذا وكان ليال.هذه ااية تجعلنا نتأمل فى المقارنة بين خارج العلية وداخل العلية.

خــارج العليــة :كللان ليللل (ظللالم الخطيللة واليللأس والحرمللان مللن رؤيللة نللور المسلليح ومحبتلله) هللذه قيللل عنهللا الظلمللة
الخارجية (مت.)21:36

خارج العلية :ال شركة فى جسد المسيح ،إذاً هناك مول فالمسيح هو الحياة ،لذلك من يأرل جسده يحيا  .ويهوذا
إص ارره على اإلنفصال عن من فى العلية إختار طريق المول .ويهوذا دخل فى حالة يأس دفعه لسنتحار.

خارج العلية :كانت الخيانة والمؤامرال ضد المسيح فى حلف مع الشيطان.

خارج العلية :يأس من غفران الخطية ،وثقل الخطية ال ُيحتمل لذلك إنتحر يهوذا.
خارج العلية :كان يهوذا طامعاً فى مال أو مرارز دنيوية ،وال ُيفكر فى حياته األبدية وهذا هو ظالم الليل خارجاً.

داخل العلية :نور ،فالمسيح نور العالم ،ورمز هذا كان النور ُمضاء داخل العليلة .والكنيسلة تحلرص عللى إضلاءة
األن لوار فللى أثنللاء القللداس اإللهللى رم ل اًز لوجللود المسلليح والمالئكللة (أع .)8:31إذاً فللى العليللة نللور داخلللى والتالميللذ
يخطئون ويشتهون المرارز العالمية والجلوس عن اليمين واليسار ،لكن هناك غسيل لألرجل وغفران للخطية.
داخل العلية :شركة ُح ْب صنعها المسيح محبته (يو .)1:12وهلذه المحبلة جعللت المسليح ُيلدّلِل تالميلذه قلائالً :يلا
أوالدى (يو )22:12ويعزيهم ِ
الم َع ْد لهم.
َ
ُ
ويع ْد ُهم المجد ُ
داخل العلية :إفخارستيا أى شركة فى جسد المسيح أى حياة .فى الداخل شبع وسالم وفرح لوجود المسيح معهم.
الشبع المادى (هم تعشوا) ثم الشبع الروحى (إفخارستيا).
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داخل العلية :نور  ،ومن له النور ال يضل فلى الطريلق وتكلون لله العلين المفتوحلة لمعرفلة المسليح وطريلق المجلد
فى السماء.

داخل العلية :حياة سماوية فهلم كلانوا فلى عليلة (ملر .)16:1:والعليلة ُمرتفعلة علن المنلزل كلله رمل اًز للسلماء .فهلى
تُشير ألورشليم السماوية التى ُينيرها المسيح (رؤ .)6:33وكعربون لهلذا تحيلا الكنيسلة حيلاة سلماوية عللى األرض
سيستعلن أخي اًر ( رو.)18:8
(فى )31:2والمسيح وسطها مجداً (زك .)6:3ولكنه مجد ُ
إذا كيف نختار العالم تاركين المسيح؟! ففى المسيح الحياة والغفران والسالم والفرح والتعزية وسلط ضليقال العلالم

 ،وفى المسيح الشبع فلن نحتاج لسواه.

الشبع = ال حظ انه مهما حصلل اإلنسلان عللى المجلد والملال  ...اللخ  ،فلى العلالم فلسلوف يظلل يشلتهى ويطللب
أرثر .وال شئ ُيشبعنا سوى شخص المسيح الالنهائى ...ولكن المسيح تمجد الصليب وكانت نهايلة هلذا الجللوس
عللن يمللين ااب .والقصللة بللدأل ب لرف كللل إغ لراءال الشلليطان فللى التجربللة علللى الجبللل  .فهللل تقبللل أن ت لرف
إغراءال الخطية التى فى العالم وتقبل الصليب حتى المول واإلستشهاد؟

هللذا هللو مللا ُيسللمى اإليمللان الحللى (يللع )35:3فالطاعللة هلل تللؤدى للمجللد (فللى .)9- 8:3وهللذه إرادة هللا أن يخلللص
فهل عتريد أن تب أر (يو.)3:3
اإلنسان (1تى. )::3
هل تشـعر بخطيتـك؟ ،وهـل شـعرت بـالغفران؟ إذا للم تكلن قلد شلعرل فأطللب اإلملتالء (أف ،)18:6واإلملتالء ملن
الروح ُيعطى العين المفتوحة التى تعرف المسيح وتدخل فى معرفة مع الثالوث ،وتطلب الشعور الغفران والشعور
محبة هللا ااب (نش.)3:1

اإلصحاح الرابع عشر:

2
ط ْرب عقعلوب عكم .أََن عتم عت َؤ ْمعنو َن ْب ْ
اهلل َف ْ
آمعنوا ْبيْ 1 .في َبَي ْت أَْبي َمَن ْاز عل َك ْث َيررة،
اآليات (يو« " -:)13-2:23الَ َت َض َ َ
َ
ع َ
ععَّد َل عكم م َكانا1 ،وإْن م َضيت وأَعد َدت َل عكم م َكانا ْ
وْإالَّ َفْإْني عكَنت َق َد عقَلت َل عكم .أََنا أَم ْضي أل ْ
آتي أََيضا َوآ عخ عذ عك َم ْإَل َّي،
ع
َ
ع َ
َ
َ َ َ َ ع َ ََ ع َ َ
َ َ
3
3
َّ
وماَ«:يا َسْيعد،
َح َّتى َحَي ع أ ع
َكو عن أََنا َت عكوعنو َن أََن عت َم أََيضاَ ،وَت َعَل عمو َن َحَي ع أََنا أَ َذ َه عب َوَت َعَل عمو َن الط ْر َ
يق»َ .ق َ
ال َل عه عت َ
2
ْ
َّ
َن َن َع ْر َ َّ
س
يق َواَل َح ُّ
ف َن َقدعر أ َ
َل َسَنا َن َعَل عم أََي َن َت َذ َه عبَ ،ف َكَي َ
ال َل عه َي عسو عع« :أََنا عه َو الط ْر ع
ف الط ْر َ
ق َواَل َحَيا عةَ .لَي َ
يق؟» َق َ
2
1
َحرد َيأ َْتي ْإَلى ْ
ال َلهع
اآلب ْإالَّ ْبيَ .ل َو عكَن عت َم َق َد َعَرَف عت عموْني َل َعَرَف عت َم أَْبي أََيضاَ .و ْم َن َ
أَ
اآلن َت َع ْرعفوَن عه َوَق َد َأرََي عت عموع»َ .ق َ
ْفيعلُّبس«:يا سْيد ،أ َْرَنا اآلب وَك َفاَنا»َ 1 .قال َله يسوع«:أََنا مع عكم َزمانا ْ
ْ
ْ
س! اََّل ْذي
هذ ْ عمد ع
َ ع َع ع
ع َ َ ع
َّت عه َوَل َم َت َع ْرَفني َيا فيعلُّب ع
َ َ
ََ َ َ
22
ْ
اآلب؟ أََل َس َت عت َؤ ْم عن أَْني أََنا ْفي ْ
اآلب ْف َّي؟ اَل َكالَ عم َّال ْذي
اآلبَ ،ف َكَي َ
اآلب َو َ
ول أََن َت :أ َْرَنا َ
َرآني َفَق َد َأرَى َ
ف َتعق ع
لك َّن اآلب اَلح َّ ْ
عكْلم عكم ْب ْه َلس عت أ ََت َكَّلم ْب ْه ْم َن َن َف ْسيْ ،
َعمال22 .ص ْد عقوْني أَْني ْفي ْ
اآلب
َ َ
اآلب َو َ
َ
َ
أَ ع َ
ال ف َّي عه َو َي َع َم عل األ َ َ َ
ع
ْ
ْ
َعم ْ
َّ ْ ْ ْ ْ
َع َمعل َها
ق اَل َح َّ
ال َن َف ْس َها21 .اََل َح َّ
ال َّالتي أََنا أ َ
ول َل عك َمَ :م َن عي َؤ ْم عن ْبي َفاأل َ
َع َم ع
ق أَ عق ع
ف َّيَ ،وْإال َف َصد عقوني ل َسَبب األ َ َ
21
اآلب
َع َ
ظ َم ْمَن َها ،أل َْني َم ٍ
اس ْمي َفذلْ َك أَ َف َععل عه لَْي َت َمج َ
َي َع َمعل َها عه َو أََيضاَ ،وَي َع َم عل أ َ
َّد ع
اض ْإَلى أَْبيَ .و َم َه َما َسأََل عت َم ْب َ
23
ْ
ْ
ْباالب ْنْ23 .إ َن سأََل عتم َشيئا ْب ْ
ظوا َوص َايايَ 22 ،وأََنا أَ َطعل عب ْم َن ْ
اآلب
اح َف ع
اسمي َفْإني أَ َف َععل عهْ« .إ َن عكَن عت َم عت ْحُّبوَنني َف َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
21
ْ
ْ
ْ
ْ
يكم مع ْزيا َ ْ
َن َي َقَبَل عه ،أل ََّن عه الَ َيَار ع َوالَ
يع اَل َعاَل عم أ َ
آخَر لَي َم عك َ َم َع عك َم ْإَلى األََبد ،عر ع
وح اَل َح ْق َّالذي الَ َي َس َتط ع
َفعي َعط ع َ ع َ
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21
يكم22 .الَ أَ َترعك عكم ي َتامىْ .إْني ْ
ْ
ْ
َي َع ْرعف عهَ ،وأ َّ
آتي ْإَلَي عك َمَ .ب َع َد َقلْيل الَ
َما أََن عت َم َف َت َع ْرعفوَن عه أل ََّن عه َماك ر َم َع عك َم َوَي عكو عن ف ع َ
ع َ َ َ
َما أََن عت َم َف َتَر َوَن ْنيْ .إْني أََنا َح ٌّي َفأََن عت َم َس َت َحَي َو َنْ 12 .في ذلْ َك اَلَي َومْ َت َعَل عمو َن أَْني أََنا ْفي أَْبي،
َيَرْاني اَل َعاَل عم أََيضاَ ،وأ َّ
وأََن عتم ْفي ،وأََنا ْف ع ْ ْ َّ 12
ظها َفهو َّال ْذي ي ْحُّب ْني ،و َّال ْذي ي ْحُّب ْني ي ْحُّب عه أَْبي ،وأََنا أ ْ
عحُّب عه،
ع
ع
ع
َ
َ
اي َوَي َح َف ع َ ع َ
َ َ َّ َ
يك َم .اَلذي عَن َد ع َو َص َاي َ
11
ْ
ْ
س ْ
َن عت َظ ْهَر َذ َات َك َلَنا
اإل َس َخَرعيوط َّيَ«:يا َسْيعدَ ،ما َذا َح َد َث َح َّتى ْإَّن َك عم َزْم رع أ َ
ال َل عه َي عهوَذا َلَي َ
َوأع َظ ْهعر َل عه َذاتي»َ .ق َ
وَليس لَْلعاَلمْ؟» 11أَجاب يسوع وَقال َلهْ«:إن أ ْ
َحرد َي َح َف َظ َكالَ ْميَ ،وعي ْحُّب عه أَْبيَ ،وْإَلَي ْه َنأ َْتيَ ،و ْعَن َد ع َن َصَن عع
َحَّبني أ َ
َ َ َع ع َ َ ع َ َ
َََ َ
13
َّ ْ
مَن ْزال13 .اََّل ْذي الَ ي ْحُّب ْني الَ يح َف ع ْ
س ْلي َبل ْل ْ
آلب َّال ْذي أََر َسَل ْنيْ .به َذا
ََ
ع
ظ َكالَميَ .واَل َكالَ عم الذي َت َس َم ععوَن عه َلَي َ
َ
َ
ْ
َكَّل َم عت عك َم َوأََنا عَن َد عك َم" .
2
ط ْرب عقعلوب عكم .أََن عتم عت َؤ ْمعنو َن ْب ْ
اهلل َف ْ
آمعنوا ْبي" .
َ
آية (يو« "-:)2:23الَ َت َض َ َ ع َ
ال تضطرب= اإلضطراب ينشأ من الخوف من المجهول أو سبب شدة الحزن .وهنا التالميذ نجدهم فعالً في

حالة إضطراب سبب ما سمعوه من أن أحد التالميذ ينكره وآخر يسلمه وأنه سيفارقهم ،بل سمعوا أنه سيمول،

بل إحساسهم خيبة أمل في مملكة توقعوا قيامها وها هي أمالهم تنهار .والمسيح هنا يطمئن تالميذه أنه هو
القائد الذي سيحميهم وسط الضيقال الرهيبة القادمة المجهولة ،فالضيقال ينبغي أن تأتي على كل مؤمن.

والمسيح يطمئنهم حتى ال يتزعزع إيمانهم (راجع مت .)33-15:11والمسيح يطلب أن يضعوا رجاءهم في هللا

وفيه .قلوبكم= القلب هو تعبير قديم ولآلن عن مصدر الشعور والعواطف ،ومصدر الخوف هو فقدان الصلة
اهلل ،والصلة تأتي التمسك اهلل اإليمان ،فاإلضطراب والخوف هو الداء واإليمان اهلل هو الدواء .فإذا ركز

اإلنسان فكره في الواقع المفزع أمامه يغرق في الحال ،وهذا ما حدث مع طرس إذ رأى الريح شديدة ولم يضع

ثقته في الرب بل ركز رؤيته في الريح .فآمنوا بي= ثقوا بي .هنا نرى أن عالج اإلضطراب هو اإليمان
شخصه المبارك ومعنى ااية ،أنتم تؤمنون اهلل وهذا حسن ،ولكنكم حتى اان ال تفهمون أنني واحد مع ااب.

إلى،
ولكنكم ستفهمون فيما عد .وأنا أفعل ما أفعله حتى إذا جاءرم المول وهو حتماً سيجيء فأنا سآتي وآخذكم َّ
فلماذا الخوف آمنوا أنني لن أترككم .وآمنوا أن كل ما أفعله يفتح لكم طريق الخالص .ونالحظ أن الثقة في

المسيح تالشي من النفس أي إضطراب.

وما هو اإليمان المطلوب؟ هو أن هللا ضا ط الكل القادر على كل شئ ،القوى قوة مطلقة .وال تقدر خليقة أن
تعمل شئ بدون سماح منه .وأنه هو أبونا السماوى الذى أحبنا فبذل إبنه ليفدينا .وأنه صانع خيرال .وبعد كل
هذا فكيف نخاف من أى شئ ونحن نعلم أن ما يسمح ه هللا هو لخير أوالده.

آية (يوْ 1 -:)1:23في بي ْت أَْبي مَن ْازل َك ْثيررة ،وْإالَّ َفْإْني عكَنت َق َد عقَلت َل عكم .أََنا أَم ْضي أل ْ
ععَّد َل عك َم َم َكانا،
ع
ََ
َ ع َ َ
ع َ
َ
منــازل= تنللاظر أروقللة وغللرف الهيكللل .وكلمللة منللازل تعنللي إقامللة دائمللة .ونحللن سللننال مكانلاً فللي السللماء حسللب
وعده هذا .منازل كثيرة= إذاً الملكول لن يضيق من هو أهل له .وكلمة منلازل ال تشلير للدرجال مجلد بلل مكلان
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لكللل مللن يغلللب ..لكللن هنللاك درجللال مجللد (هللي درجللال إضللاءة "األب لرار يضلليئون كالشللمس فللى ملكللول أبلليهم"
مت + ):2:12وهكذا قال بولس الرسول أن نجماً يمتاز عن نجم في المجد (1رو.):1 ،32-33:16

منـازل= أصللها بيللول نسلكن فيهللا صلفة دائملة ،هللي مسلارن دائملة وإقامللة مسلتمرة (فلي اليونانيللة) ،أملارن ارحللة.
ونحللن نقلليم فللي األرض هنللا فللي خيمللة (إقامللة مؤقتللة) نخلعهللا للالمول ،إسللتعداداً لكللي نحصللل علللى بنللاء (جسللد

ممجد) في السماء لنقيم فيه نهائياً عد طلول تغلرب (3رلو .)1:6المسليح قلال هنلا عللى األرض ضليق لكلن هنلاك
لنا مكان مجد في السماء .هذا هو الحق الذي ليس فيله خلداع .هنلا سليخرجوننا ملن المجلامع ( )3:15لكلن هنلاك

راحة للجميع وأبدية.

وإال فإني قد قلت لكم= هذه تعني "إذا لم يكن في بيت أبي منازل كثيرة لكم جميعاً هل كنت قلت لكم إني أمضي

ألعد لكم مكانا= توطين اإلنسان عند هللا مرة أخرى ،فبعلد أن دخلل المسليح جسلد شلريته للسلماء صلار الحضلن

األبللوي يسللع اإلنسللان الجديللد الللذى تبنللاه هللا  .المسلليح هنللا يطمئللنهم للأن لهللم كلهللم أمللارن فللي السللماء ،وأنهللم لللن
ينفصلوا عنه ،فهذا اإلنفصال هو ما كانوا يخشونه.

1
ْ
َكـو عن أََنـا َت عكوعنـو َن أََن عـت َم
ـيَ ،ح َّتـى َحَيـ ع أ ع
آية (يوَ -:)1:23وإ َ
َع َد َد عت َل عك َم َم َكانا آتي أََيضـا َوآ عخـ عذ عك َم ْإَل َّ
ْن َم َضَي عت َوأ َ
أََيضا،

المسيح هنا يلطف من صدمة الفراق بل يجعلها ضرورة حتمية لنرث الملكول وال نظل فلي غربلة هلذا العلالم فهلي

فرقة وقتية اان لحساب إتحاد أبدي آل .ااية تشير للسحا ة التي كانت تتقدم الشلعب فهلو يتقلدمهم إللى السلماء.

وفللي هللذه اايللة إشللارة للمجلليء الثللاني .فهللو جزئي لاً عللاد لهللم عللد قيامتلله وظللل معهللم  :1يوم لاً  .وهللو اان وسللط
رنيسته (رؤ )1:3+12:1نراه اإليمان .آخذكم إلى= المسيح هنا يستقبل أوالده ويضلمهم إللى حضلنه ،وهلو اللذي
يحدد ميعاد إنتقالهم ليستقروا عنده بل هو يجذبهم إليه حسب شدة قوة حبه الفائق .لذلك كانت شهوة القديسين أن
ينطلقوا ويتخلصوا من سجن الجسد (في + 3:-32:1رو .)3: : 7آتى أيضـا= رلل ملرة نتقابلل ملع المسليح فلي

صالة أو قداس نتقابل معه ثم أخي اًر يأتي ليجلذبنا للسلماء معله .والملكلول هلو حيلث يكلون المسليح سلنكون نحلن،
عد مجيئه الثاني.

3
َّ
يق».
آية (يوَ -:)3:23وَت َعَل عمو َن َحَي ع أََنا أَ َذ َه عب َوَت َعَل عمو َن الط ْر َ
المسيح يفترض أن تالميذه قد فهموا الطريق الذي سيسلك فيه من خالل تعاليمه السا قة أي أنه سيصللب ويملول

ويقوم ويصعد للسماء ليفتح الطريق لسنسان.

3
ْ
َن َن َع ْر َ َّ
يق؟»
ف َن َقدعر أ َ
وماَ«:يا َسْيعدَ ،ل َسَنا َن َعَل عم أََي َن َت َذ َه عبَ ،ف َكَي َ
ف الط ْر َ
آية (يوَ -:)3:23ق َ
ال َل عه عت َ
هنا نلرى العجلز البشلري علن الفهلم .هلم ربملا تصلوروا أنله يصلعد للسلماء كإيليلا فلال يلروه .فهلم للم يفهملوا موضلوع

الجسللد المكسللور والللدم المسللفوك الللذي َّ
قدملله لهللم من لذ دقللائق .ولللم يفهملوا قصللة تسللليمه بواسللطة يهللوذا .وحتللى إن
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ن
لاء فللي القيامللة .ولللم يفهم لوا أن
فهملوا إن المسلليح سيسلللم ويمللول فكيللف يكللو هللذا المللول طريقلاً لحيللاتهم هللم ورجل ً
بتمسكنا المسيح وبثباتنا فيه نسلك نفس الطريق .وليس من الخطأ أن نسأل .فلاإلعالن القلادم أعلنله المسليح لملن
تساءل أمانة ألنه يريد أن يعرف.
2
َّ
َحرد َيأ َْتي ْإَلى ْ
اآلب ْإالَّ ْبي.
يق َواَل َح ُّ
س أَ
ال َل عه َي عسو عع« :أََنا عه َو الط ْر ع
ق َواَل َحَيا عةَ .لَي َ
آية (يوَ -:)2:23ق َ
أنا هو الطريق= هذا جواب المسيح على من يتساءل أين الطريق .فهو كلإبن حملل جسلد شلريتنا ثلم صلعد للآلب

مللن حيللث جللاء وذلللك مللن خللالل قللوة قيامتلله وبواسللطة روح الحيللاة األبديللة التللي فيلله ليرفللع البشلرية التللي فيلله لللآلب
ِ
الموصلل للآلب إسلتعالن شلخص ااب فلي
السماوي ويصير هو الطريق الوحيد (ولليس سلواه فهلو للم يقلل طلرق)
ّ
نفسه وبالوصول إلى ااب وهو حامل جسد شريتنا وبذلك ال يستطيع أحد أن يأتي إللى ااب إالّ له واألدق فيله،

لكل من يثبت فيه .هو طريقنا في حياتنا اليوميلة وآالمنلا وبدونله نضلل ونهللك ،فهلو سلبق وإختبلر نفلس ااالم بلل

وع ل ِلرف كي للف يواجهه للا ،وإختب للر الم للول وق للام وص للعد لألق للداس الس للماوية إل للى ااب
وأرث للر منه للا م للا ال يوص للف َ
السللماوي فمللن يثبللت فيلله يقللدر أن يواجلله آالم العللالم مهمللا كانللت صللعوبتها ويواجلله المللول ويكللون المسلليح طريقلله

لألقداس السماوية.

مثــال :إنسللان تائلله فللي جللو مطيللر ورعللد وريللاح وظلمللة وهللو خللائف .ظهللرل للله سلليارة حملتلله لمكللان آمللن .هللذا
اإلنسان هو أنا وسط آالم هذا العالم وتجاربه .والسيارة رمز للمسيح اللذي يحملنلي فيله ألعبلر آالم هلذا العلالم فلي
سالم وإطمئنان إلى السماء ..إلى أحضان ااب ،عد أن كان اإلنسلان قلد فقلد عالقتله لااب سلبب الخطيلة .هلو

صالحنا مع ااب .إبن هللا نزل لنا ليحملنا فيه ويرفعنا هلل" "ال أحد يأتي لآلب إال بي" .فسؤال توما لسنا نعلم أين

لي للآلب .فلال أحلد يصلل هلل إالّ المسليح .المسليح للم يعطنلا طريقلة
تذهب= ويرد السليد أنلا ذاهلب للآلب اخلذكم ف َّ
ووصلفة ووصللايا نصللل بهللا لللآلب .بلل قللدم نفسلله طريقلاً إلللى ااب ،نلدخل لله لللآلب دون أن نخللرج مللن اإلبللن ألن

في (يلو .)::16إذاً كلل ملا عللى الملؤمن
اإلبن في ااب .هكذا إتحادنا ه نتحد ااب .لذلك يقول المسيح إثبتوا َّ
أن يثبت في المسيح وبهذا يكون في طريقه لألقداس السماوية دائسلاً آالم هلذا العلالم .صلار المسليح طريقلا للحيلاة
األبديلة ،وكلل مللن يثبلت فيله يثبللت فلى الحيللاة األبديلة وال يكلون للله ملول بللل إنتقلال .ويصلير المسلليح أيضلا طريقللا
نحيا فيه فى هذا العالم فى فرح ينتصر على كل أالم هذا العالم.

وما الذي يفصلنا عن الطريق أي المسيح؟ إنخداعنا ملذال العالم الباطل .لذلك يحدثنا المسيح عن أنه أيضاً هو

الحق ،ومن يعرفه يتحرر من العبودية للباطل (يو.)23:8

والحــق= الحللق هللو الشللئ الحقيقللى الثابللت فللى مقابللل الباطللل الللذى هللو العللالم المخللادع كالس لراب .مثــال  :مجللد
السماء هو حق ،أما أمجاد العالم فهى خداع ،والسبب أن أمجاد العالم قد توجد اليوم وال توجد غدا ،وهى تزول أو

نمول نحلن وال نأخلذها معنلا .أملا أمجلاد السلماء فهلى أبديلة ال تلزول .مثـال آخـر  :الفلرح اللذى يعطيله هللا ألوالده
علللى األرض وسللط أالم العللالم ،هللذا حللق يللدوم وال ينزعلله شللئ (يللو .)33 : 15أمللا اللللذال الحسللية فهللى اطللل
وعللاجزة عللن أن تعطللى سللالما أو فرحللا ألحللد .ولنسللأل أنفسللنا هللل اللللذال الحسللية قللادرة علللى أن تعطللى سللالما
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وفرحللا إلنسللان مهللدد للالمول سللبب مللرض خطير...قطعللا ال .والعكللس فللأوالد هللا يعطلليهم إنتصللا ار علللى مخللاوف

المول .ألم ينام طرس فى السجن وهو عالم أن هيرودس مزمع أن يقتلله السليف علد سلاعال .والفتيلة فلى أتلون
الن للار يمش للون م للع مرس للل م للن هللا ف للى ف للرح غي للر ش للاعرين للأالم الن للار .وداود ال يخ للاف م للن الجي للوش المحيط للة

(مز .)35مثال ثال  :هل يعطى المال أمانا ألحد .من المحزن أن نسلمع أن أغنلى أغنيلاء األرض ملال جائعلا،

إذ دخل خزانته المملوءة بباليينه ومجوهراته ،وكان يدخلها يوميا ليستمتع ما فيها ملن كنلوز .وإنغللق ابهلا السلرى
عليلله يومللا ،وكللان قللد أخفللى مكللان هللذه الحجلرة السلرية عللن كللل إنسللان .إلللى أن إرتشللفت هللذه الحجلرة عللد سللنوال

رثيرة .ووجد أن هذا البليونير داخلها وقد كتب "مال أغنى إنسان جائعا".

رلمة الحق تعنلي الشلئ الثابلت ،اللذي ال يتغيلر ،للذلك هلى تعنلي ذال هللا "اللذى لليس عنلده تغييلر أو ظلل دوران"
(يع .)17 : 1ورسالة المسيح كانت أنه يستعلن الحق ويستعلن ااب مصدر كل حياة وكل مجد وكل فرح حقيقى
ويدركله ونحلن ال ندركله
(يو . )18:1فاإلنسان سبب الخطية فقلد معرفلة هللا أملا المسليح فهلو الوحيلد اللذي يعرفله ُ

(وإذ لم يدرك اإلنسان هللا عبد الشمس..الخ = عبد الباطل إذ لم يعرف الحق).
ضَّلت اللغة العربية إستخدامها تميي اًز لآلب عن أي أب آخر].
ملحوظة [ -:ااب كلمة سريانية تعني المصدر َف َ
مشللكلة اإلنسللان أنلله ُيللدرك مللا يللتالمس معلله ،فيتصللور أنلله الحقيقللة .اإلنسللان رأى أن الشللمس تعطللى نللو ار ودفئللا
فتصورها مصد ار للحياة فألهها .وهكذا تصور اإلنسان أن اللذال الحسية هى حقيقة ألنه يتالمس معها سهولة إذ

أنها تشبع غرائزه .لكن الحق أيضا يمكن إختباره .ولقد جرب داود هذا فقال "الرب يعطى ألحبائه نوملا" (ملز137

 )3 :وجربه بولس الرسلول وإختبلر "سلالم هللا اللذى يفلوق كلل عقلل" (فلى . )7 : :وللذلك ينصلحنا بلولس الرسلول

قللائال "غيللر نللاظرين إلللى األشللياء التللى تللرى بللل إلللى التللى ال تللرى ،ألن التللى تللرى وقتيللة وأمللا التللى ال تللرى فأبديللة"

(3رو. )18 : :
والمسيح ال ُي َعّلِ ْم الحق عن هللا ،بل هو الحق اإللهي نفسه ،الحق الكامل المطللق لليس فيله ذرة طلالن والشلك بلل
هلو يبلدد كلل ملا هلو اطلل ومللا هلو خطلأ .فلااب حلق والمسليح اإلبللن هلو حلق .المسليح الحلق أعللن ااب الحللق،
فألننا كان ال يمكلن لنلا أن نلرى ااب الحلق ،تجسلد اإلبلن لنلرى فيله الحلق متجسلدا .وأرسلل لنلا اللروح القلدس روح

الحق (يو )17 : 1:ليعرفنلا الحلق فنميلز بلين الحلق والباطلل ،وال نعلود ننخلدع وننجلذب للباطلل بلل ونشلهد للحلق

الللذى إختبرنللاه ،وهللذا معنللى "تعرفللون الحللق ،والحللق يحللرركم" (يللو .)23 : 8فمللن تللذوق الفللرح الحقيقللى ال يعللود
ينخدع الملذال الحسلية ،وملن علرف معنلى أن المسليح هلو كلل شلئ لله ،للن يشلعر إحتيلاج ألحلد وال يشلعر لأن

المال قادر أن يؤمن له مستقبله فيعبده كسيد.

ورسل المسيح بوحى من الروح القدس كتبوا الكتاب المقدس وهو حق .وفلى الكتلاب المقلدس كلملة هللا نلرى صلورة

للمسلليح الحللق .المسلليح بتجسللده أعلللن الحللق وبعللد صللعوده أرسللل لنللا الللروح القللدس ،روح الحللق للليعلن الحللق فللى
قلوبنا ،ويرسم لنا صورة للمسيح الحق الذى ما عدنا نراه الجسد عد صعوده.

فالمسلليح هللو الللذي أعلللن الحللق ،أعلللن هللا وأدخللله إلللى العللالم فللي شخصلله فهللو "بهللاء مجللده" إذ هللو حامللل لملللء
الالهول (رو .)11-9:3هو هللا اإلبن وهو إستعالن ااب .هو الوحيد الذي يشهد للحق (يو )27:18وبه نعرف
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الحق (1يو + 31:6يو .)1::1فالذي يدرك المسيح يدرك هللا ااب .المسيح هو الحق ألنه كلمة هللا ،وهلو يعللن

معَلنلاً فللي قداسللته ومحبتلله .المسلليح هللو الحللق
لنللا كللل مللا يلزمنللا معرفتلله عللن هللا وعللن أنفسللنا .والمسلليح هللو الحللق ْ
والعالم هو الباطلل .المسليح هلو الحلق اللذي ينبغلي أن نلؤمن له ونشلهد لله حتلى الملول .هلو أظهلر الحلق أقوالله
وأعماله .المسيح هو الدائم لألبد والذي يعطي فرحاً حقيقياً لكن العالم غاش وخادع ملذاته وزائل كما إرتشف هذا

طلهلا فقلال عنهلا " اطلل
سليمان أحكم حكماء العالم وأغناهم عد أن َّ
جرب كلل المللذال الحسلية المتاحلة وإرتشلف ُ ْ
األ اطيلل الكلل اطلل وقللب

اللريح" سلفر الجامعلة) .قللب

اللريح = (سلراب) فالعلالم يبلللى وينتهلي وغيلر قللادر أن

يشبع أحد وعاجز عن أن يعطى عزاء وفرحا لمتألم .لذلك فهو لليس حلق بلل كلذب .فلالحق الوحيلد اللذي ال يتغيلر

هو هللا .ومن يكتشف الحق ويعرفه يثبت في الطريق فتكون له حياة.

العلالم الباطللل يعطللى ملللذال حسلية ولكنهللا كالمللاء المللالح ،ملن يشلربها يعطللش ويمللول أملا الحللق فهللو يعطللى مللاء

مرويا من يشرب منه ال يمول وال يعطش كما قال المسيح للسامرية.

والحيــاة= وهنللا نسلأل مللا هللى الحيللاة األبديللة ،هلل أن يحيللا إنسللان إلللى األبللد وال يملول؟ قطعللا هللذه إجا للة ناقصللة،

فالشيطان وكل أتباعه سيعيشون إلى األبد ،ولكن فى نار ال تطفأ ودود ال يمول وفى ظلملة .إذاً السلؤال هلو علن
نوعية الحياة .فالحياة األبدية تعنى المسيح الذى قال عن نفسه "أنا هو القيامة والحياة" (يو. )36 : 11

وألن المسيح هو النور الحقيقى فمن له الحياة األبدية يكون فى نور أبدى .وألن هللا يقول أرون مجدا فى وسطها"

(زك )6 : 3فمن له الحياة سيكون فى مجد أبدى ونور أبدى وفرح أبدى .ولنرى عكس ذلك راجع قلول اللرب لملن
ران غير أمينا فى وزنته "إطرحوه إلى الظلمة الخارجية ،هناك يكون البكاء وصرير األسنان" (مت. )21 : 36
والمسيح أتى ليعيد لنا هذه الحياة األبدية مجدها ونورها وفرحها.

المسيح هو الحياة ،له الحياة فى ذاته (يو ،)35 : 6وهو قادر أن يمنحها لمن يريد ،وهو

يعطيه للا لم للن يثب للت في لله (ي للو .)21:31+11:11 + 52 ،67:5+ 3::6+ ::1إذاً المس لليح ال يم للنح حي للاة غي للر
حياته  ،بل حياته هو ذاته .وهو مال ليفتدينا ويعطينا حياته فهو إشترى لنا الحياة موته ووهبنا إياها بروحه علد
أن فقدناها الخطية" .أنلا إختطفلت للي قضلية الملول" لكلن المسليح الحلي المحيلي ،بلل الحيلاة ذاتهلا أتلى ليعطينلي

حياة فال أظل ميتلاً لألبلد .الملول هلو إنفصلال علن هللا .والمسليح أتلى ليتحلد بلي فتعلود للي الحيلاة "للي الحيلاة هلي

المسيح" (في )32:1وهو حياة أبدية "من يأرلني يحيا بي".

إذاً المسيح هو الطريق الذي نثبلت فيله لنصلل له إللى الحيلاة ويكلون معنلا كحلق نشلهد لله فلي جهادنلا .كلل طريلق
غيره ضالل وكل حق سواه اطل وكل حياة عداه مول .بلدون الطريلق ال تقلدم وال مسلير وبلدون الحلق فلال معرفلة
وبدون الحياة فهناك مول .هو الطريلق اللذي علينلا أن نتبعله والحلق اللذي علينلا أن نلؤمن له والحيلاة التلي نسلعى
لنوالها .هلو الطريلق الوحيلد للحيلاة األبديلة .هلو حيلاة هللا المعطلاة لسنسلان .وهلو الطريلق اللذي له نشلعر لأبوة هللا

لنا.

أنا هو= تشير للكيان الحي اإللهي .وأنا هو = هي الترجمة العربية للفظ يهوه العبرية.
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لـيس أحــد يــأتي لــآلب إال بــي= هللدف التجسللد هلو وصللول هللا لسنسلان ووصللول اإلنسللان إللى هللا ااب .وهللذا تللم

التجسد (الطريق) ثم إستعالن ااب في اإلبن (الحق) ثم مول المسليح لنقبلل حياتله المنسلكبة لالمول (الحيـاة).

ومن يثبت فيه يحمله الى حضن ااب فهو فى حضن ااب(يو )18: 1والذى يثبتنا فى االبن هو الروح القدس.

في اايال السا قة نجد المسيح يعزي تالميذه ويرسم لهم طريق السلالم ]1[ .اإليملان والثقلة له [ ]3هلم لهلم مكلان
في بيت أبيه وسيأتي ويأخذهم إليه [ ]2هو الطريق والحق والحياة.
1
اآلن َت َع ْرعفوَن عه َوَق َد َأرََي عت عموع ».
آية (يوَ -:)1:23ل َو عكَن عت َم َق َد َعَرَف عت عموْني َل َعَرَف عت َم أَْبي أََيضاَ .و ْم َن َ
هنللا مراجعللة وعتللاب فالمسلليح معهللم كللل هللذه السللنين ولللم يعرفللوه .فهللو قللال لهللم أنلله "أنللا هللو" وأنلله النللور والخبللز

والقيامة ..و أروا أعماله وإستمعوا أقواله .فااب غير مدرك وال منظور ولكن المسيح أعلنه في نفسه "هو َخَّبلر" (يلو
 )1:18و ًع ل َّرف لله العللالم (لللو[ )33:11فللي (لللو )3:-31:11نللرى أن فرحللة اإلبللن هللي للأن نعللرف ااب .ومللا
أخفى عن الحكماء هو معرفة ااب التي أعلنهلا لألطفلال (المتضلعين البسلطاء) وملا ينظرونله ولهلم الطلوبى عليله
هو شخص ااب في صورة المسيح] .لذلك كل من رف

المسيح فهو قد رفل

هللا ،فكيلف يلرف

المسليح اللذي

هو صورة هللا (يلو .)36-32:16من اآلن تعرفونه= ملن سلاعة بلدء المحنلة التلي سلتأتي علد دقلائق والتلي تُ َك َّم ْلل
فيهللا مشلليئة ااب وطاعللة اإلبللن .ولكللن التالميللذ لللم يللدركوا كللل هللذه األسلرار الخاصللة للاإلبن إالّ عللد حلللول الللروح
القللدس الللذي أعطللاهم فهم لاً لسللر ااب واإلبللن .ونالحللظ أن مللن سللاعة الصللليب سلليبدأ اإلعللالن عللن محبللة ااب
واإلبن لنا.

وقــد رأيتمــو = أروا المسلليح الللذي هللو صللورة ااب .فللداء المسلليح أدى إلرسللال الللروح القللدس الللذي يعطينللا رؤيللة
حقيقية بها نعرف ااب واإلبن.
ومللن (1يللو )16 ،12:3نفهللم أن الطريللق لمعرفللة ااب هللو عللدم محبللة العللالم وأن نغلللب الش لرير .فمحبللة العللالم

تعمى العين عن معرفة هللا ،لذلك "محبة العالم عداوة هلل" (يع .): : :وكلما مال اإلنسان عن محبة العالم نلاظ ار

للسماء تنفتح عيناه على هللا ويعرفه .وهكذا نعرف هللا ونتذوقه خالل قبولنا لأللم وللصليب ،فقبول الصليب شكر
يعبر عن الثقة والحب هلل عند اإلنسان ،وكلما إرتقى اإلنسان فى محبته إنفتحت عيناه فيعرف هللا.

لــو كنــتم قــد عرفتمــوني= هنللا نفهللم لمللاذا قللال المسلليح خيل ٌلر لكللم أن أنطلللق ألنلله إن لللم أنطلللق ال يللأتيكم المعللزي
(يو )7:15فالمسيح له معهم اان الجسد أرثر من  2سنين ولم يعرفوه ،أما حين حل عليهم الروح القلدس عرفلوه
برؤية حقيقية.
2
ْ
اآلب َوَك َفاَنا».
ال َل عه فيعلُّب ع
سَ«:يا َسْيعد ،أ َْرَنا َ
آية (يوَ -:)2:23ق َ
المشكلة هنا أن فيلبس يريد أن يرى شيئاً محسوساً عينيه كما حدث أيام موسى و أروا هللا على الجبل ،كان فيللبس

يظن أن المسيح يريه ما هو أعظم .وكيف يرى الالمحدود عينيله .هلذه الطلبلة تشلبه طلبلة موسلى "أرنلي مجلدك".
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تصور أنه كما يرى المسيح الجسد يمكنه أن يرى ااب .ولكنه لم ُيدرك أن تجسد المسيح هو الذي مكنه من
هو َّ
رؤيلة الجسلد ،أمللا الالهلول فللال ُيلرى لالعين قللط (يلو )18:1ولكللن داخلل المسليح يسللكن كلل ملللء الالهلول .ومللن
يسمع كالم المسيح يدرك أ عاد ال يمكن إدرارها الحواس الجسدية (يو ):2:8فإذا تكلم اإلبن أو عمل ،يظهر فيه

هللا ااب غيللر المنظللور ،فالمسلليح يسللتعلن ااب أعماللله وأقواللله .وفيلللبس أخفللق فللي أن يللرى ااب المللتكلم فللي
اإلبللن .هللم لللم يفهم لوا فللي ذلللك الوقللت أن ااب فللي اإلبللن واإلبللن فللي ااب .المسلليح فللي تواضللعه ومحبتلله ..أي

صللفاته أعلللن صللفال ااب .وفللي أعماللله (شللفاء ،إقامللة أملوال )..أعلللن إرادة ااب مللن نحللو البشللر .وفللي تعاليملله

رللان ااب يللتكلم فيلله (يللو + 61-:9:13عللب .)3:1لللذلك فمللن رأى اإلبللن فقللد رأي ااب ( .ارجللع أيض لاً بللنفس
المعنى تث.)19-16:18

1
ْْ
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
اآلب،
ال َل عه َي عسو عع«:أََنا َم َع عك َم َزَمانا هذ عمَّد عت عه َوَل َم َت َع ْرَفنـي َيـا فيعل ُّـب ع
س! اَلـذي َرآنـي َفَق َـد َأرَى َ
آية (يوَ -:)1:23ق َ
اآلب؟
َف َكَي َ
ول أََن َت :أ َْرَنا َ
ف َتعق ع

المسلليح هنللا يعاتللب فيلللبس علللى إخفاقلله هللذا .وسللبب هللذا اإلخفللاق أن فيلللبس كللان مرتبط لاً العللالم وال يفهللم سللوى
الماديال والمحسوسال "ال يكفليهم خبلز مئتلي دينلار" (يلو )7:5ويخلاف الملول وهلذا ملا ظهلر عنلد هروبله سلاعة

الصللليب فمحبللة العللالم والماديللال تطفللئ صلليرة اإلنسللان الروحيللة (يللع .):::فكيــف تقــول أنــت أرنــا اآلب= هنللا
المسيح يواجه فيلبس حقيقة صعبة وهو أنه لم ير المسيح عد أى لم يعرفه حقيقة ،وهذا ثبت من قوله أنله للم يلر

ااب ،بينما أن المسيح كان يستعلن ااب .وأنـا معكـم= وللم يقلل وأنلت معلي ،ألن المسليح هلو اللذي أتلى لفيللبس
وللبشرية كلها وليس العكس .وكان هذا عمل الروح القدس أنه يعطينا رؤية صحيحة للمسيح (يو.)15-13:15
22
ْ
ْ
ـت عتـ َـؤ ْم عن أَْنـي أََنــا ْفـي ْ
ـت أ ََت َكَّل عـم ْبـ ْـه ْمـ َـن
ـي؟ اَل َكـالَ عم َّال ْـذي أ َ
عكلْ عم عكـ َـم ْبـه َل َسـ ع
آيـة (يــو -:)22:23أََل َس َ
اآلب فـ َّ
اآلب َو َ
لك َّن اآلب اَلح َّ ْ
َن َف ْسيْ ،
ال.
ال ف َّي عه َو َي َع َم عل األ َ
َ َ
َع َم َ

أنا في اآلب واآلب في= لذلك فأنا الطريق إلى ااب.

ألست تؤمن = اإليمان هو الوسيلة لنثبت في هذا الطريق .واإليمان هلو اللذى يعطلى الرؤيلة الحقيقيلة أن المسليح
اإلبن وااب هما كيان واحد بال إنفصال (يو .)21:11والجسد الذي أخذه اإلبن لذاته ووحده بالهوته قد دخل في

هذا الكيان دخوالً أبدياً متمي اًز (يو .)12:2وهذه حقائق ندركها اإليمان ،فاإليملان يعطلى حيلاة ،وملن لله حيلاة هلو

قادر أن يبصر (يو" )25:2فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" (يو. ): : 1

ثلم يلأتي الكلالم علن اللروح القللدس فلى قيلة إصلحاحال البلاراقليط ،ومللن ثملار اللروح القلدس اإليملان (غللل.)33:6

وه للو يعط للي رؤي للة ص للحيحة ع للن المس لليح فن للؤمن لله (ي للو .)1: : 15ل للذلك ق للال ال للرب "خي ل ٌلر لك للم أن أنطل للق"..
(يو .)7:15فرؤية المسيح الجسد لم يستفيدوا منها كثي اًر في معرفة المسيح (3رو.)15:6
والمسيح يقدم برهان وحدته مع ااب على مستويين -:
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[ ]1كالمه= الكالم الـذي أكلمكـم بـه ..هلو يعللن ااب لنلا كلماتله وأعمالله .فلااب يلتكلم فلى إبنله (علب+ 3 : 1
تث . )18 : 18لست أتكلم به من نفسي= أي ليس كالم إنسان عادي كملا تروننلي أملامكم اان .بلل هلو كلالم

في.
هللا ااب يعلنه َّ

[ ]3أعماله= هو يعمل األعمال فالمسيح هو قوة هللا (1رو ،)3: : 1وبه عمل العالمين (عب ، )3-1:1فأعمال

المسيح هي إستعالن إرادة ااب وإظهار محبته ومشيئته ملن نحلو اإلنسلان .وفلى (علب ): ، 2 : 1نلرى المسليح
صورة هللا الذى قدم الفداء لسنسان ،ليرث المجد ،وذلك بتجديد طبيعة اإلنسان إذ طهره من خطاياه .فحينما يقليم

المسيح موتى فهو يعللن أن ااب يريلد لنلا حيلاة أبديلة وهكلذا .ااب يعملل لاإلبن فهلو ذراع ااب (أش11-9:61

 )11:63 +لذلك يقول "جئت ألصنع مشيئة الذي أرسلني" .فااب يريد

فهو أقنوم اإلرادة ،واإلبن ينفذ إرادة ااب فهو أقنوم التنفيذ.

تأمل فى "جئت ألعمل مشيئة الذى أرسللنى"  -:رلان المسليح يقلدم نفسله دائملاً كمثلل أعللى لسنسلان الجديلد اللذي
يسمع لآلب ويطيعه .فالمسيح كان يطبع فينا صورته فنطيع ااب .وطاعة المسيح الكاملة كإنسان لآلب ،جعللت

رل من يثبت فى المسيح ُيحسب طائعا (رو .)38 : 1ولذلك كان هللا يتنسم رائحة الرضا مع ذبيحة المحرقة التى
تشللير للطاعللة الكاملللة للمسلليح ،والسللبب أن ااب كللان يللرى أنلله طاعللة المسلليح سلليعود للله أوالده الللذين سيحسللبون
طائعين كاملين فى المسيح.

وكالم المسيح هنا نفهم منه أننا عدنا للحالة الفردوسية األولى حين كان هللا يكلم أبوينا آدم وحواء .ولكن ألننلا ملا

عدنا نحتمل أن يكلمنا هللا فى صورة مجده لئال نمول ،تجسد اإلبن وصار ااب يتكلم فى إبنه.

ْ
َعم ْ
َّ ْ ْ ْ ْ
آية (يو22 -:)22:23ص ْد عقوْني أَْني ْفي ْ
ال َن َف ْس َها.
اآلب َو َ
َ
اآلب ف َّيَ ،وْإال َف َصد عقوني ل َسَبب األ َ َ
المسيح هنا يطلب أن يصدقوه وإن لم يصدقوا فإن أعماله تشهد له .إني في اآلب واآلب في= هذه تعني أن ااب

واإلبلن هملا واحلد وتعللن التسلاوي المطللق .لكلن التملايز بينهمللا يعنلي أن لكلل أقنلوم عملله فلااب يريلد واإلبلن ينفللذ

هذه اإلرادة ويعلنها ،وهذا معنى ااية السا قة .وهذه الحقيقة نسلتنتجها ملن كلالم المسليح علن إرسلال اللروح القلدس

فمرة يشير ألن ااب سيرسل لهم الروح القدس ومرة أخرى يقول أنه هو الذي سيرسل الروح القدس (يو+ 35:1:

يللو )35:16واان إن لللم يصللدقوا المسلليح فليصللدقوه سللبب أن األعمللال التللي يعملهللا تشللهد للأن ااب فيلله وهللو
العامللل فيلله .إن هللدف المسلليح هللو أن يظهللر محبللة ااب لهللم وأن ااب يشللتاق أن ُيسل ِلعد البش لرية ،وأن هللذه هللي
مشيئته أن يعود البشر للحياة مع هللا وأن سلعادة المسليح تتركلز فلي توصليلنا للآلب لنشلترك فلي نفلس الحلب اللذي
ه يحب ااب اإلبن (يو )35-36:17وأعمال المسيح تنطق حب ااب فهو يشفي المقعد ليعلن أن مشيئة ااب

هي ت صحيح ما فسد في طبيعتنا العتيقة .ويفتح أعين األعمى لليعلن أن مشليئة ااب هلي أن النلور اإللهلي يعملل
فللي الطبيعللة العتيقللة .وهللو يقلليم مللن األملوال للليعلن أن إرادة ااب هللي أن يعطينللا حيللاة أبديللة .صــدقوني إنــي فــي

اآلب واآلب في= هذه طبيعتي أنني غير منفصل عن ااب .ولذلك فأنا الطريق إللى ااب .وهلذه تحتلاج إليملان.
وإن لم تفهموا هذا فصدقوني بسبب األعمال= وهذه تحتاج لتصديق العقل.
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ق أَ عقول َل عكم :من ي َؤ ْمن ْبي َفاألَعم ْ
ـل
ق اَل َح َّ
آية (يو21 -:)21:23اََل َح َّ
ال َّالتي أََنا أ َ
ع َ ََ ع ع
َع َمعل َها َي َع َمعل َها عه َو أََيضـاَ ،وَي َع َم ع
ََ ع
اض ْإَلى أَْبي.
َع َ
ظ َم ْمَن َها ،أل َْني َم ٍ
أَ

فللي اايللال ( )11-8كللان المسلليح يركللز علللى العالقللة بينلله وبللين ااب واان ينتقللل ليوضللح هللذه العالقللة النسللبة

للتالميللذ .فمللن يللؤمن المسلليح (ومللن يللؤمن المسلليح يللؤمن للااب حتملاً) سيسللتطيع أن يعمللل نفللس األعمللال التللي
عملها ااب اإلبن (أف )31-17:2وذلك لتكمل الخدمة وتستمر الكنيسة في مواجهة إضطهاد العالم.

الحق الحق= إذاً الرب سيعلن حقيقة جديدة .وهي أن مفارقته لتالميذه ستكون سبب قوة عظيمة لهم .والسلبب أنله
سليكون فلليهم .وهللو سلليكون فللي مجللد ااب .فسللبب القللوة التلي سللتكون فلليهم هللو المجللد الللذي سلليكون المسلليح فيله.
مـاض إلـى أبـي= رفلع للبشلرية للسلماء
المسيح رفع البشرية فيه .ومن يعطينا حياة المسيح فينا هو اللروح القلدس.
ٍ
وإرم للال الف للداء وإرس للال ال للروح الق للدس ال للذى يج للدد طبيع للتكم ويثب للت حي للاتى ف لليكم (3ر للو ،)33 ، 31 :1فتص للير

اعضاءرم أالل بر (رو ) 5أستعملها أنا لعمل االعمال  .ويعمل أعظم منها= فنازفة اللدم شلفيت بلمسلها للمسليح

أما طرس فكان ظلله يشلفي المرضلى (أع )16:6وبلولس كلانوا يأخلذون الملآزر ملن عللى جسلده فتشلفي األملراض
ّ
وتخللرج األرواح الشلريرة (أع .)13:19وأيضلاً نحللن لنللا فكللر المسلليح (1رللو )15:3فللنحن نعمللل أعماللله ويكللون لنللا
فكره ،فهو زرع حياته فينا .وما نعمله هو إسمه  .ولكلن كلان التالميلذ يصلنعون هلذه المعجلزال إسلم المسليح أي
قوتلله (أع( )5:2فهللم كطفللل يمسللك أبللوه بيللده فيرسللم لوحللة رائعللة) لللذلك فكللل عمللل نعمللله هللو إسللم المسلليح .حتللى

صللومنا وصللالتنا .وكللان النللاس يفرحللون عنللدما يللرون أعمللال التالميللذ المعجزيللة ،وبالتللالي يؤمنللون المسليح ألنــي

ماض إلى أبي= أي لن يستطيع التالميذ أن يفعللوا شليئاً إالّ علد أن يلتم الفلداء ويلذهب المسليح إللى ااب ويرسلل
ٍ
الروح القدس يعمل فيهم ويتمم إتحاد المسيح بتالميذه وثباتله فليهم .ويشلفع فليهم أملام ااب فيواصللون عملله اللذي

بدأه على األرض (أع + 1:1يو .)29:7فأغصان الكرملة ال تلأتي بثملر إالّ إذا إتحلدل الكرملة إتحلاداً قويلاً .وأهلم
معجلزة سلليقوم بهللا التالميللذ هللي إقامللة المللوتي الخطايللا ،فيللأتون بهللم إلللى حيللاة أبديللة  .ولللذلك آمللن عظللة طللرس
2111نفللس .أعمللال التالمي للذ كانللت أعظللم لك للن كللان المسلليح ه للو العامللل فلليهم .عمومل لاً العمللل هدفلله مج للد هللا.

والتالميذ ليغيروا شعوب وثنيلة إحتلاجوا ألعملال أعظلم .فملا تحتاجله الكل ارزة يعملله المسليح فلي رسلله .فكانلت أربلر

مـاض إلـى أبـي= فللن أرلون
معجزة تغيير األمم الوثنيين إلى المسيحية .وبهذا نفهلم معنلى آخلر لقلول اللرب ألنـي
ٍ
موجوداً الجسد ،وأنتم ستكملون العمل ونشر اإليمان ،لكنني سأعطيكم حياتي وأرسل لكم الروح القدس.
21
االب ْن.
اس ْمي َفذلْ َك أَ َف َععل عه لَْي َت َمج َ
اآلب ْب َ
َّد ع
آية (يوَ -:)21:23و َم َه َما َسأََل عت َم ْب َ
مهما سألتم= أي صليتم .وهنا نرى أننا نطلب من ااب إسم المسيح ،والمسيح يعملل واللروح القلدس يعلمنلا ملاذا

نطل ل للب (يلل للو +6:16أف +18:3رو .)35:8والل ل للروح يعلمنل ل للا أن نطل ل للب حس ل للب مش ل لليئة هللا ليسلل للتجيب لنل ل للا هللا
(1يو .)1::6وحينما يستجيب لنا ااب  ،فاإلبن يعمل = َفذلْ َك أَ َف َععل عه  ،حينئذ يتمجد اآلب بـاإلبن= ألننلا سلنمجد
ااب ،وهلذا هلو هلدف اإلبلن ،أن يتمجلد هللا ولليس إلرضلاء اللذال وشلهواتها .للذلك يمكلن أن تعمللوا أعملال أعظللم

مللن أعمللالي إذا طلبللتم إسللمي لمجللد ااب .بإســمى = واإلسللم للليس هللو إسللم الشللخص ،لكللن هللو قد ارتلله وقوتلله،
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والمسلليح فدائلله صللار لنللا قبللول عنللد ااب .ولهللذا يسللتجيب ااب لصلللواتنا إمكانيللال دم المسلليح  ،وقللوة هللذا الللدم

غيللر محللدودة .واألعمللال التللي نعملهللا حينئللذ هللي قللوة وقلدرة المسلليح القللدير= بإســمي= ومللازال المسلليح هدفلله أن
يتمجد ااب ،فكما مجده هو (يو )::17يريد أن تالميلذه يكلون هلدفهم مجلد ااب= ليتمجـد اآلب بـاإلبن= فلاإلبن

سيعطي قوته للتالميذ ليعملوا وينشروا الك ارزة فيتمجد ااب وهذا هو هدف المسيح دائماً ،أن يتمجد ااب .ألم يقل
لنا جميعاً "لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أ ارم الذي في السموال" (مت)15:6
آية (يوْ23 -:)23:23إ َن َسأََل عت َم
إن سألتم = إعالن عن إرادتنلا .

اس ْمي َفْإْني أَ َف َععل عه.
َشَيئا ْب َ
وهلذه يبلدو أنهلا تكلرار لآليلة السلا قة ولكلن هنلاك فلرق .ففلي آيلة ( )12يشلرح أن

ااب يسللر ويتمجللد سلؤالنا وتنفيللذ طلباتنللا .أمللا فللي هللذه اايللة نللرى أن المسلليح يضللع كللل إمكانياتلله رهللن سلؤالنا ،

أليسللت حياتلله فينللا  ،ومللن يريللد يسللأل والمسلليح يعطيلله ان يعمللل  ،فهللو اليجبللر أحللد علللى شللئ  .بإســمي= اإلسللم
يعبللر عللن الشللخص كللل قوتلله وكرامتلله .لللذلك فهللذه اايللة تظهللر إمكانيللال المس ليح الفائقللة وتشللير لمجللد المسلليح

أيضاً .والدعاء اإلسم يصير هو إستدعاء ودخول للحضرة اإللهية .وللذلك ففلي بلدء القلداس يقلول الكلاهن ..خلين
إفل لران إم إفي للول ..أي إس للم ااب واإلب للن وال للروح الق للدس .وه للذا إس للتدعاء للث للالوث ليح للل ويق للدس القل لرابين وينق للل

الموجودين إلى الحضرة اإللهية التي للثالوث القدوس وبهذا فإن المسيح أ قى على حضوره السري مع كنيسته فلي
رل حين كلما إحتاجوه كمصدر قوة وعمل وعزاء .نحن نطلب اان من ااب ليس فقط عن طريق عالقة هللا كل

البشللر صللالحين وأشلرار ،بللل طريللق جديللد طهلره المسلليح بدملله .وهللذا هللو مصللدر القللوة الحقيقيللة ومللا يعطينللا ثقللة

للسؤال .هو دالة البنين التى كانت لنا عملل المسليح  .اايلة السلا قة يطللب فيهلا المسليح أن نعملل ملن أجلل مجلد
ااب ،وهو سيعطينا القوة فلي كلل عملل نعملله .وفلي هلذه اايلة يقلول السليد المسليح ..أملا علن حيلاتكم الشخصلية

فأنللا مسللئول عنهللا ،وأطلب لوا أي شللئ وأنللا سللأعمله لكللم .إذاً ضللم اايتللين يصللبح المعنللى .أننللا نعمللل لمجللد ااب
والمسيح مسئول عنا ويعمل فينا قوته .وفي كال األمرين فقوته= إسمه يعيننا.

23
ْ
ظوا َوص َايايَ 22 ،وأََنا أَ َطعل عب ْم َن ْ
يك َم عم َع ْزيا
اح َف ع
اآلب َفعي َع ْط ع
اآليات (يوْ« -:)22-23:23إ َن عكَن عت َم عت ْحُّبوَنني َف َ
َ َ
آخَر لَْي َم عك َ َم َع عك َم ْإَلى األََب ْد،
َ

في" .الطريق هو حفظ الوصية  ،فال شركة للنور
المسيح هو الطريق لآلب ،لكن كيف نثبت في الطريق "إثبتوا َّ
مع الظلمة .وكيف يمكننا أن نحفظ الوصية؟ هنا يعد المسيح أن يرسل الروح القدس = وأنا أطلب من اآلب
فيعطيكم معزيا آخر = فى (يو )35 : 16يقول المسيح أنه هو الذى سيرسل الروح المعزى ،لكن هنا نراه يطلب
من ااب ،ومن هذا نفهم معنى شفاعة المسيح الكفارية أمام ااب ،فبدم المسيح وفدائه صار هناك إمكانية
إرسال الروح القدس لسنسان .بل صار لنا أن نطلب إسم المسيح وااب يعطينا ما نطلبه.

"خير لكم أن أنطلق .ألنه
والروح القدس هو الذي يساعدنا على حفظ الوصية .وهنا نرى سبباً آخر لقول الرب ٌ
إن لم أنطلق ال يأتيكم المعزي" فالروح هو الذي يثبتنا في الطريق.
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في اايال ( )1: -13يكلمنا المسيح عناإليمان الذي ه نسأل فيستجيب لنا.

وفى اايال ( )15 - 16نسمع عن الحب .فاإليمان ُي ْختََب ْر أن نسأل أسئلة ونطلب ان يكون لنا عمل لمجد
اسمه  ،ومحبتنا تختبر أن نحفظ الوصايا أي نطيع الوصايا .والسيد يعد إرسال الروح القدس الذي يعيننا على

حفظ الوصايا (رو .)35:8اإليمان يأتي أوالً ثم الحب .فمن يؤمن تكون له حياة ،والحى قادر أن يبصر .ومن

إنفتحت عيناه يرى المسيح .ومن يرى المسيح سيحبه ألن المسيح يستحق هذا لحالوة عشرته .ومن يحب يطيع

الوصايا والروح القدس هو الذي يعطينا الحب فنحفظ الوصايا .فالروح القدس يسكب محبة هللا في قلوبنا

(رو .)6:6فتتحول قلوبنا من قلوب حجرية إلى قلوب لحمية (حز .)19:11والقلوب الحجرية هي الخالية من

المحبة ،أما القلوب اللحمية هي المملوءة محبة .ومن يحب يسعده أن ينفذ أوامر من يحبه ،والروح القدس يعيننا

على ذلك (رو .)35:8وهذا معنى قول إرمياء ( .)22:21ومن يحفظ الوصايا يكرهه العالم ،لذلك يعد المسيح

أن ُي ْرِس ًل الروح المعزي ليعزينا إن أساء العالم لنا وليعلمنا الوصايا ،ويشرحها لنا ،ويكتبها في قلوبنا .هنا نجد
معز ماض ومعز آل فقوله إحفظوا وصاياي هي وصية وداعية .معز ماض تعني أن المسيح بوجوده صورة

جسدية على األرض ،هذا سينتهي صعوده لكنه موجود في الكنيسة دائماً حسب وعده (مت . )31:38والروح
القدس يسميه المسيح هنا المعزي والكلمة تعني المحامي الذي يساند المتهم ويشفع فيه ويدافع ويحامي عنه حتى
يحصل على البراءة ،فيفرح اإلنسان البراءة .وحفظ الوصية يبدأ التغصب لكن الروح يعزي فنفرح .والروح يظل
يبكت ويعين حتى نتوب وبهذا نصير مقبولين لدى ااب .فيشهد لنا قبول هللا لنا وأننا أبناء ويعطينا الفرح

فنصرخ يا آ ا ااب (غل .)7-6::هذه هي الراحة التي يعطيها لنا الروح .والمعزي جاءل "المحامي األعظم"

ارارليتوس والحظ في آية ( )15ظهور الثالوث (ااب) واإلبن (آخر غيرى) والروح (معزياً) وأنا أطلب= هذه

شفاعة المسيح عنا .فبشفاعته يرسل ااب الروح القدس ليالزمنا .أي من ثمار عمله الفدائي إرسال الروح القدس

لنا .والروح القدس هو الذي يسكب حب هلل في قلوبنا ويعلمنا وصاياه ويذكرنا بها طوال اليوم ويبكتنا إن خالفنا
وصايا هللا ويعيننا على حفظها وبهذا نثبت في الطريق.

21
ْ
ْ
َما أََن عت َم َف َت َع ْرعفوَن عه
َن َي َقَبَل عه ،أل ََّن عه الَ َيَار ع َوالَ َي َع ْرعف عهَ ،وأ َّ
يع اَل َعاَل عم أ َ
آية (يو -:)21:23عر ع
وح اَل َح ْق َّالذي الَ َي َس َتط ع
أل ََّنه م ْ
يك َم.
اك ر َم َع عك َم َوَي عكو عن ْف ع
ع َ
رما أن المسيح هو الحق كذلك الروح القدس هو حق .وألن المسيح ماض فهو يرسل الروح القدس لهم .وهو

الحق الذي سينطق على أفواههم وفي قلوبهم ليسمعهم العالم كله .وهو روح الحق ألنه يرشد للحق ،وهذا في
مقابل روح الضالل الذي في العالم .اإلبن كان يعلن ااب ..هذا هو الحق الذي يقوله المسيح ويعمله .والحق

الذي يقوله ويعمله الروح القدس فيهم وبهم هو اإلعالن عن اإلبن وإستعالن ااب الذي في اإلبن (1يو-12::
 .)16هو يرشدنا للمسيح الحق "يأخذ مما لي ويخبركم" (يو )1::15أي يعطينا رؤية حقيقية له .والحق= غير

متغير بل ثابت .فمن هو مملوء الروح ال يتقلب وال يتغير .ال تجده يوماً في فرح ويوماً آخر في حزن وهكذا ال
يتغير بتغير الظروف .ال يستطيع العالم أن يقبله= فالروح القدس هو روح الحق ،أما روح العالم فهو روح
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التزييف والضالل .وكما رفضوا المسيح وصلبوه وهو الحق (يو + 36-3::16لو )36:17هكذا رفضوا الروح

القدس الذي ينطق على فم التالميذ برفضهم للتالميذ ورفضهم للروح القدس ألنهم يرفضون المسيح والروح يشهد
للمسيح (يو .)31:16والعكس فمن يقبل المسيح يرف

العالم (1يو .)16:3يقصد العالم الذين أحبوا العالم

فحملوا إسمه .الروح القدس ال يقبله العالم فهو يدعو للصالة والزهد والتسبيح فنجد فرح حقيقي ،أما العالم فيبحث

عن الملذال الحسية لذلك لن يقبل من يدعوه إلى عكس ذلك .من أحب الظلمة ال يطيق أن يفضحه النور  .ال

ي ار وال يعرفه= الروح القدس ال ُيرى العين المجردة ،ولكن ُيرى العقل الروحي .والعالم ليس لديه هذه اإلمكانية،
فهو حق ال ُيدركه من إنشغل العالم بل ُيدركه من أعطاه هللا وإنشغل الحقائق الروحية والممارسال الروحية

(عب ) 1::6لتصير له الحواس مدربة .وكل من يتوقف من المؤمنين عن الممارسال الروحية يتوقف فيهم مركز
اإلتصال اهلل ويفقدوا حساسيتهم وتصبح معرفة هللا غير واضحة لهم ،وهذا يحدث لمن ينشغل المحسوسال.

مثل هذا يصير إنساناً طبيعياً وهي الصفة الدنيا أي إنسان العالم (راجع 1رو .)15-11:3فمن ينشغل
الروحيال ويقارن الروحيال الروحيال يصلي ويق أر كتا ه المقدس ويتأمل فيه تصير له الحساسية الروحية

أما من ينشغل العالم لن يجد الراحة فاإلنسان
وحواسه الروحية مفتوحة ،يرى الحق ويمتلئ سالماً وفرحاً وراحةّ .
مخلوق على صورة هللا ولن ترتاح الصورة إالّ على أصلها .الحق عكس العالم الباطل ،فالعالم متغير متبدل تافه،

أما الحق فال يتغير وال يتبدل .من يعيش وراء العالم سيعلو
ال أمان له ومن يلصق نفسه ه يصير مثلهّ ،
معه كموج البحر وال يهدأ إلى أن ييأس ،أما من يعيش مع المسيح فسيجد الفرح (يو+37:1:
وينخف

 .)33:15ال يستطيع أن يقبله= أي ال يستطيع أن يستقبله فليس له جهاز إستقبال الذي ه يدرك الحق ،هو
أ طفأ الروح لذلك فمرارز الوعي الروحي عنده معطلة ،حواسه التي تعمل هي حواس الجسد الذي يدرك

الملموسال ،الشيطان أعمى العالم عن كل ما هو سماوي أن فتح أعين العالم على كل ما هو أرضي ومادي

وجسداني .إذاً مثل هذا لن يقبله ألنه ال يراه وال يعرفه .بل إن من إنفتحت حواسه على العالم صارل ملذاته في
العالم بل أصبح ال يحتاج هلل وهذا يغلق جهاز اإلستقبال تماماً .فالعالم ال يدرك سوى المحسوسال (3رو:-2::
 +أف1 + 6-1:3يو .)31-19:6فالعالم مملوء ش اًر وأ اطيل فكيف يعرف الحق والروح القدس هو روح الحق.
هذا العالم ال يفهم األمور الروحية .فالروح القدس ال ُيعرف من الخارج بل من الداخل نشعر ه وبعمله .وأما أنتم
فتعرفونه ألنه ماك

معكم= مارث معهم اان مكوثهم مع المسيح .ويكون فيكم= حينما يرفع المسيح سيأتي

الروح القدس ليقيم فيهم ويشترك معهم بل يعمل األعمال التي سيعملونها .الروح القدس يقيم فينا ويدرب حواسنا

فيفتحها ونكون هيارل له ويغير طبيعتنا ويقدسها ويجددها كأنه يخلقها من جديد .أنتم تعرفونه= أنتم الذي

سيسكن الروح القدس فيكم ستعرفونه وتدركون عمله ،فهو يبكت ويعلم ويذكر ويعطي كلمة حكمة في حينه
ويعزي ويعطي فرح وسالم بل يفتح األعين الداخلية على السماء (1رو )11:3ويعطي قوة وقت اإلضطهاد .بل

يغير طبيعتنا من طبيعة عتيقة إلى خليقة جديدة (3رو..)17:6الخ كل هذا ندركه داخلياً ونعرفه .كل ما يالحظه

العالم هو التغيرال التي تحدث في سلوكياتنا .ماك = لن يفارقكم كما سأفارقكم أنا اان الجسد .الحق= هو
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وصف هلل .فااب حق (يو )2:17والمسيح حق ( .)5:1:والروح القدس حق (هذه ااية) وهو يعلن حق هللا

ومجد هللا وصدق ومحبة هللا وشخص إبن هللا ويرشد للحق.
آية (يو22 -:)22:23الَ أَ َترعك عكم ي َتامىْ .إْني ْ
آتي ْإَلَي عك َم.
ع َ َ َ
ال يزال المسيح يعلزي تالميلذه عللى الفلراق علد موتله وقيامتله ولكنله يعطليهم وعلد أنله سليظل حاضل اًر فلي كنيسلته

فهللو رأس الكنيسللة (مللت )31:38ولكللن ذها لله لللآلب ضللروري لصللالحهم .والللروح القللدس يكش لف لنللا عللن عمللل

المسيح ووجوده في كنيسته وعمله لي شخصياً (غل )31:3ال أترككم يتامى= إشارة لموتله .فهلم سيشلعرون لاليتم
إذ يفارقهم السيد ،لكن الروح القدس عمله التعزية .إني آتي إليكم= إشارة لقيامته.

21
َما أََن عت َم َف َتَر َوَن ْنيْ .إْني أََنا َح ٌّي َفأََن عت َم َس َت َحَي َو َن.
آية (يوَ -:)21:23ب َع َد َقلْيل الَ َيَرْاني اَل َعاَل عم أََيضاَ ،وأ َّ
ال يراني العالم= يقصد الجسد .فالعالم للم يكلن يدركله إالّ كإنسلان وبموتله للن يعلودوا يرونله .أمـا أنـتم فتروننـي=

ترونني هنا تفيد الرؤيا اليقينية .أي يرونه الرؤية الروحية التلي يعطيهلا اللروح القلدس للملؤمنين .وباإلضلافة للذلك

فهم رأوه فعالً عد القيامة .إني أنا حي= المسيح يشير لقوة القيامة التي فيله وكلأن الملول سليعبر له عبلو اًر وكأنله
لم يكن .هو حي وبعد القيامة والصعود سيظل مع ااب في المجد .وكل من يؤمن المسيح تكون له حياة= فأنتم

ســتحيون= حيللاة المحبللة واإليمللان والرجللاء علللى األرض وحيللاة المجللد فللي األبديللة .أنـــا حـــي فـــأنتم ســـتحيون=
فالمسيح يعطينا حياته (في +32:1غل .)31:3الحياة التلي فيله سلتكون هلى حياتنلا ألننلا نتحلد له فلى المعموديلة

(رو. )1: – 1 : 5
12
يك َم.
آية (يوْ -:)12:23في ذلْ َك اَلَي َومْ َت َعَل عمو َن أَْني أََنا ْفي أَْبيَ ،وأََن عت َم ْف َّيَ ،وأََنا ْف ع
هو سبق وقال في ااية السا قة "ترونني" أي الروح القدس يستعلن المسيح ،بل سنعرف طبيعة المسيح وأنه في

أبيه وأننا فيه وهو فينا سر حياتنا .هنا نرى كيفية إمتداد حياته إلى تالميذه وأن ذلك يكون الروح .في ذلك

حل الروح القدس روح المعرفة والفهم= تعلمون .والروح القدس يشهد للمسيح أنه إبن
اليوم= يوم الخمسين ،يوم َّ

هللا (يو )21-21:31وهو يستعلن عالقتنا المسيح وبأننا صرنا ورثة (رو .)17-1::8إني أنا في أبي= يشير
للوحدة القائمة بين ااب واإلبن ،وحدة الطبيعة أو الجوهر ،وجوهر هللا ألوهيته .هذه الحقيقة ال يفهمها التالميذ

اان ،ألنهم يرون المسيح كإنسان .فااب واإلبن هما الطبيعة متحدان ليكونا الذال اإللهية الواحدة ..هللا .لهما
المشيئة الواحدة .الروح القدس يشهد لنا بهذه الحقيقة .ما لستم تدركونه من عالقتي ااب سيشرحها لكم الروح

في وأنا فيكم= المتكلم هنا هو المسيح إبن هللا المتجسد ،الذي إتحد
القدس .فالروح يعطي إنفتاح للذهن .أنتم َّ
في أي طبيعتكم صارل
الطبيعة البشرية ،وصارل الكنيسة جسده .وقوله أنا فيكم أي حياتي صارل فيكم وأنتم َّ

في .وصرتم أعضاء جسدي .وهذا هو ما فتح لنا المجال لنطالب حق هذا التجسد .وهذا الحق هو الشركة معه
َّ
أو فيه أو في حياته ،ويكون له هو الشركة في حياتنا .وهذا معنى قوله "أنا أمضي ألعد لكم مكاناً" ( )3:1:أي
ي ِ
دخل جسد شريتنا الذي فيه للمجد ،فيكون لنا إمكانية أن ندخل نحن أيضاً .هي حالة إتحاد .ولكن هناك فرق
ُ
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شاسع بين قوله أنا في أبي ..فهنا إتحاد الهوتى على أساس وحدة الطبيعة أي الجوهر اإللهي ،وبين قوله أنا

فيكم ..فهنا إتحاد بين جسد المسيح البشرى وجسدنا البشرى .المسيح هو هللا المتأنس الذى تجسد وصار له جسد
شريتنا ،هو بالهوته متحد الهوتيا مع ااب ،وهذه وحدة الالهول .والمسيح جسده إتحد جسدنا .وكان هذا ردا

على شكوى أيوب "ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا" (أى )22 : 9فجاء المسيح ليصنع هذا الصلح بين
هللا واإلنسان ،فبيده اإلنسانية أمسك ببشريتنا وبالهوته هو متحد ااب.

األولى أنا في أبي تعني أنهما ذال واحدة ولكن أنا فيكم ال يوحد الذال وال يرفع الفوارق بل يعطي حقوقاً مجاناً

ويعبَّر عنه مفهوم الشركة في حياة المسيح (في )9:2أوجد فيه ( +غل + 31:3يو )67-65:5وأنا فيكم= وألن
ُ
حياة المسيح أبدية "وال يسود عليه المول عد" (رو .)9:5فنحن حين نمول جسدياً سنقوم ،فهو أعطانا حياة

أبدية .وهذه مثل "يحل المسيح اإليمان في قلوبكم" (أف .)17:2هذه الشركة معه لن تبلغ مداها إالّ في الحياة

األخرى ،ولكنها تبدأ تتحقق منذ اان جزئياً على مستوى اإلستعالن بواسطة الروح القدس وبتقديس الروح أيضاً
وبالتغيير والتجديد المتواصل .خلع اإلنسان العتيق ولبس اإلنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه.

وعلى أساس اإلتفاق الكامل في العمل والمشيئة مع الروح القدس لتكميل الحياة المسيحية .ومن له شركة مع

المسيح الروح سيدرك حقيقة المسيح المنيرة وصورته تصبح ال تفارق النفس الواعية بوجوده ،وهذا يمأل النفس
فرحاً وسالماً حقيقياً.
أنتم في وأنا فيكم= هذه شركة بيننا وبينه ،هي شركة فيها يعطينا حياته ويعطينا أن يشترك معنا في كل عمل

وهو يعمل االعمال فينا  ،ويعطينا قداسة ،وسلطان على إبليس وعلى الخطية وبهذا يصير لنا سلطان أن نكون

أوالد هللا.

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ َّ 12
ـه أَْبـي ،وأََنـا أ ْ
ـه،
اي َوَي َح َف ع
عحُّب ع
ظ َهـا َف عه َـو َّالـذي عي ْحُّبنـيَ ،و َّالـذي عي ْحُّبنـي عي ْحُّب ع
َ
آية (يو -:)12:23اَلذي عَن َد ع َو َص َاي َ
َوأع َظ ْهعر َل عه َذ ْاتي».

من يحب أحد تصبح وصلايا وطلبلال المحبلوب هلى أواملر لملن يحلب  .وحلب هللا يسلكبه فينلا اللروح القلدس( رو ) 6:6

فيطبع فى قلوبنلا وصلايا المسليح  .للذلك فلدليل محبتنلا للمسليح هلو طاعلة وصلاياه  ،وبالتلالى يثبلت ف َّلي فلال شلركة للنلور
مع الظلمة  .ومن هو ثابت ومتحد مع االبن فااب يحبه  ،ألن ااب يحب االبن ويحب من هو متحد وثابت فى ابنه

الذي عند = الذي قد سطرها في قلبه وأطاعها فالطاعة عالمة المحبلة .ووصلايا المسليح هلي محبلة الكلل وخدملة

الكللل وغسللل أرجلهللم خصوص لاً مللن قللال عللنهم إخوتلله ،وحمللل الصللليب وتللرك محبللة العللالم والصللالة بللدون ملللل
لينسكب الروح .وتكريم المسيح يكون حفظ وطاعة وإحترام كلمته وكل وصية قالها.
أبي= هو أب خاص لي .يحبه أبي= "أررم الذين يكرمونني1( "..صلم .)21:3وملن ُيك ِلرْم المسليح حفلظ وصليته
ُي ِ
كرْم ااب .ومن يحب المسيح يؤهل ليكون محبوباً من ااب .فال ثبال فلي المسليح بلدون محبلة ،وملن يثبلت فلي
المسيح اإلبن ينعم حب ااب له .فبالحب الذي يحبني أبي ه  ،يحب ه ااب من يحبني .فالمسيح هلو الحاملل

إلسمه وااب في اإلبن .وأنا أحبه= حب ااب هو حب أبوي يدخلنا لميراث البنين وحب اإلبن هلو حلب العلريس
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لعروسلله .وأظهــر لــه ذاتــي هللو ظهللور فللائق ل ليس كمللا يظهللر لعيوننللا المللادة والعللالم ،هللو ظهللور ال تدركلله سللوى
الح لواس الروحيللة فهللو اعللالن مللن الللروح القللدس الللذى يعطينللا رؤيللة حقيقيللة للمسلليح .وتللزداد الرؤيللة وضللوحا لمللن

يمتلئ من الروح القدس  .والروح يملأل ملن يثبلت فلى المسليح  .وحفلظ الوصلايا شلرا لالملتالء  ،فملن يصلر عللى
خطاياه فهو يقلاوم اللروح فينطفلئ داخلله فيفقلد الرؤيلة  .للذلك فهلذه المعرفلة هلي معرفلة داخليلة للمسليح يعرفهلا ملن

يحفظ الوصلايا أي يحلب المسليح .هلذه إنلارة خاصلة ملن المسليح .هلي حاللة روحيلة متقدملة نلرى فيهلا مجلد اللدهر
ااتي .والمسليح يظهلر ذاتله حسلب إحتيلاج كلل واحلد (وهلذا يتضلح ملن رسلائل سلفر الرؤيلا السلبع) فالمسليح كلان

يظهر لكل كنيسة صورة تتناسب مع إحتياجاتها .إذاً لن يدرك المسليح ويلراه عينله الروحيلة ويسلتمتع بنلوره سلوى

من يطيع الوصية  .معرفة المسيح لها لذة خاصة تجعل من يشعر بها يحتقر كل ملذال العالم.

11
ْ
س ْ
َن عت َظ ْهَر َذ َات َك َلَنا
اإل َس َخَرعيوط َّيَ«:يا َسْيعدَ ،ما َذا َح َد َث َح َّتى ْإَّن َك عم َزْم رع أ َ
ال َل عه َي عهوَذا َلَي َ
آية (يوَ -:)11:23ق َ
س لَْل َعاَلمْ؟»
َوَلَي َ

لم يفهم يهوذا أن الظهور الذي يقصده الرب هو ظهور روحي .فيهوذا كان يتوقع أن يملك المسيح على أورشليم

ملكاً مادياً .فالمسيح يتكلم عن السموال ويهوذا يفكر في األرض .الرب يعلن ألوهيته ويهوذا ينظر للجسد .يهوذا
هو لباوس أو تداوس كاتب رسالة يهوذا وهو أخو يعقوب كاتب الرسالة.

ْ ْ
آيـة (يـو11 -:)11:23أَجــاب يسـوع وَقـال َلــهْ«:إن أ ْ
ْ
َح رـد َي َح َفـ َظ َكالَمـيَ ،وعي ْحُّب ع
َحَّبنـي أ َ
َ َ َع ع َ َ ع َ َ
ـه أَْبــيَ ،وْإَلَيـه َنـأَتيَ ،و ْعَنـ َـد ع
َن َصَن عع َمَن ْزال.
المسلليح يشللرح ليهللوذا أنلله سلليظهر لتالميللذه وسلليرونه ولكللن للليس الجسللد كمللا يفهللم هللو ،ولللن يلراه سللوى مللن يحبلله
ويحفلظ وصللاياه .هنلا المسلليح يرفلع فكللر يهلوذا لالهوتلله فقولله إليــه نــأتي= أي أنلا وااب فللنحن واحلد ،وهللذه إشللارة

لوحدانيته مع ااب .والحظ أنه سبق وقال إن الروح مارث معكلم ويكلون فليكم .فلال إنفصلال بلين األقلانيم .ومعنلى
رالم الرب إن أردتني أن أظهر لك فأعمل ما يحبه ااب.

عند نصنع منزال= (هذه مثل رؤ +31:2لو +31:17إش )16:67فاهلل يسكن عند المنسحق .والخطية هي نوع

من الكبريلاء فملن أظلن نفسلي حتلى أخلالف أواملر هللا .وإذا أطعنلا فلااب يكلون معنلا يسلكب حبله األبلوي فنسلتمتع
البنوة هلل .نصنع منزال= هللا هو الذي يصلنع منلزالً عنلد ملن يطيلع الوصلية ،فيسلمح هلل لأن يصلنع المنلزل .وعلدم

طاعة الوصية يعطل هللا عن إقامة المنزل فالخطية تمنع عمل هللا والخطية تنشأ من عدم المحبة .والمسيح يكون
رقائد ومخلص والروح القدس للتعليم والشهادة والدفاع عن اإليملان .وهلذا تنلازل ملن هللا أن يسلكن عنلدنا اان هنلا

عل للى األرض ويش للترك معن للا ف للي ض لليق الحي للاة وتن للازل من لله أيضل لاً أن نس للكن نحل لن مع لله ف للي من للازل ف للي الس للماء

(3رو .)15:5وفي الحالتين لنا مجد معد على األرض أو في السماء .من يستضليف هللا عللى األرض يستضليفه

هللا في السماء .واإلنسان يعجز عن أن يصنع منزالً هلل ،ولكلن ملن يطيلع هللا تاركلاً الخطيلة يصلنع هللا عنلده منلزالً

يرتاح فيه هنا على األرض ،ويعطيه منزل في السماء .وإذا صنع هللا عندي منزالً فبهذا أراه وبهذا يظهر ذاته لي،
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وهذه هي اإلجا ة على سؤال يهلوذا (آيلة .)33وقطعلاً هلي رؤيلة داخليلة وليسلت لالعين الجسلدية .وملن يصلنع هللا

عنده منلزالً عللى األرض يشلبع لاهلل= يتعشلى معله .ويتعشلى ملع هللا فلي السلماء (رؤ )31:2وكالهملا شلبع .عللى
األرض عربون الشبع في السماء.

َّ ْ
آية (يو13 -:)13:23اََّل ْذي الَ ي ْحُّب ْني الَ يح َف ع ْ
س لْي َبل لْ ْ
آلب َّال ْذي أََر َسَل ْني.
ََ
ع
ظ َكالَميَ .واَل َكالَ عم الذي َت َس َم ععوَن عه َلَي َ
َ
الــذي ال يحبنــي= مللن إنجللرف فللي تيللار محبللة العللالم (يللع ):::يتنكللر هلل وكلماتلله= ومثللل هللذا ال يحفــظ كالمــي
الحب يترجم إللى طاعلة للوصلية .فلأي موافقلة لهيكلل هللا ملع األوثلان (3رلو .)15:5هلذه إجا لة عللى سلؤال يهلوذا

"لماذا لن يظهر نفسه للعالم" فالعالم ال يحب المسيح .ليس لي بل لآلب= فالمسيح يستعلن ااب ويستعلن الوحدة
الذاتيللة مللع ااب .ورفللع مسللتوى الكللالم الللذي يللتكلم لله إلللى مسللتوى الرسللالة اإللهيللة .فمللن ال يحفللظ أقلوال المسلليح
وهلى نفسلها أقلوال ااب  ،فهللو ال يحلب هللا ااب .يهلوذا سللأل السليد لملاذا يلراك الللبع

وال يلراك اللبع

ااخللر.

وكانت اإلجا ة أن من يسمع كالمي يراني ،وهذه أهمية دراسة الكتاب المقدس.
آية (يوْ 13 -:)13:23به َذا َكَّل َم عت عك َم َوأََنا ْعَن َد عك َم.
هنا المسيح يشرح أنه في الوقت الحاضر طالما هو موجود الجسد فهو يعللم ويلتكلم شخصله ،وعللى قلدر فهمهلم
اان .ويودع كالمه أمانة عندهم إلى أن يأتي الروح القدس فيعلمهم كل شئ ويذكرهم كل ما قاله السيد المسيح.
الفصل الثاني (يو)13 :23-12:23

12
َّ ْ
اس ْميَ ،ف عه َو عي َعلْ عم عك َم عك َّل
َما اَل عم َعزْيُّ ،
اآليات (يوَ " -:)12-12:23وأ َّ
الر ع
وح اَلعقعد ع
اآلب ْب َ
س ،الذي َسعيَرْسعل عه ع
11
ْ
ْ
ْ
يك َم أََنا .الَ
عع ْط ع
عع ْط ع
س َك َما عي َعطي اَل َعاَل عم أ َ
َش َي ٍءَ ،وعي َذكعرعك َم ْب عك ْل َما عقَل عت عه َل عك َمَ « .سالَما أَ َتعر عت َل عك َمَ .سالَمي أ َ
يك َمَ .لَي َ
ط ْرب عقعلوب عكم والَ َترهب12 .س ْمع عتم أَْني عقَلت َل عكم :أََنا أَ َذهب عث َّم ْ
آتي ْإَلَي عك َمَ .ل َو عكَن عت َم عت ْحُّبوَن ْني َل عكَن عت َم َت َفَر عحو َن
ع َ َ َََ
َت َض َ َ
َع
ع َ
َ َ َ
11
َن أَْبي أَع َ ْ ْ
أل َْني عقَل عت أَم ْضي ْإَلى ْ
ان عت َؤ ْمعنو َن.
اآلب ،أل َّ
اآلن َقَب َل أ َ
َن َي عكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
ظ عم منيَ .وعقَل عت َل عك عم َ
َ
َ
12
12
ْ
َن رْئيس ه َذا اَلعاَلمْ يأ َْتي وَليس َله ْفي َشيء .و ْ
لك َن لْي َفهم اَلعاَلم أَْني أ ْ
َّ
عح ُّب
َ َ
َ
الَ أ ََت َكل عم أََيضا َم َع عك َم َكثيرا ،أل َّ َ َ
َ َ َ ع َّ َ ر
َ ََ َ ع
ْ
هك َذا أَ َفعل .عقوموا َنَن َ ْ ْ
ههَنا" .
اآلب َ
طل َق م َن ع
اآلبَ ،وَك َما أ ََو َصاني ع
َ
َع
ع
ـل َشــي ٍء،
اسـ ْـميَ ،ف عهـ َـو عي َعلْ عم عكـ َـم عكـ
اآلب ْب
سَّ ،الـ ْـذي َسعيَرْس ـعل عه
وح اَلعقـ عـد
َمــا اَل عم َعــزْي ،الـ ُّـر
آيــة (يــوَ 12 -:)12:23وأ
َّ
َّ
ع
ع
َ
ع
َ
َوعي َذ ْكعرعك َم ْب عك ْل َما عقَل عت عه َل عك َم.
هنا المسيح يشرح أنه عد إنطالقه يكون الروح القدس هو العامل فلي هلذه المعلنلال ،وهلو اللذي يعللم ويلذكر كلل

مللا قاللله المسلليح .ومللا كتبلله يوحنللا الللذال فللي هللذه اإلصللحاحال يشللير فعلالً أن الللروح القللدس هللو الللذي ذكلره كللل

رلمللة ،فكيللف يللذكر يوحنللا تفاصلليل هللذا الكللالم كللل دقللة لمللدة 51سللنة بللل هللذا الكللالم سللمعه يوحنللا وهللو فللي قمللة
التعب واأللم ( 3ط .)31:1وهذا معنى قول بولس الرسول "أما نحن فلنا فكر المسيح (1رو )15:3فالروح القدس
يرفع فكرنا ويعلمنا ويذكرنا .فالروح الذي يفحص كل شئ حتى أعماق هللا (1رو )11:3قلادر أن يكشلف لنلا حتلى

أعماق هللا .ولكن هل نجلس في هدوء لنتعلم .فصول هللا منخف

خفيف ال يسمع وسط ضجيج العالم (1مل19
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 .)13 :ونالحظ أنه حين أخطأ اإلنسان فارقه روح اللرب (تلك )2:5وبالفلداء يعلود اللروح القلدس لسنسلان ليعطيله

قوة القداسة مرة أخرى .وللم يكلن هلذا ممكنلاً أي أن يلأتي اللروح القلدس قبلل أن يلتم الفلداء للذلك قلال المسليح "خي ٌلر
لكللم أن أنطلللق" ( .)1:-7:15وهللذا خيلٌلر لنللا أن يكللون الللروح فللي داخلنللا كللل وقللت ليعلمنللا ويللذكرنا حللين نحتللاج.
يــذكركم= إذ يخطللئ اإلنسللان أو يفكللر فللي أن يخطللئ يللذكره الللروح القللدس أنلله سلليخالف وصللية المسلليح ويللذكره
الوصلية .وفللي كلل موقللف حللرج يلذكرنا كلمللال المسلليح لنلرد علللى ملللوك ووالة .المعــزي= أصلل الكلمللة البللاراقليط

وأتت هذه الكلمة 6مرال في العهد الجديلد .ترجملت :ملرال لالمعزي ( )7:15 + 35:16 + 35-15:1:وكلهلا
في إنجيل يوحنا .وجاءل مرة واحدة في (1يو )1:3عن المسيح وترجمت شفيع .ونالحظ أنها في المرال األربعلة

األولى جاءل عن الروح القدس .ولكن المعنى واحد .وتشير الكلمة إلى من يدافع عنا في المحارم أمام القضاء .
ولهللا معللاني الشللفيع والمعللين والمشللجع الللذي يقللف جلوار الضللعيف ليسللانده فيكللون مسللاندته للله معزيلاً مشللع اًر إيللاه
األمللان وتعنللى الحاضللر للمعون للة ( للا ار ومللالزم ومجللاور ومنه للا  .)parallelوفللي آيللة ( )15سللمعنا أن المس لليح

سيرسل اللروح القلدس معزيلاً آخلر ألنله كلان فلي حاللة تجسلده هلو المعلزي لهلم والملدافع علنهم وفلي السلماء شلفيعنا
فدائه والروح القدس شفيعنا في هذا العالم عمله الخفلي فينلا ليجعلنلا مقبلولين أملام هللا  ،بلل هلو يعلمنلا ملاذا نقلول

فللي الصللالة (رو + 37-35:8هللو .)3 : 1:والللروح يعلمنللا كللل شللئ يخللص المسلليح (مجللده وعظمتلله ومحبت لله
وطبيعتلله) .و ارجللع (يللو )1::15وإالّ فكيللف دافعللت الكنيسللة عللن اإليمللان الصللحيح ضللد الهراطقللة .بإســمي= أي

سبب يسوع وقوة عمله الفدائى وبحضوره وبواسطته .هو سيغيب جسدياً لكن هلو حاضلر شخصله .واإلسلم يعللن

رل قوة اإلبن وطبيعته وقوتله وعملله ومشليئته فكلل هلذا متضلمن فلي اإلسلم .وااب سيرسلله شلفاعة المسليح وكلل

رس لل
عمللله الفللدائى حتللى صللعوده للسللماء .وقوللله إسللمي يشللير لقللوة وقللدرة عمللل المسلليح الفللدائي الللذي أدى أن ُي َ
الللروح القللدس لسنسللان ،وهللذا شللرحه هللا فللي أن مللذ ح المحرقللة ومللذ ح البخللور كللان لهمللا قللرون والقللرن رمللز للقللوة.

يرسله= جاءل في صيغة المستقبل الدائم فالروح القدس سيرسلله ااب للكنيسلة كلل األيلام .وهلو الـروح القـدس=
ألنلله يقللدس الكنيسللة أى يكرسللها هلل ويهيأهللا كعللروس للمسلليح .فتكللون مقبولللة أمللام ااب وهللذا معنللى شللفاعته .فللي

ص( )15نرى الروح يبكت فنتوب .وفي هذه ااية نراه يعلم ويذكر .وفي ص( )15نراه يأخذ مما للمسليح ويخبرنلا

فيكون لنا رؤية صحيحة عن المسيح فنحبه .ولو وصلنا لدرجة الحب يكشف لنا الروح عن أمجاد السماء كما في

لغز (1رو1 + 13-9:3رو .)13:12وكتشبيه لهذه المحبلة الفائقلة المعرفلة (أف .)19:12فللو هنلاك رجلل غنلي

عنللده قصللر جميللل محصللن .فللال وسلليلة لكللي نللرى مللا فللي القصللر سللوى الللدخول مللع صللاحبه فللي عالقللة صللداقة

وحب .وهذا هو دور الروح القدس الذى يسكب محبة هللا فى قلوبنا (رو.)6 : 6

11
ْ
ط ْر َب
ـيك َم أََنــا .الَ َت َضـ َ
س َك َمــا عي َع ْطــي اَل َعــاَل عم أع َع ْطـ ع
عع ْطـ ع
آيــة (يــوَ « -:)11:23سـالَما أَ َتـعـر عت َل عكـ َـمَ .سـالَمي أ َ
ـيك َمَ .لـ َـي َ
وب عك َم َوالَ َتَرَه َب.
عقعل ع
ســالما= هللذا عهللد بللين المسلليح وكنيسللته .ســالمي= هللي عطيللة المسلليح ،هبللة مللن المسلليح ووعللد منلله وهللو يللودع

تالميللذه .ســالم= إذ قللد تبررنللا اإليمللان لنللا سللالم مللع هللا (رو )1:6وهللا يعطللي سللالماً يفللوق كللل عقللل (فللي)7::
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ولكن شرطه التبرير .هو سالم يعطى العقل الهدوء والسكينة اإللهية وطمأنينة وراحة وسط ضليقال العلالم ،ارحلة

تتفوق على اإلضطراب والحيرة التى تدخل العقل عنلدما يواجله مشلارل كبيلرة (3رلو .)8::وهلو سلالم يرفعنلا فلوق

ذواتنا ويسكن في قلوبنا ويملك عليها (رو )16:2فيوقف إضطرابها .إذاً مجال سلالم هللا فلي القللب والعقلل .القللب
منبع والعقل مصب .أترت لكـم= هلو اان منطللق ويتلرك لهلم السلالم كميلراث .أعطـيكم= هلو أيضلاً هبلة .ويلتالزم
السالم والفرح في وعود المسيح للمؤمنين كعربون لما سنتذوقه في الحياة األبدية ،وهما عالمة الثبال في المسيح.

لذلك فجهادنا اان أن نثبت في المسيح (يو )::16وعالملة الثبلال السلالم والفلرح .فسلالم المسليح ملرتبط الثبلال

في شخصه .ليس كما يعطي العالم= ماذا يعطي العالم؟ مال /مناصب /جاه /مباهج ومللذال زائفلة وزائللة .وهلذه
رللان تالميللذه ينتظرونهللا إذ كللانوا يتصللورون أنلله سلليملك ملكلاً زمنيلاً ويكونللون هلم حاشلليته .ولكللن عطايللا العللالم إن

أعطى فهي تدوم إلى زمن وسريعاً ما يذهب كلل شلئ ولكلن عطيلة المسليح تملأل القللب وتمتلد لألبديلة وهلي ثابتلة.
اإلنسان العالمي إذ تقابله مشكلة [ ]1يهرب منها مثالً النوم أو التليفزيون أو اإلدمان [ ]3يؤجل اإلنسلان مشلكلته
ويظل يؤجل بال نهاية [ ]2تنازل مقابل شئ أحصل عليه .وكل هلذا ال يعطلي سلالم .أملا سلالم المسليح فهلو لاق

غير متغير وينمو .ال تضطرب قلوبكم= سيقابلكم اان وبعد ذلك ضيقال كثيرة ولكن ال تخافوا فسلأعطيكم سلالماً
يمأل قلوبكم كعطية فائقة .بل أعطى المسيح تالميلذه أن يهبلوا السلالم لآلخلرين ،وهلذه قل َّوة فعاللة روحيلة تخلرج ملع

النطق لتسكن الفكر والقلب وإذا لم تجد لها مكاناً في ااخرين تعود مرة أخرى إلى ناطقها (لو .)5-6:11وهذا ما

يصللنعه الكللاهن حينمللا يصلللي قللائالً "السللالم لكللم" إيرينللي اسللي .وفللي نهايللة كللل إجتمللاع أو صللالة يقللول "إذهب لوا
سالم سالم الرب مع جميعكم" فهو بدايلة ونهايلة كلل صلالة (والشلعب يلرد عللى الكلاهن وملع روحلك أيضلاً) .نبلدأ

الصالة السلالم لنشلترك فلي الصلالة أذهلان صلاحية ،وننهلي له الصلالة كأننلا نسلتودع السلالم كعطيلة فلي قللوب

الشعب قبل أن ينصرفوا .لكن من هو منفصل عن هللا يحيا بال سالم فلي حياتله .ال تضـطرب قلـوبكم= هلي نفلس

العبارة التي بدأ بها اإلصحاح .لكن هي تعني هنا أن السالم الذي أعطيه لكم لن تضطرب قلوبكم.
وألن السالم عطية المسيح وسط هذا العالم المضطرب نقول "يا ملك السالم".

آية (يو12 -:)12:23س ْمع عتم أَْني عقَلت َل عكم :أََنا أَ َذهب عث َّم ْ
آتي ْإَلَي عك َمَ .ل َو عكَن عت َم عت ْحُّبوَن ْني َل عكَن عت َم َت َفَر عحو َن أل َْني عقَل عت
َع
ع َ
َ َ َ
أَم ْضي ْإَلى ْ
ظ عم ْم ْني.
اآلب ،أل َّ
َع َ
َن أَْبي أ َ
َ
ســمعتم أنــي قلــت لكــم أنــا أذهــب= فللال تضللطرب قلللوبكم لهللذا السللماع .هنللا المسلليح يعللزي تالميللذه عللن ف ارقلله لهللم
المول ويشرح لهم أن المول هو الطريلق الوحيلد للخللود حلامالً معله كنيسلته ،وهلو سليذهب لكنله سليأتي ليأخلذهم
معه .فالنتائج التي سيحصلون عليها هي أعظم مماّ لو قى معهم ،بل هلو سيرسلل لهلم اللروح القلدس اللذي يشلرح

لهللم ويعلمهللم ويللذكرهم كللل شللئ ويكشللف لهللم حقيقللة المسلليح ،فكيللف ال يفرحللون بذها لله ،فهللو سلليتمجد لحسللاب

الكنيسة (لو )35:3:وهم يكسبون مكاسب عظيمة (عب + 3: ،13:9عب1 + 36-3::7يو + 1:3يو-3:1:
 + 35 ،18-15 ،2رو .)37 ،15:8إذاً ه للم س لليفرحون للأن المس لليح جس للده س لليكون ل لله نف للس مج للد ااب .وه للذا
سيعود البركة على تالميذه .أبي أعظم منـي= يقولهلا المسليح وقلد أخللى ذاتله وصلار إنسلاناً تحلت ااالم .فلااب
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واإلبن واحد في الطبيعة وفي الجوهر ومقامهملا واحلد .وحلين يأخلذ اإلبلن صلورة المجلد ويجللس علن يملين أبيله ال
يقال هلذا .فلإن ااب فلي مجلده فهلو أعظلم ملن حاللة اإلبلن حلال تجسلده ،والعبيلد يهينونله بلل هلو قلادم عللى ملول

شنيع وملعون .ويكون المقصود أن الصورة السماوية هي أعظم من الصورة األرضية المتواضعة.

11
ان عت َؤ ْمعنو َن.
اآلن َقَب َل أ َ
َن َي عكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
آية (يوَ -:)11:23وعقَل عت َل عك عم َ
المسيح يخبر تالميذه كل ما سيحدث من مول وقيامة وصعود وإرسال للروح القدس ،حتى حينملا يلتم ذللك يلزداد

إيمانهم ه .اآلن= وأنا على وشك الرحيل.

س َل عه ْف َّي َشي رء.
يس ه َذا اَل َعاَلمْ َيأ َْتي َوَلَي
َن َرْئ
آية (يو12 -:)12:23الَ أ ََت َكَّل عم أََيضا َم َع عك َم َك ْثيرا ،أل َّ
َ
َ
َ
كثيـ ار= المسلليح يعلرف أن السللاعة أتللت وال وقلت للكللالم الكثيلر ،لقللد إنتهلى وقللت التعلليم للالك ارزة وأتلى وقللت العمللل
الفللداء .أتللى وقللت الص لراع مللع رئلليس هللذا العللالم الللذي سلليأتي عللد دقللائق مللع كللل مللن حللركهم ضللده للليهجم عليلله

للأربر وأشللرس هجمللة .رئــيس هــذا العــالم= (لللو )5-6::نجللد فيلله نفللس المفهللوم ،وأسللماه بللولس الرسللول إللله هللذا

الدهر (3رو ):-2::أي إلله هلذا الزملان أو العلالم ( ارجلع أيضلاً أف )13:5والشليطان قلوي وقوتله فلي القتلل وفلى
خطايا هذا العالم التى يتاجر بهلا ،أملا مسليحنا فقوتله فلي الحيلاة .الشليطان قوتله فلي الكلذب والغلش والمسليح قوتله

في الحق (يو + 21:13مت + 39:13أع + 18:35أف .)13:5هو رئيس هذا العالم ففى يده أن يعطى تا عيه

من ملذال وخطايا العالم وبها يستعبدهم ،كما قال للسيد "أعطيك كل هذه  ..ولكن خر وأسجد لى"  .ليس له في

شــئ= رللل إنسللان خللاطئ ،للشلليطان فيلله شللئ هللو الخطايللا التللي أعطللى للله أن يعملهللا ،لللذلك يطالللب موتلله ثمن لاً
للخطية .ولكن المسيح يقدم نفسه إرادته ثمناً لخطايا غيره (يو" ):5:8من ملنكم يبكتنلي عللى خطيلة"  .وكلل ملن

هو ثابلت فلي المسليح يسلتطيع أن يقلول "الشليطان لليس لله فلي شلئ"  .وملن يقبلل ملن يلد الشليطان خطايلا يصلبح
ّ
مديونا لله  .فيلأتى الشليطان لحظلة مفارقلة اللروح للجسلد ويطاللب لالثمن  ،أال وهلو نفوسلنا يأخلذها معله للجحليم .

لكن المسيح لحظة موته إذ هو بال خطية قب

هلو عليله وقيلده سلسللة (رؤ . ) 3، 1 :31وملن هلو ثابلت فلى

المسيح اان حين تأتيه هذه الساعة  ،تأتى له أم النور ( صالة الغروب ) وتحمل نفسه المالئكة الى السماء .

ْ
آية (يو12 -:)12:23و ْ
هكـ َذا أَ َفعـل .عقومـوا َنَن َ ْ
لك َـن لْـي َفهم اَلعـاَلم أَْنـي أ ْ
ـق ْم َـن
عح ُّ
اآلب َ
طل َ
َ
اآلبَ ،وَك َمـا أ ََو َصـاني ع
ـب َ
َع
َ ََ َ ع
ع
ههَنا.
ع
لي شللئ لكننلي ألجللل محبتلي لللآلب وطلاعتي للله ومحبتلي لكللم أسلللم
ملع أننللي لسلت مللن العلالم والشلليطان لليس للله ف َّ
علي .ويرى الناس طاعتي هذه فيعرفون محبتي لآلب ،فالطاعة عالمة
نفسي للمول ،وسمحت للشيطان أن يأتي َّ
المحبة .لذلك فمن أجل أن إرادة ااب هي خالص البشر من سلطان إبلليس ،فملن أجلل تحقيلق خطلة ااب سلمح
السيد المسيح إلبليس أن يدخل معه في معركة كأنه إنسان عادي ،يأتي إبليس ليقلب

عللى روحله .لكلن المسليح
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الذي بال خطية لم يستطع إبليس معه شيئاً بل قب

هو على إبليس وقيده وأشهره جهلا اًر .والحلظ أن المسليح قلدم

نفسه للمول إرادته وليس للمول سلطان عليه .هو لم يمت مغلوباً من ضعف ،فهو له سلطان الحياة.

إني أحب اآلب:

وقيل "ااب يحب اإلبن" (يو .)31:6وقيل عن اإلبن أنه المحبوب (أف .)5:1فهي إذاً محبة متبادلة .ولكن هذا
الكالم ال يفهم على المستوى البشري ،أي كما يحب إنسان إنساناً آخر .بل هو تعبير عن الوحدة بين ااب
واإلبن ،ولكن بلغة المحبة التي هي طبيعة هللا ،فاهلل محبة (1يو)8::

وتعبير هللا محبة يعنى أن هللا نبع محبة ،تنبع منه المحبلة .فقولنلا ااب يحلب اإلبلن هلذا يسلاوي ااب فلي اإلبلن.

وقولنا اإلبن يحب ااب فهذا يساوي اإلبن في ااب .فالمحبة التي تنبع من ااب تصب في اإلبن ،والمحبة التلي
من اإلبن تصب في ااب.

وكما أوصاني اآلب هكذا أفعل:
دليللل المحبللة هللو الطاعللة .والمسلليح دليللل طاعتلله أنلله أطللاع حتللى المللول ،مللول الصللليب (فللي .)8:3ولكللن م لرة
أخرى ،فالمعنى ليس مباشلر هكلذا .لكلن ألن ااب واإلبلن واحلد (يلو .)21:11ومشليئتهما واحلدة .إذاً هنلاك إتفلاق

أزللي علللى أن يقللوم اإلبلن عمللله الفللدائي .وقولله أوصللاني ااب يعنللي أن ااب يريلد وأنللا أنفللذ .فلااب يريللد واإلبللن
والروح القدس هما أقنومي التنفيذ .وبهذا تكون طاعة المسيح لآلب عالمة وحدة الحب بينه وبين ااب .
قوموا ننطلق من ههنا:

حلين تللأتي مباشلرة عللد كمـا أوصــاني اآلب هكــذا أفعــل فهلي تشللير لشلدة إشللتياق المسليح لتنفيللذ إرادة ااب ،ولشللدة

إشتياقه هو أيضاً في تنفيذ الفداء ليخلص البشر .راجع (إش )6-3:37لترى شوق المسيح لفداء البشر.
قوموا ننطلق من ههنا= هو كان يعللم أن أعلداؤه إسلتعدوا لله ،فللم ينتظلر أن يلأتي إليله الملول ،بلل قلام هلو ذاهبلاً

إليلله فللي شللجاعة وبمح ل

إرادتلله .قوللله هللذا يعنللي هيللا نواجلله الصللليب .أللليس عمللله أن يعلللن حللب ااب وينفللذ

وصيته فهو يخرج طواعية وبمح إرادته ليواجه الصلليب والملول .بلل قول ُله هلذا لتالميلذه يعنلي أنكلم سلتتبعونني
يوماً إلى الصليب فال تهابوا .هذا القول هو تعليق عللى أنله ينفلذ وصلية ااب= كمـا أوصـاني اآلب .وهلذه العبلارة

تعني غالباً أنهلم خرجلوا ملن العليلة حيلث غسلل أقلدامهم وق َّلدم لهلم جسلده ودمله فلي العشلاء السلري .وغالبلاً إنطلقلوا
إلى الهيكل حيث فاه السيد بتعاليمه الواردة فلي (ص )15-16وبعلد ذللك صلّلى صلالته الشلفاعية (ص )17وبعلد

ذلك نسمع أنه خرج مع تالميلذه إللى عبلر وادي قلدرون ( )1:18ووادي قلدرون هلذا هلو وادي يفصلل بلين الهيكلل
وجبللل الزيتللون حيللث سللتان جثسلليماني .وهنللاك مللن يقللول أن تعللاليم (ص )15-16كانللت فللي الطريللق .والصللالة

(ص )17في الهيكل .وااية األولى في (ص )16يحدثهم فيها المسليح أنله هلو الكرملة الحقيقيلة ويقلول المفسلرون
أما أصحاب الرأي األول اللذين يقوللون
أن المسيح رأى كرمة في الطريق فأشار لها وقال أنا هو الكرمة الحقيقيةّ .
أن تعللاليم (ص )15-16كانللت فللي الهيكللل فيقولللون أن الكرمللة المقصللودة هللي كرمللة ذهبيللة مجسللمة علللى أب لواب
الهيكل (فالكرمة كانت ترمز إلسرائيل) .عموماً فالمقصلود إسلتعارة ملن واقلع ملا يرونله عيلونهم .والمسليح يسلتعمل
ما نراه عيوننا ليحدثنا عن طريقه (مثل الزارع والصياد والحقول )..والمسيح إختار الكرملة ألنهلم منلذ دقلائق شلربوا
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من عصير الكرملة أي دم المسليح اللذي يعطليهم حيلاة فيكونلوا أعضلاء حيلة فلي كرملة المسليح .والكرملة قيللت أوالً
عن إسرائيل ولكن قيل أنها أعطت ثم اًر رديئاً (إر +33-31:3إش +3-1:6مز +19-8:81مت.):5-32:31
وكل تطهيرال الناموس لن تفيد في تطهيرهلا ثانيلة فكلان البلد أن تقطلع ويغلرس هللا كرملة أخلرى جديلدة هلي جسلد

المسيح السري فنحن أعضاؤه من لحمه ومن عظامه .ونحن نولد المعمودية لنكون أغصان في الكرمة وعصيرها

أي دمه يسري فينا وحينما نحفظ الوصايا نثبت في الكرمة.

اإلصحاح الخامس عشر

2
ْْ
ْ
ام 1 .عك ُّل عغ َص ٍن ْف َّي الَ َيأ َْتي ْب َث َم ٍر َيَن ْز عع عهَ ،وعك ُّل َما
اآليات (يو« " -:)13-2:23أََنا اَل َكَرَم عة اَل َحقيقَّي عة َوأَبي اَل َكَّر ع
3
1
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
يك َمَ .ك َما
اء لْ َسَب ْب اَل َكالَمْ َّال ْذي َكَّل َم عت عك َم ْب ْه .اع َثعب عتوا ْف َّي َوأََنا ْف ع
َيأَتي ْب َث َم ٍر عيَنقيه لَيأَت َي ْب َث َم ٍر أَ َك َثَر .أََن عت عم َ
اآلن أََنقَي ع
ْ
َن َيأ َْتي ْب َث َم ٍر ْم َن َذ ْات ْه ْإ َن َل َم َي َثعب َت ْفي اَل َكَرَم ْةَ ،كذلْ َك أََن عت َم أََيضا ْإ َن َل َم َت َثعب عتوا ْف َّي3 .أََنا
أ َّ
َن اَل عغ َص َن الَ َي َقدعر أ َ
َ
اَل َكرم عة وأََنتم األَ َغصانَّ .ال ْذي ي َثبت ْفي وأََنا ْف ْ
ْ
َن َت َف َععلوا َشَيئا.
يه ه َذا َيأ َْتي ْب َث َم ٍر َك ْث ٍ
ير ،أل ََّن عك َم ْبعدوْني الَ َت َقدعرو َن أ َ
َ ع
َ ع ع َّ َ
َ َ َ عع
1
2
ف َوَي َجم ععوَن عه َوَي َطَر عحوَن عه ْفي َّ
قْ .إ َن َثَب ُّت َم ْف َّي
َحرد الَ َي َثعب عت ْف َّي عي َطَر عح َخ ْارجا َكاَل عغ َص ْنَ ،فَي ْج ُّ
الن ْارَ ،فَي َح َت ْر ع
ْإ َن َك َ
ان أ َ
َ
2
ير َف َت عكوعنو َن َتالَ ْم ْ
يذي.
َن َتأ عَتوا ْب َث َم ٍر َك ْث ٍ
َوَثَب َت َكالَ ْمي ْف ع
َّد أَْبي :أ َ
يدو َن َفَي عكو عن َل عك َمْ .به َذا َي َت َمجع
يك َم َت َطعلعبو َن َما عت ْر ع
َ 1كما أ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ22
اي َت َثعب عتو َن ْفي َم َحَّب ْتيَ ،ك َما أَْني أََنا
اآلب َكذل َك أ َ
َ َ
َحَّبني ع
َحَبَب عت عك َم أََنا .اع َثعب عتوا في َم َحَّبتي .إ َن َحف َظ عت َم َو َص َاي َ
21
22
ْ
ْ
يكم وي َكمل َفرح عكمْ « .
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
هذ ْهي
َق َد َحف َظ عت َو َص َايا أَبي َوأَ َثعب عت في َم َحَّبتهَ .كل َم عت عك َم به َذا ل َك َي َي َثعب َت َفَرحي ف ع َ َ ع َ َ َ ع َ
َ
21
ْ
َج ْل
َع َ
ظ عم ْم َن ه َذا :أ َ
َو ْصَّيتي أ َ
َحرد َن َف َس عه أل َ
َح ٍد عح ٌّب أ َ
َن عت ْحُّبوا َب َع عض عك َم َب َعضا َك َما أ َ
َن َي َض َع أ َ
س أل َ
َحَبَب عت عك َمَ .لَي َ
ْ 23
َحَّب ْائ ْه23 .أََن عتم أَ ْحَّب ْائي ْإ َن َفعَل عتم ما أ ْ
أْ
َن اَل َعَب َد الَ َي َعَل عم َما َي َع َم عل َسْيعد ع،
يك َم َع ْبيدا ،أل َّ
عس ْم ع
عوص ع
َع ع
يك َم ْبه .الَ أ ع
ود أ َ
َ
َ َ َ
22
ْ
ْْ
ْ
ْ
ْ
اخ َتَرعت عك َمَ ،وأَ َق َم عت عك َم
اخ َتَرعت عموْني َب َل أََنا َ
س أََن عت عم َ
اء ألَني أ َ
َعَل َم عت عك َم ْب عك ْل َما َسم َع عت عه م َن أَْبيَ .لَي َ
لكني َق َد َس َّمَي عت عك َم أَحَّب َ
ْ
طَلب عتم ْباس ْميْ 21 .به َذا أ ْ
ْ
ْ
ْ
يك َم َح َّتى عت ْحُّبوا َب َع عض عك َم
عوص ع
اآلب عك َّل َما َ َ َ َ
وم َث َمعرعك َم ،ل َك َي عي َعطَي عك عم ع
ل َت َذ َهعبوا َوَتأ عَتوا ب َث َم ٍرَ ،وَيعد َ
21
22
ْ
ْ
ْ
ان اَل َعاَل عم عي ْح ُّب
اعَل عموا أََّن عه َق َد أََب َغ َضني َقَبَل عك َمَ .ل َو عكَن عت َم م َن اَل َعاَلمْ َل َك َ
ان اَل َعاَل عم عيَبغ عض عك َم َف َ
َب َعضاْ« .إ َن َك َ
اص َته .و ْ
اخ َتَرعت عك َم ْم َن اَل َعاَلمْ ،لْذلْ َك عيَب ْغ عض عك عم اَل َعاَل عم12 .اع َذ عكعروا اَل َكالَ َم َّال ْذي
لك َن أل ََّن عك َم َل َس عت َم ْم َن اَل َعاَلمَْ ،ب َل أََنا َ
َخ َّ ع َ
ظوا َكالَ ْمي
ْن َكاعنوا َق َد َح ْف ع
ط َهعدوْني َف َسَي َض َ
اض َ
َع َ
ظ َم ْم َن َسْي ْد ْ ْ .إ َن َكاعنوا َق ْد َ
ط ْهعدوَن عك َمَ ،وإ َ
س َعَبرد أ َ
عقَل عت عه َل عك َمَ :لَي َ
ظو َن َكالَم عكمْ 12 .
لكَّن عهم ْإَّنما َي َف َععلو َن ْب عكم ه َذا عكَّل عه ْم َن أ َ ْ
اس ْمي ،أل ََّن عه َم الَ َي َع ْرعفو َن َّال ْذي أََر َسَل ْنيَ11 .ل َو
َف َسَي َح َف ع
َجل َ
َ
َ َ
َ َ
11
ض
َك َن َق َد ْجَئ عت َوَكَّل َم عت عه َمَ ،ل َم َت عك َن َل عه َم َخ ْطَّيةرَ ،وأ َّ
س َل عه َم عع َذرر ْفي َخ ْطَّي ْت ْه َم .اََّل ْذي عيَب ْغ عض ْني عيَب ْغ ع
َل َم أ ع
َما َ
اآلن َفَلَي َ
13
ْ
اآلن َفَق َد َأر ََوا
َحرد َغَيرْيَ ،ل َم َت عك َن َل عه َم َخ ْطَّيةرَ ،وأ َّ
أَْبي أََيضاَ .ل َو َل َم أ ع
َما َ
َك َن َق َد َعمَل عت َبَيَن عه َم أ َ
َع َماال َل َم َي َع َمَل َها أ َ
ْ
ْ
ْ ْ 13
وب عة ْفي َنام ْ
وس ْه َمْ :إَّن عه َم أََب َغ عضوْني ْبالَ َسَب ٍب" .
َوأََب َغ عضوْني أََنا َوأَْبي .لك َن ل َك َي َتت َّم اَل َكل َم عة اَل َم َك عت َ
ع
2
ْْ
ْ
ام.
آية (يو« -:)2:23أََنا اَل َكَرَم عة اَل َحقيقَّي عة َوأَبي اَل َكَّر ع
إبتداء من هذا اإلصحاح يتكلم المسيح وحده والتالميذ يسمعون .الكرمة الحقيقية= هذه في مقابل الكرمة التي للم

تثبت وهي إسرائيل (ملز +12-8:81أش .)7-1:6والكرمـة هلي تعبيلر علن الكنيسلة جسلد المسليح (أش-3:37

193

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (فصول الباراقليط)

 .)6وحقيقيــة تعنللى لغويللا الثابتللة التللى التتغيللر و ال تفسللد وال تللزول .لكللن إس لرائيل ليسللت حقيقيللة ألنهللا فسللدل
وإنتهت وتشبيه الكنيسة الكرملة ،ألن الكرملة تعطلي الخملر رملز الفلرح والكنيسلة بثمرهلا تفلرح هللا .والمسليح تجسلد

ليوحدنا فيه ليقلدمنا للآلب كجسلده الحلى وهلذا ملا يفلرح ااب الكـرام صلاحب الكرملة  .ااب أراد أن تكلون الكنيسلة
ررمة تفرحه  ،فأرسل إبنه متجسدا ليؤسس هذه الكرمة .
المسيح هنا يتحدث عن إتحاده بتالميذه وكنيسته وأنه كإتحلاد الكرملة األغصلان .فهلو إتحلاد وثيلق ،فلاإلبن صلار

يحمللل المللؤمنين الللذين ثبت لوا فيلله يعط ليهم جسللده ودملله طعام لاً وش ل ار اً كعصللارة تجعللل الكرمللة حيللة .ورفللع عللنهم
خطايللاهم التللى كانللت سللببا فللى مللوتهم الللذى أحللزن قلللب ااب  ،جللاء االبللن ليعيللد لهللم الحيللاة و ليقللدمهم هلل ااب

الكلرام ليفللرح بهللم .هللذه الكرمللة قللال عنهللا داود( ..مللز( )19-1::81نبللوة ربطللت بللين الكرمللة وإصللالحها واإلب لن)
وقال عنها بولس الرسول ( ..أف .)32-17:1فاهلل ااب هو الذي يدعونا لمعرفته وإلى ميراثه وقدرته وقوته وهو

ال للذي أق للام المس لليح أرسل لاً له للذه الكرم للة وه للو يثب للت األعض للاء حس للب عم للل ش للدة قوت لله ف للي المس لليح (ي للو+13:17

يللو .):: ،27:5والعمللل قطعلاً هللو عمللل مشللترك بللين ااب واإلبللن (يللو .)::17فهنللا اإلنسللان يتحللد المسلليح سللر
إلهي هو المعمودية ليصير عضواً حياً في المسيح على مسلتوى الغصلن فلي الكرملة .وااب هلو اللذي أرسلل إبنله
ليكون سبب حياة للمؤمنين= أبي الكرام= المسيح سبب إنسانيته إتحلد الكرملة أملا ااب فهلو متميلز عنهلا .ااب

هللو حللارس هللذا اإلتحللاد والثبللول  ،فهللو الللذي يريللده ليكللون هنللاك حيللاة للكنيسللة الكرمللة .وهللذه الكرمللة حقيقيللة لهللا
صفة البقاء والخلود وعدم التغيير والفساد كما حدث للكرمة اليهودية .هذه الكرمة الجديدة (الكنيسة) بلدأل غصلن

(المسيح) (أش )1:11ويتفرع منه أغصان كثيرة (المؤمنين المعمدين) ليكونوا الكرمة.
آية (يو 1 -:)1:23عك ُّل عغص ٍن ْفي الَ يأ َْتي ْب َثم ٍر يَن ْزعه ،وعك ُّل ما يأ َْتي ْب َثم ٍر يَن ْق ْ
يه لَْيأ َْتي ْب َث َم ٍر أَ َك َثَر.
َ ع
َ َ عع َ َ َ
َّ َ
َ
َ
الثمللار هللي اإليمللان والرجللاء والمحبللة والشللهادة للمسلليح وثمللار الللروح القللدس فينللا (غللل )32-33:6وأعمللال حسللنة
تمجد هللا وتنفع ااخرين .وااب ينزع الغصن عديم الثمر (أش .)5-1:6فلااب يطللب الثملر وعللى أسلاس الثملر

يتعامل مع األغصان .وهو ينزع الغصلن علديم الثملر ألنله يعطلل نملو الكرملة فهلو يأخلذ ملن عصلير الكرملة دون

فائدة بل يحرم الغصن المثمر ،وهذا كما قال الرب "ان كلل ملن لله يعطلى فيلزداد وملن لليس لله فاللذي عنلده يؤخلذ

منلله" (مللت . )39 : 36ومللا يللأتي بثمللر ينقيلله علللى المسللتوى الروحللي مللن كللل نجاسللة وشللهوة التجللارب .فالتنقيللة
تأديب .أو ينقيه الكلمة فهي سيف ذو حدين .وهذا ما نلراه فلي شلوكة بلولس الرسلول .إذاً فلاهلل ال يريلد ثمل اًر وكفلى
في= فال يمكن فصلل الملؤمنين علن المسليح (أف .)21:6بلل إن شلرا حياتنلا هلو
بل يريد ثمر كثير .كل غصن َّ
إتحادنا المسيح .وطاعة الوصية تثبتنا فى الكرمة فنستمر أحياء.

1
ْ
اء لْ َسَب ْب اَل َكالَمْ َّال ْذي َكَّل َم عت عك َم ْب ْه.
آية (يو -:)1:23أََن عت عم َ
اآلن أََنقَي ع
حتى ال يتساءل التالميذ هل نحن من األغصان التي تقطع أو التي تنقى قال لهلم اللرب= أنـتم اآلن أنقيـاء= أي

أن المسليح يلراهم مثملرين ،فهلو أتلم عملله معهلم بتعاليملله وكلمتله الحيلة الفاحصلة والبانيلة والمبكتلة والمعزيلة والتللي
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تستعلن الحق اإللهي .وهذا الكالم قيل عد خروج يهوذا .ونالحظ أن المسيح كالمه ينقي وفي ااية السا قة نجلد
ااب ينق للي التج للارب النافع للة .وكلم للة المس لليح س لليف ذو ح للدين ،ح للدها األول تنق للي وتق للدس فتحي للي وكأنه للا َتلِ ل ْلد
اإلنسان من جديد ( 1ط )32:1وبحدها الثاني تدين (يو ):8:13 +33:6فإن لم تأتي كلمة هللا بثملر تكلون هلذه

الكلمة للدينونة (رؤ +15 ،13:3علب )13::وكلملا نهلتم كلملة هللا فلي حياتنلا نلزداد نقلاوة .فكلملة هللا حيلة وفعاللة
ولها قوة على التنقية .لذلك فالكنيسة تنصح الشعب عدم التناول لملن للم يسلمع اإلنجيلل .فكلملال اإلنجيلل تعطلي

نقاوة يحتاجها المتناول .بسـبب الكـالم= رلل تعلاليم اللرب لهلم لكلن إسلتمرار النقلاوة متوقلف عللى شلركتهم معله أي
إستمرار ثباتهم في المسيح.
َن َيـأ َْتي ْب َث َمـ ٍـر ْمـ َـن َذ ْاتـ ْـه ْإ َن َلـ َـم َي َثعبـ َـت ْفـي
َن اَل عغ َصـ َـن الَ َي َقـ ْـدعر أ
ـي َوأََنــا ْفـ
آيــة (يــو3 -:)3:23اع َثعب عتـوا ْفـ
ـيك َمَ .ك َمــا أ َّ
ع
َ
َّ
َ
اَل َكَرَم ْةَ ،كذلْ َك أََن عت َم أََيضا ْإ َن َل َم َت َثعب عتوا ْف َّي
آدم
آدم

حواء
األوالد

آدم

المسيح

كل الخليقة

الشعب المسيحي

كل منا
ر
"في المسيح"

في = هللا خلق آدم .ومن جنب آدم خلقت حواء .واألوالد هم جزء من آدم وجزء من حواء .لذلك فالخليقة
اثبتوا َّ
رلها اان هي أجزاء من آدم ولكنها خليقة ميتة فآدم رأسها ميت .جاء المسيح ُلي َك ِّون جسد ثان حى هو رأسه
وكلنا ينتمي لهذا الجسد المعمودية .ويكون في المسيح.

وأنا فيكم= المسيح مال وقام .وأنا أمول مع المسيح وأقوم متحداً ه في المعمودية (رو )6-2:5وحين أتحد ه
في"
تكون لي حياته "لي الحياة هي المسيح" (في" )32:1مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا َّ

(غل )31:3وحين تكون لي الحياة هي المسيح فهو يستخدم أعضائي كآالل بر (رو )12:5وإذا كنت ثابتاً في
المسيح .ولي حياة المسيح فأنا غصن مثمر.
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في تعطيني قوة ألثبت في المسيح وأثمر وهذا ينطبق على مثال الكرمة
وحياة المسيح َّ

فكل

غصن هو

في الكرمة

والعصارة الحياة تسرى

=

إثبتوا في.

في كل غصن = وأنا فيكم.

المسيح أعطانا جسده ودمه لنثبت فيه ،ومن يتناول إستحقاق (في حالة توبة صلادقة) يثبلت فيله .وملن يثبلت فيله

يقدسه ويعطيله حيلاة ويكلون لله ثملر .فالغصلن ال يمكلن أن يلأتي بثملر إن للم يكلن ثابتلاً فلي الكرملة .إذاً فلنلتصلق
ِ
يوصل ثمر بر المسيح (1يلو )37:3أي أن
اهلل كل أيام حياتنا .والمسيح هو منبع الثمر والروح القدس هو الذي ّ
فـي= وصلية ملن المسليح لنلا وهلو يعطلي ملع وصلاياه
الروح القدس (المسحة) يعلمنا أن نثبت في المسليح .اثبتـوا َّ

قوة للتنفيذ .وأنا فيكم= هذه تعني إقبلوا ثبوتي فيكم ،أي علينا أن نفتح قلوبنلا ليلدخلها المسليح ليعملل (أف-1::2
 .)17وثبللول المللؤمن فللي المسلليح شللرا الزم لثبللول المسلليح فللي المللؤمن .وثبللول المسلليح فللي المللؤمن هللو نتيجللة
طبيعية لثبول المؤمن في المسيح .ملن يثبلت فلي المسليح أعمالله وتوبتله ومحبتله يثبلت فيله المسليح ،لأن يمنحله
نعمته ويمأله من روحه .ومعنى ااية أن المسيح يقول إعطوني الفرصة ألثبت فيكم .فالثبلال فلي المسليح يسلتلزم

[ ]1عمل المسيح [ ]3إرادة اإلنسان.

[ ]2إماتة اإلنسان لشهوال جسده (رو3 + 11 : 5رو )11 : :فكلما مال إنسلاننا العتيلق ،كلملا ثبتلت فينلا حيلاة
المسيح  .والحظ أن قيامة المسيح كانت إتحاد حياته األبدية جسده المائت .

آية (يو3 -:)3:23أََنا اَل َكرم عة وأََنتم األَ َغصانَّ .ال ْذي ي َثبـت ْفـي وأََنـا ْف ْ
يـر ،أل ََّن عك َـم ْب عـدوْني الَ
يـه هـ َذا َيـأ َْتي ْب َث َم ٍـر َك ْث ٍ
َ ع
َ ع ع َّ َ
َ َ َ عع
ْ
َن َت َف َععلوا َشَيئا.
َت َقدعرو َن أ َ
الللرب يشللير أنلله مصللدر الحيللاة الحقيقيللة ،نسللتمدها منلله صللفة ثابتللة ونسللتمد منلله كياننللا ،وبللذلك نحقللق تللدبير هللا

فيكللون لن لا ثمللار .ولللنالحظ أننللا ال يمكللن بدونلله أن نفعللل شللئ فللالثمر هللو مللن سللخاء الكرمللة وللليس مللن صللنع

الغصن= بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا وأيضاً علينا أالّ نظن أننا ضعفاء غير قادرين فمن يثبت فيه ال يعود
ضعيفاً "أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني" (فى . )12 : :وكل عمل خارج الثبال فيه ال قيمة له .كيلف
نثبللت فللي المسلليح [ ]1النقللاوة (فبللدون القداسللة ال يللرى أحللد الللرب عللب ]3[ )1::13ممارسللة األس لرار [ ]2د ارسللة

رلمللة هللا إسللتمرار [ ]:جهللادي (أ) سلللبي (نمللول عللن الخطيللة رو( )11:5ب) إيجللابي (صللالة  /صلليام]6[ )..

قبول الصليب .بهذا نثبت فلي الكرملة ونصلير أغصلاناً حيلة تسلرى فيهلا عصلارة الكرملة (حيلاة المسليح) .والغصلن
الحي يكون له ثمار.
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آيـة (يـوْ2 -:)2:23إ َن َكـان أَح رـد الَ ي َثب ع ْ
ـه ْفـي َّ
النـ ْ
ـار،
ـي عي َط َـر عح َخ ْارجـا َكاَل عغ َص ْـنَ ،فَي ْج ُّ
ـت ف َّ
ـه َوَي َطَر عحوَن ع
ـف َوَي َج َم ععوَن ع
َ َ
َع
ق.
َفَي َح َت ْر ع
هنا إنذار مخيف لمن هو غير ثابت فلي الكرملة ،فهلذا سينفصلل عنهلا فيجلف .ملن لليس لله ثملار سليقطع ويحلرق

(ربما أشار المسيح إلى ع

األغصان التي قطعوها إستعداداً لحرقها) (الغصن الذي يقطع ملن الكرملة ال فائلدة

للله إطالقلاً لللذلك يحرقونلله ،فغصللن الكرمللة ضللعيف جللداً ال يصلللح لشللئ .والغصللن مهمللا كللان جمللال أو ارقلله ،إن لللم
يكللن للله ثمللار يقطعونلله (األوراق هنللا إشللارة للبللر الللذاتي مثللل شللجرة التللين التللي لعنهللا المسلليح) .ولكللن متللى يجللف

الغصلن؟ هلذا يحلدث إن ُو ِج َلد حلاجز فلينلي يمنلع وصللول العصلارة ،وهلذا الحلاجز هلو الخطيلة التلي تعليش فينللا أو
حول نعمة هللا التي فيه إلى مجد دنيوي .والمالئكة هم الذين يجمعون ويطرحون في النار.
من َّ
1
يدو َن َفَي عكو عن َل عك َم.
آية (يوْ -:)1:23إ َن َثَب ُّت َم ْف َّي َوَثَب َت َكالَ ْمي ْف ع
يك َم َت َطعلعبو َن َما عت ْر ع
هللذه عكللس اايللة السللا قة ،هنللا نللرى بركللال الثبللال فللي المسلليح أي إسللتجا ة الصللالة .هنللا نللرى الوعللد الثمللين لمللن

يثبت في الكرمة .وثبت كالمي فيكم= هنا نرى المسيح يضع كالمه مكان شخصه .فنرى كيف نثبت فلي المسليح
وهذا أن نثبت في كالمه .وهذا يعني تصديق وعد المسيح كلل ملا أوتينلا ملن إرادة وفكلر وقللب .وطاعلة المسليح

مهما حدث حتى االستشهاد .هنا فاهلل يستجيب لنا مهما طلبنا .وهللا يستجيب بثالث طرق [ ]1فو اًر [ ]3فلي مللء

الزمللان ( عللد مللدة أى فللى الوقللت المناسللب) [ ]2ال يسللتجيب لللو طلبللي للليس لمصلللحتي فهللو لللم يسللتجب لبللولس
ورف ل

شللفاءه  ،ولكنلله البللد وأن يسللتجيب .وأن يكللون لنللا الحاسللة السللمعية الروحيللة فنسللتطيع أن نميللز صللوته.

والمسلليح يخاطبنللا وسللط كللل أحللداث اليللوم مللن خللالل كللل مللا نسللمع ونللرى .تطلبــون= إذا كنللا نسللتطيع أن نميللز

صوته فحينئذ لن نطلب إالّ ما هو حسلب إرادتله ومشليئته (1يلو" )1::6أطلبلوا أوالً ملكلول هللا" (للو .)21:13مـا
تريـدون= مللن ثبللت فلي المسلليح تصلبح إرادتلله الحلرة حسللب حريللة البنلين ال العبيللد واإلبلن ال يطلللب سلوى مللا َي ُّسل ْلر

أ للاه .ب للل س لليكون لم للن يثب للت ف للي المس لليح تَماث للل ف للي اإلرادة والمسل لرة مع لله (أف .)31:2ول للنالحظ أن خالص للة
لي .ثبــت كالمــي فــيكم= وصللايا المسلليح تصللبح
المسلليحية هللي الحيللاة مللع المسلليح وفللي المسلليح وحيللاة المسلليح فل َّ
مكتوبللة داخللل القلللب ،فللال نحتللاج لمللن يعلمهللا لنللا أو يوصللينا بهللا أو يقنعنللا بتنفيللذها ،بللل ننفللذها عللن حللب فللي

المسيح ،وهذا عمل الروح القدس الذي يعلمنا ويلذكرنا ويسلكب محبلة هللا فلي قلوبنلا .لكلن يكلون هلذا لملن يتجلاوب
إيجابياً مع صول الروح القدس وال يقاومه.
2
ير َف َت عكوعنو َن َتالَ ْم ْ
يذي.
َن َتأ عَتوا ْب َث َم ٍر َك ْث ٍ
َّد أَْبي :أ َ
آية (يوْ -:)2:23به َذا َي َت َمجع
لي وثبللوتكم فللي كالمللي ،هللذا ينشللئ إسللتجا ة لصلللواتكم كونهللا تتفللق مللع إرادة ااب
بهــذا= بثب لوتي فلليكم وثبللوتكم فل َّ

السماوي .أن تأتوا بثمر كثير فتكونـون تالميـذي= لقلد صللب المسليح ليلأتي بثملر هلو إيملان البشلر (يلو)3::13
وعمل التالميذ أن يكملوا عمل المسيح (مت .)19:38والثملار الكثيلرة تمجلد ااب ( 1لط + 9:1ملت )15:6وكلل

هلذا يحلدث إن ثبتنللا فلي كللالم المسليح أي صلدقناه وعشللنا له كلمللة كلملة ،فيلرى النللاس فينلا صللورة للمسليح الثابللت

فينا.
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في ااية السا قة رأينا أن طاعة كالم المسيح شرا للثبلال فيله ،وفلي اايلة ااتيلة وملا علدها نلرى أن المحبلة هلي

الشرا ااخر.

