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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح األول)

عودة للجدول

اإلصحاح األول
ميالد السيد المسيح
والدة المسيح بالجسد

مقدمة عن معاني األرقام في الكتاب المقدس
رقم ()1

رقم الوحدة واألولوية ،وهو ال يمكن تقسيمه لذلك يشير هلل الواحد ونحن نؤمن

رقم ()2

يشير ألن هناك آخر وهذا اآلخر قد يختلف أو يتفق مع األول وهو يشير

بإله واحد .ويشير لألقنوم األول ،اآلب.

لإلنقسام الذي دخل إلى العالم بالخطية .ولكنه يشير للتجسد فالمسيح األقنوم

الثاني بتجسده جعل اإلثنين واحداً( .أف.)16-1::2

رقم ()3

يشير هلل مثلث األقانيم ويشير للروح القدس األقنوم الثالث ويشير للقيامة التي

رقم ():

يشير للعالم بجهاته األربعة

رقم ()5

يشير للنعمة المسئولة = رقم  5يشير للنعمة فالمسيح أشبع  5555بخمس

حدثت في اليوم الثالث .وللقيامة األولى لنا من موت الخطية .

خبزات .وللمسئولية فنحن لنا  5أصابع في اليد ومثلهم في القدم و 5حواس

فبجهادنا تنسكب فينا النعمة .من يحفظ حواسه بجهاده تنسكب فيه النعمة .
رقم ()6
رقم ()7

يشير لإلنسان الناقص الذي ُخلِ َق في اليوم السادس (هذا عن كل البشر)
يشير للكمال  3+:=7أي هللا ( )3خلق اإلنسان على صورته  ):( +أي

اإلنسان المأخوذ من تراب األرض= ( )7أي اإلنسان الكامل .وليس سوى

المسيح إنسان كامل .لكن من يلتصق باهلل يصير ( )1+6أي إنسان كامل

رقم ()8

كماالً نسبياً كأيوب (أي )8-1:1

هو األول في مسلسل جديد أو أسبوع جديد لذلك يشير لألبدية .فالعالم خلق

فى  6أيام  ،ونحيا اآلن فى اليوم السابع  ،وبنهايته تبدأ حياتنا األبدية.

رقم ( )15يشير للكمال التشريعي فهو رقم الوصايا العشر .ويشير لكمال البر والسعادة
حين يلتصق اإلنسان الكامل ( )7باهلل (. )3
رقم ( )11يرمز للتعدي على وصايا هللا وبره .فالخاطئ يطلب ما هو خارج حدود البر.
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رقم ( )12يرمز لملكوت هللا في العالم أي من هم هلل (12سبط 12 ،تلميذ)
( 3 = 12الذين هم هلل) × ( :في العالم)
رقم ( )13يشير للعصيان والخطية .وتالميذ المسيح كانوا  + 12متياس=  13وبذلك
يشير رقم  13ليهوذا الذي خرج من وسط التالميذ ليهلك.

رقم ( 2×7 = )1:يشير للمسيح اإلنسان الكامل الذي تجسد.
اإلنسان الكامل يسوع المسيح = 7

الذي تجسد = 2

دراسة في سلسلة أنساب السيد المسيح
هناك سلسلتان لنسب المسيح إحداهما في (مت )17-1:1واألخرى في (لو)38-23:3

ونالحظ فيهما اآلتي:

 .1أنكرت بعض الهرطقات حقيقة التأنس ،مدعية أن المسيح قد ظهر كخيال أو وهم إذ يكرهون الجسد ويعادونه
كعنصر ظلمة .فذكر األنساب إنما هوو تأكيود لحقيقوة التجسود اإللهوي .وقود أظهورت سلسولتا األنسواب فوي متوى
ولوقا أن المسيح اشترك في طبيعتنا حتى ال يقول أحد أنه ظهر كخيال أو وهم.

 .2متى كان يكتب لليهود فأراد أن يثبت لهم أن يسوع المسيح هو المسيا الذي ينتظرونه ،المسيا الملك المنتظر،
لهووذا يفتووتح سلسوولته بقولووه المسوويح ابوون داود ابوون إبوراهيم .فمتووى توورك كول األسوومال ليووذكر داود وهبوراهيم ألن هللا
وعدهما صراحة بالمسيح .إذ قوال إلبوراهيم يويتبوارك فوي نسولك جميوع أموم األرضي (توك .)18:22ولوداود يمون

ثمرة بطنك أجعل على كرسيكي (مز2 +11:132صم +12:7إش +1:11أر.)5:23

أهمية ذكر إبراهيم أنه بإبراهيم بدأت قصة الخالص .فاهلل اختار إبراهيم ليأتي منه المسيح .وأهميوة ذكور داود

الملك أنه سيأتي منه المسيح ملك الملوك.

تأمل :المسيح سمح لنفسه أن ُيدعى ابن داود وهو عبد للمسيح لنصير نحن العبيود أبنوال هلل .أموا لوقوا فكتوب
لألمم لذلك وصل في أنسابه آلدم ابن هللا الذي منه تفرع العالم كله يهوداً وأمم ،فالمسيح ضم البشورية
كلها للبنوة هلل.

 .3سلسلة نازلة وسلسلة صاعدة :يالحظ أن متى إنحدر باألنساب إلى يوسوف مبتودًاً بوإبراهيم .أموا لوقوا فصوعد
بها من يوسف إلى آدم .ويشرح أغسطينوس هذا بقوله :إن متى الذي ينحدر باألنساب يشير إلى الرب يسووع

المسوويح الووذي نووزل ليحموول خطايانووا ،لووذلك يقووول أن فووالن ولوود فالن واً ليشووير إلووى تسلسوول الخطيووة إلينووا خووالل
الووالدات البشورية .وقوود جووال السوويد المسوويح الووذي بووال خطيووة ليحموول خطايووا األجيووال كلهووا .أمووا لوقووا فقوود صووعد
باألنسوواب موون المسوويح إلووى آدم ،إذ تووأتي األنسوواب بعوود المعموديووة لوويعلن عطيووة الوورب خووالل المعموديووة ،فهووو

يرفعنوا ويردنووا إلووى حالتنووا األولووى يآدم ابوون هللاي (لووو .)37:3متووى يتحوود

فووي سلسوولة نسووبه قبوول أحوودا

العموواد

ليعلن أن كلمة هللا المتجسد هذا وهن كان بال خطية وحده لكنه جال من نسل خاطئ ليحمل عنا الخطايا التي
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ورثناهووا أب واً عوون جوود لهووذا جووال الترتيووب تنا لي واً فهووو يعلوون المسوويا حاموول خطايانووا ،ولوقووا الووذي التووزم بالترتيووب
التصاعدي يعلن تمتعنوا بوالبنوة هلل فوي المسويح .لوذلك الحظنوا أن لوقوا لوم يوذكر سلسولة أنسوابه فوي أول إنجيلوه
بل بعد ذكر عماد الرب من يوحنا ،ألن الرب أخذ خطايانا وحملها ليرفعها عنا ويكفر عنا بتقديس المعموديوة

ويوحدنا به وبذلك يرفعنا إلى البنوة هلل.

 .4نالحوظ اخوتالف النسووب فوي القواًمتين ومرجعووه أن متوى وهوو يعلوون عون السويد المسوويح كحامول لخطايانوا يووذكر
النسب الطبيعي ،حسب اللحم والدم ،أي يذكر األب الطبيعي حسوب التناسول الجسودي الوذي بوه ورثنوا الخطيوة

يباإلثم حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي..ي (مز . )51أما لوقوا إذ يعلون عون بنوتنوا هلل فوي المسويح يسووع يوذكر
بحسوب الشوريعة حوين

النسب الشرعي  ،حيث يمكن إلنسان أن ينتسب ألب لم يولد منه جسودياً .وهوذا يحود
إمرته من الولى الشرعى لها  ،ويكون الولد األول منسوباً للميوت حسوب الشوريعة
يموت إنسان بال َوَل ْد فتتزوج أ
(راجع قصة راعو ) .ولوقا يهتم بالتبني أو النسب الشرعي ألن اآلب تبنانا بالمعمودية فوي ابنوه فصورنا إخووة

للمسيح وشركال له فوي الميو ار  .وأيًواً مون أمثلوة التبنوي التوي سونجدها فوي سلسولة نسوب لوقوا أن يتبنوى الجود

أحفاده كما في حالة يعقوب الذي نسب أوالد يوسف االثنين له ،افرايم ومنسى.

متى  -:المسيح حامل خطايانا /النسب الطبيعى /بالتناسل الجسدى ورثنا الخطية
لوقا  -:بنوتنا هلل فى المسيح  /النسب الشرعى  /اآلب تبنانا بالمعمودية فى ابنه

 .5ج ووال النس ووب خاصو واً بالق ووديس يوس ووف ال القديس ووة مو وريم ،م ووع أن المس وويح ل وويس م وون رع ووه ،ذل ووك أن الشو وريعة
الموسوية تنسب الشخص لألب وليس لألم كساًر المجتمعات األبوية التي تفعل نفس الشئ.

 .6لوم يووذكر النسوب أسوومال نسوال عظيمووات يفتخوور بهون اليهووود كسوارة ورفقووة وراحيوول إنموا ذكوور ثاموار التووي إرتوودت
ثياب انية (توك )38و ارحواب الكنعانيوة الزانيوة (يو  )1:2وبثشوبع التوي يلقبهوا يالتوي ألوريواي لخطيتهوا موع داود
ليكشف أن طبيعتنا التي أخطأت وسوقطت هوي التوي جوال المسويح لعالجهوا ،إنسوانيتنا هوذه التوي مرضوت جوال

ووِلود موونهن ألنووه جووال ألجوول الخطوواة ليمحووو
ليشوفيها ،وهووذه التووي سووقطت جووال ليقيمهووا .هووو جووال مون خاطئووات ُ
خطايا الجميع.

 .7ذكر معلمنا متى فوي النسوب بعوض النسوال األمميوات مثول ارعوو الموآبيوة و ارحواب الكنعانيوة ،لويعلن أنوه جوال
من أجل البشورية كلهوا لويخلص األموم كموا اليهوود .وصوارت ارعوو رمو اًز لكنيسوة األموم التوي تركوت بيوت أبيهوا
ووثنيتووه وعاداتووه الشوريرة والتصووقت بكنيسووة هللا وقبلووت العًوووية فيهووا ،وقوود نفووذت قووول المزموووري إنسووي شووعبك

وبيت أبيك ألن الملك اشتهى حسنكي (مز.)12-11::5

 .8من بين أسالف المسيح أشخاص لهم إخوة ،ويالحظ أن السيد جال بصوفة عاموة منحود اًر ال مون األبنوال البكور
بوول مموون هووم ليسووا أبكووا اًر حسووب الجسوود مثوول إبوراهيم واسووحق ويعقوووب ويهوووذا وداود ..لقوود جووال السوويد المسوويح
لوويعلن أن البكوري ووة ال تق وووم عل ووى ال ووالدة الجس وودية وهنم ووا عل ووى اس ووتحقاه الووروح .لق وود فق وود آدم بكوريت ووه بس ووبب

الخطي و ووة ،وج و ووال الس و وويد المس و وويح آدم األخي و وور ليص و ووير بك و وور البشو و ورية كله و ووا وفي و ووه يص و ووير المؤمن و ووون أبك و ووا اًر

(عب.)23:12
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 .9ذكر معلمنا متى في نسب السويد المسويح فوارص دون ارح .ولقود أخورج ارح يوده أوالً بكونوه االبون البكور لكنوه
لم يولد أوالً بل تقدمه فارص فإحتل مركزه .ونعم بالبكورية .هكذا ظهر اليهود أوالً كبكر للبشورية لكونهم حرمووا

موون البكوريووة وتمتووع بهووا األمووم عوض واً عوونهم .ففووارص صووار يمثوول كنيسووة األمووم التووي صووارت بك و اًر باتحادهووا
بالمسيح البكر ،و ارح صار يمثل اليهود الذين فقدوا البكورية برفًهم االتحاد مع البكر  ،أو كما قيل بهوشع
النبوى يإثوم أفورايم مصورور ،خطيتوه مكنووو ة  .مخواض الوالودة يوأتى عليوه ،هوو ابوون غيور حكويم ،إذ لوم يقوف فووى

الوقووت فووى مولوود البنوويني (هووو )13 ، 12 : 13وهووذا يعنووى أنهووم رفً ووا اإلنًوومام للكنيسووة التووى ولوودت يوووم
الخمسين برفًهم للمسيح فإستمرت خطيتهم ملتصقة بهم.

 .11ذكر متى سبي بابل ولم يذكر عبوديتهم في مصر فنزولهم لمصور لوم يكون لهوم ذنوب فيوه ولكون سوبيهم إلوى
بابل كان سببه خطاياهم وكان عقوبة لهم.

 .11متووى يكوورر كلمووة ولددد ليشووير لتسلسوول الخطايووا إلووى المولووود .ولوقووا يكوورر كلمووة ابددن إشووارة للبنوووة  ،بنوتنووا هلل
التي اكتسبناها بالتجسد.

 .12فيما يلي خريطة لسلسلة متى وسلسلة لوقا نرى فيها األسمال المشتركة والتي بينها خالف.
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سلسلة متى

سلسلة لوقا

األسماء المشتركة
هللا
أدم

 21اسم
تارح
إبراهيم
 14اسم
داود
ناثان

سليمان
 14اسم

نيري

يكنيا

 21اسم

شألتئيل
 2اسم
زربابل
ريسا

أبيهود

 12اسم

 11أسماء
يعقوب

هالي

يوسف

يوسف
يوسف ابن منتسب لهالي

يوسف ابن حقيقي ليعقوب
يسوع المسيح
مجموعة متى  41اسم

مجموعة لوقا  77اسم

 .01هالي ويعقوب ويوسف
يوسف خطيب العذرال مريم هو ابن يعقوب بالجسد .وهالي هو أبو العذرال مريم أو جدها (حسب ما يذكر التلمود
اليهودي وكتب اليهود) .وحينما تزوج يوسف من العذرال ُن ِس َب لهالي .وهالي إذا كان والد العذرال مريم وليس
جدها فهو اسم ٍ
ثان السم يواقيم .ووالد العذرال مريم أنجب بنتاً ثانية هي سالومة وجة بدي وأم يوحنا الحبيب
ويعقوب .ووالد العذرال مريم لم يكن له ابن لذلك ُد ِعى يوسف خطيب مريم ابناً له .وقد حد هذا (راجع
َ
نح )63:7فهقوص تسمى باسم حميه بر الي الجلعادي .وراعو أصبحت بنتاً لنعمى .فيمكن أن ينسب الرجل
لحميه .والبنت لحماتها أو حميها.
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وهناك رأي آخر يقول أن اليهود كانوا إذا تعذر عليهم معرفة األب ينسبون الطفول لجوده أبوو أموه .ولوذلك قوال لوقوا

أنه على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي .ويوسف كان قريباً للعذرال مريم وكالهما من سبط يهوذا ومون نسول
داود الملك .وكانت عادة عند اليهود أن يزوجوا ويتزوجوا من األقارب.

وبهذا نرى أن سلسلة أنساب لوقا هي سلسلة أسالف العذراء أم المسيح .
وسلسلة أنساب متى تضمنت نسب يوسف أبو المسيح بالتبني.

وهووذه وتلووك لووم تشوور للعووذرال فوواليهود مووا كووانوا يوودخلون النسووال فووي جووداول نسووبهم .وكووانوا إذا انتهووت العاًلووة بووامرأة

أدخلوا قرينها في النسب واعتبروه ابن والد قرينته.

والحظ أغسطينوس أن لوقوا يقوول يوسوف ابون هوالي ولوم يقول هوالي ولود يوسوف كموا قوال متوى يعقووب ولود يوسوف.

ورأي في هذا أن يوسوف منسووب لهوالي دون أن يكوون بالًورورة أبواه الحقيقوي .فمتوي يهوتم بوالبنوة الطبيعيوة ولوقوا
يهووتم بووالبنوة الشوورعية أو التبنووي .والحووظ أن متووى الووذي يهووتم بووأن يثبووت أن المسوويح ملووك اليهووود يسووير ورال خووط

يعقوب الذي يصل للنسل الملكي عن طريق سليمان.

 .01سليمان وناثان

ناثووان هووو األك األكبوور لسووليمان (1أي )5:3وكالهمووا أوالد بثشووبع .ولكوون ألن متووى مهووتم بووالخط الطبيعووي ،نجووده

يتتبع خط الوالدة الجسدية لشوألتئيل مون يكنيوا (أنظور نقطوة  )15ويكنيوا مون نسول سوليمان جسودياً ،أموا لوقوا فيتتبوع

النسل الشرعي لشألتئيل.

 .05شألتئيل وزربابل

شددألتئيل هووو االبوون الحقيقووي ليكنيووا .ييكنيووا ولوود شووألتئيلي (مووت . )12:1وفووي (لووو )27:3نجوود شووألتئيل بوون نيووري.
وهذه المشكلة لها نفس حل مشكلة يوسف ويعقوب وهالي .فشوألتئيل غالبواً توزوج مون ابنوة نيوري فنسوب لوه ،ونيوري

هذا من ذرية ناثان.

وزربابل هو والي اليهودية بعد العودة من سبي بابل .و ربابل هو االبن الحقيقي لشألتئيل حسب قول متى
يوشألتئيل ولد ربابلي ( .)12:1ولكن في (1أي )19:3نجد ربابل ابناً لفدايا وهذه المشكلة لها حل من اثنين:
 )1حسب شريعة اليهود إذا مات رجل دون أن يكون له ولد تتزوج أرملته ولي المرأة أي أقرب رجل للمتوفي
سوال أخيه أو أقرب شخص .والمولود األول ينسب للمتوفي ،وفي بعض األحيان ينسب للولي لشهرته (كما

حد

في قصة راعو وبوعز) .وهنا نفهم أن فدايا وشألتئيل أحدهما والد ربابل بحسب الجسد واآلخر

بحسب الشريعة.

 )2هناك حل آخر أن شألتئيل والد فدايا وفدايا والد ربابل وينسب ربابل أحياناً لفدايا وفي أحيان أخرى
لشألتئيل.

 .06األسماء األربعة المحذوفة من سلسلة متى
 -1أخزيا (2مل)29:8

 )2يوآش (2مل)25:12-2:11

 -3أمصيا (2مل)25-8:1:

 ):يهوياقيم (2مل)6:2:-36:23
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والثالثوة األول جوالوا بعود يهووورام ،بينوه وبوين عزيووا ،وهوؤالل ربموا حوذفوا موون سالسول النسوب ألنهووم مون نسول إي ازبوول

الشريرة وأخاب ،وهي ازبول هوي بنوت أثبعول ملوك الصويدونيين (1مول .)31:16وقود أبودى هللا السوخط ال ازًود علوى هوذه
األسرة ،لذلك أسقطتهم سالسل النسب اليهودية ،ومتى نقول عون السالسول كموا وجودها ،فهوو التوزم بسالسول النسوب

التي بين أيدي اليهود.

أما يهوياقيم فهو ملك شرير مزه كتاب أرميال وال يذكر اسمه في سالسول النسوب اليهوديوة إال نواد اًر (2أي)8:36
والتلمود اليهودي يقر حذف أسمال األشرار.

 .01ثالثة مجموعات في سلسلة نسب متى
قسم متى سلسلة نسب المسيح إلى ثال
هم ثالثة
مجموعات ورقم

( )3يشير للكمال
اإللهي:
 المجموعددددددددددددددة
األولددددددي :تبو و وودأ
ب و ووإبراهيم الوو ووذي

ل و و و و و و ووه الوعوو و و و و و وود
ب و و و و و و و و و و و و و و وواألرض

(تو و و و و و و و و و و و و و ووك)15
وتنته و ووي نهاي و ووة

س و و ووعيدة بتنفي و و ووذ

ه و و و و و ووذا الوع و و و و و وود
وقيو و و ووام مملكو و و ووة

داود .وداود ل ووه

مجموعات كل منها  1:جيل وهي كاآلتي:

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

 -1إبراهيم

سليمان

 -2اسحق

رحبعام

 -3يعقوب

أبيا

 -4يهوذا

أسا

 -5فارص

يهوشافاط

المجموعة الثالثة
(يكنيا)

شألتئيل
ربابل

أبيهود
ألياقيم

 -6حصرون

يورام

عا ور

 -8عميناداب

يوثام

أخيم

حزقيا

اليعا ر

 -7أرام

عزيا

صادوه

 -9نحشون

أحا

-11بوعز

منسى

متان

يوشيا

يوسف

-11سلمون
-12عوبيد

أمون

-14داود

يكنيا

-13يسي

اليود

يعقوب

يسوع المسيح

وعد هو أيًاً بالعرش له وألبناًه .هنا نرى قصد هللا .فاهلل دعا إبراهيم لير األرض ويملكها وهوذا تحقوق فوي

داود تماماً .كما خلق هللا آدم لير ويملك ويسود بسلطان.
 المجموعة الثانية :تبدأ بسليمان الذي أسس الهيكل ولكنوه أدخول العبوادة الوثنيوة ،ومون ثوم تسوللت هوذه العبوادة
إلسوراًيل ولووذلك انتهوت هووذه المجموعوة بالسووبي وخوراب أورشووليم والهيكول وسووبى يكنيوا .وهووذه المجموعوة تظهوور
فشوول اإلنسووان ممووثالً فووي سووليمان ،الووذي أعطوواه هللا كوول شووئ .فسووليمان أعطوواه هللا حكمووة ومجود وغنووي وسووالم
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(سوفر الجامعوة 1 +مول) وموا حصول عليووه سوليمان لوم يحصول عليوه أحوود قوط .وهكوذا آدم خلقوه هللا فوي جنووة..
وماذا كانت النتيجة ،فشل آدم ...وهكذا فشل سليمان وخربت المملكة وسقطت بيد بابل (الذي يرمز للشيطان

الذي استعبد اإلنسان) (رو )25:8يالخليقة أسلمت للباطل ..من أجل الذي أخًعها على الرجالي ولذلك نجد

في نهاية المجموعة الثانية ملكاً في السبي .وهذا هو حال البشرية قبل المسيح.
 المجموعددة الثالثددة :تبوودأ بعوود السووبي بيكنيووا أيً واً الووذي انتهووت بووه المجموعووة الثانيووة وتنتهووي هووذه المجموعووة
بميالد المخلص .فيكنيا الملك نرى فيه الرجوال مجسوداً ،الوذي أشوار إليوه بوولس الرسوول فوي (رو .)25:8فبعود
أن ذهب يكنيا إلوى السوبي نجود أن أويول مورودك ملوك بابول رفوع رأس يهويواكين ملوك يهووذا مون السوجن وكلموه

بخير وجعل كرسيه فوه كراسي الملوك الذين معه في بابل .وغيَّر ثياب سجنه ،وكان يأكل الخبوز أماموه كول
أيووام حياتووه (2موول .)29-28:25هووذا هووو الرجووال الووذي تبوودأ بووه المجموعووة الثالثووة ،الرجووال للبشورية الخاضووعة
للعبودية .ولكن كيف يتحقق هذا الرجال ،هذا ما انتهت به المجموعة الثالثة أي ميالد المخلص.

لذلك فالمجموعات الثال يشيروا لقصة معامالت هللا مع اإلنسان .في المجموعة األولى نرى قصد هللا
وتحقيقه  ،وفي الثانية نرى فشل اإلنسان وأنه ُسلِم للباطل على رجال .وفي الثالثة نرى الرجال يصبح حقيقة
ويولد مخلص العالم.

 .08كل مجموعة  14جيل

قصد معلمنا متى واضح أنه يريد أن تكون كل مجموعة  1:جيل ولذلك

)i

)ii

أسقط  :ملوك من المجموعة الثانية.

وضع يكنيا في آخر المجموعة الثانية وبداية المجموعة الثالثة.

ورقووم  2×7 = 1:ف ووإذا فهمن ووا أن  7تش ووير لإلنسووان الكام وول ورق ووم  2يش ووير للتجسوود فف ووي رق ووم  1:إش ووارة للمس وويح
اإلنسان الكامل المتجسد .وبهذا التجسد سوتعتق البشورية مون عبوديوة الفسواد إلوى حريوة مجود أوالد هللا (رو.)21:8

بعد أن كانت في خالف مع هللا وفي إنقسام (رقم )2فالمسيح جعل االثنين واحداً.
 .09بوودون تكورار يكنيووا يصووبح ترتيووب المسوويح فووي مجموعتووه رقووم  13وهووو رقووم يشووير للخطيووة والعصوويان ،ولكنووه
صار يشير للكفارة .وكما يقول بولس الرسول "ألنه جعل الذي لم يعرف خطية خطيدة ألجلندا لنردير نحدن

بر هللا فيه" (2كو)21:5

 .11تكرار اسم يكنيا

انتهت المجموعة األولى بسبي يكنيا ،وبدأت الثالثة برفع يكنيا ،والفاره بين المجموعتين هو سبي بابل رمز

لسقوط اإلنسان تحت عبودية إبليس بسبب الخطية .ولكننا نرى يكنيا حين ُرِف َع ،تم رفعه في بابل الوثنية وهذا
يعني أن الخالص سيتم هنا ونحن على األرض .وكان تكرار اسم يكنيا فيه إشارة لسقوط اإلنسان وسقوط دولة

اليهود ثم قيام الكنيسة التي تًم األمم واليهود ثانياً .وتكرار اسم يكنيا مرتين ألنه يرمز إلى المسيح الذي انتقل
من اليهود إلى األمم .والمسيح هو حجر الزاوية (مز )22:118الذي يربط الحاًطين معاً .وحجر الزاوية الذي
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رفًه البنالون هو إشارة للمسيح الذي رفًه اليهود .وحجر الزاوية البد وأن يحصى مرتين مرة مع هذا الحاًط.
ومرة أخرى مع الحاًط المربوط معه بحجر الزاوية.

 .10أرقام سلسلة نسب لوقا

سلسلة أسمال لوقا تشمل  77اسماً وأحد طرفيها هللا واآلخر هو المسيح .فهو األول و ِ
اآلخ ْر
11×7 =77

رقم  7يشير لإلنسان الكامل من ناحيتين
)i

)ii

::+3=7
:

 3تشير للروح المخلوقة على صورة هللا.

 :يشير للجسد المأخوذ من تراب األرض.

ويشير للمسيح اإلنسان الكامل :هللا ( 3مثلث األقانيم) أخذ جسداً من األرض():
:1+6=7
:

 6تشير لإلنسان الناقص.

 1تشير هلل فاإلنسان ال يكمل إال باتحاده مع هللا.

وبهذا أيًاً يشير للمسيح بالهوته المتحد بناسوته.

ورقم  11يشير للخطية والتعدي على وصايا هللا

وضوورب ال ورقمين يمثوول خطايووا الخليقووة كلهووا والتووي حملهووا المسوويح وغفوورت بموت وه وشووفاعته الكفاريووة وبالمعموديووة
والتوبة اللتان لهما قوتهما من دم المسويح اإلنسوان الكامول ( . )7ولوذلك فمجموعوة لوقوا تصواعدية ،متصواعدة إلوى

هللا ،وبالمعموديووة يصووطلح هللا مووع شووعبه عنوودما تمسوول خطايوواهم يالووذى صووالحنا لنفسووه بيسوووع المسوويحي (2كووو: 5
 .)18لذلك فمجموعة لوقا أتت بعد قصة معمودية المسيح .والحظ أن رقم ( )7موجود مع المجموعة التصاعدية.
فعمل المسيح الفداًي يكمول اإلنسوان ليحملوه لحًون اآلب ،لهوذا فطرفوي مجموعوة لوقوا هموا المسويح رأس الكنيسوة

واآلب الذي يحمل االبن كنيسته إلى حًنه.

 .11سلسلة نسب القديس متى

متى ذكر  :1اسم مبتدًاً من إبراهيم حتى المسيح .وبإضافة  21إسم ذكرهم لوقا ولم يذكرهم متى وهم ما قبل
إبراهيم .وبإضافة األربعة األسمال الناقصة يصير عدد أسمال قاًمة متى ( 66 = ):+21+:1اسماً.

( 6 ...... 11×6 =66رقم اإلنسان غير الكامل) ( 11 ،رقم الخطية)

ومجموعة متى تنا لية ،فنرى أن هذا الرقم هو سبب تنا ل المسيح وتجسده أال وهو نقص طبيعتنا وتمردنا
وفشلنا .هذا ما جعل المسيح يصير خطية ألجلنا .ولقد الحق رقم  6المسيح فهو صلب في اليوم السادس

والساعة السادسة ،بل البشارة به كانت في الشهر السادس ألليصابات (لو .)26:1ونالحظ أن رقم  6هو مع

المجموعة التنا لية .ونالحظ أن أسمال متى وحدها كانت  :1شاملة اسم المسيح ،وبدون المسيح يصير عدد
األسمال  :5ورقم  :5يشير لفترة أو مهلة تعطى لنا إما يعقبها غفران وبركة أو يعقبها رفض ولعنة .المفران
والبركة لمن يقدم توبة واللعنة لمن ال يجاهد ويتوب .ولذلك رأينا المهلة المعطاة لنينوى  :5يوم ولكنهم تابوا فمفر

لهم هللا ،وبنى إسراًيل تاهوا :5سنة في البرية ثم دخلوا أرض الميعاد إذاً في هذا إشارة لفترة غربتنا على األرض
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التي يعقبها إما خالص أو هالك  .والمسيح وموسى وهيليا صاموا  :5يوماً .ولكن نالحظ أن الرقم هو :1
وليس .:5فنحن مهما جاهدنا بدون المسيح فال فاًدة.
 .23نبوة دانيال إصحاح  9تلخص المجموعة الثالثة لمتى فكان دانيال مصلياً ومنتظ اًر إتمام فترة السوبي (ال و75
سنة) التي تنبأ عنها إرميال .وهذ به يسمع من هللا أن هناك ما هو أهم بعد  75أسبوع سنين أي :95سنة،

وذلك أن المسيح سيولد حتى يخلص العالم من سبيه إلبليس ،وهذا أهم من نهاية سبي بابل.

 .24مالحظات على سالسل األنساب

 )iكان اليهود يحفظوون جوداول األنسواب ويهتموون بهوا جوداً وبمايوة االعتنوال والتودقيق ،فهوم أوالً ينتظورون
المسيح الذي قد يأتي من أي منهم ،ولكنهم كانوا يعلمون أنه من نسل داود .وثانياً فهم يستوطنون في
أراضي إسراًيل بحسب أسوباطهم .وقود حفظوت التووراة نفسوها هوذه السالسول حتوى األسور البوابلي ومنهوا

نستدل علوى نسوب المسويح .أموا اليهوود فاسوتمروا بعود السوبي مهتموين بهوذه األنسواب  ،وهوذا موا يسوجله
يوسوويفوس المووؤرك اليهووودي الووذي يقووول وحووافظ اليهووود علووى سالسوول األنسوواب الخاصووة بهووم وبعوواًالتهم

حتى بعد أن تشتتوا] .وهذه السالسل لها استخدام أيًواً فوي المواريوث .ولكون هوذه األنسواب فقودت بعود

خراب أورشليم سنة 75م.

 )iiبالرغم من وجود خالفات ظاهرية بوين سلسولتي نسوب متوى ولوقوا فوإن اليهوود أنفسوهم لوم يشوككوا فويهم،

في القرن األول ،ولو كان هناك أي شبهة شك لهاجمها اليهود .ولكنهم لم يفعلوا فهم يعلمون صحتها.

 .25يثير البعض مشكلة حول قول متى يويوشيا ولد يكنيا وهخوتوه عنود سوبي بابولي ويقولوون أن يوشويا كوان قبول
سبي بابل ،وأنه مات قبل سبي بابول ال اربوع وخوراب أورشوليم بحووالي 25سونة .والورد علوى هوذا بسويط فيوشويا

بموته بدأت مملكة يهوذا في اإلنهيار السوريع دينيواً وسياسوياً .فحورب يوشويا ضود نخوو ملوك مصور ثوم مووت
يوشيا أتوى بوالنفوذ المصوري علوى يهووذا ،وانتهوى هوذا بالسوبي األول لبابول بعود مووت يوشويا بوثال سونوات.
وكانت هذه الفترة فترة سودال في تاريخ المملكة .ومتى يقصد أن نهاية مملكة يهوذا قد بدأت بموت يوشيا.

 .26يثيوور الووبعض أيًواً مشووكلة حووول أبيهووود ابوون ربابوول ففووي (1أي )19:3نجوود أن لزربابوول خمسووة أبنووال لوويس
بينهم اسم أبيهوود .وحول هوذا اإلشوكال سوهل فمون المعوروف أن اليهوود كوانوا يسوتعملون إسومين مثول عيسوو/
أدوم= يعقوووب /إسوراًيل -بطوورس /سوومعان -برثولموواوس /نثناًيوول -بووولس /شوواول .وروايووة متووى منقولووة موون
السجالت ولم يعترض اليهود عليها.

 .27سلسووة متووى وسلسوولة لوقووا مختلفتووين لكوون كالهمووا أشووار ألن المسوويح هووو ابوون إب وراهيم وابوون داود وهووذا هووو
المطلوب.
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عائلة هيرودس الكبير

هيرودس الكبير (بعد وفاته قسمت المملكة كالتالي على أبنائه)
أوالد هيرودس :انتيباس
الجليل

رفض قيرر تسميته ملكاً
وس ِّمى رئيس ربع
ُ َ

أرخيالوس

أدوم /اليهودية /السامرة
أعطى لقب ملك ولكن قيرر

رفض إعطائه هذا اللقب ،وكان

فيلبس

قيررية

ُس ِّمى رئيس ربع
َ

شري اًر جداً وأسقطه قيرر بعد 2
سنوات وضم ملكه للوالي
الروماني مباشرة

بالرجوع إلى مثل األمنال (لو .)27-12:19نجد أن اإلنسان الشوري

الجونس يوذهب ليأخوذ لنفسوه ملكواً ثوم يكوافئ

عبده األول بأن أعطاه سلطاناً على عشر مدن وعبده الثاني سلطان على خمس مدن.

وموضوووع عاًلووة هيوورودس يفسوور موضوووع مثوول األمنووال .فالملووك هيوورودس الكبيوور حيووث أنووه كووان صووديق لقيصوور
(اإلنسووان الش وري

الجوونس) أعطوواه سوولطان علووى مملكووة كبي ورة .ولمووا مووات قسووم قيصوور المملكووة علووى أربعووة وبهووذا

صار كل رًيس ربع يملك على عدد مدن أقل .وهناك من ملك على 15مدن وهناك من ملك على  :مدن وهكذا

بحسب قربه من قيصر.

وواضح أنوه كلموا ادت عودد المودن اد مجود وغنوى وثوروة الملوك .والمعنوى أنوه كلموا كنوا أمنوال فوي و ناتنوا كوان لنوا

مجد أعظم في السمال يفنجم يمتا عن نجم في المجدي (1كو):1:15

وحينما يقول الرب يسوع يمون يملوب فسوأعطيه أن يجلوس معوي فوي عرشوي كموا غلبوت أنوا أيًواً وجلسوت موع أبوي

في عرشهي (رؤ:)21:3

 )1هذا ال يفهم منه أن اآلب له عرش مستقل عن اإلبن ،واإلبون سووف يجلوس معنوا فوي عرشوه فتورة
ثم يذهب ليجلس مع اآلب في عرشه ،ألن اآلب واإلبن ببساطة هم واحد.

 )2العرش تعبيور عون المجود .وكوون المسويح يجلوس موع اآلب فوي عرشوه ،فوالمعنى أن اإلبون بجسوده
صار له نفس مجد اآلب  ،وهو نفس مجد اإلبن األ لى بالهوته (يو )5 : 17وهذا معنوى جلوس
عن يمين اآلب.
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كل بحسب أمانتوه يفنجمواً يمتوا عون نجوم
 )3جلوسنا في عرش المسيح يعني أننا نشترك في مجدهٌ ،
في المجدي أحدنا يكون له سلطان على عشرة مدن واآلخر له سلطان على خمس مودن .وهوذا موا
كان يعنيه المسيح حين قال يوأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتنيي (يو )22:17فالمسيح تجسود
ليموت ويقوم ويصعد ليتمجد بجسده ونتمجد نحن فيه.

 )4هذا ال يعني أنه سيكون لنا نفوس مجود المسويح ،لكون كول منوا بحسوب أمانتوه سويكون لوه جوزل مون
هذا المجد .واألده أنه سينعكس عليه مجد المسيح  ،فيعكس منه علي قدر نقاًه.

ملك هيرودس الكبير على كل اليهودية سنة 37ه.م.
ودخل القدس بمعونة الرومان .وكانت أمه وأبيه

أدوميين .وكان األدوميون قد رضخوا بالقوة للمذهب

اليهودي سنة 125ه.م .فلم يكن هيرودس يهودي

األصل .وقد تزوج هيرودس عشر نسال وكان له أبنال
كثيرين .واشتد التنافس فيما بينهم على وراثة العرش.

وكان القصر مسرح عشرات المؤامرات والفتن.

واشتركت وجات الملك وأقاربهن في تلك المؤامرات.

هذا عدا المؤامرات التي كان يحيكها هيرودس ضد

أعداًه من اليهود والرومان فقد كان هيرودس الكبير

قاسي القلب ،عديم الشفقة يسعى ورال مصلحته مهما
كانت الخساًر واشتهور بكثورة الحيل ولم ينتبه إلى

صراك المظلومين .وقتل عدة وجات وأبنال وأقارب

خوفاً من مؤامراتهم .ولكنه بني أماكن كثيرة أشهرها

مدينة قيصرية وسماها هكذا تكريماً ألوغسطس قيصر ،ورمم مدينة السامرة بعد أن تهدمت وأسماها سباسطيا

(سيباستوس هو االسم اليوناني السم أغسطس الالتيني) أي مدينة أغسطس .وبدأ في ترميم الهيكل في القدس.
ومن وحشيته أنه قتل ابنيه اإلسكندر وأرسطوبولس ،وقبل موته بخمسة أيام قتل ابنه انتيباتر  .وفيما هو يسلم

أنفاسه األخيرة أمر بقتل جميع عظمال أورشليم حتى يعم الحزن المدينة وال يجد الملك الجديد مجاالً للبهجة ،لكنه
المْلك.
مات قبل أن تتحقق أمنيته األخيرة .وهو الذي أمر بقتل أطفال بيت لحم حتى ال ينافسه مولود بيت لحم ُ
فقد ولد المسيح في أواخر أيام هذا الطاغية .ولقد مات هيرودس الكبير بعد قتل أطفال بيت لحم بثالثة شهور

بعد أن اشتدت شراهته في الفترة األخيرة ألكل اللحم وأصيب بدال النقرس واالستسقال ،وتصاعدت منه راًحة
كريهة جداً حتى لم يقدر أحد أن يقترب إليه .وبعد موته اقتسم أبناله مملكته حسب ما سبق.
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2
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اآليات (لوِّ1"-:)1إ ْذ َكان َك ِّثيرو َن َق ْد أ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ُم ِّ
ين
ور اْل ُم َتَيَّقَنة عْن َدَناَ ،ك َما َسَّل َم َها ِّإَلْيَنا َّالذ َ
َ ُ
َخ ُذوا ب َتأْليف ق َّر ٍة في األ ُ
3
ِّ
ِّ
ِّ
َن أَ ْك ُت َب
َّاما لِّْل َكلِّ َمةَ ،أرَْي ُت أََنا أَْي ًضا ِّإ ْذ َق ْد َت َتَّب ْع ُت ُك َّل َش ْي ٍء ِّم َن األ ََّو ِّل ِّب َت ْد ِّقيق ،أ ْ
َكاُنوا ُمْن ُذ اْلَب ْدء ُم َع ِّاين َ
ين َو ُخد ً
ِّ 3
ِّ
ِّ
يز َثاوِّفيُلس4 ،لِّ َتع ِّر ِّ
ِّ
عَلى َّ ِّ
س َملِّ ِّك
ان ِّفي أََّيامِّ ه ُير ُ
ْ َ
ف ص َّح َة اْل َكالَمِّ َّالذي ُعل ْم َت ِّبهَ .ك َ
َ
ود َ
الت َوالي ِّإَلْي َك أَُّي َها اْل َع ِّز ُ ُ ُ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اْلَي ُه ِّ
ِّ
اتَ .وَكاَنا كالَ ُه َما َب َّارْي ِّن
ير َاب ُ
امَأرَُت ُه م ْن َبَنات ُ
هارو َن َو ْ
ودَّية َكاه ٌن ْ
اس ُم َها أَل َ
اس ُم ُه َزَك ِّرَّيا م ْن فْرَقة أَبَّياَ ،و ْ
7
الر ِّب وأ ِّ ِّ
أَمام ِّ
ات ع ِّ
ِّ
اقًراَ .وَكاَنا
هللاَ ،سالِّ َكْي ِّن ِّفي َج ِّم ِّ
يع َو َص َايا َّ َ ْ
ير َاب ُ َ
َح َكامه ِّبالَ َل ْو ٍمَ .وَل ْم َي ُك ْن َل ُه َما َوَلٌدِّ ،إ ْذ َكاَن ْت أَل َ
ََ
ِّ 2
8
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َص َاب ْت ُه
ام هللاَ ،ح َس َب َع َادة اْل َك َهُنوت ،أ َ
َم َ
كالَ ُه َما ُم َتَقد َمْين في أََّيامه َماَ .فَبْيَن َما ُه َو َي ْك َه ُن في َن ْوَبة فْرَقته أ َ
11
11
ور َّ
الش ْع ِّب ُي َرُّلو َن َخ ِّار ًجا َوْق َت اْلَب ُخ ِّ
ان ُك ُّل ُج ْم ُه ِّ
ظ َهَر َل ُه
َن َي ْد ُخ َل ِّإَلى َهْي َك ِّل َّ
ورَ .ف َ
اْلُقْر َع ُة أ ْ
الر ِّب َوُيَب ِّخَرَ .وَك َ
13
12
ِّ
الر ِّب َو ِّاق ًفا َع ْن َي ِّم ِّ
ين َم ْذَب ِّح اْلَب ُخ ِّ
َمالَ ُك َّ
اض َ
آه َزَك ِّرَّيا ْ
ال َل ُه اْل َمالَ ُك«:الَ
طَر َب َو َوَق َع َعَلْيه َخ ْو ٌ
ورَ .فَل َّما َر ُ
فَ .فَق َ
ِّ ِّ
َن ِّطْلب َت َك َق ْد س ِّمع ْت ،وام أرَُت َك أَِّليراب ُ ِّ
وحَّناَ 14 .وَي ُكو ُن َل َك َفَر ٌح
ات َسَتلُد َل َك ْابًنا َوُت َسميه ُي َ
َ َ
َت َخ ْف َيا َزَك ِّرَّيا ،أل َّ َ
ُ َ َ َْ
ن ِّ
الر ِّب ،و َخم ار ومس ِّك ار الَ ي ْشرب ،و ِّم ْن ب ْط ِّن أ ِّ
ن ِّ ِّ ِّ ِّ َّ 13
َو ْاب ِّت َه ٌ ِّ ن
ُم ِّه
ام َّ َ ْ ً َ ُ ْ ً َ َ ُ َ َ
َم َ
يما أ َ
اجَ ،وَكث ُيرو َ َسَي ْفَر ُحو َ بوالََدته ،ألَن ُه َي ُكو ُ َعظ ً
17
13
ير ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل ِّإَلى َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
وح ِّإيلَِّّيا َوُق َّوِّت ِّه،
ام ُه ِّبُر ِّ
الر ِّ
ئ ِّم َن ُّ
سَ .وَيُرُّد َكث ِّ َ
َي ْمَتل ُ
ين م ْن َبني إ ْسَرائ َ
الرب إلهه ْمَ .وَي َتَقد ُ
َم َ
َّم أ َ
18
ِّ
اء ِّإَلى األَبَن ِّ
لِّيرَّد ُقُلوب اآلب ِّ
اءَ ،واْل ُعرا َة ِّإَلى ِّف ْك ِّر األَْبَر ِّار ،لِّ َكي ُي َهِّي ِّ ِّ
ال َزَك ِّرَّيا
ْ
َ َ
َُ
َ
َ
ئ ل َّلرب َش ْعًبا ُم ْس َتعداا»َ .فَق َ
ْ
12
ِّ ِّ
لِّْلمالَ ِّكَ «:كيف أَعَلم ه َذا ،أل َِّني أََنا َشي ٌخ و ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل
امَأرَتي ُم َتَقد َم ٌة في أََّيام َها؟» َفأ َ
َج َ
ال َل ُه«:أََنا جْبَرائ ُ
اب اْل َمالَ ُك َوَق َ
ْ َ ْ
ْ َ ْ ُ
َ
21
ِّ
اْلو ِّاقف ُقد ِّ
ُكلِّمك وأُب ِّشرك ِّبه َذا .وها أَْن َت َت ُكو ُن ص ِّ
َن َت َت َكَّل َمِّ ،إَلى اْلَي ْومِّ َّال ِّذي
ام ًتا َوالَ َت ْقدُر أ ْ
ََ
َّام هللاَ ،وأُْرِّسْل ُت أل َ َ َ َ َ َ َ
َ ُ
َ
َ
21
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ان َّ
ين ِّم ْن
ين َزَك ِّرَّيا َو ُم َتع ِّج ِّب َ
الش ْع ُب ُمْن َتظ ِّر َ
َي ُكو ُن فيه ه َذا ،أل ََّن َك َل ْم ُت َرد ْق َكالَمي َّالذي َسَيت ُّم في َوْقته»َ .وَك َ
ِّ
ط ِّائ ِّه ِّفي اْلهي َك ِّلَ 22 .فَل َّما َخرج َلم يس َت ِّطع أ ْ ِّ
ان ُي ِّ
ئ ِّإَلْي ِّه ْم
ِّإْب َ
َن ُي َكل َم ُه ْمَ ،ف َف ِّه ُموا أََّن ُه َق ْد َأرَى ُر ْؤَيا في اْل َهْي َك ِّلَ .ف َك َ
ََ ْ َْ ْ
َْ
وم ُ
ِّ ِّ 24
امتا23 .وَل َّما َك ِّمَلت أََّي ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َخ َف ْت
امَأرَُت ُهَ ،وأ ْ
َوَب ِّق َي َص ِّ ً
ير َاب ُ
َ
ام خ ْد َمته َم َضى ِّإَلى َبْيتهَ .وَب ْع َد تْل َك األََّيامِّ َح ِّبَل ْت أَل َ
ات ْ
ْ ُ
ِّ ِّ
هك َذا َق ْد َفعل ِّبي َّ ِّ
ظَر ِّإَل َّي ،لَِّيْن ِّز َع َعارِّي َبْي َن
َش ُه ٍر َق ِّائَلةً«23 :
يها َن َ
َن ْف َس َها َخ ْم َس َة أ ْ
َ
الر ُّب في األََّيامِّ َّالتي ف َ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل اسمها َن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الس ِّاد ِّ
الن ِّ
اس»َ 23.وِّفي َّ
َّ
اصَرُةِّ27 ،إَلى
الش ْه ِّر َّ
يل اْل َمالَ ُك م َن هللا ِّإَلى َمديَن ٍة م َن اْل َجل ِّ ْ ُ َ
س أُْرِّس َل جْبَرائ ُ
28
ِّ
ِّ
ِّ
ط ِّ
ِّ
الَ «:سالَ ٌم َل ِّك
وس ُ
اء َم ْخ ُ َ
فَ .و ْ
وب ٍة لَر ُجل م ْن َبْيت َد ُاوَد ْ
اس ُم ُه ُي ُ
اس ُم اْل َع ْذَراء َمْرَي ُمَ .ف َد َخ َل إَلْي َها اْل َمالَ ُك َوَق َ
َع ْذَر َ
22
ِّ ِّ ِّ
النس ِّ
ِّ
طَرَب ْت ِّم ْن َكالَ ِّم ِّهَ ،وَف َّكَر ْتَ «:ما َع َسى
اض َ
اء»َ .فَل َّما َأَر ْت ُه ْ
أََّي ُت َها اْل ُمْن َع ُم َعَلْي َها! اَ َّلر ُّب َم َعكُ .مَب َارَك ٌة أَْنت في َ
31
افي يا مريم ،أل ََّن ِّك َق ْد وج ْد ِّت ِّنعم ًة ِّعْند ِّ
أَن َت ُكو َن ِّ
ِّ
هذ ِّه َّ ِّ
هللاَ 31 .و َها أَْن ِّت
َ
ْ
ََ
التحَّيةُ!» َفَق َ
ال َل َها اْل َمالَ ُك«:الَ َت َخ َ َ ْ َ ُ
َْ
32
ستحبلِّين وتلِّ ِّدين ابًنا وتس ِّميَنه يسوع .ه َذا ي ُكو ُن ع ِّظيما ،وابن اْلعلِّ ِّي يدعى ،ويع ِّط ِّ
الر ُّب ِّ
له ُكْرِّس َّي َد ُاوَد
يه َّ
َ َ َْ َ ََ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ
اإل ُ
َ ً َ ْ َ َ ُْ َ َُ ْ
َ
34
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 33
ف َي ُكو ُن ه َذا َوأََنا
وب ِّإَلى األََبدَ ،والَ َي ُكو ُن لِّ ُمْلكه ن َه َاي ٌة»َ .فَقاَل ْت َمْرَي ُم لِّْل َمالَ كَ «:كْي َ
أ َِّبيهَ ،وَي ْمل ُك َعَلى َبْيت َي ْعُق َ
33
ظلُِّل ِّكَ ،فلِّذلِّ َك أَْي ًضا
س َي ِّح ُّل َعَلْي ِّكَ ،وُق َّوُة اْل َعلِّ ِّي ُت َ
َل ْس ُت أَ ْع ِّر ُ
ال َلها« :اَ ُّلر ُ
ف َر ُجالً؟» َفأ َ
وح اْلُقُد ُ
َج َ
اب اْل َمالَ ُك َوَق َ
ِّ 33
اْلُقُّدوس اْلموُل ُ ِّ ِّ
ِّ
ات َن ِّس َيب ُت ِّك ِّهي أَْي ًضا ُحْبَلى ِّب ْاب ٍن ِّفي َشْي ُخو َخ ِّت َهاَ ،وه َذا
ير َاب ُ
ُ َْ
ود مْنك ُي ْد َعى ْاب َن هللاَ .و ُه َوَذا أَل َ
َ
اقرا37 ،أل ََّنه َليس َشيء َغير مم ِّك ٍن َلدى ِّ
الس ِّاد ِّ ِّ
ِّ
ُه َو َّ
هللا»َ 38 .فَقاَل ْت َمْرَي ُمُ « :ه َوَذا أََنا
َ
ُ َْ
س لتْل َك اْل َم ْد ُع َّوِّة َع ً
الش ْهُر َّ ُ
ْ ٌ َْ ُ ْ
32
ِّ ِّ ِّ
ِّ
أَم ُة َّ ِّ ِّ
ِّ
ام ْت َمْرَي ُم ِّفي ِّتْل َك األََّيامِّ َوَذ َهَب ْت ِّب ُسْر َع ٍة ِّإَلى
الرب .لَي ُك ْن لي َكَق ْول َك»َ .ف َم َضى م ْن عْند َها اْل َمالَ ُكَ .فَق َ
َ
41
41
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ات َسالَ َم َمْرَي َم
ير َاب ُ
ير َاب َ
اتَ .فَل َّما َسم َع ْت أَل َ
اْل ِّجَبال ِّإَلى َمديَنة َي ُهوَذاَ ،وَد َخَل ْت َبْي َت َزَك ِّرَّيا َو َسل َم ْت َعَلى أَل َ
42
ِّ
ض اْلج ِّنين ِّفي ب ْط ِّنها ،وام َتأل ْ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
يم َوَقاَل ْتُ «:مَب َارَك ٌة
الر ِّ
ات ِّم َن ُّ
سَ ،و َصَر َخ ْت ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
ير َاب ُ
ْارَت َك َ َ ُ
َت أَل َ
َ َ َ ْ
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44
اء ومبارَك ٌة ِّهي َثمرُة ب ْط ِّن ِّك! َ 43ف ِّمن أَين لِّي ه َذا أ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ين َص َار َص ْو ُت
ْ
َن َتأْت َي أ ُُّم َربِّي ِّإَل َّي؟ َف ُه َوَذا ِّح َ
ْ َْ
َ ََ َ
أَْنت في الن َس َ ُ َ َ
43
طوبى لَِّّل ِّتي آمَن ْت أ ِّ
ِّ
ِّ
ض اْلج ِّنين ِّباب ِّته ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل َل َها ِّم ْن ِّقَب ِّل
ْ
َسالَمك في أُ ُذَن َّي ْارَت َك َ َ ُ ْ َ ٍ
اج في َب ْطنيَ .ف ُ َ
َن َيت َّم َما ق َ
َ
48
43
وحي ِّب ِّ
الر َّب47 ،وَتب َت ِّهج ر ِّ
َم ِّت ِّهَ .ف ُه َوَذا
ظَر ِّإَلى ِّات َض ِّ
الر ِّب»َ .فَقاَل ْت َمْرَي ُمُ «:ت َع ِّظ ُم َن ْف ِّسي َّ
َّ
اهلل ُم َخلِّ ِّري ،أل ََّن ُه َن َ
َ ْ ُُ
اع أ َ
َن اْلَق ِّدير صَنع ِّبي ع َ ِّ
ِّ
َجَي ِّ
ُّوسَ 31 ،وَر ْحم ُت ُه ِّإَلى ِّج ِّ
َجَي ِّ
ال
ط ِّوُب ِّني42 ،أل َّ
ال ُت َ
يل األ ْ
يع األ ْ
ُمْن ُذ َ
َ
اس ُم ُه ُقد ٌ
َ َ َ
اآلن َجم ُ
ظائ َمَ ،و ْ
َ
32
31
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َع َّزاء ع ِّن اْل َكر ِّ
ين ِّب ِّف ْك ِّر ُقُلوب ِّ
اس ِّي َوَرَف َع
ين َي َّتُقوَن ُهَ .صَن َع ُق َّوًة ِّبذَراعهَ .ش َّت َت اْل ُم ْس َت ْك ِّب ِّر َ
لَّلذ َ
ِّه ْم .أَْن َز َل األ َ َ
َ
34
33
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه لَِّي ْذ ُكَر َر ْح َمةًَ 33 ،ك َما َكَّل َم
اع َخْيَر ٍ
ين .أ ْ
َشَب َع اْل ِّجَي َ
ات َو َصَر َ
اء َف ِّارِّغ َ
اْل ُم َّتضع َ
يل َف َت ُ
ينَ .ع َض َد إ ْسَرائ َ
ف األَ ْغنَي َ
37
33
ِّ ِّ
َما
َش ُه ٍرُ ،ث َّم َر َج َع ْت ِّإَلى َبْي ِّت َهاَ .وأ َّ
يم َوَن ْسلِّ ِّه ِّإَلى األََب ِّد»َ .ف َم َك َث ْت َمْرَي ُم ِّعْن َد َها َن ْح َو َثالَ َث ِّة أ ْ
َ
آب َ
اءَنا .إلْبراه َ
38
ِّ
الر َّب َع َّ
ظ َم َر ْح َم َت ُه َل َهاَ ،ف َف ِّر ُحوا َم َع َها.
ات َف َت َّم َزَماُن َها لَِّتلِّ َدَ ،ف َوَل َد ِّت ْابًناَ .و َس ِّم َع ِّج َا
يرُن َها َوأَ ْق ِّرَب ُاؤ َها أ َّ
َن َّ
ير َاب ُ
أَل َ
31
ِّ
َّ ِّ
ِّ 32
أم ُه َوَقاَل ْت«:الَ! َب ْل ُي َس َّمى
اءوا لَِّي ْخ ِّتُنوا َّ
َج َاب ْت ُّ
اسمِّ أ َِّبيه َزَك ِّرَّياَ .فأ َ
الر ِّب َّيَ ،و َس َّم ْوُه ِّب ْ
َوفي اْلَي ْومِّ الثام ِّن َج ُ
32
ِّ
ِّ ِّ
يوحَّنا»َ 31 .فَقاُلوا َلهاَ«:ليس أ ِّ
َن ُي َس َّمى.
يد أ ْ
االسمِّ»ُ .ث َّم أ َْو َمأُوا ِّإَلى أ َِّبيهَ ،ما َذا ُي ِّر ُ
َ َْ َ
ُ َ
َحٌد في َعش َيرِّتك َت َس َّمى ِّبه َذا ْ
33
ِّ ِّ
َّ
ِّ
َّب اْل َج ِّم ُ ِّ 34
هللا.
َف َ
اس ُم ُه ُي َ
وحَّنا»َ .ف َت َعج َ
طَل َب َل ْو ًحا َوَك َت َب قائالًْ « :
يعَ .وفي اْل َحال اْن َف َت َح َف ُم ُه َولِّ َساُن ُه َوَت َكل َم َوَب َار َك َ
ِّ ِّ 33
33
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ور ج ِّم ِّ
يع َها ِّفي ُك ِّل ِّجَب ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يع
ال اْلَي ُه
َف َوَق َع َخ ْو ٌ
ُم ِّ َ
ودَّيةَ ،فأ َْوَد َع َها َجم ُ
ف َعَلى ُكل ج َيرانه ْمَ .وُت ُحد َث بهذه األ ُ
37
َّ ِّ
ام ِّعين ِّفي ُقُلوب ِّ ِّ ِّ
الر ِّب ُّي؟» َوَكاَن ْت َيُد َّ ِّ
وه ِّم َن
ين«:أ ََتَرى َما َذا َي ُكو ُن ه َذا َّ
ِّه ْم َقائل َ
الس َ
ام َتألَ َزَك ِّرَّيا أَُب ُ
الرب َم َع ُهَ .و ْ
ِّ ِّ 32
له ِّإسرِّائيل أل ََّن ُه ا ْف َتَق َد وصَنع ِّف َد ِّ
سَ ،وَتَنَّبأَ َق ِّائالً«38 :مَب َار ٌك َّ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
ص
الر ِّ
ُّ
ام َلَنا َقْر َن َخالَ ٍ
َ َ َ ً
الر ُّب إ ُ ْ َ َ
اء ل َش ْعبهَ ،وأَ َق َ
ُ
ِّ
الد ْه ِّرَ 71 ،خالَ ٍ ِّ
ِّفي بي ِّت َداوَد َف َتاهَ 71 .كما َت َكَّلم ِّب َفمِّ أَْن ِّبي ِّائ ِّه اْل ِّق ِّد ِّ
ين ُه ْم ُمْن ُذ َّ
َع َد ِّائَنا َو ِّم ْن أَْي ِّدي
ص م ْن أ ْ
ين َّالذ َ
يس َ
َْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
74
يع مب ِّغ ِّضيَنا72 .لِّيرَنع رحم ًة مع آب ِّائَنا وي ْذ ُكر عهده اْلمَقَّدس73 ،اْلَقسم َّال ِّذي حَل ِّ ِّ
ِّ
َن
يم أ َِّبيَنا :أ ْ
َ َ
َجم ِّ ُ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ف إلْبَراه َ
ََ
ِّ
ف ،مْنَق ِّذين ِّمن أَي ِّدي أ ِّ
ِّ
ِّ 73
يع أََّيامِّ َحَي ِّاتَناَ 73 .وأَْن َت أَُّي َها
ْ
َّام ُه َجم َ
ُي ْعطَيَنا ِّإَّنَنا ِّبالَ َخ ْو ٍ ُ َ ْ ْ
َع َدائَناَ ،ن ْعُبُد ُه بَق َد َ
اس ٍة َوبِّر ُقد َ
ِّ
َّ ِّ ِّ
طُرَق ُه77 .لِّ ُت ْع ِّطي َش ْعَب ُه م ْع ِّرَف َة اْل َخالَ ِّ
َّ
ص ِّب َم ْغ ِّفَرِّة
ام َو ْج ِّه َّ
الر ِّب لِّ ُت ِّعَّد ُ
َم َ
َ
الرب ُّي َنب َّي اْل َعل ِّي ُت ْد َعى ،ألَن َك َت َتَقَّد ُم أ َ
َ
ِّ ِّ ِّ 72
لهَنا َّال ِّتي ِّبها ا ْف َتَق َدَنا اْلم ْشر ِّ
طاياهمِّ 78 ،بأَح َش ِّ
ِّ
ين ِّفي ُّ
اء َر ْحم ِّة ِّإ ِّ
الظْل َم ِّة
ُ َ ُ
يء َعَلى اْل َجال ِّس َ
ْ
َ
َخ َ َ ُ ْ
ق م َن اْل َعالَء .لُيض َ
َ
81
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ط ِّر ِّ
ان ِّفي
الر ِّ
ان َيْن ُمو َوَي َتَق َّوى ِّب ُّ
َما َّ
امَنا ِّفي َ
يق َّ
السالَمِّ» .أ َّ
وحَ ،وَك َ
الر ِّب ُّي َف َك َ
َوظالَ ل اْل َم ْوت ،ل َك ْي َي ْهد َي أَ ْق َد َ
ِّ
ظ ُه ِِّّ
يل".
اْلَبَرارِّي ِّإَلى َي ْومِّ ُ
وره ِّإل ْسَرائ َ

ِّ
آية (لوِّ1" -:)1:1إ ْذ َكان َك ِّثيرو َن َق ْد أ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ُم ِّ
ور اْل ُم َتَيَّقَن ِّة ِّعْن َدَنا"،
َ ُ
َخ ُذوا ب َتأْليف ق َّر ٍة في األ ُ
كثيرون قد أخذوا بتأليف= قوله أنهم ألفوا كتب أى هم بدون وحي وهرشاد الروح القدس (وهذه كانت قد انتشرت

خالل القرن األول الميالدي ويسمونها كتب األبوكريفا) ولم تقبل الكنيسة أعمالهم كأسفار قانونية .وكلمة أخذوا
ُم ِّ
ور اْل ُم َتَيَّقَن ِّة ِّعْن َدَنا = لقد عرف
فيها إتهام لهم أن محاوالتهم كانت شخصية وليست من إرشاد الروح القدس .األ ُ
القصة بكل يقين اإليمان والعقل فلم يتردد في تصديقها .ونالحظ أن لوقا تسلم قصة إنجيله خالل التسليم الشفوي
والكتابي وهذا ما تسميه الكنيسة التقليد.

2
ِّ
ِّ
ِّ
َّاما لِّْل َكلِّ َم ِّة"،
ين َكاُنوا ُمْن ُذ اْلَب ْدء ُم َع ِّاين َ
آية (لوَ " -:)2:1ك َما َسَّل َم َها ِّإَلْيَنا َّالذ َ
ين َو ُخد ً
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ِّ
ين = ال يعني مجرد الرؤيا الجسدية ،إذ كان كثيرون قد أروا المسيح حسب الجسد ولم يدركوا شخصه وال
ُم َع ِّاين َ
َّاما لِّْل َكلِّ َم ِّة = فاإلكتفال بالمعرفة دون تطبيقها هو علم بال نفع .ومن عرف المسيح
تمتعوا بعمله الخالصيَ ..و ُخد ً
ورآه رؤية إيمانية ال يستطيع إال أن يخدمه ويشهد له .ونالحظ أن هناك رؤية جسدية وهذه ال تفيد كما حد مع

اليهود .وبصيرة روحية بها ندرك المسيح ونؤمن به حتى وهن لم نراه جسدياً.

3
َن أَ ْك ُت َب َعَلى َّ
الت َوالِّي ِّإَلْي َك أَُّي َها
آية (لوَ " -:)3:1أرَْي ُت أََنا أَْي ًضا ِّإ ْذ َق ْد َت َتَّب ْع ُت ُك َّل َش ْي ٍء ِّم َن األ ََّو ِّل ِّب َت ْد ِّقيق ،أ ْ
س"،
اْل َع ِّز ُ
يز َث ُاوِّفيُل ُ
وجه له لوقا سفر أعمال الرسل .والعزيز هو لقب يطلق على أصحاب
العزيز ثاوفيلس= هو نفس الشخص الذي َّ
المراكز الكبرى في الدولة الرومانيةُ .ل ِق َب به فيلكس (أع )3:2: +26:23وفستوس (أع .)25:26وثاوفيلس كان
شخص له مركزه في مدينة اإلسكندرية .ويبدو أنه فقد مركزه حينما كتب له بولس سفر األعمال (.)1:1
4
ف ِّص َّح َة اْل َكالَ ِّم َّال ِّذي ُعلِّ ْم َت ِّب ِّه" .
آية (لو " -:)4:1لِّ َت ْع ِّر َ

اآليات (لوَ 3" -:)2-3:1كان ِّفي أََّيامِّ ِّهيرودس ملِّ ِّك اْليه ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
امَأرَُت ُه ِّم ْن
َ
َُ
ودَّية َكاه ٌن ْ
اس ُم ُه َزَك ِّرَّيا م ْن فْرَقة أَبَّياَ ،و ْ
ُ ُ َ َ
3
ات هارو َن واسمها أَلِّيرابات .وَكاَنا ِّكالَهما ب َّاري ِّن أَمام ِّ
بَن ِّ
الر ِّب وأَح َك ِّ
هللاَ ،سالِّ َكْي ِّن ِّفي َج ِّم ِّ
ام ِّه ِّبالَ
يع َو َص َايا َّ َ ْ
َ ْ َُ
َ
َ َ ُ َ
ُ
َُ َ ْ َ َ
8
7
ِّ
اقرا .وَكاَنا ِّكالَهما م َتَقدمي ِّن ِّفي أََّي ِّ
َلو ٍم .وَلم ي ُك ْن َلهما وَلٌدِّ ،إ ْذ َكاَن ْت أَلِّيراب ُ ِّ
ام ِّه َماَ .فَبْيَن َما ُه َو َي ْك َه ُن ِّفي
ُ َ ُ َْ
ْ
َ َ
َ ْ َ
ات َع ً َ
َُ َ
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّب َوُيَبخَر" .
َن َي ْد ُخ َل ِّإَلى َهْي َك ِّل َّ
َص َاب ْت ُه اْلُقْر َع ُة أ ْ
ام هللاَ ،ح َس َب َع َادة اْل َك َهُنوت ،أ َ
َم َ
َن ْوَبة فْرَقته أ َ
وسط هذا الجو القاتم سياسياً (هيرودس بفساده وطميانه .وهيرودس هو هيرودس الكبير) ودينياً (رؤسال كهنة

فاسدين) وتوقف النبوة حوالي :55سنة من أيام مالخي النبي .ظهر إنسانان باران أمام هللا هما كريا ومعنى
اسمه هللا يذكر و وجته اليصابات ومعنى اسمها اليشبع أي هللا يقسم .اللذان أنجبا يوحنا المعمدان ومعنى اسمه

هللا حنان ،أو هللا ينعم .ومعنى اقتران اسم كريا واليصابات هو يهللا يذكر قسمهي ومعنى اقتران اسميهما مع اسم
يوحنا يأن هللا يذكر قسمه أن يتحنن على البشر الذين هم في فسادي وهذا المعنى هو ما قاله كريا في (آيات

.)73-72

وميالد يوحنا هو أول مظاهر رحمة هللا.

ليصنع رحمة مع آباًنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف إلبراهيم.
(اليرابات)

(زكريا)
(يوحنا)
وَكاَنا ِّكالَهما ب َّاري ِّن أَمام ِّ
هللا = فاألبرار أمام الناس ليسوا بالًرورة أبرار أمام هللا( .رو .)29:2ونالحظ أن
َ
َُ َ ْ َ َ
رجال العهد القديم حسبوا أب ار اًر أيًاً في المسيح .فبر كريا قاًم على عمل السيد المسيح الذبيحي خالل
ممارسته الكهنوتية وتقديمه الذباًح الحيوانية كرمز لذبيحة المسيح .ولكن لنالحظ أن قول الكتاب عن إنسان أنه

بار فليس معنى هذا أنه لم يصنع خطية ،بل وهن فعل خطية يبكت نفسه ويندم ويقدم ذبيحة.
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أ َِّبَّيا = فرقة أبيا هي الفرقة ال ثامنة من األربعة والعشرين فرقة التي قسمت إليها طاًفة الكهنة من أيام داود .كل

فرقة تقوم بالعمل أسبوعاً كل ستة أشهر حسب قرعتها .وكانوا يلقون قرعة أيًاً ليعرفوا من يقع عليه اختيار هللا

ومسال فقط .وبنفس التقليد تصلي الكنيسة
للقيام بخدمة البخور من وسط الفرقة .وكان البخور عادة يقدم صباحاً
ً
صلوات رفع بخور عشية ورفع بخور باكر.

ونالحظ أنهما مع كونهما بارين أنهما كانا محرومين من األطفال ،فليس معنى أن أكون با اًر أمام هللا أن على
هللا أن يستجيب كل طلباتي .فهو وحده يعرف أين الصالح .ومتى وكيف وأين يستجيب لطلباتي  ،وهذا ما قصده

بولس الرسول بقوله يملل الزماني .
11
ور َّ
الش ْع ِّب ُي َرُّلو َن َخ ِّار ًجا َوْق َت اْلَب ُخ ِّ
ان ُك ُّل ُج ْم ُه ِّ
ور" .
آية (لوَ " -:)11:1وَك َ
كان الشعب يقفون خارجاً وينتظرون الكاهن الذي يقدم البخور ليخرج ويباركهم.
11
الر ِّب َو ِّاق ًفا َع ْن َي ِّم ِّ
ين َم ْذَب ِّح اْلَب ُخ ِّ
ور" .
ظ َهَر َل ُه َمالَ ُك َّ
آية (لوَ " -:)11:1ف َ
المخلوقات الروحية كالمالًكة ال يمكننا أن نراها إال إذا أخذت شكالً محسوساً نراه بها ،وذلك حين يريد هللا

ويسمح بذلك ،فجسدنا الكثيف ال يعاين الروحيات وال حتى أن يشعر بها .وهذا ما حد

العذرال مريم فوه كنيستها بالزيتون .

حينما ظهرت السيدة

لماذا ظهر المالك عند مذبح البخور؟

ومسال .وبعد أن يقدمها يدخل ليقدم
الكاهن اليهودي كان يقدم محرقة على المذبح النحاس خارجاً صباحاً
ً
البخور .وهكذا فإن المسيح بعد أن قدم نفسه ذبيحة دخل إلى السموات كشفيع لنا (وهذا معنى مذبح البخور).
وكان ظهور المالك في هذا المكان عند مذبح البخور ليخبر كريا بميالد إبنه يوحنا السابق للمسيح.

 )1المسيح له كهنوت ال يزول ،وكان كهنوت كريا رم اًز لكهنوت المسيح (عب )2::7والمسيح
هناك حي يشفع فينا (عب)25:7

 )2المسيح دخل إلى السمال ليصير رًيس كهنة إلى األبد.
 )3الكاهن اليهودي الذي هو كريا هنا يقدم المحرقة ثم يدخل ليقدم البخور ليصلي عن الشعب.

فدال أبدياًي (عب)12:9
وهذا ما قيل عن المسيح يبدم نفسه دخل مرة واحدة إلى األقداس فوجد ً
 )4وهذا ما رأيناه في السمال يوسط العرش خروف قاًم كأنه مذبوحي (رؤ )6:5إشارة للمسيح الذي
ذبح على الصليب ثم دخل للسمال يشفع فينا.

 )5فالكهنوت هو عمل شفاعة .وكأن المالك يقول لزكريا ..هل تفهم ما تفعله؟ ما معنى المحرقة

التي قدمتها؟ ما معنى كهنوتك؟ لماذا تقدم البخور هنا؟ كل هذا كان رم اًز للمسيح الذي سيكون

إبنك سابقاً له يعد له الطريق  ..وها أنا أبشرك بأنه حان الميعاد ليتحقق هذا وسيولد إبنك.
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13
12
ِّ
ال َل ُه اْل َمالَ ُك«:الَ َت َخ ْف َيا َزَك ِّرَّيا،
اض َ
آه َزَك ِّرَّيا ْ
طَر َب َو َوَق َع َعَلْيه َخ ْو ٌ
اآليات (لوَ " -:)13-12:1فَل َّما َر ُ
فَ .فَق َ
ِّ ِّ
َن ِّطْلب َت َك َق ْد س ِّمع ْت ،وام أرَُت َك أَلِّيراب ُ ِّ
وحَّنا" .
ات َسَتلُد َل َك ْابًنا َوُت َسميه ُي َ
َ َ
أل َّ َ
ُ َ َ َْ

من الطبيعي أن يًطرب كريا فهو لم يعتاد على الرؤى ،ولكن من طبيعة الرؤي السماوية أنها حتى لو بدأت
باضطراب يعقبها سالم وفرح ،أما الرؤي الشيطانية (2كو )1::11فهي تبعث في النفس فقدان السالم .الرؤي

السماوية تلهب القلب باالشتياه للسماويات  ،أما الرؤى الشيطانية تربك العقل بالزمنيات .ولعل كريا قد نسى

طلبته ولكن هللا يذكر لنا طلباتنا ويعطيها لنا في الوقت المناسب .بل أن هللا حين يتأخر في االستجابة تكون

إستجابته أعظم .فها هو يوحنا يكون أعظم مواليد النسال.

14
ِّ
اجَ ،وَك ِّث ُيرو َن َسَي ْفَر ُحو َن ِّب ِّوالََد ِّت ِّه"،
آية (لوَ " -:)14:1وَي ُكو ُن َل َك َفَر ٌح َو ْابت َه ٌ
يوحنا سينادي بالتوبة ،وطريق التوبة هو طريق الفرح ،السماًيون يفرحون بالتاًبين ،والتاًبين يفرحون باهلل ،وهللا

يفرح بهم( .لو)7:15

تأمل :حتى وهن عشنا ماناً هذا مقداره بنفس عاقرة وجسد بال ثمر روحي ،فلنقبل وعود هللا السماًية ،ونحمل
حنان هللا ونعمته (يوحنا) في داخلنا فنفرح ،وتفرح معنا السمال.

ِّ
ِّ ِّ ِّ
آية (لو13" -:)13:1أل ََّن ُه َي ُكو ُن َع ِّظيما أَمام َّ ِّ
وح
الر ِّ
ئ ِّم َن ُّ
الربَ ،و َخ ْمًار َو ُم ْسكًار الَ َي ْشَر ُبَ ،و ِّم ْن َب ْط ِّن أُمه َي ْمَتل ُ
ً ََ
اْلُقُد ِّ
س" .
ِّ
يما = العظمة ليست في األعمال العظيمة وقوة الجسد ،بل بالحياة الداخلية القوية .ويوحنا كنذير للرب ال
َعظ ً
يكون لملذات العالم أو بهجته موضع في قلبه أو في جسده ،بل هو يكون مملولاً بالروح القدس ،ومملولاً بالخمر

السماوي أي الفرح السماوي ،ومن امتأل بالفرح الحقيقي ال يكون لديه فراغ ألفراح العالم الممشوشة .وهو عظيماً

فهو يعمد المسيح.

13
ير ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الر ِّب ِّإ ِّ
له ِّه ْم" .
يل ِّإَلى َّ
آية (لوَ " -:)13:1وَيُرُّد َكث ِّ َ
ين م ْن َبني إ ْسَرائ َ
هذه رسالة يوحنا ،تمهيد الطريق للمسيح ،بدعوة الناس للتوبة ليقبلوا المسيح.
17
اء ِّإَلى األَبَن ِّ
وح ِّإيلَِّّيا وُق َّوِّت ِّه ،لِّيرَّد ُقُلوب اآلب ِّ
اءَ ،واْل ُع َرا َة ِّإَلى ِّف ْك ِّر األَْبَر ِّار،
ام ُه ِّبُر ِّ
ْ
َ َ
َُ
َ
آية (لوَ " -:)17:1وَي َتَقد ُ
َم َ
َّم أ َ
ِّ
ئ لِّ َّلر ِّب َش ْعًبا ُم ْس َت ِّعداا»".
ل َك ْي ُي َهِّي َ
الروح الذي سكن في إيليا سكن في يوحنا ،والقوة التي في إيليا كانت في يوحنا .والتشابه بين إيليا ويوحنا يظهر

في أن كالهما عاش في البرية اهداً بتوالً ،وكالهما لم يسعى إلرضال الملوك (آخاب /هيرودس) على حساب

الحق  .واحد شق األردن برداًه والثاني جعل من األردن ممسالً للخطاة ليطهروا .واحد يسبق المجيل األول
للمسيح (يوحنا) والثاني يسبق المجيل الثاني للمسيح .والكتاب يقصد بروح إيليا يالروح القدس الذي تقبله إيليا.
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اآليات (لوَ 18" -:)22-18:1فَقال َزَك ِّرَّيا لِّْلمالَ ِّكَ «:كيف أَعَلم ه َذا ،أل َِّني أََنا َشي ٌخ وام أرَِّتي م َتَق ِّدم ٌة ِّفي أََّي ِّ
ام َها؟»
ْ َ َْ
َ
ْ َ ْ ُ
ُ َ
َ
21
12
ِّ
ِّ ِّ
ُكلِّمك وأُب ِّشرك ِّبه َذا .وها أَْن َت َت ُكو ُن ص ِّ
ِّ
ام ًتا
ََ
َّام هللاَ ،وأُْرِّسْل ُت أل َ َ َ َ َ َ َ
يل اْل َواق ُ
َفأ َ
َج َ
َ
ال َل ُه«:أََنا جْبَرائ ُ
اب اْل َمالَ ُك َوَق َ
ف ُقد َ
21
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ان
َوالَ َت ْقدُر أ ْ
َن َت َت َكَّل َمِّ ،إَلى اْلَي ْومِّ َّالذي َي ُكو ُن فيه ه َذا ،أل ََّن َك َل ْم ُت َرد ْق َكالَمي َّالذي َسَيت ُّم في َوْقته»َ .وَك َ
22
الشعب مْنت ِّظ ِّرين زَك ِّرَّيا ومتع ِّج ِّبين ِّمن ِّإب َ ِّ ِّ
ِّ
َن ُي َكِّل َم ُه ْمَ ،ف َف ِّه ُموا أََّن ُه َق ْد
َ َُ
َّ ْ ُ ُ َ َ َ
طائه ِّفي اْل َهْي َك ِّلَ .فَل َّما َخَر َج َل ْم َي ْس َتط ْع أ ْ
َ ْ ْ
ومئ ِّإَلي ِّهم وب ِّقي ص ِّ
ِّ
ام ًتا" .
َأرَى ُر ْؤَيا في اْل َهْي َك ِّلَ .ف َك َ
ان ُي ِّ ُ ْ ْ َ َ َ َ
َعَل ُم = أي يطلب عالمة .فزكريا لم يصده كالم المالك بالرغم من هذه الرؤيا الواضحة .وما كان يجب
َكْي َ
ف أْ
على شخص كزكريا الكاهن الدارس للكتاب المقدس أن يشك فهو يعلم أن الرب ال يستحيل عليه شئ  ،ويعلم أن
ِّ ِّ
يل = يعني جبروت هللا
ما يقوله سبق وحد مع آخرين وربما حالتهم أصعب من حالته كإبراهيم وسارة .أََنا جْبَرائ ُ
وسر جبروته أنه واقف أمام هللا .وهو جال يحمل الوعد اإللهي ويبشر بالفرح لزكريا ،ولكنه جال أيًاً بحكم
بالتأديب على كريا ألنه لم يصده ،فاهلل في أبوته يمنح تعزيات وفي أبوته يؤدب أيًاً .والكلمة ص ِّ
ام ًتا = تشير
َ

للصمم أيًاً ( )62فكانوا يكلمونه باإلشارة ليفهم .وصار كريا بهذا رم اًز لليهود الذين لم يقبلوا المسيح فسقطوا
تحت تأديب الصمت حتى يقبلوا اإليمان في أواخر الدهور (هم بال هيكل أو نبي).

لماذا عاقب هللا زكريا بالرمت؟

كريا كإنسان يحيا في العهد القديم له مشكلتان.

 -1مشكلة عامة :يعاني منها كل شعبه ،بل كل البشر ،وهي مشكلة خالص نفسه ،كيف يهزم الخطية وهي
لها سلطان عليه ،وأين سيذهب بعد الموت.

 -2مشكلة خاصة :وهي عدم وجود نسل له .وهذا يعتبر عا اًر في إسراًيل.

ولكننا نجد كريا قد انحصر في مشكلته الخاصة ونسى وهو الكاهن الذي يعرف النبوات -المشكلة العامة لكل

شعب إسراًيل بل وكل األمم ،نسى أن هناك مخلصاً سيأتي ليخلص الجميع من الموت ومن الشيطان ومن
الخطية .وكان عليه ككاهن أن يتمسك بهذه النبوات ويصلي ليتمم هللا وعده ويرسل هذا المخلص .بل وأن المالك

يقول له نبوات واضحة عن السابق للمسيح (آيات  )17-16يرد كثيرين من بني إسراًيل إلى الرب إلههم .ويتقدم

أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب اآلبال إلى األبنال ..لكي يهيئ للرب شعباً مستعداً ..وقارن مع (مال، 1:3

 ) 6-5::وكان البد لهذا الكاهن البار أن يدرك أن المالك ينبهه أن ابنه المنتظر هو هذا الشخص وبهذا فإن

مجيل المخلص هو على األبواب ،إال أن انحصاره في مشكلته الخاصة جعله ال يدرك ما يقال عوضاً عن أن

يفرح ويسبح .بل هو شك وقال يكيف وأنا قد صرت شيخاً ،أي كأنه يعاتب المالك ويقول يلماذا لم تأت لي في
شبابي؟ إن ما تقوله أيها المالك لهو صعب الحدو !! ولآلن فكثيرون منا يريدون أن يحددوا هلل توقيت استجابته

لطلباتهم والطريقة التي يستجيب بها .وما هو الممكن وما هو غير الممكن .

لقد وصل كريا إلى حالة من اليأس واالنحصار في ذاته فلم يفرح بالبشارة وال سبح وال أدرك أن هناك مخلصاً
على األبواب .فكان عقاب هللا له هو الصمت .هذا إعالن عن حال كريا العاجز عن التسبيح والعاجز عن أن
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يفرح باهلل .هللا تركه يتأمل في كالم المالك ويقارن مع النبوات ويكتشف أن ابنه سيكون السابق للمسيح .وبدأ

يسأل نفسه أيهما األهم و ]1حل مشكلتي الخاصة وأن يكون لي ابناً .أم

و ]2مجيل المخلص.

وأدرك كريا بالروح القدس أن األهم هو مجيل المخلص .لذلك نجد أن تسبحة كريا حين فتح هللا فمه قد

انصبت على مجيل المخلص يأقام لنا قرن خالص من بيت داود فتاهي وهذه عن المسيح الذي هو من بيت

داود ،وليست عن يوحنا الذي هو من بيت هرون فهو من بيت كاهن .هنا أتت العقوبة بالنتيجة المرجوة إذ
إنشمل كريا بالعاطي ولم ينشمل بالعطية ،أي إنشمل بالمسيح وسبح على ميالده ولم يفرح بالعطية التي هي

إبنه .أما ما قاله عن ابنه ،أن يكون ابنه خادماً لهذا المخلص .وهذا درس لنا أن أي عطية يعطيها لنا هللا علينا

أن نكرسها لمجد اسمه.

23
ِّ
ِّ
ات
ام ِّخ ْد َم ِّت ِّه َم َضى ِّإَلى َبْي ِّت ِّهَ 24 .وَب ْع َد ِّتْل َك األََّي ِّ
ير َاب ُ
ام َح ِّبَل ْت أَل َ
اآليات (لوَ " -:)23-23:1وَل َّما َكمَل ْت أََّي ُ
23
ِّ ِّ
هك َذا َق ْد َفعل ِّبي َّ ِّ
ظَر ِّإَل َّي ،لَِّيْن ِّز َع
يها َن َ
امَأرَُت ُهَ ،وأ ْ
َخ َف ْت َن ْف َس َها َخ ْم َس َة أ ْ
َش ُه ٍر َق ِّائَلةًَ « :
الر ُّب في األََّيامِّ َّالتي ف َ
ْ
ََ َ
الن ِّ
َعارِّي َبْي َن َّ
اس»".

تم تنفيذ وعد هللا .واليصابات أخفت نفسها في خجل ولكنها في فرح تنتظر المولود.

ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الس ِّاد ِّ
اآليات (لوَ 23" -:)27-23:1وِّفي َّ
اس ُم َها
الش ْه ِّر َّ
يل اْل َمالَ ُك م َن هللا ِّإَلى َمديَن ٍة م َن اْل َجليل ْ
س أُْرِّس َل جْبَرائ ُ
ِّ
ِّ
ط ِّ
ِّ ِّ27
اس ُم اْل َع ْذَر ِّاء َمْرَي ُم" .
وس ُ
اء َم ْخ ُ َ
فَ .و ْ
وب ٍة لَر ُجل م ْن َبْيت َد ُاوَد ْ
اس ُم ُه ُي ُ
َناصَرُة ،إَلى َع ْذَر َ
الس ِّاد ِّ
( َوِّفي َّ
س = في اليوم السادس سقط اإلنسان وفي الشهر السادس البشري بميالده وهو يوافق شهر
الش ْه ِّر َّ
نيسان أول شهور العام ،فالمسيح بدل خليقة جديدة .وفيه يعمل الفصح والمسيح فصحنا) .
البشارة األولى تمت في الهيكل أثنال العبادة الجماعية وكانت بشارة عن أعظم مواليد النسال .أما البشارة بالمسيح

هللا المتجسد الذي أخلى ذاته فكانت في بيت فقير مجهول ،في قرية فقيرة مجهولة ،بطريقة سرية ،لم يشعر بها

حتى يوسف النجار صاحب البيت نفسه ،مع فتاة فقيرة بسيطة عذرال .والحظ تكرار لقب العذرال كتأكيد
لعذراويتها (خر .)3-1:::ومدينة الَن ِّ
اصَرُة = مدينة في الجليل شمال فلسطين تبعد 88ميالً شمال أورشليم15 ،
ميالً جنوب غربي طبرية .عاش فيها يوسف النجار والعذرال مريم ،وقًى فيها المسيح عمره حتى وصل
للثالثين من عمره بعد عودته من مصر لذلك سمى بالناصري (مر .)2::1+9:1وحين بدأ رسالته رفًه أهلها

(لو .)31-28::والمدينة مبنية على جبل (لو )29::وكانت مدينة عديمة األهمية لم تذكر في العهد القديم وال
وثاًق الدول العظمى.

28
ِّ
الَ «:سالَ ٌم َل ِّك أََّي ُت َها اْل ُمْن َع ُم َعَلْي َها! َا َّلر ُّب َم َع ِّكُ .مَب َارَك ٌة أَْن ِّت ِّفي
آية (لوَ " -:)28:1ف َد َخ َل إَلْي َها اْل َمالَ ُك َوَق َ
ِّ
النس ِّ
اء»".
َ
َسالَ ٌم َل ِّك أََّي ُت َها اْل ُمْن َع ُم َعَلْي َها = الترجمة الصحيحة أيتها الممتلئة نعمة .فالرب اختارها ألنها كانت مملولة نعمة،
وأطهر وأشرف إنسانة في الوجود ،ثم مألها باألكثر ،وأعطاها نعمة فوه نعمة .وهيأها لتصير أماً له .وكلمة
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َسالَ ٌم = تشير للفرح .وهللا مألها من كل نعمة وما أعظم هذه النعمة أن يتحد في بطنها الهوت المسيح مع
ناسوته ،إتحاد اإلنسان باهلل ،والجسد بالكلمة .اَ َّلر ُّب َم َع ِّك = ذاقت معية الرب على مستوى فريد ،إذ حملت كلمة
هللا في أحشاًها ،وقدمت له من جسدها ودمها.
ِّ
َن َت ُكو َن
اض َ
ْ
طَرَب ْت ِّم ْن َكالَ ِّمهَ ،وَف َّكَر ْتَ «:ما َع َسى أ ْ
ِّ 31
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين
َق ْد َو َج ْدت ن ْع َم ًة عْن َد هللاَ .و َها أَْنت َس َت ْحَبل َ

31
ِّ
هذ ِّه َّ ِّ
ال
التحَّيةُ!» َفَق َ
ِّ ِّ
ين ْابًنا َوُت َس ِّميَن ُه
َوَتلد َ

اآليات (لوَ 22" -:)31-22:1فَل َّما َأَر ْت ُه
َلها اْلمالَ ك«:الَ َت َخ ِّ
افي َيا َمْرَي ُم ،أل ََّن ِّك
َ َ ُ
َي ُسو َع" .
لقد اضطربت ولم تستطع أن تجاوبه فهي لم يسبق لها الكالم مع مالًكة ولكنها صارت اآلن تتحد
َي ُسو َع = أي مخلص.

مع مالك.

اإل له ُكرِّسي داود أ َِّب ِّ
آية (لو32 "-:)32:1ه َذا ي ُكو ُن ع ِّظيما ،وابن اْلعلِّ ِّي يدعى ،ويع ِّط ِّ
يه"،
يه َّ
الر ُّب ِّ ُ ْ َّ َ ُ َ
َ ً َ ْ َ َ ُْ َ َُ ْ
َ
إن كان ابن هللا قد صار إبناً لداود ،فهذا كان لنصير نحن أبنال هللا فيه فهو ابن العلى.
ِّ
ِّ 33
وب ِّإَلى األََب ِّدَ ،والَ َي ُكو ُن لِّ ُمْل ِّك ِّه ِّن َه َاي ٌة»".
آية (لوَ " -:)33:1وَي ْمل ُك َعَلى َبْيت َي ْعُق َ
الملك هو ملك روحي وليس ملك أرضي كما يفهمه اليهود لذلك هو أبدي.
34
ِّ
ف َر ُجالً؟»
َع ِّر ُ
اآليات (لوَ " -:)33-34:1فَقاَل ْت َمْرَي ُم لِّْل َمالَ كَ «:كْي َ
ف َي ُكو ُن ه َذا َوأََنا َل ْس ُت أ ْ
َ 33فأَجاب اْلمالَ ُك وَقال َلها« :اَ ُّلروح اْلُقُدس ي ِّح ُّل عَلي ِّك ،وُق َّوُة اْلعلِّ ِّي ُت َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ود ِّمْن ِّك
وس اْل َم ْوُل ُ
ُ
ُ َ
ظلُلكَ ،فلذل َك أَْي ًضا اْلُقُّد ُ
َ
َْ َ
َ َ
َ َ َ
ي ْدعى ابن ِّ
هللا" .
ُ َ َْ
سؤال العذرال ال يدل على شك ،بل هي ال تدري كيف يتم هذا األمر وهي عذرال ولقد نذرت نفسها لتخدم الهيكل

دون واج .وكانت هذه هي المرة األولى واألخيرة في التاريخ أن تحبل عذرال بدون رع بشر .أما في حالة كريا
فلم يكن له العذر وهو الكاهن وحالته سبقت وحدثت .وكانت إجابة المالك على سؤالها كيف يتم هذا األمر؟

بقوله أن الروح القدس يحل عليها لتقديسها ،روحاً وجسداً ،فتتهيأ لعمل اآلب الذي يرسل ابنه في أحشاًها يتجسد

منها .حقاً هذا سر إلهي فاًق فيه يعلن هللا حبه العجيب لإلنسان وتكريمه له.

33
ِّ
وخ ِّت َهاَ ،وه َذا ُه َو َّ
الش ْهُر
ات َن ِّس َيب ُت ِّك ِّه َي أَْي ًضا ُحْبَلى ِّب ْاب ٍن ِّفي َشْي ُخ َ
ير َاب ُ
اآليات (لوَ " -:)37-33:1و ُه َوَذا أَل َ
اقرا37 ،أل ََّنه َليس َشيء َغير مم ِّك ٍن َلدى ِّ
الس ِّاد ِّ ِّ
ِّ
هللا»".
َ
ُ َْ
س لتْل َك اْل َم ْد ُع َّوِّة َع ً
َّ ُ
ْ ٌ َْ ُ ْ
المالك يقدم للعذرال دليلين على صده كالمه و ]1أن اليصابات حبلى و ]2أنه ال يستحيل على الرب شئ.
38
الر ِّب .لَِّي ُك ْن لِّي َكَق ْوِّل َك»َ .ف َم َضى ِّم ْن ِّعْن ِّد َها اْل َمالَ ُك" .
َم ُة َّ
آية (لوَ " -:)38:1فَقاَل ْت َمْرَي ُمُ « :ه َوَذا أََنا أ َ
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أمام هذا اإلعالن أحنت العذرال رأسها بالطاعة ،وبينما شك كريا آمنت العذرال .وبينما صمت كريا انطلقت
العذرال تسبح أمام اليصابات .إن طاعة العذرال مريم قد حلت محل عصيان حوال أمها .ونالحظ أن العذرال

الر ِّب.
َم ُة َّ
كانت إجابتها كلها اتًاع ،فهي قد علمت أن من في بطنها هو هللا لكنها ها هي تقول ُه َوَذا أََنا أ َ
ويرى علمال الالهوت أنه في اللحظة التي قبلت فيها العذرال كالم المالك وقدمت الطاعة هلل ،قبلت التجسد ،فاهلل

يقدس الحرية اإلنسانية ،وكان غير ممكناً أن يتجسد المسيح منها وهي ال تقبل هذا.

آية (لوَ 32" -:)32:1فَقام ْت مْرَيم ِّفي ِّتْل َك األََّيامِّ َوَذ َهَب ْت ِّبسْر َع ٍة ِّإَلى اْل ِّجَب ِّ
ال ِّإَلى َم ِّديَن ِّة َي ُهوَذا"،
ُ
َ َ ُ
ِّإَلى َم ِّديَن ِّة َي ُهوَذا = غالباً هي حبرون فهي من نصيب بيت هرون .واليصابات من سبط الوي و وجها كاهن.
ِّإَلى اْل ِّجَب ِّ
ال = من يحل فيه المسيح ينطلق للسماويات .فالجبال بعلوها ترمز للسماويات .وهذ حل الكلمة في

داخلها تشبهت به فلم تستطع إال أن تذهب وتخدم ،تنطلق بروح الخدمة تخدم المحتاج  ،وهكذا جال المسيح
ِ
خدم  .تخرج من األنا الًيقة تخدم الجميع في إتساع.
َلي ْخدم ال ُلي َ

41
41
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ات َسالَ َم َمْرَي َم
ير َاب ُ
ير َاب َ
اتَ .فَل َّما َسم َع ْت أَل َ
اآليات (لوَ " -:)41-41:1وَد َخَل ْت َبْي َت َزَك ِّرَّيا َو َسل َم ْت َعَلى أَل َ
ض اْلج ِّنين ِّفي ب ْط ِّنها ،وام َتأل ْ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
س"،
الر ِّ
ات ِّم َن ُّ
ير َاب ُ
ْارَت َك َ َ ُ
َت أَل َ
َ َ َ ْ
يارة مريم ألليصابات تعطي نموذجاً لما يجب أن تكون عليه ياراتنا ،فنحن نرى هنا مريم وأليصابات في فرح

يسبحان هللا على عطاياه( ،عوضاً عن جلسات الشكوى والتذمر) وهنا مريم تحمل في داخلها المسيح القدوس

وتذهب لتقدم خدمة ألليصابات ،وياليتنا نحمل مسيحنا داخلنا ونذهب لنقدمه لكل إنسان ،وهذا ما سيفرحنا ويفرح
ِّ
ين ِّفي بطن اليرابات= كما رقص داود أمام
من نزورهم .وبركات الزيارة ظهرت في الحال إذ اْرَت َك َ
ض اْل َجن ُ
تابوت العهد (كلمة ارتكض هي نفسها كلمة رقص بالعبرية) .ومن بركات الزيارة المباركة إمتالل اليصابات
بالروح القدس .وهحساس الجنين يوحنا بمجيل المسيح .وابتهاج يوحنا في بطن أمه يشير للثمر الروحي الداخلي
في ال نفس ،فالجسد يشترك مع النفس في هذا الثمر .وابتهاج الجنين في بطن أمه اليصابات كان إلمتالًه من

الروح القدس.

42
ِّ
يم َوَقاَل ْتُ «:مَب َارَك ٌة
اآليات (لوَ " -:)43-42:1و َصَر َخ ْت ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
44
َ 43ف ِّمن أَين لِّي ه َذا أ ِّ
ين َص َار َص ْو ُت
ْ
َن َتأْت َي أ ُُّم َربِّي ِّإَل َّي؟ َف ُه َوَذا ِّح َ
ْ َْ
43
طوبى لَِّّل ِّتي آمَن ْت أ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّب»".
يل َل َها ِّم ْن ِّقَب ِّل َّ
ْ
في َب ْطنيَ .ف ُ َ
َن َيت َّم َما ق َ
َ
تسبحة اليرابات :

ِّ ِّ ِّ
النس ِّ
اء َو ُمَب َارَك ٌة ِّهي َث َمَرُة َب ْط ِّن ِّك!
أَْنت في َ
َ
ِّ
ِّ
اج
َسالَ ِّم ِّك ِّفي أُ ُذَن َّي ْارَت َك َ
ض اْل َجن ُ
ين ِّب ْابت َه ٍ

بينما كان العالم كله يجهل كل شئ عن البشارة للقديسة مريم ،إذ باليصابات تعلن أمومة مريم لربها ،بالرغم من
عدم وجود أ ية ظاهرة لهذا الحد اإللهي .واألمر المده أن شهادة اليصابات بأمومة العذرال لربها تمت بمجرد
إصمال اليصابات لسالم مريم .وكان هذا بسبب الساكن في أحشال مريم والذي أعطاها نعمة في كالمهاِّ .م ْن
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إلى .هي تنطق بالروح ،وهال فكيف عرفت أن
أَْي َن لِّي = أنها فرصة عظيمة لي ال أستحقها ،أن تأتي أم ربي َّ
حركة الجنين في بطنها عالمة ابتهاجه  ،وكيف عرفت بحمل العذرال ومن هو الذى فى بطنها.
48
43
وحي ِّب ِّ
الر َّب47 ،وَتب َت ِّهج ر ِّ
ظَر ِّإَلى
اآليات (لوَ " -:)33-43:1فَقاَل ْت َمْرَي ُمُ «:ت َع ِّظ ُم َن ْف ِّسي َّ
اهلل ُم َخلِّ ِّري ،أل ََّن ُه َن َ
َ ْ ُُ
اع أ ِّ ِّ
َن اْلَق ِّدير صَنع ِّبي ع َ ِّ
ِّ
ِّ
َجَي ِّ
ُّوسَ 31 ،وَر ْح َم ُت ُه
ط ِّوُب ِّني42 ،أل َّ
ال ُت َ
يع األ ْ
َمتهَ .ف ُه َوَذا ُمْن ُذ َ
َ
اس ُم ُه ُقد ٌ
َ َ َ
اآلن َجم ُ
ظائ َمَ ،و ْ
ات َض ِّ َ
32
31
ِّ ِّ ِّ
يل األَجي ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّإَلى ِّج ِّ
ين ِّب ِّف ْك ِّر ُقُلوب ِّ
اء َع ِّن
ين َي َّتُقوَن ُهَ .صَن َع ُق َّوًة ِّبذَراعهَ .ش َّت َت اْل ُم ْس َت ْك ِّب ِّر َ
ال لَّلذ َ
َْ
ِّه ْم .أَْن َز َل األَع َّز َ
34
33
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اْل َكر ِّ
اه لَِّي ْذ ُكَر َر ْح َمةً،
اع َخْيَر ٍ
ين .أ ْ
َشَب َع اْل ِّجَي َ
ات َو َصَر َ
اء َف ِّارِّغ َ
اس ِّي َوَرَف َع اْل ُم َّتضع َ
يل َف َت ُ
َ
ينَ .ع َض َد إ ْسَرائ َ
ف األَ ْغنَي َ
33
ِّ ِّ
يم َوَن ْسلِّ ِّه ِّإَلى األََب ِّد»".
َك َما َكَّل َم َ
آب َ
اءَنا .إلْبراه َ

تسبحة العذراء :

انطلقت اليصابات تسبح ،وانطلقت العذرال تسبح هللا هي أيًاً .لقد تحولت الزيارة إلى مستوى تسبيح مالًكي،

يمجد هللا ويعلن أس ارره الفاًقة .ونالحظ أن الكتاب لم يقل عن العذرال مريم أنها امتألت من الروح القدس كما

قيل عن أليصابات ،ألن العذرال كانت قد امتألت وظلت مملولة ،بل هللا نفسه في أحشاًها متجسداً .أما
اليصابات فحلول الروح القدس عليها كان وقتياً ،وحينما حل عليها تنبأت .ونالحظ أنه كما كان العصيان

والسقوط بامرأة ،كان الخالص بامرأة.
بهال فينا ،وهذ
ُت َع ِّظ ُم َن ْف ِّسي َّ
الر َّب = هل يزداد هللا ويتعظم بتسبيح بشر؟! حاشا .ولكن إذ نتقدس تزداد صورة الرب ً
وحي ِّب ِّ
نخطئ تصمر الصورة وتبهت .مريم هنا ترد تعظيم اليصابات لها إلى هللاَ .تب َت ِّهج ر ِّ
اهلل ُم َخلِّ ِّري =
ْ ُ ُ
َم ِّت ِّه = لقد أدركت العذرال سر تمتعها بالنعمة اإللهية
ظَر ِّإَلى ِّات َض ِّ
فالعذرال تحتاج الخالص كساًر البشرَ .ن َ
اع أ َ
ِّ
َجَي ِّ
ط ِّوُب ِّني = العذرال أدركت
ال ُت َ
يع األ ْ
أال وهو االتًاع .بينما أن عدو الخير قد خسر مركزه خالل الكبريالَ .جم ُ

عظم العطية التي نالتها وبسببها تطوبها األجيال .وها الكنيسة مملولة تسابيحاً للعذ ارل مريم وفقاً لنبولتها .فهي
عذرال تجلى في حياتها عمل هللا الخالصي .نرى فيها نعمة هللا الفاًقة التي وهبت للبشرية.
ِّ ِّ ِّ
ين =المستكبرين هم
َصَن َع ُق َّوًة ِّبذَراعه = الذراع هو إشارة للمسيح يسوع .وكان عمله وفداله قوياًَ .ش َّت َت اْل ُم ْس َت ْك ِّب ِّر َ
إبليس وجنوده ،واليونان بفالسفتهم ،واليهود غير المؤمنين والرومان بقوتهم الماشمة .فإبليس هبط للذل والمسكنة،
ِّ
ِّ ِّ
َع َّزاء ع ِّن اْل َكر ِّ
ين =.األعزال من مالًكة أشرار وبشر
اس ِّي َوَرَف َع اْل ُم َّتضع َ
واليهود تشتتوا في العالم كله .أَْن َز َل األ َ َ
َ
أنزلهم هللا من كبرياًهم ،والفريسيون نزلوا من على كراسيهم .ورفع هللا المؤمنين وأعطاهم سلطاناً أن يدوسوا
ِّ
ين = لقد استمتع اليهود قبل المسيح
اع َخْيَر ٍ
الحيات والعقارب (لو .)19:15أ ْ
َشَب َع اْل ِّجَي َ
ات َو َصَر َ
اء َف ِّارِّغ َ
ف األَ ْغنَي َ
بشبع روحي من ناموس هللا وشريعته والهيكل وسطهم ،وبسبب كبرياًهم وحسدهم صاروا فارغين إذ رفًوا
ِّ ِّ
اه = بإرسال
يل َف َت ُ
المسيح .بينما األمم الذين كانوا قبالً فارغين وجياع أشبعهم المسيح إذ آمنواَ .ع َض َد إ ْسَرائ َ
المسيا من نسل اليهود ،وهسراًيل هنا ليست إسراًيل المتشامخة الرافًة للمسيح ،بل إسراًيل الروحي الذين هم
نسل إبراهيم باإليمان .وهناك قلة من اليهود قبلوا المسيح .وهناك قلة ستؤمن في األيام األخيرة( .عب.)16:2
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لَِّي ْذ ُكَر َر ْح َم ًة = هللا يذكر رحمته ويذكر مواعيده إلبراهيم .وذكر الرحمة هو أساس الفدال .ونالحظ في آية ():9
أن العذرال تصف هللا بالقدير والقدوس ،وفي آية ( )55تصفه بالرحمة .فالقدير من مراحمه تجسد ليفدينا ويشتت
الشياطين ويكسرهم.

33
َش ُه ٍرُ ،ث َّم َر َج َع ْت ِّإَلى َبْي ِّت َها" .
آية (لوَ " -:)33:1ف َم َك َث ْت َمْرَي ُم ِّعْن َد َها َن ْح َو َثالَ َث ِّة أ ْ

اآليات (لو37" -:)37-37:1وأ َّ ِّ
الر َّب
ات َف َت َّم َزَماُن َها لَِّتلِّ َدَ ،ف َوَل َد ِّت ْابًناَ 38 .و َس ِّم َع ِّج َا
يرُن َها َوأَ ْق ِّرَب ُاؤ َها أ َّ
َن َّ
ير َاب ُ
َ
َما أَل َ
31
32
ِّ
َّ ِّ
َّ
ِّ
َج َاب ْت
اءوا لَِّي ْخ ِّتُنوا َّ
اسمِّ أَِّبيه َزَك ِّرَّياَ .فأ َ
الر ِّب َّيَ ،و َس َّم ْوُه ِّب ْ
َعظ َم َر ْح َم َت ُه َل َهاَ ،ف َف ِّر ُحوا َم َع َهاَ .وفي اْلَي ْومِّ الثام ِّن َج ُ
ِّ ِّ
أمه وَقاَل ْت«:الَ! بل يس َّمى يوحَّنا»َ 31 .فَقاُلوا َلهاَ«:ليس أ ِّ
االسمِّ»ُ 32 .ث َّم أ َْو َمأُوا ِّإَلى
َ َْ َ
ُ َ
ُّ ُ َ
َحٌد في َعش َيرِّتك َت َس َّمى ِّبه َذا ْ
َْ َُ
33
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يعَ 34 .وِّفي اْل َح ِّ
ال اْن َف َت َح
َن ُي َس َّمىَ .ف َ
يد أ ْ
أ َِّبيهَ ،ما َذا ُي ِّر ُ
اس ُم ُه ُي َ
َّب اْل َجم ُ
وحَّنا»َ .ف َت َعج َ
طَل َب َل ْو ًحا َوَك َت َب قائالًْ « :
33
ِّ ِّ ِّ ِّ
ور ج ِّم ِّ
َّ
يع َها ِّفي ُك ِّل ِّجَب ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ال
هللاَ .ف َوَق َع َخ ْو ٌ
ُم ِّ َ
َف ُم ُه َولِّ َساُن ُه َوَت َكل َم َوَب َار َك َ
ف َعَلى ُكل ج َيرانه ْمَ .وُت ُحد َث بهذه األ ُ
ودَّي ِّةَ 33 ،فأَوَدعها ج ِّميع َّ ِّ
ام ِّعين ِّفي ُقُلوب ِّ ِّ ِّ
اْلَي ُه ِّ
الر ِّب َم َع ُه".
الر ِّب ُّي؟» َوَكاَن ْت َيُد َّ
ين«:أ ََتَرى َما َذا َي ُكو ُن ه َذا َّ
ِّه ْم َقائل َ
الس َ
ْ ََ َ ُ
37
وح اْلُقُد ِّ
سَ ،وَتَنَّبأَ َق ِّائالً:
الر ِّ
وه ِّم َن ُّ
ام َتألَ َزَك ِّرَّيا أَُب ُ
َو ْ
دون اتفاه سابق ،اتفق كريا وأليصابات على اسم يوحنا لوليدهما وكان هذا من الروح القدس الذي قاد كالهما،

وألن كريا كان يقوده الروح القدس إ نفتح فمه وتكلم لسانه ،بل وتنبأ عن المسيح وعن ابنه يوحنا .والحظ أنه

بقيادة الروح القدس صار لزكريا ولزوجته فك اًر واحداً ،فأي إنقسام في الكنيسة مصدره أن الروح القدس ال يقود
الجميع .ونالحظ أنه حين نمتلئ من الروح القدس يكون لنا جميعاً الفكر الواحد ،ويمتلئ فمنا تسبيحاً وفرحاً ،
ِّ
يع =
َّب اْل َجم ُ
فعالمة االمتالل من الروح القدس هى التسبيح (اليصابات و كريا والعذرال المملولة أصال) َف َت َعج َ
بسبب اتفاه الزوجين .وألن كل أسرة يهودية تستعمل بعض أسمال معينة مأخوذة من أبال هذه األسرة يطلقونها
على أطفالهم لينشأ الطفل متمثالً بهذه القدوة .واسم يوحنا ليس من األسمال التي تستعملها عاًلة كريا.
وكانوا عند ختان الطفل وقبل الختان يتلون كلمات البركة على كأس من النبيذ ييا رب إله أباًنا أقم هذا الطفل
ألبويه وهجعل إسمه فى إسراًيل كريا بن كريا وليفرح به أبواه كما فى (أم + 25 : 23حز 6 : 16وكلمات

أخرى من البركة مأخوذة من الكتاب) ولينمو الطفل ملتزما بالتوراة ومطيعا لوصايا هللاي.

وعند ختان الطفل فوجئ الحاضرين أن أليصابات قاطعت من يتلو البركة وقالت بل يدعى الطفل يوحنا .وهنا

أمن على كالم وجته أليصابات بأن يكون إسم الطفل يوحنا.
إنفكت عقدة لسان كريا و َّ

ِّ ِّ 32
له ِّإسرِّائيل أل ََّن ُه ا ْف َتَق َد وصَنع ِّف َد ِّ
اآليات (لو«38" -:)72-38:1مَب َار ٌك َّ ِّ
ص
ام َلَنا َقْر َن َخالَ ٍ
َ َ َ ً
الر ُّب إ ُ ْ َ َ
اء ل َش ْعبهَ ،وأَ َق َ
ُ
71
71
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ُه ْم ُمْن ُذ َّ
َع َدائَنا َو ِّم ْن أَْيدي
الد ْه ِّرَ ،خالَ ٍ
ص م ْن أ ْ
ين َّالذ َ
اهَ .ك َما َت َكَّل َم ِّب َفمِّ أَْن ِّبَيائه اْلقديس َ
في َبْيت َد ُاوَد َف َت ُ
74
يع مب ِّغ ِّضيَنا72 .لِّيرَنع رحم ًة مع آب ِّائَنا وي ْذ ُكر عهده اْلمَقَّدس73 ،اْلَقسم َّال ِّذي حَل ِّ ِّ
ِّ
َن
يم أ َِّبيَنا :أ ْ
َ َ
َجم ِّ ُ ْ
َْ َ ََْ ََ َ
ََ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ف إلْبَراه َ
ََ
ِّ
ف ،مْنَق ِّذين ِّمن أَي ِّدي أ ِّ
ِّ
ِّ 73
يع أََّيامِّ َحَي ِّاتَناَ 73 .وأَْن َت أَُّي َها
ْ
َّام ُه َجم َ
ُي ْعطَيَنا ِّإَّنَنا ِّبالَ َخ ْو ٍ ُ َ ْ ْ
َع َدائَناَ ،ن ْعُبُد ُه بَق َد َ
اس ٍة َوبِّر ُقد َ
ِّ
َّ ِّ ِّ
طُرَق ُه77 .لِّ ُت ْع ِّطي َش ْعَب ُه م ْع ِّرَف َة اْل َخالَ ِّ
َّ
ص ِّب َم ْغ ِّفَرِّة
ام َو ْج ِّه َّ
الر ِّب لِّ ُت ِّعَّد ُ
َم َ
َ
الرب ُّي َنب َّي اْل َعل ِّي ُت ْد َعى ،ألَن َك َت َتَقَّد ُم أ َ
َ
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ِّ ِّ ِّ 72
لهَنا َّال ِّتي ِّبها ا ْف َتَق َدَنا اْلم ْشر ِّ
طاياهمِّ 78 ،بأَح َش ِّ
ِّ
ين ِّفي ُّ
اء َر ْحم ِّة ِّإ ِّ
الظْل َم ِّة
ُ َ ُ
يء َعَلى اْل َجال ِّس َ
ْ
َ
َخ َ َ ُ ْ
ق م َن اْل َعالَء .لُيض َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ط ِّر ِّ
السالَمِّ»".
امَنا ِّفي َ
يق َّ
َوظالَ ل اْل َم ْوت ،ل َك ْي َي ْهد َي أَ ْق َد َ
نبوة زكريا :كريا يفتتح العهد الجديد
ِّ
اء ِّل َش ْع ِّب ِّه = بالروح القدس رأي كريا خطة هللا الخالصية لشعبه .نعمة هللا حولت كريا المتشكك من
َو َصَن َع ف َد ً
صامت ال يتكلم إلى نبي يتنبأ بما يحد وخطة هللا نحو شعبه (فتأديب هللا ال بد أن يكون له ثمر إيجابى)َ .قْر َن
ِّ
َخالَ ٍ ِّ
اه = القرن يشير للقوة وللمملكة والسلطان .وهذا إشارة للمسيح الذي سيأتي من بيت داود
ص في َبْيت َد ُاوَد َف َت ُ
يصنع خالصاً بقوة .ويملك على كل مؤمنيه .ويكون هو ملك الملوك .الحظ أن كريا ال يتكلم وال يفرح بابنه
المنتظر بل بالمسيح ،فهو يتكلم بالروح وهو يفهم أن ابنه مجرد نبي يعد الطريق لهذا المسيا .وهكذا من يعرف

المسيح اليفرح بعطاياه بل به هو شخصيا  ،أما العطية التي حصل عليها فيستخدمها لخدمة المسيح ولمجد
اسمه  .اْلَقسم = (تكَ .):-3:26 +18-16:22خالَ ٍ ِّ
َع َد ِّائَنا ُ ...مْب ِّغ ِّضيَنا = أعداًنا الروحيين
ص م ْن أ ْ
ََ
ِّ
ِّ
آبائَنا = فالمسيح نزل من قبل
(الشيطان /الجسد /العالم) وأعداًنا السياسيين (الرومان .)..لَي ْرَن َع َر ْح َم ًة َم َع َ
ِّ
اس ٍة
الصليب إلى الجحيم لينقذ أباًنا من أسرهم .فهو يذكر عهده المقدس لهم .ونفذه في ملل الزمانَ .ن ْعُبُد ُه بَق َد َ
َوبِّر= أي نحمل طبيعة جديدة نعيشها كل أيام حياتنا .لِّ ُت ْع ِّطي َش ْعَب ُه م ْع ِّرَف َة اْل َخالَ ِّ
ص = الخالص في مفهوم
َ
َ
اليهود هو الخالص من حكم الرومان أما يوحنا فقدم لهم المفهوم الصحيح .وهو أن يتوبوا ويؤمنوا بالمسيح
فالخالص هو الخالص من سلطان الخطيةِّ .بأَح َش ِّ
اء َر ْحم ِّة ِّإ ِّ
لهَنا = ما حصلنا عليه هو من أعمال محبته من
ْ
َ
ِّ ِّ
ِّ
نحونا نحن البشر .اْلم ْشر ِّ
ِّ
ين = المشره
ُ َ ُ
يء َعَلى اْل َجال ِّس َ
ق م َن اْل َعالَء = إشارة إلى (مال )2::شمس البر لُيض َ
من العالل هو المسيح شمس البر وهو سيأتي ليًئ لنا .وكان يوحنا سراجاً ينير قبل أن تشره الشمس

(يو.)35:5

81
ِّ
ظ ُه ِِّّ
يل" .
الر ِّ
ان َيْن ُمو َوَي َتَق َّوى ِّب ُّ
َما َّ
ان ِّفي اْلَبَرارِّي ِّإَلى َي ْومِّ ُ
آية (لو " -:)81:1أ َّ
وحَ ،وَك َ
الر ِّب ُّي َف َك َ
وره ِّإل ْسَرائ َ
كان كريا بالروح يعلم أنه لن يرى ابنه حين يكبر .لذلك وجه كالمه إليه ليسجل ،ومن شعر بالمسيح في بطن
ِ
أمه غالباً شعر بكالم أبيه الذي يقوله بالروح القدس .ويوحنا ذهب للبرية هرباً من هيرودس حينما شرع في قتل

األطفال.

هذا اإلصحاح تقسمه الكنيسة على أربعة آحاد كيهك كإستعداد للميالد .

األحد األول :البشارة بيوحنا .

األحد الثاني :البشارة بالمسيح .

األحد الثالث :يارة العذرال إلليصابات .

األحد الرابع :تسبحة كريا للمسيح الذي سيولد.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثاني)

عودة للجدول

اإلصحاح الثاني

ِّ 2
ِّ
اآليات (لو1"-:)2وِّفي ِّتْلك األََّيامِّ ص َدر أ ِّ
اب
س َقْي َرَر ِّبأ ْ
َ
َمٌر م ْن أُو ُغ ْسطُ َ
َ
َن ُي ْك َت َت َب ُك ُّل اْل َم ْس ُكوَنةَ .وه َذا اال ْكت َت ُ
َ َ ْ
4
3
ِّ ِّ ِّ
األ ََّول جرى ِّإ ْذ َكان ِّك ِّ ِّ
ِّ
ورَّيةََ .ف َذ َهب اْلج ِّم ِّ
ِّ ِّ
وس َوالِّي ُس ِّ
ف
وس ُ
َ
َ َ ُ
يرينُي ُ
ُ ََ
يع لُي ْك َت َتُبواُ ،ك ُّل َواح ٍد إَلى َمديَنتهَ .ف َرع َد ُي ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّ
أَْي ًضا ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
اصَرِّة ِّإَلى اْلَي ُه ِّ
يل ِّم ْن م ِّديَنة َّ
ودَّيةِّ ،إَلى َم ِّديَنة َد ُاوَد َّال ِّتي ُت ْد َعى َبْي َت َل ْح ٍم ،لِّ َك ْوِّنه ِّم ْن َبْي ِّت َد ُاوَد
َ
3
ط ِّ
وع ِّشيرِّت ِّه3 ،لِّي ْكتتب مع مريم ِّ ِّ
ام َها لَِّتلِّ َدَ 7 .ف َوَل َد ِّت ْابَن َها
وبة َو ِّه َي ُحْبَلىَ .وَبْيَن َما ُه َما ُهَن َ
امَأرَته اْل َم ْخ ُ َ
ََ َ
ُ ََ َ َ َ َْ َ َ ْ
اك َت َّم ْت أََّي ُ
ِّ
َضجع ْته ِّفي اْل ِّم ْذوِّدِّ ،إ ْذ َلم ي ُكن َلهما مو ِّضع ِّفي اْلمْن ِّز ِّل8 .وَك ِّ ِّ
ين
اْل ِّب ْكَر َوَق َّم َ
ط ْت ُه َوأ ْ َ َ ُ
ورِّة ُر َعا ٌة ُم َتَبد َ
َ َ
ْ َ ْ ُ َ َْ ٌ
ان في تْل َك اْل ُك َ
َ
َ
يحرسو َن ِّحراس ِّ
ات َّ
ف ِّب ِّهمَ ،وم ْجُد َّ ِّ
اللْي ِّل َعَلى َرِّعَّي ِّت ِّهمَ 2 ،وِّإ َذا مالَ ُك َّ ِّ
اء َح ْوَل ُه ْمَ ،ف َخا ُفوا َخ ْوًفا
ْ
َ َ
َ ُْ ُ
الرب أَ َض َ
الرب َوَق َ ْ َ
َ
ِّ 11
11
ِّ
ِّ
يع َّ
الش ْعب :أََّن ُه ُولِّ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم
يم َي ُكو ُن لِّ َج ِّم ِّ
ال َل ُه ُم اْل َمالَ ُك«:الَ َت َخا ُفوا! َف َها أََنا أَُب ِّشُرُك ْم ِّب َفَر ٍح َعظ ٍ
يماَ .فَق َ
َعظ ً
ِّ ِّ ِّ
الر ُّب12 .و ِّ
ِّ
ِّ
طا ُم ْض َج ًعا ِّفي ِّم ْذ َوٍد».
يح َّ
هذ ِّه َل ُك ُم اْل َعالَ َمةَُ :ت ِّجُدو َن ِّط ْفالً ُمَق َّم ً
ص ُه َو اْل َمس ُ
في َمديَنة َد ُاوَد ُم َخل ٌ
َ
14
13
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الس َماو ِّ
َعالِّيَ ،و َعَلى
َو َ
ور ِّم َن اْل ُجْن ِّد َّ
هللا َوَقائل َ
ِّي ُم َس ِّب ِّح َ
ين« :اْل َم ْجُد هلل في األ َ
ظ َهَر َب ْغ َت ًة َم َع اْل َمالَ ك ُج ْم ُه ٌ
ين َ
اس اْلمسَّرُة»13.وَل َّما م َض ْت عْنهم اْلمالَ ِّئ َك ُة ِّإَلى َّ ِّ
األَْر ِّ
السالَ ُمَ ،وب َّ
الر َعا ُة َب ْع ُض ُه ْم
ال الرجال ُّ
ض َّ
ِّالن ِّ َ َ
الس َماءَ ،ق َ
َ ُُ َ
َ َ
13
ِّ ِّ
لِّبع ٍ ِّ
ينَ ،و َو َجُدوا
َعَل َمَنا ِّب ِّه َّ
اآلن ِّإَلى َبْي ِّت َل ْح ٍم َوَنْن ُ
اءوا ُم ْس ِّرِّع َ
ظْر ه َذا األ َْمَر اْل َواق َع َّالذي أ ْ
ض«:لَن ْذ َه ِّب َ
َْ
الر ُّب»َ .ف َج ُ
18
17
مريم ويوسف و ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
الر ِّب ِّيَ .وُك ُّل
يل َل ُه ْم َع ْن ه َذا َّ
الطْف َل ُم ْض َج ًعا ِّفي اْل ِّم ْذ َوِّدَ .فَل َّما َأر َْوُه أ ْ
َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
َخَبُروا باْل َكالَمِّ الذي ق َ
12
َّال ِّذين س ِّمعوا َتعجَّبوا ِّم َّما ِّقيل َلهم ِّمن ُّ ِّ
َما مريم َف َكاَن ْت َتح َف ُ ِّ
يع ه َذا اْل َكالَمِّ ُم َت َف ِّكَرًة ِّب ِّه ِّفي َقْل ِّب َها.
ْ
َ ُْ َ
ظ َجم َ
َ َ ُ َ ُ
الر َعاةَ .وأ َّ َ ْ َ ُ
21
21
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام
ُث َّم َر َج َع ُّ
يل َل ُه ْمَ .وَل َّما َت َّم ْت َث َمانَي ُة أََّي ٍ
هللا َوُي َس ِّب ُحوَن ُه َعَلى ُك ِّل َما َسم ُع ُ
وه َوَأر َْوُه َك َما ق َ
الر َعا ُة َو ُه ْم ُي َمجُدو َن َ
22
ِّ ِّ
الر ِّبي س ِّمي يسو َعَ ،كما َتس َّمى ِّمن اْلمالَ ِّك َقبل أ ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
ام َت ْط ِّه ِّ
يرَها،
َ َ
لَي ْختُنوا َّ َّ ُ َ َ ُ
َْ
َن ُحب َل به في اْلَب ْط ِّنَ .وَل َّما َت َّم ْت أََّي ُ
َ َ
23
حسب َش ِّريع ِّة موسى ،ص ِّعُدوا ِّب ِّه ِّإَلى أُور َشلِّيم لِّيَق ِّدم ِّ
وب ِّفي َنام ِّ
َن ُك َّل َذ َك ٍر
الر ِّب :أ َّ
وس َّ
وه ل َّلر ِّبَ ،ك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ُ َ ُ ُ ُ
ََ َ
َ
َ ُ َ
ُ
24
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل ِّفي َنام ِّ
ام.
وس َّ
ام أ َْو َفْر َخ ْي َح َم ٍ
الر ِّبَ :ز ْو َج َي َم ٍ
ُّوسا ل َّلر ِّبَ .ولِّ َك ْي ُيَقد ُموا َذ ِّب َ
َفات َح َرح ٍم ُي ْد َعى ُقد ً
يح ًة َك َما ق َ
ُ
ِّ
ِّ ِّ
الرجل َكان ب اا ِّ
23وَكان رجل ِّفي أ ِّ
ان
يلَ ،و ُّ
س َك َ
اس ُم ُه ِّس ْم َع ُ
الر ُ
انَ ،و َه َذا َّ ُ ُ َ َ
وح اْلُقُد ُ
ُ
يم ْ
َ َ ٌَُ
ار َتقايا َيْن َتظُر َت ْع ِّزَي َة إ ْسَرائ َ
ُور َشل َ
27
ِّ 23
ِّ
ان َق ْد أ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
وح ِّإَلى
الر ِّ
الر ِّ
الر ِّبَ .فأ ََتى ِّب ُّ
يح َّ
ُوح َي ِّإَلْي ِّه ِّب ُّ
س أََّن ُه الَ َيَرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َعَلْيهَ .وَك َ
َن َيَرى َمس َ
28
َخ َذه عَلى ِّذر ِّ
الر ِّب ِّي يسو َع أَبو ِّ
ِّ
ِّ ِّ
النام ِّ
ِّ َّ
هللا
َ َ
وس ،أ َ ُ َ
ََ ُ
اْل َهْي َكلَ .وعْن َد َما َد َخ َل ب َّ َ ُ
اعْيه َوَب َار َك َ
اه ،لَي ْرَن َعا َل ُه َح َس َب َع َادة ُ
22
ِّ 31
ِّ
َّام
ق َعْب َد َك َيا َسِّيُد َح َس َب َق ْولِّ َك ِّب َسالَ ٍم31 ،أل َّ
َن َعْيَن َّي َق ْد أَْب َرَرَتا َخالَ َص َكَّ ،الذي أ ْ
الَ « :
اآلن ُت ْطل ُ
َوَق َ
َع َد ْد َت ُه ُقد َ
33
ِّ ِّ ِّ ِّ
ُمه ي َتعجَّب ِّ ِّ ِّ
ِّ
الش ُع ِّ
وبُ32 .ن َ ِّ
يع ُّ
يل
َو ْج ِّه َج ِّم ِّ
وس ُ
يل»َ .وَك َ
ف َوأ ُّ ُ َ َ َ
ان ُي ُ
ان م َّما ق َ
ُممَِّ ،و َم ْجًدا ل َش ْعب َك إ ْسَرائ َ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
ِّ ِّ
ِّف ِّ
ِّ
ير ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يه34 .وبارَكهما ِّسمعان ،وَق ِّ
يلَ ،ولِّ َعالَ َم ٍة
ال ل َمْرَي َم أُمهَ «:ها ِّإ َّن ه َذا َق ْد ُوض َع ل ُسُقوط َوِّقَيامِّ َكث ِّ َ
ين في إ ْسَرائ َ
ََ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
33
ف ،لِّ ُتعَلن أَ ْف َكار ِّمن ُقُل ٍ ِّ
ِّ
ُتَقاوم33 .وأَْن ِّت أَي ًضا يج ُ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يل ِّم ْن
ٌ ْ
وز في َن ْف ِّسك َسْي ٌ ْ َ
ْ َُ
َُ َ
وب َكث َيرٍة»َ .وَكاَن ْت َنبَّيةٌَ ،حَّن ُة بْن ُت َفُنوئ َ
37
ِّسب ِّط أ َِّشير ،و ِّهي م َت ِّ
ِّ
ين َب ْع َد ُب ُك ِّ
ورَّي ِّت َهاَ .و ِّهي أَْرَمَل ٌة َن ْح َو أَْرَب ٍع
قد َم ٌة ِّفي أََّيامٍ َك ِّث َيرٍةَ ،ق ْد َع َ
اش ْت َم َع َز ْو ٍج َسْب َع ِّسن َ
ْ
َ َ َ ُ
َ
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38
ِّ
الر َّب،
طلَِّب ٍ
اع ِّة َوَق َف ْت ُت َس ِّب ُح َّ
ام َو َ
ات َلْيالً َوَن َه ًاراَ .ف ِّه َي ِّفي ِّتْل َك َّ
َص َو ٍ
ين َسَنةً ،الَ ُت َف ِّار ُ
َوَث َمان َ
الس َ
ق اْل َهْي َك َلَ ،ع ِّاب َد ًة ِّبأ ْ
يع اْلمْن َت ِّظ ِّرين ِّف َد ِّ
ِّ
َّ
ُور َشلِّيمَ 32 .وَل َّما أَ ْكمُلوا ُك َّل َشي ٍء َح َس َب َنام ِّ
الر ِّبَ ،ر َج ُعوا ِّإَلى
وس َّ
َ ً
اء في أ ُ َ
ُ
َ
َوَت َكل َم ْت َعْن ُه َم َع َجم ِّ ُ
ْ
41
وح ،ممَتلًِّئا ِّح ْكمةً ،وَكاَن ْت ِّنعم ُة ِّ
يل ِّإَلى م ِّديَن ِّت ِّهم َّ ِّ
اْل َجلِّ ِّ
هللا َعَلْي ِّه.
الر ِّب ُّي َيْن ُمو َوَي َتَق َّوى ِّب ُّ
ان َّ
الناصَرِّةَ .وَك َ
َ َ
الر ِّ ُ ْ
ُ
َْ
َ
41
ان ُك َّل سَن ٍة ِّإَلى أُور َشلِّيم ِّفي ِّع ِّ
اه َي ْذ َهَب ِّ
يد اْل ِّف ْر ِّحَ 42 .وَل َّما َكاَن ْت َل ُه ا ْثَن َتا َع ْشَرَة َسَن ًة َص ِّعُدوا ِّإَلى
َوَك َ
ان أََب َو ُ
َ
ُ َ
أُور َشلِّيم َكعاد ِّة اْل ِّع ِّ
يد43 .وبعدما أَ ْكمُلوا األََّي ِّ ِّ
الر ِّب ُّي يسو ُع ِّفي أ ِّ
ِّ
ُم ُه َل ْم
ف َوأ ُّ
ُ َ ََ
وس ُ
ُ
يمَ ،وُي ُ
ام َبق َي عْن َد ُر ُجوع ِّه َما َّ َ ُ
ُور َشل َ
َ
َ َ َْ َ َ
43
44
ِّ ِّ
ظَّناه بين ُّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اه َر َج َعا
َي ْعَل َماَ .وِّإ ْذ َ ُ َ ْ َ
الرْفَقةَ ،ذ َهَبا َمس َيرَة َي ْو ٍمَ ،وَكاَنا َي ْطُلَبانه َبْي َن األَ ْق ِّرَباء َواْل َم َع ِّارفَ .وَل َّما َل ْم َي ِّج َد ُ
ِّ ِّ 43
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ام وج َد ِّ
ِّإَلى أ ِّ
ينَ ،ي ْس َم ُع ُه ْم َوَي ْسأَُل ُه ْم.
اه في اْل َهْي َك ِّلَ ،جال ًسا في َو ْسط اْل ُم َعلم َ
يم َي ْطُلَبانهَ .وَب ْع َد َثالَ َثة أََّي ٍ َ َ ُ
ُ
ُور َشل َ
48
47وُك ُّل َّال ِّذين س ِّمعوه ب ِّهتوا ِّمن َفه ِّم ِّه وأ ِّ ِّ
ُم ُهَ«:يا ُبَن َّي ،لِّ َما َذا َف َعْل َت ِّبَنا
اه اْن َد َه َشاَ .وَقاَل ْت َل ُه أ ُّ
َ َ ُ ُُ ُ ْ ْ َ ْ
َج ِّوَبتهَ .فَل َّما أَْب َرَر ُ
َ
42
ِّ ِّ
َّ
َكو َن
َن أ ُ
َ
ال َل ُه َما«:لِّ َما َذا ُكْن ُت َما َت ْطُلَبانني؟ أََل ْم َت ْعَل َما أََّن ُه َيْنَب ِّغي أ ْ
هك َذا؟ ُه َوَذا أَُب َ
وك َوأََنا ُكَّنا َن ْطُلُب َك ُم َعذَبْي ِّن!» َفَق َ
اصرِّة وَكان َخ ِّ
ِّفي ما أل َِّبي؟»َ 31 .فَلم ي ْفهما اْل َكالَم َّال ِّذي َقاَله َلهماُ 31 .ث َّم َن َزل معهما وجاء ِّإَلى َّ ِّ
اض ًعا َل ُه َما.
الن َ َ َ
َ ََُ َ َ َ َ
َ
ُ َُ
ْ َ ََ
َ
32
ِّ
النعم ِّةِّ ،عْند هللاِّ
ِّ
َما يسوع َف َكان ي َتَقَّدم ِّفي اْل ِّح ْكم ِّة واْلَقام ِّة و ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُم ِّ
ُم ُه َت ْح َف ُ
َوَكاَن ْت أ ُّ
َ
ظ َجم َ
ور في َقْلب َهاَ .وأ َّ َ ُ ُ َ َ ُ
َ َ َ َ َْ
يع هذه األ ُ
الن ِّ
َو َّ
اس" .

آية (لو1" -:)1:2وِّفي ِّتْلك األََّيامِّ ص َدر أ ِّ
َن ُي ْك َت َت َب ُك ُّل اْل َم ْس ُكوَن ِّة.
س َقْي َرَر ِّبأ ْ
َ
َمٌر م ْن أُو ُغ ْسطُ َ
َ
َ َ ْ
س َقْي َرَر = سنة 27ه.م -سنة1:ب.م .وكان اسمه اكتافيوس كايبياس ووهبه مجلس األعيان لقب
أُو ُغ ْس ُ
طَ
أغسطس أي يالمبجل كإلهي (هو لقب قريب من التأليه) .

ُي ْك َت َت َب (كان هذا االكتتاب تدبير إلهي ليولد المسيح في بيت لحم) .
ُك ُّل اْل َم ْس ُكوَن ِّة = أي جميع الدول الخاضعة للدولة الرومانية التي كانت تسيطر على العالم المتمدن في ذلك
الحين .وكان التعداد إلشباع شهوة عظمة اإلمبراطور ليبر إمتداد نفوذه وسلطته وأيًاً ليستفيد من التعداد في
موضوع الًراًب والجزية والتجنيد.

ير ِّ
وس َوالِّي ُس ِّ
ان ِّك ِّ
ورَّيةَ" .
ينُي
اب األ ََّو ُل َجَرى ِّإ ْذ َك
آية (لوَ 2" -:)2:2وه َذا اال ْك ِّت َت
َ
ُ
ُ
َ
ِّك ِّ ِّ
وس = كان والياً على سوريا مرتين األولى سنة:ه.م -سنة 1م .والثانية من سنة 6م-سنة11م .وفي المرة
يرينُي ُ
األولى حد

االكتتاب المنوه عنه هنا .والمرة الثانية حد

اكتتاب ٍ
ثان (أع .)37:5ووالية سورية كان لها إشراف

جزًي على هيرودس لذلك يذكر لوقا هذا الوالي كيرينيوس .والحظ دقة لوقا كعالم وطبيب في تحديد األوقات.

تحديد تاريخ ميالد المسيح

* أوضح التواريخ المسجلة هى سنة وفاة هيرودس الكبير .وواضح من اإلنجيل أن الرب يسوع ولد قبل موت

هيرودس الكبير ،فهيرودس هو الذى أمر بقتل أطفال بيت لحم .وكان موت هيرودس قبل فصح سنة  :ه.م.
وكان هذا الفصح فى هذه السنة يوافق يوم  12أبريل .ويسجل التاريخ أن خسوفا للقمر حد

مباشرة .والحسابات الفلكية تشير ألن هذا الخسوف حد

قبل وفاة هيرودس

فى ليلة  13 - 12مارس سنة :ه.م .فيكون موت
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هيرودس قد تحدد بالفترة من  12مارس  12 -أبريل ويرجح أنه حد
فلكية يقول الكاتب أن ميالد المسيح كان فى يوم  25ديسمبر.

فى نهاية شهر مارس .وبعدة حسابات

* بدأ يوحنا المعمدان خدمته فى السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر (لو .)1 : 3وكان عمر

المسيح وقتها حوالى  35سنة .والسنة الخامسة عشرة لطيباريس قيصر كانت سنة  26م ووقتها كان عمر

المسيح  35سنة].

* يمكن حساب سنة الميالد من التعداد الذى أجراه أغسطس قيصر ،وهذ كان كيرينيوس واليا على سوريا.

* يمكن حساب تاريخ والدة المعمدان من تحديد تاريخ بداية خدمة فرقة أبيا الكهنوتية (لو )5 : 1وكل هذه
التواريخ مسجلة.
آية (لوَ 3" -:)3:2ف َذ َهب اْلج ِّميع لِّي ْك َت َتبواُ ،ك ُّل و ِّ
اح ٍد ِّإَلى َم ِّديَن ِّت ِّه" .
َ َ ُ ُ ُ
َ
3
ِّ
يع لُِّي ْك َت َتُبوا = كان االكتتاب بحسب النظام الروماني يمكن أن يتم في أي موضع دون حاجة النتقال
َف َذ َه َب اْل َجم ُ
إنسان إلى مدينته التي نشأ فيها .لكن الرومان وقد أرادوا مجاملة اليهود أمروا بإجراًه حسب النظام اليهودي،

حيث يسجل كل إنسان اسمه في موطنه األصلي ،فاالكتتاب عند اليهود يكون بحسب األسباط فالعشاًر فالبيوت
فاألفراد ،وذلك إلهتمام اليهود باألنساب.

وهكذا التزم يوسف ومريم أن يذهبا إلى بيت لحم في اليهودية لتسجيل اسميهما لكونهما من بيت داود وعشيرته.

وكان تنفيذ األمر شاقاً على يوسف الشيخ ومريم الحامل ،خاصة وأن المدينة قد اكتظت بالقادمين فلم يجدوا
موضعاً في فنده ،وهضط ار ألن تلد القديسة مريم في المذود هناك .وهنا نجد أن هللا يستخدم األمر اإلمبراطوري
بالتعداد والتقاليد اليهودية بأن التعداد يكون كل حسب سبطه ومدينته ومجاملة الرومان لليهود في هذه النقطة
ليظهر أن المولود يسوع هو نسل داود الذي تنبأ عنه األنبيال .وبوالدته في بيت لحم تتحقق نبوة ميخا (.)2:5
الن ِّ
ِّ 4
ف أَْي ًضا ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
اصَرِّة ِّإَلى اْلَي ُه ِّ
يل ِّم ْن م ِّديَن ِّة َّ
ودَّي ِّةِّ ،إَلى َم ِّديَن ِّة َد ُاوَد َّال ِّتي ُت ْد َعى
وس ُ
آية (لوَ " -:)4:2ف َرع َد ُي ُ
َ
َبْي َت َل ْح ٍم ،لِّ َك ْوِّن ِّه ِّم ْن َبْي ِّت َد ُاوَد َو َع ِّش َيرِّت ِّه"،

كما رأينا من دراستنا في سالسل األنساب أن يوسف ومريم كانا كالهما من سبط يهوذا ومن بيت داود ،وكانت
العادة اليهودية أن يتزوج الرجل إمرأة من سبطه وبهذا نثق في أن المسيح طلع من سبط يهوذا (عبَ )1::7ص ِّع َد
= فأورشليم أعلى روحياً وجمرافياً.
ِّ 3
وب ِّة َو ِّهي ُحْبَلى" .
امَأرَِّت ِّه اْل َم ْخ ُ
طَ
آية (لو " -:)3:2لُي ْك َت َت َب َم َع َمْرَي َم ْ
َ
لُِّي ْك َت َت َب = لقد سجل اسم يسوع في هذا االكتتاب بعد أن ولدته العذرال أمه في بيت لحم .فهو سجل اسمه في

تعداد البشر لكي يظهر أنه صار بش اًر مثلنا  .وبهذا وبفداًه يسجل أسماًنا في سفر الحياة ،وولد المسيح خبز
الحياة في بيت لحم (بيت الخبز) ليعطي حياة لنا نحن البشر .ويعطينا نفسه خب اًز .لقد ُس ِجل المسيح يسوع في
سجالت التعداد لتنطبق النبوة يوأحصى مع أثمةي (إش.)12:53
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7
3
َض َج َع ْت ُه ِّفي اْل ِّم ْذ َوِّد،
ام َها لَِّتلِّ َدَ .ف َوَل َد ِّت ْابَن َها اْل ِّب ْكَر َوَق َّم َ
ط ْت ُه َوأ ْ
اآليات (لوَ " -:)7-3:2وَبْيَن َما ُه َما ُهَن َ
اك َت َّم ْت أََّي ُ
ِّإ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه َما َم ْو ِّض ٌع ِّفي اْل َمْن ِّز ِّل" .
َّ
المعدة للذبح،
َض َج َع ْت ُه ِّفي اْل ِّم ْذ َوِّد = و ]1محتق اًر كل أمجاد العالم وعظمته الباطلة الفانية .و ]2ولد بين البهاًم
َوأ ْ
(العالم استقبله في مذود وودعه على خشبة الصليب) فهو أتى مستعداً للذبح من يوم والدته.

لقد خيم الصليب على والدة المسيح من أول يوم و ]1والدته في مذود حيوانات ستذبح و ]2يأتي له رعاة غنم
ستذبح كذباًح مختومة من الكهنة لتقديمها فى الهيكل و ]3المجوس يقدمون له مر و ]:يوسف يشك في العذرال

و ]5سفر شاه ليوسف ومريم الحامل إلى بيت لحم و ]6سفر شاه ليوسف ومريم والطفل يسوع إلى مصر .
والمسيح الذي أتى إلى الصليب لم يهرب من الصليب منذ البداية ولم يستعمل الهوته ليستريح أو يهرب.

آية (لو8" -:)8:2وَكان ِّفي ِّتْلك اْل ُكورِّة رعا ٌة م َتب ِّدين يحرسو َن ِّحراس ِّ
ات َّ
اللْي ِّل َعَلى َرِّعَّي ِّت ِّه ْم"،
َ
َ َ
َ َ
َ ُ َ ُ َ َ َ ُْ ُ
ِّ
ين = يقيمون في الحقول لحراسة المنم ليالً .ويقول أدرشيم العالم اليهودي المتنصر عن معني كلمة
ُر َعا ٌة ُم َتَبد َ
متبدين إنهم رعاة كانوا يحرسون األغنام التي يقدم منها ذباًح طوال السنة فى الهيكل  ،وكان من يريد تقديم

ذبيحة يذهب ويشترى منهم  .وكان الكهنة يفحصونها ويختمونها ( يو ) 27 : 6حينما يجدونها بال عيب فهى

رمز للمسيح الذى بال خطية .وظهر لهم المالك ليرشدهم إلى َح َم ْل هللا الذي سيقدم ذبيحة هو أيًاً .وليرشدهم
للراعي الحقيقي والحمل الحقيقي الذى ختمه هللا اآلب (يو = )27 : 6أى شهد ببره وأنه بال خطية وأرسله ليقدم

نفسه ذبيحة.

قال الربيين أن المسيا سيولد فى بيت لحم .وهناك رأى آخر موا ٍ له أن المسيح سيظهر فى مجدل َع َد ْر وتقع
مجدل عدر ما بين بيت لحم وأورشليم .وأصحاب الرأى األخير إستندوا على نبوة ميخا النبى ( .)8 : :ومجدل

َع َد ْر = هو إسم عبرى معناه قلعة أو برج القطيع .ويذكره ميخا النبى يوانت يا برج القطيع اكمة بنت صهيون
اليك ياتي .ويجيل الحكم االول ملك بنت اورشليمي .مجدل عدر اآلن قرية صميرة بجانب صير المنم (داًرة
المعارف الكتابية) .ومجدل عدر هذه ليست برجا لمراقبة قطعان المنم العادية بل المنم التى ستقدم ذباًح فى

الهيكل (كتاب المشناة اليهودية) .والرعاة الذين يرعون هذه األغنام ليسوا رعاة عاديين .فهؤالل الرعاة يقعون تحت
الحظر بحسب الشراًع الدينية ،ومعزولين بالًرورة عن العالم الخارجى وي ارقبهم الربيين .ولهم حياتهم المختلفة.
هؤالل هم الرعاة الذين ظهر لهم المالًكة ليبشرون بميالد المسيح الذى سيكون الحمل الذى يقدم ذبيحة عن

العالم .وتحققت توقعات من قال أن ميالد المسيح فى بيت لحم .وتحققت أيًا توقعات من قال أنه سيظهر فى

مجدل عدر ،إذ أن المالًكة كشفوا عن شخصه المبارك لرعاة مجدل عدر المكان المقدس المخصص لخراف
الذبح فى الهيكل وكان الرمز فى مجدل عدر والمرمو إليه فى بيت لحم .وكأن المالًكة تعلن أن مولود بيت

لحم هو حمل هللا الذى يحمل خطية العالم كما قال المعمدان عنه .أى سيقدم ذبيحة لخالص البشر وأنه بال

خطية وقد ختمه هللا اآلب أى شهد له (يو )27 : 6كما يشهد الكهنة بخلو الخراف التى ستقدم ذبيحة والموجودة
فى مجدل عدر من أى عيبُ .ولد المسيح فى بيت لحم وأُعلِن فى مجدل عدر عن وظيفته ولماذا أتى إلى
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العالم .فى مجدل عدر أعلن المالًكة أن إنتظار إسراًيل الطويل لمجئ المخلص قد تحقق اليوم .وليس من

المستبعد أن المالًكة رنمت الترنيمة الخالدة يالمجد هلل فى األعالى ...ي بينما كان الكهنة يقدمون على المذبح
التقدمة المساًية اليومية .وهذه التقدمة اليومية تقدم وسط التسابيح .فكان هناك تسابيح السماًيين مع تسابيح

األرضيين بميالد ملك السالم .ونشر هؤالل الرعاة البسطال الخبر فى كل مكان وبالذات فى الهيكل فهم يتعاملون

مع الهيكل يوميا .ونشروا عن هذا الميالد العجيب لطفل تبشر به السمال يولد فى مذود لعاًلة غاية فى التواضع.

11
2
ِّ
ال
ف ِّب ِّه ْمَ ،و َم ْجُد َّ
اآليات (لوَ " -:)12-2:2وِّإ َذا َمالَ ُك َّ
الر ِّب أ َ
الر ِّب َوَق َ
يماَ .فَق َ
َض َ
اء َح ْوَل ُه ْمَ ،ف َخا ُفوا َخ ْوًفا َعظ ً
ِّ
يع َّ
الش ْع ِّب11 :أََّن ُه ُولِّ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم ِّفي َم ِّديَن ِّة َد ُاوَد
يم َي ُكو ُن لِّ َج ِّم ِّ
َل ُه ُم اْل َمالَ ُك«:الَ َت َخا ُفوا! َف َها أََنا أَُب ِّشُرُك ْم ِّب َفَر ٍح َعظ ٍ
الر ُّب12 .و ِّ
ِّ
ِّ
طا ُم ْض َج ًعا ِّفي ِّم ْذ َوٍد»".
يح َّ
هذ ِّه َل ُك ُم اْل َعالَ َمةَُ :ت ِّجُدو َن ِّط ْفالً ُمَق َّم ً
ص ُه َو اْل َمس ُ
ُم َخل ٌ
َ
لم تشعر األرض بميالد المسيح ،لم يشعر الكهنة وال العظمال وال الفريسيين ..الخ .ولكن السمال إهتزت ،ولم

تستطع أن تصم ت أمام هذا المشهد العجيب فإله السمال ،ها هو اآلن في مذود .والمالًكة بشروا الرعاة بأنه ُوِّل َد
َل ُك ُم = فكل ما حد هو للبشر .فالمسيح ُولِد فقي اًر ليمني كثيرين وولد متواضعاً ليرفع المتًعين وبقدر ما نكون
ِّ
ِّ
الر ُّب = نرى في هذه
يح َّ
ص ُه َو اْل َمس ُ
له يكون هو أيًاً لنا .وبقدر ما نبذل ألجله ونعطيه تكون مكاسبناُ .م َخل ٌ
اآلية أن يسوع هو المسيح ،الرب يهوه ،المخلص ويهوه هو المخلص (إش])11::3والذي تأنس وصار إنساناً
وم ِس َح بالروح القدس ليكون ملكاً وكاهناً ونبياً .لقد سبحته القوات السماًية ألن الهوته لم يفاره ناسوته لحظة
ُ
واحدة .فلقد ُولِد كثير من األنبيال العظمال ولم يتهلل السماًيين هكذا فهم جميعاً كانوا خداماً لهذا المولود.
و ِّ
هذ ِّه َل ُك ُم اْل َعالَ َم ُة = هم لم يسألوا عالمة ولكن المالك أعطى لهم عالمة ليعرفوه.
َ

13
ِّ
ِّ ِّ
الس َماو ِّ
ين:
اآليات (لوَ " -:)14-13:2و َ
ور ِّم َن اْل ُجْن ِّد َّ
هللا َوَقائل َ
ِّي ُم َس ِّب ِّح َ
ظ َهَر َب ْغ َت ًة َم َع اْل َمالَ ك ُج ْم ُه ٌ
ين َ
14
ِّ ِّ
ِّالن ِّ
َعالِّيَ ،و َعَلى األَْر ِّ
السالَ ُمَ ،وب َّ
اس اْل َم َسَّرُة»".
ض َّ
«اْل َم ْجُد هلل في األ َ

لقد هتفت المالًكة وسبحت حينما خلق هللا العالم (أي +7:38مز )21:153وها هم يسبحون حينما بدأ المسيح
الخليقة الجديدة الثانية بميالده .وهذه التسبحة تستخدم في صالة باكر يفلنسبح مع المالًكة قاًلين المجد هلل في

األعالي ..ي كما جال في دساتير الرسل لنبدأ يومنا بالتهليل مع المالًكة من أجل عمله الفاًق خالل تجسده
اإللهي حتى صعوده .لقد صارت المالًكة هنا كار ة بالميالد وذلك للرعاة  ،والرعاة للناس (آية )18اْلمجد ِّ
هلل ِّفي
َ ُْ
َعالِّي = حيث ال توجد خطية ،هناك السماًيون يعطون هللا المجد والتسبيح ،فكلهم خاضعين فى حبَ .و َعَلى
األ َ
ِّالن ِّ
األَْر ِّ
السالَ ُم = بعد أن سادت الخطية والعصيان واإلنقسام جال المسيح ملك السالم ليسود السالمَ .وب َّ
اس
ض َّ
اْل َم َسَّرُة = كان هناك غًب على اإلنسان وبالفدال صارت المسرة بعودة اإلنسان  ،االبن الًال إلى حًن
اآلب  ،فقال اآلب يهذا هو إبنى الحبيب الذى به سررتي .
بهذه التسبحة نسبت المالًكة المجد للثالو القدوس.
 المجد لآلب  .. .. .. ..في األعالي.

وولِد ليأتي بالسالم للبشر (يو )21:25لذلك فهو ملك السالم.
 المجد لإلبن  .. .. .. ..الذي تجسد ُ
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 المجددددد للددددروح القدددددس.. ..الوووذي ح وول عل ووى البشو وور بع وود عم وول المس وويح الفو ووداًي ليعي وود الف وورح لإلنسوووان
(غوول )22:5فموون ثمووار الووروح فوورح .ويعيوود الفوورح هلل بعووودة اإلبوون الًووال (اإلنسووان) ألحًووانه  ،وذلووك
بالتبكيووت والمعونووة كلمووا أخطووأ  .لووذلك نسوومع يوووم عموواد السوويد المسوويح يهووذا هووو إبنووي الحبيووب الووذي بووه

سررتي.
اآليات (لو13" -:)12-13:2وَل َّما م َض ْت عْنهم اْلمالَ ِّئ َك ُة ِّإَلى َّ ِّ
الر َعا ُة َب ْع ُض ُه ْم
ال الرجال ُّ
َ
الس َماءَ ،ق َ
َ ُُ َ
َ
13
ِّ ِّ
ِّ
لِّبع ٍ ِّ
ينَ ،و َو َجُدوا
َعَل َمَنا ِّب ِّه َّ
اءوا ُم ْس ِّرِّع َ
اآلن ِّإَلى َبْيت َل ْح ٍم َوَنْنظُْر ه َذا األ َْمَر اْل َواق َع َّالذي أ ْ
ض«:لَن ْذ َه ِّب َ
َْ
الر ُّب»َ .ف َج ُ
18
17
مريم ويوسف و ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
الر ِّب ِّيَ .وُك ُّل
يل َل ُه ْم َع ْن ه َذا َّ
الطْف َل ُم ْض َج ًعا ِّفي اْل ِّم ْذ َوِّدَ .فَل َّما َأر َْوُه أ ْ
َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
َخَبُروا باْل َكالَمِّ الذي ق َ
12
َّال ِّذين س ِّمعوا َتعجَّبوا ِّم َّما ِّقيل َلهم ِّمن ُّ ِّ
َما مريم َف َكاَن ْت َتح َف ُ ِّ
يع ه َذا اْل َكالَمِّ ُم َت َف ِّكَرًة ِّب ِّه ِّفي َقْل ِّب َها" .
ْ
َ ُْ َ
ظ َجم َ
َ َ ُ َ ُ
الر َعاةَ .وأ َّ َ ْ َ ُ
كانت ما تحفظه مريم هو أحد مصادر معلومات لوقا.

21
ِّ
ِّ
ِّ
يل َل ُه ْم" .
آية (لوُ " -:)21:2ث َّم َر َج َع ُّ
هللا َوُي َس ِّب ُحوَن ُه َعَلى ُك ِّل َما َسم ُع ُ
وه َوَأر َْوُه َك َما ق َ
الر َعا ُة َو ُه ْم ُي َمجُدو َن َ
من يتقابل مع المسيح يعود مسبحاً وفرحاً.

َّ
قدم القديس لوقا قصة الرعاة وقصة سمعان الشيخ وحنة النبية الذين فتح هللا عيون قلوبهم فعرفوا من هو هذا
الطفل وفرحوا به وسبحوا هللا على الخالص .أما رؤسال الكهنة فكانت لهم المعلومات ولكن عيونهم مملقةَّ .
وقدم

القديس متى قصة المجوس األمم .وكان هذا عجيبا .فالقديس متى يكتب إنجيله لليهود وها هو يقدم سجود األمم
للمسيح ،بينما يتسبب ملك اليهود فى هروبه إلى مصر .بينما القديس لوقا الذى يكتب لألمم نجده يقدم فرحة

وتسبيح اليهود األتقيال بالمسيح الذى كانوا ينتظرون مجيئه .ولكن إذا بدا هذا متناقًا لكنه تناقض ظاهرى
مقصود .فما حد

فعال أن اليهود صلبوه أما األتقيال منهم فرحوا به .واألمم قبلوه وآمنوا به .فكال اإلنجيليين متى

ولوقا يقدمون العالم كله يهودا وأمم كمؤمنين بالمسيح فهو أتى ليجمع الكل ،ولكن هناك من الطرفين من

سيرفًه .والقديس متى ُيعلن لليهود الذين يكتب لهم أن هللا سيقبل األمم وها هم األمم يأتون ليقدموا له السجود
ويقبل عطاياهم فلماذا ترفًونه أنتم .والقديس لوقا يكتب لألمم أن هللا لم يرفض اليهود بل أتى المالًكة من
السمال يبشرونهم بميالد مخلصهم ،ومخلص العالم كله ،كما تنبأت به توراتهم.
21
َن ُح ِّب َل ِّب ِّه
آية (لوَ " -:)21:2وَل َّما َت َّم ْت َث َم ِّانَي ُة أََّيامٍ لَِّي ْخ ِّتُنوا َّ
الر ِّب َّي ُس ِّم َي َي ُسو َعَ ،ك َما َت َس َّمى ِّم َن اْل َمالَ ِّك َقْب َل أ ْ
ِّفي اْلَب ْط ِّن" .
كان الختان عالمة الدخول في عهد مقدس مع هللا (تك .)17والمسيح أتى خاضعاً للناموس ،إذ هو وحده غير
كاسر للناموس (غل .)5-3::هنا نرى المشرع ملتزماً بالقانون الذي َسَّن ُه .وختان النفس من غلفتها (الخطية)

بالمعمودية.
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22
يرها ،حسب َش ِّريع ِّة موسى ،ص ِّعدوا ِّب ِّه ِّإَلى أُور َشلِّ ِّ ِّ
وه
َ ُ
يم لُيَقد ُم ُ
ام َت ْط ِّه ِّ َ َ َ َ
َ ُ َ
ُ َ
اآليات (لوَ " -:)24-22:2وَل َّما َت َّم ْت أََّي ُ
24
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وب ِّفي َنام ِّ
يح ًة
الر ِّب :أ َّ
وس َّ
وسا ل َّلر ِّبَ .ولِّ َك ْي ُيَقد ُموا َذ ِّب َ
ل َّلر ِّبَ ،ك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
َن ُك َّل َذ َك ٍر َفات َح َرح ٍم ُي ْد َعى ُقُّد ً
ُ
ِّ
يل ِّفي َنام ِّ
الر ِّبَ :ز ْو َج َي َمامٍ أ َْو َفْر َخي َح َمامٍ" .
وس َّ
َك َما ق َ
ُ
ْ
بعد ختان المسيح انتظرت مريم يوم تطهيرها (تحسب المرأة في الناموس نجسة حين تلد ألنها ولدت إبناً يحمل

خطايا أبويه ومحكوم عليه بالموت والموت نجاسة) ،وعند تمام األربعين يوماً من الميالد حملت المسيح وذهبت
إلى الهيكل لتتطهر( .واآلن الكنيسة تتبع نفس الطقس وتمنع األم من التناول حتى معمودية ابنها التي بها

يحصل المولود على الحياة) .وكان األغنيال يقدمون حمالً حولياً وهي قدمت الحمل الحقيقي الذي يرفع خطايا
العالم ،أما الفقرال فكانوا يقدمون فرخي حمام أو وج يمام (ال )8:12يقدم أحدهما محرقة واألخر ذبيحة خطية
فيكفر عنها الكاهن فتطهر( .وهذا رمز للمسيح الذي قدم نفسه بفداًه ذبيحة محرقة ليرضي اآلب ،وذبيحة خطية

ليرفع خطايا البشر) .والعذرال ويوسف لفقرهما قدما تقدمة الفقرال.
ِّ ِّ
ُّوسا لِّ َّلر ِّب = إذ قدمت العذرال ابنها القدوس للرب قدمت ذاك الذي من أجله جعلت
ُك َّل َذ َك ٍر َفات َح َرح ٍم ُي ْد َعى ُقد ً
الشريعة كل ذكر فاتح رحم قدوساً كرمز له (خر )1 : 13يقدس لى كل بكر فاتح رحمي  ...ثم استبدل الرب

األبكار بالالويين (عد .)12 : 3واآلن نفهم لماذا اختار هللا االبكار أوالً  ،ولماذا قال عن البكر قدوس ؟ فهم

رمز للمسيح القدوس البكر فاتح الرحم  .والمسيح لم يكن محتاجاً للختان وال للتطهير بعد الوالدة ،فهو لم يولد من
رع بشر ،ولم ير خطية وهو بال خطية .لكن هو أكمل كل وصايا الناموس ،ليكون كامالً بحسب الناموس
(الناموس الذي لم يستطع أحد أن يكمله) وذلك حتى نحسب فيه كاملين فال يحكم علينا الناموس بالموت .ولذلك

وألن المسيح نفذ كل وصايا الناموس والتزم بها قال بولس الرسول عنه يأنه مولوداً تحت الناموسي (غل.): : 5

ِّ
ِّ ِّ
الرجل َكان ب اا ِّ
آية (لو23" -:)23:2وَكان رجل ِّفي أ ِّ
يل،
اس ُم ُه ِّس ْم َع ُ
انَ ،و َه َذا َّ ُ ُ َ َ
ُ
يم ْ
َ َ ٌَُ
ار َتقايا َيْن َتظُر َت ْع ِّزَي َة إ ْسَرائ َ
ُور َشل َ
ان َعَلْي ِّه" .
َو ُّ
س َك َ
الر ُ
وح اْلُقُد ُ
قصة سمعان الشيخ كما وردت في التقليد الكنسي تتلخص في أنه كان أحد الو 72شيخاً من اليهود الذين طلب

منهم بطلميوس ترجمة التوراة إلى اليونانية والتي سميت بالترجمة السبعينية .وقيل أن سمعان هذا كان هو
المكلف بترجمة سفر إشعيال وأنه في أثنال الترجمة أراد أن يستعيض عن كلمة يعذرالي في نبوة إشعيال يها

العذرال تحبل وتلد ابناًي بكلمة فتاة إذ تشكك في األمر .فظهر له مالك الرب وأكد أنه لن يموت حتى يرى مولود
العذرال هذا .وبالفعل إذ أوحى له الروح القدس حمل الطفل يسوع على يديه وانفتح لسانه بالتسبيح مشتهياً أن

ينطلق من هذا العالم بعد أن عاين بالروح خالص جميع الشعوب واألمم.
ِّ ِّ
يل = عبارة تقال عن المسيح الذي بخالصه يكون تعزية إلسراًيل.
َت ْع ِّزَي َة إ ْسَرائ َ
23
ان
اآليات (لوَ " -:)32-23:2وَك َ
27
وح ِّإَلى اْل َهْي َك ِّلَ .و ِّعْن َد َما
الر ِّ
َفأ ََتى ِّب ُّ

ِّ
َق ْد أ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
الر ِّب.
الر ِّ
يح َّ
ُوح َي ِّإَلْي ِّه ِّب ُّ
س أََّن ُه الَ َيَرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َن َيَرى َمس َ
28
الر ِّب ِّي يسو َع أَبو ِّ
النام ِّ
ِّ َّ
َخ َذ ُه َعَلى
َد َخ َل ِّب َّ
وس ،أ َ
ََ ُ
َُ
اه ،لَي ْرَن َعا َل ُه َح َس َب َع َادة ُ
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22
ِّذر ِّ
ِّ
َن َعْيَن َّي َق ْد أَْب َرَرَتا َخالَ َص َك،
ق َعْب َد َك َيا َسِّيُد َح َس َب َق ْوِّل َك ِّب َسالَ ٍم31 ،أل َّ
الَ « :
َ َ
اآلن ُت ْطل ُ
هللا َوَق َ
اعْيه َوَب َار َك َ
32
ِّ 31
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الش ُع ِّ
وبُ .ن َ ِّ
يع ُّ
يل»".
َّام َو ْج ِّه َج ِّم ِّ
َّالذي أ ْ
ُممَِّ ،و َم ْجًدا ل َش ْعب َك إ ْسَرائ َ
َع َد ْد َت ُه ُقد َ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
ِّ
ُن َ ِّ
سي ْعَلن لكل األمم ،والخالص سيكون نو اًر يراه كل العالم)= يقول التقليد
ُممِّ (وقد تعني أن المسيح ُ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
أن سمعان عرف المسيح بعالمة نورانية ظهرت فوه رأسه وهو بين يدي العذرال أمه .أَْب َرَرَتا َخالَ َص َك = المسيح
الش ُع ِّ
يع ُّ
وب = الخالص مقدم لكل شعوب العالم ولكل
َّام َج ِّم ِّ
هو خالصنا وهذا الخالص سيتممه بالصليبُ .قد َ

إنسان .وسر الفدال كان منذ القدم وقبل خلق العالمين .ولكن لم يعلن إال في آخر الزمان فكان نو اًر للساكنين في
ِّ
الظلمة= ُن َ ِّ
ُممِّ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
والكنيسة التي تسبح مع المالًكة تسبحة المجد هلل في األعالي كل يوم وتصلي هذه التسبحة في صالة باكر.

تصلي هذه اآليات الخاصة بصالة وتسبحة سمعان الشيخ مرتين يومياً .األولى في صالة النوم والثانية في صالة
نصف الليل ،لتعبر عن اشتياه النفس لإلنطاله للسمال إذ قد تم الخالص= يآمين تعالى أيها الرب يسوعي

(رؤ .)25:22األولى تسبحة سمعان الشيخ نختم بها كل يوم والثانية هي ختام الكتاب المقدس كله.
ِّ ِّ 34
33
ُمه ي َتعجَّب ِّ ِّ ِّ
ال لِّ َمْرَي َم
وس ُ
يل فيهَ .وَب َارَك ُه َما ِّس ْم َع ُ
اآليات (لوَ " -:)34-33:2وَك َ
ف َوأ ُّ ُ َ َ َ
ان ُي ُ
انَ ،وَق َ
ان م َّما ق َ
ِّ ِّ
ِّ
ير ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يلَ ،ولِّ َعالَ َم ٍة ُتَق َاوُم.
أُمهَ «:ها ِّإ َّن ه َذا َق ْد ُوض َع ل ُسُقوط َوِّقَيامِّ َكث ِّ َ
ين في إ ْسَرائ َ
بارَكهما= أي بارك العذرال مريم ويوسف رجلها .ولكنه لم يبارك المسيح الذي يبارك العالم كله .و ِّضع لِّسُق ِّ
وط
ُ َ ُ
ََ َُ
ِّ
َوِّقَيامِّ َكث ِّ
ين = سيكون راًحة حياة لحياة وراًحة موت لموت .وسيكون صخرة عثرة من يسقط عليه يترضض
ير َ
ولكنه صخرة تحمي من يؤمن به (إشَ .)1::8ولِّ َعالَ َم ٍة ُتَق َاوُم = هي عالمة الصليب .فاهلل أرسل ابنه لخالص
العالم (يو )16:3خالل عالمة الصليب ،لكن ليس الكل يقبل هذه العالمة ويتجاوب مع محبة هللا الفاًقة ،بل

يقاوم البعض الصليب ويتعثرون فيه .هذا ومن ناحية أخرى فإن سقوط وقيام الكثيرين يشير إلى سقوط ما هو

شر فينا وفي حياتنا لقيام ملكوت هللا فينا ،فعمل السيد المسيح أن يهدم اإلنسان القديم ليقيم اإلنسان الجديد .إذاً

اآلية تفسر بطريقتين:

 )1سقوط الجاحدين من اليهود برفًهم المسيح ،وقيام المؤمنين بإيمانهم بالمسيح.
 )2سقوط الشر فينا لقيام بر هللا داخلنا( .راجع 1كو2 +18:1كو.)16-15:2

33
وب َك ِّث َيرٍة»".
ف ،لِّ ُت ْعَل َن أَ ْف َك ٌار ِّم ْن ُقُل ٍ
آية (لوَ " -:)33:2وأَْن ِّت أَْي ًضا َي ُج ُ
وز ِّفي َن ْف ِّس ِّك َسْي ٌ
ف = شاركت العذرال مريم ابنها الصليب بكونها الكنيسة التي تحمل صورة عريسها
َي ُج ُ
وز ِّفي َن ْف ِّس ِّك َسْي ٌ

قاوم .والسيف هو األلم الشديد الذي لحق بالعذرال األم وهي ترى ابنها مهاناً مًطهداً ومعلقاً على
الم َ
المصلوب ُ
وب َك ِّث َيرٍة = الصليب والمؤامرة التي حاكها اليهود ورؤساؤهم كانت سيف في نفس
الصليب .لِّ ُت ْعَل َن أَ ْف َك ٌار ِّم ْن ُقُل ٍ
العذرال ولكنها في الوقت نفسه كشفت ريال ونفاه وشر وأفكار الرؤسال الشريرة الذين تظاهروا بحفظ الناموس

والميرة على الشريعة ،وتظاهروا بالقداسة .وهكذا الصليب داًماً يكشف الخراف من الجدال ،هو المحك الذي
يظهر به الخراف من الجدال ،هو الذي أظهر اللص التاًب من اللص المعاند  .وهو الذي يكشف القديسين

33

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الثاني)

ط ْو َن تعزية .وهو
الذين يحتملون األلم في فرح مع المسيح ،هؤالل يجو فيهم األلم كسيف في نفوسهم ولكنهم ُي ْع َ
الذي يكشف الجدال الذين يعتبرون الصليب الذي يتعذب به المسيح وكنيسته انتصا اًر لهم .وأيًاً يكشف
الصليب الجدال الذين ال يحتملون الصليب فينكرون الصليب والمصلوب عليه خوفاً من هذا السيف الذي يجو
في نفوسهم ،فيفقدوا تعزيتهم على األرض ونصيبهم في السمال.

33
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام َك ِّث َيرٍةَ ،ق ْد
يل ِّم ْن ِّسْبط أ َِّش َيرَ ،و ِّه َي ُم َتقد َم ٌة ِّفي أََّي ٍ
اآليات (لوَ " -:)38-33:2وَكاَن ْت َنبَّيةٌَ ،حَّن ُة بْن ُت َفُنوئ َ
37
ِّ
اش ْت مع َزوج سبع ِّس ِّنين بعد ب ُك ِّ ِّ
ق اْل َهْي َك َلَ ،ع ِّاب َد ًة
ين َسَنةً ،الَ ُت َف ِّار ُ
ورَّيت َهاَ .و ِّه َي أَْرَمَل ٌة َن ْح َو أَْرَب ٍع َوَث َمان َ
َع َ َ َ ْ ٍ َ ْ َ
َ َ َْ ُ
38
ِّ
ين
طلَِّب ٍ
الر َّبَ ،وَت َكَّل َم ْت َعْن ُه َم َع َج ِّم ِّ
اع ِّة َوَق َف ْت ُت َس ِّب ُح َّ
ام َو َ
ات َلْيالً َوَن َه ًاراَ .ف ِّه َي ِّفي ِّتْل َك َّ
َص َو ٍ
يع اْل ُمْن َتظ ِّر َ
الس َ
ِّبأ ْ
ِّف َداء ِّفي أ ِّ
يم" .
ُ
ً
ُور َشل َ
ِّ
ِّ
اء = كانت نبوة دانيال (الو 75أسبوعاً) تحدد سنة مجيل المسيح ،لذلك كان كثير من األتقيال
ُمْن َتظ ِّر َ
ين ف َد ً
منتظرين ظهور المسيح .ومن هؤالل كانت حنة النبية .وهي عجو ربما يكون عمرها في ذلك الوقت 8:عاماً إذا

افترضنا أن قول الكتاب وهي أرملة نحو أربعة وثمانين سنة أنه يتكلم عن عمرها في وقت المسيح .ولكن هناك

من يفهم اآلية أنها ترملت بعد واج 7سنين وبذلك يكون عمرها وقت وفاة وجها حوالي 23سنة ثم بعد ترملها

قًت 8:سنة في الهيكل .فيكون عمرها وقت دخول المسيح الهيكل 111سنة .هنا نرى أن كل الفئات فرحت
بهذا المولود العجيب (المالًكة /العذرال التي ستطوبها األجيال ألنها صارت أماً هلل /يوسف الذي انتسب إليه
المسيح /اليصابات العاقر التي ولدت /الكاهن الصامت يسبح /الجنين في بطن اليصابات يبتهج /سمعان الشيخ

يقوده الروح ليحمل تعزية إسراًيل بين يديه /األرملة حنة النبية /الرعاة /المجوس)

ار = حسب عادة اليهود يبدأ اليوم بعشية اليوم السابق يوكان مسال وكان صباحي.
َلْيالً َوَن َه ًا
الن ِّ
الر ِّبَ ،ر َج ُعوا ِّإَلى اْل َجلِّ ِّ
آية (لوَ 32" -:)32:2وَل َّما أَ ْكمُلوا ُك َّل َشي ٍء َح َس َب َنام ِّ
يل ِّإَلى م ِّديَن ِّت ِّه ُم َّ
اصَرِّة" .
وس َّ
َ
ُ
َ
ْ
عاد المسيح إلى الناصرة في هدول شديد ليمارس حياته كأي واحد منا ،ولم ُيظهر أي معجزة في صباه .وكانت
أول معجزاته تحويل المال إلى خمر في قانا الجليل.

41
وح ،ممَتلًِّئا ِّح ْكمةً ،وَكاَن ْت ِّنعم ُة ِّ
هللا َعَلْي ِّه.
الر ِّب ُّي َيْن ُمو َوَي َتَق َّوى ِّب ُّ
ان َّ
آية (لوَ " -:)41:2وَك َ
َ َ
الر ِّ ُ ْ
َْ
حمل المسيح جسدنا فصار مثلنا .وكان جسده (ناسوته) طبيعياً جداً مثلنا تماماً فكان ينمو في ِّ
الح ْك َم ًة (نمواً
عقلياً) والقامة (نمواً جسدياً) والنعمة عند هللا (نمواً روحياً) والناس (نمواً اجتماعياً) .وكان المسيح هللا الكلمة

قاد اًر أن يتخذ جسداً من امرأة فيصبح رجالً نامي األعًال كامل األنسجة بمجرد والدته ولكن لو حد

هذا لكان

من قبيل اللعب التخيلي ،ولذلك سار الصبي على قوانين الطبيعة البشرية فهو واضع هذه القوانين .وكان يتقدم

كما يتقدم أي طفل .ولكن في كل مرحلة من مراحل عمره كان متفوقاً على من هم في سنه ،وهذا ما نراه في
حواره مع الشيوك في الهيكل .كان الهوته المتحد بناسوته يعلن النعمة التي فيه أكثر فأكثر ،فكانت نعمته تتزايد

في أعين كل البشر ،وهذا هو ما قصدناه بنموه االجتماعي .ونجد أن لوقا قد إهتم بكل مراحل المسيح السنية،
34
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فرآه جنين في بطن أمه ،ورآه طفالً ورآه صبياً ثم رآه مكتمل الرجولة ،فالمسيح إذاً َّ
قدس كل مراحل الحياة البشرية.

راجع ( آية . ) 52

41
ان ُك َّل سَن ٍة ِّإَلى أُور َشلِّيم ِّفي ِّع ِّ
اه َي ْذ َهَب ِّ
يد اْل ِّف ْر ِّحَ 42 .وَل َّما َكاَن ْت َل ُه ا ْثَن َتا
اآليات (لوَ " -:)31-41:2وَك َ
ان أََب َو ُ
َ
ُ َ
ع ْشرَة سَن ًة ص ِّعدوا ِّإَلى أُور َشلِّيم َكعاد ِّة اْل ِّع ِّ
يدَ 43 .وَب ْع َدما أَ ْكمُلوا األََّيام َب ِّقي ِّعْن َد ُر ُج ِّ
الر ِّب ُّي َي ُسو ُع ِّفي
وع ِّه َما َّ
ُ َ ََ
َ ُ
َ َ َ
َ َ
َ َ
44
الرْفَق ِّةَ ،ذهبا م ِّسيرَة يو ٍم ،وَكاَنا ي ْطُلب ِّان ِّه بين األَ ْق ِّرب ِّ
أ ِّ
اء
اه َبْي َن ُّ
ُم ُه َل ْم َي ْعَل َماَ .وِّإ ْذ َ
ف َوأ ُّ
وس ُ
َْ َ
َ
َ َ
ظَّن ُ
ََ َ َ َ ْ َ
ُ
يمَ ،وُي ُ
ُور َشل َ
43
43
ِّ
ِّ ِّ
واْلمع ِّار ِّ
ف .وَل َّما َلم ي ِّج َداه رجعا ِّإَلى أ ِّ
اه ِّفي اْل َهْي َك ِّلَ ،جالِّ ًسا ِّفي َو ْس ِّط
يم َي ْطُلَبانهَ .وَب ْع َد َثالَ َثة أََّي ٍ
ام َو َج َد ُ
ُ
ْ َ ُ َ ََ
َ
َ ََ
ُور َشل َ
ِّ ِّ 48
47
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه اْن َد َه َشاَ .وَقاَل ْت َل ُه
وه ُب ِّه ُتوا م ْن َف ْهمه َوأ ْ
ينَ ،ي ْس َم ُع ُه ْم َوَي ْسأَُل ُه ْمَ .وُك ُّل َّالذ َ
اْل ُم َعلم َ
َج ِّوَبتهَ .فَل َّما أَْب َرَر ُ
ين َسم ُع ُ
42
َّ
ال َل ُه َما«:لِّ َما َذا ُكْن ُت َما َت ْطُلَب ِّان ِّني؟
أ ُّ
ُم ُهَ«:يا ُبَن َّي ،لِّ َما َذا َف َعْل َت ِّبَنا َ
هك َذا؟ ُه َوَذا أَُب َ
وك َوأََنا ُكَّنا َن ْطُلُب َك ُم َعذَبْي ِّن!» َفَق َ
َكو َن ِّفي َما أل َِّبي؟»َ 31 .فَل ْم َي ْف َه َما اْل َكالَ َم َّال ِّذي َقاَل ُه َل ُه َما" .
َن أ ُ
أََل ْم َت ْعَل َما أََّن ُه َيْنَب ِّغي أ ْ
ِّفي ِّع ِّ
يد اْل ِّف ْر ِّح = كان يذهب لعيد الفصح حوالي مليونين من اليهود ليعيدوا في أورشليم .وكانوا يذهبون

ألورشليم ويعودون منها إلى بلدانهم األصلية في قوافل .وذهابهم إلى أورشليم ليحتفلوا بالفصح ،كان حسب

الشريعة (خر +17:13تث )16:16وكانوا يقًون هناك في أورشليم  8أيام ليعيدوا بعيد الفصح والفطير .وكان

المسافرون يسيرون على قافلتين ،إحداهما للنسال والثانية في المؤخرة للرجال .وكان الصبيان يسيرون إما مع
الرجال أو مع النسال .وانقًى العيد وعادت قافلة الجليل وانقًى اليوم األول في السفر ،وحينما اقتربت قافلة

ال رجال وبها يوسف من قافلة النسال وبها العذرال مريم والتقيا كالهما ،يسأل كل منهما اآلخر عن الصبي يسوع،

إذ حسب كل منهما أنه مع اآلخر ،وقد بقيا يسأالن الكل وهذ لم يجداه عادا ألورشليم واستمره هذا يوماً ثانياً،
ِّ
اه ِّفي اْل َهْي َك ِّل َل َّما
وأمًوا يوماً ثالثاً يبحثان عنه إلى أن وجداه في الهيكل وسط الشيوك= َوَب ْع َد َثالَ َثة أََّي ٍ
ام َو َج َد ُ
َكاَن ْت َل ُه ا ْثَن َتا َع ْشَرَة َسَن ًة = سن الثانية عشر هي السن القانونية الذي يًم فيه اليهود الطفل الصمير ليصبح
من جماعة إسراًيل (لذلك كان يجو الطفل في هذه السن اختبا اًر ويقدم في الهيكل ليأخذ لقب يابن التوراةي) وال

نعرف شيئاً عن حديث المسيح مع الشيوك الذي أبهتهم به .ألن الكتاب أراد أن يسجل ما هو أهم ،فكانت
َكو َن ِّفي
َن أ ُ
الكلمات األولى على لسان المسيح ،بل والوحيدة على مدى فترة الثالثين سنة أََل ْم َت ْعَل َما أََّن ُه َيْنَب ِّغي أ ْ
َما ألَِّبي فهو أتي لينفذ مشيئة اآلب السماوي ،أبيه .وأما عن حياته العادية لم نسمع سوى أنه كان خاضعاً لهما
أي ليوسف وأمه العذرال .أال ينفذ واضع الناموس ما طلبه منا ويكرم أباه وأمهُ .كَّنا َن ْطُلُب َك ُم َع َّذَبْي ِّن = ال تبحث
عن يسوع في تراك وفتور وهال فلن تجده.

تعليق:

تعجب اليهود من معرفة المسيح وقالوا يكيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلَّمي (يو )15:7واليهود يقصدون بهذا
أنه لم يسلك سلوك الربيين في الجلوس تحت أقدام المعلمين الكبار حتى ينقل ما عندهم من معرفة ،كما تعلم

شاول عند قدمي غماالًيل (أع )3:22وهذا حقيقي فالمسيح لم يلتحق قط بر ٍ
اب أو فريسي ليتعلم  ،لكنه وهو واحد
مع اآلب يأنا واآلب واحدي (يو )35:15فكل ما هو لآلب كان له ،إن في المشيئة أو المعرفة أو العمل .وقطعاً
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إ نطبعت التوراة على قلبه وفكره ،وكان كل هذا عنده كصفحة مقرولة .وهذا ال يمنع من أن المسيح حينما كان
طفالً كان يتعلم التوراة واألنبيال والمزامير ربما على يد األسرة أو في مدارس القرية .ولكن عالقته باآلب والروح

القدس أعطته فهماً وهستيعاباً ومعرفة متسعة .وهذا فهمنا أن المسيح كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند هللا
والناس (لو )52:2نفهم أنه كان يتعلم مثل باقي من كانوا في سنه .ولكن عالقته باآلب والروح أعطته أن يتفوه
بشكل عجيب عمن كانوا في سنه ،وهذا ما جعل الشيوك يبهتون (لو ،):7:2وجعل الشعب يتعجب أنه لم يتلقى

تعليماً عند كبار المعلمين (يو)15:7
وك َوأََنا =
ولنالحظ أن يوسف ومريم وجداه في الهيكل ،ونحن لن نجد المسيح إال من خالل الكنيسةُ .ه َوَذا أَُب َ
العذرال بالرغم من كل ما نالته من كرامة نجدها في تواضع تقدم يوسف عليها في حديثها .والمسيح لم يعترض
َكو َن ِّفي َما أل َِّبيِّ ...ل َما َذا ُكْن ُت َما
َن أ ُ
على نسبته لهما وهنما أوضح أن نسبته األولى هي ألبيه السماويَ .يْنَب ِّغي أ ْ
َت ْطُلَب ِّان ِّني .ولكن يوسف والعذرال لم يفهما قطعاً معنى قوله هذا .وأن قوله أكون فيما ألبي أي في الهيكل.

فالهيكل هو بيت أبيه.

لم يذكر اإلنجيل عن حياة يسوع قبل بدل خدمته سوى قصة يارته للهيكل فى سن الثانية عشرة .فكيف نفهم
هدف ذكر هذه القصة فقط؟ بالنسبة لكل يهودى تقى نجد أن الحياة العادية والدين متشابكان وكالهما لهما

إرتباط عًوى بالهيكل وبشعب إسراًيل .وكل إسراًيلى عميق التفكير يفهم أن حياته الحقيقية ليست فى المكان

الذى يحيا فيه بل تجرى نحو الوحدة الكبرى مع شعب هللا وتدور حول الهيكل وهالة التقديس التى تحيط به .بل
كل يهودى فى أعماه مشاعره أنه مولود فى صهيون فهناك منبع حياته .إذاً لم تكن مشاعر اليهودى أين كان

هى مشاعر اإلشتياه الطبيعى لرؤية مدينة أباًه أورشليم المجيدة ،وال هى مشاعر الحماس بأن تقف أقدامه على

أبواب أورشليم حيث وقف األنبيال والملوك والكهنة .ولكن هى مشاعر أعمق تجعله فرحا حين يقول يهلم ندخل

بيت يهوهي .وحتى حينما يكون الهيكل خربا فاليهودى يتمسك بذكريات الماضى المجيد ،ويتمسك بوعود هللا عن
مجد أورشليم اآلتى ،والذى يراه اليهودى أنه ٍ
آت قريبا .بل ويعود عرش داود فى أورشليم وسط قصورها.

وكان على األب واألم أن يقوما بتدريس أبناًهم الشريعة فى المنزل منذ نعومة أظفارهم .وكان هناك قانون مشدد

أنه على الصبى فى سن الثالثة عشرة أن يتواجد فى الهيكل ليرى ويالحظ الشعاًر التى تمارس فى الهيكل فى
األعياد ،وحينئذ يطلق على الصبى يإبن التوراة أو إبن الشريعةي .وكانوا ينفذون هذه الوصية للصبى قبل سن
الثالثة عشرة بسنة أو بعد هذا السن بسنتين على األكثر .وبحسب هذه الوصية إصطحبت العاًلة المقدسة

الصبى يسوع بصحبة الناصريين الذاهبين للحج فى أورشليم فى أول عيد فصح للصبى يسوع بعد أن إجتا سن

الثانية عشرة .ويتًح أن هذه كانت عادة العاًلة المقدسة أن يذهبوا إلى أورشليم سنويا فى عيد الفصح .ولم تكن
النسال ملزمة بالذهاب إلى الهيكل ،ولكن العذرال مريم إستفادت فرحة بأرال الرابى هليل الذى سمح للنسال

بحًور هذه اإلحتفاالت المقدسة.

وبالنسبة للربى يسوع فهذه هى الزيارة األولى لبيت أبيه السماوى .هذا ما كان يشمل فكره وليس عظمة مبانى

الهيكل .وكان الهيكل من الًخامة حتى أنه يتسع لمئات األلوف من الذين يصعدون للهيكل فى األعياد .وسط
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هذا الهيكل ووسط الشيوك أساتذة الناموس جلس الصبى يسوع يسمع ويسأل لمدة ثالثة أيام .وكان على الشعب

حًور اليومين األولين للفصح ،وكان يسمح للشعب بالعودة إلى بيوتهم بعد منتصف اليوم الثالث .ولذلك قرر
داع لبقاًهم بقية أسبوع الفصح بعد أن أتموا كل طقوسه،
القديس يوسف والعذرال مريم العودة إذ لم يكن هناك ٍ

وهكذا فعل الكثيرون وبدأوا رحلة العودة .ولكن وجدنا الصبى يسوع ال ينًم ألقرباًه أو للصبية من سنه .بل

يذهب ليجلس فى حلقات الدرس التى يعقدها شيوك السنهدريم من الصباح حتى وقت التقدمة المساًية للرد على
التساؤالت واإلستفسارات .وكانت هذه عادة لهم حسب ما ذكره التلمود .وليس بالًرورة أن الشيوك شعروا فى

المحادثات التى دارت مع الصبى يسوع أنهم أمام شئ خاره للطبيعة .فهم بحسب عادة الشيوك كانوا يعطون
أهمية ويولون إهتماما أكبر لمن يجدوا فيه نًوجا مبك ار أو نبوغا غير عادى .وحتى لو لم يجدوا شيئا فاًق
للطبيعة فى حوار الصبى يسوع إال أن كل من سمعه تعجب من الفطنة فى إجاباته وكيفية ربطه لألحدا .

ولكننا ال نستطيع تصور ماذا دار فى الحوار بينه وبين الشيوك ،لكن يمكن تصور أن الحوار دار حول معانى
الفصح .فالشيوك يستملوا هذه المواسم لشرح معانيها للشعب .وربما أظهر الصبى يسوع المعانى المخفية فى
رمو الفصح وأنها تدور حول المسيا المخلص حمل هللا الذى يرفع خطية العالم (أى هو نفسه).

ُمه َتح َف ُ ِّ
ِّ
اآليات (لوُ 31" -:)32-31:2ث َّم َن َزل معهما وجاء ِّإَلى َّ ِّ
يع
ان َخاض ًعا َل ُه َماَ .وَكاَن ْت أ ُّ ُ ْ
الناصَرِّة َوَك َ
ظ َجم َ
َ ََُ َ َ َ َ
32
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّ
ان َي َتَقَّد ُم ِّفي اْل ِّح ْكمة َواْلَقامة َوالن ْعمة ،عْن َد هللا َو َّ
ُم ِّ
اس" .
ور ِّفي َقْل ِّب َهاَ .وأ َّ
َما َي ُسو ُع َف َك َ
َ
َ
َ
هذه األ ُ
لقد عرفت مريم أن هناك أشيال تفوه ما لإلنسان الطبيعي تحد

مع هذا الصبي .فحفظت كل هذا في قلبها.

راجع شرح آية لو:5 : 2

يسوع كان يتقدم (ينمو) فى الحكمة والقامة والنعمة...

هذا عن الناسوت ،وكان ناسوتا كامال ينمو ويكبر ،والجسد له نفس كاملة تنمو فى المعرفة الطبيعية كما تنمو

نفس اإلنسان وتزداد فى المعرفة والحكمة اإلنسانية بنمو القوى العاقلة وبإ دياد الخبرات والمدركات الحسية التى
تنتقل إلى داخل النفس عن طريق الحواس .والنعمة هى فًل هللا مفاضا على طبعنا البشرى  ،أما فى المسيح

فهى مجد هللا ظاه ار فيه .هذا النص يبين أن إنسانية المسيح كانت كاملة وكانت تقتبل النعمة مع تقدم السن
والقامة وتطور النمو الجسمانى.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثالث)

عودة للجدول

اإلصحاح الثالث
معمودية المسيح ويوحنا المعمدان
(مت)17-1:3
(مر)11-1:1
(لو)22-1:3

(يو)37-12:1
معمودية يوحنا المعمدان
يوم العماد (المطاس) يسمى عيد الظهوور اإللهوي ،ففيوه ظهور الثوالو القودوس ،صووت اآلب مون السومال ،واالبون
فووي المووال ،والووروح القوودس علووى شووكل حمامووة يحوول علووى المسوويح .وهنوواك س وؤال ..لموواذا ظهوور الثووالو يوووم عموواد

المسيح بالذات ،ولم يظهر مثالً يوم التجلي؟

قال هللا لنخلق اإلنسان على صورتنا كشبهنا ،إذاً  ..الخلق هو عمل الثالو إذ يقول نخلق ..صورتنا ..كشبهنا..
أي بصيمة الجمع .هذا قول اآلب الذى يريد (تك)26 : 1

فالثالو القدوس يشترك فى عمل الخلق ،والخلق ُينسب للثالثة أقانيم.
الخليقة األولى  -:آدم وحوال (تك.)1

فى البدل خلق هللا (اآلب يخلق)  ...وروح هللا (الروح يخلق) يرف على وجه المياه  ...وقال هللا (اإلبن الكلمة
يخلق) ليكن نور (تك.)3-1:1

واإلبن جبل ترابا من الجنة ُليكوِن منه آدم  ،والروح نفخ فى أنفه نسمة حياة (تك)7: 2
لذلك جالت كلمة هللا فى هذه اآلية إلوهيم يأى آلهة نسبة للثالثة أقانيم.

الخليقة الجديدة ( -:حز)37

وتحول إلى عظام يابسة
نرى هنا إعادة الخلق لإلنسان الذى مات بسبب الخطية َّ

فاهلل يتكلم مع النبى قاًالً (اآلب) ...تنبأ على هذه العظام وُق ْل لها إسمعى كلمة الرب (اإلبن)  ...وُق ْل َهُل َّم يا
روح (الروح القدس) وِه ْب على هؤالل القتلى ليحيوا (حز)9 ، ::37
وهنا نرى عمل الثالو فى إعادة الخلق للعظام اليابسة إشارة للخليقة الجديدة

ونرى الخليقتين معاً فى هذه اآلية ينحن َع َمله (الخليقة األولى فى آدم) مخلوقين فى المسيح يسوع (الخليقة الثانية
فى آدم األخير) (.اف ) 15 : 2
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 5مهما عمل ذاك (اآلب) فهذا يعمله اإلبن كذلك (يو.)19:5
رسل روحك فتخلِق ،وتُ ِ
 5تُ ِ
جدد وجه األرض (مز.)35:15:
ْ
 5روح هللا صنعنى ونسمة القدير أحيتنى (أى.)::33
 5بكلمة الرب صنعت السماوات ،وبنسمة فمه كل جنودها (مز.)6:33

 5كل شئ به كان (اإلبن الكلمة) وبميره لم يكن شئ مما كان (يو.)3:1
نرى فيما سبق أن ِ
الخلقة هى عمل الثالو  ،وتُنسب للثالثة األقانيم ولكن كل أقنوم يؤدى دور ُمعيَّن .فاآلب يريد
واألبن والروح القدس أقنومى التنفيذ .
يقول األباء:

 5كل شئ فى الوجود بما فيه الحياة هو من اآلب باإلبن فى الروح القدس.
 5كل عطية أصلها فى اآلب وتتحقق من خالل اإلبن بواسطة الروح القدس.

 5كل عطية لها أصلها فى اآلب وتُنقل بواسطة اإلبن وتتحقق بالروح القدس.
 5اآلب خلق العالم بكلمته وبروحه ،فكل عطية من اآلب هى من خالل اإلبن بالروح القدس.

 5لذلك شبه الكتاب المقدس اإلبن بذراع هللا (إش .)9:51وشبه الروح القدس بإصبع هللا ،قارن (مت 28:12مع

لو.)25:11

 5وكما كان روح هللا يرف على وجه المياه واألرض خربة وخالية (تك.)2:1

فاليوم ها هو روح هللا يرف على مياه المعمودية على األرض الخربة بسبب الخطية ُليعيد هللا خلقها.
 5وكان تجديد الخليقة (أو الخليقة الثانية) ُمحتاجا للثالو القدوس ،وهذا هو سر الظهور اإللهى يوم المعمودية.

وكان هذا التجديد هو خوالص لإلنسوان ،ولوذلك ينسوب بوولس الرسوول الخوالص للثوالو القودوس يلكون حوين ظهور

ُلطف مخلصنا هللا  ...خلصنا بمسل الميالد الثانى وتجديد الروح القدس الذى سكبه بمنى علينا بيسوع المسديح
مخلصنا (تى.)6-::3

فاآلب يريد واالبن يخلق ،فبه كان كل شئ ،والروح يعطي حياة لهذا المخلوه (حز.)15:37

ويوم العماد هو يوم تأسويس سور المعموديوة الوذي بوه ُنخلوق خليقوة جديودة بعود أن فسودت خليقتنوا األولوى بالخطيوة.
وكما كانت الخلقة األولى هي عمل الثالو القدوس ،هكذا الخليقة الثانية هي عمل الثوالو القودوس ،لوذلك ظهور

الثووالو القوودوس يوووم المعموديووة .فوواآلب يريوود أن الجميووع يخلصووون (1تووي .)::2واالبوون يمطووس فووي المووال إعالن واً

لقبوله الموت عن البشر ،وهذا هو الفدال المزمع أن يقدمه على الصوليب .ثوم يخورج مون الموال إعالنواً عون أنوه لون
يظوول ميتواً فووي القبوور ،بوول سوويقوم ويقيمنووا معووه متحوودين بووه (رو .)5-3:6والووروح القوودس يحوول علووى جسوود المسوويح.
وجسد المسيح هو كنيسته .والروح القدس سيقوم بعد ذلك مع كل معمد بجعله يموت مع المسيح (حين يمطس أو

يدفن فى المال) ويقوم مع المسيح من موت الخطية (حين يخرج من المال) .نقووم موع المسويح ثوابتين فوي المسويح
كخليقة جديدة (2كو )17:5وهذه الخليقة الجديدة يفرح بها اآلب .وفرحة اآلب هذه ظهرت في قوله يهذا هو ابني
الحبيب الذي به سوررتي  .قوال هوذا يووم العمواد ولوم يكمول يلوه اسومعواي كموا قوال يووم التجلوي فواليوم هوو يووم فرحوة
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اآلب برجوع ابنه الًال (أي الكنيسة) إلى أحًانه .أما فى التجلى فكوان اآلب يلفوت نظور التالميوذ إلوى مون هوو
شخص هذا المعلم  ،وأنه ليس كمعلمى اليهود بل هو إبن هللا وعليهم أن يسمعوا كالمه وتعاليمه ووصاياه  ،فهى

وصايا هللا نفسه .

حقاً اآلب فرح بطاعوة المسويح الوذي أطواع حتوى المووت مووت الصوليب ،لكنوه فورح أيًواً برجوعنوا إليوه .لوذلك قوال
المسيح ينبغي لنا أن نكمل كل بر .وهذا يعني أن آدم يوم خلق كان هناك شيئاً ينقصوه ..وموا هوو؟ لوو أخطوأ آدم
يموووت وينتهووي باالنفصووال عوون هللا ،فووال شووركة للنووور مووع الظلمووة .لكوون اليوووم رسووم السوويد المسوويح طريقووة غف وران

الخطية وتبرير آدم ليعوود لألحًوان اإللهيوة ،وبهوذا فورح اآلب ،فلقود أصوبح هنواك حول لمشوكلة المووت النواتج عون

الخطية  .ولقد أصبح طريق تبرير اإلنسان كامالً ،لذلك قال المسيح على الصوليب يقود أكمولي فونحن كنوا عواجزين
عن البر ،فجال المسيح ليعطينا فيه أن نتبرر فنعود إلى حًن اآلب كأبنال بثباتنا فى إبنه.

ما حد

ما حد

يمكن تشبيهه بأنه بدون اختراع األستيكة كان إذا حد

أي خطوأ فوي ورقوة نقووم بتمزيقهوا وهلقاًهوا  ،وهوذا

آلدم إذ أخطأ فمات .أما بعد اختراع األستيكة صرنا نمحو الخطأ ،ويمكن استخدام الورقة ثانية.

والتشبيه األده من األستيكة هو الو  correctorالذى يمطى الخطأ فتعود الورقوة بيًوال ،فعمول المسويح َّ
الكفوارى
ُ
هو تمطيتناَّ .
كفارة = غطوال مون  .coverفوال يعوود اآلب يورى خطيتنوا بول يورى بور إبنوه ،هوذا إن ُكَّنوا ثوابتين فوى

وىي (يووو .)::15ولووذلك فقووول المسوويح علووى الصووليب ييووا أبتوواه اغفوور لهوومي  -والورب
إبنووه .لووذلك يقووول الوورب يإثبتووا فو َّ
قالها وجسده كله ممطى بالدم  -كان كأنه يقول لآلب فلتبدأ شفاعتى الكفاريوة عون جسودى الوذى هوو كنيسوتى مون
اآلن  .وهذا معنى ما كان يحد

يوم الكفارة اليهودى  ،إن هرون رًيس الكهنة ينًح من دم تويس الخطيوة علوى

غطال التابوت يالكافورتي فيمفر هللا .وكان المسيح رًيس كهنتنوا علوى الصوليب ودموه يمطوى جسوده هوو شورح لموا

كان هرون يعمله يوم الكفارة (ال )16 ، 15 : 16ييكفر عونكم لتطهيوركم  .مون جميوع خطايواكم تطهوروني (ال16
. )35 :
إذاً المعمودية هي:

 )1مدوت مدع المسديح :ومون موات معوه تمفور جميووع خطايواه السوابقة.فبموتنا فوى المسويح فوى المعموديوة ينفوذ فينووا
حكم الناموس ....أن من يخطئ يموت .

 )2قيامة مع المسيح :نقوم متحدين به ،وهذا يعطينوا أن نحيوا بحياتوه وهوي حيواة أبديوة فالمسويح بعود أن قوام مون
االم ووات لوون يموووت ثانيووة (رو .)9 : 6ويقووول بووولس الرسووول ايً واً يلووي الحيوواة هووي المسوويحي (فووي+ )21:1

فيي (غل . )25:2وألن المسيح يحيا فينا كمل كل بر.
يالمسيح يحيا َّ
 )3تبني  :فمن إتحد بالمسيح اإلبن يصير إبناً هلل.

علي من ينكر مفاعيل المعمودية أن يجيب علي هذا السؤال وأنها مجرد عالمة
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ي لماذا اعتمد المسيحي ؟ قيل ليلتزم بالناموس ،لكن النواموس ال يطلوب معموديوة أحود  .وقيول ليقوف فوى صوفوف

الخطاة ! وهذا خطأ ...فالمسيح ليس بخاطئ يقدم توبة ويعتمود عالموة علوى توبتوه ،بول هوو حامول خطيوة ! فكوان
يوحنا يعمد التاًبين عالمة على تووبتهم  .ولوو فورض صوحة هوذا فلمواذا قوال نكمدل ولوم يقول أ ِ
ُكمول  ،والعبريوة لويس
بهووا صوويمة تفخوويم  .اذاً نكموول هووو قووول الثووالو الووذي يخلووق االنسووان خليقووة جديوودة  .وهوول حموول اآلب أو الووروح

القدس خطايانا ! هذا كان عمل المسيح بصليبه .

لكن وكما قال اآلبال أن المسيح لم يكن محتاجا للمعمودية لكون المعموديوة كانوت محتاجوة للمسويح  .المسويح كوان

بمعموديته يؤسس سر المعمودية  ،والروح القدس الذى حل عليه  ،حل علي جسوده لحسوابنا فكول مون يعتمود اآلن

 ،فالروح القدس وبطريقة خفية يجعله يموت بإنسانه العتيق مع المسيح حين ينوزل الموال ،ويقووم موع المسويح حوين

يخوورج موون المووال  .لووذلك نقووول عوون المعموديووة أنهووا سوور  .وسوور تعنووى اننووا نحصوول علووي نعمووة غيوور منظووورة تحووت
أعراض منظورة .

ماذا جاء عن معمودية المسيح فى إنجيل متى
اآليات (مت1 "-: ))17 - 1 : 3وِّفي ِّتْلك األََّيامِّ جاء يوحَّنا اْلمعمدان ي ْك ِّرُز ِّفي ب ِّرَّي ِّة اْليه ِّ ِّ ِّ 2
وبوا،
َ
َ َ ُ َ
ودَّية َقائالًُ « :ت ُ
َُ
َ
َ ْ ََ ُ َ
َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِِّّ
الس َ ِّ ِّ 3
اء َّ
الن ِّب ِّي اْلَق ِّائ ِّلَ :ص ْو ُت َص ِّار ٍخ ِّفي اْلَب ِّرَّية:
وت َّ
أل ََّن ُه َقد ا ْق َتَر َب َمَل ُك ُ
يل َعْن ُه بإ َش ْعَي َ
ماواتَ .فإ َّن ه َذا ُه َو الذي ق َ
أ ِّ
الر ِّب .اصَنعوا سبَل ُه مس َت ِّقيم ًة»4 .ويوحَّنا ه َذا َك ِّ
اس ُه ِّم ْن َوَب ِّر ِّ
طَق ٌة ِّم ْن
يق َّ
اإل ِّب ِّلَ ،و َعَلى َح ْق َوْي ِّه ِّمْن َ
َعُّدوا َ
َ
َُ َ
ط ِّر َ
ان لَب ُ
ْ ُ ُُ ُ ْ َ
طعامه جرًادا وعسالً ب ِّراياِّ 3 .حيَن ِّئ ٍذ َخرج ِّإَلي ِّه أُور َشلِّيم وُك ُّل اْليه ِّ ِّ ِّ
ط ِّة ِّباألُْرُد ِّن،
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
ِّجْلدٍَ .وَك َ
ودَّية َو َجم ُ
َُ
ان َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
يع اْل ُك َ
ََ ْ ُ ُ َ
3
ِّ ِّ
ين ِّم َن اْل َف ِّر ِّ
الرُّد ِّ
اه ْمَ 7 .فَل َّما َأرَى َك ِّث ِّ
ين َيأ ُْتو َن ِّإَلى
ين َو َّ
ين ِّب َخ َ
ط َاي ُ
وقِّي َ
يسِّي َ
ير َ
اع َت َم ُدوا مْن ُه في األُْرُد ِّنُ ،م ْع َت ِّرِّف َ
َو ْ
ِّ ِّ ِّ
اكم أَن َتهربوا ِّمن اْل َغ َضب ِّ
ِّ
اآلتي؟ َ 8فاصَنعوا أَ ْثم ا ِّ
يق ِّب َّ
الت ْوَب ِّة.
َ
ار َتل ُ
ال َل ُه ْمَ«:ياأ َْوالََد األَ َفاعيَ ،م ْن أََر ُ ْ ْ ْ ُ ُ
ًَ
ْ ُ
َم ْع ُمودَّيتهَ ،ق َ
2
اهيم أَبا .أل َِّني أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن هللا َق ِّادر أَن ي ِّقيم ِّمن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
هذ ِّه اْل ِّح َج َارِّة أ َْوالًَدا
َ ٌ ْ ُ َ ْ
َوالَ َت ْف َت ِّكُروا أ ْ
َن َتُقوُلوا في أَْن ُفس ُك ْمَ :لَنا ِّإْبر ُ ً
ُ ْ
11
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ط ُع َوُتْلَقى ِّفي َّ
َص ِّل َّ
الن ِّار.
الش َج ِّرَ ،ف ُك ُّل َش َجَرٍة الَ َت ْرَن ُع َث َمًار َجِّيًدا ُت ْق َ
يمَ .و َ
ْس َعَلى أ ْ
اآلن َق ْد ُوض َعت اْل َفأ ُ
إلْبراه َ
ِّ
ِّ
ِّ
اء لِّ َّلتوب ِّة ،و ِّ
11أََنا أ ِّ
ِّ ِّ
اء ُهُ .ه َو
لك ِّن َّالذي َيأ ِّْتي َب ْعدي ُه َو أَ ْق َوى ِّم ِّنيَّ ،الذي َل ْس ُت أ ْ
َهالً أ ْ
َ
ُعمُد ُك ْم ِّب َم ٍ ْ َ َ
َن أَ ْحم َل ح َذ َ
12
َما ِّ
وح اْلُقُد ِّ
التْب ُن
الر ِّ
َسُي َع ِّمُد ُك ْم ِّب ُّ
س َوَن ٍارَّ .ال ِّذي َرْف ُش ُه ِّفي َي ِّد ِّهَ ،و َسُيَن ِّقي َبْي َدَرُهَ ،وَي ْج َم ُع َق ْم َح ُه ِّإَلى اْل َم ْخ َز ِّنَ ،وأ َّ
ِّ ِّ ِّ ِّ 14
َفُي ْح ِّرُق ُه ِّبَن ٍار الَ ُت ْط َفأُ»ِّ 13.حيَن ِّئ ٍذ َجاء َيسو ُع ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
وحَّنا َمَن َعهُ
وحَّنا لَي ْع َتم َد مْن ُهَ .ولك ْن ُي َ
يل ِّإَلى األُْرُد ِّن ِّإَلى ُي َ
َ ُ
13
ِّ
َن أَع َت ِّم َد ِّمْن َك ،وأَْن َت َتأ ِّْتي ِّإَل َّي!» َفأَجاب يسو ُع وَقال َل ُه«:اسم ِّح اآلن ،أل ََّن ُه َ ِّ
يق ِّبَنا
َقائالً« :أََنا ُم ْح َت ٌ
َ
اج أ ْ ْ
هك َذا َيل ُ
َ
َ َ َُ َ َ
َْ
13
ِّ
ع ص ِّع َد لِّْلوْق ِّت ِّمن اْلم ِّ
أ ْ ِّ
ات َق ِّد اْن َف َت َح ْت َل ُه،
اءَ ،وِّإ َذا َّ
الس َم َاو ُ
َن ُن َكم َل ُك َّل ِّبر»ِّ .حيَنئ ٍذ َس َم َح َل ُهَ .فَل َّما ْ
َ
اع َت َم َد َي ُسو ُ َ
َ َ
17
َف أرَى روح ِّ
ِّ ِّ
هللا َن ِّازالً ِّم ْثل حمام ٍة و ِّ
يب َّال ِّذي بِّ ِّه
آتًيا َعَلْي ِّهَ ،و َص ْو ٌت ِّم َن َّ
َ ُ َ
َ ََ َ َ
الس َم َاوات َقائالً «:ه َذا ُه َو ْابني اْل َح ِّب ُ
ُس ِّرْر ُت»" .
ان َي ْك ِّرُز ِّفي َب ِّرَّي ِّة اْلَي ُه ِّ
ودَّي ِّة" .
آية (مت َ 1" -:)1:3وِّفي ِّتْل َك األََّي ِّ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
اء ُي َ
ام َج َ
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ِّ ِّ
دك األََّيدامِّ = ال يقصود بوه بعود عوودة العاًلوة المقدسوة مون مصور ولكون فوي ذلوك العصور أو فوي ذلوك الزموان.
في تْل َ
ولوقا حدد عمر المسيح في هذا الوقت (لو )23:3أنه حوالي  35عاماً.

ان = لقب المعمدان غالباً أطلقه عليه الشعب .وكان مالخي قد سبق وتنبأ عنه في (مال )1:3وتنبوأ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
ُي َ
عوون مجوويل إيليووا قبوول مجوويل المسوويح الثوواني فووي (مووال ،)5::ولمووا كووان اليهووود ال يفهمووون أن هنوواك مجوويل أول
ومجيل ثاني ،ظنوا أن إيليا يجب أن يظهر قبل المسيا .ولكن المعمدان جال فوي صوورة إيليوا السواكن فوي البوراري

والجبال وبنفس قوته.
َب ِّرَّي ِّة اْلَي ُه ِّ
ودَّي ِّة = هي القطاع الشرقي من إقلويم اليهوديوة ،يقوع شوره قموة الجبول الرًيسوية وغورب البحور الميوت ،لوم
تكن صحرال رملية ولكنها أرض غير مخصبة.
والمعموودان بوودأ خدمتووه قبوول أن يبوودأ المسوويح بشووهور .وكووان موون حووق يوحنووا أن يصووير كاهن واً ،ولكنووه توورك الهيكوول

والكهنوت ذاهباً إلى البرية ،ليعلن أن الجميع فسدوا وصاروا برية قاحلة تنتظر المسويح الوذي سويأتي ليرويهوا بميواه
الووروح القوودس لتصووير فردوسواً يحموول ثمووار الووروح (مووز .)1:63لقوود ُحو ِورم يوحنووا المعموودان موون خدمووة الهيكوول ليهيووئ
الطريق لرًيس الكهنة األعظم ربنا يسوع الذي جعل من بريتنا هيكالً جديداً سماوياً.

كان يوحنا هو الرسول الذي يعد طريق الملك كما يسبق الملوك حرس شرف.

يوحنا المعمدان كان عمله االساسي تأسيس سر المعموديوة يالوذى أرسولنى ألعمود بالموالي (يوو )33 : 1وكوان هوذا

بأن يعمد المسيح.

ِّ
السماو ِّ
ِّ 2
ات" .
وبوا ،أل ََّن ُه َقد ا ْق َتَر َب َمَل ُك ُ
آية (مت َ " -:)2:3قائالًُ « :ت ُ
وت َّ َ
وبوا = يوحنا يهيئ الطريق الملوكي بالتوبة ،ومعنى طلب التوبوة كشوئ سوابق لملكووت المسويح ،أن ملوك المسويح
ُت ُ

سيكون روحياً وليس أرضياً .والتوبة فوي اليونانيوة مطانيوة وتعنوي تمييور االتجواه أي تمييور القلوب والعقول مون جهوة

وبوا = غيروا قلوبكم وعقولكم .ومن يقدم
الخطية ليهتدي ويتجه نحو هللا .ويعطي اإلنسان هلل الوجه ال القفا  .إذاً ُت ُ
توبوة تنفووتح عينوواه ،فالخطيووة تسووبب العمووى للعيووون الروحيووة .وموون تنفووتح عينوواه يعوورف المسوويح حووين يظهوور ،وهكووذا

كان يوحنا يهيئ الطريق للمسيح.
السماو ِّ
ات = أي أن مجيل المسيح ليسكن فينوا صوار علوى األبوواب .وطريوق التمتوع بهوذا الملكووت
ا ْق َتَر َب َمَل ُك ُ
وت َّ َ
وي َملِوك
هو أن ندرك حاجتنا إلى عمل المسيا فينا ،فإذ يدين اإلنسان نفسه ينفتح القلب الستقبال عمل المسيا فيهُ .
اإلنسووان المسوويح علووى قلبووه فيصووير ملكوووت هللا داخلووه يهووا ملكوووت هللا داخلكوومي .واصووطالح ملكوووت السووموات هووو

اصوطالح خواص بمتوى أموا بواقي اإلنجيليوين فكوانوا يسوتعملون اصوطالح ملكووت هللا .ألن متوى كوان يكتوب لليهووود
الذي يخشوون أن يسوتعملوا اسوم هللا .وملكووت هللا معنواه سويادة وحكوم هللا علوى القلوب ،لكون اليهوود فهمووه علوى أنوه
ملووك مووادي أرضووي .وموون المؤكوود أن المسوويح اسووتخدم التعبي ورين ملكوووت السووموات وملكوووت هللا .وببسوواطة حيثمووا

يملك هللا يصير هذا المكان سمال.
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دارخ ِّفدي اْلب ِّرَّي ِّدة :أ ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِِّّ
ِّ 3
اء َّ
ق
َع ُّددوا َ
الن ِّب ِّي اْلَقائ ِّلَ :ص ْدو ُت َص ِّ ٍ
ط ِّريد َ
َ
يل َعْن ُه بإ َش ْعَي َ
آية (مت َ " -:)3:3فإ َّن ه َذا ُه َو الذي ق َ
ِّ
يم ًة»".
َّ
الر ِّبْ .
اصَن ُعوا ُسُبَل ُه ُم ْس َتق َ

االقتباس من (إش )3::5ومن الترجمة السبعينية بالذاتَ .ص ْو ُت َص ِّار ٍخ = هو صوت المعمدان .فهو كان صووتاً
ِّ
يم ًة = مرادفوة
يوجه النظر ليسووع ،يودعو النواس للتوبوة فيكونووا مسوتعدين لقبوول الورب يسووعْ .
اصدَن ُعوا ُس ُدبَل ُه ُم ْس َدتق َ
لتوبوا .أي من ارتفع قلبه بالكبريال أو من التهب قلبه بالطمع أو الشوهوة فليميور طريقوه .والعكوس فمون كوان يشوعر
بيأس أو صمر نفس فليكن له رجال منذ اآلن (إش.):::5

اإل ِّب ِّل ،وعَلدى ح ْقوي ِّده ِّمْن َ ِّ
آية (مت 4" -:)4:3ويوحَّنا ه َذا َك ِّ
اس ُه ِّم ْن َوَب ِّر ِّ
ده َج َدرًادا
دان َ
ام ُ
طَقد ٌة م ْدن ِّجْلددٍَ .وَك َ
َ
ََ
َُ َ
َ َْ
ان لَب ُ
ط َع ُ
َو َع َسالً َب ِّرايا" .
كان ووت ص وورخات يوحن ووا ال تخ وورج م وون فم ووه فحس ووب ب وول تنطل ووق م وون ك وول حيات ووه ،تعلنه ووا حيات ووه الداخلي ووة ومظهو وره
ِّ
ده ِّم ْدن َوَب ِّدر ِّ
اإل ِّب ِّدل = خشون ورخويص
اس ُ
الخارجي .حتوى ملبسوه كوان أشوبه بعظوة صوامتة وفعالوة وأيًواً طعاموه .لَب ُ
وكان هذا لباس األنبيال ( ك.)::13

امددد ُه َجد َددرًادا هووذا أكوول الفق ورال جووداًَ .و َع َسدددالً َب ِّرايدددا = وهووذا يجدونووه فووي الصووخور وجووذوع األشووجار .وكووان هوود
َ
ط َع ُ
المعمدان سر قوته ،أيًاً خلوته في البرية .وكان له شكل إيليا في ملبسه وطعامه.
آية (مت ِّ 3" -:)3:3حيَن ِّئ ٍذ َخرج ِّإَلي ِّه أُور َشلِّيم وُك ُّل اْليه ِّ ِّ ِّ
ط ِّة ِّباألُْرُد ِّن"،
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
ودَّية َو َجم ُ
َُ
يع اْل ُك َ
ََ ْ ُ ُ َ
هكذا لنرجع إلى هللا علينا أن نخرج من العالم.
3
ِّ ِّ
اه ْم" .
ين ِّب َخ َ
ط َاي ُ
اع َت َمُدوا مْن ُه في األُْرُد ِّنُ ،م ْع َت ِّرِّف َ
آية (مت َ " -:)3:3و ْ
األردن= ينبع من جبال لبنان ويصب في البحر الميت ما اًر ببحر الجليول (أو بحيورة جنيسوارات أو بحيورة طبريوة).