آية (يوَ 1 -:)1:23كما أ ْ
اآلب َكذلْ َك
َ َ
َحَّبني ع
المحبلة التلي يطلبهللا المسليح أن تكلون فينللا

َحَبَب عت عك َم أََنا .اع َثعب عتوا ْفي َم َحَّب ْتي.
أَ
ليسلت محبلة إنتقائيللة ،أي نحلب ملن يللروق لنلا ونكلره مللن يكرهنلا ،فهللذا

النللوع مللن الحللب ينتمللي للخليقللة العتيقللة" ..فالعشللارون أيض لاً يفعلللون هكللذا" (مللت .):8-:2:6أمللا المحبللة التللي
يطلبها المسيح أن تكون فينا هي محبة مطلقة أي للكل ..هلل أوالً ولكل إنسلان ،لملن يحبنلي ولملن يكرهنلي ..للذلك

قال السيد "أحبوا أعداءرم "..المحبة هي للخالق وللمخلوق (1يو)3:6-31::

والطبيع ل للة الجدي ل للدة ،طبيع ل للة المحب ل للة حص ل لللنا عليه ل للا المعمودي ل للة ،وفيه ل للا صل ل لرنا خليق ل للة جدي ل للدة (رو+ 5-2:5

3رو .)17:6والرب يطلب هنا قائالً إثبتوا في محبتي= أي ما حصلتم عليه من طبيعة جديدة إثبتوا فيها .وأهمية

ذلك أن نثبت فيه هو ،وهو اللذي قلال علن نفسله "أنلا هلو القياملة والحيلاة" (يلو .)36:11إذاً ملن يثبلت فلي المحبلة

تثبت فيه الحياة األبدية التي حصل عليها في المعمودية .وذلك ألن المسيح حياة وهو أيضاً محبة.

المسليح حلين أراد أن يشللرح مقلدار محبتلله للبشلر شللبهها محبلة ااب لله وهللذه محبلة أزليللة أبديلة ال نهائيللة ألن هللا

محبللة وهللا غيللر متنللاهي فاألصللل فللي المحبللة هللو محبللة ااب لسبللن .ومحبللة ااب لسبللن تعنللي وحللدة ااب مللع
اإلبن ،محبة ااب تصب في اإلبن المحبوب .إذاً محبلة ااب لسبلن هلي تعبيلر آخلر لقلول المسليح "أنلا فلي ااب
في ولكن بلغة المحبلة فلاهلل محبلة .فـاآلب واالبـن واحـد بالمحبـة  .وعللى نفلس اللنمط أحبنلا المسليح فصـار
وااب َّ

في وأنا فيكم" أي نحن صرنا فيه وصارل حياته فينا .ولكن شرط هذا
فينا وصرنا فيه بالمحبة ،ولذلك قال "إثبتوا َّ
لي لكلن بلغلة المحبلة  ،وتعنلي
الثبات أن نحيا في محبة لذلك يقول هنا إثبتوا في محبتي .هو مساو لقوله إثبتوا ف َّ

أن من يثبت ه يتذوق ويتلذذ محبته .وأن المحبة هي شرا لثبلال المسليح فينلا .والمسليح أوصلل لنلا مجيئله فلي
الجسلد محبلة ااب .هنلا يشلرح المسليح سلر ثبلال الغصللن (الملؤمن) فلي الكرملة (المسليح) وهلذا السلر هلو الحللب.

فللااب يحللب اإلبللن ،حللب يتوحللد فيلله المحللب للالمحبوب فيكونللان ذاتلاً واحللدة وكيانلاً واحللداً ،الحللب هللو سللر الوحللدة

القائمة بين ااب واإلبن .وهكذا أحبنا المسيح حبلاً بللغ ملن قوتله أن يجعلنلا معله فلي إتحلاد كاملل يحيلا فينلا ونحيلا
فيه ومعه وبه وله .فحب المسيح لنا هو سر اإللتحام أو الوحدة التي جاء إبن اإلنسان ليؤسسها مع بنلي اإلنسلان

لحسللاب هللا (يللو )32:17ومحبتلله لنللا قائمللة علللى أن هللذا هللو طبعلله فهللو يحللب ااب  ،وااب يحبلله فللاهلل محبللة.
والرب يوصينا المحبة ،محبتنا له ومحبتنا لبعضنا البع

(آية )13فالمحبة هلى وسليلة إتحادنلا له .لكلن السلؤال

الموجلله لنللا هللو هللل نقبللل هللذه المحبللة ونبادللله حب لاً حللب وهللل نثبللت فللي هللذه المحبللة .وفللي (" )16:16لكنللي قللد
سللميتكم أحبللاء ألنللي أعلمللتكم كللل مللا سللمعته مللن أبللي" .هنللا أعلمللتكم ال تعنللي المعرفلة والفلسللفة بللل هللي توصلليل

أس لرار ااب ومحبتلله لنللا .فللاإلبن الضللال حللين عللاد لللم يتعللرف علللى أبيلله علللى مسللتوى الفكللر إنمللا علللى مسللتوى
األحضان والقبالل (يو .)35:17محبة المسيح لآلب هي محبة فائقة للطبيعة وألفكارنلا ولكلن المسليح يعطينلا أن
نتذوقها فنفرح أبوة ااب لنلا .كـذلك أحببـتكم أنـا= المسليح ظهلرل محبتله لنلا فلي بذلله نفسله عللى الصلليب .وللوال
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هذه المحبة ما كنلا قلد فهمنلا محبلة ااب لسبلن وال محبلة اإلبلن لنلا .والمسليح محبتله لنلا ض َّلمنا فلي بنوتله الرفيعلة

القدر والمجد (1يو )3-1:2وهنا نرى ما سنحصلل عليله للذلك يشلجعنا أن إثبتـوا فـي محبتـي لأن نصلدق دعوتله

ونقبلهللا ونسللتمر فيهللا ونقلليم فللي محبللة للله ولكللل أحللد (وهنللا نللرى خطللورة أن ال نحللب أعللداءنا) ونبادللله حب لاً حللب
ويكون هذا أن نحفظ وصاياه  .وكلما نكتشف محبته نحبه  .وهذا ما قاله بولس الرسول "محبة المسيح تحصرنا"
" +من يفصلني عن محبلة المسليح" .وملن يحفلظ وصلاياه يكتشلف أعماقهلا .الوصلية ال تشلرح وال تفلسلف بلل تنفلذ
بال فحص ومن ينفذها يكتشف معناها .وللنالحظ أن ااب واإلبلن هملا واحلد سلبب المحبلة ،واإلبلن محبلة ،فكيلف
يتحد اإلبن بنا لو عشنا في كراهية .واإلبن حياة ،فإن عشنا في كراهية نمول ،لذلك قيل "بهذا نعلم أننا إنتقلنا من

المول إلى الحياة ألننا نحب اإلخوة  ...كل ملن يلبغ

أخلاه فهلو قاتلل نفلس" (1يلو .)16-1::2وملن يحلب هللا

يحب اإلخوة (1يو.)31::

مما سبق رأينا أن المحبة هى تعبير عن الوحدة بين ااب واإلبن  ،وبين اإلبن وبيننا .وأيضا كلمة المعرفلة تشلير

لستحللاد ارجللع تفسللير ااي للال (فللي ( + )8 :2مللت( + )37 :11يللو )31 :6لت للرى أن كلمللة يعللرف فللي الكت للاب
المقدس تعنى الوحدة .

ونرى أن الوحدة بين ااب واإلبن تم التعبير عنها عدة طرق في الكتاب المقدس :
 .9ااب يحب اإلبن (يو .)31 :6واإلبن يحب ااب (يو. )21 : 1:

.11

ال أحد يعرف ااب اال اإلبن وال أحد يعرف اإلبن اال ااب (مت .)37 :11

.11

انا في ااب وااب فى (يو.)11 :1:
ّ
أنا وااب واحد (يو.)21 :11

.13
.12

من رآني فقد رأى ااب (يو)9 :1:

والمعرفة بهذا المعنى أى اإلتحاد لها ثالثة أنواع -:

 .1وحدة الهوتية( :مت( + )37 :11يو)16 :11

فااب يعرف اإلبن واإلبن يعرف ااب = ااب فى وأنا فى ااب (يو)28 :11
ّ
 .3وحدة جسدية :وعرف آدم إمرأته فحبلت وولدل قايين (تك )1 ::وهى وحدة مثمرة فلقد أثمرل إبناً.
 .2وحدة بين المسيح واإلنسان  ( :يو( + )2 :17مت" )37 :11ومن أراد اإلبن أن يعلن له"

.

( +في .)8 :2وهذه الوحدة أثمرل حياة لجسدنا المائت (يو +)2 :17هذه ااية وفيها نتحد المسيح المحبة

إذاً المحبة والمعرفة كالهما تعبير عن الوحدة .وراجع تفسير آية (يو )31 :6في الجزء الثالث من كتب االناجيل
( +يو. )2 :17

عمل الروح القدس لتتم هذ الوحدة فى المسيح
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حين نمتلئ من الروح القدس فهو يحكي لنا عن المسيح (يو  )1: :15وحينئذ سنعرفه وحين نعرفه سنحبه ،ألنه
يستحق المحبة  .لذلك فالمعرفة والمحبة مرتبطان ،ونالحظ أن كالهما عمل الروح القدس فينا -:
 .1يسكب محبة هللا في قلوبنا (رو)6:6

 .3يعطينا أن نعرف المسيح Know him

ومن يعرف المسيح ويحبه سيعرفه معنى اإلتحاد ه  ،فاإلتحاد يكون المحبة  .فالروح القدس هو الذى يثبتنا في

المسيح  .وأيضا الروح القدس يبكت (يو )8 :15ويعين (رو )35 :8فنتنقى لنظل ثابتين في المسيح ،وهذا معنى
قول الكتاب "توبني فأتوب ألنك أنت الرب إلهي" ( أر )18 :21وكل هذا يبدأ األسرار السبعة التي هى عمل

الروح القدس .والروح القدس يسكب محبة هللا فى قلوبنا (رو . )6 : 6ومن ثمار الروح المحبة (غل. )33 : 6
وبالمحبة نثبت فى المسيح .

ولذلك يسمى الميرون سر التثبيت .فالروح القدس يثبتنا في المسيح (3رو.)33 ،31 :1
ْ
ْ
ْ ْ22
ـت ْفـي
ـايا أَْبـي َوأَ َثعب ع
اي َت َثعب عتو َن ْفي َم َحَّبتـيَ ،ك َمـا أَنـي أََنـا َق َـد َح ْف َظ ع
ـت َو َص َ
آية (يو -:)22:23إ َن َحف َظ عت َم َو َص َاي َ
َم َحَّب ْت ْه.

هنللا نللرى كيللف نثبللت فللي محبتلله (آيللة )9حفظــتم= سللهرتم علللى تنفيللذها متشللبثين الوعللد .حفظــت وصــايا أبــي=
التجسلد والفلداء (فلي .)8-6:3وبللولس هنلا يطللب أن نللتعلم الطاعلة كملا أطلاع المسلليح نفسله ااب .وهكلذا أطللاع
بولس نفسه وإحتمل ااالم (3رو .)35-32:11بل إحتمل شوكة الجسد التي كان هللا ينقيه بها ليأتي بثمر أرثر.

إن حفظــتم وصــاياي تثبتــون فــي محبتــي هللذه خب لرة عمليللة يختبرهللا مللن يحفللظ الوصللية  ،فمللن يحفللظ الوصللية
سلليعرف حقيقللة المسلليح فيكللون كمللن بنللى بيتلله علللى الصللخر (مللت ،)37 – 3: : 7ومللن عللرف المسلليح حقيقللة
سلليحبه  ،ومللن يحبلله يثبللت فيلله (آيللة  .)9ومللن أحللب اإلبللن حفللظ وصللاياه يشللعر محبللة ااب وهللذه المحبللة ال

توص للف ( )37:15وأه للم وص للية للمس لليح ه للي المحب للة (آي للة .)13عمومل لاً م للن يحف للظ وص للايا المس لليح حت للى ول للو
التغصب (فهذا هو الجهاد) يبدأ في الحب .وباإلصرار على حفظ الوصايا يشتعل الحلب فلي داخلل القللب فيثبلت

اإلنسان في المحبة لدرجة أن يضحي ويبذل .وهذه هي المحبة الكاملة التي تطرح الخوف إلى خارج .وملن يحلب

محبللة كاملللة يكللون مسللتعداً لقبللول أي ألللم مللن أجللل الللذي مللال ألجلنللا .حفللظ الوصللية هللو سلللوك فللي النللور ،إذاً
مخالفة الوصية هو سلوك في الظلمة .والمسيح نور .وال شركة للنلور ملع الظلملة .وملن يغصلب نفسله عللى حفلظ
الوصية يثبت فلي المسليح .وملن يثبلت فلي المسليح يكتشلف محبتله .وملن يكتشلف محبتله يبلدأ يطيلع الوصلية علن

حب وليس عن تغصب .وهكذا يتنامي داخل اإلنسان حفلظ الوصلية والثبلول فلي محبلة المسليح .أملا علن العالقلة
بين المسليح وااب ،فألنهملا واحلد ومشليئتهما واحلدة .فإنله ملن المسلتحيل أن يخلالف المسليح إرادة ااب ،وبالتلالي

فهو ثابت في محبته وبولس الذي نفذ وصايا المسيح شلعر بهلذا الثبلال فلي محبتله فقلال "محبلة المسليح تحصلرنا"

(3رو )1::6إن حفظتم وصاياي= التي يسمعكم إياها الروح القدس .تثبتون في محبتي= يزداد إنسلكاب المحبلة
هلل في داخلنا من الروح القدس (رو.)6:6
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حفظــت وصــايا ابــي = ااب واالبللن واحللد المحبللة ،ومشلليئتهما وإرادتهمللا واحللدة  .ولكللن ااب يريللد واالبللن والللروح
همللا أقنللومى التنفيللذ  .فتصللبح طاعللة االبللن لللآلب هللي تنفيللذ مللا يريللده ااب  ،أي مللا يريللده االبللن أيضللا  .فللاإلبن
يطيع ألنه واحد مع ااب وإرادتهما واحدة  ،أما نحن طاعتنا نثبت فى اإلبن  ،واإلبن يحملنا إلى حضن ااب .

22
يك َم َوعي َك َم َل َفَر عح عك َم.
آية (يوَ -:)22:23كَّل َم عت عك َم ْبه َذا لْ َك َي َي َثعب َت َفَر ْحي ْف ع
كلمتكم بهذا= بهـذا= هلو سلر الكرملة اللذي شلرحه ،وثباتنلا فيله المحبلة وطاعلة وصلاياه يجعلله يفلرح ويعطينلا أن

نفرح أ ن يدخل فرحه هو فينا .حتى ال نتصور أن حفظنا للوصايا حتى تثبت فينلا محبلة هللا فيله إرهلاق وتضلحية
منا وتثقيالً علينا يشرح الرب هنا أن الثبول في المحبة هو سر الفرح الكاملل .والطريلق للفلرح الكاملل إذن هلو أن
نثبت في اإليمان وفي كالم الرب  ،أن نصدقه وننفذه  ،فنثبت في محبته أي نكتشفه هو ونحبه وهنا يكون الفرح

(1يو .)5-2:3يثبت فرحي فيكم= فرح المسيح كامل .ويكمل فرحكم= فرح التالميذ والمؤمنين يحتاج إلى تكميل.

فالمسليح يسللكب فرحلله فللي القلللب ونحللن نأخللذ ليكمللل فرحنللا .فرحلله وجللد موضللعاً فينللا .وهللذا هللو طلللب المسلليح أن
نفرح فهو يطلب أن نثبت فيه ونطيع وصاياه لنفرح .وكلما نطيع نثبت وكلما نثبت يزداد فرحنا ويكمل (والحظ أنه

سبق وأعطاهم السالم واان الفرح) وأهم فرح يفرح ه اإلنسان الخالص الذي قدمله المسليح ،هلو حيلاة جديلدة نلرى
فيها الرب من هنلا عللى األرض .وللنالحظ العالقلة المباشلرة بلين المحبلة والفلرح .فلالفرح هلو نتيجلة وجلود المحبلة.

وهللذا مللا عمللله الللروح القللدس ،فهللو يسللكب محبللة هللا فللي قلوبنللا (رو .)6:6لللذلك فللأول ثمللار الللروح المحبللة وثللاني

الثمار مباشرة هو الفرح (غل.)33:6

ْ ْ ْ 21
ْ
َحَبَب عت عك َم.
َن عت ْحُّبوا َب َع ع
آية (يو« -:)21:23هذ ه َي َو ْصَّيتي أ َ
ض عك َم َب َعضا َك َما أ َ

راينا فى آية ( )9أننا نتحد المسيح ونثبت فيه المحبة  ،وهنا نرى أننا نكون جسد واحد إذا ت ار طنا المحبة.
فالكنيسللة جسللد المسلليح تتل ار ط ببعضللها مفاصللل هلى المحبللة وهللذه يعملهللا الللروح القللدس لمللن يريللد ويقبللل عمللله.

(أف + 15 ::نللش . )1 :7مللا سللبق كللان عللن محبتنللا هلل وهللذه تنللاظر وصللايا اللللوح األول .وإبتللداء مللن هنللا نجللد
المحبللة لسنسللان وهللذه تنللاظر وصللايا اللللوح الثللاني .ووصللية المسلليح أن نحللب عضللنا كمللا أحبنللا هللو فالمحبللة هللي

التي تجعل فرحنا كامالً.

ونالحظ أن المحبة شرا ألن يتحد بنا المسيح ،وإتحاد المسيح بنا هو حياة وبالتالي فرح .والمسيح ال يسكن حيث

تكون هناك كراهية.
ومحبته هي-:

 -1رما أحبلله ااب= أي محبة إلهية وليست محبة جسدانية أو عاطفية .هي وحدة بين ااب واإلبن.
 -3أحبنا ونحن خطاة= هكذا ينبغي أن نحب من هم أضعف منا.
 -2أحبنا ونحن أعداء= هكذا ينبغي أن نحب أعدائنا.

 -:أحبنا حتى الصليب= هكذا ينبغي أن نحب حتى المول.
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 -6محبة اذلة= هكذا ينبغي أن نحب بال أنانية ،ال نطلب شيئاً في مقابل محبتنا إلخوتنلا ،محبلة هللا أنله يعطلي
سللخاء وال يعيللر ،هكللذا علينللا أن نعمللل فالمحبللة روح كللل الوصللايا فأنللا ال أسللرق وال أقتللل ..الللخ ألننللي
أحب.

هي محبة من نوع غير محبة األرضيين النفعية.

ومن يحب فقلد ُولِ َلد ملن هللا (1يلو .)7::وملن يحلب فقلد فهلم سلر ذبيحلة الصلليب ،وهلذا هلو أسلاس مليالد الخليقلة
الجديدة .والمسيح إحتمل كل ااالم ليستعلن لنا محبة ااب (يو .)15:2ومحبة ااب هذه ال تسكن في قلوب ،وال

تعمل في قلوب ليس لها صفة المحبة .فالمحبة اإللهية ال تعمل إالّ في مجال المحبة .هذه المحبة تحمي الكنيسة

من الشر والفساد .وصيتي= هي وصية المسيح في حديث الوداع األخير قبل الفراق (مت ):::6ووصية المسيح
أن نحب أعدائنا ال مثيل لها في أي مكان في الدنيا وال في أي دين ،هي وصية مستمدة من صليب المسليح فهلو

أحبنللا ومللال ألجلنللا ونحللن أعللداء (رو .)11:6والمسلليح حللين يعطللي أم ل اًر أو وصللية يعطللي معهللا اإلمكانيللة علللى

لاء عللى ملا عملله هلو وملا سليعمله فينلا وملا هلو مسلتعد أن يفعلله فلي كلل ملن يلؤمن لله
التنفيلذ فهلو يبنلي أواملره بن ً
فبدونلله ال نقللدر أن نفعللل شلليئاً (آيللة .)6فالمسلليح أرسللل لنللا الللروح القللدس ألجللل هللذا ،أن يؤسللس ويبنللى الكنيسللة
ار طا أعضاءها المحبة  .ونالحظ أن المصدر الوحيد للمحبة هو هللا ،فهذه هي طبيعتله .وهلو مسلتعد أن يعطينلا
أن نح للب أع للدائنا ،لك للن ه للل نجاه للد ألج للل ذل للك .لن ارج للع ق للول ال للرب "أحبل لوا أع للدائكم ،للاركوا العن لليكم ،أحس للنوا..

صلوا( "..مت .):::6فمن يغصلب نفسله عللى أن يلتكلم لالخير عللى علدوه ويحسلن إليله ويصللي ألجلله ،يسلكب
هللا محبة داخل قلبه لعدوه هذا.هذه المحبة يسكبها الروح القدس لمن يجاهد  .ومن يحب سيفرح  ،فهذه هلي ثملار

الروح (غل  . ) 33 ، 31 : 6محبة.......فرح .أي حينما توجد المحبة يوجد الفرح .

21
َج ْل أ ْ
َحَّب ْائ ْه.
َع َ
ظ عم ْم َن ه َذا :أ َ
َحرد َن َف َس عه أل َ
َح ٍد عح ٌّب أ َ
َن َي َض َع أ َ
س أل َ
آية (يوَ -:)21:23لَي َ
هنا نرى غاية المحبة أن يضع اإلنسان نفسه عن ااخرين .هي محبة مضحية ،وهذا ما عمله المسيح هذه الليلة

(1يو .)15:2ألجل أحبائه= لم يقل ألجل من يحبونه فهو ال يقصد القديسين .فالمسيح وضع نفسه ألجل كل
الناس ألنه هو الذي يحبهم .فهو أتى ألجل الخطاة الذين كانوا أعداءه (رو + 11:6غل )31:3فالمسيح مال
وحوله إلى إنسان يحبه حقاً .وهكذا ينبغي أن نفعل مع كل إنسان حتى
عن شاول الطرسوسي الذي كان عدواً له َّ
لو لم نكن نحبه أو لم يكن يحبنا.

َحَّب ْائي ْإ َن َفعَل عتم ما أ ْ
آية (يو23 -:)23:23أََن عتم أ ْ
يك َم ْب ْه.
عوص ع
َ
َ َ َ
هنا المسيح يرفع درجة المؤمن الذي يحفظ الوصايا لدرجلة إبلراهيم (يلع + 32:3إش )8::1أحبـائي= هنلا جلاءل
في اليونانية ِ
"خالني" "من ِخ ْل" وهذه قيلت عن إبراهيم .والخل كل شئ مكشوف أمامه.
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23
ْْ
ْ
ْ
ـاء أل َْنـي
يك َم َع ْبيدا ،أل َّ
عس ْم ع
َع ع
آية (يو -:)23:23الَ أ ع
ود أ َ
َن اَل َعَب َد الَ َي َعَل عم َما َي َع َم عل َسـيعد ع  ،لكنـي َق َـد َس َّـمَي عت عك َم أَحَّب َ
َعَل َم عت عك َم ْب عك ْل َما َس ْم َع عت عه ْم َن أَْبي.
أَ

السيد يكشف أس ارره ألحبائه ال لعبيده .والمسيح كشف لنا تدابير ااب التي هي أيضاً تلدابيره وال أحلد يعلرف قللب
ااب سوى اإلبن .ولذلك لم يخفي هللا عن إبراهيم ما هو فاعله (تك )17:18وما الذي أعلنه المسيح ألحبائه؟ هو

أعلللن لهللم محبللة ااب وأعلللن لهللم ااب فهللو وحللده الللذي يعللرف ااب (يللو .)18:1والللذي رأي المسلليح فقللد رأى

ااب ،هو يعلن ما يمكن أن ندركه والعبد يطيع إما علن خلوف أو طلبلاً فلي أجلرة أو فائلدة .أملا اإلبلن فيطيلع علن

حب .ما سمعته من أبي= هو قبالل وأحضان ااب لسبن الضال .هو إشتياق ااب لعودة أبنائه لحضنه .وهي
نفللس إشللتياقال اإلبللن لنللا .فقوللله مــا ســمعته هللو تعبيللر عللن تطللابق فكللر ااب واإلبللن .لكللن ااب مللا يريللده يعلنلله

اإلبن.

ولكن فى (لو )11 : 17يدعونا الرب أن نقول أننلا عبيلد طلالون  ،ولكلن كلان هلذا حتلى ال نسلقط فلى الكبريلاء .

فاهلل يسكن عند المتواضعين (إش . )16 : 67فاهلل نفسه متواضع.

22
ْ
ْ
وم َث َم عـرعك َم ،لْ َكـي
اخ َتَرعت عموْني َب َل أََنا َ
س أََن عت عم َ
آية (يوَ "-:)22:23لَي َ
اخ َتَرعت عك َمَ ،وأَ َق َم عت عك َم ل َتـ َذ َهعبوا َوَتـأ عَتوا ب َث َم ٍـرَ ،وَي عـد َ
َ
ْ
اس ْمي" .
اآلب عك َّل َما َ
طَلَب عت َم ْب َ
عي َعطَي عك عم ع

ليس أنـتم إخترتمـوني= دعلوتهم هلي دعلوة إلهيلة ألجلل محبتله لهلم .وهلذا ملا يعطليهم الحلافز إلحتملال ااالم فلي

خدمتهم أن هللا يحبهم ويثق فيهم (هذه ااية موجهلة للخلدام) .وللنالحظ أن هللا دائملاً هلو صلاحب المبلادرة فلي كلل

لاء بلدالً ملن عبيلد ويعطليهم المجلد اللذي
ما يمت لسنسان من الخيرال السماوية .فهو الذي لادر وأتلى لليجعلهم أبن ً
له ( )33:17ويعطيهم الفرح هنا .وهللا يختارني وأنا أقبل هذا اإلختيار وأختار هللا تاركا العلالم .ولكلن للنالحظ أن
قول الرب إخترتكم= هذه ال تخص الخالص بل إخترتكم للرسولية( فهو إختار يهوذا)= لتـأتوا بثمـر لهلذا إختلارهم

رسال ليرسلهم لكل العالم .إذاً ليس لهم فضل في أن يكونلوا رسلالً بلل الفضلل للمسليح فلي إختيلارهم ،فهلو صلاحب
المبللادرة .هللو الللذي يعللرف ظللروفهم وملواهبهم وضللعفاتهم .ولكللن هللذا ال يمنللع أنهللم هللم البللد أن يقبللوا الللدعوة .أمللا
النسبة لكل إنسلان فهلو يريلد أن الجميلع يخلصلون (1تلي )::3إذاً هلو يلدعو الجميلع ولكلن كلل واحلد حلر فلي أن

يقبل أو يرف

 .أما لو قيل أن هللا قد إختار إنساناً للخالص ،فهذا يعني سبق معرفة هللا لقبول هذا اإلنسان دعوة

هللا له لسيمان (رو.)39:8

لتذهبوا= هللا إختارهم كتالميذ ال كشلرف لهلم فقلط بلل ليلدعوا العلالم كل ارزتهم .ويكونلوا سلفراء لله .فالكنيسلة سلتُبنى
علللى أسللاس اإليمللان الللذي سلليكرزوا لله .فللالثمر المطلللوب هللو إيمللان كللل العللالم المسلليح فيكللون لهللم حيللاة .يــدوم
ثمركم= اإلثمار مستمر في الكنيسة وخدامها وخدمتها للعلالم كلله حتلى نهايلة اللدهر .يعطـيكم اآلب كـل مـا طلبـتم
بإسمي= المسيح هو المتكفل أن يعطيهم ااب كل ما يطلبونله ويحمليهم ملن مخلاطر الكل ارزة ويضلمن لهلم الثملر

الكثيللر .ولللنالحظ أن الثمللر الكثيللر وإسللتجا ة الصللالة نتيجتللان لثباتنللا فللي المسلليح .والحللظ أنهللم حينمللا يجاهللدون
ويكرزون المسيح يستجيب هللا لصلواتهم إذ هلم أمنلاء .فيعطليهم ملا يطلبونله فيلزداد ثملرهم .فلال ثملر بلدون صلالة
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وال ثب للال ب للدون ص للالة وب للدون محب للة (آي للة .)17والح للظ أن ه للذه ه للي إرادة هللا أن لله إخت للارهم وأرس لللهم لي للأتوا بثم للر

ليتمجد ،لكن ال نجاح لخدمتهم إالّ [ ]1الصالة [ ]3بثباتهم في المسيح.

كل ما طلبتم بإسمي= فمع أن إرادة ااب أن يتمجد بزيادة المؤمنين إالّ أنه ينبغي أن نصلي ألجل ذلك.

22
ْ
اآليات (يوْ 21 -:)22-21:23به َذا أ ْ
ـه
عوص ع
ـاعَل عموا أََّن ع
ان اَل َعاَل عم عيَبغ عض عـك َم َف َ
يك َم َح َّتى عت ْحُّبوا َب َع عض عك َم َب َعضاْ« .إ َن َك َ
َق َد أََب َغ َض ْني َقَبَل عك َم.

فلي اايلال ( )37-18نلرى المواجهلة ملع العلالم اللذي يجهلل ااب واإلبلن وعلداوة العلالم لكنيسلة المسليح والمسليح
نفسلله .وعلللى التالميللذ أن يكمل لوا الص لراع الللذي بللدأه العللالم مللع المسلليح .أبغضــني قــبلكم= أي سيبغضللكم العللالم،
سبب إيمانكم بي .والمقصود العالم ،روح الشر الذي في العالم .أما العالم اللذي خلقله هللا فقيلل عنله "هكلذا أحلب

هللا العللالم" .ولكللن الللروح القللدس سللوف ي لؤازرهم ويقللدم المعونللة فللي وقته لا (1يللو 1 + 2:1للط .)19-13::ولكللن
المسيح يؤكد ويكرر عللى ضلرورة المحبلة بيننلا لنسلتطيع أن نواجله العلالم .والعلالم يكلره المسليح ألن قداسلته ونلوره

يفضلحان شللرورهم .وهكللذا الكنيسللة التللي فيهللا الحللب يكرههلا العللالم .محبتنللا لبعضللنا الللبع

درع نواجلله لله كراهيللة

العالم لنا .فمن خالل محبتنلا يعملل هللا فينلا ويعطينلا قلوة ومعونلة وتعزيلة .وللو كرهنلا العلالم فلنحن ال نكلره أحلد وال
نعللادي أحللد .بللل نصلللي ألجللل الجميللع ونحللب الجميللع .ومحبتنللا تجعللل المسلليح يسللكن فينللا وهللذا هللو الللدرع الللذي

يجعلنا نحتمل إضطهاد العالم .لكن لنعلم أن الشيطان الذي يسود العالم سيجعل العالم يكرهنا .ومعنى كالم السيد

هنا أنه ينبغي أن نعمل وسط عالم يبغضنا ويكرهنا ،ونحب هؤالء ونكرز لهم ونخدمهم ،وهذا ما عمله هو تماماً.
فال نقول أنه طالما أن العالم يبغضنا فهذا مبرر لنا أن نكره من يبغضنا.

21
اصـ َـته .و ْ
ْ
لكـ َـن أل ََّن عكـ َـم َل َسـ عـت َم ْمـ َـن اَل َعــاَلمَْ ،بـ َـل أََنــا
ـان اَل َع ـاَل عم عي ْحـ ُّ
آيــة (يــوَ -:)21:23لـ َـو عكَنـ عـت َم مـ َـن اَل َعــاَل ْم َل َكـ َ
ـب َخ َّ ع َ
اخ َتَرعت عك َم ْم َن اَل َعاَلمْ ،لْذلْ َك عيَب ْغ عض عك عم اَل َعاَل عم.
َ

(قارن مع 3تي .)13:2الشيطان رئيس العالم ال يحتمل أن يهرب أحد من تحت سلطانه ويتركله .وحينملا يحلدث

هللذا ويللدخل أي مللؤمن فللي الكرمللة سلواء اإليمللان أو التوبللة ٌي َهلِّيج الشلليطان العللالم ضللده .وهللذا مللا حللدث فللي بللدء
الكنيسة وما يحدث لكلل تائلب حتلى اان .ولكلن هلذا الهيجلان وهلذه البغضلة ضلد الملؤمنين هلي عالملة ثبلال فلي

المسيح ورجاء لنا أننا عللى الطريلق الصلحيح .عللى شلرا أن ال نكلون نحلن سلبباً فلي هلذه البغضلة .العـالم يحـب
خاصته= اللذين أصلبحوا عبيلداً لله يعمللون لحسلا ه ( .):::8فلال أحلد يحلارب اللذين لله وهلذا غيلر محبلة المسليح
الباذلة .فمحبلة العلالم لخاصلته هلي محبلة أنانيلة فيهلا يسلتعبد العلالم خاصلته كملا يسلتعبد الملال النلاس .والحلظ أن

المسيح يكرر كلمة العلالم فلي هلذه اايلة 6ملرال للتنبيله عللى خطلورة هلذا العلدو .فالعلالم يرفضلنا لكلن هلذا ال يهلم

فنحن لسنا من العالم بل من فوق عد أن إختارنا المسيح .أنا إخترتكم= رون أن المسليح إختلارهم ليكونلوا تالميلذه
فهذا ألنه وجدهم ليسوا من العالم  ،وألنهلم أنقيلاء وصلاروا ملن تالميلذ المسليح سلوف يكلرههم العلالم  ،فالعلالم يكلره
المسيح ،ألن رئيس هذا العالم أي الشيطان يكره المسيح ،وبالتالي يكره من هم للمسيح.
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12
ْ
ط َهعدوْني
اض ـ َ
َع َ
ظـ َـم ْمـ َـن َسـ ْـي ْد ْ ْ .إ َن َكــاعنوا َقـ ْـد َ
آيــة (يــو -:)12:23اع َذ عكـ عـروا اَل َك ـالَ َم َّالــذي عقَل عتـ ع
س َعَبـ رـد أ َ
ـه َل عكـ َـمَ :لـ َـي َ
ظو َن َكالَ َم عك َم.
ظوا َكالَ ْمي َف َسَي َح َف ع
ْن َكاعنوا َق َد َح ْف ع
َف َسَي َض َ
ط ْهعدوَن عك َمَ ،وإ َ
حفظ ـوا كالمــي= إحترم لوا كالمللي .وهللذا لللم يحللدث .وسللفر األعمللال شللاهد كيللف قللاوم اليهللود ك ل ارزة الرسللل وكللالم

المسلليح .هللذا الللنص وارد فللي (يللو .)15:12والمسلليح أسللمانا بنللين وأحبللاء فلمللاذا يعللود ويسللمينا عبيللد؟! المسلليح
يسمينا أبناء ولكن علينا أن نسمى أنفسنا عبيد ،علينا أن ندرك في أنفسنا أننا عبيد" ..متى فعلتم كل ما أملرتم له

فقوللوا إننللا عبيللد طللالون" (لللو .)11:17ولللذلك كللان التالميللذ يفتخللرون للأنهم عبيللد ومللنهم مللن كللان قريبلاً للمسلليح
الجسد وحتى بهذا لم يفتخر بل إفتخر أنه عبد للمسيح (رو 3 + 1:1ط + 1:1يع + 1:1يله .)1فالمسليح وهلو

هللا فعل هذا وغسل أرجل تالميذه ،وَقِبل الشتائم واإلهانال فهل نطلب نحن األراليل ،هو تواضع فهلل نرتفلع .هلو
وضع نفسه في المقدمة كنموذج لنا ،فقيلل عنله إنله أخلذ صلورة عبلد ( فلي  + 7 :3اش  .) 12 : 63وملن يظلن

في نفسه أنه عبد لن ينتفخ ويتكبر بل وسيشلعر فلي نفسله أنله ال شلئ وال يسلتحق شلئ وللن يختللف ملع هللا إذا للم
يعطه شئ ،لسان حاله يقول "اللهم إرحمني أنا الخاطئ" "وخطيتي أمامي في كل حين" وكل ما تعطيه لي يلا رب

أنا ال أستحقه بل هو من رحمتك وحنانك .ومن يحب هللا محبة حقيقية يشتهي أن يكون له عبدا أي أن يسلود هللا

علللي حياتلله ويكللون هللو وكللل مللا يملللك ملك لاً للله (خللر )5-6:31وهللذا مللا قيللل عللن المسلليح نفسلله (مللز+ 5::1

عب )6:11ومعنى كالم السيد أننا سنتألم ألجلله ،وهلذا جلزء ملن معركلة النلور ملع الظلملة .آالمنلا هلي شلركة فلي
آالم المسيح ونحن لسنا أفضل منه حتى ال نتألم .بل أن آالمنا حقيقة هي موجهة ضده .فاإلضطهاد الواقع علينا
هو سببه .وإن كان هو قد تألم فهذا سيحدث لنا .إحساسنا أننا عبيد يحمينا من مخاطر الشعور الكبرياء " ،فمن

يظن انه قائم فلينظر ان ال يسقط" (1رو  )13 : 11أما من هو تحت فلن يسقط ألسفل  ،فهو أصالً تحت لذلك
قال الرب "قولوا إننا عبيد طالون" (لو .)11:17لكن هو في محبته يسمينا أبناء.
آية (يوْ 12 -:)12:23
لكَّن عهم ْإَّنما َي َف َععلو َن ْب عكم ه َذا عكَّل عه ْم َن أ َ ْ
اس ْمي ،أل ََّن عه َم الَ َي َع ْرعفو َن َّال ْذي أََر َسَل ْني.
َجل َ
َ
َ َ
سبب اإلضلطهاد ضلد الكنيسلة هلو إرتباطهلا المسليح (أع 1 + :1-:1:6لط .)1:::ألجـل إسـمي= طلوبى لملن
يضطهد ألجل إسم المسيح ،فااالم مع المسيح هي شركة مجد .هم يضطهدونكم ألن إسلمي فليكم .فالمسليح فلتح
الباب لكل إنسان ليعود إللى أحضلان ااب ويخلرج ملن سللطان الشليطان والظلملة .للذلك يكلره العلالم إسلم المسليح،

أمللا أبنللاء هللا فيللدركون أنلله سللر قللوتهم .ألنهــم ال يعرفــون الــذي أرســلني= هللم يتصللورون أنهللم يعرفللون هللا ولكللنهم
ّ
حقيقة ال يعرفوه وال يعرفون أن ااب هو اللذي أرسلل اإلبلن ليجملع فيله أبنلاء هللا .ومعرفلة هللا ااب مقصلورة عللى
مللن يقبللل اإلبللن وفللداءه فتكللون للله حيللاة .والللذي ال يعللرف اإلبللن يسللتحيل عليلله معرفللة ااب ومللن ال يعللرف ااب

حقيقة ال يعرف اإلبن فهو إبنه .وبالتالي فهو يجدف عللى ااب واإلبلن دون أن يلدري .ودون أن يلدري يسلئ إللى

نفسه (لو .)2::32هذا كله= اإلضطهاد حتى القتل والتعيير واإلحتقار.
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ملحوظــة :هنللاك مللن يتصللور أنلله يعللرف ااب ولكنلله ال يعرفلله حقيقللة إذ قللد صللور هللو لنفسلله صللورة غيللر حقيقيللة
لآلب تتفق مع ميوله ،مثل هؤالء اليهود .لكنهم لم يعرفوا ااب الحقيقي ،ولذلك لم يعرفوا إبنه الذي هو صورته.
11
س َل عه َم عع َذرر ْفي َخ ْطَّي ْت ْه َم.
َك َن َق َد ْجَئ عت َوَكَّل َم عت عه َمَ ،ل َم َت عك َن َل عه َم َخ ْطَّيةرَ ،وأ َّ
آية (يوَ -:)11:23ل َو َل َم أ ع
َما َ
اآلن َفَلَي َ
العالم ليس له عذر في إضطهاده للمسيح ولكنيسته ،فهو قد جاء وجعل معرفة ااب ظاهرة لكل إنسان .هو جعل

معرفة ااب ظاهرة أقواله وأعماله .واليهود كلان يجلب أن يلدركوا قبلل غيلرهم أن المسليح فيله تحقيلق كلل النبلوال،

ولذلك آمن الكثيرون وسيكونون سبب دينونلة لملن للم يلؤمن ،فملن للم يلؤمن أثبلت أنله قلد أسللم نفسله للشليطان وقلد

إنحاز لشهواته .لم تكن لهم خطية= لذلك برفضهم المسيح وصلبهم له بدون وجه حلق كلانوا بلال علذر بلل صللبوه
حقللد مجنللون .فهللو جللاء بنفسلله وأظهللر حبلله وأظهللر لهللم ااب .فلمللاذا ال لرف

؟ واإلنسللان مسللئول علللى قللدر مللا

يعرف ،وهم رأوه وعرفوه فصارل لهم خطية إذ رفضوه وهي = أبغضوني أنا وأبي.

11
ض أَْبي أََيضا.
آية (يو -:)11:23اََّل ْذي عيَب ْغ عض ْني عيَب ْغ ع
قارن مع (1يو )32:3هنا نرى ببسلاطة أن ااب واإلبلن هلم واحلد .فملا يصليب اإلبلن يصليب ااب ،وملن أ غل

اإلبن فقد أ غ ااب  ،فاإلبن هو صورة ااب.
13
ْ
اآلن
َح رـد َغَيـرْيَ ،ل َـم َت عك َـن َل عه َـم َخ ْطَّيـةرَ ،وأ َّ
آية (يوَ -:)13:23ل َو َل َم أ ع
َمـا َ
َك َن َق َد َعمَل عت َبَيَن عه َم أ َ
َع َماال َل َم َي َع َمَل َهـا أ َ
َفَق َد َأر ََوا َوأََب َغ عضوْني أََنا َوأَْبي.

أعمللال المسلليح المملللوءة حب لاً وقللوة إعجازيللة كانللت تنطللق للأن ااب الحللال فيلله هللو يعمللل األعمللال (يللو.)11:1:
فااب عن طريق أعمال المسيح يقترب لسنسان للذلك فلال علذر لملن ال يلؤمن وقلارن ملع (1يلو .):-1:1فأعملال
المسيح كانت كلها محبة وعفة وقداسلة ووداعلة ،وكلان فيهلا خلقلة وبسللطانه الشخصلي .وياليتنلا نضلع أملام أعيننلا
رم صنع المسيح معنا في حياتنا ،كم ستر علينا وأعاننا في حياتنا المادية ،فال نشك أبداً في محبته.

ْ
ْ
ْ ْ 13
وب عة ْفي َنام ْ
وس ْه َمْ :إَّن عه َم أََب َغ عضوْني ْبالَ َسَب ٍب.
آية (يو -:)13:23لك َن ل َك َي َتت َّم اَل َكل َم عة اَل َم َك عت َ
ع
أبغضوني بال سبب= فالمسيح لم يؤذ أحد وال أساء ألحلد( .ملز .)::59 + 19:26وكلون أن النلاموس يتنبلأ عملاّ
حللدث للمسلليح التفصلليل فهللذا فيلله إعللالن للأن خطللة الفللداء أزليللة( .الحللظ أن بلليالطس لللم يجللد فيلله علللة تسللتوجب

المول).

اآليات (يوَ «12 -:)11-12:23وم َتى َجاء اَلم َعزْي َّال ْذي سأَعرْسعل عه أََنا ْإَلَي عكم ْم َن ْ
وح اَل َح ْقَّ ،ال ْذي ْم َن
اآلب ،عر ع
َ
َ
َ ع
َ
11
ْ
ْعَن ْد ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
االبت َداء.
قَ ،ف عه َو َي َش َهعد ليَ .وَت َش َهعدو َن أََن عت َم أََيضا أل ََّن عك َم َمعي م َن َ
اآلب َيَنَبث ع
إزاء إضللطهاد العللالم للكنيسللة نجللد هللا ُيرسللل الللروح القللدس للكنيسللة كقللوة إلهيللة جبللارة تشللهد وتللدعو س ل اًر القلللوب
األمينللة التللي تقبللل هللا (1رللو )2:13وهللو يقنللع ويشللجع ويعللزي ويعطللي كلمللة لسقنللاع قللوة وسللط هللذه الضلليقال.
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أرسله أنا= أي حينما أتمم عملي الصليب ثم اإلنطالق إلى ااب ألتمجد أ ُْرِس ْل
وبدونه ال نقدر على مواجهتها.
ع
الللروح القللدس للكنيسللة .وكللون المسلليح ُيرسللل الللروح القللدس ليعطينللا اللوالدة الجديلدة ويعيللد تشللكيلنا فهللذا العمللل هللو
تكميل نهائي لعمل الخلقة األولى التي إضطلع بها الكلمة سا قاً .وكون أن المسيح ُيرسل الروح القدس فهذا يثبلت
ألوهية المسيح (يو )7:15فقد قال سا قاً "الذي سيرسله ااب إسمي" (يو )35:1:فكما يرسل ااب الروح القلدس
يرسللله اإلبللن أيض لاً .روح الحــق= الللذي يشللهد فينللا للمسلليح الحللق (عكللس الباطللل الللذي فللي العللالم) .الللروح يشللهد
للناس الحقيقة الغائبة عنهم .والعكس نجده في (1يو.)2::

مـن عنـد اآلب ينبثـق= اإلنبثلاق يعنلي أن اللروح القللدس يخلرج ملن ااب الطبيعلة .كلذلك المسليح يخلرج ملن عنللد

ااب ( )38-37:15فللااب هللو المنبللع .وتعبيللر اإلنبثللاق هللو تعبيللر خللاص للالروح القللدس .والفللرق بللين ال لوالدة
(للمسيح) واإلنبثاق (للروح القدس) هو الفرق بين خروج النلور ملن الشلمس وإنبعلاث الحل اررة منهلا .ونالحلظ أنله ال
توجللد فلوارق زمنيللة بللين ااب المصللدر واإلبللن المولللود والللروح المنبثللق .فللالح اررة والضللوء كللائنين مللع الشللمس منللذ
وجودهللا .واايللة ص لريحة أن الللروح القللدس ينبثللق مللن ااب وللليس مللن ااب واإلبللن .ولكللن نقللول أن اإلبللن يرسللل

الروح لنا عد أن أتم فداءه .هو يرسله من عند ااب إسمه.

يشهد لي= من خالل التالميذ وك ارزتهم وفلي قللوب ملن يسلمعهم وبتوجيله الملؤمنين للقيلام أعملال هلي حلد ذاتهلا
تصير شهادة للمسيح .فالروح القدس هو روح مناداة وإعالن ينطق الكلمة في األفواه وفلي القللوب ،أفلواه الكلارزين

وقلوب المستمعين .والروح القدس أوحي للتالميذ ليكتبوا الكتاب المقدس ليكون شاهداً للمسليح .يشهد لي= فلااب
يشللهد للمسلليح والمسلليح يشللهد لللآلب والللروح يشللهد للمس ليح .وتشــهدون= أي أن الللروح القللدس يعطينللا قللوة لنشللهد
للمسلليح الللذي شللهد للله الللروح داخلنللا .ويعطينللا قللوة أن نحيللا حسللب الحللق( .والحللظ التغييللر الللذي حللدث لبطللرس

والتالميللذ يللوم الخمسللين) .وتشــهدون أنــتم أيضــا= رثمللر لحلللول الللروح القللدس فلليهم يشللهدوا لعمللل المسلليح فلليهم.
ويشهدوا أنهم مسيحيين حتى سفك الدم .والشهادة تكلون سليرتنا فيظهلر المسليح اللذي يحيلا فينلا .ألنكـم معـي مـن

األبتداء= فالتالميذ عاشوا مع المسيح منذ بداية عمله وخدمتله وتعليمله وكلانوا شلهوداً عللى كلل كلملة وكلل عملل.
والمسيح هنا يتكلم عن رحلة الك ارزة منذ يومها األول .والقديس متى والقديس لوقا تتبعا األمور منذ بدايتها .والروح

القدس علمهم ما يكتبونه عن كلل القصلة منلذ والدة المسليح بلل والبشلارة له .وملرقس شلهد لالروح القلدس علن كلل

أما يوحنا فكشف له الروح القدس سر البلدء األزللي ،بلل وكشلف
القصة من بدء عمل الروح القدس في المعمدانّ .
ليوحنلا عللن تفاصلليل سلرية جللداً ( ارجللع أع1( + )33-31:1 ،23:6يلو .)1:1ولللنالحظ أن الخللادم الللذي لللم يعللش
مللع المسلليح ويختبلره ويلراه ال يسللتطيع أن يشللهد للله وعنلله .والللروح القللدس يعمللل فللي الخللادم المللتكلم ليشللهد للمسلليح

ويعمل في السامع ليقبل الكالم.

ملحوظــة :هنللاك مللن َغَّيل َلر فللي قللانون اإليمللان وقللال عللن الللروح القللدس أنلله منبثللق مللن ااب واإلبللن بللزعم الوحللدة
والتسللاوي بللين ااب واإلبللن .ولكللن الوحللدة ال تمنللع األقنوميللة والتميللز فللي الفعللل .فللاإلبن مولللود مللن ااب والللروح
القدس منبثق من ااب .ولو كانت الوحدة تلغي األقنومية لكنا نقول أن اإلبن مولود من ااب ومن الروح القدس.

ولكن علينا أن ال نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي!! فاهلل أعلن في هذه ااية أن الروح القدس ينبثق من ااب فهلل
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نترك لعقولنا المحدودة فحص طبيعة هللا بل وتغيير اايال!! ربما فهلم ملن قلال هلذا (أن اللروح القلدس منبثلق ملن

اإلبن) ألنه إلتبس عليه األمر ،إذ سمع أن اإلبن ُيرسل الروح القدس ففهم أن الروح القدس منبثق من اإلبن .لكن
هناك فرق كبير بين اإلنبثاق واإلرسال .فاإلنبثاق هذا من طبيعة هللا .وااب عد فداء المسيح أرسل الروح القلدس
للكنيسللة يسللكن فيهللا ليقدسللها .وحللين يقللول الكتللاب ااب ُيرسللل الللروح فهللذا إعللالن أن هللذه هللي إرادة ااب .وحللين
يقللول اإلبللن أنلله سيرسللل الللروح فهللذا يعنللي أن الللروح سلليحل علللى الكنيسللة بنللاء علللى فللداء المسلليح عللد أن يللتمم

المسيح فداءه ويجلس عن يمين ااب.

المعزي= ارارليتوس

با ار= جوار أي مالزم لشخص /حاضر معه /قريب منه (ومنها )PARALLEL

كليتوس= المدعو

طَلب ليساعد ،هو حاضر القرب من اإلنسان ليعينه ويعزيه ويسنده ويشهد للمسيح.
فهو ُي ْ
ولكن لماذا ذكر السيد المسيح هذ الحقيقة أن الروح القدس منبثق من اآلب؟
لماذا يدخلنا السيد المسيح في تفاصيل هي أسمى من عقولنا كعلو السماء عن األرض؟
بل إن تكلمنا عن طبيعة هللا ذاته فهذا أسمى من السموال ما ال يقاس.
اإلجا ة ببساطة هي أن هللا يحترم عقولنا.

لقد أرى التالميذ المسيح وعرفوه ،ثم رأوه يصلب ويقوم ثم فهموا أن هذا هو الفداء ،وأن المسيح تملم عملله الفلدائي
وجلس عن يمين ااب.

ولكن كيف يكمل الخال

؟

ااب يريد أن الجميع يخلصون (1تي)::3
المسيح بذل ذاته وتمم الفداء.

ولكن هناك مشكلة كبيرة هي أن اإلنسان الساقط صارل له طبيعة عاصية متمردة تحب الخطية ..فكيف نستفيد
من الفداء لكي نخلص؟

هذا هو عمل الروح القدس.

اإلنسان سقوطه صار له طبيعة خاطئة تشتهي الخطية ،وبسبب هذه الطبيعة سيمول ويهلك .والخالص هو أن

تتجدد طبيعتنا ونصير خليقة جديدة3( .رو )17:6بل شكل المسيح (غل. )19::
لكن هناك قانون إسمه ناموس الخطية يعمل في أعضائنا (رو )7ولذلك أرسل لنا هللا نلاموس جديلد إسلمه نلاموس
روح الحياة (رو )8وهو قوة الروح القدس تميت ناموس الخطية فينا شرا أن نحاول تنفيذ الوصايا (رو.)12:8

وهللا الذي يحترم عقول البشر ،في محبته شرح لنا شيئاً من طبيعته ال لنتفلسلف بهلا كمعلوملال ولكلن لنلدري ملاذا
سيحدث فينا فالمؤمن سيشعر بتبكيت لو عمل خطية فما مصدر هلذا التبكيلت؟ والملؤمن سيشلعر إضلمحالل قلوة

الخطية فيه وأنه قد صارل له قوة جديدة .فما مصدر كل هذا؟

وإذا قام إضطهاد وقرروا قتله سيجد قوة داخله ويقبل على المول بال خوف .فما مصدر هذه القوة؟
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والكنيسة ستمارس أسرار ،فما القوة الخفية وراء األسرار؟

والمللؤمن سيشللعر بثمللار جديللدة (محبللة /فللرح /سللالم )..فمللا مصللدرها؟ والمللؤمن سلليجد مواهللب مللا كانللت فيلله فمللا

مصدرها؟

مصدرها قوة خفيلة غيلر مرئيلة هلي قلوة أقنلوم اللروح القلدس .والمسليح سلبق وشلرح هلذا لنيقوديملوس (يلو )8:2هنلا

السيد المسيح يقول مصدر كل هذا هو اللروح القلدس اللذي سليتمم عملل الخلالص فليكم .فملا كلان مناسلباً أن نلرى
رل هذا التغييرال فينا والقوى التي تعمل فينلا وفلي كلل الكنيسلة ،دون أن نلدري مصلدرها .لقلد تعلود التالميلذ رؤيلة

المسيح وشاهدوا قوته ،والمسيح هنا يقول سيبدأ من اان عصر قوة غير مرئية.
واان نقول ااب يريد الخالص للبشر.
واإلبن تمم الفداء.

والروح القدس أعطى الكنيسة أن تستفيد من الفداء.

فااب يريد واإلبن والروح القدس ينفذان إرادة ااب .وهذا ما رآه زكريا النبي في رؤياه ()1:::

وما معنى قول الرسول ناموس روح الحياة (رو)3:8؟

هو قانون أن الروح القدس السارن فينا يتمم الخالص لمن يتجلاوب معله فيثبتله فلي المسليح ،والمسليح هلو القياملة

والحياة ،فيكون له حياة .ولكن كيف يعمل الروح القدس هذا؟
هذا موضوع اإلصحاح القادم.

وملخلص مللا أراد المسليح أن يقوللله هنللا للتالميلذ .. ..ال تخللافوا ملن إختفللائي عللنكم .فلإن كنللت أنلا إبللن هللا المولللود

من هللا ،فالروح القلدس اللذي سليكون كرفيلق دائلم لكلم وفليكم هلو أيضلاً منبثلق ملن هللا .هلذه رسلالة للتعزيلة وليسلت
للفلسفة والمناقشال .لذلك كان من غير المناسب أن نغير آية يحدثنا فيها السيد المسيح كأحبائه ،فلي حلديث كلله

محبلة ،علن طبيعللة هللا ،فنعملل عقولنلا العللاجزة ونغيلر فيملا قاللله علن طبيعلة هللا .وإذا كللان اإلنسلان علاج اًز عللن أن
يفهللم كللل أس لرار األرض ،وقطع لاً هللو عللاجز عللن فهللم أس لرار السللماء (سللفر التكللوين بللدأ قوللله فللي البللدء خلللق هللا

السموال واألرض ،ثم في قية الكتاب المقدس يكلمنا عن األرض فقط) فهل نتجاسر ونتكلم عن طبيعة هللا نفسله
ونغير فيما قاله !!

فكرة هذا األصحاح:
اإلبللن تجسللد ُليعيللد لنللا الحيللاة األبديللة والفللرح الللذى فقللدناه الخطيللة (يللو +1يللو )3وكللان هللذا عللن طريللق
الصليب والمعمودية (يو .)2وكيف تعود لنا الحياة؟ ،ذلك أن يثبت فينا ونثبت فيه وهو الحياة (يو ،)36:11وهو
المحبة (يو ،)15::فلكى نثبت فى الحياة يجب أن نثبت فى المحبة (1يو.)15::
 .1يو 9:16الثبال فى المسيح المحبة
رما أحبنى ااب = ااب ُيحب اإلبن (هذه ااية  +يو = )31:6ااب فى اإلبن.
209

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (فصول الباراقليط)

اإلبن ُيحب ااب (يو = )21:1:اإلبن فى ااب "يو"28:11
فااب واحد مع اإلبن المحبة التى هى طبيعة هللا (يو.)21:11
رللذلك أحببللتكم أنللا = علللى نفللس القيللاس نجللد أننللا نتحللد المسلليح عللن طريللق المحبللة ،وبهللذه المحبللة يتحقللق طلللب

السيد المسيح "إثبتوا فى وأنا فيكم" (يو.)::16
ّ
إثبتوا فى محبتى = طريقة الثبال فى المسيح هى أن ُنحب هللا والناس.
إذاً آية ( )9تتفق مع نشليد " 5:8إجعلنلى كخلاتم عللى قلبلك" ،والخلاتم هلو شلمع أحملر يتشلكل حسلب الخلتم حلين

ُيسل َّ
لخن للالح اررة .والمعنللى أن الللروح القللدس الللذى يسللكب محبللة هللا فللى قلوبنللا (روُ )6:6يشللعل ح ل اررة المحبللة فللى
أمللا عللدم
قلوبنللا هلل وبهللذا كأننللا نللذوب فللى هللا المحبللة ونتحللد لله .والللروح القللدس قيللل عنلله أنلله خللتم (أفّ ،)12:1
المحبة أو الكراهية تجعل ثباتنا فى هللا مستحيل ونمول (1يو 1::2و.)16
 .3يو 11:16الثبال فى المسيح حفظ الوصايا

"إن ثبتم فى وصاياى تثبتون فى محبتى" ،ويعطينا المسيح مثال لذلك أنله يحفلظ وصلايا ااب فيثبلت فيله = كملا
إنى قد حفظت وصايا أبى وأثبت فى محبته.

مرة ثانية نقول أن ااب واإلبن واحد فمشيئتهما واحدة ،ومعنى أن المسيح يحفظ وصية ااب معناها أنه واحد مع

ااب لهمللا نفللس اإلرادة والمشلليئة .وللليس مللن الممكللن أن يختلللف اإلبللن مللع ااب فهمللا واحللد المحبللة .وال معنللى

فى .يكون هلذا
التالى أن نقول أن المسيح يغصب نفسه على حفظ الوصية  .ولكنه يقول هنا لنا  ...حتى تثبتوا َّ
علللى نفللس الللنمط أى حفللظ الوصللية للأن نحللب هللا ومللن أجللل المحبللة سللنحفظ وصلليته .ونحللن نبللدأ للأن نغصللب

أنفسنا لنحفظ الوصية .ولكن كلملا إمتألنلا ملن اللروح القلدس تلزداد محبتنلا هلل ويصلير لنلا مشليئة هللا فننفلذ الوصلية
سللهولة عللن حللب  ،وكلمللا إزداد الحللب إزدادل الوحللدة والثبللال فيلله .وهللذا معنللى "مللن يحبنللى يحفللظ وصللاياى"

(يو .)32 ،31:1:وكلما نفلذنا الوصلية نختبلر المسليح ونعرفله فنثبلت فلى محبتله ( ملت . ) 37 – 3: : 7وهلذا
هو تفسير قلوب اللحم بدالً من القلوب الحجر (خروج .)19:11وأيضاً بنفس المعنى يقول إرمياء "أرتب شلريعتى
على قللوبهم" (ارميلا ،)22:21وملرة أخلرى بهلذا يتفلق ملع (نلش" )5:8إجعلنلى كخلاتم عللى سلاعدك"" .ألن المحبلة

قوية كالمول  ..لهيبها لهيب نار لظى الرب" .فالروح القدس يشعل محبة هللا فلى قلوبنلا /،فنعملل ونحفلظ الوصلية
نتيجة ثباتنا فى المسيح وهذا معنى "ألنكم بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئاً" (يو.)6:16
 .2يو 35:16إذاً طريق الثبال فى المسيح هو الروح القدس الذى ُيعطينا:
 )1المحبة هلل وللناس (رو + 6:16غل )33:6وقارن مع يو.9:16
 )3إمكانية تنفيذ الوصية :أ – هو يثبتنا فى المسيح (3رو)31:1

ويعين على كل شئ لنخلص (رو)35:8
ب -يبكت (يوُ ،)8:15
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اإلصحاح السادس عشر

1
2
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يها
اآليات (يوَ « " -:)11-2:22ق َد َكَّل َم عت عك َم ْبه َذا ل َك َي الَ َت َع عثعرواَ .سعي َخ ْر عجوَن عك َم م َن اَل َم َجامعَْ ،ب َل َت َأتي َس َ
اع رة ف َ
ظ ُّن عك ُّل من ي َقعتعل عكم أََّنه يَق ْدم ْخ َدمةْ ْ
هلل1 .وسي َفععلو َن ه َذا ْب عكم أل ََّنهم َلم يع ْرعفوا اآلب والَ عرعفوْنيْ 3 .
لك ْني َق َد
َي ع
َ عَ َ ََ
َ َ ََ
َ ََ َ
ََ َ َ ع ع ع
َ
َّ
ْ
ْ
اع عة َت َذ عكعرو َن أَْني أََنا عقَل عت عه َل عك َمَ .وَل َم أَ عق َل َل عك َم ْم َن اَل ْب َد َاي ْة أل َْني عكَن عت َم َع عك َم.
اء ْت َّ
الس َ
َكل َم عت عك َم به َذا َح َّتى إ َذا َج َ
3
اض ْإَلى َّال ْذي أَرسَل ْني ،وَليس أَحرد ْمَن عكم يسأَعل ْني :أَين َتم ْضي؟ ْ 2
لك َن أل َْني عقَل عت َل عك َم ه َذا َق َد
« َوأ َّ
اآلن َفأََنا َم ٍ
َما َ
َََ َ
َ ََ
ََ
ََ َ
ْ
ْْ 1
يكم اَلمعزْي ،و ْ
طلْق ،أل ََّن عه ْإ َن َلم أََن َ ْ
لك َن
ول َل عك عم اَل َح َّ
قْ :إَّن عه َخَيرر َل عك َم أ َ
َن أََن َ َ
َمألَ اَل عح َز عن عقعل َ
َ
طل َق الَ َيأَت ع ع ع َ
َ
وب عك َم .لكني أَ عق ع
1
2
ْ
ْ
َما َعَلى َخ ْطَّي ٍة
ات عيَب ْك عت اَل َعاَل َم َعَلى َخ ْطَّي ٍة َو َعَلى ْبر َو َعَلى َدَيعنوَنةٍ :أ َّ
اء َذ َ
إ َن َذ َهَب عت أَعرْسعل عه إَلَي عك َمَ .و َم َتى َج َ
22
22
َما عَلى ْبر َفأل َْني َذ ْ
يس
َما َعَلى َدَيعنوَن ٍة َفأل َّ
اه رب ْإَلى أَْبي َوالَ َتَر َوَن ْني أََيضاَ .وأ َّ
َفأل ََّن عه َم الَ عي َؤ ْمعنو َن ْبيَ .وأ َّ َ
َن َرْئ َ
21
ْ
ه َذا اَلعاَلمْ َق َد ْدينْ«21 .إ َّن ْلي أعم ا ْ
ْ
ْ
َما َم َتى
اآلنَ .وأ َّ
يعو َن أ َ
َن َت َح َتمعلوا َ
َ
ول َل عك َمَ ،ولك َن الَ َت َس َتط ع
َ
ور َكث َيرة أََيضا ألَ عق َ
ع
يع اَل َح ْق ،أل ََّن عه الَ َي َت َكَّل عم ْم َن َن َف ْس ْهَ ،ب َل عك ُّل َما َي َس َم عع َي َت َكَّل عم ْب ْه،
وح اَل َح ْقَ ،ف عه َو عيَرْشعد عك َم ْإَلى َج ْم ْ
اء َذ َ
ات ،عر ع
َج َ
23
وي َخ ْبرعكم ْبأعم ٍ ْ
ات عيم ْجعدْني ،أل ََّن عه َي َأ عخ عذ ْم َّما لْي َوعي َخ ْبعرعكم 23 .عك ُّل ما لْ ْ
آلب عه َو لْي .لْه َذا عقَل عت ْإَّن عه َي َأ عخ عذ
َ
َ
ور آتَيةٍَ .ذ َ َ
َع ع َ ع
21
22
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ال َق َورم ْم َن
م َّما لي َوعي َخبعرعك َمَ .ب َع َد َقليل الَ عتَبصعروَنني ،عث َّم َب َع َد َقليل أََيضا َتَر َوَنني ،ألَني َذاه رب إَلى اآلب»َ .فَق َ
َتالَ ْم ْ
ضَ «:ما عه َو ه َذا َّال ْذي َيعقوعلهع َلَناَ :ب َع َد َقلْيل الَ عتَب ْصعروَن ْني ،عث َّم َب َع َد َقلْيل أََيضا َتَر َوَن ْنيَ ،وأل َْني
يذ ْ َ ،ب َع عض عه َم لَْب َع ٍ
اآلب؟»َ 22 .فَقاعلوا«:ما هو ه َذا اَلَقلْ َّ ْ
َذ ْ
اه رب ْإَلى ْ
ول َعَن عه؟ َل َسَنا َن َعَل عم ْب َما َذا َي َت َكَّل عم!»َ 21 .ف َعلْ َم َي عسو عع أََّن عه َم
َ عَ
يل الذي َيعق ع
ع
َن يسأَعلو َ ،فَقال َلهم« :أَع َن ه َذا َت َتس ن ْ
يما َبَيَن عك َم ،أل َْني عقَل عتَ :ب َع َد َقلْيل الَ عتَب ْصعروَن ْني ،عث َّم
َكاعنوا عي ْر ع
َ
يدو َن أ َ َ َ ع
َ عَ
َ َ
اءعلو َ ف َ
ق أَ عقول َل عكمْ :إَّن عكم س َتب عكو َن وَتعنوحو َن واَلعاَلم ي َفرح .أََن عتم س َتح َزعنو َن ،و ْ
لك َّن
ق اَل َح َّ
َب َع َد َقلْيل أََيضا َتَر َوَن ْني 12اََل َح َّ
َ َ َ
َ َ ع ََع
َ ع
َ َ َ
َ
ع َ
ْ ْ
ح َزَن عكم ي َتح َّول ْإَلى َفرح12 .اََلم أَر عة و ْهي َتلْعد َتح َز عن ألَ َّن ساع َتها َق َد جاء َت ،و ْ
ود َت َذ عكعر
لك َن َم َتى َوَل َدت الطَف َل الَ َت عع ع
َ
ٍَ
َ َ َ
َ َ َ
ع َ َ َ ع
ََ َ َ
11
ان ْفي اَلعاَلمَْ .فأََن عتم َكذلْكْ ،عَن َد عكم اآلن ح َز رن .و ْ
ْ
اك َم أََيضا َف َت َفَر عح
لك ْني َسأََر ع
الشَّد َة لْ َسَب ْب اَل َفَر ْح ،أل ََّن عه َق َد عولْ َد ْإَن َس ر
َ
ع َ ع
َ
َ
َ
طَلَب عت َم
ق اَل َح َّ
َحرد َفَر َح عك َم ْمَن عك َم َ 11وْفي ذلْ َك اَلَي َومْ الَ َت َسأَعلوَن ْني َشَيئا .اََل َح َّ
ول َل عك َمْ :إ َّن عك َّل َما َ
وب عك َمَ ،والَ َيَن ْز عع أ َ
عقعل ع
ق أَ عق ع
ْ
يكمْ13 .إَلى اآلن َلم َت َطعلبوا َشيئا ْباس ْمي .اع َطعلبوا َت َأ عخ عذواْ ،لي عكو َن َفرح عكم َك ْ
اآلب ْب ْ
ْ
امالَ «13 .ق َد
َ
َ
ع
ع
َ
م َن ْ َ
َع َ
َ َ
اسمي عي َعط ع َ
َكَّلم عت عكم ْبه َذا ْبأَم َثال ،و ْ
لك َن َتأ َْتي ساع رة ْحين الَ أ َ ْ
عخ ْبعرعكم َع ْن ا ْ
ْ
آلب َعالَ ْنَيةْ 12 .في ذلْ َك
َ
َ َ
َ
َم َثالَ ،ب َل أ َ َ
َ َ
عكل عم عك َم أََيضا بأ َ
َ
11
ْ
ْ
اَليومْ َت َطعلبو َن ْب ْ
اآلب َن َف َس عه عي ْحُّب عك َم ،أل ََّن عك َم َق َد
َجلْ عك َم ،أل َّ
اآلب م َن أ َ
ََ
ع
َن َ
َل َ
ول َل عك َم ْإني أََنا أ َ
َ
َسأ ع
اسميَ .وَل َس عت أَ عق ع
12
أَحبب عتموْني ،وآمَن عتم أَْني ْمن ْعَن ْد ْ
هللا َخَر َج عتَ .خَر َج عت ْم َن ْعَن ْد ْ
اآلبَ ،وَق َد أ ََتَي عت ْإَلى اَل َعاَلمَْ ،وأََيضا أَ َتعر عت اَل َعاَل َم
َ
َ َ َ
َ ََ ع
12
11
ْ
اآلن َت َت َكَّلم عالَ ْنية وَلس َت َتعقول م َثال و ْ
ْ
ْ
آلن َن َعَل عم أََّن َك َعالْ رم
احدا .اَ َ
ال َل عه َتالَمي عذ ع  «:عه َوَذا َ
ع َ َ
ع َ َ َ َ
َوأَ َذ َه عب إَلى اآلب»َ .ق َ
12
ْ
ْ
ْ
َآلن عت َؤ ْمعنو َن؟
اج أ َ
َج َاب عه َم َي عسو عع«:أ َ
َحرد .له َذا عن َؤ ْم عن أََّن َك م َن هللا َخَر َج َت» .أ َ
َن َي َسأََل َك أ َ
ْب عك ْل َش َي ٍءَ ،وَل َس َت َت َح َت ع
11
ْ
ْ
اآلنَ ،ت َت َفَّرعقو َن ْفيها عك ُّل و ْ
اص ْت ْهَ ،وَت َتعرعكوَن ْني َو َح ْديَ .وأََنا َل َس عت َو َح ْدي
اح ٍد ْإَلى َخ َّ
اعةرَ ،وَق َد أ ََتت َ
عه َوَذا َتأَتي َس َ
َ
َ
َن اآلب م ْعيَ 11 .ق َد َكَّلم عت عكم ْبه َذا لْي عكو َن َل عكم ْفي سالَمْ .في اَلعاَل ْم سي عكو عن َل عكم ْضيق ،و ْ
لك َن ْثعقوا :أََنا َق َد َغَلَب عت
َ ََ
َ
ر َ
َ َّ َ ر
َ
َ َ
أل َّ َ َ

اَل َعاَل َم»" .
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آية (يوَ «2 -:)2:22ق َد َكَّل َم عت عك َم ْبه َذا لْ َكي الَ َت َع عثعروا.
َ

قد كلمتكم بهذا = [ ]1أنه سيكون هناك ضيقال [ ]3لكنله سيرسلل لهلم اللروح القلدس [ ]2يسللكوا محبلة فالمسليح
لم يخدع أحد ،فطريق المسيح فيه ضيق ،ولكن تعزيال الروح القدس تساند .هذا الكالم ليس موجهاً للتالميلذ فقلط
بللل لكللل الكنيسللة عبللر كللل العصللور .المسلليح فللي هللذه اايللة واايللال التاليللة يكمللل حديثلله عللن إضللطهاد العللالم

لتالميللذه ولكنيسللته والللذي سلليبدأ للأن ُيخل ِلرج اليهللود التالميللذ مللن المجمللع ،ثللم يصللل األمللر للقتللل ،بللل سلليأخذ هللذا
اإلض للطهاد ش للكل الغيل لرة الديني للة وبع للد ه للذا س لليأتي اإلض للطهاد الروم للاني ول للن ينته للي إض للطهاد الع للالم للكنيس للة،
واإلضللطهاد هللو كللل مقاومللة مللن العللالم ضللد اإليمللان .وهنللاك إضللطهادال مللن نللوع حللديث كللأن يجتمللع األش لرار

ليدينوا إنساناً طاه اًر حجة أنه منغلق ومقفول عن المجتمع وال يساير روح العصر.

ولكن السيد المسيح يخبر تالميذه ليطمئنهم أن الروح القلدس اللذي سيرسلله لهلم سيشلهد فلي داخلهلم مجلد المسليح

الللذي ينتظللرهم وسلليعطيهم مللا يقولونلله إذا وقف لوا أمللام مجللامع أو والة .بللل سلليعزيهم ويشللددهم .قــد كلمــتكم بهــذا=

رلمهم عن مفارقته لهم وثباتهم فيه وإضطهاد العالم وإرسال الروح وإلتزامهم قانون المحبة .لكي ال تعثروا= العثرة
تعنللي اإلرتللداد عللن المسلليح أو يتوقف لوا عللن الك ل ارزة إذا واجههللم إضللطهاد ورف ل

مللن العللالم وبالللذال مللن إخللوتهم

اليه للود .والمس لليح أخب للرهم اإلض للطهاد ال للذي س لليواجهونه حت للى ال يفاج للأوا لله فيتش للككوا ف للي حماي للة هللا له للم ،أو
يتص للوروا أن هللا ق للد تخل للى ع للنهم  ،خاص للة أن له للم مواعي للد إرس للال ال للروح وإس للتجا ة ااب لص لللواتهم إن حفظل لوا
الوصللايا وبالتللالي تعزيللال ومسللاندة الللروح لهللم إذا ثبتلوا .والعكللس فالسلليد أخبللرهم أيضللا أن اإلنكللار سلليؤدي لفقللدان
التعزية وفقدان السالم على األرض وخسارة حياتهم األبدية (مت.)22:11

تعثروا= العثرة هي أن يتوقف إنسان عن السير حين يصطدم حجر في طريقه .والمقصود لالعثرة هنلا الشلك فلي
مسللاندة المسلليح لهللم أو تخليلله عللنهم أو كلراهيتهم لبعضللهم الللبع

حولهم ،بل يمكن أن يشوا عضهم ببع

(يع)9-8:6

 ،فحينمللا تللزداد الضلليقال يتضللايق النلاس ممللن

1
ظ ُّن عك ُّل من ي َقعتعل عكم أََّنه يَق ْدم ْخ َدمةْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
هلل.
يها َي ع
آية (يوَ -:)1:22سعي َخ ْر عجوَن عك َم م َن اَل َم َجامعَْ ،ب َل َتأَتي َس َ
اع رة ف َ
ََ َ َ ع ع ع َ
ق للارن م للع (ي للو .):2-:3:13 + 33:9وم للن يخرجونـــه مـــن المجمـــع ُيح للرم م للن الص للالة وك للل الحق للوق الديني للة

والسياسية واإلحتفاالل  ،وهناك عقوبة مدنية فال أحد يشتري أو يبيع منه .بل أن الموضلوع سليتطور إللى القتلل=

كل من يقتلكم= تشير لكثرة المضلطهدين اللذين يريلدون قلتلهم .وقطعلاً سليكون مصلاحباً لهلذا إضلطهاد عللى كافلة
المستويال .بل يظنون أنهم يقدمونهم كذ ائح إلرضلاء هللا .يقدم خدمة هلل= فكلملة خدمـة تشلير للعبلادة الطقسلية.
وهكذا صلنعوا إسلطفانوس بلل قيلل فلي كتلاب الملدراش اليهلودي "أن ملن قتلل إنسلان شلرير مثلل المسليحيين فكأنله

َّ
قدم ذبيحة هلل وإستندوا في هذا إلى (عد )11-1:36حينما قتل فينحاس الرجل الزاني فرد سخط هللا عن الجماعة"
ولنرى ماذا صنع بولس قبل إيمانه المسيحيين (أع.)11-9:35
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1
اآلب َوالَ َعَرعفوْني.
آية (يوَ -:)1:22و َسَي َف َععلو َن ه َذا ْب عك َم أل ََّن عه َم َل َم َي َع ْرعفوا َ
ارجللع (1تللي )12:1فمللن يفعللل هللذا يجهللل حقيقللة ااب واإلبللن .ه لؤالء ال يعرفللون سللوى أنفسللهم ،وال يعرف لون هللا،

يحبللون مللا عنللدهم سلواء ذواتهللم أو عقيللدتهم التللي يللدافعون عنهللا عللن جهللل .ولللو عرفلوا هللا ألحبلوا أعللدائهم وللليس
ذواتهم فاهلل محبة .ومن يعرف ااب سيعرف إبنه ،فاإلبن هو صورة ااب ورسم جوهره (عب)2:1

ْ
ْْ 3
َّ
ْ
ْ
ـه َل عك َـمَ .وَل َـم أَ عق َـل َل عك َـم ْم َـن
اء ْت َّ
اع عة َتـ َذ عكعرو َن أَنـي أََنـا عقَل عت ع
الس َ
آية (يو -:)3:22لكني َق َد َكل َم عت عك َم به َذا َح َّتى إ َذا َج َ
اَل ْب َد َاي ْة أل َْني عكَن عت َم َع عك َم.
لكني= لم أرن أريد أن أحزنكم بهذه األخبلار اان ،ولكلن أنلا مضلطر حتـى إذا جـاءت السـاعة= وإضلطهدوكم ال
تفاجللأوا .وإذا فهمللتم أنللي عللالم مللن البدايللة سللتفهمون أننللي مسلليطر علللى األمللور فللال تخللافوا .ولــم أقــل لكــم مــن

البداية= لم يقل لهم عن هذا اإلضطهاد ألنه كان معهم يحفظهم من الذئاب ويشجعهم حين يخافون ويقويهم حين
يضللعفون ويخفللف عللنهم كللل ضلليق ويتلقللي هللو الهجمللال بللدالً مللنهم للليحفظهم منهللا .المسلليح أ ارهللم قوتلله وسلللطانه

وهللو معهللم حتللى يثق لوا فيلله حتللى وسللط اإلضللطهادال ااتيللة عللد صللعوده .والمسلليح إسللتمر فللي هللذا إلللى أن قبللل

الصللليب عللنهم .ولكللن اان هللو مللاض إلللى ااب ولللن يللروه .ولكنلله لللن يتللركهم يتللامى فسيرسللل لهللم الللروح القللدس
الذي سيعطيهم القلوة ويشلجعهم ويعلزيهم .وعلليهم [ ]1أن يتعلملوا اإلسلتجا ة لصلوته [ ]3أن يجاهلدوا .ونالحلظ أن

في (مت )38 ،31 ،17:11سبق المسيح وأخبرهم عن إضطهاد العالم فلماذا يقول المسيح لم أقل لكم من البداية؟
هنا يوجد إحتمال من إثنين-:

أ-

األهوال التي كلمهم عنها في (مت )38 ،31 ،17:11ذكرها المسيح في ذلك الوقت طريقة مخففة حتلى ال
يصدمهم في بداية الطريق ،ولكن متى حين كتب في (ص )11عن األهوال دمج كلل أقلوال المسليح علن

األهوال سلواء ملا قالله فلي بدايلة الخدملة أو نهايتهلا ،فلاإلنجيليون ليسلوا ملؤرخين وال يهتملون التلأريخ ،بلل
ب-

هم يقدمون فك اًر ،أي يريدون لفكرة معينة أن تصل للقارئ.

أو أن الجديد هو عمل الروح القدس معهم بدالً من عمل المسيح الذي سيفارقهم.

3
َّ ْ
ْ
َحرد ْمَن عك َم َي َسأَعل ْني :أََي َن َت َم ْضي؟
آية (يوَ « -:)3:22وأ َّ
اآلن َفأََنا َم ٍ
َما َ
س أَ
اض ْإَلى الذي أََر َسَلنيَ ،وَلَي َ

ليس أحد منكم يسألني= هذه لها عدة إحتماالل-:
.1

.3

المسيح يعاتبهم ألنهم إنشغلوا ما سيحدث لهم من آالم ولم يسألوه أين يمضي ،هم سألوه مفهوم خاطئ كلان

سؤالهم عن مركلزهم األرضلي حلين يمللك بينملا هلو ذاهلب ليعلد لهلم مكانلاً سلمائياً .فلنلتعلم أالّ ننشلغل لآالم أو
أمجاد هذا العالم عن المجد المعد لنا .فالمجد السمائي هو التعزية الحقيقية وسط األلم.

أو يكون المعنى ال تسألونني إلى أين أنا ذاهب فأنا ال أريد الكشف عما سيحدث وأنكم لن تفهموا اان .ولكن
الروح القدس سيعلمكم كل شئ ويشرح كل غملوض .وهلم سلبق وسلألوه (يلو )6:1: + 25:12ولكلن أسللوب
مختلف عما يقصده المسيح هنا ،بل هم كانوا يسألونه ليثنوه عن طريق الصليب.
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.2

التالميذ إذ شعروا أن المسيح سيفارقهم حزنوا شدة ،ولم يفكروا في الحال التي سيكون فيها المسيح .هم سألوا
علن المكللان اللذي سلليذهب إليله لكللن للم يسللألوا علن معنللى اللذهاب لللآلب .وللو فهملوا لفرحلوا كمللا قلال لهللم مللن

قبل.
ْ ْ2
وب عك َم.
آية (يو -:)2:22لك َن ألَني عقَل عت َل عك َم ه َذا َق َد َمألَ اَل عح َز عن عقعل َ
لقللد تعللودوا أن يفرح لوا فللي وجللودهم معلله ووجللوده وسللطهم .واان يحزنللون سللبب ف ارقلله لهللم .ولكللنهم لللم يفهم لوا أن
ذها ه لآلب يعني أفراحاً وأمجاداً مضاعفة.
ْ
ْْ 1
يكم اَلمعـزْي ،و ْ
ـه ْإ َن َلـم أََن َ ْ
َن أََن َ ْ
لك َـن
ول َل عك عم اَل َح َّ
قْ :إَّن عه َخَيرر َل عك َم أ َ
ـق ،أل ََّن ع
طل َ
طل َ
َ
ـق الَ َيـأَت ع ع ع َ
َ
آية (يو -:)1:22لكني أَ عق ع
ْإ َن َذ َهَب عت أَعرْسعل عه ْإَلَي عك َم.
هم عرفوا المسيح حسب الجسلد ولكلن لالروح القلدس سليعرفون حقيقلة المسليح وعملله .وملن يعلرف المسليح حسلب

الجسللد هللو ل لم يعرفلله ولللن يقبللله (3رللو .)15:6وجللود المسلليح علللى األرض يجعلنللا ن لراه فللي صللورة جسللد ضللعيف
وصعوده يجعلنا الروح القدس نراه في مجده وقدرته .ولو استمر المسيح معنا الجسد فهناك إحتمالين-:

 )1أن يستمر جسده غير الممجد وهنا يكون-:
أ-

الفداء لم يتم ،فالفداء يتم بدخول المسيح جسده للسماء وجلوسه عن يمين ااب.

ب -نقع في حيز المحدود ،والمسيح إمكانياته غير محدود ،ولكن طالما نرى المسيح جسد محلدد فللن
نتصور ال محدوديته .أما الروح فهو يعطينا صورة ورؤية واضحة عن المسيح اإلله غير المحدود.

 )3أن يظهر لنا جسده الممجد وهنا-:
أ-

ب-

من يحتمل صورة مجده (رؤ.)17:1

للن يكلون إختيارنللا للمسليح حل اًر ،فمللن يلرى صلورة المجللد ويرفضله .وملا يفللرح قللب هللا اإليملان وهللو
اإليقان أمور ال ترى .حتى ال أرون مضطر ألن أقبله مجب اًر.

وهللم اان ح ازنللى ألن المسلليح سلليفارقهم الجسللد ولكللن األفضللل لهللم أن يللأتي الللروح القللدس ليشللهد لهللم عللن حقيقللة

المس لليح .وال للروح الق للدس ل للن ي للأتي إن ل للم تكم للل آالم المس لليح وفدائ لله الص لللب والم للول ث للم القيام للة والص للعود،
وبالصللعود يللتم الفللداء فيرسللل الللروح القللدس ليعمللل فلليهم وبهللم .فبللدخول المسلليح بللدم نفسلله لألقللداس السللماوية يللتم

الصلح بلين هللا واإلنسلان (علب )13:9فيلأتي اللروح ليسلكن فلي اإلنسلان فلالروح ال يسلكن عنلد أعلداء .وهلذه اايلة

نجد لها شرحاً في (يو .)29:7وحينما نقارن بين (مت( ، )11:7للو )12:11نفهلم أن اللروح القلدس هلو الخيلرال
خيـر لكـم فهلو إنطالقله سيرسلل الخيلر األعظلم.
بل هو الخير األعظم الذي يعطيه ااب لنا .لذلك يقلول المسليح ر
ولنفهم أننا حتى وإن لم نفهم مشيئة هللا فما يريده هللا هو دائماً الخير لنا .والروح القدس هو الذي يسكب محبة هللا

في قلوبنا فنفرح.
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ومحبة هللا فى قلوبنا سلتحولها إللى قللوب لحميلة تطيلع الوصلايا حتلى ال تغضلب هللا اللذى تحبله (يلو. )32 : 1:

وبالروح القدس نولد من الماء والروح متحدين المسليح ويكلون لنلا حياتله (رو ،)5واللروح القلدس فلى سلر الميلرون
يثبتنا فى المسيح فتثبت فينا حياة المسيح األبدية (3رو . )33 + 31 : 1واللروح القلدس هلو اللذى يغيلر طبيعتنلا

لنصير خليقة جديدة لها صورة المسيح (3رو + 17 : 6غل. )19 : :

أقـول لكــم الحــق= الحللق هلو أن صلللب المسليح هللو لحسلاب التالميللذ والكنيسلة .ألن عللد الصللب قيامللة وصللعود.
وإنطالق المسيح فيله كملال الفلداء وعملل الفلداء وفيله وبله التبنلي لنلا .ودخلول المسليح إللى المجلد يحقلق لنلا الحلب

األبوي والروح يأخذ مماّ للمسيح ويخبرنا ،فهو سيخبرنا عن مجده الذي سيصير لنا ويشهد لنا أننا أبناء ،لنلا حلق
الوراثة (يو + 31:17رو )17-15:8فحزن التالميذ كان سلبب تعلقهلم الجسلدي المسليح ولكلن إنطلالق المسليح
هللو المسللتقبل المجيللد للكنيسللة .ويكفينللا أن ن لراه اان اإليمللان وبمللا يعلنلله الللروح القللدس فللي قلوبنللا (أف+ 17:2

1رللو )13-9:3الفللداء يكمللل بتمجيللد جسللد المسلليح أي صللعوده وجلوسلله عللن يمللين ااب .والمسلليح بذها لله مجللد
الطبيعة البشرية في جسده ،فطبيعة البشر صارل في عرش هللا .ولكي ندخل نفس المكان يرسل لنا الروح القدس
ليعيننللا .وكيللف يعيننللا؟ هللذا موضللوع اايللال التاليللة ..أنلله يبكللت علللى خطيللة وبللر ودينونللة .والللروح يعطللي رؤيللة

حقيقيلة للمسلليح غيلر التللي رآهلا التالميللذ الجسلد وهللذا أفضللل .وهلو يمكللث لألبلد والسلليد ط َّلوب مللن آملن ولللم يللرى.
وهذا اإليمان يعمله الروح القدس.

1
2
َمـا َعَلـى َخ ْطَّيـ ٍة
ات عيَب ْك عت اَل َعاَل َم َعَلى َخ ْطَّي ٍة َو َعَلى ْبـر َو َعَلـى َدَيعنوَنـةٍ :أ َّ
اء َذ َ
اآليات (يوَ -:)22-2:22و َم َتى َج َ
22
22
َما عَلى ْبر َفأل َْني َذ ْ
ـيس
َما َعَلى َدَيعنوَن ٍة َفأل َّ
اه رب ْإَلى أَْبي َوالَ َتَر َوَن ْني أََيضاَ .وأ َّ
َفأل ََّن عه َم الَ عي َؤ ْمعنو َن ْبيَ .وأ َّ َ
َن َرْئ َ
ْ
ين.
ه َذا اَل َعاَلمْ َق َد د َ

فى ااية السا قة سمعنا أن المسيح سيرسل الروح القدس للكنيسة ،وبهذا يكون المسيح قد تمم كلل ملا يللزم لتجديلد
الخليقة .فبدمه تم الصلح ملع ااب وغفلرل الخطايلا ،وأعطانلا حياتله نخللص بهلا حينملا نسللك فلى بلره "النله جعلل

الذي لم يعرف خطية ،خطية الجلنلا .لنصلير نحلن بلر هللا فيله" (3رلو . )17 : 6وأرسلل اللروح القلدس ليثبتنلا فلى

المسيح فتكلون "لنلا الحيلاة هلى المسليح" (فلى )31 : 1وبهلذا يسلتطيع كلل ملن يريلد أن يحيلا فلى بلر أن يسللك فلى
البللر ،هللو بللر المسلليح السللارن في له ،وبهللذا يخلللص .أمللا مللن ي لرف

المسلليح سللالكا فللى طريللق شللهواته ،فللال توجللد

وسليلة أخلرى أمامله  )1 -:لغفلران خطايلاه )3 .ليسللك فلى البلر فليخلص .وبهلذا سليدان ملع الشليطان اللذى سللار
وراءه تاركا المسيح .فمن يترك المسيح المخلص لن يجد سوى المسيح الديان.
ع

الترجمال اإلنجليزية ترجمت كلمة يبكت كااتي [ ]1يوبخ

)/ CONVICT / CONVINCE

[ ]3يدين

[ ]2يقنع REPROVE ( .

يبكــت= هللذه الكلمللة ترجمتهللا تعنللي التوضلليح للشللخص شللأن خطيئتلله ودعوتلله للتوبللة وقللد يكللون هللذا التللوبيخ سل اًر
(رمللا جللاءل الكلمللة فللي مللت )16:18لمللن ال يقللاوم عنللاد وقللد يكللون هللذا التللوبيخ علن لاً (رمللا جللاءل الكلمللة فللي
تللي )9:1والللروح القللدس يسللتخدم الكتللاب المقللدس والللوعظ والتعللليم واإلرشللاد واإلعتلراف والعمللل اللداخلي ،كللل هللذا
س اًر .فإذا لم ِ
يأل كل هذا بنتيجة يلجأ الروح القلدس لملن نسلمع منله أخطاءنلا عالنيلة لعلنلا ننلدم ونتلوب .إذاً عملل
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الل للروح القل للدس أن يوضل للح الخطي ل لة لسنسل للان بهل للدف إقناعل لله ببشل للاعة نهايل للة طريقهل للا "اقنعتنل للي يل للا رب فإقتنعل للت"

(أر .)7:31وبللأن يتركه للا .وال للروح يقنللع للأن طري للق هللا كل لله فللرح ال يق للارن بل للذة الخطي للة .فهللي ن للوع م للن التلم للذة
التعليمية للتهذيب وهذا المعنى نجده في (3تي .)15:2فكلمة يبكت تشير أيضاً لمن يغللب الحجلة حتلى يسلكت.
وهللذا التبكيللت يللؤدي لحيللاة لمللن ال يقللاوم ويللؤدي إلللى دينونللة لمللن يقللاوم "فهللو رائحللة حيللاة لحيللاة ورائحللة (دينونللة)

ومول لمول (3رو . )15:3ومن يرفض المسيح الفادى المخلص سيجد المسيح الديان.

أما اللروح القلدس فيلوبخ
والروح القدس أعظم من الضمير .فالضمير يوبخ اإلنسان لو أخطأ لكنه قد يقوده لليأسّ ،
فاتح لاً للاب الرجللاء (هللذا هللو الفللارق بللين يهللوذا وبطللرس) .فللالروح القللدس الللذي يعللزي هللو الللذي يبكللت فتبكيتلله ال
يؤدي إلى اليأس بل للتوبلة والبلر والسلالم والتعزيلة لملن يطيعله والعكلس يكلون رائحلة ملول لملول .وهلذا ملا حلدث

يلوم الخمسلين فهنللاك ملن آمللن فلرح وهنلاك مللن إسلته أزوا (أع )1:-12:3والضللمير أيضلاً قلد يتغيللر حسلب البيئللة

يسمى الوسواس.
التي يحيا اإلنسان فيها فيقبل الخطية على أنها شئ عادي ،وقد يمرض وهذا ما َّ

على خطية .. ..فألنهم ال يؤمنون بي

الللروح القللدس يبكللت اإلنسللان علللى خطايللاه ،فقصللد الللرب أن يعطللي اإلنسللان شللركة مللع المسلليح ،وكللل مللن يللؤمن

المسيح وتكون له هذه الشلركة يرفلع المسليح عنله خطايلاه (فالمسليح هلو الشلفيع الكفلارى الوحيلد ودمله يغطلى كلل

من يثبت فيه) .وهو أيضا يعطى معونلة للخلاطئ ليلتخلص ملن خطيتله (رو .)35 : 8نحلن متنلا ملع المسليح فلي

المعموديلة وكللل مللن يلؤمن يكللون للله قلوة للمللول عللن شلهواته وأهوائلله .وكللل ملن يللؤمن حتللى للو أخطللأ فللدم المسلليح

يطهره من كلل خطيلة1( .يلو .)7 : 1وال طريلق للتطهيلر ملن الخطيلة سلوى دم المسليح  .للذلك فكلل ملن ال يلؤمن
يرف

هذا القصد وبذلك يقع تحلت غضلب ااب ويحلرم نفسله ملن النعملة الوحيلدة القلادرة أن تحفظله ملن السلقوا

في الخطية ويحرم نفسه من نعمة الدم الغافر .فتبكيت الروح القدس يشعر اإلنسان جرم خطيته وقسلاوتها وكيلف
أنها رهيبة في نظر السماء ومن يستجيب ويقدم توبة إخالص ويرجع سيجد المعونلة ويجلد الغفلران .وملن يلرف

ويقللاوم الللروح سلليجلب علللى نفسلله اللعنللة والدينونللة .وطبع لاً المقصللود اإليمللان هللو اإليمللان الحللي الللذي للله ثمللار
واضحة في حيلاة اإلنسلان ،اإليملان العاملل محبلة .واللروح القلدس يبكلت العلالم عللى الخطيلة لليس حسلب مفهلوم

العالم أو حسب مفهوم اليهلود .فلاليهود ظنلوا أن الخطيلة قاصلرة عللى تعلدي النلاموس وكسلر السلبت للذلك حكملوا

على المسيح أنه خاطئ ( )3::9وأما العالم فكل له تصوره عن الخطأ والصواب .لذلك جلاءل كلملة خطيلة غيلر

معرفللة ألن العللالم لللم يكللن يعللرف تماملاً مللا هللي الخطيللة .واان يشللرحها المسلليح أنهللا عللدم اإليمللان لله فهللو وحللده

الذي يرفع الخطية (رؤ )1::7ويعطي معونة لنتخلص منها.

بللل أن كللل خطيللة هللي نللوع مللن عللدم اإليمللان المسلليح .فالسللارق ال يللؤمن للأن المسلليح قللادر أن يسللدد إحتياجاتلله
والذي يشتهي ال يؤمن أن المسيح قادر أن يشبع شهواته .والذي يخطئ عموماً ال يؤمن أن المسيح يراه وسيعاقب

(تك .)9:29ومن يؤمن الحياة األبدية كيف يتصارع على المادة .ومن يلؤمن صلالح هللا كيلف يلتهم هللا القسلوة
إن حللدثت للله تجربللة ..اللخ .أمللا مللن يللؤمن المسلليح ،فالمسلليح يملللك علللى قلبلله عوضلاً عللن الخطيللة (رو.)1::5
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ومللن ال يللؤمن المسلليح فهللو ال يللؤمن للاهلل وال يعرفلله فالمسلليح هللو إبللن هللا (يللو .)19:8إذاً خطيللة عللدم اإليمللان
المسيح هي أصالً خطية عدم إيمان اهلل أو عدم معرفة اهلل.

لو استخدمت يدي في السرقة يبكتني الروح القدس حتى أرف عن إستخدامها في السرقة (تبكيت عللى خطيلة) ثلم
يبدأ يبكتني على بر ،أي لماذا ال أستخدمها في عمل الخير.

وعلى بر .. ..فألني ذاهب إلى أبي وال ترونني أيضا

ماذا كان مفهوم البر قبل المسيح؟ حسب المفهوم اليهودي كان البر في اإللتزام الناموس .لكننا نجد شاول

الطرسوسي يحكم قتل إسطفانوس ظلماً وهو برئ الرغم أن شاول كان ضليعاً في الناموس .والعيب لم يكن فى

أما العالم فكان غارقاً في عباداته الوثنية وفجوره وزناه .فالمسيح فضح بر
الناموس بل فيمن ينفذ الناموس .و ّ
اليهود الكاذب إذ صلبوه ،وفضح فساد القانون الروماني ،إذ حكم عليه المول .وبعد المسيح فقد تغير مفهوم
البر .فالمسيح وحده هو البار والذي ظهر بره في ذها ه إلى أبيه وجلوسه عن يمينه ،وقبول ااب له وأنه لن

يعود يظهر على األرض ،فهو جالس عن يمين ااب لذلك لن نراه ،فهو في مجد السماء .ولكن المسيح لم يكن

فى ،المسيح يعطيني حياته فأعمل
محتاجاً أن يظهر بره ،بل هو يظهره ليبررني أى ألصنع البر حياته التى َّ
البر ،فأخلص حياته (رو + 11:6غل + 31:3في .)31:1ومن يفعل البر يدخل إلى المكان الذى فيه المسيح
البار .والروح أظهر أن بر المسيح الذي ظهر صعوده للسماء صار لنا .الروح يبكتني إن لم أعمل أعمال بر

في .فبدونه ال أقدر
وتتحول أعضائي إلى آالل بر (رو .)12:5وهذا البر ال أصنعه قدرتي ،بل حياة المسيح ًّ

أن أعمل شئ (يو .)6:16وهو يستخدم اعضائي أالل بر فهى صارل أعضاءه لصنع البر .فأى آلة يوجد من

يستخدمها  .وألنني ما عدل أراه إذ هو صعد إلى السماء وذهب إلى أبيه ،فما عدل أرى بره ألتمثل ه ،فالروح

القدس الذي يأخذ مما له ويخبرني (يو )1::15يرسم لي صورة للمسيح فأتمثل ه ويذكرنى أقوال المسيح

ويعلمنى وصاياه (يو .)35:1:والروح يقنعني أنني قادر أن أسلك في بر المسيح ليس قدرتي بل حياة المسيح

في ،الذي وإن لم أراه الجسد ،لكنه يعطيني حياته وبره.
َّ

ولهللذا رأينللا أن إسللطفانوس فللي سللاعة موتلله يللردد مللا قاللله المسلليح علللى الصللليب "إغفللر لهللم  +فللي يللديك أسللتودع

روحللي" .ويبكتنللي إن لللم أفعللل البللر .والللروح يبكتنللي إذا شللابهت اليهللود وعشللت متصللو اًر أننللي أتبللرر أعمللالي (بللر

ذاتللي) ويبكتنللي لللو شللابهت اليونللانيين الللوثنيين الللذين يعيشللون فللي خطايللاهم غيللر شللاعرين إحتيللاجهم للمس لليح
واإليمان ه ليبررهم أي يعملون أعمال بر ،معجبين أنفسهم وفلسفاتهم وطرقهم.

أمللا المسلليحي الحقيقللي فهللو يقللف أمللام المسلليح شللاع اًر خطيتلله كللالمرأة الخاطئللة ،اري لاً عنللد قدميلله شللاع اًر عللدم
ّ
إستحقاقه لشئ ،شار اًر المسليح فلي نفلس الوقلت أنله أنعلم عليله ببلره ،فالمسليح هلو اللذي يبلرر الخلاطئ .والحلظ أن

الروح القدس يبكت على خطيلة أوالً ،فلإذا ملا رجلع الملؤمن بتوبتله الصلادقة هلل وبدموعله حينئلذ نلتكلم علن التبكيلت
على البر( .راجع 1تي )15:2أي أعمال البر التي ال نعملها .واللروح أيضلاً يبكتنلي للو نسلبت أعملال البلر لنفسلي
وتصورل أنني أنا الذي أعملها (أف1 + 9 ، 8 : 3رو.)7 : :
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لى فتثبلت حيلاتى فليكم،
ذاهب إلى أبي= وسأرسل لكم الروح القدس (يو )7 : 15والروح القلدس هلو اللذى يثبلتكم ف َّ
وتكون لوا قللادرين أن تعمل لوا أعمللال بللر.لن تعللودوا تروننللي الجسللد لتتمثل لوا بللي = وال تروننــي أيضــا  .ولكللن الللروح
القدس سيرسم لكم صورة واضحة لى لتقتدوا بها "يأخذ مما لى ويخبركم" (يو. )1: : 15

وأيضلاً مللا كللان يمكللن أن أذهللب إلللى أبللي إن لللم أرللن للا اًر وسلليكون لكللم بللري .والللروح القللدس سيشللهد ببللري ويشللهد
المجد الذي لي في السلماء ،ويعطليكم رؤيلة واضلحة للي أفضلل ملن رؤيتلي الجسلد .فلالروح يرسلم صلورة لقلدراتي

وقوتي وغفراني للخطايا ال تراها العين الجسدية في جسدي الذي ترونه عيونكم الجسدية اان .وإذا ما أدركتم هذا

المجلد اللذى سلأرون فيلله الجسلد وأن هلذا كلان لحسللا كم ،ستشلتهون أن تكونلوا معلى فللى المكلان اللذى أعددتله لكللم

(يللو + 3 : 1:رؤ .)31 : 2وإذا أدركللتم قللدراتى وأننللى قللادر علللى أن أعطلليكم معونللة لتسلللكوا للالبر فهللذا يللدفعكم

لعمل البر.

يبكت على بر= يبكت المؤمن على عدم وجود بر في حياته أو شعوره البر الذاتي .فملن إعتملد قلام ملع المسليح

في حياة جديدة يجب أن يمارس فيها أعمال بر إيجابية ،إيملان عاملل محبلة .اللروح يرسلم لنلا صلورة لبلر المسليح

ويبكتنا إن لم نشتاق أن يكلون لنلا نفلس البلر اللذي للمسليح .هلذا التبكيلت يعطلي حاللة عطلش وإشلتياق لهلذا البلر.
ومن ال يقبل تبكيت الروح على الخطيلة وعللى البلر يسلقط تحلت الدينونلة ،ألنله إنحلاز للرئيس هلذا العلالم اللذي قلد

دين ،وكما صار المسيح رأساً لألبرار الذين يسلكون في بره صلار إبلليس الملدان أرسلاً لألشلرار اللذين يسللكون فلي

شره.

وعلى دينونة .. ..فألن رئيس هذا العالم قد دين

الروح يبكت اإلنسلان الملؤمن ألن رئليس هلذا العلالم قلد ديلن أي أن الشليطان قلد هلزم وبطلل سللطانه .وبهلذا يكلون

أما الذين تبعوا
التبكيت للناس أنهم رفضوا الخالص وأطاعوا الشيطان ومن يرف الخالص يظل عبداً للشيطانّ ،
الرب فقد رفعت عنهم خطاياهم من أجل إسمه (1يو .)13:3فهو حملل هللا اللذي يحملل خطايلا العلالم .والملؤمنين

صللاروا متبللررين مجان لاً بنعمللة الفللداء (رو .)1:8 + 3::2والمسلليح دان الخطيللة (رو )2:8فمللا عللاد لهللا سلللطان
علينللا (رو .)1::5والللروح يللدين مللن مللا ي لزال يعتللذر للأن الخطيللة أقللوى منلله .والدينونللة علللى إبللليس كانللت نتيجللة
طبيعية لظهور بر المسيح .فإبليس إشتكى عليه ظلماً .وبعد ظهور بر المسيح ديلن إبلليس وقيلده المسليح سلسللة

(رؤ ،)2-1:31ب للل أعطان للا نح للن الم للؤمنين س لللطاناً علي لله (ل للو" )19:11أعطي للتكم س لللطان أن تدوسل لوا الحي للال

والعقارب "..فتبرئة المتهم ظلماً (ظهر بر المسيح عد أن تم إتهامه ظلما) هلي إدانلة للمشلتكي (الشليطان) بهتانلاً.

والمبلغ بالغاً كاذ اً (الشيطان) يقع عليه عقاب من يقترف جريمة.

والشيطان كان مسيط اًر على نفوس الناس متحكماً فيها حارماً لها .له سلطان أن يذل البشر .ولكنله اان قلد أديلن
وسقط وفقد إنتصار المسيح عليه كل ما كان له ملن رياسلة وسليطرة وسللطان .وملع ذللك ظلل النلاس عللى شلرهم

ومكرهم وظلمهم وظالم عقولهم .مع أنهم وقد جاءهم المسيح الذي عمل على إقتالع كل ما غرسه الشيطان فيهم
لم َي ُع ْد لهم عذر وال مبرر في مفاسدهم ومعاصليهم .وطالملا بلدأل الدينونلة الشليطان ،فملن المؤكلد أن هللا سليدين
رللل مللن ظللل تا عللا للشلليطان (رؤ )31 ، 19لكللن مللا زال أمامنللا نحللن فرصللة .والعللالم للله مقاييسلله الخاصللة فللي
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الدينونة ولكنها مقاييس اطلة ،فمثالً اليهود لهم محكمتهم التي حسلب النلاموس .والروملان لهلم قلانونهم الروملاني

أساس كل دساتير العالم ،وكالهما حكم ظلماً قتل المسيح عد أن أدانوه .والمسليح قلام ناقضلاً حكلم الملول لليعلن
طالن أحكام العالم (يهود ورومان) وأنهما ليسلا حسلب الحلق بلل حسلب إبلليس ،اللذي دانله وأظهلر غشله وكذ له

أما الروح القدس الذي دخل إلى العالم فجاء ليصحح هذه المقاييس ،وصارل الدينونلة
وأنه قتال للناس منذ البدءّ .
اان حسب مفهوم الروح القدس هي في رف المؤمن للخالص والبر والمجد األبدي .وإص ارره على عدم التوبة.

الدينونة اان تقف عللى طلرف نقلي

ملع حيلاة الخلالص .وهلي تقلع ملن اان عللى ملن يلرف

الخلالص وتَ ْك ُملل

فللي اليللوم األخيللر .الللروح القللدس يللدخل إلللى العللالم الش لرير ليبكتلله ويسللتذنبه علللى مللا فعللل وعلللى دينونتلله الغاشللة

الباطلللة الكاذ للة القائمللة بتحلري

مللن رئلليس عللالم الكللذب والضللالل الللذي أدانلله المسلليح الصللليب وعلللى الصللليب

وفضح غشه (لو + 18:11يو )21:13إذ ضبطه متلبساً الحكم قتل إنسان برئ عد أن لفق له إتهامال اطلة،
فالمسيح أظهر بره قيامته وصعوده .والمسليح دان إبلليس ورفلع يلد رئليس هلذا العلالم علن أن تتلدخل علد اليلوم وال

أن يكللون للله صللول فللي الدينونللة التللي سلليتوالها إبللن هللا (رؤ )11-9:13بللل أن المسلليح سلليكون هللو الشللفيع عللن
الملؤمنين أملام هلذا الشليطان المشلتكى (رو . )2: - 22 : 8فالمسليح غللب وصلار ديانلاً لألحيلاء واألملوال .بللل
أننا نالحلظ أن المسليح بلدأ هزيملة إبلليس فلي تجربتله لله فلي البريلة حلين رفل

إغلراءال هلذا العلالم ثلم وصلل فلي

رفضلله لهللذا العللالم ألنلله قبللل المللول .والخالصللة أن اللروح القللدس يبكللت المللؤمن الللذي مللازال يل ّلدعي أن إبللليس للله
سلطان عليه لذلك فهو يخطئ ،ويبكت من الزال خائفاً من أحكام ودينونة العالم الذي رئيسه إبلليس علد أن ظهلر

أن أحكاملله اطلللة كلهللا غللش (مثللل مللن يخطللئ ويل ّلدعي لنفسلله العللذر أنلله يسللاير المجتمللع ،وأن هللذه هللي القلوانين
السللائدة) ويبكللت مللن مللا زال سللائ اًر وراء هللذا العللالم ورئيسلله قللائالً كيللف تسلليرون وراء الشلليطان الللذي غلبلله المسلليح
وحكم عليه.

يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة
يبكت على خطية ..هذا هو داء البشرية وهو الخطية .والمسيح أتى ليرفع الخطية لكل من يؤمن ه وهذا هو

المدخل للمسيحية .المسيح بدمه يكفر عن الخطايا السالفة ويعطى معونة لنتوب عنها .وبدون دمه ال غفران
وبدون معونته ال يمكن أن نغلب الخطية.

يبكت علـى بـر .. ..علد أن نلدخل المسليحية كيلف نحيلا؟ اإلجا لة نحيلا أبلرار ببلر المسليح اللذي أعطانلا حياتله. .
والحللظ قللول الرسللول "أسللتطيع كللل شللئ فللى المسلليح الللذى يقللوينى" (فللى . )12 : :فللنحن فللى المسلليح قللادرون أن

نغلب الخطية وأن نسلك فى البر.

يبكت على دينونة ..دائماً اإلنسان يحاول أن يتحجج أن إبليس هو سبب الخطية ،وأنه ال يسلك في البلر سلبب
قللوة إبللليس ،ولكللن السلليد يعلللن صلراحة أن إبللليس قللد ديللن وأن لنللا سلللطان أن ندوسلله .وأن لنللا قللوة مللن هللا تعللين.

والسل لؤال لمل للن مل للازال يق للول أن الشل لليطان قل للوي ه للو ....مل للن األقل للوى ال للروح الل للذي يعل للين ضل للعفاتنا (رو )35:8أم
الشيطان؟ قطعاً من معنا أقوى .وإن كان إليشع قد قال هذا عن مالئكة فكم وكم قلوة اللروح القلدس .حقلاً نحلن بلال
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عللذر فللالروح يعطللي نعمللة أعظللم (يللع .)5::وكللل مللن رفل

المسلليح وفدائلله ورفل

السلللوك فللى البللر تا عللا غوايللة

الشيطان ورافضا معونة المسيح سيدان مع الشيطان الذى تمت دينونتله .للذلك فلالروح القلدس يبكتنلا للو سللكنا فلى

طريق الشيطان ،طريق الخطية.

ولنالحظ أن العاملون في قضية خالص اإلنسان هم اإلنسان نفسه واللرب يسلوع والشليطان .فلاهلل يسلعى لخلالص
اإلنسللان والشلليطان يسللعى لهالرلله واإلنسللان حللر فللي أن يختللار طريللق البللر أو طريللق الشللر .والللروح القللدس أتللى

ليجللذب ويوجلله البشللر نحللو الفللداء وذلللك للأن يبكللتهم علللى خطايللاهم وعلللى رفضللهم للمسلليح البللار الحقيقللي مصللدر

برهم وعلى تبعيتهم للشيطان الذي تمت هزيمته.

والروح القدس يبكت ويعطي قوة ومعونة على طاعة هللا .والقوة التي يعطيها اللروح القلدس أقلوى ملا ال يقلاس ملن
قوة إبليس .ولذا كان رفضه أى رف

اللروح القلدس إغالقلاً لبلاب التوبلة .وللذا قلال اللرب "ملن قلال كلملة عللى إبلن

أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له" (مت )23:13ألن ملن يجلدف عللى اإلبلن فهلو قلد
اإلنسان يغفر له و ّ
أملا ملن أنكلر اللروح أي رفضله وقاومله وأحزنله
يستمع لصول الروح الذي في قلبه فيتوب عن خطيتله فتغفلر لله .و ّ
فأطفلأه ،واللروح هللو اللذي يبكلت ويقللود إللى التوبلة ،فبإطفائلله لللروح القلدس فهللو يفقلد التوبلة والغفلران للذلك يوصللينا

الرس للول (ال تحزنل لوا ال للروح /ال تطفئل لوا ال للروح) ونص لللي ف للي المزم للور الخمس للين "روح للك الق للدوس ال تنزع لله من للي"

(مز)11:61

إملا
فإما يتجاوب ملع اللروح وال يقلاوم فيكلون لله بلر المسليح و ّ
فالروح القدس يبكت اإلنسان على خطايا عدم إيمانه ّ
ينحاز إلى جانب إبليس فيدان معه .واإلنسان بال عذر فإبليس مدان.
ونالحظ أن كلمال خطية وبر ودينونة أتت بدون أداة التعريف للتعميم واإلطالق.

يبكــت العـــالم= العللالم شللقيه [ ]1اليهـــود المنغلقللين فللي عللالمهم الحرفللي وبللرهم الللذاتي ]3[ .األمـــم التللائهين وراء
شهواتهم وفلسفاتهم ووثنيتهم.

هذه اايال تضع معادلة معاملة هللا مع المسيحي:

 .1تبكيت على خطية= تبكيت الروح لسنسان الخاطئ الذي تسكن الخطية في جسده.
 .3تبكيت على بــر= المسيح يريد أن يعطي بره لسنسان.

 .2تبكيت على دينونة= إبليس يريد جذب اإلنسان إليه ويظل اإلنسلان تحلت تلأثير قلوتين )1 ..قلوة جلذب اللروح
(ليصبح له بر المسيح)

 )3وقوة جذب الشيطان.

ولكن قطعاً قوة جذب الروح ال تقارن في قوتها قوة جذب إبليس ولكن لنالحظ فاهلل ترك اإلنسان ح اًر .ونالحظ
أن الشيطان يعرض أفكار الخطية حتى لو طردناه  ،أما الروح القدس فهو يعطى المعونة لمن يطلب "إسألوا

تعطوا" .وما زال السؤال "هل تريد أن تبرأ".
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ملخص لهذ اآليات
هذه اايال تلخص عمل المسيح والروح القدس في تجديد الخليقة
تبكيت
على

خطية

ألنهم ال

يؤمنون بي

الروح القدس يدعو لسيمان المسيح ،فال أحد يستطيع أن يقول المسيح رب إالّ الروح

القللدس (1رللو )2:13واإليمللان المسلليح هللو الطريللق الوحيللد لغف لران الخطايللا واإليمللان
الحي المسيح هو الطريق الوحيد للتوبة.
المسلليح ذهللب ليعللد لنللا مكللان ،ويللأتي ليأخللذنا إليلله .عللد التوبللة يبللدأ الللروح القللدس فللي

الدعوة ألن نحيا في بر المسيح .وذلك أن:

 )1يرسم لنا صورة المسيح (آية)1:
تبكيت

على بر

ألني ذاهب إلى
أبي وال ترونني

 )3يثبتنا في المسيح (3رو)31:1

 )2فتكون لنا حياة المسيح المسيح فنعمل أعمال بر.
 ):يذكرنا كل أقوال المسيح (يو)35:1:

لذلك فمع أننا ال نرى المسيح لكن الروح يجعلنا نشتهي أن نحيا في بره ،ويعطينا القوة

على ذلك.

الللروح القللدس يسللاندنا قللوة جبللارة لكللي نسلللك فللي حيللاة البللر ،فالشلليطان أصلبح بللال قللوة
وصللار لنللا نحللن المللؤمنين سلللطان عليلله .بللل الللذي معنللا وهللو قللوة الللروح القللدس أعظللم

تبكيت
على

دينونة

ألن رئيس هذا
العالم قد دين

كثير من قوة هذا العدو المهزوم .إذاً نحن بال عذر.

فمن ال يسلك فى البر ومن يرف

اإليمان فقد رف

المسيح سالكا وراء الشيطان فلال

يوجد من يغفر له خطيته ،وتظل خطيته اقية عليه .وسيدان مع الشيطان.

القلرار ق اررنللا واإلختيللار إختيارنللا ..أن نحيللا فللي بللر المسلليح أو نحيللا مهللزومين .و ارجللع

وعود سفر الرؤيا (ص  )2-3لمن يغلب.

ْ
آية (يوْ«21 -:)21:22إ َّن لْي أعم ا ْ
ْ
ْ
اآلن.
يعو َن أ َ
َن َت َح َتمعلوا َ
ول َل عك َمَ ،ولك َن الَ َت َس َتط ع
ور َكث َيرة أََيضا ألَ عق َ
ع
وهذه تشبهها آية ( .)36فالمسيح أخبر تالميذه عن أمور كثيرة ولكنهم لم يستوعبوا كل ما قاله .وهو أخفلى علنهم

أمو اًر أخرى كثيرة عن طبيعته اإللهية وعن أمور صلبه ،أو ما سيحدث لهم من آالم وإضطهاد ،وما سليحدث علد
قيامته .ولكن اللروح القلدس اللذي سيرسلله سلوف يشلرح لهلم ملا غمل

علليهم فهمله ،وملا للم يلذكره المسليح لهلم إذ

رللانوا غيللر مللؤهلين عللد بللل سلليعطيهم إحتمللال ااالم .وقوللله اان يعنللي قبللل أن يحللل الللروح القللدس عللليهم ويشللهد

للمسيح ويشرح أس ارره (أف .)11-2:2فالروح هو الذي يعلم ويذكر ويعزي ويقوي..
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اآليــات ( -: )23-21يعرفنللا المسلليح عمللل الللروح القللدس مللع الكنيسللة فللي إصللحاحال ( )15-1:لللذلك يسللمون
هذه اإلصلحاحال إصلحاحال البلاراقليط فهلو المعلزي ( )15:1:وهلو روح الحلق اللذي يكلون فينلا ( )17:1:وهلو

يعلم ويذكر ( )35:1:وهو يشهد للمسيح في التالميذ وهلم يشلهدون بواسلطته للعلالم ( )37 ، 35 : 16فهلو روح
الشهادة للمسيح .ويضيف في هذه اايال أنه يرشد لجميع الحق ( )12:15ويخبر أمور آتية كسفر الرؤيا مثالً.
بل هو يخبر أحباؤه كثير من األمور المستقبلية وعن المجد المعلد والملكلول ااتلي .وهلو يأخلذ مملاّ للي ويخبلركم

( .)1::15وبللذلك يمجللد المسلليح .فهللو يسللتعلن ااب واإلبللن للمللؤمنين .وكللان مللن نتللائج عمللل الللروح القللدس فللي
التالميذ -:

[ ]1شروا العالم

[ ]3كتبوا اإلنجيل.

21
يع اَل َح ْق ،أل ََّن عه الَ َي َت َكَّل عم ْم َن َن َف ْس ْـه،
وح اَل َح ْقَ ،ف عه َو عيَرْشعد عك َم ْإَلى َج ْم ْ
آية (يوَ -:)21:22وأ َّ
اء َذ َ
ات ،عر ع
َما َم َتى َج َ
َّ ْ ْ
ور ْ
ْ ْ
آتَيةٍ.
عم ٍ
َب َل عك ُّل َما َي َس َم عع َي َت َكل عم بهَ ،وعي َخبعرعك َم بأ ع

متى جاء ذات= أي الروح القدس الذي سيعطيهم إنفتاح الذهن فيقبللوا ملا هلم غيلر قلادرين عللى إحتمالله .الحـق=

هللو المسلليح لللذلك هللو معل ّلرف ال ل  .فهللو يرشللدنا لكللل الحللق الللذي فللي المسلليح ويسللتعلن لنللا المسلليح (يللو)31:1:
فعمل الروح القدس هو اإلنارة واإلرشاد لجميع الحق كملا كلان عملود النلار يهلدي ويرشلد الشلعب فلي البريلة .هكلذا
الروح القدس يهدينا في طريق الحق وسط ضالل العالم .ونالحظ أن المسيح بتعاليمله وضلع بلذور الحلق ،واللروح

القدس ينميها فينا وينير كل جوانب الحق فيملا علمله المسليح .وكلملة الحلق عنلد اليونلانيين الفالسلفة تعنلي تحريلر

الفكر من الجهل ،وعنلد اليهلود تعنلي السللوك حسلب النلاموس حرفيلاً .ولكلن بهلذا المفهلوم فلإن الحلق اللذي يعلمنلا
إيللاه الللروح القللدس هللو إعللالن المسلليح لنللا وإعللالن عمللله ،وتللذكيرنا أقواللله .فللإذا آمنللا لله وإسللتجبنا للله نتحللرر مللن

الشيطان والخطية والعلالم .للذلك فلالروح القلدس هلو روح الحلق هلو يأخلذ ملن الحلق اللذي ليسلوع ويعطلي لنلا .فهلو
يعرفنللا المسلليح وعالقللة اإلبللن للااب .يأخــذ ممــا لــي ويخبــركم .ألنــه ال يــتكلم مــن نفســه= يرشللد إلللى كللل تعللاليم

المسيح ،هو ينقل كالم المسيح إلى قلوبنا .وهو ال يتكلم من نفسه= أي هو ال يقول كالماً غير ما قلته أنا فنحن
على إتفاق .أي ال تظنوا أن هناك إنفصال بيننا ،بل نحن واحد.

بل كل ما يسمع يتكلم بـه= سلبق المسليح وقلال أنله يشلهد ملا سلمعه (يلو .)35:8 + 23:2هنلاك إتفلاق تلام بلين
األقانيم .وما يريده ااب يريده اإلبن ويريده الروح القدس .لكن هناك توزيع لألدوار بين األقلانيم .فملثالً ااب يريلد
أن الجميللع يخلصللون .فللاإلبن ينفللذ الفللداء .والللروح القللدس يقللود الكنيسللة كلهللا للسللماء .فللااب يريللد واإلبللن والللروح
ينفذان .وكيف يتم التعبير علن هلذا .نسلمع اللرد فلي هلذه اايلة .فلااب حينملا يريلد شليئاً ينفلذه اللروح ،وتلم التعبيلر

عللن ذلللك للأن الللروح سللمع إرادة ااب وأخبرنللا بهللا  ،وااب والللروح لهمللا نفللس االرادة فللالروح يفحللص اعمللاق هللا (

1رللو  =) 11: 3هللذا يعنللى أن الللروح ينفللذ مللا يريللد ااب ان يخبرنللا لله  .واإلبللن ألنلله يعللرف إرادة ااب يقللال أنلله
حين يسمع يقول األقوال (يلو )35:8وحلين يلرى يعملل األعملال .وألنهلم واحلد يقلول ااب يعملل (يلو.)31-19:6

فااب فى االبن فهو يعمل فيه وبه .
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يرشدكم إلـى جميـع الحـق= رلل ملا للم يقلله المسليح وكلل ملا للم يفهملوه ملن المسليح إذ كلان يلتكلم أمثلال ،فلالروح

سيكشف الحلق طريقلة كامللة .واللروح القلدس يلقلي النلور ليكشلف علن األعملاق التلي فلي كلل آيلة ،وكلل يلوم نلرى

فيهللا معنللى جديللد نفللرح لله .فللالروح يشللرحها م لرال وم لرال .والللروح يشللهد عللن طريللق الرسللل أو الخللدام أو مباش لرة

داخللل القلللب .يأخــذ ممــا لــي ويخبــركم= يعللرض ويكشللف أمللامكم كللل مللا يخصللني .كــل مــا لــآلب هــو لــي= الحللق
الخاص بي هو نفسه خاص ااب .والمسليح جلاء ليمجلد ااب .واللروح جلاء ليمجلد المسليح .واللروح اان مسلتتر

وكل ما يعمله يظهر المسيح.

يخبـــركم= البش للارة واإلع للالن.

بـــأمور آتيـــة= ف للالروح *يرش للدنا إل للى م للاذا نفع للل ف للي المس للتقبل لنحص للل عل للى

الخلالص ،واللروح *سليخبر التالميلذ ملا حلدث للمسليح علد صلعوده* ،ويخبرنلا ملا لنلا ملن مجلد معلد فلي السلماء

(1رو* .)13-9:3وكشف ليوحنا ما رآه وسجله في سفر الرؤيا .ولليس معنلى هلذه اايلة الضلرورة إعلالن نبلوال
لنا ،كما كان يفعل مع األنبياء (أغابوس مثالً)* .وسيكشف لكم عن الضيقال التي تحل الكنيسة.

23
ات عي َم ْجعدْني ،أل ََّن عه َي َأ عخ عذ ْم َّما لْي َوعي َخ ْبعرعك َم.
آية (يوَ -:)23:22ذ َ
المجد هنا هو إستعالن حقيقة المسيح اإللهية وأنله مسلاو للآلب فلي الجلوهر ،جلوهر األلوهيلة .وأن لله كلل المجلد.

ممللا للمسلليح وينقللل صللورة للمسلليح داخللل قلوبنللا فنحبلله ونمجللده ،إذ نلراه القلللب  .ومللن
وأيضلاً فللالروح القللدس يأخللذ ّ
يعرفله يحبله فهلو يسلتحق .ويسلكب غنلي النعملة عللى قللوب وحيلاة الملؤمنين .وهلو ينقلل للي بلر المسليح وخلالص

المسيح .فااب يمجد اإلبن واإلبن يمجد ااب والروح يمجد اإلبن .كل إقنوم يمجد ااخر .وكلل إقنلوم ينكلر نفسله
ويشهد لآلخر.
آية (يو 23 -:)23:22عك ُّل ما لْ ْ
آلب عه َو لْي .لْه َذا عقَل عت ْإَّن عه َي َأ عخ عذ ْم َّما لْي َوعي َخ ْبعرعك َم.
َ
المسيح ينبه أذهاننا أن مجده هو مجد ااب .وهلذا ملا سليعمله ويعلنله اللروح القلدس لنلا  ،اللذي سيشلهد فلي قلوبنلا
أن المسلليح الللذي رأينللاه الجسللد للله كللل المجللد الللذي لللآلب شخصللياً .هللذا الكللالم موجلله للتالميللذ الللذين لللم يكون لوا
يللدركون وهللم يللرون المسلليح وسللطهم الجسللد أن للله كللل مجللد ااب .وكللل مللا يخبرنللا لله الللروح القللدس عللن مجللد
المسلليح هللو عللن ااب أيض لاً .والللروح القللدس يعرفنللا إسللتمرار عللن ااب واإلبللن وعالقللة ااب للاإلبن التللي هللي
موضوع خالصلنا .فحلب ااب لسبلن صلار ملن نصليبنا أن نشلترك فيله وطاعلة اإلبلن للآلب علينلا اان أن نتشلبه

بها ونشترك فيها حتى إن وصلت للصليب .

والروح القدس يعطي القوة على طاعة هللا ،وهو يعلمنا ويذكرنا ما قاله المسيح.

كل ما لآلب هو لي= إشارة واضحة جداً للوحدة .والحق الخاص بي هو خاص ااب.
آية (يو22 -:)22:22بعد َقلْيل الَ عتب ْصروَن ْني ،عث َّم بعد َقلْيل أَيضا َتروَن ْني ،أل َْني َذ ْ
اه رب ْإَلى ْ
اآلب».
َ ََ
َ ََ
َ
ََ
َ ع
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بعد قليل= المسيح أتى ليقضي أياماً قليلة على األرض ينهي فيها رسالته وها هي قد قاربلت عللى اإلنتهلاء .والبلد
من الفراق الجسد .والمسيح عد ساعال سيصلب ويمول ولن يراه التالميذ الجسد ثانية .ولكن المسيح هنا يعزي
تالميللذه علللى ح لزنهم سللبب الف لراق أنهللم عللد قليللل سلليرونه ثانيللة ألنلله سلليقوم .إالّ أنلله عللد قليللل يصللعد لللآلب فللال
يعودوا يرونه ،ثم عد قليل يحل عليهم الروح القدس فيرونه في قلوبهم= ألني ذاهب إلى اآلب فلن ترونني الجسد

لكن الروح القدس يعطيكم رؤيا حقيقية أقوى كثير من رؤية الجسلد .ال تبصـرونني ..تروننـي= الفعلل يبصلر فلي
تصور وليس رؤية واقلع واسلتخدمت
اليونانية يشير إلى رؤية شبه صحيحة ،رؤية فكرية ،ال رؤية حق ،هي رؤية ُّ
أمللا الفعلل يللرى فلي اليونانيللة يعبلر عللن الرؤيلة الصللحيحة،
هنلا خصللوص رؤيلة التالميللذ للمسليح الجسللد الملاديّ .
رؤية الحق كملا هلو ،بلال أي خيلال فكلري أو أي تصلور عقللي شلري .وإسلتخدمت هنلا للتعبيلر علن رؤيلة المسليح
القائم من األموال الجسد الروحاني الممجد .والمعنى أن رؤية التالميذ للمسيح قبل أن يقلوم وقبلل أن يتمجلد هلي

أمللا عللد
رؤيللة ليسللت تامللة أو صللحيحة .فهللم يرونلله كإنسللان ضللعيف .فالمسلليح لللم يكللن مسللتعلناً إسللتعالناً كللامالًّ .
القيامة وبعد أن عرفوا من هو فكانت رؤية صحيحة لذلك صرخ توما ربي وإلهي ( .)38:31فهم رأوه وقد إنتصر

علللى المللول وقللام ،رأوه للالعين الروحيللة التللي تسللتعلن الحللق ،وكللأن المسلليح يريللد أن يقللول "إنكللم ال تروننللي علللى

حقيقتي ،الرؤية الصحيحة ولكن عد قليل حينما أرمل إستعالني وأظهر في مجدي حينئذ تروننلي حقلاً سلواء علد

القيامللة أو أثنللاء صللعوده أو عللد صللعوده "رمللا رآه شللاول فللي الطريللق لدمشللق" وبللاألرثر حللين يحللل عللليهم الللروح

القدس ويعطيهم الرؤيا الروحية الحقيقية للمسيح في مجده الذي صار فيه فعالً .وهنا نرى أن الروح القدس يعطي

الرؤيللة الصللحيحة وهللذه الرؤيللة الصللحيحة التللي يعطيهللا الللروح تسللبب فللرح حقيقللي (آيللة . )33ونللرى أيض لاً فللي

(لو ):2-29:32أن اللص اليمين عد أن إعترف خطيته وشلعر حقيقلة حالله إنفتحلت عينلاه وعلرف أن المسليح

هو الرب والذي سيأتي في ملكوته .فمن يشعر خطيته وينسحق أمام هللا يفتح الروح القدس عينيله ليلرى المسليح.

أما في السماء فسنراه كما هو (1يو . )3:2فمعرفة المسيح تتدرج *عرفله التالميلذ كمعللم صلالح * ،و أروا تعاليمله
ومعج ازتلله فعرف لوا أنلله مللن عنللد هللا * ،و أروا قيامتلله فعرف لوا إنتصللاره علللى المللول * ،و أروا صللعوده فعرف لوا أنلله مللن

السماء * ،أما عد حلول الروح القدس عرفوا أنه يهوه وقد تجسد بينهم  .وهذه الرؤيا الروح فاقت كل ما قبلها .
اآليات (يوَ 21 -:)21-21:22فَقال َقوم ْمن َتالَ ْم ْ
يذ ْ َ ،ب َع عض عه َم لَْب َع ٍ
ضَ «:ما عه َو ه َذا َّال ْذي َيعقوعل عه َلَنـاَ :ب َع َـد َقلْيـل الَ
َ َر َ
22
آلب؟»َ .فَقاعلوا«:ما هو ه َذا اَلَقلْ َّ ْ
عتب ْصروَن ْني ،عث َّم بعد َقلْيل أَيضا َتروَن ْني ،وأل َْني َذ ْ
اه رب ْإَلى ا ْ
ول َعَن عه؟
َ ََ
َ
ََ
َ عَ
َ
َ ع
يل الذي َيعق ع
ع
21
َن يسـأَعلو َ ،فَقـال َلهـم« :أَع َـن هـ َذا َت َتس ن ْ
يمـا
َل َسَنا َن َعَل عم ْب َما َذا َي َت َكَّل عم!»َ .ف َعلْ َم َي عسـو عع أََّن عه َـم َكـاعنوا عي ْر ع
َ
يـدو َن أ َ َ َ ع
َ عَ
َ َ
ـاءعلو َ ف َ
َبَيَن عك َم ،أل َْني عقَل عتَ :ب َع َد َقلْيل الَ عتَب ْصعروَن ْني ،عث َّم َب َع َد َقلْيل أََيضا َتَر َوَن ْني
واضللح أن حالللة مللن اإلرتبللاك سللادل التالميللذ ولللم يفهملوا مللا قصللده الللرب مللن كلماتلله هللذه .ويوحنللا كشللاهد عيللان

ِ
يصور المشهد بدقة.
ّ
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وحـو َن َواَل َعـاَل عم َي َف َـر عح .أََن عـت َم َس َـت َح َزعنو َن،
ق اَل َح َّ
اآليات (يو12 -:)11-12:22اََل َح َّ
ـول َل عك َـمْ :إَّن عك َـم َس َـتَب عكو َن َوَتعن ع
ق أَ عق ع
ْ ْ
ْ
وْ
ـود
لك َّن عح َزَن عك َم َي َت َح َّو عل ْإَلى َفَر ٍح12 .اََل َمَ أَر عة َو ْهي َتلْعد َت َح َز عن أل َّ
ـل الَ َت عع ع
َن َس َ
َ
اء َتَ ،ولك َن َم َتى َوَل َـدت الطَف َ
اع َت َها َق َد َج َ
َ
ان ْفي اَلعاَلمَْ 11 .فأََن عتم َكذلْكْ ،عَن َد عكم اآلن ح َـز رن .و ْ
َت َذ عكر ْ
اك َم أََيضـا
لك ْنـي َسـأََر ع
الشَّد َة لْ َسَب ْب اَل َفَر ْح ،أل ََّن عه َق َد عولْ َد ْإَن َس ر
َ
ع َ ع
َ
َ
ع
َ
َحرد َفَر َح عك َم ْمَن عك َم
وب عك َمَ ،والَ َيَن ْز عع أ َ
َف َت َفَر عح عقعل ع
المسيح لم يتركهم في حيرتهم بل بدأ يشرح لهم أن العالم يحزن ويفرح طريقة مختلفة عن حزن وفرح أوالد هللا.

*فالعالم يحزن سبب الخسائر المادية ويفرح للمكاسب المادية وبكل ملذال العالم.

*والمسيحي الذى لم يدخل إلى العمق حينما تصيبه التجارب واألحزان يتصور أن المسيح تركله وقلد يلتهم هللا أنله

تخلى عنه.

*ولكللن المسلليحى الحقيقللى الللذى عللرف المسلليح عمللق ،فهللذا يفهللم أن هللا ال يتللرك أوالده ،وهللو قللد يتضللايق ولكللن

سرعان ما يشرق نور المسيح مبدداً ظلمال الحزن والكآ ة مالئاً قلبه تعزية وفرح.
*لكلن مللا يسللبب الحللزن الحقيقللي ألوالد هللا هللو الخسللائر الروحيلة حينمللا ال يحقللق مشلليئة هللا فللي حياتله أو يخطللئ

إلى هللا وهو يعرف أن الخطية تحزن قلب هللا وأن عواقبها سيئة.

*والمسيحي يفرح إذا ما شعر برضى هللا ،ولكن هذه األشياء الروحية ال تفرح أهل العالم.
*ولكن ما عالقة موضوع الحزن والفرح ما سبق عن رؤية المسيح؟!

*اإلجا ة في أن من يرى المسيح وتكون له هذه الرؤية الروحية سيفرح فرحاً حقيقياً  .بلل أن هلذه الرؤيلة الحقيقيلة
للمسيح هى الطريق للتعزية فى الضيق .

*والمسليح هنللا يخبلر تالميللذه لأنهم يبكــون وينوحــون ومثلهلا أنــتم كــذلك عنــدكم اآلن حــزن سلبب صلللبه وبسللبب

مفارقتلله له للم بينم للا العـــالم يفـــرح= ألنهللم تخلصل لوا م للن المسلليح وص لللبوه فتص للوروا أنفسللهم أقوي للاء .وه للم س لليبكون
ويحزنون سبب إضطهاد العالم لهم .

*وما قاله الرب لتالميذه هنا هو موجله لكلل مسليحي اان .نحلن عنـدنا اآلن حـزن سلبب خطايانلا أوال  ،وبسلبب

أى ضيقة أو تجربة أو خسارة أو سبب آالم العالم وإضطهاده لنا ،وكراهيته وإهاناته للمسيح اللذى نحبله ونعبلده .
بينما أن العالم حولنا يتمتعون ملذال العالم ومرارزه  ،ويتفاخرون قوتهم = العالم يفرح .

* ولكن حزنكم يتحول إلى فرح = النسبة للتالميذ فهم سيفرحون قريبلاً قياملة المسليح ،ويلوم حللول اللروح القلدس
وبدء ظهور ثملار فلداء المسليح .وبحللول اللروح القلدس رأى التالميلذ المسليح رؤيلة روحيلة حقيقيلة فلإمتألل قللوبهم

فرحاً والفرح من ثمار الروح القدس.
*وبالنسبة لنلا  ،فكلل تجربلة ماديلة فيهلا حلزن ،ولكلن حلين نلجلأ هلل نجلد أن اللروح القلدس يكشلف لنلا وسلط أحزاننلا
علن وجله المسليح المحلب فيتحلول حزننلا إللى فلرح .وأيضلاً أحلزان التوبلة المقدسلة هكلذا تتحلول إللى فلرح .فالمسلليح
بدمه يغفر وبقوته يحول الخسارة لمكاسب روحية .والروح القدس يعطى للمتألم الرؤية لوجه المسيح الممللوء حنانلا

ومحبة فيتعزى.
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* بللل كللل مللا نخس لره إن كللان مللرض /ألللم /خسللارة /تجربللة ..فبينمللا نجللد أن العللالم يحللزن سللبب هللذه الخسللائر ،

ستكون هلذه سلبب فلرح للمسليحى الحقيقلى  ،فالمسليحي يعللم أن كلل األشلياء تعملل معلاً للخيلر .وأن التجربلة التلي
سمح بها هللا هي الطريق للتنقية وبالتالي طريق السماء .فالحزن تحول إلى الفرح النسبة للمسيحي.
*والمسلليح ضللرب مثللاالً للالمرأة التللي تحللزن حينمللا تللأتي سللاعتها لتلللد سللبب الخللوف مللن آالم اللوالدة ولكلن حزنهللا
يشوبه رجاء وفرح وأمل وسريعاً ما يتحول الحزن إلى فرح .وهكذا المسليحي يخلاف ملن ااالم وملن تنفيلذ الوصلايا

الصعبة أو أن تسللب أموالله أو يتلألم فلي ملرض أو إضلطهاد أو ُيهلان إسلمه ،بلل هنلاك ملن يخلافون ويحزنلون إذا
أتى الصوم وهو ألم إختياري .ولكن عمل الروح القدس أنه يعطي عزاء هنا على األرض وفي السماء مجد أبدي.
(رو + 18:8أع + :1-:1:6عب .)26-2::11ولكن لماذا إختار المسيح التشبيه آالم المرأة التي تلد؟

.1

إن المرأة تقبل على هذه ااالم إختيارياً وبإرادتها وهي تعلم قسوة آالمها.
فترة الحزن واأللم قليلة جداً ال تزيد عن سلاعال فلي حاللة اللوالدة( .هكلذا قلال المسليح للتالميلذ ويقلول لنلا "أملا

.2

يعقبها فرح بوالدة طفل.

.3

.:

.6

قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة") .

الوالدة آالمها الصعبة يخرج منها فرح .وهكذا الصليب سيخرج منه قيامة ،وأي حزن يسمح ه هللا لنا سيخرج

منه حياة وبه َن ْك ُمل = "حولت للى العقوبلة" (القلداس الغريغلورى) فلاأللم نتيجلة الخطيلة يحولله هللا إللى خلالص
= تزكية أي تنقية .
واألبل لرار ال للذين فهمل لوا ه للذا طلبل لوا التجرب للة كم للا ق للال داود النب للى "أبلن للى ي للارب وجربن للى  ،نق للى قلب للى وكليت للى"

سبعينية(مز ، )3 : 35ويقول القديس يعقلوب "إحسلبوه كلل فلرح يلا إخلوتى حينملا تقعلون فلى تجلارب متنوعلة"
(يع. )3 : 1

وهكللذا إختللار المسلليح آالم الصللليب إرادتلله (وهللي كانللت لفتلرة سللاعال) ولكللن أعقبهللا فللرح المسلليح بلوالدة كنيسللته.
ومهما زادل فترة آالمنا في طريق القداسة الذي إخترناه  ،فهي لن تزيد عن أيام عمرنا ،وهي قليلة  ،ولكن يعقبهلا

فرح أبدي .آالمنا وتجاربنا هي كلآالم األم إن إحتملناهلا يوللد فينلا إنسلان جديلد فلاأللم يطهلر ( 1لط . )1::عموملاً

طريق المسيح يبدأ دائماً األلم وينتهي الفرح هنا على األرض ومن المؤكد في السماء.

سأراكم= رملا يقلال نظلر المللك علين العطلف عللى فلالن .للم يقلل المسليح سلترونني بلل سلأرارم .وجميلل جلداً أن
ننظر نحن للمسيح لنحصل منه عللى الفلرح .واألروع أن يتكلرم هلو علينلا بنظلرة تعطينلا الفلرح الحقيقلي .هلو اللذي

سلليفتش علينللا فللي حزننللا كمللا فللتش علللى األعمللى الللذي شللفاه حللين طللردوه للليعلن للله نفسلله فيفللرح (يللو)27-26:9
والحللظ قللول الكتللاب "فوجللده"  .وقصللد المسلليح أنلله سلليفي

مللن فرحلله وتعزياتلله بللل مللن مجللده األسللنى عللد قيامتلله

علينا .فنحن لو حاولنا أن ندرك المسيح لنراه سنفشل  .ولكنه هو في محبتله وفرحله يبحلث عنلا ليفلي

علينلا ملن

فرحلله وسللط أحزاننللا  ،هللو يتطلللع إلللى تالميللذه مللن مجللده ،ومللع رؤيتلله لهللم ُيللرى ذاتلله لهللم .هللو يللأتي ليظهللر نفسلله
ويسللكب حينئللذ فلليهم فرحتلله فهللم سلليفرحون إذ يللروه للالروح القللدس .وألن الفللرح هللو فللرح هللا فــال يســتطيع أحــد أن
ينزعه منا ال أشخاص وال أحداث وال حتى آالم وال أمراض مخيفة وال المول نفسه .وهذه ميلزة الفلرح اللذي يعطيله
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هللا المقارنللة للأفراح العللالم .فللأفراح العللالم مؤقتللة ولفتلرال سلليطة .والتسللمية الصللحيحة لمللا يعطيله العللالم هللو لللذة،
فالفرح صفته أنه دائم وهو عطية من هللا فقط .أما اللذة فهى عطية الجسد ،وهي عابرة لحظية ،أى ضيقة تذهبها

رأنها لم تكن  .أما عطية هللا فهى فرح روحي سماوي يبدأ هنا ولكنه أبدي ،هذا الفرح سيغطي كل أحزان وأوجلاع
التالميذ  ،وآالمنا التي هي مؤقتة أرضية ال تلبث أن تنتهي ويبقي الفرح األبلدي .ولنقلارن اان بلين الحلزن القليلل

الذي عبروه ،والفرح الذي هم مقيمون فيه اان.

حيلاة النصلرة فلي المسليحية ليسلت فلي إنتهلاء األللم بلل الفلرح وسلط األللم .نالحلظ أن بلولس الرسلول إسلتخدم نفلس
التشبيه ،مخاض األم الوالدة للتعبير عن مليالد إنسلان جديلد (غلل )19::فالكنيسلة كمسليحها (عريسلها) تت َّلألم لتللد

إبنل لاً هلل .ه للذه ه للي آالم الخ للدام .وه للذا التش للبيه إس للتخدمه أيض للا حزقي للا المل للك الق للديس عن للد حص للار ج لليش أش للور
ألورشليم ،فقد رأى أن أالم الحرب الرهيبة هى مقدمة لوالدة أورشليم جديدة نقية (إش. )2 : 27

اآليات (يو11 -:)13-11:22وْفي ْ
طَلَب عت َم ْم َن
ق اَل َح َّ
ذل َك اَلَي َومْ الَ َت َسأَعلوَن ْني َشَيئا .اََل َح َّ
ول َل عك َمْ :إ َّن عك َّل َما َ
َ
ق أَ عق ع
13
ْ
ْ
ْ
ْ
اسمي .اع َطعلعبوا َت َأ عخ عذوا ،لَي عكو َن َفَر عح عك َم َكامال.
اس ْمي عي َع ْط ع
يك َمْ .إَلى َ
اآلن َل َم َت َطعلعبوا َشَيئا ْب َ
اآلب ْب َ

في ذلك اليوم= يوم حلول الروح القدس ،يوم ينفلتح عهلد جديلد ملن العالقلال فلوق الطبيعلة .حينملا َي ْسلتَ ْعلِن اللروح
القدس مجد المسيح المقام لتالميذه .يوم الحصول على فلرح القياملة ورؤيلة المسليح لالروح علد حللول اللروح وهلي
خبرة روحية فيها إستنارة داخلية .يوم يفهم التالميذ معنى أن ااب في اإلبن واإلبن في ااب وأن اإلبلن فينلا .هنلا
يمتنللع السلؤال .والفعللل يسللأل مختلللف عللن الفعللل يطلللب فللي اليونانيللة .فيسللأل تعنللي يسللأل أسللئلة .أمللا يطلللب تللأتي

معنللى يقللدم طلللب .ال تســألونني شــيئا= رمللا حللدث فللي اايللال ( )19-17وكمللا كللان يحللدث دائم لاً أن التالميللذ
حينما ال يفهملون يسلألون أسلئلة علدم فهلم سلواء فلي أمثلال المسليح أو كالمله ،مثلل أرنلا ااب وكفانلا ،أو إللى أيلن
يلذهب .ولكللن عللد أن حللدثت اإلسللتنارة للالروح ال يعللودون لهلذه األسللئلة .أو كللانوا يطلبللون أشللياء ماديللة كمللا طلللب

يعقوب ويوحنا الجلوس عن يمينه وعن يساره أي يملكا معه زمنياً .وإذا ح َّلل اللروح القلدس فليهم سليكفون علن هلذه
األسللئلة فللالروح القللدس سللوف يشللرح لهللم كللل مللا يجللول خللاطرهم فللال يعللودون حاجللة إلللى الس لؤال فهللو يعلمهللم
ويللذكرهم كللل شللئ ( )35:1:وسلليفتح عيللونهم الروحيللة فيللروا مللا لللم ت لره عللين ويللدركوا أن لهللم المي لراث السللماوي

رأبناء هلل (رو )17:8فيصلبح لسلان حلالهم "ومعلك ال أريلد شليئاً فلي األرض" (ملز )36:72وللن يطلبلوا أي أشلياء

أما فعل أطلبوا الذي تكرر هنا فيشلير لشلعور اإلنسلان أنله فلي المسليح يتمتلع حلب ااب وهنلا يطللب بداللة
مادية ّ
البنوة وسيستجاب له فيكون فرحه كامال .وماذا يطلب اإلبن إالّ ما يمجد أبيه .فملن إرتشلف بنوتله للآلب السلماوي
للن يطلللب سلوى مللا يمجلده بللل أنله عللد حلللول اللروح القللدس وإرتفلاع المسللتوى الروحلي للتالميللذ سلتتفق إرادتهللم مللع
إرادة هللا وتكون طلباتهم متفقة مع أريله .وملن يلراه المسليح أي يسلكب فرحله فيله سليكون مكتفيلاً تماملاً المسليح وال
أملا فلرح العلالم فلدائماً نلاقص ومعله يشلعر اإلنسلان اإلحتيلاج .وقلد
يطلب سوى مزيد من الحب والفلرح ومجلد هللاّ .
أما فرح المسيح فال يوجد سبب يمكن أن يبطلله .والفلرح ثملرة ملن ثملار اللروح ،للذلك فلأهم ملا
ينزع في أي لحظةّ .
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نطلبلله اإلمللتالء مللن الللروح ،والللروح يكشللف لنللا أمجللاد السللماء التللي هللي لنللا (1رللو )13-9:3فنكللف عللن طلللب

األرضيال.

من اآلب بإسمي= اإلسم يدل على الشخص وقدراته وإمكانياته والمسيح كان عمله وفداءه جبلا اًر ،أعطانلا داللة أن
نطلب من ااب .المسيح بذها ه لآلب أتلم الصللح بلين ااب والبشلر فإسلتعاد المسليح لسنسلان صللته األوللى لاهلل

(رو )3-1:6لللذلك ننهللي صلللواتنا قولنللا " المسلليح يسللوع ربنللا" وااب يسللتجيب لنللا شللفاعة المسلليح أي عمللل دملله

قربنا لآلب عمله القوي فصار ااب
القوي لكن يجب أن تكون أسئلتنا متفقة مع مشيئة المسيح (1يو .)1::6هو َّ
يسللتجيب لنللا إذا صلللينا حسللب مشلليئته (1يللو + 1::6مللت .)7:7ومللاذا نطلللب حسللب مشلليئته إالّ أعظللم عطيللة

أعطاها لنا وهي الروح القدس (لو )12:11الذي بواسطته يعطي هللا عطاياه.

إلى اآلن لم تطلبوا= أي أن التالميلذ للم يلدركوا علد ملن هلو المسليح وملا هلو عملله .لكلن متلى جلاء اللروح القلدس
سيعرفهم من هو المسيح .بل سيعرفهم كيف يصلون وماذا يطلبون (العبلادة لالروح يلو )3:::والتالميلذ للم يلدركوا

عد أن المسيح فدائه أعطاهم دالة كبيرة عند ااب بهلا يطلبلون منله .حتلى اان للم يسلتعلن إسلم المسليح الكاملل

ولم ُي َّك َم ْل ااالم ولم يدخل إلى المجد .وإلى اان لم تنفتح قلوب التالميذ ليطلبوا فهم لم يفهموا عد .ثم نجد تعليم
المسيح اطلبـوا هلو طللب بداللة علد أن يلتم الفهلم ومثلل هلذه الطلبلال تقبلل .وهلو تصلريح دائلم لأن طلباتنلا سلتقبل
أمللام ااب إسللم المسلليح (عللب .)32-19:11وحينمللا يسللتجيب ااب يكللون  ..فــرحكم كــامال .الفللرح الكامللل هللو
عطيللة الللروح القللدس لللذلك فللأهم مللا نطلبلله هللو اإلمللتالء مللن الللروح القللدس .وهللو كامللل ألن الفللرح الزمنللي يطفئلله

ن
أمللا الفللرح الللذي سيسللكبه المسلليح عللليهم حينمللا يشللرق بوجهلله مللن السللماء ويطلللع
الحللز وهللذا س لريعاً مللا يحللدثّ .
عليهم" ..سأرارم أيضاً فتفرح قلوبكم" فهو فرحه الخاص الذي فيله نتلذوق بهجلة الحيلاة األبديلة مسلبقاً (ونقلارن بلين
1 + 11:16 + 12:17يو ):-2:1لنرى أن الفرح الكامل هو في الشركة مع ااب واإلبن .والفرح الحقيقي هو
أن المسلليح قللام ونحللن قمنللا معلله .ولكللن هنللاك مللن يهللتم لأن يفللرح قلللب هللا .هللل نطلللب مللن هللا أن يفللرح هللو بنللا،

الحقيقة أن فرح هللا سينعكس علينا فنفرح فرح حقيقي.

آية (يوَ «13 -:)13:22ق َد َكَّلم عت عكم ْبه َذا ْبأَم َثال ،و ْ
لك َن َتأ َْتي ساع رة ْحين الَ أ َ ْ
ْ
عخ ْب عـرعك َم َع ْـن
َم َثالَ ،ب َل أ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
عكل عم عك َم أََيضا بأ َ
َ
ْ
اآلب َعالَ ْنَية.
األمثال= ران المسيح يعلمهم عن السماويال والحقائق اإللهية أمثال ورموز كمثل الكرمة واألغصان والمرأة التي
تلد  ..الخ وهذه الرموز واألمثال تحتاج إللى إستفسلار وشلرح .والمسليح إسلتخدم هلذا األسللوب ألنله للو تكللم كلالم

أمللا حللين يحللل الللروح القللدس عللليهم يعطلليهم إسللتنارة بهللا سلليدركون كللل
مباشللر فلللن يفهملوا أو هللم سيسلليئوا الفهللمّ ،
الحقائق وما غم منها كعالقة ااب مع اإلبن= تأتي ساعة حين أخبركم= هذه الساعة هي وقلت حللول اللروح

أملا علد
القدس لذلك لم يقل تأتي ساعة وهي اان .فالفهم بدون الروح القدس صعب على مستوى الفكر البشلريّ .
حلول الروح القدس فسيصير الكالم واضحاً على مسلتوى اللوعي الروحلي ( ارجلع يلو38:12 + 6:1: + 25:12

 + 38 :8 + 7:12 + 37:8 +م ل ل ل للر + 23:9 + 31 ،18:7ل ل ل ل للو .)2::18 + :6:9فكي ل ل ل للف نفه ل ل ل للم أسل ل ل ل لرار
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أما اللروح القلدس فهلو يرشلد لجميلع الحلق ويكشلف كلل يلوم علن معلاني جديلدة وأعملاق
السماويال عقل جسدانيّ ،
جديدة لكلمة هللا التي يعلمها لنا ويذكرنا بها حينما نقف أمام هللا بروح الصالة والطلبة.

عالنية= ران كالم المسيح عالنية ولذلك نفهم أن العالنية هنا المقصلود بهلا لليس أنله أملام النلاس .لكلن العالنيلة

هللي أن يكللون الكللالم واضللحاً أمللام قلللوب التالميللذ بللدون أمثللال توضلليحية إذ صللار هنللاك إمكانيللة للفهللم فللي وجللود

اللروح القلدس داخلنللا ،اللذي يعللن لنللا حتلى أعمللاق هللا1( .رلو )11:3فالمسليح سللبق وتكللم لكلنهم لللم يفهملوا سللبب

أما حينما يحل الروح القدس ويفتح أذانهم وبصائرهم يصير الكالم عالنية أي يصل لقلوبهم .فعدم
أذانهم المغلقةّ .
مع لرفتهم المسلليح معرفللة واضللحة جعلهللم ال يعرفللون ااب بوضللوح .أمللا الللروح القللدس سلليعطي الشللعور للالبنوة
فنصرخ "يا آ ا ااب" فندخل في عالقة خاصة مع ااب واإلبن وهذه هي العالنية .ولآلن هناك من يقلول يلا ليلت

المسلليح يظهللر لنللا والحللل سللهل أن نصلللي والللروح يفللتح قلوبنللا فنللرى ونسللمع عالنيللة والخطللوة األولللى هللي اإليمللان

(يو.)3::6

ْ
ْ
آية (يوْ 12 -:)12:22في ذلْك اَليومْ َت َطعلبو َن ْب ْ
َجلْ عك َم،
اآلب م َن أ َ
َ ََ
ع
َل َ
ول َل عك َم ْإني أََنا أ َ
َ
َسأ ع
اسميَ .وَل َس عت أَ عق ع
في ذلك اليوم= الموضوع ليس هو نطق إسم يسوع ،بل هو حالة الوحدة بيننا وبين المسيح الروح القدس .فاليوم
حل الروح القلدس فيضلرم الحلب والمعرفلة .والحلب يوللد الطلبلة .والطلبلة تقبلل سلبب المسليح الحاضلر
هو إذاً يوم َّ
داخلنلا متحلداً بنلا .لسـت أقـول لكـم إنــي أنـا أسـأل اآلب مـن أجلكـم= المسلليح للم يقلل للن أسلأل وللم يقلل للن أشللفع
فيكم .فالمسيح سبق وأخبرهم في آيلة ( )32أن كلل ملا يطلبونله إسلمه سليقبله ااب .ولكلن المسليح هنلا يقلول لهلم
أنلله أزال كللل حللاجز بيللنهم وبللين ااب عللد أن تللم الصلللح (أف .)19-15:3أزال المسلليح كللل حللاجز يفصللل بيننللا
وبين ااب عد أن كان إله محتجب (إش + 16::6مز )3::::والمسيح رفع هذا الحجاب وجعلنا بنين ولنا دالة

البنين نشعر محبة ااب .ليس معنى كالم المسيح أنه ليس هناك داع لشفاعته بل هو يشجع التالميذ أن يتكلموا
مع ااب ألن ااب يحبهم .هذه ااية هلي منتهلى ملا كلان المسليح يريلده ملن عملله .أي أن يظهلر ااب ويسلتعلن

ااب .وهو هنا يعلنها صراحة أن ااب يحبنلا .خصوصلاً أن اإلبلن إتحلد بنلا فصلرنا أبنلاء لنلا صلورة اإلبلن .وكملا
أن الروح القدس يشهد لسبلن ويعطينلا رؤيلة صلحيحة لله ،نلرى هنلا اإلبلن يظهلر لنلا محبلة ااب ،فعملل اإلبلن أنله
يستعلن لنا ااب (يو. )18 : 1

11
َن اآلب َن َفسه ي ْحُّب عكم ،أل ََّن عكم َق َد أَحبب عتموْني ،وآمَن عتم أَْني ْمن ْعَن ْد ْ
هللا َخَر َج عت.
َ
َ َ َ
َ
آية (يو -:)11:22أل َّ َ َ ع ع َ
َ ََ ع
هنا المسيح يوضح لملاذا أصلبح ملن غيلر الضلروري أن يسلأل المسليح ااب ملن أجلنلا والسلبب أنله يحبنلا .ولملاذا

يحبنا ااب؟ هذا ألننا أحببنا إبنه وآمنا ه (1 + 31:1:يو .)19 ،11::فااب يحب من يحبون إبنه  ،وإذا عدنا

لمفهوم أن الحب يعبر عن الوحدة  ،يكون من آمن المسيح وأحبه معناه أنه إتحد ه  ،ويكون هنا حب ااب هو
رما وقع األب على إبنه الضال العائد وأحتضنه وقبله  ،وهذا يعنى أن المسيح الذى إتحدنا ه يحملنا إلى حضن

أبيلله  .ونحللن نحللب المسلليح كإسللتجا ة لمحبتلله هللو لنللا .فللاهلل للادر للإعالن محبتلله إذ كللان البشللر فللي خطايللاهم
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رالعميان ال يلدركون محبلة هللا .الحلظ أن محبلة ااب هنلا للملؤمنين المسليح هلي محبلة خاصلة غيلر محبتله لكلل

العللالم .محبتلله للمللؤمنين فيهللا صللداقة لهللم ،وهللم قلريبين لقلبلله جللداً وأعلزاء عنللده .المسلليح بهللذا يفللتح إدرارهللم لمحبللة

ااب لهم.

خرجت  -:والخروج من ....له  2حاالل في اليونانية

بمعنى الخروج واإلبتعاد وهذا التعبير إستخدمه التالميذ عن إيمانهم (يو )21:15وهذا قدر معرفتهم في ذلك

الوقت.

خروج مع بقاء بجانب  ،كزمالة .وهذه إستخدمها المسيح ولكن ليعبر بها عن وجهة نظر التالميذ عن المسيح

فى هذه ااية فهو يعبر عن قدر فهمهم.

خروج من الداخل مع البقاء في الجوهر (يو )38:15وهذا هو تعبير المسيح عن نفسه ،ويشير المعنى أن اإلبن
هو من هللا في وجوده وكيانه ومجده قبل الميالد والتجسد .وهو اق مع هللا الرغم من تجسده وبالرغم من

خروجه .هو خروج دون إنفصال عن ااب في الجوهر = ،خروج النور من الشمس ،هذا له صفة اإلستم اررية

دون إنفصال

إذاً فى هذه ااية فإن خلروج ال يعنلي اإلنفصلال بلل اإلتصلال كملا شلرحها قلانون اإليملان نلور ملن نلور وهلم آمنلوا
بهذا أنه خرج من عند ااب لذلك أحبهم ااب سبب إيمانهم إبنه .وكلمة خرجت تشير للتجسد .فاإلبن بالهوتله

للم يفلارق ااب ولكلن ألنله ظهللر الجسلد عللى األرض فقلد ظهللر كأنله تلرك مجلده ألنلله أخللى ذاتله .وقولله خرجللت
تشير أيضاً للوحدة بلين ااب واإلبلن التلي شلرحها المسليح فلي ( ،)12:2وتشلير ألن رسلالة المسليح هلي ملن عنلد

ااب.

اآلبَ ،وَق َد أ ََتَي عت ْإَلى اَل َعاَلمَْ ،وأََيضا أَ َتعر عت اَل َعاَلم َوأَ َذ َه عب ْإَلى ْ
آية (يوَ 12 -:)12:22خَر َج عت ْم َن ْعَن ْد ْ
اآلب».
َ
هذه اايلة فيهلا خالصلة عملل المسليح وفيهلا إرسلال ااب لسبلن ومليالد اإلبلن الجسلد ثلم آالمله وقيامتله وصلعوده

للآلب .خرجت من عند اآلب= من= هنلا تعنلي ملن داخلله فهلو ملن ذال طبيعلة ااب وتشلير ألزليلة اإلبلن اللذي
هو نور من نور ومن نفس جوهر هللا .وأنه في مجد أزلي .وتشير للتجسد ألن اإلبلن فلي تجسلده ظهلر للعلالم فلي

جسده ،وحده مع أنه قائم دائم في أبيه .أتيت إلى العالم= تشير لتجسد اإلبن وأنه أخذ صلورة عبلد .أتـرت العـالم=
تشللير ألن اإلبللن أتللم رسللالته التللي أتللى ألجلهللا .وهللو تركلله حسللب الظللاهر حينمللا صللعد أمللام تالميللذه ولللن يعللودوا

يرونه الجسد ولكنه اق في كنيسلته دائملاً (ملت .)31:38أذهـب إلـى اآلب= تشلير ألبديلة اإلبلن ومجلده األبلدي.

هللذا الللذهاب كللان سللبباً فللي أن يجلليء الللروح القللدس للكنيسللة .واإلبللن حينمللا يللذهب لحضللن أبيلله سلليأخذنا لحضللن
ااب .وذها ه لآلب هلو جسلده فالهلول اإلبلن للم يفلارق ااب أبلداً .إذاً نفهلم أن قولله خرجـت يشلير إلخلالء ذاتله

أخذاً صورة عبد .وقوله أذهب هي إشارة للمجد الذي سيحدث للجسد (ناسول المسيح) .فهو سليحمل ناسلوته معله
ذاهباً لآلب ،فيكون للجسد نفس مجد الالهول= "رما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه" (رؤ .)31:2فناسلول
المسيح ال يفارق الهوته أبداً .وهذا معنى جلس "عن يمين ااب" .

230

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (فصول الباراقليط)

ْ
آية (يوَ 11 -:)11:22قال َل عه َتالَ ْمي عذ ع  «:عهوَذا َ َّ
ول َم َثال َوا ْحدا.
َ
اآلن َت َت َكل عم َعالَ نَية َوَل َس َت َتعق ع
َ

عالنية= ظن التالميذ أن هذا الكالم هو العالنيلة ألنله ال يقلول أمثلال وللم يفهملوا أن العالنيلة الحقيقيلة للن تحلدث
إالّ حلول الروح القدس.
آية (يو12 -:)12:22اَآلن َنعَلم أََّنك عالْم ْب عك ْـل َشـي ٍء ،وَلسـت َتح َتـاج أَن يسـأََلك أَح رـد .لْهـ َذا عنـ َؤ ْمن أََّنـك ْمـن ْ
هللا
ع َ َ
َ َ َ َ َ ع َ ََ َ َ
َ َع َ َ ر
َخَر َج َت».
حقيقلة هلم للم يكونلوا فلاهمين لكلل شلئ لكلن التالميللذ يظهلرون هنلا إندهاشلهم ملن أن المسليح كلان يعلرف أفكللارهم،
وهذا رد على آيلة ( .)19ولكلن فهلم التالميلذ كلان ناقصلاً .فهلم بلدون حللول اللروح القلدس علليهم ملا كلانوا يفهملون
سوى الواقع الزمني .هم لم يفهموا مثالً من هو المسيح وال عالقته ااب وال أهمية الصلب وأنه ليس عن ضعف.
وهذا ما تأرد في إنكار البع

وهروب البع

منهم عد ساعال قليلة من هذا الحديث.

12
َآلن عت َؤ ْمعنو َن؟ "
َج َاب عه َم َي عسو عع«:أ َ
آية (يو "-:)12:22أ َ
اآلن= المسلليح يقللارن بللين قللولهم اان أنه لم يؤمنللون وبللين مللا سلليحدث عللد قليللل مللن عللدم إيمللان وهللروب .كللأن

أملا حينملا
المسيح يريد أن يشرح لهم أن إيمانهم اان على مستوى قلدرتهم وإحتملالهم ،للذلك سليهربون فلي خلوفّ ،
يحل عليهم الروح القدس سيتخذ إيمانهم أ عاداً وأعماقاً جديدة تعطليهم شلجاعة إلحتملال ااالم .ولفلظ اان يسلاوي
قول المسيح لبطرس في (يو" )28 ،27:2أتضع نفسك عني" حينما إنلدفع طلرس فلي شلجاعة ناقصلة يعلرض أن

يضع نفسه عن المسيح .إذاً قول المسيح اآلن= هو تساؤل فيه شك فلي مسلتوى إيملانهم وفهمهلم وادرارهلم لحقيقلة
األمللور .ولللذلك أخبللرهم مللا سللوف يحللدث "هللوذا تللأتي سللاعة ..تتفرقللون ..وتتركللونني وحللدي" (آيللة .)23فللأين هللذا
اإليمللان إذاً .كللل مللا حللدث أنهللم دهشلوا أن المسلليح عللرف أفكللارهم وتسللاؤالتهم عللن معنللى كلمللة "القليللل" التللي قالهللا

آيال ( )19-15وأنهم أرادوا أن يسألوه عنها.

11
ْ
ْ
ْ
ـل و ْ
اصـ ْـت ْهَ ،وَت َتعرعكــوَن ْني
احـ ٍـد ْإَلــى َخ َّ
ـاعةرَ ،وَقـ َـد أ ََتــت َ
آيــة (يــو "-:)11:22عهـ َـوَذا َت ـأَتي َسـ َ
اآلنَ ،ت َت َفَّرعقــو َن ف َ
يهــا عكـ ُّ َ
اآلب َم ْعي".
َو َح ْديَ .وأََنا َل َس عت َو َح ْدي أل َّ
َن َ

ألن اآلب معي= قارن مع "إلهي إلهي لماذا تركتني" فنفهم أن ااب ال يتلرك اإلبلن أبلداً .إذاً المعنلى لملاذا تركتنلي

لهللذا الصللليب؟ واإلجا للة ..حبلاً وخالصلاً للبشللر .والتالميللذ أعلنلوا أنهللم آمنلوا المسلليح  ،والمسلليح يقللول ال بللل هللي
لحظة ضعف ستنكرون فيها وتهربون .إن قوتكم اان مستمدة من وجلودي وحلين أغيلب سليغيب إيملانكم .المسليح
هنا ال يعاتلب بلل يقلرر واقلع سليحدث وتنبلأ عنله أشلعياء ( )5-1:52وهلو يخبلرهم ليتأرلدوا منله إذ يحلدث ملا قالله

لهم ،وليتأردوا أنه يحبهم حتلى إذا أنكلروه وهربلوا  .وكلملة خاصـته قلد تعنلي بيتله (رملا جلاءل فلي يلو )37:19أو
تعني مهنته (رما جاءل في هذه ااية) .والشيطان ضرب تالميذه الخوف ليتركوه فال يقف أحد جانبه أملا ااب
"أمللا أنللت يللا رب فللال تبعللد" .
فكللان معلله (مللزّ )31-15:33

اإلنسلان العللادي يلجللأ لخاصللته عنللد الضلليق ولكللن
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اإلنس للان الم للؤمن فيلج للأ هلل ،ب للل أن الم للؤمن يس للند ااخل لرين وال يطل للب م للن إنس للان أن يس للنده ب للل يطل للب م للن هللا.

تتركونني وحدي= هل يوجد منا اان من يتركه وحلده ويلرف

أن يجللس معله أو يخدمله..الخ .اآلب معـي= إبلن

هللا يشعر إستمرار أن هللا معه وال يحتاج ،وال يشعر اإلحتياج ألحد.
آية (يوَ 11 "-:)11:22ق َد َكَّلم عت عكم ْبه َذا لْي عكو َن َل عكم ْفي سالَمْ .في اَلعاَل ْم سـي عكو عن َل عكـم ْضـيق ،و ْ
لك َـن ْثعقـوا :أََنـا َق َـد
َ ََ
َ
ر َ
َ َّ َ ر
َ
َ َ
َغَلَب عت اَل َعاَل َم»".
حينما يرى التالميذ أن كالم المسيح هنا قد تحقق يزداد إيمانهم ه فيكون لهم سالم.

لكم في سالم= ولم يقل لكم سالم فقط (السالم ليس في حل مشكلتي بل في وجود المسيح فلي حيلاتي) فلال سلالم

حقيقي سوى في المسيح إذا آمنا ه (ال تبحث عن السالم في العالم وملذاتله بلل إطلبله فلي اإلتحلاد المسليح وفلي

شخص المسيح) .هذا الذي غلب على الصليب مستعد أن يغلب فينا عدونا المهزوم إن نحن أعطيناه قلباً مفتوحلاً
وإرادة خاضعة ،إذاً جهادنا نتيجته مضمونة .المسليح غللب الملول وغللب الخطيلة والشليطان فلملاذا الخلوف .وهلذا
المسيح الغالب يحل في قلوبنا اإليمان (أف )17:2فال بد وسنغلب 1( +يو )6 ،::6فنحن نخطئ لو تلذمرنا فلي

الضيق ونخطئ إذا لم نجد سالماً في الداخل .فالمسيح اللذي يهلب السلالم وهلو مقبلل عللى الصلليب هلو قلادر أن
يعطيلله دائم لاً للمللؤمنين الثللابتين فيلله .المسلليح غلللب العللالم والشلليطان بناسللوته وكللان هللذا لحسللابنا ،لكللي يغلللب بنللا

وفينا .لذلك رأيناه وقد "خرج غالباً ولكي يغلب" (رؤ )3:5هو غلب على الصليب و مازال يغلب فينا.
ملخص اإلصحاحات السابقة ()22 ،23 ،23

مقدمة إلصحاح ()21

تكلم المسيح عن اإليمان ه وبأنه يجب على المؤمن أن يقبل شركة صليبه فيتحملل ااالم واإلضلطهاد واللرف

.

وأن هذا سليعطي لللنفس فلرح حقيقلي كأنهلا جلازل الملول والقياملة وغلبلت العلالم .وهلذا يحملل معنلى إتحلاد اللنفس
المسلليح فتجللوز فللي نفللس الطريللق ألن المسلليح هللو الطريللق .فهللو يأخللذنا فيلله .ولللذلك بللدأ المسلليح غسللل األرجللل

لينقي تالميذه إستعداداً لهذا اإلتحاد فال شلركة للنلور ملع الظلملة .ودعلا تالميلذه للمحبلة ليتحلدوا فبلدون محبلتهم لله
ومحبتهم لبعضهم البع

فلال إتحلاد معله .للذلك فالوصلية الجديلدة للعلالم هلي المحبلة ( )2::12وهلي عللى شلكل

محبللة المسلليح الباذلللة .والمسلليح صل َّلور هللذه الوحللدة مثللل الكرمللة واألغصللان وأن علللى األغصللان (المللؤمنين) أن

يكون لهم ثمار وبهذه الثمار يتمجد ااب ( .)8:16وهنا نرى أن وحدة المسليح ملع تالميلذه هلي التلي أنشلأل هلذا

الثمر .وهذه الوحدة هي فعل لمحبة ااب التي إستعلنت في المسيح .فأن يكون هناك ثملر فهلذا هلو اللرد المباشلر

لمحب للة ااب .وحت للى اإلضل للطهاد اللللذي سللليجوزه التالميلللذ ف للي العل للالم فه للو ثم ل لرة الوح للدة مل للع المسللليح (أع+ ::9

يللو )31 ،31:16والمس لليح يت للألم أيضل لاً االمن للا (أش .)9:52وإرس للال الللروح الق للدس س لليكون لتعمي للق ه للذه الوح للدة
والحفاظ عليها ومن خالل هذه الوحدة يعللن المسليح أسل ارره ألحبائله ( .)16:16وهلذا اإلتحلاد كلان ملن نتائجله أن

المسيح موته إفتدى البشر وأعطاهم حياته (غل .)31:3والمسيح أعطى تالميذه جسده ودمه لتثبيت هذه الوحلدة.
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وكأن ال حب الذي يربط المسليح كنيسلته وتالميلذه وبالتلالي الوحلدة بلين المسليح وكنيسلته هلو ملن نفلس نلوع وعللى
شكل محبة ااب لسبن والوحدة بينهما (.)9:16

مقارنة بين صالة المسيح في (يو )21وبين صالة بستان جثسيماني
أملا صلالة سلتان جثسليماني حينملا علرق دملاً
صالة المسيح في (يو )17طا عها المجد وإستعالن مللء الهوتلهّ ،
وطلللب إعفائلله مللن شللرب الكللأس (عللب + 7:6مللر + 25:1:لللو ):::33فطا عهللا ملللء ناسللوته والللذي فيلله أخلللى

المس لليح ذات لله (ف للي )7:3،8وف للي ك للال الص للالتين ن للرى الكلم للة ص للار جس للداً (ي للو .)1::1وهللا ظه للر ف للي الجس للد
(1تي .)15:2أي نرى اإلله المتجسد الذي قبل أن يحمل ضعف اإلنسان ليرفعه ليحيا في السماويال.
أين صلى المسيح هذ الصالة؟

في (يو )1:18قيل أنه خرج مع تالميذه إلى عبر وادي قدرون .وهذا قيل عد أن أنهى المسيح صالته الشفاعية

في (ص .)17ووادي قدرون هذا يفصل بين الهيكل وبين جبل الزيتون حيلث سلتان جثسليماني .فيكلون غالبلاً أن
المسلليح قللال هللذه الصللالة فللي الهيكللل ،فللي بيللت هللا يقللدم هللذه الصللالة لللآلب أبيلله فبيللت أبيلله بيللت الصللالة ُيللدعى.
وهي صالة فيها مجد لسبن ولآلب ،ولسنسان ،فقد كان عمل المسيح الذي تممه هو أن يعطي لسنسان مجداً.

صالة المسيح الشفاعية األخيرة لآلب
وهللي موضللوع اإلصللحاح ( .)17وهللي طلبللال مباركللة رفعهللا الللرب يسللوع مللن أجللل التالميللذ ومللن أجللل المللؤمنين

أعضلاء كنيسلته .وفيهلا نلرى عالقلة إبلن هللا أبيله .وكيلف أنهمللا واحلد ،جلوهر واحلد متحلد فلي كيلان واحلد يتسللامى
على فهم البشر ،إالّ للذين ي ِ
عطى لهم هللا أن يدركوا وأن يفهموا ،وهؤالء هلم ملن األنقيلاء القديسلين الملؤمنين اللذين
ُ
يفتح هللا صيرتهم ليروا عين الروح ال الجسد.
هي صالة تكريس
فالمسليح أنهلى تعاليملله للتالميلذ قوللله "ثقلوا أنللا قلد غلبللت العلالم" ( .)22:15وهللذه كانلت المللدخل لصلالة التكلريس

كرس فيها نفسه للمول كآخر مرحلة من م ارحلل خطلة الخلالص التلي جلاء بهلا ملن عنلد ااب .وقولله أنلا قلد
التي َّ
غلبللت العللالم تعنللي أنلله بللال خطيللة ،وأنلله قللدوس ال تمنعلله خطيللة واحللدة مللن أن يقللدم ذاتلله ذبيحللة ألجللل ااخ لرين.

وبقداسللته الكاملللة تأهللل أن تكللون ذبيحتلله شللاملة لكللل العللالم ،فهللو غلللب فللي معركللة العللالم وبنللاء عليلله إسللتحق أن
وي ْعَل ْن مجده َفتُْف َه ْم ذبيحته أنها ذبيحة إلهية .وكلل ملن يشلترك فلي هلذه الذبيحلة يشلترك فلي إنتصلارها
تقبل ذبيحته ُ
فهي ذبيحة إنتصار لحسابنا (1يو )6 ،::6ونحن نشترك فلي الذبيحلة اإليملان والتنلاول ملن الذبيحلة وعلدم التعللق
الخطية والعالم ومن يغلب سيجلس مع المسيح فلي عرشله (رؤ .)1:2وألن المسليح غللب العلالم فهلو إسلتطاع أن

يغلب المول (يو + 21:1:رؤ)3:5
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هي صالة شفاعية
فيها يطلب المسيح من أجل خاصته وأحبلاءه والملؤمنين له .نلرى فيهلا محبلة فياضلة يفلي

بهلا قلبله نحلوهم .فلي

هذه الصالة نرى صورة لشفاعته عنا في السماء .ونالحظ أن شفاعة المسليح هلذه ليسلت لكلل العلالم بلل لملن قلال

عللنهم "الللذين أعطيتنللي" وهللذه العبللارة تكللررل فللي هللذا اإلصللحاح (7م لرال) ويعنللي بهللا المللؤمنين الللذين آمن لوا لله
وإتحدوا ه في المعمودية وظلوا حياتهم في حياة توبة .أي صاروا جسده من لحمه ومن عظامه (أف.)21:6

فللي (يللو )21:12حينمللا خللرج يهللوذا لتللدبير مؤامرتلله قللال المسلليح اان تمجللد إبللن اإلنسللان وفللي (يللو )1:17يبللدأ

صالته قوله أيهلا ااب قلد أتلت السلاعة مجلد إبنلك .ففلي بدايلة حديثله ملع تالميلذه واللذي بلدأ اايلة (يلو)21:12

وإنتهى بنهاية (ص )15وفي بداية حديثه مع ااب يشير لمجده الذي سيظهر في الصلليب ،يشلير للصلليب اللذي
يكلللله المجللد .المجللد الللذي كللان طاعتلله الكاملللة لللآلب ،طاعللة حتللى الصللليب .ومحبللة كاملللة لللآلب وللبشللر الللذين
سيصلللب مللن أجلهللم .الصللليب بدايللة ألن يجلللس جسللده عللن يمللين ااب فللي مجللد ،هللو أراد أن يعطيلله لسنسللان
فبالصليب كانت النصرة على قوال الظلمة والجحيم والمول والخطية .وبه تلم تقييلد إبلليس .وهلو العالملة المرعبلة

إلبليس دائماً.

أقسام الصالة الشفاعية
(اايال  :)6-1تدور حول مجد اإلبن اللذي هلو مشلترك ملع مجلد ااب .واإلبلن يطلبله لحسلاب اإلنسلان عموملاً.
هذ اآليات هى حوار بين اإلبن واآلب .

(اايال :)19-5تدور حول حفظ وتقديس تالميذه .هذ اآليات كالم الرب لتالميذ .

(اايال :)35-31تختص بوحدة الكنيسة على طول المدى .هذ اآليات لكل المؤمنين.
الفصل الرابع (يو  21كله)

اإلصحاح السابع عشر

اآليات (يوَ 2 "-:)12-2:21ت َكَّلم يسو عع ْبه َذا ورَفع عيَني ْه َنحو َّ ْ
اعةعَ .م ْج ْد
اآلبَ ،ق َد أ ََت ْت َّ
الس َ
َ َ َ ََ َ َ َ
ال«:أَُّي َها ع
َ َع
الس َماء َوَق َ
1
1
طي َته .و ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
هذ ْ ْهي
طَي َت عه عسَل َ
َع َ
طانا َعَلى عك ْل َج َس ٍد لعي َعط َي َحَياة أََبدَّية ل عك ْل َم َن أ َ
َابَن َك لعي َم ْج َد َت َابعن َك أََيضاْ ،إ َذ أ َ
َع َ َ ع َ
َ
3
ْ
ْْ
ْ
َّد عت َك َعَلى األََر ْ
وت أََن َت ْ
ض.
يح َّال ْذي أََر َسَل َت عه .أََنا َمج َ
اَل َحَيا عة األََبدَّيةع :أ َ
اإل َ
َن َي َع ْرعف َ
له اَل َحقيق َّي َو َح َد َت َوَي عسو َع اَل َمس َ
3
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
اَلعمل َّال ْذي أَع َ ْ
ان لْي ْعَن َد َت
اآلب عَن َد َذات َك ْباَل َم َجد َّالذي َك َ
َع َم َل َق َد أَ َك َمَل عت عهَ .و َ
طَي َتني أل َ
َ
اآلن َم ْج َدني أََن َت أَُّي َها ع
ََ َ
2
اس َّال ْذين أَع َ ْ ْ
اسم َك لْ َّلن ْ
ْن
ظوا
طَي َت عه َم لْيَ ،وَق َد َح ْف ع
َع َ
طَي َتني م َن اَل َعاَلمَْ .كاعنوا َل َك َوأ َ
َ َ
َقَب َل َك َو اَل َعاَلمْ« .أََنا أَ َظ َهَر عت َ َ
1
َن اَل َكالَم َّال ْذي أَع َ ْ
طَي عت عه َمَ ،و عه َم َق ْبعلوا
طَي َت ْني عه َو ْم َن ْعَن ْد َت2 ،أل َّ
اآلن َعلْ عموا أ َّ
َع َ
َع َ
طَي َتني َق َد أ َ
َ
َن عك َّل َما أ َ
َكالَ َم َكَ .و َ
َ
وعلْموا ي ْقينا أَْني َخرج عت ْم َن ْعَن ْدت ،وآمعنوا أََّنك أََن َت أَرسَل َت ْنيْ 1 .م َن أَجلْ ْهم أََنا أَسأَلَ .لس عت أَسأ ْ
َج ْل
َ
َل م َن أ َ
ََ
ََ ع َ
َ ع َ
َ َ
ََ
َ ع
َ َ َ
22
ْ
ْ
َّد
َع َ
طَي َت ْني أل ََّن عه َم َل َكَ .وعك ُّل َما عه َو لْي َف عه َو َل َكَ ،و َما عه َو َل َك َف عه َو لْيَ ،وأََنا عم َمجر
ين أ َ
َج ْل َّالذ َ
اَل َعاَلمَْ ،ب َل م َن أ َ
22
ْ
ْ
َما ع ْ
ْف ْ
اح َف َظ عه َم ْفي
يه َمَ .وَل َس عت أََنا َب َععد ْفي اَل َعاَلمَْ ،وأ َّ
وسَ ،
اآلب اَلعقُّد ع
هؤالَء َف عه َم في اَل َعاَلمَْ ،وأََنا آتي ْإَلَي َك .أَُّي َها ع
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21
ْ
ْ ْ
ظهم ْفي ْ
ْ
طي َت ْني ،لْي عكوعنوا و ْ
ين
اسم َكَّ .الذ َ
ين عكَن عت َم َع عه َم في اَل َعاَلمْ عكَن عت أ َ
احدا َك َما َن َح عنْ .ح َ
ين أ َ
اسم َك َّالذ َ
َع َ َ
َ
َ
َ
َ
َح َف ع ع َ
21
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اآلن َفْإني آتي ْإَلَي َكَ .وأ ََت َكَّل عم ْبه َذا في
َع َ
اب .أ َّ
َما َ
أَ
طَي َتني َحف َظ عت عه َمَ ،وَل َم َي َهل َك مَن عه َم أ َ
َحرد ْإالَّ َاب عن اَل َهالَ ت لَيت َّم اَلك َت ع
23
اَلعاَلمْ لْي عكو َن َلهم َفر ْحي َك ْ
امال ْف ْ
طَي عت عه َم َكالَ َم َكَ ،واَل َعاَل عم أََب َغ َض عه َم أل ََّن عه َم َلَي عسوا ْم َن اَل َعاَلمَْ ،ك َما أَْني
َع َ
يه َم .أََنا َق َد أ َ
َ َ
عَ َ
22
23
ْ
ظهم ْم َن ْ
الش ْر ْ
يرَ .لَي عسوا ْم َن اَل َعاَلمْ َك َما
َن َت َأ عخ َذ عه َم ْم َن اَل َعاَلمْ َب َل أ َ
َل أ َ
أََنا َل َس عت م َن اَل َعاَلمَْ ،ل َس عت أ َ
َن َت َح َف َ ع َ
َسأ ع
أَْني أََنا َل َس عت ْم َن اَل َعاَلمَْ 21 .ق ْد َس عه َم ْفي َح ْق َكَ .كالَ عم َك عه َو َحقَ 22 .ك َما أََر َسَل َت ْني ْإَلى اَل َعاَل ْم أََر َسَل عت عه َم أََنا ْإَلى
اَلعاَل ْم21 ،وألَجلْ ْهم أع َق ْدس أََنا َذ ْاتي ،لْي عكوعنوا هم أَيضا مَقَّد ْسين ْفي اَلح ْق«12 .وَلس عت أَسأ ْ
هؤالَ ْء َفَق َط،
َج ْل ع
َل م َن أ َ
َ
َ
عَ َ
َ
ع
َ
َ َ
َ َ َ
َ ع
ع
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يك،
اآلب ف َّي َوأََنا ف َ
َج ْل َّالذ َ
َب َل أََيضا م َن أ َ
ين عي َؤ ْمعنو َن ْبي ْب َكالَم ْه َم ،لَي عكو َن اَل َجم ع
يع َواحداَ ،ك َما أََّن َك أََن َت أَُّي َها ع
11
ْ
ْ
لْي عكوعنوا هم أَيضا و ْ ْ
ْ
طَي َت ْني ،لَْي عكوعنوا
َع َ
َع َ
طَي عت عه عم اَل َم َج َد َّالذي أ َ
احدا فيَنا ،لعي َؤ ْم َن اَل َعاَل عم أََّن َك أََر َسَل َتنيَ .وأََنا َق َد أ َ
عَ َ
َ
َ
11
ْ
ْ
ْ ْ
ين ْإَلى و ْ
احدا َكما أََّنَنا َن َح عن و ْ
وْ
احرد .أََنا ْف ْ
َحَبَب َت عه َم
احدٍَ ،ولَْي َعَل َم اَل َعاَل عم أََّن َك أََر َسَل َتنيَ ،وأ َ
يه َم َوأََن َت ف َّي لَي عكوعنوا عم َك َّمل َ
َ
َ
َ
َ
13
َن ع ْ ْ
َكما أ ْ
ظعروا َم َج ْدي َّال ْذي
يد أ َّ
َكو عن أََنا ،لَْيَن ع
َع َ
طَي َت ْني َي عكوعنو َن َم ْعي َحَي ع أ ع
اآلب أ ْعر ع
ين أ َ
هؤالَء َّالذ َ
َ َ
َحَبَب َتني .أَُّي َها ع
13
طي َت ْني ،أل ََّنك أ ْ
ْ
هؤالَ ْء
اآلب اَلَب ُّارْ ،إ َّن اَل َعاَل َم َل َم َي َع ْرَف َك ،أ َّ
َما أََنا َف َعَرَف عت َكَ ،و ع
َ َ
أَ
َع َ َ
َحَبَب َتني َقَب َل ْإَن َشاء اَل َعاَلمْ .أَُّي َها ع
12
ْ
ْ
عع ْرعف عه َمْ ،لَي عكو َن ْف ْ
َكو َن أََنا
َحَبَب َت ْني ْب ْهَ ،وأ ع
يه عم اَل عح ُّب َّالذي أ َ
اس َم َك َو َسأ َ
َعَرعفوا أََّن َك أََن َت أََر َسَل َتنيَ .و َعَّرَف عت عه عم َ
ْف ْ
يه َم»".

آية (يوَ 2 "-:)2:21ت َكَّلم يسو عع ْبه َذا ورَفع عيَني ْه َنحو َّ ْ
اعةعَ .م ْج ْد َابَن َك
اآلبَ ،ق َد أ ََت ْت َّ
الس َ
َ َ َ ََ َ َ َ
ال«:أَُّي َها ع
َ َع
الس َماء َوَق َ
لْعي َم ْج َد َت َابعن َك أََيضا" ،
رفع عينيـه نحـو السـماء وقـال= نحـو السـماء= إشلارة ألنله بلدأ يتحلدث ملع ااب ،بلدالً ملن كالمله ملع التالميلذ.
المسيح هنا يدخل في حديث إلهي .فالسماء رمز الحضرة اإللهية .هو حديث إلهي بين ااب واإلبن .ولكنله عللى

مسل للتوى اإلنسل للان لنسل للمع ونفهل للم ونرتقل للي للمسل للتوى الروحل للي فاإلنسل للان مل للدعو للل للدخول فل للي شل للركة ااب واإلبل للن

(1يو .)2:1لذلك قصد السيد المسيح أن تكون هذه الصالة مسموعة لنسمعها ونفهمها لندخل في هذه الشركة مع
هللا .أيها اآلب= لم يقل يا أ انا كأننا صرنا مثله وصار هو إنساناً واحداً من البشر ال يفترق عنهم ،بل هلو اإلبلن

الوحيللد الجللنس لللآلب ،إبللن ااب الطبيعللة .ولكللن المللؤمنين هللم أبنللاء للالتبني (يللو .)17:31ولللم يقللل يللا أبللي فهللو
فدائلله الللذي سلليتم عللد قليللل سلليعطي لسنسللان البنللوة فيلله .فهللو هنللا يللتكلم ال كواحللد مللن البشللر بللل ك لرأس للخليقللة

الجدي للدة الم للدعوة للتبن للي ،ه للو هن للا يمث للل ه للذه الخليق للة (رو + 16:8غ للل )5::وب للنفس المفه للوم ق للال أب للي وأب لليكم

(يلو .)17:31قد أتت السـاعة= هلي سلاعة متفلق عليهلا بلين ااب واإلبلن .إذاً المسليح يعلرف تماملاً هلذه السلاعة
التي سلتبدأ الصللب والمهانلة ثلم المجلد .مجـد إبنـك ليمجـدت إبنـك أيضـا= بدايلة مجلد اإلبلن كانلت طاعتله للآلب

وقبوله للصليب ،فبالصليب النصلرة (فلي + 11-5:3يلو )32:13 + 19:31 + 15-12:13ومجلد المقاتلل هلو
يوم إنتصاره على عدوه  ،ويوم الصليب إنتصر فيه المسيح على الشيطان وعلى الملول وعللى الخطيلة .والمسليح

يتمجلد أيضلاً إسلتعالن طبيعتله اإللهيلة أملام العلالم قيامتله وإنتصلاره عللى الملول (وهلذا يعنلي قبلول ااب لذبيحللة
إبنله وعمللله) وإنتصللاره للالمول علللى المللول وكسلره لشللوكة المللول وفللتح فدائلله للاب السللماء للنللاس ليعطلليهم حيللاة

أبدية .وااب يمجد اإلبن بتعضيده وتأييده ليكسر شوكة المول ثم برفعله وأن يعطيله إسلماً فلوق كلل إسم.والمسليح
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يطلب مساندة ااب حتى ال يخور ويمول قبل أن يصلبوه .فهو بدأ نزف الدم وهو يصلى فلى سلتان جثسليمانى،

ثللم فللى أثنللاء الجلللد ومللع إرليللل الشللوك ،ثللم المسللامير فللى الصلللب .والمسلليح أراد أن يصلللب ليحمللل عنللا اللعنللة
ويصير لعنة بدال منا (غل )12 : 2فالصلب لعنة (تث.)32 : 31وحينما يتمجد اإلبلن يتمجلد ااب أيضلاً حينملا

يعلم البشر أن خطة الخالص بدأل إرسال ااب إلبنه (في .)11-9:3وسيتمجد ااب حين يستعلن اإلبلن ااب

ومحبته للبشر .ونرى هنا العالقة الواضحة بين مجد اإلبن ومجد ااب فهلي عالقلة متبادللة عللى المسلتوى الواحلد

(يو .)21-37:13فااب يتمجد اإلبن كما تمجد اإلبن ااب (يو .)21:12وقول المسيح "إبنك" وللم يقلل اإلبلن

فيه إشارة أن تمجيد اإلبن شرا ليتمجد ااب فاإلبن هنا منسوب لآلب .مجد اإلبن ظهر أوالً في أنه فعل ما فشل
البشللر أن يقوم لوا لله .ومللا فشللل فيلله اإلنسللان هللو طاعللة هللا والنص لرة علللى الشلليطان والمللول ،وهللذا مللا قللام لله

المسيحبناسوته .وقمة طاعة اإلبن كانت في الصليب ،قمة الطاعة .والملؤمنين سليكون لهلم هلم أيضلاً مجلد ولكنله
إنعكاس لمجد هللا عليهم "ألننا سنراه كما هو" (1يو )3:2ولكن نجماً يمتلاز علن نجلم فلي المجلد حسلب القلرب أو

البعد من هللا (رو1 + 21:8رو.):1:16

مجد إبنك ليمجدت إبنك= هلل ااب محتلاج ألن يتمجلد أو هلل اإلبلن محتلاج ألن يتمجلد؟ ااب فلي اإلبلن واإلبلن
في ااب منذ األزل في مجد .ولكن اإلبن أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وأتى للصلليب لكلي يمجلد اإلنسلان ،ليعطلي

مجداً لسنسان ( .)33:17فالمجد الذي يطلبه المسيح هو لسنسان ،يتمجد ليعطينا هذا المجد (رو.)17:8
مجـــد إبنـــك= أنللا ذاهللب للصللليب وأطلللب القيامللة والصللعود وإظهللار المجللد الخللاص بللي كللإبن فكللل هللذا سلليكون
لسنسان .فااب مجد إبنه المسيح في قبول عمله ونصلرته عللى قلوال الجحليم والملول .فالمسليح ال يطللب المجلد
ألنه مشتاق إليه ،فهو بالهوته واحد مع ااب ولهما نفس المجد .لكنه تجسد ليمجد جسده الذي هو كنيسته ،وهذا

ما يطلبه اان ،النصرة على المول كبداية ليحصل اإلنسان على المجد (راجع آية.)33:13

ليمجــدت إبنــك= لكللي أظهللر محبتللك للبشللر فيحبون لك ولكللي أعلللن لهللم أبوتللك .فالمسلليح أتللى ليسللتعلن محبللة ااب
للبشر  ،والمجد الذي يريد ااب أن يعطيه للبشر .فيؤمن الناس اهلل ويتركوا تبعيتهم لغيره  ،ويمجدوه اعمالهم .

وفللي (ص )13حللين طلللب اليونللانيون أن يللروا يسللوع .قللال المسلليح "مجللد إبنللك" فجللاء صللول مللن السللماء "مجللدل
وأمجد أيضاً" فقال المسيح "هذا الصول كان ألجلكم" أي لتعرفوا أن المجد الذي أطلبه هو لكم.
هل لو فهم كل إنسان أن هلذا المجلد السلماوي معلد لله يرجلع إللى خطيتله أو إهتمامله شلهوال العلالم الباطللة  ،أو
حتى يغضب من المسيح ألى خسارة مادية.

إن هدف المسيح من تجسده ليس فقط غفران الخطية .بل علد غفلران الخطيلة نصلير طلاهرين فنثبلت فلي المسليح

فيأخللذنا للحيللاة األبديللة فللي مجللد .والمسلليح صلللي هللذه الصللالة صللول مسللموع لنعللرف إرادة هللا مللن نحونللا فتتغيللر

شكل عبادتنا-:
.1

ال نعود نعبد إله مرعب مخيف منتقم ،بل إله هو أب لنا ،محب نقول له "أ انا الذي "..ويريد لنا المجد.

.2

أمام هذا الحب اإللهي نقدم كل شئ حتى حياتنا لمن أحبنا كل هذا الحب.

.3

نحتقر شهوال هذا العالم في مقابل هذا المجد.
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.:

ال تعود عبادتنا عبادة نفعية ،كل ما نريده منها الماديال ،بل تكون أعيننا نحو هذا المجد.

والمجد الذي كان للمسيح ويطلبه هنا جسده ،هو مستحق ألنه غلب كإنسان فكان بال خطية على األرض ثم
غلب المول صليبه (يو .)22:15وبهذه الغلبة دخل لقدس األقداس عند ااب  ،دخل المسيح رئيس كهنتنا

ليحملنا فيه فحيث يكون هو سنكون نحن -ليس كما كان رئيس الكهنة اليهودي يدخل وحد مرة فى السنة .هو
دخل وحده ليتمجد اان .ولكن ذلك لحساب الكنيسة التى ستلحقه عد ذلكوالتي يطلب المسيح لها المجد فى

( .)33:17وهذا العمل الذي عمله المسيح كان ليستعلن لنا هللا ،فنعرفه فتكون لنا حياة (آية )2ولذلك يقول
القديس يوحنا "والحياة أظهرل" (1يو.)3:1

ملحوظة :إن كان المسيح يصلي لينصره ااب في معركة الصليب ويهزم أعداءه (الشيطان /المول /الخطيلة) أال
يجب أن نصلي نحن قبل البدء في أي عمل وفي بداية كل يوم بل ودائماً وبال إنقطاع.
1
ْ ْ
ْ ْ
طَي َت عه" .
َع َ
طَي َت عه عسَل َ
َع َ
طانا َعَلى عك ْل َج َس ٍد لعي َعط َي َحَياة أََبدَّية ل عك ْل َم َن أ َ
آية (يوْ "-:)1:21إ َذ أ َ
المسيح سبق وطلب أن يتمجد في ااية السا قة .وهنا نرى لماذا طلب المسيح أن يتمجلد بلل وأن يتجسلد ويصللب

ويقلوم ويصلعد فيتمجللد؟ فهلو فعللل كلل هلذا ليعطللي حيلاة أبديلة للبشلر ،جللس عللن يملين ااب ليرسللل اللروح القللدس
المحيي ليقدس ويعطي حياة أبدية .وكل من له حياة أبدية يظل يمجد ااب واإلبن هنا على األرض وفلي السلماء

وإلللى األبللد فمللا يطلبلله المسلليح كغالللب للمللول وجللالس عللن يمللين ااب هللو لصللالح البشللر ليكللون لهللم حيللاة أبديللة.
والحياة األبدية التي نأخذها هي حياة المسيح التى قام بها ملن األملوال وهلى أبديلة ألنله للن يملول ثانيلة ،نأخلذها

فللي المعموديللة والللروح القللدس يعطينللا هللذه الحيللاة ويثبتنللا فيهللا .ولنتأمللل وضللع آيللة ( )1مللع آيللة ( )3مجــد إبنــك=
إعطني نصرة على الشيطان والمول لماذا؟ ألعطي حياة للبشر= إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطـي حيـاة

أبدية.

سلطانا على كل جسد= هذا القول يفيد ألوهية المسيح .فمن هو الذي له سلطان على كلل البشلر سلوى هللا (قلارن
مز 3:56مع يو )2:12 + 33:6 + 26:2كل شلر فلي (مزملور  )3:56أي كلل جسلد ،فلاهلل وحلده لله السللطان

علللى كللل جسللد وهللذا السلللطان هللو للمسلليح .ولك لن مللا معنللى أن ااب يعطللي سلللطاناً لسبللن؟ أللليس ااب واإلبللن

واحللداً؟ هللذه اايللة وردل بللنفس المفهللوم فللي (يللو" )35:6ألنلله كمللا أن ااب للله حيللاة فللي ذاتلله كللذلك أعطللى اإلبللن
أيضاً أن تكون له حيلاة فلي ذاتله".والمعنى أنله طالملا أن اإلبلن لله حيلاة فلي ذاتله فهلو لله السللطان أن يعطلي هلذه

الحيلاة لمللن يريللد .ومللن للله سلللطان أن يعطللي حيللاة فهللو هللا .والحللظ فللاإلبن للله كللل السلللطان علينللا  ،أى يحيللي أو
يميت  ،ولكنه يريد أن يستخدم هذا السلطان في أن يعطينا حياته  ،وحياته هي حياة أبدية.

ولكن لنفهم معنى اايلة .فلااب يريلد واإلبلن واللروح القلدس ينفلذان إرادة ااب ،يترجملان إرادة ااب إللى فعلل .هنلا

نعللود لآليللة األولللى فللي اإلنجيللل (يللو )1:1فنجللد اإلنجيللل الفرنسللي يتللرجم "الكلمللة" ( )VERBEأي فعللل .فللاإلبن

يتللرجم إرادة ااب إلللى فعللل .ويك للون المعنللى أنلله ف للي توزيللع العمللل داخ للل الثللالوث ،صللار لسب للن حيللاة فللي ذات لله
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ويعطيها لمن يشاء وبهذا يترجم إرادة ااب في أن يحيا اإلنسان .ااب هو طاقة الحياة واإلبن ينفذ ويفعل ويترجم

إرادة ااب في أنه يعطي حياة لمن يريد ،فهذا في سلطانه.

ولكن اإلبن ألنه مولود من ااب فهو ينسب السلطان لآلب المولود منه .ولكن إذا وضلعنا أمامنلا اايلال األخلرى

"أنا فلي ااب وااب فلي" (يلو" .)28:11أنلا وااب واحلد" (يلو" )21:11رلل ملا هلو للي فهلو للك وملا هلو للك فهلو
ّ
لي" (يو .)11:17نفهم أن اإلبن له نفس السلطان .فالسلطان ليس من مصدر خارجي ألن اإلبن واحلد ملع ااب

في الطبيعة اإللهية .ولكنه يقول هذا ألنه َقِب َل في طاعة أن ينفذ إرادة ااب ليتمم خالصنا ومصالحتنا معله .فهلو
هنا يتكلم كمنفذ إلرادة ااب .هذه العبارة تماثل "رل ما أراني ااب أفعله" (يو .)31-19:6وتماثل أيضاً "وأعطلاه

سلطاناً أن يدين" (يو .)37:6هذه عن األفعال .وأما عن األقوال فيقول "رما أسمع أدين .أنا ال أقدر أن أفعل من

نفس للي ش لليئاً (ي للو .)21:6فهن للا تعن للي تط للابق اإلرادة ،فه للو ال يق للدر أن يفع للل إالّ م للا يري للده ااب فإرادتهم للا واح للدة
متطا قللة لكللن ااب يريللد واإلبللن يفعللل .وأيضلاً "وأنللا مللا سللمعته منلله فهللذا أقوللله للعللالم" (يللو .)35:8وقيللل هللذا عللن
الروح القدس "ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم ه ويخبركم لأمور آتيلة" (يلو .)12:15وحلين ال يريلد

ااب إعلالن السللاعة فللاإلبن ال يعلنهلا ويقللول وحتللى اإلبلن ال يعللرف .ويكللون المقصلود أنلله لللن يفعلل فهللو ال يفعللل
(أي لن يعلن) إالّ ما يريده ااب .فااب له اإلرادة واإلبن له الفعل.

لكــل مــن أعطيتــه= سللبق ورأينللا أن المسلليح للله سلللطان أن يعطللي حيللاة أبديللة ولكننللا هنللا ن ارهللا مقصللورة علللى مللن

أعطاهم ااب لسبن فقط ..فهلل هنلاك تضلاد فلي المعنلى؟ أو هلل ااب َقَّي َلد حريلة المسليح ملرة أخلرى فلي سللطانه
المطلق على البشر في أن يعطيهم حياة أبدية؟ العالم كله لآلب .ومن أعطاهم ااب لسبن هم من آمنوا وإعتملدوا

فصاروا جزءاً من جسده.

إملا يهلب حيلاة أبديلة لملن
لنفهم اإلجا ة عن هذه التساؤالل نراجع اايال (يو .)21-31:6وفيها نرى أن المسليح ّ
أما من
يؤمن أو ُيدين من لم يؤمنوا .فمن الذي سيعطي له ااب حياة أبدية؟  ..هو من يقبل المسيح ويؤمن ه .و ّ
ي لرف

الحيللاة األبديللة التللي يقللدمها ااب برفضلله للمسلليح يكللون سلللطان المسلليح عليلله هنللا للدينونللة .فالمسلليح للله

إم للا إعطائ لله حي للاة أبدي للة أو بدينونت لله .المس لليح يعط للي الفع للل وااب يعط للي المش لليئة
س لللطان عل للى ك للل جس للد ّ
واإلختيار ويستحيل فصلل الفعلل علن المشليئة المتمملة لله وال المشليئة علن الفعلل .ونلرى هنلا أن كلملة كـل تلرددل
مرتين األولى تشير لسلطان المسيح على كل البشر والثانية تشير للمؤمنين الذين هم خاصة المسيح (.)1::11

وهنا سؤال إذا كان اإلبن له حياة في ذاته وله سلطان أن يهب هذه الحياة لمن يشاء ،فلماذا يقول أن ااب أعطاه

هللذا؟ لمللاذا لللم يقللل أنللا لللي سلللطان وسللأعطيكم حيللاة؟ اإلجا للة ببسللاطة أن المسلليح تجسللد ليسللتعلن لنللا حللب ااب

خبللر" .اإلضللافة إلللى أن
وإرادة ااب نحونللا "هللا لللم ي لره أحللد قللط ،اإلبللن الوحيللد الللذى هللو فللى حضللن ااب هللو َّ

التالميذ حتى اان ال يعرفون الضبط من هو المسيح وأنه هو يهوه بنفسه .لذلك فالمسيح ال يقول ما يعثرهم.

ْ
ْْ
ْ
ـت ْ
ـيح َّالـ ْـذي
آيــة (يــوَ 1 "-:)1:21وهـ ْـذ ْ ْهـ
ـوت أََنـ َ
ـي اَل َحَيــا عة األََبدَّي ـةع :أ َ
ـه اَل َحقيقـ َّ
اإل لـ َ
َن َي َع ْرعفـ َ
ـي َو َحـ َـد َت َوَي عســو َع اَل َمسـ َ
َ
أََر َسَل َت عه".
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هذ هي الحياة األبدية أن يعرفوت =

رلملة يعـرف فلي الكتلاب المقلدس تشلير لستحلاد الللذى يثملر حيلاة  .وهنلاك ثالثلة مسلتويال لهلذا اإلتحلاد  -:إتحللاد

جسد جسد  /إتحاد على مستوى الالهول  /إتحاد المسيح بنا .

 .1إتحاد جسد بجسد" -:وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدل قايين" (تك )1::وهذا ألنهما صا ار جسلداً واحلداً

"يترك الرجل أ اه وأمه ويلتصق إمرأته ويكونان جسداً واحداً" (تك . )3::3وهذا إتحاد أثمر حياة هو قايين.
 .3إتحـاد علـى مسـتوى الالهـوت -:وأيضلاً يقلال "لليس أحلد يعلرف ملن هلو اإلبلن إالّ ااب وال ملن هللو ااب إالّ
اإلبلن وملن أراد اإلبلن أن يعللن لله" (للو .)33:11ففلي هلذه نلرى ااب يعلرف اإلبلن واإلبلن يعللرف ااب .ألن
ااب واإلبن واحد (يو )21:11وااب في اإلبن واإلبن في ااب (يو .)28:11وبهذا نفهم أن المعرفة إتحاد.

وأيضا هو إتحاد يثمر حياة  ،فااب يريد حياة لسنسان  ،واإلبن يخلق اإلنسان  .وهذا ما تلم أيضلا الفلداء ،

فااب يريد أن الجميع يخلصون واإلبن تمم الفداء فكانت لسنسان حياة.

 .2إتحــاد المســيح بنــا -:وألن المسلليح يقللول "ومللن أراد اإلبللن أن يعلللن للله" أي مللن أراد اإلبللن أن يعلللن للله ااب
ويعلن له اإلبلن ،أي يعطيله أن يعلرف ااب واإلبلن ،وفلي هلذه المعرفلة إتحلاد ،واإلتحلاد يعنلي حيلاة .فاإلتحلاد

مع المسيح يعني أن المسيح يعطيني حياته (في + 31:1غل )31:3وهذه الحياة حياة أبدية ،فالمسيح إذ قام

"ال يسللود عليلله المللول عللد" (رو .)9:5وبهللذا نفهللم أن الحيللاة األبديللة التللي نحصللل عليهللا هللي ثم لرة إلتحللاد

المسيح بنا .إتحاد المسيح بنا أثمر حياة أبدية لنا .

 .:إذا هناك نوعين من المعرفة  -:األول معنى اإلتحاد .الثانى معنى . to know

وهلذا الثبلال فلي المسليح أو اإلتحلاد ينملو وكلملا حلدث النملو تلزداد معرفلة المسليح وتنملو (معرفلة هنلا = know

 ،)himولكنهللا ليسللت معرفللة مللن خللارج ،كمللا يعللرف إنسللاناً إنسللان آخللر ،بللل معرفللة مللن خللالل هللذا اإلتحللاد الللذى
عمللله المسلليح "وأوجللد فيلله ..ألعرفلله" (فللي .)11 ،9:2فكلمللا زاد اإلتحللاد تنمللو المعرفللة ويللزداد الوضللوح ،وضللوح

الرؤية واإلستعالن .فالمعرفة هي معرفلة إتحلاد وحلب ،وإدراك لمحبلة هللا العجيبلة لنلا ،وبالتلالي مبادلتله حبلاً حلب.
فالمعرفة هي حالة حب حقيقي مع هللا ،وتذوق وإختبار لمحبة هللا .فاهلل محبة وهللا حياة فمن أدرك وتذوق المحبلة

صارل له حياة (راجع تفسير يو. )9 : 16

والرؤيلة هنللا عللى األرض محللدودة .فالقلداس الغريغللوري وصللف هللا هكلذا "غيللر الزمنلي ،غيللر المحلدود "..لكللن مللا
هو هللا الضبط فهذا ال يعبر عنه الضبط على األرض.

والسللماء فيهللا إتحللاد علللى مسللتوى أربللر كثيللر مللن األرض تللم التعبيللر عنلله للالعرس (رؤ )7:19وهنللاك علللى هللذا

المسللتوى نعللرف هللا أى إتحللاد(3رللو1 + 18:2رللو )13:12وهللذا اإلتحللاد هللو مللا عبللر عنلله المسلليح قوللله "أشلربه

معكللم جديللداً فللي ملكللول أبللي" (مللت )39:35فهللو إتحللاد علللى مسللتوى جديللد ،ومعرفللة علللى مسللتوى "وجهلاً لوجلله"
عللى مسلتوى زيجلي والمعرفلة إتحلاد ،واإلتحلاد حيللاة أبديلة .وهنلاك تعلرف الكنيسلة إسلم "إملرأة الخللروف" (رؤ: 19
 )7فاإلتحاد أصبح كامل فى السماء ،هو ثبال فى المسيح ،والمسيح هو الحياة .والحياة األبدية مجد وتلذوق فلرح
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أبللدي معرفللة هللذا الللذي أحبنللا كللل هللذا الحللب وأعللد لنللا كللل هللذا المجللد ،ويحملنللا فيلله إليلله ،وهللذا معنللى أن الحيــاة

األبدية أن يعرفوت أى يتحدوا ك ولكنه ليس إتحاد عادى ولكن إرتشاف فيه لذة وفرح بهذا اإلله الحلو المحب.

هنللا ُيعل ِّلرف المسلليح الحيـــاة األبديـــة ..وهللي أن نعـــرف هللا اآلب والمســـيح يســـوع .والمسلليح هللو القيامللة والحيللاة
(يو .)36:11والمسيح له الحيلاة فلي ذاتله مثلل ااب وهلو يحيلي ملن يشلاء ( )35 ،31:6وألنله تجسلد فهلو أعطلى
العللالم هللذه الحيللاة بتجسللده ( )27:5وبالللذال ألخصللائه ( )38:11وللللذين يسللمعونه ويللدخل صللوته إلللى أعمللاق

فعالة محيية .وهو يعطينا هذا ليقدمنا هلل أبيه ( )5:1:والوسائل التي
قلوبهم ( .)3::6فالمسيح هو الحياة أي قوة ّ
إسل للتودعها سل للر الحيل للاة هل للي فل للي المعموديل للة ( )6:2وفيهل للا نمل للول ونقل للوم لنحيل للا معل لله إذ نتحل للد ل لله (رو)6-2:5
واإلفخارستيا ( ):8 ،26:5وفي كالمه المحيي ( .)58 ،52:5وفي اإليمان ( )27:7وفلي ( .)58 ،52:5نلرى أن

رالم هللا محيي (قارن مع "ليس الخبز وحده يحيا اإلنسان ،بل كل كلمة تخرج من فم هللا" مت  .):::وهنا نرى
ال ار طة بين الحياة والمعرفة ( .)knowفكالم هللا الذي أوحى ه الروح القدس (لكل ملن كتلب الكتلاب المقلدس) لله

القللدرة أن يحيللي ويلللدنا مللن جديللد ( 1للط .)32:1وهللذه أهميللة د ارسللة الكتللاب المقللدس لللذلك يقللول أحللد اا للاء أن

الكتاب المقدس هو كلمة هللا والمسيح هو كلملة هللا ..للذلك فحينملا نتأملل فلي الكتلاب المقلدس نلرى صلورة المسليح
فنعرفه ونحبه ويتحول الحب إلى فرح .نحن نحصل على الحياة األبدية هنا بواسطة األسرار ولكننا نثبت فيها فلى

السماء .

الحياة والنور
المسيح هو الحياة .وهو قال "أنا هو النور" ( .)13:8وفي ( )::1نسمع أن الحياة كانت نور الناس .فمن يعطيه
المسيح حياته يدخل نوره إلى قلبه فيفتح وعيه فيدرك هللا ويعرفه ( )know himويعليش فلي حضلرته (1يلو-1:1

 .)6والعقل ال يمكنه إدراك هذه الحياة األبدية ،فالعقل ال ُي ْد ِر ْك سوى الملموسال لالحواس الخارجيلة .ولكلن اللروح
القدس المعطي لنا يعيننا عللى أن نلدركها هنلا إد اررلاً جزئيلاً إسلتعالن يلأتي ملن فلوق ،ملن خلارج الكيلان اإلنسلاني

(1رو .)13-9:3هنا نرى أن الروح القدس يقود عقل اإلنسان فيدرك ما ال يمكنه إدراره وحلدهُ .بلل اللروح القلدس
يقود الحياة كلها ،فكر اإلنسان وعمله ليكون حسب مشيئة هللا سلواء لالفكر أو العملل ليكلون هللا غايلة كلل شلئ.
وألن الحياة هي حياة المسيح والمسيح لن يمول ثانية فنحن صارل لنا حياة أبدية (رو .)9:5وسمال هذه الحيلاة

األبدية أن يتذوق فيها اإلنسان لذة الفرح الروحي والسلالم اللذي يعطيله المسليح اللذي يفلوق كلل عقلل (للذلك أطللق
أ اء اليهود على مجد هللا اللذي يظهلر ملن بلين كلاروبي تلابول العهلد لفلظ شلكينة وهلي ملن السلكينة والسلالم اللذي

يمللأل القلللب حللين يللرى مجللد هللا) ولكللن مهمللا كللان السللالم والفللرح الللذي نتذوقلله هنللا فهللو كسللبق مللذاق ،كعربللون لمللا
سنحصل عليه من فرح أبدي ،هو عربون الملء الذي سنحصل عليه .ونالحظ أنه كلما عرفنا شيئاً عن هللا نفرح.
فهل يمكلن لسنسلان أن يعلرف هللا الكملال والتملام حتلى فلي األبديلة؟ هللا غيلر متنلاهي واإلنسلان حتلى فلي األبديلة

سيظل محدوداً غير قادر أن يدرك هللا ويعرفه تماماً .لكن هللا سيكشلف لله كلل يلوم جديلداً فيفلرح إللى درجلة أنله ال
يستطيع أن يفرح أرثر لمحدوديته ،فيعطيه هللا إتسلاعاً أرثلر ..فيلدرك ويعلرف أرثلر ..وهكلذا .وهلذا للن ينتهلي فلاهلل
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غير متناهي وهكذا نستمر لألبد نعرف شيئاً جديداً عن هللا فنفرح ويزداد فرحنا لألبد .من صارل حواسله الروحيلة

مفتوحة فهو فلي نظلر هللا حلي .وملن حواسله مفتوحلة يعلرف هللا .فملن يعلرف هللا إذاً هلو الحلي .وملن ال يلدرك هللا
هللو ميللت .والح لواس الروحيللة تبللدأ تنفللتح فللي سللر المعموديللة والميللرون .فالمعموديللة تعطللي إسللتنارة والللروح القللدس

يلدرب الحلواس الروحيلة (علب )1::6وملن يبلدأ هلذا الطريلق يبلدأ طريلق الفلرح الروحلي وإدراك السلماويال ومعرفلة

هللا .هللذه تبللدأ لغيللر المللؤمن عللن طريللق األس لرار .والحللظ فالمعموديللة تعطينللا أن تكللون لنللا حيللاة المسلليح األبديللة

والروح القدس الذي يسكن فينا سر الميرون يثبتنا في هذه الحياة .أما للمؤمن الخاطئ فيبدأ طريق التذوق التوبة
التللى هللى معموديللة ثانيللة فتتفللتح حواسلله الروحيللة  ،وهللذه المعرفللة التللى تللؤدى للفللرح تنمللو يومللا عللد يللوم هنللا وفللى

السماء.

وفللي مقابللل الحيللاة األبديللة التللي يحياهللا المللؤمن التائللب يحيللا ااخ لرين فللي حيللاة وهميللة فللي لللذال مؤقت لة مخادعللة

أمللا حيللاة المللؤمن األبديللة التللي يبللدأها مللن هنللا فللي عشلرة المسلليح فهللي
للحظللال تنتهللي ويعللودوا لكللآبتهم وأحلزانهمّ .
حياة الفرح الحقيقي والسالم الحقيقي .بل أن كل من تلذوق للذة الفلرح الروحلي والسلالم اللذي يعطيله المسليح علاش
هذه األبدية .هو ربما يتذوقها في دراسته للكتاب المقدس أو في قداس أو في الصالة .وهذه اللحظال التي يتذوق

فيهللا اإلنسللان لللذة الفللرح الروحللي تعطيلله قللوة للصللمود فللي وجلله الضلليقال وآالم هللذا العللالم .بللل يحيللا مشللتاقاً لحيللاة
ملء الفرح في األبدية (في .)32:1أما من يعيش على ملذال العلالم المظلملة ال يعلرف سلواها فقلد إختلار طريلق

المول.

مع بداية توبة حقيقية تبدأ المعرفة

وتبدأ الحياة.

المعرفة تنمو والفرح يزداد "نامين في
معرفة هللا" (كو)22:2
إزدياد مفاجئ بعد أن نترت هذا العالم
فالرؤيا تتضح أكثر (2يو)1:1

المعرفة تظل في نمو في الحياة
األبدية وإلى األبد.
"نامين في معرفة هللا (كو)22:2
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أنت اإلله الحقيقي وحـدت ويسـوع المسـيح= المسليح يعطلي الحيلاة الفعلل وااب يعطلي الحيلاة المشليئة .فلااب

واإلبن يشتركان في إعطاء الحياة األبدية .وعلى ذلك يتحتم أن تكون الحياة األبدية هي معرفلة ااب واإلبلن معلاً.
وإدراك سر هللا والخالص وإد ارك محبة هللا ااب الذي بذل إبنه وإدراك محبة اإلبن الذي ق َّلدم ذاتله فلي حلب يسلمو

عللن التعبيللر .وهللذه العبللارة تشللير للمسللاواة بللين ااب واإلبللن .فهللي إذاً برهللان علللى الهللول المسلليح فمعرفللة ااب
موازية لمعرفة يسوع المسيح .ونالحظ قوله يسوع (أي المخلص) .المسيح وهذه وظيفته إعتباره الممسوح من هللا
لالروح القلدس ليكلون رئيسلاً وملكلاً عللى كنيسلته ورئليس كهنلة يقلدم ذبيحلة نفسله ليقربنلا هلل أبيله .وحــدت= أي دون

االهللة الوثنيللة وإبللليس أو كللل مللا يؤلهلله اإلنسللان فللي حياتلله كالللذال والشللهوال .ومعلمنللا يوحنللا يصللف هللذه الحيللاة

األبدية أنها عشرة مع ااب واإلبن (1يو ):-1:1وفي هذه اايال نرى معلمنا يوحنا يكلمنا عن المسيح الذي رآه
وعرفه ولمسه .فيكف نرى المسيح ونلمسه ونعرفه؟ هذا يناله من يحبه ويؤمن ه ..وكيف نصل لدرجة الحب؟ ..

هللذا يللأتي مللن العشلرة مللع المسلليح فللي صلللواتنا ود ارسللتنا للكتللاب المقللدس وحضللور القداسللال والتنللاول .ومللن أحللب
المسيح وقال مع عروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي لي" ُيعلِ ْن له المسيح ذاته .والمحبة حياة فاهلل محبة .والتعرف
علللى المسلليح هللو هللو التعللرف علللى ااب ألن رسللالة المسلليح هللي إسللتعالن ااب الللذي فيلله (يللو .)9:1:ومعرفللة
ااب واإلبللن هللي عينهللا شللركة مللع ااب واإلبللن .وقللول يوحنللا "فللإن الحيللاة أظهللرل" فهللذا إشللارة للتجسللد الللذي لله

عرفنا ااب واإلبن.

اإلله الحقيقي وحدت= اإلله الحقيقي هو الذي يخلق ثم يحافظ عللى حيلاة مخلوقاتله ،يلدبر ويعلول ويعطليهم فرحلاً
حقيقياً .ومن إرتشف هذه الحقيقة هو إنسان له حياة ،فاهلل الذي آمن ه يكفل لله حيلاة كريملة عللى األرض وحيلاة
أبدية عد المول .لكن هناك آلهة أخرى يخلقها اإلنسان ويظن أنها حقيقية وهلي غيلر ذللك ،كالملال ملثالً اللذي ال
يستطيع هذا وال عالقة له األبديلة ،والمللذال يظنهلا اإلنسلان أنهلا تعطيله فرحلاً حقيقيلاً وهلذا وهلم ..هلذه آلهلة غيلر

حقيقية فهي ال تعطي حياة أبدية ،بل تعطي موتاً.

أنت اإلله الحقيقي وحـدت= هنلا المسليح يوجله كالمله للآلب .وكلملة وحلدك عائلدة عللى هللا مثللث األقلانيم .ونحلن
حين نوجه كالمنا للمسيح نقول له أيضاً أنت اإلله الحقيقلي ،ألن صلفة األلوهلة هلي للآلب كملا لسبلن .وهللا واحلد
غير منقسم وال منفصل .هللا هو الحلق والعلالم وملا فيله اطلل وملن يعلرف الحلق يختلاره فيحيلا وملن يختلار الباطلل

يمول ويستعبد فكلمة حقيقي تعني الثابت غير المتغير ،أما العالم فسيفنى وهو متغير ومخادع .وقوله

ويسوع المسيح الذي أرسلته= هذه إشارة ألن ااب لم ُي ْع َر ْف إالّ بتجسد المسيح الذي أعلن ااب .وكما أن ااب
يمجد اإلبن  ،واإلبن يمجد ااب ،كذلك اإلبن يستعلن ااب وااب يستعلن اإلبن الروح القدس الذي أرسله .لذلك
يستحيل معرفة أحدهما بدون ااخر .وال يمكن فصل اإلرادة (ااب) علن الفعلل (اإلبلن) .محبلة ااب ال يمكلن أن

تصل إلينا إالّ بيسوع المسيح.
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أنت اإلله الحقيقي وحدت ويسوع المسيح = الملخص -:
 )1الحيللاة األبديللة هللى معرفللة ااب واإلبللن معللا (إتحللاد وحللب متبللادل) .وااب واإلبللن إللله واحللد لهمللا
نفس جوهر األلوهية .

 )3ال يوجد إله يعطى حياة أبدية كلها فرح ولذة وشبع سلوى هللا ااب وإبنله يسلوع المسليح  ،أملا كلل
ما فى العالم ال يشبع فالعالم اطل (سراب).

 )2هللا هو الخالق وهو ضا ط الكل الذى يحفلظ خليقتله  ،هلو خلقنلا ألنله أحبنلا ويريلد لنلا حيلاة أبديلة
اإلتحاد معه والثبال فيه .

 ):مللن يختللار هللا حريتلله يحيللا أبللديا فللى فللرح أبللدى ومجللد أبللدى  ،ومللن يللذهب وراء أى إللله آخللر
(مال/شهوة/ذال )../يهلك .

 )6هللا ااب أرسل هللا اإلبن ليستعلن لنا ااب ومحبته وإرادته فى أن نحيا أبديا فى مجد وفرح وشبع
.
3
3
ض .اَلعمـل َّال ْـذي أَع َ ْ
اآلن َم ْج َـدْني
اآليات (يـو "-:)3-3:21أََنـا َمج َ
ـل َق َـد أَ َك َمَل عت ع
ـهَ .و َ
طَي َتنـي أل َ
َ
َع َم َ
َّـد عت َك َعَلـى األََر ْ َ َ َ
ْ ْ
ْ
ْ
ان لْي ْعَن َد َت َقَب َل َك َو ْن اَل َعاَلمْ".
اآلب عَن َد َذات َك ْباَل َم َجد َّالذي َك َ
أََن َت أَُّي َها ع

هنللا نللرى معنللى أن يعرفللوك (آيللة .)2فحينمللا أرمللل المسلليح عمللله الللذي أعطللاه للله ااب ،إسللتعلنت حقيقللة المسلليح

اإللهيلة وكونلله واحللداً ملع ااب .وأن عمللله أتملله الفلداء والقيامللة ومللازال يكملله شللفاعته الكفاريللة عنلا فللي السللماء.
واآلن= عد أن أرملت العمل.
والمسيح في آية ( )1يقول "مجد إبنك" وهنا يقول مجدني أنت .فما الفرق بينهما؟

فللي آيللة ( )1كللان المسلليح يطلللب تللدخل ااب لتكميللل للاقي المهمللة العظمللى كللل مللا تشللمله مللن صلللب وإهانللة =
"الرب عن يمينك" (مز . )6 : 111ثم قيامة ومجد = مجدنى أنت أيها اآلب = "إجلس عن يمينى" (ملز: 111

.)1

فى آية ( )1يطللب المسليح أن يسلانده ااب ،يسلاند ناسلوته ليكملل عملل الصلليب اللذي له يتمجلد اإلبلن إذ يكملل

أما هنا فى آيلة ( )6فهلو يطللب المجلد المسلتحق علن العملل اللذي سليكمله.
إنتصاره على قوال الظلمة والمولّ .
وااب سيمجده إعالن بنوته له وإستعالن الهوته وأنهما واحد.
ونالحلظ أن المسلليح ال يطلللب المجللد لالهوتلله بللل لناسللوته أي الجسللد الللذي أخللذه مللن اإلنسللان .فالهوتلله لللم يفارقلله

مجده أبداً ،لكنه يطلب المجد للطبيعة البشرية .وهذا الطلب هو عمل عظيم من المسيح لحساب البشر (قلارن ملع

آية  .)33هذه هي شفاعته وإستحقاق ذبيحة طاعته .هذا هو جوهر الفداء والخالص لسنسان الذي ينتهي المجد

(راجع أف + 19:2 + 5 ،6:3في + 31:2كو + 12 ،13:1كو3 + ::2تس 1 + 1::3ط + 11:6عب11:3
 +رو + 17:8يو )3::17هذه شركة في المجد البنوي هلل .وقوله الذي أعطيتني يشير للمجد الذي حازه المسليح

رإبن اإلنسان لحساب اإلنسان (يو )25:12ففدائه أعطى لسنسان مجلداً وحيلاة أبديلة وهلذه إرادة ااب "اللذي يريلد
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أن الجميللع يخلصللون" (1تللي .)::3فللاإلبن هللو الفعللل ،يفعللل مللا يريللده ااب .ونالحللظ أن مللن للله الحيللاة األبديللة
وعرف هللا فهو في مجد .وهذا ما يريده المسيح للمؤمنين.

أنا مجدتك على األ رض= استعالنه لآلب = هو أظهر محبة ااب للبشر وأبوتله لهلم (يلو )18:1وكلان ذللك لأن
تمم وأرمل عمل الفداء .قد أكملته= تفيد الكمال فهو تمم العمل كمال في طاعته لآلب .وكان طعام المسيح أن
يللتمم ويصللنع مشلليئة ااب (يللو .)2:::عنــد ذاتــك= "عنللد" يمكللن ترجمتهللا أيضلاً "مللع" وتفيلد معنللى المجللد الواحللد

للذال اإللهية ،مجد ااب ومجلد اإلبلن فلاإلبن كلائن ملع ااب وفلى ااب  ،فلى حضلن ااب ،وتفيلد معنلى الوحلدة
القائملة المجللد فللي هللا بللين ااب واإلبللن .وتفسللير هللذه العبللارة نجللده فللي (يللو )18 ،1:1فالكلمللة كللان عنللد هللا وهللو
اإلبن الوحيد الذي في حضن ااب .وبعلد أن أخللى اإلبلن ذاتله ملن مجلده آن ااوان أن يلدخل اإلبلن الجسلد إللى

أحضان ااب كعودة الذال لذاتها كل المجد الذي كان لله وعنلده ومعله قبلل كلون العلالم .وعنـد ذاتـك تفهلم أيضلاً
"في ذاتك" فالمسيح له نفس المجد الذي لآلب الالهول .وقد صار نفس المجد للناسول عندما "جللس علن يملين

أبيه"  .اإلبن هنا يرى ملا علد الصلليب ،هلو يلرى الصلليب كأنله حلدث ويلرى ملا سليحدث علده ملن قياملة وجللوس
في العرش.

بالمجــد الــذي كــان لــي= المسليح كللان لله المجللد دائملاً منلذ األزل أي أن مجللد ااب هلو نفللس مجللد اإلبلن ولللو أنلله
أخلى ذاته منه في أيام تجسده .وكان إخالء المسيح لذاته يعني أنه ظهر في صورة عبد مهلان (أش )3:62وهلذه

ليست صورة مجد  ،فالمهملة التلى سليقوم بهلا فيهلا علار وذل ومهانلة وقبلول للملول .والمسليح اان يطللب ملا علد
ذلك من إستعالن الهوته ووحدته مع ااب .وهذا المجد الذي يطلبه هو ليس في إحتياج إليه بل هو مجلده .لكنله

يطلبلله لجسللده أي الكنيسللة .فللاإلخالء يعنللي اإلخفللاء عللن أعللين النللاس ومللدارك الشلليطان ،واان المسلليح يطلللب

إسللتعالن مللا هللو للله عنللد ذال ااب .قبــل كــون العــالم= قبللل كللون العللالم والخليقللة لللم يكللن هنللاك سللوى هللا .وهللذه

العبارة تصريح واضح بالهوته االزلى.

مجدني= هنا الناسول يتكلم .بالمجد الذي كان لـي عنـدت قبـل كـون العـالم= هلذا المجلد هلو مجلد الهلول اإلبلن

وهو مجلد أزللي .والمسليح يطللب أن الناسلول يكلون لله نفلس مجلد الالهلول وذللك لحسلاب الكنيسلة جسلده .وهلذا

نراه بوضوح في آية (يو.)33:17

2
اس َّال ْذين أَع َ ْ ْ
اسم َك لْ َّلن ْ
ظـوا
طَي َـت عه َم لْـيَ ،وَق َـد َح ْف ع
َع َ
طَي َتني م َن اَل َعاَلمَْ .كاعنوا َل َ
ـك َوأ َ
َ َ
آية (يو« "-:)2:21أََنا أَ َظ َهَر عت َ َ
َكالَ َم َك" .
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أنـا أظهـرت إســمك= تلوازي أنلا مجللدتك (آيلة .):وهلي تعنللي أظهلرل كلل صلفاتك ومحبتللك األبويلة للملؤمنين وكللل
إمكانياتللك وقللدراتك .وهللذه المعرفللة هللي حيللاة (آيللة  .)2وهللذا هللو العمللل الللذي أرمللله المسلليح طاعتلله لللآلب حتللى
الصليب وبأعماله العجيبة وتعاليمه التي أظهرل أن ااب يعمل فيه .فإسم هللا يشير للحضور اإللهلي ذاتله .وهلذا
معنى ترديد صالة يسوع للشعور حضرته .فاإلسم هو إشارة للكيان كله .وهذا ما تعنيه الكنيسة إذ تبدأ كل صالة

أو اجتماع " إسم ااب واإلبن "..ليحل هللا وسطنا ونسمع صوته.

الذين أعطيتني= ليس كل الناس قد قبلوا هذا اإلستعالن .والذين أعطيتني تشير لمن إنفتحت أعينهم وقبلوا رسالة
المسيح ،هؤالء الذين إجتذبهم ااب (يو )56 ،:::5وهذا اإلختيار ُينسب أيضاً للمسيح (يو.)15:16 + 23:13
وواضح أن هناك من يرف هذا اإلختيار كيهوذا .فحرية القبول مكفولة للجميع .الذين أعطيتنـي= التالميلذ وكلل

المؤمنين عبر العصور .كانوا لـك= [ ]1هلؤالء التالميلذ كلانوا يعرفونلك ويؤمنلون لك مثلل كلل اليهلود ومثلل شلاول
الطرسوسي وكان لهم عالقة معك ال يعرفها سواك ]3[ .وقد تفهم أن هللا خللق العلالم كلله ،وأن العلالم كلله كلان هلل
حس للب الخل للق األول ،وهللا ل لله س لللطان عل للى الع للالم كل لله وه للو ال للذي يعتن للي ك للل خليقت لله .الك للل خاص للة ااب.

وأعطيتهم لي= هللا حينما رأى إستقامة قلب التالميذ وأنهم أرضاً خصبة وأنهم سرعان ما آمنوا له سللمهم للمسليح
ليكمللل خالصللهم وفللداءهم .وتفهللم عللن الخلللق الثللاني الللذي فيلله تجلددل بنويتنللا "إذ للليس غي لره الخللالص" .فللإنتقلوا
بذلك من المول إلى الحياة .فالخليقة كانت كلها هلل ولكنهلا ضللت وأتلى اإلبلن ليعيلد الخليقلة هلل .وذللك لأن وحلدنا

فيه فصرنا "أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه" (أف .)21:6وهذا نراه بوضوح فى

(أف  ) 11 :3نحن عمله (هللا خلقنا =كانوا لك)...مخلوقين فى المسيح يسوع (رخليقة جديدة = اعطيتهم لى)

حفظوا كالمك= رلمة حفظ هنا تعني العناية مع السهر والواسطة الوحيدة لحفظ كلمة هللا هي في إطاعتها والعملل
بها .وعلينا أن نحفظ كلمة هللا ككنلز فلي قلوبنلا ونسلهر عليهلا ونقبلهلا ونهلتم بتنفيلذها .وحفلظ كلملة هللا هلو التلملذة

الحقيقية هلل ،ومن يتأمل فيها يكتشف المسيح كلمة هللا  ،مثل هذا هو من قال عنه المسيح أنهلم بنلوا بيلوتهم عللى
الصخر (مت . )37 -3: : 7لذلك فالتالميذ عرفوا المسيح وآمنوا ه ألنهم حفظلوا وصلايا هللا .ولكلن قلول السليد
المسليح هنللا حفظـوا كالمــك تعنللى حفظلوا كالمللك لأن آمنلوا بلي وصللدقوني .وهلذا يفهللم ملن اايللال ( .)8 ،7وبهللذا
نفهم أن المسيح أظهر ااب (إسم ااب)-:

.1

للذين يحفظون الوصايا.

.3

آمن لوا المسلليح "علم لوا أن كللل مللا أعطيتنللي هللو مللن عنللدك" .عموم لاً كللل مللن حفللظ الوصللايا البللد وسلليعرف
المسيح إذ ستكون عيناه مفتوحتين سبب النقاوة.

.2

علموا "أني خرجت من عندك" (فهموا سر التجسد)= المسيح هو هللا المتجسد.

إذاً المسيح كون كنيسته من الذين حفظوا وصايا هللا فعرفوا هللا .وكنيسة المسيح هذه هي جسده .وهؤالء أي جسلد

المسيح هم من عرفوا هللا ومن عرف هللا صار حياً (آية.)2

1
ْ
طَي َت ْني عه َو ْم َن ْعَن ْد َت"،
َع َ
اآلن َعل عموا أَ َّن عك َّل َما أ َ
آية (يوَ "-:)1:21و َ
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المسيح هنا يشرح ثمرة حفظهم ألقوال هللا ،كلمة ااب .فهلم أدركلوا عيلون مفتوحلة أن المسليح جلاء ليسلتعلن ااب

قوالً وفعالً وأدركوا العالقة بين المسيح وااب ،وصدقوا أن المسيح جاء من عند ااب .وأن كل أقواله وأعماله هي
من عنلد ااب ،بلل أن كلل أعملال التالميلذ هلي هبلال ملن عنلد ااب .وأن كلل ملا للمسليح هلو ملن ااب .إذاً ملن
يحفظ كالم هللا ،يدرك من هو المسيح ويقبله ويؤمن إذ يعرفه فتكون له حياة .فألنهلم حفظلوا كلالم هللا أي أطلاعوه
ونفذوه ،عرفوا هللا .فلما ظهر المسيح أمامهم عرفوه ألنه صورة هللا الذي عرفوه.

اآلن= وهو مقبل إلى المول .فبينما يفصل المول بين إنسلان وإنسلان إالّ أنله ملول المسليح سلتزداد ال ار طلة بينله
يش ُّكون ولكن لمدة قليلة ثم
وبين تالميذه وسيعرفونه تماماً كمخلص وإله فادي .وبينما أن صلب المسيح سيجعلهم ُ
يجعلهللم الللروح يفهمللون .هللذه اايللة ومللا عللدها يشللرح السلليد كيللف كللانوا لللآلب وصللاروا للمسلليح (آيللة .)5هللم عرفلوا
ااب إذ حفظوا أقواله .ولما أروا المسيح عرفوه إذ هو صورة لآلب الذي يعرفونه فآمنوا المسيح .وهذا هو ملا قالله

في آية ( )2أن هؤالء لهم الحياة إذ عرفوا ااب ويسوع المسيح.

ْ
َن اَل َكـالَم َّال ْـذي أَع َ ْ
ـت ْم َـن ْعَن ْـد َت،
آية (يو2 "-:)2:21أل َّ
َع َ
طَي عـت عه َمَ ،و عه َـم َق ْبعلـوا َو َعلْ عمـوا َي ْقينـا أَنـي َخَر َج ع
طَي َتنـي َق َـد أ َ
َ
َ
آمعنوا أََّن َك أََن َت أََر َسَل َت ْني" .
َو َ
الكالم الذي أعطيتني قد أعطيتهم= هذه ااية تساوي "رلمنا في هذه األيام األخيلرة فلي إبنله" (علب . )3:1وقولله

ألن تعنى أن ااية راجعة لآلية السا قة  ،فالتالميذ صدقونى (آية )7ألن كالمى الذى سمعوه هو كالمك (آية )8

لى
 ،وهللم كللانوا ينفللذون وصللاياك ف للى سللاطة وقللد حفظ لوا كالمللك" (آي للة  ،)5لللذلك حينمللا كلمللتهم كالمللك أروا ف ل َّ
صورتك فآمنوا بى (آية. )8
نالحظ هنا درجال اإليمان:

-1

قبل ـوا= رحب لوا المسلليح قلبي لاً ،تشللير لفللرحهم ومشللاعرهم تجاهلله ،مثللل هللذا يطيللع بللدون معرفللة كثي لرة ثللم تبللدأ

-3

علمـوا= هنللا بللدأوا التمييللز والحكللم العقللل فحكملوا علللى كللالم المسلليح أنلله سللماوي .هنللا بللدأل المعرفللة .قبللول

المعرفة.

المسيح أعطاهم إستنارة بها عرفوا المسيح وأنه من عند هللا .كما قال المسيح لبطرس "أبي أعلن لك"

-2

.

آمنوا= هنا كان القرار واإلرادة عزيمة ثابتة ملتهبة بنلار القللب وملهملة بنلور العقلل .هنلا إيملان العملل اللذي
جاء من أجله المسيح من عند ااب .ومن هو المسيح .هذا إيمان بوعي.

وهنا نرى التالميذ وقلد وصللوا لدرجلة اليقلين فلي معلرفتهم للمسليح .فالمسليح أعطلاهم ملا إسلتلمه ملن ااب  ،وكلان
قبللولهم للكلمللة هللو سللر إنفتللاح صلليرتهم علللى المسلليح ومع لرفتهم للله إلللى درجللة اليقللين= علمـــوا يقينـــا= والكلمللة

األصلللية تفيللد معنللى أنهللم علم لوا حق لاً وبالحقيقللة .فاإلنسللان قللد يكللون علللى يقللين مللن أمللر مللا ولكنلله للليس الحللق
الضللرورة .والحللق هللو هللا .وقبللول الحللق ال يللأتي للالفهم والمناقشللة بللل الطاعللة .لللذلك كللل مللن سللمع وصللايا هللا

وأطاعها ونفذها سيكتشف سهولتها وجمالها مهما بلغت في مظهرها الخارجي من صعوبة ظاهرية في التنفيذ.
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خرجـــت= تفيللد التجسللد .أرســـلتني= تفيللد العمللل الللذي أُ ِ
رس لل مللن أجللله وهللو الفللداء  .والمسلليح سلليبني علللى هللذه
الكلمللال مللا سلليأتي فهللو للليس مللن العللالم لللذلك رفضلله العللالم وصلللبه .ولللذلك كللل مللن يقبللله ويللؤمن لله ويتحللد لله

وينضم إليه سيصير هو أيضاً ليس من العالم وسيضطهده العالم وهذا ما حدث مع المسيح وما سيحدث للتالميلذ

(يو1 + 31-18:16يو1 + 12:2يو.)5 ،6::

ْ
ْ
آية (يوْ 1 "-:)1:21م َن أَجلْ ْهم أََنا أَسأَلَ .لس عت أَسأ ْ
طَي َت ْني أل ََّن عه َم َل َك".
َع َ
ين أ َ
َج ْل َّالذ َ
َج ْل اَل َعاَلمَْ ،ب َل م َن أ َ
َل م َن أ َ
َ ع َ
َ َ
َ ع
أنا أسأل= في صالتي الشفاعية هذه .في هذه ااية يسأل عن التالميذ اللذين عرفلوه وآمنلوا له .ثلم فلي آيلة ()31
يسأل عن كل المؤمنين .لست أسأل من أجل العالم= المسيح يسأل ويشفع عن اللذين كلانوا للآلب وأعطلاهم ااب

للله ليكمللل خالصللهم (يللو + 35-3::11أر + 15:7يللو .)::-:3:8وللليس مللن أجللل مللن ال يلزال يحيللا فللي شلره
غير مؤمن المسيح .هؤالء يسميهم العالم .فالمسيح حقاً مال ملن أجلل كلل العلالم ولكلن لليس كلل العلالم قلد تمتلع
الغفران وأنهم أصبحوا من جسد المسيح .والمسيح صلي على الصليب "يا أبتلاه إغفلر لهلم" .لكلن ملن تلاب وآملن

هللو مللن غفللر للله .فكيللف يصلللي المسلليح عللن مللن ال يلزال فللي شلره لكللي يحفظلله ااب ،فهللو يطلللب أوالً إيمانلله ثللم

يطللب أن يحفظلله ااب .المسلليح هنللا يطلللب المجللد لمللن آمللن .فهلل يطلللب مجللداً لمللن ال يلزال فللي شلره أو لمللن ال
يزال غير مؤمن .ألنهم لك= هنا نرى معنى المحبة بين المسيح وااب فهو تمم الفداء ويشفع فيمن هم لآلب حباً
وطاعللة لللآلب ،فهللذه إرادة ااب خالصللهم .لللذلك أرسللل تالميللذه ليكللرزوا لله ومللن يللؤمن سلليترك العللالم فتكللون هللذه

الصللالة مللن أجللله .وصللالة المسلليح المسللموعة هللذه وأنلله يطلللب ألجللل تالميللذه الللذين آمن لوا لله هللي مللن أجللل أن
يعرفوا محبته لهم.

22
َّد ْف ْ
يه َم".
آية (يوَ "-:)22:21وعك ُّل َما عه َو لْي َف عه َو َل َكَ ،و َما عه َو َل َك َف عه َو لْيَ ،وأََنا عم َمجر
كل ما هو لك فهو لي وكل ما هو لي فهو لك= نرى هنلا ااب واإلبلن عللى مسلتوى واحلد فلالمؤمنون هلم تلا عين

لآلب قدر ما هم تا عون لسبن ،أو أن اإليمان المسليح يعتبلر تأريلداً لتبعيلة الملؤمن هلل ااب .المسليح يقلول هلذا
حتى ال يفهموا أنه أخذ شيئاً حديثاً لم يكن له من قبل ألنه قلال "اللذين أعطيتنلي" بلل هلم لله كملا للآلب .ولكلن هلم

صاروا جسده ،صلاروا ملن لحمله وملن عظامله .وكلونهم صلاروا جسلده فهلذا ال ينهلي عالقلتهم لااب .فهلو وااب
واحد .وكل ما لآلب هو لسبن وكل ما لسبن هو لآلب .ولماذا يسأل المسيح عنهم؟

)1

ألنهم لك= هم أوالدك وخاصتك وأنت مهتم بهم.

)2

وأنا ممجد فيهم= هم سيعلنوا للعالم كله من هو المسيح وما هى عالقته ااب.

)3

كل ما هو لي فهو لك= هم أيضاً للمسيح ،سعي المسيح ألجل خالصهم .ولقد آمنوا اهلل وبالمسيح.

):

ولست أنا بعد في العالم= (آية )11المسيح يطمئنهم أن تركه للعالم لن يسبب لهم أي ضرر.
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أملا
ونالحظ أن فلي إمكلان أي ملؤمن أن يقلول هلل كـل مـا هـو لـي فهـو لـك ونشلترك ملع المسليح فلي هلذه العبلارةّ .

الشلق الثلاني ..كــل مـا هـو لــك فهـو لــي= فهلو قلول ال يجللرؤ ملالك أو إنسلان ،بللل وال أي مخللوق أن يقولله .هللذا
الكالم ال يقوله سوى اإلبن الواحد مع ااب ولهم نفس الطبيعة والجوهر .وفيه تأريد واضح لالهوته.

وأنا ممجد فيهم= مجد الطبيب الماهر يظهلر فلي شلفاء مرضلاه .ومجلد المسليح ظهلر فلي تجديلد خليقلة الملؤمنين
وفي ثمارهم .وتشير ألن صفال المسيح قد إنطبعت فلي تالميلذه "هلم لبسلوا المسليح" (رو .)1::12فصلار النلاس

يرون في تالميذ المسيح صورة المسيح .فإيمانهم إذاً أبرز للناس مجده اإللهي .والحظ أن المسيح فلي محبتله لهلم
لم يرى إنكارهم وضعفهم ،فهو قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلة مدخنة ال يطفئ ،بل أقام منهم أعمدة الكنيسة.
ونالحظ أيضاً في هذه ااية أن ااب ممجد فلي التالميلذ فكلل ملا هلو لسبلن هلو للآلب أيضلاً ،وهلذا ملا يشلير إليله
قول السيد المسيح "لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أ ارم"..
22
ْ
ْ
َما ع ْ
وس،
آية (يوَ "-:)22:21وَل َس عت أََنا َب َععد ْفي اَل َعاَلمَْ ،وأ َّ
اآلب اَلعقُّد ع
هؤالَء َف عه َم في اَل َعاَلمَْ ،وأََنا آتي ْإَلَي َك .أَُّي َها ع
اح َف َظهم ْفي ْ ْ
طي َت ْني ،لْي عكوعنوا و ْ
احدا َك َما َن َح عن".
ين أ َ
اسم َك َّالذ َ
َع َ َ
َ
َ
َ
َ عَ
أتللى الوقللت الللذي سلليفارق المسلليح تالميللذه ليللذهب للسللماء ويمللارس عمللله الشللفاعي عللنهم .وهنللا نللرى نمللوذج لهللذا

العمل الشفاعي .والمسيح يعرف أن للعالم قوة وإمكانية أن يبتلع تالميلذه الشلر المحليط والجلذب العنيلف واإلغلراء

ال للذي لللله قلللوة شللليطانية .والشللليطان لللله وسل لليلتين يهلللاجم بهم ل لا الم للؤمنين [ ]1اإلغ ل لراء مل للذال العل للالم [ ]3ااالم
واإلضطهاد .وهذا األسلوب إتبعه مع الرب يسوع نفسه .ففي التجربة على الجبل بلدأ إغوائله مللذال العلالم ،فلملا

رف

هيج عليه اليهود ورؤساء كهنتهم والرومان .يتضح هلذا أيضلاً ملن (رؤ )12فلالوحش األول يسلتخدم العنلف

ضد الكنيسة والوحش الثاني يستخدم الخداع .ولكن هلل حقلاً سليترك المسليح العلالم علد صلعوده؟ قطعلاً ال .فوعلده
أنه معنا لألبد (مت .)31:38فلماذا يقول هذا؟ التالميذ اان في حاللة حلزن إذ أنهلم يشلعرون أنله سليفارقهم ،وهلم
حتلى اان ال يللدركون مللن هللو المسلليح الضللبط .فهللذه الصلالة لتعطلليهم شللعو اًر للأن هنللاك حمايللة إلهيللة سللتحيطهم
حتللى ولللو فللارقهم المسلليح الجسللد ،وهللذا يتضللح مللن آيللة ( .)12وهللذا مللا فعللله مللن قبللل حينمللا وعللد إرسللال الللروح

القدس الذي من عند ااب ينبثق (يو. )35:16

أيها اآلب القـدوس= القـدوس = السلماوى المرتفلع والمتسلامى علن األرضليال اللذى فلى مجلد ال ينطلق له  ،فلإن
ران الشيطان يجذب أوالد هللا إغراءال خطايا العالم  ،فعلى أوالد هللا أن يوجهوا أنظارهم لآلب السماوى كما قال
بولس الرسول "إن كنتم قد قمتم مع المسيح فلأطلبوا ملا فلوق حيلث المسليح جلالس علن يملين ااب" (رلو. )1 : 2
ومن يوجه نظره للسماء سيجد المعونة السماوية القادرة أن تحفظه  ،ولكلن ملن ينظلر لمللذال الخطيلة ينجلذب ملن
ش للهوته  .فم للن ينظ للر للس للماء يعطي لله ال للروح الق للدس أن تنف للتح عيني لله عل للى أمج للاد الس للماء فيحتق للر تفاه للة مل للذال

األرض ،هذا فضلال علن المعونلة اإللهيلة لله ،وهلذا رأينلاه فلى سلير طلرس عللى الميلاه إذ غلرق فلى الملاء إذ حلول
نظره عن المسيح ونظر للبحر الهائج.
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هذه الكلمال للم تلرد فلي الكتلاب المقلدس سلوى هنلا ،فالحلل الوحيلد أملام التجلارب الشلريرة هلو اإللتجلاء إللى قداسلة
ااب .فقداسللة ااب هللي حصللن الللذين فللي العاصللفة معرض للين للتهديللد واإلغ لراء مللن دنللس العللالم أو معرض للين

لسرتداد أمام ضغوا إضطهاد العالم فهي قوة تجذبنا فنترك األنا وننجذب إلى هللا فنصير واحداً .ألنه أمام قداسلة
هللا يتضللح زيللف ملللذال العللالم ،وأمللام محبللة هللا نقللدم حياتنللا رخيصللة إذا أ ُْرِغمنللا علللى اإلستشللهاد .القداسللة هللي

اإلرتفللاع والسللمو عللن األرضلليال كللل مللا فيهللا "انللي انللا الللرب الهكللم فتتقدسللون وتكونللون قديسللين النللي انللا قللدوس"

(ال.):: : 11

وقداسة هللا هي قوة قادرة أن تحفظ أوالده من إغراءال وإضطهاد العالم .فهي قوة تجذبنا فنترك األنا وننجذب هلل ،
ألننا أمام قداسة هللا يتضح زيف ملذال العالم ،فقداسة ااب هي الضمان األوحد لقداسلة الملؤمنين .فقداسلة ااب

أي سللموه ليسللت هللي إنع ازللله عللن العللالم بللل قللوة قللادرة أن تجللذب مللن يريللد لينفصللل وينعللزل عللن الشللر الللذي فللي
العالم .هذا نفس ما قاله القديس يعقوب " هللا غير ُم َج َّرب الشرور " (يع. )12 : 1
وهنلا يلربط المسلليح بللين القداسللة والوحللدة .حيثمللا توجللد القداسللة يوجللد الحللب والوحللدة ،حللب متبللادل ووحللدة مللع هللا
ومللع اإلخللوة  ،لللذلك يطلللب المسلليح قللائال = ليكون ـوا واحــدا  .وحيثمللا توجللد الخطيللة يوجللد الشللقاق والحسللد .لللذلك
علمنلا السليد أن نصلللي هكلذا "ليتقلدس إسللمك" فاإللتجلاء إللى اسللم هللا القلدوس ليتقلدس فللي حياتنلا وأفكارنلا وعيوننللا
وقلوبنا وضمائرنا ،هو قوة غالبة وحصن منيع "إسم الرب برج حصين يرك

إليه الصديق ويتمنع" (أم.)11:18

"ليتقدس إسمك"= لتظهر قوة عملك في أن تجعلنا واحداً المحبة.
إحفظهم فـي إسـمك= الكتلاب يسلتخدم إسلم هللا ليقلول هللا .ويكلون المعنلى إحفظهلم فيلك .وإسلم ااب يحملل معنلى
قوته وحكمته وقدراته ومحبته وقداسته وصفاته كلها ورحمته (وهذه قد أعلنها المسيح) .وحفظهم في اإلسم يلراد له
حفظهم ثابتين في دائرة هذا الحق المعلن متحصنين في ذال هللا وفي شخصه .فاإلسم هنا هلو طاقلة وقلوة حفلظ.

إذاً هي قوة محبة هللا التي تبطل األنانية والغرور والذال ليكونوا واحدا = وهللا يحفظنا ليس على المستوى الفردى
فى أنانية وإنعزالية عن اقى الكنيسة  ،بل نكون فى وحدة مع كل الكنيسة فنحن عروس واحدة للمسليح  .والحفلظ
يعني أن يشمل ااب التالميذ بهذه الطاقة والقوة ،فله قوة يجذب بها عد أن يستعلن نفسه لهم ثم يحفظهم حتى ال

يخرج لوا خارج لاً .ولللذلك فمجللرد النطللق اإلسللم (إسللم هللا) يللدخلنا فللي مجللال قللوة عمللله وكأنلله هتللاف الللدخول إلللى
حضرته .لذلك تفتلتح كلل صلالة اسلم ااب واإلبلن واللروح القلدس .وملن هنلا تلأتي قلوة صلالة يسلوع .هنلا نلرى أن
إسم هللا هلو بيئلة مقدسلة محصلنة يريلد المسليح أن يحفلظ تالميلذه داخلهلا فترتلد علنهم سلهام إبلليس .إسلم هللا قلوة

تحيط اإلنسان وتحرره .فإذا شعرنا بروح يأس أو شهوة فلنردد إسم يسوع فهو قوة تعطي النصرة.

ولكننا نفقد هذه القوة إذ نسعى وراء ملذال العالم .فالرب يقول أنه أعطانا المجد (آية )33لكن هذا لملن هلو ثابلت
فيه أما المرتد كديماس الذى ترك بولس الرسول وترك خدمة هللا ألنه أحب العالم الحاضر فهذا يخسر وحدتله ملع

هللا فيخسللر المجللد المعللد للله .إذاً لنتمتللع حفللظ هللا لنللا مللن إغلراءال العللالم [ ]1هنللاك قللوة قداسللة قللادرة أن تحفظنللا.

[ ]3وعد مجد يجعلنا نحتقر ملذال العالم ويراه كل من يرفع رأسه للسماء طالبا هللا القدوس ومعونته.
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ليكونوا واحدا= (أف )5-1::واحداً في المحبة واإلرادة والغاية والفكلر واإلهتماملال والتسلليم هلل ،وفلي هلذا فلااب

واإلبن واحد= الكنيسة هي الوجه الظاهر للملكول ،وملكلول هللا ملنظم جلداً وكلل ملا فيله متل ار ط محبلة فلي وحلدة
وإنسجام مقدسين .ولذا فالمسيح يطلب أن تبعد اإلنقسامال عن الكنيسة .فاإلنقسامال هي حلروب شليطانية تقسلم

جسد المسيح وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخلرب .والمسليح يريلد أن تكلون كنيسلته صلفاً واحلداً وإرادة واحلدة .وإذا
تق للدس الجمي للع للالقوة الت للي إلس للم ااب ،س لليحفظهم ااب ويوح للدهم كأعض للاء لجس للد المس لليح = الكنيس للة ع للروس

المسيح .وهذه هي الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية (أع .):7-:3:3وهذه الوحدة هي في جسد
المسيح وكل مؤمن هو عضو في جسد المسيح لله دوره ووظيفتله وموهبتله الخاصلة حيلث يتكاملل الجميلع كجسلد

واحلد (1رللو .)21-1:13وهلذه الوحللدة هلي وحللدة تقلديس وطهللارة فخلارج القداسللة والتقلديس يوجللد العلالم .والقداسللة
فللي مفهومهللا هللي إنفصللال عللن العللالم .والوحللدة التللي سللتجمع التالميللذ هللي فللي إنفصللالهم عللن العللالم إنجللذابهم

المشترك نحو ااب وهذه هي القداسة .وهذه ال تأتي إالّ اإللتصاق اهلل في صالة بال إنقطاع ود ارسلة وتأملل فلي
الكتاب المقدس .وهذه الوحدة قوتها من المسيح وفيه .وليست عالقال إجتماعية أو ما شا ه بل هي مؤسسة على
إتحاد المسيح .والحظ أن الشليطان يحلارب هلذه الوحلدة وال يطيقهلا .لكلن إسلم ااب قلوة حفلظ ملن تجلارب العلدو.

ونعود لآلية (" )33وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا"  ،فمما يساعد على أن نكون واحدا  ،هذا
المجد الذى أعطاه المسيح لكنيسته عروسه  .فهل يقبل من رفع عينيه لآلب القلدوس وإنفتحلت عينيله عللى المجلد

المعد أن يخسر أخيه سبب تفاهال العالم.

كمــا نحـــن= المسلليح فللي وحللدة مللع ااب وهللو يطلللب أن قللوة الوحللدة التللي بينلله وبللين ااب تعمللل فللي المللؤمنين
وتوحللدهم .ويكللون إتحللادهم إنعكللاس للوحللدة والحللب الكائنللة بللين ااب واإلبللن .وقوللله كمللا نحللن هللو مشللابهة فللي

الصورة وليس في المقدار طبعاً .هو مشابهة في الحب فااب في اإلبن واإلبن في ااب وهملا واحلد الحلب اللذي
هو طبيعة هللا .ونحن نصير واحلداً للو صلارل لنلا طبيعلة المحبلة مثلل هللا .وهللا القلدوس قوتله مسلتعد أن يعطينلا
هذه المحبة فهل نقبل؟! .وقوله نحن يشير للتمايز بين األقانيم فااب غير اإلبن.

21
ْ
ظهم ْفي ْ
ْ
طَي َت ْني َح ْف َظ عت عه َمَ ،وَل َم َي َهْل َك
َع َ
ين أ َ
اسم َكَّ .الذ َ
ين عكَن عت َم َع عه َم في اَل َعاَل ْم عكَن عت أ َ
آية (يوْ "-:)21:21ح َ
َ
َح َف ع ع َ
ْ ْْ ْ
ْ
اب" .
مَن عه َم أ َ
َحرد ْإالَّ َاب عن اَل َهالَ ت لَيت َّم اَلك َت ع
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بينملا كللان المسليح مللع تالميلذه كانللت القداسلة والمحبللة التلي كانللت فلي المسلليح وتشلع منلله كانلت تللؤثر فليهم وكللان
يسلهر علليهم لالتعليم فحملاهم ملن جلذب العلالم وذللك لأن حصلر قللوبهم فلي دائلرة معرفلة ااب .وكلان ثملرة عمللل

المسيح أنه لم يهلك أحد منهم بل ظلوا محفوظين ومحروسين في إسم ااب وقوته .ما عدا يهوذا (يو)71 ،71:5
الذي إختار طريق الخيانة في مقابل كل ما أعطاه المسيح من إختيار وحب وتعليم .فالمسليح قلدم لهلم كلل حمايلة

مطلوبة حتى ليهوذا .لكن من يصر على اإلنفصال عن المسيح لن يجبره المسيح على البقاء.
إبـــن الهـــالت= غالبل لاً ه للي تس للمية عبري للة لم للن إخت للار طري للق الش للر فيك للون اله للالك مص لليره ومثله للا "إب للن الم للول"

(1صم" )15:35وإبناً لجهنم" (مت" )16:32وأبناء المعصلية" (أش" )::67وأبنلاء الغضلب" (أف .)2:3وعكسلهم
"أوالد النور" (أف )8:6وكلمة إبلن الهلالك إسلتخدمت ملرتين هنلا فلي هلذه اايلة وعلن ضلد المسليح إنسلان الخطيلة

في (3تس . )2:3والهالك يبدأ من وقت اإلنفصال عن المسيح .إسمك الذين أعطيتني= المعنى أن المسيح كان
يحفظ تالميذه الذين أعطاهم له ااب  .كان يحفظهم حماية إلهية يشلير لهلا كلملة إسـمك ولكلن اايلة فلي أصللها
يمكللن ترجمتهللا "إسللمك الللذي أعطيتنللي" واإلسللم الللذي أخللذه المسلليح هللو "يهللوه" = أنللا هللو .والمعنللي أننللي إسللمي

وقلدراتي اإللهيلة كنللت أحفظهلم .كنــت أحفظهــم فــي إسـمك= فللي تواضلع المسلليح للم يقللل أنلا أحفظهللم قداسلتي بللل
إسمك أيها ااب القدوس .فاإلبن يشهد لآلب وااب يشهد لسبن .والروح القدس يشهد لسبن وهكذا.

ليــتم الكتــاب= أي أن هللالك يهللوذا جللاء متفقلاً مللع النبلوال أي سللابق العلللم اإللهللي ولكللن هللا كللان قللد وهبلله حريللة
راملة لسختيار (مز + 8:119مز .)9::1وهناك سؤال فااب أعطى التالميذ للمسيح ليخلقهم خليقة جديلدة فهلل

لم يكن ااب يدري أن منهم من سيخون واإلجا ة كامنة هنا في قوله ليتم الكتاب= فلاهلل قطعلاً كلان يعللم والنبلوال
تشهد بذلك.

21
َما اآلن َفْإْني ْ
آتي ْإَليك .وأ ََت َكَّلم ْبه َذا ْفي اَلعاَلمْ لْي عكو َن َلهم َفر ْحي َك ْ
امال ْف ْ
يه َم".
آية (يو "-:)21:21أ َّ
َ
َ َ
عَ َ
ََ َ ع
المسيح يتكلم وهو هنا على األرض وهو متأهب أن يترك العالم .أتكلم بهذا في العالم ليسمعني التالميذ الذين أنا

معهللم اان فللي العللالم .والمسلليح يللتكلم إلللى ااب ليشللعر تالميللذه أنهللم فللي حضلرة ااب محفوظللون فللي إسللمه وأن
المسيح بدأ الفداء وكان يحفظهم وهو معهم وااب سيكمل .وهو نفسه أي اإلبلن يشلفع فليهم لليحفظهم ااب وملن
هللو محفللوظ فللي إسللم ااب فهللو كأنلله إنتقللل مللن المللول إلللى الحيللاة .وهللذا مللا يفللرح المسلليح أن المللول لللم يعللد للله

سلطان على تالميذه ،وأن العالم لم يعد له سلطان عليهم .وهذا ما يصلي المسيح ألجله أن يحفظهم ااب فيكون

لهللم حيللاة .وأن فللرح المسلليح إنهللاء عمللله الللذي سلليعطيهم حيللاة وأيضلاً برجوعلله لللآلب ،فللرح المسلليح هللذا هللو فللرح
رامل وهذا الفرح سيكون لتالميذه ،سيسكب عليهم من فرحه هو  ،فحينما يفرح المسيح ينعكس فرحه علينا ،فنحن
ال فلرح حقيقلي لنلا إالّ لأن يضلع المسليح فينلا فرحلله .وهلذا الفلرح اللذي يضلعه المسليح فينلا ال يسلتطيع أحللد أو أى

ظروف أن ينزعه منا ( . )33:15ونالحظ أن فرح المسيح كان كامالً الرغم من إنطالقه للصليب مع كلل ااالم
ال تي وقعت عليه .ولم يلزل المسليح يلتكلم بهلذا للعلالم أجملع ،لكلل إنسلان فلي العلالم ،وملن يسلتجيب ويلؤمن ويتلرك
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العالم ويتحد المسيح سيكون لله فلرح المسليح كلامالً= وأتكلـم بهـذا فـي العـالم .وملا يفلرح الملؤمنين أن لهلم حمايلة

إلهية في هذا العالم.

ملحوظة :نحن كثي اًر ما نتكلم عن قوة الشيطان وقوة الخطية ،وهذا خطأ ليتنا ندركله ملن هلذه اايلال (.)12-11
فللنحن لنللا إمكانيللال نغلللب بهللا الشلليطان والخطيللة .نحللن لنللا قللوة ااب وشللفاعة المسلليح .وهللذه الغلبللة حينمللا نغلللب

تفرح هللا وتفرحنا ،اإلمكانيال متاحة لكل من يريد.
23
ْ
ـت ْم َـن
َع َ
طَي عت عه َم َكالَ َم َكَ ،واَل َعاَل عم أََب َغ َض عه َم أل ََّن عه َم َلَي عسوا ْم َن اَل َعـاَلمَْ ،ك َمـا أَنـي أََنـا َل َس ع
آية (يو "-:)23:21أََنا َق َد أ َ
اَل َعاَلمْ" ،

أنا قد أعطيتهم كالمك= وواضح أن المسيح هلو كلملة هللا ،فهلو اللذي إسلتعلن ااب وكلالم المسليح هلو هلو نفسله
رالم ااب فكل ما لآلب هو لسبن وما لسبن هو لآلب .والمقصود كالمك هو كل ما أعلنه المسيح للتالميذ عن
ذاتلله وعللن ااب .ولمللا قبللل التالميللذ كللالم المسلليح صللارل لهللم شخصللية جديللدة وتحللرروا مللن سلللطان رئلليس هللذا

العللالم .لللذلك أ غضللهم العللالم ،إذ لللم َي ُعل ْلد لهللم شللكل العللالم ،بللل صللار لهللم شللكل أخللروي جديللد (أع+ :1 ،:1:6
3رو )37-31:11صار لهم شكل المسيح .فهم والمسيح "ليسوا من العالم" فهم يعيشون فلي العلالم لكلن بلال شلر
العالم .لقد وِهب للكنيسة أن َّ
تتألم ويكون لها شركة سرية مع المسيح في آالمه ،هذه ااالم هي إرليل المجد اللذي
ُ َ
سيوضع على رؤوس الذين يصبرون إلى المنتهي ،وبهلذه ااالم يطهرنلا المسليح ملن قلذر هلذا العلالم .إذاً البلد أن
يكون تالميذ المسيح لهم تعليم المسيح ويكونون مبغضين من العالم لماذا؟ ألنهم ليسوا من العالم ..كما أنا لست

من العالم= فهم تبعوني وإتحدوا بي .فكل من يصير شكل المسيح يبغضه العالم.

المسيح هنا في اايال ( )16-12يلتكلم علن حتميلة الصلليب قبلل أن يلتكلم علن المجلد المعلد للكنيسلة ،فالصلليب
هو طريق المجد السمائي .وهو مجد على األرض .وهذا فعله ملع نفسله ،ففلي آيلة ( )1كلان يقصلد مجلد الصلليب

ونصرته وفي آيال ( )6 ،:تكلم عن المجد السمائي لجسده ،فهو تكلم عن صليبه قبل أن يتكلم عن مجده.
23
ظهم ْم َن ْ
الش ْر ْ
ير" .
َن َت َأ عخ َذ عه َم ْم َن اَل َعاَلمْ َب َل أ َ
َل أ َ
آية (يوَ "-:)23:21ل َس عت أ َ
َن َت َح َف َ ع َ
َسأ ع
تأخذهم من العالم= أي يموتلوا .المسليحية ليسلت سللبية وإنسلحاب ملن الحيلاة ،بلل هلي التقلدم لحلل مشلارل النلاس

وليست هي عدم المباالة بهم (1رو .)11 ،9:6والمسيح يرسل تالميذه نو اًر للعالم وملحاً لألرض ،وما نفلع الطعلام
بلدون مللح ،ومللا قيملة المدينللة بلدون نللور .المسليح هنلا ُي َعّلِل ْلم تالميلذه أن ال يكللوا ملن الضلليقال فيسلألون أن يتركلوا

العلالم ويخطئلوا كملا أخطلأ إيليلا وطللب الملول لنفسله (1ملل .)::19بلل يكمللوا رسلالتهم فلي العلالم ويشلهدوا للحللق
ويتقبلوا اإلضطهاد فلرح .فالنصلرة والمجلد فلي المسليحية لليس فلي الخلروج ملن الضليقة بلل إحتمالهلا علدم تلذمر.

والحلظ فهلم بلولس الرسلول لهللذه النقطلة (فلي1 + 3: ،32:1تلس ): ،2:2المسلليح ال يريلد أن ينهلي العلالم ،بللل أن
أوالده بوجودهم في العالم لهم رسالة في العالم ليتقدس العالم ،وتصل رسالة المسيح لكل العالم .ما يطلبله المسليح

أن يخرج منا العالم وليس أن نخرج نحن من العالم.
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.1
.3
.2
.:

فترة وجودنا في العالم-:

نكمل العمل الذي خلقنا من أجله (أف)11:3

نكون نو اًر للعالم وملحاً لألرض لنشر معرفة المسيح .لذلك يجب أن نعيش وسط العالم (مت.)1: ، 12 : 6
نحتمل ع

ااالم فنشترك في صليب المسليح (ملت ، )13 – 11 : 6وكملا إشلتركنا فلي آالمله نشلترك فلي

مجده (رو)17:8

ف عللن الخطيللة" ( 1للط )1::فللاأللم
هللا يسللتغل هللذه ااالم معنللا حتللى تللزداد قداسللتنا "فمللن تللألم فللي الجسللد ُك ل َّ
يجعلنا نزهد في محبة العالم "التي هي علداوة هلل" (يلع ):::ونتجله للسلماويال وهلذه هلي القداسلة .وهللا يحلول

العقوبة (األلم) إلى خالص (القداس) .

الشرير= هو الشيطان رئيس هذا العالم .فالشر الذي في العالم نا ع من سيطرته على نفوس الناس (1يو.)19:6
والمسلليح هنللا يسللأل ااب أن يحفللظ أوالده مللن سلللطان وتللأثير الش لرير المخللادع .ومللا يعمللله هللا هللو أنلله يسللمعنا
صوته الروح القدس الذي له قوة جذب .فإن لم نقاوم صول الروح القدس  ،وإستجبنا وصلبنا أجسادنا مع أهوائنلا

وشهواتنا ،نكتشف أن قوة جذب هللا التي يجذبنا بها للقداسة أقوى كثير من إغراءال العالم .وهذه ااية مرادفة لما
علمنا المسيح أن نصلي ه قائلين "لكن نجنا من الشرير" والمسيح سبق وقال "إحفظهم في إسمك" فاإلسم القدوس

يحليط اللنفس جلو القداسلة ويخفلي علن عينهلا الشلر  ،ويبطلل قلوة العلدو وخداعله وتزييفله  .فالشليطان هلو الكللذاب
الذي يزيف كل شئ كما فعل مع حواء .بل ويعطي قوة وشجاعة إن وصل األمر للتهديد المول (عب.)::13

ملحوظـة :اللذهاب للللدير والرهبنلة لليس هلروب مللن العلالم .فال ارهلب يتعللرض لحلروب ملن الشلليطان أرثلر مملن فللي
العالم.
آية (يوَ22 "-:)22:21لَي عسوا ْم َن اَل َعاَلمْ َك َما أَْني أََنا َل َس عت ْم َن اَل َعاَلمْ".
هذه ااية تكرار يقصد ه التعقيب على ااية السالفة والتمهيد لآلية القادملة .أي ألنهلم ليسلوا ملن العلالم (رملا أنلا)
فهم داخل تبعية المسيح .المسيح رأسهم وملكهم ،يعيشوا له ويخدموه لذلك يحاربهم إبليس .قدسلهم فلي الحلق حتلى

ُيحفظوا من الشرير ويغلبوا كما غلبت.