واليهود عرفوا أنواعواً مون المعموديوات منهوا معموديوة المتهوودين الودخالل  .ومعموديوة يوحنوا كانوت رمو اًز للمعموديوة

المسوويحية .وبووولس الرسووول اعتبوور أن موسووى والشووعب إعتموودوا فووي البحوور األحموور والسووحابة رمو اًز أيًواً للمعموديووة

المسويحية .وبطورس الرسوول يقووول أن فلوك نووح كووان مثواال للخوالص بالمعموديووة (1بوط . )21 : 3ولكون معموديووة
يوحنا لم تهب البنوة لمن إعتمد مثل المعمودية المسيحية .وغفران الخطايا الذي كان هدف معموديوة يوحنوا اسوتمد

قوتوه مون صووليب المسويح (مثول شوويك يكتوب علوى ظهوره يصورف فوي يوووم كوذا فهوو حووق لوك ولكون مفعولووه يبودأ فووي
اليوم المحودد) ،وهوذا نفوس موا يقوال عون كول مون غفورت خطايواهم فوى العهود القوديم  .قووة معموديوة يوحنوا اسوتمدت
قوتها من قوة المرمو إليه كما حملت الحية النحاسية قوة الشفال خالل الصليب التي ترمز إليه .فمعموديوة يوحنوا
لم تكن بالروح مثل المعموديوة المسويحية .وهنواك معموديوة الودم للشوهدال وهنواك معموديوة الودموع والتوبوة كموا كوان

داود يعوم كل ليلة سريره (مز.)6:6
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7
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ين ِّمد َدن اْل َف ِّر ِّ
ِّ
الرد ُّدد ِّ
دال َل ُهد ْدمَ«:يدداأ َْوالََد
ين َو َّ
وقِّي َ
يسد ِّدي َ
آيددة (مددت َ " -:)7:3فَل َّمددا َأرَى َكثيد ِّدر َ
ين َي دأ ُْتو َن إَلددى َم ْع ُمودَّيتددهَ ،قد َ
اكم أَن َتهربوا ِّمن اْل َغ َضب ِّ
ِّ
اآلتي؟"
األَ َفاعيَ ،م ْن أََر ُ ْ ْ ْ ُ ُ َ
اْل َف ِّر ِّ
ين = أهم طواًف اليهود الدينية التي ظهرت أيام المكابيين سنة 155ه.م .هودفهم أن يشوددوا علوى وجهوة
يسِّي َ

النظوور الدينيووة عنوود اليهووود ،وكووانوا يحفظووون الش وريعة بدقووة .وكووان هووذا كوورد فعوول للثقافووة اليونانيووة المتحووررة التووي

انتش وورت .ومعن ووى فريسددديون= مف وورو ون .ويس وومون أنفس ووهم األتقي ووال .واعتب ووروا تقلي وود األب ووال عل ووى نف ووس مس ووتوى
النوواموس .سوواد علوويهم الريووال والتظوواهر والتمسووك الظوواهري ال الفعلووي بالنوواموس فعشووروا الشووبث والنعنووع وأطووالوا

صلواتهم.

الردوقيين= هم الطاًفة اليهوديوة الكبيورة بعود الفريسويين ،ويورجح أنهوم نشوأوا كمًوادين للفريسويين .اسومهم مشوتق

موون اسووم صووادوه رًوويس الكهنووة أو موون معنووى اسووم صووادوه وهووو يعنووي البووار .وعلمووا أن الفًوويلة تمووارس ألجوول
نفسها وليس من أجل أجر معين ومن هنا تمادوا وأنكروا القيامة ألنها أجور لألعموال الصوالحة .وكوانوا ال يؤمنوون

سوى بأسفار موسى الخمسة فقط ،وال يقبلون تقليد الشيوك وأنكروا القيامة واألرواح والمالًكة (أع.)8:23

وكانوا يسمونهم جماعة العقالنيين عند اليهود .وكان هدفهم في الحياة جمع المال وهرضال ملذاتهم.
َياأ َْوالََد األَ َفا ِّعي = أى أنهوم يشوبهون األفواعى فواإلبن يشوبه أبيوه (وهنواك أوالد إبلويس يوو1 +:::8يوو 15:3وأبنوال
المعصية كو 6:3وأبنال النور يو =)36:12يوحنا هنا يريدهم أن يتسواللوا بيونهم وبوين أنفسوهم لمواذا أتووا هول هوي
توبة حقيقية أو سعياً ورال المظاهر .ألنه شعر أنهم لم يأتوا إليه بقلوبهم طالبين التوبة .وكان يوحنا قوياً لم يخف

موون الفريس و يين والصوودوقيين ولووم يووتملقهم ،بوول هووو عوورف مشوواعرهم فهووم لووم يحتمل ووا إذ قوود فًووح ريوواًهم بقداسووته
الحقيقيووة .وهلتف ووت حولووه الجم وواهير وأحبوووه فخ ووافوا عل ووى م اركووزهم وأرادوا إظه ووار نقوواوتهم بو وأن يعتموودوا ه ووم أيً ووا.
اْل َغ َضب ِّ
اآلتي = الدينونة.

ِّ 2
ِّ ِّ
ِّ
اآليات (متَ 8" -:)2-8:3فاصَنعوا أَ ْثم ا ِّ
ِّ
يق ِّب َّ
يم أًَبا .أل َِّني
الت ْوَبةَ .والَ َت ْف َت ِّكُروا أ ْ
ار َتل ُ
ْ ُ ًَ
َن َتُقوُلوا في أَْن ُفس ُك ْمَ :لَنا إْبراه ُ
أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن هللا َق ِّادر أَن ي ِّق ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم" .
ُ ْ
يم م ْن هذه اْلح َج َارة أ َْوالًَدا إلْبراه َ
َ ٌ ْ ُ َ

التوبة التي بال ثمر هي مظاهر وريال .وكان اليهود يظنون أنهم يخلصون لمجرد

إنتسابهم إلبراهيم .ولكن يوحنا هنا يشرح لهم أن الخالص ليس ميراثاً من األبال.
ِّ ِّ
ُي ِّق ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
يم .ما هي هذه الحجارة؟
يم م ْن هذه اْلح َج َارة أ َْوالًَدا إلْبراه َ
َ
 -1يقال أن يوحنا المعمدان كان يتكلم وأمامه الحجارة التي وضعها يشوع في األردن.
 -2تشووير إلووى (إش )2-1:51فهووذا الصووخر فووي إشووعيال يشووير لمسووتودع سووارة الماًووت وألن إب وراهيم صووار شوويخاً
غيور قوادر علوى اإلنجواب ومووع هوذا كوان لهموا نسوول ومنوه اليهوود .ويكوون المعنوى أنووه كموا أقوام هللا اليهوود موون
مستودع ميت كالصخر ،قادر هو أن يقيم له أوالداً آخرين.

 -3تشير لألمم الذين صاروا حجارة بعبادتهم لألوثان الحجرية فشابهوها (مز)8:115
 -4تشير لكل قلب تقسى وتحجر ،وهللا يحركه بالتوبة فيصير ابناً إلبراهيم.
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وأوالد إبوراهيم هووم موون يشووابهونه فووي تقوواه وهيمانووه ،ولكوون هوؤالل الفريسوويين والصوودوقيين ال يشووبهون إبوراهيم بوول هووم

أوالد أفاعي بمعنى أوالد إبليس (يو):::8

ولكن كل من تحجر قلبه ،فاهلل قادر أن يحوله مرة أخرى إلى قلب لحمي (حز.)26:36
11
ِّ ِّ
َص ِّل َّ
دع َوُتْلَقدى
الش َج ِّرَ ،ف ُك ُّل َش َجَرٍة الَ َت ْرَن ُع َث َمًار َجِّيًدا ُت ْق َ
آية (مت َ " -:)11:3و َ
طُ
ْس َعَلى أ ْ
اآلن َق ْد ُوض َعت اْل َفأ ُ
ِّفي َّ
الن ِّار" .

التشووبيه مووأخوذ موون الحطوواب الووذي وضووع فأسووه بجانووب الشووجرة وذهووب يخلووع سووترته اسووتعداداً لقطووع الشووجرة .فهووذا
المثوول يشووير للمًووب القووادم .فالمسوويح أتووي ليبشوور بيوووم مقبووول وسوونة مقبولووة .فإمووا أن يسووتجيب اإلنسووان أو تووأتي

عليه الدينونة وسيف القصاص ،ويلعنه هللا كما لعن شجرة التين  ،إذا وجوده بميور ثموار التوبوة .والمسويح هوو ذلوك
الحطاب الذي أتى بصليبه ليموت عني .وأعطاني المعمودية ،فيهوا أمووت معوه لهودم اإلنسوان العتيوق فمون يورفض

بعد كل هذا لن يكون أمامه سوى الدينونة .والمسيح هو الحطاب الذي هو مزمع اآلن أن يأتي للدينونة.

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء لِّ َّلتوب ِّدة ،و ِّ
آية (مت 11" -:)11:3أََنا أ ِّ
َن
دت أ ْ
َهدالً أ ْ
لك ِّدن َّالدذي َيدأْتي َب ْعددي ُه َدو أَ ْق َدوى ِّمنديَّ ،الدذي َل ْس ُ
َ
ُعمُد ُك ْم ِّب َم ٍ ْ َ َ
أ ْ ِّ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
س َوَن ٍار" .
الر ِّ
اء ُهُ .ه َو َسُي َع ِّمُد ُك ْم ِّب ُّ
َحم َل ح َذ َ
َح ِّمد ِّ
اء ُه = (هووو قووول يشووير أللوهيووة السوويد
دت أ ْ
َه دالً أ ْ
نوورى هنووا سوور عظمووة المعموودان وهووو اتًوواعه = َل ْسد ُ
دل ح د َذ َ
َن أ ْ َ
المسيح فأي ملك أرضوي يمكون أن يحول سويور حوذاله أي أحود .أو يحمول حوذاله أي أحود) هوو يورى فوي نفسوه أنوه

غير مستحق أن يعمل أحقر األعمال التي يقوم بها العبيد.
وح اْلُقد ُدد ِّ
دار = وقووارن هووذه بقووول المسوويح يإن كووان أحوود ال يولوود موون المووال والووروح (يووو.)5:3
دالر ِّ
َسد ُدي َع ِّمُد ُك ْم ِّبد ُّ
س َوَند ٍ
فالروح القدس هو روح اإلحراه (إش ):::وهو يجعل الموال نوار إحوراه فمواذا يعنوي قولوه الوروح القودس ونوار= إال

أن موال المعموديووة هووو النوار الووذي يلقووي فيهوا المعموود لتحووره خطايواه وتميووت اإلنسووان العتيوق .ويقووول القووديس مووار

يعقوب السروجي يالمعمودية هوي الكوور العظويم الممتلوئ نوا اًر ،فيهوا يسوبك النواس ليصويروا غيور أموواتي هوذا يعنوي

أن المعموديووة هووي ليسووت غسوويل إنسووان فووي مووال عووادي ،بوول هووي بعموول الووروح القوودس (روح اإلح وراه (إش):::
تحره الخطايا القديمة ،وتلقي نار حب داخل القلوب .وانظور لعمول الوروح القودس فوي أرميوال يفكوان فوي قلبوي كن ٍ
وار

محرقووةي (أر )9:25لووذلك رأينووا حلووول الووروح القوودس علووى التالميووذ علووى هيئووة ألسوونة ناريووة فالمعموديووة هووي تحووره
خطايانا بالنار وتمسلها بالمال.

12
َما ِّ
التْب ُن َفُي ْح ِّرُق ُه ِّبَن ٍار
آية (مت َّ " -:)12:3ال ِّذي َرْف ُش ُه ِّفي َي ِّد ِّهَ ،و َسُيَن ِّقي َبْي َدَرُهَ ،وَي ْج َم ُع َق ْم َح ُه ِّإَلى اْل َم ْخ َز ِّنَ ،وأ َّ
الَ ُت ْط َفأُ»".
هنووا نوورى المسوويح الووديان .الد َدرْف ُ = يسووتخدم للتذريووة والورف هووو المووذراة وهووي سوواه لهووا أصووابع خشووبية ترفووع بهووا

الحبوووب المختلطووة بووالتبن والق و  ،فتسووقط الحبوووب ألسووفل لثقلهووا أمووا الق و والتووبن فيطي وران بعيووداً .وبهووذا تجمووع
الحبوب وحدها والتبن وحده وهذا يتم في مكان متسع بجانب الحقل يسمى البيدر أو الجرن .وتوضع الحبووب فوي
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المخو ووزن ،أمو ووا التو ووبن والق و و

فيحرقو ووان .وال و ورف

إشو ووارة لكلمو ووة هللا التو ووي سو ووتدين غيو وور المو ووؤمنين وغيو وور التو وواًبين

دده = الم ووؤمنين
(ي ووو ]):8:12ويش ووير الو ورف لس وولطان المس وويحَ .بْيد َدددَرُه = أي كنيس ووته ويش ووير لنهاي ووة الع ووالمَ .ق ْم َحد ُ
األبرار .اْلم ْخ َز ِّن = الكنيسة أو المجد في السمالِّ .
دار الَ ُت ْط َفدأُ أي الدينونوة األبديوة فوي جهونم.
الت ْدب ُن = األشورارَ .ن ٍ
َ
فالمسيح يتورك اآلن القموح موع التوبن والوزوان ولكون هنواك يووم يفصول فيوه بوين هوذا وذاك .ولكون مون اآلن فالتذريوة
موجودة وهناك فاصل بين الذي يؤمن والذي ال يؤمن وبين الذي يتوب والذي ال يتوب.

آية (مت ِّ 13" -:)13:3حيَن ِّئ ٍذ َجاء َيسو ُع ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
وحَّنا لَِّي ْع َت ِّم َد ِّمْن ُه".
يل ِّإَلى األُْرُد ِّن ِّإَلى ُي َ
َ ُ
لَِّي ْع َت ِّم َد ِّمْن ُه = المسيح كان يؤسس سر المعمودية ،فكل معمد بعد ذلك حين نزوله للمال وصوعوده منوه يمووت موع
المسيح ويقوم معه  .ولكن العجب أن يقبل المسويح أن يقوف فوى صوفوف الخطواة ،وهوذا كوان مقدموة للصوليب يووم

يحمل المسيح خطايا البشر ،والكنيسة تهتم بالمعمودية ألنه حتى المسيح لم يبدأ خدمته إال بعد أن إعتمد.
ِّ
ِّ 14
َع َت ِّم َد ِّمْن َكَ ،وأَْن َت َتأ ِّْتي ِّإَل َّي!» .ي
اج أ ْ
وحَّنا َمَن َع ُه َقائالً« :أََنا ُم ْح َت ٌ
َن أ ْ
آية (مت َ " -:)14:3ولك ْن ُي َ
من عرفه وهو في بطن أمه ،من المؤكد أنه عرفه اآلن.

آية (مت َ 13" -:)13:3فأَجاب يسو ُع وَقال َل ُه«:اسم ِّح اآلن ،أل ََّن ُه َ ِّ
َن ُن َك ِّم َل ُك َّل ِّبر»ِّ .حيَن ِّئ ٍذ َس َم َح
يق ِّبَنا أ ْ
َ
هك َذا َيل ُ
َ َ َُ َ َ
َْ
َل ُه" .

المسيح يكمل كل بر أى بتأسيسه للمعمودية وبصلبه بعد ذلوك  ،يؤسوس الطريوق لنوا لنتبورر ،ونحسوب أبو ار ار فيوه .

هنا نرى منتهى االتًاع أن يعتمد هللا من أحد عبيده .وبولس الرسول عبر عن هوذا بقولوه يجعول الوذي لوم يعورف
خطية خطية ألجلنا لنصير نحن بر هللا فيهي (2كو.)21 : 5
السدماو ِّ
اآليات (متَ 13" -:)17-13:3فَل َّما اع َتم َد يسو ُع ص ِّع َد لِّْلوْق ِّدت ِّمدن اْلم ِّ
درَى
دهَ ،ف َأ
داءَ ،وِّإ َذا َّ َ َ ُ
ات َقدد اْن َف َت َح ْدت َل ُ
َ
َ
ْ َ َُ
َ َ
ِّ 17
ددائالً «:هدد َذا هددو ابنددي اْلح ِّبيددب َّال ِّددذي ِّب ِّ
روح ِّ
ات َق ِّ
السددماو ِّ
ِّ
ِّ
هللا َند ِّ ِّ
دده
امدد ٍة َوآتًيددا َعَلْيددهَ ،و َصد ْدو ٌت م َ
ُ َ
َُ ْ
ددن َّ َ َ
َ ُ
دازالً م ْث َ
ددل َح َم َ
ُس ِّرْر ُت»".
َص ِّع َد = إذاً هو كان نا الً في المال .لذلك فالمعمودية بالتمطيس وفي يوم عيد المطاس ،يوم عماد المسيح تحتفل
الكنيسة أيًاً بعيد الظهور اإللهي ،إذ ظهر هنا بوضوح الثالثة األقانيم .صوت اآلب في السمال واالبن اإلنسوان
فووي المووال والددروح القدددس فووي شووكل حمامووة .هنووا ن ورى التمووايز فووي الثووالو  ،الواحوود عوون اآلخوور ،ولكوونهم هووم هللا
الواحد.

والمسيح حل عليه الروح القدس في شكل حماموة كاملوة (حماموة رموز السوالم والطهوارة والوداعوة والبورالة والبسواطة

وهووذه ثمووار يعطيهووا الووروح لموون يحوول عليووه) .وهووي كاملووة رمووز لحلووول الووروح القوودس بالكاموول علووى المسوويح .أم وا

التالمي ووذ فح وول عل وويهم عل ووى ق وودر م ووا يحتمل ووون ،ألس وونة ن ووار منقس وومة .وال ووروح ح وول عل ووى التالمي ووذ عل ووى ش ووكل ن ووار
ليطهورهم ،أموا المسويح الووذي بوال خطيوة لوم يحتوواج لشوكل النوار  )1هوو ال يحتوواج لنوار تحوره خطايواه )2التالميووذ
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اليحتملون كبشر اال لمواهب وعطايا الروح  .ومعنى األلسنة المنقسومة = أن كول مونهم أخوذ بقودر إحتياجوه وبقودر

احتماله  )3أما المسيح فحل الروح عليه علي شكل الحماموة وتعنوى الوروح كوامال  ،فوالروح إنسوكب علوى المسويح
رأس الكنيسة لحسابها أي لينسكب على الكنيسة بعد ذلك = كالطيب ينزل على الرأس ثم على اللحية أى الكنيسة

جسد المسيح (مز  .)133واللحية شعر كثير يلتصق بالرأس كما يلتصق المؤمنين برأس الكنيسة المسيح] .

وحلووول الووروح القوودس علووى المسوويح كووان لتكريسووه وهعووداد جسووده ليقوودم ذبيحووة نفسووه ،كمووا كووان رًوويس الكهنووة ُيمسووح

بالزيت ليقدم ذباًح  .وصوت اآلب من السمال تكرر يوم التجلي (مت )5:17وأيًاً في (يو.)28:12
اْن َف َت َح ْت َل ُه = يوحنا المعمدان رأى الحمامة نا لة على المسيح وعرف أن هذا هوو الوروح وقود إسوتقر علوى المسويح
(يو . )3:-31:1والسمال تنفتح اآلن بعد أن كانت قد أغلقوت أموام البشورية ومون أيوام نووح فالحماموة رموز للسوالم
و وال السخط وانتهال من سلطان الخطية.

والحمامددة مشووهورة داًمووا أنهووا تعووود لبيتهووا (حمامووة نوح/الحمووام ال ازجوول) .وعموول الووروح القوودس هووو دفووع الكنيسووة

لإلتحوواد بالمسوويح ،والمسوويح يحملهووا كعووروس لووه إلووى حًوون اآلب بإتحوواده بهووا .وكلمووة بسدداطة وهووى صووفة الحمووام

مترجمة  ،SINGLE HEARTEDفى الترجمة اإلنجليزية  .أى يكون اإلنسان له هدف واحود بقلبوه ،متجوه داًمواً

للمسيح .وهذا هو عمل الروح القدس فينا  :إذ أننا كلما نخطئ يبكتنا الوروح القودس ويعيننوا حتوى نعوود للثبوات فوى

المسوويح  .لووذلك نقووول الحمامووة رمووز البسوواطة يكون ووا بسووطال كالحمووامي (مووت .)16:15وموون يفعوول أى يكووون قلبووه
ويحسووب كووامالً (كووو )28 : 1وهووذا معنووى يإفتحووى لووى يووا
داًمووا ال هوودف لووه سوووى مجوود هللا  ،يثبووت ف وى المسوويح ُ

أختى ياحبيبتى يا حمامتى يا كاملتىي (ن .)2:5

لووذلك فووالروح القوودس بتبكيتووه ومعونتووه يجعلنووا داًم واً فووى حالووة رجوووع داًووم للمسوويح يإرجعووى إرجعووى يووا شووولميثي

(نو  .)13:6والووروح يثبتنووا فووي المسوويح فووى المعموديووة (2كووو ، )22 ، 21 : 1وهن أخطأنووا يبكتنووا لنتوووب ويعيننووا
فنعود للمسيح ويثبتنا فيه .
المسيح يكمل كل بر ( تأمالت )

 -1سلك بمعموديته من يوحنا طريق االتًاع وهو كمال كل بر.
 -2ه ووو يعل وون أهمي ووة المعمودي ووة ويعل وون قبول ووه لمهمت ووه أي موت ووه فالمعمودي ووة ه ووي م وووت م ووع المس وويح ،فالمس وويح
بمعموديته يعلن أنه يقبل هذا الموت وأنه سيقوم بعد موته ،وأنه يطيع حتى الموت موت الصليب .المعمودية
وى الشووك ...ي(إش2 : 27
هي مثال لسر موته وقيامته  .المعمودية هى اعالن حب مون الوذى قوال يليوت عل َّ
– .)5

 -3المسوويح يؤسووس سوور المعموديووة الووذي بووه يكموول كوول بوور آلدم ونسووله .فبموتنووا مووع المسوويح وقيامتنووا مووع المسوويح
نتبرر .المسيح بالمعمودية أكمل كل بر لإلنسان أي صار هناك وسيلة يتبرر بها اإلنسان الذي كان قد ُح ِك َم
ا) غف وران الخطيووة وذلووك يووتم بموتنووا مووع المسوويح ب)
عليووه بووالموت بسووبب الخطيووة .والتبريوور لووه شووقين
باتحادنا مع المسيح فنحيا بحياته فيستخدم اعًالنا كأالت بر  ،فنعمل أعمال بر .
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لماذا المعمودية؟
 -1المسيح غير محتاج للمعمودية فهو بال خطية.

 -2بهذا يتيح الفرصة ليوحنا ليشهد عنه ،وليظهر إلسراًيل.
 -3جعل المعمودية مثاالً لسر موته وقيامته.

 -4بعوود المعموديووة حوول عليووه الووروح القوودس لحسووابنا أي لتقديسوونا .والمسوويح اعتموود ثووم حوول عليووه الووروح بعوود ذلووك
ليحد

لنا نفس الشئ ،ففي المعموديوة نمووت موع المسويح ونقووم معوه فنصوبح مسوتعدين لحلوول الوروح القودس

فينا.

 -5ظهر أثنال المعمودية سر الثالو القدوس فالخليقة الجديدة لنا هى عمل الثالو .
 -6المسيح لم يكون محتاجواً للمعموديوة ،لكون المعموديوة هوي التوي كانوت محتاجوة للمسويح ليؤسسوها فيعطوي الموال
القوة بالروح القدس ليعيد خلقتنا .هو َّ
قدس المال لنعتمد نحن بالمال والروح بعد ذلك.

 -7كووان تكريس واً لذاتووه للعموول (بالمعموديووة) فنووزول المسوويح إلووى المووال وتمطيسووه فيووه (كمووا نووزل يونووان إلووى عمووق
المال) كان إشارة لقبوله الموت  .وكما عبر يشووع موال األردن موع الشوعب ليودخلوا لكنعوان األرضوية فالمسويح
عبر معنا الموت لندخل معه إلى كنعوان السوماوية ،وكوان قبوول المسويح للمعموديوة هوو قبوول للمووت  .ونحون

نموت معه في المعمودية ليدخلنا معه بقيامته وقيامتنا معه في المعمودية لألمجاد السماوية ،كموا كوان عبوور

شووعب إس وراًيل لنهوور األردن المشووقوه ،إشووارة لعبورنووا إلووى كنعووان السووماوية بووالموت .وكووان شووق نهوور األردن
وتوقووف سوريانه إشووارة ألننووا بالمعموديووة نجتووا الموووت دون أن يكووون للموووت سوولطان علينووا ،بوول بووالموت نعبوور

إلووى الحيوواة ،وذلووك ألن المسوويح أرسوونا قوود خوورج موون األردن رمو اًز لقيامتووه وليقيمنووا معووه .وتبووع معموديووة المسوويح
وتكريسه لذاته ،تكريس اآلب له للعمل بحلوول الوروح القودس عليوه فمسوحه وصوار اسومه المسويح أي الممسووح

أي المخصص والمكرس لعمل الفدال.
ماذا جاء فى إنجيل مرقس عن المعمودية

يح اب ِّن ِّ
ِّ ِّ
هللاَ 2،كما هو م ْك ُت ِّ
ِّ
اآليات (مر َ1 " -:)11-1:1ب ْدء ِّإْن ِّج ِّ
ِّ
ام
يل َي ُسو َع اْل َمس ِّ ْ
َ َُ َ ٌ
ُ
َم َ
وب في األَ ْنبَياءَ «:ها أََنا أُْرس ُل أ َ
3
َّ ِّ
ط ِّر َيقك ُقدَّامك .صوت ص ِّارخ ِّفي اْلب ِّرَّي ِّة :أ ِّ
ِّ
اصَن ُعوا ُسُبَل ُه
يق َّ
َعُّدوا َ
ََ
ئ َ َ
َُْ َ ٍ
ط ِّر َ
َ
الر ِّبْ ،
َو ْج ِّه َك َمالَ كي ،الذي ُي َهِّي ُ
3
4
ِّ ِّ
ِّ
وحَّنا ُي َع ِّمُد ِّفي اْلَب ِّرَّي ِّة َوَي ْك ِّرُز ِّبم ْعم ِّ
ودَّي ِّة َّ
ورِّة
الت ْوَب ِّة لِّ َم ْغ ِّفَرِّة اْل َخ َ
يم ًة»َ .ك َ
ان ُي َ
ط َاياَ .و َخَر َج ِّإَلْيه َجم ُ
يع ُك َ
َ ُ
ُم ْس َتق َ
3
اْليه ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َهل أ ِّ
س َوَبَر
ين ِّب َخ َ
ط َاي ُ
اه ْمَ .وَك َ
يع ُه ْم مْن ُه في َن ْه ِّر األُْرُد ِّنُ ،م ْع َت ِّرِّف َ
يم َو ْ
ان ُي َ
َُ
وحَّنا َيْلَب ُ
اع َت َمُدوا َجم ُ
ودَّية َوأ ْ ُ ُ
ُور َشل َ
7
ِّ
اإل ِّب ِّل ،و ِّمْن َ ِّ
ان َي ْك ِّرُز َق ِّائالًَ«:يأ ِّْتي َب ْع ِّدي م ْن ُه َو أَ ْق َوى
ِّ
طَق ًة م ْن ِّجْل ٍد َعَلى َح ْق َوْيهَ ،وَيأ ُْك ُل َجَرًادا َو َع َسالً َب ِّراياَ .وَك َ
َ
َ
ِّ
َن أَْنح ِّني وأَح َّل سيور ِّح َذ ِّائ ِّه8 .أََنا ع َّم ْد ُت ُكم ِّباْلم ِّ
وح
الر ِّ
َما ُه َو َف َسُي َع ِّمُد ُك ْم ِّب ُّ
اءَ ،وأ َّ
ِّم ِّنيَّ ،الذي َل ْس ُت أ ْ
َ
َهالً أ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ
ْ
َ
يل واع َتمد ِّمن يوحَّنا ِّفي األُرد ِّن11 .ولِّْلوْق ِّت وهو ص ِّ
اْلُقد ِّ ِّ ِّ 2
ِّ
ِّ
ِّ
اعٌد
ُْ
ُ
اء َي ُسو ُع م ْن َناصَرِّة اْل َجل ِّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
َ َ
َ َُ َ
س»َ .وفي تْل َك األََّيامِّ َج َ
11
ِّ
ِّ ِّ
السماو ِّ
ِّ
الر ِّ
ِّمن اْلم ِّ
ات«:أَْن َت ْاب ِّني
اء َأرَى َّ
ام ٍة َن ِّازالً َعَلْيهَ .وَك َ
الس َم َاوات َقد اْن َشَّق ْتَ ،و ُّ َ
ان َص ْو ٌت م َن َّ َ َ
وح م ْث َل َح َم َ
َ َ
يب َّال ِّذي ِّب ِّه ُس ِّرْر ُت»" .
اْل َح ِّب ُ
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يح اب ِّن ِّ
ِّ
آية (مر َ1" -:)1:1ب ْدء ِّإْن ِّج ِّ
هللا"،
يل َي ُسو َع اْل َمس ِّ ْ
ُ
لووم يفتووتح اإلنجيلووي مووار م ورقس إنجيلووه بعوورض أحوودا الموويالد أو نسووب المسوويح .وهنمووا إذ يكتووب للرومووان يقوودم

المسوويح ابدددن هللا .صوواحب الس وولطان ،القوووي .وه ووو لووه س وولطان علووى الجس وود والوونفس ،حياتن ووا الظوواهرة والداخلي ووة.
والرومو ووان يحبو ووون القو وووة فنجو وود إنجيو وول م و ورقس ُيصو و ِوور لهو ووم المسو وويح القو وووي ،بو وول الو ووذي يعطو ووي للمو ووؤمنين بو ووه قو وووة

(مر)18-17:16

يبودأ اإلنجيول ببنووة المسوويح هلل ويختوتم بودعوة المسويح لتالميووذه أن يكور وا األموم ويعمودوهم ثووم بإرتفواع المسويح إلووى

السموات إلى حًن أبيه .فكأن المعنى أن المسويح أعطانوا البنووة هلل وذهوب ليعود لنوا مكانوا يحملنوا فيوه إلوى أمجواد
السمال فى حًن أبيه  ،فبالمعمودية نحصل على البنوة هلل.

ِّإْن ِّجيد ِّدل = القووديس م ورقس هووو الوحيوود الووذي أعطووى لسووفره عن ووان إنجيوول .وهنجيوول تعنووي الك و ار ة أو البشووارة المفرحووة
للعالم وسرها الخالص الذي قدمه المسيح للبشر .هو في هذه اآلية يقدم للرومان مخلص= َي ُسدو َع .وهوو الممسووح
يح  ..ومن هو هذا المخلص  ..هو اب ِّن ِّ
هللا.
ملكاً = اْل َم ِّس ِّ
ْ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اآليات (مر َ 2" -:)3-2:1كما هو م ْك ُت ِّ
دك
دئ َ
ط ِّر َيق َ
دام َو ْج ِّه َ
َ َُ َ ٌ
دك َمالَ كدي ،الدذي ُي َهِّي ُ
وب في األَ ْنبَياءَ «:ها أََنا أُْرِّس ُ
َم َ
دل أ َ
ُقدَّامك3 .صوت ص ِّارخ ِّفي اْلب ِّرَّي ِّة :أ ِّ
ِّ
يم ًة»".
يق َّ
َعُّدوا َ
ََ َُْ َ ٍ
ط ِّر َ
َ
الر ِّبْ ،
اصَن ُعوا ُسُبَل ُه ُم ْس َتق َ
هووذه النبووات موون (إش +3::5مووال .)1:3وهمووا تكشووفان عوون شووخص السووابق للوورب .ومالخووي دعوواه مووالك الوورب،
لحياتووه المالًكيووة وكرامتووه السووامية ،كمووا أن كلمووة مووالك معناهووا رسووول ،فهووو مرسوول موون هللا لتهيئووة الطريووق قوودام

المسويح بالودعوة للتوبوة .ولتسوومية مالخوي لوه بوالمالك تصوووره الكنيسوة بجنواحين كموالك للوورب .وهشوعيال يقوول عنووه
َص ْو ُت َص ِّار ٍخ ِّفي اْلَب ِّرَّي ِّة فهو األسد الزاًر يزأر بصوته المرعب في برية إسراًيل (الشعب الذي يحيا كموا فوي بريوة
فهو غيور مثمور) حتوى يقودموا توبوة .ومورقس إذ يكتوب للروموان يقودم المعمودان الوذي يسوبق المسويح الملوك ليعود لوه

الطريووق فالرومووان يرسوولون أمووام ملوووكهم موون يعوود لهووم الطريووق .إذاً فووي آيووة ( )1يقوودم المسوويح الملووك ابوون هللا ،وفووي
اآليات ( )3-2يقدم من يعد الطريق للملك .والحظ أنوه إذا كوان رسوول الملوك هوو أسود صوارك فكوم وكوم تكوون قووة

الملك.

يقول (مال )1:3يها أنذا أرسول مالكوي فيهيوئ الطريوق أمواميي وينقلهوا موارمرقس هكوذا يهدا أندا أرسدل أمدام وجهدك
مالكي ،الذي يهيئ طريقك قدامكي وبهذا نفهم أن المسيح هو هو نفسه يهووه .فوالمتكلم فوي نبووة مالخوي هوو يهووه

ويقووول يقووداميي ومووارمرقس يقولهووا عوون المسوويح يقدددامكي وكلمووة وجهددك تشووير للظهووور اإللهووي فهووي تعنووي حً ورة
(صيمة تكريم للشخص).
أ ِّ
ِّ
يم ًة = وهوي مون الترجموة السوبعينية يَق ِومووا فوي القفور سوبيالً إللهنواي .وهنوا
يق َّ
َعُّدوا َ
ط ِّر َ
الر ِّبْ ،
اصَن ُعوا ُس ُدبَل ُه ُم ْس َدتق َ
أيًاً نجد أن إلهنا يهوه في إشعيال هو هو نفسه المسيح الرب في إنجيل مرقس.
4
وحَّنددا ُي َع ِّم ُدد ِّفدي اْلَب ِّرَّيد ِّدة َوَي ْك ِّدرُز ِّبم ْعم ِّ
ودَّي ِّدة َّ
ط َايداَ 3 .و َخ َدر َج ِّإَلْيد ِّده
الت ْوَب ِّدة لِّ َم ْغ ِّفدَدرِّة اْل َخ َ
اآليدات (مدر َ " -:)8-4:1ك َ
دان ُي َ
َ ُ
3
ج ِّميع ُكورِّة اْليه ِّ ِّ
َهل أُور َشلِّيم واع َتمُدوا ج ِّميعهم ِّمْن ِّ
وحَّندا
ين ِّب َخ َ
ط َاي ُ
ودَّية َوأ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ
داه ْمَ .وَك َ
ده فدي َن ْه ِّدر األُْرُد ِّنُ ،م ْع َت ِّدرِّف َ
دان ُي َ
َ ُ َ َُ
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طَق ًة ِّمن ِّجْل ٍد عَلى ح ْقوي ِّه ،ويأ ُْكل جرادا وعسالً ب ِّرايدا7 .وَكدان ي ْك ِّدرُز َق ِّ
س َوَبَر ِّ
دائالًَ«:يدأ ِّْتي َب ْع ِّددي َم ْدن
اإل ِّب ِّلَ ،و ِّمْن َ
ْ
َ َ َ
َ َ َ ْ ََ ُ ََ ً َ َ َ َ
َيْلَب ُ
ِّ
َن أَْنح ِّني وأَح َّل سيور ِّح َذ ِّائ ِّه8 .أََنا ع َّم ْد ُت ُكم ِّباْلم ِّ
وح
دالر ِّ
َما ُه َو َف َسُي َع ِّمُد ُك ْم ِّب ُّ
اءَ ،وأ َّ
ُه َو أَ ْق َوى ِّم ِّنيَّ ،الذي َل ْس ُت أ ْ
َ
َهالً أ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ
ْ َ
اْلُقُد ِّ
س»".
قوة معمودية يوحنا ال في ذاتها وهنما في رمزها لمعمودية السيد المسيح .ويوحنا المعمدان يمثل نهاية الناموس في

دفعه اإلنسان إلى التمتع بالمسيح وقيادة الكل إليه (لو .)16:16إذاً فيوحنا كنهاية للعهد القديم  ،يقدم لنا خالصة
العهد القديم وهي جذب ودعوة العالم كله للمسيح .الحظ قوله وخرج إليه جميع كدورة اليهوديدة = فيوحنوا بوعظوه
وكلماته الناريوة حورك مشواعر الجميوع ،فقودموا توبوة عالمتهوا المعموديوة فوي الموال اسوتعداداً لمجويل المسويح ،ومون
يقدم توبة حقيقية تنفتح عيناه ويعرف المسيح ويؤمن به  ،فيقبل المعمودية بالمال والروح ويصير من أبنال هللا.

2
ِّ
داء َي ُسددو ُع
اآليددات (م در َ " -:)11-2:1وِّفددي تْلد َ
دك األََّيددامِّ َجد َ
11
السماو ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ات َق ِّد اْن َشَّق ْت،
َولِّْل َوْقت َو ُه َو َصاعٌد م َن اْل َماء َأرَى َّ َ َ
ِّ
ِّ
يب َّال ِّذي ِّب ِّه ُس ِّرْر ُت»".
َّ
الس َم َاوات«:أَْن َت ْابني اْل َح ِّب ُ
المسيح لم يكن محتاجاً للمعمودية فهو بال خطية ،ولكن كما كتب عنه أنه أحصى مع أثمة (إش .)12:53وكون

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وحَّنددا ِّفددي األُْرُد ِّن.
مد ْدن َناصد َدرِّة اْل َجليد ِّدل َو ْ
اع َت َمد َدد مد ْدن ُي َ
ِّ 11
الر ِّ
ام ٍة َن ِّ
دان َص ْدو ٌت ِّم َدن
دازالً َعَلْيدهَ .وَك َ
َو ُّ َ
وح م ْث َل َح َم َ

السوومال انشووقت فهووذا يعطووي إحسوواس بووأن األمووور السووماوية صووارت معروفووة لنووا ويمكوون رؤيتهووا واقتوورب اإلنسووان

للمالًكة (يو .)51:1فالمسيح جعل اإلثنين واحداً .أي السومال واألرض( ،كموا فهمتهوا كنيسوتنا القبطيوة وترتول بهوا
في التسبحة المعروفة) فكل منهما مملكته.
ظهور الروح القدس كحمامة
قيل عن الكنيسة أنها حمامة (ن )2:5 +1:: +1::2 +15:1
فنوزول الوروح القودس علوى شوكل حماموة كوان ليقويم الوروح القودس كنيسوة المسويح الحماموة الروحيوة الحاملوة لسوومات
سيدها (ن ( )12:5بساطة /طهارة /مملولة سالماً).. ..

هذه هي سمات الكنيسة المختفية في المسيح ربنا .كنيسوة روحيوة تحمول سوماتها خوالل الوروح القودس السواكن فيهوا

يهبها عمله اإللهي بال توقف.

ظهور الروح القدس يرف فوه المياه في بداية الخليقة (تك )2:1كان ليعطي حياة ويظهر الخليقة .وهذا ما حود

في المعمودية فوالروح القودس ح َّول علوى المسويح ليكورس جسوده ليصوير هوو الكنيسوة ،يمووت علوى الصوليب وتمووت
معووه الكنيسووة فووي المعموديووة بعموول الووروح القوودس ويقوووم موون األم ووات والكنيسووة تقوووم معووه فووي المعموديووة ويصو ِوور
الكنيسة فيه ويصير هو رأسها وهي على صورته ،تموت وتقوم كل نفس فوي المعموديوة بالموال والوروح الوذي يورف

المع َّمو َود َة لتصووير فووي المسوويح خليقووة جديوودة .ونوورى فووي معموديووة
علووى سووطح ميوواه المعموديووة ،وتخوورج هووذه الوونفس َ
السيد المسيح.
االبن في الماء (وكنيسته مختفية فيه)
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والروح القدس على شكل حمامة (ليهيئ الكنيسة الحمامة الحاملة لسمات المسيح ومختفية فيه ،فهي جسده)
ِّ
يددب..ي يعلوون بنوتنووا لووه فووي ابنووه ويقوويم منووا حجووارة روحيووة حيووة تبنووي هيكوول جسوود
واآلب برددوته "هددذا ْابنددي اْل َح ِّب ُ
المسيح.

اْن َشَّق ْت = ربما تعني أن عين البشر هي التي انفتحت.
المعمودية :هي سر فكون أن المعمد حين ينزل إلى المال يموت مع المسيح وحين يخرج مون الموال يكوون قود قوام
مع المسيح فهذا عمل سري ونعمة غير منظورة نحصل عليها بأشيال منظورة هي التمطيس في المال.

المعمودية فى إنجيل لوقا

اآليات (لو 1 "-:)23-1:3وِّفي َّ ِّ
امس ِّة ع ْشرَة ِّمن سْل َ ِّ ِّ
ِّ
س اْلُبْن ِّط ُّي
ان ِّبيالَ ُ
وس َقْي َرَرِّ ،إ ْذ َك َ
طُ
طَنة ط َيب ِّارُي َ
َ
السَنة اْل َخ َ َ َ ْ َ
والِّيا عَلى اْليه ِّ ِّ
ِّ
يس ُرْب ٍع َعَلى اْل َجل ِّ
ط ِّ
ورِّة
يس ُرْب ٍع َعَلى ِّإي ُ
ودَّيةَ ،و ِّه ُير ُ
َ ً َ
س أَ ُخ ُ
َُ
ورَّي َة َوُك َ
وه َرِّئ َ
يلَ ،وِّفيُلُّب ُ
س َرِّئ َ
ود ُ
يس اْل َكهَن ِّة حَّنان وَقيا َفاَ ،كاَن ْت َكلِّم ُة ِّ
يتس ،ولِّ ِّ
ِّ ِّ
يس ُرْب ٍع َعَلى األ َِّبلَِّّي ِّةِّ 2 ،في أََّيامِّ َرِّئ ِّ
هللا َعَلى
َ َ َ َ َ
وس َرِّئ َ
يسانُي ُ
َتَار ُخون َ َ َ
َ
ِّ 3
ِّ
ط ِّة ِّباألُْرُد ِّن َي ْك ِّرُز ِّبم ْعم ِّ
ودَّي ِّة َّ
ط َايا،
اء ِّإَلى َج ِّم ِّ
الت ْوَب ِّة لِّ َم ْغ ِّفَرِّة اْل َخ َ
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
ُي َ
يع اْل ُك َ
وحَّنا ْب ِّن َزَك ِّرَّيا في اْلَب ِّرَّيةَ ،ف َج َ
َ ُ
4
الن ِّب ِّي اْلَق ِّائ ِّل «:صوت ص ِّارخ ِّفي اْلب ِّرَّي ِّة :أ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اء َّ
اصَن ُعوا
يق َّ
َعُّدوا َ
َُْ َ ٍ
َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ط ِّر َ
َ
الر ِّبْ ،
وب في س ْف ِّر أ ْق َوال إ َش ْعَي َ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
طُرًقا َس ْهَلةً،
اب ُ
ئَ ،وُك ُّل َجَبل َوأ ََك َم ٍة َيْن َخ ِّف ُ
ضَ ،وَت ِّر ُير اْل ُم ْع َوج ُ
يمةًَ ،والش َع ُ
يمةًُ .ك ُّل َو ٍاد َي ْمَتل ُ
َّات ُم ْس َتق َ
ُسُبَل ُه ُم ْس َتق َ
3ويب ِّرر ُك ُّل ب َش ٍر َخالَص ِّ
هللا»7.وَكان يُقول ِّلْلجموِّع َّال ِّذين َخرجوا ِّليع َت ِّمدوا ِّمْنه«:يا أَوالَد األَ َف ِّ
َن
اعيَ ،م ْن أََر ُ
اك ْم أ ْ
ُ َ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
َ
َ ُْ ُ
َ َ َ ُ ُُ
8
ار تلِّيق ِّب َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم أًَبا .أل َِّني
اصَن ُعوا أَ ْث َم ًا َ ُ
َت ْهُرُبوا م َن اْل َغ َض ِّب اآلتي؟ َف ْ
الت ْوَبة .والَ َتْب َتدُئوا َتُقوُلو َن في أَْن ُفس ُك ْمَ :لَنا إْبَراه ُ
2
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن ُي ِّق ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َص ِّل َّ
الش َج ِّر،
هللا َقادٌر أ ْ
يمَ .و َ
ْس َعَلى أ ْ
اآلن َق ْد ُوض َعت اْل َفأ ُ
ول َل ُك ْم :إ َّن َ
أَ ُق ُ
يم م ْن هذه اْلح َج َارة أ َْوالًَدا إلْبَراه َ
َ
11
11
ِّ ِّ
ط ُع َوُتْلَقى ِّفي َّ
ال
َف ُك ُّل َش َجَرٍة الَ َت ْرَن ُع َث َمًار َجِّيًدا ُت ْق َ
الن ِّار»َ .و َسأََل ُه اْل ُج ُمو ُع قائل َ
ينَ «:ف َما َذا َن ْف َع ُل؟» َفأ َ
َج َ
اب َوَق َ
12
ِّ
َل ُه ْم«:م ْن َل ُه َث ْوَب ِّ
اء َع َّش ُارو َن أَْي ًضا لَِّي ْع َت ِّمُدوا َفَقاُلوا
س َل ُهَ ،و َم ْن َل ُه َ
ام َفْلَي ْف َع ْل َ
ان َفْلُي ْعط َم ْن َلْي َ
ط َع ٌ
هك َذا»َ .و َج َ
َ
14
13
ِّ
ِّ ِّ
َل ُه«:ي ِّ
ينَ «:و َما َذا
ال َل ُه ْم«:الَ َت ْس َت ْوُفوا أَ ْك َثَر ِّم َّما ُف ِّر َ
ض َل ُك ْم»َ .و َسأََل ُه ُجْندُّيو َن أَْي ًضا َقائل َ
ام َعل ُمَ ،ما َذا َن ْف َع ُل؟» َفَق َ
َ ُ
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َّ
يع
َحدٍَ ،وا ْك َت ُفوا ِّب َعالَ ئف ُك ْم»َ .وِّإ ْذ َك َ
َحًداَ ،والَ َت ُشوا ِّبأ َ
ال َل ُه ْم«:الَ َت ْظل ُموا أ َ
الش ْع ُب َيْن َتظُرَ ،واْل َجم ُ
َن ْف َع ُل َن ْح ُن؟» َفَق َ
اء ،و ِّ
ِّهم ع ْن يوحَّنا َلعَّله اْلم ِّسيح13 ،أَجاب يوحَّنا اْلج ِّميع ِّق ِّائالً«:أََنا أ ِّ
ِّ
ِّ
لك ْن َيأ ِّْتي َم ْن
َ
َ َ ُ َ
ُي َفكُرو َن في ُقُلوب ِّ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ
َ َ
ُعمُد ُك ْم ِّب َم ٍ َ
ِّ
وح اْلُقُد ِّ
س َوَن ٍارَّ 17 .ال ِّذي َرْف ُش ُه ِّفي
الر ِّ
ور ِّح َذ ِّائ ِّهُ .ه َو َسُي َع ِّمُد ُك ْم ِّب ُّ
ُه َو أَ ْق َوى ِّم ِّنيَّ ،الذي َل ْس ُت أ ْ
َهالً أ ْ
َن أ ُ
َح َّل ُسُي َ
18
َشياء أ َ ِّ
ي ِّد ِّه ،وسيَن ِّقي بيدره ،ويجمع اْلَقمح ِّإَلى م ْخ َزِّن ِّه ،وأ َّ ِّ
ِّ
ان
ُخَر َكث َيرٍة َك َ
َْ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ َُ
َ
َ
َما التْب ُن َفُي ْح ِّرُق ُه بَن ٍار الَ ُت ْط َفأُ»َ .وبِّأ ْ َ َ
َ
12
ِّ
ِّ
الشعب ويب ِّشرهم .أ َّ ِّ
ِّ ِّ
ودَّيا ام أر َِّة ِّفيُلُّبس أ ِّ
َخيهَ ،ولِّ َسَب ِّب
يس ُّ
َي ِّع ُ
َما ه ُير ُ
َ
الرْب ِّع َفِّإ ْذ َت َوَّب َخ مْن ُه ل َسَب ِّب ه ُير ِّ ْ َ
س َرِّئ ُ
ود ُ
ظ َّ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ
ور َّال ِّتي َك ِّ
يع أََّن ُه حبس يوحَّنا ِّفي ِّ
يع ُّ
الشُر ِّ
الس ْج ِّنَ 21 .وَل َّما
س َي ْف َعُل َهاَ 21 ،زَاد ه َذا أَْي ًضا َعَلى اْل َج ِّم ِّ
َج ِّم ِّ
ان ه ُير ُ
َ
ََ َ ُ َ
ود ُ
22
ِّ
يع َّ
س ِّب َهْيَئ ٍة
اءَ ،وَن َز َل َعَلْي ِّه ُّ
ان ُي َرلِّي اْن َف َت َح ِّت َّ
اع َت َم َد َي ُسو ُع أَْي ًضاَ .وِّإ ْذ َك َ
الش ْع ِّب ْ
ْ
الر ُ
اع َت َم َد َجم ُ
وح اْلُقُد ُ
الس َم ُ
23
ِّ
ِّجس ِّمَّي ٍة ِّم ْث ِّل حمامةٍ .وَكان صو ٌت ِّمن َّ ِّ ِّ
ان َل ُه
يبِّ ،ب َك ُس ِّرْر ُت»َ .وَل َّما ْاب َت َدأَ َي ُسو ُع َك َ
َ
ََ َ َ َ َ ْ
الس َماء َقائالً«:أَْن َت ْابني اْل َح ِّب ُ
ْ
ِّ
فْ ،ب ِّن َهالِّي"،
ان ُي َ
وس َ
ين َسَنةًَ ،و ُه َو َعَلى َما َك َ
َن ْح ُو َثالَ ث َ
ظ ُّن ْاب َن ُي ُ
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1
ِّ
السَن ِّة اْل َخ ِّ
طَن ِّة ِّط َيب ِّ
دي
دان ِّبديالَ ُ
ام َس ِّة َع ْشَرَة ِّم ْن َسدْل َ
اآليات (لو َ " -:)2-1:3وِّفي َّ
س اْلُبْنط ُّ
وس َقْي َر َدرِّ ،إ ْذ َك َ
طُ
دارُي َ
والِّيددا عَلددى اْليه ِّ ِّ
ِّ
ط ِّ
دورِّة
ديس ُرْبد ٍدع َعَلددى ِّإي ُ
ودَّيددةَ ،و ِّهيد ُدر ُ
َ ً َ
س أَ ُخد ُ
َُ
ورَّي د َة َوُكد َ
دوه َرِّئد َ
ديس ُرْبد ٍدع َعَلددى اْل َجليد ِّدلَ ،وِّفيُلد ُّدب ُ
س َرِّئد َ
ود ُ
2
ِّ
ِّ
ديس اْل َكهَندة حَّندان وَقيا َفداَ ،كاَن ْدت َكلِّمد ُة ِّ
يتس ،ولِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
هللا َعَلدى
يس ُرْب ٍع َعَلدى األ َِّبلَّيدة ،فدي أََّيدامِّ َرِّئ ِّ َ َ َ َ َ
وس َرِّئ َ
يسانُي ُ
َتَار ُخون َ َ َ
َ
وحَّنا ْب ِّن َزَك ِّرَّيا ِّفي اْلَب ِّرَّي ِّة"،
ُي َ
ِّ
امس ِّة ع ْشرَة ِّمن سْل َ ِّ ِّ
ِّ
وس َقْي َرَر =
طَنة ط َيب ِّارُي َ
هنا نجد لوقا الطبيب الرجل العلمي يحدد الميعاد بالسنة .ال َّسَنة اْل َخ َ َ َ ْ َ
كان طيباريوس قيصر مشاركاً ألغسطس قيصر في حكم اإلمبراطورية الرومانية لمدة سونتين قبول وفواة أغسوطس.
وبهووذا تكووون السوونة الخامسووة عش ورة لطيبوواريوس هووي سوونة 26م أي والمسوويح عم وره  35عام واً فالمسوويح ولوود سوونة
ِّ
دي َوالًِّيددا َعَلددى اْلَي ُه ِّ
ودَّيد ِّدة = فبعوود مووت هيوورودس الكبيوور انقسومت مملكتووه إلووى أربوواع.
دان ِّبدديالَ ُ
:ه.مَ .
س اْلُبْنطد ُّ
وكد َ
طُ
ِّ
ِّ
دوه (هيوورودس وفيلووبس ابنووا
هيد ُدر ُ
س أَ ُخد ُ
ديس ُرْبد ٍدع َعَلددى اْل َجليد ِّدل (هيوورودس شووهرته أنتيبوواس) َوِّفيُلد ُّدب ُ
س أنتيبوواس َرِّئد َ
ود ُ
ط ِّ
ورَّيد َة ..وكووان بعوود موووت هيوورودس الكبيوور مباشورة أن ابنووه أرخوويالوس كووان
ديس ُرْبد ٍدع َعَلددى ِّإي ُ
هيورودس الكبيوور) َرِّئد َ

نصوويبه اليهوديووة والسووامرة وملووك سوونوات بسوويطة ولشووروره أقالووه قيصوور رومووا وعوويَّن علووى اليهوديووة والي واً روماني واً .
وص ووارت اليهودي ووة تتب ووع روم ووا مباشو ورة ع وون طري ووق و ٍ
ال روم وواني ،وك ووان ف ووي ه ووذه األي ووام ه ووو ب وويالطس البنط ووي.

ولِّ ِّ
ديس ُرْبد ٍدع َعَلددى األ َِّبلَِّّيد ِّدة كووان ليسووانيوس هووذا يحكووم قسووماً إداريواً صوومي اًر بووين دمشووق وجبوول حرمووون.
وس َرِّئد َ
يسددانُي ُ
َ َ
ط ِّ
ورَّي َة هي شره األردن وبحر الجليل وألن مملكوة هيورودس إنقسومت
واإلبلية مدينة واقعة شمال غرب دمشق .وإِّي ُ
ِّ
إلوى أربعووة أجوزال جوال موون هنووا لفوظ رًوويس ربووعِّ .فددي أََّيددامِّ َرِّئد ِّ
دان َوَقَيا َفددا = هنواك رًوويس كهنووة واحوود
ديس اْل َك َهَنددة َحَّند َ
بحسب الشريعة .وكان رًيس الكهنة هو حنان وأقاله وعزله الوالي الروماني وعين قيافوا ( وج ابنتوه) مكانوه إال أن
حنان استمر هو الرجل القوي يحكم من و ارل اسم قيافا ،لذلك ففي محاكمة المسيح ،نجدهم أخذوا المسيح أوالً إلى
حنان ثم ذهب إلى قيافا .ونجد لوقا في دقة يقول رًيس الكهنة بالمفرد فهذا بحسوب الشوريعة ال يوجود سووى رًويس
كهنة واحد .كل هذه األسمال من ملوك ورؤسال كهنة تشير-:

 -1إلى أهمية يوحنا المعمدان ،فكل هؤالل لتحديد بدل خدمة أعظوم مواليود النسوال .إال أنوه فوي بودل خدموة المسويح
لم يحدد أي اسم فهو بدل كل شئ.

 -2بين كل هؤالل العظمال لم يوجد من استحق أن يكون سابقاً للمسيح سوى يوحنا.

 -3يظهور موا وصولت إليوه إسوراًيل مون مذلوة ،فلوم تعوود فقوط خاضوعة لإلمب ارطوور الروموواني بول مقسومة إلوى أربعووة
أجزال .ورًيسان للكهنة .وكان في هذا تحقيقاً لنبوة أبيهم يعقوب (تك .)15::9لقد الت السلطة اليهودية.

 -4بهذا اتًح التاريخ المدني العالمي لألحدا

الخطيرة التي بها كان الخالص للبشر.

3
ط ِّة ِّباألُْرُد ِّن َي ْك ِّرُز ِّبم ْعم ِّ
ودَّي ِّة َّ
ط َايا"،
اء ِّإَلى َج ِّم ِّ
الت ْوَب ِّة لِّ َم ْغ ِّفَرِّة اْل َخ َ
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
يع اْل ُك َ
آية (لو َ " -:)3:3ف َج َ
َ ُ
بدأ يوحنا ك ار ته بالتوبة متخذاً المعمودية عالمة للتوبة .فوإن كانوت خدموة المسويح هوي خدموة الوزرع فخدموة يوحنوا

هي الحر والفالحة استعداداً للزرع.
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4
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اء َّ
دي اْلَق ِّائ ِّدل َ «:صد ْدو ُت َص ِّ
دار ٍخ ِّفددي اْلَب ِّرَّيد ِّدة:
الن ِّبد ِّ
اآليدات (لددو َ " -:)3-4:3ك َمدا ُهد َدو َم ْك ُت ٌ
دوب فددي س ْدف ِّر أ ْقد َدوال إ َش ْدعَي َ
3
أ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات
َعد ُّددوا َ
دئَ ،وُكد ُّ
يمةًُ .كد ُّ
دل َجَبددل َوأ ََك َمد ٍة َيدْن َخ ِّف ُ
دير اْل ُم ْع َو َّجد ُ
ط ِّريد َ
ضَ ،وَترد ُ
دق الدَّدر ِّبْ ،
دل َو ٍاد َي ْمَتلد ُ
اصدَن ُعوا ُسدُدبَل ُه ُم ْسد َدتق َ
طرًقا سهَلةً3 ،ويب ِّرر ُك ُّل ب َش ٍر َخالَص ِّ
ِّ
ِّ
هللا»".
اب ُُ َ ْ
َ
َ
َ ُْ ُ
يمةًَ ،والش َع ُ
ُم ْس َتق َ
يوحنا صوت يدوي في البرية لقبول الحق خالل السبل أو الطره المستقيمة ،إنه ينادي للنفوس الياًسة التي تشبه

وال (كووان يبشوور بووأن المواعيوود التووي لألبووال جووال وقووت تحقيقهووا ،هووو كووان كمجوودد
الوديووان المنخفًووة أن تمتلووئ رجو ً
للرجووال بووأن يوووم الوورب علووى األب وواب ،كووان هووذا موودخالً للمسوويا ،ففووي المسوويح تحقيووق لوعووود األنبيووال) .والنفوووس
المتشامخة كالجبل أن تتًع ،بهذا يتمتع الكل بالخالص .وقد يقصد باألودية األمم التي حطمتها الوثنية وأفقدتها

كل رجوال ،وبالجبوال اليهوود المتكبورين .والسوبل المسوتقيمة هوي دعووة لتورك كول طريوق معووج ملت ٍوو ودعووة يوحنوا ال
ت وزال قاًمووة لكوول نفووس ،فووإن أعماقنووا لوون تبصوور خووالص هللا مووا لووم نسوومع صوووت يوحنووا فووي داخلنووا يمووأل قلوبنووا

المنسووحقة بالرجووال ويحطووم كوول عجرفووة وكبريووال ويحووول مشوواعرنا الداخليووة عوون المعوجووات ويجعوول شووعابنا العميقووة
سووهلة .ولمووا كووان إنجيوول لوقووا موجهواً لليونووان ،فقوود اقتووبس لوقووا كلمووات إشووعيال النبووي التووي تفووتح أبوواب الرجووال لكوول
األمم = ويب ِّرر ُك ُّل ب َش ٍر َخالَص ِّ
هللا = فالمسيح سيأتي مخلصاً لكل العالم.
َ
َ
َ ُْ ُ
فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا (إش.)3 : 41

ويبرر كل بشر خالص هللا (لو.)6 : 3

ورأى الربيووون أن أيووات إشووعيال هووذه تووتكلم عوون عووودة الشووعب موون السووبى أمووا اإلنجيليووين فرأوهووا واضووحة أنهووا عوون
خووالص المسوويح المعلوون .وأن النبوووة كانووت تعلوون أن المعموودان كووان يبشوور بووالملكوت الماسوويانى .وفووى هووذا يتفووق

الترجوووم مووع الرؤيووة اإلنجيليووة إذ يوورى الترجوووم أن (إش )9 : :5تفهووم علووى أنهووا أنبووال مفرحووة تووأتى إلووى صووهيون
وليس أن صهيون هى التى تعلن هذه األخبار وتبشر بهوا .وتصوير هوذه األنبوال المفرحوة التوى أتوت لصوهيون هوى
بشارة المعمدان بإقتراب ملكوت السموات يتوبوا ألنه قد إقترب ملكوت السمواتي (مت.)2 : 3

آية (لو 7" -:)7:3وَكان يُقول لِّْلجموِّع َّال ِّذين َخرجوا لِّيع َت ِّمدوا ِّمْنه«:يدا أَوالَد األَ َف ِّ
َن َت ْهُرُبدوا ِّم َدن
داعيَ ،م ْدن أََر ُ
اك ْدم أ ْ
ُ َ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ َ َ ُ ُُ
اْل َغ َض ِّب ِّ
اآلتي؟"
يا أَوالَد األَ َف ِّ
اعي (هو يقول هذا لكل من أتى بمير نية التوبة خاصة الفريسويين)= فهوم يشوبهون األفعوى فوي األذى
َ ْ َ
والخووداع والمكوور ،وحووب األذيووة لآلخ ورين ،وهووي سووامة قاتلووة لإلنسووان .ولهووم فكوور أرضووي كمووا تسووعى الحيووة علووى
بطنها.

8
ار تلِّيق ِّب َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم أًَبدا .أل َِّندي
اصَن ُعوا أَ ْث َم ًا َ ُ
اآليات (لو َ " -:)2-8:3ف ْ
الت ْوَبدة .والَ َتْب َتددُئوا َتُقوُلدو َن فدي أَْن ُفس ُدك ْمَ :لَندا إْب َدراه ُ
2
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن ُي ِّق ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َص ِّدل َّ
دج ِّر،
يمَ .و َ
الش َ
س َعَلدى أ ْ
اآلن َق ْدد ُوض َدعت اْل َفد ْأ ُ
ول َل ُك ْم :إ َّن َ
أَ ُق ُ
يم م ْن هذه اْلح َج َارة أ َْوالًَدا إلْبَراه َ
هللا َقادٌر أ ْ َ
ط ُع َوُتْلَقى ِّفي َّ
الن ِّار»".
َف ُك ُّل َش َجَرٍة الَ َت ْرَن ُع َث َمًار َجِّيًدا ُت ْق َ
يوحنا يريدهم أن يتشبهوا بإبراهيم في تقواه وهيمانه وأعماله.
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َفاصَنعوا أَ ْثم ا ِّ
يق ِّب َّ
الت ْوَب ِّة = الشوجرة الحيوة تعطوى ثمو اًر  .فمون يتجواوب موع المعمودان ويتووب ينتقول مون المووت
ار َتل ُ
ًَ
ْ ُ
ِّ ِّ
َصد ِّدل َّ
دج ِّر
إلووى الحيوواة .أمووا موون يمتنووع يصووير شووجرة ميتووة وهووذه يقطعونهووا = َو َ
الشد َ
ْس َعَلددى أ ْ
اآلن َقد ْدد ُوضد َدعت اْل َف دأ ُ
إستعدادا لقطعها وهذا نفس ما قاله الرب يسوع (يو.)6 - 1 : 15
11
11
ِّ ِّ
ده َث ْوَب ِّ
دان َفْل ُدي ْع ِّط
ال َل ُه ْمَ «:م ْدن َل ُ
اآليات (لو َ " -:)14-11:3و َسأََل ُه اْل ُج ُمو ُع قائل َ
ينَ «:ف َما َذا َن ْف َع ُل؟» َفأ َ
َج َ
اب َوَق َ
12
ِّ ِّ
ده«:ي ِّ
اء َع َّش ُ ن
دل؟»
س َل ُهَ ،و َم ْن َل ُه َ
ام َفْلَي ْف َع ْل َ
َم ْن َلْي َ
ط َع ٌ
دام َعل ُمَ ،مدا َذا َن ْف َع ُ
هك َذا»َ .و َج َ
دارو َ أَْي ًضدا لَي ْع َتم ُددوا َفَقداُلوا َل ُ َ ُ
14
13
ِّ
ِّ ِّ
دال
دال َل ُهد ْدم«:الَ َت ْسد َدت ْوُفوا أَ ْك َثدَدر ِّم َّمددا ُفد ِّدر َ
ض َل ُكد ْدم»َ .و َسدأََل ُه ُجْندددُّيو َن أَْي ًضددا َقددائل َ
دل َن ْحد ُدن؟» َفَقد َ
ينَ «:و َمددا َذا َن ْف َعد ُ
َفَقد َ
ِّ
َحدٍَ ،وا ْك َت ُفوا ِّب َعالَ ِّئ ِّف ُك ْم»".
َحًداَ ،والَ َت ُشوا ِّبأ َ
َل ُه ْم«:الَ َت ْظل ُموا أ َ
ده َث ْوَب ِّ
دان َفْل ُدي ْع ِّط ...والعشوارون
من تحرك قلبوه سوأله مواذا أفعول فطلوب مون النواس العواديين ،أعموال الرحموة= َم ْدن َل ُ
الذين اشتهروا بأن يأخذوا أضعاف الجزية المقررة ،يأخذون الكثير لهم ويعطوا للحكومة الجزيوة المفروضوة .هوؤالل
ض َل ُكد ْدم .والجنووود الووذين اعتووادوا اسووتمالل
طلووب موونهم المعموودان أن يكفووا عوون طمعهووم= الَ َت ْسد َدت ْوُفوا أَ ْك َثدَدر ِّم َّمددا ُفد ِّدر َ
ِّ
َحًدا .إذاً التوبة هي ترك الخطية وممارسة أعمال الرحمة لكل محتاج.
وظيفتهم في ظلم الناس قال لهم الَ َت ْظل ُموا أ َ

ولم يطلب يوحنا المعمدان أن يترك أحد وظيفته بل يكون أميناً فيها وال يستملون وظيفتهم في أي شر.

13
ِّ
ِّ
ِّ
يع ُي َف ِّكُرو َن ِّفي ُقُلوب ِّ
ان َّ
يح"،
آية (لو َ " -:)13:3وِّإ ْذ َك َ
وحَّنا َل َعَّل ُه اْل َمس ُ
ِّه ْم َع ْن ُي َ
الش ْع ُب َيْن َتظُرَ ،واْل َجم ُ
كان هد يوحنا وقوة كلماته سبباً في أن يظنه الناس أنه هو المسيا المنتظر.

اآليات (لو 13" -:)18-13:3أَجاب يوحَّنا اْلج ِّميع ِّق ِّ
داء ،و ِّ
دائالً«:أََندا أ ِّ
لك ْدن َيدأ ِّْتي َم ْدن ُه َدو أَ ْق َدوى ِّم ِّندي،
َ
َ َ ُ َ
َ َ
ُعم ُدد ُك ْم ِّب َم ٍ َ
17
ِّ
ِّ
وح اْلُق ُدد ِّ
ده ِّفدي َي ِّدد ِّهَ ،و َس ُديَن ِّقي
دالر ِّ
ور ِّح َذ ِّائ ِّدهُ .ه َدو َس ُدي َع ِّمُد ُك ْم ِّب ُّ
َح َّ
س َوَن ٍ
َّالذي َل ْس ُت أ ْ
َهدالً أ ْ
دارَّ .الدذي َرْف ُش ُ
َن أ ُ
دل ُس ُدي َ
18
َشدياء أ َ ِّ
بيدره ،ويجمع اْلَقمدح ِّإَلدى م ْخ َزِّن ِّده ،وأ َّ ِّ
ظ َّ
الش ْدع َب
دان َي ِّعد ُ
ده ِّبَن ٍ
َمدا الت ْدب ُن َفُي ْح ِّرُق ُ
يدرٍة َك َ
َْ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ُخ َدر َكث َ
َ
دار الَ ُت ْط َفدأُ»َ .وبِّأ ْ َ َ
َ
َوُيَب ِّشُرُه ْم" .
كانت الكلمات السابقة عينة فقط لما وعظ به يوحنا من توبيخ مع بث روح الرجال.
اآليدات (لدو 12" -:)21-12:3أ َّ ِّ
در َِّة ِّفيُل ُّدبس أ ِّ
الرْب ِّدع َفدِّدإ ْذ َت َدوَّب َخ ِّمْن ُ ِّ ِّ ِّ ِّ
َخيد ِّده،
ام َأ
ديس ُّ
َمدا هيدُدر ُ
َ
س َرِّئ ُ
ود ُ
ده ل َس َدبب ه ُيرودَّيددا ْ
ور َّال ِّتي َك ِّ
يع أََّن ُه حبس يوحَّنا ِّفي ِّ
يع ُّ
الشُر ِّ
الس ْج ِّن" .
س َي ْف َعُل َهاَ 21 ،زَاد ه َذا أَْي ًضا َعَلى اْل َج ِّم ِّ
َولِّ َسَب ِّب َج ِّم ِّ
ان ه ُير ُ
َ
ََ َ ُ َ
ود ُ
لوم تكوون عظووات يوحنووا قاصورة علووى الشوعب بوول امتوود توبيخووه للملووك هيوورودس الوذي كووان متزوجواً موون إبنووة الحووار

الملك العربي ،فترك وجتوه الشورعية وهجرهوا وأراد أن يتوزوج بوامرأة أخيوه فيلوبس هيروديوا الجميلوة فوي حيواة فيلوبس

أخيه .فقاومه يوحنا معترضاً على هذا فسجنه .وهيروديا كانت هوي أيًواً قود هجورت فيلوبس .وكوان هيورودس هوذا

شري اًر ردئ السمعة ،وهو المشهور بأنتيباس.

وصار سجن هيرودس ليوحنا المعمدان إلسكات صوت الحق ،هو رم اًز لمحاوالت اليهود تقييد الكلمة النبوية التي

تشهد للمسيح.
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21
ِّ
يع َّ
اء"،
ان ُي َرلِّي اْن َف َت َح ِّت َّ
اع َت َم َد َي ُسو ُع أَْي ًضاَ .وِّإ ْذ َك َ
الش ْع ِّب ْ
آية (لو َ " -:)21:3وَل َّما ْ
اع َت َم َد َجم ُ
الس َم ُ
ان ُي َرلِّي = الصالة هنا هي إشارة للصلة التي بينه وبوين اآلب ،وهوذه الصولة كانوت هوي السوبب فوي إنفتواح
َوِّإ ْذ َك َ
السمال وظهور األقانيم الثالثة كمنفصلين ولكنهم في الحقيقة هم واحد .وظهورهم كمنفصلين كوان لونفهم أن هنواك

تماي اًز في األقانيم ،ولكنهم بالحقيقة ثالو غير منفصل.

حل على المسيح ألنه لم يكن فيه الروح سابقاً فوامتأل
 ال يقبل بأي حال من األحوال أن نفهم أن الروح القدس َّ
من الروح القدس في المعمودية ،ألن المسيح مولود بالروح القدس ،وملل الروح القدس لم يفارقه لحظة واحدة

وال طرفة عين كونه هو اإلله ابن هللا الذي أخذ ناسوته من العذرال يالهوته لم يفاره ناسووته لحظوة واحودة وال
طرفة عين ..القداس الباسيليي  .ولكننا نفهم أن ما حد
المسيح وذلك لحسابنا كبشر .

هو أن الروح القدس حل على البشرية التوي يحملهوا

 ونفهووم مووا جووال فووي (لووو )1::يأن يسوووع رجووع موون األردن ممتلئواً موون الووروح القوودسي أن هووذا إشووارة إلووى امووتالل
البشرية التوي فيوه ،أموا المسويح لوم يوجود قوط ال قبول المويالد وال بعود المويالد بودون مولل الوروح القودس .الهوتيوا
فاالبن والروح القدس واحد  ،لكن الروح القدس حل على جسود المسويح  ،ليحول بعود ذلوك علوى كنيسوة المسويح

أى جسده (مز  )133كما قيل فى (ال ): : 2عن تقدمة الودقيق "ملتوتدة بزيدت ..مدهوندة بزيدت" ملتوتوة أى
معجونووة (عجينووة الوودقيق بالزيووت) وهووذا إشووارة لإلتحوواد األقنووومى بووين اإلبوون والووروح القوودس  ،وهووو إتحوواد ال
ينفصل  ،ومدهونة إشوارة إلوى حلوول الوروح القودس علوى المسويح لمسوحه وتكريسوه لعمول الفودال  ،وليحول علوى

بشريته لحساب البشر .

22
ِّ
السدددم ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
وح اْلُق ُددد ُ ِّ
اء
ددان َص ْددو ٌت مد َ
امدددةٍَ .وَكد َ
آيددة (لدددو َ " -:)22:3وَن َددز َل َعَلْيددده الد ُّددر ُ
ددن َّ َ
س ب َهْيَئددد ٍة ج ْسدددمَّي ٍة م ْثددل َح َم َ
ِّ
ِّ
يبِّ ،ب َك ُس ِّرْر ُت»".
َقائالً«:أَْن َت ْابني اْل َح ِّب ُ
23
ِّ
دفْ ،ب ِّدن
دان ُي َ
وس َ
دان َل ُ
دين َسدَنةًَ ،و ُه َدو َعَلدى َمدا َك َ
ده َن ْح ُدو َثالَ ث َ
آية (لو َ " -:)23:3وَل َّمدا ْاب َت َددأَ َي ُسدو ُع َك َ
ظ ُّدن ْاب َدن ُي ُ
َهالِّي"،
ِّ
ين َسَن ًة = هي السن التي ملك فيها داود ويوسف وهي السن التي يبدأ فيها الكواهن عملوه فالمسويح ملوك
َن ْح ُو َثالَ ث َ
وكاهن.
23
ِّ
ين َسَنةًَ ،و ُه َو َعَلى
ان َل ُه َن ْح ُو َثالَ ث َ
اآليات (لوَ "-:)38-23:3وَل َّما ْاب َت َدأَ َي ُسو ُع َك َ
24
ِّ
فْ23 ،ب ِّن َم َّت ِّاثَياْ ،ب ِّن
ْب ِّن َهالِّيْ ،ب ِّن َم ْت َث َ
وس َ
اتْ ،ب ِّن الَوِّيْ ،ب ِّن َمْلكيْ ،ب ِّن َيَّناْ ،ب ِّن ُي ُ
27
23
ِّ
ِّ ِّ
يساْ ،ب ِّن
َح ْسلِّيْ ،ب ِّن َنج ِّ
َّايْ ،ب ِّن َم َ
وس َ
فْ ،ب ِّن َي ُهوَذاْ ،ب ِّن ُي َ
وحَّناْ ،ب ِّن ِّر َ
آثْ ،ب ِّن َم َّتاثَياْ ،ب ِّن ش ْمعيْ ،ب ِّن ُي ُ
28
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يرْ22 ،ب ِّن ُي ِّ
امْ ،ب ِّن ِّع ِّ
وسيْ ،ب ِّن
يلْ ،ب ِّن نيرِّيْ ،ب ِّن َمْل ِّكيْ ،ب ِّن أَديْ ،ب ِّن ُق َر َمْ ،ب ِّن أَْل ُم َ
َزُرَّباب َلْ ،ب ِّن َشأَْلتيئ َ
ود َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ 31
يع َازَرْ ،ب ِّن ُي ِّ
يمْ31 ،ب ِّن
يمْ ،ب ِّن َم ْت َث َ
وس َ
فْ ،ب ِّن ُيوَن َ
أَل َ
اتْ ،ب ِّن الَوِّيْ ،ب ِّن ش ْم ُعو َنْ ،ب ِّن َي ُهوَذاْ ،ب ِّن ُي ُ
انْ ،ب ِّن أَلَياق َ
ور َ

ف،
ان ُي َ
وس َ
َما َك َ
ظ ُّن ْاب َن ُي ُ
ومْ ،ب ِّن
وصْ ،ب ِّن َن ُ
ام َ
اح َ
َع ُ
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32
وع َزْ ،ب ِّن َسْل ُمو َنْ ،ب ِّن َن ْح ُشو َن،
انْ ،ب ِّن َم َّتا َثاْ ،ب ِّن َنا َث َ
َمَلَياْ ،ب ِّن َمْيَن َ
انْ ،ب ِّن َد ُاوَدْ ،ب ِّن َي َّسىْ ،ب ِّن ُعوبِّي َدْ ،ب ِّن ُب َ
34
33
ِّ ِّ
ِّ
يمْ ،ب ِّن
وبْ ،ب ِّن إِّ ْس َح َ
امْ ،ب ِّن َح ْرُرو َنْ ،ب ِّن َف ِّار َ
صْ ،ب ِّن َي ُهوَذاْ ،ب ِّن َي ْعُق َ
ْب ِّن َعميَن َاد َ
اقْ ،ب ِّن إْبَراه َ
ابْ ،ب ِّن أََر َ
33
ِّ 33
انْ ،ب ِّن أَْرَف ْك َش َادْ ،ب ِّن َسامِّ،
وجْ ،ب ِّن َر ُعوْ ،ب ِّن َفاَل َجْ ،ب ِّن َع ِّابَرْ ،ب ِّن َشاَل َحْ ،ب ِّن قيَن َ
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راجع سلسلة األنساب فى اإلصحاح األول

آيات عسرة الفهم خاصة بالهوت المسيح
 )1صلوات يسوع لآلب
صالة المسيح كانت كإنسان يصلى بالروح .وكانت كمناجاة  ،أما فى بستان جثسيمانى كانت كطلب وظهر فيها
كإنسان كامل يتألم ولكنه كان طاًعا لمشيئة اآلب التى هى نفس مشيئته فاآلب واإلبن واحد .وكمثال للمناجاة

بين اإلبن واآلب نجد المسيح ينادى اآلب يمجد إبنك...ي (يو . )17وفى (يو )35 - 28 : 12يقول المسيح

يمجد إسمك  ..فجال صوت من السمال مجدت وأمجد أيًا  ....هذا الصوت كان من أجلكمي.
 )2أنا أخرج الشياطين بروح هللا

تأكيد أنه ليس إلها آخر غير اإلله الذى يعرفونه .ولكنها آية تبين تًامن األقانيم الثالثة معا ألنها قاًمة معا
وكاًنة معا فى جوهر واحد ،اإلبن يتكلم والروح هو الروح القدس واآلب هو هللا .فإخراج الشياطين هو بسلطان

المسيح ولكن بدون إنفصال عن اآلب والروح القدس.
 )3إلهى إلهى لماذا تركتنى

إلهى = من جهة الناسوت فالمسيح يخاطب الالهوت  -سوال الهوت اآلب الذى هو الهوت اإلبن الذى هو

الهوت الروح القدس  -وهو الالهوت الحال به والمتحد به بقوله إلهى .فناسوت المسيح ناسوت مخلوه وخالقه
هو الالهوت المتحد به الذى يمأل السمال واألرض.

 )4الرب قنانى أول طريقه  ...منذ األزل مسحت (أم)22 : 8
الرب إقتنى الحكمة األ لية أى حا ها ،هى كانت منذ األ ل وال تزال قاًمة وكاًنة عنده ،هذا التعبير ال يختلف

كثي ار عن يفى البدل كان الكلمة والكلمة كان عند هللاي .ويقول سليمان فى نفس النص يمنذ األ ل مسحتي وال

يتصف باأل لية إال هللا وحده .والمسحة تعنى التعيين لمهمة معينة (الملوك والكهنة) وكان عمل المسيح هو

الخالص والفدال.
 )3هللا جعل يسوع هذا الذى صلبتموه ربا ومسيحا (أع)33 : 2
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كان بطرس ُيخجل اليهود السامعي ن مما فعلوه بالمسيح .فهو يقول يسوع هذا الذى قتلتموه ودفنتموه لم تنته قصته
بل قام وأرسل الروح القدس علينا كما ترون اآلن فينا .هو ليس ضعيفا بل عظيم .بطرس هنا يشرح ليمير
الصورة فى أذهان اليهود.
 )3إله ربنا يسوع المسيح
بولس الرسول هنا يتكلم عن ربنا يسوع المسيح وليس عن األقنوم الثانى مجردا عن الناسوت .المسيح هو إله من

حيث الهوته وهنسان من حيث ناسوته.

الكت اب المقدس ينسب ما للناسوت ليسوع المسيح أو للرب يسوع ،ألن الالهوت متحد فيه بالناسوت إتحادا تاما
بمير إنفصال لحظة واحدة أو طرفة عين .ولذلك نقول عن العذرال مريم أنها والدة اإلله ،مع أنها ليست أصال

لالهوت ،لكن الالهوت حل فى أحشاًها ،وهتخذ منها ناسوتا ومع ذلك فهى تدعى والدة اإلله بإعتبار اإلتحاد
القاًم بين الالهوت والناسوت ،فالذى خرج من أحشاًها إله متأنس وليس مجرد إنسان فقط.

ِه
ومحتَ ِره .والرب يسوع هو إله
وجدير بالذكر أنه يمكن أن تكون للكاًن صفتان دون تعارض .فالجمر هو ُم ْحر ُ
من حيث الهوته لكن من حيث ناسوته له إله ،وهذا اإلله هو المتحد بالناسوت ،وفى نفس الوقت هو الكاًن فى

السمال.
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عودة للجدول

(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الرابع)

اإلصحاح الرابع
تجربة المسيح

(مت( + )11-1:4مر( + )13-12:1لو)13-1:4

نجد اإلنجيليين الثالثة الذين أوردوا قصة تجربة المسيح ،أنهم يأتون بها بعد معموديته وحلول الروح القدس عليه.
إذ أن حلول الروح القدس على المسيح يعني مسحه أي تكريسوه لعمول الفودال وهوذا يعنوي حتمواً الودخول فوي صوراع

مع الشيطان.

وما الذي أثار الشيطان ليبدأ المواجهة مع المسيح؟

موون المعووروف أن الشوويطان هووو رًوويس هووذا العووالم كمووا أسووماه المسوويح (يووو .)35:1:وهووو يسووتخدم إغورالات ومووالذ

العالم في إبعاد أوالد هللا عنه .هللا خلق العالم بما فيه لنسوتعمله ،ولكون إبلويس ح َّوول العوالم إلوى هودف عنود النواس.
والمسيح بدأ حربه ضد إبليس بأنه صوام والصووم هوو هود فوي ملوذات هوذا العوالم ،وكوأن المسويح يعلون لورًيس هوذا

العالم أنه ال يهتم بأسلحته وملذاته ،وبهذا أثار الشيطان.

ولكوون كمووا نفهووم موون أق ووال السوويد المسوويح أن الصوووم والصووالة أقوووى أسوولحة ضوود الشوويطان (مووت .)21:17ولووذلك

فالكنيسة األرثوذكسية تًع أصواماً كثيرة لتسلح أوالدها ضد إبليس ،فإن كان المسويح قود إحتواج للصووم فكوم وكوم

أنا الخاطئ الًعيف.

نعوود ونقوول أن الصوووم هوو سووالح ضود الشوويطان ولكننوا نجود هنووا أن الصووم أثووار الشويطان ضوود المسويح فحاربووه،
فهل نصوم ليحاربنوا الشويطان؟ نقوول نعوم فونحن فوي حروبنوا لسونا نحوارب بقوتنوا بول أن المسويح المالوب يملوب فينوا

(يو +33:16رؤ .)2:6والروح الذي فينا هو روح قوة ونصرة ضد إبليس ،فلماذا الخوف من حروبه!! بول أننوا إذا
غلبنا إبليس برفًنا لملذات العالم وجهادنا في صلواتنا وأصوامنا نمتلئ بوالروح أكثور ،وهوذا موا حود

موع المسويح

إذ يقووول الكتوواب أن المسوويح بعوود التجربووة رجووع بقوووة الووروح إلووى الجليوول (لووو .)1:::لووذلك فوواهلل يسوومح بالتجووارب
الشيطانية ضدنا ولكن هذا لنملب به ،وحينما نملوب نمتلوئ أكثور بوالروح وبهوذا يعظوم إنتصوارنا (رو )37:8وهنواك

قصة من العهد القديم تشرح هذه الفكورة تمامواً .فقود جوال يهوشوافاط كملوك قوديس علوى يهووذا ،فأثوارت قداسوته ثواًرة

إبلوويس فأهوواج األع وودال ضووده واجتم ووع عليووه جووي

عظ وويم .إذاً سوومح هللا بتجرب ووة هووذا الملووك الق ووديس .فموواذا فع وول

يهوشوافاط؟ نجوده يصولي ويسوبح ويصورك هلل ،ونجود هللا يتوودخل ويزيول العودو مون أماموه  ،ويعوود يهوشوافاط وشووعبه
ومعهم غناًم كثيرة ،عادوا أعظم من منتصرين (2أي( )35-1:25أي لم ينتصروا فقط بل عادوا ومعهوم غنواًم).
والمسيح أتى ليفتتح ملكوت هللا في صوميم العوالم وهوذا معنواه إقتحوام سولطة الشويطان رًويس هوذا العوالم ونهوب داره
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أوالً ،داره الووذي سو َّولحه بأسوولحة الخطيووة المتعووددة موون شووهوات وملووذات العووالم (مووت )29-28:12إذن فقوود لزمووت

المواجهة.

ولقد تقدم المسيح أعزل من سلطانه اإللهي ،إذ تخلى عمداً عماَّ له ليستطيع أن يقف موقفنا ويأخذ دورنا ،ففي كل
موا انتصور فيوه المسويح معنواه أننوا انتصورنا ،لقود انتصورت البشورية فيوه .ولونالحظ أن المسويح بالهوتوه ال قووة تقوف

أمامه وال معنى أن نتكلم عن انتصاره بالهوته على إبليس أو غيره ،فقوة هللا ال يفوقها قوة أخرى.

لقد أتى المسيح ليحارب الشيطان بعد أن حل عليه الروح القدس ،والروح القدس هو قوة رادعة للشيطان ،والمسيح

أرسوول لنووا الووروح القوودس لنملووب الشوويطان وندوسووه ،فالشوويطان قوووي وخداعاتووه قويووة ،لكننووا بووالروح القوودس الووذي فينووا
نكتشف أالعيبه ونهزمه ونرفض عروضه الخبيثة.

ونكرر أنه علينا أن ال ننزعج إذا حاربنا الشيطان إذا هدنا العالم وصمنا وصولينا وذهبنوا للكنيسوة وواظبنوا عليهوا،

فهووو ال يحتموول كوول هووذا وهللا يسوومح بهووذه التجووارب إذ نخوورج منهووا ببركووات كثيورة وغنوواًم عديوودة ،بوول نمتلووئ بووالروح
أكثوور وأكثوور .وهووذا مووا يحوود

وحوود

م و ار اًر مووع الرهبووان والمتوحوودين ،إذ حينمووا ترك ووا العووالم وذهب ووا للبريووة أثوواروا

الشيطان بزهدهم ورفًهم ألدوات إغرالاته وأسولحته ،أي ملوذات هوذا العوالم ،فكوان أن ادت حروبوه ضودهم ،حتوى

أنه كان يظهر لهم في صورة وحوش ضارية تحاربهم ،ولكن لنراجع سيرة هؤالل لنرى البركات التي حصلوا عليها،

فعادوا أعظم من منتصرين.

والمسيح دخل التجربة وهو حامل البشرية فيه وممثلهوا بقصود مباشور ،هوو أن يجيوز البشورية التوي فيوه كول تجوارب
الشيطان ثم يملب الشيطان بجسده الًعيف ،وبهذا فهو يحطم أسلحته وقوتوه لحسواب اإلنسوان الجديود أو الخليقوة

الجديدة التي هو رأسها التي ستقوم به وفيه من بين األموات.

بعوود هووذه التجربووة ربووط المسوويح إبلوويس بعوود أن هزمووه ،ثووم بعوود ذلووك علووى الصووليب جوورده موون كوول سوولطانه ،ثووم نووزل

ليهووزم الشوويطان فووي النوواس ويشووفيهم ويخوورج الشووياطين موونهم إعالنواً ألنووه أتووي ليحوورر البشورية موون إبلوويس .المسوويح
بموته على الصليب كحامل لخطايانا أبطول أقووى أسولحة الشويطان أي الخطيوة ،فالنعموة التوى وهبهوا هللا لنوا أعظوم
وأقوى وقادرة أن تتملب على شهوات اإلنسان الخاطئة (رو + 1: : 6يع . )6 : :فصارت الخطية فينا ميتة أي

مدانة (رو )3:8صارت الخطية مدانة في المؤمنين إذ ماتوا مع المسويح ،وجورد المسويح إبلويس وتابعيوه مون رتوبهم
وسلطانهم ليوم الدينونة (كو .)15:2ولكن بقى لهم عمل يتناسوب موع ضوعفهم حتوى إلوى ذلوك اليووم ،فهوم موا الووا

يحاربون المؤمنين ولكن في ضعف ،وشرح هذه الفكرة نجده في عدة أماكن في العهد القديم:

( -1حووز )2::35فوواهلل يكسوور ذ ارعووي فرعووون (رمووز إبلوويس) ولكنووه ال يكسوور رقبتووه .سوويظل لووه رأس ولكوون بووال قوووة
الذراعين .فإبليس ما ال يستخدم رأسه في بث أفكاره المسمومة من تشكيك ،وهثارة شهوات فوي الموؤمنين ،لكون
لنثووق أنووه بووال ذ ارعووين أي بووال قوووة ،الشوويطان هووو قوووة فكريووة ولكنووه هووو ال يسووتطيع أن يوورغم أحوود علووى قبووول

أفكاره ،بل أن المؤمنين حين يصرخون هلل يطردون هذه األفكار سريعاً.
 -2نسوومع فووي قصووة فرعووون والخووروج أن جووي فرعووون قوود غووره فووي البحوور األحموور ،ولكننووا لووم نسوومع أن فرعووون
نفسه قد غره .وفرعون رمز إلبليس الذي بقي بعد معركة الصليب بال قوة (بال جي ).
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وه ِزَم.
المسيح كرأس للخليقة الجديدة دخل المعركة وغلب ألن آدم رأس الخليقة القديمة دخل المعركة ُ

بالمعمودية وحلول الروح القدس على المسيح تكورس المسويح للصوليب ،وهوذا معنوى قوول السويد المسويح يهوذا الوذي

قدسووه هللا اآلب (كرسووه أو خصصووه)ي (يووو ،)36:15فووي التجووارب عووروض موون إبلوويس علووى المسوويح كمووا سوونرى
ليبتعد عن الصليب في خدمته.

ربما استخدم إبليس سالح األفكار ضد المسيح ،فهو توارة يشوككه فوي محبوة اآلب الوذي تركوه جاًعواً ولوم يحوول لوه

الحجارة إلى خبوز ،وتوارة يثيور فيوه شوهوة اموتالك العوالم ،وهوذا موا يصونعه إبلويس معنوا .ولكون لونالحظ أن التعورض
للتجربة الفكرية ليس خطية ولويس هوو السوقوط ،بول أن انتصوارنا علوى هوذه التجوارب يعقبوه نصورة وبركوة ،لكون أن

نتلووذذ بووالفكر فهووذه هووي الخطيووة ،أن نتحوواور مووع إبلوويس ،هووذا هووو الخطووأ .لووذلك قووال اآلبووال يلوويس الخطووأ أن تحوووم

الطيور حول رؤوسنا ،بل الخطأ أن تتخذ الطيور من رؤوسنا أوكا اًر لها.

هللا يسمح إذاً بالتجارب ويعيننا في أثناًها لنخرج مملوًين من الروح ونخرج منها أكثر قوة وصالبة وخبورة ،واثقوين
في وعود هللا ،مختبرين قوته ونصرته ،هللا بهذا يكون كأم تعلم أوالدها المشوي ،وكالنسور الوذي يحمول أف ارخوه علوى
جناحيوه ويرتفووع ألعلووى ثوم يتووركهم ليتعلمووا الطيوران ولكنووه يهووبط ويصوير تحووتهم حتووى ال يسوقطوا علووى األرض بوول

عليه.

بل نخرج من هذه التجارب أكثر تواضعاً إذ نودرك ضوعفنا ونودرك أيًواً قووة هللا ،بول نودرك أننوا بالمسويح أقووى مون

الشيطان وأسلحته.

المسيح هو الطريق ،ففيه اعتمدنا وفيه نلنا قوة الروح القدس وفيه نصوم ونزهد في العالم ،وفيه ُنْقتاد إلى التجارب
غير هيابين وفيه نملب ونخرج من التجارب أعظم من منتصرين.
نووتعلم أيًواً موون المسوويح أن نسووتخدم كلمووة هللا فووي حروبنووا للوورد علووى إبلوويس وعلينووا أيًواً أن نسووتخدم اسووم يسوووع،

فحينمووا تهاجمووك األفكووار أصوورك قوواًالً ييووا ربووي يسوووع المسوويح ارحمنووي أنووا الخوواطئ ،يووا ربووي يسوووع المسوويح أعنوويي
فتهوورب منووك األفكووار .إرشووم نفسووك بعالمووة الصووليب التووي يفووزع منهووا إبلوويس ،إسووتعن بالقديسووين وشووفاعتهم فيووأتون
لمعونتك.

إبليس هو المجرب ومن أسماًه أي صفاته أنه الشيطان أي المقاوم .وهو المعاند والمشوتكي والمتمورد .هوو خصوم

ال يكف عن الحرب.

كلمات السيد المسيح التي استخدمها مقتبسة من سفر التثنية (تث +3:8تث +16:6تث )13:6بالترتيب

ملحوظ دة :فووي طقووس المعموديووة نجحوود الشوويطان وهووذا معنوواه أن المووؤمن سوويدخل فووي تحوود مووع الشوويطان يرفًووه
ويرفض أعماله وهغرالاته .وكما أن التجربوة للمسويح ارتبطوت بالمعموديوة هكوذا نحون بالمعموديوة نودخل فوي معركوة
مووع إبلوويس العموور كلووه ،لكنهووا معركووة سووتنتهي حتم واً بانتصووار أوالد هللا الووذين قبل ووا المسوويح أرس واً لهووم وحوول علوويهم
الروح القدس .فالروح القدس هو الذي يقودنا بعد المعمودية.
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التجربة بحسب إنجيل متى

2
1
ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّ ِّ
ين
ُص ِّع َد َي ُسو ُع ِّإَلى اْلَب ِّرَّي ِّة ِّم َن ُّ
ام أَْرَبع َ
وح لُي َجَّر َب م ْن ِّإْبل َ
اآليات (مت ُ "-:)11-1:4ث َّم أ ْ
يسَ .فَب ْع َد َما َص َ
هللا َفُقل أَن َت ِّرير ِّ
َخيراَ 3 .ف َتَقَّدم ِّإَلي ِّه اْلمج ِّرب وَقال َلهِّ«:إن ُكْنت ابن ِّ
ِّ
ين َليَلةً ،ج َ ِّ
هذ ِّه اْل ِّح َج َارُة
َن َه ًا
ْ ْ
َُ ُ َ َ ُ ْ َ َْ
َ
َ ْ
ار َوأَْرَبع َ ْ
َ
اع أ ً
3
4
اإل ْنسان ،بل ِّب ُك ِّل َكلِّم ٍة َت ْخرج ِّمن َفمِّ ِّ
وبَ :لْي َ ِّ
َخ َذ ُه
هللا»ُ .ث َّم أ َ
ُُ ْ
ُخْب ًاز»َ .فأ َ
الَ «:م ْك ُت ٌ
َج َ
س باْل ُخْب ِّز َو ْح َد ُه َي ْحَيا ِّ َ ُ َ ْ
اب َوَق َ
َ
ِّ 3
ِّ
ِّ
َسَف ُل،
يس ِّإَلى اْل َم ِّديَن ِّة اْل ُمَقَّد َس ِّةَ ،وأ َْوَق َف ُه َعَلى َجَن ِّ
ِّإْبل ُ
ال َل ُهِّ«:إ ْن ُكْن َت ْاب َن هللا َفا ْطَر ْح َن ْف َس َك ِّإَلى أ ْ
اح اْل َهْي َكلَ ،وَق َ
7
ِّ
أل ََّنه م ْك ُتوب :أََّنه ي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وصي مالَ ِّئ َك َت ُه ِّب َكَ ،ف َعَلى َأي ِّاد ِّ
ال َل ُه
ُ َ ٌ
ُ ُ
يه ْم َي ْحمُلوَن َك ل َك ْي الَ َت ْرد َم ب َح َج ٍر ِّر ْجَل َك»َ .ق َ
َ
8
َخ َذه أَي ًضا ِّإبلِّيس ِّإَلى جبل عال ِّجداا ،وأَر ِّ
يع َم َمالِّ ِّك
وب أَْي ًضا :الَ ُت َج ِّرب َّ
ََ َ
اه َجم َ
له َك»ُ .ث َّم أ َ ُ ْ
َي ُسو ُعَ «:م ْك ُت ٌ
ََُ
الر َّب ِّإ َ
ْ ُ
اْلعاَلمِّ ومجدها2 ،وَقال َله« :أُع ِّطيك ِّ
ِّ ِّ 11
ِّ
هذ ِّه َج ِّم َ ِّ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:ا ْذ َه ْب َيا
ْ َ
َ َ َ َْ َ َ َ ُ
يع َها إ ْن َخَرْر َت َو َس َج ْد َت لي» .حيَنئ ٍذ َق َ
11
ِّ
ِّ
وبِّ :ل َّلر ِّب ِّإ ِّ
اء ْت َف َر َار ْت
َشْي َ
طُ
ان! أل ََّن ُه َم ْك ُت ٌ
له َك َت ْس ُجُد َوإَِّّي ُ
اه َو ْح َد ُه َت ْعُبُد»ُ .ث َّم َتَرَك ُه ِّإْبل ُ
يسَ ،وِّإ َذا َمالَ ئ َك ٌة َق ْد َج َ
َت ْخ ِّد ُم ُه" .
1
ِّ ِّ
الر ِّ ِّ
يس" .
ُص ِّع َد َي ُسو ُع ِّإَلى اْلَب ِّرَّي ِّة ِّم َن ُّ
وح لُي َجَّر َب م ْن ِّإْبل َ
آية (مت ُ " -:)1:4ث َّم أ ْ
ُث َّم = هذه الكلمة هنا بعد المعمودية تعني أن التجربة أمر طبيعي كان لزاماً علوى السويد أن يودخل فيوه نيابوة عنوا،

فاتحاً لنا طريق الملكوت .ولنالحظ أن إبليس حارب السيد بعد حلول الروح عليوه ،فونحن أيًواً معرضوين لحوروب

إبليس بعد كل نعمة ننالها (فهو يحسدنا)
وح = الووروح يقتوواد المسوويح وفووق خطووة إلهيووة ليهووزم إبل ويس ويربطووه ،وتحسووب إمكانياتووه
ُصد ِّدع َد َي ُسددو ُع ِّ ...مد َدن الد ُّدر ِّ
أْ
إمكانيوات البشورية بعود ذلوك .والمسويح لوم يقتواده الوروح عنووة ،بول أن المسويح كوان فوي اشوتياه لهزيموة إبلويس .لكوون
نفهم من كلمة أصعد يسوع ،أن الروح القدس يدفع اإلنسانية التي في المسيح .حقاً الوروح القودس واالبون واحود موع

اآلب ،ومشيئتهم واحدة ،إال أن هذا يعني أن الروح يحرك ويدفع اإلنسانية التي في المسيح ،وهذا موا يعملوه الوروح

القدس فينا اآلن فهو يحركنوا ويودفعنا ويبكتنوا ويتوبنوا ويودفعنا دفعواً لألحًوان اإللهيوة .ويعطينوا القووة لورفض أفكوار

إبليس.
اْلَب ِّرَّيد ِّدة = بحسووب المفهوووم اليهووودي فالبريووة هووي مسووكن للشووياطين ،فهووي أموواكن خربووة وقبووور ،والمسوويح ذهووب بهووذا
للشيطان في عرينه ليحاربه.
واإلنسوان قبوول المسوويح كووان كبريوة خربووة ،حولهووا الووروح القودس لجنووة مثمورة( .الووروح القودس يرمووز لووه بالميوواه) .كووان

اإلنسان مسكناً للشياطين ،ميتواً كقبور ،راًحتوه نتنوة فصورنا راًحوة المسويح الزكيوة .إذاً فاإلنسوان هوو أرض المعركوة
بين المسيح وهبليس .ومن المؤكد أن الشيطان جرب المسيح كثي اًر لكن اإلنجيليين لم يذكروا سوى ثال تجارب.
آية (مت َ 2" -:)2:4فبع َد ما صام أَرب ِّعين َنه ا ِّ
اع أ ِّ
َخ ًيرا" .
ين َلْيَلةًَ ،ج َ
ار َوأَْرَبع َ
َ ْ َ َ َ َْ َ َ ً
نالحووظ أن الحوورب بوودأت أو اشووتدت حينمووا جوواع المسوويح ،ومووع الجوووع تشووتد شووهوة اإلنسووان للطعووام ،هووي لحظووة
ضووعف للجسوود ،والشوويطان متموورس فووي إسووقاط اإلنسووان بع اركووه مووع شووهوة الجسوود .لقوود كووان جوووع المسوويح أو هووده
وتركه للطعام ولملذات العالم هو استدراج الشيطان لمنا لته .ولقد صار الصووم والزهود سوالحاً بوه نهوزم إبلويس موع
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الصالة .بالصوم ننزع من إبليس رًيس هذا العالم سالحه الذى هو ملذات العالم  ،والصالة هى سالحنا المخيوف
للشيطان  ،إذ بالصالة تكون لنا صلة باهلل الوذى يرعوب الشوياطين  .لوذلك قوال الورب أن يهوذا الجونس ال يخورج إال

بالصالة والصومي .

ولونالحظ أن المسويح بصوومه قودس أصووامنا وشوجعنا عليهوا ،كواألم التوي تتووذوه الودوال أموام طفلهوا الموريض حتووى
يشرب منه .بدون ضبط البطن طرد آدم من الفردوس .وبًبط البطن والصوم هزم المسيح إبليس.

وكان جوع المسيح إعالناً وتأكيداً لحقيقة ناسوته ،فهوو لويس خيواالً .فجسود المسويح كوان جسوداً كوامالً حقيقيواً يجووع
ويتألم.

ويعط
ِّ
ين يوماً= رقم ( ):5يشير لفترة ما يعقبهوا خيور أو عقوبوة فموسوى صوام :5يومواً ليسوتلم شوريعة العهود القوديم،
أَْرَبع َ
والطوفووان كووان  :5يوم واً .وهس وراًيل ُجو ِورب فووي سووينال  :5سوونة لكوونهم تووذمروا ،أمووا المسوويح فووذهب بإرادتووه ليجوووع
ويجرب ولم يتذمر .وهذه األربعين يوماً تشير لمدة غربتنا على األرض ،إن قًيناها فوي هود وأصووام وبوال توذمر

نذهب للسمال.

اآليات (مت َ 3"-:)11-3:4ف َتَقَّدم ِّإَلي ِّه اْلمج ِّرب وَقال َلهِّ«:إن ُكْنت ابن ِّ
هللا َفُقدل أ ْ ِّ
ِّ ِّ ِّ
دز».
دارُة ُخْب ًا
َ ْ َُ ُ َ َ ُ ْ َ َْ
دير هدذه اْلح َج َ
َن َتر َ
ْ
3
4
اإل ْنسان ،بدل ِّب ُك ِّدل َكلِّمد ٍة َت ْخدرج ِّمدن َفدمِّ ِّ
ِّ
وبَ :لْي َ ِّ
ديس
هللا»ُ .ث َّدم أ َ
ُُ ْ
َفأ َ
الَ «:م ْك ُت ٌ
َخد َذ ُه ِّإْبل ُ
َج َ
س باْل ُخْب ِّز َو ْح َد ُه َي ْحَيا ِّ َ ُ َ ْ
اب َوَق َ
َ
ِّ 3
ِّ
ده
ِّإَلى اْل َم ِّديَن ِّة اْل ُمَقَّد َس ِّةَ ،وأ َْوَق َف ُه َعَلى َجَن ِّ
دهِّ«:إ ْن ُكْن َ
َس َدف ُل ،أل ََّن ُ
دت ْاب َدن هللا َفدا ْطَر ْح َن ْف َس َ
دال َل ُ
دك ِّإَلدى أ ْ
اح اْل َهْي َكدلَ ،وَق َ
7
ِّ
م ْك ُتوب :أََّنه ي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وصي مالَ ِّئ َك َت ُه ِّب َكَ ،ف َعَلى َأي ِّاد ِّ
دوب
دال َل ُ
ده َي ُسدو ُعَ «:م ْك ُت ٌ
َ ٌ
ُُ
يه ْم َي ْحمُلوَن َك ل َك ْي الَ َت ْرد َم ب َح َج ٍر ِّر ْجَل َك»َ .ق َ
َ
8
الر َّب ِّإلهدك»ُ .ث َّدم أَ َخد َذه أَي ًضدا ِّإبلِّديس ِّإَلدى جبدل عدال ِّجدداا ،وأَر ِّ
يدع َم َمالِّ ِّدك اْل َعداَلمِّ َو َم ْج َدد َها،
أَْي ًضا :الَ ُت َج ِّرب َّ
َ َ
ََ َ
اه َجم َ
ُ ْ
ََُ
ْ ُ
2وَقدال َلده« :أ ِّ
ِّ ِّ 11
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ده
ده َي ُسدو ُع«:ا ْذ َه ْدب َيدا َش ْدي َ
ان! أل ََّند ُ
دال َل ُ
ُعط َ
َ َ ُ
طُ
ْ
يع َهدا ِّإ ْن َخ َدرْر َت َو َس َ
يدك هدذه َجم َ
دج ْد َت لدي» .حيَنئ ٍدذ َق َ
وبِّ :ل َّلر ِّب ِّإ ِّ
اه َو ْح َد ُه َت ْعُبُد»".
َم ْك ُت ٌ
له َك َت ْس ُجُد َوإَِّّي ُ
لخص معلمنا القديس يوحنا في رسالته األولى الخطايا التي في العالم في ثال فئات هي شهوة الجسد وشهوة
العيون وتعظم المعيشة (1يو )16:2وهي بعينها نفس الثال

التجارب التي قام بها إبليس ضد آدم األول وضد

المسيح آدم األخير.
شهوة الجسد (البطن)

آدم  :األكل من الشجرة

المسيح :تحويل الحجارة لخبز

شهوة العيون

الشجرة شهية للنظر بهجة للعيون
أعطيك كل هذه

تعظم المعيشة
تكونان كاهلل

يلقي نفسه وال يراب

والسوويد المسوويح قهوور الشوويطان بعوودم إبالغووه م وراده واحتقوواره لوسوواًل اإلغ ورال التووي اتبعهووا معووه .والحووظ أن المسوويح

يسووتخدم سووالح كلمووة هللا بقولووه مكتوووب .فالكلمووة المقدسووة هووي سوويف ذو حوودين وهووي سوويف الووروح (أف+17:6

عب. )12::
62

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الرابع)

التجربة األولى :تجربة شهوة البطن (الخبز)

آيات (.):-3

ماذا يقصد إبليس بهذه التجربة؟

 -1هو يشكك المسيح في محبة اآلب ،فهو يقصد أن يقوول ،إن كوان اآلب أي هللا هوو أبووك حقواً ،وهوو إلوه خيور
محب ،فلماذا يتركك جاًعاً .إذاً فليحول لك الحجارة إلى خبز .والمقصود من التشكيك هو تخريب العالقة مع
هللا .وهذا ما يصنعه إبليس مع كل منا ،فهو يأتي ليهمس في أذن من له مشكلة أو مصواب بمورض يأطلوب

موون هللا إن كووان يحبووك أن يصوونع معووك معجوزة ويشووفيك ،أو يحوول لووك المشووكلة .وهووذا أسوولوب يتبعووه معنووا فووى
حاالت ضعفنا نتيجة تجربة أو مرورنا بأى ضيقة (فنجده هنا يحارب المسيح إذ وجده جاًعواً)  .وهذا لوم تحول

المشكلة يأتي إبليس ليقول لك هللا ال يحبك فهو يشفي كل الناس إال أنت وهوذا معنوى تخريوب العالقوة موع هللا
اإل ْنسان ،بل ِّب ُك ِّل َكلِّم ٍة َت ْخرج ِّمن َفمِّ ِّ
وكان رد المسويح َلْي َ ِّ
هللا .وهوذا يعنوي لويس بوالخبز
ُُ ْ
س باْل ُخْب ِّز َو ْح َد ُه َي ْحَيا ِّ َ ُ َ ْ
َ
وحووده يحيووا اإلنسووان بوول إن أراد هللا لووي الحيوواة حتووى بوودون خبووز فسووأحيا .وعلينووا أن نسووتخدم نفووس الوورد علووى

إبلوويس يإن حوواول أن يشووككنا فووي محبووة هللا قوواًلين يلوويس بحوول المشووكلة أو بالشووفال موون الموورض وحووده يحيووا
اإلنسان ،بل بإرادة هللا .ونتعلم من رد المسيح:
أ-

أن ال نطيع إبليس فيما يقترحه علينا.

ب-

أن ال نطلب ونلتمس المعجزات في أمورنا ومطالبنا .واثقين فيما يختاره هللا لنا .

ج-

الجسوود يطعووم بووالخبز ولكوون ال ننسووى أن لنووا روح واً تطعووم بكلمووة هللا .فالجسوود المووأخوذ موون الت وراب
يتمذي على ما تخرجه األرض ،أموا الوروح ألنهوا علوى صوورة هللا فهوي تتموذى بكلموة هللا .ومون ال

يتمووذى بكلمووة هللا هووو ميووت روحيواً .لقوود أراد إبلوويس أن يجووذب المسوويح لإلهتمووام بالماديووات فحو َّوول

المسيح الكالم إلى الروحيات .

 -2الشوويطان رأي والدة المسوويح المعجزيووة وسوومع اآلب السووماوي يشووهد عوون المسوويح قوواًالً يهووذا هووو ابنووي الحبيووبي
وهو يريد أن يتأكد من شخص المسيح فيقول له ِّإن ُكْنت ابن ِّ
هللا فهو تشكك فيه إذ رآه جاًعاً.
ْ َ َْ
 -3إن كان المسيح هوو ابون هللا فليسوتخدم الهوتوه لعمول معجوزة ،أو يطلوب مون أبيوه عمول المعجوزة ،لكون المسويح
أثبت هنا أنه ال يريد هذا لنفسه ،ألن إرادته كإرادة أبيه أي خالص النفوس ،هو أتى ألجل هوذا ،ولويس لعمول

معجزات تفيده هو شخصياً .والحظ أن المسيح ُيشبع الجموع بمعجزة وال يعمل معجزة ألجول نفسوه وهوو جواًع
 .فالمسوويح ال يريوود أن ينحصوور فووي ذاتووه بوول هووو يسوولم بكوول مووا يريووده اآلب ،هووو ال يريوود أن يسووتخدم مشوويئته

بعيداً عن مشيئة هللا ليكمل شهوة جسده .وبهذا انتزع سالح الشيطان الذي يقوم على استخدام مشيئة اإلنسان

بعيداً عن مشيئة هللا (يو)38:6

وكانت التجربة األولى هي تجربة الخبز ،ولكن لنالحظ أن النفس الشوبعانة تودوس العسول ،أي أن عودو الخيور لون

يجد له مكاناً داخلنا ما دامت نفوسنا شبعانة باهلل.

آدم غلبه إبليس إذ أكل والمسيح هزم إبليس إذ امتنع عن األكل.
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التجربة الثانية :تجربة جناح الهيكل

آيات (:)7-5

كان رد المسيح علوى الشويطان فوي التجربوة األولوى أنوه بكلموة هللا يحيوا اإلنسوان أي أن المسويح اسوتخدم كلموة هللا.
وهنوا نجود أن الشويطان يتقودم بمشوروعه الثواني القواًم علوى االعتمواد علوى كلموة هللا .هوو يسوتخدم كلموة هللا بطريقووة

مًللة ويجعلها أساساً للتجربة ،وكوان رد المسويح أيًواً بكلموة مون كوالم هللا .ففوي كوالم هللا كول الكفايوة للورد علوى
تشكيك إبليس ومحاوالته.

ما هو هدف إبليس من هذه التجربة؟

 )1إما يموت المسيح َفُي َّس ْر إبليس بموته ،أو على األقل يتألم.
 )2أو يفعلهووا المسوويح وينجووو فع والً فيقووع فووي اإلفتخووار والكبريووال .والحووظ أن المسوويح لووو فعوول هووذا وقووت احتشوواد
الجمواهير آلموون الجميوع بووه بسوبب هووذه المعجوزة الخارقووة ولكون طريووق المسويح هووو طريوق الصووليب ولويس هووذه
األساليب الصبيانية التليفزيونية .وعموما فالشيطان يريد أن يتأكد هل هذا هو إبون هللا  ،وهن كوان هوو فليبعوده

عن الصليب عن طريق عمل المعجزات والخواره مثل هذا العرض الذى يعرضه عليه بإلقال نفسه  .وهذا ما

سوف يعمله الشيطان مع ضد المسيح فى األيام األخيرة إذ يزوده بالعجاًب (رؤ. )13
 )3أو أن المسيح ال يجيب خوفاً من الموت فيعيره إبليس بأنه غير قادر.

 )4إبليس يقنع المسيح باستخدام حقه كابن هلل بطريقة فيها تهوور ،طريقوة خاطئوة وفيهوا تجربوة لوآلب ولكون محبوة
اآلب لنا ال تحتاج إلثبات بهوذه األسواليب فهوو يحفظنوا فوي كول طرقنوا الصوالحة ،وال داعوي أن نًوعه موضوع

االمتحان.

 )5قول إبليس ا ْطَر ْح َن ْف َس َك يعبر عن شهوته لسقوط كل إنسان.
 )6الحظ أن إبليس يحارب المسيح في المدينة المقدسة وعلى جناح الهيكل أي فوي األمواكن المقدسوة ،والشويطان
ال يكف عن أن يحاربنا حتى في أقدس األماكن.

 )7قد تكون حرب الشيطان هنا ذهنية فقط أي هو يمري المسيح بأن يذهب ويفعل هوذا ليصوير الكوار المشوهور
باألعاجيب وهذا هو تعظم المعيشة أما المسيح فاختار طريق الصليب.

 )8الشوويطان اسووتخدم آيووات موون (مووز )91ولكنووه لووم يكملهووا ،فالبوواقي لوويس فووي مصوولحته ،إذ أن بقيووة اآليووات تقووول
يتطأ األفعيي  ..كناية عن إبليس.

 )9ونرى في رد السيد المسيح.

و ]1لم يسخط ولم يثور ولم يهتاج ضد إبليس بل يرد في ثقة وهدول.
و ]2هللا يحفظنا من التجارب التي أتعرض لها وليس التي أصنعها بنفسي حتى أجرب محبته .وعلينا أن نثق
في محبة هللا دون طلب إثبات.

و ]3المسوويح اختووار طريووق الصووليب ورفووض طريووق اسووتعراض إمكانياتووه بطلووب مالًكووة تحفظووه .وعلينووا أن

نختار طريق األلم واحتمال األلم دون أن نطلوب معجوزات تسوهل لنوا الطريوق ،أو بقصود المباهواة والمجود

الباطل.
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التجربة الثالثة :شهوة العيون

آيات (:)15-8

الشيطان هو رًيس هذا العوالم ،وهوو يمووي الموؤمنين بملوذات وأمجواد هوذا العوالم الباطلوة التوي يملكهوا ويوتحكم فيهوا
والووثمن هووو لألسووف السووجود لووه أي التبعيووة الكاملووة لووه التووي تصوول لحوود عبادتووه .الشوويطان يطبووق المثوول العووامي

يحسنة وأنا سويدكي  .وكوون أن الورب يسوميه رًويس هوذا العوالم (يوو )35 : 1:فهوذا يعنوى أنوه قوادر أن يعطوى مون
يخًع له كل الملذات الخاطئة .

صو ِور للمسويح كول مبواهج
وقد تكون التجربة هنا هي مجرد تجربة ذهنية فكرية فوي داخول العقول أي أن الشويطان ُي َ
الدنيا وأنه قادر أن يعطيه ملك كل العالم ،أي يسهل له تكوين مملكة مون العوالم كلوه دون الحاجوة للصوليب وكوان

هذا هو طلب اليهود.

هووذه التجربووة هووي تجربووة كوول يوووم للمووؤمنين ،أن يوودخلوا موون البوواب الواسووع لووذلك ينبهنووا الكتوواب يال تحب ووا العووالم..ي
والحظ أن إبليس يكذاب وأبو الكذابي (يو ):::8فهو يموي المؤمنين بعالم ٍ
فان اًل.

ونجد المسيح هنا ينتهر إبليس وهذا يعلمنا أن ال نساوم الشيطان بل ننتهوره صوارخين يكيوف نفعول هوذا الشور أموام

ان هوذا معنوى أن المسويح غلوب
هللاي .نحن بالمسيح الذي فينا قادرين أن ننتهر الشويطان قواًلين لوه ا ْذ َه ْدب َيدا َش ْدي َ
طُ
ويملب فينا ،أنه أعطانا فيوه هوذا السولطان .واألفًول أن نقوول حوين نحوارب ييوا ربوي يسووع المسويح أبعود الشويطان

عنيي فأنا ال سلطان لي على الشيطان مثل المسيح ،لكن باسم المسيح نطرده.

خووداع إبلوويس هنووا خطيوور إذ يوهمنووا أنووه ال داعووي للصووليب أو لأللووم ،بوول يكفووي الخًوووع لووه أو السووجود لووه ،وهووو
سيعطينا الكثير ،لكن على أوالد هللا أن يرفًوا هذا الفكر وينتهروه ،راضين بالصليب.

بعد أن ُه ِزَم إبليس في التجارب الثال
هووو نتيجووة حتميووة لتحطوويم سووالحه الكاموول الووذي اعتموود عليووه وهووو إغ ورالات العووالم (التووي رفًووها السوويد) وسووالح
اتًح أن المسيح قد حطم سالحه .وهذا ما يعنيه بأنه ربطه ،إذ أن ربطه

المراوغة والخداع السقاط اإلنسان بعيداً عن هللا ووصاياه (وهذه استخدم السيد ضدها سالح كلمة هللا) .

والخطوووة التاليووة للسوويد هووي نهووب أمتعتووه (مووت .)29:12وهووذه تمووت بخدمووة المسوويح وعملووه طيلووة ثالثووة سوونوات
ونصووف ،كووان فيهووا يجووذب النفوووس هلل ويحررهووا موون سوولطة إبلوويس ليؤسووس ملكوووت هللا إذ كنووا قبوول المسوويح أمتعووة

إبليس (كان يسكن فينا سكنى المتاع).

والمسويح هووزم إبلوويس فووي التجووارب الووثال

فلووم يعوود لووه قوودرة أن يواجووه المسوويح .ثووم نووزل المسوويح للعووالم ليخرجووه موون

البشر الذين كان قد استولى عليهم فبعد أن أكمل ردع الشيطان على الجبل نزل ليردعه في الناس .المسيح داًمواً

يخرج غالباً ولكي يملب.

11
ِّ
ِّ
اء ْت َف َر َار ْت َت ْخ ِّد ُم ُه" .
آية (مت ُ " -:)11:4ث َّم َتَرَك ُه ِّإْبل ُ
يسَ ،وِّإ َذا َمالَ ئ َك ٌة َق ْد َج َ
المالًكة تخدم هذا المنتصر على إبليس ،ربما هي أتت له بطعام واألغلب أن المالًكة جالت تسوبحه .فالمالًكوة

تفرح بكل نصرة وتأتي لتخودم لتثبوت ك ارموة المنتصور .وهذا غلبوت إبلويس توأتي المالًكوة لتمودحك وتخودمك كحوراس

لك.
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التجربة بحسب إنجيل مرقس

12
ِّ ِّ
الروح ِّإَلى اْلب ِّرَّي ِّة13 ،وَكان هَن ِّ
دين َي ْو ًمدا ُي َج َّدر ُب
اآليات (مر َ " -:)13-12:1ولِّْل َوْق ِّت أ ْ
َ َ ُ َ
داك فدي اْلَب ِّرَّيدة أَْرَبع َ
َخَر َج ُه ُّ ُ
َ
ان م َع اْل ُو ُح ِّ
الشْي َ ِّ
ِّم َن َّ
وشَ .و َص َار ِّت اْل َمالَ ِّئ َك ُة َت ْخ ِّد ُم ُه" .
طانَ .وَك َ َ
وح = الوروح
ده ُّ
َولِّْل َوْق ِّت = أي بعود العمواد مباشورة ،فالشويطان يحقود علينوا ويحسودنا عقوب كول بركوة ننالهوا أ ْ
َخَر َج ُ
الدر ُ
ِّ
ِّ
ان م َع اْل ُو ُح ِّ
وش = البريوة القفورة الموحشوة الخربوة مكوان الشوياطين،
القدس أخرجه ليملب لحسابنا .إَلى اْلَب ِّرَّيةَ ..وَك َ َ

وبهووا وحوووش تخيووف ،ويخيووف بهووا إبلوويس اإلنسووان كمووا كووان يظهوور لألنبووا أنطونيوووس علووى شووكل وحوووش مخيفووة.
والمسيح انتصر على كل ذلك حتى ننتصر نحن فيه .نحن نحمل في جعبتنا إمكانيات إلهية اآلن بها نملب .مون

يقوده روح الرب وهو مختفي في الرأس المسيح بال شك تكون معركته رابحة.

وهذا كووان المسوويح قوود عوواش :5يوم واً وسووط الوحوووش فه وو بهووذا قوود أعوواد السوولطان لإلنسووان علووى الحي ووان ،ولووذلك

فووالوحوش ال سوولطان لهووا اآلن علووى أوالد هللا وهووذا مووا حوود

مووع مووارمرقس واألنبووا برسوووم العريووان .ونالحووظ أن

م ووارمرقس ه ووو ال ووذي أش ووار لموض وووع الوح وووش ف ووي البري ووة ألن ه وودف م ووارمرقس ف ووي إنجيل ووه إظه ووار ق وووة المس وويح

وسلطانه أمام الرومان الذين يحترمون القوة .ومارمرقس لم يشر ألن المسويح انتصور علوى الوحووش فهوذا فوي أريوه

أموور مفووروغ منووه ولكنووه يًووع اللمسووة القويووة أنووه كووان مووع الوحوووش .والمالًكووة التووي صووارت تخدمووه صووارت أيًواً
تسند كل الخليقة بحراستها لنا وصلواتها عنا ومعنا.

وربموا اختصوور موارمرقس قصووة التجربووة فوي إنجيلووه ألن تجربوة إبلوويس للمسوويح كانوت أصووعب بدرجوة تفوووه خيالنووا،
لمح له القديس لوقا أن إبليس جربه بكل تجربة .أما متى ولوقا فأوردوا على قدر ما نحتمل من القصة.
وهذا ما َّ
التجربة بحسب إنجيل لوقا

1
وح اْلُقُد ِّ
وح ِّفي اْلَب ِّرَّي ِّة
الر ِّ
الر ِّ
ان ُي ْق َت ُاد ِّب ُّ
َما َي ُسو ُع َفَر َج َع ِّم َن األُْرُد ِّن ُم ْمَتلًِّئا ِّم َن ُّ
اآليات (لو  " -:)13-1:4أ َّ
سَ ،وَك َ
3
ِّ 2
ِّ
ين يوما يجَّرب ِّم ْن ِّإبلِّيس .وَلم يأ ُْكل َشيًئا ِّفي ِّتْل َك األََّيامِّ .وَل َّما َت َّم ْت ج َ ِّ
يسِّ«:إ ْن
َ
ْ َ َ ْ َ ْ ْ
ال َل ُه ِّإْبل ُ
َ
أَْرَبع َ َ ْ ً ُ َ ُ
اع أَخ ًيراَ .وَق َ
4
ُكْنت ابن ِّ
ِّ ِّ
هللاَ ،فُقل لِّه َذا اْلحج ِّر أ ْ ِّ
س ِّباْل ُخْب ِّز َو ْح َد ُه َي ْحَيا
وب :أ ْ
َ َْ
َن َير َير ُخْب ًاز»َ .فأ َ
ََ
َج َاب ُه َي ُسو ُع قائالًَ «:م ْك ُت ٌ
َن َلْي َ
ْ
3
اإل ْنسان ،بل ِّب ُك ِّل َكلِّم ٍة ِّمن ِّ
هللا»ُ .ث َّم أَصع َده ِّإبلِّيس ِّإَلى جبل عال وأَر ِّ
ظ ٍة ِّم َن
يع َم َمالِّ ِّك اْل َم ْس ُكوَن ِّة ِّفي َل ْح َ
َ َ
اه َجم َ
ََ َ َ َ ُ
ْ َ ُ ْ ُ
ِّ َ ُ َ ْ
السْل َطان ُكَّله ومجده َّن ،أل ََّنه ِّإَلي َقد د ِّفع ،وأََنا أ ِّ ِّ
ان3 .وَقال َله ِّإبلِّيسَ«:لك أ ِّ
َّ
يدَ 7 .فِّإ ْن
ُعطيه لِّ َم ْن أ ُِّر ُ
ُعطي ه َذا ُّ َ ُ َ َ ْ َ ُ
ْ
َ ْ
ُ َّ ْ ُ َ َ
الزَم ِّ َ َ ُ ْ ُ
8
ِّ
سج ْد َت أ ِّ
وب :لِّ َّلر ِّب ِّإ ِّ
اه
ال«:ا ْذ َه ْب َيا َشْي َ
طُ
يع»َ .فأ َ
َ َ
َمامي َي ُكو ُن َل َك اْل َجم ُ
ان! ِّإَّن ُه َم ْك ُت ٌ
له َك َت ْس ُجُد َوإَِّّي ُ
َج َاب ُه َي ُسو ُع َوَق َ
َ
2
ِّ
ِّ
ِّ
وح َده َتعبُد»ُ .ث َّم جاء ِّبه ِّإَلى أ ِّ
ِّ
ال َل ُهِّ«:إ ْن ُكْن َت ْاب َن هللا َفا ْطَر ْح َن ْف َس َك م ْن
ام ُه َعَلى َجَن ِّ
َ ْ ُ ُْ
ُ
اح اْل َهْي َكل َوَق َ
َ َ
ُور َشل َ
يمَ ،وأَ َق َ
هَنا ِّإَلى أَسَفل11 ،أل ََّنه م ْك ُتوب :أََّنه ي ِّ
وكَ 11 ،وأََّن ُه ْم َعَلى أََي ِّاد ِّ
وصي َمالَ ِّئ َك َت ُه ِّب َك لِّ َك ْي َي ْح َف ُ
يه ْم َي ْح ِّمُلوَن َك لِّ َك ْي الَ
ظ َ
ُ
ُ َ ٌ
ُُ
ْ ُ
13
12
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يس ُك َّل َت ْج ِّرَب ٍة
يل :الَ ُت َج ِّر ِّب َّ
َت ْرد َم ِّب َح َج ٍر ِّر ْجَل َك»َ .فأ َ
الر َّب ِّإ َ
له َك»َ .وَل َّما أَ ْك َم َل ِّإْبل ُ
َج َ
ال َل ُه«:إَّن ُه ق َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ِّ 13
14
وح ِّإَلى اْل َجلِّ ِّ
ان
يلَ ،و َخَر َج َخَبٌر َعْن ُه ِّفي َج ِّم ِّ
الر ِّ
ينَ .وَر َج َع َي ُسو ُع ِّبُق َّوِّة ُّ
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
َف َارَق ُه ِّإَلى ِّح ٍ
طةَ .وَك َ
يع اْل ُك َ
يعلِّم ِّفي مج ِّ
َّدا ِّم َن اْل َج ِّميعِّ" .
ام ِّع ِّه ْم ُم َمجً
ََ
َُ ُ
1
وح اْلُقُد ِّ
وح ِّفي اْلَب ِّرَّي ِّة" .
الر ِّ
الر ِّ
ان ُي ْق َت ُاد ِّب ُّ
َما َي ُسو ُع َفَر َج َع ِّم َن األُْرُد ِّن ُم ْمَتلًِّئا ِّم َن ُّ
آية (لو  " -:)1:4أ َّ
سَ ،وَك َ
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َما َي ُسو ُع = هوذا اسومه اإلنسواني ،فهوو جورب كإنسوان ،لوذلك فيوحنوا الوذي تكلوم عون الهووت المسويح لوم يوورد هوذه
أ َّ
التجربة ،وبهذا فهو صار ُم َج َّرب مثلنا .فلو دخل التجربة بالهوته لما كان قد جرب مثلنا.
هذه اآلية نرى فيها ارتباط المعمودية بالتجربة.

ِّ
ِّ 2
ِّ ِّ
اع أ ِّ
َخ ًيرا" .
يسَ .وَل ْم َيأ ُْك ْل َشْيًئا ِّفي تْل َك األََّيامَِّ .وَل َّما َت َّم ْت َج َ
آية (لو  " -:)2:4أَْرَبع َ
ين َي ْو ًما ُي َجَّر ُب م ْن ِّإْبل َ
ِّ 2
دين َي ْو ًمددا = موسوى يصوووم :5يومواً ليتسوولم شوريعة العهوود القوديم كوان فيهووا يحورم جسووده لترتفوع الووروح ُح َّورة موون
أَْرَبع َ
مشاغبات الجسد فيأخذ من هللا الشريعة .وهكذا صام المسيح :5يوماً قبل البدل في خدمة العهد الجديد.

4
اآليددات (لددو 3" -:)12-3:4وَقددال َلدده ِّإبلِّدديسِّ«:إن ُكْنددت ابددن ِّ
هللاَ ،فُقددل لِّهد َذا اْلحجد ِّدر أ ْ ِّ
ده
دير ُخْبد ًا
َج َابد ُ
ْ َ َْ
دز»َ .فأ َ
ََ
َن َيرد َ
َ َ ُ ْ ُ
ْ
3
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
س ِّباْل ُخْب ِّز َو ْح َد ُه َي ْحَيا ِّ
يس ِّإَلى َجَبل
وب :أ ْ
اإل ْن َس ُ
َي ُسو ُع قائالًَ «:م ْك ُت ٌ
َص َع َد ُه ِّإْبل ُ
انَ ،ب ْل ِّب ُك ِّل َكل َم ٍة م َن هللا»ُ .ث َّم أ ْ
َن َلْي َ
عددال وأَر ِّ
دان3 .وَقددال َلد ُ ِّ
ظ د ٍة ِّمد َدن َّ
ده
الس دْل َ
دع َم َمالِّد ِّدك اْل َم ْسد ُدكوَن ِّة ِّفددي َل ْح َ
ُع ِّطددي ه د َذا ُّ
ان ُكَّلد ُ
ديسَ«:لد َ
طَ
دك أ ْ
اه َجميد َ
َ ََُ
ده ِّإْبلد ُ
الزَمد ِّ َ َ
8
7
ومجده َّن ،أل ََّنه ِّإَلي َقد د ِّفدع ،وأََندا أ ِّ ِّ
ِّ
يددَ .ف ِّدإ ْن سدج ْد َت أ ِّ
ده َي ُسدو ُع
ُعطيده لِّ َم ْدن أ ُِّر ُ
َج َاب ُ
َمدامي َي ُكدو ُن َل َ
َ َ َْ ُ
ْ
يدع»َ .فأ َ
َ َ
دك اْل َجم ُ
ُ َّ ْ ُ َ َ
َ
2
له َك َتسجُد وإَِّّيداه وح َدده َتعب ُدد»ُ .ث َّدم جداء ِّب ِّده ِّإَلدى أ ِّ
ِّ
ده
ال«:ا ْذ َه ْب َيا َشْي َ
ام ُ
طُ
ان! ِّإَّن ُه َم ْك ُت ٌ
وب :ل َّلر ِّب ِّإ ِّ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ
ُ
َ َ
َوَق َ
ُور َشدل َ
يمَ ،وأَ َق َ
اح اْلهي َك ِّل وَقال َلدهِّ«:إن ُكْندت ابدن ِّ
هللا َفدا ْطرح َن ْفسدك ِّم ْدن هَندا ِّإَلدى أَس َدفل11 ،أل ََّنده م ْك ُتدوب :أََّنده ي ِّ
وصدي
ُ
َْ َ َ
َعَلى َجَن ِّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ُ َ ٌ
ُُ
ْ ُ
12
ِّ
ِّ
وكَ 11 ،وأََّن ُه ْم َعَلى أََي ِّاد ِّ
دال
َمالَ ِّئ َك َت ُه ِّب َك لِّ َك ْي َي ْح َف ُ
يه ْم َي ْحمُلوَن َك لِّ َك ْي الَ َت ْردد َم ِّب َح َج ٍدر ِّر ْجَل َ
ظ َ
دك»َ .فأ َ
َج َ
داب َي ُسدو ُع َوَق َ
ِّ ِّ
له َك»".
يل :الَ ُت َج ِّر ِّب َّ
الر َّب ِّإ َ
َل ُه«:إَّن ُه ق َ
13
ِّ
ين" .
يس ُك َّل َت ْج ِّرَب ٍة َف َارَق ُه ِّإَلى ِّح ٍ
آية (لوَ " -:)13:4وَل َّما أَ ْك َم َل ِّإْبل ُ
ين = فالشيطان ال يكف عن حروبه ضدنا ،فإن لم نسوتجب إلغرالاتوه أشوهر ضودنا اضوطهاداً ،وهوذا
َف َارَق ُه ِّإَلى ِّح ٍ

ما فعله بالمسيح إذ أثار ضده الفريسويين وغيورهم ،ثوم انتهوى بموؤامرة الصوليب .وربموا أن القوديس لوقوا أراد أن ينووه

عوون هووذا إذ هووو نقوول التجربووة الثانيووة ،أي تجربووة جنوواح الهيكوول فووي أورشووليم بحسووب متووى لتصووبح فووي لوقووا التجربووة

الثالثة ،ألنه يريد أن يقول أن هزيمة إبليس هنوا األخيورة فوي أورشوليم كانوت تمهيوداً لهزيمتوه النهاًيوة علوى الصوليب

في أورشليم أيًاً.
ُك َّل َت ْج ِّرَب ٍة = ربما كانت هناك تجارب أخرى لم يكشف عنها المسيح فهي فوه إدراكنا ،بل حتى القديسين حواربهم
إبليس بحروب فوه إدراكنا .ونشكر هللا أن هللا ال يدعنا نجرب فوه ما نحتمل.

14
وح ِّإَلى اْل َجلِّ ِّ
ط ِّة" .
يلَ ،و َخَر َج َخَبٌر َعْن ُه ِّفي َج ِّم ِّ
الر ِّ
آية (لو َ " -:)14:4وَر َج َع َي ُسو ُع ِّبُق َّوِّة ُّ
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
يع اْل ُك َ
رجوع يسوع بقوة الروح بعد هزيمته إلبليس وبعد صومه فيه درس لنا بأهمية الصيام وعدم الخوف من حروب

إبليس .وهذا القول ال يعني أن يسوع لم يكن قوياً ثم صار قوياً ،بل أن البشرية التي فيه صارت تحمل قوة جديدة
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هي لحسابي ولحسابك ،هي رصيد نتمتع نحن به .وظهرت هذه القوة في السلطان الذي كان المسيح يعلم به

ويصنع به المعجزات.

واآلن بعد دراسة أحداث الميالد والعماد والتجربة لنفهم لماذا تجسد المسيح؟
 )1يقول القديس يوحنا يوالكلمة صار جسداي (يو .)1: : 1فالمسيح هو إبن هللا الكلمة ،وهتخذ له جسدا من
بطن العذرال مريم .وقوله صار جسدا ،فهذا ال يعنى تحول الالهوت إلى جسد بل إتحاد الالهوت
بالناسوت مكونا طبيعة واحدة من طبيعتين بال إختالط وال إمتزاج وال تميير.

 )2كان مجد الالهوت مختفيا فى جسده ،كما سبق إشعيال النبى وتنبأ عن هذا يوجعل فمي كسيف حاد .في
ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا ،في كنانته أخفانيي (إش )2 : :9وكان المسيح سهما مبريا موجها

لمملكة إبليس (لو .)51 : 1ويقول أيًا يوعلى كل مجد غطالي (إش . )5 : :وكان هذا المجد يظهر
جزًيا أحيانا ،كما حد

فى التجلى وفى بعض المعجزات التى أثبتت الهوته.

 )3هللا خلق آدم ليحيا لألبد ،ولما سقط مات وفسدت الخليقة بالخطية .وأراد هللا آلدم أن يخلص فيحيا أبديا.
والحياة هى صفة هلل وحده .فكان أن تجسد إبن هللا ليموت ويقوم ،وبالمعمودية نتحد بالمسيح فى موته

وقيامته ،فتموت الطبيعة القديمة التى فسدت وتقوم طبيعة جديدة يمكن لها أن تحيا أبديا لو ظلت متحدة

بالمسيح .كان هو يحبة القمح التى وقعت فى األرض وماتت لتأتى بثمر كثيري (يو.)2: : 12

 ):وكان التجسد ُليمكن للمسيح أن يموت ،فإبن هللا بالهوته كان ال يمكن أن يموت ،فإتخذ له جسدا ليموت
به وتموت فيه طبيعتنا الفاسدة .ثم يقوم ويصعد ويتمجد الجسد اإلنسانى بجلوس المسيح عن يمين
اآلب ،لنقوم معه ويكون لنا نصيبا فى هذا المجد ،وهذا معنى قول الرب يأنا أمًى ألعد لكم مكاناي

(يو.)2 : 1:

 )5وسبق هللا وشرح فكرة موت الخليقة القديمة لتقوم خليقة جديدة فى المسيح بطره عديدة فى العهد القديم.
فرأينا هللا يقول لموسى كرمز للمسيح حينما أخطأ الشعب فى موضوع العجل الذهبى يإذهب إنزل ،ألنه

قد فسد شعبك ...واآلن أتركنى ليحمى غًبى عليهم وأفنيهم ،فأصيرك شعبا عظيما ...فتًرع موسى
أمام الرب إلهه وقال  ...إندم على الشر بشعبك  ...فندم الرب على الشر الذى قال أنه يفعله بشعبهي

(خر . )1: – 7 : 32فلو فهمنا أن موسى هنا يرمز للمسيح فيكون المعنى يأن اآلب يرسل اإلبن

للبشرية التى فسدت بالخطية ،وبالمعمودية تموت الخليقة القديمة ،وتقوم خليقة جديدة = شعبا عظيما هو

كنيسة المسيح ،ويكون تًرع موسى عن الشعب وقبول تًرعه هو إعالنا عن شفاعة المسيح الكفارية.

وفكرة الخليقة الجديدة التى تقوم من الموت بالمعمودية شرحت فى قصة الطوفان والفلك (1بط.)21 : 3

 )6إذاً موت المسيح عنا كان للفدال ،فقد دفع الثمن نيابة عنا ،وكان كفارة عنا فقد غطانا بدمه ،وصار كل
من يثبت فيه يتمطى بدمه وال يعود اآلب يراه بسقطاته بل يرى دم إبنه يمطيه (كفارة =  )coverفيكون
دم المسيح شفاعة كفارية عنه.
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 )7لم يكن الفدال والكفارة فقط هما فواًد الفدال ،فقد رأينا فى المسيح الصورة الكاملة لإلنسان كما يريدها هللا.
ورأينا فى المسيح أيًا صورة اآلب ،فنحن إذ كنا كخطاة غير قادرين على رؤية هللا لئال نموت ،تجسد

المسيح لنرى فيه صورة اآلب ،لذلك قال المسيح لفيلبس يالذى رآنى فقد رأى اآلبي (راجع تفسير تث18

 + 19 – 15 :يو . )9 : 1:فمحبة المسيح ووداعته وتواضعه  ...كلها هى نفس صفات اآلب .وكل
ما عمله المسيح من معجزات كان إعالنا عن إرادة اآلب تجاه البشر فى أن تكون لهم حياة أبدية

(معجزات إقامة األموات)  .وتكون للبشر العين المفتوحة التى ترى مجد اآلب وأفراح األبدية (معجزات
تفتيح أعين العميان)  ....وهكذا.

 )8وكان المسيح بجسده فى فترة وجوده بالجسد على األرض هو المعلم والمشرع لشريعة العهد الجديد .كان
ي ِ
كمل وال ينقض.
ُ
 )9كان تجسد المسيح ليؤسس كنيسته ،التى هى جسده .فكل منا بعد المعمودية وبعد اإلفخارستيا يصبح
عًوا فى جسد المسيح ،يألننا أعًال جسمه ،من لحمه ومن عظامهي (أف . )35 : 5ونحن ننتمى

لجسد المسيح ونصير من أعًال جسمه ونثبت فيه بالمعمودية واإلفخارستيا ،ولكن بالخطية ينفك هذا
الثبات فال شركة للنور مع الظلمة .وبهذا اإلتحاد بالمسيح إبن هللا نصير نحن أبنال هلل .ووضع هللا سر

التوبة واإلعتراف واإلفخارستيا لنعود للثبات فيه مرة أخرى .لذلك قال الرب أن يكل من يصنع إرادة هللا

فى وأنا
يصير أمه وأخوه وأختهي أى من لحمه وعظامه (راجع مر )31 : 3ويطلب منا المسيح يإثبتوا َّ
فيكمي (يو .): : 15وهذا الثبات يتطلب حياة التوبة والجهاد.

)15

ولقد شابهنا المسيح فى كل شئ يمن ثم كان ينبمى أن يشبه إخوته فى كل شئي (عب)17 : 2

ونًيف على ما قاله بولس الرسول قول القديس إغريموريوس فى قداسه يشابهنا فى كل شئ ما خال

الخطية وحدهاي فالرب قال يمن منكم يبكتنى على خطيةي (يو . ):6 : 8ولكنه حمل خطايانا = يألنه

جعل الذى لم يعرف خطية ،خطية ألجلناي (2كو )21 : 5بمعنى أنه وهو على الصليب كان حامال
لخطايانا ،له منظر الخطية لكنه بال خطية .وهذه شرحتها الذباًح الحيوانية البريئة التى كانت تذبح

حاملة خطايا الشعب بالنيابة عن الشعب .وشرحتها الحية النحاسية ،فلها شكل الخطية بدون سم

بداخلها .ولذلك قال بولس الرسول أن يهللا أرسل ابنه فى شبه جسد الخطيةي (رو .)3 : 8فجسده مشابه

لجسدنا فى كل شئ ما عدا الخطية ،فلو كانت له خطية لما إستطاع أن يموت عنا بل كان يموت عن

نفسه.

الهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين
 كما قلنا أن المسيح شابهنا فى كل شئ ،فهو كان يجوع ويعط

ويتألم ويبكى ويصرك (عب، )7 : 5

ولم يسانده الالهوت أبدا (لقد كان من الممكن أن يسانده الالهوت فال يعط

وال يشعر بأالم الصليب

والمسامير ،لكنه أراد أن َي ْك ُمل باألالم ليشابهنا فى كل شئ عب .)15 : 2بل فى أالمه فى بستان
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جثيسمانى جالت مالًكة تقويه ،فالالهوت ترك الناسوت ليحتمل كل أالم البشر .وهحتاج لمالًكة تخدمه

وهو جاًع بعد صومه أربعون يوما فى البرية وحربه مع إبليس (مر .)13 : 1وولنالحظ أن هللا ال

يحرمنا من مساندة المالًكة ،فهم يأرواح خادمة مرسلة للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا الخالصي (عب1

.])1: :

 لذلك نقول فى قانون اإليمان تجسد وتأنس
 فهو كان إنسانا كامال مشابها لنا ،ففى طفولته كان طفال عاديا ولكنه متفوقا عمن كانوا فى سنه ولذلك
أبهر الشيوك فى حواره معهم فى الهيكل وعمره  12عاما (لو ،):7 – :1 : 2وهكذا كان فى شبابه
ورجولته.

 ولكن إلتحاد الهوته بناسوته كان فداله لنا غير محدود فالهوته النهاًى ،فقدم كفارة وغفرانا لكل البشر
فى كل مان ،ولكن لكل من يؤمن به ويثبت فيه.

 وإلتحاد الهوته بناسوته خرج من جنبه دم ومال عندما طعن على الصليب .وقام جسده من األموات بقوة
الهوته الحى والمحيى.

 وإلتحاد الهوته بناسوته كان لعابه يشفى المرضى وهذا لمسهم أو لمسوه مثل المرأة نا فة الدم ،يشفوا ،بل
بلمسته أقام إبن أرملة نايين .وجسده فى سر اإلفخارستيا يعطى حياة أبدية إلتحاده بالهوته المحيى .
كل ما صنعه المسيح بجسده كان لحسابنا
 )1رأينا فيما سبق أن المسيح جعلنا أعًال جسمه من لحمه ومن عظامه .ويطلب الرب منا قاًال يإثبتوا

فى وأنا فيكمي فيكون أن كل ما كان المسيح يعمله بجسده ،نقدر نحن أيًا أن نعمله ،لذلك يقول الرب
َّ
يوهذه اآليات تتبع المؤمنين :يخرجون الشياطين بإسمى ،ويتكلمون بألسنة جديدة ...ويًعون أيديهم
على المرضى فيبرأوني (مر .)18 : 16وكما تجلى جسد المسيح على جبل التجلى ،فهذا سيحد

معنا

ونأخذ صورة جسد مجده (فى )21 : 3ونصير مثله ألننا سنراه كما هو (1يو )2 : 3وهذا معنى أننا
نجلس فى عرشه (رؤ )21 : 3وهذا أيًا معنى أننا نر هللا نر مع المسيح (رو. )17 : 8

فى سالم .فى العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالمي (يو: 16
 )2يقول الرب ي ..ليكون لكم َّ
 . )33وهذا يعنى أننا كأعًال جسد المسيح قادرين إن ثبتنا فيه أن نملب كما غلب هو وال ُينزع
سالمنا من داخلنا طالما نحن ثابتين فيه.

حل الروح القدس على جسد المسيح يوم العماد ،وذلك لحسابنا ،فكل من يثبت فى المسيح يحل عليه
َّ )3
الروح القدس فى سر الميرون بعد أن يعتمد ويتحد بالمسيح .ولكن لنفهم أن الروح القدس يحل على

المسيح بصورة أقنومية (لذلك كانت هيئة الحلول على شكل حمامة كاملة)  .أما على البشر فالروح يحل

كألسنة منقسمة (أع  ، )2وذلك بقدر ما يحتمل وبقدر ما يحتاج اإلنسان من مواهب وثمار وسلطان.

ولذلك قيل يمسحك هللا إلهك بدهن اإلبتهاج أكثر من رفقاًكي (مز . )7 : :5وهذا تم شرحه فى طقس
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رسامة رًيس الكهنة فى العهد القديم ،إذ كانوا يسكبون عليه دهن المسحة من قنينة الدهن ويمسحونه

(خر ،)7 : 29وأما الكهنة فكانوا ينًحون (يرشون) عليهم من دم الذبيحة ومن دهن المسحة ،ولكن ال

يسكب عليهم .فرًيس الكهنة يمثل المسيح الذى حل عليه الروح القدس كأقنوم كامال ،أما الكهنة فيمثلون
الشعب المسيحى كله ،فكل مسيحى هو كاهن بالمفهوم العام (يقدم ذباًح التسبيح واإلنسحاه ...إلخ) .

صوره داود النبى فى (مز  )133يهوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن اإلخوة معا .مثل
وهذا المنظر َّ

الدهن الطيب على الرأس ،النا ل على اللحية ،لحية هارون ،النا ل إلى طرف ثيابهي (المسيح هو الرأس)
ثم ينزل على اللحية والقميص (الكنيسة) .وفى طقس تقديم الدقيق كان يقدم عجين ملتوت بالزيت (إشارة

لإلتحاد األقنومى بين اإلبن والروح القدس) ثم يمسح بزيت إشارة لحلول الروح القدس على جسد المسيح.

 ):المسيح غلب الشيطان فى التجربة على الجبل كإنسان بدون مساندة الالهوت ،وكان هذا حتى يعطى
إمكانية لكل من يثبت فى المسيح أن يملب إبليس .

 )5يرجع يسوع بعد التجربة إذ غلب الشيطان بقوة الروح إلى الجليلي (لو . )1: : :وبنفس الطريقة فكل
من يملب منا يمتلئ بالروح.

 )6ولنرى ماذا حد

حل عليه الروح وهمتأل من الروح القدس ،أى البشرية التى فيه إمتألت
مع المسيح .فقد َّ

لنمتلئ نحن فيه أى حينما نتحد به ونثبت فيه ،ثم صام ليقاتل إبليس مقتادا بالروح ويملب فيعود بقوة

الروح إلى الجليل (لو )1: ، 2 ،1 : :وهذا يعنى أن كل من يثبت فى المسيح يسهل أن يكون إنسانا
روحيا أى ينقاد بالروح ويملب الشيطان وتجاربه ،ويمتلئ قوة .وسمعنا أن الروح حمل فيلبس إلى مركبة

الخصى الحبشى (أع ):: : 8وكان الروح يقود الرسل والكنيسة كلها (سفر أعمال الرسل) .

 )7ونفهم أن المسيح إحتاج أن يصوم ليملب الشيطان ،وقال هذا لتالميذه يهذا الجنس ال يخرج إال بالصالة
والصومي (مت. )21 : 17

 )8قلنا أن الالهوت لم يكن يساعد الناسوت ليكون جسد المسيح مشابها لنا تماما ،لذلك علينا أن ال نقول
أن المسيح غلب ألنه هللا ،بل هو غلب كإنسان ،وكان ذلك أ) بالصوم.

ب) بقيادة الروح القدس.

ونرى أننا قد سكن فينا الروح القدس وهو يريد أن يقودنا فى موكب النصرة كما قاد جسد المسيح فملب،

وأننا بالصوم وتقديم أجسادنا ذبيحة حية (رو )1 : 12قادرين أن نملب فى المسيح فنحن صرنا أعًال

جسمه.

 )9وقيل عن المسيح يوكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح ،ممتلئا حكمة ،وكانت نعمة هللا عليهي (لو):5 : 2

 .وقيل عنه يوأما يسوع فكان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة ،عند هللا والناسي (لو .)52 : 2فنفهم من
هذا أن يسوع كان إنسانا مشابها لنا تماما يقوده الروح ويسانده الروح  ،وبالملبة على الشيطان يمتلئ قوة

وهذا اإلمتالل من الروح هو معنى القول ينمو فى النعمة والحكمة فالروح القدس هو روح الحكمة .بل
هذا يعطينا أن نفهم معنى أن المسيح يصلى قبل أن يختار تالميذه (لو ،)13 ، 12 : 6فكان هذا
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ليمتلئ حكمة من صلته باآلب فيختار تالميذه .ونرى أن المسيح قد طبق ما قاله وعلم به تماما...
يصلى ويصوم فيمتلئ قوة ونعمة وحكمة.

 وهكذا صار المسيح لكل من يثبت فيه طريقا لذلك يقول الرب يأنا هو الطريق والحق والحياةي (يو: 1:
 .)6كل من يجاهد ليثبت فى المسيح يصير له المسيح طريقا للمجد.

 المسيح صام وصلى ورفض إغرالات الشيطان وهلتزم بكل وصايا الناموس ،وكان اإلنسان الكامل.

وهمتأل بالروح ،وقبل الصليب حتى الموت ،ليقوم ويتمجد بجسده = يجلس عن يمين اآلب .واآلن فكل

من يقبل أن يجاهد ليسير فى نفس الطريق يصوم ويصلى ويرفض خطايا الشيطان ويقبل أن يميت

ويحسب فى المسيح كامال وبال
جسده  ...يمتلئ بالروح ويقوده الروح ليملب ويقوم من موت الخطيةُ ،
لوم (كو + 28 : 1أف . ): : 1وفى النهاية يكون له الجسد الممجد.
لذلك تجسد المسيح ليكون جسده هو الطريق لنغلب

ويكون لنا الطريق لنمتلئ بالروح الذى يعين والطريق للمجد
وذلك لكل من يجاهد ليثبت فيه

رفض الناصرة له
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أْ

72

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الرابع)

سبق هذه اآليات أن الروح إقتاد يسوع  :5يوما فى البرية ليحارب إبليس ،وكان يسوع خاللها صاًما ،وهنتصر
على إبليس بزهده فى كل ملذات العالم فهذه أسلحة إبليس ،وبرفًه لكل ما عرضه إبليس عليه فهو حرم إبليس

من أسلحته (ملذات العالم) ،وبهذا فهو ربطه أى قيَّد حركته ،فبماذا يحاربه ويمويه وهو رافض لكل ما يعرضه
جرب من إبليس
عليه .والذى غلب الشيطان هنا هو يسوع اإلنسان فال معنى ألن نقول أن هللا هو الذى كان ُي َّ
وأن هللا هزم إبليس .فاهلل قادر بالهوته أن يسحق إبليس بكلمة .ولكن كانت هذه المعركة وهذا اإلنتصار لحساب
اإلنسان .فكل منا إذا إتحد بالمسيح وثبت فيه يقتاده الروح كما إقتاد المسيح (لو )1 : :لينتصر على الشيطان.

ومن ينتصر على الشيطان رافًا ملذاته الخاطئة يمتلئ بالروح كما حد

مع المسيح فى اآليات التالية .أما من

يقاوم الروح القدس ويستجيب للشيطان ويتلذذ بإغرالات العالم ُيطفئ الروح ويحزنه.
رجع يسوع بقوة الروح= الجسد كان ضعيفاً من الصوم ،ولكن الروح كان قوياً لكن اإلنسانية التي في المسيح
يسوع إمتألت بقوة الروح حينما غلب إبليس وهذا لكى يعطى لكل من يتحد به من البشر إمكانية أن يمتلئ

بالروح هو أيًا .ومن منهج المسيح نفهم كيف نصبح أقويال بالروح أو كيف نمتلئ بالروح و ]1صوم وصالة

كما صام المسيح هذه األربعين يوماً و ]2رفض إقتراحات إبليس و ]3قطعاً يسبق كل هذا المعمودية والميرون.
ومن المؤكد سننتصر ألن غلبة المسيح على الشيطان كانت لحسابنا.

خبر عنه في جميع الكورة المحيطة= بدأ السيد معجزاته وتعاليمه في كفرناحوم ،وخرجت أخباره لكل
خرج ٌ
منطقة الجليل ،مما أثار غيرة أهل الناصرة ،فالناصرة هي وطنه ،وآخذوه على ذلك ( .)23::حيث كان قد

تربى= هذه تشير لدقة لوقا ،فالمسيح ُولِ َد في بيت لحم لكنه تربى في الناصرة.
ممجداً من الجميع= لقد إنبهروا بتعاليمه ومعجزاته ،ولكن وياللعجب فبعد قليل نجدهم يثورون ضده ويحاولون
قتله ( ،)29::فهم ال يريدون أن يسمعوا كلمات تأنيب ،هم يريدون المعجزات ولكن ال يريدون التعاليم التي تقود
للحياة ،يريدون شفال األجساد ولكن ال يريدون شفال األرواح .والحظ كبرياًهم فما أعثرهم فيه أنه من أصل بسيط

أليس هذا إبن يوسف فهم في كبرياًهم يريدون أن من يعلمهم يكون إبن ملوك .وسنرى سبباً آخر بعد ذلك
لثورتهم أن السيد أشار إلستحقاه األمم للشفال ( )27-26::وهم كانوا يشعرون أنهم أبنال هللا أما األمم فكانوا
يسمونهم كالباً.

إن إنتقالهم هكذا من اإلعجاب بالمسيح إلى محاولة قتله كان يشير أنهم فقدوا الحس والبصيرة (تث-28:32
( .)33آية :)16وقام ليق أر= كان الشعب يجتمع في المجامع للصالة ولسماع الكتاب المقدس والوعظ والتعليم.

وكان من الممكن أن ُيدعى للقرالة والوعظ أي شخص يمكنه أن يتكلم ،وهذا إستمله ُرُسل المسيحية فعلموا من
خالل المجامع اليهودية المنتشرة في العالم كله عن المسيح .والمجامع بدأ إنشاؤها بعد السبي .وكانوا يجتمعون

أيام السبت واإلثنين والخميس .وكانت هناك قرالات محددة لكل يوم( .بنظام القطمارس القبطي حالياً) .فكان يق أر
جزل من ناموس موسى أي التوراة وجزل من األنبيال (أع .)16-1::13حسب عادته= إذاً فالمسيح كان قد تعود
حًور المجامع في المكان الذي يوجد به .وهكذا عمل بولس الرسول .
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وبالرجوع لآلية ( -:)15نجد أن المسيح قد ظهر في مجامع اليهود كواعظ مشهور .وقام ليق أر= كانت العادة أن

يق أروا الكتاب وهم وقوف ،ويجلسون عند الوعظ والتعليم (نح .)5:8ومن كان يريد أن يتكلم ويعظ يقف ،لذلك

وقف السيد.

(آية :)17كانت القرالة من أسفار النبوات في هذا اليوم مأخوذة من سفر إشعيال (إش .)2-1:61وكان هذا
بتدبير إلهي فليس هناك مكان للصدف في تدبيرات هللا ،وكان النص يتحد

عن المسيح.

(آيات  :)25-18وطوى السفر= بعد أن ق أر وأكرز بسنة الرب المقبولة ولم ُي ِكمل باقي اآلية من سفر إشعيال،
والتكملة هي يوبيوم إنتقام إللهناي لكن المسيح في مجيئه األول أتى ليخلص ال لينتقم ،لذلك طوى السفر تعني أن
الوقت ليس هو وقت اإلنتقام .هو جال ُلي ْم َس ْح من الروح القدس يوم األردن ويخصص كرًيس كهنة يقدم ذبيحة
نفسه ليخلص المساكين ،المطحونين في عبودية إلبليس ،جال كطبيب سماوي ليشفي المنكسري القلوب .وليكرز
بسنة الرب المقبولة= هي سنة اليوبيل التي تأتي كل  55سنة وكان يتم فيها تحرير العبيد وتحرير األرض،

وهذا رمز لم ا سيقدمه المسيح بصليبه للبشرية ،فهو أتى ليهب المؤمنين الحرية الروحية ،ويعيد للبشر ما فقدوه
من مي ار

البر وملكوت السموات .وليعيد لنا البصيرة الروحية .إذاً سنة اليوبيل ،السنة المقبولة ،هي مجيئه

األول ،أما ييوم إنتقام إلهناي فهذه إشارة لمجيئه الثاني كديان لألرض كلها .والمسيح في كالمه أشار صراحة أنه
هو المقصود بهذه النبوة .وكان يتكلم بقوة وسلطان جذبا السامعين إليه ،ولكن يالألسف فكبرياًهم قد أعمى

عيونهم فلم يعرفوه ولم يؤمنوا ..لماذا؟ ألنه إبن يوسف النجار البسيط.
23
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هم تساللوا لماذا لم يبدأ المسيح معجزاته في بلده الناصرة ولماذا بدأ في كفرناحوم .والمسيح عرف ما يجول في

ذهنهم فهو هللا فاحص القلوب والكلى ،فقال لهم تقولون لي هذا المثل ،أيها الطبيب إشف نفسك= أي إذا كنت

طبيباً وقادر أن تشفي أهل كفرناحوم ،كان األولى بك أن تشفي نفسك = أى أهلك في الناصرة .وبهذا تثبت

نفسك كطبيب شافي ولست إبن يوسف النجار فقط (طبعاً المثل يقال أصالً إذا أصاب الطبيب أي مرض).
وكان رد المسيح عليهم وعلى تساؤالتهم أنه لم يصنع آيات في وسطهم ألنهم ال يستحقون ..الحق أقول لكم

ليس نبي مقبوالً في وطنه= (هذا مثل شاًع عندهم) .فالمشكلة أنكم ال تقبلونني وال تؤمنون بي ،بل كل ما
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تفكرون فيه بساطة عاًلتي وأن أبي نجار .وأيًاً فالمثل يشير إلى أنهم رافًين للمسيح كما رفض أباؤهم
األنبيال وقتلوهم ،وذلك بسب الحسد ،فأهل النبي إذ يعرفون أهله وبيته وسيرته يستكثرون عليه أن يصير نبياً ،إذ
يحسبونه كواحد منهم أو أقل .فرؤية إنسان كثي اًر يفرغ المهابة من حول شخصه .وهذا حقيقي داًماً فالحسد يجعل
كل واحد ،ال يحتمل تفوه جاره الذي يعرفه ويظن أنه األجدر بهذه الكرامة.
بل أن السيد أشار أن موقفه هذا تكرر من قبل مع إيليا وهليشع إذ تمتع بمعجزاتهم األمم وليس أبنال وطنهم الذين

ال يستحقون ،بل كان هللا يؤدبهم لعبادتهم الوثنية .وهنا نفهم أسلوب هللا ،أن هللا يمنع نعمه وبركاته عمن ال

يستحقها .وهل كان في إسراًيل إيمان مثل إيمان المرأة .وطبعاً فقصتي إيليا وهليشع ،إشارة واضحة لقبول األمم

ورفض اليهود فيما بعد لصلبهم المسيح .ولكن المعنى القريب هو إستحقاه كفرناحوم للمعجزات إليمانهم وعدم

إستحقاه أهل الناصرة لعدم إيمانهم .ولكن إشارة المسيح إلستحقاه األمم أكثر من اليهود لمعجزات إيليا وهليشع،

أثارت اليهود الحاضرين لكبرياًهم وقاموا بمحاولة لقتل المسيح .عموماً ال أحد يريد أن يسمع حقيقة نفسه ويكره
من يظهر له حقيقة خطاياه (رؤ .)15:11إال أن المسيح لم تكن ساعته قد جالت بعد فجا في وسطهم
وتركهم ،فال سلطان ألحد عليه (يو ،)11:19بل هو يًع ذاته من نفسه حين يريد (يو )18-17:15إذاً هو

جا وسطهم بسلطان الهوته .وهنا السيد إستمل مقاومة أهل بلده له ليعلن قبوله لكل البشرية.
راجع نظام الصلوات والوعظ فى كتاب إدرشيم .وبإختصار-:

نجد الرب يسوع حسب عادته يتوجه للمجمع يوم السبت (لو .):وفى يوم السبت هذا دعا رًيس الشيوك الرب
يسوع ليقوم بطقوس الصلوات .وبحسب المشناة كان الشخص الذى يق أر النبوات كان مسئوال عن القيام بأكبر قسم

فى خدمة العبادة .ولذلك حين ُدعى يسوع كان عليه أن يتوجه إلى البيما (العرش أى منبر الوعظ = وقال عنه
المسيح كرسى موسى) ويذهب إلى المنبر ويبدأ الصالة والتسابيح .ثم تق أر النبوات المقررة لهذا اليوم (وهذا النظام
نجده فى كنيستنا فى كتاب القطمارس) .وبعد قرالة جزل النبوات مباشرة يأتى الدور على من يقوم للوعظ أو

الخطبة أو من يدير حوارا .وهذا يكون لو ُو ِجد رابى متمكن من الشرح أو ضيف مميز .وشروط من يتقدم للوعظ
أن تكون سمعته األخالقية ال غبار عليها ،وتكون قدراته تؤهله لذلك (وهنا كان المسيح هو من سيقوم بالوعظ).

وقد يتكلم المتكلم بالعبرية أو يهمس للمترجم ويقوم المترجم بترجمة ماقيل إلى األرامية أو اليونانية أو الالتينية أو

ألى لمة يفهمها السامعين.

وعادة ما ينهى الواعظ كالمه ووعظه باإلشارة لرجال إسراًيل الكبير فى العصر المسيانى .وتنتهى الخدمة بصالة

قصيرة .وواضح طبعا الترتيب اإللهى الذى حدد هذه القرالات فى هذا اليوم فكانت القرالة التى وضعت أمام
المسيح ليقرأها هى (إش)2 ، 1 : 61

على ،ألنه مسحنى ألبشر المساكين ،أرسلنى
فال توجد آيات تعطى رجال إلنسان بقدر هذه اآليات يروح الرب َّ
ألشفى المنكسرى القلوب ،ألنادى للمأسورين باإلطاله وللعمى بالبصر ،وأرسل المنسحقين فى الحرية ،وأكر
بسنة الرب المقبولةي (إش .)2 ، 1 : 61بل وال توجد أنسب من هذه اآليات ليبدأ بها المسيح رسالته .وكان
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النظام المتبع كما سبق شرحه أن يصمت الحاضرون تماما إلى أن ينتهى الواعظ من وعظته ثم تبدأ األسئلة
والحوار .ويجيب الواعظ على األسئلة أو يواجه اإلعتراضات.

أول يارة للمسيح لمجمع الناصرة بلده يحيث كان قد تربىي لخصت تاريخ عمل المسيح مع اليهود يإلى خاصته

جال وخاصته لم تقبلهي .وكما لم تقبله خاصته فى مجمع الناصرة لم ُيقبل فى هيكل أورشليم (يو.)21 - 18 : 2
بل إتخذت كلماته شهادة ضده عند محاكمته .أما فى الناصرة فأخرجوه من المجمع وحاولوا قتله .وغالبا فقد تمت
دعوة المسيح لكى يعظ بسبب شهرته التى سبقته ،وما عمله فى كفر ناحوم ومعجزة قانا التى تبعد عنهم :

أميال .بل وحمل الناصريين فى عودتهم من أورشليم أخبار ما عمله فى الهيكل .وربما أراد أهل الناصرة وطنه
أن يختبروا هل يستحق كل ما سمعوه عنه أو أرادوه أن يصنع ما صنعه فى كفر ناحوم.

وتعجب الجميع من كلمات النعمة التى قالها والتى لم يسمعوا مثلها من ٍ
أى من الربيين من قبل .وهنتظر المسيح

أن يكون هنا أسئلة أو حوار روحى حول يكيف نبدأ أو ما هو المطلوب منا لنحصل على هذا الخالصي أو

أسئلة عما وعظ به .لقد كانت عظة المسيح بح اررة قلب راجيا إيمانهم ألجل خالص نفوسهم .فهذا المكتوب فى
إشعيال قد تحقق فيه .ومن العجيب أن من يصلى ويعظ فى وسطهم هو إبن هللا نفسه والذى ال بد أن تشعل

ح اررة صلواته قلوب الحاضرين ،ولكن كان تعليقهم يأليس هذا إبن يوسف النجار الذى نعرفهي .وهذا ما أثار فى

السيد غًبا مقدسا .والقول القديم المعروف أن يأعمال الخير تبدأ من بيتك ووطنكي أو كما يقول اليهود يأيها
الطبيب إشف نفسكي .ولكن كيف يعمل المسيح لهم أعمال خير وهو فى حالة المًب هذه .فهو أتى ألجل

خالص النفوس ولهدم مملكة الشر وليس لعمل معجزات .ولكنهم لم يلتفتوا إلى كل ما قاله فى عظته ،لكنهم

بحثوا عن معجزات .فكان تعليقه أنه غير مقبول فى وطنه .وأشار الرب لعدم إستحقاقهم لعمل أعمال معجزية
وسطهم إلى ما حد

أيام إيليا وهليشع .وواضح من إشارة المسيح إلى أرملة نايين ونعمان السريانى أن األمم هم

األولى بأعماله وأنه سيتجه لألمم .وهذا ما أثار المجمع ضده فقاموا ودفعوه خارج المجمع ليرجموه .وحاولوا إلقاله

من فوه صخرة إرتفاعها حوالى  :5قدم (حوالى  13متر) .ولكن هيبته اإللهية أوقفتهم ومر فى وسطهم دون أن
يمسه أحد.

وتنفيذ عقوبة الرجم عند اليهود كانت بإلقال المتهم من فوه صخرة عالية وكان من يلقيه هو الشاهد األول .وهن
لم يمت يلقى الشاهد الثانى على قلبه حج ار ثقيال .وهن لم يمت يقوم باقى الجماعة بإلقال الحجارة عليه .وهذا

يفسر لماذا وضع اليهود عند قدمى شاول الطرسوسى مالبسهم ليقوموا برجم الشهيد إسطفانوس ،فالحجارة التى

يلقونها تكونة ثقيلة.

وهتجه الرب يسوع بعد ذلك إلى كفر ناحوم ليستقر هناك ،وتصير كفر ناحوم وطنه فى الجليل .هناك على األقل

أصدقاله وتالميذه األواًل بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا إبنا بدى .واألهم وهذا هو ما يبحث عنه المسيح أن

هناك فى كفرناحوم الكثيرين الذين سيقبلون عمله ويؤمنون به ويمألون كنيسته مثل قاًد المئة الذى بنى المجمع

فى كفرناحوم وهناك يايرس.
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سلطان الرب على الشياطين
31
السب ِّ
ِّ
ِّ
احوم ،م ِّديَن ٍة ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
ِّ
وتَ 32 .فُب ِّه ُتوا
يلَ ،وَك َ
ان ُي َعل ُم ُه ْم في ُّ ُ
اآليات (لوَ "-: )37-31:4واْن َح َدَر إَلى َك ْف ِّرَن ُ َ َ
ِّ
ِّ
ان33 .وَك ِّ
ِّم ْن َتعلِّ ِّ
يم ِّه ،أل َّ
وح َشْي َ
ان ِّب ُسْل َ
ان َن ِّج ٍ
طٍ
طٍ
سَ ،ف َرَر َخ ِّب َر ْو ٍت َعظيمٍ
َ َ
َن َكالَ َم ُه َك َ
ان في اْل َم ْج َم ِّع َر ُج ٌل ِّبه ُر ُ
ْ
33
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 34
الن ِّ
ِّ ِّ
آه! ما َلَنا َوَل َك َيا َي ُسو ُع َّ
ع
اصرُّ
وس هللا!»َ .فاْن َت َهَرُه َي ُسو ُ
ِّي؟ أ ََتْي َت ل ُت ْهل َكَنا! أََنا أ ْ
َع ِّرُف َك َم ْن أَْن َتُ :قُّد ُ
قائالًَ «:
اخُر ْج ِّمْن ُه!»َ .ف َرَر َع ُه َّ
ضَّرُه َشْيًئاَ 33 .ف َوَق َع ْت َد ْه َش ٌة َعَلى
الشْي َ
اخَر ْس! َو ْ
َق ِّائالًْ «:
ان ِّفي اْل َو ْس ِّط َو َخَر َج ِّمْن ُه َوَل ْم َي ُ
طُ
اطبو َن بع ُضهم بع ًضا َق ِّائلِّين«:ما ِّ
ِّ
ِّ
اح َّ
الن ِّج َس َة
هذ ِّه اْل َكِّل َمةُ؟ أل ََّن ُه ِّب ُسْل َ
طٍ
ْمُر األَْرَو َ
َْ ُْ َْ
اْل َجميعَِّ ،وَكاُنوا ُي َخ ُ
ان َوُق َّوٍة َيأ ُ
َ َ
37
ِّ ِّ
ط ِّة" .
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
َف َت ْخُر ُج!»َ .و َخَر َج ِّص ٌ
يت َعْن ُه ِّإَلى ُك ِّل َم ْوض ٍع في اْل ُك َ

21
السْب ِّت َو َص َار ُي َعلِّ ُمَ 22 .فُب ِّه ُتوا ِّم ْن
ومَ ،ولِّْل َوْق ِّت َد َخ َل اْل َم ْج َم َع ِّفي َّ
اآليات (مرُ " -:)28-21:1ث َّم َد َخُلوا َك ْفَرَن ُ
اح َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ان وَليس َكاْل َك َتب ِّة23 .وَك ِّ
سَ ،ف َرَر َخ
ان ُي َعلِّ ُم ُه ْم َك َم ْن َل ُه ُسْل َ
ان في َم ْج َمع ِّه ْم َر ُج ٌل ِّبه ُر ٌ
َ َ
َت ْعليمه أل ََّن ُه َك َ
وح َن ِّج ٌ
َ
طٌ ََْ
23
ِّ
ِّ
ِّ 24
الن ِّ
ِّ ِّ
آه! ما َلَنا َوَل َك َيا َي ُسو ُع َّ
ع
اصرُّ
ُّوس هللا!» َفاْن َت َهَرُه َي ُسو ُ
ِّي؟ أ ََتْي َت ل ُت ْهل َكَنا! أََنا أ ْ
َع ِّرُفك َم ْن أَْن َتُ :قد ُ
َقائالًَ « :
23
وح َّ
اح ِّب َر ْو ٍت َع ِّظي ٍم َو َخَر َج ِّمْن ُهَ 27 .ف َت َحَّيُروا ُكُّل ُه ْمَ ،ح َّتى
اخُر ْج ِّمْن ُه!» َف َرَر َع ُه ُّ
اخَر ْس! َو ْ
َق ِّائالًْ « :
س َو َص َ
الر ُ
الن ِّج ُ
ِّ
سأَل بع ُضهم بع ًضا َق ِّائلِّين«:ما ه َذا؟ ما ُهو ه َذا َّ ِّ
اح َّ
الن ِّج َس َة
يد؟ أل ََّن ُه ِّب ُسْل َ
طٍ
يم اْل َجد ُ
ْمُر َح َّتى األَْرَو َ
َ َ َْ ُْ َْ
َ َ
الت ْعل ُ
ان َيأ ُ
َ َ
28
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ط ِّة ِّباْل َجلِّ ِّ
يل" .
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
يع ُه!» َف َخَر َج َخَبُرُه لْل َوْقت في ُك ِّل اْل ُك َ
َف ُتط ُ

كفرناحوم= كفر النياح أو الراحة وجمرافياً فهي أوطى من الناصرة لذلك يقول إنحدر.

فى السبت= يوم الراحة فالقديس مرقس بدأ معجزات السيد المسيح بهذه المعجزة ،وهو يكتب لألمم ليعلن لهم أن
السيد المسيح أتى ليعطي الراحة للمتعبين إذ يحررهم من األرواح النجسة التي سيطرت عليهم ماناً وأتعبتهم بل
استعبدتهم .الرومان كانوا أقويال عسكريا ولكن ال حول لهم وال قوة أمام األرواح والقوى الخفية  .ومرقس هنا يبر

سلطان المسيح عليها .وكأن مرقس يقول أيهما أجدر بالخًوع  ،المسيح أم ملككم بقوته العسكرية .كمن له

سلطان وليس كالكتبة= كان الكتبة يقولون ،الناموس يقول ..أو المعلم فالن يقول ،أما السيد المسيح فكان
يقول ..أما أنا فأقول كذا وكذا ..والكتبة كانت كلماتهم جوفال بال قوة ،أما المسيح فكلماته كلها قوة وجذابة

للنفس.

آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري ..أنا أعرفك= الشياطين عرفت المسيح ولكن ليس كمعرفة المالًكة والقديسين

الذين يجدون في معرفته فرحاً وحياة وشركة أبدية (يو .)3:17أما الشياطين فتعرفه دياناً لها يأتي ليهلكها،
وترتعب منه .من يفرح بالمسيح هو من إمتأل قلبه محبة ،أما هؤالل الشياطين فمملوًين كراهية وحقد .هم يعرفون
هللا لكنها معرفة بال حب وال رجال ،يؤمنون ويقشعرون (يع )19:2وهم يحاولون إبعاد البشر عن هللا .وهللا ال
يقبل شهادة هؤالل ،فهم إذا شهدوا يكون هذا بنية خبيثة ،فمثالً هم أقنعوا الفريسيين أن السيد يخرج الشياطين
بواسطة بعلزبول ،وربما يريدون بشهادتهم إثبات هذه العالقة .المهم أن المسيح في غنى عن شهادة األشرار عنه.
والسيد المسيح كان ال يريد في البداية اإلعالن عن أنه المسيا المنتظر حتى ال تحد

ثورة سياسية إذ يظن
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الشعب أنه جال ليحررهم من الرومان .والمسيح رفض شهادة الشياطين .فشهادتهم له هي نوع من الخداع .فهم

يريدون إثبات أن لهم عالقة بالمسيح ،واليوم يشهدون له وغداً يهاجمونه فيًللون السامعين.

والحظ أن الشيطان لم يحتمل وجود المسيح الذي كان يعلم بسلطان فبدأ يهتاج .ولكن الشيطان مهما كانت قوته

فهو بال حول وال قوة أمام سلطان رب المجد .والحظ أنهم عرفوا كثي اًر عن المسيح ،لكن الشياطين لم يدركوا أنه
هللا المتجسد ،ولكن الشيطان فزع منه كما تفزع الظلمة من النور .والحظ أن السيد المسيح قبل أن يخرج

الشياطين من الناس سبق وهزم الشياطين في البرية .فهو إن لم يكن قد هزمه ،ما كان يقدر أن يكون له هذا

السلطان .فهو هزمه لحسابنا ليحررنا من سلطانه.

ما ِّ
ان = يقصدون بقولهم الكلمة أن المسيح ليس كمن لهم موهبة إخراج الشياطين
هذ ِّه اْل َكلِّ َمةُ؟ أل ََّن ُه ِّب ُسْل َ
طٍ
َ
بالصالة والتًرعات ،لكن هم وجدوا المسيح بكلمة واحدة يأمر الشيطان فيخرج فو اًر .كالم المسيح ووصاياه
يصاحبه قوة للتنفيذ .قوة شعر بها كل من كان يسمع المسيح ،وقوة لم يتمكن الشيطان أن يصمد أمامها فأطاع

وخرج فورا.

أنا أعرفك = الشيطان يعرف هللا جيداً ،عرفه وهو مالك وهختبر محبته .وعرفه بعد سقوطه وأدرك عدله .وهو
يعرف قوة هللا وسلطانه .وحين رأى قوة المسيح وسلطانه أدرك أن هذه القوة قد إختبرها وعرفها من قبل ،وأنها فى

هللا فقط ،فبدأ يشك أن المسيح هو هللا.

شفاء حماة بطرس

اآليات (لو38 -: )41-38:4وَل َّما َق ِّ
َخ َذ ْت َها ُح َّمى
ان َق ْد أ َ
انَ .وَكاَن ْت َح َما ُة ِّس ْم َع َ
ام م َن اْل َم ْج َم ِّع َد َخ َل َبْي َت ِّس ْم َع َ
َ
َ
41
32
ِّ
يد ٌةَ .فسأَُل ِّ
ِّ
ِّ
ام ْت َو َص َار ْت َت ْخُد ُم ُه ْمَ .و ِّعْن َد
َشد َ
َجلِّ َهاَ .ف َوَق َ
وه م ْن أ ْ
َ ُ
ف َف ْوَق َها َواْن َت َهَر اْل ُح َّمى َف َتَرَك ْت َها! َوفي اْل َحال َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
وهم ِّإَلي ِّهَ ،فو َضع ي َدي ِّه عَلى ُك ِّل و ِّ
ان ِّعْن َد ُهم سَقم ِّ
ُغُر ِّ
الش ْم ِّ
وب َّ
اح ٍد
َمَر ٍ
ين َك َ
يع َّالذ َ
َ َ َ ْ َ
َّم ُ ْ ْ
سَ ،جم ُ
َ
اء بأ ْ
ْ ُ َ ُ
اض ُم ْخَتل َف ٍة َقد ُ
41
يرين و ِّهي َترر ُخ وَتُقول«:أَْنت اْلم ِّسيح ابن ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
هللا!» َفاْن َت َهَرُه ْم
مْن ُه ْم َو َش َف ُ
َ َ ُ ُْ
اه ْمَ .وَكاَن ْت َشَياط ُ
ين أَْي ًضا َت ْخُر ُج م ْن َكث ِّ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ِّ
يح" .
وه أََّن ُه اْل َمس ُ
َوَل ْم َي َد ْع ُه ْم َي َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُه ْم َعَرُف ُ
13
14
ِّ
س
سَ ،أرَى َح َم َات ُه َم ْطُر َ
ومةًَ ،فَل َم َ
اء َي ُسو ُع ِّإَلى َبْيت ُب ْطُر َ
اآليات (مت َ " -:)17-14:8وَل َّما َج َ
وح ًة َو َم ْح ُم َ
13
ِّ
ِّ
ين َك ِّث ِّ
اح ِّب َكلِّ َمةٍ،
ينَ ،فأ ْ
ير َ
اء َقَّد ُموا ِّإَلْيه َم َجان َ
َخَر َج األَْرَو َ
ام ْت َو َخ َد َم ْت ُه ْمَ .وَل َّما َص َار اْل َم َس ُ
َي َد َها َف َتَرَك ْت َها اْل ُح َّمىَ ،فَق َ
ِّ
اهم17 ،لِّ َكي َي ِّت َّم ما ِّق ِِّّ
اء َّ
اضَنا»".
الن ِّب ِّي اْلَق ِّائ ِّلُ «:ه َو أ َ
َمَر َ
َو َجم َ
َخ َذ أ ْ
يع اْل َمْر َضى َش َف ُ ْ
امَنا َو َح َم َل أ ْ
يل بإ َش ْعَي َ
َ َ
َسَق َ
ْ
22
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وب
اءوا لْل َوْقت ِّإَلى َبْيت ِّس ْم َع َ
ان َوأَْن َدَر ُاو َ
س َم َع َي ْعُق َ
اآليات (مر َ " -:)34 – 22:1وَل َّما َخَر ُجوا م َن اْل َم ْج َم ِّع َج ُ
31
ِّ ِّ
َخبروه عْنهاَ 31 .ف َتَقَّدم وأَ َقامها م ِّ
ِّ
ان م ْض َ ِّ
َوُي َ َّ
اس ًكا ِّبَي ِّد َها،
ومةًَ ،فلْل َوْقت أ ْ َ ُ ُ َ َ
َ َ ََ َ
طج َع ًة َم ْح ُم َ
وحناَ ،وَكاَن ْت َح َما ُة س ْم َع َ ُ
32
ِّ
السَقم ِّ
ِّ ِّ
اءِّ ،إ ْذ َغَرَب ِّت َّ
اء
َّموا ِّإَلْيه َجم َ
الش ْم ُ
َف َتَرَك ْت َها اْل ُح َّمى َحاالً َو َص َار ْت َت ْخد ُم ُه ْمَ .وَل َّما َص َار اْل َم َس ُ
يع ُّ َ
سَ ،قد ُ
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ِّ
ِّ
ينَ 33 .وَكاَن ِّت اْلم ِّديَن ُة ُكُّل َها م ْج َت ِّم َع ًة َعَلى اْلَب ِّ
ابَ 34 .ف َش َفى َك ِّث ِّ
َخَر َج
اض ُم ْخَتلِّ َفةٍَ ،وأ ْ
َمَر ٍ
ير َ
َواْل َم َجان َ
ين َكاُنوا َمْر َضى بأ ْ
ُ
َ
اطين َك ِّثيرًة ،وَلم يد ِّع َّ ِّ
ِّ
وه" .
َشَي َ َ َ ْ َ َ
الشَياط َ
ين َي َت َكَّل ُمو َن أل ََّن ُه ْم َعَرُف ُ
هنا نرى السيد المسيح يشفى حماة بطرس ،فالسيد يهتم ببيت خادمه أو تلميذه ،فعلى الخادم أن يقدم عمره كله

للمسيح وال يفكر فى أموره الخاصة ،والمسيح يتكفل بإحتياجات بيته .وكلما خدمنا المسيح يخدمنا المسيح.

فقامت وخدمتهم= دليل الشفال الفورى والكامل ( لم توجد فترة نقاهة)  .ونرى هنا أن دليل الشفال الروحي هو
خدمة اآلخرين ،حينما حل المسيح في بطن العذرال ذهبت لتخدم أليصابات .فلمس يدها= المسيح كان يمكن أن
يشفى بمجرد كلمة منه .ولكن كان يلمس فى بعض األحيان المرضى ليعلمنا أن جسده المقدس كان به قوة

الكلمة اإللهى وهذا لنفهم أنه إذا إتحدنا بجسده المقدس يمكن للنفس أن تُشفى من أمراضها وتقوى على هجمات
الشياطين.
وهذه المعجزة ج ذبت كثيرين فأتوا ،والسيد شفى كثيرين .وربما من لم يحصل على الشفال ،كان هذا بسبب عدم

إيمانه .والشياطين إذ رأت قدرته عرفته فلم يدعهم ينطقون فهو يرفض شهادتهم .ولوقا وحده إذ هو طبيب يصف

الحمى بأنها شديدة.

ونالحظ أن بطرس لم يسأل السيد بنفسه ،إنما الموجودين سألوه ،وهذه الصورة محببة لدى السيد وهى تطبيق

لقول يعقوب صلوا بعًكم ألجل بعض .هى صورة حية لشفاعة األعًال بعًها لبعض أمام رأسنا يسوع.

لماذا أسكت السيد الشياطين أن تنطق بأنه إبن هللا ؟ لقد تصور اليهود أن المسيح أتى كمخلص من الرومان،
فهموا بعض اآليات كما فى المزامير مثل تحطمهم بقًيب من
حديد ( مز  +9:2مز  )6:79بطريقة خاطئة ،لذلك حرص السيد أن ال ينتشر خبر أنه المسيا اوالً ،حتى
اليفهم الشعب أنه ٍ
آت ليحارب الرومان ،لذلك كان يوصى تالميذه أن ال يقولوا إنه المسيا ،وأيًاً المرضى وكل
الذين أخرج منهم شياطين أمرهم أن ال يقولوا ألحد ،وهنا ينتهر الشياطين حتى ال تقول وتتكلم وتكشف هذه

الحقيقة أمام الجموع ألن الجموع كان لها فهم سياسى وعسكرى لوظيفة المسيح .ولكن حينما أعلن بطرس أن
المسيح هو إبن هللا تهلل المسيح وطوب بطرس ،ولكنه وجه تالميذه للفهم الصحيح والحقيقى للخالص وأن هذا

سيتم بموته وصلبه وقيامته وليس بثورة سياسية أو عمل عسكرى (مت  .)23-15:16فالمسيح يود أن يعرف

الناس حقيقته ولكن لمن له القدرة على فهم حقيقة الخالص .وفى أواخر أيام المسيح على األرض إبتدأ يعلن

صراحة عن كونه إبن هللا (مت  )6:-63:26ولكن نالحظ أنه تدرج فى إعالن هذه الحقيقة بحسب حالة
له سيعطى ويزاد (مت  )12:13فبقدر ما ينمو السامع فى إستيعاب أمور وأسرار الملكوت
السامعين ،فإن من ُ
يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى األكثر واألعلى ،فمستوى السامع فى نموه هو الذى يحدد مستوى التعليم الذى
يقدمه المسيح ،أما النفس الرافًة فينقطع عنها أسرار الملكوت والحياة مع هللا .هللا يعطينا إذاً أن نكتشف أس ارره
بقدر ما نكون مستعدين لذلك .السيد أيًاً إنتهر الشياطين لعلمه بأن الشيطان مخادع ،فهو اليوم يشهد للمسيح
وغداً يشهد ضده فيًلل الناس لذلك أسكتهم حتى ال ينطقوا بأنه إبن هللا .ولنفس السبب أخرج بولس الرسول

الشيطان الذى فى الجارية (أع . )18 : 16
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ملحوظة -:يبدو أن المسيح كان قد إعتاد أن يأتى لبيت بطرس لتناول الطعام وأنه أتى فى هذا اليوم لهذا
معه تالميذه األخصال يوحنا ويعقوب (
المرض ،بدليل أن حماة بطرس قامت وأعدت الطعام وكان السيد يأخذ ُ
مر .)29:1عموماً حماة سمعان ترمز لكل نفس أصيبت بالخطية فأقعدتها عن الحركة والخدمة فجال المسيح
ليشفيها .ونالحظ أيًاً أن شفال حماة سمعان كان فورياً بدون فترة نقاهة.

التبشير فى الجليل

اآليات (لو 42 -: )44-42:4ولما صار النهار خرج وذهب الى موضع خالء وكان الجموع يفتشون عليه.
فجاءوا اليه وامسكوه لئال يذهب عنهم . 43فقال لهم« :انه ينبغي لي ان ابشر المدن االخر ايضا بملكوت هللا

الني لهذا قد ارسلت ». 44فكان يكرز في مجامع الجليل.

33
ِّ
ِّ ِّ
اك،
اآليات (مرَ " -:)32-33:1وِّفي ُّ
ان ُي َرلِّي ُهَن َ
ام َو َخَر َج َو َم َضى ِّإَلى َم ْوض ٍع َخالَ ٍءَ ،وَك َ
الرْب ِّح َباكًار جداا َق َ
38
37
33
ِّ
ِّ
ال َل ُه ْم« :لَِّن ْذ َه ْب ِّإَلى اْلُقَرى
ان َو َّالذ َ
َف َت ِّب َع ُه ِّس ْم َع ُ
وه َقاُلوا َل ُهِّ« :إ َّن اْل َجم َ
ين َم َع ُهَ .وَل َّما َو َجُد ُ
يع َي ْطُلُبوَن َك»َ .فَق َ
32
يل وي ْخ ِّرج َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اْلم َج ِّ
ين.
اوَرِّة ألَ ْك ِّرَز ُهَن َ
الشَياط َ
اك أَْي ًضا ،ألَني له َذا َخَر ْج ُت»َ .ف َك َ
ان َي ْك ِّرُز في َم َجامع ِّه ْم في ُك ِّل اْل َجل ِّ َ ُ ُ
ُ
"

وكان يرلي= هي عالقة النور بالشمس ،هي صلة اإلبن بأبيه ،هي المحبة المتبادلة ،وهن كان المسيح يصلي

فكم وكم إحتياجنا نحن للصالة .فبدون الصالة أي الصلة باهلل فال سلطان لنا على إبليس .وال حماية من هللا لنا
بدون عالقتنا باهلل .والحظ أنه إذ َعلِ َم بأن الجموع تطلبه ذهب ليكر ويخرج شياطين ،فهو لم يأتي لراحته بل
ليريح الناس= ألني لهذا خرجت .والمسيح لم يكتفي بمدينة واحدة بل هو يريد أن يذهب للجميع= ينبغي لي أن

أبشر المدن األخر .فهو يريد أن الجميع يخلصون .فنحن نرى أن سكان كفر ناحوم حاولوا أن يمسكوه ويحتفظوا
به لكنه في محبة شرح لهم أنه أتى للكل .يريد أن يحرر الكل من سلطان إبليس.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الخامس)

عودة للجدول

اإلصحاح الخامس
بداية إختيار السيد لتالميذه

1
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يس َار َتَ 2 .فَأرَى
ان اْل َج ْم ُع َي ْزَد ِّح ُم َعَلْيه لَي ْس َم َع َكل َم َة هللاَ ،ك َ
اآليات (لوَ " -:)11-1:3وِّإ ْذ َك َ
ان َواق ًفا عْن َد ُب َحْيَرة َجن َ
3
الرَّي ُادو َن َق ْد َخرجوا ِّمْنهما و َغسُلوا ِّ
الس ِّفيَن َتْي ِّن َّال ِّتي
َس ِّفيَن َتْي ِّن َو ِّاق َف َتْي ِّن ِّعْن َد اْلُب َحْيَرِّةَ ،و َّ
اكَ .ف َد َخ َل ِّإ ْح َدى َّ
الشَب َ
َُ
َُ َ َ
4
َكاَن ْت لِّ ِّسمعان ،وسأََل ُه أ ْ ِّ ِّ
المِّ
الس ِّفيَن ِّةَ .وَل َّما َفَر َ
س َو َص َار ُي َعلِّ ُم اْل ُج ُمو َع ِّم َن َّ
غ ِّم َن اْل َك َ
َن ُيْبع َد َقليالً َع ِّن اْلَب ِّرُ .ث َّم َجَل َ
َْ َ َ َ
َقال لِّ ِّسمعان«:ابع ْد ِّإَلى اْلعم ِّق وأَْلُقوا ِّشب َ ِّ
لري ِّد»َ 3 .فأَج ِّ
ان وَقال َل ُهَ«:يا معلِّمَ ،ق ْد َت ِّعْبَنا َّ
اللْي َل ُكَّل ُه
اك ُك ْم ل َّ ْ
َ
ُْ َ
َ َْ َ ُْ
َ َ
اب س ْم َع ُ َ َ
َُ ُ
3
وَلم َن ْأ ُخ ْذ َشيًئا .و ِّ
ِّ
لك ْن َعَلى َكلِّم ِّت َك أُْل ِّقي َّ
ير ِّجدااَ ،ف َر َار ْت َشَب َك ُت ُه ْم
َم َس ُكوا َس َم ًكا َك ِّث ًا
ْ َ
َ ْ
الشَب َك َة»َ .وَل َّما َف َعُلوا ذل َك أ ْ
َ
7
ِّ
ِّ
ِّ
الس ِّفيَن َتْي ِّن َح َّتى
وه ْمَ .فأ ََت ْوا َو َمألُوا َّ
ين ِّفي َّ
الس ِّفيَن ِّة األ ْ
قَ .فأ َ
ُخَرى أ ْ
َت َت َخَّر ُ
َن َيأ ُْتوا َوُي َساعُد ُ
َش ُاروا ِّإَلى ُشَرَكائ ِّه ُم َّالذ َ
8
أ َ ِّ
اخُر ْج ِّم ْن َس ِّفيَن ِّتي َي َار ُّب ،أل َِّني
س ذلِّ َك َخَّر ِّعْن َد ُرْكَب َت ْي َي ُسو َع َق ِّائالًْ «:
َخ َذ َتا في اْل َغَر ِّقَ .فَل َّما َأرَى ِّس ْم َع ُ
ان ُب ْطُر ُ
جميع َّال ِّذين معه ده َش ٌة عَلى صي ِّد َّ ِّ ِّ
ِّ 2
ِّ
ِّ
َخ ُذ ِّ 11
وب
َ ََُ َ ْ
ئ!»ِّ .إذ ْ
َ
َْ
اع َتَرْت ُه َو َ
الس َمك َّالذي أ َ ُ
َر ُج ٌل َخاط ٌ
وهَ .وَكذل َك أَْي ًضا َي ْعُق ُ
ِّ
ِّ
ان َكاَنا َش ِّر َ ِّ
وحَّنا ْابَنا َزَب ِّدي َّ
ط ُاد َّ
الل َذ ِّ
اس!»
اآلن َت ُكو ُن َت ْر َ
ان« :الَ َت َخ ْف! م َن َ
ال َي ُسو ُع ل ِّس ْم َع َ
َوُي َ
الن َ
يك ْي س ْم َعا َنَ .فَق َ
11وَل َّما جاءوا ِّب َّ ِّ
وه" .
السفيَن َتْي ِّن ِّإَلى اْلَب ِّر َتَرُكوا ُك َّل َش ْي ٍء َوَت ِّب ُع ُ
َ
َ ُ

ما ورد فى إنجيلى متى ومرقس عن إختيار التالميذ
18
يل أَبرر أَ َخوي ِّنِّ :سمع َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال َلهُ
َْ َ
اآليات (متَ "-:)22-18:4وِّإ ْذ َك َ
َْ
ان َي ُسو ُع َماشًيا عْن َد َب ْح ِّر اْل َجل ِّ ْ َ َ
ان الذي ُيَق ُ
12
ِّ
ِّ
ِّ
اه ُيْل ِّقَي ِّ
َج َعُل ُك َما
س أَ
ال َل ُه َماَ «:هُل َّم َوَرائي َفأ ْ
َخ ُ
سَ ،وأَْن َدَر ُاو َ
ُب ْطُر ُ
ان َشَب َك ًة في اْلَب ْح ِّرَ ،فإَّن ُه َما َكاَنا َصَّي َادْي ِّنَ .فَق َ
21
ِّ
اس»َ 21 .فلِّْلوْق ِّت َترَكا ِّ
الن ِّ
َصَّي َاد ِّي َّ
وب ْب َن َزْب ِّدي
َخ َوْي ِّن َ
اك َفَأرَى أ َ
اج َت َاز م ْن ُهَن َ
الشَب َ
اهُ .ث َّم ْ
اك َوَت ِّب َع ُ
َ
َ
آخَرْي ِّنَ :ي ْعُق َ
َخاهِّ ،في َّ ِّ ِّ
اكهماَ ،ف َدعاهماَ 22 .فلِّْلوْق ِّت َترَكا َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اه َما
السفيَن َة َوأََب ُ
َوُي َ
وحَّنا أ َ ُ
َ
َ
َ َُ
السفيَنة َم َع َزْبدي أَبيه َما ُي ْرل َحان شَب َ ُ َ
اه" .
َوَت ِّب َع ُ
المسيح ال يستخدم قوى سحرية لجذب الناس ،بل أننا نفهم أنه قًى يوماً تقريباً فى إقناع يوحنا وأندراوس بعد أن
شهد المعمدان لهما بأن يسوع هو المسيا (يو  .):2-35:1ويوحنا وأندراوس أقنعا أخويهما بطرس ويعقوب فأتيا

للمسيح فأقنعهم أوالً (إر  )7:25وبعد هذا دعاهم هنا .فطريقة هللا هى اإلقناع وليس اإلجبار  .والمسيح إختار

صيادين بسطال ليحولهم إلى صيادين للناس ،ولم يختار حكمال وفالسفة ،حتى تظهر قوته اإللهية العاملة فيهم

(1كو )31-17:1
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بحر الجليل= هو بحيرة عذبة طولها  13ميالً  ،وهى شره مقاطعة الجليل يصب فيها نهر األردن اآلتى من

الشمال ثم تذهب المياه بعد ذلك إلى البحر الميت .وتسمى بحيرة جنيسارت وأيًاً بحر طبرية ،وهذا اإلسم
أطلقوه عليها إكراماً لطيباريوس قيصر.

ملحوظة :إختار هللا فى العهد القديم رعاة غنم ليرعوا شعبه كموسى وداود وغيرهم ،ألن فى العهد القديم ،كان

الشعب اليهودى هو شعب هللا  ،وهللا هو راعيهم األعظم ،وأرسل لهم هللا رعاة يرعون شعبه الذى كان داخل

حظيرة اإليمان فعالً ،أما فى العهد الجديد فإختار هللا صيادين ليصطادوا األمم الذين كانوا غارقين فى بحر هذا
العالم (لو .)15 : 5والمسيح إختار صيادين بسطال من الجليل المحتقر ليعمل بهم ،فيكون المجد هلل ال للبشر.

تركا الشباك .تركا السفينة = تركا مصدر ر قهم وأطاعا .لذلك كانوا رسالً جبابرة .والسامرية تركت جرتها ،

وهبراهيم ترك أور .وماذا تركنا نحن ؟

ِّ 13
ِّ
اآليات (مر14" -:)21-14:1وبع َدما أ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ولَ «:ق ْد
ُسل َم ُي َ
ََ ْ َ ْ
اء َي ُسو ُع إَلى اْل َجليل َي ْك ِّرُز بب َش َارة َمَل ُكوت هللا َوَيُق ُ
وحَّنا َج َ
13
الزمان وا ْق َترب مَل ُكوت ِّ
هللاَ ،ف ُتوبوا و ِّ
يل»َ .وِّفيما ُه َو َيم ِّشي ِّعْن َد َب ْح ِّر اْل َجلِّ ِّ
اإل ْن ِّج ِّ
آمُنوا ِّب ِّ
ان
َك َم َل َّ َ ُ َ َ َ َ ُ
يل أَْب َرَر ِّس ْم َع َ
ُ َ
ْ
َ
17
ِّ
ِّ
ِّ
َج َعُل ُكما َت ِّر َير ِّ
اه ُيْل ِّقَي ِّ
ان
س أَ
َخ ُ
َوأَْن َدَر ُاو َ
ان َشَب َك ًة في اْلَب ْح ِّرَ ،فإَّن ُه َما َكاَنا َصَّي َادْي ِّنَ .فَق َ
ال َل ُه َما َي ُسو ُعَ «:هُل َّم َوَرائي َفأ ْ َ
ِّ
الن ِّ ِّ ِّ 18
اكهما وَت ِّبعاهُ 12 .ث َّم اج َت َاز ِّم ْن ُهَن َ ِّ
ِّ
َصَّي َاد ِّي َّ
وحَّنا
ْ
وب ْب َن َزْبدي َوُي َ
اس»َ .فلْل َوْقت َتَرَكا شَب َ ُ َ َ َ ُ
اك َقليالً َفَأرَى َي ْعُق َ
الشباكَ 21 .فدعاهما لِّْلوْق ِّتَ .فترَكا أَباهما زب ِّدي ِّفي َّ ِّ ِّ
الس ِّفيَن ِّة ُي ْرلِّ َح ِّ
َجَرى َوَذ َهَبا
اهَ ،و ُه َما ِّفي َّ
أَ
ان ِّ َ َ
السفيَنة َم َع األ ْ
ََ َ ُ َ َ ْ
َخ ُ
َ َ َُ َ
اء ُه" .
َوَر َ

نجد هنا نفس قصة دعوة التالميذ ،وتركهم سفنهم ومهنتهم وأنهم تبعوا يسوع فو اًر .وتفسير هذه اإلستجابة الفورية،

هو سابق إقتناعهم بالمسيح كما قلنا سابقاً.
وفى آية  -:1:قد كمل الزمان= فالنبوات حددت مان مجئ المسيح (دا .)9
بحر الجليل = هو بحيرة طبرية  ،ويسمى أيًا بحيرة جنيسارت.

أما القديس لوقا فأورد بعض التفصيالت األخرى عن هذا اللقال بين السيد المسيح وتالميذه ،إذ دعاهم وهم
بجانب سفنهم وشباكهم .وهنا نجد أن المسيح قد أظهر سلطانه أمام تالميذه فى معجزة صيد السمك الكثير،

وبهذا نفهم سببا آخر لماذا تبع التالميذ يسوع فو اًر إذ دعاهم .إذاً لنالحظ أسباب إستجابة التالميذ لدعوة المسيح

لهم -:

 .1شهادة يوحنا المعمدان له ،والمعمدان كان المعلم األول لهم قبل المسيح.
 .2حوار يسوع معهم لمدة يوم كامل يو .:2-35:1

 .3معجزات الشفال التى أجراها المسيح أمامهم مت .2:::
 .4تعاليم المسيح للجموع من سفينة سمعان لو .3:5

 .5معجزة صيد السمك الكثير لو  7-6:5جعلتهم يطمئنون لتدبير هللا إلحتياجاتهم المادية.
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ونالحظ أن آخر لقال للمسيح حدثت فيه نفس القصة ،أى معجزة صيد سمك كثير (يو  ..)1:-1:21وبمقارنة

المعجزتين نجد اآلتي.

 .1المعجزة األولى كانت فى سفينتين واألخيرة كانت فى سفينة واحدة فالمسيح أتى ليجعل اإلثنين واحداً (اليهود
واألمم أو السماًيين واألرضيين بحسب فكر كنيستنا أو أي إثنين منشقين على بعًهما).

 .2فى المعجزة األولى أمرهم بطرح الشباك ولم يحدد الجهة .وفى األخيرة طلب السيد إلقال الشباك على الجانب

كر عدد السمك ( 153سمكة) ألن األولى تشير لكل
األيمن .وفى األولى لم يذكر عدد السمك وفى الثانية ُذ َ
الداخلين لإليمان وهم كثيرين ،أما الثانية فتشير للقطيع الصمير أى الذين سيخلصون وهؤالل معروفين واحداً

فواحداً وهم على الجانب األيمن (الخراف على الجانب األيمن ،أما الجدال فهم على الجانب األيسر):
فالدعوة موجهة للجميع لكن قليلين هم الذين يخلصون.

 .3فى األولى صارت الشبكة تتمزه فيهرب منها السمك الصمير (رمز لمن إيمانهم ضعيف) .وفى الثانية لم

تتمزه الشبكة وكان السمك من كبار السمك (يو  )11:21رمز لمن إيمانهم ثابت ناضج فهؤالل ال يتركون

الكنيسة مهما حد

من تجارب ،فالشبكة رمز للكنيسة ،ومن يترك الكنيسة يمره فى بحر هذا العالم حتى

أخذتا فى الغرق = بسبب هؤالل الذين إيمانهم قليل .ولكن نشكر هللا فالكنيسة يحفظها المسيح.

 .4فى الثانية طلب السيد المسيح من التالميذ أن يعطوه السمك الذى إصطادوه ،فالمؤمنين هم للمسيح وليس
للكار ين أو للخدام .أما السيد فأعطاهم من عنده سمكاً مشوياً وخبز ،أى أن المسيح متكفل بإعالة خدامه
له المؤمنين ،ويكون المؤمنين للمسيح( .راجع تفسير ن . )12 ، 11 : 8
ليصطادوا هم ُ

تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً= بعد هذا مباشرة نجد يسوع يستخدم هذه السفن كمنبر للتعليم (تأمل  -:لو كان
التالميذ لم تقابلهم ليلة فشل فى ر قهم لما كانوا قد نالوا كل هذه البركات الروحية  ،أى لو كانت السفن قد

إمتألت سمكاً هذه الليلة ما كانوا قد إقتنعوا بأن يتركوا مصدر ر قهم ويتبعوا يسوع  ،وما كان يسوع يستطيع أن
يدخل سفنهم ليستخدمها للك ار ة) ولكن بعد هذا نرى أن السفن قد إمتألت سمكاً بوفرة (بركات مادية) .إذاً لنثق أنه
لو أغلقت أمامنا بعض األبواب فإن هذا يكون بسماح من هللا لنحصل على بركات أكثر ،ولو فرغت سفينتنا من
السمك (بركات مادية) فهذا ليدخل المسيح لسفينة حياتنا.

إبعد إلى العمق = الصيد يكون ليالً لذلك قال بطرس تعبنا الليل كله أى تعبنا فى الوقت المناسب للصيد ومع

هذا لم نحصل على شئ .أما اآلن وبالنهار فالوقت غير مناسب للصيد .والصيد ال يكون بالشباك فى العمق بل
على الشاطئ .وهنا فكالم بطرس يعبر عن الخبرة البشرية بما تحمله من فشل ويأس ولكن أروع ما قاله بطرس

هو على كلمتك ألقى الشبكة = هنا ينتقل بطرس من خبراته البشرية المحدودة إلى اإليمان العميق بكلمة هللا.

وكثي اًر ما تقودنا خبراتنا البشرية لليأس ،ولكن مع اإليمان نرى العجاًب.
العمق= طالما بطرس سيصير صياد للناس فليعلم أول درس ،هو أن الخادم يجب أن يحيا فى العمق ،عمق
معرفة المسيح وعمق الحب وعمق اإليمان ،أما من يحيا فى السطحيات بال خبرات روحية فى مخدعه فهذا لن

يصطاد شيئا .وهنا نرى الجهاد مع النعمة .فالجهاد يتمثل فى الدخول للعمق وهلقال الشبكة (حياة الخادم الداخلية
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= عمق ،كلمة الك ار ة = إلقال الشبكة) والنعمة هى عمل هللا العجيب بكلمات الخادم لتأتى هذه الكلمات بثمارها.

ولنالحظ أن الدعوة هى للجميع فالمسيح لم يحدد الجهة التى يلقون فيها الشباك .ومسئولية خالص المؤمن هى
مسئوليته الشخصية.

العمق  :أيًا العمق يفهم على أنه عن النبات الذى يتعمق فى باطن االرض ليحصل على المياه  ،فال تحرقه
ح اررة الشمس فيثمر .والمياه تشير للروح القدس الذى يعطى التعزيات وسط التجارب ويعطينا أن نثمر .

كيف ندخل الى العمق ؟ هذا يكون بتنفيذ اآلية يحب الرب الهك من كل قلبك...ي (تث  . )5 :6ومحبة المسيح
تعنى االتحاد معه (راجع تفسير يو . )9 : 15وبالتالى فالروح القدس المنبثق من اآلب ويمأل االبن يمألنا اذا
كنا ثابتين فى االبن .

وفى قول بطرس تعبنا الليل كله = إشارة لعمل األنبيال فى العهد القديم كله ،إذ تعبوا ولكن كانت الخطية

مسيطرة على قلوب البشر .ويشير هذا القول أيًاً لمن يكر ويعلم ببالغة بشرية ولكن من عندياته وليس بعمل
المسيح فيه .وربما تشير للخدام الذين يتعبون كثي اًر ولكن الوقت ،وقت الثمار لم يأت بعد  ،فلقد كانت ليلة
التالميذ فاشلة بمقاييسهم ولكنها كانت بداية نجاح عجيب وتحول عجيب.

ونالحظ أن المسيح جذب التالميذ إليه بعد أن خاطبهم بلمتهم ،فهو كلمهم بلمة صيد السمك فإنجذبوا إليه ،وهكذا

كلم المجوس بلمتهم عن طريق نجم ،وكلم قسطنطين الملك بلمته حينما أرشده أن يًع عالمة الصليب على

أسلحته فيملب فى الحرب.

فأشاروا إلى شركائهم = فالحصاد كثير والفعلة قليلون.

أخرج من سفينتى = قطعا بطرس ال يريد من المسيح أن يخرج حقيقة من سفينته لكن هذا مجرد تعبير عن
شعوره بعدم إستحقاقه بوجود السيد فى سفينته فحينما واجه بطرس نور المسيح رأى خطاياه وشعر بعدم

إستحقاقه ،وهذا ما حد مع إشعيال إذ رأى هللا (إش  .)6وقد طمأنه المسيح بقوله = ال تخف .عموماً فالمؤمنين
ينقسمون إلى فئتين األولى مثل بطرس حينما يعطيهم هللا بركة من عنده يشعرون بأنهم غير مستحقين لشئ ،وهذا
صادفتهم تجربة ينسبونها لخطاياهم ،أما الصنف الثانى فهو شاعر بأن هللا ال يعطيه ما هو أهل له ،وأن هللا قد

ظلمه ،وهذا صادفته تجربة نسبها لظلم هللا له .ولنعلم أن الفئة األولى هى التى يدخل المسيح قلبها ويملك عليها

كما دخل لسفينة بطرس.

تركوا كل شئ وتبعوه = من يعرف المسيح حقيقة يترك كل شئ حاسباً إياه نفاية ويكرس القلب بالتمام للمسيح.
ولنالحظ أن بطرس ترك شبكة وصنارة ولنرى ماذا أعطى هللا لبطرس حتى اآلن من مجد فى السمال وعلى

األرض .شبكتهم تتمزق ..أخذتا فى الغرق = التجارب التى تواجه الكنيسة فيتركها ضعاف اإليمان.
شفاء أبرص

اآليات (لو12" -:)13-12:3وَك ِّ
وء َبَر ًصاَ .فَل َّما َأرَى َي ُسو َع َخَّر َعَلى َو ْج ِّه ِّه
َ َ
ان في ِّإ ْح َدى اْل ُمُد ِّنَ ،فِّإ َذا َر ُج ٌل َم ْمُل ٌ
13
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يدَ ،فا ْط ُهْر!»َ .ولِّْل َوْق ِّت
َن ُت َ
َو َ
ط ِّهَرِّني»َ .ف َمَّد َي َد ُه َوَل َم َس ُه َقائالً«:أ ُِّر ُ
طَل َب ِّإَلْيه َقائالًَ«:يا َسِّيُدِّ ،إ ْن أََرْد َت َت ْقدْر أ ْ
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14
ض وأ َِّر َن ْفسك لِّْل َك ِّ
ِّ
اه ِّنَ ،وَق ِّد ْم َع ْن َت ْط ِّه ِّ
َمَر
اه أ ْ
َ َ
ول أل َ
صَ .فأ َْو َص ُ
ام ِّ َ
َذ َه َب َعْن ُه اْلَبَر ُ
َحدٍَ .بل « ْ
َن الَ َيُق َ
ير َك َك َما أ َ
13
اع اْل َخبر عْنه أَ ْك َثرَ .فاج َتمع جمو ٌع َك ِّثيرٌة لِّ َكي يسمعوا وي ْش َفوا ِّب ِّه ِّم ْن أَمر ِّ
اض ِّه ْم.
ْ َ ْ َ ُ َُ ْ
َْ
َ
وسى َش َه َاد ًة َل ُه ْم»َ .ف َذ َ َ ُ َ ُ َ
ُم َ
ْ ََ ُُ
13
ان َي ْع َت ِّز ُل ِّفي اْلَبَرارِّي َوُي َرلِّي" .
َوأ َّ
َما ُه َو َف َك َ
41
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ط ِّهَرِّني»
َن ُت َ
ص َي ْطُل ُب ِّإَلْيه َجاثًيا َوَقائالً َل ُهِّ« :إ ْن أََرْد َت َت ْقدْر أ ْ
اآليات (مر َ " -:)43-41:1فأ ََتى ِّإَلْيه أَْبَر ُ
41
ِّ ِّ 42
َّ
ط َهَر.
ص َو َ
ال َل ُه«:أ ُِّر ُ
يدَ ،فا ْط ُهْر!»َ .فلْل َوْقت َو ُه َو َي َت َكل ُم َذ َه َب َعْن ُه اْلَبَر ُ
َف َت َحَّن َن َي ُسو ُع َو َمَّد َي َد ُه َوَل َم َس ُه َوَق َ
ِّ 44
43
ظر ،الَ َتُقل ألَح ٍد َشيًئا ،ب ِّل ا ْذهب أ َِّر َن ْفسك لِّْل َك ِّ
ِّ
اه ِّن َوَق ِّد ْم َع ْن َت ْط ِّه ِّ
ير َك
َ َ
ال َل ُه«:اْن ُْ
َْ
ْ َ ْ َ
َفاْن َت َهَرُه َوأَْر َسَل ُه لْل َوْقتَ ،وَق َ
43
ما أ ِّ ِّ
ِّ
َما هو َف َخرج واب َتدأَ يَن ِّادي َك ِّث ا ِّ
َن َي ْد ُخ َل
يع اْل َخَبَرَ ،ح َّتى َل ْم َي ُع ْد َي ْقدُر أ ْ
ير َوُيذ ُ
وسىَ ،ش َه َاد ًة َل ُه ْم»َ .وأ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ
ً
َمَر به ُم َ
َ َ
ِّ
م ِّديَن ًة َ ِّ
ِّ
ِّ
اضع َخالِّيةٍ ،وَكاُنوا يأ ُْتو َن ِّإَليه ِّم ْن ُك ِّل َن ِّ
احَيةٍ" .
ظاهًراَ ،ب ْل َك َ
ْ
َ
ان َخ ِّار ًجا في َم َو َ َ َ
َ
بدأ القديس مرقس معجزات المسيح بمعجزة إخراج روح نجس ( ،)28 – 23 :1فالمسيح أتى ليخلص البشرية

من سلطان إبليس .ومرقس يكتب للرومان وبهذا يظهر قوة المسيح على األرواح التى تخيف البشر .بهذه

المعجزة أراد مرقس أن يقول للرومان إن ملوككم هزموا جنوداً هم بشر ،أما ملكنا إبن هللا فله سلطان على القوى
الخفية التي أخافت كل البشر حتى ملوككم كل مان .وبعد أن تكلم مرقس عن سلطان المسيح على األرواح

النجسة إنتقل لمعجزات الشفال وذكر كما نرى فى هذه األيات شفال أبرص.

وقول المسيح له أر نفسك للكاهن= فهذا ألن هذا الشخص كان معروفاً بأنه أبرص ،وكان معزوالً ال يستطيع أن
يحيا وسط المجمع ويحتاج لشهادة من الكهنة بأنه قد ب أر ليعود لحياته الطبيعية .تحنن= هذه هى محبة الرب

يسوع .فإنتهره = هذه أتت بعد تحنن فال نفهمها بأن السيد جره ،بل نبهه لعدم العودة للخطية.