آية (يوَ 21 "-:)21:21ق ْد َس عه َم ْفي َح ْق َكَ .كالَ عم َك عه َو َحق".
ِ
وكملهللم فللي طريللق القداسللة وإعطهللم
قدســهم فــي حقــك= قدسللهم أي خصصللهم لللك مسللحة الللروح القللدس للخدمللة ّ
اإلمكانيال التي بها يحيون لك .وأهلهم روحياً وذهنياً وقلبياً لذلك .والحق هو المسيح الذى قال عن نفسله أنله هلو

"الطريللق والحللق والحيللاة" (يللو )6 : 1:وهللو كمللا قللال لبلليالطس أنلله جللاء ليشللهد للحللق (يللو . )27 : 18فيصللبح

لى  .كالمـك هـو حـق = والمسليح هلو كلملة هللا وهلو الحلق  .وهلم سليكونوا مخصصلين
المعنى خصصهم للثبال ف َّ
لينشروا كلمة الحق لكل العالم .
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والسلليد سللبق فللي آيللة ( )16وطلللب مللن ااب أن يحفظهللم مللن الشلرير أي مللن إغلراءال العللالم .والحفللظ هللو عمللل

أمللا التقللديس فهللو عمللل إيجللابي لللذلك فكللان البللد لآليللة ( )16أن تللأتي قبللل آيللة
سلللبي أي حفظهللم مللن الش لريرّ ،
( .)17فللالحفظ يسللبق التقللديس .هنللا نجللد التالميللذ وقللد نقلهللم ااب مللن منطقللة الشلرير الموبللوءة إلللى منطقللة الحللق

النقية .الطلبة األولى في (آية )16أساسها أن التالميذ يحيلون وسلط العلالم ولكلنهم يحيلون منعلزلين علن خطيتله .

وأساس الطلبة الثانية في (آية )17أن يتقدموا للخدمة في العالم ليشهدوا للحق الذي فيهم .فالتقديس هو إنتزاع كل

ميل نفساني جسداني مادي من قلوبهم ونزع كل ما هو مغلاير للروح هللا وإرادتله ،ثلم تكريسلهم وتخصيصلهم نهائيلاً
لخدمللة هللا لتكللون حيللاتهم ذبيحللة حيللة مقدسللة مرضللية أمللام هللا" (رو .)1:13كمللا أن المسلليح نفسلله قدسلله ااب
وأرسله ليكون ذبيحة فداء عن البشرية .قدسهم في الحق نرى فيها هللا وقد نقلهم تماماً من تبعية العالم لتبعيته هلو

 ،بللل وينقللل حيللاتهم وأفكللارهم ورغبللاتهم وتعلقللاتهم مللن عللالم الشللهوال والماديللال التللي سللبق وتعلقلوا بهللا إلللى حيللاة

الحللق  ،فتكللون كللل رغبللاتهم وأفكللارهم وتعلقللاتهم هللي لخدمللة هللا .ومللن تقللدس فللي الحللق تتحللرر نفسلله مللن التعلللق
العالم الباطل ومادياته .وهذا ما طلبه بولس الرسول "إن كنتم قد قمتم ملع المسليح فلأطلبوا ملا فلوق حيلث المسليح

جللالس" (رللو )1:2فالقداسللة هللي اإلهتمللام السللماويال وهللذه (أي القداسللة) هللي الحللق ،أمللا العللالم فباطللل .وهكللذا

وي ِرِسل ْلل لهللا الللروح القللدس ليقللدس بتبكيتلله وتعليملله ومعونتلله ،
تعلليش الكنيسللة فللي الحللق وااب يقدسللها فللي إسللمه ُ
والمسيح يقدسها بدمه  ،وبهذا تعيش وسط العالم محفوظة ملن الشلرور وإغلراءال العلالم ،وقلد إرتشلفت أنهلا تعليش

مخصصللة هلل وللحيللاة األبديللة .والكنيسللة إرتشللفت أن أعللدائها هللم العللالم والجسللد والخطيللة وعلللى أرسللهم الشلليطان

فقللاومتهم  ،وعاشللت فللي حريللة أوالد هللا ،غيللر مخدوعللة للأفراح العللالم المزيفللة التللي سلريعاً مللا تللزول بللل هللي مزيفللة
ومخادعللة ،أمللا أفلراح هللا فللال ينزعهللا أحللد ،وسللالمه للليس مللن هللذا العللالم (يللو .)37:1: + 33:15بللل أن مللا فللي

العللالم يتسللبب فللي الضلليق والقلللق واإلضللطراب ،بللل هللو اطللل وفللان ،لللذلك فمللن ينخللدع لله ال يجللد ارحللة .وعللين
اإلنسان الذي تقدس الحق الذي هو خالصلة ملا أعلنله المسليح ،تكتشلف خلداع العلالم فمثلل هلذه اللنفس لهلا النلور

الللذي يكشللف الحقيقللة .وهللذا معنلى كللالم المسلليح فللي (يللو )23 ،21:13اان دينونللة هللذا العللالم ..أي الحكللم علللى
الع للالم للالتزييف والخ للداع ع للد أن ظه للر الح للق اإلله للي فع للزل ق للوة التزيي للف الت للي قت للل به للا إبل لليس البش للر م للن قب للل

(ي للو .):::8وم للن يتق للدس ف للي الح للق يك للون ن للور يفض للح أراذي للب الع للالم .قدســــهم= القداس للة ه للي أن نحي للا ف للي
السللماويال .وبهللذا فكلمللة قدسللهم تعنللي نللزع كللل مللا هللو أرضللي مللن القلللب ليتفللر القلللب لحللب هللا وخدمتلله وفللي
العبرية تعني كلمة مقدس "مخصص هلل".
إذاً تقللديس الحللق هللو إنفتللاح الللوعي الللداخلي لسنسللان قللوة الللروح الللذي يسللكبه الللرب علللى التالميللذ فيرفللع رؤيللة
اإلنسان وإدراره فيكشف خلداع العلالم والشليطان (3رلو )11:3فيصلير اإلنسلان قلاد اًر أن يتعاملل ملع أفكلار الظلملة
ويطاردها ويكتشف زيفها (يع )7::لذلك فهناك عالقة وثيقة بين النور والحق ،فمن إنفتحت صليرته ال يسلتهويه

سوى الحق .أما الذين يستهويهم الزيف فلال يلرون النلور نلو اًر بلل حرمانلاً ملن مللذال وهميلة فانيلة مائتلة .فاإلنسلان
األعمى ال يرى إالّ ما هو تحت رجليه (يو.)31:2
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وحينما يملك الحق الكامل يملك سالم هللا الكامل .ويكون اإلتضاع الحقيقي .وحينما يتقلدس اإلنسلان فعلالً تتغيلر
طبيعته فال يصبح قابالً للخداع والتزييف بل تكون له طبيعة محصنة لالحق وقوتله فلال يعلود اإلنسلان ُي ْح َملل كلل

ري للح ب للل يثب للت ف للي هللا (1ي للو )15::والح للق والن للور إس للتعلنا للع للالم ف للي ش للخص المس لليح (ي للو.)5:1: + 13:8

وبإتحاده بنا جمعنا في جسده وكشف لنا زيف العالم ووحدنا وقدمنا هلل أبيه فتبنانا (في 1يلو 19:6نلرى الحلق فلي

مقابل الخلداع) .ونالحلظ أن عبلد الخطيلة المتعبلد ألصلنام الجسلد والشلهوال الجسلدية يشلعر بنفسله شلعو اًر محلدوداً

أما الذي تقدس لالروح هلل وعبادتله وإسلتعلن لله الحلق فيشلعر أنله
ضيقاً ألنه محصور في دنيا األطماع الجسديةّ .
تحللرر مللن ضلليق الجسللد وإنحسللرل أطماعلله ورغباتلله وال يعللود للملللذال جمالهللا المخللادع بللل تصللير تحللت قدميلله.

وملن هنللا يبللدأ الخلللود والحيللاة الحقيقيلة لللذلك قللال القللديس أغسللطينوس "جلسلت فللوق قمللة العللالم حينمللا أصللبحت ال

أشلتهي شلليئاً" وحينملا يعلليش ملن تقللدس فلي الحللق وسللط العلالم ،يعمللل وسلط العللالم بلروح هللا وال يخدعلله العللالم ،ال
يكون من داع عد ليأخذه هللا من العالم (آية )16والحظ أن بولس الرسول حين قال أنه يشلتهي أن ينطللق ويكلون

مللع المسلليح ،قللال أنلله محصللور بللين هللذه الشللهوة وشللهوة أخللرى هللي أن يعلليش ويكللرز ليخللدم المسلليح (فللي-33:1

.)3:

كالمك هو حق= أي كل التعليم الذي يخص ااب والذي أعلنه الرب يسوع .هذا الكالم فليتقدسوا فيه .كالم الحق
أو الكللالم الللذي هللو حللق هللو إسللتعالن هللا للللوعي الللداخلي لسنسللان .وتصللير الكلمللة هللي المرشللد والقائللد للللنفس
األمينة ،لتُْد ِخلها إلى حضرة هللا ااب فترتسم على النفس صورة هللا وتحترق منها كل شوائب الخلداع وتنطبلع فيهلا
مالمح هللا في القداسة والحق (أف )3:-31::فكالم هللا هو واسطة الدخول إلى هللا ،على أن نأتي إلى كلمة هللا

بنية التغيير (عب .)1:3كالم هللا هو وسيلة تقديس" .وأنتم اان أنقياء لسبب الكالم اللذي كلملتكم له" (يلو)2:16

وهذه أهمية دراسة كلمة هللا.

آية (يوَ 22 "-:)22:21ك َما أََر َسَل َت ْني ْإَلى اَل َعاَلمْ أََر َسَل عت عه َم أََنا ْإَلى اَل َعاَلمْ"،
إذاً تقديس التالميذ الذي يطلبه المسيح ليس ليرتفعوا ه عن العالم بل أن يقتحموا العالم وظلمتله فيحطملوا أوثانله،

وقدسله ليشلهد للحلق (يلو )25:11فرفضله العلالم
رما حدث مع اإلمبراطورية الرومانيلة .وكملا أرسلل هللا ااب إبنله ّ
وقدسهم ورفضهم العالم .ولكن لنالحظ أن المسيح أُرسل من السماء إللى العلالم
وصلبه ،هكذا أرسل اإلبن تالميذه ّ
أملا رسلالة التالميلذ فهلي للتبشلير .إالّ أنله
أما التالميذ فأرسللوا ملن العلالم إللى العلالم .ورسلالة المسليح كانلت للفلداء ّ
ّ
بنللوع مللا فللإن رسللالة التالميللذ هللي إمتللداد لرسللالة المسلليح وبللآالمهم يكملللون نقللائص شللدائد المسلليح (رللو.)3::1

المس لليح أرس للل تالمي للذه ليؤس للس كنيس للته بتع للاليمهم  ،ه للم إقتحمل لوا مملك للة إبل لليس ليخطفل لوا أوالد هللا من لله  ،وه للو

إضطهدهم  ،ولكن المسيح الذى فيهم لم تقوى عليهم أبلواب الجحليم أى كلل قلوال الظلملة التلى هاجلت ضلدهم ،
وإمتدل الكنيسة فى كل العالم .

ْ
ْ ْ
آية (يو21 "-:)21:21وأل ْ
ين ْفي اَل َح ْق".
س أََنا َذاتي ،لَي عكوعنوا عه َم أََيضا عمَقَّد ْس َ
َ َ
َجل ْه َم أع َقد ع
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أقدس أنا ذاتي= سلبق المسليح وقلال أن ااب َّ
قدسله (يلو .)25:11وملن هنلا نفهلم أن ااب واإلبلن متسلاويان فلي
األلوهية .فبمقدار ما إختار ااب أن يخصص اإلبن المتجسد لعمل الفداء قدر ما إستجاب اإلبلن لدرجلة الملول.

فالمشيئة واحدة فهم ذال واحدة .وهذا التطابق في المشيئة أزلي نفذه اإلبن في ملء الزمان.

والتقديس هو عمل هللا وحده ،وال يوجد إنسان يمكنه أن يقول أقدس أنا ذاتي .فالتقديس هو أن يصير اإلنسان من

خاصة هللا ،وهللا وحده يعين خاصته ولسنسان فقط أن يطلب التقلديس ولكنله ال يعطيله قلط .للذلك قولله أقلدس أنلا
ذاتي دليل ألوهيته.

أقدس= أي أنا وضعت ذاتلي للصلليب وأيضلاً قبللت تخصليص ااب للي للقيلام عملل الفلداء بلل أنله إرادتلى أيضلاً
(مللز .)8::1فمشلليئة ااب واإلبللن واحللدة لكللن مللا يريللده ااب ينفللذه اإلبللن .فللااب يريللد فللداء البشللر واإلبللن يقبللل
سرور إتمام الفداء فهذه إرادته أيضاً وسلطانه (يو.)18:11

ألجلهــم أقــدس أنــا ذاتــي= هنللا المسلليح يللتكلم ك لرئيس كهنتنللا ،أقللدم ذاتللي وأررسللها ألرللون ذبيحللة مللن أجللل البشللر

(يو )18 ،17:11والحظ أنه يقول أقدس ولم يقل قدست .فنحن محتاجون لهذا التقديس إستمرار .وبنفس المفهوم

قللال السلليد المسلليح عنللد تأسلليس سللر اإلفخارسللتيا "هللذا هللو جسللدي الللذي يبللذل عللنكم ..دمللي الللذي يسللفك عللنكم"
(لو )31 ،19:33فهو دم مسفوك دائماً ،لذلك فذبيحة اإلفخارستيا هي هي نفسها ذبيحة الصليب.
وحان الوقت ليكمل المسيح عمله وبمشيئته .وفي (عب )11:11نرى أنه بهذه المشيئة األزلية وبتطبيقها وتنفيلذها
فللي ملللء الزمللان نحللن مقدسللون (أف3 + 6 ،::1تللي .)9:1فللااب أرسللل إبنلله ليفتللدي البشللر ويقدسللهم وبطاعتلله
قدسهم= ألجلهم  .وتالميذه طاعتهم له وإتباعهم وصاياه حتى المول كما فعل هو يتقدسوا.

ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق= تقديس التالميلذ يكلون بتطهيلرهم داخليلاً ثلم تكريسلهم خارجيلاً .ولكلن تقلديس
المسيح هو عمل خارجي عبارة عن تكريسه لذاته وتقديمها هلل ذبيحة حية مقدسة .والحظ أن التالميلذ علاجزين أن

يقدس لوا ذواتهللم بللل هللم محتللاجين أن هللا يقدسللهم (عللب .)11:11فتقللديس التالميللذ هللو عمللل إلهللي مللن عمللل هللا
نفسه ،وبذبيحة المسيح غير المحدودة في التقديس من ناحية الزمان والمكان .ولنالحظ إرتباا هذه الصالة مع ما
َّ
قدمه لهم المسيح منذ دقائق ،ذبيحة جسده ودمه المسفوك لتقديسهم .فتقديس المسيح س َّللمه لنلا فلي ذبيحتله تسلليماً
أرالً وشرباً .فلنطلب لنصير مقدسين في الحق ،حق المسيح ،في ذبيحته وقيامتله وحياتله ولنجحلد العلالم ونلتصلق
اهلل فنتقدس.

اآليات ( :)12-12فيها يطلب المسيح من أجل وحدة الكنيسة كلها عبر الدهور .والمسيح هنلا ينتقلل ملن الوحلدة
بللين التالميللذ إلللى وحللدة الكنيسللة كلهللا .ومللن المعرفللة المعلنللة للتالميللذ حضللوره إلللى المعرفللة المسللتعلنة للالروح

والممتدة عبر العالم كله .وهذا هو عمل الروح القدس أن يوحلد المؤمنلون فلي شلخص المسليح كأعضلاء فلي جسلد

واحللد (أف + 15::كللو .)19:3وكأغصللان فللي كرمللة واحللدة (يللو .)3 ،1:16واألعضللاء ت لرتبط المسلليح ال لرأس

لتكون واحداً في المسيح .والوحدة التي بين المؤمنين تفترق عن أي وحدة أخرى في العالم .فالحق هو محور هلذه
الوحللدة ،والحللب هللو عصللبها .ومللن (أف )5-1::نفهللم أن مصللادر الوحللدة هللي اإليمللان للاهلل الواحللد والمعموديللة
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الواحلدة والتنلاول ملن جسلد المسليح الواحلد والمحبلة ووحدانيللة القللب .فلي آيلة (" )11إحفظهلم فلي إسلمك" وفلي آيللة

(" )17قدسهم في حقك" ومن حفظهم هللا وقدسهم البد وأنهم سيكونوا في وحدة وبال إنشقاق وينعكس مجد المسيح
عليهم كما طلب من ااب (آية  )6وهذا موضوع اايال التالية.
آية (يو«12 "-:)12:21وَلس عت أَسأ ْ
هؤالَ ْء َفَق َطَ ،ب َل أََيضا ْم َن
َج ْل ع
َل م َن أ َ
َ َ
َ ع
الـذين يؤمنــون= فلي كلل زملان وكللل مكلان .بكالمهــم= هلذه قلد تفهللم أنله

ْ
ين عي َؤ ْمعنو َن ْبي ْب َكالَ ْم ْه َم" ،
َج ْل َّالذ َ
أَ
كلالم التالميللذ وبكل ارزتهم وبلأقوالهم التللي

سجلوها في األناجيل والرسائل وسفر الرؤيا ،يؤمن الناس كالمهم .والمسيح يطلب الوحدة لكل من يلؤمن فلي كلل

مكان وكل زمان .وقد يفهم هذا أن من يؤمن سليجاهر إيمانله وكالمله علنلاً وصل ارحة .واللرأي األول هلو األرجلح.
الذين يؤمنون= إذاً الذين ال يؤمنون ال شفاعة لهم في هلذه الصلالة ،والسلبب سليط أن المسليح ال يجبلر أحلد أن
يللؤمن لله .لكللن علينللا نحللن أن نصلللي لكللل النللاس .فشللفاعة المسلليح هللي شللفاعة كفاريللة بدملله .فمللن ال يللؤمن ال

يسللتفيد مللن دم المسلليح .لكللن المسلليح أرسلل تالميللذه يللدعون العللالم كللله لسيمللان ،فهللو يريللد أن الجميللع يخلصللون،

ومن يؤمن يستفيد من هذه الشفاعة.

أســأل= ومللاذا يطلللب المسلليح عللن المللؤمنين؟ فللي اايللال ااتيللة يطلللب أن يكون لوا واحللداً .هللي وحللدة فللي الفكللر

والهللدف والمشللاعر بللال إنقسللامال أو تحزبللال ،فللنحن جسللد واحللد ونحللن مللن لحملله ومللن عظاملله (أف+ 5-2::

أف )21:6وإذا فهمن للا أن المس لليح وح للدنا ف للي جس للده وجعلن للا جس للد واح للد ،فه للذا المفه للوم ه للو أق للوى م للن موض للوع
المشاعر فهذه وحدة كيان.

ْ
ْ
اآليات (يو12 "-:)11-12:21لْي عكو َن اَلج ْميع و ْ
يـك ،لَْي عكوعنـوا
احداَ ،ك َما أََّن َك أََن َ
اآلب ف َّ
ـي َوأََنـا ف َ
َ
َ ع َ
ـت أَُّي َهـا ع
11
ْ
ْ
وْ ْ ْ
طي َت ْنـي ،لْي عكوعنـوا و ْ
احـدا َك َمـا
َع َ
طَي عت عه عم اَل َم َج َد َّالـذي أ َ
احدا فيَنا ،لعي َؤ ْم َن اَل َعاَل عم أََّن َك أََر َسَل َتنيَ .وأََنا َق َد أ َ
َع َ َ
َ
َ
َ
11
ْ
ْ
ْ ْ
ين ْإَلى و ْ
وْ
احرد .أََنا ْف ْ
َحَبَب َت ْني".
َحَبَب َت عه َم َك َما أ َ
احدٍَ ،ولَْي َعَل َم اَل َعاَل عم أََّن َك أََر َسَل َتنيَ ،وأ َ
يه َم َوأََن َت ف َّي لَي عكوعنوا عم َك َّمل َ
َ
َ
*واضح من هذه اايال أن هدف الرب هو الوحدة  .وكون أن الرب يسوع يقول هذا الكالم قبل أن يخرج

عه َـم أََيضـا
أََّنَنـا َن َح عـن

للصليب مباشرة  ،فهذا يدل على أهميته  ،بل يعنى أنه جاء لهذا الهدف .

*فاهلل خلق المالئكة أوال .

*ثم خلق هللا اإلنسان  .خلق آدم ثم أخذ من آدم ضلعا وعمل منه حواء  ،والحظ أن هللا لم يخلق حواء منفصلة

عن آدم بل هى جزء من آدم  .واألوالد هم من كليهما فيكون آدم وحواء وأوالدهم  ،بل وكل بنى آدم هم من واحد

هو آدم  ،إذاً هم آدم  .وهذا هو فكر الوحدة  .وكان الطبيعى أن تسود المحبة بين أعضاء الجسد الواحد .
ونضع أمامنا هذه األيال -:

*"والكلمة كان عند هللا" (يو. )1 : 1

*"اإلبن الوحيد الذى هو فى حضن ااب هو خبَّر" (يو. )18 : 1
فى" (يو. )11 : 1:
*"أنا فى ااب وااب َّ
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*"أنا وااب واحد" (يو. )21 : 11

*"رل شئ ه كان وبغيره لم يكن شئ مما كان" (يو. )2 : 1

*"الذى هو صورة هللا  ..كر كل خليقة  ..فإنه فيه خلق الكل :ما فى السموال وما على األرض  ..وهو رأس
الجسد :الكنيسة .الذى هو البداءة ( "..رو. )18 – 16 : 1

*"بداءة خليقة هللا" (رؤ. )1: : 2

من كل ما سبق نفهم ما يلى على قدر ضعف إمكانيال عقولنا البشرية  ،فنحن نتكلم عن أسرار إلهية عن

طبيعة هللا الغير محدودة والالنهائية  ،وهى قطعا تسمو عن تصوراتنا  .وهللا فى محبته كشف لنا هذه األسرار ال

لنتفلسف بها بل لكى ندرك قدر محبته لنا وفكره من ناحيتنا  ،فمحبته تحصرنا  ،وكأب يحتضننا  ،وحينما ضللنا
راإلبن الضال تجسد إبنه ليأخذنا فيه ويعيدنا إلى األحضان األبوية ويعانقنا ويقبلنا  ،كما فعل األب مع إبنه

الضال  ،وكما ذهب الراعى ليعيد الخروف الضال .

اإلبن هو فى حضن ااب  ،هو فى ااب  ،هو عقل وحكمة وقوة هللا  ،ونحن كنا فى عقل هللا منذ األزل  .فاهلل

غير زمنى وال يتغير فكره  ،فال يمكن أن يبدأ هللا فى التفكير فى خلقة البشر فى وقت ما  ،ولم نكن فى فكره قبل

هذا الزمن ألن فكر هللا ال يتغير  ،وال يط أر فكر جديد عليه  .كنا فى فكر هللا ومحل محبته منذ األزل  ،وسيظل

يحبنا إلى األبد  ،وهذا معنى ااية "إذ كان قد أحب خاصته...أحبهم إلى المنتهى" (يو.)1 : 12

محبة هللا لنا أزلية

محبة هللا لنا أبدية

فاهلل خلقنا ألنه أحبنا أزليا  .ويقول الحكيم فى سفر الحكمة "ألنك تحب جميع األروان وال تمقت شيئا مما صنعت

 ،فإنك لو أ غضت شيئا لم تكونه" (حك. )36 : 11
*"أنا البداية والنهاية" (رؤ. )8 : 1

*"الذى هو البداءة" (رو. )18 – 16 : 1

فللنفهم أنلله فللى الوقللت الللذى حللدده هللا لبللدء الخليقللة  ،وفللى ملللء الزمللان خرجللت الفك لرة التللى كانللت فللى عقللل هللا ،
وكانللت هللذه البدايللة  ،اإلبللن كللان هللو البدايللة  ،فبله كللان كللل شللئ  ،وصللار هللو رأس الخليقللة " ،فيلله خلللق الكللل" .
فنحن كنا فيه فكرة  ،وهو فى حضن ااب  ،وبالتالى كانت الخليقة كلها مالئكة وبشر فى حضن ااب .
*" كل من دعى إسمى ولمجدى خلقته وجبلته وصنعته" (إش. )7 : :2

*هللا خلق اإلنسان ليمجده  ،وهذا حق  .ولكن هللا المحب للبشر والكامل الذى ال يحتاج ألحد ليمجده  ،هلو خللق
المالئكة والبشر ليفرحوا أمامه مجده  ،وإنعكاس مجد هللا عليهم يظهر مجلد هللا ومحبتله  .فلاهلل حلين يقلول خلقلت

اإلنسان لمجدى  ،فهذا يشير ألن هللا خلق الكل مالئكة وبشر ليعكسلوا مجلد هللا فيظهلر جملال هللا ومجلد هللا فليهم

.
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*ونجد أن أول آية فى الكتاب المقلدس كانلت "فلى البلدء خللق هللا السلموال واألرض" وملن هلذه اايلة نفهلم أن هللا
خلقته للسمائيين والبشر والطبيعة الجميلة التى هيأها هللا لنحيا فيها كانت إلظهار خيرية هللا وطبيعلة هللا وعظملة

هللا وأنه إله جبار قوى ومحب وجميل ،خلق عالم جميل وسموال جميلة  ،وكلان المالئكلة والبشلر يحيلون فلى هلذا

المجد "أرلون مجلدا فلى وسلطها" (زك . )6 : 3وهلم كالم اريلا يعكسلون هلذا المجلد وهلذا النلور فيظهلر للجميلع مجلد

هللا ومحبتلله وفرحلله خليقتلله الفرحانللة .وهللذا مللا قاللله هللا أليللوب "أيللن كنللت حللين أسسللت األرض  ...أو مللن وضللع

حجر زاويتها  ،عندما ترنمت كوارب الصلبح معلا  ،وهتلف جميلع بنلى هللا" (أى . )7 – : : 28وملا قالله هللا هنلا

يشرح معنلى أن هللا خللق الكلل لمجلده  ،فالمالئكلة كلانوا يشلاهدون أعملال هللا فلى الخليقلة فيفرحلون عظملة الخلالق

ويهتفون ويسبحون هللا على أعمال محبته وعلى قدرته  ،وهللا يفرح أنه إستطاع أن يجعلل خليقتله تفلرح  ،فهلو قلد

خلقهم ليفرحوا  .وهذا معنى إسم جنة َع ْد ْن التى أسكن هللا آدم فيها
جنة = تعنى مكان جميل جدا يفرح آدم بوجوده فيه .

َع َد َن = تعنى فرح  .فهدف هللا من الخلق أن تفرح خليقته .
األب يفرح حين يرى نظرة الفرح فى عيون أوالد حين يأتى لهم بهدية ليسعدهم .

*التسبيح ليس فرضا بل هو تعبير عن حالة الفرح  ،وهذا كما رأينا المالئكة تهتف وترنم إذ رأل عمل هللا فى

الخليقة  .ونحن فى السماء سنسبح هللا إذ نرى مجده وندرك عظم محبته وجماله .

*فالخليقة كلها خرجت من اإلبن الذى ه كان كل شئ فهو خالق الكل  ،وهو رأس الخليقة  ،وهو كائن فى ااب

وفى حضنه وبالتالى كانت الخليقة كلها مالئكة وبشر فى حضن ااب  .وكان المفروض أن تكون صورة الوحلدة
هذه سببا أن تسود المحبة بين الكل  ،فالكل واحد فى اإلبن الكلمة  ،والكل محاا محبة ااب .

*وسللقط ع ل

مللن المالئكللة وصللاروا مالئكللة سللاقطين وهللم الشللياطين وإنفصلللوا عللن هللا إذ "ال شللركة للنللور مللع

الظلمة" (3رو . )1: : 5وظل المالئكة القديسين فى حضن هللا بينما فقد المالئكة الساقطين صورة المجد والنور
التللى خلقهللم هللا عليهللا ( ارجللع إش ، 1:حللز )38وكللان ال أمللل فللى رجللوع الشلليطان وتوبتلله إذ أن طبيعللة المالئكللة
ليس فيها تردد وبالتالى ال توبة  ،فالشيطان أخذ ق ارره فى تحد هلل ولن يغير ق ارره .

*وسقط اإلنسان غواية الحية (الشيطان) وإنفصل عن هللا  .وهو أيضا فقد صورة المجد والنورانية إذ كلان مخلوقلا

على صورة هللا  .ولكن كان اإلنسان سبب ضعف طبيعته قابال للتوبة والندم على خطيته  ،ولهلذا تجسلد المسليح
ليفديه ويخلصه  .وبالسقوا واإلنفصال عن هللا ضاعت وتشوهت صورة الوحدة والمحبة ودخل لسنسان اإلنشلقاق

والكراهية  ،وقام األخ على أخيه وقتله .

*وما حدث لسنسان لم يكن فلى قصلد هللا اللذى خللق اإلنسلان ليفلرح ويعكلس مجلد هللا  ،ولكلن ال يمكلن أن يفشلل

قصد هللا .

لى
*وبالتجسد إتحد المسيح جسده مع اإلنسان ليعيلده ثانيلة إللى حضلن ااب  ،ولهلذا يطللب المسليح منلا "إثبتلوا ف َّ
وأنللا فلليكم" (يللو . ): : 16وهللذا الثبللال يكللون الثبللال فللى المحبللة ( ارجللع تفسللير يللو . )9 : 16ومللن يثبللت فللى
المسيح يعود إلى حضن ااب  ،ويستعيد الصورة النورانية والمجد فيتحقق فيه قصد هللا .
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*المسلليح اإلبللن جعللل مللن كنيسللته جسللده  ،وهللو رأس هللذا الجسللد  ،وكللل مللن يللؤمن ويحيللا تائبللا ثابتللا فللى المسلليح

يصبح عضوا فى “جسد المسيح من لحمه ومن عظامه” (أف . )21 : 6وصلار المسليح أرسلا للكنيسلة والمالئكلة

"ليجمع كل شئ فى المسيح  ،ما فى السموال وما على األرض فى ذاك" (أف. )11 : 1

*والمسلليح اإلبللن الللذى هللو فللى حضللن ااب الللذى جعللل كنيسللته جسللدا واحللدا هللو أرسلله  ،وألن اإلنسللان للله جسللد
وروح ك للان عل للى اإلب للن أن يأخ للذ جس للدا ليتح للد الطبيع للة البشل لرية الجس للدية  .وأيض للا ه للو رأس الس للمائيين  ،وألن

السمائيين هم أرواح بال أجساد فهم أصال كانوا متحدين بال إنفصال  .وصلار يحملل الكلل فيله إللى حضلن ااب

 ،كما أراد هللا منذ البدء .

*وبهذا صار هللا يتمجد إظهار مجده على المالئكة والبشر القديسين فى السماء .

*وأيضللا صللار هللا القللدوس الللذى ال يقبللل الخطيللة والشللر ،يتمجللد إظهللار عدللله فللى إخضللاع الشللياطين والبشللر
األشرار  ،وإنفصالهم عنه فى الظلمة الخارجية فى الدينونة  ،وهم إختاروا عنادهم طريق اإلنفصال .

*وتصمم الكنائس لشرح هذا المعنى  ،فالشعب يجتمع فى صحن الكنيسة يصلون  ،واللروح القلدس يمألهلم (وهلذا

المعنللى تجللده فللى المزمللور  ، )122والللروح القللدس يحللول القلرابين إلللى جسللد ودم المسلليح  ،ويثبتنللا فللى المسلليح .

والمسلليح يحملنللا إلللى حضللن ااب (الجللزء الللدائرى المواجلله للمللذ ح [الموضللوع عليلله الجسللد والللدم] يسللمى حضللن

ااب) .

*عمل المسيح اإلبن الفدائى بتجسده أعاد الصورة التى أرادها هللا منذ البدء  .فعاد البشر الثابتين فيله إللى حضلن

ااب ويمج للدوه " ك للل م للن دع للى إس للمى ولمج للدى خلقت لله وجبلت لله وص للنعته" (إش ، )7 : :2فقص للد هللا ال يفش للل
وعللادل الصللورة التللى أرادهللا هللا  ،لللذلك فالمسلليح هللو النهايللة وهللو البدايللة "أنللا البدايللة والنهايللة" (رؤ . )8 : 1هللو
البداية ألن منه بدأل الخليقة تخرج إلى الوجود فى الزمن المحدد ولمجد هللا  ،وهلو النهايلة ألنله هلو أعلاد الصلورة

التللى أرادهللا هللا منللذ البللدء  ،وهللى أن الخليقللة تمجللد هللا وتكللون الخليقللة فللى وحللدة ومحبللة علللى صللورة خالقهللا "هللا
محبة" وهذا هو قصد هللا  ،وهذا ما أتى المسيح متجسدا ليتممه.

*هللا أراد أن تكون الخليقة فى وحدة فى اإلبن  ،واإلبن فى ااب  ،فيكلون الكلل فلى ااب .وهكلذا كانلت البدايلة .
والمسيح المتجسد أعاد هذه الصورة وهذه هلى النهايلة التلى تحقلق قصلد هللا  .وهلذه الصلورة سلتبقى إللى األبلد وبلال

نهاية .

*أما فترة اإلنفصال عن هللا فيقول عنله هللا "لحيظلة تركتلك وبملراجم أبديلة سلأجمعك" (إش .)7 : 6:فمهملا كانلت
الفت لرة منللذ سللقوا آدم حتللى مجللئ المسلليح فهللى لحيظللة  ،ألن وضللعنا الثابللت فللى المسلليح هللو مسللتمر إلللى مللا ال

نهاية .

*"اإلبن الوحيد الذى هلو فلى حضلن ااب هلو خبَّلر" (يلو . )18 : 1كلملة حضلن تلأتى معنلى "خلليج"  ،والخلليج
هللو جللزء مللن البحللر داخللل األرض  ،واألرض تحيطلله مللن كلل جانللب مللا عللدا فتحللة متصلللة للالبحر  .وهللذا يشللير

لمعنى أن اإلبن فى ااب  .واإلبن خرج من عند ااب ليتجسد ويدخل إلى العالم "خرجت ملن عنلد ااب" (يلو15

260

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (فصول الباراقليط)

 ، )38 :ليدخل إلى العالم متجسدا "وأيضا متى أدخل البكلر إللى العلالم" (علب ، )5 : 1وليتحلد اإلنسلان ويعيلده
إلى حضن ااب  ،فيصير اإلنسان فى اإلبن وفى ااب  ،فاإلبن فى ااب .
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الملخص

أزليا  ..........اإلبن فى حضن ااب .....أنا هو األول واآلخر .

اإلبن يخلق المالئكة لمجد هللا .أنا هو البداية .المالئكة فى اإلبن واإلبن فى ااب.
جزء من المالئكة يتمرد وينفصلوا عن هللا  ....من إنفصل صاروا الشياطين .
ذهبوا للظلمة الخارجية

اإلبن يخلق آدم وحواء لمجد هللا  ...آدم وحواء فى اإلبن واإلبن فى ااب .
آدم وحواء فى اإلبن وفى اآلب

آدم وحواء يسقطان فيموتا ...الشركة للنور مع الظلمة

آدم وحواء ينفصالن عن هللا
اإلبن يتحد بالبشر  .......التجسد
من يؤمن ويثبت فى المسيح
يثبت فى المسيح اإلبن للنهاية

يذهب إلى المجد

من ال يؤمن  +من آمن ثم إرتد للشر
ينفصل عن المسيح اإلبن
فى المجئ الثانى

يذهب إلى الظلمة الخارجية

فى اإلبن وفى حضن ااب مع المالئكة

مع الشياطين

أنا هو النهاية  ...قصد هللا األ زلى يتحقق  ،المالئكة واألبرار يتمجد هللا فيهم أن يكونوا معه فى المجد .
والشياطين واألشرار يتمجد هللا فيهم إظهار قداسته فى رف

الشر .
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ماذا طلب السيد المسيح من اآلب حتى اآلن ليطلب الوحدة في اآليات التالية؟
(آية -:)1أن ينصره ااب في معركة الصليب ليتم الفداء.

(آية -:)3الفداء كان ليكون لنا حياة أبدية ،أتى المسيح ليعطها لنا.
(آية :)2من حصل على الحياة األبدية تتفتح حواسه الروحية فيعرف هللا.

(آيللة -:)6 ،:المسلليح يطلللب أن يتمجللد الجسللد بللنفس مجللد الهوتلله األزلللي .وهللذا الطلللب هللو لحسللاب البشللر كمللا
نفهم من آية ( )33ولكن كيف يتم هذا؟ هذا سنراه فيما يلي:

(آية -:)5لكل من ينفذ وصايا هللا سيعرف المسيح ،والمسيح يجعلله جلزءاً ملن جسلد الكنيسلة .والكنيسلة هلي جسلد
المسيح.

(آية-:)8 ،7هذا لمن يؤمن المسيح (وهم التالميذ الذين آمنوا المسيح حتى اان).

(آية -:)9شفاعة المسيح هي لمن آمن .فشفاعة المسيح يستفيد بها من آمن فقط.

(آيللة -:)11المسلليح يجمللع كنيسللته فللي جسللده ليقللدم كنيسللته الخضللوع لللآلب ،الصللورة التللي يفللرح بهللا ااب وهللي
المحب ل للة .ااب يف ل للي

(1رو.)38:16

محبت ل لله ف ل للي ص ل للورة عطاي ل للا وبرك ل للال .والكنيس ل للة تظه ل للر محبته ل للا ف ل للي خض ل للوعها ل ل للآلب

(آيال-:)12-11هناك حماية إلهية لمن ينتمي إلى جسد المسيح فااب يقدس واإلبن يقلدس .ولكلن دون إجبلار،
لكن من يرف

فهو إبن للهالك .وما يفرح المسيح خالص نفوس المؤمنين ،بل هذا يفرح الملؤمنين أن يعرفلوا أن

هناك حماية إلهية لهم في هذا العالم.

(آيال -:)15-1:كما أ غ

العالم المسيح سيبغ

كنيسته .ولكن الحظ فالمسيح قبل أن يخبرنا غضب العالم

علينا أخبرنا الحماية اإللهية لكنيسته (آيال )12-11والمسيح يكلمنا في هذه اايال علن الصلليب قبلل أن يلتكلم
عن المجد الذي لنا ،فالصليب مجد على األرض وطريق المجد المعلن في السماء.

(آيللة -:)17ااب يقللدس المللؤمنين ليعيشلوا فللي الحللق ويشللهدوا للحللق وسللط العللالم الللذي يبغضللهم ،والشللهادة للحللق
تجعلهم نو اًر للعالم ،فيهتدي العالم ويؤمن المسيح.

(آيللة -:)18هللذا هللو دور الكنيسللة ،أن تكمللل عمللل المسلليح فتكللون نللو اًر للعللالم وملحلاً لللألرض ،تشللهد للحللق وسللط
العالم الباطل .فاهلل يريد أن العالم كله يخلص (1تي )::3ولقد لخص بولس الرسول ما سبق فقال ...نحن عملـه
(= كانوا لك)(وأعطيتهم لي)= مخلوقين في المسيح يسوع .....ألعمال صالحة (=أرسلتهم للعالم) (أف)22:1

(آية -:)19المسيح يشجع الكنيسة وهو يخبرها بهلذه األخبلار أنله هلو نفسله سليمول كذبيحلة علن العلالم= أقـدس
أنا ذاتي .وهو بدم صليبه سيقدس كنيسته طوال األيام ليكون شعبه مقدساً في الحق.

(آية -:)31كل من يؤمن يستفيد شفاعة المسيح الكفارية.

(آيال -:)32-31هنا نرى طلب المسيح أن نكون واحداً فهو كما رأينا ُي َك ِّون كنيسلته أي جسلده ملن أعضلاء هلي
كل منا جزء من جسده ،والثبال فيه سيكون المحبة ،فمن يثبلت فلي محبتله
نحن .والوحدة بيننا ستكون أن يكون ٌ
سيثبت فيه "رما أحبني ااب كذلك أحببتكم أنا ،إثبتوا في محبتي" (يو.)9:16
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في وأنا فيك.
رما أحبني ااب= كما أنك أنت أيها اآلب َّ
في وأنا فيكم (يو)31:1:
ليكونوا هم أيضا واحدا فينا= أنا في أبي وأنتم َّ
أنا في أبي= هي وحدة الهوتية بين ااب واإلبن.

في= صرتم جزءاً من جسدي= هؤالء قال عنهم "الذين أعطيتني"
أنتم َّ
أنا فيكم= صارل فينا حياة المسيح.
فنحن نتحد المسيح الجسد فنصير واحداً فيه ولنا حياته.

وألن اإلبن يتحد ناسوته بالهوته قال الرسلول "حلل فيله كلل مللء الالهلول" (رلو )9:3وألننلا إتحلدنا لاإلبن "صلرنا

مملوئين فيه" (رو.)11:3

مملوئين ب اًر وقداسة وبركال روحية ومادية (خبزنا كفافنا) ومحبة وسلطان على الخطية وإبلليس  .ولنلا حيلاة أبديلة
فى فرح أبدى نأخذ عربونه اان ولنا مجد أبدى ..وهذه قال عنهلا القلديس يوحنلا "أملا شلركتنا نحلن فهلي ملع ااب

ومع إبنه يسوع" (1يو )2:1لقد حملنا المسيح إلى حضن أبيه عد أن وحدنا فيه.

وقيل عن اإلبن أنه في "حضن أبيه" (يو )18:1تعبي اًر عن الوحدة .والوحدة مع ااب هي الدخول في شركة حلب

معه ،يفي

علينا محبته ونعمته ونحن إعالناً عن محبتنا نخضلع لله ،وهلذه هلي الصلورة التلي عبلر عنهلا بلولس

الرسول قوله "حينئذ اإلبن نفسله أيضلاً سيخضلع" (1رلو )38:16فهلو رأس الكنيسلة أتلى كنيسلته خاضلعة ألبيله.

َو َّح َدها كما يريد ااب وصيرها خاضعة له كما يريد أيضاً.
حل في جسلدي كلل مللء الالهلول .وبهلذه القلوة الالهوتيلة التلي فلي
أنا فيهم= أعطيتهم حياتي وأنت في = فقد َّ
جسدي أحفظهم في وحدة ،ككنيسة واحدة لها مجد أبدي.

(آية -:)3:هذه الكنيسة ستكون حيث مسيحها في مجده.

(آية :)35-36العالم سبب خطيته إنفصل عن ااب البار ولم يعد يراه وال يرى مجده ،والمسيح أتى ليبرر العلالم
فيع للود لمعرف للة ااب ورؤي للة ااب ومج للد الس للماء .وه للذا ل للن يك للون إالّ الح للب ال للذي ه للو طبيع للة هللا .وه للذا المج للد
للكنيسة أبدي= أكون أنا فـيهم فالمسليح للن يعلود يملول (رو .)9:5وبالتلالي كنيسلته التلي تحيلا حياتله للن تملول

لألبد.

المسيح يطلب الوحدة عد أن سبق وأعلن أنهم آمنلوا له ثلم طللب أن يحفظهلم ااب فلي إسلمه القلدوس فلي العلالم.

وطلللب عللد ذلللك أن يقدسللهم فللي الحللق .واان يطلللب أن يبلغ لوا الوحللدة .فمللن يللؤمن تكللون الخطللوة التاليللة للله أن

ظ في إسم ااب يؤهل للتقديس في الحق .وملن يتقلدس فلي الحلق يؤهلل
يحفظه ااب في إسمه القدوس .ومن ُي ْحَف ْ
للوحللدة .ونالحللظ أنلله الخطيللة تفتتللت الوحللدة بللين اإلنسللان ،وفقللد وحدانيتلله التللي كللان يتلراءى بهللا فللي حضلرة هللا.
واان المسلليح يطلللب لتعللود لكنيسللته صللورة الوحللدة (أف .)12-11::هللا خلللق اإلنسللان فللي وحللدة فالبش لرية كلهللا

جسد واحد هو جسد آدم .وكان المفروض أن تكون في وحلدة؟ وحلدة محبلة الجسلد الواحلد .ولكلن الخطيلة تبلددل
الوحدة وقام قايين وقتل أخاه هابيل .وجاء المسيح ليعيد هذه الوحدة .والحظ أن آيال الوحدة هذه هي آخر كلمال

يقولها المسيح قبل صلبه ،والمعنى ..أنا أتيت ألجل هذا ،ألعيد الوحدة المفقودة .الوحدانية التي هي هدف الخلقة
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والمحبة هلل وللناس .وهذا ما تحقق في الكنيسة األولى (أع .)23:: + :::3وهذا يكون سبب الروح القدس الذي

يسللكب المحبللة فللي قلوبنللا (رو )6:6محبللة هللا والنللاس .أمللا كللل حللب خللارج المسلليح فهللو نفعللي أو شللهواني .ولكللن
الحب في المسيح فهو بذل على شكل حب المسيح لنا .وهذه الوحدة درجة أعلى من اإليمان .فالمسيح يطلب عن

التالميذ ،الذي سبق وأعلن يقينية إيمانهم ،وهي وحدة على صورة وحدة ااب واإلبن ،وحدة الحب .وبالتأمل فلي

(أف )12-11::نرى أن الرسول بولس يتكلم عن الكنيسة جسد المسيح  ،وكل واحد من أعضاء الكنيسة الواحدة
صار عضوا فى جسد المسيح الواحد ،ولكلل عضلو مواهبله ،فيتكاملل الجميلع وتبللغ الكنيسلة ككلل فلي النهايلة إللى

صورة المسيح الكاملة التي ُي َعِّبر عنها بولس الرسول هكذا "إلى قياس قامة ملء المسيح" (أف )12::ولكن علينلا
أن نجتهد في سبيل ذلك (أف.)6-2::
الكنيسة عروس المسيح هى كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية .

تبللدأ هللذه اايللال طلللب الللرب ليكــون الجميــع واحــدا فهللذا مللا أراده ااب منللذ البللدء حللين خلللق آدم واحللد  ،وهللذه

فى وأنا فيك  ،واان ما هلو
الوحدة تكون الحب على نفس نمط الوحدة بين ااب واإلبن كما أنك أنت أيها اآلب َّ
الهدف النهائى ليكونوا هم أيضا واحدا فينا وهذا كان هدف هللا وقصد هللا منذ البدء .

وإتحادنا المسيح هو الطريق للوحدة بيننا وبين عضنا ثم هو الطريق للوحدة مع ااب .والحظ أن الطريلق لنكلون

واحللداً فللي هللا ،أن له يس لبق هللذا وحللدتنا .والطريللق لوحللدتنا أن نثبللت فللي المسلليح فثباتنللا فللى المسلليح يمألنللا للالروح

القدس الذى يسكب محبة هللا فينا ومن ثماره المحبة  ،إذاً من يجاهد فلى سلبيل هلذه المحبلة يعينله اللروح ويعطيهلا
للله فيللزداد ثباتلله فللى اإلبللن  ،فلللن يثبللت فللى اإلبللن إال مللن للله محبللة لسخللوة  ،وكللل مللن للله محبللة هلل ولسخللوة يثبتلوا

رلهم كأعضاء فى جسد المسيح  ،والمسيح اإلبن هو فى ااب وبهذا يتحقق طلب المسيح = ليكونوا واحدا فينا=

فلال يصللح أن نكلون واحلداً فقللط ،بلل المهلم أن نكلون واحللداً فلي المسليح وفلي ااب .فهنللاك ملن إتحلدوا فلي الشللر.
ولكن من الذي يتحد المسيح سوى من أحب إخوته بل وأعدائه ،فمن يجاهد ليحب إخوته يثبلت فلي المسليح وهلذا
يبدأ المعمودية .وبلو الكنيسة حالة الوحدة في ذاتهلا يؤهلهلا لستحلاد المسليح وبلااب ،للذلك بلدأل طلبلة المسليح
أن يكون الجميع واحداً كعطية من عند ااب يهبها للكنيسة سكب مواهب الروح في أعضائها .وهذا لملن يجاهلد

أن يحب إخوته .وبعد هذا يؤهلوا أن يكونوا واحداً في اإلبن وااب .فالمسيح وحدنا فيه الروح القدس المعمودية.
ولكن من يجاهد ليحيا في محبة مع ااخرين يثبت في المسليح .وكلل ملن يفعلل هلذا يحيلا فلي وحلدة .وعلن طريلق

وحدتنا مع المسيح أيضاً نتحد مع ااب .والمسيح بروحله القلدوس يوحلد مثلل هلؤالء ويجعلهلم واحلداً .فالجماعلة ال
تتحد إالّ الوجود في ااب واإلبن .وهذه الوحدة وهذه المحبة هي التي تؤثر في العالم إذ يرى العالم هذه المحبة=

ليؤمن العالم أنك أرسلتني.

في وأنا فيـك ..المقصلود هلو المشلابهة ولليس المسلاواة .فالمسليح يضلع الوحلدة بينله وبلين
كما أنك أنت أيها اآلب َّ
لي وأنللا فيللك"
ااب كنمللوذج ليكللون لنللا الوحللدة فللي المحبللة ،فللااب واحللد مللع االبللن المحبللة  .وهللذه العبللارة "أنللت فل َّ
تشير لكيان واحد ذاتي ،فااب كله لسبن واإلبن كله لآلب .وكلل ملا ألحلدهم هلو لآلخلر "رلل ملا هلو للي فهلو للك
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وما هو لك فهو للي" وملن اايتلين نفهلم طبيعلة الوحلدة بلين ااب واإلبلن .وكيلف ينطبلق هلذا علينلا؟  ..ملن سلألك

فأعطه إذاً هي محبة اذلة(مت + :3:6أع.)23:: ، :5-:::3

وإتحادنلا معلاً ال يلغلي شخصلياتنا بلل كملا الفرقلة الموسليقية تصلدر لحنلاً واحلداً .وهكلذا لألقلانيم الثالثلة فلكلل أقنللوم

منا دوره في الكنيسة ونتكامل معاً.
عمله .ونحن لكل ّ
وإذا فهمنا أن المطللوب أن يكلون كلل واحلد ال لنفسله بلل لآلخلرين نلأتي لمفهلوم المحبلة التلي يجلب أن تكلون بيننلا
والتي هي صورة للمحبة الكائنة بين ااب واإلبن والتي هي صفة جوهرية من صميم طبيعة هللا فاهلل محبلة .وهلذه

المحبة من اإلبن لآلب ظهرل في طاعته حتى الصليب وراجع (يو)35 ،3::17 + 9:16 + 26:2 + 21:1:
لنللرى حللب ااب لسبللن واإلبللن لللآلب .وهللذا الحللب الللذي بللين ااب واإلبللن إنسللكب كعطيللة علللى البشللر (رو.)6:6
وهذه المحبة فائقة للطبيعة البشرية وبها يمكننا أن نحب أعدائنا ،بل نقدم أنفسنا ذ ائح عن المسليح وعلن ااخلرين

(يو1 + 13:16يو1 + 15:2يو .)8 ،7::وهذه المحبة دليل وحدتنا مع هللا وحضلور هللا فلي روح اإلنسلان وقلبله
وهي إعالن عن اإليمان القوي الفعال .ومن يثبت في المحبلة يثبلت فلي هللا ،وهللا فيله (1يلو .)15::والمحبلة هلي
هبللة عظيمللة مجانيللة ولكننللا نأخللذها لنعطيهللا  .وعطاؤهللا هللو بللذل الللنفس وإنكارهللا حتللى المللول .ومللن ال يتشللجع

ويعطي تسحب منله ويصلبح بلال محبلة  ،غريبلاً علن صلليب المسليح (1يلو .)1::2إذاً فالوحلدة التلي وهلب لنلا هللا
أن نبلغه للا ف للي المس لليح ف للي هللا يج للب أن تك للون ض للحيتها األن للا وإذا مات للت األن للا فس للأحب أع للدائي (غ للل+ 31:3

أع .)3::31لكن لنفهم أن وحدانية ااب واإلبن هي وحدانية تساوي في الجوهر .فلهما وحدة كيلان وجلوهر وذال

وك ارمللة وطبيعللة .أمللا وحللدانيتي مللع هللا فهللي شللئ مكتسللب برحمللة هللا ونعمتلله .وللليس للتسللاوي .هللو يكمللل عجللزي
ونقصللي .وفللي هللذه الوحللدة يعطينللي حياتلله فللأقول "لللي الحيللاة هللي المسلليح" (فللي + 31:1غللل )31:3ويعطينللي

إمكانياتلله فللأقول "أسللتطيع كللل شللئ فللي المسلليح الللذي يقللويني" (فللي )12::وأعطيلله حيللاتي وكللل مللا لللي قللائالً "أنللا

لحبيبي وحبيبي لي" (نش.)2:5

لي وأنللت فلليهم ألن حلللول ااب فللي المسلليح يختلللف عللن حلوللله فللي
ـي= لللم يقللل المسلليح أنللت فل َّ
أنــا فــيهم وأنــت فـ َّ
المؤمنين .ولم يقل المسيح هم فيك وأنا فيك ألن ثبول المسيح في ااب غير ثبول المؤمنين فيله (بلنفس المفهلوم
نفهم قول المسيح أبي وأبيكم وإلهلي وإلهكلم"  )17:31وبلنفس الطريقلة نفهلم أنلا قلد أعطيلتهم المجلد اللذي أعطيتنلي

أما نحن فصرنا أبناء التبني
فهذه ال تعني المساواة بيننا وبينه فهو إبن لآلب طبيعته وله كل المجد الذي لآلبّ ،
وتنعكس صورة مجده علينلا .والوحلدة بلين ااب واإلبلن قائملة عللى أسلاس التسلاوي بينهملا فهلم واحلد فلي الجلوهر.
أما اإلنسان فكل واحد مختلف علن ااخلر ،وكلل البشلر هلم ال شلئ أملام هللا .ولكلن وحلدتنا ملع هللا تعنلي إنسلكاب
ّ
قوته فينا ليعيد تشكيلنا لنصير على صورته ،وتعمل هذه القوة فينا فتلغي عداواتنا وإنقسلاماتنا ونتقلدس ،ويبلدأ نلور
معرفللة المسلليح ينسللاب داخلنللا فتسللتعلن لنللا الوحللدة الكائنللة فللي المسلليح وااب قللوة تللدخلنا فللي اإلحسللاس والوجللود

الفعلي في حضرة ااب واإلبن .وهكذا نتحد سلبب اللروح الواحلد اللذي نسلتقي منله (1رلو )12:13والجسلد الواحلد
الذي نغتذي عليه (1رو.)17 ،15:11
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واإلتحاد مع هللا هو إتحلاد كلل القلوة والقداسلة والحلق الالشلئ ،اإلنسلان الميلت ،ليقلدس ويحيلي هلذا المائلت .كملا

تقول ثيؤطوكية الجمعة "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له " ..هو إتحاد لتغطية النقص والعجلز ملن ملئله (رلو،9:3

.)11

وحلول كل ملء الالهول في المسيح جسدياً تعني أن اإلبن َقْبل التجسد هلو هللا ،وأنله أي اإلبلن التجسلد كلان لله
ملللء الالهللول .وملللء الالهللول جسللدياً يعنللي أن اإلبللن صللار جسللداً منظللو اًر ملموسلاً لنعللرف هللا ونسللمعه وندركلله

(1ي للو .)2-1:1فم لللء الاله للول جس للدياً ه للو م لللء هللا ح للل ف للي جسل لد المس لليح وه للذا جعل لله ف للي متن للاول أخ للذنا

(يو .)15:1نأخذ من ملئه كل إحتياجاتنا من القداسة والحياة األبدية .ونأخذ وداعة ونور وحق وخبز حقيقي وماء
لي" .فهللذا إتحللاد غيللر منفصللم .بللل صللار لنللا فكللر المسلليح
حيللاة ..وهللذا مللا عنللاه المسلليح قوللله "أنللا فلليهم ..وأنللت فل َّ
(1رو .)15:3 + 21:1أنا فيهم= حياتي فيهم .أنت في= أنا في ااب وااب في فأنا وااب واحد.
ّ

أنا فيهم=

مجد وحياة
قداسة ومحبة

حل فيه كل ملء
الالهوت =
أنت في

المسيح
بالجسد

اإلنسان
بمحدوديته

التجسد
الوحدة بين المسيح وبين اإلنسان

لقد وضع المسيح صليبه أسس اإلتحاد المقدس .إن وحدة ااب مع المسيح تقوم على التساوي كلياً وفي كل شئ

أملا الوحلدة التلي لنلا فلي المسليح فهلي وحلدة
 .هي وحدة ذال وكرامة ومجد وكمال مطللق ،وحلدة طبيعلة جوهريلةّ ،
نعمة ورحمة وتفضل وهبة يأخذها من يؤمن ويحفظ كالمه.

ليكونـوا واحـدا= عملل المسليح وااب واللروح القلدس يصلير الملؤمنين واحلداً .لكلن الملؤمنين وحلدهم ال يمكلنهم أن
مكملين إلى واحد= هنا إرتقاء وسمو الوحدة التي يطلبها لنا المسيح ،فهي وحدة أوالً بيننا ثم هي
يتحدوا .ليكونوا َّ

بينن للا وبين لله وب للين ااب  ،وأخيل ل اًر تكميله للا إل للى الكم للال أي نص للير ممل للوئين في لله (ي للو + 15 ،1::1ك للو+ 11:3

أف.)31-1::2
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أنــا قــد أعطيــتهم المجــد الــذي أعطيتنــي ليكون ـوا واحــدا= هللو مجللد ناشللئ عللن حيللاة المسلليح فينللا وإتحللاد جسللده
جسلدنا ..المسلليح فلليكم رجللاء المجلد (عللب + 11:3كللو .)37:1وهللذا مللا يعطينلا البنللوة هلل المسلليح ،ونصللير كلنللا

واحداً .وهو مجد حلول الروح القدس فينا يوزع على كل واحد مواهبه .والمجد اللذي نأخلذه اان هلو عربلون المجلد
العتيللد أن يسللتعلن فينللا (رو .)18:8حلللول هللا فينللا هللو المجللد ولكنلله اان غيللر مرئللي .أمللا فللي السللماء فسلليكون

مرئياً .هذا المجد أعطاه ااب لسبن في الجسد .وهذا المجد الذى صار لسبن الجسلد يكلون لنلا إتحادنلا له .هلذا
المجد الذى لنا غير مرئى اان  ،أما في السماء فسيكون هذا المجلد ظلاه اًر فنكلون مثلله (1يلو )3:2نحلن سليكون

لنا جسلد ممجلد  ،ولكلن هلذا سليكون إنعكلاس مجلد المسليح علينلا ،فلنحن لليس لنلا طبيعلة المجلد  ،بلل ألننلا سلنرى

المسيح كما هو فينعكس مجده علينا ،وكل حسب درجته "فإن نجم يمتاز عن نجم فى السلماء" (1رلو.):1 : 16

عموماً من يصير على صورة المسيح على األرض (غل )19::يصير مثله في السماء (1يلو .)3:2المجلد اللذي

أعطاه المسيح لنا هو سبب وحدة الكنيسة .وذلك ألن الشقاق واإلنقسامال بين الناس سببها صلراعهم عللى أمجلاد
هلذا العلالم الباطلل أي األمجلاد الوهميلة .لكلن ملن يصلدق أن المسليح أعطلاه كلل هلذا المجلد سليبيع الآلللئ العاديللة

(أمجللاد العللالم) أي تصللير عنللده بللال قيمللة ،إذ قللد حصللل علللى اللؤلللؤة كثيلرة الللثمن (أمجللاد السللماء) التللي سيحصللل
عليها بل حصلل عليهلا إتحلاده المسليح .وملن حصلل عللى هلذا المجلد اللذي نحلن فيله اان وسلوف يسلتعلن فينلا

(رو )18:8لن يتصارع على أمجاد هذا العالم .واللروح القلدس اللذي فيله سليعطيه محبلة لكلل النلاس حتلى أعدائله.
وبالمحبة نتحد معاً بل نتحد مع هللا ،فاهلل طبيعته المحبة ،ومن هو مملوء محبة يستطيع أن يتحد اهلل فاهلل محبة.
وإتحاد ااب واإلبن هو المحبلة وقلد تلم التعبيلر علن هلذا اإلتحلاد بتسلمية ااب المحلب وتسلمية اإلبلن لالمحبوب

(أف )5:1وال للروح القلللدس هل للو روح المحبلللة ف للالروح القلللدس ينقل للل ح للب هللا ااب المح للب إلل للى اإلبلللن المحبلللوب.

وبإتحادنا اإلبن المحبة تنتقل محبة ااب أيضاً إلينا أي نثبت فيه (رو.)6 : 6
اايللة ( )33نجللد فيهللا الللرب يقنعنللا للأن نحتقللر العللالم إذ لنللا هللذا المجللد الللذى َي ِعل ْلدنا لله السلليد فنتحللد .أمللا فللي آيللة
( )11نجد قوة تحفظ هذه الوحدة .ولنالحظ أن إنتقال محبة ااب لنا هو شركتنا ووحدتنا مع ااب.

المجد الذي أعطيتني= المسيح بالهوته ال يقول هذا فهو له المجلد منلذ األزل .ولكلن هلذه تعنلي المجلد اللذي نالله
جسللده لحسللاب اإلنسللان ،وهللذا مللا كللان المسلليح يطلبلله فللي اايللال ( .)6 ،::17وتللم التعبيللر عللن مجللد المسلليح

الجسد في قانون اإليمان قولنا جلس عن يمين ااب (يو.)23 ،21:12 + 29:7

وهذا المجد يتحول لسنسان إذا قبل الصليب مع المسيح (للو + 21-38:33رو 1 + 18 ،17:8لط )1:::فمجلد

المس لليح جس للده ب للدأ الص للليب .وكم للا أن الخطي للة ش للتتت الوح للدة الت للي لسنس للان ،فالمس لليح جس للده المم للزق عل للى
الصليب أعاد وحلدة الكنيسلة وبجسلده المكسلور فلي اإلفخارسلتيا يوحلدنا له .هكلذا صلار الصلليب هلو المجلد وروح

ِ
لب لسنسللان أن يتقلللده مثللل المسلليح .ونالحللظ فللي (عللب )9:6 + 11:3أن المسلليح
المجللد وإرليللل المجللد الللذي ُوهل َ
تَ َك َّم َل لااالم .وهنلا نسلمع ليكونـوا مكملـين إلـى واحـد وملن هلذا نفهلم أن كملال الوحلدة يكلون فلي إحتملال الكنيسلة
لآلالم والصليب ،وأن من يحتمل األلم يكون له مجد .فنحن إحتمالنا لأللم يكون لنا شركة آالم وحب مع المسليح
وبالتللالي نتمجللد كمللا تمجللد  .إذاً نحللن نتوحللد مللع المسلليح شللركة آالملله  ،وقبللل هللذا اإليمللان  ،والحفللظ فللي إسللمه
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والتقديس في الحق .ليعلم العالم أنك أرسلتني= حينما يرانا العالم في محبة ووحدة يؤمن المسليح إذ يلرى التغييلر

الكبيلر فللي حيللاة أوالد هللا .وبعللد صلعود المسلليح مللا عللاد النلاس يرونلله ،لكللنهم يللرون كنيسلته ،فللإن كللانوا واحللداً فللي
محبللة سلليؤمنوا للأن المسلليح كللان مللن عنللد هللا .وهللذه المحبللة ستشللهد أيضلاً أننللا محبللوبين مللن هللا= وأحببــتهم كمــا

أحببتني= فنحن محبوبين كملا أن اإلبلن محبلوب عنلد ااب ،ألننلا فلي المسليح .والعلالم سليدرك هلذا .وحينملا ي ارنلا
العللالم نحتمللل ااالم فللي فللرح ،محبللة فللي هللا ،ويللرى وحللدتنا يكللون هللذا شللاهداً لصللدق رسللالة المسلليح .فللأربر عثلرة
تعطل اإليمان هي عدم المحبة بين المؤمنين .وهذا ما كان سبب اإليمان فلي الكنيسلة األوللى ،أن غيلر الملؤمنين

رللانوا يللرون إحتمللال الشللهداء للمللول وااالم فللرح ،ومحبللتهم هلل ولبعضللهم الللبع

 ،وقبللول المللول فللرح نللا ع مللن

إنسللكاب محبللة هللا فلليهم .أحببــتهم كمــا أحببتنــي ااب يحبنللا بللنفس قللدر محبتلله لسبللن .وهللذه محبللة ال نهائيللة وال
توصف .والمسيح يعلن هذا لندرك مدى هذا الحب .ولألسف فمن يهتم وسط هذا العالم المادي !! ..ونالحظ أننلا

موضع سرور ااب  ،فهو يحبنا في إبنه المتحد بنا.

المجد الذي أعطيتني= المجد الذي ناله المسيح الجسد هو نفس مجد الهوته الذي كان لله منلذ األزل وهلو نفلس
مجللد ااب .وهللذا تللم تصللويره فللي (رؤ" )31:2رمللا غلبللت أنللا أيض لاً وجلسللت مللع أبللي فللي عرشلله" .فللالجلوس فللي
علرش ااب يعنللي أن المسلليح الجسلد صللار للله نفلس مجللد ااب ،كمللا نقلول فللي قللانون اإليملان (جلللس عللن يمللين

أبيه) .وأنا قد أعطيتهم المجد= رل منا يعكس جزء من مجد اإلبلن قلدر ملا يسلتحق وبقلدر جهلاده" ،ونجلم يمتلاز

عللن نجلم فللي المجللد" (1رللو .):1:16وهللذا تللم التعبيللر عنلله "مللن يغلللب يجلللس معللي فللي عرشللي" .لكللن قطعلاً لللن
يكون لنا نفس مجد اإلبن .فإذا كان مجد إنسان قديس نقى يمتاز عن مجلد إنسلان آخلر أقلل منله نقلاء  ،فكلم وكلم
يكون مجد أى إنسان مهما بلغت نقاوته النسبة لمجد اإلبن .

13
َن ع ْ ْ
ظ عـروا َم َج ْـدي
يد أ َّ
َكـو عن أََنـا ،لَْيَن ع
َع َ
طَي َت ْني َي عكوعنو َن َم ْعي َحَيـ ع أ ع
اآلب أ ْعر ع
ين أ َ
هؤالَء َّالذ َ
آية (يو "-:)13:21أَُّي َها ع
ْ
طي َت ْني ،أل ََّنك أَحبب َت ْني َقبل ْإَن َش ْ
اء اَل َعاَلمْ" .
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َ َ ََ
َع َ َ
ََ

أريد= وألن ااب واإلبن واحد فلإرادة اإلبلن هلي إعلالن علن إرادة ااب .المسليح هنلا يقلول أريلد وهلي أعملق كثيلر

ملن أسلأل (آيلة .)9وملاذا يريلد؟ أن نكلون معله لنلرى مجلده ونفلرح .هلل هنلاك حلب أعظلم ملن هلذا!

أريـد= هللي

إعالن عن إرادة ااب ،وهي أيضا نتيجة شفاعة اإلبن وعمله الفدائي عنا.

يكونــون معــي= هللذا هللو مجللد الوحللدة وإرليلهللا الفللاخر (يللو .)35:13فمللن يتبللع المسلليح فللي الصللليب سلليتبعه فللي

المجد (رؤ + 6 ،::1:يو + 25:12 + 2:1:رؤ .)31:2والقديس يوحنا في (يلو )1::1يقلول رأينلا مجلده مجلداً
رما لوحيد من ااب .فهذا المجد الذي إستطاع أن يراه هو كل ما أمكنه إدراره من خالل حجاب الجسلد والمسليح

فلي حاللة إخلالء .كملا ملن خللالل ملرآة أو لغلز (1رلو .)13:12ولكلن المسليح هنللا يلتكلم علن رؤيلة مجلده وهلو فللي

رامل إستعالن الهوته في السماء ملع ااب وال يحجلز الجسلد منهلا شليئاً "ألننلا سلنراه كملا هلو" (1يلو .)3:2وقولله
لي فهلذا علن وجودنلا فلي العلالم فلنحن نكلون فيله اان اإليملان فقلط (أف .)17:2فالوحلدة لالحلول
أنا فيكم وأنلتم ف َّ
وبسللر اإلفخارسللتيا (يللوُ )65:5ي ِ
وي ِّحل ْلد مللن فاعليتهللا وإسللتعالنها ويللنقص مللن بهجتهللا سللبب عجللز
عوقهللا الجسللد ُ
ّ
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الجسد وقصوره ورغباته المعارسة .ولكن حين نتخلص من هذا الجسد الفاسد سنتواجد مع المسليح فلي حاللة رؤيلة

عما سنراه فنحن ال يمكن أن نتخيلله اان (يلو3 + 13:2رلو::13
راملة وإستعالن كامل ولكن المسيح لم يخبرنا ّ
1 +رو )9:3وقارن مع (1يو + 3:2كو + ::2في3 + 31:2رو )18:2لنرى جسد المجلد اللذي سلنأخذه والحلظ
عمق محبة المسيح لنا ،فبينما هو مقبل على الصليب نجده مشغوالً أن نكون معه في المجد.

لينظــروا مجــدي= مجللد الكلمللة المتجسللد (فللي )11-8:3والللذي إرتسللبه طاعتلله هلل ااب (عللب .)9:3فللنحن حللين
ننظللر مجللده  )1يللنعكس مجللده علينللا فنتمجللد )3 .يكمللل فرحنللا )2 .يفللرح بنللا هللا فهللذا كللان قصللده منللذ البللدء ،

فاهلل يفرح إذ صار أوالده فى مجد وفى فرح.

ألنك أحببتني= ولقد إمتد حب هللا ااب إلبنه ليشمل كل الذين آمنوا ه وقبلوه (يلو .)15:2لقلد نلنلا لالتبني عينلة
من حب ااب إلبنه لنحيا في مجال حب هللا األزلى إلبنه .فالمسليح إذاً يطللب الوحلدة بيننلا وبلين عضلنا اللبع

وبيننا وبين هللا حتى نضمن أن نعاين هلذا المجلد لألبلد إذا كنلا ثلابتين فيله الحلب .ونتمتلع الحضلرة اإللهيلة .وإذا

رأينللاه نصللير مثللله (1يللو )3:2إذاً فالمسلليح طلللب [ ]1الحفللظ [ ]3التقللديس [ ]2الوحللدة ..والهللدف المجللد للمللؤمنين
برؤية مكشوفة.

ألنك أحببتني= واان أحببتهم فهم صاروا جسدي= الذين أعطيتني.

13
هؤالَ ْء َعَرعفوا أََّن َك أََن َت أََر َسَل َت ْني" .
اآلب اَلَب ُّارْ ،إ َّن اَل َعاَل َم َل َم َي َع ْرَف َك ،أ َّ
َما أََنا َف َعَرَف عت َكَ ،و ع
آية (يو "-:)13:21أَُّي َها ع
أيهـا اآلب البـار= هلذه هلي الملرة الوحيلدة التلي إسللتعمل المسليح فيهلا هلذا اللقلب للآلب وكملا قلال سلا قاً أيهللا ااب

القدوس ألن طلبه كان أن يتقدس تالميذه .قال هنا عن ااب أنه ار:

 .1فسبب كل ما حدث للبشر من أالم ومول راجع إلنفصالهم عن ااب البار  ،فالخطية تفصل عن هللا القدوس
البار .

 .3المسيح أتي ليبرر المؤمنين فيسلكوا في بر "ألنه جعل الذي لم يعرف خطية  ،خطية ألجلنا لنصير نحلن بلر
هللا فيه" (3رو .)31:6ومن يتبرر يثبت فى االبن فيحمله االبن الى حضن ااب البار .

 .2ليش للير لب للر هللا وعدل لله وأن لله س لليعطي أرالي للل الب للر لم للن آمنل لوا لله ويم للتعهم المج للد .فكلم للة للار تت للرجم ع للادل

(1يو .)9:1وهللا في بره وعدله وقداسته ال يطيق الخطية ولكنله فلي رحمتله ومحبتله الغلافرة أرسلل إبنله ليكلون
سبباً في غفران خطايا المؤمنين (1يو.)9:1

والمسلليح هن لا يوجلله هللذا اللقللب لللآلب عللد أن أنهللى صللالته الشللفاعية كأنلله يشللير أنلله طلللب كللل طلباتلله فللي هللذه

الصالة ألنه:

 )1يعرف بر ااب الذي ال يعرفه سواه فهو وحده الذي يعرف قداسته وعدله ومحبتله ورحمتله ،وللذلك فهلو يتوجله
إلللى عدالللة ااب وب لره التللي بهللا غفللر لسنسللان عللن طريللق صللليب إبنلله ،وهللو ُيسل ِلمع تالميللذه مللا يقللول ليعرف لوا
محبة ااب لهم وتدبيره ،الذي جذبهم من العالم فعرفوا المسليح وآمنلوا له فصلاروا بنلين .وإذ صلاروا بنلين حلق
لهم حب ااب رأبناء ولن يكون نصيبهم كنصيب العالم الذي لم يعرف هللا بل جحده= لم يعرفك= أى نتيجلة
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خطاياهم إنفصلوا عنلك فأنلت لار  .فكيلف يتحلد العلالم الخلاطئ لااب البلار ،كيلف يكلون هنلاك شلركة للنلور
مع الظلمة .اإلضافة ألنهم هم رفضوا ما أعلنه المسيح فحرموا من مجده .يقولها المسيح في أسى عليهم.

 )3أنا عرفتك= ال أحد يعرف ااب إالّ اإلبن وهذا يعنى إتحاد ااب واإلبن .والحظ أنله ال يوجلد إنسلان قلادر أن
يتبرر وحده ،لهذا أتى المسيح ليكمل كل بر  ،فيبرر من يؤمن ه ويتحد ه  ،وكل من يجاهد ليسللك فلي بلر

يثبت فى المسيح  ،ويبرره المسيح فيعرف ااب ويثبت فيه وفي محبته.

 )2طريلق معرفلة ااب هلو أن نسلللك فلي بلر .وألن التالميلذ سلللكوا فلي بلر فهلم عرفلوا ااب وعرفلوا اإلبلن وبللررهم
اإلبن فعرفوا ااب معرفة أعمق.

 ):هؤالء عرفوا= أي التالميذ ،وهؤالء قبلوا الحق المعلن في المسيح فإسلتمتعوا مجلد المسليح وإتحلدوا له فكانلت
لهم حياة أبدية (يو .)2:17هنا المسيح يعطى تالميذه إطمئنان أنهم تبرروا إيمانهم ه .
12
ْ
َكو َن أََنا ْف ْ
عع ْرعف عه َم ،لَْي عكو َن ْف ْ
يه َم»".
َحَبَب َت ْني ْب ْهَ ،وأ ع
يه عم اَل عح ُّب َّالذي أ َ
اس َم َك َو َسأ َ
آية (يوَ "-:)12:21و َعَّرَف عت عه عم َ
عــرفتهم إســمك= أي أن المسلليح إسللتعلن ااب وقوتلله ومحبتلله وقصللده تجللاه البشللر .وإسللم ااب أي محبتلله فللاهلل

محبة والمسيح إستعلنها على الصليب فى أعمق معانيها .ومن أدرك محبة ااب وعرفه رف

محبة العالم الزائف

الفللاني .وســـأعرفهم= التعريللف إسللم هللا ااب عمللل بللدأه اإلبللن بتجسللده وصللليبه وسلليمتد لألبديللة فللاهلل ال ُيل ْلد َر ْك
رماله ،وهذا ما فعله المسيح لأن أرسلل اللروح القلدس ليرشلد إللى جميلع الحلق (يلو )12:15ويسلكب محبلة هللا فلي
قلوبنا (رو .)6:6وكل من بدأ يعرف إسم هللا هنا سيكمل له المسيح المعرفة في األبديلة وملن رفل
ورف

الصلليب هنلا

أن يتعرف على إسم ااب لن يكون له نصيب أبدي ..ومن سلكن إسلم ااب فلي قلبله فلي تقلوى فقلد سلكن

الحللب األبللوي فيلله ضللمان سللكني المسلليح .إذاً هللي معرفللة مسللتمرة متناميللة ،وشللركة مت ازيللدة عمللل الللروح القللدس.
ليكون فيهم الحب= رلما نعرف ربنلا لاألرثر نلزداد ثباتلا فيله  ،وإملتالء ملن ثملار اللروح ،فنمتللئ حبلاً لله وللنلاس.

فالعالقة الحية تتم المحبة .وأكون أنـا فـيهم= هلو القياملة والحيلاة (يلو )36:11فحينملا يكلون فينلا تكلون لنلا حيلاة

أبدية .ونحن لن نلذوق الحلب األبلوي بلدون المسليح (يلو )37:15فالحلب الجلارف فلي قللب ااب إسلتطاع المسليح
أمن على ذلك بوجوده الدائم (مت .)31:38وصلحيح أن المسليح
أن يحوله نحو قلوبنا ولكي يضمن إنسكا ه فينا ّ
سيفارق تالميذه الجسد ولكنه سيظل فيهم الروح لألبد ،لن نراه عيوننا المادية ولكن نراه عيون قلوبنا التي سوف
تشللعر وتتلليقن مللن وجللوده .ومللن يعللرف المسلليح حسللب الجسللد فلللن يعرفلله عللد (3رللو .)17 ،15:6لللذلك فشللغل

المسيحي الدائم أن يحوز على حلول المسيح في القلب (أف .)18-15:2ولكن الحظ ترتيب اايلة .فالمسليح بلدأ

عم لالً هللو أن يعرفنللا للااب وسلليكمله للالروح القللدس وكلمللا إزددنللا معرفللة نللزداد حب لاً .والهللدف النهللائي أن يسللكن
المسيح فينا ويتحد بنا فهذا هو المجد الذي أراده للبشر والحياة األبدية لهم في المجلد .هلذا هلو هلدف التجسلد ،أن

نكللون فللي المسلليح ويكللون هللو فينللا ويعيللدنا إلللى حضللن ااب .وهللذا كللان موضللع سللرور ااب الللذى قللال "هللذا هللو

إبنى الحبيب الذى ه سررل" .والصليب كان لغفران خطايانا فنتطهر ونؤهل لسكنى المسيح فينا.
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والعجيللب أن اايللال التاليللة هللي م لؤامرة يهللوذا والكتبللة والفريسلليين والكهنللة ورؤسللاءهم والجنللد والرومللان ضللد مللن

أحبهم كل هذا الحب!! فبينما كان المسيح يتكلم بهذا كانت المؤامرة تتم في الخارج .قارن مع (يو.)3:18
ملخص إصحاحات الباراقليط

رما رأينا فى ( )31 : 17الهدف الذى يهدف إليه المسيح أن يعيد صورة الوحدة التى قصدها هللا من الخلقة
"ليكونوا همأيضا واحدا فينا" .وكان هذا قصد هللا منذ البدء ،فاهلل خلق آدم واحد ومنه جاءل كل الخليقة.

وبالخطية فسدل الصورة وإنقسمت هذه الوحدة بل قتل قايين أخيه ،لضياع المحبة من اإلنسان نتيجة اإلنفصال
عن هللا سبب الخطية(والمحبة هى صورة هللا) .وجاء المسيح ليصير هو الطريق ( )5 : 1:ليحقق قصد هللا

األزلى-:

 oتجسد المسيح ليتحد اإلنسان.

 oالمعمودية تغفر خطايانا ونثبت فى المسيح .فنصير كلنا كأبناء هلل أعضاء ثابتة فى جسد
المسيح إبن هللا كأغصان فى كرمة ( .)1 : 16وكان غسيل األرجل ( )6 : 12إشارة لهذا

التطهير ،فال يمكن الثبال فى جسد المسيح القدوس دون أن نتطهر ،ودم المسيح المطهر هو
ما يعطى المعمودية قوتها على التطهير والميالد الجديد.

 oحتى نظل ثابتين فى جسد المسيح القدوس ،يوصينا رب المجد ااتى )1 -:المحبة (: 16
.)9

 )3حفظ الوصية ( )2 .)11 : 16المحبة الباذلة للجميع (.)12 ، 13 : 16

 ):العالم سيبغضنا ألنه يبغ

المسيح ( .)18 : 16ولكن كما أحب المسيح العالم علينا أن

نحب الجميع حتى هؤالء الذين يبغضوننا.

 oوكيف يمكننا أن ننفذ هذا؟ نحن كبشر غير قادرين على هذا!! هنا يعد المسيح إرسال الروح
القدس ( )35 : 16الذى يعطينا القوة لتنفيذ الوصايا ويعزينا ،فنحتمل إضطهاد العالم الذى
يصل إلى أن "رل من يقتلنا أنه يظن أنه يقدم خدمة هلل" (.)3 : 15

 oوالروح القدس يثبتنا فى المسيح أنه يبكتنا ( )8 : 15فنرجع للمسيح فنثبت فيه .والروح يرشدنا
لجميع الحق فال نضل (.)12 : 15

 oوالروح القدس يخبرنا عن المسيح فنحبه ألننا حين نعرفه نكتشف أنه يستحق كل الحب ،بل

يكون سبب الفرح الحقيقى حين نكتشف كم يحبنا وتدبيره لنا ،بل أنه هو صار لنا ،وأعطانا نفسه

"أنا لحبيبى وحبيبى لى".

 oولكن يا رب مع كل هذا الحب لماذا تسمح األلم؟ يقول الرب ليخرج منك إنسانا جديدا يشبهنى

هنا على األرض ويكون مثلى فى السماء ( + 31 : 15غل1 + 19 : :يو .)3 : 2ومن يفهم

وكليتى" (مز .)35وهل سيتركنى
هذا سيقول مع المرنم "جربنى يا رب وإمتحنى ،نقى قلبى
َّ
المسيح فى التجربة وحدى؟ أبداً بل هو يبحث عنى ليحول حزنى إلى فرح ينتصر على التجربة
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( )33 : 15فأعبر التجربة فى فرح .وهذا هو مفهوم النصرة فى المسيحية .أما المبتدئ روحيا

فيظن أن التجربة هى تخلى من هللا ،بينما أن هدف التجربة هو التنقية وخروج اإلنسان الداخلى

الجديد .ومع إزدياد النقاوة يزداد الثبال فى المسيح .ويتحقق قصد هللا.

 oوقصد هللا من الخليقة كما قال فى (إش " )7 : :2كل من دعي اسمي ولمجدي خلقته وجبلته
وصنعته" .فالخليقة خلقها هللا لتمجده وتعكس مجده .ومع الخطية ما عدنا نعكس مجد هللا.

وتجسد المسيح جسد كجسدنا وشابهنا فى كل شئ ما عدا الخطية .وتمجد جسده حين جلس

عن يمين ااب ( )6 : 17وذلك ليتمجد المؤمنين معه ( .)33 : 17وهذه هى إرادته أن نكون

معه فتظهر فينا صورة مجده ( )3: : 17وقارن مع (1يو" )3 : 2أيها األحباء االن نحن أوالد
هللا ولم يظهر عد ماذا سنكون .ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله الننا سنراه كما هو" .وهذا
يعنى أننا سنأخذ صورة جسد مجده ألننا سنراه ،والمعنى أن مجده سينعكس علينا ،فيكون لنا

الجسد الممجد ليس من ذواتنا بل إنعكاس لصورة مجده "الذي سيغير شكل جسد تواضعنا

(وضاعتنا أى صورة الجسد الترابى) ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعته أن
يخضع لنفسه كل شيء" (فى.)31 : 2

 oويخطف الروح القدس أ صارنا نحو السماء ،حيث المجد المعد لنا ،ونحو المسيح الذى ينتظرنا
فى إشتياق ومحبة العريس لعروسه .فنقول مع المرنم "معك ال أريد شيئا فى األرض" (مز: 72

 .)36ولو سألنى الرب ماذا تريد؟ يكون الرد...ال أسأل شيئا هنا على األرض ()32 : 15

فالعين تثبتت على شخص المسيح ووجدل العالم كله نفاية .بل سننشغل أن نطلب ما يفرح

قلب هللا ،وال نعود نتركه وحده وننشغل عنه (.)23 : 15

 oولكن المسيح يقول أطلبوا إسمى ( )35: 15أى لقد صرتم أبناء فأطلبوا بدالة البنوة ،وتكون
إجابتنا ...يا رب نريد ما تريده أنت ...نريد ما يمجد إسمك ،وال نطلب ألنفسنا شيئا .فكلما

إقتربنا من حالة الثبال فى المسيح تتوافق إرادتنا مع إرادة هللا .ومع هذا الثبال فى المسيح نحيا

فى سالم حقيقى (.)22 : 15

 oومع هذا الثبال فى المسيح إبن هللا ،الذى هو واحد مع أبيه ،نصير نحن واحدا فى اآلب

واإلبن .ويتحقق القصد اإللهى...نصير واحدا ،جسد واحد رأسه المسيح ،فيحملنا المسيح إلى
حضن أبيه .وبهذا نكون معه فى المجد إلى األبد.

يسوع المسيح في جثسيماني (مت)32-12 ،12:12

 (+مر( +)31-11 ،12:23لو (+)32-11:11يو)2:22
اآليات (مت 12 " -:)12:12عث َّم َسَّب عحوا َو َخَر عجوا ْإَلى َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْن" .
273

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (فصول الباراقليط)

ْ
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ْ
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ع َ
َخ َذ َم َع عه عب َطعر َ
َ ع
َ
َ
12
ْ
ْ
اس َهعروا َم ْعي» 11 .عث َّم َتَقَّد َم َقلْيال َو َخَّر َعَلى َو َج ْه ْه،
ال َل عه َمَ«:ن َفسي َح ْزيَن رة ْجداا َح َّتى اَل َم َوت .اع َم عك عثوا ع
ههَنا َو َ
َفَق َ
ْْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يد أََن َت».
يد أََنا َب َل َك َما عت ْر ع
س َك َما أ ْعر ع
َوَك َ
َسَ ،ولك َن َلَي َ
َم َك َن َفَل َت َععبَر َعني هذ اَل َكأ ع
ان عي َصلي َقائالَ«:يا أََب َتا ع ،إ َن أ َ
 32عث َّم جاء ْإَلى َّ ْ ْ
يذ َفوج َد عهم ْنياماَ ،فَق ْ
َن َتسهروا م ْعي ساعة و ْ
اح َدة؟ ْ32ا َس َهعروا
س« :أ َ
التالَم َ َ َ َ
َ َ َ
ال لعب َطعر َ
َ
َ َ
َهك َذا َما َق َدَرعت َم أ َ َ َ ع َ
31
يف»َ .ف َم َضى أََيضا َث ْانَية َو َصَّلى َق ْائالَ«:يا
وح َفَن ْشي ر
َما ُّ
ط َوأ َّ
َو َصُّلوا لَْئالَّ َت َد عخعلوا ْفي َت َج ْرَبةٍ .أ َّ
َما اَل َج َسعد َف َض ْع ر
الر ع
31
ْ ْْ
ْ
اء َف َو َج َد عه َم أََيضا ْنَياما،
َن أ َ
َس ْإالَّ أ َ
أََب َتا ع ْ ،إ َن َل َم عي َم ْك َن أ َ
َن َت َععبَر َعني هذ اَل َكأ ع
َشَرَب َهاَ ،فَل َت عك َن َمش َيئ عت َك» .عث َّم َج َ
ْ ْْ
َععيعن عهم َث ْقيَلةَ 33 .ف َتَرَك عهم َوم َضى أََيضا َو َصَّلى َثالْ َثة َق ْائال ذلْ َك اَل َكالَم ْب َعَي ْن ْه 33 .عث َّم َج ْ
ْ
ال
إ َذ َكاَن َت أ َ َ
اء إَلى َتالَميذ َوَق َ
َ
َ
َ َ
ْ 32
ْ
ْ
ْ ْ َّ ْ
طلْ َق!
وموا َنَن َ
يحوا! عه َوَذا َّ
اموا َ
الس َ
اس َت ْر ع
اآلن َو َ
اع عة َقد ا َق َتَرَب َتَ ،و َاب عن اإل َن َسان عي َسل عم إَلى أََيدي اَل عخ َطاة .عق ع
َل عه َمَ«:ن ع
عه َوَذا َّال ْذي عي َسلْ عمني َق ْد ا َق َتَر َب!»" .
ْ ْ 12
اآليات (مت 12 "-:)12+12:12عث َّم سَّب عحوا و َخر عجوا ْإَلى َجَب ْل َّ ْ
ع ْإَلى
اء َم َع عه َم َي عسو ع
َ َ
َ
الزَي عتون " + ".حيَنئ ٍذ َج َ
َضيع ٍة يَقال َلها ج َثسيم ْانيَ ،فَقال لْ َّلتالَ ْم ْ
يذ«:اجلْسوا ههَنا ح َّتى أ ْ
ات»".
عصلْ َي عهَن َ
ع َ
َمض َي َوأ َ
َ ع
َ
َ
ََ ع ع َ َ َََ
سبحوا= ران اليهود معتادين أن يسبحوا المزمورين ( )115 ،116في نهاية أرلهم الفصح وهنا هم قدموا تسلابيح
عد تناولهم سر الشكر .وهذا ما تعمله الكنيسة أثناء التوزيع أنها تسبح المزمور (.)161

جثسيماني= رلمة آرامية تعني معصرة زيت ،وهي كانت في ستان للزيتون علي جبل الزيتون ،وغالباً كان يملكه

مارمرقس .وكان هذا البستان مفضالً عند الرب يسوع ليجتمع فيه مع تالميذه للصالة والتعليم .ولقد أتى السيد مع
تالميللذه إلللى هللذا المكللان كمللن يللدخل إرادتلله إلللى المعص لرة ،ولقللد رآه إشللعياء بللروح النبللوة يجتللاز المعص لرة الحقللة

(أش .)2-1:52رآه إشللعياء يجتللاز المعصلرة وحللده .وإن كللان يسللوع يصلللي فللي ضلليقته فكللم للاألولى نحتللاج نحللن
إلى الصالة في ضيقاتنا فيسندنا هللا.

12
ْ
ْ
ـال َل عه َـمَ«:ن َف ْسـي
اآليات (مت11 "-:)12-11:12ثم أَخذ معه بطرس وابن
ـي َزَبـديَ ،و َاب َت َـدأَ َي َح َـز عن َوَي َك َتئ ع
ـبَ .فَق َ
ع َّ َ َ َ َ ع ع َع َ َ َ َ َ
ْ
اس َهعروا َم ْعي»".
َح ْزيَن رة ْجداا َح َّتى اَل َم َوت .اع َم عك عثوا ع
ههَنا َو َ

بطــرس وإبنــي زبــدي= هللم رأوه أيضلاً فللي حالللة التجلللي ،فمللن رأى التجلللي يكللون مسللتعداً أن يعللاين ااالم دون أن
يشك .يحزن ويكتئب= ليس خوفاً من ااالم الجسدية وإنما ألجل ثقل الخطيلة التلي ال يقبلهلا وال يطيقهلا ،والملول
الللذى كللان مقللبال عليلله وهللو ضللد طبيعتلله  ،فهللو الحيللاة ،بللل حسللب النللاموس كللان المللول نجاسللة ،وخيانللة البشللر

وكراهيتهم له وهذا ضد طبيعته فهو المحبة  .ولكنه أتى ليحمل خطايانلا ويميتهلا موتله .نفسـي حزينـة جـدا حتـى

المــوت= هللو كإنسللان إحتللاج لمعونللة تسللنده لللذا ظهللر للله مللالك يقويلله .ونللرى أن تالميللذه لللم يسللتطيعوا حتللى أن
يشاركوه في أحزانه وصالته بل ناموا ..حقاً لقد جاز المعصرة وحده .وشدة الحزن قد تؤدي للمول فعالً.
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هذ ْ
آية (مت 11 "-:)11:12عث َّم َتَقَّدم َقلْيال و َخَّر عَلى وج ْه ْه ،وَكان يصلْي َق ْائال«:يا أَب َتا ْ ،إن أَم َكن َفَل َتعبر ع ْني ْ
َ ََ
َ َ ع َ َ َ َ عَ َ
َ
َ َ عَ
َ
ْ
يد أََن َت»".
يد أََنا َب َل َك َما عت ْر ع
س َك َما أ ْعر ع
َسَ ،ولك َن َلَي َ
اَل َكأ ع

إن إرادة ااب وإرادة اإلب للن واح للدة فهم للا روح واح للد ،ولكن لله ج للاء نيا للة عن للا نح للن ال للذين رفض للنا إرادة هللا فخض للع

للصللليب سللرور مللن أجللل الطاعللة لللآلب .وفللي نفللس الوقللت كللان المسلليح يريللد ذلللك .ونللرى فللي كللالم المسلليح أنلله
يعلن إ اردة ااب المحب (يو.)15:2
لماذا طلب المسيح أن تعبر عنه الكأس [ ]1هل خاف؟

[ ]3هل هو ال يعللم أنله سليقوم؟

[ ]2هلل إرادتله

غير ااب؟
 )1لقد َّ
سلم المسيح نفسه إرادته ،فهو كلان يمكنله الهلرب وقلت أن سلقط الجنلد عنلد قولله أنلا هلو (يلو ،)5:18بلل
هو كان في إمكانه أن يؤذيهم كما سبق وفعل شجرة التين بل هو قال لتالميذه "قد إقترب اللذي يسللمني" فللو

أراد الهرب لهرب .وكان يمكنه أن يجتاز كما إجتاز من قبل دون أن يمسه أحد (لو +21 ،39::لو+62:33
يو +11:11في +8-5:3يو +17:11يو +1:17مت +32-31:15مت +:5:31يو +:::7يو )69:8بل

هو ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم حين تمت األيام إلرتفاعه (لو .)61:9من هنا نفهم أنه لم يخاف المول.

وهناك من يسأل لماذا ذهب إلى ستان جثسيماني في جبل الزيتون أال يعتبر هذا هروباً؟ واإلجا لة أن اليهلود
رانوا ال يريدون إلقاء األيدي عليه وسط المدينة حتى ال يحدث شغب كثير سببه .والدليل أن يهوذا كان يريد
أن يسلللمه خارج لاً عللن الجمللع ،والمسلليح كللان يعلللم أن يهللوذا كللان عارف لاً أنلله يللذهب إلللى سللتان جثسلليماني

(يو .)3:18ولو حدث قتل وشلغب لكلان هلذا دلليالً لليهلود أن سلببه صلار شلغب وقتلل وبالتلالي فهلو يسلتحق
المول ،وتكلون حجلتهم أنهلم قتللوه ليمنعلوا الشلغب .وهلو ذهلب للبريلة أيضلاً ليعطلي فرصلة لتالميلذه أن يهربلوا
علد إلقللاء القلب

عليلله (يللو .)9 ،8:18فكلان التالميللذ فلي ضللعفهم سللينكرون اإليملان كلهللم كملا فعللل طللرس،

فض لالً عللن أن السلليد كللان قللد إعتللاد أن يصلللي فللي البريللة وهللو لللم يللرد أن يصلللي فللي العليللة فيسللمعونه ،أي
تالميذه .ولو حدث القب

)3

عليه في المدينة فسيدافع عنه أحباؤه ،وهو ال يريد ألحد أن يدافع عنه .فهلو يسللم

نفسه إرادته وال يريد كرامة شرية من أحد ،كما أنه ال يريد أن ُيقتل أحد سببه.
هو أعلم تالميذه قيامته (ملت ،)31:15بلل كلان يعللم كلل شلئ ،وعللم أن طلرس سلينكره 2م ّلرال ،وعلرف أن
طرس يصطاد سمكة بها أسلتا اًر (ملت )37:17وهلو عللم حلال السلامرية وكلان يعللم ضلمائر النلاس وتنبلأ ملا

سيحدث ألورشليم  .وأعظم شئ في هلذا المقلال قولله لليس أحلد يعلرف ااب إالّ اإلبلن (ملت .)37:11إذاً هلو

ران عارفاً ما سيحدث له ،فلماذا إذاً صّلى لتعبر عنه هذه الكأس؟ هو بهذا أظهر أنه إنسان كامل يضطرب
ويحزن فهو يعرف كم ااالم التى سيتحملها ،كما كان يجوع ويعطش ..وهو سماحه أظهر إضلط ار ه لنعلرف
إنسانيته ثم أظهر شجاعته عد ذلك ملع الجنلد .وكلان إظهلار إضلط ار ه ليسلتدرج الشليطان ليقتلرب منله فيغلبله
الرب ،فهو كان يخفي عن إبليس تدبيره .وهو َّ
صلى هكذا لنتعلم أن نصلي "لتكن مشيئتك".
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)2

السيد قال أنا وااب واحد (يلو )21:11وكلل ملا للآلب هلو للي (يلو .)16:15فلإذا كانلا واحلدا فلي اللذال فهملا

واحداً في المشيئال .والمشيئة اإللهية إتحدل أيضا المشيئة اإلنسانية حلين إتحلد الالهلول الناسلول .وحتلى

قوللله مللا جئللت ألصللنع مشلليئتي بللل مشلليئة الللذي أرسلللني (يللو )28:5+19:6ال يعنللي وجللود مشلليئتان بللل أن

الجسد في ضعفه العادي يريد شيئاً ولكن المسيح ال ينفذه ،ألن مشيئته هي أن يصنع مشيئة ااب .بلل حتلى
القديسين صار لهم نفس الوضع فهم ال يصنعون سوى مشيئة هللا وال يستجيبون لنداءال الجسد .فكم األرثر

مللن إتحللد الهوتلله بناسلوته .لكللل هللذا نللرى أنلله أطللاع حتللى المللول مللول الصللليب .أي إنسللان منللا إذا علللم أن
هنلاك ضليقة تنتظلره ملن المؤكلد سيضلطرب ويتمنلى أال تحلدث ،ويصللي .وبعلد فتلرة ملن الصلالة يقنعله اللروح

القللدس للأن يسلللم األمللور هلل ،فيق للول "لللتكن مشلليئتك" والمسلليح ألن إنس للانيته كانللت كاملللة إضللطرب إذ أت للت

السللاعة بينمللا هللو كللان يعرفهللا .وصلللى .ولكللن لللم يأخللذ األمللر معلله وقتلاً مللا بللين "إن أمكللن فلتعبللر عنللي هللذه
الكأس" وبين "ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" لقلد أختلزل الوقلت إللى ال شلئ .فإرادتله هلي إرادة ااب هلي

):

اإلرادة اإللهية التي فيه.

يضاف لذلك تشوق السيد لهذه اللحظة التي يفدي فيها البشلرية بلدليل قولله "قوملوا ننطللق ملن ههنلا" أي لملاذا

أنا مازلت عيداً عن ستان جثسيماني حيلث ُيلقلى القلب
علي الشوك.)6 ،::37( "..
ّ

عللي .وهلذا تنبلأ عنله إشلعياء "لليس للي غليظ .ليلت
ّ

قصص حزن المسيح تختلف من إنجيل آلخر فلماذا؟
لقد أخبر كل واحد من اإلنجيليين حال من أحواله ،وبعضهم إشترك في ع

األخبار ومن هنا نرى تكامل األربعة أناجيل.

األخبار .وعموماً هم إقتسموا

لماذا كانت آالم المسيح رهيبة؟

رانللت أح لزان المسلليح ال تحتمللل ،فأضللف االم الجسللد آالم الللنفس أيض لاً ،فهللو تل َّلألم سللبب خيانللة يهللوذا تلميللذه
وهللروب للاقي تالميللذه وص ل ارخ الجمللوع ضللده وهللو الللذي كللان يجللول يصللنع خي ل اًر ،وهللذا يضللاد طبيعتلله التللى هللى

المحبللة .وح لزين لهللالك اليهللود الللذين أتللى لخالصللهم .وهللو كللان عالم لاً كللل ااالم واإلهانللال التللي سللتقع عليلله.
ونضيف لهذا أن المسيح كان سيحمل خطايا البشر ،وهذا ما فاق إحتماله لقداسته المطلقة ،وكان سيتذوق المول
وهللو الحيللاة نفسللها  ،بللل حسللب النللاموس كللان مللن يلمللس ميللت يتللنجس ،فهللل نتصللور أنلله حسللب النللاموس أن
نيقوديموس ويوسف الرامى قد تنجسا إذ كفنا جسد المسيح  .بلل كلان يعللم أن ااب القلدوس سليحجب وجهله عنله

حينما يحمل خطايا البشر ،وهذه النقطة الذال يصعب علينا أن نتصلورها ألننلا ال نعللم حقيقلة العالقلة بلين ااب
واإلبللن .والمسلليح أراد إظهللار ضللعفه وحزنلله وإضللط ار ه ليطمللع فيلله الشلليطان ويظللن أنلله قللادر أن يغلبلله ،فيغلبلله

المسيح .وأيضاً كونه أظهر ضعفه فقد أظهر إنسانيته الكاملة .هو الضعف هزم قوة الشيطان وهزم ملا هلو أقلوى
من القوة  ،فأقوى أعداء البشر هو المول  ،والرب المول داس المول.

276

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (فصول الباراقليط)

لماذا صلى المسيح  1مرات أو لماذا أيقظ السيد تالميذ  1مرات؟
هذا فيه إشارة إلى رقم ( )2رقم القيامة وهذا ما قالله بلولس الرسلول (رو + 1:-11:12أف )1::6وكلان المسليح
يصلي ليعلم تالميذه أن يصلوا عند أي تجربة ،وهو كان يطلب منهم الصالة في هذه الساعة الذال والتي إقترب

فيها إلقلاء القلب

عليله حتلى ال يقلل إيملانهم فيله ويضلربهم إبلليس الشلك .والسليد كملا عّللم تالميلذه التواضلع لأن

غسل أرجلهم علمهم الصالة في الضليقال فلي هلذه الليللة .وكملا علمهلم أن يصللوا منفلردين ،إنفلرد علنهم ليصللي،

ولكنه لم يبتعد كثي اًر ليتعلموا طريقة الصالة .وهو أخذ ( )2تالميذ فشهادة الثالثة قانونية .وهم كانوا أقرب التالميذ
لنقاوتهم ومحبتهم الكاملة .وهلو أرادهلم أن يشلهدوا حزنله عللى العلالم اللذي فسلد وإسلرائيل إبنله البكلر اللذي رفضله،

وأن آالمه كانت حقيقية .ويشهدوا بهذا أمام العالم فيكره الناس الخطية التي سببت كل هذا للرب.

32
يف»".
وح َفَن ْشي ر
َما ُّ
ط َوأ َّ
آية (متْ "-:)32:12ا َس َهعروا َو َصُّلوا لَْئالَّ َت َد عخعلوا ْفي َت َج ْرَبةٍ .أ َّ
َما اَل َج َسعد َف َض ْع ر
الر ع
الح للظ كلم للال التش للجيع الـــروح نشـــيط والجســـد ضـــعيف= أي أن الس لليد يعط لليهم ع للذ اًر ف للي ن للومهم ،أن جس للدهم

ضعيف ،لكن روحهم نشيطة.

ْ ْْ
آية (مت 33 "-:)33:12عث َّم َج ْ
ـاع عة َق ْـد ا َق َتَرَب َـتَ ،و َاب عـن
يحوا! عه َـوَذا َّ
اموا َ
الس َ
اس َت ْر ع
اآلن َو َ
اء إَلى َتالَميذ َوَق َ
َ
ال َل عه َمَ«:ن ع
طْ
ْ
اإل َن َس ْ
اة" .
ان عي َسَّل عم ْإَلى أََي ْدي اَل عخ َ
ناموا اآلن وإستريحوا= هو توبيخ لطيف المقصود ه ناموا اان إن إستطعتم فلقد أتت الساعة التلي تتفرقلوا فيهلا.

والسيد يعاتبهم فهم لم يفهموا قوله إسهروا لذلك قال لهم ناموا .وربما قصد أنه غير محتاج إليهم في األمور التالية

التي ينبغي أن يحتملها وحده.

32
طلْ َق! عه َوَذا َّال ْذي عي َسلْ عمني َق ْد ا َق َتَر َب!»" .
وموا َنَن َ
آية (مت "-:)32:12عق ع
هنا نرى السيد هو الذي يذهب ليقابل يهوذا= قوموا ننطلق .وهذا يثبت أنه سلم نفسه إرادته.

 المسيح حمل كل خطايا البشر في جسده ليمول بها ليلغيها قوة قيامته وقدوسيته.اآليات (مر 12 "-:)31-11 ،12:23عث َّم َسَّب عحوا َو َخَر عجوا ْإَلى َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْن" .
11
"11وجاءوا ْإَلى َضيع ٍة اسمها ج َثسيم ْانيَ ،فَقال لْ َتالَ ْم ْ
يذ ْ ْ «:
س
عصلْ َي» .عث َّم أ َ
َ
اجل عسوا ع
َخ َذ َم َع عه عب َطعر َ
ههَنا َح َّتى أ َ
َ
ََ ع
ََ َ عَ َ َََ
13
ْ
ْ
اس َهعروا».
وحَّناَ ،و َاب َت َدأَ َي َد َه ع
وب َوعي َ
ال َل عه َمَ«:ن َفسي َح ْزيَن رة ْجداا َح َّتى اَل َم َوت! اع َم عك عثوا عهَنا َو َ
َوَي َععق َ
ش َوَي َك َتئ عبَ .فَق َ
12
الس َ ْ
 13عث َّم َتَقَّدم َقلْيال َو َخَّر َعَلى األََر ْ
اآلب ،عك ُّل
ان عي َصلْي لْ َك َي َت َععبَر َعَن عه َّ
ضَ ،وَك َ
الَ«:يا أََبا ع
َم َك َنَ .وَق َ
اع عة إ َن أ َ
َ
11
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اع َل َكَ ،فأ ْ
اء َو َو َج َد عه َم
َش َي ٍء عم َس َت َ
ط ر
يد أََناَ ،ب َل َما عت ْر ع
َسَ .ولك َن لَي عك َن الَ َما أ ْعر ع
َج َز َعني هذ اَل َكأ َ
يد أََن َت» .عث َّم َج َ
ْ
ْنياماَ ،فَق ْ
َن َتسهر ساعة و ْ
اح َدة؟ ْ12ا َس َهعروا َو َصُّلوا لَْئالَّ َت َد عخعلوا ْفي
سَ«:يا ْس َم َع ع
َ
َما َق َدَر َت أ َ َ َ َ َ َ َ
ال لعب َطعر َ
َ
ان ،أََن َت َنائ رم! أ َ
ْ ْ ْ 32
11
يف»َ .و َم َضى أََيضا َو َصَّلى َق ْائال ذلْ َك اَل َكالَ َم ب َعَينه .عث َّم َر َج َع
وح َفَن ْشي ر
َما ُّ
طَ ،وأ َّ
َت َج ْرَبةٍ .أ َّ
َما اَل َج َسعد َف َض ْع ر
الر ع
32
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اآلن
اموا َ
َو َو َج َد عه َم أََيضا نَياماْ ،إ َذ َكاَن َت أ َ
اء َثال َثة َوَق َ
َععيعن عه َم َثقيَلةَ ،فَل َم َي َعَل عموا ب َما َذا عيج عيبوَن عه .عث َّم َج َ
ال َل عه َمَ«:ن ع
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ْ 31
اعةع! عه َوَذا َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
وموا لَْن َذ َه َب! عه َوَذا َّال ْذي
ان عي َسَّل عم ْإَلى أََي ْدي اَل عخ َ
يحوا! َي َك ْفي! َق َد أ ََت ْت َّ
الس َ
اس َت ْر ع
َو َ
طاة .عق ع
عي َسلْ عم ْني َق ْد ا َق َتَر َب!»" .

-1
-3

آية (مر 12 "-:)12:23عث َّم َسَّب عحوا َو َخَر عجوا ْإَلى َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْن".
قدم السيد جسده ودمه ذبيحة حب سبح مع تالميذه ،ربما تسابيح الفصح المفرحة ،معلناً أن العلية قد
عد أن ّ
إمتألل فرحاً وحمداً هلل .ولماذا أخذ السيد تالميذه إلى جبل الزيتون؟
ليشاركوه حزنه وبكائه على أورشليم ،وليعلموا كم قدم ألجلهم.

هللو ذهللب ليصلللي ،ليللدخل فللي لقللاء مللع ااب يتسلللم فيلله كللأس الصللليب مللن يديلله مللع م اررتلله الشللديدة ،وكللأن
السيد يريد أن يعلم تالميذه أن يتقبلوا من ااب أي شئ حتى الصليب المر الذي يسمح ه ،هنا يعلمهم حيلاة

-2

التسليم الكامل.

هلو صلعد أيضلاً عللى جبلل الزيتلون ،والزيتلون ملا فيلله ملن زيلت يشلير لعملل اللروح القلدس فهلم للن يسللتطيعوا
تقبللل األلللم مللن يللدي ااب وال مشللاركة المسلليح أح ازنلله إالّ معونللة الللروح الللذى وعللدهم أنلله سيرسللله لهللم منللذ

دقائق (يو .)15 ، 16والسيد كان يعدهم أيضاً لحمل الصليب وااالم ،فإن كانوا قد فعلوا هذا الرب فلسوف
يفعلون بهم هكذا .لكن هناك تعزيال سمائية تساندهم.

-:

أخللذ معلله تالميللذه الللذين أروا التجلللي ،فللإذا رأوه يحللزن ويكتئللب ودموعلله تتقللاطر يللدركوا تأنسلله ودخوللله تحللت

-6

إن كللان آدم قللد خللالف هللا فللي سللتان ففقللدل البش لرية سللر حياتهللا وبهجتهللا وسللالمها خللالل عصلليانه ،ففللي

ااالم دون أن يتعثروا ،فقد رأوه في تجليه ومجده.

ستان جثسيماني دخل آدم األخير كما إلى معصرة يعتصر فيها األلم ليرد طاعته لآلب ما فقدته البشرية.
13
ْ
اس َهعروا».
ال َل عه َمَ«:ن َفسي َح ْزيَن رة ْجداا َح َّتى اَل َم َوت! اع َم عك عثوا عهَنا َو َ
آية (مرَ -:)13:23فَق َ
أح لزان الللرب يس لوع هنللا ليسللت سللبب المللول الجسللدي وااالم النفسللية وإالّ لكللان كثيللر مللن الشللهداء قللد أظهللروا
شجاعة أرثر من المسيح .ولكن أحزان المسيح الجسدية والنفسية يضاف لها أحزانه الروحية إلحتجاب وجله ااب

عنه كحاملل خطايلا وهلو اللذي بلال خطيلة .أح ازنله للن نفهمهلا وللن نلدركها وللن يلدركها سلواه .وإذا كلان المسليح قلد
َّ
صلى لآلب لتصير إرادته خاضعة فعلينا أن نصلي نحن أيضلاً قلائلين للتكن إرادتلك ،فهلو ذهلب للصلليب منتصل اًر
إذ سلم إرادته لآلب ،وهكذا كل من يسلم إرادته لآلب ينتصر .ومن يريلد أن تثبلت إرادتله هلو  ،ال إرادة هللا ينهلزم.

وإسهروا= ليكونوا مستعدين للهروب إذ يأتي الجند للقب

على يسوع.

12
َج َز ع ْنـي ْ
هـذ ْ اَل َكـأَس .و ْ
لك َـن لْ َـي عك َن الَ َمـا
الَ«:يا أََبا اآلب ،كل ش
ـي ٍء عم َس َـت َ
ط ر
اع َل َ
ـكَ ،فـأ ْ َ
َ َ
آية (مرَ -:)12:23وَق َ
ع ع ُّ َ َ
يد أََن َت».
يد أََناَ ،ب َل َما عت ْر ع
أ ْعر ع
آبا اآلب= هو تعبير يعني "يا أبويا ااب" وإستخدمه بولس الرسول (رو+16:8غل)5::
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اآليات (لوَ 11 "-:)32-11:11و َخَر َج َو َم َضى َكاَل َع َاد ْة ْإَلى َجَب ْل َّ
الزَي عتو ْنَ ،وَت ْب َع عه أََيضا َتالَ ْمي عذ ع َ 32 .وَل َّما َص َار ْإَلى
اَلم َك ْ
ال َل عه َمَ «:صُّلوا لْ َكي الَ َت َد عخعلوا ْفي َت َج ْرَب ٍة»َ 32 .واَن َف َص َل َعَن عه َم َن َح َو َرَمَي ْة َح َج ٍر َو َج َثا َعَلى عرَكَب َتَي ْه َو َصَّلى
ان َق َ
َ
َ
31
31
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ظ َهَر َل عه َمالَ رت م َن
َسَ .ولك َن ل َت عك َن الَ ْإَرَادتي َب َل ْإَرَاد عت َك»َ .و َ
َن عت ْج َ
َقائالَ«:يا أََب َتا ع ْ ،إ َن شَئ َت أ َ
يز َعني هذ اَل َكأ َ
اء يَق ْو ْ
يه33 .وْإ َذ َكان ْفي ْجه ٍاد َكان يصلْي ْبأ َ ْ
طر ْ
َّ ْ
ات َد ٍم َن ْازَل ٍة َعَلى األََر ْ
ض 33 .عث َّم
َ
َشد َل َج َ
َ
الس َم ع
اجةٍَ ،و َص َار َعَرعق عه َكَق ََ
َ
َ عَ
ْ 32
ْ ْْ
ْ
ْ
ْ
ْ
الصالَ ْة َو َج ْ
ام؟ عقوموا َو َصُّلوا لَْئالَّ
ام ْم َن َّ
ال َل عه َم«:ل َما َذا أََن عت َم نَي ر
اء إَلى َتالَميذ َ ،ف َو َج َد عه َم نَياما م َن اَل عح َزنَ .فَق َ
َ
َق َ
ع
َت َد عخعلوا ْفي َت َج ْرَب ٍة»" .
دخل المسيح إلى البستان في هذه المرة األخيرة كما إلى هيكله المقدس ليترك ثمانية من تالميذه في الدار

الخارجية ،ويدخل بثالثة منهم إلى القدس ،وأخي اًر ينطلق مفرده ليجثو في قدس األقداس كرئيس كهنة أعظم يقدم

منا يستطيع أن يدخل معه وبه إلى
ذبيحة فريدة عن العالم ،يقدم حياته مبذولة طاعة لآلب وحباً للبشرية وكل ّ
أما العمل الكفاري
إما مع الثمانية أو مع الثالثةّ ،
جثسيماني وندخل إلى معصرة األلم ،كل حسب قامته الروحية ّ
فللمسيح وحده ،هو إختصاصه وحده .وعلينا أن نعرف أن كل البركال التي أخذناها تُثير حسد الشياطين فيثيروا
ضدنا التجارب وعلينا أن نصلي لنغلب.

آية (لوَ 32 -:)32:11وَل َّما َص َار ْإَلى اَلم َك ْ
ال َل عه َمَ «:صُّلوا لْ َكي الَ َت َد عخعلوا ْفي َت َج ْرَب ٍة».
ان َق َ
َ
َ
صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة= عد كل مرة نتناول فيهلا علينلا أن نصللي وال ننلام لكلي ننلال النصلرة والغلبلة ألن
هجمال العدو البد وستأتي .المسيح كان يريد لتالميذه أن يكونوا فلي حاللة صلالة حلين تلأتي التجربلة حلين يصلل
يهوذا والرجال فال يضعفوا ويخلوروا .وهلذا معنلى وصلية المسليح وبلولس الرسلول أن نصللي بلال إنقطلاع وألنهلم للم

يصلوا فبطرس أنكر إذ أتت التجربة وباقي التالميذ هربوا.

آية (لوَ 32 -:)32:11واَن َف َص َل َعَن عه َم َن َح َو َرَمَي ْة َح َج ٍر َو َج َثا َعَلى عرَكَب َتَي ْه َو َصَّلى
وجثا على ركبتيه= دليل ناسوتيته .وهو جثا وحده دون التالميذ .فالتالميذ لم يكن لهلم أن يشلاركوه هلذه اللحظلال
التي حمل فيها ضعفنا وشفع بدمه عنا لدى ااب .كان عمله فريداً في نوعه.
يز ع ْني ْ
ْ 31
هذ ْ اَل َكأَس .و ْ
لك َن لْ َت عك َن الَ ْإَرَاد ْتي َب َل ْإَرَاد عت َك».
آية (لوَ -:)31:11قائالَ«:يا أََب َتا ع ْ ،إ َن ْشَئ َت أ َ
َن عت ْج َ َ
َ َ
لتكن ال إرادتي بل إرادتك= السيد صحح وضع البشر النسبة لآلب ،فآدم وبنيه عصوا وبحثوا عن إرادتهلم (األنلا)
وللليس مللا يريللده هللا .وجللاء السلليد المسلليح ليقللدم الطاعللة والخضللوع كنائللب عنللا ،مللع أن إرادتلله واحللدة مللع أبيلله .لقللد
ران السيد يمكنه أن يحضر جيوش المالئكة لتمنع عنه هذه الكأس ،ولكنه هو أرادها ،فهو أراد أن يشلرب الكلأس

قدم نفسله مثلاالً العملل
التي أراد له ااب أن يشربها ويقدمها له .بهذا يقدم نفسه مثاالً لشرب كأس ااالم صبرّ .
ال الكالم.
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31
اء يَق ْو ْ
ظهر َله مالَ رت ْمن َّ ْ
يه.
َ
الس َم ع
آية (لوَ -:)31:11و َ َ َ ع َ
ظهر له مالت من السماء يقويه = رانت هناك مالئكة تسلبح يلوم المليالد ،وبشلروا الرعلاة ،وتقلدموا لخدملة السليد

عد التجربلة ملن إبلليس (ملت .)11::ومالئكلة شلرل النسلوة علد القياملة ،ومالئكلة تلراءل للتالميلذ علد الصلعود.

وهذا ما دفع البع

أن يتصور أن هناك مالئكة قلد تعينلوا لخدملة السليد وقلت تجسلده ،فلإذا كانلت المالئكلة تخلدم

البشر أفال تخدم ملك الملوك (عب .)1::1وهكلذا كلل ملن يصللي يجلد معونلة ملن السلماء فالمالئكلة تخلدم البشلر

فللي محبللة .ويقللال أن المللالك الللذي ظهللر للمسلليح كللان يقللول للله "لللك القللوة يللا رب ،لللك المجللد ،لللك العلزة" وهللذا مللا
تسبح ه الكنيسة في أسبوع ااالم.

وربمللا أن المللالك حللين رأى السلليد فللي آالملله فللي البسللتان تقللدم ليقويلله ،كمللا حللاول طللرس أن يضللرب عبللد رئلليس

الكهنللة ليسللاعد المسلليح ،ولكللن غالب لاً فالمسلليح لللم يكللن محتللاج لمعونللة المللالك وبالتأريللد لللم يكللن محتللاج لسلليف
طللرس .وكللأن المللالك الللذي أتللى للسلليد ليقويلله أراد أن يقللول للله ،حتللى وإن قللام عليللك البشللر ولللم يعرفللوك فللنحن

نعرفك من أنت ،نحن نحبك حتى وإن لم يحبوك ،نعرف عظمة مجدك وإن لم يعرفها البشر.

آية (لو33 -:)33:11وْإ َذ َكان ْفي ْجه ٍاد َكان يصلْي ْبأ َ ْ
طر ْ
ات َد ٍم َن ْازَل ٍة َعَلى األََر ْ
ض.
َ
َشد َل َج َ
َ
اجةٍَ ،و َص َار َعَرعق عه َكَق ََ
َ
َ عَ
صار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض= هلذه الظلاهرة ظلاهرة نلادرة تسلمى  .HEAMATIDROSISألنله فلي
األحلوال العاديللة حللين يللزداد األلللم اإلنسللان حتللى ال يسللتطيع أن يتحمللل ،ففللي هللذه الحالللة غالبلاً مللا يفقللد اإلنسللان
وعيه ،ولكن إذا لم يحدث هذا فإن الشعيرال الدموية المحيطة الغدد العرقية يزداد الضغط عليها فتنفجلر وينضلح

الدم من البشرة مختلطاً العرق .وهذا ال يحدث من جبهة اإلنسان فقط بل من الجسلم كلله ،ويكلون نتيجلة ذللك أن
يتسمم جسلم اإلنسلان .وألنهلا ظلاهرة طبيلة فقلد لفتلت أنظلار لوقلا الطبيلب .ونلزل اللدم عللى األرض ،وهلذه أول ملرة

يسفك فيها دم المخلص ألجلنا .وتلطخت ثيا ه الدم .ولوقا يحدد هذه الحالة قوله وإذ كان فـي جهـاد= فقلد دخلل
السيد المسيح في صراع حقيقي ،حتى سلال دمله وصلار هابيلل الجديلد اللذي تتقبلل األرض دمله طالبلاً النعملة لكلل
مؤمن .وبينما كان السيد في هذا الجهاد كان تالميذه نائمون ويهوذا والكهنة يتآمرون.
قطرات دم نازلة على االرض = لتعطى حياة للبشر الذين على االرض  ،فالدم حياة  .وألن دم المسيح يعطى
حياة فهو يتكلم أفضل من هابيل ( عب  . ) 3: : 13والحظ ما قيل عن جهاد المسيح والكأس التى شربها

(عب .) 7 : 6

2
ْ ْْ
ْ
ان َد َخَل عه عه َو
ان عب َس َت ر
ال َي عسو عع ه َذا َو َخَر َج َم َع َتالَميذ ْإَلى َعَب ْر َوادي َق َدعرو َنَ ،حَي ع َك َ
آية (يوَ -:)2:22ق َ
َوَتالَ ْمي عذ ع.
خرج= هذه ال تفيد العلية ،فالسيد وتالميذه سبق وتركوا العلية التي كانوا مجتمعين فيها (راجع يو" )21:1:قوموا

أما قول الكتاب هنا خرج فهي تفيد خروجهم من
ننطلق من ههنا" كإفادة للخروج من العلية .وغالباً ذهبوا للهيكلّ .
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الهيكل إلى عبر وادي قدرون إلى جبل الزيتون .خصوصاً إن وادي قدرون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون
الملئ أشجار الزيتون .وبذلك تكون صالة المسيح الشفاعية الختامية قد حدثت في الهيكل.

قدرون= هو نهير يجف صيفاً فيترك قاعه جافاً كالوادي َلي ُم ْر المارة فوقه ،وفي الشتاء يمتلئ من المطر .وهذا
المشهد الحزين لخروج المسيح إلى جبل الزيتون هو مشهد مكرر لخروج الملك داود حزيناً هارباً من إبنه إ شالوم
مشورة أخيتوفل .وإسرائيل هي إبن هللا البكر وأخيتوفل رمز ليهوذا وكالهما إنتحر (3صم.)21 ،32:16
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يوم الجمعة – الجمعة العظيمة

عودة للجدول

يوم الجمعة (الجمعة العظيمة)
تسليم يسوع والقبض عليه (مت( +)32-31:12مر)31-31:23
 (+لو (+)31-31:11يو)21-1:22

ْ 31
وف
اء َو َم َع عه َج َم رع َك ْث رير ْب عسعي ٍ
يما عه َو َي َت َكَّل عمْ ،إ َذا َي عهوَذا أ َ
َحعد اال َثَن َي َع َشَر َق َد َج َ
اآليات (متَ "-:)32-31:12وف َ
ْ َّ 32
و ْع ْصي ْم َن ْعَن ْد رَؤس ْ
وِ َّ
اه َم َعالَ َمة َق ْائالَّ «:ال ْذي أع َق ْبعل عه عه َو عه َو.
اء اَل َك َهَن ْة َو عشعي ْ
َع َ
ط ع
َسَل َم عه أ َ
ٍ
َ
الش َع ْبَ .والذي أ َ
ع َ
ْ ْ 31
السالَم يا سْي ْدي!» وَقَّبَل عهَ 32 .فَقال َل عه يسو عع« :يا ص ْ
أ ْ
ْ
اح عب ،لْ َما َذا
َ
َ َ
َ َع
ال َّ « :ع َ َ
َمس عكوع »َ .فلَل َوَقت َتَقَّد َم إَلى َي عسو َع َوَق َ
َ
32
ْجَئت؟» ْحيَن ْئ ٍذ َتَقدَّموا وأََلَقوا األَي ْادي عَلى يسوع وأَمس عكو  .وْإ َذا و ْ ْ ْ
اسَت َّل َسَي َف عه
َ
احرد م َن َّالذ َ
ع َ َ َ َ َ َع َ َ ََ ع َ َ
ين َم َع َي عسو َع َمَّد َي َد ع َو َ
31
ْ
َو َضَر َب َعَب َد َرْئ ْ
ف
ال َل عه َي عسو عع« :عرَّد َسَي َف َك ْإَلى َم َك ْان ْه .أل َّ
يس اَل َك َهَن ْةَ ،فَق َ
ين َي َأ عخ عذو َن َّ
السَي َ
َن عك َّل َّالذ َ
ط َع أع َذَن عهَ .فَق َ
31
ظ ُّن أَْني الَ أ ْ
السي ْ
َن أَ َطعل َب ْإَلى أَْبي َفعيَق ْد َم ْلي أَ َك َثَر ْم ْن ا َثَني َع َشَر َجَيشا ْم َن
ف َي َهلْ عكو َن! أ ََت ع
اآلن أ َ
يع َ
َس َتط ع
ْب َّ َ
َ
َ
ْ ْ 33
الس ْ
ْ ْ 33
ال َي عسو عع لَْل عج عموعَْ «:كأََّن عه َعَلى
ف عت َك َّم عل اَل عك عت عب :أََّن عه َ
هك َذا َيَنَب ْغي أ َ
اَل َمالَ ئ َكة؟ َف َكَي َ
َن َي عكو َن؟» .في تَل َك َّ َ
اعة َق َ
32
وف و ْع ْصي لْ َت َأ عخ عذوْني! عك َّل يو ٍم عكَن عت أ ْ
َما ه َذا
ععلْ عم ْفي اَل َهَي َك ْل َوَل َم عت َم ْس عكوْنيَ .وأ َّ
لْ ٍ
َ
س َم َع عك َم أ َ
ََ
ٍ
َجل ع
ص َخَر َج عت َم ْب عسعي ٍ َ
عكُّله َفَق َد َكان لْ َكي عت َك َّمل عك عتب األَ َن ْبي ْ
اء»ْ .حيَن ْئ ٍذ َتَرَك عه َّ
التالَ ْمي عذ عكُّل عه َم َو َهَرعبوا".
ع
َ
َ ع
َ َ
ْ
ْ 31
ـي
اء َو َم َع عه َج َم رع َك ْث رير ْب عس عـي ٍ
يما عه َو َي َت َكَّل عمْ ،إ َذا َي عهوَذا أ َ
وف َو ْعص ٍ
َحعد اال َثَن َي َع َشَر َق َد َج َ
آية (متَ " -:)31:12وف َ
ْم َن ْعَن ْد رَؤس ْ
وِ َّ
الش َع ْب" .
اء اَل َك َهَن ْة َو عشعي ْ
ع َ
ران اليهود قد زعموا لبيالطس أن المسيح مقاوم لقيصر ،وشخص هذه صفاته ربما يكلون معله جليش ملن الثلوار،

لللذلك أرسللل بلليالطس جماع لة عظيمللة مللن الجنللد ولكللن السلليد قوللله أنللا هللو (يللو )5:18جعلهللم يسللقطون علللى
وجلوههم .وربمللا ظللن اليهللود أن عنللده شللعب يسللمع تعاليمله .وأنهللم ربمللا يجللدون مقاومللة .شــيوِ الشــعب= أعضللاء

السنهدريم.
َّ ْ
ْ َّ 32
ْ
ْ
َم ْس عكوع »".
َع َ
ط ع
َسَل َم عه أ َ
آية (متَ " -:)32:12والذي أ َ
اه َم َعالَ َمة َقائال«:الذي أع َقبعل عه عه َو عه َو .أ َ
المسيح حمل كل آالمنا ،ولكي تكمل آالمه كان عليه أن يشرب كأس الخيانة ملن أحلد أحبائله (ملز)1:-13:66
وبقبلللة غاشللة (زك .)5:12فللالجراح تللزداد حينمللا تللأتي مللن األحبللاء .والقبلللة كانللت عالمللة للجنللود الرومللان فهللم ال

أما اليهود فهم يعرفونه تماماً.
يعرفونهّ ،
ْ ْ 31
ْ
السالَ عم َيا َسْي ْدي!» َوَقَّبَل عه" .
الَّ « :
آية (متَ " -:)31:12فلَل َوَقت َتَقَّد َم إَلى َي عسو َع َوَق َ
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32
ـاحب ،لْمـا َذا ْجَئـت؟» ْحيَن ْئ ٍـذ َتَق َّـدموا وأََلَقـوا األَي ْ
ْ
ـاد َي َعَلـى َي عسـو َع
َ
ـال َل ع
ع َ َ َ
آية (متَ " -:)32:12فَق َ
ـه َي عسـو ععَ« :يـا َص ع َ
َم َس عكوع " .
َوأ َ
المسيح يعطيه الفرصة األخيرة ويعاتبه برقة= يا صاحب لماذا جئت .لعله يتوب.

اآليات (مت32" -:)31-32:12وْإ َذا و ْ ْ ْ
اسَت َّل َسَي َف عه َو َضَر َب َعَب َد َرْئ ْ
يس اَل َك َهَن ْة،
احرد م َن َّالذ َ
َ َ
ين َم َع َي عسو َع َمَّد َي َد ع َو َ
31
ْ
السي ْ
ف َي َهلْ عكو َن! "
ال َل عه َي عسو عع« :عرَّد َسَي َف َك ْإَلى َم َك ْان ْه .أل َّ
َفَق َ
ين َي َأ عخ عذو َن َّ
السَي َ
َن عك َّل َّالذ َ
ف ْب َّ َ
ط َع أع َذَن عهَ .فَق َ
يوحنا ذكر إسم العبد وأنه ملخس (يو )11:18ولوقلا أرملل القصلة لأن السليد شلفى أذن العبلد (للو .)61:33وملن

هلذه القصلة نفهلم أن إسلتخدام العنلف مرفلوض فلي اللدفاع علن اللدين ،فحينملا يسلتخدم اإلنسلان العنلف فلي خدمتلله

تحللت سللتار الللدفاع عللن السلليد المسلليح يكللون كبطللرس الللذي يضللرب السلليف أذن العبللد فيفقللده اإلسللتماع لصللول

الكلمة ،من نستخدم معهم العنف نغلق أمامهم اب اإليمان ،بل كلمال العنف تزيدهم عناداً .ولكن قول المسيح=
ألن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون= هلي نبلوة خلراب أورشلليم السليف نظيلر صللبهم للمسليح .وهلذا
الكالم موجه للناس وليس للحارم الذي له سلطة إستخدام السيف .وكلان طلرس قاصلداً ضلرب عنقله ولكلن هللا للم
يسمح بل سمح قطع أذنه ،وفي هذا إشلارة ألن سليده وهلو رئليس الكهنلة قلد إنغلقلت أذنيله علن فهلم النبلوال .ولقلد

سلمح هللا ملا حلدث [ ]1إظهلار حلب طلرس [ ]3إظهلار محبللة المسليح وقدرتله وشلفاؤه لملن يريلد أن يلقلي القللب

عليه ويظهر التالي أنه يسلم نفسه إرادته [ ]2درس للجميع أن السيف ليس هو طريق المسيحيين [ ]:اان يفهم

تالميللذه قوللله السللابق "للليكن لكللم سلليف" وأنلله يقصللد بهللذا اإلسللتعداد الروحللي وللليس سلليوفاً حقيقيللة .وباإلسللتعداد
الروحي والذهني يكونون مستعدين إلحتمال ااالم القادمة .وبطرس الصياد ال خبرة له في إستعمال السيف ،فكلل
ما إستطاعه قطع أذن ملخس العبد.
31
ظ ُّن أَْني الَ أ ْ
اآلن أَ َن أَ َطعل َب ْإَلى أَْبي َفعيَق ْد َم لْي أَ َك َثَر ْم ْن ا َثَني َع َشَر َجَيشـا ْم َـن
آية (مت " -:)31:12أ ََت ع
يع َ
َس َتط ع
َ
َ
اَل َمالَ ْئ َك ْة؟"
أطلب إلى أبي= والسيد لم يقل أرسل أنا ألن التالميذ لم يكونوا عد قد تحققوا من ألوهيته .وهو قال "رل ما للآلب

رس ُل روح هللا أال يكون له سلطان أن ُي ِ
هو لي" بل هو قال "سأرسل الروح القدس" فمن ُي ِ
رس ُل مالئكة.

33
الس ْ
ْ ْ 33
ال َي عسو عع
ف عت َك َّم عل اَل عك عت عب :أََّن عه َ
هك َذا َيَنَب ْغي أ َ
اآليات (متَ " -:)32-33:12ف َكَي َ
َن َي عكو َن؟» .في تَل َك َّ َ
اعة َق َ
وف و ْع ْصي لْ َت َأ عخ عذوْني! عك َّل يو ٍم عكَن عت أ ْ
ععلْ عم ْفي اَل َهَي َك ْل َوَل َم
لَْل عج عموعَْ «:كأََّن عه َعَلى لْ ٍ
َ
س َم َع عك َم أ َ
ََ
ٍ
َجل ع
ص َخَر َج عت َم ْب عسعي ٍ َ
َما ه َذا عكُّله َفَق َد َكان لْ َكي عت َك َّمل عك عتب األَ َن ْبي ْ
اء»ْ .حيَن ْئ ٍذ َتَرَك عه َّ
التالَ ْمي عذ عكُّل عه َم َو َهَرعبوا" .
عت َم ْس عكوْنيَ 32 .وأ
َّ
ع
َ
َ
َ ع
َ

اآليات (مر31 "-:)31-31:23ولَْلوَق ْت ْفيما عهو ي َت َكَّلم أَ َقبل يهوَذا ،و ْ
احرد ْم َن اال َثَني َع َشَرَ ،و َم َع عه َج َم رع َك ْث رير
َ َ َ ع َ َ َع
َ
َ َ
َ
33
وف و ْع ْصي ْم َن ْعَن ْد رَؤس ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َواَل َك َتَب ْة َو ُّ
اه َم َعالَ َمة َق ْائالَّ «:ال ْذي أع َق ْبعل عه
الشعي ْ
َع َ
ط ع
ان عم َسل عم عه َق َد أ َ
وَِ .وَك َ
ٍ
ْب عسعي ٍ َ
ع َ
ْْ
ْ ْ ْ
هو هو .أَم ْس عكو  ،وام عضوا ْب ْه ْب ْحر ٍ »َ 33 .فج ْ ْ
اسْي ْدي!» َوَقَّبَل عهَ 32 .فأََلَق َوا
َ
اء لَل َوَقت َوَتَقَّد َم إَلَيه َقائالَ«:يا َسيديَ ،ي َ
َ َ
عَ عَ َ ع َ َ
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32
ْ
أَي ْديهم عَلي ْه وأَمس عكو َ 31 .فاسَت َّل و ْ ْ
فَ ،و َضَر َب َعَب َد َرْئ ْ
اب
يس اَل َك َهَن ْة َفَق َ
ين َّ
السَي َ
احرد م َن اَل َحاض ْر َ
ط َع أع َذَن عهَ .فأ َ
َ َعَ َ َ َ َ َ ع
َ َ
َج َ
31
ْ
ْ ْ
ععلْ عم َوَل َم
ص َخَر َج عت َم ْب عسعي ٍ
ال َل عه َمَ «:كأََّن عه َعَلى لْ ٍ
وف َو ْعص ٍي ل َت َأ عخ عذوْني! عك َّل َي َو ٍم عكَن عت َم َع عك َم في اَل َهَي َك ْل أ َ
َي عسو عع َوَق َ
32
32
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
َم َس َك عه
اب الَ ْبسا ْإ َز ا
يع َو َهَرعبواَ .وَت ْب َع عه َش ٌّ
عت َمس عكوْني! َولك َن ل َك َي عت َك َم َل اَل عك عت عب»َ .ف َتَرَك عه اَل َجم ع
ار َعَلى ععَريْهَ ،فأ َ
انَ 31 ،ف َتَر َت ْ
ُّ
اإل َزَار َو َهَر َب ْمَن عه َم ععَرَيانا" .
الشَّب ع

اآليات (مر31" -:)32-31:23ولَْلوَق ْت ْفيما عهو ي َت َكَّلم أَ َقبل يهوَذا ،و ْ
احرد ْم َن اال َثَني َع َشَرَ ،و َم َع عه َج َم رع َك ْث رير
َ َ َ ع َ َ َع
َ
َ َ
َ
33
وف و ْع ْصي ْم َن ْعَن ْد رَؤس ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َواَل َك َتَب ْة َو ُّ
اه َم َعالَ َمة َق ْائالَّ «:ال ْذي أع َق ْبعل عه
الشعي ْ
َع َ
ط ع
ان عم َسل عم عه َق َد أ َ
وَِ .وَك َ
ٍ
ْب عسعي ٍ َ
ع َ
ْْ
ْ ْ ْ
هو هو .أَم ْس عكو  ،وام عضوا ْب ْه ْب ْحر ٍ »َ 33 .فج ْ ْ
اسْي ْدي!» َوَقَّبَل عهَ 32 .فأََلَق َوا
َ
اء لَل َوَقت َوَتَقَّد َم إَلَيه َقائالَ«:يا َسيديَ ،ي َ
َ َ
عَ عَ َ ع َ َ
32
31
ْ
أَي ْديهم عَلي ْه وأَمس عكو َ .فاسَت َّل و ْ ْ
فَ ،و َضَر َب َعَب َد َرْئ ْ
اب
يس اَل َك َهَن ْة َفَق َ
ين َّ
السَي َ
احرد م َن اَل َحاض ْر َ
ط َع أع َذَن عهَ .فأ َ
َ َعَ َ َ َ َ َ ع
َ َ
َج َ
31
ْ
ْ ْ
ععْل عم َوَل َم
ص َخَر َج عت َم ْب عسعي ٍ
ال َل عه َمَ «:كأََّن عه َعَلى لْ ٍ
وف َو ْعص ٍي ل َت َأ عخ عذوْني! عك َّل َي َو ٍم عكَن عت َم َع عك َم في اَل َهَي َك ْل أ َ
َي عسو عع َوَق َ
32
ْ
ْ ْ
ْ
يع َو َهَرعبوا" .
عت َمس عكوْني! َولك َن ل َك َي عت َك َم َل اَل عك عت عب»َ .ف َتَرَك عه اَل َجم ع
نرى خطأ التالميذ في هروبهم وخطأ يهوذا في قبلته الغاشة .كل التالميذ لم يتمكنوا من أن يعرفوا سلطان

المسيح .فالتالميذ لم يدركوا أنه قادر على حمايتهم حتى وهو في ضعفه ،ويهوذا لم ُي ِ
در ْك أن السيد يعرف ما في
قلبه ولن تخدعه القبلة.
وبطرس إستل سيفه ليضرب العبد ،ربما ألنه تذكر كالمه للسيد وأنه مستعد أن يمول معه .ولكن دفاعنا عن

مبادئنا ال يكون القتل بل إستعدادنا للمول عنها ،وهذا أصعب .وغالباً كان طرس يتصور أنه سيبدأ المعركة
رب بل أنكر إذ لم يكن
والمسيح يكمل معجزة من معجزاته ويقتل الجند .ولكنه حينما رأي السيد يستسلم للجند َه َ
هو مستعداً للمول واإلستشهاد في سبيل إيمانه ومبادئه.