أما متى فإذ يكتب لليهود يبدأ بمعجزة شفال أبرص ،فاليهود يعرفون أن البرص هو ضربة غًب من هللا ،وال
يشفيه سوى هللا .فيفهمون أن المسيح هو هللا .

يبدأ القديس لوقا أيًاً إنجيله بأول معجزات السيد وهى معجزة إخراج روح نجس ،إذ يكتب لليونانيين والرومان

(لو . )33::

أريد فأطهر= كلمة أريد تظهر ألوهية السيد المسيح ،فهو ال يطلب وال يصلى هلل ليشفى المريض ،بل إرادته

تشفى المريض .والحظ قوله فأطهر ألن البرص فى نظر اليهود نجاسة.
2
ِّ
ِّ
ط ِّهَرِّني»َ 3 .ف َمَّد
َن ُت َ
اء َو َس َج َد َل ُه َقائالًَ«:يا َسِّيُدِّ ،إ ْن أََرْد َت َت ْقدْر أ ْ
اآليات (متَ "-:)4-2:8وِّإ َذا أَْبَر ُ
ص َق ْد َج َ
4
ِّ
َحدٍَ .ب ِّل
ال َل ُه َي ُسو ُع«:اْن ُ
يدَ ،فا ْط ُهْر!»َ .ولِّْل َوْق ِّت َ
ظْر أ ْ
َي ُسو ُع َي َد ُه َوَل َم َس ُه َقائالً«:أ ُِّر ُ
ول أل َ
ط ُهَر َبَر ُ
َن الَ َتُق َ
ص ُهَ .فَق َ
اه ِّن ،وَق ِّدمِّ اْلُقربان َّال ِّذي أ ِّ ِّ
ا ْذهب أ َِّر َن ْفسك لِّْل َك ِّ
وسى َش َه َاد ًة َل ُه ْم».ي
َ َ
َْ َ
َْ
َ
َمَر به ُم َ
َ
َقَّدم السيد المسيح أوالً التعاليم المحيية ،ثم هاهو يقدم الشفال .فهدف المسيح األساسى هو التعليم وليس شفال
األمراض ،فالتعليم هو الذى سيقدم الشفال من مرض الخطية إذ يرينا طريق الثبات فى المسيح فنحيا فى مجد
أبدى .واإلنجيليون قدموا لنا بعًاً من المعجزات التى صنعها السيد ليقدموا لنا فكر هللا من نحونا .بل أن السيد
المسيح كان بمعجزاته يستعلن لنا محبة هللا اآلب .فهو حينما يشفى أبرصاً أو أعمى أو يقيم ميت فهو يريد أن
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يقول إرادة اآلب من نحوكم هى الشفال والبصيرة والحياة .واآلب قطعاً ال يريد لنا أن ُنشفى من أمراضنا الجسدية
ثم نهلك أبدياً ،لكن إرادة اآلب من نحونا هى شفاًنا روحياً وأن تكون لنا البصيرة الروحية أى أن نعاين هللا وأن

تكون لنا حياة أبدية

(واألمراض قد تكون وسيلة يستخدمها هللا للشفال الروحى ،وهذا حد

مع بولس ومع أيوب) والمسيح صنع

معجزات مع اليهود ومع األمم فهو يعلن أنه أتى لخالص الجميع .والمسيح قطعاً إستخدم المعجزات لجذب
الناس ،وليعرفوا قوته فيقبلوا على سماع تعاليمه ،وحتى اآلن فالمعجزات التى تحد

لجذب مؤمنين كثيرين تنفعهم المعجزة فى تثبيت إيمانهم.

بأسمال قديسين كثيرين هى

أبرص= البرص هو رمز للخطية ( راجع كتاب الالويين).

وسجد = هو يقدم العبادة والخًوع قبل أن يقدم مشكلته  ،يطلب ما هلل قبل أن يطلب ما لنفسه .ولذلك تبدأ
كنيستنا فى كل مناسبة صلواتها بصالة الشكر.

إن أردت تقدر= هذه صالة إيمان بقدرة المسيح على الشفال أريد فأطهر= المسيح يعلن سلطانه على البرص
وهرادته الطيبة نحو خليقته .وصاحب كلمات السيد وهرادته عمله مد يسوع يده ولمسه ونالحظ أن من كان

يتالمس مع أبرص يتنجس ويحتاج إلى أن يتطهر ،لكن السيد الرب القدوس لم يكن ممكناً للبرص أن ينجسه،

بل البرص يهرب من أمامه يفالنور يًئ في الظلمة ،والظلمة لم تدركهي (يو .)5:1وهو يدخل إلى أى نفس

مهما كانت نجاستها ليطهرها .والمريض كان يحتاج إلى لمسة يد الرب ليدرك حنانه عليه ،فهو لم يكن محتاجاً

فقط للشفال الجسدى ،بل إلى لمسة حنان ليدرك محبة الرب له.

أنظر أن ال تقول ألحد = كان اليهود فى انتظار ظهور المسيا ليخلصهم من حكم الرومان ،وبهذا القول الذى
ثورة وسط الشعب تثير السلطات  ،والمسيح

إستعمله السيد م ار اًر كان يتجنب أن يأخذوه عنوة ليجعلوه ملكاً فتحد
لم يأت ليكون ملكاً أرضياً .بل أن هذا سيثير الكهنة والكتبة فيخططون لموته قبل أن ينهى تعليمه .والسيد يهتم
بالتعليم أكثر من المعجزات.

أر نفسك للكاهن= فالسيد يحترم الشريعة ،وهو لم يأت لينقض الناموس وهو أراد أن ُيظهر للكهنة أنه قادر على
شفال البرص فيدركوا أنه المسيا فشفال البرص هو من هللا فقط .ولقد بدأ القديس متى معجزات المسيح بهذه
المعجزة ،فالبرص كما قلنا رمز للخطية ،والمسيح أتى لشفال البشرية من الخطية أساساً .والقديس متى هنا يشرح
لليهود معنى الخالص وأنه ليس خالصا من الرومان بل من الخطية التى يرمز لها البرص  ،لذلك كانت أولى

معجزاته شفال أبرص .

* كان الربيون يًعون طرقا لعالج األمراض بعًها طبية وبعًها سحرية .ولكنهم أبدا لم يتعرضوا لمرض

البرص ،فهو مرض ال يشفيه إال هللا وحده .وهعتبروا البرص نوع من الموت األخالقى والمعنوى .ومنع األبرص

من أى إتصال باآلخرين .ويتم تمييز األبرص بشكل خاص تتًح فى مالبسه ويترك شعره دون تهذيب ،ويمطى
نصف وجهه األسفل وشفته العليا ويصرخون نجس نجس .وقد يكون كل هذا كوسيلة حماية من العدوى أو

بحسب الشريعة .ويمنع دخولهم إلى الهيكل بل وكل أورشليم ،بل وأى مدينة مسورة .وفى حال دخولهم يعاقبون
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بالجلد  39جلدة .وال يخالطون سوى البرص مثلهم .وكان من المفهوم أنه ال شفال من البرص سوى بتدخل إلهى.
وكان أى من له خبرة يقوم بفحص األبرص ولكن من يعلن طهارته ويعتمدها هم الكهنة .وفى ترتيب النجاسة

يعتبر الميت هو األكثر نجاسة ويليه األبرص مباشرة (هناك عدة أسباب للنجاسة ويسمونها أبو النجاسات وأولها

الموت ثم يليه مرض البرص) ،وهن دخل األبرص إلى أى مكان ينجسه بالكامل .وكان الرابى مير ال يأكل بيًة

تم شراؤها من شارع كان به أبرص .ورابى آخر كان يرميهم بالحجارة ليبتعدوا عنه .وكان الربيين ينسبون المرض

ألسباب أخالقية ،فال موت بدون الخطية .وهذا صحيح ونفهم هذا من الخطية األصلية .وقالوا إن العقم والبرص

هى من أمراض التأديب .ويقولون أنه ال شفال سوى بمفران كل الخطايا .حقاً كانوا بؤسال.
لقد تسلل هذا األبرص من الربيين الذين يمنعون دخول البرص ،وذهب للمسيح قاًال يإن أردت تقدر أن

تطهرنىي .ولمس المسيح هذا األبرص وشفاه ،عكس ما كان يفعله الربيين .فلهؤالل البؤسال بل وكل البشر الذين

أذلتهم الخطية وجعلتهم عاجزين وبال رجال أتى المسيح ليشفيهم .وقطعا كان شفال األبرص آية تظهر من هو
المسيح وما هى قدرته المطلقة .فأتى إليه الكثيرين من المعذبين.
شفاء المفلوج

اآليات (لو 17" -:)23-17:3وِّفي أ ِّ
يسُّيو َن ومعلِّمو َن لِّ َّلنام ِّ ِّ
ِّ
ان َف ِّر ِّ
ين َو ُه ْم َق ْد
وس َجال ِّس َ
ان ُي َعل ُمَ ،وَك َ
َحد األََّيامِّ َك َ
َ
َ
ُ
َ َُ ُ
18
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أ ََت ْوا ِّم ْن ُك ِّل َقْرَي ٍة ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
يل َواْلَي ُه ِّ
اش
يمَ .وَكاَن ْت ُق َّوُة َّ
الر ِّب لش َفائ ِّه ْمَ .وِّإ َذا ِّب ِّر َجال َي ْحمُلو َن َعَلى فَر ٍ
ودَّية َوأ ُ
ُور َشل َ
ِّ
ام ُهَ 12 .وَل َّما َل ْم َي ِّجُدوا ِّم ْن أَْي َن َي ْد ُخُلو َن ِّب ِّه لِّ َسَب ِّب
وجاَ ،وَكاُنوا َي ْطُلُبو َن أ ْ
ِّإْن َساًنا َمْفُل ً
َن َي ْد ُخُلوا ِّبه َوَي َض ُع ُ
َم َ
وه أ َ
21
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ال
اْل َج ْمعَِّ ،ص ِّعُدوا َعَلى َّ
يماَن ُه ْم َق َ
الس ْط ِّح َوَدل ْوُه َم َع اْلفَراش م ْن َبْي ِّن األَ ُج ِّر إَلى اْل َو ْسط ُقد َ
َّام َي ُسو َعَ .فَل َّما َأرَى إ َ
ِّ
ِّ ِّ
اك»َ 21 .فاب َت َدأَ اْل َك َتب ُة واْل َف ِّر ِّ
َل ُه«:أَُّي َها ِّ
ين « َم ْن ه َذا َّال ِّذي َي َت َكَّل ُم
ورٌة َل َك َخ َط َاي َ
يسُّيو َن ُي َفكُرو َن َقائل َ
اإل ْن َس ُ
ْ
َ َ
انَ ،م ْغ ُف َ
22
ِّ
ِّ
َن َي ْغ ِّفَر َخ َ ِّ
ال َل ُه ْم«:ما َذا ُت َف ِّكُرو َن
يف؟ َم ْن َي ْقدُر أ ْ
ِّب َت َجاد َ
هللا َو ْح َد ُه؟» َف َش َعَر َي ُسو ُع ِّبأَ ْف َك ِّارِّه ْمَ ،وأ َ
َج َ
اب َوَق َ
ط َايا إالَّ ُ
َ
ِّفي ُقُلوب ُِّك ْم؟
23
َن يَقالُ :قم وام ِّ ؟ 24و ِّ
الب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان
لك ْن لِّ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
ورٌة َل َك َخ َ
أَُّي َما أَْي َسُر :أ ْ
ط َاي َ
َن ْ
َ
الَ :م ْغ ُف َ
اك ،أ َْم أ ْ ُ َ ْ َ ْ
َن ُيَق َ
ْ
طاًنا َعَلى األَْر ِّ
اش َك َوا ْذ َه ْب ِّإَلى َبْي ِّت َك!»َ 23 .ف ِّفي
ال لِّْل َمْفُل ِّ
َن َي ْغ ِّفَر اْل َخ َ
ُسْل َ
اح ِّم ْل ِّفَر َ
ض أْ
ولُ :ق ْم َو ْ
وجَ«:ل َك أَ ُق ُ
ط َايا»َ ،ق َ
ط ِّجعا عَلي ِّه ،وم َضى ِّإَلى بي ِّت ِّه وهو يم ِّجد هللاَ 23 .فأ َ ِّ
ِّ
ِّ
يع َحْيَرٌة
ام ُه ْمَ ،و َح َم َل َما َك َ
َخ َذت اْل َجم َ
َْ َ َُ ُ َ ُ َ
اْل َحال َق َ
ان ُم ْض َ ً َ ْ َ َ
َم َ
ام أ َ
ِّ ِّ
ينِّ«:إَّنَنا َق ْد َأرَْيَنا اْلَي ْوَم َع َج ِّائ َب!»" .
َو َمجُ
ام َتألُوا َخ ْوًفا َقائل َ
هللاَ ،و ْ
َّدوا َ
ِّ
وحا َعَلى
ِّإَلْيه َم ْطُر ً
ِّم َن اْل َك َتَب ِّة َق ْد َقاُلوا

ِّ ِّ ِّ 2
اآليات (مت َ 1" -:)8-1:2ف َد َخل َّ ِّ
وج ُيَق ِّد ُموَن ُه
اء ِّإَلى َمديَنتهَ .وِّإ َذا َمْفُل ٌ
السفيَن َة َو ْ
اج َت َاز َو َج َ
َ
3
ِّ
ِّ
ِّ
اك»َ .وِّإ َذا َق ْوٌم
ال لْل َمْفُل ِّ
ورٌة َل َك َخ َ
ِّفَر ٍ
ط َاي َ
وج« :ث ْق َيا ُبَن َّيَ .م ْغ ُف َ
يماَن ُه ْم َق َ
اشَ .فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع إ َ
3
ِّفي أَْن ُف ِّس ِّهم« :ه َذا يج ِّد ُ ِّ 4
ال«:لِّما َذا ُت َف ِّكُرو َن ِّب َّ
َن
الش ِّر ِّفي ُقُلوب ُِّك ْم؟ أَُّي َما أَْي َسُر ،أ ْ
َُ
ْ
ف!» َف َعل َم َي ُسو ُع أَ ْف َك َارُه ْمَ ،فَق َ َ
3
َن يَقالُ :قم وام ِّ ؟ و ِّ
ان ُسْل َطاًنا َعَلى األَْر ِّ
الب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
َن
لك ْن لِّ َكي َت ْعَل ُموا أ َّ
ورٌة َل َك َخ َ
ض أْ
ط َاي َ
َن ْ
َ
الَ :م ْغ ُف َ
اك ،أ َْم أ ْ ُ َ ْ َ ْ
ُيَق َ
ْ
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ط َايا»ِّ .حيَن ِّئ ٍذ
َي ْغ ِّفَر اْل َخ َ
َّدوا
َّبوا َو َمجُ
اْل ُج ُمو ُع َت َعجُ

7
ِّ
ِّ
ام َو َم َضى ِّإَلى َبْي ِّت ِّهَ 8 .فَل َّما َأرَى
ال لِّْل َمْفُل ِّ
اح ِّم ْل ِّفَر َ
وجُ «:قمِّ ْ
َق َ
اش َك َوا ْذ َه ْب إَلى َبْيت َك!» َفَق َ
ِّ
طى َّ
اس ُسْل َطاًنا ِّم ْث َل ه َذا" .
َع َ
هللا َّالذي أ ْ
الن َ
َ

1
ِّ ِّ 2
ِّ َّ ِّ
اج َتم َع َك ِّث ُيرو َن
وم أَْي ًضا َب ْع َد أََّي ٍ
اآليات (مر ُ " -:)12-1:2ث َّم َد َخ َل َك ْفَرَن ُ
اح َ
امَ ،ف ُسم َع أَن ُه في َبْي ٍتَ .ولْل َوْقت ْ َ
ِّ ِّ ِّ 3
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َح َّتى َلم َي ُع ْد َيس ُع َوالَ ما َح ْول اْلَب ِّ
وجا َي ْح ِّمُل ُه أَْرَب َعةٌَ 4 .وإِّ ْذ
اءوا ِّإَلْيه ُمَقدم َ
ابَ .ف َك َ
ين َمْفُل ً
َ
ْ
ان ُي َخاطُب ُه ْم باْل َكل َمةَ .و َج ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ِّ
ان
وه َدل ُوا َّ
َجل اْل َج ْمعَِّ ،ك َش ُفوا َّ
َل ْم َي ْقدُروا أ ْ
الس ْق َ
الس ِّر َير الذي َك َ
ف َحْي ُث َك َ
َن َي ْق َت ِّرُبوا ِّإَلْيه م ْن أ ْ
انَ .وَب ْع َد َما َنَقُب ُ
3
ِّ 3
وج م ْض َ ِّ
ِّ
ان َق ْوٌم
ال لِّْل َمْفُل ِّ
ورٌة َل َك َخ َ
ط َاي َ
اك»َ .وَك َ
وجَ« :يا ُبَن َّيَ ،م ْغ ُف َ
يماَن ُه ْمَ ،ق َ
طج ًعا َعَلْيهَ .فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع إ َ
اْل َمْفُل ُ ُ
7
ِّ
ِّ
ِّمن اْل َك َتب ِّة ُهَن َ ِّ
ط َايا ِّإالَّ
ين ُي َف ِّكُرو َن ِّفي ُقُلوب ِّ
َن َي ْغ ِّفَر َخ َ
ِّه ْم« :لِّ َما َذا َي َت َكَّل ُم ه َذا َ
يف؟ َم ْن َي ْقدُر أ ْ
هك َذا ِّب َت َجاد َ
اك َجال ِّس َ
َ
َ
8
ِّ
وحه أََّنهم ي َف ِّكرو َن َ ِّ
ِّ
هللا و ْح َده؟» َفلِّْلوْق ِّت َشعر يسو ُع ِّبر ِّ
ال َل ُه ْم«:لِّ َما َذا ُت َف ِّكُرو َن ِّبه َذا ِّفي
ُ َ ُ
ُْ ُ ُ
ُ
َ
ََ َ ُ
هك َذا في أَْن ُفس ِّه ْمَ ،فَق َ
11
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام ِّ ؟ َولك ْن ل َكي
ال لْل َمْفُل ِّ
ورٌة َل َك َخ َ
اك ،أ َْم أ ْ
ُقُلوب ُِّك ْم؟ أَُّي َما أَْي َسُر ،أ ْ
ط َاي َ
الُ :ق ْم َو ْ
وجَ :م ْغ ُف َ
احم ْل َس ِّر َير َك َو ْ
َن ُيَق َ
َن ُيَق َ
ْ
11
طاًنا َعَلى األَْر ِّ
الب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
اح ِّم ْل َس ِّر َير َك
َت ْعَل ُموا أ َّ
ال لِّْل َمْفُل ِّ
َن َي ْغ ِّفَر اْل َخ َ
ان ُسْل َ
ض أْ
ولُ :ق ْم َو ْ
َن ْ
وجَ« :ل َك أَ ُق ُ
ط َايا»َ .ق َ
12
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ينَ «:ما
ام لِّْل َوْق ِّت َو َح َم َل َّ
يع َو َمجُ
هللا َقائل َ
َّام اْل ُك ِّلَ ،ح َّتى ُب ِّه َت اْل َجم ُ
َّدوا َ
الس ِّر َير َو َخَر َج ُقد َ
َوا ْذ َه ْب إَلى َبْيت َك!»َ .فَق َ
أرَْيَنا ِّم ْثل ه َذا َق ُّ
ط!»" .
َ
َ

كانت آخر آية فى إنجيل متى قبل معجزة شفاؤ المفلوج ،أن أهل كورة الجدريين طلبوا منه أن يمادر كورتهم.

وحينما رفًه أهل كورة الجدريين دخل السفينة وهجتا  ،فالسيد ال يبقى قط حيث ال ُي ْرَغ ْب فيه .وجاء إلى مدينته
= أى كفر ناحوم (مر  )1:2وكانت كفر ناحوم هى مركز خدماته وتنقالته فى تلك المرحلة.
قرة شفاء المفلوج :

إذا مفلوج يقدمونه إليه= أروع خدمة نقدمها إلنسان هى أن نًعه أمام المسيح ،والمسيح هو الذى يعرف
إحتياجاته كما قالت أخوات لعا ر للمسيح يلعا ر مريضي ولم يقوال له ماذا يفعل .ومن إنجيلى مرقس ولوقا نفهم

)1
)2
)3

أنهم قدموه بطريقة غير عادية ،إذ هم نقبوا سقف البيت ولنالحظ.

أنه إذ دخل المسيح إلى البيت ،حاالً ذاع الخبر فإجتمع الناس حوله .وهذا دخل المسيح حياتى لصرت راًحة
المسيح الزكية ،فيجتمع الناس حولى يسألون عن المسيح ،وهذه هى الك ار ة بحياة المسيح الذى فينا.

ما ذنب صاحب البيت الذى نقبوا سقفه ؟ ولكن على الخادم األمين الذى هو راًحة المسيح الزكية أن يحتمل

الًيقات ألجل المسيح.

مغفورة لك خطاياك = فالخطية هى سبب أالمنا .والمسيح يبحث عن شفال البؤرة الصديدية ،أصل الدال (أم

القيح) .ولنفهم أن كثي اًر ما يؤدبنا الرب بأمراض الجسد بسبب خطايانا ،يؤدبنا فى الجسد لكى ال ندان مع
العالم (عب  .)11-5:12يومن تألم فى الجسد ُك َّ عن الخطيةي (ابط .)1::والمسيح حين يمفر الخطايا
فهو يشفى النفس لتتمتع بالبنوة = ثق يابنى.

):

المسيح فى معجزة بيت حسدا ذهب هو للمريض ،إذ ليس له أصدقال يلقونه فى البركة إذا تحرك المال .وهنا

ينتظر المسيح أصدقال هذا المفلوج أن يأتوا به إليه ،فمما يفرح المسيح روح المحبة هذه التى جعلت
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األصدقال يحملون صاحبهم ليأتوا به للمسيح ،هذا هو مفهوم الشفاعة الذى يفرح المسيح أن نصلى بعًنا
ألجل بعض وأن يصلى السماًيين ألجل األرضيين ويصلى األرضيين ألجل السماًيين ،أما من ليس له أحد

)5

يذكره كمريض بيت حسدا ،فهذا ال ينساه المسيح بل يذهب إليه بنفسه ليشفيه.

فى متى لماذا تفكرون بالشر فى قلوبكم .وفى مرقس لماذا تفكرون بهذا فى قلوبكم فالسيد الرب هو
فاحص القلوب والكلى .ولنعلم أن هللا يسألنا فيماذا نفكر .....فبينما يمجد هللا بعض الناس على حد

ما،

يجدف البعض اآلخر عليه بسببه ولنذكر أنه فى بداية كل قداس يقول الكاهن أين هى قلوبكم .ولعل السيد

بكشفه لما فى قلوبهم يظهر لهم أنه إن كان يعرف ما فى قلوبهم فهو قادر أن يمفر أيًاً الخطايا كما يقول.
فمعرفة ما فى القلوب منسوبة هلل (مز  .)15:33يجدف = يدعى أن له سلطان المفران وهو هلل وحده .وبهذا
)6

ففى نظرهم أنه يدعى األلوهية.

أيما أيسر أن يقال… = الحظ أن السيد المسيح لم يقل أيما أيسر أن أغفر الخطايا أما أن أشفى المرض،
بل أيما أيسر أن يقال كذا أو كذا .ألن فى نظر الناس أن األيسر هو أن يقال ممفورة لك خطاياك من أن

يقال قم إحمل سريرك وهمشى .فإنه إذا قال ممفورة لك خطاياك فلن يرى أحد الخطايا وهى تمفر ،ولكن لو

قال قم إحمل سريرك فهنا سيظهر صدقه إن قام الرجل وحمل سريره .ولكن المسيح إذ هو ينوى أن يشفى
المريض فلقد إختار أن يستأصل أصل الدال وهو الخطية .وبهذا يكون قوله ممفورة لك خطاياك هو
األصعب ألنه يشتمل على( )1غفران الخطايا وسيكون دمه هو الثمن ( )2الشفال الجسدى .وكان هذا

سيظهر للناس فو اًر إذ يقوم المفلوج .ولما شكوا فى المسيح إذ قال ممفورة لك خطاياك إذ هم يعلمون أن هللا

وحده هو الذى يمفر الخطايا ،أقام المسيح هذا المفلوج بعد أن فهموا ضمناً أنه غفر خطاياه ألنها أصل
الدال .وبهذا فلقد صار عليهم أن يعترفوا بأنه هو هللا ،فحسب ما يؤمنون أن هللا وحده هو غافر الخطايا.
كالم السيد المسيح هنا يفهم أن كال األمرين مستحيل على البشر أن يقولوا ممفورة لك خطاياك أو أن يقولوا

قم وأم  ،ومن يفعل هذا هو قادر أن يفعل تلك وال يستطيع أن يفعل هذه أو تلك إال هللا ،وبحدو المعجزة
صار عليهم أن يعترفوا أن المسيح له سلطان على ممفرة الخطايا ..إذاً هو هللا .المسيح هنا يعلن أنه إبن

اإلنسان الذى جال محمالً بقوة غفران الخطايا ليشفى البشر من خطاياهم وأثارها (مت .)21:1

)7

فلما رأى يسوع إيمانهم = ليس إيمان األصدقال الذين حملوا المفلوج فقط ،بل إيمان المفلوج الذى إحتمل هذا

)8

قول المسيح يابنى يساوى تماماً قوله ممفورة لك خطاياك فمفران الخطايا يعيدنا لحالة البنوة هلل.

الوضع العجيب أن يدلونه من السقف ،ولم يعترض إذ سمع قول السيد مغفورة لك خطاياك.

)9

ولكن لكى تعلموا أن إلبن اإلنسان سلطاناً على األرض أن يغفر الخطايا = هناك تفسير لطيف آخر لهذه
اآلية ،أن الربيين كانوا يعلمون أن اإلنسان ال يمكن شفاؤه من مرض إال إذا غفرت خطاياه كلها .وبهذا يكون

السيد المسيح حين قام بشفال المفلوج قد أثبت انه غفر خطاياه كما قال.
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)15

فقام للوقت وحمل السرير= حين يعطى السيد أم اًر أو وصية فهو يعطى معها القوة على التنفيذ ،لقد قام هذا

)11

يصير فى المسيح خليقة جديدة .لقد كان َح ْم َل السرير هو عالمة القوة التى تمتع بها هذا المفلوج.
وح ِرمنا من األحًان اإللهية .وبالتوبة نعود
إذهب إلى بيتك= بسبب الخطية حرمنا من الفردوس بيتنا األول ُ

المفلوج بصحة وعافية وكأننا أمام معجزة خلق من جديد .وهكذا يحد

مع كل تاًب ،أن هللا يعطيه أن

إلى أحًان اآلب كما تمتع اإلبن الًال بقبالت أبيه وأحًانه عند عودته تاًباً.
دعوة الوى

27
ار اسمه الَوِّي جالِّسا ِّعْند م َك ِّ ِّ ِّ
ال
اآليات (لو َ " -:)32-27:3وَب ْع َد ه َذا َخَر َج َفَن َ
ظَر َع َّش ًا ْ ُ ُ
َ ً
ان اْلجَب َايةَ ،فَق َ
َ َ
22
28
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين
ين َكاُنوا ُم َّتكئ َ
ام َوَت ِّب َع ُهَ .و َصَن َع َل ُه الَوِّي ضَيا َف ًة َك ِّب َيرًة في َبْيتهَ .و َّالذ َ
َل ُه«:ا ْتَب ْعني»َ .ف َتَر َك ُك َّل َش ْي ٍء َوَق َ
31
معهم َكاُنوا جمعا َك ِّث ا ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ين«:لِّما َذا َتأ ُْكُلو َن
ِّ ن
ين َوآ َخ ِّر َ
ير م ْن َع َّش ِّار َ
ً
ًَْ
ََُْ
ينَ .ف َت َذ َّمَر َك َتَب ُت ُه ْم َواْل َف ِّريسُّيو َ َعَلى َتالَميذه َقائل َ َ
32
31
ِّ
يبَ ،ب ِّل اْل َمْر َضىَ .ل ْم
َّاء ِّإَلى َ
ين َو ُخ َ
ط ِّب ٍ
َوَت ْشَرُبو َن َم َع َع َّش ِّار َ
ال َل ُه ْم« :الَ َي ْح َت ُ
طاةٍ؟» َفأ َ
َج َ
اج األَصح ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ِّ
طا ًة ِّإَلى َّ
الت ْوَب ِّة»".
آت أل َْد ُع َو أَْبَرًا
ار َب ْل ُخ َ

ِّ
ِّ
ِّ 2
اكَ ،أرَى ِّإْن َساًنا َج ِّال ًسا ِّعْن َد م َك ِّ
اس ُم ُه َم َّتى.
يما َي ُسو ُع ُم ْج َت ٌاز م ْن ُهَن َ
ان اْل ِّجَب َايةْ ،
َ
اآليات (مت َ " -:)13-2:2وف َ
َفَقال َله«:ا ْتبع ِّني»َ .فَقام وَت ِّبعه11 .وبيَنما هو م َّت ِّكئ ِّفي اْلبي ِّتِّ ،إ َذا ع َّشارو َن و ُخ َ ِّ
اءوا َو َّات َكأُوا
َْ
َ ُ َْ
َ
َ ُ
َ َ َ ُ َ َْ َ َُ ُ ٌ
طا ٌة َكث ُيرو َن َق ْد َج ُ
ِّ ِّ ِّ 11
ط ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ظر اْل َف ِّر ِّ
اة؟» َ 12فَل َّما
ين َواْل ُخ َ
يسُّيو َن َقاُلوا ل َتالَميذه«:ل َما َذا َيأ ُْك ُل ُم َعل ُم ُك ْم َم َع اْل َع َّش ِّار َ
َم َع َي ُسو َع َوَتالَميذهَ .فَل َّما َن ََ
13
ِّ
ِّ
ِّ
َّاء ِّإَلى َ
يد َر ْح َم ًة الَ
ط ِّبيب َب ِّل اْل َمْر َضىَ .فا ْذ َهُبوا َوَت َعَّل ُموا َما ُه َوِّ :إني أ ُِّر ُ
ال َل ُه ْم«:الَ َي ْح َت ُ
اج األَصح ُ
َسم َع َي ُسو ُع َق َ
َذ ِّبيحةً ،أل َِّني َلم ِّ
طا ًة ِّإَلى َّ
الت ْوَب ِّة»".
آت أل َْد ُع َو أَْبَرًا
ار َب ْل ُخ َ
َ
ْ
13
ِّ ِّ
َّ
ِّ 14
ِّ
يما ُه َو ُم ْج َت ٌاز َأرَى
اآليات (مر ُ " -:)17-13:2ث َّم َخَر َج أَْي ًضا إَلى اْلَب ْح ِّرَ .وأ ََتى إَلْيه ُك ُّل اْل َج ْم ِّع َف َعل َم ُه ْمَ .وف َ
ِّ ِّ
ان اْل ِّجباي ِّةَ ،فَقال َله« :ا ْتبع ِّني»َ .فَقام وَت ِّبعه13 .وِّفيما هو م َّت ِّك ِّ
ِّي ْب َن َحْل َفى َجالِّ ًسا ِّعْن َد م َك ِّ
ان
َ ُ
ئ في َبْيته َك َ
َْ
ََ
الَو َ
َ َ َ ُ َ َ َُ ُ ٌ
َ
13
َك ِّثيرو َن ِّمن اْلع َّش ِّارين واْل ُخ َ ِّ
اة ي َّت ِّكُئو َن مع يسوع وَتالَ ِّم ِّ
يذ ِّه ،أل ََّن ُه ْم َكاُنوا َك ِّث ِّ
َما اْل َك َتَب ُة
ين َوَت ِّب ُعوُهَ .وأ َّ
ير َ
ط َ
ََ َُ َ َ
َ َ
َ َ
ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يسُّيو َن َفَل َّما أرَوه يأ ُْكل مع اْلع َّش ِّارين واْل ُخ َ ِّ
واْل َف ِّر ِّ
ين
طاةَ ،قاُلوا ل َتالَميذهَ «:ما َباُل ُه َيأ ُْك ُل َوَي ْشَر ُب َم َع اْل َع َّش ِّار َ
َ َ
َ ُْ َ ُ َ َ َ
َ
17
واْل ُخ َ ِّ
يب ب ِّل اْلمر َضىَ .لم ِّ
ِّ
ِّ
ار َب ْل
آت أل َْد ُع َو أَْبَرًا
َّاء ِّإَلى َ
ال َل ُه ْم«:الَ َي ْح َت ُ
َْ
ط ِّب ٍ َ
َ
ْ
اج األَصح ُ
طاة؟» َفَل َّما َسم َع َي ُسو ُع َق َ
ِّ
طا ًة ِّإَلى َّ
الت ْوَبة»".
ُخ َ

وهنا نسمع عن دعوة متى العشار كاتب هذا اإلنجيل ليكون من تالميذ المسيح ،وهذه الدعوة تأتى مباشرة بعد
شفال المفلوج بمفران خطاياه .فالمسيح أتى ليدعو الخطاة إلى التوبة ويشفى من أثار الخطية ،ويحول الخطاة

لتالميذ له  ،وكل خاطئ هو مفلوج ال يستطيع العمل وال الخدمة في ملكوت هللا .ومتى هو متى العشار= رأى

إنساناً جالساً عند مكان الجباية .والعشارين كانوا مشهورين بالظلم والقسوة ،مكروهين من الشعب فهم يستملون
وظيفتهم فى إغتصاب أموال الشعب وهم يعملون لصالح المستعمرين الرومان .وهنا متى يعترف بوظيفته األولى
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المخجلة قبل أن يعرف المسيح .كما إعترف بولس بإضطهاده للكنيسة أوالً  ،فالتاًب الحقيقي يعترف بماضيه
بسهولة فهو قد تخلص منه .ومتى هذا كان إسمه الوى .والقديسين مرقس ولوقا إستخدما إسم الوى حتى يتفادوا

إستخدام إسم متى العشار ،فمتى كان مشهو اًر بهذا اإلسم ،ومرقس ولوقا تأدباً تجاه ميلهم اإلنجيلي قاال الوى.
وكان من األشيال المألوفة أن يكون للشخص إسمين (شاول  /بولس )..ومتى غالباً كان له عالقة سابقة بالمسيح
ولكن إستمر فى عمله حتى دعاه السيد المسيح هنا لتبعيته .وقول المسيح إتبعنى قطع كل رباطاته مع ماضيه.

ونفهم من مرقس ولوقا أن متى صنع وليمة للرب فى بيته ،ودعا إليها مالؤه العشارين ،كما دعت السامرية أهلها

وجيرانها ليعرفوا ويفرحوا بالمسيح .ومتى إنكا اًر لذاته لم يذكر هذه الوليمة ولكننا نسمع فى(مت  )15:9أن يسوع
كان فى بيته وبهذا نفهم أنه كان فى بيته ألجل هذه الوليمة .لقد تحرر العشار من خطاياه وصار بيته مكانا
للمسيح ووليمة وفرح ،وهذا حال كل تاًب حقيقى .والفريسيين المتكبرين لم يعجبهم جلوس المسيح مع خطاة

وشعروا أنهم أبر من المسيح الذي يجلس مع خطاة .والمسيح يقول لهذا أتيت يأنا أريد رحمة ال ذبيحةي لقد قبل

له حتى يشهد لمن يبشرهم أن المسيح يريد ويقبل الخطاة وهذه هي
السيد الوى بن حلفى هذا  ،وصيره تلميذاً ُ
الرحمة .والسماًيين وأوالد هللا يفرحون بتوبة الخطاة أما الفريسيين المتكبرين األرضيين فقد ثاروا على المسيح
لجلوسه مع الخطاة.

العشارين والخطاة = ارتبط إسم العشارين مع الخطاة نظ اًر لطمعهم وقساوتهم.

ربما يتعلل الفريسيين بالمزمور األول يطوبى للرجل الذى ال يجلس فى مجلس المستهزًيني ولكن هناك فره،
فالسيد لم يجلس فى مجلس مستهزًين يشاركهم ،بل مع خطاة تاًبين فرحوا بمن يقبلهم وهشتاقوا لتميير حياتهم،
وتالمسهم مع المسيح قدسهم .وعلى ماًدة اإلفخارستيا نجتمع كخطاة تاًبين لننال ممفرة خطايانا.

لم آت ألدعو أب ار اًر = أى من يظن فى نفسه أنه بار كالفريسيين ،والحقيقة فإنه ال يوجد وال واحد بار سوى
المسيح وحده .ومن يظن أنه بار هو حقيقة أعمى .والمسيح أتى لمن له بصيرة بها إكتشف أنه خاطىل نجس
يحتاج للمسيح لكى يرحمه ويمفر له .وبولس الرسول مفتوح العينين يقول يالخطاة الذين أولهم أناي والقديس يوحنا

يقول يإن قلنا إنه ليس لنا خطية نًل أنفسنا وليس الحق فينا  .....ونجعله كاذباًي (1يو. )15 ، 8 : 1
ال يحتاج األصحاء الى طبيب…= فالخاطئ فى نظر هللا ما هو إال مريض يريد هللا شفاؤه.

إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا= فالمسيح إذا وجد في مكان لصار مصدر جذب.

بينما يطالب الربيين الخاطئ أن يتوب أوال ليقبلونه ،أتى المسيح للخطاة ،فالمريض هو الذى يحتاج للطبيب.

الربيين يطالبون الخاطئ أن يتحول ويصير تاًبا أوال حتى يكون مقبوال من هللا ،أما المسيح فهو يرحب بالخاطئ
ليحوله هو إلى تاًب .الربيين لهم مطالب لقبول الخاطئ بينما المسيح جال ليمفر الخطايا وليشفى أمراض

وليعطى حياة .أتى المسيح ليمفر خطايا المفلوج ويقبل متى يالوى العشاري وباقى العشارون والخطاة.

وقف الفريسيين ضد الخطاة لعزلهم بل أن كلمة فريسى هى بمعنى اإلنعزال عن الخطاة وهحتقارهم (مفرو عنهم

ومنها فريزى) .وفى هذا يتفق معهم الصدوقيون .وهعتبروا أن حتى األفكار تدنس اإلنسان حتى لو لم ينفذها ،بل
هى أسوأ فهى تعبر عن تقصير داخلى تجاه الناموس .هم ال يقبلون سوى التاًب.

91

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الخامس)

ولكن الواضح عموما أنه عند الربيين ،شرط قبول الشخص الخاطئ هو توبته وتمييره ،حتى أنه فى بعض

الخطايا مثل الهرطقة قالوا أنه حتى فى حالة التوبة الحقيقية الصادقة يكون عالمة الممفرة أن يموت الشخص،
ويكون موته عالمة على أن توبته كانت صادقة .ألن هذا الشخص حتى لو تاب سيكون بقاله فى الطريق
الصواب مستحيل وهو سينحرف ثانية .بينما نجد المسيح يقبل كل من يأتى إليه مهما كان ماضيهم .ومن هذا

نفهم معنى إعتراض اليهود وموقفهم من قبول متى يالوى العشاري .وقال الربيين فى رفًهم لقبول متى  -أن

متى حاول الهروب من القًال عليه حينما وقف أمام القًال فى النهاية ،وذلك بالتالعب بإسمه إذ قال ي َم َتى
أجئ وأترالى قدام هللاي (مز )2 : :2ومتى فى العبرية هى كما فى العربية تعنى حرف اإلستفهام متى] فجاله

يمتَّى يموت ويباد إسمهي (مز .)5 : :1ولقد سجل التلمود خمسة أسمال فقط من أسمال تالميذ
الرد من القًاة َ
الرب وهناك إسمين معروفين هما متى وتداوس ،وسجلت التوراة أيًا إسم نيقوديموس وغالبا هو من جال
للمسيح ليال (يو.)3

باإلضافة ألن اليهود كانوا يكرهون العشارين ويحتقرونهم .ألن اليهود أصال كارهين الًراًب التى يأخذها منهم

الرومان عن طريق العشارين ،أضف لذلك أن هؤالل العشارين كانوا يحصلون منهم على أكثر من المفروض
بالقوة .ومن الناحية الدينية فهم رافًين دفع جزية لملك أجنبى فهذا يعتبر عالمة على العبودية لمير هللا .لذلك

نظروا على العشارين الذين يحصلون الجزية أنهم خارجين عن الجماعة وغير وطنيين .وقالوا أن قبول توبة
العشارين صعبة جدا.
السؤال عن الروم

33
ِّ
ِّ
اتَ ،وَكذلِّ َك َتالَ ِّمي ُذ
وحَّنا َك ِّث ًا
ير َوُيَق ِّد ُمو َن ِّطْلَب ٍ
وم َتالَمي ُذ ُي َ
اآليات (لو َ " -:)32-33:3وَقاُلوا َل ُه«:ل َما َذا َي ُر ُ
34
ِّ
ِّ
ِّ
اْل َف ِّر ِّ
ِّ
ومو َن َما
ين أَْي ًضاَ ،وأ َّ
ال َل ُه ْم«:أ ََت ْقدُرو َن أ ْ
يسِّي َ
َما َتالَمي ُذ َك َفَيأ ُْكُلو َن َوَي ْشَرُبو َن؟» َفَق َ
َن َت ْج َعُلوا َبني اْل ُعْرس َي ُر ُ
33
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ 33
ال
ام ِّح َ
ين ُيْرَف ُع اْل َع ِّر ُ
ام اْل َع ِّر ُ
يس َم َع ُه ْم؟ َولك ْن َس َتأْتي أََّي ٌ
ومو َن في تْل َك األََّيامِّ»َ .وَق َ
َد َ
يس َعْن ُه ْمَ ،فحيَنئ ٍذ َي ُر ُ
ِّ
ِّ
ِّ
يق الَ ُتو ِّافُق ُه
َحٌد َي َض ُع ُرْق َع ًة ِّم ْن َث ْو ٍب َج ِّد ٍ
يد َعَلى َث ْو ٍب َعتيقَ ،وِّإالَّ َفاْل َجد ُ
س أَ
يد َي ُشُّق ُهَ ،واْل َعت ُ
َل ُه ْم أَْي ًضا َم َثالًَ«:لْي َ
ِّ ِّ 37
ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
يد ُة ِّ
اق،
يد ًة ِّفي ِّزَقاق َع ِّتيَق ٍة لَِّئالَّ َت ُش َّ
ُّ
ق اْل َخ ْمُر اْل َجد َ
َحٌد َي ْج َع ُل َخ ْمًار َجد َ
س أَ
الزَق َ
الرْق َع ُة التي م َن اْل َجديدَ .وَلْي َ
32
38
ِّ
ِّ
يدةٍَ ،ف ُتح َف ُ ِّ
ق َو ِّ
َحٌد ِّإ َذا َش ِّر َب
يد ًة ِّفي ِّزَقاق َجد َ
فَ .ب ْل َي ْج َعُلو َن َخ ْمًار َجد َ
َف ِّه َي ُت ْهَر ُ
اق َت ْتَل ُ
ْ
س أَ
الزَق ُ
يعاَ .وَلْي َ
ظ َجم ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يق أَ ْطَي ُب»".
يد ِّلْل َوْقت اْل َجد َ
يق ُي ِّر ُ
ول :اْل َعت ُ
اْل َعت َ
يد ،أل ََّن ُه َيُق ُ

اآليات (مت ِّ 14" -:)17-14:2حيَن ِّئ ٍذ أ ََتى ِّإَلي ِّه َتالَ ِّمي ُذ ي َّ ِّ ِّ
ين«:لِّما َذا َنروم َن ْح ُن واْل َف ِّر ِّ
َما
يسُّيو َن َك ِّث ًيراَ ،وأ َّ
ُ َ
ْ
َ
ُ ُ
وحنا َقائل َ َ
13
ِّ
َن يُنوحوا ما َدام اْلع ِّريس معهم؟ و ِّ
ِّ
يع َبُنو اْل ُعْر ِّ
لك ْن
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ «:ه ْل َي ْس َتط ُ
س أْ َ ُ َ َ َ ُ ََُْ َ
ومو َن؟» َفَق َ
َتالَمي ُذ َك َفالَ َي ُر ُ
13
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يد ٍة َعَلى َث ْوب
َحٌد َي ْج َع ُل ُرْق َع ًة ِّم ْن ِّق ْط َع ٍة َجد َ
ام ِّح َ
س أَ
ومو َنَ .لْي َ
ين ُيْرَف ُع اْل َع ِّر ُ
َس َتأْتي أََّي ٌ
يس َعْن ُه ْمَ ،فحيَنئ ٍذ َي ُر ُ
17
ِّ
ِّ
َن اْل ِّملء ي ْأ ُخ ُذ ِّم َن َّ
يد ًة ِّفي ِّزَقاق َع ِّتيَقةٍ ،لَِّئالَّ
َع ِّتيق ،أل َّ
ق أَْرَدأََ .والَ َي ْج َعُلو َن َخ ْمًار َجد َ
الث ْو ِّبَ ،فَير ُير اْل َخْر ُ
َْ َ
ِّ
ِّ
يد ٍة َف ُتح َف ُ ِّ
اقَ ،فاْل َخ ْمُر َتْن َر ُّب َو ِّ
ق ِّ
يعا»".
َتْن َش َّ
يد ًة ِّفي ِّزَقاق َجد َ
فَ .ب ْل َي ْج َعُلو َن َخ ْمًار َجد َ
اق َت ْتَل ُ
ْ
الزَق ُ
الزَق ُ
ظ َجم ً

92

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الخامس)

18
ِّ
ان َتالَ ِّمي ُذ يوحَّنا واْل َف ِّر ِّ
وم َتالَ ِّمي ُذ
يسِّي َ
اآليات (مرَ " -:)22-18:2وَك َ
ُ َ َ
ين َي ُ
ومو َنَ ،ف َج ُ
اءوا َوَقاُلوا َل ُه«:ل َما َذا َي ُر ُ
ر ُ
12
ِّ
ِّ
يوحَّنا واْل َف ِّر ِّ
يع َبُنو اْل ُعْر ِّ
وموا
ينَ ،وأ َّ
س أْ
يسِّي َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ «:ه ْل َي ْس َتط ُ
ُ َ َ
ومو َن؟» َفَق َ
َن َي ُر ُ
َما َتالَمي ُذ َك َفالَ َي ُر ُ
21
ِّ
ِّ
ِّ
يس
يعو َن أ ْ
ام ِّح َ
ين ُيْرَف ُع اْل َع ِّر ُ
يس َم َع ُه ْم الَ َي ْس َتط ُ
ام اْل َع ِّر ُ
َواْل َع ِّر ُ
ومواَ .ولك ْن َس َتأْتي أََّي ٌ
يس َم َع ُه ْم؟ َما َد َ
َن َي ُر ُ
21
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يد ٍة َعَلى َث ْو ٍب َع ِّتيقَ ،وِّإالَّ َفاْل ِّم ْل ُء
َحٌد َي ِّخي ُ
ط ُرْق َع ًة ِّم ْن ِّق ْط َع ٍة َجد َ
س أَ
ومو َن في تْل َك األََّيامَِّ .لْي َ
َعْن ُه ْمَ ،فحيَنئ ٍذ َي ُ
ر ُ
22
ِّ
ِّ
يد ي ْأ ُخ ُذ ِّمن اْلع ِّت ِّ ِّ
ق اْل َخ ْمُر
يد ًة ِّفي ِّزَقاق َع ِّتيَقةٍ ،لَِّئالَّ َت ُش َّ
َحٌد َي ْج َع ُل َخ ْمًار َجد َ
يق َفَير ُير اْل َخْر ُ
س أَ
اْل َجد ُ َ
ق أَْرَدأََ .وَلْي َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
اقَ ،فاْل َخ ْمُر َتْن َر ُّب َو ِّ
يد ُة ِّ
يد ٍة»".
يد ًة ِّفي ِّزَقاق َجد َ
فَ .ب ْل َي ْج َعُلو َن َخ ْمًار َجد َ
اْل َجد َ
اق َت ْتَل ُ
الزَق ُ
الزَق َ
تحولت العبادة فى اليهودية إلى المظهريات طلباً للمجد الدنيوى ،فكانوا يصومون ويصلون لعلة ،أى ليثيروا إنتباه

الناس إلى تقواهم ،وهم هنا بسؤالهم عن عدم صوم تالميذ المسيح كان هذا ليشيروا بطريقة غير مباشرة

ألفًليتهم عن تالميذ المسيح .وهؤالل الفريسيون يصومون ويطلبون في المقابل عطايا مادية .فالفريسيون ليس

لديهم الروح القدس يكشف لهم محبة المسيح وبذله وأيًاً إذا حصلوا على تعزيات يتكبرون.

والسيد المسيح فى إجابته شرح مفهوماً جديداً للصوم فى المسيحية ،فهمنا منه أن المسيحى هو عروس للمسيح
العريس ،والمسيح دفع دمه ثمناً لهذه الخطبة فطالما هو موجود بالجسد ،فالتالميذ ينعمون بوجود عريسهم معهم،
فهم فى فرح ،والفرح ال يصح معه النوح والتذلل والصوم .أما بعد أن يرفع العريس ،فالعروس سوف تفهم أنه
طالما أن عريسها فى السمال فهى غريبة على األرض ،ستفهم النفس أن عريسها ذهب ليعد لها مكاناً وسيأتى

ليأخذها إليه ،وستذكر أنها لم تتكلف شيئاً للحصول على هذا المكان السماوى ،بل أن عريسها دفع كل الثمن ،
الروح القدس سيفتح عيون العروس على عمل المسيح ومحبته .فتقف النفس لتقول مع عروس النشيد أنها

ط ْل هذا العالم وأنها مع كل حب عريسها لها فهى ما الت محبة للعالم ولشهواته
مجروحة حباً .وتكتشف ُب ْ
فتخجل من نفسها قاًلة ماذا أقدم لمن أحبنى كل هذا الحب ؟ سأقدم له إثبات إيمانى بهذا النصيب السماوى،

سأبيع األرض وكل ما فيها ،ولن أطلب أى ملذات فيها ودون طلب أى أجر فى مقابل هذا ،ولن أطلب أن يلتفت
الناس إلى ما أفعل فأنا ال أهتم سوى بعريس نفسى .النفس التى تذوقت حب عريسها لن تكتفى بالصوم بهذا

المفهوم ،بل ستترك عن طيب قلب كل ملذات العالم ،بل وهى المجروحة حباً ستبكى وتنوح على خطاياها التى
سببت األلم لعريسها لذلك نسمع فى متى قول السيد هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ويكرر مرقس ولوقا القول

مستبدلين كلمة ينوحوا بكلمة يصوموا .فاألصل أن النفس المجروحة حباً تنوح إذ تحزن قلب عريسها .لقد تحول
الصوم إلى عمل خاص بالعروس فيه تنوح وتتذلل فى حب لعريسها عالمة توبة وندم ،فتتمتع هنا بحبه كعريس

معه فى العرس األبدى .المسيحي يصوم وال يطالب بثمن ألنه يشعر أنه ال يستحق شئ ،بل
لها ،وتتهيأ لتلتقى ُ
هو يتذلل أمام مسيح أحبه لهذه الدرجة .وألن المسيحي عينه إنفتحت فرأى كم أهان هللا بخطاياه .وما يفرح هللا
فى تذللنا وأصوامنا هو أن هذا سالح ضد الشيطان الذى يحاربنا داًما ليبعدنا عن السماويات (أف. )12 : 6

وبصومنا نملبه فيكون لنا نصيب فى السماويات  .وهذا ما يفرح المسيح أن نكون بجانبه فى السمال  ،فهذه هى
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إرادته يأيها اآلب أريد أن هؤاللالذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا ،لينظروا مجدى...ي (يو. )2: : 17
وحين ننظر مجده ينعكس مجده علينا ونفرح أمامه لألبد .

والسيد يرفض فكرة الترقيع ،فال يصح أن يصوم تالميذه وهو معهم بنفس األفكار القديمة الفريسية .هم سيحصلوا
على الطبيعة الجديدة بعد حلول الروح القدس وحينئذ يصومون بالفكر الجديد ،فالطبيعة الجديدة أو الخليقة

الجديدة (2كو  )17:5هى عطية من هللا ،وليست بإضافة بعض األصوام والصلوات ،وكيف تليق تعاليم العهد
الجديد بالفريسيين الذين يهتمون بالتحيات فى األسواه وبملذاتهم ومسراتهم .فى المسيحية تكون النفس مستعدة
ألن تصوم العمر كله وتترك الكل وتحسب الكل نفاية ،بذل الجسد كذبيحة حية ..فهل يستطيع الفكر اليهودى

تحمل هذا ؟ قطعاً ال ،بل إن اليهودى لو أضفنا له هذه األفكار المسيحية ( وهى كرقعة من قطعة جديدة)،
واليهودى ( كثوب عتيق ) من المؤكد أنه لن يتحمل ،بل سيتمزه إلنكماش الجديد بعد المسيل .ونالحظ أن

اليهود كانوا يصومون يومى اإلثنين والخميس أسبوعياً مع يوم الكفارة .المسيحية تنكر حقوقها من ملذات العالم
ليس كفرض عليها وهنما حباً فى عريسها ،وسمواً بالنفس إلى مجال الروح حتى تنتع

وتتخلص من رباطات

المادة .فهل هذا يتفق مع األفكار الفريسية ،هذا ال يتناسب إال مع من يحوله الروح القدس إلى خليقة جديدة.
وفى المسيحية تكتشف النفس أنها كلما بذلت ذاتها وباعت األرضيات وتركت شهوة الجسد ترتفع للسماويات

فتلتقى مع عريسها فى فرح ،وهذا حد

هذا فماذا يهم النفس إن طوبها اآلخرين ،وهذا هو هدف الفريسيين من

الصوم .لقد صار الصوم فى المسيحية تحري اًر للنفس من األرضيات لتلتقى بعريسها فى عالقة سرية سوال فى

الصوم والتذلل والنوح أو فى الفرح والتعزية .والخمر الجديدة إذا وضعت فى قاه (من الجلد) قديم ،فبسبب

تفاعالت الخمر الجديدة تنبعث غا ات ال يحتملها جلد الزقاه القديم فيتشقق الزقاه .وطبعاً الزقاه القديم إشارة
لطبيعة اإلنسان العتيق قبل المعمودية وهذه الطبيعة القديمة ال تحتمل أفراح اللقال مع العريس السماوى (فالخمر

إشارة للفرح) .فببساطة لو تذوه الفريسى أفراح العهد الجديد إلنفجر فى كبرياًه إذ سينسب ما حصل عليه إلى
تقواه وورعه وهلى أصوامه وصدقاته ،ولن ينسبها إلى محبة المسيح ،فيسقط فى كبريال قاتل .فالفريسية التى

هاجمها المسيح تشير لطبيعة اإلنسان العتيق الذى يميل ألن يفتخر بما يعمله من بر وبهذا ُي َع ِر ْف شماله ما
تفعله يمينه .إن الفريسى أو اليهودى أو اإلنسان العتيق لن يستسيغ تعاليم المسيح والعهد الجديد ،لذلك سيفًل

تعود أن يفتخر بنفسه
ما يعرفه بخبراته = يقول العتيق أطيب فالخمر العتيقة أطيب  ،والمعنى أن اليهودى الذى َّ
وبتقواه  ،سيجد أن هذا أطيب من إنكار ذاته ونسبة كل شئ هلل  .لذلك َف َّ
ًل السيد أن ال يصوم تالميذه حتى
يحصلوا على الطبيعة الجديدة  .والفريسيون قطعاً سيرفًون التذلل واإلنسحاه مفًلين نفختهم وكبرياًهم.

الخمر الجديدة = هى العبادة بالروح ومن ضمنها الصوم ،وهذه تثير الفرح فى اإلنسان كثمرة للروح القدس.

والزقاق القديمة = يكون جلدها قد فقد مرونته فتنشق مع تخمر وتفاعالت الخمر الجديدة ،إشارة للفريسي المنفوك
بكبرياًه وبره الذاتي .وبمنطق هذا المثل فلن يكون في السمال نوح وال تذلل وال صيام فسنكون مع عريسنا أبدياً.

وكمثال لهذا ففي خالل فترة الخمسين المقدسة بعد القيامة ال صوم وال تذلل وما قبل القيامة خالل الو55يوماً

الصيام تذلل ونوح.
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نرى حيرة تالميذ المعمدان حين أروا معلمهم فى السجن ،بينما كان المسيح وتالميذه يأكلون ويشربون مع الخطاة.
فتحيروا وسألوا لماذا ال يصوم تالميذك كما نصوم نحن والفريسيين ،فهكذا علمنا معلمنا يوحنا المعمدان .وكان

من الصعب شرح مفهوم التجديد الشامل والخليقة الجديدة لهم .ولكن إذا تذكروا كالم معلمهم أنه َف ِرَح إذ ذهبت
العريس لعريسها ،وقارنوا هذا مع رد المسيح أنه طالما العريس موجود ال يصومون (مت .)15 ، 1: : 9لفهموا

الرد على تساؤالتهم.

كان اليهود يعفون العريس والعروس وأصدقاًهم (وهؤالل األصدقال يسمونهم بنو العرس كما قال عنهم الرب فى
اآليات السابقة) من الصوم ومن أى تذلل ومن واجبات الصالة اليومية والزهد فى أسبوع فرحهم حتى لو جال يوم

الكفارة وسط أيام فرحهم .ويعتبرون أن إسعاد العريس والعروس أسبوع فرحهم هو واجب دينى .وبالتالى سيفهمون
أنه بعد ممادرة المسيح بالجسد لألرض سيبدأ تالميذه فى الصوم والتذلل ولكن بالمفاهيم المسيحية الجديدة .بل أن

ممادرة المسيح لن تكون بهذه السهولة ،بل هو سيصلب ومن بعدها يبدأ إضطهاد مروع ضدهم .وولكنهم فى

حبهم للمسيح الذى أحبهم سيقبلون ليس فقط الصوم بل الموت .هذا هو الخمر الجديد .الحب الجديد الذى

يجعلهم يصومون فى فرح ويتألمون من أجل المسيح فى فرح ويحسبون هذا األلم هبة من المسيح أن يشتركوا

معه فى أالمه (فى.])29 : 1
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح السادس)

عودة للجدول

اإلصحاح السادس
المسيح رب السبت

السَن ِّاب َل
َتالَ ِّمي ُذ ُه َي ْق ِّط ُفو َن َّ
السب ِّ
ِّ ِّ ِّ
وت؟»
َيح ُّل ف ْعُل ُه في ُّ ُ

1
السب ِّت َّ ِّ
اج َت َاز َبْي َن ُّ
ان
الزُروعَِّ .وَك َ
الثاني َب ْع َد األ ََّو ِّل ْ
اآليات (لو َ " -:)3-1:3وِّفي َّ ْ
ِّ ِّ
يهمَ 2 .فَقال َلهم َقوم ِّم َن اْل َف ِّر ِّ
ين«:لِّ َما َذا َت ْف َعُلو َن َما الَ
يسِّي َ
َ ُْ ٌْ
َوَيأ ُْكُلو َن َو ُه ْم َي ْفُرُكوَن َها بأَْيد ِّ ْ
4
3
ِّ
ِّ
ف َد َخ َل َبْي َت
ين َج َ
ين َكاُنوا َم َع ُه؟ َكْي َ
اع ُه َو َو َّالذ َ
َما َقَ ْأرُت ْم َوالَ ه َذا َّالذي َف َعَل ُه َد ُاوُدِّ ،ح َ
َفأ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ال َل ُه ْم«:أ َ
3
ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
الت ْق ِّدم ِّة وأ ََكل ،وأَع َ ِّ
ِّ
ِّ
ال َل ُه ْمِّ«:إ َّن ْاب َن
هللا َوأ َ
طى َّالذ َ
َخ َذ ُخْب َز َّ َ َ َ َ ْ
ين َم َع ُه أَْي ًضا ،الذي الَ َيح ُّل أَ ْكُل ُه إالَّ لْل َك َهَنة َفَق ْط» َوَق َ
ِّ
اإل ْن َس ِّ
السْب ِّت أَْي ًضا»".
ان ُه َو َر ُّب َّ

1
ِّ
اع َتالَ ِّمي ُذ ُه َو ْاب َت َدأُوا َي ْق ِّط ُفو َن
السْب ِّت َبْي َن ُّ
ع ِّفي َّ
الزُروعَِّ ،ف َج َ
اآليات (مت ِّ " -:)8-1:12في دلِّ َك اْل َوْقت َذ َه َب َي ُسو ُ
3
2
ظروا َقاُلوا َله«:هوَذا َتالَ ِّمي ُذك ي ْفعُلو َن ما الَ ي ِّح ُّل ِّفعُله ِّفي َّ ِّ
ِّ
ال
ْ ُ
َ
َ َ َ
ُ َُ
َسَن ِّاب َل َوَيأ ُْكُلو َنَ .فاْل َف ِّريسُّيو َن َل َّما َن َُ
السْبت!» َفَق َ
َ
َلهم«:أَما َق ْأرُتم ما َفعَله داود ِّحين جاع هو و َّال ِّذين معه؟ َ 4كيف د َخل بيت ِّ
هللا َوأ ََك َل ُخْب َز َّ
الت ْق ِّد َم ِّة َّال ِّذي َل ْم َي ِّح َّل
ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ
3
ِّ ِّ
التور ِّ
ِّ ِّ
ِّ
السْب ِّت ِّفي اْل َهْي َك ِّل ُي َدِّن ُسو َن
اة أ َّ
َن اْل َك َهَن َة ِّفي َّ
أَ ْكُل ُه َل ُه َوالَ لَّلذ َ
ين َم َع ُهَ ،ب ْل لْل َك َهَنة َفَق ْط .أ ََو َما َقَ ْأرُت ْم في َّ ْ َ
7
ِّ
ِّ 3
َع َ
َّ
يد َر ْح َم ًة الَ
ظ َم ِّم َن اْل َهْي َك ِّل! َفَل ْو َعلِّ ْم ُت ْم َما ُه َوِّ :إني أ ُِّر ُ
ههَنا أ ْ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن ُ
اء؟ َولك ْن أَ ُق ُ
السْب َت َو ُه ْم أَْب ِّرَي ُ
َذ ِّبيحةًَ ،لما ح َكم ُتم عَلى األَب ِّري ِّ
اء! َ 8فِّإ َّن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
السْب ِّت أَْي ًضا»".
ان ُه َو َر ُّب َّ
َ َ ْ ْ َ
َ
ْ َ
23
السْب ِّت َبْي َن ُّ
السَن ِّاب َل َو ُه ْم َس ِّائُرو َن.
الزُروعَِّ ،ف ْاب َت َدأَ َتالَ ِّمي ُذ ُه َي ْق ِّط ُفو َن َّ
اج َت َاز ِّفي َّ
اآليات (مر َ " -:)28-23:2و ْ
َ 24فَقال َل ُه اْل َف ِّر ِّ
السْب ِّت ما الَ ي ِّح ُّل؟» َ 23فَقال َلهم«:أَما َق ْأرُتم َق ُّ
ط َما َف َعَل ُه َد ُاوُد
يسُّيو َن«:اْن ُ
ظْر! لِّ َما َذا َي ْف َعُلو َن ِّفي َّ
َ
َ ُْ َ َ ْ
َ
َ
23
الت ْق ِّدمةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ ِّ
اج َو َج َ
ين َم َع ُه؟ َكْي َ
اع ُه َو َوالذ َ
ين ْ
ِّح َ
اح َت َ
ف َد َخ َل َبْي َت هللا في أََّيامِّ أَبَيأَ َث َار َرئيس اْل َك َهَنةَ ،وأ ََك َل ُخْب َز َّ َ
27
َّال ِّذي الَ ي ِّح ُّل أَ ْكُله ِّإالَّ لِّْل َكهَن ِّة ،وأَع َ ِّ
ِّ
َج ِّل ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان،
ال َل ُه ُمَّ «:
ُ
السْب ُت ِّإَّن َما ُجع َل أل ْ
طى اَّلذ َ
َ ْ
َ
َ
ين َكاُنوا َم َع ُه أَْي ًضا»ُ .ث َّم َق َ
28
السْب ِّتِّ .إ ًذا ْاب ُن ِّ
الَ ِّ
اإل ْن َس ِّ
السْب ِّت أَْي ًضا»".
ان ُه َو َر ُّب َّ
َج ِّل َّ
ان أل ْ
اإل ْن َس ُ
بمقارنة ما حد فى لوقا مع ما قيل فى متى نجد أن اليهود الموا التالميذ أوالً ثم شكوهم للمسيح .ونالحظ اآلتى

فى هذه القصة-:

 -1فقر التالميذ ،إذ يأكلون سنابل وكانت هذه عادة يهودية أن يفركوا السنابل الطرية الناضجة وينفخون الق

ويأكلون الحب .ولقد سمحت الشريعة بقطف سنابل المير أو عنب المير فى حالة الجوع (تث )25-2::23

ولكن ال يكون هذا فى وعال أو بإستعمال منجل واال صار كسرقة للمير وهستمالل للمحبة.
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 -2متابعة التالميذ المستمرة للمعلم فهو ال يهدأ فى خدمته ،وهم ملتصقون به داًماً محبة فيه ،ال يبحثون عن
طعام بل يأكلوا سنابل نيئة .وواضح أن السيد أراد أن يختلى بتالميذه فذهبوا للحقول وهناك جاعوا .والخلوة

هي فرصة هدول يسمع فيها التالميذ صوت يسوع الهادئ .ولذلك نحتاج نحن أيًاً لهذه الخلوة .ومن يدخل

في حوار مع المسيح هو إنسان حي.

 -3ما أثار اليهود ليس أكل السنابل من حقل المير بل قطف السنابل وفركها ونفخ الق

يوم السبت ،وهذا

إعتبروه حصاد وتذرية ،وهذا ممنوع يوم السبت .هو مفهوم حرفى قاتل ،فكيف يطبقون مفهوم الحصاد على

قطف عدة سنابل ألشخاص جوعى.

 -4والسيد برر ما فعله تالميذه بأن داود إذ جاع هو ورجاله أكل الخبز المقدس الذى ال يحل أكله إالَّ للكهنة.
وقطعاً فرك السنابل يوم السبت هو أقل خطورة بكثير من أكل أشخاص عاديين لخبز التقدمة المقدس.
وكانت األرغفة من خبز التقدمة توضع على ماًدة خبز الوجوه كل سبت لمدة أسبوع ثم يأكلها الكاهن

وأسرته فقط (1صم .)6-1:21

 -5أما قرأتم = المسيح متعجب ممن يقرأون وال يفهمون.

 -6الكهنة فى السبت يدنسون السبت=أى الكهنة يقومون باألعمال الطقسية يوم السبت مثل الذبح والسلخ
والتنظيف وشى الذباًح وختان األطفال إذا وافق اليوم السبت اليوم الثامن لميالد الطفل .فالكهنة لم يتوقفوا

عن العمل= وهم أبرياء=أى أنهم لم يخطئوا بعملهم هذا .وهذه األعمال لو قاموا بها خارج الهيكل لصار
تدنيساً للسبت .فمن أجل كرامة الهيكل وكرامة الوصية التى وضعها رب الهيكل (تقديم الذباًح والختان)....
يقوم الكهنة بأعمالهم داخل الهيكل وال يحسب عملهم خطية ،حتى تتم رسالة الهيكل لم يتوقفوا عن العمل.

حل على األرض وهؤالل التالميذ يخدمونه ويتبعونه ،فما الخطأ فى أن
واآلن فالمسيح هو رب الهيكل وقد َّ

يعملوا هذا العمل البسيط ليستمروا فى خدمتهم لرب الهيكل يوم السبت =ههنا أعظم من الهيكل =فالسيد

المسيح بالهوته المتحد بناسوته هو أعظم (يو. )21 : 2

 -7وصية السبت تشير لراحتنا األبدية فى السمال فى المسيح وخالصنا من الخطية الذى تم بقيامة المسيح يوم
األحد الذى هو يوم الخليقة الجديدة .وكانت الراحة هى راحة من األعمال األرضية ليتذكروا أن هناك سمال
معه
وأن هناك إله يجب أن يعبدونه ،وفى عبادة هللا يجدوا راحتهم .لكن المسيح هو هذا اإلله ،والتالميذ اآلن ُ
ال يذكروا شيئاً عن أعمالهم وأكلهم وشربهم ،بل هم جاعوا حتى إضطروا أن يفركوا سنابل ليأكلوا ،فهم وجدوا

راحتهم الحقيقية فى التصاقهم بالمسيح ،وهذا بالنسبة لهم لم يكن يوماً فى األسبوع ،بل صار المسيح كل

حياتهم ،فلماذا التقيد بالحرفيات ،خصوصاً أن المسيح إلهنا هو واضع وصية السبت ،وله كل الحق كواضع
للوصية أن يفسر الوصية كما يريد فهو رب السبت.

هللا يستريح يوم السبت = هذا رمز ألن هللا استراح في اليوم السابع بالفدال الذي به صار الخالص لإلنسان
فإرتاح اإلنسان .فراحة هللا هي حقيقة راحة اإلنسان.

97

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح السادس)

 -8يذكر إنجيل مرقس أن السبت وضع ألجل اإلنسان = ليرتاح اإلنسان وكل من معه جسدياً ،باإلضافة ألن
يذكر اإلنسان أنه ينتمى للسمال .وكون السبت وضع ألجل اإلنسان فال يصح أن يكون سبباً فى جوع
التالميذ .فاهلل يريد رحمة ال ذبيحة (هو .)6:6

 -9لقد إشتكى اليهود التالميذ للمسيح بسبب حريتهم فى المسيح ،لكن ما أحلى أن نجد أن المسيح يدافع عنا
وعن تالميذه .فليشتكى علينا من يشتكى فلنا مسيح يدافع عنا (رو. )33 : 8

 -11هناك مقارنة لطيفة بين أكل التالميذ للسنابل والقصة التى إقتبسها السيد المسيح من حياة داود إذ أكل من

الخبز المقدس .فكال القصتين يرمزان لألكل من جسد المسيح فى سر اإلفخارستيا ،فالمسيح شبه نفسه بحبة

الحنطة (يو  )2::12وخبز الوجوه يشير لجسد المسيح فى سر اإلفخارستيا ونحن بتناولنا من جسد المسيح
نصير كلنا خبز واحد .وأكل داود الذى من سبط يهوذا ،سبط المسيح  ،يشير ألن الخبز المقدس الذى كان

حك اًر على سبط الوى صار لسبط يهوذا أى لكل المؤمنين بالمسيح.

 -11فى إنجيل معلمنا مرقس يذكر أن رًيس الكهنة هو أبياثار ،بينما جال فى سفر صموًيل ي أبيمالكي-:

أ( -يمكن) أن أبياثار كان وهو إبن إبيمالك وكانا معاً حين إلتقى بهما داود النبى ،ثم أن شاول قتل إبيمالك
وهرب أبياثار إلى داود وصار رفيقاً له .ولما استقر داود فى ملكه صار أبياثار هو رًيس الكهنة واألكثر

شهرة من أبيمالك ،وهستمر رًيساً للكهنة طوال فترة ملك داود .ونال شهرة أكثر من أبيه 1( .صم
.)7:35+25:22

ب( -يمكن) أن أبيمالك رفض إعطال الخبز المقدس لداود ورجاله ولكن أبياثار إبنه هو الذى وافق على ذلك،
أو أن أبيمالك كرًيس للكهنة رأى أنه بحكم مركزه ال يصح أن يكسر الشريعة فأعطى الخبز المقدس إلبنه

ليعطيه هو لداود فنسب العمل ألبياثار.

 -12فى (لو  )1:6وفى السبت الثانى بعد األول= السبت األول هو عيد الفصح  1:نيسان ،فالفصح يسمى

سبت .والسبت الثاني هو السبت الذى أتى بعد الفصح مباشرة .وفى هذا الوقت تكون السنابل طرية يمكن

أكلها .وفى هذا السبت يق أر اليهود فى المجامع قصة داود وأكله من الخبز المقدس .وهذه هى القصة التي
استشهد بها السيد المسيح.

شفاء ذو اليد اليابسة فى السبت
3
ِّ
اك َر ُج ٌل َيُد ُه اْلُي ْمَنى َي ِّاب َسةٌ،
اآليات (لوَ " -: )11-3:3وِّفي َسْب ٍت َ
ان ُهَن َ
آخَر َد َخ َل اْل َم ْج َم َع َو َص َار ُي َعل ُمَ .وَك َ
8
7
ِّ
ان اْل َك َتب ُة واْل َف ِّر ِّ
ال
يسُّيو َن ُيَر ِّاقُبوَن ُه َه ْل َي ْش ِّفي ِّفي َّ
السْب ِّت ،لِّ َك ْي َي ِّجُدوا َعَلْي ِّه ِّش َك َايةً .أ َّ
َوَك َ
َ َ
َما ُه َو َف َعل َم أَ ْف َك َارُه ْمَ ،وَق َ
2
ِّ
لِّ َّلرج ِّل َّال ِّذي يُده ي ِّابسةٌُ «:قم وِّق ْ ِّ
َسأَُل ُك ْم َشْيًئاَ :ه ْل َي ِّح ُّل ِّفي
ام َو َوَق َ
ُ
ْ َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:أ ْ
َ ُ َ َ
فُ .ث َّم َق َ
ف في اْل َو ْسط»َ .فَق َ
11
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
السْب ِّت ِّف ْع ُل اْل َخْي ِّر أ َْو ِّف ْع ُل َّ
ال لِّ َّلر ُج ِّلُ «:مَّد
س أ َْو ِّإ ْهالَ ُك َها؟»ُ .ث َّم َن َ
َّ
يص َن ْف ٍ
الش ِّر؟ َت ْخل ُ
ظَر َح ْوَل ُه إَلى َجميع ِّه ْم َوَق َ
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11
ِّ
ام َتألُوا ُح ْمًقا َو َص ُاروا َي َت َكاَلمو َن ِّفيما َبْيَن ُه ْم ما َذا َي ْف َعُلو َن
يح ًة َكاأل ْ
َي َد َك»َ .ف َف َع َل َ
هك َذاَ .ف َع َاد ْت َيُد ُه َصح َ
ُخَرىَ .ف ْ
َ
َ
ُ
ِّبَي ُسو َع" .
11
اآليات (مت ُ 2" -:)14-2:12ث َّم اْنرر ِّ
وه
اء ِّإَلى َم ْج َم ِّع ِّه ْمَ ،وِّإ َذا ِّإْن َس ٌ
ف م ْن ُهَن َ
ََ َ
ان َيُد ُه َي ِّاب َسةٌَ ،ف َسأَُل ُ
اك َو َج َ
11
ِّ
اإلبراء ِّفي ُّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وف
ال َل ُه ْم«:أ ُّ
َي ِّإْن َس ٍ
ان ِّمْن ُك ْم َي ُكو ُن َل ُه َخُر ٌ
َقائل َ
السُبوت؟» ل َك ْي َي ْش َت ُكوا َعَلْيهَ .فَق َ
ينَ «:ه ْل َيح ُّل ِّ ْ َ ُ
12
اإل ْنسان َكم هو أَ ْف َضل ِّمن اْل َخر ِّ
ِّ
ط ه َذا ِّفي َّ ِّ ِّ
ِّ
و ِّ
وف! ِّإ ًذا
احٌدَ ،فِّإ ْن َسَق َ
ُ َ
ُ
يم ُه؟ َف ِّ َ ُ ْ ُ َ
َ
السْبت في ُح ْفَرٍة ،أَ َف َما ُي ْمس ُك ُه َوُيق ُ
14
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال لِّ ِّ
إل ْن َس ِّ
ُخَرىَ .فَل َّما َخَر َج
َي ِّح ُّل ف ْع ُل اْل َخْي ِّر في ُّ
يح ًة َكاأل ْ
انُ «:مَّد َي َد َك»َ .ف َمد َ
َّهاَ .ف َع َاد ْت َصح َ
السُبوت!» ُث َّم َق َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وه"،
اْل َف ِّريسُّيو َن َت َش َاوُروا َعَلْيه ل َك ْي ُي ْهل ُك ُ
1
اك َر ُج ٌل َيُد ُه َي ِّاب َسةٌَ 2 .ف َر ُاروا ُيَر ِّاقُبوَن ُهَ :ه ْل
ان ُهَن َ
اآليات (مر ُ " -:)3-1:3ث َّم َد َخ َل أَْي ًضا ِّإَلى اْل َم ْج َمعَِّ ،وَك َ
4
ِّ
السب ِّت؟ لِّ َكي ي ْش َت ُكوا عَلي ِّهَ 3 .فَق ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ال َل ُه ْمَ «:ه ْل
َْ
َي ْشفيه في َّ ْ
ْ َ
ال ل َّلر ُجل الذي َل ُه اْلَيُد اْلَياب َسةُُ «:ق ْم في اْل َو ْسط!» ُث َّم َق َ
َ
3
ِّ
السْب ِّت ِّف ْع ُل اْل َخْي ِّر أ َْو ِّف ْع ُل َّ
ظَر َح ْوَل ُه ِّإَلْي ِّه ْم ِّب َغ َض ٍبَ ،ح ِّزيًنا
س أ َْو َق ْت ٌل؟»َ .ف َس َك ُتواَ .فَن َ
َي ِّح ُّل ِّفي َّ
يص َن ْف ٍ
الش ِّر؟ َت ْخل ُ
ُخرىَ 3 .ف َخرج اْل َف ِّر ِّ
ِّ
ظ ِّة ُقُلوب ِّ
يسُّيو َن لِّْل َوْق ِّت
َعَلى ِّغالَ َ
ال لِّ َّلر ُج ِّلُ «:مَّد َي َد َك»َ .ف َمد َ
ََ
َّهاَ ،ف َع َاد ْت َيُد ُه َصح َ
يح ًة َكاأل ْ َ
ِّه ْمَ ،وَق َ
ِّ
ِّ ِّ
وه" .
َم َع اْل ِّه ُير ُ
ود ِّسِّي َ
ين َوَت َش َاوُروا َعَلْيه ل َك ْي ُي ْهل ُك ُ

السيد هنا يؤكد المبدأ السابق أن هللا يريد رحمة ال ذبيحة (هو  )6:6فالسيد هنا بنفسه قام بشفال اإلنسان ذو اليد

اليابسة أى المشلولة .واليهود سألوا الرب هل يحل اإلبراء فى السبوت= لم يكن السؤال ألجل المعرفة بل إستنكا اًر
له .والسيد إذ يعلم محبتهم لألموال والمقتنيات سألهم أى إنسان منكم يكون له خروف
لتصرفات المسيح وهتهاماً ُ

… ليظهر لهم أنهم يهتمون بمقتنياتهم وأموالهم أكثر من رحمتهم بإنسان يده مشلولة .والرب كما أعطى قوة لهذا

المريض ثم أعطاه أم اًر أن يمد يده ،هكذا مع كل وصية يعطيها لنا يعطى معها القوة على التنفيذ فنمد أيدينا
لفعل الخير بنعمته .والحظ إيمان الرجل إذ لم يعترض على أمر المسيح بل مد يده .هناك من قال أن اليهود

وضعوا هذا الرجل فى المجمع ليروا هل يشفيه المسيح .والمسيح تعمد أن يصنع معجزات كثيرة يوم السبت ،فهو

أتى ليصحح المفاهيم الخاطئة .والحظ أنهم كانوا يريدون من المسيح أال يشفى يوم السبت ،وتآمروا هم لقتل
المسيح يوم السبت (مت  )1::12ولهذا إذ عرف المسيح فكرهم قال لهم هل يحل فى السبت فعل الخير أو فعل

الشر تخليص نفس أو قتل (مر. )::3

بغضب= بسبب عنادهم .ولو فكروا قليالً فى روح الوصية .ففى وصية السبت يمنع شمل حتى الحيوانات (تث
 ) 1::5وذلك لكى يرتاح الحيوان ،فهل هللا يهتم براحة الحيوان يوم السبت وال يهتم بشفال مريض يوم السبت.
الحظ قول مرقس فراروا يراقبونه=المقصود أنهم يتربصون به ليتصيدوا عليه خطأ قال السيد للرجل قم فى

تلن .وهذا تدين فاسد إذ لم
الوسط =كان هذا ليستدر رحمتهم على الرجل المشلول .ولكن القلوب القاسية لم ْ
يجعل القلوب رحيمة ،لهذا أصر السيد على عمل معجزاته يوم السبت ليصحح هذا التدين الفاسد الذى أغلق
القلوب.
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(مر -: ) 5 : 3غالظة قلوبهم = لماذا إعتبر السيد المسيح أن دفاع اليهود عن وصية السبت هو غالظة قلب
بينما أنه هو واضع الوصية ؟ كما رأينا أن مفهومهم كان خاطئا ،ولكن نالحظ تفاهة اإلعتراض  ،فالمسيح قام

بعمل خير  ،بل كل من هو فيه مرض من الواقفين كان يتمنى من المسيح أن يشفيه حتى لو فى السبت  .إذن
أين غالظة القلب ؟ حقيقة ال بد وأن نعرفها أن القلوب النجسة المملولة ش اًر تحاول أن تتمسح بالشكليات لتخفى
الفساد الداخلى  ،فهم يتمسكون هنا بحرفية الوصية إلظهار ٍ
بر كاذب َيَّدعونه إلخفال غالظة = نجاسة قلوبهم .
وهذا معنى قول السيد المسيح ي....هكذا أنتم أيًا من خارج تظهرون للناس أب ار ار ولكنكم من داخل مشحونون

ريال وهثما...يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل(....مت. )3: – 16 : 23
إختيار الرسل اإلثنى عشر

الرالَ ِّة ِّ
اآليات (لو12" -: )13-12:3وِّفي ِّتْل َك األََّيامِّ َخر َج إَِّلى اْل َجَب ِّل لُِّيرلِّي .وَق َضى َّ
هلل.
اللْي َل ُكَّل ُه ِّفي َّ
َ َ َ
َ
َ
14
13
ِّ
ِّ
ِّ
ان َّ
اه
الن َه ُار َد َعا َتالَ ِّمي َذ ُهَ ،و ْ
ين َس َّم ُ
اه ْم أَْي ًضا «ُر ُسالً»ِّ :س ْم َع َ
اخ َت َار مْن ُه ُم ا ْثَن ْي َع َشَرَّ ،الذ َ
َوَل َّما َك َ
ان َّالذي َس َّم ُ
13
ِّ
ان
س أَ
وب ْب َن َحْل َفى َو ِّس ْم َع َ
وب َوُي َ
َخ ُ
س َوَبْرثُوَل َم ُاو َ
وحَّنا .فيُلُّب َ
س َوأَْن َدَر ُاو َ
أَْي ًضا ُب ْطُر َ
وماَ .ي ْعُق َ
اهَ .ي ْعُق َ
سَ .م َّتى َوُت َ
13
اإلس َخري ِّ
َّ ِّ
وط َّي َّال ِّذي َص َار ُم َسلِّ ًما أَْي ًضا" .
ورَ .ي ُهوَذا أ َ
وبَ ،وَي ُهوَذا ِّ ْ ْ ُ
الذي ُي ْد َعى اْل َغُي َ
َخا َي ْعُق َ
1
ِّ
وها،
اه ْم ُسْل َ
َع َ
اح َن ِّج َس ٍة َح َّتى ُي ْخ ِّر ُج َ
ط ُ
اآليات (مت ُ " -:)4-1:11ث َّم َد َعا َتالَمي َذ ُه اال ْثَن ْي َع َشَر َوأ ْ
طاًنا َعَلى أَْرَو ٍ
2
هذ ِّه :اَأل ََّول ِّسمع َّ ِّ
َما أَسماء اال ْثَني ع َشر رسوالً َف ِّهي ِّ
س،
ض َوُك َّل ُض ْع ٍ
َوَي ْش ُفوا ُك َّل َمَر ٍ
ُ َْ ُ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
ْ َ َ َُ
ان الذي ُيَق ُ
فَ .وأ َّ ْ َ ُ
َ
وأَْن َدراوس أَ ُخوه .يعُقوب بن َزب ِّدي ،ويوحَّنا أَ ُخ ِّ 3
وب ْب ُن
َُ َ
ُ َْ ُ ُْ ْ
ُ
سَ ،وَبْرثُوَل َم ُاو ُ
وه .فيُلُّب ُ
َ َُ ُ
وماَ ،و َم َّتى اْل َع َّش ُارَ .ي ْعُق ُ
سُ .ت َ
4
ِّ َّ ِّ
ِّيَ ،وَي ُهوَذا ِّ
َسَل َم ُه" .
ان اْلَقاَنو ُّ
سِّ .س ْم َع ُ
َّاو َ
س اْل ُمَلَّق ُب َتد ُ
َحْل َفىَ ،وَلَّب ُاو ُ
اإل ْس َخْرُيوط ُّي الذي أ ْ

ام ا ْثَني
ين أََرَاد ُه ْم َف َذ َهُبوا ِّإَلْي ِّهَ 14 .وأَ َق
اآليات (مر ُ 13" -:)12-13:3ث َّم َص ِّع َد ِّإَلى اْل َجَب ِّل َوَد َعا َّال ِّذ
َ
َ
ْ
13
الشي ِّ
ان عَلى ِّش َف ِّ
اء األ َْمَر ِّ
اط ِّ
ينَ 13 .و َج َع َل
ِّخَر ِّ
َم َع ُهَ ،ولُِّيْرِّسَل ُه ْم لَِّي ْك ِّرُزواَ ،وَي ُكو َن َل ُه ْم ُسْل َ
اض َوإ ْ
طٌ َ
اج َّ َ
17
ِّ
الر ْع ِّد.
س أ ِّ
َي ْابَن ِّي َّ
وحَّنا أ َ
وب ْب َن َزْبدي َوُي َ
اس َم ُب َواَنْرِّج َ
ُب ْطُر َ
وبَ ،و َج َع َل َل ُه َما ْ
َخا َي ْعُق َ
سَ .وَي ْعُق َ

َع َشَر لَِّي ُكوُنوا
ِّ
اس َم
ل ِّس ْم َع َ
ان ْ

18
س،
َوأَْن َدَر ُاو َ
12
اإلس َخري ِّ
وط َّي
ان اْلَقاَنو َّ
سَ ،و ِّس ْم َع َ
ِّيَ ،وَي ُهوَذا ِّ ْ ْ ُ
َّاو َ
وب ْب َن َحْل َفىَ ،وَتد ُ
سَ ،وَبْرُثوَل َم ُاو َ
َوِّفيُلُّب َ
وماَ ،وَي ْعُق َ
سَ ،و َم َّتىَ ،وُت َ
َّ ِّ
َسَل َم ُهُ .ث َّم أ ََت ْوا ِّإَلى َبْي ٍت" .
الذي أ ْ

لقد أمر الرب أن يطلبوا من رب الحصاد ليرسل فعلة إلى حصاده وهاهو قد إستجاب ،وهختار التالميذ اإلثنى

عشر وأرسلهم للخدمة .وال أحد يأخذ هذه الوظيفة لنفسه بل المدعو من هللا (عب  .)::5ونالحظ من إنجيل لوقا
أن السيد إختار تالميذه بعد أن قًى الليل كله فى الصالة .وهكذا تصلى الكنيسة قبل إختيار راعيها.
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وليس مصادفة أن يكون عدد التالميذ  ،12فعدد أسباط الشعب فى العهد القديم  ،12فكأن المسيح ُي ِع ْد شعباً
جديداً برًاسة جديدة ،ففى المسيح يصير كل شىل جديداً .كان المسيح يعمل بهم وفيهم ليعد شعباً وكنيسة

جديدة .ورقم  12يشير لمملكة هللا على األرض.

 ( 3 = 12الثالو القدوس) × ( :العالم) = المؤمنون باهلل مثلث األقانيم فى كل العالم.

ولذلك كان أسباط العهد القديم أيًاً  12فهم شعب هللا فى هذا العالم وبهذا المعنى حينما هلك يهوذا وصاروا

أحد عشر فقط إختاروا متياس ليكمل عددهم إلى  .12وصار إسم اإلثنى عشر يستعمل للداللة عنهم.

ثم دعا= هذا يدل كما رأينا سابقاً أن السيد سبق وتحاور معهم وهختارهم وأقنعهم ،وهقتنعوا به ،فلما دعاهم تبعوه
فى الحال .راجع (مت  .)21-18::وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة= سلطان روحى وقوة روحية لهدم
مملكة الشر .ولألسف كان يهوذا له هذا السلطان وهستخدمه.

والسيد إختار اإلثنى عشر ليتتلمذوا على يديه ،يعيشوا معه ويسمعوه ويرافقوه فيعرفوا فكره ،وينقلوه لمن هم بعدهم

وهذا ما نسميه الفكر الرسولى ،هذا هو التقليد الكنسى .هو إستالم الفكر بطريقة عملية وتسليمه من جيل إلى

جيل  ،هي حياة المسيح و أسلوبه في كل تصرف يتعلمونها فيحيون بها .ولقد إختار السيد تالميذه من وسط
الناس البسطال ليؤكد أن فًل قوتهم هو هلل وليس منهم .لقد وهبهم السيد إمكانياته ليعملوا ال بإسمهم بل بإسمه

ولحساب مملكته بكونه العامل فيهم .ونسمع فى مرقس ولوقا أن المسيح صعد إلى الجبل ليصلى قبل إختيار

تالميذه ،والجبل بعلوه يشير للسماويات ،وكأن صالته تشير ألنه سماوى متصل باهلل أبيه ،يسمو فوه األرضيات
بمناها وأمجادها ،كأنه بإرتفاعه على الجبل يبعد عن األرضيات .وصالة المسيح تشير ألنه إنسانياً يمتلئ بالروح

(لو ،)1::وهذا اإلمتالل كان ليختار تالميذه بقوة وهرشاد الروح .والمسيح بهذا فتح لنا الطريق كبشر أن نمتلئ

بالروح حين نصلي فيفتح حواسنا على السماًيات .فحين تمتلئ اإلنسانية التي في المسيح بالروح فهو يفتح

الطريق أمامنا لنفس اإلمتالل حين نثبت فيه .وواضح من (لو  )13:6أنه كان هناك عدد كبير يتبع المسيح ولقد
إختار منهم المسيح  12فقط.

ونالحظ أن السيد قد إختار من ضمن التالميذ يهوذا الذى خانه .لذلك على كل خادم أو راعى أن يحذر لئال

يسقط يمن هو قاًم ليحذر لئال يسقطي ونالحظ أن الكنيسة يستحيل أن تصل لدرجة الكمال على األرض وسيبقى
الزوان مع الحنطة .ونالحظ فى هذا أيًاً أن سيامة كاهن لن تصلح إنحرافه لو كان هناك إنحراف .ونقول أن
يهوذا غالباً كان فى حالة جيدة وقت أن إختاره المسيح ولكن لمحبته للمادة هلك.

أما ما هى نوعية صالة المسيح فهذا لن نستطيع أن نقول عنه إال أنها راحة الروح مع الروح ،هى راحة إبن مع

أبيه ،هى صلة المحبة بالمحبة والنور بالنور.
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مددددددتى

مددددددرقس

لدددددددوقا

بطرس وأندراوس

بطرس

بطرس وأندراوس

يعقوب ويوحنا

يعقوب ويوحنا

يعقوب ويوحنا

فيلبس وبرثولماوس

أندراوس وفيلبس وبرثولماوس

فيلبس وبرثولماوس

توما ومتى العشار

متى وتوما

متى وتوما

يعقوب بن حلفى ولباوس
الملقب تداوس

يعقوب بن حلفى وتداوس

يعقوب بن حلفى وسمعان
الغيور

سمعان القانوى اى الغيور

سمعان القانوى

يهوذا أخا يعقوب

يهوذا اإلسخريوطى

يهوذا اإلسخريوطى

يهوذا اإلسخريوطى

بمقارنة أسمال التالميذ فى األناجيل الثالثة نالحظ اآلتى:
 .1األول داًماً هو سمعان بطرس ألنه ُدعى أوالً وهو أكبرهم سناً وكان يتكلم نيابة عنهم ،وليس لرًاسته.
ومتى ولوقا وضعا إسم أندراوس أخوه معه لكن مرقس وضع إسم أندراوس فى ترتيبه بحسب أهميته .ولكن
بطرس كان مندفع في شخصيته ،وهذا اإلندفاع ال يعني بالًرورة أنها شجاعة فهو أنكر وشتم المسيح.

 .2يعقوب ويوحنا هما إبنا بدى والمسيح أسماهم بوانرجس ،وهو إسم يدل على غيرتهما وحماسهما
(لو .)5::9هذه الميرة تحولت لحماس فى الك ار ة .ونالحظ أن المسيح ال يمير طبيعة الشخص وال
شخصيته ،بل هو إستفاد بما فيهما من غيرة وقدسها أى صارت هذه الميرة والحماسة لحساب مجد هللا،
وهلتهب كالهما حباً في هللا وغيرة في إتجاه صحيح .المسيح يعرف أن كل منهم به ضعف وبه نقطة
إيجابية إستملها المسيح وشفى الجميع من ضعفاتهم.

 .3برثولماوس هو نثناًيل (يو.):5:1

 .4متى تواضعاً يقول عن نفسه متى العشار ولم يقل متى اإلنجيلى( .هذا كان كعشار متواطئاً مع الرومان)
 .5لباوس هو تداوس وهو نفسه يهوذا أخا يعقوب.

 .6سمعان القانوى هو سمعان الميور .قانوى تعريب للكلمة العبرية قانا وتعنى الميور .والميورين هم حزب
وطنى قاوم هيرودس وهم جماعة من اليهود متعصبون لقوميتهم إلى أبعد حد ،ويطالبون بالتحرر من نير

الحكم الرومانى مهما كلفهم هذا من ثمن .يرفًون قيام أى ملك غير هللا نفسه ،مستعدون أن يقوموا

بأعمال تخريبية ألجل تحرير وطنهم من الرومان .وهذا حينما شفاه المسيح صار غيو اًر على مجد هللا

وكنيسته.
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 .7يهوذا اإلسخريوطى .وكلمة إسخريوطى تشير لعدة إحتماالت
أ)
ب)

من سكان مدينة قريوت (ي

 )2:15وهذا هو أشهر تفسير.

الشخص الذى يحمل كيس الدراهم وهو باألرامية سيكاريوتا.

َّاح.
شنق من العبرانية أسكار وقد تعنى قاتل أو َذب ْ
ج) الشخص الذى َ
والكل تجاوبوا مع عمل المسيح الشافي ،ما عدا يهوذا الذي رفض عمل المسيح وهستمر على محبته للمال
ورغبته في منصب حينما يملك المسيح فيحصل على أموال أكثر.

 .8هم خليط من الشخصيات فمنهم العشار وهذا باع نفسه للرومان ألجل الربح .وعلى النقيض منهم الميور

الوطنى المتحمس لدرجة الشراسة ومنهم المقدام مثل بطرس .ويوحنا المملول حباً وعاطفة وتوما الشكاك .
واألفًل واألده أن نقول أنه عقالنى يريد أن يقتنع  ،وهللا فى معامالته معنا ال يرفض مثل هؤالل بل

على فملبتي (إر )7 : 25هو تعود أن ال يترك
يقنعهم كما قال إرميال يأقنعتنى يا رب فإقتنعت وألححت َّ
تساؤال داخله أو إستفسار دون أن يخرجه الى خارج ،وهذا ال يًايق هللا  ،بل هللا يجيب على تساؤالتنا

وبطريقة مقنعة  .لكن هللا يحزن ممن يتسالل بسخرية أو يشكك اآلخرين  .وطبيعة توما تجدها فى (يو
 . )5 : 1:لكن كان لتوما محبة كبيرة للمسيح (يو .)16 : 11

 .9وكلهم جمعهم المسيح ليقدسهم ويمير طبيعتهم فيصيروا نو اًر للعالم .إختارهم المسيح من الناس العاديين
الخطاة ليترفقوا بإخوتهم .وظهر تميير الطبيعة مثالً فى يوحنا الذى كان مملولاً غيرة وحماساً ،يطلب نزول
نار من السمال لتحره رافًى المسيح ،إلى يوحنا المملول حباً عجيباً للمسيح ،وفى المسيح أحب الجميع

 .هى غيرة وحماس ولكن من نوع آخر .المسيح َغَّير منهم وأرسلهم ُلي َمِيروا الناس ويصبح الكل خليقة
جديدة.

غير أسمال البعض مثل سمعان جعله بطرس ،وبطرس معناها صخرة لكونه أول من أعلن اإليمان
 .11المسيح َّ
بالمسيح أنه إبن هللا ،وعلى هذا اإليمان تبنى الكنيسة ،فال كنيسة إن لم يكن المسيح هو إبن هللا .وهو

غير األسمال بسلطان فهو يهوه الذى غير إسم إبرام إلبراهيم......

 .11بطرس باألرامية تعنى كيفاس أو صفا بمعنى صخرة (1كو .)22:3
 .12بوانرجس (يعقوب ويوحنا إبنا بدى) هذا اإلسم يعنى إبنا الرعد.

 .13أسمال فيلبس وأندراوس أسمال يونانية .وهؤالل لهم مشكلة واضحة وهي التعامل مع هللا من واقع الحسابات
المادية.

 .14قارن بين ( )1:15( + )35:9نجد أن ما جال المسيح ليعمله جعل التالميذ يعملونه .لذلك غسل المسيح

أرجل تالميذه وطلب منهم أن يفعلوا نفس الشئ .ولذلك نصلي لقان غسل األرجل مرتين ،األولى يوم

خميس العهد والثانية يوم عيد الرسل.
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اآليات (مت ِّ ُ 3" -:)8-3:11
ط ِّر ِّ
ُم ٍم الَ َت ْم ُضواَ ،وِّإَلى
اه ْم َق ِّائالًِّ«:إَلى َ
هؤالَء اال ْثَنا َع َشَر أَْر َسَل ُه ْم َي ُسو ُع َوأ َْو َص ُ
يق أ َ
الض َّال ِّة7 .وِّفيما أَْن ُتم َذ ِّ
ام ِّريِّين الَ َت ْد ُخُلوا3 .ب ِّل ا ْذهبوا ِّباْلحرِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
لس ِّ
يل َّ
اهُبو َن ا ْك ِّرُزوا
َم ِّديَن ٍة لِّ َّ
َ
َ
َُ
َ
ْ
ِّي إَلى خَراف َبْيت إ ْسَرائ َ
َ َ
ِّ
ِّ
السماو ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اتِّ8 .ا ْش ُفوا مْر َضىِّ َ .
ينَ .مجَّاًنا
يموا َم ْوَتى .أ ْ
ينِّ :إَّن ُه َقد ا ْق َتَر َب َمَل ُك ُ
َخ ِّر ُجوا َشَياط َ
َقائل َ
وت َّ َ َ
طهُروا ُبْر ًصا .أَق ُ
َ
طوا" .
َع ُ
أَ
َخ ْذ ُت ْمَ ،مجَّاًنا أ ْ
إلى طريق أمم ال تمضوا وإلى مدينة للسامريين ال ....إذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل= كان فى الجليل مدن
يونانية تعي

معزولة عن اليهود وكان اليهود والسامريين فى بمًة شديدة لبعًهم البعض .فاليونانيون بوثنيتهم

والسامرة بكراهيتها للتالميذ فهم يهود ،والتالميذ بمحبتهم الناقصة (قبل حلول الروح القدس)  ،لن يمكن أن يشهدوا

للمسيح وسط هذه المقاومة واإلهانات والكراهية خصوصاً كما قلنا وهم لم يحل عليهم الروح بعد .وحلول الروح

القدس عليهم سيعطيهم المحبة واإلحتمال والصبر ،والكلمة المناسبة .ولكن أرسلهم السيد أوالً إلى اليهود ،حتى ال
يكون لليهود عذر فى رفًهم للمسيح .ولكن بعد صلب اليهود للمسيح ورفًهم بعد ذلك لتالميذه وبعد حلول
الروح القدس على التالميذ أرسلهم الرب لألمم وللسامريين يإذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم (مت + 19:28

أع . )8:1

قد إقترب ملكوت السموات= هذا نفس ما قاله المعمدان (مت  )2:3وقاله السيد الرب بنفسه (مت. )17::
فالسيد قد جال ليؤسس ملكوته الروحى وهذا يتأسس فى القلوب التاًبة .فالقلب التاًب يستطيع أن يملك الرب
يسوع عليه ،ولكن القلب غير التاًب والمعاند لن يمكنه ذلك .لذلك كانت رسالة المعمدان ثم رسالة رب المجد

نفسه هى توبوا (مت  .)17:: + 2:3وحينما يملك هللا على القلب يعي

اإلنسان في فرح ،والعكس فحينما يملك

إبليس يشيع الحزن والكآبة في القلب .وألن ملكوت السموات فرح يقول المسيح لهم إكر وا بأن الفرح اآلن متاح

لكم.

إشفوا مرضى ..إخرجوا شياطين = المسيح يعطى لتالميذه إمكانيات جبارة للخدمة ،تسندهم وتفتح الطريق
أمامهم فالناس سوف تصدقهم حينما تصاحب المعجزات ك ار تهم .وبهذا يعلنوا محبة هللا للبشر التى تريد لهم
الشفال والحياة ،وتريد لهم الحرية من سلطان الشيطان ليملك الرب بنفسه عليهم .ونالحظ أنه فى بداية معرفة

له ،ومع نًج المؤمن يسمح له هللا ببعض
المسيح يكون الشفال الجسدى هو عالمة عند المبتدئ لمحبة المسيح ُ
كمل (بولس الرسول مثال).
األمراض َلي ُ

مجاناً أخذتم مجاناً اعطوا= حتى ال يصبح جمع األموال هدفاً لهم فيهتموا باألغنيال ويتركوا الفقرال .وحتى ال
يظنوا أنهم بقوتهم يفعلون هذا بل هم أخذوا المواهب مجانا .ثم طالبهم السيد فى اآلية القادمة بأن ال يقتنوا ذهباً
وال فًة .ولكن نالحظ أنه قبل أن يطلب هذا أعطاهم هذه اإلمكانيات الجبارة فالسيد لم يحرمهم من تلك

الزمنيات إال بعد أن أعطاهم الكثير .والحظ أن هذه اإلرسالية كانت كتدريب فى وجود المعلم.
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بركات وويالت

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (لو17" -: )23-17:3وَن َزل معهم ووَق ِّ
ور َك ِّث ٌير ِّم َن
َ َ ََُْ َ َ َ
ف في َم ْوض ٍع َس ْهلُ ،ه َو َو َج ْم ٌع م ْن َتالَميذهَ ،و ُج ْم ُه ٌ
اح ِّل صور وصي َداءَّ ،ال ِّذين جاءوا لِّيسمعوه وي ْش َفوا ِّم ْن أَمر ِّ
ودَّي ِّة وأُور َشلِّيم وس ِّ
يع اْلَي ُه ِّ
َّ
اض ِّه ْم،
الش ْع ِّبِّ ،م ْن َج ِّم ِّ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َُ ْ
َْ
َ ُ َ ََ
ُ َ َ َْ َ
12
18
طَلبوا أ ْ ِّ
ِّ
َن ُق َّوًة َكاَن ْت َت ْخُر ُج ِّمْن ُه
وه ،أل َّ
َواْل ُم َع َّذُبو َن م ْن أَْرَو ٍ
َن َيْلم ُس ُ
اح َن ِّج َسةٍَ .وَكاُنوا َيْبَأرُو َنَ .وُك ُّل اْل َج ْم ِّع َ ُ
ِّ 21
21
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اك ْم أَُّي َها
وت
ين ،أل َّ
هللاُ .
الُ «:
وب ُ
وب ُ
َن َل ُك ْم َمَل ُك َ
اك ْم أَُّي َها اْل َم َساك ُ
َوَت ْشفي اْل َجم َ
طَ
طَ
يعَ .وَرَف َع َعْيَنْيه إَلى َتالَميذه َوَق َ
22
اك ْم ِّإ َذا أَْب َغ َض ُك ُم َّ
اسَ ،وِّإ َذا
اآلن ،أل ََّن ُك ْم َس َت ْض َح ُكو َنُ .
اآلن ،أل ََّن ُك ْم ُت ْشَب ُعو َنُ .
وب ُ
اك ْم أَُّي َها اْلَب ُ
وب ُ
اْل ِّجَي ُ
اكو َن َ
اع َ
طَ
طَ
الن ُ
اإل ْنس ِّ ِّ23
ِّ ِّ
ير ِّم ْن أ ْ ِّ
َجُرُك ْم
وك ْمَ ،وأ ْ
َخَر ُجوا ا ْس َم ُك ْم َك ِّش ِّر ٍ
وك ْم َو َعَّيُر ُ
أَ ْفَرُز ُ
ان .ا ْفَر ُحوا في ذل َك اْلَي ْومِّ َوَت َهَّلُلواَ ،ف ُه َوَذا أ ْ
َجل ْاب ِّن ِّ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ 24
السم ِّ
ع ِّظ ِّ
اء ،ألَ َّن ُك ْم َق ْد ِّنْل ُت ْم
اء .أل َّ
اء ُه ْم َ
َن َ
َ ٌ
هك َذا َكاُنوا َي ْف َعُلو َن باألَ ْنبَياءَ .ولك ْن َوْي ٌل َل ُك ْم أَُّي َها األَ ْغنَي ُ
آب َ
يم في َّ َ
23
الض ِّ
وعو َنَ .وْي ٌل َل ُك ْم أَُّي َها َّ
اء ُك ْمَ .وْي ٌل َل ُك ْم أَُّي َها َّ
اآلن ،أل ََّن ُك ْم َس َت ْح َزُنو َن َوَتْب ُكو َن.
اح ُكو َن َ
اعى ،أل ََّن ُك ْم َس َت ُج ُ
الشَب َ
َع َز َ
هك َذا َكان آب ُاؤهم ي ْفعُلو َن ِّباألَ ْن ِّبي ِّ
23ويل َل ُكم ِّإ َذا َقال ِّف ُ ِّ
الن ِّ
يع َّ
اء اْل َك َذَب ِّة." .
اس َح َسًنا .أل ََّن ُه َ
يك ْم َجم ُ
َ
َ َ ُْ َ َ
َْ ٌ ْ
َ
واضح أن هناك خالفات فى النص الوارد فى تطويبات إنجيل متى مع تطويبات إنجيل لوقا .فمثالً يقول فى متى

طوبى للمساكين بالروح وفى لوقا يقول طوباكم أيها المساكين ..وهكذا .وحل هذا اإلشكال سهل جداً .فنحن
نسمع فى إنجيل متى أن المسيح ألقى عظته على الجبل  1:5ولكننا نسمع فى لوقا أن المسيح قال عظته الثانية

بعد أن نزل من على الجبل وذهب إلى سهل  .17:6فعظة إنجيل متى من على الجبل وعظة إنجيل لوقا فى

سهل .وسبب إختالف المعانى أن الجمع الذى إحتشد حول المسيح بعد نزوله من على الجبل كان مكوناً من
تالميذه الذين تركوا كل شىل وتبعوه ،وأيًاً من كثيرين من المتألمين والمرضى والمعذبين ،فكان كالم المسيح

لهؤالل يختلف عن كالمه لمن كانوا على الجبل ،كان كالم المسيح على الجبل (والجبل رمز للسماويات ) موجهاً

للنواحى الروحية مثل اإلتًاع وهو المسكنة بالروح ،والجوع والعط للبر .أماً كالم المسيح فى السهل (والسهل
رمز للمستوى الروحى األدنى) فقد كان متأث اًر بحالة الجموع المعذبة ،هؤالل الذين يحيون فى ذل وشقال ونجد هنا
المسيح يتحنن عليهم ويشفيهم ،ويطوبهم على إحتمالهم ما هم فيه .لم يكلمهم المسيح عن المسكنة بالروح بل

وطوب هؤالل الجياع ألنهم
طوبهم على إحتمالهم المسكنة وأنهم تبعوه ويسمعونه ،أى هم يبحثون عن الحقَّ .

إحتملوا جوعهم بال تذمر .وقطعاً فالمسيح لن يطوب إنساناً مسكيناً فقط ألنه مسكين وفقير ،إن لم يكن له
روحيات ترضى المسيح كتسليم حياته هلل ،والشكر على ما هو فيه ،وعدم التذمر .المسيح فى عظة إنجيل لوقا
يرفع من معنويات هؤالل المساكين (راجع قصة المنى والعا ر) .وبعد أن يرفع معنوياتهم ،يرفع روحياتهم بأن

يكلمهم عن المسكنة بالروح .المسيح كان يشفى أمراضهم ويحررهم من األرواح النجسة أوالً وبعد ذلك يكلمهم عن

الجوع والعط

إلى البر.

ونالحظ أن هناك من صار فقي اًر وجاًعاً فعالً ألجل المسيح كالرهبان وعلى رأسهم األنبا أنطونيوس الذى باع كل

ما يملكه وصار فقي اًر ليتشبه بسيده الذى إفتقر وهو غنى ( 2كو .)9:8

عظة إنجيل لوقا فى السهل هى الدرجة األولى فى السلم الروحى يليها الدرجة األعلى على الجبل فى إنجيل

متى .ونزل معهم =هو نزل معهم لكى يرفعهم .وهو تحنن عليهم إذ جاءوا ليسمعوه ...وطلبوا أن يلمسوه..لذلك
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وعَّل َمهم (مر  )3::6ألن قوة كانت تخرج منه وتشفى الجميع = فالسيد
إذ طلبوه بصده َّ
طوب فقرهم وجوعهم َ
المسيح هو القوة الخالقة ،هو الذى به كان كل شىل وبميره لم يكن شىل مما كان ،وهو القوة المصححة الشافية
للخليقة ،لهذا تجسد.

إذاً ال تعارض بين ما ذكره القديس متى وما قاله القديس لوقا  .فالمسيح ظل يعلم الجموع أكثر من ثال

سنوات

 .وكل إنجيلى يختار من تعاليم السيد ما يناسب هدفه من كتابة إنجيله .وكما رأينا فى المقدمة فإن لوقا يقدم
المسيح صديق البشرية المعذبة ،لذلك هو ينتقى هنا من تعاليم المسيح هذه الكلمات الموجهة للمقهورين  .وهؤالل

حين تبدأ تعزياتهم يمكن أن يفهموا المستوى الروحى األعلى عن المسكنة بالروح التى ذكرها متى .

طوباكم = طوبى بمعنى يسعد وينعم وتعنى المبطة .وفى عظة الجبل كان السيد يقول طوبى ،وهنا يوجه السيد
كالمه لسامعيه من المساكين ليشجعهم.

أيها المساكين = العالم يفهم أن السعادة والمبطة هى لألغنيال ،والسيد هنا يقول إن الطوبى للمساكين فلهم
ملكوت هللا ،لهم السعادة فى السمال أما األغنيال فقد إستوفوا أجرهم على األرض ولنراجع (قصة لعا ر والمنى)

وهذه أيًا ذكرها لوقا فقط مما يوضح الفكرة التى يهتم لوقا بأن يقدمها عن المسيح صديق البسطال والفقرال

والمعذبين  .هنا المسيح يرفع المساكين والمتألمين لشركة أمجاده .ومن آية  2:يقدم المسيح بعض الويالت،
مثالً لألغنيال ونالحظ-:

-1المسيح بدأ بالتطويبات قبل الويالت فهدفه تشجيع السامعين وبث الرجال فيهم.

-2المسيح ليس ضد األغنيال ولكن ضد األغنيال قساة القلوب أو الذين يعتمدون ويتكلون على أموالهم
(مر +19::مر .)2::15

-3المسكين مادياً ولكنه متكبر مثالً لن يكون له نصيب فى الملكوت.
ظَل َم ُهم العالم سينصفهم هللا.
أيها الباكون =المقصود بهم المظلومين والمقهورين ،ومن َ
أفرزوكم = هو حكم يصدر من المجمع ،فال يحق للمحكوم عليه دخوله  95-35يوماً.
وعيروكم= الحكم األول أفر وكم هو حكم دينى ،وهذا الحكم عيروكم هو حكم مدنى.

أخرجوا إسمكم كشرير= هذا حكم أدبى ُيحرم فيه اإلنسان من حقوقه الدينية والمدنية والشخصية.
من أجل إبن اإلنسان =مبارك من ُيحكم عليه بما سبق لكونه مسيحى.
كانوا يفعلون باألنبياء = الصليب واإلضطهاد واقع على كل أوالد هللا.

األغنياء=المتكلين على أموالهم ،وقلوبهم بال رحمة ،الشباعى=من مسرات العالم.

الضاحكين = يلهيهم العالم بإغرالاته عن طلب التوبة بدموع.

قال فيكم جميع الناس حسناً =هؤالل الذين يسعون ورال المجد الباطل .
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محبة األعداء

لك ِّني أَ ُقول َل ُكم أَُّيها َّ ِّ
اآليات (لوِّ «27" -: )33-27:3
امعو َن :أ ِّ
يك ْم،
َح ِّسُنوا ِّإَلى ُمْب ِّغ ِّض ُ
اء ُك ْم ،أ ْ
َحُّبوا أ ْ
ُ ْ َ
الس ُ
َع َد َ
22
28
ِّ
ِّ
اآلخَر أَْي ًضاَ ،و َم ْن
ض َل ُه َ
اع ِّر ْ
َب ِّارُكوا الَ ِّع ِّن ُ
ين ُي ِّس ُيئو َن ِّإَلْي ُك ْمَ .م ْن َضَرَب َك َعَلى َخد َك َف ْ
َج ِّل َّالذ َ
يك ْمَ ،و َصُّلوا أل ْ
31
31
َن
َخ َذ َّال ِّذي َل َك َفالَ ُت َ
َع ِّط ِّهَ ،و َم ْن أ َ
أَ
يدو َن أ ْ
ط ِّالْب ُهَ .وَك َما ُت ِّر ُ
اء َك َفالَ َت ْمَن ْع ُه َث ْوَب َك أَْي ًضاَ .وُك ُّل َم ْن َسأََل َك َفأ ْ
َخ َذ ِّرَد َ
32
ِّ
َي ْف َع َل َّ
طا َة أَْي ًضا
َي َف ْضل َل ُك ْم؟ َفِّإ َّن اْل ُخ َ
ين ُي ِّحُّبوَن ُك ْمَ ،فأ ُّ
اس ِّب ُك ُم ا ْف َعُلوا أَْن ُت ْم أَْي ًضا ِّب ِّه ْم َ
هك َذاَ .وإ ْ
َحَبْب ُت ُم َّالذ َ
ِّن أ ْ
الن ُ
33
ِّ
ِّ
َي َف ْضل َل ُك ْم؟ َفِّإ َّن اْل ُخ َطا َة أَْي ًضا َي ْف َعُلو َن
ين ُي ْح ِّسُنو َن ِّإَلْي ُك ْمَ ،فأ ُّ
َح َسْن ُت ْم ِّإَلى َّالذ َ
ين ُي ِّحُّبوَن ُه ْمَ .وِّإ َذا أ ْ
ُي ِّحُّبو َن َّالذ َ
طا َة لِّ َكي
طا َة أَْي ًضا ُي ْق ِّر ُضو َن اْل ُخ
َي َف ْضل َل ُك ْم؟ َفِّإ َّن اْل ُخ
َن َت ْس َت ِّرُّدوا ِّمْن ُه ْمَ ،فأ
ين َتْر ُجو َن أ
ِّن أَ ْقَر ْض ُت ُم َّال ِّذ
هك َذاَ 34 .وإ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
33
ِّ
يس َت ِّرُّدوا ِّمْنهم اْل ِّم ْثل .بل أ ِّ
يما
َح ِّسُنوا َوأَ ْق ِّر ُ
ضوا َوأَْن ُت ْم الَ َتْر ُجو َن َشْيًئاَ ،فَي ُكو َن أ ْ
اء ُك ْمَ ،وأ ْ
َحُّبوا أ ْ
َْ
َْ
َع َد َ
َ
ُُ
َجُرُك ْم َعظ ً
33
وَت ُكوُنوا ب ِّني اْلعلِّ ِّيَ ،فِّإَّنه مْن ِّعم عَلى َغي ِّر َّ ِّ
ِّ
يم" .
اء َك َما أ َّ
ين َواأل ْ
َن أََب ُ
الشاك ِّر َ
ُ ُ ٌ َ
ْ
َ
َ
َ
اك ْم أَْي ًضا َرح ٌ
َشَر ِّارَ .ف ُكوُنوا ُر َح َم َ
44
ِّ
ِّ 43
َما أََنا َفأَ ُقول َل ُكم :أ ِّ
َحُّبوا
ض َعُد َّو َكَ .وأ َّ
يلُ :ت ِّح ُّب َق ِّر َيب َك َوُتْب ِّغ ُ
ُ ْ
اآليات (متَ « "-:)48-43:3سم ْع ُت ْم أََّن ُه ق َ
ِّ
ين ُي ِّس ُيئو َن ِّإَلْي ُك ْم َوَي ْطُرُدوَن ُك ْم43 ،لِّ َكي َت ُكوُنوا
َح ِّسُنوا ِّإَلى ُمْب ِّغ ِّض ُ
اء ُك ْمَ .ب ِّارُكوا الَ ِّع ِّن ُ
َج ِّل َّالذ َ
يك ْمَ ،و َصُّلوا أل ْ
يك ْم .أ ْ
أْ
َع َد َ
ْ
ِّ
الرالِّ ِّحين ،ويم ِّطر عَلى األَبر ِّار و َّ ِّ ِّ
ين.
َشَر ِّار َو َّ
يك ُم َّال ِّذي ِّفي َّ
ق َش ْم َس ُه َعَلى األ ْ
اء أ َِّب ُ
الس َم َاواتَ ،فِّإَّن ُه ُي ْش ِّر ُ
الظالم َ
َ َُ ْ ُ َ
َْ َ
أَْبَن َ
47
43
ِّ
ِّن َسَّل ْم ُت ْم َعَلى
ين ُي ِّحُّبوَن ُك ْمَ ،فأ ُّ
س اْل َع َّش ُارو َن أَْي ًضا َي ْف َعُلو َن ذلِّ َك؟ َوإ ْ
َي أ ْ
َحَبْب ُت ُم َّالذ َ
أل ََّن ُه ِّإ ْن أ ْ
َج ٍر َل ُك ْم؟ أََلْي َ
48
ِّ ِّ
اك ُم
ين َك َما أ َّ
ِّإ ْخ َوِّت ُك ْم َفَق ْطَ ،فأ َّ
َن أََب ُ
س اْل َع َّش ُارو َن أَْي ًضا َي ْف َعُلو َن َ
هك َذا؟ َف ُكوُنوا أَْن ُت ْم َكامل َ
َي َف ْضل َت ْرَن ُعو َن؟ أََلْي َ
ِّ
ات هو َك ِّ
ام ٌل" .
َّال ِّذي ِّفي َّ
الس َم َاو ُ َ
هللا محبة ،وفى العهد الجديد عهد النعمة يسكب هللا روح المحبة فى قلوبنا ،ومن ثماره المحبة (رو  + 5:5غل

 .)22:5وكمال اإلنسان المسيحى أن يمتلئ محبة هلل أوالً ولكل الناس حتى لمن هم يعادونه ،فى العهد الجديد
يتصور المسيح فينا ( غل  )19::فال نستطيع سوى أن نحب الجميع تحب قريبك وتبغض عدوك = الناموس لم

يأمرهم أن يبمًوا أعدالهم ،ولكن تحب قريبك هذه وصية الناموس ،أما تبغض عدوك فهى تعليم الكتبة .فوصية

الناموس األولى والعظمى هى المحبة .فالقريب فى نظرهم هو اليهودى .أما تفسير المسيح فنرى فيه أن السامرى
هو قريبى .ونلمس فى الناموس بعض الوصايا التى تشير لمحبة العدو (خر  +5 ، : : 23تث )8-7:23وقد
نجد بعض اآليات التى قد تفهم على أنها كراهية لألعدال مثل (تث  )6:23وغيرها ولكن حتى نفهم هذه اآليات
يجب أن نعلم أن الشعب اليهودى فى هذه المرحلة ما كان يميز بين الخطية والخاطئ ،فحين يطلب منهم هللا أن

يكرهوا خاطئاً فكان هذا ليكرهوا الخطية التى يعملها فال يعملونها هم أيًاً .
أحبوا أعداءكم = السيد يعطى أم ار بأن نحب أعداًنا .هذه ليست فى قدرة اإلنسان العادى ،بل المحبة هى هبة
من هللا يعطيها هللا لنا بالنعمة  .فكيف ننفذها ؟

فى عهد النعمة ،يعطينا الروح القدس هذه اإلمكانية ،وهى ليست بإمكانيات بشرية بل هى عطية إلهية .ولكن

طى إال لمن يجاهد فى سبيلها  ،وهذا تعليم أبال الكنيسة .والجهاد هو عمل فيه تمصب  ،وهن ألزمنا
النعمة ال تُع َ
أنفسنا وجاهدنا تنسكب النعمة فينا بعمل الروح القدس .ومن يعمل فيه الروح القدس يجدد طبيعته فيخلص (غل6
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 )15 :لذلك فمن ليست له محبة لكل إنسان حتى أعداله فهو ميت روحيا (1يو )1: : 3لسبب بسيط هو أن
هذا دليل على أن الروح القدس لم ُي ِ
مير طبيعته ويجدده بعد  .وأول ثمار الروح هى المحبة (غل. )22 : 5
ولذلك فالسيد حدد شروط الجهاد حتى نحصل على هذه النعمة باركوا ...أحسنوا ...صلوا ألجل ...وكلها تمارس
بالتمصب فهذا أقصى ما نستطيعه  ،أما عطية المحبة فهى النعمة التى يعطيها هللا مجاناً لمن يستحق .وهذا
ٍ
وحينئذ حول الرب المال إلى خمر
كما مأل الخدام أجران المال فهذا أقصى ما يمكن للبشر عمله (جهاد) ،

(نعمة) .

باركوا العنيكم = تكلموا عنهم فى غيابهم وأمامهم بكل ما هو صالح (بالمصب طبعاً) أحسنوا إلى مبغضيكم =
قدموا لهم ما أمكن خدمات وأعمال محبة بالتمصب  ،فهناك من يتصور أننا ال نقدم خدمات إال لمن يستحق هذا

 ،أى لمن يقدم لنا خدمات .

صلوا ألجل الذين يسيئون إليكم = أطلبوا بركة هللا لهم ولذويهم فى صلواتكم وربما يتسالل البعض ..هل أصلى

وأقدم خدمة وأبارك شخص أسال لى ،وقلبى مملول غًباً عليه ؟ نقول نعم فهذا هو الجهاد ،فالجهاد هو أن
تمصب نفسك على شئ حسن صالح ،ال رغبة لك أن تعمله ،وهذا تعليم السيد له المجد (مت )12 : 11وفى

مقابل جهادك تنسكب النعمة فيك .فتجد نفسك قاد اًر على محبة عدوك ،بل ستجد نفسك غير قادر أن تكرهه.
وهذه اآلية تثبت صحة وجهة نظر األرثوذكسية فى أنه ال نعمة بدون جهاد .فالمحبة هى عطية من هللا أى

نعمة ،وهذه ال تنسكب فينا بدون الجهاد الذى ذكره السيد المسيح.

لكى تكونوا أبناء أبيكم= حتى تستطيعوا أن تستمروا وتظهروا هكذا أمام الناس والمالًكة ،وتكونوا مشابهين فى

المحبة هلل أبيكم .هذا هو الكمال المسيحى .فاهلل يعطى من بركاته للجميع حتى األشرار = يشرق شمسه على

األشرار .والسيد يعطينا أن يكون المثل الذى نقيس عليه هو كمال اآلب السماوى ،ومن يفعل يفرح هللا.

أحببتم الذين يحبونكم = فهذه يصنعها حتى األشرار ،هذه تنتمى لإلنسان العتيق ،إنسان العهد القديم ،الذى هو
بدون نعمة.

العشارون= كانوا يجمعون الجزية ،ولكنهم إستملوا وظيفتهم فى إبت از الناس لذلك صار إسم عشار يرادف أحط
األشيال وأحقرها.

راجع مقدمة رسالة يوحنا االولى لشرح أهمية بل خطورة هذه الوصية

إدانة اآلخرين

37
ِّ
َح ٍد َفالَ ُي ْق َضى َعَلْي ُك ْمِّ .ا ْغ ِّفُروا ُي ْغ َفْر َل ُك ْم.
اآليات (لوَ « " -: )42-37:3والَ َتديُنوا َفالَ ُت َداُنوا .الَ َت ْق ُضوا َعَلى أ َ
38
ِّ َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
وز َف ِّائ ًضا يع ُ ِّ
َح َض ِّان ُك ْم .أل ََّن ُه ِّبَن ْف ِّ
ال
ط ْواَ ،كْيالً َجِّيًدا ُمَلَّبًدا َم ْه ُز ًا
طوا ُت ْع َ
َع ُ
طو َن في أ ْ
أْ
ُْ
س اْل َكْيل الذي به َتكيُلو َن ُي َك ُ
32
ِّ
ان ِّفي ح ْفرٍة؟ َ41ليس ِّ
ط اال ْثَن ِّ
التْل ِّمي ُذ أَ ْف َض َل
َما َي ْسُق ُ
َن َيُق َ
َع َمى أ ْ
ود أ ْ
َل ُك ْم»َ .و َضَر َب َل ُه ْم َم َثالًَ «:ه ْل َي ْقدُر أ ْ
َْ
ُ َ
َع َمى؟ أ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ 41
ظر اْلَق َذى َّال ِّذي ِّفي عي ِّن أ ِّ
َما اْل َخ َشَب ُة
يكَ ،وأ َّ
َخ َ
َْ
م ْن ُم َعلمهَ ،ب ْل ُك ُّل َم ْن َص َار َكامالً َي ُكو ُن م ْث َل ُم َعلمه .ل َما َذا َتْن ُُ
42
ِّ
يك :يا أ ِّ
ِّ
ُخ ِّر ِّج اْلَق َذى َّال ِّذي ِّفي َعْي ِّن َك،
َّال ِّتي ِّفي َعْي ِّن َك َفالَ َت ْف َ
َخيَ ،د ْع ِّني أ ْ
ف َت ْقدُر أ ْ
ط ُن َل َها؟ أ َْو َكْي َ
ول ألَخ َ َ
َن َتُق َ
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ِّ
ِّ
َن ُت ْخ ِّر َج
َوأَْن َت الَ َتْنظُُر اْل َخ َشَب َة َّال ِّتي ِّفي َعْي ِّن َك؟ َيا ُمَرِّائي! أ ْ
َخ ِّر ْج أ ََّوالً اْل َخ َشَب َة ِّم ْن َعْين َكَ ،و ِّحيَنئ ٍذ ُتْب ِّرُر َجِّيًدا أ ْ
اْلَق َذى َّال ِّذي ِّفي عي ِّن أ ِّ
يك" .
َخ َ
َْ
اآليات (مت«1"-:)3-1:7الَ َت ِّديُنوا لِّ َكي الَ ُت َداُنوا2 ،أل ََّن ُك ْم ِّب َّ
الدْيُنوَن ِّة َّال ِّتي ِّب َها َت ِّديُنو َن ُت َداُنو َنَ ،وبِّاْل َكْي ِّل َّال ِّذي ِّب ِّه
ْ
4
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط ُن َل َها؟ أ َْم
َما اْل َخ َشَب ُة َّالتي في َعْين َك َفالَ َت ْف َ
ال َل ُك ْمَ .ولِّ َما َذا َتْن ُ
يكَ ،وأ َّ
ظُر اْلَق َذى َّالذي في َعْي ِّن أَخ َ
َتكيُلو َن ُي َك ُ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ف َتُقول أل ِّ
َخ ِّر ْج أ ََّوالً اْل َخ َشَب َة ِّم ْن
امَرِّائي ،أ ْ
يكَ :د ْعني أ ْ
َخ َ
َكْي َ
ُ
ُخ ِّر ِّج اْلَق َذى م ْن َعْين َكَ ،و َها اْل َخ َشَب ُة في َعْين َك؟ َي ُ
ِّ
ِّ
َن ُت ْخ ِّرج اْلَق َذى ِّم ْن عي ِّن أ ِّ
يك! "
َعْين َكَ ،و ِّحيَنئ ٍذ ُتْب ِّرُر َجِّيًدا أ ْ
َخ َ
َ
َْ
ال تدينوا = السيد المسيح ال يمنع اإلدانة منعاً مطلقاً وهال سقط العدل وهمتنع الناس عن التعليم ،وال يوجد بهذا

المفهوم سلطان للقًاة ،وال يصير هناك حق ألب يعلم إبنه ويوبخه حين يخطىل ،وال من مدرس يوبخ تلميذه ،

وإلنقًى سلطان الكنيسة فى توبيخ الخطاة وهدانتهم (1كو  .)12+3:5بل أن الرب أعطى للكنيسة هذا السلطان

ويل للقاًلين للشر خي اًر وللخير ش اًر …ي(إش  )25:5فالمؤمن الحقيقى إذ هو
(مت  .)18:18بل أن هللا يقول ي ٌ
مسكن للروح القدس يحمل روح التمييز ،فيرى األخطال وال يقدر أن ينكرها أو يتجاهلها .وبولس الرسول يقول
لتلميذه تيموثاوس يوبخ إنتهر عظ....ي (2تى1+ 2::تى  )25:5والمعمدان َوبَّخ الفريسيين (مت  )7:3ولكن
المعنى المطلوب -:

 .1أن نهتم بأن ندين أنفسنا أوالً وأال ندين كشهوة إنتقام أو ندين ظلماً.

 .2عندما نهتم بإدانة الناس ننسى أن نهتم بأن نراقب أنفسنا وننسى أن نهتم بالسمال ونصيبنا المعد لنا.

 .3نحن لن يمكننا معرفة قلوب الناس وحقيقتهم ،فنحن إنما نحكم بالمظاهر التى نراها ،لكن هللا هو الديان العادل
فهو فاحص القلوب والكلى.

 .4دينونة الناس تفقدنا طبيعة المحبة تجاههم ،ومن المحبة الستر على اآلخر .عموماً من يلتمس العذر لآلخرين
ويرحمهم ،يرحمه هللا ويمفر خطاياه.

 .5إعتاد الناس على أن يلجأوا إلدانة غيرهم وتبرير أنفسهم منذ القديم ،فآدم ألقى اللوم على حوال بل على

هللا ....يالمرأة التى خلقتهاي  .فالخاطىل ال يريد أن يكون خاطئاً وحده ،لذلك ينظر لمن حوله يبحث فيهم
عن الخطأ ويدينهم متعلالً بأنه يريد إصالح المجتمع .وكان الفريسيين يتدخلون فى شئون الناس ويدينوا
ويحكموا عليهم ،وهذا عمل هللا وحده.

 .6عمل دينونة الناس هو محاولة منى أن أظهر كإنسان بار ،أفًل من الجميع ،وهذا عكس ما يريده هللا ،فاهلل

يريد قلباً مثل قلب داود القاًل يخطيتى أمامى فى كل حيني ومثل قلب بولس القاًل يالخطاة الذين أولهم أناي

(1تى  .)15:1أما عكس هذا السلوك فيقود للكبريال ،ثم السقوط.

 .7من يركز نظره على السمال وعلى المسيح مهتماً بأبديته ،يرى المسيح فى نوره وبهاًه ويقارن مع حاله
فيكتشف بشاعة خطيته ،أما من يركز على الناس فسيرى أخطالهم وسيرى أنه أفًل منهم وهذا يقوده
للكبريال والًياع  .أما من يرى خطيته وبشاعتها فسيصرك هلل طالباً الرحمة فيخلص .وهذا هو تفسير قول
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بولس الرسول يالخطاة الذين أولهم أناي فهو عينه مفتوحة على السمال وعلى قلبه ،فيرى جمال ونقال المسيح

 ،وفى نور المسيح الذى أضال قلبه يرى خطايا ال نراها نحن بل يرى أن خطاياه هذه أنها كبيرة ،وفى
إنشماله بنور المسيح وبخطيته ال يرى خطايا أحد.

 .8أن يقيم اإلنسان من نفسه دياناً للناس فهذا إغتصاب لحق هللا الديان.

 .9اإلدانة هى وسيلة نفقد بها العين البسيطة ( )22:6إذ حين ننشمل بخطايا الناس سيكون هناك شىل آخر
تنشمل به العين غير مجد هللا.

إلى شخص ،يقول السيد المسيح إذهب وعاتبه (مت  .)17-15:18وفى هذا النص نفهم أنه يمكننا
 .11إذا أخطأ َّ
أن نحكم على المخطىل بأنه مخطىل ،ولكن هناك موقفين  )1أن نشهر بالمخطىل ونفًحه وهذا ال يقبله
المسيح )2 .أن نذهب إليه س اًر (بينك وبينه) ونعاتبه وهذا ما ُي َعِل ْم به الرب.
 .11نصيحة أخيرة أن ال نهتم بأن نحكم وأن ندين اآلخرين ،لكن إذا سألنا أحد عن موقف معين لشخص
مخطىل ،فعلينا أن نحكم بالحق ،بأن هذا التصرف كان خطأ ....لكن ال ندين الشخص ونحاول أن نستر
عليه أو نجد عذ اًر له ..نتصرف كمن يرحم الطبيعة البشرية ال كمن يدينها .بصيمة أخرى فلندن الخطية وال

ندين الخاطىء ونشوه سمعته ومن يتشبه باهلل فى مراحمه يرحمه هللا= لكى ال تدانوا .والحظ أن الناظر إلى

السمال وعقله وقلبه مشمولين بفرح بالمسيح لن يرى أصال ما يعمله الناس .هذا يكون كمن يقود سيارة فلو

إنشمل بالطريق أمامه كما يجب لن يلحظ حال الراكبين معه ،أما من ينشمل بما يلبسه الراكبون معه فستكون
النتيجة حادثة صعبة .

 .12تدريب  :حين ترى شخصا يخطئ  ،فكر فى األسباب التى جعلته يخطئ محاوال أن تجد عذ ار له  ..مثال ..
لعله مريض  /لعله محتاج  /لعله متًايق جدا  /لعله لم يفهم الموقف  /لعله يعانى من صمر النفس ...

إلخ.

 .13من يركز على خطاياه سيراها كبيرة = الخشبة التى فى عينك فيهتم أن يخرجها .ولكن من ينسى نفسه ويركز

على خطايا اآلخرين ،لن يرى سوى القذى الذى فى عيونهم فيدينهم وينسى أن يخرج الخشبة من عينه.

والقذى هو الذرات المتطايرة من الخشب عند نشره بالمنشار  ،وهذه إشارة للخطية الصميرة ،فكيف ندين

الناس على خطايا صميرة ونحن ملوثون بخطايا كبيرة .وهذا ال يتعارض مع التعليم لمن له حق التعليم ولكن

ليكن التعليم فى محبة وليس بإستهزال وكبريال .ولمن ليس لهم حق التعليم فليعاتبوا من أخطأ إليهم س اًر.

وللكل عليهم أن يهتموا بأنفسهم أوالً.

الكيل= هو وعال لقياس حجم الحبوب .المقصود كما نقيس وندين خطايا اآلخرين هكذا سيفعل هللا بنا.
أما القديس لوقا فيورد نفس اآليات مع تفصيالت أكثر
37
َح ٍد َفالَ ُي ْق َضى َعَلْي ُك ْمِّ .ا ْغ ِّفُروا ُي ْغ َفْر َل ُك ْم .ي
آية (لوَ « " -: )37:3والَ َت ِّديُنوا َفالَ ُت َداُنوا .الَ َت ْق ُ
ضوا َعَلى أ َ
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نرى هنا اإلرتباط مع آية (لو" )36 : 6فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم" وهذه تتكلم عن الرحمة ،فعدم

اإلدانة مرتبط بالرحمة فمن قلبه رحيم سيجد عذ ار للمخطئ .وقوله هنا ال تقضوا= فيها معنى تحول الدينونة
لقًال وعقوبة (ونالحظ أن التشهير عقوبة).
38
ِّ
َح َض ِّان ُك ْم .أل ََّن ُه ِّبَن ْف ِّ
س اْل َكْي ِّل
ط ْواَ ،كْيالً َجِّيًدا ُمَلَّبًدا َم ْه ُز ًا
وز َف ِّائ ًضا ُي ْع ُ
طوا ُت ْع َ
َع ُ
طو َن في أ ْ
آية (لو " -:)38:3أ ْ
َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ال َل ُك ْم».ي
الذي به َتكيُلو َن ُي َك ُ

ط ْوا = من هللا (هللا يعطيكم من بركاته) .
إعطوا= للناسُ .تع َ
وهنا لم يصف عطيتنا لآلخرين ،ولكن يصف عطية هللا بالجودة .فاهلل يعطى بسخال وال ُي َعِير (يع . )5 : 1كيالً
جيداً= بال واًد فى قاعه تُْن ِقص الكمية كأن يكون محدباً مثالً.
كيالً ملبداً مهزو اًز فائضاً= هنا الباًع يريد إكرام المشترى ،فبعد أن يمأل الكيل يًع فوقه بعض القمح بزيادة....
ملبدة = كمية اًدة .ثم يهز الكيل فينكبس القمح = مهزو اًز فتنقص الكيلة ،....فيمألها ثانية .فيعود ويًيف

قمحاً آخر حتى يفيض القمح من الكيلة = فائضاً فيفتح الشارى حجره ويستقبل الكيلة الفاًًة فى حضنه فرحاً.
ومن يزرع بالبركات فبالبركات يحصد (2كو  .)9-6:9وهرتباط هذه اآلية بالسابقة هى أنه لو غفرنا وما عدنا
نهتم بإدانة الناس ونرحمهم ،يرحمنا هللا ويمفر لنا .ولكن اآلية معناها المباشر ينصب على محبة العطال ،فبقدر

ما نعطى لآلخرين سيعطينا هللا.
الشجرة وثمارها

َن
اآليات (لو«43" -: )43-43:3أل ََّن ُه َما ِّم ْن َش َجَرٍة َجِّي َد ٍة ُت ْث ِّمُر َث َمًار َرِّداياَ ،والَ َش َجَرٍة َرِّدَّي ٍة ُت ْث ِّمُر َث َمًار َجِّيًدا44 .أل َّ
43
ِّ
ِّ
ُك َّل َشجرٍة ُتعرف ِّمن َثم ِّرهاَ .فِّإَّنهم الَ يج َتُنو َن ِّمن َّ ِّ ِّ
ِّ
الرالِّ ُح
ان َّ
َ َ َْ ُ ْ َ َ
الش ْوك تيًناَ ،والَ َي ْقط ُفو َن م َن اْل ُعَّلْي ِّق عَنًبا .اَ ِّإل ْن َس ُ
َ
ُْ َ ْ
ِّ
ِّ
الش ِّرير ِّم ْن َكْن ِّز َقْل ِّبه ِّ
ان ِّ
الرالَ َحَ ،و ِّ
ير ُي ْخ ِّر ُج َّ
الش ِّر ِّ
الشَّرَ .فِّإَّن ُه ِّم ْن َف ْضَلة اْلَقْل ِّب
الرالِّ ِّح ُي ْخ ِّر ُج َّ
ِّم ْن َكْن ِّز َقْل ِّب ِّه َّ
اإل ْن َس ُ
ُ
َي َت َكَّل ُم َف ُم ُهَ «43 .ولِّ َما َذا َت ْد ُعوَن ِّنيَ :ي َار ُّبَ ،ي َار ُّبَ ،وأَْن ُت ْم الَ َت ْف َعُلو َن َما أَ ُقوُل ُه؟"
ِّ 13
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لكَّنهم ِّم ْن َد ِّ
اخل
اآليات (مت« " -:)21-13:7ا ْح َت ِّرُزوا م َن األَ ْن ِّبَياء اْل َك َذَبة َّالذ َ
ين َيأ ُْتوَن ُك ْم بثَياب اْل ُح ْمالَ ِّنَ ،و ُ ْ
17
ِّذَئاب َخ ِّ
اط َفةٌ! ِّ 13م ْن ِّثم ِّارِّه ْم َت ْع ِّرُفوَن ُه ْمَ .ه ْل َي ْج َتُنو َن ِّم َن َّ
هك َذا ُك ُّل َش َجَرٍة
الش ْو ِّك ِّعَنًبا ،أ َْو ِّم َن اْل َح َس ِّك ِّتيًنا؟
َ
ٌ
َ
ِّ 18
َما َّ
ار َرِّدَّيةً،
َن َت ْرَن َع أَ ْث َم ًا
الرِّدَّي ُة َف َت ْرَن ُع أَ ْث َم ًا
َجِّي َد ٍة َت ْرَن ُع أَ ْث َم ًا
الش َجَرُة َّ
ار َجِّي َد ًةَ ،وأ َّ
ار َرِّدَّيةً ،الَ َت ْقدُر َش َجَرٌة َجِّي َد ٌة أ ْ
12
ط ُع َوُتْلَقى ِّفي َّ
الن ِّارَ 21 .فِّإ ًذا ِّم ْن ِّث َم ِّارِّه ْم
َن َت ْرَن َع أَ ْث َم ًا
ار َجِّي َد ًةُ .ك ُّل َش َجَرٍة الَ َت ْرَن ُع َث َمًار َجِّيًدا ُت ْق َ
َوالَ َش َجَرٌة َرِّدَّي ٌة أ ْ
َت ْع ِّرُفوَن ُه ْم" .
هنا يحذرنا السيد من المؤمنين المرائين ،وهم فئتين

-1

األنبياء الكذبة= لهم إسم المسيحية ولكن إيمانهم غير إيمان الكنيسة.

ثياب حمالن= يقولون أن طريقهم هو طريق المسيح .والمسيح هو الحمل.
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 -2من لهم إيمان صحيح ولكنهم يعملون أعماالً شريرة.
واألنبيال الكذبة هؤالل يحملون مسحة التقوى الخارجية بينما قلوبهم ذًاب خاطفة (2كو  .)1:-13:11وهؤالل
يمكن تمييزهم من ثمارهم .فهناك نفوس ال تثمر سوى الشوك ،هؤالل من يعيشون على ثمار األرض الملعونة

التى تثمر شوكاً .هؤالل أبنال آدم األول اإلنسان العتيق ،أما أوالد هللا فهم الكرمة واألغصان.

ولكن هناك توبة لمن يريد  ،ومن يفعل ويتوب يبدأ يحمل ثما اًر عوضاً عن الشوك .فالتوبة تعيدنا لكى نصير فى
المسيح طبيعة جديدة يإن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدةي (2كو  .)17:5وهذه الطبيعة الجديدة نلبسها

أوالً فى المعمودية ،وقد نخسرها بخطايانا ،ولكننا بالتوبة نستعيدها ،وهذا ما كان السيد المسيح يعنيه بقوله يإجعلوا

الشجرة جيدة وثمرها جيداًي (مت.) 33 : 12
تلقى فى النار= مصير المعلمون الكذبة .

21
السماو ِّ
اتَ .ب ِّل َّال ِّذي َي ْف َع ُل
ول لِّيَ :ي َار ُّبَ ،ي َار ُّب! َي ْد ُخ ُل َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
اآليات (متَ« "-:)23-21:7لْي َ
س ُك ُّل َم ْن َيُق ُ
ِّ ِّ 22
ِّ ِّ ِّ
اس ِّم َك َتَنَّب ْأَنا،
ِّإَرَاد َة أ َِّبي َّال ِّذي ِّفي َّ
الس َم َاواتَ .كث ُيرو َن َسَيُقوُلو َن لي في ذل َك اْلَي ْومَِّ :ي َار ُّبَ ،ي َار ُّب! أََلْي َ
س ِّب ْ
ِّ
ِِّّ
ِّ ِّ 23
اطين ،وبِّاس ِّمك صَنعَنا ُق َّو ٍ ِّ
َع ِّرْف ُكم َق ُّ
ط! ا ْذ َهُبوا َع ِّني َيا
ِّاس ِّم َك أ ْ
َخَر ْجَنا َشَي َ َ ْ َ َ ْ
َوب ْ
ات َكث َيرًة؟ َفحيَنئ ٍذ أ َ
ُص ِّر ُح َل ُه ْم :إني َل ْم أ ْ ْ
َف ِّ
اعلِّي ِّ
اإل ْثمِّ! "

المسيح هنا يعلن لإلنسان الذى يريد التوبة ،أنه ال يريد شكليات العبادة ،أو مجرد ترديد ألفاظ  ،هللا ال يريد من

يكرمونه بالشفاه فقط والقلب مبتعد عنه بعيداً ،لكن هللا يطلب القلب الخاضع إلرادته.
بإسمك أخرجنا شياطين= هذه تفهم بطريقتين-:

 -1كثيرون وصلوا لعمل معجزات وأفسدهم المرور ألنهم نسبوا هذه النعمة ألنفسهم ففقدوا هذه النعمة  ،ألم يخرج
يهوذا شياطين ويشفى أمراض !!.

 -2الشيطان خداع ،إذ يعطى للبعض أن يخرجوا األرواح الشريرة للخداع .ولكن هؤالل يسهل جداً تمييزهم ،من

أسلوبهم الخالى من التواضع والمحبة .سمعت أحدهم يقول يأنا أسلوبى فى إخراج الشياطين كذا وكذاي
ولنالحظ أن يهوذا الخاًن أخرج شياطين حينما كان مع التالميذ (مت . )8:15

لم أعرفكم= كخاصتى الذين يدخلون ملكوتى ألنكم لم تعرفونى حقيقة .والحظ أن كلمة يعرف تشير لإلتحاد
فهؤالل لم يكن لهم ثبات فى المسيح ( .راجع تفسير مت.)27 : 11

أليس بإسمك تنبأنا= كثيرون يعلمون بالحق ولكنهم ال يعملون به.

هناك فره بين مواهب الروح القدس وثمار الروح ،فالمواهب تعطى لبنال الكنيسة وتسمى الو نات (1بط)15::
والهدف منها بنال الكنيسة ووجودها ليس شرطاً للخالص كما أرينا سابقاً .أما الثمار فوجودها عالمة على

اإلمتالل من الروح القدس (غال )23-22:5وبالتالى وجودها دليل على خالص االنسان.
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وفى إنجيل لوقا نجد هنا نفس تعليم السيد المسيح فى متى عن إستحالة أن تعطى الشجرة الجيدة ثم اًر ردياً.

وتسلسل األيات فى إنجيل لوقا قبل مثل الشجرة كان عن محبة اآلخرين والعطال وعدم اإلدانة (لو- 27 : 6
 )37وكأن هذه األعمال هى الثمار الجيدة التى تعلن عن إنسان صالح.

ثم يتكلم الرب عن من يريد أن يخرج القذى من عين أخيه (لو .):2 : 6وهذه اآليات هى عن من يريد أن يعلم

اآلخرين .

وبهذا نرى عالقة مباشرة بين أعمال اإلنسان وتعليمه ،فمن يريد أن يخرج القذى من أعين اآلخرين ،فهو يريد أن
يقوم بدور المعلم لهم .فماذا عن صفاته وماذا عن أعماله وماذا عن ثماره ؟ إننا سنعرف قلبه من ثماره وهل هو

صالح للتعليم أم ال .

والثمار هى أعمال المحبة وعدم إدانة اآلخرين.

وأيًا سنعرف قلبه من كالمه = اإلنسان الرالح من كنز قلبه الرالح يخرج الرالح ..من فضلة القلب يتكلم

فمه .فالقلب المملول محبة سيخرج كلمات محبة تجاه اآلخرين والعكس فالقلب الشرير سيخرج كلمات إدانة.

وكالم السيد يعنى أن نفعل وننفذ أوامر هللا ،هذا أهم من قولنا يارب يارب ونحن ال نفعل إرادة هللا .وهذا ليس

ضد ترديد صالة يسوع أو تكرار كيريي ليسون ،فنحن نفعل هذا تنفيذاً لوصية بولس الرسول يصلوا بال انقطاعي
وطبعاً علينا أن نصلى ليس بالشفتين فقط ،بل بالشفتين وبقلب منشمل باهلل وبذهن منفتح يفكر فيما يردده لسانه.
ومن يجدد قلبه بإستمرار ويمأله من كالم هللا وبصلوات بلجاجة وبتوبة وندم سيصلح هذا القلب وستتمير كلمات

الفم ويمجد هللا.

البيت المبنى على الرخر

47
يك ْم َم ْن ُي ْش ِّب ُهُ48 .ي ْش ِّب ُه ِّإْن َساًنا َبَنى
اآليات (لوُ " -: )42-47:3ك ُّل َم ْن َيأ ِّْتي ِّإَل َّي َوَي ْس َم ُع َكالَ ِّمي َوَي ْع َم ُل ِّب ِّه أ ُِّر ُ
ِّ
الر ْخ ِّرَ .فَل َّما َح َد َث َسْي ٌل َص َد َم َّ
َن ُي َز ْع ِّز َع ُه،
اس َعَلى َّ
الن ْهُر ذلِّ َك اْلَبْي َتَ ،فَل ْم َي ْقدْر أ ْ
َبْي ًتاَ ،و َح َفَر َو َع َّم َ
َس َ
ق َو َو َض َع األ َ
42
َما َّال ِّذي َي ْسم ُع َوالَ َي ْعم ُلَ ،فُي ْش ِّب ُه ِّإْن َساًنا َبَنى َبْي َت ُه َعَلى األَْر ِّ
ض ِّم ْن ُدو ِّن
ان ُم َؤ َّس ًسا َعَلى َّ
الر ْخ ِّرَ .وأ َّ
أل ََّن ُه َك َ
َ
َ
ِّ ِّ
ط حاالً ،وَكان َخر ِّ
اسَ ،ف َر َدم ُه َّ
يما!»" .
َس ٍ
الن ْهُر َف َسَق َ َ
َ َ َ ُ
أَ
اب ذل َك اْلَبْيت َعظ ً
َ
24
ِّ ِّ ِّ
ُش ِّبهه ِّبرجل ع ِّ
اقلَ ،بَنى َبْي َت ُه َعَلى
اآليات (متَ « " -:)27-24:7ف ُك ُّل َم ْن َي ْس َم ُع أَ ْق َوالي هذه َوَي ْع َم ُل ِّب َها ،أ َ ُ ُ َ ُ َ
23
ِّ
ِّ
اء ِّت األَ ْن َه ُارَ ،و َهَّب ِّت ِّ
ان ُم َؤ َّس ًسا
َّ
الر ْخ ِّرَ .فَن َز َل اْل َم َ
احَ ،و َوَق َع ْت َعَلى ذل َك اْلَبْيت َفَل ْم َي ْسُق ْط ،أل ََّن ُه َك َ
الرَي ُ
طُرَ ،و َج َ
هذ ِّه والَ يعمل ِّبها ،ي َشَّبه ِّبرجل ج ِّ
الر ْخ ِّر23 .وُك ُّل من يسمع أَ ْقوالِّي ِّ
الرْم ِّلَ 27 .فَن َز َل
اهلَ ،بَنى َبْي َت ُه َعَلى َّ
َعَلى َّ
َ ََْ ُ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َْ َْ َُ َ
ط ،وَكان سُقو ُ ِّ
ِّ
اء ِّت األَ ْن َه ُارَ ،و َهَّب ِّت ِّ
يما!»" .
اْل َم َ
الرَي ُ
احَ ،و َص َد َم ْت ذل َك اْلَبْي َت َف َسَق َ َ َ ُ
طُرَ ،و َج َ
ط ُه َعظ ً

من المهم أن ننفذ كلمات المسيح ونعمل بها وال نكتفى بترديد ييا رب يا ربي فمن ينفذ وصايا المسيح ويعمل
بكالمه سيعرف قوة هذا الكالم ،بل سيعرف المسيح ويختبره فيحبه ،فإذا هبت العواصف ،عواصف التجارب

واآلالم ،أو عواصف ورياح الخطية تجد أن إيمان هذا الشخص ثابتاً ألنه أسسه على الصخر أى على معرفة
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المسيح معرفة حقيقية ،ومن يعرف المسيح حقاً لن يستطيع إبليس تشكيكه فيمن عرفه وأحبه .فتأسيس البيت على
الصخر هو اإليمان بالمسيح ومعرفته وهختباره ،ومحبته .ولنعلم أننا فى كل تجربة نتعرض لها يأتى إبليس

ليشتكى هللا قاًالً يهللا ال يحبكم وهال لماذا سمح بهذه التجربةي ومن إختبر محبة المسيح حقيقة سيرفض هذا

الصوت إذ هو عرف المسيح وأدرك مقدار محبته هذه التى ظهرت على الصليب (رو. )32 : 8
وما يساعدنا على أن نعرف المسيح.

-1

دراسة الكتاب المقدس .فالكتاب المقدس هو كلمة هللا .والمسيح هو كلمة هللا .فكلما جلسنا لدراسة كلمة هللا

المكتوبة نكتشف شخص المسيح كلمة هللا الحى فنعرفه فنحبه .ولماذا سوف نحبه؟ ألنه شخص حلو العشرة
 ،من عرفه أحبه وتلذذ بعشرته.

-2

بتنفيذ الوصية  :فالوصية ال نعرف جمالها وال قوتها إن لم ننفذها ،وحين ننفذها سنكتشف شخص المسيح

الذى يساعدنا على تنفيذها فهو القاًل بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئاً (يو  ، )5:15وهو الذى طلب منا
أن نحمل نيره .والنير هو الخشبة التى تربط ثورين معاً ،وحين نرتبط نحن الًعفال بالمسيح القوى سيحمل

هو كل الحمل أما من يسمع وصايا المسيح وال ينفذها ،فهو سيظل بعيداً يحكم بعدم إمكانية تنفيذها .وكذلك
فى ضيقاتنا وأحزاننا إذا ذهبنا إليه وهرتبطنا به سنجده َي ْح ِملنا َحمالً ويمألنا تعزية ورجال .ونحن لن نعرف
المسيح ونراه إن لم نكن أنقيال القلب ،ننفذ الوصايا ،فتنفتح عيوننا ونعرفه .وتنفيذ الوصية سيعطينا أن
نعرف المسيح المحب الذي يبحث عن فرحنا .فمن ينفذ الوصايا يختبر حالة فرح وسالم ال يعرفها الخاطئ.

فيفهم لماذا طلب المسيح تنفيذ هذه الوصايا ويدرك محبته.

وبهذا نفهم أنه لن يمكننا أن نصمد فى وجه تشكيك إبليس فى محبة هللا إن لم تكن لنا هذه الخبرات العملية مع

المسيح وهذا هو البنال على الصخر أما البنال على الرمل فهو كمن يدرس الكتاب دراسة نظرية ويعلم به دون

أن يحاول تنفيذ هذه الوصايا.

األنهار= النهر عادة يشير لعطايا الروح القدس .لكنه هنا هو نهر خادع من شهوات العالم (رؤ  )15:12هدفه

أن يبعدنا عن المسيح ،أما من تذوه حالوة المسيح ،حين عاش معه ونفذ وصاياه ،سيحتقر ملذات وأمجاد هذا

العالم وسيعتبرها نفاية (فى .)8:3

48
الر ْخ ِّرَ .فَل َّما َح َد َث َسْي ٌل َص َد َم
اس َعَلى َّ
آية (لوُ " -:) 48:3ي ْش ِّب ُه ِّإْن َساًنا َبَنى َبْي ًتاَ ،و َح َفَر َو َع َّم َ
َس َ
ق َو َو َض َع األ َ
ِّ
َّ
الر ْخ ِّر" .
ان ُم َؤ َّس ًسا َعَلى َّ
الن ْهُر ذلِّ َك اْلَبْي َتَ ،فَل ْم َي ْقدْر أ ْ
َن ُي َز ْع ِّز َع ُه ،أل ََّن ُه َك َ

ق هذه كناية عن السهر واالهتمام والمثابرة على فهم اإلنجيل وتطبيق وتنفيذ ما نتعلمه بال كلل.
َو َح َفَر َو َع َّم َ
نحفر لألعماه حتى إلى الصخر  ،والصخرة كانت المسيح ،أى لنكتشف ونعرف شخص المسيح ونتلذذ به.

ِّ ِّ ِّ 22
28
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ُي َعلِّ ُم ُه ْم
ال ُب ِّه َتت اْل ُج ُمو ُع م ْن َت ْعليمه ،أل ََّن ُه َك َ
اآليات (متَ " -:)22-28:7فَل َّما أَ ْك َم َل َي ُسو ُع هذه األَ ْق َو َ
س َكاْل َك َتَب ِّة" .
َك َم ْن َل ُه ُسْل َ
طٌ
ان َوَلْي َ
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كمن له سلطان=هو ليس فقط له سلطان ،بل هو ُيعطى سلطانا لنا أن ننفذ الوصية ،أى هو ُيعطى قوة مع كل
وصية يعطيها ،وبدونه لن نقدر أن ننفذ أى وصية (يو  +5:15فى  .)13::والمسيح له سلطان على القلوب

فهو خالقها.

الرمل= يشير لإليمان غير الثابت إذ أن صاحبه لم يكتشف شخص المسيح (الصخر) .ومثل هذا اإلنسان
سيتشكك فى المسيح حينما يشككه الشيطان  ،ويصده خداعاته كما صدقته حوال  .هذا له إيمان سطحى لم

يتعمق صاحبه باحثاً عن شخص المسيح الحلو المشبع.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح السابع)

عودة للجدول

اإلصحاح السابع
قائد مئة له إيمان عجيب

2
اآليات (لو1" -: )11-1:7وَل َّما أَ ْكمل أَ ْقواَله ُكَّلها ِّفي مس ِّ
ام ِّع َّ
ان َعْبٌد لَِّق ِّائ ِّد ِّمَئةٍ،
ومَ .وَك َ
الش ْع ِّب َد َخ َل َك ْفَرَن ُ
ََ َ ُ َ
َ
ََ
اح َ
3
ِّ
ِّ
يز ِّعْن َد ُهَ .فَل َّما س ِّم َع َع ْن َيسو َع ،أَْرسل ِّإَلْيه ُشُيو َخ اْلَي ُه ِّ
َن َيأ ِّْتي
ان َع ِّز ًا
َم ِّر ً
ود َي ْسأَُل ُه أ ْ
يضا ُم ْش ِّرًفا َعَلى اْل َم ْوتَ ،وَك َ
ُ
َ
َ َ
َ
4
طَلبوا ِّإَلي ِّه ِّب ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن ُي ْف َع َل َل ُه ه َذا3 ،أل ََّن ُه ُي ِّح ُّب
ينِّ«:إَّن ُه ُم ْس َت ِّحق أ ْ
اجت َه ٍاد َقائل َ
ْ
اءوا ِّإَلى َي ُسو َع َ ُ ْ
َوَي ْشف َي َعْب َد ُهَ .فَل َّما َج ُ
3
يد َع ِّن اْلَبْي ِّت ،أَْر َس َل ِّإَلْي ِّه َق ِّائُد اْل ِّمَئ ِّة
ان َغْيَر َب ِّع ٍ
أ َّ
ُم َتَناَ ،و ُه َو َبَنى َلَنا اْل َم ْج َم َع»َ .ف َذ َه َب َي ُسو ُع َم َع ُه ْمَ .وِّإ ْذ َك َ
أ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ 7
َهالً
َح ِّس ْب َن ْف ِّسي أ ْ
ول َل ُهَ«:يا َسِّيُد ،الَ َت ْت َع ْب .ألَني َل ْس ُت ُم ْس َت ِّحاقا أ ْ
َن َت ْد ُخ َل َت ْح َت َس ْقفي .لذل َك َل ْم أ ْ
ْ
اء َيُق ُ
َصد َق َ
8
أ ِّ
آتي ِّإَليكِّ .
ان ،لِّي ُجْنٌد َت ْح َت َي ِّدي.
ان ُمَرَّت ٌب َت ْح َت ُسْل َ
طٍ
لك ْن ُق ْل َكلِّ َم ًة َفَيْبَأَر ُغالَ ِّمي .أل َِّني أََنا أَْي ًضا ِّإْن َس ٌ
ْ
َن َ ْ َ
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّب
ول لِّه َذا :ا ْذ َه ْب! َفَي ْذ َه ُبَ ،و َ
آلخَرْ :ائت! َفَيأْتيَ ،ولِّ َعْبدي :ا ْف َع ْل ه َذا! َفَي ْف َع ُل»َ .وَل َّما َسم َع َي ُسو ُع ه َذا َت َعج َ
َوأَ ُق ُ
ِّمْن ُهَ ،واْل َت َف َت ِّإَلى اْل َجم ِّع َّال ِّذي َي ْتَب ُع ُه َوَقال«:أَ ُقول َل ُكمَ :لم أ ِّ
َج ْد َوالَ ِّفي ِّإ ْسَرِّائ ِّ
يماًنا ِّب ِّم ْق َد ِّار ه َذا!»َ 11 .وَر َج َع
ُ ْ ْ
َ
َ
ْ
يل إ َ
يض َق ْد َصحَّ" .
اْل ُمْر َسُلو َن ِّإَلى اْلَبْي ِّتَ ،ف َو َجُدوا اْل َعْب َد اْل َم ِّر َ
ِّ ِّ 3
اآليات (مت 3" -:)13-3:8وَل َّما َد َخل يسو ُع َك ْفرَناحوم ،ج ِّ ِّ ِّ ِّ
ولَ«:يا َسِّيُد،
َ
َ َُ
اء إَلْيه َقائُد مَئ ٍة َي ْطُل ُب إَلْيه َوَيُق ُ
َ ُ َ َ َ
8
7
آتي وأ ْ ِّ ِّ
ُغالَ ِّمي م ْطروح ِّفي اْلبي ِّت مْفُلوجا م َتع ِّذبا ِّجداا»َ .فَقال َله يسوع«:أََنا ِّ
اب َق ِّائُد اْل ِّمَئ ِّة
َ ُ َُ ُ
َ ُ ٌ
َشفيه»َ .فأ َ
َْ َ ً ُ َ ً
َ
َج َ
2
َن َت ْد ُخل َتح َت س ْق ِّفيِّ ،
ان
لك ْن ُق ْل َكلِّ َم ًة َفَق ْط َفَيْبَأَر ُغالَ ِّمي .أل َِّني أََنا أَْي ًضا ِّإْن َس ٌ
الَ«:يا َسِّيُدَ ،ل ْس ُت ُم ْس َت ِّحاقا أ ْ
َ ْ َ
َوَق َ
ِّ
ط ٍ ِّ
آلخَر :ائ ِّت! َفَيأ ِّْتيَ ،ولِّ َعْب ِّد َي :ا ْف َع ْل ه َذا!
َت ْح َت ُسْل َ
ول لِّه َذا :ا ْذ َه ْب! َفَي ْذ َه ُبَ ،و َ
ان .لي ُجْنٌد َت ْح َت َيدي .أَ ُق ُ
َفي ْفعل»َ 11 .فَل َّما س ِّمع يسوع َتعجَّب ،وَق ِّ ِّ
ق أَ ُقول َل ُكمَ :لم أ ِّ
َج ْد َوالَ ِّفي ِّإ ْسَرِّائ ِّ
يماًنا ِّب ِّم ْق َد ِّار
ين َي ْتَب ُعو َن«:اَْل َح َّ
ال لَّلذ َ
ُ ْ ْ
َ
َ َ َُ ُ َ َ َ َ
َ َُ
يل إ َ
11
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن َك ِّث ِّ
وب ِّفي
ير َ
ِّس َح َ
اق َوَي ْعُق َ
يم َوإ ْ
ه َذا! َوأَ ُق ُ
ين َسَيأ ُْتو َن م َن اْل َم َش ِّارق َواْل َم َغ ِّارب َوَي َّتكُئو َن َم َع إْبَراه َ
ِّ 12
ِّ
وت َفي ْطرحو َن ِّإَلى ُّ ِّ
َما بُنو اْلمَل ُك ِّ
مَل ُك ِّ
َسَن ِّ
ان».
وت َّ
الظْل َمة اْل َخ ِّارِّجَّيةُ .هَن َ
ُ َُ
الس َم َاواتَ ،وأ َّ َ
اء َو َص ِّر ُير األ ْ
اك َي ُكو ُن اْلُب َك ُ
َ
َ
13
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
اع ِّة" .
آمْن َت لَِّي ُك ْن َل َك»َ .فَبَأَر ُغالَ ُم ُه ِّفي ِّتْل َك َّ
الس َ
ُث َّم َق َ
ال َي ُسو ُع لَقائد اْلمَئة« :ا ْذ َه ْبَ ،وَك َما َ

ملحوظة :من العجب أن كل قادة المئات الذين تقابلنا معهم في اإلنجيل كانوا صالحين (مثال آخر :كرنيليوس)
وربما ألن رقم  155يرمز لقطيع المسيح الصمير الذى لو ضل منهم واحد يفت

عليه حتى يعيده  .والمسيح هو

قاًد هذا القطيع الو  155ورأسه .

هنا نحن أمام رجل أممى أى وثنى ،وضابط ،ولكن إهتمامه بعبد عنده يظهر تقواه ،فالرومان يعاملون العبيد على

أنهم أ قرب للحيوانات وهذا يطلب شفال عبده .ولكن واضح أنه تأثر بالعبادة اليهودية وعرف هللا ثم سمع عن

المسيح وأحبه .هذا إنسان تمير قلبه إذ تالمس مع هللا .بل هو فى محبته بنى مجمعاً لليهود وفى قصة القديس
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له
لوقا نجد أن هذا القاًد فى تواضع وجد نفسه غير مستحقاً أن يذهب للمسيح فطلب من اليهود ان يكلموا ُ
المسيح ،أما القديس متى فقد أورد القصة على لسان القاًد نفسه فالشيوك اليهود هم مندوبون عنه .والحظوا
تواضع هذا القاًد إذ هو ال يعلم عن المسيح سوى أنه معلم يهودي وليس هو يهوه ومع هذا يقول له يلست

مستحقاً..ي فهو يعلم أن اليهود ال يدخلون بيوت الوثنيين لئال يتنجسوا.
هذه القصة رمزياً تشير لألمم المعذبين من سلطان الشيطان والخطية عليهم وصراخهم للمسيح .أنا آتى وأشفيه

فيه إعالن أن السيد المسيح أتى ليشفى األمم كما يشفى اليهود ،وأن المسيح ال يستنكف من دخول بيوت الخطاة
وال األمم فهو يقدس وال يتنجس ،بل هو يدخل ليشفى ويحطم الوثنية ويعطى الشفال الروحى للنفوس .ولقد ظهرت

عظمة هذا األممى فى إيمانه  ،أن المسيح بكلمة منه  ،له سلطان على أن يشفى.

تحت سقفى = فاليهود ال يدخلون تحت سقف األمم أى بيوتهم.

كثيرين سيأتون من المشارق :..هذا إعالن عن دخول األمم لإليمان ويتكئون= هذه صورة الجلوس فى الوالًم

(مت ( )11-15:22عشال العرس) أما بنو الملكوت = هم اليهود الذين رفًوا المسيح فيطرحون إلى الظلمة

الخارجية هم حسبوا كأبنال الملكوت ألن ألجلهم أعد الملكوت .المسيح يجمع المؤمنين في جسد واحد هو رأسه.
وهو ينير له .والظلمة الخارجية هى خارج مكان الوليمة الذى ينيره المسيح بنفسه (رؤ  )5:22أي خارج جسد
المسيح .ولنالحظ أن من عاش فى ظلمة داخلية يستحق أن ُيلقى فى الظلمة الخارجية ،كإعالن عما هو فيه
وأنه خاضع للشيطان سلطان الظلمة .البكاء وصرير األسنان = هذا يشير لقيامة الجسد ليشترك مع النفس فى

الجزال .يتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب= من هنا أخذنا ما نقوله في أوشية الراقدين ينيح نفس عبدك في
أحًان إبراهيم وهسحق ويعقوب .

آية(  -:)15تعجب = نسمع مرتان أن الرب يسوع تعجب  )1من إيمان هذا القاًد األممي )2 .من عدم إيمان
اليهود بنى جنسه فى الناصرة ( مر .)6:6

المسيح هنا تعجب ألن اليهود لهم كل هذا الكم من الكتب المقدسة والهيكل و  .. ..ولم يخرج منهم هذا الحب

هلل ،لم يخرج مثل هذا النموذج الراًع  ،الذى وهو بال كل هذه البركات ،بل هو قاًد روماني وثني له وحشية في
طباعه لكنه من خالل معاملته مع اليهود تأثر هكذا وصار رقيق الطباع .أما اليهود أنفسهم فحالهم ردئ.

وهناك تفسير للفروق بين قرة متى ولوقا يكمل ما سبق- :

أن قاًد المئة أرسل أوالً للس يد المسيح بعض اليهود إذ حسب نفسه غير مستحق أن يذهب للمسيح ،ولما شعر
بقبوله له ذهب بنفسه .وركز متى على كالم السيد مع قاًد المئة مباشرة وركز لوقا على كلمات السيد لليهود

وربما هذا بسبب أن متى يكتب لليهود فهو يريد إثارة حماستهم وغيرتهم إذ يجدوا أن األمم لهم عالقة بالمسيح بل

قد سبقوهم (رو  ،19:15رو  .)1::11ولوقا إذ يكتب لألمم يوضح لهم فًل اليهود فى خالص األمم،

فالمسيح أتى منهم ،وهاهم يتوسطون لشفال األمم ،وهذا ليقبل األمم اليهود بمحبة.

ألنى أنا أيضاً تحت سلطان .لى جند= هو كقاًد مئة يخًع لرًيس له ربما يكون قاًد ألف وينفذ أوامره .وهو له
جند أيًاً ينفذون أوامره .وهو هنا يتصور أن المسيح خاضع لسلطان هللا وله سلطان على األمراض والشياطين
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وخالفه .وبهذا التصور لم يخطر على بال هذا القاًد أن المسيح هو هللا نفسه .بل ما فهمه هذا القاًد أن المسيح

قد أعطاه هللا سلطان وهو قادر أن يستخدم هذا السلطان بكلمة ويشفي المالم.

فلما سمع عن يسوع= هذا هو واجب كل منا أن نخبر عن يسوع إن لم يكن بالكالم فباألفعال.
الخالف فى رواية متى لقصة الشفال ورواية لوقا للقصة  -:متى يجعل الحديث مباشرة بين قاًد المئة الوثنى

وبين الرب يسوع ،بينما لوقا يجعل هذا الحوار من خالل اليهود الذين يشهدون لقاًد المئة أنه مستحق ألنه بنى

لهم المجمع .وخالف آخر فمتى يذكر إعجاب المسيح بإيمان قاًد المئة وأنه سيكون لألمم نصيبا فى الملكوت

بينما يطرح بنو الملكوت (اليهود الرافًين للمسيح) خارجا .وقد حذف لوقا هذا الكالم .فإذا فهمنا أن متى يكتب
لليهود بينما لوقا يكتب لألمم ،فيبدو واضحا أن كالهما يقوم بمحاولة مصالحة األك األكبر (اليهود) مع األك

األصمر الذى كان ضاال وعاد (األمم خالل إيمانهم بالمسيح) .فيظهر متى أن األمم لهم نفس نصيب اليهود،

وأنه سيكون لكال اليهود واألمم الذين يؤمنون مكانا فى حًن إبراهيم وهسحق ويعقوب .بينما لوقا يظهر تعاطف

اليهود مع األمم .وأيًا ُيظهر أن باليهود صار شفال األمم.

ملحوظة  -:هذه الخالفات بين اإلنجيليين ال نعتبرها دليال على خطأ فى اإلنجيل الموحى به من الروح القدس،

فكما رأينا فهناك حكمة ورال هذا الخالف .وما البد أن نفهمه أن اإلنجيليين ليسوا مؤرخين .بل هم أصحاب فكر

يريدونه أن يصل للقارئ وهم مقودين بالروح القدس .بل ومن المهم أننا إذا وجدنا خالفا بين روايتين فعلينا دراسة
هذا الخالف لنستنتج الفكرة من وراله ،والتى يريدنا الروح القدس أن نفهمها.

ولم يكن سؤال القاًد يهل يقدر يسوع أن يشفى المالمي بل كان سؤاله يهل يقبل يسوع أن يشفى المالمي .هنا نفهم

أنه وضع يسوع على قمة شعب اليهود ومعلميهم وشيوخهم ،فرأى نفسه غير مستحقا أن يكلم المسيح مباشرة.
فكلم شيوك اليهود أن يكلموا هم المسيح بالنيابة عنه إذ حسب نفسه غير مستحق أن يكلم المسيح شخصيا فهو
وثنى .تواضع هذا القاًد جعله فى قاًمة من قال عنهم الرب يسوع يالمساكين بالروحي فإستحق التطويب.

يتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب فى ملكوت السموات = الحظ أن المسيح هنا يتكلم باللمة التى يفهمها
سيدعى اليهود إلى عيد عظيم
اليهود فى ذلك الوقت .فكان هناك إيمان عام أنه يوم يفدى المسيا إسراًيلُ ،
ووليمة عظيمة مع األبال البطاركة ومع أبطال اإليمان من اليهود ،وهى فكرة مأخوذة من أقوال األنبيال كما فى

(إش .)6 : 25وفى كل سبت وليمة ضخمة لتكريم اليهود ،يقدم فيها لحوم من كل أنواع الحيوانات مثل لوياثان
وبهيمو

المذكورين فى سفر أيوب وطيور ضخمة وأو ضخم مخصص لعيد يوم السبت العظيم .أما الخمر

التى ستقدم لهم فهى معتقة من بدل الخليقة .وطبعا ال مكان لألمم فى هذا اليوم مع اليهود .أما كالم المسيح هنا

فكان أن األمم سيشتركوا مع اليهود فى هذا اليوم.

الظلمة الخارجية ،البكاء وصرير األسنان = هناك جهنم ودخانها أبدى ،هذا أيًا تصوير يهودى للمكان المعد
لألمم ولكن الرب َغي ََّر المفهوم اليهودى وجعله لمير المؤمنين عموما .وقال اليهود أنه فى يوم المسيا سيخرج
المسيا اليهود الخطاة الذين كانوا هناك وهذا بركة الختان ،فهم مختونين .وقال اليهود عن األمم أنهم بنو جهنم
حيث البكال وصرير األسنان .وهذا البكال دليل األسف ،أما صرير األسنان دليل المًب (مز.)15 : 112
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بينما أن اليهود هم بنو الملكوت (مت )12 : 8هم أوالد الملك ،أوالد السمال ،أوالد الدهر اآلتى ،مكانهم فى

األعالى (فقالوا أنهم أوالد العلية ،والعلية توجد أعلى المنزل) وفى يوم المسيا سينشدون نشيد الحرية (خر.)15
وهذا راجع ألن األمم رفًوا الناموس بينما قبله اليهود.

وواضح الصدمة التى حدثت لليهود حينما سمعوا كالم المسيح والذى كان ضد أفكارهم ،وأن األمم الوثنيين الذين

يؤمنون لهم نفس حقوه اليهود الذين يؤمنون .وأن اليهود بنو الملكوت الذين لن يؤمنوا سيكون مصيرهم الظلمة
الخارجية.
(إقامة إبن أرملة نايين)

التالِّي َذهب ِّإَلى م ِّديَن ٍة ُت ْدعى َن ِّايين ،وَذهب معه َك ِّثيرو َن ِّمن َتالَ ِّم ِّ
اآليات (لوَ 11" -:)17-11:7وِّفي اْلَي ْومِّ َّ
يذ ِّه
ْ
َ
َ َ ََ ََُ ُ
ََ
َ
ِّ ِّ
يد أل ِّ
َو َجم ٌع َك ِّث ٌيرَ 12 .فَل َّما ا ْق َتَر َب ِّإَلى َب ِّ
ُم ِّهَ ،و ِّهي أَْرَمَل ٌة َو َم َع َها َج ْم ٌع َك ِّث ٌير
ولْ ،اب ٌن َو ِّح ٌ
اب اْل َمديَنةِّ ،إ َذا َمْي ٌت َم ْح ُم ٌ
ْ
َ
14
ِّ ِّ 13
ِّ
ِّ
ِّ
س َّ
ف اْل َحامُلو َن.
آها َّ
الن ْع َ َ ،ف َوَق َ
م َن اْل َمديَنةَ .فَل َّما َر َ
ال َل َها«:الَ َتْبكي»ُ .ث َّم َتَقَّد َم َوَل َم َ
الر ُّب َت َحَّن َن َعَلْي َهاَ ،وَق َ
13
ِّ
ابَ ،لك أَ ُقولُ :قم!»َ 13 .فجَلس اْلمي ُت واب َت َدأَ ي َت َكَّلمَ ،ف َد َفعه ِّإَلى أ ِّ
ال« :أَُّي َها َّ
ف،
ُم ِّهَ .فأ َ
يع َخ ْو ٌ
َُ
الش ُّ َ
َخ َذ اْل َجم َ
ُ ْ
َفَق َ
َ َ َْ َ ْ َ ُ
ِّ ِّ
ينَ «:ق ْد َقام ِّفيَنا َن ِّب ٌّي َع ِّظيمَ ،وا ْف َتَق َد هللا َش ْعَب ُه»َ 17 .و َخَر َج ه َذا اْل َخَبُر َعْن ُه ِّفي ُك ِّل اْلَي ُه ِّ
ودَّي ِّة َوِّفي
َو َمجُ
هللا َقائل َ
ٌ
ُ
َّدوا َ
َ
ط ِّة" .
َج ِّم ِّ
ورِّة اْل ُم ِّحي َ
يع اْل ُك َ
رأينا الرب يسوع فى اآليات السابقة (لو )15 - 1 : 7وهو يحول قاًد المئة الوثنى النجس إلى مؤمن طاهر،

وفى هذه المعجزة يحول الموت وهو نجاسة إلى حياة .كان الرب فى كفرناحوم وذهب مع تالميذه إلى نايين التى

تبعد  25ميال عن كفرناحوم ليصل عند مسال اليوم ،وهو الموعد الذي يدفنون فيه موتاهم .وهناك تقابل موكب
رًيس الحياة مع موكب جنا ة حزين .وكانت مواكب الجنا ات تسير ورال نع

الميت كنوع من إحترام الميت ،إذ

كانوا يعتقدون أن روح الميت تظل تحوم حول الميت فترة من الزمان .ومن ال يستطيع السير ورال الميت كان

عليه أن يقف إحتراما عند مرور الجنا ة .وبجانب الحزن المفهوم لدى كل الشعوب على الموتى ،نجد اليهود لهم
طقوسهم المؤلمة .فيسير ورال النع

ندابات يستأجرونهن للعويل وترديد بعض العبارات عن الميت مثل يا أسد

و يا بطل ووهذا إلى حد بعيد نراه فى مصر] .وحتى الربيين والفاهمين ما كان لديهم كلمات معزية فهم أنفسهم
بال رجال ،أين سيذهبون بعد الموت .بل لديهم أفكار مخيفة طفولية عن الموت .ولنتصور من كانت أفكارهم

هكذا كيف سيعزون األم الحزينة فى خطبهم التى يقولونها عادة فى هذه المناسبات .وكان يصاحب الموكب

الحزين قارعى طبول ومزمرين .وكانت األم الثكلى أو األرملة ال تأكل لحما وال تشرب خم ار فترة طويلة مكتفية

بأكل هيد.

ويقابل الرب يسوع رًيس الحياة هذا الموكب ،يتقابل الحياة مع الموت والحزن ،ليمير الحزن إلى فرح .فهو لهذا

أتى وتجسد .ولمس نع

الميت ينجس ،وكان الربيين يحذرون من العواقب الوخيمة وتحذيرات مرعبة بال نهاية

لمن ينجس نفسه ويتالمس مع نع

الميت ،فهو ال يتنجس.

ميت غير الذين يحملونه طبعا .ولكن القدوس الطاهر لمس النع

وأقام
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 )1ال تبكي= قبل أن يلمس الرب النع

لمس قلب األم قاًالً لها ال تبكي .وال تبكي هذه لو قالها أي إنسان ألم

فقدت وحيدها فهي لن تعزيها ،أما لو سمعتها من المسيح نفسه لدخل العزال إلى قلبها .فاهلل يعطى مع كالمه
قوة ومع وصاياه قدرة على التنفيذ .والناس معزون متعبون (أى )2 : 16غير قادرين على تعزية أحد .لكن
هللا وحده هو الذي يحول النار التي في القلب إلى برودة.

 )2هذه المعجزة تختلف عن إقامة إبنة يايرس وهقامة لعا ر ،فهنا نجد أن المسيح هو الذي يبادر بصنع المعجزة

دون أن يسأله أحد ليعلن أنه أتى ليعطي حياة للبشر ،فهو ليس قادر على أن يقيم من الموت الجسدي فقط،

بل هو قادر أن يقيمنا من موت الخطية (يو .)25:5ومن يقوم من موت الخطية تكون له حياة أبدية .هذه

المعجزة تشير تماماً لما عمله المسيح ،فهو أتى ليعطي للبشرية حياة دون أن يسأله أحد .فمن كان يتصور
من البشر أن هناك حل لمشكلة الموت.

 )3إيليا وهليشع وغيرهم ممن أقاموا أموات ،أقاموهم بالصالة هلل أما المسيح فكان يعطي أم اًر دون أن يصلي.

 ):األرملة تشير للبشرية التي صارت كأرملة بفقدها نعمة هللا ولذة العشرة مع هللا .أما الشاب الميت فيشير لكل
نفس وقد أفقدتها الخطية حياتها فصارت ميتة.

 )5هناك أموات كثيرين ماتوا أيام السيد المسيح ولم يقمهم ،فالسيد ال يهتم بأن يقيم األجساد لتموت ثانية ،بل
هو يريد أن يعلن أنه يريد قيامتنا من موت الخطية لحياة أبدية ،وهقامته لهذا الشاب خير دليل على إمكانية

حدو هذه القيامة األبدية .وقول السيد هنا لألرملة ال تبكى يعطى فكرة عن إرادة هللا أن يسود الفرح البشر،

فاهلل ال يريد لنا أن نحزن .ولذلك أيًا بكى على قبر لعا ر بسبب األالم التى لحقت بالبشر.

 )6الثال

معجزات التي أقام فيها السيد أموات ،تشير لثال

درجات الخطية (راجع معجزة إقامة إبنة يايرس في

كتاب إنجيل متى) .

 )7لمس السيد للنع

يظهر أن جسد المسيح المتحد بالهوته قادر أن يعطي حياة لمن يتالمس معه ،فهو له

سلطان على محو الموت والفساد يمن يأكلني يحيا بيي (يو .)57:6وبنفس المفهوم حين تفل المسيح ولمس
لسان األصم فهو كان ينقل له حياة ،وحين تفل ليلمس عين األعمى (مر +33:7مر +23:8يو .)6:9من

هنا نفهم أن جسد المسيح كان له تأثير في خالص اإلنسان ،وهذا إلتحاده بالالهوت .ونرى تطبيقاً لهذا قول

السيد المسيح عن سر اإلفخارستيا يمن يأكلني يحيا بيي ففي جسده حياة وشفال .

 )8كان مع السيد المسيح كثيرون أروا هذه المعجزة .والسيد قصد هذا لتثبيت إيمانهم.
يوحنا يرسل إثنين من تالميذه للمسيح
18
َخبر يوحَّنا َتالَ ِّمي ُذه ِّبه َذا ُكلِّ ِّهَ 12 .فدعا يوحَّنا ا ْثَني ِّن ِّمن َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّهَ ،وأَْر َس َل ِّإَلى
ْ
ََ ُ َ
اآليات (لوَ " -: )23-18:7فأ ْ َ َ ُ َ
ْ
ُ
21
يسوع َق ِّائالً«:أَْنت هو ِّ
ان َق ْد أَْر َسَلَنا ِّإَلْي َك
اء ِّإَلْي ِّه َّ
اآلتي أ َْم َنْن َت ِّظُر َ
َُ َ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
الر ُجالَ ِّن َقاالَُ«:ي َ
َ َُ
آخَر؟» َفَل َّما َج َ
21
الس ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ير ِّ
اح ِّش ِّر َيرٍة،
َمَر ٍ
اعة َش َفى َكث ِّ َ
اض َوأ َْد َو ٍاء َوأَْرَو ٍ
َقائالً :أَْن َت ُه َو اآلتي أ َْم َنْن َتظُر آ َخَر؟» َوِّفي تْل َك َّ َ
ين م ْن أ ْ
ان َك ِّث ِّ
وحَّنا ِّب َما َأرَْي ُت َما َو َس ِّم ْع ُت َماِّ :إ َّن اْل ُع ْمي
َخ ِّبَار ُي
ال َل ُهماَ« :ا ْذ َهَبا َوأ
اب َي ُسو ُع َوَق
َج
ينَ 22 .فأ
ْ
َو َو َه َب اْلَب َرَر لِّ ُع ْمَي ٍ
ير َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ِّ
ِّ
ن
ين ُيَب َّشُرو َن.
ط َّهُرو َنَ ،و ُّ
ص ُي َ
ومو َنَ ،واْل َم َساك َ
ُيْبرُرو َنَ ،واْل ُعْر َج َي ْم ُشو َنَ ،واْلُبْر َ
الر َّم َي ْس َم ُعو َ َ ،واْل َم ْوَتى َيُق ُ
23
وبى لِّ َم ْن الَ َي ْعثُُر ِّف َّي»".
َو ُ
طَ
اآليات (مت 1" -:)3-1:11وَل َّما أَ ْكمل يسوع أَمره لِّ َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّه اال ْثَني ع َشر ،اْنرر ِّ
اك ِّلُي َعِّل َم َوَي ْك ِّرَز ِّفي
ف م ْن ُهَن َ
ََ َ
َ َ َ ُ ُ َْ ُ
ْ َ َ
َ
ِّ ِّ ِّ 3
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َعم ِّ
ِّ ِّ
َما ُي َ َّ
ال َل ُه«:أَْن َت ُه َو اآلتي
ال اْل َمس ِّ
ُمُدِّن ِّه ْم .أ َّ
يح ،أَْر َس َل ا ْثَنْي ِّن م ْن َتالَميذهَ ،وَق َ
وحنا َفَل َّما َسم َع في الس ْجن بأ ْ َ
ظَر ِّ
وحَّنا ِّبما َت ْسم َع ِّ
ان3 :اَْل ُع ْمي ُيْب ِّرُرو َن،
ان َوَتْن
َخ ِّبَار ُي
ال َل ُه َما«:ا ْذ َهَبا َوأ
اب َي ُسو ُع َوَق
َج
أ َْم َنْن َت ِّظُر آ َخَر؟» َ 4فأ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
3
ِّ
ِّ
ن
ط َّهُرو َنَ ،و ُّ
ين ُيَب َّشُرو َنَ .و ُ
ص ُي َ
وبى ل َم ْن الَ
ومو َنَ ،واْل َم َساك ُ
طَ
َواْل ُعْر ُج َي ْم ُشو َنَ ،واْلُبْر ُ
الر ُّم َي ْس َم ُعو َ َ ،واْل َم ْوَتى َيُق ُ
َي ْع ُثُر ِّف َّي»".
فلما سمع فى السجن = راجع (مت )12-3:1:
ويوحنا المعمدان أدرك أنه سوف يستشهد ،فأرسل تالميذه للسيد المسيح ليلمسوا بأنفسهم من هو المسيح ،هو أراد

تحويل تالميذه حتى ال يقاوموا المسيح فيما بعد بل يتتلمذوا له .وسؤال يوحنا أنت هو اآلتى (أى المسيح

المنتظر) أم ننتظر آخر .كان هذا السؤال ليس عن شك فى المسيح ،فمن عرف المسيح وهوفى بطن أمه (لو
 ):::1ورأى حمامة تحل عليه يوم عماده (يو  .)3:-29:1فمن شهد للمسيح كل هذه الشهادات أيعود ويشك

فيه! قطعاً ال .ولكن كان السؤال ألجل أن يؤمن تالميذه بالمسيح ويتبعوه فهذا هو دوره كسابق للمسيح .خصوصاً
أن الميرة كانت قد بدأت فى قلوب تالميذ المعمدان من نجاح خدمة المسيح (يو  .)26:3خصوصاً أنه واضح

من (يو  ) 37-35:1أن المعمدان كان يشهد لتالميذه عن المسيح ليتبعوه كما تبعه هنا يوحنا وأندراوس .وهناك

من قال أن يوحنا أرسل يسأل المسيح هذا السؤال ألنه مسجون وحالته النفسية سيئة  ،فإن كان المسيح هو اآلتى
فلماذا ال يخرجه من السجن!!  .ألم يق أر من قال هذا الكالم العجيب ما قاله يوحنا المعمدان عن المسيح (يو :3

 )36 – 27هل من يقول هذا الكالم عن المسيح ما ال اليعرف من هو ؟! لقد أطلق المعمدان على المسيح

وي ْخ ِرج المعمدان من السجن !!
لقب ي حمل هللاي(يو )29 : 1والمعنى انه سيقدم ذبيحة  .فهل ُيَقَّدم المسيح ذبيحة ُ
وحين سأل تالميذ المعمدان السيد المسيح أجابهم بأن العمى يبررون والرم يسمعون … وكأنه يقول لهم لقد
فى (إش  .)1:61+ 5:35والسيد حذر التلميذان من أن يستمر شكهم فيه بعد أن سمعوا ما
تحققت النبوات َّ
فى بالذات إذا رأيتمونى
سمعوه و أروا ما رأوه= طوبى لمن ال يعثر فى وربما كان قصد السيد المسيح ال تشكا َّ

فى تعنى عدم اإليمان بى.
معلقاً على عود الصليب ،أو معرضاً إلهانات اليهود .ويعثر َّ
المساكين= ليس فقط الفقرال والًعاف بل المساكين بالروح أى المتًعين.
يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء

اآليات (لوَ 24" -: )28-24:7فَل َّما م َضى رسوالَ يوحَّنا ،اب َت َدأَ يُق ِّ
وحَّناَ «:ما َذا َخَر ْج ُت ْم ِّإَلى اْلَب ِّرَّي ِّة
ول لْل ُج ُموِّع َع ْن ُي َ
َُ ُ َ ْ َ ُ
َ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين في اللَب ِّ
ظُروا؟ أَ َق َرَب ًة ُت َح ِّرُك َها ِّ
اس
يح؟ َب ْل َما َذا َخَر ْج ُت ْم ل َتْن ُ
لِّ َتْن ُ
ظُروا؟ أَِّإْن َساًنا الَ ِّب ًسا ثَي ًابا َناع َمةً؟ ُه َوَذا َّالذ َ
الر ُ
ِّ 23
ِّ
اْل َف ِّ
ِّ
ر ِّ
اخ ِّر َو َّ
ول َل ُك ْمَ :وأَ ْف َض َل ِّم ْن َن ِّب ٍي! 27ه َذا
ور اْل ُمُل
وكَ .ب ْل َما َذا َخَر ْج ُت ْم لِّ َتْن ُ
التَن ُّعمِّ ُه ْم في ُق ُ
ظُروا؟ أََنبايا؟ َن َع ْم ،أَ ُق ُ
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ِّ َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ 28
ِّ
ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه َبْي َن
ئ َ
ام َو ْج ِّه َك َمالَ كي الذي ُي َهِّي ُ
َّام َك! ألَني أَ ُق ُ
َم َ
ط ِّر َيق َك ُقد َ
ُه َو الذي ُكت َب َعْن ُهَ :ها أََنا أُْرس ُل أ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اء َليس َن ِّبي أَع َ ِّ
ود ِّ ِّ ِّ
وحَّنا اْلم ْعم َد ِّ
ظ ُم ِّمْن ُه»".
َع َ
َص َغَر في َمَل ُكوت هللا أ ْ
ين م َن الن َس ْ َ ٌّ ْ
اْل َم ْوُل ِّ َ
ظ َم م ْن ُي َ
انَ ،ولك َّن األ ْ
َ َ
7
ان اب َت َدأَ يسو ُع يُق ِّ
وحَّناَ « :ما َذا
ول لْل ُج ُموِّع َع ْن ُي َ
اآليات (مت َ " -:)11-7:11وَبْيَن َما َذ َه َب ه َذ ِّ ْ َ ُ َ ُ
ظروا؟ أَِّإْنساًنا الَ ِّبسا ِّثيابا َن ِّ
ِّ 8
ِّ
ظُروا؟ أَ َق َرَب ًة ُت َح ِّرُك َها ِّ
اع َمةً؟
اْلَب ِّرَّي ِّة لِّ َتْن ُ
الر ُ
ً ًَ
يح؟ لك ْن َما َذا َخَر ْج ُت ْم ل َتْن ُُ
َ
اعم َة هم ِّفي بي ِّ
الثياب َّ ِّ
ِّ
وكِّ 2 .
وت اْلمُل ِّ
ِّ
ول َل ُك ْم،
لك ْن َما َذا َخَر ْج ُت ْم لِّ َتْن ُ
ُُ
َيْلَب ُسو َن َ َ
الن َ ُ ْ
ظُروا؟ أََنبايا؟ َن َع ْم ،أَ ُق ُ
ُ
ِّ َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ 11
ِّ
ول
َّام َك11 .اَْل َح َّ
ئ َ
ام َو ْج ِّه َك َمالَ كي الذي ُي َهِّي ُ
ق أَ ُق ُ
َم َ
ط ِّر َيق َك ُقد َ
َنب ٍيَ .فإ َّن ه َذا ُه َو الذي ُكت َب َعْن ُهَ :ها أََنا أُْرس ُل أ َ
ِّ
لك َّن األَص َغر ِّفي مَل ُك ِّ
ود ِّ ِّ
ان ،و ِّ
اء أَع َ ِّ
النس ِّ
ظ ُم
َع َ
وت َّ
الس َم َاوات أ ْ
ْ
َل ُك ْمَ :ل ْم َيُق ْم َبْي َن اْل َم ْوُل ِّ َ
ظ ُم م ْن ُي َ
ْ َ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ِّ َ
ين م َن َ
َ
ِّمْن ُه" .
حتى ال يظن أحد أن يوحنا المعمدان يشك فى المسيح ،فلقد شهد له هنا السيد المسيح .وكانت شهادة المسيح

َخَر ْج ُت ْم ِّإَلى
ِّ
ين
ُه َوَذا َّالذ َ
َوأَ ْف َض َل ِّم ْن

عن المعمدان بعد أن مًى تالميذه حتى ال يكون كالم المسيح عنه تملقاً له أو لهما .عموماً كان قول المسيح
أنه ليس بقربة تحركها الريح= يعنى أن يوحنا لن يتأثر بالمديح كما أنه ال يتأثر بالذم .فلقد تعرض يوحنا لكثير
من المديح من الناس ولكثير من األلم من هيرودس ولكنه لم يتزعزع ال من هذا وال من ذاك .وأيًاً ألنه ليس

قصبة تحركها الريح فهو لم يستجب لحروب األرواح النجسة وال ألى تعليم غريب ،بل ظل على طهارته شاهداً

للحق ال يتزعزع عنه ،يحيا حياة خشنة ،ويرتدى لباساً خشناً ،إذ كان رداؤه من شعر اإلبل .والقصبة فارغة أما
يوحنا فمملول من الروح لذلك لم يهتز من أفكار العالم الشريرة .لكن من هو فارغ كالقصبة يهتز ألي شئ أو أي

فكر غريب.

وأفضل من نبى= فال يوجد نبى تنبأ آخر عن مجيئه .الوحيد الذى جالت عنه نبوات من أنبيال العهد القديم

(غير المسيح طبعاً) هو يوحنا المعمدان (مال  + 1:3أش  .)3::5وتنبأ مالك بوالدته (لو  )13:1وهمتأل بالروح

من بطن أمه (لو  + 15:1لو  .):::1وكل األنبيال تنبأوا عن المسيح ،أما يوحنا فأعد له الطريق مباشرة .كل

األنبيال إشتهوا أن يروا المسيح ولم يروه ،أما يوحنا فرآه.

لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان= هو األعظم ألنه إستحق أن يعمد المسيح .وهو
شهد للحق حتى الموت .وحينما أتى له تالميذه ليثيروه ضد نجاح عمل المسيح وذيوع شهرته بينما أن المعمدان

هو الذى عمده ،قال قوالً عظيماً

يينبمى أن هذا يزيد وهنى أنا أنقصي (يو  .)35:3وكل األنبيال تنبأوا عن

المسيح ولم يروه ،أما يوحنا فرآه وعمده وشهد له ،وهو وحده أدرك سر الثالثة األقانيم يوم المعمودية .وأضف
لهذا ما قيل فى تفسير أنه أفًل من نبى ،وأنه عاش ناسكاً اهداً مثل إيليا .وكما لم يهاب إيليا آخاب وهيزابل،

لم يهاب يوحنا المعمدان هيرودس وهيروديا.

هأنذا أرسل أمام وجهك= هى نبوة مالخى عن المعمدان (مال  )1:3ولكن الحظ قول مالخى يفيهيىل الطريق

أمامىي = والمتكلم هنا هو يهوه وقول متى يهيىء طريقك قدامك= وهذه عن السيد المسيح .فبمقارنة اآليتين
نسنتج بسهولة أن المسيح يسوع هو يهوه نفسه.
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ولكن األصغر فى ملكوت السموات أعظم من يوحنا المعمدان= ملكوت السموات يبدأ هنا على األرض
معه .وبالمعمودية نصير أوالداً هلل ،وليس
بالمعمودية ندخله وبالتوبة نثبت فيه ،فهو موت مع المسيح وقيامة ُ
أوالداً للرجال أو للنسال (يو  .)13-12:1أما يوحنا مثله مثل كل البشر ولدته إمرأة .لذلك قال المسيح عنه لم
يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا ..أما األصغر فى ملكوت السموات أعظم منه= يعنى أن

المولود من هللا بالمعمودية ،ويحيا حياة التوبة ،فى إتًاع = األصغر = ( فاالصمر تشير لإلتًاع) هو أعظم
من المعمدان .فيوحنا كان له كل بر الناموس ،ولكن أوالد هللا بالمعمودية خصوصاً المتًعين ،قد تبرروا بدم
المسيح وهم ثابتين فى المسيح ،هؤالل أعظم من أى شخص كان له بر الناموس .والمسيح هنا ال ينقص من
مكانة األنبيال ،وهنما أراد أن يظهر ما فى الحياة اإلنجيلية من سمو أعظم بكثير من سمو الحياة الناموسية.

فخالل الناموس مهما جاهد اإلنسان يبقى من مواليد النسال ،أما عطية هللا فى العهد الجديد فترفعنا فوه اللحم
والدم لننال البنوة هلل .وهناك رأى للقديس يوحنا فم الذهب أن األصمر فى ملكوت السموات هو المسيح نفسه ألنه

أصمر من المعمدان سناً.

ما سبق كان عن يوحنا المعمدان وهو على األرض .ولكن بعد أن فتح السيد المسيح الفردوس للبشر ،ودخل أبال

وأبرار العهد القديم ودخل معهم أبرار العهد الجديد كان هناك كالماً آخر ،فالكنيسة المقدسة تًع ترتيب

السماًيين هكذا مريم العذرال أوالً ثم المالًكة ثم يوحنا المعمدان ثم الشهدال ثم القديسين واألبرار .أى أن يوحنا
المعمدان تًعه الكنيسة على رأس كل المؤمنين فى السمال من البشر ما عدا القديسة العذرال مريم التى حملت

هللا إلهنا فى بطنها .وهذا يشبه قول المسيح يأبي اعظم منىي فهو يقوله وهو فى صورته الجسدية ،أما اآلن وهو
عن يمين اآلب فهو له نفس مجد اآلب.

اليهود يرفضوا المسيح كما رفضوا المعمدان
الشع ِّب ِّإ ْذ س ِّمعوا واْلع َّشارو َن بَّرروا هللا معت ِّم ِّدين ِّبمعم ِّ ِّ
ِّ 22
وحَّنا.
ودَّية ُي َ
اآليات (لوَ " -: )33-22:7و َجم ُ
يع َّ ْ
َ ُ
َ ُ َ َ ُ
َ ُ َْ َ َ ْ ُ
31
31
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
النام ِّ
ِّ ن َّ
ال
َوأ َّ
ورَة هللا م ْن ِّج َهة أَْن ُف ِّس ِّه ْمَ ،غْيَر ُم ْع َتمد َ
وسُّيو َن َفَرَف ُضوا َم ُش َ
ين مْن ُهُ .ث َّم َق َ
َما اْل َف ِّريسُّيو َ َو ُ
32
ِّ
اس ه َذا اْل ِّج ِّ
ض ُه ْم
َّ
ين ِّفي ُّ
السو ِّق ُيَن ُادو َن َب ْع ُ
الر ُّبَ «:ف ِّب َم ْن أ َ
يل؟ َو َما َذا ُي ْش ِّب ُهو َن؟ ُي ْش ِّب ُهو َن أ َْوالًَدا َجال ِّس َ
ُش ِّب ُه أَُن َ
33
ان الَ َيأ ُْك ُل
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
اء ُي َ
َب ْع ًضا َوَيُقوُلو َنَ :زَّمْرَنا َل ُك ْم َفَل ْم َتْرُق ُ
رواُ .ن ْحَنا َل ُك ْم َفَل ْم َتْب ُكوا .أل ََّن ُه َج َ
34
اء ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ول
َخ ْمًراَ ،ف َتُقوُلو َنِّ :ب ِّه َشْي َ
ان أ ُ
ان َيأ ُْك ُل َوَي ْشَر ُبَ ،ف َتُقوُلو َنُ :ه َوَذا ِّإْن َس ٌ
طٌ
َك ٌ
انَ .ج َ
ط ِّ
اة33 .واْل ِّح ْكم ُة َتبَّرر ْت ِّمن ج ِّم ِّ ِّ
ِّ
يها»".
ين َواْل ُخ َ
ُم ِّح ٌّب لْل َع َّش ِّار َ
ْ َ
يع َبن َ
َ َ َ
َ

ُخْب ًاز َوالَ َي ْشَر ُب
يب َخ ْم ٍر،
َو ِّش ِّر ُ

13
ُش ِّبه ه َذا اْل ِّجيل؟ ي ْش ِّبه أَوالًَدا جالِّ ِّس ِّ
َس َو ِّ
اق ُيَن ُادو َن ِّإَلى
ِّم ْن أ َ ُ
َ
َ
َ ُ ُ ْ
ين في األ ْ
اآليات (مت َ « " -:)12-13:11وب َ
18
17
ِّ
أ ْ ِّ
وحَّنا الَ َيأ ُْك ُل َوالَ َي ْشَر ُب،
اء ُي َ
َص َحاب ِّه ْم َوَيُقوُلو َنَ :زَّمْرَنا َل ُك ْم َفَل ْم َتْرُق ُروا! ُن ْحَنا َل ُك ْم َفَل ْم َتْلط ُموا! أل ََّن ُه َج َ
12
َفيُقوُلو َنِّ :ف ِّ
اء ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
يب َخ ْم ٍرُ ،م ِّح ٌّب
يه َشْي َ
ان أ ُ
ان َيأ ُْك ُل َوَي ْشَر ُبَ ،فَيُقوُلو َنُ :ه َوَذا ِّإْن َس ٌ
طٌ
َ
ول َو ِّش ِّر ُ
َك ٌ
انَ .ج َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يها»".
ين َواْل ُخ َ
لْل َع َّش ِّار َ
طاةَ .واْلح ْك َم ُة َتَبَّرَر ْت م ْن َبن َ
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فى لوقا  31-22:7نجد موقفين لمن سمع دعوة يوحنا المعمدان.
.1

الشعب البسيط برروا هللا ..معتمدين = أى معترفين أن هللا بار وال يخطئ ،إنما هم المخطئين المحتاجين
لتوبة ومعمودية .والذى يبرر هللا فى كل جيل يعترف بفًل هللا عليه وأن كل أعماله وعطاياه هى كريمة وأن

كل شر يقع عليه هو يستحقه ألجل خطاياه ،وأن هللا لم يخطئ فى أحكامه .مثل هؤالل ينسبون كل خير هلل

وينسبون كل شر ألنفسهم لذلك فهذه الفئة األولى شعروا بخطاياهم وببر هللا وكانت عالمة توبتهم هى
معموديتهم .وهم برروا هللا أيًاً إذ قبلوا مالكه الذى أرسله ،وقبلوا كالمه ودعوته (مالكه أى يوحنا

المعمدان).

.2

الفريسيون والناموسيون = هؤالل مشكلتهم أنهم يشعرون ببرهم الذاتى ،مثل هؤالل ال يشعرون بإحتياجهم
هلل .كبرياؤهم يعميهم فال يروا وال يسمعوا فال يفهموا وال يدركوا .فرفضوا مشورة هللا من جهة أنفسهم .هؤالل

ال يشعرون بخطاياهم إذ هم عميان ،وبالتالى ال يشعرون بإحتياجهم للتوبة لذلك رفًوا معمودية يوحنا ،بل
قالوا عنه كالماً سيئاً َّ
عل َق عليه السيد المسيح فى األيات التالية .والمتكبر فى كل جيل يرفض اإلعتراف
بخطيته ،إذ هو في نظر نفسه بار داًماً وال يقبل أن يقول له أحد كلمة حق ،أو يظهر له أحد خطأه ،وال
يفكر فى التوبة ،وبالتالى ال يبرر هللا إذا أراد هللا أن يؤدبه ،وسيرفض مشورة هللا من جهته ،ويرفض تأديب

هللا (عب  .)8:12لذلك فمثل هؤالل ال يميزون رجال هللا مثل المعمدان ولن يعرفوا هللا وال مسيحه .هؤالل

رفًوا المعمدان إذ كان يحيا فى هد ورفًوا المسيح إذ عاش ببساطة  .والحقيقة أنهم سيرفًون كل من

يأتى مرسالً من هللا ،فهم رافًين هلل .ومعنى المثل الذى قاله المسيح-:
كانت هذه لعبة يقوم بها األطفال الصمار .وهم ينقسمون إلى فريقين فريق يمثل دور الفرح أى حفلة ُعرس .فيقوم
الفريق األخر بالرقص والزمر .ثم يقوم فريق بتمثيل دور جنا ة فيبدأ الفريق اآلخر يحزن ويولول .ولكننا هنا أمام
أوالد متمردين فالفريق الذى يمثل دور الفرح يقابل بصمت ،أى ال تتجاوب حركاتهم مع نممات وحركات الفريق

الذى يقابلهم .والمسيح بهذا يشير للفريسيين ،الذى أرسل هللا لهم يوحنا المعمدان اهداً ليجذبهم بالتوبيخ والحزن
للتوبة فقالوا فيه شيطان ورفًوا التوبة ،جالهم المسيح فى ود ومحبة شافياً أمراضهم عارضاً عليهم المحبة
والصداقة اإللهية ،فرفًوه أيًاً وقالوا عنه أكول وشريب خمر .فحينما تفسد بصيرة اإلنسان الداخلية يستطيع

أن يجد لنفسه كل المبررات لرفض العمل اإللهى ،فال يحتمل حب هللا وحنانه وال يتقبل تأديباته ،ال تجتذبه

الكلمات اإللهية الرقيقة كما ال تردعه التهديدات.

الحكمة تبررت من جميع بنيها= هللا لم يترك نفسه بال شاهد ،ألنه يعلم الذين له .فإذا كان الفريسيون قد رفًوا
مشورة هللا من جهة أنفسهم ،فإن للحكمة أبنالها .وهللا له أوالده الذين يبررونه (مثل الذين إعتمدوا من يوحنا) فإذا

كان أعدال الحكمة يسفهونها فإن أبنالها يبررونها ،ومثل هؤالل هم الذين برروا هللا معتمدين من يوحنا .والحكمة
هنا هى التدبير اإللهى الذى دبر إرسال يوحنا المعمدان ثم تجسد المسيح ألجل خالص البشرية .هذه الحكمة

ظهرت بارة ال غبار عليها فى نظر بنيها أى جماعة شعب هللا الذين رحبوا بيوحنا والمسيح وتابوا .الحكمة هي

تصرفات وأقوال هللا وكل عمل يعمله في كل مان أو مكان.
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وحتى اآلن فأوالد هللا فى كل جيل يبررون هللا فى كل تصرفاته ،بال تذمر يقبلون ما يحكم به ،ناسبين أى ضرر
أو شر لخطاياهم والعكس فاألبرار فى أعين أنفسهم يرفًون داًماً أحكام هللا قاًلين يلماذا يا رب تفعل كذا

وكذا..ي وهذا بسبب كبرياًهم ولنالحظ أن هللا كثي اًر ما يسمح ببعض التأديبات كجزل من خطة الخالص لكن
هناك من يرفًها .أما أبنال هللا حقيقة فهم يقبلون أحكامه ويبررونه فيها .والمتكبرون داًماً يرفًون أحكام هللا،
أما المنسحقين فيبررون هللا فيما يفعله .المتكبرون يبررون أنفسهم ناسبين الخطأ هلل .أما المتواضع حقيقة فهو

الذي يفهم وضعه بالنسبة هلل ،أن هللا كلي الحكمة وأنه ال شئ بجانبه .المتكبرون قطعاً إذا كانوا قد نسبوا الخطأ
هلل فهم سيرفًون من يرسلهم هللا.
(المرأة الخاطئة)

37
ِّ
احٌد ِّم َن اْل َف ِّر ِّ
اآليات (لو33" -:)31-33:7وسأََل ُه و ِّ
امَأَر ٌة
ين أ ْ
يسِّي َ
ََ َ
َن َيأ ُْك َل َم َع ُهَ ،ف َد َخ َل َبْي َت اْل َف ِّريس ِّي َو َّات َكأََ .وِّإ َذا ْ
38
ِّ
ِّفي اْلم ِّديَن ِّة َكاَن ْت َخ ِّ
ِّ
اطَئةًِّ ،إ ْذ علِّم ْت أََّنه م َّت ِّك ِّ
ِّ
يب َو َوَق َف ْت ِّعْن َد َق َد َمْيه ِّم ْن
ورِّة ِّط ٍ
اء ْت ِّبَق ُار َ
ُ ُ ٌ
ئ في َبْيت اْل َف ِّريس ِّيَ ،ج َ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الدموعَِّ ،وَكاَن ْت َتمس ُح ُهما ِّب َش ْع ِّر َ ْأرس َهاَ ،وُتَق ِّبل َق َدمْيه َوَت ْد َهُن ُهما ِّبالط ِّ
ِّ
يب.
َوَرِّائه َباكَيةًَ ،و ْاب َت َدأ ْ
َ
ُ َ
َْ َ
َت َتُب ُّل َق َد َمْيه ب ُّ ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يس ُّي َّال ِّذي َدع ِّ
َ 32فَل َّما أرَى اْل َف ِّر ِّ
ِّ
االمْ أَر ُة َّال ِّتي َتْل ِّم ُس ُه
اه ذل َكَ ،ت َكَّل َم في َن ْف ِّسه قائالًَ«:ل ْو َك َ
َُ
َ
ان ه َذا َنباياَ ،ل َعل َم َم ْن هذه َ
41
ِّ ِّ
وما ِّهي! ِّإَّنها َخ ِّ
اطَئ ٌة»َ .فأَجاب يسو ُع وَقال َل ُه«:ي ِّ
ام َعلِّ ُم».
اس ْم َع ُ
َ
َ
ان ،عْندي َش ْي ٌء أَ ُقوُل ُه َل َك»َ .فَق َ
َ َ َُ َ َ
الُ «:ق ْلَ ،ي ُ
ََ َ
42
َ «41ك ِّ
ان .عَلى اْلو ِّ
اآلخ ِّر َخمسو َنَ .وِّإ ْذ َلم َي ُك ْن َل ُهما ما ُي ِّ
وفَي ِّ
ان
اح ِّد َخ ْم ُس ِّمَئ ِّة ِّديَن ٍار َو َعَلى َ
َ
ان ل ُم َد ِّاي ٍن َم ْدُيوَن ِّ َ
َ
ْ
ُْ
َ َ
43
سامحهما ج ِّميعاَ .فُقل :أَُّيهما ي ُكو ُن أَ ْك َثر حابا َله؟» َفأَجاب ِّسمعان وَقال«:أَ ُ َّ ِّ
ِّ
ال
َ ُ ُ
ْ َُ َ
َ َََُ َ ً
ام َح ُه باألَ ْك َث ِّر»َ .فَق َ
َ َ َْ ُ َ َ
ظ ُّن الذي َس َ
44
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب ح َكم َت»ُ .ث َّم اْل َت َف َت ِّإَلى اْلم أرَة وَق ِّ
َل ُهِّ «:ب َّ ِّ
ِّ
َج ِّل
ان«:أ ََتْن ُ
اء أل ْ
ال ل ِّس ْم َع َ
ظُر هذه اْل َمْ أَر َة؟ إني َد َخْل ُت َبْي َت َكَ ،و َم ً
َْ َ َ
الر َو َ ْ
َما ِّهي َفَق ْد َغ َسَل ْت ِّر ْجَل َّي ِّب ُّ
َما ِّهي َف ُمْن ُذ
الد ُموِّع َو َم َس َح ْت ُه َما ِّب َش ْع ِّر َ ْأر ِّس َهاُ 43 .قْبَل ًة َل ْم ُتَق ِّبْل ِّني ،وأ
ِّرجلي لم تع ِّط .وأ
َ َّ َ
ْ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َّ َ
َما ِّهي َفَق ْد دهَن ْت ِّب ِّ
ِّ 47
ف َع ْن َت ْق ِّب ِّ
الط ِّ
َج ِّل ذلِّ َك
يل ِّر ْجَل َّيِّ 43 .ب َزْي ٍت َل ْم َت ْد ُه ْن َ ْأر ِّسيَ ،وأ
َد َخْل ُت َل ْم َت ُك َّ
َّ
ََ
يب ِّر ْجَل َّي .م ْن أ ْ
َ
48
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال
ول َل َكَ :ق ْد ُغ ِّفَر ْت َخ َ
ط َاي َ
اها اْل َكث َيرُة ،أل ََّن َها أ َ
َحَّب ْت َكث ًيراَ .والذي ُي ْغ َفُر َل ُه َقلي ٌل ُيح ُّب َقليالً»ُ .ث َّم َق َ
أَ ُق ُ
42
طاي ِّ
ِّ
ط َايا أَْي ًضا؟».
اك»َ .ف ْاب َت َدأَ اْل ُم َّت ِّكُئو َن َم َع ُه َيُقوُلو َن ِّفي أَْن ُف ِّس ِّه ْمَ «:م ْن ه َذا َّال ِّذي َي ْغ ِّفُر َخ َ
ورٌة َلك َخ َ َ
َل َهاَ «:م ْغ ُف َ
َ 31فَق ِّ ِّ ِّ
يماُن ِّك َق ْد َخَّل َر ِّكِّ ،ا ْذ َه ِّبي ِّب َسالَ ٍم»".
َ
ال لْل َمْ أرَة«:إ َ
 .1اآلية السابقة مباشرة الحكمة تبررت من جميع بنيها ،نجد تطبيقها المباشر في هذه القصة ،فها هي

المرأة الخاطئة ولكنها كانت حكيمة ،فهي أتت للمسيح معترفة بخطاياها في إنكسار نفس ،دون إعتراض

أو كبريال أو عجرفة ،فحصلت على الخالص .أما الفريسى صاحب الوليمة ينسب الخطأ للمسيح .

 .2هناك من يخلط بين هذه القصة وبين ساكبة الطيب في (مت .)13-6:26ولكن هناك فروه.

المضيف:

مدددت23

لدددو7

سمعان األبرص

سمعان الفريسي

125

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح السابع)

المرأة:

مريم القديسة

امرأة خاطئة

اعتراض الحاضرون :ثمن الطيب أولى به الفقراء اقتراب الخاطئة من المسيح
الزمن:

في نهاية حياة المسيح

في بداية خدمة المسيح

المكان:

بيت عنيا قرب أورشليم

في الجليل

وبالتالي نستنتج أنهما قصتان مختلفتان تماماً والحظ أن إسم سمعان كان منتش اًر وفي متى 26سكبت مريم

القديسة أخت لعا ر التي إختارت النصيب الصالح الطيب حباً في يسوع .وفي (لو )7تسكب هذه المرأة

الطيب طلباً للمفران وهعترافاً بخطاياها .وهي إمرأة سيرتها سيئة في المدينة .ويمكننا القول من سياه القصة
وأنها أتت ومعها جاجة طيب ،أنه ربما حد

لقال سابق مع المسيح مع هذه المرأة لمست فيه غفرانه ،وكان

هذا تعبي ار عن محبتها وشكرها على المفران الذى حصلت عليه ،أو هى أتت بالطيب ملتمسة المفران

 .3كانت أبواب اليهود مفتوحة بداعي الكرم ،وخصوصاً في مناسبة كهذه .لذلك دخلت هذه المرأة .هي كانت
قد سمعت أن المسيح يقبل الخطاة ويمفر لهم فأتت وكلها أمل في المفران وبدل حياة جديدة بال إثم.
ووقفت هذه المرأة ورال السيد وسكبت الطيب على رجليه ولما لم يمنعها أو يرفض ما عملته ،وربما نظر

لها نظرة قبول ،وهي تعرف عدم استحقاقها بكت عند قدميه فبلت قدميه وهو متكئ ،ولما سقطت دموعها
على قدميه خجلت فمسحتهما بشعرها (والحظ أن شعر المرأة مجدها 1كو )15:11فهي بهذا تًع كل

مجدها وكرامتها تحت قدمي المسيح( .ملحوظة :هم كانوا يخلعون النعال إذا إتكأوا للطعام).

 .:وماء لرجلي لم تعطي= كان من عادة اليهود أن المًيف ليظهر إحترامه لًيفه ،وتقديره له ،أن يمسل
قدميه ويمسح رأسه بالدهن الطيب الراًحة ( يت مًاف له رواًح طيبة) .فسمعان تكلف ماالً كثي اًر في

الوليمة ولكنه لم يعط لًيفه من مشاعره ،ربما خوفاً من بقية الفريسيين لئال ينتقدوه وربما شعر أنه يكفي
أن يقيم وليمة للمسيح المرفوض من الجميع .هو بهذا شعر أنه صاحب فًل على المسيح ،والمسيح

يلو كان هذا نبياً ،لعلم من هذه.."..

يكفيه هذا .ومن يشعر بهذا سريعاً ما ُيدين المسيح ،وهذا ما حد
(من يداين المسيح سريعاً ما يدينه) .وهذا ما يحد معنا فنحن إذا شعرنا أننا أصحاب فًل على هللا

حينما نصلي ونصوم ،فسريعاً ما ندينه إذا حدثت لنا أي تجربة قاًلين ..لماذا يا رب تفعل ذلك ..كأن
هللا قد أخطأ .لذلك ينبه المسيح يال تعرف شمالك ما تعمله يمينكي فاليمين هو عمل البر من صالة

وصوم..الخ .والشمال هو االفتخار بهذا والشعور بأننا أصحاب فًل .وتعليم رب المجد يإن فعلتم كل

البر فقولوا إننا عبيد بطالوني ،فمن يشعر أنه عبد بطال غير مستحق لشئ ،إذا جالته تجربة يقول .هذا
بسبب خطيتي ،لكنه ال ينسب خطأ هلل وكأنه يدين هللا.
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 .5لقد إقتحمت هذه المرأة مجلس السيد المسيح ولكنه قبلها ،إذ قد أتت بتوبة صادقة .وهو يقبل كل من

يأتي بتوبة صادقة غاف اًر له .لقد صارت هذه المرأة نموذجاً لكثيرين ،تعلموا منها وأتوا للسيد المسيح فمفر

لهم.

 .6هذه المرأة تعطي درساً لكل َّ
منا وهو ..أن الطريق الشرعي المقبول لكي نقترب من المسيح ونكون
مقبولين ..هو أن نأتي معترفين بخطايانا معترفين بعدم إستحقاقنا (راجع قصة الفريسي والعشار) .بل أن

المسيح في إشتياه لمثل هذه النفوس التاًبة المعترفة الباكية ،التي تشعر بإحتياجها إليه كرب غافر.
ومهما كانت خطايانا فرحمة هللا أعظم .فهذه المرأة بحسب الناموس تستحق الرجم لكن مراحم هللا

خلصتها.

 .7هذا الفريسي دعا المسيح إلى بيته ،ال إلى قلبه ،ولكن المرأة الخاطئة إقتحمت البيت بدالة المحبة.

الفريسي يمثل النفس التي تتخفى ورال المظاهر الخارجية دون األعماه ،أما المرأة فتمثل النفس الجادة

في خالصها فتهتم باللقال الخفي مع العريس السماوي .وربما كان هذا الفريسي يريد أن يرى آية من

آيات الرب التي سمع عنها أو هو رأي أن مستقبل هذا المعلم مشره وأراد أن يستفيد منه ،عموماً
فإرتباطنا بالمسيح بسبب أغراض ومطامع مادية يًيع منا الخالص .أما لو أتينا له كخطاة مثل هذه

المرأة سننال الخالص.

 .8طريقة الجلوس أثنال الطعام :كانوا يجلسون حول مواًد ذات أرجل قصيرة ،وكانوا يجلسون على أراًك
أي مقاعد أرضية مستندين على الماًدة ،وأرجلهم إلى خلف ،وخالعين نعالهم ،لذلك أتت تلك المرأة من

خلف السيد وسكبت الطيب عند قدميه ،وطالما مسحت قدميه بشعرها ،فيفهم أنها كانت في وضع أقرب
للسجود.

 .9قول الكتاب يوإذا امرأة في المدينة كانت خاطئةي هذا القول يشير ألن سمعتها كانت سيئة ومنتشرة في
كل المدينة .ولكن واضح أنها تابت ،ودموعها خير شاهد لذلك ،ودموعها ،دموع التوبة عند المسيح هي

أثمن من أي قارورة طيب.

 .15شك الفريسي في أن المسيح ليس بنبي ألن من يلمس انية يتنجس ،ولكن من يلمس المسيح يتقدس

والسيد أظهر له أنه أعظم من نبي ،فالنبي ال يعلم ما في القلوب ،لكن السيد المسيح أجاب علناً على

تساؤالت سمعان التي في قلبه .والسيد المسيح أظهر للفريسي أن هذه المرأة أعظم منه حباً .فالفريسي و]1
لم يقم بواجبات المًيف من غسل األرجل فكانوا يلبسون صنادل فتتسخ أرجلهم من التراب .و ]2الدهن
بالزيت إلنعاش الًيف .و ]3التقبيل (أي إبدال مشاعر المحبة)( .ملحوظة :الزيت يحتوي على عطور

لإلنعاش).

والمرأة و ]1غسلت قدمي السيد ومسحتهما بشعرها و ]2دهنت قدميه بالطيب و ]3قبلت قدميه .وما سبب هذا
العطال؟ الحب الذي مأل قلبها .وما سبب هذا الحب؟ شعورها بمفران السيد لها ،والحظ أنها ما كانت

ستشعر بحب السيد وغفرانه إال لو كانت قد إنفتحت عيناها على خطاياها ،بل وعلى محبته وغفرانه لها.
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والسؤال كيف أدركت هذا الحب؟ ال نعرف .فاهلل له طرقه الخاصة التي تختلف من إنسان إلنسان .وهو
أعطى لها من محبته (ربما في هذا اليوم أو قبل هذا اليوم فصارت تسير وراله) ما جعلها تفهم أنه غفر لها

فأحبته .أما الفريسي المعجب بنفسه ،فهو يرى أنه كامل بال خطية وبالتالي فهو ال يحتاج لمفران ،ولذلك

فمحبته محدودة .والحظ أن محبة المرأة كانت أيًاً إليمانها بأن المسيح غفر ،وله سلطان أن يمفر=
إيمانك قد خلرك.
 .11إننا نحتاج لقًال أوقات طويلة في الصالة ودراسة الكتاب المقدس فهذا يفتح أعيننا و ]1لنعرف شخص
المسيح و ]2لنعرف نجاسة قلوبنا وكم غفر المسيح لنا ،وكيف قبلنا ونحن هكذا .وهذا إنفتحت أعيننا ورأيناه

وعرفنا ما فعله ألجلنا سيمتلئ القلب حباً له .ولكن هذا الفريسي كانت عينه مملقة ،فهو شعر أنه أعطى

المسيح ولم يأخذ شيئاً من المسيح ،فلم يحب المسيح.

 .12لم يكن لهما ما يوفيان= هذا يعني عجز البشر عن إيفال هللا ما عليهم من دين الخطية ،ادت خطاياه أم
قلت.

 .13إذهبي بسالم= هذه ليست مثل يمع السالمةي ولكن المسيح يهبها سالماً عجيباً.
ألهمية هذا الجزل تصليه الكنيسة يومياً في صالة نصف الليل ،ألننا نرى فيه الطريق الصحيح لإلقتراب من

المسيح لننال المفران والسالم وننعم بمحبته ،أال وهو اإلنسحاه أمام هللا طالبين الرحمة والمفران.
َّ ِّ
ِّ
يل ُي ِّح ُّب َقلِّيالً = هل كانت خطايا هذا الفريسى قليلة حقا؟ ال بل هو الذى ال
.1:
َوالذي ُي ْغ َفُر َل ُه َقل ٌ
يرى خطاياه  ،وهكذا كل من كانت عينه مملقة .وبالتالى هو ال يشعر بالمفران الذى قدمه له المسيح
بدمه ،وبالتالى لن يقدم الحب المطلوب إذ ال يشعر بقدر النعمة التى أعطيت له  .أما المرأة الخاطئة

فكان لها العين المفتوحة فرأت  )1 -:بشاعة خطيتها  )2قدر المفران الذى حصلت عليه ......

والنتيجة – أحبت كثي ار  .وهذا ما قيل وتكرر فى سفر حزقيال النبى أن هللا سيؤدبهم على خطاياهم

فيرجعون بالتوبة وحينئذ يتمقتون أنفسكمي (حز . ):3 : 25فالتوبة الحقيقية تفتح العين وتدرك بشاعة
الخطايا السابقة فيكره اإلنسان نفسه  ،وفى نفس الوقت يقدم الشكر للمسيح على ما صنعه لكى تمفر

خطيته.

كما بدأ المخلص فى بداية خدمته بتطهير الهيكل (يو )2هكذا أنهى خدمته قبل صلبه بأيام بتطهير

الهيكل ،وذلك ليعلن هدف مجيئه  -تطهير هيكل هللا (الكنيسة واإلنسان) .هكذا نجد قصتى ساكبات

الطيب ،وهذه هى األولى فى بداية خدمته ،وفيها نراه يقبل هذه الخاطئة ويعطيها غفران الخطية ووعد
بالخالص ،وأنهى أيًا خدمته فى األسبوع األخير بمريم ساكبة الطيب إعالنا عن محبتها الكبيرة .فمن

عرف المسيح وغفرانه ومحبته سيبادله الحب ،وهذا ما يريده أن يعيد الصورة الفردوسية األولى .ولكن

الحظ أن هذا الحب من مريم جال بعد تلمذة طويلة ليسوع ،إذ كان يسوع يذهب كثي ار لبيت لعا ر.
والحظ أنه إحتراما لمشاعر المرأة التى كانت خاطئة أخفى اإلنجيل إسمها.
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والحظ التناقض الكبير بين المرأة التى جالت فرحة بقبول المعلم لها ولم يحتقرها كباقى معلمى اليهود بل

غفر لها ،وكانت تبكى وحينما نزلت دموعها وبللت قدميه خجلت وهنحنت لتمسح دموعها من على قدميه

بشعرها .وبين الفريسى الذى دعاه وأدانه وفكر فيه أفكا ار غير الًقة .وعند اليهود كانوا يعطون كرامة

كبيرة للمعلمين لم يعطها هذا الفريسى للمسيح .لذلك نقول أنه لم يدعه إلى بيته ألنه كان مقتنعا به بل

ألنه كانت هذه هى العادة أن يدعو الفريسيين المعلمين الكبار إلى ماًدتهم .وربما حدثت هذه الحادثة

فى نايين بعد إقامة إبن األرملة فإ دادت شهرة المسيح لذلك دعاه هذا الفريسى .والحظ أن قصة المرأة

أعقبت مباشرة قصة إقامة إبن أرملة نايين] .وبهذا نتأكد أن هذا الفريسى المزهو بنفسه هو من أراد أن
يستفيد من شهرة المسيح ،ولكنه فى داخله إستنكر وتًرر من قبول المسيح لهذه المرأة.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثامن)

عودة للجدول

اإلصحاح الثامن
بعض النساء يخدمن يسوع
وت ِّ
اآليات (لو1" -:)3-1:8وعَلى أَ َث ِّر ذلِّك َكان ي ِّسير ِّفي م ِّديَن ٍة وَقري ٍة ي ْك ِّرُز ويب ِّشر ِّبمَل ُك ِّ
هللاَ ،و َم َع ُه اال ْثَنا
ََ
َ َْ َ
َ َ َ ُ
َ َُ ُ َ
َ
ِّ
ع َشر2 .وبع ُ ِّ ِّ
ين ِّم ْن أَرو ِّ
اضَ :مْرَي ُم َّال ِّتي ُت ْد َعى اْل َم ْج َدلَِّّي َة َّال ِّتي َخَر َج ِّمْن َها
َمَر ٍ
ض الن َساء ُك َّن َق ْد ُشف َ
َْ ٍ
َ َ ََ ْ
اح ش ِّر َيرٍة َوأ ْ
3
ِّ
اطين ،ويوَّنا ام أَر ُة ُخوزِّي وِّك ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َم َوالِّ ِّه َّن" .
وسَّنةَُ ،وأ َ
ُخُر َك ِّث َير ٌ
يل ه ُير ُ
ود َ
َ
َسْب َع ُة َشَي َ َ ُ َ ْ َ
سَ ،و ُس َ
ات ُك َّن َي ْخد ْمَن ُه م ْن أ ْ
وعلى أثر ذلك= ذلك هو قبول السيد للمرأة الخاطئة (نهاية إصحاح  .)7وهنا نرى السيد يوسع نشاطه ويقبل

الخطاة في كل مكان ،بل يكون للنسال دور في العمل خصوصاً مع رفض اليهود له.
هنا نرى المسيح يوسع خدمته لكل مكان ممكن أن يصل إليه ،وقد إتخذ مدينة كفرناحوم مرك اًز له يبدأ منها

رحالته للك ار ة .يكرز ويبشر بملكوت هللا= السيد بوجوده وسط الناس ،كان هذا هو ملكوت هللا ،وبوجوده في

قلوبنا ،يكون ملكوت هللا في داخلنا (لو )21:17أما يوحنا المعمدان فكان يكر أنه قد إقترب ملكوت السموات

(مت )1:3والحظ أن المسيح كان يتبعه بعض النسال ،وبهذا فالمسيح بدأ مفهوماً جديداً على اليهود ،إذ كان
اليهود يصلون يومياً يأشكرك يا رب ألنك لم تخلقني عبداً وال إمرأة..ي ،فكانوا يحتقرون النسال واألطفال .وهكذا
كان األمم يحتقرون النسال .ولكننا هنا نجد المسيح ُي ِكرم النسال ،بل صرن مسئوالت عن الصرف ،أي
المصروفات المادية التي تحتاجها الك ار ة .وكون المسيح يعلي من شأن النسال فهذا تعليم للكنيسة بأن الرجل
والمرأة متساويان .والحظ أن المسيح وتالميذه كانوا فقرال ،بل لم يكن معه ما يدفعه للجزية (مت ،)2::17ولكننا

نرى أن هللا يدبر األموال التي تحتاجها الخدمة .وعموماً فخادم الكلمة يجب أن من يسمعونه يشتركون في سد
إحتياجاته .المسيح َّ
قدم لهن الشفال ،أي هو قدم لهن الروحيات فليس بكثير أن يقدمن الماديات وماذا تساوي
أموالهن بجانب شفاًهن من األرواح الشريرة (1كو )11:9العطال المادي للخدمة يظهر المحبة ،هو فرصة

إلظهار الحب هلل.

يكرز= تشير للتعليم .يبشر= تشير إلذاعة األخبار السارة بأن هناك أفراح سماوية بعد أحزان هذا العالم ..بينما

الك ار ة قد تشمل اللوم والتوبيخ على الخطية .هنا نرى إتًاع المسيح فمن أشبع الجمع بخمس خبزات ،تنفق

عليه بعض

من النسال .والبشارة بالملكوت معناها البشارة بأن هناك مملكة يسودها الفرح والسالم والحرية.

هي مملكة حررها هللا من سلطان الشياطين كما فعل مع مريم المجدلية والنسال الالتي كن يتبعنه .وهذا هو

اإلنجيل ،فمريم المجدلية هذه صارت كار ة بالقيامة ولمن؟ للتالميذ! هذا هو الملكوت وهذا هو اإلنجيل أي

البشارة.
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مثل الزارع

اآليات (مت ( +)17-11:13مر  (+ )12-11:4لو -:)11-2:8
11
اآليات (مت َ 11" -:)17-11:13ف َتَقَّدم َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َل ُه ْم«:أل ََّن ُه َق ْد
َم َثال؟» َفأ َ
َج َ
اب َوَق َ
التالَمي ُذ َوَقاُلوا َل ُه«:ل َما َذا ُت َكل ُم ُه ْم بأ ْ
َ
12
ِّ
ِّ
أُع ِّطي َل ُكم أَن َتع ِّرُفوا أَسرار مَل ُك ِّ
س
طَ .فِّإ َّن َم ْن َل ُه َسُي ْع َ
َما ألُوَلئ َك َفَل ْم ُي ْع َ
وت َّ
طى َوُي َزُادَ ،وأ َّ
الس َم َاواتَ ،وأ َّ
ْ َ ْ ْ ْ
َما َم ْن َلْي َ
ََْ َ
13
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َل ُه َف َّال ِّذي ِّعْن َده سي ْؤ َخ ُذ ِّمْن ُهِّ .م ْن أَج ِّل ه َذا أ َ ِّ
ِّ
ين الَ َي ْسم ُعو َن
ين الَ ُيْبرُرو َنَ ،و َسامع َ
َم َثال ،أل ََّن ُه ْم ُمْبر ِّر َ
ْ
ُ َُ
ُكل ُم ُه ْم بأ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َوالَ َي ْف َهمو َنَ 14 .فَق ْد َت َّم ْت ِّف ِّ
ين ُتْب ِّرُرو َن َوالَ
اء اْلَقائَلةَُ :ت ْس َم ُعو َن َس ْم ًعا َوالَ َت ْف َه ُمو َنَ ،و ُمْبر ِّر َ
يه ْم ُنُب َّوُة إ َش ْعَي َ
ُ
13
اع َهاَ .و َغ َّم ُضوا ُعُيوَن ُهم ،لَِّئالَّ ُيْب ِّرُروا ِّب ُعُي ِّ
َن َقْل َب ه َذا َّ
ون ِّه ْم،
ظُرو َن .أل َّ
الش ْعب َق ْد َغُل َ
َتْن ُ
ظَ ،وآ َذاَن ُه ْم َق ْد َثُق َل َس َم ُ
ْ
َش ِّفيهم13 .و ِّ
وبى لِّ ُعُي ِّ
ِّ
َوَي ْسم ُعوا ِّبآ َذ ِّان ِّه ْمَ ،وَي ْف َهموا ِّبُقُلوب ِّ
ون ُك ْم أل ََّن َها ُتْب ِّرُرَ ،وآل َذ ِّان ُك ْم أل ََّن َها
لك ْن ُ
طَ
َ
ِّه ْمَ ،وَيْرج ُعوا َفأ ْ َ ُ ْ
ُ
َ
17
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ار َكث ِّ
َن َي ْس َم ُعوا
اء َوأَْبَرًا
َت ْس َم ُعَ .فِّإني اْل َح َّ
ين ْ
َن َيَر ْوا َما أَْن ُت ْم َتَر ْو َن َوَل ْم َيَر ْواَ ،وأ ْ
اش َت َه ْوا أ ْ
ير َ
ول َل ُك ْم :إ َّن أَْنبَي َ
ق أَ ُق ُ
َما أَْن ُت ْم َت ْس َم ُعو َن َوَل ْم َي ْس َم ُعوا" .
ِّ 11
11
ِّ
ال َل ُه ْمَ «:ق ْد
ان َو ْح َد ُه َسأََل ُه َّالذ َ
اآليات (مر َ " -:)12-11:4وَل َّما َك َ
ين َح ْوَل ُه َم َع اال ْثَن ْي َع َشَر َع ِّن اْل َم َثلَ ،فَق َ
هللا .وأ َّ َّ ِّ
وت ِّ
أُع ِّطي َل ُكم أَن َتع ِّرُفوا ِّسَّر مَل ُك ِّ
ين ُهم ِّم ْن َخ ِّار ٍج َف ِّباألَم َث ِّ
ال َي ُكو ُن َل ُه ْم ُك ُّل َشي ٍء12 ،لِّ َكي ُيْب ِّرُروا
ْ َ ْ ْ ْ
َ
َما الذ َ ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ِّ ِّ
ِّ
اه ْم»".
ين َوالَ َي ْف َه ُموا ،لَِّئالَّ َيْرِّج ُعوا َف ُت ْغ َفَر َل ُه ْم َخ َ
ط َاي ُ
ين َوالَ َيْنظُُرواَ ،وَي ْس َم ُعوا َسامع َ
ُمْبر ِّر َ

اآليات (لو َ 2" -:)11-2:8فسأََله َتالَ ِّمي ُذه َق ِّائلِّين«:ما عسى أَن ي ُكو َن ه َذا اْلم َثل؟»َ 11 .فَقالَ«:ل ُكم َق ْد أ ِّ
َن
ُعط َي أ ْ
َ ُ
ْ
َ َ ََ ْ َ
ُ
ْ
َ
َ ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َما لِّْلب ِّ
اق َ ِّ
ين الَ َي ْف َه ُمو َن" .
ين الَ ُيْبرُرو َنَ ،و َسامع َ
َم َثالَ ،ح َّتى ِّإَّن ُه ْم ُمْبر ِّر َ
َسَرَار َمَل ُكوت هللاَ ،وأ َّ َ
َت ْع ِّرُفوا أ ْ
ين َفبأ ْ
-1

إستخدم السيد المسيح األحدا

التى يرونها تجرى أمامهم ،مثل الزارع الذى خرج ليزرع أو الصياد الذى

يصطاد ....الخ  .فالصور التى تجرى أمام عيونهم تُثَِبت المفهوم التعليمى الذى يريده السيد .ولو كان
السيد المسيح موجوداً اليوم لًرب أمثال من حياتنا اليومية .وهذه طريقة لنتأمل أعمال هللا ،فلنتأمل فيما
حولنا من أحدا

لنرى حكمة هللا ولنرى يد هللا .ولقد إتبعت الكنيسة المقدسة نفس أسلوب السيد المسيح

فمثالً تق أر الكنيسة هذا الفصل للزارع الذى خرج ليزرع فى شهر هاتور شهر الزراعة ،بنفس المفهوم الذى

إستخدمه السيد المسيح .وفى أعياد إستشهاد القديسين تق أر فصوالً عن اإلضطهادات واألالم ،ثم نسمع

-2

سيرة الشهيد وتُرسم أمام عيوننا.
المثل هو شرح ألمر يصعب فهمه وهذا يتًح من كلمة مثل ،وهو قد يكون مجرد تشبيه أو قصة من
الواقع اليومى لتوضيح حقيقة روحية .فالقصص واألمثال التى من واقع الحياة تؤثر فى الناس أكثر من

الوعظ .أما التالميذ فأعطاهم المسيح أكثر من القصص وعظاً فهو يعرف إهتمامهم.
-3

إستخدم السيد المسيح أمثال للمشابهة كمثل رقعة الثوب الجديد على الثوب القديم ....وهناك مثل
ِ
الموضح َة كمثل السامرى الصالح والمنى المبى وقاضى
للمناسبة كمثل الزارع ..وهناك مثل بالقصة
الظلم وهنا فى هذه القصص يوضح السيد حقاًق روحية فى صورة قصة.
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-4

المألوفة ليدربنا أن

إذاً فى األمثال عموماً يشرح الرب ويستخرج الحقاًق الروحية من األشيال واألحدا
نتأمل فيما حولنا وفى الطبيعة ونرى يد هللا .واألمثال فيها فاًدة كبيرة لمن يتأمل فيها  ،ومن يهتم ويتأمل

فى األمثال يمكن له أن يستخرج منها كنو ا جديدة كل يوم ،تُثَِبت فى عقله فك ار جديدا  .وقطعا هذا لمن
يريد ويهتم فيتأمل  .أما غير المهتم بأمور الملكوت ،فلن يهتم أن يتأمل ويبحث ،فيصبح المثل كشئ

غامض بالنسبة له  ،ويقف هو أمام المثل كأعمى غير مدرك للمعانى التى فيه .

-5

السيد المسيح يتكلم بأمثال ال ليخفى الحقاًق الروحية عن بعض الناس فهو يريد أن الجميع يخلصون،
ولكن الكالم بأمثال هى طريقة تدعو السامع ألن يفكر ويستنتج وبهذا تثبت المعلومة باألكثر ،ولكن من

هو الذى سوف يفكر ويستنتج ؟ قطعاً هو المهتم بأن يفهم أسرار الملكوت ،هو من يأخذ األمر بجدية،
هو المشتاه لمعرفة الحق ،أما قساة القلوب والمهتمين بالماديات أو بأنفسهم فى كبريال  ،غير المهتمين

بالبحث عن الحق  ،فلن يهتموا بالبحث وال بالفهم .وبهذا فإن السيد يطبق ما سبق أن قاله يال تعطوا
القدس للكالبي.
-6

على الحق،

له سيعطى ويزداد = أى من كان أميناً وقد حرص أن يفت
من هنا نفهم قول السيد من ُ
سيعطيه السيد أن يفهم ،وينمو فهمه يوماً فيوماً ويذوه حالوة أسرار ملكوت هللا .وبقدر ما يكون اإلنسان

أميناً ينمو فى إستيعاب أسرار ملكوت هللا ،وكلما ينمو يرتفع مستوى التعليم ويرتفع مستوى كشف أمور
ملكوت هللا .أما النفس الرافًة غير األمينة بل المستهترة أو المعاندة فهذه ال ُيعطى لها أى فهم = أما
من ليس له فالذى عنده سيؤخذ منه= ما الذى كان عند هذه النفس ،كان لها الذكال العادى وكان لها
بعض المفاهيم الروحية ولكن أمام عناد هذه النفس واستهتارها تفقد حتى ذكالها العادى ،وتفقد حتى

مفاهيمها الروحية السابقة ويدخل اإلنسان فى ظالم روحى ويفقد حكمته .إذاً هناك من يكشف له السيد
عن أسرار الملكوت فينطلق من مجد إلى مجد ،وهناك من يحرمه السيد حتى من حكمته العادية .وهذه

الحالة األخيرة كانت هى حالة الشعب اليهودى والفريسيين والكتبة ..هؤالل كان لهم الناموس والنبوات

تشهد للمسيح وأمام عنادهم فقدوا حتى تمييز النبوات ،والحظ أنهم كانوا يفهمون هذه النبوات إذ حين سأل
المجوس عن المسيح كان هناك من يعلم أن المسيح يولد فى بيت لحم .ولكن أمام عنادهم فهم فقدوا

حتى فهم نبوات كتابهم .لقد صاروا مبررين ال يبررون وسامعين ال يسمعون وال يفهمون وهم أروا

السيد ولم يعرفوه وسمعوه ولم يميزوا صوته اإللهى بينما أن تالميذ السيد إنفتحت بصيرتهم الروحية

فعرفوه وأحبوه طوبى لعيونكم ألنها تبرر .

من له أذنان للسمع فليسمع = (مت  )2:13هنا السيد يقسم الناس قسمين-:
من يريد أن يسمع ويفهم وينفذ ما تعلمه بال عناد.
ومن ال يريد أن يفهم بل يريد أن يقاوم.

لذلك فالسيد ينبه (لو  )18:8ويقول فانظروا كيف تسمعون = أى كونوا ممن يريدون فيسمعون ويتأملون وينفذون
.
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أما قول السيد فى (مت  )11:13قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت هللا هذا لسابق علمه عن إستعدادهم
وهشتياقهم للسمع (رو . )35-29:8

ونالحظ أن متى إذ يكتب لليهود أورد لهم نبوة إشعيال ألنهم يعرفون النبوات وأما مرقس ولوقا إذ يكتبون لألمم لم
يوردوا النبوة.

قلب هذا الشعب قد غلظ … ويرجعوا فأشفيهم= كم يود السيد أن هذا الشعب يسمع ويؤمن ويرجع إليه فيشفيه،
ظ قلوبهم وأغلق عيونهم وأذانهم فلم يعرفوا المسيح بل صلبوه .
ولكن كبريالهم وعنادهم وارتباطهم بشهواتهم َغَّل َ
هو أراد لكنهم هم الذين لم يريدوا (مت. )37 : 23

إن أنبياء ..اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون = أى يروا المسيح حين يتجسد.
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َما لِّْلب ِّ
اق َ ِّ
ين الَ َي ْف َه ُمو َن( = .لو )15 : 8لماذا قال الرب
ين الَ ُيْبرُرو َنَ ،و َسامع َ
َم َثالَ ،ح َّتى ِّإَّن ُه ْم ُمْبر ِّر َ
َوأ َّ َ
ين َفبأ ْ
هذا للتالميذ؟ هل يريد المسيح أن البعض يفهم ويخلص والبعض ال يفهم فال يخلص بل يهلك؟! قطعا هذا

التصور ال يتفق مع قول الكتاب يهللا يريد أن الجميع يخلصوني (1تى .): : 2وحتى التالميذ نجدهم قد إندهشوا
وتساللوا عن كنه هذا التعليم الجديد باألمثال (مت .)15 : 13وكان رد الرب أن التعليم باألمثال راجع ألن
هناك نوعين من السامعين .فالموضوع ليس أن األمثال للناس والتعليم المباشر للتالميذ ألننا نالحظ أن الرب قد

وجه بعض األمثلة للتالميذ بعد أن صرف الجموع (مت .)55 ، :: ، 36 : 13ونفهم من كالم الرب أنه يوجه
تعليمه للتالميذ ليشرح لهم أسرار الملكوت ،وأما لآلخرين فيوجه لهم حديثه باألمثال كنوع من الدينونة لهم ،ليكمل

قساوة قلوبهم التى بدأت برفًهم له .وهذا كما قال إشعيال النبى يغلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واطمس

عينيه لئال يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفىي (إش .)15 : 6إذاً تقسية القلب ال ترجع للتعليم

بأمثال فالمسيح كان يعلم تالميذه بأمثال ،ولكن المعنى أن إدراك معنى المثل أو عدم إدراكه راجع للسامع  -هل

هو يريد أن يفهم أو هو قد أغلق قلبه مقدما رافضا الفهم  -فيكون ما سمعه دينونة له .تقسية القلب راجعة

ليس للتعليم بأمثال بل لعدم الحساسية الروحية التى فى القلوب التى وصلوا هم لها بخطاياهم .ووهذا ما قاله

الرب بعد ذلك لليهود يمن رذلني ولم يقبل كالمي فله من يدينه .الكالم الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم

االخيري (يو ):8 : 12وأيًا ما قاله الرب لمريض بيت حسدا يهل تريد أن تبرأي] وبهذا المفهوم أضاف الرب

قاًال يمن له يعطى ويزاد ومن ليس له فالذى عنده سيؤخذ منهي (مت .)12 : 13ولفهم أكثر  -هل كان من

المتصور أن هؤالل الفريسييين الذين وضعوا فى قلوبهم أن الرب يصنع ما يصنعه من المعجزات وهذه التعاليم

التى لم يسمعوها من قبل  -أنها بقوة بعلزبول .هل هؤالل يستحقون الفهم ،هؤالل قسوا قلوبهم بإرادتهم فكانت لهم
األمثال دينونة عليهم .أما من أراد الفهم طالبا ملكوت هللا كالتالميذ فقد ذهبوا للمسيح طالبين الشرح والرب

أعطاهم فهما أكثر ورؤية للملكوت.
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األمثال اآلتية يشرح بها السيد المسيح ما معنى الملكوت:
اآليات (مت ( + )23 - 18 + 2-1:13مر )21-13 +2-1:4

( +لو -:)13-11+8– 4:8
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 1
ع
اج َت َم َع ِّإَلْيه ُج ُمو ٌ
س عْن َد اْلَب ْح ِّرَ ،ف ْ
اآليات (مت  " -:)2-1:13في ذل َك اْلَي ْومِّ َخَر َج َي ُسو ُع م َن اْلَبْيت َو َجَل َ
الش ِّ
َك ِّثيرٌة ،ح َّتى ِّإَّنه َد َخل َّ ِّ
اط ِّئَ 3 .ف َكَّلم ُهم َك ِّث ًا ِّ
ف َعَلى َّ
َم َثال َق ِّائالًُ «:ه َوَذا َّ
ع
الز ِّار ُ
سَ .واْل َج ْم ُع ُكُّل ُه َوَق َ
َ َ
السفيَن َة َو َجَل َ
َ ْ
ير بأ ْ
ُ َ
3
4
آخر عَلى األَم ِّ
ِّ
يقَ ،ف َج ِّ ُّ
ض َعَلى َّ
ِّ
الط ِّر ِّ
اك ِّن
ور َوأ ََكَل ْت ُهَ .و َسَق َ
يما ُه َو َي ْزَر ُع َسَق َ
ط َب ْع ٌ
ط َُ َ
اءت الطُي ُ
َ
َ
َق ْد َخَر َج لَي ْزَر َعَ ،وف َ
ِّ
ض3 .و ِّ
َشَرَق ِّت َّ
س
لك ْن َل َّما أ ْ
اْل ُم ْح ِّجَرِّةَ ،حْي ُث َل ْم َت ُك ْن َل ُه ُتْرَب ٌة َكث َيرٌةَ ،فَنَب َت َحاالً ِّإ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه ُع ْم ُ
الش ْم ُ
ق أَْر ٍ َ
8
7
آخُر َعَلى األَْر ِّ
طَل َع َّ
آخُر َعَلى َّ
ض
َص ٌل َج َّ
الش ْو ُك َو َخَنَق ُهَ .و َسَق َ
الش ْو ِّكَ ،ف َ
فَ .و َسَق َ
ط َ
ط َ
اح َتَر َ
ْ
قَ ،وِّإ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
طى َثمرا ،بع ٌ ِّ
ين2 .م ْن َل ُه أُ ُذَن ِّ
لس ْمعَِّ ،فْلَي ْس َم ْع»".
ان لِّ َّ
ين َو َ
ض مَئ ًة َوآ َخُر ِّست َ
اْل َجِّي َدة َفأ ْ
َع َ َ ً َ ْ
آخُر َثالَ ث َ َ

18
الز ِّارعُِّ 12 :ك ُّل من يسمع َكلِّم َة اْلمَل ُك ِّ
اس َم ُعوا أَْن ُت ْم َم َث َل َّ
وت َوالَ َي ْف َه ُمَ ،فَيأ ِّْتي
اآليات (مت َ « " -:)23-18:13ف ْ
َْ َْ َُ َ َ
يق21 .واْلم ْزرو ُع عَلى األَم ِّ
ِّ
ف ما َق ْد ُزِّر َع ِّفي َقْل ِّب ِّه .ه َذا ُهو اْلم ْزرو ُع َعَلى َّ
الط ِّر ِّ
اك ِّن اْل ُم ْح ِّجَرِّة ُه َو
الش ِّر ُير َوَي ْخ َ
َ
َ َ ُ
َ َ ُ
َ
طُ َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ 21
ِّ
يق أَ ِّو
َص ٌل ِّفي َذ ِّات ِّهَ ،ب ْل ُه َو ِّإَلى ِّح ٍ
ينَ .فِّإ َذا َح َد َث ض ٌ
س َل ُه أ ْ
الذي َي ْس َم ُع اْل َكل َمةََ ،و َحاالً َي ْقَبُل َها ِّب َفَر ٍحَ ،ولك ْن َلْي َ
َّ ِّ
اض ِّطه ٌاد ِّم ْن أَج ِّل اْل َكلِّم ِّة َفحاالً يع ُثر22 .واْلم ْزرو ُع بين َّ ِّ
ِّ
ور
َ َ ُ َْ َ
ْ
ْ َ
الش ْوك ُه َو الذي َي ْس َم ُع اْل َكل َمةََ ،و َه ُّم ه َذا اْل َعاَلمِّ َو ُغُر ُ
َ َ َْ ُ
23
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َما اْلم ْزُرو ُع َعَلى األَْر ِّ
ض اْل َجِّي َد ِّة َف ُه َو َّال ِّذي َي ْس َم ُع اْل َكلِّ َم َة َوَي ْف َه ُمَ .و ُه َو
اْلغَنى َي ْخُنَقان اْل َكل َم َة َفَير ُير بالَ َث َم ٍرَ .وأ َّ َ
ِّ
ِّ
َّال ِّذي يأ ِّْتي ِّب َثم ٍرَ ،فيرَنع بع ٌ ِّ
ين»".
ين َو َ
آخُر َثالَ ث َ
ض مَئ ًة َوآ َخُر ِّست َ
َ َ ْ ُ َْ
َ

اآليات (مر 1" -:)2-1:4واب َت َدأَ أَي ًضا يعلِّم ِّعْن َد اْلبح ِّرَ ،فاج َتمع ِّإَلي ِّه جمع َك ِّثير ح َّتى ِّإَّنه َد َخل َّ ِّ
س
َْ
ْ ََ ْ ٌَْ ٌ َ
َْ
السفيَن َة َو َجَل َ
ُ َ
ْ َُ ُ
2
ِّ
ير ِّبأَم َثال .وَقال َلهم ِّفي َتعلِّ ِّ
ِّ
ان ِّعْن َد اْلَب ْح ِّر َعَلى األَْر ِّ
يم ِّه:
ضَ .ف َك َ
َعَلى اْلَب ْح ِّرَ ،واْل َج ْم ُع ُكُّل ُه َك َ
ْ
َ َ ُْ
ان ُي َعل ُم ُه ْم َكث ًا ْ
3
السم ِّ
ِّ
ض َعَلى َّ
ِّ 4
اس َم ُعوا! ُه َوَذا َّ
الط ِّر ِّ
اء
اء ْت ُ
يما ُه َو َي ْزَر ُع َسَق َ
ط َب ْع ٌ
طُي ُ
« ْ
يقَ ،ف َج َ
ور َّ َ
الز ِّار ُع َق ْد َخَر َج لَي ْزَر َعَ ،وف َ
3
ِّ
ض.
َوأ ََكَل ْت ُهَ .و َسَق َ
ق أَْر ٍ
ط َ
آخُر َعَلى َم َك ٍ
ان ُم ْح ِّج ٍرَ ،حْي ُث َل ْم َت ُك ْن َل ُه ُتْرَب ٌة َكث َيرٌةَ ،فَنَب َت َحاالً ِّإ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه ُع ْم ُ
7
3و ِّ
طَل َع َّ
آخُر ِّفي َّ
َشَرَق ِّت َّ
الش ْو ُك َو َخَنَق ُه
َص ٌل َج َّ
الش ْو ِّكَ ،ف َ
فَ .و َسَق َ
ط َ
لك ْن َل َّما أ ْ
اح َتَر َ
س ْ
قَ ،وِّإ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه أ ْ
الش ْم ُ
َ
8
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
طى َثم ار يرعُد ويْنموَ ،فأ ََتى و ِّ
آخُر ِّفي األَْر ِّ
ين
َفَل ْم ُي ْعط َث َمًراَ .و َسَق َ
ين َو َ
ط َ
آخُر ِّب ِّست َ
احٌد ِّب َثالَ ث َ
ض اْل َجِّي َدةَ ،فأ ْ
َ
َع َ َ ً َ ْ َ َ َ ُ
2
و َ ِّ ِّ
ال َل ُه ْم«:م ْن َل ُه أُ ُذَن ِّ
لس ْمعَِّ ،فْلَي ْس َم ْع»".
ان لِّ َّ
َ
آخُر بمَئ ٍة»ُ .ث َّم َق َ
َ
13
ِّ
يع األَم َث ِّ
ال؟ 14اَ َّلز ِّار ُع
َما َت ْعَل ُمو َن ه َذا اْل َم َث َل؟ َف َكْي َ
ف َت ْع ِّرُفو َن َجم َ ْ
اآليات (مر ُ " -:)21-13:4ث َّم َق َ
ال َل ُه ْم«:أ َ
ِّ
ع اْل َكلِّمةَ13 .و ُ ِّ
ين َعَلى َّ
يقَ :حْي ُث ُت ْزَر ُع اْل َكلِّمةَُ ،و ِّحيَنما َي ْسم ُعو َن َيأ ِّْتي َّ
الط ِّر ِّ
ان لِّْل َوْق ِّت
الشْي َ
َي ْزَر ُ
طُ
هؤالَء ُه ُم َّالذ َ
َ
َ
َ
َ
َ
13
ِّ
هؤالَ ِّء َكذلِّك هم َّال ِّذين ُز ِّرعوا عَلى األ ِّ
ِّ
ين ِّحيَن َما
وع َة ِّفي ُقُلوب ِِّّه ْمَ .و ُ
َماك ِّن اْل ُم ْح ِّجَرِّةَّ :الذ َ
َ
ُ َ
َوَيْن ِّز ُع اْل َكل َم َة اْل َم ْزُر َ
َ ُُ
َ
ِّ ِّ
ِّ 17
ِّ
ينَ .فَب ْع َد ذلِّ َك ِّإ َذا َح َد َث
َص ٌل ِّفي َذ َو ِّات ِّه ْمَ ،ب ْل ُه ْم ِّإَلى ِّح ٍ
س َل ُه ْم أ ْ
َي ْس َم ُعو َن اْل َكل َم َة َي ْقَبُلوَن َها لْل َوْقت ِّب َفَر ٍحَ ،ولك ْن َلْي َ
ِّ
ِّ
الشو ِّكِّ ُ :
اض ِّطه ٌاد ِّم ْن أَج ِّل اْل َكلِّم ِّةَ ،فلِّْلوْق ِّت يعثُرو َن18 .و ُ ِّ
ِّ
ين
هؤالَء ُه ُم َّالذ َ
هؤالَء ُه ُم َّالذ َ
ْ
ض ٌ
ين ُزِّر ُعوا َبْي َن َّ ْ
يق أ َِّو ْ َ
َ
َ َْ ُ
َ
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12
ِّ
ور اْل ِّغَنى
وم ه َذا اْل َعاَلمِّ َو ُغُر ُ
َي ْس َم ُعو َن اْل َكل َمةََ ،و ُه ُم ُ
ِّ
َثم ٍر21 .و ُ ِّ
ين ُزِّر ُعوا َعَلى األَْر ِّ
ض اْل َجِّي َد ِّة:
هؤالَء ُه ُم َّالذ َ
َ
َ
و َ ِّ
ين َوآ َخُر ِّمَئ ًة»".
آخُر ِّست َ
َ

ات َس ِّائ ِّر
َو َش َه َو ُ
ِّ
ين َي ْسم ُعو َن
َّالذ َ
َ

األ ْ ِّ
ق اْل َكلِّ َم َة َف َت ِّر ُير ِّبالَ
َشَياء َت ْد ُخ ُل َوَت ْخُن ُ
ِّ
اْل َكلِّم َة وي ْقبُلوَنها ،وي ْث ِّمرو َن :و ِّ
ين
احٌد َثالَ ث َ
َ
َ ََ َ َ َُ ُ

4
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال ِّب َم َثلَ «3 :خَر َج
اج َت َم َع َج ْم ٌع َكث ٌير أَْي ًضا م َن َّالذ َ
اآليات (لو َ " -:)8– 4:8فَل َّما ْ
اءوا إَلْيه م ْن ُكل َمديَنةٍَ ،ق َ
ين َج ُ
ِّ 3
َّ ِّ
ض َعَلى َّ
ِّ
الط ِّر ِّ
آخُر َعَلى
الس َم
اءَ .و َسَق َ
اس َوأ ََكَل ْت ُه ُ
يما ُه َو َي ْزَر ُع َسَق َ
ور َّ
ط َ
ط َب ْع ٌ
طُي ُ
يقَ ،فاْن َد َ
الز ِّار ُع لَي ْزَر َع َزْر َع ُهَ .وف َ
7
الش ْو ِّكَ ،فَنَب َت م َع ُه َّ
آخُر ِّفي َو ْس ِّط َّ
الش ْو ُك َو َخَنَق ُه.
الر ْخ ِّرَ ،فَل َّما َنَب َت َج َّ
َّ
وبةٌَ .و َسَق َ
ط َ
ف أل ََّن ُه َل ْم َت ُك ْن َل ُه ُرطُ َ
َ
8
آخُر ِّفي األَْر ِّ
ف»َ .قا َل ه َذا َوَن َادى«:م ْن َل ُه أُ ْذَن ِّ
لس ْم ِّع
الرالِّ َح ِّةَ ،فَل َّما َنَب َت َصَن َع َث َمًار ِّمَئ َة ِّض ْع ٍ
ض َّ
َو َسَق َ
ان ِّل َّ
ط َ
َ

َفْلَي ْس َم ْع!»" .

ِّ
ِّ ِّ 12
ين َعَلى َّ
اآليات (لو َ 11" -:)13-11:8وه َذا ُه َو اْل َم َث ُلَّ :
الط ِّر ِّ
ين َي ْس َم ُعو َن،
يق ُه ُم َّالذ َ
الزْر ُع ُه َو َكالَ ُم هللاَ ،و َّالذ َ
ِّ
ِّ 13
ُث َّم يأ ِّْتي ِّإبلِّيس ويْن ِّز ُع اْل َكلِّم َة ِّم ْن ُقُلوب ِّ ِّ
ين َم َتى َس ِّم ُعوا
ين َعَلى َّ
الر ْخ ِّر ُه ُم َّالذ َ
ِّه ْم لَئالَّ ُي ْؤ ِّمُنوا َفَي ْخُل ُرواَ .و َّالذ َ
ْ ُ ََ
َ
َ
14
ِّ
ِّ
ِّ
ي ْقبُلو َن اْل َكلِّم َة ِّب َفرح ،و ُ ِّ
ينَ ،وِّفي َوْقت َّ
ط
الت ْج ِّرَبة َيْرَتدُّو َنَ .و َّالذي َسَق َ
َص ٌلَ ،فُي ْؤ ِّمُنو َن ِّإَلى ِّح ٍ
ََ
س َل ُه ْم أ ْ
هؤالَء َلْي َ
َ ٍَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َبْي َن َّ
اها َوَل َّذات َهاَ ،والَ ُيْنض ُجو َن َث َمًرا.
ين َي ْس َم ُعو َنُ ،ث َّم َي ْذ َهُبو َن َفَي ْخ َتنُقو َن م ْن ُه ُمومِّ اْل َحَياة َو ِّغَن َ
الش ْوك ُه ُم َّالذ َ
ِّ
ِّ
َ 13و َّال ِّذي ِّفي األَْر ِّ
الرْب ِّر" .
ظوَن َها ِّفي َقْل ٍب َجِّي ٍد َصالِّ ٍحَ ،وُي ْث ِّمُرو َن ِّب َّ
ين َي ْس َم ُعو َن اْل َكلِّ َم َة َفَي ْح َف ُ
ض اْل َجِّي َدةُ ،ه َو َّالذ َ
مثل الزارع هو إشارة لكلمة هللا التى تبذر فى قلوب المؤمنين فيولدوا من جديد .يمولودين ثانية ال من رع يفنى
بل مما ال يفنى بكلمة هللا الحية الباقية إلى األبد (1بط  )23:1فنحن التربة ألننا مأخوذين من تراب األرض،

والروح القدس هو المطر النا ل من السمال (إش  ):-3:::والروح القدس يعلمنا ويذكرنا بكالم هللا (يو

 .)26:1:ومن يسمع كلمة هللا التى يعلمها له الروح القدس يتنقى (يو  )3:15ويولد من جديد ،أى بعد أن كان

ميتا يحيا وكأنه ُو َلد من جديد (يو  .)25-2::5المطر النا ل على األرض يعمل على تفتيح البذرة فتنمو،
والروح القدس يعمل على تفتيح معانى جديدة لكلمة هللا داخلنا  ،فيزداد الفهم والعمق والفرح بكلمة هللا  .أما من
يقاوم فكلمة هللا التى سمعها سوف تدينه (يو .):8:12فكلمة هللا سيف ذى حدين (عب . )12::

*الحد األول للسيف يقطع الشر من النفس وينقى اإلنسان فيحيا ويولد من جديد ،هو مشرط الجراح الذى يقطع
الدال من الجسم ليحيا.

*والحد الثانى هو حد الدينونة والعقاب( ،رؤ +16:2يو . ):8:12

والكنيسة المقدسة كما قلنا تق أر فصل الزارع مرتين فى شهر هاتور المرة األولى فى األسبوع األول (األحد األول

من الشهر ) وتق أر معه فصل من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الثانية يهذا وهن من يزرع بالشح فبالشح

أيًاً يحصد ،ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيًاً يحصد (2كو  .)6:9وكأن الكنيسة تدعونا لقرالة الكتاب
نقر كثي اًر ونسمع كثي اًر ،نق أر ال بالشح بل كثي اًر .هذا هو الحد األول للسيف ذى
المقدس كلمة هللا لنتنقى ،وأن أ
الحدين أى كلمة هللا التى تنقى.

135

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الثامن)

ثم نأتى لألحد الثانى من الشهر لنجد الحد الثانى للسيف أى كلمة هللا التى تدين ،فالكنيسة تق أر نفس الفصل من
اإلنجيل أى فصل الزارع ولكن تق أر معه فصالً آخر من البولس من (عب  )8-7:6ألن أرضاً قد شربت المطر
اآلتى عليها ..وأنتجت عشباً صالحاً تنال بركة من هللا ،ولكن أن أخرجت شوكاً ..فهى مرفوضة وقريبة من اللعنة

التى نهايتها للحريقي.

المعنى اآلخر للبذرة

كلمة هللا التى تزرع فينا ليست فقط هى كلمات الكتاب المقدس بل هى حياة المسيح كلمة هللا ،فأقول يلى الحياة

فىي (غل  . )25:2ومن
هى المسيحي (فى  )23:1وأقول يمع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا َّ
يحافظ على حياة المسيح فيه يخلص ،يفنحن نخلص بحياتهي (رو  .)15:5أى نصير بذرة حية فيها حياة هى
حياة المسيح ،فحتى وهن متنا ودفننا نعود ونحيا فى مجد (1كو .):5-35:15

والروح القدس المال النا ل من السمال يعمل على تفتيح البذرة (حياة المسيح التى رعت فينا بالمعمودية) فتنمو
فينا حياة المسيح ويزداد ثباتنا فى المسيح  .وجهادنا هو أن نمتلئ من الروح القدس لتنمو فينا حياة المسيح

(أف. )21 – 18 : 5

والحظ هنا أن المثل عن راعة بذور فى أرض  ...ونالحظ أن المثل أعطانا غنى فى التأمل والتفسير  .فهناك

تفسير أن البذار هى كلمة هللا فى الكتاب المقدس والتأمل فيه ودراسته  ،وهناك تفسير آخر أن البذار هى حياة
المسيح فينا  ،وكل من يجاهد تثبت فيه حياة المسيح فيأتى بثمار أكثر  .وهذه هى أهمية األمثال .

2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 1
ع
اج َت َم َع ِّإَلْيه ُج ُمو ٌ
س عْن َد اْلَب ْح ِّرَ ،ف ْ
اآليات (مت  " -:)2-1:13في ذل َك اْلَي ْومِّ َخَر َج َي ُسو ُع م َن اْلَبْيت َو َجَل َ
الش ِّ
َك ِّثيرٌة ،ح َّتى ِّإَّنه َد َخل َّ ِّ
ف َعَلى َّ
اط ِّئ" .
سَ .واْل َج ْم ُع ُكُّل ُه َوَق َ
َ َ
السفيَن َة َو َجَل َ
ُ َ

هو خرج من عند اآلب (بيته السماوى) (يو  )3:13ليأتى للعالم (البحر) ولكنه فى السفينة (الكنيسة ليعلم

شعبه)

آيه (مت َ 3" -:)3:13ف َكَّلم ُهم َك ِّث ًا ِّ
َم َثال َق ِّائالًُ «:ه َوَذا َّ
الز ِّار ُع َق ْد َخَر َج لَِّي ْزَر َع"،
َ ْ
ير بأ ْ
خرج الزارع ليزرع
بيت يسوع هو السمال ،وقوله خرج من البيت إشارة لتجسده والبحر إشارة للعالم بأمواجه المتقلبة ومياهه المالحة
التى من يشرب منها يعط  .والجمع الواقف أمامه يشير لكل العالم الذى أتى إليه يسوع الزارع ليزرع كلمته فى

قلوبهم .ولكن انقسم الناس إلى أربعة أنواع  )1الطريق  )2األرض المحجرة  )3أرض بها شوك  ):أرض جيدة

إشارة للنفس المستعدة لتقبل كلمة هللا = انظروا كيف تسمعون (لو  .)18:8فالسيد تجسد وجال ليعلم وأرسل
روحه القدوس كمال يروى أرضنا العطشى ،هو هيأ لنا كل شىل ،والسؤال اآلن لنا كيف نسمع ؟ هل نسمع

بإهتمام وتأمل لنفهم وننفذ ما نسمعه وفهمناه  ،أم بال إهتمام وبال نية على التنفيذ؟ هذا معنى كيف تسمعون .

أما قوله أنظروا فيعنى أنظروا بأمانة داخل قلوبكم وفتشوا عن نيتكم فى التنفيذ .
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أنا بحريتى أضع نفسى كأرض من األراضى األربع .والحظ أن رقم  :يشير للعالم ،فالمسيح أتى لكل العالم ،هو
قام بدوره فى الخالص فهل أهتم أنا بخالص نفسى وأسمع بجدية تعاليمه .والحظ فإن الباذر هو المسيح أو خدام

المسيح (1كو  )9-6:3ومن (يو )2::12نجد أن السيد يشبه نفسه بحبة الحنطة التى تقع فى األرض وتدفن

معه،
فى ويقوم َّ
لتموت وتقوم ،فالمسيح أيًاً هو البذرة فهو كلمة هللا يدفن َّ
فى أى يعطينى أن أموت معه وأقوم ُ
هو يعطينى حياته إذا قبلت أن أصلب معه (غل.)25:2
والحظ أنه ال يولد إنسان طبيعته محجرة ،أوبها شوك ،وهنسان آخر طبيعته جيدة ،فكلنا خطاة ومرضى والسيد

المسيح أتى ليمير طبيعتنا مهما كانت فاسدة ليعطينا أن نكون فيه خليقة جديدة (2كو  .)17:5فلنصلى مع داود
فى يا هللاي ثم نسمع بجدية وبإهتمام كلمة هللا فى إنجيله .وليس المهم السمع فقط بل أن
قاًلين يقلباً نقياً إخلق َّ
نسمع ونعمل (يع  ،)25-21:1واألذن المفتوحة التى تريد أن تسمع وتتعلم ستسمع أى تُدرك كلمة هللا المرسلة

الحاملة لسر الحياة.

البذار التى تسقط على الطريق:
ماذا يحد

للبذار التى تسقط على الطريق ،إما تأكلها الطيور (متى ومرقس ولوقا) أو تدوسها األرجل (لوقا فقط

) .ثم يفسر السيد الطيور بأنها الشياطين التى تخطف ما قد رع فى القلب .ولوقا وحده يعطى التفسير كيف

يخطف إبليس ما ُيزرع ؟ الطريقة بأن يعرض على اإلنسان أفكا اًر شهوانية أو أفكا اًر فلسفية إلحادية ،فإذا جعل
اإلنسان حواسه مفتوحة لكل دنس أو يقبل كل فكر غريب إلحادى أو هرطوقى ..الخ .يكون َمداساً للشياطين.

الحواس المفتوحة بشمف للعالم تجعل القلب مداساً للشياطين ،أما من يمنع حواسه عن اإلنفتاح للعالم يكون هللا

له سو اًر من نار فال يدخل شىل ليدوس البذار ويميتها فى القلب ( ك  )5:2وهل يجرؤ الشيطان أن يدخل

ليدوس وهللا سور يحمى هذه النفس؟! ولكن لمن يكون له هللا سو اًر من نار؟ قطعاً لمن يصلب شهواته وأهواله،

صَل ْب مع المسيح ،لمن يًع عينيه فى التراب وال ينظر بشهوة ،من يحيا كميت ويقول مع المسيح صلبت
لمن ُي ْ
(غل .)1:: 6 + 2: : 5 + 25:2
ومن يترك البذار على الطريق يخطفها الطيور  ،لكن من يدفنها فى األرض ال تصل لها الطيور  ،وروحيا هذا

يعنى من يخبئ كالم هللا فى داخل قلبه متفك ار ومتأمال فيه يخبأت كالمك فى قلبى لكى ال أخطئ إليكي

(مز . )11 : 119وليس فقط أن نخبئ كالم هللا بل أن ننفذه ونلهج فيه (مز: 119 + 8 ،27 ، :8 : 119
 )15إذاً الطريق الذى يوصى به المرنم هو أن نًع كالم هللا ونخبئه فى القلب ونلهج فيه طول النهار ونتأمل

فيه ونسعى لتنفيذه  ،وهذا معنى أن الحيوانات المجترة طاهرة (راجع ال . )11ومن ال يفعل تخطف الطيور البذار
(األفكار التى يعرضها الشيطان) .

ونالحظ أن من يكون طريقاً يتقسى قلبه من دوس األقدام ،فالطريق يكون داًماً صلباً ،وهذا يمثل القلب الذى
تقسى بشهوات العالم ،يسمع كلمة هللا ولكن بدون إنتباه يتأثر بها مؤقتا وانفعاله عاطفى سريعاً ما يزول ،ومع
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أول شهوة أو فكرة خاطئة ،حاالً تموت كلمة هللا فى قلبه .وألن القلب قاسى يكون صعباً توبته (أرض ال تصلح

للحر ) .

وهصالح هذه األرض يكون بالتوبة (يشبه هذا حر األرض) فيتفتت القلب ،ويستعد إلستقبال كلمة هللا ويخبئها
فتأتى بثمر ،والتوبة هنا هى بحفظ الحواس ،قرار من اإلنسان أن تصبح حواسه ميتة عن العالم حينئذ تتدخل

نعمة هللا ،ويكون هللا سو اًر يحمى هذه النفس .فلننتبه إلى أصدقاًنا وجلساتنا وطريقة أفراحنا ولهونا.
َّ
وصلى ودخلت كلمة هللا فى قلبه كبذرة .فإذا خرج وذهب بإرادته لدار لهو أو سينما
مثال :شخص دخل الكنيسة

مثالً ،فالشيطان هنا يكون مثل الطير المستعد داًماً لخطف البذار ليأكلها ،وما سيشاهده هذا اإلنسان سيدوس
كلمة هللا = البذرة التى سقطت على الطريق ،فهذا اإلنسان هو الذى سمح لنفسه أن يكون طريقاً ومداساً .أماً لو
ذهب هذا اإلنسان إلى بيته وهستمر باقى اليوم مع هللا ،فهو بهذا يخبىل كلمة هللا عن الطيور فتنمو فى داخله.

فالفالح أوالً (فى فلسطين ) يحر الحقل ثم يبذر البذور ثم يحرثها مرة أخرى ليدفن البذار داخل التربة .لذلك
علينا بعد أن تقع كلمة هللا فى داخل قلوبنا أن ندفنها داخل قلوبنا بأن نمنع حواسنا عن التلذذ بالعالم ،وقًال

حياتنا مع هللا وفى حماية هللا.

البذار التى تسقط على أرض محجرة :
البذار هنا سقطت على أرض بها أحجار كثيرة ،إشارة لخطايا محبوبة مدفونة فى القلب .وتشير للقلب المراًى،
فهى لها مظهر التربة الجيدة لكن داخلها خطايا مدفونة .وبالتالى فلم يكن هناك فرصة أن تمتد الجذور لتحصل

الحررة
ا
على المياه من العمق =لم تكن له رطوبة (لوقا) .ونالحظ أن البذرة وقعت فى منطقة ترابها قليل فسبب
الشديدة (لقلة الرطوبة) تنمو البذرة بسرعة .ولكن أيًاً ح اررة الشمس تجفف هذه الزرعة .فالشمس التى تفيد
المزروعات العادية هى هى نفسها تحره هذه الزرعة.
سطح األرض
بذرة
حجر

تراب قليل

له رطوبة ،أى من يدخل لعمق محبة
له عمق ستكون ُ
لذلك طلب المسيح (ادخلوا إلى العمق ) (لو  ) ::5ومن ُ
هللا (وهذا يأتى من عشرة هللا فنكتشف لذة عشرته ونحبه) ومن يحب هللا سيحفظ وصاياه (يو )23 : 1:ومن
يفعل يبنى بيته على الصخر (مت )2: : 7ومن يفعل فهو عرف المسيح وسيزداد إيمانه باهلل وسيثبت فى

المسيح  ،مثل هذا سيمتلىل من الروح القدس (الرطوبة) وسيكون له ثمار (غل  )23-22:5وسيمتلئ تعزية
وصبر .ومن يمتلىل صبر سيحتمل التجربة ،فالشمس هى التجارب المؤلمة .أما من يحيا حياة سطحية ،يكتفى

بالذهاب للكنيسة كما لقوم عادة (عب  )25:15دون أن يدخل فى عالقة وشركة حب مع المسيح ،مثل هذا إن

هبت التجارب عليه (مت )25 : 7والتجارب هى األمطار والرياح التى تسقط البيت  ،مثل هذا ينكر إيمانه إذ

هو لم يتذوه حالوة المسيح ولم يعرفه ولم يثبت فيه  ،مثل هذا تحرقه التجارب ولنالحظ أن التجارب التى تفيد
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المؤمن وتثبته ،هى هى نفسها تحره اإلنسان السطحى الذى لم يتذوه حالوة المسيح .وما الذى يجعل اإلنسان

يحيا فى سطحية إال أنه أحب خطاياه وال يريد أن ينقى حياته منها ،مثل هذا الفالح الذى لم ينقى أرضه من

الحجارة الموجودة فيها ،المختبئة داخلها .مثل هذا محتاج للتوبة ،أى يترك خطاياه المحبوبة ،ويمصب نفسه أوالً
على أن يقيم عالقة صالة ودراسة للكتاب المقدس ،إلى أن يدخل للعمق ،أى يكتشف حالوة شخص المسيح.

ولنالحظ أن مثل هؤالل السطحيين حين يسمعون كلمة هللا يفرحون جداً ويبدو أنهم ينمون بسرعة جداً .لكن
لألسف بسبب إصرارهم على عدم ترك خطاياهم المحبوبة يرتدون بسرعة .وغالباً تكون هذه الخطايا المحبوبة
هى الكبريال والذات وشهوات الجسد .وهذا معنى قول الرب أنظروا كيف تسمعون  ...هل تسمع وتريد أن تنفذ أم
أنت مصر على خطيتك  ،وثق أنك لو قررت أن تترك الخطية ستجد معونة من الروح القدس (النعمة) = يإن

كنتم بالروح تميتون أعمال الجسدي (رو. )13 : 8
البذار التى سقطت على أرض بها أشواك

الحبة التى تقع بين الشوك حين تنمو ينمو معها الشوك ،يًرب جذوره حولها ،يمتصها ويخنقها ،يسره نصيبها
من التربة ومن المال فتخرج صفرال عليلة وال تعطى ثمر .والسيد المسيح شرح ما هو هذا الشوك فقال إنه هم

هذا العالم وغرور المنى .والمريب أن يجتمع هذان اإلثنانَ ،ف َه ْم هذا العالم يعانى منه الفقرال والًعفال وهذا
عكس المنى والقوة ،ولكن لو فكرنا قليالً سنجد أن هم هذا العالم وغرور المنى هما وجهان لعملة واحدة إسمها..

يعدم اإلتكال أو عدم الثقة فى هللاي فالفقير أو الًعيف الذى يحمل الهم ويعي

حزيناً خاًفاً من المد هو ال يثق

فى هللا وال يعتمد عليه ،ال يفهم أن هللا هو ضابط الكل وهو أبوه السماوى القادر أن يعتنى به .وأيًاً الممرور
بمناه ،هو يعتمد على أمواله أو قوته أو مركزه ،وال يعتمد على هللا (مر  .)2::15ويكون عدم الثقة فى هللا

واإلتكال عليه هو كشوك يخنق كلمة هللا ،أما المتكل على هللا فنجده يحيا مسبحاً فرحاً ،يفرح بكلمة هللا ويتعزى

بها ،إذ الشىل من األشواك يمنع كلمة هللا من تأدية عملها فى قلبه ،والمنى الذى يعرف أن هللا هو الذى يحميه

وليس أمواله سيفرح باهلل وتأتى الكلمة بثمارها فى قلبه .وشهوات سائر األشياء (مرقس) مثل شهوة العظمة والقوة

والسلطان واالنتقام والمتعة .هنا يخرج اإلنسان عن مفهوم أن يحيا فى العالم ،أو يكون العالم أداة نعي

بها إلى

مفهوم أن يكون العالم هدفاً ولو صار العالم هدف ال يصير هللا هدف ،ويكون هذا شوكاً يخنق الكلمة .فكلمة هللا

لو دخلت القلب ستجده مملوكاً آلخر وهو العالم.

له العالم أو المنى أو الشهوات
إذاً كل من حمل هم هذا العالم ،وهنشمل بهمومه عن الفرح باهلل .وكل من صار ُ
إلهاً آخر يبعده عن هللا ويشعره بعدم اإلحتياج هلل (راجع رسالة المسيح لمالك كنيسة الودكية (رؤ ،)3كل هؤالل
ال تثمر فيهم كلمة هللا.

إذاً فلنهتم بأن نحيا ونفكر فى أمورنا ولكن بدون َه ْم ،نفكر بثقة فى أن هللا سيتدخل فى الوقت المناسب .وال مانع
أن يكون لإلنسان أموال ولكن يتصرف فيها بطريقة حكيمة ويعرف أن هللا هو الذى ي ِ
ؤم ْن له الحياة وليست
ُ
أمواله .وعلى من يحمل هماً نتيجة ضيق أو ظلم أو مرض أن يجرى إلى هللا ويصلى ويلقى همه عليه ،حينئذ
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سيكتشف مع المرنم أنه يعند كثرة همومى فى داخلى تعزياتك تلذذ نفسى (مز  . )19:9:حتى نعتمد على هللا
ونثق فيه علينا أن ينمو إيماننا ،وحتي ينمو إيماننا علينا أن نشكر هللا على كل حال (كو. )7:2

األرض الجيدة :

من األمثال السابقة فاألرض الجيدة هى التى تدخل فيها البذرة للداخل وال تكون أرضا صلبة ألنها مداس للناس
والبهاًم .وهى األرض التى تنقت من األحجار ،فيكون هناك عمق ،وال تحيا النفس فى سطحية ،بل تتذوه لذة

العمق ولذة العشرة مع هللا ،ولكن عليها أن تترك خطاياها المحبوبة أوالً .وهى أرض عرفت هللا فوضعت كل
إتكالها عليه .فى مثل هذه األرض يرعد الثمر وينمو =وتصعد النفس لتحيا فى السماويات واألرض الجيدة هى

هبة هللا لنا فى المعمودية ،إذ يعطينا الروح القدس أن نولد بطبيعة جديدة جيدة على صورة المسيح ،ويكون لنا

الروح القدس مياهاً سماًية تروى أرضنا ،ويسوعنا هو شمس البر الذى ينير على تربتنا فتثمر كلمة هللا فينا.
ولكن من يعود يفتح حواسه للعالم سيكون مداساً ،أومن يعود ينفتح على العالم وخطاياه سيكون مداساً ،أومن
يحيا فى سطحية ،أو يجرى ورال شهوات العالم ،مثل هؤالل سيعودون إلى طبيعة اإلنسان العتيق ،واإلنسان

العتيق لن يدخل ملكوت السمال يلحماً ودماً ال يقدران أن يرثا ملكوت هللا (1كو )55:15ي األرض الجيدة هى

التى يتم حرثها ،أى تقليبها فى ضول الشمس ،إذًا لنفحص ذواتنا يومياً فى ضول كلمة هللا ،ونقدم توبة عن كل
خطية يظهرها نور هللا لنا .والبذار حتى تثمر يجب أن يكون هناك شمس ،وشمس برنا هو مسيحنا ،فهل نجلس

أمام المسيح وقتاً كافياً فى صالة ودرس للكتاب وفى خلوات روحية يومية لتثمر الكلمة فى داخلنا.
ثالثين وستين ومئة = (قيل ان هناك سنابل تثمر  35حبة واخرى تثمر  65حبة وثالثة تثمر 155حبة ،وهذه
تعبر عن درجات المؤمنين ،هذا يعبر عن تفاوت الناس فى عبادة هللا وممارسة الفًيلة والرحمة ،وظهور ثمار
الروح فيهم.
مثل السراج

13
وقد ِّسراجا وي َغ ِّط ِّ
يرَ ،ب ْل َي َض ُع ُه َعَلى
يه ِّبِّإَن ٍ
اء أ َْو َي َض ُع ُه َت ْح َت َس ِّر ٍ
س أَ
َحٌد ُي ِّ ُ َ ً َ ُ
اآليات (لوَ « " -: ) 18-13:8وَلْي َ
18
17
ِّ
ِّ
ظر الد ِّ
َّاخُلو َن ُّ
ف َت ْس َم ُعو َن،
وم الَ ُي ْعَل ُم َوُي ْعَل ُنَ .فاْن ُ
ظُروا َكْي َ
ور .أل ََّن ُه َلْي َ
الن َ
َمَن َارٍة ،لَيْن َُ
س َخف ٌّي الَ ُي ْظ َهُرَ ،والَ َم ْك ُت ٌ
ظُّن ُه َل ُه ُي ْؤ َخ ُذ ِّمْن ُه»".
أل َّ
س َل ُه َف َّال ِّذي َي ُ
َن َم ْن َل ُه َسُي ْع َ
طىَ ،و َم ْن َلْي َ
21
ِّ
وض َع َت ْح َت اْل ِّم ْكَي ِّ
الس ِّر ِّ
س
ال أ َْو َت ْح َت َّ
اج لُِّي َ
ال َل ُه ْمَ «:ه ْل ُي ْؤَتى ِّبسَر ٍ
ير؟ أََلْي َ
اآليات (مرُ " -:)23-21:4ث َّم َق َ
23
22
ِّ
ِّ
َح ٍد أُ ُذَن ِّ
ان
لُِّي َ
وما ِّإالَّ لُي ْعَل َنِّ .إ ْن َك َ
ان أل َ
وض َع َعَلى اْل َمَن َارِّة؟ أل ََّن ُه َلْي َ
س َش ْي ٌء َخف ٌّي الَ ُي ْظ َهُرَ ،والَ َص َار َم ْك ُت ً
24
ِّ ِّ َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ال َل ُك ْم َوُي َزُاد َل ُك ْم أَُّي َها
ال َل ُه ُم«:اْن ُ
ِّل َّ
ظُروا َما َت ْس َم ُعو َن! باْل َكْيل الذي به َتكيُلو َن ُي َك ُ
لس ْمعَِّ ،فْلَي ْس َم ْع» َوَق َ
الس ِّ
س َل ُه َف َّال ِّذي ِّعْن َد ُه َسُي ْؤ َخ ُذ ِّمْن ُه»".
ام ُعو َن23 .أل َّ
َن َم ْن َل ُه َسُي ْع َ
َّ
طىَ ،وأ َّ
َما َم ْن َلْي َ

سيعرف في كل العالم ،وتعاليمه سيعرفها
هل يؤتى بسراج ليوضع تحت مكيال= مجد المسيح لن ُيخفى ،بل ُ
الجميع وستعلن للعالم عن طريق تالميذه وعن طريقنا نحن إذ نطبق تعاليمه ووصاياه فنكون نو اًر للعالم ،نكون
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نو اًر إذ يحيا المسيح فينا ،والمسيح هو الذي سيظهر فينا ،نو اًر في أعمالنا وأحاديثنا .حقاً المسيح يطلب أن تكون
حياتنا في الخفال ،أي كل صلواتنا وأصوامنا في الخفال ،ولكن معنى هذا أن ال نبحث عن مجد شخصي لنا ،بل

نبحث عن مجد المسيح في أي عمل نقوم به ،ومن يبحث عن مجد المسيح سيجعله المسيح نو اًر للعالم ال يمكن

أن يختفي .فالسراج هو كلمة هللا (المسيح هو كلمة هللا) وهو تعاليم السيد المسيح التي علينا أن ننشرها وال
نخفيها.

المكيال= يستخدم للبيع والشرال (لكيل البذار ويسع كيلة قمح) .فما يخفي نور المؤمن هموم المكسب والخسارة
وهموم لقمة العي  ،والمقاييس البشرية التي تفقد اإلنسان إيمانه باهلل العامل فوه كل الحدود البشرية (يو.)7:6

والمكيال هو حب المال ونسيان حقوه هللا (ن  .)2:3المكيال هو اإلنشمال بالعالم وهو المقاييس المادية للعالم

التي تخفي كلمة هللا.

السرير= هو إشارة للكسل والنوم والتراخي ،وهذا ال يليق بتالميذ المسيح (ن  )1:3يفي الليل على فراشي طلبت
من تحبه نفسي طلبته فما وجدتهي .

والحظ أن هذا المثل يأتي ورال مثل الزارع ،فمن يتقبل كلمة هللا في قلبه ويكون أرضاً جيدة سيكون نو اًر للعالم.
ويكون سراجاً متقداً بزيت النعمة ،أي مملولاً من الروح القدس الذي يلهب قلوب أوالد هللا حباً وغيرة على مجد
هللا .وما يطفئ هذه النار هو التراخي والكسل أو اإلنشمال عن هللا بسبب ماديات هذا العالم .والمنارة هي إشارة

للشهادة للحق والخدمة ،هي الكنيسة .والنور الذي هو المسيح ،الذي كان مكتوماً فينا حينئذ سيظهر للعالم كله

من خالل الشهادة للحق واألعمال الصالحة التي يراها الناس فيمجدوا أبونا السماوي .كل هذا ليس منا بل من
المسيح الذي يحيا فينا ،مجده هو الذي سيظهر .والمنارة مرتفعة إشارة لحياة المؤمنين السماوية المرتفعة عن

ملذات وشهوات هذا العالم .فيكونوا نو اًر للعالم .ليس شئ خفي ال ُيظهر= إذ أخفينا كلمة هللا بحياتنا األرضية
وخطايانا ستظهر في حياة آخرين ،لكن نكون قد خسرنا فرصة العمل في خدمة المسيح وهي أيًاً ملكوت

المسيح الذي بدأ وسط اإلثنى عشر ثم إنتشر في العالم كله .وال صار مكتوماً= بدأ الملكوت وتعاليم المسيح
مكتومة بل وشخص المسيح غير معروف من هو (حتى التالميذ ما كانوا يعرفون حقيقة المسيح) ،كان مخفياً

في البداية ،ثم ُع ِرف كل شئ بعد ذلك .إن كان ألحد أذنان =..الملكوت سيعلن وسيعرفه من له أذنان داخليتان
وليس كل العالم ،واألذان الداخلية يفتحها الروح القدس لمن يريد.
وفي لوقا يقول أنظروا كيف تسمعون= فمن يسمع ويريد أن يفهم ،وليس له نية أن يعاند ويقاوم ،بل له نية أن

ينفذ مثل هذا يكون له أذنان للسمع وسيسمع ويفهم ويؤمن ،أما من يسمع وهو يريد أن يعاند ويقاوم ،أو يسمع

دون نية على التنفيذ فهو لن يسمع ولن يفهم ،بل أن الذي يظنه أنه له من معرفة وحكمة عالمية سوف يؤخذ

ويزاد= بحسب طريقتكم في السماع ،لو
منه .وهنا يًيف معلمنا مرقس= بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ُ
بإستهتار أو بعناد ومقاومة ،حينئذ ستكونون كمن بال أذان ،ولن تفهموا شيئاً وستكونون بال بصيرة .أو لو كان

سماعكم بقلوب بسيطة تريد أن تفهم سأعطيكم فهماً وهستنارة .المنارة هي الكنيسة والسرج هي الخدام وهم كل

مؤمن ينفذ وصايا المسيح .من له سيعطى= من كان أميناً سيزداد داًماً ،هذا للخدام في خدمتهم وللشعب في
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طريقة حياتهم .أنظروا ما تسمعون= أي تأملوا هذه التعاليم أوالً وتشبعوا بها في نفوسكم قبل أن تعلموها

لآلخرين .نفذوا أنتم أوالً هذه التعاليم ثم علموها.

أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه= من يهمل في حياته الروحية يزداد فق ًار ،من هو ليس أميناً ويجحد
الرب مثل اليهود فالذي كان عندهم أخذ منهم فراحت منهم أورشليم وهيكلهم ،وفقدوا حكمتهم وفهمهم للناموس

فبعد أن كانوا يفهمون النبوات وينتظرون المسيح ،صاروا يجهلون كل شئ .وفي حياتنا الروحية إن رفًنا عمل

هللا فحتى ما نلناه بالطبيعة من مواهب سيؤخذ منا .لذلك نجد أن بعض البشر يسلكون كحيوانات ،بل أقل من
الحيوانات (فالشذوذ الجنسي غير معروف وسط معظم الحيوانات) .

حقاً ..نرى في هذا المثل ..إما أن يصير المؤمن نو اًر ال ُيخفى أو يصير ظلمة (فحتى ما كان عنده من نور
بسيط يسحب منه)  .فاهلل أعطى لكل منا مواهب وو نات ال ليستمتع بها في ملذاته بل ليشهد بها هلل ويمجد إسمه
(1بط .)15::فإن لم يصنع ويمجد إسم هللا فمن العدل أن ُيحرم من هذه المواهب.
مكافأة طاعة الوصية
12
ِّ
َن
ُم ُه َوإ ْ
اء ِّإَلْي ِّه أ ُّ
ِّخ َوُت ُهَ ،وَل ْم َي ْقدُروا أ ْ
اآليات (لوَ " -: ) 21-12:8و َج َ
21
ِّ ِّ
ال
ُم َك َوإ ْ
ين«:أ ُّ
يدو َن أ ْ
ِّخ َوُت َك َو ِّاق ُفو َن َخ ِّار ًجاُ ،ي ِّر ُ
َقائل َ
َن َيَر ْو َك»َ .فأ َ
َج َ
اب َوَق َ
َكلِّم َة ِّ
هللا َوَي ْع َمُلو َن ِّب َها»".
َ

21
وه
َي ِّرُلوا ِّإَلْي ِّه لِّ َسَب ِّب اْل َج ْمعَِّ .فأ ْ
َخَبُر ُ
َلهم«:أ ِّ
ِّخ َوِّتي ُه ُم َّال ِّذي َن َي ْسم ُعو َن
ُمي َوإ ْ
ُْ
َ

طالِّ ِّبين أ ْ ِّ
ِّ 43
وه.
ُم ُه َوإ ْ
يما ُه َو ُي َكِّل ُم اْل ُج ُمو َع ِّإ َذا أ ُّ
ِّخ َوُت ُه َق ْد َوَق ُفوا َخ ِّار ًجا َ َ
َن ُي َكل ُم ُ
اآليات (مت َ " -:)31-43:12وف َ
48
ِّخوُت َك و ِّاق ُفو َن َخ ِّارجا َ ِّ
َ 47فَقال َل ُه و ِّ
ال لِّْلَق ِّائ ِّل َل ُهَ «:م ْن ِّهي
احٌدُ « :ه َوَذا أ ُّ
ين أ ْ
َن ُي َكلِّ ُم َ
طال ِّب َ
وك»َ .فأ َ
ً
ُم َك َوإ ْ َ َ
َ
َج َ
اب َوَق َ
َ
َ
31
42
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َن َم ْن َي ْرَن ُع َمش َيئ َة أ َِّبي الذي
ِّخ َوتي .أل َّ
الَ «:ها أُمي َوإ ْ
أُمي َو َم ْن ُه ْم إ ْخ َوتي؟» ثُ َّم َمَّد َي َد ُه َن ْح َو َتالَميذه َوَق َ
ِّ
ُخ ِّتي وأ ِّ
ِّ
ُمي»".
ِّفي َّ
الس َم َاوات ُه َو أَخي َوأ ْ َ
هذه القصة تحمل نفس المفهوم السابق ،فالمسيح هنا يرفع العالقات من مستوى القرابة بالجسد إلى مستوى العمل

بمشيئة اآلب كأساس ،فمن ال يصنع مشيئة اآلب ال يكون من أهل المسيح .ونالحظ أن إخوة المسيح بالجسد لم

يكونوا يؤمنون به أوالً (يو ،)5:7وبعض من أقرباًه قالوا أنه مختل (مر  ،)21:3فأيهما أقرب للمسيح هؤالل غير

المؤمنين حتى وهن كانوا أقرباله بالجسد ،أم الذين آمنوا به وأحبوه وحفظوا وصاياه (يو  .)15:1:المسيح عموماً
يريد أن يرفعنا فوه مستوى العالقات الجسدية ،فهو الذى قال من أحب أباً أو أما ....أكثر منى فال يستحقنى.
ثم مد يده نحو تالميذه وقال ها أمى ……= فالمسيح بتجسده وحلوله فى وسطنا دخل معنا فى عالقة جديدة

فحسبنا أمه وهخوته .نحن نصير أماً له بحمله فى داخلنا ،وصرنا إخوة له بكونه بك اًر بين إخوة كثيرين والحظ أن
السيد المسيح لم يتنكر للعذرال أمه ،فهو لم يقل ليست أمى ،بل من هى أمى ليرفع العالقة من أن تكون جسدية

لعالقة أسمى ،خالل الطاعة إلرادة أبيه .نحن بتنفيذنا للوصية ال نكون فقط أقربال له بالجسد بل نتحد به ونثبت
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فيه ،فما يفصلنا عنه هو الخطية فال شركة للنور مع الظلمة .نحن قد إتحدنا به بالمعمودية (رو  )8-3:6ونظل
ثابتين فيه (أقربال له ) إن إلتزمنا بوصاياه .

إخوته = اليهود يعتبرون أوالد الخالة والخال وأوالد العمومة أنهم إخوة .وهكذا قال إبراهيم عن لوط أنه أخاه.
ُ
وهناك رأى بأنهم إما أوالد خالته أو هم أوالد يوسف من واج سابق.
الحظ أن لوقا يًع هذه القصة بعد قول السيد المسيح يأنظروا كيف تسمعوني فمن يسمع كالم السيد وينفذه

له .ومتى يًع القصة بعد حديث المسيح عن خروج الروح النجس ورجوعه لو كان المكان مكنوساً.
يصير قريباً ُ
إذاً متى يقصد ،هل تريد أن تكون ح اًر من األرواح النجسة ،وتكون قريباً للسيد المسيح ،إذاً نفذ وصاياه .ونفس

المفهوم نجده فى إنجيل مرقس.

واقفون خارجاً = فإخوته ألنهم كانوا اليؤمنون به وقفوا خارجاً .فالوقوف خارجاً يفقدنا عالقتنا بالمسيح .أما من
يدخل للداخل فهم أقرباؤه بالجسد وهؤالل هم من قبلوا المسيح وحفظوا وصاياه.

لوقا يقول إنظروا كيف تسمعون (لو =)18:8فالكل يسمع ولكن من يسمع وينفذ ويطيع الوصايا هو المقبول أمام
هللا.
تهدئة العاصفة

اآليات (لو22"-: ) 23-22:8وِّفي أ ِّ
ِّ
ِّ
ال َل ُه ْم«:لَِّن ْعُبْر ِّإَلى َعْب ِّر اْلُب َحْيَرِّة».
َ
َ
َحد األََّيامِّ َد َخ َل َسفيَن ًة ُه َو َوَتالَمي ُذ ُهَ ،فَق َ
24
َفأَ ْقَلعوا23 .وِّفيما هم س ِّائرو َن َنامَ .فَن َزل َنوء ِّر ِّ
ِّ
ِّ
َّموا
اء َو َص ُاروا ِّفي َخ َ
َ ُْ ٍ
َ َ ُْ َ ُ
ُ
يح في اْلُب َحْيَرةَ ،وَكاُنوا َي ْمَتلُئو َن َم ً
َ
ط ٍرَ .ف َتَقد ُ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ام َواْن َت َهَر ِّ
ال
َوأَْيَق ُ
وه َقائل َ
الر َ
ظ ُ
يح َوَت َم ُّو َج اْل َماءَ ،فاْن َت َهَيا َو َص َار ُهُد ُّوُ .ث َّم َق َ
ينَ«:يا ُم َعل ُمَ ،يا ُم َعل ُم ،إَّنَنا َن ْهل ُك!»َ .فَق َ
َلهم«:أَين ِّإيماُن ُكم؟» َف َخا ُفوا وَتعجَّبوا َق ِّائلِّ ِّ
ِّ َّ
ْمُر ِّ
اء
َ
الرَي َ
َ َ ُ
ُْ َْ َ ْ
اح أَْي ًضا َواْل َم َ
يما َبْيَن ُه ْمَ « :م ْن ُه َو ه َذا؟ َفإن ُه َيأ ُ
ين ف َ
ِّ
يع ُه!»" .
َف ُتط ُ
23
ِّ
الس ِّفيَن َة َت ِّبعه َتالَ ِّمي ُذه24 .وِّإ َذا ْ ِّ
يم َق ْد َح َد َث ِّفي اْلَب ْح ِّر
اآليات (مت َ " -:)27-23:8وَل َّما َد َخ َل َّ
َُ
اضطَر ٌ
ُ
َ
اب َعظ ٌ
23
ِّ
ِّ
ط ِّت األَمواج َّ ِّ
ِّ ِّ
َح َّتى َغ َّ
ينَ«:يا َسِّيُدَ ،ن ِّجَنا َفِّإَّنَنا َن ْهلِّ ُك!»
وه َقائل َ
السفيَنةََ ،وَك َ
َْ ُ
َّم َتالَمي ُذ ُه َوأَْيَقظُ ُ
ان ُه َو َنائ ًماَ .ف َتَقد َ
27
23
ِّ
ِّ ِّ
ين َيا َقلِّيلِّي ِّ
اإليم ِّ
ام َواْن َت َهَر ِّ
َّب
ال َل ُه ْمَ «:ما َباُل ُك ْم َخائف َ
الرَي َ
يمَ .ف َت َعج َ
اح َواْلَب ْحَرَ ،ف َر َار ُهُدؤ َعظ ٌ
َفَق َ
ان؟» ُث َّم َق َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ
ان ه َذا؟ َفِّإ َّن ِّ
يع ُه!»" .
ين«:أ ُّ
َي ِّإْن َس ٍ
اس َقائل َ
الرَي َ
يعا ُتط ُ
اح َواْلَب ْحَر َجم ً
الن ُ
33
ِّ ِّ
اء« :لَِّن ْج َت ْز ِّإَلى اْل َعْب ِّر»َ 33 .ف َرَرُفوا اْل َج ْم َع
ال َل ُه ْم في ذل َك اْلَي ْومِّ َل َّما َك َ
ان اْل َم َس ُ
اآليات (مر َ " -:)41-33:4وَق َ
37
ِّ
ِّ
ِّ
اج
ان ِّفي َّ
الس ِّفيَن ِّةَ .وَكاَن ْت َم َع ُه أَْي ًضا ُس ُف ٌن أ ْ
َوأ َ
وه َك َما َك َ
يمَ ،ف َكاَنت األ َْم َو ُ
ُخَرى َصغ َيرٌةَ .ف َح َد َث َن ْوُء ِّر ٍ
َخ ُذ ُ
يح َعظ ٌ
38
ت ْض ِّرب ِّإَلى َّ ِّ ِّ
ِّ
وه َوَقاُلوا َل ُهَ«:يا
ان ُه َو ِّفي اْل ُم َؤ َّخ ِّر َعَلى ِّو َس َاد ٍة َن ِّائ ًماَ .فأَْيَق ُ
ئَ .وَك َ
ظ ُ
َ ُ
السفيَنة َح َّتى َص َار ْت َت ْمَتل ُ
32
الريح ،وَق ِّ
ِّ
ِّ
اس ُك ْت! ِّاْب َك ْم!»َ .ف َس َكَن ِّت ِّ
وء
الر ُ
يح َو َص َار ُهُد ٌ
ال لْلَب ْح ِّرْ «:
ام َواْن َت َهَر ِّ َ َ َ
َما َي ُه ُّم َك أََّنَنا َن ْهل ُك؟» َفَق َ
ُم َعل ُم ،أ َ
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41
41
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يماَ ،وَقاُلوا َب ْع ُض ُه ْم
ين َ
هك َذا؟ َكْي َ
يم َ
ال َل ُه ْمَ «:ما َباُل ُك ْم َخائف َ
َعظ ٌ
يمَ .وَق َ
ان َل ُك ْم؟» َف َخا ُفوا َخ ْوًفا َعظ ً
ف الَ إ َ
ِّ
ضَ «:م ْن ُه َو ه َذا؟ َفِّإ َّن ِّ
يع ِّان ِّه!»" .
لَِّب ْع ٍ
الر َ
يح أَْي ًضا َواْلَب ْحَر ُيط َ
الس ِّفيَن َة َت ِّب َع ُه َتالَ ِّمي ُذ ُه = هذه رد على "أمر بالذهاب إلى العبر" (مت  ، )18:8وهاهم
آية (َ -:)23وَل َّما َد َخ َل َّ
اآلن ينفذون ويركبون السفينة ليذهبوا إلى العبر .ولقد ُع ِرف بحر الجليل بالعواصف العنيفة المفاجئة وهو بحيرة

صميرة ( 13ميل ×  8أميال) صورة هذه المركب المعذبة وسط األمواج ،هى صورة الكنيسة التى تتعرض

لعواصف شديدة يثيرها الشيطان ضدها ،وصورة لكل نفس بشرية تقبل المسيح داخلها رأساً لها فيثير الشيطان
ضدها رياح التجارب .لكن لنصرك طوال حياتنا للمسيح ،وهو قطعاً لن يسمح للسفينة أن تمره لسبب بسيط....

هو أنه بداخلها .إذاً لنصرك للمسيح دون أن نفقد إيماننا ،ودون أن نشك ولو للحظة أن السفينة ستمره ،وهال

سنسمع توبيخ المسيح ما بالكم خائفين يا قليلى اإليمان .والخوف هو طاقة مدمرة ونصيب الخاًفين البحيرة
المتقدة بالنار (رؤ ) 8:21فالخوف سببه عدم اإليمان أو بتعبير آخر يعدم الثقة في المسيحي .والخوف الصحى
الوحيد هو الخوف من إغًاب هللا (مت  + 28:15رو  . )25:11وكان هو نائماً= مثلما يحد

كثي اًر فى

مشاكلنا إذ نصرك ونظن أنه ال يسمع أو أنه ال يستجيب .وكونه ال يستجيب هذا ليس معناه ضعفاً منه لكنه يريد
األمور هكذا .لماذا؟ علينا أن ال نسأل ولكن نثق فيه .ويكون هذا حتى تنكشف لنا طبيعتنا الخاًرة الًعيفة

وينكشف لنا ضعف إيماننا ونشعر باإلحتياج للمخلص ،وعندما يستجيب ُنشفى من هذه األمراض الروحية  ،وهي
الشعور الكاذب بالقوة وعدم اإلحتياج هلل وأيًاً اليأس من التجارب (صمر نفس +كبريال) .فتأخر إستجابته هى
فرصة لشفاًنا وإلصالح شأننا .وقبل أن يهدئ المسيح عاصفة المياه يهدئ المسيح النفوس الهاًجة المًطربة،

أما من ال يشعر بًعفه ستسقطه الشياطين في خطايا كثيرة فيهلك ومن يصرك يتقوى باهلل .ولنعلم أنه طالما
نحن فى الجسد ،وطالما كانت الكنيسة على األرض فهناك عواصف فالعالم مًطرب ..لكن لنطمئن فالمسيح

داخلنا فلن نمره ،ولكن وجوده ال يمنع التجارب وبالصراك المستمر بلجاجة نكتشف  )1ضعفنا  )2قوة المسيح

الذي فينا وهذا هو الشفال .أما لو إستجاب سريعاً فلربما نسقط في الكبريال .وهناك ملحوظة راًعة يقدمها القديس

مرقس وكان هو فى المؤخر على وسادة نائماً= هذه رؤية شاهد عيان .ولكنه كان يركز على المسيح فالحظ

أنه كان ناًماً على وسادة .وقوله فأيقظوه يشير ألن مرقس كان معهم على السفينة لكن لم يشترك فى إيقاظ

السيد ،فهو لم يكن مثلهم خاًفاً ،والسبب بسيط أنه ركز فكره فى المسيح حتى أنه إنتبه لوجود وسادة تحت رأسه،

فمن يركز نظره على المسيح ال يخاف ،بل هذا يمنح النفس سالماً وسط التجربة وهذا ما جعل بطرس أيًاً
يسير على المال وهو ينظر للمسيح .ونوم المسيح إثبات لكمال بشريته .ومرة أخرى فوجود المسيح فى حياتنا

وفى الكنيسة ال يمنع التجارب لكن هو يحفظنا منها .وأخذوه كما كان فى السفينة (مر  )36::أى أن المسيح
كان فى السفينة ُي َعلِم ولما قرر أن يعبر بحر الجليل بسبب الزحام ،إنطلقوا بالسفينة والمعلم فى مكانه وهذه أيًاً
مالحظة شاهد عيان.
والعجيب أن داود النبى تنبأ عن هذه الحادثة تفصيالً (مز  .)32-23:157لنطمئن فالمسيح له قدرة على كل ما
هو فوه قدرة اإلنسان كالرياح والبحر ..الخ .يشير القديسين مرقس ولوقا أن التالميذ خافوا إذ أروا المعجزة ،هم
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ما كانوا يخافوا من المسيح ،ولكنهم خافوا اآلن إذ شعروا بالسلطان اإللهى على الرياح والبحر .وهذا هو الخوف

المطلوب .أما خوف عدم اإليمان فهو خوف ُيهلك .من هو هذا فإن الريح أيضاً والبحر يطيعانه (مر ):1::
هذه شهادة بالهوت المسيح .فهذا قيل عن يهوة يأنت متسلط على كبريال البحري (مز  .)11-9:89عموماً وجود
المسيح فى الكنيسة أو فى حياتنا ال يمنع التجارب ،لكن هو له سلطان عليها ومتى يريد يسكتها .لكن فاًدتها أن

نصرك داًماً له ونشعر باإلحتياج إليه .وحينما يستجيب يزداد إيماننا به .هو قادر أن يسكت العواصف وقتما
يريد بكلمة ولكن علينا أن نفهم أنه يريد األمور كما هي ..لماذا؟ ال داعي أن يشرح لنا ،بل علينا أن نسلم بقدراته

وأنه موجود وال نزعجه بعدم إيماننا (ن  )9:7فما يفرح المسيح (الخمر) هو اإليمان وما يزعجه عدم اإليمان

وعدم الثقة فيه .وهو قد يؤخر اإلستجابة  )1لنستمر في الصالة فنكتشف ضعفنا بدونه  )2أنه القوي الذي

يساندنا وبمير هذا الفهم المستنير فنحن مرضى روحياً.

ال نعرف ماذا كان يتوقع التالميذ منه أن يفعله حينما أيقظوه ،فهم لم يكونوا حتى هذه اللحظة مدركين لشخصه

اإللهى ،ولم يروا سلطانه على البحر والهوال من قبل .وهم لم يعرفوا حقيقة المسيح إال بعد حلول الروح القدس

عليهم .لكنهم أيقظوه عند خوفهم فهم كانوا يشعرون معه بالسالم فهو ملك السالم.
المسيح له سلطان على لجيئون

23
ين َّال ِّتي ِّهي مَق ِّابل اْل َجلِّ ِّ
يلَ 27 .وَل َّما َخَر َج ِّإَلى األَْر ِّ
ض
ورِّة اْل َج َد ِّريِّ َ
اآليات (لوَ " -: ) 32-23:8و َس ُاروا ِّإَلى ُك َ
َ ُ َ
است ْقبَله رجل ِّمن اْلم ِّديَن ِّة َك ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يم ِّفي َبْي ٍتَ ،ب ْل ِّفي
ان َ
ين ُمْن ُذ َزَم ٍ
ط ِّويلَ ،وَك َ
ان فيه َشَياط ُ
َ
ان الَ َيْلَب ُ
س َث ْوًباَ ،والَ ُيق ُ
َْ َ ُ ٌَُ َ َ
ورَ 28 .فَل َّما أرَى يسوع صر َخ و َخَّر َله ،وَقال ِّبرو ٍت ع ِّظيم«:ما لِّي وَلك يا يسوع ابن ِّ
اْلُقُب ِّ
هللا اْل َعلِّ ِّي؟ أَ ْطُل ُب ِّمْن َك
َ َ َ َُ ُ َْ
َ َُ َ ََ َ
ُ َ َ َْ َ ٍ َ
ِّ ِّ
َن َي ْخُر َج ِّم َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
وح َّ
َّ 22
ط
َمَر ُّ
ط ُف ُهَ ،وَق ْد ُربِّ َ
ان َي ْخ َ
ان .أل ََّن ُه ُمْن ُذ َزَم ٍ
ان َك ِّث ٍ
س أْ
أْ
ير َك َ
الر َ
الن ِّج َ
َن الَ ُت َعذَبني!» .ألَن ُه أ َ
ط ِّ
اق ِّم َن َّ
ان ِّإَلى اْلَبَرارِّيَ 31 .ف َسأََل ُه َي ُسو ُع ِّق ِّائالًَ «:ما
ط ُع ُّ
الشْي َ
الرُب َ
ان َي ْق َ
ِّب َسالَ ِّسل َوُقُي ٍ
وساَ ،وَك َ
ط َوُي َس ُ
ود َم ْحُر ً
ِّ ِّ 31
ِّ
ِّ
َن الَ يأْمرُهم ِّب َّ
الذ َه ِّ
اب ِّإَلى اْل َه ِّ
اوَي ِّة.
ين َك ِّث َيرًة َد َخَل ْت ف
الَ«:ل ِّجُئو ُن» .أل َّ
يهَ .و َ
طَل َب ِّإَلْيه أ ْ
َن َشَياط َ
ْ
َ َُ ْ
اس ُم َك؟» َفَق َ
32
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الد ُخ ِّ
َن َي ْأ َذ َن َل ُه ْم ِّب ُّ
ول في َهاَ ،فأَذ َن َل ُه ْم.
يع َخَن ِّاز َير َكث َيرٍة َتْر َعى في اْل َجَب ِّلَ ،ف َ
طَلُبوا ِّإَلْيه أ ْ
ان ُهَن َ
َوَك َ
اك َقط ُ
َ 33ف َخرج ِّت َّ ِّ
يرَ ،فاْن َد َفع اْلَق ِّطيع ِّم ْن عَلى اْلجر ِّ
ين ِّم َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان َوَد َخَل ْت ِّفي اْل َخَن ِّاز ِّ
ق.
ف ِّإَلى اْلُب َحْيَرِّة َو ْ
الشَياط ُ
َ
ََ
ُ
َ
اخ َتَن َ
ُُ
33
34
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اءوا ِّإَلى
َفَل َّما َأرَى ُّ
ان َهَرُبوا َوَذ َهُبوا َوأ ْ
الر َعا ُة َما َك َ
َخَبُروا في اْل َمديَنة َوفي الضَياعَِّ ،ف َخَر ُجوا لَيَر ْوا َما َجَرىَ .و َج ُ
اإل ْنسان َّال ِّذي َكاَن ِّت َّ ِّ
اطين َق ْد َخرج ْت ِّمْنه الَ ِّبسا وع ِّ
اقالًَ ،جالِّ ًسا ِّعْن َد َق َد َمي َي ُسو َعَ ،ف َخا ُفوا.
الشَي ُ
َي ُسو َع َف َو َجُدوا ِّ َ َ
ُ ً ََ
ََ
ْ
37
33
ِّ
طَل َب ِّإَلْي ِّه ُك ُّل ُج ْم ُه ِّ
َن َي ْذ َه َب َعْن ُه ْم،
ص اْل َم ْجُنو ُنَ .ف َ
َفأ ْ
ين أ ْ
ين َأر َْوا َكْي َ
ورِّة اْل َج َد ِّرِّي َ
َخَبَرُه ْم أَْي ًضا َّالذ َ
ور ُك َ
ف َخَل َ
38
ِّ
الرجل َّال ِّذي َخرج ْت ِّمْنه َّ ِّ
أل ََّنه اع َتراهم َخو ٌ ِّ
َن َي ُكو َن
ين َف َ
يمَ .ف َد َخ َل َّ
الس ِّفيَن َة َوَر َج َع .أ َّ
طَل َب ِّإَلْيه أ ْ
ُ
الشَياط ُ
ََ
ُ ْ َ ُْ ْ
ف َعظ ٌ
َما َّ ُ ُ
32
ِّ
معه ،و ِّ
ِّ ِّ
لك َّن َيسو َع َصَرَف ُه َق ِّائالًْ « :ار ْ ِّ
هللا ِّب َك»َ .ف َم َضى َو ُه َو ُيَن ِّادي ِّفي اْل َم ِّديَن ِّة
ََُ َ
ُ
جع إَلى َبْيت َك َو َحد ْث ب َك ْم َصَن َع ُ
ُكلِّ َها ِّب َك ْم َصَن َع ِّب ِّه َي ُسو ُع" .
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28
ان َخ ِّار َج ِّ
اس َت ْقَبَل ُه م ْجُنوَن ِّ
ان ِّم َن
ورِّة اْل ِّجْر َج ِّسِّي َ
اء ِّإَلى اْل َعْب ِّر ِّإَلى ُك َ
ينْ ،
اآليات (مت َ " -:)34-28:8وَل َّما َج َ
َ
ِّ
َن ي ْج َت َاز ِّم ْن ِّتْل َك َّ
ور َه ِّائ َج ِّ
اْلُقُب ِّ
الط ِّر ِّ
يقَ 22 .وِّإ َذا ُه َما َق ْد َصَر َخا َق ِّائَلْي ِّنَ «:ما َلَنا
ان ِّجدااَ ،ح َّتى َل ْم َي ُك ْن أ َ
َحٌد َي ْقدُر أ ْ َ
ِّ
وَلك يا يسوع ابن ِّ
َجْئ َت ِّإَلى هَنا َقبل اْلوْق ِّت لِّ ُتع ِّذبَنا؟» 31وَكان ب ِّع ً ِّ
هللا؟ أ ِّ
يع َخَن ِّاز َير َك ِّث َيرٍة َتْر َعى.
َ َ َ َُ ُ َْ
يدا مْن ُه ْم َقط ُ
َ َ َ
ََ
ُ َْ َ
32
َ 31ف َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يع اْل َخَن ِّاز ِّ
ال
َن َن ْذ َه َب ِّإَلى َق ِّط ِّ
ين َ
ينِّ«:إ ْن ُكْن َت ُت ْخ ِّر ُجَناَ ،ف ْأ َذ ْن َلَنا أ ْ
طَلُبوا ِّإَلْيه َقائل َ
الشَياط ُ
ير»َ .فَق َ
ِّ
ير ُكُّله َق ِّد اْن َد َفع ِّم ْن عَلى اْلجر ِّ
يع اْل َخَن ِّاز ِّ
ف ِّإَلى
ام ُضوا»َ .ف َخَر ُجوا َو َم َض ْوا ِّإَلى َق ِّط ِّ
يع اْل َخَن ِّاز ِّ ُ
َ
َ
يرَ ،وِّإ َذا َقط ُ
ُُ
َل ُه ُمْ «:
33
ِّ
َم ِّر
َما ُّ
الر َعا ُة َف َهَرُبوا َو َم َض ْوا ِّإَلى اْل َم ِّديَن ِّةَ ،وأ ْ
ات ِّفي اْل ِّمَي ِّاه .أ َّ
اْلَب ْح ِّرَ ،و َم َ
َخَبُروا َع ْن ُكل َش ْي ٍءَ ،و َع ْن أ ْ
34
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ف َع ْن ُت ُخ ِّ
وم ِّه ْم" .
وه َ
طَلُبوا أ ْ
َن َيْن َر ِّر َ
اْل َم ْجُنوَنْي ِّنَ .فِّإ َذا ُك ُّل اْل َمديَنة َق ْد َخَر َج ْت ل ُمالَ َقاة َي ُسو َعَ .وَل َّما أَْب َرُر ُ
2
1
الس ِّفيَن ِّة لِّْل َوْق ِّت
ينَ .وَل َّما َخَر َج ِّم َن َّ
ورِّة اْل َج َد ِّرِّي َ
اءوا ِّإَلى َعْب ِّر اْلَب ْح ِّر ِّإَلى ُك َ
اآليات (مر َ " -:)21-1:3و َج ُ
3
ِّ
ِّ
ان َم ْس َكُن ُه ِّفي اْلُقُب ِّ
اس َت ْقَبَل ُه ِّم َن اْلُقُب ِّ
ط ُه َوالَ ِّب َسالَ ِّس َل،
َن َيْربِّ َ
ور ِّإْن َس ٌ
َحٌد أ ْ
ان ِّبه ُر ٌ
سَ ،ك َ
ورَ ،وَل ْم َي ْقدْر أ َ
وح َن ِّج ٌ
ْ
3
4
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ود وسالَسل َفَق َّ
ط َكث ًا ِّ
أل ََّن ُه َق ْد ُربِّ َ
ط َع َّ
ان َدائ ًما َلْيالً
َحٌد أ ْ
السالَس َل َوَك َّسَر اْلُقُي َ
ِّلَ .وَك َ
ودَ ،فَل ْم َي ْقدْر أ َ
ير بُقُي ٍ َ َ
َن ُي َذ َ ُ
َ
ال وِّفي اْلُقب ِّ ِّ
وَنه ا ِّ
ض َو َس َج َد َل ُه،
يح َوُي َج ِّر ُح َن ْف َس ُه ِّباْل ِّح َج َارِّةَ 3 .فَل َّما َأرَى َي ُسو َع ِّم ْن َب ِّع ٍ
يد َرَك َ
ورَ ،ير ُ
ُ
ار في اْل ِّجَب ِّ َ
َ ًَ
8
7
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال
َس َت ْحلِّ ُف َك ِّباهلل أ ْ
َو َصَر َخ ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
الَ «:ما لي َوَل َك َيا َي ُسو ُع ْاب َن هللا اْل َعل ِّي؟ أ ْ
َن الَ ُت َعذَبني!» أل ََّن ُه َق َ
يم َوَق َ
الن ِّجس»2 .وسأََله«:ما اسمك؟» َفأَج ِّ ِّ
اخُر ْج ِّم َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
اس ِّمي َل ِّجُئو ُن ،أل ََّنَنا
ان َيا أَُّي َها ُّ
َل ُهْ «:
ََ ُ َ ْ َُ
الر ُ
وح َّ ُ
اب قائالًْ «:
َ َ
11
ير أَن الَ يرِّسَلهم ِّإَلى َخ ِّار ِّج اْل ُكورِّة11 .وَكان هَناك ِّعْند اْل ِّجب ِّ ِّ
ِّ ِّ
يع َك ِّب ٌير ِّم َن
َك ِّث ُيرو َن»َ .و َ
َ َ ُ َ َ
طَل َب ِّإَلْيه َكث ًا ْ
ال َقط ٌ
َ
َ
ُْ ُ ْ
12
ِّ
ِّ 13
الشي ِّ
ِّ
ين َق ِّائلِّين«:أَرِّسْلَنا ِّإَلى اْل َخَن ِّاز ِّ ِّ
اط ِّ
اْل َخَن ِّاز ِّ
ع
ير َيْر َعىَ ،ف َ
يها»َ .فأَذ َن َل ُه ْم َي ُسو ُ
َ ْ
ير لَن ْد ُخ َل ف َ
طَل َب ِّإَلْيه ُك ُّل َّ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يرَ ،فاْن َد َفع اْلَق ِّط ِّ
اح َّ
الن ِّج َس ُة َوَد َخَل ْت ِّفي اْل َخَن ِّاز ِّ
ان َن ْح َو
يع م ْن َعَلى اْل ُجْرف ِّإَلى اْلَب ْح ِّرَ .وَك َ
لْل َوْقتَ .ف َخَر َجت األَْرَو ُ
ُ
َ
14
َخبروا ِّفي اْلم ِّديَن ِّة وِّفي ِّ
َما ُر َعا ُة اْل َخَن ِّاز ِّ
الضَياعَِّ .ف َخَر ُجوا لَِّيَر ْوا َما
أَْل َفْي ِّنَ ،ف ْ
ق ِّفي اْلَب ْح ِّرَ .وأ َّ
اخ َتَن َ
َ
ير َف َهَرُبوا َوأ ْ َ ُ
َ
13
ظروا اْلمجُنو َن َّال ِّذي َكان ِّف ِّ
الل ِّجُئو ُن جالِّسا والَ ِّبسا وع ِّ
يه َّ
اقالًَ ،ف َخا ُفواَ 13 .ف َحَّد َث ُه ُم
َ
َْ
َ ً َ ً ََ
اءوا ِّإَلى َي ُسو َع َفَن َُ
َجَرىَ .و َج ُ
ِّ
َن َيم ِّضي ِّم ْن ُت ُخ ِّ
ف َجَرى لِّْل َم ْجُنو ِّن َو َع ِّن اْل َخَن ِّاز ِّ
وم ِّه ْمَ 18 .وَل َّما َد َخ َل
ير17 .فابتدأُوا يطلبون ِّإلي ِّه أ
ين َأر َْوا َكْي َ
َّالذ َ
َ ْ َ َ َ ُُْ َ َ ْ ْ ْ َ
12
ِّ ِّ
ال َل ُه«:ا ْذ َه ْب ِّإَلى َبْي ِّت َك َوِّإَلى
الس ِّفيَن َة َ
َّ
ان َم ْجُنوًنا أ ْ
طَل َب ِّإَلْيه َّالذي َك َ
َن َي ُكو َن َم َع ُهَ ،فَل ْم َي َد ْع ُه َي ُسو ُعَ ،ب ْل َق َ
الر ُّب ِّب َك َوَر ِّح َم َك»َ 21 .ف َم َضى َو ْاب َت َدأَ ُيَن ِّادي ِّفي اْل َع ْش ِّر اْل ُمُد ِّن َك ْم َصَن َع ِّب ِّه َي ُسو ُع.
َخ ِّبْرُه ْم َك ْم َصَن َع َّ
َهلِّ َكَ ،وأ ْ
أْ
ِّ
يع" .
َّب اْل َجم ُ
َف َت َعج َ
ولما جاء إلى العبر= أى عبروا البحيرة

فى اآليات السابقة رأينا عواصف تواجه السفينة ،ظهرت الطبيعة ثاًرة على اإلنسان ،وهنا نرى أن الشيطان
يواجه نفوس البشر ليحطمها ويذلها .والمسيح أتى ليخلصنا من سطوة هذا العدو المهول.

بمقارنة األناجيل الثالثة نجد أن هناك فروه فى القصة-:
.1

متى يذكر أنها حدثت مع شخصين أما لوقا ومرقس فيقوالن أنها حدثت مع شخص واحد .ويبدو أنها فعالً قد
حدثت مع شخصين لكن كان أحدهما هو المشهور ،أو أن أحدهما كان األكثر شراسة ووحشية .وكان أن

إكتفى مرقس ولوقا بذكر الشخص األكثر شهرة .ورمزياً فمتي يكتب لليهود وذكره إلثنان فهو بذلك يشير ألن
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الم سيح أتى لألمم كما لليهود .أما مرقس ولوقا فيكتبان لألمم وهم يشيروا أن المسيح أتى لألمم .واليهود
تسلط عليهم الشيطان لكبرياًهم .واألمم تسلط عليهم الشيطان لوثنيتهم.

.2

يقول معلمنا متى أن الحادثة وقعت فى كورة الجرجسيين .ويقول مرقس ولوقا أنها فى كورة الجدريين .وهذا
ألن القصة حدثت فى مدينة جرجسة وهى إحدى المدن العشر ،وهذه المدينة تقع فى مقاطعة إسمها كورة

الجدريين ،ومتى إذ يكتب لليهود يذكر إسم البلدة فهم يعرفونها ،أما مرقس ولوقا إذ يكتبان لألمم يكتبان إسم
المقاطعة ونالحظ فى القصة.
.1

عنف وسطوة الشيطان على اإلنسان روحاً وجسداً وكان هذا بسبب سقوط اإلنسان فى الخطية .ال يلبس ثوباً

= فالشيطان يفًح .والحظ تأثير الشيطان على الروح فهو يفصلها عن هللا وعلى الجسد فهو يدفعه إليذال
نفسه وعلى النفس فهو يفقد النفس سالمها.

.2

مجرد عبور السيد فى الطريق فًح ضعف الشيطان وأذله فصرك الشيطان على لسان المجنون ما لنا

ولك ..أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا فإذ رأت الشياطين المسيح على األرض ظنوا أنه جال يحاكمهم،

فوجوده كان عذاب لهم .وبهذا نفهم أن الشيطان كان يعرف أنه سيدان يوما  ،ولكنه لم يفكر فى التوبة
وهستمر فى تحديه هلل وعناده .وهذه هى طبيعة المالًكة الذى كان الشيطان واحدا منهم  .فالمالك التوجد له

طبيعة مترددة  ،هو يتخذ القرار وال يتردد فيه  .وبينما إستقر المالًكة القديسون على قرار حب هللا والخًوع
له وهم لن يتراجعوا فى هذا القرار لألبد  ،تمرد الشيطان ضد هللا ولم ولن يتوب لألبد  .لذلك لم يكن هناك

فدال للشيطان .
.3

الشياطين دفعت المجنونين للقبور كما تدفعنا لقبور نجاسة الخطية فالموت والقبور إشارة للنجاسة .ونالحظ
أنهما كانا يقطعان السالسل التى يربطونهما بها .وكل خاطىل يتملكه روح الشر يقطع كل القيود الدينية

واالجتماعية ليجرى نحو قبور الخطية ونجاسة الشهوة وهناك يؤذى نفسه ويجرحها ،فالخطية نار من

يحًنها يحتره وتؤذيه.

.4

الشياطين تجد راحتها فى دفع اإلنسان للخطية لتتلذذ بإيذاًه لنفسه .هم يجدون راحتهم فى مملكتهم التى
يقيمونها فى القلب الفاسد .ولكننا من قول الشياطين أجئت قبل الوقت لتعذبنا نفهم أنهم واثقين من إنهيار

مملكتهم .وقولهم قبل الوقت= أى وقت الدينونة.
.5
.6

طلبت الشياطين أن تذهب لقطيع الخنا ير لتسبب كراهية الناس فى هذه المنطقة للرب فيرفًه الناس،
وأيًاً فهى تفرح بأى أذى يصيب الناس.

سمح السيد للشياطين أن تدخل فى الخنا ير لألسباب اآلتية-:

أ -لم تحتمل الخنا ير دخول الشياطين بل سقط القطيع كله مندفعاً إلى البحر ومات فى الحال ،ومن هذا نعلم
شر الشياطين .مما فعلوه بأجساد الحيوانات ونعرف ما يحد لمن تمتلكهم الشياطين .ولكن نرى أن ما حد
للمجنونين كان أقل بكثير مما حد

للخنا ير ،وهذا يوضح أن هللا لم يسمح للشياطين أن تؤذى المجنونين إال
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فى حدود معينة .ورأينا هنا قوة الشياطين المهولة والمدمرة ،وبهذا ندرك عظمة الخالص الذي قدمه لنا

المسيح.

ب-بهذا يعلن السيد أنه يسمح بهالك قطيع خنا ير من أجل إنقاذ شخصين فنفهم أهمية النفس البشرية عنده.
ج -نفهم من القصة أن الشياطين ال تقدر أن تفعل شىل ،حتى الدخول فى قطيع خنا ير إال بسماح منه.

د -كان هذا تأديباً ألصحاب الخنا ير فتربيتها ممنوعة حسب الناموس.

ه -لم تطلب الشياطين الدخول فى إنسان فهى تعرف أن المسيح الذى أتى ليشفى اإلنسان سيرفض هذا حتماً.
وهى لم تطلب الدخول فى حيوانات طاهرة يقدم منها ذباًح فالمسيح سيرفض ،ولكنها تطلب الدخول فى

حيوانات نجسة .ومن هذا نتعلم شىل عن عالم األرواح….فنحن معرفتنا ناقصة جداً عن عالم األرواح فنحن

ال نعرف كيف تسكن روح اإلنسان فى اإلنسان ،وال كيف تسكن روح شريرة فى اإلنسان وال كيف تدخل
األرواح الشريرة فى الحيوانات ،ولكن من هذه القصة نفهم أن المسيح يسمح بدخول األرواح الشريرة للحيوانات

النجسة أو لإلنسان الذى يحيا فى نجاسة ،فمن يقبل أن يسلم حياته للشيطان ويحيا فى النجاسة يكون معرضاً
ألن تدخل فيه األرواح الشريرة وتحطم حياته .فاإلنسان الذى يعي

عيشة الخنا ير -يتمرغ فى خطاياه كما

يتمرغ الشيطان فى الطين -يكون للشيطان سلطان عليه ،ويدفعه للهالك كما دفع الخنا ير للهالك .فالخنا ير
تشير لمن يرتد لنجاسته (2بط )22:2ومثل هؤالل سيكون مصيرهم البحيرة المتقدة بالنار مع إبليس

(رؤ. )8:21 + 15:25
.7

هذان المجنونان يمثالن اإلنسان أو البشرية التى بقيت ماناً طويالً مستعبدة لعدو الخير بسالسل الخطية
وقيود الشر ،ال تقوى على العمل لحساب مملكة هللا ،تعي خارج المدينة أى خارج الفردوس ،ال تستطيع
السكن مع هللا فى مقدسه .وهى قد تعرت من ثوب النعمة اإللهية تؤذى نفسها بنفسها ،تعي

فى البرارى

منعزلة عن شركة الحب مع هللا والناس .يريح ويجرح فى نفسه = حينما يستحوذ الروح الشرير على إنسان

.8
.9

.11

يورثه القلق والبؤس.

أصحاب الخنا ير رفًوا المسيح بسبب خسارتهم .وهذا هو منطق العالم لآلن الذى يخاصم المسيح

بسبب أى خسارة مادية ،بل قد يرفًه بسببها.

المسيح عبر البحيرة وتعرضت السفينة للمره لينقذ نفسا هذين المجنونين.

لجيئون = هى كلمة ال تينية تعنى لمن كان تحت حكم الرومان ويفهم لمتهم = العدد الكثير والقوة
والطميان .وقيل أنها إسم فرقة رومانية قوامها ستة أالف جندى .والمسيح بسؤاله عن إسمه يكشف قوته.

ما إسمك والسؤال موجه للشيطان وليس للرجل ،فالشيطان قد إمتلك الرجل وسلبه عقله وشخصيته .وسؤال
السيد إلبليس هنا ما إسمك ،ليعلن شخصيته أمام الناس ،فاإلسم هو الرمز الخارجى للشخصية .ونالحظ

أنه بعد هذا السؤال تكلم الشيطان بلمة الجمع ألننا كثيرون.
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.11

وطلب إليه (لو  )31:8طلب الشيطان من المسيح أن ال يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية= فالهاوية هى

مكان عذاب حقيقى لهم ينتظرهم حتماً .وهذا معنى قولهم أجئت إلى هنا لتعذبنا قبل الوقت ( مت
.12

 .)29:8والمسيح لم يرسلهم إلى الهاوية ،فهذا محدد له وقت هو يوم الدينونة.

الحظ قول لوقا كيف خلص المجنون آية ( .)36فلهذا أتى المسيح المخلص لكى يخلصنا من سطوة

الشياطين ويشفينا روحياً.

.13

الرعاة وجمهور الكورة الذين رفًوا المسيح مفًلين عليه أن يسكنوا مع خنا يرهم ،هؤالل يشبهون من

.14

عالمة خالص هذا المجنون قبوله للمسيح إذ هو أراد أن يتتلمذ للسيد المسيح ،لكن المسيح فًل أن يتحول

يفًل حياة الخطية والنجاسة عن التوبة ( 2بط .)22-21:2

هذا ال شخص لكار  .وهذا هو اإلنجيل أن مريم المجدلية التى كان بها سبعة شياطين تتحول إلى كار ة
بالقيامة ولمن؟ للتالميذ .وهذا المجنون الباًس يطلب من الرب بعد أن شفاه أن يتحول إلى كار بكم

صنع به يسوع.

هناك من يتصور أن الشيطان أو أى قوة شيطانية لها سلطان عليه (كاألعمال والسحر والحسد) .ومن هذه

القصة نفهم عكس هذا .فال سلطان مطلق للشيطان .بل المسيح له سلطان عليه .وهن كان دخول الخنا ير

إحتاج لسماح من المسيح فهل يكون للشيطان سلطان على اإلنسان الذى فداه المسيح وسكن فيه الروح القدس.

أما من يفارقه الروح فللشيطان سلطان عليه (شاول الملك)  .والشيطان يذل مثل هذا اإلنسان ويعذبه ليالً ونها اًر
(مر )5:5أى داًم العذاب.
اخُر ْج ِّم َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان َيا أَُّي َها
ال َل ُهْ :
أتى المسيح ليحرر اإلنسان من عبوديته للشيطان ،والحظ قول القديس مرقس َق َ
وح َّ
س (آية )8قد يكون المقصود باإلنسان هنا هو هذا المجنون .ولكن العبارة تشير لما هو أبعد أى
ُّ
الر ُ
الن ِّج ُ
لخالص كل البشر من سلطان إبليس .ولكن اآلن نجد أن الشيطان ال سلطان له على إنسان إال لمن يسلم نفسه

للشيطان بإرادته ،أى لمن يطلب الشيطان ويقبل من يده ملذاته النجسة .وهذا معنى أن الشيطان عرض على

المسيح أن يعطيه كل ما فى العالم ،ولكن هناك ثمن يهو السجود للشيطان أى العبودية لهي .لذلك نالحظ أن
ورِّة (آية 15من إنجيل مرقس) .وهذا ألن
طَل َب إَِّلْي ِّه َك ِّث ًا
الشيطان يقول للسيد َو َ
ير أ ْ
َن الَ ُيْرِّسَل ُه ْم ِّإَلى َخ ِّار ِّج اْل ُك َ
الشيطان وجد فى هذه الكورة بشر يريدونه .فأهل هذه الكورة يحيون فى نجاسة يشير لها وجود الخنا ير .ولكن

نالحظ أيًا أنهم لنجاستهم يرفًون وجود المسيح النور الحقيقى ،فالنور يكشف نجاستهم .فنجدهم َي ْطُلُبو َن ِّإَلْي ِّه
َن َيم ِّضي ِّم ْن ُت ُخ ِّ
وم ِّه ْم (آية 17من إنجيل مرقس) .وماذا يريد الشيطان من تسهيل النجاسة للناس؟ هدف
أ
ْ ْ َ
الشيطان إلحاه أكبر أذى للبشر ،هو ال يريد أن يجعل اإلنسان يتلذذ بالخطية ،بل يسقطه فى الخطية ثم
يستعبده ويعذبه .الشيطان فى شره يتلذذ بعذاب البشر وأنظر كيف كان يعذب هذا اإلنسان الذى كان يجرح نفسه

بالحجارة .ولما ألزمه المسيح بالخروج نجده يطلب إهالك الخنا ير مصدر الر ه لهؤالل الناس ليلحق يهم أكبر

أذى ممكن وهذا هو هدفه .وقطعا هناك سبب آخر هو أن يكره الناس المسيح .فالمسيح يؤدب ليًمن خالص

النفس ،ولكن الشيطان الكذاب (يوُ ):: : 8ي ِ
صور لإلنسان أن التأديب ما هو إال قسوة من هللا ليوقع بين
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اإلنسان وهللا .هدف هللا هو تحرير اإلنسان الحرية الحقيقية ليخلص وال يعود مستعبدا للشيطان ..لذلك يقول

السيد يإن حرركم اإلبن فبالحقيقة تكونون أح ارراي (يو.)36 : 8
والحظ قول القديس لوقا َف َ ِّ ِّ
ور ُكورِّة اْلجد ِّرِّيين أَن ي ْذهب عْنهم ،أل ََّنه اع َتراهم َخو ٌ ِّ
يم
ُ ْ َ ُْ ْ
ف َعظ ٌ
طَل َب إَلْيه ُك ُّل ُج ْم ُه ِّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ
(آية = )37هم خافوا ولكنهم لم يتوبوا بل أصروا على خطيتهم .وحتى اآلن نسمع عن غًب هللا فى الطبيعة
من ال ل وغيرها ،وهالك الكثير من البشر إعالنا عن غًب هللا ولكن بال توبة وال ندم بل وهصرار على

الخطية .والحظ أن التصرف الخاطئ ألهل كورة الجدريين هو هو نفسه تصرف البشر الخاطئ اآلن .فأهل كورة

الجدريين أروا قوة يسوع فى إنقاذ وخالص المجنون ،و أروا قوة الشيطان المدمرة وعمله المخرب فى اإلنسان وفى
هالك الخنا ير .وكالهما أهل الجدريين قديما وأهل الزمان الحاضر لم يطلبوا يسوع ليخلصوا بل هم ال يريدونه

وأصروا على خطيتهم.
ط ُف ُه (لو = )29 : 8وهذا يعنى أنه يقع تماما تحت سيطرة الروح النجس ،فال
ان َي ْخ َ
أل ََّن ُه ُمْن ُذ َزَم ٍ
ان َك ِّث ٍ
ير َك َ
يستطيع المجنون المسيطر عليه الروح النجس أن يفصل بين فكره وهرادته هو ،وفكر وهرادة الروح النجس .وهذه

السيطرة التى تختفى فيها شخصية المجنون قد تكون مؤقتة وقد تكون داًمة.
شفاء نازفة الدم وإقامة إبنة يايرس

41
41
ِّ
ِّ
اس ُم ُه
اآليات (لوَ " -: ) 33-41:8وَل َّما َر َج َع َي ُسو ُع َق ِّبَل ُه اْل َج ْم ُع أل ََّن ُه ْم َكاُنوا َجم ُ
يع ُه ْم َيْن َتظُروَن ُهَ .وِّإ َذا َر ُج ٌل ْ
42
ِّ
ان َل ُه ِّبْن ٌت
يس اْل َم ْج َمعَِّ ،ف َوَق َع ِّعْن َد َق َد َم ْي َي ُسو َع َو َ
طَل َب ِّإَلْيه أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َبْي َت ُه ،أل ََّن ُه َك َ
اءَ ،وَك َ
ان َرِّئ َ
َي ِّايُر ُ
س َق ْد َج َ
طلِّق َزحم ْته اْلجمو ُع43 .وام أَر ٌة ِّبَن ْز ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ف َدمٍ
َو ِّح َ
َ َْ
يما ُه َو ُمْن َ ٌ َ َ ُ ُ ُ
يد ٌة َل َها َن ْح ُو ا ْثَن َت ْي َع ْشَرَة َسَنةًَ ،وَكاَن ْت في َحال اْل َم ْوتَ .فف َ
44
ِّ
يش ِّتها لِّأل ِّ
ِّ
َطَّب ِّ
ِّ
اء ْت ِّم ْن َوَرِّائ ِّه
اءَ ،وَل ْم َت ْقدْر أ ْ
َن ُت ْش َفى م ْن أ َ
ُمْن ُذ ا ْثَن َت ْي َع ْشَرَة َسَنةًَ ،وَق ْد أَْن َفَق ْت ُك َّل َمع َ َ
َح ٍدَ ،ج َ
43
ِّ
ِّ
ِّ
ال وَقف َن ْز ِّ
ِّ ِّ
يع ُيْن ِّكُرو َن،
َوَل َم َس ْت ُه ْد َب َث ْوبِّهَ .ففي اْل َح ِّ َ َ ُ
ال َي ُسو ُعَ «:م ِّن َّالذي َل َم َسني؟» َوِّإ ْذ َك َ
ان اْل َجم ُ
ف َدم َهاَ .فَق َ
43
َّ ِّ
ِّ
َقال ب ْطرس و َّال ِّذين مع ُه« :ي ِّ
ِّ
ال
َ ُ ُ ُ َ َ ََ
ولَ :م ِّن الذي َل َم َسني؟» َفَق َ
ام َعل ُم ،اْل ُج ُمو ُع ُي َضيُقو َن َعَلْي َك َوَي ْز َح ُموَن َكَ ،وَتُق ُ
َ ُ
47
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يسو ُعَ «:ق ْد َلمس ِّني و ِّ
اء ْت ُمْرَت ِّع َد ًة
احٌد ،أل َِّني َعلِّ ْم ُت أ َّ
ََ َ
َُ
َن ُق َّوًة َق ْد َخَر َج ْت مني»َ .فَل َّما َأرَت اْل َمْ أَر ُة أََّن َها َل ْم َت ْخ َتفَ ،ج َ
48
ِّ
ِّ
يع َّ
ال َل َهاِّ «:ث ِّقي َيا ْابَنةُ،
َّام َج ِّم ِّ
الش ْع ِّب أل ِّ
َو َخَّر ْت َل ُهَ ،وأ ْ
َي َسَب ٍب َل َم َس ْت ُهَ ،وَكْي َ
ف َب ِّرَئ ْت في اْل َحالَ .فَق َ
َخَبَرْت ُه ُقد َ
ِّإيماُن ِّك َق ْد َش َف ِّ
اكِّ ،ا ْذ َه ِّبي ِّبسالَ ٍم»42.وبيَنما ُهو ي َت َكَّلم ،جاء و ِّ
احٌد ِّم ْن َد ِّار َرِّئ ِّ
يس اْل َم ْج َم ِّع َق ِّائالً َل ُهَ «:ق ْد َم َات ِّت
َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
َ
31
31
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ِّإَلى
ْابَن ُت َك .الَ ُت ْتع ِّب اْل ُم َعل َم»َ .ف َسم َع َي ُسو ُعَ ،وأ َ
َج َاب ُه قائالً« :الَ َت َخ ْف! آم ْن َفَق ْطَ ،ف ِّه َي ُت ْش َفى»َ .فَل َّما َج َ
32
ِّ
ِّ
يع َيْب ُكو َن َعَلْي َها
وحَّناَ ،وأََبا َّ
الر ِّبَّي ِّة َوأ َّ
ُم َهاَ .وَك َ
وب َوُي َ
اْلَبْيت َل ْم َي َد ْع أ َ
ان اْل َجم ُ
َحًدا َي ْد ُخ ُل ِّإالَّ ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
34
33
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يع
ين أََّن َها َم َات ْتَ .فأ ْ
ال«:الَ َتْب ُكواَ .ل ْم َت ُم ْت لكَّن َها َنائ َم ٌة»َ .ف َض ِّح ُكوا َعَلْيهَ ،ع ِّارِّف َ
َخَر َج اْل َجم َ
َوَيْلط ُمو َنَ .فَق َ
33
ِّ
ِّ
َخ ِّار ًجاَ ،وأَمس َك ِّبَي ِّد َها َوَن َادى َق ِّائالًَ«:يا َص ِّبَّيةُُ ،ق ِّ
طى
َن ُت ْع َ
َمَر أ ْ
ومي!»َ .فَر َج َع ْت ُر ُ
َْ
ام ْت في اْل َحالَ .فأ َ
وح َها َوَق َ
33
ان" .
اه َما أ ْ
اهاَ .فأ َْو َص ُ
لِّ َتأ ُْك َلَ .فُب ِّه َت َوالِّ َد َ
َح ٍد َع َّما َك َ
َن الَ َيُقوالَ أل َ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 18
اآلن
اء َف َس َج َد َل ُه َقائالًِّ«:إ َّن ْابَنتي َ
يما ُه َو ُي َكل ُم ُه ْم ِّبه َذاِّ ،إ َذا َرِّئ ٌ
يس َق ْد َج َ
اآليات (مت َ " -:)23-18:2وف َ
21
12
ِّ
ِّ
ِّ
امَأَر ٌة َن ِّازَف ُة َد ٍم ُمْن ُذ ا ْثَن َتي
ام َي ُسو ُع َوَتب َع ُه ُه َو َوَتالَمي ُذ ُهَ .وإِّ َذا ْ
َم َات ْت ،لك ْن َت َع َ
ال َو َض ْع َي َد َك َعَلْي َها َف َت ْحَيا»َ .فَق َ
ْ
ِّ 21
ِّ ِّ
يت».
اء ْت ِّم ْن َوَرائه َو َم َّس ْت ُه ْد َب َث ْوبِّه ،أل ََّن َها َقاَل ْت ِّفي َن ْف ِّس َهاِّ«:إ ْن َم َس ْس ُت َث ْوَب ُه َفَق ْط ُش ِّف ُ
َع ْشَرَة َسَن ًة َق ْد َج َ
ِّ 23
َ 22فاْل َت َف َت يسو ُع وأَبررهاَ ،فَقالِّ «:ث ِّقي يا ابَنةُِّ ،إيماُن ِّك َق ْد َش َف ِّ
اء
اك»َ .ف ُش ِّفَي ِّت اْل َمْ أَر ُة ِّم ْن ِّتْل َك َّ
َُ َْ َََ
الس َ
َ ْ
اعةَ .وَل َّما َج َ
َ
َ
24
الر ِّبَّي َة َلم َتم ْت ِّ
ِّ
ِّ
الرِّئ ِّ
لكَّن َها
َي ُسو ُع ِّإَلى َبْي ِّت َّ
َّواَ ،فِّإ َّن َّ
يسَ ،وَن َ
ظَر اْل ُم َزم ِّر َ
ال َل ُه ْمَ «:تَنح ْ
ين َواْل َج ْم َع َيضجُّو َنَ ،ق َ
ْ ُ
23
ِّ ِّ
الر ِّبَّيةَُ 23 .ف َخَر َج ذلِّ َك اْل َخَبُر ِّإَلى ِّتْل َك
ام ِّت َّ
َن ِّائ َم ٌة»َ .ف َض ِّح ُكوا َعَلْي ِّهَ .فَل َّما أ ْ
ُخ ِّر َج اْل َج ْم ُع َد َخ َل َوأ ْ
َم َس َك بَيد َهاَ ،فَق َ
األَْر ِّ
ض ُكلِّ َها" .
ِّ
اآليات (مر 21" -:)43-21:3وَل َّما اجتاز يسوع ِّفي َّ ِّ ِّ
ِّ
ان
َْ َ َ ُ ُ
اج َت َم َع ِّإَلْيه َج ْم ٌع َكث ٌيرَ ،وَك َ
السفيَنة أَْي ًضا ِّإَلى اْل َعْب ِّرْ ،
َ
23
22
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ير
طَل َب ِّإَلْي ِّه َك ِّث ًا
آه َخَّر ِّعْن َد َق َد َمْي ِّهَ ،و َ
اءَ .وَل َّما َر ُ
اس ُم ُه َي ِّايُر ُ
عْن َد اْلَب ْح ِّرَ .وِّإ َذا َواحٌد م ْن ُرَؤ َساء اْل َم ْج َم ِّع ْ
س َج َ
ِّ
ِّ
الر ِّغيرُة عَلى ِّ
آخ ِّر َن َس َمةٍَ .لْي َت َك َتأ ِّْتي َوَت َض ُع َي َد َك َعَلْي َها لِّ ُت ْش َفى َف َت ْحَيا!»َ 24 .ف َم َضى َم َع ُه َوَت ِّب َع ُه
َقائالًْ «:ابَنتي َّ َ َ
23
ف دم مْن ُذ ا ْثَن َتي ع ْشرَة سَنةً23 ،وَق ْد َتأََّلم ْت َك ِّث ا ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اء َك ِّث ِّ
ين،
ير َ
ً
َ
ْ َ َ َ
ير م ْن أَطَّب َ
َج ْم ٌع َكث ٌير َوَكاُنوا َي ْز َح ُموَن ُهَ .و ْ
َ
امَأَر ٌة بَن ْز َ ٍ ُ
27
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ْت ِّفي اْل َج ْم ِّع ِّم ْن
َوأَْن َفَق ْت ُك َّل َما عْن َد َها َوَل ْم َتْن َتف ْع َشْيًئاَ ،ب ْل َص َار ْت إَلى َحال أَْرَدأََ .ل َّما َسم َع ْت بَي ُسو َعَ ،ج َ
28
ِّ
ف َيْنُبو ُع َد ِّم َهاَ ،و َعلِّ َم ْت ِّفي
يت»َ 22 .فلِّْل َوْق ِّت َج َّ
َوَر ٍاءَ ،و َم َّس ْت َث ْوَب ُه ،أل ََّن َها َقاَل ْتِّ«:إ ْن َم َس ْس ُت َوَل ْو ثَي َاب ُه ُش ِّف ُ
َّاءَ 31 .فلِّْلوْق ِّت اْل َت َفت يسوع بين اْلجم ِّع َش ِّ
ِّجس ِّمها أََّنها َق ْد ب ِّرَئ ْت ِّمن الد ِّ
اعًار ِّفي َن ْف ِّس ِّه ِّباْلُق َّوِّة َّال ِّتي َخَر َج ْت ِّمْن ُه،
َ
َ
ْ َ َ
َ
َ َ ُ ُ َْ َ َ ْ
32
31
ِّ
ِّ
َوَقال«:م ْن َلم َ ِّ ِّ
ان َيْنظُُر
ولَ :م ْن َل َم َسني؟» َوَك َ
ال َل ُه َتالَمي ُذ ُه«:أَْن َت َتْنظُُر اْل َج ْم َع َي ْز َح ُم َكَ ،وَتُق ُ
س ثَيابي؟» َفَق َ
َ َ َ
33
اء ْت َو ِّهي َخ ِّائ َف ٌة َو ُمْرَت ِّع َد ٌةَ ،ع ِّال َم ًة ِّب َما َح َر َل َل َهاَ ،ف َخَّر ْت َوَقاَل ْت َل ُه
َح ْوَل ُه ِّلَيَرى َّال ِّتي َف َعَل ْت ه َذاَ .وأ َّ
َما اْل َمْ أَر ُة َف َج َ
َ
ق ُكَّلهَ 34 .فَقال َلها« :يا ابَنةُِّ ،إيماُن ِّك َق ْد َش َف ِّ
ِّ
اك ،ا ْذ َه ِّبي ِّبسالَ ٍم َوُك ِّ
يح ًة ِّم ْن َد ِّائ ِّك»َ 33.وَبْيَن َما ُه َو
اْل َح َّ ُ
وني َصح َ
َ ْ
َ َ
َ
َ
ِّ ِّ
َّ
اءوا ِّم ْن َد ِّار َرِّئ ِّ
ينْ «:ابَن ُت َك َم َات ْت .لِّ َما َذا ُت ْت ِّع ُب اْل ُم َعلِّ َم َب ْعُد؟» َ 33ف َس ِّم َع َي ُسو ُع لِّ َوْق ِّت ِّه اْل َكلِّ َم َة
يس اْل َم ْج َم ِّع َقائل َ
َي َت َكل ُم َج ُ
37
ِّ
َّ ِّ ِّ
ال لَِّرِّئ ِّ
َخا
وحَّنا أ َ
وبَ ،وُي َ
يس اْل َم ْج َمعِّ«:الَ َت َخ ْف! آم ْن َفَق ْط»َ .وَل ْم َي َد ْع أ َ
َحًدا َي ْتَب ُع ُه ِّإالَّ ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
التي قيَل ْتَ ،فَق َ
32
38
ِّ
اء ِّإَلى َبْي ِّت َرِّئ ِّ
ال َل ُه ْم«:لِّ َما َذا
يس اْل َم ْج َم ِّع َوَأرَى َض ِّج ً
َي ْعُق َ
يجاَ .يْب ُكو َن َوُي َوْل ِّوُلو َن َكث ًيراَ .ف َد َخ َل َوَق َ
وبَ .ف َج َ
41
ِّ
الر ِّبَّي ُة ِّ
الر ِّبَّي ِّة
َخ َذ أََبا َّ
َت ِّضجُّو َن َوَتْب ُكو َن؟ َل ْم َت ُم ِّت َّ
َما ُه َو َفأ ْ
لكَّن َها َن ِّائ َم ٌة»َ .ف َض ِّح ُكوا َعَلْي ِّه .أ َّ
يعَ ،وأ َ
َخَر َج اْل َجم َ
ط ِّجعةً41 ،وأَمسك ِّبي ِّد َّ ِّ ِّ
ِّ
طلِّي َثاُ ،ق ِّ
ومي!»َّ .ال ِّذي
ين َم َع ُه َوَد َخ َل َحْي ُث َكاَن ِّت َّ
ال َل َهاَ «:
َوأ َّ
ُم َها َو َّالذ َ
َ َْ َ َ
الر ِّبَّي ُة ُم ْض َ َ
الربَّية َوَق َ
ِّ ِّ ِّ 42
ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّبَّي ُة َو َم َش ْت ،أل ََّن َها َكاَن ِّت ْابَن َة ا ْثَن َتي َع ْشَرَة َسَنةً.
ام ِّت َّ
َت ْفس ُيرُهَ :يا َصبَّيةَُ ،لك أَ ُق ُ
ولُ :قومي! َولْل َوْقت َق َ
ْ
من وضع قصص اإلنجيليين الثالثة معاً ،نفهم أن يايرس ،رًيس المجمع كانت إبنته مريًة ،وقد إقتربت من
الموت ،فذهب للسيد المسيح يسأله أن يأتى ويشفيها ،والسيد قبل أن يذهب ،لكن موضوع نا فة الدم فى الطريق
وشفاًها ع َّ
ط َل السيد .وجال خبر أن البنت قد ماتت ،لكن يايرس أصر على أن يذهب السيد ويقيمها = تعال
َ
وضع يدك عليها فتحيا (مت  )18:9وواضح أن متى يختصر القصة ويقدم خالصة الموضوع.
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وهنا نحن أمام معجزتين متداخلتين )1 :شفاء نازفة الدم
ألننا نعاني كخليقة من مشكلتين  )1 :النجاسة

 )2إقامة إبنة يايرس
 )2الموت

والمسيح أتى ليحل المشكلتين ويعطينا بذلك خليقة جديدة فيها نسود على الخطية والنتيجة حياة أبدية .ولنالحظ

أن الموت هو بسبب النجاسة فتداخلت المشكلتان .
 )1شفاء نازفة الدم :

كثيرون ساروا ورال المسيح وواحدة نالت الشفال ألنها تقدمت  )1بإيمان  )2بنفس منكسرة تتقدم فى الخفال

بإنسحاه لتتالمس مع الرب .وبحسب الناموس فنا فة الدم هى نجسة تنجس من يتالمس معها ،لكن السيد

القدوس ال يتنجس منا بل بتالمسه معنا يشفينا ويقدسنا .والسيد أعلن ما فعلته هذه المرأة ليعلن إيمانها فنتشبه بها
وحتى ال ينخسها ضميرها ألنها نالت العطية خلسة ،وألن المسيح أعجب بإنسحاقها .ونالحظ قول مرقس عنها،

وقد تألمت كثي اًر من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئاً بل صارت إلى حال أردأ .بينما أن لوقا

كطبيب يحترم مهنة الطب ال يقول هذا بل يقول أنفقت كل معيشتها لألطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد .هذه
المرأة تشير ألن العالم غير قادر على شفاًنا من أمراضنا .فقط المسيح.
والسيد بعد أن شفاها جسدياً منحها السالم لنفسها = إذهبى بسالم.

إن مسست َث ْوَب ُه فقط … من لمسنى = هناك من يلمس السيد بإيمان فيشفى وهناك كثيرين يزحمونه ويلتفون
حوله بال إيمان فال يأخذون شيئاً .وهو يشفى أمراض أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا .والحظ حال المرأة قبل شفال
المسيح لها  )1مريًة جسدياً.

 )2نجسة طقسياً بسبب النزف.

 )3بال مال (أنفقت كل أموالها).

قوة قد خرجت منى= هذه اللمسة بإيمان تخرج قوة شافية من السيد فكثيرون يمألون الكناًس وقليلون من
يتالمسوا بإيمان مع يسوع فينالوا قوة .والقوة التى خرجت منه ال تعنى أن قوته نقصت بسببها ،فهذا كإشعال

شمعة من نار شمعة أخرى دون أن تنقص شعلة الثانية .والتحام قصتى نا فة الدم وهبنة يايرس يعنى أن المسيح
هو قوة شفال وحياة .وهنا نجد تفسير لقول السيد للمجدلية ال تلمسينى  ،فهى عرفته كمعلم ولم تدرك أنه هللا .
وكأن السيد يقول لها أنت لن تأخذى منى ما أخذته هذه المرأة نا فة الدم إن لم يكن إيمانك بى قد إرتفع وصار

مثلها  ،بقدر إيمانك ستأخذى منى  ،إذاً حين تدركى أننى يهوه (أننى واآلب واحد = أى أصبحت فى نظرك أننى
وأبى متساويان) ستأخذين ما تريدين  .أنا أريد يا مريم أن تلمسينى بهذا اإليمان لتأخذى .
 )2إقامة إبنة يايرس :

الحظ أيًاً أن يايرس كان فى درجة إيمانية أقل من قاًد المئة .فيايرس قال للسيد تعال وضع يدك ،أما قاًد
المئة فقال قل كلمة فقط ،لكن يايرس طلب بلجاجة = كثي اًر.

قام المسيح بعمل ثالثة معجزات إقامة من األموات تمثل عمله اإللهى فى إقامتنا من موت الخطية .ونالحظ أن
السيد قادر أن يقيمنا من أى درجة من درجات موت الخطية.
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 -1بنت يايرس= كانت ما الت فى بيت أبيها = تشير للخطية خالل الفكر الخفى فى الداخل .وهذه تحتاج إلى

لمسة .ومرقس إذ يكتب للرومان يفسر كلمة طاليثا العبرية.
 -2إبن أرملة نايين = هذا ُح ِم ِل فى نع إلى الطريق= وهذا يشير ألن الخطية خرجت من مجال الفكر إلى
حيز التنفيذ .وهذه إحتاجت أن يوقف السيد الجنا ة ويأمر الشاب أن يقوم ،رمز لتدخل هللا ليوقف حركة
الخاطىل نحو قبر الخطايا ،فال يكمل الشرير طريق شره وتتحول الخطية إلى عادة ودفع الشاب ألمه يشير

ألن المسيح يعيد الخاطىل لحًن الكنيسة.

 -3لعازر= هنا حد

عفونة للجسد = الخطية تحولت إلى عادة إرتبطت بالشخص وهرتبط الشخص بها .وهنا

نسمع أن السيد إنزعج وأمر برفع الحجر ونادى لعا ر ليخرج ،وطلب حل رباطاته.

ونالحظ أن اليهود كانوا يستأجرون فى حاالت الموت ندابات ومزمرون وهذا ال يرضى المسيح فأخرجهم .ونجد

هنا أن المسيح يعتبر أن الموت هو حالة نوم كما قال فى حالة لعا ر ،وهذا يعطينا أن ال ننزعج من الموت فهو

حالة مؤقتة يعقبها قيامة بالتأكيد .ونالحظ أن قليلين هم الذين أروا معجزة قيامة البنت ،إشارة ألن قليلون هم من
يتمتعوا بقوة القيامة .وقليلين (حوالى  555أو أكثر قليالً) هم من أروا المسيح بعد قيامته.

وقال أن تعطى لتأكل = ليثبت أن قيامتها ليست خياالً أو وهماً.

تأمل -:الكنيسة آمنت بقول السيد أن الموت ما هو إال نوم فعبرت عن هذا فى ليتورجيتها قاًلة يليس موت

لعبيدك بل هو إنتقالي
القصتان متداخلتان ألن نتاًج الخطية و ]1نحيا في نجاسة فترة و ]2بعد هذه الفترة نموت .والمسيح أتى ليعطينا

خليقة جديدة .فهو المسيح القدوس الحي سيعطينا و ]1قداسة و ]2حياة أبدية .والقصتان جالتا بعد ذكر الخليقة
الجديدة ليشرح معنى الخليقة الجديدة .وجالتا متداخلتان ألن من عاش في قداسة يستمر في حياة أبدية بدأها
بالمعمودية أما النجاسة فتؤدي للموت.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح التاسع)
إرسال اإلثنى عشر

عودة للجدول

اإلصحاح التاسع

1
يع َّ ِّ
ين و ِّش َف ِّ
ِّ
اء
طاًنا َعَلى َج ِّم ِّ
اه ْم ُق َّوًة َو ُسْل َ
َع َ
ط ُ
اآليات (لوَ " -: )3-1:2وَد َعا َتالَمي َذ ُه اال ْثَن ْي َع َشَرَ ،وأ ْ
الشَياط ِّ َ
وت ِّ
اض2 ،وأَرسَلهم لِّي ْك ِّرُزوا ِّبمَل ُك ِّ
هللا وي ْش ُفوا اْلمْر َضى3 .وَقال َلهم«:الَ َت ْح ِّمُلوا َشْيًئا لِّ َّ
لط ِّر ِّ
يق :الَ َع ًرا َوالَ
ََ
َمَر ٍ َ ْ َ ُ ْ َ
َ َ ُْ
أْ
َ
َ
4
َي بي ٍت َد َخْل ُتموه َفهَن ِّ
ِّ
ِّ
ضةً ،والَ ي ُكو ُن لِّْلو ِّ
اح ِّد َث ْوَب ِّ
اخُر ُجواَ 3 .وُك ُّل
اك ْ
يمواَ ،و ِّم ْن ُهَن َ
ُ ُ ُ َ
انَ .وأ ُّ َ ْ
م ْزَوًدا َوالَ ُخْب ًاز َوالَ ف َّ َ َ
َ
اك أَق ُ
اخُر ُجوا ِّم ْن ِّتْل َك اْل َم ِّديَن ِّةَ ،واْن ُف ُضوا اْل ُغَب َار أَْي ًضا َع ْن أَْر ُجلِّ ُك ْم َش َه َاد ًة َعَلْي ِّه ْم»َ 3 .فَل َّما َخَر ُجوا َكاُنوا
َم ْن الَ َي ْقَبُل ُك ْم َف ْ
َي ْج َت ُازو َن ِّفي ُك ِّل َقْرَي ٍة ُيَب ِّشُرو َن َوَي ْش ُفو َن ِّفي ُك ِّل َم ْو ِّض ٍع" .

اآليات (مت 2" -:)13-2:11الَ َت ْق َتُنوا َذهبا والَ ِّف َّض ًة والَ ُنحاسا ِّفي مَن ِّ
اط ِّق ُكم11 ،والَ ِّم ْزوًدا لِّ َّ
لط ِّر ِّ
يق َوالَ َث ْوَبْي ِّن
َ
َ
ًَ َ
ْ
َ َ ً
َ
11
ِّ
َن اْل َف ِّ
ِّ
يها
َح ِّذَي ًة َوالَ َع ًرا ،أل َّ
اع َل ُم ْس َت ِّحق َ
ام ُهَ « .وأََّي ُة َمديَن ٍة أ َْو َقْرَي ٍة َد َخْل ُت ُم َ
َوالَ أ ْ
روا َم ْن ف َ
وها َفا ْف َح ُ
ط َع َ
مس َت ِّحق ،وأ َِّقيموا هَناك ح َّتى َت ْخرجوا12 .و ِّحين َت ْد ُخُلو َن اْلبيت سلِّموا عَلي ِّهَ 13 ،فِّإن َكان اْلبيت مس َت ِّحاقا َفْليأ ِّ
ْت
َ َ
ُُ
َ ُ ُ َ َ
َْ َ َ ُ َ ْ
َ
ْ َ َْ ُ ُ ْ
ُْ
14
ِّ
ِّ
ِّ
اخُر ُجوا
جع َسالَ ُم ُك ْم ِّإَلْي ُك ْمَ .و َم ْن الَ َي ْقَبُل ُك ْم َوالَ َي ْس َم ُع َكالَ َم ُك ْم َف ْ
َسالَ ُم ُك ْم َعَلْيهَ ،ولك ْن ِّإ ْن َل ْم َي ُك ْن ُم ْس َتحاقا َفْلَيْر ْ
ِّ
وم
َخ ِّار ًجا ِّم ْن ذلِّ َك اْلَبْي ِّت أ َْو ِّم ْن ِّتْل َك اْل َم ِّديَن ِّةَ ،واْن ُف ُضوا ُغَب َار أَْر ُجلِّ ُك ْم13 .اَْل َح َّ
ق أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :س َت ُكو ُن ألَْرض َسُد َ
وعمورَة يوم ِّ
الد ِّ
اح ِّت َماالً ِّم َّما لِّ ِّتْل َك اْل َم ِّديَن ِّة" .
ين َحاَل ٌة أَ ْك َثُر ْ
َ َ ُ َ َْ َ
7
اح
طاًنا َعَلى األَْرَو ِّ
اه ْم ُسْل َ
َع َ
ط ُ
اآليات (مر َ " -:)13-7:3وَد َعا اال ْثَن ْي َع َشَر َو ْاب َت َدأَ ُيْرِّسُل ُه ُم ا ْثَنْي ِّن ا ْثَنْي ِّنَ ،وأ ْ
ِّ 8
ِّ
َن الَ ي ْح ِّمُلوا َشْيًئا لِّ َّ
َّ
لط ِّر ِّ
طَق ِّةَ2 .ب ْل
اسا ِّفي اْل ِّمْن َ
الن ِّج َسةَ ،وأ َْو َص ُ
اه ْم أ ْ َ
يق َغْيَر َع ًرا َفَق ْط ،الَ م ْزَوًدا َوالَ ُخْب ًاز َوالَ ُن َح ً
11
ِّ ِّ
ود ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اك.
يموا فيه َح َّتى َت ْخُر ُجوا م ْن ُهَن َ
َي ُكوُنوا َم ْشُد ِّ َ
ين بن َعالَ ،والَ َيْلَب ُسوا َث ْوَبْي ِّنَ .وَق َ
ال َل ُه ْمَ «:حْي ُث َما َد َخْل ُت ْم َبْي ًتا َفأَق ُ
11
ِّ
اك َواْن ُف ُضوا ُّ
ق
اب َّال ِّذي َت ْح َت أَْر ُجِّل ُك ْم َش َه َاد ًة َعَلْي ِّه ْم .اَْل َح َّ
َوُك ُّل َم ْن الَ َي ْقَبُل ُك ْم َوالَ َي ْس َم ُع َل ُك ْمَ ،ف ْ
اخُر ُجوا م ْن ُهَن َ
التَر َ
ض سدوم وعمورَة يوم ِّ
ِّ
الد ِّ
اح ِّت َماالً ِّم َّما لِّ ِّتْل َك اْل َم ِّديَن ِّة»َ 12 .ف َخَر ُجوا َو َص ُاروا
ين َحاَل ٌة أَ ْك َثُر ْ
أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :س َت ُكو ُن ألَْر َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
13
ِّ
ين َك ِّث َيرًةَ ،وَد َهُنوا ِّب َزْي ٍت َمْر َضى َك ِّث ِّ
ين َف َش َف ْو ُه ْم" .
وبواَ .وأ ْ
َي ْك ِّرُزو َن أ ْ
ير َ
َخَر ُجوا َشَياط َ
َن َي ُت ُ

ال تقتنوا ذهباً وال فضة = المقصود عدم اإلهتمام باإلقتنال أو أن يحملوا َه ْم المد ،فاهلل سيرسل لهم ما يكفيهم.
هللا يريد منهم اإلتكال الكامل عليه وأن ال يجدوا فى المال ضماناً للمد ،وأن يهتموا فقط بالك ار ة .عموماً فمحبة
المال أصل لكل الشرور .وكانوا يأكلون فى بيوت تالميذهم وكان هذا لتزداد المحبة بينهم وبين تالميذهم.
نحاساً= أى النقود ،فالنقود كانت من الذهب والفًة والنحاس .فى مناطقكم = هى ثنية فى ردال المنطقة
تستعمل كما نستعمل الجيوب اآلن  .وال مزوداً = كيس صمير يًعون فيه الطعام أثنال سفرهم.
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وال أحذية = ويقول فى مرقس بل يكونوا مشدودين بنعال = ال يعقل أن السيد يطلب منهم السير حفاة األقدام،
لذلك فليكونوا مشدودين بنعال ،ولكن ال يحملوا هماً بزيادة ،فيحملوا معهم أحذية لئال ينقطع الحذال الذى يلبسونه.
حتى الحذال عليهم أن ال يفكروا فيه ،فهو سيدبر لهم كل شئ ،بل ألم يكن حذال مار مرقس المقطوع بداية

الك ار ة فى مصر .وال ثوبين ..وال يلبسوا ثوبين (مرقص)= نفس المعنى أن ال يحملوا هم إنقطاع ثوب فيلبسوا
ثوبين ،عليهم أن يذكروا أن ثياب بنى إسراًيل ونعالهم لم تبلى مدة  :5سنة (تث  ،)6-5:29فال يحملوا شيئاً
مًاعفاً .ولكن الحظ قوله مشدودين بنعال أى أنهم على إستعداد مستمر للحركة .وكلمة مشدودين فألن
الصنادل المستخدمة كان لها سيور يلفونها حول الساه ،ويلزم حلها أوالً قبل خلعها ،هذه التى إعتبر المعمدان
نفسه غير أهل لحلها .وال عرا (متى) ..غير عرا فقط (مرقس) ..ال عرا (لوقا) العصا تستخدم فى السير

ليستند عليها الساًر ،إذ أن الطره غير ممهدة وهم يسيرون فى جبال ووديان ،وتستعمل العصا فى الدفاع ضد
الحيوانات .ويبدو من مقارنة الثالثة أناجيل أن هناك خالف بسيط فى موضوع العصا ففى متى ولوقا ال ُيسمح
بحمل عصا وفى مرقس ُيسمح بهذا .وطبعاً علينا أال نكون حرفيين وأن نفهم روح الوصية ،والمقصود أن من
يحتاج لعصا فليأخذها ليستند عليها ،ولكن لنفهم أن المهم هو الشعور الداخلى باإلتكال على السيد المسيح فى

كل شئ ،ال يخاف الكار من حيوان يهاجمه (خر  ، )7:11وال من جوع أو عو  ،فاهلل يدبر كل شئ .فال نفهم
عدم حمل العصا حرفياً ،أن المسيح يمنع ذلك لكن المسيح يطلب أن نلقى كل همنا عليه وهو يعولنا .عموماً

العصا تشير للحماية من عدو .ومعنى وجود نص يقول أحمل عصا ونص يقول ال تحمل عصا فهذا إشارة إلنه

أن وجدت حماية إستعملوها (كما حد

مع نحميا ينح 9:2ي) وهن لم توجد فال تحملوا هماً فأنا أحميكم (عز

 )23-21:8فعز ار لم يطلب حماية ثقة فى إلهه لكن نحميا إذ عرض عليه الملك جيشاً ليحميه لم يرفض.
وأية مدينة دخلتموها فإفحروا من فيها مستحق= أى من هو مستحق أن تقيموا عنده ،ويكون بيته كنيسة
تصلى فيها الصلوات والقداسات.وأقيموا هناك حتى تخرجوا (متى) .حيثما دخلتم بيتاً فأقيموا فيه حتى تخرجوا
إذاً هم سيبحثون عن بيت سمعته طيبة ليقيموا فيه وال يتنقلون من بيت إلى بيت حتى ال تتحول خدمة الكلمة إلى
خدمة المجامالت ،وهنما يركزوا كل فكرهم وجهدهم فى العمل الك ار ى وحده .وحتى ال تحد

البيوت فى إكرامهم فينسون الخدمة.

منافسات بين

حين تدخلون البيت سلموا عليه = السالم هى عادة يهودية ،بل هى عادة فى كل العالم .ولكن المقصود هنا

هو منح البركة لهذا المكان .وهن كان أهل البيت مستحقين لهذه البركة ستكون لهم ،وهن لم يكونوا مستحقين ترجع
هذه البركة وهذا السالم لكم= فليرجع سالمكم إليكم  .انفضوا غبار أرجلكم= بمعنى أنهم خرجوا من عندهم ال

يريدون أدنى شئ منهم .وكان اليهود يعتقدون أن أرض إسراًيل مقدسة ،لدرجة أنهم إذا كانوا يأتون من مملكة

وثنية يقفون عند حدود بالدهم من الخارج وينفًون أو يمسحون المبار من على أرجلهم ،حتى ال تتنجس

أرضهم بالمبار الذى من أرض وثنية .وهنا مثل حى ألولئك اليهود الذين يرفًون رسالة اإلنجيل ،فهم ال

يعتبرون مقدسين بل يصلون إلى مستوى الوثنيين وعبدة األصنام إذ رفًوا المسيح غافر الخطايا فإستقرت

خطاياهم عليهم (نح  + 13:5أع .)51:13
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سلموا عليه = بهذا تبدأ كنيستنا صلواتها ،بأن يطلب الكاهن البركة والسالم للشعب بقوله يإيرينى باسى أى
السالم لجميعكمي وهذا ليس مثل السالم العادى بين األشخاص العاديين وهال ما معنى قول السيد يرجع سالمكم
إليكم ،إذاً هو بركة تمنح من هللا .سدوم وعمورة= تكون حالتهم أكثر إحتماالً من هؤالل الرافًين إذ أن سدوم
وعمورة لم ترى المعجزات التى رآها هؤالل .هنا نرى أن العذاب درجات .والمجد أيًاً درجات يفنجم يمتا عن
نجم فى المجدي (1كو .):1:15

7
اح َّ
الن ِّج َس ِّة"،
طاًنا َعَلى األَْرَو ِّ
اه ْم ُسْل َ
َع َ
ط ُ
آية (مرَ " -:)7 :3وَد َعا اال ْثَن ْي َع َشَر َو ْاب َت َدأَ ُيْرِّسُل ُه ُم ا ْثَنْي ِّن ا ْثَنْي ِّنَ ،وأ ْ
أرسلهم إثنين إثنين= (جا  )12-9::فواحد منهما يشجع األخر ويعزيه إن هو ضعف .وهكذا ذهب برنابا مع

بولس ثم سيال مع بولس .أو أحدهما يعظ واآلخر يصلى.
13
12
ِّ
ين َك ِّث َيرًةَ ،وَد َهُنوا ِّب َزْي ٍت
وبواَ .وأ ْ
اآليات (مر َ " -:)13-12:3ف َخَر ُجوا َو َص ُاروا َي ْك ِّرُزو َن أ ْ
َخَر ُجوا َشَياط َ
َن َي ُت ُ
َمْر َضى َك ِّث ِّ
ين َف َش َف ْو ُه ْم" .
ير َ

هنا نرى التالميذ يخرجون فى هذه المهمة التدريبيه فى وجود السيد بالجسد على األرض ،ويمارسوا عمل الك ار ة.

ونراهم يمارسون سر مسحة المرضى = دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم .وهكذا تتمم الكنيسة هذا السر كما
تسلمته من الرسل ،وكما إستلمه الرسل من السيد المسيح ،وكما أمر معلمنا يعقوب (يع .)15-1::5ونالحظ أن
يهوذا كان من ضمن التالميذ ،إذاً فهو قد َعَّلم ودهن بالزيت فشفى مرضى وأخرج شياطين ،ولكن هلك إذ لم
يقدر قيمة ما أخذ ،فإنطبق عليه قول السيد المسيح يإنى لم أعرفكم قطي (مت )23-22:7
رعب هيرودس

7
ِّ
ِّ
َن َق ْو ًما َكاُنوا
اب ،أل َّ
الرْب ِّع ِّب َج ِّم ِّ
يس ُّ
اآليات (لوَ " -: )2-7:2ف َس ِّم َع ه ُير ُ
يع َما َك َ
س َرِّئ ُ
ود ُ
ان مْن ُهَ ،و ْارَت َ
2
8
يُقوُلو َنِّ«:إ َّن يوحَّنا َق ْد َقام ِّمن األَمو ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال
ات»َ .وَق ْو ًماِّ«:إ َّن ِّإيلَِّّيا َ
ظ َهَر»َ .و َ
آخ ِّر َ
ُ َ
َ
َ َ َْ
ام»َ .فَق َ
ين«:إ َّن َنبايا م َن اْلُق َد َماء َق َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اه" .
وحَّنا أََنا َق َ
ان َي ْطُل ُب أ ْ
ه ُير ُ
َس َم ُع َعْن ُه م ْث َل ه َذا؟» َوَك َ
سُ«:ي َ
َن َيَر ُ
ود ُ
ط ْع ُت َ ْأر َس ُهَ .ف َم ْن ُه َو ه َذا الذي أ ْ
2
1
ِّ
ِّ
ال لِّ ِّغْل َم ِّان ِّه«:ه َذا ُه َو
يس ُّ
اآليات (مت ِّ " -:)12-1:14في ذلِّ َك اْل َوْقت َس ِّم َع ه ُير ُ
س َرِّئ ُ
ود ُ
الرْب ِّع َخَبَر َي ُسو َعَ ،فَق َ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ات»َ .فِّإ َّن ه ُير ُ
ام ِّم َن األ َْم َوات! َولِّذلِّ َك ُت ْع َم ُل ِّبه اْلُق َّو ُ
وحَّنا َوأ َْوَثَقهُ
س َك َ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
َم َس َك ُي َ
ُي َ
ود َ
ان َق ْد أ ْ
ان َق ْد َق َ
َخ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ودَّيا ام أر َِّة ِّفيُلُّبس أ ِّ
َن َت ُكو َن َل َك».
يه4 ،أل َّ
َو َ
ول َل ُه«:الَ َي ِّح ُّل أ ْ
وحَّنا َك َ
طَر َح ُه في ِّس ْج ٍن م ْن أ ْ
َن ُي َ
َ
َج ِّل ه ُير ِّ ْ َ
ان َيُق ُ
3
3
ِّ
الشع ِّب ،أل ََّنه َك ِّ
ِّ
سَ ،رَق َر ِّت ْابَن ُة
ان عْن َد ُه ْم ِّم ْث َل َن ِّب ٍيُ .ث َّم َل َّما َص َار َم ْولُِّد ه ُير ُ
َوَل َّما أََرَاد أ ْ
َن َي ْقُتَل ُه َخ َ
ُ َ
اف م َن َّ ْ
ود َ
ِّ
ِّ
ِّه ُير ِّ
يهاَ 8 .ف ِّهي ِّإ ْذ َكاَن ْت َق ْد َتَلَّقَن ْت ِّم ْن
طَلَب ْت ُي ْع ِّط
سِّ 7 .م ْن َث َّم َو َع َد ِّبَق َس ٍم أََّن ُه َم ْه َما
َ
ودَّيا ِّفي اْل َو ْسط َف َسَّر ْت ه ُير ُ
َ
ود َ
َ
2
ُمها َقاَل ْت«:أ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وحَّنا اْلم ْعم َد ِّ
ين
ههَنا َعَلى َ
َج ِّل األَ ْق َسامِّ َواْل ُم َّتكئ َ
ان»َ .فا ْغ َت َّم اْل َمل ُكَ .ولك ْن م ْن أ ْ
ْ
س ُي َ
َعطني ُ
أ َ
طَبق َ ْأر َ
َ َ
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11
11
طع ْأرس يوحَّنا ِّفي ِّ
الر ِّبَّي ِّة،
طَبق َوُد ِّف َع ِّإَلى َّ
ُح ِّضَر َ ْأر ُس ُه َعَلى َ
َن ُي ْع َ
َمَر أ ْ
الس ْج ِّنَ .فأ ْ
طىَ .فأَْر َس َل َوَق َ َ َ َ ُ َ
َم َع ُه أ َ
12
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َخَبُروا َي ُسو َع" .
وهُ .ث َّم أ ََت ْوا َوأ ْ
َّم َتالَمي ُذ ُه َوَرَف ُعوا اْل َج َس َد َوَد َفُن ُ
َف َج َ
اء ْت به إَلى أُم َهاَ .ف َتَقد َ
14
ِّ
ان
س اْل َملِّ ُك ،أل َّ
اآليات (مر َ " -:)22-14:3ف َس ِّم َع ه ُير ُ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد َ
الِّ«:إ َّن ُي َ
اس َم ُه َص َار َم ْش ُه ً
ود ُ
َن ْ
وراَ .وَق َ
13
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َح ِّد
ال َ
ال َ
ام ِّم َن األ َْم َوات َولِّذلِّ َك ُت ْع َم ُل ِّبه اْلُق َّو ُ
آخُرو َنِّ«:إَّن ُه َن ِّب ٌّي أ َْو َكأ َ
آخُرو َن«:إَّن ُه إيلَّيا»َ .وَق َ
ات»َ .ق َ
َق َ
ِّ
ِّ
طعت أََنا ْأرسهِّ .إَّنه َقام ِّمن األَمو ِّ
اء»13 .و ِّ
األَ ْن ِّبي ِّ
َن
ات!» 17أل َّ
وحَّنا َّالذي َق َ ْ ُ
لك ْن َل َّما َس ِّم َع ه ُير ُ
ال«:ه َذا ُه َو ُي َ
َ
َ َ ُ ُ َ َ َْ
ود ُ
َ
س َق َ
ودَّيا ام أر َِّة ِّفيُلُّبس أ ِّ ِّ
السج ِّن ِّمن أ ِّ
ِّ
ِّ
ان َق ْد
ه ُير ُ
َخيهِّ ،إ ْذ َك َ
ْ ْ
وحَّنا َوأ َْوَثَق ُه في ِّ ْ
س َن ْف َس ُه َك َ
َم َس َك ُي َ
َ
َج ِّل ه ُير ِّ ْ َ
ود َ
ان َق ْد أَْر َس َل َوأ ْ
َن َت ُكو َن َل َك ام أَر ُة أ ِّ
يك» َ 12ف َح ِّنَق ْت ِّه ُير ِّ
ودَّيا َعَلْي ِّه،
َت َزَّو َج ِّب َها18 .أل َّ
س«:الَ َي ِّح ُّل أ ْ
ول لِّ ِّه ُير ُ
َخ َ
وحَّنا َك َ
َن ُي َ
َْ
ود َ
ان َيُق ُ
ِّ
وأَراد ْت أَن َت ْقُتَله وَلم َت ْق ِّدر21 ،أل َّ ِّ
ِّ
ظ ُهَ .وِّإ ْذ
ان َي ْح َف ُ
َن ه ُير ُ
ْ
َََ
يسَ ،وَك َ
س َك َ
اب ُي َ
وحَّنا َعال ًما أََّن ُه َر ُج ٌل َب ٌّار َوِّقد ٌ
ُ َ ْ ْ
ود َ
ان َي َه ُ
21
ِّ ِّ
ِّ
ود ِّ
ِّ
ظ َم ِّائ ِّه َوُق َّو ِّاد
اء لِّ ُع َ
َس ِّم َع ُهَ ،ف َع َل َك ِّث ًيراَ ،و َس ِّم َع ُه ِّب ُسُر ٍ
ورَ .وِّإ ْذ َك َ
ان َي ْوٌم ُمواف ٌ
قَ ،ل َّما َصَن َع ه ُير ُ ُ
س في َم ْولِّده َع َش ً
ِّ
ِّ ِّ
األُُل ِّ
وف َوُو ُج ِّ
وه اْل َجلِّ ِّ
يلَ 22 ،د َخَل ِّت ْابَن ُة ِّه ُير ِّ
لر ِّبَّي ِّة:
ال اْل َملِّ ُك لِّ َّ
ودَّيا َوَرَق َر ْتَ ،ف َسَّر ْت ه ُير ُ
س َواْل ُم َّتكئ َ
ود َ
ين َم َع ُهَ .فَق َ
23
«مهما أَرْد ِّت ا ْطُل ِّبي ِّم ِّني َفأ ِّ
ِّ
طَلب ِّت ِّم ِّني أل ِّ ِّ
ف َم ْمَل َك ِّتي».
ُعطَي ِّك»َ .وأَ ْق َس َم َل َها أ ْ
ُعطَيَّنك َح َّتى ن ْر َ
ْ
ْ
َن « َم ْه َما َ ْ
ََْ َ
23
24
ِّ
وحَّنا اْلم ْعم َد ِّ
ان»َ .ف َد َخَل ْت لِّْل َوْق ِّت ِّب ُسْر َع ٍة ِّإَلى اْل َمِّل ِّك
س ُي َ
َف َخَر َج ْت َوَقاَل ْت ألُم َهاَ «:ما َذا أَ ْطُل ُب؟» َفَقاَل ْتْ َ«:أر َ
َ َ
23
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وحَّنا اْلم ْعم َد ِّ
َج ِّل األَ ْق َسامِّ
ان َعَلى َ
َو َ
يد أ ْ
طَلَب ْت َقائَلةً«:أ ُِّر ُ
طَبق»َ .ف َح ِّز َن اْل َمل ُك ِّجاداَ .وأل ْ
س ُي َ
َن ُت ْعطَيني َحاالً َ ْأر َ
َ َ
28
واْلم َّت ِّك ِّئين َلم ي ِّرْد أَن يرد ِّ ِّ 27
ِّ
ط َع َ ْأر َس ُه ِّفي
َن ُي ْؤَتى ِّبَ ْأر ِّس ِّهَ .ف َم َضى َوَق َ
َمَر أ ْ
ْ َُ َ
َ ُ َ ْ ُ
َّهاَ .فلْل َوْقت أَْر َس َل اْل َمل ُك َسَّيا ًفا َوأ َ
22
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اءوا َوَرَف ُعوا
لر ِّبَّي ِّةَ ،و َّ
اه لِّ َّ
َع َ
َع َ
الس ْج ِّنَ .وأ ََتى ِّبَ ْأر ِّس ِّه َعَلى َ
الر ِّبَّي ُة أ ْ
طَبق َوأ ْ
طُ
ط ْت ُه ألُم َهاَ .وَل َّما َسم َع َتالَمي ُذ ُهَ ،ج ُ
وها ِّفي َقْب ٍر" .
ُج َّث َت ُه َو َو َض ُع َ
هيرودس هذا هو هيرودس أنتيباس أحد أبنال هيرودس الكبير الذى كان يحكم كل اليهودية والجليل ،وبعد ما

مات هيرودس الكبير سنة  :ه.م .إنقسمت مملكته أربعة أجزال .ومن أوالد هيرودس الكبير.
)1
)2
)3

اريسطوبولوس (لم يكن يحكم) وهو والد هيروديا.

هيرودس فيلبس(مر  )17:6وقد تزوج من هيروديا بنت أخيه.
هيرودس أنتيباس .وقد تركت هيروديا وجها فيلبس لتتزوجه فى أثنال حياة وجها فيلبس وهذا ما عارضه

يوحنا المعمدان .ولقد كان مسموحاً ،بل مطلباً للناموس أن يتزوج األك أرملة أخيه الراحل إذا كان هذا الميت
قد مات دون نسل وذلك ليقيم نسالً بإسم أخيه ،لكن أن تترك وجة وجها لتتزوج بأخيه فهذا ضد الناموس.

هيرودس رئيس الربع= هو أنتيباس ،والربع هو ربع مملكة هيرودس الكبير أبوه .والربع الذى حكمه هو الجليل
أرسله له بيالطس البنطى).
وبيرية (وهيرودس هذا هو الذى حاكم المسيح عندما
ُ
هو يوحنا المعمدان قد قام من األموات= رغم أن يوحنا المعمدان لم يعمل معجزات (يو ،):1:15والمسيح كان

صانع للمعجزات ،إال أن تصور هيرودس أن المسيح هو يوحنا المعمدان وقد قام من األموات ،ما كان سوى
إحساساً باإلثم وعذاباً للًمير ،يفالشرير يهرب وال طاردي (أم ( )1:28وهذا نفس ما حد

مع قايين) .وهكذا

تنتهى اللذة العابرة بعذاب مستمر وألم داًم .والحظ تدرج الشر فى حياة هيرودس  )1فهو أوالً قد إغتصب وجة
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أخيه الحى )2 .قتل يوحنا المعمدان .والحظ أن مؤامرة القتل قد تم تدبيرها وقت اإلستمتاع الوقتى بالخطية .ولقد
قتل هيرودس المعمدان ليكتم صوت الحق الذى كان يعذبه ،لكن الخوف لم يفارقه ،صار بال سالم ،فالخطية

تفقد اإلنسان سالمه الداخلى ،وتفقده أبديته .أما اإللتزام بالحق فهو وهن كان ثمنه اإلستشهاد لكن لن يفقد المؤمن

سالمه على األرض ،وتكون له حياة أبدية .أين هيرودس اآلن وأين يوحنا المعمدان؟!

نهاية هيرودس -:كان هيرودس متزوجاً من إبنة الحار والى النبطيين وبسبب واجه من هيروديا طلقها .فقام
عليه الحار وحاربه وسحق جيشه .وتم نفى هيرودس و وجته إلى فرنسا سنة 39م ،ونالت إبنة هيروديا جزالها

إذ سقطت فى بحيرة من الثلج وقطعت رقبتها.

ويًيف معلمنا مرقس على قصة متى أن هيرودس كان يحترم يوحنا ويهابه عالماً أنه رجل بار وقديس .وكان

يحفظه (مر  = )25:6واضح أن هيروديا كانت داًمة التدبير وحبك المؤامرات ضد يوحنا المعمدان (مر
 .)19:6ولكنها لم تقدر ألن هيرودس كان يحفظه منها ،إذ كان خاًفاً من الشعب ،وألنه كان يعلم أنه رجل بار

وقديس لكن كان في داخله صراع بين رغبته اآلثمة وهعجابه بيوحنا ،ولكنه إنهار أخي اًر أمام أالعيب هذه المرأة
التى أغوته برقصة إبنتها (سالومى) وهو فى حالة سكر ومجون .لكن لنفهم أن حياة المعمدان إنتهت ليس

لسلطان هيرودس أو هيروديا بل ألن هللا سمح بهذا.

إذ سمعه فعل كثي اًر= (مر  )25:6وفى الترجمة األصلية يإذ سمعه إضطرب كثي اًري ولكنه سمعه بسرور.
وواضح أن ضميره كان يستيقظ بعض الوقت ويفرح لكالم المعمدان المملول قوة بالروح القدس ،ولكنه أمام شهواته

كان يرفض اإلذعان لصوت الحق ،فكان صوت المعمدان يعذبه .هو كان يتعذب إذ لم يكن مستقيماً فى قلبه

وخاضعاً لشهواته.

وتمت جريمة القتل فى جو ُسكر وعربدة ومجون ،كان مجلس مستهزًين (مر  )21:6ونجحت مؤامرتهم ألن
المعمدان كان قد أنهى مهمته ،فاهلل يخلقنا ألعمال صالحةي (أف )15 : 2حين ننتهى منها نذهب لنرتاح  ،وقد
أنهى المعمدان عمله ومهد الطريق للمسيح ،وحتى ال توجد منافسة أو حزبين فليصعد يوحنا للسمال بأي وسيلة.

وإذ كان يوم موافق=هو كان موافقاً ألغراض هيروديا .وهيرودس هذا سماه السيد المسيح ثعلباً (لو .)32:13
فهيروديا كانت تعلم أن هيرودس كان يسكر في هذا اليوم.

جالت القصة في متى كتطبيق على قول السيد يليس نبي بال كرامة إال في وطنهي (ص )13وجالت القصة في
مرقس عقب إرسالية الرسل بمعنى أنه سيحد

لكم مثل هذا.

وحتى اآلن نحن نفعل نفس الخطأ إذ نخاصم ونقاطع من يسمعنا كلمة حق حتى ال يعذب ضميرنا.

اآليات (لو )17-11:2معجزة إشباع الجموع
المعجزة وردت فى اآلربعة األناجيل

اآليات (مت َ 13" -:)23-13:14فَل َّما س ِّمع يسو ُع اْنرر ِّ
اك ِّفي َس ِّفيَن ٍة ِّإَلى َم ْو ِّض ٍع َخالَ ٍء ُمْن َف ِّرًدا.
ف م ْن ُهَن َ
ََ َ
َ َ َُ
ِّ
ِّ
اه ْم.
وه ُم َشا ًة ِّم َن اْل ُمُد ِّنَ 14 .فَل َّما َخَر َج َي ُسو ُع أَْب َرَر َج ْم ًعا َكث ًا
ير َف َت َحَّن َن َعَلْي ِّه ْم َو َش َفى َمْر َض ُ
َف َسم َع اْل ُج ُمو ُع َوَت ِّب ُع ُ
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13وَل َّما صار اْلمساء َتَقَّدم إَِّلي ِّه َتالَ ِّمي ُذه َق ِّائلِّين«:اْلمو ِّضع َخالَء واْلوْق ُت َق ْد م َضىِّ .اص ِّر ِّ
ضوا
ف اْل ُج ُمو َع لِّ َك ْي َي ْم ُ
َ
َْ ُ
َ ْ
ُ
ْ
ٌ َ َ
َ
َ َ ََ ُ
َ
17
13
وه ْم أَْن ُت ْم لَِّيأ ُْكُلوا»َ .فَقاُلوا
َع ُ
اعوا َل ُه ْم َ
اج َة َل ُه ْم أ ْ
ط ُ
َن َي ْم ُضوا .أ ْ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:الَ َح َ
ِّإَلى اْلُقَرى َوَيْب َت ُ
اما»َ .فَق َ
ط َع ً
12
18
َلهَ«:لي ِّ
ِّ ِّ
ههَنا ِّإالَّ َخ ْم َس ُة أَْرِّغ َف ٍة َو َسم َك َت ِّ
َن َي َّت ِّكُئوا
َمَر اْل ُج ُمو َع أ ْ
س عْن َدَنا ُ
ُ َْ
ان»َ .فَق َ
الْ «:ائ ُتوني ب َها إَلى ُهَنا»َ .فأ َ
َ
ظره َنحو َّ ِّ
طى األَْرِّغ َف َة
َع َ
َخ َذ األَْرِّغ َف َة اْل َخ ْم َس َة َو َّ
َعَلى اْل ُع ْش ِّبُ .ث َّم أ َ
الس َماء َوَب َار َك َوَك َّسَر َوأ ْ
الس َم َك َتْي ِّنَ ،وَرَف َع َن ََ ُ ْ َ
21
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يذ ،و َّ ِّ ِّ
يع َو َش ِّب ُعواُ .ث َّم َرَف ُعوا َما َف َض َل ِّم َن اْل ِّك َس ِّر ا ْثَن َتي َع ْشَرَة ُق َّف ًة َم ْمُلوء ًة.
التالَمي ُذ لْل ُج ُموعَِّ .فأ ََك َل اْل َجم ُ
ل َّلتالَم َ
ْ
22
21
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ْد ُخُلوا
اء َواأل َْوالََدَ .ولِّْل َوْقت أَْل َزَم َي ُسو ُع َتالَ ِّمي َذ ُه أ ْ
َواآل كُلو َن َكاُنوا َن ْح َو َخ ْم َسة آالَف َر ُجلَ ،ما َع َدا الن َس َ
َّ ِّ
ف اْل ُج ُمو َع َص ِّع َد ِّإَلى اْل َجَب ِّل ُمْن َف ِّرًدا لُِّي َرلِّي.
ف اْل ُج ُمو َعَ 23 .وَب ْع َد َما َصَر
َ
وه ِّإَلى اْل َعْب ِّر َح َّتى َي ْر ِّر َ
السفيَن َة َوَي ْس ِّبُق ُ
َ
اك َو ْح َد ُه" .
ان ُهَن َ
اء َك َ
َوَل َّما َص َار اْل َم َس ُ

31
وه ِّب ُك ِّل َشي ٍءُ ،ك ِّل َما َف َعُلوا َوُك ِّل َما َعَّل ُموا.
اج َت َم َع ُّ
الرُس ُل ِّإَلى َي ُسو َع َوأ ْ
اآليات (مرَ " -:)44-31:3و ْ
َخَبُر ُ
ْ
31
َن اْلَق ِّاد ِّمين و َّ ِّ
ِّ
ين َكاُنوا َك ِّث ِّ
ين،
يحوا َقلِّيالً» .أل َّ
ير َ
الذاه ِّب َ
ال َل ُه ْمَ «:ت َعاَل ْوا أَْن ُت ْم ُمْن َف ِّرِّد َ
اس َت ِّر ُ
َ َ
ين ِّإَلى َم ْوض ٍع َخالَ ٍء َو ْ
َفَق َ
32
الس ِّفيَن ِّة ِّإَلى مو ِّضع َخالَ ٍء مْن َف ِّرِّدينَ 33 .فرآهم اْلجمو ُع مْن َ ِّ ِّ
ين،
َوَل ْم َت َتَي َّسْر َل ُه ْم ُفْر َص ٌة لِّألَ ْك ِّلَ .ف َم َض ْوا ِّفي َّ
َْ ٍ
طلق َ
َ
َ ُُ ُ ُ ُ
ُ
اج َت َم ُعوا ِّإَلْي ِّهَ 34 .فَل َّما َخَر َج َي ُسو ُع َأرَى
اك ِّم ْن َج ِّم ِّ
َو َعَرَف ُه َك ِّث ُيرو َنَ .ف َتَر َ
يع اْل ُمُد ِّن ُم َشا ًةَ ،و َسَبُق ُ
اك ُضوا ِّإَلى ُهَن َ
وه ْم َو ْ
33
ِّ
ِّ
ِّ
ات َك ِّث َيرٍة َتَقَّد َم ِّإَلْي ِّه
اع ٍ
َج ْم ًعا َك ِّث ًيراَ ،ف َت َحَّن َن َعَلْي ِّه ْم ِّإ ْذ َكاُنوا َك ِّخَر ٍ
اف الَ َراع َي َل َهاَ ،ف ْاب َت َدأَ ُي َعل ُم ُه ْم َكث ًيراَ .وَب ْع َد َس َ
َتالَ ِّمي ُذه َق ِّائلِّين«:اْلمو ِّضع َخالَء واْلوْق ُت م َضىِّ33 .اص ِّرْفهم ِّل َكي يم ُضوا ِّإَلى ِّ
اعوا َل ُه ْم
الضَي ِّ
َ
اع َواْلُقَرى َح َواَلْيَنا َوَيْب َت ُ
َْ ُ
ُ
ٌ َ َ
ْ ُْ ْ َْ
َ
37
ِّ
ِّ
ِّ
اع
َع ُ
وه ْم أَْن ُت ْم لَيأ ُْكُلوا»َ .فَقاُلوا َل ُه«:أََن ْمضي َوَنْب َت ُ
ُخْب ًزا ،أل ْ
ط ُ
ال َل ُه ْم« :أ ْ
س عْن َد ُه ْم َما َيأ ُْكُلو َن»َ .فأ َ
َن َلْي َ
َج َ
اب َوَق َ
38
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ظُروا»َ .وَل َّما َعلِّ ُموا َقاُلواَ «:خ ْم َس ٌة
ال َل ُه ْمَ «:ك ْم َرِّغي ًفا ِّعْن َد ُك ُم؟ ا ْذ َهُبوا َواْن ُ
ُخْب ًاز بمَئ َت ْي ديَن ٍار َوُن ْعطَي ُه ْم لَيأ ُْكُلوا؟» َفَق َ
32
ِّ
ِّ
َخ َض ِّرَ 41 .ف َّات َكأُوا ُص ُفوًفا ُص ُفوًفا:
يع َي َّت ِّكُئو َن ِّرَفا ًقا ِّرَفا ًقا َعَلى اْل ُع ْش ِّب األ ْ
َمَرُه ْم أ ْ
َن َي ْج َعُلوا اْل َجم َ
َو َس َم َك َتان»َ .فأ َ
41
السم ِّ
ِّ ِّ
اءَ ،وَب َار َك ُث َّم َك َّسَر
الس َم َك َتْي ِّنَ ،وَرَف َع َن َ
َخ َذ األَْرِّغ َف َة اْل َخ ْم َس َة َو َّ
ينَ .فأ َ
ين َخ ْم ِّس َ
مَئ ًة مَئ ًة َو َخ ْم ِّس َ
ظَرُه َن ْح َو َّ َ
42
ِّ
ِّ ِّ
يع َو َش ِّب ُعواُ 43 .ث َّم َرَف ُعوا ِّم َن
َع َ
طى َتالَ ِّمي َذ ُه لُِّيَق ِّد ُموا ِّإَلْي ِّه ْمَ ،وَق َّس َم َّ
األَْرِّغ َفةََ ،وأ ْ
الس َم َك َتْي ِّن لْل َجميعَِّ ،فأ ََك َل اْل َجم ُ
السم ِّك44 .وَكان َّال ِّذين أ ََكُلوا ِّمن األَرِّغ َف ِّة َنحو َخمس ِّة آالَ ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ف َر ُج ٍل.
َ
َ َ
َ ْ
َْ ْ َ
اْلك َس ِّر ا ْثَن َت ْي َع ْشَرَة ُقف ًة َم ْمُل َّوًةَ ،وم َن َّ َ
11
ف ُمْن َف ِّرًدا ِّإَلى َم ْو ِّض ٍع
وه ِّب َج ِّم ِّ
اآليات (لوَ " -:)17-11:2وَل َّما َر َج َع ُّ
الرُس ُل أ ْ
يع َما َف َعُلواَ ،فأ َ
َخ َذ ُه ْم َواْن َرَر َ
َخَبُر ُ
11
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اجو َن ِّإَلى
وهَ ،فَق ِّبَل ُه ْم َوَكَّل َم ُه ْم َع ْن َمَل ُكوت هللاَ ،واْل ُم ْح َت ُ
َخالَ ٍء ل َمديَن ٍة ُت َس َّمى َبْي َت َصْي َداَ .فاْل ُج ُمو ُع ِّإ ْذ َعل ُموا َت ِّب ُع ُ
12
ف اْلجمع لِّي ْذهبوا ِّإَلى اْلُقرى و ِّ
النهار ي ِّميلَ .ف َتَقَّدم اال ْثَنا ع َشر وَقاُلوا َله« :اص ِّر ِّ
ِّ ِّ
اع
الضَي ِّ
ُ
الش َفاء َش َف ُ
َ ْ َ َ َُ
َ َ
ْ
َ َ َ
اه ْمَ .ف ْاب َت َدأَ َّ َ ُ َ ُ
َ
13
ِّ
ِّ
ِّ
س
َع ُ
يتوا َوَي ِّجُدوا َ
َح َواَلْيَنا َفَي ِّب ُ
ط ُ
ال َل ُه ْم«:أ ْ
اما ،أل ََّنَنا ُ
وه ْم أَْن ُت ْم لَيأ ُْكُلوا»َ .فَقاُلواَ«:لْي َ
ههَنا في َم ْوض ٍع َخالَ ٍء»َ .فَق َ
ط َع ً
ِّ
ِّ
ط َعاما لِّه َذا َّ
الش ْع ِّب ُكلِّ ِّه»14 .أل ََّن ُه ْم َكاُنوا َن ْح َو
َن َن ْذ َه َب َوَنْب َت َ
عْن َدَنا أَ ْك َثُر ِّم ْن َخ ْم َسة أَْرِّغ َف ٍة َو َس َم َك َتْي ِّنِّ ،إالَّ أ ْ
اع َ ً
13
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َخ َذ
يعَ .فأ َ
ين»َ .ف َف َعُلوا َ
ال لِّ َتالَميذه«:أَ ْتكُئ ُ
ين َخ ْم ِّس َ
وه ْم فَرًقا َخ ْم ِّس َ
هك َذاَ ،وأَ ْت َكأُوا اْل َجم َ
َخ ْم َسة آالَف َر ُجلَ .فَق َ
ظره َنحو َّ ِّ
طى َّ
التالَ ِّمي َذ لُِّيَق ِّد ُموا لِّْل َج ْمعِّ.
َع َ
األَْرِّغ َف َة اْل َخ ْم َس َة َو َّ
الس َماء َوَب َارَك ُه َّنُ ،ث َّم َك َّسَر َوأ ْ
الس َم َك َتْي ِّنَ ،وَرَف َع َن ََ ُ ْ َ
17
ِّ
يعاُ .ث َّم ُرِّف َع َما َف َض َل َعْن ُه ْم ِّم َن اْل ِّك َس ِّر ا ْثَن َتا َع ْشَرَة ُق َّفةً" .
َفأ ََكُلوا َو َش ِّب ُعوا َجم ً
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اآليات (يوَ1" -:)13-1:3ب ْع َد ه َذا م َضى َيسو ُع ِّإَلى َعْب ِّر َب ْح ِّر اْل َجلِّ ِّ
طَب ِّرَّيةََ 2 .وَت ِّب َع ُه َج ْم ٌع َك ِّث ٌير
يلَ ،و ُه َو َب ْحُر َ
ُ
َ
ِّ ِّ ِّ 4
3
أل ََّنهم أَبرروا ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان
س ُهَن َ
اك َم َع َتالَميذهَ .وَك َ
آياته َّالتي َك َ
ُْ ْ َُ َ
ان َي ْرَن ُع َها في اْل َمْر َضىَ .ف َرع َد َي ُسو ُع ِّإَلى َجَبل َو َجَل َ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ير م ْق ِّبل ِّإَليهَ ،فَق ِّ ِّ
يد اْلَي ُه ِّ
اع
ظَر أ َّ
ودَ ،ق ِّر ًيباَ .فَرَف َع َي ُسو ُع َعْيَنْيه َوَن َ
سِّ «:م ْن أَْي َن َنْب َت ُ
اْل ِّف ْر ُح ،ع ُ
َن َج ْم ًعا َكث ًا ُ ٌ ْ
ال لفيُلُّب َ
َ
7
3
ِّ
ُخب ًاز لِّيأ ُْكل ُ ِّ
س«:الَ َي ْك ِّف ِّ
يه ْم
ال ه َذا لَِّي ْم َت ِّحَن ُه ،أل ََّن ُه ُه َو َعلِّ َم َما ُه َو ُم ْزِّم ٌع أ ْ
َن َي ْف َع َل .أ َ
َج َاب ُه فيُلُّب ُ
هؤالَء؟» َوإَِّّن َما َق َ
ْ َ َ
8
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ُخبٌز ِّب ِّمَئ َتي ِّديَن ٍار لِّي ْأ ُخ َذ ُك ُّل و ِّ
ان
اح ٍد ِّمْن ُه ْم َشْيًئا َي ِّس ًا
س أَ ُخو ِّس ْم َع َ
ْ
َ
ال َل ُه َواحٌد م ْن َتالَميذهَ ،و ُه َو أَْن َدَرُاو ُ
َ
ير»َ .ق َ
ْ
11
2
لك ْن ما ه َذا لِّ ِّم ْث ِّل ُ ِّ
ان ،و ِّ
اج َعُلوا
سُ « :هَنا ُغالَ ٌم َم َع ُه َخ ْم َس ُة أَْرِّغ َف ِّة َش ِّع ٍ
ال َي ُسو ُعْ «:
ير َو َس َم َك َت ِّ َ
ُب ْطُر َ
هؤالَء؟» َفَق َ
َ
11
ِّ
ان ِّفي اْلم َك ِّ
َّ
ان ُع ْش ٌب َك ِّث ٌيرَ ،ف َّات َكأَ ِّ
َخ َذ َي ُسو ُع األَْرِّغ َف َة
ال َو َع َدُد ُه ْم َن ْح ُو َخ ْم َس ِّة آالَ ٍ
فَ .وأ َ
اس َي َّتكُئو َن»َ .وَك َ
الن َ
الر َج ُ
َ
و َش َكر ،ووَّزع عَلى َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يذ ،و َّ ِّ
ِّ
اءواَ 12 .فَل َّما َش ِّب ُعوا،
َع َ
ينَ .وَكذلِّ َك ِّم َن َّ
ط ُوا اْل ُم َّتكئ َ
التالَمي ُذ أ ْ
َ َ ََ َ َ
التالَم َ
الس َم َك َتْي ِّن بَق ْد ِّر َما َش ُ
13
َقال لِّ َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّه«:اجمعوا ال ِّكسر الف ِّ
يع َشي ٌء»َ .ف َج َم ُعوا َو َمألُوا ا ْثَن َتي َع ْشَرَة ُق َّف ًة ِّم َن اْل ِّك َس ِّرِّ ،م ْن
اضلة لِّكي ال ي ِّض
َ
ْ
ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
14
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ينَ .فَل َّما َأرَى َّ
َخ ْم َسة أَْرِّغ َفة َّ
الشع ِّ
اآلي َة َّالتي َصَن َع َها َي ُسو ُع َقاُلواِّ«:إ َّن ه َذا ُه َو
يرَّ ،التي َف َضَل ْت َع ِّن اآلكل َ
اس َ
الن ُ
13
ِّ ِّ
الن ِّبي ِّ
َن يأ ُْتوا وي ْخ َت ِّط ُف ِّ
ِّ
وه َملِّ ًكا،
اآلتي ِّإَلى اْل َعاَلمِّ!» َوأ َّ
ِّباْل َحق َيقة َّ ُّ
وه لَي ْج َعُل ُ
ُ
ََ
َما َي ُسو ُع َفِّإ ْذ َعل َم أََّن ُه ْم ُم ْزِّم ُعو َن أ ْ َ
ف أَْي ًضا ِّإَلى اْل َجَب ِّل َو ْح َد ُه" .
اْن َرَر َ
معجزة إشباع الخمسة أالف :

هذه المعجزة هى المعجزة الوحيدة التى يدونها البشيرون األربعة ألهميتها .فهذه المعجزة ،معجزة إشباع الجموع
بالخبز هى إشارة لشخص المسيح المشبع الذى به نستمنى عن العالم وهى رمز لسر اإلفخارستيا الذى يعطينا

السيد فيه جسده على شكل خبز ،ويشبعنا كلنا به .لذلك قبل إتمام معجزة إشباع الجمع شفى السيد مرضاهم
(مت )1: : 1:كما غسل السيد أرجل تالميذه قبل العشال الربانى وفى هذا إشارة إللزامنا بالتوبة واإلعتراف قبل
التناول وذلك ألنه بالتوبة واإلعتراف تشفى النفس من مرضها الروحى فتتأهل لتقبل الجسد المقدس ولذلك من

يقدم توبة حقيقية يفرح بالتناول .ولما صار المساء=إشارة رمزية لحال العالم من ضيقات وجوع نفسى وروحى

قبل مجىل المسيح .لكن جال المسيح ليقدم الشبع ،قدم جسده طعاماً .إصرف الجموع = بالحسابات البشرية ال
يمكن إطعام كل هذا الجمع .وكم تقف الحسابات البشرية عاًقاً أمام إمكانيات اإليمان .وفى (يو ) 6-5:6نجد

السيد المسيح يسأل فيلبس ليمتحنه يمن أين نبتاع خب اًز ليأكل هؤاللي فالسيد يظهر حجم المشكلة أوالً ،ثم يظهر
لفيلبس ضعف إيمانه وخطأ أن يلجأ الى حساباته البشرية مع المسيح ،إذ أن فيلبس رأى كثي اًر من المعجزات
الخارقة وما ال غير واثق .وطبعاً فسؤال السيد المسيح لفيلبس سينتج عنه يادة إيمان فيلبس بعد أن يرى
المعجزة وشفال اإليمان شرط للشبع .وعلينا أن نًع كل إمكانياتنا البشرية بين يدى المسيح طالبين البركة فى

الصالة .وهنا نرى سبباً مهماً حتى تحل البركة وهو جلوس الشعب فى محبة وتآلف ،فبدون محبة ال بركة.
ونالحظ أن المسيح يعطى للتالميذ (الكنيسة بكهنوتها وخدامها) والتالميذ يعطون الناس .وفى هذه المعجزة نرى

النعمة تمتد بالموجود لحدود عجيبة ،نرى خلق بصورة جديدة ،فالمتاح قليل ولكن مع البركة صار كثي اًر جداً .وما
هو القليل المتاح-:
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 .1خمس خبزات وسمكتين.

 .2الخبز من الشعير وهو أرخص أنواع الخبز.
 .3ومع من ؟

مع غالم صمير (وتصور لو رفض هذا المالم أن يعطي ما معه ،كم كانت ستكون

خسارته وهكذا كل خادم يتصور أن إمكانياته ضعيفة فيمتنع عن الخدمة)

فاهلل يعمل بالقليل ويبارك فيه.

دخل عنصر سماوى للمادة فتحدت األعداد والكميات وأشبعت األالف وتبقى منها .كما

قال هللا لبولس يقوتى فى الًعف تُ ْك َملي أى مهم وجود الًعف أى القليل الذى عندنا.
وهذا هو مفهوم الكنيسة األرثوذكسية فى الجهاد والنعمة .أمثلة-:

 -1هللا يأمر نوح ببنال فلك (جهاد) ولكن هللا يملق عليه فيحميه (نعمة) (تك  )16:7فهل كانت التكنولوجيا أيام
نوح قادرة أن تبنى هذا الفلك العجيب ،الذى يقاوم مياهاً من فوه ومن تحت.

 -2المسيح يأمر بمأل األجران فى معجزة تحويل المال الى خمر ،فهل من حول المال إلى خمر كان غير قادر
على تحويل الهوال إلى خمر وال داعى لشقال الخدام فى ملل األجران( .ملل األجران = جهاد وتحويل المال

لخمر = نعمة).

 -3المسيح يأمر برفع الحجر عن قبر لعا ر ثم أقام الميت ،فهل من أقام الميت كان غير قادر على حزحة
الحجر .ولكن حزحة الحجر هى الجهاد.

 -4هنا المسيح يطلب ما معهم ،وكل ما معهم ،وهذا هو الجهاد .أما النعمة فهى التى حولت هذا القليل إلشباع
الكثيرين.

إذاً نعمة المسيح تعمل مع من يجاهد بقدر استطاعته وال تعمل مع المتكاسل لذلك نسمع أن بولس قد يجاهد

الجهاد الحسني (2تى  )7::ونسمع أنه كان يقمع جسده ويستعبده بالرغم من أمراضه الجسدية (1كو .)27:9
ومن هذه المعجزة نفهم معنى رقم  5فهو رقم النعمة المسئولة فرقم  5هو رقم الحواس وأصابع اليد والقدمين ،وهو

رقم النعمة فبخمسة خبزات أشبع المسيح خمسة أالف .ويكون المعنى أن نعمة المسيح تعمل مع من يحفظ
حواسه طاهرة ،ويحفظ إتجاهاته (قدميه) ويحفظ أعماله طاهرة (يديه) .فالنعمة ال تعمل مع المتهاون .من يقدس

حواسه وأعماله وهتجاهاته ،أى يكرسها للرب ،مانعاً نفسه من التلو بالعالم يمتلىل نعمة ،وهذه النعمة هى التى

تعطيه أن يصير خليقة جديدة (2كو  .)17:5وبهذه الخليقة الجديدة أو الطبيعة الجديدة نخلص وندخل السمال

(غل ،)15 : 6إذ أن هذه الخليقة على صورة المسيح (غل  )19::لذلك يقول بولس الرسول بالنعمة أنتم

مخلصون (أف )8:2ويكمل ليس من أعمال كيال يفتخر أحد (أف  )9:2وذلك يعنى أن األعمال ليست هى
السبب الرًيسى لحصولنا على الطبيعة الجديدة ،ولكن نحصل عليها بالنعمة  ،ولكن حتى نمتلىل من هذه النعمة
علينا أن نعمل ونجاهد فى أعمال صالحة سبق هللا وأعدها لكى نسلك فيها (أف .)15:2

والسيد المسيح كرر هذه المعجزة (مت  .)39-32:15وكان عدد الجموع  :555وعدد السمك (قليل لم يذكر

كثير حتى ال نطلب فى حياتنا معه أن
عدده) والخبزات  7وتبقى  7سالل والسيد المسيح لم يكرر هذه المعجزات اً
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يشبع إحتياجاتنا الجسدية بطريقة معجزية ،لهذا رأيناه يترك تالميذه الجاًعين أن يقطفوا سنابل حنطة يوم السبت

ويأكلونها ،وترك بولس الرسول فى مرضه دون أن يشفيه .فنتعلم أن نقبل من يده ما يسمح به دون طلب
معجزات بصفة مستمرة إشباعاً إلحتياجات الجسد (طعام ومال وصحة) بل نطلب أوالً الروحيات= أطلبوا أوالً
ملكوت هللا وبره وهذه تزاد لكم .وعدم طلب معجزات فى حياتنا إنما هو ثقة منا فى أن الرب يختار ويسمح بما
هو صالح لنا  ،فهو صانع خيرات  .ولنتعلم من رب المجد طريقة الصالة ييا رب أنا أريد كذا  ...ولكن لتكن ال

بحسب إرادتى بل حسب إرادتك  .ولنختم طلباتنا داًما بقولنا يلتكن مشيئتكي كما علمنا السيد المسيح .

والسؤال لماذا صنع السيد هذه المعجزة مرتين ومامعنى األرقام؟ أشبع السيد الجموع مرتين إنما ليعلن أنه جال

ليشبع المؤمنين كلهم يهوداً وأمم .فالكنيسة اليهودية يمثلها الو 3111إذ سبقت النعمة وعملت معهم خالل
الناموس واألنبيال .وكنيسة األمم يمثلها الو 4111فرقم  :يمثل كل العالم بإتجاهاته األربعة .ولكن كالهما

بإيمانهما بالمسيح صار سماوياً .فرقم  1555هو رقم السماًيين ،فالمالًكة ألوف ألوف وربوات ربوات .ورقم

 15 × 15 × 15 = 1555والحظ فرقم  15هو رقم الوصايا  ،وتكرارها ثال

مرات إشارة للكمال المطلق

الموجود فى السمال ،إذ ال يدخلها نجس (رؤ .)27 : 21وتبقى من المعجزة األولى  12قفة ورقم  12يشير
لشعب هللا المؤمن فى العهد القديم أو العهد الجديد .أى أن الشبع الذى يعطيه السيد هو لكل المؤمنين ،هناك ما

يكفى لكل مؤمن فى كل من .

وفى المعجزة الثانية تبقى  7سالل إشارة للكناًس السبع أى كل كناًس العالم .فالشبع بشخص المسيح متاح
للجميع فالكنيسة ستكرر إشباع الجموع بجسد المسيح عبر الزمن وهلى نهاية الدهور .سمكتين= السمكة ترمز

للمسيح (سمكة = إخثيس باليونانية وهذه الكلمة من خمسة حروف تشير لقولنا يسوع المسيح إبن هللا مخلصنا .
وكونهم إثنتين ألن رقم  2يشير للتجسد فهو الذى جعل اإلثنين واحداً (أف .)1::2وهو أشبعنا بجسده الذى قدمه

لنا طعاماً.

وفى المعجزة الثانية نسمع عن  7أرغفة ورقم  7هو عمل الروح الكامل (إش  )2:11فالروح يعلن شخص

المسيح للمؤمنين (يو  )1::16وهذا يشبعهم .وصغار السمك إشارة للرسل البسطال المتواضعين الذين تأسست
الكنيسة عليهم ،أى على اإليمان بالمسيح الذى كر وا به (أف  )25:2فالتالميذ هم الذين أعلنوا شخص المسيح

المشبع ولم يحدد عددهم إشارة ألن هللا يرسل للعالم خداماً في كل مان وكل مكان 7 ،خبزات = قد يشير رقم 7

لعمل الروح القدس فى الكناًس السبع ليشبع الجميع بشخص المسيح.
َفَل َّما َش ِّبعواَ ،قال لِّ َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّه«:اجمعوا ال ِّكسر الف ِّ
يع َشي ٌء»َ .ف َج َم ُعوا َو َمألُوا ا ْثَن َتي َع ْشَرَة ُق َّف ًة ِّم َن
اضلة لِّكي ال ي ِّض
ُ
َ
ْ
ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
اْل ِّك َس ِّرِّ ،م ْن َخ ْم َس ِّة أَْرِّغ َف ِّة َّ
الش ِّع ِّ
ير( .يو.)13 ، 12 : 6

إجمعوا الكسر= ويقصد الخبز فكلنا جسد واحد ،خبز واحد (1كو ،)17 ، 16 : 15فالمسيح هو الخبز الحى

النا ل من السمال ،من يأكله يحيا به لألبد ،وقد إتحدنا به فى المعمودية ونستمر فى اإلتحاد به عن طريق سر
اإلفخارستيا (يو.)6
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يع َشي ٌء = فالمسيح يهتم بكل نفس (يو )39:6بكل المؤمنين الذين يأكلون جسده ،أن ال يتلفوا
لِّكي ال ي ِّض
َْ َ َ َ ْ
وينحلوا بل تكون لهم قيامة .ونالحظ فى سر اإلفخارستيا بعد قسمة الجسد أن الجسد أصبح = اإلسباديقون +

 12جزل .اإلسباديقون يشير إلى جسد المسيح والو  12جزل يشيرون للكنيسة .فنحن فى المسيح صرنا جسد
واحد ،خبز واحد .إذا نفهم أن الخبز المتبقى يشير للكنيسة جسد المسيح الذى يهتم بأن ال يهلك أحد منها .وهذا

هو موضوع اإلصحاح السادس من إنجيل يوحنا الذى وردت به معجزة الخمس خبزات.

وفى المعجزة الثانية ،معجزة األربعة أالف وجدنا مع الجموع سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك (مت: 15

 )3:فاألرغفة السبعة تشير لكنيسة المسيح فى كل العالم ( 7كناًس وجه لهم الرب يسوع رساًله فى سفر الرؤيا
الس َم ِّك( .إنجيل
إشارة للكنيسة فى كل مكان وعبر كل مان)ُ .ث َّم َرَف ُعوا ِّم َن اْل ِّك َس ِّر ا ْثَن َت ْي َع ْشَرَة ُق َّف ًة َم ْمُل َّوًةَ ،و ِّم َن َّ
مرقس آية ) :3هنا نجد أن القديس مرقس إهتم بذكر أن هناك سمك مع الخبز .وهذا يشير إلهتمام المسيح بأن
يرسل خداما لكنيسته لرعايتها لكى ال يًيع منها أحد.

معجزة الخمسة أرغفة تبقى فيها بعد أن شبع الجميع  12قفة مملولة وهذا إشارة ألن جسد المسيح فيه شبع لكل

شعبه عبر الزمان والمكان (رقم  12يشير لشعب هللا).

ومعجزة السبع خبزات تبقى فيها  7سالل مملولة ورقم  7رقم كامل يشير ألن جسد المسيح فيه شبع لكل كنيسة

فى العالم عبر الزمان والمكان (رساًل سفر الرؤيا موجهة لسبع منارات هم  7كناًس إشارة ألن هذه الرساًل

موجه لكل كنيسة وكل مسيحى).

المسيح يقدم نفسه كسر الشبع للكنيسة

ونسمع أن السيد أراد أن ينفرد مع تالميذه ،فى موضع خالل (مت  .)13:1:ونحن نحتاج لهذه الخلوة الهادًة
نسمع فيها صوت يسوع فى هدول ،فصوته ال يمكننا سماعه فى ضوضال العالم (1مل  .)13-12:19فى
إنجيل معلمنا يوحنا بعد هذه المعجزة مباشرة نسمع المسيح يتحد

المعجزة (يو )6وهلى ماذا ترمز.

عن نفسه كخبز الحياة ،هو كأنه يشرح معنى

القفة= من أين أتوا بالقفف التى وضعوا فيها الكسر؟ كان اليهودى يحمل معه قفة بها طعامه حتى ال يًطر
لشرال طعام من األمم أو السامريين.

خمسة أالف رجل ما عدا النساء واألوالد= بولس الرسول يقول ألهل كورنثوس (رجاالً ونسال) كونوا رجاالً
(1كو )13:16فى حديثه حتى يثبتوا فى اإليمان .فالنسال يرمزن للتدليل واألطفال يرمزون لعدم النًج ،أما
شعب هللا فيأخذ أموره الروحية بجدية وهم ناضجين يستوى فى هذا الرجال أو النسال أو األطفال (أبانوب الشهيد

كان عمره  12سنة) الشبع= من أشبع البطون قادر أن يشبع النفوس والعواطف وقادر أن يشبع الروح وهذا هو
األهم ،فمن يشبع روحياً يشبع نفسياً بالتبعية والشبع النفسى أى العاطفى ،فيه يحتاج اإلنسان أن ُي َّح ْب وأن ُي ِح ْب
أى يتبادل الحب مع اآلخرين سوال وجة أو أطفال .ولكن هللا اآلب يعطينا الحب األبوى والمسيح عريس نفوسنا
قادر أن يشبعنا عاطفياً والروح القدس يسكن المحبة فى قلوبنا وهال كيف عاش الرهبان القديسين وكيف يعي

إنسان بال أهل ؟ هللا يشبع نفوسنا .والحظ بولس يقول يمحبة المسيح تحصرنيي  +يمن يفصلني عن محبة
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المسيحي إذاً هي محبة متبادلة .بل من يشبع روحياً بمعرفة المسيح تشبع بطنه .فكم من أبال سواح إكتفوا بعشب
له روحاً ال
األرض طعاماً لهم عشرات السنين .مشكلة العالم أنه يبحث عن الشبع الجسدى والعاطفى وينسى أن ُ
تشبع إالً بعالقتها مع خالقها .هذا سبب إنهيار المرب وكثرة حاالت اإلنتحار والتعامل مع األطبال النفسيين أمر

الجموع أن يتكئوا على العشب = والسمك الذى أكلوه كان سمكاً مملحاً (فسيخ) وكانت هذه عادة لسكان
السواحل ،فهم يملحون األسماك الباقية من طعامهم ،ويأخذونها معهم فى مناسبة كهذه .وهذا المنظر هو ما تعود

األقباط أن يعملوه بعد عيد القيامة أى فى يوم شم النسيم إذ يخرجوا إلى الحداًق الخًرال ويأكلون الفسيخ تذكا اًر

لهذه المعجزة ،خصوصاً بعد عيد القيامة ،الذى فيه أخذنا قيامه وحياة مع المسيح لندخل إلى موضع الخًرة
على مال الراحة فى فردوس النعيم (أوشية المنتقلين) فالخًرة رمز للحياة ،والقيامة حياة وشبع بشخص المسيح.