32
ْ
انَ 31 ،ف َتَر َت ْ
َم َس َك عه ُّ
اإل َزَار َو َهَر َب ْمَن عه َم
اب الَ ْبسا ْإ َز ا
اآليات (مرَ " -:)31-32:23وَت ْب َع عه َش ٌّ
الشَّب ع
ار َعَلى ععَرْيهَ ،فأ َ
ععَرَيانا" .

هللذا الشللاب هللو مللارمرقس وغالب لاً كللان هللو صللاحب البسللتان الللذي فللي جثسلليماني الللذي يختلللي فيلله المسلليح مللع
ملن ف ارشله

تالميذه .وغالباً كان مارمرقس نائماً في ذلك الوقت وإستيقظ على صلول الجلبلة غيلر العاديلة ،ونهل
ليللرى مللاذا يحللدث فأمسللكوه إذ شللكوا أنلله مللن تالميللذ المسلليح فهللرب مللنهم تاركلاً إ ازره الللذي كللان يلبسلله علللى عريلله.

ومارمرقس يذكر ضعفه هنا في تلك اللحظة التي ال ينساها .وهو لم يلذكر إسلمه إتضلاعاً .وذكلر القصلة لتسلجيل

ضعفه.

31
ْ
َّم عه َم،
اآليات (لوَ "-:)31-31:11وَبَيَن َما عه َو َي َت َكَّل عم ْإ َذا َج َم رعَ ،و َّالذي عي َد َعى َي عهوَذا ،أ َ
َحعد اال َثَن َي َع َشَرَ ،ي َتَقد ع
31
32
ْ
ْ
ْ ْ
ال َل عه َي عسو ععَ«:يا َي عهوَذا ،أَ ْبعقَبَل ٍة عت َسلْم َاب َن ْ
اإل َن َس ْ
ين َح َوَل عه
ان؟» َفَل َّما َأرَى َّالذ َ
َف َدَنا م َن َي عسو َع لعيَقبَل عهَ .فَق َ
ع
32
السي ْ
ف؟» 32و َضرب و ْ
احرد ْمَن عه َم َعَب َد َرْئ ْ
اب
يس اَل َك َهَن ْة َفَق َ
ط َع أع َذَن عه اَلعي َمَنىَ .فأ َ
َم َاي عكو عنَ ،قاعلواَ«:ي َار ُّب ،أََن َض ْر عب ْب َّ َ
َ ََ َ
َج َ
يسو عع وَقالَ «:دعوا ْإَلى ه َذا!» وَلمس أع َذَنه وأَب أرَها 31 .عث َّم َقال يسو عع لْرَؤس ْ
اء اَل َك َهَن ْة َوعق َّو ْاد عجَن ْد اَل َهَي َك ْل َو ُّ
الشعيو ِْ
ع َ ََ َ
َ ع
َ ََ
ع َ
َ َع
َع
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ْ
ين
اَل عم َق ْبل َ
األََي ْاد َي.

وف َو ْع ْص ٍي! ْ31إ َذ عكَن عت َم َع عك َم عك َّل َي َو ٍم ْفي اَل َهَي َك ْل َل َم َت عمُّدوا َعَل َّي
ص َخَر َج عت َم ْب عسعي ٍ
َعَلَي ْهَ «:كأََّن عه َعَلى لْ ٍ
ْ ْْ
ان ُّ
الظَل َم ْة»" .
اع عت عك َم َو عسَل َ
طع
َولك َّن هذ َس َ

31
ْ
َح عـد اال َثَنـي َع َش َـرَ ،ي َتَق َّـد عم عه َمَ ،ف َـدَنا ْم َـن
آية (لوَ " -:)31:11وَبَيَن َما عه َو َي َت َكَّل عم ْإ َذا َج َم رعَ ،و َّالـذي عي َـد َعى َي عهـوَذا ،أ َ
َ
َي عسو َع لْعيَق ْبَل عه" .
32
ال َل عه َي عسو ععَ«:يا َي عهوَذا ،أَ ْبعقَبَل ٍة عت َسلْ عم
آية (لوَ -:)32:11فَق َ
تسلم إبن اإلنسان= لم يقل تسلم ربك أو سيدك أو معلمك أو

َاب َن ْ
اإل َن َس ْ
ان؟»
من له الفضل عليك ،بل قال إبن اإلنسلان أي ذاك

اللطيف الوديع الذي أحبك ،هل تسلم من أحبك.
31
ْ
السي ْ
ف؟» 32و َضرب و ْ
اح رـد
اآليات (لوَ " -:)32-31:11فَل َّما َأرَى َّالذ َ
ين َح َوَل عه َم َاي عكو عنَ ،قاعلواَ«:ي َار ُّب ،أََن َض ْر عب ْب َّ َ
َ ََ َ
ْمَن عه َم َعَب َد َرْئ ْ
ط َع أع َذَن عه اَلعي َمَنى" .
يس اَل َك َهَن ْة َفَق َ
32
َها" .
س أع َذَن عه َوأََبَأر َ
آية (لوَ " -:)32:11فأ َ
الَ «:د ععوا ْإَلى ه َذا!» َوَل َم َ
َج َ
اب َي عسو عع وَق َ
عما فعله طرس ،ليهدئ من ثورة الجماعلة عللى طلرس وتالميلذه ،وكأنله
دعوا إلى هذا= رأن المسيح يعتذر هنا ّ
يقللول دعلوا لللي هللذه اإلسللاءة فلللن يحللدث غيرهلا ،وهللي تمللت بللدون إذن منللي .وفللي شللفائه ألذن العبللد أثبللت قدرتلله

ورحمته وصالحه.

اآليات (لو 31" -:)31-31:11عث َّم َقال يسو عع لْرَؤس ْ
اء
ع َ
َ َع
وف َو ْع ْص ٍي! ْ31إ َذ عكَن عت َم َع عك َم
ص َخَر َج عت َم ْب عسعي ٍ
َعَلى لْ ٍ
ان ُّ
الظَل َم ْة»".
اع عت عك َم َو عسَل َ
طع
َس َ

ْ
اَل َك َهَن ْة َوعق َّو ْاد عجَن ْد اَل َهَي َك ْل َو ُّ
ين َعَلَي ْهَ «:كأََّن عه
الشعي ْ
وِ اَل عم َق ْبل َ
هذ ْ
لك َّن ْ
عك َّل يو ٍم ْفي اَلهي َك ْل َلم َتمُّدوا عَلي األَي ْادي .و ْ
ََ
ََ
َ َّ َ َ َ
َ ع

المسيح عاتب يهوذا عتا اً رقيقاً ،وعاتب طرس إذ قطع أذن العبد ،ثم شفاه ،هو إهتم الجميع في هذه اللحظة
الصعبة ،ثم يستدير ويوجه عتا اً لطيفاً لكل هذا الحشد لعلهم يندمون فيتوبوا .وقوله هذ ساعتكم وسلطان
الظلمة= فيه إشارة:

.1
.3

أن هذه الساعة هي بتحديد من هللا .وسلطان الظلمة هو الشيطان ،فأنا الذي سمحت أن أسلم في أيديكم في
هذه الساعة ،ولكن أنتم اان والشيطان واحد في نوايارم.

أن سلللطان الظلمللة وقتلله قصللير ،فلللن يمتللد سلللطانه ألرثللر مللن سللاعة أي وقللت قصللير وهللم فع لالً تمكن لوا منلله
وصلبوه ولكنه قام عد  2أيام.

285

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (يوم الجمعة – الجمعة العظيمة)
1
يـر مـع َتالَ ْم ْ
ْ
ْ
يـذ ْ .
ـع ،أل َّ
ـع عهَن َ
ـان َي عهـوَذا عم َسـلْ عم عه َي َع ْـر ع
َن َي عسـو َع َ
اآليات (يوَ "-:)21-1:22وَك َ
ـات َكث ا َ َ
اج َت َم َ
ف اَل َم َوض َ
1
ْ
َخ َذ يهوَذا اَلجَن َد و عخدَّاما ْم َن ْعَن ْد رَؤس ْ
ـاء اَل َكهَن ْـة واَل َف ْر ْ
يح َو ْسـالَ ٍح.
ـاء ْإَلـى عهَن َ
يس ْـي َ
ـات ْب َم َشـاع َل َو َم َصـا ْب َ
َفأ َ َ ع
َ َ
ع َ
ع َ
ينَ ،و َج َ
3
3
ْ
ْ
الن ْ
ْ ْ ْ
ـابوع َ« :ي عســو َع َّ
ـال
اصــرَّ
ـال َل عهـ َـمَ « :مـ َـن َت َطعلعبــو َن؟» أ َ
َجـ ع
ْي»َ .قـ َ
َف َخـَـر َج َي عســو عع َو عهـ َـو َعــال رم ب عكــل َمــا َيـأَتي َعَلَيــهَ ،وَقـ َ
2
ْ
ْ
طوا
ال َل عه َمْ«:إْني أََنا عه َو»َ ،ر َج ععوا ْإَلى اَل َـوَر ْاء َو َس َـق ع
َل عه َم«:أََنا عه َو»َ .وَك َ
ان َي عهوَذا عم َسل عم عه أََيضا َواقفا َم َع عه َمَ .فَل َّما َق َ
2
الن ْ
َعَلى األََر ْ
ضَ 1 .ف َسأََل عه َم أََيضا« :م َن َت َطعلعبو َن؟» َفَقاعلواَ«:ي عسو َع َّ
ـت َل عك َـمْ :إْنـي أََنـا
اصرَّ
ـاب َي عسـوعَ «:ق َـد عقَل ع
ْي» .أ َ
َج َ
َ
ْ
ْ
ْ 1
هوَ .فْإ َن عكَن عتم َت َطعلبوَن ْني َف َدعوا ع ْ
ـك ْمـَن عه َم
َع َ
عهْل َ
طَي َت ْنـي َل َـم أ َ
هؤالَء َيـ َذ َهعبو َن»ْ .لَيـت َّم اَلَق َـو عل َّالـذي َقاَل ع
ين أ َ
ـهْ« :إ َّن َّالـذ َ
ع
َ ع
عَ
22
اسَتَّل عه َو َض َـر َب َعَب َـد َرْئ ْ
ـان
ـيس اَل َك َهَن ْـةَ ،فَق َ
ان َم َع عه َسَي ر
ـع أع َذَن ع
ـه اَلعي َمَنـىَ .وَك َ
س َك َ
َحدا» .عث َّم ْإ َّن ْس َم َع َ
أَ
طَ
ان عب َطعر َ
فَ ،ف َ
ـــد مَل عخــــسَ 22 .فَقــــال يســــوع لْب َطــــرس«:اجعــــل ســــي َفك ْفــــي اَل ْغمـ ْ
ْ
ـــد! اَل َكــــأَس َّال ْتــــي أَع َ ْ
اآلب أَالَ
ََ َ َ َ َ
َ
ع
َ َع ع ع ع َ
َ
طــــاني ع
َ
َ
اسـ ع
ـــم اَل َعَبـ َ
21
َشَرعب َها؟» .عث َّم ْإ َّن اَل عجَن َد َواَلَق ْائ َد َو عخدَّام اَلَي عه ْ
ود َقَب عضوا َعَلى َي عسو َع َوأ ََوَثعقوع " ،
أَ
َ
1
ير مع َتالَ ْم ْ
َن يسوع اج َتمع هَن ْ
ْ
يذ ْ " .
ف اَل َم َوض َع ،أل َّ َ ع َ َ َ َ ع َ
ان َي عهوَذا عم َسلْ عم عه َي َع ْر ع
آية (يوَ " -:)1:22وَك َ
ات َكث ا َ َ
هللذه تؤكللد أن المسلليح لللم يخللرج إلللى سللتان جثسلليماني هربل لاً ،فيهللوذا طالمللا إجتمللع معل ُله هنللاك ،بللل هللو ذه للب

لجثسلليماني ليسللهل للخللائن مهمتلله ،فهللو بهللذا قللد إبتعللد عللن الجمللاهير وعللن أصللدقائه الللذين قللد يتللدخلوا لحمايتلله

فتحدث معركة .بل هو قال ليهلوذا "ملا أنلت تعملله فإعملله لأرثر سلرعة" .لقلد سلقط آدم األول فلي سلتان وإنتصلر
آدم ااخير طاعته في ستان ،في صالته وتسليمه ،بل هو ُد ِف َن في ستان وقام منتص اًر على المول في ستان.
1
يس ْـيين ،وجـاء ْإَلـى هَنـات ْبم َش ْ
َخ َذ يهوَذا اَلجَن َد و عخدَّاما ْم َن ْعَن ْـد رَؤس ْ
ـاء اَل َكهَن ْـة واَل َف ْر ْ
ـاع َل
آية (يوَ " -:)1:22فأ َ َ ع
َ َ
ع َ
ع َ
َ ََ َ
ع َ َ
يح َو ْسالَ ٍح" .
َو َم َصا ْب َ
الشلليطان هنللا يقللود مجموعللة مللن كللل قلوال الظلمللة ،التلميللذ الخللائن ورؤسللاء الكهنللة وخللدامهم= الخــدام والفريسلليين

وجنود الرومان (يو .):::8وسيظل هذا هو الوضع في الكنيسة اخر األيام ،صراع بين قوال الظلمة وشعب هللا
حتى يأتي الرب في مجده لينهي سللطان إبلليس .ونالحلظ أن الكلملة المسلتخدمة فلي اليونانيلة للجنلد هلي األورطلة

وتعدادها حوالي 311جندي وهي الفرقة المخصصة لحراسة الهيكل وكان الوالي يرسل مجموعة من الجند ليكونوا
تحت أمر رئيس الكهنة في األعياد لحفظ النظلام .وفلي آيلة (ُ )13ذ ِر َلر القائلد والكلملة المسلتخدمة تشلير ألنله قائلد
ألف وهي رتبلة كبيلرة .وهلذا يلدل عللى رعلبهم ملن شلخص المسليح .وهلذا العلدد ملن الجنلد والقائلد الروملاني الكبيلر
يدل على إتفاق مسبق بين رؤساء الكهنلة وبليالطس ،فهلم علد المحارملة رحللوه إللى دار الواليلة أي مقلر الحكوملة

الرومانية .وللذلك خلرج لهلم بليالطس مبكل أًر (آيلة )38وكلان صلبح وترجمتهلا مبكل اًر جلداً .وكلان ذللك نتيجلة لضلغط
صل ُلد ْر الحكللم مبك ل اًر قبللل أن
رؤسللاء الكهنللة عليلله (مللت )31:37ورؤسللاء الكهنللة كللانوا فللي عجلللة مللن أمللرهم ،أن َي ْ
يستيقظ الشعب ويدافعوا عن المسيح .والحظ أن الجند يمثلون األملم والخدام يمثللون اليهلود .وأن يوحنلا يميلز بلين
رؤساء الكهنة والفريسيين فرؤساء الكهنة من الصدوقيين.
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3
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ال َل عه َمَ « :م َن َت َطعلعبو َن؟»".
آية (يوَ " -:)3:22ف َخَر َج َي عسو عع َو عه َو َعال رم ب عكل َما َيأَتي َعَلَيهَ ،وَق َ
المسيح هو الذي خرج ليالقيهم ،وهم يعلم لااالم التلي سلتأتي عليله .وسلؤال المسليح لهلم مـن تطلبـون=ألنله كلان

ناوياً ليس أن يعلن إسمه فقط بلل شخصله ويظهلر سللطان الهوتله فيفهملوا أنله سللم نفسله إرادتله ،ويعطلي فرصلة
لتالميذه ليهربوا .لذلك خرج بثبال ولم ينتظر وصول الجند.

3
الن ْ
َج عابوع َ« :ي عسو َع َّ
ان َي عهوَذا عم َسْل عم عه أََيضا َو ْاقفا َم َع عه َم" .
اصرَّ
ال َل عه َم«:أََنا عه َو»َ .وَك َ
آية (يو " -:)3:22أ َ
ْي»َ .ق َ
يسوع الناصري= فيها صيغة إستهزاء .كان اليهود يحتقرون الناصريين "أمن الناصرة يمكن أن يكون شئ صلالح"

(يو .):5:1أنا هو= حملت كلملة أنا هـو= أنلا هللا= أنلا الكلائن= مجلد وك ارملة وسللطان وبهلاء إسلم يهلوه العظليم.
لذلك سقط الجنود ،هي فيها إعالن الهوتله .لقلد سلبق السليد وإسلتخدم هلذا اللفلظ "أنلا هلو" لليعلن محبتله للعلالم "أنلا

هو الراعي ..أنا هو النور  ..الخ" ليعزي شعبه .ولكنه في هذه الملرة ليظهلر قلوة سللطان الهوتله ،وأنله يسللم نفسله
إرادته .وإذا كان المسيح له هذا المجد وهو يساق للصليب فكم الحري سليكون مجلده حينملا يلأتي فلي مجلد أبيله.

هو كان في موقف أقوى من الجند .فهو الذي أسلم ذاته.

2
طوا َعَلى األََر ْ
ض.
ال َل عه َمْ«:إْني أََنا عه َو»َ ،ر َج ععوا ْإَلى اَل َوَر ْاء َو َسَق ع
آية (يوَ -:)2:22فَل َّما َق َ
لو أراد الهلرب لهلرب اان وهلم سلاقطون ،ولكنله لهلذا أتلى  ..للصلليب .هلذه الهيبلة التلى أرعبلتهم هلى نفسلها التلى

ظهرل عندما دخل الهيكل ليطهره  ،فلم يقدر احد ان يؤذيه .

الن ْ
آية (يوَ 1" -:)1:22ف َسأََل عه َم أََيضا« :م َن َت َطعلعبو َن؟» َفَقاعلواَ«:ي عسو َع َّ
ْي»".
اصرَّ
َ
رأن المسيح يذكرهم بهدف مجيئهم والواجب الذي أتوا ألجله .فهم في رعلبهم علد سلقوطهم إرتبكلوا ال يلدرون ملاذا
يفعلون .هو هنا يأمرهم أن يقبضوا عليه والقوى يملي شروطه.

2
هؤالَ ْء َي َذ َهعبو َن»".
اب َي عسوعَ «:ق َد عقَل عت َل عك َمْ :إْني أََنا عه َوَ .فْإ َن عكَن عت َم َت َطعلعبوَن ْني َف َد ععوا ع
آية (يو " -:)2:22أ َ
َج َ
المسيح هنا ُي ْملي شروطه ،عد أن شعروا الهيبة نحوه ،هنا كان يأمر سلطان وليس ضعف ليحمي تالميذه،

فهو أتى لهذا ليسلم نفسه وليخلص تالميذه والمؤمنين ه "الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد"

(يو .)13:17وشروا السيد= دعوا هؤالء يذهبون فما كانوا يستطيعون تحمل ااالم عد.

المرة األولى حين قال الرب أنا هو كان يعلن الهوته لذلك سقطوا على وجوههم  .أما المرة الثانية حين قال أنا
هو كان يعلن لماذا كان التجسد = ليخلص من يؤمن ه.

ْ
ْ
ْ ْ1
طي َت ْني َلم أ َ ْ ْ
َحدا»".
ين أ َ
آية (يو " -:)1:22لَيت َّم اَلَق َو عل َّالذي َقاَل عهْ« :إ َّن َّالذ َ
عهل َك مَن عه َم أ َ
َع َ َ
َ
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لو كان أحلد ملنهم قلد ملال قبلل قياملة المسليح لكلان موتله يعتبلر هالرلاً .فبعلد أن ح َّلل علليهم اللروح القلدس تغيلروا
ألشخاص آخرين .ولنقارن بين طرس الذي أنكر المسيح ولعن ،وبطرس الذي يؤمن عظته 2111شخص وأخي ًار
يمللول عللن المسلليح .وهللو ايضللا حفللظ نفوسللهم حتللى ال يقتلللوهم  ،وبالتللالي يللتمم تالميللذه كل ارزتهم  .فللاهلل ال يسللمح
مول أحد إال عد أن يتمم العمل الذى خلقه من أجل أن يتممه (أف.)11 : 3

22
اس َـتَّل عه َو َض َـر َب َعَب َـد َرْئ ْ
ـه
ـيس اَل َك َهَن ْـةَ ،فَق َ
ان َم َع عه َس َـي ر
ـع أع َذَن ع
س َك َ
آية (يو " -:)22:22عث َّم ْإ َّن ْس َم َع َ
طَ
ان عب َطعر َ
فَ ،ف َ
ْ
س" .
اَلعي َمَنىَ .وَك َ
اس عم اَل َعَبد َمَل عخ َ
ان َ

ران اإلعتداء على جندي ملن جنلود رئليس الكهنلة عقوبتله اإلعلدام ،للذلك كلان الوحيلد اللذي ذكلر إسلم طلرس هلو

يوحنا.فقد كتب شارته عد إستشهاد طرس .وغالباً كان عبيد رئيس الكهنة في المقدمة ولم يرى الجند الرومان ما
فعله طرس .ولكن المسيح أنقلذ الموقلف شلفائه ألذن العبلد .وللنعلم أن العواطلف البشلرية والعواملل الجسلدية التلي

أمللا المسلليح فكللان مملللوءاً محبللة محتملللة صللابرة ،إحتملللت خيانللة يهللوذا
تحللرك اإلنللدفاعال تللؤدي لسنكللار والجللبنّ .
وظلللم الجنللد وم لؤامرال رؤسللاء الكهنللة وجللبن طللرس وال ازلللت تحتملنللا فللي خياناتنللا وضللعفاتنا .والحللظ أن مللا فعللله
طرس كان يمكن أن يحارم المسيح سببه أنه السبب فيما حدث.

آية (يوَ 22" -:)22:22فَقال يسوع لْب َطرس«:اجعل سي َفك ْفي اَل ْغم ْد! اَل َكأَس َّال ْتي أَع َ ْ
َشَرعب َها؟»".
اآلب أَالَ أ َ
َََ ََ َ
َ
ع
َ َع ع ع ع َ
طاني ع
َ
المسيحي ال يمد يده للسيف ،بل يتقبلل كلأس الملول طواعيلة .المسليحي ال يحملل سليفاً بلل صلليباً .ولملاذا السليف

أصالً والمول ربح (في .)31:1الكأس التي أعطاني اآلب= نحن نقبل كل ألم وصليب بهذا المفهوم أنهلا ملن يلد
ااب .هن للا المس لليح ل للم ي للرى جن للود أتل لوا للق للب

(.)11:19

علي لله وال مل لؤامرال ض للده ،ب للل ه للي ك للأس يشل لربها م للن ي للد ااب

آية (يو 21 -:)21:22عث َّم ْإ َّن اَل عجَن َد َواَلَق ْائ َد َو عخدَّام اَلَي عه ْ
ود َقَب عضوا َعَلى َي عسو َع َوأ ََوَثعقوع ،
َ
وأوثقو = رما أوثق إبراهيم إسحق (تك .)9:33وفي الحالتين لم يقاوم أحد ،ال المسيح قاوم الجند وال إسحق قاوم
أبيه .فإسحق كان يشعر أنه بين يدي أبيه الذي يحبه .والمسيح لم يرى أنه بين يدي اليهود والرومان بل بين

يدي إرادة ااب .ولم يكن هناك داع أن يوثقوه وهو مستسلم .ولكن ليتم المكتوب أوثقوا الذبيحة (مز.)37:118
وكان اليهود يوثقون المجرم من خلف حبل يربطونه أيضاً في رقبته وهكذا صنعوا مع المسيح منتهى العنف.

المحاكمات
تمت محارمة المسيح دينياً ومدنياً .دينياً أمام حنان وقيافا وملدنياً أملام هيلرودس وبليالطس .وبليالطس كلان يميلل

لتبرئلله المسلليح (يللو )5 ،::19 + 28:18ولكنلله حكللم ضللده تحللت تللأثير اليهللود .ويوحنللا يميللز بدقللة مللا دار فللي
المحارمال الدينية  ،ويقدر العلماء وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساعة الثانية صباحاً.
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محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود (مت) 22 -2:11-31:12

 (+مر( +) 2:23 ،11-31:23لو( +) 12-33:11يو)11-21:22

مقر
حنان

السنهدر
يم

الحوش

الدهليز

في الدور

مقر
قيافا

األسفل حي

أضواء النار

الباب

الباب (يو)22:22
الدهليز

ثم إذ خرج إلى الدهليز
(مت+ 12:12
مر)22:23

(مر)22:23

رسم يوضح مكان المحارمة ومقر حنان وقيافا والسلنهدريم .والفسلحة (الحلوش) فلي اللدور األوضلي ،حيلث إجتملع
العبيد والخدام .ثم الدهليز ،وهي الطرقة بين الباب والحوش.
ْ
ْ 31
َم َس عكوا َي عسو َع م َض َوا ْب ْه ْإَلى َقَيا َفا َرْئ ْ
اج َت َم َع اَل َك َتَب عة
يس اَل َك َهَنةَ ،حَي ع َ
اآليات (متَ " -:)13-31:12و َّالذ َ
ين أ َ
َ
32
ْ
ْ
يد ْإَلى َد ْار َرْئ ْ
َو ُّ
ظَر
س َف َت ْب َع عه ْم َن َب ْع ٍ
س َبَي َن اَل عخدَّامْ لَْيَن ع
يس اَل َك َهَنةَ ،ف َد َخ َل ْإَلى َداخل َو َجَل َ
الشعيو عَِ .وأَ َّما عب َطعر ع
31
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
ور َعَلى َي عسو َع لْ َكي َي َقعتعلوع َ 22 ،فَل َم
الشعيو عِ َواَل َم َج َم عع عكُّل عه َي َطعلعبو َن َش َه َاد َة عز ٍ
الن َه َايةََ .وَك َ
ان عرَؤ َس ع
َ
22
ير َتَقَّدم َش ْ
ي ْجدوا .ومع أََّنه جاء عشهود عز ٍ ْ
ْ ْ
ْ
الْ :إْني أَ َق ْدعر
اه َدا عز ٍ
َ ع َََ ع َ َ ع ع
ور َوَقاالَ«:ه َذا َق َ
ور َكث عيرو َنَ ،ل َم َيجعدواَ .ولك َن أَخ ا َ
21
ْ
هللا ،وْفي َثالَ َث ْة أََّي ْ ْ
ض هي َكل ْ
يب ْب َشي ٍء؟ َما َذا َي َش َهعد ْب ْه
ٍ
أَ
ام أََبنيه»َ .فَقا َم َرْئ ع
َ
َما عت ْج ع
يس اَل َك َهَنة َوَق َ
َن أََنعق َ َ َ َ
ال َل عه«:أ َ
َ
21
ْ
ْ
ْ
ه َذ ْ
ول َلَناَ :ه َل
ان َعَلَي َك؟» َوأ َّ
َس َت َحلْ عف َك ْباهلل اَل َح ْي أ َ
َما َي عسو عع َف َك َ
ان َساكتاَ .فأ َ
اب َرْئ ع
ال َل عه«:أ َ
َج َ
َن َتعق َ
يس اَل َك َهَنة َوَق َ
23
ْ
ْ
ْ
اآلن عتَب ْصعرو َن َاب َن ْ
اإل َن َس ْ
ان َجالْسا
ول َل عك َم :م َن َ
أََن َت اَل َمس ع
ال َل عه َي عسو عع«:أََن َت عقَل َت! َوأََيضا أَ عق ع
يح َاب عن هللا؟» َق َ
23
ْ
ْ
ْ ْ
ين اَلعق َّوْة ،و ْ
آتيا عَلى سحاب َّ ْ
َع َن َي ْم ْ
اج عتَنا
الس َماء»َ .ف َم َّز َ
يس اَل َك َهَنة ْحيَنئ ٍذ ثَي َاب عه َقائالَ «:ق َد َجَّد َ
ف! َما َح َ
َ َ َ
ق َرْئ ع
َ
22
ْ
ْ
الوا ْ«:إَّن عه عم َس َت َو ْج عب اَل َم َو ْت»ْ 21 .حيَن ْئ ٍذ َب َصعقوا
َب َععد ْإَلى عش عه ٍ
ود؟ َها َق َد َسم َع عت َم َت َجدي َف عه! َما َذا َتَر َو َن؟» َفأ َ
َج عابوا َوَق ع
21
ْفي وج ْه ْه وَل َكمو  ،وآ َخرو َن َل َ ْ ْ 22
ْ
ان َجالْسا
يحَ ،م َن َضَرَب َك؟» .أ َّ
س َف َك َ
ط عموع َقائل َ
ينَ «:تَنَّب َأ َلَنا أَُّي َها اَل َمس ع
َما عب َطعر ع
ََ َ ع ع َ ع
12
ْ ْ
ْ
ْْ
َخ ْارجا ْفي الد ْ
يع َق ْائال:
َّام اَل َج ْم ْ
َّارَ ،ف َج َ
اء َت إَلَيه َج ْارَي رة َقائَلةَ «:وأََن َت عكَن َت َم َع َي عسو َع اَل َجليل ْي!»َ .فأََن َكَر عقد َ
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ْْ
«َلست أ ََدرْي ما َتعقولْين!»  12عث َّم ْإ َذ َخرج ْإَلى ْ
الد َهلْ ْ
ان َم َع َي عسو َع
يز َأَر َت عه أ َ
َ ع
ين عهَن َ
اتَ «:وه َذا َك َ
عخَرىَ ،فَقاَل َت لَّلذ َ
َ
ََ
َ
11
11
ْ
ْ
الن ْ
ْ
ْ
َّ
اصرْ
سَ «:حاقا أََن َت
ف َّ
َع ْر ع
ْي!» َفأََن َكَر أََيضا ْبَق َس ٍمْ«:إني َل َس عت أ َ
ام َوَقاعلوا لعب َطعر َ
الر عج َل!» َوَب َع َد َقليل َج َ
اء اَلقَي ع
13
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يك.
ف َّ
اح الد ع
َع ْر ع
أََيضا مَن عه َمَ ،فْإ َّن عل َغ َت َك عت َظ ْهعر َت!» َف َاب َت َدأَ ْحيَنئ ٍذ َيَل َع عن َوَي َحلْ ع
فْ«:إني الَ أ َ
الر عج َل!» َولَْل َوَقت َص َ
ْ
َ 13ف َت َذ َّكر ب َطرس َكالَم يسو َع َّال ْذي َقال َلهْ«:إَّنك َقبل أ َ ْ
ات»َ .ف َخَر َج ْإَلى َخ ْار ٍج
يك عتَن ْكعرني َثالَ َث َمَّر ٍ
يح الد ع
َ ع
َن َيص َ
َ ع ع ع
َ َع
َ ََ
َوَب َكى عب َكاء عمارا".
ـاء اَل َك َهَنـ ْـة َو ُّ
ور َعَلــى َي عســو َع لْ َكــي
ـه َي َطعلعبــو َن َشـ َـه َاد َة عز
ـع عكُّلـ
الشـ عـيو عِ َواَل َم َج َمـ
ـان عرَؤ َسـ
آيــة (مــتَ 31 -:)31:12وَكـ
ٍ
ع
َ
ع
ع
َ
َي َقعتعلوع ،
يطلبون شهادة زور= إذاً هم أتوا شهود معلروف علنهم سلوء السلمعة فهلم شلهود زور معلروفين ،فالكتلاب للم يقلل
أنهم شهدوا زو اًر بل هم أصلالً شلهود زور ،هلذه هلي طبيعلتهم السلا قة قبلل محارملة المسليح .واليهلود إحتلاجوا لهلم

ليقفوا أمام بيالطس.

ْ
ـض هي َكـ ْ
ْ
اآليــات (مــت22" -:)23 - 22:12وَقــاالَ«:هـ َذا َقـ ْْ
ـام أََب ْنيـ ْـه».
ـل هللاَ ،وْفــي َثالَ َثــة أََّيـ ٍ
َ
ـال :إنــي أَ َقــدعر أَ َن أََنعقـ َ َ َ َ
َ
21
21
ْ
َمـا يسـو عع َف َكـان س ْ
يـب ْب َشـي ٍء؟ مـا َذا َي َش َـهعد ْب ْـه هـ َذ ْ
ـاكتا.
ان َعَلَي َ
ـال َل ع
ام َرْئ ع
َمـا عت ْج ع
َ َ
ـك؟» َوأ َّ َ ع
يس اَل َك َهَنـة َوَق َ
َفَق َ
َ َ
ـه«:أ َ
23
ْ
َفأَجــاب رْئــيس اَل َكهَنـ ْـة وَقــال َلــه«:أَسـ َـتحلْ عفك ْبـ ْ
ْ
ـه
ـاهلل اَل َحـ ْ
ـول َلَنــاَ :هـ َـل أََنـ َ
ـي أ َ
ـال َلـ ع
َ َ َ ع َ َ َ
ـت اَل َمسـ ع
َ َ َ ع
ـيح َابـ عـن هللا؟» َقـ َ
َن َتعقـ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
اآلن عتَبصعرو َن َاب َن ْ
ان َجالْسا َع َن َيم ْ
اإل َن َس ْ
ـحاب
ول َل عك َم :م َن َ
ين اَلعق َّـوْةَ ،وآتيـا َعَلـى َس َ
َي عسو عع«:أََن َت عقَل َت! َوأََيضا أَ عق ع
السم ْ
اء»".
َّ َ
يتضللح فللي ( )51طريقللة التزويللر فللي الشللهادة ،فالمسلليح لللم يقللل أنللا أنق ل

(يو .)31 ،19:3وهو لم يقل أنا أنق

هيكللل هللا .بللل قللال عللن هيكللل جسللده

بل قال لهم أنقضوا ..وأنا أقيمله .فالمسليح يلتكلم عملاّ سليفعلوه صللبهم لله

(انقضوا )..ثم قيامته عد  2أيام .وهلم فهملوا كالمله وهلم كلانوا يعلملون أنله قلال أنله سليقوم علد  2أيلام وقلالوا هلذا

لبيالطس (مت .)52:37وهم ألنهم شهود زور فهم لم يشهدوا أن المسيح صنع معجزال أربر ملن إقاملة الهيكلل

في 2أيام ،فهو أقام لعازر عد أن أنتن وكان سؤال رئيس الكهنة للسيد أستحلفك  ..هل أنت المسيح إبن هللا هو
يسأل ال ليعرف اإلجا ة ،بل ليسقط المسيح في مشكلة
.1
.3
.2

إن َرَف َ اإلجا ة يتهمه أنه يستهين الحلف إسم هللا.
إن قال نعم فهو سيدينه بتهمة التجديف.

إن قال ال فهو يكذب نفسه ألنه أعلن هذا أمام الجموع.

وفي الحاالل الثالث سيدينه ويحكم عليه أنه مسلتوجب الملول .فلألن شلهادة اللزور فشللت فهلو يريلد أن يصلطاده

كلملة مللن فملله .والسلليد عللرف خبللث ضللمائرهم ووجللد أن سلكوته ال يصللح فأجللاب أنلله إبللن هللا حتللى تكللون الفائللدة

عامة للكلل .والسليد عموملاً كلان صلامتاً أثنلاء محارملال اليهلود والروملان لله ،فملن يلتكلم كثيل اًر يشلير إللى ضلعفه،
وهلو يعلللم نيللتهم المسللبقة ،وأن حكمهللم سليكون ظالملاً فلمللاذا كثلرة الكللالم .ولكنلله هلو وحللده يعلللم متللى يكللون الكللالم
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ومتللى يكللون الصللمت .والسلليد كللان هنللا واضللحاً فللي إجابتلله أنــت قلــت أي كالمللك صللحيح بللل زاد أنهللم لللن يعللودوا
-

يرونه في ضعف بل هو سيصعد للسماء وسيأتي للدينونة في المجيء الثاني.

وإن كان رئيس الكهنة يبغي حقاً أن يعرف ،كان عليه أن يفتش الكتب واألنبياء فيعلم.
وهم يعرفون من دانيال أن عبارة "جالسا عن يمين القوة " تشير للمسيح .ويعني كلالم المسليح أيضلاً أنله علد

أن تصلللبوني أقللوم وينتشللر اإليمللان وتللرون معجلزال علللى يللد الرسللل سللتعرفون إننللي أنللا الللذي قصللده دانيللال.

عموماً من نبوة دانيال هم يعرفون أن لقب إبن اإلنسان المقصود ه المسيح.

23
ْ
ْ ْ ْ
ود؟ َهـا َق َـد
اج عتَنـا َب َع عـد ْإَلـى عش عـه ٍ
آية (متَ " -:)23:12ف َم َّز َ
يس اَل َك َهَنة ْحيَنئ ٍذ ثَي َاب عه َقائالَ «:ق َد َج َّـد َ
ف! َمـا َح َ
ق َرْئ ع
َس ْم َع عت َم َت َج ْدي َف عه! "
ِ
ف عليه .وهنا نرى عالمة
تمزيق رئيس الكهنة لثيا ه عالمة يهودية تشير للحزن والغيرة على هللا ألن إسمه قد ُجّد َ

علللى نللزع الكهنللول الللالوي ليظهللر كهنللول جديللد علللى طقللس ملكللي صللادق .ولكللن رئلليس الكهنللة فعللل ذلللك ليثيللر
الموجودين كلهم فيؤيدوه على ق ارره قتل المسيح.

21
ط عموع " .
آخعرو َن َل َ
آية (متْ " -:)21:12حيَن ْئ ٍذ َب َصعقوا ْفي َو َج ْه ْه َوَل َك عموع َ ،و َ
فعلوا هذا ه لحسدهم (مت .)18:37وملا أفظلع خطيلة الحسلد والبغضلة وهلذا ملا جعلهلم يصلرخون أصللبه أصللبه

لما أراد بيالطس أن يؤد ه (يجلده) ويطلقه .بل أن الحسد هو الذي دفع إبليس ُليسقط آدم فيمول ،وهلذا ملا حلدث
مع قايين.
21
ان َجالْسا َخ ْارجا ْفي الد ْ
اء َت ْإَلَي ْه َج ْارَي رة َق ْائَلةَ «:وأََن َت
اآليات (مت "-:)13 - 21:12أ َّ
س َف َك َ
َما عب َطعر ع
َّارَ ،ف َج َ
12
يع َق ْائالَ« :لست أ ََدرْي ما َتعقولْين!»  12عث َّم ْإ َذ َخرج ْإَلى ْ
ْْ
الد َهلْ ْ
يز َأَر َت عه
َّام اَل َج ْم ْ
َ ع
َ
ََ
عكَن َت َم َع َي عسو َع اَل َجليل ْي!»َ .فأََن َكَر عقد َ
َ
11
ْْ
ْ
الن ْ
ان م َع َي عسو َع َّ
اصرْ
الر عج َل!»
ف َّ
أَ
َع ْر ع
ين عهَن َ
ْي!» َفأََن َكَر أََيضا ْبَق َس ٍمْ«:إني َل َس عت أ َ
عخَرىَ ،فَقاَل َت لَّلذ َ
اتَ «:وه َذا َك َ َ
11
ْ
ْ
ْ
سَ «:حاقا أََن َت أََيضا ْمَن عه َمَ ،فْإ َّن عل َغ َت َك عت َظ ْهعر َت!» َ 13ف َاب َت َدأَ ْحيَن ْئ ٍذ َيَل َع عن
ام َوَقاعلوا لعب َطعر َ
َوَب َع َد َقليل َج َ
اء اَلقَي ع
13
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
َن
ف َّ
ال َل عهْ«:إَّن َك َقَب َل أ َ
اح الد ع
َع ْر ع
َوَي َحلْ ع
فْ«:إني الَ أ َ
الر عج َل!» َولَْل َوَقت َص َ
يكَ .ف َت َذ َّكَر عب َطعر ع
س َكالَ َم َي عسو َع الذي َق َ
ْ
ْ
ات»َ .ف َخَر َج ْإَلى َخ ْار ٍج َوَب َكى عب َكاء عمارا".
يك عتَن ْكعرني َثالَ َث َمَّر ٍ
يح الد ع
َيص َ

إنكار بطرس :ران طرس جالساً خارجاً في الدار الخارجية (الحوش) فإصطادته جارية لتتهمه أنه كان مع يسلوع
فأنكر ،وإذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وإتهمته كاألولى ثم عرفه الجالسلون فلي المكلان ملن لغتله ،فلالجليليين لهلم
لكنة مختلفة عن اليهود .فهم ينطقون السلين مثلل الثلاء .وملن قيلة األناجيلل يبلدو أن كثيلرين حاصلروه إتهاملاتهم
أنلله تلميللذ المسلليح .ولللنالحظ أن الخطيللة تبللدأ التهللاون فللي الصللالة فللي البسللتان ،ثللم كبريللاؤه وثقتلله فللي ذاتلله ،ثللم

هروبلله مللع التالميللذ ،ثللم جلوسلله اان مللع مللن يبغضللون الللرب ثللم اإلنكللار ثللم القسللم الكللاذب ثللم اللعللن .فكللل إنسللان

يسقط في الخطية يبدأ سقوطه في خطية صغيرة ثم يتدرج إلى األربر .ونالحظ أن الخوف يفقدنا الرؤية والتمييز.
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صياح الديك= يشير لصياح صول الضمير فينلا ،أو صلول اللروح القلدس اللذي يبكلت عللى خطيلة .ونالحلظ أن
الللديك صللاح م لرة عللد أن أنكللر أول ملرة ،وكللان هللذا كإنللذار ليكللف عللن اإلنحللدار ولكللن هللذا لللم يحللدث ،ثللم صللاح
الديك عد إنكاره ثالث مرة .ثم خرج إلى خارج= تشير لضرورة خروج الخاطئ من مكلان الخطيلة وإعتلزال شلهوال

العالم .إن كاء طرس غسل خطيته دون أن يقول كلمة إعتذار  .فبالدموع ننال الغفران.

لغتك تظهرت= غالباً ألنه جليلي ولكن هناك رأي أنه تشبه السيد في كالمه.
لماذا لم تتدخل العناية اإللهية وتحمي بطرس من اإلنكار؟

في فى هذه الليلة ،قال طرس "أنا ال أشك" وكان في هذا كبرياء من
لما قال المسيح لتالميذه كلكم تشكون َّ
طرس ،فهو شك في كالم المسيح كبرياء ،بينما هو رأي من سابق عشرته للسيد معرفته كل شئ ،وهنا المسيح
تركه ليشفيه وليتأدب .وكان من المفروض أن يقول طرس للسيد ،أعنى حتى ال أشك ولكنه أخطأ فتركه السيد

ليسقط فيعرف ضعفه وال يعود يثق في ذاته .ونالحظ أنه عد هذه السقطة وبعد أن تأدب قال للسيد حين سأله

"أتحبني" أجاب "أنت تعلم أني أحبك" فهو أصبح ال يثق في ذاته ،وقارن هذا القول أنه سيبذل نفسه عن السيد

بينما سيده يقول له ستشكون في في هذه الليلة ،فهل كان يتصور أن السيد ال يعلم .ونالحظ أن المسيح كان
ّ
يعلم مستقبل طرس وأنه سيصنع معجزال ويؤمن على يديه ألوف ،وهو سمح سقوطه حتى ال يتكبر ،كما سمح
لبولس شوكة في الجسد لئال يرتفع .ونالحظ أن المسيح لم يجعله يسقط بل هو رفع العناية اإللهية التي تحفظه.
وهذا يفسر كالم المسيح له "وأنا طلبت إلى ااب حتى ال يفنى إيمانك" فالمسيح هو الذي يعتني بنا أما طرس

ففي كبريائه األول ظن أن قوته وسيفه هما اللذان يحميانه .وبطرس صار لنا مثاالً ،لذلك قال له المسيح "وأنت
متى رجعت فثبت إخوتك".

لماذا أخبر السيد بما سيقع مقدما؟
.1
.3
.2

ليعلم أن السيد يعرف كل شئ فال يعود يراجعه في شئ بل يثق أن عنده المعرفة الكاملة.

حتى ال يقول أن السيد لو أعلمني ما سيكون لتحذرل ولم أنكر.
حتى إذا تذكر معرفة السيد وأنه أخبره تزداد توبته وندامته.

الفرق بين يهوذا وبطرس

أملا يهلوذا
أملا يهلوذا فقلد خلان دون مبلرر وأخلذ اللثمن .وبطلرس تلاب ونلدم ّ
ران إنكار طلرس علن خلوف طبيعليّ ،
فيللأس وهلللك  .ولمللا رآهللم حكملوا عليلله للالمول وكللان يظللنهم يؤدبونلله ويطلقونلله تملكتلله الحيلرة واليللأس والنللدم وبللدل

التوبة إنتحر يأساً.
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اآليات (مت )22-2:11يأس يهوذا وإنتحار

2
الصباح َت َشاور ج ْميع رَؤس ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو عشعيو عِ َّ
الش َعب َعَلى َي عسو َع َح َّتى
اآليات (متَ " -:)22-2:11وَل َّما َك َ
ان َّ َ ع
ََ َ ع ع َ
1
ْ
َّ ْ
ْ
ْ ْ ْ1
ين،
َي َقعتعلوع َ ،فأَ َوَثعقوع َو َم َض َوا ْب ْه َوَد َف ععوع ْإَلى ْبيالَ ع
َسَل َم عه أََّن عه َق َد د َ
طَ
س اَلعبَنط ْي اَل َوالي .حيَنئ ٍذ َل َّما َأرَى َي عهوَذا الذي أ َ
3
ْ
الثالَ ْثين ْمن اَل ْف َّض ْة ْإَلى رَؤس ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
َت ْإ َذ َسَّل َم عت َدما َب ْريئا»َ .فَقاعلواَ «:ما َذا
الشعي ْ
َخ َ
وِ َق ْائالَ «:ق َد أ َ
طأ ع
َند َم َوَرَّد َّ َ َ
ع َ
2
3
ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة اَل ْف َّ
ض َة
َعَلَيَنا؟ أََن َت أََب ْصَر!» َف َ
ق َن َف َس عهَ .فأ َ
طَر َح اَلف َّض َة في اَل َهَي َك ْل َواَن َصَر َ
ف ،عث َّم َم َضى َو َخَن َ
َخ َذ عرَؤ َس ع
1
ْي م َقبرة لَْل عغرب ْ
اء.
َن عنَل ْقَي َها ْفي اَل ْخ َازَن ْة أل ََّن َها َث َم عن َد ٍم»َ .ف َت َش َاوعروا َو َ
َوَقاعلوا«:الَ َي ْح ُّل أ َ
ََ
اش َتَر َوا ْب َها َحَق َل اَل َف َّخارْ َ َ َ
َخ عذوا َّ ْ
ْ ْ1
ْ
2لْه َذا س ْمي ذلْ َك اَل َحَقل « َحَقل َّ ْ
يل ْبْإَرْمَيا َّ
ين ْم َن
الن ْب ْي اَلَق ْائ ْلَ «:وأ َ
الثالَ ث َ
الدمْ» إَلى ه َذا اَلَي َومْ .حيَنئ ٍذ َت َّم َما ق َ
َ
ع
ع َ
22
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ َّ ْي
الر ُّب»".
َمَرْني َّ
َع َ
يلَ ،وأ َ
اَلف َّضةَ ،ث َم َن اَل عم َث َّم ْن الذي َث َّمعنوع م َن َبني إ َسَرائ َ
ط َو َها َع َن َحَقل اَل َفخارْ َ ،ك َما أ َ
2
الصباح َت َشاور ج ْميع رَؤس ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو عشعيو عِ َّ
الش َعب َعَلى َي عسو َع َح َّتى
اآليات (متَ " -:)1-2:11وَل َّما َك َ
ان َّ َ ع
ََ َ ع ع َ
1
س اَلعبَن ْط ْي اَل َوالْي".
َي َقعتعلوع َ ،فأ ََوَثعقوع َو َم َض َوا ْب ْه َوَد َف ععوع ْإَلى ْبيالَ ع
طَ

أنظر المحارمة المدنية للمسيح.
ْ
ْ
َّ ْ
ْ ْ1
الثالَ ْثـين ْمـن اَل ْف َّض ْـة ْإَلـى رَؤس ْ
ـاء
يـنَ ،نـد َم َوَرَّد َّ َ َ
َسَل َم عه أََّن عه َق َد د َ
آية (مت " -:)1:11حيَنئ ٍذ َل َّما َأرَى َي عهوَذا الذي أ َ
ع َ
اَل َك َهَن ْة َو ُّ
وِ" .
الشعي ْ
ران يهوذا في طمعه يظن أنله يقتنلي ربحلاً لالثالثين ملن الفضلة وإذا له يقتنلي هملاً وغملاً ،فلذهب يلرد الفضلة فلي

ندامللة بللال توبللة ومل اررة بللال رجللاء .وهكللذا كللل خللاطئ فهللو يظللن أن الخطيللة سللتعطيه لللذة وإذا لله يقتنللي هملاً وغملاً

ويأساً.

3
3
ط َـر َح
ـت أََب ْص َـر!» َف َ
َخ َ
اآليات (متَ " -:)2-3:11ق ْائالَ «:ق َد أ َ
َت ْإ َذ َسَّل َم عت َدما َب ْريئا»َ .فَقـاعلواَ «:مـا َذا َعَلَيَنـا؟ أََن َ
طأ ع
2
ْ
ْ
ْ
َن عنَل ْقَي َها ْفي
ق َن َف َس عهَ .فأ َ
اء اَل َك َهَنة اَل ْف َّض َة َوَقاعلوا«:الَ َي ْح ُّل أ َ
اَلف َّض َة في اَل َهَي َك ْل َواَن َصَر َ
ف ،عث َّم َم َضى َو َخَن َ
َخ َذ عرَؤ َس ع
اَل ْخ َازَن ْة أل ََّن َها َث َم عن َد ٍم»".
ماذا علينـا= عبلارة تعنلي علدم إهتملامهم ملا يقلول ،فقلد حصللوا عللى ملا يريلدون .عجيلب أن هلؤالء القتللة يقوللون

ليهوذا أنت أبصر ،أما هم قاتلوه فليس علليهم أن يبصلروا .ثلم يقوللون "ال يحـل أن نلقيهـا فـي الخزانـة ألنهـا ثمـن

دم" فإذا كان وضع ثمن الدم في الخزانة يعتبر إثماً فكم يكون إهدار الدم .وإذا كنتم قد أريلتم علذ اًر لصللب المسليح
فلملاذا ترفضلون قبلول الللثمن ،حقلاً قلال علليهم السلليد "يصلفون علن البعوضلة ويبلعللون الجملل" إذ يشلترون صللاحب
الدم الزكي المال ليقتلوه ،ويرتابوا من وضع ثمن الدم في الهيكل.

تصور أن المسيح سوف يخرج من بين أيديهم كملا كلان يفعلل سلا قاً .ولملا للم يفعلل
ثم مضى وخنق نفسه= لعله َّ
ندم يهوذا .ولكن التوبة ليست مجلرد نلدم ،ولكنهلا إيملان يملأل القللب الرجلاء ،ويدفعله الحلب لسرتملاء فلي أحضلان

هللا .ولكللن يهللوذا كللان أعمللى عللن رحمللة هللا الواسللعة .إن الشلليطان الللذي أغلواه الخطيللة دفعلله لليللأس عللد السللقوا
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مصو اًر له أن خطيته لن تغفر (3رلو .)11:7وفلي (أع )18:1نفهلم أنله فلي شلنقه لنفسله سلقط عللى وجهله فإنشلق
من الوسط وإنسكبت أحشاؤه كلها ،ويبدو أنه عد أن خنق نفسه سقط على شئ حاد أو ارز فشقت طنه.

1
ْي م َقبرة لَْل عغرب ْ
اء" .
آية (متَ " -:)1:11ف َت َش َاوعروا َو َ
اش َتَر َوا ْب َها َحَق َل اَل َف َّخارْ َ َ َ َ َ
حقل الفخاري= سمى هكذا ألن فخارياً كان يمتلكه ويستغله ،وكان ثمنه زهيداً إذ ال يصلح للزرع وال للرعي سبب

إستعمال الفخاري له .وهذا الحقل الذي إشترى الثالثين من الفضة وصلار ملدفناً للغربلاء يشلير للعلالم اللذي إفتلداه
الللرب بدملله لكللي يللدفن فيلله األمللم فينعمللون معلله قيامتلله (الللذين مللاتوا مللع المسلليح وأيضلاً سلليقومون معلله) وهللذا مللا
يحدث في المعمودية.

َخـ عذوا َّ ْ
ْ ْ1
ْ
يـل ْبْإَرْمَيـا َّ
ـين ْم َـن اَل ْف َّض ْـةَ ،ث َم َـن اَل عمـ َث َّم ْن َّال ْـذي
الن ْب ْ
ـي اَلَق ْائ ْـلَ «:وأ َ
الثالَ ث َ
آية (مـت " -:)1:11حيَنئ ٍـذ َت َّـم َمـا ق َ
ْ ْ
ْ
يل"،
َث َّمعنوع م َن َبني إ َسَرائ َ

ما قيل بإرمياء النبي= الذي تنبأ هذه النبوة هو زكريا .ولكن كان سفر إرميلاء فلي التلملود أول أسلفار األنبيلاء للذا
ران إسم إرمياء يطللق عللى كلل النبلوال (زك .)12 ،13:11فلاليهود يقسلمون العهلد القلديم ثالثلة أقسلام األول هلو
الشريعة والثاني يبدأ المزامير ويسمونه المزامير والثالث هو األنبياء ويسمونه إرمياء.

اآليات (مر + )11-31:23آية (مر)2:23

31
يس اَل َكهَن ْةَ ،فاج َتمع معه ج ْميع رَؤس ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
الشعيو عِ
اآليات (مرَ "-:)11-31:23ف َم َض َوا ْبَي عسو َع ْإَلى َرْئ ْ َ
َ َ َ ََع َ ع ع َ
33
ْ
ْ
ْ
يد ْإَلى َد ْ
اخ ْل َد ْار َرْئ ْ
ئ ْعَن َد
س َق َد َت ْب َع عه ْم َن َب ْع ٍ
يس اَل َك َهَنةَ ،وَك َ
َواَل َك َتَبةعَ .وَك َ
ان عب َطعر ع
ان َجالسا َبَي َن اَل عخدَّامْ َي َس َت َدف ع
33
َّ
َن َك ْث ْ
ين
اء اَل َك َهَن ْة َواَل َم َج َم عع عكُّل عه َي َطعلعبو َن َش َه َادة َعَلى َي عسو َع لَْي َقعتعلوع َ ،فَل َم َي ْجعدوا32 .أل َّ
ير َ
الن ْارَ .وَك َ
ان عرَؤ َس ع
32
31
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْ
ْ
ولْ :إْني
ام َق َورم َو َش ْهعدوا َعَلَيه عزو ار َقائل َ
ينَ« :ن َح عن َسم َعَنا ع َيعق ع
َشهعدوا َعَلَيه عزوراَ ،وَل َم َت َّتف َق َش َه َاد عات عه َم .عث َّم َق َ
ْ
ْ
آخَر َغَيَر َم َصعنوٍع ْبأََي ٍاد»َ 31 .والَ ْبه َذا َكاَن َت
ام أََب ْني َ
أََنعق ع
ض ه َذا اَل َهَي َك َل اَل َم َصعنو َع ْباألََياديَ ،وْفي َثالَ َثة أََّي ٍ
22
ْ
ْ
ْْ
ْ ْ
ْ
هؤالَ ْء
يب ْب َش َي ٍء؟ َما َذا َي َش َهعد ْبه ع
َش َه َاد عت عه َم َت َّتف ع
ام َرْئ ع
َما عت ْج ع
يس اَل َك َهَنة في اَل َو َسط َو َسأ َ
قَ .فَق َ
َل َي عسو َع قائال«:أ َ
22
ْ
ْ
ْ
يح َاب عن
َعَلَي َك؟» أ َّ
َما عه َو َف َك َ
ال َل عه«:أَأََن َت اَل َمس ع
ان َساكتا َوَل َم عي ْج َب ْب َش َي ٍءَ .ف َسأََل عه َرْئ ع
يس اَل َك َهَنة أََيضا َوَق َ
21
ين اَلعق َّوْة ،و ْ
ْ
آتيا ْفي س َح ْ
ف عتَب ْصعرو َن َاب َن ْ
ان َجالْسا َع َن َي ْم ْ
اإل َن َس ْ
اب
ال َي عسو عع«:أََنا عه َوَ .و َس َو َ
َ
َ
اَل عمَب َارت؟» َفَق َ
21
ود؟ َ 23ق َد س ْمع عتم َّ ْ
ْ ْ
َّ ْ
يف! َما َ َأرعي عك َم؟»
اج عتَنا َب َععد ْإَلى عش عه ٍ
الس َماء»َ .ف َم َّز َ
الت َجاد َ
الَ «:ما َح َ
ق َرْئ ع
يس اَل َك َهَنة ثَي َاب عه َوَق َ
َ َ ع
ْ
يع َح َكموا َعَلَي ْه أََّن عه مس َت َو ْجب اَلم َو ْتَ 23 .ف َاب َت َدأَ َق َوم يَبصعقو َن َعَلَي ْه ،وي َغ ُّ
طو َن َو َج َه عه َوَيَل عكموَن عه َوَيعقوعلو َن
َع
عَ
ر َ ع
ع
ع َ
َفاَل َجم ع ع
22
ْ
اء َت ْإ َح َدى َج َوارْي َرْئ ْ
س ْفي الد ْ
يس اَل َك َهَن ْة.
َّام َيَلط عموَن عهَ .وَبَيَن َما َك َ
َل عهَ «:تَنَّب َأ»َ .وَك َ
ان عب َطعر ع
َّار أ َ
َسَف َل َج َ
ان اَل عخد ع
21
الن ْ
ْ
ْي!» َ 22فأََن َكَر َق ْائالَ« :ل َس عت أ ََدرْي
ظَر َت ْإَلَي ْه َوَقاَل َتَ « :وأََن َت عكَن َت م َع َي عسو َع َّ
اصرْ
ئَ ،ن َ
َفَل َّما َأر َ
َت عب َطعر َ
س َي َس َت َدف ع
َ
21
ْ
والَ أَ َفهم ما َتعقولْين!» و َخرج َخ ْارجا ْإَلى ْ
الد َهلْ ْ
ول
يكَ .فَأَر َت عه اَل َج ْارَي عة أََيضا َو َاب َت َدأ َ
اح الد ع
َ
يزَ ،ف َص َ
َ ََ
َ
َت َتعق ع
َع َ
12
ْ
ْ
لَْلح ْ
ْ
ْ
اض ْر َ ْ
سَ «:حاقا أََن َت ْمَن عه َم ،أل ََّن َك
َ
ال اَل َحاضعرو َن لعب َطعر َ
ين«:إ َّن ه َذا مَن عه َم!» َفأََن َكَر أََيضاَ .وَب َع َد َقليل أََيضا َق َ
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12
ْ
الر عج َل َّال ْذي َتعقوعلو َن َعَن عه!»
ف ه َذا َّ
َع ْر ع
َجلْيلْ ٌّي أََيضا َوعل َغ عت َك عت َش ْب عه عل َغ َت عه َم!»َ .ف َاب َت َدأَ َيَل َع عن َوَي َحلْ ع
فْ« :إني الَ أ َ
ْ
11وصاح ْ
الديك َث ْانيةَ ،ف َت َذ َّكر ب َطرس اَلَقول َّال ْذي َقاَله َله يسو ععْ«:إَّنك َقبل أ َ ْ
يك َمَّرَتَي ْن ،عتَن ْكعرْني َثالَ َث
يح الد ع
َن َيص َ
َ َ َ
ع َ
َ ع ع ع
ع ع َع
َ ََ
َ َ
ات»َ .فَل َّما َت َف َّكَر ْب ْه َب َكى" .
َمَّر ٍ

31
يس اَل َكهَن ْـةَ ،فـاج َتمع معـه ج ْميـع رَؤس ْ
ـاء اَل َك َهَن ْـة َو ُّ
الش عـيو عِ
اآليات (مرَ -:)22-31:23ف َم َض َوا ْبَي عسو َع ْإَلى َرْئ ْ َ
َ َ َ ََ ع َ ع ع َ
33
ْ
ْ
ْ
يد ْإَلى َد ْ
اخ ْل َد ْار َرْئ ْ
ئ ْعَن َـد
س َق َد َت ْب َع عه ْم َن َب ْع ٍ
يس اَل َك َهَنـةَ ،وَك َ
َواَل َك َتَبةعَ .وَك َ
ان عب َطعر ع
ـان َجالسـا َب َـي َن اَل عخـدَّامْ َي َس َـت َدف ع
ـار33 .وَكــان رَؤســاء اَل َكهَنـ ْـة واَلمجمــع عكُّلــه ي َطعلبــو َن َشــهادة عَلــى يســوع لْي َقعتعلــو َ ،فَلــم ي ْجــدوا32 .أل َّ ْ
َّ
النـ ْ
ين
َ َ َ َع َ َ ع َ َ ع
َن َكثيـ ْـر َ
َ َ ع َ ع َ َ َََ ع عَ ع
32
ْ
َش ْهعدوا عَلي ْه عزورا ،وَلم َت َّت ْفق َشه َاد عاتهم 31 .عث َّم َقام َقوم و َش ْهعدوا عَلي ْه عز ا ْ ْ
ـولْ :إْنـي
ور َقائل َ
ََ
ََ
َ َر َ
َ َ عَ
َ َ
ينَ« :ن َح عن َسـم َعَنا ع َيعق ع
31
ْ
ْ
ـاد»َ .والَ ْبه ـ َذا َكاَنـ َـت
آخـ َـر َغَيـ َـر َم َص ـعنوٍع ْبأََيـ ٍ
ـام أََب ْنــي َ
أََنعقـ ع
ـل اَل َم َص ـعنو َع ْباألََيــاديَ ،وْفــي َثالَ َثــة أََّيـ ٍ
ـض ه ـ َذا اَل َهَي َكـ َ
ْ
َشهاد عتهم َت َّت ْفقَ 22 .فَقام رْئيس اَل َكهَن ْة ْفي اَلوس ْط وسأَل يسوع ْق ْ
هـؤالَ ْء
ـائال«:أَمـا ت ْجيـب ْبش
ـي ٍء؟ َمـا َذا َي َش َـهعد ْبـه ع
َ َ ََ َ َع َ
َ
ع
ََ ع
َ َ عَ
َ ع ع َ َ
َعَلَي َك؟»".

المحارمة التي تمت كانت ضلد التقليلد اليهلودي [ ]1فلالتلمود يمنلع المحارملال لليالً [ ]3ويمنلع إصلدار الحكلم فلي
نفللس يللوم المحارمللة خصوص لاً لللو كللان الحكللم للالمول [ ]2هللذا يضللاف علللى إسللتئجارهم شللهود زور [ ]:أسللاس

المحارمال اليهودية أن يحارم على شئ عمله فعالً وليس قوالً قاله أمام المحكمة وهذا ما لم يحدث هنا  ،وهلم ال
يحكمون مجرد اعتراف المتهم .ليقتلو = والمعنى أن القرار قد إتخذ قبل المحارمة .والمحارمة كانت صورية.
22
ْ
َمــا هــو َف َكــان سـ ْ
ــال
ـاكتا ولــم ي ْجــب ْبشـ
ـي ٍءَ .ف َس ـأََل عه َرْئ ع
اآليــات (مــر " -:)21-22:23أ َّ ع َ
َ َ
ــيس اَل َك َهَنــة أََيضــا َوَق َ
ََ َ ع َ َ َ
21
ـت اَلم ْســيح ابــن اَلمبـ ْ
ف عتَب ْصـعـرو َن َابـ َـن ْ
ـان َجالْســا َعـ َـن َي ْمـ ْ
اإل َن َسـ ْ
ـين
ـال َي عســو عع«:أََنــا عهـ َـوَ .و َسـ َـو َ
َلـ ع
ـه«:أَأََنـ َ َ ع َ ع ع َ َ
ـارت؟» َفَقـ َ
السم ْ
ْ ْ ْ
ْ
اء»".
اَلعق َّوةَ ،وآتيا في َس َحاب َّ َ
علمنا هنا السيد المسيح أن هناك وقت للصمت ووقت للكالم وأنه علينا أن ال نصمت إذا ُف ِه َم صمتنا أننا نت ارجلع

عن موقفنا وننكر الحق .في إجا ة المسيح هنا قال "أنا هو" ومرقس ألنه يكتب للروملان يقولهلا بوضلوح أملا متلى

فقال "أنت تقول" وهذا تعبير عبري بنفس المعنى لكن الرومان لن يفهموه.

21
ْ ْ
ود؟"
اج عتَنا َب َععد ْإَلى عش عه ٍ
آية (مرَ " -:)21:23ف َم َّز َ
الَ «:ما َح َ
ق َرْئ ع
يس اَل َك َهَنة ثَي َاب عه َوَق َ
رانت الشلريعة تمنلع رئليس الكهنلة ملن أن يملزق ثيا له .ولكنله كملا سلبق وقلال نبلوة دون أن يلدري علن أن المسليح

يفللدي العللالم (يللو )63-:9:11حللدث هنللا أنلله دون أن يللدري أيض لاً تنبللأ بنهايللة الكهنللول اليهللودي .ونالحللظ أن

الجنللود الرومللان لللم يسللتطيعوا تمزيللق ثللوب المسلليح الللذي يشللير لكنيسللته الواحللدة .وقيافللا كللان يظهللر حزنلله علللى
التجديف الذي لحق إسم هللا بينما كان قلبه فرحاً إذ وجد علة على يسوع.
21
َت َتعق ْ ْ
ينْ«:إ َّن ه َذا ْمَن عه َم!».
آية (مرَ -:)21:23فَأَر َت عه اَل َج ْارَي عة أََيضا َو َاب َت َدأ َ
ول لَل َحاض ْر َ
ع
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فرأته الجارية أيضا= وفي متى يقول "رأته أخرى" .واضح حاللة الهلرج والكلل يلتكلم .فلنفس الجاريلة األوللى إتهمتله
ثانية وهذا أثار أخرى فبدأل فلي إتهامله .وفلي لوقلا نجلد اإلتهلام الثلاني موجله ملن رجلل (آيلة )68:33وواضلح أن
هذا الرجل كان يؤمن على كالم الجارية األولى.

2
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
الشعيو عِ َواَل َك َتَب عة َواَل َم َج َم عع عكُّل عهَ ،فأ ََوَثعقوا َي عسو َع
الصَب ْ
آية (مرَ "-:)2:23ولَْل َوَق ْت ْفي َّ
اح َت َش َاوَر عرَؤ َس ع
ْ
س" .
َسَل عموع ْإَلى ْبيالَ ع
طَ
َو َم َض َوا ْبه َوأ َ

(لو) 12-33:11

33
َخ عذوع َو َسا عقوع َوأ ََد َخعلوع ْإَلى َبَي ْت َرْئ ْ
س َف َت ْب َع عه ْم َن َب ْعيدٍ.
يس اَل َك َهَن ْةَ .وأ َّ
اآليات (لوَ " -:)12-33:11فأ َ
َما عب َطعر ع
33
س َبَيَن عه َمَ 32 .فَأَر َت عه َج ْارَي رة َجالْسا ْعَن َد َّ
ار ْفي َو َس ْط الد ْ
الن ْار َف َت َفَّر َس َت
َضَرعموا َن ا
َوَل َّما أ َ
س عب َطعر ع
َّار َو َجَل عسوا َمعاَ ،جَل َ
32
31
ْ
ْ
ْ
الَ «:وأََن َت
ان َم َع عه!»َ .فأََن َكَرع َقائالَ«:ل َس عت أ َ
فيه َوَقاَل َتَ «:وه َذا َك َ
امَأَر عة!» َوَب َع َد َقليل َرآ ع آ َخعر َوَق َ
َع ْرعف عه َيا َ
ْ
انَ ،لس عت أََنا!» 31وَل َّما م َضى َن َحو ساع ٍة و ْ
اح َد ٍة أ َّ
آخعر َق ْائالْ «:باَل َح ْق ْإ َّن ه َذا
َك َد َ
ع َ َ َ
َ
ال عب َطعر ع
سَ« :يا ْإَن َس ع َ
مَن عه َم!» َفَق َ
َ
22
ْْ
ف ما َتعقول!»َ .وْفي اَل َح ْ
ال َبَيَن َما عه َو
انَ ،ل َس عت أ َ
سَ«:يا ْإَن َس ع
أََيضا َك َ
ال عب َطعر ع
ع
ان َم َع عه ،أل ََّن عه َجليل ٌّي أََيضا!»َ .فَق َ
َع ْر ع َ
22
ْ
َن
س َكالَ َم َّ
يكَ .فاَل َت َف َت َّ
الر ُّب َوَن َ
ال َل عهْ«:إَّن َك َقَب َل أ َ
الر ْبَ ،كَي َ
اح الد ع
َي َت َكَّل عم َص َ
سَ ،ف َت َذ َّكَر عب َطعر ع
ظَر ْإَلى عب َطعر َ
ف َق َ
21
ْ
ْ
ْ
ْ
س ْإَلى َخ ْار ٍج َوَب َكى عب َكاء عماراَ 21 .و ْ
ين
يك عتَن ْكعرْني َثالَ َث َمَّر ٍ
يح الد ع
ين َكاعنوا َضا ْبط َ
ال َّالذ َ
َيص َ
ات»َ .ف َخَر َج عب َطعر ع
الر َج ع
ْْ
يسو َع َكاعنوا يس َت َه ْزعئو َن ْب ْه و عهم ي َجلْعدوَن عه23 ،و َغ َّ
ينَ «:تَنَّبأَ! َم َن عه َو َّال ْذي
ط َوع َوَكاعنوا َي َض ْرعبو َن َو َج َه عه َوَي َسأَعلوَن عه َقائل َ
َ َ َ
َ
ََ
َع
22
23
َشياء أ َ ْ
ْ ْْ
اج َتم َع َت م َشَي َخ عة َّ ْ
ينَ .وَل َّما َك َ َّ
اء
عخَر َكث َيرة َكاعنوا َيعقوعلو َن َعَلَيه عم َجدف َ
الش َعب :عرَؤ َس ع
َضَرَب َك؟» َوأ َ َ َ
َ
ان الن َه عار َ َ
ْ
ْ ْ ْ 21
ْ
ال َل عه َمْ«:إ َن عقَل عت َل عك َم الَ
َص َععدوع ْإَلى َم َج َمع ْه َم َقائل َ
ينْ«:إ َن عكَن َت أََن َت اَلمس َ
اَل َك َهَنة َواَل َك َتَبةعَ ،وأ َ
يحَ ،فعق َل َلَنا!»َ .فَق َ
21
22
ين عق َّوْة ْ
ْ
ْ ْ
ْ
اآلن َي عكو عن َاب عن ْ
ان َجالْسا َع َن َي ْم ْ
اإل َن َس ْ
هللا».
عت َصد عقو َنَ ،وإ َ
ْن َسأََل عت الَ عت ْج عيبوَنني َوالَ عت َطلعقوَنني .عمَن عذ َ
12
12
ْ
ْ
ْ
اج عتَنا َب َععد ْإَلى َش َه َادةٍ؟
ال َل عه َم« :أََن عت َم َتعقوعلو َن ْإني أََنا عه َو»َ .فَقاعلواَ «:ما َح َ
ال اَل َجم ع
يع«:أَ َفأََن َت َاب عن هللا؟» َفَق َ
َفَق َ
أل ََّنَنا َن َح عن َس ْم َعَنا ْم َن َف ْم ْه»".
تبعه من بعيد= هو يمسك العصا من الوسط فمن ناحية يريح ضميره أنه تبع المسيح ومن ناحية هو كان من

عيد لينقذ سمعته .فإلتفت الرب ونظر إلى بطرس= هذه يضيفها لوقا ليشرح سبب توبة طرس ،فنظرة المسيح

كاء م اًر وليصير داوداً جديداً في توبته ودموعه.
المملوءة عتا اً ،مع صياح الديك ّ
حررا قلب طرس وخرج ليبكي ً
لقد كانت نظرة المسيح له هي إقتراب مراحم المسيح إليه صمت وسرية ولمسة حانية لمست قلبه وذكرته
الماضي فيها إفتقد الرب طرس بنعمته الداخلية .في وسط آالم المسيح المرة لم ينسى خالص نفس طرس

وشجعه.

وإن سـألت ال تجيبـونني= سلبق المسلليح وسلألهم علن معموديلة يوحنلا وقللالوا ال نعلرف (للو )7-6:31وسلألهم عللن
مزمور داود ولم يجيبوا(لو )::-:1:31والمسيح يقصد هنا أنله للو ناقشلتكم فلي النبلوال التلي تثبلت أننلي إبلن هللا
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وتفسيرها لن تجيبوا ألنكم ال تريدون أن تعرفوا الحق،وال تريدون أن يعرف أحد الحق ،ولو تجردوا عن الهوى لكان

المسيح قد شرح لهم.

وال تطلقونني= لن يطلقوه حتى لو أثبت براءته فهم قد بيتوا النية على قتله.
22
ْ
اج َتم َعـ َـت م َشـ َـي َخ عة َّ ْ
ـان َّ
َص ـ َععدوع ْإَلــى
آيــة (لــوَ " -:)22:11وَل َّمــا َكـ َ
ـاء اَل َك َهَنــة َواَل َك َتَب ـةعَ ،وأ َ
الن َهـ ع
الشـ َـعب :عرَؤ َسـ ع
َ
ـار َ َ
َم َج َم ْع ْه َم" .

اجتماع صوري النهار حتى يكون الحكم رسمياً فأحكام اإلعدام ليالً اطلة.

اآليات (يو 21 "-:)11-21:22عث َّم ْإ َّن اَل عجَن َد َواَلَق ْائ َد َو عخدَّام اَلَي عه ْ
ود َقَب عضوا َعَلى َي عسو َع َوأ ََوَثعقوع َ 21 ،و َم َض َوا ْب ْه ْإَلى
َ
23
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َش َار َعَلى
ان َرْئيسا لَْل َك َهَن ْة في تَل َك َّ
ان َقَيا َفا عه َو َّالذي أ َ
السَنةَ .وَك َ
ان َح َما َقَيا َفا َّالذي َك َ
ان أ ََّوال ،أل ََّن عه َك َ
َحَّن َ
الشع ْب23 .وَكان ْسمعان ب َطرس و ْ
وت ْإَنس ر ْ
اَلَي عه ْ
اآلخعر َي َتَب َع ْ
ان
التَل ْمي عذ َ
ود أََّن عه َخَيرر أ َ
ان َي عسو َعَ ،وَك َ
ان َواحرد َع ْن َّ َ
َ َ ََ ع ع ع ع َ
َن َي عم َ َ
22
ذلْك ْ
يس اَل َك َهَن ْةَ ،ف َد َخ َل م َع َي عسو َع ْإَلى َد ْار َرْئ ْ
التَل ْمي عذ م َععروفا ْعَن َد َرْئ ْ
ان َو ْاقفا ْعَن َد
يس اَل َك َهَن ْةَ .وأ َّ
َ
س َف َك َ
َما عب َطعر ع
َ
َ
21
اب َخ ْارجاَ .ف َخرج ْ
ْ َّ
اَلَب ْ
اآلخعر َّال ْذي َكا َن م َععروفا ْعَن َد َرْئ ْ
سَ .فَقاَل ْت
التَل ْمي عذ َ
ََ
يس اَل َك َهَنةَ ،وَكل َم اَلَب َّو َاب َة َفأ ََد َخ َل عب َطعر َ
َ
22
اَلج ْاري عة اَلب َّواب عة لْب َطرس«:أََلست أََنت أَيضا ْمن َتالَ ْم ْ
يذ ه َذا ْ
اإل َن َس ْ
يد
ان اَل َع ْب ع
َ
ال َذ َ
اتَ«:ل َس عت أََنا!»َ .وَك َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ ع ع َ
ان؟» َق َ
ْْ
طلْي.
س َو ْاقفا َم َع عه َم َي َص َ
ان َبَرردَ ،وَكاعنوا َي َص َ
ينَ ،و عه َم َق َد أ َ
طعلو َنَ ،وَك َ
َضَرعموا َج َم ار أل ََّن عه َك َ
ام َواقف َ
ان عب َطعر ع
َواَل عخَّد ع
ْ ْ ْ 12
21
ْ
ْ ْْ
َج َاب عه َي عسو عع«:أََنا َكَّل َم عت اَل َعاَل َم َعالَ ْنَية .أََنا َعَّل َم عت عك َّل
يس اَل َك َهَنة َي عسو َع َع َن َتالَميذ َو َع َن َت َعليمه .أ َ
َل َرْئ ع
َف َسأ َ
ود َد ْائما .وْفي اَل َخ َف ْ
اء َل َم أ ََت َكَّل َم ْب َشي ٍء12 .لْ َما َذا َت َسأَعل ْني أََنا؟
ْح ٍ
ين ْفي اَل َم َج َم ْع َوْفي اَل َهَي َك ْل َحَي ع َي َج َت ْم عع اَلَي عه ع
َ
َ
11
َل َّال ْذين َق َد س ْمعوا ما َذا َكَّلم عتهم .هوَذا ع ْ
طم يسو َع و ْ
ْاسأ ْ
احرد ْم َن
َ
ال ه َذا َل َ َ َ ع َ
َ ع َ عَ
َ
هؤالَء َي َع ْرعفو َن َما َذا عقَل عت أََنا»َ .وَل َّما َق َ
َ ع َ
11
ْ
َهك َذا عت َج ْ
اش َه َد َعَلى
َج َاب عه َي عسو ععْ«:إ َن عكَن عت َق َد َت َكَّل َم عت َرْدايا َف َ
ان َو ْاقفاَ ،ق ْائال« :أ َ
اَل عخدَّامْ َك َ
يس اَل َك َهَنة؟» أ َ
او عب َرْئ َ
ْ 13
13
ْ
ْ
ان َق َد أََر َسَل عه موَثقا ْإَلى َقَيا َفا َرْئ ْ
س
َّ
الرْد ْيَ ،وإ َ
يس اَل َك َهَنةَ .و ْس َم َع ع
ان َحَّن ع
ْن َح َسنا َفل َما َذا َت َض ْرعبني؟» َوَك َ
ان عب َطعر ع
ع
ْ ْْ
ْ
َكان و ْاقفا يص َ ْ
ات وَقالَ«:لس عت أََنا!»َ 12 .قال و ْ
احرد ْم َن
َ َ
ََ
َ َ
طليَ .فَقاعلوا َل عه«:أََل َس َت أََن َت أََيضا م َن َتالَميذ ؟» َفأََن َكَر َذ َ َ َ َ
11
ْ
ع ْب ْ
ْ
يد َرْئ ْ
س أع َذَن عه«:أَما َأرََي عت َك أََنا م َع عه ْفي اَلعب َس َت ْ
س
يب َّال ْذي َق َ
َ
ان؟» َفأََن َكَر عب َطعر ع
ط َع عب َطعر ع
يس اَل َك َهَنةَ ،و عه َو َنس ع
َ
َ
ْ
ْ
يك" .
اح الد ع
أََيضاَ .ولَْل َوَقت َص َ
تمت المحارمة الدينية ،أي محارمة المسيح أمام رؤساء الكهنة ،في أثناء الليلل ،فأبنلاء الظلملة ال يعمللون إالّ فلي
الظلمة .بل هم تجاوزوا قلوانينهم ليحكملوا اإلدانلة عللى المسليح عللى وجله السلرعة .بلل أن قيافلا قلد أصلدر الحكلم

عليله لالمول قبلل المحارملة (يلو .)1::18وللنالحظ أنله حسللب التقليلد اليهلودي تعتبلر أحكلام الليلل الغيلة .لللذلك

إجتمعوا صباحاً (شكلياً) للتصديق على الحكم .ومن مهازل هذه المحارمة فبحسب القلوانين يمنلع تنفيلذ الحكلم فلي
نفس اليوم لكنهم نفذوه في المسيح.

21
ْ
ْ
السَن ْة" .
ان َرْئيسا لَْل َك َهَن ْة ْفي ْتَل َك َّ
ان َح َما َقَيا َفا َّالذي َك َ
ان أ ََّوال ،أل ََّن عه َك َ
آية (يوَ " -:)21:22و َم َض َوا ْبه ْإَلى َحَّن َ
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يقول القلديس يوحنلا فلي سلخرية أنهلم ذهبلوا له إللى حنـان ليحارمله .فبلأي صلفة يحارمله حنلان  ..ألنـه كـان حمـا

قيافا= هذا هو التبرير الوحيد اللذي َّ
قدمله يوحنلا ،فكلأن قيافلا يلرد الجميلل لحنلان أنله جعلله رئليس الكهنلة .ونالحلظ
أن القللديس يوحنللا لللم يللورد أي إتهللام للمسلليح مملاّ قللالوه فهللم لللم يسللتقروا علللى تهمللة واحللدة ضللده .ونالحللظ أن دار
حنان وقيافا هي دار واحدة وبها قاعة للمحكملة .وكلان حنلان رئيسلاً سلا قاً للكهنلة .ومجملع السلنهدريم كلان يجتملع

فللي هللذه القاعللة (مللر .)62:1:وخللرج المسلليح مللن دار رئلليس الكهن لة إلللى دار الواليللة .ويوحنللا لللم يللذكر اجتمللاع
المجمع وال المحارمة أمامه ألنه رأي أن الحكم كله في يد قيافا.

حنــان وقيافــا :رللان حنللان رئيس لاً للكهنللة مللن سللنة 7م – 16-1:م حينمللا أسللقطه ال لوالي السللابق لبلليالطس وكللان
وتولى عد حنان إبنه اليعازار لمدة سنة واحدة سنة17-15م .ومن عده جلاء قيافلا زوج
إسمه فاليريوس جراتوسّ .
إبنتلله وبقللى فللي الرئاسللة حتللى سللنة  25-26حيللث أسللقطه ال لوالي الللذي أتللى عللد بلليالطس .ومللن عللد قيافللا تللولى
الرئاسة إبن آخلر لحنلان هلو يوناثلان سلنة 27-25م وملن علده تلولى الرئاسلة ثالثلة ملن أوالد حنلان وهلم ثلاوفيلس

مد يده وقتل يعقوب أخو الرب
سنة:1-27م ثم متياس سنة::-:1م ثم حنان الصغير حتى سنة53م وهو الذي ّ
(هذا غير يعقوب أخلو يوحنلا اللذي قتلله هيلرودس) (أع .)3 ،1:13وكانلت هلذه العائللة مشلهورة الرشلوة والدسلائس
الدينيللة وواضللح أن حنللان الكبيللر كللان متسلللطاً علللى قيافللا وغيلره وهللذا مللا نالحظلله فللي (لللو )3:2فهللو يقللول رئلليس
الكهنة حنان وقيافا .فقال رئيس الكهنة المفرد .فكان حنان يمارس وظيفة رئيس الكهنة من خلف قيافا.

وكانللت ه للذه العائل للة كعص للا ة تسللتخدم الهيك للل ف للي التج للارة لللذلك ق للال المس لليح ع للن الهيكللل "حولتم للوه إل للى مغ للارة

لصوص" .ولذلك كانت حادثة تطهير الهيكل سبب حقد حنان وقيافا ،فهي أوقفلت نهلر الملال اللذي يتلدفق عليهملا

من تجارة الهيكل .ونالحظ من (يو ):9-:6:7أن المؤامرال وإرسال الخدام ،خدام الهيكل الذين هم ضباا عللى

مستوى عال من المعرفة ،كانت مستمرة منذ زمن ولكن حينما ذهب هؤالء الخدام للمسيح أعجبوا ه.

الذي كان رئيسا للكهنة فـي تلـك السـنة= رلان رئليس الكهنلة يسلتمر فلي وظيفتله حتلى يملول .ولكلن قصلد يوحنلا
بهذا أن قيافا كان رئيساً للكهنلة فلي تللك السلنة التلي كانلت السلنة المقبوللة للملؤمنين وسلنة خيبلة اليهلود وخسلارتهم

لكل شئ .وتعني أيضاً كثرة تغيير رؤساء الكهنة بواسطة الحكام الرومان.
ْ
ان أ ََّوال = إقتاد الجند الرومان وخدام الهيكل الرب يسوع مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رئيس
َو َم َض َوا ْبه ْإَلى َحَّن َ
الكهنة الرسمى .وفى تلك الساعة المتأخرة من الليل كانت الشوارع خالية .فمشهد الجنود مشاعلهم لم يلفت نظر

أحد .وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى .وكان غنيا
جدا هو وأوالده وإستخدم نقوده فى عمل عالقال قوية مع السلطال الرومانية .وكان صدوقيا متساهال بال تزمت

رالفريسيين ،قادر على إرضاء السلطال الرومانية .ولم يسجل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان.

وعمل ثروته مستغال الهيكل .وكان فى مكانه أفضل من رئاسة الكهنول الرسمية ،فهو يدبر ويخطط بال

مسئوليال وال قيود رسمية .وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خسائر جسيمة مادية لكل هؤالء

الرؤساء .وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا مول يسوع .ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار
بذلك .وذهب الجند الرومان الرب يسوع إلى حنان مباشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم
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يعرفون هذا .ولكننا ال نعلم شيئا عما دار بين الرب وبين حنان .وأرسله حنان إلى قيافا وهناك كان إنكار طرس

للمسيح.

23
ان و ْ
َش َار َعَلى اَلَي عه ْ
احرد َع ْن َّ
الش َع ْب" .
ان َقَيا َفا عه َو َّال ْذي أ َ
َن َي عم َ
ود أََّن عه َخَيرر أ َ
آية (يوَ " -:)23:22وَك َ
وت إَْن َس ر َ
اإلشارة هنا إلى (يو .)61 ،:9:11وتعني أن القرار قد إتخذوه قبل المحارمة.
23
اآلخر ي َتبعا ْن يسوع ،وَكان ذلْك ْ
ْ ْ
التَل ْمي عذ م َععروفا ْعَن َد َرْئ ْ
يس
س َوالتَلمي عذ َ ع َ َ َ َ ع َ َ َ َ
ان ْس َم َع ع
آية (يوَ " -:)23:22وَك َ
ان عب َطعر ع
َ
اَل َك َهَن ْةَ ،ف َد َخ َل م َع َي عسو َع ْإَلى َد ْار َرْئ ْ
يس اَل َك َهَن ْة" .
َ

من هنا نرى أن يوحنا كان شاهد عيان فهو وبطرس فقط تبعلا المسليح وهلرب البلاقون .ولكلن طلرس احتجلز عنلد

الباب ،إذ لم يكن معروفاً لخدام قيافا .ولكن يوحنا كان معروفاً فهو غالباً كان وأخيه يعقوب أقارب لرئيس الكهنة.
وهللذه المعرفللة هللي التللي أهلللت يوحنللا ليعللرف إسللم عبللد رئلليس الكهنللة ملخللس ،بللل تعللرف علللى نسلليب ملخللس بللين

الخللدام ،وأهلتلله لللدخول بيللت قيافللا دون حللرج فللي هللذا الموقللف الخطيللر .وهللو أيض لاً َعل ِلرف أن الجاريللة التللي أنكللر
طرس المسيح أمامها أنها هي البوا ة ،بل هو توسط لبطرس لكي يدخل (آية .)15وهذه الق ار ة هي التفسير أنهم
لم يعترضوا على دخوله.
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ومعروف في التاريخ اليهلودي أن السلنهدريم وهلو الجهلة القضلائية العليلا المنلوا بهلا الفحلص والحكلم فلي القضلايا

الكبللرى التللي تخللص اليهللود ،قللد توقللف عللن العمللل :1سللنة قبللل خ لراب أورشللليم ،أي كللان متوقف لاً عللن العمللل أيللام
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المسيح .وهم قد منعلوا حسلب هلذا القلانون ملن عقلد محارملال تكلون نتيجتهلا الحكلم اإلعلدام .وهلم قلد منعلوا ملن
االجتماع في الدار المخصصة للسنهدريم المسماة "جازيت" حسب هذا القانون .وبحسب التقليد اليهودي ال يجوز

للسلنهدريم أن يحكلم للالمول خلارج الجازيللت .وللذلك كللان اجتملاعهم فللي دار قيافلا إجتماعلاً غيلر قللانوني ،بلل بنللاء
على إستدعاء رؤساء الكهنة للتصديق الشكلي على الحكم .ويقول التلمود اليهودي أنه قبل خراب الهيكل لأربعين
سنة إنتزع من إسرائيل حق الحكم اإلعدام ،ولكن يبدو أنه في غياب الوالي الروماني خارج أورشلليم أتليح لهلم أن

يحكموا على إسطفانوس الرجم.

22
ْ
اب َخ ْارجـاَ .ف َخـرج ْ
ان َو ْاقفا ْعَن َد اَلَب ْ
ان َم َععروفـا ْعَن َـد
آية (يوَ " -:)22:22وأ َّ
التَل ْميـ عذ َ
اآلخ عـر َّالـذي َكـ َ
س َف َك َ
ََ
َما عب َطعر ع
ْ َّ
َرْئ ْ
س" .
يس اَل َك َهَنةَ ،وَكل َم اَلَب َّو َاب َة َفأ ََد َخ َل عب َطعر َ

عللد أن إسللتقر يوحنللا فللي الللداخل عللاد ليبحللث عللن طللرس ليللدخل .وكلــم البوابــة= إذاً البوا للة أيضلاً تعرفلله .ولكللن

البوا ة كلمت طرس وتركت يوحنا .وهللا سمح بهذا حتى ينكسر كبرياء طرس (.)27:12

ْ 21
ْ
ـت أََيضــا ْمـ َـن َتالَ ْميـ ْـذ ه ـ َذا ْ
اإل َن َسـ ْ
ـال
ـت أََنـ َ
س«:أََل َسـ َ
آيــة (يــوَ " -:)21:22فَقاَلــت اَل َج ْارَي ـ عة اَلَب َّو َاب ـ عة لعب َطـ عـر َ
ـان؟» َقـ َ
اتَ«:ل َس عت أََنا!»" .
َذ َ
في دخوله تعرفت عليه البوا ة ،وقول الكتاب أيضـا يشلير ألن البوا لة سلبقت وتعرفلت عللى يوحنلا وعرفلت أنله ملن
تالميللذ المسلليح .وبطللرس خانتلله شللجاعته وأنكللر وكللان مللن الممكللن أن يهلكللوه ولكللن المسلليح كللان قللد طلللب ألجللله
(لو.)23:33
22
ْْ
طعلو َن،
ان َبَرردَ ،وَكاعنوا َي َص َ
ينَ ،و عه َم َق َد أ َ
ان اَل َع ْب ع
َضَرعموا َج َم ار أل ََّن عه َك َ
َّام َواقف َ
آية (يوَ " -:)22:22وَك َ
يد َواَل عخد ع
طلْي" .
س َو ْاقفا َم َع عه َم َي َص َ
َوَك َ
ان عب َطعر ع

هنا إنسحب القائد والجند ولم يبق سوى العبيد وضباا الحراسة اليهود ،وهؤالء تجمعوا معاً في فسحة الدار في

الدور األرضي .ألنه كان برد= إشارة ألن هذا الجو إستثنائي في هذه السنة ،فمن المعتاد في مثل هذا الوقت أن
يكون الجو دافئاً .وضوء الجمر ساعد العبيد أن يروا وجه طرس فيتعرفوا عليه (لو + 65:33مر.)73-57:1:

21
ْ
ْْ
يذ ْ وع َن َتعلْ ْ
يم ْه" .
يس اَل َك َهَنة َي عسو َع َع َن َتالَم َ َ َ
َل َرْئ ع
آية (يوَ " -:)21:22ف َسأ َ
نفهللم مللن آيللة ( )3:أن هللذا التحقيللق كللان أمللام قيافللا ،عللد أن أرسللله حن لان إليلله .وهنللا قيافللا يسللأل المسلليح عــن

تالميـذ [ ]1ألنله ينللوي أن ينكلل بهلم ويقللدم أسلماءهم إللى بلليالطس [ ]3فلي نظلر بلليالطس أن المسليح ملتهم أنلله
يريللد أن يكللون ملكلاً وبالتللالي يكللون تالميللذه والة منافسللين لبلليالطس (هللذا مللا يريللده قيافللا) ]2[ .والمسلليح كللإبن هللا
يكون تالميذه فوق رئيس الكهنة .والمسيح للم يجلب عللى السلؤال الخلاص بتالميلذه ليحمليهم .وقيافلا يسلأل المسليح

عــن تعليمــه= أي دعوتلله ألن يكللون ملكلاً يمنللع أن تعطللى الجزيللة لقيصللر ،وأنلله ملللك لليهللود .وكللأن قيافللا يسللتدرج
المسيح ليعترف خططه السرية للقيام بثورة ليكون ملكاً.
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12
ْ
ـين ْفـي اَل َم َج َم ْـع َوْفـي اَل َهَي َك ْـل
ـت عك َّ
ـل ْح ٍ
ـت اَل َعـاَل َم َعالَ نَيـة .أََنـا َعَّل َم ع
ـه َي عسـو عع«:أََنـا َكَّل َم ع
َجاَب ع
آية (يو " -:)12:22أ َ
ود َد ْائما .وْفي اَل َخ َف ْ
اء َل َم أ ََت َكَّل َم ْب َشي ٍء" .
َحَي ع َي َج َت ْم عع اَلَي عه ع
َ
َ
هنا المسيح يعلن أنه لم يكن يعد لثورة وليس له تعاليم سرية .بل كل تعاليمه كانلت عللى الملأل وملا قالله للسلامرية

أذاعته هي في كل المدينة .وخدام رئيس الكهنة سبقوا وإستمعوا له وشهدوا له (يلو .):5 ،:6:7بلل أن رد المسليح

فيه إشارة إتهام لرئيس الكهنة أنه هو الذي يعمل في الظالم محارمته .وقوله العـالم=يشلمل تالميلذه وكلل اليهلود

وااخرين بال تمييز ،بل المسيح يمنع كل تعليم سرى (مت )37:11فكل تعليم سرى يخلو من الحق.

آية (يو12" -:)12:22لْما َذا َتسأَعل ْني أََنا؟ ْاسأ ْ ْ
ـت
ين َق َـد َس ْـم ععوا َمـا َذا َكَّل َم عـت عه َم .عه َـوَذا ع
هـؤالَ ْء َي َع ْرعفـو َن َمـا َذا عقَل ع
َل َّالـذ َ
َ
َ
َ
أََنا»".
رانت القوانين اليهودية للمحارمال تنص على سماع شهود البراءة أوالً .وفي قلول المسليح إشلارة ألنهلم أغفللوا هلذا

النص .وكأن المسيح يطلب سماع شهود الدفاع أوالً ،ألنه أيضاً حسب القوانين اليهودية فالمتهم برئ حتى تثبلت
إدانته .ولكن واضح هنا أن المحارمة صلورية .وبهلذا للم يجلب المسليح عللى األسلئلة الموجهلة لله كملا قلال ملرقس

ومتى (مر + 51 ،51:1:مت.)52 ،53:35
11
احـ رـد ْمــن اَل عخــدَّا ْم َكــان و ْاقفــاَ ،قـ ْ
طــم يســو َع و ْ
َهك ـ َذا عت َجـ ْ
ـيس
ـائال« :أ َ
َ
ـاو عب َرْئـ َ
َ َ
ـال ه ـ َذا َل َ َ َ ع َ
آيــة (يــوَ " -:)11:22وَل َّمــا َقـ َ
اَل َك َهَن ْة؟»".
راجع (أش)5:61
11
ْن َح َســـنا َفلْ َمـــا َذا
ــت َرْدايـــا َف َ
ــه َد َعَلـــى الـ َّــرْد ْيَ ،وإ َ
ــت َقـ َــد َت َكَّل َمـ ع
ــه َي عســـو ععْ«:إ َن عكَنـ ع
َج َابـ ع
آيـــة (يـــو " -:)11:22أ َ
اشـ َ
َت َض ْرعب ْني؟»".

المسليحية ال تعلرف الجللبن .والمسليح هنلا كللان فلي مللء السللالم ومسلتعداً ألقصلى درجللال ااالم ولكنله رد جلواب
فيه الحق .وهذه ااية تتكامل مع (مت )29:6فعلينا أن نكلون مسلتعدين ألن نحتملل الظللم وأن نظهلر الحلق كلل
وداعة ورقة وبال خنوع فيسوع رد قوة وأثبت أن اللطمة ظالمة .والحظ هنا الكمال اإللهي في تصرف المسليح ملع

رد بولس الرسول في موقف مشا ه (أع)6-1:32

ْ
احرد ْمن ع ْب ْ
ْ
آية (يوَ 12" -:)12:22قال و ْ
يد َرْئ ْ
ـك أََنـا
ـيب َّال ْـذي َق َ
َمـا َأرََي عت َ
س أع َذَن ع
َ َ
طَ
ـع عب َط عـر ع
َ َ
ـيس اَل َك َهَنـةَ ،و عه َـو َنس ع
ـه«:أ َ
م َع عه ْفي اَلعب َس َت ْ
ان؟»".
َ
نرى هنا إمكانيال يوحنا في التعرف على أهل بيت رئيس الكهنة مما يشير لقرابته ألهل البيت.
11
ْ
ْ
يك" .
اح الد ع
س أََيضاَ .ولَْل َوَقت َص َ
آية (يوَ " -:)11:22فأََن َكَر عب َطعر ع
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ران التدبير اإللهي عجيب في أن المحارمة إنتهت وكان المسيح يمر في الفسحة التلي وقلف فيهلا طلرس .وكلان

هذا عد صياح الديك واإلنكار الثالث حتى ينظر المسيح لبطرس معاتباً فيلدعوه للتوبلة (للو .)51:33ونالحلظ أن
هللا يستخدم ديكاً لينبه طرس لخطيته .وهكذا فكل ملا فلي الكلون يسلير بتلدبير اللرب .وعلينلا أن ال نلرف صلول
اللرب فلي داخلنلا أو لأي طريقللة يلدبرها ليصلل إلينلا صللوته .ولكلن الحلظ رقلة يوحنلا فهللو للم يلذكر تجلديف طللرس

ضد المسيح .لكنه ذكر القصة تثبيتاً لنبوة السيد المسيح.
ملحوظة :كانت الشريعة اليهودية المدونة في كتاب التلمود تحرم الحكم ليالً على إنسان المول ،وال تجيز الحكلم
عليه في جلسة واحدة ،لهذا التزم مجلس السبعين (السنهدريم) أن يجتمعوا في صباح الجمعة في الهيكلل ،ليجعللوا

ما حكموا ه على يسوع ليالً فلي دار قيافلا شلرعياً .والحلظ أن الملول عنلد اليهلود لالرجم وعنلد الروملان الصللب،

صلب يسوع.
لهذا ُ
الصلب

رانت عقوبة الصلب وككل الممارسال غير اادمية بل والرجاسال أصولها فينيقية .أخذها عنهم الرومان عد

ذلك وطبقوها على المجرمين من غير الرومان .ولم يكن اليهود يمارسون عقوبة الصلب فيما عدا أحد ملوك

المكابيين وإسمه جانيوس الذى صلب  81شخصا فى أورشليم .ولكن حتى هيرودس وهو من أحفاد جانيوس
صلِب أعدادا كبيرة من اليهود.
وبالرغم من وحشيته لم يستعمل عقوبة الصلب .وفى حصار أورشليم سنة 71مُ .
أما طرق تنفيذ اإلعدام عند اليهود فكانت الشنق وضرب العنق السيف والرجم والحرق .ولكن الربيين اليهود لم
يكن لهم ميل نحو عقوبة اإلعدام .ويظهر هذا أنهم منعوا تنفيذ حكم المول فى نفس يوم صدوره .وكتب إثنين

من الربيين أنه فى فترة تواجدهم السنهدريم لم يتم إصدار حكم اإلعدام .لكنهم كانوا يعلقون المتهم الوثنية أو

التجديف ،ولكن عد موته طريقة أخرى كالرجم مثال .ولكن عد صلب المسيح قليل إنتهت عقوبة اإلعدام غير
اادمية من العالم .وكأن صلب المسيح وضع نهاية لهذا المفهوم للصليب بل صار الصليب رم از للحب والبذل

واإلنسانية والسالم.
محاكمة المسيح الدينية فيها كسر لكل القوانين
 .1ما كان مسموحا لهم عقد هذه المحارمة (آية يو.)16 : 18
 .3مع هذا حكموا قتله ،بل القرار متخذ مسبقا.

 .2والمحارمة لم تتم فى المكان الرسمى أمام السنهدريم بل فى قصر قيافا.
 .:وبأى صفة يحارمه حنان وهو معزول من رئاسة الكهنول.

 .6والمحارمللة تمللت للليال وللليس فللى الصللباح عكللس المتبللع  -فالمحارمللال كانللت تبللدأ صللباحا وحتللى وقللت
تناول الطعام.

 .5وكانت المحارمال ال تتم فى السبول واألعياد وال فى عشية عيد أو سبت.

 .7ولم يتبع النظام المتعارف عليه فى تحذير الشهود وإنذارهم أن يكون كالمهم الصدق.
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 .8وكللان شللرطا أن يسللمع شللهود البلراءة أوال وهللذا لللم يحللدث .لللذلك نبلله المسلليح رئلليس الكهنللة لللذلك وقللال للله
إسأل الذين سمعوا.

 .9رانت شهادة الشهود متضاربة وفى هذه الحالة كانوا ال يعتلدون بهلا .ولكلنهم أخلذوا بهلا .واللتهم التلى كلان
يتم فيها الحكم المول هى التى كان فيها المتهم يدعو الشعب للوثنية فيفسد إيمان الشعب.

 .11والحكم لم يكن ينفذ فى نفس يوم صدوره بل عده أيام .ولكن تم تنفيذ الحكم على المسليح علد المحارملة
ساعال قليلة.

المحاكمة المدنية  -محاكمته أمام بيالطس (مت+ ) 12- 22، 1-2 :11

( مر ( + ) 12-2:23لو( + ) 13-2:11يو)22:21-12:22
2
الصباح َت َشاور ج ْميع رَؤس ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو عشعيو عِ َّ
الش َعب َعَلى َي عسو َع َح َّتى
اآليات (متَ " -:)1-2 :11وَل َّما َك َ
ان َّ َ ع
ََ َ ع ع َ
1
س اَلعبَن ْط ْي اَل َوالْي".
َي َقعتعلوع َ ،فأ ََوَثعقوع َو َم َض َوا ْب ْه َوَد َف ععوع ْإَلى ْبيالَ ع
طَ
لقد حوكم المسيح دينياً أمام رؤساء اليهود ،ومدنياً أمام بيالطس حتى ينجوا الجميع يهود وأمم من دينونة اليوم

األخير .فأوثقو آية ( )3فهو قبل أن يربط ليحل الجميع من رباطال الخطية .أما هم فربطوه ألنهم خافوا أن
يهرب كما كان يختفي من وسطهم من قبل.

ونالحظ أن بيالطس كان يقيم في قيصرية شمال أورشليم .لكنه في األعياد الكبرى كلان يوجلد فلي أورشلليم ليخملد

أي ثورة أو فتنة وسط التجمعال في األعياد.

واليهود لم يكن لهم سلطان على تنفيذ حكم المول فهذا من إختصاص الوالي الروماني وألن الوالي لن يحكم على

المْللك
المسلليح للالمول سللبب تهمللة دينيللة ،فهللم تشللاوروا ليقللدموه بتهمللة أخللرى وهللي أنهللم إدعلوا أن المسلليح يطلللب ُ
ويقاوم قيصر .وكانت خطتهم أن يصلب فهذه هي العقوبة الرومانية .وبا ار اس كان محكوماً عليله الصللب فأخلذ

السيد عقوبته ،رم اًز ألنه حمل عقوبة المول المحكوم بها علينا.

وكان خطيل اًر أن يطللب اليهلود حكلم الروملان عللى المسليح ،إذ أن نفلس الحكلم الروملاني قلد نفلذ فليهم هلم عللى يلد

ت لليطس س للنة 71م ح للين ص لللب م للنهم عشل لرال األالف وقت للل مئ للال األالف  .وه للم ال للذين ب للدأوا اإللتج للاء للحك للم

الروماني( .مز)::38

22
ْ ْْ
ْ
ْ
ْ
ال
اآليات (متَ " -:)12-22 :11ف َوَق َ
ام اَل َواليَ .ف َسأََل عه اَل َوالي قائال«:أَأََن َت َمل عك اَلَي عهود؟» َفَق َ
َم َ
ف َي عسو عع أ َ
21
21
ْ
ْ ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
ال
ول»َ .وَبَيَن َما َك َ
الشعيو عِ َي َش َت عكو َن َعَلَيه َل َم عيج َب ب َش َي ٍءَ .فَق َ
ان عرَؤ َس ع
َي عسو عع«:أََن َت َتعق ع
23
23
ْ
ْ
ْ
ان
ْبيالَ ع
َّب اَل َوالي ْجدااَ .وَك َ
طع
َما َت َس َم عع َك َم َي َش َهعدو َن َعَلَي َك؟» َفَل َم عي ْجَب عه َوالَ َع َن َكل َم ٍة َواح َدةٍَ ،ح َّتى َت َعج َ
س«:أ َ
22
ْْ
ْ
َن ي َطلْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ير و ْ
ْ
ور عي َس َّمى
احداَ ،م َن أََرعادوع َ .وَك َ
ان َل عه َم حيَنئ ٍذ أَس رير َم َش عه ر
اَل َوالي عم َع َتادا في اَلعيد أ َ ع َ
ق لَل َج َم ْع أَس ا َ
ْ
ْ 21
يدو َن أ َ ْ
اس أ ََم َي عسو َع َّال ْذي عي َد َعى
ال َل عه َم ْبيالَ ع
سَ «:م َن عت ْر ع
َن أع َطل َ
ق َل عك َم؟ َب َارَاب َ
طع
َب َارَاب َ
يما عه َم عم َج َتم ععو َن َق َ
اسَ .فف َ
21
22
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
امَأرعَت عه
َسَل عموع َح َسداَ .وْإ َذ َك َ
اَل َمس َ
يح؟» ألَ َّن عه َعل َم أََّن عه َم أ َ
ان َجالسا َعَلى عكَرْس ْي اَل ْوالََية أََر َسَل َت إَلَيه َ

َل عه
َل عه
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ْ
ير ْفي حَل ٍم ْم َن أ ْ ْ ْ 12
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
وِ َحَّر عضوا
ات َوذلْ َك اَلَب َّار ،أل َْني َتأََّل َم عت اَلَي َوَم َك ْث ا
الشعي َ
َقائَلةْ«:إَّي َ
َ
ع
َجله»َ .ولك َّن عرَؤ َس َ
12
يدو َن أ َ ْ
ْ
ْ
ق
ال َل عه َمَ «:م َن ْم َن اال َثَنَي ْن عت ْر ع
اَل عج عمو َع َعَلى أ َ
اس َوعي َهل عكوا َي عسو َعَ .ف َ
َن أع َطل َ
َن َي َطعلعبوا َب َارَاب َ
أج َ
اب اَل َوالي َوَق َ
11
ْ
ْ
ْ
يع:
ال َل عه َم ْبيالَ ع
سَ « :ف َما َذا أَ َف َع عل ْبَي عسو َع َّالذي عي َد َعى اَل َمس َ
ال َل عه اَل َجم ع
طع
َل عك َم؟» َفَقاعلواَ« :ب َارَاب َ
يح؟» َق َ
اس!»َ .ق َ
13
11
ْ
ْْ
ْ
س
ين« :لْعي َصَل َب!» َفَل َّما َأرَى ْبيالَ ع
ال اَل َوالْيَ «:وأ َّ
َي َشر َعم َل؟» َف َكاعنوا َي َزَد عادو َن عصَراخا َقائل َ
طع
«لعي َصَل َب!» َفَق َ
ْ
أََّن عه الَ َيَن َف عع َشَيئاَ ،ب َل ْباَل َحرْ
َّام اَل َج َم ْع َق ْائالْ«:إْني َبرْي رء ْم َن َدمْ ه َذا
ْي َي َحعد عث َش َغ رب ،أ َ
َخ َذ َماء َو َغ َس َل َي َدَيه عقد َ
13
ْ
ْ ْ 12
ْ
ْ
يع َّ
اس،
اَلَب ْار! أََبصعروا أََن عت َم!»َ .فأ َ
اب َجم ع
الش َعب َوَقاعلواَ «:د عم عه َعَلَيَنا َو َعَلى أ ََوالَدَنا» .حيَنئ ٍذ أَ َطَل َ
ق َل عه َم َب َارَاب َ
َج َ
11
َخ َذ َع َس َكعر اَل َوالْي َي عسو َع ْإَلى َد ْار اَل ْوالََي ْة َو َج َم ععوا َعَلَي ْه عك َّل اَل َك ْت َيب ْة،
َوأ َّ
َسَل َم عه لْعي َصَل َبَ .فأ َ
َما َي عسو عع َف َجَل َد ع َوأ َ
َ 12فعَّرو وأََلبسو ْرداء ْقرْم ْزايا11 ،و َض َفروا ْإ َكلْيال ْمن َشو ٍت وو َضعو عَلى َأر ْس ْه ،وَقصبة ْفي ي ْم ْ
ين ْهَ .وَكاعنوا
َ َع َ َ ع ع َ
َ
َ
َ ََ
َ َ ََ ع ع َ َ
َ ع
12
ْ ْْ
السالَم َيا ملْ َك اَلَي عه ْ
ن
َخ عذوا اَلَق َصَب َة َو َضَرعبوع َعَلى
ود!» َوَب َصعقوا َعَلَي ْهَ ،وأ َ
َّام عه َوَي َس َت َه ْزعئو َن ْبه َقائل َ
ين َّ «:ع َ
َي َج عثو َ عقد َ
ْ ْ 12
اس َت َه َأعزوا ْب ْهَ ،ن َز ععوا َعَن عه ْ
لصَل ْب".
اء َوأََلَب عسوع ْثَي َاب عهَ ،و َم َض َوا ْب ْه لْ َّ
َ َأرسهَ .وَب َع َد َما َ
الرَد َ
22
ْ ْْ
ْ
ْ
ْ
ال
اآليات (متَ -:)23-22 :11ف َوَق َ
ام اَل َواليَ .ف َسأََل عه اَل َوالي قائال«:أَأََن َت َمل عك اَلَي عهود؟» َفَق َ
َم َ
ف َي عسو عع أ َ
21
21
ْ
ْ ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
ال
ول»َ .وَبَيَن َما َك َ
الشعيو عِ َي َش َت عكو َن َعَلَيه َل َم عيج َب ب َش َي ٍءَ .فَق َ
ان عرَؤ َس ع
َي عسو عع«:أََن َت َتعق ع
23
ْ
ْ
َّب اَل َوالْي ْجداا.
ْبيالَ ع
طع
َما َت َس َم عع َك َم َي َش َهعدو َن َعَلَي َك؟» َفَل َم عي ْجَب عه َوالَ َع َن َكل َم ٍة َواح َدةٍَ ،ح َّتى َت َعج َ
س«:أ َ
رانت إجا ة السيد لبيالطس مقتضبة للغاية .في الحدود التي يكشف فيها له عن الحق فال يكون له عذر .وعندئذ

َل عه
َل عه

توقف عن الكالم سواء مع القادة الدينيين أو الوالي إذ لم يرد أن يدافع عن نفسه .وهو لو أراد ألمكنه ،بل يأمر

له .ولكنه لم يكن محتاجاً إلي هذه الشهادة والدفاع عنه.
السماء فتشهد ُ
صمت السيد يعلمنا أن ال نثور لكرامتنا ونضطرب ،فهو إتهم ظلماً وأهين وصمت .بل حتى اان يهاجمه كثيرين
وهو صامت ،بل يضع دفاعه في حياة تالميذه الحقيقيين .هو جاء ليحمل خطايا البشرية فلماذا يدافع عن نفسه
أنه لم يخطئ.
23
ْْ
ْ
َن ي َطلْ ْ
ْ
ير و ْ
ْ
احداَ ،م َن أََرعادوع .
اآليات (متَ " -:)12-23 :11وَك َ
ان اَل َوالي عم َع َتادا في اَلعيد أ َ ع َ
ق لَل َج َم ْع أَس ا َ
22
ْ
ْ 21
ْ ْ ْ
َن
ال َل عه َم ْبيالَ ع
يدو َن أ َ
سَ «:م َن عت ْر ع
َوَك َ
ان َل عه َم حيَنئ ٍذ أَس رير َم َش عه ر
طع
ور عي َس َّمى َب َارَاب َ
يما عه َم عم َج َتم ععو َن َق َ
اسَ .فف َ
21
22
ْ
ْ
ْ
ْ
ان َجالْسا َعَلى
َسَل عموع َح َسداَ .وْإ َذ َك َ
اس أ ََم َي عسو َع َّالذي عي َد َعى اَل َمس َ
أع َطل َ
ق َل عك َم؟ َب َارَاب َ
يح؟» أل ََّن عه َعل َم أََّن عه َم أ َ
ْ ْ
ْ
ْ
ير ْفي حَل ٍم ْم َن أَجلْ ْه»12 .و ْ
لك َّن
ات َوذلْ َك اَلَب َّار ،أل َْني َتأََّل َم عت اَلَي َوَم َك ْث ا
امَأرعَت عه َقائَلةْ«:إَّي َ
َ
ع
َ
عكَرْس ْي اَل ْوالََية أََر َسَل َت إَلَيه َ
12
ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َو ُّ
ال َل عه َمَ «:م َن
الشعي َ
وِ َحَّر عضوا اَل عج عمو َع َعَلى أ َ
اس َوعي َهل عكوا َي عسو َعَ .ف َ
َن َي َطعلعبوا َب َارَاب َ
أج َ
اب اَل َوالي َوَق َ
عرَؤ َس َ
11
يدو َن أ َ ْ
سَ « :ف َما َذا أَ َف َع عل ْبَي عسو َع َّال ْذي عي َد َعى
ال َل عه َم ْبيالَ ع
ْم َن اال َثَنَي ْن عت ْر ع
َن أع َطل َ
طع
ق َل عك َم؟» َفَقاعلواَ« :ب َارَاب َ
اس!»َ .ق َ
11
ْ
ْ
ْْ
ْ
ْ
ين:
ال اَل َوالْيَ «:وأ َّ
َي َشر َعم َل؟» َف َكاعنوا َي َزَد عادو َن عصَراخا َقائل َ
اَل َمس َ
ال َل عه اَل َجم ع
يع« :لعي َصَل َب!» َفَق َ
يح؟» َق َ
13
ْ
س أََّن عه الَ َيَن َف عع َشَيئاَ ،ب َل ْباَل َحرْ
َّام اَل َج َم ْع
«لْعي َصَل َب!» َفَل َّما َأرَى ْبيالَ ع
ْي َي َحعد عث َش َغ رب ،أ َ
طع
َخ َذ َماء َو َغ َس َل َي َدَيه عقد َ
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13
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يع َّ
الش َعب َوَقاعلواَ «:د عم عه َعَلَيَنا َو َعَلى أ ََوالَْدَنا».
َقائالْ«:إني َبرْي رء م َن َدمْ ه َذا اَلَب ْار! أََبصعروا أََن عت َم!»َ .فأ َ
اب َجم ع
َج َ
ْ ْ 12
َسَل َم عه لْعي َصَل َب" .
اسَ ،وأ َّ
حيَنئ ٍذ أَ َطَل َ
ق َل عه َم َب َارَاب َ
َما َي عسو عع َف َجَل َد ع َوأ َ

بار أباس = لار = إبلن  +أ لاس = األب .لقلد أنقلذ السليد موتله حيلاة ا ار لاس كملا أنقلذ حيلاة كلل خلاطئ محكلوم
عليه المول.

صلب المسيح وبراءة باراباس لها معنى رمزى .فل باراباس = إبن األب  -وكان مجرما مستحقا المول والمسيح
مال عوضا عنه .نرى هنا ا ار اس رم از لنا فنحن أوالد هللا (أبناء ااب) .ونظ ار لجرائمنا وخطايانا كنا مستحقين
المول .ومال المسيح عنا ليحمل عنا عقوبة المول ،ومال مصلوبا والصليب لعنة ليحمل عنا اللعنة.

ألنــه علــم أنهــم أســلمو حســدا = كللان بلليالطس يعلللم شللرهم ونيللتهم الخبيثللة .أرســلت إليــه امرأتــه = هللا ال يتللرك

شر عمل = كان هذا درساً لرؤساء اليهود أن هذا الوالي اللوثني غريلب الجلنس يشلهد ببلراءة
نفسه بال شاهد .وأي ٍ
المسيح .ولكن بيالطس خاف من ثورة الجماهير وخاف أيضاً من قتل من يرى أنه ار فغسل يديه .ولكن هو بال
عذر فقد أرشده هللا عن طريق زوجته بل هو نفسه رأى أن المسيح ار وليس هناك ما يدينه سببه .بيالطس كان

قاسياً وسفك دماء كثيرين (لو )1:12ولكنه كان ضعيفاً أمام الحق لتمسكه كرسيه.
جلــد = مللن عللذاب الجلللد كللان يمللول الللبع فكللان الجلللد صللورة بربريللة سللوا لله قطللع عظللم ورصللاص وقللد
تصيب الضربال الرأس والعين.

أبصروا أنتم = أنتم المسئولون عن قتله.
ْ ْ 12
11
َخ َذ َع َس َكعر اَل َوالْي َي عسو َع ْإَلى َد ْار اَل ْوالََي ْة َو َج َم ععوا َعَلَي ْه عك َّ
اآليات (متَ " -:)12-11 :11فأ َ
ـل اَل َكت َيبـةَ ،ف َع َّـر َوع
11
ْ ْ ْْ
ْ ْ
ْْ ْ
ْ ْ
ن
ـه
َّام ع
َوأََلَب عسوع ْرَداء قَرم ْزاياَ ،و َض َفعروا إ َكليال م َن َش َو ٍت َو َو َض ععوع َعَلى َ َأرسهَ ،وَق َصَبة في َيمينهَ .وَكـاعنوا َي َج عثـو َ عقد َ
12
ْ ْْ
السالَم َيا ملْ َك اَلَي عه ْ
َخ عذوا اَلَق َص َـب َة َو َض َـرعبوع َعَلـى َ َأر ْس ْـهَ 12 .وَب َع َـد
ود!» َوَب َصعقوا َعَلَي ْهَ ،وأ َ
َوَي َس َت َه ْزعئو َن ْبه َقائل َ
ين َّ «:ع َ
اس َت َه َأزعوا ْب ْهَ ،ن َز ععوا َعَن عه ْ
لصَل ْب" .
اء َوأََلَب عسوع ْثَي َاب عهَ ،و َم َض َوا ْب ْه لْ َّ
َما َ
الرَد َ
عروه ألجلنا (وتمثيالً لذلك تعرى المذا ح في أسبوع ااالم) نحن الذين نزعت عنلا الخطيلة ثلوب القداسلة ليعيلد لنلا

لباس البر .وضع على رأسه إرليل شوك ليزيل عنا لعنة الخطية التي سببها حصدنا الشوك (تلك .)18:2سلجدوا

له في هزء ولم يعلموا أن أمم العالم سوف تسجد له في فرح .ألبسوه ثوب أرجوان وضربوه على رأسه.

لقد ظن بيالطس أن منظر المسيح عد هذه ااالم وهو مضرج بدمائه سيثير شفقة اليهود ويحرك قلوبهم فيكفوا

عن طلب صلبه ولكنهم أصروا (يو .)5 ،6:19لقد سخروا منه كملك فأعطوه قصبة في يمينه كصولجان وجثوا
أمامه كملك
( مر) 12-2:23

2
ـاء اَل َك َهَنـ ْـة َو ُّ
ـه،
الصـ َـب ْ
اآليــات ( مــرَ " -:) 12-2:23ولَْل َوَقـ ْـت ْفــي َّ
ـع عكُّلـ ع
الشـ عـيو عِ َواَل َك َتَب ـ عة َواَل َم َج َمـ ع
اح َت َشـ َ
ـاوَر عرَؤ َسـ ع
1
ْ
ـك اَلَي عه ْ
ـت
سَ .ف َسأََل عه ْبـيالَ ع
َسَل عموع ْإَلى ْبيالَ ع
ـه«:أََن َ
س«:أَأََن َ
ـال َل ع
ـت َملْ ع
ـود؟» َفأ َ
طع
طَ
َج َ
َفأ ََوَثعقوا َي عسو َع َو َم َض َوا ْبه َوأ َ
ـاب َوَق َ
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3
1
ْ
طس أَيضا ْق ْ
ْ ْ
ظ َـر َك َـم
ـائال«:أَمـا ت ْجيـب ْبش
ـي ٍء؟ اعَن ع
ول»َ .وَك َ
اء اَل َك َهَنة َي َش َت عكو َن َعَلَيه َكثيراَ .ف َسأََل عه ْبيالَ ع ع َ
ان عرَؤ َس ع
َتعق ع
َ ع ع َ َ
2
ْ
ـير
يـد أ َْس ا
ـق َل عه َـم ْفـي عك ْـل ْع ٍ
َي َش َهعدو َن َعَلَي َك!» َ 3فَل َم عي ْج َـب َي عسـو عع أََيضـا ْبش
َّـب ْبـيالَ ع
سَ .وَك َ
ـان عي َطل ع
طع
ـي ٍء َح َّتـى َت َعج َ
َ َ
1
ْ ْ ْ
ْْ ْ
وْ
ين ْفـي اَل ْف َتَن ْـة َف َععلـوا َقـ َتالَ 2 .ف َص َـر َِ
احداَ ،م َن َ
اس عموَثقا َم َع عرَفَقائـه فـي اَلف َتَنـةَّ ،الـذ َ
طَلعبوع َ .وَك َ
ان اَل عم َس َّمى َب َارَاب َ
َ
1
ْ
طس«:أَ عت ْريـ عـدو َن أ َ ْ
ـك
ـع َو َاب َتـ َـدأعوا َي َطعلعبــو َن أ َ
ـق َل عكـ َـم َملْـ َ
ـل َك َمــا َكـ َ
ـل َل عهـ َـمَ .فأ َ
اَل َج َمـ ع
َن أع َطلـ َ
َجـ َ
ـاب عه َم ْبــيالَ ع ع
ـان َدائمــا َي َف َعـ ع
َن َي َف َعـ َ
22
ْ
ْ
اَلَي عه ْ
ـق
َسـَل عموع َح َسـدا22 .فهـيج رؤسـاء الكهن ْـة الجمـع لْك
ف أ َّ
ود؟» .أل ََّن عه َعَر َ
ـي عي َطل َ
اء اَل َك َهَنة َكاعنوا َق َـد أ َ
َن عرَؤ َس َ
َ َ َّ َ ع َ َ ع َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
21
ْ
ـك اَلَي عه ْ
َل عه َم ْباَل َحرْ
ـود؟»
اب ْبيالَ ع
يدو َن أ َ
ال َل عه َمَ «:ف َما َذا عت ْر ع
ـه َملْ َ
ـل ْب َّالـذي َت َد ععوَن ع
اسَ .ف َ
طع
ْي َب َارَاب َ
أج َ
َن أَ َف َع َ
س أََيضا َوَق َ
23
23
ْ
َ 21فصر عخوا أَيضاْ «:
س
اصْلَب عه!» َف ْبيالَ ع
ال َل عه َم ْبيالَ ع
سَ «:وأ َّ
َ
طع
َي َشر َعم َل؟» َف َازَد عادوا ْجداا عصَراخاَ «:
طع
َ
ََ
اصلَب عه!» َفَق َ
يهم ،أَ َطَلق َلهم باراباس ،وأَسَلم يسوع ،بعدما جَلد  ،لْيصـَلبَ 22 .فم َضـى ْبـهْ
ْ
ْ
يد أ َ
ان عي ْر ع
ْإ َذ َك َ
َ ع َ َ َ َ َ َ َ َ َ ع َ َ ََ َ َ َ ع ع َ َ
َن َي َع َم َل لَل َج َم ْع َما عيَرض ْ َ
َ
اَلعس َكر ْإَلى َد ْ
اخ ْل الد ْ
َّارَّ ،ال ْتي ْهي َد عار اَل ْوالََي ْةَ ،و َج َم ععوا عك َّل اَل َك ْت َيب ْةَ 21 .وأََلَب عسوع أَعر عج َواناَ ،و َض َفعروا ْإ َكلْيال ْم َن َش َو ٍت
ََ ع
َ
21
22
ْ
ْ ْْ
ْ
ـك اَلَي عهـ ْ
ـود!» َوَكــاعنوا َي َضـ ْـرعبوَن عه َعَلــى َ َأر ْسـ ْـه
ينَّ « :
الس ـالَ عم َيــا َملْـ َ
َو َو َضـ عـعوع َعَلَيــهَ ،و َاب َتـ َـدأعوا عي َســل عمو َن َعَلَيــه َقــائل َ
12
ْ
ْ
ْ
ان
اسـ َـت َه َأعزوا ْبــهَ ،ن َز ععـوا َعَنـ ع
ـجعدو َن َلـ ع
ـه األَعر عجـو َ
ـه َجــاث َ
ْبَق َصـ َـبةٍَ ،وَيَب عصـعقو َن َعَلَيــه ،عثـ َّـم َي َسـ ع
ين َعَلــى عرَكـ ْب ْه َمَ .وَب َعـ َـد َما َ
َوأََلَب عسوع ْثَي َاب عه ،عث َّم َخَر عجوا ْب ْه ْلَي َصْلعبوع " .

مرقس يكتب للرومان ويظهر لهم أن الحارم الروماني لم يجد فيه ش اًر ،وأنه لليس ثلائ اًر أو مهليج سياسلي .بلل هلي

مؤامرة يهودية .وبيالطس حكم سوريا واليهودية جزء منها من سنة 35م إلي سنة 25م .وكان فاسداً قاسلياً .ولكلن
نجد اإلنجيليين ال يشيرون إلي هذا ،فهم يلقون كل التبعية على اليهود ،إالّ أنهم لم يب أروا بيالطس فهو حكم عللى
من قد إعتقد ببراءته .ونالحظ أن اليهود إستخدموا علن المسليح لقلب مللك اليهلود وللم يسلتخدموا لقلب المسليا اللذي

لن يفهمه بيالطس .وبيالطس سأل المسيح أنت ملك اليهود .فالتهمة التي وجهها اليهود للمسيح هي أخطر تهمة
ِ
لب خائنللا لقيصللر .والمسلليح لللم ينكللر أنلله ملللك ولكنلله
فللي ذلللك الحللين وال يمكللن أن يتهللاون فيهللا بلليالطس وإالّ ُحسل َ
أوضلح لبليالطس أنله ُمللك روحلي ومملكتلله ليسلت ملن هلذا العلالم كملا أوضللح إنجيلل يوحنلا .ولكلن بليالطس أخيل اًر
أسلمه مع إقتناعه ببراءته .فهو فضل مصلحته الشخصية وأن تهدأ الفتنة عن الوقوف جانب الحق.

وكان العسكر الرومان يهزأون ه ،ليس شخصه ولكن صفته ملكاً لليهود .فهم ال يحترمون اليهود وكانوا يهزأون

بهم في شخصه.

وإرليل الشلوك ملؤلم جلداً ،وهلو له رفلع عنلا لعنلة الخطيلة ،وحملل لعنلة األرض وأيضلا حقلق له شلهوة قلبله فلى أن

يوضللع عليلله إرليللل الشللوك (إش . ): : 37ونالحللظ فللي آيللة 1تشللاور الرؤسللاء فج ل اًر لكللي يصللبح حكللم اإلعللدام

قانونياً فصدوره ليالً اطل حسب األعراف اليهودية.

1
ْ ْْ
اآليات (لوَ 2 "-:)13-2:11فَقام عك ُّل عجم عه ْ ْ
ينْ«:إَّنَنا
اءوا ْب ْه ْإَلى ْبيالَ ع
سَ ،و َاب َت َدأعوا َي َش َت عكو َن َعَلَيه َقائل َ
طَ
وره َم َو َج ع
َ
َ
1
ْ
س
يح َملْ رك»َ .ف َسأََل عه ْبيالَ ع
َن عت َع َ
َو َج َدَنا ه َذا عي َف ْسعد األ َّ
عمةََ ،وَي َمَن عع أ َ
طى ْج َزَي رة لَْقَي َصَرَ ،قائالْ :إَّن عه عه َو َم ْس ر
طع
ْْ
طس لْرَؤس ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة َواَل عجموعْْ«:إْني الَ أ ْ
َج َاب عه َوَقال«:أََن َت َتعقول»َ 3 .فَق ْ
َجعد ْعَّلة
قائال«:أََن َت َمل عك اَلَي عهوْد؟» َفأ َ
ال بيالَ ع ع ع َ
َ
ع
َ
ع
3
ْ
ْْ
ودَّي ْة مَب َت ْدئا ْم َن اَل َجلْ ْ
الش َع َب َو عه َو عي َعلْم ْفي عك ْل اَلَي عه ْ
ْفي ه َذا ْ
ينْ«:إَّن عه عي َهْي عج َّ
اإل َن َس ْ
يل ْإَلى
ان»َ .ف َكاعنوا عي َشدعدو َن َقائل َ
ع
ع
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2
الرجل جلْيلْي؟» 1و ْحين علْم أََّنه ْمن سَل َ ْ ْ
ط ْ
ْ
ْْ
س،
طَنة ه عير ع
َلَ «:ه ْل َّ ع ع َ ٌّ
ود َ
عهَنا»َ .فَل َّما َسم َع ْبيالَ ع ع
َ َ َ َ ع َ َ
س ذ َكَر اَل َجليلَ ،سأ َ
ْ
ودسْ ،إ َذ َكان عهو أَيضا ْتَل َك األََّيام ْفي أ ْ
يم.
َ َ َ
ع
أََر َسَل عه ْإَلى ه عير ع َ
عور َشل َ
َ
2وأ َّ ْ
ط ْويل أَن ي ار  ،لْسم ْ
اء
ان َ
اع ْه َعَن عه أ َ
يد ْم َن َزَم ٍ
ان عي ْر ع
َما ه عير ع
س َفَل َّما َأرَى َي عسو َع َف ْر َح ْجداا ،أل ََّن عه َك َ
ود ع
َ
َشَي َ
َ ََ ع َ َ
22
1
ْ
ْ
ْ
اء اَل َك َهَنة َواَل َك َتَب عة
آية عت َصَن عع ْمَن عهَ .و َسأََل عه ْب َكالَ ٍم َكث ٍ
َكث َيرةَ ،وَتَرجَّى أ َ
ير َفَل َم عي ْجَب عه ْب َش َي ٍءَ .و َوَق َ
َن َيَري َ
ف عرَؤ َس ع
22
ْ
ي َش َت عكو َن عَلي ْه ْب َ ْ
ْ
س.
اس َت َه َأَز ْب ْهَ ،وأََلَب َس عه لَْباسا الَ ْمعاَ ،وَرَّد ع ْإَلى ْبيالَ ع
اح َتَقَرع ه عير ع
اشت َدادٍَ ،ف َ
ََ
َ
طَ
ود ع
س َم َع َع َس َك ْر َو َ
21
س َص ْد َيقَي ْن َم َع َب َع ْض ْه َما ْفي ذلْ َك اَلَي َومْ ،أل ََّن عه َما َكاَنا ْم َن َقَب عل ْفي َع َد َاوٍة َبَيَن عه َما.
َف َص َار ْبيالَ ع
س َو ْه عير ع
ود ع
طع
23
21
َّم عت َم ْإَل َّي ه َذا ْ
اء َو َّ
ان َك َم َن عي َف ْسعد
اء اَل َك َهَن ْة َواَل عع َ
َف َد َعا ْبيالَ ع
اإل َن َس َ
طع
ال َل عه َمَ «:ق َد َقد َ
الش َع َبَ ،وَق َ
ظ َم َ
س عرَؤ َس َ
ْ
ْ ْ 23
اإل َنس ْ ْ
ْ ْ
َّ
س أََيضا،
ان عَّلة ْم َّما َت َش َت عكو َن ْبه َعَلَيهَ .والَ ه عير ع
ود ع
َّام عك َم َوَل َم أَج َد في ه َذا ْ َ
الش َع َبَ .و َها أََنا َق َد َف َح َص عت عقد َ
21
22
ْ
ْ ْ
طاار أ َ ْ
ْ
ق
أل َْني أََر َسَل عت عك َم ْإَلَي ْهَ .و َها الَ َش َي َء َي َس َت ْح ُّ
ان عم َض َ
ق اَل َم َو َت عصن َع مَن عهَ .فأََنا أ َعؤدعب عه َوأع َطلعق عه»َ .وَك َ
َن عي َطل َ
21
22
ْ
ْ
ْ
ْْ
يد و ْ
ط ْر َح ْفي
ان َق َد ع
اس!» َوَذ َ
ات َك َ
احداَ ،ف َصَر عخوا ْب عج َمَلت ْه َم َقائل َ
ين «:عخ َذ ه َذا! َوأَ َطل َق َلَنا َب َارَاب َ
َل عه َم عك َّل ع ٍ َ
12
ْ ْ
ْ
السج ْن أل ْ
يد أ َ ْ
ق َي عسو َعَ 12 ،ف َصَر عخوا
اه َم أََيضا ْبيالَ ع
س َو عه َو عي ْر ع
َج ْل ف َتَن ٍة َح َد َث َت في اَل َمديَنة َوَق َتلَ .فَن َاد ع
َ
ْ َ
َن عي َطل َ
طع
11
َجد ْف ْ
َق ْائْلين«:اصْلب عه! ْ
يه ْعَّلة ْلَل َم َو ْتَ ،فأََنا أ َعؤْدعب عه
ال َل عه َم َث ْال َثةَ «:فأ َّ
َي َشر َع ْم َل ه َذا؟ ْإْني َل َم أ ْ َ
َ َ َ
َ
اصلَب عه!» َفَق َ
11
ات رَؤس ْ
ات ع ْظيم ٍة َ ْ
ْ
ْ
اء اَل َك َهَن ْة.
ين أ َ
طال ْب َ
َص َو عات عه َم َوأ َ
َن عي َصَل َبَ .فَق ْوَي َت أ َ
َوأع َطلعق عه»َ .ف َكاعنوا َيلجُّو َن ْبأ َ
َص َو ع ع َ
َص َو ٍ َ َ
13
13
ْ
ْ
ط ْرح ْفي ْ
َسَل َم
َج ْل ْف َتَن ٍة َوَق َتلَّ ،ال ْذي َ
َف َح َك َم ْبيالَ ع
س أَ
الس َج ْن أل َ
ق َل عه عم َّالذي ع َ
َن َت عكو َن طَلَب عت عه َمَ .فأَ َطَل َ
طع
طَلعبوع َ ،وأ َ
َي عسو َع لْ َم ْش َيئ ْت ْه َم" .
1
ْ ْْ
طى ْج َزَي رة لَْقَي َص َـر،
َن عت َع َ
ينْ«:إَّنَنا َو َج َدَنا ه َذا عي َف ْسعد األ َّ
عمةََ ،وَي َمَن عع أ َ
آية (لوَ " -:)1:11و َاب َت َدأعوا َي َش َت عكو َن َعَلَيه َقائل َ
ْ
يح َملْ رك»".
َقائالْ :إَّن عه عه َو َم ْس ر

يفسد األمة = كانت هذه هي الجريمة التي سببها أ ادهم الرومان عد ذلك .حقاً قلال النبلي "رملا فعللت يفعلل لك

(عوبديا  .)16يمنع أن تعطى جزية لقيصر= مع أنله قلال إعلط ملا لقيصلر لقيصلر .وحينملا أرادوا أن يجعللوا منله
ملكاً إختفى من بينهم .أمام السلنهدريم إتهملوه بتهملة دينيلة أنله يلدعى األلوهيلة  ،وأملام بليالطس نجلد تهملة جديلدة
أنه يدعى أنه ملك  ،ليثيروا بيالطس ،فالتهمة اان صارل مدنية.