وهذا ما نفعله فى شم النسيم بعد القيامة .الذهاب للحداًق مع البيض = فالخًرة هى إشارة للفردوس حيث
نذهب بعد القيامة .والبيض يرمز لخروج حياة (الكتكوت ) من ماًت ( البيًة التى لها هيئة الحجر ) .،والحظ

قول يوحنا أن الموضع كان به عشب كثير= فهو الراعي الصالح الذي يقودنا لمراعي خًرال مشبعة يفالرب
اعي فال يعو ني شئي يفي مراعي خًر يسكننيي.
ر َّ
32
ِّ
َخ َض ِّرَ 41 .ف َّات َكأُوا
يع َي َّت ِّكُئو َن ِّرَفا ًقا ِّرَفا ًقا َعَلى اْل ُع ْش ِّب األ ْ
َمَرُه ْم أ ْ
َن َي ْج َعُلوا اْل َجم َ
اآليات (مر َ " -:)41-32:3فأ َ
ِّ ِّ
ين" .
ين َخ ْم ِّس َ
ُص ُفوًفا ُص ُفوًفا :مَئ ًة مَئ ًة َو َخ ْم ِّس َ
أمرهم بأن يجلسوا خمسين خمسين ..فإلهنا إله نظام وليس إله تشوي (1كو .)33:1:وهذا النظام حتى ال
ينسوا أحداً فى التو يع.

وكسر وأعطى=وهذا هو ما عمله عند تأسيس سر اإلفخارستيا ،فهو
الحظ الكلمات رفع نظره نحو السماء وبارك َّ

ُيعلن عن نفسه كسر شبع لنا والمسيح يشرح في هذه المعجزة معنى الشبع باللمة التي نفهمها أي شبع البطن.
الشبع= الذي إمتألت بطنه طعاماً ال يحتاج لطعام آخر والذي عرف المسيح وأحبه ال يحتاج ألي شئ في
العالم .ففي المسيح الكفاية .وكلمة بارك هى نفسها كلمة شكر (بارك= عبرية وشكر = يونانية).

إشباع األربعة أالف  -:هذه المعجزة تمت فى محيط العشر المدن (مر )31 : 7حيث غالبية الناس من

الوثنيين .إذاً هذه المعجزة تمت فى نهاية خدمة المسيح وسط األمم .بينما كانت معجزة إشباع الخمسة أالف فى
نهاية خدمة المسيح فى الجليل وسط اليهود اآلتين من كفرناحوم وبيت صيدا .ونالحظ أن المسيح فى نهاية

خدمته فى كل مكان يقوم بإشباع تابعيه .أما فى نهاية خدمته فى اليهودية فقد أشبع خاصته على ماًدة العشال

الربانى بجسده ودمه .فالمسيح أتى إلشباع الجميع ،أما لخاصته فالشبع يكون باإلتحاد بجسده ودمه * .المسيح

فى المعجزة األولى (الو  )5555كان كملك وسط من أ اردوا أن يملكوه عليهم .وفى المعجزة الثانية (الو):555
كان إبن اإلنسان .أما فى ليلة العشال السرى كان رًيس كهنة يقدم نفسه ذبيحة بجسده ودمه .مع اليهود كان

الشعب يجلس على عشب أخًر كثير ،فاليهود كانوا داخل الحظيرة اإللهية ،كانوا شعب هللا * .ومع األمم

كان العشب قد جف وجلس الشعب على أرض برية جافة (مر .): : 8وكان هذا هو حال األمم فهم بعيدين عن
هللا .أما فى العشال السرى فكان تالميذه على ماًدة صارت مذبحاً .وترتيب الثال

له معنى فكل واحدة تقود
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لألخرى .أتى المسيح إلى خاصته اليهود وخاصته لم تقبله ،فذهب لألمم .ومن قبله من اليهود أو من األمم صار
من خاصته وهؤالل ُي َو ِحدهم بجسده ودمه .والحظ مع إشباع اليهود تكرار رقم  5وهو عدد أسفار التوراة ،أما رقم
 12فهو عدد أسباط إسراًيل .ومع معجزة إشباع األمم نجد رقم  :وهو رقم العالم ،ورقم  7رقم المقادس فالعالم

كله صار مدعوا ليكون من خاصته ،هذه هى الكناًس السبع فى سفر الرؤيا.

11
ف ُمْن َف ِّرًدا ِّإَلى َم ْو ِّض ٍع
وه ِّب َج ِّم ِّ
اآليات (لو َ " -:)11-11:2وَل َّما َر َج َع ُّ
الرُس ُل أ ْ
يع َما َف َعُلواَ ،فأ َ
َخ َذ ُه ْم َواْن َرَر َ
َخَبُر ُ
11
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اجو َن ِّإَلى
وهَ ،فَق ِّبَل ُه ْم َوَكَّل َم ُه ْم َع ْن َمَل ُكوت هللاَ ،واْل ُم ْح َت ُ
َخالَ ٍء ل َمديَن ٍة ُت َس َّمى َبْي َت َصْي َداَ .فاْل ُج ُمو ُع ِّإ ْذ َعل ُموا َت ِّب ُع ُ
ِّ ِّ
اه ْم" .
الش َفاء َش َف ُ
والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم= لماذا لم يقل والمرضى شفاهم؟ هناك من يستخدم هللا المرض لشفاًه روحياً

(أيوب وبولس) هؤالل هم المحتاجين للمرض ،هناك من يحتاج لمعجزة شفال ليؤمن ،والسيد يعطيه الشفال ليجذبه
لإليمان ،ولكن بعد ذلك قد يسمح ببعض األالم ليكمل إيمان هذا الشخص وينًج روحيا ،فإن كان قد قيل عن

المسيح أنه تكمل باألالم فكم وكم نحن الًعفال (عب  + 15:2عب+11-5:12ابط . )1::

والكنيسة تق أر هذا الفصل فى األحد الخامس من الشهر (لو تصادف وكان هناك أحد خامس) وتسميه إنجيل

البركة .فرقم  5يذكرنا بالمعجزة (خمس خبزات) .وأكبر بركة حصلنا عليها هى القيامة .فإذا تصادف وجود
خمس أحاد (واألحد هو يوم القيامة) تحتفل الكنيسة بهذه المناسبة وتق أر إنجيل البركة.

بطرس يعترف بالمسيح

ِّ ِّ
اآليات (لو18" -: )21-18:2وِّفيما هو يرلِّي عَلى اْن ِّفرٍاد َكان َّ ِّ
ول اْل ُج ُمو ُع
َ
َ
َ
َ َ َُ ُ َ
التالَمي ُذ َم َع ُهَ .ف َسأََل ُه ْم قائالًَ «:م ْن َتُق ُ
21
12
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال
انَ .وآ َخُرو َنِّ :إيلَِّّياَ .و َ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
َج ُابوا َوَقالواُ«:ي َ
أَني أََنا؟» َفأ َ
ام»َ .فَق َ
آخُرو َن :إ َّن َنبايا م َن اْلُق َد َماء َق َ
21
ِّ
ِّ
َن الَ يُقوُلوا ِّ
ِّ
ذل َك
الَ «:مس ُ
َل ُه ْمَ «:وأَْن ُت ْمَ ،م ْن َتُقوُلو َن أَني أََنا؟» َفأ َ
يح هللا!»َ .فاْن َت َهَرُه ْم َوأ َْو َصى أ ْ َ
اب ُب ْطُر ُ
َج َ
س َوَق َ
َحدٍ"،
أل َ
13
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ول
اء َي ُسو ُع ِّإَلى َن َواحي َقْي َر ِّرَّية فيُلُّب َ
َل َتالَمي َذ ُه قائالًَ «:م ْن َيُق ُ
س َسأ َ
اآليات (مت َ " -:)21-13:13وَل َّما َج َ
14
ِّ
آخرو َنِّ :إرِّميا أَو و ِّ
اس ِّإِّني أََنا ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
َّ
احٌد ِّم َن
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
ان؟» َفَقاُلواَ «:ق ْوٌمُ :ي َ
ْ َ ْ َ
انَ ،وآ َخُرو َنِّ :إيلَّياَ ،و َ ُ
الن ُ
اء»َ 13 .قال َلهم«:وأَْن ُتم ،من َتُقوُلو َن ِّإِّني أََنا؟» َ 13فأَجاب ِّسمعان ب ْطرس وَقال«:أَْنت هو اْلم ِّسيح ابن ِّ
األَ ْن ِّبي ِّ
هللا
َ ُْ َ ْ َْ
َ َُ َ ُ ْ ُ
َ
َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ َ
17
ِّ
ِّ
ِّ
ان ْب َن ُيوَناِّ ،إ َّن َل ْح ًما َوَد ًما َل ْم ُي ْعِّل ْن َل َك ،لك َّن أ َِّبي َّالذي في
ال َل ُهُ «:
وبى َل َك َيا ِّس ْم َع ُ
اْل َح ِّي!»َ .ف َ
طَ
أج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
18
ِّ ِّ
الر ْخرِّة أَبني َك ِّن ِّ
ِّ
اب اْل َج ِّحيمِّ َل ْن َت ْق َوى
َّ
سَ ،و َعَلى هذه َّ َ ْ
ول َل َك أَْي ًضا :أَْن َت ُب ْطُر ُ
يستيَ ،وأَْب َو ُ
َ
الس َم َاواتَ .وأََنا أَ ُق ُ
12
عَليها .وأ ِّ
السماو ِّ
السماو ِّ
ِّ
ِّ
ض ي ُكو ُن مربو ً ِّ
اتَ .وُك ُّل َما
اتَ ،ف ُك ُّل َما َتْربِّ ُ
ُعط َ
َ ْ
يك َم َفات َ
َْ ُ
ط ُه َعَلى األَْر ِّ َ
َ َْ
طا في َّ َ َ
يح َمَل ُكوت َّ َ َ
2
1
ِّ
ِّ
ِّ
َت ُحُّل ُه َعَلى األَْر ِّ
يح".
ض َي ُكو ُن َم ْحُلوالً ِّفي َّ
الس َم َاوات»ِّ .حيَنئ ٍذ أ َْو َصى َتالَ ِّمي َذ ُه أ ْ
َح ٍد ِّإَّن ُه َي ُسو ُع اْل َمس ُ
َن الَ َيُقوُلوا أل َ
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اآليات (مر ُ 27" -:)31-27:8ث َّم َخرج يسو ُع وَت ِّ
المي ُذه ِّإَلى ُقرى َقْير ِّرَّي ِّة ِّفيُلُّبس .وِّفي َّ
الط ِّر ِّ
َل َتالَ ِّمي َذ ُه
ُ
َ َ
َ
َ َ َُ َ
َ
يق َسأ َ
28
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
آخرو َن :و ِّ
احٌد ِّم َن
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ
َج ُابواُ«:ي َ
اس ِّإني أََنا؟» َفأ َ
َ
انَ .وآ َخُرو َنِّ :إيلَّياَ .و َ ُ
ول ا َّلن ُ
قائالً َل ُه ْمَ « :م ْن َيُق ُ
22
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يح!» َ 31فاْن َت َهَرُه ْم َكي
ال َل ُه«:أَْن َت اْل َمس ُ
ال َل ُه ْمَ «:وأَْن ُت ْمَ ،م ْن َتُقوُلو َن ِّإني أََنا؟» َفأ َ
اب ُب ْطُر ُ
َج َ
س َوَق َ
األَ ْنبَياء»َ .فَق َ
ْ
َح ٍد َعْن ُه" .
الَ َيُقوُلوا أل َ
الرب يسأل تالميذه من يقول الناس إنى أنا إبن اإلنسان … .أنت هو المسيح إبن هللا الحى ..طوبى لك =
الحظ أن المسيح هنا يؤكد ناسوته ،واآلب يعلن لبطرس الهوت المسيح وهذا هو إيمان الكنيسة أن إبن هللا تجسد

وتأنس ،هللا ظهر فى الجسد (1تى  .)16:3وهذا ما قاله بولس الرسول يال أحد يستطيع أن يقول المسيح رب إال

بالروح القدسي (1كو)3:12

ط َّوَب ٌه المسيح عليه ،فهو أعلن دستور اإليمان القويم ،والمخلص يعلن أنه يقيم
وهذا اإليمان الذى أعلنه بطرس َ
كنيسته على هذا اإليمان ،ويعطى كنيسته سلطان الحل والربط ،ليس لبطرس فقط بل لكل الرسل (مت +19:16

مت  .)18:18ولما سأل السيد سؤاله ردد التالميذ ما يقوله الناس ،فمثالً هيرودس قال أنه يوحنا
المعمدان=(مت  .)2:1:وهناك من قالوا أنه إيليا أى أنه السابق للمسيح (مال  )5::وآخرون تصوروا أنه واحد
من األنبياء ألن موسى تنبأ بأن نبيا مثله سيأتى لهم (تث.)15:18

وأنتم من تقولون إنى أنا = فالسيد المسيح يهتم جداً بكيف نعرفه نحن خاصته فماذا لو سألك المسيح ..من
أنا ..هل سيكون ردك عن معرفة نظرية عرفتها من الكتب ،أو من خبرات شخصية إختبرت فيها حالوة شخصه
وحالوة عشرته ،وتعزياته إذ يقف بجانبك فى الًيقات بل وقوته المير محدودة ،هل عرفته أم سمعت عنه.

له ،إذاً فلنصرك إلى هللا ليفتح أعيننا لنعرف
فبطرس لم ُي َكوِن رأيه عن المسيح من كالم الناس ،بل هللا أعلن ُ
المسيح ونختبره فنقول مع أيوب ،بسمع األذن قد سمعت عنك واآلن رأتك عينى (أى  )5::2لنصلى حتى يعلن

لنا الروح القدس عمن هو المسيح ،وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إال بالروح القدس (1كو  + 3:12يو
 )1::16إيماننا بالمسيح ،ومعرفتنا بالمسيح هو إعالن إلهى يشره به اآلب بروحه القدوس.

وتم تسليم هذا اإليمان خالل التالميذ والكنيسة ،وهستلمناه نحن ،ولكن لنصلى حتى ال يبقى هذا اإليمان مجرد
خبرة نظرية ولكن خبرة عملية بشخص السيد المسيح ،فنحبه إذ ندرك لذة العشرة معه ،ومن ُيدرك هذا سوف
يحسب كل األشيال نفاية (فى .)8:3

أنت هو المسيح = المسيح هو المسيا الذى كان اليهود ينتظرونه مخلصاً .وكلمة المسيح تعنى الممسوح من
هللا .وكانت المسحة فى العهد القديم هى للملوك ورؤسال الكهنة واألنبيال فقط (رؤ  + 5:1ابط  + ::5لو

 ) 76:1وفى هذه اآليات نرى المسيح ملكاً ورًيساً للكهنة ونبياً .
إبن هللا الحى= لقد سبق نثناًيل وقال هذا قبل بطرس ،أن المسيح إبن هللا ولكن نثناًيل كان يقصدها بطريقة
عامة كما يقولون إسراًيل إبن هللا .ولذلك لم نسمع أن السيد طوب إيمان نثناًيل كما فعل مع بطرس (يو

.)51-:7:1
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أنت بطرس وعلى هذه الرخرة أبنى كنيستى= المسيح ال يبنى كنيسته على إنسان مهما كان هذا اإلنسان.
ولكن معنى الكالم أن الكنيسة ستؤسس على هذا اإليمان الذى نطق به بطرس ،أن المسيح هو إبن هللا الحى.

وبإتحادنا به خالل المعمودية نصير أوالد هللا ،وندخل إلى العًوية فى الملكوت الروحى الجديد وننعم بحياته

فينا ،نحمله داخلنا كسر حياة أبدية .والخالص يعني أيًاً إستعادة الحياة الفردوسية بأفراحها ونحن على األرض
ويكون لنا سلطان على إبليس وعلى الخطية.
والحظ قول الكتاب أَْن َت (مذكر) بطرس وعلى َه ِّذ ِّه ( مؤنث) الرخرة إذاً الصخرة هى ليست بطرس ،ألن
الصخرة التى تبنى عليها الكنيسة هى المسيح نفسه (1كو .)::15والمسيح هو حجر الزاوية (1بط  .)6:2وكلمة
بطرس مشتقة عن اليونانية  Petraبت ار أى صخرة ،فالمسيح أسس كنيسته على صخرة هى اإليمان به كإبن هللا

والمسيح لم يقل له أنت  .Petraبل قال له أنت . Petrus

أبواب الجحيم لن تقوى عليها= أبواب الجحيم هى إشارة لقوى الشر وهذه لن تنتصر على الكنيسة ،بل وال

الموت قادر أن يسود على المؤمنين ،بل هم سيقومون من الموت فى األبدية ( هذا إذا كان إيمانهم صحيحاً

كإيمان بطرس ) وهى أيًاً تشير للتجارب والحروب ضد الكنيسة والمؤمنين سوال كان مصدرها الشيطان أو
بشر يحركهم شياطين .فإبن هللا الصخرة وحجر الزاوية هو بنفسه الذى يسند كنيسته فلن تنهار.

وتشير ألن الكنيسة التى يقودها المسيح هى كنيسة بصلواتها وتسابيحها تهاجم أبواب الجحيم  ،تهاجم الشيطان
الذى هزمه المسيح  ،والكنيسة تكمل عليه  .وهناك مثال لذلك  ،فيوآب حينما كان يحارب جي

إبشالوم  ،وتعلق

إبشالوم فى الشجرة ضربه يوآب وطلب من جيشه أن يجهزوا عليه فًربه كل واحد بسهم  .وهكذا نجد أن

المسيح بصليبه ضرب الشيطان فصار عدو مهزوم  ،وصلوات الكنيسة تكمل عليه ولن يقوى عليها .

وأعطيك مفاتيح+ ..مت  + 18:18يو  .21:21فالمسيح أعطى لكنيسته سلطان الحل والربط وغفران الخطايا

وهمساكها ،القبول فى شركة الكنيسة أو إخراج وفر المخالفين من الشركة المقدسة ،السيد أعطي لكنيسته سلطان
الحكم على أوالدها وتأديبهم .المسيح من خالل كنيسته يحل ويربط .والربط هو لمن يصر على خطيته ،فتحرمه

الكنيسة من التناول .والحل هو لمن يتوب ويعترف بخطاياه.

تصوروا أن المسيح ٍ
آت كمخلص يخلصهم من الرومان .وهم فهموا
أوصى تالميذه أن ال يقولوا ألحد = اليهود َّ

بعض اآليات فى سفر المزامير مثل تحطمهم بقًيب من حديد (مز  + 9:2مز )6:79بطريقة خاطئة ،لذلك
حرص المسيح أن ال ينتشر خبر أنه المسيا حتى ال يفهم الشعب أنه ٍ
آت ليحارب الرومان لذلك كان يوصى
تالميذه أن ال يقولوا أنه المسيا ،وأيًاً المرضى وكل من أخرج منهم شياطين أمرهم أن ال يقولوا ألحد ،وهنتهر
الشياطين حتى ال تقول وتتكلم وتكشف هذه الحقيقة أمام الجموع (لو  ):1::ألن الجموع كان لها مفهوم سياسي

وعسكري لوظيفة المسيا.

ولكن حينما أعلن بطرس أ ن المسيح هو إبن هللا فرح المسيح وطوبه ،لكنه وجه تالميذه للفهم الحقيقي السليم
للخالص ،وأن هذا ال يتم باالنتصار على الرومان ،بل بموته وقيامته (مت  )21:16إذاً نفهم أن المسيح يود أن
يعرف الناس حقيقته ،ولكن ليس كل واحد ،بل لمن له القدرة على فهم حقيقة الخالص .وفى أواخر أيام المسيح
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على األرض إبتدأ يعلن صراحة عن كونه إبن هللا (مت  .)6:-63:26لكن نالحظ أنه تدرج فى إعالن هذه

الحقيقة بحسب حالة السامعين .فإن من له سيعطى ويزاد (مت  )12:13فبقدر ما ينمو السامع فى إستيعاب

أمور وأسرار الملكوت يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى األكثر واألعلى .فمستوى السامع فى نموه هو الذي يحدد

مستوى التعليم الذى يقدمه المسيح ،أما النفس الرافًة فينقطع عنها أسرار الملكوت والحياة مع هللا .فاهلل إذاً
يعطينا أن نكتشف أس ارره بقدر ما نكون مستعدين لذلك .وراجع حوار المسيح مع السامرية لترى التدرج فى إعالن
حقيقته ومع تجاوبها كان يعلن لها ما هو أكثر عنه.

 -إذاً الهدف األول من أن ال يقولوا ألحد أن ال تطالبه الجماهير بأن يكون ملكاً منياً أرضياً فتحد

ثورة

شعبية ضد الرومان ،ولهذا أثاره الرهيبة .بل ستتعطل خدمة المسيح وتعليمه.

 -السبب الثانى حتى ال يحرص الكتبة والفريسيون أن يقتلوه قبل الوقت ،أى قبل أن ينهى كل تعاليمه وأعماله.

 -ال يصح أن يتكلم التالميذ عنه كإبن هللا دون أن تظهر ألوهيته بالدليل الساطع وذلك بقيامته فعالً بعد موته.

 متى ( )13:16قيررية فيلبس= أسسها هيرودس فيلبس ،وسميت بإسمه تمي اًز لها عن قيصرية التى علىوفى
البحر .وهى عند سفح جبل حرمون بجانب منبع نهر االردن وفيما هو يرلى(لو )18:9
الطريق (مر )27:8

لوقا وحده أشار لصالة المسيح وربطها بهذا اإلعالن السماًى لبطرس بحقيقة المسيح ،إذ بصالة المسيح ُيعلن
اآلب بروحه القدوس لبطرس هذا السر .ومعنى صالة المسيح هو شفاعة المسيح عنا أمام اآلب .وهذا معناه أننا

مقبولين أمام اآلب فيه .لذلك نطلب بإسمه أى شىل نطلبه من اآلب (يو  .)2:-23:16فالمسيح صلى على

إنفراد (لو  ) 18:9ثم سار معهم إلى نواحى قيصرية فيلبس وفى الطريق سألهم هذا السؤال فالمسيح بشفاعته عنا
يقبلنا اآلب ويعمل فينا بروحه القدوس ،وأول ما يعمله فينا الروح القدس أنه يثبتنا فى المسيح إبن هللا (بالمعمودية
والتوبة واإلعتراف والتناول ) ثم يعلن لنا عمن هو المسيح فنفهم حقيقة عالقتنا باهلل ،هو يشهد ألرواحنا أننا أوالد

هللا (رو  .)16:8لوقا يشير لصالة المسيح هنا ألنه يدرك خطورة ما سيعلنه بطرس اآلن ،ويشير أننا ال يمكننا
فهم هذه الحقاًق إال بشفاعة المسيح الكفارية = صالته أى صلته هو باآلب فهم واحد وصلته بنا فنحن صرنا

جسده وهذا ما كان أيوب يشتهيه وقد حققه المسيح يليس بيننا مصالح يًع يده على كليناي (أى. )33 : 9
وكيف صرنا جسده؟ الرد فى آية .21

والحظ أن نص إعتراف بطرس يختلف من إنجيل آلخر ،ولكن بجمع النصوص يتكامل المعنى.
متى  -:المسيح إبن هللا الحي  -:هذه إشارة لالهوته فهو هللا المتجسد.
مرقس  -:المسيح  -:هو المسيح أى الممسوح كرًيس كهنة سيقدم ذبيحة نفسه.
لوقا  -:مسيح هللا  -:هو مسيا النبوات الموعود به فى الكتاب ،الذى ينتظرونه.
يسوع ينبئ بموته  -حمل الرليب شرط التلمذة للمسيح
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وخ ورَؤس ِّ
َن ْاب َن ِّ
ض ِّم َن ُّ
اإل ْن َس ِّ
اء
اآليات (لوَ 22" -: )27-22:2ق ِّائالًِّ«:إَّن ُه َيْنَب ِّغي أ َّ
ان َي َتأََّل ُم َك ِّث ًيراَ ،وُيْرَف ُ
الشُي ِّ َ ُ َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
َن َيأ ِّْتي َوَرِّائيَ ،فْلُيْن ِّكْر َن ْف َس ُه
َحٌد أ
ال لِّْل َج ِّميعِِّّ«:إ ْن أََرَاد أ
وم»َ 23.وَق
ْ
َ
َ
اْل َك َهَنة َواْل َك َتَبةَ ،وُي ْقَت ُلَ ،وفي اْلَي ْومِّ الثالث َيُق ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ويح ِّمل صلِّيب ُه ُك َّل يومٍ ،وي ْتبع ِّنيَ 24 .فِّإ َّن م ْن أَرَاد أ ْ ِّ
َجلِّي َفه َذا
ص َن ْف َس ُه ُي ْهل ُك َهاَ ،و َم ْن ُي ْهل ُك َن ْف َس ُه م ْن أ ْ
َْ ََ َ ْ
ََ ْ ْ َ َ
َن ُي َخل َ
َ َ
ُي َخلِّ ُر َها23 .أل ََّن ُه ما َذا َيْن َت ِّف ُع ِّ
اس َت َحى ِّبي
َهَل َك َن ْف َس ُه أ َْو َخ ِّسَرَها؟ 23أل َّ
بح اْل َعاَل َم ُكَّل ُهَ ،وأ ْ
اإل ْن َس ُ
ان َل ْو َر َ
َن َم ِّن ْ
َ
27
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ا
ان م َتى َجاء ِّبم ْجده َوم ْجد ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن
اآلب َواْل َمالَ ئ َكة اْلقديس َ
ينَ .حقا أَ ُق ُ
َ
َ َ
َوب َِّكالَميَ ،فبه َذا َي ْس َتحي ْاب ُن اإل ْن َس َ
ِّمن اْل ِّقيامِّ ههَنا َقوما الَ ي ُذوُقو َن اْلموت ح َّتى يروا مَل ُكوت ِّ
هللا»".
َ ْ َ َ ََ ْ َ َ
ُ ًْ َ
َ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َن ي ْذ َهب ِّإَلى أ ِّ
ِّ ِّ 21
يم
ُ
اآليات (مت  " -:)28-21:13م ْن ذل َك اْل َوْقت ْاب َت َدأَ َي ُسو ُع ُي ْظ ِّهُر ل َتالَميذه أََّن ُه َيْنَبغي أ ْ َ َ
ُور َشل َ
22
ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ير ِّم َن ُّ
س ِّإَلْي ِّه َو ْاب َت َدأَ
َوَي َتأََّل َم َك ِّث ًا
الشُي ِّ
ومَ .فأ َ
َخ َذ ُه ُب ْطُر ُ
وخ َوُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َواْل َك َتَبةَ ،وُي ْقَت َلَ ،وفي اْلَي ْومِّ الثالث َيُق َ
اك يار ُّب! الَ ي ُكو ُن َل َك ه َذا!» َ 23فاْل َت َف َت وَق ِّ
ان! أَْن َت َم ْع َثَرٌة لِّي،
اشْي َ
س«:ا ْذ َه ْب َع ِّني َي َ
َيْن َت ِّهُرُه َق ِّائالًَ «:ح َ
طُ
َ
ال لُب ْطُر َ
اش َ َ َ
َ َ
اس»ِّ 24.حيَن ِّئ ٍذ َقال يسوع لِّ َتالَ ِّم ِّ
أل ََّنك الَ َته َت ُّم ِّبما ِّ
ِّ
يذ ِّهِّ«:إن أَراد أَحٌد أ ِّ
ِّ
هلل ِّ
لك ْن ِّبما لِّ َّلن ِّ
ْ ََ َ ْ
َ َُ ُ
َن َيأْت َي َوَرائي َفْلُيْنكْر َن ْف َسهُ
َ
ْ
َ
َ
23
23
ِّ
ِّ
ِّ
ويح ِّمل صلِّيب ُه وي ْتبع ِّنيَ ،فِّإ َّن م ْن أَرَاد أ ْ ِّ
َجلِّي َي ِّجُد َها .أل ََّن ُه
ص َن ْف َس ُه ُي ْهل ُك َهاَ ،و َم ْن ُي ْهل ُك َن ْف َس ُه م ْن أ ْ
ََ ْ ْ َ َ ََ َ ْ
َن ُي َخل َ
َ َ
27
ِّ
اإل ْنس ِّ
ما َذا َيْن َت ِّف ُع ِّ
اء َع ْن َن ْف ِّس ِّه؟ َفِّإ َّن ْاب َن
بح اْل َعاَل َم ُكَّل ُه َو َخ ِّسَر َن ْف َس ُه؟ أ َْو َما َذا ُي ْعطي ِّ َ ُ
اإل ْن َس ُ
ان َل ْو َر َ
ان ف َد ً
َ
28
ِّ
ِّ
ِّ
ف يأ ِّْتي ِّفي م ْج ِّد أ َِّبيه مع مالَ ِّئ َك ِّته ،و ِّحيَن ِّئ ٍذ يجازِّي ُك َّل و ِّ
ِّ
اإل ْن َس ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن
اح ٍد َح َس َب َع َملِّه .اَْل َح َّ
َُ
ان َس ْو َ َ
َ
َ
ق أَ ُق ُ
ََ َ
َ
ان ِّ
ِّ ِّ
آتًيا ِّفي مَل ُك ِّ
ههَنا َق ْوما الَ َي ُذوُقو َن اْلم ْو َت َح َّتى َيَرُوا ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
وت ِّه»".
م َن اْلقَيامِّ ُ
َ
َ
ً
َن ْاب َن ِّ
ض ِّم َن ُّ
اإل ْن َس ِّ
وخ
اآليات (مرَ 31" -)33- 31:8و ْاب َت َدأَ ُي َعلِّ ُم ُه ْم أ َّ
الشُي ِّ
ان َيْنَب ِّغي أَ ْن َي َتأََّل َم َك ِّث ًيراَ ،وُيْرَف َ
32
ِّ
ِّ
ِّ
ورَؤس ِّ
س ِّإَلْي ِّه َو ْاب َت َدأَ َيْن َت ِّهُرُه.
ال اْلَق ْو َل َعالَِّنَيةًَ .فأ َ
اء اْل َك َهَنة َواْل َك َتَبةَ ،وُي ْقَت َلَ ،وَب ْع َد َثالَ َثة أََّي ٍ
َخ َذ ُه ُب ْطُر ُ
َُ َ
ومَ .وَق َ
ام َيُق ُ
33
طان! أل ََّنك الَ َته َت ُّم ِّبماِّ ِّ
ِّ
ِّ
هلل ِّ
ِّ
لك ْن ِّب َما
َ
س َقائالً« :ا ْذ َه ْب َعني َيا َشْي َ ُ
ْ
َفاْل َت َف َت َوأَْب َرَر َتالَمي َذ ُهَ ،فاْن َت َهَر ُب ْطُر َ
َ
لِّ َّلن ِّ
اس»".
1
ِّ
ِّ
وت
ال َل ُه ُم«:اْل َح َّ
ههَنا َق ْو ًما الَ َي ُذوُقو َن اْل َم ْو َت َح َّتى َيَر ْوا َمَل ُك َ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن م َن اْلقَيامِّ ُ
ق أَ ُق ُ
آية (مرَ " -:)1:2وَق َ
ِّ
هللا َق ْد أ ََتى ِّبُق َّوٍة»".
المسيح أوضح لتالميذه من هو وأنه أتى ليؤسس كنيسته ،وها هو يعلن ثمن تأسيس الكنيسة أى الصليب.
وقبل أن يتوهم تالميذه إذ سمعوا أنه إبن هللا المسيا المنتظر ،أنهم سيملكون معه إذ يصير ملكاً وقاًداً عظيماً،

ها هو يشرح لهم أنه حقاً سيملك ولكن سيملك على قلوب كنيسته بصليبه ،حامالً الرياسة على كتفه (إش)6:9
فالرياسة كانت بصليبه الذى به ملك على قلوبنا ،هو بصليبه هدم مملكة الخطية ومملكة إبليس وأقام ملكوته.

وقوله هذا يشير ألنه يعلم سابقاً وبدقة ما سيحد

له ،إذاً فما سيحد

له هو بسلطانه.

طان! أَْنت مع َثرٌة لِّي ،أل ََّنك الَ َته َت ُّم ِّبما ِّ
هلل ِّ
آية (مت َ 23" -:)23:13فاْل َت َف َت وَق ِّ
لك ْن
س«:ا ْذ َه ْب َع ِّني َي َ
َ
اشْي َ ُ
ْ
َ َْ َ
ال لُب ْطُر َ
َ َ
َ
ِّبما لِّ َّلن ِّ
اس»".
َ
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رفض بطرس للصليب هذا لهو نابع من ذاته ،أما إعترافه بأن السيد هو المسيح إبن هللا الحى فهو من هللا.

له ،فالشيطان داًماً يصور لنا
إذهب عنى ياشيطان= بطرس ليس شيطاناً ولكنه يردد ما وسوس به الشيطان ُ
سأله السيد
رفض الصليب الموضوع علينا .ويبدو أن بطرس كان رافًاً لفكرة الصليب حتى النهاية ،لذلك حين ُ
أتحبنى … أتحبنى ..أتحبنى صرح له السيد بعد ذلك انه سيموت مصلوباً ،ولعلم السيد أن بطرس رافض لفكرة
الصليب كرر له كلمة إتبعنى = أى ال ترفض الصليب إن كنت حقيقة تحبنى (يو  .)22-15:21ويقال أن

نيرون حين أراد قتل بطرس أقنعه المؤمنون فى روما بالهرب ،فهرب بطرس ،وعلى أبواب روما رأى السيد
المسيح متجهاً لروما فسأله إلى أين ؟ فقال أنا ذاهب ألصلب بدالً منك .فعاد بطرس وسلم نفسه وطلب أن

يصلب منكس الرأس.

والحظ ما قاله المسيح أنت معثرة لى ..إذهب عنى يا شيطان ..ألنك ال تهتم بما هلل لكن بما للناس.

فالسيد جال ليقيم مملكته خالل صليبه وطلب ممن يريد أن يكون له تلميذاً أن يحمل صليبه ويتبعه ،فمن يرفض
الصليب يرفض الفكر اإللهى آية (.)24
معثرة = تعمل على تعطيل الصليب والفدال.

شيطددددان = وال يوجد من يهتم بتعطيل الفدال سوى الشيطان ،والشيطان هو الذي يوسوس في داخلنا برفض
الصليب.

ال تهتم بما هلل = الترجمة الحرفية لكلمة تهتم ،أن عندك وجهة نظر معينة فهناك من لهم وجهة نظر ال تتفق

مع وجهة نظر هللا (مثل بطرس هنا) وهى أننا نقبل أن نسير مع المسيح فى الصحة والمجد العالمى والمنى

معه  .ويكون هذا بإيعا من الشيطان .لذلك قال
المادى ..الخ  ،أما لو ُو ِج َد صليب  ،نرفض المسيح ونتصادم ُ
السيد لبطرس إذهب عنى يا شيطان ،ألن بطرس كان يكرر فكر الشيطان .والشيطان الخبيث داًماً يسعى ألن
يقنع أوالد هللا بأنه لو أن هللا يحبهم ألعطاهم خيرات منية (مال وعظمة وقوة وسلطان )..ولكن لنعلم أنه كرًيس

لهذا العالم (يو  )35:1:يمرينا بما تحت يديه ،لكن أوالد هللا يرفًون العالم بما فيه حتى لو وصلوا ألن

ُيصلبوا ،ويقبلون من يد أبيهم السماوى ما يسمح به سوال خيرات منية أو صليب ،فما يسمح به أبوهم السماوى

له (مت  .)9::والمسيح
فيه حياتهم األبدية ،ولكن شرط الشيطان أن يعطينا من خيرات العالم أن نخر ونسجد ُ
أعطانا مثالً حتى نفهم هذا فقال متساًالً هل لو سأل إبن أباه أن يعطيه خب اًز فهل يعطيه أبوه حج اًر … فإن كنتم
تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا صالحه فكم وكم أبوكم السماوى .من هنا نعلم أن ما يسمح به هللا سوال خيرات

منية (مال  /صحة )..أو ما يسمح به من تأديبات ،هو لصالح أوالده ،هو لخالص نفوسهم وهو طريقهم للسمال

(رو1( + )28:8كو  + ) 22-21:3مرض أيوب وتجربته كانت لخالص نفسه وكذلك مرض بولس.

آية (مت  -:)24:13يِّ 24حيَن ِّئ ٍذ َقال يسوع لِّ َتالَ ِّم ِّ
َن َيأ ِّْتي َوَرِّائي َفْلُيْن ِّكْر َن ْف َس ُه َوَي ْح ِّم ْل َصلِّ َيب ُه
َحٌد أ
يذ ِّه«:إِّ ْن أََرَاد أ
ْ
َ َُ ُ
َ
َ
َوَي ْتَب ْع ِّني،ي
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ينكر نفسه = يرفض فكرة أن له حق فى الخيرات الزمنية ،وهذا ما يقنعنا به إبليس لنتصادم مع هللا .مثل األك

األكبر لإلبن الًال ،إذ تخاصم مع أبيه من أجل أنه لم يعطه ِج ْدياً يفرح به مع أصدقاًه ،وقارن مع محبة أبيه
الذى يقول له كل شىل هو لك ،وهللا أعطانا أن نرثه أى نر مع المسيح (رو )17:8فهل نتصادم معه من أجل
أشيال تافهة .يحمل صليبه = يقبل بما سمح به هللا واثقاً فى محبة هللا ،وأن ما سمح به هو للخير حتى وهن لم
نفهم اآلن (يو  .)7:13إن أراد أحد = إرادة حرة .ويتبعنى = طاعة كاملة لكل ما يسمح به هللا .ولنالحظ أن

الرليب هو بذل المسيح ذاته حبا فينا دون أن يطلب أحد منه هذا ودون أن يطلب هو منا أى مقابل .وهذه هى
أعلى درجات المحبة  ،والتى يطلب الرب من كل من يريد أن يكون تلميذا حقيقيا له أن يصل لهذه الدرجة.
ولذلك تًع كنيستنا الشهدال فى أعلى الدرجات فهم بذلوا حياتهم حبا فى المسيح .
ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (مت  -:)23-23:13يَ 23فِّإ َّن م ْن أَرَاد أ ْ ِّ
َجِّلي َي ِّجُد َها.
ص َن ْف َس ُه ُي ْهل ُك َهاَ ،و َم ْن ُي ْهل ُك َن ْف َس ُه م ْن أ ْ
َن ُي َخل َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
بح اْل َعاَلم ُكَّل ُه َو َخسَر َن ْف َس ُه؟ أ َْو ما َذا ُي ْعطي ِّ
23أل ََّن ُه ما َذا َيْن َت ِّف ُع ِّ
ان فَدا ًء َع ْن َن ْفسه؟ي
اإل ْن َس ُ
اإل ْن َس ُ
ان َل ْو َر َ
َ
َ
َ
يخلص نفسه= يهرب من اإلستشهاد  /يهرب من الشداًد فى الخدمة مثالً ليتمتع بملذات الدنيا  /يرفض الصالة
والصوم لمتع دنيوية.

يهلك نفسه = يتقدم لإلستشهاد  /يقدم جسده ذبيحة حية  /يقمع جسده ويستعبده  /يصلب أهواله وشهواته.

كله = هذا مثل من يًيع عمره فى عمله تاركاً هللا ،مثل هذا فليعلم أن العالم اًل بطبعه .
لو ربح العالم ُ
وخسر نفسه= وهى الباقية والحظ أن السيد قال هذه اآلية رداً على رفض بطرس للصليب .إذاً رفض الصليب
فيه ربح للعالم وخسارة أبدية.

ماذا يعطى اإلنسان فداء عن نفسه = األموال إن ضاعت فجاًز أن تعود ،أما النفس فهالكها خسارة ال

تعوض .وكيف أقدم فدية عن إنسان تم قتله فعالً .فإن هلكت النفس ،أى ذهبت للجحيم بعد موتها فال فدال لها.
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يه مع مالَ ِّئ َك ِّت ِّه ،و ِّحيَن ِّئ ٍذ يجازِّي ُك َّل و ِّ
آية (مت َ 27" -:)27:13فِّإ َّن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
اح ٍد
ان َس ْو َ
َُ
َ
َ
ف َيأْتي في َم ْجد أَب َ َ َ
َح َس َب َع َملِّ ِّه" .
من يرضى بأن يهلك نفسه  ،مقدما نفسه ذبيحة حية (رو )1 : 12وصالبا أهواله مع شهواته (غل)2: : 5

ستكون مجا اته سماوية فى مجد سماوي هو إمتداد للملكوت الداخلى الذى نعيشه هنا على االرض ،ننعم بسالم
يفوه كل عقل ،وفرح حقيقى بالرغم من أالم هذا العالم (فى  + 7::يو  )22:16أما الملكوت األخروى فبال ألم

(رؤ .)::21

أما من ترك المسيح ليجرى ورال لذات العالم فنصيبه معاناة وحزن على األرض ،ونار متقدة أبدية .وفى هذه
اآلية يتكلم المسيح عن مجده = يأتى فى مجد .فهو بعد أن تحد

عن أالمه يتحد

هنا عن مجده .ولنالحظ

معه.
معه (رو  .)17:8فمن إحتمل صليبه بشكر سيتمجد ُ
معه يتمجد أيًاً ُ
قول بولس الرسول أن كل من يتألم ُ
القول الوحيد المسجل للقديس األنبا بوال يأن من يهرب من الًيقة يهرب من هللاي فالًيقة هى شركة ألم وصليب
مع المسيح ،ومن يشترك معه فى الصليب سيشترك معه فى المجد.
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اآليات ( لو ( + )27:2مت ( + )28:13مر ) 1:2
ِّ
ِّ
ههَنا َق ْوما الَ َي ُذوُقو َن اْلم ْو َت َح َّتى َيَرُوا ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان
آية (مت 28" -:)28:13اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن م َن اْلقَيامِّ ُ
ق أَ ُق ُ
َ
ً
ِّ
آتًيا ِّفي مَل ُك ِّ
وت ِّه»".
َ
1
وت
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن ِّم َن اْل ِّقَي ِّ
ال َل ُه ُم«:اْل َح َّ
ههَنا َق ْو ًما الَ َي ُذوُقو َن اْل َم ْو َت َح َّتى َيَر ْوا َمَل ُك َ
ام ُ
ق أَ ُق ُ
آية (مر َ " -:)1:2وَق َ
ِّ
هللا َق ْد أ ََتى ِّبُق َّوٍة»".
آية (لو 27" -:)27:2حاقا أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن ِّمن اْل ِّقيامِّ ههَنا َقوما الَ ي ُذوُقو َن اْلموت ح َّتى يروا مَل ُكوت ِّ
هللا»".
َ ْ َ َ ََ ْ َ َ
َ
ُ ًْ َ
َ َ
ُ ْ
بعد اآلية السابقة والتى تحد

فيها السيد المسيح عن المجد ،أصبح إشتياه التالميذ شديداً أن يروه أو حتى

يعرفوا ما هو .والسيد فى هذه اآلية يطمئنهم بأن بعًاً منهم لن يذوقوا الموت قبل أن يروا ملكوت إبن اإلنسان.

فما هو ملكوت إبن اإلنسان؟

ملكوت إبن اإلنسان هو حين يجلس عن يمين أبيه ،ويكون فى صورة مجد اآلب .ويجلس ليدين .ويملك على

له ،ويطأ إبليس وتابعيه ويحبسهم فى البحيرة المتقدة بالنار فيكفوا عن مقاومتهم لملكه .كل
األبرار وهم يخًعون ُ
هذا سيكون فى يوم الدينونة وما بعده ..ولكن نالحظ أن كل من إستمع للسيد المسيح وهو يقول هذا الكالم ،الكل

ماتوا أو إ ستشهدوا قبل مجىل السيد المسيح فى مجده ليدين الجميع .فما معنى أن منهم من ال يموت قبل أن
يرى إبن اإلنسان آتياً فى ملكوته ؟

نالحظ أن بعد هذه اآلية مباشرة ،وفى األناجيل الثالثة تأتى قصة تجلى المسيح على الجبل .وفى التجلي رأى

بعض التالميذ بعًاً من مجد السيد المسيح بقدر ما كشفه لهم ،وعلى قدر ما إحتملوا ،وهم تمتعوا بمجده ،وكان
هذا إعالناً عن بهاًه اإللهي ،وهؤالل لم يموتوا حتى أروا هذا المجد وآخرون ممن سمعوا كلمات المسيح هذه أروا
قيامته وصعوده وحلول الروح القدس على الكنيسة وبدل ملكوت هللا داخل قلوب المؤمنين ،أروا آالف تترك آلهتها

الوثنية (بل وتبيع ممتلكاتها كما رأينا فى سفر أعمال الرسل) ويحرقوا كتب السحر ويتبعوا المسيح ويملكوه على

قلوبهم ،و أروا آالف الشهدال يبيعون حياتهم حباً فى المسيح ،كل هؤالل كان ملكوت هللا فى داخلهم (لو .)21:17

لقد أروا ملكوت هللا معلناً فى حياة الناس ضد مجد العالم الزاًل.

كل هؤالل الشهدال والذين باعوا العالم ألجل المسيح تذوقوا حالوة ملك المسيح على قلوبهم ،وكان هذا عربون

المجد األبدي إلى أن يحصلوا على كمال مجد الملكوت المعد لهم .وهناك ممن سمعوا قول المسيح هذا لم يموتوا

حتى أروا خراب أورشليم وحريقها الهاًل سنة 75م ،لقد أروا صورة للمسيح الديان ،و أروا عقوبة رافًى المسيح.
والحظ أن هللا دبر هروب المسيحيين كلهم من أورشليم قبل حصارها النهاًي.

ال يذوقون الموت =هذه ال تقال إال على األبرار فهم ال يموتون بل ينتقلون ،وكما قال المسيح عن الموت أنه

نوم ( عن إبنة يايرس وعن لعا ر) .أما األشرار فهم يموتون وهم ما الوا على األرض يإبنى هذا كان ميتاً فعاشي
 +يلك إسم أنك حى وأنت ميتي (لو +2::15رؤ  .)1:3وذاق الموت قيلت عن المسيح ( )9:2فتذوه الموت
هو موت بالجسد ،أما الروح فتذهب إلى هللا فى انتظار القيامة .ومن يتذوه عربون المجد األبدى هنا على

172

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح التاسع)

األرض ال يموت بل يتذوه الموت فقط .ويكون معنى كالم السيد أن من الموجودين ،من لن ينتقل قبل أن يتذوه
حالوة ملكوت هللا فى داخله ،وهذا ما حد

وكان المسيح يحيا فيهم (غل .)25:2

بعد يوم الخمسين حينما حل الروح القدس فمألهم سالماً وفرحاً،

آتياً في ملكوته = هذا حد يوم قيامة المسيح ويوم صعوده ،ويوم تجليه ،ويوم آمن من عظة بطرس 3555
نفس وهعتمدوا  ..وهنتشار الكنيسة التي َّ
مل َكت المسيح على قلبها ،وهندحار أعداؤه الذين صلبوه وهذا حد في

حريق أورشليم.
التجلى

28
ِّ ِّ
وب َو َص ِّع َد ِّإَلى َجَبل
ام ،أ َ
اآليات (لو َ " -:)33-28:2وَب ْع َد ه َذا اْل َكالَمِّ ِّبَن ْح ِّو َث َمانَية أََّي ٍ
س َوُي َ
َخ َذ ُب ْطُر َ
وحَّنا َوَي ْعُق َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ 22
ِّ
اس ُه مْبَي اضا الَ ِّم ًعاَ 31 .وِّإ َذا َر ُجالَ ِّن َي َت َكَّلم ِّ
ان َم َع ُه،
َ
يما ُه َو ُي َرلي َص َار ْت َهْيَئ ُة َو ْجهه ُم َت َغيَرًةَ ،ولَب ُ ُ
لُي َرل َيَ .وف َ
32
ظه ار ِّبمجدٍ ،وَت َكَّلما عن ُخر ِّ ِّ ِّ
ِّ
َن ي َك ِّمَل ُه ِّفي أ ِّ
وسى َوإِّيلَِّّيا31 ،اَ َّلل َذ ِّ
َما
يمَ .وأ َّ
ان َعت ً
وجه َّالذي َك َ
يدا أ ْ ُ
ُ
ان َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َو ُه َما ُم َ
ُور َشل َ
ِّ 33
ِّ ِّ
ظوا َأر َْوا م ْج َد ُهَ ،و َّ ِّ
ان م َع ُه َف َكاُنوا َق ْد َت َثَّقُلوا ِّب َّ
َّ ِّ
يما ُه َما
اس َتْيَق ُ
ُب ْطُر ُ
الن ْومَِّ .فَل َّما ْ
الر ُجَلْين اْل َواق َفْين َم َع ُهَ .وف َ
َ
س َوالل َذ َ
ي َف ِّارَق ِّان ِّه َقال ب ْطر ِّ
اح َد ًة ،ولِّموسى و ِّ
الَ :ل َك و ِّ
اح َد ًة،
ههَناَ .فْلَن ْرَن ْع َثالَ َث َم َ
ظ َّ
ام َعلِّ ُمَ ،جِّيٌد أ ْ
َن َن ُكو َن ُ
ُ
َ ُ َ َ
َ
َ ُ ُ ُ
س لَي ُسو َعَ« :ي ُ
34
ِّ
ِّ
ِّ
ظَّلَل ْت ُه ْمَ .ف َخا ُفوا ِّعْن َد َما َد َخُلوا ِّفي
ول ذلِّ َك َكاَن ْت َس َح َاب ٌة َف َ
يما ُه َو َيُق ُ
َوِّإليلَّيا َواح َد ًة»َ .و ُه َو الَ َي ْعَل ُم َما َيُق ُ
ولَ .وف َ
33
ِّ
السحاب ِّة33 .وصار صو ٌت ِّمن َّ ِّ ِّ
الر ْو ُت ُو ِّج َد
ان َّ
اس َم ُعوا»َ .وَل َّما َك َ
َ
َ َ َ َْ
َّ َ َ
يبَ .ل ُه ْ
الس َح َابة َقائالً«:ه َذا ُه َو ْابني اْل َح ِّب ُ
يسوع وحده ،وأَ َّما هم َفس َك ُتوا وَلم ي ْخ ِّبروا أ ِّ ِّ
ِّ
وه" .
َ ْ ُ ُ َ
َحًدا في تْل َك األََّيامِّ ِّب َش ْي ٍء م َّما أَْب َرُر ُ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُْ َ
1
ِّ
اه َو َص ِّع َد ِّب ِّه ْم ِّإَلى َجَبل َعال
وحَّنا أ َ
ام أ َ
اآليات (مت َ " -:)8-1:17وَب ْع َد ِّس َّتة أََّي ٍ
وب َوُي َ
َخ ُ
َخ َذ َي ُسو ُع ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
3
2
ِّ
الش ْم ِّ
اء َك ُّ
اء َو ْج ُه ُه َك َّ
الن ِّ
وسى َوإِّيلَِّّيا َق ْد
َّام ُه ْمَ ،وأ َ
ُمْن َف ِّرِّد َ
ورَ .وِّإ َذا ُم َ
سَ ،و َص َار ْت ثَي ُاب ُه َبْي َض َ
َض َ
ينَ .وَت َغَّيَر ْت َهْيَئ ُت ُه ُقد َ
4
ظ َهَار َل ُه ْم َي َت َكَّلم ِّ
ههَنا! َفِّإ ْن ِّشْئ َت َن ْرَن ْع ُهَنا َثالَ َث
َ
ول لَِّي ُسو َعَ« :ي َار ُّبَ ،جِّيٌد أ ْ
َن َن ُكو َن ُ
ان َم َع ُهَ .ف َج َع َل ُب ْطُر ُ
س َيُق ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 3
ظَّلَل ْت ُه ْمَ ،و َص ْو ٌت ِّم َن
يما ُه َو َي َت َكَّل ُم ِّإ َذا َس َح َاب ٌة َنِّيَرٌة َ
َم َ
ظ َّ
الَ :ل َك َواح َد ٌةَ ،ولِّ ُم َ
وسى َواح َد ٌةَ ،وِّإليلَّيا َواح َد ٌة»َ .وف َ
ِّ
السحاب ِّة َق ِّائالً«:ه َذا هو ابني اْلح ِّب َّ ِّ
طوا َعَلى ُو ُج ِّ
اس َم ُعوا»َ 3 .وَل َّما َس ِّم َع َّ
وه ِّه ْم
التالَ ِّمي ُذ َسَق ُ
َُ ْ
َّ َ َ
يب الذي ِّبه ُس ِّرْر ُتَ .ل ُه ْ
َ ُ
8
7
ِّ
َحًدا ِّإالَّ َي ُسو َع َو ْح َد ُه" .
ومواَ ،والَ َت َخا ُفوا»َ .فَرَف ُعوا أ ْ
َعُيَن ُه ْم َوَل ْم َيَر ْوا أ َ
اء َي ُسو ُع َوَل َم َس ُه ْم َوَق َ
َو َخا ُفوا جدااَ .ف َج َ
الُ « :ق ُ

2
ِّ
ِّ
ين
ام أ َ
اآليات (مر َ " -:)8-2:2وَب ْع َد ِّس َّتة أََّي ٍ
وحَّناَ ،و َصع َد ِّب ِّه ْم ِّإَلى َجَبل َعال ُمْن َف ِّرِّد َ
وب َوُي َ
َخ َذ َي ُسو ُع ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
و ْح َد ُهم .وَت َغَّير ْت َهْيَئ ُت ُه ُقدَّامهم3 ،وصار ْت ِّثياب ُه َتْلم ُع بْي َضاء ِّجداا َك َّ
الثْل ِّج ،الَ َي ْق ِّدُر َق َّر ٌار َعَلى األَْر ِّ
ض
َن ُيَبِّي َ
ض أْ
ْ َ َ
َ
َُْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
3
4
ِّ ِّ
وسىَ ،وَكاَنا َي َت َكَّلم ِّ
قول لَِّي ُسو َعَ«:يا َسِّي ِّديَ ،جِّيٌد
ِّم ْث َل ذلِّ َكَ .و َ
ان َم َع َي ُسو َعَ .ف َج َع َل ُب ْطُر ُ
ظ َهَر َل ُه ْم إيلَّيا َم َع ُم َ
س َي ُ
َ
اح َد ًة ،وِّإليلَِّّيا و ِّ
اح َد ًة ،ولِّموسى و ِّ
الَ :ل َك و ِّ
اح َد ًة»3 .أل ََّن ُه َل ْم َي ُك ْن َي ْعَل ُم َما َي َت َكَّل ُم
ههَناَ .فْلَن ْرَن ْع َثالَ َث َم َ
ظ َّ
أْ
َن َن ُكو َن ُ
َ
َ
َ ُ َ َ
َ
7
ِّ
ِّ
ظلُِّلهمَ .فجاء صو ٌت ِّمن َّ ِّ ِّ
ِّ
يبَ .ل ُه
َ
ِّبه ِّإ ْذ َكاُنوا ُمْرَتع ِّب َ
ينَ .وَكاَن ْت َس َح َاب ٌة ُت َ ُ ْ َ َ َ ْ
الس َح َابة َقائالً«:ه َذا ُه َو ْابني اْل َح ِّب ُ
8
َحًدا َغْيَر َي ُسو َع َو ْح َد ُه َم َع ُه ْم" .
اس َم ُعوا»َ .فَن َ
ظُروا َح ْوَل ُه ْم َب ْغ َت ًة َوَل ْم َيَر ْوا أ َ
ْ
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 )1فى اآلية السابقة وعد السيد تالميذه أن منهم من سوف يرون إبن اإلنسان آتياً فى ملكوته ،ها هو هنا يريهم
عربون المجد األبدى فى الملكوت.
 )2أخذ السيد معه  3تالميذ ليشهدوا على ما حد  ،ورقم ٍ 3
كاف جداً كشهود بحسب الناموس .وكان الثالثة
داًماً يرافقونه فى األحدا

الهامة مثل إقامة إبنة يايرس وفى بستان جثسيمانى ،وهم بطرس ويعقوب ويوحنا.

وبطرس لم ينسى ما رآه وسجله فى رسالته ( 2بط  )18-16:1وهكذا يوحنا (يو.)1::1
 )3يقول تقليد الكنيسة أن الجبل كان هو جبل تابور .وهو جبل ٍ
عال يشير للسمو ،سمو قدر المسيح الذى
سيرونه اآلن متجلياً .

 )4التجلي هو إعالن لمجد المسيح والهوته بخروجه عن مستوى األرض والزمن .فيه أعطى السيد لتالميذه أن
يتذوقوا الحياة األخروية ،معلناً أمجاده اإللهية بالقدر الذى يستطيع التالميذ أن يحتملوه وهم بعد فى الجسد.
 )5السيد حد تالميذه عن آالمه وموته ،فكان البد له أن يظهر لهم ما سيكون عليه مجده عند ظهوره ،وهذ أروا
مارأوه كان هذا قوة لهم وسنداً على إحتمال اآلالم واالضطهادات التى سيواجهونها دون أن يتعثروا فيه .وهللا
داًماً يعزى كل متألم ليحتمل ألمه.

 )6صعدوا أوالً على ج بل لكى يتجلى أمامهم .ولكى نعاين نحن مجد الرب يجب أن ندرب أنفسنا أن نحيا فى
السماويات ،وتكون لنا خلوة هادًة باستمرار نتأمل فيها فى الكتاب المقدس ،ونرتفع فوه شهوات العالم
ورغبات الذات لنحقق وصية بولس الرسول يفإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوه ..إهتموا بما فوه

ال بما على األرض ..أميتوا أعًالكم التى على األرضي (كو .)5-1:3وتأملنا فى كلمة هللا المكتوبة فى

الكتاب المقدس تكشف لنا عن كلمة هللا أى المسيح ،وكلما عاشرناه نحيا فى السماويات كمن يرتفع فوه
جبل.

 )7التجلي محسوب لإلنسان ،فنحن سنحصل على جسد ممجد (فى 1 + 21:3يو .)2:3
1
ِّ
اه َو َص ِّع َد ِّب ِّه ْم ِّإَلى َجَبل َعال
وحَّنا أ َ
ام أ َ
آية (مت َ " -:)1:17وَب ْع َد ِّس َّتة أََّي ٍ
وب َوُي َ
َخ ُ
َخ َذ َي ُسو ُع ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
ين" .
ُمْن َف ِّرِّد َ

وبعد ستة أيام ..ويقول لوقا وبعد هذا الكالم بنحو ثمانية أيام وحل هذه المشكلة بسيط فالقديس لوقا أحصى
اليوم الذى فيه أعلن الرب وعده وأحصى يوم التجلى ،أما متى ومرقس فأحصوا األيام الستة التى بين يوم الوعد
ويوم التجلي.

ولكن وجود رقم  6ورقم  8له معنى مقصود ،فرقم  6هو رقم النقص اإلنساني ،فاإلنسان خلق فى اليوم السادس

وسقط فى اليوم السادس  .ورقم  8هو رقم األبدية .لذلك نجد أن رقم الوح

( 666كمال النقص) ورقم إسم

يسوع ( 888الحياة األبدية) .والمعنى أن اإلنسان الناقص ( )6صار له بالمسيح مجد أبدى ( . )8وما بين اليوم
السادس واليوم الثامن يوم األبدية المجيد يأتى اليوم السابع يوم الراحة .فمن ينتقل اآلن يذهب للراحة فى إنتظار
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المجد .ولكن يمكننا أيًاً أن نقول أن رقم  6التصق بالمسيح الذى صلب فى اليوم السادس والساعة السادسة

وكانت البشارة به فى الشهر السادس ،فهو الذى بال خطية صار خطية ألجلنا .هو الذى له كل المجد ()8

صار له جسد إنسان ( .)6هو الحى األبدى ( )8صار له جسد ليموت ( .)6ولكن هذا الجسد سيتمجد ثانية .
المسيح أخذ الذى لنا (الموت فى اليوم السادس والساعة السادسة )3
ليعطينا الذى له (الحياة األبدية فى المجد . )8

منفردين= الخلوة اليومية فيها الروح القدس يعطينا أن نرى صورة للمسيح في مجده ،وبدون هذه الخلوة تًعف
خدمة الخادم.

كان اإلعتراف الذى نطق به بطرس هو األساس الذى تُبنى عليه الكنيسة .ومن ناحية أخرى رفع التالميذ إلى
أعلى نقطة إيمانيا لم يصلوا إليها ثانية غير بعد القيامة ،ألن تعليم المسيح عن موته والذى قاله بعد إعتراف

بطرس مباشرة أصابهم بخيبة أمل .فتوقعاتهم بحسب فكرهم اليهودى عن عظمة ومجد المسيا تصادمت مع فكرة

موت المسيح .فكانوا كمن إرتفع للقمة ثم هوى ألسفل .وكان على المسيح أن يقًى معهم ستة أيام ليشرح لهم
ويعلمهم الحقاًق عن ضرورة موته وقيامته فى اليوم الثالث .ويقول القديس لوقا ثمانية أيام فهو ضم الستة أيام

على يوم اإلعتراف العظيم لبطرس ويوم التجلى .وكان هذا التعليم والتجلى بعيدا عن إ عاج الفريسيين والكتبة فى

هدول ليفهم تالميذه.

وكان التجلى هو الشرح العملى الذى عرفوا منه حقيقة المسيح وذلك لتثبيت إيمانهم.

2
ِّ
الش ْم ِّ
اء َك ُّ
اء َو ْج ُه ُه َك َّ
الن ِّ
ور" .
َّام ُه ْمَ ،وأ َ
سَ ،و َص َار ْت ثَي ُاب ُه َبْي َض َ
َض َ
آية (مت َ " -:)2:17وَت َغَّيَر ْت َهْيَئ ُت ُه ُقد َ
تغيرت هيئته = هذا التمير هو كشف ألمجاده المختفية ورال الجسد ،لقد إضطر أن يخفيها حتى يمكننا أن نراه

ونسمعه دون خوف ،ودون أن نموت وأضاء وجهه كالشمس = هو شمس البر ( مال  ، )2::ينعكس نوره علينا
فننير لذلك تشبه الكنيسة بالقمر .نوره هو نور الهوته وكان يشع من جسده صارت ثيابه بيضاء = الثياب تشير

للكنيسة الملتصقة به .ويقول مرقس ال يقدر قرار على األرض أن يبيض مثل ذلك = الثياب بيًال ألن

المسيح برر كنيسته ،غسلها بدمه ( رؤ 1 + 1::7يو )7:1وهذا التبرير ال يستطيع أحد أن يعطيه للكنيسة = ال

يقدر قرار .المسيح فقط بدمه يبرر الكنيسة فتقول يتمسلنى فأبيض أكثر من الثلجي ( +إش  . )18:1قرار=
مبيض ثياب  .والحظ أن المسيح إحتفظ بمالمح وجهه وجسده فهو لن يتخلى عن جسده أبداً ،وجسده هو الذى
تمجد .وهو جلس بجسده عن يمين اآلب .وهذا يعنى أيًاً أننا سنتمجد بجسدنا ،إذ يقوم الجسد ولكن يكون جسد
نورانى له نفس مالمح الجسد القديم .وبياض ثيابه ولمعانها إشارة لبر جسده وليس مجد الهوته  ،فمجد الهوته

ظهر فى وجهه الذى أضال كالشمس ،أما بر ناسوته فظهر فى بياض ثيابه ،وناسوته أى جسده الذى هو
الكنيسة (أف  .)35:5بر ناسوته أى أنه كان بال خطية.

تأمل آخر فى (مت  -:)8 ، 3نالحظ أنه قبل حادثة التجلى تكلم المسيح مع تالميذه عن صليبه (مت )21:16
وبعد حادثة التجلى تكلم ثانية عن صليبه (مت  )12:17والصليب كان فى اليوم السادس والساعة السادسة،
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والقيامة كانت يوم األحد أى اليوم الثامن (بداية األسبوع الجديد) .فالصليب ( )6هو طريق المجد ( .)8ومن

معه (رو  .)17:8وكان قول لوقا وبعد ثمانية أيام من حديث المسيح فى قيصرية فيلبس
يتألم معه يتمجد أيًاً ُ
عن صليبه  .فبعد الصليب البد وسيكون هناك مجد .والحظ أنه حتى فى لحظات التجلى كان موسى وهيليا

يتكلمان معه عن يخروجه الذى كان عتيدًا أن يكمله فى أورشليم آية ( .)31هكذا يلتحم الصليب بالمجد،
والصليب سيكون موضوع تسبيحنا فى المجد  ،فحتى المالًكة يفعلون هذا (رؤ .)9 : 5ونحن ال يمكننا أن ننعم
بمجد المسيح فينا وتجليه فينا اآلن ما لم نقبل وصية الصليب معه ،ولن ننعم بالمجد األبدى بدون صليب.

خروجه = ممادرة أورشليم للمرة األخيرة حامالً صليبه.

وتكلما عن خروجه الذى كان عتيدا أن يكمله فى أورشليم = كان اليهود ينتظرون خروجا جديدا إلى أرض
جديدة يجتمع فيها كل إسراًيل المشتتين فى كل األرض والموجودين فى أرض إسراًيل تحت حكم الرومان.

وهؤالل المشتتين هم من تشتتوا بعد سبى أشور سنة  722ه.م ،وسبى بابل سنة  586ه.م ،وهم متمربين فى

كل أنحال العالم .واليهود الذين فى أورشليم خاضعين للرومان وليسوا أح اررا .والمسيا الجديد الذى ينتظرونه،

يتطلعون أن يصنع لهم هذا الخروج ليتحرروا .ولكن نرى هنا أن موسى وهيليا يتكلمان عن أن هذا الخروج الجديد

سيكمله فى أورشليم عن طريق الصليب الذى به نتحرر من عبودية الشيطان والخطية إلى حرية مجد أوالد هللا.
(راجع التفاصيل فى كتاب الجذور اليهودية فى سر اإلفخارستيا وتجده فى مقدمة كتاب األسرار الكنسية السبعة).
وكان حديث موسى وهيليا مع المسيح عن يخروجه الذى كان عتيدا أن يكمله فى أورشليمي (لو .)31 : 9وتعبير

خروجه ُيستخدم للتعبير عن الموت (2بط .)15 : 1فهم بهذا تأكد لهم من هو المسيح وأنه يجب أن يموت فى
أورشليم ،وأن كل هذا حسب خطة أ لية تنبأ بها األنبيال .لذلك ظهر معه األنبيال وتكلموا عن خروجه كأنهم
يعرفون بحكم نبواتهم التى قالوها .أو كأنهم ُي َذ ِكرون التالميذ بأن التعليم الذى قاله المسيح عن أنه يجب أن
يموت هو تعل يم كتابى وبحسب النبوات ،وهذا نفس ما عمله الرب مع تلميذى عمواس أن شرح لهم من النبوات
أن المسيا المنتظر كان يجب أن يموت ويقوم.

ونالحظ أيًا أن اليهود كانوا منتظرين أن المسيا سيكون صورة أخرى من موسى ويكرر ما صنعه موسى
وبصورة أعظم .وهنا نجد أن المسيح يًئ كالشمس ،وموسى وجهه أضال .وكما قادت موسى سحابة فى البرية

هكذا ظهرت سحابة نورانية أمام التالميذ .وومن قبل سار المسيح على المال كما شق موسى المال وساروا فوه

اللجج ،وأيًا كان للربيين رأيا أن كما عمل موسى إلسراًيل خروجا من عبودية مصر هكذا المسيا موسى الثانى
سيخرجهم من الهوان الذى هم فيه .ولذلك كان كالم موسى وهيليا مع المسيح عن خروجه .ولم يفهم التالميذ

وقتها أن خروج العالم كله من الهوان سيكون بخروج المسيح أى موته بالجسد].

والحظ أيًاً لوقا آية( )29وفيما هو يرلى صارت هيئة وجهه متغيرة يتميز إنجيل لوقا بالتركيز على الصالة.
ولوقا الحظ من قبل أن المسيح كان يصلى قبل أن يسألهم يمن يقول الناس إنى أنا إبن اإلنساني وها هو يالحظ

معه فى الالهوت ،وأن
أنه كان يصلى قبل التجلى .فبالنسبة للمسيح فالصالة هى حديث الشركة مع اآلب الواحد ُ
هذا المجد الظاهر فى التجلى ناشىل عن الوحدة بين اآلب واإلبن فى الالهوت .أما أهمية الصالة لنا نحن
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البشر ،فعن طريق الصالة يتمير شكل اإلنسان .وبها ننفذ وصية الرسول يتميروا عن شكلكمي (رو )2:12فمن
تطول وقفته مع هللا يفرح باهلل ويكتشف لذة العالقة مع هللا فيبدأ يتخلى عن إهتماماته الدنيوية  ،بل تظهر عليه

نعمة هللا .

التجلى عيد سيدى = الكنيسة تهتم بالتجلى ،وتحتفل به كعيد سيدى بكونه شهادة حق لالهوت السيد المسيح
المختفى فى حجاب الجسد ،أعلنه السيد لبعض من تالميذه قدر ما يحتملوا ليدركوا ما تنعم به الكنيسة فى األبدية
بطريقة فاًقة ال ينطق بها.

في إحتفالنا بعيد التجلي نفرح بما سنحصل عليه أي الجسد الممجد.


موسى وإيليا آية (-:)3

هنا نرى صورة راًعة للملكوت ،فاهلل ليس إله أموات بل إله احيال .وفى المجد سننعم كلنا بهذه العشرة الحلوة مع

المسيح ،هو فى مجده ونحن معه فى المجد فى فرح أبدى ،هو يفرح بالبشرية ونحن نفرح به .هناك حوار بين

موسى وهيليا وبين المسيح ،وهذا ما سيحد

لنا فى السمال ،فلن نكون منعزلين عنه ،بل فى عالقة حب وحوار

ومعامالت حلوة وأبدية .وهذا ما يمكننا أن نختبره من اآلن ،فالحياة األبدية تبدأ هنا والملكوت هو فى داخلنا،

نحن نحصل اآلن على العربون ،عربون عشرة المسيح المفرحة.

 -1إيليا لم يمت بالجسد بينما موسى مات بالجسد .ولكن كالهما حول المسيح فليس موت لعبيدك يا رب بل هو
إنتقال ،هو نوم ،ولكن العالقة مع المسيح ال يقطعها موت الجسد الذى نتذوقه حالياً.

 -2موسى ممثل الناموس وهيليا ممثل األنبيال ،وبهذا نفهم أن المسيح هو غاية الناموس ومركز النبوات (رو

 + ::15رؤ  )15:19فكل طقوس الناموس الموسوى كانت رم اًز للخالص الذى تم بالصليب وكل النبوات
كان هدفها المسيح والخالص الذى تممه.

 -3موسى كان حليماً وهيليا كان نارياً فى غيرته ،وملكوت المسيح هو ملكوت الوداعة ولكن بميرة .ووجود موسى
وهيليا أمام التالميذ اآلن يعطيهم صورة لما يجب أن تكون عليهم خدمتهم في المستقبل.
 -4الحظ إجتماع المسيح مع ممثلى العهد القديم موسى وهيليا ومع ممثلى العهد الجديد بطرس ويعقوب ويوحنا،
فالكل صار واحداً فيه (أف .)16-1::2

 -5قال بعض الناس عن المسيح أنه إيليا أو أحد األنبيال  .والتالميذ اآلن أروا الفاره بين إيليا وموسى وبين
المسيح الرب.

 -6ظهور موسى مع المسيح يظهر أن المسيح ليس بناقض للناموس.

 -7كان موسى فى غلبته على فرعون وتحرير الشعب من عبودية فرعون ،وكان إيليا فى غلبته على أخاب

وعبادة البعل ،رمو اً للمسيح فى غلبته على الشيطان والوثنية ،وتحريره ألوالده من سلطان الشيطان.
 -8رفض السيد المسيح تقديم آية للفريسيين ألنهم ال يستحقون ،أما لتالميذه ،فها هو يريهم آية سماًية ليثبت
إيمانهم فهم يستحقون.
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 -9موسى اآلن روح وقد ظهر بشكل نورانى ،أما إيليا فقد ظهر بجسده ألنه لم يمت .وهذا يظهر سلطان
المسيح فهو رب األحيال واألموات .والحظ أن موسى مات بالجسد لكن الروح موجودة.

 -11ويقول لوقا أنهما ظه ار بمجد .وهذا ما سيحد

لكل الكنيسة فى األبدية أنها ستكون فى مجد ألنه سينعكس

عليها مجد المسيح الذى ستراه ممجداً.

 -11أال تتكرر هذه الصورة يومياً فى المخدع حين نقف لنصلى ونتشفع بالقديسين ،وكأننا نعقد اجتماع صالة
بيننا وبين القديسين ،وحسب وعد المسيح إذا إجتمع إثنين أو ثالثة بإسمى أكون فى وسطهم.
4
ههَنا! َفِّإ ْن ِّشْئ َت َن ْرَن ْع ُهَنا َثالَ َث
ول لَِّي ُسو َعَ« :ي َار ُّبَ ،جِّيٌد أ ْ
َن َن ُكو َن ُ
آية (مت َ " -:)4:17ف َج َع َل ُب ْطُر ُ
س َيُق ُ
اح َد ٌة ،وِّإليلَِّّيا و ِّ
اح َد ٌة ،ولِّموسى و ِّ
الَ :ل َك و ِّ
اح َد ٌة».ي
َم َ
ظ َّ
َ
َ
َ ُ َ َ
َ
يا رب جيد أن نكون ههنا = إذا تجلى الرب للنفس البشرية فإنها تود لو ظلت متمتعة به لألبد تاركة الدنيا وما

فيها .وهذا يتذوقه من يتقابل مع المسيح فى الصالة (ال يصلى بروتينية وسرعة) فإنه يود أال تتوقف الصالة.
تصور بطرس أن المسيح سيؤسس ملكوته اآلن على الجبل ،فأراد ان يصنع ثال
ثالث مظال= لقد
َّ

مظال

تصور أن هذه المظال( ،وأن يمكثوا فى الجبل أمام هذا المنظر البهى) ستمنع
للمسيح ولموسى وإليليا ،وربما
َّ
المسيح من النزول ليتألم كما أخبرهم ،ولكن كما قال مرقس أن بطرس ما كان يعلم ما يتكلم به ،وهكذا قال لوقا.

لقد إنبهر بطرس بما رآه فدخل فى حالة تشبه الهذيان ،فهل األرواح مثل موسى تحتاج لمظال .وهل يتساوى

المسيح وموسى وهيليا فيكون لكل واحد مظلة ،وهل مظلة واحدة ال تكفى ،وهل بعد ان أخبرهم المسيح بأنه يجب
أن يتألم ويموت ،هل سيمير المسيح خطته ويقبل أن يهرب إلى مظلة فى الجبل؟

والمظلة عادة لتقى اإلنسان من ن ور وح اررة الشمس ،ولكن النور يخرج اآلن من جسد المسيح فما فاًدة المظلة.
واضح أن كالم بطرس بال معنى والسبب إنبهاره بما رأى.

ونالحظ أن المسيح نزل معهم بعد ذلك لميدان الخدمة ،فالخدمة ليست هى البقال فى الجبل للتمتع بالمسيح فى

مجده فقط ،بل هى تمتع بالمسيح لإلمتالل ثم نزول للعالم للخدمة ،هكذا قالت عروس النشيد (ن

)12-11:7

نزول للعالم حاملين صليب الخدمة والك ار ة .لقد إشتهى بطرس أن يبقى على الجبل ،لكن السيد ألزمهم بالنزول

ليمارسوا الحب العامل الباذل.

ِّ 3
الس َح َاب ِّة َق ِّائالً«:ه َذا ُه َو ْابني
يما ُه َو َي َت َكَّل ُم ِّإ َذا َس َح َاب ٌة َنِّيَرٌة َ
ظَّلَل ْت ُه ْمَ ،و َص ْو ٌت ِّم َن َّ
آية (مت َ " -:)3:17وف َ
اْلح ِّب َّ ِّ ِّ
اس َم ُعوا»".
يب الذي ِّبه ُس ِّرْر ُتَ .ل ُه ْ
َ ُ
إذا سحابة نيرة ظللتهم= هى الحًرة اإللهية ،لقد تصور بطرس أنه سيقيم مظلة من ق

وبوص للمسيح .ولكن

اآلب بمجده يظلل عليه وها هو يعلن هذا .فكما مأل مجد الرب الهيكل أيام سليمان وخيمة اإلجتماع أيام موسى

على شكل سحاب ،ها هو بمجده يظلل على المسيح.
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هذه الصورة ستتكرر فى المجىل الثانى حين يأتى المسيح فى مجد أبيه وهذه السحابة ظللت أيًاً على التالميذ
وعلى موسى وهيليا ،فاآلب يود لو يشعر كل أوالده بأنه يرعاهم ويظللهم ويشملهم بدفل محبته .ولكن اآلب

يوصى أوالده هذا هو إبنى الحبيب ..له إسمعوا إذًا حتى نتمتع بهذه المحبة األبوية علينا أن نسمع وننفذ وصايا
المسيح .موسى بظهوره يشهد للمسيح أنه هو النبى الذى تنبأ عنه ،وهيليا بالنيابة عن األنبيال بظهوره اآلن يقدم

المسيح على أنه هو محور النبوات ،وها هو اآلب يشهد بحقيقة المسيح أنه إبنه.

والحظ أن هللا قاد شعبه فى البرية عن طريق سحابة فاهلل يحب أن يظلل على شعبه ويحميهم ويعزيهم من شمس

التجارب ،والسحابة نيرة ألن هللا نور وساكن فى النور ،ولكى يظلل علينا ،يجب أن نترك الخطية فالخطية ظلمة
وال شركة للنور مع الظلمة.

ونالحظ أن له إسمعوا قيلت هنا والمسيح في صورة مجده حتى نخاف وننفذ الوصايا فهي وصايا إلهية .هذا قول
اآلب للتالميذ ولنا ،أن كل كلمة يقولها المسيح هى كلمة إلهية من يسمعها يحيا  .وهذه أيًا كانت وصية

العذرال يمهما قال لكم فافعلوهي (يو.)5 : 2

7
ِّ
ِّ
اآليات (مت َ 3" -:)7-3:17وَل َّما َس ِّم َع َّ
ال:
التالَ ِّمي ُذ َسَق ُ
اء َي ُسو ُع َوَل َم َس ُه ْم َوَق َ
طوا َعَلى ُو ُجوه ِّه ْم َو َخا ُفوا جدااَ .ف َج َ
ومواَ ،والَ َت َخا ُفوا»".
« ُق ُ
سقوط التالميذ وخوفهم يعبر عن عجز البشرية عن اإللتقال باهلل بسبب خطاياها وفقدان سالمها .ولمسة يسوع

لتالميذه ودعوته لهم للقيام تشير أنه لهذا أتى وتجسد ليقيمنا من التراب الذى نحن فيه ويعطينا أن نتقابل مع

اآلب .ال تخافوا= هذه يقولها بسلطان أى أنه يعطى مع كلماته هذه سالماً يمأل القلب .فالمسيح أتى ليعيدنا
لألمجاد السماوية ولنتقابل مع اآلب وليقيمنا من التراب الذى كنا فيه وليمأل القلب سالماً فهو ملك السالم.

8
َحًدا ِّإالَّ َي ُسو َع َو ْح َد ُه" .
آية (مت َ " -:)8:17فَرَف ُعوا أ ْ
َعُيَن ُه ْم َوَل ْم َيَر ْوا أ َ
إختفال موسى وهيليا وبقال المسيح وحده يحمل معنى أهمية أن تتركز األنظار على المسيح وحده كمخلص ،فال

الناموس وال األنبيال يستطيعان أن يخلصا ،ولكنها يقودان فقط للمسيح المخلص.

يقول لوقا وحده فى آية ( )32أن التالميذ تثقلوا بالنوم ،ويبدو أنه ليس نوماً عادياً ولكن عدم إحتمال لهذا المجد

الذى يرونه ،وهم ناموا أيًاً فى بستان جثسيمانى فنحن فى جسد بشريتنا ال نحتمل األلم وال المجد .لذلك سيلبس
هذا الفاسد عدم فساد لنحتمل أن نرى مجد هللا .عموماً حتى نشاهد مجد المسيح علينا أن نستيقظ من نوم

الخطية (أف  )1::5ويقول لوقا أما هم فسكتوا ولم يخبروا أحداً… وكان هذا تنفيذاً ألوامر المسيح (مت 9:17
 +مر .)9:9

شفاء صبى به روح نجس

ِّ
اآليات (لو 37 " -:)43– 37:2وِّفي اْليومِّ َّ ِّ
ِّ
اس َت ْقَبَل ُه َج ْم ٌع َك ِّث ٌيرَ 38 .وِّإ َذا َر ُج ٌل ِّم َن
َْ
َ
التالي ِّإ ْذ َن َزُلوا م َن اْل َجَبلْ ،
32
ِّ
وح َي ْأ ُخ ُذ ُه َفَي ْرُر ُخ َب ْغ َتةً،
اْل َج ْم ِّع َصَر َخ ِّق ِّائالًَ«:يا ُم َعِّل ُم ،أَ ْطُل ُب ِّإَلْي َك .اُْن ُ
ظْر ِّإَلى ْابنيَ ،فِّإَّن ُه َو ِّح ٌ
يد لِّيَ .و َها ُر ٌ
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41
41
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ع
اهَ .و َ
اب َي ُسو ُ
طَلْب ُت ِّم ْن َتالَ ِّميذ َك أ ْ
وه َفَل ْم َي ْقدُروا»َ .فأ َ
َن ُي ْخ ِّر ُج ُ
َفَي ْرَر ُع ُه ُم ْزبًِّداَ ،وبِّاْل َج ْهد ُي َف ِّارُق ُه ُمَرض ًضا ِّإَّي ُ
َج َ
ِّ
آت
َح َت ِّمُل ُك ْم؟ َق ِّدمِّ ْابَن َك إَِّلى ُهَنا!»َ 42 .وَبْيَن َما ُه َو ٍ
يل َغْيُر اْل ُم ْؤ ِّم ِّن َواْل ُمْل َتوِّي ِّإَلى َم َتى أ ُ
َكو ُن َم َع ُك ْم َوأ ْ
ال«:أَُّي َها اْلج ُ
َوَق َ
ِّ 43
ِّ
وح َّ
م َّزَق ُه َّ
يع ِّم ْن
ان َو َصَر َع ُهَ ،فاْن َت َهَر َي ُسو ُع ُّ
سَ ،و َش َفى َّ
الشْي َ
طُ
الر َ
الر ِّب َّي َو َسَّل َمهُ ِّإَلى أ َِّبيهَ .فُب ِّه َت اْل َجم ُ
الن ِّج َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال لِّ َتالَميذه :ي
َع َ
ظ َمة هللاَ .وِّإ ْذ َك َ
ان اْل َجم ُ
يع َي َت َعجُ
َّبو َن م ْن ُكل َما َف َع َل َي ُسو ُعَ ،ق َ
14
اءوا ِّإَلى اْل َج ْم ِّع َتَقَّد َم ِّإَلْي ِّه َر ُج ٌل َج ِّاثًيا َل ُه َ 13وَق ِّائالًَ«:يا َسِّيُدْ ،ار َح ِّم ْابني
اآليات (مت َ " -:)21-14:17وَل َّما َج ُ
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّار وَك ِّث ا ِّ
يدا ،ويَقع َك ِّث ا ِّ
َّ
َن
َح َضْرُت ُه ِّإَلى َتالَ ِّميذ َك َفَل ْم َي ْقدُروا أ ْ
ير في اْل َماءَ .وأ ْ
ير في َّ َ ً
َفِّإَّن ُه ُي ْرَر ُع َوَي َتأَل ُم َشد ً َ َ ُ ً
17
ِّ
َح َت ِّمُل ُك ْم؟
يل َغْيُر اْل ُم ْؤ ِّم ِّن ،اْل ُمْل َتوِّيِّ ،إَلى َم َتى أ ُ
َكو ُن َم َع ُك ْم؟ ِّإَلى َم َتى أ ْ
وه»َ .فأ َ
َي ْش ُف ُ
َج َ
ال«:أَُّي َها اْلج ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ِّ
ههَنا!» َ 18فاْن َت َهَرُه َي ُسو ُعَ ،ف َخَر َج ِّمْن ُه َّ
اع ِّةُ 12 .ث َّم َتَقَّد َم َّ
التالَ ِّمي ُذ
الشْي َ
انَ .ف ُش ِّف َي اْل ُغالَ ُم ِّم ْن ِّتْل َك َّ
طُ
الس َ
وه ِّإَل َّي ُ
َقد ُم ُ
21
ِّ
ِّ ِّ
ول
يم ِّان ُك ْمَ .فاْل َح َّ
ِّإَلى َي ُسو َع َعَلى اْن ِّفَرٍاد َوَقاُلوا«:لِّ َما َذا َل ْم َن ْقدْر َن ْح ُن أ ْ
ق أَ ُق ُ
َن ُن ْخ ِّر َج ُه؟» َفَق َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:ل َع َدمِّ إ َ
ِّ
ِّ ِّ
َل ُكمَ :لو َكان َل ُكم ِّإيم ٌ ِّ
اك َفَيْن َت ِّق ُلَ ،والَ َي ُكو ُن
ان م ْث ُل َحَّبة َخْرَدل َل ُكْن ُت ْم َتُقوُلو َن لِّه َذا اْل َجَب ِّل :اْن َتق ْل م ْن ُهَنا إَِّلى ُهَن َ
ْ ْ َ ْ َ
21
الر ْومِّ»".
الرالَ ِّة َو َّ
س َفالَ َي ْخُر ُج ِّإالَّ ِّب َّ
َش ْي ٌء َغْيَر ُم ْم ِّك ٍن َل َدْي ُك ْمَ .وأ َّ
َما ه َذا اْل ِّجْن ُ
14
التالَ ِّم ِّ
ير َح ْوَل ُه ْم َوَك َتَب ًة ُي َح ِّ
اء ِّإَلى َّ
اوُروَن ُه ْمَ 13 .ولِّْل َوْق ِّت ُك ُّل
يذ َأرَى َج ْم ًعا َك ِّث ًا
اآليات (مر َ " -:)22-14:2وَل َّما َج َ
ِّ 13
اوروَنهم؟» َ 17فأَجاب و ِّ
َّ
ِّ
احٌد ِّم َن اْل َج ْم ِّع
َ َ َ
َل اْل َك َتَبةَ«:ب َما َذا ُت َح ِّ ُ ُ ْ
اْل َج ْم ِّع َل َّما َأر َْوُه َت َحَّيُرواَ ،وَرَك ُضوا َو َسل ُموا َعَلْيهَ .ف َسأ َ
َخرس18 ،وحي ُثما أَدرَكه يم ِّزْقه َفي ْزبِّد وي ِّرُّر ِّبأ ِّ ِّ
ِّ ِّ
س.
ال َ«:يا ُم َعلِّ ُمَ ،ق ْد َقَّد ْم ُت ِّإَلْي َك ْابني ِّبه ُر ٌ
َ َْ َ َْ ُ ُ َ ُ ُ ُ ََ
َسَنانه َوَيْيَب ُ
وح أ ْ َ ُ
ْ
َوَق َ
12
ِّ
ِّ
ِّ
َكو ُن َم َع ُك ْم؟
يل َغْيُر اْل ُم ْؤ ِّم ِّنِّ ،إَلى َم َتى أ ُ
َفُقْل ُت لِّ َتالَ ِّميذ َك أ ْ
وه َفَل ْم َي ْقدُروا»َ .فأ َ
َن ُي ْخ ِّر ُج ُ
َج َ
ال َل ُه ْم«:أَُّي َها اْلج ُ
اب َوَق َ
21
ِّ
َح َت ِّمُل ُكم؟ َق ِّدم ُ ِّ
وحَ ،ف َوَق َع َعَلى األَْر ِّ
غ َوُي ْزبُِّد.
آه لِّْل َوْق ِّت َصَر َع ُه ُّ
ض َي َت َمَّر ُ
ِّإَلى َم َتى أ ْ
الر ُ
وه ِّإَلْيهَ .فَل َّما َر ُ
َّم ُ
ْ
وه إَل َّي!»َ .فَقد ُ
ُ
21
ان مْن ُذ أَصابه ه َذا؟» َفَقال« :مْن ُذ ِّصب ِّ 22
الن ِّار وِّفي اْلم ِّ
ير ما أَْلَق ِّ
اهَ «:ك ْم ِّم َن َّ ِّ
اء
َ َُ
ُ
َُ
َل أََب ُ
اه في َّ َ
َف َسأ َ
َ
اهَ .وَكث ًا َ
َ ُ
الزَم ُ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن ُت ْؤ ِّم َنُ .ك ُّل
يع أ ْ
ال َل ُه َي ُسو ُعِّ«:إ ْن ُكْن َت َت ْس َتط ُ
لُي ْهل َك ُه .لك ْن ِّإ ْن ُكْن َت َت ْس َتط ُ
يع َشْيًئا َف َت َحَّن ْن َعَلْيَنا َوأَعَّنا»َ .فَق َ
ِّ
ِّ ِّ 24
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ط ٌ ِّ ِّ
يم ِّاني»َ 23 .فَل َّما
َش ْي ٍء ُم ْس َت َ
اع لْل ُم ْؤم ِّن»َ .فلْل َوْقت َصَر َخ أَُبو اْل َوَلد بُد ُموٍع َوَق َ
ال«:أُوم ُن َيا َسيُدَ ،فأَع ْن َع َد َم إ َ
وح َّ
اخُر ْج
َأرَى َي ُسو ُع أ َّ
س َق ِّائالً َل ُه«:أَُّي َها ُّ
اك ُضو َن ،اْن َت َهَر ُّ
آمُر َكْ :
وح األ ْ
َن اْل َج ْم َع َي َتَر َ
الر ُ
الر َ
َخَر ُ
الن ِّج َ
س األ َ
َص ُّم ،أََنا ُ
23
ِّ
ِّ
ات!».
يدا َو َخَر َجَ .ف َر َار َك َمْي ٍتَ ،ح َّتى َقا َل َكث ُيرو َنِّ« :إَّن ُه َم َ
ِّمْن ُه َوالَ َت ْد ُخْل ُه أَْي ًضا!» َف َرَر َخ َو َصَر َع ُه َشد ً
28
27
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َن
امَ .وَل َّما َد َخ َل َبْي ًتا َسأََل ُه َتالَ ِّمي ُذ ُه َعَلى اْن ِّفَرادٍ«:لِّ َما َذا َل ْم َن ْقدْر َن ْح ُن أ ْ
َفأ ْ
ام ُهَ ،فَق َ
َم َس َك ُه َي ُسو ُع بَيده َوأَ َق َ
22
الر ْومِّ»".
الرالَ ِّة َو َّ
َن َي ْخُر َج ِّب َش ْي ٍء ِّإالَّ ِّب َّ
س الَ ُي ْم ِّك ُن أ ْ
ال َل ُه ْم«:ه َذا اْل ِّجْن ُ
ُن ْخ ِّر َجهُ؟» َفَق َ
كان التجلى مسال وفى الصباح نزل الرب يسوع مع تالميذه الثالثة من على الجبل .وعندما وصلوا للتسعة

الباقين وجد التالميذ الثالثة منظ ار مناقًا لمنظر المجد الذى رأوه فوه الجبل .فقد إنتهز الكتبة فرصة غياب

المسيح وأتوا بهذا الولد الذى به الروح النجس وتحاوروا مع التسعة التالميذ وأحرجوهم إذ لم يكن لهم سلطان على
الروح النجس .وهنا نجد المسيح يثور على التسعة بسبب ضعف إيمانهم مما جعل الكتبة يشعرون بلحظات

إنتصار على التالميذ .ضعف اإليمان هنا يظهر فى أنهم ما الوا يطلبون آيات ليعرفوا أن معلمهم هو المسيا
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المنتظر ،وهذا هو خمير الفريسيين الذى حذر منه الرب .باإلضافة ألحالمهم فى أمجاد أرضية حينما يملك

المسيح .من هنا نفهم لماذا لم يأخذ الرب معه التسعة ،ونفهم باألكثر بقايا الفكر اليهودى عن المسيا المنتظر

من مشاجرتهم عمن هو األعظم .وهذه هى القصة التالية بعد شفال المالم.
)1

هنا يشفى السيد ولداً يصرعه الشيطان ويخرجه منه  .وتأتى هذه المعجزة مباشرة ورال حادثة التجلى .ونفهم

أنه ليس معنى أن يعطينا هللا ونحن ما لنا على األرض بعض التعزيات السماوية أن نكف عن الجهاد ضد
الشيطان .ونالحظ دعوة السيد لتالميذه ألن يصوموا ويصلوا ليهزموا إبليس .إذاً الحياة الروحية هى جهاد ضد
وج ْذ َب هذه النفوس المعذبة
مملكة إبليس بصوم وصالة وخدمة النفوس التى يعذبها الشيطان بل يستعبدهاَ ،
للمسيح ،وهى أيًاً تعزيات سماوية مفرحة .ولننظر لخادم مثالى هو بولس الرسول ،وقارن تعزياته

(2كو( )7-3:1كم مرة يذكر كلمة تعزية) مع جهاده فى خدمته (2كو  .)33-23:11ولكن هناك من
يخطىل ويظن أن الحياة الروحية هى خلوة مع هللا فقط ،وأيًاً هناك من يخطىل ويظن أنه قادر على
الخدمة المتواصلة بدون خلوة مع هللا.

)2

ُيررع ويتألم شديداً = أصل اآلية ُيصرع فى رؤوس األهلة وبعض الترجمات ترجمتها ُيصرع بالقمر (رؤوس
الشهور القمرية) وهذا خداع شيطانى ليوحى للناس عالقة صرع الولد بالكواكب .عموماً فلنالحظ أن كل من

)3

يقع كثي اًر فى النار وكثي اًر فى الماء= وهذا ما يفعله إبليس مع كل واحد منا فهو يحاول أن يدفعنا لنيران

فى أالم حقيقية .وهكذا يحد

لمن يؤمن بالحسد وأن عين فالن تسبب

ُيستعبد إلبليس يف قد سالمه ويعي
األذى ،فحينما يزورنا هذا الفالن يسبب الشيطان مشكلة لنصده هذا الموضوع.

الشهوات أو نيران المًب أو يدفعنا لبرودة الفتور .إن من يخًع للخطية يفقد سالمه ويتشتت فكره ويتألم
جسده ،ويندفع فى خصام بل قتال عنيف مع من حوله ،أما عن حياته الروحية فهى فتور كامل.

)4

تالميذك لم يقدروا أن يشفوه = المسيح منع عنهم الموهبة حتى يفهموا أهمية الصالة (الصراك هلل باستمرار)

وأهمية الصوم (الزهد فى ملذات الدنيا ) ويكون لديهم شعور مستمر باإلحتياج .فيبدو أنهم بعد التجلى وما

رأوه شعروا بنشوة وهكتفال جعلهم ينسون الصالة والصوم .والصوم هو سحب السالح الذي في يد إبليس الذي

هو ملذات العالم .والصالة هي سالح في يدي أضرب به إبليس .فالصالة هي صلة مع هللا القوي الذي

يرعب إبليس.
)5

أيها الجيل غير المؤمن=  )1ضعف إيمان التالميذ  )2ضعف إيمان الوالد وهو صرح بهذا أعن عدم إيماني

(مر  ) 3 )2::9ضعف بل عدم إيمان الجمع ،جلسوا يحاورونهم فى إستخفاف وقساوة قلب وعدم إيمان .هنا

نلمس فى كلمات الرب رنة عدم الرضا ونفاد الصبر فالمسيح أراد أن يرى تالميذه ولهم صلوات قوية وأصوام

يصرع أمامها الشيطان .ولنعلم أن اإليمان ينمو حتى ولو كان مثل حبة خردل ،لذلك فالتالميذ طلبوا مرة من

السيد قاًلين ي د إيمانناي (لو  )5:17وبولس يمدح أهل تسالونيكى أن إيمانهم ينمو (2تس  .)3:1وهللا يعمل
مع كل واحد من أوالده ليزيد إيمانه ،تارة بعطايا حلوة وتارة بتجارب نرى فيها يد هللا .ولكن من يأخذ عطايا

حلوة فليشكر ويسبح ،ومن تأتى عليه تجارب فليسلم األمر هلل ويصلى فيرى يد هللا .أما من يأخذ عطايا
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له تجارب فيتذمر ويترك صلواته ،فمثل هذا لن يرى يد هللا ولن ينمو إيمانه.
فينشمل بها عن هللا أو من تأتى ُ
ونرى هذا األب أتى للمسيح وهعترف بأن إيمانه ضعيف أو معدوم ،لكن المسيح لم يرفًه إذ أتى إليه ،بل

شفى له إبنه وبهذا اد إيمانه .فلنصرك هلل بدون تذمر شاكرين على كل حال فينمو إيماننا وما يساعد على
نمو اإليمان .أيًاً الصالة الكثيرة واألصوام المصاحبة لها.

)6

ولكن فى الحقيقة فإن القديس مرقس يقدم إجابة واضحة لسبب غًب الرب على تالميذه فى (مر- 33 : 9

 )37فبعد رجوع السيد مع تالميذه للبيت سألهم عما كانوا يتكالمون فيما بينهم فى الطريق  ،وهم تحاجوا فيمن
هو أعظم  .والسيد الذى يعرف ما فى القلوب عرف ما فى قلوبهم  .وكانت سقطتهم وهى البحث عن العظمة
الدنيوية  ،هى سبب فشلهم فى إخراج الشيطان من الولد  .ولذلك كانت إجابة السيد أن هذا الجنس ال يخرج

إال بالصالة والصوم  .والح ظ أن الصوم هو الزهد الكامل عن كل ملذات الدنيا  ،أما البحث فيمن هو أعظم

فهو على النقيض تماما  ،أى البحث عن أمجاد الدنيا .

)7

تقولون لهذا الجبل إنتقل = الجبل هو أى خطية محبوبة او شهوة نستعبد لها أو عقبة مستحيلة أو أى
صعوبة بحسب الظاهر تواجه المسيحى ،كل هذا يمكن أن يتزحزح بالصالة والصوم مع اإليمان .ولقد تم نقل

جبل المقطم فعالً بحسب هذه اآلية.
)8

جال المسيح للتالميذ فى الوقت المناسب ،فهم فشلوا فى إخراج الروح والكتبة والجمع يحاورونهم فى إستهزال.

وداًماً يأتى المسيح لكنيسته فى الوقت المناسب ليرفع عنها الحرج ويبكم المقاومين يهللا فى وسطها فال

تتزعزعي (مز  .)5::6وهذا هو وعده (مت  )25-19:15فهو المسئول عن الكنيسة والمدافع عنها ،فهى
عروسه.
)9

مفهوم السيد المسيح هنا عن الصالة والصوم ولزومهم لطرد األرواح الشريرة إلتقطته كنيستنا ووضعت أصواماً
كثيرة مع صلوات وتسبيحات عديدة ،حتى تعطى شعبها قوة فى حربه ضد إبليس .وهللا يعطى مواهب (كما

أعطى التالميذ سلطان إخراج الشياطين) لكن لنحافظ على هذه الموهبة البد من الصالة والصوم.

)11

(مر  -:)15:9تحيروا= ربما ألنه كان نا الً من الجبل مبك اًر ،أو ألنهم فوجئوا به ،وهم أرادوا أن يستمر
حديثهم السافر مع تالميذه ،وهم يعلمون أنهم ال يستطيعون شيئاً أمامه هو شخصياً ،فإن حًر لن يستطيعوا
السخرية من عجز التالميذ .أو هل كان وجهه ما ال يشع نو اًر من أثار التجلى !! عموماً فالسيد الحظ تكتل
الكتبة ضد تالميذه فسألهم بماذا تحاورونهم (مر  )16:9فلم يجيبوا .ثم صرك هذا األب طالباً الشفال .والحظ

أن هناك من يفًل الحوار غير الهادف بدالً من اإليجابيات كالصلوات والتسابيح وهذا ما أسماه بولس

الرسول يالمباحثات المبيةي (2تي. )23:2

)11
)12

عه الروح = إن طرد روح الشر من حياتنا يصحبه صراع شديد ،ولكن بعد أن تتقابل
(مر  )25:9للوقت صر ُ
النفس مع المسيح وتدخل فى عشرة معه تموت عن العالم ثم يمسك بيدها ويقيمها فتقوم مستندة على ذراعه.

أومن يا سيد فأعن عدم إيماني= أعلن الوالد إيمانه = أومن ..ولكن خشى أن ال يكون كافياً فصرك متذلال=

أعن عدم إيمانى … فهو إعتبر إيمانه كالعدم ،وطلب من الرب أن يعينه فى حالته .فمهما كان إيماننا فهو
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ما ال ناقصاً ،وهذا قيس بما يجب أن تكون عليه ثقتنا فى المسيح فهو عدم .ولكى يقوى إيماننا يجب أن
نصرك أؤمن يا سيد فأعن عدم إيمانى .وهللا داًماً يستجيب لهذه الصرخة وهستجابته تزيد إيماننا .والحظ أن

السيد لم يرفًه إذ اعترف بعدم إيمانه بل شفى له ابنه وبالتالى شفى له إيمانه.
)13

قول المسيح إلى متى أكون معكم = فيه إشارة لصعوده ،فإن كان تالميذه ضعفال وهو فى وسطهم يسندهم،
يرونه ويسألونه ويكلمونه ،فماذا سيحد

نسلك ال بالعيان.

)14

لهم بعد الصعود إذ ال يجدونه ..هذا يحتاج إليمان ،ألننا باإليمان

كم من الزمن منذ أصابه هذا(مر = )21:9هذا السؤال يوجه لكل من طال مانه فى الخطية ( مان بقاًه
إلى ألشفيك منذ مان.
مستعبداً لها) وطال مان بقاًه فى أسر إبليس .وسؤال المسيح معناه لماذا لم تأتى َّ
ويشير السؤال لتأثر المسيح الستعباد الشيطان للبشر كل هذا الزمان.

)11

(مر  )26:9فرار كميت = من يخرج منه روح شرير يصير كميت عن العالم (مر )27:2فأمسكه يسوع

)16

السيد أعطى تالميذه الموهبة على الشفال وهخراج الشياطين ولكن يلزم إضرام أى موهبة بالصالة والصوم

)17
)18

)19

وأقامه= هو ميت عن العالم حى مع المسيح  ،وهذه = مع المسيح صلبت فأحيا (غل .)25:2

(2تى .)6:1

نفهم من (لو  )37:9أن هذه القصة كانت فى اليوم التالى للتجلى.

إلى متى أكون معكم وأحتملكم= واضح تكرار األناجيل الثالثة لهذه الجملة .إن أكثر ما يحزن الرب يسوع هو

أن يرى أوالده مهزومين أمام الشياطين .لقد أعطانا سلطاناً أن ندوس الحيات والعقارب (لو  )19:15فلماذا ال
نستخدمه ،لماذا نستسلم ونقول يالشيطان شاطري هذه الجملة تحزن رب المجد جداً.
إن كنت تستطيع شيئا كان هذا قول األب .وهو خطأ فالرب ال يستحيل عليه شئ .إن كنت تستطيع أن
تؤمن  ...كان هذا تصحيح الرب لقول األب .والمطلوب اإليمان بقدرة الرب .إذاً مع المسيح ال يقال ماذا

يستطيع هو  -ولكن هل نحن نؤمن .ومن ال يؤمن فليأتى كما فعل هذا األب جاثيا أمامه (مت،)1: : 17
وليقل مع هذا األب  ...أعن عدم إيمانى .والرب أيًا قادر على شفال اإليمان.

يسوع ينبئ بموته

اآليات (لو  -:)43-43:2يَ 43فب ِّهت اْلج ِّميع ِّمن ع َ ِّ ِّ
ِّ
ع،
َّبو َن ِّم ْن ُك ِّل َما َف َع َل َي ُسو ُ
ظ َمة هللاَ .وِّإ ْذ َك َ
ُ َ َ ُ ْ َ
ان اْل َجم ُ
يع َي َت َعجُ
43
َقال لِّ َتالَ ِّم ِّ
الن ِّ
يذ ِّهَ «44 :ض ُعوا أَْن ُت ْم ه َذا اْل َكالَم ِّفي آ َذ ِّان ُك ْمِّ :إ َّن ْاب َن ِّ
ف ُي َسَّل ُم ِّإَلى أَْي ِّدي َّ
اإل ْن َس ِّ
َما ُه ْم
اس»َ .وأ َّ
ان َس ْو َ
َ
َ
ِّ
وه َع ْن ه َذا اْلَق ْو ِّل .ي
فلم يفهموا هذا القول ،وكان مخ
وهَ ،و َخا ُفوا أ ْ
َن َي ْسأَُل ُ
فى َعْن ُه ْم ل َك ْي الَ َي ْف َه ُم ُ
ََ ْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ً
ِّ
ِّ ِّ
ِّ 22
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعْ «:اب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ف ُي َسَّل ُم ِّإَلى
ان َس ْو َ
يما ُه ْم َي َتَرَّدُدو َن في اْل َجليل َق َ
اآليات (مت َ " -:)23-22:17وف َ
23
َّ ِّ ِّ
ِّ
أَْي ِّدي َّ ِّ
وم»َ .ف َح ِّزُنوا ِّجداا.
الناس َفَي ْقُتُلوَن ُهَ ،وفي اْلَي ْومِّ الثالث َيُق ُ
السيد يخبر تالميذه بالصليب وهذا يأتى بعد  )1التجلى  )2إخراج الروح الشرير.
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وهذا يعنى  )1مع أهمية التجلى وأفراحه وتعزياته لكن حتى ننعم بهذا أبدياً البد من الصليب.
 )2حتى ُيهزم عدو الخير نهاًياً فالبد من الصليب (كو .)15-1::2
 )3والحظ أن أحدا الصليب كانت تقترب لذلك كان السيد المسيح ينبه تالميذه حتى ال يفاجئهم ما سوف
يحد  .ولكن كون السيد يخبرهم بما حد

إذاً هو يذهب للصليب بسلطانه إذ هو أتى لذلك.

 ):السيد ال يريد أن تالميذه يذهب فكرهم إلى األمجاد الزمنية خصوصاً بعد التجلى وبعد معجزة إخراج الروح

النجس  ،وبالذات بعد جدالهم فيمن هو األعظم ،فيعود ويحدثهم عن أهمية الصليب فالعالم هنا طالما كنا فى
الجسد هو عالم ألم وصليب أما المجد فهناك.

لم يفهموا = فهم فى ذهنهم األمجاد العالمية ،فما عالقة

األمجاد العالمية التى ينتظرونها بالصليب .ولم يفهموا أن الصليب هو طريق المجد .هم لم يفهموا ألنهم لم يريدوا
أن يفهموا ألن لهم رأي مخالف.

 ) 5الحظ البعض أن السيد فى بعض األحيان كان يطلب إخفال أخبار مجده كما حد
وهنا فى (لو ):::9يطلب من تالميذه كتمان موضوع أالمه.

فى موضوع التجلى،

فضعوا أنتم هذا الكالم فى أذانكم = فكال األمرين غير منفصل فالمسيح تمجد بأالمه وأيًا بقيامته وبتجليه

وبصعوده.
من هو األعظم

43
اخَل ُه ْم
اآليات (لوَ " -: )48-43:2وَد َ
48
ِّ
ال َل ُه ْمَ «:م ْن َق ِّب َل
ام ُه عْن َد ُهَ ،وَق َ
َوَلًدا َوأَ َق َ
ن ِّ
ِّف ُ ِّ
يما»".
يك ْم َجم ً
يعا ُه َو َي ُكو ُ َعظ ً

47
ظم ِّف ِّ
َخ َذ
يه ْم؟ َف َعلِّ َم َي ُسو ُع ِّف ْكَر َقْل ِّب ِّه ْمَ ،وأ َ
ِّف ْكٌر َم ْن َع َسى أ ْ
َن َي ُكو َن أ ْ
َع َ َ
َص َغَر
اس ِّمي َي ْقَبُل ِّنيَ ،و َم ْن َق ِّبَل ِّني َي ْقَب ُل َّال ِّذي أَْر َسَل ِّني ،أل َّ
َن األ ْ
ه َذا اْل َوَل َد ِّب ْ

ظم ِّفي مَل ُك ِّ
ِّ ِّ 1
الساع ِّة َتَقَّدم َّ ِّ
ِّ ِّ
وت
ينَ «:ف َم ْن ُه َو أ ْ
التالَمي ُذ ِّإَلى َي ُسو َع َقائل َ
اآليات (مت  " -:)3-1:18في تْل َك َّ َ
َع َ ُ
َ
َ
3
ات؟» َ 2فدعا يسو ِّ ِّ
ِّ
السماو ِّ
ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إ ْن َل ْم َتْرِّج ُعوا َوَت ِّر ُيروا ِّم ْث َل
ال«:اَْل َح َّ
َ َ َُ ُ
َّ َ َ
ق أَ ُق ُ
ام ُه في َو ْسط ِّه ْم َوَق َ
ع إَلْيه َوَلًدا َوأَ َق َ
ِّ
السماو ِّ
ِّ
السماو ِّ
اتَ 4 .فم ْن و َضع َن ْفسه ِّم ْثل ه َذا اْلوَل ِّد َفهو األَع َ ِّ
ات.
األ َْوالَد َفَل ْن َت ْد ُخُلوا َمَل ُك َ
ْ
ظ ُم في َمَل ُكوت َّ َ َ
َُ
َ
وت َّ َ َ
َ َ َ َ ُ َ
3
ِّ ِّ
اس ِّمي َفَق ْد َق ِّبَل ِّني" .
َو َم ْن َق ِّب َل َوَلًدا َواحًدا م ْث َل ه َذا ِّب ْ
ِّ
ن ِّ
اآليات (مر33" -:)37-33:2وجاء ِّإَلى َك ْف ِّرَناحوم .وِّإ ْذ َك ِّ
ِّ
يما َبْيَن ُك ْم
َ
ُ َ َ
ََ َ
ان في اْلَبْيت َسأََل ُه ْم«:ب َما َذا ُكْن ُت ْم َت َت َكاَل ُمو َ ف َ
33
يق بع ُضهم مع بع ٍ ِّ
اجوا ِّفي َّ
ِّفي َّ
الط ِّر ِّ
س َوَن َادى
يق؟» َ 34ف َس َك ُتوا ،أل ََّن ُه ْم َت َح ُّ
َع َ
ض في َم ْن ُه َو أ ْ
الط ِّر ِّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
ظ ُمَ .ف َجَل َ
33
َن ي ُكو َن أ ََّوالً َفي ُكو ُن ِّ
ام ُه ِّفي
آخَر اْل ُك ِّل َو َخ ِّاد ًما لِّْل ُك ِّل»َ .فأ َ
ال َل ُه ْمِّ«:إ َذا أََرَاد أ َ
َ
َحٌد أ ْ َ
اال ْثَن ْي َع َشَر َوَق َ
َخ َذ َوَلًدا َوأَ َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
احًدا ِّم ْن أَوالٍَد ِّم ْثل ه َذا ِّب ِّ
اح َت َضَن ُه وَقال َلهم«37 :م ْن َق ِّبل و ِّ
س َي ْقَبُل ِّني
َو ْسط ِّه ْم ُث َّم ْ
ْ
اسمي َي ْقَبُلنيَ ،و َم ْن َق ِّبَلني َفَلْي َ
َ َ
ْ
َ َ ُْ
َ
َ
أََنا َب ِّل َّال ِّذي أَْر َسَل ِّني»".
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كان الفكر اليهودى مسيط ار على التالميذ ،فبالرغم من سمعهم أن المسيح سيتألم ويموت ،لكن أحالمهم فى

المجد األرضى لم تكن قد ماتت بعد .وهذه قصة تشير لطريقة التفكير اليهودى .مرض إبن أحد كبار الربيين
وش ِفى بصلوات حانينا بن دو ا .وقال أبو الولد لزوجته يلو قًيت اليوم واضعا
يوحانان بن كاى مرضا خطيراُ ،

قدمى لما إكتر بى أحدي فسألته وهل حانينا أفًل منك أمام هللا؟ فتحركت كبرياله داخله وأجابها يال
رأسى بين
َّ
بل هو كخادم أمام هللا أما أنا فكأمير أمام هللا ،هو كخادم موجود داًما أمام هللا فله فرص كثيرة أكثر منى ،أما
أنا كسيد فال أتمتع بهذه الفرصي .ونفس هذا الفكر فى العظمة كان موجودا فى التالميذ .بل حتى اللحظات

األخيرة قبل الصليب جالت أم إبنى بدى تطلب مراكز عظيمة ألوالدها .وقال التالميذ عن يوحنا يالتلميذ الذى
كان يسوع يحبهي وكان هذا شعو ار بالميرة وأن المسيح سيعطى ليوحنا نصيبا أعظم منهم .وحينما قال الرب

لبطرس عن أن بطرس سيموت مصلوبا إستدار ونظر ليوحنا وسأل المسيح وماذا عن يوحنا (هذا الذى تحبه

أكثر منا).

فكر التالميذ المتأثر بالفكر اليهودى ،أن المسيا حين يأتى ،سيأتى لكى يملك على األرض ،جعلهم يشتهون أن

يجلسوا واحداً عن يمينه وواحداً عن يساره (مت ..)22-21:25هذا الفكر إستمر حتى ليلة العشال السرى

(لو )27-2::22ولكن المسيح كان يتكلم عن ملكوت السموات أمامهم داًماً ،فإختلط عليهم األمر ،وظنوا أن
ملكوت السموات هذا يمكن أن يكون على األرض ،وبنفس الفكر بدأوا يحلمون بمراكز أرضية حين يملك المسيح
فى ملكوت السموات هذا ،ودخلهم تساؤل عمن يكون األعظم فى هذا الملكوت .وبمقارنة ما حد

فى إنجيلى

متى ومرقس نجدهم وقد شمل هذا الموضوع ذهنهم تماماً يتحاورون فى الطريق عمن هو األعظم فيهم ،بالتالى
سيكون هو مثالً الو ير األول فى ُملك المسيح .ولما أتوا إلى البيت فى كفر ناحوم سألهم الذى ال ُيخفى عليه

شئ عما كانوا يتكلمون فيه ،فسكتوا (مر )3::9ثم تساللوا علناً ولم يستطيعوا أن يستمروا ساكتين (مت ،)1:18

فإذا دب فكر العظمة والكبريال فى القلب فهو ال يهدأ .وحتى يكسر السيد كبرياًهم أتى بولد ودعاهم أن يتشبهوا
باألوالد ومن يفعل فهو األعظم ..قطعاً ليس فى السن بل -:

.1

فى حياتهم المتواضعة الوديعة كاألطفال (1كو )25:1:

.3

البساطة وتقبل الحقاًق اإليمانية والروحية ،فالطفل يصده ما يقال له من والده.

.5

الحظ أن األطفال ال يشعرون بأنهم متواضعين ،فمن يشعر أنه متواضع ،أو أنه يتواضع حين يكلم إنساناً

.2
.:

.6
.7
.8
.9

فى الثقة فى كالم أبيهم السماوى واإلتكال عليه وطاعته.

األطفال ال يشعرون أنهم أفًل من اآلخرين فالمنى يلعب مع الفقير.
فقي اًر فهو ليس متواضع.

التسامح المطلق فالطفل ال يحتفظ فى قلبه بأى ضمينة.

إذا أحزن إنسان طفالً فهو ال ينتقم لنفسه بذراعيه بل يلجأ لوالديه.
الطفل بال شهوات ،بال طلب للمجد الباطل ،بال حسد لآلخرين.

إذا تشاجر األطفال فهم سريعاً ما يتصالحون ويعودون للعب معاً.
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.15

.11
.12

ملكوت هللا الذى يؤسسه المسيح ال وجود فيه لمن يبحث أن يكون األقوى واألعظم بل من يدخله هو من

يحس بًعفه وأنه ال شئ  ،ولكن قوته وعظمته هى فى حماية هللا له (2كو  .)15-9:12وهذه طبيعة

األطفال فهم يحتمون بوالديهم.

بلمة التعليم المعاصر ،فهذا الولد فى حًن المسيح هو وسيلة إيًاح.

الطفل يطلب ما يريده واثقاً فى أخذه من أبيه ،وهو ال يفكر فى أن أبوه يعطيه ألنه يستحق ،بل هو يطلب
بدالة المحبة.

قال السيد من قبلني يقبل الذي أرسلني أي اآلب وهذا إلتحاده باآلب (كما جال في إنجيل لوقا) .والحظ قول

وحد نفسه باألطفال والبسطال
السيد المسيح هنا من قبل ولداً واحداً مثل هذا بإسمى فقد قبلنى فالمسيح هنا َّ
والًعفال ..بإسمى = أى من أجل المسيح ،فمن يقبل طفالً يكون كمن قبل المسيح نفسه .والحقيقة فإن المسيح
حين يقول إن لم ترجعوا وتريروا مثل األوالد فهو يقصد نفسه ،أى إن لم ترجعوا وتستعيدوا صورتى التى
حصلتم عليها فى المعمودية فلن تدخلوا ملكوت السموات .فنحن نولد بالمعمودية على صورة المسيح .نحن خلقنا

أوالً على صورة هللا (تك  )27-26:1وفقد اإلنسان الصورة اإللهية باختياره لطريق العصيان والخطية .وأتى
المسيح وفدانا وأعطانا سر المعمودية وفيها ندفن ونموت ونقوم مع المسيح وبصورة المسيح .ولكننا مع إحتكاكنا
بالعالم نفقد هذه الصورة اإللهية ثانية ،وكالم السيد المسيح هنا ،أن هناك إمكانية إلستعادة هذه الصورة = إن لم

ترجعوا = إذاً هناك إمكانية للرجوع ولكن كيف؟ هذا هو عمل النعمة ،التى تعيدنا للصورة اإللهية ،والنعمة تحتاج

لجهاد ،لذلك نسمع بولس الرسول يقول ييا أوالدى الذين أتمخض بكم (أالم الجهاد والخدمة) إلى أن يتصور

المسيح فيكم(عمل النعمة)ي  .وعمل النعمة يعطينا أن نصير خليقة جديدة على صورة المسيح (غل+ 19::

2كو  )17:5لذلك نحن نخلص بالنعمة (أف  )8:2التى بها نعود للصورة اإللهية .واألوالد هم المولودين من

المال والروح وقد خرجوا بدون خطية ،والمسيح هو الذى قال عن نفسه يمن منكم يبكتنى على خطيةي ،لذلك كان

هذا الولد فى حًن المسيح إشارة للمسيح نفسه .ولداً بإسمي= ولو فهمنا أن اإلسم يشير لقدرة وقوة المسيح
فيكون قول السيد بإسمي أن المسيح قادر أن يعيدني بقوته إلى صورة المعمودية األولى أي كطفل .إذاً يمكننا
فهم قول السيد ولداً واحداً بإسمي أنه عاد كولد بقوتي .ونحن إن لم نحصل على صورة المسيح لن ندخل
ملكوت السموات .هذه تشابه أن لكل بلد فى العالم عملة يتم التعامل بها داخل حدود هذا البلد ،لكن إن حاولت

التعامل بعملة عليها صورة ملك آخر لن ُيسمح لك بأن تتعامل بها .فنحن نصبح ُعملة قابلة للتداول فى السمال
لو إنطبعت علينا صورة الملك السماوى .فإن كان المسيح قد تواضع وترك مجده السماًى ألجلنا ،أفال نتخلى
ن حن عن أفكار العظمة األرضية مثل ما فعل هو ونتصاغر أمام الناس وأمام أنفسنا ،إذا كان المسيح قد صار

عبداً أفال نقبل أن نتصاغر مثله أمام إخوتنا .خصوصاً أن النعمة تسندنا ،وبالمسيح نستطيع كل شئ (يو 5:15
 +فى  )13::فهل نقبل؟ والسيد يشرح كيف تساندنا النعمة ....هذا يكون بالجهاد ..وكيف نجاهد ؟

إذا أراد أحد أن يكون أوالً فيكون آخر الكل وخادماً للكل (مر  )35:9من أراد أن يصير فيكم عظيماً يكون لكم
خادماً (مر ):3:15
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من أراد أن يصير فيكم أوالً يكون للجميع عبداً (مر  ):::15والسيد ضرب بنفسه المثال فقال عن نفسه أنه أتى

َليخدم ال ُليخدم (مر.):5:15
وهو غسل أرجل تالميذه وطلب أن نفعل ذلك (يو .)17-12:13

ومن يفعل تسانده النعمة ليرجع ويكون كاألوالد أى يستعيد صورة المسيح والحظ قول السيد من وضع نفسه

مثل هذا الولد = كلمة وضع نفسه تعنى أنه ال َيَّدعى اإلتًاع طلباً لمديح الناس ،فما أخطر أن تدعى النفس
اإلتًاع .بل هو عليه أن يفهم الحقيقة ياننا ال شئ ..تراب ..بخار يظهر قليالً ثم يًمحل .ولكن نحن
بالمسيح ،وليس من أنفسنا ،قد أصبحنا أوالداً هلل .فقيمتنا ترجع ال ألنفسنا بل للمسيح الذى فينا .لذلك فالتواضع

الحقيقي هو ما عمله المسيح إذ أخلى ذاته .أما التواضع بالنسبة لنا فهو أن نفهم حقيقتنا أننا ال شئ وأن قيمتنا

في هو الذي فيك .والحظ أن عمل المسيح فى أن
هي في المسيح الذي فينا فكيف أنتفخ عليك والمسيح الذي َّ
وي َو ِحد نفسه به ،ويقول ما قاله .هذا كان عجيباً فى أيامه ،فقد إحتقر
يأتى بطفل ويعمل ما عمله ،بأن يحتًنه ُ

الرومان الطفولة ،ولم يكن للطفل أى حق من الحقوه ،ويستطيع الوالدان أن يفعال بطفلهما ما يشالا بال رقيب،

وتعرضت الطفولة فى اليونان لمتاعب كثيرة ،فكانوا يتركون األطفال فى العرال أياماً حتى يموت الًعيف ويبقى
القوى .واليهود فى أى حصر أو تعداد ما كانوا يحصون النسال وال األطفال .ولكننا هنا نجد السيد يشير للطفل
بأنه مثال يجب أن نتشبه به .الرومان واليونان كانوا يفتخرون بالقوة والعظمة لذلك إحتقروا األطفال لًعفهم ،أما
المسيح فيطالبنا بالتشبه بهم فى ضعفهم وأن نعتبر أن قوتنا هو هللا نفسه يهللا ال يسر بقوة الخيل .ال يرضى

بساقى الرجلي (مز ..)15 : 1:7هذا هو ملكوت هللا.
من ليس علينا فهو معنا

42
احدا ي ْخ ِّرج َّ ِّ
اطين ِّب ِّ
ِّ
ِّ
اه ،أل ََّن ُه
الَ«:يا ُم َعل ُمَ ،أرَْيَنا َو ً ُ ُ
اب ُي َ
اآليات (لوَ " -:)31-42:2ف َ
اسم َك َف َمَن ْعَن ُ
الشَي َ ْ
أج َ
وحَّنا َوَق َ
31
س َعَلْيَنا َف ُه َو َم َعَنا»".
وه ،أل َّ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:الَ َت ْمَن ُع ُ
َن َم ْن َلْي َ
َلْي َ
س َي ْتَب ُع َم َعَنا»َ .فَق َ
38
ِّ
ِّ ِّ
اطين ِّب ِّ
ِّ
ِّ
س
َج َاب ُه ُي َ
اآليات (مرَ " -:)41-38:2فأ َ
اسم َك َو ُه َو َلْي َ
وحَّنا قائالًَ«:يا ُم َعل ُمَ ،أرَْيَنا َواحًدا ُي ْخ ِّر ُج َشَي َ ْ
ِّ
ي ْتبعَناَ ،فمَنعَناه أل ََّنه َليس ي ْتبعَنا»َ 32 .فَقال يسو ُع«:الَ َتمَنعوه ،أل ََّنه َليس أَحٌد يرَنع ُق َّوًة ِّب ِّ
يع
اسمي َوَي ْس َتط ُ
ُ َْ َ َْ ُ
ْ ُ ُ
َ ْ ُ
ُ ْ َ َ َُ
َ َُ
ْ
َ َُ
41
41
اس ِّمي أل ََّن ُك ْم
س َعَلْيَنا َف ُه َو َم َعَنا .أل َّ
ول َعَل َّي َشارا .أل َّ
ْس َم ٍ
َن َم ْن َسَق ُ
يعا أ ْ
اك ْم َكأ َ
َن َم ْن َلْي َ
َس ِّر ً
اء ِّب ْ
َن َيُق َ
ِّ
َجَرُه" .
لِّْل َم ِّس ِّ
يحَ ،فاْل َح َّ
يع أ ْ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه الَ ُيض ُ
ق أَ ُق ُ

يا معلم رأينا واحداً يخرج شياطين بإسمك = طالما يستخدم إسم المسيح فهو مؤمن وهو ليس يتبعنا= أى ليس

من اإلثنى عشر أو السبعين .ولنالحظ أنه ما كان ممكناً لهذا اإلنسان أن يخرج شياطين إن لم يكن مؤمناً
بالمسيح .لكن يوحنا تعجب أنه ليس من تالميذ المسيح إذ ظن يوحنا أن المعجزات هى للتالميذ فقط .لكن هذا

اإلنسان كان يعمل لحساب المسيح بإيمان صاده وهن لم تكن له فرصة للتبعية الظاهرة ونفهم من درس المسيح
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أن الكنيسة كنيسة واحدة وال معنى فيها للتعصب لشخص ما أو جماعة ما ،وهذا قطعاً ال يعنى قبول تعاليم
مخالفة لتعاليم وعقيدة الكنيسة .ولكن على الكنيسة أن تفهم أنها متسعة القلب للجميع ،لها وحدة ومحبة تجمع

الكل خالل إيمان مستقيم .أما من يعمل قوات وأيات من خارج إطار اإليمان المستقيم فهؤالل ينطبق عليهم قول
السيد إذهبوا عنى يا فاعلى اإلثم (مت  .)23-22:7من ليس علينا= الذى ليس مخالفاً لنا ولكنيستنا فى

اإليمان = فهو معنا فى وحدة ومحبة

وهذه األيات أوردها القديس مرقس مباشرة بعد مشاجرة التالميذ فمن هو األعظم فيهم .ومن هذا نفهم أن العثرة

تأتى فى الكنيسة من مفهوم من هو األعظم .فيوحنا إعتبر أن هذا الشخص طالما ليس من مجموعتهم فهو أقل
منهم وليس من حقه أن يحصل على نفس مواهبهم فى إخراج الشياطين .والسيد يعلمهم مفهوم آخرُ ،يفهم أن من
ليس ضدنا ( ضدنا = يعلم تعاليم مخالفة لإليمان) وهو يحب المسيح ويستخدم إسمه فهو معنا ،فالكل جسد واحد
والكل فى مملكة المسيح لهم سلطان على إبليس .ومن هذا نفهم أن
قرية للسامريين ترفض يسوع
32
31
ِّ ِّ
ِّ
طلِّق ِّإَلى أ ِّ
ِّ
ام َو ْج ِّه ِّه
اآليات (لوَ " -:)33-31:2و ِّح َ
ام ْ
الرِّت َفاعه َثَّب َت َو ْج َه ُه لَيْن َ َ
ُ
َم َ
ُور َشل َ
ين َت َّمت األََّي ُ
يمَ ،وأَْر َس َل أ َ
33
ِّ
رسالًَ ،ف َذهبوا وَد َخُلوا َقري ًة لِّ َّ ِّ
َن وجه ُه َكان م َّت ِّجها َنحو أ ِّ
يمَ 34 .فَل َّما
لسام ِّريِّ َ
وه أل َّ َ ْ َ
ين َح َّتى ُيعُّدوا َل ُهَ .فَل ْم َي ْقَبُل ُ
َْ
َ ُ ً َْ ُ
َُ َ
ُُ
ُور َشل َ
السم ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اء َف ُت ْف ِّنَي ُه ْمَ ،ك َما َف َع َل ِّإيلَِّّيا
ول أ ْ
يد أ ْ
وحَّناَ ،قاالََ«:ي َار ُّب ،أ َُت ِّر ُ
وب َوُي َ
َأرَى ذل َك تْلمي َذ ُ
اه َي ْعُق ُ
َن َنُق َ
َن َتْن ِّز َل َن ٌار م َن َّ َ
33
ِّ ِّ ِّ
َن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
الَ«:ل ْس ُتما َت ْعَلم ِّ
س
وح أَْن ُت َما! 33أل َّ
ان ِّم ْن أ ِّ
َي ُر ٍ
ان َل ْم َيأْت لُي ْهل َك أَْن ُف َ
أَْي ًضا؟» َفاْل َت َف َت َواْن َت َهَرُه َما َوَق َ
َ
َ
ِّ ِّ
الن ِّ
َّ
ُخَرى" .
ص»َ .ف َم َض ْوا ِّإَلى َقْرَي ٍة أ ْ
اسَ ،ب ْل لُي َخل َ

حين تمت األيام إلرتفاعه= إنتهى من التعليم وصنع المعجزات وأتى وقت الصليب .وكلمة تمت تشير أن كل

شئ يسير وفق خطة إلهية أ لية ،فال مجال للصدفة في األحدا  .فكم مرة حاولوا قتله ولم يمكنهم .إرتفاعه=

تشير إلرتفاعه على الصليب ،وتشير أيًاً لصعوده إلى السمال .فهذا التعبير إرتفاع إستخدم مع إيليا عند

إرتفاعه إلى السمال.

ثبت وجهه= تعبير عبري يعني العزيمة القوية أمام صعوبات قاًمة (حز +2:6إر +15:21خر.)1::33

فالمسيح قصد أن يتوجه إلى أورشليم وهو عالم بأن أعداًه يتآمرون عليه وأنه هناك سيحاكم ويصلب ويموت،
ولكنه قد جال لهذه الساعة ليخلص البشر .وكان كأنه مشتاه لهذه الساعة حباً فينا ،وبنفس المعنى قال يقوموا

ننطلق من ههناي (يو .)31:1:والسيد إذ كان متوجهاً ألورشليم كان البد له أن يمر بالسامرة فإنتهزها فرصة
ليكر ويبشر أهلها ،فأرسل تالميذه يعدون له ليستريح من عنال السفر وليكر لهم ،لكن أهل السامرة لعداًهم

لليهود رفًوه إذ كان متجهاً ألورشليم أي ألنه يهودي ومعروف العداوة بين السامريين واليهود .وقطعاً هذه البلدة
غير بلدة المرأة السامرية( .السامريون هم خليط من اليهود الذين تبقوا في أرض العشر أسباط أي مملكة إسراًيل
الشمالية بعد أن أخذ ملك أشور معظم اليهود إلى أشور ..مع النا حين من بالد بابل وأشور في ذلك الوقت..
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لذلك كانت عبادة السامريين هي خليط من اليهودية والوثنية .كانوا ال يعترفون سوى بأسفار موسى الخمسة ،وال
يعترفون بأورشليم كمدينة مقدسة وال بالهيكل فيها ،إنما يعتبرون أن جبل جر يم الذي في أرضهم هو الجبل

المقدس ..لذلك إحتقر اليهود السامريين ،وكره السامريون اليهود) وكان من العسير أن يمر يهودي في أرض

السامرة خصوصاً لو كان متجهاً ألورشليم ،والسبب أن السامريون كانوا يعتدون عليه ويًربونه.
وأمام هذا الرفض يطلب يعقوب ويوحنا نا اًر تنزل وتحره وتفني ،لذلك أسماهم المسيح بوانرجس أي إبني الرعد

(مر .)17:3وربما لميرتهما الشديدة وحماسهما .ولكن هذه الميرة التي تطلب اإلنتقام إذ تقدست في المسيح
صارت غيرة مقدسة لمجد هللا ،ولخدمة إسمه.

لستما تعلمان من أي روح أنتما= أي أنتم قد تمافلتم عن ماهية الروح الذي فيكم ،والذي أريده لكم ،والذي يقود
للسالم والوداعة والمحبة وعدم مقاومة الشر بالشر ،والرغبة في خالص األشرار وليس روح النقمة واإلفنال .أما
روح اإلنتقام واإلفنال فهي من عدو الخير وليس من روح هللا القدوس الذي يسكب المحبة في قلوبنا.

ثمن التبعية

ِّ
ِّ
يق َقال َل ُه و ِّ
َّ
ِّ 37
احٌدَ« :يا َسِّيُد ،أَ ْتَب ُع َك أَْيَن َما َت ْم ِّضي».
َ
يما ُه ْم َسائُرو َن في الط ِّر ِّ َ
اآليات (لوَ -: )32-37:2وف َ
32
38
ِّ
السم ِّ
َما ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
طُي ِّ
ال
ال َل ُه َي ُسو ُع«:لِّ َّلث َعالِّ ِّب أ َْو ِّجَرٌةَ ،ولِّ ُ
اء أ َْوَك ٌارَ ،وأ َّ
ان َفَلْي َ
س َل ُه أَْي َن ُي ْسنُد َ ْأر َس ُه»َ .وَق َ
َفَق َ
ور َّ َ
31
ِّ
َن أ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال َل ُه َي ُسو ُعَ «:د ِّع اْلم ْوَتى َي ْد ِّفُنو َن
َ
َمض َي أ ََّوالً َوأ َْدف َن أَبي»َ .فَق َ
الَ«:يا َسيُدْ ،ائ َذ ْن لي أ ْ ْ
آلخَر«:ا ْتَب ْعني»َ .فَق َ
َ
31
ِّ ِّ
آخر أَي ًضا« :أَ ْتبعك يا سِّيُد ،و ِّ
ِّ ِّ
َن أ َُوِّد َع
اه ْمَ ،وأ َّ
لك ِّن ْائ َذ ْن لِّي أ ََّوالً أ ْ
َم ْوَت ُ
ال َ ُ ْ
َ
َُ َ َ َ
َما أَْن َت َفا ْذ َه ْب َوَناد ب َمَل ُكوت هللا»َ .وَق َ
32
وت ِّ
ظر ِّإَلى اْلور ِّاء يرُلح لِّمَل ُك ِّ
ِّ ِّ
َّال ِّذ ِّ ِّ
هللا»".
َ
س أَ
َحٌد َي َض ُع َي َد ُه َعَلى اْلم ْحَراث َوَيْن ُُ
ال َل ُه َي ُسو ُعَ«:لْي َ
ين في َبْيتي»َ .فَق َ
ََ َ ْ ُ َ
18
وعا َك ِّثيرًة َحوَل ُه ،أَمر ِّب َّ
الذ َهاب ِّإَلى اْل َعْب ِّرَ 12 .ف َتَقَّد َم َك ِّات ٌب
اآليات (مت َ " -:)22-18:8وَل َّما َأرَى َي ُسو ُع ُج ُم ً
َ ْ
ََ
21
السم ِّ
ِّ
ِّ
طُي ِّ
اء أ َْوَك ٌارَ ،وأَ َّما ْاب ُن
ال َل ُه َي ُسو ُع« :لِّ َّلث َعالِّب أ َْو ِّجَرٌة َولِّ ُ
ال َل ُهَ«:يا ُم َعل ُم ،أَ ْتَب ُع َك أَْيَن َما َت ْمضي»َ .فَق َ
َوَق َ
ور َّ َ
ان َفَليس َله أَين يس ِّند ْأرسه»21 .وَقال َله آ َخر ِّمن َتالَ ِّم ِّ
ِّ
َم ِّضي أ ََّوالً َوأ َْد ِّف َن
يذ ِّهَ«:يا َسِّيُدْ ،ائ َذ ْن لِّي أَن أ
َ َ ُ ُ ْ
اإل ْن َس ِّ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ْ ْ َ
22
ِّ
ِّ
ِّ
اه ْم»".
ال َل ُه َي ُسو ُع« :ا ْتَب ْعنيَ ،وَد ِّع اْل َم ْوَتى َي ْدفُنو َن َم ْوَت ُ
أَبي»َ .فَق َ
يق دم القديس لوقا هنا ثال عينات لثال أشخاص أرادوا أن يتتلمذوا للسيد المسيح .وذكر القديس متى مثلين

منهم فقط .ومتى يورد هذا بعد شفال حماة بطرس ليقول أن الخدمة ليست إمتيا ات فقط (كما شفى المسيح حماة

بطرس) بل لها تبعاتها.

األول -:هذا اإلنسان رأى المسيح وأحبه ،نمت مشاعره تجاه السيد ،لكنه لم يفهم أن تبعيته للمسيح فيها حمل
تصور أن تبعية المسيح فيها مجد أرضى ،لذلك أفهمه
للصليب ،لقد فرح بالمعجزات وبسلطان المسيح وربما
َّ
المسيح أنه حتى المسيح وهو السيد ليس له مكان يسند رأسه فيه .ونالحظ أنه فى الحاالت الثال

كان السيد

يجيب ليس بحسب قول الشخص ولكن بحسب ما فى فكره الداخلى .كثيرون يشتهون الخدمة إلمتيا اتها وال
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يعرفون صليبها فيسرعون بدخول الخدمة ،وما أن تصادفهم مشاكل الخدمة يسرعون بالهرب لذلك نجد السيد هنا

ُيظهر هذا لذلك الشخص ،أن هناك تكلفة للتلمذة.
أوجرة = كهوف .أوكار= مآوى.

وهناك تفسير موا ٍ  ،أن المسيح ال يجد فى قلب هذا الشخص مكاناً يسند أرسه فيه وذلك لرفًه الصليب ،بينما

وجدت الطيور رمز الكبريال إلرتفاعها والثعالب رمز الخبث أمكنة داخل قلب هذا الشخص .إذًا نفهم من كلمات
المسيح هنا أن هذا الشخص كان يطلب تبعية المسيح فى خبث ليحصل على إمتيا ات كشفال المرضى ،أو

معه ( مثل
المناصب العالمية ،وقطعاً فهو رافض الصليب .هو ظن المسيح سيملك ملكاً عالمياً وسيملك هو ُ
له على األرض،
له وال راحة ُ
سيمون الساحر) وكون السيد ليس له أين يسند رأسه فذلك ألنه سماوى ،ال مكان ُ
ومن يتبعه فعليه أن يقبل هذا الوضع فيجد المسيح مكاناً في قلبه ،ولكن قلب هذا الشخص كان به أماكن
للطيور والثعالب فقط والسبب أن هذا القلب رافض للصليب الذي إستند عليه المسيح .ومن يقبل هذا الوضع

عليه أن يتجرد من محبة المال والمجد األرضى.

الثانى -:هذا الشخص كان يفكر فى أن يتبع المسيح لكنه مرتبك ببعض األمور فلربما كان له والد شيخ وكان
ينتظر موته ليدفنه ثم يتبع المسيح .فهو حسن النية مشتاه للتلمذة ،لكن عاقته الواجبات العاًلية .مثل هذا

يشجعه المسيح ليتخذ ق ارره ،لذلك نسمع السيد يقول له إتبعنى وهنا يصرح بمشكلته  ،فيقول له السيد دع الموتى

يدفنون موتاهم= أى دع الموتى روحياً (الذين يرفًون أن يتبعوننى وينتظرون تقسيم المي ار
يدفنون الموتى جسدياً( .أى يدفنوا أباك حين يموت بالجسد طبيعياً) .والمسيح هنا ال يدعو للقسوة مع الوالدين،
ويتصارعوا عليه)

بل معنى قوله أن هناك كثيرين سيقومون بهذا الواجب ولكن إتبعنى أنت .ومن شفى حماة بطرس قادر أن يدبر
كما قلنا كل إحتياجات تالميذه بما فيها دفن موتاهم .ولربما لو بقى لدفن والده تنطفأ األشواه المباركة للتلمذة

التى كانت داخله ويعوقه العالم .كثي اًر ما منعت العواطف البشرية كثيرين من تبعية المسيح .دعوة المسيح لهذا

الشخص تعنى أنا أريدك ألعمال أعظم من دفن الموتى .من يريد أن يصير تلميذاً للرب عليه أن يترك أهل
العالم يعيشون حياتهم العادية ،أما هو فيكرس نفسه لخدمة الملكوت .فتلميذ المسيح كرس حياته لخدمة األحيال،
ليس لخدمة الموتى ،هو بخدمته يقود الناس للحياة وهذا أهم .قطعاً السيد لن يمنعه من دفن والده إذا مات ،لكن
المقصود عدم التعطل عن الخدمة بسبب التعلقات العاطفية الزاًدة ،واإلنشمال بمي ار

ومراسيم العزال اليهودية تمتد لشهور.

الميت وتقسيمه ..الخ.

الثالث -:هذا له نظرة مترددة ،قلبه مو ع بين المسيح والعالم .وكل من يهتم بهموم العالم أو يخشى
اإلضطهادات أو خسارة المال ،مثل هذا ال يستطيع خدمة اإلنجيل أو أن يتبع يسوع ،فيسوع ال يقبل من قلبه

مو ع بينه وبين العالم .هذا الشخص الثالث يشبه إمرأة لوط .هذا الثالث يطلب التلمذة ولكنه بقلبه مع عواطفه

البشرية تجاه أهل بيته ،مثل هذا يبدأ الطريق مع المسيح لكنه ال يكمل .من يًع يده على المح ار  ،البد وأن

ينظر لألمام ليسير فى خط مستقيم غير ملتو ،ومن ينظر للخلف يلتوى منه خط السير .وهكذا من يرتد ليهتم
بالمشاعر اإلنسانية ويترك خدمة المسيح بسببها ،تفشل خدمته .الحظ أن المسيح ال يمنع من أن يذهب هذا
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الشاب لوداع أهله لكن إذ يذهب هو سيبقى معهم فترة ربما تمنعه من تبعية يسوع بعد ذلك .بل هناك من يترك
المسيح إذا صادفه مرض فهو يحب نفسه ونفس الشئ إذا فقد قريب له أو مرض أحد أحباله.

 ونالحظ فى إنجيل لوقا أن لوقا وضع هذه الشروط للتلمذة مباشرة قبل إرساليته السبعين رسوالً لتكون لهم
دستور حياة.

تسلسل األحداث
بحسب إنجيل القديس يوحنا نجد المسيح بعد أن شفى مريض بيت حسدا فى أورشليم إتجه إلى الجليل .وكانت

نهاية أعماله فى الجليل إشباع الو 5555وكان ذلك قبل عيد الفصح مباشرة .وعيد الفصح يأتى فى اليوم الخامس
عشر من الشهر األول من السنة الدينية عند اليهود .ثم إتجه إلى شره البحيرة وهناك أنهى خدمته بإشباع

الو .:555وظل فترة يتردد على الجليل (يو )1 : 7وهذه الفترة لم يسجل الكتاب عنها شئ .ثم إتجه الرب يسوع
إلى أورشليم فى عيد المظال وهذا يأتى فى اليوم األول من الشهر السادس من السنة الدينية .وكانت مواكب
الحج إلى أورشليم إستعدادا لعيد المظال قد بدأت .ولنالحظ الوضع بعد عمل المسيح وخدمته مدة  3سنين.

*فشل تالميذه فى تقبل حقيقة صلبه وموته أو التشكك فيه إذ لم يقدم آية من السمال للكتبة (خمير الفريسيين).

*بل حتى إخوته لم يؤمنوا به وطلبوا منه أن يصعد إلى أورشليم ليظهر آياته فيؤمن به الناس .وهذا كان له أحد

تفسيرين إما يقتله اليهود فيتخلصوا منه لحسدهم ،أو يملك فعال ويكون لهم نصيب فى أمجاده .ولكن المسيح لم
يأتى ليعيد ويحيى مملكة أرضية ،بل ليقيم مملكة سماوية على األرض ويحطم أعمال عدو الخير .ولم يصعد

المسيح إلى أورشليم مع مواكب الحجاج الصاخبة بل صعد وحده فى هدول بعدهم مع تالميذه (يو.)7
ترتيب األحداث األخيرة
أحدا

هذه الفترة األخيرة يصعب ترتيبها فلم ترد سوى فى إنجيل لوقا فقط ( )1: : 18 - 51 : 9ولم يذكر

القديس لوقا لألحدا

التى ذكرها ال مكانها وال منها .ولكن هناك إتفاه واضح بين ما جال بإنجيل يوحنا مع ما

جال بإنجيل لوقا .فإنجيل يوحنا يذكر ثال

ظهورات للرب فى أورشليم هى *عيد المظال (يو* )15 - 7وعيد

التجديد (يو ):2 - 22 : 15وأخي ار *دخول المسيح األخير إلى أورشليم .ونجد القديس يوحنا يأتى بتفاصيل
األحدا

فى أورشليم .ونجد أن إنجيل يوحنا يورد خبر ممادرة الرب ألورشليم متجها إلى شره األردن مرتين

خالل الثال

مرات التى تواجد بها الرب فى أورشليم ( .):3 - 39 : 15 + 21 - 19 : 15ومن اآلية

(يو )39 : 15يقول القديس يوحنا أنهم حاولوا أيًا أن يمسكوه فقوله أيضا تشير أن هناك محاولة سابقة ألن

يمسكوه هى غالبا بعد الخالف األول ( .)21 - 19 : 15وسجل القديس يوحنا أيًا ذهاب الرب إلى بيت عنيا
ليقيم لعا ر .وبعد هذه المعجزة نجد إجتماعا لتدبير قتل الرب يسوع وهنسحاب الرب إلى مقاطعة بجانب البرية.

ويسجل القديس لوقا ثال

رحالت للمسيح إلى أورشليم ( .)31 : 18 + 22 : 13 + 51 : 9ومن الصعب
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تحديد مكان مدينة إفرايم وهى بقرب البرية .وبالتالى نجد إتفاه القديس لوقا مع القديس يوحنا فى أن المسيح
غادر إلى أورشليم ثال

مرات (لوقا) وظهوره فى أورشليم ثال

مرات (يوحنا).

ونجد أن القديس لوقا يقدم  3رحالت مستقلة للمسيح إلى أورشليم على أنها رحلة طويلة واحدة .وكانت عين

القديس لوقا فى كتابته موجهة على صعود المسيح إلى السمال بجسده يوحين تمت األيام إلرتفاعه ثبت وجهه

لينطلق إلى أورشليمي (لو )51 : 9وختم إنجيله بصعود المسيح فعال للسمال .وكأن القديس لوقا فى تقديمه يأخذنا
فى رحلة واحدة يخرج فيها المسيح من الجليل ليدخل دخوله النهاًى إلى أورشليم ثم يصلب ويموت ويقوم ليصعد
للسمال.

وأراد الرب يسوع أن يتجه إلى أورشليم متخذا الطريق المختصر عبر السامرة مع تالميذه وليس طريق الحجاج

عبر بيرية ،فرفًته السامرة لكراهيتها لليهود ورفًهم للمسيح .وهتجه الرب لقرية أخرى ونجد شخص فى حماس
يطلب أن يتبع المعلم .وكان تعبير ييتبع المعلمي هو تعبير معروف فى تلك األيام ويتًمن التلمذة للمعلم .وكان

هذا يعتبر شيئا مقدسا .وآخر يطلب المعلم منه أن يتبعه (لو ،)59 : 9فالسيد كان يكون مجموعة السبعين رسوال

وكان يريد ضم هذا التلميذ لهم.

إرسال السبعين رسوال  -:فى أثنال إرتحال الرب يسوع جنوبا متجها إلى أورشليم إختار  75من تالميذه ليرسلهم
أمامه ليبشروا كل قرية ومدينة سيذهب إليها .وكانت وصايا الرب لهم مشابهة لوصاياه لإلثنى عشر فى معظمها

ولكن مختلفة فى أشيال أخرى .والقديس لوقا هو الذى أشار لهذه اإلرسالية وأن الرب أرسلهم فى رحلته األخيرة

إلى أورشليم .وكان ذلك قبل عيد المظال الذى كان من نتيجة حوار المسيح مع اليهود خالله فى أورشليم أن بدأ

إضطهاد اليهود للمسيح (يو ،)59 : 8 ، :: : 7وأيًا ما عاد المسيح يمشى عالنية بين اليهود (يو: 11

 .)5:إذاً إرسالية السبعين كانت بعد ممادرته الجليل نهاًيا ،وأيًا ممادرته شره البحيرة حيث العشر المدن،
وقبل عيد المظال وفى أثنال رحلته األخيرة إلى أورشليم.

كان لإلثنى عشر الدرجة الرسولية وهذه لها قوتها وسلطانها .أما السبعين فلم تكن لهم قوة وسلطان هذه الدرجة

الرسولية ،كان اإلثنى عشر مرسلين لكل العالم أما السبعين فمهمتهم مؤقتة فى حدود إعداد الطريق للمسيح فى

كل مدينة أو قرية كان مزمعا أن يزورها فى طريقه ألورشليم .ورأينا بعد ذلك من التاريخ أن كثيرين من الو 75

كل إنطلق بمفرده .كان
إنطلقوا يبشرون فى كل مكان] .وكانت إرسالية السبعين إثنين إثنين بينما اإلثنى عشر ٌ
عمل السبعين إعداد من يذهبوا إليهم ليستقبلوا المسيح الملك كما عمل يوحنا المعمدان تماما .ولم يحذر الرب الو

 75من دخول مدينة للسامريين ،فمهمتهم ستكون فى بيرية ولن يمروا بالسامرة .وغالبا خالل عمل السبعين رسوال

فى إعداد الطريق للمسيح تعرفوا على عاًلة لعا ر وأختيه( .وربما حد

بعد ذلك شفال والدهما سمعان األبرص)

وكانت يارة الرب يسوع لهذا البيت المبارك (لو):2 - 38 : 15

ترتيب األحداث  -:ما بين مثل المنى ولعا ر (لو ،)19 : 16ومثل قاضى الظلم (لو )1 : 18وقت طويل .فبعد
مثل المنى ولعا ر ذهب الرب إلى بيت عنيا ليقيم لعا ر ،وبعدها عقدت الرًاسات الدينية مجمعا ضد المسيح.
وبعدها ذهب الرب إلى مدينة إفرايم (يو )5: : 11وقًى مدة يعظ ويعلم من حدود الجليل إلى أورشليم ،وبدل
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اإلستعداد لرحلته األخيرة إلى أورشليم (لو .)11 : 17وخالل هذه المدة كانت أحدا

إصحاح 17وحديثه عن

مجيئه الثانى ،وعن أيام النهاية ،وهذا ما جعل الفريسيين يسألونه يمتى يأتى ملكوت هللاي.

كان شفال المولود أعمى فى نهاية أيام عيد المظال (يو .)8 ، 7وطردوه بعدها من المجمع ووجده يسوع كراع

صالح بعد أن طرده الفريسيين الرعاة اللصوص .ونجد الرب يسوع بعدها يتكلم عن معنى الراعى الصالح والرعية

الواحدة (يو .)15وأنهى الرب يسوع كالمه فى أورشليم بكلمات كلها محبة كراع صالح لرعيته التى يبذل نفسه

عنها .وهنقسموا على أنفسهم حول شخص الرب يسوع .وأصبح واضحا أن تعليم هؤالل مستحيال .لذلك ترك الرب

أورشليم إلى بيرية لفترة  3شهور ثم عاد إلى أورشليم لزيارة خاطفة أثنال عيد التجديد .وعاد بعدها ليكمل خدمته
فى بيرية لمدة ثال

شهور أخرى .ثم كانت يارة الرب لبيت عنيا ليقيم لعا ر (يو ،)5: - 1 : 11وهذه الزيارة

تقسم الفترة ما بين عيد التجديد فى أورشليم (يو ،)15وبين دخول الرب إلى أورشليم للمرة األخيرة فى الفصح

ليصلب .وكانت إقامة لعا ر هى المعجزة الكبرى التى قام بها المسيح ورأينا فيها الهوته مع ناسوته .وهى السبب
المباشر الذى من أجله إتخذ السنهدريم ق ارره بأن يموت المسيح ،وبدأ التخطيط لذلك.

عاد بعدها قبل الفصح األخير له على األرض بالجسد ،وذلك ليتمم الفدال ويصلب ويقوم.
ما بين عيد المظال وعيد الفصح حوالى ستة شهور ،فعيد المظال (يأتى ما بين سبتمبر وأكتوبر) وعيد الفصح

(يأتى ما بين مارس وأبريل) .أما عيد التجديد فيأتى فى ديسمبر .فيكون المسيح قد قًى بعد شفال المولود

أعمى ثالثة أشهر فى بيرية .عاد بعدها فى يارة خاطفة ألورشليم أثنال عيد التجديد (يو .)22 : 15ثم ترك
أورشليم إلى بيرية لمدة ثالثة أشهر عاد بعدها قبل الفصح مباشرة ليدخل أورشليم فى موكب ملوكى إنتهى بصلبه

وقيامته .لذلك فخدمة الرب فى بيرية كانت لمدة ستة أشهر على فترتين كل منهما  3أشهر .وما تم تسجيله عن
هذه الفترة هو ما ورد فى (مت + :5 - 22 : 12لو .)11 : 17 - 13 : 11أما األحدا

التى حدثت فى

اليهودية وأورشليم أورده القديس يوحنا (يو .)51 - :6 : 11 + :5 - 1 : 11 + :2 - 22 : 15أما بقية
األحدا

حد

فنجدها فى أناجيل متى ومرقس ولوقا .عموما ما تم تسجيله عن فترة بيرية قليل ربما ألنه مشابه لما

فى الجليل.

فيما يلى بعض الرسوم التوضيحية لتشرح خط خدمة الرب بالجسد على األرض.
بدء خدمة المسيح
* و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و* و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و* و و و و و و و و و و و و و و و و و و*و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و* و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو*

1

2

3

4

3

3

 1معمودية المسيح .ويوحنا يعرف أنه المسيح من عالمة حلول الروح.
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 2يوحنا المعمدان يحول تالميذه يوحنا وأندراوس للمسيح

 3المسيح يتجه للجليل ويختار تلميذيه فيلبس ونثناًيل (يو.):3 : 1
 4فى اليوم الثالث إلختيار فيلبس كان عرس قانا الجليل.

 3الرب يسوع يذهب هو وأمه ومعه تالميذه إلى كفر ناحوم.

 3الرب يذهب إلى أورشليم فى الفصح ويطهر الهيكل للمرة األولى (يو.)2

المدة من  2 - 1أربعين يوما (صوم المسيح والتجربة).
المدة من  4 - 3ثالثة أيام (يو.)1 : 2
فى أورشليم
فى أورشليم يتم الحوار مع نيقوديموس (يو.)3

الرب يسوع يتجه إلى الجليل وفى طريقه يتقابل مع السامرية (يو.):

فى الجليل يشفى إبن خادم الملك (يو.)5: - :3 : :

الرب يسوع يقًى مدة فى الجليل.

الرب يسوع يصعد إلى أورشليم فى عيد لليهود ويشفى مريض بيت حسدا (يو.)5

الرب يعود للجليل بعد حواره مع اليهود (يو.)5

الخط العام لخدمة الرب يسوع
*و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و* و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو*
1

2

3

 1الرب يسوع يبدأ خدمته فى الجليل( .من  2 - 1مدة  3سنوات فى الجليل).
 2بداية خدمة الرب يسوع فى بيرية بعد أن ترك الجليل.
 3دخول أورشليم يوم أحد الشعانين.

المسيح يقًى  3سنوات فى خدمة الجليل وتخللها عدة يارات ألورشليم.
إنتهت خدمة الرب يسوع فى الجليل بإشباع ال و .5555

إتجه بعد ذلك الرب يسوع لمدة  6أشهر للخدمة فى بيرية شره األردن.
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أحداث الفترة األخيرة
*ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد*ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد*ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد*

1

3

2

إقامة لعازر
 1عيد المظال (ما بين سبتمبر وأكتوبر).
 2عيد التجديد (ديسمبر).

 3دخول أورشليم يوم أحد الشعانين.
الفترة من ( 3 ) 2 - 1أشهر.

الفترة من ( 3 ) 3 - 2أشهر تخللها إقامة لعا ر عاد بعدها الرب لبيت عنيا.
* بعد نهاية خدمة الجليل وقبل عيد المظال كانت إرسالية السبعين.
* فى عيد المظال جرت أحدا

(يو.)21 - 1 : 15 ، 9 ، 8 ، 7

* فى نهاية مدة خدمة بيرية كانت معجزة إشباع ال و .:555
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح العاشر)
إرسال السبعين ورجوعهم

عودة للجدول

اإلصحاح العاشر

اآليات (لو)12-1:11

راجع تفسير إنجيل متى (مت)13:11-37:2
ِّ
اآليات (لو1 "-:)12-1:11وبع َد ِّ
ِّ
ِّ
ام َو ْج ِّه ِّه ِّإَلى
ذل َك َعَّي َن َّ
ين َ
آخ ِّر َ
الر ُّب َسْبع َ
ََ ْ
َم َ
ين أَْي ًضاَ ،وأَْر َسَل ُه ُم ا ْثَنْين ا ْثَنْين أ َ
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َل ُه ْمِّ«:إ َّن اْل َح َر َاد َكث ٌيرَ ،ولك َّن اْل َف َعَل َة َقلِّيُلو َنَ .فا ْطُلُبوا
ان ُه َو ُم ْزِّم ًعا أ ْ
ُك ِّل َمديَن ٍة َو َم ْوض ٍع َحْي ُث َك َ
َن َيأْت َيَ .فَق َ
4
3
ِّ
ِّ ِّ
يسا
َن ُيْرِّس َل َف َعَل ًة ِّإَلى َح َر ِّاد ِّهِّ .ا ْذ َهُبوا! َها أََنا أُْرِّسُل ُك ْم ِّم ْث َل ُح ْمالَ ٍن َبْي َن ِّذَئ ٍ
ِّم ْن َر ِّب اْل َح َراد أ ْ
اب .الَ َت ْحمُلوا ك ً
3
والَ ِّم ْزودا والَ أ ِّ
ِّ
َح ٍد ِّفي َّ
الط ِّر ِّ
وه َفُقوُلوا أ ََّوالًَ :سالَ ٌم لِّه َذا اْلَبْي ِّتَ 3 .فِّإ ْن
يقَ .وأ ُّ
ًَ َ ْ
َحذَيةًَ ،والَ ُت َسل ُموا َعَلى أ َ
َي َبْي ٍت َد َخْل ُت ُم ُ
َ
7
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
السالَمِّ َي ُح ُّل سالَم ُكم َعَلْي ِّهَ ،وِّإالَّ َفَيْر ُ ِّ
ِّين ِّم َّما
اك ْاب ُن َّ
ان ُهَن َ
ين َو َش ِّارب َ
يموا في ذل َك اْلَبْيت آكل َ
َك َ
َ ُ ْ
جع إَلْي ُك ْمَ .وأَق ُ
8
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وك ْمَ ،ف ُكُلوا ِّم َّما
ِّعْن َد ُه ْم ،أل َّ
وها َوَق ِّبُل ُ
ُجَرَت ُه .الَ َتْن َتقُلوا م ْن َبْي ٍت ِّإَلى َبْي ٍتَ .وأََّي َة َمديَن ٍة َد َخْل ُت ُم َ
َن اْل َفاع َل ُم ْس َت ِّحق أ ْ
ِّ 11
2
ِّ
ِّ
اش ُفوا اْلمر َضى َّال ِّذ ِّ
وها َوَل ْم
ُيَقَّد ُم َل ُك ْمَ ،و ْ
يهاَ ،وُقوُلوا َل ُه ْمَ :قد ا ْق َتَر َب ِّمْن ُك ْم َمَل ُك ُ
وت هللاَ .وأََّي ُة َمديَن ٍة َد َخْل ُت ُم َ
َ
َْ
ين ف َ
11
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اعَل ُموا ه َذا
وك ْمَ ،ف ْ
َي ْقَبُل ُ
ق ِّبَنا م ْن َمديَنت ُك ْم َنْن ُف ُض ُه َل ُك ْمَ .ولك ِّن ْ
اخُر ُجوا ِّإَلى َش َو ِّارِّع َها َوُقوُلواَ :ح َّتى اْل ُغَب َار َّالذي َلر َ
َّإنه َق ِّد ا ْق َترب ِّمْن ُكم مَل ُكوت ِّ
هللا12 .وأَ ُقول َل ُكمِّ :إَّن ُه ي ُكو ُن لِّسُد ِّ ِّ
اح ِّت َماالً ِّم َّما لِّ ِّتْل َك
ْ َ ُ
ُ
وم في ذل َك اْلَي ْومِّ َحاَل ٌة أَ ْك َثُر ْ
َ
ََ
َ ُ ْ
َ َ
اْل َم ِّديَن ِّة " .
في إنجيل متى نجد تعليمات السيد لإلثني عشر قبل إرساليتهم وفي إنجيل لوقا هنا في هذه اآليات نجد تعليماته

للسبعين رسوالً وهي متشابهة .والسيد المسيح أرسل اإلثني عشر ليكر وا في الجليل ثم أرسل السبعين ليكر وا في
اليهودية ،وكان إرسال السبعين قبل صلب السيد بستة أشهر والحظ قوله أرسلهم ..إلى كل مدينة= في هذا رمز
ألنه سيرسلهم بعد ذلك للعالم أجمع أي لألمم .والسيد إختار اإلثني عشر بحسب عدد أسباط إسراًيل .وهختار
السبعين بحسب عدد شعوب العالم والتي ورد ذكرها في (تك ،)15وبحسب عدد أسباط إسراًيل الذين نزلوا
ألرض مصر فإستعبدوهم هناك إلى أن أرسل لهم هللا موسى النبى لينقذهم .فاألمم كانوا فى عبودية إبليس قبل

المسيح .

وبهذا تشير اإلرساليتين للك ار ة وسط اليهود ووسط األمم .إرسالية اإلثني عشر تشير للك ار ة وسط اليهود وهرسالية

السبعين تشير للك ار ة وسط األمم.

والحظ قول الكتاب أرسلهم إلى ..حيث هو كان مزمعاً أن يأتي= وذلك ليعدوا الناس لسماع السيد وقبوله .والسيد
كان بعد أن ترك الجليل نهاًياً متجهاً ألورشليم ،كان سيمر في بيرية ،وسكانها أمميون وهذا يؤكد أن إرسالية

السبعين تشير للك ار ة وسط األمم .ولذلك قال لهم السيد أقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم=

فاليهودي يشعر أنه يتنجس من طعام األمم ولكن السيد هنا يفتح أذهانهم أنه جال للكل.
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ويقال أن لوقا كان أحد السبعين رسوالً.

والحظ أن متى إذ يكتب لليهود لم يشر إلرسالية السبعين .أما لوقا الذي يكتب لألمم فأشار لهم.

1
ِّ
ِّ
ِّ
ام َو ْج ِّه ِّه ِّإَلى ُك ِّل َم ِّديَن ٍة
آية (لوَ " -:)1:11وَب ْع َد ذلِّ َك َعَّي َن َّ
ين آ َخ ِّر َ
الر ُّب َسْبع َ
َم َ
ين أَْي ًضاَ ،وأَْر َسَل ُه ُم ا ْثَنْين ا ْثَنْين أ َ
ِّ
َن َيأ ِّْتي" .
ان ُه َو ُم ْزِّم ًعا أ ْ
َو َم ْوض ٍع َحْي ُث َك َ
َ

وبعد ذلك= بعد تركه الجليل نهاًياً وبعد األحدا

في إصحاح (.)9

سبعين رسوالً آخرين= غير اإلثني عشر السابق إرسالهم (لو )1:9وهؤالل كانوا كأساقفة .اثنين اثنين= ليشددا
بعًهم البعض (جا +15-9::مر )7:6وهؤالل أقيم منهم كهنة وشمامسة لكن لم يكن لهم درجة األسقفية.
وتذكرنا هذه األرقام باإلثنتا عشرة عين مال وسبعون نخلة التي وجدها موسى في إيليم (خر)27:15

عين الرب= الرب هو الذي يدعو للخدمة (عب.)::5

ِّ
آية (لوَ 2" -:)2:11فَقال َلهمِّ«:إ َّن اْلحر َاد َك ِّثير ،و ِّ
َن ُيْرِّس َل َف َعَل ًة
لك َّن اْل َف َعَل َة َقلِّيُلو َنَ .فا ْطُلُبوا ِّم ْن َر ِّب اْل َح َراد أ ْ
ٌ َ
ََ
َ ُْ
ِّإَلى َح َر ِّاد ِّه" .
فأطلبوا من رب الحراد= فإختيار الخدام يأتي بالصالة أوالً.

هللا مهتم برعاية أوالده ويرسل رعاة لمن ال يعرف شيئا ،كما أرسل فيلبس للخصى الحبشى وكما ظهر رجل

مكدونى لبولس الرسول وقال له يأعبر إلينا وأعناي (أع + :5 - 26 : 8أع . ))9 : 16ولكن  -بالنسبة للكناًس

التى تعرف المسيح هنا يكون السؤال  ...هل حقا أنتم مهتمون بالرعاية الروحية ومعرفة كلمة هللا دون أغراض

أخرى؟ إذاً فلتصلوا وتطلبوا وهللا يرسل لكم .والكنيسة التى تطلب من هللا الرعاية الحقيقية وتصلى من أجل هذا
يرسل لهم هللا راعيا صالحا.

3
اب" .
آية (لوِّ " -:)3:11ا ْذ َهُبوا! َها أََنا أُْرِّسُل ُك ْم ِّم ْث َل ُح ْمالَ ٍن َبْي َن ِّذَئ ٍ
حمالن بين ذئاب= هي نبوة مسبقة باإلضطهادات التي ستواجههم ولكن قوله ها أنا أرسلكم يجعله هو المسئول

عنهم وهو الذي سيحميهم ،ويحول لهم الذًاب لحمالن .وهللا هو الذي ُيرسل ،والكنيسة هي التي يرشدها هللا لمن
ُيريد هللا أن ُيرسله (رو .)15:15وهن لم تكن الكنيسة هي التي ترسل بإرشاد الروح القدس لكثرت الذًاب وسط
الحمالن .والكنيسة إنتشرت بواسطة حمالن .فمرقس الرسول جال مصر كحمل وديع ذبحوه لكن قوة هللا التي

كانت تعمل معه نشرت المسيحية في مصر.
آية (لو4" -:)4:11الَ َتح ِّمُلوا ِّكيسا والَ ِّم ْزودا والَ أ ِّ
ِّ
َح ٍد ِّفي َّ
الط ِّر ِّ
يق" .
ًَ َ ْ
ْ
َحذَيةًَ ،والَ ُت َسل ُموا َعَلى أ َ
ً َ
وال تسلموا على أحد في الطريق= حتى ال يرتبك الكار بالمجامالت الكثيرة بال هدف روحي ،ويحفظ قلبه وفكره

منحصرين في هللا ،كثير من أوالد هللا يسيرون في الشارع مرددين مزاميرهم أو صالة يسوع ييا ربي يسوع المسيح
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ارحمني أنا الخاطئي .وقطعاً ال يمكننا أن نفهم هذا حرفياً وهال تخاصمنا مع الناس ،وهنعدم الود بيننا وبين الناس.
ولكن المقصود هو عدم تًييع الوقت في المجامالت واألحاديث التافهة غير البنالة.

الكيس= لحمل النقود .المزود= لحمل الطعام .المقصود أن هللا هو الذي سيدبر كل إحتياجاتهم ،فيعتمدوا عليه
وليس على الماديات.
ِّ 3
3
ِّ
السالَ ِّم َي ُح ُّل
اك ْاب ُن َّ
اآليات (لوَ " -:)3-3:11وأ ُّ
ان ُهَن َ
وه َفُقوُلوا أ ََّوالًَ :سالَ ٌم له َذا اْلَبْيتَ .فِّإ ْن َك َ
َي َبْي ٍت َد َخْل ُت ُم ُ
ِّ
جع ِّإَلْي ُك ْم" .
َسالَ ُم ُك ْم َعَلْيهَ ،وِّإالَّ َفَيْر ُ

فإن كان هناك ابن السالم= فالرسول حين يلقي السالم فهو يعطي من عند هللا سالماً يمأل القلب فعالً ،ولكن
اإلنسان الشرير والمقاوم ال يقبل هذا السالم .وهذا لم يكن هناك من يقبل يعود هذا السالم وهذه البركة للرسول

الذي قالها ،ويمتلئ هو سالماً .ولن يفقد سالمه بسبب الذين رفًوه ورفًوا سالمه.

ِّ
ِّ 7
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّين ِّم َّما ِّعْن َد ُه ْم ،أل َّ
ُجَرَت ُه .الَ
َن اْل َفاع َل ُم ْس َت ِّحق أ ْ
ين َو َش ِّارب َ
يموا في ذل َك اْلَبْيت آكل َ
اآليات (لوَ " -:)8-7:11وأَق ُ
8
ِّ
ِّ ِّ
وك ْمَ ،ف ُكُلوا ِّم َّما ُيَقَّد ُم َل ُك ْم"،
وها َوَق ِّبُل ُ
َتْن َتقُلوا م ْن َبْي ٍت ِّإَلى َبْي ٍتَ .وأََّي َة َمديَن ٍة َد َخْل ُت ُم َ
في المسيحية لن نعود لنقول هناك طعام نجس وطعام طاهر أو طعام سامري أو أممي .هنا المسيح يوسع
أذهانهم ويشفيها من اليهودية الًيقة= كلوا مما يقدم لكم .وهكتفوا بما يقدم لكم .ال تنتقلوا من بيت إلى بيت=

سعياً ورال طعام أفًل .والتركيز في الخدمة.
2
اش ُفوا اْلمر َضى َّال ِّذين ِّفيها ،وُقوُلوا َلهمَ :ق ِّد ا ْق َترب ِّمْن ُكم مَل ُكوت ِّ
هللا.
آية (لوَ -:)2:11و ْ
ْ َ ُ
َْ
َ َ َ
ََ
ُْ
اشفوا المرضى= المسيح عًد تالميذه بالمعجزات لتأكيد بشارتهم.
11
ِّ
اخُر ُجوا ِّإَلى َش َو ِّارِّع َها
وك ْمَ ،ف ْ
وها َوَل ْم َي ْقَبُل ُ
اآليات (لوَ " -:)11-11:11وأََّي ُة َمديَن ٍة َد َخْل ُت ُم َ
لك ِّن اعَلموا ه َذا َّإنه َق ِّد ا ْق َترب ِّمْن ُكم مَل ُكوت ِّ
َّال ِّذي َل ِّرق ِّبَنا ِّم ْن م ِّديَن ِّت ُكم َنْن ُف ُضه َل ُكم .و ِّ
هللا.
ْ َ ُ
ُ
َ
ُ ْ َ
ََ
ْ
ْ ُ
َ
اخرجوا إلى شوارعها= إعلنوا لكل الناس .الغبار= لم نأخذ منكم شيئاً حتى المبار نتركه لكم .لكن إعلموا أن

َوُقوُلواَ 11 :ح َّتى اْل ُغَب َار
"

ملكوت السموات إقترب منكم ورفًتموه.

اآليات (لو12" -: )13-12:11وأَ ُقول َل ُكمِّ :إَّن ُه ي ُكو ُن لِّسُد ِّ ِّ
اح ِّت َماالً ِّم َّما لِّ ِّتْل َك
وم في ذل َك اْلَي ْومِّ َحاَل ٌة أَ ْك َثُر ْ
َ
َ ُ ْ
َ َ
اْلم ِّديَن ِّة «13 .ويل َل ِّك يا ُكورِّزين! ويل َل ِّك يا بي َت صي َدا! أل ََّنه َلو ِّ ِّ
وع ُة
اء اْلُق َّو ُ
ات اْل َم ْرُن َ
َ َْ َ ْ
ص َ
َ َ ُ َْ ٌ
َْ ٌ
صن َع ْت في ُ
ُ ْ ُ
ور َو َصْي َد َ
َ
ِّ 14
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء َي ُكو ُن ل ُهما في الد ِّ
ين َحاَل ٌة أَ ْك َثُر
يما َجال َس َتْي ِّن في اْل ُم ُس ِّ
وح َو َّ
ِّف ُ
الرَمادَ .ولك َّن ُص َ
ور َو َصْي َد َ
َ
يك َماَ ،ل َت َاب َتا َقد ً
ِّ
اح ِّتماالً ِّم َّما َل ُكما13 .وأَْن ِّت يا َك ْفرَناحوم اْلمرَت ِّفع ُة ِّإَلى َّ ِّ
ين ِّإَلى اْل َه ِّ
اوَي ِّة13 .اََّل ِّذي َي ْس َم ُع ِّمْن ُك ْم
الس َماء! َس ُت ْهَبط َ
َ َ ُ َ ُْ َ
َ
َ
ْ َ
َي ْس َم ُع ِّم ِّنيَ ،و َّال ِّذي ُيْرِّذُل ُك ْم ُيْرِّذُل ِّنيَ ،و َّال ِّذي ُيْرِّذُل ِّني ُيْرِّذ ُل َّال ِّذي أَْر َسَل ِّني»".

198

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح العاشر)

ِّ
ِّ ِّ 21
ِّ ِّ
يها أَ ْك َثُر ُق َّو ِّات ِّه أل ََّن َها َل ْم َت ُت ْبَ «21 :وْي ٌل
اآليات (مت  " -:)24-21:11حيَنئ ٍذ ْاب َت َدأَ ُي َوبِّ ُخ اْل ُمُد َن َّالتي ُصن َع ْت ف َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يما
وع ُة ِّف ُ
اء اْلُق َّو ُ
ورِّز ُ
ات اْل َم ْرُن َ
ص َ
َلك َيا ُك َ
ين! َوْي ٌل َلك َيا َبْي َت َصْي َدا! أل ََّن ُه َل ْو ُصن َع ْت في ُ
ور َو َصْي َد َ
يك َماَ ،ل َت َاب َتا َقد ً
ِّ 22
لكن أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن صور وصيداء َت ُكو ُن َلهما حاَل ٌة أَ ْك َثر اح ِّتماالً يوم ِّ
الد ِّ
ين ِّم َّما َل ُك َما.
ِّفي اْل ُم ُس ِّ
وح َو َّ
الرَمادَ .و ِّ ْ
َُ َ
ُ ْ
ُ َ َ َ َْ َ
ُ ْ َ َْ َ
ِّ ِّ
ِّ 23
ِّ ِّ
السم ِّ
اء! س ُت ْهَب ِّط َ ِّ
ِّ ِّ
وع ُة
وم اْلُق َّو ُ
ات اْل َم ْرُن َ
َوأَْنت َيا َك ْفَرَن ُ
َ
ين إَلى اْل َهاوَية .أل ََّن ُه َل ْو ُصن َع ْت في َس ُد َ
اح َ
وم اْل ُمْرَتف َع َة إَلى َّ َ
ض سدوم َت ُكو ُن َلها حاَل ٌة أَ ْك َثر اح ِّتماالً يوم ِّ
ِّ 24
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
الد ِّ
ين ِّم َّما َل ِّك»".
َ َ
فيك َلَبقَي ْت إَلى اْلَي ْومَِّ .ولك ْن أَ ُق ُ
ُ ْ َ َْ َ
ول َل ُك ْم :إ َّن أَْر َ َ ُ َ
كما نفهم أن هذه اآليات فى إنجيل متى ( )2:-25بمقارنتها بنظيرتها فى إنجيل لوقا .قد قالها السيد المسيح فى

عقب إرسالية السبعين رسوالً .وملخص القول الذى يسمع منكم يسمع منى (لو  ) 16:15ومن يرذلكم يرذلنى
ويا ويل من يرذل رسل المسيح فهو بهذا يرذله ،أيًاً هو يرذل اآلب السماوى .والذى يرذلنى يرذل الذى

أرسلنى.
ِّ
ويل لك يا بيت صيدا = كور ين وبيت صيدا غرب بحر الجليل .وكور ين مدينة فى الجليل
ويل لك يا كورزين ٌ
بجوار بيت صيدا وكفر ناحوم .وبيت صيدا هى على بحيرة طبرية أى فى الجليل .وبيت صيدا أى بيت صيد

السمك .وصور وصيدا هما مدينتين فينيقيتين وثنيتين على البحر المتوسط .والمعنى أن السيد المسيح بالرغم من

عمله معجزات كثيرة فى كور ين وبيت صيدا رفًوه فالويل لهم .ومما يحزن قلب هللا جحود أوالده بالرغم مما
يقدمه لهم .والسيد يقول أن هذه العطايا لو قدمت للمربال لتابوا وأكرموا هللا .ويل ِّ
لك يا كورزين = إن الذى يعرف
ٌ
كثي اًر ويخطئ يًرب أكثر .لذلك فعقوبة سدوم أخف من عقوبة كور ين وبيت صيدا .ولنالحظ أن سدوم رفًت
مالك هللا بينما أن كور ين رفًت هللا نفسه .ومن يرفض المسيح رفض دمه المافر فستبقي عليه خطاياه ،فدمه

يمفر كل خطايا البشر ،لكن ذلك لمن يقبله ويؤمن به.

لو  12:11فى ذلك اليوم = يوم خراب أورشليم أوالً ثم يوم الدينونة .ففى حرب تيطس ضد أورشليم سنة 75م
كانت كور ين وكفر ناحوم من المدن التى ضربت بشدة وكانت الجثث تمأل الشوارع وليس من يدفن = وأنت يا

كفر ناحوم ..ستهبطين إلى الهاوية آية ( )15من هنا نفهم أن هناك درجات فى العذاب األبدى ،كما أن هناك

درجات فى المجد األبدى (1كو  . ):1:15هى مرتفعة إلى السماء = ألنها مبنية على ربوة عالية.
هناك نقطة أخرى هامة وسؤال هام...لماذا يهلك من يرفض المسيح كما حد

لهذه المدن ؟ هل إنتقم المسيح

منهم لرفًهم إياه ؟! لنعرف أن من يريد أن جميع الناس يخلصون هو ال ينتقم من أحد  ،لكن من يؤمن
بالمسيح ويلتصق به يحميه المسيح من ضربات هذا العدو الشرير الذى يوجه ضربات حقده ضد كل البشرية.

ص ِور
وهو يبدأ بإغرالات الخطايا التى يقدمها لهم  ،ومن تجتذبهم شبكته التى نصبها لهم (خداع الخطية = فهو ُي َ
للناس لذات الخطية ويخفى عنهم نتاًجها) يبدأ يمارس معهم شهوته فى إلحاه أكبر أذى بهم  ،إذ هم بال حماية

فقد فصلوا أنفسهم بأنفسهم عن هللا .أضف لذلك ما هو أهم  ،من يرفض المسيح فال وسيلة لمف ارن خطاياه  ،فال

غفران وال تطهير سوى بالدم .
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17
السبعو َن ِّب َفرح َق ِّائلِّين«:يار ُّب ،ح َّتى َّ ِّ
اس ِّم َك!».
الشَياط ُ
َ
ٍَ
َ ََ
اآليات (لوَ " -:)21-17:11فَر َج َع َّ ْ ُ
ين َت ْخ َض ُع َلَنا ِّب ْ
12
18
طاًنا لِّ َتدوسوا اْلحَّي ِّ
طا ِّم ْثل اْلبر ِّق ِّمن َّ ِّ
طان س ِّ
ال َل ُه ْمَ« :أرَْي ُت َّ
ات
يك ْم ُسْل َ
اق ً
ُع ِّط ُ
الس َماءَ .ها أََنا أ ْ
َ
َ
َ َْ
ُ ُ
الشْي َ َ َ
َفَق َ
واْلعَق ِّارب وُك َّل ُق َّوِّة اْلعُد ِّو ،والَ ي ُضُّرُكم َشيء21 .و ِّ
ِّي
اح َت ْخ َض ُع َل ُك ْمَ ،ب ِّل ا ْفَر ُحوا ِّباْل َحرِّ
لك ْن الَ َت ْفَر ُحوا ِّبه َذا :أ َّ
َن األَْرَو َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ َ
ْ ٌْ
ِّ
ِّ
ِّ
الس َم َاوات»".
أ َّ
اء ُك ْم ُكتَب ْت في َّ
َن أ ْ
َس َم َ
هنا نرى ليس فقط خًوع الذًاب أمام الحمالن ،بل خًوع الشيطان نفسه لهم.

فرح الرسل إذ أروا الشيطان ينهار أمام اإلنسان خالل ك ار تهم بالملكوت ،والسيد هنا يؤكد أن إنهيار الشيطان

بالصليب .لكن ما يفرحنا ليس إنهيار الشيطان أو صنع المعجزات بل في أن نتمتع بالملكوت السماوي خالل
الحياة الفاضلة التي ننالها بنعمة هللا .بهذا تكتب أسماؤنا في ملكوت السموات ،أما إخراج الشياطين فهي موهبة

قد يعطيها هللا لشخص أو ال يعطيها .بل أن هناك أشرار حصلوا على هذه الموهبة ،ألم يتمتع يهوذا
اإلسخريوطي بهذه المواهب ثم هلك .ونالحظ هنا أن السيد المسيح أشفق على تالميذه ورسله أن فرحة النجاح

بالخدمة تنسيهم اإلهتمام بخالص نفوسهم .فالفرح بالنجاح فيه شئ من عبادة النفس ،لكن الفرح بالخالص فيه

عبادة هلل والشكر له.

الدرس المستفاد هنا أن ال نفرح بالمواهب ،بل بأن نتمتع بثمار الروح القدس فالموهبة ال تبرر صاحبها إن لم

يتب ويحيا مع هللا .رأيت الشيطان ساقطاً= لقد نال الشيطان سلطاناً على اإلنسان خالل اإلرتداد ،هذا السلطان
فقده بالصليب ،ولكن يكون للشيطان سلطان على كل من يترك المسيح ويرتد للخطية ،ثم يعود الشيطان ويفقد
قد ُ
سلطانه على هذا الشخص إن رجع هذا الشخص بالتوبة إلى هللا .وقول السيد رأيت= جالت بصيمة الماضي

ألن هذا سيتم حتماً .فسقوط الشيطان يعني سقوطه من مركز السيادة والقوة على اإلنسان وهي رؤية تشمل ما
بعد الصليب .البرق= فإبليس كان مخلوقاً نورانياً ،أضال لحظة من الزمان ،وبخطيته فقد نوره وهستحال ظالماً،

فهو كان نو اًر لفترة وجيزة ثم صار ظالماً .والبره ال ثبات له فهو ينير للحظة ثم يأتي ظالم وهكذا إبليس .
وعطايا إبليس أيًا من ملذات الخطايا هي كالبره تخدع االنسان بمتع لحظية سريعا ما تختفى كما يختفى

البره  .أما المسيح فيقال عنه أنه في نوره كالشمس (رؤ )16:1أي نوره ثابت وهكذا عطاياه  .والفرح الذى

يعطيه ال ينزعه أحد ( يو ،) 22 : 16وهكذا المالًكة وهكذا نحن حين نكون في السمال (1يو+ 2:3

في.)21:3

والكنيسة المقدسة أخذت هذه اآلية ووضعتها في صالة الشكر التي نصليها داًماً ،فنحن نشكر هللا الذي أعطانا
السلطان أن ندوس كل قوة العدو .ولكن لألسف فهناك بعض المؤمنين ذوي اإليمان المهتز والًعيف ،ما الوا
يصدقون أن هناك حسد وأعمال ..الخ كيف والمسيح أعطى المؤمنين سلطان أن ندوس كل هذا؟!

الحيات= مكر وخداع وهنقًاض وسم مميت  .والعقارب= شر مستتر مع سرعة إختفال .وكالهما رمز للشيطان
.
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المسيح يتهلل بالروح
21
السم ِّ
اء
الر ِّ
اع ِّة َت َهَّل َل َي ُسو ُع ِّب ُّ
اآليات (لوَ " -: )24-21:11وِّفي ِّتْل َك َّ
ال«:أ ْ
الس َ
َح َمُد َك أَُّي َها ُ
وح َوَق َ
اآلبَ ،ر ُّب َّ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َواألَْر ِّ
هك َذا َص َار ِّت اْل َم َسَّرُة
ض ،أل ََّن َك أ ْ
اآلب ،ألَ ْن َ
َخ َفْي َت هذه َع ِّن اْل ُح َك َماء َواْل ُف َه َماء َوأ ْ
َعَلْن َت َها لألَ ْط َفالَ .ن َع ْم أَُّي َها ُ
22
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآلب،
َحٌد َي ْع ِّر ُ
س أَ
ف َم ْن ُه َو ْ
الُ «:ك ُّل َش ْي ٍء َق ْد ُدف َع ِّإَل َّي م ْن أ َِّبيَ .وَلْي َ
االب ُن ِّإالَّ ُ
ام َك»َ .واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َوَق َ
َم َ
أَ
23
ِّ ِّ ِّ
ِّ
والَ م ْن ُهو اآلب ِّإالَّ االبن ،وم ْن أَرَاد االبن أ ْ ِّ
ِّ
وبى
الُ « :
ُْ
طَ
ُْ ََ َ
َ
ُ
َن ُي ْعل َن َل ُه»َ .واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َعَلى اْنفَرٍاد َوَق َ
َ َ
24
ِّ
ِّ ِّ
ظُرو َن
اء َك ِّث ِّ
ظُروا َما أَْن ُت ْم َتْن ُ
َن َيْن ُ
ظُر َما َتْن ُ
لِّْل ُعُيو ِّن َّال ِّتي َتْن ُ
ين َو ُمُل ً
وكا أََرُادوا أ ْ
ير َ
ول َل ُك ْم :إ َّن أَْنبَي َ
ظُروَن ُه! ألَني أَ ُق ُ
َن َي ْس َم ُعوا َما أَْن ُت ْم َت ْس َم ُعو َن َوَل ْم َي ْس َم ُعوا»".
َوَل ْم َيْن ُ
ظُرواَ ،وأ ْ

ِّ
السم ِّ
ِّ ِّ 23
اء َواألَْر ِّ
ض،
ال« :أ ْ
اآليات (مت  " -:)31-23:11في ذل َك اْل َوْقت أ َ
َح َمُد َك أَُّي َها ُ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
اآلب َر ُّب َّ َ
ِّ 23
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام َك.
أل ََّن َك أ ْ
َن َ
اآلب ،أل ْ
َخ َفْي َت هذه َع ِّن اْل ُح َك َماء َواْل ُف َه َماء َوأ ْ
َعَلْن َت َها لألَ ْط َفالَ .ن َع ْم أَُّي َها ُ
َم َ
هك َذا َص َارت اْل َم َسَّرُة أ َ
27
ِّ
ِّ
االب ُن َو َم ْن أََرَاد
َحٌد َي ْع ِّر ُ
َحٌد َي ْع ِّر ُ
اآلبَ ،والَ أ َ
س أَ
اآلب ِّإالَّ ْ
ف ْ
ُك ُّل َش ْي ٍء َق ْد ُدف َع ِّإَل َّي م ْن أ َِّبيَ ،وَلْي َ
ف َ
االب َن ِّإالَّ ُ
28
ِّ
َّ ِّ ِّ
االبن أ ْ ِّ
َحم ِّ
يح ُك ْمِّ22 .ا ْح ِّمُلوا ِّنيرِّي َعَلْي ُك ْم َوَت َعَّل ُموا
يع اْل ُم ْت َع ِّب َ
ُْ
الَ ،وأََنا أ ُِّر ُ
َن ُي ْعل َن َل ُهَ .ت َعاَل ْوا ِّإَل َّي َيا َجم َ
ين َوالثقيلي األ ْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اح ًة لُِّن ُف ِّ
يف»".
وس ُك ْم31 .أل َّ
َن ِّنيرِّي َهِّي ٌن َو ِّح ْملِّي َخ ِّف ٌ
مني ،ألَني َوِّد ٌ
يع َو ُم َت َواض ُع اْلَقْل ِّبَ ،ف َت ِّجُدوا َر َ
فى ذلك الوقت= نفهم من إنجيل لوقا أن السيد قال هذه الكلمات بعد ما رجع الرسل السبعون وأخبروه بخًوع
الشياطين لهم بإسمه .هذا ما جعل يسوع يتهلل بالروح ،فهو أتى لهذا وها هو يرى نجاح رسالته .تهلل يسوع

بالروح = هناك من يتهلل بالجسد أى يفرح بملذات العالم ولكن يسوع يتهلل بالروح ،فما يفرحه هو الروحيات.
وهنا نراه يتهلل أى يبتهج بنجاح اإلنجيل ،وخًوع الشياطين بإسمه لرسله .ولم يذكر فى كل اإلنجيل أن يسوع

تهلل سوى فى هذا الموضع ،فهو يتهلل فقط ألن الخطاة فا وا بالخالص.

أحمدك = ليست بمعنى الشكر على إحسان ،بل إعالن الرضا عن المشهورة اإللهية ،وكأنه يقول ألبيه حسناً
فعلت إذ أعلنت اإلنجيل لهؤالل السبعين وحجبتها عن المتعجرفين ،وحرفياً تعنى أعترف لك .لكن البد ان نفهم ان
هذه المشورة اإللهيه هي مشورة االبن كما هى مشورة اآلب  .اذاً المسيح هنا يتكلم ويشكر ك أرس للكنيسة جسده

على ما حصلت عليه .كما سبح مع تالميذه بعد أن قدم لهم سر الحياة (مت. )35 :26
ومن المهم أن نقارن المناسبة التى قيلت فيها هذه األيات فى كال اإلنجيلين-:

فمتى يذكرها عقب تقسيم المؤمنين أو الناس عموماً إلى فئتين-:
األولى هم من يبرون هللا وهم الذين يفرحون بأحكام وحكمة هللا.

والثانية هم من يرفًون مشورة هللا أمثال الفريسيين وكفر ناحوم وكور ين ..الخ.

ويكون قصد متى أن معنى كالم السيد المسيح هنا أن حكمة هللا تُعَلن لمن يؤمن بالمسيح ويقبله ويبرر هللا
ويتصرف فى بساطة قلبه بإتًاع = أعلنتها لألطفال  .أما من يرفض مشورة هللا ،ألنه حكيم فى عينى نفسه
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يسلك بال تواضع فلن يفهم مشورة هللا وحكمته ولن يفرح بها = أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء= أى الحكمال
فى أعين أنفسهم .

أما فى إنجيل لوقا فلقد وردت هذه األيات فى عقب نجاح إرسالية السبعين رسوالً وخًوع الشياطين لهم ،ومن
هذا نفهم أن الشياطين ال تخًع سوى للمتًعين وليس للمتكبرين .

أخفيت هذه= حكمتك ومشورتك وأسرارك وتدبيراتك فيما يخص الخالص سوال على المستوى العام للناس كلها أو
تدبير هللا للشخص نفسه .بل هللا يكشف لي فكره كما يقول بولس الرسول يأما نحن فلنا فكر المسيحي (1كو-9:2

. )16

األطفال= من يقبل المسيا فى بساطة قلب ويحمل صليبه فى إتًاع  ،هو من يرتمى فى حًن أبيه ،ال ينتقم
لنفسه بل يشكو ألبيه ،إطمئنانه وقوته هو أبوه السماوى ،يجد لذته فى حًنه ،هؤالل يدخل بهم السيد إلى

معرفته .لذلك إختار المسيح تالميذه من البسطال (1كو  . )18:3الحكماء والفهماء= هؤالل متثقلين باألنا = هم

الحكمال فى أعين أنفسهم بكبريال رافض ألى مشورة  ،فال يقدرون أن يدخلوا طريق المعرفة اإللهية الحقة.
ولنالحظ أن هللا لم يقل أعلنتها للجهالل واألغبيال ،بل لألطفال ،فاألطفال هم البسطال المتًعين ،ولكنهم فى

الحقيقة مملوًين حكمة وفهم ،هؤالل المتًعين يعطيهم هللا .من يعترف أنه جاهل يعطيه هللا حكمة وفهم قلب.
وهذه هى مسرة اآلب أن يعطى حكمة للمتًعين.

كل شئ قد ُدفع إلى من أبى = يقول هذا حتى ال يظن التالميذ أن كل سلطان المسيح هو فى إخراج الشياطين.
وقول المسيح هنا يفيد مساواته لآلب فى الجوهر .وأنه صار وارثاً لكل شئ (عب  .)2:1طبعاً وارثاً لكل شئ
بجسده ،فكل مجد وكل سلطان صار لجسد المسيح هو لحساب كنيسته جسده (يو  +22:17أف  + 35:5أف

 .)12::ولكن ال يصح أن نقول أن المسيح بالهوته صار وارثاً ،فهو واآلب واحد فى الجوهر اإللهى.
ليس أحد يعرف اإلبن إال اآلب = اإلبن بطبيعته اإللهية غير المحدودة ال يعلمها سوى هللا غير المحدود .وبنفس
المفهوم = وال من هو اآلب إال اإلبن فاآلب يعرف اإلبن واإلبن يعرف اآلب خالل وحدة الجوهر ،وهذه المعرفة
غير متاحة لمخلوه سوال مالك أو إنسان.

ومن أراد اإلبن أن يعلن له = لهذا تجسد المسيح حتى يعلن لنا اآلب ،فإذ كان هللا محتجب عن اإلنسان،
واإلنسان غير قادر على اإلقتراب منه ،بل حين أراد هللا أن يظهر لبنى إسراًيل إرتعبوا مما حد  ،وطلبوا من

موسى أن ال يظهر لهم هللا ثانية حتى ال يموتوا ،بل أن موسى نفسه إرتعب (عب  + 25-18:12تث-15:18

 .)19فكان تجسد المسيح هو ليعلن هللا اآلب ،ولهذا قال المسيح يمن رآني فقد رأى اآلبي (يو  .)9:1:فالمسيح
حين أقام موتى كان يعلن إرادة اآلب فى أن يعطينا حياة وحين فتح أعين عميان كان يعلن إرادة اآلب أن تكون

لب رأينا محبة هللا الذى بذل إبنه الوحيد عنا وحين تجسد وقبل اإلهانة
ص َ
لنا بصيرة روحية بها نراه وهكذا .وحين ُ
رأينا تواضعه العجيب .إذاً جال اإلبن يحمل طبيعتنا لكى يدخل بنا إلى المعرفة اإللهية .حملنا فيه حتى نقدر أن

وندرك ما ال ُيدرك .وليس هناك سوى طريق واحد لندرك به هللا ونتعرف عليه ،وهذا الطريق هو
نعاين ما ال ُيرى ُ
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اإلتحاد باإلبن .بل هو حملنا كأبنال إلى حًن اآلب .وبنفس المفهوم رأي موسى مجد هللا وهو مختبأ في نقرة

في الجبل (رمز إلتحادنا بالمسيح).

وكلمة يعرف تعنى فى لغة الكتاب المقدس " الوحدة أو اإلتحاد " الذى ينتج عنه حياة
 )1على مستوى جسدى  -:آدم يعرف حوال

...فتلد قايين.

 )2على مستوى الهوتى  -:اآلب يعرف اإلبن ....اآلب يريد أن يعمل إنسان (تك )26 : 1فيخلقه اإلبن
(تك. )7 : 2

 )3عالقة اإلتحاد بين المسيح وكنيسته  -:اإلبن يتحد باإلنسان فيحيا اإلنسان أبديا.

 +فحين يقول يعرف آدم حوال إمرأتهي (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 يوعرف آدم حوال امرأته فحبلت وولدت

قاييني .

 +وهكذا قيل هنا يليس أحد يعرف اإلبن إال اآلب وال أحد يعرف اآلب إال اإلبني ألنهما فى وحدة = الهوت

فىي (يو  )15:1:وتساوى يأنا واآلب واحدي (يو . )35:15
واحد .وهذه تساوى تماماً يأنا فى اآلب واآلب َّ
 +وبنفس المفهوم حين يقول ومن أراد اإلبن أن يعلن له فهذا يعنى أن المسيح يعطينا أن نتحد به .فالمعرفة

تعنى إتحاد ينتج عنه حياة ،فالمسيح يوحدنا فيه لنكون أحيال فهو الحياة .وصرنا نعرف اآلب من خالل إتحادنا

بالمسيح( .راجع تفسير يو.)9 : 15

ونفهم هذا من قول بولس يوأوجد فيه ......ألعرفه......ي (فى  )15-9:3فالثبات فيه واإلتحاد به يعنى معرفته.

وهذا معنى يوهذه هى الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلتهي (يو
 .)3:17واإلتحاد به أشار إليه المسيح فى صالته الشفاعية (يو .)26-21:17

واالتحاد بالمسيح له شروط

و ]1اإليمان به :وهذا هو عمل الروح القدس الذي يقنع كل إنسان بأن المسيح هو الرب (1كو )3:12والذي
بدونه ال إيمان.

و ]2المعمودية :التي تعطي إستنارة وهذه بالروح والمال.

و ]3حلول الروح القدس :الذي يشهد لإلبن ولآلب .وبالروح نثبت في اإلبن ليحملنا إلى حًن اآلب.

و ]:القداسة :التي بدونها لن يرى أحد الرب (عب )1::12وهذه تحتاج لتوبة مستمرة .ومن يحيا في طهارة يثبت
في المسيح.

و ]5تكون لنا األعمال الرالحة :التي تمجد إسم هللا .
و ]6اإلنسحاق والتواضع( :فنصير أطفال صمار).

له .فاإلبن يود لو أعلن اآلب
ومن يوفي هذه الشروط يريد اإلبن أن يعلن له اآلب= ومن أراد اإلبن أن يعلن ُ
للجميع .ولكنه ال يعلن اآلب سوى لمن يستحق بإيمانه العامل بمحبة ،وبتمتعه بأسرار الكنيسة  .تعالوا إلى يا

جميع المتعبين =..هم المتعبين من الخطايا والمثقلين بحملها وأيًاً المتعبين من آالم العالم .وهذه اآلية تشير
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أن المسيح يريد أن يعلن اآلب للكل .ولكن خطايانا تمنعنا من هذا .والحل هو أيًاً أن نلجأ للمسيح ليحمل عنا
خطايانا ويريحنا من أتعابنا .ومن يقبل للمسيح طالباً غفران خطاياه ،فمثل هذا يريد المسيح أن يعلن له اآلب.

فأريحكم= هي ليست وعد بأن يزيل المسيح اآلالم بل يعطي الراحة خاللها.

والحظ أن الخطية هي حمل ثقيل .وحين يمفر المسيح يرفع هذا الحمل فيبطل وخز الًمير ،ونكتشف محبة
اآلب وحنوه من نحونا .وسنشتاه لمحبة اآلب باألكثر فنقول لإلبن عن اآلب مع عروس النشيد يليقبلني بقبالت

فمهي (ن  )2:1أي ليعلن لي محبته أكثر فأكثر.
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ22
ِّ
اح ًة لُِّن ُف ِّ
وس ُك ْم.
(مت -:)31-22:11ا ْحمُلوا نيرِّي َعَلْي ُك ْم َوَت َعَّل ُموا مني ،ألَني َوِّد ٌ
يع َو ُم َت َواض ُع اْلَقْل ِّبَ ،ف َت ِّجُدوا َر َ
يف»".
31أل َّ
َن ِّنيرِّي َهِّي ٌن َو ِّح ْملِّي َخ ِّف ٌ
المسيح يريد أن يعلن لي أسرار السمال ولكن ما يمنعني هو خطيتي .وهنا المسيح يدعو الخطاة أن يأتوا إليه

ليريحهم ،ويدعو المتألمين والمًطهدين أن يأتوا إليه فيريحهم (آية )28فيعرفوا أسرار هللا .وهنا سيتسالل البعض

كيف أستطيع أن أتخلص من خطيتي المحبوبة ،كيف أستطيع أن أنفذ هذه الوصية الصعبة التي أرى إستحالة

على؟ كيف يعزيني المسيح وأنا متألم
تنفيذها ،كيف يحمل عني المسيح هماً أعاني منه او من إضطهاد واقع َّ
خاًف من مرض خطير أعاني منه؟ والمسيح يرد إحملوا نيري= والنير هو العصا التي تربط ثورين إلى
المح ار  .ولكن تصور أننا ربطنا حمالً صمي اًر مع ثور بنير واحد ،فالذي سوف يحمل كل الحمل هو الثور.
إلى وسوف ترى أنك ستكون قاد اًر على تنفيذ الوصية ،وستجد
وهذا ما يدعوني إليه المسيح ،إرتبط بي = تعال َّ

تعزية فأنا الذي سأعمل كل شئ حقيقة .وهذه التعزيات هي التي تجعل الحمل خفيف مهما إشتدت الًيقة أو

مهما كان ثقل الوصية ،ويبدوني ال تقدرون أن تعملوا شيئاًي (يو .)5:15ويقول بولس الرسول يأستطيع كل شئ

تصور معي أنني طلبت منك أن تحمل رجالً ثقيالً جداً يقف في البحر
في المسيح الذي يقوينيي (في.)13::
َّ
وأنت ال تعلم شيئاً عن قانون الطفو .ستقول لي ال يمكنني حمله .ولكن لو تقدمت لتحمله ستجده خفيفاً جداً

بسبب قوة حمل المال الخفية له .إذاً تعال للمسيح بأن تحاول أن تنفذ الوصية وستجد هذا سهالً جداً ،ألنه عملياً

فالمسيح هو الذي يقوم بالعمل .ولكنه لن يقوم بالعمل إال إذا تقدمت وحاولت ،حينئذ ستكتشف قوة المسيح الخفية
التي ال يكتشفها إال كل من حاول .تقدم بإيمان وحاول فنيره هين وحمله خفيف (رو .)11-5:15أما إبليس

علي الخطية ولكن من يرتبط معه يحيا في كآبة .مهما كانت وصايا المسيح
علي أن أرتبط معه عارضاً َّ
فيعرض َّ
فهي خفيفة بجانب الحمل الثقيل الذي سنحمله لو إرتبطنا مع إبليس برباطات الخطية التي يربطنا بها لو قبلنا
اللذات التي يعرضها علينا .وبنفس الطريقة نجد أن من هو مرتبط بالمسيح وتأتى عليه شدة تجد قلبه مملولا

تعزيات إلهية  ،فالمسيح حمل عنه هذا االلم .

مثال :ربما لم يكن في إسراًيل فتاة بجمال دليلة .ولكن إذا كان شمشون قد تزوج بفتاة شريفة عفيفة=(الوصية)

ولكنها ليست في جمال دليلة=( الخطية)  ،لكان عاش في فرح ونصرة ،ربما يكون هناك ضيق ألن دليلة أجمل=
(لذة الخطية ) ولكن قارن خفة ِح ْمل أن يتزوج بفتاة أقل جماالً من فقد عينيه وقوته وكرامته وحريته .اذاً الوصية
هى نير هين.
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ماذا إذن :فلنمصب أنفسنا على تنفيذ وصايا المسيح ،ولربما نشعر بحملها لكن حملها أخف بما ال يقاس من

رباطات إبليس وعبوديته وحياة الحزن واأللم لو قبلنا الخطايا من يده .ولذلك فملكوت السموات يغرب آية
( .)12ولنالحظ أن من يزرع بالدموع يحصد باإلبتهاج ،فإذا بدأنا بالتمصب والشعور بالم اررة سريعاً ما سنشعر
بالفرح.

وهناك شرط آخر أن نتعلم من المسيح الوداعة والتواضع فاهلل يسكن عند المتواضع (من أسماهم المسيح أوالً

األطفال الصمار) = تعلموا مني فمن يحاول تنفيذ الوصية ومن يتعلم من المسيح سيدخل طريق المعرفة
الحقيقية لآلب ،وهكتشاف محبته المافرة= فتجدوا راحة لنفوسكم.

23
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ظُروَن ُه!
ظُر َما َتْن ُ
وبى لِّْل ُعُيو ِّن َّال ِّتي َتْن ُ
الُ « :
طَ
اآليات (لوَ " -:)24-23:11واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َعَلى اْنفَرٍاد َوَق َ
ِّ 24
ِّ ِّ
اء َك ِّث ِّ
َن َي ْس َم ُعوا َما أَْن ُت ْم
ظُرو َن َوَل ْم َيْن ُ
ظُروا َما أَْن ُت ْم َتْن ُ
َن َيْن ُ
ين َو ُمُل ً
ظُرواَ ،وأ ْ
وكا أََرُادوا أ ْ
ير َ
ول َل ُك ْم :إ َّن أَْنبَي َ
ألَني أَ ُق ُ

َت ْس َم ُعو َن َوَل ْم َي ْس َم ُعوا»".
طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه= هؤالل التالميذ الذين عاشوا بإتًاع و أروا المسيح وعرفوه فعرفوا اآلب

ومحبته هم أفًل من قديسي العهد القديم الذين آمنوا بالمسيح وتنبأوا عنه لكنهم لم يروه ،هم عاشوا في الظالل

ولكن التالميذ أروا المسيح حقيقة .وال نقصد بالرؤية رؤية جسدية فالفريسيين رأوه ولم يؤمنوا به وال قبلوه .أما رؤية
التالميذ فكانت رؤية حقيقية إذ عرفوا المسيح وآمنوا به .والسبب كبريال الفريسيين وبساطة التالميذ لذلك قال

المسيح في (مت )29:11تعلموا مني فإني وديع ومتواضع .وهذه اآلية هي التي نصليها داًماً في أوشية
اإلنجيل ،فاآلن نحن باإلنجيل نرى ونسمع المسيح الذي إشتهى أبال العهد القديم أن يروه ويسمعوه فلم يروا ولم
يسمعوا .فإننا كلما نسمع كلمات اإلنجيل نتأمل شخص المسيح فنعرفه ،فالكتاب المقدس هو كلمة هللا المكتوبة

التي تكشف المسيح كلمة هللا .قارن أيًاً أوشية اإلنجيل باآلية (مت.)17:13

(لو -: )21 : 11تهلل= سمعنا عدة مرات أن يسوع بكى .وهنا نسمع للمرة الوحيدة أنه تهلل .فهو لهذا أتى
ليخًع الشيطان تحت أقدام عبيده وهذا قد حد  .وقال أحمدك أيها اآلب= إرادة اآلب هي نفسها إرادة االبن

أيًا وهنا المسيح يعلن عن فرحته بخالص البشر وأيًا هذا اعالن لفرح اآلب أيًا  ،فالمسيح يستعلن اآلب

لنا (يو . )18: 1هذا حديث داخل الذات اإللهية مثلما يتحاور اإلنسان مع نفسه داخل عقله .تهلل بالروح= فهو
ليس تهليل جسدي كما نتهلل بالملذات العالمية .بل هو تهليل روحي لخالص البشر ،والمسيح سمح بأن يلمس

تالميذه هذه الفرحة ليدركوا وندرك نحن معهم كم يحبنا هللا .

وتهلل بالروح= تعطينا فكرة عن أن هناك فرح روحى وهناك أيًا مصادر أخرى للفرح لكنها مصادر مخادعة .

مثالً هناك أفراح جسدانية (كملذات الطعام والجنس )..وهناك أفراح نفسانية (هذه كفرح اإلنسان بأى نجاح فى

هذا العالم)  .وكان فرح السبعون هنا (آية  )17من نوع األفراح النفسانية  ،فهم فرحوا بالمواهب  ،ولذلك نبههم

السيد إلى أن ما يفرح حقيقة هو ضمان الخالص (أسمالنا كتبت فى السمال) .بينما كان فرح المسيح بالروح

بمعنى أنه فرح روحى  .وهذا يعنى نجاح عمل الخالص الذى أتى من أجله ليخلص اإلنسان من عبوديته
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للشيطان ورجوعه ألحًان اآلب السماوى  .ونالحظ تحذير رب المجد بأن علينا أال نفرح بالمواهب  ،فكثيرين
ممن كانت لهم مواهب لم يخلصوا (مت.)23 – 21 : 7

اآليات (لو)22-23:11

(سؤال الناموسي)

ِّ
ِّ
اآليات (لوَ 23" -:)22-23:11وِّإ َذا َن ِّ
َع َم ُل أل َِّر َث اْل َحَيا َة األََب ِّدَّيةَ؟»
ام ُي َج ِّرُب ُه َقائالًَ«:يا ُم َعل ُمَ ،ما َذا أ ْ
اموس ٌّي َق َ
ُ
27
23
ِّ
ِّ
النام ِّ
ال َل ُه«:ما ُه َو م ْك ُت ٌ ِّ َّ
له َك م ْن ُك ِّل َقْل ِّب َكَ ،و ِّم ْن ُك ِّل
الُ «:تح ُّب َّ
وسَ .كْي َ
ف َت ْقَأرُ؟» َفأ َ
الر َّب ِّإ َ
َج َ
اب َوَق َ
َفَق َ
وب في ُ
َ
َ
28
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الر َو ِّ
ِّ ِّ ِّ
َجْب َتِّ .ا ْف َع ْل ه َذا َف َت ْحَيا».
ال َل ُهِّ «:ب َّ
اب أ َ
َن ْفس َكَ ،وم ْن ُكل ُق ْدَرت َكَ ،وم ْن ُكل ف ْك ِّر َكَ ،وَق ِّر َيب َك م ْث َل َن ْفس َك»َ .فَق َ
22
َن ُيَب ِّرَر َن ْفس ُهَ ،قاَل لَِّيسو َعَ « :وم ْن ُه َو َق ِّر ِّ
يبي؟»".
َوأ َّ
َما ُه َو َفِّإ ْذ أََرَاد أ ْ
َ ُ
َ
َ
الناموسيون يتخصصون في ناموس موسى أي كتب موسى الخمسة ،أما الكتبة فيهتمون بالكتاب كله .وهذا
تصور أن المسيح سيهاجم الناموس
الناموسي في أدب مصطنع= قام ليس إحتراماً إنما بخبث لكي يجربه= فهو َّ
وبهذا يوقعه .والحظ أن هذا عمل الشياطين ،فهم يجربون اإلنسان ليوقعوه في فخ.

كيف تق أر= لو كان هذا الناموسي يق أر بروح الصالة لطلب فهم كلمات هللا ،لكان الروح القدس قد أرشده إلحتياجه
للمسيح الذي تنبأت عنه النبوات .لكن هذا الناموسي كان يق أر ليزداد معرفة فينتفخ على الناس .ونحن كيف نقرأ؟

هل للمعلومات فقط ،أم لمعرفة المسيح الذي يشفي طبيعتنا .إفعل هذا فتحيا= في سؤال مماثل ،حينما سألوا
المسيح يماذا نفعل حتى نعمل أعمال هللا ..أجاب يسوع ..أن تؤمنوا بالذي أرسله (يو )29-28:6وبهذا نفهم أن
المسيح لن يعلن وصايا جديدة ،هو لم يأتي ليعلن وصايا جديدة ،بل إذ رأى اإلنسان عاج اًز عن تنفيذ وصايا
الناموس أتى المسيح ليعطينا طبيعة جديدة بها نحفظ الناموس ،ولكن هذا لمن يؤمن أوالً .وبدونه ال نقدر أن

نفعل شئ (يو +5:15رو .):-3:8وكأن قول المسيح للناموسي يعني ..إن كنت تستطيع بدوني أن تنفذ
الناموس فنفذه ،ولكنك لن تقدر أن تنفذه وحدك ،وها أنت تحيا كناموسي ولكنك بسؤالك تكشف فشلك في أن

تعرف طريق الحياة األبدية الذي هو أنا .هذا الناموسى يتكلم عن المحبة هلل وللناس كمعلومات ولكنه من المؤكد
يعجز عن أن يحيا بهذه المحبة ،فهذه المحبة ثمرة من ثمار الروح القدس ،وهذا لن يحد

إال بعد الفدال  .ولقد

عبر التالميذ صراحة عن صعوبة حفظ وصايا الناموس (أع .)15:15والناموسي سأل سؤال آخر ليبرر نفسه=
إذ أن إجابة المسيح أحرجته أمام الناس ،إذ أظهرته أمامهم غير عارف بالناموس ،فكيف وهو ناموسي معلم
للناموس يسأل سؤاالً بسيطاً واضحاً كهذا ،وهل هو ال يحفظ الوصايا .والحظ رقة المسيح في إجابته إذ يعرف أن
هذا الناموسي يجربه ،لكنه يشجعه قاًالً بالرواب أجبت لعله يجذبه لإليمان .تحب الرب إلهك من قلبك= القلب
هو مركز الشعور والقرار والعواطف والكيان .لذلك حينما يطلب هللا ييا ابني إعطنى قلبكي المقصود أن تكون هلل

بالكلية ،ال ينقسم قلبك بين هللا والعالم .ومن كل نفسك= النفس هي مركز العواطف (كالحزن والقلق والفرح)..

والمراًز كالشهوات .واإلنسان الجسداني يشتهي الجسدانيات أما الروحاني فهو يشتهي الحياة مع هللا يإلى إسمك
وهلى ذكرك شهوة النفس .بنفسي إشتهيتك في الليلي (إش .)9-8:26وبولس الرسول يقول يلي إشتهال أن أنطلق
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وأكون مع المسيحي .فالقلب الذي إتخذ ق ار اًر بإختيار هللا يفرح باهلل ويتذوه هللا ،وهنا تبدأ النفس تشتهي لذة العشرة

مع هللا.

ومن كل قدرتك= القدرة هي اإلرادة للعمل ،فنحن نجد شهوات في النفس لتتلذذ باهلل ،ولكن قد يكون الجسد بال

همة ،ومتكاسالً عن الصالة وعن حياة التسبيح .هنا المطلوب التمصب أي الجهاد لنتلذذ باهلل  .ومن كل فكرك=

يا ترى ماذا يشمل الفكر؟ هل نهتم بالماديات والمنى أو بهموم هذا العالم ،أم نلهج في كلمات هللا ومن يفعل يفرح

باهلل (مز .)153+97+1:8+111:119وكانت هذه وصية هللا لشعبه (تث.)9-6:6

والسؤال هل كان شعب العهد القديم قاد اًر على هذا؟ بالشك كان هناك إستثنالات مثل داود المملول من الروح

القدس .ولكن الشعب العادي ما كان قاد اًر على هذا الحب هلل .فالمحبة هي ثمرة من ثمار الروح القدس
(غل . )22:5وهذه هي عطية العهد الجديد لكل ُم َع َّم ْد ممسوح بالميرون .والروح هو الذي يسكب محبة هللا في

قلوبنا (رو.)5:5

من هو قريبي= هو السؤال الذي يبرر به هذا الناموسي جهله بالناموس ولكن السيد إستمل السؤال بمثل

السامري الصالح.

والحظ فإن هللا طلب أن نحبه بكل قدراتنا فهذا هو الطريق الوحيد لنعي

يسكب محبة هللا في قلوبنا فتكون ثمار الروح محبة  /فرح ..
(مثل السامري الرالح)

في فرح .وهذا ما عمله الروح القدس أنه

31
ان َكان َن ِّازالً ِّم ْن أ ِّ
يحا،
الِّ« :إْن َس ٌ َ
يم ِّإَلى أ َِّر َ
اآليات (لوَ -:)37-31:11فأ َ
ُ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ُور َشل َ
31
َن َك ِّ
اهًنا َن َزل ِّفي ِّتْل َك َّ
الط ِّر ِّ
يق،
ض أ َّ
ُل ُر ٍ
وه َبْي َن َح ٍي َو َمْي ٍتَ .ف َعَر َ
وهَ ،و َم َض ْوا َوَتَرُك ُ
وصَ ،ف َعَّر ْوُه َو َجَّر ُح ُ
َ
ام ِّرايا مس ِّ
لك َّن س ِّ
ظر وج َاز مَق ِّابَله33 .و ِّ
ِّي أَْي ًضاِّ ،إ ْذ َص َار ِّعْن َد اْلم َك ِّ
افًار
ُمَق ِّابَل ُهَ 32 .وَكذلِّ َك الَو ٌّ
اء َوَن ََ َ َ ُ ُ َ
َُ
َ
ان َج َ
َ
34
اح ِّات ِّهَ ،و َص َّب َعَلْي َها َزْي ًتا َو َخ ْمًراَ ،وأَْرَكَب ُه َعَلى َد َّاب ِّت ِّهَ ،وأ ََتى ِّب ِّه
آه َت َحَّن َنَ ،ف َتَقَّد َم َو َض َم َد ِّجَر َ
َوَل َّما َر ُ
واع َتَنى ِّب ِّه33 .وِّفي اْل َغ ِّد َل َّما م َضى أ ْ ِّ
ط ُ ِّ ِّ ِّ
اع َت ِّن ِّب ِّهَ ،و َم ْه َما أَْن َف ْق َت
َع َ
ال َل ُهْ :
َخَر َج ديَن َارْي ِّن َوأ ْ
َ ْ
َ
اه َما ل َراحب اْل ُفْنُد ِّقَ ،وَق َ
َ
37
33
هؤالَ ِّء َّ
الثالَ َث ِّة َترى صار َق ِّر ًيبا لَِّّل ِّذي وَق َع َبْي َن ُّ
أَ ْك َثَر َف ِّعْن َد ُر ُج ِّ
وعي أ ِّ
الل ُر ِّ
الَّ « :ال ِّذي
يكَ .فأ َّ
َي ُ
ُوف َ
َ
َ َ َ
وص؟» َفَق َ

َف َوَق َع َبْي َن
آه َو َج َاز
َفَر ُ
اء ِّإَلْي ِّه،
َج َ
ِّإَلى ُفْنُدق

هك َذا».
َصَن َع َم َع ُه َّ
اصَن ْع َ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :ا ْذ َه ْب أَْن َت أَْي ًضا َو ْ
الر ْح َم َة»َ .فَق َ
المعنى األساسي للمثل هو أن قريبي هو كل إنسان يحتاج لمعونة ،حتى لو كانت هناك عداوة بيني وبينه.
والحظ أن كل خد مة نقدمها هي محسوبة لنا ،فاهلل ال ينسى من يقدم كأس مال .والحظ أن ليس هناك ما يسمى

الصدفة في أن يجد الكاهن والالوي والسامري هذا اإلنسان الجريح .فالصدف في حياتنا األرضية إنما هي
توفيقات السمال .وقد خسر الكاهن والالوي هذه الفرصة التي من السمال ليقوما بهذه الخدمة ،وكسبها هذا

السامري الصالح .ولكن القصة لها معنى رمزي:

إنسان= هو رمز آلدم وللبشرية كلها.
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نازالً من أورشليم= بسبب الخطية نزل آدم من أورشليم أي الجنة أو الفردوس الذي أعده له هللا ،وأورشليم تعني
سالم هللا ورؤيته .هي مكان السالم مع هللا والحياة مع هللا.

إلى أريحا= ترمز ألرض الشقال الذي نزل إليها آدم .فأريحا مدينة اللعنة (ي  )26:6وترمز لألرض الملعونة
بسبب الخطية (تك .)17:3هي مكان يمثل العالم وشهواته.

لروص= هم القوى العدوانية ضد اإلنسان أي إبليس وجنوده وهغرالاته .وهبليس داًماً يترقب أي نفس تخرج
خارجاً عن أسوار أورشليم (أي الكنيسة فيهاجمها إذ هي بال حماية ،إبليس لص يريد أن يسره أوالد هللا من يد
هللا) .

فعروه= نزع الفًاًل عن اإلنسان وفًحه .وجعله بال طهارة وال كرامة وال حكمة .أي فقد صورته اإللهية  ،وهذا
ما حد

مع آدم .

جرحوه= هي أثار الخطايا المدمرة لإلنسان روحياً ونفسياً وجسدياً.

الطريق من أورشليم إلى أريحا هو طريق مملول بالصخور ويختبئ اللصوص فيه (18ميالً) ويمر بصحرال ،حتى
أنه لقب بالطريق الدموي .وأريحا تقع في و ٍاد لذلك فهي منخفًة عن أورشليم (بحوالي 1555متر) .وكان يقيم

فيها  12555كاهن والوي من خدام الهيكل.

بين حي وميت= هو حي جسدياً ولكن لفترة قصيرة سيموت بعدها حتماً .وحتى في خالل هذه الفترة فهو ميت

روحياً بسبب الخطية إلنفصاله عن هللا .فكل من ينفصل عن هللا يموت.
الكاهن والالوي= الكاهن رمز للناموس والالوي رمز للنبوات وكالهما عج از أن يعطيا شفال وحياة للبشرية ،هما

شخصا الدال فقط ،لكن ال يمكنهما أن يًمدا جراحات البشرية ،وال يمكنهما أن يعطونا طبيعة جديدة ،أو
َّ
يعيدوننا للطبيعة األصلية التي على صورة هللا.

جا از مقابله= هما وقفا أمام اإلنسان الجريح ولكنهما كانا عاجزين عن شفاًه ،والمعنى أنهما كانا مرحلة من
المراحل التي جا فيها اإلنسان في إنتظار أن يأتي المسيح ..السامري الصالح.

سامرياً مساف اًر= المسيح كان في األرض لمدة مؤقتة ،ولكنه من السمال وسيعود للسمال ،فكأنه كان مساف اًر
وج ِرَح كان أيًاً مساف اًر من أورشليم .فأوالد هللا أيًاً هم غربال عن هذا العالم،
غريباً .واإلنسان الذي سقط ُ
وسيعودون ألورشليم السماوية .وكلمة سامري تعني حارس فهي رمز للمسيح الذي أشفق على البشرية.

تأمل  -:نحن اآلن فى أورشليم األرضية (الكنيسة) وعلينا أن نسأل أنفسنا داًما إلى أين نحن مسافرون؟ هل
نسافر إلى أورشليم السماوية ،أم نكون مثل هذا الذى سافر إلى أريحا أى ترك حياته المقدسة وهنحدر لمكان

الخطية واللعنة.

الخمر والزيت= الخمر بما فيها من كحول تستخدم لقتل الميكروبات والزيت يعزل الجرح عن الجو الملو  ،يعمل
ك فاصل ويلين الجروح .والخمر رمز للدم والزيت رمز للروح القدس .وعمل المعمودية هو قتل الخطية كما يقتل

الخمر الميكروبات .والروح القدس في سر الميرون يعطي نعمة وقوة لنا حتى ننعزل عن هذا العالم فال نهلك،
ويكون هذا بأن يعطينا طبيعة جديدة رافًة للخطية ،وتمنعنا من أن نخطئ بعد ذلك .إذًا هناك قتل للخطية وهذا
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إشارة لمفرانها ،وهناك قوة تحفظنا من السقوط (رو .)1::6والخمر مؤلم للجرح والزيت ملطف له .وهكذا الروح

القدس يعالجنا ببعض من إحسانات هللا وأيًاً ببعض التجارب.

أركبه على دابته= الدابة هي جسدنا ،فالدابة تشير للشهوة الجسدية وحقيقة فإن المسيح بدمه = خمره وبروحه =
يته شفى طبيعتنا ولكننا ما لنا في الجسد نعاني من شهواته (غل .)17:5لكن لنا سلطان عليها بنعمة المسيح،

وأركبه على دابته = لنا سلطان على شهوات الجسد.

فندق= هو الكنيسة التي تستقبل الناس وتشفيهم بالمسيح الذي فيها لذلك قال= وإعتني به.

ترك دينارين= رقم  2يشير للتجسد فهو الذي جعل االثنين واحداً والمسيح أعطانا جسده نتحد به ،وهذا سر حياة

الكنيسة .وترك لنا المسيح الكتاب المقدس بعهديه ( )2نتمذى بهما ،وبهما نتعرف عليه.

صاحب الفندق= هو إشارة للكهنوت وللخدام في كل كنيسة ووظيفتهم إستقبال المؤمنين فيها وأن يطعمونهم بكلمة
هللا ليشفوا.

فعند رجوعي= فالمسيح سيأتي ثانية في مجيئه الثاني.

أوفيك= على الخادم أن يعمل في خدمة أوالد هللا والمسيح سيجا يه.

إذهب أنت أيضاً وإفعل هكذا= أي تشبه أيها الناموسي بهذا السامري في العمل بمقتًى شريعة الحب .ولكن
الحظ إجابة الناموسي فهو تحاشى أن يقول السامري بل قال الذي صنع معه الرحمة .فاليهود ال يحتملون
التعاي

مع السامريين وهم لم يحتملوا المسيح ورفًوه وقالوا عنه أنه سامري وهذه عند اليهود هي نوع من

السباب (يو .):8:8ولكن مثل السامري الصالح يشير لمحبة الناس جميعاً بدون تمييز ،لكن هذا الناموسي لم
يفهمه.

(مريم ومرثا)

ِّ
ِّ
ِّ 38
اس ُم َها َمْرَثا ِّفي َبْي ِّت َهاَ 32 .وَكاَن ْت
امَأَر ٌة ْ
يما ُه ْم َسائُرو َن َد َخ َل َقْرَيةًَ ،فَقبَل ْت ُه ْ
اآليات (لوَ " -:)42-38:11وف َ
41
لِّ ِّ
َما َمْرَثا َف َكاَن ْت ُمْرَت ِّب َك ًة ِّفي
هذ ِّه أ ْ
ُخ ٌت ُت ْد َعى َمْرَي َمَّ ،ال ِّتي َجَل َس ْت ِّعْن َد َق َد َم ْي َي ُسو َع َوَكاَن ْت َت ْس َم ُع َكالَ َم ُهَ .وأ َّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن ُت ِّعيَن ِّني!»
َما ُتَبالِّي ِّبأ َّ
ُخ ِّتي َق ْد َتَرَك ْت ِّني أ ْ
َن أ ْ
َخُد ُم َو ْحدي؟ َفُق ْل َل َها أ ْ
خ ْد َم ٍة َكث َيرٍةَ .ف َوَق َف ْت َوَقاَل ْتَ« :ي َار ُّب ،أ َ
41
ِّ
ور َك ِّثيرٍة42 ،و ِّ
ِّ
لك َّن اْلحاج َة ِّإَلى و ِّ
ِّين أل ْ ِّ
احدٍ.
ين َوَت ْض َ
ط ِّرب َ
ال َلهاَ «:مْرَثاَ ،مْرَثا ،أَْنت َت ْه َتم َ
َ َ
َفأ َ
َ
َ
ُم ٍ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
َجل أ ُ
اخ َتار ْت مريم َّ ِّ
الرالِّ َح َّال ِّذي َل ْن ُيْن َز َع ِّمْن َها»".
يب َّ
النر َ
َف ْ َ َ ْ َ ُ
في اآليات السابقة شبَّه المسيح نفسه بالسامري المرفوض .وهنا صورة عكسية= فقبلته امرأة فمريم جلست عند
قدميه ،ومرثا خدمته .فهناك من يرفًونه .لكن هناك من يحبونه.

مثل السامري الصالح يشير للخدمة والعطال في محبة ،وقصة مريم التي جلست عند قدمي المسيح تكمل

الصورة ،فنحن لن نستطيع أن نخدم في محبة متشبهين بالسامري الصالح ما لم تكن لنا هذه الجلسة الهادًة
والخلوة اليومية مع المسيح ،نشبع به ونتشبه به فنستطيع أن نقوم بخدمتنا كسامريين صالحين نشبه مسيحنا

السامري الصالح.
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المسيح في إجابته على مرثا المرتبكة لم يقل لها يإمتنعي عن العملي وهال لمات الناس جوعاً ،وهلك المخدومين
من عدم الخدمة ،لكن المسيح يشرح لها أننا نحتاج بالدرجة األولى إلى الجلوس عند قدميه نشبع به ونعرفه

فنمتلئ سالماً ويزول إرتباكنا فالواحد الذي نحتاجه هو المسيح ،أما باقي األشيال فهي فانية وسوف تنتهي بإنتهال
الجسد (األكل والشرب )..فعلينا أن ال نرتبك بسببها كما إرتبكت مرثا ،ونسيت أن تجلس عند قدمي المسيح.

لألسف هذا حال الكثيرين في هذه األيام ،فهم مرتبكين بأمور هذه الحياة ،ال يذهبون لكنيسة إال فيما ندر ،ال

وقت لديهم للصالة وال للكتاب المقدس .بل هذا حال كثير من الخدام ،كل وقتهم في الخدمة ،دون خلوة فردية

يشبعون بها من المسيح ،ولكن بهذا تتحول الخدمة إلى اجتماعيات.

والمسيح لم َيلُ ْم مرثا على خدمتها بل إلرتباكها في أمور كثيرة تاركة كلمة الحياة األبدية ،إذاً هو ينبه على أهمية
الشعور بالحاجة لكلمة الحياة األبدية= الحاجة إلى واحد أي إلى شخص المسيح ومعرفته ،وليس االهتمام الزاًد
بالجسديات وفي نفس الوقت فعلي الخادم أن يعرف أنه ال يكفي أن يجلس يتأمل ويدرس ويصلي ،ويهمل

خدمته .ما يريده المسيح هو التعقل .ال نترك هذا وال نهمل ذاك .المسيح يريدنا أن تكون لنا خلوتنا ولكن ليس
على حساب الخدمة ،ويكون لنا خدمتنا ولكن ليس على حساب خلوتنا .أي المطلوب التوا ن.

في آية ( :)38سائرون= ذاهبون إلى أورشليم .قرية= هي بيت عنيا وهي بالقرب من أورشليم .في بيتها= هو
بيت لعا ر ومريم ومرثا.

وفي آية ( :):2لن ينزع منها= فمحبة المسيح تدوم وتثبت في قلب اإلنسان ،هنا على األرض وهناك في
السمال .أما األطعمة أو الجسدانيات أو الماديات عموماً فهي إلى وال ،إما نتركها ونمًي بالموت أو تزول
هي عنا.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الحادى عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الحادى عشر
الرالة الربانية

احٌد ِّمن َتالَ ِّم ِّ
غَ ،قال و ِّ
َن ُن َرلِّي
يذ ِّهَ« :ي َار ُّبَ ،علِّ ْمَنا أ
ان ُي َرلِّي ِّفي َم ْو ِّض ٍعَ ،ل َّما َفَر
(لوَ 1 -: )4 -1 : 11وِّإ ْذ َك
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
2
َّس اسمك ،لِّيأ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْت
ال َل ُه ْمَ «:م َتى َصَّلْي ُت ْم َفُقوُلوا :أََباَنا َّال ِّذي ِّفي َّ
َك َما َعَّل َم ُي َ
الس َم َاوات ،لَي َتَقد ِّ ْ ُ َ َ
وحَّنا أَْي ًضا َتالَمي َذ ُه»َ .فَق َ
4
3
السم ِّ
ِّ
مَل ُك ُ ِّ
ِّ
اء َكذلِّ َك َعَلى األَْر ِّ
ط َاياَنا
َع ِّطَنا ُك َّل َي ْو ٍمَ ،وا ْغ ِّفْر َلَنا َخ َ
ضُ .خْب َزَنا َك َفا َفَنا أ ْ
وت َك ،ل َت ُك ْن َمش َيئ ُت َك َك َما في َّ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أل ََّنَنا َن ْح ُن أَْي ًضا َن ْغفُر ل ُك ِّل َم ْن ُي ْذن ُب ِّإَلْيَناَ ،والَ ُت ْدخْلَنا في َت ْج ِّرَب ٍة لك ْن َن ِّجَنا م َن الش ِّر ِّ
ير»".
في آية ( :)1إذ كان يرلي= المسيح كإنسان كامل كان يحتاج للصالة .وكناًب عن البشرية يرفع صالة عنا.
وليقدم لنا نموذجاً .والتالميذ حينما رأوه يصلي بح اررة إشتهوا أن يصلوا مثله ،فسألوه أن يعلمهم الصالة.

2
َّس اسمك11 .لِّيأ ِّ
ِّ
وت َك.
هك َذا :أََباَنا َّال ِّذي ِّفي َّ
اآليات (متَ « " -:)13-2:3ف َرُّلوا أَْن ُت ْم َ
ْت َمَل ُك ُ
الس َم َاوات ،لَِّي َتَقد ِّ ْ ُ َ
َ
ضُ 11 .خب َزَنا َك َفا َفَنا أ ِّ
ِّ 12
السم ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء َكذلِّ َك َعَلى األَْر ِّ
وبَنا َك َما َن ْغ ِّفُر
ْ
ْ
َعطَنا اْلَي ْوَمَ .وا ْغفْر َلَنا ُذُن َ
ل َت ُك ْن َمش َيئ ُت َك َك َما في َّ َ
َنحن أَي ًضا لِّْلم ْذِّن ِّبين ِّإَليَنا13 .والَ ُت ْد ِّخْلَنا ِّفي َتج ِّربةٍِّ ،
لك ْن َن ِّجَنا ِّم َن ِّ
الش ِّر ِّ
َن َل َك اْل ُمْل َكَ ،واْلُق َّوَةَ ،واْل َم ْج َدِّ ،إَلى
ير .أل َّ
ُ َ ْ
ُْ ْ
ْ َ
َ
13
14
ِّ ِّ
ِّن َل ْم َت ْغ ِّفُروا لِّ َّلن ِّ
ينَ .فِّإَّن ُه ِّإ ْن َغ َفْرُت ْم لِّ َّلن ِّ
اس َّزالَ ِّت ِّه ْم،
الس َماو ُّ
وك ُم َّ
اس َّزالَ ِّت ِّه ْمَ ،ي ْغ ِّفْر َل ُك ْم أَْي ًضا أَُب ُ
ِّيَ .وإ ْ
األََبد .آم َ
وك ْم أَْي ًضا َّزالَ ِّت ُك ْم".
الَ َي ْغ ِّفْر َل ُك ْم أَُب ُ
هنا يعلم السيد تالميذه صالة محفوظة فلماذا تنكر علينا بعض الطواًف أن نصلى المزامير واألجبية كصلوات

محفوظة .والكنيسة المقدسة تفتخر بهذه الصالة الربانية فهى نموذج من وضع السيد نفسه ،نبدأ به كل صلواتنا
وننهيها بها ،فهى نموذج حى نتفهم خالله عالقتنا باهلل ودالتنا لديه ،نرددها لنحيا بالروح الذى يريده الرب نفسه.

ونبدأها بإجعلنا مستحقين أن نصلى ألننا نقول أبانا .ومن إنجيل معلمنا لوقا نفهم أن التالميذ سألوا السيد المسيح
أن يعلمهم الصالة لما رأوه يصلى ،فهو بصالته أمامهم تذوقوا معنى جديد وصورة جديدة للصالة لم يعرفوها من

قبل .فالمسيح يعلم ليس باإللزام ولكن باإلقناع الداخلى وفتح الوعى الداخلى ،صالة المسيح وح اررتها وهيئته

وربما نورانيته كانت ليس كما كان الفريسيين يصلون ،بل تركت أث اًر عميقاً فى نفوس التالميذ فإشتهوا أن يصلوا

مثله وبنفس الروح.

والمسيح كان يصلى كناًب عن البشرية وكرأس للكنيسة ،يصلى لحسابنا ،حملنا بصالته إلى حًن أبيه .ولكن

أيًا هى صلة اإلبن بأبيه  .هذه الصلة هى ما إشتهى التالميذ أن يعيشوه حينما أروا المسيح يصلى فطلبوا من

الرب أن يعلمهم كيف .
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أبانا الذى فى السموات = المسيح جعلنا فيه أبنال هللا ،إذ وحدنا فى شخصه كإبن هلل .ونقول أبانا بالجمع ،فلسنا

وحدنا فى وقوفنا أمام هللا ،ألن المسيح جمعنا كأعًال جسده ووحدنا فى نفسه .وكون أبانا هو فى السموات ،إذاً
لنفهم أننا أصبحنا سماويين ،وغربال فى هذه األرض بل هو ساكن فى قلوبنا فأصبحت قلوبنا سمال وهذا معنى

يطأطأ السموات ونزلي (مز . )9 : 18لقد أتى لنا المسيح بتجسده بالسموات على األرض  ،هو فى السموات

وعلى األرض وفى كل مكان ،ولكن السيد يريد أن يرفع عيوننا إلى السموات حيث أعد هو لنا مكاناً سنذهب إليه

يأنا ذاهب ألعد لكم مكاناًي (يو  )3-2:1:بل أعطانا إمكانية أن نحيا الحياة السماًية ونحن على األرض.

وقولنا أبانا تحمل معنى أنه حتى لو صلينا بمفردنا فى مخدعنا فإننا نصلى ونقدم صلواتنا بإسم الجماعة كلها،
فأنا عًو فى جسد المسيح أهتم بكل عًو آخر فى هذا الجسد ،فهو مكمل لى .وبنفس المفهوم نكمل خبزنا

كفافنا وليس خبزى ،نحن نصلى ألجل شعب المسيح كله ألننا جميعاً جسد واحد والمسيح رأس هذا الجسد.

فى بداية الصالة نصلى بقولنا أبانا فندرك مركزنا الجديد بالنسبة هلل والذى حصلنا عليه بالمعمودية .بل أن الروح

القدس فى داخلنا يشهد ألرواحنا أننا صرنا أوالداً وأبنال هلل فنصرك يا آبا اآلب (رو+16:8غل. )6::

ليتقدس إسمك = كلمة قدوس باليونانية هى أجيوس ومعناها ال أرضى أي متسامى ومرتفع عن االرضيات.

واإلسم فى الكتاب المقدس يعبر عن حقيقة الجوهر وهدفنا هو مجد هللا ،نقدس إسمه فى قلوبنا ونتمنى أن يكون
هو ممجداً فى قلوب كل الناس أى يتسامى ويعلو فى قلوبنا وفى قلوب كل واحد .يتقدس فينا ويرانا الناس
فيقدسوا إسمه .ويكون هذا بسلوكنا فى كمال مسيحى ،نسلك بما فيه تقديس إسمه  ،يرانا اآلخرون ويروا أعمالنا
فيمجدوا أبانا الذى فى السموات (مت .)16:5صارت شهوة قلوب أبنال هللا أن يصرك الجميع كما يفعل المالًكة

قاًلين قدوس قدوس قدوس.

طبعاً ق ولنا ليتقدس إسمك ال يعنى أننا نطلب أن يرتقى هللا فى القداسة أو يزداد فيها بصالتنا ،فهو كامل من كل
وجه ،بل نشتاه أننا َن ْك ُم ْل ويقدسنا هللا ويكون ذلك سبباً أن كل الناس يمجدون هللا.

ليأت ملكوتك= هللا يملك اآلن على المالًكة وعلى قلوب أوالده المؤمنين به ،ولكن ما ال هناك شياطين يقاومون
ملكوت هللا ،وأشرار على األرض غير خاضعين لناموس هللا ،وهللا يترك الجميع ،ولكن فى حدود يسمح بها ،كما

قال بولس الرسول يعلى اننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له ي (عب )8 : 2والمسيح أتى ومن يقبله ويثبت فيه
يصير الكل جسدا واحدا هو أرسه  ،وهذا الجسد يخًع لآلب فى حب (1كو = 28:15المسيح هنا كرأس

للكنيسة يقدم الخًوع هلل اآلب)  .أما أعدال هللا فيكونوا خاضعين تحت قدميه.

فالمؤمن الحقيقى يشتهى أن يأتى هذا اليوم الذى يخًع فيه الكل هلل ،هو الشوه لمجئ السيد المسيح الثانى فى
مجده ليسود الرب على كل الخليقة ويصير هللا الكل فى الكل ،وتبطل مقاومة كل األعدال.

والمؤمن الحقيقى يشتهى أن يمتد وينمو ملكوت هللا اآلن على األرض ويزداد المؤمنين بالمسيح عدداً ،ويزداد

التاًبين من المؤمنين.

والمؤمن الحقيقى يشتهى أن يملك عليه المسيح تماماً فال يعود هناك مكان فى قلبه لمشاغبات الجسد وال ألى
محبة للعالم والزمنيات ،بل يطيع هللا طاعة كاملة ومن له هذه الشهوات المقدسة ،أن يأتى هللا فى ملكوته سيكون
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له معه نصيب فى ملكوته .من له شهوة أن ال يكون للشيطان وال للخطية أى نصيب فى قلبه ،بل يكون قلبه كله
هلل ،ومن يجاهد ألجل هذا سيكون له نصيب فى ملكوت المسيح حين يجئ .بهذه الطلبة نشتاه إلضمحالل
مملكة الشيطان وأن يخًع الجميع وأولهم أنا للملك الحقيقى .وبها نتذكر أن نصيبنا هو فى السموات فننصرف

عن اإلهتمام باألرضيات.

لتكن مشيئتك = مشيئة هللا هى الخير المطلق ،فهو صانع خيرات ،ال يعرف أن يعمل ما فيه ضرر ألحد.
شفى وكانت
ومشيئة هللا قد تتعارض مع مشيئتى ألننى محدود فى كل شىل .فبولس الرسول صلى ثالثة مرات ُلي َ
مشيئة هللا عكس مشيئة بولس ،ورفض هللا شفاله ،وكان هذا لخالص نفسه لئال يرتفع من فرط اإلستعالنات

(2كو )9-7:12وبهذا اإلرتفاع يتكبر وينتفخ فيسقط ويهلك .فمشيئة هللا ليست فى شفال الجسد والمنى المادى

ًِيع صاحبها ،ولكن مشيئة هللا هى خالص النفوس (1تى  )::2فاهلل قد يسمح
والمراكز العالية ،فهذه كلها قد تُ َ
ببعض التجارب واألالم لخالص النفس وبهذا تكون كل األشيال تعمل معاً للخير (رو .)28:8ما نظنه خي اًر
بحسب فكرنا البشرى وما نظنه ش اًر (كالمرض والفشل) بحسب فكرنا البشرى ،كل هذا بسماح من هللا وللخير ،أى

لخالص نفوسنا (1كو  .)22:3فلنطلب من أبونا السماوى كل ما نريده ولكن يا ليتنا ننهى صالتنا بأن نقول

لتكن مشيئتك  .هذه صالة إبن يثق فى محبة أبوه .

إذاً لنصلى بثقة لتكن مشيئتك يارب وليس مشيئتى ،فأنا ال أعرف ما هو الخير لنفسى ،والروح القدس عمله فى
الصالة أن يجعلنا نقبل مشيئة هللا (رو  .)26:8وقال األبال يالمر الذى تختاره لى يا رب خير من الشهد الذى

أختاره لنفسىي .

كما فى السماء كذلك على األرض= هى شهوة قلب المؤمن أن يرى الكل ،من على األرض ،يعملون وفق إرادة
هللا ومرضاته كما تفعل المالًكة فى السمال ،وأن يتمم هللا مشيئته فى كل من على األرض كما يفعل فى السمال.

فإرادة البشر قد تعطل إرادة هللا من ناحية خالص نفوسهم ،فاهلل كما قلنا يريد أن الجميع يخلصون ،ولكن إن

قاومت إرادة هللا ،فاهلل لن يقدر أن يخلصنى (مت  .)39-37:23وقال القديس أغسطينوس يهللا الذى خلقك
بدونك ال يقدر أن يخلصك بدونكي .

هذه الطلبة تعنى إجعلنا يارب قادرين أن نتبع الحياة السماوية فنريد ما تريده أنت .وهذا كانت السمال تشير

للمؤمنين فى الكني سة ،فشهوة قلب المؤمن أن يصير غير المؤمنين (األرض) مؤمنين أى سمال .يقول المرنم أن

يهللا طأطأ السموات ونزلي (مز  )9:18أى جعل لألرض إمكانية أن تحيا فى السماويات (أف  )6:2فهل ُنفرح
قلب هللا ونحيا فى السماويات ،وبهذا نحقق ما أراده .والسمال من الفعل سما أى هى ارتفاع عن الشهوات

األرضية ،وهذا ما طلبه الرسول (كو  )1:3إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوه....

خبزنا كفافنا أعطنا اليوم = يقول الدارسين للمة اليونانية أن كلمة كفافنا المستخدمة هنا تعنى خبزنا الذى يكفينا

لليوم ،وتعنى أيًاً خبزنا الذى للمد ،الخبز الجوهرى األساسى .فاهلل هو المسئول أن يقوتنا بالخبز الجسدى

والملبس وهحتياجات الحياة ،وهو المسئول أيًاً عن اإلحتياجات الروحية والمذال الروحى .وهللا يمذى أرواحنا
بكلمته فى الكتاب المقدس وباألسرار الكنسية ومنها التناول الذى يفتح أعيننا فنعرف هللا كما ُفِتحت أعين تلميذى
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عمواس بعد كسر الخبز .وهللا هو الذى سيعطينا الشبع بمعرفته فى الحياة األبدية (يو .)3:17هذا نطلبه اآلن

أن نعرف هللا فتحيا نفوسنا ونحيا منتصرين على أالم هذه الحياة ،فمعرفة هللا تعطى عزال وحياة وشبع فال نحتاج
لميره .وهذا فهمنا الكلمة بمعنى كفافنا ،نفهم أننا نطلب هللا ليعطينا ما نحتاجه فقط وليس عطايا التدليل التى تفسد
وتعطينا أن ال ننشمل بالمد ..وهذا فهمنا الكلمة بمعنى الذى للمد فنحن نعنى بها الحياة األبدية .وكال المعنيين

صحيح وضرورى .ولكن الكنيسة فًلت أن تصلى وتقول يخبزنا الذى للمدي فاألهم من اإلهتمام بالخبز المادى
أن نهتم بالشبع بشخص المسيح من اآلن ،كما سنشبع به فى األبدية .وهذا تنفيذا لوصية المسيح يأطلبوا أوال

ملكوت هللا وبره وهذه كلها تزاد لكمي (مت. )33 : 6

تأمل  -:المسيح خبز الحياة (يو )35:6ونحن نحتاجه كخبز سماوى يومى ،بدونه تصير النفس فى عو .

وإغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبيين إلينا= هذا إعتراف بأننا خطاة ونقدم توبة ونحن محتاجين لممفرة
مستمرة فنحن ما لنا فى الجسد .من يتصور أنه بال خطية يًل نفسه ويكون متكب اًر (1يو  .)8:1نحن فى

إحتياج أن نصرك هلل داًماً مع العشار ياللهم إرحمنى أنا الخاطىلي (لو  .)13:18فلنذكر داًماً أننا خطاة
ونطلب الرحمة والمفران ونرى أن هناك شرطاً لكى يمفر لنا هللا وهو أن نمفر لآلخرين .ولنعلم أن طبيعتنا الفاسدة
ودس الشيطان يمنعوننا من أن نمفر ،ولكن ذلك يؤدى لفقدان سالمنا على األرض وأبديتنا فى السمال .ولنالحظ

أن من يخطىل فى حقى فخطيته صميرة ألننى صمير ،ولكنى حين أخطأت إلى هللا فخطيتى كبيرة جداً بل غير
محدودة ألن هللا غير محدود ،فإن لم أغفر الخطايا الصميرة كيف يمفر هللا لى الخطايا الكبيرة .ونالحظ فى هذه

الطلبة أننا نقدم إعتراف مستمر بخطايانا وال نلتمس األعذار وفيها أيًاً إلتزام بأن نمفر لآلخرين.
ال تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير= نحن نثق فى أن هللا قادر أن يحفظنا من تجارب إبليس الشريرة،
ولكننا ال نندفع بتهور نحو التجربة ،بل فى تواضع نطلب أن ال يدخلنا الشيطان فى تجربة ،نطلب من هللا أن
ُيبعد عنا تجارب إبليس .فاهلل ال يريد النفس المتشامخة التى ال تحتاط من التجربة بل يريد النفس المتًعة.
وبصراخنا هلل يهرب الشيطان ،فصراخنا هو سر نجاتنا أما لو إتكلنا على أنفسنا فهذا هو الكبريال .وبداية سقوط
بطرس فى اإلنكار كان كبريالهُ إذ قال ال أنكرك ،والمسيح سمح بسقوطه فى اإلنكار حتى يتًع .والشرير هو
الشيطان ونحن نطلب أن ننجو من سهامه الملتهبة ونجنا من الشرير = أى نجنا من خداعاته وهسندنا ضد
حيله .ولنالحظ أن قولنا ال تدخلنا فى تجربة ال تعنى أننا لن ندخل أبداً فى تجربة ،أى لن نجرب ،وهال لما

أضاف الرب يلكن

نجنا من الشريري فالشرير

البد سوف

يجربنا،

ونحن

نصرك

بإتًاع

يا رب أنا لست كفؤاً لتجارب إبليس فإن سمحت بتجربة فنجنى منها وهسندنى حتى ال أهلك ،وستكون هناك
تجارب طالما نحن فى الجسد .ولكننا نعلم أنه إذا سمح هللا بتجربة فهى حتى ننمو روحياً ،هو يسندنا خاللها،

ونخرج وقد اكتسبنا شيئاً لذلك نصرك له .وأضاف األبال بعد هذا يبالمسيح يسوع ربناي وهى مستنتجة من قول

المسيح مهما سألتم بإسمى فذلك أفعله (يو  +13:1:يو . )23:16

ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد = بعد أن نطلب أن ينجينا هللا من الشيطان الشرير .نقول هذه التسبحة
فتعطينا راحة وثقة أننا فى يد هللا محفوظين فال نخاف من إبليس وتجاربه .الملك= هو يملك على اإلنسان وعلى
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الشيطان وعلى كل الخليقة .والقوة= هو أقوى بما ال يقاس من عدونا الذى يجربنا .والمجد = هو مستحق أن
نمجده.

آمين= كلمة عبرية تعنى ليكن هذا وباليونانية آمين تعنى حقاً.
اللجاجة فى الرالة

3
ِّ
ِّ
يقَ ،وَيم ِّضي ِّإَلْي ِّه ِّن ْر َ َّ ِّ
ول َل ُه
ال َل ُه ْمَ «:م ْن مْن ُك ْم َي ُكو ُن َل ُه َصد ٌ
ف اللْيلَ ،وَيُق ُ
ْ
اآليات (لوُ " -:)8-3:11ث َّم َق َ
7
3
ِّ
ي ِّ
ِّ
َن ص ِّد ًيقا لِّي جاءِّني ِّم ْن س َف ٍر ،وَلي ِّ
يب ذلِّ َك ِّم ْن
اصد ُ
ََْ
س لي َما أُ َقد ُم َل ُهَ .فُي ِّج َ
يق ،أَ ْق ِّر ْضني َثالَ َث َة أَْرِّغ َفةٍ ،أل َّ َ
َ َ
َ
َ َ
8
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآلنَ ،وأ َْوالَِّدي م ِّعي ِّفي اْل ِّفَر ِّ
ول َل ُك ْم:
اش .الَ أَ ْقدُر أ ْ
ق َ
اب ُم ْغَل ٌ
ول :الَ ُت ْزِّع ْجني! اَْلَب ُ
وم َوأُ ْعطَي َك .أَ ُق ُ
َداخل َوَيُق َ
َن أَ ُق َ
َ
ِّ ِّ
يه لِّ َكوِّن ِّه ص ِّديَقهَ ،فِّإَّنه ِّمن أَج ِّل َلج ِّ ِّ
وإِّن َكان الَ يُقوم ويع ِّط ِّ
اج" .
ْ َ ُ
وم َوُي ْعطيه َق ْدَر َما َي ْح َت ُ
ُ ْ ْ َ َ
َ ْ َ َ ُ َُ ْ
اجته َيُق ُ

صديق نرف الليل  -:فى مثل السامرى الرب أعطى كل الحب دون أن نطلب إذ وجدنا محتاجين .وهنا نرى

جانب آخر لمحبة المسيح الذى يصور نفسه هنا كصديق الذى يعطينا إحتياجنا ولكن حينما نطلب .وقال الرب
هذا المثل بعد أن طلب منه تالميذه أن يعلمهم كيف يصلوا .وكان طلب الرجل لصديقه كما هو واضح يعنى أنه
يطلب فى وقت غير مناسب (نصف الليل) .والباب مملق .وطلبه سيسبب إ عاجا لآلخرين (أوالدى معى فى

الفراش) .والمعنى أن تأخر الرب فى تحقيق طلبنا ليس ألنه يرفض ،ولكن ألن الوقت غير مناسب وهناك

صعوبات تمنع اإلستجابة الفورية .وتكون إستجابة الرب  )1 :ألنه صديق )2 .اللجاجة بإيمان )3 .أن يكون
هناك إحتياج حقيقى .والرب سيعطى ليس فقط ما طلبناه ( 3أرغفة) بل كل اإلحتياج.

في اآليات السابقة قدم السيد نفسه نموذجاً حياً للصالة مما دفع تالميذه أن يسألوه علمنا أن نصلي .فعلمهم
الصالة الربانية ثم ها هو هنا يعلمهم اللجاجة .ليس ألنه يستجيب لكثرة الكالم وهنما حين نطيل صلواتنا ،فنحن

نطيل فترة صلتنا باهلل ،وندخل معه في صلة حقيقية ،ومع الوقت تتحول الصالة إلى عبادة ملتهبة بالروح ،فيها
ال نكف عن الصالة ،بل نظل في صلة مع هللا حتى ونحن في أعمالنا ،وفي الشارع وفي كل مكان .صلوا بال

إنقطاع (1تس .)17:5والصالة بلجاجة تحمل معنى اإليمان والثقة في إستجابة هللا ،أما ترك الصالة بيأس
فيحمل معنى عدم الثقة في هللا وهذا مما يحزن هللا .ونالحظ في مثل السيد المسيح أن هذا اإلنسان حقق غرضه
من إنسان مثله تتنا عه عوامل األثرة والكسل ،أفال نستطيع أن نحقق أغراضنا من هللا كلي المحبة والقدرة

بلجاجتنا مثل هذا اإلنسان ،بصالتنا نحن أيًاً بلجاجة .ولكننا يجب أن نعلم أن هللا كثي اًر ما يؤجل اإلستجابة

بسبب عدم إستعدادنا لقبول البركة .ولنعلم أن الصالة بلجاجة وهيمان تعطينا هذا اإلستعداد ،بل تمير طبيعتنا
تماماً .ولنالحظ أن اإلنسان تتنا عه نوعان من المشاعر كالهما خطأ -:

 و ]1أن يشعر اإلنسان بقوته وأنه ال يحتاج أن يطلب فال يصلى ومثل هذا اإلنسان قال عنه المسيح يأنا
مزمع أن أتقيأك من فمىي (رؤ.)17 ، 16 : 3

 و ]2الشعور بأن هللا ال يستجيب ،فيكف اإلنسان عن الصالة فى يأس.
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وتأخر إستجابة هللا مع إستمرار الصالة يعطي إصالح لكال النوعين ،فنشعر بًعفنا وهحتياجنا هلل وأيًاً بقدرة

هللا .ولنالحظ أيًاً أن الصالة ليست وسيلة لتميير مشيئة هللا بل هي وسيلة لتميير مشيئتي فأقبل ما يسمح به
هللا والقلب يمتلئ سالماً وتسليم لمشيئة هللا.
مثال :رسام يقوم برسم صورة ألحد األشخاص على لوحة .فإذا جلس الشخص أمام الرسام لحظات ثم قام ،ليأتي
بعد أيام ويجلس لحظات ويقوم ،لن يستطيع هذا الرسام رسم اللوحة .ولكن على الشخص أن يطيل وقفته أمام

الرسام حتى ترسم الصورة .والرسام هو الروح القدس ،وهو يرسم فينا صورة المسيح ،ولكنه يحتاج لوقت نقف فيه
أمام هللا ،ليتمكن من رسم هذه الصورة فينا (غل )19::إذاً لنقف أمام هللا في مثابرة حتى تتمير طبيعتنا .وأضف

لذلك أن هللا يفرح بوقوفنا أمامه في صلة معه.

والمسيح هنا يقدم نفسه كصديق= من منكم يكون له صديق= وهذا يشرح لنا أن طلبتنا منه يجب أن تكون بدالة
فهو صديق .بل هللا هو أب نصرك له قاًلين يا أبانا ..فما مقدار الدالة والثقة التي يجب أن نصلي بها .وهناك

شرط آخر هو اإلحساس بالعو  ،وهذا ما تعبر عنه اللجاجة .ونالحظ في المثل أن الطالب يطلب ألجل آخر

جال ليزوره ،وهذا يعلمنا أن نصلي ألجل اآلخرين ..هذه هي المحبة في المسيحية.

والحظ أن المسيح يصعب األمر (نصف الليل والصديق ناًم /ال تزعجني /الباب مملق اآلن /أوالدي في الفراش/

ال أقدر) ليشرح أنه في بعض األحيان تتأخر اإلستجابة ،وحتى نزيد من لجاجتنا في الصالة ،ويرتفع مستوى

الصالة وح اررة اللجاجة إلى المستوى الذي يساوي إستجابة الصالة.

نرف الليل= نصف الليل إعالن عن وقت الًيقة ،ولمن نذهب في ضيقتنا؟ لو ذهبنا لصديق بشري في
منتصف الليل لكان هذا إ عاجاً ولكن أبونا السماوي ال ينعس وال ينام ،ويقول يإدعني وقت الًيقي وداود كان

يسبحه في نصف الليل (مز .)62:119ونصف الليل أيًاً تعبير عن حالة كسل وفتور أو خطية وهبتعاد،

فالليل يشير لكل هذا .ولكن من يدرك وضعه هذا ،عليه أن يلجأ هلل صارخاً شاع اًر بالعو واإلحتياج ،ولكن

مصلياً برجال ودالة ،بثقة وهصرار ومن المؤكد فاهلل سيستجيب .قد يتأخر هللا ،حتى نشعر بعظم العطية التي
سنأخذها لكنه سيستجيب .ثالث خبزات= و ]1فاهلل يشبعنا نفساً وجسداً وروحاً .و ]2رقم  3إشارة للثالو

فنحن

نشبع بمعرفتنا وعالقتنا بالثالو  .فالروح يثبتنا في االبن ،واإلبن يحملنا ألحًان اآلب .و ]3الخبز يشير لجسد

المسيح ،ورقم  3يشير للقيامة ،فنحن نشبع بجسد المسيح القاًم من األموات .ولكن لن نشبع إن لم نقم نحن من

موت الخطية.

يأتي بعد هذا المثل إسألوا تعطوا والمقصود إسألوا بلجاجة وثقة.
2
َن ُك َّل َم ْن
ط ْوا ،اُ ْطُلُبوا َت ِّجُدواِّ ،ا ْقَر ُعوا ُي ْف َت ْح َل ُك ْم11 .أل َّ
اسأَُلوا ُت ْع َ
ول َل ُك ُمْ :
اآليات (لوَ " -: )13-2:11وأََنا أَ ُق ُ
يسأَل ي ْأ ُخ ُذ ،ومن ي ْطُلب ي ِّجد ،ومن ي ْقرع ي ْفتح َلهَ 11 .فمن ِّمْن ُكم ،وهو أَب ،يسأَُله ابُنه ُخبزا ،أَ َفيع ِّط ِّ
يه َح َجًرا؟ أ َْو
َْ
ََْ َ ُ َ ُ ََْ َ َ ُ ُ َُ ُ
ْ َ َُ ٌ َ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُ ْ
َْ ُ َ
13
12
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن
َس َم َكةً ،أَ َفُي ْعطيه َحَّي ًة َب َد َل َّ
الس َم َكة؟ أ َْو ِّإ َذا َسأََل ُه َبْي َضةً ،أَ َفُي ْعطيه َع ْقَرًبا؟ َفِّإ ْن ُكْن ُت ْم َوأَْن ُت ْم أ ْ
َشَرٌار َت ْع ِّرُفو َن أ ْ
الروح اْلُقد ِّ ِّ
ِّ
ِّي اآلب َّال ِّذي ِّمن َّ ِّ
ط َايا َجِّي َد ًةَ ،ف َك ْم ِّباْل َحرِّ
ين َي ْسأَُلوَن ُه؟».ي
طوا أ َْوالََد ُك ْم َع َ
ُت ْع ُ
س لَّلذ َ
َ
الس َماءُ ،ي ْعطي ُّ َ ُ َ
ُ
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7
َل َي ْأ ُخ ُذَ ،و َم ْن
ط ْوا .اُ ْطُلُبوا َت ِّجُدواِّ .ا ْقَر ُعوا ُي ْف َت ْح َل ُك ْم8 .أل َّ
اآليات (متِّ« "-:)12-7:7ا ْسأَُلوا ُت ْع َ
َن ُك َّل َم ْن َي ْسأ ُ
11
2
ِّ ِّ
ِّن َسأََل ُه َس َم َكةً،
َي ْطُل ُب َي ِّجُدَ ،و َم ْن َي ْقَر ُع ُي ْف َت ُح َل ُه .أ َْم أ ُّ
َي ِّإْن َس ٍ
ان ِّمْن ُك ْم ِّإ َذا َسأََل ُه ْابُن ُه ُخْب ًزاُ ،ي ْعطيه َح َجًرا؟ َوإ ْ
11
يع ِّط ِّ
ط َايا َجِّي َد ًةَ ،ف َك ْم ِّباْل َحرِّ
وك ُم َّال ِّذي ِّفي
طوا أ َْوالََد ُك ْم َع َ
َن ُت ْع ُ
يه َحَّيةً؟ َفِّإ ْن ُكْن ُت ْم َوأَْن ُت ْم أ ْ
ِّي أَُب ُ
َشَرٌار َت ْع ِّرُفو َن أ ْ
ُْ
12
ِّ
ِّ
السماوات ،يهب َخير ٍ ِّ
َن َي ْف َع َل َّ
َن
هك َذا أَْن ُت ْم أَْي ًضا ِّب ِّه ْم ،أل َّ
اس ِّب ُك ُم ا ْف َعُلوا َ
يدو َن أ ْ
ين َي ْسأَُلوَن ُه! َف ُك ُّل َما ُت ِّر ُ
ات لَّلذ َ
الن ُ
َ َ ُ َْ
َّ َ َ
ِّ
َّ
اء" .
ام ُ
وس َواألَ ْنبَي ُ
ه َذا ُه َو الن ُ
إذ يسمع المؤمن وصية السيد (مت )6 : 7يال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم....ي ربما يتسالل ومن

طوا .السيد يحفزنا لنصلى فنكون على صلة مستمرة به.
أين لى القدس والدرر؟ لذا يكمل السيد المسيح إسالوا ُتع َ

وماذا نسأل ؟ يجيب السيد أطلبوا أوالً ملكوت هللا وبره ( )33:6وهذا شعر اإلنسان بعجزه عن تنفيذ الوصايا يقول

له السيد إسأل .فلنسأل هللا فيعطينا قوة للسير فى طريق الرب .وكيف نعرف الطريق؟ يجيب السيد اطلبوا تجدوا.
وطالما نصلى ونطلب فلن نًل الطريق وهلى ماذا يقودنا الطريق ؟ يقودنا إلى الباب ،وحينئذ نسمع قول السيد

إقرعوا يفتح لكم= يفتح لنا باب الكنو المخفية ..القدس والدرر .والمسيح هو الباب وهذا فتح ،وهذا وعده ،أنه
يفتح لكل من يقرع ،نجد كنو مخفية فهو المذخر فيه جميع كنو الحكمة والعلم (كو . )3:2والسيد هنا يعلن

إستعداده ألن يهب خيرات وعطايا جيدة للذين يسألونه .فهو صانع خيرات .ولكى يدلل على ذلك قال حتى

األشرار يعطون أوالدهم عطايا جيدة فكم وكم أبوكم السماوى ،وأبونا السماوى ال يعطينا عطايا مميتة ،بل هو
يعطى كل بركة .المسيح يكرر أن هللا أب لنا ،وهو أب شديد المحبة.

ولنالحظ أننا داًماً فى الشداًد نتعرض لسماع صوت إبليس ..أن هللا ال يحبنا إذ سمح بهذه الشدة .

ولكن الروح القدس الذى يعطى ينعمة أعظمي (يع )6 : :يقنعنا بمحبة هللا األبوية لنا  ،ويشهد فى داخلنا يصارخا

يا آبا اآلبي (غل . )6 : :وأن هذه الشدة هى عطايا صالحة من أبونا السماوى الذى يعرف كيف نصل للسمال
 .فمهما كانت التجربة صعبة فهى صالحة ألنها  )1 -:من يد أبونا السماوى الذى يحبنا.

 )2هى ال مة

لخالص نفسى.

فعلينا حين نسمع لصوت الروح القدس أن نجيب بثقة على تشكيك الشيطان ،أن هللا أب وال يعطى أوالده سوى
عطايا محيية جيدة ..فالمرض كان سبباً فى خالص بولس ،والًيقة كانت سبباً فى خالص أيوب .

إبليس يصور لنا التجربة على أنها حية يؤذينا هللا بها ولنرد عليه بأن هللا ال يعطى حيات ألوالده .بل أن هذه

التجربة هى للخير فهو صانع الخيرات .وهو وحده يعلم الطريق للحياة األبدية وأن هذا المرض أو هذه التجربة
وهن بدت مميتة للجسد لكنها ستعطى حياة أبدية .ونفهم من آية ( )12أنه لنحصل على الخيرات من هللا فلنصنع

الخير للناس.

اليهود يتهمون يسوع أنه ببعلزبول يخرج الشياطين

14
ُخ ِّر َج َّ
س،
الشْي َ
ان ُي ْخ ِّر ُج َشْي َ
ان َت َكَّل َم األ ْ
سَ .فَل َّما أ ْ
ان ذلِّ َك أ ْ
طُ
طاًناَ ،وَك َ
اآليات (لوَ " -: )23-14:11وَك َ
َخَر ُ
َخَر َ
13
13
ين ي ْخ ِّرج َّ ِّ
يس َّ ِّ
ِّ
ِّ
ول َرِّئ ِّ
طَلُبوا ِّمْن ُه
آخُرو َن َ
َّب اْل ُج ُمو ُعَ .وأ َّ
ين»َ .و َ
الشَياط َ
الشَياط ِّ ُ ُ
َف َت َعج َ
َما َق ْوٌم مْن ُه ْم َفَقاُلوا«:بَب ْعَل َزُب َ
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آي ًة ِّمن َّ ِّ
ِّ 17
ال َل ُه ْمُ «:ك ُّل َم ْمَل َك ٍة ُمْنَق ِّس َم ٍة َعَلى َذ ِّات َها َت ْخَر ُبَ ،وَبْي ٍت ُمْنَق ِّس ٍم َعَلى
َ َ
الس َماء ُي َج ِّرُبوَن ُهَ .ف َعل َم أَ ْف َك َارُه ْمَ ،وَق َ
18
ِّ ِّ
ِِّّ ِّ
ان َّ
ول
الشْي َ
َبْي ٍت َي ْسُق ُ
ان أَْي ًضا َيْنَق ِّس ُم َعَلى َذاتهَ ،ف َكْي َ
طُ
طَ .فِّإ ْن َك َ
ف َت ْثُب ُت َم ْمَل َك ُت ُه؟ أل ََّن ُك ْم َتُقوُلو َن :إني بَب ْعَل َزُب َ
ُخ ِّرج َّ ِّ
الشي ِّ
ِّ
اط َ ِّ 12
ينَ ،فأَْبَن ُاؤُك ْم ِّب َم ْن ُي ْخ ِّر ُجو َن؟ لِّذلِّ َك ُه ْم َي ُكوُنو َن ُق َض َات ُك ْم!
أْ
الشَياط َ
ول أ ْ ُ
ُخ ِّر ُج َّ َ
ينَ .فإ ْن ُكْن ُت أََنا بَب ْعَل َزُب َ
ِّ 21
21
ُخ ِّرج َّ ِّ
لكن ِّإن ُكْنت ِّبأَص ِّ ِّ
ِّي َد َارُه
وت
ظ اْلَقو ُّ
هللاِّ .حيَن َما َي ْح َف ُ
ينَ ،فَق ْد أَ ْقَب َل َعَلْي ُك ْم َمَل ُك ُ
ُ
َو ِّ ْ ْ
الشَياط َ
بع هللا أ ْ ُ
ْ
لك ْن م َتى جاء م ْن هو أَ ْقوى ِّمْنه َفِّإَّنه ي ْغلِّبه ،ويْن ِّز ُع ِّسالَحه اْل َك ِّ
ان22 .و ِّ
ِّ
ام َل َّال ِّذي
َم ٍ
ُم َت َسلِّ ًح َ
َُ
ُ ُ َ ُ ُ ََ
َ َ َ َُ َ
َ
ا،ت ُكو ُن أ ْ
َ
َم َواُل ُه في أ َ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ق" .
س َمعي َف ُه َو َعَل َّيَ ،و َم ْن الَ َي ْج َم ُع َمعي َف ُه َو ُي َف ِّر ُ
َّات َك َل َعَلْيهَ ،وُي َو ِّز ُع َغَنائ َم ُهَ .م ْن َلْي َ
ِّ
اآليات (مت ِّ 22" -:)37-22:12حيَن ِّئ ٍذ أ ِّ
س
َع َمى األ ْ
َع َمى َوأ ْ
اهَ ،ح َّتى ِّإ َّن األ ْ
ُحضَر ِّإَلْيه َم ْجُنو ٌن أ ْ
ْ
س َف َش َف ُ
َخَر َ
َخَر ُ
24
23
َما اْل َف ِّر ِّ
َت َكَّل َم َوأَْب َرَرَ .فُب ِّه َت ُك ُّل اْل ُج ُموِّع َوَقاُلوا«:أََل َع َّل ه َذا ُه َو ْاب ُن َد ُاوَد؟» أ َّ
يسُّيو َن َفَل َّما َس ِّم ُعوا َقاُلوا«:ه َذا الَ
الشي ِّ
الشي ِّ
اط ِّ ِّ 23
اط َ ِّ ِّ
بول َرِّئ ِّ
ال َل ُه ْمُ « :ك ُّل َم ْمَل َك ٍة ُمْنَق ِّس َم ٍة َعَلى
يس َّ َ
ُي ْخ ِّر ُج َّ َ
ين»َ .ف َعل َم َي ُسو ُع أَ ْف َك َارُه ْمَ ،وَق َ
ين إالَّ بَب ْعَل َز َ
23
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ُي ْخ ِّر ُج َّ
ان َّ
ان َفَق ِّد اْنَق َس َم
الشْي َ
الشْي َ
طَ
طُ
َذات َها ُت ْخَر ُبَ ،وُك ُّل َمديَن ٍة أَ ْو َبْي ٍت ُمْنَق ِّس ٍم َعَلى َذاته الَ َي ْثُب ُتَ .فِّإ ْن َك َ
27
ِّ ِّ
ُخ ِّرج َّ ِّ
ِّ
ينَ ،فأَْبَن ُاؤُك ْم ِّب َم ْن ُي ْخ ِّر ُجو َن؟ لِّذلِّ َك ُه ْم
ف َت ْثُب ُت َم ْمَل َك ُت ُه؟ َوإ ْ
َعَلى َذاتهَ .ف َكْي َ
الشَياط َ
ول أ ْ ُ
ِّن ُكْن ُت أََنا بَب ْعَل َزُب َ
ِّ 22
28
ُخ ِّرج َّ ِّ
لكن إِّن ُكْنت أََنا ِّبر ِّ ِّ
ف
ينَ ،فَق ْد أَ ْقَب َل َعَلْي ُك ْم َمَل ُك ُ
ُ
َي ُكوُنو َن ُق َض َات ُك ْم! َو ِّ ْ ْ
وت هللا! أ َْم َكْي َ
الشَياط َ
وح هللا أ ْ ُ
ُ
31
ِّي ويْنهب أَم ِّتع َتهِّ ،إن َلم يرب ِّ
ِّ
ِّ ِّ
س َم ِّعي
ِّط اْلَقو َّ
َحٌد أ ْ
يع أ َ
َي ْس َتط ُ
َن َي ْد ُخ َل َبْي َت اْلَقو ِّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ
ِّي أ ََّوالًَ ،وحيَنئ ٍذ َيْن َه ُب َبْي َتهُ؟ َم ْن َلْي َ
َما َّ ِّ
َفهو عَل َّي ،وم ْن الَ يجمع م ِّعي َفهو ي َف ِّر ُ ِّ ِّ 31
يف ُي ْغ َفُر ِّل َّلن ِّ
يف
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َخ ِّطَّي ٍة َوَت ْج ِّد ٍ
اسَ ،وأ َّ
الت ْجد ُ
َُ َ
َُ ُ
ق .لذل َك أَ ُق ُ
ََُْ َ
ََ
32
وح اْلُقُد ِّ
ال َكلِّم ًة َعَلى ْاب ِّن ِّ
ِّ َّ ِّ
اإل ْن َس ِّ
س
الر ِّ
الر ِّ
ال َعَلى ُّ
َعَلى ُّ
ان ُي ْغ َفُر َل ُهَ ،وأ َّ
َما َم ْن َق َ
وح َفَل ْن ُي ْغ َفَر للناسَ .و َم ْن َق َ َ
َفَلن ي ْغ َفر َله ،الَ ِّفي ه َذا اْلعاَلمِّ والَ ِّفي ِّ
اج َعُلوا َّ
اآلتيِّ33 .ا ْج َعُلوا َّ
الش َجَرَة َرِّدَّي ًة
ْ ُ َ ُ
الش َجَرَة َجِّي َد ًة َوَث َمَرَها َجِّيًدا ،أ َِّو ْ
َ َ
34
ِّ
الرالِّح ِّ
ِّ
َن ِّم َن َّ
ف َّ
ات َوأَْن ُت ْم
ف َت ْقدُرو َن أ ْ
َوَث َمَرَها َرِّدايا ،أل ْ
الش َجَرُةَ .يا أ َْوالََد األَ َفاعي! َكْي َ
الث َم ِّر ُت ْعَر ُ
َن َت َت َكَّل ُموا ِّب َّ َ
33
ِّ
الرالِّح ِّ
الرالِّح ِّمن اْل َكْن ِّز َّ ِّ ِّ
ِّ
ات،
أْ
ان َّ ُ َ
َشَرٌار؟ َفِّإَّن ُه م ْن َف ْضَلة اْلَقْلب َي َت َكَّل ُم اْل َف ُم .اَ ِّإل ْن َس ُ
الرال ِّح في اْلَقْلب ُي ْخ ِّر ُج َّ َ
الشرور33 .و ِّ
الش ِّرير ِّم َن اْل َكْن ِّز ِّ
ان ِّ
لك ْن أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن ُك َّل َكِّلم ٍة ب َّ
َو ِّ
طاَل ٍة َي َت َكَّل ُم ِّب َها َّ
الش ِّر ِّ
اس
اإل ْن َس ُ
َ َ
الن ُ
َ
ير ُي ْخ ِّر ُج ُّ ُ َ
ُ
ُ ْ
37
طو َن عْنها ِّحسابا يوم ِّ
ِّ
ِّ
الد ِّ
ان»".
ف ُي ْع ُ
َس ْو َ
ين .أل ََّن َك ِّب َكالَم َك َت َتَبَّرُر َوب َِّكالَم َك ُت َد ُ
َ َ َ ً َْ َ
22
َما اْل َك َتب ُة َّال ِّذين َن َزُلوا ِّم ْن أ ِّ
ِّ
ول! َوإَِّّن ُه ِّبَرِّئ ِّ
يس
اآليات (مر َ " -:)31-22:3وأ َّ
َ
َ
ُ
يم َفَقاُلوا«:إ َّن َم َع ُه َب ْعَل َزُب َ
ُور َشل َ
23
ين ي ْخ ِّرج َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
طاًنا؟ َ 24وإ ِّ
ِّن
َن ُي ْخ ِّر َج َشْي َ
ف َي ْق ِّدُر َشْي َ
طٌ
ان أ ْ
َم َثالَ «:كْي َ
ين»َ .ف َد َع ُ
الشَياط َ
الشَياط ِّ ُ ُ
ال َل ُه ْم بأ ْ
اه ْم َوَق َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َن َت ْثُب َتَ 23 .وإ ِّ
َن
ِّن اْنَق َس َم َبْي ٌت َعَلى َذاته الَ َي ْقدُر ذلِّ َك اْلَبْي ُت أ ْ
اْنَق َس َم ْت َم ْمَل َك ٌة َعَلى َذات َها الَ َت ْقدُر تْل َك اْل َم ْمَل َك ُة أ ْ
27
23
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام َّ
َن
الشْي َ
َحٌد أ ْ
ان َعَلى َذاته َواْنَق َس َم الَ َي ْقدُر أ ْ
َي ْثُب َتَ .وإ ْ
طُ
يع أ َ
اء .الَ َي ْس َتط ُ
َن َي ْثُب َتَ ،ب ْل َي ُكو ُن َل ُه اْنق َض ٌ
ِّن َق َ
ِّي ويْنهب أَم ِّتع َتهِّ ،إن َلم يرب ِّ
ِّ
يع
ِّي أ ََّوالًَ ،و ِّحيَن ِّئ ٍذ َيْن َه ُب َبْي َت ُه28 .اَْل َح َّ
ِّط اْلَقو َّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن َجم َ
َي ْد ُخ َل َبْي َت َقو ٍ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ
ق أَ ُق ُ
ِّ
طايا ُت ْغ َفر لِّب ِّني اْلب َش ِّر ،و َّ ِّ
ِّ
ِّ 22
وح اْلُقُد ِّ
س َل ُه َم ْغ ِّفَرٌة
الر ِّ
ف َعَلى ُّ
يف َّالتي ُي َجد ُفوَن َهاَ .ولك ْن َم ْن َجَّد َ
الت َجاد َ
َ
ُ َ
اْل َخ َ َ
س َفَلْي َ
َ
31
ِّ
ِّ
وحا َن ِّج ًسا»".
ِّإَلى األََبدَ ،ب ْل ُه َو ُم ْس َت ْو ِّج ٌب َدْيُنوَن ًة أََبدَّي ًة» .أل ََّن ُه ْم َقاُلواِّ« :إ َّن َم َع ُه ُر ً
فى إنجيل متى نسمع أن السيد المسيح يشفى مجنون أعمى وأخرس فيتهمه الفريسيون لحسدهم له أنه إنما عمل
بعض منه .أما
هذا بالشيطان ليبعدوا الناس عنه .ورد المسيح عليهم فى خطاب طويل .يورد منه القديس مرقس ٌ
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القديس لوقا فأورد نفس الخطاب بعد معجزة شفال أخرس .وكان ِّ
يخر ُج شيطاناً وكان ذلك أخرس = طبعاً ال يوجد
شيطان أخرس .ولكن هذه صفة اإلنسان الذى صار أخرساً نتيجة لسكن الشيطان فيه .وبمقارنة ماورد فى متى
وفى لوقا نفهم أن السيد المسيح قد شفى المجنون األعمى األخرس بأن أخرج منه الروح النجس الذى جعله
كذلك .وهذا كان حال البشر قبل المسيح ،كان الشيطان يمتلك الناس ،وجال المسيح ليحررهم من سلطانه

ويًمهم كأحرار لملكوته.

والمجنون هو من يفعل شىل ال ُيتَ َوَّقع أن يصدر عن إنساناً عاقل ،مثالً إذا وجدنا إنساناً ُيلقى بنفسه فى النار،
نقول عنه أنه مجنون ألنه يفعل ما يًر به نفسه .والشيطان يموى اإلنسان أن يخطىل وحين يتجاوب معه

ويسير فى طريق الخطية يكون مجنوناً روحياً إذ هو يًر نفسه ،فطريق الخطية نهايته الموت .ثم لو سار
إنسان فى هذا الطريق سيصاب بالعمى الروحى فال يعود يعرف المسيح وال يتذوه حالوة عشرته .وطالما صار
ال يعرف المسيح وال حالوة عشرته فهو لن يسبحه ولن يتحرك لسانه طالباً التوبة إذ صار أخرساً( .فالعمى

الروحى يعمى اإلنسان أيًاً عن فساد طريقه فال يعرف أنه خاطىل ولن يطلب التوبة) .فشفال السيد المسيح
لهذا المجنون األعمى األخرس هو رمز لشفال الخاطئ الذى يسيطر عليه الشيطان أو تسيطر عليه الخطية

فيسلبه عقله ويعميه عن رؤية البركات السماوية (والعكس من بالتوبة يتنقى قلبه يرى هللا) ويعميه أيًاً عن رؤية

الهالك األبدى ،فال يقع بصره إال على اللذات العالمية ويعقد لسانه عن اإلعتراف بالذنب والتوبة وعن التسبيح.
وفى هذه المعجزة نرى إنهيار مملكة الشيطان التى تفقد اإلنسان فكره السليم ورؤيته وتخرس لسانه بل تجعله
يتصادم مع المسيح .والشعب العادى رأى فى هذا إعالن مملكة المسيا = ألعل هذا إبن داود= القديس متى يكرر
هذا القول لليهود فهذا هدف القديس متى أن المسيح الملك يؤسس ملكوته ولكن الفريسيين جدفوا وأظهروا عدالهم

بمير تعقل قاًلين هذا ال يخرج الشياطين إال ببعلزبول رئيس الشياطين = وأصل كلمة بعلزبول هو بعلزبوب أى

إله الذباب عند العقرونيين (2مل  )3:1وأسموه هكذا إذ كانوا يعتقدون أن فيه القدرة على طرد الذباب من
المنا ل ،أما اليهود فأخذوا اإلسم وأطلقوه على الشيطان بعد تعديله إلى بعلزبول أى إله المزابل .وكان رد المسيح

أن الشيطان ال ينقسم على نفسه وهال خربت مملكته .وفى هذا درس لنا أال ننقسم على أنفسنا سوال على مستوى

الكنيسة أو مستوى العاًلة .وكل إنقسام سوال على مستوى الكنيسة أو العاًالت هو غريب عن روح المسيح .إنه
من عمل الشيطان .وهل من المنطقى أن يأتى الشيطان ليسئ إلنسان ( وهذه خطتهم ) فيأتى آخر وينقسم عليهم

ويخرجه ،ما لم يكن لهذا اآلخر الذى أخرجه سلطان على الشياطين.

فأبناؤكم بمن يخرجون= يقصد تالميذه الذين هم من أبنال الشعب وهؤالل لما أرسلهم المسيح أخًعوا الشياطين

بإسم المسيح (لو  + 17:15مت  )8:15وهؤالل صيادين بسطال لم يعرف عنهم أنهم يتعاملون بالسحر ،وهم

صاروا شهود للمسيح وبره وقوته ومحبته  ،وقًاة لهؤالل المتمردين ،فهم بشهادتهم يوم الدين ُسيحكم على هؤالل
المفترين على المسيح ظلماً .ولو تعلل هؤالل بأن الشيطان أغواهم إذ كان مسيط اًر عليهم ،فتالميذ المسيح أيًاً
سيدينونهم إذ هم منهم ،هم إخوتهم وأبنالهم ،وهم سيشهدوا أن المسيح قد قيد إبليس وحررهم ،وكان المسيح

مستعداً ألن يحرر كل من يقبله .ولكن إن كنت أنا بروح هللا أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت هللا = هنا
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السيد يؤكد أنه يخرج الشياطين بروح هللا ،والمقصود طبعاً أن المسيح يريد أن يقول أنا ال أستخدم بعلزبول ولكن
أنا بروح هللا الذى تعرفونه أعمل ما أعمله من معجزات إخراج الشياطين ،هنا السيد يظهر العالقة بينه وبين هللا

حتى يطمئنوا أنه ال يستخدم قوى شيطانية ،كان المسيح يمكنه أن يقول أنا أخرج الشياطين بقوتى ولكن كان هذا

لن يعطى إطمئناناً للسامعين فهم لم يعرفوا بعد من هو المسيح ،كان السيد يريد أن يطمئنهم أن مصدر قوته هو
هللا وليس الشيطان .وعالمة ذلك قد ظهرت فى حياة التالميذ البسطال الذين صاروا يحملون قوة وسلطاناً .لقد
أعطاهم الروح القدس هذا السلطان .فما حققه المسيح لجسده صار لكنيسته ،األمر الذى يؤكد ظهور ملكوت هللا،

محطماً مملكة الشيطان ليقيم مملكة هللا الروحية على كل األمم .وليملك على القلوب.

واآلن هل السامعين هم من مملكة هللا أم من مملكة الشيطان ؟ لقد أقبل ملكوت هللا وتحطمت مملكة الشيطان،

فإن هم قبلوا المسيح صاروا مسكناً للروح القدس وتحرروا من سلطان إبليس ،وهن هم عاندوا المسيح وقاوموه فهم
بالًرورة سيهلكوا مع مملكة الشيطان التى هلكت .وأتت اآلية فى لوقا ولكن إن كنت أنا بإصبع هللا أخرج..
وبهذا نفهم أن الروح القدس هو إصبع هللا بينما يسمى المسيح ذراع هللا (إش  +9:51مز  )1:98فالذراع هى
القوة التى ُي ْع َم َل بها العمل ،أما األصابع فهى التى تنفذ العمل .واآلن الروح القدس يبنى الكنيسة ويهيىل
النفوس ،ولكن عمله مبنى على قوة عمل المسيح فى فداًه .وعموما وحدة الذراع واألصابع إشارة لوحدة اإلبن
والروح القدس.

السيد المسيح هنا ال يستعرض قوته اإللهية بل هو يوجه نظر السامعين من الرافًين والمعاندين إلى السلطان

الجديد على الشياطين الذى صار متاحاً للتالميذ ،ومتاح أيًاً لهم ولكنهم بعنادهم يحرمون أنفسهم منه .إذن
عوضاً عن أن تتهمونى بأنى ببعلزبول أخرج الشياطين تمتعوا بهذا السلطان وهذا الرصيد الذى صار للبشرية.

هذا الرصيد صار للبشرية بأن إمتألت اإلنسانية التي في المسيح بالروح القدس .فكل من يتحد بالمسيح ويثبت
فيه يمكن له أن يمتلئ بالروح .

أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى = ..هذا دليل ثالث أن المسيح أخرج الشيطان بسلطانه فهو األقوى
من الشيطان .لقد إحتل الشيطان اإلنسان وحسبه بيته ،ونهب كل طاقاته وهمكانياته ومواهبه لتعمل لحساب مملكة

الشر .هذا العدو القوى لن يخرج ،وال تسحب منه أمتعته التى إغتصبها ما لم يربط أوالً .فقد جال السيد المسيح
ليعلن عملياً سلطانه كمحطم لهذا العدو القوى حتى يسحب منه ما قد سبق فسلبه .وقد يكون بيته هو مملكته
على األرض وأمتعته هم الناس الذين يتشبهون بإبليس أبيهم فى أعمالهم .وكما أننا ندعو القديسين أوانى مقدسة
وأمتعة مكرسة ،فاألشرار هم آنية إبليس وأمتعته .والمسيح بدأ معركة مع الشيطان على الجبل وأنهاها على

على= فى الحرب مع إبليس
الصليب ،وبعد الصليب ربطه (2بط  + ::2رؤ  . )3-1:25من ليس معى فهو َّ
(فالحرب لم تنته بعد ألن إبليس لم يلق فى البحيرة المتقدة بالنار) ال يوجد حياد فإما أن نكون مع المسيح ضد

إبليس أو نكون مع إبليس ضد المسيح ،إما نكون أوالداً هلل أو أوالداً إلبليس .هذا الكالم موجه للسامعين ومنهم
من إعتبر المسيح أنه إبن داود خصوصاً بعد معجزة شفال المجنون األعمى األخرس ،ومنهم الفريسيين الرافًين

الذين جدفوا عليه .ومن ال يجمع معى فهو يفرق = فالذى يجمع بدون المسيح ،مهما جمع فهو يفره ،فالمسيح
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واحد وكنيسته واحدة ،ومن يجمع بدونه سيكون خارج الكنيسة الواحدة .مع المسيح ليس حل وسط ،إما أنت مع

المسيح أو ضده .والمسيح أتى ليرد الناس هلل ،والفريسيين بقولهم يفرقون الناس عن المسيح ،إذن هم مع الشيطان

ضد هللا .يربط القوى= سالح إبليس هو إغرالات العالم ،وهذا ما عمله مع إبليس يوم التجربة على الجبل ،إذ قد
رفض كل ما عرضه عليه ،فما عاد في يد إبليس سالح ضد المسيح .ولذلك قال المسيح يرًيس هذا العالم يأتى

فى شئي (يو . )35 : 1:أما من يقبل ملذات العالم من يد إبليس يرتبط مع إبليس ويذله إبليس.
وليس له َّ
ونالحظ فى (لو  )21:11قوله حينما يحفظ القوى دارُه متسلحاً = وأسلحة إبليس القوى الخبث والدهال ،وجال
المسيح ليشهر هذا العدو ويفًحه ويحطم أسلحته بمحبته وبالحق الذى فيه ،ليطرده من قلوب أوالده.

فى (مر  )22:3أما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم = هم بعثة غالباً من مجمع السنهدريم مرسلة إلفساد خدمة
السيد ،إذ ذاع صيته .لكن قوله نزلوا فهذا إشارة إلنحطاطهم .والحظ أن مرقس لم يًع خطاب السيد عقب
معجزة ولكن عقب أن أقربال المسيح قالوا أنه مختل (مر  .)21:3فمرقس يصور أن الهجوم على المسيح كان

من أقرباًه ومن الفريسيين والكتبة والسنهدريم .وهنا يوضح مرقس أن هؤالل كانوا يلوثون سمعة يسوع ليوقفوا

اإلنبهار به.

معه بعلزبول ومرة يقولون برئيس الشياطين يخرج
ومن (مر  )22:3نجد أن هؤالل الكتبة مرة يقولون أن ُ
الشياطين .والمسيح يرد بأن قولهم هذا وذاك فيه تناقض إذ كيف وهو مستحوذ عليه الشيطان يخرج شياطين،
هذا هو اإلنقسام بعينه ،والشيطان ال يفعل ذلك حتى ال تخرب مملكته .فإخراج الشيطان من إنسان هو حكم
بطرده بسلطان يخرج أمامه الشيطان منهزماً.
وفى (لو )13 : 11نجدهم لم يكتفوا بمعجزة إخراج الشياطين بل يطلبوا معجزة أخرى ليثبت أنه المسيا ،فكان
اليهود عندهم إعتقاد أن المسيا سينزل مناً من السمال كما فعل موسى (يو .)31-35:6

رب البيت = (رأى إدرشيم العالم اليهودى المتنصر) هذا التعبير الذى إستخدمه الرب هنا غالبا له معنى راجع
ألنه حين طهر الهيكل المرة األولى ،سخر منه الفريسيين إذ قال أن البيت هو بيت أبيه .وقالوا هو رب البيت

بلهجة ساخرة .بل أكملوا  -بل هو بعلزبول وهذه معناها -:بعل = رب  +زبول = تعنى الهيكل بالذات .وكان

اليهود يعتقدون أن هناك  7سماوات ،وفى السمال الرابعة وهسمها بول (تكتب بهول  )ZABHOOLيوجد

أورشليم السماوية وبها الهيكل ،وأن المالك ميخاًيل هو الذى يخدم فى هيكلها .ومن الناحية األخرى فهناك كلمة

أخرى متشابهة ولكنها مختلفة فى الهجال هى ( ببول  )ZABBOOL -وهذه تعنى تقديم الذباًح لألوثان.

وبالتالى يصبح اللقب الذى أعطوه للمسيح بعلزبول هو رًيس هيكل عبادة األوثان ،وهو أسوأ أنواع الشياطين وهو

الذى يموى الناس على العبادة الوثنية.

اآليات (مت  )32-31:12ما معنى التجديف على الروح القدس ( +لو )11:12
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ِّ ِّ 31
ول
اآليات (مت  "-:)32-31:12لذل َك أَ ُق ُ
32
َفَل ْن ُي ْغ َفَر لِّ َّلن ِّ
ال َكلِّ َم ًة َعَلى ْاب ِّن
اسَ .و َم ْن َق َ
الَ ِّفي ه َذا اْلعاَلمِّ والَ ِّفي ِّ
اآلتي" .
َ َ

َل ُك ْمُ :ك ُّل
ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان

اس ،وأَ َّما َّ ِّ
ِّ
وح
َخ ِّطَّي ٍة َوَت ْج ِّد ٍ
الر ِّ
يف َعَلى ُّ
الت ْجد ُ
يف ُي ْغ َفُر ل َّلن ِّ َ
وح اْلُقُد ِّ
س َفَل ْن ُي ْغ َفَر َل ُه،
الر ِّ
ال َعَلى ُّ
ُي ْغ َفُر َل ُهَ ،وأ َّ
َما َم ْن َق َ

11
وح اْلُقُد ِّ
ال َكلِّم ًة َعَلى ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
الر ِّ
ف َعَلى ُّ
ان ُي ْغ َفُر َل ُهَ ،وأ َّ
س َفالَ
َما َم ْن َجَّد َ
آية (لو َ "-:)11:12وُك ُّل َم ْن َق َ َ
ُي ْغ َفُر َل ُه".

يستمل إبليس هذه اآليات ليحطم بعض النفوس ،فيشككها أنه قد مر على فكرها تجديفاً على الروح القدس

وبالتالى تبعاً لهذه اآليات فال غفران وبالتالى إغاله باب الرجال أمامها.

ولكن علينا أن نفهم أن أى خطية يقدم عنها توبة يمفرها هللا ،وهذا وعده (1يو  )9-7:1الحظ قوله يطهرنا من

كل خطية ولكن المقصود بالتجدي

على الروح القدس هو اإلصرار على مقاومة صوت الروح القدس الذى

يبكت على الخطية داعياً للتوبة ،أى أن يصر اإلنسان على عدم التوبة حتى آخر نسمة من نسمات حياته .من

قال كلمة على إبن اإلنسان ُيغفر له= فاإلنسان غير المؤمن قد يتعثر فى المسيح إذ يراه إنساناً عادياً فيتكلم
له.
عليه كالماً غير الًق ،لكنه حين يؤمن ويعترف بهذه الخطية تمفر ُ

له= السيد يقول هذا للفريسيين الذين قالوا أنه يخرج الشيطان بواسطة
أما من قال على الروح القدس فلن يغفر ُ
بعلزبول ،فهم بهذا يقولون عن الروح القدس الذى به يخرج السيد الشياطين أنه بعلزبول ،وهذا فيه تجدي على

له ،أما لو إستمر مقاوماً للحق فلن تمفر
الروح القدس .وحتى من هؤالل من سيقدم توبة بعد إيمانه ستمفر ُ
خطيته .ولنالحظ أن الروح القدس هو الذى يبكت على الخطايا (يو .) 8:16ولكن أمام إصرار اإلنسان على
المقاومة لصوت الروح القدس ينطفىل صوته .لذلك يحذر الرسول بولس يال تطفئوا الروحي ويال تحزنوا الروحي
وهذا إنطفأ الروح داخل إنسان لعناده (مثل هؤالل الفريسيين) سيصبح غير قاد اًر على التوبة (ألنه ال يسمع صوت

الروح القدس) وهذ ال يقدم توبة ال تمفر خطيته ،وهذا هو التجدي على الروح الذى ال ُيمفر .ولكن ال ُيفهم
الكالم حرفياً فمير المؤمنين طالما جدفوا على الروح القدس فهل حينما يؤمنون لن يمفر لهم ما قالوه؟!! ويفهم
التجدي

على الروح القدس إلنسان مسيحي تذوه الموهبة السماًية وهختار طريق التجدي

(عب.)6-::6

ملحوظة :هللا في محبته يظل يحاول مع أوالده حتى لو أطفاؤا الروح القدس وقد يكون ذلك بالًربات مثل يونان
واإلبن الًال بل في بعض األحيان بعطايا جيدة ربما ليخجل هذا الخاطئ ،أما نزع الروح القدس فهي حالة

نادرة لم تذكر سوى مرة واحدة مع شاول الملك.
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طايا ُت ْغ َفر لِّب ِّني اْلب َش ِّر ،و َّ ِّ
ِّ
يف َّال ِّتي ُي َج ِّد ُفوَن َها.
اآليات (مر28" -:)31-28:3اَْل َح َّ
الت َجاد َ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن َجم َ
َ
ُ َ
يع اْل َخ َ َ
َ
ق أَ ُق ُ
ِّ 22
وح اْلُقُد ِّ
س َل ُه َم ْغ ِّفَرٌة ِّإَلى األََب ِّدَ ،ب ْل ُه َو ُم ْس َت ْو ِّج ٌب َدْيُنوَن ًة أََب ِّدَّي ًة»31 .أل ََّن ُه ْم
الر ِّ
ف َعَلى ُّ
َولك ْن َم ْن َجَّد َ
س َفَلْي َ
وحا َن ِّج ًسا»".
َقاُلواِّ« :إ َّن َم َع ُه ُر ً
يعتبر تجديفاً على إبن
الحظنا هنا أن خطاب السيد المسيح جال بعد أن قال أقربال المسيح عنه أنه مختل فهذا َ
اإلنسان ،إذ هم تعثروا فيه ولم يعرفوا حقيقته .وجال الخطاب بعد تجدي الفريسيين وقولهم على الروح القدس أنه
بعلزبول وبمثل هذا التجدي

على الروح لو إستمروا فى عنادهم فلن يمفر لهم أبداً.

24
اكن َلي ِّ
ان ،يج َت ُاز ِّفي أ ِّ
س ِّم َن ِّ
وح َّ
اء َي ْطُل ُب
اآليات (لوَ " -: )23-24:11م َتى َخَر َج ُّ
اإل ْن َس ِّ َ ْ
الر ُ
سف َ
َم َ ْ َ
الن ِّج ُ
يها َم ٌ
َ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ 23
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وسا ُم َزَّيًناُ 23 .ث َّم َي ْذ َه ُب َوَي ْأ ُخ ُذ
َر َ
ول :أَْرج ُع إَلى َبْيتي الذي َخَر ْج ُت مْن ُهَ .فَيأْتي َوَيجُد ُه َم ْكُن ً
احةًَ ،وِّإ ْذ الَ َيجُد َيُق ُ
ُخر أ َ ِّ
اكَ ،ف َت ِّرير أَو ِّ
اخُر ذلِّ َك ِّ
اإل ْن َس ِّ
َشَّر ِّم ْن أَ َو ِّائلِّ ِّه!»" .
ان أ َ
َشَّر مْن ُهَ ،ف َت ْد ُخ ُل َوَت ْس ُك ُن ُهَن َ
َسْب َع َة أَْرَو ٍ
ُ َ
اح أ َ َ
43
اكن َلي ِّ
ان يج َت ُاز ِّفي أ ِّ
س ِّم َن ِّ
وح َّ
اءَ ،ي ْطُل ُب
اآليات (مت ِّ " -:)43-43:12إ َذا َخَر َج ُّ
اإل ْن َس ِّ َ ْ
الر ُ
َم َ ْ َ
الن ِّج ُ
س في َها َم ٌ
َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اح ًة َوالَ َي ِّجُدُ 44 .ث َّم َيُقول :أَْر ُ ِّ
وسا ُم َزَّيًناُ 43 .ث َّم َي ْذ َه ُب
َر َ
جع إَلى َبْيتي الذي َخَر ْج ُت مْن ُهَ .فَيأْتي َوَيجُد ُه َف ِّار ًغا َم ْكُن ً
ُ
ُخر أ َ ِّ
اكَ ،ف َت ِّرير أَو ِّ
اخُر ذلِّ َك ِّ
اإل ْن َس ِّ
هك َذا
ان أ َ
َشَّر ِّم ْن أ ََو ِّائِّل ِّه! َ
َشَّر مْن ُهَ ،ف َت ْد ُخ ُل َوَت ْس ُك ُن ُهَن َ
َوَي ْأ ُخ ُذ َم َع ُه َسْب َع َة أَْرَو ٍ
ُ َ
اح أ َ َ
َي ُكو ُن أَْي ًضا لِّه َذا اْل ِّج ِّ
يل َّ
الش ِّر ِّ
ير»".

قبل هذا شرح المسيح أنه هو الذى نهب أمتعة القوى بعد أن دخل بيته وذلك بعد أن ربطه أوالً .والسيد المسيح
حررنا كمؤمنين من سلطان إبليس .ولكن السيد المسيح هنا يحذرنا لئال نبدأ الطريق وال نكمله ،فإننا بعد أن

حررنا المسيح ،علينا أن نجاهد لنستمر أح ار اًر .وذلك بأن نرفض طريق الخطية ،وأن نصلى بإستمرار ونمارس

وساًط النعمة ،نسهر على خالص نفوسنا ونستعد لليوم األخير ،أماَ من يهمل ويرتد فسيعود له الشيطان وبقوة

طرد ،وهكذا يبقى متربصاً لعله فى تهاوننا يرجع بصورة أشر
أكبر ،فهو ال يجد راحته إال فى العودة من حيث ُ
وأقوى لكى يسكن فينا من جديد .هذا حال من بدأ بالروح وأكمل بالجسد (غل  )3:3وهذا هو حال اليهود الذى
يوجه السيد كالمه إليهم ،إذ هم بسابق عالقتهم مع هللا ووجود هللا فى وسطهم ،فكأنهم تمتعوا بطرد إبليس من

قلوبهم ،لكنهم إذ جحدوا الرب وجدفوا عليه صاروا أشر مما كانوا عليه قبل اإليمان.

ليس فيها ماء= أى يطوف باحثاً عن شخص خال من الروح القدس ليحتل قلبه.
والشعب اليهودى حين كان فى مصر مستعبداً ،يعيشون حسب نواميس المصريين المملولة دنساً سكن الروح
ط ِرد منهم الروح النجس،
النجس فيهم ،ولكنهم خلصوا بواسطة موسى خالل رحمة هللا وتقبلوا الشريعة ،حينئذ ُ
واآلن بجحدهم للمسيح هاجمهم الروح النجس من جديد فوجد قلبهم فارغاً ،خالياً من مخافة هللا ،كما لو كان

مكنوساً مزيناً ،فسكن فيهم .والعكس فالروح القدس إذ يجد قلباً نقياً يطلب هللا ،يأتى ويسكن عنده.
أواخر اليهود كانت على يد تيطس سنة 75م أشر من أوائلهم في مصر إذ كانوا فقط مجرد عبيداً للمصريين.
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ليس فيها ماء= كان اليهود يظنون أن البرية هى مكان الشياطين .ونالحظ عموماً أن المال يرمز للروح القدس

(أش  + :-1:::يو  .)39-37:7والشيطان ال يستطيع أن يموي إنسان مملولاً بالروح القدس.
يطلب راحة = الشيطان يجد راحة فى إحتالل أجسام البشر .ليؤذيهم ويبعدهم عن هللا ،فهذه راحته

أرجع إلى بيتى = فهو إن لم يجد إنسان آخر يدخل فيه يعود لمن خرج منه .ولنطبق هذا على اليهود ،فالشيطان
خرج منهم إذ أخرجهم موسى من أرض مصر وسكنوا فى أرض الميعاد ،ثم سكن فى األمم الوثنيين ،لكنه ظل

متربصاً بالمكان الذى خرج منه ،فاألمم كانوا أماكن ليس بها ماء .ولما جحد اليهود المسيح وصلبوه ،صاروا هم
أماكن بال مال ،فرجع الشيطان إلى بيته ومعه سبعة أرواح أخر أشر منه .وهذا ما حد  ،فحسب وصف المؤرك

يوسيفوس عن حال اليهود قبل خراب سنة 75م على يد تيطس ،نرى فعالً أن حال اليهود صار من أردأ ما
يمكن أخالقياً كإنما إستولى عليهم لجيئون وهندفعوا فى شرورهم جداً .مكنوساً مزيناً = إذا عاد اإلنسان لسيرته

األولى (2بط  )22-25:2ولم يحصن نفسه بعبادته هلل .أشر منه= إذاً الشياطين متفاوتين فى القوة والشر
والخداع  ،لكن من يتحصن باهلل ينجو منهم فإسم الرب برج حصين.

مكنوساً = ليس فيه أثر لكالم المسيح إذ ترك جهاده .مزيناً = فيه صور الخالعة فى القلب .والحظ فالشيطان

حين يخرج من شخص يظل يجول باحثاً عن شخص آخر يؤذيه ،فعمله هو أذية الناس .وهن لم يجد آخر يعود
للشخص الذى خرج منه ليحتله ثانية ويؤذيه .فهو حقود ال يحتمل نجاة إنسان من يده.

ِّ
َّ ِّ
ِّ 27
وبى لِّْلَب ْط ِّن
امَأَر ٌة َص ْوَت َها ِّم َن اْل َج ْم ِّع َوَقاَل ْت َل ُهُ «:
طَ
يما ُه َو َي َت َكل ُم به َذاَ ،رَف َعت ْ
اآليات (لو َ " -:)28-27:11وف َ
28
َما هو َفَقال«:بل طُوبى لَِّّل ِّذين يسمعو َن َكالَم ِّ
َّ ِّ
ِّ
َّ
َّ
هللا َوَي ْح َفظُوَن ُه»".
َ َْ َ
َ َ ْ َُ
الذي َح َمَل َك َوالث ْدَيْي ِّن الل َذْي ِّن َرض ْع َت ُه َما» .أ َّ ُ َ
َ
طوبى للبطن= هنا نجد تنفيذ نبوة العذرال يكل األجيال تطوبنىي (لو  .):8:1هذه المرأة تطوب المرأة التى حملت
المسيح فى بطنها إذ أعجبت بأقواله .ونفهم أن الروح القدس نطق على شفتيها فهى لم تذكر أباه فهو بال أب

جسدى طوبى للذين يسمعون كالم هللا …= المسيح بهذا يطوب العذرال أيًاً فهى بال شك تحفظ كالم هللا وهالً
له أماً .المسيح هنا يرفض أن تكون الطوبى بسبب القرابة الجسدية ،ولكن بسبب التقوى
ما إستحقت أن تكون ُ
فهذا أهم .ونجد أن من تالميذ المسيح من هم أقرباؤه بالجسد مثل يعقوب ويهوذا كاتب الرسالة وليس
له بالجسد ،بل عبيده (يع  + 1:1يه .)1فالقرابة الجسدية
اإلسخريوطى ،ولكنهم فى كتابتهم لم يقولوا أنهم أقربال ُ
ال تعطى فرحاً بالمسيح ،فهاهم بعض أقرباؤه يعتبرونه مختل (مر  .)21:3لذلك إعتبر بولس الرسول أنه إن

عرفنا المسيح حسب الجسد فنحن ما عرفناه (2كو  )16:5والحظ أن الناس لن يحبوا أحداً ألنه يقول أنا إبن
فالن أو عالن وهنما هم يحبونه لشخصه وأعماله ،وهكذا السيد المسيح أراد أن تكون الطوبى ألمه بسبب تقواها.
وهن كنا نهاجم الفريسيين على عنادهم وعدم إيمانهم بالمسيح وعيونهم المملقة ،فإننا نطوب هذه المرأة على أذنيها

المفتوحتين وعيونها المفتوحة وقلبها المفتوح ،فهى علمت أن من أمامها أى المسيح ،ليس شخصاً عادياً ،إذ هى

عرفت قدر كلماته وتعاليمه.
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آية يونان النبى
ِّ ِّ
ين ،اب َت َدأَ يُقول«:ه َذا اْل ِّج ِّ
ِّ 22
آيةًَ ،والَ
يما َك َ
يل ش ِّر ٌيرَ .ي ْطُل ُب َ
ُ
ان اْل ُج ُمو ُع ُم ْزَدحم َ ْ َ ُ
اآليات (لوَ " -: )32-22:11وف َ
31
َه ِّل ِّنيَن َوىَ ،كذلِّ َك َي ُكو ُن ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان َّ
ان أَْي ًضا لِّه َذا
ُت ْع َ
آي ًة أل ْ
ان ُيوَن ُ
الن ِّب ِّي .أل ََّن ُه َك َما َك َ
آي ُة ُيوَن َ
ان َ
آي ٌة ِّإالَّ َ
طى َل ُه َ
التيم ِّن س َتُقوم ِّفي ِّ
يل وَت ِّديُنهم ،أل ََّنها أ ََت ْت ِّم ْن أَ َق ِّ
ِّ ِّ ِّ 31
ِّ ِّ
ِّ
اصي األَْر ِّ
الد ِّ
ض لِّ َت ْس َم َع
َ
ين َم َع ِّر َجال ه َذا اْلج َ ُ ْ
اْلجيلَ .مل َك ُة َّ ْ َ َ ُ
32
ِّح ْكم َة سَليمان ،وهوَذا أَع َ ِّ
ين م َع ه َذا اْل ِّج ِّ
ال ِّنيَن َوى َسَيُق ن ِّ ِّ ِّ
يل َوَي ِّديُنوَن ُه،
ظ ُم م ْن ُسَلْي َم َ
ْ
ان ُ
َ ُ ْ َ َ َ َُ
ههَنا! ِّر َج ُ
ومو َ في الد َ
ُ
ِّ
اة يوَنان ،وهوَذا أَع َ ِّ
ههَنا! "
ظ ُم م ْن ُيوَن َ
أل ََّن ُه ْم َت ُابوا ِّب ُمَن َاد ُ َ َ ُ َ ْ
ان ُ
ِّ ِّ
اآليات (مت ِّ 38" -:)42-38:12حيَن ِّئ ٍذ أَجاب َقوم ِّم َن اْل َك َتب ِّة واْل َف ِّر ِّ
َن َنَرى ِّمْن َك
يد أ ْ
ينَ«:يا ُم َعلِّ ُمُ ،ن ِّر ُ
ين َقائل َ
يسِّي َ
َ َ
َ َ ٌْ
41
ِّ
آي ًة»َ 32 .فأَجاب وَقال َلهمِّ «:ج ِّ
ان َّ
الن ِّب ِّي .أل ََّن ُه َك َما
آيةًَ ،والَ ُت ْع َ
آي َة ُيوَن َ
يل ش ِّر ٌير َوَفاس ٌ
آي ٌة ِّإالَّ َ
طى َل ُه َ
ق َي ْطُل ُب َ
َ
ٌ
َ َ َ ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
ان في َقْلب األَْر ِّ
هك َذا َي ُكو ُن ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ام َوَثالَ َث
ام َوَثالَ َث َلَيالَ ،
ض َثالَ َث َة أََّي ٍ
ان في َب ْط ِّن اْل ُحوت َثالَ َث َة أََّي ٍ
ان ُيوَن ُ
َك َ
ِّ
ين مع ه َذا اْل ِّج ِّ ِّ
ِّ ِّ
َلَيالِّ 41 .ر َج ُ ِّ ى
ظ ُم ِّم ْن
َع َ
انَ ،و ُه َوَذا أ ْ
يل َوَيديُنوَن ُه ،أل ََّن ُه ْم َت ُابوا ِّب ُمَن َاداة ُيوَن َ
ومو َن في الد ِّ َ َ
ال نيَن َو َسَيُق ُ
التيم ِّن س َتُقوم ِّفي ِّ
يل وَت ِّديُنه ،أل ََّنها أ ََت ْت ِّم ْن أَ َق ِّ
ِّ 42
اصي األَْر ِّ
الد ِّ
ض لِّ َت ْس َم َع
ين َم َع ه َذا اْل ِّج ِّ َ ُ
ُيوَن َ
َ
ان ُ
ههَنا! َمل َك ُة َّ ْ َ َ ُ
ِّح ْكم َة سَليمان ،وهوَذا أَع َ ِّ
ههَنا! "
ظ ُم م ْن ُسَلْي َم َ
َ ُ ْ َ َ َ َُ ْ
ان ُ
رفض السيد المسيح تقديم آية لهم ألنهم طلبوا هذا بمكر ،فهو صنع معجزات من قبل لكنهم قالوا أنه يعملها
ببعلزبول فهم ال يستحقون ،ألن السيد نفسه َعَّل َم من قبل ضرورة أال ُيلَقى القدس للكالب .ولنفهم أن المعجزة
ليست عمالً إستعراضياً ،وهنما هى عمل إلهى هدفه خالص اإلنسان ،يتقدم هذا كله اآلية التى حملت رم ًاز لدفن
السيد المسيح وقيامته التى بها أعطانا الخالص وهذه اآلية هى آية يونان النبى .وموت المسيح نفسه وقيامته هى
آية عجيبة لمن يفهم ،فموت المسيح فيه موت للخطية وقيامة المسيح فيها إنتصار على الموت وهذه هى اآلية

التى يحتاجها اإلنسان لخالصه.

ونفهم أيًاً أن المعجزات لن تزيد إيمان أحد بقدر ما يزيد إيمانه التأمل فى محبة المسيح المصلوب عنا ،والقاًم
من األموات ليقيمنا ويعطينا حياة أبدية فها هم اليهود قد أروا معجزات كثيرة ولم يؤمنوا بل هم يطلبون المزيد
منه ا ،والمسيح يقول ال معجزات ،فما تحتاجونه لخالصكم ليس هو المعجزة بل التأمل فى عمل المسيح الفداًى

أى موته وقيامته .ويحتاجون لتوبة كتوبة يونان النبى وتوبة نينوى التى تابت بمناداة يونان .فالمسيح يعلم ما في

قلوبهم من شرور جعلتهم ال يفهمون كل ما عمله سابقاً من معجزات.

ثالثة أيام وثالث ليال= التلمود يعتبر جزل اليوم يوماً كامالً .واليهود يعبرون عن اليوم الكامل بقولهم ليالً ونها اًر
= مسال وصباح (تك  + 5:1،8تك  + ::7،12إس )16::

جيل شرير وفاسق = يتهمونه أنه ببعلزبول

يعمل معجزاته.

التيمن= اليمن أو الجنوب عموماً أو سبأ.
(لو  )35:11يونان آية ألهل نينوى = ربما أن خبر الحوت وصل ألهل نينوى من البحارة ،ثم خرج يونان حياً،
وكان هذا سبباً فى إيمان أهل نينوى فكانت آية يونان هى خروجه من بطن الحوت بعد ثالثة أيام .وآية المسيح
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الكبرى هى خروجه من الموت بعد ثالثة أيام .والمعنى ورال هذا الكالم أن الًربات التى كانت ستوجه لنينوى
إن لم تتب ،ستوجه لليهود لو رفًوا اإليمان بالمسيح ،وهذا ما حد

من تيطس سنة 75م.

ونالحظ فى المثلين اللذين إستخدمهما المسيح  )1نينوى سمعت عن خوف وهضطرار  )2ملكة التيمن جالت

تسمع عن إشتياه بعد أن سمعت عن سليمان  .أما إسراًيل فليس لديه إشتياه وال يحرك قلوبهم الخوف بالرغم
من كل ما رأوه وسمعوه من المسيح ،مع أن المسيح أتى بحكمة ومعجزات أكثر بكثير من سليمان ،ونادى

بكلمات أعظم من يونان لكنهم رفًوه .والحظ أن نينوى قبلت نبياً غريباً عنهم فهو من إسراًيل وسمعت له
وتابت ،واليهود رفًوا ربهم المتجسد الذى تكلمت عنه نبوات كتابهم المقدس.

تأمل  -:ما نحتاجه اليوم فعالً ليس كثرة المعجزات ولكن تمير القلب إلى قلب محب هلل ،والقلب المملول حباً هلل
سيقبل من يديه أى شىل.

العين البسيطة

اآليات (لوَ«33" -:)33-33:11ليس أَحٌد ي ِّ ِّ
اجا َوَي َض ُع ُه ِّفي ِّخ ْفَيةٍَ ،والَ َت ْح َت اْل ِّم ْكَي ِّ
الَ ،ب ْل َعَلى اْل َمَن َارِّة،
وقُد سَر ً
َْ َ ُ
ِّ 34
لِّ َكي يْنظُر الد ِّ
َّاخُلو َن ُّ
ط ًة َف َج َسُد َك ُكُّل ُه َي ُكو ُن َنِّيًراَ ،و َم َتى
اج اْل َج َس ِّد ُه َو اْل َعْي ُنَ ،ف َم َتى َكاَن ْت َعْيُن َك َب ِّسي َ
ور .سَر ُ
الن َ
ْ َ َ
33
33
ِّ
ِّ
ظْر ِّإ ًذا لَِّئالَّ َي ُكو َن ُّ
ان َج َسُد َك ُكُّل ُه َنِّيًار
يك ُ
َكاَن ْت ِّش ِّر َيرًة َف َج َسُد َك َي ُكو ُن ُم ْظلِّ ًما .اُْن ُ
ور َّالذي ف َ
ظْل َمةًَ .فِّإ ْن َك َ
الن ُ
َلي ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ُّ
اج ِّبَل َم َع ِّان ِّه»".
يء َل َك السَر ُ
َْ
س فيه ُج ْزٌء ُم ْظل ٌمَ ،ي ُكو ُن َنيًار ُكل ُهَ ،ك َما حيَن َما ُيض ُ
مثل السراج جال من قبل في (لو )16:8في حديث السيد المسيح عن أمثال ملكوت هللا ،فلماذا يكرره هنا ثانية؟
الحظ أنه يأتي مباشرة بعد طلب اليهود (الجيل الشرير) آية .والسيد وصفهم بالجيل الشرير بسبب مقاومتهم .وما

سر مقاومتهم والمسيح نو اًر ظاه اًر أمامهم؟ أن عينهم ليست بسيطة .فالعين البسيطة هي التي لها هدف واحد هو
أن تعرف الرب وتعاين الرب ،وتطلب مجد الرب .فملكة التيمن كان لها هدف واحد ،هو أن ترى مجد سليمان
وحكمته فرأت ،بل هذا ما حد

مع المجوس  .وأهل نينوى كان هدفهم إرضال هللا فقبلت توبتهم .أما هؤالل اليهود

فال يطلبون معرفة المسيح وال يطلبون مجد هللا ،بل هم يطلبون مجد أنفسهم (يو .):::5فعيونهم ليست بسيطة

ومن عينه بسيطة يستريح المسيح فيه ويظهر له ذاته فيكون جسده ني اًر .من يفتح أعين قلبه للنور السماوي
يخلص كما فعل أهل نينوى وملكة التيمن  ،وعين القلب تظلم بعدم اإليمان والخطية .أي لو إمتأل قلب اإلنسان

بالبمًة وحب الذات والكبريال والحقد والحسد فإنه ُيحرم من سكنى المسيح ،النور الحقيقي في داخله ،فيصير
النور الذي فيه ظالماً ،ومع هذا ُيمسى اإلنسان حكيماً في عيني نفسه وهو ال يدري أنه في ظلمة .ليس أحد
يوقد سراجاً ويضعه في خفية= هذا إشارة ألن تعاليم المسيح وأعماله وآياته كانت أمام الجميع ،فلماذا يطلبون
آية؟ المسيح يقصد أنا أتيت لكي أنير للعالم فلماذا أخبئ نوري ،ال داعي أن أمتنع عن األعمال ألنني أتيت

لهذا .لكنكم أنتم ال ترون النور .السبب أنهم صاروا ظلمة وال يفهمون بينما هم َّيدعون الفهم والحكمة .يقصد
المسيح أن الجهالة بالنور ال تكون بسبب المصباح بل بسبب العين العميال .فملكة التيمن جالت تتلمس حكمة

سليمان وهؤالل العميان ال يدركون أن أمامهم أقنوم الحكمة .من يريد بإخالص أن يعرف سيعطيه المسيح أن
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يعرف .فالمجوس وجدوا المسيح ،أما هيرودس والكهنة فلم يجدوه لسبب حسدهم له .وحسدهم أعمى عيونهم فلم

يروا النور.

بل على المنارة= المنارة عالية وهذا وضع فوقها النور سيراه كل أحد والمسيح السماوي نوره يشع في كل مكان

ولكل أحد لكنهم هم عميان .والمسيح سيعطي تالميذه أيًاً أن يكونوا نو اًر للعالم.
(آية :)36فإن كان جسدك كله ني اًر ليس فيه جزء مظلم= هذه تعني إن كان داخلك ني اًر ،مستني اًر بنور المسيح،
وأنت ال تترك مجاالً لنفسك للسقوط في الخطية .يكون ني اًر كله= حينئذ يشع نورك للخارج ،سيكون نورك ظاه اًر
للجميع كما من مصباح= كما حينما يضئ لك السراج بلمعانه.

سراج الجسد هو العين= أي ما يجعل جسدك مني اًر كسراج أو مظلماً هو عينك أي ..ماذا تريد ،ما هو هدفك؟
هل هو المسيح أم العالم .أنظر لئال يكون النور الذي فيك ظلمة= أي حاذر من أن تكون إرادتك مظلمة وهذا
يحد

إذا إخترت العالم تاركا طريق هللا  .وهرادتك جعلها هللا في سلطانك ،إذ خلقك ح اًر ،وهذا ما حد

الكهنة وهيرودس( .النور هو عقلك الذى تحدد به قرارك) .

مع

توبيخ الرب للفريسيين

راجع تفسير (مت)23

38
َما اْل َف ِّر ِّ
اآليات (لو37" -:)34-37:11وِّفيما ُهو ي َت َكَّلم سأََل ُه َف ِّر ِّ
يس ُّي
َن َي َت َغدَّى ِّعْن َد ُهَ ،ف َد َخ َل َو َّات َكأََ .وأ َّ
يس ٌّي أ ْ
َ َ َ َ ُ َ
32
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآلن أَُّي َها اْل َف ِّريسُّيو َن ُتَنُّقو َن َخ ِّار َج
ال َل ُه َّ
الر ُّب«:أَْن ُت ُم َ
َفَل َّما َأرَى ذل َك َت َعج َ
َّب أََّن ُه َل ْم َي ْغ َتس ْل أ ََّوالً َقْب َل اْل َغ َداءَ .فَق َ
ْس واْلَقرع ِّة ،وأ َّ ِّ
اطُن ُكم َفممُلوء ْ ِّ
طا ًفا و ُخب ًثا41 .يا أَ ْغ ِّبياء ،أََليس َّال ِّذي صَنع اْل َخ ِّارج صَنع الد ِّ
َّاخ َل
َ َ َ
َ َ
اخت َ َ ْ
َ
َ ُ َْ
اْل َكأ ِّ َ ْ َ َ
َما َب ْ َ ْ ٌ
41
ِّ
ِّ 42
ِّ
لك ْن ويل َل ُكم أَُّيها اْل َف ِّر ِّ
يسُّيو َن! أل ََّن ُك ْم
َع ُ
أَْي ًضا؟ َب ْل أ ْ
طوا َما عْن َد ُك ْم َص َد َقةًَ ،ف ُه َوَذا ُك ُّل َش ْي ٍء َي ُكو ُن َنقايا َل ُك ْمَ .و َ ْ ٌ ْ َ
هللاَ .كان يْنب ِّغي أَن َتعمُلوا ِّ
الس َذاب وُك َّل بْقل ،وَت َتجاوُزو َن ع ِّن اْلح ِّق ومحَّب ِّة ِّ
ُت َع ِّشُرو َن َّ
هذ ِّه َوالَ َت ْتُرُكوا
َ َََ
َ
َ ََ
الن ْعَن َع َو َّ َ َ َ
َ ََ
ْ َْ
امعِّ ،و َّ ِّ ِّ ِّ
يسُّيو َن! أل ََّن ُكم ُت ِّحُّبو َن اْلمجِّلس األ ََّول ِّفي اْلمج ِّ
ِّتْل َك43 .ويل َل ُكم أَُّيها اْل َف ِّر ِّ
َس َو ِّ
اقَ 44 .وْي ٌل َل ُك ْم
ََ
َْ ٌ ْ َ
َ
َْ َ
التحَّيات في األ ْ
ْ
َ
43
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أَُّيها اْل َك َتب ُة واْل َف ِّر ِّ
يسُّيو َن اْل ُمَر ُاؤو َن! أل ََّن ُك ْم م ْث ُل اْلُقُب ِّ
اب
ور اْل ُم ْخ َتفَيةَ ،و َّالذ َ
ين َي ْم ُشو َن َعَلْي َها الَ َي ْعَل ُمو َن!»َ .ف َ
َ
َ َ
أج َ
43
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
النام ِّ
َواحٌد م َن َّ
الَ «:و َوْي ٌل َل ُك ْم أَْن ُت ْم أَُّي َها
ام َعل ُم ،ح َ
وسِّي َ
ول ه َذا َت ْش ُت ُمَنا َن ْح ُن أَْي ًضا!»َ .فَق َ
ين َتُق ُ
ين َو َ
قال َل ُهَ« :ي ُ
ُ
ِّ
ِّ
َحم ِّ
النام ِّ
وسُّيو َن! أل ََّن ُك ْم ُت َح ِّمُلو َن َّ
َّ
َص ِّاب ِّع ُك ْمَ 47 .وْي ٌل َل ُك ْم!
اس أ ْ
الن َ
ال بِّإ ْح َدى أ َ
َح َماالً َعسَرَة اْل َح ْمل َوأَْن ُت ْم الَ َت َم ُّسو َن األ ْ َ َ
ُ
48
ال ِّ
ِّ
وه ْم َوأَْن ُت ْم
آبائ ُك ْم ،أل ََّن ُه ْم ُه ْم َقَتُل ُ
آب ُاؤُك ْم َقَتُل ُ
وه ْمِّ .إ ًذا َت ْش َهُدو َن َوَتْر َض ْو َن ِّبأ ْ
َع َم ِّ َ
ور األَ ْن ِّبَياءَ ،و َ
أل ََّن ُك ْم َتْبُنو َن ُقُب َ
ِّ ِِّّ
ِّ ِّ 42
ِّ
ِّ
ِّ
اء َوُر ُسالًَ ،فَي ْقُتُلو َن ِّمْن ُه ْم َوَي ْطُرُدو َن 31لِّ َكي
َتْبُنو َن ُقُب َ
ورُه ْم .لذل َك أَْي ًضا َقاَل ْت ح ْك َم ُة هللا :إني أُْرِّس ُل إَلْي ِّه ْم أَْنبَي َ
ْ
ِّ
ِّ 31
ِّ ِّ
ِّ
ُي ْطَلب ِّم ْن ه َذا اْل ِّج ِّ
ِّ
ُهلِّ َك
يل َد ُم َج ِّم ِّ
يل ِّإَلى َدمِّ َزَك ِّرَّيا َّالذي أ ْ
يع األَ ْن ِّبَياء اْل ُم ْهَر ُ
َ
ق ُمْن ُذ إْن َشاء اْل َعاَلمِّ ،م ْن َدمِّ َهاب َ
ِّ ِّ 32
ِّ
ِّ
ِّ
النام ِّ
َّ
َِّّ
اح
وسُّيو َن! أل ََّن ُك ْم أ َ
َخ ْذ ُت ْم م ْف َت َ
َبْي َن اْل َم ْذَب ِّح َواْلَبْيتَ .ن َع ْم ،أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم :إن ُه ُي ْطَل ُب م ْن ه َذا اْلجيل! َوْي ٌل َل ُك ْم أَُّي َها ُ
ِّ
وهم»33.وِّفيما ُهو ي َكلِّمهم ِّبه َذا ،اب َت َدأَ اْل َك َتب ُة واْل َف ِّر ِّ
ِّ
يسُّيو َن َي ْحَنُقو َن
ْ
َ َ
َ َ َ ُ ُُْ
اْل َم ْع ِّرَفةَ .ما َد َخْل ُت ْم أَْن ُت ْمَ ،والدَّاخُلو َن َمَن ْع ُت ُم ُ ْ
ِّ
ِّ
ط ُادوا َشْيًئا ِّم ْن َف ِّم ِّه لِّ َكي َي ْش َت ُكوا َعَلْي ِّه" .
َن َي ْر
ين أ
طالِّ ِّب
ور َك ِّث َيرٍةَ 34 ،و ُه ْم ُيَر ِّاقُبوَن ُه
َ
َ
ُم ٍ
ْ
َ
جدااَ ،وُي َرادُروَن ُه َعَلى أ ُ
ْ
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دعا هذا الفريسي السيد المسيح ،غالباً ليس عن محبة ،بل ألنه أراد أن يوقع به ويتصيد أي خطأ عليه .والسيد

لم يمتسل عمداً ال ألن اإلغتسال خطأ ولكنه أراد أن يعطي درساً لهذا الفريسي ومن معه بأن المهم هو الطهارة
الباطنية وليس الخارجية ،بينما أن تطهير الخارج دون الداخل لهو حماقة .لقد ظن هذا الفريسي أن عدم
اإلغتسال خطية كبرى ودليل على عدم الطهارة الباطنية ،لكن في حقيقة األمر كان داخله عدال وحقد وريال
وعدم محبة لهذا الًيف الذي أتى به إلى منزله ،بل هو يريد أن يوقع به .والحظ أن ناموس موسى ال توجد به

وصية واحدة عن اإلغتسال قبل األكل ،فالمسيح لم يكسر الناموس .الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضاً= إن
هللا حقاً يهتم بنظافة الخارج ألنه خلقه ،فهو قطعاً يهتم بطهارة القلب الذي خلقه أيًاً ،ويهتم بأن يكون خالياً من
الشر والريال والحقد حتى تجاه الًيف الذي تستًيفه.

والحظ أن اليهود كانوا يمسلون اآلنية من الخارج وليس الداخل ،فالمسيل ليس للتنظيف بل للطهارة الطقسية

(كانوا يخافون أن تكون قد تالمست مع نجس مثل شخص أممي مثالً) .وهذا فيه نوع من المبال ،فكيف يطهرون
خارج اآلنية ويتركون داخلها الذي سيأكلون فيه أو يشربون منه .المهم أنهم يمارسون نفس الشئ مع أنفسهم إذ
هم يمتسلون من الخارج وقلوبهم مملولة ش اًر .هم بهذا قد إهتموا برأي الناس فيهم (فالناس يرون الظاهر) ولم
يهتموا برأي هللا فيهم (فاهلل وحده يرى الداخل) .وهذا هو الريال.

القرعة= الطبق.

أعطوا صدقة= هم محبين لألموال ،ولكن من يعطي يصبح قلبه نقياً من الطمع والجشع وحب الظهور (إن
أعطى خفية) .فمن يعمل خي اًر ينقيه هللا .وقول المسيح هذا كان حالً لمشكلة الفريسيين الذين يهتمون بأنفسهم في
كبريال .والسيد يطلب منهم هنا اإلهتمام باآلخرين فتمتلئ قلوبهم محبة.

تعشرون النعنع والسذاب ..وتتجاوزون عن الحق ومحبة هللا= النباتات التي يشير إليها السيد هي التي تزرع
في البيوت ،وهم يعشرونها ليظهروا أمام الناس أنهم مدققين في الناموس ،أما باطن القلب والذي من المفروض

أن يمتلئ حقاً ومحبة هلل فال يهتمون به .والحظ أن إهتمامهم بالعشور كان ليشجعوا الشعب على دفع العشور
وهم يستفيدون من ذلك.

(آية :):3أما في المسيحية فمن أراد أن يكون عظيماً يكون هو األصمر (لو ):8:9وعبداً (مت.)27:25
المسيح أخلى ذاته فهل نقبل أن نتواضع ،ولنالحظ أن الكبريال هو سقطة الشيطان (إش.)1:-13:1:

والفريسيون كانوا قد إفتتنوا بمحبة المجد من الناس وهحتقروا الفقرال والمساكين والًعفال.

(آية :)::القبور المختفية= كان من يلمس قب اًر يتنجس سبعة أيام لذلك وضعوا عالمات على القبور حتى ال
يلمسها المارة .وهؤالل الفريسيون المملوًين ش اًر وريال هم مثل قبور بال عالمات ،ألن داخلهم نجاسة ولكنهم
يتظاهرون بالطهارة.

(آية :):5في آية ( )::قال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون .والناموسيون هم كتبة مشتملين بالناموس .فطبعاً
الكالم كان موجه لهم أيًاً .وهذا الناموسي ثار لكرامته عوضاً عن أن يفكر فيما قيل ويفكر في كيف يتوب.
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(آية :):6كانوا يعطون أنفسهم حالً من ممارسة ما يطلبونه من الناس .ولنفس السبب هاجمهم بولس الرسول

(رو.)23-17:2

اآليات ( :):9-:7المسيح يوبخهم على أنهم يبنون ويزينون قبور األنبيال الذين قتلهم أباًهم ورفًوا تعاليمهم.

وهم بسيرتهم وأعمالهم وشرورهم يثبتون أنهم متفقون مع آباًهم قتلة األنبيال أكثر من إتفاقهم مع األنبيال في
أعمالهم الصالحة .وهذا ظهر في إتفاقهم اآلن ضد المسيح (آيات  .)5:-53ثم ظهر في مؤامرة الصليب ،ثم
رجم إسطفانوس ،فهم مستمرين في نفس أعمال أباًهم .لذلك أيضاً قالت حكمة هللا إنى أرسل= هللا أرسل لهم
األنبيال والرسل لكي إذا سمعوهم يخلصوا لكنهم قاموا عليهم وقتلوهم ،فدم هؤالل األنبيال سيشهد عليهم .لكن هللا

سيتبرر إذا حاكمه أحد هؤالل ،فاهلل سبق وأنذر ،ولم يتركهم دون شاهد.

آية ( :)55يطلب من هذا الجيل دم جميع= ما كان ُيطلب منهم إن كانوا قد تابوا أو آمنوا بالمسيح ،ولكن هذا
الجيل أكمل خطية اآلبال بصلبهم للمسيح.

(آية :)51كريا هو إبن برخيا (مت2 +35:23أي )22-25:2:حيث يذكر أنه كريا إبن يهوياداع .وغالباً
فزكريا كان أبوه هو برخيا الذي مات مبك اًر فنسب إلى جده يهوياداع ،وهذا منطقي فعمر يهوياداع كان 135سنة.
راجع باقي التفسير في كتاب آالم وقيامة السيد المسيح .ويقال أن كريا هو أبو يوحنا المعمدان ،الذي قتله الجند

بعدما وضع الطفل يوحنا على المذبح قاًالً ،من حيث أخذته (المذبح) أعيده ،فخطفه مالك الرب وذهب به

للبرية وكان ذلك إبان قتل أطفال بيت لحم.

طي كل ناموسي مفتاحاً عند تعيينه وفر ه للخدمة وذلك عند الثالثين من عمره داللة
(آية :)52جرت العادة أن ُيع َ
أنه ملزم بفتح كنو المعرفة والحكمة اإللهية للشعب .وكان هؤالل الدارسين للناموس يعرفون النبوات التي تشهد
للمسيح وأخفوها عن الشعب .وضللوا الشعب (بينما كان هناك من فهم موعد مجيل المسيح مثل حنة وهنتظرت

المسيح في الهيكل) فهؤالل الناموسيون لم يدخلوا إلى اإليمان ومنعوا الشعب بينما أن معهم مفتاح معرفة وفهم
النبوات.

(آية )53يرادرونه على أمور كثيرة = هي كلمة قًاًية بمعنى أن السلطات تصادر الشخص معنوياً السيما
عند إستخدام األحكام العرفية .والمفهوم مقاطعته ومنعه من إبدال رأيه واإلعتراض عليه.

(آية :)5:يشتكوا عليه= لرؤسال اليهود على أنه مجدف ،أو مقاوم للرومان وهذا بدالً من أن يتوبوا.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثاني عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الثانى عشر
1
ِّ ِّ ِّ
ات َّ
وس َب ْع ًضاْ ،اب َت َدأَ
اج َت َم َع َرَب َو ُ
الش ْع ِّبَ ،ح َّتى َك َ
اآليات (لوَ -: )12-1:12وِّفي أَ ْثَناء ذل َكِّ ،إذ ْ
ان َب ْع ُض ُه ْم َيُد ُ
2
يُقول لِّ َتالَ ِّم ِّ
ير اْل َف ِّر ِّ
ين َّال ِّذي ُه َو ِّ
يذ ِّه« :أ ََّوالً َت َحَّرُزوا ألَ ْن ُف ِّس ُك ْم ِّم ْن َخ ِّم ِّ
وم َل ْن ُي ْس َت ْعَل َنَ ،والَ
يسِّي َ
اءَ ،فَلْي َ
س َم ْك ُت ٌ
الرَي ُ
َ ُ
3
ور ،وما َكَّلمتم ِّب ِّه األُ ْذن ِّفي اْلم َخ ِّاد ِّع يَنادى ِّبهِّ
ِّ
ِّ
ف .لِّذلِّ َك ُك ُّل ما ُقْل ُتموه ِّفي ُّ
الظْلمة ُي ْسم ُع ِّفي ُّ
ُ َ
َخف ٌّي َل ْن ُي ْعَر َ
َ
ُ ُ
الن ِّ َ َ ْ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
4
ِّ ِّ
لكن أَ ُقول َل ُكم يا أ ِّ ِّ
ِّ
س َل ُه ْم ما َي ْف َعُلو َن
ط ِّ
الس ُ
َعَلى ُّ
وحَ .و ِّ ْ
َحَّبائي :الَ َت َخا ُفوا م َن َّالذ َ
ُ ْ َ
ين َي ْقُتُلو َن اْل َج َس َدَ ،وَب ْع َد ذل َك َلْي َ
َ
3
ان أ ْ ِّ ِّ
ول َل ُك ْمِّ :م ْن
يك ْم ِّم َّم ْن َت َخا ُفو َنَ :خا ُفوا ِّم َن َّال ِّذي َب ْع َد َما َي ْقُت ُلَ ،ل ُه ُسْل َ
أَ ْك َثَرَ .ب ْل أ ُِّر ُ
طٌ
َن ُيْلق َي في َج َهَّن َمَ .ن َع ْم ،أَ ُق ُ
ِّ 7
ِّ ِّ
ه َذا َخا ُفوا! 3أََليس ْت َخمس ُة عر ِّ
ِّ
ور ُرُؤ ِّ
وس ُك ْم
اف َير ُتَب ُ
ام هللا؟ َب ْل ُش ُع ُ
اع ِّبَفْل َسْي ِّنَ ،و َواحٌد مْن َها َلْي َ
َْ ََ
َْ
َم َ
س َمْنسايا أ َ
8
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اع َتَر َ ِّ
الن ِّ
َّام َّ
اس،
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َم ِّن ْ
أَْي ًضا َجم ُ
يع َها ُم ْح َرا ٌةَ .فالَ َت َخا ُفوا! أَْن ُت ْم أَ ْف َض ُل م ْن َع َراف َير َكث َيرٍة! َوأَ ُق ُ
ف بي ُقد َ
ِّ 11
ِّ ِّ
ان ُقدَّام مالَ ِّئ َك ِّة ِّ
هللاَ 2 .وم ْن أَْن َكَرِّني ُقدَّام َّ ِّ
ف ِّب ِّه ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ال َكلِّ َم ًة
َي ْع َت ِّر ُ
َّام َمالَ ئ َكة هللاَ .وُك ُّل َم ْن َق َ
الناسُ ،يْن َكُر ُقد َ
َ
َ
َ َ
11
وكم ِّإَلى اْلمج ِّ
ِّ
َعَلى ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ام ِّع
الر ِّ
َّف َعَلى ُّ
ان ُي ْغ َفُر َل ُهَ ،وأ َّ
َما َم ْن َجد َ
ََ
َّم ُ ْ
وح اْلُقُدس َفالَ ُي ْغ َفُر َل ُهَ .و َم َتى َقد ُ
الرَؤس ِّ
السالَ ِّط ِّ
س ُي َعلِّ ُم ُك ْم ِّفي ِّتْل َك
ف أ َْو ِّب َما َت ْح َتجُّو َن أ َْو ِّب َما َتُقوُلو َن12 ،أل َّ
َن ُّ
اء َو َّ
ين َفالَ َت ْه َت ُّموا َكْي َ
الر َ
وح اْلُقُد َ
َو ُّ َ
الس ِّ
وه»".
اعة َما َي ِّج ُب أ ْ
َّ َ
َن َتُقوُل ُ
13
ابَ ،ف ُكوُنوا ح َكماء َكاْلحَّي ِّ
اء
ات َوُب َس َ
اآليات (مت َ « " -:)42-13:11ها أََنا أُْرِّسُل ُك ْم َك َغَن ٍم ِّفي َو ْس ِّط ِّذَئ ٍ
َ
طَ
ُ َ َ
اس ،أل ََّنهم سيسلِّموَن ُكم ِّإَلى مجالِّس ،وِّفي مج ِّ
ِّ 17
الن ِّ
ام ِّع ِّه ْم َي ْجلُِّدوَن ُك ْمَ 18 .وُت َسا ُقو َن
اح َذُروا ِّم َن َّ
َكاْل َح َمامَِّ .ولك ِّن ْ
ََ
ََ َ َ
ُْ َُْ ُ ْ
12
وك ِّم ْن أ ِّ
ِّ
ف أ َْو ِّب َما َت َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُك ْم
ام ُوالَ ٍة َو ُمُل ٍ
َسَل ُم ُ
وك ْم َفالَ َت ْه َت ُّموا َكْي َ
ْ
ُممَِّ .ف َم َتى أ ْ
َم َ
َجلي َش َه َاد ًة َل ُه ْم َولأل َ
أَ
ِّ 21
الس ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يك ْم.
ُت ْع َ
يك ُم َّال ِّذي َي َت َكَّل ُم ِّف ُ
وح أ َِّب ُ
اعة َما َت َت َكَّل ُمو َن ِّبه ،أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
ين َب ْل ُر ُ
ط ْو َن في تْل َك َّ َ
22
21
ِّ
ِّ
َب َوَل َد ُهَ ،وَيُقوم األ َْوالَُد َعَلى َوالِّ ِّد ِّ
ين ِّم َن
َو َسُي ْسلِّ ُم األَ ُخ أ َ
يه ْم َوَي ْقُتُلوَن ُه ْمَ ،وَت ُكوُنو َن ُمْب َغض َ
َخ ُ
اه ِّإَلى اْل َم ْوتَ ،واأل ُ
ُ
23
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
يع ِّم ْن أَج ِّل ِّ
اهُرُبوا
اْل َج ِّم ِّ
صَ .و َم َتى َ
طَرُد ُ
وك ْم ِّفي هذه اْل َمديَنة َف ْ
اسميَ .ولك ِّن الذي َي ْر ِّبُر ِّإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
ْ ْ
انَ«24 .ليس ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل َح َّتى َيأ ِّْتي ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
التْل ِّمي ُذ أَ ْف َض َل
ُخَرىَ .فِّإِّني اْل َح َّ
ِّإَلى األ ْ
َْ
ول َل ُك ْم :الَ ُت َكمُلو َن ُمُد َن إ ْسَرائ َ
ق أَ ُق ُ
َ
ِّ ِّ 23
ِّ
َن َي ُكو َن َك ُم َعلِّ ِّم ِّهَ ،واْل َعْب َد َك َسِّي ِّد ِّهِّ .إ ْن َكاُنوا َق ْد َلَّقُبوا َر َّب
ِّم َن اْل ُم َعلِّمَِّ ،والَ اْل َعْبُد أَ ْف َض َل ِّم ْن َسِّيدهَ .ي ْك ِّفي التْل ِّمي َذ أ ْ
ِّ ِّ 23
ِّ
ِّ
ولَ ،ف َك ْم ِّباْل َحرِّ
ف.
ِّي أ ْ
وه ْم .أل ْ
وم َل ْن ُي ْس َت ْعَل َنَ ،والَ َخف ٌّي َل ْن ُي ْعَر َ
َه َل َبْيته! َفالَ َت َخا ُف ُ
َن َلْي َ
س َم ْك ُت ٌ
اْلَبْيت َب ْعَل َزُب َ
ُّ ِّ
ِّ 27
ِّ
وه ِّفي ُّ
الن ِّ
وحَ 28 ،والَ َت َخا ُفوا
ط ِّ
الس ُ
ورَ ،و َّال ِّذي َت ْس َم ُعوَن ُه ِّفي األُ ُذ ِّن َن ُادوا ِّب ِّه َعَلى ُّ
اََّلذي أَ ُقوُل ُه َل ُك ْم في الظْل َمة ُقوُل ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّمن َّال ِّذين ي ْقُتُلو َن اْلجس َد و ِّ
َن ُي ْهلِّ َك َّ
لك َّن َّ
وهاَ ،ب ْل َخا ُفوا ِّباْل َحرِّ
س
ِّي ِّم َن َّالذي َي ْقدُر أ ْ
س الَ َي ْقدُرو َن أ ْ
َن َي ْقُتُل َ
َ
َ َ
الن ْف َ
الن ْف َ
ََ َ
22
ِّ
ِّ
س؟ وو ِّ
ط َعَلى األَْر ِّ
اع ِّ
ور ِّ
يك ْم.
احٌد ِّمْن ُه َما الَ َي ْسُق ُ
ض ِّبُدو ِّن أ َِّب ُ
ان ُيَب َ
ان ِّبَفْل ٍ َ َ
س ُع ْر ُف َ
َواْل َج َس َد كَلْي ِّه َما في َج َهَّن َم .أََلْي َ
31
وس ُكم ج ِّميعها محرا ٌةَ 31 .فالَ َت َخا ُفوا! أَْن ُتم أَ ْف َضل ِّم ْن عر ِّ
اف َير َك ِّث َيرٍة! َ 32ف ُك ُّل َم ْن
َوأ َّ
َما أَْن ُت ْم َف َح َّتى ُش ُع ُ
ََ
ور ُرُؤ ِّ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ
ُ
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ 33
َي ْع َت ِّر ُ ِّ
الن ِّ
الن ِّ
َّام َّ
َّام َّ
اس أُْن ِّكُرُه
َّام أ َِّبي َّال ِّذي ِّفي َّ
َع َت ِّر ُ
اس أ ْ
الس َم َاواتَ ،ولك ْن َم ْن ُيْنكُرني ُقد َ
ف أََنا أَْي ًضا به ُقد َ
ف بي ُقد َ
السماو ِّ
َّ ِّ ِّ
ظُّنوا أَِّني ِّجْئ ُت ألُْل ِّقي َسالَما َعَلى األَْر ِّ
ضَ .ما ِّجْئ ُت ألُْل ِّقي َسالَ ًما
ات«34 .الَ َت
ُ
َّام أ َِّبي الذي في َّ َ َ
أََنا أَْي ًضا ُقد َ
ً
َ
َ
33
ِّ
ِّ
ِّ 33
ِّ
ِّ ِّ
اإل ْنس ِّ
اء ِّ
اإل ْن َس ِّ
َه ُل
ان أ ْ
َب ْل َسْي ًفاَ .فِّإني ِّجْئ ُت ألَُف ِّر َ
االبَن َة ضَّد أُم َهاَ ،واْل َكَّن َة ضَّد َح َمات َهاَ .وأ ْ
ق ِّ َ َ
ان ضَّد أ َِّبيهَ ،و ْ
َع َد ُ
ِّ ِّ 37
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َح َّب ْابًنا أ َِّو ْابَن ًة أَ ْك َثَر ِّم ِّني َفالَ َي ْس َت ِّحُّق ِّنيَ 38 ،و َم ْن
َح َّب أًَبا أ َْو أُ اما أَ ْك َثَر مني َفالَ َي ْس َتحُّقنيَ ،و َم ْن أ َ
َبْيتهَ .م ْن أ َ
32
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َجلِّي َي ِّجُد َهاَ 41 .م ْن
يع َهاَ ،و َم ْن أ َ
َض َ
اع َحَي َات ُه م ْن أ ْ
الَ َي ْأ ُخ ُذ َصل َيب ُه َوَي ْتَب ُعني َفالَ َي ْس َتحُّقنيَ .م ْن َو َج َد َحَي َات ُه ُيض ُ
41
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اسمِّ
َجَر َن ِّب ٍي َي ْأ ُخ ُذَ ،و َم ْن َي ْقَب ُل َب اا
اسمِّ َن ِّب ٍي َفأ ْ
ار ِّب ْ
َي ْقَبُل ُك ْم َي ْقَبُلنيَ ،و َم ْن َي ْقَبُلني َي ْقَب ُل الذي أَْر َسَلنيَ .م ْن َي ْقَب ُل َن ِّبايا ِّب ْ
بار َفأَجر بار ي ْأ ُخ ُذ42 ،وم ْن سَقى أَح َد ُ ِّ ِّ
ْس َم ٍ
اسمِّ ِّتْل ِّميذٍَ ،فاْل َح َّ
ول َل ُك ْم ِّإَّن ُه الَ
َ
َْ َ َ
َ
هؤالَء الر َغ ِّار َكأ َ
اء َب ِّارٍد َفَق ْط ِّب ْ
ََ َ
ق أَ ُق ُ
ِّ
َجَرُه»".
يع أ ْ
ُيض ُ
السيد أرسل تالميذه ،وها هو يخبرهم مقدماً باآلالم التى ستواجههم فرسالة التالميذ هى نشر السالم ،ولكن العالم
الشرير سيواجههم بشره .والسيد يسبق ويخبرهم حتى إذا ما أروا تحقيق ذلك ال يفزعوا وال يفاجئوا ،بل يطمئنوا

ويزداد إيمانهم ،فمن يعرف المستقبل هو قادر أن يحميهم (يو  + 29:1:يو . ):-1:16

كغنم فى وسط ذئاب= والعجيب أن هؤالل المنم حولوا الذًاب إلى غنم ،ألم يتحول شاول الطرسوسى إلى غنم
(رو )36:8بعد أن كان ذًباً (فى .)6:3وربما يتساًل البعض لماذا لم يجعلنا هللا أسوداً وسط الذًاب؟

 .1حتى نعتمد عليه وحده كأسد خارج من سبط يهوذا (رؤ . )5:5هللا يعمل مع المنم الوديع المتشبه به ،فهو
حمل هللا .أما من يعتمد على قوة ذراعه ،فهذا ال ُي َّسر به هللا (مز  . )1:1:7ويتركه وال يدافع عنه .وكل من
ينتقم لنفسه ال يرضى هللا ،وبهذا يصير المنم ومعهم المسيح أقوى من الذًاب.

؛ سيهرب منهم الناس وال يسمعون لهم ،ولكن الناس إذ أروا

الرُس ْل كانوا أسوداً فماذا كان يحد
َّ .2
تصور أن ُ
ضعفهم و أروا قوة هللا تعمل فيهم وتحميهم آمنوا باهلل ،فالمنم فقط هى القادرة أن تكر  .يألنى حينما أنا
بح َم ْل هو المسيح ولنا صورة وحوش (هل
ضعيف فحينئذ أنا قوىي (2كو .)15-9:12وكيف نكر َ
سيصدقنا أحد).

 .3هللا ال يعمل بنا إال لو كنا ضعفال حتى ال نفسد خطته ،لذلك لم يرسلنا كأسود وسط العالم ،فالقوة لن تكون
سبباً فى نمو الك ار ة ،إنما الوداعة ،وعمل المسيح بنعمته فينا .مثال -:ريشة الفنان عليها أن ال تختار

األلوان ،بل تترك هذا للفنان ،أما لو تدخلت الريشة لتختار األلوان لخرجت لوحة فاسدة .والقوى إذا رأى ذًباً
حول اإلمبراطورية الرومانية كلها
سيقتله غير عارف أن هللا بحكمته وصبره سيحوله إلى غنم بعد قليل ،فاهلل َّ
للمسيحية بعد أن كانت إمبراطورية متوحشة .حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام= الحمام ال يحمل حقداً نحو

أحد حتى لو ذبحوا أفراخها أمام عينها ،وال تلقى فخاخاً ألحد .والحمام يحيا فى جماعة محتفظين بالمحبة
(الكنيسة يجب أن تكون هكذا) يبتهجون معاً فى وحدة .وحمامة نوح عادت لفلك نوح بينما أن المراب عاش
على الجيف .وهكذا المؤمن ال يرتاح سوى فى الكنيسة تاركاً نجاسة العالم .الحمامة بمصن الزيتون فى فمها
صارت رم اًز للسالم والبساطة والمحبة ولكن ليس معنى البساطة أن ال نكون حكمال .فيلتزم اإلنسان

المسيحى بحكمته حتى ال يصنع له أحدا فخاً ،ال يعطى ألحد مجاالً أن يلقى له الفخاك أو يخدعه .والحظ
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أن كلمة بسيط قد تترجم فى الكتاب المقدس  Single heartedوقد تترجم  Simpleوالمقصود أن يكون

للقلب إتجاه واحد هو البحث عن مجد هللا وهكذا الحمام تجده داًماً له إتجاه واحد هو بيته يعود إليه ،ولذلك
إستخدموا الحمام الزاجل فى حمل الرساًل وهكذا عادت حمامة نوح إلى الفلك.

ولكن لماذا تشبيه الحكيم بالثعبان؟
)1
)2
)3

الحية تختبئ فى الصخر والمؤمن يحتمى فى المسيح.

الحية مطاردة من الجميع وهكذا المؤمنين (راجع بقية اإلصحاح).

الثعبان يدخل من ثقب صمير لينسلخ عنه جلده العتيق فيخرج إلى حياة جديدة ،والمؤمن يدخل من الباب

الًيق ليخلع اإلنسان العتيق ويلبس الجديد (كو .)15-9:3قارن مع من يدخل من الباب الًيق ويتمير
عن شكله بتجديد ذهنه (مت + 13:7رو .)2:12الثقب الصمير هو التمصب فى اإلمتناع عن الخطية

والتمصب على الصالة والصوم  ...إلى آخره .وهذا ما يسمى الجهاد فى المسيحية .والنتيجة أن النعمة تمير
شكل اإلنسان إلى الخليقة الجديدة (2كو.)17:5
)4
)5

الحية معروف عنها الحذر الشديد من الخطر .هكذا المؤمن فليحذر ولتكن عينه مفتوحة حتى ال يقع فى

عثرة.

عندما ُيْقَت ْل ،يترك كل جسمه للًرب ولكنه يحفظ رأسه ويخبئها ،ففيها حياته .وكيف نحتفظ برؤوسنا.
(أ) الرأس هو اإليمان بالمسيح ،فلنتمسك بااليمان ولو خسرنا كل شئ .فالمسيح هو رأس الكنيسة (أف
 .)23:5إذاً هو رأسنا.

(ب) الرأس هو مكان األفكار ،واألفكار هى أداة إبليس لتحريك شهوات الجسم ،فمن الرأس تأتى أفكار
الشهوة والحسد والتذمر وتعظم المعيشة والحقد واإلنتقام .وعلى المؤمن إذا هاجمته هذه األفكار أن

يصرك للرب يسوع لينزع عنه هذه األفكار فيحمى حياته .ولكن أيًا نجد أن الروح القدس يًع

أفكا ار مقدسة فى رؤوسنا  ،إذاً فلنحفظ عقولنا بأفكار مقدسة كل اليوم وهذا يكون بصالة يسوع أو
تأمل فى مزمور أو ترديد آيات  ،وهذا معنى يصلوا بال إنقطاعي (1تس ، )17 : 5وراجع معنى

شروط الحيوان الطاهر (ال .)11

إذاً فلنحافظ على أنفسنا بحكمة الحيات ولكن بوداعة الحمام وكسب ود اآلخرين ومحبتهم ليستمعوا لتعاليم
الملكوت وتفقد الذًاب وحشيتها.

(آية مت -:)13 : 11كان الرب يسوع يستخدم صور وتشبيهات مألوفة لليهود ليفهمها تالميذه والسامعين

بسهولة ولكن بعد أن يًعها فى إطارها الصحيح وليس كما يفهمها اليهود .فمثال كان الربيين يستعملون تعبير
المنم وسط الذًاب عن أنفسهم وسط األمم .وغير معناها ليصير تالميذه هم المنم وسط ذًاب اليهود والسنهدريم.

وكان الربيين يستعملون أيًا تعبير يليس التلميذ أفًل من معلمهي.

اس ،أل ََّنهم سيسلِّموَن ُكم ِّإَلى مجالِّس ،وِّفي مج ِّ
ِّ 17
الن ِّ
اح َذُروا ِّم َن َّ
ام ِّع ِّه ْم َي ْجلُِّدوَن ُك ْم" .
آية (متَ "-:)17:11ولك ِّن ْ
ََ َ َ ََ
ُْ َُْ ُ ْ
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ولكن إحذروا من الناس= حاولوا أن تحافظوا على أنفسكم بحكمة الحيات ووداعة الحمام ،ولكن لتعلموا أن هذه

هى طبيعة العالم الذى أرسلكم وسطه .فال تستمربوا من إضطهاده لكم .فستكونون مكروهين من العالم إلنتماًكم

لي ،فالعالم يكرهني أنا حقيقة.

إحذروا= ال تسقطوا أنفسكم في مشاكل فكونوا حذرين في كالمكم وتصرفاتكم  ،فال تعطوهم فرصة تصيد خطأ
عليكم.
18
وك ِّم ْن أ ِّ
ِّ
ن
ُممِّ" .
ام ُوالَ ٍة َو ُمُل ٍ
ْ
َم َ
َجلي َش َه َاد ًة َل ُه ْم َولأل َ
آية (متَ "-:)18:11وُت َسا ُقو َ أ َ
شهادة لهم ولألمم = قبولكم لأللم وهحتمالكم سيكون شهادة لى أمام هؤالل الملوك وأمام األمم .فكل من يحتمل

االلم حتى الموت فهو واثق مما يقوله  ،وهذا ما سيجعل هؤالل الملوك يفكرون في هذه الدعوة  .بل السالم
والفرح الذي قابل الشهدال به األالم والموت كان سببا فى ايمان كثيرين وفى إنتشار الك ار ة .

تحذير :على كل من يتألم أن ال يقول للمسيح يلماذا تجعلني أنا أتألمي فبهذا نجعل من المسيح خصم بينما هو
في فال تتصور أنه منفصل عنك بينما هو متحد بك وقد أعطاك حياته.
يحيا َّ
12
ط ْو َن ِّفي ِّتْل َك
ف أ َْو ِّب َما َت َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُك ْم ُت ْع َ
َسَل ُم ُ
وك ْم َفالَ َت ْه َت ُّموا َكْي َ
اآليات (مت َ " -:)21-12:11ف َم َتى أ ْ
ِّ 21
الس ِّ
ِّ ِّ
يك ْم" .
يك ُم َّال ِّذي َي َت َكَّل ُم ِّف ُ
وح أ َِّب ُ
اعة َما َت َت َكَّل ُمو َن ِّبه ،أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
ين َب ْل ُر ُ
َّ َ
آيات فيها تشجيع فاهلل سيعطيهم بالروح القدس الذى فيهم أن تفيض منهم الحكمة وقوة الحجة إلذاعة بشرى

الخالص (إر  .)9-::1فى تلك الساعة = ال تستمرب يا أخى إن كنت تخاف اآلن أن يأتى عصر إضطهاد،
ألنك ال تشعر فى داخلك أنك قوى بما فيه الكفاية حتى تحتمل .وال تستمرب إن لم تشعر بقوة حجتك اآلن .ألن
هللا َي ِعد أن يعطى القوة والحكمة بل يسكب الفرح داخلك فى الساعة التى تحتاج فيها ذلك وليس اآلن.

اآليات (مت َ 21" -:)22-21:11و َسُي ْسلِّ ُم
22
ِّ
يع
ين ِّم َن اْل َج ِّم ِّ
َوَي ْقُتُلوَن ُه ْمَ ،وَت ُكوُنو َن ُمْب َغض َ

ِّ
َب َوَل َد ُهَ ،وَيُقوم األ َْوالَُد َعَلى َوالِّ ِّد ِّ
يه ْم
األَ ُخ أ َ
َخ ُ
اه ِّإَلى اْل َم ْوتَ ،واأل ُ
ُ
ِّ َّ ِّ
ِّم ْن أَج ِّل ِّ
ص" .
اسميَ .ولك ِّن الذي َي ْر ِّبُر ِّإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
ْ ْ

المقاومة ال تقف عند حدود ،بل سيقف ضد المؤمن حتى أهل بيته وأقاربه .ولكن السيد إذ يخبرنا بما سيحد

يطلب منا الصبر بروح الثقة فى إلهنا ومسيحنا وبروح الرجال فى األبدية .والصبر المطلوب من المؤمن ليس هو

الصبر فى مواجهة اإلضطهاد فقط بل الصبر فى إحتمال أى ألم يسمح به الرب ،والصبر على تنفيذ وصايا
المسيح حتى آخر يوم فى حياتنا يبصبركم إقتنوا أنفسكمي (لو.)19 : 21
23
ِّ ِّ ِّ ِّ
ول َل ُك ْم :الَ ُت َك ِّمُلو َن
ُخَرىَ .فِّإِّني اْل َح َّ
آية (متَ "-:)23:11و َم َتى َ
اهُرُبوا ِّإَلى األ ْ
طَرُد ُ
وك ْم ِّفي هذه اْل َمديَنة َف ْ
ق أَ ُق ُ
ِّ ِّ
يل َح َّتى َيأ ِّْتي ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان" .
ُمُد َن إ ْسَرائ َ
َ
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متى طردوكم فإهربوا = هنا السيد يًع مبدأ هاماً ،فإذا ثارت العاصفة وكان هناك فرصة أن نهدئ منها ،بأن
نبتعد فلنبتعد ،وال نعطى فرصة للمًايقين أن يزدادوا غًباً وثورة ،ال داعى أن يلقى أحد نفسه وسط المخاطر
التى قد ال يحتملها جسده الًعيف ،ولكن إن وقعنا فى أيديهم وطلبوا منا أن ننكر إيماننا ،هنا لزم اإلستشهاد.

وهرب الكار ين من مدينة إلى مدينة سيكون فيه فرصة إلنتشار اإليمان وهذا ما حد

فى بداية المسيحية ،إذ

حينما أثار اليهود اإلضطهاد ضد الكنيسة هرب المسيحيون إلى كل مكان فإنتشرت الك ار ة.

ال تكملون مدن إسرائيل حتى يأتى إبن اإلنسان = فهم عليهم حين يثوروا ضدهم أن يهربوا إلى مدينة أخرى

يكر ون فيها ،ثم يقابلهم إضطهاد آخر فيهربوا إلى مدينة أخرى ليكر وا فيها .وحينما يكملون كل مدن إسراًيل
يأتى إبن اإلنسان ،فما معنى هذا؟ هناك معنيين -:

 -1حين ينتهى إيمان المختارين من اليهود يأتى إبن اإلنسان ليدين األمة اليهودية على كل ما إقترفته حتى
الصليب ،وستخرب أورشليم والهيكل بعد أن يخرج منها الذين آمنوا ،وهذا ما حد

سنة 75م فلقد أحره تيطس

أورشليم وقتل أكثر من مليون وصلب  125555وأحرقهم وهدم الهيكل تماماً .وكان هذا بعد أن تشتت
المسيحيين فى كل مكان .بل فى خالل حصار أورشليم هرب منها كل المسيحيين ولم يبق منهم وال واحد ،فلم

ُيؤذى مسيحى واحد خالل هذا الحصار.
 -2حتى اآلن هناك يهود سيؤمنون ونحن نعلم أن دخول البقية لإليمان هو عالمة على نهاية األيام ومجئ
المسيح فى مجيئه الثانى .فقول السيد ال تكملون مدن إسرائيل = قد يشير لكمال دخول البقية من اليهود

للمسيحية فى نهاية األيام( .رو )15 ،32-25:11

 -3تعبير إبن اإلنسان مأخوذ من (دا )22 + 13 : 7وفيه تصوير إلبن اإلنسان الديان .فاليهود يفهمون
التعبير على أنه للدينونة .وهذا ما حد

فعال سنة 75م .على يد تيطس الرومانى .ويعتبر هذا مجئ غير مرًى

إلبن اإلنسان ليدين فيه أورشليم .لكن مجيئه الثانى العلنى سيكون للدينونة العامة ولخالص أبدى لمن ينتظرونه.
وبهذا يمكننا فهم حجم المًب عند قيافا عندما سمع قول الرب يسوع أثنال محاكمته يمن اآلن تبصرون إبن

اإلنسان جالسا عن يمين القوة ..ي (مت )6: : 26فمن قول الرب يمن اآلني فهم قيافا أن المسيح يقصد  -أن
دينونة إسراًيل تبدأ من اآلن.

التْل ِّمي ُذ أَ ْف َضل ِّمن اْلمعلِّمِّ ،والَ اْلعبد أَ ْف َضل ِّمن سِّي ِّد ِّه23 .ي ْك ِّفي ِّ
اآليات (مت َ«24" -:)23-24:11ليس ِّ
التْل ِّمي َذ
َ َ ُ َ َ َْ ُ
َ
َْ
َ ْ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ولَ ،ف َك ْم ِّباْل َحرِّ
َه َل َبْي ِّته! "
ِّي أ ْ
أْ
َن َي ُكو َن َك ُم َعلمهَ ،واْل َعْب َد َك َسيده .إ ْن َكاُنوا َق ْد َلقُبوا َر َّب اْلَبْيت َب ْعَل َزُب َ
هنا المسيح يقدم نفسه كقدوة فى إحتمال األلم .وبهذا تصير أسلحة المؤمن التى يقدمها له هللا إلحتمال األلم.

 -1الروح القدس الذى يتكلم فيه ويمنحه القوة.

 -2الصبر والرجال إلى المنتهى وهذا يعطيه لنا الروح فاهلل لم يعطنا روح الفشل.
 -3المسيح كقدوة فى إحتماله األلم (راجع 1بط. )1::

 -:المسالمة بقدر إمكاننا مع من يًطهدوننا حتى ال نثيرهم.
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والحظ أن السيد المسيح لم َي ِع ْد أن يمنع األلم عمن يتبعه ،ولكن َو ْع ْد المسيح كان بأن يمأل القلب سالماً من
الداخل ،فاأللم الخارجى ينتصر عليه السالم الداخلى والعزال الداخلى والفرح الداخلى .وهذه هى النصرة على
األلم فى المسيحية .والمسيح هنا يًع نفسه كمثال ،فإن كان قد تألَّم وهو رب المجد أفال نقبل األلم ،بل قيل

عنه أنه تَ َك َّم َل باأللم (عب  .)15:2أفال نقبل األلم لنكون كاملين .فما يسمح به هللا هو ألجل أن نتكمل .هو
كمل ونشبهه .
تكمل باأللم ليشابهنا فى كل شئ  ،ونحن نتكمل باأللم َلن ُ

بعلزبول= بعلزبوب هو إله العقرونيين (فهو إله الذباب طارد للذباب) (والعقرونيين فى فلسطين)

واليهود

أسموه بعلزبول تحقي اًر له فمعناه (إله األقذار).
23
ِّ
ف27 .اََّل ِّذي أَ ُقوُل ُه
وه ْم .أل ْ
وم َل ْن ُي ْس َت ْعَل َنَ ،والَ َخف ٌّي َل ْن ُي ْعَر َ
اآليات (مت َ " -:)27-23:11فالَ َت َخا ُف ُ
َن َلْي َ
س َم ْك ُت ٌ
ُّ ِّ
ِّ
وه ِّفي ُّ
الن ِّ
وح"،
ط ِّ
الس ُ
ورَ ،و َّال ِّذي َت ْس َم ُعوَن ُه ِّفي األُُذ ِّن َن ُادوا ِّب ِّه َعَلى ُّ
َل ُك ْم في الظْل َمة ُقوُل ُ

ليس مكتوم لن ُيستعلن = هو قول مشهور يستعمله الرب هنا لبيان إنتشار الك ار ة ،والتى هى حتى اآلن
غامًة لكنها ستتوضح .فحتى وقت ما كان السيد يقول هذا الكالم ،كانت فكرة الفدال والصليب غير معلومة

لكنها كانت مكتومة .وأيًاً األمجاد المعدة للكنيسة كانت مكتومة فى هذا الوقت ،بل ما الت حتى اآلن كلمز.

الذى أقوله لكم فى الظلمة قولوه فى النور = ما يعلمه اآلن لهم س اًر عليهم أن يذيعوه ،أما معلمى اليهود فكانوا
يهمسون فى أذان تالميذهم ،ما كانوا يرفًون أن يعلنوه للجميع .والمسيح لم يكن له تعاليم سرية تخص بعًاً
من الناس وتكون س اًر على العامة .ولكن المسيح كان يعلم التالميذ ويرفع من مستواهم ،ويعلن لهم بعًاً من
أس ارره التى كانت أعلى من مستوى العامة ،فالمسيح يعطى تعاليمه بالتدريج حتى يقبلها السامع .وهو هنا يقول
لتالميذه ،كل ما قلته إعلنوه وهجعلوه فى النور .األذن= ما قاله المسيح لتالميذه فقط فى جلسات خاصة.

السطوح= ليسمع الجميع.

ِّ
آية (مت28"-:)28:11والَ َت َخا ُفوا ِّمن َّال ِّذين ي ْقُتُلو َن اْلجس َد و ِّ
لك َّن َّ
وهاَ ،ب ْل َخا ُفوا
س الَ َي ْقدُرو َن أ ْ
َن َي ْقُتُل َ
َ
َ َ
الن ْف َ
ََ َ
َ
ِّ
ِّ
َن ُي ْهلِّ َك َّ
ِّباْل َحرِّ
س َواْل َج َس َد ِّكَلْي ِّه َما ِّفي َج َهَّن َم" .
ِّي ِّم َن َّالذي َي ْقدُر أ ْ
الن ْف َ
ال تخافوا فحياتكم ليست فى يدهم بل فى يد هللا الذى فى يده سلطان ليس فقط على أجسادهم بل على نفوسهم.

فمن ينكر المسيح ألنه خاًف من العذاب سينقذ جسده أليام ولكن سيكون قد خسر نفسه أبدياً .وما أجمل أن
نشعر أننا فى يد هللا الرحيم ،وأنه ال سلطان ألحد علينا ما لم يكن هللا قد أعطاه هذا السلطان (يو .)11:19

22
س؟ وو ِّ
ط َعَلى األَْر ِّ
ض ِّبُدو ِّن
اع ِّ
ور ِّ
احٌد ِّمْن ُه َما الَ َي ْسُق ُ
ان ُيَب َ
ان ِّبَفْل ٍ َ َ
س ُع ْر ُف َ
اآليات (مت  " -:)33-22:11أََلْي َ
31
وس ُكم ج ِّميعها محرا ٌةَ 31 .فالَ َت َخا ُفوا! أَْن ُتم أَ ْف َضل ِّم ْن عر ِّ
اف َير َك ِّث َيرٍة! َ 32ف ُك ُّل
يك ْمَ .وأ َّ
أ َِّب ُ
َما أَْن ُت ْم َف َح َّتى ُش ُع ُ
ََ
ور ُرُؤ ِّ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ
ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ 33
م ْن َي ْع َت ِّر ُ ِّ
الن ِّ
الن ِّ
َّام َّ
َّام َّ
اس
َّام أ َِّبي َّال ِّذي ِّفي َّ
َع َت ِّر ُ
اس أ ْ
الس َم َاواتَ ،ولك ْن َم ْن ُيْنكُرني ُقد َ
ف أََنا أَْي ًضا به ُقد َ
ف بي ُقد َ
َ
ِّ
السماو ِّ
َّ ِّ
ِّ
ات" .
َّام أ َِّبي الذي في َّ َ َ
أُْنكُرُه أََنا أَْي ًضا ُقد َ
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إضطر السيد الرب أن يلجأ لهذه المقارنة ليثبت إهتمامه بنا فال نخاف من أى إضطهاد .فاهلل إستمر يخلق

األرض أ الف الماليين من السنين ليجعلها جنة حتى يخلق اإلنسان ويمتعه بها ،ولم يكن هذا ألجل العصافير.
لكن السيد إضطر لهذا ألن اإلنسان داًم الشك فى محبة هللا ،بل أن هذه هى لعبة إبليس داًماً أن يشكك
اإلنسان فى محبة هللا مع كل تجربة .بل أن إهتمام هللا باإلنسان يصل إلى درجة معرفته بعدد شعور رؤوسنا،

ولكن الخاًفين غير المؤمنين الذين ينكرون المسيح مع كل هذه المحبة فال نصيب لهم فى أمجاد السمال .هذا

معنى أن المسيح ينكرهم = ما عادوا أعًال فى جسده ،وما عاد المسيح يشملهم برحمته ويكفر عنهم بدمه،

فالخالص لمن هو ثابت فى المسيح .هذه مثل يأنا مزمع أن أتقيأك من فمىي (رؤ. )16 : 3

فى (لو )15:11نجد الفريسيين يتهمون المسيح أنه ببعلزبول رًيس الشياطين يخرج الشياطين (قارن مع مت
 .)2:-22:12وفى (لو )5:-53:11نجد الفريسيين يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئاً من فمه ليشتكوا عليه
وذلك لحنقهم عليه ،فهم يريدون أن يحجبوا الناس عنه فال تنهار شعبيتهم ويفقدون كرامتهم وسلطانهم .لكن
واضح أن تصرفهم جال بنتيجة عكسية ،فلقد جالت ربوات (عشرات ألوف) الشعب ليسمعوا السيد الرب .وبهذا

يكون ريال الفريسيين قد فشل ومشورتهم فى الظالم قد انفًحت وظهر رياًهم فى النور.

فليس مكتوم لن يستعلن = اآلن بحسب ترتيب إنجيل لوقا صار لهذه اآلية مفهوم آخر .فلقد سبق وفهمنا أنها
تشير إلنتشار الك ار ة ،وهذا قد حد

اآلن ورأينا عشرات األلوف مجتمعين حول المسيح .لكنها أيًاً صارت

تشير إلفتًاح الظلمة .فكل شر الشيطان فًحه الرب (كو  .)15:2وكل مؤامرات الفريسيين فى الظلمة
صارت فى النور مكشوفة وبهذا لم يهتم الشعب بكالم الفريسيين ،لكنهم إجتمعوا حول المسيح .ولنعلم أن ثوب

الريال ال يستر صاحبه طويالً ،بل سيتمزه وينكشف ما تحته من نجاسة وضالل.

كل ما قلتموه فى الظلمة ُيسمع فى النور وما كلمتم به األذن فى المخادع = هذه تختلف عما سبق فى متى،
ففى متى سمعنا يالذى تسمعونه فى األذن نادوا به على السطوح ..الذى أقوله فى الظلمة قولوه فى النوري .وكان
كالم السيد فى متى يشير لًرورة أن يكر التالميذ بكل ما سمعوه من السيد أما هنا فالسيد يقصد أن يقول

لتالميذه ..تحاشوا الريال ..لتكن حياتكم طاهرة نقية وبال شر .لتكن حياتكم متفقة مع تعاليمكم وهال ما تخفونه من
شر سيظهر أمام الناس .ما ترتكبونه من شر فى الظلمة سيظهر فى النور .وتعنى اآلية أيًاً ..ال يكن لكم
تعاليم سرية تخفونها عن الناس ،وتعاليم خفية تخشون إستعالنها للناس ،فهذا ضعف وجبن من الخادم .والسيد

نفسه كان يعلم فى الهيكل كل يوم علناً (يو  )21-25:18وبالنظر لمفهوم القديسين متى ولوقا معاً نفهم واجب
الخادم والكار أنه يعلم بكل ما سمعه من المسيح وأن تكون حياته نقية متفقة مع ما يعلم به ،وأن ال تكون له

تعاليم سرية فهذه ليست من المسيح بل من عنده فهو غير قادر أن يعلنها .وال يكونوا كالفريسيين الذين يًمرون

شيئاً ويتكلمون بشئ آخر.

تحرزوا من خمير الفريسيين= طبعاً المقصود هو ريال الفريسيين ،أو كمن يخفى عالقته بالمسيح خوفاً من
الناس .والخمير فى بدايته يكون كمية صميرة بالنسبة للعجين ،كما أن الشر فى بدايته يكون صمي اًر إذا ما قورن
بالحق .ولكن من شأ ن كالهما (الخمير والشر) سرعة اإلنتشار .وكما تخمر الخميرة العجين ،هكذا يفسد الشر
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عقيدة اإلنسان ،وكالهما يعمل فى الخفال .وريال الفريسيين هو يادة إهتمامهم بالناموس وطقوسه فى الخارج،

لكن أعمالهم رديئة فى الخفية وهذه التصرفات تفسد الكنيسة.

اآليات (لو  -:)3-4:12ال تخافوا -:وخوفكم هذا يدفعكم للريال .قيل أن الجسد ما هو إال صدفة تخفى لؤلؤة،
واللؤلؤة هى النفس .فلماذا اإلهتمام بالجسد .يا أحبائى = هذا شعور المسيح نحو خاصته.

آية (لو  -:)3:12اليست خمسة عرافير تباع َبفلسين= وقيل فى (مت  )29:15أليس عصفوران يباعان

َبفلس .ويبدو أن أربعة عصافير كانت تباع َبفلسين ويعطى لمن يشترى أربعة ،عصفو اًر يادة مجاناً ،فحتى هذا

الفلس هو أصمر عملة متداولة فى ذلك الوقت.
العصفور الذى بال ثمن الينساه هللاَ .

آية (لو  -:)7:12حتى شعرة واحدة من رؤوسنا ال تهلك إال بسماح منه (لو  .)18:21شعرة واحدة أي أصمر
شئ فينا فشعرة تنقص لن نشعر بها ،لكن المسيح مهتم بها.
8
اع َتَر َ ِّ
ف ِّب ِّه ْاب ُن ِّ
الن ِّ
اإل ْن َس ِّ
َّام َّ
َّام
اسَ ،ي ْع َت ِّر ُ
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َم ِّن ْ
اآليات (لوَ " -:)12 - 8 :11وأَ ُق ُ
ان ُقد َ
ف بي ُقد َ
ِّ 11
ِّ ِّ
مالَ ِّئ َك ِّة ِّ
ال َكلِّم ًة َعَلى ْاب ِّن ِّ
هللاَ 2 .وم ْن أَْن َكَرِّني ُقدَّام َّ ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان ُي ْغ َفُر َل ُه،
الناسُ ،يْن َكُر ُقد َ
َ
َّام َمالَ ئ َكة هللاَ .وُك ُّل َم ْن َق َ َ
َ
َ
11
ِّ
ِّ
ِّ
وح اْلُقُد ِّ
السالَط ِّ
ين َفالَ َت ْه َت ُّموا
الر ِّ
وك ْم ِّإَلى اْل َم َجام ِّع َو ُّ
ف َعَلى ُّ
الرَؤ َساء َو َّ
َوأ َّ
س َفالَ ُي ْغ َفُر َل ُهَ .و َم َتى َقَّد ُم ُ
َما َم ْن َجَّد َ
الس ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وه»".
ف أ َْو ِّب َما َت ْح َتجُّو َن أ َْو ِّب َما َتُقوُلو َن12 ،أل َّ
َن ُّ
اعة َما َي ِّج ُب أ ْ
َكْي َ
س ُي َعل ُم ُك ْم في تْل َك َّ َ
الر َ
َن َتُقوُل ُ
وح اْلُقُد َ

هى تحريض على إعالن اإليمان بالمسيح رباً علناً .واإلنكار هو إنكار المسيح أو إهمال وصاياه .وفى متى

نسمع السيد يقول يأعترف أنا أيًاً به قدام أبى الذى فى السمواتي .وهنا نسمع قدام مالئكة هللا .وكال اإلثنين
واحداً .فالمالًكة داًماً قدام هللا .ولكن كون أن المسيح هنا يذكر مالًكة هللا فهذا يعطينا شعور بإهتمام المالًكة

بنا فالمسيح وحد السماًيين واألرضين وجمع كالهما فيه (أف  .)15:1لذلك نجد أن السمال تفرح بخاطىل واحد

يتوب (لو  )15:15ونجد السماًيين يفرحون بالخالص الذى صنعه الرب للبشر ويتكلمون بإسمنا (رؤ -9:5

 )15وكأن المسيح حين يعترف بى أمام المالًكة ،كأنه يقدم لهم من صار لهم شريكاً فى حياتهم السماًية وحياة
التسبيح .فحين يقول-:

أبنال لك .
أمام أبي فالمعنى أيها اآلب هؤالل صاروا جزل من جسدي  ،إذاً هم صاروا ً
أمام المالئكة= صرنا شركال لهم فى السمال  ،هي دعوة لننًم لهم في حياتهم.
11
وح اْلُقُد ِّ
ال َكلِّم ًة َعَلى ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
الر ِّ
ف َعَلى ُّ
ان ُي ْغ َفُر َل ُهَ ،وأ َّ
س َفالَ
َما َم ْن َجَّد َ
آية (لو َ "-:)11:12وُك ُّل َم ْن َق َ َ
ُي ْغ َفُر َل ُه".
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يستمل إبليس هذه اآليات ليحطم بعض النفوس ،فيشككها أنه قد مر على فكرها تجديفاً على الروح القدس

وبالتالى تبعاً لهذه اآليات فال غفران وبالتالى إغاله باب الرجال أمامها.

ولكن علينا أن نفهم أن أى خطية يقدم عنها توبة يمفرها هللا ،وهذا وعده (1يو  )9-7:1الحظ قوله يطهرنا من

كل خطية ولكن المقصود بالتجدي

على الروح القدس هو اإلصرار على مقاومة صوت الروح القدس الذى

يبكت على الخطية داعياً للتوبة ،أى أن يصر اإلنسان على عدم التوبة حتى آخر نسمة من نسمات حياته .من

قال كلمة على إبن اإلنسان ُيغفر له= فاإلنسان غير المؤمن قد يتعثر فى المسيح إذ يراه إنساناً عادياً فيتكلم
له.
عليه كالماً غير الًق ،لكنه حين يؤمن ويعترف بهذه الخطية تمفر ُ

أما من قال على الروح القدس فلن يغفر لهُ= السيد يقول هذا للفريسيين الذين قالوا أنه يخرج الشيطان بواسطة
بعلزبول ،فهم بهذا يقولون عن الروح القدس الذى به يخرج السيد الشياطين أنه بعلزبول ،وهذا فيه تجدي

على

له ،أما لو إستمر مقاوماً للحق فلن تمفر
الروح القدس .وحتى من هؤالل من سيقدم توبة بعد إيمانه ستمفر ُ
خطيته .ولنالحظ أن الروح القدس هو الذى يبكت على الخطايا (يو .) 8:16ولكن أمام إصرار اإلنسان على
المقاومة لصوت الروح القدس ينطفىل صوته .لذلك يحذر الرسول بولس يال تطفئوا الروحي ويال تحزنوا الروحي
وهذا إنطفأ الروح داخل إنسان لعناده (مثل هؤالل الفريسيين) سيصبح غير قاد اًر على التوبة (ألنه ال يسمع صوت

الروح القدس) وهذ ال يقدم توبة ال تمفر خطيته ،وهذا هو التجدي على الروح الذى ال ُيمفر .ولكن ال ُيفهم
الكالم حرفياً فمير المؤمنين طالما جدفوا على الروح القدس فهل حينما يؤمنون لن يمفر لهم ما قالوه؟!! ويفهم
التجدي

على الروح القدس إلنسان مسيحي تذوه الموهبة السماًية وهختار طريق التجدي

(عب.)6-::6

ملحوظة :هللا في محبته يظل يحاول مع أوالده حتى لو أطفاؤا الروح القدس وقد يكون ذلك بالًربات مثل يونان
واإلبن الًال بل في بعض األحيان بعطايا جيدة ربما ليخجل هذا الخاطئ ،أما نزع الروح القدس فهي حالة

نادرة لم تذكر سوى مرة واحدة مع شاول الملك.

طايا ُت ْغ َفر لِّب ِّني اْلب َش ِّر ،و َّ ِّ
ِّ
يف َّال ِّتي ُي َج ِّد ُفوَن َها.
اآليات (مر28" -:)31-28:3اَْل َح َّ
الت َجاد َ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن َجم َ
َ
ُ َ
يع اْل َخ َ َ
َ
ق أَ ُق ُ
ِّ 22
وح اْلُقُد ِّ
س َل ُه َم ْغ ِّفَرٌة ِّإَلى األََب ِّدَ ،ب ْل ُه َو ُم ْس َت ْو ِّج ٌب َدْيُنوَن ًة أََب ِّدَّي ًة»31 .أل ََّن ُه ْم
الر ِّ
ف َعَلى ُّ
َولك ْن َم ْن َجَّد َ
س َفَلْي َ
وحا َن ِّج ًسا»".
َقاُلواِّ« :إ َّن َم َع ُه ُر ً
يعتبر تجديفاً على إبن
الحظنا هنا أن خطاب السيد المسيح جال بعد أن قال أقربال المسيح عنه أنه مختل فهذا َ
اإلنسان ،إذ هم تعثروا فيه ولم يعرفوا حقيقته .وجال الخطاب بعد تجدي الفريسيين وقولهم على الروح القدس أنه
بعلزبول وبمثل هذا التجدي

على الروح لو إستمروا فى عنادهم فلن يمفر لهم أبداً.

اآليات ( -:)12-11أنا أعطيكم فماً وحكمة ال يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقًوها(لو.)15:21
راجع تفاصيل أكثر فى (لو)23 - 14 : 11
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مثل الغنى الغبى

14
13
ِّ ِّ
ِّ
َن يَق ِّ
ِّ
ال
اس َم ِّني اْل ِّم َير َ
ال َل ُه َواحٌد م َن اْل َج ْمعَِّ«:يا ُم َعل ُمُ ،ق ْل ألَخي أ ْ ُ
اث»َ .فَق َ
اآليات (لوَ " -:)21-13:12وَق َ
13
َله« :ي ِّاإْنسان ،من أَ َق ِّ
ِّ
ِّ
ظروا وَت َح َّفظُوا ِّم َن َّ
ان
الط َمعَِّ ،فِّإَّن ُه َم َتى َك َ
ال َل ُه ُم«:اْن ُُ َ
امني َعَلْي ُك َما َقاضًيا أ َْو ُمَقس ًما؟» َوَق َ
ُ َ َ ُ َْ َ
13
ألَح ٍد َك ِّثير َفَليست حياته ِّمن أ ِّ
ورُت ُهَ 17 ،ف َف َّكَر ِّفي
ان َغ ِّن ٌّي أ ْ
َم َوالِّه»َ .و َضَر َب َل ُه ْم َم َثالً َق ِّائالًِّ«:إْن َس ٌ
َ
َخ َرَب ْت ُك َ
ٌ ْ َ ْ ََ ُ ُ ْ ْ
18
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َن َلي ِّ
َه ِّد ُم َم َخ ِّازِّني َوأَْب ِّني
ال :أَ ْع َم ُل ه َذا :أ ْ
س لي َم ْوض ٌع أ ْ
َن ْف ِّسه َقائالًَ :ما َذا أ ْ
َع َم ُل ،أل ْ ْ َ
َج َم ُع فيه أَ ْث َمارِّي؟ َوَق َ
ِّ ِّ
ظم ،وأَجمع هَناك ج ِّميع َّغالَ ِّتي و َخيرِّاتي12 ،وأَ ُقول لَِّن ْف ِّسي :يا َن ْفس َل ِّك َخير ٌ ِّ
ين َك ِّث َيرٍة.
وع ٌة ل ِّسن َ
أْ
ات َكث َيرٌةَ ،م ْو ُض َ
َع َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ
َ
َْ
ُ
َ َْ
َ ُ
ِّ
اشربِّي وا ْفر ِّحي! َ 21فَقال َله هللا :يا َغ ِّبي! ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
هذ ِّه َّ
َع َد ْد َت َها لِّ َم ْن
َ ُ ُ َ ُّ
اللْيَل َة ُت ْطَل ُب َن ْف ُس َك مْن َكَ ،فهذه َّالتي أ ْ
ا ْس َت ِّريحي َوُكلي َو ْ َ َ َ
21
هك َذا َّال ِّذي ي ْك ِّن ُز لَِّن ْف ِّس ِّه وَليس هو َغ ِّناياِّ ِّ
هلل»".
َت ُكو ُن؟
َ
َ
َ ْ َ َُ
الغنى الغبى  -:من األالف الموجودين حول الرب كان هناك شخص له مشكلة مي ار مع أخيه ،وأراد أن يكون

المسيح قاضيا بينهما .ولكن المسيح جال يدعونا للسماويات ولم ُي ِرْد أن يتدخل فى األرضيات فهذه لها قًاة،
بينما المسيح بالجسد لم يكن له حق الحكم بين الناس كقاض .وقوانين المي ار واضحة فى الشريعة (البكر له
ضعف نصيب إخوته وكل اإلخوة متساوين) .ونالحظ أن المشكلة هى مشكلة طمع ،فإما األك األكبر طماع

وأخذ كل المي ار  ،أو أن يكون الشاكى وهو األصمر وأنه غير راضى عن أن يكون نصيبه نصف أخيه البكر

ويريد أن يقتسمه مع األكبر.

في اآليات السابقة كان المسيح يكلمهم عن الك ار ة بال خوف والًيقات التي ستأتي .فإرتفع صوت شخص

يشتكي أخيه الذي ظلمه في المي ار  .ويظهر هنا التناقض ،فلو فهم هذا الشخص كالم المسيح الذي يعني أنه

في هذا العالم سيكون ضيق مستمر ،ولكن الروح القدس يساندنا وفي النهاية من يثبت يعترف به المسيح،
إلحتقر هذا الشخص الماديات كلها فماذا ستنفعه أمواله وقت اإلضطهاد واالستشهاد ،وماذا سيخسر هذا حينما

يقف ُم ْعتَ َرَفاً به أمام هللا .المسيح واضح هنا أنه يريد رفع مستوى تفكيرنا إلى السماويات ،وهيماننا بأننا غربال في
هذه األرض .لذلك ينبه أن الطمع هو أخطر عدو يقابل المسيحي ،لذلك أسماه بولس الرسول عبادة أوثان

(كو .)5:3ألن الطماع ينسى إنتماًه للسمال ويظن أنه سيعي

لألبد على األرض (هذا هو معنى المثل الذي

قاله هنا السيد المسيح) .لنثق أن المال ال يعطي سالماً ،هللا هو الذي يعطيه .والسيد المسيح رفض أن يأخذ دور
السلطة الزمنية ،فتقسيم المي ار هو عمل القًاة  ،وصمم على أن يكون دوره روحياً .هو تحاشى أن يًع
قوانين أرضية للمي ار

وخالفه بل هو السماوي ،أتى من السمال ليرفعنا للسماويات ،المسيح يريدنا أن نشعر بأننا

غربال على األرض .هو يريد أن يحل المشاكل بإصالح الداخل ،ومنع الطمع المفسد للحياة السماوية .والحظ
فإن المسيح ال يدين ِ
المني بل الطمع .والطمع هو الشعور الداًم بعدم اإلكتفال والنهم لألرضيات والماديات،
واإلنشمال بالماديات عن الروحيات ،وعدم اإلهتمام بأن يكون للشخص كنز سماوي.

من أقامني قاضياً= المسيحية لم تًع أي قانون للمي ار  .فالمسيح أتى لنر السمال.

يا معلم قل ألخي= كان وظيفة معلمي اليهود أن يتدخلوا لحل هذه المشاكل.
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مثل الغني الغبي :هل خطأ أن يفكر إنسان أن يقيم مخا ن؟ قطعاً هذا ليس خطأ ،فما هو إذاً خطأ هذا المني

الذي جعله غبياً؟

 .1هو كان يفكر في الحاضر فقط والمستقبل على أنه سيعي

داًماً وربما لألبد .ولم يفكر أنه في هذه الليلة

ستؤخذ نفسه .فعلينا أن نعمل بجد ولكن ال ننسى أننا هنا غربال ،قد نترك العالم في أي لحظة.

 .2إذا فهمنا أنه يمكن لنا أن نترك العالم في أي لحظة ،فما الذي أعددناه للسمال .هذا المني كل ما فكر فيه
كان يخص حياته على األرض ،فأين هي كنو ه التي في السمال (أي أين صالته وأصوامه وصدقاته.)..

 .3عطايا هللا له حسبها تخصه وحده= أثماري غالتي خيراتي فهو نسب الخير لنفسه ولم يذكر أن هللا أعطاه
الكثير فيشكر هللا وليعطي هو من ليس لهم ،فنحن وكالل على ما عندنا.

 .:أنظر ما يفكر فيه يا نفسي كلي واشربي وإفرحي= فكل ما يفكر فيه هو ما يشبع الحيوانات أيًاً ،ولكن
أين نصيب الروح .هدف السيد من المثل أننا مخلوقات تنتمي للسمال وغربال على األرض فلنهتم

بالسماًيات.
ِّ .5
لك خيرات يا نفسي= هو إعتبر أن الخيرات هي الماديات فقط وتناسي أن الخيرات الحقيقية هي الفًاًل

فهذه توصلنا للسمال أما األموال فهذه يمكن توجيهها لتكون خي اًر ويمكن توجيهها لتكون ش اًر.
 .6هو إفترض أن غناه سيكون سبباً في راحته ،مع أنه أصبح هماً ثقيالً عليه وشاغالً يشمل باله ويمأله قلقاً.
لقد ظن أنه يملك المال لكن المال هو الذي إمتلكه .أما الراحة الحقيقية هي في المسيح .غنياً هلل= أي يكون
غناه هذا لمجد هللا وليس لراحته هو شخصياً.
 .7يقول يا نفسي ِّ
لك خيرات كثيرة ،موضوعة لسنين كثيرة= ولم يخطر على باله أي اعتبار ألن كل شئ هو

كل منا حسب ما سوف يتصرف في أمواله.
ملك هلل ،وأننا وكالل على ما بين أيدينا .وأن هللا سيحاسب ٌ
والحظ قوله سنين كثيرة ،هو ال يفكر أنه يمكن أن ينتقل في أي لحظة .هذا اإلنسان ربط نفسه باألرضيات
وبالتالي فهو ال يصلح للسماويات .فمن يصلح للسماويات هو من عاش في األرض سماوياً غريباً عن

األرض.

 .8حينما ادت خيراته فكر في يادة مخا نه بدالً من أن يفكر في إحتياج الفقرال لهذه الزيادات.

ملحوظة :ما يحكم نظرتنا للمال هو أنه مال هللا وأنا أمين عليه  +لو ضاع المال ال أهتم فاهلل قادر أن يعوض

 +ال تعارض بين عدم الطمع والطموح .فالطموح مطلوب لكن على أال يتعارض مع واجباتي نحو هللا  +ال يكون

بظلم اآلخرين  +شعوري بأن ضمان المستقبل ليس في أموالي بل أن لي إله غني قدير يحبني.
هللا يعتنى بنا

اآليات (لو22" -: )31-22:12وَقال لِّ َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّهِّ «:م ْن أ ْ ِّ
ول َل ُك ْم :الَ َت ْه َت ُّموا لِّ َحَي ِّات ُك ْم ِّب َما َتأ ُْكُلو َن،
َجل ه َذا أَ ُق ُ
َ َ
24
ِّ
لِّْل َجس ِّد ِّبما َتْلبسو َن23 .اَْل َحيا ُة أَ ْف َضل ِّم َن َّ
الط َعامَِّ ،واْل َج َسُد أَ ْف َض ُل ِّم َن اللَِّب ِّ
ع
اسَ .تأ َّ
ان :أََّن َها الَ َت ْزَر ُ
َمُلوا اْلغْرَب َ
َ
َ َ َُ
ُ
23
ِّي أَ ْف َضل ِّم َن ُّ
الطُي ِّ
يت َهاَ .ك ْم أَْن ُت ْم ِّباْل َحرِّ
اه َت َّم
هللا ُي ِّق ُ
ور! َو َم ْن ِّمْن ُك ْم ِّإ َذا ْ
َت ْح ُرُدَ ،وَلْي َ
ُ
س َل َها َم ْخ َد ٌع َوالَ َم ْخ َز ٌنَ ،و ُ

َوالَ
َوالَ
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23
ِّ
ي ْق ِّدر أَن ي ِّزيد عَلى َق ِّ ِّ ِّ
ِّ
َص َغ ِّرَ ،فلِّ َما َذا َت ْه َت ُّمو َن ِّباْلَب َو ِّاقي؟
امته ذَر ً
َ ُ ْ َ َ َ
اعا َواح َد ًة؟ َفِّإ ْن ُكْن ُت ْم الَ َت ْقدُرو َن َوالَ َعَلى األ ْ
َ
27
ِّ ِّ
لك ْن أَ ُقول َل ُكمِّ :إَّنه والَ سَليم ِّ
الزَن ِّابق َكيف َتْنمو :الَ َت ْتعب والَ َت ْغ ِّزل ،و ِّ
س
َتأ َّ
ان في ُك ِّل َم ْجده َك َ
ُ َ ُ َْ ُ
ان َيْلَب ُ
ُ َ
َُ َ
ُ ْ
َمُلوا َّ َ ْ َ ُ
28
ِّ
َكو ِّ ِّ
التُّن ِّ ِّ
وجُد اْلَي ْوَم ِّفي اْل َحْق ِّل َوُي ْطَر ُح َغًدا ِّفي َّ
هك َذاَ ،ف َك ْم
هللا َ
اح َد ٍة مْن َهاَ .فِّإ ْن َك َ
ان اْل ُع ْش ُب َّالذي ُي َ
َ
ور ُيْلب ُس ُه ُ
31
22
ِّ
ِّ
ِّي ُيْل ِّب ُس ُك ْم أَْن ُت ْم َيا َقلِّيلِّي ِّ
اإليم ِّ
ِّباْل َحرِّ
ان؟ َفالَ َت ْطُلُبوا أَْن ُت ْم َما َت ْأ ُكُلو َن َو َما َت ْشَرُبو َن َوالَ َتْقَلُقواَ ،فِّإ َّن هذه ُكَّل َها
َ
هللا ،و ِّ
هذ ِّه31 .ب ِّل ا ْطُلبوا مَل ُكوت ِّ
وكم يعَلم أََّن ُكم َتح َتاجو َن ِّإَلى ِّ
هذ ِّه ُكُّل َها ُت َزُاد َل ُك ْم.
ُم ُم اْل َعاَلمَِّ .وأ َّ
ُ َ َ
َما أَْن ُت ْم َفأَُب ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
َ
َ
َت ْطُلُب َها أ َ

"

ِّ ِّ 23
ِّ ِّ ِّ
ن
َج َس ِّاد ُك ْم ِّب َما
ِّما َت ْشَرُبو َنَ ،والَ أل ْ
اآليات (مت« " -:)34-23:3لذل َك أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم :الَ َت ْه َت ُّموا ل َحَيات ُك ْم ب َما َتأ ُْكُلو َ َوب َ
23
السم ِّ
َتْلبسو َن .أََلْيس ِّت اْل َحيا ُة أَ ْف َضل ِّم َن َّ
الط َعامَِّ ،واْل َج َسُد أَ ْف َض َل ِّم َن اللَِّب ِّ
طُي ِّ
ظُروا ِّإَلى ُ
اس؟ اُْن ُ
اءِّ :إَّن َها الَ
َ
َ
َُ
َ
ور َّ َ
27
ِّ
ِّ
وت َها .أََل ْس ُت ْم أَْن ُت ْم ِّباْل َحرِّ
ِّي أَ ْف َض َل مْن َها؟ َو َم ْن مْن ُك ْم
الس َماو ُّ
وك ُم َّ
ع َوالَ َت ْح ُرُد َوالَ َت ْج َم ُع إَِّلى َم َخ ِّاز َنَ ،وأَُب ُ
ِّي َيُق ُ
َت ْزَر ُ
ِّ
يد عَلى َقام ِّت ِّه ِّذراعا و ِّ
اح َد ًة؟ َ 28ولِّما َذا َت ْه َت ُّمو َن ِّباللَِّب ِّ
اس؟ َتأ َّ
ف َتْن ُمو! الَ
ِّإ َذا ْ
اه َت َّم َي ْقدُر أ ْ
ق اْل َحْق ِّل َكْي َ
َن َي ِّز َ َ
َمُلوا َزَن ِّاب َ
َ َ ً َ
َ
31
لك ْن أَ ُقول َل ُكمِّ :إَّنه والَ سَليمان ِّفي ُك ِّل مج ِّد ِّه َكان يْلبس َكو ِّ ِّ
َت ْتعب والَ َت ْغ ِّزل22 .و ِّ
ان ُع ْش ُب
اح َد ٍة مْن َهاَ .فِّإ ْن َك َ
َْ
ُ ْ ُ َ ُ َْ ُ
َ ََُ َ
َ
َُ َ
ُ
ِّ
التُّن ِّ ِّ
وجُد اْلَي ْوَم َوُي ْطَر ُح َغًدا ِّفي َّ
س ِّباْل َحرِّ
ِّي ِّجداا ُيْل ِّب ُس ُك ْم أَْن ُت ْم َيا َقلِّيلِّي
هللا َ
اْل َحْق ِّل َّالذي ُي َ
هك َذا ،أَ َفَلْي َ
ورُ ،يْلب ُس ُه ُ
31
ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ 32
ِّ
اإليم ِّ
َن
ُم ُم .أل َّ
ان؟ َفالَ َت ْه َت ُّموا َقائل َ
ينَ :ما َذا َنأ ُْك ُل؟ أ َْو َما َذا َن ْشَر ُب؟ أ َْو َما َذا َنْلَب ُ
س؟ َفإ َّن هذه ُكل َها َت ْطُلُب َها األ َ
َ
34
هللا وبَِّّره ،و ِّ
لك ِّن ا ْطُلبوا أ ََّوالً مَل ُكوت ِّ
ِّي يعَلم أََّن ُكم َتح َتاجو َن ِّإَلى ِّ
هذ ِّه ُكِّلهاِّ 33 .
اك ُم َّ
هذ ِّه ُكُّل َها ُت َزُاد َل ُك ْمَ .فالَ
أََب ُ
َ َ
الس َماو َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ
ُ
َ
َ ُ َ
َن اْل َغ َد َي ْه َت ُّم ِّب َما لَِّن ْف ِّس ِّهَ .ي ْك ِّفي اْلَي ْوَم َشُّرُه .ي
َت ْه َت ُّموا لِّْل َغ ِّد ،أل َّ
حين يقول السيد ال تهتموا بالمال سيثور سؤال هام ....وكيف نؤمن مستقبلنا من مأكل وملبس ؟ وهنا السيد يقول

أن هللا هو المسئول عن حياتنا ومستقبلنا ومعيشتنا .وهل نثق فى مال يأكله السوس ويسرقه اللصوص وال نثق

فى هللا كأب سماوى يعولنا .المسيح هنا يريد أن ينزع منا كل قلق وهم لنعي

فى طمأنينة تحت تدبير هللا الذى

يرعى حتى الطيور .فلنعمل ونكد ونبحث عن القوت ولكن بال قلق وال هم فاهلل هو ال ار ه يإلق على الرب همك

فهو يعولكي (مز 1 +22:55بط  )7:5أليست الحياة أفضل من الطعام= الحياة هى هبة من هللا والجسد هو
هيكل هلل أما الطعام واللباس فهما وسيلة فقط .والذى وهب الحياة وخلق الجسد أال يستطيع أن يمنح القوت

والكسوة .أى إذا كان يمنح العطايا الكبيرة أال يمنح العطايا الصميرة.

ِّ ِّ 23
ِّ ِّ ِّ
ن
َج َس ِّاد ُك ْم ِّب َما
ِّما َت ْشَرُبو َنَ ،والَ أل ْ
آية (مت« " -:)23:3لذل َك أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم :الَ َت ْه َت ُّموا ل َحَيات ُك ْم ب َما َتأ ُْكُلو َ َوب َ
َتْلبسو َن .أََلْيس ِّت اْل َحيا ُة أَ ْف َضل ِّم َن َّ
الط َعامَِّ ،واْل َج َسُد أَ ْف َض َل ِّم َن اللَِّب ِّ
اس؟ي
َ
َ
َُ
َ

ذراعاً واحدة= فى ترجمات أخرى يزيد على قامته أقل وحدة قياسية.
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23
السم ِّ
طُي ِّ
وك ُم
ظُروا ِّإَلى ُ
آية (مت " -:)23:3اُْن ُ
اءِّ :إَّن َها الَ َت ْزَر ُع َوالَ َت ْح ُرُد َوالَ َت ْج َم ُع ِّإَلى َم َخ ِّاز َنَ ،وأَُب ُ
ور َّ َ
وت َها .أََل ْس ُت ْم أَْن ُت ْم ِّباْل َحرِّ
ِّي أَ ْف َض َل ِّمْن َها؟ ي
الس َماو ُّ
َّ
ِّي َيُق ُ
27
ِّ
يد عَلى َقام ِّت ِّه ِّذراعا و ِّ
اح َد ًة؟ي
آية (مت -:)27:3ي َو َم ْن ِّمْن ُك ْم ِّإ َذا ْ
اه َت َّم َي ْقدُر أ ْ
َن َي ِّز َ َ
َ َ ً َ
يزيد على قامته= اللفظة اليونانية قد تعنى ُعمر بدالً من قامة .أى يكون المعنى أنه ال

يمكن إضافة شىل إلى مسافة رحلة العمر .وهذا أخذناها كما هى يكون المعنى أنك ال يمكنك أن تزيد إلى طول

قامتك شىل.

ِّ ِّ
لك ْن أَ ُقول َل ُكمِّ :إَّنه والَ سَليم ِّ
آية (مت22 -:)22:3و ِّ
ان يْلبس َكو ِّ
اح َد ٍة ِّمْن َها.
ُ ْ ُ َ ُ َْ ُ
ان في ُك ِّل َم ْجده َك َ َ َ ُ َ
َ
ال تقلقوا = الكلمة األصلية تفيد تعلق الفكر بشىل يتأمل فيه بمير استقرار.
بهال بأن نلبس ثوب البر = نلبس
تأمل = أهم من لباس الجسد أن هللا قادر أن يعطينا ً
المسيح (رو .)1::13

31
ِّ
التُّن ِّ ِّ
وجُد اْلَي ْوَم َوُي ْطَر ُح َغًدا ِّفي َّ
س
هللا َ
آية (مت -:)31:3ي َفِّإ ْن َك َ
ان ُع ْش ُب اْل َحْق ِّل َّالذي ُي َ
هك َذا ،أَ َفَلْي َ
ورُ ،يْلب ُس ُه ُ
ِّ ِّي ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اإليم ِّ
ان؟ي
باْل َحرِّ جداا ُيْلب ُس ُك ْم أَْن ُت ْم َيا َقليلي َ

التنور= الفرن .ولندرة الخشب كانوا يستخدمون الحشاً الجافة واألشواك وفروع األشجار الصميرة كوقود.
ِّي يعَلم أََّن ُكم َتح َتاجو َن ِّإَلى ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ 32
هذ ِّه ُكلِّ َها".
ُم ُم .أل َّ
اك ُم َّ
َن أََب ُ
الس َماو َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ
آية (متَ " -:)32:3فإ َّن هذه ُكل َها َت ْطُلُب َها األ َ
تطلبها األمم= الذين هم ليسوا قادرين على النظرة اإليمانية الهادًة والواثقة فى هللا ،فأفكارهم عن هللا وعنايته
أفكار قاصرة ،ويطلبون ما يظنونه لسعادتهم أى األكل والشرب والملبس.

أطلبوا أوالً ملكوت هللا وبره= راجع تفسير ليأت ملكوتك .أى أطلبوا أن يملك هللا بالكامل على قلوبكم وال يكون
للشيطان مكاناً فيه .واطلبوا نمو ملكوت هللا بين غير المؤمنين .وأن يمأل هللا قلوبنا ببره .ونطلب اإلمتالل من
الروح القدس ونطلب توبة الخطاة .ولنطلب ثانياً أو ثالثاً األمور الزمنية ،بل أن هللا سيعطيها لنا حتى لو لم

نطلبها.

َن اْل َغ َد َي ْه َت ُّم ِّب َما لَِّن ْف ِّس ِّهَ .ي ْك ِّفي اْلَي ْوَم َشُّرُه .ي
آية (مت-:)34:3يَ 34فالَ َت ْه َت ُّموا لِّْل َغ ِّد ،أل َّ
التهتموا بالغد = لم يقل ال تهتموا باليوم ،فعلينا أن نعمل بجدية من أجل قوتنا ،ولكن ال نحمل هم المد أى
المستقبل (1تس . )9:2

يكفى اليوم شره = ال يعنى بالشر الخطية لكن التعب والمشاكل التى نقابلها.
نجد هنا نفس الكالم يكرره القديس لوقا .ولكن إستبدل كلمة الطيور بالمربان .ألن المراب إذا ما أفرك يترك أوالده

بال طعام ألن الفراك يكون لونها أبيًاً فينفر منها ،وهللا أعطى لهذه الفراك أن تفر راًحة من فمها تجذب إليها
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البعوض ،ويدخل لداخل فمها فتتمذى عليه ،حتى يظهر ريشها األسود فيأتى لها أبواها لتمذيتها .فإن كان هللا

يدبر هذا للمربان أفسيترك أوالده ويهملهم (مز .)9:1:7

ونالحظ أن السيد وجه هذا الحديث فى إنجيل لوقا بعد حديثه عن األغنيال ،وهو يوجه هذا الحديث لتالميذه

الفقرال ،فإبليس يجرب الفقرال بأنه يوهمهم أنهم سيكونون أكثر سعادة وهطمئناناً لو إمتلكوا المال الكثير .وقوله ال
تهتموا= حتى ال تمتص الزمنيات كل تفكيرنا فننشمل عن السماويات فنحرم من أن يملك هللا على قلوبنا .والحظ

أن هذه هى مشكلة البشر ،أن التفكير فى المشاكل والماديات والزمنيات يستمرقهم ،بل يقودهم ذلك للكآبة .والسيد
المسيح يدعونا أن نثق فيه أنه هو يدبر كل شئ وهذا يجعلنا نحيا فى فرح ،وهذا ما يريده لنا.

األصغر = وهو يادة القامة .البواقى= األمور األكبر شأناً فى الحياة  ،المعنى أن هللا خلقنا لنحيا وهو مسئول
أن يحفظ حياتنا ويعولنا .يادة القامة شئ ال أهمية له ونحن غير قادرين حتى على هذا الشئ  ،فما بالكم
بالحفاظ على الحياة نفسها  .عموما الرب يريد أن يقول أننا غير قادرين على شئ بدونه (يو. )5 : 15

القطيع الرغير والوكيل األمين
33
32
ِّ
ِّ
يعوا
الر ِّغ ُير ،أل َّ
يع َّ
َن أََب ُ
َن ُي ْعطَي ُك ُم اْل َمَل ُك َ
اك ْم َق ْد ُسَّر أ ْ
اآليات (لو« " -:)48-32:12الَ َت َخ ْف ،أَُّي َها اْلَقط ُ
وتِّ .ب ُ
ِّ
السماو ِّ
ِّ
ق َوالَ ُيْبلِّي
َع ُ
اتَ ،حْي ُث الَ َي ْقَر ُب َس ِّار ٌ
َما َل ُك ْم َوأ ْ
اسا الَ َت ْفَنى َوَكْن ًاز الَ َيْن َفُد في َّ َ َ
طوا َص َد َقةً .ا ْع َمُلوا َل ُك ْم أَ ْكَي ً
34
ِّ 33
طَق ًة َو ُسُر ُج ُك ْم ُموَق َد ًةَ 33 ،وأَْن ُت ْم
َحَق ُاؤُك ْم ُم َمْن َ
وس ،أل ََّن ُه َحْي ُث َي ُكو ُن َكْن ُزُك ْم ُهَن َ
اك َي ُكو ُن َقْلُب ُك ْم أَْي ًضا« .ل َت ُك ْن أ ْ
ُس ٌ
37
ِّ
ِّ
جع ِّم َن اْل ُعْر ِّ
وبى ألُوَل ِّئ َك
اء َوَقَر َع َي ْف َت ُحو َن َل ُه لِّْل َوْق ِّتُ .
ِّم ْث ُل أَُن ٍ
اس َيْن َتظُرو َن َسِّي َد ُه ْم َم َتى َيْر ُ
طَ
سَ ،ح َّتى إ َذا َج َ
38
ِّ
اْلع ِّب ِّ
يد َّال ِّذ َ ِّ
ِّن
ين .اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه َي َت َمْن َ
ق َوُي ْت ِّكُئ ُه ْم َوَي َتَقَّد ُم َوَي ْخُد ُم ُه ْمَ .وإ ْ
اء َسِّيُد ُه ْم َي ِّجُد ُه ْم َساه ِّر َ
طُ
َ
ق أَ ُق ُ
ين إ َذا َج َ
ِّ ِّ 32
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يع َّ
يع َّ
اعَل ُموا ه َذا :أََّن ُه
الثاني أ َْو أ ََتى في اْل َه ِّز ِّ
أ ََتى في اْل َه ِّز ِّ
هك َذاَ ،ف ُ
الثالث َو َو َج َد ُه ْم َ
وبى ألُوَلئ َك اْل َعبيدَ .وإَِّّن َما ْ
طَ
41
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين ،أل ََّن ُه
اع ٍة َيأ ِّْتي َّ
الس ِّار ُ
َل ْو َعَر َ
ق َل َس ِّهَرَ ،وَل ْم َي َد ْع َبْي َت ُه ُيْنَق ُبَ .ف ُكوُنوا أَْن ُت ْم ِّإ ًذا ُم ْس َتعد َ
ف َر ُّب اْلَبْيت في أََّية َس َ
41
ِّ
ظُّنو َن َيأ ِّْتي ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
يع أَْي ًضا؟»
ول ه َذا اْل َم َث َل أ َْم لِّْل َج ِّم ِّ
اع ٍة الَ َت ُ
في َس َ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
سَ«:ي َار ُّب ،أََلَنا َتُق ُ
ان»َ .فَق َ
42
َمين اْلح ِّكيم َّال ِّذي ي ِّقيمه سِّيده عَلى َخد ِّم ِّه لِّيع ِّطيهم اْلعُلوَف َة ِّفي ِّح ِّ
ِّ
ِّ
ين َها؟
ال َّ
َ
ُ ُُ َ ُُ َ
ُْ َُُ ُ
الر ُّبَ « :ف َم ْن ُه َو اْل َوك ُ
َفَق َ
يل األ ُ َ ُ
43
َِّّ ِّ
وبى لِّذلِّ َك اْل َعْب ِّد َّال ِّذي ِّإ َذا َجاء سِّيُد ُه َي ِّجُد ُه َي ْف َعل َ ِّ 44
َم َوالِّ ِّه.
يم ُه َعَلى َج ِّم ِّ
ُ
طَ
َ َ
يع أ ْ
هك َذا! باْل َح ِّق أَ ُق ُ
ُ
ول َل ُك ْم :إن ُه ُيق ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
43و ِّ
لك ْن ِّإ ْن َق ِّ
ِّيَ ،وَيأ ُْك ُل َوَي ْشَر ُب
ئ َي ْض ِّر ُب اْلغْل َم َ
ان َواْل َج َوارَ
وم ُهَ ،فَيْب َتد ُ
َ
ال ذل َك اْل َعْبُد في َقْل ِّبهَ :سِّيدي ُيْبط ُ
َ
ئ ُقُد َ
43
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين.
اع ٍة الَ َي ْع ِّرُف َهاَ ،فَي ْق َ
ط ُع ُه َوَي ْج َع ُل َنر َيب ُه َم َع اْل َخائن َ
َوَي ْس َكُرَ .يأْتي َسِّيُد ذل َك اْل َعْبد في َي ْو ٍم الَ َيْن َتظُرُه َوِّفي َس َ
47
َما ذلِّك اْلعبُد َّال ِّذي يعَلم ِّإرَاد َة سِّي ِّد ِّه والَ يس َت ِّعُّد والَ ي ْفعل بحس ِّب ِّإرَاد ِّت ِّهَ ،في ْضرب َك ِّثيرا48 .و ِّ
لك َّن َّال ِّذي الَ َي ْعَل ُم،
َوأ َّ َ َ ْ
َ
ُ َُ ً
َ َ َُ ََ َ
َ َْ
َْ ُ َ َ
ير ُي ْطَل ُب ِّمْن ُه َك ِّث ٌيرَ ،وم ْن ُي ِّ
ود ُعوَن ُه َك ِّث ًا
ُع ِّطي َك ِّث ًا
ات ،يضرب قلِّيال .فكل من أ
ق َضَرَب ٍ
َوَي ْف َع ُل َما َي ْس َت ِّح ُّ
ير ُي َ
طالُِّبوَنهُ
َ
ُ ْ َ ُ َ ً َ ُ ُّ َ ْ ْ َ
ِّبأَ ْك َثَر" .

في اآليات السابقة دعوة السيد ألوالده أال يقلقوا فاهلل يعول أوالده ويهتم بهم.

ال تخف= من المد أو من قلة المذال والكسال أو من إنسان عدو أو من شيطان ،فإن كان هللا قد ُس َّر أن يعطيكم
الملكوت فهل يبخل عليكم بالجسديات.
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القطيع الرغير= فالمدعوون كثيرون والمنتخبون قليلون ،الذين يخلصون هم قليلون .وفي أول لقال مع تالميذه
أعطاهم الرب صيداً وفي اًر بال عدد (لو )5وفي آخر لقال أعطاهم 153سمكة هم القطيع الصمير .وفي مثل
عرس إبن الملك كان المدعوون كثيرين ،ولكن عاد وأخرج من ليس عليهم ثياب العرس .وهم قطيع صمير لقلة
عددهم وسط عالم كبير وأعدال كثيرين أشدال .وهم قطيع صمير لقلة إمكانياتهم البشرية.

ألن أباكم= ربما هم بال حول وال قوة في العالم ،لكن أنظر ألبيهم الذي سر بهم ومدى محبته لهم ،وماذا أعد
لهم؟ الملكوت .والحظ أن عدد المؤمنين في القطيع الصمير معروف عدده ال يهلك منه أحد /بل هو معدود

واحداً فواحداً (رمزياً هم  = 3 + 55 + 155 = 153فهم و ]155خروف لو ضل أحدهم يذهب الراعي ليفت
عليه حتى يجده ،وقد حررهم الروح القدس و ]55وقاموا من موت الخطية و .)]3فهو راعي وهو أب.

َّ
وصده أن هللا أعد له الملكوت سيبيع بسهولة األرضيات ،ويعطي صدقة فيكنز له كن اًز
بيعوا ما لكم= من آمن

سماوياً حيث يثق أنه ذاهب  ،هو ينقل بهذا أمواله إلى بنك السمال حيث هو ذاهب .ومن هذه اآلية نفهم إستحالة
الجمع بين كنزين إذ ال يمكن أن يتو ع القلب بين إثنين هللا والمال .بهذا يتوقف المسيح عن الكالم في الماديات

وينتقل للروحيات .وقوله بيعوا ال تعني أن نبيع كل شئ ونفتقر بل أن نتوقف عن التعلق بها أو اإلعتماد عليها

أو فى أنها تحمينا .أن نفهم بقلوبنا تفاهتها ،فلنا أب سماوي هو يعولنا .أكياساً ال تفني= اإلتكال على هللا هو
كمن له كيس ال يفنى ما فيه من نقود مثل كو

يت األرملة في قصة إيليا .فاهلل مصدر ال نهاًي لكل ما

يحتاجه أوالده .ولكن هذا لمن إهتم أن يكون له كنز في السموات= أي تكون حياته سماوية وتكون أمواله لخدمة
المحتاجين.

لتكن أحقاءكم ممنطقة= ثياب الشرقيين طويلة ،وهذا لم يتمنطقوا تعوقهم ثيابهم عن العمل والرحيل ألنها تشتبك
بأقدامهم .إذاً المعنى الروحي أن ال يرتبك المؤمن بالمعوقات العالمية التي تعوقه عن الخدمة وعن إنتظار الرب
بفرح ،ويكون هذا بًبط النفس عن اإلسترسال في الشهوات واإلنمماس في ملذات الدنيا ،واإلهتمام بحياة

الفًيلة واألعمال الصالحة .إذاً األحقاء الممنطقة هي إعتبار الجسد ميت عن ملذات العالم والخطية (كو)5:3
(جهاد سلبي) وعمل أعمال بر وخدمة (جهاد إيجابي) .فمن باع العالم أي لم يعد يهتم به يسهل عليه تركه.

قصة  :حينما أتت ساعة الموت من شخص مريض طريح الفراش ،كان ينام على وسادة ،وجدوه يحتًن وسادته

بعنف ،وحاولوا أخذ الوسادة منه ليجعلوه ينام عليها ويستريح ،فكان يرفض بشدة محتًناً وسادته حتى مات،
ولما مات فتحوا الوسادة ،فوجدوه قد أخفى ثروته فيها .هذا كان رافًاً للموت متعلقاً بثروته .فكل من تعلق
بالعالم ال يريد أن يتركه = .حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضاً.

ط حزام الوسط فوقه فيشد قامة اإلنسان ويرفع مالبسه فوه
أحقاؤكم= مفردها ُحق وهو ُحق الفخذ الذي ُي ْرَب ْ
األرض ويجعله بهذا مستعداً للمشي والرحيل.
سرجكم موقدة= يحتاج اإلنسان في الليل لسراج موقد يسير به في الظالم .لئال يصيب اإلنسان ما أصاب

العذارى الجاهالت .وهذا إشارة لًرورة اإلمتالل من الروح القدس وسط ليل هذا العالم .وهذا يكون بطلب الروح
القدس بلجاجة في الصالة .فيمتلئ اإلنسان ويحل المسيح (النور) في قلبه .فينير هو أيًاً.
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ينتظرون سيدهم متى يرجع= إشارة للمجيل الثاني ،أو ساعة اإلنتقال.

ساهرين= ساهر على أن يكون مصباحه مملولاً بالزيت كالعذارى الحكيمات وساهر على أوالده وبيته ،والخادم
ساهر على كنيسته حتى ال يخطف عدو الخير أحد أوالده ،ساه اًر أن يؤدي خدمته بأمانة .وكل إنسان يكون

ساه اًر على أن تكون عبادته بأمانة ،والساهر يأخذه رب المجد للمجد .وقد يكون العبيد إشارة لطاقات اإلنسان
(الجسدية والروحية) التي ينبمي أن تكون في خدمة السيد المسيح.

يتمنطق ..ويخدمهم= ال والًم في السمال ولكن المعنى أن هللا لن يحرمنا فى السمال من شئ من الفرح والبركات
والمجد الذى أعده لنا .هو يتمنطق ليخدم الذين سبقوا وتمنطقوا في العالم .وهو يمنطق حقويه إستعداداً للدينونة
وفيها يكرم الساهرين ،ويحكم على األشرار .وعربون هذا هو الفرح والسالم اللذان يحيا فيهما أوالد هللا اآلن على

األرض.

ولكن قوله يتمنطق ويخدمهم هو إعالن عن محبة المسيح وهشتياقه الشديد أن يرى أوالده معه في السمال وفي

المجد ،فمن أكرمه على األرض سيكرمه المسيح في السمال يأنا أكرم الذين يكرموننيي (1صم. )35:2

الهزيع الثاني أو =..اليهود يقسمون الليل إلى أربعة ُهزع .ويقسمون ْعمر اإلنسان ألربعة أقسام (الطفولة/
ع
الشباب /الرجولة /الشيخوخة) وأشار هنا إلى الليل الذي يشير لفترة وجودنا على األرض .ولكنه أشار لثالثة ُه ُز ْ

فقط .وقد يكون الهزيع الرابع هو:

 الطفولة= فالطفل غير مسئول عن تصرفاته وال يعاقب على خطاياه فيها.

 الشيخوخة= حتى ال نؤخر توبتنا لسن الشيخوخة يأذكر خالقك أيام شبابكي (جا . )1:12وهذا هو الرأى

األرجح فاألنسان يميل ألن يؤجل توبته ليستمتع بشبابه ظانا أن العمر ما ال طويالً ،وأنه يمكنه الكف
عن الخطية حينما يكبر سنا.

 والمعنى هو االهتمام بالسهر وسط ليل هذا العالم .وهو ُي َشِبه الموت بلص يأتي فجأة دون إنتظار .لذلك
على اإلنسان أن يسهر أي يكون مستعداً في كل وقت بتوبة مستمرة.

اع يقيمه
وكان رد السيد على سؤال بطرس ألنا تقول هذا ..أم للجميع .أن ما قيل كان يخص كل خادم وكل ر ٍ

السيد ليخدم شعبه .بل أن هذا المثل يمتد لكل من أعطاه السيد و نة يخدمه بها .فالمني المبي أعطاه هللا و نة

هي المال الوفير ،وكان هناك حوله جوعي ،فهو كوكيل على هذه األموال لم يكن أميناً على هذه الوكالة وهكذا.

والسيد يطوب كل من كان أميناً في و نته (آية.):3
الوكيل = كل انسان هو وكيل على شئ فى هذه األرض التى هى ملك هلل يللرب األرض وملؤهاي (مز. )1: 2:
فإرميال النبى َّ
وكله هللا على الشعوب ليقلع ويهدم  ..ويبنى ويمرس (..إر )17 ، 15 : 1أى بكلمة يًعها هللا
فى فمه يحد

هذا  ،واإلكليروس وكالل سراًر هللا (1كو ، )1 : :وكل انسان أخذ موهبة من هللا (1بط: :

 ، )15وهللا سيحاسب كل انسان على أمانته وكم تاجر بما أعطاه له هللا وكم ربح .
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العلوفة= هي كمية األكل المخصصة لكل واحد والمعنى المذال الروحي الال م والمناسب لكل واحد .وسؤال
بطرس غالباً ألنه فهم من أقوال المسيح الكرامة التي ستنال الخادم الساهر ،فسأل ليتأكد باألكثر .وبمقارنة النص

هنا بما ورد في نظيره في إنجيل (مت ):5-:2:2:نجد فرقين:
متى (يكتب لليهود)

لوقا (يكتب لألمم)

 .1أقامه

يقيمه

 .2طعام

علوفة

فيقول لليهود أقامه فلطالما أرسل هللا لليهود أنبيال ،أما لألمم فهو مزمع أن يقيم لهم رعاة .ولليهود أرسل هللا لهم

طعاماً فهم أبنال وقد أرسل لهم ناموس ونبوات .أما لألمم فيشير لطعامهم بقوله علوفة ،فهم كانوا بال إله غارقين

في شهواتهم كالبهاًم.

يضرب الغلمان ويأكل ويشرب= هو إهتم بملذاته ،وأعثر أوالد هللا ومنعهم أو صدهم عن الشبع بكلمة هللا ،في
قسوته عليهم لم يكن صورة للمسيح فصدهم عن معرفة المسيح والشبع به.

يقيمه على جميع أمواله= يوحده فيه كعروس مع عريسها ويعطيه مجداً ،ال مجداً أرضياً بل سماوياً .أي يعطيه

الملك األبدي.

تطبيق عام على كلمات الرب= على كل واحد منا أن يكون أميناً في و ناته أميناً على جسده وصحته وأعًاله

وعواطفه وغراًزه وعمله وخدمته التي أستأمنه هللا عليها ،ليكن كل ما سلمنا هللا إياه هو أمانة بين أيدينا ،نشبع
حياتنا بطعام الروح حتى ال تهلك.

ونرى في كالم السيد أن مسئولية كل إنسان ستكون بحسب معرفته ،ولكن هذا ليس مبر اًر أن نهمل المعرفة ،فقلة

المعرفة قد تسبب الهالك بل هي من المؤكد ستسبب الهالك يهلك شعبي من عدم المعرفةي (هو. )6::

وهنا نرى أن من ال يعلم يعاقب أيًاً ،فهو أهمل في أن يعرف .فمن يعرف ويهمل يضرب كثي اًر ،ومن ال يعرف

ألنه لم يطلب المعرفة يضرب قليالً .كالهما يًرب أي يهلك.
سيدي يبطئ قدومه= من يتصور أن ساعة موته بعيدة فيجري ورال شهوات العالم .يقطعه= ينهي حياته.
المسيح ال يعد بسالم على األرض بل التلمذة هى حمل الرليب

ار َعَلى األَْر ِّ
طَرَم ْت؟ َ 31ولِّي ِّصْب َغ ٌة
اآليات (لوِّ «42" -: )33-42:12جْئ ُت ألُْل ِّقي َن ًا
اض َ
يد َل ِّو ْ
ضَ ،ف َما َذا أ ُِّر ُ
َ
ِّ
ِّ
ض؟ َّكالَّ ،أَ ُقول َل ُكمَ :بلِّ
ِّ
ِّ
ن
ُعطي َسالَ ًما َعَلى األَْر
ظُّنو َ أَني جْئ ُت أل
ف أَْن َح ِّرُر َح َّتى ُت ْك َم َل؟ 31أ ََت
ُ
َص َ
ط ِّب ُغ َهاَ ،وَكْي َ
ْ
أْ
ُ ْ
َ
32
ِّ
ِّ
ِّ
اآلن َخمس ٌة ِّفي بي ٍت و ِّ
ينَ :ثالَ َث ٌة َعَلى ا ْثَنْي ِّنَ ،وا ْثَن ِّ
ان َعَلى َثالَ َثةٍ.
اح ٍد ُمْنَق ِّسم َ
َْ َ
اما .أل ََّن ُه َي ُكو ُن م َن َ ْ َ
اْنق َس ً
ِّ 33
االب ُن َعَلى األ ِّ
َبَ ،واأل ُُّم َعَلى اْل ِّبْن ِّتَ ،واْل ِّبْن ُت َعَلى األُمَِّ ،واْل َح َما ُة َعَلى َكَّن ِّت َهاَ ،واْل َكَّن ُة
االب ِّنَ ،و ْ
َب َعَلى ْ
َيْنَقس ُم األ ُ
َعَلى َح َم ِّات َها»".
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23
23
ِّ
ِّ
َحٌد َيأ ِّْتي ِّإَل َّي
ال َل ُه ْمِّ« :إ ْن َك َ
ان ُج ُمو ٌع َكث َيرٌة َسائ ِّر َ
اآليات (لو َ " -:)27-23:14وَك َ
ان أ َ
ين َم َع ُهَ ،فاْل َت َف َت َوَق َ
27
ِّخوته وأ َ ِّ ِّ
ِّ
اه َوأ َّ
َن َي ُكو َن لِّي ِّتْل ِّمي ًذاَ .و َم ْن الَ
َوالَ ُيْب ِّغ ُ
َخ َواتهَ ،ح َّتى َن ْف َس ُه أَْي ًضاَ ،فالَ َي ْقدُر أ ْ
ض أََب ُ
امَأر ََت ُه َوأ َْوالََد ُه َوإ ْ َ َ ُ َ
ُم ُه َو ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ُكو َن لِّي ِّتْل ِّمي ًذا" .
َي ْح ِّم ُل َصلِّ َيب ُه َوَيأْتي َوَرائي َفالَ َي ْقدُر أ ْ
34
ِّ ِّ ِّ
َن َيأ ِّْتي َوَرِّائي َفْلُيْن ِّكْر َن ْف َس ُه
ال َل ُه ْمَ «:م ْن أََرَاد أ ْ
اآليات (مر َ " -:)38-34:8وَد َعا اْل َج ْم َع َم َع َتالَميذه َوَق َ
َ
33
ِّ
ِّ
َن ي َخلِّص َن ْفس ُه يهلِّ ُكها ،وم ْن يهلِّ ُك َن ْفس ُه ِّم ْن أ ِّ
ِّ
اإل ْن ِّج ِّ
َج ِّل ِّ
يل
َجلي َو ِّم ْن أ ْ
ْ
َ ُْ َ َ َ ُْ
َوَي ْحم ْل َصل َيب ُه َوَي ْتَب ْعنيَ .فِّإ َّن َم ْن أََرَاد أ ْ ُ َ
َ
37
ِّ
اإل ْنس ِّ
َف ُه َو ُي َخلِّ ُر َها33 .أل ََّن ُه ما َذا َيْن َت ِّف ُع ِّ
اء َع ْن
ِّح اْل َعاَل َم ُكَّل ُه َو َخ ِّسَر َن ْف َس ُه؟ أ َْو َما َذا ُي ْعطي ِّ َ ُ
اإل ْن َس ُ
ان َل ْو َرب َ
ان ف َد ً
َ
ِّ ِّ 38
ِّ ِّ ِّ
اس ِّق اْل َخ ِّ
يل اْل َف ِّ
َن م ِّن اس َت َحى ِّبي َوب َِّكالَ ِّمي ِّفي ه َذا اْل ِّج ِّ
اط ِّئَ ،فِّإ َّن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
اء
َن ْفسه؟ أل َّ َ ْ
ان َي ْس َتحي به َم َتى َج َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يه مع اْلمالَ ِّئ َك ِّة اْل ِّق ِّد ِّ
ين»".
يس َ
ب َم ْجد أَب َ َ َ

قبل أن يتكلم الرب عن النار التى يلقيها على األرض تكلم عن أننا وكالل (لو ، ):8 – :1 : 12وعلينا أن
نحيا كوكالل أمنال وحكمال مستعدين لذلك اليوم الذى سيأتى هو فيه فجأة .ولكن أيًا من يحيا كوكيل أمين

سيحتمل نار اإلضطهاد هذه بصبر وتعزية .