1
س ْق ْائال«:أََن َت ملْ عك اَلَي عه ْ
ول»".
آية (لوَ " -:)1:11ف َسأََل عه ْبيالَ ع
ود؟» َفأ َ
طع
ال«:أََن َت َتعق ع
َج َاب عه َوَق َ
َ
أنت تقول= تحمل معنى هل لك إثبال على ما تقول ،ولكن الحقيقة هي كما تقول ولكن حسب ما قال يوحنا أن

المسيح عد ذلك أثبت له أن مملكته روحية وليست من العالم.
3
ْ
ْْ
ودَّي ْة مَب َت ْدئا ْم َن اَل َجْل ْ
ينْ«:إَّن عه عي َهْي عج ال َّش َع َب َو عه َو عي َعلْم ْفي عك ْل اَلَي عه ْ
يل ْإَلى
آية (لوَ " -:)3:11ف َكاعنوا عي َشدعدو َن َقائل َ
ع
ع
عهَنا»".

ذكروا الجليل إلثارة شكوك بيالطس وذلك ألنه يكره الجليليين سبب تمردهم وعصيانهم وثوراتهم .ونذكر كيف أنه
في فصح سابق أرسل جنوده بين جماعال الثائرين من الجليل وأعملوا فيهم سيوفهم وخلطوا دمائهم بذ ائحهم.
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ْ
اآليات (لو1" -:)21-1:11و ْحين علْم أََّنه ْمن سَل َ ْ ْ
ْ
ـك
س ،أََر َسَل عه ْإَلى ه عير ع
طَنة ه عير ع
ـان عه َـو أََيضـا تَل َ
سْ ،إ َذ َك َ
ود َ
ود َ
َ َ َ َ ع َ َ
األََّيام ْفي أعور َشلْيم2 .وأ َّ ْ
ـر  ،لْسـم ْ
اع ْه
ـان َ
يد ْم َـن َزَم ٍ
ط ْويـل أ َ
ان عي ْر ع
َما ه عير ع
س َفَل َّما َأرَى َي عسو َع َف ْر َح ْجادا ،أل ََّن عه َك َ
ود ع
ع َ َ
َ
َن َي َا ع َ َ
22
1
ْ
ْ
ْ
ـاء
عنـه أَشــياء كثيـرة ،وترجــى أَن يــري آيـة تصـنع منــه .وسـأَله ْبكـالم كثيـر فلــم ي ْجبــه ْبش
ـي ٍءَ .و َوَقـ َ
ـف عرَؤ َسـ ع
َ َ ع َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َ ع َ َ ع َ ع َ َ َ ع َ َ ٍ َ ٍ َ َ َ ع َ ع َ َ
22
ْ
اَل َكهَن ْة واَل َك َتب عة ي َش َت عكو َن عَلي ْه ْب َ ْ
ْ
ودس مع عس َك ْرْ واس َته َأَز ْب ْـه ،وأََلبس ع ْ
اشت َدادٍَ ،ف َ
َ َ َ
ََ
ـه لَباسـا الَمعـاَ ،وَرَّد ع
َ َ َ َ
اح َتَقَرع ه عير ع ع َ َ َ َ
َ ََ
21
س َص ْد َيقَي ْن َم َع َب َع ْض ْه َما ْفي ذلْ َك اَلَي َومْ ،أل ََّن عه َما َكاَنا ْم َن َقَب عل ْفي َع َد َاوٍة
سَ .ف َص َار ْبيالَ ع
ْإَلى ْبيالَ ع
س َو ْه عير ع
ود ع
طع
طَ
َبَيَن عه َما" .
محارمتلله أمللام بلليالطس وهيللرودس فيهللا تحقيللق للمزمللور قللام ملللوك األرض علللى الللرب وعلللى مسلليحه(مز.)3:3

والمسيح صمت تماماً أمام هيرودس فإحتقره هيرودس وظنه جاهالً .غالباً فلإن هيلرودس تأرلد ملن براءتله فللم يشلأ
أن يحكم عليه ،لكن إذ لم يجب يسلوع عللى أسلئلة هيلرودس فلإن هيلرودس إغتلاظ منله وسلمح لعسلارره إهانتله ثلم
أرسله لبيالطس .ولكن العجيب أنه سبب المسيح تصالح هيلرودس وبليالطس والصلدوقيين ملع الفريسليين … أللم

يأتي للمصالحة .فكان يصالح الجميع موته.

وألبســه لباســا المعــا = قيللل فللي (مللت )38:37أنهللم ألبسللوه رداء قرمزيلاً .وفللي (مللر )17:16ألبسللوه أرجوانلاً وهنللا
هيرودس يلبسه لباساً المعاً وفي (يو )3:19البسه العسكر ثوب أرجوان .وليس في هلذا تعلارض .فلالملوك اليهلود
يلبسون ثيا اً قرمزية والملوك الرومان يلبسون أرجوان .ومتى ألنله يكتلب لليهلود وصلف الثيلاب أنهلا قرمزيلة لليفهم

اليهود أنهم ألبسوه ثيا اً تشبه ثياب الملوك للسخرية منه ومرقس كان يكتب للرومان وهكذا يوحنلا فقلالوا أنهلا ثيلاب
حل الموضوع تماماً قوله أنها ثياب المعة تشبه ثياب الملوك.
أرجوان ولوقا ّ

11
َجد ْف ْ
يه ْعَّلة لَْل َم َو ْتَ ،فأََنا أ َعؤْدعب عه َوأع َطلْعق عه»".
ال َل عه َم َثالْ َثةَ «:فأ َّ
َي َشر َع ْم َل ه َذا؟ ْإْني َل َم أ ْ َ
آية (لوَ " -:)11:11فَق َ
بيالطس يشهد ببراءة يسوع 2مرال وبطرس ينكره 2مرال.
11
ات رَؤسـ ْ
ات ع ْظيمـ ٍة َ ْ
ْ
ـاء
ين أ َ
طــال ْب َ
َصـ َـو عات عه َم َوأ َ
َن عي َصـَل َبَ .فَق ْوَيـ َـت أ َ
آيــة (لــوَ " -:)11:11ف َكــاعنوا َيل ُّجــو َن ْبأ َ
َصـ َـو ع ع َ
َصـ َـو ٍ َ َ
اَل َك َهَن ْة" .
يلجون = يطلبون بلجاجة وبإلحاح.
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من هو هيرودس؟
لما مال هيرودس الكبير الذي كان يحكم كل فلسطين إذن من روما ،قسمت المملكة بين أوالده.
هيرودس الكبير

مملكة هيرودس الكبير

اليهودية

الجليل وبيريه

أعطيت ألرخيالوس ثم أستدعى إلي هيرودس أنتيباس وله لقب رئيس

وع ِزَل ثم أدارل
روما ُ
روما اليهودية مباشرة عن
طريق وال روماني

ربع ألن اإلمبراطور رف

قيصرية
فيلبس

منحه لقب ملك.

وهيللرودس أنتيبللاس هللو الللذي أخللذ زوجللة أخيلله الحللي فيلللبس ،وهجللر زوجتلله للات ار إبنللة الحللارث ملللك العربيللة .ولمللا

وبخه يوحنا المعمدان قتله (مت.)11-2:1:

وحلين سللمع للالرب يسلوع ظللن أنلله يوحنلا قللام لينللتقم (ملت +3:1:مللر .)15:5وكللان يريلد أن يلراه (لللو )9:9ويقتللله

(لو )21:12وألنه كان يخاف إلتفاف الشعب حوله وذلك خوفاً على عرشه وخاصلة عنلدما حلاول الشلعب المنلاداة
السيد المسيح ملكاً (يو .)16:5ولشدة مكلره لقبله السليد المسليح الثعللب (للو )23:12ولملا أرسلل بليالطس يسلوع

إلي هيرودس فرح ألنه سمع عنه كثي اًر وكان يريلد أن يلراه .ولكلن اللرب يسلوع للم يجبله شليء وال صلنع لله معجلزة

حسب ما تمنى.

وهيللرودس لللم يحكللم إعداملله غالب لاً ،وهللو الللذي ال يتللورع عللن إعللدام أحللد ربمللا ألنلله لللم يللرد أن يسللاعد بلليالطس

خصوصاً أنه سمع أن بيالطس برأه .وهيرودس أيضاً لم يكن يجد فيه علة تستوجب المول (لو)16:32

ْ
ان عصَب رحَ .وَل َم َي َد عخعلوا عه َم
َقَيا َفا ْإَلى َد ْار اَل ْوالََيةَ ،وَك َ
طع ْ
ال«:أََّي َة ْش َك َاي ٍة عتَق ْد عمو َن َعَلى ه َذا
ْبيالَ ع
س إَلَي ْه َم َوَق َ

12
اءوا ْبَي عسو َع ْم َن ْعَن ْد
اآليات (يو " -:)32-12:22عث َّم َج ع
ْ ْ
ْ
َّسواَ ،فَيأ عَكعلو َن اَل ْف َص َحَ 11 .ف َخَر َج
إَلى َد ْار اَل ْوالََية ل َك َي الَ َي َتَنج ع
12
12
ْ
َّ
ْ
ْ
اإل َن َس ْ
ال َل عه َم ْبيالَ ع
ان؟» أ َ
س «:عخ عذوع
طع
َج عابوا َوَقاعلوا َل عهَ«:ل َو َل َم َي عك َن َفاع َل َشر َل َما عكَّنا َق َد َسل َمَنا ع إَلَي َك!» َفَق َ
اح عكموا َعَلَي ْه َح َس َب َنام ْ
َحدا»11 .لَْي ْت َّم َق َو عل َي عسو َع َّال ْذي
ود«:الَ َي عج ع
وز َلَنا أ َ
ال َل عه اَلَي عه ع
َن َن َقعت َل أ َ
وس عك َم»َ .فَق َ
ع
أََن عت َم َو َ ع
11
ْ
ْ
ْ
ال
َقاَل عه عم ْش ا
وت .عث َّم َد َخ َل ْبيالَ ع
ير ْإَلى أََّية ْم َ
َن َي عم َ
ان عم َزْمعا أ َ
يت ٍة َك َ
طع
س أََيضا إَلى َد ْار اَل ْوالََية َوَد َعا َي عسو َعَ ،وَق َ
13
13
ْ
ْ
ْ
َل عه«:أَن َت ملْ عك اَلَي عه ْ
س:
َج َاب عه ْبيالَ ع
ول ه َذا ،أ ََم َ
آخعرو َن َقاعلوا َل َك َعني؟» أ َ
ود؟» أ َ
طع
َج َاب عه َي عسو عع«:أَم َن َذات َك َتعق ع
َ
12
ْ
«أََل َعلْي أََنا َي عه ْ
اب َي عسو ععَ « :م َمَل َك ْتي َلَي َس َت ْم َن ه َذا
ود ٌّي؟ أ َّ
َسَل عم َ
وت ْإَل َّيَ .ما َذا َف َعَل َت؟» أ َ
َج َ
اء اَل َك َهَنة أ َ
عم عت َك َوعرَؤ َس ع
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َّامي يج ْ
اَلعاَلمَْ .لو َكاَن َت ممَل َك ْتي ْم َن ه َذا اَلعاَلمَْ ،ل َكان عخد ْ
اهعدو َن
َ
عَ
َ
َ
َ
ََ
11
ْ
ْ
ْ
اب
ال َل عه ْبيالَ ع
س« :أَ َفأََن َت ْإذا َمل رك؟» أ َ
طع
َج َ
َم َمَل َكتي م َن عهَنا»َ .فَق َ
12
ْ
أََنا ،ولْه َذا َق َد أ ََتي عت ْإَلى اَلعاَلمْ أل َ ْ
ْ
سَ «:ما عه َو
ال َل عه ْبيالَ ع
َ
طع
َ
َ
َش َه َد لَل َح ْق .عك ُّل َم َن عه َو م َن اَل َح ْق َي َس َم عع َص َوتي»َ .ق َ
11
َجد ْف ْ
اح َدة .وَل عكم ع َاد رة أ َ ْ
يه ْعَّلة و ْ
ْ
ْ
ق
اَل َح ُّ
ال َل عه َم«:أََنا َل َس عت أ ْ ع
َ َ َ
َن أع َطل َ
َ
ال ه َذا َخَر َج أََيضا إَلى اَلَي عهود َوَق َ
ق؟»َ .وَل َّما َق َ
32
ْ
ْْ
يدو َن أ َ ْ
َل عكم و ْ
ق َل عكم ملْ َك اَلَي عه ْ
س ه َذا َب َل
احدا ْفي اَل ْف َص ْح .أَ َف عت ْر ع
يع عه َم َقائل َ
ينَ« :لَي َ
ود؟»َ .ف َصَر عخوا أََيضا َجم ع
َ َ
َن أع َطل َ َ َ
اس ْل اصا" .
اس!»َ .وَك َ
ان َب َارَاب ع
َب َارَاب َ
ْل َكي الَ أعسَّلم ْإَلى اَليهوْد .و ْ
لك ْن اآل َن َلَي َس َت
َع
َ
َ َ
َ
ْ
ْ
ْ
ولْ :إني َمل رك .له َذا َق َد عولْ َد عت
َي عسو عع«:أََن َت َتعق ع

يختص إنجيل يوحنا مفرده الكشف عن التحقيقال التي أجراها بيالطس مع المسيح في غياب اليهود .وقد كانت

علللى ملرتين األولللى ( )27-22:18وهللي مللا تسللمى للاإلعتراف الحسللن والثانيللة ( .)11-8:19وبللاقي اإلنجيليللين
أوردوا هللذه المحارمللة صللورة مللوجزة وهللذا يرجللع غالب لاً لوجللود يوحنللا داخللل دار الواليللة .ودار الواليللة هللذه بناهللا
هيللرودس الكبيللر وكانللت المكللان الللذي ينللزل فيلله ال لوالة الرومللان إذا أت لوا إلللى أورشللليم مللن مركللزهم فللي قيص لرية.

ويسمى هذا المقر قلعة أنطونيا.
اآليات (يو)32-12:22

12
ْ
ْ ْ ْ
ـان عص َـب رحَ .وَل َـم َي َـد عخعلوا عه َـم ْإَلـى َد ْار
اءوا ْبَي عسو َع م َـن عَنـد َقَيا َفـا ْإَلـى َد ْار اَل ْوالََيـةَ ،وَك َ
آية (يو " -:)12:22عث َّم َج ع
اَل ْوالََي ْة لْ َكي الَ َي َتَن َّج عسواَ ،فَيأ عَكعلو َن اَل ْف َص َح" .
َ
وكان صبح = تعنى الفجر إذ ظل رؤساء اليهود يحارمون المسيح طوال الليل وأتوا ه فج اًر إلى بليالطس حسلب

إتفللاق مسللبق معل ُله .وكللان الفصللح يللوم الجمعللة لللذلك إمتنللع ه لؤالء أن يللدخلوا إلللى دار الواليللة فيتنجس لوا وال يللأرلوا
الفصح .حقاً "يصفون عن البعوضة ويبلعلون الجملل" (النجاسلة ربملا للدخولهم قصلر وثنلى له تماثيلل آلهلة وثنيلة)
ومن يتنجس يظل نجساً حتى المساء فال يأرل الفصح الذي يؤكل بين العشائين.
صبح = يقدرها الدارسين حوالي الساعة 5صباحاً ،وهذا عكس المعتاد فالمحارم الرومانية تبدأ الساعة 8صباحاً.
وكان هذا التبكيلر دليلل عللى قللق السلنهدريم وعللى إتفلاقهم المسلبق ملع بليالطس أن يلتم كلل شلئ قبلل أن يسلتيقظ
محبي المسيح فتحدث ثورة.
11
طع ْ
ال«:أََّي َة ْش َك َاي ٍة عتَق ْدمو َن َعَلى ه َذا ْ
اإل َن َس ْ
ان؟»".
آية (يوَ " -:)11:22ف َخَر َج ْبيالَ ع
س إَلَي ْه َم َوَق َ
ع
فخرج بيالطس= لعلمه بتعصبهم وأنهم لن يدخلوا إلى داخل دار الوالية خرج هو لهم.

أية شكاية تقدمون= كلمال تحملل إسلتنكار بليالطس لملا يعملونله ملع المسليح ،فهلو ملن المؤكلد سلمع علن يسلوع

ويعلم أنه برئ مماّ ينسلبونه ل ُله .اإلضلافة إللى الحللم اللذي أخبرتله له زوجتله .وقولله هـذا اإلنسـان = يحملل نوعلاً
م ل للن التع ل للاطف مع ل ل ُله .وب ل لليالطس ك ل للان خ ل للامس وال عل ل للى اليه ل للود س ل للنة-35س ل للنة 25متغط ل للرس يكل ل لره اليهلل للود
وعوائدهم.إشتبك كثي اًر مع اليهود فأظهر قسوة ضدهم.
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آية (يو12" -:)12:22أَجابوا وَقاعلوا َلهَ«:لو َلم ي عكن َف ْ
اع َل َشر َل َما عكَّنا َق َد َسَّل َمَنا ع ْإَلَي َك!».
ع َ َ َ َ
َع َ
فوجئ اليهود سؤال بيالطس .وكان ردهم مختص اًر وفيه وقاحة .ولنالحظ أن الرب صار فاعل شر النيا ة عنى.
12
ْ
ـب َنام ْ
ـال َل عه َـم ْبـيالَ ع
ـود«:الَ
ـه اَلَي عه ع
ـال َل ع
س «:عخـ عذوع أََن عـت َم َو َ
طع
وس عـك َم»َ .فَق َ
آية (يـوَ " -:)12:22فَق َ
اح عك عمـوا َعَلَيـه َح َس َ ع
َحدا»".
َي عج ع
وز َلَنا أ َ
َن َن َقعت َل أ َ

هنللا لهجللة تهكللم مللن بلليالطس علللى اليهللود وناموسللهم .إذ هللو يعلللم أن ناموسللهم مقيللد ،وأنهللم ال يسللتطيعون أن

يحكملوا القتللل علللى أحللد .فللرد بلليالطس كللله غطرسللة عللليهم .والمعنللى أن طالمللا ناموسللهم مقيللد فعللليهم الخضللوع

للقانون الروماني .وواضح أنهم ما أتوا للمناقشة مع بيالطس بل هم إتخذوا ق ار اًر ضد المسيح يريلدون إعتملاده ملن
بلليالطس .وربمللا كللان تهكللم بلليالطس معنللاه أنلله ل لوال أنكللم أسللأتم إسللتخدام ناموسللكم كمللا تفعلللون اان لمللا صللار
ناموسكم مقيداً .ال يجوز لنا أن نقتل = إذاً قرارهم قد إتخذوه.

ْ
وت" .
آية (يو11" -:)11:22لَْي ْت َّم َق َو عل َي عسو َع َّال ْذي َقاَل عه عم ْش ا
ير ْإَلى أََّية ْم َ
َن َي عم َ
ان عم َزْمعا أ َ
يت ٍة َك َ
العقوبللة اليهوديللة كانللت الللرجم حسللب النللاموس ،أمللا الصلللب فهللو عقوبللة رومانيللة تسللتخدم مللع سللكان المسللتعمرال

الرومانية  .ولذلك لو لم يصدر بيالطس حكماً المول على يسوع لما كان قد صلب .وكان المسليح قلد تنبلأ مل ار اًر
أنه سيصلب (مت )19 ،18:31وأنه سيسلم أليدي األمم .ورؤساء اليهود لفقوا تهملاً سياسلية ضلد المسليح لليحكم
عليه بيالطس المول صلباً ،وهو يريدون هذا .فالمصللوب ملعلون حسلب النلاموس وهلم يريلدون إظهلاره كملعلون

أمام الشعب اإلضافة إلى أنها أصعب ميتة .وأرثرها هواناً فيقضوا عللى دعوتله وتالميلذه إذ أفسلدوا سلمعته تماملاً
صلبه .حقاً لقد إشترك اليهود واألمم في تقديمه ذبيحة عن العالم كله.

وما جعل بيالطس يحكم عليه المول خوفه من قيصر عد التهم التي وجهها له رؤساء اليهود (لو)3:32
11
س أََيضا ْإَلى َد ْار اَل ْوالََي ْة َوَد َعا َيسو َعَ ،وَقال َل عه«:أَن َت ملْ عك اَلَي عه ْ
ود؟»".
آية (يو -:)11:22عث َّم َد َخ َل ْبيالَ ع
طع
ع
َ
َ
بلليالطس رأى خبللثهم وشللرهم فقللرر محارمتلله بنفسلله وسللأله أنـــت ملـــك اليهـــود فهللذا جللوهر إتهامللاتهم للله .وكللان

بيالطس يتعجب من هذا المتهم الصامت فإن كان ملك يريد الثلورة عللى قيصلر فلأين هلم أتباعله ومعلاونوه ولملاذا
ال يتكلم .وال يبالي المول ،وال يدافع عن نفسه .ولكن هذه التهملة ألقلت الرعلب فلي قللب بليالطس وواضلح حيلرة

بيالطس فهو مقتنع ببراءة يسوع لكنه تحت ضغط ثورة اليهود.
13
13
ْ
ْ
ْ
َج َابهع
ول ه َذا ،أ ََم آ َخعرو َن َقاعلوا َل َك َعني؟» أ َ
اآليات (يو " -:)11-13:22أ َ
َج َاب عه َي عسو عع«:أَم َن َذات َك َتعق ع
12
ْ
اب َي عسو ععَ « :م َمَل َك ْتي
ْبيالَ ع
س« :أََل َعلْي أََنا َي عهوْد ٌّي؟ أ َّ
َسَل عم َ
وت ْإَل َّيَ .ما َذا َف َعَل َت؟» أ َ
طع
َج َ
اء اَل َك َهَنة أ َ
عم عت َك َوعرَؤ َس ع
امي يج ْ
ود .و ْ
َليس َت ْم َن ه َذا اَلعاَلمَْ .لو َكاَن َت ممَل َك ْتي ْم َن ه َذا اَلعاَلمَْ ،ل َكان عخَّد ْ
اهعدو َن لْ َكي الَ أ َّ
لك ْن
َ
عَ
َ
عسل َم ْإَلى اَلَي عه ْ َ
َ
َ
َ
ََ
ََ
َ
11
ْ ْ
ْ
ولْ :إْني َملْ رك .لْه َذا
ال َل عه ْبيالَ ع
َ
س« :أَ َفأََن َت ْإذا َمل رك؟» أ َ
طع
َج َ
اب َي عسو عع«:أََن َت َتعق ع
اآلن َلَي َس َت َم َمَل َكتي م َن عهَنا»َ .فَق َ
َش َه َد لَْل َح ْق .عك ُّل َم َن عه َو ْم َن اَل َح ْق َي َس َم عع َص َوْتي»".
َق َد عولْ َد عت أََناَ ،ولْه َذا َق َد أ ََتَي عت ْإَلى اَل َعاَلمْ أل َ
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اإلعتراف الحسن

(آية :)2:المسيح هنا يدعو بيالطس أن يفرق بين ما يسمعه من اليهود الكاذبين وبين ما يشعر ه هو في داخل
نفسه .والمسيح حسب التوراة سيكون ملكاً من نسل داود ولكن ليس ملكاً أرضياً بل يملك على األرواح والضمائر
والقلوب ،هو يملك في السماء ،فإن كان بيالطس يطلب الحق سيعرف أي نوع من الملك يملك المسيح .ولكن

مفهوم اليهود الغادر أن المسيح ملك سياسي فهذا يرفضه المسيح ويرفضه بيالطس أيضاً .المسيح ُيش ِه ْد
بيالطس ،هل سمع عنه ما يثبت هذه التهمة.

(آية :) 26واضح أن بيالطس فهم درس المسيح ولكنه يلقى التهمة على اليهود.هنا يتضح أن بيالطس يبحث

عن الحق فعالً ويشعر ببراءة المسيح وخبث اليهود .ولكنه يستهزئ اليهود معنى هل أنا يهودي حقير حتى

أقول عنك أنك ملك .عجيب أن رئيس الكهنة يدبر المؤامرال ضد المسيح وبيالطس الروماني يحاول إثبال

براءته .ماذا فعلت = لماذا يكرهك اليهود هكذا بينما أنا أعلم أنهم يبحثون س اًر عن ملك ليثوروا ضد قيصر.

(آية :)25هنا المسيح يشرح لبيالطس أن مملكته سماوية وأنه ال ينافس قيصر ولكن اليهود لم يفهموه فكل فكرهم

أرضى ،ولم يقبلوا موضوع الملكول السماوي .والحظ قول الرب اآلن = والسبب كما قال القديس بولس الرسول
أنه ليس الكل عد قد خضع له اآلن (عب .)8 : 3المسيح يملك اان على قلوب من يؤمنوا ه ويحبونه فملكوه

على قلوبهم .ولكن فى الدينونة سيملك على الكل ،إما الحب على من أحبوه .أو سيكون الباقين من أعدائه عند

موطئ قدميه .هو اان يؤسس ملكوته على من يؤمنوا ه ويحبونه .وراجع أيضا تفسير (1رو.)38 - 3: : 16

هو جاء صديقاً للجميع ،وخدامه ليسوا من هذا العالم .وهذا القلول أرجلف بليالطس .نلرى أن يسلوع حتلى وهلو فلي

المحارمللة يبشللر مملكللة الحللق وملكللول هللا .المسلليح بهللذا يثبللت فكلرة ملكلله ولكللن فهللم غيللر مللا يفهللم اليهللود وكللل
العالم .فالعالم ورؤساء الكهنة يتصارعون على ملك العالم.

(آيللة :)27أنــت تقــول = أنللت تقللول الحقيقللة فأنللا ملللك لكللن مللا قاللله بلليالطس ال يقبللل النفللي وال يقبللل اإليجللاب.
فالمسليح يلرف

أن يكلون ملكلاً حسلب مللا يقللول اليهلود .وبلليالطس فهلم ملللك المسلليح كملا فهملله اليهلود لللذلك شللرح

المسلليح للله الحقيقللة .وفيمللا يلللي مللا أسللماه بللولس الرسللول اإلعتلراف الحسللن (1تللى )12:5وشللمل عناصللر اإليمللان

جميعاً .المسيح هنا ذكر بتلخيص شديد وعمق جوهر رسالته.
ِ
للملك .المسيح يشهد بهذا أمام ممثل أقوى دولة في العالم
لهذا عولدت أنا = فالمسيح ُول َد أي تجسد ُ
لهذا أتيت إلى العالم = إذاً هو موجود قبل ميالده ،وهو ليس من هذا العالم ولكنه أتى وتجسلد ليقليم مملكتله التلي
ال تقام على أسس أرضية بل سلطة وقوة سماوية.

الحق= الحقيقة الكلية هي المجال الذي يحيا ويعمل فيه المسيح ،والمسيح يشهد للحلق لليس كشلئ خلارج عنله بلل
هو يستعلن ذاته فهو الحق .هذا هو اإلعتراف الحسن .المسيح أتى ليعلن الحق عد أن تاه البشر في ضالل.

كل من هو من الحق= كل من أحب الحق وسار حسب هداه سيسمع صول المسيح ويفهمله ويصلير لله صلول
المسيح حياة أبدية (يو .)3::6وملخص اإلعتراف الحسن-:
ليعلن ملكول هللا الحق الذي يقوله ويملكه ويملك عليه.
-1أن المسيح ُولد ُ
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-3أنه نزل من السماء وأتى إلينا على األرض ليؤسس ملكول الحق.

-2رل من يسعى ويجد في أثر الحق ُيستعلن له المسيح والحق والحياة .ولو كان بيالطس يبحث عن الحق فعالً
إلستمع لصول المسيح ولكانت له حياة .فكل من يبحث عن الحق يعطيه روح هللا إستنارة.

12
ْ
ْ
ـال َل عه َـم«:أََنـا
سَ «:ما عه َو اَل َح ُّ
ال َل عه ْبيالَ ع
طع
ال ه َذا َخَر َج أََيضـا إَلـى اَلَي عهـود َوَق َ
ق؟»َ .وَل َّما َق َ
آية (يوَ " -:)12:22ق َ
َجد ْف ْ
يه ْعَّلة و ْ
اح َدة" .
َل َس عت أ ْ ع
َ
لم يرف بيالطس كالم المسيح ولكنه لم يفهمه .ومعنى سؤال بيالطس ما هـو الحـق = يحملل معنلى اليلأس فلي

أن يجد إنسان الحق على األرض ،وهذا حلق ألن األرض زائللة ،فكلل ملا هلو متغيلر لليس حلق ،أملاّ الحلق فيبقلى

لألبللد (ايللو .)31 ،19:6هللو كقللاض يعلللم صللعوبة الحكللم للالحق  ،فللالحق فللى العللالم نسللبى  ،كللل انسللان يللرى أن
الحق فى جانبه .أما نحن فنفهم أن هناك حق مطلق هو هللا ولليس سلواه  .لكلن عيلب بليالطس أنله خلرج دون أن
يسمع إجا ة السيد المسيح  .وكثيرين يعملون هكذا يصلون ويخرجون سريعاً دون أن يسمعوا الرد .ولكن بيالطس

أدرك اان أنه أمام إنسان عظيم وليس مجرماً ،كان تأثير المسيح فيه قوياً فخلرج ليبلرأهُ علد أن أدرك غلش اليهلود
(متَ .)18:37علِ َم أنهم أسلموه حسداً .وشهادة بيالطس ببلراءة المسليح ،هلي شلهادة العلالم لأن المسليح لليس فيله
علة واحدة ،إنما هو مال ألجلنا وألجل كل العالم.

11
ـح .أَ َف عت ْريـ عـدو َن أ َ ْ
َن أع َطلْــق َل عكــم و ْ
ـك
احــدا ْفــي اَل ْف َصـ ْ
اآليــات (يــوَ " -:)32-11:22وَل عكـ َـم َع ـ َاد رة أ َ
ـق َل عكـ َـم َملْـ َ
َن أع َطلـ َ
َ َ َ
32
ْ
ْْ
اَلَي عه ْ
اس لْ اصا" .
اس!»َ .وَك َ
يع عه َم َقائل َ
ان َب َارَاب ع
س ه َذا َب َل َب َارَاب َ
ينَ« :لَي َ
ود؟»َ .ف َصَر عخوا أََيضا َجم ع

هنا يتضح ضمير اليهود السيء .ملك اليهود = هنا بيالطس يسخر من التهمة التي يحاولون إلصاقها المسليح،

ألن بلليالطس ب لرأه ،فهللو أيض لاً ب لرأه مللن تهمللة أنلله يللدعى الملللك وأنلله ضللد قيصللر .وبلليالطس حللاول أن يسللتعين
الشللعب ضللد رؤسللاء الكهنللة فهللو يعلللم أن الشللعب يريللد ملك لاً .ولكللن كللان هللذا فللي رخللاوة منلله ك لوال وكقاضللي.

فالشلعب كلان قلد تلقلن مللن رؤسلاء الكهنلة ملا يقولونلله .فبا ار لاس للن ينافسلهم فلي مكاسللبهم الماديلة أملا المسليح فقللد
جذب منهم شعبهم.

اآليات (يو)22-2:21

1
2
ْ ْ
َخـ َذ ْبـيالَ ع
اآليات (يوَ " -:)22-2:21ف ْحيَن ْئ ٍـذ أ َ
س َي عسـو َع َو َجَل َـد ع َ .و َضـ َفَر اَل َع َس َـكعر ْإ َكلـيال م َـن َش َـو ٍت َو َو َض عـعوع
طع
3
1
السالَم َيا ملْ َك اَلَي عه ْ
ن
س
ود!»َ .وَكاعنوا َيَل ْط عموَن عهَ .ف َخ َـر َج ْبـيالَ ع
َعَلى َ َأر ْس ْهَ ،وأََلَب عسوع َث َو َب أَعر عج َو ٍ
طع
انَ ،وَكاعنوا َيعقوعلو َ  َّ «:ع َ
َجد ْف ْ
ْ
يه ْعَّلة و ْ
اح َـدة»َ 3 .ف َخ َـر َج َي عسـو عع َخ ْارجـا َو عه َـو
ال َل عه َمَ «:ها أََنا أ َ
عخ ْر عج عه ْإَلَي عك َم لْ َت َعَل عموا أَني َل َس عت أ ْ ع
َ
أََيضا َخ ْارجا َوَق َ
2
ْ
ْ ْْ
س «:عه َـوَذا ْ
الش َو ْت َوَث َـو َب األَعر عجـو ْ
يل َّ
َّام
ـال َل عه َـم ْبـيالَ ع
اإل َن َس ع
طع
ـان!»َ .فَل َّمـا َرآ ع عرَؤ َس ع
انَ .فَق َ
َحام رل إ َكل َ
ـاء اَل َك َهَنـة َواَل عخـد ع
1
طس «:عخ عذو أََن عتم واصلْبو  ،أل َْني َلسـت أ ْ ْ ْ ْ
صر عخوا َق ْائلْين«:اصلْب عه! ْ
ـه
َ ع
َج َاب ع
َج عـد فيـه عَّلـة» .أ َ
َ َ َ
ع َ َ َ ع ع
ال َل عه َم ْبيالَ ع ع
َ
ََ
اصلَب عه!»َ .ق َ
2
وسـَنا ي ْجـب أَن يمـوت ،أل ََّنـه جعـل َن َفسـه ابـن ْ
س هـ َذا
هللا»َ .فَل َّمـا َس ْـم َع ْبـيالَ ع
ام ْ َ ع َ َ ع َ
اَلَي عه ع
ع ََ َ َ ع َ َ
ام ر
طع
وسَ ،و َح َس َ
ـب َن ع
ودَ«:لَنا َن ع
1
ْ
ْ
َمـا َي عسـو عع َفَل َـم عي َع ْط ْـه َج َوابـا.
ـت؟»َ .وأ َّ
ـال لَْي عسـو َعْ «:م َـن أََي َـن أََن َ
اَلَق َو َل ا َزَد َاد َخ َوفاَ .ف َـد َخ َل أََيضـا إَلـى َد ْار اَل ْوالََيـة َوَق َ
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22
22
ـاب َي عسـو عع:
َما عت َكلْ عم ْني؟ أََل َس َت َت َعَل عم أ َّ
َصلَْب َك َو عسَل َ
َن ْلي عسَل َ
ال َل عه ْبيالَ ع
طانا أ َ
طانا أ َ
َن أع َطلَْق َ
ـك؟» أ َ
َن أ َ
طع
َج َ
َفَق َ
س« :أ َ
ْ
ان اَلب َّتةََ ،لو َلم َت عكن َق َد أعع ْطيت ْمن َفوق .لْذلْك َّال ْـذي أ ْ
ظ عـم».
َع َ
« َل َم َي عك َن َل َك َعَل َّي عسَل َ
َ َ َ
َ َ َ َ ع
َسـَل َمني ْإَلَيـ َك َل ع
َ
ـه َخطَّيـ رة أ َ
طر َ
َ
ْ
َن ي َطلَْقـه ،و ْ
ْ 21
ْْ
ـت
ان ْبيالَ ع
ـت هـ َذا َفَل َس َ
ينْ«:إ َن أَ َطَل َق َ
لك َّـن اَلَي عه َ
ـود َكـاعنوا َي َص عـر عخو َن َقـائل َ
م َن ه َذا اَل َوَقت َك َ
ـب أ َ ع ع َ
طع
س َي َطعل ع
21
م ْحابا لَْقَي َصَر .عك ُّل م َن َي َج َع عل َن َف َس عه ملْكا عيَق ْ
ـس
اوعم َقَي َصَر!»َ .فَل َّما َس ْم َع ْبـيالَ ع
س هـ َذا اَلَق َـو َل أ َ
َخ َـر َج َي عسـو َعَ ،و َجَل َ
طع
َ
َ
ع
23
ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ـاع ْة
اس ْـت َع َد عاد اَل ْف َص ْ
ال َل عه «اَلَبالَ ع
ـحَ ،وَن َح عـو َّ
ط» َوبْاَلعَبَرانَّية « َجَّبا َثا»َ .وَك َ
الس َ
ان َ
َعَلى عكَرْس ْي اَل ْوالََية في َم َوض ٍع عيَق ع
23
ْ
ْ
الس ْادسـ ْـةَ .فَقــال ْلَلَي عهـ ْ
َصـ ْـل عب
ـال َل عهـ َـم ْب ـيالَ ع
س« :أَأ َ
طع
ـود «:عهـ َـوَذا َمل عك عكـ َـم!»َ .ف َصـ َـر عخوا « :عخ ـ َذ ع ! عخ ـ َذ ع ! َ
َّ َ
اصــلَب عه!» َقـ َ
َ
ْ
ْ ْ 22
ْ
َخ ـ عذوا َي عســو َع
َس ـَل َم عه ْإَلـ َـي ْه َم لْعي َص ـَل َبَ .فأ َ
س َلَنــا َملْـ ر
َمل َك عكـ َـم؟» أ َ
ـاء اَل َك َهَنــةَ«:لـ َـي َ
ـك ْإالَّ َقَي َصـ َـر!»َ .فحيَنئـ ٍـذ أ َ
َجـ َ
ـاب عرَؤ َسـ ع
َو َم َض َوا ْب ْه" .
2
س َي عسو َع َو َجَل َد ع " .
َخ َذ ْبيالَ ع
آية (يوَ " -:)2:21ف ْحيَن ْئ ٍذ أ َ
طع
بلليالطس هنللا يريللد أن يسللتدر عطللف الشللعب للأن يعاقللب المسلليح عقوبللة شللكلية ثللم يطلقلله .ولكللن نالحللظ أن هللذه

العقوبة كانت دون حكم رسمي بل هي إلرضاء الشعب الهائج .ولكن بليالطس دون يلدرى أرملل كلأس آالم السليد
التي تحملها عنا .وكل ملا فعللوه علد ذللك هلو الهلزء منله كمللك .والمسليح قبلل هلذا الهلزء ليعيلد لنلا كرامتنلا .وللبس

إرليلل الشللوك ليللرد لنلا إرليللل المجللد .والجلللد كلان عقوبللة رهيبللة وكللان ملن ُي ْجَلل ْلد يسللقط أمللام قضلاته كتلللة مللن اللحللم
المشوه الممزق .ويقال أن الجلد كان الساعة 9صباحاً .وبهذا الجللد تغطلى جسلد المسليح اللدم ملن أرسله المغطلى
الدم سبب إرليل الشوك إلى قدميه (والتغطية الدم هى الكفارة  ،فجسد المسيح هو كنيسته) .

1
ان"،
آية (يوَ " -:)1:21و َض َفَر اَل َع َس َكعر ْإ َكلْيال ْم َن َش َو ٍت َو َو َض ععوع َعَلى َ َأر ْس ْهَ ،وأََلَب عسوع َث َو َب أَعر عج َو ٍ
هنللا نللرى اإلسللتهزاء المسلليح كملللك .وثللوب األرج لوان خلعلله عليلله هيللرودس إسللتهزاء لله .والشللوك نتيجللة للخطيللة

(تللك .)18 ،17:2وكللان منظللر المسلليح وهللو ال للس إرليللل الشللوك هللو منظللر اإلنسللان المطللرود مللن أمللام وجلله هللا
خارجاً من جنة عدن حامالً اللعنة والشوك.

1
السالَم َيا مْل َك اَلَي عه ْ
ن
ود!»َ .وَكاعنوا َيَل ْط عموَن عه" .
آية (يوَ " -:)1:21وَكاعنوا َيعقوعلو َ  َّ «:ع َ
السالم يا ملك اليهود= هي التحية التي تقال للملوك .وأخذ منها كلمة السالم الملكي .فالسالم الملكي الموسليقى

هو تحية الملوك عوضاً عن أن يقولوا السالم للملك .وهي نفسها هايل سيزار ومنها أخذل التحية األلمانية "هايل

هتلر" فالسالم الملكي الموسيقى صار عوضاً عن قولهم هايل سيزار.

3
َجد ْف ْ
ْ
يه ْعَّلة
آية (يوَ " -:)3:21ف َخَر َج ْبيالَ ع
ال َل عه َمَ «:ها أََنا أ َ
عخ ْر عج عه ْإَلَي عك َم لْ َت َعَل عموا أَني َل َس عت أ ْ ع
طع
س أََيضا َخ ْارجا َوَق َ
وْ
اح َدة»".
َ
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له هو
لقد حاول بيالطس أن يوقظ الروح اإلنسانية عند اليهود ولكنه فشل .ولكن إستسالمه لليهود كان إدانة ُ
أيضاً.
3
ْ
ام ْ ْ
الش َـو ْت َوَث َـو َب األَعر عجـو ْ
يـل َّ
س «:عه َـوَذا
ـال َل عه َـم ْبـيالَ ع
طع
آية (يـوَ -:)3:21ف َخ َـر َج َي عسـو عع َخ ْارجـا َو عه َـو َح ر
انَ .فَق َ
ـل إ َكل َ
ْ
ان!»" .
اإل َن َس ع
هــوذا اإلنســان= يقولهللا بلليالطس عللد أن رفللع عنلله كللل ك ارمللة ليظهلره لليهللود كإنسللان ضللعيف بللال ثلوار يسللاندونه

رملك ،أو قالها ربملا ليلذكرهم إنسلانيتهم وأنله أخلوهم فلي اإلنسلانية ليتنلازلوا علن موضلوع صللبه ولكلن هلذه الكلملة

تشير للمسيح وقد أخلى ذاته آخذاً صورة عبلد ،بلل حملل علار العبيلد ومذللة البشلر .هلو اإلنسلان الكاملل والنملوذج

السليم لسنسان حسب قصد ااب الذي بال خطية لكنه صار إبن اإلنسان الذي حمل خطايا اإلنسان وعلاره .وهلو

اإلنسان المملوء نعمة وهو اإلنسان الذي سيأتي يوماً في مجد ااب ،ليس في صورة المصلوب المهان بل كلديان

األرض كلها العادل .هلو اإلنسلان اللذي لليس مثلله ،لليس إنسلاناً عاديلاً .هلو اإلنسلان محلل الخلالف والقضلية أيهلا
اليهود بل وحتى اان .هي نبوة من بيالطس دون أن يدرى كما تنبأ قيافا دون أن يدرى (يو.)61 ،61:11

2
ْ
ْ
ْ
ـــائلْينْ «:
ـــم
اصــــلَب عه! َ
ـــر عخوا َقـ َ َ
َّام َصـ َ
ـــال َل عهـ َ
اصــــلَب عه!»َ .قـ َ
آيــــة (يــــوَ " -:)2:21فَل َّمــــا َرآ ع عرَؤ َسـ ع
ـــاء اَل َك َهَنــــة َواَل عخــــد ع
َجد ْف ْ
ْ
يه ْعَّلة»".
ْبيالَ ع
اصلْعبوع  ،ألَني َل َس عت أ ْ ع
س «:عخ عذوع أََن عت َم َو َ
طع

رللان فع لالً البللد للصلللب أن يللتم  ،ليللتم الفللداء فالصللليب لعنللة (تللث )32 : 31والمسلليح صلللبه حمللل اللعنللة عنللا.
حم ل لل ب لليالطس اليه للود دم المسللليح
ون للرى حت للى ه للذه اللحظل للة أن ب لليالطس غي للر موافل للق عل للى الص لللب .وب للذلك َّ

(أع .)16-12:2ولكن خطأ بيالطس أنه َف َّ
ضل مول المسيح وهو يعلم ببراءته حتى ال يحدث إضلطراب سياسلي
أو تُ َش َّوْه صورته لدى قيصر.

1
وسَنا ي ْجب أَن يموت ،أل ََّنه جعل َن َفسه ابن ْ
هللا»".
ام ْ َ ع َ َ ع َ
َج َاب عه اَلَي عه ع
ع َََ َ ع ََ
آية (يو " -:)1:21أ َ
ام ر
وسَ ،و َح َس َب َن ع
ودَ«:لَنا َن ع
اليهود هنا يرفضلون المسلاومة ملع بليالطس رفضلاً تاملاً .ومعنلى كالمهلم أن حكمهلم عللى المسليح هلو حكلم إلهلى

ومللا علللى بلليالطس سللوى التنفيللذ .واليهللود هنللا أظهللروا لل لوالي الللوثني معتقللداتهم الدينيللة لعللله يقبللل صلللبه أي لللو

وجدته أنت بريئلاً ملن الناحيلة المدنيلة فهلو ملن ناحيلة ديننلا فهلو محكلوم عليله .ولكلن ذكلرهم أنله إبلن هللا أتلى لأثر

عكسي إذ خاف منه بيالطس.

2
س ه َذا اَلَق َو َل َازَد َاد َخ َوفا" .
آية (يوَ " -:)2:21فَل َّما َس ْم َع ْبيالَ ع
طع
لقد أحس بيالطس الرهبة في حديثه أوالً مع المسيح حين ذكر أصلله اإللهلي ،واان يلزداد خوفلاً حينملا يسلمع أن
المسيح هو إبن هللا .وبحسب فكر بيالطس الروماني أنه بدأ يدخل حرباً مع االهلة .فالروملان يعتقلدون أن االهلة

يمكن أن تتجسد وتنزل وسط الناس.
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1
ْ
ْ
َما َي عسو عع َفَل َم عي َع ْط ْه َج َوابا" .
ال لَْي عسو َعْ «:م َن أََي َن أََن َت؟»َ .وأ َّ
آية (يوَ " -:)1:21ف َد َخ َل أََيضا إَلى َد ْار اَل ْوالََية َوَق َ
من أين أنت= يقصد هل أصلك سماوي أم أرضى .والمسيح لم يرد فبليالطس للن يفهلم ألن مفلاهيم بليالطس علن

البنوة هلل مأخوذة من األساطير اليونانية .فهو لن يفهم قطعاً ما هو المقصود .فإن كان اليهود وعندهم النبلوال للم

يفهموا أفسوف يفهم بيالطس.

22
طانا
َما عت َكلْ عم ْني؟ أََل َس َت َت َعَل عم أ َّ
َصلَْب َك َو عسـَل َ
َن ْلي عسَل َ
ال َل عه ْبيالَ ع
طانا أ َ
َن أ َ
طع
اآليات (يوَ " -:)22-22:21فَق َ
س« :أ َ
22
ان اَلب َّتـةََ ،لـو َلـم َت عك َـن َق َـد أعع ْط َ ْ
ق .لْ ْ
أَ ْ
ـذل َك َّال ْـذي
ـي عسـَل َ
يـت م َـن َف َـو ع
ـك َعَل َّ
اب َي عسو ععَ « :ل َـم َي عك َـن َل َ
َ
َن أع َطلَق َك؟» أ َ
طر َ
َج َ
َ َ
ْ
أ ْ
ظ عم»".
َع َ
َسَل َمني ْإَلَي َك َل عه َخطَّي رة أ َ
َ

المسيح هنا يشرح لبيالطس من أين يستمد سلطانه ،فهو يصحح معلومال بيالطس .هنا المسيح يشرح لبيالطس

أن هللا هو ضا ط الكل ،وأن أي شئ يصيبنا هو سماح ملن هللا ولليس سلبب سللطان الرؤسلاء .فلنحن فلي يلد هللا
ولسنا في يد إنسان .فاهلل هو الذي أعطى السللطان للرؤسلاء [رو+1:12أع .]38-35::+32:3وإن هلذا ليشلعرنا
منتهى اإلطمئنان" .التقليد القبطي يقول أن بيالطس وزوجته صا ار مسيحيين وإستشهدا"

له خطية أعظم= فبيالطس أخطأ ألنه إسلتخدم القلانون الملدني لقتلل المسليح خوفلاً .ولكلن رؤسلاء الكهنلة خطيلتهم
ع
أعظم إذ هم إستخدموا الناموس اإللهي في تلفيلق تهملة ضلد المسليح ،فهلم خطيلتهم تعتبلر قتلل ملع سلبق اإلصلرار
والتعمد.
ْ
َن ي َطلَْقه ،و ْ
ْ 21
ْْ
ينْ«:إ َن
ان ْبيالَ ع
لك َّن اَلَي عه َ
ود َكاعنوا َي َص عـر عخو َن َقـائل َ
آية (يو " -:)21:21م َن ه َذا اَل َوَقت َك َ
س َي َطعل عب أ َ ع ع َ
طع
أَ َطَل َق َت ه َذا َفَل َس َت م ْحابا لَْقَي َصَر .عك ُّل م َن َي َج َع عل َن َف َس عه ملْكا عيَق ْ
اوعم َقَي َصَر!»" .
َ
َ
ع
رد المسلليح علللى بلليالطس جعللله يللزداد خوفلاً ،وكللان يريللد إطالقلله ،وهنللا يتمسللح رئلليس الكهنللة قيصللر ،فللإن رفل

بيالطس قتلل المسليح يلصلق له تهملة خيانلة قيصلر  .ورئليس الكهنلة فعلتله هلذه تلرك هللا ليلذهب ألوثلان قيصلر.

في لحظة إنقلب هؤالء اليهود المتعصبون للناموس إلى رومان متعصلبين لقيصلر .محبـا لقيصـر= كلان هلذا لقلب
الضللباا العظللام الللذين يقومللون أعمللال جليلللة لحسللاب اإلمبراطوريللة .واللقللب المضللاد "لــيس محبــا لقيصــر" يشللير

للخيانة وهذا ما قالوه لبيالطس يقاوم قيصر .وكان طيباريوس قيصر سامعاً للوشلايال يلقلى ملن يلتهم أنله ضلده
مع المنبوذين ويرفع من يسمع عنهم أنهم يحبونه .لذلك خاف بيالطس أن تصل هذه التهملة لطيبلاريوس" .ويقلول

يوسيفوس أن بيالطس ُوشى ه عد ثالث سنوال عند طيباريوس فعزله فإنتحر يأسلاً"  .وملن المنطقلى أن الملؤرخ
اليهودى يكتب أنه إنتحر إذا كان قد إستشهد حسب التقليد القبطى .
والحظ أن السنهدريم حارموا المسيح بتهمة دينية أنه إدعى أنه إبن هللا .ولما ذهبوا لبيالطس إتهموه بتهمة مدنيلة

أنلله ضللد قيصللر ويمنللع دفللع الجزيللة (لللو .)3:32ولم لاّ ب لرأه بلليالطس مللن هللذه التهمللة (لللو )1::32بللل وهيللرودس
(لو )16:32غيروا التهمة أمام بيالطس إلى تهمة دينية مرة أخرى (يو .)7:19وحلاول بليالطس إطالقله إذ شلعر
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بزيللف التهمللة .فغيللر اليهللود كالمهللم ثانيللة أن يسللوع يقللاوم قيصللر (يللو .)13:19مللا يحللدث هللو تلفيللق تهللم ضللد

المسيح لقتله أي وسيلة.

21
ْ
ْ ْ
ـال
آية (يوَ " -:)21:21فَل َّما َس ْم َع ْبيالَ ع
س ه َذا اَلَق َو َل أ َ
َخَر َج َي عسو َعَ ،و َجَل َ
طع
س َعَلى عكَرْس ْي اَل ْوالََية في َم َوض ٍـع عيَق ع
ط» َوبْاَل ْعَبَرْانَّي ْة « َجَّبا َثا»".
َل عه «اَلَبالَ ع

بيالطس أدرك خطة اليهلود الخبيثلة ضلده فللم يجلازف حياتله بلل ضلحى المسليح وكلان شلعاره فألحيلا أنلا وليملت

المسلليح .جلــس علــى كرســي الواليــة= لينطللق حكللم الصلللب ضللد المسلليح .جباثــا= الــبالط= هللو رصلليف مرتفللع
مرصوف قطع بالا مرمر يتبع البيت وهو مرتفع مستدير ليراه كل الواقفين .يقع بين قلعة أنطونيلا وبلين الهيكلل.
وكان يجلس عليه الوالي وقت إصدار األحكام.
الس ْ
آية (يو23" -:)23:21وَكان ْ
ْ
الس ْادس ْةَ .فَقال لَْلَي عه ْ
ود «:عه َوَذا َملْ عك عك َم!»" .
است َع َد عاد اَلف َص ْحَ ،وَن َح عو َّ َ
َ َ َ
اعة َّ َ
َ
هنللا يحللدد يوحنللا يللوم الحكللم= إســتعداد الفصــح وسللاعة الحكللم= السادســة= أنظللر موضللوع السللاعة السادسللة فيمللا
يلللي .ويللوم الجمعللة عموم لاً مللا يسللمى اإلسللتعداد للسللبت ولكللن هللذه الجمعللة إسللمها الللذال إسللتعداد الفصللح ألن

الفصح كان يوم السبت لذلك سمى هذا السبت عظيماً (آية. )21
هوذا ملككم= هنا بيالطس يسخر من اليهود .ولكنه دون أن يدرى يسجل الحقيقة.

طس« :أَأ ْ ْ
آية (يوَ 23" -:)23:21فصـر عخوا « :عخـ َذ ! عخـ َذ ! ْ
ـاء
َصـل عب َمل َك عك َـم؟» أ َ
ع
َ
اصـلَب عه!» َقـا َل َل عه َـم ْبـيالَ ع ع
ع َ
ََ
َج َ
ـاب عرَؤ َس ع
ْ
س َلَنا َملْ رك ْإالَّ َقَي َصَر!»" .
اَل َك َهَنةَ«:لَي َ
هم يريدون أن يتخلصوا من المسيح الذي يبكتهم .أأصلب ملككم= فيها أيضاً سخرية من بيالطس ،فاليهود ملكهم
هللو هللا .ولكللنهم بلع لوا السللخرية بللل زادوه لا قللولهم لــيس لنــا ملــك إال قيصــر= ولللنالحظ أن الللذي قللال ذلللك للليس

جدفوا .وهللا إستمع
الشعب إنما رؤساء الكهنة وقارن مع (يو .)22:8نجدهم هنا وقد طمسوا معالم إيمانهم بل لقد ّ
لمللا طلبللوه ًّ
فملللك عللليهم قيصللر فللأذلهم بللل أحلرقهم وأحللرق دولللتهم وإسللتعبدهم وشللتتهم فللي كللل األرض "مخيللف هللو
الوقوع فلي يلدي هللا الحلي" (علب )21:11ولكلن للنالحظ أن هللا إسلتخدم وال وثنلى ليسلمع اليهلود ورؤسلاء كهنلتهم

رالم حق.
ْ ْ 22
َخ عذوا َي عسو َع َو َم َض َوا ْب ْه" .
َسَل َم عه ْإَلَي ْه َم لْعي َصَل َبَ .فأ َ
آية (يوَ " -:)22:21فحيَنئ ٍذ أ َ
حسب القانون الروماني كان يتحتم أن يمر يومان على األقل بين صدور الحكم اإلعدام ويوم تنفيذه .بل في أيام
طيباريوس قيصر صارل المدة عشرة أيام ،لعله يظهر دليل براءة للمتهم فال يتم التنفيذ .ولكن عموماً لم يراع أحد

القوانين في هذه القضية فلاليهود متشلوقين لقتلله سلريعاً خوفلاً ملن تلردد بليالطس .هلم حسلبوا أن بليالطس قلد يلأمر

ثانيللة للإطالق س لراحه .وجنللود الرومللان ملهللوفين علللى ذلللك بللدافع غطرسللتهم وتعصللبهم لجنسللهم (مزمللور)3 ،1:3

ومع أن الذي قام الصلب عسارر الرومان قيل اسلمه إليهم ليصلب فمسئولية الصلب واقعة على اليهود حتماً.
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هل صلب المسيح في الساعة الثالثة أم السادسة
في (مر )36:16وكانت الساعة الثالثة فصللبوه وفلي (يلو )1::19وكلان إسلتعداد الفصلح ونحلو السلاعة السادسلة
فقال (بيالطس) هو ذا ملككم ..فحينئذ أسلمه اليهود ليصلب:

ران اليهود يقسمون الليل إلى :ساعال كبيلرة ويقسلمون النهلار إللى :سلاعال كبيلرة (السلاعة الكبيلرة = 2سلاعال
بتوقيتنا).

وتبدأ ساعال النهلار عنلد شلروق الشلمس ولملدة (2سلاعال حسلب سلاعاتنا وتسلمى السلاعة األوللى .وتبلدأ علدها

الساعة الثالثة ولمدة (2ساعال) وبعدها الساعة السادسة .وبهذا تنتهي الساعة الثالثلة عنلد نصلف النهلار وتنتهلي
الساعة السادسة عند عد الظهر وتمتد الساعة التاسعة للغروب .ولم تكن هنلاك سلاعال فلي يلدهم لتحديلد اللزمن،

بللل التقريللب .وربمللا يطلقللون علللى نهايللة السللاعة الثالثللة أنهللا السللاعة السادسللة وعلللى بدايللة السادسللة أنهللا الثالثللة.

فالتدقيق في الساعال لم يكن مهماً في ذلك الوقت .فإن قال ملرقس أن الصللب قلد حلدث فلي السلاعة الثالثلة فهلو
يقصد نهايتها وإذا قال يوحنا أن الصلب حدث في الساعة السادسة فهو يقصد بدايتها وكالهما يصح التعبير عنه

طلريقتهم كمللا حللدث .ويقللول أحللد المفسلرين أن نهايللة أحللد السلواعى هللو إبتللداء السللاعة األخللرى والقللدر الللذي بللين

الساعتين من الزمان مجهول .والفعلل قلد ينسلب إللى زملانين (الثالثلة والسادسلة) لجلواز وقلوع طرفيله فلي طرفيهملا،
أي طرف الساعة الثالثة وطرف الساعة السادسة.
شروق الشمس

الساعة األولى

الساعة الثالثة

الساعة السادسة

الساعة التاسعة

أحداث الصلب
ْ
بدأت في الثالثة وعلق السيد في السادسة

وأحداث الصلب (تسليم بيالطس للسيد في يد اليهود /الحكم الصلب /الجلد /اإلهانلال /كتا لة اللوح/إقتسلام الجنلد
لثيا ه/محاورة اللصين /إستهزاء العابرين /إعتراض المجتازين /صلب المسليح عللى الصلليب) هلذه األحلداث بلدأل

فللي السللاعة الثالثللة وإنتهللت فللي السللاعة السادسللة .والظلمللة حللدثت فللي السللاعة السادسللة وإسللتمرل حتللى السللاعة
التاسللعة .وغالبلاً فقللد قصللد ملرقس أن هللذه األحللداث بللدأل صللدور الحكللم الللذي صللدر فللي خللالل السللاعة الثالثللة.
ويوحنا يشير قوله نحو الساعة السادسة أن األحداث التي يشير إليهلا كانلت فلي نهايلة السلاعة الثالثلة وقلد إقتربنلا

من الساعة السادسة .أماّ قول القلديس ملرقس فصللبوه فيشلير لصلدور الحكلم ضلد السليد الصللب وبدايلة األحلداث
وإتفاق قرار بيالطس مع إرادة اليهود في الصلب.

إالّ أن ع المفسرين ذهبوا ألن يوحنا يقصد قوله الساعة السادسة أنها السلاعة التوقيلت الحلالي أي فجل اًر
ودللليلهم علللى ذلللك أن يوحنللا كللان يعلليش فللي أفسللس التللي كانللت تسللتخدم توقيتللال مشللابهة ،وأنلله ُعِثل َلر علللى
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رتا للال تعللود لللذلك الزمللان أن الشللهيد فللالن إستشللهد فللي السللاعة الثامنللة صللباحاً .والشللهيد فللالن أستشللهد فللي

العاشرة صباحاً مماّ يشير إلستخدام توقيت مشا ه لتوقيتنا .والرأي األول أرجح.
صلب يسوع (مت( + )32-11:11مر)32-12:23

( +لو( + )31-12:11يو)11-22:21

ْ
ْ 11
انَ ،ف َس َّخعروع لَْي َح ْم َل
اس عم عه ْس َم َع ع
يما عه َم َخ ْار عجو َن َو َجعدوا ْإَن َسانا َقَيَرَوانايا َ
اآليات (متَ "-:) 32-11:11وف َ
ْ 13
11
ْ
ْ
ْ
ْ
ط َوع َّخال َم َم عزوجا ْب َمَرَارٍة
َع َ
ال َل عه عجَل عج َثةعَ ،و عه َو اَل عم َس َّمى « َم َوض َع اَل عج َم عج َمة» أ َ
َصل َيب عهَ .وَل َّما أ ََت َوا إَلى َم َوض ٍع عيَق ع
13
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
يل
اق َل َم عي ْرَد أ َ
َن َي َشَر َبَ .وَل َّما َصَلعبوع ا َق َت َس عموا ثَي َاب عه عم َق َت ْرْع َ
لَي َشَر َبَ .وَل َّما َذ َ
ين َعَلَي َها ،ل َك َي َيت َّم َما ق َ
11
12
الن ْب ْي«:ا َق َتسموا ْثيا ْبي بيَنهم ،وعَلى لْب ْ
ْب َّ
ق َ َأر ْس ْه
اتَ .و َج َععلوا َف َو َ
اسي أََلَق َوا عقَر َعة» .عث َّم َجَل عسوا َي َحعر عسوَن عه عهَن َ
ََ ع َ َ َ
َ
َع َ
ْ
ْ
ين وو ْ
ْ
وبة«:ه َذا عه َو َيسو عع ملْ عك اَلَي عه ْ
ود»ْ 12 .حيَن ْئ ٍذ عصلْ َب م َع عه لْ َّص ْ
احرد َع ْن اَلَي َس ْار.
عَّل َت عه َم َك عت َ
انَ ،واحرد َع ْن اَلَيم ْ َ َ
َ
ع َ
ْ
ْ
11وَكان اَلمج َت عازو َن يج ْد عفو َن عَلي ْه وهم يه ُّزو َن رعؤوسهم َ 32ق ْائلْين«:يا َن ْ
ام،
اق َ
ض اَل َهَي َك ْل َوَبانَي عه ْفي َثالَ َثة أََّي ٍ
َ َ عَ
عَ
َ َ
َ َ َ عَ َ ع
ع َ عَ
32
َخلْص َن َفسك! ْإن عكَنت ابن ْ
ْ
هللا َفاَن ْزل َع ْن َّ ْ ْ
اء اَل َك َهَن ْة أََيضا َو عه َم َي َس َت َه ْزعئو َن َم َع اَل َك َتَب ْة
َ َ َ َ ََ
َ
َ
الصليب!»َ .وَكذل َك عرَؤ َس ع
31
ْ
ْ
َما َن َفس عه َفما ي َقدر أ َ ْ
َّ
ْ ْ
َو ُّ
اآلن َع ْن
الشعي ْ
ص َ
يل َفَلَيَن ْز ْل َ
َن عي َخل َص َها! ْإ َن َك َ
آخ ْر َ
ين َوأ َّ ع َ َ ع
وِ َقاعلواَ « :خل َ
ان عه َو َمل َك إ َسَرائ َ
ْ
الصلْيب َفعن َؤ ْمن ْب ْه! َ 31ق ْد َّات َكل عَلى ْ
ْ 33
هللاَ ،فَلعيَن ْق َذ ع َ ْ
ان
َّ
ال :أََنا َاب عن هللا!»َ .وبْذل َك أََيضا َك َ
َ
َ َ
اآلن إ َن أََرَاد ع ! أل ََّن عه َق َ
33
الساع ْة َّ ْ ْ
ْْ
الل َذ ْ ْ
الت ْ
ان َّ
ظَلم رة َعَلى عك ْل األََر ْ
اللْ َّص ْ
اع ْة َّ
اس َع ْة.
ض ْإَلى َّ
الس َ
ان عصلَبا َم َع عه عي َعْيَرانهَ .و ْم َن َّ َ
الساد َسة َكاَن َت ع َ
32
الت ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْْ ْْ ْ
لهيْ ،إ ْ
َيْ :إ ْ
اع ْة َّ
لهي ،لْ َما َذا
َوَن َح َو َّ
اس َعة َصَر َِ َي عسو عع ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
الس َ
يم َقائال« :إيلي ،إيلي ،ل َما َشَب َق َتني؟» أ َ
32
31
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْ
ْ
ْ
ض وْ
احرد ْمَن عه َم َوأَ َخ َذ
ين عهَن َ
َتَرَك َتني؟ َفَق َورم م َن اَل َواقف َ
ات َل َّما َسم ععوا َقاعلواْ«:إَّن عه عيَنادي ْإيلَّيا»َ .ولَْل َوَقت َرَك َ َ
31
ْ
َما اَلَبا عقو َن َفَقاعلوا«:ا َتعر َت .لَْنَرى َه َل َيأ َْتي ْإيلَّْيا عي َخلْ عص عه!».
َها َّخال َو َج َعَل َها َعَلى َق َصَب ٍة َو َسَقا ع َ .وأ َّ
ْإ َسفَن َجة َو َمأل َ
32
32
ْ
ْ
ْ
ق ْإَلى
اب اَل َهَي َك ْل َق ْد اَن َش َّ
َسَل َم ُّ
َف َصَر َِ َي عسو عع أََيضا ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
ق ْإَلى ا َثَنَي ْن ،م َن َف َو ع
الر َ
وحَ .وْإ َذا ح َج ع
يمَ ،وأ َ
يسين َّ ْ ْ
الص عخور َت َشَّقَق َت31 ،واَلعقبور َت َف َّتح َت ،وَقام َك ْثير ْمن أ ْ ْ ْ
ين
َسَف علَ .واألََر ع
الراقد َ
َج َساد اَلقد ْ َ
َ َ ر َ َ
َ
َ ع ع
ض َت َزَل َزَل َتَ ،و ُّ ع
أَ
يرين33 .وأ َّ ْ ْ ْ ْ
ْْ
ْ
َ 31و َخَر عجوا ْم َن اَلعقعب ْ
ام ْت ْهَ ،وَد َخعلوا اَل َم ْديَن َة اَل عمَقَّد َسةََ ،و َ
ين َم َعهع
َما َقائعد اَلمَئة َو َّالذ َ
ظ َهعروا ل َكث ْ َ
َ
ور َب َع َد قَي َ
الزَل َزَل َة وما َكانَ ،خا عفوا ْجداا وَقاعلوا«:حاقا َكان ه َذا ابن ْ
هللا!»33 .وَكاَن َت هَن ْ
َي َحعر عسو َن َي عسو َع َفَل َّما َأر ََوا َّ
اء
ع َ
ََ
َ
ََ َ
َ
َ
َ
ات ن َس ر
ظَر َن ْم َن َب ْعيدٍَ ،و عه َّن عك َّن َق َد َت ْب َع َن َيسو َع ْم َن اَل َجلْ ْ
يل َي َخ ْد َمَن عهَ 32 ،وَبَيَن عه َّن َمَرَي عم اَل َم َج َدلَّْيةعَ ،و َمَرَي عم أ ُّعم
ات َيَن ع
َك ْث َير ر
ع
وب َوعي ْ
وسيَ ،وأ ُّعم َابَني َزَب ْدي" .
َي َععق َ
َ
صلِ َب المسيح يوم الجمعة ،اليوم السادس ،يوم سقط آدم وفيه تعرى من لباس البهاء وصلار فلي هلذا الجسلد غيلر
ُ
القادر أن يعاين بهاء هللا وال أن يراه ،صار هلذا الجسلد ل ُله حلاج اًز كثيفلاً .والظلملة التلي حلدثت تشلير لظلملة عيلون
اليهللود وعالمللة علللى عقوبللال قادمللة كمللا عاقللب هللا فرعللون ض لربال منهللا الظللالم .والظلمللة هللي مكللان عقللاب
األشلرار .وكللان الصلللب يللتم للأن يمللدد المصلللوب علللى خشللبة الصللليب إلللى أقصللى الحللدود ثللم يسللمر المسللامير.

ويرفع الصليب ويضعونه في حفرة ُم َعَّدة طريقة عنيفلة .وكلانوا يسلتخدمون عقوبلة الصللب ملع العبيلد والمجلرمين.
ولكللن الصلللب ملللك السلليد علللى قلللوب المللؤمنين لله .لللذلك قللال إشللعياء "وتكللون الرئاسللة علللى كتفيلله" (إش.)5:9
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وإبراهيم ق َّلدم إبنله إسلحق فلي نفلس المكلان ،وإسلحق كلان رمل اًز للمسليح .وهلذا المكلان نفسله هلو مكلان الهيكلل اللذي

ران يقدم فيه الذ ائح رم اًز لذبيحة الصليب.

ْ
ْ 11
انَ ،ف َس َّخعروع لَْي َح ْم َل َصلْ َيب عه" .
اس عم عه ْس َم َع ع
يما عه َم َخ ْار عجو َن َو َجعدوا ْإَن َسانا َقَيَرَوانايا َ
آية (متَ " -:) 11:11وف َ
قيروانيا= القيروان توجد في شمال إفريقيا ،وفيها سكن كثير من اليهود  .وكان لهم مجمع فلي أورشلليم (أع.)9:5
وقد صار إبنا سمعان وهما الكسندروس وروفس من المسيحيين المعروفين جداً (مر .)31:16وفي الطريق حيث

حمل ربنا الصليب سقط عدة مرال فسخروا سمعان القيرواني ليحمل معه صليبه .فكان سمعان رم اًز للكنيسة التي
تحتمل صليبها وتحمله لتشارك ربها صليبه وبالتلالي تشلاركه مجلده .واضلح أن المسليح للم يسلتطع حملل الصلليب
سبب جروح الجلدال.

سخرو = يفهم من الكلمة أن سمعان أجبر على ذلك ،وربما قال أنا برئ فلماذا أحمل الصلليب .وللم يلدرى وقتهلا
ربما  ،أي ك ارملة ومجلد حصلل عليهملا إذ إشلترك ملع المسليح فلي صلليبه .وهلذا ملا يحلدث ملع كلل منلا إذ تواجهله
تجربة فيقول "أنا برئ" "أنا لم أفعلل شلئ" فلملاذا هلذه التجربلة .ولكلن للنعلم أن كلل ملن تلألم معله يتمجلد أيضلاً معله

(رو.)17:8

11
ْ
ْ
ال َل عه عجَل عج َثةعَ ،و عه َو اَل عم َس َّمى « َم َو ْض َع اَل عج َم عج َم ْة»".
آية (متَ " -:) 11:11وَل َّما أ ََت َوا إَلى َم َوض ٍع عيَق ع
يقـــال علـــه الجمجمـــة= ألنلله يقللال أن آدم كللان مللدفوناً فللي هللذا الموقللع .أو أن الصللخرة تشللبه الجمجمللة أو لكثل لرة
المصلوبين في ذلك المكان وكثرة جماجمهم .المهم أن المسيح ِ
(صللِ َب عللى
صل َب ومال ليعطى حياة ادم وبنيه ُ
ُ
شجرة ألجل من مال سبب شجرة).

13
ْ
َن َي َشَر َب".
َع َ
اق َل َم عي ْرَد أ َ
آية (مت "-:) 13:11أ َ
ط َوع َّخال َم َم عزوجا ْب َمَرَارٍة لَي َشَر َبَ .وَل َّما َذ َ
خــال ممزوجــا بمـرارة= هللذا كللان نلوع مللن الشلراب الللذي يشلربه الرومللان عللادة وهللو خملر ممللزوج أعشللاب ملرة وللله

تللأثير مخللدر .وكللان يعطللى للمصلللوبين لتخفيللف آالمهللم .لكللن السلليد رف ل
إرادته الحرة.

أن يشللرب حتللى يحمللل األلللم كماللله

آية (مت13" -:) 13:11وَل َّما صَلبو ا َق َتسموا ْثيابه م َق َت ْرْعين عَليهـا ،لْ َك ْ
ْ
يـل ْب َّ
ـالن ْب ْي«:ا َق َت َس عـموا ْثَيـا ْبي
َ َ ََ
َ
ـي َيـت َّم َمـا ق َ
َ ع ع َ ع ََع ع
َ
بيَنهم ،وعَلى لْب ْ
اسي أََلَق َوا عقَر َعة»".
ََ ع َ َ َ َ
قسموا ثيابه أربعة أقسام (يو )32:19إشارة إلنتشار الكنيسلة ألربعلة جهلال المسلكونة .وقميصله للم يقطلع ويقسلم
ألن كنيسللته واحللدة ،وغللرض المسلليح أن تكللون بللال إنشللقاقال وال إنقسللام .ثوبــه منســوج مــن فــوق= أي كنيسللته

طبعها سماوي ،هي منسوجة بيد هللا نفسه ومن عمل روحه القدوس (مزمور)18:33
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آية (مت11 "-:) 11:11وجععلوا َفو ْ ْ ْ
وبة«:ه َذا عه َو َيسو عع مْل عك اَلَي عه ْ
ود»".
َ ََ َ َ
ق َ َأرسه عَّل َت عه َم َك عت َ
ع َ
هذه الجملة تختلف في البشائر ولكن البشيرين كتبوا الجملة وإهتموا المعنى دون الحروف (راجع نش)11:2
ْ
ين وو ْ
ْ
آية (متْ 12 "-:) 12:11حيَن ْئ ٍذ عصلْ َب م َع عه لْ َّص ْ
احرد َع ْن اَلَي َس ْار".
انَ ،واحرد َع ْن اَلَيم ْ َ َ
َ
جل للس معلم للو اليه للود عل للى ك ارس للي يعلم للون كم للن ه للم م للن ف للوق ،يوبخ للون وينته للرون ،يخش للون أن يلمسل لوا نجسل لاً

ليحصللى بللين األثمللة والمجللرمين ،يللدخل فللي وسللطهم
فيتنجس لوا ،أم لاّ السلليد فقللدم مفهوم لاً جديللداً إذ تللرك الكرسللي ُ
ويشاركهم آالمهم حتى إلى الصليب ويقبل تعييراتهم ،معلن ْا لهم حبه العملي لينطلق بهم إلى حضن أبيه

11
ْ
ْ
ْ 32
ـائلْين«:يـا َن ْ
ض
ـاق َ
اآليات (متَ " -:) 33-11:11وَك َ
وس عـه َم َق َ َ
ان اَل عم َج َت عازو َن عي َجـد عفو َن َعَلَيـه َو عه َـم َي عه ُّـزو َن عرعؤ َ
اَلهي َك ْل وب ْانيه ْفي َثالَ َث ْة أََّيامَ ،خلْص َن َفسك! ْإن عكَنـت ابـن ْ
ْ 32
هللا َفـاَن ْزل َع ْـن َّ ْ ْ
ـاء اَل َك َهَن ْـة
ٍ
ََ ََ َ ع
َ َ َ َ ََ
َ
َ
الصـليب!»َ .وَكـذل َك عرَؤ َس ع
31
ْ
ْ
َما َن َفس عه َفما ي َقدر أ َ ْ
َّ
أََيضا َو عه َم َي َس َت َه ْزعئو َن م َع اَل َك َتَبة َو ُّ
ان عه َو
الشعي ْ
ص َ
َن عي َخل َص َها! ْإ َن َك َ
آخ ْر َ
ين َوأ َّ ع َ َ ع
وِ َقاعلواَ « :خل َ
َ
31
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
الصليب َفعن َؤ ْم َن ْبه! َقد َّات َكل َعَلى هللاَ ،فَلعيَنق َذ ع َ ْ
ال :أََنا َاب عن
اآلن َع ْن َّ
يل َفَلَيَن ْز ْل َ
اآلن إ َن أََرَاد ع ! أل ََّن عه َق َ
َ
َمل َك إ َسَرائ َ
ْ ْ 33
ان َّ
الل َذ ْ
ان اللْ َّص ْ
ان عصلَْبا َم َع عه عي َعْيَرْان ْه" .
هللا!»َ .وبْذل َك أََيضا َك َ
َمللر صللورة للصلللب ومللن ناحيللة
هنللا نللرى اإلسللتهزاء السلليد فمللن ناحيللة تكاتفللت كللل قللوى الشللر ضللد السلليد لتقللديم أ ّ

أخرى فلقد بدأ الشيطان فيما يبدو يتحسس خطورة الصليب فأثار هلؤالء المجلدفين ليثيلروا المسليح فينلزل ملن عللى
الصليب ليوقف عملية الفداء وما كان أتعس حال البشرية لو نزل المسيح فعالً من على الصليب.
33
الساع ْة َّ ْ ْ
الت ْ
ظَلم رة َعَلى عك ْل األََر ْ
اع ْة َّ
اس َع ْة" .
ض ْإَلى َّ
الس َ
آية (متَ "-:) 33:11و ْم َن َّ َ
الساد َسة َكاَن َت ع َ
رانت الظلمة ظلمة إعجازية وللم تكلن كسلوفاً فلالقمر كلان بلد اًر ال هلالالً (عيلد الفصلح يلأتي فلي اليلوم ال ار لع عشلر

من الشهر القمري) ومن المعروف أن الكسوف ال يحدث إالّ والقمر محاق أي في نهاية الشهر القملري .والشلمس
قلد حجبللت نورهللا عللدة سللاعال ألن إللله الطبيعللة متللأَلم .للذلك فأحللد علمللاء الفلللك والفلسللفة اليونانيللة َّ
علللق علللى هللذا
ّ
الكسوف غير الطبيعي قوله "إماّ أن إله الكون َّ
يتألم وإماّ يكون كيان العالم ينحل" .ولماّ ذهب بلولس الرسلول إللى

أثينا وذهب إلى أريوس اغوس وتكلم عن أن المسيح مال وقام وأنه هو هللا  ،كان هذا الفيلسوف اللوثني حاضل اًر
وهللو ديونيسلليوس األريوبللاغى (أع .)2:-33:17وذلللك ألن ديونيسلليوس خللرج وراء بللولس وسللأله متللى تل َّلألم يسللوع

له الوقت والسنة تذكر قوله الملذكور سلا قاً وآملن .والظلملة التلي سلادل كانلت
الذي يبشر ه ومتى مال فلماّ ّ
حدد ُ
إعالن لاً عللن الظلم للة التللي سللادل الع للالم منللذ لحظللة الس للقوا ثللم أشللرق الن للور ثانيللة عللد أن م للال المسلليح وتم للت
المصللالحة .وهللذه السللاعة التللي أظلمللت فيهللا الشللمس فللي وسللط النهللار تنبللأ عنهللا األنبيللاء (زك+7 ،5:1:عللا،9:8

 .)11وفيه نرى أن عيد فصحهم صار نوحاً لهم إذ كت النسوة وغابت الشمس .بل بدأ في نهايلة أملتهم وإنشلقاق
حجاب هيكلهم إذ تخلى عنهم هللا.
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32
الت ْ ْ
ْ
اع ْة َّ
يم َق ْائالْ« :إيلْيْ ،إيلْي ،لْ َمـا َش َـب َق َت ْني؟»
آية (متَ " -:) 32:11وَن َح َو َّ
اس َعة َصَر َِ َي عسو عع ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
الس َ
لهيْ ،إ ْ
َيْ :إ ْ
لهي ،لْ َما َذا َتَرَك َت ْني؟"
أَ

صرِ يسوع بصوت عظيم= كان المسيح في النزع األخير ،ولو كان إنساناً عاديلاً ملا إسلتطاع أن يصلرخ صلول
دل المسلليح علللى أنلله اإلللله
عظلليم .فهللذا يللدل علللى الهوتلله .وهللو قللال إلهــي إلهــي وهللذا يللدل علللى ناسللوته .وبهللذا َّ

المتللأنس أو هللا ظهللر فللي الجسللد .وصللياحه هللذا يللدل علللى أن آالملله حقيقيللة وجسللده حقيقي لاً ال خيللال فالمصلللوب

المتأّلم ال يستطيع الصراخ صول عظيم ،وقوله إلهي إلهي لماذا تركتني إشارة إلى أنه إنسان كامل تحت ااالم.
فهذه ااية تشير لالهوته وناسوته .إيلى= كلمة عبرانية معناها "إلهي" وبالسريانية إلوى (مر)2::16

إلهـي إلهــي لمــاذا تركتنــي= المسليح هنللا كممثلل للبشلرية التلي سللقطت تحلت سلللطان الظلملة يصللرخ فلي أنللين مللن
ثقلهلا كملن فلي حاللة تلرك ،فللإذ أحنلى السليد أرسله ليحملل خطايلا البشلرية كلهملا صلار كملن قلد حجلب ااب وجهلله

-1
-3
-2

عنه حتى يحطم سلطان الخطية بدفع الثمن كامالً ،فيعود بنا نحن البشر إلى وجه ااب اللذي كلان محتجبلاً عنلا.
وبهذا تكون صرخة المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني تحمل المعاني ااتية.
إحتجاب وجه ااب عن اإلبن كحامل خطايا العالم ،وهلذه يصلعب فهمهلا عللى مسلتوانا البشلرى ،كيلف حلدث

هذا ؟ لن نفهم ولكن كان هذا سبباً ألالم المسيح غير المحتملة.
إلهي إلهي لماذا تركتني هو اإلسلم العبلري (لمزملور )33اللذى يتنبلأ علن أالم المسليح وللو تلذكر اليهلود اللذين
يهزأون السيد كلمال هذا المزمور لوجدوها تنطبق عليه.

َّ
أي من لاّ فللي هللذه الكلمللال ،ولمللاذا تللرك ااب إبنلله لهللذه ااالم ،تكللون اإلجا للة  ..ألجلللى أنللا فهللو ال
إذا فكللر ٌ
يستحق هذه ااالم.

لقد قبل اإلبن أن ينظر ااب إليه كخاطئ ألجلنلا وهلو حملل الخطيلة فلي جسلده وحملل لعنتهلا .ونالحلظ أن الملارة
أخطللأوا فهللم أو سللمع مللا يقللول المسلليح فالمسلليح قللال مللا قاللله ااراميللة فكللان "إيلللى إيلللى لمللا شللبقتنى" وهللم أخطللأوا

السمع فظنوه ينادى إيليا .وقولهم إنه ينادى إيليا فيه سخرية منه إذ المعروف أن إيليا يسبق المسيح.

32
ْ
ْ
ضوْ
َها َّخال َو َج َعَل َها َعَلى َق َصَب ٍة َو َسَقا ع " .
احرد ْمَن عه َم َوأ َ
َخ َذ ْإ َسفَن َجة َو َمأل َ
آية (متَ " -:) 32:11ولَْل َوَقت َرَك َ َ
هو رف أن يشرب الخلل المملزوج مل اررة اللذي لله مفعلول تسلكين األللم .لكنله شلرب الخلل فقلط .والحلظ أن الخلل

يزيد من إحساس العطش.

32
ْ
وح" .
َسَل َم ُّ
آية (متَ " -:) 32:11ف َصَر َِ َي عسو عع أََيضا ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
الر َ
يمَ ،وأ َ
وأســلم الــروح= يللدل ذلللك أن له َس لَّلم روحلله إختيللاره ال عللن قهللر صللالبيه وكللان المصلللوب ربمللا يسللتمر أيام لاً علللى

الصللليب .لللذلك وبسللبب الفصللح كسللروا سلليقان اللصللين ليموت لا س لريعاً .أم لاّ المسلليح فلللم ينتظللر أن يكسللروا سللاقيه

فيكونوا هم الذين تسببوا في موته سريعاً بل هو سلطانه أسلم روحه (يو .)18 ،17:11لقد ملال السليد قبلل كسلر

رجليه ليعلم الجميع أنه مال إرادتله ولليس كسلر رجليله أو لإرادة آخلرين .وكلان هلذا تحقيقلاً للنبلوال .وكلان موتله
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لى الللذي طعنللوه"
سللبباً فللي طعللن جنبلله الحربللة ليتحققلوا مللن موتلله ،فكللان هللذا أيضلاً لتحقيللق نبللوة زكريللا "لينظللروا إلل َّ
(زك .)11:13ولقد تعجب بليالطس ملن موتله سلريعاً .ونالحلظ صلراخه ثانيلة صلول عظليم .وهلذا ال يحلدث ملع
من ُي ِس ْلم الروح طرية عادية ،ولكنه أسلم الروح وهو في ملء حياته.
32
ْ
ْ
ض َت َزَل َزَلـ َـت،
ـاب اَل َهَي َكـ ْـل َقـ ْـد اَن َشـ َّ
َسـ َـف علَ .واألََر ع
ـق ْإَلــى ا َثَنـ َـي ْن ،مـ َـن َفـ َـو ع
ق ْإَلــى أ َ
آيــة (مــتَ "-:) 32:11وْإ َذا ح َجـ ع
ور َت َشَّقَق َت"،
َو ُّ
الص عخ ع
حجـــاب الهيكـــل إنشـــق= إنشللقاق الحجل لاب الللذي يفصللل الق للدس عللن ق للدس األقللداس يكشللف ع للن عمللل المس لليح

الخالصللى ،إذ موتلله إنفللتح للاب السللموال للم لرة األولللى ،لكللي بدالللة نللدخل قللدس األقللداس اإللهيللة خللالل إتحادنللا

المسيح .وكان قدس األقداس ال يدخله سوى رئيس الكهنة ولمرة واحدة في السنة يوم عيد الكفارة ،والحجلاب كلان

ليحجلب مجللد هللا الللذي يظهللر مللا بللين الكللروبين المظللللين لتللابول العهللد .وكللان مللذ ح البخللور الللذي يرمللز لشللفاعة
المسيح خارج قدس األقداس ،هو موجود في القدس .ولكن عد شق الحجاب تلراءى ملذ ح البخلور لقلدس األقلداس

وهذا يشير إلى أن المسيح موته على الصليب دخل إلى السماء ليشفع فينا أمام ااب شفاعة كفارية .وللذلك قلال
بللولس الرسللول أن شللق الحجللاب يرمللز لمللول المسلليح علللى الصللليب بللل أن الحجللاب نفسلله يرمللز لجسللد المسلليح

(عب+19:11عب)3::9

وم للن ناحيل للة أخل للرى فش للق الحجل للاب كل للان ي للدل علل للى نهايل للة الكهن للول اليهل للودي "هل للو ذا بي للتكم يتل للرك لكل للم خ ار ل لاً"

(مت .)28:32ويوسيفوس المؤرخ اليهودي يقول أنه في وقت صلب الرب خرج من الهيكل أصوال قوال سمائية

تقول "لنرحل من هنا" أماّ الحجاب في الكنائس المسيحية فهلو لليس ليحجلب مجلد هللا علن أحلد ،بلل حسلب إسلمه

اليوناني إيكون ستاسيس أي حامل األيقونال .ووضع األيقونال عليه إشارة ألن هلؤالء القديسلين هلم فلي السلماء،
فالهيكل هو رمز للسماء في الكنيسة .ويوجد ستر يفتحه الكاهن (رمز لكهنول المسيح) حينما يبلدأ الصلالة ،وفلي

يده الصليب ،معنى أن المسيح الكاهن قدم ذبيحة نفسه الصليب فإنفتح الحجاب ولم تعد السماء محتجبة عنا.

األرض تزلزلت والصخور تشققت= عجيب أن تتحلرك الطبيعلة الصلماء وال تتحلرك قللوب اليهلود .ولكلن ملا حلدث
رللان إشللارة ألن األرض كلهللا سللتتزلزل اإليمللان المسلليحي ،ويتللرك النللاس األمللم وثنيللتهم وتتكسللر قلللوبهم الصللخرية

وتتحول إلى قلوب لحمية تحب المسليح وتلؤمن له (حلز .)19:11وبملول المسليح تزللزل إنسلاننا العتيلق األرضلى

معه وننعم اإلنسان الجديد المقام من األموال.
داخل مياه المعمودية إذ نمول ُ

يســين َّ ْ ْ
ْ ْْ
اآليــات (مــت31" -:) 31-31:11واَلعقبــور َت َف َّتحـ َـت ،وَقـ ْ ْ
ين َ 31و َخَر عج ـوا ْمـ َـن
الراقــد َ
َج َســاد اَلقد ْ َ
ـام َكثيـرـر مـ َـن أ َ
َ
َ ع ع
َ َ
ْ
ْ
ْ
ظ َهعروا ل َكث ْ
اَلعقعب ْ
ين".
ام ْت ْهَ ،وَد َخعلوا اَل َم ْديَن َة اَل عمَقَّد َسةََ ،و َ
ير َ
ور َب َع َد قَي َ
غالبلاً تفتحللت القبللور فعللل الزلزلللة ولللم يسللتطيعوا إغالقهللا ألن اليللوم يللوم سللبت ،وعنللد قيامللة المسلليح قللام األم لوال
عالمة إنتصار المسيح على المول .وبقيامة هؤالء األموال تتكامل الصورة السا قة فلقد تحطم القلب الحجري أي

مللال اإلنسللان العتيللق وقللام اإلنسللان الجديللد (هللذا مللا يحللدث مللع المعموديللة والتوبللة) وقيامللة األم لوال كمللا تشللير
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لقيامتنلا الروحيلة تشلير أيضلاً لقياملة األجسلاد فلي يللوم اللرب العظليم .فهنلاك خطلاة ملوتى يسلمعون صلول المسلليح
اان فيتوبلون ويحيللون  ..وفلي اليللوم األخيلر يسللمع مللن فلي القبللور صلوته فيقومللون (يلو )39-36:6وكللان خلروج
الموتى من قبورهم آية لليهود وكثيرون آمنوا .وهم لم يظهروا لكل الناس بدليل قوله وظهروا لكثيرين= ظهروا لمن
هو متشكك ولكن قلبه مخلص هلل ،يطلب هللا وال يعرف  ،فاهلل يساعده برؤية مثل هذه .ولكلن ملن قللوبهم متحجلرة

لن تنفعهم مثل هذه األدلة فهم حين أقام السيد لعازر فكروا في قتله ثانية.

آيـة (مــت33" -:) 33:11وأ َّ ْ ْ ْ ْ
ـه َي َحعر عسـو َن َي عســو َع َفَل َّمــا َأر ََوا َّ
ـانَ ،خــا عفوا ْجــداا
ين َم َعـ ع
الزَل َزَلـ َة َو َمــا َكـ َ
َمــا َقائـ عـد اَلمَئــة َو َّالــذ َ
َ
ْ
ان ه َذا َاب َن هللا!»" .
َوَقاعلواَ «:حاقا َك َ
قائد المئة سمع سخرية اليهود على المسيح وقولهم "إن كنلت إبلن هللا" .ولملاّ حلدث ملا حلدث آملن المسليح ،وكلان

إيمانه إيذاناً بدخول األمم لسيمان.

ْ ْ
ان اَلَقَيَرَو ْان ُّي أعَبو
اآليات (مرَ 12 "-:)32-12:23ف َس َّخعروا َر عجال عم َج َت ا
ان آتيا م َن اَل َحَق ْلَ ،و عه َو ْس َم َع ع
از َك َ
11
ْ ْ
ْ
اءوا ْب ْه ْإَلى َم َو ْض ْع « عجَل عج َث َة» َّال ْذي َت َف ْس عيرع َم َو ْض عع « عج َم عج َم ٍة».
س َوعروعف َ
أََل َك َسَن َدعر َ
س ،لَي َحم َل َصل َيب عهَ .و َج ع
13
11
ْ
ْ
ين َعَلَي َهاَ :ما َذا َي َأ عخ عذ عك ُّل
َع َ
وجة ْب عمر لَي َشَر َبَ ،فَل َم َي َقَب َلَ .وَل َّما َصَلعبوع ا َق َت َس عموا ثَي َاب عه عم َق َت ْرْع َ
َوأ َ
ط َوع َخ َم ار َم َم عز َ
12
ْ ْ 13
الساع عة َّ ْ
ان ْعَّل ْت ْه م َك عتوبا« :ملْ عك اَلَي عه ْ
ود»َ 11 .و َصَلعبوا َم َع عه لْ َّصَي ْن،
ان ععَن َو ع
الثال َث عة َف َصَلعبوع َ .وَك َ
َواح ٍد؟ َوَكاَنت َّ َ
َ
َ
11
ْْ
ين ْه وآ َخر ع َن يس ْارْ َ 12 .ف َت َّم اَل ْك َتاب اَلَق ْائل«:وأ ْ
ْ
ان اَلم َج َت عازو َن عي َج ْد عفو َن
ع َ َ
ع
َواحدا َع َن َيم َ َ َ َ َ
عحص َي َم َع أَ َث َم ٍة»َ .وَك َ ع
ْ
ْ
ْ
ض اَلهي َك ْل وب ْاني عه ْفي َثالَ َث ْة أََّي ٍ ْ 12
ْْ
ص َن َف َس َك َواَن ْز َل َع ْن
وس عه َم َقائل َ
ام! َخل َ
ين«:آ َيا َناق َ َ َ َ َ َ
َعَلَيهَ ،و عه َم َي عه ُّزو َن عرعؤ َ
ْ
ْ
نْ
َّ ْ ْ ْ 12
َّ
َما َن َف عس عه َف َما
ين َوأ َّ
ص َ
آخ ْر َ
يما َبَيَن عه َم َم َع اَل َك َتَبةَ ،قاعلواَ « :خل َ
الصليب!» َوَكذل َك عرَؤ َس ع
اء اَل َك َهَنة َو عه َم عم َس َت َه ْزعئو َ ف َ
ْ
َن ي َخْلصها! ْ 11ليَن ْز ْل اآلن اَلم ْسيح مْل عك ْإسرْائيل ع ْن َّ ْ
يبْ ،لَنرى وعن َؤ ْم َن!» .و َّ
الل َذ ْ
ان عصْلَبا َم َع عه َكاَنا
ََ َ َ
َ
َي َقدعر أ َ ع َ َ
َ
الصل ْ َ َ
َ َ ع َ
13
ْ ْ 11
الساع عة َّ ْ
ْ
الت ْ
ظَلم رة َعَلى األََر ْ
اع ْة َّ
اع ْة
اس َع ْةَ .وْفي َّ
ض عكلْ َها ْإَلى َّ
الس َ
الس َ
عي َعْيَرانهَ .وَل َّما َكاَنت َّ َ
الساد َسةعَ ،كاَن َت ع َ
الت ْ ْ
ْ
لهيْ ،إ ْ
يم َق ْائالْ«:إعلوْيْ ،إعلوْي ،لْما َشَب َق َت ْني؟» اََّل ْذي َت َف ْس عيرع ْ :إ ْ
َّ
لهي ،لْ َما َذا
اس َعة َصَر َِ َي عسو عع ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
َ
12
13
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ض وْ
احرد َو َمألَ ْإ َس ْفَن َجة َّخال َو َج َعَل َها
ال َق َورم م َن اَل َحاض ْر َ
ين َل َّما َسم ععوا «:عه َوَذا عيَنادي ْإيلَّيا»َ .فَرَك َ َ
َتَرَك َتني؟ َفَق َ
11
ْ
ْ
ْ
وح.
َسَل َم ُّ
َعَلى َق َصَب ٍة َو َسَقا ع َقائال«:ا َتعرعكوا .لَْنَر َه َل َيأَتي ْإيلَّْيا لْعيَن ْزَل عه!» َف َصَر َِ َي عسو عع ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
الر َ
يم َوأ َ
11
ْ ْ ْ ْ
ْ
12واَن َش َّ ْ
هك َذا
ف عمَقا ْبَل عه أََّن عه َصَر َِ َ
اب اَل َهَي َك ْل ْإَلى ا َثَنَي ْن ،م َن َف َو ع
َسَف علَ .وَل َّما َأرَى َقائعد اَلمَئة اَل َواق ع
َ
ق ْإَلى أ َ
ق ح َج ع
32
ْ
ْ
ْ
ْ
ان ه َذا ْ
ظَر َن م َن َبعيدٍَ ،بَيَن عه َّن َمَرَي عم
َسَل َم ُّ
اء َيَن ع
اإل َن َس ع
الَ «:حاقا َك َ
الر َ
ان َاب َن هللا!» َوَكاَن َت أََيضا ن َس ر
َوأ َ
وحَ ،ق َ
وسي ،وساعلومةعْ َّ 32 ،
ْ
ان ْفي اَل َجلْ ْ
ير َوعي ْ
الص ْغ ْ
يل.
وب َّ
ين َك َ
الل َواتي أََيضا َت ْب َعَن عه َو َخ َد َمَن عه ْح َ
اَل َم َج َدلَّيةعَ ،و َمَرَي عم أ ُّعم َي َععق َ
ََ َ
اللو ْاتي ص ْع َدن مع عه ْإَلى أ ْ
عخر َك ْثير ر َّ
يم" .
ع
َ َ ََ
ات َ
َوأ َ ع َ
عور َشل َ
12
ان ْعَّل ْت ْه م َك عتوبا« :ملْ عك اَلَي عه ْ
ود»".
ان ععَن َو ع
آية (مرَ " -:)12:23وَك َ
َ
َ
ملك اليهود= قيل أن بيالطس لغيظه من اليهود كتب هذا إعالناً عن صلب ملك اليهود.
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احدا عن ي ْم ْ
آية (مر11" -:)11:23وصَلبوا مع عه لْ َّصي ْن ،و ْ
آخَر َع َن َي َس ْارْ ".
ين ْه َو َ
ََ َ
َ َ
َ َ ع ََ
لقد إحتل اللصين المكانين الذين طلبهما من قبل يعقوب ويوحنا ،يمينه ويسلاره لقلد َس َّلمر المسليح الخطيلة حتلى ال
تملك مرة أخرى .وبسط يديه ليمسك كل الخليقة ويحملها بذ ارعيه ليقدمها لآلب .وهلو ملازال فاتحلاً ذراعيله فلنسلرع
التوبة ونرتمي بينهما.

عح ْصي َم َع أَ َث َم ٍة»".
آية (مر12" -:)12:23فتم ال ْكتاب الق ْائل«:وأ
َ َ َّ َ َ ع َ َ ع َ َ َ
(أش)13:62

11
ْ
ْ
ْ
ـائلْين«:آ ْ يـا َن ْ
ض
ـاق َ
وس عـه َم َق َ
اآليات (مرَ " -:)12-11:23وَك َ
َ
ان اَل عم َج َت عازو َن عي َجـد عفو َن َعَلَيـهَ ،و عه َـم َي عه ُّـزو َن عرعؤ َ
ْ
ْ
ام! َ 12خلْص َن َفس َك واَن ْـزل ع ْـن َّ ْ ْ ْ 12
ـاء اَل َك َهَن ْـة َو عه َـم م َس َـت َه ْزعئو َن
اَل َهَي َك ْل َوَبانَي عه ْفي َثالَ َثة أََّي ٍ
َ َ َ َ
َ
الصـليب!» َوَكـذل َك عرَؤ َس ع
ع
ْ
ْ
ْ
َّ
َن عي َخلْ َص َها! "
ين َوأ َّ
ص َ
َما َن َف عس عه َف َما َي َقدعر أ َ
آخ ْر َ
يما َبَيَن عه َم َم َع اَل َك َتَبةَ ،قاعلواَ « :خل َ
ف َ
له المستهزئون "يا ناقض الهيكل وبانيـه فـي ثالثـة أيـام" وإنتشلرل هلذه العبلارة سلريعاً وصلارل شلاهدة علليهم
قال ُ

عللد قيامتلله عللد 2أيللام .بللل هللم نشللروا خبللر قيامتلله عللد 2أيللام دون أن يللدروا .وقللولهم َّ
خلــص آخــرين= كللان فيلله

إعت ارف من رؤساء الكهنة والقيادال أن أعماله كانت صالحة .وأنه أتى ليخلص آخرين وليس نفسه.
11
الساع عة َّ ْ
ْ
الت ْ
ظَلم رة َعَلى األََر ْ
اع ْة َّ
اس َع ْة" .
ض عكلْ َها ْإَلى َّ
الس َ
آية (مرَ " -:)11:23وَل َّما َكاَنت َّ َ
الساد َسةعَ ،كاَن َت ع َ
في اللحظة التي صدر حكم المول على آدم وحواء وأدركا أنهملا تحلت حكلم الملول ،سلادل الظلملة عللى األرض

ليحمل آدم الجديد ذال الحكم وهو معلق على الشجرة.
لهللذا فالظلمللة هنللا تشللير إلللى السلللطان الللذي أُ ِ
عط لى للظلمللة علللى السلليد المسلليح إلللى حللين كقوللله "هللذه سللاعتكم
وسلطان الظلمة" (لو.)62:33

فآدم خالف الوصية في اليلوم السلادس وفلي حلوالي السلاعة السادسلة (رملا جلاء فلي التكلوين أن صلول اللرب كلان
ماشياً في النهار) .وسادل الظلمة الخطية على العالم إلى أن أنهاها المسيح موته في الساعة التاسعة.
13
اسـع ْة صـر َِ يسـوع ْبصـو ٍت ع ْظـيم َق ْ
ـاع ْة َّ
ـائالْ«:إعلـوْيْ ،إعلـوْي ،لْ َمـا َش َـب َق َت ْني؟»
آية (مرَ " -:)13:23وْفي َّ
الت ْ َ َ َ َ ع ع َ َ َ ٍ
الس َ
لهيْ ،إ ْ
اََّل ْذي َت َف ْس عيرع ْ :إ ْ
لهي ،لْ َما َذا َتَرَك َت ْني؟"

إلهي إلهي لماذا تركتني= لن نستطيع فهم هذه العبارة تماماً ،كما لن نستطيع فهم أالم المسيح تماماً ولكننلا نقلف

صامتين أمام عظمة كفارة المسيح.

11
ْ
وح" .
َسَل َم ُّ
آية (مرَ " -:)11:23ف َصَر َِ َي عسو عع ْب َص َو ٍت َعظ ٍ
الر َ
يم َوأ َ
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أي ملن البشليرين أنله ملال بلل
وأسلم الروح= موته لم يكن أسباب طبيعية بل سللطانه أسللم روحله للذلك للم يقلل ٌ
هو أسلم الروح طواعية .والمسيح عد أن أسلم الروح نزل إلى الجحيم يكرز لهم ويخرج من مال على الرجلاء ملن

أ اء العهد القديم ( 1ط+19:2أف.)9::،11

ْ
آية (مر12" -:)12:23واَن َش َّ ْ
َسَف عل" .
اب اَل َهَي َك ْل ْإَلى ا َثَنَي ْن ،م َن َف َو ع
َ
ق ْإَلى أ َ
ق ح َج ع
شق حجاب الهيكل يشير ألن اليهود صاروا غيلر مسلتحقين لوجلود هللا فلي وسلطهم وكملا غلادر اللرب الهيكلل ملرة
سا قة فخربه البابليين (حز )32:11+18:11فارقه هذه المرة أيضاً فحطمه الرومان سنة 71م.

آية (مرْ َّ 32" -:)32:23
ات َّ
ان ْفي اَل َجلْ ْ
الل َو ْاتي َص ْع َد َن َم َع عه ْإَلى
يلَ .وأ َ
عخعر َك ْث َير ر
ين َك َ
الل َواتي أََيضا َت ْب َعَن عه َو َخ َد َمَن عه ْح َ
أ ْ
يم" .
ع
عور َشل َ
النساء تبعن السيد في شجاعة بينما الرجال هربوا.
اآليات (لو12 "-:)31-12:11وَل َّما م َضوا ْب ْه أَمس عكوا ْسمعان ،رجال َقيرو ْانايا َكان ْ
آتيا ْم َن اَل َحَق ْلَ ،و َو َض ععوا
َ
َ َ
َ َ َ َ ع ََ َ
َ
ََ
11
ْ
النس ْ
ْ
عَلي ْه َّ ْ
اء َّ
ور َك ْث رير ْم َن َّ ْ
الل َو ْاتي عك َّن َيَل ْط َم َن أََيضا َوَيعن َح َن
يب لَْي َحمَل عه َخَل َ
ف َي عسو َعَ .وَت ْب َع عه عج َم عه ر
ََ
الصل َ
الش َعبَ ،و َ
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ين َعَلى أََن عف ْس عك َّن َو َعَلى أ ََوالَد عك َّن،
ين َعَل َّي َب ْل َابك َ
يم ،الَ َتَبك َ
الَ«:يا َبَنات أ ع
َعَلَيهَ .فاَل َت َف َت إَلَي ْه َّن َي عسو عع َوَق َ
عور َشل َ
11
ْ
ْ
طو ْن َّال ْتي َلم َتلْ َد و ُّ
الث ْد ْي َّال ْتي َل َم عتَر ْض َع! ْ 12حيَن ْئ ٍذ
وبى لَْل َع َو ْاق ْر َواَلعب ع
يها :ع
طَ
ام َتأَتي َيعقوعلو َن ف َ
َ
أل ََّن عه عه َوَذا أََّي ر
َ
12
ْ
ْ ْ
الر َط ْب َي َف َععلو َن ه َذاَ ،ف َما َذا
آلكامَْ :غ ْطيَنا! أل ََّن عه ْإ َن َكاعنوا ْباَل ععوْد َّ
اسعق ْطي َعَلَيَنا! َولْ َ
َيَب َتدعئو َن َيعقوعلو َن لَل ْجَبالَ :
11
َي عكو عن ْباَلَيا ْب ْ
آخَرَي ْن عم َذْنَبَي ْن لْعي َق َتالَ َم َع عهَ 11 .وَل َّما َم َض َوا ْب ْه ْإَلى اَل َم َو ْض ْع َّال ْذي عي َد َعى
اءوا أََيضا ْبا َثَنَي ْن َ
س؟»َ .و َج ع
ْ 13
احدا عن ي ْم ْ
ات مع اَلم َذْنبي ْن ،و ْ
ال َي عسو ععَ« :ياأََب َتا ع  ،ا َغ ْفَر َل عه َم،
ين ْه َو َ
ََ َ
« عج َم عج َم َة» َصَلعبوع عهَن َ َ َ ع َ َ َ
اآلخَر َع َن َي َسا ْر َ .فَق َ
13
ْ
ْ
ْْ
ان َّ
اء
ظعرو َنَ ،و ُّ
ين َيَن ع
الش َع عب َواقف َ
أل ََّن عه َم الَ َي َعَل عمو َن َما َذا َي َف َععلو َن»َ .وإْذ ا َق َت َس عموا ثَي َاب عه ا َق َتَر ععوا َعَلَي َهاَ .وَك َ
الرَؤ َس ع
آخ ْرينَ ،فَلي َخلْص َن َفسه ْإن َكان هو اَلم ْسيح م َخ َتار ْ
أََيضا مع عهم َيس َخرو َن ْب ْه َق ْائلْ َ َّ
هللا!»َ 12 .واَل عجَنعد
ص َ َ ع َ
َ ع َ َ عَ َ َ ع َ
ينَ «:خل َ
ََ َ َ ع
12
أَيضا اس َته َأعزوا ْب ْه و عهم يأ عَتو َن ويَق ْدمو َن َل عه َخالعَ 11 ،ق ْائلْينْ«:إ َن عكَن َت أََن َت ملْ َك اَليه ْ ْ
ان
ص َن َف َس َك!»َ .وَك َ
َ
َ َ
َ
ود َف َخل َ
َع
َ َ َ
َ
َع ع
11
ان و ْ
ف عيوَن ْانَّي ٍة َوعروم ْانَّي ٍة َو ْعَبَرْانَّيةٍ«:ه َذا عه َو ملْ عك اَلَي عه ْ
احرد ْم َن اَل عم َذْنَبَي ْن
َحعر ٍ
ععَن َو ر
وب َف َوَق عه ْبأ َ
ان َم َك عت ر
ود»َ .وَك َ َ
َ
َ
32
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
اب َ
اآلخعر َواَن َت َهَرع َِ َق ْائال«:أ ََوالَ
اَل عم َعَّلَقَي ْن عي َجد ع
ص َن َف َس َك َوإَّْياَنا!» َف َ
ف َعَلَيه َقائالْ«:إ َن عكَن َت أََن َت اَل َمس َ
يحَ ،ف َخل َ
أج َ
ْ ْ 32
َما َنحن َف ْبع َدل ،أل ََّنَنا َنَنال ْ
َما ه َذا َفَل َم
اق َما َف َعَلَناَ ،وأ َّ
أََن َت َت َخ ع
است َحَق َ
هللاْ ،إ َذ أََن َت َت َح َت ه َذا اَل عح َك ْم ْب َعَينه؟ أ َّ َ ع َ
ع َ
اف َ
31
ْ ْ
ي َفعل َشيئا َليس ْفي محلْ ْه» 31 .عث َّم َق ْ
ْ
ْ
ق
ال َل عه َي عسو عع«:اَل َح َّ
ََ
َ ََ َ َ َ
ال لَي عسو َع«:ا َذ عكَرني َي َار ُّب َم َتى جَئ َت في َمَل عكوت َك»َ .فَق َ
َ
33
الساع ْة َّ ْ ْ
ظَلم رة َعَلى األََر ْ
ول َل َكْ :إَّن َك اَلَي َوم َت عكو عن م ْعي ْفي اَل ْفَرَد َو ْ
ض عكلْ َها
س»َ .وَك َ
ان َن َح عو َّ َ
أَ عق ع
َ
الساد َسةَ ،ف َكاَن َت ع َ
َ
ْ ْ 32
ْ ْ 33
ْ
ْ
الشمس ،واَن َش َّ ْ
اع ْة َّ
ْإَلى َّ
اب اَل َهَي َك ْل ْم َن َو َسطهَ .وَن َادى َي عسو عع ْب َص َو ٍت َعظيمٍ
الس َ
التاس َعةَ .وأَ َظَل َمت َّ َ ع َ
ق ح َج ع
31
ْ ْ ْ
ْ
َوَقالَ« :يا أََب َتا ع ْ ،في َي َدَي َك أ َ ْ
هللا
َسَل َم ُّ
انَ ،مج َ
وحَ .فَل َّما َأرَى َقائعد اَلمَئة َما َك َ
الر َ
ال ه َذا أ َ
َّد َ
َس َت َود عع عروحي»َ .وَل َّما َق َ
َ
32
ْ ْ
ْ
ْ
ْْ
ان ه َذا ْ
ظ ْرَ ،ل َّما أََب َصعروا َما
ين لْه َذا اَل َمَن َ
ين َكاعنوا عم َج َتمع َ
ان َب اارا!» َوعك ُّل اَل عج عموْع َّالذ َ
اإل َن َس ع
َقائالْ «:باَل َحق َيقة َك َ
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َكان ،رجعوا وهم ي َقرعو َن صعدورهم31 .وَكان ج ْميع مع ْارْف ْه ،وْنساء عك َّن َق َد َت ْبعَنه ْمن اَلجلْ ْ ْ ْ
يد
ين ْم َن َب ْع ٍ
يلَ ،واقف َ
َ ع َ َ
َ َ َ ع َ عَ َ َ ع
َ َ َ ع ََ
َ َ ر
ع َ عَ
ظعرو َن ذلْ َك".
َيَن ع

آيــة (لــو12" -:)12:11وَل َّمــا م َضــوا ْبـ ْـه أَمسـ عـكوا ْســمعان ،رجــال َقيرو ْانايــا َكــان ْ
آتيــا ْمـ َـن اَل َحَقـ ْـلَ ،و َو َضـ عـعوا َعَلَيـ ْـه
َ
َ َ
َ َ َ َ ع ََ َ
َ
ََ
ْ
َّ ْ
ف َي عسو َع" .
يب لَْي َحمَل عه َخَل َ
الصل َ
سمعان= يسمع .قيروان= ميلراث .وهلو ملن مدينلة وثنيلة فلي ليبيلا فهلو يشلير لكنيسلة األملم الوثنيلة التلي إسلتمعت
للمسيح وحملت صليبه لتصير وارثة للملكول.
11
ْ
النسـ ْ
ـاء َّ
ـور َك ْثيـرـر ْمـ َـن َّ ْ
اللـ َـو ْاتي عكـ َّـن َيَل ْط َمـ َـن أََيضــا َوَي ـعن َح َن
اآليــات (لــوَ " -:)12-11:11وَت ْب َعـ ع
ـه عج َم عهـ ر
الشـ َـعبَ ،و َ
عَلي ْهَ 12 .فاَل َت َفت ْإَلي ْه َّن يسوع وَقال«:يا بَن ْ
ْ
ْ
ـات أ ْ
ـين َعَلـى أََن عف ْس عـك َّن َو َعَلـى أ ََوالَْد عك َّـن،
ـين َعَل َّ
ـي َب ْـل َابك َ
يم ،الَ َتَبك َ
ََ
َ َ َع ع َ َ َ َ
ع
عور َشـل َ
12
11
طــو ْن َّال ْتــي َلــم َتلْـ َـد و ُّ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ـع! ْحيَن ْئـ ٍـذ
ـوبى لَْل َعـ َـو ْاق ْر َواَلعب ع
يهــا :ع
أل ََّنـ ع
الثــد ْي َّالتــي َلـ َـم عتَرضـ َ
طـ َ
ـام َتـ َأتي َيعقوعلــو َن ف َ
َ
ـه عهـ َـوَذا أََّيـ ر
َ
12
ْ
ْ
ْ ْ
ـه ْإ َن َكـاعنوا ْبـاَل عع ْ
الر َط ْـب َي َف َععلـو َن هـ َذاَ ،ف َمـا َذا
ود َّ
اسـعق ْطي َعَلَيَنـا! َولْ َ
آلكـامَْ :غطيَنـا! أل ََّن ع
َيَب َتدعئو َن َيعقوعلو َن لَل ْجَبـالَ :
َي عكو عن ْباَلَيا ْب ْ
س؟»".

أوالً المسيح يوجه كالمه للنساء الباريال ليظهر أنهن كلن أمينلال للحلق بينملا الرجلال ثلاروا ضلد الحلق .وهلذا فيله
إررام لدور الملرأة ،وللنالحظ أن لوقلا يكتلب لألملم اللذين ال يحترملوا النسلاء .ولكلن السليد المسليح يوجله نظلر هلؤالء

النس للوة ألن ي للوجهن دم للوعهن م للن الش للفقة البشل لرية علي لله ،إل للى التوب للة الص للادقة وطل للب خ للالص نفوس للهن ونف للوس
أوالدهن .والحقيقة أن المسيح يتوجه كالمه لكل اليهود فقوله يا بنال أورشليم يشير لكل األمة اليهودية ليعلن لهم

أنهم عليهم أن ينوحوا الحرى على ما سيحل أورشليم من خراب على يد الرومان .فإن كان قد صدر الحكم على

العللود الرطللب ،أي المثمللر الحللي والمقصللود المسلليح ،والحكللم كللان الجلللد والصلللب ،فكللم وكللم سلليكون الحكللم الللذي
يصللدر علللى اليللا س أي اليهللود الللذين هللم كشللجرة التللين غيللر المثم لرة ،ولنللذكر مللا صللنعه الرومللان أورشللليم سللنة

71م .والحظ أنه من الطبيعي أن يستخدم األعواد الجافة إلشعال النار وليس األعواد الرطبة.

وإذا كانوا قد فعلوا هذا العود الرطب أي المسيح الذي لم يسئ إلى الرومان بل أن بيالطس شهد ببراءته فكم وكم

لى وأنلا للم أخطلئ بلل كنلت
سيفعلون اليهود الذين سيثورون ضد قيصر .وإن كان هللا قد سمح كل هلذه ااالم عل َّ
ذبيحة خطية فكم وكم سيصنع األشرار الخطاة .إن التأمل في أالم المسيح تدفعنا أن نقلف فلي خلوف ملن عقلاب
هللا لألشرار .المسيح هنا وهو في منتهى ضعفه إحتفظ جالله الملوكي إذ ليس هو الذي ُيبكى عليه
َ
طوبى للعواقر والبطون ..حتى ال يرون أبناءهن في هذا العذاب.

يقولون للجبال إسقطي علينا =..هلذه نفلس الكلملال التلي يرددهلا األشلرار فلي األيلام األخيلرة (رؤ .)15:5وبلذلك
نفهم أن سقوا الجبال على األشرار لهو أخف من رؤيتهم للعذاب األخير وااالم التي يسمح بها اللرب لتقلع عللى

األشرار.
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13
ال َي عسو ععَ« :ياأََب َتا ع  ،ا َغ ْفَر َل عه َم ،أل ََّن عه َم الَ َي َعَل عمو َن َما َذا َي َف َععلو َن»َ .وإ ْْذ ا َق َت َس عموا ْثَي َاب عه
آية (لوَ " -:)13:11فَق َ
ا َق َتَر ععوا َعَلَي َها" .

إغفر لهم ألنهم ال يعلمون= هم حين صلبوا المسيح تصوروا أنهم يقتلونله حسلب النلاموس ألنله فلي نظلرهم أهلان

الناموس .ولكنهم لم يعلموا أنهم بهذا يكملون الناموس .وهم ظنوا أن المسيح هو إنسان عادى ولم يفهموا أنله إبلن

هللا ،فهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد (1رو .)8:3وهكذا الجنود الرومان أيضاً ال يعلملون شليئاً بلل هلم ينفلذون

أوامر الوالي الروماني .المسيح هنا وهو مغطى الدم بدأ شفاعته الكفارية ،فكفارة =  coverفهو غطانا بدمه .إذاً
طلب الغفران هنا هو شفاعة كفارية .والمعنى لقد تممت إرادتك إيها ااب التكفير علن خطايلا البشلر فلإغفر لهلم.

جسده تغطي بدمه بدأً عرقله المخلتلط بدمله اللذى سلال ملن كلل جسلده ثلم نزيلف اللدم النلاتج علن الجللد والمسلامير

وإرليلل الشلوك  ،لللم يكلن هنللاك جلزء غيلر مغطللى اللدم ،وكنيسللته هلي جسلده (أف )21 : 6وقللد غطاهلا بدملله =

رفارة .ولما حدثت الكفارة طلب الغفران.

12
ف عيوَن ْانَّي ٍة َوعروم ْانَّي ٍة َو ْعَبَرْانَّيةٍ«:ه َذا عه َو ملْ عك اَلَي عه ْ
ود».
َحعر ٍ
ان ععَن َو ر
وب َف َوَق عه ْبأ َ
آية (لوَ -:)12:11وَك َ
ان َم َك عت ر
َ
َ
األربعة أناجيل مختلفين في ما كتب على الصليب ألنهم إهتملوا لالمعنى ال لالحرف .وللو جمعنلا المكتلوب سلنجد

أن مللا كتللب فع لالً "هللذا هللو يسللوع الناصللري ملللك اليهللود" هللذه الجملللة كتبللت كللل اللغللال المعروفللة للعللالم آنللذاك
فالفلسفة جعلت اليونانية مشهورة والقوانين والسلطة واإلدارة الرومانية جعلت الالتينية لغة مشهورة والكتاب المقدس

العهللد القللديم مكتللوب العبرانيللة وهللذا جعللل العبرانيللة معروفللة .وبللذلك كللان فللي اللغللال الللثالث التللي كتبللت بهللا هللذه
العبارة ك ارزة لكل العالم المعروف ،وفيها إعالن أن المسيح ملك على العالم كله.

ْ
ْ ْ
ْ
اآليات (لو11" -:)31-11:11وَكان و ْ ْ
ْ
ـيح،
ـت أََن َ
ف َعَلَيـه َقـائالْ«:إ َن عكَن َ
احرد م َـن اَل عمـ َذنَبَي ْن اَل عم َعَّلَق َـي ْن عي َجـد ع
ـت اَل َمس َ
َ َ َ
32
ْ
ْ
ـت هـ َذا اَل عح َكـمْ ْب َعَي ْن ْـه؟
ـاب َ
ـت َت َح َ
هللاْ ،إ َذ أََن َ
اآلخ عـر َواَن َت َه َـرع َِ َقـائال«:أ ََوالَ أََن َ
ـت َت َخ ع
ص َن َف َس َ
ـك َوإَّْياَنـا!» َف َ
َف َخل َ
أج َ
ـاف َ
31
32
ْْ
َمــا َنحــن َف ْبعـ َـدل ،أل ََّنَنــا َنَنــال ْ
َمــا ه ـ َذا َفَلــم ي َفعــل َشــيئا َلــي ْ
ـال
اق َمــا َف َعَلَنــاَ ،وأ َّ
اســت َحَق َ
َ َ َ َ َ ََ
أ َّ َ ع َ
ع َ
س فــي َم َحلــه» .عثـ َّـم َقـ َ
31
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ـك اَلَي َـوَم َت عكـو عن َم ْعـي ْفـي
ـه َي عسـو عع«:اَل َح َّ
ـكْ :إَّن َ
ـول َل َ
ـال َل ع
ـق أَ عق ع
لَي عسو َع«:ا َذ عكَرني َي َار ُّب َم َتى جَئ َت في َمَل عكوت َك»َ .فَق َ
اَل ْفَرَد َو ْ
س»".
بللدأ اللصللين التجللديف علللى السلليد (مللت .):::37وكانللا كالهمللا يعي ارنلله ثللم بللدأ لللص مللنهم ي ارجللع نفسلله ويللذكر

خطايللاه هللو ،فصللار كشللعلة منتشللله مللن النللار (زك )3:2أمللا ااخللر فكللان مص ل اًر علللى تجديفلله ،وبللالرغم مللن كللل

أالملله لللم يمنللع لسللانه .وكمللا يقللول الحكلليم "إن دققللت األحمللق فللي هللاون فلللن تفارقلله حماقتلله" والكنيسللة تعللودل أن
تطلق على اللص التائب ،اللص اليمين فهو بتوبته وبإيمانه السيد المسليح صلار علن اليملين مثلل الخلراف وتلرك

المكان األيسر الذي للجداء للص ااخر (مت .)22:36والمسيح جلذب هلذا الللص اليملين ملن الصلليب للفلردوس
ليظهللر أن التوبللة ال تتللأخر فللي عملهللا .وبتوبتلله وإعت ارفلله تج ل أر أن يطلللب الملكللول مللع أنلله لللص .والسلليد أعطللى

الفردوس للص اليمين وترك اللص اليسار فكلان ديانلاً وهلو عللى الصلليب .وتلاب الللص إذ شلعر خطايلاه .وقلارن

329

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (يوم الجمعة – الجمعة العظيمة)

بين المسيح البار المصللوب (وهلو التأريلد قلد سلمع عنله) وبلين حالله ووجلد أنله يسلتحق كللص عقوبتله .فكلان أن
إعترف أنه خاطئ ويستحق العقوبة .وقاده إعترافه إلى اإليمان ،وإنفتحلت عينلاه وإسلتنارل فعلرف أن المسليح هلو

له (لو+33:11مز .)18:119لقد
ملك .وهللا هو الذي يكشف عن عيوننا فنعلم ،وهذا لمن يريد اإلبن أن يكشف ُ
أضاء النور اإللهي عيني ذلك اللص ،وكان هناك إلهام إلهي ل ُله ،كملا سلبق المسليح وقلال لبطلرس إن لحملاً ودملاً
للم يعلنللا لللك بللل أبللى الللذي فلي السللموال .وقللد يكللون اللللص سللمع مللن قبلل أن المسلليح هللو ملللك اليهللود أويكللون قللد

له المسيح مملكتي ليست من هذا العالم  .لكن إيمان هذا اللص فلاق كلل هلذا
سمع الحوار مع بيالطس حين قال ُ
ف أن المسيح هو الملك السمائي الذي ملكه سمائي وليس أرضياً وهذه النقطة كان أن حتى التالميذ لم
إذ هو َع ِر َ
يفهموها تماماً في هذا الوقت .وأن المسيح هو الذي سيأتي للدينونة إذ قلال ا َذ عكَرْني َي َار ُّب َم َتى ْجَئ َت ْفـي َمَل عكوْتـك،
بل صار لهذا اللص رجاء فلي البعلث ملن األملوال وصلارل ل ُله رؤيلة واضلحة ألن المسليح المعللق عللى الصلليب

سلليكون لل ُله سلللطان أن يعطللى لمللن يريللده أن يوجللد فللي ملكوتلله .فهللو آمللن أنلله الللديان ،فكللان لل ُله الفللردوس ولنللري
الخطوال للفردوس-:
-1لص مصلوب  +توبة = إيمان.....التوبة تنقى القلب .

-3إيمان  +نور إلهي = رؤية إلهية وإستنارة...إن بدأنا خطوة فى اتجاه هللا يقترب هو عشر  ،ليساعدنا.

-2رؤية  +مسيح مصلوب َكَّف َلر علن خطايلا البشلر (للتلائبين) = اليـوم تكـون معـي فـي الفـردوس ....هلذه كانلت
بركال الصليب.

ومازال درس اللص اليمين هو درس لنا جميعاً .فكل الناس ينقسمون ألحد فريقين:
الفريق األول= حين تقع عليهم ضيقة يظنون أن هللا البد وأن يثبت قوته وعظمته وإحسانه أن يخلرجهم فلو اًر ملن
هذه الضيقة "إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا .وهؤالء غالباً ينسون خطاياهم السا قة .ويرون دائماً أنهم
مستحقون لكل خير .وال داعي لهذه الضيقة فهم لم يخطئوا .هؤالء كاللص الذي على اليسار.

الفريق الثاني= حين تقع عليهم ضيقة يلذكرون خطايلاهم وينلدمون عليهلا ويقلرون لأنهم أخطلأوا ،وأنهلم يسلتحقون
هذا األلم وهذه الضيقة ،وال يطلبون سوى أن هللا يسامحهم .بل هم اليعلاتبون هللا عللى الضليقة التلي هلم فيهلا .بلل

أن هلؤالء إذا أعطللاهم هللا مللن بركاتلله يقولللون مللع طللرس "أخللرج يللا رب مللن سللفينتي فأنللا رجللل خللاطئ" أي أنللا ال
أستحق يا رب كل هذه الخيرال سبب خطيتي .مثل هؤالء يكونون كاللص اليمين ويكلون لهلم الفلردوس .وتتحلول

آالمهللم إلللى مجللد .وتكللون لهللم تعزيللال أثنللاء ضلليقتهم سللبب اإلسللتنارة التللي سللتُعطى لهللم  ،ورؤيللة المسلليح معهللم
َ
معه" (رو)17:8
معه لكي نتمجد أيضاً ُ
حامالً االمهم  ،فيقولون مع بولس "إن كنا نتألم ُ

والحلظ أن اللللص اليمللين لللم يطلللب مكانلاً عللن اليمللين أو اليسللار كمللا طلللب التالميللذ مللن قبللل بللل هللو تللرك المسلليح
يختار ..هذا اللص َّ
عزى قلب المسيح وهو على الصليب.
ولنالحظ أ ن الفريق األول هو عكس الفريق الثاني .فبينما يتمتع الفريق الثلاني إنفتلاح العلين والبصليرة ولهلم رؤيلة

وإسلتنارة .فلالفريق األول ال يوجلد فلي قلبله سلوى التلذمر والمل اررة وعلدم اإلقتنلاع شليء سلوى أنهلم مظللومين وكلانوا

يسللتحقون أرثللر مللن هللذا ،مللن النصلليب المللادي علللى األرض ،وأن هللا لللم يعطهللم كللل مللا يسللتحقون  ..مثللل هلؤالء
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يفقللدون الرؤيللة الروحيللة .والخطلوال التللي حللدثت مللع اللللص اليمللين كانللت خطلوال سلريعة جللداً مللن توبللة وإعتلراف
الخطية ثم إيمان ثم رؤية وإستنارة .وسبب هلذه السلرعة ضليق الوقلت .ولكلن هلذه الخطلوال علادة تحلدث ملع كلل

تائب وتستغرق فترة زمنية.

لاء لكللل تائلب إالّ أننللا ال يصللح أن نعلللق
وتوبلة اللللص تمثللل توبلة أصللحاب السللاعة الحاديلة عشلرة وهللذه تعطلى رجل ً
توبتنا إلي الساعة الحادية عشرة فنحن ال نعلم متى تأتى هذه اللحظة علينا .وأصحاب التوبة فلي السلاعة الحاديلة
عشرة مقبولين ولكن ما أندر توبة هؤالء الغارقين في خطاياهم.