جئت أللقى نا اًر على األرض= سبق وفهمنا من إنجيل متى أن النار هى نار اإلضطهاد واألالم .وهنا معنى
جديد أن السيد سيرسل روحه النارى ليعزى المتألمين ويعطى حكمة ألوالد هللا الذين هم وكالل  .فماذا أريد لو

إضطرمت= فى ترجمة أخرى يكم وددت لو إضطرمتي  .عموماً فالتفسيرين متكاملين فكلما تًطرم نار الروح
القدس فى المؤمنين تثور ضدهم نار اإلضطهاد .والعكس كلما تثور نار اإلضطهاد ُي ِ
ع السيد المسيح ويمأل
سر ْ
المؤمنين به من نار الروح القدس  ،لتعطيهم حكمة يجيبوا بها السالطين ،وبها يمتلئوا تعزية وصبر .لذلك كم يود

المسيح أن نمتلىل من نار الروح القدس المطهرة والمعزية والتى تعطى حكمة  .وهذه الطبيعة النارية التى تحره
الخطية ،طبيعة الروح القدس ،قد ظهرت حين حل على التالميذ على هيئة ألسنة نار .والمعمودية هى بالروح

القدس ونار (مت  ، )11:3فهى لها فعل اإلحراه والتطهير .عموماً نار هللا التى يلقيها ،هى للشرير حريق.

وللبار تطهير وتزكية وهشعال لنار الحب فى قلبه والميرة على كنيسته ومجده وهنتشار مجده كنار .ولى صبغة
ِ
الصبمة .وهذه الكلمة تشير للمعمودية .ألن المعمد يبقى تحت المال
أصطبغها= الصبمة تأتى بممر الشىل فى َ
فترة وجيزة من الزمن مممو اًر تماماً إشارة لموته مع المسيح ،وكما أن المسيح بقى فى القبر مماتاً فى الجسد لفترة
قليلة ،هكذا يبقى المعمد فترة قليلة تحت المال .ولكن السيد المسيح لم يصطبغ بممره فى المال ،بل بموته على

الصليب ممطى بدماًه ،فهو إصطبغ بدمه .وأسس سر المعمودية ،حتى أن كل من يدفن فى مال المعمودية

يكون قد مات مع المسيح ،ويكون الخروج من مال المعمودية كأنه قيامة مع المسيح.
وهذه اآلية تأتى بعد حديثه عن النار التى سيلقيها على األرض-:

 -1فهذه النار هى نار األالم التى ستجو ها الكنيسة ،ونار أالمه التى جا ها هو على الصليب.

حل على الكنيسة بعد الصليب ،بعد أن إصطبغ المسيح بدم
 -2وهذه النار تشير أيًاً للروح القدس الذى َّ
صليبه.
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كيف أنحرر حتى تكمل= بمعنى كيف أهدأ حتى أتمم ما جئت ألجله.

أتظنون إنى جئت أللقى سالماً= كان اليهود يتصورون أن المسيح سيأتى ليعطيهم سالماً منياً ونصرة على

الرومان (تلميذى عمواس) .لكن السالم الذى يعطيه السيد المسيح هو سالم داخلى ينتصر على األالم
والًيقات الخارجية ،هو سالم يفوه كل عقل.

الربغة = بالنسبة لنا هى حياة نقبل فيها األلم والصليب بفرح.

وكما إنحصر المسيح( ،إنحصر هنا تأتى بمعنى إحتماله الحزن واأللم أى هو يعلن إستعداده لأللم والحزن حتى
له .فى هذه
يتمم عمله) علينا كمؤمنين أن نعلن إستعدادنا لحمل الصليب وألى حزن أو ألم لنعلن كمال حبنا ُ
كيف أنحرر حتى تكمل =
الحالة سننعم بالسالم الحقيقى الذى ليس من هذا العالم .

وجع حتى أنهى العمل.
وم َ
 = How Distressed I am Till It Is Accomplishedكم أنا محزون ُ
ينقسم األب على اإلبن… هذه نبوة ميخا النبى (مى .)6:7

يبغض = في العبرية الكلمة تترجم يبمض وتترجم أيًاً يحب أقل (تك . )31-35:29وهكذا قيلت فى (مت15

 . )37 :فالمسيح واضع وصية أكرم أباك وأمك لن يطلب منا أن نبمًهم  ،بل أن ال نحب أحدا أكثر منه ،
فنتصادم معه لو لحقه ضرر .
تمييز األزمنة

34
اب َت ْطُل ُع ِّم َن اْل َم َغ ِّار ِّب َفلِّْل َوْق ِّت َتُقوُلو َن:
ال أَْي ًضا لِّْل ُج ُموعِِّّ«:إ َذا َأرَْي ُت ُم َّ
الس َح َ
اآليات (لوُ " -: )32-34:12ث َّم َق َ
33
33
ِّ
ن
ن
ن َِّّ
امَر ُاؤو َن!
ِّإَّن ُه َيأ ِّْتي َم َ
طٌرَ ،فَي ُكو ُن َ
هك َذاَ .وِّإ َذا َأرَْي ُت ْم ِّر َ
يح اْل َجُنوب َت ُه ُّب َتُقوُلو َ  :إن ُه َسَي ُكو ُ َحٌّرَ ،فَي ُكو ُ َ .ي ُ
السم ِّ
َت ْع ِّرُفو َن أ ْ ِّ
ِّ
َما ه َذا َّ
ف الَ ُت َمِّي ُزوَن ُه؟ َ 37ولِّ َما َذا الَ َت ْح ُك ُمو َن ِّباْل َح ِّق ِّم ْن
اءَ ،وأ َّ
ان َف َكْي َ
الزَم ُ
َن ُت َمي ُزوا َو ْج َه األَْرض َو َّ َ
وس ُكم؟ ِّ 38حيَنما َت ْذهب مع َخر ِّمك ِّإَلى اْلح ِّ
اكمِّْ ،اب ُذ ِّل اْل َج ْه َد وأَْن َت ِّفي َّ
الط ِّر ِّ ِّ َّ
ِّ ِّ
ص ِّمْن ُه ،لَِّئالَّ َي ُجَّر َك
َُ ََ ْ َ
َ
يق ل َت َت َخل َ
َ
قَبل ُن ُف ِّ ْ
َ
32
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اك َح َّتى
ول َل َك :الَ َت ْخُر ُج م ْن ُهَن َ
إَلى اْلَقاضيَ ،وُي َسل َم َك اْلَقاضي إَلى اْل َحاكمَِّ ،فُيْلقَي َك اْل َحاك ُم في الس ْج ِّن .أَ ُق ُ
وفي اْلَفْلس األ ِّ
ت ِّ
َخ َير»".
َ
ُ َ

السم ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (مت 1" -:)12-1:13وجاء ِّإَلي ِّه اْل َف ِّر ِّ
الرُّد ِّ
اء.
يسُّيو َن َو َّ
وه أ ْ
ََ َ ْ
َن ُي ِّرَي ُه ْم َ
وهَ ،ف َسأَُل ُ
وقُّيو َن لُي َج ِّرُب ُ
آي ًة م َن َّ َ
3
2
ِّ
اء
اء أل َّ
اء ُقْل ُت ْمَ :ص ْحٌو أل َّ
الرَب ِّ
اء ُم ْح َمَّرٌةَ .وِّفي َّ
َن َّ
َن َّ
ال َل ُه ْمِّ«:إ َذا َك َ
َفأ َ
اح :اْلَي ْوَم ش َت ٌ
َج َ
الس َم َ
الس َم َ
ان اْل َم َس ُ
اب َوَق َ
ِّ
ِّ
السم ِّ
ِّ
ٍ.يا مَر ُاؤو َن! َت ْع ِّرُفو َن أ ْ ِّ
يعو َن!
اءَ ،وأ َّ
َما َعالَ َم ُ
ات األ َْزِّمَنة َفالَ َت ْس َتط ُ
ُم ْح َمَّرٌة ب ُعُب َ
َن ُت َمي ُزوا َو ْج َه َّ َ
وسة َ ُ
23
ِّ
اضيا لِّ َخر ِّم َك س ِّريعا ما ُدم َت مع ُه ِّفي َّ
الط ِّر ِّ
يق ،لَِّئالَّ ُي َسلِّ َم َك اْل َخ ْر ُم
األيات (متُ -: )23 ، 23 : 3ك ْن ُمَر ً
َ ً َ ْ ََ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الشر ِّط ِّيَ ،فُتْلَقى ِّفي ِّ
اك َح َّتى
الس ْج ِّن23 .اَْل َح َّ
ول َل َك :الَ َت ْخُر ُج م ْن ُهَن َ
ِّإَلى اْلَقاضيَ ،وُي َسل َم َك اْلَقاضي ِّإَلى ُّ َ
ق أَ ُق ُ
َخير! َ «27ق ْد س ِّمع ُتم أََّنه ِّقيل لِّْلُق َدم ِّ
ِّ
ُت ِّ
اء :الَ َت ْز ِّن
س األ َ
وف َي اْلَفْل َ
َ ْ ْ ُ َ
َ
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هنا يؤنب السيد من له حكمة منية بها يعرف عالمات الجو ،ومتى ستمطر السمال ،ومتى يكون الجو صحواً.
وفي نفس الوقت ال يميز الوقت المقبول للتوبة واإليمان والتصالح مع هللا .وبنفس المفهوم يؤنب السيد الذين

يسعون لمعرفة مان مجيئه الثاني الذي سيكون للدينونة ويتركون معرفة قيمة الزمان الحاضر ،وهو مان
المصالحة وهمكانية التوبة والخالص .والرب واقف على الباب يقرع ،هو مان ترحيب هللا بكل تاًب .أما في

مجيئه الثاني سيملق باب التوبة والمراحم.

واألمطار= ترمز للنعم السماًية .وريح الجنوب حارة ترمز للح اررة الروحية التي يعطيها الروح القدس للتاًب.
وهذا ما تم بالمسيح وفداًه .وكم من إنسان أتت عليه نعم هللا وأدرك أنها من هللا فسبح هللا.

أما هذا الزمان فكيف ال تميزونه= هذا القول للفريسيين هو عتاب أنهم لم يميزوا أن الذي أمامهم هو المسيح
بعد كل ما سمعوه من أقواله ورأوه من أعماله ومقارنة هذا بالنبوات ،وهذا راجع لكبرياًهم ورياًهم .وهذا القول لنا
لننتهز الفرصة ،فرصة هذه الحياة للتوبة والتصالح مع هللا ،وخطورة إهمال ذلك.

والحظ أن هذا الكالم يأتي بعد نبوة المسيح عن اإلضطهاد القادم حتماً فهو جال ليلقي نا اًر وهنقساماً (آيات-:9
 .)53وهذه اإلضطهادات لن يحتملها سوى التاًبين والمتصالحين مع هللا ،فهؤالل سيتمتعون بالتعزية التي بها
يحتملون اآلالم .أما الفاترين ،أو المنممسين في الخطية ورافًي التوبة ،حينما تأتي اآلالم سيتركون المسيح
ألنهم لم ولن يستطيعوا أن يميزوه= لماذا ال تحكمون بالحق من قبل نفوسكم= إمتداداً لعدم التمييز ال ُيحاسب

اإلنسان نفسه فيقدم توبة ،ويرفض الخًوع للحق اإللهي ويتمادى في الخطية مبر اًر نفسه .أما من يحيا حياة
التوبة سيقتني المسيح داخله فيميز الحق ،وهؤالل الفريسيين مملوًين ريال وحسد لذلك ال يستطيعون أن يميزوا

الحق ،والمنممسين في خطاياهم أيًاً لن يستطيعوا تمييز المسيح ،لذلك سيتركونه إذا جالت آالم وهضطهادات.
وبالنسبة لنا حتى يمكننا أن نحكم بالحق علينا أن نقتني الحق في داخلنا أي المسيح وهذا ال يكون سوى بتقديم
توبة حقيقية.

وبعد أن وبخ المخلص السامعين على عدم تمييزهم لأل منة وعدم إنتها هم فرصة عهد النعمة إلتمام التوبة ،أخذ

يبين لهم الخطر العظيم الذي ينجم عن ذلك ،فشبه الخاطئ برجل أخذه خصمه للقاضي ليحاكمه .هذا الخصم

هو ناموس هللا ووصاياه العادلة وقد يكون الخصم هو صوت تبكيت الروح القدس ،وهو يطلب إستيفال حقوقه

كاملة والقاضي هو الديان العادل الذي يجلس للقًال يوم الدين ،والطريق هو فرصة هذا العمر .والحاكم هو من

يلقي في السجن أي المالًكة التي تًع النفس في مكان العذاب األبدي .والتخلص من الخصم هو التصالح
معه قبل الوصول إلى كرسي القًال .أي نطلب العفو والممفرة ونقدم توبة هلل قبل إنتقالنا للعالم اآلخر .وهال

سنوضع في السجن حتى نوفي آخر َفْلس (أصمر عملة إشارة ألصمر خطية) .وكيف نوفي ما علينا ونحن في
العذاب األبدي ،فإن لم يبررنا دم المسيح فسنظل هناك لألبد ،فال شئ يفوه دم المسيح قادر أن يبرر.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثالث عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الثالث عشر
وجوب التوبة

1
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
س
ط ِّبيالَ ُ
ين َخَل َ
ين َّالذ َ
ان َحاضًار في ذل َك اْل َوْقت َق ْوٌم ُي ْخ ِّبُروَن ُه َع ِّن اْل َجليلِّي َ
اآليات (لوَ " -:)3-1:13وَك َ
طُ
2
ِّ
َن ُ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين
ظُّنو َن أ َّ
ين َكاُنوا ُخ َ
ال َل ُه ْم«:أ ََت ُ
طا ًة أَ ْك َثَر م ْن ُك ِّل اْل َجليلِّي َ
هؤالَء اْل َجليلِّي َ
ِّب َذَبائح ِّه ْمَ .ف َ
أج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
4
3
ِّ
ُولئك َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط
ين َسَق َ
يع ُك ْم َكذلِّ َك َت ْهلِّ ُكو َن .أ َْو أ َ
الث َمانَي َة َع َشَر َّالذ َ
ول َل ُك ْمَ :ب ْل ِّإ ْن َل ْم َت ُت ُ
وبوا َف َجم ُ
َك َابُدوا م ْث َل ه َذا؟ َكالَّ! أَ ُق ُ
ِّ
س َّ ِّ
َن ُ ِّ
اك ِّنين ِّفي أ ِّ
ِّ ِّ
النا ِّ
ِّ
يع َّ
يم؟
ظُّنو َن أ َّ
ين أَ ْك َثَر ِّم ْن َج ِّم ِّ
ام َوَقَتَل ُه ْم ،أ ََت ُ
الس َ
هؤالَء َكاُنوا ُم ْذن ِّب َ
ُ
ُور َشل َ
َعَلْيه ُم اْلُبْر ُج في سْل َو َ
3
ِّ
يع ُك ْم َكذلِّ َك َت ْهلِّ ُكو َن»".
ول َل ُك ْمَ :ب ْل ِّإ ْن َل ْم َت ُت ُ
وبوا َف َجم ُ
َكالَّ! أَ ُق ُ

َد َم ُه ْم
أل ََّن ُه ْم

سمع اليهود تأنيب السيد لهم في اآليات السابقة على عدم تمييزهم فبادروه بهذا السؤال .وربما يكون هدف

السؤال:

 .1ربما كانوا يصرفون نظره إلى مصيبة قتل الجليليين ليكف عن هجومه عليهم.

 .2إذ أشار المسيح للحاكم والقاضي في مثله األخير إشتكوا له من ظلم بيالطس.
 .3ربما أرادوا أن يوقعوا بالمسيح ،فإن هو هاجم بيالطس إشتكوه له وهن هو وافق بيالطس لصار معادياً
للشعب.

 .:مشكلة األلم هي مشكلة واجهت البشر في كل مكان و مان ،والسؤال هنا ،لماذا يتألم هؤالل ويموتوا وهم
يعملون خي اًر أي يقدمون ذباًح.

 .5ربما تصوروا أن المسيح هو الملك اآلتي ،فهم يشتكون له ظلم بيالطس.
واليهود كان لهم رأي أن من يكابد ألماً فهو بالًرورة شرير ،وهذا قد إتًح في حديث أيوب مع أصدقاًه.
والمسيح هنا ينكر هذا الفكر بل يزيد على الحادثة التي ذكروها أي قتل بيالطس للجليليين ،حادثة أخرى تمت
بوقوع برج على 18شخصاً فقتلهم .فالحادثة التي أشاروا هم إليها تمت بيد بشرية هي يد بيالطس ،والحادثة
الثانية تمت بيد إلهية مثل الكوار الطبيعية كالزال ل .ورد السيد نالحظ فيه:

أ .أنه لم يقدم تفسير لهذه الحادثة أو تلك ،فاهلل غير مطالب بأن يقدم لنا تفسير عن كل حادثة.
فالطبيب الماهر ال يشرح لمريًه تفاصيل العملية الجراحية التي سيقوم بها ،يكفي المريض ثقته في
طبيبه ،ويكفينا كأوالد هللا أن نعلم أننا في يد هللا ،الذى هو ضابط الكل القوى وهو أبونا ،وهذا سمح

بأي حد

سيكون للخير ،فاهلل صانع خيرات ،وليس هناك عند أوالد هللا ما يسمونه كوار  ،فما

نسميه كوار سيكون علة دخولنا للسمال ،المهم أننا ال نطالب هللا بتقديم تفسير عن كل ما يسمح
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به ،ثقة منا في أنه صانع خيرات ،وفى هذا يقول بولس الرسول يكل األشيال تعمل معا للخير...ي

(رو. )28 : 8

ب .أن النوا ل والكوار التي تصيب البشر سوال يهود أو جليليين أو أي من الشعوب في كل مان

ومكان على السوال ،سوال هي بفعل إنسان أو كارثة طبيعية ليست بدليل على أن من نزلت بهم

كانوا أشر من غيرهم ،وأن الموت الزمني رمز للموت الروحي ،وأن كل نا لة ما هي إال إنذار
بالهالك المعد للباقين إن لم يتفادوه بالتوبة .إذاً هذه الحادثة يجب إعتبارها كإنذار فالموت يأتى

كلص ،بل وكل حادثة مماثلة عوضاً عن أن نحكم على المصاب بأنه خاطئ.

ج .علينا أن ال نحكم على أن اآلخرين مخطئين بالًرورة إن وقعوا تحت اآلالم ،وأن نقول أن
وصِلب وهو البار ..وهال لما ذهب
األصحال واألغنيال هم أبرار بالًرورة وهال لما تألم المسيح نفسه ُ
لعا ر للسمال ،والمني إلى الجحيم .ولكن الخطية هي علة الهالك األبدي وليس الزمني.
د .علينا أن ال نحكم على أحد ،وعلينا أن ال نهتم بخطايا اآلخرين ،بل بخطايانا نحن ،ونقدم عنها توبة

ولذلك يكرر المسيح مرتين في هذه اآليات إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون .إذاً علينا أن ال
نتسالل عن الحكمة في كل تجربة ،بل علينا أن نقدم توبة قاًلين يإلهنا إله َخِير وال يخطئي.

ه .المسيح إعتبر أن هذه اآلالم هي مجرد إنذار ،وهن لم يقدم السامعين توبة سيهلكون .وهذا ما حد ،
ففي سنة 75م أهلك تيطس أورشليم.

و .كان كثيرون من الجليليين ثوا اًر رافًين لملك قيصر ،رافًين أن يقدموا ذباًح لسالمة قيصر وسالمة
الدولة الرومانية ،وكانوا أتباع ثاًر إسمه يهوذا الجليلي .وربما ظن بيالطس أن هؤالل الجليليين الذين

أتوا ليقدموا ذباًح أنهم من هؤالل الثوار وهم أبريال ،فقتلهم بيالطس وهم يقدمون ذباًحهم في الهيكل

(أع .)7:5ويرى بعض الدارسين أن ما عمله بيالطس هنا كان سبب العدال بينه وبين هيرودس،
فهؤالل الجليليين كانوا من رعاياه.

 .قد يسمح هللا ببعض الًيقات ويكون ذلك ليدفعنا للتوبة ،فإن لم نفهم ونتب ،تكون هذه الًيقات رم اًز
لًيقتنا وهالكنا األبدي.

ح .كما نقول في القداس المريموري يأنا إختطفت لي قًية الموتي فالموت واأللم والمكابدة (المعاناة)

دخلت للعالم بسبب خطية البشر .لكن هللا الحنون ييحول لي العقوبة خالصاًي (القداس المريموري)
فتكون لمن يحبون هللا كل األشيال تعمل معاً للخير (رو.)28:8

ط .في اآلية السابقة يقول بولس الرسول ينحن نعلمي وهذا من دراستنا للكتاب ومن خبراتنا مع هللا نرى هللا
أب حنون يفي كل ضيقهم تًايقي وبهذا ال يسمح هللا بأي حد
داعي للتساؤالت فلن نفهم اآلن.

إال لو كان لخالص نفسي .لكن ال
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(التينة غير المثمرة)

ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (لو3" -:)2-3:13وَقال ه َذا اْلم َثلَ «:كاَن ْت لِّو ِّ
يها َث َمًار
اح ٍد َش َجَرُة ِّت ٍ
وس ٌة في َكْرِّمهَ ،فأ ََتى َي ْطُل ُب ف َ
َ
ين َم ْغُر َ
َ َ
َ َ
ِّ
آتي أَ ْطُلب َثم ار ِّفي ِّ
هذ ِّه ِّ
وَلم ي ِّج ْدَ 7 .فَقال لِّْل َكَّرامِّ :هوَذا َثالَ ُث ِّس ِّنين ِّ
التيَنة َوَلم أ ِّ
ض
َج ْدِّ .ا ْق َ
ط ْع َها! لِّ َما َذا ُتَب ِّط ُل األَْر َ
َ
َ ْ َ
ُ ًَ
َُ
ْ
َ
2
8
ِّ
ِّ
َض َع ِّزْبالًَ .فِّإ ْن َصَن َع ْت َث َمًرا،
ال َل ُهَ :يا َسِّيُد ،ا ْتُرْك َها هذه َّ
السَن َة أَْي ًضاَ ،ح َّتى أَْنُق َب َح ْوَل َها َوأ َ
أَْي ًضا؟ َفأ َ
َج َ
اب َوَق َ
َّ ِّ
ط ُع َها»".
يما َب ْعُد َت ْق َ
َوِّإال َفف َ
في الكالم السابق رأينا أهمية التوبة وهال نهلك ،وهنا السيد يشير ألن هللا يبطئ في الدينونة على الخطاة ليعطيهم

علي أال أبطئ .واحد= هو هللا .ما
فرصة للتوبة ولكن هناك من ،وهن تأخرت توبتنا تكون هناك ضربات .إذاً َّ
هي هذه التينة وما هي الكرمة؟ وما هي الثالث سنين؟
أ .ترمز التينة لشعب اليهود .والثالث سنين هي ثال

حقب منية أ) من إبراهيم لداود ب) من داود

إلى السبي ج) من السبي للمسيح .وهذا بحسب تقسيم (مت إصحاح  .)1وهللا أعطى لليهود شريعته

وأرسل لهم األنبيال وأقام لهم كهنوتاً لعلهم يثمرون ولكن بال جدوى .الثمر= أعمال الخير .والكرمة
هي الكنيسة ،وكان البد من قطع التينة غير المثمرة فوجودها بطقوسها الناموسية سيعطل الكرمة

(اإلعتماد على الختان وطهارة الجسد يعطل عمل النعمة غل . )6-1:5وقد رأينا في األسبوع
األخير للمسيح في أورشليم أنه يلعن التينة غير المثمرة فتجف رم اًز لما سيحد

لألمة اليهودية.

ولكن هللا بمراحمه سيظل يتعهد هذه التينة ويًع بالً فهناك بقية ستؤمن ،ومن يؤمن سيثمر ،ومن

لن يؤمن سيهلك.

ب .ترمز التينة ألي كنيسة وسط الكرمة أي الكنيسة في كل العالم ،وهللا يطلب الثمر من كل كنيسة،
والكنيسة التي بال ثمر سيقطعها هللا (رؤ)5:2

ج .ترمز التينة لكل نفس بشرية لمؤمن وسط الكرمة أي الكنيسة وهللا يتعهد كل نفس وكل كنيسة
بمواهبه ونعمته وطول أناته ولكنه يطالب بالثمر .وال ثمر بدون توبة.

د .لماذا سميت تينة؟ بينما الكنيسة تسمى كرمة .التينة تشير لما عمله آدم بأن ستر نفسه بأوراه تين
(تك ،)7:3وهذه محاولة خادعة .فالخطية في الداخل ،بينما محاولة النفس هي محاولة خارجية

محكوم عليها بالفشل ،هذا ما نسميه الريال ،فالنفس َّتدعي الطهارة لكنها ليست ملتحفة والبسة الرب
يسوع برها وسترها ،بل هي ترتدي أعمال بر مظهرية تدعى بها القداسة ،أما كنيسة هللا فهي الكرمة

التي تلبس الرب يسوع برها ودمه يسري فيها ويمطيها ،وهذا هو ما يفرحه ،خمر كنيسته أي كرمته
(ن  .)2:1 +2:8 +1:5فالخمر رمز للفرح .فاهلل يفرح بكنيسته التي بررها .والحظ أن كل قديسي
العهد القديم (إبراهيم وهسحق  ..وهيليا )..كانوا تابعين للكرمة فهم تمطوا بدم المسيح (رو.)25 :3

الكرام= هو المسيح الذي يشفع في كنيسته شفاعة كفارية أو هم رعاة الكنيسة الذين يشفعون بصلواتهم في
الكنيسة وعن كل نفس.

طى للشجرة ويرمز للطعام الروحي الذي يعطيه هللا ألوالده ليساعدهم على اإلثمار.
المع َ
الزبل= هو السماد ُ
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أنقب حولها= ينقب تعني حفر األرض لقلع الحشاً

الًارة وهذه إشارة للتجارب التي يسمح بها هللا لتنقية

أوالده (مجاعة اإلبن الًال) .وبعد المسيح وبالذات بعد خراب أورشليم ترك الرب أمة اليهود في نجاسة وفي

عار حتى اآلن= والزبل يشير للحالة المتردية المزرية التي عاش فيها اليهود ألفي سنة ربما يتوبون .فالزبل هو
رو

الحيوا نات ويؤخذ إشارة لنجاسة اليهود إذ صلبوا المسيح .وبالنسبة للنفس البشرية التي يعطيها هللا فرصة

ثانية للتوبة عليها أن تجلس على الرماد حاسبة كل األشيال نفاية كما قال بولس الرسول (أي + 8:2في)8:3

فكلمة أنقب حولها تشير لخراب أورشليم ،وتشير للتجارب التي يسمح بها هللا لتحيط بأوالده لعلهم يتوبون .إذاً هللا
حين يترك نفس ويعطيها فرصة أخرى يساعدها و ]1بسماد أي يقويها بطعام روحي على أن تنسحق و ]2ببعض
التجارب لتساعدها على اإلنسحاه (أنقب حولها) .و ]3إذا فهمنا أن الزبل هو إشارة للحالة المتردية التى كان
عليها اليهود بعد صلب المسيح ،فنتصور أن هللا قد يسمح بأن تنكشف نجاسة الشخص ليخجل ويتوب .أتركها

هذه السنة أيضاً= هي الفرصة التي يعطيها هللا للخطاة ليتوبوا قبل أن ينفذ حكمه العادل فيهم يأعطيتها ماناً
لكي تتوبي (رؤ )21:2وهللا ترك األمة اليهودية  :5سنة تقريباً بعد صلبه قبل أن يخربها وما ال يترك اليهود
حتى يؤمن البقية .وبهذا تصبح الثال

سنوات هي فترة عمرنا المتبقية ،والسنة هي الفرصة التي يعطيها هللا لنا

ويساعدنا خاللها ببعض التجارب وبطعام روحي يسندنا.

لماذا تبطل األرض أيضاً= هي بال ثمر ولكنه تمتص فواًد األرض فتعطلها ،أو هي تأخذ مكاناً كان يمكن أن
تزرع فيه شجرة مثمرة ،لقد قطعت األمة اليهودية لتخرج مكانها الكنيسة.

(شفاء امرأة منحنية)

11
ام ِّع ِّفي َّ ِّ
اآليات (لو11" -:)17-11:13وَكان يعلِّم ِّفي أَح ِّد اْلمج ِّ
ف
وح َض ْع ٍ
امَأَر ٌة َك َ
ان ِّب َها ُر ُ
َ ََ
السْبتَ ،وِّإ َذا ْ
َ َ َُ ُ
12
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
امَأَر ُة،
آها َي ُسو ُ
َث َمان َي َع ْشَرَة َسَنةًَ ،وَكاَن ْت ُمْن َحنَي ًة َوَل ْم َت ْقدْر أ ْ
ع َد َع َ
َن َتْن َتر َب اْلَب َّتةََ .فَل َّما َر َ
ال َل َهاَ«:يا ْ
اها َوَق َ
14
13
ِّ
ال اس َتَقام ْت ومج ِّ
يس اْل َم ْج َمعِّ،
ِّإَّن ِّك َم ْحُلوَل ٌة ِّم ْن َض ْع ِّف ِّك!»َ .و َو َض َع َعَلْي َها َي َدْيهَ ،ف ِّفي اْل َح ِّ ْ َ َ َ َ
َجاب َرِّئ ُ
هللاَ .فأ َ
َّدت َ
السب ِّت ،وَقال لِّْلجمعِِّّ «:هي ِّس َّت ُة أََّيام يْنب ِّغي ِّفيها اْلعملَ ،ف ِّفي ِّ
ِّ
هذ ِّه ْائ ُتوا
ظ أل َّ
َو ُه َو ُم ْغ َتا ٌ
َن َي ُسو َع أَْبَأَر في َّ ْ
ٍ ََ
َ ََ ُ
َ َ َْ
َ
13
واس َت ْش ُفوا ،وَليس ِّفي يومِّ َّ ِّ
الر ُّب وَقال«:يا مرِّائي! أَالَ يح ُّل ُك ُّل و ِّ
السْب ِّت َث ْوَرُه أ َْو
اح ٍد ِّمْن ُك ْم ِّفي َّ
َُ
السْبت!» َفأ َ
َْ
َ
َج َاب ُه َّ َ َ َ ُ َ
ََْ
َ ْ
13
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ط َها َّ
َما
الشْي َ
يمَ ،ق ْد َرَب َ
طُ
ح َم َارُه م َن اْلم ْذ َود َوَي ْمضي به َوَي ْسقيه؟ َوهذهَ ،وه َي ْابَن ُة إْبراه َ
ان َث َمان َي َع ْشَرَة َسَنةً ،أ َ
17
ِّ
الرب ِّ
اط ِّفي يومِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين َكاُنوا ُي َع ِّانُدوَن ُهَ ،وَف ِّر َح
ال ه َذا أ ْ
ان َيْنَب ِّغي أ ْ
يع َّالذ َ
َك َ
ُخ ِّج َل َجم ُ
َْ
َن ُت َح َّل م ْن ه َذا ِّ َ
السْبت؟» َوِّإ ْذ َق َ
َعم ِّ
يد ِّة اْل َك ِّائَن ِّة ِّمْن ُه" .
ُك ُّل اْل َج ْم ِّع ِّب َج ِّم ِّ
ال اْل َم ِّج َ
يع األ ْ َ

هذه القصة جالت بعد أهمية التوبة وأهمية أال نبطئ لتشرح أن من يقدم التوبة له راحة من الًعف واإلنحنال،

فالخطية تحني الظهر والمسيح أتى ليحرر من إبليس وعبوديته.

في موضوع الشفال في السبت راجع (مت )13-1:12كتاب متى (مت( + )8-1:12مت)1:-9:12
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لقد كان الرب يسوع يقصد أن يقوم بمعجزات الشفال في السبت ألنه يريد أن يعطي راحة للمتألمين والمرضى في
السبت ،والسبت هو راحة ،هو أراد أن يظهر معنى راحة السبت .فالسبت هو إشارة للراحة األبدية حيث الشفال

النهاًي لكل أمراض النفس والجسد والروح .وأيًاً لتصحيح مفاهيم اليهود الخاطئة.

يا مرائي= الرب يسوع هنا يفًح ريال الرجل ،فالحقيقة أنه حسد يسوع على محبة الناس له وشهرته ،وأن الناس
تلتف حوله ،ويستتر ورال حفظ شريعة السبت .وأصدر رًيس المجمع هذا أم اًر للشعب أن ال يأتوا لإلستشفال يوم
السبت ،وهو بهذا يوبخ يسوع بطريقة غير مباشرة .ولو أنصف هذا المسكين لفهم أنه ال يمكن لناقض الناموس

أن يعمل هذه المعجزة .وكان التلمود اليهودي يسمح للرجل أن يستقي المال من البئر للحيوان العطشان يوم
السبت على أن ال يحمل المال للحيوان بل يجر الحيوان للمال .فإن كانت الوصية أن يريحوا البهاًم يوم السبت

فاألولى أن يريح الرب يسوع المرضى يوم السبت.

إستقامت ومجدت هللا= هذه هي عالمة الشفال أن يمجد اإلنسان هللا.
اآليات التالية (لو )21-18:13هى أمثال عن إنتشار ملكوت هللا .فالمسيح أتى يشفي كل منحني ليمجد هللا
وينتشر الملكوت.
مثل حبة الخردل
12
18
ِّ
ان
ُش ِّب ُه ُه؟ ُي ْش ِّب ُه َحَّب َة َخْرَدل أ َ
ِّما َذا أ َ
َخ َذ َها ِّإْن َس ٌ
الَ «:ما َذا ُي ْش ِّب ُه َمَل ُك ُ
اآليات (لوَ -: )12-18:13فَق َ
وت هللا؟ َوب َ
ِّ ِّ
السم ِّ
وأَْلَق ِّ
اء ِّفي أَ ْغ َر ِّان َها»".
آو ْت ُ
َ َ
طُي ُ
اها في ُب ْس َتانهَ ،فَن َم ْت َو َص َار ْت َش َجَرًة َك ِّب َيرًةَ ،وَت َ
ور َّ َ

السماو ِّ
اآليات (مت َ 31" -:)32-31:13قَّدم َلهم م َثالً َ ِّ
ان
ات َحَّب َة َخْرَدل أ َ
َخ َذ َها ِّإْن َس ٌ
آخَر َقائالًُ«:ي ْش ِّب ُه َمَل ُك ُ
وت َّ َ َ
َ ُْ َ
ور .و ِّ
لك ْن م َتى َنم ْت َف ِّهي أَ ْكَبُر اْلُبُق ِّ
يع اْلُب ُز ِّ
ولَ ،وَت ِّر ُير َش َجَرًةَ ،ح َّتى ِّإ َّن
َو َزَر َع َها ِّفي َحْقلِّ ِّهَ 32 ،و ِّهي أ
َص َغُر َج ِّم ِّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِّ
طيور َّ ِّ ِّ
ِّ
ى
آو في أَ ْغ َران َها»".
الس َماء َتأْتي َوَت َت َ
ُُ َ
اآليات (مر31" -:)32-31:4وَقالِّ «:بما َذا ُن َش ِّبه مَل ُكوت ِّ
َي َم َثل ُن َم ِّثُل ُه؟
هللا؟ أ َْو ِّبأ ِّ
ُ َ َ
َ َ َ
32
ض .و ِّ
ور َّال ِّتي َعَلى األَْر ِّ
ُزِّر َع ْت ِّفي األَْر ِّ
يع اْلُب ُز ِّ
لك ْن َم َتى ُزِّر َع ْت
َص َغُر َج ِّم ِّ
َ
ض َف ِّه َي أ ْ
ِّ
السم ِّ
اْلُبُق ِّ
آوى َت ْح َت ِّظلِّ َها»".
يع ُ
اء أ ْ
ولَ ،وَت ْرَن ُع أَ ْغ َراًنا َك ِّب َيرًةَ ،ح َّتى َت ْس َتط َ
َن َت َت َ
طُي ُ
ور َّ َ

-

ِّ 31م ْث ُل َحَّب ِّة َخْرَدلَ ،م َتى
يع
َت ْطُل ُع َوَت ِّر ُير أَ ْكَبَر َج ِّم ِّ

فى مثل الزارع رأينا ثالثة أقسام من البذار يهلك (ما نزل على الطريق  /ما نزل على األرض المحجرة  /ما

رع وسط الشوك) ،وقسم واحد يخلص (ما رع فى األرض الجيدة) ،بل فى مثل الزوان رأينا أن جزلاً من
القسم الرابع يهلك (ما تأثر بالزوان) ،وحتى ال ييأس أحد يقدم السيد المسيح َمَثل حبة الخردل .هنا نرى حبة

خردل صميرة تنمو وتزداد وتصبح شجرة كبيرة وهذا يعنى..
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 .1يشير للمؤمن الفرد إذ تنمو كلمة هللا فى داخله ويتحول لشجرة يأوى إليها اآلخرون إذ يجدون سالمهم عنده
وسط هموم العالم وهضطراباته .والملكوت ينمو فى القلب الهادئ وتدريجياً كنمو الحبة أو الخميرة.

 .2يشير للكنيسة التى بدأت بشخص المسيح الذى ظهر فى صورة ضعف ومات على الصليب وترك  12تلميذاً
خاًفين مًطهدين ولكنها نمت فى العالم كله وهنتشرت.
ود ِف َن كما دفنت هذه البذرة (يو )2::12ولكن قام وأقام كنيسته فيه ،كنيسته هى
 .3تشير للمسيح الذى تألم ُ
جسده الذى إمتد فى كل العالم.

والبذرة فيها حياة تظهر بدفنها للموت ،وهكذا الخميرة فى المثل القادم ،فالحبة تدفن وتتحلل لتثمر ،وهكذا كل من
وصلِ َب عن شهوات العالم ،ويقبل المسيح فيه مصلوباً حامالً شركة آالمه فيه ،هذا ينعم بقوة قيامة المسيح
مات ُ
فيه .حبة الخردل التى تُدفن فى الحقل إنما هى المسيح المتألم الذى يدفن فينا ويقوم شجرة حياة فى قلبنا .وحبة
الخردل هذه الصميرة ال تتحول لشجرة يأوى إليها الطيور ويستظل تحتها حيوانات البرية إال لو دفنت فى الطين

(موت عن شهوات العالم) .

طيور السماء = إشارة لألمم الذين آمنوا ودخلوا تحت ظالل الكنيسة المريحة.
*ولكن فى آية (مت )19:13نفهم أن الطيور تشير للشيطان ،ونحن ال ننده

إذ يتسلل أبنال الشيطان إلى

داخل الكنيسة (فهذا هو مثل الحنطة والزوان) .

أخذها إنسان وزرعها فى حقله= اإلنسان هو المسيح وحقله هو العالم .وهذا المثل يشير إل دهار الحق ونمو
الملكوت بالرغم من مًايقات أهل العالم .فالحبة ألقيت فى األرض ،وأحاطت بها الظلمة ،وضمط عليها الطين

من كل جانب ،ولكن الحياة الكامنة فيها إنطلقت لتصبح شجرة .ونالحظ أن ملكوت هللا يبدأ فى حياة اإلنسان

بمعرفة بسيطة عن هللا مع بدايات التوبة ،ولكن بعد ذلك يتحول ليشمل حب هللا كل النفس فيعطى اإلنسان حياته

كلها هلل.

ملحوظة -:هناك بذور أصمر من حبة الخردل ،فلماذا إختار المسيح الخردل؟ ألن شجرة الخردل تنمو من بعد

وضع البذرة فى شهور قليلة .وكأن المسيح أراد أن يشير ضمناً لسرعة إنتشار الملكوت ،مع الهدف األساسى
الذى هو الفاره الهاًل بين حجم حبة الخردل والشجرة التى ستنمو.
حبة الخردل ليست أصمر الحبوب فعال ولكن السيد كان يستعمل ما يجعل كالمه مفهوما عند السامعين ،وكان

الربيين اليهود يستخدمون حبة الخردل لإلشارة ألصمر شئ .وصار مثال مشهو ار لدى اليهود .إذاً كان الرب
يسوع يتك لم عن ما يريده بطريقة تعبير مالًمة لفكر من يسمعه .وكانت حبة الخردل حينما تنمو تصير شجرة

كبيرة بحسب ما أوضح القديس لوقا ( .)18 : 13حقا ليست كاألشجار الًخمة ولكنها بالنسب للحديقة تكون

شجرة كبيرة .والطيور تآوت فى أغرانها = هذا راجع ألن الطيور ممرمة بحبة الخردل .وحبوب الخردل تستخدم
كمذال للحمام فى فلسطين ،وحبوب الخردل محبوبة لدى كثير من الطيور .وتشبيه الممالك الكبيرة التى تًم دوال

كثيرة تحت حمايتها هو تشبيه معروف فى العهد القديم (راجع مثال دانيال ،):وهنا اإلشارة لملكوت المسيح.
ولكن هذه المملكة ستبدأ صميرة وسط العالم .إذاً إستخدام حبة الخردل فى المثل راجع إلى -:
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 .1مثل متداول بين اليهود كأصمر شئ.
 .2حينما تنمو تصير كبيرة جدا.

 .3ألن الطيور تأتى إليها وتتآوى فيها وتشبع من حبوبها ففيها غذال لها.
مثل الخميرة :

ِّ 21
21
امَأَر ٌة َو َخَّبأَ ْت َها ِّفي
وت
هللا؟ ُي ْش ِّب ُه َخ ِّم َيرًة أ َ
ال أَْي ًضاِّ «:ب َما َذا أ َ
ُش ِّب ُه َمَل ُك َ
َخ َذ ْت َها ْ
اآليات (لو َ " -:)21-21:13وَق َ
ِّ
َثالَ َث ِّة أَ ْكَي ِّ
يع»".
ال َد ِّقيق َح َّتى ْ
اخ َت َمَر اْل َجم ُ
33
السماو ِّ
امَأَر ٌة َو َخَّبأَ ْت َها ِّفي َثالَ َث ِّة
ات َخ ِّم َيرًة أ َ
ال َل ُه ْم َم َثالً َ
آخَرُ«:ي ْش ِّب ُه َمَل ُك ُ
وت َّ َ َ
َخ َذ ْت َها ْ
آيه (مت َ " -:)33:13ق َ
ِّ
أَ ْكَي ِّ
يع»".
ال َد ِّقيق َح َّتى ْ
اخ َت َمَر اْل َجم ُ

بنفس مفهوم المثل السابق فالخميرة صميرة فى كميتها لكن فى داخلها قوة حياة ،وهذه تمسك فى العجين كله

وبسرعة تتفاعل معه وتهبه خواصها ،فيتحول الدقيق إلى خمير  ،هكذا تعمل فينا كلمة هللا بنفس الطريقة الخفية
والسرية والقوية والمستمرة  ،فإذا وضعناها فى قلبنا تجعلنا قديسين وروحيين ،على أن ال نملق القلب أمامها ،بل

نتجاوب معها وال نعاند صوت هللا داخلنا .وكما تُ َح ِول الخميرة الدقيق إلى صورتها ،تحولنا كلمة هللا إلى صورة
المسيح (غل )19 : :وبهذا تنتشر فينا راًحة المسيح وحبه ويسيطر الروح على الحياة كلها .وهذا العمل يتم فى
الخفال.

ثالثة أكيال دقيق=رقم  3هو رقم األقنوم الثالث أى الروح القدس وهو رقم القيامة فالسيد قام فى اليوم الثالث.
والحظ أنه فى اليوم الثالث خرجت األرض من المال وبدأ ظهور الحياة من شجر وثمار (تك  . )13-9:1وهذا

عمل الروح القدس داخل نفس كل إنسان إذ يخرج حياة فيه من بعد موت ،وهذه الحياة هى الحياة المقامة مع
المسيح ،نحصل عليها أوالً فى المعمودية إذ نموت وندفن مع المسيح ونقوم معه مولودين من المال والروح وتبدأ

ثمار الروح تظهر فينا ،وثانياً مع الخطية نعود لحالة الموت ،لكن عمل الروح القدس الذى يبكت على الخطية،

يعمل فينا وبالتوبة واإلعتراف يعطى الروح القدس غفراناً للخطية فنعود من حالة الموت للحياة يإبنى هذا كان

ميتاً فعاشي (لو .)2::15والمرأة هى الكنيسة التى بأسرارها وبالروح القدس العامل فى هذه األسرار تعطى حياة
ألبناًها.

وقد تشير المرأة لليهود الذين صلبوا المسيح ،وبموته وقيامته أعطى الحياة لكل البشرية (الدقيق) .والدقيق يشير

للكنيسة كلها (1كو .)17:15ونرى هنا فى هذا المثل دور الكنيسة التى من خالل حياة الشركة ،ومن خالل

األسرار تعلن ملكوت السموات ،فهى تقدم المسيح (الخميرة)  ،والخميرة هنا تكون واهبة للحياة وتعطى صفاتها
للعجين (الكنيسة) ليتشبه العجين بالخميرة ،أى تحمل الكنيسة سمات المسيح .والحظ أن الخميرة مأخوذة من

الدقيق ،والمسيح أخذ جسده من العذرال أى جسد بشريتنا ،وأعطانا بعد ذلك جسده لنتحد به ونصير خب اًز واحداً
(1كو  .)17:15وقد تكون الخميرة هى تالميذ ورسل المسيح ،هو أعدهم ونشروا اإليمان فى العالم كله بسرعة،
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فأقاموه من موت الخطية إلى قيامة الحياة (رقم  ،)3وبعمل الروح القدس األقنوم الثالث .وهذا ينطبق على أى

مجموعة خدام نشطين روحياً يميرون حياة اآلخرين.

مثل حبة الخردل يشير للنمو الظاهر من الخارج  ،أما مثل الخميرة فيشير للنمو الداخلى ،وكالهما يشيران لعمل
نعمة هللا فى النمو  ،ولكن مثلى الو نات (مت  )25واألَ ْمنال (لو  )19فهما يشيران لجهاد اإلنسان .وال معنى
للخلط بين النعمة والجهاد وال معنى إلغفال ضرورة الجهاد  ،فنحن نرى فى مثل العشر عذارى أن الخمس
الجاهالت كان معهن مصابيح ونعسن ولم يسهرن على مإلها بزيت النعمة فلم يدخلوا  ،ولم يستطعن أن يأخذن
من الحكيمات  ،فالسهر والجهاد هو أمر شخصى ال يمنحه شخص آلخر  .ونالحظ أن الجاهالت كن عذارى

أى مؤمنات بالمسيح وها هن يطلبنه كعريس ولكن بسبب إهمالهن الجهاد لم يقبلوا فلم يخلصوا.

الباب الضيق

22
ِّ
ِّ
ى ِّ
افر َن ْحو أُور َشلِّيمَ 23 ،فَقال َل ُه و ِّ
احٌدَ«:يا َسِّيُد،
اآليات (لوَ " -:)31-22:13و ْ
َ
َ
اج َت َاز في ُمُد ٍن َوُقًر ُي َعل ُم َوُي َس ُ َ ُ َ
24
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َن َت ْد ُخُلوا ِّم َن اْلَب ِّ
اب َّ ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن َك ِّث ِّ
ين
اج َت ِّهُدوا أ ْ
ير َ
ال َل ُه ُمْ « :
يل ُه ُم َّالذ َ
أَ َقل ٌ
الضي ِّقَ ،فإني أَ ُق ُ
ين َي ْخُل ُرو َن؟» َفَق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ 23
ابَ ،و ْاب َت َد ْأ ُت ْم َت ِّق ُفو َن َخ ِّار ًجا
ام َوأ ْ
َسَي ْطُلُبو َن أ ْ
َغَل َ
ق اْلَب َ
َن َي ْد ُخُلوا َوالَ َي ْقدُرو َن م ْن َب ْعد َما َي ُكو ُن َر ُّب اْلَبْيت َق ْد َق َ
ِّ ِّ
َع ِّرُف ُك ْم ِّم ْن أَْي َن أَْن ُت ْم! ِّ 23حيَن ِّئ ٍذ َتْب َت ِّدُئو َن
ول َل ُك ْم :الَ أ ْ
اب َقائل َ
ينَ :ي َار ُّبَ ،ي َار ُّب! ا ْف َت ْح َلَناُ .ي ِّج ُ
َوَت ْقَر ُعو َن اْلَب َ
يبَ ،وَيُق ُ
27
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ن
اعُدوا َع ِّني
ول َل ُك ْم :الَأ ْ
َع ِّرُف ُك ْم م ْن أَْي َن أَْن ُت ْمَ ،تَب َ
ول :أَ ُق ُ
َّام َك َو َش ِّرْبَناَ ،و َعل ْم َت في َش َو ِّارعَنا! َفَيُق ُ
َتُقوُلو َ  :أ ََكْلَنا ُقد َ
28
ِّ ِّ
يا ج ِّميع َف ِّ
ِّ
اعلِّي ُّ
َسَن ِّ
يع
الظْلمِّ! ُهَن َ
وب َو َجم َ
َ َ َ
ِّس َح َ
اق َوَي ْعُق َ
يم َوإ ْ
اء َو َص ِّر ُير األ ْ
اك َي ُكو ُن اْلُب َك ُ
انَ ،م َتى َأرَْي ُت ْم إْبَراه َ
22
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ق و ِّم َن اْلم َغ ِّار ِّب و ِّم َن ِّ
الشم ِّ
ال َواْل َجُن ِّ
وب،
األَ ْن ِّبَياء في َمَل ُكوت هللاَ ،وأَْن ُت ْم َم ْطُر ُ
َ
وحو َن َخ ِّار ًجاَ .وَيأ ُْتو َن م َن اْل َم َش ِّار ِّ َ
َ
َ
ِّ 31
ِّ
ِّ
ِّ
ين ،وأ ََّوُلو َن ي ُكوُنو َن ِّ
ِّ
ين»".
آخ ِّر َ
َ
َوَي َّتكُئو َن في َمَل ُكوت هللاَ .و ُه َوَذا آخُرو َن َي ُكوُنو َن أ ََّولِّ َ َ

ِّ
َّ
اآليات (مت«13"-:)14-13:7اُْد ُخُلوا ِّم َن اْلَباب َّ
يق َّال ِّذي ُي َؤِّدي ِّإَلى
اب َوَر ْح ٌب الط ِّر ُ
الضِّي ِّق ،أل ََّن ُه َواس ٌع اْلَب ُ
14
الط ِّريق َّال ِّذي ي َؤِّدي ِّإَلى اْلحي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َضيق اْلباب وأَ ْكرب َّ
اةَ ،وَقلِّيُلو َن
اْل َهالَ كَ ،وَكث ُيرو َن ُه ُم َّالذ َ
ََ
ُ
َ
ين َي ْد ُخُلو َن مْن ُه! َما أ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ِّ
ين َي ِّجُدوَن ُه! "
ُه ُم َّالذ َ
21
السماو ِّ
اتَ .ب ِّل َّال ِّذي َي ْف َع ُل
ول لِّيَ :ي َار ُّبَ ،ي َار ُّب! َي ْد ُخ ُل َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
اآليات (متَ« "-:)23-21:7لْي َ
س ُك ُّل َم ْن َيُق ُ
ِّ ِّ 22
ِّ ِّ ِّ
اس ِّم َك َتَنَّب ْأَنا،
ِّإَرَاد َة أ َِّبي َّال ِّذي ِّفي َّ
الس َم َاواتَ .كث ُيرو َن َسَيُقوُلو َن لي في ذل َك اْلَي ْومَِّ :ي َار ُّبَ ،ي َار ُّب! أََلْي َ
س ِّب ْ
ِّ
ِِّّ
ِّ ِّ 23
اطين ،وبِّاس ِّمك صَنعَنا ُق َّو ٍ ِّ
َع ِّرْف ُكم َق ُّ
ط! ا ْذ َهُبوا َع ِّني َيا
ِّاس ِّم َك أ ْ
َخَر ْجَنا َشَي َ َ ْ َ َ ْ
َوب ْ
ات َكث َيرًة؟ َفحيَنئ ٍذ أ َ
ُص ِّر ُح َل ُه ْم :إني َل ْم أ ْ ْ
َف ِّ
اعلِّي ِّ
اإل ْثمِّ!
ِّ ِّ 31
ين ،و ِّ
ِّ
ين.
آخُرو َن أ ََّولِّ َ
اآلية (مت َ -:)31ولك ْن َكث ُيرو َن أ ََّوُلو َن َي ُكوُنو َن آخ ِّر َ َ

الباب الضيق  -:تكلم الرب فى (مت )13 : 7عن ضرورة الدخول من الباب الًيق فى العظة على الجبل،
وهنا أيًا فى إنجيل القديس لوقا يتكلم عن الدخول من الباب الًيق ،والفاره كبير فى تطبيق مفهوم الباب
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الًيق .ففى إنجيل متى كان كالم الرب موجها لتالميذه ولكل الشعب عن ضرورة اإلبتعاد عن شهوات العالم

وملذاته ،والجهاد والتمصب .أما هنا فالكالم موجه للفريسيين المتكبرين ويظهر صعوبة خالص هؤالل الفريسيين

الذين يريدون الدخول بطريقتهم الخاصة .وكان مثل الباب الًيق الذى قاله الرب يسوع هنا عقب سؤال من أحد

الفريسيين كمندوب عنهم يأقليل هم الذين يخلصوني .وكان سؤال الفريسى للسيد عقب مثل إنتشار ملكوت هللا

كشجرة الخردل حينما تنمو (لو )18 : 13وتبعه الرب بمثل الخميرة وهنتشارها .وفى ضول مفهوم الفريسيين نفهم
أن سؤال هذا الفريسى ال يقصد به الحياة األبدية للروح بل المميزات التى سيحصلون عليها .فهم يطبقون ما

حد

عند دخول أرض الميعاد مع ملكوت المسيا ،فلم يدخل أرض الميعاد سوى يشوع وكالب .علمت فى

شوارعنا = هنا هم يعتمدون على وجود األبال واألنبيال فى الملكوت الذين أرسلهم هللا إلسراًيل لكن كبرياًهم كان

السبب فى إغاله الباب أمامهم .بل قال لهم يال أعرفكم ،من أين أنتمي .هم إعتمدوا على أباًهم الذين أكلوا

وشربوا أمام هللا (خر )11 : 2:ولكن قول الرب يعنى أنتم لستم مثلهم ،ال تشبهونهم .أما الممنوعين فى العظة
على الجبل (مت )7فهؤالل كان ُيعلِمون ولكن ال يعملون بما يقولونه.
ما قاله السيد هنا هو شرح لمثل العشر عذارى.

الباب الضيق= قول مستعار من العرف الذي كان متبعاً في األعراس في ذلك الوقت ،فقد كانت األعراس تقام
ليالً ،وكانت البيوت تزين بالمصابيح ،ويدخلها المدعوون من باب صمير يملق عقب دخولهم جميعاً .ثم يتمتعون
باألفراح واألنوار ،أما الذين ُيرفًون فكان ال يفتح لهم الباب مهما قرعوا ويستمروا في الظلمة الخارجية .والسيد

هنا يعلن هالك المتهاونين الذين ال يدخلون من الباب الًيق أي ال يحتملوا الًيقات المتعلقة بالحياة المقدسة
ويبين خالص المجاهدين الذين يحتملونها .والباب الًيق معناه أن نتخلى عن الشهوات الجسدية ،ونقبل

اإلضطهاد ألجل إسم المسيح .والباب الًيق ضيق في بدايته على األرض ،ولكنه في الداخل مملول تعزيات

والنهاية مجد أبدي .وهجابة رب المجد ال تهتم بعدد الذين يخلصون بل بكيفية الخالص .فهو لم يجيب على

سؤال يأقليل هم الذين يخلروني .بل أجابه كيف يخلص الناس ..أي بالدخول من الباب الًيق وهذا يعني
الجهاد والتخلي عن الملذات الزمنية .والباب الًيق هو حفظ أوامر اإلنجيل والثبات على اإليمان مهما كانت

الشداًد .الباب الًيق هو طريق الصليب وبهذا أتحد بالمسيح فتكون لي حياة وأكون في نور .والحظ في آية

( )22قوله وإجتاز ..ويسافر نحو أورشليم= وهذا هو السفر األخير حيث سيصلب هناك وبهذا نفهم أنه إختار
الطريق الًيق ،طريق الصليب .وأغلق الباب= بعد أن أدخل القديسين بعد الدينونة ،أو بنهاية الحياة اآلن.

تقفون خارجاً وتقرعون= بعد أن أروا المجد المعد يشتاقون للدخول لكنهم يبقون في الظلمة الخارجية ،خارج

أورشليم السماوية .ال أعرفكم= ليس بمعنى أنه يجهلهم بل هم غير مستحقين أن يكونوا في معرفته .أكلنا قدامك

وشربنا= هناك من يظن أن مجرد التناول من الجسد والدم يخلصه .من أين أنتم= هؤالل ليسوا من هللا ،وهم لم
يحبوا هللا ،بل أحبوا العالم .علمت في شوارعنا= لكن تعاليمه ذهبت صرخة في و ٍاد فهم لم يقبلوا أن ينفذوها.
ويأتون من المشارق ومن المغارب= إشارة لقبول األمم في الكنيسة.
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آخرون يكونون أولين= األمم الوثنيين صاروا أولين في ملكوت هللا .أولون يكونون ِّ
ِّ
آخرين= اليهود أبنال هللا
أوالً صاروا مرفوضين لرفًهم المسيح .وكم من أشخاص نظن نحن أننا أفًل منهم اآلن وسنجدهم يسبقوننا في

الملكوت.

المسيح يرثى أورشليم

31
ِّ
ِّ ِّ
ض اْل َف ِّر ِّ
َن
ههَنا ،أل َّ
ين َل ُهْ «:
اآليات (لوِّ " -:)33-31:13في ذلِّ َك اْلَي ْومِّ َتَقَّد َم َب ْع ُ
ين َقائل َ
يسِّي َ
اخُر ْج َوا ْذ َه ْب م ْن ُ
ِّ
ِّ
َن ي ْقُتَل َك»َ 32 .فَقال َلهم« :ام ُضوا وُقوُلوا لِّه َذا َّ
َش ِّفي اْلَي ْوَم َو َغًدا،
الث ْعَل ِّبَ :ها أََنا أ ْ
ينَ ،وأ ْ
س ُي ِّر ُ
ه ُير ُ
ُخ ِّر ُج َشَياط َ
يد أ ْ َ
َ
ود َ
ْ
َ ُُ
33
ِّ
وِّفي اْلي ْومِّ َّ
َن َي ْهلِّ َك َن ِّب ٌّي َخ ِّار ًجا َع ْن
الثالِّ ِّث أ َ
َن أ َِّس َير اْلَي ْوَم َو َغًدا َو َما َيلِّيه ،أل ََّن ُه الَ ُي ْم ِّك ُن أ ْ
ُك َّم ُلَ .ب ْل َيْنَب ِّغي أ ْ
َ
َ
34
أُور َشلِّيم! يا أُور َشلِّيم ،ياأُور َشلِّيم! يا َق ِّاتَل َة األَ ْن ِّبي ِّ
ِّ
اء َوَر ِّ
َج َم َع أ َْوالََد ِّك
ين ِّإَلْي َهاَ ،ك ْم َمَّرٍة أََرْد ُت أ ْ
َن أ ْ
اج َم َة اْل ُمْر َسل َ
َ
َ ُ ُ َ ُ ُ َ
ُ َ
33
ِّ
َك َما َت ْج َم ُع َّ
يدوا! ُه َوَذا َبْي ُت ُك ْم ُي ْتَر ُك َل ُك ْم َخَرًابا! َواْل َح َّ
اج ُة فَر َ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُك ْم الَ
احْي َهاَ ،وَل ْم ُت ِّر ُ
اخ َها َت ْح َت َجَن َ
الد َج َ
ق أَ ُق ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّب!»" .
اسمِّ َّ
َتَر ْوَنني َح َّتى َيأْت َي َوْق ٌت َتُقوُلو َن فيهُ :مَب َارٌكاآلتي ِّب ْ
إذ تحد السيد عن الباب الًيق ،يأتي لوقا بهذه القصة ليشير أن المسيح بإرادته يدخل من الباب الًيق

ويذهب للصليب في أورشليم تقدم بعض الفريسيين= هؤالل لم يأتوا ليحذروا الرب حباً فيه ،بل هم خافوا على
مكاسبهم المادية إذ أروا الجموع قد إلتفت حوله ،هم أرادوا أن يخيفوه ليترك المكان .ولقد صوروا له هيرودس

كأسد سيفتك به= يريد أن يقتلك أما السيد فرآه ال يزيد عن كونه ثعلباً ماك اًر لكنه غير قادر أن يؤذي ،فال

سلطان ألحد أن يؤذي سوى بسماح من هللا (يو.)11-15:19

الثعلب = هو هيرودس أنتيباس (راجع المقدمات) الذي قتل يوحنا المعمدان وحاكم المسيح .والثعلب اليفترس بل
يأكل بقايا الفريسة التى إلتهمها األسد  .ومعركة المسيح الحقيقية ليست مع الثعالب من أمثال هيرودس وقيافا بل

مع األسد الزاًر = إبليس (1بط . )8 : 5وما هذه الثعالب سوى أذناب يحركها هذا العدو الحقيقى إبليس .

ها أنا أخرج شياطين وأشفي ..اليوم وغداً= اليوم وغداً هو إصطالح يهودي دارج بمعنى فترة قصيرة محدودة.
والمعنى أن هناك يوم محدد للصلب ،وأيامي صارت محدودة على األرض ولن يستطيع هيرودس أن يزيدها أو

ينقصها .ولكن أنا لي عمل جئت ألعمله أخرج شياطين وأشفي= فالسيد هنا يعلن إص ارره على مواصلة خدمته

وعمله غير عابئ بأي آالم تقع عليه من هيرودس أو غيره .هو ملك سماوي يعمل لبنيان النفوس فيطرد

عالم بساعته وبمكان صلبه أنه في أورشليم.
الشياطين ويشفي ،مقدماً نفسه للموت برضاه ،وهو ٌ
وقوله ينبغي= أنني سأتمم عملي بكامل حريتي ،وسأذهب للصلب بكامل حريتي.

ُك َّم ْل= المسيح سيكمل باآلالم (عب )15:2أي هو سيشابهنا ،ويصير مشابهاً لنا في كل شئ
في اليوم الثالث أ َ
بإحتماله اآلالم .فاآلالم قد صارت من نصيب البشر ،والموت أيًاً بسبب الخطية ،وحقاً فالمسيح بال خطية،
ولكنه صار حامالً لخطايانا ،وبالتالي معرضاً لآلالم التي نتحملها ،وبهذا شابهنا في كل شئ حتى تحمل اآلالم

والموت.
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أما بالنسبة لنا فاهلل يسمح ببعض اآلالم َلن ْك ُمل ونكف عن الخطية (1بط )1::فإن كان المسيح قد تَ َك َّم َل باآلالم،
أفال نحتمل اآلالم لكي َن ْك ُم ْل .وقوله في اليوم الثالث قد يكون تابعاً لقوله اليوم وغداً كتعبير دارج عن أن المدة
التي يقًيها على األرض محددة وستنتهي بصلبه وآالمه ،ولكنها أيًا هى نبوة بقيامته في اليوم الثالث حيث
ُي َك ِمل كل شئ ،ونقوم معه.
ال يمكن أن يهلك نبي خارجاً عن أورشليم= هذه ال يمكن تفسيرها حرفياً فإرميال قتلوه في مصر مثالً ودانيال
مات في بابل .ولكن بمقارنة هذه اآلية بما بعدها نفهم:

أ .أن المسيح يحدد مكان صلبه بأنه في أورشليم.

ب .أورشليم وصلت لدرجة خطيرة من القسوة والفساد أكثر من أى مكان حتى أصبحت ال تطيق رجال

هللا .فإن ُو ِج َد نبى اآلن فى أورشليم ال بد وأنهم سيقتلونه .ولو وجد هذا النبى فى أى مكان آخر لن
يقتله أحد  ،لذلك لن يهلك نبى خارج أورشليم  .والمسيح أعلى من األنبيال .ولكنه يقول نبي إشارة

لكل رجال هللا .وبالتالى سيقتلونه.

ج .لقد قتلت أورشليم الكثير من األنبيال ،وهضطهدت الباقين عبر الزمن  ،وقد وصلت اآلن ألسوأ
حاالتها عبر التاريخ.

د .مع كل قسوة أورشليم ،فالمسيح في محبته أتى ليموت عن أورشليم.

إذاً المعنى أن أغلب األنبيال قتلهم أهل أورشليم القساة القلوب وهذا ما سيعملونه بي اآلن خصوصا فى حالة
الفساد والوحشية التى وصلوا لها .

(آيات :)35-3:هنا المسيح يصور نفسه في محبته التي ظهرت عبر العصور من نحو أورشليم ،وهرساله

األنبيال والرسل ليجمع أوالدها ويظللهم بمحبته اإللهية .ولكنهم رفًوا كل هذه المحاوالت وقتلوا هؤالل األنبيال.

كم مرة أردت ..ولم تريدوا= فعدم إرادتي يمكن أن يعطل إرادة هللا من ناحية خالص نفسي ،فاهلل يريد أن الجميع
يخلصون (1تي )::2والعجيب أن بولس الرسول يقول يهللا هو العامل فيكم أن تريدواي (في )13:2أي يحفز

وينشط إرادتنا .ولكنه ال يجبرنا على شئ رغماً عنا .لذلك قال القديس أغسطينوس (هللا الذي خلقني بدوني ال
يقدر أن يخلصني بدوني) يا أورشليم يا أورشليم= التكرار فيه رنة حزن فهي حين ترفًه ستهلك .هوذا بيتكم

ُيترك لكم خراباً= البيت يشير للهيكل ويشير ألورشليم نفسها وكالهما َخ ِرب تماماً سنة 75م على يد تيطس .إنكم
ال ترونني= بعد أن أصلب لن ترونني إال حينما آتي للدينونة .حتى تقولون مبارك اآلتي باسم الرب= هذه نبوة
برجوع إسراًيل في آخر اآليام ،ويشير بولس الرسول لنفس المعنى (رو )31+35+26+25:11ويشير كريا
لنفس الشئ ( ك +15:12هو.)5:3
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الرابع عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الرابع عشر
إبراء المستسق

اآليات (لو1" -:)3-1:14وِّإ ْذ جاء ِّإَلى بي ِّت أَح ِّد رَؤس ِّ
اء اْل َف ِّر ِّ
السْب ِّت
ين ِّفي َّ
يسِّي َ
َْ
َ ُ َ
َ َ َ
3
2
ين واْل َف ِّر ِّ
النام ِّ
اب َي ُسو ُع َوَكَّل َم َّ
ين
َوِّإ َذا ِّإْن َس ٌ
يسِّي َ
ان ُم ْس َت ْسق َك َ
َّام ُهَ .فأ َ
وسِّي َ َ
َج َ
ُ
ان ُقد َ
3
4
َّ ِّ
ِّ
الَ «:م ْن ِّمْن ُك ْم َي ْسُق ُ
ط ِّح َم ُارُه أ َْو َث ْوُرُه في ِّبْئ ٍر َوالَ َيْن ُشُلهُ
َم َس َك ُه َوأَْبَأر َُه َوأَ ْطَلَق ُهُ .ث َّم َ
أج َابهم َوَق َ
السْبت؟» َف َس َك ُتواَ .فأ ْ
3
ِّ
حاالً ِّفي يومِّ َّ ِّ
وه َع ْن ذلِّ َك" .
السْبت؟» َفَل ْم َي ْقدُروا أ ْ
َ
َْ
َن ُي ِّج ُيب ُ
اآليات السابقة كانت عن رفض الفريسيين للمسيح ومحاولة طرده وعن آالم المسيح .وهنا نرى أن آالمه هي
لَِّيأ ُْك َل ُخْب ًزاَ ،كاُنوا ُيَر ِّاقُبوَن ُه.
ِّق ِّائالًَ «:ه ْل َي ِّح ُّل ِّ
اء ِّفي
اإلْبَر ُ

لخالص هؤالل الذين يتآمرون عليه ،هو أتى لراحتهم أما هم فرفًوه.

دعا هذا الفريسي السيد المسيح لوليمة ،وكانوا يعدون أطعمة فاخرة يوم الجمعة ليأكلوها يوم السبت .كانوا

يراقبونه= إذاً الدعوة ليست عن محبة بل كانوا يتوقون أن يتصيدوا عليه أي خطأ ،ألن السيد كثي اًر ما وبخهم
باإلضافة لحسدهم ضده .وغالباً فهم أتوا بهذا المريض يوم سبت وهم يعرفون شفقة المسيح وحنانه على المرضى
وأنه سيشفيه يوم سبت .مرض اإلستسقاء= هو تراكم المال بين األمعال وغشال البطن فتنتفخ البطن فالجسم ال

يستفيد بالمال بل يختزنه بال فاًدة.

الشفاء في السبت= راجع (لو + )17-15:13كتاب متى (مت +8-1:12مت)1:-9:12

عدم إجابتهم على سؤال السيد المسيح= فسكتوا= يفًح خبث نيتهم ،فهم ينتظرون أن يقوم المسيح بعمل الشفال

ليشتكوا عليه .فأمسكه= إشارة لعمل المسيح بتجسده ليمسك نسل إبراهيم الهاربين منه (عب .)16:2وأبرأه=
فدمه غفر خطايانا (1يو .)7:1و ]1هو يريد إبرال وشفال البشر و ]2ويريد تصحيح مفهوم هؤالل عن السبت.
فالسبت للعبادة وعمل الخير وليس كما يفهمونه أن يجلسوا بال عمل.
وأطلقه= المسيح حررنا من سلطان إبليس (يو.)36:8

هذا المريض يرمز للبشرية التي إنتفخت من شرب مياه العالم وهستعبدت للشياطين .فمريض اإلستسقال كلما

شرب يشعر بالعط

(أر +13:2يو )13::وخطوات الشفال التي إتبعها المسيح مع هذا المريض هي نفس

الخطوات التي إتبعها مع البشر في شفاًهم وتحريرهم= أمسكه /أبرأه /أطلقه.
المتكأ األخير

اخ َتاروا اْلم َّت َك ِّ
اآليات (لو7" -:)11-7:14وَق ِّ
آت
ين َم َثالًَ ،و ُه َو ُيالَ ِّح ُ
ظ َكْي َ
ال لْل َم ْد ُع ِّو َ
ف ْ ُ
َ َ
ُ
ِّ
ُد ِّع َ ِّ
ئ ِّفي اْل ُم َّت َكِّإ األ ََّو ِّلَ ،ل َع َّل أَ ْكَرَم ِّمْن َك َي ُكو ُن َق ْد ُد ِّعي
َح ٍد ِّإَلى ُعْر ٍ
يت م ْن أ َ
س َفالَ َت َّتك ْ
َ

األُوَلى ِّق ِّائالً َل ُه ْمَ «8 :م َتى
ِّ ِّ ِّ 2
اك
مْن ُهَ .فَيأْت َي َّالذي َد َع َ
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َع ِّط م َكاًنا لِّه َذاَ .ف ِّحيَن ِّئ ٍذ َتب َت ِّدئ ِّب َخجل َت ْأ ُخ ُذ اْلمو ِّضع األ ِّ
َخ َيرَ11 .ب ْل
ْ ُ َ
َْ َ
َوإَِّّي ُ
اه َوَيُق َ
ول َل َك :أ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّفي اْلمو ِّض ِّع األ ِّ
ِّ
َخ ِّ
ق.
يقْ ،ارَتف ْع ِّإَلى َف ْو ُ
اء َّالذي َد َع َ
َْ
ول َل َكَ :يا َصد ُ
اك َيُق ُ
يرَ ،ح َّتى إ َذا َج َ
11
ِّ ِّ
َن ُك َّل َم ْن َيْرَف ُع َن ْف َس ُه َي َّت ِّض ُع َو َم ْن َي َض ُع َن ْف َس ُه َيْرَت ِّف ُع»".
ين َم َع َك .أل َّ
اْل ُم َّتكئ َ
ربما الحظ السيد المسيح في هذه الوليمة تسابق الفريسيين على الجلوس بكبريال في أماكن الصدارة فالروح

ِّ
ِّ
ئ
َم َتى ُدع َ
يت َفا ْذ َه ْب َو َّاتك ْ
ِّ ِّ
ن
ام
َم َ
حيَنئ ٍذ َي ُكو ُ َل َك َم ْجٌد أ َ

اليهودية روح متعجرفة تجري ورال الكرامات بطريقة غير الًقة ،ومن يفعل هذا يصير مكروهاً وموضع سخرية.

والمسيح يعلمنا أن نصير مثله متًعين ،نختار المكان األخير ،ألم يتًع هو ويصير عبداً فلنتشبه به لنوجد
معه خالل روح اإلتًاع .ال بشعور النقص وال عن تمصب ،بل لنلتقي بالمسيح ونشترك معه في المكان أو
المتكأ األخير .حين نأخذ المتكأ األخير سنجد المسيح هناك ،فتشعر بوجوده بجانبك ويفرحك.

ولكن إن تصارعنا للجلوس في مكان الكرامة ،أي المتكأ األول لن نجد المسيح في هذا المكان ،أي لن نشعر

بفرحة الشركة معه( .يع +15-9:1مز +17:51إش +15:57مت1 +29:11بط +5:5أم .)19:17وعموماً
فالنفس التي تثبتت عينيها على الملكوت ال تعود تطيق كرامات الدنيا .والعكس فالمتكبر يتصارع إلثبات نفسه

بجلوسه في المتكآت األولى ،غير شاعر أن الناس تسخر منه ،وهو ال يشعر لعماه  .وعماه سببه كبرياله.

تطبيق روحي :الرب يسوع هو صاحب العرس ،وهو يدعونا لكنيسته ،فمن يختار أن يحيا في إتًاع سيرفعه في
مجده ،ويمأله هنا من روحه .المسيح يريدنا أن نعتبر أنفسنا غير كفؤ للمتكأ األول بل لألخير ،ويرفعنا هو .ألن

كل من يرفع نفسه يتضع= أحسن مثال لذلك الشيطان نفسه (إش )15-11:1:ومن يضع نفسه يرتفع= هذا
ما حد

مع المسيح نفسه (في.)9-7:2

دعوة المساكين للوالئم

اآليات (لو12" -:)14-12:14وَقال أَي ًضا لَِّّل ِّذي دعاهِّ«:إ َذا صَنعت َغداء أَو ع َشاء َفالَ َت ْدع أ ِّ
اء َك َوالَ
َ َ ْ
ََُ
ُ ْ
َصد َق َ
َ َْ َ ً ْ َ ً
13
ِّ
ِّ
وك ُه ْم أَْي ًضاَ ،ف َت ُكو َن َل َك ُم َكا َفا ٌةَ .ب ْل ِّإ َذا َصَن ْع َت ِّضَيا َف ًة
اء ،لَِّئالَّ َي ْد ُع َ
اء َك َوالَ اْل ِّج َير َ
ان األَ ْغنَي َ
إ ْخ َوَت َك َوالَ أَ ْق ِّرَب َ
14
ِّ
ُّ
وك ،أل ََّن َك ُت َكا َفى ِّفي ِّقَيا َم ِّة
س َل ُه ْم َح َّتى ُي َكا ُف َ
َف ْاد ُع :اْل َم َساك َ
ين ،اْل ُج ْد َع ،اْل ُعْر َج ،اْل ُع ْم َيَ ،فَي ُكو َن َل َك الط َ
وبى ِّإ ْذ َلْي َ
األَْبَر ِّار»".
إكرام المساكين له مكافأته ألن المسيح يًع نفسه مكان المسكين والفقير والمريض والمحتاج (مت-31:25

 .):6ويا ليتنا ال نًطرب حينما ال ُيرد لنا اللطف باللطف ،ألننا إن تقبلنا من الناس ال ننال ما هو أكثر مما
أعطيناه لهم من لطف وخدمات ،أما إذا لم ُيرد لنا من البشر فاهلل يرده لنا.

الج ْدع= هم الذين بال ذراع أو بال ذراعين.
ُ
علينا أن نفكر أن ال نعطي لنأخذ (وليمة بوليمة) ،بل ممبوط هو العطال أكثر من األخذ .ولكن ليس معنى كالم
المسيح أنه يمنع والًم المحبة بين الناس.
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مثل العشاء العظيم

13
احٌد ِّمن اْلم َّت ِّك ِّئين َقال َله«:طُوبى لِّمن يأ ُْكل ُخب ًاز ِّفي مَل ُك ِّ
ِّ
وت
اآليات (لوَ " -:)24-13:14فَل َّما َسم َع ذلِّ َك َو ِّ َ ُ َ َ ُ
َ َْ َ ُ ْ
َ
13
يرين17 ،وأَرسل عبده ِّفي س ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ول
ال َل ُهِّ«:إْن َس ٌ
يما َوَد َعا َكث ِّ َ
َ َ
َ ْ َ َ ََْ ُ
اعة اْل َع َشاء لَيُق َ
ان َصَن َع َع َش ً
هللا»َ .فَق َ
اء َعظ ً
َن ُك َّل َشي ٍء َق ْد أ ِّ
ِّ
ِّ
ُعدََّ 18 .ف ْاب َت َدأَ اْل َج ِّم ُ ِّ
اش َتَرْي ُت
ينَ :ت َعاَل ْوا أل َّ
ال َل ُه األ ََّو ُلِّ :إِّني ْ
لْل َم ْد ُع ِّو َ
يع بَ ْأر ٍي َواح ٍد َي ْس َت ْع ُفو َنَ .ق َ
ْ
12
ِّ ِّ
اج َبَق ٍرَ ،وأََنا
اش َتَرْي ُت َخ ْم َس َة أ َْزَو ِّ
َخُر َج َوأَْن ُ
َح ْقالًَ ،وأََنا ُم ْض َ
َن أ ْ
ال آ َخُرِّ :إِّني ْ
َسأَُل َك أ ْ
طٌّر أ ْ
ظَرُه .أ ْ
َن ُت ْعفَينيَ .وَق َ
21
ِّ ِّ
ِّ
آخُرِّ :إِّني َت َزَّو ْج ُت ِّبامَأَرةٍَ ،فلِّذلِّ َك الَ أَ ْق ِّدُر أ ْ ِّ
يءَ 21 .فأَ َتى ذلِّ َك
ال َ
َم ٍ
َسأَُل َك أ ْ
اض أل َْم َتحَن َها .أ ْ
َن أَج َ
ْ
َن ُت ْعفَينيَ .وَق َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اخُر ْج َع ِّ
اجالً ِّإَلى َش َو ِّار ِّع اْل َم ِّديَن ِّة َوأ َِّزَّق ِّت َهاَ ،وأ َْد ِّخ ْل
ال لِّ َعْب ِّد ِّهْ :
اْل َعْبُد َوأ ْ
َخَبَر َسي َد ُه بذل َك .حيَنئ ٍذ َغض َب َر ُّب اْلَبْيتَ ،وَق َ
22
ِّ
ِّ
ان.
وجُد أَْي ًضا َم َك ٌ
ِّإَلى ُهَنا اْل َم َساك َ
َمْر َتَ ،وُي َ
ين َواْل ُج ْد َع َواْل ُعْر َج َواْل ُع ْم َيَ .فَق َ
ال اْل َعْب ُدَ :يا َسيُدَ ،ق ْد َص َار َك َما أ َ
َ 23فَقال َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ 24
السياج ِّ
ِّ
ِّ
اخر ْج ِّإَلى ُّ
ات َوأَْل ِّزم ُهم ِّب ُّ ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّنهُ
الطُر ِّق َو َ َ
السِّيُد لْل َعْبدُ ْ :
الد ُخول َح َّتى َي ْمَتل َ
ْ ْ
ئ َبْيتي ،ألَني أَ ُق ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َليس و ِّ
الر َج ِّ
احٌد م ْن أُولئ َك ِّ
ق َع َشائي»".
ين َي ُذو ُ
ال اْل َم ْد ُع ِّو َ
َْ َ

كانت آخر كلمات السيد ألنك تكافئ في قيامة األبرار (آية .)1:والحظ هذا أحد المتكئين ،أن السيد يتكلم عن ما
بعد القيامة .وكان من الفريسيين بالتأكيد الذي يؤمنون بالقيامة وليس من الصدوقيين الذين ينكرونها .وكان فكر

الفريسيين عن القيامة أن المسيح سيأتي ليملك على األرض وسيقيم لهم وليمة عظيمة يقدم فيها لًيوفه خب اًز
أسموه خبز الملكوت ،وأنواعاً فاخرة من األطعمة المصنوعة من لحوم البهاًم واألسماك والطيور وال سيما لحم
الثور العظيم المسمى بهيمو المذكور في (أي .)15::5ومن لحم طير عظيم يشبه الجمل في الجسم ويسقيهم

خم اًر معتقة منذ بدل الخليقة ويطعمهم فاكهة لذيذة من أثمار الفردوس .فقول الرجل خب اًز في ملكوت هللا= هو
إشارة لهذا المفهوم .وكان رد المسيح على هذا الشخص يعني أن حرمان بعض الناس من دخول الملكوت ليس

ناتجاً عن عدم دعوة هللا لهم ،لكن هو ناتج عن عدم قبولهم دعوة هللا .وأن الذين سيحظون بالدخول إلى ملكوت
هللا هم أبعد الناس عن فكر الناس ،فالذين يدخلون هم المساكين والجدع والعرج والعمي .فإذا كان هؤالل هم بنو
الملكوت أفال تدعونهم أنتم في والًمكم .أصحاب العهود رفًوا الدخول مثل الفريسيين والكهنة ،وسبقهم

المساكين ،شعب هللا اليهودي أغلبه ُرِفض وسبقهم األمم للدخول.
إنسان صنع عشاء= اإلنسان هو هللا اآلب .دعا= هللا يريد أن الجميع يخلصون .عشاء عظيماً= هو وليمة

سماًية (رؤ ،)19ليست طعاماً وشراباً ،بل سعادة سماوية يذوه المدعوون بعض أطايبها الروحية كعربون هنا
على األرض من ماًدة اإلفخارستيا .هو صنع هذا العشال بموت إبنه على الصليب .ويسميها عشال إذ تعطي

في آخر العمر ،فال سعادة تفوقها .ودعا كثيرين= الدعوة وجهت أوالً لليهود ولما رفًوها وجهت لألمم .وأرسل

عبده= هو المسيح الذي أخذ صورة عبد .ألن كل شئ قد أعد= لقد تم الفدال والتصالح ،وهنفتحت أبواب السمال
لإلنسان بعد أن غفر المسيح خطايا البشر بدمه .وحصل البشر على التبني .إبتدأ الجميع= أغلب اليهود رفًوا

المسيح ،ولكن قلة آمنت به مثل نيقوديموس .يستعفون= يختلقون األعذار ،إلنمماسهم في الزمنيات والشهوات،
وهنحدار الفكر نحو األمور المادية .وكم مرة دعانا هللا للتوبة وهعتذرنا .وكم مرة دعينا للكنيسة وهعتذرنا .والحظ أن
هللا أرسل أنبياًه للشعب اليهودي يدعوهم وأخي اًر أرسل إبنه .والحظ األعذار التي قيلت ،فهي إنما تعبر عن أنهم
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منممسين في الدنيا ،لقد أْل َهتهم الدنيا عن خالص أنفسهم ،أموالهم ومقتنياتهم صارت شملهم الشاغل وهبتعدوا عن
هللا ،وهنشملوا باألسباب الدنيوية عن خالص نفوسهم.

األول :نجده يصطنع الًرورة= أنا مضطر= هذا لم يشتري األرض بل باع نفسه لألرض ،هو صار أرضي
ونسى أنه غريب على األرض ،وهنهمك في األرضيات .هذا مثل من يشمله عمله العمر كله وال يعطي

وقتاً هلل.
ماض= هو تمسك بإرادته العنيدة ورأيه الخاص ،والحظ أن عذره غير منطقي ،فمن يشتري بقر
الثاني :يقول أنا
ٍ
يمتحنه قبل الشرال وليس بعده .وهمتحان البقر يتم صباحاً وليس وقت العشال.
الثالث :المتزوج حديثاً يعفيه الناموس من الخروج للحرب وليس عن خالص نفسه وهل هذا عذر ،فلماذا ال يأتي
هو وعروسه معه ليقدس هللا هذه الرابطة الجديدة.

قد يشير هؤالل الثالثة لرفض اليهود للمسيح بسبب إهتمامهم باألرضيات وجمع األموال وحسدهم للمسيح إللتفاف

الناس حوله ،وعنادهم .لكنهم ما الوا يشيرون لكل واحد منا من الذين يهملون دعوة المسيح لهم للخالص .وأمام
رفض اليهود أصحاب الملكوت دعوة المسيح ،وجه المسيح دعوته للمساكين والجدع والعرج والعمي= وهؤالل

يشيرون للخطاة والمنبوذين من إسراًيل كالعشارين ،ويشيرون لألمم الذين كانوا مرفوضين فقبلهم هللا في ملكوته.

الطرق والسياجات= إشارة أيًاً لألمم في كل مكان (أع .)6:18حتى يمتلئ بيتي= إشارة لكثرة المؤمنين

(رؤ .)9:7المساكين= األمم إذ ليس لهم كنو الكتاب المقدس التي كانت لليهود .الجدع والعرج= األمم إذ ليس

لهم القدرة على الحركة أو العمل الروحي .العمي= األمم إذ ليس لهم أي بصيرة روحية داخلية .الطرق

والسياجات= األمم إذ كانوا خارج بيت هللا .خارج الحظيرة .الزمهم بالدخول= البعيدين عن هللا كاألمم يحتاجون
لقوة تدفعهم إذ هم غير فاهمين ،وهي ليست قوة قهر بل قوة إقناع (إر .)7:25يذوقون عشائي= عشال عرس

الخروف (رؤ )9-7:19والحظ قوله في (آية )22يوجد أيضاً مكان= فالخالص مقدم للجميع ،لكل من يقبل.
والحظ في (رؤ )25:3قول الرب يأتعشى معه وهو معيي...فأتعشى معه = تشير للعربون الذي نحصل عليه هنا
على األرض من شبع بشخص المسيح .وهو معي تشير لما ُذ ِك َر هنا عن عشال ُعرس الخروف في السمال.
ويسمى عشال ألنه يشير للراحة في نهاية يوم متعب .ولكن لألسف فهناك عشال آخر لطيور السمال (الشياطين)
يلتهموا فيها أعدال هللا (رؤ.)18-17:19
حمل الرليب شرط للتلمذة على المسيح

23
23
ِّ
ِّ
َحٌد َيأ ِّْتي ِّإَل َّي
ال َل ُه ْمِّ« :إ ْن َك َ
ان ُج ُمو ٌع َكث َيرٌة َسائ ِّر َ
اآليات (لوَ " -:)27-23:14وَك َ
ان أ َ
ين َم َع ُهَ ،فاْل َت َف َت َوَق َ
27
ِّخوته وأ َ ِّ ِّ
ِّ
اه َوأ َّ
َن َي ُكو َن لِّي ِّتْل ِّمي ًذاَ .و َم ْن الَ
َوالَ ُيْب ِّغ ُ
َخ َواتهَ ،ح َّتى َن ْف َس ُه أَْي ًضاَ ،فالَ َي ْقدُر أ ْ
ض أََب ُ
امَأر ََت ُه َوأ َْوالََد ُه َوإ ْ َ َ ُ َ
ُم ُه َو ْ
ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ُكو َن لِّي ِّتْل ِّمي ًذا" .
َي ْح ِّم ُل َصلِّ َيب ُه َوَيأْتي َوَرائي َفالَ َي ْقدُر أ ْ
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37
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َح َّب ْابًنا أ َِّو ْابَن ًة أَ ْك َثَر
َح َّب أًَبا أ َْو أُ اما أَ ْك َثَر مني َفالَ َي ْس َتحُّقنيَ ،و َم ْن أ َ
اآليات (متَ " -:)32 - 37 :11م ْن أ َ
32
38
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اع
يع َهاَ ،و َم ْن أ َ
َض َ
مني َفالَ َي ْس َتحُّقنيَ ،و َم ْن الَ َي ْأ ُخ ُذ َصل َيب ُه َوَي ْتَب ُعني َفالَ َي ْس َتحُّقنيَ .م ْن َو َج َد َحَي َات ُه ُيض ُ
ِّ
َجلِّي َي ِّجُد َها" .
َحَي َات ُه م ْن أ ْ
من أحب أباً أو أماً أكثر منى= كان المؤمن معرضاً فى أيام اإلستشهاد ألن يقتل ،فتأتى أمه تستعطفه ليترك

اإليمان من أجل خاطرها ،فيتركوه يحيا .لكن بهذا يصير حبه ألمه أكثر من حبه للمسيح ،إذ أنكر المسيح،

وبهذا صار ال يستحقه = فال يستحقنى ولكن هذه ممتدة حتى اآلن .فإذا أصاب أبى أو أمى أو أحد أحباًى
مرض أو أن هللا سمح بإنتقالهم ،فأتخاصم مع هللا وأوجه له كلمات صعبة قاًالً لماذا تفعل هذا يارب !! فأنا بهذا

قد أحببت غيره أكثر منه ،بالتالى ال أستحقه.

من وجد حياته يضيعها= من يتصور أنه يخلص نفسه بأن ينكرنى فهو فى الحقيقة يًيع نفسه ويخسرها .وتفهم

أيًاً اآلن ،بأن من يتصور أنه يجد حياته فى ملذات العالم ناسياً إلهه فهو بهذا يًيعها من أضاع حياته من

أجلى يجدها = فالذى قدم حياته لإلستشهاد معترفاً بإسمى فله أمجاد السموات .ومن قدم جسده ذبيحة حيه وقد
صلب أهواًه مع شهواته فله تعزيات األرض وأمجاد السموات (رو +1:12غل . )2::5

من ال يأخذ صليبه ويتبعنى = هذه أول مرة يتحد

فيها المسيح عن الصليب وفيها نبوة بصلبه ،فكونى أتبعه

آخذاً صليبى فهذا يعنى أن أمتثل به فى حمله لصليبه .وحمل الصليب إشارة لأللم وهحتماله .والسيد كان هنا
ينبههم أنهم سيجدون أالماً وهضطهادات كثيرة وعليهم أن يحملوها ،والعجيب أن من يقبل الصليب يمأله هللا فرحاً
على األرض (أع  ):1-:5:5ومجداً فى السمال (رو  .)17:8وقد ال يكون العصر عصر إستشهاد ولكن
أليست أالم المرض والًيقات هى صليب علينا أن نقبله بتسليم وبسكوت وهدول وبال تذمر واثقين فى محبة هللا

أبونا السماوى الذى لن يسمح لنا بشئ إال ما فيه خالص نفوسنا  ،فيسكب هللا فرحه فى داخل المتألم ،هذا معنى

يأخذ صليبه=أى يحتمل األلم بشكر وبدون تذمر وبرضا بنصيبه .ويحمل الصليب أيًاً قبول تقديم الجسد
كذبيحة حية (رو  )1:12وهذا ما نسميه صليب إختيارى ،وهو ترك ملذات العالم .وهذا ما قال عنه بولس

الرسول مع المسيح صلبت فأحيا (غل  .)25:2فمن يقبل هذا الصليب تكون له حياة ،المسيح يحيا فيه .ولنرى
كيف طبق بولس هذا على نفسه فهو بالرغم من أالم جسده الرهيبة كان يقمع جسده ويستعبده (1كو+ )27:9

(2كو)8-7:12

في اآليات السابقة كلمنا عن أن هللا يدعو الجميع للملكوت وهبتدال من هنا نسمع شروط الدخول للملكوت .وفي
هذه اآليات نسمع أول شرط وهو محبة هللا أكثر من أي أحد والشرط الثاني هو حمل الصليب فلن يقدر على

حمل الصليب إال من أحب هللا حتى أكثر من نفسه

وال يبغض (لو = )23 : 14يبغض= تترجم أيًاً يحب أقل.
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المسيح يوضح لتابعيه صعوبة الطريق ،وأنه ستأتى ساعة وظروف فيها يًطر أتباع المسيح أن يختاروا بينه

وبين أحباًهم .بين الحياة بعيداً عنه وبين الموت ألجله .وأنهم لن يستطيعوا أن يتبعوه ما لم يتركوا األهل فيظهر
هذا أمام الناس كأنهم يبمًون أهلهم بالنسبة لهذه العالقة الجديدة مع المسيح .هنا يظهر حب الشخص ألهله
بجانب حبه للمسيح كأنه بمًة لهم ،أى يحبهم أقل من محبته للمسيح .عموماً فالكلمة فى العبرية تحتمل

الترجمتين  )1يبمض  )2يحب أقل .وهذا ما قيل عن يعقوب وليئة أنه أحب راحيل أكثر منها (تك )35:29

ونفس الكلمة هنا مترجمة فى إنجيل متى من أحب أباً… أكثر منى فال يستحقنى  .حتى نفسه=من يمًب من
هللا ويتخاصم معه ويمتنع عن الكنيسة بسبب مشكلة أو مرض أصابه هو يحب نفسه أكثر من المسيح .ومن

يرفض الصليب ويمتع نفسه بمتع محرمة هو يحب نفسه أكثر من المسيح.

عموماً إذا أحببنا هللا سنحب الجميع حتى أعداًنا من خالله محبة صحيحة.
27
ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ُكو َن لِّي ِّتْل ِّمي ًذا =" .ما هو الصليب؟ بالنسبة لنا هو إحتمال
َو َم ْن الَ َي ْح ِّم ُل َصلِّ َيب ُه َوَيأْتي َوَرائي َفالَ َي ْقدُر أ ْ
األلم  ،أما بالنسبة للمسيح فهو بذل الذات حتى آخر قطرة دم من أجل محبته للبشر  .وهذه هى مدرسة المسيح
التى يريد منا المسيح أن نتتلمذ فيها  .ومن أراد أن يكون تلميذا للمسيح فى هذه المدرسة فلينكر ذاته ويبذل نفسه
على طريقة محبة المسيح الباذلة  .ولذلك فأعلى درجات السماًيين هم الشهدال الذين بذلوا حياتهم من أجل

محبتهم فى الملك المسيح .
ثمن التبعية

اآليات (لو28" -:)33-28:14ومن ِّمْن ُكم وهو ي ِّريد أ ِّ
ِّ
س أ ََّوالً َوَي ْح ِّس ُب َّ
الن َفَقةََ ،ه ْل ِّعْن َد ُه َما
ْ َ َُ ُ ُ ْ
ََْ
َن َيْبن َي ُبْر ًجا الَ َي ْجل ُ
31
ِّ
يْل َزم لِّ َكمالِّ ِّه؟ 22لَِّئالَّ ي َضع األَساس والَ ي ْق ِّدر أَن ي َك ِّملَ ،فيب َت ِّدئ ج ِّميع َّ ِّ
ِّ ِّ
ين :ه َذا
ين َي ْه َأزُو َن ِّبهَ ،قائل َ
الناظ ِّر َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ ُ
َ ُ َ
31
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن ي َك ِّمل .وأ ُّ ِّ
ِّ
س أ ََّوالً
اإل ْن َس ُ
َي َمل ٍك ِّإ ْن َذ َه َب ل ُمَق َاتَلة َمل ٍك آ َخَر في َحْر ٍب ،الَ َي ْجل ُ
َ
ان ْاب َت َدأَ َيْبني َوَل ْم َي ْقدْر أ ْ ُ َ
وي َت َشاور :هل يس َت ِّطيع أَن يالَ ِّقي ِّبع َشرِّة آالَ ٍ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ 32
يداُ ،يْرِّس ُل
ام ذلِّ َك َب ِّع ً
ف َّالذي َيأْتي َعَلْيه ِّبع ْش ِّر َ
ُ ْ ُ َ َ َ
ََ َ ُ َ ْ َ ْ
ين أَْل ًفا؟ َوِّإال َف َما َد َ
اح ٍد ِّمْن ُكم الَ ي ْترك ج ِّميع أ ِّ
ِّ
لرْل ِّحَ 33 .ف َكذلِّ َك ُك ُّل و ِّ
ِّ
َن َي ُكو َن لِّي ِّتْل ِّمي ًذا.
َل َما ُه َو لِّ ُّ
َم َوالِّه ،الَ َي ْقدُر أ ْ
َ
ْ َُُ َ َ ْ
س َف َارًة َوَي ْسأ ُ
33
«34اَْل ِّمْلح جِّيٌد .و ِّ
ض َوالَ لِّ َم ْزَبَلةٍَ ،فَي ْطَر ُحوَن ُه َخ ِّار ًجاَ .م ْن َل ُه
لك ْن ِّإ َذا َف َس َد اْل ِّمْل ُحَ ،ف ِّب َما َذا ُي ْرَل ُح؟ الَ َي ْرُل ُح ألَْر ٍ
ُ َ َ
أُ ُذَن ِّ
لس ْمعَِّ ،فْلَي ْس َم ْع»".
ان لِّ َّ
هنا نرى شرطاً ثالثاً لدخول الملكوت أال وهو دفع النفقة .فمن أراد أن يتبع يسوع سيكون عليه نفقة وهي التًحية

بكل ما في العالم حتى العالقات األسرية العادية ،إن كانت ستعطلنا عن حب يسوع ،وقبول حمل الصليب حباً
في يسوع (وهذا موضوع اآليات السابقة  .)27-25ومن يتبع يسوع سيبني برجاً من الفًاًل ،البرج يشير لحياته
السماًية واإلرتفاع يشير للنمو في الفًاًل ،واإلبتعاد عن الملذات الدنيوية .فالبرج هو حياة في السماًيات

(كو .)1:3واإلبتعاد عن ملذات العالم هو النفقة وهو صليب إختياري يأقمع جسدي وأستعبدهي (1كو.)27:9

المسيح بمثل البرج ال يريد تثبيط الهمم من ناحية الخالص ،فهو يريد أن جميع الناس يخلصون ،إنما يريد أن
يشرح أن من يتبعه عليه أن ال ينشمل أو يرتبك باألمور الدنيوية (فالحاجة إلى واحد لو ):2:15ألن مثل هذا
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سريعاً ما يرتد يديماس تركني إذ أحب العالم الحاضري (2تي ،)15::ويكون بهذا عثرة وسخرية .ولكن المسيح
هنا يواجهنا بالحقاًق التي ستواجهنا لنستطيع أن نكمل برج الفًاًل .ال مانع أن نشعر بًعفنا فقوته يفي

الًعف تُ ْك َملي ..يوهن لم يبني الرب البيت فباطالً تعب البناًيني ،ولكن علينا أن نثابر ونجاهد إلى النهاية حتى
تعمل معنا النعمة ،أي نرضى بحمل صليبنا في تسليم( .الصليب اإلختياري مثل قمع الجسد كالصوم مثال  .أما
الصليب الذى يختاره هللا فهو تجربة يسمح بها هللا) .والبرج في علوه يكون قاد اًر على إكتشاف األعدال من بعيد ،
وهذا سهل لمن يحيا فى السماويات أ ن يكتشف خداعات الشيطان .ومن ال يقبل حمل الصليب ال تعمل فيه
قوته ،بل وته أز به الشياطين الذين يحاربونه بالتجربة لكى يترك طريق المسيح .ولن يقدر أن يكمل سوى من يقبل

أن يحمل الصليب ،ويرضى بحمل األتعاب واآلالم والتخلي عن الملذات أي ترك ما هو محبوب ملتصقين باهلل.
نرى في البرج الحياة السماًية ،فكلما إرتفعنا نرى السماويات وندرك لذة العشرة مع هللا ،ونتعرف على أس ارره

الفاًقة ،ونصير برجاً حصيناً ضد العدو .ولكن كلما إرتفع البرج ،يهتاج الشيطان فيثير حرباً ضدنا .فكل من
يبني برجاً عليه أن يتوقع أن يأتي عليه الملك اآلخر ويحاربه ،والملك اآلخر هو إبليس إله هذا الدهر ورًيس هذا
العالم ،وذلك لحسده فهو ال يتوقف عن محاربته لنا بكل طره الخداع .وهو في حربه يريد أن يقتنص الكل

لمملكته ،مملكة الظلمة .وهللا يسمح إلبليس أن يحاربنا  ،ولكن هللا يسندنا بل يحارب فينا  ،ومن يصبر يملب ،
ومن يملب يرتفع برجه اكثر  .لذلك فاهلل يسمح بأن يجربنا إبليس .والحظ أن المسيح في مثله يقول عني وعنك

أي ملك= فإرتباطنا بملك الملوك يجعلنا ملوكاً (رؤ )6:1أي أصحاب سلطان روحي ،نملب بالمسيح (رؤ)2:6
ويكون لنا إكليل .وفي (أف )12:6نرى صورة هذا الصراع مع قوات الشر الروحية حتى تجذبنا من السماويات
التى نحيا فيها .وحربنا ستكون ضد شهواتنا التي سيثيرها عدو الخير ،وستكون ضد محبة العالم ،وستكون ضد
إرتباطنا مع األهل ،إذا كان سيفسد محبتنا للمسيح (مثال :من يتخاصم مع هللا بسبب مرض أو موت قريب له،

هذا أحب قريبه أكثر من المسيح).

نخرج للحرب ولنا ( 15 =15555حفظ الوصايا)( 1555 ،الفكر السماوي) أي حربنا ستكون بإلتزامنا بالوصايا

حباً في المسيح (يو )21:1:وبأن نحيا نطلب ما هو فوه ألن مسيحنا هو فوه (كو +1:3أف. )6:2

أما عدو الخير فيأتي بو  25555فهو يحارب بًربات يمينية (بر ذاتي) وضربات يسارية (شهوات) وهذه وتلك=

 .25وهو يحاربنا في السماويات ( )1555التي نحيا فيها ،أي حتى يخرجنا منها (أف . )12:6وقد يكون رقم

 15×2 =25ورقم  2يشير لإلنقسام واإلختالف .فاهلل خلق العالم في وحدة ،وبعد الخطية حد
طاعة الوصايا هو إختالف وهنقسام وتًاد مع الوصايا ويشير له رقم .25

اإلنقسام  ،فعدم

على أن المسيح بتجسده عاد ووحد الكنيسة فيه ،وصار رقم  2يشير للتجسد ألنه جعل اإلثنين واحداً (أف)1::2
 .وقد يكون رقم  2والذى يشير لالنقسام هو إشارة النقسام القلب بين محبة هللا ومحبة العالم .
ونالحظ أن قوة العدو  25555أكبر من قوتنا  ، 15555ولكن ال ننسى أن من إلتزم بالوصايا وعاش

السماويات يحارب يسوع فيه فيملب.
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يرسل سفارة ويسأل ما هو للرلح= أي يعود ألهله ولشهواته .وفي آية ( )33نرى شرطاً آخر للملكوت أال وهو

ترك األموال ،أي عدم اإلتكال عليها وأن ننفق منها على المحتاج.

(أيات  -: )33-34راجع كتاب إنجيل متى (مت 1:-11:18وما بعده) .ومعنى كالم السيد ،أنه على المؤمن

أن يقبل بحمل صليبه ويبني برجاً ،وال يكتفي بالقشور بل يدخل للعمق ،مثل هذا سيكون ملح جيد = ملحاً يصلح
الفساد الذي في العالم ،أما الذي يرتد ويتصالح مع إبليس فهذا سيكون ملحاً فاسداً ال يصلح سوى لمزبلة.
من له أذنان= أي أن كالمي موجه لمن كانت نفسه تواقة لسماع تعليمي وله إستعداد أن يعمل بها.

السيد المسيح بعد أن دعا الكل للملكوت ،قال أن هناك شروط وهناك نفقة .فمن يقبل بهذه النفقة سيكون ملحاً

في األرض ،وله مكانه في السمال .ومن ال يقبل بالنفقة سيصير ملحاً فاسداً في األرض ،يداس من الناس .وال
نصيب له في الملكوت السماوي.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الخامس عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الخامس عشر
مثل الخروف الضال

اآليات (لو1" -:)7-1:13وَكان ج ِّميع اْلع َّش ِّارين واْل ُخ َ ِّ
اة ي ْدُنو َن ِّمْن ُه لِّيسمعوهَ 2 .ف َت َذ َّمر اْل َف ِّر ِّ
يسُّيو َن َواْل َك َتَب ُة
َ ْ َُ ُ
ط َ
َ
َ َ
َ َ َ ُ َ
4
3
ِّ ِّ
اع
ان ِّمْن ُك ْم َل ُه ِّمَئ ُة َخُر ٍ
ين«:ه َذا َي ْقَب ُل ُخ َ
طا ًة َوَيأ ُْك ُل َم َع ُه ْم!»َ .ف َكَّل َم ُه ْم ِّبه َذا اْل َم َث ِّل ِّق ِّائالً« :أ ُّ
َي ِّإْن َس ٍ
وفَ ،وأ َ
َض َ
َقائل َ
ِّ
ِّ
ِّ
التس ِّع ِّ
و ِّ ِّ
الض ِّ
َج ِّل َّ
ال َح َّتى َي ِّج َد ُه؟ َ 3وِّإ َذا َو َج َد ُه َي َض ُع ُه َعَلى
ين في اْلَب ِّرَّيةَ ،وَي ْذ َه َب أل ْ
احًدا مْن َها ،أَالَ َي ْتُر ُك الت ْس َع َة َو ْ َ
َ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َقائالً َل ُهم :ا ْفَر ُحوا معي ،ألَني َو َج ْد ُت َخُر ِّ
ال!.
وفي ال َّض َّ
اء َواْل ِّج َير َ
َمْنكَبْيه َف ِّر ًحاَ ،وَيأْتي ِّإَلى َبْيته َوَي ْد ُعو األ ْ
َصد َق َ
ُ
َ
7
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
هك َذا ي ُكو ُن َفرح ِّفي َّ ِّ
ِّ
اجو َن ِّإَلى
ٌَ
وب أَ ْك َثَر م ْن ت ْس َع ٍة َوِّت ْسع َ
ين َبااار الَ َي ْح َت ُ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه َ َ
الس َماء ِّب َخاط ٍئ َواح ٍد َي ُت ُ
أَ ُق ُ
َت ْوَبةٍ" .
اإلصحاح السابق إنتهى بإما نبني برجاً أو نصبح ملح فاسد .ولكن هذا اإلصحاح يقول ال تيأس فأنا أتيت

للخطاة ،حتى ال يهلك أحد راجع تفسير (مت )13-12:18في كتاب إنجيل متى.

في هذا اإلصحاح نرى ثالثة أمثلة تشير إللهنا العجيب في محبته وطلبه للخطاة ،وبحثه عن المفقودين،
وأحًانه المفتوحة لجميع التاًبين الًالين والذين يعودون إليه ،وشوقه نحو كل نفس والثالثة أمثال يمثلون حال

الخطاة المختلفين .ويعطيها لنا المسيح لنشفق على الخطاة والبعيدين .ونرى إهتمام المسيح بكل نفس.

الخروف الضال= يمثل اإلنسان الخاطئ في غباوته .ونرى في المثل الراعي الصالح.

الدرهم المفقود= يمثل اإلنسان الخاطئ في عدم شعوره بحالة الًياع التي وصل إليها.

وفي كلتا الحالتين نرى محبة هللا التي تسعي في طلبنا .هو ال يعرف أن هناك حياة أفًل وهذه الحالة تشبه

حالة المرأة السامرية.

اإلين الضال= يمثل اإلنسان الخاطئ في شروده عن خالقه بكامل إرادته ومعرفته.

الخروف الضال = يشير للخاطئ الذى يًل عن جهل.
الدرهم الفقود = يشير لمن أضاعه غيره .
االبن الضال

= يشير لمن إبتعد عن معرفة ورغبة منه فى الخطية .

والمسيح الراعى الرالح يسعي وراء الجميع .

في آية ( )1نرى أن الخطاة شعروا بحاجتهم لهذا المخلص السماوي الذي يمفر الخطايا ويقبل الخطاة= يدنون
منه ليسمعوه .وهنا نرى محبة هللا التي تفتح صدرها للخاطئ مهما عمل وتقبله .فتذمر الفريسيين= نقد

الفريسيين هنا يأتي عن جهالة (فكبرياًهم جعلهم يحتقرون الخطاة) وليس عن قصد المقاومة( .المطلوب هو

تجنب الخطاة حتى ال نصير مثلهم وليس إحتقارهم) .لذلك يعلمهم المسيح بأمثلة ويشرح لهم بمحبة ودون تأنيب
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كيف أنه يهتم بالخطاة والعشارين ،وأن النفس البشرية لها قيمة عظيمة عند هللا  ،وهللا يبتهج بهدايتها .هذا التذمر

هو نفس تذمر األك األكبر لإلبن الًال.

التسعة والتسعين با اًر= هم:

 )1المالًكة الذين لم يسقطوا وهم ال يخطئون.

 )2القديسين في المجد وهؤالل ال يعودوا يخطئوا.

 )3القديسين على األرض الذين لم يفقدوا نعمة المعمودية.

يضعه على منكبيه= تعني أن الخروف كان مجهداً من ضالله ونال منه اإلعيال لذلك يحمله الراعي الصالح
(المسيح)  .وتعني أن المسيح حمل طبيعتنا البشرية وحمل خطايانا .هنا نرى المسيح يحمل هذا الخروف ولم
يوبخه .بل يرفعه ليعينه على ترك طريقه الخاطئ القديم.

يدعو األصدقاء والجيران= هذا فرح السماًيين بعودة الخروف الًال (آية. )15

أفرحوا معي= ولم يقل إفرحوا مع الخروف الًال ،ألن خالصنا هو فرحه.
مثل الدرهم المفقود

8
ِّ
احًدا ،أَالَ ُت ِّ ِّ
َضاع ْت ِّدرَهما و ِّ
س
وقُد سَر ً
اجا َوَت ْكُن ُ
امَأَر ٍة َل َها َع ْشَرُة َدَراه َمِّ ،إ ْن أ َ َ ْ ً َ
اآليات (لو« " -:)11-8:13أ َْو أََّي ُة ْ
ات واْلجار ِّ
اْلبيت وُت َف ِّت ُ ِّباج ِّته ٍاد ح َّتى َت ِّجده؟ 2وِّإ َذا وجد ْته َت ْدعو َّ ِّ ِّ
ات َق ِّائَلةً :ا ْفَر ْح َن َم ِّعي أل َِّني َو َج ْد ُت
َ ُ َ َ ََ ُ ُ
ْ َ َ
الرد َيق َ َ َ
َْ َ َ
11
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وب" .
َض ْع ُت ُه.
الدْرَه َم َّال ِّذي أ َ
َ
َّام َمالَ ئ َكة هللا ِّب َخاط ٍئ َواح ٍد َي ُت ُ
هك َذا ،أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :ي ُكو ُن َفَر ٌح ُقد َ
مثل الراعي الصالح رأينا فيه المسيح الراعي الصالح يتجسد ليبحث عن كل ضال .ال ليعنف .بل بالحب يبحث

عن كل نفس ليًمها إلى صدره ويحملها على كتفيه.

وهنا فالمرأة تمثل الكنيسة عروس المسيح وواجبها أن تفت

عن كل مفقود .والدراهم هم الوديعة التي أودعها هللا

للكنيسة .وكل درهم يشير للطبيعة اإلنسانية التي طبع عليها صورة الملك السماًي (كما يطبع على العملة صورة
قيصر) .وضياع الدرهم يشير لًياع صورة الملك السماًي من اإلنسان.

والسراج= الذي توقده المرأة هو إشارة لتجسد المسيح فهو نور الالهوت في إنال الجسد ،تجسد ألن اإلنسان أخطأ
فًاع .وهذا هو دور الكنيسة أن تظهر شخص المسيح ونوره لشعبها .وكنس البيت هو إشارة لحث الناس على

التوبة .والتفتي

بإجتهاد= هو إفتقاد الناس .والرديقات والجارات= هم المالًكة الذين ال يخطئون .وعمل

الكنيسة وخدمتها مع كل نفس هو لكي تستعيد النفس صورة المسيح الملك (غل.)19::
مثل االبن الضال

12
11
ِّ
ان َل ُه ْابَن ِّ
َع ِّط ِّني اْل ِّق ْس َم َّال ِّذي
الِّ«:إْن َس ٌ
َص َغُرُه َما أل َِّبيهَ :يا أ َِّبي أ ْ
ان َك َ
ال أ ْ
انَ .فَق َ
اآليات (لوَ " -:)32-11:13وَق َ
13
ِّ
ُي ِّر ُيب ِّني ِّم َن اْلم ِّ
َص َغُر ُك َّل َشي ٍء َو َسا َفَر ِّإَلى
الَ .فَق َس َم َل ُه َما َم ِّع َ
يش َت ُهَ .وَب ْع َد أََّيامٍ َلْي َس ْت ِّب َكث َيرٍة َج َم َع ْ
االب ُن األ ْ
َ
ْ
14
فَ .فَل َّما أَْن َفق ُك َّل َشي ٍء ،حد َث جو ٌع َش ِّد ٌ ِّ ِّ
ورِّةَ ،ف ْاب َت َدأَ
اك َب َّذَر َماَل ُه ِّب َعْي ٍ ُم ْس ِّر ٍ
ورٍة َب ِّع َ
يدةٍَ ،و ُهَن َ
ََ ُ
َ
يد في تْل َك اْل ُك َ
ُك َ
ْ
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13
13
اح ٍد ِّمن أ ْ ِّ
ِّ ِّ
َن
ان َي ْش َت ِّهي أ ْ
ق ِّب َو ِّ ْ
ورِّةَ ،فأَْر َسَل ُه ِّإَلى ُحُقولِّه لَيْر َعى َخَن ِّاز َيرَ .وَك َ
َي ْح َت ُ
اجَ .ف َم َضى َواْل َت َر َ
َه ِّل تْل َك اْل ُك َ
ِّ ِّ
يمألَ ب ْطَنه ِّمن اْل ُخرُن ِّ ِّ
ِّ
َحٌدَ 17 .فَر َج َع ِّإَلى َن ْف ِّس ِّه َوَقالَ :كم ِّم ْن أ ِّ
ير أل َِّبي
َج ٍ
وب َّالذي َكاَنت اْل َخَن ِّاز ُير َتأ ُْكُل ُهَ ،فَل ْم ُي ْعطه أ َ
َْ َ ُ َ ْ
َ ْ
18
ْت ِّإَلى َّ ِّ
ي ْف ُضل عْن ُه اْل ُخب ُز وأََنا أ ْ ِّ
ِّ ِّ
َّام َك،
َخ َ
ول َل ُهَ :يا أ َِّبي ،أ ْ
طأ ُ
َهل ُك ُج ً
َ ُ َ
ْ َ
وم َوأَ ْذ َه ُب إَلى أَبي َوأَ ُق ُ
وعا! أَ ُق ُ
الس َماء َوُقد َ
21
12
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
آه
ان َل ْم َي َز ْل َبع ً
َوَل ْس ُت ُم ْس َت ِّحاقا َب ْعُد أ ْ
َجَر َ
اء ِّإَلى أ َِّبيهَ .وِّإ ْذ َك َ
َحد أ ْ
َن أ ُْد َعى َل َك ْابًنا .ا ْج َعْلني َكأ َ
يدا َر ُ
ام َو َج َ
اكَ .فَق َ
21
ِّ ِّ
ْت ِّإَلى َّ ِّ
َّام َكَ ،وَل ْس ُت
َخ َ
:يا أ َِّبي ،أ ْ
وهَ ،ف َت َحَّن َن َوَرَك َ
طأ ُ
ال َل ُه ْ
االب ُن َ
أَُب ُ
ض َو َوَق َع َعَلى ُعُنقه َوَقَّبَل ُهَ .فَق َ
الس َماء َوُقد َ
مس َت ِّحاقا بعد أَن أ ُْدعى َلك ابًناَ 22 .فَقال األَب لِّع ِّب ِّ
اج َعُلوا َخ َات ًما ِّفي َي ِّد ِّه،
يد ِّه :أ ْ
وهَ ،و ْ
َ ُْ ْ َ
َ ْ
َخ ِّر ُجوا اْل ُحَّل َة األُوَلى َوأَْل ِّب ُس ُ
َ ُ َ
ُْ
24
23
و ِّح َذاء ِّفي ِّرجَلي ِّه ،وَق ِّدموا اْل ِّعجل اْلمس َّمن وا ْذبحوه َفَنأ ُْكل وَن ْفرح ،أل َّ ِّ
ان
ان َمِّي ًتا َف َع َ
اشَ ،وَك َ
َن ْابني ه َذا َك َ
َ َ ََ
ْْ
َْ َُ َ َ َُ ُ
َ ً
َ ُ
23
ِّ
ِّ
اء َوَقُر َب ِّم َن اْلَبْي ِّتَ ،س ِّم َع َص ْو َت آالَ ِّت
َضاالا َف ُو ِّج َدَ .ف ْاب َت َدأُوا َي ْفَر ُحو َنَ .وَك َ
ان ْابُن ُه األَ ْكَبُر في اْل َحْقلَ .فَل َّما َج َ
27
طر ٍب ورْقراَ 23 .ف َدعا و ِّ
احًدا ِّم َن اْل ِّغْلم ِّ
وك
ان َو َسأََل ُهَ :ما َع َسى أ ْ
اء َف َذَب َح أَُب َ
ال َل ُه :أَ ُخ َ
َ َ
ََ َ َ ً
وك َج َ
َن َي ُكو َن ه َذا؟ َفَق َ
َ
اْل ِّعجل اْلمس َّمن ،أل ََّنه َق ِّبَله سالِّماَ 28 .ف َغ ِّضب وَلم ي ِّرد أَن يد ُخلَ .ف َخرج أَبوه ي ْطُلب ِّإَلي ِّهَ 22 .فأَجاب وَقال أل َِّب ِّ
يهَ :ها
َْ َُ َ
ََ ُ َُ ُ ْ
َ َ َ َ
َ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ
ُ ُ َ ً
أََنا أ ْ ِّ
ِّ
ط ألَ ْفرح مع أَص ِّد َق ِّائي31 .و ِّ
ط َلم أ ََت َجاو ْز و ِّصَّي َت َك ،و َج ْديا َلم ُت ْع ِّط ِّني َق ُّ
ُّ
لك ْن َل َّما
َخد ُم َك ِّسن َ
َ
ََ ََ ْ
َ َ
َ ً ْ
ين ه َذا َع َدُد َهاَ ،وَق ْ
31
ِّ
يش َتك مع َّ ِّ
ِّ
ِّ
ال َل ُهَ :يا ُبَن َّي أَْن َت َم ِّعي ِّفي ُك ِّل
اء ْابُن َك ه َذا َّالذي أ ََك َل َمع َ َ َ َ
الزَوانيَ ،ذَب ْح َت َل ُه اْلع ْج َل اْل ُم َس َّم َن! َفَق َ
َج َ
ِّ 32
ِّ
ان َض ُاال
َن َن ْفَر َح َوُن َسَّر ،أل َّ
َن أ َ
ِّح ٍ
ان َمِّي ًتا َف َع َ
ان َيْنَب ِّغي أ ْ
َخ َ
اشَ ،وَك َ
اك ه َذا َك َ
ينَ ،وُك ُّل َما لي َف ُه َو َل َكَ .ولك ْن َك َ

َف ُو ِّج َد»".

هذا المثل من أروع األمثلة التي تشير لقبول هللا للخاطئ ،وكم جذب هذا المثل الكثيرين من الخطاة ألحًان

هللا .نرى في هذا المثل تردي حال الخاطئ الذي ترك بيت أبيه (الكنيسة) وترك أبيه (هللا) فإنحدر إلى حد الهوان

والنجاسة وخراب كل شئ حوله .ثم نرى توبته وفرحة أبيه المشتاه لعودته .في هذا المثل نكتشف موقف هللا من

الخاطئ بإعتباره إبناً له ضل الطريق ،أما موقف الفريسيين بقلوبهم الخالية من المحبة والمتعجرفة ،فيعبر عنه
موقف اإلبن األكبر .وكأن المثل يرد على الفريسيين بأنه ليس فقط يأكل مع العشارين والخطاة ،بل هو يريد أن

يقيم لهم وليمة لو رجعوا وتابوا .هنا نرى محبة اآلب السماوي الشديدة للخاطئ التاًب .مثل اإلبن الًال يقول
أن هللا يريد أن يفرح أوالده ،لكن إذا أرادوا أن يفرحوا بطريقتهم يخسرون كثي اًر .وحين يقول المسيح ينيري هيني
فمن ضمن المعاني التي تشير لها هذه اآلية أن مهما كانت الوصية متعبة لكن عدم تنفيذها خساًره كبيرة وقد ال

تحتمل .في بداية طريق الخطية يفرح اإلنسان بلذتها ومع الوقت يذله إبليس بل سوف يحرمه حتى من ملذاتها.

فلذة الشيطان أنه يذل أوالد هللا.
بين السامرية واإلبن الضال-:

هللا له طرقه المتعددة لجذب كل نفس .فالسامرية لم تعرف هللا وال سمعت عنه هذه يذهب لها المسيح ويجلس
معها ويتحاور حتى يجذبها لإليمان به فتخلص .أما اإلبن الًال فهذا قد عاش في بيت أبيه مستمتعاً بمحبته
وأبوته وأطايبه ،والشبع في بيته ،وبعد كل هذا إختار أن يترك حًن أبيه وبيت أبيه ،هذا ال يذهب له المسيح

ليحاوره (فما الجديد الذي سيقوله له فهو يعرف كل شئ عن بيت أبيه) بل يحاصره بالتجارب والًيقات

(المجاعة واألكل مع الخنا ير) حتى يقارن بين حاله بعيداً عن أبيه وبين حاله في بيت أبيه فيشتاه للرجوع .وهذا
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رجع نراه يستقبله باألحًان والقبالت وال يعاتب وال يجرح مشاعره( .المجاعة هنا تناظر حوت يونان = ضيقة

يسمح بها هللا لعودة الًال) .

ال نحكم على إنسان في منترف الطريق-:
فاإلبن الًال لم تكن نهايته المعيشة مع الخنا ير ،لكنه عاد .بينما اإلبن األكبر تذمر بعد أن كان يظهر أنه في
طاعة كاملة ألبيه .لذلك يقول بولس الرسول أنظروا إلى نهاية سيرتهم (عب )7:13فالعبرة بالنهاية .لذلك علينا

أن ال ندين أحد ،فاهلل وحده يعلم ما في القلوب ،ومدى إستعداد كل واحد ،ونهاية طريق كل واحد.

اإلبنان يشيران للبشرية-:

اإلبن األصغر يشير لألمم الذين تركوا هللا في البداية وعاشوا في نجاسة بل بددوا عطايا هللا (كرامتهم وصورتهم
السماًية ومواهبهم) في عبادة األوثان وفي شهواتهم .ولكنهم عادوا في نهاية األيام .ويشير للعشارين والزناة وكل

خاطئ.

اإلبن األكبر يشير لليهود ،فهم كانوا بك اًر في معرفة هللا ،قبلوا المواعيد اإللهية وكان لهم الناموس والنبوات .لكنهم
خالل حسدهم للمسيح ثم للكنيسة وقفوا خارج اإليمان (خارج البيت) جاحدين هللا وناقدين محبته لألمم .ويشير

للفريسيين المتكبرين الرافًين لدخول المسيح بيوت الخطاة ولقبوله لهم .ويشير لكل من عاش مع هللا في بيته

طالما كانت مادياته جيدة لكنه يمًب على هللا إذا تأثرت مادياته بل يترك هللا وبيته .مثل هذا مرتبط باهلل شكالً
دون حب ،أو قل هو مرتبط بعطايا هللا وليس باهلل نفسه.
األب= يشير هلل اآلب.

إعطني القسم الذي يريبني من المال= هذا يشير لكل المواهب والو نات التي أعطاها هللا لنا .وسافر إلى كورة

بعيدة= طلب الخطية هو بعد عن هللا بالقلب والمشاعر .وهنمماسه في ملذات الخطية ،يبحث عن كل ما يرضي

شهواته ،وكلما إنممس في الخطية إبتعد عن هللا .بذر كل شئ= كل نعمة وموهبة سبق وأخذها من هللا تًيع

منه ،هذا أضاع كل طاقاته في أمور العالم وشهواته.

حدث جوع شديد= هو جوع النفس التي إبتعدت عن هللا ،فملذات العالم غير قادرة أن تشبع ،هي تشبع الجسد،
ولكن اإلنسان روح وجسد .والروح ال تشبع سوى بقربها من هللا .وهللا له وساًله لجذب النفس للتوبة .فكما جذب

يونان للرجوع إليه بواسطة هياج البحر ،وحوت يبتلعه ،جذب هذا اإلبن الًال بهذه المجاعة .عموماً فأي نفس
تبتعد عن هللا البد وستشعر بهذه المجاعة والفراغ الداخلي ألن اإلنسان مخلوه على صورة هللا ،فلن تشبع النفس

إال بقربها منه .فمضى وإلترق بواحد= هو الشيطان ،فمن يهرب من هللا ويبتعد عنه يتلقفه الشيطان مباشرة.
فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير= الخنا ير عند اليهود تعني النجاسة .والمعنى أن الشيطان إستعبد هذا اإلنسان
في خدمة شقاوة الخطية وم اررتها وهنحطاطها .هو ترك خدمة أبيه الخفيفة ونيره الهين ليبيع نفسه إلبليس ،يشقى

تحت نيره الثقيل والنجس ،وتاه في العالم (حقول إبليس) بعيداً عن هللا ،وعن بيت هللا .يمأل بطنه من الخرنوب=
هو إشارة لملذات العالم وشهواته التي يمأل بها الخاطئ بطنه .فالخاطئ كل همه إشباع بطنه وشهواته يإلههم

بطنهمي (في .)19:3هذا الخرنوب يمأل البطن ولكنه بال فاًدة غذاًية ،أي هو ال يشبع= من يشرب من هذا
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المال يعط

(يو .)13::والخرنوب هو طعام الخنا ير .فلم يعطه أحد= ال يستطيع أحد أن يشبع النفس سوى

هللا .بل بعد أن يقع الخاطئ في براثن الشيطان يحرمه حتى من اللذات الجسدية التي كان يمريه بها سابقاً ،فهو

يتلذذ بعذاب اإلنسان وآالمه.

فرجع إلى نفسه= هذه هي نقطة التحول حين يهدأ اإلنسان ويفكر في حاله أيام كان فيها مع هللا ،وحاله وهو

بعيد عن هللا .هنا نرى أن خطة هللا في سماحه بالمجاعة قد أتت بالفاًدة المرجوة منها .وكلمة رجع إلى نفسه
هي نفسها التوبة أو أول خطوة في التوبة ،فكلمة توبة تعني تميير الفكر .هذه الخطوة هي الخطوة األولى

لرجوعه إلى أبيه ،لقد أعمل عقله وضميره وليس شهواته ،كان في نوم وهستيقظ .والحظ أن التاًب يحتاج لظروف
خارجية تجعله يسرع بتقديم التوبة مثل المجاعة وهذه يسمح بها هللا ،ويحتاج إلقناع وتبكيت الروح القدس الذي
يبكت مع إعطال رجال بأن هللا فاتح أحًانه مستعد لقبول التاًب .وهذا العمل (الظروف الخارجية) أو إقناع

الروح القدس داخلياً هو عمل هللا لذلك يصرك إرميال توبني فأتوب (إر + 18:31يو + 8:16إر )7:25فكما أن
هناك مخطط شيطاني إلذالل اإلنسان فهناك مخطط إلهي لخالص اإلنسان .األجير= إشارة لمن يحيا بروح
العبودية ،يعمل ليس عن حب بل طمعاً في أجر ولكن حتى من يحيا في بيت هللا بروح العبودية وال يفارقه ،حتى
هذا يشبعه هللا .يفضل عنه الخبز= إشارة لوفرة الشبع (روحياً ونفسياً وجسدياً).

أقوم وأذهب إلى أبي= هذه تُحسب لإلبن الًال (اإلبن الشاطر) إذ لم يؤجل توبته ،ورجوعه ،بل قام فو اًر .وكم
من أناس أجلوا توبتهم للمد ولم يأتي المد وهلكوا (مثل فيلكس الوالي أع .)25-2::2:إجعلني كأحد أجراك=
الحظ أنه شاعر بعدم اإلستحقاه إذ كان قد أخذ نصيبه من قبل وبدده ،لكن اآلب في محبته لم يسمح له بأن

يقول هذه العبارة (آية .)21فقام وجاء إلي أبيه= هو نفذ التوبة فو اًر والحظ محبة اآلب وقبوله .تحنن ..ركض..

وقع على عنقه وقبله بالرغم من قذارته ونجاسة الخنا ير التي كان يحيا معها .هذه القبالت األبوية كعالمة

للممفرة إشتهتها عروس النشيد ( )2:1وتشتهيها كل نفس .والحظ كلمات اإلعتراف أخطأت ،لقد إنتهت الكبريال.

أخطأت إلى السماء= هو تعبير عبري .وهللا يعرف كل شئ ولكنه ينتظر هذا اإلعتراف .رجوع األب إلبنه هو

إلى أرجع إليكمي ( ك + 3:1يع .)8::وإذا كان لم يزل بعيداً= مع أول خطوة
تطبيق لقول الكتاب يإرجعوا َّ
للخاطئ التاًب يقترب هللا عدة خطوات .فهذا الًال كان ما ال في عريه ونجاسته وخزيه ،لكن إذ قرر العودة،
أشعره هللا بقبوله ،وبقبالت الصفح والمحبة ليشجعه.

الحلة األولى= ردال البر الذي حصلنا عليه في المعمودية أوالً ،لذلك تسمى التوبة= معمودية ثانية.

خاتماً في يديه= عالمة عودته للبنوة والسلطان على الحصول على المواهب اإللهية ثانية (فالخاتم يستخدم في
ختم أوراه صرف النقود).

حذاء في رجليه= قارن مع حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السالم (أف )15:6فكلمة اإلنجيل تنقي وتحفظ يسراج
ً
لرجلي كالمكي فعبيد اآلب (كهنوت الكنيسة الذي قبل اإلعتراف وأعلن المفران اإللهي بفم الكنيسة ،ويعطي

التعليم لكل نفس بكلمات هللا) عملهم هو التعليم ،تعليم كلمة هللا التي و ]1ترشد في أثنال السير و ]2تحفظ القدم

من وعورة الطريق.
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قدموا العجل المسمن= إشارة لتقديم المسيح نفسه ذبيحة على الصليب وذبيحة يومية في سر اإلفخارستيا .وهو
مسمن فهو دسم الحياة الروحية .فنأكل= هذه عالمة إتحادنا مع المسيح في سر اإلفخارستيا .ونفرح= فرح

المسيح هو في عودة الخاطئ وهتحاده به بعد إنفصال .وهنا الفرح سيكون في السمال كلها (لو =)15:15فإبتدأوا

يفرحون.

إبني هذا كان ميتاً فعاش= الخطية هي الموت (رؤ +1:3يو +25:5أف +1:2أف .)1::5وبهذا نفهم أن
الموت الجسدي ما هو إال إنتقال لحياة أفًل ،طالما كان المنتقل يحيا حياة التوبة .اإلبن األكبر= هذا هو ما

قيل عنه كم من أجير ألبي (آية )17فهو إبن له كل المي ار  ،ولكنه يتخاصم مع أبيه بسبب ِج ْد ْي .وما ال هناك
حتى اآلن في الكنيسة من لهم روح العبيد هذه ،ويتخاصمون مع هللا بسبب أنهم يشعرون بأن هللا حرمهم من

(مال /ترقية /صحة../الخ) .ويقولون نفس الشئ لم أتجاوز وصيتك وهذا شعور كثيرين إذ تصيبهم تجربة

فيقولون لماذا ونحن ال نخطئ (بر ذاتي) ويقولون أيًاً ها أنا أخدمك= ويقول هؤالل نحن الذين صمنا وصلينا
وكنا نذهب للكنيسة .قد حرمنا هللا من كذا وكذا هؤالل يظنون أنهم أصحاب فًل على هللا ،هم يصومون

ويصلون ال عن حب بل طلباً لمكافأة .ال كبنين بل كعبيد ،وهؤالل يمتنعون عن الذهاب للكنيسة (مثل هذا اإلبن
األكبر) في تجاربهم= فغضب ولم ُي ِّرد أن يدخل واإلبن األكبر يرمز للكتبة والفريسيين الذين رفًوا قبول المسيح

للعشارين والخطاة ،واليهود عموماً الذين رفًوا قبول األمم .والحظ قوله إبنك هذا= عالمة على اإلحتقار
(إحتقار الفريسيين للعشارين والخطاة) .خرج أبوه= محبة هللا جعلته يطلب خالص نفوس حتى هؤالل المتكبرين.

كل ما لي فهو لك= هللا أعد نصيباً ومجداً لنا في السمال ،فإن كنا نؤمن بهذا ونصدقه ،هل نتخاصم مع هللا ،إذا
ُح ِرمنا من أي نصيب أرضي ،هذا يعادل غباوة اإلبن االكبر الذي يقارن بين جدي ،وكل أمالك األب ومجده!

سمع صوت آالت طرب= هو صوت السماًيين بالخاطئ الذي تاب ،وصوت فرحة الكنيسة األرضية بالمفران
والفدال الذي حصلت عليه.

نالحظ أن اإلبن األصمر كان مرتداً ضاالً وهو خارج البيت مستسلماً لشهواته ولكن اإلبن األكبر كان مرتدًا

ضاالً وهو داخل البيت وظهر هذا في تركه البيت وغًبه وعدم إشتراكه في الوليمة ورفًه دخول البيت .وهو
كان مرتداً مع أنه داخل البيت ألنه عاش بروح العبيد أخدمك .ينتظر األجر ،بل أنكر فًل أبيه= لم تعطني

جدياً .وهو عاش بروح البر الذاتي (خطية الفريسيين)= قط لم أتجاوز وصيتك .ومع هذا الحظ محبة أبيه له
وكلماته الرقيقة له ،فهو يريد أن الجميع يخلصون.
اإلبنين ضال ،األصمر إذ إشتهى اللذات الحسية ترك بيت أبيه ،واألكبر إشتهى اللذات ولكنه ظل داخل البيت

غير شاعر بالبنوة التي تعطيه كل ما لآلب ،ولكن ما لآلب هو ما ال يرى أي المجد المعد في السمال .اإلبن
األكبر ليس له النظرة المستقبلية لألمور أي للسمال .وهذا ما سيشرحه السيد في مثل وكيل الظلم اآلتي مباشرة
في اإلصحاح القادم ،وبصورة أوضح في مثل لعا ر والمني الذي يرفع أنظارنا إلى لحظة اإلنتقال والمالًكة

تحمل النفس للسمال .ولكن رجوع اإلبن الًال األصمر وتوبته جعل الكنيسة تطلق عليه لقب اإلبن الشاطر .
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رؤية أخرى لمثل اإلبن الضال
هللا خلق اإلنسان ليعمل و ]1في األرض (تك + 5:2تك .)15:2وهذا يناظر عملنا اليوم في أعمالنا وأشمالنا

و ]2نعمل لمجد إسمه خصوصاً بعد أن صرنا في المسيح (أف .)15:2واإلنسان ُيَقيَّم بقيمة عمله.
ما هو مقدار النجاح الذي ننجح به في أعمالنا؟ لكل واحد مواهبه (ذكاؤه /قوته /عمله /خبراته )..ولكن كل
هذا يقع في حيز المحدود ألن اإلنسان محدود.

ولكن إتصالنا باهلل ،إذا كنا على إتصال باهلل ،فهذا ينقلنا إلى حيز الال محدود( .مثل بطارية موصلة على

مصدر شحن غير محدود ،إن فصلتها ستعمل لمدة محددة ثم تنتهي شحنتها وتموت).
خلق هللا آدم ،وكان آدم على إتصال باهلل فكان سيعي

لألبد ولكنه بسبب الخطية إنفصل عن هللا ،فوقع في

حيز المحدود فمات.

اإلنسان المتصل باهلل ،يكون له شركة مع الروح القدس ،منها يستمد قدرات ال نهاًية2( ،كو+1::13
ك )6::لذلك تصلي الكنيسة في أوشية المسافرين وتقول يإشترك يا رب مع عبيدك في كل عمل صالحي .

إحساس اإلنسان بذاته وقدراته يفصله عن المصدر الالنهاًي لكل شئ ،فمهما كانت قدرات إنسان فهو ال

يستطيع أن يقول يأستطيع كل شئ ..مع بولس الرسول ..ولكن يكمل يفي المسيح الذي يقوينيي (في. )13::
لذلك فالطالب الذي يمتنع عن الكنيسة ،هو معتمد على ذاته منفصل عن هللا.
اإلبن الًال أخذ مو ِ
اه َب ُه وسافر إلى كورة بعيدة فخسر المصدر الالنهاًي بإتصاله بأبيه ،ومن المؤكد أن
أمواله ومواهبه ستنفذ ويدخل في مجاعة.
رجوعه إلى أبيه أعاده لحالة اإلتصال مع هللا -:

الحلة األولى هللا برره حين رجع إليه.

الخاتم= عاد نتيجة إتصاله يستمد كل شئ من المصدر الالنهاًي ،ليحصل على مواهب ثانية إذ قد تبرر.

حذاء في رجليه= ليخرج للعمل المكلف به (أف( )15:2المواهب التي حصل عليها هي للخدمة).
ً
العجل المسمن هو التناول واإلتحاد مع هللا ليكون نجاح العمل ال نهاًي .نجاح غير محدود فاهلل يعمل معه.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح السادس عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح السادس عشر
مثل وكيل الظلم

ِّ
اآليات (لو1" -:)13-1:13وَقال أَي ًضا لِّ َتالَ ِّم ِّ
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ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َم َواَل ُه.
َ َ ْ
ان َغن ٌّي َل ُه َوِّك ٌ
َ َ
يلَ ،ف ُو ِّش َي به إَلْيه بأََّن ُه ُيَبذُر أ ْ
3
ِّ
ِّ
َ 2ف َدعاه وَقال َل ُه :ما ه َذا َّال ِّذي أَسمع عْن َك؟ أ ْ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل
اب َوَكاَلت َك أل ََّن َك الَ َت ْقدُر أ ْ
ْ َُ َ
َعط ح َس َ
ال اْل َوك ُ
َن َت ُكو َن َوكيالً َب ْعُدَ .فَق َ
َُ َ َ
َ
4
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن أَْنُقب ،وأ ِّ
َس َت ْعطيَ .ق ْد
ِّفي َن ْف ِّس ِّهَ :ما َذا أَ ْف َع ُل؟ أل َّ
يع أ ْ
َس َتط ُ
َس َتحي أَ ْن أ ْ
َ َ ْ
َن َسِّيدي َي ْأ ُخ ُذ مني اْل َوَكاَلةََ .ل ْس ُت أ ْ
َ
3
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال
َعل ْم ُت َما َذا أَ ْف َع ُلَ ،ح َّتى إ َذا ُع ِّزْل ُت َع ِّن اْل َوَكاَلة َي ْقَبُلوني في ُبُيوت ِّه ْمَ .ف َد َعا ُك َّل َواح ٍد م ْن َم ْدُيوني َسيدهَ ،وَق َ
7
3
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اجلِّ ْس َع ِّ
ال
اجالً َوا ْك ُت ْب َخ ْم ِّس َ
ال َل ُهُ :خ ْذ َص َّك َك َو ْ
ينُ .ث َّم َق َ
ال :مَئ ُة َبث َزْي ٍتَ .فَق َ
لأل ََّولَ :ك ْم َعَلْي َك ل َسيدي؟ َفَق َ
8
ِّ
ِّ
السِّيُد وِّكيل ُّ
الظْلمِّ ِّإ ْذ
َ
ال َل ُهُ :خ ْذ َص َّك َك َوا ْك ُت ْب َث َمان َ
ينَ .ف َم َد َح َّ َ َ
ال :مَئ ُة ُك ِّر َق ْم ٍحَ .فَق َ
آلخَرَ :وأَْن َت َك ْم َعَلْي َك؟ َفَق َ
2
الد ْه ِّر أَح َكم ِّم ْن أَبَن ِّ
الن ِّ ِّ ِّ ِّ
َص ِّد َقاء ِّبم ِّ
اء ُّ
اء ه َذا َّ
ال
ِّب ِّح ْك َم ٍة َف َع َل ،أل َّ
ْ
ول َل ُك ُمْ :
ور في جيل ِّه ْمَ .وأََنا أَ ُق ُ
َن أَْبَن َ
ْ ُ
اصَن ُعوا َل ُك ْم أ ْ َ َ
ِّ
ِّ
يل أ ِّ
ِّ ِّ ِّ 11
ير ،و َّ
ُّ
ين ِّفي اْلَقِّل ِّ
ظ ِّ
الظ ِّال ُم ِّفي
يت ْم َي ْقَبُلوَن ُك ْم ِّفي اْل َم َ
الظْلمَِّ ،ح َّتى ِّإ َذا َف ِّن ُ
َم ٌ
ال األََبدَّية .اَألَم ُ
ين أَْي ًضا في اْل َكث ِّ َ
12
ال ُّ
يرَ 11 .فِّإ ْن َلم َت ُكوُنوا أُمَناء ِّفي م ِّ
اْلَقلِّ ِّ
ظالِّ ٌم أَْي ًضا ِّفي اْل َك ِّث ِّ
ِّن َل ْم َت ُكوُنوا
يل َ
الظْلمَِّ ،ف َم ْن َيأ َْت ِّمُن ُك ْم َعَلى اْل َح ِّق؟ َوإ ْ
ْ
َ َ
َ
ِّ
ِّ 13
َن ي ْخ ِّدم سِّي َدي ِّن ،أل ََّنه ِّإ َّما أ ْ ِّ
ض اْلو ِّ
اح َد
اء ِّفي َما ُه َو لِّْل َغْي ِّرَ ،ف َم ْن ُي ْع ِّط ُ
ُ
يك ْم َما ُه َو َل ُك ْم؟ َال َي ْقدُر َخاد ٌم أ ْ َ َ َ ْ
َن ُيْبغ َ َ
ُمَن َ
أَ
ِّ
ِّ
اآلخر ،أَو يالَ ِّزم اْلو ِّ
ِّ
ال»".
اح َد َوَي ْح َت ِّقَر َ
اآلخَر .الَ َت ْقدُرو َن أ ْ
َوُيح َّب َ َ ْ ُ َ َ
هللا َواْل َم َ
َن َت ْخد ُموا َ
كان يحيط بالمسيح مع تالميذه اإلثنى عشر كثير من الفريسيين .وهنا نجد مثلين  -:وكيل الظلم وهذا موجه
لتالميذه ليشرح لهم أن كل ما يعطيه لهم من مواهب هم وكالل عليه ،وموجه باألكثر للخطاة الذين تبعوه وقبلهم،

فأثار قبولهم سخط الفريسيين.

ومثل الغنى ولعازر وهذا موجه للفريسيين األغنيال .هؤالل الذين سخروا من تعليمه عن مال الظلم ،فهم يظنون

أن أموالهم ليست أموال ظلم ،فقال لهم أن السموات مفتوحة للفقرال وليس لكم ،يا من تظنون أنكم األبرار

المدافعين عن الناموس وحدكم .هؤالل كان برهم الذاتى صنم يعبدونه وهم كاسرين للناموس بتركهم الفقرال بال

طعام وال غطال ،هم خالين من المحبة أى من هللا .مثل وكيل الظلم أ عج الفريسيين .فكالم الرب لمس نقطة

الطمع فيهم .هم إعتبروا أنفسهم أمنال على كنو الناموس ،ولكن ليعطوا أموالهم لمحتاج فهذا بالنسبة لهم

مرفوض .وأيًا هل يعطوا للرعاع الخطاة الذين يجهلون الناموس ،وهم يحتقرون من هو ليس دارسا للناموس.

وفى آية 1:نجدهم يستهزأون بما قاله السيد المسيح .وربما إسته أزوا علنا وأظهروا للسامعين علو قامتهم بالنسبة
للسامعين من الخطاة الذين قبلهم المسيح وأحاطوا به.

لذلك قال الرب مثل الغنى ولعازر وفيه الرد عليهم -:
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*فالمثل يظهر الفره بين وجهة نظر الناس ووجهة نظر هللا .وكيف نظر الناس للمنى فى حياته وكيف كانت

نظرة الناس للعا ر وكيف كانت نظرة هللا لكليهما فى األبدية* .يظهر المثل التطابق بين الفريسيين فى نظرتهم

بال مباالة للناس وعزلتهم فى كبريال وهحتقار لآلخرين ،ونظرة المنى بال مباالة إلى لعا ر .فما إعتبروه مجدهم

كان أمام هللا نجاسة* .أشار المثل لطمعهم وللمال الذى كان صنما لهم ونظرتهم األنانية لما يملكون .وجزالهم

الذى ينتظرهم كما ينتظر أى وكيل غير أمين على ما بين يديه .ومن ناحية الناموس فهم حفظوا كلمات الناموس
وتركوا الخطاة فقرال فى جوع روحى بل إحتقروهم .فماذا فعلوا بما عرفوه من كنو الناموس غير الكبريال.

أرينا في اإلصحاح السابق إشتياه هللا لرجوع كل خاطئ ،هنا يشرح السيد أن كل خاطئ يلزمه أن يتصرف
بحكمة ليمتصب الملكوت .وأن الحياة العتيدة هي ثمرة ونتيجة للحياة الحاضرة .وهللا أعطانا و نات كالمال مثالً
يمكننا أن نستخدمه بأنانية ،ويمكننا أن نستخدمه بحكمة فنمتصب الملكوت .ونفس المفهوم نجده في مثل لعا ر
والمني في نفس اإلصحاح .هذا اإلصحاح هو تشجيع لكل خاطئ على أن يتوب فهناك سمال (مثل لعا ر

والمني) وهناك نصيب سماوي لمن يتصرف بحكمة (وكيل الظلم).

وكيل الظلم= سماه السيد هكذا فهو كان يبذر أموال سيده وثانياً فهو حينما عرف أن سيده سيطرده َغَّير
لسِيده .والسيد قطعاً ال يمدحه على هذا ،بل يمدحه ألنه فكر في مستقبله،
الصكوك وبهذا تسبب في خسارة ثانية َ
فهو قد إشتري أصدقال (هم المديونين لسيده) ،وهؤالل يمكن أن يستفيد منهم بعد طرده من وكالة سيده .وهو
إشتراهم بالمال الذي كان بين يديه ،ال ذي إستأمنه سيده عليه .هذا الوكيل يشير لمن بدد المواهب والو نات التي

أعطاها هللا له على شهواته.

مال الظلم= هو المال الذي بين أيدينا ،لكن لماذا أسماه السيد هكذا؟
 )1هو مال من هذا العالم الظالم الشرير ،مهما حصلنا عليه بالحالل.

 )2تو يع األموال ظالم في هذا العالم ،فكم من إنسان ال يعمل ويملك الكثير ،وهناك من
يكد ويجتهد وال يملك شيئاً.

 )3هو مال ظلم ألنه يجعل الناس تعبده تاركة هللا ،وهو إذا إبتماه أحد ضل عن اإليمان،
وهو سيد ٍ
قاس يستعبد الناس.

 ):هو خادع يوهم الناس بالسعادة ولكنه ال يعطيها.

 )5األصل أن كل األموال هي هلل وأنا وكيل عليها ،فإذا إعتبرتها ملكاً لي ،أصرف منها
على ملذاتي فقط ،فأنا بهذا أصبح مبذ اًر في أموال هللا ،وأصير بهذا وكيل ظلم ،ولكن
إن تصرفت فيها بطريقة ترضى هللا فتتحول إلى أموال مقدسة .فهو مال ظلم ألننا

ننسب ما هلل لنا ،أي نمتصب حق هللا.

قرة إعتراف  -:جالنى يوما شاب فى إعتراف ليخبرنى بإحتياج شخص لمبلغ كبير من المال ليعمل عملية
إلنقاذ حياته ،وهو ال يملك تدبير المبلغ فوعدته بتدبير المبلغ .خرج هذا الشاب ودخل آخر ليعترف بأنه يدخن ،
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فقلت له هذا مال تحرقه يخسارة كل هذه النقودي فقال عندى أموال كثيرة فماذا أعمل بها  .فقلت لنفسى يمال ظلم

حقاي .

كيف نرضي هللا بأموالنا؟

هناك فقرال ومحتاجين ،هؤالل هم مديوني السيد .وكل هؤالل ليس لديهم ما يأكلونه وما يلبسونه ،فلنصرف على

هؤالل فيشهدون لنا في السمال ،أليس هؤالل هم إخوة الرب .وبهذا صاروا أصدقال لنا .وبهذا صارت أموالنا

سماوية ،وصار لنا كن اًز في السماويات ينفعنا حين نمادر هذا العالم .هذه هي الحكمة المطلوبة منا أن يكون لنا

أصدقال سماويين نشتريهم باألموال التي بين أيدينا عوضاً عن أن نبددها على ملذاتنا وشهواتنا في عالم سنتركه

إن آجالً أو عاجالً .إنسان غني= هو هللا صاحب كل المواهب ،يعطي لكل منا و نات = مواهب (1بط.)15::

وكيل= هللا يعطي كل منا مواهب وأموال وسيطلب حساباً عن كل ما أعطانا .يبذر أمواله= نفس ما قيل عن
اإلبن الًال ( .)13:15إعط حساب وكالتك= هذا ما سنسمعه يوم الدينونة .ولكن هنا تعني أن الوكيل سيطرد

من مكانه ال تقدر أن تكون وكيالً بعد= أي ستترك هذه الحياة .قال الوكيل في نفسه= هذه مثل ما قيل عن
اإلبن الًال يفرجع إلى نفسهي .ماذا أفعل= لقد صحا الوكيل من غفلته ،وبدأ يفكر في إصالح حاله .أنقب=

أسره  ،فكان اللصوص يسرقون البيوت بأن ينقبوا جدران البيوت ويدخلوا ليسرقوا ،وقد تعني حفر األرض

للزراعة .أستعطي= أتسول .وهذا الوكيل لن يستطيع أن يعمل كعامل راعة أو يتسول أو يسره .ولنالحظ أنه
في يوم الدينونة لن يصلح أن نسره أو نجاهد ونعمل فال عمل يصلح هناك أو نستعطي من القديسين ،فالعذارى

الحكيمات لم يعطين للجاهالت شيئاً من يتهن .بث= :5لتر .كر= 355كجم تقريباً .كم عليك= هو يعلم ولكنه
يسأل المديون حتى يشعره بأنه يسدي له معروف.
أبناء هذا الدهر= هم المتعلقون بأمور الدنيا وال نصيب لهم في األبدية (أوالد العالم) .أبناء النور= هم أبنال
اإليمان الذين يسيرون في نور الكتاب ولهم األبدية (أوالد هللا) .المظال األبدية= عبارة مستعارة من األعياد

اليهودية مقصود بها دار الخلود حيث األفراح الحقيقية ،وعيد المظال هو عيد الفرح عند اليهود ،وكان رم از
ألفراح السمال .إذاً المسيح في هذا المثل ال يقصد تطبيقه من كل الجوانب ،فقطعاً هو ال يريدنا أن نسره ،ولكن
هو يريد أن نحول أموالنا لتصير لنا رصيد سماوي .أن تكون لنا النظرة المستقبلية وليس النظرة المحدودة بهذا

العالم.

أبناء هذا الدهر أحكم= هم داًماً يفكرون في المد ،ويستثمرون أموالهم لتكون ضماناً لمستقبلهم ،فهل نفكر في
مستقبلنا األبدي كأبنال نور وبهذا نصير حكمال ،وال تًيع فرصتنا في السمال .ونستطيع تطبيق المثل ليس فقط

على األموال بل على الوقت والصحة والتعليم والذكال ..وكل ما أعطاه هللا لنا ،فهناك من لديه وقت فراغ ..فماذا
يعمل به ،هل يتسكع في الطرقات والنوادي ،أم هو يًيع وقته في خدمة الكنيسة فيصير له شفيع الكنيسة

صديقاً سماوياً والحظ أن كل الخليقة يقال عليها لفظ مديونى سيده بمن فيهم من هم فى السمال .وهناك من
أعطاه هللا صحة ،ففي ماذا يصرف صحته؟ هناك من يستمل صحته في إفتقاد المرضى والمساكين والبعيدين
عن هللا ..وهكذا.
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(آية :)15القليل هو مال الظلم هو الثروة الزمنية .واألمين في القليل= هو من ال يبدد ماله على ملذات الدنيا

وشهواتها ،بل يعطيه للمحتاج .أمين أيضاً في الكثير= أي العطايا الروحية .فاألمين مع الناس سيكون أميناً مع
هللا .لذلك يعطيه هللا بمنى من هباته اإللهية ما يزين نفسه وتعطيه جماالً ربانياً ،نكون متشبهين باهلل ،ومن كان

أميناً مع هللا على األرض في مال الظلم يستأمنه هللا على الكثير الذي هو المجد األبدي المعد لنا.

(آية :)11هن ا يتًح أن مال الظلم هو القليل في اآلية السابقة .والحظ أن السيد الرب يًع في مقابله كلمة

الحق ،وذلك ألن المال باطل ،فهو غير حقيقي ،هو موجود اليوم ،وغير موجود غداً ،وال تستطيع أن تأخذه معك
إلى العالم اآلخر ،بينما العطايا السماوية والفًاًل ،هذه تستمر معنا في السمال.

(آية :)12ما هو للغير= المير هم الفقرال ،فإن لم نكن أمنال معهم فيما بين أيدينا من مال الظلم ،فاهلل لن
يعطينا ما هو لنا من البركة والسالم والفرح والرجال ..أما لو أعطيت ما عندك للفقرال سكب هللا عليك من غني

مجده.

(آية :)13هنا يًع السيد حداً فاصالً بين قبول تبعيته واإلرتباط بمحبة المال .هللا ليس ضد المنى ،فإبراهيم

عب ْد ،أو
وهسحق ويعقوب كانوا أغنيال ،وهللا لم يكن ضدهم ،بل هللا ضد عبادة المال ،أي يصير المال هدفاً وهلهاً ُي َ
أداة للملذات والترف الزاًد بينما الفقرال في جوع وحرمان .وعبادة المال تعني أن يظن اإلنسان أن المال فيه

ضماناً للمستقبل .فاهلل وحده القادر على ذلك.
الموقف من الملكوت (لو)18-14:13

إما النظر للسماء دد أو السعى وراء العالم

14
ان اْل َف ِّر ِّ
يسُّيو َن أَْي ًضا َي ْسم ُعو َن
اآليات (لوَ " -:)13-14:13وَك َ
َ
13
ِّ
ِّ
الن ِّ
َّام َّ
هللا
ال َل ُه ْم«:أَْن ُت ُم َّالذ َ
اس! َولك َّن َ
َفَق َ
ين ُتَب ِّرُرو َن أَْن ُف َس ُك ْم ُقد َ
ِّرجس ُقدَّام ِّ
هللا".
ْ ٌ
َ

ه َذا ُكَّل ُهَ ،و ُه ْم
وب ُك ْم.
َي ْع ِّر ُ
ف ُقُل َ

ِّ
ِّ ِّ
اس َت ْه َأزُوا ِّب ِّه.
ُمحُّبو َن لْل َمالَ ،ف ْ
الن ِّ
ِّإ َّن اْلم ْس َت ْعلِّي ِّعْن َد َّ
اس ُه َو
ُ
َ

طبعاً من يحب المال لن يعجبه كالم السيد المسيح الذي قاله .هللا يعرف قلوبكم= لن تستطيعوا أن تخدعوا هللا
كما تخدعون الناس إذ هم يتظاهرون بالبر والقداسة وهم عبيد المال.

حسن كالمال هو رجس عند هللا .والتقوى الظاهرية
المستعلى عند الناس هو رجس عند هللا= ما ترونه أنتم أنه
ٌ
التي هي صالحة في نظركم هي رجس عند هللا (فهم يصومون ويصلون ليراهم الناس وهذا في نظر هللا ريال
ورجس) ومحبتهم للمال بالطبيعة ساقتهم للكبريال فكلما إ دادت أموالهم تكبروا بزيادة ،فإذا أضيف إلى محبة

المال برهم الذاتي ،يزداد كبرياًهم وكل مستعلى متكبر هو رجس عند هللا ،فاهلل يسكن عند المتواضعين (إش57
 )15 :ببساطة ألن هذه هى طبيعة هللا ،هذه التى ظهرت فى التجسد والصليب.
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المستعلى= المتكبر .والحظ أن هللا يريد أن أوالده يكبرون  ،لكن به هو  ،وليس بالمال وال بالبر الذاتي والتقوى

الظاهرية .وكل هذا نجاسة فالعالم بما فيه ٍ
فان .وقارن مع بولس الرسول حين يقول يلي الحياة هي المسيحي .إذاً

السؤال  ..ما هي قيمتي ..هل مالي أو حياة المسيح ف َّى .فمن قيمته في أشيال العالم هو رجس ألن العالم باطل.
13
وت ِّ
الناموس واألَ ْن ِّبياء ِّإَلى يوحَّنا .و ِّمن ذلِّك اْلوْق ِّت يب َّشر ِّبمَل ُك ِّ
هللاَ ،وُك ُّل
اآليات (لوَ « " -:)18-13:13ك َ
ان َّ ُ ُ َ َ ُ
ُ َ َ ْ َ َ َُ ُ َ
السم ِّ
ِّ ِّ ِّ 17
ِّ
ِّ
النام ِّ
اء َواألَْر ِّ
ِّ ِّ َّ
وسُ 18 .ك ُّل
ط ُن ْق َ
َن َت ْسُق َ
ض أَْي َسُر ِّم ْن أ ْ
َواح ٍد َي ْغ َتر ُب َن ْف َس ُه إَلْيهَ .ولك َّن َزَو َ
ط ٌة َواح َد ٌة م َن ُ
ال َّ َ
م ْن ي َ ِّ
طَّلَق ٍة ِّم ْن َر ُجل َي ْزِّني" .
ُخَرى َي ْزِّنيَ ،وُك ُّل َم ْن َي َت َزَّو ُج ِّب ُم َ
امَأر ََت ُه َوَي َت َزَّو ُج ِّبأ ْ
طل ُ
َ ُ
ق ْ
13
وت ِّ
الناموس واألَ ْن ِّبياء ِّإَلى يوحَّنا .و ِّمن ذلِّك اْلوْق ِّت يب َّشر ِّبمَل ُك ِّ
هللا ،وُك ُّل و ِّ
اح ٍد
آية (لوَ « -: )13:13ك َ
َ َ
ُ َ َ ْ َ َ
ان َّ ُ ُ َ َ ُ
َُ ُ َ
َي ْغ َت ِّر ُب َن ْف َس ُه ِّإَلْي ِّه" .
12
ِّ
ات ي ْغرب ،واْل َغ ِّ
اصُبو َن
وحَّنا اْلم ْعم َد ِّ
وت َّ
اآلن َمَل ُك ُ
ان ِّإَلى َ
اآليات (مت َ " -:)13-12:11و ِّم ْن أََّيامِّ ُي َ
الس َم َاو ُ َ ُ َ
َ َ
َن َج ِّم َ ِّ ِّ َّ
هنا نرى المعمدان قد علم الناس معنى
وحَّنا َتَنَّبأُوا
َي ْخ َت ِّط ُفوَن ُه13 .أل َّ
وس ِّإَلى ُي َ
ام َ
يع األَ ْنبَياء َوالن ُ
الجهاد الصحيح وهو التمصب حتى يكون لهم نصيب في الملكوت.

ما هو الجهاد؟ نسمع بولس الرسول يقول جاهدت الجهاد الحسن ..فما هو هذا الجهاد .الجهاد يبدأ بالتمصب.
فالخاطىل يميل لعدم ترك الخطية وعليه أن يمصب نفسه فال يذهب ألماكن الخطية ،من له عين تشتهى .عليه

أن يجاهد بأن يمصب نفسه وذلك بأن يًع عينه فى التراب .وهذا هو الجهاد السلبى ولكن هناك أيًاً الجهاد
اته .ومن يريد أن يجاهد يمصب نفسه على الوقوف والجهاد فى
اإليجابى فالجسد متكاسل محب إلرضال َلذ ُ
الصالة ،واإلمتناع عن األكل اللذيذ والصوم فترات طويلة .ومن يجاهد غاصباً نفسه تنسكب عليه النعمة فيجد
لذة فى صلبه ألهواًه وشهواته ،ويجد لذة فى صلواته وفى أصوامه وميطانياته .وبهذا يمتصب ملكوت السموات.

وهن كنا ال نمصب أنفسنا ستملك علينا الخطايا والشهوات وتسود علينا فنخرج من ملكوت السموات.
السم ِّ
ِّ 17
النام ِّ
اء َواألَْر ِّ
ط ُن ْق َ ِّ ِّ َّ
وس.
َن َت ْسُق َ
ض أَْي َسُر ِّم ْن أ ْ
آية (لوَ -: )17:13ولك َّن َزَو َ
ط ٌة َواح َد ٌة م َن ُ
ال َّ َ
ط ٌة و ِّ
ض الَ ي ُزول حر ٌ ِّ
اح َد ٌة
آية (متَ 18" -:)18:3فِّإِّني اْل َح َّ
ول َّ
اء َواألَْر ُ
ول َل ُك ْمِّ :إَلى أ ْ
َ ُ َْ
ف َواحٌد أ َْو ُن ْق َ َ
الس َم ُ
َن َت ُز َ
ق أَ ُق ُ
النام ِّ
ِّ َّ
وس َح َّتى َي ُكو َن اْل ُك ُّل" .
م َن ُ

إلى أن تزول السماء واألرض= إستعداداً لظهور السمال الجديدة واألرض الجديدة (رؤ  .)1:21وربما يشير هذا
إلنتهال اللعنة أو أن هذا العالم الملعون منذ خطية آدم ستتمير صورته إلى صورة مجد (رو .)22-21:8

والمقصود أن كلمة فى الناموس لن تسقط حتى لو الت السمال واالرض .
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الحق أقول لكم= تعبير يعنى أن ما سيقال شىل مهم ،ولم يستعمله سوى المسيح له المجد ،أما األنبيال فكانوا
يقولون يقال الربي.

حرف واحد أو نقطة واحدة=األصل اللموى ال يزول حرف (  )iواحد .وحرف (  ) iهو أصمر الحروف الهجاًية

فهو مجرد خط صمير وفوقه نقطة .وهضافة النقطة فوه الحرف تمير المعنى تميي اًر جوهرياً ،والسيد بهذا يظهر
أن ألصمر األجزال فى الناموس قيمة ،هذا تعبير عن كمال الناموس.

حتى يكون الكل= أن يتم المرض من الناموس ،فالناموس يحمل معه المكافأة على طاعته والقصاص على
عصيانه.
آية (لوُ 18 -: )18:13ك ُّل م ْن ي َ ِّ
طَّلَق ٍة ِّم ْن َر ُجل َي ْزِّني" .
ُخَرى َي ْزِّنيَ ،وُك ُّل َم ْن َي َت َزَّو ُج ِّب ُم َ
امَأر ََت ُه َوَي َت َزَّو ُج ِّبأ ْ
طل ُ
َ ُ
ق ْ

قانون الزواج فى المسيحية مشروح بالكامل فى (مت )12 - 1 : 19وبإختصار  -:الزواج سر مقدس= فالذى

جمعه هو هللا= هللا هو الذى جمع الزوجين ليصبحا جسداً واحداً .وهذا كان هللا هو الذى جمعهما فكيف يفره

اإلنسان بالطاله ما جمعه هللا.

وهذه اآليات سبق شرحها ولكن ما مناسبة ذكرها هنا اآلن؟

كان الفريسيون يعظمون ناموس العهد القديم ،والمسيح هنا يشرح أن هذا الناموس كان لتهيئة الناس لنظام أكمل،
والمعمدان أيًاً جال ليعد الطريق لهذا النظام الجديد .الناموس واألنبياء إلى يوحنا= تعاليم العهد القديم كانت

حتى يوحنا .من ذلك الوقت= أي بعد يوحنا المعمدان ويعني بشارة المسيح= يبشر بملكوت هللا .إذاً الناموس

كان وقتياً ،ولكن الناموس ال يمكن أن يبطل فهو رمز للخيرات العتيدة وظلها ،وهو شاهد بنبواته ورمو ه للمسيح،
وهدف الناموس والنبوات هو المسيح ،وهو يعلن إحتياجنا المستمر للمسيح .وكان ظهور المعمدان إيذاناً بظهور
المسيح ،وها قد أتى المسيح وها ملكوت هللا أمامكم ،الذي شهد عنه ناموسكم وشهد عنه المعمدان لكنكم عميان،

لقد أدرك العشارون والخطاة هذا الملكوت وها هم يتزاحمون للدخول لهذا الملكوت ،كل منهم يبذل جهده ويحتمل

الصعاب ويغرب نفسه في سبيل هذا الملكوت الذي صار واضحاً لهم ،والذي بدأ المسيح يبشر به ،ومن يبذل
جهداً ويمصب نفسه (باإلمتناع عن خطاياه القديمة وتركها) وليفعل هذا عن طيب خاطر عالماً أنه سيفو

بأمجاد ال تقاس بجانب تلك المصاعب والمشقات .إذاً المسيح أمامكم الذي بشر به ناموسكم وما ينقصكم هو أن

تمصبوا أنفسكم فتجدوا لكم حياة.

زوال السماء ..أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس= أصمر تعليم في الناموس لن يتمير .والناموس

في .وعليهم الخًوع للناموس وليس كما فعل أباًهم .ففي كالم السيد
شهد لي وطالما شهد لي فهو قد تحقق َّ

عن الطاله كان يشرح لهم أنهم بحسب تعاليم شيوخهم أباحوا الطاله ألتفه األسباب جرياً ورال شهواتهم فبعض
أباًهم سمحوا بالطاله لو الزوجة كان طعامها سيئاً ،وهم يدعون أنهم يكرمون الناموس ولكنهم بإباحتهم الطاله
فهم قد حرضوا الناس على الزنا ،وخالفوا الناموس (راجع مال )16-15:2فقوله هنا أن هللا يكره الطاله فكيف
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شرع الزواج ييترك الرجل أباه وأمه
سمحوا ألنفسهم بإباحته .خصوصاً أن ما جمعه هو هللا .فاهلل هو الذي َّ
ويلتصق بامرأتهي (تك)2::2

معنى كالم السيد هنا أنه ،أنتم أيها الفريسيون تتهمونني بأنني ضد الناموس .والعكس هو الصحيح .فأنتم الذين
كسرتم الناموس .أما أنا فكصاحب وواضع الناموس ال أكسره .بل لو كنتم أطعتم الناموس حقا إلنفتحت أعينكم

وعرفتم من أنا .

ما يجمع كل ما مًى هو النظرة المستقبلية (في اآليات )18-1:ألن المسيح يسألهم هل لكم نظرة للمستقبل.

ما الذي له قيمة عندكم ..هل األموال ..البر الذاتي ..الشهوات التي تجرون ورالها وتتركون وجاتكم ..ولكن
الملكوت أمامكم فلتمصبوا أنفسكم عل يه تاركين شهواتكم .هذا ما يجمع هذه اآليات وهذه عالقة هذه اآليات بما

قبلها وما بعدها.

مثل لعازر والغني

اآليات (لوَ «12" -:)31-12:13كان ِّإْنس ٌ ِّ
ان َواْلَب َّز َو ُه َو َي َتَن َّع ُم ُك َّل َي ْو ٍم ُم َتَرِّف ًها.
س األَْر ُجو َ
ان َغن ٌّي َوَك َ
ان َيْلَب ُ
َ َ
ِّ
وح21 ،وي ْش َت ِّهي أَن ي ْشبع ِّمن اْل ُف َت ِّ
ين اسمه لِّع َازرَّ ،ال ِّذي ُ ِّ
الس ِّ
21وَك ِّ ِّ
اق ِّط
وبا ِّباْلُقُر ِّ
ات َّ
ْ َ ََ َ
َ َ
ََ
ط ِّر َح عْن َد َب ِّابه َم ْضُر ً
ان م ْسك ٌ ْ ُ ُ َ ُ
ِّ ِّ
ِّم ْن م ِّائ َد ِّة اْل َغ ِّن ِّي ،بل َكاَن ِّت اْل ِّكالَب َتأ ِّْتي وَتْلحس ُقروحهَ 22 .فم َ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
يم.
َ َ ُ ُ َُ
ات اْلم ْسك ُ
ُ
َْ
ين َو َح َمَل ْت ُه اْل َمالَ ئ َك ُة إَلى ح ْض ِّن إْبَراه َ
َ
َ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يد َوِّل َع َازَر في ح ْضنه،
يم م ْن َبع ٍ
َو َم َ
ات اْل َغن ُّي أَْي ًضا َوُدف َنَ ،فَرَف َع َعْيَنْيه في َ
الجحيمِّ َو ُه َو في اْل َع َذابَ ،وَأرَى إْبَراه َ
24
ِّ ِّ ِّ
اء َوُيَب ِّرَد لِّ َس ِّاني ،أل َِّني ُم َع َّذ ٌب ِّفي
ف ِّإ ْصَب ِّع ِّه ِّب َم ٍ
يمْ ،ار َح ْم ِّنيَ ،وأَْرِّس ْل لِّ َع َازَر لَِّيُب َّل َ
طَر َ
َفَن َادى َوَق َ
الَ :يا أَبي إْبَراه َ
يبَ 23 .فَق ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ه َذا َّ
الل ِّه ِّ
اآلن ُه َو
اس َت ْوَفْي َت َخْيَرات َك في َحَيات َكَ ،وَكذل َك ل َع َازُر اْلَبالََياَ .و َ
يمَ :يا ْابني ،ا ْذ ُكْر أََّن َك ْ
َ
ال إْبَراه ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّى
َّ  23ق
ور ِّم ْن
ين ُي ِّر ُ
يم ٌة َق ْد أُ ْث ِّب َت ْتَ ،ح َّتى ِّإ َّن َّالذ َ
يدو َن اْل ُعُب َ
َي َت َعز َوأَْن َت َت َت َعذ ُبَ .وَف ْو َ ه َذا ُكلهَ ،بْيَنَنا َوَبْيَن ُك ْم ُه َّوٌة َعظ َ
27
ِّ
ههَنا ِّإَلي ُكم الَ ي ْق ِّدرو َن ،والَ َّال ِّذ ِّ
ِّ
َن ُتْرِّسَل ُه ِّإَلى َبْي ِّت
َسأَُل َك ِّإ ًذاَ ،يا أََبت ،أ ْ
ين م ْن ُهَن َ
َ
َ
ُ ْ ْ َ ُ
ال :أ ْ
اك َي ْج َت ُازو َن إَلْيَناَ .فَق َ
22
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
أ َِّبي28 ،أل َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم:
َن لي َخ ْم َس َة إ ْخ َوٍةَ ،ح َّتى َي ْش َه َد َل ُه ْم ل َكْيالَ َيأ ُْتوا ُه ْم أَْي ًضا إَلى َم ْوض ِّع اْل َع َذاب ه َذاَ .ق َ
ال َل ُه إْبَراه ُ
31
ِّ
احٌد ِّمن األَمو ِّ
ِّ
ِّعْن َد ُهم موسى واألَ ْن ِّبي ِّ
اهيم ،بل ِّإ َذا م َضى ِّإَلي ِّهم و ِّ
ات
َ َْ
ْ ْ َ
ال :الََ ،يا أ َِّبي ِّإْبَر َ َ ْ
اء ،لَي ْس َم ُعوا مْن ُه ْمَ .فَق َ
ْ ُ َ َ َ ُ
َ
31
احٌد ِّمن األَمو ِّ
ِّ
ِّ
اء ،والَ ِّإ ْن َقام و ِّ
ِّ
ات ُي َر ِّد ُقو َن»".
َي ُت ُ
َ َْ
َ َ
وسى َواألَ ْن ِّبَي َ
ال َل ُه :إ ْن َكاُنوا الَ َي ْس َم ُعو َن م ْن ُم َ
وبو َنَ .فَق َ
هنا صورة أخرى لنهاية إنسان أسال إستخدام أمواله .فهو أنفق أمواله فيما ال يفيد (األرجوان والبز والتنعم

مترفهاً) كل يوم= استم ارره في إشباع شهواته .ولعازر (هللا يعين= هذا معنى إسمه ،فاهلل يعين من ليس له أحد

يعينه) المسكين ال يجد سوى الفتات الذي ُيلقي عند الباب ،وال أحد يعتني بقروحه بل تلحسها الكالب .والحظ
ود ِّفن ،أي نهايته التراب ،أما لعا ر فقد حملته المالئكة إلى حضن إبراهيم .في
النهاية فيقال عن المني أنه مات ُ
لحظة لم َي ُع ْد المني يرى كل مشتهياته .وفي لحظة ترك لعا ر المسكين كل آالمه وتمتع بحمل المالًكة له،
وتمتع بحًن إبراهيم في السمال ولألبد .أما إسم المني فلم ُيذكر لعدم أهميته.
وحملته المالئكة= فالمالًكة الذين يفرحون بتوبتنا (لو )15:15يأتون إلستقبالنا ولكي يحملونا إلى السمال.

وبنفس المفهوم تصلي الكنيسة في صالة المروب قاًلة للعذرال يوعند مفارقة نفسي من جسدي إحًري عنديي

فالقديسين يأتون ليستقبلوا نفوس األبرار ويصعدوا معهم إلى السمال .رفع عينيه= فهو في مكان سفلي أما لعا ر
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ففي مكان مرتفع سا ٍم (معنوياً) .كان إنسان غني ..وكان مسكين إسمه لعازر= في الحياة يذكر إسم المني أوالً.

لكن السيد ال يذكر إسمه فهو كان وكيل ظلم غير حكيم ،وهذا معنى قول السيد يال أعرفكمي (مت+ 23 : 7

مت. )12 : 25

فمات المسكين ..ومات الغني= في الموت ُذ ِك َر إسم لعا ر أوالً فهو ذهب للسمال .لقد تميرت أماكن الكرامة
واإلحتقار في السمال.
هناك رأيين في مثل المني ولعا ر-:

 .1أنها قصة حقيقية بدليل ذكر السيد إلسم الفقير.

 .2أنها قصة رمزية ،وهسم لعا ر هو رمزي بمعنى أن هللا يعين المساكين ،ويعني أن المسيح يعرف الفقرال
باإلسم فهم إخوته.

ونالحظ أن السيد المسيح لم يذكر أي خطايا للمني سوى أنه عاش لنفسه وأهمل الفقير الذي على بابه .ما

أغًب هللا من هذا المنى ،ليست خطيته ولكنها قسوته.

ونالحظ أن الفقر ليس سبباً كافياً لدخول السمال ،فالفقير الذي يجدف على هللا ،أو الذي يتذمر العناً فقره والزمن

الذي جعله فقي اًر ،أو الفقير الذي يشتهي المني ويحسد األغنيال ..هؤالل لن يدخلوا السمال .لكن لعا ر يرمز لمن
يحتمل آالمه بشكر وهللا يعينه عليها.

آالم لعازر

 -1فقي اًر جداً.

 -2ضعيف جسدياً ومن ضعفه هو غير قادر على طرد الكالب (يقال أن ما عملته الكالب كان يخفف
آالمه) .

 -3ال أحد يعوله .

 -:عدم إكت ار المني به بالرغم من ترفه الشديد .
 -5مقارنة حاله بحال المني .
 -6أكله من الفتات الملقي.

لكنه بالرغم من هذا لم يشتكي ولم يتذمر ولم يجدف على هللا لذلك إستحق أن تحمله المالًكة للسمال.

حضن إبراهيم= كناية عن راحة المطوبين ،في نفس مكان إبراهيم ،مكان الشرف والبنوة .والحًن يرمز للمحبة،
فالمحبة هي لمة السمال.

 .1كان مالكاً واحداً قاد اًر على حمله ،ولكن جالت مالًكة تعبي اًر عن فرحتها به.
 .2بعد خروج النفس مباشرة تدخل إما للفردوس أو للجحيم ونالحظ:
أ .ذلك يحد

بعد الخروج مباشرة (وليس بعد صالة يوم الثالث).

ب .هناك مكانين فقط (الفردوس والجحيم) وليس هناك ما يسمى المطهر.
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ت .ملحوظة  - :قبل فدال رب المجد كانت كل النفوس تذهب للجحيم بعد الموت حتى نفوس األبرار.
والجحيم هو مكان إنتظار وليس مكانا للعذاب فاهلل لن يعذب من أحبهم من أبرار العهد القديم  ،وهللا

يكرم من يكرمه (1صم )35 : 2ولما تم الفدال ذهب السيد وفتح الجحيم ليخرج نفوس األبرار الذين

ينتظرون على الرجال (أف ( + )15 – 8 : :ك . )12 – 9 : 9وأخذ الرب هذه النفوس البارة وفتح
لهم الفردوس  ،وهو مكان الراحة (النياح)  .والفردوس قطعا هو مكان فرح إفتقده هؤالل األبرار وهم فى

الجحيم  .وبعد القيامة فى المجئ الثانى للسيد المسيح ترتقى النفس البارة لتدخل إلى المجد السماوى .
وكان اليهود يطلقون على الجحيم أسمال مثل أقسام األرض السفلى والهاوية (إش . )11 : 1:وبينما
كانت نفوس األبرار فى الجحيم لها رجال كانت نفوس األشرار فى الجحيم بال رجال ،وكان هذا سر

عذابها  ،فالنفس تعرف مصيرها بعد الخروج  .إذ كان عدو الخير يأتى ليقبض على النفوس  .أما

فى شئي
المسيح البار الذى بال خطية فكان هو الوحيد القادر أن يقول يرًيس هذا العالم آت وليس له َّ
(يو )35 : 1:واآلن فكل من هو ثابت فى المسيح له أن يقول هذا.

 .ولكن المجد والعقاب في اليوم األخير إما فى المجد السماوى أو جهنم .

 .3ليبل طرف إصبعه= هذا دليل على العذاب ،ولكن ال يمكننا فهم طبيعة العذاب تماماً ،فنحن ال ندرى ما هو
الحال الذي ستكون أجسادنا عليه حينئذ .ولكن الحظ أن من كان يأكل الفتات ،هو اآلن في نعيم ،ومن كان
في نعيم ال يجد قطرة مال .وأخي اًر صار المني شحاذاً.
 .4هوة عظيمة= هذه تعني أن أحكام هللا عادلة ونهاًية لن تتمير ولألبد.

 .3إستوفيت خيراتك في حياتك= إن كنت قد فعلت أي عمل صالح فلقد أخذت أجرك أثنال حياتك على
األرض.

 .3أسألك يا ِّ
أبت أن ترسله= هذه موجهة لمن ينكرون الشفاعة ،فإن كان المني الشرير في الجحيم يتشفع في
أهله في األرض ،وهو الذي كان بال محبة في حياته .فهل ينكرون هذا على المالًكة والقديسون المملوًين

حباً والذين يفرحون بتوبتنا.

 .7نستنتج من المثل أن النفوس تعرف بعًها فالمني عرف لعا ر ،بل عرف إبراهيم الذي لم يراه على األرض.
والنفس تتذكر ما كان على األرض .ونالحظ أن القديسين فى السمال يعرفون حالتنا نحن الذين على
األرض  ،فمعرفتهم أكثر من األرضيين وتنكشف لهم أسرار أكثر  ،باإلضافة لما يكشفه لهم هللا  ،فها هو

إبراهيم يعرف أن المنى إستوفى خيراته على األرض  .والسماًيين يفرحون بتوبة الخطاة فكيف يفرحون إن لم
يعرفوا أنهم تابوا  .واألربعة والعشرون قسيسا يرفعون صلواتنا فهل هم ال يعرفونها  .ومالًكتنا الحارسين

يعرفون أخبارنا  ،ويشفعون فينا  .بل نسمع فى ( 2أى )21أن كتابة جالت إلى الملك يهورام من إيليا النبى
بعد صعود إيليا للسمال بفترة طويلة تخبره بًربة عظيمة بسبب شروره  ،فكيف عرف إيليا ماذا يحد

سوف يحد

الثالث} .

وما

وكيف وصلت الرسالة ؟! هللا من المؤكد يكشف لقديسيه  .عن تعاليم قداسة البابا شنودة
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 .8إقامة ميت لن تكون سبباً في توبة أحد ،فالمسيح أقام لعا ر واليهود فكروا في قتله .لكن الكتاب المقدس له
قوة تأثير على النفوس أكثر من إقامة ميت= موسى واألنبياء .وفي الكتاب المقدس ما يكفي ليقودنا

للخالص دون معجزات.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح السابع عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح السابع عشر
اآليات (لو)3-1:17

راجع كتاب إنجيل متى (مت)7-3:18

راجع كتاب إنجيل متى (مت)22-21+13:18

1
ِّ ِّ
ِّ
ات ،و ِّ
لك ْن ويل لَِّّل ِّذي َتأ ِّْتي ِّبو ِّ
ط ِّت ِّه!
اس َ
ال لِّ َتالَ ِّميذه«:الَ ُي ْم ِّك ُن ِّإالَّ أ ْ
َ
َن َتأْت َي اْل َع َثَر ُ َ
َْ ٌ
اآليات (لوَ " -:)3-1:17وَق َ
ِّ
هؤالَ ِّء ِّ
الر َغ ِّارِّ3 .ا ْح َت ِّرُزوا ألَ ْن ُف ِّس ُك ْم.
ق ُعُنُق ُه ِّب َح َج ِّر َر
ط ِّو
َ 2خْيٌر َل ُه َل ْو
حى َو ُ
ُ
َح َد ُ
ط ِّر َح ِّفي اْلَب ْح ِّرِّ ،م ْن أ ْ
َ
َن ُي ْعثَر أ َ
ً
4
ِّ
ات
َخ
أ
ِّن
إ
و
.
ه
ل
ر
ف
غ
ا
ف
اب
ات ِّفي اْلَي ْومَِّ ،وَر َج َع ِّإَلْي َك َسْب َع َمَّر ٍ
طأَ ِّإَلْي َك َسْب َع َمَّر ٍ
ِّن َت َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ
َخ َ
وك َف َوب ْ
ِّن أ ْ
ِّخ ُهَ ،وإ ْ
َوإ ْ
طأَ ِّإَلْي َك أَ ُخ َ
3
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ِّم ْث ُل
ال َّ
ال ُّ
يم ٌ
الر ُّبَ«:ل ْو َك َ
يماَنَنا!»َ .فَق َ
في اْلَي ْومِّ َقائالً :أََنا َتائ ٌبَ ،فا ْغفْر َل ُه»َ .فَق َ
ان َل ُك ْم إ َ
الرُس ُل ل َّلربِّ «:زْد إ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يع ُك ْم".
َحَّبة َخْرَدلَ ،ل ُكْن ُت ْم َتُقوُلو َن لهذه اْل ُج َّمْي َزِّة :اْنَقلعي َواْن َغ ِّرِّسي في اْلَب ْح ِّر َف ُتط ُ

اآليات (لو1" -:)2-1:17وَقال لِّ َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّه«:الَ يم ِّكن ِّإالَّ أ ِّ
ِّ
لك ْن ويل لَِّّل ِّذي َتأ ِّْتي ِّبو ِّ
ط ِّت ِّه! َ 2خْيٌر
اس َ
َن َتأْت َي اْل َع َثَر ُ
ْ
ُْ ُ
َ
اتَ ،و َ ْ ٌ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
هؤالَء الر َغ ِّار" .
له لو ط ِّوق عنقه ِّبحج ِّر ر
حى َو ُ
َح َد ُ
ط ِّر َح في اْلَب ْح ِّر ،م ْن أ ْ
َن ُي ْعثَر أ َ
َ ُ َ ْ ُ َ ُُُ ُ َ َ َ ً
ما سبق كان حديث عن السمال ولكننا ما لنا في األرض وبها عثرات.

العالم الذي نحيا فيه هو عالم شرير ،وقد وضع في الشرير .والبد سيأتي ضيق على المؤمنين وهرطقات ،وكتب

وأفالم وصور خليعة معثرة وأصدقال أرديال ومسكرات ومخدرات ،وخصومات ومنا عات (2تي .)5-1:3بل
هناك عثرات من الخدام والكهنة ،فأخطال هؤالل معثرة جداً .وهللا ليس هو سبب هذه الًيقات والعثرات ،ولكنه
ويل= هو إنذار لكل من
هو يعلم أنها البد وستأتي .وللناس الحرية أن يقبلوها أو يرفًوها .وقول السيد هنا ٌ
تسول له نفسه أن يفعل هذا .هؤالء الرغار= يقصد الرسل والتالميذ ،والمؤمنين البسطال المتًعين ،أو قليلي

المعرفة .يطوق عنقه بحجر رحي= هي عقوبة يونانية رومانية .والمسيح ال يدعو لإلنتحار قطعاً ،بل يدعو
للتوبة ،ولكن معنى اآلية ،أن عذاب المره لثواني أما عذاب الجحيم فأبدي .ومع أن العالم ملئ بالعثرات والسمال
كلها مجد .لكن ال داعي أن أنتظر حتى أصل للسمال ألفرح بالسماويات .لكن اآليات القادمة ترسم لي الطريق

ق ُعُنُق ُه ِّب َح َج ِّر =
لكي أحيا في السماويات .ولكنها سماويات داخل القلب .والحظ أن الرب يقول َخْيٌر َل ُه َل ْو ُ
ط ِّو َ
ط ِوه عتقه ويرميه فى البحر فعى عقوبة ينفذها آخر وليست
فالعبارة بصيمة المبنى للمجهول أى أن آخر ُي َ

إنتحارا.

ِّ3
اب َفا ْغ ِّفْر َل ُه.
َخ َ
وك َف َوب ْ
ِّن أ ْ
طأَ ِّإَلْي َك أ ُ
ِّخ ُهَ ،وإ ْ
آية (لو -:)3:17ا ْح َت ِّرُزوا ألَ ْن ُف ِّس ُك ْمَ .وإ ْ
َخ َ
ِّن َت َ
ماذا يساعدني أن أحيا في السماويات ونحن ما لنا على األرض؟ المفران.
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إحترزوا ألنفسكم= من أن و ]1تتعثروا و ]2من أن تعثروا أحداً .وأشهر عثرة هي عدم

المفران لذلك يقول= إن أخطأ إليك أخوك فوبخه= وفي (مت )2:-23:5يقول للمخطئ ال تقدم قربانك على
المذبح قبل أن تذهب وتصطلح مع أخيك ،وبجمع اآليتين نجد السيد يوجه الخصمين للصلح.
4
ات ِّفي اْلَي ْو ِّم َق ِّائالً :أََنا َت ِّائ ٌب،
ات ِّفي اْلَي ْومَِّ ،وَر َج َع ِّإَلْي َك َسْب َع َمَّر ٍ
طأَ ِّإَلْي َك َسْب َع َمَّر ٍ
َخ َ
ِّن أ ْ
آية (لوَ " -:)4:17وإ ْ
َفا ْغ ِّفْر َل ُه»".

التلمود كان يعلم بالمفران  3مرات ،وهنا يطلب السيد 7مرات ،وفي (مت )22-21:18يطلب المفران 7×75

ورقم  7هو رقم كامل وبذلك يكون المعنى المفران الكامل الداًم.

وهن كان السيد يطالبنا بأن نفعل هذا فهو بالتأكيد سيمفر لنا بنفس الشروط .هذا يفتح باب الرجال للتاًبين.

3
3
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ِّم ْث ُل َحَّب ِّة َخْرَدل،
ال َّ
ال ُّ
يم ٌ
الر ُّبَ«:ل ْو َك َ
يماَنَنا!»َ .فَق َ
اآليات (لوَ -:)3-3:17فَق َ
ان َل ُك ْم إ َ
الرُس ُل ل َّلربِّ «:زْد إ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يع ُك ْم.
َل ُكْن ُت ْم َتُقوُلو َن لهذه اْل ُج َّمْي َزِّة :اْنَقلعي َواْن َغ ِّرِّسي في اْلَب ْح ِّر َف ُتط ُ
أدرك الرسل أن ما يطلبه السيد هو فوه حدود الطبيعة اإلنسانية فقالوا= زد إيماننا= أي طلبوا معونة إلهية

للتنفيذ ،أو طلبوا قلباً جديداً وطبيعة جديدة قادرة على المفران ،والطبيعة الجديدة تأتي أوالً باإليمان ثم بعمل
النعمة .وهللا هو الذي يزيد اإليمان .وبولس الرسول يمدح أهل تسالونيكي إذ أن إيمانهم ينمو (2تس.)3:1

والتالميذ طلبوا يادة اإليمان بنصيبنا في السمال ،فحينئذ نحتقر األرض وما فيها ونسامح على أي شئ إذ أن

أعيننا أصبحت مركزة على السمال ،خصوصاً أنني فهمت من الكتاب أن شرط غفران هللا لي ألدخل السمال ،أن

أغفر أنا لآلخرين.

وهللا له وساًله الخاصة ليزيد إيماننا ،فتارة يعطينا من نعمه وبركاته الكثير ،وتارة يسمح ببعض التجارب
والتأديبات ،وعلينا أن نشكر هللا على عطاياه فال ننشمل بالعطية عن العاطي ،وعلينا أن نشكر في الًيقات وال

نتذمر(كو )7:2فنحن نتفاضل في اإليمان بالشكر .وكلما شكرنا ولم نتذمر تنفتح عيوننا الداخلية ونرى يد هللا

فيزداد إيماننا فاهلل يعطي أوالً اإليمان ،فهو عطية من هللا ،ويكون أوالً صمي اًر مثل حبة خردل ،ومع الشكر وعدم

التذمر تنقلع شجرة الجميز= أي الشك الجاثم على قلوبنا أو الخطية المتعمقة في القلب .فاإليمان هو خبرة
معاشة مع هللا فيها نتالمس معه يومياً فينمو إيماننا .وقيل أن شجرة الجميز ترمز للشيطان الذي يلقي بذار الشك
مع قطيع الخنا ير.

ويرمي في البحر ،كما حد
في قلوبنا ،فكلما يزداد إيماننا نأمره بأن يبتعد ُ
حبة الخردل= بذرة صميرة تستخدم كتوابل ،وحينما تنمو تكون شجرة بطول 3,5متر .وجذورها ثابتة وقوية.
واليهود يقولون حبة خردل لإلشارة لألشيال الصميرة جداً.

اآليات (لوَ «7" -:)11-7:17و َم ْن
8
ِّ
َع ِّد ْد َما
ول َل ُه :أ ْ
َو َّاتك ْ
ئَ .ب ْل أَالَ َيُق ُ

ِّ
ِّ
يعا
ول َل ُه ِّإ َذا َد َخ َل م َن اْل َحْق ِّلَ :تَقَّد ْم َس ِّر ً
مْن ُك ْم َل ُه َعْبٌد َي ْحُر ُث أ َْو َيْر َعىَ ،يُق ُ
َشَر َبَ ،وَب ْع َد ذلِّ َك َت ْأ ُك ُل َوَت ْشَر ُب
أ ََت َع َّشى ِّب ِّهَ ،وَت َمْن َ
ط ْق َو ْ
آك َل َوأ ْ
اخ ِّد ْم ِّني َح َّتى ُ
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ظ ُّنَ 11 .كذلِّك أَْن ُتم أَي ًضا ،م َتى َفعْل ُتم ُك َّل ما أ ِّ
أَْن َت؟ َ 2فهل لِّذلِّك اْلعب ِّد َف ْضل أل ََّنه َفعل ما أ ِّ
ُمْرُت ْم بِّ ِّه
ُمَر ِّب ِّه؟ الَ أَ ُ
َ ْ ْ
َ َْ
َْ
َ ْ
َ
َ
ٌ ُ ََ َ
ِّ
يد ب َّ
ان َي ِّج ُب َعَلْيَنا»".
طاُلو َن ،أل ََّنَنا ِّإَّن َما َعمْلَنا َما َك َ
َفُقوُلواِّ :إَّنَنا َع ِّب ٌ َ
السيد يكمل كالمه عن ماذا يساعدنا أن نحيا في السماويات؟ التواضع واإلنسحاه.

لنالحظ ان هللا هو الوحيد الذى يمكنه ان يتواضع وينزل  ،فهو الوحيد العالى  ،وهذا ما عمله المسيح بتجسده.
أ ما نحن فتراب خاطئ نجس ولكن قيمتنا هى فى المسيح الذى فينا والذى دفع دمه ثمنا ليشترينا  .فلماذا أتعالى

في  .لذلك فحقيقة أن التواضع بالنسبة لنا كبشر هو أن نفهم هذه الحقيقة
على أخى والمسيح الذى فيه هو الذى َّ
 ،فال تكون عيوننا عميال غير مدركة للواقع  ،وننتفخ فيسخر منا الشيطان الذى يعرف هذه الحقيقة  .بل
الشيطان هو الذى يعمى عيوننا ويخدعنا بما فى أيدينا فننتفخ  ،وبداية السقوط الكبريال وتشامخ الروح .

السيد المسيح علمنا أن نصلي هلل قاًلين يا أبانا الذي ..وهو يكلم التالميذ قاًالً لهم يا أوالدي (يو.)33:13

ويقول ال أعود أسميكم عبيداً ..لكني قد سميتكم أحبال (يو .)15:15ويقول الكتاب يأما كل الذين قبلوه فأعطاهم
سلطاناً أن يصيروا أوالد هللا (يو .)12:1فلماذا يعود السيد المسيح هنا ويطالبنا أن نكون عبيداً؟ أوالً :نحن عبيد
فهو قد إشترانا بدمه لكن طبيعة اإلنسان تشتهي المجد الباطل وتميل إليه ،ألم يسقط آدم وحوال إذ أرادا أن

يصيروا مثل هللا .والتالميذ بعد هذه الفترة الطويلة مع المسيح إشتهوا أن يكون أحدهما عن يمينه واآلخر عن
أسِل َم السيد
يساره (مت .)21:25وتشاجر التالميذ من منهم أعظم (مت + 1:18مر )3::9بل حتى الليلة التي ْ
فيها تشاجروا على من هو أعظم (لو .)2::22ولو تصرف كل إنسان على أنه إبن هللا وبهذا ينتفخ سنسقط في
الكبريال ونًيع ونبحث عن الكرامات التي نستحقها كأبنال هلل !!..ولكن السيد في هذا الدرس كان يريد منا أن ال
نبحث عن أي أمجاد أو كرامات في هذا الزمان الذي نتعرض فيه لخطورة السقوط في الكبريال ،فليسمينا هللا
أحبال وبنين ،ولكن علينا أن نصنع كل واجباتنا ،ونقوم بخدمتنا بأمانة ،ونعبد هللا بأمانة ،ولكن نقول ،نحن عبيد

قمنا بواجبنا ،وال نطلب أمجاد في المقابل وال كرامات وال عطايا في مقابل خدمتنا ،وال مكافآت منية سوال
ماديات أو مواهب روحية ،علينا أن نعي

بهذه الروح ،روح اإلتًاع واإلنسحاه والشعور بأننا ال نستحق شئ،

لنردد مع بطرس يأخرج يا رب من سفينتي فأنا رجل خاطئي (لو( )8:5ليس المقصود أن يخرج الرب فعالً ،لكن

هي عبارة تشير لعدم إستحقاه بطرس لوجود الرب في سفينته ،وذلك ألنه أدرك أنه خاطئ) فهل نحن بال

خطية؟ حاشا ..إذاً فنحن خطاة ال نستحق شئ .وربما أتت هذه اآليات بعد حديث الرب عن الممفرة واإليمان.
فهل لو رأينا إيماننا قد إ داد ،أو أصبحنا بنعمته قادرين على المفران فهل تأخذنا نشوة التفاخر والتعظم؟! هنا

نفهم نصيحة المسيح ،أنه ييجب علينا أن نكون كعبد رجع من عمله ،فعليه أال ينتظر الراحة بل يكمل خدمة

سيده  .ونحن علينا أال نكف عن الخدمة ،وأال نطلب الراحة واللذة في هذا الزمان الحاضر .بل ال نطلب شك ًار
من أحد بل ال ننسب ألنفسنا فعل الخير ،فكل خير فعلناه ،هللا هو الذي أعطانا أن نفعله ،فلماذا ننسب ألنفسنا

ما صنعته نعمة هللا (يع1 +17-16:1كو1 +7::كو )15:15بل كوننا أبنال فهذا أصالً من نعمته وليس فًالً
منا .ونحن خارج نعمته ما نحن سوى عبيد بطالون= أي لم نوفه حقه ،ولن نوفه مهما عملنا .فنحن مدينون له
بحياتنا أوالً ثم بكل ما بين أيدينا ،ثم بفداًه ،وبحصولنا على البنوة .عموماً فمن يًع نفسه تحت ال سبيل
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لوقوعه ،أما من يرفع نفسه إلى فوه فهو معرض للسقوط .ومن يًع نفسه تحت يحرم إبليس من فرصة خداعه
ليسقطه.

 .2وهن كان من يفعل كل ما أ ِ
طلِ َب منا؟!
ُم َر به هو عبد بطال فماذا نكون نحن المقصرين فيما ُ
 .11هذا هو السبب الذي جعل بولس الرسول يعتبر نفسه مديوناً للكل (رو)1::1

تمنطق وإخدمني= إشارة للجهاد طوال العمر .بعد ذلك تأكل وتشرب= إشارة للحياة األبدية والشبع في الملكوت.

دخل من الحقل= العمل في العالم .أعدد ما أتعشى به= بعد العودة للمنزل علينا أن نفرح هللا بعبادتنا .ولنالحظ

أن الو 2:قسيس في السمال يسجدون أمام هللا في إنسحاه (رؤ )15::فلماذا؟ ألنهم إكتشفوا أن هذا طريق
الفرح.
(شفاء العشرة برص)
اآليات (لو)12-11:17
الس ِّ
اآليات (لو11" -:)12-11:17وِّفي َذ َه ِّاب ِّه ِّإَلى أ ِّ
يل12 .وِّفيما ُهو َد ِّ
امَرِّة َواْل َجلِّ ِّ
اخ ٌل
اج َت َاز ِّفي َو ْس ِّط َّ
يم ْ
َ َ َ
ُ
َ
ُور َشل َ
13
ِّ ِّ
ينَ«:يا َي ُسو ُعَ ،يا ُم َعلِّ ُمْ ،ار َح ْمَنا!».
صَ ،ف َوَق ُفوا ِّم ْن َب ِّع ٍ
اس َت ْقَبَل ُه َع َشَرُة ِّر َجال ُبْر ٍ
عوا َص ْوًتا َقائل َ
يد َوَرَف ُ
ِّإَلى َقْرَي ٍة ْ
طهرواَ 13 .فو ِّ
طلُِّقو َن
احٌد ِّمْن ُه ْم َل َّما َأرَى أََّن ُه ُش ِّفي،
يما ُه ْم ُمْن
ال َل ُه ُم«:ا ْذ َهُبوا َوأَُروا أَْن ُف َس ُك ْم لِّْل َك َهَن ِّة»َ .وِّف
ظَر َوَق
َ 14فَن
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
17
13
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ع
اب َي ُسو ُ
هللا ِّب َر ْو ٍت َعظيمٍَ ،و َخَّر َعَلى َو ْج ِّهه عْن َد ِّر ْجَلْيه َشاكًار َل ُهَ ،وَك َ
ان َسام ِّراياَ .ف َ
أج َ
َر َج َع ُي َمجُد َ
التسعةُ؟ 18أََلم يوج ْد من يرِّجع لِّيع ِّطي مجداِّ ِّ
ِّ
هلل َغْيُر ه َذا اْل َغ ِّر ِّ
يب
س اْل َع َشَرُة َق ْد َ
ْ ُ َ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ َ ْ ً
ط َهُروا؟ َفأَْي َن ْ َ
ال«:أََلْي َ
َوَق َ
س؟» ُ 12ث َّم َقال َل ُهُ «:قم َو ِّ ِّ
اْل ِّجْن ِّ
يماُن َك َخَّل َر َك»".
ْ ْ
َ
امض ،إ َ
ذكر القصة القديس لوقا الذى إهتم بذكر أحدا بيرية ومنها شفال البرص ثم مجيئه الثانى ()37 - 25 : 17
ثم قصة كا .وهذا كله لم يتعرض له إنجيلى متى ومرقس .وفى دخوله لقرية فى الطريق قابله العشرة البرص

وشفاهم ولكن عاد واحد فقط ليشكره فحصل على الخالص .وهنا نحن أمام موقفين .شخص يطلب منفعة من

المسيح (الو 9البرص) ،وشخص آخر يجد المسيح ويعرفه ويحبه فيخلص خالل منفعة أخذها من المسيح (هذا

السامرى الذى عاد ليشكر) .للو 9الشفال كان الهدف وللوسامرى الذى عاد ليشكر الرب كان الشفال الوسيلة ليعرف

المسيح فيخلص.

هنا نرى شرط آخر لنحيا به في السماويات وهو  .. ..الشكر.

نرى هنا الرب يسوع هو الذي يطهر نفوسنا من برص الخطية ،وأنه بينما هو يشفي ويخلص يفرح بمن يعود له

شاك اًر .ولكن هل يحتاج المسيح ألن نشكره؟! المسيح ال يحتاج منى أي شئ .العطال والمحبة من طبعه .ولكن
أن أشكر هللا فهذا يعطي لي فرصة أن أستمتع بمحبة هللا ،القلب الشاكر ُي َم ِك ْن هللا من أن يتعامل معه ويعزيه
ويفرحه بل يعطي المسيح لمن يعود الشفال الروحي ،وهذا عكس القلب المتذمر الذي يملق الباب أمام هللا ،فال
يستطيع هللا أن يتعامل معه .لذلك تعلمنا الكنيسة المقدسة أن نبدأ كل صلواتنا بالشكر ،حتى في األحزان ،فاهلل

صانع خيرات ،وحتى ما نعتبره ضيقة أو تجربة أو شدة فهو للخير (رو1 + 28:8كو )22:3لذلك علينا أن

نشكر داًماً وفي كل حال .فمن يشكر في الًيقة ،كما قلنا ثقة منه في هللا ،وهيمان بأن هللا ال يستطيع أن
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يصنع سوى الخير حتى لو لم نفهم اآلن ما يصنعه ولكننا سنفهم فيما بعد (يو ،)7:13مثل هذا القلب يستطيع
أن يتعامل هللا معه ويمأله تعزية وسط الًيقة .لذلك يطلب المسيح أن نتعلم الشكر في العطايا الحلوة والصحة،

وهذا تعلمنا هذا سنستطيع أن نشكره في الًيقات وبهذا تكون صلتنا مستمرة معه .الجحود تجاه هللا ،وتجاه الناس

ناشئ عن خطايانا التي تسببت في قسوة قلوبنا .فهناك من يشتكي حاله بم اررة إستد ار اًر لعطف الناس ولكنه ال
يشكر أبداً .وهناك من هو غير ر ٍ
اض عن نصيبه في الحياة ،ويقارن بين حاله وحال غيره ويتذمر إذ يرى نفسه

أقل من ناحية الخيرات المادية فيتذمر وال يشكر أبداً.

لذلك علمتنا الكنيسة أن نبدأ كل صلواتنا بالشكر وهذا يجعل القلب أداة طيعة في يد هللا يسهل على هللا التعامل

معها.

تشبيه= ُي َشَّب ه القلب بقطعة من الشمع ،إذا تعرضت للح اررة تسيل وتلين ويسهل تشكيلها ،ولو بردت تتكسر لو
حاولت أن تعيد تشكيلها .وهكذا قلب اإلنسان .فالقلب الشاكر الذي تعود على الشكر يلين في يد هللا ،ويستطيع

هللا أن يعطيه الكثير من نعمته ،مثل هذا األبرص الذي عاد شاك اًر ،فهو قد حصل باإلضافة إلى شفاًه
الجسدي ،على الخالص= إيمانك خلرك أما الجاحد والمتذمر فهذا يحزن هللا ،ال ألن هللا كان يحتاج لشكره بل

ألنه كان يود لو أعطاه المزيد من نعمته فيخلص مثل هذا األبرص الشاكر .ولكن كيف يحصل الشاكر على
الخالص؟ ال بد أن نعلم أن لنا نفس متمردة تريد أن تسلك على هواها وليس بحسب وصايا هللا .ولكى نحصل

على الخالص يسمح هللا ببعض التجارب .والعودة هلل بالشكر تجعل القلب يلين فى يد هللا فيحتمل التجربة

فيتنقى فيخلص .أما الذى ال يعود شاكرا ،يتقسى قلبه  ،ولو جالت التجربة ال يتقبلها ويتذمر على هللا وبهذا يبتعد
عن طريق الخالص.

فالعبادة الحقة هي أن نشكر هللا داًماً .وسؤال السيد فأين التسعة= هو إبدال األسف والحزن على الجحود ،وكما
قلنا فالسيد كان يود أن يعطيهم كلهم المزيد ،وهم قد حرموا أنفسهم (كل عطية بال شكر هي بال يادة)

(مارهسحق).

نقطة أخرى خطيرة :فاهلل يعطينا كثي اًر من الخيرات الزمنية (أموال /صحة )..وكثي اًر ما ننشمل بالعطية ونترك
العاطي ،وهذا يحرمنا من الحصول على البركات الروحية .ولكن ال يكفى أن ينشمل القلب بشكر وتسبيح هللا

على الخيرات الزمنية التي يعطيها له ،بل عليه أن تكون العطية هي لمجد إسمه ومثل هذا يحصل على المزيد

من الخيرات الروحية ،والخالص والحياة األبدية .فوقفوا من بعيد= حسب الشريعة فهم ال يخالطوا الناس،
فالبرص نجاسة ومن يتالمس معهم يتنجس .فكانوا يعزلونهم ،إشارة لًرورة عزل الخطية ،فمن يتالمس معها
يتنجس (البرص رمز للخطية).

يا معلم إرحمنا= صراخهم يدل على إيمانهم بالمسيح .بل أن إيمانهم إتًح أيًاً في أن المعلم أمرهم بالذهاب

للكهنة وهم ما الوا ُبرصاً ولقد طهروا في الطريق .فهم آمنوا بقوته ولم يعترضوا على الذهاب للكهنة قبل أن
يشفوا .هذا دليل ثقتهم في كلمة السيد .ولكن عاب التسعة عدم الشكر فحرموا من المزيد .هم انشملوا بالعطايا

المادية فلم يتمتعوا بالحصول على العطايا الروحية .
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ولقد طلب منهم السيد الذهاب للكهنة :و ]1فالسيد ما جال لينقض الناموس بل ليكمله و ]2هو يعطي للكهنة دليالً

مادياً على قدرته على اإلبرال والتطهير ،األمر الذي يعجز عنه الناموس لعلهم يؤمنوا به و ]3في هذا التصرف
يعطي السيد الدرس لألجيال أن تخًع للكنيسة و ]:كانوا يعلمون أن البرص شفاله من عند هللا فقط ،فكون أن
المسيح قد شفاهم فهذا إعالن عن الهوته.

.11

الذي عاد للمسيح هو و ]1أبرص  +و ]2سامري (محتقر) .وهذا تطبيق للمثل الذي قاله السيد يمن

يسامحه باألكثر يحبه أكثري .

والحظ الترتيب :كيف نحيا السماًيات؟
 .1الغفران :ومن يمفر ،يمفر له اآلب السماوي والعالمة يقع على عنقه ويقبله وهذه هي السماويات.
 .2اإلنسحاق :ما الذي يساعدني على المفران هو اإلنسحاه .فالمتكبر ال يسامح

أبداً .فالدنيا كلها تخطئ أما هو فال يخطئ .أما المنسحق فهو يشعر أنه أول الخطاة.
 .3الشكر :ما الذي يساعدني على التواضع؟ هو الشكر فلماذا؟ المنسحق يشعر أنه غير مستحق لشئ
فالقليل الذى يحصل عليه هو ال يستحقه فيظل يشكر  ،وقطعا من يشكر لن يتصادم ويعترض على هللا
ويتذمر فيخسر ،ألن القلب المتذمر ال يستطيع هللا أن يتعامل معه .أما الشاكر فهو شاعر بأن هللا

صانع خيرات وهذا قد إكتشف محبة هللا وصارت له حياة التسليم ،فما عاد يتذمر على هللا ،فكل ما

يحد

هو طريقه للسمال .ومثل هذا اإلنسان تنفتح عينيه فيرى نقاوة هللا ونجاسة قلبه .وحينما أدرك مدى

نجاستي سأسامح كل إنسان ..فأنا األسوأ .سأقول الخطاة الذين أولهم أنا .وهذا فيه إنسحاه ،وبالتالي

غفران ،وبالتالي قبول هللا لي ،وحينئذ أشعر باألحًان اإللهية وهذه هي السماويات.
اآليات (لو)37-21:17

(متى يأتي ملكوت هللا)

ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (لو21" -:)37-21:17وَل َّما سأََل ُه اْل َف ِّر ِّ
وت
ال«:الَ َيأْتي َمَل ُك ُ
يسُّيو َنَ «:م َتى َيأْتي َمَل ُك ُ
وت هللا؟» أ َ
َ
َ
َج َاب ُه ْم َوَق َ
22
21
اخَل ُكم» .وَقال لِّ َّلتالَ ِّم ِّ
ِّ
اك! ألَ ْن َها مَل ُك ُ ِّ ِّ
يذَ «:س َتأ ِّْتي
ههَنا ،أ َْوُ :ه َوَذا ُهَن َ
هللا ِّب ُمَار َقَبةٍَ ،والَ َيُقوُلو َنُ :ه َوَذا ُ
وت هللا َد ْ
َ َ
َ
23
أََّي ِّ
َن َتروا يوما و ِّ
احًدا ِّم ْن أََّيامِّ ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ههَنا! أ َْوُ :ه َوَذا
ان َوالَ َتَر ْو َنَ .وَيُقوُلو َن َل ُك ْم ُ
:ه َوَذا ُ
ام ف َ
يها َت ْش َت ُهو َن أ ْ َ ْ َ ْ ً َ
ٌ
24
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يء ِّإَلى َناحَي ٍة َت ْح َت
اك! الَ َت ْذ َهُبوا َوالَ َت ْتَب ُعوا ،أل ََّن ُه َك َما أ َّ
ق م ْن َناحَي ٍة َت ْح َت َّ
ق َّالذي َيْبُر ُ
َن اْلَبْر َ
ُهَن َ
الس َماء ُيض ُ
ان ِّفي يو ِّم ِّه23 .و ِّ
السم ِّ
ض ِّم ْن ه َذا اْل ِّج ِّ
اءَ ،كذلِّ َك َي ُكو ُن أَْي ًضا ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
يل.
َن َي َتأََّل َم َك ِّث ًا
ير َوُيْرَف َ
لك ْن َيْنَب ِّغي أ ََّوالً أ ْ
َْ
َ
َّ َ
23وَكما َك ِّ
وح َكذلِّ َك َي ُكو ُن أَْي ًضا ِّفي أََّيامِّ ْاب ِّن ِّ
انَ 27 :كاُنوا َيأ ُْكُلو َن َوَي ْشَرُبو َنَ ،وُي َز ِّو ُجو َن
اإل ْن َس ِّ
َ
ان في أََّيامِّ ُن ٍ
َ َ
28
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وح اْلُفْل َك ،و َجاء ُّ
ان ِّفي أََّيامِّ
ان َوأ ْ
َوَي َت َزَّو ُجو َنِّ ،إَلى اْلَي ْومِّ َّالذي فيه َد َخ َل ُن ٌ
يعَ .كذل َك أَْي ًضا َك َما َك َ
الطوَف ُ
َهَل َك اْل َجم َ
َ َ
لك َّن اْليوم َّال ِّذي ِّف ِّ
وطَ :كاُنوا يأ ُْكُلو َن وي ْشربو َن ،وي ْش َترو َن وي ِّبيعو َن ،وي ْغ ِّرسو َن ويبُنو َن22 .و ِّ
ط ِّم ْن
ُل ٍ
يه َخَر َج ُلو ٌ
َ َْ
ََ َُ
َ
َ
ََ ُ
ََ ُ
ََ ُ
َْ َ
31
هك َذا ي ُكو ُن ِّفي اْليومِّ َّال ِّذي ِّف ِّ
ِّ
السم ِّ
ار وِّكب ِّر ً ِّ
يه ُي ْظ َهُر ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان.
يع.
َم َ
اء َفأ ْ
َهَل َك اْل َجم َ
طَر َن ًا َ ْ
َْ
َ َ
وم ،أ ْ
َسُد َ
يتا م َن َّ َ
ِّ
ِّ ِّ
الس ْط ِّح وأ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 31
جع ِّإَلى
ان َعَلى َّ
في ذل َك اْلَي ْومِّ َم ْن َك َ
َمت َع ُت ُه في اْلَبْيت َفالَ َيْن ِّز ْل لَي ْأ ُخ َذ َهاَ ،و َّالذي في اْل َحْق ِّل َكذل َك الَ َيْر ْ
َ ْ
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34
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه ِّفي
أَ ُق ُ
َت ْط َحَن ِّ
ان َم ًعاَ ،ف ُت ْؤ َخ ُذ

33
ِّ 32
طَلب أ ْ ِّ
يها.
امَأَر َة ُل ٍ
ص َن ْف َس ُه ُي ْهلِّ ُك َهاَ ،و َم ْن أ ْ
َهَل َك َها ُي ْحِّي َ
َن ُي َخل َ
وط! َم ْن َ َ
اْل َوَراء .اُ ْذ ُكُروا ْ
ِّ
احدٍَ ،في ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
اش و ِّ
ِّتْل َك َّ
اآلخُرَ 33 .ت ُكو ُن ا ْثَن َت ِّ
اللْيَل ِّة َي ُكو ُن ا ْثَن ِّ
ان
احُد َوُي ْتَر ُك َ
ُ
َ
ان َعَلى فَر ٍ َ
37
ان ِّفي اْلحْق ِّلَ ،في ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
اْلو ِّ
ُخَرىَ33 .ي ُكو ُن ا ْثَن ِّ
َجابوا َوَقاُلوا َل ُه«:أَْي َن
اح َد ُة َوُت ْتَر ُك األ ْ
احُد َوُي ْتَر ُك َ
اآلخُر»َ .فأ َ
َ
ُ
َ
َ
ِّ
اك َت ْج َتم ُع ُّ
ور»" .
ال َل ُه ْمَ « :حْي ُث َت ُكو ُن اْل ُج َّث ُة ُهَن َ
الن ُس ُ
َي َار ُّب؟» َفَق َ
ِّ
ِّ
ِّ
اآليات (لو21" -:)21-21:17وَل َّما سأََل ُه اْل َف ِّر ِّ
وت
ال«:الَ َيأْتي َمَل ُك ُ
يسُّيو َنَ «:م َتى َيأْتي َمَل ُك ُ
وت هللا؟» أ َ
َ
َ
َج َاب ُه ْم َوَق َ
هللا ِّبم ار َقبةٍ21 ،والَ يُقوُلو َن :هوَذا ههَنا ،أَو :هوَذا هَناك! ألَن ها مَل ُكوت ِّ
ِّ
هللا َد ِّ
اخَل ُك ْم»".
ْ َُ ُ َ ْ َ َ ُ
ُ
َ َ
َُ َ
َُ

عالمات المجيء الثاني
راجع كتاب اآلالم والقيامة (مت):1-37+28+27+23+18+17:2:

وهذه يذكرها لوقا ألن التفكير في المجئ الثاني يساعدنا على أن نحيا في السماويات .وتاريخياً قيلت هذه

اآليات في يوم الثالثال صباحاً بعد دخول السيد المسيح ألورشليم يوم أحد الشعانين لكن اإلنجيليين غير
مقيدين بالتأريخ لكنهم يعرضون فكر.