وردل سللبع كلمللال للمسلليح علللى الصللليب [ ارجللع كتللاب قداسللة البا للا شللنوده عللنهم] ووردوا فللي األناجيللل األربعللة
(مت/مر/لو/يو) ومن هنا نفهم معنى التكامل بين األناجيل

-1يا أبتا إغفر لهم(لو)2::32

-3اليوم تكون معي في الفردوس(لو):2:32

نرى فيها كلمة شفاعية إذ هو بدأ كفارته
هو مال ليفتح لنا اب الفردوس

-2يا امرأة هوذا إبنك(يو)35:19،37

-:إلهي إلهي لماذا تركتني (مت+:5:37مر)2::16
-6أنا عطشان

(يو)28:19

-5يا أبتا في يديك استودع روحي (لو):5:32
-7قد أكمل (يو)21:19

هو يعتني الجميع
آالمه سبب خالصي
هو مشتاق لكل نفس تؤمن
رمال الفداء
نصرة الخالص

33
ْ
الشمس ،واَن َش َّ ْ
اب اَل َهَي َك ْل ْم َن َو َس ْط ْه" .
آية (لوَ " -:)33:11وأَ َظَل َمت َّ َ ع َ
ق ح َج ع
من (أع )7:5نرى أن ع كهنة اليهود آمنوا المسيح وربما كان سلبب هلذا أنهلم أروا الحجلاب اللذي إنشلق وقلت

الصلب .ولنالحظ أن الشمس أظلمت .
32
ْ
ْ
يم َوَقالَ« :يا أََب َتا ع ْ ،في َي َـدَي َك أ َ ْ
ْ
ـال هـ َذا
َس َـت َود عع عروحـي»َ .وَل َّمـا َق َ
آية (لوَ " -:)32:11وَن َادى َي عسو عع ب َص َو ٍت َعظ ٍ َ
وح" .
َسَل َم ُّ
الر َ
أَ

يـا أبتــا فــي يــديك أســتودع روحــي= كانلت نفللس المسليح أول نفللس يسلتلمها ااب ال الشلليطان اللذي هزملله يسللوع

وقيده منذ هذه اللحظة.
31
ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ
ان ه َذا ْ
ان َب اارا!»" .
انَ ،مج َ
اإل َن َس ع
هللا َقائالْ «:باَل َحق َيقة َك َ
آية (لوَ -:)31:11فَل َّما َأرَى َقائعد اَلمَئة َما َك َ
َّد َ
لقد شاهد قائد المئة كثير من المصلوبين يموتون .لكلن ملول هلذا المصللوب كلان فريلداً ،هلز أعملاق قلبله ليسلحبه

لى
لسيمللان لله ،خاصللة وأنلله أ صللر عينيلله شللهادة الطبيعللة لل ُله .لقللد تحقللق قللول الللرب "وأنللا إن إرتفعللت أجللذب إلل َّ
الجميللع" (يللو )23:13فبعللد أن إرتفللع علللى الصللليب إجتللذب اللللص اليمللين وقائللد المئللة هللذا ،وأعلللن يوسللف ال ارمللي
ونيقوديموس إيمانهما وكفناه ،وغيرهم من المؤكد كثيرين.
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المسيح ِ
لصين ألن ( )1اليهود أرادوا اإلستهزاء ه ( )3أو هو حسب أمر بيالطس حل محل ا ار اس
صل َب َ
بين َ
ُ
 .وبهذا والمسيح مال عن الخطية األصلية (يمثلها جمجمة آدم) وعن خطايانا الحالية (يمثلها اللصين)
ْ ْ 22
َخ عذوا يسو َع وم َضوا ْب ْهَ 21 .ف َخرج وهو ح ْ
ْ
ام رل
َ َ َ عَ َ
َسَل َم عه ْإَلَي ْه َم لعي َصَل َبَ .فأ َ َ ع َ َ َ
اآليات (يوَ "-:)11-22:21فحيَنئ ٍذ أ َ
ْ
ْ َّ ْ
ْ
ْ ْ
ال َل عه ْباَل ْعَبَرْانَّي ْة « عجَل عج َث عة»َ 22 ،حَي ع َصَلعبوع َ ،و َصَلعبوا
ال َل عه « َم َوض عع اَل عج َم عج َمة» َوعيَق ع
َصل َيب عه إَلى اَل َم َوض ْع الذي عيَق ع
21
الصلْ ْ
ان
س ععَن َوانا َو َو َض َع عه َعَلى َّ
ا َثَنَي ْن آ َخَرَي ْن َم َع عه ْم َن عهَنا َو ْم َن عهَناَ ،وَي عسو عع ْفي اَل َو َس ْطَ .وَك َت َب ْبيالَ ع
يبَ .وَك َ
طع
12
َن اَلم َكان َّال ْذي صلْب ْف ْ
َّ ْ
ان َك ْث عيرو َن ْم َن اَلَي عه ْ
ْي ملْ عك اَلَي عه ْ
يه
ود ،أل َّ َ َ
ود»َ .فَقَأَر ه َذا اَل ععَن َو َ
ع َ
َم َك عتوباَ«:ي عسو عع الناصرُّ َ
ْ ْ ْ 12
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
اء َك َهَن ْة اَلَي عهوْد
ان َق ْريبا م َن اَل َمديَنةَ .وَك َ
َي عسو عع َك َ
ال عرَؤ َس ع
ان َم َك عتوبا باَلعَبَرانَّية َواَلعيوَنانَّية َوالالَ تينَّيةَ .فَق َ
11
ْ
ات َقال :أََنا ملْ عك اَلَي عه ْ
ْ
ْ
سَ «:ما َك َتَب عت َق َد َك َتَب عت».
اب ْبيالَ ع
لْ ْبيالَ ع
ود!» .أ َ
طع
طَ
َج َ
س« :الَ َت َك عت َبَ :مل عك اَلَي عهودَ ،ب َل :إ َّن َذ َ َ
َ
 11عث َّم ْإ َّن اَلعس َكر َل َّما َكاعنوا َق َد صَلبوا يسوع ،أ َ ْ
َخ عذوا
ْي ْق َسماَ .وأ َ
ام ،لْ عك ْل َع َس َكرٍ
وها أََرَب َع َة أَ َق َس ٍ
َ ع َع َ
َخ عذوا ثَي َاب عه َو َج َععل َ
ََ َ
13
ْ
ْ
ْ
ض«:الَ َن عشُّق عهَ ،ب َل
يص ْب َغَي ْر ْخَيا َ
ال َب َع عض عه َم لَْب َع ٍ
طةٍَ ،مَن عسوجا عكُّل عه م َن َف َو ع
يص أََيضاَ .وَك َ
ان اَلَقم ع
اَلَقم َ
قَ .فَق َ
َن َق َت ْر عع عَلي ْه لْم َن ي عكو عن» .لْي ْت َّم اَل ْك َتاب اَلَق ْائل«:ا َق َتسموا ْثيا ْبي بيَنهم ،وعَلى لْب ْ
اسي أََلَق َوا عقَر َعة» .ه َذا َف َعَلهع
ََ ع َ َ َ
َ
َع َ
َ
ََ َ َ
ع
ع
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ات عَن َد صْل ْ
وباَ ،و َمَرَي عم اَل َم َج َدْلَّي عةَ .فَل َّما َأرَى
اَل َع َس َكعرَ 13 .وَكاَن َت َو ْاق َف ٍ
عم عهَ ،وأ َ
يب َي عسو َع ،أ ُّ
عخ عت أعمه َمَرَي عم َز َو َج عة كعل َ
َ
عم ْه«:يا ام أَر عة ،هوَذا ابعن ْك» 11 .عث َّم َقال لْ ْلتَل ْم ْ
عمه ،و ْ
التَل ْمي َذ َّال ْذي َكان ي ْحُّبه و ْاقفاَ ،قال أل ْ
عم َك».
يذ «:عه َوَذا أ ُّ
عَ َ
َ ََ
َ ع ع َ
َي عسو عع أ َّ ع َ
َ
َ
الس ْ
َخ َذها ْ
ْ
ْ ْ
ْ
اب
اص ْت ْهَ12 .ب َع َد ه َذا َأرَى َي عسو عع أ َّ
التَل ْمي عذ ْإَلى َخ َّ
اعة أ َ َ
َو ْم َن تَل َك َّ َ
َن عك َّل َش َي ٍء َق َد َك َم َلَ ،فل َك َي َيت َّم اَلك َت ع
11
ْ
ْ
وها
َّم َ
اء َم َو عضوعا َم َمعل اوا َّخالَ ،ف َمألعوا ْإ َسفَن َجة م َن اَل َخ ْلَ ،و َو َض عع َ
ان»َ .وَك َ
ال«:أََنا َع َط َش ع
ان ْإَن ر
َق َ
وها َعَلى عزوَفا َوَقد ع
12
12
ْ
س َ َأر َس عه َوأَ َسَل َم ُّ
ْإَلى َف ْم ْهَ .فَل َّما أ َ
اس ْت َع َد رادَ ،فلْ َك َي الَ
َخ َذ َي عسو ع
وح .ثع َّم ْإ َذ َك َ
الر َ
الَ «:ق َد أع َكم َل»َ .وَن َّك َ
ان َ
ع اَل َخ َّل َق َ
ْ
َن يوم ذلْك َّ ْ
يب ْفي َّ ْ
الصْل ْ
َن عت َك َسَر
َج َس عاد َعَلى َّ
ود ْبيالَ ع
س أَ
َل اَلَي عه ع
السَبت ،أل َّ َ َ َ َ
السَبت َك َ
َتَبَقى األ َ
طَ
ان َعظيماَ ،سأ َ
11
11
ْ
ْ
اآلخ ْر اَلم َصعل ْ
اءوا ْإَلَي ْه َل َم
وب َم َع عهَ .وأ َّ
َما َي عسو عع َفَل َّما َج ع
س َيقاعن عه َم َوعيَرَف ععواَ .فأ ََتى اَل َع َس َكعر َوَك َسعروا َسا َق ْي األ ََّول َو َ َ
ْ
ْ
اتْ 13 .
لك َّن و ْ
اء.
احدا ْم َن اَل َع َس َك ْر َ
َي َك ْسعروا َسا َقَيه ،أل ََّن عه َم َأر ََوع َق َد َم َ
َ
ط َع َن َجَنَب عه ْب َحَرَبةٍَ ،وْلَل َوَقت َخَر َج َد رم َو َم ر
ْ َّ 13
َن ه َذا َك ْ ْ ْ
اب
ق لْ عت َؤ ْمعنوا أََن عت َم12 .أل َّ
ول اَل َح َّ
َ
ان لَيت َّم اَلك َت ع
َوالذي َع َاي َن َش ْه َدَ ،و َش َه َاد عت عه َحق÷َ ،و عه َو َي َعَل عم أََّن عه َيعق ع
اَلَق ْائل«:ع َظم الَ ي َكسر ْمَنه»11 .وأَيضا يعق ْ
ط َععنوع »" .
اب آ َخعرَ «:سَيَنظععرو َن ْإَلى َّال ْذي َ
ع َ ر ع َع ع
ول ك َت ر
ََ َ ع
ْ
ْ َّ ْ
ْ
آيــة (يــوَ 21" -:)21:21ف َخــرج وهــو ح ْ
امـ ر ْ ْ
ـه
ـال َلـ ع
ـال َلـ ع
َ َ َ عَ َ
ـه « َم َوضـ ع
ـع اَل عج َم عج َمــة» َوعيَقـ ع
ـل َصــل َيب عه إَلــى اَل َم َوضـ ْـع الــذي عيَقـ ع
ْباَل ْعَبَرْانَّي ْة « عجَل عج َث عة»"،

ران مكان المحارمة قريباً من الباب الشمالي الغربي المؤدى إلى خلارج المدينلة حيلث مكلان الصللب .فخـرج وهـو
حامل صليبه= فخرج= تشير لخروجه خارج المحلة (أورشليم) ليحرق كذ ائح الخطية والكفارة (لو .)21:9أما عن
ر
الصليب يقول التلاريخ أنله للم يسلتطع حملله سلوى إللى لاب المدينلة ويقلال أنله سلقط له 2ملرال .وبعلد خروجله بلدأ

طريق ااالم (عب .)1:-11:12والمسيح خرج من دار الوالية أمام قلعة أنطونيا عبر شوارع المدينة من المرتفع
الذي يقال له جبَّاثا .وكان النسوة يستقبلنه البكاء .وخرج من اب سور المدينة الشمالي الغربلي اللذي ُيلدعى لاب
دمش للق ألن لله ق للرب الطري للق الم للؤدى إل للى دمش للق .وس للموه ع للد ذل للك للاب إس للطفانوس فخ للارج ه للذا الب للاب رجمل لوا
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إسطفانوس .موضع الجمجمة= العبرانية جولجوثا وباليونانية إررانيون وبالالتينية كالفاريلا .ومكلان الصللب سلمى
هك للذا حس للب رأى ال للبع أن لله في لله ُد ِف للن آدم  ،ورأى آخ للر أن الص للخرة تش للبه الجمجم للة  ،ورأى ثال للث أن المك للان
مخصص للرجم والصلب وبه جملاجم كثيلرة .ومكلان الصللب كلان عللى علد دقلائق ملن لاب المدينلة (يلو)31:19
وكان يوجد في المكان ستان ه المغارة التي دفن فيها المسيح ،وفي هذا المكان قدم اسحق ذبيحة.
22
آخَرَي ْن َم َع عه ْم َن عهَنا َو ْم َن عهَناَ ،وَي عسو عع ْفي اَل َو َس ْط" .
آية (يوَ " -:)22:21حَي ع َصَلعبوع َ ،و َصَلعبوا ا َثَنَي ْن َ
الروم لان جعل لوا الصلللب للمجللرمين الخط لرين فللي مسللتعمراتهم ،وأيض لاً للعبيللد .ولمللا جللاء قسللطنطين وَقِبللل اإليمللان

المسلليحي ألغللي الحكللم الصلللب وإنتهللي مللن العللالم نهائي لاً منشللور تحللذيري .والتقليللد القبطللي يقللول أن إسللم اللللص
اليمين هو ديملاس .وهنلاك تفسلير لملاذا للم يلذكر يوحنلا حلديث اللصلين وتعييلرال النلاس؟ يقلول التفسلير أن يوحنلا
صلِب المسيح وهو ال يذكر سوى ما رآه.
ذهب ليحضر العذراء مريم ،فأتى عد أن ُ

21
الن ْ
س ععَن َوانــا َو َو َضـ َـع عه َعَلــى َّ ْ ْ
ـان م َك عتوبــاَ«:ي عســو عع َّ
ـك
اصــرُّ
ـب ْبــيالَ ع
ْي َملْـ ع
طع
آيــة (يــوَ " -:)21:21وَك َتـ َ
الصــليبَ .وَكـ َ َ
اَلَي عه ْ
ود»".

رانت العادة الرومانية أن يوضع فوق رأس المصللوب لوحلة بهلا إسلمه َّ
وعللة صللبه (ملت .)27:37وهنلاك تفسلير

لمللاذا إختلللف البشلليرون فيمللا كتللب علللى هللذه اللوحللة أن المكتللوب كللان بللثالث لغللال وربمللا إختلللف مللا جللاء كللل
ترجمة ،والتفسير ااخر أن البشيرين إهتموا المعني وليس الحرف .وما كتب كان العبرية والالتينية واليونانية

العبرانية = هي لغة الشعب والكتلاب المقلدس واللدين اليهلودي ،وبهلذا كانلت الكتا لة العبريلة فيهلا شلهادة أن يسلوع

المصلوب هو المسيا الموعود.

الالتينية = لغة الحكام والسياسة .وهذه الكتا ة شهدل أن المسيح ملك الملوك ،ملك المؤمنين.

اليونانيللة = هللي لغللة الثقافللة والفلسللفة التللي كانللت سللائدة فللي العللالم كللله .ولغللة الفلسللفة شللهدل أن المسلليح هللو رب

الحق.

ولنالحظ أن اليونانية سادل العالم كله وبهذا إنتشر اإلنجيل الذي ُكِت َب اليونانية .وكانلت التلوراة والعهلد القلديم قلد
ترجم لليونانية سنة  189ق.م فيما يسمى الترجمة السبعينية.

وحينملا إمتللك الروملان العلالم إهتملوا شلق الطلرق فلي كللل مكلان لتلؤدى إللي روملا وكللانوا عللى كلل طريلق يكتبللون

المسافة إلى روما .ومن هنا جاء المثل "رل الطرق تؤدى إلى روما" وشق الطرق أدى لسهولة إنتقلال الرسلل عبلر

العالم كله لينتشر اإلنجيل.
-1

ولماذا كتب بيالطس يسوع الناصري ملك اليهود INRI

هو كتبها الالتينية ليظهر لقيصر أنه قتل من ّإدعى الملك وقاوم قيصر ،فيكافئه.
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-3

-2

رتبهللا العبرانيللة إهانللة لشللعب اليهللود ،فهللوذا ملككللم مصلللوباً ،فهللو مغتللاظ مللنهم ألنهللم قللاوموه وأصللروا علللى

صلللب المسلليح  ،وكللان هللو يريللد أن يطلقلله .وهللو لللم يعبللأ إحتج لاجهم ،بللل هللو أعلللن أمللامهم أن حجللتهم فللي
شكايته لقيصر قد إنتهت صلب ملك اليهود .وربما أراد أن يحررهم من إنتسابهم الزائف إلي قيصر.

والللبع

قللالوا أن بلليالطس كللان يكللن للمسلليح شللعو اًر فائق لاً جعللله يكتللب هللذا تعبي ل اًر عللن مشللاعره وتقللدي اًر للله

وإعتذا اًر عما حدث.

12
ْ ْ ْ
ْ
ان َك ْث عيرو َن ْم َن اَلَي عه ْ
ـان َق ْريبـا ْم َـن
ود ،أل َّ
ان َّالذي عصـل َب فيـه َي عسـو عع َك َ
َن اَل َم َك َ
آية (يوَ " -:)12:21فَقَأَر ه َذا اَل ععَن َو َ
اَلم ْديَن ْة .وَكان م َك عتوبا ْباَل ْعبرْانَّي ْة واَليوَن ْانَّي ْة والالَ ْت ْ
ينَّي ْة" .
َ ع
َ
ََ
َ َ َ
َ

ألن مكللان صلللب المسلليح كللان علللى مقربللة مللن الطريللق المللؤدى إلللى دمشللق ،وهللو طريللق هللام وعللام .قل أر العنلوان

رثيللرون مللن الللداخلين والخللارجين إلللى المدينللة .ونالحللظ أن الوقللت كللان وقللت الفصللح وال ازئلرين مئللال األلللوف أو
الماليين .وهم حملوا هذه األخبار للعالم كله فمهدوا الطريق للبشارة.

11
سَ «:ما َك َتَب عت َق َد َك َتَب عت»" .
اب ْبيالَ ع
آية (يو " -:)11:21أ َ
طع
َج َ
نصب المسيح نفسه ملكاً على العالم الصليب وإستخدم بيالطس ليعلن هذا للعالم.
لقد َّ

اآليات (يو 11" -:)13-11:21عث َّم ْإ َّن اَلعس َكر َل َّما َكاعنوا َق َد صَلبوا يسوع ،أ َ ْ
ام،
وها أََرَب َع َة أَ َق َس ٍ
َ ع َع َ
َخ عذوا ثَي َاب عه َو َج َععل َ
ََ َ
13
ْ
ْ
ْ
ال َب َع عض عه َم
يص ْب َغَي ْر ْخَيا َ
ْي ْق َسماَ .وأ َ
لْ عك ْل َع َس َكرٍ
طةٍَ ،مَن عسوجا عكُّل عه م َن َف َو ع
يص أََيضاَ .وَك َ
ان اَلَقم ع
َخ عذوا اَلَقم َ
قَ .فَق َ
ض«:الَ َن عشُّق عه ،بل َن َق َت ْر عع عَلي ْه لْم َن ي عكو عن» .لْي ْت َّم اَل ْك َتاب اَلَق ْائل«:ا َق َتسموا ْثيا ْبي بيَنهم ،وعَلى لْب ْ
اسي أََلَق َوا
لَْب َع ٍ
ََ ع َ َ َ
َ
َع َ
َ
ََ َ َ
ع
ََ
ع
عقَر َعة» .ه َذا َف َعَل عه اَل َع َس َكعر" .
يقول يوسيفوس أن القميص المنسوج كله من فوق غير خياطة لم يحل لبسه إالّ لرؤساء الكهنة ،وبالتالي فهذا
القميص الذي يشبه مال س رئيس الكهنة جعل المسيح يذهب إلى صليبه كرئيس كهنة يقدم ذبيحته .وكان

القميص بهذه الطريقة ثمين جداً لذلك لم يشقوه بل ألقوا عليه قرعة .وكونهم ال يشقوه فهو يشير للكنيسة التي ال
تنشق وال تنقسم (قارن مع مزمور .33والعسكر هم عسارر الرومان) .منسوجا من فوق= إشارة ألن هللا هو
الذي أسس كنيسته ليس إلنسان أن يمزقها.
مالبس الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسها

رانوا يلبسون داخليا ما يسمى "الكيتونا" وهو ينزل إلى الكعبين .وهذا ال بد أن يلبسه كل من له عمل المجمع

وكل من يق أر فى الترجوم أو الكتاب المقدس .وهذا الرداء أو القميص حسب تسمية القديس يوحنا ،يكون منسوجا

من أعلى إلى أسفل بدون أى شق وله أرمام .ويربط وسطه بزنار لتثبيت القميص على الجسم .وكان الرداء

الخارجى يسمى "الطالي " ومزود فى أركانه األربعة العصائب واألهداب (واألهداب مصنوعة من جدائل كل
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ركن .وكان يضع على رأسه غطاء يسمونه "السودار" وهو على شكل عمامة .ويضع فى قدميه صندال .هذه هى
الثياب التى إقتسمها الجنود عند صلب السيد .وكانت أربعة أقسام وهى غطاء الرأس والصندل والطاليث والزنار.

وأما القميص فلم يقسموه.

عمه ،وأ َ ْ ْ
ْ
ات ْعَن َد صلْ ْ
وباَ ،و َمَرَي عم اَل َم َج َدلَّْيةع" .
آية (يوَ 13" -:)13:21وَكاَن َت َو ْاق َف ٍ
عخ عت أعمه َمَرَي عم َز َو َج عة كعل َ
يب َي عسو َع ،أ ُّ ع َ
َ
صلِ َب ذهبوا إلعداد الفصح فتركوا المكلان وأعطلوا فرصلة ألحبائله أن يقتربلوا
عد أن إطمأن اليهود أن فريستهم قد ُ
من الصليب ،فإقترب يوحنا مع العذراء األم.

وف للي (م للت )65:37نج للد م للن ح للول الص للليب مل لريم المجدلي للة ومل لريم أم يعق للوب ويوسل لى وأم إبن للى زب للدى .وف للي

أمله وأخلت أمله ملريم
(مر ):1:16نجدهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصلغير ويوسلى وسلالومة وهنلا نجلدهم ُّ
زوجللة كلوبللا ومللريم المجدليللة .وفللي الترجمللال اإلنجليزيللة جللاءل اايللة أملله وأخللت أملله ،م لريم زوجللة كلوبللا وم لريم
المجدلية وبالتالي نفهم أنهن كن أربعة حول الصليب
الشاهد
(مت)65:37

مريم المجدلية

مريم أم يعقوب ويوسى

أم إبنى زبدى

(مر):1:16

مريم المجدلية

مريم أم يعقوب الصغير

سالومة

مريم المجدلية

مريم زوجة كلوبا

أخت أمه

(يو)36:19

أمه (العذراء)

ويوسى

)1من هذا الجدول نفهم أن سالومة هي أخت العذراء مريم وزوجها إسمه زبدى وهي أم يوحنا ويعقوب الكبير إبنا
زبدى .وبالتالي فيوحنا هو إبن خالة السيد المسيح وهو تواضعاً لم يذكر إسم أمه .كما يتحاشى ذكر إسمه هو

شخصياً.

)3مريم زوجة كلوبا (وإسلمه حلفلى أيضلاً) ويوحنلا أسلماها زوجلة كلوبلا حتلى ال يظلن أحلد أنهلا أمله (أو أم يعقلوب
أخ يه) لو قال أم يعقوب .وهي لها ولدان يعقوب الصغير ويوسى( .يعقوب الكبير هو أخو يوحنا) .ومرقس قال

أم يعقوب الصغير حتى ال يظن أحد أنهلا أم يعقلوب ويوحنلا .وطبعلاً فلإن يعقلوب ويوسلى هنلا هلم غيلر يعقلوب
ويوسى إخوة الرب (مر.)2:5

 )2يوجد شخصان إسم يعقوب ،أربرهم سناً هو يعقوب بن زبدى أخو يوحنا وأصغرهم سناً هو يعقوب بلن حلفلى
(أو كلوبا).

):متللى لللم يحللدد يعقللوب أنلله الصللغير إذ هللو أورد اسللم يعقللوب ااخللر قوللله إبنللى زبللدى وهمللا معروفللان أنهمللا
يعقوب الكبير ويوحنا .فلم يجد ضرورة لتعريف يعقوب بن حلفى أنه الصغير.
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 )6يوحنلا يلذكر أوالً العلذراء ملريم ثلم أختهللا دون أن يلذكر إسلمها .ويبلدو أن العلذراء ملريم للم يكلن لهلا سلوى أخللت
واحدة.

 )5لم يذكر متى ومرقس وقوف العذراء جانب الصليب ألنها غالباً لم تكن موجودة منذ بدايلة الصللب وأن يوحنلا
أتللى بهللا أخيل اًر .وهللو قللد أحضللرها ألنلله شللعر أن السلليد يريللد أن يودعهللا وهللي أيضلاً .وهللذا مللا حللدث فعلالً (آيللة
.)35

12
ْْ
عمه ،و ْ
ْ
التَل ْمي َذ َّال ْذي َك َ ْ
امَأَر عة ،عه َوَذا َابعن ْك»".
آية (يوَ " -:)12:21فَل َّما َأرَى َي عسو عع أ َّ ع َ
ال ألعمهَ«:يا َ
ان عيحُّب عه َواقفاَ ،ق َ
يا إمرأة هوذا إبنك= صارل أماً للتلميذ الذي يحبه يسوع بل هي صلارل أملاً لكلل كنيسلة يسلوع ،جسلده .والمسليح

هنللا يسللميها إم لرأة وهللذه صللفة األم ،أم الكنيسللة جسللد إبنهللا يسللوع .فللنحن المعموديللة للالروح القللدس نصللير جسللد

المسيح وبهذا أيضاً صار يوحنا أخلاً للمسليح ،لقلد رفعله المسليح اللذي صلار كل اًر بلين إخلوة كثيلرين (علب.)11:3

رل منا إبن لحواء وإبن للعذراء مريم لقد سميت حواء إمرأة وصارل أماً للعالم والعذراء سميت إمرأة لكونها صلارل
ٌ
أم الكنيسة.
الس ْ
آية (يو 11" -:)11:21عث َّم َقال لْ ْلتَل ْم ْ
َخ َذها ْ
ْ
اص ْت ْه" .
التَل ْمي عذ ْإَلى َخ َّ
يذ «:عه َوَذا أ ُّ
اعة أ َ َ
عم َك»َ .و ْم َن تَل َك َّ َ
َ
رللون أن المسلليح يسلللم العللذراء ليوحنللا فهللذا دالللة قاطعللة علللى أنهللا لللم يكللن لهللا أوالد آخلرين الجسللد وإالّ لكللان قللد

أسلمها لهم  ،وهي أيضاً خالته .ونرى هنا أن المسيح رفع مستوى األمومة والبنوة من مستوى الجسلد واللحلم واللدم
إلى أمومة روحية وبنوة روحية .هي وحدة روحية لبنلاء الكنيسلة .ويوحنلا أخلذ العلذراء فلو اًر مع ُله فلي عليلة صلهيون
وكانت معهم يوم الخميس .وهي إستمرل مع يوحنا 11سنة في أورشليم ثم رافقته إلى أفسس وغالبلاً إنتقللت هنلاك

إذ يوجد قبر للعذراء مريم في تركيا .ولكن يوجد قبر آخر للعذراء َب َن ْت عليه الملكة هيالنة كنيسة يقلول تقليلد آخلر
له بيت في أورشليم أخذ العذراء مريم إليه.
أنه قبر العذراء .وكان يوحنا من الجليل ولكن غالباً ُ
ْ ْ
ْ
ان»".
آية (يوَ12" -:)12:21ب َع َد ه َذا َأرَى َي عسو عع أ َّ
ال«:أََنا َع َط َش ع
َن عك َّل َش َي ٍء َق َد َك َم َلَ ،فل َك َي َيت َّم اَلك َت ع
اب َق َ
(مز .)31:59+16:33ونالحظ أن المسيح لم يشتكى كل مدة الصلب إالّ بهذه العبارة ألنه كان قلد وصلل لقملة
العذاب ،وسال دمه وعرقه ووصل إلى لحظة اإلحتضار علد سلسللة ملن ااالم الجسلدية كلان قمتهلا الصللب وأالم
نفسللية مللن خيانللة األحبللاء وتخلللى التالميللذ وإسللتهزاء النللاس وأالم روحيللة إذ حجللب ااب وجهلله عنلله حينمللا حمللل

خطايا العالم وصار ذبيحة إثم أمام هللا .والمسيح لم ينتبه إلى أالمله وعطشله إالّ علد أن تملم الخلالص وكلان كلل

شئ قد كمل ،وتمم كلل النبلوال (أع .)39-37:12والخلل اللذي شلربه كلان يزيلد ملن إحساسله لالعطش .ولكلن للو
قارننا هذه العبارة قول السيد للسامرية "إعطني ألشرب" فنفهم أن السيد كان عطشانا لخالص النفوس.
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11
ْ
ْ
وها
وها َعَلى عزوَفا َوَقَّد عم َ
اء َم َو عضوعا َم َمعل اوا َّخالَ ،ف َمألعوا ْإ َسفَن َجة م َن اَل َخ ْلَ ،و َو َض عع َ
آية (يوَ " -:)11:21وَك َ
ان ْإَن ر
ْإَلى َف ْم ْه" .

الخلل هلو نلوع ملن النبيللذ اللرخيص يسلتعمله الجنلود .وكللان ملن أعملال الرحملة للمصلللوب أن يسلقوه خلالً ملع مل اررة

لتسكين األلم لذلك كانت الزوفا واإلسفنجة موجودتين المكان للزومهما لعملية الصلب (أم.)5:21

12
ْ
وح".
َسَل َم ُّ
آية (يوَ "-:)12:21فَل َّما أ َ
الر َ
الَ «:ق َد أع َكم َل»َ .وَن َّك َ
س َ َأر َس عه َوأ َ
َخ َذ َي عسو عع اَل َخ َّل َق َ
ْ
ــل= ه للي ص للرخة النص للر األخيللرة فه للو أرم للل
المسلليح أس لللم روح لله إرادت لله وه للو ف للي ملللء الحي للاة .وقول لله قـــد أكمـ َ

الخالص .نكس رأسه= أي أمال رأسه .وكل إنسان يسلم الروح ثم ينكس الرأس غير إرادته .فاإلنسان يظلل رافعلاً
رأسه قدر إمكانه حتى آخر لحظة حتى يمكنه التنفس وإذ يمول تسلقط أرسله .أملاّ المسليح ففعلل العكلس إذ نكلس

رأسه ثم أسلم الروح فهو أسلمها إرادته ونكس رأسه إرادته (يو )18:11وهكذا قلال إشلعياء "سلكب للملول نفسله"
( )13:62فلم تؤخذ روحه منه كالبشر بل سكب هو نفسله بنفسله ،إرادتله ،أسللم روحله فلي يلد أبيله كملن يسلتودع
وديعة هو وشيك أن يستردها.

على الصليب

والصلب كان يقوم ه الرومان فكان المصلوب يخلع مال سه القرب من الصليب تماما كنوع من اإلحتقار .ولكن

فى اليهودية كانت تراعى األداب اليهودية فى الحشمة ويغطون جسد المصلوب وهذا ما إتبع مع الرب يسوع.

ومع اليهود بدافع الرحمة كانوا يعطون المصلوب خال مخلوطا المر (الخل هو نبيذ مختمر) وهذا يعتبر كمخدر،

لذلك رف

مخلصنا الشرب منه كما رف

وحده حتى أقصاها فرف

تعاطف بنال أورشليم اللواتى كن يبكين عليه .أراد أن يحمل أالمنا

تخدير األلم ليتحمل كل األالم الجسدية ،ورف

حتى المساندة والمشاركة النفسية من

بنال أورشليم .وكان ثمن الخل والمر يتكفل ه جمعية من سيدال أورشليم .وكان القانون يفرض وضع الفتة

تعلق على صليب المحكوم عليه تعلن سبب صلبه.

سخرية اليهود من الرب يسوع كانت سببا فى سخرية الجند منه كملك لليهود فهم يكرهون اليهود ويحتقرونهم
وكانت سخريتهم من الرب يسوع هى سخرية ممن إعتبروه ملكا لليهود الذين يكرهونهم .وبهذا كانت تصرفال

رؤساء اليهود والسنهدريم من شخص الرب يسوع فى الواقع هى نوع من اإلنتحار األدبى النسبة لرجاء إسرائيل

فى وجودها وكيانها .فهم شاركوا الجند الرومان فى السخرية من الرمز .وكان الرومان يسمعون سخرية اليهود

من المسيح ويكررونها ولكن كنوع من السخرية من اليهود فى شخص ملكهم .ويأخذ اليهود سخرية الرومان من
شخص الرب كملك لليهود ويكررونها هم ضد الرب .والحظ أن موضوع السخرية هو أمل اليهود فى إستعادة

حريتهم تحت ملك منهم .وكانت التهمة المعلقة على الصليب أن المسيح هو ملك اليهود ،إذاً نفهم أنهم صلبوا
رمز األمل والرجاء فى حريتهم من الرومان وأن تكون لهم مملكتهم .وهكذا كما اع يهوذا معلمه ثم إنتحر ،اع

اليهود رمز وطنهم الذى يحلمون ه فإنتحروا ولنراجع ما عمله تيطس سنة 71م.
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عد أن تمم الرب كل عمله لفدائنا قال "قد أرمل" ونادى يسوع صول عظيم وقال "يا أبتاه فى يديك أستودع

روحى".

عجيب أن الرب يسوع فى هذه اللحظة وهو فى منتهى الضعف الجسدى وفى لحظة مول *يصرخ صول
عظيم .فاإلنسان العادى فى لحظة موته ال تكون له قدرة على الصراخ صول عظيم .بل كان صراخه فى

لحظة موته سببا فى أن قائد المئة الموجود جانب الصليب يقول "حقا كان هذا اإلنسان إبن هللا" (مر)29 : 16

َّ
*"ونكس رأسه
وهذا يدل على قوة جبارة ناشئة عن إتحاد ناسوته الضعيف بالهوته .وعجيب أيضا أن نسمع
وأسلم الروح .فالطبيعى أن ُيسّلِم اإلنسان الروح أوال ثم ينكس رأسه وليس العكس ،وذلك إلنه يحاول أن تظل رأسه
مرفوعة قدر اإلمكان ليتنفس ،ولكنه عد أن يمول تسقط رأسه .وهاتين الملحوظتين يشيران أن مول المسيح لم
يكن كمول أى إنسان عادى ،بل هو سلطانه َّ
سلم حياته أى مال إرادته حينما أراد أى حينما تمم عمله .وبهذا
نفهم أن المول لم يبتلع المسيح بل أن المسيح هو الذى إبتلع المول كغالب وليس كمغلوب .المول لم يغلب

الرب بل هو الذى غلب المول ،ونزل إلى الجحيم بروحه المتحدة بالهوته ليفتح األبواب لمن ماتوا على الرجاء
ويأخذهم إلى الفردوس.

الالهول لم يساند الناسول فى أى لحظة ليحمل أالمه ،بل أراد المسيح أن يحمل األالم الكامل ليشابهنا فى كل
شئ .وهذا معنى قول بولس الرسول "أنه ُي َك ِّم ْل رئيس خالصهم األالم" (عب .)11 : 3فالمسيح لم يكن من
المفروض أن يتألم ،فاأللم نتج عن الخطية وهو بال خطية .ولكنه إرادته أراد أن يتذوق المول واأللم ليصير

رواحد منا .ولكن فى لحظال المول ظهر عمل الالهول ال ليحمل عنه أالمه فهو قال "أنا عطشان" وقال "إلهى

إلهى لماذا تركتنى" وهذا دليل على أن أالمه كانت حقيقية .ولكن معنى ظهور عمل الالهول هنا هو أن المول
ال يمكنه أن يهاجم المسيح ويغلبه ،بل هاجم المسيح المول حينما أسلم روحه إرادته .ونظ ار إلتحاد روحه

الالهول الحى إبتلعت الحياة التى فى الالهول المتحد الناسول المول ،ولم يبتلع المول الحياة التى فى

المسيح فهى حياة أبدية ال تمول .وهذا معنى العبارة التى نرددها  -بالموت غلب الموت].

["فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان" = المسيح لم يشرب ألنه عطشان فقط ،إذ هو عطشان لخالصنا .ولم
يشرب الخل (وهو نوع من النبيذ الذى يستعمله الجنود) فقط ليتمم النبوال .بل أنه كان يتمم طقس الفصح

الجديد .ففى طقس الفصح اليهودى يشرب المجتمعين حول المائدة أربعة كئوس .والكأس األخير أى ال ار ع يعلن

إنتهاء طقس الفصح .فالمسيح شرب هذا الكأس ال ار ع على الصليب فربط الصليب سر اإلفخارستيا.

فاإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب ،والصليب شرح كيف أن المسيح قد أعطى تالميذه على مائدة الفصح

ويرجى الرجوع لكتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا
جسده ودمه مأرال ومشربا حقيقيينُ .
فى كتاب األسرار الكنسية.
الصــلْ ْ
ـك
آيــة (يــو12" -:)12:21ثــم ْإذ كــان اسـ ْـتعداد ،فلْكـ
السـ َـب ْت ،أل َّ
ـاد َعَلــى َّ
يب ْفــي َّ
َج َسـ ع
َن َيـ َـوَم ذلْـ َ
ـي الَ َتَبَقــى األ َ
ع َّ َ َ َ َ َ َ ر َ َ َ
ْ
َّ ْ
َن عت َك َسَر ْس َيقاعن عه َم َوعيَرَف ععوا" .
ود ْبيالَ ع
س أَ
َل اَلَي عه ع
السَبت َك َ
طَ
ان َعظيماَ ،سأ َ
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استعداد= كل يوم جمعة إسمه إستعداد .وكان هذا السبت عظيماً ألنله يلوم الفصلح .ولكنله صلار عظيملاً إذ دخلل
المسيح فيه إلى راحته وأدخلنا معه للراحة .وكان الرومان إمعاناً في التشهير المجرمين يصلبون المصلوب عارياً
وحرم لوا صلللب المصلللوب عاري لاً تمام لاً .وكللان الرومللان
تمام لاً ولكللن اليهللود منع لوا ذلللك فكللانوا يسللترون المصلللوب ّ
يتركلون الجثلة عللى الصلليب أليللام حتلى تفتلك بهلا الطيللور عبلرة لكلل مجلرم ولزيللادة هيبلة القلانون .ولكلن النللاموس

اليهودي يمنع ذلك (تث .)32:31ولذلك ذهب اليهود لبيالطس يطالبون كسر سيقان الكل حتى ال تبقى األجساد
على الصلبان ،فهم يبحثون هنا عن تتميم حرفية الناموس خصوصاً أن هذا السبت كان يوم الفصح ،وكان سبت

فللال يصللح أن تتللرك فللي نظللرهم األجسللاد علللى الصلللبان .ولكللن غالب لاً كللان هللذا مزيللد مللن التشللفي مللن المسلليح
ولضمان موتله .وكلانوا يكسلرون السليقان مطرقلة خشلبية ثقيللة ،وهلو عملل وحشلي ال يطيلق اإلنسلان النظلر إليله.
والمصلوب قد يبقى على الصليب أليام ينازع المول لكلن بتكسلير السليقان يملول سلريعاً .وللذلك تعجلب بليالطس

أنه مال سريعاً على غير العادة .وإذا لم يمت المصلوب بتكسير ساقيه طعنوه حربة في القلب وهنا ما فعلوه ملع
المسيح ليطمئنوا أنه مال .لكن ما حدث كلان بترتيلب إلهلي ليخلرج اللدم والملاء فنلري أن جسلد المسليح لالرغم ملن
موته كان فيه حياة إلتحاده الالهول.

11
ْ
اآلخ ْر اَلم َصعل ْ
وب َم َع عه" .
آية (يوَ " -:)11:21فأ ََتى اَل َع َس َكعر َوَك َسعروا َسا َق ْي األ ََّول َو َ َ
ران لكل مصلوب حارس ،وحارسا اللصين تقدما وكس ار أقدامهما أوالً.
11
ْ
ْ
ات".
آية (يوَ "-:)11:21وأ َّ
اءوا ْإَلَيه َل َم َي َك ْسعروا َسا َقَيه ،أل ََّن عه َم َأر ََوع َق َد َم َ
َما َي عسو عع َفَل َّما َج ع
اإلنسان طبيعته يتعلق الحياة فيقاوم المول لذلك يصارع اإلنسان المول ويبقى معلقاً على الصليب فترة طويلة،

أم لاّ المسلليح فللإذ أرمللل مهمتلله أسلللم روحلله س لريعاً إذ هللو غيللر متعلللق للاألرض ،بللل هللو مشللتاق أن يللذهب ليكللرز

لألرواح التي في السجن ويخرج من كانوا في الجحيم ( 1ط.)19:2

ْ
آية (يوْ 13 "-:)13:21
لك َّن و ْ
اء".
احدا ْم َن اَل َع َس َك ْر َ
َ
ط َع َن َجَنَب عه ْب َحَرَبةٍَ ،ولَْل َوَقت َخَر َج َد رم َو َم ر
غ النظر عن التفسير العلمى والطبى لما حدث فلنفهم المعنى الروحى

(زك )11:13هم طعنوه ليتأرلدوا ملن موتله .وبطعنلة هلذا العسلكري تحققلت النبلوة أوالً وتحقلق الجميلع أن المسليح

مال فعالً فال يقول اليهود حينما يقوم المسيح أنه كان فاقداً لوعيه .وللوقت حينما طعنه العسكري خـرج دم ومـاء

خرج دم حي خالفاً لما قد ينزل من أي إنسان ميت حلين يطعلن ،والميلت يتجملد اللدم فلي عروقله .وخلرج ملع اللدم

لاء نقللى ،والميللت ال يخللرج منلله مللاء نقللى .إذاً خللروج دم ومللاء مللن جسللد ميللت يخللالف طبيعللة اإلنسللان .وهللذا فيلله
مل ٌ
إشللارة واضللحة أن الجسللد مللال ولكللن لللم َيل َلر فسللاداً .وبالتللالي فهللو جسللد إبللن هللا حقلاً .وبسللبب مللا حللدث نمللزج فللي
رأس اإلفخارستيا ماء مع الخمر .نحن هنا أمام صورة ذبيحة حيلة فملا أمامنلا يخلالف الملول الطبيعلي وعالماتله،
هي ذبيحة حية ناطقة على المذ ح الناطق السلمائي تعللن أن الفلداء قلد تلم والعقوبلة اسلتكملت ،وملال الحلي اللذي
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ال يمول .وكانت الحياة في هذا الجسد الميت راجعة ألن الهول المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحلدة وال طرفلة

علين ،لكللن اللروح اإلنسللانية فارقتلله ،وظلل الهوتلله متحللداً بناسلوته فللي القبلر ،والهوتلله متحللد بروحله اإلنسللانية التللي
ذهبت للجحيم لتفرج عن المحبوسين وتنطلق بهم إلى الفردوس.

ران مول المسيح كما شبهه داود كنائم ثمل ملن الخملر (ملز .)55 ،56:78إذاً خلروج اللدم والملاء ملن جنبله يللزم

أن ُيعتبللر كعالمللة حيللاة وسللط المللول .فبينمللا كللان ميت لاً علللى الصللليب كللان حي لاً بالهوتلله  ،فالهوتلله ظللل متحللداً
بناسوته حتى عد أن مال .وهذا ما أعطى لناسوته حياة .ونالحظ أن الذي إهتم بتسجيل هذه الحادثة هو القديس
يوحنللا الللذي كتللب إنجيللله ليثبللت أن المسلليح هللو إبللن هللا ،فهللو يثبللت الهوتلله ويهللتم األحللداث التللي تثبللت الهوتلله،
خصوصاً أنه هو وحده الذي كان جانب الصليب ورأى خروج الدم والماء من جنب المسيح.

لنجينوس:
دم وماء .وهذا قد حيَّر لنجينوس ،خصوصاً علد
هذا هو إسم الجندي الذي طعن المسيح الحربة فخرج من جنبه ٌ
مللا شللاهده مللن إظللالم الشللمس والزلللزال  ،ثللم غالبلاً كللان هللو مللن حلراس القبللر و شل ِ
لاه ْد علللى القيامللة ،وسللأل هللا أن
يرشللده عمللن يكللون المسلليح فأرسللل هللا لل ًله طللرس وبش لره فللآمن وتللرك الجنديللة وذهللب إلللى بللالده ليبشللر المسلليح،
وسمع بيالطس بهذا فأرسل إلى طيباريوس قيصر الذي أمر قطلع رقبتله و إستشلهد لونجينلوس وتُ َعِّي ْلد لله الكنيسلة
بذكرى استشهاده في يوم 32أبيب (السنكسار).

خروج الدم:
دم المسيح قدم الصلح( كو" )31:1وان يصالح ه الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليبه"

والتقديس(عب" )39:11فكم عقا ا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن هللا وحسب دم العهلد اللذي قلدس
ه دنسا" .

وبه نغلب(رؤ" )11:13وهم غلبوه بدم الخروف" .
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وفيه الصفح عن الخطايا السالفة(رو" )36:2الذي قدمه هللا كفارة االيمان بدمه الظهار بره من اجل الصفح عن

الخطايا السالفة امهال هللا" .

وبه نحصل علي التبرير المجانى(رو" )9:6فباالولى كثي ار ونحن متبررون االن بدمه نخلص ه من الغضب" .
ِ
وتعد ونصير أطها اًر أمام هللا(رؤ" )6:1الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه" .
وبه نغتسل من كل دنس ّ
ونتبرر ونتنقى (رؤ" . )1: : 7فقلت له يا سيد انت تعلم.فقال لي هؤالء هلم اللذين اتلوا ملن الضليقة العظيملة وقلد
غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف"

وبهذا الدم يكون المسيح قد اشترانا من العالم لحساب هللا أبيه لنحيا معه(رؤ+)9:6
وبه نتطهر من جميع خطايانا(1يو.)7:1

فالفداء والكفارة والخالص كلهم يدورون حول الدم ،الدم المسفوك من ذبيحة أرملت حتى المول التام.
ودم المسليح هللو دم حللي فيلله قللوة حيللاة أبديللة إلتحللاد الالهللول الناسللول .وجسللد المسلليح الللذى قدملله ذبيحللة عنللا ،

حل فيه كل ملء الالهول  ،ونحن ممللوؤون فيله (رلو ، )11 ، 9 : 3فصلار لنلا الالهلول المتحلد جسلد المسليح
مصدر حياة أبدية وتقديس ،إلتحادنا نحن جسد المسيح .

وكان العهد القديم يكرر أن الدم هو حياة ولذلك يمنع العهد القديم شرب الدم نهائيا فالحياة ،حياة الذبيحة ،هي هلل

(تك+::9ال+17:2ال .)37:7اللدم كلله هلل يلرش تحلت الملذ ح(ال )8 ،3:2إذاً خـروج الـدم إشلارة للحيلاة ،والشلك
فللدم المسلليح هللو بللروح أزلللي قل َّلدم لنللا الصلللح والفللداء ،هللو ثمللن مللدفوع هلل ااب عللن خطايانللا .والقللديس يوحنللا فللم
الذهب يقول أن الكنيسة تأسست الدم والماء .فنحن نولد ثانية من الماء وطعامنا هو جسد المسيح ودمه .ويقول

فللم الللذهب إن مللن يشللرب دم المسلليح فللي سللر اإلفخارسللتيا فهللو يشللرب مللن جنللب المسلليح المطعللون .إذاً طعنللة
الجندي كانت ال لتميت المسيح فهو كان قد مال قبلها ،بل أظهرل وجود حياة تخرج من هذا الجسد المائت.
الدم = يعطينا تنقية وتقديس وحياة أبدية .

خروج الماء:

الدم = إشارة لحياة الجسد الميت إلتحاد بالالهوت

رللان خللروج المللاء مللن الصللخرة حللين ضلربها موسللى العصللا رمل اًز لخللروج المللاء مللن جنللب المسلليح .فالمسلليح كللان

الصخرة (1رو .)::11وهكذا يرمز الماء الذي خرج من تحت عتبة البيلت (الهيكلل) (حلز )13-1::7لهلذا الملاء
الخارج من جنب المسيح.

ونالحللظ أن عصللا موسللى كانللت ترمللز للصللليب وللحربللة التللي بهللا ضللرب المسلليح .وبللنفس المفهللوم تنبللأ يوئيللل

(( )18:2السنط يشير للحياة عيداً عن الرب) .

إذا ما هو الماء؟ يقول السيد المسيح من آمن بي تخرج من طنه أنهار ماء حي  ..قال هلذا علن الـروح القـدس
(يو .)29 ،28:7إذاً كان خلروج الملاء ملن جنلب المسليح أعظلم تعبيلر علن اللروح اللذي اسلتعلن منسلكباً ملن جسلد
المسيح الميت ،فهو مال ليعطينا الروح القدس المحيى ،وهو وعد أن ُي ِ
له.
رس ُ
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وإذا كان خروج الدم من جسد المسيح يشير ألن الجسد فيه حياة إلتحاده الالهول  ،فخـروج المـاء يشلير لملول
الجسد إنسانيا أى إنفصال الروح اإلنسانية عنه .
الدم والماء:
هما معاً سر إستبدال المول الحياة في اإلغتسلال الملاء الحلي الخلارج ملن جنلب المسليح الميلت  ،إذ حلين نلدفن
مع المسليح فلي المعموديلة نقلوم معله متحلدين له فتكلون لنلا حيلاة (رو . )6-2:5واللروح القلدس هلو اللذي يوحلدنا
المسيح في موته وقيامته عنلد نزولنلا وخروجنلا ملن الملاء .وذللك علد اإلنفكلاك ملن أسلر العبوديلة للخطيلة الفلداء

سر الدم الذي نبع من جنب المطعون أي من الذبيحة الحية.

الدم والماء = موت العتيق وقيامة الجديد فينا لنحيا أبديا

المسيح فى الرؤيا = خروف قائم كأنه مذبوح (ذبيحة حية)
إذاً كللان المــاء الللذي خللرج مللن جنللب المسلليح يحمللل معنللى عمللل الللروح القللدس فللى سللر المعموديللة  .وهللو مللول
الخليقة العتيقة (وهذا مفهوم خروج الماء من جنب المسيح ،والماء يشير لمول الجسد فجسد اإلنسان الحلى يخلرج

منه دم) .

ويكلون معنلى خلروج الـدم ملن جنلب المسليح معنلاه قياملة خليقلة جديلدة فلى المسليح (وهلذا مفهلوم خلروج اللدم ملن
جنب المسيح والدم يشير للحياة).

إذاً خروج دم وماء من جنب المسيح يشيران لخروج حياة ومول من المسيح .

والمعموديللة هللي مللول مللع المسلليح وقيامللة وحيللاة مللع المسلليح ،وهللي إغتسللال روحللي المللاء الللذي خللرج مللن جنللب

المسلليح الميللت  ،أي أننللا إذ نمللول معل ُله تمللول خطايانللا معلله حللين تمللول الخليقللة القديمللة التللى ورثناهللا مللن آدم.
وكما تمول الخليقلة القديملة لالروح القلدس فلى سلر المعموديلة (الملاء) نقلوم خليقلة جديلدة  ،فاللدم اللذى خلرج ملن
جنب المسيح يشير للحياة ،فال يخرج دم من جسد ميت  .وهذا معنى الوالدة الجديدة (مول مع المسيح وحياة ملع

المسلليح) .لنحيللا كمللا هللو حللي ،فمللول ال لوالدة اللحميللة أي الجسللد  ،ماتلله المسلليح مللن أجلنللا حتللى نجللوز مباش لرة
موته إلى الوالدة الثانية الروحية ،أي نحيا معه حياته األبدية ،فهذا الماء مع الدم اللذان خرجا من الجسلد الميلت

(والحى إلتحاد الالهول ه) هو أعظم تعبير عن سر المعمودية.

وقيل أن الماء يشير للمعمودية العادية بينما أن الدم يشير لمعمودية الدم أي اإلستشهاد من أجل المسيح.

والقديس أغسطينوس شلبه رقلاد آدم ليصلنع هللا ملن ضللعه حلواء ،ملول المسليح عللى الصلليب لتوللد الكنيسلة ملن
ط ِع َن
جنبه المطعون .ألنه لما ُعِّلق المسيح على الصليب ومال وصار بال حياة شا ه آدم الراقد في سبال .ولماّ ُ
دم ومللاء وهمللا الس لران الرئيسلليان اللللذان بنيللت بهمللا الكنيسللة التللي هللي ح لواء الجديللدة (المعموديللة
فللي جنبلله خللرج ٌ
واإلفخارستيا) ونالحظ أنه في العهد القديم كان الماء يستخدم لغسل األدوال واانية واألجساد للتطهير ،والدم كان

يللرش للتطهيللر ( ارجللع مللر + ::7عللب )33-19:9لكللن التطهيللر فللي العهللد القللديم كللان للجسللد مللن الخللارج وهللذا
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يعنى (غفران للخطية ولكن الفساد فى الداخل وبقاء الضمير مثقل سلبب محبتله للخطيلة) ،أملاّ اللدم والملاء الللذان

خرجللا مللن جنللب المسلليح فهمللا للتطهيللر والتقللديس الروحللي الللداخلي ،حتللى الضللمير (عللب +1::9مللت.)38:35
ماء للمعمودية لغسل الخطايا (أع +15:33تى )6:2بلل لللدخول لملكلول هللا (يلو .)6:2ونالحلظ أن
والماء صار ً
يوحنا وضع الدم قبل الماء ألنه يجب اإليمان واإلعتراف الدم المسفوك على الصليب قبل المعمودية.
ومن رسالة معلمنا يوحنا األولى (1يو )8:6نجد أن هناك ثالث شهود هلم الملاء واللدم واللروح .اللروح اللذي يعملل

ف للي الم للاء ف للي س للر المعمودي للة ،وال للروح ال للذي يح للول الخم للر إل للى دم ف للي اإلفخارس للتيا .وال للروح الق للدس عمل لله ف للي

المللؤمنين عللد أن يلللدهم مللن المللاء ويعطلليهم حيللاة وتقللديس فللي اإلفخارسللتيا  ،ويكرسللهم ويخصصللههم هلل فللي سللر

الميرون يشهد في حياتهم للمسيح.

ْ َّ 13
ق لْ عت َؤ ْمعنوا أََن عت َم" .
ول اَل َح َّ
آية (يوَ " -:)13:21والذي َع َاي َن َش ْه َدَ ،و َش َه َاد عت عه َحقَ ،و عه َو َي َعَل عم أََّن عه َيعق ع
يوحنا يعلن أنه شاهد عيان وأنه الروح القدس كان يرى الحقائق ويفهمها.
َن ه َذا َك ْ ْ ْ
اب اَلَق ْائ علَ «:ع َظ رم الَ عي َك َسعر ْمَن عه»".
آية (يو12" -:)12:21أل َّ
َ
ان لَيت َّم اَلك َت ع
(مللز +)31 ،19:2:خللروف الفصللح ال ُيكسللر منلله عظللم .وهللا سللبق وأخبللر مللا سلليحدث حتللى يللؤمن الجميللع وال

يكون لهم عذر في عدم إيمانهم .ولتكمل مالمح خروف الفصح كان اإلسلراع فلي نلزول جسلده ملن عللى الصلليب
= ال تبقوا منه إللي الصلباح (خلر .)11:13والمعنلى الروحلي لعلدم كسلر عظامله ،أن كنيسلته ال يسلتطيع أحلد أن

يفسدها .فعظم المسيح هو كنيسته ،هيكله
آية (يو11" -:)11:21وأَيضا يعق ْ
ط َععنوع »".
ظعرو َن ْإَلى َّال ْذي َ
آخعرَ «:سَيَن ع
اب َ
ول ك َت ر
ََ َ ع
إشارة إلى (زك .)11:13ولكن هناك من يطعنه التجديف واإلنكار والخطيئة (رؤ)7:1
أين ذهب المسيح بعد موته؟
نقول في القداس الباسيلى "نزل إلى الجحيم من قبل الصليب" فمن أين فهمنا هذه الحقيقة.
(-2أف" )1 ،2:3لذلك يقول إذ ص ِعد إلى العالء سبى سبياً وأعطى الناس عطايا .وأماّ أنه صعد فما هو إالَّ
َ َ
أنه نزل أيضاً أوالً إلى أقسام األرض السفلي  ..هنا نرى المسيح نزل إلى أقسام األرض السفلي (رناية عن
وم ْن على األرض
الجحيم) ثم سبى سبياً (أخذ نفوس األبرار) وأعطى الناس عطايا (أخذهم للفردوس)َ .
أعطاهم الروح القدس مواهبه.

2(-3بط" )21 ،22:1فإن أيضاً المسيح تألم  ..مماتاً في الجسد ولكن محيى فلي اللروح .اللذي فيله أيضلاً "ذهلب
فكللرز لللألرواح التللي فللي السللجن" .فهللو موتلله الجسللد ولكللن حياتلله فهللو الحيللاة ،ذهللب للسللجن (الجحلليم) ليبشللر

األبرار الذين فيه ،أن وجودهم في هذا الجحيم قد إنتهي وسيأخذهم للفردوس  ..ثم إلى الملكول األبدي.
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(-2زت" )21 ،22:1و ِ
أنت أيضاً فإني بدم عهلدك (دم المسليح) قلد أطلقلت أسلر ِ
اك (اللذين رقلدوا عللى الرجلاء) ملن
الجب (الجحيم) الذي ليس فيه ماء (قال الغنى إلبراهيم إرسلل لعلازر ليبلل لسلاني) إرجعلوا إللي الحصلن (المسليح)

يا أسرى الرجاء (إسم الرب برج حصين يرك

إليه الصديق ويتمنع)

(-:أش" )1:31لتخرج من الحبس المأسورين ،من بيت السجن الجالسين في الظلمة"
(-6أش" )23:32سريعاً يطلق المنحنى وال يمول في الجب"

(-5أش .." )2:22ألنلادى للمسلبيين لالعتق وللمأسلورين لاإلطالق .إذاً ذهللب المسليح إللى الجحليم ليقلود األبلرار
الراقدين على رجاء ويصعد بهم إلى الفردوس وفتح أبوا ه وأدخلهم هناك ومعهم ديماس اللص اليمين.

للذلك يسللمى يللوم السللبت التللالي للصللليب سللبت النللور ،الللذي أشللرق فيلله السلليد المسلليح علللى الجالسللين فللي الظلمللة
وظالل المول (اش+3:9مت)15::
دفن المسيح (مت ( + ) 22-31:11مر)31-31:23
( +لو (+ ) 32-32:11يو)31-12:21

الر ْ
اآليات (مت31" -:)22-31:11وَل َّما َكان اَلمساء ،جاء رجل َغ ْن ْ
ـف،
ٌّ
وس ع
َ
امـة َ
َ ََ ع َ َ َعر
اس عـم عه عي ع
ـي م َـن َّ َ
32
ْ
ْ
طـى
َن عي َع َ
َمَر ْبـيالَ ع
س َو َ
ْتَل ْميذا لَْي عسو َعَ .فه َذا َتَقَّد َم ْإَلى ْبـيالَ ع
س حيَنئ ٍـذ أ َ
طع
طَ
طَل َ
ـب َج َس َـد َي عسـو َعَ .فـأ َ
22
ْ ْ ْ
ْ
يوسف اَلجس َد وَل َّفه ْب َك َّت ٍ ْ
ـر
ـخَرْة ،عث َّـم َد َح َـر َج َح َج ا
ـه ْفـي َّ
الص َ
ـان َق َـد َن َح َت ع
ع ع ع ََ َ ع
ان َنق ٍيَ ،و َو َض َـع عه فـي َقَب ْـرْ اَل َجديـد َّالـذي َك َ
22
عخَرى َجالْ َس َتَي ْن عت َجا َ اَلَقَب ْر" .
َك ْب ا
ات َمَرَي عم اَل َم َج َدلَّْي عة َو َمَرَي عم األ َ
ير َعَلى َباب اَلَقَب ْر َو َم َضىَ .وَكاَن َت عهَن َ
ران يوسف الرامي تلميذاً للمسيح في الخفية سبب الخوف من اليهود (يلو )28:19وملرقس يقلول عنله أنله مشلير
ـان عه َـو أََيضـا
َوَك َ
31
َخـ َذ
اَل َج َس عـدَ .فأ َ

ش ل لريف (مل للر ):2:16أي أنل لله عضل للو فل للي الس ل لنهدريم .وظهل للر يوسل للف فل للي لحظل للال المحنل للة ومعل لله نيقوديمل للوس
(يللو )29:19عنللدما تخلللى الكللل عللن المصلللوب .وتقللدم يوسللف فللي شللجاعة يطلللب جسللد يسللوع ووضللعه فللي قبلره
الجديللد فصللار قبللر يوسللف ال ارمللي أقللدس مكللان علللى األرض (إش .)11:11شللجاعة يوسللف ال ارمللي تتضللح أنلله
عمله هذا سيعزل من مناصبه اليهودية وسيحتقره الرومان.

في لحظال الضيق واأللم يظهلر القديسلون ،فبينملا تجلف األوراق الصلفراء وتتسلاقط ملن حل اررة الشلمس تلزداد
األوراق الخض لراء حيويللة ،والشللمس هللي شللمس التجللارب ،وبينمللا تحللرق الشللمس العشللب فهللي نفسللها تهللب

نضوجاً للثمر.

ران من الممكن أن يفضل يوسف الرامي نفسه عن المسيح ويحتفظ قبلره لنفسله .ولكلن كلان القبلر قلد تح َّلول

قدمه للسليد المسليح صلار كنيسلة مقدسلة يتبلارك بهلا المؤمنلون ملن
إلي مكان نجاسة كسائر القبور ،ولكن إذ ّ
رل العالم عبر كل العصور.
هكلذا للو أردنلا أن نحلتفظ جسلدنا لنتللذذ مللذال وخطايلا العللالم لتحلول إللى قبلر نجلس أملاّ للو وهبنلاه للمسلليح

فهو يقدسه (يو)36:13
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سللبق إشللعياء وتنبللأ أن المسلليح يللدفن فللي قبللر رجللل غنللى (إش .)9 ،8:62ولللو كللانوا قللد ترك لوا جسللد يسللوع
(يوسف الرامي ونيقوديموس) لكان اليهلود قلد دفنلوه فلي ملدافن المجلرمين واللصلوص" = .وجعلل ملع األشلرار

قبره ومع غنى عند موته".

ران القبر يبعد مسافة قصيرة جداً(عدة أمتار) عن مكان الصليب.
لما كان السيد قد ُولِ َد من مستودع جديد طاهر لم يتقدمه فيه غيره ،حسلن دفنله فلي قبلر جديلد للم يوضلع فيله
غيره.
وِ
ض َع في قبر لم يوضع فيه أحد حتى حينما يقوم ال يظن أحد أن غيره هو الذي قام .وكونله قبلر للم يوضلع
ُ
فيلله أحللد َسل َّله َل مجلليء تالميللذه لل ُله ،وصللار سللهالً أن يعللاينوا مللا حللدث مللن أحللداث القيامللة ،وحتللى األعللداء
صاروا شهوداً على ما حدث بوضعهم األختام على قبره وإقامة جنود حراسة صاروا شهود قيامته.

ران يوسف ونيقوديموس قد أحض ار حنوطاً كثي اًر ،ومع هذا خرج المسيح من كفنه تاركاً إياه مكانه ولم ُي َع ِّوقه
رل هذا الحنوا الذي جعل الجسد يلتصق األرفان ،وكان هذا دليالً على أن القيامة إعجازية .فالحنوا حين
يجف يصير كالغراء .

لكن لنالحظ أنهم لفوا جسد المسيح كتان ،وهذا لبس الكهنة .فهو رئيس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نفسه.

مريم األخرى .هي مريم أم يوسي (راجع مر):7:16

ْ 31
31
ْ
ـف َّال ْـذي
ـل َّ
وس ع
اءْ ،إ َذ َك َ
اآليات (مرَ " -:)31-31:23وَل َّما َك َ
ان َ
ـاء عي ع
الس َـبتَ ،ج َ
َي َما َقَب َ
االست َع َد عاد ،أ َ
ان اَل َم َس ع
الر ْ
ْ
ْ
ْ
ـب َج َس َـد َي عسـو َع.
س َو َ
اسَر َوَد َخ َل ْإَلى ْبيالَ ع
امة ،عم ْش رير َش ْر ر
ان عه َو أََيضا عمَن َتظ ار َمَل عك َ
يفَ ،وَك َ
طَ
طَل َ
وت هللاَ ،ف َت َج َ
م َن َّ َ
33
33
ْ
ف ْم َن َق ْائ ْد
َّب ْبيالَ ع
ات َك َذا َس ْريعاَ .ف َد َعا َق ْائ َد اَل ْمَئة َو َسأََل عهَ «:ه َل َل عه َزَم ر
ان َق َد َم َ
س أََّن عه َم َ
ات؟» َوَل َّما َعَر َ
طع
َف َت َعج َ
32
ْ ْ
ْ
ْ
اش َتَرى َك َّتاناَ ،فأََن َزَل عه َوَك َّفَن عه ْباَل َك َّت ْ
ـخَرٍة،
ـان َمَن عحوتـا ْفـي َص َ
فَ .ف َ
وس َ
انَ ،و َو َض َع عه في َقَب ٍـر َك َ
اَلمَئةَ ،و َه َب اَل َج َس َد لعي ع
َوَد َحَر َج َح َج ار َعَلى َب ْ
اب اَلَقَب ْرَ 31 .وَكاَن َت مَرَيم اَلم َج َدلَّْي عة َومَرَيم أ ُّعم عي ْ
ظَر ْ
ان أََي َن عو ْض َع" .
وسي َتَن ع
َ ع
َ ع َ
دفن المسيح يشير إلى أنه مال مول حقيقي (1رو)6-2:16

مــات هكــذا ســريعا= ران لت آالملله الجسللدية والنفسللية والروحيللة التللي لللن نسللتطيع أن نتصللورها وال نفهمهللا وال

ن للدركها .لكن لله ه للو ال للذي أس لللم روح لله إرادت لله ع للد أن أنه للى مهمت لله ف للي خ للالص اإلنس للان(.إش )8:62م للن
الضغطة والدينونة أخذ ،بينما أن المصلوب العادي قد يستمر مصلوباً ألرثر من يوم قبل أن يمول.

ولما كان المسـاء إذ كـان اإلسـتعداد .أي مـا قبـل السـبت = كلل يلوم جمعلة يسلمى اإلسلتعداد للسلبت .ولكلن
هذا السبت كان عظيماً ألنه الفصح .لقد ملال المسليح يلوم الجمعلة أي اليلوم السلادس ،ليسلتريح فلي السلا ع،

وراحته كانت أن أرمل لنا الفداء.

ان
وس ع
فَ ،وَك َ
اآليات (لوَ 32" -:)32-32:11وْإ َذا َر عج رل َ
اس عم عه عي ع
ْ
الرام ْة م ْديَن ٍة لَْلَي عه ْ
ْْ
ْ ْ ْْ
ان عه َو
ودَ .وَك َ
عموافقا لَ َأريه َم َو َع َمله َمَ ،و عه َو م َن َّ َ َ

ار
ير َوَر عجال َصالْحا َب اا
عم ْش ا
أَيضا يَن َت ْظر مَل عكوت ْ
هللا.
َ ع َ َ
َ

32.ه َذا َل َم َي عك َن
31ه َذا َتَقَّد َم ْإَلى
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وت َحَي ع َل َم
انَ ،و َو َض َع عه ْفي َقَب ٍر َمَن عح ٍ
س َو َ
ْبيالَ ع
طَل َب َج َس َد َي عسو َعَ 31 ،وأََن َزَل عهَ ،وَل َّف عه ْب َك َّت ٍ
طَ
وحَ 33 .وَت ْب َع َت عه ْنساء عك َّن َق َد أ ََتَي َن م َع عه ْم َن اَل َجلْ ْ
يل،
االس ْت َع َد ْاد َو َّ
َ 33وَك َ
السَب عت َيعل ع
َ ر
ان َي َوعم َ
َ
عو ْض َع َج َسعد ع.
َ 32فرجعن وأَعد َدن حعنوطا وأَ َطيابا .وْفي َّ ْ
اس َتَر َح َن َح َس َب اَل َو ْصَّي ْة" .
َ َ َ َ َ ََ َ َ
َ َ َ
السَبت َ

َحرد و ْض َع َق ُّ
ط.
َي عك َن أ َ ع
ف
َوَن َ
ظَر َن اَلَقَبَر َوَكَي َ

هنا نفهم أن يوسف لم يكن موافقاً رؤساء اليهود على صلب المسيح وال على مؤامراتهم ضده.

الرام ْة ،وهو ْتَل ْمي عذ يسو َع ،و ْ
اآليات ( يو 12 "-:)31-12:21عث َّم ْإ َّن يوس َّ ْ ْ
لك َن عخ َفَية
ع ع َ
َ
ف الذي م َن َّ َ َ ع َ
َع
ْ
ْ
َخ َذ َج َس َد َي عسو َع.
َن َي َأ عخ َذ َج َس َد َي عسو َعَ ،فأ َْذ َن ْبيالَ ع
َل ْبيالَ ع
اء َوأ َ
س أَ
طع
طَ
سَ .ف َج َ
م َن اَلَي عهودَ ،سأ َ
32
ْ
ْ
ْ ْ
َخ َذا َج َس َد َي عسو َع،
يج عمر َو عع ٍ
ود َن َح َو ْمَئ ْة َمناَ .فأ َ
وسَّ ،الذي أ ََتى أ ََّوال ْإَلى َي عسو َع َلَيالَ ،و عه َو َحام رل َم ْز َ
يم ع
نيعقود ع
32
ْ
ْ
ابَ ،كما لَْليهوْد ع َاد رة أ َ ْ
ان م َع األَ َطَي ْ
َّ ْ
انَ ،وْفي
ان ْفي اَل َم َو ْض ْع َّالذي عصلْ َب ْفيه عب َس َت ر
َن عي َكفعنواَ .وَك َ
َ
َ َع
َوَلفا ع بأَ َك َف ٍ َ
ُّ 31
ان َقبر ج ْديد َلم ي َ ْ ْ
ْ
اس ْت َع َد ْاد اَلَي عه ْ
ان َق ْريبا" .
َحرد َق
ود ،أل َّ
طَ .ف عهَن َ
َن اَلَقَبَر َك َ
وض َع فيه أ َ
اَلعب َس َت ْ َ ر َ ر َ ع
ات َو َض َعا َي عسو َع ل َسَب ْب َ
لْسب ْب اَل َخو ْ
ف
َ
ََ
11
اء أََيضا
َو َج َ

لك َن عخ َفية لْسب ْب اَل َخو ْ
الرام ْة ،وهو ْتَل ْمي عذ يسو َع ،و ْ
آية (يو 12" -:)12:21عث َّم إْ َّن يوس َّ ْ ْ
ف ْم َن اَلَي عه ْ
ود،
ع ع َ
َ
َ ََ
َ
ف الذي م َن َّ َ َ ع َ
َع
َخ َذ َج َس َد َي عسو َع" .
َن َي َأ عخ َذ َج َس َد َي عسو َعَ ،فأ َْذ َن ْبيالَ ع
َل ْبيالَ ع
اء َوأ َ
س أَ
طع
طَ
سَ .ف َج َ
َسأ َ
عجيب أن مول المسيح جذب تالميذه الذين كانوا مختفين(يو .)23:13والمحبة تظهر وقت الشدائد .كلمة مشير

تعنى أنه من السنهدريم .وكان تسليم بيالطس جسد يسوع ليوسف الرامي عمالً ُيحسب لبيالطس فعادة تسليم
األجساد يكون برشاوى .ويوسف أخذ يسوع خوفاً من أن يعتدي عليه اليهود.
11
ْ
ْ
ْ ْ
ود َن َح َو
يج عمر َو عع ٍ
وسَّ ،الذي أ ََتى أ ََّوال ْإَلى َي عسو َع َلَيالَ ،و عه َو َحام رل َم ْز َ
يم ع
آية (يوَ " -:)11:21و َج َ
اء أََيضا نيعقود ع
ْمَئ ْة َمنا" .

نيقوديمللوس كللان غني لاً جللداً وهللو عضللو السللنهدريم وكللان أيض لاً مخالف لاً لرأيهم(يللو )62-61:7ولكنلله أيض لاً كللان
خائفلاً مللنهم ،والتقليللد يقللول أنلله صللار مسلليحياً عللد ذلللك .ووزع يوسللف ونيقوديللوس العمللل بينهمللا .فإشللتري يوسللف

الكتللان وإشللتري نيقوديمللوس المللر والعللودُ ،ع ِهل َلد إلللى يوسللف طلللب أخللذ جسللد المسلليح ربمللا لجسللارته وتقللابال عنللد
الصليب وقد فارقهما الخوف

مر وعود وسليخة" والمصريون إسلتخدموا الملر فلى التحنليط .وهلو
حامل مزيج مر وعود= (مز" )8::6رل ثيا ك ٌ
ر
يستعمل طبياً كمطهر ،ويستخدم كعطر ،وأتى ه المجوس كهديلة(نبوة علن آالمله وموتله) والعلود ثملين جلداً يلوزن
بوزن الذهب ورائحته نفاذة تبقلى لسلنين عديدة(علد )5:3:مائـة منـا= تشلير للتلوقير اللذي كلان يكنله هلذا الفريسلى
للمسيح(هكذا فعلوا مع ملوكهم وهذا مذكور مع آسا ،وهذا فعله هذا الدارس للناموس مع المسيح كملك .وملن هلذه

العطور أخذل الكنيسة خميرة الميرون المقدس كذخيرة حياة.

32
ابَ ،كما لَْلَي عه ْ
ان م َع األَ َطَي ْ
َّ ْ
َن عي َك ْفعنوا" .
آية (يوَ " -:)32:21فأ َ
ود َع َاد رة أ َ
َ
َخ َذا َج َس َد َي عسو َعَ ،وَلفا ع بأَ َك َف ٍ َ
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مع األطياب= يبدو أن المر والعود كانا على هيئة مسلحوق وقلد أضليف لهملا عل

الزيلول العطلرة فتكلون ملزيج

سللائل يمكللن دهللن الجسللد لله قبللل ربطلله .وعــادة اليهــود فللي التكفللين هللي غمللس شللاش (رتللان) فللي العطللور ولللف
الرجلين ،كل رجل وحدها ثم الصدر ،ثم اليدين كل يد وحدها .ويوضع منديل على الرأس.
32
وض ْ ْ
ْ
ْ
انَ ،وْفي اَلعب َس َت ْ
َح رـد
ان َقَب رـر َج ْد ر
ان ْفي اَل َم َو ْض ْع َّالذي عصلْ َب ْفيه عب َس َت ر
آية (يوَ " -:)32:21وَك َ
يـد َل َـم عي َ َ
ـع فيـه أ َ
َق ُّ
ط" .

لقد أراد يوسف قب اًر لدفن موتلاه فصلار قبل اًر إلعلالن القياملة والحيلاة .ونالحلظ أن المسليح ُوِل َلد ملن علذراء للم تحملل
أحشاؤها أحد قبله .وركب أتاناً لم يركبه أحد قبله ودفلن فلي قبلر للم يلدفن فيله أحلد قبلله .وهلذا يلذكرنا الصلوم قبلل

التناول فال يدخل جوفنا شئ قبله .بستان= أخطأ آدم األول في ستان وآدم األخير بدأ خالصه في ستان.

31
ْ
اس ْت َع َد ْاد اَلَي عه ْ
ان َق ْريبا.
آية (يوَ " -:)31:21ف عهَن َ
ود ،ألَ َّن اَلَقَبَر َك َ
ات َو َض َعا َي عسو َع ل َسَب ْب َ
رأنه يريد أن يقول أن اإلستعجال فلي اللدفن وعلدم تقلديم كلل واجبلال التكفلين والتجنيلز كلان سلبب عاملل السلرعة

سلبب إقتلراب السللبت وأيضلاً كلان اإلسللتعداد للسلبت هللو السلبب فلي إختيللار القبلر القريلب مللن موضلع الصلللب أي
قبر يوسف الرامي الجديد .والمسيح سبق وتنبأ أنه لن يكون هناك وقت لتكفينه (يو.)11-3:13
ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة "قدوس هللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يمول" والتي

أخذتها منه الكنيسة وهو يكفن جسد المسيح؟
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يوم السبت – سبت النور

عودة للجدول

يوم سبت النور
الحراس على القبر وختم القبر
21
ْ ْ
ْ َّ ْ
اج َتمع رَؤساء اَل َكهَن ْة واَل َف ْر ْ
س
يسُّيو َن ْإَلى ْبيالَ ع
طَ
االست َع َداد َ َ َ ع َ ع َ َ
اآليات (متَ " -:)22-21:11وْفي اَل َغد الذي َب َع َد َ
ْ
ْ
ْ
َ 21ق ْائلْين«:يا سْيعدَ ،ق َد َت َذ َّكرَنا أ َّ ْ
ومَ 23 .ف عمَر ْب َضَب ْط اَلَقَب ْر ْإَلى
ال َو عه َو َح ٌّيْ :إني َب َع َد َثالَ َثة أََّي ٍ
َ
َ َ َ
َن ذل َك اَل عمض َّل َق َ
ام أَ عق ع
لشع ْبْ :إَّنه َقام ْمن األَمو ْ
ْ
ْ
ْ
اَليومْ َّ ْ ْ ْ
اتَ ،ف َت عكو َن َّ
الضالَ َل عة األَ ْخ َيرعة
الثال  ،لَئالَّ َيأَت َي َتالَمي عذ ع َلَيال َوَي َس ْرعقوع َ ،وَيعقوعلوا ل َّ َ
ََ
ع َ َ ََ
22
23
ْ
أَ ْ
طوع َك َما َت َعَل عمو َن»َ .ف َم َض َوا َو َضَبطعوا
اضعب ع
ال َل عه َم ْبيالَ ع
اسْ .ا َذ َهعبوا َو َ
س«:عَن َد عك َم عحَّر ر
طع
َشَّر م َن األعوَلى!» َفَق َ

اَلَقَبَر ْباَل عحَّر ْ
اس َو َخ َت عموا اَل َح َجَر" .
الم ْض ـل للالرغم مللن الظلمللة والزلزلللة .فبينمللا إنفتحللت عللين القائللد الرومللاني ظللل أعضللاء
مللا ازل لوا يسللمون المسلليح ع
مجمللع السللنهدريم فللي عمللاهم "لهللم عيللون ولكللنهم ال يبصللرون" .وواضللح أنهللم فهملوا كللالم المسلليح أنلله سلليقوم عللد
2أيام من (يو )19:3أو من تالميذه اللذين فهملوا هلذا ملن (ملت .)31:15وطللبهم وضلع األختلام ووجلود الحلراس
أرد القيامة إذ لو لم يحدث هذا ألردوا أن التالميذ قد سرقوا جسد المخلص.

الضاللة األخيرة = هم إعتبروا أن كل تعاليم المسيح ومعجزاته ما هي إالّ ضالل وأن قيامته ستكون الضاللة
األخيرة أي حين يسرق التالميذ جسده ويدعون قيامته.
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ثانيا ُ – أحداث القيامة

عودة للجدول

ثانيا :أحداث القيامة
(مت)12-2:12
(مر)12-2:22
(لو)31-2:13

(يو)13:12-2:12

خرستوس آنستي

المسيـــح قام

اليثوس آنستي

حقـا قـــام
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الصورة التي يظهر بها المسيح
المسيح ظهر بعدة هيئات

 -1ما قبل التجسد  -:ظهر المسيح عدة مرال ألشلخاص فلي العهلد القلديم مثلل إبلراهيم (تلك  )3 ،1:18وليشلوع

(يش + 16-12:6يش .)3:5وهذا الظهور هو مجرد ظهور فقط ،أي لم يكن للرب جسد حقيقي مثلنا.

 -3التجســد  -:نقللول فللي قللانون اإليمللان عللن المسلليح أنلله تجسللد وتللأنس أي صللار مثلنللا ،وشللابهنا فللي كللل شللئ،
جاع وعطش وتألم وبكي .كلان هلذا فلي أثنلاء حيلاة المسليح عللي األرض قبلل صللبه وموتله .وكلان هلو "هللا ظهلر

في الجسد" (1تي .)15:2في فترة التجسد هذه كان المسيح اإلبن قد أخلي ذاتله آخلذاً صلورة عبلد صلائ اًر فلي شلبه
الناس (في )7:3ولكلن بلدون خطيلة .وفلي فتلرة وجلوده الجسلد كلان ظلاه اًر لكلل إنسلان ،ظلاه اًر جسلده اللذي يشلبه

جسللدنا ،يسللتطيع أي إنسللان أن ي لراه ويلمسلله ،إالّ فللي األوقللال التللي كللان يريللد هللو أن يختفللي فيهللا (يللو+ 69:8

لو )21 ،39::أو يظهر مجده (رما حدث فى التجلي).

 -2مــا بعــد القيامــة وقبــل الصــعود -:صللار الوضللع معكوسلاً .لقللد صللار المسلليح مختفيلاً جسللده إالّ فللي األوقللال

التي يريد أن يظهر فيها بتنازل منه .فالمسيح قام جسد ممجد ال يستطيع أحد من البشر أن يعاينله ويتطللع إليله.

ولكن في هذه الفترة لم يظهر مجد المسيح بناسوته للبشر ،لم يظهر هذا المجلد ولكلن للم يكلن كلل إنسلان قلاد اًر أن

يللرى المسلليح وذلللك سللبب خطايللا البشللر .كللان هنللاك شللروا ليللرى أحللد المسلليح .مللا عللاد أحللد يسللتطيع أن يلراه إالّ
القللدر الللذي يسللمح لله هللو .فالخطيللة جعلللت إمكانياتنللا الجسللدية ضللعيفة .وهللذا مللا نفهملله مللن قللول هللا "ال ي ارنللي

اإلنسان ويعيش" (خر .)31:22في هذه المرحلة عد القياملة كلان البلد أن تتلوافر شلروا فليمن يلراه وهلذه الشلروا

هي اإليمان والمحبة والقداسة والرجاء  ،وهذا ليكون للشخص صيرة روحية يراه بها ،وملا يسلاعد عللي وجلود هلذه
البصيرة التناول من جسد الرب ودمه كما حدث مع تلميلذي عملواس ،وهلذه البصليرة تعطلي أن نعرفله ال كشلخص

عادى ،بل كإله ،كما صرخ توما "ربي والهي" وهناك درجال لرؤية المسيح فيما عد القيامة.

 )1ال ُيرى
فللالمرال التللي ظهللر فيهللا المسلليح لتالميللذه كانللت قليلللة وبقيللة الوقللت كللان ال ي لراه أحللد .وتلميللذي عم لواس رأوه ولللم
 )3يراه أحد وال يعرفه

 )2يراه أحد ويعرفه

يعرفوه وبعد كسر الخبز عرفوه ،والمجدلية رأته ولم تعرفه ثم عرفته.

وهنا نجيب عن سؤال ُيسأل كثي اًر ..لماذا لم يظهر المسيح لليهود ولرؤساء الكهنلة فيؤمنلوا له؟ واإلجا لة أن هلؤالء
رللانوا بللال إيمللان وبللال قداسللة .والقداسللة بللدونها ال يللرى أحللد الللرب (عللب .)1::13فالمسلليح ال يريللد أن يسللتعرض
قوتلله وإمكانيللال نص لرته علللى المللول أمللام أحللد ..بللل هللو يطلللب تغييللر القلللب والللذهن وبهللذا يمكللن لسنسللان أن

يعاينه .فالفرق بين ما قبل الصليب وما عد القيامة ،أنه قبل الصليب كان يمكن لكل إنسان أن يراه ،وكلان يمكنله
اإلختفللاء للليس خوف لاً إنمللا ليكمللل رسللالته .أمللا عللد القيامللة فكللان مختفي لاً عللادة ال يظهللر إالّ فللي ع ل
وبشروا .

األوقللال
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ما بعد الصعود -:نقول في قانون اإليمان "وقام من بين األموال وصعد إلى السموال وجلس عن يمين أبيله
 ،وااب قطعاً ليس له يمين وال يسار فهو غير محدود .ولكن المقصود اليمين القوه والمجلد .أي أن المسليح
جسده صار له صورة المجد الذي ألبيه والذي كان له من قبل بالهوتله ،ملا كلان بالهوتله ملن قبلل صلار لله

بناسوته اان  ،وهذه كانت طلبلة المسليح فلى (يلو  .) 6 : 17هلذا ملا جعلل يوحنلا يسلقط أمامله كميلت إذ رآه

في مجده (رؤ .)17 ،15:1حين نقول جللس علن يملين أبيله فهلذه عكلس أخللى ذاتله .للذلك قيلل عنلد صلعوده
أن سحا ة قد حجبته (أع )9:1ألن التالميذ ما كانوا قادرين على معاينة هذا المجد.
ماذا فعل المسيح خالل األربعين يوما؟

 .1ران يؤسس كنيسته على أساس القيامة .لذلك سلمعنا "هلاهو يسلبقكم إللى الجليلل  ..هنلاك ترونله" (ملت7:38
 +مر )7:15فلماذا الذهاب إلى الجليل؟ لقد إختار المسيح تالميذه هناك ،وهناك عرفوه على مستوى الجسد.
ولللذلك شللكوا فيلله .واان فالمسلليح يريللد أن يرسلللهم للعلالم كللله عللد أن عرفلوا حقيقتلله وبعللد أن أعلللن لهللم ذاتلله.

والمسلليح يأخللذهم إلللى الجليللل ليجللدد العهللد معهللم علللى أسللاس القيامللة .وفللي الناص لرة التللي فللي الجليللل نشللأ
المسلليح وعللاش ،وبهللذا فهللو يلربط تأنسلله وحياتلله قيامتلله ،بللل أن قيامتلله أرللدل تأنسلله وتجسللده وأظهللرل سللبب

التجسد.

وكلمة ترونه مقصود بها ليس المعرفة الظاهرية بل المعرفة الحقيقية.

 .3نالحظ التأريد على األسرار الكنسية وتسليم المسيح إياها للرسل خالل هذه المدة:
أ  -المعمودية  -:إذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم إسم ( ..مت)19:38

ب_ الميرون  -:ها أنا أرسل إليكم موعد أبى  ..فأقيموا في أورشليم.
(لو):9:3:

ج_ التوبة واإلعتراف  -:أن ُيكرز إسمه للتوبة ومغفرة الخطايا (..لو):7:3:
 +من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم ( ..يو)32:31

د _ التناول  -:أخذ خب اًز وبارك وكسر وناولهما فإنفتحت أعينهما( .لو)21 ،21:3:
هل الكهنوت  -:ولما قال هذا نفخ وقال لهم إقبلوا الروح القدس ( ..يو)33:31

و_ مسحة المرضى  -:هذه اايال تتبع المؤمنين  ..يضعون أيديهم على المرضى (مر)18 ،17:15

 .2تشديد إيمان التالميذ وتثبيت فكر القيامة عندهم ،ومحو أي شكوك تكون قد تكونت عندهم (مثال لذلك توما)
بل وبخ عدم إيمانهم (مر.)1::15

 .:إرسللال التالميللذ للك ل ارزة وتلمللذة األمللم واليهللود (مللت )19:38وأن يعلملوا األمللم حفللظ الوصللايا التللي علمهللا لهللم
السيد (مت .)31:38وأن يرعوا شعبه كما يرعى الراعي قطيعه (يو .)17-16:31وقطيع المسيح أي كنيسته
مؤسسة على األسرار التي هي استحقاقال موته وقيامته.
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 .6ألن المسيح حي وقد قام من األموال فسيكون دائماً في كنيسته "هلا أنلا معكلم كلل األيلام وإللى إنقضلاء اللدهر
آمللين" (مللت )31:38فخرجلوا وكللرزوا فللي كللل مكللان والللرب يعمللل معهللم ويثبللت الكللالم اايللال التا عللة آمللين"

(مر.)31:15

 .5نرى خالل مدة األربعين يوماً المسيح الشافى-:

أ -فهو يشفى إيمان تلميذى عمواس والمجدلية.

المعلم الذى علم تلميذى عمواس تفسير نبوال العهد القديم.
ب -هو ُ
ل -هو الذى شفى شكوك توما وهو الذى يشفى أى تساؤالل عقلية ممكن أن تشككنا فهذه إحدى حروب
الشيطان.

ث -رأينللا فللى معج لزة صلليد السللمك الكثيللر أنلله هللو ال لرازق وأيض لاً هللو الللذى يمللأل الكنيسللة  ،فالسللمك رمللز
للمؤمنين .

ج -هو الذى قام شفاء محبة طرس (راجع إنجيل يوحنا إصحاح .)31
ح -هو الذى شفى محبة المجدلية غير الناضجة إذ كانت محبتها له كإنسان وليس كإله.

خ -هللو الللذى أعطللى الرجللاء لبطللرس أى شللفى رجللاءه .وهللذا رأينللاه فللى قللول المللالك للمريمللال إذهبللا قلوال
للتالميذ ولبطرس  .ثم قول المسيح نفسه لبطرس إرعى غنمى ثالث مرال.

د -والمسيح له وسائل متعددة للشلفاء قلد تكلون لأن يفلي

ملن بركاتله كملا فلى معجلزة صليد السلمك وقلد

تكون أحداث مخيفة كالزلزلة التى جعلت قائد المئة يؤمن.

ذ -شفاء عبيده من الخوف ونرى كم تكررل كلمة سالم لكم.

ر -أخيل اًر يكللون الشللفاء النهللائى للأن نلللبس الجسللد الممجللد وهللذا معنللى صللعوده جسللده إلللى السللماء .وهللو
ذهب ليعد لنا مكاناً(يو ) 3 : 1:

لمن ظهر المسيح أوال؟
يق للول الق للديس مل لرقس "وبع للد م للا ق للام للار اًر ظه للر أوالً لمل لريم المجدلي للة الت للي ك للان ق للد أخ للرج منه للا س للبعة ش للياطين"

أملا القلديس لوقلا فيلذكر أن علدد ملن
(مر )9:15وهكذا يؤكد القديس متى ( )11 ،9:38والقديس يوحنلا (ّ .)1:31
المريمللال ذهللبن للقبللر أوالً و أروا المالئكللة وعرف لوا حقيقللة القيامللة .ثللم يؤكللد القللديس لوقللا أن م لريم المجدليللة ومعهللا
أخريال أخبرن الرسل وبشروهم القيامة .

بينما أن بولس الرسول لم يلذكر المريملال وال المجدليلة فلي (1رلو )9-6:16بلل قلال إن المسليح ظهلر لصلفا ثلم

لسثنى عشر وبعد ذلك ألرثر من خمسمائة أخ وبعد ذلك ليعقلوب ثلم لبلولس نفسله .فهلل يوجلد إخلتالف أو تضلاد

بين الروايال المختلفة ؟

 -1النسللبة لألناجيللل األربعللة إتفق لوا علللى أن النسللاء سللبقن الرسللل فللي معرفللة حقيقللة القيامللة ،بللل ص لرن كللارزال
القيامللة للرسللل أنفسللهم .واألربعللة شللائر تللذكر إسللم المجدليللة كشللاهد للقيامللة وألنهللا رأل المسلليح وصللارل
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رارزة .وهى التي كان بها سبعة شياطين .وهذا هو هدف األناجيلل األربعلة أن كلل خلاطئ قلوة القياملة قلادر
أن يتحول لكارز رأى المسيح .ونالحظ أن المرأة في العهد القديم كانت هلي سلبب سلقوا آدم .واان صلارل

الم لرأة عللد القيامللة كللارزة وشللاهدة للقيامللة .هللذا التحللول العجيللب هللو الخللالص ،وهللذه هللي شللارة األناجيللل

المفرحة.

أما بولس فعلى عادة الناموس ذكر صفا أوالً ثم الرسل ثم  611أخ ثم بولس نفسه .فصفا ( طلرس) ويعقلوب
ّ -3
من األعمدة (غل .)9:3ثم الرسل وهم الذين إئتمنهم المسيح على الك ارزة والل 611أخ هم عدد من الشهود ال

يشك أحد في أنهم كلهم كانوا في وهم .وإذا لم يرى الكل حقيقة القيامة فقلد رآهلا بلولس وهلذا ملا قصلده بلولس

تأريللد حقيقللة القيامللة شللهود عللاينوا القيامللة .وكعللادة اليهللود فهللم يعتمللدون شللهادة الرجللال .والنللاموس يحللدد أن

تكلون الشلهادة عللى فلم أرثلر ملن شلاهد (علد + 21:26تلث )16:19للذلك للم يلرد فلي كلملال بلولس الرسللول
ذكر للنساء.

ملحوظة -:في هذه الظهورال كان يسوع إرادته يظهر ذاته ،وإن لم يظهر ذاته ال يراه أحد وظهوره هذا يعنى أنه
يعلن ذاته.

ترتيب األحداث

هناك صعوبة في ترتيب األحداث ،ألن كل إنجيل انفرد بذكر ع

األحداث دون األخرى ،والصعوبة ال تتصل

حقيقة القيامة ولكن في ترتيب األحداث .ونجد هنا محاولة متواضعة لترتيب األحداث تظهر التكامل في روايال

اإلنجيليين األربعة .والصعوبة تنشأ لو تصورنا أن األحداث كلها حدثت في وقت واحد .ولكن-:
 -1األحداث لم تحدث كلها في وقت واحد.

 -3نفس الحدث يراه كل إنجيلي ويرويه طريقة مختلفة ،ولكن الحقيقة واحدة.
ملحوظة -:حاول البع

أن يروا في التعبيرال ااتية تسلسالُ زمنياُ

 /إذ طلعت الشمس

باك ار جدا والظالم باٍق

 /عند فجر األحد

إنجيل يوحنا

 /إنجيل متى

 /إنجيل مرقس

قالوا أن هذا هو أول حدث

 /ثاني األحداث

 /ثالث األحداث

ولكن التعبيرال الثالثة يمكن أن تنطبق على نفس الوقت ،وكلل واحلد ملن اإلنجيليلين يعبلر عنهلا طريقلة مختلفلة،

فحينملا تشلرق الشلمس فلي البدايلة ،أي ملع أول خيلوا النلور نسلتطيع أن نقلول أن الظلالم لاق ونسلتطيع أن نقللول
أنه الفجر ويعبر آخر عن نفلس المشلهد قولله إذ طلعلت الشلمس .وللذلك نلرى أن األحلداث التلي تلم التعبيلر عنهلا
في األناجيل األربعة بهذه التعبيرال إنما هي حدث واحد وفي وقت واحد أنظر الجدول ..مشهد رقم ()2

ومن هذا نرى أن ترتيب الحوادث كما يلي (أنظر الجدول)

353

تفسير األناجيل (( )4القيامة) ( ثانياً :أحداث القيامة )

 -1نرى في هذا المشهد أن النساء وعلى رأسهن مريم المجدلية التي امتأل قلبها حلب اللرب يسلوع "فملن يغفلر لله
رثي اًر يحب كثي اًر" ،وهذه أخرج المسيح منهلا  7شلياطين .هلؤالء النسلاء تلبعن مشلهد اللدفن ليعلرفن أيلن يوضلع
وكيف ..هن ال يردن مفارقته ،وهن سيأتين لتكفينه أي يضعوا عليه العطور فيما عد.

 -3فللي هللذا المشللهد نللرى النسللوة ذاهبللال إلللي سللوق المدينللة يشللترين الحنللوا والعطللور ،ألن واجب لاً عظيم لاً نحللو
الجسللد المقللدس فللاتهن أداؤه .فللإن أحللداث يللوم الجمعللة الحزينللة كانللت س لريعة خاطفللة فلللم ينتللبهن إلللي ش لراء

الحنللوا ،بللل لعلهللن إنتظللرن مللن الللرب أن يف لاجئ العللالم معج لزة كبللرى ،فينللزل عللن الصللليب فللي قللوة ومجللد
عظيمين .فيسجد له األعداء قبل األصدقاء .ولكن شيئاً من هذا لم يحدث.
 -2في هذا المشهد نلرى جماعلة متجهلة للقبلر ليقلدموا آخلر خدملة ممكنلة لجسلد اللرب!! وكلان فلي الجماعلة التلي
سللعت إلللي القبللر عل

الرجللال .وهللذا الظللن للليس عيلد االحتمللال ،ويوجللد مللا يبللرره فللي التقاليللد الشلرقية التللي

تجعل من الرجل حماية للمرأة وباألولى فلي تللك الظلروف وبعلد منتصلف الليلل .ولعلل هلذا هلو قصلد القلديس

لوقللا قوللله أنللاس (لللو )1:3:ويقصللد األنللاس الرجللال الللذين كللانوا فللي المجموعللة .ومللن النسللاء نعلللم ع ل
األسماء.

أ  -مريم المجدلية وهذه ذكرها اإلنجيليون األربعة.

ل -سالوما زوجة زبدى وأم يوحنا ويعقوب.
ث -يونا إمرأة خوزى.

د  -مريم األخرى ،مقارنة "(مت  1:38مع مر )1:15نفهم أن مريم األخرى هذه ربما كانت هي مريم أم
يعقوب .وربما كانت غيرها فإسم مريم كان شائعاً ،والجماعة التي خرجت لتكفين المسيح كانت كبيرة وال

يستبعد تكرار إسم مريم في وسطها.

هل مريم األخرى هي العذراء األم؟

هذا اإلحتمال مرفوض تماماً .فكيف يسميها متى مريم األخرى ،هل يليلق هلذا لأم المخللص ،أملا كلان يقلول ملريم

أمله كملا هلي العلادة .لللو كانلت ملريم العلذراء فللي وسلط هلذه الجماعلة لكلان أحللد اإلنجيليلين عللى األقلل وبللاألخص

يوحنللا التللي صللارل لل ُله أملاً قللد ذكللر وجودهللا .وأللليس عجيب لاً أن يللذكر اإلنجيليللين ملريم المجدليللة اإلسللم وال يشللار
للعذراء سوى القول "األخرى".
قد يكون هنلاك ظهلور للسليد المسليح غيلر ملذكور فلي األناجيلل ألمله العلذراء .وال حاجلة للذهابها للقبلر .وكملا قلنلا

سا قاُ فهناك شروا ليظهر المسيح إلنسان عد القيامة مثل اإليمان والمحبة ،وهل هناك إيمان قدر إيمان العذراء
التلي رأل منلذ البشلارة المسلليح العجلب .وحفظلت كللل هلذه األملور فللي قلبهلا (للو .)61:3وهللل هنلاك محبلة تعللادل
محبللة األم إلبنهللا ،وهللل هنللاك قداسللة تعللادل قداسللتها هللذه التللي إسللتحقت أن يولللد منهللا المسلليح .العللذراء األم إذن

يتللوفر فيهللا كللل الشللروا التللي تسللمح لهللا للأن يكللون لهللا ظهللور .بللل أن إيمانهللا كللان يمنعهللا أن تللذهب للقبللر فهللي
التأريللد كانللت متأرللدة مللن قيامتلله كمللا قللال .وهللل ال يظهللر المسلليح ألملله المتألمللة لصلللبه وموتلله بهللذه الصللورة
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ليف فلي نفسللها (لللو .)26:3نثللق فللي أن المسلليح ظهلر ألملله ظهللو أر خاصلاً ليعللزى قلبهللا
البشلعة ،هللذه التللي جللاز سل ٌ
فهي تستحق هذا.
ولللنالحظ أن المسلليح لللن ي لراه كمللا قلنللا أحللد مللن البشللر إال شللروا كاإليمللان والمحبللة والقداسللة ولكللن هنللاك ثللالث

حاالل لهذه الرؤيا -:

 )5مــن يســتحيل أن يرونــه  -:كلاليهود الرافضللين للله ألنلله ضللد مصللالحهم الماديللة  ،لللذلك تحجللرل
قلوبهم وعميت أعينهم  .وأيضا من يعيش فى خطاياه .

 )7مـــن يعـــالج المســـيح ضــــعفهم النـــاتج عـــن عــــدم الفهـــم  -:مث للل المجدلي للة والتالمي للذ وش للاول
الطرسوسى .وهؤالء يكون ظهوره لهم على درجال كما قلنا من قبل .

 )8من يحب المسيح أن عي ْ
ظهر لهم نفسه فى حب  -:هؤالء هم من يحبونه من كل قلوبهم ويؤمنوا

لله ويحيللون فللى قداسللة  ،مثللل أملله العللذراء ملريم والقللديس يوحنللا فللى رؤيللاه والقللديس األنبللا بيشللوى

وكثيرين من الشهداء أثناء أالمهم وعذا اتهم.
درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراد
ابتدأل الجماعة سيرها ليالً ،وكان لكل من في الجماعة دوافعه ،ولكل منهم درجة

لشجاعته تختلف من واحد اخر ،والحب القوى يعطى دفعة للشجاعة الضعيفة .لذلك فغالباً بدأل الجماعة سيرها

رمجموعة واحدة ولكنها سرعان ما أصبحت صفاً ،ومع اإلستمرار في السلير ملا لبثلت أن تفرقلت إللي مجموعلال،
في المقدمة مجموعة تكاد ترك ركضاً (حب قلوى) وأخلرى تلحلق بهلا فلي عجللة وهكلذا .وفلي المجموعلة األوللى
رانت مريم المجدلية هذه التي أحبلت كثيل اًر ألن المسليح غفلر لهلا كثيل اًر (للو .):7:7فالمجدليلة ظللت جانلب القبلر
تراقب الدفن ،وهنا أول مشهد من مشاهد القيامة  -2 .وها هي أول من يصل ،لذلك رأل الزلزلة وكل ما حدث
لحظة القيامة ،فإرتعبت ولم تستطع الكالم هي ومن معها.

 -:فللي المشللهد تللرى المجدليللة المسلليح هللي وم لريم األخللرى ،ويعطلليهم سللالماً فتنطللق ألسللنتهم المعقللودة وتتحللول
المجدلية لمبشرة القيامة ،بل تمسك قدمي المخلص وال يمنعها الرب من ذلك.

 -6هنللا نللرى مشللهد ذهللاب الحللرس الرومللان لليهللود ،وحيلللة اليهللود إلنكللار حقيقللة القيامللة .وواضللح أن كذ للة نللوم
الحراس كذ ة مكشوفة لألسباب ااتية -:

أ -ما ُع ِه َد في الجنلود الروملان ،أنهلم يخضلعون للنظلام وتنفيلذ القلانون وأداء الواجلب فلأداء الواجلب عنلدهم
عبادة في مستوى عبادة االهة.

ب -كان الجندي الروماني إذا أهمل يقتلونه (أع.)19:13

ج  -هل يعقل أن الحراس النائمين يتعرفوا على شخصية من سرق جسد المسيح.

 -5عادل المجدلية وملن معهلا خبلر القياملة ،مقلابلين لاقي المجموعلال فلي الطريلق فللم يصلدقهم أحلد ،ووصللوا
للتالميذ (ربما كان ع

التالميذ في الموكب) وأخبروا طرس ويوحنا وباقي الرسلل .ولكلن للم يصلدقهم أحلد
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(وقارن مع مت )52 ،53:37وهذا مما يخجل فالتالميذ لم يتذكروا كالم المسيح عن قيامتله فلي اليلوم الثاللث
بينما تذكر هذا رؤساء الكهنة والفريسيين.

 -7ذهللب طللرس مللع يوحنللا لمعاينللة القبللر ،وكلمللا كللانوا يقتربللون كانللت خطللوال يوحنللا الحبيللب تسللرع وخط لوال
طرس تبطئ إذ يذكر إنكاره للمسيح منذ ساعال.

 -8أمام عدم تصلديق أحلد للمريملال علادل المريملال للقبلر وملنهن المجدليلة وهلن فلي شلك ،فلقلد ظلن ملن سلمع
خبللر قيامللة المسلليح مللن المجدليللة  ،أنهللا قللد رأل روحلله (مالرلله) قللارن (لللو + 27:3:أع[ )16:13رللان هللذا

إعتقاد اليهود أن الميلت يمكلن أن يظهلر لله شلبحاً قلد يكلون روحله أو مالرله] وللذلك شلكت المريملال وملنهن
المجدلية أن ما رأوه كان روحاً أو شبحاً ،لذلك فقد وبخها المالك فلم ترجع عن شكوكها .ولذلك لم يسمح لها
المسلليح أن تلمسلله حللين أرادل ذلللك سللبب إيمانهللا الضللعيف ،إذ شللكت عللد أن أرتلله [ ارجللع مشللهد( ]):بللل
لمسته .وكان ذلك الشك ألنها كانت تعتبره في فكرها مجرد إنسان.

 -9قصللة تلميللذي عم لواس ،وه لؤالء حللاولوا الهللرب مللن أورشللليم عللد إنتشللار إشللاعة القيامللة ،إذ خللافوا مللن اليهللود
وهربوا من أورشليم فتقابل معهم المسيح.

 -11المسيح يدخل واألبواب مغلقة وسط التالميذ ويظهر لهم .ولم يكن توما معهم هذه المرة.
 -11المسيح يظهر للتالميذ وتوما معهم.

 -13المسيح يظهر لسبعة من التالميذ عند حيرة طبرية ،وصيد السمك ( 162سمكة) ثم حواره مع طرس.

 -12المسيح يظهر للتالميذ على جبل الجليل .وغالباً كان هذا هلو الظهلور اللذي أشلار إليله بلولس الرسلول لأن
عدد الحاضرين فيه كانوا أرثر من  611أخ.

 -1:نجد ملخص أقوال المسيح خالل رحلة األربعين يوماً.

األرقام عاليه ( )1:(- )1هي األرقام الموجودة الجدول التالي وسنجد جانب كل رقلم شلواهد اايلال التلي وردل
في األناجيل األربعة والتي تدل على الحدث.

األرقل للام ( )VI( – )Iوالموجل للودة الجل للدول هل للى ظهل للورال ألشل للخاص ذكل للرهم بل للولس الرسل للول فل للي رسل للالته األولل للى
لكورنثوس إصحاح  16ولم تذكر في األناجيل األربعة.

األحداث المذكورة داخل مربع واحد وتحت رقم واحد هي حدث واحد تم التعبير عنه صور مختلفة في األناجيل

356

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (ثانيا ُ – أحداث القيامة)

جدول ترتيب األحداث
متى

يوحنا

مرقس

لوقا

()31:23( )2

()33:11

()2:22( )1

()32:11

()2-2:12( )1

()2-1:22

()2-2:13

()22-1:12( )3

()1:22

()2:12

()23-22:12( )3
()22 ،1:13

()22 ،22:22( )2

()21:13( )1
(2( )Iكو)3:23
ظهر لصفا

ظهر لإلثني عشر

()22-22:12( )2

()13-21:13

()21 ،21:22( )1
(2( )IIكو)3:23

()22-1:12

()13:13

()23:22( )22

()13-21:12

()33-12:13

()11-12:12( )22
()13-2:12( )21

()22-22:12( )21

(2()IIIكو)2:23
ظهر لـ322

( 2()IVكو)1:23

(2( )Vكو)1:23

(2()VIكو)2:23

ظهر ليعقوب

ظهر في الصعود

ظهر لبولس

( )23التعليم األخير

( )23التعليم األخير

( )23التعليم األخير

( )23التعليم األخير

كرازة  +معمودية

كرازة  +معمودية

شهادة  +كرازة

رعاية في محبة
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لماذا لم يكن للمسيح تعاليم جديدة
فى خالل األربعين يوما بعد القيامة
 )1حين قال السيد المسيح على الصليب "قد أرمل" فهو كان قد أرمل كل عمل الفداء ،وأيضا أرمل كل تعاليمه
التى أراد لها أن تصل إلى شعبه فى العهد الجديد.

 )3واان عد أن أتم السيد المسيح عمله ،صار العمل فى الكنيسة هو عمل الروح القدس والذى قال عنه ربنا

يسوع المسيح "وأما المعزي ،الروح القدس ،الذي سيرسله ااب اسمي ،فهو يعلمكم كل شيء ،ويذكركم كل

ما قلته لكم" (يو.)35 : 1:

 )2مال المسيح على الصليب وقام فى اليوم الثالث وله حياة أبدية ال تمول (رو ،)9 : 5لنمول نحن معه فى
المعمودية ونقوم متحدين ه ،ولنا حياته األبدية .والروح القدس يثبتنا فى حياة المسيح األبدية هذه.

 ):يرافقنا الروح القدس فى حياتنا كلها من أول المعمودية ليصل أوالد هللا إلى السماء .فنحن نولد من الماء

والروح فى سر المعمودية ،ثم يسكن الروح القدس فينا فى سر الميرون .وهو يبكتنا لو أخطأنا فإن تجاوبنا

معه ولم نقاوم وذهبنا لنعترف ،ينقل خطايانا إلى المسيح ،ثم تغفر الخطايا ونعود للثبال فى المسيح وتكون

لنا الحياة األبدية فى سر اإلفخارستيا .والروح القدس هو الذى يحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه

"الذى يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه".

 )6الروح القدس يرافقنا كل أيام حياتنا ،فهو المرشد روح الحكمة .وهو "روح القوة والمحبة والنصح" (3تى: 1

 .)7وهو الذى يعلمنا ويذكرنا كل تعاليم المسيح .ويعطينا كلمة إذا وقفنا قدام الملوك والوالة (مت18 : 11
 .)31 -والروح القدس يأخذ من المسيح ويخبرنا (يو )1: : 15فنعرف المسيح حقيقة ،ومن يعرف المسيح

حقيقة فهو سيحبه ،وهكذا يسكب محبة هللا فى قلوبنا أن يعطينا معرفة المسيح الحقيقية (رو .)6 : 6ومن
يحب يفرح (غل.)33 : 6

 )5لذلك قال الرب لتالميذه أن ال يبرحوا أورشليم قبل حلول الروح القدس عليهم (أع.): : 1
 )7لذلك عد أن أتم الرب يسوع عمله صار العمل هو عمل الروح القدس فى الكنيسة.
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بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل متى
(مت)12-2:12:
اآليات (مت2 " -:)12-2:12:وبعد َّ ْ ْ
ْ
ظَار
عخَرى لْ َتَن ع
اء َت َمَرَي عم اَل َم َج َدلَّْي عة َو َمَرَي عم األ َ
َ َ ََ
السَبت ،عَن َد َف َج ْر أ ََّول األ َ
عسعبوعَْ ،ج َ
1
ْ
السم ْ
ْ
اء َو َجاء َوَد َحَر َج اَل َح َجَر َع ْن اَلَب ْ
َن مالَ َت َّ ْ
س َعَلَي ْه.
ابَ ،و َجَل َ
َ
الرب َن َز َل م َن َّ َ
يم رة َح َد َث َت ،أل َّ َ
اَلَقَبَرَ .وْإ َذا َزَل َزَل رة َعظ َ
3
1
ْ
ْ 3
َّ
ْ
ال
َم َو ٍ
ان َمَن َ
اس عه أََبَي َ
َوَك َ
اتَ .فأ َ
ض َكالثَل ْجَ .فم َن َخ َوْفه َارَت َع َد اَل عحَّر ع
َج َ
ظعرع َكاَلَبَرقَ ،ولَْب ع
اب اَل َمالَ عت َوَق َ
اس َو َص عاروا َكأ َ
2
ْ
ْ
َعَل عم أََّن عكما َت َطعلَب ْ
ظَار
ال! َهعل َّما اَن ع
لَل َمَ أر ََتَي ْن «:الَ َت َخا َفا أََن عت َماَ ،فْإني أ َ
س عه َو ع
وبَ .لَي َ
ان َي عسو َع اَل َم َصعل َ
ام َك َما َق َ
ههَنا ،أل ََّن عه َق َ
َ
ط ْجعا ْف ْ
يه1 .وا َذهبا س ْريعا عقوالَ لْ َتالَ ْم ْ
ْ
يذ ْ ْ :إَّنه َق َد َقام ْمن األَمو ْ
ْ
اتَ .ها عه َو َي َس ْبعق عك َم ْإَلى
ان َّ
الر ُّب عم َض َ
ع
اَل َم َوض َع َّالذي َك َ
َ َ ََ
َ ََ َ
ْ
يم ،ر ْ
اَل َجْل ْ
اك َض َتَي ْن ْل عت َخ ْبَار َتالَ ْمي َذ ع.
ات َتَر َوَن عهَ .ها أََنا َق َد عقَل عت َل عك َما»َ 2 .ف َخَر َج َتا َس ْريعا ْم َن اَلَقَب ْر ْب َخ َو ٍ
يل .عهَن َ
ف َوَفَر ٍح َعظ ٍ َ
ْ
ْ 1
طلَْق َت ْ
َم َس َك َتا ْبَق َد َمَي ْه َو َس َج َد َتا َل عه.
يما عه َما عمَن َ
ان لْ عت َخ ْبَار َتالَمي َذ ع ْإ َذا َي عسو عع الَ َق ع
َّم َتا َوأ َ
اه َما َوَق َ
الَ «:سالَ رم َل عك َما»َ .ف َتَقد َ
َوف َ
22
ْ
يل ،وهَنات يروَن ْني»22.وْفيما هما َذ ْ
ْ
اهَب َت ْ
ان ْإ َذا
ال َل عه َما َي عسو عع«:الَ َت َخا َفا .ا َذ َهَبا عقوالَ ْإل َخ َوْتي أ َ
َن َي َذ َهعبوا ْإَلى اَل َجل ْ َ ع َ َ َ َ
َفَق َ
َ َ عَ
21
ْ
َق َورم ْم َن اَل عحَّر ْ
اج َتم ععوا م َع ُّ
ط عوا
الشعي ْ
َع َ
اءوا ْإَلى اَل َم ْديَن ْة َوأ َ
وَِ ،وَت َش َاوعرواَ ،وأ َ
اء اَل َك َهَنة ْب عك ْل َما َك َ
َخَبعروا عرَؤ َس َ
اس َج ع
انَ .ف َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ 21
امَ 23 .وْإ َذا عس ْم َع ذلْ َك ْعَن َد اَل َوالْي َفَن َح عن
اَل َع َس َكَر ف َّضة َكث َيرة َقائل َ
ين «:عقوعلوا ْإ َّن َتالَمي َذ ع أ ََت َوا َلَيال َو َسَرعقوع َوَن َح عن نَي ر
23
ْ
ْْ
ْ
اع ه َذا اَلَق َول ْعَن َد اَلَي عه ْ
ود ْإَلى ه َذا اَلَي َومْ.
ين»َ .فأ َ
وه َمَ ،ف َش َ
َخ عذوا اَلف َّض َة َوَف َععلوا َك َما َعَّل عم ع
َن َس َت َعط عف عهَ ،وَن َج َععل عك َم عم َط َمئن َ
ع
22
يل ْإَلى اَلجب ْل ،حي ع أَمرهم يسو عع21 .وَل َّما أرَو سجعدوا َله ،و ْ
طَلعقوا ْإَلى اَل َجلْ ْ
لك َّن َب َع َض عه َم
َح َد َع َشَر ْتَل ْميذا َفاَن َ
َوأ َّ
َ َ َع َ َ
َما األ َ
ع َ
َ َ َ َ ََ ع َ َ ع
21
22
ْ
ْ
السم ْ
طٍ ْ
اء َو َعَلى األََر ْ
عممْ
َش ُّكواَ .ف َتَقَّد َم َي عسو عع َوَكَّل َم عه َم َق ْائال«:عد ْف َع ْإَل َّي عك ُّل عسَل َ
ضَ ،فا َذ َهعبوا َوَتَلم عذوا َجم َ
يع األ َ
ان في َّ َ
12
ْ
ْ
وح اَلعقعد ْ
يع َما أ ََو َصَي عت عك َم ْب ْهَ .و َها أََنا َم َع عك َم عك َّل األََّيامْ
الر ْ
االب ْن َو ُّ
َن َي َح َف ع
وه َم أ َ
سَ .و َعلْ عم ع
َو َعمعد ع
ظوا َجم َ
اسمْ اآلب َو َ
وه َم ْب َ
ْ
ْإَلى اَن ْق َض ْ
اء َّ
ين".
الد َه ْر» .آم َ
 -1نالحظ أن المالك الذى أرعب الحلراس ،هلو اللذي إسلتقبل الملرأتين وبشلرهما القياملة وقلال لهملا أن ال تخافلا .وهللا

قد يستعمل طريقة الخوف ليجذب غير المؤمن لسيمان ،ونرى الجندي الوثني يعترف " الحقيقلة كلان هلذا إبلن هللا"
حللين إرتعللب مللن األحللداث المصللاحبة للصلللب .أملاّ للمللؤمنين فعطيللة هللا لهللم هللي السللالم "والمحبللة تطللرح الخللوف

خارجاً" (1يو.)18::

 -3تمللت القيامللة والحجللر موضللوع والحلراس قللائمون للح ارسللة ،وخللرج الللرب مللن القبللر وهللو مغلللق كمللا خللرج مللن طللن
أما دحرجة الحجر فهي إلعالن القيامة ()3:38
العذراء وبقيت عذراء كما تنبأ حزقيال (ّ )3 ،1:::
إلي يجدونى" (أم)17:8
 -2والحظ أن من ذهبتا ار اًر جداً من محبتهما ،تمتعتا برؤية القيامة "الذين يبكرون َّ
 -:المالك علي الحجر شاهد علي قيامة المسيح التي صارل لنا شلجرة حيلاة ،علد أن كلان هنلاك ملالك سليف نلاري
يقف أمام الجنة ليمنعنا من شجرة الحياة .والحجر يعنى اب القبر ،ختم المول ،وجلوس المالك علي الحجر عد

إزاحته هو شرى إنتصار المسيح علي المول (.)3:38
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 -6نالح للظ أن الم للالك يق للول يســـوع المصـــلوب بينم للا ه للو ق للد ق للام .فالص لللب ص للار س للمة لعم للل المس لليح الخالص للى،
والصلليب صللار تلاج ،لللذلك رأى يوحنلا المسلليح فلي سللفر الرؤيلا "خللروف قلائم كأنلله ملذبوح " (رؤ ،)5:6فبالصللليب
تفتخر السماء واألرض .ولذلك إحتفظ المسيح جراحاته وأراها لتالميذه.

 -5إذهبا قوال :نرى هنا الخاطئة تتحول لكارزة .والمسيح قابلها لتأريد خبر القيامة.

 -7نللرى زلزلللة مللع مللول المسلليح وزلزلللة مللع قيامتلله فالللذي مللال هللو الللذي قللام .هللو قللوى ال يضللعف س لواء موتلله أو
قيامته .هو الذي يزلزل األرض.

 -8في آيه ( )11نجد الحراس الوثنيين يبشرون الكهنة ورؤساءهم القيامة والكهنة لعماهم يرفضون.

إلي كـل سـلطان :يسلجد للمسليح كلل ملن فلي السلماء وعللي األرض وتحلت األرض (فلي .)11:3المسليح هنلا
 -9دفع َّ
يعلن لتالميذه سلطانه الالهوتي كإله ،عد ما أروا ضعف جسده وصلبه وموته.

 -11أنا معكم :حتى ال يخوروا في الضيقال ااتية.

 -11تعليق على قصة سرقة جسد المسيح ..كيف يمكن للتالميذ الخائفين الهاربين أن يتغلبوا على الحراس الرومان
األشداء األقوياء؟!!

بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل مرقس

2
ْ
ومةعَ ،حعنوطا
اآليات (مرَ " -:)12-2:22:وَب َع َد َما َم َضى َّ
السَب عتَ ،
اش َتَر َت َمَرَي عم اَل َم َج َدلَّي عة َو َمَرَي عم أ ُّعم َي َععق َ
وب َو َساعل َ
1
ْ ْ
ْ
ْ
ْ 1
ْ
طَل َع ْت َّ
يما َبَيَن عه َّنَ «:م َن عي َد َح ْر عج
عسعبوْع أ ََتَي َن ْإَلى اَلَقَب ْر ْإ َذ َ
لَيأَت َ
الش َم ع
ين َوَي َد َهَّن عهَ .وَباك ار ْجداا في أ ََّول األ َ
سَ .وعك َّن َيعقَل َن ف َ
3
َلَنا اَل َح َجَر َع َن َب ْ
ان َع ْظيما ْجدااَ 3 .وَل َّما َد َخَل َن اَلَقَبَر َأرََي َن َشاابا
طَّل َع َن َوَأرََي َن أ َّ
اب اَلَقَب ْر؟» َف َت َ
َن اَل َح َجَر َق َد عد َح ْر َج! أل ََّن عه َك َ
2
الن ْ
َّ
َجالْسا َع ْن اَلَي ْم ْ ْ
ال َل عه َّن«:الَ َتَن َد ْه َش َن! أََن عت َّن َت َطعلَب َن َي عسو َع َّ
وب.
اصرَّ
ْي اَل َم َصعل َ
اءَ ،فاَن َد َه َش َنَ .فَق َ
ين الَبسا عحلة َبَي َض َ
ْ ْ ْْ
ْ َّ ْ
ْ ْ ْ1
سْ :إَّن عه َي َس ْبعق عك َم ْإَلى
س عه َو ع
ههَنا .عه َوَذا اَل َم َوض عع الذي َو َض ععوع فيه .لك ْن ا َذ َهَب َن َوعقَل َن ل َتالَميذ َولْعب َطعر َ
ام! َلَي َ
َق َد َق َ
اَل َجلْ ْ
َن ْ
َح ٍد
ال َل عك َم»َ 2 .ف َخَر َج َن َس ْريعا َو َهَرَب َن ْم َن اَلَقَب ْر ،أل َّ
الر َع َد َة َواَل َحَيَرَة أ َ
َخ َذ َت ع
يل .عهَن َ
اه َّنَ .وَل َم َيعقَل َن أل َ
ات َتَر َوَن عه َك َما َق َ
1
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
َخَر َج ْمَن َها
َشَيئا ألَ َّن عه َّن عك َّن َخ ْائ َف ٍ
عسعبوْع َ
ان َق َد أ َ
ظ َهَر أ ََّوال ل َمَرَي َم اَل َم َج َدلَّيةَّ ،التي َك َ
ام َباك ار في أ ََّول األ َ
اتَ .وَب َع َد َما َق َ
22
ْْ
ْ
َخبر ْت َّال ْذين َكاعنوا معه وهم يعنوحو َن ويب عكو َنَ 22 .فَل َّما س ْمع أ ْ
عولئ َك أََّن عه َح ٌّيَ ،وَق َد
َ
َسَب َع َة َشَياط َ
َ َ ع َ عَ َ ع
َ َ
َ ََ
ينَ .ف َذ َهَب َت هذ َوأ َ َ َ
21
طلَْقَي ْن ْإَلى اَلَب ْرَّي ْةَ 21 .وَذ َه َب ه َذ ْ
عخَرى ال َثَنَي ْن ْمَن عه َمَ ،و عهما َي َم ْشَي ْ
ان
ان عمَن َ
ظَرَت عهَ ،ل َم عي َص ْد عقواَ .وَب َع َد ذلْ َك َ
َن َ
ظ َهَر ْب َهَيَئ ٍة أ َ
َ
ْ
ير َ ْ
ينَ ،فَلم يص ْد عقوا والَ ه َذي ْن23 .أ ْ
َح َد َع َشَر َو عه َم م َّت ْكعئو َنَ ،و َوَّب َخ َع َدم ْإيم ْان ْه َم َوَق َس َاوَة عقعلوب ْ
ْه َم،
َخ ا
َوأ َ
َخَبَار اَلَباق َ
ظ َهَر لأل َ
َ
َ
َ عَ
َ َ
ع
23
ْ
ْ
اإل َن ْج ْ
ْ
َجم َع َوا َك ْرعزوا ْب ْ
يل ْلَل َخْل َيق ْة عكْل َهاَ 22 .م َن
ين َن َ
أل ََّن عه َم َل َم عي َصد عقوا َّالذ َ
امَ .وَق َ
ظعروع َق َد َق َ
ال َل عه عم«:ا َذ َهعبوا إَلى اَل َعاَلمْ أ َ َ
هذ ْ اآليات َت َتبع اَلم َؤ ْم ْنين :ي َخ ْرجو َن َّ ْ
آمن واع َتمد َخَلص ،ومن َلم ي َؤ ْمن يدن21 .و ْ
اس ْميَ ،وَي َت َكَّلمو َن
َ َ َ َ َ ع َ عَ َ
َ َ َ َ ََ
الشَياط َ
َ ع ع
َ
ين ْب َ
ع
َ ع َع ع
22
ْ
ْن َش ْرعبوا َشَيئا عم ْميتا الَ َي عضُّرعه َمَ ،وَي َض ععو َن أََي ْدَي عه َم َعَلى اَل َمَر َضى َفَيَبَأرعو َن» 21.عث َّم
يدةٍَ .ي َح ْمعلو َن َحَّيا ٍتَ ،وإ َ
ْبأََل ْسَن ٍة َجد َ
ْ 12
الر َّب بع َدما َكَّلمهم ارَت َفع ْإَلى َّ ْ
س َع َن َي ْم ْ
الر ُّب
ين
انَ ،و َّ
هللاَ .وأ َّ
َما عه َم َف َخَر عجوا َوَكَرعزوا ْفي عك ْل َم َك ٍ
ْإ َّن َّ َ َ َ َ ع ع َ َ
الس َماءَ ،و َجَل َ
يعمل معهم وي َث ْبت اَل َكالَم ْباآلي ْ
ات َّ ْ ْ
ين" .
َ َ َ ع َ َ ع َ َع ع
التا ْب َعة .آم َ
َ َ

360

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (ثانيا ُ – أحداث القيامة)

 -1المجدلية وأم يوسى كانتا تراقبلان أيلن دفنلوا المسليح فإسلتحقتا أن تتمتعلا برؤيلة القياملة ،فملن يقبلل الصلليب يشلترك
في أمجاد القيامة (رو.)17:8

 -3لقد ذهبت المريمال وهن ال يعلمن شئ عن موضوع الحراس ،فالحراس وضلعوا ليحرسلوا القبلر ملؤامرة ملن اليهلود

عد أن إنتهى الدفن وإنطلقت المريمال راجعال .ولم يكن في ذهن المرأتين سوى مشكلة "من يدحرج لهن الحجر"

وهللا حل المشكلتين -:األولى التي يعلمون عنها وهى دحرجة الحجر والثانية التي ال يعلمون عنها وهى الحلراس
وهللا يحل لنا المشارل التي نعلمها والتي ال نعلمها ،فال داعي للخوف.

 -2نجللد هنللا مالئكللة فللي القبللر ،فبعللد أن كللان القبللر نجاسللة ،صللار القيامللة بركللة .ونالحللظ أنلله فللي (لللو )::3:قيللل
رجالن أي مالران ،وهنا مالك واحد .والمعنى أن مرقس يشير للمالك الذي تكلم فقط وهكذا متى.

 -:قوله دخلن القبر ،ال يعنى غالباً إالّ دخولهم إلى غرفلة اإلعلداد ومنهلا أروا المالئكلة (غرفلة اإلعلداد تسلمى الفسلحة
وسيأتي رسم لها فى تأمالل إنجيلل يوحنلا) ونلرى هنلا مالئكلة داخلل القبلر وملالك عللى الحجلر .هـوذا الموضـع=
لقد صار الموضع خالياً ألن المسيح قام .لم يقلن ألحد= حتى قابلن التالميذ وأخبروهم (لو.)9:3:

 -6ظهر السيد للمجدلية التى أخرج منها  7شياطين ،ومن يغفر له قليالً يحلب قلليالً وملن يغفلر لله كثيل اًر يحلب كثيل اًر.
فه للذه أحب للت وتطه للرل فك للان له للا رؤي للة المس لليح لمحبته للا الكثيل لرة .ظهـــر إلثنـــين مـــنهم= هم للا تلمي للذى عمل لواس
(.)12:3:

 -5المسلليح حللين ظهللر وسللطهم وبخهللم علللى عللدم إيمللانهم فعللدم اإليمللان يغضللب هللا ،بللل سللنرى فللى إنجيللل يوحنللا أنلله

يمسك العينين عن رؤية المسيح القائم من األموال ،كما حدث مع المجدلية  ،التى ظنت أن المسيح هو البستاني

ولم تعرفه ،وكما سنرى في إنجيل لوقا مع تلميذي عمواس الذين شككوا فى أحداث القيامة فلم يعرفوا المسيح.

 -7فى آية  7قوال لتالميذ ولبطرس= قوله لبطرس حتى ال يشعر طرس أنه سبب إنكاره قد رف

.

 -8نالحظ فى أناجيل متى ومرقس ولوقلا أن ملخلص كلالم المسليح ملع تالميلذه هلو دعلوتهم للكل ارزة والتعلليم والتعميلد.
وفى يوحنا دعوة للرعاية (رعاية الخراف) .

 -9تتكلموا بألسنة جديدة= كالم روحي الروح القدس وهو التعليم المسيحي الجديد.

 -11تحمل ـوا الحيــات = أي [ ]1تحتمللوا النللاس األشلرار المضلرين وال يقللدروا أن يضللروكم ]3[ .الشلليطان (الحيللة) للله
سلللطان علللى األش لرار لكنلله ال سلللطان للله عللليكم ]2[ .لكللم سلللطان علللى الثعللابين والحيوانللال المتوحشللة (برسللوم
العريللان) (+أع ]:[ .)6 ،::38الخطيللة ال سلللطان لهللا عللليكم]6[ .عموم لاً المسلليح سلليؤيد خداملله معج ازتلله التللي
يعملها فيهم.

 -11من آمن وإعتمد خلص= هذا هو المدخل للحياة المسيحية والخالص.

 -13جلوس المسيح عن يمين هللا= الجسد صار له مجد الالهول وهذا لحساب البشر.
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إرتفع إلى السماء (آية)19
سبق رب المجد وقال في (يو )38:15خرجت من عند ااب وقد أتيلت إللى العلالم (إشلارة لتجسلده) وأيضلاً أتلرك العلالم
وأذهللب إلللى ااب (إشللارة إلرتفاعلله إلللى السللماء أي صللعوده) .وصللعوده يشللير للمجللد الللذي ناللله الجسللد لحسللاب

البشر.

رب المجد لم يكن محتاجاً إلى هذا المجد ،فهذا المجد كان له بالهوته قبل تجسده .ولكنه تجسد ليقوم الفداء ثم يتمجد
جسده (يو )6 ،::17ويكون هذا المجد لحساب البشر (.)33:17
خسر آدم كثي اًر سبب الخطية ولكن ما أخذناه الفداء كان أرثلر ملا ال يقلاس كملا قلال بلولس الرسلول" :لليس كالخطيلة

هكللذا أيضلاً الهبللة" (رو .)16:6وكتشللبيه لفهللم مللا حللدث :لنتصللور أن آدم فللي الجنللة كللان يسللكن فللي مسللكن فللي الللدور
العاشر .وبسقوطه نزل لألرض .وجاء المسيح ليرفعه إلى الدور المائة.

 )1ران آدم روح يسكن في مسكن مصنوع من الطين هو جسده .فصرنا نحصل على جسد ممجد (3رو.)3 ،1:6
 )3هذا الجسد سيكون مثل جسد المسيح الذي قام ه (1يو( + )3:2في.)31:2

 )2ران آدم يسكن في جنة (فردوس= جنينة) .فصار لنا وعد الجلوس في علرش المسليح (رؤ .)31:2ونلراه كملا هلو
(1يو )3:2ونرى مجده (يو )3::17ونكون حيث يكون هو (يو( + )3::17يو.)2:1:

 ):ران آدم معرضاً للمول وقد مال .وبالجسد الممجد ال نمول ،فستكون لنا حياة المسيح (في + 31:1غل.)31:3
والمسيح ال يمول ثانية (رو)9:5

في السماء ال نعود معرضين لتجارب إبليس كما كان آدم في الجنة .فأبواب أورشليم السماوية عليها مالئكة تحميها

(رؤ )13:31ولها سور عال عظيم (رؤ )11:31والخطية ال تدخلها ألن ليالً ال يكون هناك (رؤ.)36:31

بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل لوقا

امالَ ٍت اَلحعنو َ ْ
اآليات (لو 2" -:)31-2:13:عث َّم ْفي أ ََّو ْل األعسبوعْ ،أ ََّول اَل َفج ْر ،أ ََتين ْإَلى اَلَقب ْر ح ْ
َع َد َدَن عه،
ط َّالذي أ َ
ََ
َ
َ
َ َ
َع
َ
3
1
اسَ 1 .ف َو َج َد َن اَل َح َجَر م َد َحَرجا َع ْن اَلَقَب ْرَ ،ف َد َخَل َن َوَلم َي ْج َد َن َجس َد َّ ْ
ْ
ات ْفي
يما عه َّن عم َح َت َار ر
َو َم َع عه َّن أعَن ر
َ
َ
الرب َي عسو َعَ .وف َ
ع
وه عه َّن ْإَلى األََر ْ
ضَ ،قاالَ َل عه َّن«:لْ َما َذا َت َطعلَب َن
ات َو عمَن ْك َس ٍ
اب َبَّار َقةٍَ 3 .وْإ َذ عك َّن َخ ْائ َف ٍ
ذلْ َكْ ،إ َذا َر عجالَ ْن َوَق َفا ْب ْه َّن ْب ْثَي ٍ
ات عو عج َ
2
لكَّنه َقام! اع َذ عكر َن َكيف َكَّلم عك َّن وهو بعد ْفي اَلجلْ ْ ْ 1
ْ
ْ
َن عي َسَّل َم
يل َقائالْ :إَّن عه َيَنَب ْغي أ َ
َ َ َ َ عَ َ َع
َ
َ
س عه َو ع
اَل َح َّي َبَي َن األ ََم َوات؟ َلَي َ
ههَنا ،ع َ
َّ ْ ْ
ْ
َاب عن ْ
اإل َن َس ْ
وم»َ 2 .ف َت َذ َّكَر َن َكالَ َم عهَ 1 ،وَر َج َع َن ْم َن اَلَقَب ْر،
اس عخ َ
ان ْفي أََي ْدي أعَن ٍ
طاةٍَ ،وعي َصَل َبَ ،وفي اَلَي َومْ الثال َيعق ع
اقين ْبه َذا عكلْ ْه22 .وَكاَن َت مريم اَلمج َدلَّْي عة ويوَّنا ومريم أ ُّعم يععقوب واَلب ْ
ْ
ْ
ات َم َع عه َّن،
َوأ َ
اقَي ع
ََ َ ع َ َ
يع اَلَب َ
َخَبَر َن األ َ
َح َد َع َشَر َو َجم َ
ََ َ َ َ
َ
َ ع َ َ ََ َ ع
21
ْ 22
ْ
َّ ْ
ْ
اءى َكالَم عه َّن َل عه َم َكاَل َه َذَي ْ
ض ْإَلى اَلَقَب ْرَ ،فاَن َحَنى
س َوَرَك َ
ان َوَل َم عي َصد عق ع
ام عب َطعر ع
الل َواتي عقَل َن ه َذا ل ُّلرعسلَ .ف َتَر َ
وه َّنَ .فَق َ
ع
ْ ْ
ْ
انَ 21 .وْإ َذا ا َثَن ْ
طلَْقَي ْن ْفي ذلْ َك اَلَي َومْ
ان ْمَن عه َم َكاَنا عمَن َ
َوَن َ
وعة َو َح َد َهاَ ،ف َم َضى عم َت َع ْجبا في َن َف ْسه م َّما َك َ
ظَر األَ َك َف َ
ان َم َو عض َ
هذ ْ
ض عن ج ْمي ْع ْ
ْ
ْ
ْ
يد ٍة ع َن أ ْ
اس»َ 23 .وَكاَنا َي َت َكَّلم ْ
يم ْست َ
ان َب َع عض عه َما َم َع َب َع ٍ َ َ َ
ْإَلى َقَرَي ٍة َبع َ َ
اس عم َها «ع َم َو ع
ع
ين َغَل َوةَ ،
عور َشل َ
َ
ْ 22
ان ،ا َق َترب ْإَلي ْهما يسو عع َن َفس عه وَك َ ْ
ان َوَي َت َح َاوَر ْ
اَل َح َو ْاد ْثَ 23 .وْفيما عهما َي َت َكَّلم ْ
َععيعن عه َما
عم ْس َك َت أ َ
ع َ
ََ َ َ َع
ان َي َمشي َم َع عه َماَ .ولك َن أ َ
َ
َ َ
22
ْ ْ 21
ْ
ْ
ْ
ْ
ان ْبه َوأََن عتما ماشَي ْ
ط َار َح ْ
َحعد عه َماَّ ،الذي
ال َل عه َماَ «:ما ه َذا اَل َكالَ عم َّالذي َت َت َ
اب أ َ
ان َعا ْب َسَي ْن؟» َفأ َ
َج َ
َع َن َم َع ْرَفتهَ .فَق َ
َ َ
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اسمه َكَليوباس وَقال َله«:هل أََنت م َت َغ ْرب وحدت ْفي أعور َشلْيم وَلم َتعَلمْ األعمور َّال ْتي حد َث َت ْفيها ْفي ْ
هذ ْ األََّيامْ؟»
ََ
َ ع ع ع َ ع َ َ ع َ َ َ ع ر َ ََ َ
ع َ َ َ َ
َ
ع َ
21
ْيَّ ،ال ْذي َكان ْإَنسانا َن ْبايا م َق َت ْد ار ْفي اَل ْفع ْل واَلَقو ْل أَمام ْ
الن ْ
ال َل عهماَ «:وما ْهي؟» َفَقاالَ«:اَلم َخ َت َّص عة ْبَي عسو َع َّ
اصرْ
هللا
َ َ
َ َ َ ََ
ع
ع
َفَق َ َ
َ َ
12
ْ
الشع ْبَ 12 .كيف أَسَلمه رَؤساء اَل َكهَن ْة وح َّكامَنا لَْق َض ْ
َن
َو َج ْم ْ
اء اَل َم َوت َو َصَلعبوع َ .وَن َح عن عكَّنا َنَر عجو أََّن عه عه َو اَل عم َزْم عع أ َ
يع َّ َ
َ َ َ َعع َ ع َ َع ع
لكن ،مع ه َذا عكلْ ْه ،اَليوم َله َثالَ َث عة أََّيام مَن عذ حد َث ذلْك11 .بل بع ع ْ
ْ ْ ْ
اء ْمَّنا حَّيرَنَنا ْإ َذ عك َّن ب ْ
النس ْ
ْ
اك ار
ٍ ع ََ
ََ َ ع
يلَ .و َ َ َ
ََ
َ َ َ ََ
َ
ض َ
َي َفد َي إ َسَرائ َ
13
11
ْ ْ
ْ
ين
ْعَن َد اَلَقَب ْرَ ،وَل َّما َل َم َي ْج َد َن َج َس َد ع أ ََتَي َن َق ْائالَ ٍتْ :إَّن عه َّن َأرََي َن َمَن َ
ظَر َمالَ ئ َك ٍة َقاعلوا ْإَّن عه َح ٌّيَ .و َم َضى َق َورم م َن َّالذ َ
13
ْ
ال َل عهما«:أَُّي َها اَل َغ ْبَّي ْ
ان َواَلَب ْط َيئا
اءَ ،وأ َّ
َم َعَنا ْإَلى اَلَقَب ْرَ ،ف َو َجعدوا َ
هك َذا َك َما َقاَل َت أََيضا الن َس ع
َما عه َو َفَل َم َيَر َوع »َ .فَق َ َ
12
َّ ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
اإليم ْ
يح َي َتأََّل عم ْبه َذا َوَي َد عخ عل ْإَلى َم َج ْد ْ ؟»  11عث َّم
ان َيَنَب ْغي أ َّ
ان ْب َج ْم ْ
َما َك َ
َن اَل َمس َ
يع َما َت َكل َم به األَ َنبَي ع
اء! أ َ
اَلعقعلوب في َ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
يع اَل عك عت ْب 12 .عث َّم ا َق َتَرعبوا ْإَلى اَلَقَرَي ْة َّال ْتي
ور اَل عم َخ َت َّص َة ْب ْه ْفي َج ْم ْ
عم َ
َاب َت َدأَ م َن عم َ
وسى َوم َن َجمي ْع األَ َنبَياء عي َفسعر َل عه َما األ ع
ان أَبع َدَ 11 .فأََل َزما َق ْائَلي ْن«:ام عك َ معَنا ،أل ََّنه َنحو اَلمس ْ
اهر َكأََّن عه مَن َ ْ
اء َوَق َد
طلَْقَي ْن ْإَلَي َهاَ ،و عه َو َت َ
َكاَنا عمَن َ
طل ر
َع َ
ََ
ق ْإَلى َم َك ٍ َ َ
ظ ََ
ع َع َ َ
َ
ع
12
12
ال َّ
الن َه عار»َ .ف َد َخ َل لَْي َم عك َ َم َع عه َماَ .فَل َّما َّات َكأَ َم َع عه َما ،أ َ
َخ َذ عخَب از َوَب َار َت َوَك َّسَر َوَن َاوَل عه َماَ ،فاَن َف َت َح َت أ َ
َععيعن عه َما َو َعَرَفا ع
َم َ
11
يق وي ْ
ْ ْ
ْ
َّ
وض عح َلَنا اَل عك عت َب؟»
عث َّم َ
ال َب َع عض عه َما لَْب َع ٍ
ض«:أََل َم َي عك َن َقَلعبَنا عمَل َت ْهبا فيَنا ْإ َذ َك َ
ان عي َكل عمَنا في الط ْر ْ َ ع
اخ َت َفى َعَن عه َماَ ،فَق َ
ْ
َ 11فَق ْ ْ
ْْ
الساع ْة ورجعا ْإَلى أ ْ
ين َم َع عه َم َ 13و عه َم َيعقوعلو َنْ«:إ َّن
ين ،عه َم َو َّالذ َ
َح َد َع َشَر عم َج َتمع َ
يمَ ،و َو َج َدا األ َ
ع
اما في تَل َك َّ َ َ َ َ َ
عور َشل َ
َ
13
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ان ْبما َح َد َث في َّ
ْ ْ
الط ْر ْ
ف َعَرَفا ع عَن َد َك َس ْر اَل عخَب ْز.
َّ
ام ْباَل َحقيَقة َو َ
ان!» َوأ َّ
يقَ ،وَكَي َ
ظ َهَر لس َم َع َ
الر َّب َق َ
َما عه َما َف َكاَنا عي َخبَر َ
11
ْ
ْ
ْ 12
ظُّنوا أََّن عه َم
ال َل عه َمَ «:سالَ رم َل عك َم!» َف َج ْز ععوا َو َخا عفواَ ،و َ
ف َي عسو ع
يما عه َم َي َت َكَّل عمو َن ْبه َذا َوَق َ
ع َن َف عس عه في َو َسط ْه َمَ ،وَق َ
َوف َ
11
12
ظعروا َي َد َّي َو ْر َجَل َّيْ :إْني أََنا عه َو!
طعر أَ َف َك رار ْفي عقعلوب عْك َم؟ اعَن ع
ْينَ ،ولْ َما َذا َت َخ ع
ال َل عه َمَ «:ما َباعل عك َم عم َض َ
َن َ
ط ْرب َ
ظعروا عروحاَ .فَق َ
32
ْ
اه َم َي َدَي ْه َو ْر َجَلَي ْهَ 32 .وَبَيَن َما عه َم
ظعرواَ ،فْإ َّن ُّ
س َل عه َل َح رم َو ْع َ
عج ُّسوْني َواَن ع
ال ه َذا أََر ع
ام َك َما َتَر َو َن لي»َ .و ْح َ
الر َ
وح َلَي َ
ظر
ين َق َ
31
ْ
ْْ ْ
ْ
ْيَ ،و َشَيئا ْم َن
ههَنا َ
ام؟» َفَن َاوعلوع عج َزءا ْم َن َس َم ٍك َم َشو ٍ
ال َل عه َم«:أَعَن َد عك َم ع
ط َع ر
َغَيعر عم َصدقين م َن اَل َفَر ْحَ ،و عم َت َعجعبو َنَ ،ق َ
33
31
ْ
ْ
َن َي ْت َّم
َش َه ْد َع َسلَ .فأ َ
ال َل عه َم«:ه َذا عه َو اَل َكالَ عم َّالذي َكَّل َم عت عك َم ْبه َوأََنا َب َععد َم َع عك َم :أََّن عه الَ عبَّد أ َ
َّام عه َمَ .وَق َ
َخ َذ َوأ ََك َل عقد َ
32
ْ
ام ْ ْ ْ 33
اء واَلم َز ْ
ْ ْ
ْ
ْ
وب َع ْني ْفي َنامو ْ
ال
َجم ع
يع َما عه َو َم َك عت ر
س عم َ
ير» .حيَنئ ٍذ َف َت َح ذ َهَن عه َم لَي َف َه عموا اَل عك عت َبَ .وَق َ
وسى َواألَ َنبَي َ َ
ع
َّ ْ 31
َن اَلم ْسيح ي َتأََّلم ويعقوم ْمن األَمو ْ
ْ
اس ْم ْه
ات ْفي اَلَي َومْ
وبَ ،و َ
َل عه َمَ «:
الثالْ َ ،وأ َ
هك َذا َك َ
هك َذا عه َو َم َك عت ر
ان َيَنَبغي أ َّ َ َ َ ع َ َ ع َ َ َ
َن عي َكَرَز ْب َ
32
التوب ْة وم َغ ْفرْة اَل َخ َ ْ ْ
يع األعممْ ،مب َت َدأ ْم َن أ ْ
ود لْذلْ َكَ 31 .و َها أََنا أَعرْس عل ْإَلَي عك َم َم َو ْع َد أَ ْبي.
يمَ .وأََن عت َم عش عه ر
ط َايا ل َجم ْ َ ع َ
ع
ْب َّ َ َ َ َ َ
عور َشل َ
32
ْ
َفأ َْقيموا ْفي م ْديَن ْة أ ْ
َخَر َج عه َم َخ ْارجا ْإَلى َبَي ْت َعَنَياَ ،وَرَف َع َي َدَي ْه َوَب َارَك عه َم.
َعالْي»َ .وأ َ
يم إَْلى أ َ
َن عتَلَب عسوا عق َّوة م َن األ َ
ع
عور َشل َ
َ
ع
31
31
ْ
السم ْ
اءَ .فسجعدوا َل عه ورجعوا ْإَلى أ ْ
َ 32وْفيما عه َو عيَب ْارعك عهم ،اَن َفَرَد َعَن عهم َوأ َ ْ ْ
يمَ ،وَكاعنوا عك َّل
يم ْب َفَر ٍح َعظ ٍ
َ َ
ع
ََ َ ع
َ
عور َشل َ
ع
عصع َد إَلى َّ َ
َ
ْ
ْح ٍ ْ
ْ ْ
ين" .
هللا .آم َ
ين في اَل َهَي َكل عي َسب عحو َن َوعيَب ْارعكو َن َ
 -1نرى المسيح يسعى وراء الكل ،يحاور ويقنع ،فهو يطللب ملن تالميلذه أن يجسلوه ليؤمنلوا .جسـونى آيلة ،29ويسلير
مع تلميذى عمواس مسلافة طويللة ليشلرح لهلم .والتلميلذين هملا كليوبلاس واألخلر حسلب رأى عل

المفسلرين هلو

لوقللا نفسلله وال يللذكر إسللمه تواضللعاً .وبهللذا نفهللم أن الرسللل لللم يكون لوا أهللل تخلليالل بللل أن شللكوكهم كانللت تنقشللع

رويداً رويداً على إثر البراهين التي يظهرها لهم المسيح.
 -3نرى النساء سبقن الرسل إلى القبر وناال كرامة الك ارزة بين الرسل القيامة .ورؤية األرفان جعلتهم يندهشلون[ ]1إذاً
الجسد لم ُيسرق فاألرفان موجودة []3هي موجودة شكلها ألن المسيح إنسل من داخلها كما دخل واألبواب مغلقة.
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 -2أمسكت اعينهما ()15:3:

وإنفتحت أعينهما ()21:3:

ما الذي امسك أعين التلميذين؟ الحظ كالمهما عن المسيح وقيامته فهما قاال عنله إنسـانا نبيـا(ونسلوا أنله إبلن هللا)…
وصلبو (فهم شككوا في خبر قيامته) كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدى إسرائيل (فالفداء الذي قدمه المسيح لهلم

لم يقبلوه فهم يطلبون فداء زمنياً أي حكم العلالم والخلالص ملن الروملان) بعـض النسـاء منـا حيرننـا(فهلم يشلككون
ً
في موضوع القيامة) .إذاً هو عدم اإليمان الذي جعل عيونهم تُ ْم َسك .والمسيح كشلف هلذا صلراحة= أيهـا البطيئـا
القلوب في اإليمان وكيف إنفتحت أعينهما؟ عد أن تناوال( )21:3:فالتناول يعطى إنفتاح للعيلون ،ولكلن للنالحظ
أنه قبل التناول قام المسيح بتعليمهما ليصي ار مستحقين ويزيلل شلكوكهما .وهللا أمسلك أعينهملا ليعلنلا شلكوكهما أي
مرضهما للمسيح فيعلمهم فيشفيهم وبذلك يصيران مستحقين للتناول .ولكن المسيح بدأ معهملا اوال اإلقنلاع العقللى

 .واإليمان أيضاً يفتح األعين.
ملحوظة :كم ملرة كنلا فيهلا مثلل تلميلذي عملواس ،نطللب الخلالص الطريقلة التلي ن ارهلا نحلن ولليس حسلب رأي اللرب.
فمللن هللو ملري

وال يسللتجيب هللا صلللواته ويشللفيه  ،يظللن أن هللا لللم يخلصلله كمللا ظللن تلميللذي عملواس أن المسلليح لللم

يخلصهم  ،ألن الخالص في مفهومهم هو خالص من الرومان .والحظ أن مرض بولس كان لخالصه .وإذا تعارضت
إرادتنا مع إرادة الرب فإن عيوننا تعمى وال نعرف الرب وال نراه كما حدث مع تلميذي عمواس بل نتصادم معه.

له.
َ -:قَّد َم لهما المسيح موسى واألنبياء ،فموسى واألنبياء كانوا تمهيداً للمسيح ،كانوا يشهدون ُ
 -6تظــاهر أنــه منطلــق= فالمسلليح ال يفللرض نفسلله علللي أحللد والبللد أن نطلبلله ،هللو يحللاول معنللا ،لكللن البللد أن نطلبلله
(نش .):-3:6ونالحظ أن المسيح فعل هذا من قبل يوم هاج البحر (مر.):8:5

 -5لماذا تطلبن الحي= لقب الحي هو لقب هللا .فهذا القول دليل الهوته (آية)6

 -7ثم إختفى عنهما= عد القيامة صار إختفاؤه هو القاعدة والظهور هو اإلستثناء ولهدف ما.

 -8فقامــا= وهبهمللا المسلليح قللوة القيامللة ليرجعللا إلللي أورشللليم عللد أن كانللا قللد تحلوال عنهللا وأعطلوا لهللا ظهللورهم ،وهكللذا
شفاهم المسيح من إرتدادهم (هو .)::1:وهم تركوا أورشليم ربما خوفلاً ملن إضلطهاد اليهلود أو ربملا ظلن التالميلذ

أن قصة المسيح قد إنتهت موته فعاد كل منهم لعمله ولبلده  ،كما عاد طرس وغيره للصيد.
 -9في أول لقاء للمسيح مع تالميذه وهبهم السالم فهو ملك السالم.

 -11شللك األغلبيللة طغللا علللى األقليللة التللي أرتلله ( طللرس والمجدليللة) فهللم عاش لوا معلله كإنسللان طبيعللى وهللا هللو يللدخل
واألبواب مغلقة فظنوه روحاً آية 27.

 -11المسيح أ قى جراحاته لتشفينا ،وها هي شفت التالميذ من عدم إيمانهم .وجراحاته التي أ قاها
 )1إعالن شفاعته الكفارية أمام ااب.

 )3نراها فنرى حبه فنحبه ألنه أحبنا أوالً .ويراها غير المؤمنين فيندموا على رفضهم له.

 -13نسمع هنا أن المسيح أرل شهد عسل(:):2 ،:3:3:

 ،وأنه ليس روحاً كما يظنون( آية)27

أ -األرل إثبال أنه قام جسده
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ب -الجسد الممجد ال يحتاج ألرل فهو ال يجوع وال يعطش ،إنما هذا ليثبت قيامته .وكان هذا كما أرل الرب

والمالران مع ابراهيم وهم غير محتاجين لألرل فهم أرواح .

ج -كان خروف الفصح يقدم مع أعشاب مرة ،رم اًز االم الصليب ،ويمنع العهد القلديم تقلديم عسلل ملع اللذ ائح،
لكن هنا نرى أرل الشهد رم اًز ألفراح القيامة.
 -12فسجدوا= هذه أول مرة نسمع أن التالميلذ يسلجدون للمسليح سلجود عبلادة ،هنلا عرفلوا ملن هلو تماملاً فسلجدوا لله.

له تعطى فرحاً للنفس لذلك رجعوا فرحين (آية .)63
وعبادة المسيح والسجود ُ
 -1:المسيح يقول لهم سأرسل موعد أبي ،فااب وعد إرسال الروح القدس (إش +2:::يؤ .)39 ،38:3والمسيح
سبق فوعد بهذا (يو .)7:15+35:16+35 ،17 ،15:1:والسيد ال يريد لتالميذه أن يبدأوا الك ارزة بدون هذه القوة

الروحية التي بها [ ]1يتمكنون من إدراك الحق [ ]3يكون لهم قوة تأثير على السامعين [ ]2يعملون المعجزال []:

يتكلمون ألسنة [ ]6يتعزون أثناء ضيقاتهم وإضطهاد العالم لهم فال يفشلوا وييأسوا فيرتدوا .فالروح القدس قوة جبارة
تعين المؤمن في جهاده.

 -16ستون غلوة = تقريبا  13كم (الغلوة = :11ذراع والذراع حوالى  :5سم)
بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل يوحنا
اإلصحاح العشرون

الجزء المخطط خطوا مائلة هو الجزء من الجبل الذي أزاله قسطنطين الملك.
اآليات (يوَ 2" -:)12-2:12:وْفي أ ََّو ْل
1
اء َت
َمَرعفوعا َع ْن اَلَقَب ْرَ .فَرَك َض َت َو َج َ

اء َت َمَرَي عم
األ َ
عسعبوْع َج َ
س
ْإَلى ْس َم َع َ
ان عب َطعر َ

اَلمج َدلَّْي عة ْإَلى اَلَقب ْر ب ْ
اكرا ،و َّ
ظَر ْت
الظالَ عم َباقَ .فَن َ
ََ
َ َ
َ
ْ
التَل ْم ْ
وْإَلى ْ
ان َي عسو عع عي ْحُّب عه،
يذ
َ
اآلخ ْر َّالذي َك َ
َ

اَل َح َجَر
َوَقاَل َت
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3
السْيد ْمن اَلَقب ْر ،وَلسَنا َنعَلم أَين و َضعو !»َ 1 .ف َخرج ب َطرس و ْ
ان
التَل ْمي عذ َ
َل عه َما«:أ َ
اآلخعر َوأ ََتَيا ْإَلى اَلَقَب ْرَ .وَك َ
َ ع ََ َ ع ع
ََ ع ع ع َ
َخ عذوا َّ َ َ َ َ َ
3
ان معاَ .فسبق ْ
ظر األَ َك َفان مو عضوعة ،و ْ
ْ
ْ
لكَّن عه َل َم
التَل ْمي عذ َ
َ ََ
ََ َ
َ َ
اء أ ََّوال ْإَلى اَلَقَب ْرَ ،واَن َحَنى َفَن ََ
اآلخعر عب َطعر َ
س َو َج َ
اال َثَنان َيَرعك َض َ
2
ْ ْ
ْ
ْْ 1
س
س َي َتَب عع عهَ ،وَد َخ َل اَلَقَبَر َوَن َ
ان َم َو ع
يل َّالذي َك َ
ظَر األَ َك َف َ
اء ْس َم َع ع
ض َ
ان َعَلى َ َأرسه َلَي َ
ان عب َطعر ع
وعةَ ،واَلمَند َ
َي َد عخ َل .عث َّم َج َ
التَل ْمي عذ َ َّ ْ
ان ،بل مَل عفوفا ْفي مو ْضع وحد َ 2 .ف ْحيَن ْئ ٍذ د َخل أَيضا ْ
ْ
اء أ ََّوال ْإَلى اَلَقَب ْر،
َم َو ع
َ َ َ
ََ ٍ َ ََ ع
اآلخعر الذي َج َ
ضوعا َم َع األَ َك َف َ َ َ
اتَ 22 .فم َضى ْ
و أرَى َفآمن1 ،أل ََّنهم َلم ي عكوعنوا بعد يع ْرعفو َن اَل ْك َتاب :أََّنه يَنب ْغي أَن يعقوم ْمن األَمو ْ
التَل ْمي َذ ْ
ان أََيضا ْإَلى
ََ
َ َع َ َ
عََ
عَ َ َ
َ َ َ َ ََ
ََ
َ
َ
21
22
ْ ْ
ْ
ْ
ظَر َت َمالَ َكَي ْن
يما ْه َي َتَب ْكي اَن َحَن َت ْإَلى اَلَقَب ْرَ ،فَن َ
َم َو ْض ْع ْه َما .أ َّ
َما َمَرَي عم َف َكاَن َت َواق َفة عَن َد اَلَقَب ْر َخ ْارجا َتَبكيَ .وف َ
21
يض جالْسي ْن و ْ
الر ْ
اآلخَر ْعَن َد ْ
امَأَر عة،
احدا ْعَن َد َّ َأ
ْب ْثَي ٍ
س َو َ
ان َج َسعد َي عسو َع َم َو ع
الر َجَلَي ْنَ ،حَي ع َك َ
اب ْب ٍ َ َ َ َ
ضوعاَ .فَقاالَ َل َهاَ«:يا َ
ْ
ْ
ْ
َعَل عم أََي َن َو َض ععوع !»َ 23 .وَل َّما َقاَل َت ه َذا اَل َت َف َت َت ْإَلى اَل َوَر ْاء،
ين؟» َقاَل َت َل عه َماْ«:إَّن عه َم أ َ
َخ عذوا َسْيديَ ،وَل َس عت أ َ
ل َما َذا َتَبك َ
23
ْ
ْ
ْ
ظَّن َت ْتَل َك أََّن عه
ين؟» َف َ
َفَن َ
ين؟ َم َن َت َطعل ْب َ
امَأَر عة ،ل َما َذا َتَبك َ
ال َل َها َي عسو ععَ«:يا َ
ظَر َت َي عسو َع َواقفاَ ،وَل َم َت َعَل َم أََّن عه َي عسو ععَ .ق َ
22
ْ
ْ
ْ ْ
ال َل َها َي عسو ععَ«:يا َمَرَي عم»
اَلعب َس َتان ُّيَ ،فَقاَل َت َل عهَ«:يا َسيعد ،إ َن عكَن َت أََن َت َق َد َح َمَل َت عه َفعق َل لي أََي َن َو َض َع َت عهَ ،وأََنا آ عخ عذ ع »َ .ق َ
21
َّ ْ
ْ
ْْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َص َع َد َب َععد ْإَلى
ال َل َها َي عسو عع«:الَ َتَلمسيني ألَني َل َم أ َ
َفاَل َت َف َت َت تَل َك َوَقاَل َت َل عهَ« :رُّبوني!» الذي َت َفس عيرع َ :يا عم َعل عمَ .ق َ
22
ْ
ْ
ْلهي َوإ ْ
يك َم َوإ ْ
اء َت َمَرَي عم اَل َم َج َدلَّْي عة
َص َععد ْإَلى أَْبي َوأَْب ع
أَْبيَ .ولك ْن ا َذ َه ْبي ْإَلى ْإ َخ َوْتي َوعقولْي َل عه َمْ:إني أ َ
ْله عك َم»َ .ف َج َ
21
ْ
التالَ ْمي َذ أََّنها أر ْ
ْ
ْ
َخَبَر ْت َّ
اب
َت َّ
َوأ َ
َ َ
عسعبوعَْ ،وَكاَنت األََب َو ع
ال َل َها ه َذاَ .وَل َّما َكاَن َت َعشَّي عة ذل َك اَلَي َومَْ ،و عه َو أ ََّو عل األ َ
الر َّبَ ،وأََّن عه َق َ
ْ
ود ،جاء يسو عع ووَق ْ
ْ ْ
ْْ
م َغَّلَقة حي ع َكان َّ ْ
ال َل عه َمَ «:سالَ رم
ين لْ َسَب ْب اَل َخ َوف م َن اَلَي عه ْ َ َ َ ع َ َ َ
التالَمي عذ عم َج َتمع َ
َ
ََ
ف في اَل َو َسطَ ،وَق َ
ع
12
12
ْ
ْ
ْ
اه َم َي َدَيه َو َجَنَب عهَ ،ف َف ْر َح َّ
ال َل عه َم َي عسو عع أََيضاَ «:سالَ رم َل عك َم! َك َما
التالَمي عذ إ َذ َأر ََوا َّ
ال ه َذا أََر ع
الر َّبَ .فَق َ
َل عك َم!» َوَل َّما َق َ
11
11
ْ
ط َايا ع عت َغ َفعر َل عهَ ،و َم َن
ال َل عه عم«:ا َقَبعلوا ُّ
سَ .م َن َغ َفَرعت َم َخ َ
الر َ
وح اَلعقعد َ
أََر َسَلني ع
ال ه َذا َن َف َخ َوَق َ
اآلب أَعرْسعل عك َم أََنا»َ .وَل َّما َق َ
13
َّ ْ
ال َل عه َّ
اء َي عسو عع.
َم َس َك عت َم َخ َ
عم ْس َك َت» .أ َّ
الت َوأ عَمَ ،فَل َم َي عك َن َم َع عه َم ْح َ
وما ،أ َ
ين َج َ
َحعد اال َثَن َي َع َشَر ،الذي عيَق ع
ط َايا ع أ َ
أَ
َما عت َ
13
الر َّب!»َ .فَقال َلهمْ«:إ َن َلم أعب ْصر ْفي ي َدي ْه أَ َثر اَلمس ْ
ام ْ
ال َل عه َّ
َض َع ْإ َص ْب ْعي ْفي
اآلخعرو َنَ «:ق َد َأرََيَنا َّ
التالَ ْمي عذ َ
يرَ ،وأ َ
َ َ َ
َ َ َ ََ
َ عَ
َفَق َ
12
ْ ْ
ْ
ير ،وأ َ ْ
ْ
ْ
ْ
اء
َض َع َيدي ْفي َجَن ْبه ،الَ أعو ْم َن»َ .وَب َع َد َث َمانَية أََّي ٍ
ام َك َ
أَ َث ْر اَل َم َسام ْ َ
وما َم َع عه َمَ .ف َج َ
ان َتالَمي عذ ع أََيضا َداخال َوعت َ
يسوع واألَبواب م َغَّلَقةر ،ووَقف ْفي اَلوس ْط وَقال«:سالَم َل عكم!» 11 .عث َّم َقال لْ عتوما«:ه ْ
ات ْإ َص ْب َع َك ْإَلى عهَنا َوأََب ْصَر َي َد َّي،
َ َ َ
ََ َ
ََ َ َ َ ر َ
َ ع ع َ ََ ع ع
11
12
ْ
ْ
ال َل عهَ«:ربْي َوإ ْ
ال َل عه
َو َهات َي َد َت َو َض َع َها في َجَن ْبيَ ،والَ َت عك َن َغَيَر عم َؤ ْم ٍن َب َل عم َؤ ْمنا» .أ َ
َج َ
ْلهي!»َ .ق َ
وما َوَق َ
اب عت َ
12
عخر َك ْثيرة صَنع يسوع عقدَّام َتالَ ْم ْ
ْْ
ْ
َّ
يذ ْ َل َم
آي ٍ
وبى لَّلذ َ
آمعنوا َوَل َم َيَر َوا»َ .و َ
آمَن َت! طع َ
ات أ َ َ
َ َ َ َع ع َ
ين َ
وما َ
َي عسو عع«:ألَن َك َأرََي َتني َيا عت َ
ْ ْ 12
َما ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ن
آمَن عت َم َحَيا رة
عت َك َت َب ْفي ه َذا اَلك َت
هذ ْ َفَق َد عك ْتَب َت ْل عت َؤ ْمعنوا أ َّ
ابَ .وأ َّ
َن َي عسو َع عه َو اَل َمس ع
يح َاب عن هللاَ ،ول َك َي َت عكو َ َل عك َم إ َذا َ
اس ْم ْه" .
ْب َ

آية (يو2" -:)2:12:وْفي أ ََّو ْل األعسبوْع جاء َت مريم اَلمج َدلَّْي عة ْإَلى اَلَقب ْر ب ْ
اكرا ،و َّ
ظَر ْت اَل َح َجَر َمَرعفوعا
الظالَ عم َباقَ .فَن َ
َ ع َ َ ََ َ ع َ َ
َ َ
َ
َ
َع ْن اَلَقَب ْر" .
في أول األسبوع= هو يوم األحد ويسمى اليوم الثامن عد نهاية األسبوع السابق .والكنيسة إستبدلت السبت األحد

لنذكر حسنال هللا علينا القيامة.
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ْ
آيــة (يــوَ 1" -:)1:12:فرَك َضـ َـت وجــاء َت ْإَلــى ْســمعان ب َطــرس وْإَلــى ْ
ـهَ ،وَقاَلـ َـت
التَل ْميـ ْـذ َ
ـان َي عســو عع عي ْحُّبـ ع
اآلخـ ْـر َّالــذي َكـ َ
ََ َ ع ع َ َ
َ
ََ َ
السْي َد ْم َن اَلَقَب ْرَ ،وَل َسَنا َن َعَل عم أََي َن َو َض ععوع !»" .
َخ عذوا َّ
َل عه َما«:أ َ
أخذوا السيد= قولها السليد يشلير لسحتلرام ،ولكنله يشلير لعلدم اإليملان أيضلاً فهلي قلد أرتله ولمسلته وشلهدل قيامتله كملا
قال (مت )9:38ثم تقول أخذوا السليد .هلذه اايلة تشلير لعظملة تواضلع يوحنلا فهلو للم يخجلل أن يسلجل فلي إنجيلله أن
الذي شره القيامة وهو تلميذ المسيح كان مريم المجدلية.

3
ان معاَ .فسبق ْ
اآليات (يوَ 1" -:)3-1:12:ف َخرج ب َطرس و ْ
ْ
ْ
التَل ْمي عذ
التَل ْمي عذ َ
اآلخعر َوأ ََتَيا ْإَلى اَلَقَب ْرَ .وَك َ
ََ َ
ََ ع ع ع َ
ان اال َثَنان َيَرعك َض َ
اء أ ََّوال ْإَلى اَلَقَب ْر"،
َ
اآلخعر عب َطعر َ
س َو َج َ

فسبق التلميذ اآلخر= طرس تتثاقل خطواته سبب الخجل ويوحنا تسرع خطواته سبب الحب.
2
3
ْ
ـل
اآليات (يوَ "-:)2-3:12:واَن َحَنى َفَن َ
س َي َتَب عع ع
اء ْس َم َع ع
ظَر األَ َك َف َ
ان َم َو عض َ
ان عب َط عـر ع
ـهَ ،وَد َخ َ
وعةَ ،ولكَّن عه َل َم َي َد عخ َل .عث َّم َج َ
ْ ْ
ْ
ْْ 1
ـع األَ َك َف ْ
ـانَ ،ب َـل َمَل عفوفـا ْفـي َم َو ْض ٍـع
اَلَقَبَر َوَن َ
يل َّالذي َك َ
ظَر األَ َك َف َ
ان َم َو عض َ
س َم َو عضـوعا َم َ
ان َعَلى َ َأرسـه َل َـي َ
وعةَ ،واَلمَند َ
التَل ْمي عذ َ َّ ْ
وحد َ 2 .ف ْحيَن ْئ ٍذ د َخل أَيضا ْ
ْ
آم َن"،
َ َ َ
َ ََ ع
اآلخعر الذي َج َ
اء أ ََّوال إَلى اَلَقَب ْرَ ،وَأرَى َف َ
وإنحنى= كان القبر منخفضاً ملن الغرفلة الخارجيلة (الفسلحة) .وفلي هلذه الغرفلة الخارجيلة كانلت النسلوة تجتملع للتحنليط
والبكاء (أنظر الرسم) .واألرفان أخذل شكل الجسم سبب األطياب الموضوعة  ،وهذه األطياب تتصلب حين تجف.

فنظر = الكلمة فى اليونانية تشير ألنها نظرة عابرة ،هذه قيلت عن نظرة يوحنا لألرفان .ونظر= وهذه تشير فى
اليونانية لنظرة تطلع مع تأمل فاحص عن قرب .فيوحنا ترك الفحص لبطرس الذي وصل عده .وألن طرس نظر

ودقق الحظ منديل الرأس الذي لم يراه يوحنا .وهذه النظرة الفاحصة أثبتت أن الجسد قام ولم يسرق ألن اللفائف
والمنديل كانا في مكانهما ،أما الجسد فإنسحب من داخل اللفائف دون أن يفقدها نظامها .فلو كان هناك سرقة للجسد

لسرقوه أرفانه ،فالسارق ليس لديه وقت لفك األرفان .فاألرفان سبب األطياب الكثيرة ملتصقة تماماً الجسد وتتصلب

فتصير كالغراء حين تجف .وما الداعي أصالً لفك األرفان .والعجيب ومما يثبت القيامة قاء اللفائف في مكانها.
فالمسيح خرج من اللفائف دون أن تتحرك اللفائف من مكانها ،كما دخل واألبواب مغلقة .وبعد ذلك دخل يوحنا
ورأىفآمن= رأى هنا فى اليونانية هي نظرة تصديق وإيمان
ْْ
يل َ ...مَل عفوفا ْفي َم َو ْض ٍع َو َح َد ع = هذه عادة يهودية .فكان اليهودى حينما يقوم عن المائدة أثناء األرل يترك
َواَلمَند َ
الفوطة التى يستخدمها فى مسح يديه ملفوفة مرتبة لو كان سيعود ليستكمل طعامه .وإن كان قد إنتهى من طعامه
يتركها بال ترتيب .ويكون المعنى أن المسيح يعلن أنه سيعود ثانية فى مجيئه الثانى.

اآليات (يو1 -:)22-1:12:أل ََّنهم َلم ي عكوعنوا بعد يع ْرعفو َن اَل ْك َتاب :أََّنه يَنب ْغي أَن يعقوم ْمن األَمو ْ
اتَ 22 .ف َم َضى
َ َ َ َ
َ َع َ َ
ع ََ
عَ َ َ
ََ
َ
ْ
التَل ْمي َذ ْ
ان أََيضا ْإَلى َم َو ْض ْع ْه َما.
لم يكونون يعرفون الكتاب  = ...لم يكونوا منتبهين أن النبوال تشير أنه سيقوم.
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22
يما ْهي َتَب ْكي اَن َحَن َت ْإَلى اَلَقَب ْر،
َما َمَرَي عم َف َكاَن َت َو ْاق َفة ْعَن َد اَلَقَب ْر َخ ْارجا َتَب ْكي .وْف
آية (يو -:)22:12:أ َّ
َ َ َ
تبكى= ألنها تتصور سرقة جسد المسيح ،وشكت فيما رأته سا قاً (مت)9:38
21
يض جالْسي ْن و ْ
الر ْ
اآلخَر ْعَن َد ْ
ان
احدا ْعَن َد َّ َأ
آية (يوَ " -:)21:12:فَن َ
ظَر َت َمالَ َكَي ْن ْب ْثَي ٍ
س َو َ
الر َجَلَي ْنَ ،حَي ع َك َ
اب ْب ٍ َ َ َ َ
ضوعا" .
َج َسعد َي عسو َع َم َو ع

المالكين = على طرفي مصطبة القبر ،يناظران الكاروبين على تابول العهد أي كرسى الرحمة .هذين المالرين هم
شهود القيامة في العهد الجديد ،وهم شهود رحمة هللا وغفرانه الدم في العهد القديم .التلميذان شاهدا القبر الفار

وإنصرفا .أما مريم لمحبتها قيت في المكان فإستحقت رؤيا إضافية ترفع إيمانها وتصحح محبتها.

جالسين= الجلوس عالمة الراحة فالعمل كله تم والمسيح قام.

21
ْ
ْ
ْ
َعَل عم أََي َن
ين؟» َقاَل َت َل عه َماْ«:إَّن عه َم أ َ
َخ عذوا َسْيديَ ،وَل َس عت أ َ
امَأَر عة ،ل َما َذا َتَبك َ
آية (يوَ " -:)21:12:فَقاالَ َل َهاَ«:يا َ
َو َض ععوع !»" .

لماذا تبكين= فرح المالئكة القيامة جعلهم يعاتبونها إذ ظنت المسيح مازال ميتاً.

23
ظَر َت َي عسو َع َو ْاقفاَ ،وَل َم َت َعَل َم أََّن عه َي عسو عع" .
آية (يوَ " -:)23:12:وَل َّما َقاَل َت ه َذا اَل َت َف َت َت ْإَلى اَل َوَر ْاءَ ،فَن َ
إلتفتت إلى الوراء= غالباً قدم المالئكة عالمة خضوع وإحترام للمسيح حين ظهر ومريم الحظت حركال المالئكة

تجاه شخص دخل اان ،فنظرل لتراه.

23
ْ
ْ
ظَّن َت ْتَل َك أََّن عه اَلعب َس َت ْان ُّيَ ،فَقاَل َت
ين؟» َف َ
ين؟ َم َن َت َطعل ْب َ
امَأَر عة ،ل َما َذا َتَبك َ
ال َل َها َي عسو ععَ«:يا َ
آية (يوَ " -:)23:12 :ق َ
َل عهَ«:يا َسْيعدْ ،إ َن عكَن َت أََن َت َق َد َح َمَل َت عه َفعق َل لْي أََي َن َو َض َع َت عهَ ،وأََنا آ عخ عذ ع »".
22
ال َل َها َي عسو ععَ«:يا َمَرَي عم» َفاَل َت َف َت َت ْتَل َك َوَقاَل َت َل عهَ« :رُّبوْني!» َّال ْذي َت َف ْس عيرع َ :يا عم َعلْ عم.
آية (يوَ -:)22:12:ق َ
فقال لها مريم  ..قالت له ربوني= اان عرفته  ،وهذا ما يسمى البصيرة الروحية.

ونالحظ التدرج في الرؤيا:

 -1هي أوالً لم ترى شيئاً.

 -3ثللم ظنللت أنلله البسللتاني ،أي أرتلله ولللم تتعللرف عليلله .كائهللا أشللعل حبهللا والحللب شللرا للرؤيللة ،ولكللن حبهللا ينقصلله
اإليمان (رما حدث مع تلميذي عمواس ،لذلك حاول المسيح معها أن يرفع درجة إيمانها لتراه.

 -2هي تؤمن المسيح كمعلم ولكنها ينقصها اإليملان له كإلله .وحلين سلمعت صلوته يناديهلا "ملريم" عرفلت أنله المعللم

القللائم مللن بللين األملوال ،لقللد إرتفللع إيمانهلا هنللا درجللة أخللرى حللين سللمعت صللوته "يسللمع األملوال صللول إبللن هللا

والسامعون يحيون".
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-:

هنا نرى في (آية )18درجة أعلى أخبرت التالميذ أنها رأت الرب هذه رؤية اإليمان .ولكن هذه الرؤيا إحتاجت

لدرس في اإليمان ،كان الدرس منعها من أن تلمسه ،حتى تنتقل من العيان إلى اإليمان وهو اإليقان ما ال ُيرى
(عب )1:11بهذا نرى أن المسيح هو الذي يشفى إيماننا الضعيف .هو يقدم المحبة ومن يتقبلها ويحبه يشفى له
إيمانه.
آية (يوَ 21" -:)21:12:قال َلها يسوع«:الَ َتَل ْم ْس ْ
يني أل َْني َلم أَصع َد بععد ْإَلى أَْبي .و ْ
لك ْن ا َذ َه ْبي ْإَلى ْإ َخ َوْتي َوعقولْي
َ َ َع ع
َ َ َ ََ
َ
ْ
ْلهي َوإ ْ
يك َم َوإ ْ
ْله عك َم»".
َص َععد ْإَلى أَْبي َوأَْب ع
َل عه َمْ:إني أ َ
ال تلمسيني= هنا نجد المعلم يعطى درس اإليمان للمجدلية ليرفع درجة البصيرة الروحية عندها "الذي يحبني يحبه أبى
وأنا أحبه وأظهر له ذاتي" (يو )31:1:ونالحظ أن المسيح سمح لها قبالً أن تلمسه لتنال سالماً وسمح لتوما أن

يلمسه ليؤمن ،بل طلب من التالميذ أن يجسوه ليؤمنوا ،بل أعطى لتلميذي عمواس أن يتناولوا جسده ليروه .ولكنه هنا

يمنعها من لمسه ،ليمنعها أن تتعامل معه كإنسان ،عواطف إنسانية ،ولكن عليها أن تعرفه كإله ال سلطان للمول

عليه.

والكلمة األصلية للعبارة ال تلمسيني تفيد "ال تمسكيني وتتعلقي بي وتقيمي روا ط "...فهي أرادل أن تمسلك له جسلدياً،
وتقيم عالقتها ه كما في األول والمسيح هنا يريد أن يرفع مستوى عالقتها ه إللى مسلتوى عالقتهلا لاهلل يهلوه "وإن كنلا
عرفن للا المس لليح حس للب الجس للد لك للن اان ال نعرف لله ع للد" (3ر للو .)15:6وي للرى عل ل

المستخدم هنا يعنى "ال تستمري في لمسي" وال يعنى "ال تبتدئي اللمس"

المفسل لرين أن لف للظ "ال تلمس لليني"

ألني لم أصعد بعد إلى أبى= في ذهنك وفي إيمانك يا مريم أنا مجرد إنسان ولست إله مثل أبى ،ولذلك للن تسلتطيعي
أن تتالمسي معي ،عدم اإليمان هذا هو السبب في أن عينيك قلد أمسلكت فللم تعرفينلي .المسليح يريلد أن إيمانهلا يلزداد

لتصللل لدرجللة إيمللان نازفللة الللدم التللى لمسللته  ،فخرجللت منلله قللوة وشللفتها (مللر . )2: – 36 : 6وحللين يشللفى إيمللان
المجدلية ستحصل على ما تريده من السيد  .درس المسيح لمريم هنا هو نفس درس العريس لعروسته فلي سلفر النشليد

( )5:6وكمللا كللان درس الع لريس فللي سللفر النشلليد سللبباً فللي رجللوع العللروس ،كللان درس المسلليح للمجدليللة هنللا لتثبيللت
إيمانها.

إذهبى إلى إخوتى  ...وقولي لهم  ...إني أصعد إلـى أبـى وأبـيكم وإلهـي وإلهكـم كلملال فلي منتهلى الروعلة يعبلر بهلا
المسيح عن عمله الخالصي وبركال القيامة .لقد تحول البشر إلى إخوة له "فصار ك اًر بلين إخلوة كثيلرين" (رو)39:8

وبإتحاده بنا صار أبوه ( حسب الطبيعة) أ اً لنلا ( لالتبنى) .وصلار إلهله (هلو يلتكلم كإنسلان ل ُله طبيعتنلا ،مؤكلداً تجسلده
الكامل وبشريته) إلهاً لنا ( معنى التصالح بين هللا واإلنسان فنحن كبشر الفداء عدنا شعب هللا المحبوب) ونالحظ أنله
لم يقل إلهنا وأبونا ،فلنحن نختللف عنله .ااب أبلوه الطبيعلة وصلار لنلا أ لاً لالتبني ،وااب متحلد مع ُله أقنوميلاً فالمسليح
اإلبن هو هللا .ولكنه الجسد يقول إلهي كما قال سا قاً وهو في حالة إخالء نفسله "أبلى أعظلم منلى" وقولله إلهكلم فلنحن

عبيده المخلوقين .ما أعظم هذه ااية التي تلخص عمل المسيح معنا ولنا.
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وما أحلى أن تتحول مريم الخاطئة إلى مبشرة= قولي لهم= بهذا اإلنجيل .إنـي أصـعد= للم يقلل لهلم المسليح قلولي لهلم

إننللي قمللت ،فقيامللة المسلليح هللي خطللوة أولللى فللي طريقله للصللعود جسللده البشللرى للسللماء .وهللذا مللا أعللده لنللا "أنللا ذاهللب

ألعللد لكللم مكان لاً  ...حيللث أرللون أنللا تكونللون أنللتم أيض لاً .لقللد ص لرنا وارثللين للمجللد السللماوي ،وارثللين معل ُله ،وارثللين هللا"
(رو .)17:8كانت القيامة عربلون للصلعود .فلإن كلان المسليح قلد قلام وللم يصلعد لكلان اإلنسلان قلد ظلل عللى األرض.
فالقيامة وحدها ال تكفى.

22
التالَ ْمي َذ أََّنها أر ْ
َخَبَر ْت َّ
ال َل َها ه َذا" .
َت َّ
اء َت َمَرَي عم اَل َم َج َدلَّْي عة َوأ َ
َ َ
الر َّبَ ،وأََّن عه َق َ
آية (يوَ " -:)22:12:ف َج َ
رأت الرب= هي رؤيا إيمانية ،فلقد إستجابت مريم للدرس ،كما رأى يوحنا القبر واللفائف فآمن.
21
ْ
ْ
ْ
ان َّ
التالَ ْمي عذ
اب عم َغَّلَقة َحَي ع َك َ
عسعبوعَْ ،وَكاَنت األََب َو ع
آية (يوَ " -:)21:12 :وَل َّما َكاَن َت َعشَّي عة ذل َك اَلَي َومَْ ،و عه َو أ ََّو عل األ َ
ْ
ود ،جاء يسو عع ووَق ْ
ْ ْ
ْْ
ال َل عه َمَ «:سالَ رم َل عك َم!»" .
ين لْ َسَب ْب اَل َخ َوف م َن اَلَي عه ْ َ َ َ ع َ َ َ
عم َج َتمع َ
ف في اَل َو َسطَ ،وَق َ

األب ـواب م َغَّلقــة= عالمللة رعللبهم أحكم لوا إغللالق األب لواب المتللاريس .الحللظ أن جسللد القيامللة للليس كاألجسللاد العاديللة.
فالمسيح دخل واألبواب مغلقة .في الوسط= هو قريب للكل بنفس الدرجة.

سالم لكم= هذه ليست تحية ،بل عطية من ملك السالم لطرد الخوف .عشية ذلـك اليـوم= هلو يلوم القياملة للذلك يقلول
ر
عنه اليوم دون تحديد .فهو يوم الحياة الجديدة والخلقة الجديدة .هو يقابل يوم خلقة آدم أوالً.
12
اه َم َي َدَي ْه َو َجَنَب عهَ ،ف َف ْر َح َّ
الر َّب" .
التالَ ْمي عذ ْإ َذ َأر ََوا َّ
ال ه َذا أََر ع
آية (يوَ " -:)12:12:وَل َّما َق َ
أراهم يديه  =..فمسيح الصليب هو مسيح القيامة ،الحي وكان ميتاً .فرح التالميذ=

سأرارم فتفرحون( )33:15فهو هنا حسب وعده ،هو الذي جاء .والفرح ناتج عن إختبار ورؤي ّة يسوع.
12
ْ
اآلب أَعرْسعل عك َم أََنا»".
ال َل عه َم َي عسو عع أََيضاَ «:سالَ رم َل عك َم! َك َما أََر َسَلني ع
آية (يوَ " -:)12:12:فَق َ
التكرار لتأريد أن المسيح هو واهب السالم .ونرى هنا إرسالية التالميذ للك ارزة .السالم هنا ليس لتبديد الخوف ،بل

إعدادهم ليتشجعوا فيرسلهم للك ارزة.
11
11
ط َايا ع عت َغ َفعر َل عه،
ال َل عه عم«:ا َقَبعلوا ُّ
سَ .م َن َغ َفَرعت َم َخ َ
الر َ
وح اَلعقعد َ
ال ه َذا َن َف َخ َوَق َ
اآليات (يوَ -:)11-11:12:وَل َّما َق َ
عم ْس َك َت».
َم َس َك عت َم َخ َ
ط َايا ع أ َ
َو َم َن أ َ
نفخ= أصل ااية نفخ في وجوههم وذلك ليعطيهم سلطان الحل والربط (مت +19:15مت .)18:18وهذا غير ما

حدث يوم الخمسين ،فيوم الخمسين كان فيه سكنى الروح القدس في الناس ،والنفخ ليعطيهم موهبة الروح القدس التي

بها يغفرون الخطايا(،الذي يغفر هو هللا وحده .ولكن إذا قلنا الكاهن يغفر فهذا يعنى أن الروح القدس السارن في

الكاهن هو الذي يغفر أو ُيمسك الخطايا .ولكن العمل والقول يكون بواسطة الكاهن .كأن الكاهن يعلن الغفران الذي
تم الروح القدس .والروح القدس يستخدم يد الكاهن في نقل خطايا المعترف إلى حساب دم المسيح الكفارى .والخاطئ
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يقر خطاياه أمام الروح القدس في حضرة الكاهن) ،وكما نفخ هللا في آدم فصار نفساً حية (تك )7:3وكما تنبأ حزقيال

( )11:27فكان للقتلى حياة .هكذا أعطى المسيح إمكانية الحياة لكنيسته عن طريق األسرار التي سيمارسونها .فهذه
النفخة إذاً أعطت للتالميذ سر الكهنول .والرسل سلموا هذا السلطان الذي إستلموه من المسيح لخلفائهم من األساقفة

فصارل الكنيسة جامعة رسولية.

ومن ينكرون سر الكهنول يفسرون هذه النفخة أنها لكل المؤمنين بها يغفلرون إسلاءتهم للبع

إلي نفخة خاصة؟!

ولكلن ،هلل هلذا يحتلاج

 )1هللذه النفخللة كانللت للتالميللذ ،وهللي تنتقللل لخلفللائهم بوضللع اليللد (1تللى +33:6أع .)2 ،3:12ومللع وضللع اليللد يللنفخ
األسقف في الكاهن الذي يضع يده عليه فهى ليست لكل الناس.

 )3ملا الللداعي أن يللنفخ المسليح فللي التالميللذ ليغفللروا لبعضلهم الللبع
يغفر هللا لنا (مت.)16 ،1::5

إسللاءتهم وغفلران الخطايلا أصلالً هللو الشللرا ألن

 )2كيف يفسلر ملن ينكلرون الكهنلول قلول المسليح هنلا ومـن أمسـكتم خطايـا أمسـكت .هلل يلنفخ المسليح فينلا لنمسلك
خطايا البع

ضدنا ،وهل هذا ال يتعارض مع (مت .)16 ،1::5حل هذا اإلشكال الوحيد أن ما فلي (ملت،1::5

 )16هللو لجميللع النللاس ومللا فللي (يللو )32:31هللو للتالميللذ ككهنللة .والسلليد أعطللاهم هللذا السلللطان حينمللا أرسلللهم
ليكرزوا ومن يؤمن يغفروا خطاياه (في المعمودية والتوبة) فيستحق التناول من اإلفخارستيا .وملن ال يلؤمن أو يلأتي
للتناول غير إستحقاق ال تغفروا له خطاياه .وبالتالي يمنع من التناول.

13
َّ ْ
ال َل عه َّ
اء َي عسو عع.
الت َوأ عَمَ ،فَل َم َي عك َن َم َع عه َم ْح َ
وما ،أ َ
ين َج َ
َحعد اال َثَن َي َع َشَر ،الذي عيَق ع
اآليات (يو " -:)13-13:12:أَ َّما عت َ
13
الر َّب!»َ .فَقال َلهمْ«:إ َن َلم أعب ْصر ْفي ي َدي ْه أَ َثر اَلمس ْ
ام ْ
ال َل عه َّ
َض َع ْإ َص ْب ْعي ْفي
اآلخعرو َنَ «:ق َد َأرََيَنا َّ
التالَ ْمي عذ َ
يرَ ،وأ َ
َ َ َ
َ َ َ ََ
َ عَ
َفَق َ
أَ َث ْر اَلمس ْ
ام ْ
َض َع َي ْدي ْفي َجَن ْب ْه ،الَ أعو ْم َن»".
يرَ ،وأ َ
ََ
واضح طبيعة الشك في توما( .إن الشخصية العقالنية تعرقل اإليمان القلبي البسيط)  .ولكن توما فى الحقيقة

شخصية رائعة وال يصح ان نقال عنه الشكاك  .فهو محب للمسيح جداً وكان على استعداد ان يذهب معه الى

أورشليم وهو عالم أنه إذا ذهب سيقتلونه مع المسيح ( يو . ) 15 :11لكنه ال يترك تساؤال داخله واليسأل عنه

(يو ) 6 :1:هو عقالنى وليس شكاك  .ومثل هذا ال يحزن المسيح بل يدخل معه في حوار حتى يقنعه .خصوصا

أن الرب لن يرسل للك ارزة من فى داخله ذرة شك.

12
ْ ْ
ْ
ْ
اء
آية (يوَ " -:)12:12:وَب َع َد َث َمانَية أََّي ٍ
ام َك َ
وما َم َع عه َمَ .ف َج َ
ان َتالَمي عذ ع أََيضا َداخال َوعت َ
ْ
يسو عع واألَبواب م َغَّلَقةر ،ووَق ْ
الَ «:سالَ رم َل عك َم!»" .
ََ َ
ف في اَل َو َسط َوَق َ
َ ع َ ََ ع ع

وبعد ثمانية أيام= أي يوم األحلد التلالي .فهلم يحصلون اليلوم األول والثلامن .وللم نسلمع أن اللرب نفلخ فلي وجله توملا.
فالرب نفخ مرة واحدة لجسم الكنيسة كله .وهذه النفخة تصل بوضع اليد.

371

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (ثانيا ُ – أحداث القيامة)

ات ْإص ْبعك ْإَلى هَنا وأَب ْصر يد َّي ،وه ْ
آية (يو 11" -:)11:12:عث َّم َقال لْ عتوما«:ه ْ
ات َي َد َت َو َض َع َها ْفي َجَن ْبيَ ،والَ َت عك َن
ع َ َ َ ََ
ََ
َ ََ
َ َ َ
َغَيَر عم َؤ ْم ٍن َب َل عم َؤ ْمنا»".
من تواضع السيد أنه يستخدم نفس الكلمال التي إستخدمها توما كشروا إليمانه.
والمسيح أ قى على جروحه عد قيامته لكي يثبت حقيقة قيامته ولكي يراها صالبوه ورافضوه  ،ويراها كل األثمة

فيحزنون وينوحون يوم الدينونة في يأس ،ويندمون على ما فعلوه ،ويراها المؤمنين فيفرحون فهي سبب خالصهم .هنا

السيد يشفى إيمان توما.

12
ال َل عهَ«:ربْي َوإ ْ
ْلهي!»" .
آية (يو " -:)12:12:أ َ
َج َ
وما َوَق َ
اب عت َ
ربى وإلهى = يهوه إلوهيم= هي كلمال اليهودى في العهد القديم عن هللا يهوه ،قالها توما عن المسيح فتحققت شارة

القديس يوحنا "وكان الكلمة هللا" .ولكن توما لم يضع يديه في جنب المسيح.
11
ْْ
ْ
َّ
آمعنوا َوَل َم َيَر َوا»".
وبى لَّلذ َ
آمَن َت! طع َ
آية (يوَ " -:)11:12:ق َ
ين َ
وما َ
ال َل عه َي عسو عع«:ألَن َك َأرََي َتني َيا عت َ
رل من يطلب شهادة حواسه أو أن يرى معجزال ليؤمن ،هو في درجة أقل ألننا اإليمان نسلك ال العيان .والمسيح

هنا يطوب من يؤمن دون أن يرى عبر كل الدهور فاإليمان هو اإليقان أمور ال ترى.

12
عخر َك ْثيرة صَنع يسوع عقدَّام َتالَ ْم ْ
يذ ْ َلم عت َك َت َب ْفي ه َذا اَل ْك َت ْ
اب" .
آي ٍ
آية (يوَ " -:)12:12:و َ
َ
ات أ َ َ َ َ َ َ ع ع َ
ما إهتم يوحنا بتسجيله من معجزال هو معجزال الخلق التي تثبت الهول السيد .آيات أخر = قوله أخر يعنى أن

القديس يوحنا يعتبر أن ظهور يسوع هو آية عد قيامته (شئ إعجازي) .ولكن كلمة آية تعنى عمل يوصل حقيقة من
عمله .فظهور يسوع يظهر حقيقته أنه إبن هللا الحى األبدي لم تكتب في هذا الكتاب= أي أنا لم أرتب قصة حياة

المسيح كلها.
12
َما ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ن
آمَن عت َم َحَيا رة
هذ ْ َفَق َد عك ْتَب َت لْ عت َؤ ْمعنوا أ َّ
آية (يوَ " -:)12:12:وأ َّ
َن َي عسو َع عه َو اَل َمس ع
يح َاب عن هللاَ ،ول َك َي َت عكو َ َل عك َم إ َذا َ
اس ْم ْه" .
ْب َ

حياة بإسمه= ذكر اإلسم يستدعى وجوده وحضوره حسب فكر العهد القديم ،فذكر إسم هللا يعنى أن هللا حاض اًر
وقائماً وفعاالً ،لذلك كانوا يحظرون نطق إسمه ألن ذكر إسمه هو الدخول في حضرته ،ولهذا كانوا يخافون أن
يصعقوا أو يموتوا لو ذكروا إسمه .لذلك إستبدلوا إسم يهوه كلمة الرب وباليونانية كيريوس .وبعد القيامة صار ذكر

إسمه للحياة (أهمية ترديد صالة يسوع) .واإلسم يشير لقدرال صاحبه وقوته  ،فالمسيح فدائه القوى أعطانا حياة أبدية
.

لماذا كتب يوحنا إنجيله؟
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 -1لكي تؤمنوا أن يسوع الذي من الناصرة الذي ولدته العذراء وصلب وقام هو المسيح إبن هللا ،المسيا الذي تنبأ عنه
رل األنبياء .وهو رجاء إسرائيل كلها .وهو اللذي يؤسلس مملكلة هللا .يسلوع هلذا اللذي رأينلاه إنسلاناً فلي وسلطنا هلو
ليس من األرض بل هو نفسه إبن هللا.

 -3لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسمه= بهذا اإليمان تنالون الحياة األبدية التي ظهرل في قيامة المسيح.

آمنتم= هو قبول المسيح والثقة فيه وإعطائه السيادة ليقود الحياة.

اإلصحاح الحادي والعشرون

1
اآليات (يو2" -:)13-2:12:بعد ه َذا أَ َظهر أَيضا يسوع َن َفسه لْ َّلتالَ ْم ْ
ان
طَب ْرَّيةََ .
يذ َعَلى َب َح ْر َ
ظ َهَر َ
َ ََ
ََ َ َ ع ع َ ع
ان ْس َم َع ع
هك َذاَ :ك َ
ان ْمن َتالَ ْم ْ
سَ ،وعتوما َّال ْذي عيَقال َل عه ال َّت َوأَمَ ،وَن َثَن ْائيل َّال ْذي ْم َن َقاَنا اَل َجلْ ْ
يلَ ،و َابَنا َزَب ْديَ ،وا َثَن ْ
يذ ْ َم َع
ان َ
آخَر ْ َ
عب َطعر ع
ع
ع
ع
َ
1
ْ
الس ْفيَن َة
س«:أََنا أَ َذ َه عب أل ََت َصَّي َد»َ .قاعلوا َل عهَ«:ن َذ َه عب َن َح عن أََيضا َم َع َك»َ .ف َخَر عجوا َوَد َخعلوا َّ
ال َل عه َم ْس َم َع ع
ان عب َطعر ع
َب َعض ْه َمَ .ق َ
3
لَْلوَق ْت .وْفي ْتَلك َّ ْ
الش ْ
اط ْئ .و ْ
ف َي عسو عع َعَلى َّ
لك َّن َّ
التالَ ْمي َذ َل َم َي عكوعنوا
ان ُّ
الصَب عحَ ،وَق َ
َ
اللَيَلة َل َم عي َم ْس عكوا َشَيئاَ .وَل َّما َك َ
َ
َ
َ
2
3
ْ
ْ
ال َل عه َم« :أََلعقوا َّ
الشَب َك َة ْإَلى
ال َل عه َم َي عسو ععَ«:يا غَل َم ع
ان أََل َع َّل عَن َد عك َم ْإ َداما؟» .أ َ
َج عابوع «:الَ!» َفَق َ
َي َعَل عمو َن أََّن عه َي عسو ععَ .فَق َ
ج ْان ْب َّ ْ
ْ
ْ
السم ْكَ 1 .فَقال ذلْك ْ
ْ
ْ
التَل ْمي عذ َّال ْذي
ودوا َي َقدعرو َن أ َ
الس ْفيَنة األََي َم ْن َف َت ْجعدوا»َ .فأََلَق َواَ ،وَل َم َي عع ع
َ َ
َن َي َجذعب َ
َ
وها م َن َك َثَرة َّ َ
ْ
ْ
ْ ْ
ان ععَرَياناَ ،وأََلَقى
س أََّن عه َّ
س «:عه َو َّ
الر ُّبَّ ،ات َزَر ْب َث َوبْه ،أل ََّن عه َك َ
الر ُّب!»َ .فَل َّما َسم َع ْس َم َع ع
َك َ
ان عب َطعر ع
ان َي عسو عع عيحُّب عه لعب َطعر َ
2
اآلخرو َن َفجاءوا ْب َّ ْ ْ
ْ
ْْ
ْ
َما َّ ْ
ين َع ْن األََر ْ
اع،
َن َف َس عه ْفي اَلَب َح ْرَ .وأ َّ
ض ْإالَّ َن َح َو مَئ َت َي ذَر ٍ
السفيَنة ،أل ََّن عه َم َل َم َي عكوعنوا َبعيد َ
التالَمي عذ َ ع
َ ع
22
ْ
السم ْكَ 1 .فَل َّما َخَر عجوا ْإَلى األََر ْ
ن
ال َل عه َم
ض َن َ
ظعروا َج َم ار َم َو عضوعا َو َس َمكا َم َو عضوعا َعَلَيه َو عخَبزاَ .ق َ
َو عه َم َي عجُّرو َ َشَب َك َة َّ َ
يسوعَ «:ق ْدموا ْمن ا َّ ْ َّ ْ
ْ 22
الشَب َك َة ْإَلى األََر ْ
س َو َج َذ َب َّ
ض ،عم َمَتلَْئة َس َمكا
َع ع
اآلن»َ .ف َصع َد ْس َم َع ع
َم َس َك عت عم َ
َ
ان عب َطعر ع
لس َمك الذي أ َ
ع
21
َك ْبيراْ ،مَئة وَثالَ ثا و َخم ْسين .ومع ْ
هذ ْ اَل َك َثَرْة َلم َت َت َخَّر ْ
ق َّ
َحرد
َ َ َ َََ
َّوا!»َ .وَل َم َي َج عسَر أ َ
ال َل عه َم َي عسو ععَ «:هعل ُّموا َت َغد َ
َ
َ
الشَب َكةعَ .ق َ
21
ْمن َّ ْ
اهم وَك ْ
الس َم َك.
َن َي َسأََل عهَ :م َن أََن َت؟ ْإ َذ َكاعنوا َي َعَل عمو َن أََّن عه َّ
َع َ
ذل َك َّ
اء َي عسو عع َوأ َ
التالَ ْميذ أ َ
َخ َذ اَل عخَب َز َوأ َ
َ
ط عَ َ
الر ُّب .عث َّم َج َ
ْ 23
ْ 23
ع لْ َتالَ ْمي ْذ ْ بع َدما َق ْ
ان ب َطرس« :ي ْ
ْْ
ان
هذ ْ َمَّررة َثالْ َث رة َ
ظ َهَر َي عسو ع
اس َم َع ع
َ
ال َي عسو عع لس َم َع َ ع ع َ
ام م َن األ ََم َواتَ .فَب َع َد َما َت َغَّد َوا َق َ
ََ َ َ
22
ْ ْ
بن يوَنا ،أ عَت ْحُّب ْني أَ َك َثر ْم َن ع ْ
ْ ْ
ال َل عه أََيضا
ََ ع
َ
ال َل عهَ « :ار َع خَرافي»َ .ق َ
ال َل عهَ«:ن َع َم َي َار ُّب أََن َت َت َعَل عم أَني أعحُّب َك»َ .ق َ
هؤالَء؟» َق َ
21
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ال َل عه
َثانَيةَ«:يا ْس َم َع ع
ال َل عهَ «:ار َع َغَنمي»َ .ق َ
ال َل عهَ«:ن َع َم َي َار ُّب ،أََن َت َت َعَل عم أَني أعحُّب َك»َ .ق َ
ان َب َن عيوَنا ،أ عَتحُّبني؟» َق َ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ال َل عهَ« :ي َار ُّب ،أََن َت َت َعَل عم عك َّل
َثال َثةَ«:يا ْس َم َع ع
ان َب َن عيوَنا ،أ عَتحُّبني؟» َف َح ْز َن عب َطعر ع
ال َل عه َثال َثة :أ عَتحُّبني؟ َفَق َ
س ألَ َّن عه َق َ
َشي ٍء .أََنت َتع ْر ْ
ْ
ول َل َكَ :ل َّما عكَن َت أَ َك َثَر َح َدا َثة عكَن َت
ق اَل َح َّ
ال َل عه َي عسو ععَ «:ار َع َغَن ْمي22 .اََل َح َّ
َ َ ع
ق أَ عق ع
ف أَني أعحُّب َك»َ .ق َ
َ
21
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ال
عت َمَنط ع
اء»َ .ق َ
اءَ .ولك َن َم َتى ش َخ َت َفإَّن َك َت عمُّد َي َدَي َك َوآ َخعر عي َمَنطعق َكَ ،وَي َحمعل َك َحَي ع الَ َت َش ع
ق َذا َت َك َوَت َمشي َحَي ع َت َش ع
12
ْ
ْ
ان م َزْمعا أ َ ْ
ْ
ظَر
ه َذا عم ْش ا
س َوَن َ
ير ْإَلى أََّية ْم َ
ال َل عه«:ا َتَب َعني»َ .فاَل َت َف َت عب َطعر ع
ال ه َذا َق َ
هللا ب َهاَ .وَل َّما َق َ
َن عي َمج َد َ
يت ٍة َك َ ع
َّ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
الَ«:يا َسْيعدَ ،م َن عه َو َّال ْذي
التَلمي َذ َّالذي َك َ
ان َي عسو عع عيحُّب عه َي َتَب عع عهَ ،و عه َو أََيضا الذي َّات َكأَ َعَلى َص َد ْر َوَق َت اَل َع َشاءَ ،وَق َ
11
12
ْ
ْ
اء أََّن عه َيَبَقى َح َّتى
ال َل عه َي عسو ععْ«:إ َن عكَن عت أ َ
عي َسل عم َك؟» َفَل َّما َأرَى عب َطعر ع
َش ع
س ه َذاَ ،قا َل لَي عسو َعَ«:ي َار ُّبَ ،وه َذا َما َل عه؟» َق َ
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11
ْ
وت .و ْ
ْ ْ ْ
ْ
اع ه َذا اَلَق َو عل َبَي َن ْ
لك َن َل َم َيعق َل َل عه َي عسو عع
يءَ ،ف َما َذا َل َك؟ ا َتَب َعني أََن َت!»َ .ف َذ َ
اإل َخ َوْةْ :إ َّن ذل َك التَلمي َذ الَ َي عم ع َ
أَج َ
َجيءَ ،فما َذا َلك؟»13.ه َذا هو ْ
ْ
َش ع َّ
التَل ْمي عذ َّال ْذي َي َش َهعد ْبه َذا َوَك َت َب ه َذا.
وتَ ،ب َلْ«:إ َن عكَن عت أ َ
ْإَّن عه الَ َي عم ع
َ
عَ
اء أَن عه َيَبَقى َح َّتى أ َ َ
13
اح َدة و ْ
عخر َك ْثيررة صَنعها يسو ععْ ،إ َن عك ْتب َت و ْ
َن اَل َعاَل َم َن َف َس عه َي َس عع
ظ ُّن أ َّ
َوَن َعَل عم أ َّ
َن َش َه َاد َت عه َح ٌّ
اح َدةَ ،فَل َس عت أَ ع
قَ .وأ َ
َ
َ َ
اء أ َ ع َ َ َ َ َ ع
َشَي ع
ْ
ين" .
وبةَ .آم َ
اَل عك عت َب اَل َم َك عت َ

آية (يو2" -:)2:12:بعد ه َذا أَ َظهر أَيضا يسوع َن َفسه لْ َّلتالَ ْم ْ
هك َذا" :
طَب ْرَّيةََ .
يذ َعَلى َب َح ْر َ
ظ َهَر َ
َ ََ
ََ َ َ ع ع َ ع
بحر طبرية= هو حر الجليل أو حيرة جنيسارال  .إذاً هذا الظهور كان في الجليل ،بينما ظهورى إصحاح ()31

رانا في أورشليم.

1
َّ ْ
الت َوأَمَ ،وَن َثَن ْائيل َّال ْذي ْم َن َقاَنا اَل َجلْ ْ
يلَ ،و َابَنا
ان ْس َم َع ع
اآليات (يوَ " -:)1-1:12:ك َ
ان عب َطعر ع
ع
وما الذي عيَق ع
ال َل عه َّ ع
سَ ،وعت َ
1
ْ ْْ
ْ
آخر ْ ْ
َزَب ْديَ ،وا َثَن ْ
س«:أََنا أَ َذ َه عب أل ََت َصَّي َد»َ .قاعلوا َل عهَ«:ن َذ َه عب َن َح عن
ال َل عه َم ْس َم َع ع
ان عب َطعر ع
ان َ َ
ان م َن َتالَميذ َم َع َب َعض ْه َمَ .ق َ
الس ْفيَن َة لَْلوَق ْت .وْفي ْتَل َك َّ
اللَيَل ْة َل َم عي َم ْس عكوا َشَيئا" .
أََيضا َم َع َك»َ .ف َخَر عجوا َوَد َخعلوا َّ
َ
َ
هنا نجد المسيح يظهر لسبعة من التالميذ يقوى إيمانهم ليصنع منهم كارزين .ومن هم السبعة ؟ طرس الذي أنكر

وتوما الذي تشكك وإبنا زبدي اللذان كانا يريدان الجلوس عن اليمين واليسار في ملك زمني تصوروه للسيد ،وطلبا نا اًر
تنزل على من رف

المسيح .ونثنائيل الذي تصور أنه لن يخرج شئ صالح من الناصرة وهنا نسمع أنه من قانا

الجليل .نرى هنا هذه الجماعة تذهب لصيد السمك!! (هي حالة من عدم الفهم لبطرس ومن معه ،ماذا يعملون
الضبط عد ترك المسيح لهم) .لقد دعا الرب طرس أوال قائالً أترك صيد السمك وأنا أجعلك صياد ناس أي كارز

وخادم للبشارة  .ولكنه هنا تساءل كيف يعيش ويأرل مع التكريس ،والمسيح الذي دعاه غائب مختفى وهو ال يراه اان

معه ستة آخرين ،منهم نعرف أربعة أسماء ذكرها الكتاب ،وال
الجسد .ولذلك عاد طرس لمهنته السا قة ليأرل وجذب ُ
داعي للتخمين فيمن يكون اإلثنان ااخرين .فالكتاب لم يذكرهم .وفي تلك الليلة= الليل يشير للظالم ورمزياً لغياب

المسيح .لم يمسكوا شيئا = هو فشل مرتب من هللا حتى يحولهم لصيد النفوس (ويقنعهم أن ال يعودوا لصيد السمك)،
له رمزياً غياب السمك (سمكة إ خ
خير من نجاح نرتبه ألنفسنا .ونالحظ أن غياب المسيح يشير ُ
وفشل يرتبه لنا هللا ٌ
ث ى س اليونانية) وتحمل هذه الحروف أوائل حروف العبارة (إيسوس خريستوس ثيئوس إيوس سوتير وتعنى يسوع
المسيح إبن هللا المخلص) لذلك إتُ ِخ َذل السمكة رم اًز للمسيحيين في أوائل عصور المسيحية .أضف أن السمك يعيش

في البحر وال يغرق وال يمول مثال للمؤمن يعيش في العالم الذي يشبهه الكتاب البحر وال يمول .والسمك له زعانف
يسير بها عكس تيار الماء .والمؤمن له قوة النعمة يسير بها عكس تيار شهوال العالم.
3
الش ْ
اط ْئ .و ْ
ف َي عسو عع َعَلى َّ
لك َّن َّ
التالَ ْمي َذ َل َم َي عكوعنوا َي َعَل عمو َن أََّن عه َي عسو عع" .
ان ُّ
الصَب عحَ ،وَق َ
آية (يوَ " -:)3:12:وَل َّما َك َ
َ
ولما كان الصبح = فالمسيح هو شمس البر وهو النور الذى يبدد ظلمة الفشل.
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3
ْ
ان أََل َع َّل ْعَن َد عك َم
ال َل عه َم َي عسو ععَ«:يا غَل َم ع
آية (يوَ " -:)3:12:فَق َ
غلمان= تعنى يا أوالدي األحباء الصغار .هي كلمة تشير

َج عابوع «:الَ!» "
ْإ َداما؟» .أ َ
لمن له معهم عالقة عاطفية قوية وحنو .ألعل عندكم

إداما = كلمة إدام تعنى غموس (ما يأرلونه مع الخبز) وهنا فالسؤال واضح أنه عن السمك الذي إصطادوه .والسمك
رمز للمسيحيين ،فما يشبع المسيح هو إيمان غير المؤمنين "من تعب نفسه يرى ويشبع" (أش )11:62فالمسيح يسأل
تالميذه عن النفوس التي إصطادوها ليفرح بها ويشبع .وما يعزى هو ظهور يسوع حينما يعجز البشر.

2
الشب َك َة ْإَلى ج ْان ْب َّ ْ
ْ
َن
ودوا َي َقدعرو َن أ َ
الس ْفيَنة األََي َم ْن َف َت ْجعدوا»َ .فأََلَق َواَ ،وَل َم َي عع ع
َ
ال َل عه َم« :أََلعقوا َّ َ
آية (يوَ " -:)2:12:فَق َ
ْ
الس َم ْك" .
وها ْم َن َك َثَرْة َّ
َي َجذعب َ

الجانب األيمن= هل هناك سمك على جانب من السفينة وليس على جانبها ااخر؟ هذه ال تفهم سوى رمزياً .فالذين
على اليمين هم الخراف .أي الذين تبرروا ،هم القطيع الصغير المعروف الواحد ،لو ضاع منهم خروف يذهب وراءه

المسيح لذلك يذكر رقمهم ( .)162ونالحظ أن المسيح في بداية دعوته للتالميذ قابلهم في سفينتين (لو)11-1:6

وهناك مقارنة بين الحادثتين -:

(لو)11-1:6
 )1رأى سفينتين (اليهود واألمم)

(يو)11-1:31
 )1سفينة واحدة (جعل اإلثنين واحداً)

 )3لللم يللذكر أي جانللب ألقلوا إليلله الشللباك (الكللل  )3الق ل ل ل لوا الشل ل ل للباك للجانل ل ل للب األيمل ل ل للن
مدعو= المدعوين كثيرين)

)2ص ل للارل الش ل للباك تتخ ل للرق (الح ل للرب ض ل للد
الكنيسة)

):لللم يللذكر عللدد السللمك (الللداخلين لسيمللان

رثيرين)

(قليلون يخلصون)

 )2لل ل ل للم تتمل ل ل للزق الشل ل ل للبكة (هللا يحفل ل ل للظ
رعيته)

 ):ع ل للدد الس ل للمك ( 162ه ل للم القطي ل للع
الصغير وعددهم معروف لديه)

)6ص للغار الس للمك هربل لوا م للن الش للباك الت للي

 )6البل ل للاقين فل ل للي الشل ل للباك هل ل للم كبل ل للار

)5قبل للل القيامل للة ،أي لل للم تعمل للل قل للوة القيامل للة

ع ل للد القيام ل للة ،فالقيام ل للة ه ل للي س ل للر

تمزقت (المترددين بين المسيح والعالم)
فيمن هرب

السمك (لهم إيمان ناضج)

)5

نضل ل للوج إيمل ل للان مل ل للن لل ل للم يه ل ل للرب،
والقيامة هى من مول الخطية.

وصللغار السللمك هللم ضللعاف اإليمللان الللذين هرب لوا نتيجللة الحللروب ضللد الكنيسللة ،ونتيجللة ص لراع وتشللكيك وهرطقللال

ضللعاف اإليمللان ،ه لؤالء الللذين يتسللببون فللي تمزيللق الشللبكة أي الكنيسللة .والجانللب األيمللن إشللارة للمقبللولين "فللالخراف
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سيكونون عن اليمين والجداء علن اليسلار" وكثيلرون يلدخلون اإليملان وقليللون هلم اللذين يخلصلون ،فلااب دعلا كثيلرين
أما القطيلع الصلغير فهلو معلروف العلدد ،ال يهللك
إلى العرس ولكنه عاد وأمر أن ُيطرد من ليس عليه ثياب العرسّ ،
منه أحد إالّ إبن الهالك ،لن يمحى إسم أحد منهم من سفر الحياة .وكثرة السمك هذه تحققت في أول عظلة لبطلرس إذ

آمن 2111نفس ثم عدها أيام 3111نفس عد شفاء المقعد.

والحظ ففي الحالتين (لو ،6يو )31لم يصطادوا شيئاً ،ثم كلمة يسوع صار صيد كثير .فبدونه ال نقدر أن نفعل شيئاً.
ْ
ْ
آية (يوَ 1" -:)1:12:فَق ْ ْ ْ
ْ ْ
س أََّن عه
س «:عه َو َّ
الر ُّب!»َ .فَل َّما َسم َع ْس َم َع ع
ال ذل َك التَلمي عذ َّالذي َك َ
ان عب َطعر ع
ان َي عسو عع عيحُّب عه لعب َطعر َ
َ
ْ
ْ
ان ععَرَياناَ ،وأََلَقى َن َف َس عه في اَلَب َح ْر" .
ا َّلر ُّبَّ ،ات َزَر ْب َث َوبْه ،أل ََّن عه َك َ
قال يوحنا هو الرب..وبطرس ألقى نفسه في الماء = المحبة أعطت يوحنا العين المفتوحة فعرف الرب .ومرة أخرى
نلخص ما يفتح األعين لنري المسيح-:

 )1المحبة (مثل يوحنا)

 )2التناول (تلميذى عمواس)

 -3اإليمان (المجدلية)

 -:القداسة (بدونها ال أحد يرى الرب)

)6الرجاء (فتلميلذى عملواس فلي يأسلهما هربلا) إذ شلع ار لأن الفلداء للم يقلدم لهملا شليئاً فخافلا وهربلا ،وحينملا صلار لهملا
الرجاء عرفا المسيح وعادا ألورشليم.

 )5النقاوة = التى بها نعاين هللا (مت.)8 : 6

ربما يكون صيد السمك المعجزي هو الذي جعل يوحنا يدرك أنه يسوع .ولكن لمحبته الكبيرة أدرك أنه يسوع قبلل لاقي

التالميذ.

ونجد طرس في محبته المندفعة يلقي بنفسه في الماء ليظهر محبته  ،لعل هذا يعفيه من نكرانه السلابق .وبطلرس فلي

بدايللة تعرفلله المسلليح حللين شللعر خطيتلله قللال لل ُله "أخللرج يللا رب مللن سللفينتي" واان حللين شللعر خطيتلله (عريلله) ألقللي
بنفسه في الماء ليهرب إلى المسيح .ففي بداية عالقة الخاطئ المسليح يهلرب منله إذ يشلعر خطيتله وبعلد ذللك يهلرب

إليه إذ يكتشف محبته .إتزر بثوبه = رما يغطى المالئكة وجوههم قدام هللا.

2
اآلخرو َن َفجاءوا ْب َّ ْ ْ
ْْ
َما َّ ْ
ين َع ْن األََر ْ
ض ْإالَّ َن َح َو ْمَئ َتي
آية (يوَ " -:)2:12:وأ َّ
السفيَنة ،أل ََّن عه َم َل َم َي عكوعنوا َبعيد َ
التالَمي عذ َ ع
َ ع
َ
ْ
الس َم ْك" .
اعَ ،و عه َم َي عجُّرو َن َشَب َك َة َّ
ذَر ٍ

رانت السفينة قريبة 311ذراع .ولكن طرس تعجل وسبح للشاطئ وهم يجرون شبكة السمك = الشبكة تشير للكنيسة
التي تنتشل المؤمنين من حر هذا العالم لتعود بهم إلى شاطئ السالم حيث المسيح .وربما حاول السمك أن يعود إلى

البحر ولكن محاوالل التالميذ وخدام المسيح هو جر من آمن ( السمك ) للشاطئ أى الى داخل الكنيسة حتى ال

يهلك.
آية (يوَ 1" -:)1:12:فَل َّما َخَر عجوا ْإَلى األََر ْ
ظعروا َج َم ار َم َو عضوعا َو َس َمكا َم َو عضوعا َعَلَي ْه َو عخَبزا" .
ض َن َ
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نظــروا جم ـ ار = فبجانللب جمللر متقللد أنكللر طللرس سلليده .وبجانللب جمللر متقللد يسللأله المسلليح أتحبنللي ،وبعللد ذلللك أعللاده

لرعاي للة ش للعبه ون للال الغفل لران .وســـمكا موضـــوعا عليـــه وخبـــز = ه للذا درس للتالمي للذ أن يهتمل لوا للالك ارزة والرعاي للة وهللا
سيعولهم ولن يتخلي عنهم.
آية (يوَ 22" -:)22:12:قال َلهم يسوعَ «:ق ْدموا ْمن َّ ْ َّ ْ
اآلن»".
َ عَ َع ع
َم َس َك عت عم َ
ع َ
الس َمك الذي أ َ
قدموا من السمك = النفوس التي يصطادها الخدام هي للمسيح ،هم يعطون المسيح النفوس وهو يعطيهم نصيبهم
وطعامهم (نش .)13 ،11:8الصيد للمسيح واإلدام من هللا للخدام.
ْ
ْ 22
ْ
الشَب َك َة ْإَلى األََر ْ
س َو َج َذ َب َّ
ين.
ض ،عم َمَتلَئة َس َمكا َك ْبيرا ،مَئة َوَثالَ ثا َو َخ َم ْس َ
آية (يوَ " -:)22:12:ف َصع َد ْس َم َع ع
ان عب َطعر ع
ومع ْ
هذ ْ اَل َك َثَرْة َل َم َت َت َخَّر ْق َّ
الشَب َكةع" .
َََ
231سمكة = هو رقم رمزي يشير للكنيسة ،أبناء هللا المؤمنين
111 + 61 + 2 = 162

رقم  = 1يشير لمن آمن اهلل (الثالوث) وقام مع المسيح (2رقم القيامة) .القيامة من مول الخطية هنا.

رقم = 32يشير ألن من قام مع المسيح يعطيه هللا أن يتحرر ويحل عليه الروح القدس و 61في العهد القديم هي سنة
اليوبيل أي الحرية ويوم الخمسين في العهد الجديد هو يوم حلول الروح القدس.

رقـم =222هلم قطيلع المسليح اللذي ال يهللك منله أحللد (111خلروف) فالمسليح يبحلث حتلى علن الخلروف الضلال لكللي
يرده فال يهلك.

وفي اليونانية كالقبطية كل حرف يناظر رقم (رذلك في العبرية) وبحساب أرقام الحروف

أبناء هللا العبرية = بنى إلوهيم

رقمها 162

أبناء هللا اليونانية

رقمها 2×7×162=2312

رلمة سمك اليونانية

رقمها 8×162=133:

رلمة شبكة اليونانية

رقمها 8×162=133:

آية (يوَ 21" -:)21:12:قال َلهم يسوع«:هعل ُّموا َت َغَّدوا!» .وَلم يجسر أَحرد ْمن َّ ْ
َن َي َسأََل عهَ :م َن أََن َت؟ ْإ َذ َكاعنوا
التالَ ْميذ أ َ
َ عَ َع ع َ
َ َ َ َ عَ َ َ
َ
الر ُّب" .
َي َعَل عمو َن أََّن عه َّ
المسيح هو الذي إ ستضاف تالميذه وأشبعهم .وهو الذي أعطاهم السمك (المؤمنين) وهو الذي حصل عليه ،فبدونه لم
يكونوا ليصطادوا شيئاً .فليس الساقي شئ وال الزارع فاهلل هو الذي ينمى .والحظ أن كال -:
السمك (الذي أتوا ه من البحر هو عمل المسيح فهو الذي أرشدهم).
والسمك الذي على الشاطئ هو الذي أعده لهم .كالهما عمله وعطيته.

لم يجسر = المسيح عد القيامة له نفس الشكل ولكن له هيبة ومجد الجسد الممجد  ،وهذه لم يألفوها فيه من قبل .
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21
اء َي عسو عع
آية (يو " -:)21:12:عث َّم َج َ
آية (يوْ 23" -:)23:12:
هذ ْ َمَّررة َثالْ َث رة

َخ َذ اَل عخَب َز
َوأ َ
ظ َهَر َي عسو عع
َ

الس َم َك" .
َع َ
اه َم َوَكذلْ َك َّ
ط ع
َوأ َ
ْ ْْ
يذ ْ بعدما َقام ْمن األَمو ْ
ات" .
ل َتالَم َ َ َ َ َ َ َ َ

مرة ثالثة = عد ظهورى أورشليم .ويوحنا يقصد الظهورال للتالميذ مجتمعين .المذكورة فى إنجيله (مرتين فى إصحاح

 31فى العلية ومرة فى هذا اإلصحاح).
اآليات ( )23 – 2المسيح يؤسس كنيسته

 )1يدعو كثيرين  ،كل السمك الذى فى البحر مدعو (العالم) ومن يقبل يصبح من القطيع الصغير أ) يستمروا
داخل الكنيسة (الشبكة)  .ب) قاموا من مول الخطية وتحرروا من قيودها  ،وإمتألوا من الروح القدس .

 )3يرسل لهم صيادين ليصطادونهم من العالم  ،ورعاة يرعونهم داخل الكنيسة.

 )2الصيادين والرعاة عملهم خدمة القطيع الصغير والكبير  ،والمسيح عليه إطعام الصيادين والرعاة .خدام هللا ال
يحملوا أى هم مادى فالمسيح مسئول عنهم.

 ):المسيح هو الذى يجذب المؤمنين (القطيع الكبير [لو ]6والقطيع الصفير [ )]162وعمل الرعاة مساعدة
القطيعين ليصلوا إلى شاطئ الخالص .

 )6البقاء داخل الكنيسة والثبال فى القطيع الصغير مسئولية كل إنسان  ،فاهلل ال يقيد حرية أحد .
 )5المسيح واقف ينتظر على شاطئ بر الخالص وصول قطيعه الصغير ومعهم رعاتهم وخدامهم .

 )7بدون المسيح  ،نجد أن خدمة الصيادين والرعاة هى بال ثمر  .وبدون المسيح كانوا فى ظلمة الليل  ،وحينما
ظهر المسيح أشرق الصبح فهو نور العالم ن وهنا ظهر الثمر .

 )8المسيح هو الذى يستر عرى الجميع رعاة ورعية .

23
ان ب َطرس« :ي ْ
ْْ
ان َب َن عيوَنا ،أ عَت ْحُّب ْني أَ َك َثَر ْم َن
اس َم َع ع
َ
ال َي عسو عع لس َم َع َ ع ع َ
اآليات (يوَ " -:)21-23:12:فَب َع َد َما َت َغَّد َوا َق َ
22
ْ
ْ ْ
ع ْ
ْ ْ
ان َب َن
ال َل عه أََيضا َثانَيةَ«:يا ْس َم َع ع
ال َل عهَ « :ار َع خَرافي»َ .ق َ
ال َل عهَ«:ن َع َم َي َار ُّب أََن َت َت َعَل عم أَني أعحُّب َك»َ .ق َ
هؤالَء؟» َق َ
21
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ان َب َن
ال َل عه َثال َثةَ«:يا ْس َم َع ع
ال َل عهَ «:ار َع َغَنمي»َ .ق َ
ال َل عهَ«:ن َع َم َي َار ُّب ،أََن َت َت َعَل عم أَني أعحُّب َك»َ .ق َ
عيوَنا ،أ عَتحُّبني؟» َق َ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ف أَْني
ال َل عهَ« :ي َار ُّب ،أََن َت َت َعَل عم عك َّل َش َي ٍء .أََن َت َت َع ْر ع
عيوَنا ،أ عَتحُّبني؟» َف َح ْز َن عب َطعر ع
ال َل عه َثال َثة :أ عَتحُّبني؟ َفَق َ
س أل ََّن عه َق َ
ْ
ال َل عه َي عسو ععَ «:ار َع َغَن ْمي" .
أعحُّب َك»َ .ق َ
هنا المسيح يربط بين صيد السمك ورعاية الغنم .فالسمك يشير لرعية المسيح التي طلب من طرس أن يرعاها .هنا

المسيح يحول طرس من صياد سمك إلى راعى غنم .أي يصطاد نفوس الناس ثم يرعاها ويحافظ عليها إلى أن يأتى

بها للمسيح .وكما تعلم طرس من الدرس السابق أنه ليس وحده بل المسيح هو العامل فيه  .وكل ما عليه أن يلقى

الشبكة ولكن المسيح هو الذى يرسل السمك.

وكان هذا عد حوار رقيق مع طرس ،هدفه إرمال شفاء طرس من رفضه للصليب الذى هو عالمة كمال المحبة.
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اآليات (يو )11-23:12:هنات تفسيرين:
 -1يقللول اإلخللوة الكاثوليللك أن المسلليح هنللا يعطللى طللرس رياسللة الكنيسللة المسلليحية فللي كللل العللالم وهللذا مللا أحزنلله
(آية .)17وهذا الرأي مرفوض فنحن ال نجد في تعلاليم المسليح موضلوع رياسلة أحلد عللى كلل الكنيسلة .بلل أن ملا

أحللزن طللرس حقيقللة هللو األلفللاظ التللي إسللتخدمها المسلليح وللليس عظللم المسللئولية التللي ألقاهللا المسلليح علللى عاتقلله
برياسة الكنيسة (وهذا موضوع طويل ليس مجاله هنا) .

-6

المسيح كان يعالج طرس ،من رفضه للصليب الذي أدى ألن ينكر المسيح إذ خاف من هجوم اليهود عليله.
بل إن طرس كان منذ البداية رافضاً للصلليب (ملت .)33:15والطريقلة التلي يسلتعملها السليد هنلا هلي اللربط

بللين المحبللة والصللليب .فبعللد أن سللأله 2ملرال هللل تحبنللي نجللده فللي آيللة  18يتنبللأ لل ُله أنلله سلليمول مصلللوباً.
ومعنى كالم السيد إن كنت تحبنى حقيقة عليك أن تقبل الصليب الذي أسمح له .فملن أحلب المسليح حقيقلة
يثق فيه وفى أحكامه بدون شكوك .وهذا الكالم موجه لكل منا ،فعالمة محبتنلا للمسليح وتلملذتنا لله هلو قبلول
ما يسمح ه من أالم .وكمال الحب هو في بذل النفس حتى النفس األخير في إستشهاد أو قبلول أي صلليب
يسمح ه هللا ،أي ال نحلب أنفسلنا أرثلر ملن المسليح حتلى نسلتحقه (للو . )35:1:لقلد ظلن طلرس أن محبتله

ُيعبلر عنهللا حمللله للسلليف وضلرب عبللد رئلليس الكهنللة  ،والسلليد هنلا يقللول للليس هللذا هلو الحللب ،بللل هللو قبللول
الصليب.
نفهم إذا أن العالمة األولى لمحبة المسيح هى قبول الصليب الموضوع علينا .

عالمتين أخريين لمحبة المسيح

 )1هي خدمة أوالد هللا ورعايتهم وبذل النفس ألجلهم = إرع خرافي.

 )3عالملة أخللرى للمحبلة هللى أن ال نقلارن حالنللا لأي إنسللان آخللر ،ففلي هللذا علدم ثقللة فلي أن المسلليح يحبنللا
ويختار لنا أنسب شئ .وأنسب شئ هو ما يكون الطريق لنا لنصل للسماء .وهذا إتضح فلى خطلأ طلرس
حينما سأل الرب عن الطريقة التى سيمول بهلا يوحنلا  ،إذ كلان يظلن أن المسليح يحلب يوحنلا أرثلر ملنهم

جميعا  ،فهو يعطى طرس المول الصليب بينما سيعطى يوحنا شيئا أفضل .
ونالحظ أن طرس في كبريائه السلابق قلال "إن أنكلرك الجميلع ال أنكلرك أنلا" والسليد سلمح موقلف الضلعف اللذي وقفله
طرس أمام الخدم والجواري ليبدأ عالجه وتنكسر كبريائه  .وبهلذا يعيلده المسليح لدرجتله السلا قة .لقلد خجلل طلرس أن

يفتح موضوع اإلنكار مع المسيح .لكن المسيح هو الذي يعيد طرس لدرجة الرعاية والمعنى أنه غفر.

إرع خرافي  ...إرع غنمي .وفي نفس الوقت يكمل الدرس ويشرح لبطرس أن ما يجعلك يا طرس تقبلل أي أللم هلو أن

تحللب مللن كللل القلللب .وربمللا يكللون س لؤال المسلليح 2مل ّلرال أتحبنــي هللو فللي مقابللل إنكللار طللرس ّ 2م لرال ،وذلللك إلثللارة
مشاعر طلرس ولشلفاء محبتله فيقبلل الصلليب .هلذا لليس تأنيبلاً لبطلرس  ،فالمسليح ال يؤنلب أحلداً حتلى وال الزانيلة .بلل
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هو لشفاء ضعف محبة طرس .وهذا نفهمه من قول المسيح إتبعنى آيلة .19أملا يوحنلا الممللوء حبلاً للسليد ال يقلول لله

المسيح إتبعنى بل هو يتبع المسيح دائماً بل حتى الصليب.
رللون أن المسلليح يعمللل هللذا مللع طللرس هللو للليس نللوع مللن التللذكير الخطللأ  ،بللل إظهللار طبيعللة الخطللأ لبطللرس ،حتللى
يصحح موقفه .المسيح هنا يقف كمعلم يصلحح خطلأ تلميلذه .فالمسليح يعللن لبطلرس أن محبتله ضلعيفة  .وهلذا عملله

الرب مع شاول الطرسوسى إذ سمح أن تعمى عينيه أياما قليلة ليفهم مشكلته  ،وأنه لم يرى المسيح من خالل دراسته
للناموس  .وعمل هذا مع زكريلا الكلاهن إذ صلمت فتلرة ليلدرك خطلأه  .فلاهلل يبلدأ العلالج كشلف الخطلأ أوالً  .والعلالج
هنللا أن يقبللل مللن يريللد الشللفاء مللن نقللص المحبللة أى صللليب يسللمح لله الللرب  ،هللذا إذا كانللت عينلله قللد إنفتحللت وعللرف

محبة الرب التى اليمكن أن تسمح شر ألوالده .
آية (يوَ 12" -:)12:12:فاَل َت َفت ب َطرس وَن َ ْ ْ َّ ْ
ان َيسو عع عي ْحُّب عه َي َتَب عع عهَ ،و عه َو أََيضا َّال ْذي َّات َكأَ َعَلى ص َد ْرْ
َ ع ع ع َ
َ
ظَر التَلمي َذ الذي َك َ ع
ْ
الَ«:يا َسْيعدَ ،م َن عه َو َّال ْذي عي َسلْ عم َك؟»".
َوَق َت اَل َع َشاءَ ،وَق َ

فإلتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه .فيوحنا يتبع المسيح مهما كانت الظروف وحتى الصليب.

أما طرس فإحتاج ألن يثير المسيح مشاعره ليرفع درجة الحب فيتقبل أن يتبعه حتى الصليب .ولنالحظ درساً مهماً.
ّ
فبطرس ألن محبته أقل يقارن بينه وبين يوحنا ويسأل المسيح ،أنت تريدني يا رب أن أمول مصلوباً فماذا عن يوحنا؟
هل ألنك يا رب تحبه أرثر منى فلن تسمح موته مصلوباً .وكانت إجا ة المسيح درساً له ولنا  ،أن ال نقارن بين
حالنا وحال ااخرين ،فما يسمح ه المسيح لي هو أفضل شئ لي أنا .كان رد المسيح على طرس فماذا لك
وبالعامية "إنت مالك" إن كان هناك حب حقيقي للمسيح فلنفهم أن ما يختاره لي هو أفضل شئ دون مقارنة مع

ااخرين  ،هو طريقى للسماء  ،لسبب سيط أننى لست ااخر وظروفى تختلف عن ظروفه .
واأللفاظ التي إختارها المسيح لها معنى هام .فهناك كلمتان للمحبة استخدمتا هنا -:

 )1أغابي= وهي المحبة في أسمي صورها ودرجاتها وأقوى مشاعرها حتى بذل النفس ودون أن تطلب مقابل.
 )3فيلو= المحبة في مظاهرها اإلعتيادية الطبيعية وهي أقرب لكلمة المودة.

*درجة األغابى هي تناظر محبة هللا لنا ،أحبنا دون أن يطلب مقابالً لذلك وهي تشير أيضاً لمحبة األم ألبنائها ،فهلي
تبذل نفسها عنهم دون مقابل.

*أما الفيلو فهى الدرجة األقل  ،هي محبة تطلب مقابالً لها.

ونالحللظ أن فللي سلؤال المسلليح األول لبطللرس إسللتخدم المسلليح كلمللة أغللابى ورد طللرس بتواضللع مسللتخدماً كلمللة فيلللو،
وهكذا في المرة الثانية ،أماّ في المرة الثالثة فسلأل المسليح طلرس أتحبنـي مسلتخدماً كلملة فيللو ،وهلذا ملا أحلزن طلرس

(وللليس ثقللل المسللئولية) .وكللأن المسلليح يقللول لبطللرس أن محبتللك يللا طللرس لللم ترتفللع لللآلن حتللى إلللي مسللتوى الفيلللو =

فحزن بطرس ألنه قال له ثالثة أتحبني (فيلو) .

ونالحظ أن المسيح يسأل طرس أوالً "أتحبني أكثر من هؤالء" ليذكره إندفاعه حين قال "وإن أنكرك الجميع ال أنكرك"
ولم يكرر المسيح الدرس ثانية ،أي لم يكرر قوله أرثر من هؤالء حينما أتي الدرس بنتيجة إيجابية وتواضع طرس ولم
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يكرر طرس قوله أرثر من هؤالء .وأيضاً قوله "أنت تعلم" وفي ثالث مرة نرى أنه إرتمى الكامل على المسيح فقال "يا
رب أنت تعلم كل شئ" وهناك كلمتان أيضاً للرعاية إستخدمهما المسيح -:

إرع (أيال )17 ،16تعنى تغذية القطيع وإطعامه.

إرع (آية  )15تعنى الرعاية المستمرة والحرص والعناية والسياسة وقيادة القطيع وحمايته من الذئاب .وبطرس بدأ عمله

الرعوى فعالً يوم الخمسين.

وهناك كلمتان استخدمهما المسيح في التعبير عن الخراف -:

خرافي (آية  )16تشير للحمالن الصغيرة التي تالزم الحظيرة (تحتاج لتغذية)

غنمي (آيلال  )17 ،15هلذه للخلراف الكبيلرة وهلذه ترعلى فلي الحقلول ويلزمهلا الرعايلة والحفلظ ،يلزمهلا القيلادة والتغذيلة.
والمعنى الكل يحتاج للرعاية ،المبتدئين والمتقدمين روحياً.
(آية :)16الرب ناداه إسم سمعان أي إسمه العادي وليس حسب وظيفته الرسولية فهو يسلأل علن عالقتله الشخصلية
ه .أتحبني أكثر من هؤالء = هل تظن يا طرس أن محبتك لي أرثر من الباقين ،كما كنت تظن قبالً (مر.)39:1:

ورد طرس بتواضع أنت تعلم يا رب = هنا طرس يرتملي عللى المسليح الكاملل قلائالً أنـت تعلـم يـا رب بلدالً ملن ثقتله

في نفسه قبالً  ،هذه الثقة التى جعلته يشكك في كالم المسيح (مر .)39 ،37:1:بهذا الرد بدأ شفاء طرس.

والرب يقول له إرع خرافي = [ ]1هي إعادته لدرجته في الرعاية ]3[ .هذه تعنى أن عالمة محبتك يا طرس أن تبذل

نفسلك عللن خ ارفللي وترعاهللا .هنللا نللرى عالمللة المحبللة .وفللي آيللال ( )19 ،18نللرى كمللال المحبللة فللي بللذل الللذال وقبللول
الصليب الذي يسمح ه الرب.

له المسيح .وربما فعالً في هذا الموقف كان يسوع يسير ويوحنلا
نرى هنا يوحنا المملوء حباً يتبع المسيح دون أن يقول ُ
يتبعه ولكن المهم المعنى فى تبعية يوحنا الدائمه للمسيح.

ْ
ْ
ـاء.
ق اَل َح َّ
اآليات (يو22" -:)21-22:12:اََل َح َّ
ول َل َكَ :ل َّما عكَن َت أَ َك َثَر َح َدا َثة عكَن َت عت َمَنط ع
ق َذ َات َك َوَت َمشي َحَيـ ع َت َش ع
ق أَ عق ع
21
ْ
ْ
ْ
وْ
ان عم َزْمعا
ال ه َذا عم ْش ا
لك َن َم َتى ْش َخ َت َفْإَّن َك َت عمُّد َي َدَي َك َو َ
ير ْإَلى أََّية ْم َ
يت ٍة َك َ
َ
اء»َ .ق َ
آخعر عي َمَنطعق َكَ ،وَي َحمعل َك َحَي ع الَ َت َش ع
أَ ْ
ْ
ال َل عه«:ا َتَب َع ْني»".
ال ه َذا َق َ
هللا ب َهاَ .وَل َّما َق َ
َن عي َمج َد َ
المسيح هنا يتنبأ لبطرس أنه فلي نهايلة أيامله سيصللب وقلال لله حيـ ال تشـاء = أي الصلليب .ولكلن ملن أدرك محبلة
المسيح له يسلم نفسله لله حريتله ،والسليد يحملله حيلث يشلاء هلو ،ولكلن إللي أيلن يحملله ؟ قطعلاً إللي المجلد فهلذه هلي
إرادته (يو .)3::17ولكن ذلك يكون عبر الصليب كطريق  ،ومن هو الذى يعرف الطريق للمجد سوى السيد المسيح.

ونرى في هذه اايال أن اإلنسان في بداياته الروحية يتصرف كيفما يشاء هو  ،ولكن حينما ينضلج روحيلاً يسللم نفسله
هلل الكامل دون مقاومة .ويقبل األلم من أجل اإلله الذي يحبله دون نقلاش .وهكلذا قيلل علن السليد "رشلاة سليقت لللذ ح"
وهكذا كان الشهداء الذين إستسالمهم الكامل آمن الوثنيون المسيح.

له إتبعنى ولقد حدث هذا فعالً في
وألن المسيح يعرف رف
طرس لفكرة إحتمال األلم (الصليب) (مت ،)33:15قال ُ
نهاية أيام طرس ،فحين أراد نيرون قتله هرب ملن روملا ،فقابلله المسليح خلارج روملا فسلأله طلرس إللي أيلن يلا سليد =
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"روفاديس"  .فرد عليه المسيح أنا ذاهب ألصلب بدالً منك ،فعاد طرس وصلبوه منكس اللرأس حسلب طلبله إذ حسلب
نفسه ليس أهالً أن يصلب كسيده ورأسه إلي فوق.
12
ال لَْي عسو َعَ«:ي َار ُّبَ ،وه َذا َما َل عه؟»".
آية (يوَ " -:)12:12:فَل َّما َأرَى عب َطعر ع
س ه َذاَ ،ق َ
المقارنة مع ااخرين دليل عدم الحب .فمن يحب المسيح حقيقة سيدرك أن المسيح يحبه شدة ،بل يتصور أن المسيح

ال ينشغل أحد سواه  .ولنثق أن المسيح يختار لي األفضل .واألفضل ليس األرثر من المال والصحة والمرارز

الدنيوية .بل ما يراه المسيح مناسباً لي ألصل للمجد السماوي .وما يناسبني ال يناسب غيري .وهللا هو الذي يعرف
إحتياج كل نفس وكيف تصل للسماء.

11
ْ
يءَ ،ف َما َذا َل َك؟ ا َتَب َع ْني أََن َت!»" .
ال َل عه َي عسو ععْ«:إ َن عكَن عت أ َ
اء أََّن عه َيَبَقى َح َّتى أَج َ
َش ع
آية (يوَ " -:)11:12:ق َ
هذا القول حتى ال يقارن أحد حاله مع ااخرين ،فالمسيح حر في أي قرار يتخذه ،وعلينا أن نثق أنه ال يصنع سوى

الخير لكل منا فهو صانع خيرال .وهو يعرف كيف يأخذ كل منا إلى المجد فهو الطريق للمجد .
11
وت .و ْ
ْ ْ ْ
اع ه َذا اَلَق َو عل َبَي َن ْ
وت،
لك َن َل َم َيعق َل َل عه َي عسو عع ْإَّن عه الَ َي عم ع
آية (يوَ " -:)11:12:ف َذ َ
اإل َخ َوْة :إْ َّن ذل َك التَلمي َذ الَ َي عم ع َ
ْ
يءَ ،ف َما َذا َل َك؟»".
َب َلْ«:إ َن عكَن عت أ َ
اء أََّن عه َيَبَقى َح َّتى أَج َ
َش ع

حالة التذمر التي كانت سائدة بين التالميذ ،جعلتهم يظنون أن المسيح يحب يوحنا أرثر منهم ،وكان هذا سبب سؤال
طرس عن كيفية مول يوحنا وكان هذا سبب أن التالميذ تصيدوا قول المسيح وأشاعوا أن المسيح سبب محبته

ليوحنا سيجعله يعيش لألبد .ويوحنا يشرح أن المسيح لم يقل هذا .ولآلن فنحن نتصور أن المسيح يحب ااخرين أرثر

منا سبب أي خيرال يعطيها لهم.

آية (يو13" -:)13:12:ه َذا هو ْ
ق" .
التَل ْمي عذ َّال ْذي َي َش َهعد ْبه َذا َوَك َت َب ه َذاَ .وَن َعَل عم أ َّ
َن َش َه َاد َت عه َح ٌّ
عَ
نعلم = يوحنا هنا يضع نفسه مع المؤمنين وأنه يصدق كل ما قاله.
13
اح َدة و ْ
عخر َك ْثيررة صَنعها يسو ععْ ،إ َن عك ْتب َت و ْ
َن اَل َعاَل َم َن َف َس عه َي َس عع
ظ ُّن أ َّ
اح َدةَ ،فَل َس عت أَ ع
آية (يوَ " -:)13:12:وأ َ
َ
َ َ
اء أ َ ع َ َ َ َ َ ع
َشَي ع
ْ
ين" .
وبةَ .آم َ
اَل عك عت َب اَل َم َك عت َ
العالم نفسه ال يسع الكتب= ليس وسع العالم المكاني أو الجغرافي ،بل الفكري والمعنوي ،وحتى اان تؤلف آالف

الكتب والموضوع ال ينتهي .بل إن كلمة هللا غير محدودة في معانيها .فكل يوم نكتشف معنى جديد لكل آية .فمنذ
 3111سنة يتم تأليف كتب لشرح الكتاب المقدس .ومازال هناك الجديد .بل أن أعمال المسيح في العالم مازالت حتى

هذه اللحظة وكيف يتم حصر أعمال المسيح في العالم في عددها وتنوعها .وألن يوحنا كان يهدف من كتا اته إثبال
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الهول المسيح فهو ينظر إلى أعمال المسيح األزلى األبدى والال نهائى والغير المحدود  ،وألن هللا محبة  ،فإن أعمال

محبته غير محدودة ،وال حصر لها فى الكون .لكن عموماً العبارة عبارة شعرية تعني أن أعمال المسيح ال تعد.

وهذه ااية هى ختام ارئلع إلنجيلل يوحنلا فهلى ملن ناحيلة تعبلر علن محبلة يوحنلا الحبيلب للمسليح فهلو يشلعر أن أعملال
محبته تجاهه وتجاه كل البشر هى ال نهائيلة  .وهلى نهايلة متفقلة ملع غلرض اإلنجيلل اللذى يثبلت الهلول المسليح مملا

يجعلل محدوديللة كتللب العللالم غيللر قللادرة علللى إسللتيعاب أعمللال محبتلله الللال نهائيللة  .وأيضلاً نهايللة رائعللة لهللذا اإلصللحاح
الذى يطالبنا فيه المسيح المحبة وهذه شعر بها يوحنا الحبيب فعبر بهذا عن أن أعماله ال نهائية.

* هذا اإلصحاح يلخص بروعة عالقة المسيح كنيسته .فنجد فيه المسيح مهتماً كنيسته ،يرسل لها رعاة وصيادين

ليجمع أوالده في شبكة كنيسته ،وأن أوالده معروفين الواحد ( .)162لكنه يوجه الدعوة للجميع ويرسل لهم رعاة

ليجذبونهم  ،والموضوع متروك لسختيار الحر لكل إنسان هل يقبل أن يستمر داخل الشبكة (الكنيسة) أو يهرب.

على الخدام أن يعملوا ويرعوا الرعية ،والمسيح يعول خدامه .والناضجين في اإليمان ال يمكن أن يتركوا الكنيسة.

وعلى كل منا أن يفهم قانون التعامل مع المسيح ويتلخص في كلمة الحب فهو يحبنا ويرعانا وعالمة محبته رعايتنا.
وعلينا أن نحبه وعالمة محبتنا أن نبذل أنفسنا في خدمته وكمال المحبة بذل النفس تماماً وأن نقبل من يده كل ما

يسمح ه ،فهو وإن سمح الصليب ،لن يسمح أي ضرر وذلك ألنه يحبنا .هو صانع خيرال وال يعرف أن يعمل

شر .وقد ال نفهم أفكار هللا لكن علينا إيمان أن نثق أن كل ما يسمح ه هو طريقنا للسماء ،فإشتياق قلب المسيح أن

يجذبنا فنكون معه في السماء ولألبد (يو .)3::17وهذا ما لخصه بولس الرسول حينما قال "رل األشياء تعمل معاً
للخير للذين يحبون هللا" (رو .)38:8وهذه الوليمة التي صنعها السيد لتالميذه هي رمز للوليمة السمائية (عشاء عرس
الخروف) (رؤ .)9:19ونرى في اإلصحاح أن شرا الخدمة هو محبة هللا .ونرى في هذا اإلصحاح أيضاً أن المسيح
يعالج الخاطئ كما عمل مع طرس لكنه ال يرفضه إذا أخطأ.

تعليق على أصحاح  12من إنجيل يوحنا

ْ
يك (خر)12:23
أََنا َّ
الر ُّب َشاف َ
رأينا هنا السيد المسيح يشفى محبة طرس ،فالسيد المسيح أتى كطبيب ليشفى طبيعتنا الساقطة فيكلون لنلا نصليب فلى

الم َّعد لنا ،والحياة األبدية .وهو يشفى اإليمان والرجاء والمحبة وموضوع هذا اإلصحاح شفاء المحبة.
المجد السمائى ُ
ودليل شفاء المحبة كما رأينا:
 )1رعاية أوالد هللا.
 )3قبول الصليب.

 )2عدم مقارنة مايسمح ه هللا لى مع ااخر.

وهنات عدة أسئلة :

 )1يقول السليد المسليح لبطلرس أتحبنـى ...إذا ْإ َقبـل الصـليب ...ألـم يكـن أسـهل أن يقـول السـيد إن كنـت قـد أدركـت

حيلة إلبنله
أننى أحبك ...إذا إقبل الصليب .وهذا ما شرحه السيد المسيح بنفسه (مت ،)1،22 :1فاألب ال ُيعطى َّ
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يشك أبلداً فلى أن عطايلا أبيله لله هلى للفائلدة .فحتلى
إن سأله أن ُيعطيه سمكة .فاإلبن الذى ُيدرك محبة أبيه له ال ُ
إن سمح هللا (األب الحقيقى السماوى) بتجربة ُمؤلمة ،فهى للفائدة .أى للحياة ،أى تكون وسيلة للحياة األبدية كما
تحيا السمكة وسط البحر إشارة لحياة الملؤمن ،أو الحيلاة التلى سلتكون للملؤمن الواقلع تحلت تجربلة حتلى وإن كانلت

مرض لاً مميت لاً ،فللالبحر ُيشللير للمللول النسللبة لسنسللان العللادى .ولكللن مللن الللذى يكتشللف محبللة هللا للله؟ هللو مللن للله
األعين المفتوحة مثل بولس الرسول الذى قال "ألن محبلة المسليح تحصلرنا" (3رلو .)1::6واألعلين المفتوحلة هلى
لمن يكون نقى القلب (مت .)8:16ونقلاوة القللب هلى حفلظ الوصلايا .وحفلظ الوصلايا هلذه هلو لملن ُي ِّحلب المسليح
(يو .)32:1:إذاً من ُي ِّحب المسيح هو الذى يكتشف محبة المسيح له .وهذا ما كان يعنيه القديس يوحنا حين قال
سي ِّحب المسيح.
"نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوالً" (1يو .)19::فمن إرتشف محبة المسيح ُ
 )1لماذا الصليب؟

ما هو الصليب ؟ النسبة لى هو الخالص  .ولكن ما هو الصليب النسبة للمسيح ؟

الصــليب بالنس ـبة للمســيح = هــو حــب يصــل لســفك آخــر نقطــة فــى دمــه لــيخلص أحبــاء الللذين يحللبهم ويقبلونلله .

والتلمذة للمسيح هى أن نتشبه ه فى محبته هذه.
على أن أحتمله؟
وعالمة المحبة هى قبول الصليب .فلماذا ؟ أال ُيمكن أن أحب المسيح دون أن ُيعطينى صليب َّ
رما رأينا أن هناك درجتين لل ُحب)1 :األغابى)3 .الفيلو.
واألغابى :هى الدرجة العالية ،درجة بذل الذال دون طلب ُمقابل كما أحبنا هللا وفدانا دون أن ُنعطيه شيئاً.

الفيلو :هى المحبة فى ُمقابل محبة ااخرين.
وحينمللا عاتللب السلليد الللرب طللرس هنللا ُليعللالج هللذه النقطللة ،سللأله فللى الم لرة الثالث لة ُمسللتخدماً الفع لل فيلللو عللد أن سللأله
مرتين ُمستخدماً الفعل أغابى ألن طرس سلبق وقلال لله "إنـى أضـع نفسـى عنـك" (يلو ،)27:12وقلول طلرس هنلا هلو
معنى األغابى ( أن يضع نفسه عن المسيح ) ولكن طرس كان لم يصلل لهلذه الدرجلة ،بلل للم يصلل فلى إنكلاره للسليد

الحب والعطايا ولم ُيعط المسيح شيئاً بل أنكره .للذلك
المسيح لدرجة الفيلو .فهو عاش مع المسيح وأخذ منه الكثير من ُ
سأله السيد المسيح ثالثة أتحبنى مستخدماً الفعل فيللو ،للذلك حلزن طلرس .والسليد المسليح يريلد لنلا الحيلاة األبديلة وفلى

أعلللى درجللة .وهللذه تكللون لنللا لللو تشللبهنا للاهلل .فللاهلل حيللاة "أنللا هللو القيامللة والحيللاة" (يللو ،)36:11وأيض لاً "هللا محبللة"
(1يللو .)15::فمللن للله نفللس محبللة المسلليح أى المحبللة التللى تبللذل نفسللها حقيقللة سللتكون للله حيللاة أبديللة .والصللليب هللو
أسمى درجال بذل الذال ،ومن يقبل المول عمن ُيحبه فهذه هى درجة األغابى التى يريدها المسيح لنا لنضمن الحياة
األبدية  .وهذا ما فعله المسيح على الصليب فهو بذل نفسه عنا..
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وكمللا فعللل المسلليح فعللل الشللهداء فتكلللوا ألن محبللتهم صللارل محبللة اذلللة ،إذ قبللوا سللفك دمللائهم ألجللل المسلليح الللذى

الحب .لذلك تضع الكنيسة الشهداء فى أعلى الدرجال السمائية .
أحبوه .وهذه هى أعلى درجال ُ
ولنالحظ أن العكس هو أن يطلب اإلنسان ما لنفسه ويطلب كيف ُيرضى شلهواته ،وال يبحلث عملا يطلبله هللا .وهلذا ملا
ُيسللمى األنللا .ينحصللر اإلنسللان فللى مللا يريللد ال فيمللا ُيرضللى هللا .وهللذا مللا ُيسللمى الخطيللة .وكمللا تقللود األغللابى اإلنسللان
ليحيا حياة أبدية ،تقود األنا والخطية اإلنسان للمول ولنرى المقارنة:
مقارنة بين األغابى واألنـــــــــــا
األنا

المحبة(األغابى)
اإلنسان يبحث عن ما ُيرضى هللا
يبذل نفسه فى سبيل من ُيحب

يبحث عما ُيرضى شهواته
يبذل كل غال إلرضاء نفسه

(حب ُمنطلق نحو ااخر)
ُ
يتشبه المسيح الذى أخلى ذاته ألجلنا

(حب أنانى للذال)
ُ
يتشبه الشيطان الذى حث عن مجده تاركاُ هللا فلى

هذا يسلك فى طريق هللا وتكون له حياة

هذا يسلك فى طريلق الملول إذ ينحصلر حلول نفسله

تحد هلل

ورغباتل ل ل لله فينفصل ل ل للل عل ل ل للن الحيل ل ل للاة  ،أى هللا وهل ل ل للذا

اإلنفصال يعنى المول .

للذلك قلال السلليد المسليح "مللن ال يحملل صلليبه ويللأتى و ارئلى فللال يقلدر أن يكلون لللى تلميلذاُ" (لللو .)37:1:والمعنلى هللو
حتى أن نكون على شكل المسيح فى محبته الباذللة لكلى يكلون لنلا حيلاة أبديلة معله .فكلملة تلميلذ تعنلى ملن يعليش ملع

المسليح اليللوم كلله وليسللت معنلى طالللب العللم ،التلميللذ يعليش مللع معلمله يتشللرب ويلتعلم حياتلله .وكانلت مشللكلة طللرس

رف

الصليب من أول يوم (مت ،)33:15والمسيح يشفى محبة طرس ليصل للمحبة التى عللى شلكل محبلة المسليح

أى على درجة األغابى .وحين قبل طرس أن يعود إلى روملا ليصللب  ،بلل قلل فلى اللحظلة التلى إسلتدار فيهلا طلرس
عائلدا إللى رومللا  ،وقلد قبلل أن يصلللب  ،هنلا وصللل طلرس ألعللى درجللال المحبلة  ،ووصلل ألعلللى درجلال المجللد إذ

شا ه المسيح فى محبته  .هنا فرح ه المسيح إذ وصل تلميذه إلى درجة بذل ذاته = األغابى.
 )2هل يجب على كل إنسان أن عيصلب حتى تكون له حياة أبدية؟
فللنحن رأينللا يوحنللا هنللا أنلله لللم ُيصلللب .والسللبب أن محبللة يوحنللا كانللت ال تحتللاج لشللفاء .هللو الوحيللد الللذى تبللع المسلليح
قطعاً ال.

للصليب وقبل الوضع فى الزيلت المغللى وقبلل النفلى ،فهلو وصلل لدرجلة األغلابى .والسليد المسليح ملع طلرس ،بلل ملع
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الحب أى أعلى درجة من درجلال المجلد .والسليد رأى طلرس أن
رل إنسان ُيريد أن يصل ه ألعلى درجة من درجال ُ
لله اإلمكانيللة ليصللل لهللذه الدرجلة فكللان يشللفيه كطبيللب ملاهر ُيريللد لمريضلله أعلللى درجلة مللن درجللال الشللفاء ،أو مللدرس
يطلب لتلميذه أعلى الدرجال .أما يوحنا فكان فى أعلى درجة دون حاجة ألن ُيصلب.

السيد المسيح كان يشفى األنا عنلد طلرس  ،الواضلحة فلى رفضله للصلليب ،وطللب منله أن ال ُيقلارن نفسله ملع يوحنلا،
فبطللرس غيللر يوحنللا .والمسلليح يري لد أن يقللول لبطللرس "يللا طللرس أنللا أحبللك تمامللا مثللل يوحنللا وأريللدك معلله فللى نفللس

الدرجة لكن طريلق وصلولك لهلذه الدرجلة يختللف علن طريقله" والمسليح اللذى هلو الطريلق يعلرف كيلف يصلل كلل منلا
للسماء ،بل إللى أعللى درجلة ،فلنجم يمتلاز علن نجلم فلى المجلد (1رلو ):1:16والمسليح يريلدنا فلى أعللى درجلة حسلب
إسللتعداد كللل منللا للتجللاوب مللع الللدواء .وكمللا ذكرنللا سللا قا  ،كانللت فرحللة المسلليح حينمللا إسللتدار طللرس عائللدا إلللى رومللا
ليصلب  ،ألنه وصل إلى نفس درجة يوحنا  .ومن هنا نفهم أن سؤال طرس للسيد عن طريقة مول يوحنا  ،كانت بال

معنى  .فالمسيح يحب اإلثنين بنفس الدرجة  ،ويريد لسثنين نفس درجة المجد فى السماء  ،لكن لكل واحد طريق غير

ااخر .

الحب للمسيح فهو الذى قال:
بولس لم تكن له مشكلة فى ع
* "محبة المسيح تحصرنا" (3رو )1::6فهو إرتشف محبة المسيح.
* "من يفصلنا عن محبة المسيح .أشدة( "...رو .)26،25: 8هو أحب المسيح حتى المول .

إذا لماذا تألم بولس الرسول ؟

ران لبولس الرسول مشكلة أخرى هى األنا ولكن صورة مختلفة .طرس كانت األنا عنده هى نقص فى المحبة أو أنه
ُيحب نفسه أرثر من محبة المسيح (لو )35:1:وال ُيريد بذل ذاته ،والمسيح ُيريده أن يصل لهذه الدرجة العالية.
يشعر أنه ار بال خطية (فى)5:2
المثقف الفلسفة اليونانية وحافظاً للناموس ُ
أما األنا عند بولس فكانت ُمختلفة ،فهو ُ
يتكلم لغال أرثر من الجميع (1رو .)18:1:الكل يحبونه حبلاً عجيبلاً .ظلن اللبع

أنله إلله (أع ،)18-11: 1:شلفى

أملراض وأقللام مللوتى ورأى السللماء ،بللل رأى المسلليح وهللو فللى طريقلله لدمشللق ،ومللن كثلرة اإلسللتعالنال ،وحللين يللرى أنلله
َّشر أوروبا كلها  ،وهو فعال تعب فى ك ارزته أرثر من الجميع  ،وبطبيعة شخصيته خاف هللا عليله أن ُّ
يظلن أنله وراء
َ َ
رل هذا فضربه شوكة فى الجسد ،لذلك قال

أنا تعبت أرثر منهم جميعاً ولكن ال أنا بل نعمة هللا التى معى1( .رو.)11:16
هذه هى األنا

هذه نتيجة العالج

وبولس لم يصل لدرجة الكبرياء ،لكن هللا الذى يحبه كان يحميه بتجربة جسده (الصليب) حتى ال يصل لهذه الدرجة.

وطبياً معروف أن هناك نوعين من الدواء :
األولُ :يعطى لمنع النوبة المرضية مثل التطعيم ،وهذا ماحدث لبولس.

الثانىُ :يعطى لشفاء مرض ما ،وهذا ما حدث أليوب ولزانى كورنثوس.
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ِ
اليقلدم ذ لائح علن نفسله ،فلأوالده ربملا ُيخطئلوا ،أملا
المتضخمةُ .يق ّلدم ذ لائح علن أوالده و ُ
فأيوب كان ُمصا اً مرض األنا ُ
هو فال ُيخطئ (أى )6:1بل هللا اخطأ فى حقه وهو البار الذى ال يخطئ والحظ ما قاله أيوب :
َ ذاك َّالِذي يسحُقِني ِاْلع ِ
اصَف ِة وي ْكِثر جر ِ
وحي ِبالَ َس َبب (أى.)17:9
َ
َُ ُ ُُ
َ
َْ َ
ِ إن ُك ْنت َك ِ
امالً َي ْستَ ْذِنُبِني (أى.)31:9
ْ ُ
َ ر ِ
ام ٌل أ ََنا (أى.)31:9
ِ
ظِل َم (أى.)2:11
َن تَ ْ
َح َس ٌن ع ْن َد َك أ ْ
 أَ
ِ
ِ
يب أ َْو أَتَ َكَّل ُم َفتُ َج ِاوُبِني (أى.)31،33: 12
 الَ تََد ْ
ع َه ْي َبتَ َك تُ ْرِعُبني .ثُ َّم ْادعُ َفأ ََنا أُج ُ
ومعن للى ك للل ه للذا أن أي للوب ي للتهم هللا أن لله أخط للأ وظلم لله ،وإن دخ للل ف للى محارم للة م للع هللا دون أن يرهب لله هللا جبروت لله

فسيظهر هلل براءته ،وأن هللا ظلمه ،ولقد لخص أليهو خطأ األنا عند أيوب هكذا:
ُقْل َت :أ ََنا أ ََب ُّر ِم َن هللاِ (أى.)3، 1: 26
الرم ِ
ِ ُّ ِ
لاد (أى .)5::3وهلذا الخطلأ
لذلك عالجه هللا بتجربة صعبة ولكنها نجحت فى شفاء أيوب ،فقال  :أ َْن َد ُم في الت َراب َو َّ َ
نفعله جميعاً إذا أتت علينا تجربة فنقول لماذا يارب كأن هللا أخطأ ،أما نحن فأبرار .بينما يكون هللا يشفينا روحياً.

وهللذا مللا عمللله بللولس مللع ازنللى كورنثللوس إذ أسلللمه للشلليطان ُليجربلله للأالم فللى جسللده فللتخلص الللروح فللى يللوم الللرب

(1رو .)::6وكرر بولس هذا المفهوم فى (3رو.)18-15: :

ولكن لنالحظ أن الصليب فى حالة طلرس كلان ليرتفلع له المسليح لدرجلة األغلابى ،أملا ملع هلذا ال ازنلى فالصلليب كلان

تطهي اًر من خطية الزنا .وكما قلنا من قبل فنجم يمتاز عن نجم فى المجد ،وشتان الفرق بين بولس وبطرس من ناحيلة
وبلين هللذا ال ازنللى التائللب ،الصللليب مللع بللولس وبطللرس كللان ليرفعهملا ألعلللى درجللة فللى المجللد أمللا فللى حالللة هللذا ال ازنللى

فالصليب كان لمجرد أن تخلص الروح فى يوم الرب.

هللا خلق آدم على صورته ،وهللا محبة .وبعد أن فقد اإلنسان صلورة هللا ،نجلد هللا ُيعلالج النلاس ليسلتعيدوا هلذه الصلورة.
ْ
يك" (خر.)35:16
لذلك قال الكتاب " :أََنا َّ
الر ُّب َشاف َ
*رأينا الصليب وسليلة للشلفاء ،لكلن هلو أيضلاً وسليلة بهلا نصلير شلركاء صلليب المسليح ،وملن يشلترك ملع المسليح فلى

األلم يصير شريكاً لله فلى المجلد .للذلك قلال بلولس الرسلول "النله قلد ُوهلب لكلم ألجلل المسليح ال أن تؤمنلوا له فقلط بلل
أيضا أن تتألموا ألجله" (فى .)39:1ولكن من ينظر لأللم كهبة ال ينظر إللى المجلد اللذى سليناله بلل إللى شلخص ملن
يحبه.

ومن يحب حقيق ًة محبة على درجة األغابى هو الذى يستطيع أن يفهم لذة أن تتألم من أجل ملن تحبله .كملا تقلول األم
إلبنها المري "ياريتنى كنت أنا" ،لذلك فاأللم ألجل المسيح هبة فهو ُيعطينى فرصة اإلشتراك فى األلم مع من أحبه.

إذاً من يصل إللى هلذه الدرجلة هلو ملن تلم شلفاؤه الكاملل ووصلل إللى أعللى درجلة وهلى األغلابى .للذلك تضلع الكنيسلة

الشهداء فى أعلى درجة فهم وصلوا إلى هذه الدرجة.

كلمة نهائية عن شفاء اإليمان والرجاء:
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 )1رلمللا زادل المحبللة للمسلليح يللزداد اإليمللان مللن عرفتله فأحببتلله ،فاإليمللان هللو الثقللة مللا ُيرجللى (عللب .)1:11ولكللن
حتى يزداد إيماننا علينا أن نشكر هللا على كل حال حتى لو غير فهم (رو .)7:3والمنطق فلى هلذا ملا قالله السليد
المسيح لبطرس":لست تعلم أنلت االن ملا أنلا أصلنع ولكنلك سلتفهم فيملا علد" (يلو .)7:12والسليد المسليح يعيننلا للو

إعترفنا عدم اإليمان أمامه طالبين أن ُيعطيه لنا .فالسيد حين قام شفاء إبن قائلد المئلة سلأله  :أتلؤمن ،وحلين قلال
"أؤمن يا سيد لكن أعن عدم إيمانى" شفى له إبنه وبالتالى شفى له إيمانه الضعيف.

 )3وكلما زادل المحبة زاد الرجاء .وهذا ما قاله بولس الرسول "فالرجاء ال يخلزى ألن محبلة هللا قلد إنسلكبت فلى قلوبنلا
المعطى لنا" ( رو.)6:6
الروح القدس ُ
ملحوظللةُ :يرجللى مراجعللة ُمقدمللة رسللالة يوحنللا األولللى تحللت عنلوان أهميللة المحبللة عنلد القللديس يوحنللا الحبيللب .وتفسللير

(رو )6- 2: 6وذلك إلستكمال فكرة الموضوع وتوضيحها.
خطوات الشفاء

"قال الرب لبطرس حي أذهب ال تقدر اآلن أن تتبعنى ...فرد بطرس لماذا ...إنى أضـع نفسـى عنـك" (يلو.)27:12
وهذا يعنى عدم تصديق الرب وهذا ناشئ عن عدم الثقة فيه .وعدم الثقة ناشئ عن نقص فلى المحبلة للذلك كلان اللرب

يحاول شفاء طرس من نقص المحبة .والرب ال يرغم أحداً على أن يحبه ،لكنه يستخدم أسلوب المناقشة والحوار "هلم

نتحللاجج يقللول الللرب" (أش )18:1ويقللول إرميللاء النبللى "أقنعتنللى يللا رب فإقتنعللت" (إر .)7:31ولكللى يعمللل هللذا السلليد
المسيح إتبع مع طرس خطوال للشفاء-:

 )1الرب يخبر طرس المستقبل = "لن يصيح الديك حتى تنكرنى" (يو )28:12فيزداد إيمان طلرس له حلين يتحقلق
هذا "حتى متى كان تؤمنون" (يو.)39:1:

 )3الرب يسمح لبطلرس لأن يضلعف أملام جاريلة = ليكتشلف ضلعفه وتلزداد ثقتله المسليح اللذى يعلرف كلل شلئ حتلى
المستقبل .ودائماً بداية الشفاء أن يدرك المري

مرضه فيسعى للشفاء .بل أن المسيح بدأ فى شفاء طلرس حلين

قال لله أنله سلينكره ،إذ بهلذا أعللن المسليح أنله هلو اللذى سيسلمح للجاريلة أن تسلأله .فهلو ضلا ط الكلل وكلان يمكلن

للسيد أن يبعد عنه هذه الجارية.

 )2عد القيامة يظهر الرب لبطرس مع التالميذ ليعرف من هو الرب.

 ):يقابل التالميذ فى الجليل لتصحيح مفاهيمهم عنه.
وي ِّعد طعام للتالميذ ،فهو مصدر كل خير مادى ،وهذا درس لبطرس لشفاء المحبة التلى
 )6يظهر فى إصحاح (ُ )31
على مستوع الفيلو التى هى حب لمن يعطى حباً فى المقابل.
 )5يللدخل الللرب فللى حلوار مللع طللرس عللن المحبللة "أتحبنللى ...أتحبنللى "...ليشللفى المحبللة التللى علللى مسللتوى األغللابى
فيرفع مستوى محبته .فالرب ال يستخدم اإلجبار لنحبه بل اإلقناع الحوار.

يقنع طرس طريق الشفاء وهو قبول الصليب وعدم مقارنة نفسه ااخرين (يوحنا).
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لماذا نقول أن المحبة تحتاج إلى شفاء؟

راجع تفسير (يو )9:16لترى أن المحبة هى شرا الوحدة مع المسيح

إذاً بدون محبة فال إتحاد مع المسيح الذى هو القيامة والحياة (يو )36:11وبالتالى فسنستمر فى حالة المول.

لذلك فمن محبة المسيح لنا أنه يشفى محبتنا ،بل يرفعها ألعلى درجة وهلى درجلة األغلابى = المحبلة الباذللة  ...حتلى

نتحد المسيح إتحاداً كامالً ،وكأننا نذوب فيه (محبة تذوب فلى محبلة) ،وهلذا تفسلير ملا قالتله علروس النشليد" :إجعلنلى
رخاتم على قلبك" (راجع تفسير أصحاح نش.)8

ونعود لثالثية بولس الرسول:

وكما أن المسيح الطبيب الشافى إهتم شفاء المحبة فهو يشفى أيضاً اإليمان والرجاء.
شفاء اإليمان( :قراءات القطمارس  ....األسبوع األول من الخمسين)
نرى فى قراءال القطمارس خالل األسبوع األول ع

الوسائل التى يتبعها هللا لشفاء إيماننا  ،فلكل واحد له طريقة

غير ااخر  ،وهللا يستخدم الوسيلة التى تناسب كل واحد .والمسيح يريد أن يشفى كل واحد يريد أن يب أر  .ولنتتبع

قراءال األسبوع األول  ،قراءال شفاء اإليمان-:

إنجيل أحد القيامة (أول أيام األسبوع األول) مريم غير الدارسة للعهد القديم = ولكنها تُحب المسيح .فمحبة مريم
رانت لشخص المسيح كإنسان ،ليس كإله يمكن االتكال الكامل عليه  .وهذا ما يسمى محبة غير ناضجة  ،مثل

محبة الشاب الغني (مر  )11هو يحب هللا لكنه يتكل على أمواله .

 )1نجد المسيح يشفى إيمانها وبالتدريج حين َّ
شك َت فى قيامته :فهى تحبه كإنسان .لكن فى نظرها أنه ليس
القيامة والحياة نفسها وأنه قادر أن يحيي من يشاء .
شككها التالميذ فى القيامة َّ
أ) ففى (مت )38هى رأته ولمست قدميه .ثم إذ َّ
شكت ..

ب) حين عادل لم تراه ،بل لم ترى شيئاً.
ل) ثم رأل المالك.

ث) ويبدو أن المالك حين رأى المسيح سجد فإلتفتت له ولكنها لم تعرفه.
ج) المسيح ُيخاطبها إسمها :مريم فتعرفه (هى لغة الحب).
ح) حاولت أن تمسك قدميه فلم يسمح لها.

ال حظ أنها سبق ولمسته (مت )38ولم يسمح لها أن تتالمس معه إذ َّ
شكت .المسيح هنا:

 )+رفع إيمانها التدريج حتى عرفته.

 )++ثم يريد المسيح رفع درجتها ألعلى درجة.

لماذا؟

المسيح يريد رفع درجة إيمانها لدرجة نازفة الدم التى لمسته إيمان فحصلت على الشفاء إذ خرجت قوة منه.
وهذا ما يريده المسيح أن يرفع درجة إيماننا فنعرف أنه يهوه الذى له قوة وغنى وقدرة بال نهاية .والمسيح يريد أن

389

تفسير األناجيل (( )4اآلالم والقيامة) (ثانيا ُ – أحداث القيامة)

نأخذ منه مانريد .وهذا معنى أن نطلب إسمه أى قدراته التى ال نهاية لها .وهذا معنى اللمسة ،هى اللمسة إيمان

التى نحصل بها على ما نريد .وهذا ما يريده لنا المسيح.

( )3إنجيل يوم اإلثنين من األسبوع األول) تلميذى عمواس = دارسى الناموس ،نجد المسيح يحاورهم حتى
يقنعهم من الكتاب الذى يعرفونه (إر .)7:31ومن يداوم على درس الكتاب يعطيه الروح القدس أن يفهم من
هو المسيح فينمو إيمانه .

( )2إنجيل يوم الثالثاء من األسبوع األول) تبكيت التالميذ على عدم إيمانهم = فهم قد تعلموا من المسيح كثي اًر
ومع هذا ما زالوا يشكون .والتبكيت هو عمل الروح القدس اان .

( ):إنجيل يوم األربعاء من األسبوع األول) .تطهير الهيكل = وهو الذى يطهر القلب ،فال وسيلة أن نفهم إالّ لو
ران القلب طاه اًر ،فأنقياء القلب يعاينون هللا .وقد يكون التطهير سوا التجارب  .وهللا له وسائله  ،والبداية
التبكيت ثم معونة الروح ثم يسمح ببع

التجارب .

( )6إنجيل يوم الخميس من األسبوع األول) المسيح يقيم إبن أرملة نايين = فنعرف ماهى حقيقة المسيح؟ هو
يهوه الذى له سلطان أن يقيم من األموال .

( )5إنجيل يوم الجمعة من األسبوع األول) يرون المسيح فى الجليل = معناه التأمل والهدوء مع المسيح فى
الصالة ودراسة الكتاب المقدس ،والروح القدس يأخذ من المسيح ويعلمنا (يو )35:1:وهذا معنى أننا نراه فى
الجليل ،أى نتعرف على حقيقته .فنحن حقيقة ال نحتاج لمعجزال كإقمة أموال لنؤمن  ،فاليهود أروا

المعجزال التى صنعها الرب وصلبوه  .ما نحتاجه حقيقة سماع صول الروح القدس المقنع فى المخدع .

(إنجيل يوم السبت من األسبوع األول) التجلى = ماهى حقيقة المسيح؟ نرى فى التجلى سلطان المسيح أن

)7

يأتى موسى وإيليا معه وهذا يعنى أنه هو يهوه  .وهذا ما يفعله الروح القدس (1رو. )13 – 9 : 3
هذا هو اإليمان الذى يرضى هللا .فبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه (عب ،)5:11وهذا هو اإليمان الذى ه تخرج منه
قوة تعطينا حياة أبدية .هذا هو شفاء اإليمان.
شفاء الرجاء:

طرس أنكر وقال كلمال ال يصح أن تقال  ....لكن نرى المالك عد قيامة الرب يقول للمريمال إذهبن وقلن لتالميذه

ولبطرس  ..فهذه رسالة من الرب لبطرس على فم المالك حتى ال ييأس طرس  ،بل يعلم أنه مقبول وله رسالة

ع غنمى فالسيد يعيده لدرجة الرعاية الرسولية .
خاصة  ،ثم فى آخر لقاء يقول له إر َ
ويكفى التأمل فى إمكانية المسيح الذى جعل من مريم التى كان بها سبعة شياطين كارزة القيامة  ...ولمن ؟ لتالميذ

المسيح.

وبهذا فبشفاء اإليمان والرجاء والمحبة تعود لنا الحياة التى فقدناها ونحيا مدة وجودنا على األرض على هذا الرجاء أن

لنا حياة أبدية ومجد وفرح أبديين.
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عصا هرون والمنارة الذهبية

عصا هرون

اإلعجللاز فللى عصللا ه لرون للليس أنهللا أثمللرل فقللط ،بللل هللى عللد أن كانللت ميتللة دبللت فيهللا الحيللاة وظهللرل كللل م ارحللل
اإلثمللار فيهللا (زهللور وبلراعم وثمللار [اللللوز] ) .وفللى الطبيعللة فللالفرق بللين كللل مرحلللة وأخللرى فللى اإلثمللار فتلرة تزيللد علللى

الشهرين.

والمعنى-:
هللا أعطى حياة لكل مراحل اإلثمار (من بداية اإلزهار حتى النضوج).

المنارة الذهبية

لها نفلس شلكل عصلا هلرون (األزهلار والبلراعم والثملار [الللوز] ) .والمنلارة الزيلت اللذى فلى داخلهلا تشلير لللروح القلدس
وعملله فينللا ،وأنله يعطينللا إسلتنارة فنعللرف المسليح ونحبلله ،ويثبتنللا فلى المسلليح فنمتللئ حيللاة فلاهلل محبللة والمسليح قللال أنللا

القيامة والحق والحياة .والروح القدس يتعامل مع جميع درجال النضج فتكون للكل ثملار ،وبحسلب درجلة التجلاوب ملع
الروح القدس نثمر كل واحد وهذا يكون بدرجال (ثالثون وستون ومائلة) لكلن المسليح يحيلا فلى الجميلع ويشلفى الجميلع
ليصل كل واحد ألعلى الدرجال وهذا فعله مع طرس وبولس هنا ويفعله مع كل واحد منا.

والمعنى-:

المسليح حللى فلى كنيسللته ويعطلى كللل واحللد حيلاة فهللو موجلود حسللب وعلده فللى الكنيسللة يعطلى حيللاة ويشلفى كللل واحللد
لتزداد محبته فيزداد فرحه وتعلو درجته فى السماء ،وكلما إزدادل محبة المسيح فينا تزداد ثمارنا وفرحنا .كل من يعلود

اليه يشفيه مهما عمل  ،حتى لو انكره كما اعاد طرس لدرجة الرعاية .

والمسيح يرانا فى وسط أحزان العالم  ،ويحول أحزاننا فرحا ال ينزعه أحد منا (يو )33 : 15والرب أرسل لنا الروح

(ع ْد ْن عبرية
القدس ومن ثماره فينا محبة – فرح ...الخ  .وكانت هذه إرادته منذ البدء حينما خلق آدم فى جنة َع ْد ْن َ
وتعنى فرح)
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