ولما سأله الفريسيون :متى يأتي ملكوت هللا= الفريسيون ظنوا أن الملكوت هو ملكوت أرضي وليس سماوي.
وربما كان سؤالهم بسخرية بمعنى يأين هذا الملكوت الذي تحدثنا عنه ،فهم كانوا ينتظرون حكم العالم بفارغ

الصبر ولكنهم ها هم يراقبون الموقف ولم يجدوا المسيح يعبئ جيوشاً وال توجد مظاهر أبهة ومواكب ملوكية ،هم
ال يرون أي عالمات خارجية لعيونهم .ال يأتي ملكوت هللا بمراقبة= هو ال يأتي مقترناً بعالمات خارجية ،بل في
هدول وبمير جلبة ،وال ُيرى سوى نتاًجه ،وال يراه سوى من كان مستعداً لمجيئه كسمعان الشيخ .عالمته غير
ظاهرة للعيان فال يستطيع أحد أن يقول هوذا هنا أو هوذا هناك= أي هنا في السامرة أو هناك في أورشليم فهو

ملكوت روحي يقوم في قلوب الناس= ها ملكوت هللا داخلكم= حدثنا من قبل عن السماًيات ولعا ر تأخذه
المالًكة للسمال .ومعنى ملكوت هللا الذي في داخلنا أنه ال يجب أن ننتظر حتى نموت لنحيا الملكوت بل يمكننا

من اآلن أن نحيا السماويات داخل قلوبنا .هذا الملكوت يملك فيه هللا على القلب ،ويسيطر على الفكر والميول

والمقاصد والعواطف فنحيا كأننا في السمال .وهذا الملكوت ال يأتي بمراقبة بل يكون ظهوره فجأة .ومن عالماته

داخل القلب الفرح وحب هللا بشدة ونسيان الدنيا وما فيها .إذًا هو يظهر في الداخل وليس في الخارج .ولكن قول

السيد للفريسيين في داخلكم ال يعني أنهم وصلوا لهذه الدرجات ولكنه يعني ال تفتشوا عن الملكوت في الخارج،
ولكن إبحثوا عن هذه العالمات في الداخل ،وهذا ال يأتي إال لو قبلتم هذا الملكوت .ولكنه ال يأتي إال و]1

باإليمان بي أوالً و ]2التوبة عن أعمالكم الشريرة و ]3المعمودية حتى تولدوا من فوه .إذاً معنى كالم السيد لهم
يإن ملكوت هللا في متناول أيديكم لكنكم لمباوتكم وعنادكم ال ترونهي وسؤال الفريسيين هنا لألسف ،ما ال هو

السؤال الذي يشمل بال كثير من الطواًف والكثير من الناس وهو ..متى يأتي المسيح ..والمسيح يقول ال تنشملوا
بهذا بل إنشملوا بأن تبحثوا هل ملكوت هللا بدأ في داخلكم .فمن يجد الملكوت داخله وعالمته حب هلل وفرح

بطاعة الوصية ،فمن المؤكد له نصيب في الحياة األبدية.
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آية (لو22" -:)22:17وَقال لِّ َّلتالَ ِّم ِّ
يذ«:س َتأ ِّْتي أََّي ِّ
َن َتروا يوما و ِّ
احًدا ِّم ْن أََّيامِّ ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان َوالَ
ام ف َ
يها َت ْش َت ُهو َن أ ْ َ ْ َ ْ ً َ
ٌ
َ
َ َ
َتَر ْو َن" .
هذه نبوة عن الًيقات التي ستواجه التالميذ ،والتي ستكون الًيقات التي يرونها اآلن من الفريسيين بجانبها
هي كال شئ .السيد هنا ال يريد أن يرعبهم بل يهيئهم إلحتمال نفقات اإليمان ،ويظهر لهم أنه عالم بكل شئ

فيزداد إيمانهم به إذا حدثت هذه اآلالم فعالً (يو .)29:1:وهذا موجه لنا ولكل جيل أال نًطرب إذ نعلم أن
هناك ضيقات ستسبق مجيئه .تشتهون أن تروا يوماً= تشتهون وجودي معكم ألعزيكم وأشددكم.
َن
َت ْتَب ُعوا24 ،أل ََّن ُه َك َما أ َّ
أَْي ًضا ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان ِّفي

23
اك! الَ َت ْذ َهُبوا َوالَ
ههَنا! أ َْوُ :ه َوَذا ُهَن َ
اآليات (لوَ " -:)24-23:17وَيُقوُلو َن َل ُك ْم ُ
:ه َوَذا ُ
ق َّ ِّ
السم ِّ
السم ِّ
ق ِّ
ِّ
ِّ
اء ُي ِّض ِّ
اءَ ،كذلِّ َك َي ُكو ُن
ُ
يء إَلى َناحَي ٍة َت ْح َت َّ َ
اْلَبْر َ الذي َيْبُر ُ م ْن َناحَي ٍة َت ْح َت َّ َ
َي ْو ِّم ِّه" .
عالمة أخرى ظهور مًلين وخداعات كثيرة ،والتًليل أكثر خطورة من اإلضطهادات ،ولكن السيد يحذر من

أن نستجيب ألي بدعة يصاحبها معجزات شفال أو غيره ،فًد المسيح سيصنع آيات عجيبة (رؤ.)15-1::13

ولكن مجيل المسيح سيكون بمتة وكالبره ،وليس عن إنتظار ويراه كل العالم ،وليس كمجيئه األول ال ُيرى سوى
في مكان واحد ،وسيكون في عظمة ونور كنور البره ،وليس في مظهر متواضع وسيعرفه الجميع ،ولن يكون
هناك حاجة لمن يبشر به .ولكن الحظ أنه يقول كبره بينما أن يوحنا الراًي شاهده مثل الشمس التي تًئ في

قوتها ،وسيكون هو نور وشمس أورشليم السماًية (رؤ +16:1رؤ .)5:22فلماذا يقول هنا بره؟ ألن مجده
سيظهر للقديسين بصورة داًمة ،ولكنه يظهر فجأة وبطريقة مرعبة لألشرار ،ال يرون بعدها مجده بل ظلمة

(مت.)35:25

آية (لو23" -:)23:17و ِّ
ض ِّم ْن ه َذا اْل ِّج ِّ
يل" .
َن َي َتأََّل َم َك ِّث ًا
ير َوُيْرَف َ
لك ْن َيْنَب ِّغي أ ََّوالً أ ْ
َ
قبل أن نتكلم عن المجد وهذا لن يكون في أيامكم دعنا نتكلم عما سوف ترونه بعد أيام قليلة أي آالم وصلب إبن

اإلنسان ،فصليب إبن اإلنسان هو الطريق لمجده .وهكذا عليكم أنتم أن تقبلوا الصليب حتى يكون لكم مجداً

معي.

اآليات (لو23" -:)31-23:17وَكما َك ِّ
وح َكذلِّ َك َي ُكو ُن أَْي ًضا ِّفي أََّيامِّ ْاب ِّن ِّ
انَ 27 :كاُنوا َيأ ُْكُلو َن
اإل ْن َس ِّ
َ َ َ
ان في أََّيامِّ ُن ٍ
28
ِّ ِّ ِّ
ِّ
وح اْلُفْل َك ،و َجاء ُّ
يعَ .كذلِّ َك
َوَي ْشَرُبو َنَ ،وُي َز ِّو ُجو َن َوَي َت َزَّو ُجو َنِّ ،إَلى اْلَي ْومِّ َّالذي فيه َد َخ َل ُن ٌ
الطوَف ُ
ان َوأَ ْهَل َك اْل َجم َ
َ َ
وطَ :كاُنوا يأ ُْكُلو َن وي ْشربو َن ،وي ْش َترو َن وي ِّبيعو َن ،وي ْغ ِّرسو َن ويبُنو َن22 .و ِّ
لك َّن اْلَي ْوَم
ان ِّفي أََّيامِّ ُل ٍ
أَْي ًضا َك َما َك َ
َ َْ
ََ َُ
َ
َ
ََ ُ
ََ ُ
ََ ُ
31
هك َذا ي ُكو ُن ِّفي اْليومِّ َّال ِّذي ِّف ِّ
َّال ِّذي ِّف ِّ
ِّ
السم ِّ
ار وِّكب ِّر ً ِّ
يه َخرج ُلو ٌ ِّ
يه
يع.
َم َ
اء َفأ ْ
ََ
َهَل َك اْل َجم َ
طَر َن ًا َ ْ
َْ
َ َ
وم ،أ ْ
ط م ْن َسُد َ
يتا م َن َّ َ
ُي ْظ َهُر ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان" .

293

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح السابع عشر)

هذه تشير ألن يوم الدينونة يأتي فجأة ،فال ينبمي أن نهمل العالمات كما أهمل قوم نوح عالمة بنال الفلك ،الذي
كان نوح يبنيه .وال نتعلق بشرور وملذات العالم ،كما تعلقت امرأة لوط فهلكت .ولنالحظ أن األكل والشرب

والزواج ليس خطية ،لكن اإلنمماس في ملذات العالم هو الذي يؤدي للهالك .إنشمال الشخص حتى بعمله عن

خالصه هو الذي يؤدي للهالك.

ِّ ِّ 31
َم ِّت َع ُت ُه ِّفي اْلَبْي ِّت َفالَ َيْن ِّز ْل لَِّي ْأ ُخ َذ َهاَ ،و َّال ِّذي
ان َعَلى َّ
اآليات (لو " -:)32-31:17في ذل َك اْلَي ْومِّ َم ْن َك َ
الس ْط ِّح َوأ ْ
ِّ 32
ِّفي اْل َحْق ِّل َكذلِّ َك الَ َيْر ْ ِّ
وط! "
امَأَر َة ُل ٍ
جع إَلى اْل َوَراء .اُ ْذ ُكُروا ْ
المعنى:

 .1من إرتفع وسما روحياً= السطح ال ينزل باحثاً عن ملذات الدنيا ،بل يبقى مرتفعاً منتظ اًر العريس في
مجيئه الثاني.

 .2من إنطلق إلى حقل الخدمة ليعمل لحساب مملكة هللا ال يرتد تاركاً خدمته باحثاً عن الزمنيات.

 .3من يخرج من سدوم ال ينظر إلى الورال كامرأة لوط ،التي رجع قلبها للورال فصارت عمود ملح .أي ال
تستخفوا بإنذاراتي هذه .أي في أيام النهاية علينا أن ال ننشمل بمقتنيات هذا العالم فالكل مصيره الفنال،

بل نوجه أنظارنا للسمال من حيث يأتي المسيح.

33
طَلب أ ْ ِّ
ص َن ْف َس ُه ُي ْهلِّ ُك َهاَ ،و َم ْن
َن ُي َخل َ
آية (لوَ " -:)33:17م ْن َ َ
من طلب أن يخلص نفسه= سيزداد الًيق في األيام األخيرة

يها" .
أْ
َهَل َك َها ُي ْحِّي َ
وستأتي عصور إستشهاد ،فمن ينكر المسيح

ليخلص نفسه فهو سيهلكها ومن أهلكها=أي يقبل الموت رافًاً أن يترك إيمانه يحييها وهذه اآلية تفهم أيًاً
بأن من يحيا منممساً في ملذات العالم ورفاهيته ويظن بذلك أنه يخلص نفسه فهو يهلكها .ومن أهلكها= بأن

يقدم جسده ذبيحة حية (رو )1:12وصلب أهواله مع شهواته (غل + 25:2غل )2::5فمثل هذا يحييها+

(كو.)5:3
اآليات (لو34" -:)33-34:17أَ ُقول َل ُكمِّ :إَّن ُه ِّفي ِّتْل َك َّ
اللْيَل ِّة
ُ ْ
ِّ
ان َت ْط َحَن ِّ
اآلخُرَ 33 .ت ُكو ُن ا ْثَن َت ِّ
ان َم ًعاَ ،ف ُت ْؤ َخ ُذ اْل َواح َد ُة َوُت ْتَر ُك
َ
اآلخُر»".
َوُي ْتَر ُك َ
يؤخذ ..في تلك الليلة

ِّ
احدٍَ ،في ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
اش و ِّ
َي ُكو ُن ا ْثَن ِّ
احُد َوُي ْتَر ُك
ُ
َ
ان َعَلى فَر ٍ َ
ان ِّفي اْلحْق ِّلَ ،في ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
ُخَرىَ33 .ي ُكو ُن ا ْثَن ِّ
احُد
األ ْ
َ
ُ
َ

يسمى السيد يوم مجيئه أنه ليلة ،فهي مظلمة عالمة إنتشار الخطية والفساد ،وهنتشار مملكة ضد المسيح
وهنجذاب كثيرين وراله في ضالل وتسمى ليلة لكثرة الًيق الذي سيعاني منه أوالد هللا (مت.)12+29+21:2:

ويترك اآلخرين في الليل
وفي اآلية األخيرة نسمع عن كثرة اإلثم .ويأتي هذا اليوم فجأة ويؤخذ البعض للمجد ُ
والظالم الذي إختاروه ألنفسهم.
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هو يوم ينفصل الزوج عن وجته= على فراش واحد= يؤخذ أحدهما للمجد ويترك اآلخر في الظلمة الخارجية=

الليل .ألم يظهر المسيح مثل البره .فهناك يختطف البعض ليتمتعوا بنوره لألبد وال يكون لهم ليل ثانية
(رؤ )5:22وهناك من يبقي في الظلمة لألبد.

وهو يوم ينًم فيه القديس المختطف مع القديسين السماويين ،حيث يفرحون ويسبحون لألبد .فهو يوم إنفصال=
يؤخذ الواحد ويترك اآلخر .وهو يوم إتصال ،كما حملت المالًكة نفس لعا ر إلى حًن إبراهيم.

على فراش واحد ،أو على حجر رحي أو الحقل.
ِ
العمر
ع ْشرة ُ

عشرة العمل

عشرة الخدمة

فعشرة القديسين في واج أو عمل أو خدمة ليست كافية لكي نختطف معهم إلى المجد.
كل على حدة .واإلختطاف للمجد (1تس )17::يعتمد
إن لم يبدأ الملكوت في داخلنا اآلن .فالدينونة شخصيةٌ ،
على عالقة كل مؤمن باهلل على حدة .فهي عالقة سرية ال عالقة لها بحياتنا اليومية .والذين يذهبون للمجد أو

الدينونة ،ال عالقة لدينونتهم وأين يذهبون بحياتهم على األرض .فالفراش يشير للذين في رفاهية (فبعًهم يذهب

للمجد وبعًهم يهلك) والذين على حجر رحى يشيرون لمن هم في عبودية أو فقر أو يعملون أعمال شاقة،
فبعًهم يذهب للمجد وبعًهم يهلك .والذين في الحقل أي يخدمون هللا ،فخدمتهم هلل ليست شرطاً ليذهبوا للمجد

فاهلل وحده هو الذي يعلم حقيقة القلب.

37
اك َت ْج َت ِّم ُع ُّ
ور»".
ال َل ُه ْمَ « :حْي ُث َت ُكو ُن اْل ُج َّث ُة ُهَن َ
آية (لوَ " -:)37:17فأ َ
الن ُس ُ
َجابوا َوَقاُلوا َل ُه«:أَْي َن َي َار ُّب؟» َفَق َ
أين يا رب= أين يا رب تحد إدانة الخطاة .هناك نسور تجتمع حول كل خاطئ  ،فى كل مكان .فحيثما وجدت

الخطية ستوجد دينونة .

إجتماع النسور حول الجثة= حين يصبح اليهود بسبب خطاياهم أمواتاً (فالخطية= موت) ..يإبني هذا كان ميتاً
فعاشي ويكونون بال أمل في توبة أو إصالح= يكونون كجثة .حينئذ يهجم عليهم الرومان (ورمز الرومان النسر
على أعالمهم) ،فالرومان هنا هم منفذو الدينونة ،وهذا حد

سنة 75م بيد تيطس وجنوده.

وهو سيتكرر ثانية في النهاية حين يأتي ضد المسيح ويجتمع حوله األشرار ،ويكونون كجثة بسبب خطاياهم

سيأتي عليهم منفذو الدينونة وقتها ويهجمون عليهم كالنسور .وهذه الطيور (النسور) هي المذكورة في (رؤ)19

التي سيكون األشرار عشالها.

الخالصة :هللا ال يسمح بهذا الخراب وهذه الًربات الرهيبة إال إذا وصلت الحالة لموت كامل بال أمل في توبة=
جثة.

ومعنى هذه اآلية أن السيد المسيح يعطي عالمة النهاية بأنه تجتمع جيوش حول أورشليم الخاطئة .وهذه اآلية

تنطبق مرتين.

 .1سنة 75م حين إجتمعت الجيوش الرومانية حول أورشليم ودمرتها.
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 .2في نهاية األ مة حين تجتمع جيوش حول أورشليم الموجود بها ضد المسيح.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثامن عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح الثامن عشر
مثل األرملة وقاضي الظلم

1
ِّ ِّ 2
ان ِّفي
َن ُي َرَّلى ُك َّل ِّح ٍ
ال َل ُه ْم أَْي ًضا َم َثالً ِّفي أََّن ُه َيْنَب ِّغي أ ْ
ين َوالَ ُي َم َّل ،قائالًَ «:ك َ
اآليات (لوَ " -:)8-1:18وَق َ
3
ان ِّفي ِّتْل َك اْل َم ِّديَن ِّة أَْرَمَلةٌَ .وَكاَن ْت َتأ ِّْتي ِّإَلْي ِّه َق ِّائَلةً :أَْن ِّر ْف ِّني ِّم ْن
َم ِّديَن ٍة َق ٍ
اض الَ َي َخ ُ
اب ِّإْن َساًناَ .وَك َ
هللا َوالَ َي َه ُ
اف َ
4
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب ِّإْن َساًنا،
ِّن ُكْن ُت الَ أ َ
اء إَِّلى َزَم ٍ
ال ِّفي َن ْف ِّسهَ :وإ ْ
هللا َوالَ أ َ
َخ ُ
َخ ْرمي!َ .وَك َ
َه ُ
اف َ
انَ .ولك ْن َب ْع َد ذل َك َق َ
ان الَ َي َش ُ
3
َ 3فِّإِّني ألَج ِّل أ َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ول
ال َّ
ْ
الر ُّبْ «:
اس َم ُعوا َما َيُق ُ
َن هذه األَْرَمَل َة ُت ْزع ُجني ،أُْنر ُف َها ،لَئالَّ َتأْت َي َدائ ًما َف َت ْق َم َعني!»َ .وَق َ
8
7
الظْلمِّ .أَ َفالَ يْن ِّرف هللا م ْخت ِّار ِّ
َق ِّ
اضي ُّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه
ين إَِّلْي ِّه َن َه ًا
يهَّ ،
ُ ُ ُ ُ َ
الر ِّار ِّخ َ
ار َوَلْيالًَ ،و ُه َو ُم َت َم ِّه ٌل َعَلْي ِّه ْم؟ أَ ُق ُ
ِّ
ِّ
ان َعَلى األَْر ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ض؟»".
يم َ
ُيْنر ُف ُه ْم َس ِّر ً
يعا! َولك ْن َم َتى َج َ
اء ْاب ُن اإل ْن َسان ،أََل َعل ُه َيجُد اإل َ

بعد أن أعطى السيد عالمات مجيئه الثاني ،وأن هناك ضيق شديد سيصاحب هذه األيام .نجده هنا يشرح

الطريق الذي ينبمي أن نسلكه حتى نحيا السماًيات على األرض .وهذا الطريق هو الصالة بال ملل ليكون لنا
صلة باهلل = ينبغي أن ُي َّ
رلى في كل حين وال ُي َم َّل= هذا هو السهر المطلوب .ما معنى الصالة كل حين؟ وما
معنى صلوا بال إنقطاع (1تس )17:5؟ الحظ فهناك 7صلوات أجبية ،وعند الشروع في عمل يجب أن نصلي،
في أوقات الفرح أو في أوقات الحزن يجب أن نصلي ،في الًيق أو التجارب ،في الشكوك أو اإلضطهادات
يجب أن نلجأ هلل .هناك من يردد صالة يسوع بقلبه بعد أن بدأ بلسانه ،وهناك من يردد مزاميره متأمالً فيها .هذه

الصلة وهذا اإلتصال باهلل يحمينا من كل محاوالت إبليس ضدنا .إبليس إن َو َج َد إنساناً في حالة صالة ال
يستطيع معه شئ .والصالة هي التي تعطينا تعزية وقت الًيق ،وتعطينا ثباتاً وقت الفرح ،حتى ال ننجرف ورال

أهواًنا وننسى هللا.

أرملة= أي في حالة ضعف فقد فقدت سندها وأضحت عرضة للجور والمعنى أن نصلي ونحن شاعرين بًعف

حالنا وأنه ال قوة لنا وال سند سوى هللا .وهن كان القاضي الظالم قد إستجاب لها فكم باألولى هللا القاضي العادل
أبي األنوار ،ولكن لنتعلم من هذه األرملة إصرارها في الطلب ولجاجتها.

إنرفني من خرمي= خصمها هو إبليس وشهوات جسدنا والعالم (رو .)23:7وهللا سينصفنا ويجعلنا ندوسه لو

كنا في حالة صلة مع هللا مستمرة بالصالة .فتقمعني= هي نفس كلمة يأقمع جسدي وأستعبدهي (1كو.)27:9
والقمع هو الًرب بقبًة اليد تحت العين .والصورة إستعارية تشبيهية بطبيعة الحال ،وكأنما القاضي يقول لئالَّ

على بتوسالتها مرة بعد مرة ،وهذا بالنسبة له كأنه قمع.
تأتي ًّ
وهو متمهل عليهم ..ينرفهم سريعاً= متمهل عكس سريعاً .ولكن هذا بالمفهوم البشري الزمني .فاإلنسان إذ
يريد حل مشكلته اآلن ،يريد حلها اآلن وليس بعد ساعة .وهللا يتمنى أن يستجيب فو ار ليفرح أوالده بإستجابته،
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لكن هناك وقت مناسب لكل شئ ،لذلك فاهلل يستجيب في الوقت الذى يراه أنه الوقت المناسب .لذلك يتصور
اإلنسان أن هللا متمهل إذ يطيل أناته ،ولكن هللا إستجاب الصالة منذ بدايتها .هللا ال مني ،وهو أصدر أحكامه

أ لياً وحكمه ثابت .فلنصلي واإلستجابة ستأتي ولكنها ستأتي في الوقت المناسب ،وحتى تأتي اإلستجابة يمألنا

هللا عزال وسالماً وراحة حتى وهن لم تحل المشكلة منياً .هللا يستجيب في الوقت الذي يراه مناسباً (2بط+9:3

2بط .)15:3وقد يتركنا فترة نتنقى فيها كالذهب في البوتقة وحوله النيران ،وهو يستجيب حين نتنقي وليس قبل
ذلك .والمسيح هنا يكشف عن أهمية اإللحاح في الصالة ،ليس ألن هللا قاضي ظالم ال يسمع من أول مرة ،ولكن

و ]1حتى نتعزى فنصبر و ]2لكي نتنقى من حب الخطية الذي كان ممروساً فينا و ]3هللا يستجيب في الوقت

المناسب ،ونحن محتاجين للصالة لنشعر بوجود هللا جانبنا و ]:مسرة هللا أن يسمع إلحاح شعبه وهذا يعلن عن

إيمانهم .فهم يصلون بثقة ودليل ذلك إلحاحهم وهذا دليل على إيمانهم .ولكن اإليمان معرض ألن ينطفئ .وكثرة

الصالة تقوي اإليمان .فلكي ال يًعف اإليمان وقت التجربة علينا أن نصلي بال ملل يإسهروا وصلوا لئال تدخلوا
في تجربةي (لو ):6:22والتجربة هنا هي ترك اإليمان ( +لو )32-31:22و ]5في الوقت المناسب يعطينا هللا
أكثر مما طلبنا وأكثر مما نظن أو نفتكر أو نطلب (أف .)25:3ولكن ضعف المحبة هلل تجعلنا نتشكك في

إستجابة هللا لنا .و ]6هللا يطيل أناته علينا ،ألنه كلما نطيل صلواتنا ،فنحن نقف أمام هللا وقتاً أطول فيه يتم
إصالح الداخل والشفال الداخلي ونشعر بًعفنا وهحتياجنا هلل ،وأن هللا إله قدير يعطيني ما هو خير لنفسي

فيمتلئ القلب سالماً حتى في وسط التجربة .وتتحول الصالة من الشكوى إلى التسبيح ومن الصالة بإحساس
باأللم إلى صالة فيها دالة.

.12

الحظ أن السيد قال هذا بعد أن أعلن عن عالمات مجيئه ،وأن الخطايا ستزداد على األرض يلكثرة اإلثم

تبرد محبة الكثيريني (مت. )12:2:

وهنا يقول متى جاء إبن اإلنسان ألعله يجد اإليمان على األرض لذلك يوصي السيد بأن نصلي داًماً بال ملل
فاألعدال كثيرين فهناك أعدال خارجيين وشياطين ،وأضداد للمسيح كثيرين ،وهناك في داخلنا شهواتنا وخطايانا.

والسيد يعلن أن من يسقط هم كثيرين وهؤالل ستبرد محبتهم ،حتى يكاد اإليمان أن يختفي ..إذاً فلنصلي ولنذكر
أن هللا يستجيب داًماً لصلوات أوالده ولكن هناك ثال طره لإلستجابة :و ]1يستجيب فو اًر و ]2يستجيب بعد
وقت وفي الوقت المناسب و ]3ال يستجيب لطلبتنا فهي ليست في صالحنا (كما رفض طلبة بولس حينما طلب

الشفال).

حينما تواجهنا مشكلة إما أن و ]1نصلي فتنفتح األعين ونعرف هللا فيزداد اإليمان .و ]2نلجأ للملذات العالمية

الحسية حتى ننسى المشكلة (وهذه هي اللمة الحالية) وألن إجتماعات الصالة إختفت ولجأ اإلنسان للملذات
الحسية ينسي بها مشاكله قال السيد المسيح أنه لن يجد اإليمان على األرض.

ما بين مثلى صديق نصف الليل (لو )5 : 11وقاضى الظلم هنا قرابة ،فكالهما يتكلم عن اإللحاح فى الصالة
والطلب .ولكن هناك فاره مهم بينهما .فمثل صديق نصف الليل يحدثنا عن إنسان ُيِلح فى طلبه ألن له إحتياج.
أما مثل قاضى الظلم فيشير إلستعدادنا الداًم وهستعداد الكنيسة كلها وسط ضيقات هذا العالم بالصالة ،حتى
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المجئ الثانى للمسيح .مثل قاضى الظلم يحدثنا عن الصالة واللجاجة وعدم إستجابة هللا الفورية واإلستجابة فى
النهاية .والحظ المناسبة التى قيل فيها المثل ،فالمثل جال بعد أن أجاب الرب على سؤال الفريسيين يمتى يأتى

ملكوت هللاي (لو )25 : 17ثم تعليمه لتالميذه بأن يصلوا كل حين بال ملل (لو .)1 : 18وختم الرب المثل

بكالمه عن نهاية الزمان ومجيئه الثانى وقال يمتى جاء إبن اإلنسان ،ألعله يجد اإليمان على األرضي (لو: 18

.)8

هللا ال يستجيب للكنيسة وسط ضيقات العالم وهضطهاده لها بسبب لجاجتها فى الصالة ،وكأن هللا يستجيب

لألرملة فقط بسبب لجاجتها .أو كأن هللا ال يسمع لنا إن لم نلح فى الطلب وهذا خطأ .والصحيح أن هللا يستجيب

للمرأة بسبب أن قًيتها عادلة (المرأة هنا تمثل الكنيسة ونفهم هذا بما قاله الرب وأنهى به مثل قاضى الظلم متى

جاء إبن اإلنسان ،ألعله يجد اإليمان على األرض) .لجاجة الكنيسة ليست السبب فى اإلستجابة ،ولكن ثقتها فى
عدالة طلبها يجعلها تستمر فى الصالة ،حتى بالرغم من أن كل الظروف المحيطة تدعو لليأس ،بل أن هللا

يتأخر فى اإلستجابة .ويجب أن نثق أنه إن كان قاضى الظلم إستجاب فكم بالحرى هللا الذى يحفظنا فى قلبه

نحن خاصته ،وهو القاضى العادل الذى من المؤكد أنه يستجيب حتى لو تأخرت اإلستجابة .والقاضى العادل لن

يمير قراره مخلوه أيا كان .إذاً الصالة واإلستمرار فيها بال فتور هى لنا وليست لتميير قرار هللا .الصالة هى
صَّلى كل حين ،وهنا نرى
إعداد لنا لملكوت هللا .لذلك بدأ الرب كالمه مع تالميذه فى ( )1 : 18أنه ينبمى أن ُي َ
الفره بين مثلى قاضى الظلم حيث يطلب الرب منا أن نصلى كل حين ،وصديق نصف الليل الذى يطلب الرب
فيه أن نصلى بلجاجة عندما يكون لنا حاجة .هللا يريد من الكنيسة أن ال تكف عن الصالة حتى لو تأخر فى
إستجابته ،ومهما تأخر مجيئه الثانى ليأخذنا إلى المجد .والرب يتأخر فى مجيئه ليكمل عدد الكنيسة .الرب

يريدنا أن نتشبه بهذه الم أرة التى كانت تأتى بإستمرار وربما كل يوم مرات ومرات .إذاً الصالة ليست ليستجيب هللا
بل لنكون نحن كاملين ومستعدين .وهذا حد ولم تستمع الكنيسة لهذه النصيحة من رب المجد وتستمر فى

الصالة فالنتيجة التى رآها رب المجد مقدماً بجد محزنة يألعله يجد اإليمان على األرضي فالمقاومين وأعدال

الكنيسة كثيرين وأشدال وال يكفوا عن الهجوم على الكنيسة .وهن إمتنعنا عن الصالة بروح اليأس نًعف وتفتر

محبتنا والنتيجة المحزنة أن ينتهى اإليمان من األرض بعد كل ما عمله المسيح .أما الصالة فهى دعامتنا وسط

هذه الحروب وبها نثبت ،بل تكون هذه الحروب وثباتنا فيها سببا إلنتشار اإليمان كما حد

فى الكنيسة األولى.

وهناك سؤال يبدو أنه منطقى  -لماذا يًرب الرب مثال لقاضى ظالم ليشير إلستجابته لنا؟ أو كيف يكون مثل
قاضى الظلم صالح لتوضيح حقيقة عدل هللا؟ فى الحقيقة يجب أن نفهم أن هذا أسلوب عبرانى فى الكالم -

والحظ أسلوب المثل "فإنى ألجل أن هذه المرأة تزعجنى ،أنرفها " -أفال ينرف هللا مختاريه" .وهذا أسلوب
عبرانى شاًع تجده على كل صفحة من كتابات الربيين اليهود ،ويسمونه الخفيف والثقيل ،أو من األصمر إلى

األكبر .مثال يإذا كان الخاطئ أخذ كذا أفال يحصل البار على أكثري .وهستخدم هذا فى الناموس  15مرات

(مثال تك | 8 : :2خر + 12 ، 9 : 6عد .).. 1: : 12فيكون معنى المثل إن كان القاضى الظالم قد أنصف
األرملة ،أفال ينصف المسيح القاضى العادل كنيسته التى أحبها .وهنا يشبه الكنيسة بأرملة ،إذ هكذا تبدو لمن
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يًطهدونها ويظلمونها فى هذ العالم .ووعلى الكنيسة أن تلجأ هلل بالصالة المستمرة وفى إلتصاقها باهلل تجد القوة

فتتشدد وتثبت].

القاضى الظالم  -:هناك نوعين من القًاة عند اليهود .القًاة الرسميين اليهود ،وقًاة محليين للتحكيم فى
المنا عات يعينهم هيرودس أو الرومان لحل المنا عات البسيطة .وهؤالل كانوا لمنع الجراًم .وهؤالل هاجمهم

التلمود ووصفهم بالجهل والطمع وأنهم يحرفون حكمهم بسبب وليمة لحم .وبينما كان القًاة الرسميين لهم أيام

ومواعيد للحكم فى القًايا وال يتقاضون مرتبات بل يعملون كمتبرعين ،كان عمل هؤالل القًاة المحليين مستمر

طول الوقت وال يعملون عمال آخر وبالتالى كانوا يتقاضون أجو ار عالية من خزانة الهيكل .ولذلك كرههم اليهود
وتالعبوا باأللفاظ فأطلقوا عليهم يقًاة السرقةي بدال من يقًاة المنع أو قًاة العقوبةي والتالعب فى حرف
واحد .ومثل الرب يسوع عن قاضى الظلم كان يقصد به واحد من هؤالل.

هذه األرملة تزعجنى = هذا نفهمه من أن المرأة تذهب إليه وتقرع بابه لينصفها ليال ونهارا ،وهذا يفسره أنه ليس
من القًاة الرسميين الذين لهم مواعيد محددة ،بل هو من القًاة المحليين ،وهؤالل يمكن أن تذهب لهم أى وقت

طوال اليوم .وهذا ما يريده منا الرب يسوع ،أن ال نكف عن الصالة فال ننهار أمام ضيقات وهضطهاد هذا العالم.
الفريسي والعشار

ِّ ِّ
اآليات (لو2" -:)14-2:18وَق ِّ
ين ه َذا اْلم َث َلِّ«11 :إْن َساَن ِّ
ان
ين ِّبأَْن ُف ِّس ِّه ْم أََّن ُه ْم أَْبَرٌارَ ،وَي ْح َت ِّقُرو َن َ
اآلخ ِّر َ
ال لَق ْو ٍم َواثق َ
َ َ
َ
11
َما اْل َف ِّر ِّ
احٌد َف ِّر ِّ
ص ِّع َدا ِّإَلى اْلهي َك ِّل لِّيرلِّيا ،و ِّ
هك َذا :اَلل ُه َّم أََنا
اآلخُر َع َّش ٌار .أ َّ
يس ٌّي َو َ
ف ُي َرلِّي ِّفي َن ْف ِّس ِّه َ
يس ُّي َف َوَق َ
َْ ُ َ َ َ
َ
12
الظالِّ ِّمين ُّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َش ُكرك أَِّني َلس ُت ِّم ْثل ب ِّ
الن ِّ
اقي َّ
وم َمَّرَتْي ِّن ِّفي
أْ ُ َ
ين َّ َ
اس اْل َخاطف َ
َ َ
ْ
الزَناةَ ،والَ م ْث َل ه َذا اْل َع َّش ِّار .أ ُ
َص ُ
ِّ ِّ 13
ِّ
السم ِّ
اءَ ،ب ْل َقَر َع
ف ِّم ْن َب ِّع ٍ
ُع ِّشُر ُك َّل َما أَ ْق َتن
يهَ .وأ َّ
اء أ ْ
َما اْل َع َّش ُار َف َوَق َ
ُسُبوعَِّ ،وأ َ
األ ْ
يد ،الَ َي َش ُ
َن َيْرَف َع َعْيَنْيه َن ْح َو َّ َ
14
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن ُك َّل َم ْن
اك ،أل َّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن ه َذا َن َز َل ِّإَلى َبْيته ُمَبَّرًار ُدو َن َذ َ
َعَلى َص ْد ِّره َقائالً :الل ُه َّم ْار َح ْمني ،أََنا اْل َخاط َ
ئ .أَ ُق ُ
َيْرَف ُع َن ْف َس ُه َي َّت ِّض ُعَ ،و َم ْن َي َض ُع َن ْف َس ُه َيْرَت ِّف ُع»".
فيما سبق رأينا الصالة بال إنقطاع لنحيا في السمال ،وهنا نرى كيف نتحول إلى السمال .وذلك بأن يسكن هللا في
داخلي كيف؟ وذلك باإلنسحاه فاهلل يسكن عند المنسحق (إش. )15:57

في اآليات السابقة رأينا أهمية الصالة بال ملل وبلجاجة ،وهنا نرى شرطاً آخر لتكون صلواتنا مقبولة ،وهو أن

نصلي ونحن شاعرين أننا ال نستحق شيئاً ،نشعر بخطايانا أنها السبب في أننا ال نستحق شيئاً .الشعور بأننا
خطاة ال نستحق شيئاً ،ونقف ال نطلب شئ سوى مراحم هللا ياللهم إرحمني أنا الخاطئ" هو الطريق المقبول
للحصول على مراحم هللا .وهذا هو نفس الدرس الذي أخذناه من قصة المرأة الخاطئة التي بللت قدمي السيد
بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها فهي قد حصلت على الخالص وعلى غفران خطاياها بينما لم يحصل الفريسي

الذي إستًاف الرب في بيته عليهما ،فمن يقترب من المسيح شاع اًر بإحتياجه للمسيح ليمفر ويرحم ،شاع اًر

بخطاياه التي تجعله غير مستحق لشئ ،صارخاً طالباً الرحمة ،فهذا يخلص (لو )55-36:7ومن صالة هذا

العشار تعلمت الكنيسة صالة يسوع التي نرددها ييا ربي يسوع المسيح إرحمني أنا الخاطئي وأيًاً في كل
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صلوات الكنيسة نردد صالة ييا رب إرحمي .نرى في هذا المثل أن كل من يتكل على بره يسقط ومن يتكل على
ِّ ِّ
اك .والحظ أن كل من يتكل على بره يرى
بر المسيح شاع اًر بخطاياه يتبرر = ِّإ َّن ه َذا َن َز َل ِّإَلى َبْيته ُمَبَّرًار ُدو َن َذ َ
في نفسه كل الحسنات وال يرى في غيره سوى السيئات (رؤ.)19-17:3
علينا أن نحمل روح اإلتًاع فينا ،أي و ]1نشعر بأننا ال شئ بسبب خطايانا و ]2نشعر بأننا بالمسيح فقط تمفر
خطايانا فنشكره ونسبحه العمر كله .والحظ قبول العشار مع أنه خاطئ ولكنه متًع شاعر بخطيته ،وعدم قبول

الفريسي مع أنه يدفع عشوره ويصوم مرتين (كان الفريسيون يصومون يومي اإلثنين والخميس)  .لقد إنتزعت من
العشار شروره ،إذ إنتزعت عنه أم كل الشرور ،أي المجد الباطل والكبريال .فالمتكبر يسهل وقوعه في إدانة

اآلخرين بل في أي خطية .ونالحظ أن صالة الفريسي كانت تدور حول محور واحد وهو الذات .فكانت صالته
عن نفسه وعنها وهليها فكلمة أنا هي محور صالته ،حتى شكره هلل كان تهنئة لنفسه على بره وأنه أفًل من

اآلخرين .فلننظر ألنفسنا أننا آخر الكل ولو كنا قد بلمنا قمة الفًيلة .فالكبريال قادر أن يسقط حتى السماًيين،
بينما أن اإلتًاع يرفع من هاوية الخطايا .والحظ أنه ربما كان الفريسي حين َّ
صلى كان محقاً فيما قاله وأنه لم
يكذب ،ولكن هللا ال يريد أن نذكره بفًاًلنا فهو يعرفها بل لنذكر له خطايانا لكي يرحمنا .الحظ قول الرب

لمالك كنيسة أفسس يأنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك..ي (رؤ )3-2:2أي ال داعي أن تذكرني بأعمالك فأنا
أعرفها .ال داعي أن نقف أمام هللا ونًع األكاليل على رؤوسنا ،بل ننتظر الحكم من هللا ،بل نردد مع داود

يخطيتي أمامي في كل حيني ومن يذكر خطاياه ويتًع ينساها له هللا.

عموماً ما يجعل اإلنسان ينساه ورال فكر الكبريال ،هو أن تكون له مواهب كثيرة ولكن فلنفكر هكذا و ]1كل

عطية صالحة هي من عند هللا (يع )17:1إذاً فلنشكر على ما عندنا فهو ليس من عندياتنا و ]2كل المواهب
التي لي هي و نات ،وبقدر ما عندي من مواهب وو نات كثيرة ،فأنا مطالب بأكثر من غيرى من أصحاب

المواهب القليلة .فلنطلب الرحمة إذا إكتشفنا أن لنا مواهب كثيرة.

ٍ
قاض ظالم غير بار ،نجد هنا نوع آخر من المرفوضين من
الفريسى والعشار  -:بينما نجد فى المثل السابق
هللا هو هذا الفريسى الذى يشعر بالبر الذاتى فى كبريال ،يشعر أنه فى عزلة عن الناس األشرار مثل هؤالل

العشارين ،بل هو يحتقرهم (فريسى تعنى معزول مفرو عن الناس) .الفريسى والعشار الذين دخلوا من باب واحد

إلى الهيكل يمثلون النقيًين من المجتمع اليهودى من الناحية الدينية .الفريسيين الشاعرين بنقاوتهم فهم ال

يأكلون إال مما دفعوا عشوره ،وال يأكلون مع هؤالل الرعاع الخطاة إذ أنهم لم يهتموا بدفع عشورهم .ويشكرون هللا

أنه جعلهم ال يأكلون مع هؤالل الذين ال يدفعون عشورهم بل عزلوا أنفسهم عنهم .والنقيض اآلخر هم الذين

يشعرون بخطاياهم ويقفون أيًا بمعزل إذ أنهم يشعرون بأنهم غير مستحقين للوقوف مع باقى المصلين األبرار.

وبينما يصلى الفريسى صالة شكر ألنه ليس من الخطاة مثل العشار ال يطلب العشار سوى رحمة هللا إذ أنه

غير مستحق لطلب أى شئ آخر .الحظ أن الفريسى ال يشكر هللا على ما أعطاه له ،لكن يشكر هللا على أنه

ليس خاطئا مثل العشار الذى يصلى بجانبه .وأن هذا العشار يخطئ فى كذا وكذا .ويشكر هللا على أنه عزله

عن أمثال هؤالل الخطاة .وهذه ليست صالة شكر بل هى كبريال وهنتفاك باطل وهحتقار لباقى الناس .والمثل
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الذى قاله الرب هنا عن الفريسيين ليس بعيدا عما كان يحد

فعال .فمن أمثلة صلوات الفريسيين المسجلة -:

*من الصلوات الصباحية يأشكرك يا رب ملك العالم ألنك لم تجعلنى أممى (وثنى) وال عبد وال إمرأةي* .أشكرك

يا رب يا إلهى أنك جعلتنى أجلس مع هؤالل الجالسين فى األكاديمية (أى المتعلمين الناموس ،فمير المتعلمين
هم رعاع ال يمكن أن يكونوا أتقيال) ولست مثل هؤالل الجالسين فى وايا الشوارع يجمعون األموال ويتاجرون.

فأنا أستيقظ مبك ار وهم يستيقظون مبكرا ،ولكن أنا أستيقظ وأذهب لدراسة كلمة هللا ،أما هم فيذهبون إلى أشيال

باطلة .أنا أعمل وهم يعملون ،لكن أنا أعمل ألجل المكافأة أما هم فال مكافأة لهم .أنا أجرى وهم يجرون ،لكن أنا

أجرى ألحصل على الحياة األبدية لكن هم يجرون إلى حفرة الهالك* .أشكرك أيها الرب إلهى ألنك لم تخلقنى
فى المدن الكبيرة مثل روما التى يعي

سكانها على السرقة والنجاسة والباطل والحلف بالكذب.

أما العشار فوقف ناظ ار لألرض شاع ار بعدم اإلستحقاه أن يقف مع شعب هللا ،ال يطلب سوى الرحمة ،شاع ار أنه

وحده الخاطئ أما بقية الناس حوله هم أبرار وهكذا شعر بولس الرسول فقال يالخطاة الذين أولهم أناي أما قبل
المسيحية يقول بولس الرسول يمن جهة الناموس فريسى  ...من جهة البر الذى فى الناموس بال لومي] .وأخذ
العشار ما طلبه أى مراحم هللا .أما الفريسى لم يحصل عليها فهو لم يطلبها إذ يشعر أنه غير محتاج إليها ألنه

بار .والحظ صلوات كنيستنا القبطية والتركيز على صالة يا رب إرحم  -كيريى اليسون].
المسيح يبارك األوالد
13
َّموا
اآليات (لو َ " -:)17-13:18فَقد ُ

الَ «:د ُعوا
َف َد َع ُ
اه ْم َوَق َ
ي ْقبل مَل ُكوت ِّ
هللا ِّم ْث َل
َ َُ َ َ

األ َْوالََد َيأ ُْتو َن ِّإَل َّي
َوَل ٍد َفَل ْن َي ْد ُخَل ُه»"

ِّإَلي ِّه األَ ْط َفال أَي ًضا لِّيْل ِّمسهمَ ،فَل َّما رآهم َّ ِّ
وه ْم.
التالَمي ُذ اْن َت َهُر ُ
َ ْ
ْ
َ َ ُْ
َ ُُ
هؤالَ ِّء مَل ُكوت ِّ
ول
وه ْم ،أل َّ
هللا17 .اَْل َح َّ
َن لِّ ِّم ْث ِّل ُ
َ َ
َوالَ َت ْمَن ُع ُ
ق أَ ُق ُ

13
َما َي ُسو ُع
أ َّ
َل ُك ْمَ :م ْن الَ

14
اآليات (مت ِّ 13" -:)13-13:12حيَن ِّئ ٍذ ُق ِّد َم ِّإَلْي ِّه أ َْوالٌَد لِّ َكي َي َض َع َي َدْي ِّه َعَلْي ِّه ْم َوُي َرلِّيَ ،فاْن َت َهَرُه ُم َّ
َما
التالَ ِّمي ُذ .أ َّ
ْ
َ
13
ِّ
السماو ِّ
ات»َ .ف َو َض َع َي َدْيه َعَلْي ِّه ْم،
وه ْم أل َّ
َن لِّ ِّم ْث ِّل ُ
هؤالَ ِّء َمَل ُك َ
الَ «:د ُعوا األ َْوالََد َيأ ُْتو َن ِّإَل َّي َوالَ َت ْمَن ُع ُ
وت َّ َ َ
َي ُسو ُع َفَق َ
ِّ
اك" .
َو َم َضى م ْن ُهَن َ

13
ِّ
َما َّ ِّ
وه ْمَ 14 .فَل َّما
َّموا ِّإَلْي ِّه أ َْوالًَدا لِّ َك ْي َيْل ِّم َس ُه ْمَ .وأ َّ
َّم ُ
التالَمي ُذ َفاْن َت َهُروا َّالذ َ
ين َقد ُ
اآليات (مر َ " -:)13-13:11وَقد ُ
هؤالَ ِّء مَل ُكوت ِّ
ق
وه ْم ،أل َّ
هللا13 .اَْل َح َّ
َأرَى َي ُسو ُع ذلِّ َك ا ْغ َتا َ
َن لِّ ِّم ْث ِّل ُ
َ َ
ال َل ُه ْمَ «:د ُعوا األ َْوالََد َيأ ُْتو َن إَِّل َّي َوالَ َت ْمَن ُع ُ
ظ َوَق َ
13
أَ ُقول َل ُكم :م ْن الَ ي ْقبل مَل ُك َ ِّ ِّ
اح َت َضَن ُه ْم َو َو َض َع َي َدْي ِّه َعَلْي ِّه ْم َوَب َارَك ُه ْم" .
وت هللا م ْث َل َوَل ٍد َفَل ْن َي ْد ُخَل ُه»َ .ف ْ
َ َُ َ
ُ ْ َ

راجع تفسير (مت  )6-1:18بعض األبال قدموا أطفالهم للسيد ليباركهم ،أما التالميذ فإنتهروا األطفال بحسب

المفهوم اليهودى الذى يحتقر األطفال (فال يصح أن يوجدوا فى حًرة المسيح) .ولكننا نجد هنا السيد يحنو على
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األطفال كما يحنو على كل ضعيف .ومن يقبل للرب فى بساطة األطفال يحتًنه الرب كما إحتًن هؤالل

األطفال (مر )16:15ويباركه .وباركهم= الكلمة اليونانية تعنى باركهم بشدة مرة ومرات.

ومتى ذكر هذه القصة عن بركة المسيح لألطفال ،فالطفل ال يشتهي وبهذا فمن يحيا مثل من ذكرهم السيد
يخصوا أنفسهمي فهو كاألطفال .وبهذا يباركه المسيح ،فهذه القصة تطبيق على ما سبق ،وهي أيًاً تطبيق على
ما سيأتي عن الشاب الذي يبيع أمواله فالطفل ال يتعلق بأموال.

الشاب الغنى
اآليات (لو18" -:)27-18:18وسأََلهُ رِّئيس ِّق ِّائالً«:أَُّيها اْلمعلِّم َّ ِّ
َع َم ُل أل َِّر َث اْل َحَيا َة األََب ِّدَّيةَ؟»
الرال ُحَ ،ما َذا أ ْ
َ ٌ
ََ
َ َُ ُ
21
ِّ
ِّ
َ 12فَقال َل ُه َيسو ُع«:لِّما َذا َت ْد ُع ِّ
ِّ ِّ
ف اْل َو َص َايا :الَ َت ْز ِّن .الَ
هللا .أَْن َت َت ْع ِّر ُ
س أَ
وني َصال ًحا؟ َلْي َ
ُ
َحٌد َصال ًحا إالَّ َواحٌد َو ُه َو ُ
َ
َ
22
21
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الز ِّ
َت ْقُت ْل .الَ َت ْس ِّر ْق .الَ َت ْش َه ْد ِّب ُّ
ال«:هذه ُكُّل َها َحف ْظ ُت َها ُمْن ُذ َح َدا َثتي»َ .فَل َّما َسم َع
اك َوأ َّ
ور .أَ ْك ِّرْم أََب َ
ُم َك»َ .فَق َ
يسو ُع ذلِّك َقال َله«:يع ِّوُزك أَي ًضا َشيء :بع ُك َّل ما َلك وو ِّز ْع عَلى اْل ُفَقر ِّاءَ ،في ُكو َن َلك َكْنٌز ِّفي َّ ِّ
ال
َ
ٌْ ْ
َ
َ َ ُ ُْ َ ْ
َ
َ
َ َ ََ
َُ
الس َماءَ ،وَت َع َ
24
23
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ول َذوِّي
الَ «:ما أ ْ
ا ْتَب ْعني»َ .فَل َّما َسم َع ذل َك َح ِّز َن ،أل ََّن ُه َك َ
ان َغنايا ِّجدااَ .فَل َّما َر ُ
َع َسَر ُد ُخ َ
آه َي ُسو ُع َق ْد َح ِّز َنَ ،ق َ
23
ِّ ِّ
وت ِّ
ال ِّإَلى مَل ُك ِّ
األَم َو ِّ
ِّ ِّ
ال
هللا! 23أل َّ
ول َج َمل ِّم ْن َث ْق ِّب ِّإْبَرٍة أَْي َسُر ِّم ْن أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َغن ٌّي إَلى َمَل ُكوت هللا!»َ .فَق َ
َن ُد ُخ َ
ْ
َ
27
اع ِّعْند ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّ
اع ِّعْن َد َّ
هللا»".
ط ِّ
اس ُم ْس َت َ
الَ «:غْيُر اْل ُم ْس َت َ
ط ٌ َ
يع أ ْ
َّالذ َ
ين َسم ُعواَ « :ف َم ْن َي ْس َتط ُ
َن َي ْخُل َ
ص؟» َفَق َ
13
ِّ
َع َم ُل لِّ َت ُكو َن لِّي
ال َل ُه«:أَُّي َها اْل ُم َعلِّ ُم َّ
الرالِّ ُح ،أ َّ
َي َصالَ ٍح أ ْ
اآليات (مت َ " -:)23-13:12وِّإ َذا َواحٌد َتَقَّد َم َوَق َ
َ
17
ِّ
احٌد وهو هللا .و ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن
لك ْن ِّإ ْن أََرْد َت أ ْ
س أَ
َحٌد َصال ًحا ِّإالَّ َو َ ُ َ ُ َ
ال َل ُه«:ل َما َذا َت ْد ُعوني َصال ًحا؟ َلْي َ
اْل َحَيا ُة األََبدَّيةُ؟» َفَق َ
18
َت ْد ُخل اْلحيا َة َف ِّ
ال َي ُسو ُع«:الَ َت ْقُت ْل .الَ َت ْز ِّن .الَ َت ْس ِّر ْق .الَ َت ْش َه ْد
ْ
َ ََ
ال َل ُه«:أََّي َة اْل َو َص َايا؟» َفَق َ
اح َفظ اْل َو َص َايا»َ .ق َ
21
12
ابِّ « :
ِّ
ِّ
ال َل ُه َّ
الز ِّ
ِّب ُّ
هذ ِّه ُكُّل َها َح ِّف ْظ ُت َها ُمْن ُذ َح َدا َث ِّتيَ .ف َما َذا
الش ُّ
اك َوأ َّ
ور .أَ ْك ِّرْم أََب َ
ُم َكَ ،وأَح َّب َق ِّر َيب َك َكَن ْفس َك»َ .ق َ
21
امالً َفا ْذهب وبع أَمالَ َكك وأ ِّ
َن َت ُكو َن َك ِّ
اءَ ،فَي ُكو َن َل َك َكْنٌز ِّفي
ال َل ُه َي ُسو ُعِّ«:إ ْن أََرْد َت أ ْ
َْ َ ْ ْ َ َ ْ
َعط اْل ُفَقَر َ
ُي ْع ِّوُزني َب ْعُد؟» َق َ
23
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ال ا ْتَب ْع ِّني»َ 22 .فَل َّما َس ِّم َع َّ
ع
الش ُّ
ال َي ُسو ُ
اب اْل َكل َم َة َم َضى َح ِّزيًنا ،أل ََّن ُه َك َ
َم َوال َكث َيرٍةَ .فَق َ
ان َذا أ ْ
الس َماءَ ،وَت َع َ
ِّ 24
لِّ َتالَ ِّم ِّ
ق أَ ُقول َل ُكمِّ :إَّنه يعسر أَن ي ْد ُخل َغ ِّني ِّإَلى مَل ُك ِّ
ور َج َمل
يذ ِّه«:اْل َح َّ
وت َّ
ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ٌّ
ول َل ُك ْم أَْي ًضاِّ :إ َّن ُمُر َ
الس َم َاوات! َوأَ ُق ُ
َ
23
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ينِّ«:إ ًذا َم ْن
ِّم ْن َث ْقب ِّإْبَرٍة أَْي َسُر ِّم ْن أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َغن ٌّي ِّإَلى َمَل ُكوت هللا!»َ .فَل َّما َسم َع َتالَمي ُذ ُه ُب ِّه ُتوا ِّجداا َقائل َ
لكن ِّعْند ِّ
ِّ
ص؟» َ 23فَن َ ِّ
الن ِّ
ال َل ُه ْم«:ه َذا ِّعْن َد َّ
هللا ُك ُّل َشي ٍء
اس َغْيُر ُم ْس َت َ
اعَ ،و ِّ ْ َ
يع أ ْ
ط ٍ
َي ْس َتط ُ
َن َي ْخُل َ
ظَر إَلْي ِّه ْم َي ُسو ُع َوَق َ
ْ
اع»".
ُم ْس َت َ
ط ٌ

ض و ِّ
اآليات (مر17" -:)27-17:11وِّفيما ُهو َخ ِّار ٌج ِّإَلى َّ
الط ِّر ِّ
احٌد َو َج َثا َل ُه َو َسأََل ُه«:أَُّي َها اْل ُم َعلِّ ُم
يقَ ،رَك َ َ
َ َ َ
18
ِّ
ِّ
َّ ِّ
وني صالِّحا؟ َليس أَحٌد صالِّحا ِّإالَّ و ِّ
احٌد
الرال ُحَ ،ما َذا أ ْ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:ل َما َذا َت ْد ُع ِّ َ ً ْ َ َ َ ً
َ
َع َم ُل أل َِّر َث اْل َحَيا َة األََبدَّيةَ؟» َفَق َ
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الز ِّ
ف اْل َو َص َايا :الَ َت ْز ِّن .الَ َت ْقُت ْل .الَ َت ْس ِّر ْق .الَ َت ْش َه ْد ِّب ُّ
ُم َك».
اك َوأ َّ
ور .الَ َت ْسُل ْب .أَ ْك ِّرْم أََب َ
هللا .أَْن َت َت ْع ِّر ُ
َو ُه َو ُ
21
ِّ
َ 21فأَجاب وَقال َله«:يا معلِّمِّ ،
ال َل ُهُ«:ي ْع ِّوُز َك
هذ ِّه ُكُّل َها َح ِّف ْظ ُت َها ُمْن ُذ َح َدا َث ِّتي»َ .فَن َ
ظَر ِّإَلْيه َي ُسو ُع َوأ َ
َحَّب ُهَ ،وَق َ
َ َ َ َ ُ َ َُ ُ
اء ،وَتعال ا ْتبع ِّني ح ِّ
احٌدِّ :ا ْذهب ِّبع ُك َّل ما َلك وأَع ِّط اْل ُفَقراءَ ،في ُكو َن َلك َكْنٌز ِّفي َّ ِّ
امالً َّ ِّ
َشيء و ِّ
يب».
َ
َ َ َ ْ
َْ ْ
َ
الس َم َ َ َ َ ْ
ََ َ
ٌْ َ
الرل َ
23
22
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ظر يسو ُع حوَل ُه وَق ِّ
َع َسَر
ال ل َتالَميذهَ «:ما أ ْ
َفا ْغ َت َّم َعَلى اْلَق ْو ِّل َو َم َضى َح ِّزيًنا ،أل ََّن ُه َك َ
َم َوال َكث َيرٍةَ .فَن ََ َ ُ
َْ َ َ
ان َذا أ ْ
ِّ ِّ
وت ِّ
ال ِّإَلى مَل ُك ِّ
هللا!» َ 24ف َتحَّير َّ ِّ ِّ
ُد ُخول َذوِّي األَم َو ِّ
ال َل ُه ْمَ«:يا َب ِّن َّيَ ،ما
التالَمي ُذ م ْن َكالَمهَ .فأ َ
ََ
َج َ
اب َي ُسو ُع أَْي ًضا َوَق َ
ْ
َ
َ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ْد ُخ َل َغن ٌّي ِّإَلى
ور َج َمل م ْن َث ْق ِّب ِّإْبَرٍة أَْي َسُر م ْن أ ْ
ول اْل ُم َّتكل َ
أْ
ين َعَلى األ َْم َوال ِّإَلى َمَل ُكوت هللا! ُمُر ُ
َع َسَر ُد ُخ َ
27
ِّ 23
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ع
ص؟» َفَن َ
ين َب ْع ُض ُه ْم لَِّب ْع ٍ
ظَر ِّإَلْي ِّه ْم َي ُسو ُ
يع أ ْ
َمَل ُكوت هللا» َفُب ِّه ُتوا ِّإَلى اْل َغ َاية َقائل َ
ضَ « :ف َم ْن َي ْس َتط ُ
َن َي ْخُل َ
اع ِّعْند ِّ
لكن َليس ِّعْند ِّ
ِّ
الن ِّ
الِّ «:عْن َد َّ
هللا»".
هللا ،أل َّ
َن ُك َّل َش ْي ٍء ُم ْس َت َ
اس َغْيُر ُم ْس َت َ
ط ٌ َ
َ
ط ٍ
اعَ ،و ْ ْ َ
َوَق َ

هذه القصة مرتبطة بما سبق ،فما سبق أن الرجوع لبساطة الطفولة هو شرط لدخول الملكوت ،وتحدثنا هذه

القصة عن الشرط الثانى وهو عدم اإلعتماد على أي شىل أو أي أحد سوى هللا.

ومن لوقا نفهم أن هذا الشاب كان رئيس أى رًيس مجمع لليهود أو عًو فى السنهدريم لكنه كان صادقاً فى

سؤاله للمسيح لذلك أحبه يسوع (مر .)15:21وقيل عنه ركض وجثا إذاً هو مهتم ويحترم المسيح .وهو متواضع
وليس كالفريسيين المنتفخين ببرهم الذاتى .وليس كباقى الفريسيين المتكبرين الذين يريدون إظهار معلوماتهم
فيدخلوا فى مناقشات وحوارات الربيين العقيمة مثل يمن هو قريبىي .لكننا نجد أن هذا الشاب لم يتلو بنجاسات

العالم وله إشتهال فعلى للنمو الروحى ومعرفة الحق واألفًل .والرب بدأ معه أوال بالخطوة األولى أى اإللتزام
بالوصايا ،وهذه يسهل كسرها .ويصعد به للدرجة األعلى وهى أنه يوقظ الًمير تجاه الخطية .ونجده يقول

وو ِجد هذا السؤال يتكرر للربيين من تالميذهم
للمسيح حفظت الوصايا من صمرى يفماذا يعو نى بعدي (متى)ُ .
وتكون إجابتهم مالحظة الناموس يال يوجد شئ أفًل من الناموسي .أما المسيح هنا فنجده يجذب لشئ آخر
وهو سحب القلب تجاهه والتلمذة له.
ولكن هذا الشاب كان غنيا .وفى حالة شاب صمير يكون هذا المال سببا فى إنجذاب القلب بعيدا عن التقوى
الحقيقية .وهو سمع عن المسيح وألنه باحث عن الحق والعمق ذهب للمسيح فى خشوع ساجدا وليس كالفريسيين
المتكبرين ولذلك نظر إليه الرب وأحبه وعرف نقطة ضعفه .فهو ليرتفع روحيا عليه أن يترك كل شئ ويتبع

المسيح ويتتلمذ عليه ويكتشف مع بطرس معنى يإلى من نذهب؟ كالم الحياة األبدية عندكي (يو .)68 : 6إذاً
عليه أن يترك كل شئ يمنعه عن اإللتصاه بالمسيح ،وماذا يمنع هذا الشاب المنى سوى أمواله؟ إذاً عليه أن
يعطيها للفقرال ويًيع ثروته األرضية فيكون له كن از سماويا .ولكل منا شئ قلبه معلق به فى هذه األرض ليس

بالًرورة أن يكون المال ،وعلينا أن نتخلى

عنه لنلتصق بالمسيح فتكون لنا الحياة السماوية .أما تعليم الربيين فهم إكتفوا بالصدقة للفقرال وكانت ممتزجة

بالنفخة والكبريال.
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المسيح ال يطلب منا أن نبيع كل شئ بتطبيق حرفى ولكن أن ال يكون هناك ما نحبه ونتعلق به فى هذا العالم
أكثر منه ،يمن أحب أبا أو أما ...أكثر منى ال يستحقنىي (مت .)37 : 15فما نحبه أكثر من المسيح يعطلنا
عن الكمال .وهذا ما إكتشفه القديس بولس الذى وجد كل شئ فى العالم نفاية حينما عرف الرب يسوع (راجع

تفسير فى .) 7لكن طالما كانت هناك فى نظرنا أشيال نتعلق بها ونحبها أكثر من المسيح فنحن ما لنا بعد لم
نكتشف من هو المسيح.

أيها المعلم الرالح ..لماذا تدعونى صالحاً ..ليس صالح إال واحد وهو هللا المسيح لم يقل له ال تدعونى

صالحاً ،والمسيح قال عن نفسه ،أنا هو الراعى الصالح (يو .)11:15ولكن المسيح أراد أال يكلمه الشاب بال فهم
كما إعتادوا أن يكلموا معلمى اليهود ،إذ يطلقون عليهم ألقاب ال تطلق إال على هللا وحده والمسيح ال ينخدع
باأللقاب التى تقال باللسان ،بل هو يطلب إيمان هذا الشاب القلبى بأنه هو هللا ،وانه هو الصالح وحده يمن منكم

يبكتنى على خطية (يو  .):6:8والمسيح كان يقود الشاب خطوة خطوة .وكانت الخطوة األولى أن يقوده لإليمان

به ،أنه هو هللا ،فبدون اإليمان ال يمكن فعالً حفظ وصايا الناموس وبالتالى ال يمكن له أن ير الحياة األبدية.

وهذا آمن هذا الشاب ألمكنه حفظ الوصايا .فكيف يصير كامالً ؟ الخطوة التالية هى التخلى عن الثقة فيما نملكه
وأن نًع كل ثقتنا فى المسيح هذا هو المعنى المطلوب لقول السيد أذهب بع أمالكك ...والسيد بنفسه فى (مر

 )2::15فسر ما يعنيه بالقول السابق حين قال = ما أعسر دخول المتكلين على األموال إلى ملكوت هللا =
فالبيع معناه أن أفقد إهتمامى بالشىل وال أعود أعتمد عليه أو أضع فيه ثقتى =إتبعنى وبهذا المفهوم يستطيع

المنى أن يعطى للفقرال وللمحتاجين من ثروته دون خوف من المستقبل ،فاهلل يدبر المستقبل ،وال يخاف مثالً أن
تًيع ثروته ،فاهلل هو ضمان المستقبل ،وليس الثروة .والسيد فى إجابته لم يقل أن األغنيال لن يدخلوا إلى

ملكوت السموات بل سيدخلوا إن هم قبلوا الدخول من الباب الًيق = مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن

يدخل غنى إلى ملكوت هللا = ثقب اإلبرة هو باب صمير داخل باب سور أورشليم الكبير .فهم تعودوا على

إغاله أبواب أورشليم قبل المروب ،وحينما تأتى قافلة متأخرة ال يفتحون الباب الرًيسى ،بل باب صمير فى

الباب الرًيسى .والجمل ال يستطيع أن يدخل من هذا الباب الصمير (ويسمى ثقب اإلبرة) إال بعد أن يناك على
وي ْدَف ْع للداخل .وهكذا المنى ال يدخل ملكوت السموات إال لو
وي َّج ْر ُ
ركبتيه (يركع على ركبتيه) وتُْن َزْل كل حمولته ُ
تواضع وشعر أن كل أمواله هى بال قيمة .وتدفعه النعمة دفعا ،هذا معنى أنه عند هللا كل شىء مستطاع =
فالنعمة تفرغ قلب المنى من حب أمواله وتلهب قلبه بحب الكنز السماوى .راجع (1تى  .)19-17:6ومعنى
الكالم أن األغنيال يمكنهم ان يدخلوا الملكوت لو قبلوا الدخول من الباب الًيق والنعمة تعين من يريد .والمسيح

بإجابته ليس أحد صالح يوجه الكل إلى عدم الرغبة فى محبة أى كرامة أو ألقاب مبالغ فيها ،وأن ننسب كل

كرامة هلل ال ألنفسنا .وبقوله إذهب وبع كل أمالكك= هو قد لمس نقطة ضعف هذا الشاب أوال وهى محبته
لألموال.
هللا ليس ضد األغنيال فهو جعل سليمان الملك غنياً جداً وهبراهيم وهسحق ويعقوب وأيوب كانوا من األغنيال .لكن
المهم عند الرب هو أن ال يعتمد أحد أو يًع ثقته فى أمواله.
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مضى الشاب حزيناً= فالطبيعة البشرية بحكم التصاقها الشديد بممريات هذا العالم ،من العسير عليها جداً أن
تترك العالم بإختيارها الطبيعي وتلتحق باهلل والروحيات ،ولكن بمساعدة نعمة هللا تستطيع .هذا الشاب اراد أن

يجمع بين حبه هلل وحبه للمال ولكن محبة المال هى عداوة هلل وأصل لكل الشرور (1تى  .)15-9:6والعبادة

يجب ان تكون هلل وحده .وطالما هذا الشاب معلق بحب المال بهذه الصورة ،فيستحيل عليه أن يحفظ الوصايا

تماماً.

والعجيب أ ن هللا يفيض من البركات الزمنية مع البركات الروحية لمن ترك محبة العالم بإرادته (مت .)29:19
وهذا ما حد

مع بطرس وباقى التالميذ ،فقد تركوا شباكاً ومهنة صيد وحصلوا على محبة الناس فى كل مكان

و مان وعلى أمجاد أبدية.

والحظ فى (مر )19:15أن السيد يًع من ضمن الوصايا ال تسلب فالرب غير مقيد بحرفية الوصية ،بل هو
يشرح روح الوصية ،والوصية العاشرة تتكلم عن ال تشته بيت قريبك وال إمرأته وال عبده ..واألغنيال والحكام

والرؤسال ومنهم هذا الشاب معرضون بحكم قوتهم ومركزهم أنهم إذا إشتهوا ما لقريبهم أو جارهم يأخذوه منه عنوة

أى يسلبوه ،وهم أيًاً ينهبون أجر الفعلة (يع ( )::5راجع قصة أخاب ونابوت اليزرعيلى)

 كثيرون من األغنيال تبعوا يسوع مثل نيقوديموس ويوسف الرامى ولم يطلب منهم أن يبيعوا ما لهم ولكنه
طلب هذا من الشاب ألنه كان متعلقاً بأمواله وأحبها أكثر من هللا .فكانت أمواله هى التى تمتلكه وليس هو

الذى يمتلكها .لذلك تصلى الكنيسة يصالحاً لألغنيالي .هللا خلق العالم والمادة واألموال لنستعملها ال

لتستعبدنا ،وبهذا بدالً من أن تسند األموال الناس ربطت البعض فى شباك التراب ،والسيد شرح أن العيب
ليس فى المال بل القلب المتكل على المال (كما شرح هذا إنجيل مرقس إذ قال ما أعسر دخول المتكلين

على األموال…) .ولما سمع التالميذ هذا التعليم بهتوا إلى الغاية ..قائلين ..فمن يستطيع أن يخلص =

لقد أدرك التالميذ صعوبة الطريق بسبب إغرالات المال ،وهم يعلمون أن الناس منكبين على المال ال
يستطيعون أن يتخلوا عنه .واليهود كانوا يعتقدون أن ال شىل يفًل على الماديات.

 واضح أن هذا الشاب كان يبحث عن طريق الكمال ،لقد حفظ وصايا الناموس فماذا بعد ؟ ماذا يعو نى بعد

(مت  )25:19إذاً هو يطلب الكمال الذى فوه الناموس ،وال كمال فوه الناموس سوى المسيح الذى قال
جئت ألكمل .لذلك حين قال الشاب للسيد يأيها المعلم الصالحي كان رد المسيح يعنى يأنت التؤمن إنى هللا،

وهرتداًى للجسد قد ضللك فلماذا تنعتنى بما يليق بالطبيعة العلوية وحدها مع أنك ال تزال تحسبنى إنساناً
مثلكي وبهذا كان المسيح يجتذبه لإليمان به كإبن هلل فهذا هو طريق الكمال ،وهذا آمن به وجد فيه كل

كفايتهَ ،و َج َد فيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن ،حينئذ يسهل عليه بيع الاللىل الكثيرة التى لديه أى يبيع أمواله،
ويًع كل إعتماده وهتكاله عليه فقط.

 فى الثالثة أناجيل تأتى قصة ذلك الشاب المنى وقول المسيح أن من العسير دخول األغنيال إلى الملكوت،

مباشرة بعد قصة مباركته لألطفال وقوله أن لمثل هؤالل ملكوت السموات ،فاألطفال فى بساطتهم وعدم

تعلقهم بالعالم يسهل دخولهم للملكوت ،أما من تثقل بمحبة العالم فمثل هذا يصعب دخوله للملكوت .وبهذا
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فاإلنجيل يعرض صورتين متناقًتين إحداهما للحياة واألخرى للموت ليختار كل إنسان بينهما (تث

 .)15:35الصورتين إحداهما تصور البساطة مع غنى هللا والملكوت واألخرى تصور غنى العالم ومجده
وهو اًل وفانى وسوف نتركه.

 ليس معنى هذه القصة أن الفقرال سيدخلون الملكوت بال نقاش ،فهناك فقرال بال قناعة ،متذمرين ،يلعنون
الزمان الذى جعلهم فقرال هكذا ،يشتهون المال ضماناً لمستقبلهم ،غير شاكرين هللا على ما أعطاهم ،فهؤالل
العملة هى عدم اإلتكال على هللا.
واألغنيال هم وجهان لعملة واحدةُ .

الرب يبارك من يترك شئ ألجله
22
28
ول
ال َل ُه ُم«:اْل َح َّ
سَ «:ها َن ْح ُن َق ْد َتَرْكَنا ُك َّل َش ْي ٍء َوَت ِّب ْعَن َ
ال ُب ْطُر ُ
ق أَ ُق ُ
اك»َ .فَق َ
اآليات (لو َ " -:)31-28:18فَق َ
وت ِّ
َل ُكمِّ :إن َليس أَحٌد َترك بي ًتا أَو والِّدي ِّن أَو ِّإ ْخوًة أ َِّو ام أَر ًة أَو أَوالَدا ِّمن أَج ِّل مَل ُك ِّ
هللاِّ31 ،إالَّ َوَي ْأ ُخ ُذ ِّفي ه َذا
ْ ْ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ
َْ ْ ْ ً ْ ْ َ
الد ْه ِّر ِّ
الزم ِّ
َض َعا ًفا َك ِّث َيرًةَ ،وِّفي َّ
اآلتي اْل َحَيا َة األََب ِّدَّي َة»".
ان أ ْ
َّ َ

اآليات (مت َ 27" -:)31-27:12فأَجاب ب ْطر ِّ ِّ
اكَ .ف َما َذا
ال َل ُهَ «:ها َن ْح ُن َق ْد َتَرْكَنا ُك َّل َش ْي ٍء َوَت ِّب ْعَن َ
َ َ ُ ُ ُ
س حيَنئ ٍذ َوَق َ
28
ِّ
ِّ
ِّ
ين َت ِّب ْع ُتم ِّ
ونيِّ ،في َّ
س ْاب ُن
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُك ْم أَْن ُت ُم َّالذ َ
الت ْجديدَ ،م َتى َجَل َ
ق أَ ُق ُ
َي ُكو ُن َلَنا؟» َفَق َ
ُ
ان عَلى ُكرِّس ِّي مج ِّد ِّهَ ،تجلِّسو َن أَْن ُتم أَي ًضا عَلى ا ْثَني ع َشر ُكرِّسايا َت ِّديُنو َن أَسبا َ ِّ ِّ
ِّ
يل اال ْثَني َع َشَر.
َْ
َ
اإل ْن َس ِّ َ
ْ ْ
ْ َ َ ْ
ْ
َْ
ْ ُ
ط إ ْسَرائ َ
ْ
22
ات أ َْو أًَبا أ َْو أُ اما أ َِّو امَأَر ًة أ َْو أ َْوالًَدا أ َْو ُحُقوالً ِّم ْن أ ْ ِّ
اس ِّميَ ،ي ْأ ُخ ُذ ِّمَئ َة
َخ َو ٍ
وتا أ َْو ِّإ ْخ َوًة أ َْو أ َ
َوُك ُّل َم ْن َتَر َك ُبُي ً
َجل ْ
ْ
ِّ ِّ ِّ 31
ين ،و ِّ
ِّ
ين" .
ِّض ْع ٍ
آخُرو َن أ ََّولِّ َ
ف َوَي ِّر ُث اْل َحَيا َة األََبدَّيةََ .ولك ْن َكث ُيرو َن أ ََّوُلو َن َي ُكوُنو َن آخ ِّر َ َ
22
اب َي ُسو ُع
َتَرْكَنا ُك َّل َش ْي ٍء َوَت ِّب ْعَن َ
اك»َ .فأ َ
َج َ
َجلِّي
امَأَر ًة أ َْو أ َْوالًَدا أ َْو ُحُقوالً ،أل ْ
أ َْو أُ اما أ َِّو ْ

28
ول َل ُهَ «:ها َن ْح ُن َق ْد
اآليات (مر َ " -:)31-28:11و ْاب َت َدأَ ُب ْطُر ُ
س َيُق ُ
ات أ َْو أًَبا
َخ َو ٍ
ال« :اْل َح َّ
َحٌد َتَر َك َبْي ًتا أ َْو ِّإ ْخ َوًة أ َْو أ َ
س أَ
ول َل ُك ْمَ:لْي َ
ق أَ ُق ُ
َوَق َ
ِّ
اإل ْن ِّج ِّ
َج ِّل ِّ
الزم ِّ
ات َوأ َْوالًَدا َو ُحُقوالًَ ،م َع
ُم َه ٍ
َخ َو ٍ
يلِّ31 ،إالَّ َوَي ْأ ُخ ُذ ِّمَئ َة ِّض ْع ٍ
وتا َوإ ْ
ات َوأ َّ
ِّخ َوًة َوأ َ
انُ ،بُي ً
ف َ
َوأل ْ
اآلن في ه َذا َّ َ
ِّ ِّ ِّ 31
ِّ
ين ،و ِّ
ِّ
اتَ ،وِّفي َّ
ين»".
اض ِّط َه َاد ٍ
ْ
اآلخُرو َن أ ََّولِّ َ
الد ْه ِّر اآلتي اْل َحَيا َة األََبدَّيةََ .ولك ْن َكث ُيرو َن أ ََّوُلو َن َي ُكوُنو َن آخ ِّر َ َ

بطرس هنا يقارن بينه وبين الشاب المنى الذى رفض بيع أمواله وربما كان بطرس يريد أن يطمئن على نفسه.
ولكن لنسأل بطرس ماذا تركت وماذا أخذت ؟ بطرس ترك شباكاً بالية وربما تركها ألنه ظن أنه يحصل من
المسيح على مجد منى حين يملك المسيح .والمهم أن ندرك أن كل ما نتركه لن يزيد عن كونه أشيال بالية،

بجانب ما سنحصل عليه من أمجاد فى السمال وتعزيات على األرض= مئة ضعف = ربما ينظر اإلنسان بفخر
أن ما تركه ألجل المسيح كان شيئاً ذو قيمة ،لكن حقيقة فإنه ال يوجد فى العالم شىل له قيمة .وهللا يعطى
الكثير لمن يترك فهناك حقيقة مهمة..يأن هللا ال يحب أن يكون مديوناً ي ولكن الحظ اآلية فى (مر )35:15
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يأخذ مئة ضعف اآلن فى هذا الزمان … مع اضطهادات حقاً سيعوض هللا من يترك العالم بخيرات منية مع
تعزيات ،ولكن ال ننسى أننا طالما نحن فى العالم ،فاإلضطهادات والًيقات هى ضريبة يفرضها العالم ورًيسه

على من يحتقر العالم ويختار الحياة األبدية ،وهللا يسمح بهذه الًيقات  )1حتى ال يتعلقوا بالماديات ويفقدوا
شهوتهم للسمال  )2بهذه الًيقات َن ْك ُم ْل ونزداد نقاوة  )3خالل الًيقات تزداد تعزيات هللا  ):من يشترك مع
المسيح فى الصليب سيكون شريكه فى المجد .تجلسون على إثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل =
سيكون التالميذ فى يوم الرب العظيم كديانين لألسباط اإلثنى عشر ،ألن ما كان ينبمى لهؤالل أن يفعلوه ،أى أن
عنه ولم يقوموا به ،ولكن التالميذ وهم من شعب اليهود
يؤمنوا بالمسيح ويكر وا به ويكونوا نو اًر لألمم قد تخلوا ُ
أى لهم نفس ظروف اليهود قد قبلوا المسيح وآمنوا به وكر وا به وصاروا نو اًر للعالم ،بل هم تركوا كل شىل

ألجله .فماذا سيكون عذر اليهودى الذى رفض المسيح وهو يرى أمامه التالميذ الذين هم مثله فى كل الظروف
فى مجد عظيم بسبب إيمانهم بالمسيح .مئة ضعف=الذى يقبل أن يترك من أجل المسيح سيعوضه المسيح هنا
فى هذه األرض بكل الخيرات المادية التى يحتاجها واألهم التعزيات السماوية .فالراهب أو البتولى الذى يرفض

الزواج ُيحرم من وجود وجة وأبنال له ،ولكنه يتقبل من هللا سالماً فاًقاً ولذة روحية خالل إتحاده مع عريس نفسه
يسوع ،هذه اللذة تفوه كل راحة يقتنيها وج خالل عالقته األسرية .وكل هذا ما هو إال عربون ما سوف يناله
من مجد أبدى.
الحظ قوله إخوة وأخوات وأوالداً ..وإمرأة = هذه شريعة الزوجة الواحدة ،فلم يقل من يترك نسال بل إمرأة .والترك
يعنى محبة المسيح أكثر وهناك شرط أن يكون الترك ألجل المسيح وليس ألى غرض آخر = ألجلى وألجل

اإلنجيل= ألجل خدمة كلمة اإلنجيل.

أولون يكونون ِّ
آخرين= هؤالل هم من آمنوا أوالً ثم إرتَدوا .والمقصود بهم اليهود والفريسيين فهؤالل كانوا شعب هللا
آخرون و ِّ
اآلخرة ِ
لكنهم إذ رفًوا المسيح رِفًوا ويقصد بهم األغنيال والملوك ،فهم هنا أولون وفى ِ
اآلخرون
ُ ُ
ِ
أولين = هؤالل مثل األمم كانوا فى وثنيتهم آخرون وآمنوا بعد ذلك فصاروا أولون .وتشير للرسل والتالميذ،

فهؤالل كانوا فقرال معدمين محتقرين فى الدنيا فجعلهم المسيح أولون .وكان من ترك حقه فى هذا العالم ليصير
ِ
آخ اًر (أى يًع نفسه فى آخر الصفوف ) يجعله المسيح أوالً .وفى مرقس ولوقا يأتى بعد هذا مباشرة نبوة المسيح
عن أالمه وصلبه وكأنه بهذا يًع نفسه كأعظم نموذج للترك ،إذ ترك مجده أخذاً صورة عبد متألم يصلب فى

نهاية األمر ...ولكن بعد هذا يقوم ويصعد ويجلس عن يمين اآلب ...فهل نقبل أن نترك شىل لنحصل على
هذا المجد المعد لنا.
يسوع ينبئ بموته

31
َخ َذ اال ْثَني ع َشر وَقال َلهم«:ها َنحن ص ِّ
اعُدو َن ِّإَلى أ ِّ
يمَ ،و َسَي ِّت ُّم ُك ُّل َما
اآليات (لوَ " -:)34-31:18وأ َ
ُ
ْ َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ َ
ُور َشل َ
َّ ِّ
ُه َو م ْك ُت ٌ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ َّ 32
ُممَِّ ،وُي ْس َت ْه َأُز ِّب ِّهَ ،وُي ْش َت ُم َوُي ْتَف ُل َعَلْي ِّهَ 33 ،وَي ْجلُِّدوَن ُه،
وب باألَ ْنبَياء َعن ْابن اإل ْن َسان ،ألَن ُه ُي َسل ُم إَلى األ َ
َ
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َّ ِّ ِّ
ِّ
ان ه َذا األ َْمُر ُم ْخفى َعْن ُه ْمَ ،وَل ْم
َما ُه ْم َفَل ْم َي ْف َه ُموا ِّم ْن ذلِّ َك َشْيًئاَ ،وَك
وم»َ 34 .وأ
َّ
َ
َوَي ْقُتُلوَن ُهَ ،وفي اْلَي ْو ِّم الثالث َيُق ُ
ً
ِّ
يل" .
َي ْعَل ُموا َما ق َ
اآليات (مت 17" -:)12-17:21وِّفيما َكان يسوع ص ِّ
اعًدا ِّإَلى أ ِّ
َخ َذ اال ْثَني َع َشَر ِّتْل ِّمي ًذا َعَلى اْن ِّفَرٍاد ِّفي
يم أ َ
ُ
َ َ َ َُ ُ َ
ُور َشل َ
ْ
يق وَقال َلهم«18 :ها َنحن ص ِّ
ان يسَّلم ِّإَلى رَؤس ِّ
اعُدو َن ِّإَلى أ ِّ
َّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل َك َتَب ِّة،
ُ
َ ُْ َ
ُ َ
الط ِّر ِّ َ َ ُ ْ
يمَ ،و ْاب ُن اإل ْن َس ِّ ُ َ ُ
ُور َشل َ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
َفيح ُكمو َن عَلي ِّه ِّباْلمو ِّت12 ،ويسلِّموَن ُه ِّإَلى األ ِّ
وه َوَي ْرلُِّب ُ ِّ
وم»".
َْ
َْ
ُممِّ ل َك ْي َي ْه َأُزوا ِّبه َوَي ْجلُد ُ
وهَ ،وفي اْلَي ْومِّ الثالث َيُق ُ
َ
َُ َ ُ
َْ ُ
32
يق ص ِّ
ِّ
اع ِّدين ِّإَلى أ ِّ
َّ
َّم ُه ْم َي ُسو ُعَ ،وَكاُنوا َي َت َحَّيُرو َن.
َ
ُ
اآليات (مر َ " -:)34-32:11وَكاُنوا في الط ِّر ِّ َ
ُور َشل َ
يم َوَي َتَقد ُ
ِّ
ول َل ُه ْم َع َّما َسَي ْحُد ُث َل ُهَ «33 :ها َن ْح ُن
يما ُه ْم َي ْتَب ُعو َن َكاُنوا َي َخا ُفو َنَ .فأ َ
َخ َذ اال ْثَن ْي َع َشَر أَْي ًضا َو ْاب َت َدأَ َيُق ُ
َوف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُور َشلِّيمَ ،و ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان ُي َسَّل ُم ِّإَلى ُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َواْل َك َتَبةَ ،فَي ْح ُك ُمو َن َعَلْيه ِّباْل َم ْوتَ ،وُي َسلِّ ُموَنهُ
َصاعُدو َن إَلى أ ُ َ
34
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وم»".
ُممَِّ ،فَي ْه َأزُو َن به َوَي ْجلُدوَن ُه َوَي ْتُفُلو َن َعَلْيه َوَي ْقُتُلوَن ُهَ ،وفي اْلَي ْومِّ الثالث َيُق ُ
إَلى األ َ

لقد إقترب ميعاد الصليب ،والمسيح متجه اآلن إلى أورشليم للمرة األخيرة التى سيصلب فيها .ونسمع فى

(مر )32:15أن التالميذ كانوا يتحيرون ويخافون فهم يعرفون عداوة الفريسيين والسنهدريم لمعلمهم ،وطالما تنبأ

لهم المعلم بأنه سوف يتألم منهم ،وها هم ذاهبون إلى أورشليم وكانوا شاعرين بان أمو اًر خطيرة ستحد
كانوا متحيرون ماذا سيحد بالًبط .وها هو السيد يتكلم بوضوح عما سيتم حتى إذا كان يؤمنون (يو)29:1:
ولكنهم

وهذا ما حد

ما قاله فحينئذ سيعرفون أن ما حد

كان بإرادته وسيؤمنون باألكثر .ومع أن كالم المسيح كان

واضحاً إال أن التالميذ لم يفهموا ،فهم لم يتصوروا أن هذا المعلم العجيب الذى يقيم الموتى يستسلم بهدول للكهنة
=ولم يعلموا ما قيل وربما تصوروا أن ما قاله المعلم سيكون مجرد مناوشات يتسلم بعدها ُملك إسراًيل .لذلك
يأتى بعد هذا مباشرة طلب إبنا بدى أن يجلسا عن يمينه ويساره فى ملكه .فهم ما تصوروا أبداً موت المخلص

الذى أتى ليخلص إسراًيل ،فكيف يخلصها إن هو مات.
شفاء أعميين

33
ِّ
َعمى َجالِّسا عَلى َّ
الط ِّر ِّ
يق َي ْس َت ْع ِّطيَ 33 .فَل َّما َس ِّم َع
يحا َك َ
اآليات (لوَ " -:)43-33:18وَل َّما ا ْق َتَر َب م ْن أ َِّر َ
ً
ان أ ْ َ
38
37
ِّ
الن ِّ
َن َي ُسو َع َّ
ع
اْل َج ْم َع ُم ْج َت ًا
وه أ َّ
اصرَّ
َن َي ُكو َن ه َذا؟» َفأ ْ
ِّي ُم ْج َت ٌازَ .ف َرَر َخ ِّقائالًَ« :ي َاي ُسو ُ
َلَ «:ما َع َسى أ ْ
َخَبُر ُ
از َسأ َ
32
َما ُه َو َف َرَر َخ أَ ْك َثَر َك ِّث ًيراَ« :يا ْاب َن َد ُاوَدْ ،ار َح ْم ِّني!».
ْاب َن َد ُاوَدْ ،ار َح ْم ِّني!»َ .فاْن َت َهَرُه اْل ُم َتَق ِّد ُمو َن لَِّي ْس ُك َت ،أ َّ
41
ِّ
ِّ 41
ِّ
َن
اسِّيُد ،أ ْ
يد أ ْ
َن ُيَقَّد َم ِّإَلْيهَ .وَل َّما ا ْق َتَر َب َسأََل ُه ِّقائالًَ «:ما َذا ُت ِّر ُ
َمَر أ ْ
َف َوَق َ
الَ« :ي َ
َن أَ ْف َع َل ب َك؟» َفَق َ
ف َي ُسو ُع َوأ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أُْب ِّرَر!»َ 42 .فَقال َل ُه َيسو ُع« :أَْب ِّرْرِّ .إيماُن َك َق ْد َش َف َ ِّ 43
يع
هللاَ .و َجم ُ
ُ
اك»َ .وفي اْل َحال أَْب َرَرَ ،وَتب َع ُه َو ُه َو ُي َمجُد َ
َ
َ
َّ ِّ ِّ
هللا" .
الش ْعب إ ْذ َأر َْوا َسَّب ُحوا َ
31
ِّ
اآليات (مت َ 22" -:)34-22:21وِّفيما ُهم َخ ِّار ُجو َن ِّم ْن أ َِّر َ ِّ
ان َجالِّ َس ِّ
َعمَي ِّ
ان َعَلى
َ ْ
يحا َتب َع ُه َج ْم ٌع َكث ٌيرَ ،وِّإ َذا أ ْ َ
31
َّ
الط ِّر ِّ
َن َي ُسو َع ُم ْج َت ٌاز َصَر َخا َق ِّائَلْي ِّنْ « :ار َح ْمَنا َيا َسِّيُدَ ،يا ْاب َن َد ُاوَد!» َفاْن َت َهَرُه َما اْل َج ْم ُع
يقَ .فَل َّما َس ِّم َعا أ َّ
32
ِّ
ِّلَي ْس ُك َتاَ ،ف َكاَنا َي ْرَر َخ ِّ
الَ «:ما َذا
ف َي ُسو ُع َوَن َاد ُ
ان أَ ْك َثَر َقائَلْي ِّنْ « :ار َح ْمَنا َيا َسِّيُدَ ،يا ْاب َن َد ُاوَد!» َف َوَق َ
اه َما َوَق َ
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34
33
ِّ
يد ِّ
َعُيَن ُه َماَ ،فلِّْل َوْق ِّت
َن أَ ْف َع َل ِّب ُك َما؟» َقاالَ َل ُهَ«:يا َسِّيُد ،أ ْ
ان أ ْ
ُت ِّر َ
س أْ
َن َتْن َفت َح أ ْ
َعُيُنَنا!» َف َت َحَّن َن َي ُسو ُع َوَل َم َ
اه" .
أَْب َرَر ْت أ ْ
َعُيُن ُه َما َف َت ِّب َع ُ

اآليات (مر43" -:)32-43:11وجاءوا ِّإَلى أ َِّريحا .وِّفيما هو َخ ِّارج ِّمن أ َِّريحا مع َتالَ ِّم ِّ
ان
يذ ِّه َو َج ْم ٍع َغ ِّف ٍ
ٌ ْ
يرَ ،ك َ
َ ََ
َ َ َ َُ
ََ ُ
الن ِّ
َعمى ْاب ُن ِّتيماوس َجالِّسا َعَلى َّ
ِّ
يق َي ْس َت ْع ِّطيَ 47 .فَل َّما َس ِّم َع أََّن ُه َي ُسو ُع َّ
الط ِّر ِّ
ِّيْ ،اب َت َدأَ َي ْرُر ُخ
اصرُّ
َُ َ
يم ُاو ُ
ً
س األ ْ َ
َب ْارت َ
ولَ«:يا َي ُسو ُع ْاب َن َد ُاوَدْ ،ار َح ْم ِّني!» َ 48فاْن َت َهَرُه َك ِّث ُيرو َن لَِّي ْس ُك َتَ ،ف َرَر َخ أَ ْك َثَر َك ِّث ًيراَ«:يا ْاب َن َد ُاوَدْ ،ار َح ْم ِّني!».
َوَيُق ُ
31
42
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اء
يك»َ .ف َ
َمَر أ ْ
ف َي ُسو ُ
ين َل ُه«:ث ْق! ُق ْم! ُه َوَذا ُيَناد َ
َف َوَق َ
َع َمى َقائل َ
َن ُيَن َادىَ .فَن َاد ُوا األ ْ
ام َو َج َ
طَر َح ِّرَد َ
اء ُه َوَق َ
ع َوأ َ
31
ِّ
ِّ
َن أُْب ِّرَر!».
َع َمىَ«:يا َسِّيدي ،أ ْ
يد أ ْ
ال َل ُهَ «:ما َذا ُت ِّر ُ
ال َل ُه األ ْ
ِّإَلى َي ُسو َعَ .فأ َ
َج َ
َن أَ ْف َع َل ب َك؟» َفَق َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
32
اك»َ .فلِّْلوْق ِّت أَْبرر ،وَت ِّب َع يسو َع ِّفي َّ
ِّ
الط ِّر ِّ
يق" .
يماُن َك َق ْد َش َف َ
َ
ََ َ َُ
َفَق َ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:ا ْذ َه ْب .إ َ
 )1متى يذكر أنهما أعميان ومرقس ولوقا يذكران أنه أعمى واحد بل أن مرقس يحدد إسمه ،ويبدو أنهما كانا
إثنين فعالً ولكن أشهرهما هو بارتيماوس هذا ،فذكر مرقس ولوقا أنه واحد وهو المشهور ولكن لعل هذا

يحمل معنى رمزى ،فالمسيح أتى ليجعل اإلثنين واحداً اليهود واألمم ،ويعطى كليهما إستنارة ومعرفة هلل،
فكالهما كانا أعميان .ومتى يكتب لليهود فيذكر االثنين ومرقس ولوقا يكتبان لالمم فيقوالن واحد .

)2

كان هذا جالساً يستعطى (مر  ):6:15وفى هذا يشبه الخاطى الذى هو أعمى روحياً ويسلك فى الظلمة وال
يرى طريق الملكوت ،بل يجلس ليستعطى كسرة عفنة من شهوات اًلة .ومن ضمن الشهوات الزاًلة ما طلبه
إبني بدي من مجد عالمي لذلك ذكرت هذه القصة هنا أما من إنفتحت عينيه فيستقبل المسيح كملك في

قلبه كما نرى في اآليات اآلتية عن دخول المسيح كملك إلى أورشليم.

)3

إنتهره كثيرون ليسكت ،وهذا يحد

فى صراع التوبة إذ تنتهرنا العادات القديمة والشهوات المحبوبة

واألصدقال األشرار والمجتمع الفاسد فال نجد لنا طريق إال الصراك أكثر كثي اًر مثل األعمى طالبين الرحمة،
وكما إستجاب يسوع لهذا األعمى الذى يصرك سيستجيب حتماً لكل من يناديه .

)4
)5

يا يسوع إبن داود إرحمنى = هذا األعمى يهودى وهو سمع عن المسيا وأنه سيكون إبن داود حسب
النبوات ،لذلك فقوله إبن داود يحمل معنى إيمانه بأنه المسيا المنتظر (مز+ 11:132أش)1:11

األعمى طرح رداءه وقام وجال إلى المسيح ،وهذا يشير إلى أن كل خاطى يريد أن تستنير عينيه ،عليه أن
يطرح أعماله القديمة تابعاً المسيح .الردال قد يشير للحياة القديمة أو التكاسل القديم أو الحياة العتيقة .والردال
يشير لشكل حياتنا القديمة يتميروا عن شكلكم بتميير أذهانكمي (رو. )2 : 12

)6
)7
)8

سؤال السيد ماذا تريد أن أفعل بك ،يعنى أن السيد يريد أن يعلن إيمان هذا الرجل أمام الجميع .وأنه يعطى
من يسألونه.

الحظ أنه حين تمتع بالبصيرة تبع يسوع.

فررخ أكثر كثي اُر = هذه تعلمنا اللجاجة فى الصالة بإيمان.
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)9
.1
.2

متى ومرقس يقوالن وفيما هو خارج من أريحا ولوقا يقول ولما إقترب من أريحا .ويقول متى أنهما إثنان
ومرقس ولوقا يقوالن واحد -:وهناك حالن لهذا-:

بينما كان يسوع يقترب من أريحا سمع عنه هذا األعمى فصرك ولكن يسوع تركه ليشتد إيمانه .وفى الصباح

أثنال خروجه من أريحا إ داد هذا األعمى صراخاً ،فى حين كان أعمى آخر قد إنًم إليه فشفاهما.

يقول يوسيفوس أنه كانت هناك مدينتين بإسم أريحا ،أريحا الجديدة وأريحا القديمة .وهما متجاورتان ،على

بعد ميل واحد من بعًهما .ويكون يسوع فى هذه الحالة خارجاً من واحدة مقترباً من األخرى واألعميان فى

وسط الطريق.
.3

كانا إثنين ولكن كان واحد هو المتقدم فى الكالم.

هذه المعجزة آخر معجزة للسيد المسيح قبل دخوله ألورشليم ليصلب وبها نرى أن األعميان يرمزان للبشرية (يهود
وأمم) التى عجزت عن رؤية هللا ومعرفته .وجال المسيح ليقدم لها الفدال وتنفتح أعين البشرية وتعرف هللا وتدرك

محبته .وكلما صرخنا مثل هذا األعمى تدركنا مراحم هللا وتنفتح أعيننا باألكثر لندرك هللا فنحبه ألنه أحبنا أوالً.
أما الجموع التى كانت تنتهر األعميان فهى تشير لكل المعطالت التى تمنعننا عن الصراك إلستدرار مراحم هللا.

ونأتى لسؤال السيد لألعمى ...ماذا تريد ...وهو سؤال لكل منا اآلن.
ماذا نريد؟
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح التاسع عشر)

عودة للجدول

اإلصحاح التاسع عشر
زكا رئيس العشارين

2
1
ِّ
ِّ
ان َغ ِّنايا،
ين َوَك َ
يس لْل َع َّش ِّار َ
اآليات (لوُ " -:)11-1:12ث َّم َد َخ َل َو ْ
اج َت َاز في أ َِّر َ
اس ُم ُه َزَّكاَ ،و ُه َو َرِّئ ٌ
يحاَ .وِّإ َذا َر ُج ٌل ْ
4
3
ِّ
ِّ ِّ
ض ُم َتَق ِّد ًما َو َص ِّع َد ِّإَلى ُج َّمْي َزٍة
َو َ
ام ِّةَ .فَرَك َ
طَل َب أ ْ
َن َيَرى َي ُسو َع َم ْن ُه َوَ ،وَل ْم َي ْقدْر م َن اْل َج ْمعِّ ،أل ََّن ُه َك َ
ان َقر َير اْلَق َ
3
ِّ
ِّ
اء َي ُسو ُع ِّإَلى اْلم َك ِّ
ال َل ُهَ«:يا
انَ ،ن َ
ان ُم ْزِّم ًعا أ ْ
ظَر ِّإَلى َف ْو ُ
َن َي ُمَّر م ْن ُهَن َ
اه ،ألَ َّن ُه َك َ
ق َفَر ُ
ل َك ْي َيَر ُ
آهَ ،وَق َ
اكَ .فَل َّما َج َ
َ
7
3
ِّ
ِّ
ِّ
يع ذلِّ َك
َس ِّر ْع َواْن ِّز ْل ،أل ََّن ُه َيْنَب ِّغي أ ْ
َسَر َع َوَن َز َل َوَق ِّبَل ُه َف ِّر ًحاَ .فَل َّما َأرَى اْل َجم ُ
َم ُك َث اْلَي ْوَم في َبْيت َك»َ .فأ ْ
َزَّكا ،أ ْ
َن أ ْ
ِّ
اطئ»َ 8 .فوَقف َزَّكا وَقال لِّ َّلر ِّب«:ها أََنا يار ُّب أ ِّ ِّ
َت َذ َّمروا َق ِّائلِّينِّ« :إَّنه د َخل لِّي ِّب ِّ
َم َوالِّي
يت عْن َد َر ُجل َخ ٍ
َُ َ َ َ
ُعطي ن ْر َ
َ
َ َ
ْ
َ
ََ
ُ
ف أْ
َ َ
2
لِّْلمس ِّ
اك ِّ
ص لِّه َذا اْلَبْي ِّتِّ ،إ ْذ
َض َع ٍ
َح ٍد أَُرُّد أَْرَب َع َة أ ْ
ينَ ،وإ ْ
ِّن ُكْن ُت َق ْد َو َشْي ُت ِّبأ َ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:اْلَي ْوَم َح َر َل َخالَ ٌ
ََ
اف»َ .فَق َ
11
ِّ ِّ
ِّ
ان َق ْد ج ِّ
َن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ص َما َق ْد َهَل َك»".
يم ،أل َّ
اء ل َك ْي َي ْطُل َب َوُي َخل َ
َ َ
ُه َو أَْي ًضا ْاب ُن إْبَراه َ
العشارون هم طاًفة الجباة وكانوا يستوفون أكثر من الجزية المقررة ويأخذونها ألنفسهم (لو .)13:3ولذلك كرههم

اليهود وأسموهم لصوصاً .ولذلك تبرم اليهود إذ قبل السيد دخول بيت كا .والرب دخل بيت كا دون أن يسأله

فهو عارف بما في القلوب.

في اآليات السابقة ترك الرب األعمى يصرك فترة ،بعدها إستجاب وشفاه ،وهنا نجده يطلب هو بنفسه أن يدخل

بيت كا .فالرب يدخل بيتي ،أو يدخل قلبي ويتمم الشفال حين يرى القلب مستعداً .فهذا األعمى لم يكن مستعداً

بعد للشفال ،والصراك جعله مستعداً ،ولما رآه السيد مستعد تدخل وشفاه .أما كا ففي إنسحاقه وفي إشتياقه لرؤية
السيد كان مستعداً .فدخل يسوع بيته .هنا نرى جزال قبول يسوع في حياتنا ،وجزال إشتياقنا له ،بينما نحن
شاعرين بعدم اإلستحقاه ،هنا يدخل يسوع قلوبنا فتصير سمال ،ويمفر لنا خطايانا ونفو بالخالص ،فهل نشتاه

لخالص يسوع مثل كا .يقول الرب يإن عط

(يو.)39-37:7

إلى ويشرب ..وتجري من بطنه أنهار مال حيي
أحد فليقبل َّ

ربما كان إيمان كا ضعيفاً ،وربما كان خاطئا ،ولكنه بإشتياقه صار مًيفاً للرب ،وبتوبته صار مسكنه قص اًر
سماًياً يدخله الرب ،لقد ُمِن َح كا مجداً عظيماً.
تأمل :كثيرون ُولِدوا بعاهات َخْلقية ،مثل كا الذي كان قصير القامة ،وهم يشتكون بسببها ،ولكن أال ترى أن
عاهة كا كانت سبباً في خالصه .إذاً علينا أن نفهم أن هللا ال يخطئ وهذا كان شيئاً ينقصنا ،كان هذا سبباً
لخالصنا ،وهذا ما حد

لألعمى .فلنسمي هذه العاهات "بركات خلقية" فعمل هللا داًماً كامل.
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قصة كا العشار فتحت باب الرجال واألمل لكل خاطئ ،حين يعود بالتوبة مشتاقاً للمسيح ،يدخل المسيح إلى

قلبه ،ويقبله ويمفر خطاياه .صار كا هنا تطبيقاً حياً لمثل الفريسي والعشار ،فهو صار مقبوالً ونال الخالص

مثل ذلك العشار الذي قال عنه السيد المسيح ينزل إلى بيته مبر اًري .

.13

والحظ أن كا تكلف الكثير ،فهو في مركزه كرًيس للعشارين كان من غير الالًق أن يتسلق جميزة كما

.14

دخول الرب بيت كا الخاطئ يمثل دخول المسيح إلى جسد بشريتنا وحمله لطبيعتنا نحن الخطاة ليقدس

.13

كانت هناك معوقات كثيرة تحول بين كا والمسيح:

يفعل األطفال (هذا ما نسميه الجهاد ،وفي المقابل فلنرى النعمة التي حصل عليها).

طبيعتنا أبدياً.

 .1خطيته :إذ ُيحسب العشارين في نفس صفوف الزواني (مت. )31:21
 .2كراهية المجتمع له.
 .3مركزه كرًيس قد يتأثر بما فعله ،من تسلقه لجميزة.

 .:قصر قامته ،ومثل هذه العاهة تجعل اإلنسان يتقوقع حول نفسه ،مفًالً اإلبتعاد عن المجتمع.

ولكن إيمان كا إنتصر على كل ذلك ،وهشتياقه ،وقلبه التاًب أعطوه الخالص .فباإليمان الحي العملي نملب كل

ضعف فينا ونرتفع فوه الظروف لنلتقي بربنا يسوع فنخلص.

يا زكا أسرع= كا تعني النقي المتبرر ،فالمسيح سامحه عن خطاياه .عبارة يا كا أسرع هذه مثل يأنت بطرس
وعلى هذه الصخرةي .فالمسيح في كليهما إستخدم األسمال ليشير لمعاني خاصة.

.13

شجرة الجميز ثمارها رخيصة وتشير لألمور الزمنية التافهة ،وال يمكن أن نعاين المسيح ما لم نسمو فوه

األمور الزمنية .وهي تشير أن كل ما جمعه كا في حياته من أموال ظن أنه متكل عليها ،ما هي إال

تفاهات.

أسرع وإنزل= كم مرة صعد في غناه وكبرياًه ،واآلن عليه أن يتعلم أن ينزل ويتًع ويتخلى عن أمواله .والحظ
تجاوب كا فهو أسرع ونزل ،فالتأجيل قد يًيع فرصة الخالص ،فالمسيح لم يذهب ألريحا ثانية التي يعي
كا (.)1:19

.17

فيها

أعطي نرف أموالي= وأما دفع أربعة أضعاف فكان هذا إجرال من أقصى العقوبات التي كان يفرضها

القانون على لص (خر2 +1:22صم ،)6:12و كا فرض على نفسه هذه العقوبة (راجع أيًاً عد+7:5
ال ])5-1:6صار له القلب الرحيم غير المستعبد للمادة بمجرد أن دخل يسوع بيته .والحظ أنه مستعد لدفع
نصف أمواله ،مع أن الشريعة الموسوية ال تطلب من المختلس سوى الخمس يادة على ما إختلسه .اليوم

حرل خالص لهذا البيت= حينما يتقدس أحد أفراد األسرة يصير سبب بركة لكل البيت .وهذا ال يمنع أنه

في حالة إيمان شخص قد يقف في وجهه كل بيته يأعدال اإلنسان أهل بيتهي لكن أيًا المؤمن قد يكون بركة
ألهل بيته إن كان عندهم إستعداد (1كو .)1::7هو أيضاً إبن إلبراهيم= السيد الرب بهذا يعزو خالص كا
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لتشبهه بإبراهيم في إيمانه وقداسته وبره .وكما ترك إبراهيم كل ممتلكاته في أور ترك كا هنا نصف

ممتلكاته .وفيها تذكير للفريسيين الرافًين أنه أك لهم.
.18
.12

نور المسيح وبره أضالا بيت كا وقلبه ولم يحتاج المسيح أن يوجه له كلمة عتاب أو توبيخ.

المسيح لم يمر من هذا الطريق صدفة ،ولم ينظر للشجرة صدفة ،إنما هو كان يعرف أن في هذا المكان

خروف ضال يريد أن يرده فذهب إليه .فزكا بحث عن المسيح والمسيح بحث عن كا.

.21

ما فعله كا هنا هو نفس ما قاله بولس الرسول (في .)8:3فما إستمر يجمعه العمر كله من أموال صار

كنفاية يريد اإلستمنال عنها إذ تمتع بمعرفة الرب يسوع .فحينما وجد كا اللؤلؤة كثيرة الثمن (المسيح) باع

بقية الآللئ (أمواله) التي ظل عمره يجمعها (مت .):6:13وباع أمواله أو آلأله يظهر هنا معناها ،أن كل
ما ظنه له قيمة من قبل ،فقد قيمته اآلن بعد أن عرف المسيح ودخل المسيح بيته (وقلبه).

مثل األَ ْمناء

اآليات (لو11" -:)27-11:12وِّإ ْذ َكاُنوا يسمعو َن ه َذا ع َاد َفَقال م َثالً ،أل ََّن ُه َكان َق ِّريبا ِّم ْن أ ِّ
يمَ ،وَكاُنوا
َ
َ
ً
ُ
َ ْ َُ
َ
ُور َشل َ
َ َ
12
َن مَل ُكوت ِّ
ِّ
ِّ
يف اْل ِّجْن ِّ
يد ٍة لَِّي ْأ ُخ َذ
َي ُ
هللا َع ِّت ٌ
الِّ«:إْن َس ٌ
ورٍة َب ِّع َ
يد أ ْ
ظُّنو َن أ َّ َ َ
ان َش ِّر ُ
س َذ َه َب ِّإَلى ُك َ
َن َي ْظ َهَر في اْل َحالَ .فَق َ
14
ِّ ِّ ِّ
اجروا ح َّتى ِّ
َه ُل
جعَ 13 .ف َد َعا َع َشَرَة َع ِّب ٍ
َمَن ٍ
َع َ
آت َيَ .وأ َّ
َما أ ْ
ط ُ
يد َل ُه َوأ ْ
ال َل ُه ْمَ :ت ِّ ُ َ
لَن ْفسه ُمْل ًكا َوَيْر َ
اءَ ،وَق َ
اه ْم َع َشَرَة أ ْ
13
ِّ ِّ
َخ َذ
يد أ َّ
َن ه َذا َي ْملِّ ُك َعَلْيَناَ .وَل َّما َر َج َع َب ْع َد َما أ َ
َم ِّديَن ِّت ِّه َف َكاُنوا ُيْب ِّغ ُ
ين :الَ ُن ِّر ُ
اء ُه َس َف َارًة َقائل َ
ضوَن ُهَ ،فأَْر َسُلوا َوَر َ
13
ُولئك اْلع ِّب ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اء األ ََّو ُل َق ِّائالً:
َع َ
َن ُي ْد َعى ِّإَلْيه أ َ َ ُ
َمَر أ ْ
اه ُم اْلف َّضةَ ،لَِّي ْع ِّر َ
ط ُ
ين أ ْ
يد َّالذ َ
ف ِّب َما َت َ
اجَر ُك ُّل َواحدٍَ .ف َج َ
اْل ُمْل َك ،أ َ
17
الرالِّح! أل ََّنك ُكْن َت أ ِّ
ِّ ِّ
َميًنا ِّفي اْلَقلِّ ِّ
يلَ ،فْلَي ُك ْن َل َك
َمَن ٍ
َ
َيا َسِّيُدَ ،مَن َ
ال َل ُه :نع َّما أَُّي َها اْل َعْبُد َّ ُ
اك َر َ
اءَ .فَق َ
بح َع َشَرَة أ ْ
12
ِّ
ان عَلى ع ْش ِّر م ْد ٍنُ 18 .ث َّم جاء َّ ِّ
ِّ
ال لِّه َذا أَْي ًضاَ :وُك ْن
َمَن ٍ
ُسْل َ
الثاني َقائالًَ :يا َسِّيُدَ ،مَن َ
َ
طٌ َ
اءَ .فَق َ
اك َعم َل َخ ْم َس َة أ ْ
َ َ
ُ
ِّ
س م ْد ٍنُ 21 .ث َّم جاء َ ِّ
ِّ
وعا ِّفي ِّمْن ِّديل21 ،أل َِّني
ان ِّعْن ِّدي َم ْو ُ
آخُر َقائالًَ :يا َسِّيُدُ ،ه َوَذا َمَن َ
اك َّالذي َك َ
ض ً
َ َ
أَْن َت َعَلى َخ ْم ُ
22
ال َل ُهِّ :م ْن َف ِّم َك أ َِّديُن َك أَُّي َها
ُكْن ُت أ َ
اف ِّمْن َكِّ ،إ ْذ أَْن َت ِّإْن َس ٌ
َخ ُ
ان َص ِّارٌمَ ،ت ْأ ُخ ُذ َما َل ْم َت َض ْع َوَت ْح ُرُد َما َل ْم َت ْزَر ْعَ .فَق َ
اْلعبُد ِّ
َح ُرُد َما َل ْم أ َْزَر ْعَ 23 ،فلِّ َما َذا َل ْم َت َض ْع ِّف َّض ِّتي َعَلى
ان َص ِّارٌم ،آ ُخ ُذ َما َل ْم أ َ
الش ِّر ُيرَ .عَرْف َت أَِّني ِّإْن َس ٌ
َض ْعَ ،وأ ْ
َْ
24
ِّ ِّ
ِّ
الري ِّارَف ِّةَ ،ف ُكْن ُت م َتى ِّجْئ ُت أَس َتوِّفيها مع ِّربا؟ ُث َّم َق ِّ ِّ
وه لَِّّل ِّذي ِّعْن َد ُه
َع ُ
ينُ :خ ُذوا مْن ُه اْل َمَنا َوأ ْ
ال لْل َحاض ِّر َ
ط ُ
ْ ْ َ ََ ً
َمائ َدة َّ َ
َ
َ
اْلع َشرُة األَمَناءَ 23 .فَقاُلوا َله :يا سِّيدِّ ،عْنده ع َشرُة أَمَن ٍ ِّ 23
س َل ُه
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن ُك َّل َم ْن َل ُه ُي ْع َ
ُ َ َ ُ
طىَ ،و َم ْن َلْي َ
َ َ
اء! ألَني أَ ُق ُ
َُ َ َ ْ
ْ ُ
27
ِّ ِّ
َما أ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وه ْم
يدوا أ ْ
ين َل ْم ُي ِّر ُ
َملِّ َك َعَلْي ِّه ْمَ ،فأ ُْتوا ِّب ِّه ْم ِّإَلى ُهَنا َوا ْذَب ُح ُ
َع َدائي ،أُولئ َك َّالذ َ
َف َّالذي عْن َد ُه ُي ْؤ َخ ُذ مْن ُه .أ َّ ْ
َن أ ْ
ُقد ِّ
َّامي»".
هنا السيد المسيح قد إقترب من أورشليم وبالتالي بقيت بًعة أيام قبل الصليب وبالتالي قبل أن يمادر األرض
بالجسد ويذهب ليجلس عن يمين اآلب .واآليات اآلتية مباشرة هي عن دخوله أورشليم يوم أحد الشعانين .وكأن

هذه األقوال هي نبواته األخيرة وتعاليمه األخيرة فما معنى المثل:

 .1هم ظنوا أنه متوجه ألورشليم ليبدأ الملكوت حاالً ،ولكنه يشير إلى أنه ذاهب إلى كورة بعيدة (السمال).
وبعد مدة سيأتي ليحكم ويدين .وبالتالي فالملكوت ليس وشيكاً.
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 .2المسيح سيذهب ويترك تالميذه والمؤمنين به ،وهو يترك لكل واحد ِمنا و نات ومواهب يتاجر بها،
لحساب مجد إسمه .وكل ِمنا حصل على نصيبه من المواهب (1بط .)15::وعلينا أن نستمر في
الخدمة حتى يأتي.

 .3اليهود سيرفًونه= ال نريد أن هذا يملك علينا .وبالتالي فال يجب أن يتصور تالميذه أن هناك ملكوت
أرضي يإلى خاصته جال وخاصته لم تقبلهي .

 .:بعد مدة لم يحددها السيد (فال داعي أن نحاول تحديدها نحن) سيأتي في مجده ليدين و ]1الذين رفًوه=
إذبحوهم قدامي .و ]2ليحاسب كل ِمنا عما فعله بو ناته (أ َْمناًه).
 .5هذه التجارة التي نقوم بها اآلن في األ َْمنال (المواهب) هي بعينها تأسيس الملكوت على األرض .وفي
هذا تأنيب لتالميذه إذ هم إنشملوا بالملك األرضي واألمجاد ،والمسيح ينبههم أنه ال أمجاد هنا بل خدمة.

مثل األمناء (لو )27-11:12ومثل الوزنات (مت)22-14:23

مثل واحد ،ولو أنهما متشابهان.
هناك خالفات بين المثلين فهما ليسا ٌ
 .1في مثل الوزنات نرى كل واحد قد أخذ نصيباً غير اآلخر ،أما فى مثل األمناء فكل العبيد قد أخذوا َمناً
واحداً.
 .2مثل األ َْمناء قاله السيد وهو متجه ألورشليم ،ومثل الوزنات قاله السيد وهو في أورشليم .والتكرار
لألهمية.

ولكن اإلختالف له معنى:

ففي مثل الوزنات يشير ألن كل واحد يأخذ مواهب غير اآلخر ،وهللا لن يطالبك بأكثر مما أعطاه لك ،المهم أن

تكون أميناً ،فمن أخذ الخمسة ربح خمسة و نات وهكذا من أخذ الو نتين حينما أتي بو نتين سمع نفس المديح

عينه ينعما أيها العبد الصالح  ...أدخل إلى فرح سيدكي .ألن كالهما كان أميناً .وهللا لن يطالب أحد بما هو
فوه طاقته.

أما في مثل األَمناء فيقول أن الكل أخذ مقدا اًر متساوياً (مناً) ،ولكن هناك من ربح أكثر فإستحق أكثر ،وهذا ألنه
جاهد أكثر ،فمن يتعب أكثر يأخذ أكثر.

مثل الوزنات نفهم منه أن كل من كان أمينا فى مواهبه له نصيب فى مجد السمال.

أما مثل األمناء فنهم منه أن نصيب كل منا فى مجد السمال يختلف بحسب جهاده.

مثل الوزنات نرى فيه أن المواهب (الو نات) تختلف من شخص آلخر .وما يجب أن نفهمه أنه علينا بأال نحزن
ألن مواهبنا أقل ،المهم أن نكون أُمنال ونجاهد بقدر طاقتنا ،ومن يستخدم مواهبه لمجد هللا سيجا يه هللا بأن

يدخل إلى المجد.

كانوا يظنون أن ملكوت هللا سيظهر في الحال= كانوا يظنون أن السيد سيملك ويؤسس ملكوته بعد أن يدخل
أورشليم مباشرة.
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إنسان شريف الجنس= هو المسيح نفسه فهو من السمال وذاهب للسمال وهو ليس فقط شري

الجنس ،بل هو

الوحيد الجنس (اإلله المتجسد) إبن هللا بالطبيعة.

ذهب إلى كورة بعيدة= سيصعد للسمال ولن يؤسس ملكاً أرضياً.

دعا عشرة عبيد= هم كل المؤمنين ،فكل له موهبته (1بط1 +15::كو( )11-8:12مثلما كان هناك عشر
عذارى) .
 هذا المثل مستوحى مما كان يحد

أيام المسيح ،فكان األمرال الوطنيون ملزمون بأن يذهبوا إلى روما

ليحصلوا على رتب الترقي من قيصر .وحد

هذا مع هيرودس وأرخيالوس .وفي حالة أرخيالوس أرسل

شعبه سفارة (أي مندوبين وسفرال عن الشعب) إلى قيصر شاكين لقيصر أعماله الوحشية ورافًين
ملكه .وحينما رجع أرخيالوس من روما إنتقم منهم بالذبح (وهذا كان حكم المسيح على صالبيه ورافًي

ملكه بخراب أورشليم ،هذا هو الحكم المؤقت قبل الدينونة) .

ليأخذ لنفسه ُملكاً= هذا إعالن نبوي عن جلوس الرب في السمال إستعداداً لتأسيس ملكوته ولتجثو له كل ركبة
(في. )11-6:2
المنا= عملة يونانية تساوي أجر ثالثة أشهر .وجمعها أ َْمنال .
َ
وأما أهل مدينته= هنا يتكلم عن اليهود خاصته الذين أتي منهم بالجسد وهم الذين كان لهم الوعد .إلى خاصته
جال وخاصته لم تقبله (يو. )11:1

ال نريد أن هذا يملك علينا= كلمة هذا كلمة تحقير ،ولآلن فاليهود يشتمون المسيح ،وكأن هذه العبارة هي

إحتجاج ورفض لشخص المسيح المتواضع.

أرسلوا وراءه سفارة= تحمل معنى رفًهم المستمر للمسيح حتى بعد ما صعد ،ورفًهم وهضطهادهم لتالميذه
ورسله.

سفارة= سفرال أي اليهود الذين إضطهدوا المسيحيين.

ولما رجع= حين يأتي في مجده ،في مجيئه الثاني .وفيما يلي يظهر محاسبة 3عبيد فقط وهذه أمثلة أو عينات
لنفهم أن هناك حساب لكل واحد على ما بين يديه.

مناك ربح= هذا يشير لتواضع هذا اإلنسان فلم يقل أنا ربحت ،إذ هو يعلم أن النجاح والبركة كانت من عند هللا
وليست من عنده هو .والمنا هو إشارة للمواهب والو نات التي أعطاها لنا هللا.

ربح عشرة أمناء= هي النفوس التي ربحها لحساب الملكوت ،والفًاًل التي ظهرت في حياته.

أميناً في القليل= المتاجرة بالموهبة.

ربح خمسة أمناء= هي نفوس أيًاً.

وهذا إشارة ألنه كلما اد الجهاد ادت الثمار ،و ادت المكافأة .ونقول الجهاد هو الذي اد ،فنحن نالحظ أن

النعمة التي حصل عليها كليهما ،أي عطية هللا كانت متساوية= المنا.

سلطان على عشر مدن ..على خمس مدن= هذا تعبير عن المجد ،فهو يتفاوت من شخص آلخر بحسب
جهاده .ومن المستحيل فهم ما هو السلطان على مدن ،فنحن ال يمكننا أن نتصور ما سنأخذه ،ونحصل عليه
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من مجد في السمال يفهو ما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنساني (1كو .)9:2وفي مثل

الو نات سمعنا القول يأدخل إلى فرح سيدكي (مت .)23+21:25وفي هذا الكفاية فهو سلطان على فرح ومجد

وكل سيتمجد ويفرح بحسب جهاده على األرض ،يفنجم يمتا عن نجم في المجدي (1كو .):1:15مناك
أبدي ٌ
موضوع في منديل= إشارة لمن عطل موهبته وأخفاها ،هو كمن خاف على صحته فإمتنع عن الخدمة وعن
الصوم .أو خاف على أمواله فلم يعطها إلى محتاج يربحه للمسيح .وواضح أن هذا العبد الكسالن عديم اإلكت ار

بشأن مجد الملك وأرباحه وذلك لعدم أمانته ،أو عدم محبته ،أو عدم تصديقه أن السيد راجع .حقاً هو لم يًيع

المنا على نفسه ولكنه ظن أن في حبسه فيه الكفاية إذ لم يًيعه.

وهناك من هو أسوأ من هذا العبد مثل من يًيع مواهبه في الشر .فمثالً من يًيع صحته في المخدرات أو

المسكرات أو السجاًر ( هؤالل أحرقوا و نتين المال وصحتهم ) وكذلك من يًيعها فى الخطايا المتعددة هو أسوأ
من هذا العبد ،أو من أعطاه هللا أمواالً فًيعها على شهواته وملذاته فهذا أسوأ من هذا العبد.

أخاف منك ألنك إنسان صارم= اإلنسان عندما تميل إرادته الشريرة لشئ شرير سيجد األفكار التي تبرر له هذا
الشئ ،فهو فكر أن ما أعطاه له سيده هو فخ ال نعمة ،وخاف (أو هو يبرر موقفه بهذا) من قسوة سيده ،أو لماذا

يتعب هو ويستفيد سيده .هو هنا إتهم سيده بالظلم ست اًر لذنبه ،بل إتهم سيده بأنه يطمع في أكثر مما له= تحرد

ما لم تزرع أي تأمرني بالعمل وتأخذ الربح.

مثال :خادم يشعر أنه مقصر في خدمته ،فبدالً من أن يهتم بأن يكون أميناً في خدمته نجده يترك الخدمة ،هذا
يقول مع هذا العبد يخفت منك ألنك صارمي وذلك بأن يترك المسئولية ،ولكن ليذكر هذا الخادم أن هللا أعطاه
موهبة وطالبه بأن يربح بها ،فهروبه يدينه ولن يعفيه من المسئولية .فالرد على مثل هذا اإلدعال ..طالما عرف

أن سيده إنسان صارم ،فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الريارفة .والمعنى لو كان سيدك ظالماً فعالً لكنت
تخاف منه وتتاجر وتربح له .وماًدة الصيارفة هي أقل األعمال مجهوداً ،ولكنها تربح .والمقصود لماذا لم تقم
بأي عمل ألجل مجد إسمي ،فمثالً لماذا لم تصلي من أجل الناس ومن أجل المحتاجين ،لماذا لم تًع اموالك

التى تًيعها في الكنيسة وهذا أقل شئ  ،واألهم العشور وهذه اموال هللا أصال  .والحقيقة أن هللا ال يطلب سوى

ما رعه ،فإتهام هذا العبد ظالم (إش .)2:5ونجد أن هللا يعطي ما لهذا العبد الشرير لألكثر أمانة فكل من له

ُيعطى= الذي عنده القدرة على المتاجرة والربح ُيعطى المزيد ،من كان أميناً وله الرغبة أن يخدم ويعمل يأخذ
له= الذي كان غير أميناً فتؤخذ منه مواهبه وتًاف لألمين وأما
أكثر .وفي السمال له مجد أعظم .ومن ليس ُ

أعدائي ..وإذبحوهم= المسيح هنا يصدر الحكم على أورشليم قبل أن يدخلها .ولقد ذبحهم تيطس فعالً سنة 75م.

إن الذين يساقون إلى الذبح هم الذين كتبوا بأيديهم مصيرهم .ولنرى كم الو نات واألمنال التي أعطاها هللا لليهود
(أنبيال /كهنوت /هيكل /معجزات /إنتصارات إعجا ية على أعداًهم /ناموس /شريعة /أرض مقدسة /وصايا لو

نفذوها لعاشوا في سعادة /مملكة آمنة /خيرات مادية أرض تفيض لبناً وعسالً )..فماذا فعلوا؟ هؤالل لم يًعوا

مناهم في منديل ،بل ضيعوا كل ما أخذوه وأخي اًر صلبوا المسيح .لقد صاروا في وحشية ،وكما ذبحوا المسيح في
وحشية صارت في طبعهم ،قاموا في حماقتهم ،إذ قد فقدوا كل حكمة ،بقتل الًباط الرومان إنتظا اًر ألن هللا
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يرسل لهم المسيا ينقذهم ،إذاً فحماقتهم ووحشيتهم التي تعاملوا بها مع المسيح ،تعاملوا بها مع ضباط روما ،لكن
المسيح طلب لهم المفران على الصليب ،أما روما فذبحتهم بحسب ما يستحقوا .فالمفران يناله من آمن بالمسيح ،

حتى وهن اشترك فى صلبه .

بهذا المثل ينهي السيد المسيح تعاليمه بخصوص الملكوت الذي أتى ليؤسسه:

 .1هناك أجر ومكافأة لكل من يجتهد في هذا الملكوت األرضي ويربح نفوساً للمسيح.
 .2األجر والمكافأة بحسب الجهاد.
 .3من يهمل في تجارته يرفض.

من يعادي المسيح وال يقبله يهلك (يذبح).

سلطان على عشر مدن ..على خمس مدن= هذا تعبير عن إختالف درجة المجد بالنسبة لجهاد كل إنسان.
وهذا التشبيه مأخوذ مما كان يحد

أيام روما فكان قيصر يعطي الوالي أو الملك الذي يحبه ويثق فيه سلطان

على عدد أكبر من المدن فتزداد قيمة هذا الملك.

فمثالً هيرودس الكبير (الذي ُولِ َد المسيح في أيامه) كان ملكاً على كل اليهودية والجليل والسامرة ..كانت مملكته
كبيرة جداً فهو كان محل ثقة عند قيصر.
ولكن حينما مات لم يكن من أوالده من هو أهل لمثل هذه الثقة ،فقسم قيصر المملكة إلى أربعة أرباع ،ملك

عليها والة ،سمى كل منهم رًيس ربع .وبالطبع كانت سلطة كل منهم أقل ومجده أقل.

من يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه .تعبير العرش هو تعبير عن

حالة المجد .وطبعاً ليس هناك عرشين .واحد منهم لآلب وواحد منهم لإلبن .لكن جلوسنا مع اإلبن في عرشه هو
تعبير عن حالة المجد الذي سنكون فيه مع اإلبن ،كل بحسب درجته ،فنجم يمتا عن نجم في المجد .أما اإلبن

بجسده فسيكون له نفس مجد اآلب .وهذا معنى جلس عن يمين اآلب .راجع تفسير اآليات (يو+ 5 : 17
رؤ. )21 : 3
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ملخص سريع لألعياد اليهودية
(لمزيد من التفاصيل يراجع ال)23

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

المجموعة األولى:

عيد الفرح

 14نيسان

عيد الفطير ويستمر  7أيام

 21-13نيسان

عيد الباكورة
عيد الخمسين

(أو عيد األسابيع أو البنطقستي)

 13نيسان
3سيوان (بعد  7أسابيع من

الفرح أو اليوم الخمسون منه)

المجموعة الثانية:

عيد رأس السنة (أول الشهر السابع)

 1تسرى

يوم الكفارة

 11تسرى

عيد المظال (7أيام ثم ثامن يوم العيد)

 22 ،21-13تسري

وبهذا يكون عدد األعياد الرًيسية  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 /يو /سيوان .. ..والرب طلب هذا لكي يذكر اليهود داًماً

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.

المجموعة األولى :من األعياد تمثل عمل المسيح على األرض حتى تأسيس الكنيسة يوم الخمسين فالفصح يمثل
الصوولب والبوواكورة تمثوول القيامووة ،فقيامووة المسوويح كانووت بوواكورة ال ارقوودين .والخمسووين (وتعنووي باليونانيووة البنطقس وتي)

تمثل حلول الروح القودس علوى الكنيسوة يووم الخمسوين .وتأسويس الكنيسوة كوان يووم حلوول الوروح القودس .وكوون أن
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عيوود الفطيوور يسووتمر 7أيووام فهووذا إشووارة ألن كنيسووة المسوويح التووي أسسووها هووي كنيسووة طوواهرة فووالخمير يشووير للشوور

ويشير أيًا ألن كل من آمن بالمسيح عليه أن يحيا فى البر  .ويشرح هوذا تمامواً اآليوات التاليوة (1كوو+8-6:5

1كو.)23-25:15

المجموعة الثانية :من األعياد تمثل حياة الكنيسة على األرض وجهادها وغربتها حتى تنعم بالراحة في السمال.
وهي تبدأ بعيد الهتاف وهو إنذار لكل فرد في الكنيسة أن يقدم توبة ويجاهد في حياته ويوم الكفارة هو يوم

الصوم والتذلل ،اليوم الذي يشير للصليب وهكذا ينبمي أن نحيا في جهاد ونصلب أهواًنا مع شهواتنا

(غل .)2::5 +25:2أما عيد المظال الذي يقًون فيه 7أيام في مظال فهو يشير لمربتنا في رحلة هذه الحياة
على األرض .ثم في اليوم الثامن أفراح عظيمة إشارة ألبديتنا.
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-1

عيد الفرح
كلمة فصح= بيسح بالعبرية أو بسخة وتعني عبور فهو تذكار عبور المالك المهلك في أرض مصر ونجاة أبكار

اليهود ثم عبورهم من أرض العبودية إلى الحرية .وكانوا يأخذون الخروف يوم 15نيسان ويوجد تحت الحفظ حتى

1:نيسان ويذبحونه في اليوم الرابع عشر بين العشالين (بين الساعة  3والساعة  5ظه اًر ..أو بين الساعة 3
ووقت حلول الظلمة) .وكان كثيرون من اليهود يأتون من الشتات وينصبون خيامهم على جبل الزيتون ،ومن هنا
ندرك إحتفال الناس الهاًل عند دخول المسيح إلى أورشليم .وصار شهر نيسان أول شهور السنة ألن آدم الثاني

أي المسيح بصليبه قد بدأ كل شئ جديداً (2كو( .)17:5وواضح أن الفصح يشير للصليب) .ولقد َّ
قدر
يوسيفوس المؤرك اليهودى أن عدد المحتفلين بالفصح كان يقدر بحوالى  3 - 2مليون شخص من كل أنحال
ارض.
-2

عيد الفطير:

المسيح بصليبه أسس كنيسته لتكون طاهرة ال عيب فيها وال غًن (أف )27 ،25:5وعلينا كمؤمنين مات

المسيح عنا ،أن نقًي أيام غربتنا وقد إعتزلنا الشر (1كو +13:5خر .)15:12وكان رم اًز لهذا يأتي كل رجل
يهودي ليلة الفصح ويفت

في منزله ويبحث عن أي قطعة خبز مختمر ليعزلها بعيداً عن منزله .ومعنى هذا أنه

رمز
بعد أن ُذِب َ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.)3::12

وهكذا نحن إذا أردنا أن نعبر من العبودية للحرية علينا أن ال نًع أي شر في قلوبنا أو أن نعزله لو ُو ِج َد
ونتخلى عنه.
-3

عيد الباكورة
راجع خريطة األعياد لتجد أن هذا العيد يوافق حصاد الشعير .وقد إرتبط عيد الباكورة مع عيدي الفصح والفطير
وعيد الخمسين .فعيد الباكورة يحتفل به خالل أيام عيد الفطير ويأتي عيد الخمسين بعده بخمسين يوماً .ويعتبر

أول األعياد الزراعية .وطقس العيد كا ن لتقديم الشكر هلل واهب الخيرات .وكان ثال

شيوك من مجمع السنهدريم

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

الحصاد .فبتقديم الباكورة 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 .)2::12ونالحظ أن الباكورة كانت تقدم من الشعير أكل الفقرال والمساكين فالمسيح جال 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 ليأكلوا الفصح ( 1:نيسان) وفي اليوم الثالث ( 16نيسان) بينما كان اليهود
يتبادلون التهنئة بعيد الباكورة .كان التالميذ يتبادلون التهنئة بقيامة المسيح باكورة الراقدين أو باكورة القاًمين من

322

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح التاسع عشر)

الموت .فالمسيح بقيامته أظهر أنه هو الباكورة الحقيقية فهو قام يوم عيد الباكورة .ونالحظ أن الشعب إحتفل
بعيدي الفصح والفطير في البرية ولكن عيد الباكورة إحتفلوا به ألول مرة بعد أن دخلوا األرض .فعيد الباكورة أي

القيامة البد وأن تكون في األرض الجديدة والسمال الجديدة.

موت المسيح كان رمزه الفصح فهو فصحنا الذي مات ليخلصنا من إنساننا العتيق أو من خميرة الفساد التي

تسللت إلينا ويحولنا إلى فطير ،وقام من األموات ليهبنا نحن أيًاً فيه القيامة (كو1 +15:1كو )25:15ورفعنا
لحًن أبيه لنحيا في السماويات (أف )6:2ونالحظ أن هذا العيد أيًاً هو الثالث في األعياد .وهو ثالث يوم

الفصح فرقم  3يشير للقيامة.
-4

عيد الخمسين:

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

القيامة /تقديس الكنيسة /حلول الروح القدس) وقد سمى هذا العيد بعيد األسابيع ألنه يأتي بعد 7أسابيع من
الباكورة (خر +22:3:تث .)15:16كما ُد ِعى عيد الخمسين وباليونانية البنطقستي (أع )1:2وقد حل الروح
َ
القدس على التالميذ يوم الخمسين فعالً (راجع أيًاً أع .)16:25وهذا العيد هو أيًاً عيد راعي كالباكورة
ويسمى عيد الحصاد (خر )16:23إذ يأتي في ختام موسم الحصاد بعد نًج القمح .ونسميه عيد تأسيس

الكنيسة ففي هذا اليوم حل الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة بطرس آمن 3555نفس وبدأ الحصاد .لقد
ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأت تأتي بالثمر الكثير (يو )2::12وكان بالنسبة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم

الشكر هلل بمناسبة حصاد القمح.
-3

عيد الهتاف:

هو عيد بداية السنة المدنية ،وبداية الشهر السابع من السنة الدينية وكانوا يحتفلون به بالهتاف في األبواه من

الصباح للمروب .والبوه 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.

-3

عيد الكفارة (يوم الكفارة):
رمز ليوم الصليب .وتأتي تفاصيله في (ال )16هو يوم تذلل ودموع.

-7

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

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

التوقيت بحسب ما اعتدنا عليه اآلن

فاليوم يبدأ بالصباح وينتهي بالمسال
يوم الفصح

أول أيام الفطير

يوم الباكورة

األحد

االثنين

الثالثال

األربعال

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

9

15

11

12

13

1:

15

16

15/9

11/15

12/11

13/12

1:/13

15/1:

16/15

17/16

األحد

االثنين

الثالثال

األربعال

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

15

11

12

13

1:

15

16

17

دخول أورشليم
أحد الشعانين

المسيح يؤسس
سر اإلفخارستيا

يوم الصليب

أيام شهر نيسان في أسبوع آالم السيد
المسيح
يوم القيامة

التوقيت بالطريقة اليهودية .وفيها اليوم يبدأ من مسال اليوم الذي يسبقه
(نفس طريقة كنيستنا فاليوم يبدأ من عشية اليوم السابق)
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تحديد يوم الفرح 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 بالفصح مع تالميذه

مسال ثم أسس سر اإلفخارستيا .ولما كان بحسب الطقس اليهودي أنه يمنع إستخدام الفطير
يوم الخميس
ً
إبتدال من هذه الليلة ولمدة أسبوع ،فهم يستخدمون الفطير في سر اإلفخارستيا إستناداً على أن المسيح
استخدم الفطير .وهم يستندون في ذلك على ما جال في أناجيل متى ومرقس ولوقا .يوفي أول أيام

الفطير" تقدم التالميذ إلى يسوع قاًلين له يأين تريد أن نعد لك لتأكل الفصحي (مت+19-17:26
مر +12:1:لو .)8 ،7:22ويستندون 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 ليأكلوا الفصح .وبالتالي

كان يوم الخميس هو  13نيسان قبل الفصح ،ويكون ما قدمه المسيح في سر اإلفخارستيا هو خبز

-1
-2

مختمر وليس فطي اًر .وهذا الرأي هو رأي كنيستنا األرثوذكسية والدليل على ذلك.

(يو )27-1:13أما يسوع قبل عيد الفرح ..ثم يذكر حادثة غسل األرجل فهنا يصرح يوحنا بأن العشال
الرباني وغسل األرجل كانا قبل الفصح.

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

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

-3

(يو )28:18ثم جالوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية ..ولم يدخلوا هم لئال يتنجسوا فيأكلون الفرح.

-:

مسال.
(عد .)11-6:9وهذا يدل أن فصح اليهود لم يكن قد بدأ في يوم الجمعة صباحاً وكانوا سيأكلونه
ً
(مت )6:-62:27وفي الغد الذي بعد االستعداد..

إذاً اليهود لم يدخلوا دار الوالية صباح الجمعة لئال يتنجسوا ألن الذي يأكل الفصح يجب أن يكون طاه اًر

(مر ):3 ،:2:15ولما كان المسال إذ كان االستعداد
(لو )5::23وكان يوم االستعداد والسبت يلوح.
-5

فما هو هذا االستعداد؟ هو االستعداد للفصح كما أوضحه (يو.):2 ،1: ،13:19

أحداث شراء اليهود ورؤسال الكهنة لحقل الفخاري (مت .)7-2:27وشرال يوسف الكتان لتكفين المسيح

(مر +:6:15لو )53:23وتسخير سمعان القيرواني ليحمل صليب المسيح (مر +21:15لو )26:23ال
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يمكن أن تتم ويكون الفصح قد دخل ففي الفصح يمتنع البيع والشرال والتسخير .وكذلك نسمع أن سمعان

القيرواني كان آتياً من الحقل وهذا ال يجو في الفصح.

(يو ..)31:19ألن يوم ذلك السبت كان عظيماً ..فالسبت كان عظيماً بسبب وقوع الفصح فيه .وفي هذه
اآلية أيًاً نرى أن عصر الجمعة حين موت المسيح على الصليب كان استعداد الفصح ال يوم الفصح.

-6
-7

(مت +26-15:27مر +15 ،6:15لو )17:23نرى فيها أن بيالطس كان يطلق لليهود أسي اًر في العيد
وأنه أطلق باراباس لهم يوم الجمعة ومن هذا نفهم أن الفصح لم يكن قد حل بعد .فالعادة أن يطلق األسير

-8

(يو .)29-27:13بعد اللقمة دخله الشيطان ..يسوع قال له اشتر ما نحتاج إليه للعيد .فواضح أن وقت

قبل أن يحل يوم الفرح.

تأسيس سر العشال الرباني لم يكن الفصح قد حل بعد.

(مت +5-3:26مر )2 ،1:1:نرى هنا أن رؤسال الكهنة اهتموا بأن يتم صلب المسيح قبل العيد لئال يقع

-9

شمب في الشعب المجتمع من كل ناحية.

-15

الكلمة المستخدمة في األناجيل عن الخبز هي آراطوس وتشير للخبز المختمر (مر.)22:1:

-11

إن سر اإلفخارستيا لم يتمم منذ األ منة الرسولية إال بخبز مختمر.

الرد على الرأي األول:

من يقول أن الفصح كان يوم الخميس يستند على قول متى ومرقس يوفي أول أيام الفطير .وقول لوقا وجال يوم

الفطير .وقول لوقا يسهل الرد عليه فهو ال يعني سوى ولما إقترب يوم الفطير فاألمور المقرر وقوعها في وقت
معين يقال عنها جالت أو بلمت 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 باليونانية هي يبروتيي وتعريبها أول ولكنها تعني

أيًاً قبل .ويحد

هذا في لمتنا العربية أن كلمة أول تعني قبل (مثال أول من أمس= قبل أمس) وبهذا يصبح

قول متى ومرقس بحسب هذا المفهوم يوقبل الفطير ..ي والفصح الذي أراده مخلصنا هو ليس الفصح اليهودي بل
هو الفصح الجديد .الذي قال عنه شهوة إشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم (لو )15:22والذي قال

عنه يهذا هو دمي الذي للعهد الجديدي (مت .)28:26فهل كان السيد يشتهي أن يأكل الفصح اليهودي ،وهو قد

أكله معهم م ارت من قبل؟! بل هو كان يشتهي أن يعطيهم جسده ودمه فصحاً جديداً بعهد جديد ليوحدهم به
ويكون لهم حياة ،بل يشتهي أن يكمل هذا بوصولهم للسمالولو ]1::25بالقطع فالمسيح كان ال يشتهي أن يذكر
الخروج من مصر أو يأكل لحم خراف ،بل هو يريد أن يعطي تالميذه سر الحياة جسده ودمه مأكل حق ومشرب

حق (يو .)55:6هو إشتهى أن يكشف لتالميذه سر الفصح الكبير الحقيقي.
مما سبق نرى تطابق راًع بين األعياد اليهودية وما حد

في هذا األسبوع-:
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وصلِ َب مع ذبحهم لخروف الفصح وقام يوم الباكورة فهو
فالمسيح دخل أورشليم مع إختيارهم لخروف الفصح ُ
باكورتنا .والروح القدس حل يوم الخمسين يوم عيد الحصاد ،يوم تأسست الكنيسة وآمن  3555بعظة واحدة
لبطرس.

ترتيب أحداث أسبوع اآلالم
يوم السبت

إقامة لعا ر

ذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم

(يو):6-1:11

(يو)5:-:7:11

مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا (مت +13-6:26مر +9-3:1:يو)11:12-55:11

ملحوظددة :تحتفوول الكنيسووة األرثوذكسووية بإقامووة لعووا ر فووي يوووم السووبت وتسووميه سووبت لعووا ر ،بينمووا أن المعتقوود أن
المسيح أقام لعا ر قبل يوم السبت بعدة أيام .وهذا يتًح من (يو .)5:-:7:11ولكون الكنيسوة تفًول

االحتفال به قبل أسبوع اآلالم ويوم أحد الشعانين مباشرة .فإقامة لعا ر كانوت السوبب المباشور السوتقبال
الجموواهير الحافوول للمسوويح يوووم األحوود (يووو .)18 ،17:12وكانووت السووبب المباشوور لهيوواج رؤسووال الكهنووة
وهصرارهم على اإلسراع بقتل المسيح بل وقتل لعا ر أيًاً حتى ال يذهب الناس وراله ويؤمنون به.

يوم األحد أحد الشعانين

دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم
(مت +11-1:21مر +11-1:11لو +::-29:19يو)19-12:12
طلب اليونانيين أن يروا يسوع

(يو)36-25:12

يوم االثنين

شجرة التين غير المثمرة (مت ،19 ،18:21و +]22-25مر ،1:-12:11و)]26-25
تطهير يسوع للهيكل للمرة الثانية

(مت +17-12:21مر +19 -11:11،15لو +:8-:5:19لو)38 ،37:21

كانت المرة األولى في بداية خدمة المسيح (يو)17-1::2
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يوم الثالثاء
متى

مرقس

لوقا

يوحنا

شجرة التين اليابسة

22-21:21

23-21:11

-

-

سؤال الرؤساء عن
سلطان يسوع

27-23:21

33-27:11

8-1:21

ثالثة أمثال إنذار

14:22-28:21

12-1:12

12-2:21

ثالثة أسئلة يسألها
رؤساء اليهود

41-13:22

سؤال المسيح الذي ال
يرد عليه

43-41:22

نطق يسوع بالويالت
للكتبة والفريسيين

23

-

41-21:21 34-13:12

-

44-41:21 37-33:12

-

47-43:21 41-38:12

-

فلسا األرملة الفقيرة

-

44-41:12

4-1:21

-

رفض اليهود للمسيح

-

-

-

31-37:12

23 ،24
2 ،1:23

13
-

38-3:21
-

-

خطابه عن خراب
أورشليم وإنقضاء
الدهر

-

يوم األربعاء
3-3:23

2 ،1:14

3-1:22

-

13-14:23

11 ،11:14

-

-

بحسب تقليد كنيستنا فهو يوم المشورة الرديئة لرؤسال اليهود مع يهوذا وهو يووم إعتوزال يورجح أن السويد مكوث
فيه في بيت عنيا.
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يوم الخميس خميس العهد
متى

مرقس

لوقا

يوحنا

العشاء األخير

31-17:23

23-12:14

31-7:22

31-1:13

خطب المسيح الوداعية

33-31:23

31-27:14

38-31:22

33:13-31:13

صالته الشفاعية

-

-

-

17

31:23

23:14

43-32:22

1:18

يسوع في جثسيماني

43-33:23

42-32:14

-

-

يوم الجمعة الجمعة العظيمة
متى

مرقس

لوقا

يوحنا

33-47:23

32-43:14

33-47:22

)12(،11-1:18

محاكمته أمام رؤساء

11:27-37:23

72-33:14

71-34:22

27-12:18

محاكمته أمام بيالطس

31-11 ،2:27

21-1:13

23-1:23

13:12-28:18

صلب يسوع

33-32:27

41-21:13

42-23:23

37-13:12

دفنه

31-37:27

47-42:13

33-31:23

42-38:12

تسليم يسوع والقبض
عليه*

اليهود*

*هووذه األحوودا

-

1:13

-

-

ال يمكوون تحديوود ميعادهووا تمامواً ،هوول هووو قبوول منتصووف الليوول أو بعووده .وبعووض الكتووب تنسووبها

ليوم الخميس وبعض الكتب تنسبها ليوم الجمعة .وبحسب كتاب ترتيب قرالات أسوبوع اآلالم للكنيسوة القبطيوة
األرثوذكسية تقع معظم هذه األحدا

يوم الخميس أي قبل منتصف ليلة الجمعة.

يوم السبت

الحراس على القبر (مت)66-62:27

يوم األحد يوم القيامة المجيدة
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يوم األحد  .أحد الشعانين
دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة
كووان الهوودف موون تجسوود السوويد المسوويح وفداًووه هووو أن تكووون لنووا حيوواة أبديووة وهووذا مووا تووم بقيامووة السوويد المسوويح موون
األموات لنقوم نحن فيه.

والطريووق لووذلك يووتم عبوور موووت اإلنسووان العتيووق الووذي فينووا وقيامووة إنسووان جديوود فووي المسوويح وهووذا يبوودأ بالمعموديووة،

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

ولنرى الخط العام لألناجيل األربعة وكيف شرحت هوذا ،ولونعلم أن اإلنجيليوين ليسووا موؤرخين لكونهم يقودمون بشوارة

كل بطريقته.
الخالص ،والطريق للخالصٌ ،
فيي (غل)25:2
 ونرى أن الطريق للقيامة كان الصلب يمع المسيح صلبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا َّ
 ونرى أن المسيح أتى ليطهرنا (تطهير الهيكل = تطهير القلب).

في هو التشبه بالمسيح في تواضعه .فاهلل يسوكن عنود المنسوحق والمتواضوع
 والطريق لسكنى حياة المسيح َّ
القلووب (إش .)15:57وهووذا معنووى نووزول كووا عوون الشووجرة ليوودخل المسوويح بيتووه .والتواضووع عكووس طلووب أم
إبنووى بوودي .وطلووب أم إبنووى بوودي سووبق تفتوويح أعووين العميووان .وموون إنفتحووت عينوواه لوون يطلووب عظمووة
أرضية ،بل يقبل ملك المسيح على قلبه بفرح.

 دخول المسيح أورشليم كملك هو دخول المسويح كملوك لقلبوي ليملوك عليوه ،وهوذا معنوى يمون يحبنوي يحفوظ
وصايايي (يو. )23 ،21:1:
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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 وديعاُ متواضعاُ راكباُ علي جح

بدون عظمة أرضية  ،ومن إنفتحت عيناه وعرف

المسيح فرح به وسبحه

تطهير الهيكل

المسيح كديان يلعن شجرة التين

الرلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه

ملحوظة :أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر الجح

الذي دخل المسيح أورشليم راكباً إياه ،بينما إنجيل متى يذكر

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

مرقس ولوقا ويوحنا يكتبون لألمم (رمزهم جح

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 من) والمسيح أتى

للكل يهوداً وأمم ،وكالهما كان أعمى فتح المسيح بصرهم.
إنجيل يوحنا

= ( يو )2فعرف المسيح وآمن به

فتح أعين أعمي

بينما سبق هذا في يوحنا ( )8,7عناد اليهود
وعدم قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مغلقة.

من هو المسيح؟ من إنفتحت عيناه سيعرف

المسيح؟

المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه

سيموت ويقوم




إبن هللا = " أنا واآلب واحد " ( يو)31:11

الذى تجسد ليكون الراعي الرالح الذى يبذل

نفسه عن الخراف ( يو)11:11

" لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاُ
( يو)14:11

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكره كل األنجيلين أيضاُ

قبل تفتيح أعين العمي ( مت )12 -17 :21مر

 ( + )34 – 32 :11لو)34 – 31 :18

المسيح يقيم لعازر

فلهذا هو تجسد ،ليعطينا حياة حتي لو متنا

بالجسد

دخول المسيح إلي أورشليم

ومن إنفتحت عينيه وعرف ما عمله المسيح له يملِّكه

الرلب والقيامة

ومن ملك المسيح علي قلبه تكون له قيامة أولي وثانية

علي قلبه.
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قراءات الكنيسة لها نفس منهج اإلنجيل
(قطمارس الروم الكبير)

-1

أحد الرفاع :الروم والرالة والردقة :هذا طريق السمال (فالقيامة هي هدف هذا األسبوع :فالروم

صلب عن العالم ،والرالة هي صلة مع هللا والردقة هي فعل الخير للمحتاج ،فالمحتاج هو أك للرب ،وبها
نتقابل مع الرب فنحيا في السمال.

-2

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

-:

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

-3

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

-5

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

يجد المال الحي والشفال.

-6

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 يتوبني فأتوب ألنك أنت الرب إلهيي (إر .)18:31ونالحظ في
قرالات األسبوع أنها تشير لما يحصل عليه التاًب من شبع فالمسيح خبز الحياة ،وأن يحيا في النور ،وهذا لن

يحصل عليه رافض التوبة  ،بل يحيا في جوع وفي ظلمة .والحظ قول السيد المسيح للفريسيين في قرالات يوم
السبت من هذا األسبوع يكم مرة أردت ولكنكم لم تريدوا ها بيتكم يترك لكم خراباًي (مت )37:23وما ال المسيح
يسأل أنا أريد فهل تريد أن تبرأ.

-7

األحد السادس :المولود أعمى :المسيح يفتح عينيه بمسله في المال إشارة للمعمودية التي تعطي

إستنارة ،فيعرف المسيح ويؤمن به ،وهذا هو يأحد 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 وصارت له قيامة أولى ،ستكون له قيامة ثانية بجسد ممجد.

المركبة الكاروبيمية

الجالس فوق الشاروبيم

راكبا على جح

بمجد عظيم

اليوم ظهر في أورشليم

وحوله طقوس ني أنجيلوس

لنرى مصادر هذا اللحن الشعانينى
 .1ركب على كروب وطار (مز)15 :18
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 .2هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب
على  ..جح

 ( ..ك)9 :9

ركب على كروب = الجالس فوه الشاروبيم = المسيح يجد راحته فيهم ألنهم يعرفونه
وهذا معنى أنهم مملوًين أعيناً ( ..حز ( + )12 :15رؤ  .)6 ::ولذلك يسبحونه قاًلين يقدوس قدوس

قدوسي (رؤ.)8 ::

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

للسمال ،وقطعا فاهلل ال يحتاج لمركبة من المالًكة لتحمله إلى السمال ،فهو ساكن في األعالي بل ال يحده مكان،
ولكن هذا التصوير يشير إلى أن من يرتاح هللا فيه ،فاهلل هو الذي يحمله إلى أعلى السموات.

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 فرمو ها هي وجوه الكاروبيم (رؤ.)7 ::
 اإلنسان= متى أكثر 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 الرليب
 األسد = القيامة

 النسر= الرعود .

واآلن ما هو دورنا بعد 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 والصلوات مع األصوام...

أن نتواضع متخذين المسيح نموذج لنا ،فيسكن هللا عندنا يفهو يسكن عند المنسحقين..ي (اش.)15 :57

بل قل أن التواضع ال معنى له بالنسبة لإلنسان ،هذا ممكن فقط للمسيح السماوي العالي الذي نزل ،أما نحن

أصال فمن أسفل .التواضع لنا حقيقة هو أن ندرك حقيقتنا  ،وهننا ال شيل ،قيمتنا هي بالمسيح.
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وأيًا أن نعطى قيادة حياتنا للمسيح ،كما قاد المسيح هذا الجح

اليوم ودخل به إلى أورشليم أو قل نكون

كالفرس األبيض الذي يركبه الفارس (المسيح) الذي خرج غالباً ولكي يملب (رؤ.)2 :6
والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا =  )1بأن نعرفه

 )2التواضع واالنسحاه

 )3أن نعطى المسيح قيادة حياتنا وهذه تأتى بأن نسلم تماما كل أمور حياتنا له بدون أي تذمر ونطيع كل

وصاياه.

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

 )2الذي يسكن المسيح عنده تصير له إمكانيات ال نهاًية عبر عنها بولس الرسول بقوله يأستطيع كل شيء في

المسيح الذي يقوينيي (فى )13 ::ونعود لوجوه الكاروبيم:
 اإلنسان = الحكمة

 األسد = األقوى جسديا

 الثور = شهوة الحب كلها هلل.

 النسر = هذا يحلق روحيا في السماويات وله قوة إبصار عجيبة (اإلف ار ).

 )3بل تكون لإلنسان شفاعة في الخليقة ،ألم يقل هللا عن األنبا بوال يأن نهر النيل يفيض بسببهي .وتمير طبع

الثعبان من وجوده مع األنبا برسوم العريان.
وقيل أن هذا كان عمل الكاروبيم:

فمن له وجه اإلنسان يشفع في البشر.

والذي له وجه الثور يشفع في حيوانات الحقل.

والذى له وجه األسد يشفع في حيوانات 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
بشهواته ،ومن يحيا فيها فهو ميت.

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

ولكن كانت توقعات اليهود الجسديين أن يدخل المسيح أورشليم كملك أرضى منتصر ،لكن المسيح كان يؤسس

مملكة من نوع آخر .لذلك دخل يوديعا متواضعا راكبا على جح إبن أتاني ( ك .)9 : 9وهذه اآلية طبقها
الربيين بإجماع على المسيا مع نبوة إشعيال يقولوا إلبنة صهيون ،ها مخلصك ٍ
آت .ها أجرته معه وجزاؤه قدامهي

(إش .)17 : 62وكان دخول الرب إلى أورشليم يوم أحد فى ربيع سنة 29م ،وكان ذلك ظهرا .ولما وصل
موكب الرب إلى بيت فاجى أرسل تالميذه ليأتوا له باآلتان والجح

من القرية .ولقد وافق صاحب األتان على
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ترك الجح

ألنه فهم أن الرب يريد دخول أورشليم بهذا الموكب ،بعد أن إنتشرت أخبار عزمه على دخول

أورشليم .وهو وافق أن يشارك فى هذه المناسبة ،إذ فهم المرض من ورال هذا الدخول المهيب .وسار الموكب
اآلتى من بيت عنيا إلى أورشليم.

وهنتشر خبر دخول السيد إلى أورشليم فتجمع حجاج الجليل الذين يعرفونه ،ومعهم الذين سمعوا بمعجزة إقامة

لعا ر وصار الموكب كبيرا .وهنًم عليه الموكب الذى أتى مع الرب يسوع من بيت عنيا .وكان الناس يتساللون
عنه يمن هذاي ،فيقول البعض هذا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليلي .ويجيب شهود معجزة إقامة لعا ر بما

حد  .وتزداد حماسة الجميع الذين فهموا أنه المسيا إبن داود فرتلوا المزمور  118يأوصنا يا إبن داود = يا رب
خلصي .وكانت هذه هى العادة  -أن يستقبل الموجودين بأورشليم مواكب الحجاج اآلتين من الجليل بترتيل هذا

المزمور ،ويرد الحجاج بمزمور ( )17 : 153يأما رحمة الرب فإلى الدهر واألبد على خاًفيه ،وعدله على بنى
البنيني .ولكن حماس الناس فى هذا اليوم كان أكثر كثي ار من إستقبال مواكب الحجاج العادية ،فهم تصوروا أن

مملكة داود عاًدة قريبا .وهذا ماجعل الفريسيين الكارهين للرب يسوع يستشيطون غيظا وحسدا ،ويقولون له ييا

معلم إنتهر تالميذكي فقال لهم الرب يإنه أن سكت هؤالل فالحجارة تصركي ،وهذه العبارة يالحجارة تصركي موجودة

فى تعاليم الربيين وكتاباتهمي .وفيما هو يقترب إلى المدينة نظر إليها ورأى ما سيحد

لها بعد سنوات قليلة فبكى

عليها  -وكلمة بكى هنا جالت بمعنى تنهد بصوت مسموع ودموع غزيرة .أما كلمة بكى أمام قبر لعا ر فكانت
تعنى إنسابت دموعه.

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

الجليليين .وكان الفريسيين والكهنة خاًفين من القبض عليه وسط حجاج الجليل الموجودين فى العيد .أما غالبية
الموجودين بأورشليم من اليهود فكانوا من الكارهين له بسبب إشاعات الفريسيين الرديئة عنه ،وهؤالل هم الذين

صرخوا أمام بيالطس يأصلبه أصلبه  ..دمه علينا..ي.

وتوجه السيد إلى الهيكل الذى كان قد طهره فى بدل خدمته (وُذ ِك َر هذا فقط فى يو .)2وكان هذا مسال ،والخدمة
قد إنتهت وهنصرف الناس ورأى األوضاع السيئة التى رجع إليها الهيكل من سرقات وغ وتجارة مرفوضة .ثم
توجه ليبيت فى بيت عنيا.

دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم

مت + 11-1:21مر + 11-1:11لو + 48-22:12يو12-12:12
هوذا اليووم كووان فوي خطوة هللا األ ليووة  ،وهوو يوووم إعوالن ملكوه ونوووع ملكوه .فوودخل المسويح أورشوليم فووي موكوب ملووك
كمنتصر غالب في الحرب ،لكن بتواضع ومحبة وما حد

من إستقبال الناس له لوم يكون بترتيوب بشوري إنموا هوو

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

بيت فاجي
السفح الغربي
لجبل الزيتون

أورشليم

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

2ميل

1
ِّ
ُور َشلِّيم َو َجاءوا ِّإَلى َبْي ِّت َف ِّ
اجي ِّعْن َد َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّنِّ ،حيَن ِّئ ٍذ أَْر َس َل
ُ
اآليات (متَ "-:)11-1:21وَل َّما َقُرُبوا م ْن أ ُ َ
َي ُسو ُع ِّتْل ِّمي َذْي ِّن َ 2ق ِّائالً َل ُهماِّ«:ا ْذ َهَبا ِّإَلى اْلَقْرَي ِّة َّال ِّتي أَمام ُكماَ ،فلِّْل َوْق ِّت َت ِّج َد ِّ
ط ًة َو َج ْح ًشا َم َع َها،
ان أ ََتاًنا َمْرُبو َ
َ َ َ
َ
4
3
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
ان ه َذا ُكل ُه
َحٌد َشْيًئاَ ،فُقوالََّ :
َف ُّحالَ ُه َما َوْأتَياني ِّب ِّه َماَ .وإ ْ
الر ُّب ُم ْح َت ٌ
اج ِّإَلْي ِّه َماَ .فلْل َوْقت ُيْرِّسُل ُه َما»َ .ف َك َ
ال َل ُك َما أ َ
ِّن َق َ
3
ِّ
ِّ
يك وِّديعا ،ر ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل ِّب َّ
ان َو َج ْح ٍ ْاب ِّن
اكًبا َعَلى أ ََت ٍ
الن ِّب ِّي اْلَقائ ِّلُ « :قوُلوا ْ
البَنة ص ْهَي ْو َنُ :ه َوَذا َمل ُكك َيأْت َ ً َ
ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
ِّ
ان»َ 3 .ف َذهب ِّ
ان َوَف َعالَ َكما أَمَرُهما َي ُسو ُعَ 7 ،وأ ََتَيا ِّباأل ََت ِّ
التْل ِّمي َذ ِّ
س
أ ََت ٍ
ان َواْل َج ْح ِّ َ ،و َو َض َعا َعَلْي ِّه َما ثَي َاب ُه َما َف َجَل َ
ََ
َ َ َ
وها ِّفي َّ
َعَلْي ِّهما8 .واْل َجم ُع األَ ْك َثر َفر ُشوا ِّثيابهم ِّفي َّ
ط ُعوا أَ ْغ َراًنا ِّم َن َّ
الط ِّر ِّ
الط ِّر ِّ
يق.
آخُرو َن َق َ
يقَ .و َ
الش َج ِّر َوَفَر ُش َ
ُ َ
َ َُْ
َ َ ْ
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اسمِّ َّ ِّ
ُوصَّنا
ين َت ِّب ُعوا َكاُنوا َي ْرَر ُخو َن َقائل َ
ين َتَقَّد ُموا َو َّالذ َ
َواْل ُج ُمو ُع َّالذ َ
ُوصَّنا ْ
الب ِّن َد ُاوَد! ُمَب َار ٌك اآلتي ِّب ْ
الرب! أ َ
ين«:أ َ
ِّفي األَعالِّي!»11 .وَل َّما د َخل أُور َشلِّيم ارَتج ِّ
َّت اْلم ِّديَن ُة ُكُّل َها َق ِّائَلةً«:م ْن ه َذا؟» َ 11فَقاَل ِّت اْل ُجمو ُع«:ه َذا َي ُسو ُع َّ
الن ِّب ُّي
َ
َ َ َ ُ َ ْ
ُ
َ
َ
َّال ِّذي ِّم ْن َن ِّ
اصَرِّة اْل َجلِّ ِّ
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 المربي لجبل الزيتون فيقع عليه بستان 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 15نيسان ،وهو اليوم الذي يحفظ فيه خروف الفصح حتى يقدم يوم

1:نيس ووان .فالمس وويح دخ وول أورش ووليم ف ووي نف ووس الي وووم ال ووذي يخت ووارون في ووه خ ووروف الفص ووح .كان ووت أورش ووليم تك ووتظ

بالحجاج (أع )11-8:2ويقدرهم يوسيفوس بحوالي 2755555حاج.
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ونالحظ أن األناجيل األربعة إهتمت بهذا األسبوع األخير مون حيواة السويد المسويح فموثالً إنجيول متوى إشوتمل علوى
اإلصحاحات  28-21ليروي فيها ما حد في هذا األسبوع ،أسبوع آالم السيد والذي ق َّودم فيوه السويد نفسوه ليكوون
فصحنا ويعبر بنا من الظلمة إلى ملكوته األبدي.
1
داجي ِّعْندد جب ِّدل َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُور َشدلِّيم َو َجداءوا ِّإَلدى َبْي ِّدت َف ِّ
دل
َ ََ
الزْي ُتدون ،حيَنئ ٍدذ أَْر َس َ
ُ
اآليات (متَ " -:)3-1:21وَل َّمدا َقُرُبدوا م ْدن أ ُ َ
يسددوع ِّتْل ِّمي د َذي ِّن َ 2قد ِّ
دائالً َل ُهمدداِّ«:ا ْذ َهَبددا ِّإَلددى اْلَقْرَيد ِّدة َّال ِّتددي أَمام ُكمدداَ ،فلِّْل َوْقد ِّدت َت ِّجد َدد ِّ
ط د ًة َو َج ْح ًش دا َم َع َهددا،
ان أ ََتاًنددا َمْرُبو َ
َُ ُ
ْ
َ َ َ
َ
3
ِّ
اج ِّإَلْي ِّه َماَ .فلِّْل َوْق ِّت ُيْرِّسُل ُه َما»".
َحٌد َشْيًئاَ ،فُقوالََّ :
َف ُّحالَ ُه َما َوْأتَياني ِّب ِّه َماَ .وإ ْ
الر ُّب ُم ْح َت ٌ
ال َل ُك َما أ َ
ِّن َق َ
جاءوا إلى بيت فاجي= ومرقس يقول بيت فاجي وبيت عنيا ..وأنظر الرسم ،ومنه نفهم أن حدود بيت عنيا وبيت

فاجي مشتركة ولهما طريق واحد مشترك إلى أورشليم .وقلنا سابقاً أن بيت عنيا تعني بيت األلم والعنال .أموا بيوت
فاجي فتعني بيت التين (ربما لكثرة أشجار التين فيها) .ولكن التينة تشير للكنيسة التوي يجتموع أفرادهوا فوي محبوة،

وهي في العالم في عنال (الحدود مشوتركة) لكون المسويح فوي وسوطها .يفورح بالحوب الوذي فيهوا ويشوترك فوي أالمهوا

ويرفعها عنها ويعزيها وهي على األرض .أتاناً مربوطة وجحشاً معها= أما باقي اإلنجيليين (مرقس ولوقا ويوحنا)
فقد ذكروا الجح

فقط وقالوا لم يجلس عليه أحد قط .وقوال معظوم األبوال أن األتوان المربوطوة تشوير لليهوود الوذين

كانوا َّ
مؤدبين بالناموس مرتبطين به ،خًعوا هلل منذ مان .لكنهم في تمردهم وعصيانهم مثل الحمار الذي إنحوط

في سلوكه ومعرفته الروحية ،يحمل أحماالً ثقيلة من نتاًج خطاياه الثقيلة ،والحمار حيوان دنوس بحسوب الشوريعة.
فيمثل األمم الشوعب الجديود الوذي

غبال ،هكذا كان البشر قبل المسيح .أما الجح
وهو من أكثر حيوانات الحمل ً
وروض ال بالنواموس وال َع ِورف هللا ،عاشووا متموردين أغبيوال فوي وثنيوتهم،
لم يكن قد إستخدم للركوب من قبل ،ولم ي َّ

لووم يسووتخدمه هللا قبوول ذلووك ولووذلك فهووم بووال موران سووابق وبووال خبورات روحيووة( .مووز .)12::9أتددان= أنثووى الحمووار.

جح = حمار صمير.

ومتى وحده ألنه كتب لليهود أشار لألتان والجح  ،أما باقي اإلنجيليين فألنهم كتبوا لألمم أشاروا فقط للجح .
ربما ركب المسيح على األتان فترة من الوقت ،وعلى الجح
يشيروا لبدل دخول اإليمان لألمم.

فترة أخرى ليريح الجح  .لكن اإلنجيليين الثالثة

ونالحظ في (رؤ )2:6أن المسيح ظهر راكباً على فرس أبيض يشير لنا نحن المؤمنين .فالمسيح يقودنا في

معركة ضد إبليس وخرج غالباً ولكي يملب 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 فاًدة الك ار ة التي قام بها التالميذ في العالم ،أن يؤمن العالم َفُي َّح ُل من
رباطات خطيته (يو )23 ،22:25التي كان يحملها كما يحمل الحمار األثقال على ظهره .الكنيسة تحل أوالدها
من رباطات الخطية ليملك عليها المسيح ويقودها لكن كفرس في معركة ضد الشيطان.
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ونالحظ أن المسيح لم يدخل أورشليم وال مرة ،وال أي مدينة أخرى في موكب مهيب بهذه الصورة سوى هذه المرة
إلعالن سروره بالصليب ،وهو قبل هذا الموكب فهو حسبه موكبه كملك يملك بالصليب .ويوحنا وحده الذي أشار

لهتاف الجماهير بقولهم ملك إسراًيل .ونالحظ أن المسيح لم يدخل كالقادة العسكريين على حصان  ،فمملكته

ليست من هذا العالم ،ويرفض مظاهر العظمة العالمية والتفاخر العالمي .ويطلب فقط مكاناً في القلوب ،يحمل

له جميله بأن تسكنه في قلبها (مز )32 ،22:73فيحولها
عنها خطاياها التي تئن من ثقلها (كالحمار) فترد ُ
لمركبة سماوية (مز )15:18إن قال لكما أحد شيئاً= غالباً كان صاحب الحمار من تالميذ المسيح الذين آمنوا
به س اًر.

3
4
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ ِّ
يل ِّب َّ
البَن ِّة ِّص ْهَي ْو َنُ :ه َوَذا َملِّ ُك ِّك
اآليات (متَ " -:)3-4:21ف َك َ
الن ِّب ِّي اْلَقائ ِّلُ « :قوُلوا ْ
ان ه َذا ُكل ُه ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
يك وِّديعا ،ر ِّ
ِّ ِّ
ان»".
ان َو َج ْح ٍ ْاب ِّن أ ََت ٍ
اكًبا َعَلى أ ََت ٍ
َيأْت َ ً َ

إبنة صهيون= أي سكان أورشليم (أش +11:62ك )9:9واإلقتباس تماماً من السبعينية .يأتيك وديعاً= حتوى ال

يهووابوه بوول يحبوووه لووذلك دخوول راكب واً أتووان ولووم يركووب حصووان فووي موكووب مهيووب كقاًوود عسووكري .ولكنووه اآلن يركووب

حصووان ،فوورس أبوويض الووذي هووو أنووا وأنووت ليحووارب إبلوويس ويملووب .وموون الووذي يملووب إال الووذي دخوول المسوويح قلبووه
وملك عليه ،فدخول المسيح أورشليم يشير لدخوله قلوبنا.
اآليات (متَ 3" -:)8-3:21ف َذهب ِّ
ان َوَف َعالَ َكما أَمَرُهما َي ُسو ُعَ 7 ،وأ ََتَيا ِّباأل ََت ِّ
التْل ِّمي َذ ِّ
ان َواْل َج ْح ِّ َ ،و َو َض َعا َعَلْي ِّه َما
ََ
َ َ َ
ِّثيابهما َف َجَلس َعَلْي ِّهما8 .واْل َجم ُع األَ ْك َثر َفر ُشوا ِّثيابهم ِّفي َّ
ط ُعوا أَ ْغ َراًنا ِّم َن َّ
الط ِّر ِّ
وها
يقَ .وآ َخُرو َن َق َ
الش َج ِّر َوَفَر ُش َ
ُ َ
َ
َ َُْ
َ َ ْ
َ ََُ
ِّفي َّ
الط ِّر ِّ
يق" .
فوورش الثيوواب هووي عووادة ش ورقية دليوول إحت ورام الملوووك عنوود دخووولهم للموودن عالمووة الخًوووع وتسووليم القلووب .ونحوون

فلنطوورح أغلووى مالوودينا تحووت قدميووه .فمووا حوود

يعنووي أنهووم يقبلونووه ملك واً علوويهم ،أو يملكونووه علوويهم .وهسووتخدامهم

ألغصووان األشووجار (غالب واً شووجر الزيتووون) مووع سووعف النخيوول يشووير للنص ورة (نص ورة علووى الخطيووة) مووع السووالم.
فالنخل يشير بسعفه للنصرة والملبة (رؤ .)9:7واألغصان تشير للسوالم (حماموة نووح عوادت بمصون يتوون) وهوذا

ما كان اليهود يفعلونه وهم يحتفلون بعيد المظال ،عيد األفراح الحقيقية وهذا يدل على فرح الشعب بالمسيح الوذي
يوودخل أورشووليم .وكوول موون يملووك المسوويح علووى قلبووه يملووب ويفوورح .وفوورش األرض بالخً ورة هووو رمووز للخيوور الووذي

يتوقعونه حين يملك المسيح.

2
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
دار ٌك
ين َت ِّب ُعدوا َكدداُنوا َي ْردَدر ُخو َن َقددائل َ
ين َتَقد َّدد ُموا َو َّالددذ َ
آيددة (مددتَ " -:)2:21واْل ُج ُمددو ُع َّالددذ َ
ُوصد َّدنا ْ
البد ِّدن َد ُاوَد! ُمَبد َ
ين«:أ َ
ِّ
ِّ
اسمِّ َّ ِّ
َعالِّي!»" .
ُوصَّنا في األ َ
اآلتي ِّب ْ
الرب! أ َ

إستعمل البشيرون عبارات مختلفة ولكن هذا يعني أن البعض كان يقول هذا والبعض اآلخر كان يقول تلك .وكل
إنجيلي إنتقى مما قيل ما يتناسب موع إنجيلوه .أموا تسوابيحهم فتركوزت فوي كلموة أوصدنا نطوق أ ارموي معنواه خلصونا
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فهي مأخوذة من هوشعنا بمعنى الخالص أي يا رب خلص (هو من يهوه) ،فالفرح كان بالمسيح المخلص وغالبواً
هم فهموا الخالص أن المسيح سيملك عليهم أرضياً ويخلصهم من الرومان .وهذه التسبحة (أوصنا ).. ..موأخوذة

من مزمور (.)118

الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا= طبعاً هذه تشير ألن بعض الجموع تقدموا الموكب وبعض الجموع ساروا
ورال الموكب .ولكنها تشير لمن آمن باهلل وعاشوا قبل مجيل المسيح من القديسين ،ولمن آمن بالمسيح بعد

مجيئه .فالكل إستفاد بالخالص 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 لناسوت المسيح وتجسده .أوصنا في األعالي= فهو الذي أتى من السمال وسيذهب
للسمال ( ..يو .)13:3والحظ أن متى الذي يتكلم عن المسيح إبن داود يشير لهذا بقوله أوصنا إلبن داود فهو
تجسد ليرفعنا فيه لألعالي= أوصنا في األعالي.

ددت اْلم ِّديَنددد ُة ُكُّلهدددا َق ِّائَلدددةً«:مدددن هددد َذا؟» َ 11فَقاَلد ِّ
اآليدددات (مدددت11" -:)11-11:21وَل َّمدددا د َخدددل أُور َشدددلِّيم ارَت َّجد ِّ
ددت
َ ْ
َ ْ
َ
َ َ ُ
َ
َ
الن ِّبي َّال ِّذي ِّم ْن َن ِّ
اصَرِّة اْل َجلِّ ِّ
يل»".
اْل ُج ُمو ُع«:ه َذا َي ُسو ُع َّ ُّ
سكان المدينة لم يعرفوه .ولكن من سمع عنوه وعمول معوه معجوزات قود عرفووه .وهوؤالل كوان أغلبيوتهم مون الجليليوين

الذين هم في وسط الجموع .وكل مون دخول المسويح قلبوه يورتج قلبوه فيطورد مون داخلوه كول خطايوا تمنعوه مون الفورح
بالمسيح المخلص ويبدأ في التعرف عليوه .لقود خطوط المسويح دخولوه أورشوليم فوي هوذا الموكوب المهيوب لويعلن أنوه

ملووك ولكوون علووى القلوووب وكجووزل موون توودبير صوولبه يوووم الفصووح (الجمعووة) .فهووو بهووذا أثووار اليهووود ضووده فهووو دخوول
كملك ظافر ،المسيا اآلتي لخالص شعبه (فهو ملك بصليبه).
1
ِّ
ُور َشلِّيم ِّإَلى َبْي ِّت َف ِّ
اجي َوَبْي ِّت َعْنَياِّ ،عْن َد َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّن ،أَْر َس َل
اآليات (مرَ "-:)11-1:11وَل َّما َقُرُبوا م ْن أ ُ َ
ا ْثَني ِّن ِّمن َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّه2 ،وَقال َلهما«:ا ْذ َهبا ِّإَلى اْلَقري ِّة َّال ِّتي أَمام ُكماَ ،فلِّْلوْق ِّت وأَْن ُتما َد ِّ
اخالَ ِّن ِّإَلْي َها َت ِّج َد ِّ
ان َج ْح ًشا
ْ
ْ
َْ
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َُ
3
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّ
َحٌد ِّم َن َّ
الر ُّب
َحٌد :لِّ َما َذا َت ْف َعالَ ِّن ه َذا؟ َفُقوالََّ :
َمْرُبو ً
اسَ .ف ُحالَّ ُه َوْأتَيا ِّبهَ .وإ ْ
ال َل ُك َما أ َ
طا َل ْم َي ْجل ْس َعَلْيه أ َ
ِّن َق َ
4
اب َخ ِّار ًجا َعَلى َّ
طا ِّعْن َد اْلَب ِّ
الط ِّر ِّ
يقَ ،ف َحالَّ ُه.
اج ِّإَلْي ِّهَ .فلِّْل َوْق ِّت ُيْرِّسُل ُه ِّإَلى ُهَنا»َ .ف َم َضَيا َو َو َج َدا اْل َج ْح َ َمْرُبو ً
ُم ْح َت ٌ
3
3
ِّ ِّ
وه َما.
اكَ «:ما َذا َت ْف َعالَ ِّنَ ،ت ُحالَّ ِّن اْل َج ْح َ ؟» َفَقاالَ َل ُه ْم َك َما أ َْو َصى َي ُسو ُعَ .ف َتَرُك ُ
ال َل ُه َما َق ْوٌم م َن اْلقَيامِّ ُهَن َ
َفَق َ
َ 7فأ ََتيا ِّباْل َج ْح ِّ ِّإَلى يسو َع ،وأَْلَقيا َعَلْي ِّه ِّثيابهما َف َجَلس َعَلْي ِّه8 .وَك ِّثيرو َن َفر ُشوا ِّثيابهم ِّفي َّ
يقَ .وآ َخُرو َن
الط ِّر ِّ
َ َ
َ
َ
َ ُ
َ
َ َُْ
َُ
َ ََُ
2
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ط ُعوا أَ ْغ َراًنا ِّم َن َّ
وها ِّفي الطَّ ِّر ِّ
ُوصَّنا!
َق َ
الش َج ِّر َوَفَر ُش َ
ين َت ِّب ُعوا َكاُنوا َي ْرُر ُخو َن َقائل َ
ين َتَقَّد ُمواَ ،و َّالذ َ
يقَ .و َّالذ َ
ين«:أ َ
11
ِّ
ِّ
ِّ
اسمِّ َّ ِّ
َعالِّي!»َ 11 .ف َد َخ َل َي ُسو ُع
اسمِّ َّ
ُوصَّنا في األ َ
الر ِّب! ُمَب َارَك ٌة َم ْمَل َك ُة أ َِّبيَنا َد ُاوَد اآلتَي ُة ِّب ْ
ُمَب َار ٌك اآلتي ِّب ْ
الرب! أ َ
أ ِّ
َم َسىَ ،خَر َج ِّإَلى َبْي ِّت َعْنَيا َم َع اال ْثَني َع َشَر.
يم َواْل َهْي َك َلَ ،وَل َّما َن َ
ظَر َح ْوَل ُه ِّإَلى ُك ِّل َش ْي ٍء ِّإ ْذ َك َ
ُ
ان اْل َوْق ُت َق ْد أ ْ
ُور َشل َ
ْ
"

340

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح التاسع عشر)

1
إنجيل مرقس كله  16إصحاح ،إستمره 15إصحاحات منهم  3 2سنة من حياة المسيح على األرض و6
إصحاحات ألسبوع اآلالم ( .)16-11مما يشير ألن مركز الثقل في خدمة المسيح كانت آالمه وفداؤه للبشرية
أكثر مما هي تعاليمه لذلك تصلي الكنيسة يبموتك يا رب نبشري وكانت ك ار ة التالميذ محورها صلب المسيح
وموته وقيامته .ونالحظ أن يارة المسيح ألورشليم هي إفتقاده األخير لهذه المدينة حتى تكون بال عذر.

4
اب َخ ِّار ًجا َعَلى َّ
طا ِّعْن َد اْلَب ِّ
الط ِّر ِّ
يقَ ،ف َحالَّ ُه" .
آية (مرَ " -:)4:11ف َم َضَيا َو َو َج َدا اْل َج ْح َ َمْرُبو ً
وجدا الجح مربوطاً عند الباب خارجاً على الطريق= هذا أحسن وصف لحال األمم .فهم مشبهون بالجحشن

لم يتمرن ولم يخًع لناموس هللا وشريعته من قبل ،يعيشون في وثنيتهم وخطاياهم في غباوة كالجح  ،خطيتهم
أفقدتهم حكمتهم .مربوطين برباطات خطاياهم وشهواتهم .خارجاً عن رعوية هللا كاإلبن الًال الذي ترك بيت

أبيه فص ار على الطريق بال حماية من أبيه ليس من يًمه وال من يهتم به .ولكن المسيح إهتم بهذا اإلبن
الًال وأتى ليحله من رباطاته وأرسل تالميذه ليحلوه.

7
ِّ ِّ
س َعَلْي ِّهَ 8 .وَك ِّث ُيرو َن َفَر ُشوا
اآليات (مرَ " -:)8-7:11فأ ََتَيا ِّباْل َج ْح ِّ ِّإَلى َي ُسو َعَ ،وأَْلَقَيا َعَلْيه ثَي َاب ُه َما َف َجَل َ
وها ِّفي َّ
ِّثيابهم ِّفي َّ
ط ُعوا أَ ْغ َراًنا ِّم َن َّ
الط ِّر ِّ
الط ِّر ِّ
يق" .
يقَ .وآ َخُرو َن َق َ
الش َج ِّر َوَفَر ُش َ
َ َُْ
إلقال الثياب رمز للخًوع ،فهل نخًع أجسادنا للمسيح عوضاً عن الشهوات الدنسة .ونالحظ أن الشهدال فرشوا

أجسادهم خالل قبولهم سفك دماًهم من أجل اإليمان كطريق يسلك عليه الرب ليدخل قلوب الوثنيين .والنساك

فرشوا أجسادهم بنسكهم فصارت حياتهم طريقاً يسير عليه الرب لقلوب الناس .وهكذا كل خادم يخدم هللا ويتألم
ويتعب .وعلى كل منا أن يطرح عند قدمي المسيح إنسانه العتيق فيدخل المسيح لقلوبنا منتص اًر .ويعطي لنا

الرب مسكناً في السمال ،مسكن أبدي (2كو +1:5مز.)26-2::118

11
ِّ
ِّ
اسمِّ َّ ِّ
َعالِّي!»" .
ُوصَّنا في األ َ
آية (مرُ -:)11:11مَب َارَك ٌة َم ْمَل َك ُة أ َِّبيَنا َد ُاوَد اآلتَي ُة ِّب ْ
الرب! أ َ
أوصنا في األعالي= هنا نرى موكب المسيا الموعود ،كلنا فيه وهو رأس هذا الجسد المنطلق للسمال .ومرقس

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

ليست من إرادة إنسان كمملكة الرومان.
28
ُور َشلِّيمَ 22 .وِّإ ْذ َقُر َب ِّم ْن َبْي ِّت َف ِّ
ِّ ِّ
اجي َوَبْي ِّت َعْنَيا،
اآليات (لوَ "-:)48-28:12وَل َّما َق َ
ال ه َذا َتَقَّد َم َصاعًدا إَلى أ ُ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ 31
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّعْن َد اْل َجَب ِّل َّال ِّذي ُي ْد َعى َجَب َل َّ ِّن
ين
ام ُك َماَ ،و ِّح َ
َم َ
الزْي ُتو  ،أَْر َس َل ا ْثَنْين م ْن َتالَميذه َقائالً«:ا ْذ َهَبا إَلى اْلَقْرَية التي أ َ
ِّ 31
ِّ
ِّ
ِّ
اس َق ُّ
الن ِّ
َحٌد ِّم َن َّ
َت ْد ُخالَ ِّن َها َت ِّج َد ِّ
َحٌد :لِّ َما َذا
ان َج ْح ًشا َمْرُبو ً
طَ .ف ُّحالَ ُه َوْأتَيا ِّبهَ .وإ ْ
ِّن َسأََل ُك َما أ َ
طا َل ْم َي ْجل ْس َعَلْيه أ َ
32
الر َّب محت ِّ ِّ
ِّ 33
يما ُه َما َي ُّحالَ ِّن
َت ُّحالَ ِّن ِّه؟ َفُقوالَ َل ُه َ
هك َذاِّ :إ َّن َّ ُ ْ َ ٌ
اج إَلْيه»َ .ف َم َضى اْل ُمْر َسالَ ِّن َو َو َج َدا َك َما َق َ
ال َل ُه َماَ .وف َ
34
اج ِّإَلْي ِّه»َ 33 .وأ ََتَيا ِّب ِّه ِّإَلى َي ُسو َع،
َص َح ُاب ُه«:لِّ َما َذا َت ُّحالَ ِّن اْل َج ْح َ ؟» َفَقاالََّ «:
الر ُّب ُم ْح َت ٌ
ال َل ُه َما أ ْ
اْل َج ْح َ َق َ
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طر َحا ِّثيابهما َعَلى اْل َج ْح ِّ  ،وأَْرَكبا يسو َع33 .وِّفيما ُهو س ِّائٌر َفر ُشوا ِّثيابهم ِّفي َّ
الط ِّر ِّ
يقَ 37 .وَل َّما َقُر َب ِّعْن َد
َ
َو ََ
َ َُْ
َ َ َ َ
َ َ َُ
َ ََُ
ِّ
ور َّ ِّ ِّ
يع اْلُق َّو ِّ
ِّ
الزْي ُتو ِّنْ ،اب َت َدأَ ُك ُّل ُج ْم ُه ِّ
ُمْن َح َد ِّر َجَب ِّل َّ
ات َّال ِّتي
َج ِّل َج ِّم ِّ
هللا ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
يم ،أل ْ
التالَميذ َي ْفَر ُحو َن َوُي َسب ُحو َن َ
32
ِّ
ِّ
الر ِّب! سالَم ِّفي َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ 38
ض
اسمِّ َّ
َن َ
َعالِّي!»َ .وأ َّ
َما َب ْع ُ
ظُرواَ ،قائل َ
الس َماء َو َم ْجٌد في األ َ
ينُ «:مَب َار ٌك اْل َمل ُك اآلتي ِّب ْ
َ ٌ
41
ِّ
يسِّي ِّ
ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه ِّإ ْن َس َك َت
اْل َف ِّر ِّ َ
ين م َن اْل َج ْم ِّع َفَقاُلوا َل ُهَ«:يا ُم َعل ُم ،اْن َت ِّهْر َتالَمي َذ َك!»َ .فأ َ
َج َ
ال َل ُه ْم«:أَ ُق ُ
اب َوَق َ
هؤالَ ِّء َفاْل ِّح َج َارُة َت ْرُر ُخ!».
ُ

ِّ 41
ظَر ِّإَلى اْل َم ِّديَن ِّة َوَب َكى َعَلْي َها َ 42ق ِّائالًِّ«:إَّن ِّك َل ْو َعلِّ ْم ِّت أَْن ِّت أَْي ًضاَ ،ح َّتى ِّفي َي ْو ِّم ِّك ه َذاَ ،ما
يما ُه َو َي ْق َت ِّر ُب َن َ
َوف َ
ُخ ِّفي ع ْن عيَني ِّكَ 43 .فِّإَّنه س َتأ ِّْتي أََّيام وي ِّحي ُ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َع َد ُاؤ ِّك ِّب ِّم ْتَر َسةٍَ ،وُي ْح ِّد ُقو َن ِّب ِّك
ط ِّبك أ ْ
ُه َو ل َسالَمك! َولك ِّن َ
اآلن َق ْد أ ْ َ َ َ ْ ْ
ٌ َُ
ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ 44
ِّ ِّ
ِّ
ان
َوُي َحاصُروَنك م ْن ُك ِّل ِّج َهةٍَ ،وَي ْهد ُموَنك َوَبنيك فيكَ ،والَ َي ْتُرُكو َن فيك َح َجًار َعَلى َح َج ٍر ،أل ََّنك َل ْم َت ْع ِّرِّفي َزَم َ
ِّ ِّ ِّ 43
ِّ
ِّ ِّ ِّ 43
وبِّ :إ َّن َبْي ِّتي َبْي ُت
ا ْفتَقادك»َ .وَل َّما َد َخ َل اْل َهْي َك َل ْاب َت َدأَ ُي ْخ ِّر ُج َّالذ َ
يعو َن َوَي ْش َتُرو َن فيه َقائالً َل ُه ْمَ «:م ْك ُت ٌ
ين َكاُنوا َي ِّب ُ
47
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل َك َتَب ُة َم َع
وه َم َغ َارَة ُل ُر ٍ
ان ُي َعل ُم ُك َّل َي ْو ٍم في اْل َهْي َك ِّلَ ،وَك َ
وص!»َ .وَك َ
الرالَةَ .وأَْن ُت ْم َج َعْل ُت ُم ُ
ان ُرَؤ َس ُ
الشع ِّب ي ْطُلبو َن أ ْ ِّ
ُو ُج ِّ
َن َّ
ان ُم َت َعلًِّقا ِّب ِّه َي ْس َم ُع ِّمْن ُه".
وهَ 48 ،وَل ْم َي ِّجُدوا َما َي ْف َعُلو َن ،أل َّ
الش ْع َب ُكَّل ُه َك َ
َن ُي ْهل ُك ُ
وه َّ ْ َ ُ
ِّ ِّ 31
ِّ َّ ِّ
ِّ
ين َت ْد ُخالَ ِّن َها َت ِّج َد ِّ
طا َل ْم َي ْجلِّ ْس
ان َج ْح ًشا َمْرُبو ً
ام ُك َماَ ،و ِّح َ
َم َ
آية (لوَ " -:)31:12قائالً«:ا ْذ َهَبا إَلى اْلَقْرَية التي أ َ
ِّ
اس َق ُّ
الن ِّ
َحٌد ِّم َن َّ
طَ .ف ُّحالَ ُه َوْأ ِّتَيا ِّب ِّه" .
َعَلْيه أ َ
المسيح أتى ليقوم هو بكل العمل الفداًي ولكنه في محبته أراد أن يكون لكل واحد دور وخدمة .فالتلميذين يذهبان
ويحًران الجح  ،وصاحب الجح

يعطيه للسيد .ونالحظ أن من يرسله المسيح لخدمة فهو يهيئ له النجاح

فيها .ونالحظ هنا عدم إعتراض صاحب الجح .

التالَ ِّم ِّ
يذ َي ْفَر ُحو َن
الزْي ُتو ِّنْ ،اب َت َدأَ ُك ُّل ُج ْم ُه ِّ
ور َّ
اآليات (لوَ 37" -:)32-37:12وَل َّما َقُر َب ِّعْن َد ُمْن َح َد ِّر َجَب ِّل َّ
ِّ
ِّ
يع اْلُق َّو ِّ
ِّ
ِّ ِّ 38
ِّ
الر ِّب! َسالَ ٌم
َج ِّل َج ِّم ِّ
اسمِّ َّ
ات َّال ِّتي َن َ
ظُرواَ ،قائل َ
هللا ِّب َر ْو ٍت َعظيمٍ ،أل ْ
ينُ «:مَب َار ٌك اْل َمل ُك اآلتي ِّب ْ
َوُي َسب ُحو َن َ
32
ِّ
ِّفي َّ ِّ
ض اْل َف ِّر ِّ
ين ِّم َن اْل َج ْم ِّع َفَقاُلوا َل ُهَ«:يا ُم َعلِّ ُم ،اْن َت ِّهْر َتالَ ِّمي َذ َك!»" .
َعالِّي!»َ .وأ َّ
َما َب ْع ُ
يسِّي َ
الس َماء َو َم ْجٌد في األ َ
ومجد في األعالي= قارن هذه التسبحة بتسبحة المالًكة يوم ميالد المسيح يالمجد هلل في
سالم في السماء
ٌ

األعالي وعلى األرض السالمي فهما مشتركتان في المجد في األعالي ومفترقتان في السالم على األرض هذا ما
يقوله المالًكة .بينما يقول البشر سالم في السمال .فالمالًكة فرحت بالسالم الذي صنعه المسيح على األرض،

أما البشر فيفرحون بالسالم الذي على األرض ويتطلعون بفرح للسالم الذي سيحصلون عليه في األعالي ،فرحين

بهذا السالم المعد لهم في السمال .وهكذا نتبادل شركتنا مع السماًيين .بينما نالحظ أن أعدال ملكوت 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
الفرحة هي بمناسبة نزع العدال بين السمال واألرض الذي أتى المسيح ليصنعه بصليبه ،فصار سالم في السمال

مع األرض إذ لم يعد هللا عدواً لنا  ،وال السماًيين أيًاً .أما المجد الذي في األعالي فيعني إنفتاح السمال
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بأمجادها على اإلنسان ليتمجد في األعالي .حقاً كان الروح القدس ينطق على أفواه هؤالل بهذه النبوات
والتسابيح .القوات التي نظروا= المعجزات التي صنعها السيد المسيح خصوصاً إقامة لعا ر.

ولوقا الذي يتكلم عن المسيح شفيعنا الذي صالحنا مع هللا إختار القول سالم في السماء ومجد في األعالي

فالمسيح بشفاعته حملنا للسمال ليكون لنا سالم مع السمال ،ومجد في األعالي.

41
هؤالَ ِّء َفاْل ِّح َج َارُة َت ْرُر ُخ!»" .
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه ِّإ ْن َس َك َت ُ
آية (لوَ " -:)41:12فأ َ
َج َ
ال َل ُه ْم«:أَ ُق ُ
اب َوَق َ
من عبد األوثان من األمم صارت قلوبهم حجرية كأوثانهم ،حتى هؤالل آمنوا بالمسيح وسبحوه .بل يوم الصليب

تحركت الحجارة وتزلزلت األرض فعالً.
اآليات (يو12 "-:)12-12: 12وِّفي اْل َغ ِّد س ِّمع اْلجمع اْل َك ِّثير َّال ِّذي جاء ِّإَلى اْل ِّع ِّ
آت ِّإَلى أ ِّ
يم،
َن َي ُسو َع ٍ
يد أ َّ
َ َ َُْ
ُ
ُ
َ
َ َ
ُور َشل َ
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِِّّ
وف َّ ِّ
اسمِّ َّ ِّ ِّ ِّ
يل!»
َفأ َ
َخ ُذوا ُس ُع َ
ُوصَّنا! ُمَب َار ٌك اآلتي ِّب ْ
الن ْخل َو َخَر ُجوا للَقائهَ ،وَكاُنوا َي ْرُر ُخو َن« :أ َ
الرب! َمل ُك إ ْسَرائ َ
13
14
ِّ
ِّ
ص ِِّ ْهَي ْو َنُ .ه َوَذا َملِّ ُك ِّك َيأ ِّْتي َجالِّ ًسا
س َعَلْيه َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
وب« :الَ َت َخافي َيا ْابَن َة َ
َو َو َج َد َي ُسو ُع َج ْح ًشا َف َجَل َ
َن ِّ
ان»13 .و ِّ
هذ ِّه األُمور َلم ي ْفهمها َتالَ ِّمي ُذه أ ََّوالً ،و ِّ
هذ ِّه َكاَن ْت
َّد َي ُسو ُعِّ ،حيَن ِّئ ٍذ َت َذ َّكُروا أ َّ
َعَلى َج ْح ٍ أ ََت ٍ
لك ْن َل َّما َت َمج َ
ُ
ُ ُ ْ َ ََْ
َ
َ
17
ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ام ُه ِّم َن
وب ًة َعْن ُهَ ،وأََّن ُه ْم َصَن ُعوا هذه َل ُهَ .وَك َ
َم ْك ُت َ
ان اْل َج ْم ُع الذي َم َع ُه َي ْش َهُد أَن ُه َد َعا ل َع َازَر م َن اْلَقْب ِّر َوأَ َق َ
ات18 .لِّه َذا أَي ًضا الَ َقاه اْلجمع ،أل ََّنهم س ِّمعوا أََّنه َكان َق ْد صَنع ِّ
األَمو ِّ
هذ ِّه اآليةََ 12 .فَقال اْل َف ِّر ِّ
ض ُه ْم
يسُّيو َن َب ْع ُ
ُ َ
َ َ
ُ َُْ
ْ
َ
ُْ َ ُ
َْ
َ
ِّ
اء ُه!»" .
ض« :اْن ُ
ِّلَب ْع ٍ
ظُروا! إَّن ُك ْم الَ َتْن َف ُعو َن َشْيًئا! ُه َوَذا اْل َعاَل ُم َق ْد َذ َه َب َوَر َ
اآليات (يو12" -:)13-12: 12وِّفي اْل َغ ِّد س ِّمع اْلجمع اْل َك ِّثير َّال ِّذي جاء ِّإَلى اْل ِّع ِّ
آت ِّإَلدى أ ِّ
يم،
َن َي ُسو َع ٍ
يد أ َّ
َ َ َُْ
ُ
ُ
َ
َ َ
ُور َشدل َ
13
اآلتي ِّباسمِّ َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
الن ْخ ِّل و َخرجوا لِّلَِّق ِّائ ِّه ،وَكاُنوا يرر ُخو َن« :أُوصَّنا! مبار ٌك ِّ
يل!»" .
َفأ َ
َخ ُذوا ُس ُع َ
وف َّ َ َ ُ
َُ َ
َُْ
َ
ْ
َ
الرب! َمل ُك إ ْسَرائ َ
وفي الغد= أي يوم األحد .إذاً الوليمة كانت يوم السبت .الوذين حًوروا حفول العشوال أذاعووا النبوأ السوار أن يسووع
الذي يريدونه كملك سيأتي إلى أورشليم .والجمع الذي إحتشد كان أغلبهم من الجليليين ومن الوذين سومعوا بمعجوزة

إقامة لعا ر فتحمسوا للقاًه .وأمام هذا اإلستقبال الحافل تأكدت مخاوف الفريسيين ورؤسال الكهنة ووقفوا ينظرون
خاًفين وحاقدين .وسعف النخيل هو رمز للنصورة والبهجوة (ال +:5:23رؤ .)9:7وهوم أروا أن يسووع هوو المسويح
المسيا الذي تنبأ عنه األنبيال وأنه سيأتي من نسل داود ليعيد لهم الملوك (صوف +17-15:3لوو )33-32:1فهوم

كانوا يحلمون بإستعادة كرسي داود بل وأن يحكموا العالم كله .ونرى من (1مك2 +51:13مك )::1:أنهم كوانوا

يسووتقبلون الملوووك بسووعف النخيوول .ووجوودت عمووالت مس ووكوكة موون أيووام سوومعان المكووابي عليهووا سووعف النخي وول.
والنخيل شجرة محبوبة ألنهوا ترتفوع شوامخة نحوو السومال فارشوة أغصوانها مثول التواج كوأذرع تتوسول داًمواً .خًورال
على الدوام تزهر وتثمر لمئات السنين (موز +13-12:92نو  )8-6:7وفيوه نورى الونفس المحبوبوة للمسويح تشوبه

بنخلة.

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

إبن هللا الذي أتى ليخلقنا خلقة جديدة.
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اآليات (يو14" -:)13-14: 12ووج َد يسو ُع جح ًشا َفجَلس عَلي ِّه َكما هو م ْك ُتوب«13 :الَ َت َخ ِّ
افي َيا ْابَن َة
َْ
َ َ َْ
َ َُ َ ٌ
ََ َ َُ
ان»".
َص ْهَي ْو َنُ .ه َوَذا َملِّ ُك ِّك َيأ ِّْتي َجالِّ ًسا َعَلى َج ْح ٍ أ ََت ٍ
ال تخافي= فدخول المسيح ألورشليم كان للسالم ولم يأتي ليحارب الرومان وتسيل الدمال في أورشليم لكن ليمأل

القلوب سالماً .بل ليصنع سالماً بين السمال واألرض .وكان دخوله وديعاً هادًاً وليس كالملوك األرضيين
يصنعون حرباً ويطلبون جزية .والجح يستعمله الفقرال وفي هذا درس لليهود المتكبرين الذين يحلمون بملك

أرضي .وفي تواضع المسيح هذا إشارة ألن أحالم اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة .ودرس لكل من
يحلم بمجد أرضي أنه يجري ورال باطل.

َن ِّ
آية (يو13" -:)13: 12و ِّ
هذ ِّه األُمور َلم ي ْفهمها َتالَ ِّمي ُذه أ ََّوالً ،و ِّ
هذ ِّه
َّد َي ُسو ُعِّ ،حيَن ِّئ ٍذ َت َذ َّكُروا أ َّ
لك ْن َل َّما َت َمج َ
ُ
ُ ُ ْ َ ََْ
َ
َ
ِّ
ِّ
وب ًة َعْن ُهَ ،وأََّن ُه ْم َصَن ُعوا هذه َل ُه" .
َكاَن ْت َم ْك ُت َ

لم يفهمها تالميذه أوالً= كثي اًر ما ال نفهم أعمال المسيح أوالً ولكننا من المؤكد سنفهم فيما بعد (يو. )7 : 13
وأنهم صنعوا هذه له= أي أنهم إشتركوا في تكريم المسيح كملك ،وهشتركوا في تنفيذ النبوات ،فهذه عاًدة على
النبوات .لم يكن التالميذ فاهمين وال الشعب وال الفريسيين وكم من أمور تجري في حياتنا ونحن ال نفهمها .علينا
أن ال نطالب بالفهم فسيأتي يوم ونفهم .لكن علينا باإليمان.

آية (يوَ 12" -:)12: 12فَقال اْل َف ِّر ِّ
ظُروا! ِّإَّن ُك ْم الَ َتْن َف ُعو َن َشْيًئا! ُه َوَذا اْل َعاَل ُم َق ْد َذ َه َب
ض« :اْن ُ
يسُّيو َن َب ْع ُض ُه ْم لَِّب ْع ٍ
َ
اء ُه!»" .
َوَر َ
هذه نبوة من فم األعدال بإيمان العالم وذهابه و ارله ،ونرى غيظهم من ضياع سلطانهم .ال تنفعون شيئاً= هذه

مثل يراحت عليكمي .فالناس تركتهم وهذا هو ما أغاظهم.
يسوع يبكى على أورشليم

ظدر ِّإَلدى اْلم ِّديَن ِّدة وب َكدى عَليهدا َ 42ق ِّ
ِّ 41
دائالًِّ«:إَّن ِّدك َل ْدو َعلِّ ْم ِّدت أَْن ِّدت
َ َْ
ََ
يما ُه َدو َي ْق َت ِّدر ُب َن َ َ
َ
اآليات (لوَ " -:)44-41:12وف َ
ِّ 43
ِّ
أَي ًضا ،ح َّتى ِّفي يو ِّم ِّك ه َذا ،ما هو لِّسدالَ ِّم ِّك! و ِّ
ط ِّب ِّدك
لك ِّدن اآلن قدد أُخ ِّف
دام َوُي ِّحدي ُ
دي َع ْدن َعْيَنْيدكَ .فِّإَّن ُ
َ
ْ
َْ
َ
ده َس َدتأْتي أََّي ٌ
َ َُ َ
َ َْ ْ َ
44
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َع َد ُاؤك ِّبم ْتَر َسةٍَ ،وُي ْحد ُقو َن ِّبك َوُي َحاصُروَنك م ْن ُك ِّل ِّج َهةٍَ ،وَي ْهد ُموَنك َوَبنيك فيكَ ،والَ َي ْتُرُكو َن فيك َح َجًار َعَلدى
أْ
ِّ
ان ا ْف ِّتَق ِّاد ِّك»".
َح َج ٍر ،أل ََّنك َل ْم َت ْع ِّرِّفي َزَم َ
لقد خربت أورشليم سنة 75م فعالً بسبب شرورها .ونحن سنهلك كهؤالل أيًاً مثلها إن لم نسوتجب لصووت الوروح
القدس ونتوب فنفرح ونسبح كهؤالل وكان بكال المسيح كموا بكوى علوى قبور لعوا ر إعالنواً لحزنوه عموا حود

للبشور

موون موووت وفسوواد يفووي كوول ضوويقهم تًووايقي (إش )9 : 63والمسوويح هنووا يشووير إلووى مووا تووم بواسووطة الرومووان بقيووادة
توويطس وتوودميره ألورشووليم .ويهدددمونك وبنيددك فيددك= قيوول أن المجتمعووين فووي أورشووليم يوووم أهلكهووا توويطس ح ووالي

2مليووون بسووبب عيوود الفصووح فووي تلووك السوونة .أحووره موونهم توويطس حووالي 125555علووى صوولبان وقتوول 1,2مليووون
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وباع آالف كعبيد والبواقون مواتوا فوي مجاعوة رهيبوة حتوى أن األمهوات أكلون أبنوالهن .فمون يورفض المسويح يخورب
ومن يقبله يفرح ويسبح .راجع (مت +38 ،37:23أش )7:1هذه أجرة العصيان.

حتى في يومك هذا= لو كنت يا أورشليم قد قبلتيني كمخلص ما كان سيحد

لك ما سيحد  .ما هو لسالمك=

اإليمان بالمسيح طريق سالم لها .أخفى عن عينيك= عدم اإليمان هو عمي بسبب خطاياها .يليتك اصميت

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

ايًاي (يو . )7 : 1:ولماذا هم لم يعرفوا اآلب؟ ألنهم فى كبرياًهم طلبوا مجد ذواتهم ولم يطلبوا مجد هللا ي كيف
تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعًكم من بعض.والمجد الذي من االله الواحد لستم تطلبونهي (يو):: : 5
 .أما التالميذ البسطال فعرفوه وأحبوه فهم بال كبريال  .أما الكبريال فهى تصيب بالعمى .
تطهير الهيكل
(مت (+) 17-12:21مر( +)12-13 ،11:11لو)38 ،37:21 +48-43:12
طهو َور الهيكوول (يووو .)17-1::2وهنووا نسوومع أنووه يكوورر تطهيوور الهيكوول .ولكوون
فووي بدايووة خدمووة السوويد المسوويح َّ
نالحظ فرقاً واضحاً بين متى ومرقس في ترتيب األحدا فاإلنجيلي متى يورد القصة كأنها حدثت بعد دخول
المسيح إلى أورشليم مباشرة .أموا مورقس فيوذكر التفاصويل بصوورة دقيقوة .ففوي يووم األحود ،يووم الشوعانين عقوب

دخول السيد المسيح إلى أورشليم مسال األحد  ،إتجه مباشورة للهيكول (مور .)11:11ولوم يفعول شويئاً سووى أنوه
نظر حوله إلى كل شئ .ثم نجد أن المسويح يوذهب للهيكول صوباحاً وفوي طريقوه إلوى الهيكول لعون شوجرة التوين
ثم ذهب للهيكل لتطهيره (مر .)19-15:11وال يوجد تنواقض فوي هوذا فمتوى يكتوب لليهوود ويقودم لهوم المسويح

على أنه إبن داود الملك الذي دخل أورشوليم كملوك وهتجوه مباشورة إلوى هيكلوه الوذى هوو بيوت أبيوه ليطهوره ،هنوا
متى ال يهتم بالترتيب الزمني بل بالمعنى أو الهدف من دخول أورشليم  ،أن يذهب المسيح كملك إلى قصره.

فكل ملك يدخل إلى قصره ولكن ألن المسويح ملوك سوماوي ،بول هوو هللا فقصوره هوو الهيكول بيوت هللا أبيوه .أموا
مرقس فأورد القصة في مكانها الزمني ولكن بطريقة تسوترعى اإلنتبواه فهوو دخول للهيكول عقوب دخولوه أورشوليم

مباشرة كما قال متى ،ولكنه لم يفعل شيئاً سوى أنه نظر كأنه يعاتب ،ألم أطهر هذا المكان من قبل ،وذكرت
قصة تطهيور الهيكول األولوى فوى (يوو ... )22 - 13 : 2موا الوذي حود

إذن؟ وتورك الهيكول ومًوى .ولكنوه

وطهره بطريقة شديدة .وهكذا مع كول منوا قبول أن يطهور المسويح حياتنوا بعنوف يعاتوب ويحوذر ثوم
في المد أتى َّ
يتدخل بعنف.
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ِّ
اآليات (مت-:)17-12:21ي 12ود َخل يسوع ِّإَلى هي َك ِّل ِّ
ِّ
يعو َن َوَي ْش َتُرو َن ِّفي
هللا َوأ ْ
ََ َ َ ُ ُ
يع َّالذ َ
َخَر َج َجم َ
َْ
ين َكاُنوا َي ِّب ُ
13
اسي ب ِّ
ِّ
ِّ
الرالَ ِّة ُي ْد َعىَ .وأَْن ُت ْم
وبَ :بْي ِّتي َبْي َت َّ
اْل َهْي َك ِّلَ ،وَقَل َب َم َو ِّائ َد َّ
الرَي ِّارَفة َوَكَر َّ َ َ
ال َل ُه ْمَ «:م ْك ُت ٌ
اعة اْل َح َمامِّ َوَق َ
13
14
ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل َك َتَب ِّة
وه َم َغ َارَة ُل ُر ٍ
وص!» َوَتَقَّد َم ِّإَلْيه ُع ْم ٌي َو ُعْر ٌج في اْل َهْي َك ِّل َف َش َف ُ
َج َعْل ُت ُم ُ
اه ْمَ .فَل َّما َأرَى ُرَؤ َس ُ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
الب ِّن َد ُاوَد!»َ ،غ ِّضُبوا َ 13وَقاُلوا َل ُه«:أ ََت ْس َم ُع
ُوصَّنا ْ
اْل َع َجائ َب التي َصَن َعَ ،واأل َْوالََد َي ْرَر ُخو َن في اْل َهْي َكل َوَيُقوُلو َن«:أ َ
هؤالَ ِّء؟» َفَقال َلهم يسو ُعَ«:نعم! أَما َق ْأرُتم َق ُّ
طِّ :م ْن أَ ْف َو ِّاه األَ ْط َف ِّ
يحا؟»ُ 17 .ث َّم َتَرَك ُه ْم
ال َو ُّ
ول ُ
الر َّض ِّع َهَّيأ َ
ْت َت ْس ِّب ً
َْ َ َ ْ
َ ُْ َُ
َما َيُق ُ
ِّ ِّ
ِّ
اك .ي
َو َخَر َج َخ ِّار َج اْل َمديَنة ِّإَلى َبْيت َعْنَيا َوَب َ
ات ُهَن َ
متى يورد القصة مباشرة بعد 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 .والسوط الذي يستخدمه قد يكون صوت الروح القدس الذي يبكت على خطية وقد يكون
بعض التجارب واآلالم( .ونالحظ أن الوحيد الذي أشار لموضوع السوط هو يوحنا إصحاح .)2

ِّ
آية (مت12" -:)12:21ود َخدل يسدوع ِّإَلدى هي َك ِّدل ِّ
ِّ
يعدو َن َوَي ْش َدتُرو َن ِّفدي اْل َهْي َك ِّدل،
هللا َوأ ْ
ََ َ َ ُ ُ
يدع َّالدذ َ
َخ َدر َج َجم َ
َْ
ين َكداُنوا َي ِّب ُ
ِّ
ِّ
اع ِّة اْل َح َمامِّ" .
َوَقَل َب َم َو ِّائ َد َّ
الرَي ِّارَفة َوَكَراس َّي َب َ

يبيعددون ويشددترون= كانووت هنوواك أموواكن مخصصووة لتمييوور العملووة ليوودفع منهووا العابوودين الجزيووة (ض وريبة نصووف

ص َوْر) ،ولما كوان أنواس يهوود يوأتون مون
الشاقل المقررة على كل يهودي .والشاقل هو العملة اليهودية وهي بدون ُ
كل العالم ومعهوم عمالتهوم كوان البود مون تمييرهوا بالعملوة المحليوة .وكوانوا يبيعوون الطيوور لتقوديمها كوذباًح .ولكون
الموضوووع تطووور ليصووير تجووارة توودر عاًووداً ضووخماً علووى حنووان وقيافووا بوول أن المكووان الووذي كووان مخصصواً لصووالة
األتقيال من األمم خصصوه للتجارة .ويورى الوبعض أنهوم كوانوا يقودمون قوروض فوي مقابول هودايا عينيوة إذ أن الربوا

ممنوع .بل صاروا يتاجرون في كل شئ في الهيكل .واألسوأ من كل هذا الم

الكهنة ثروات ضخمة.

والسرقات التى صنع منها رؤسال

آية (مت13" -:)13:21وَقال َلهم«:م ْك ُتوب :بي ِّتي بيت َّ ِّ
وص!»" .
وه َم َغ َارَة ُل ُر ٍ
َ َ ُ ْ َ ٌ َْ َْ َ
الرالَة ُي ْد َعىَ .وأَْن ُت ْم َج َعْل ُت ُم ُ
(إش +7:56إر1 +11:7مل +29:8نح.)17:11
14
ِّ
ِّ
اه ْم" .
آية (متَ " -:)14:21وَتَقَّد َم ِّإَلْيه ُع ْم ٌي َو ُعْر ٌج في اْل َهْي َك ِّل َف َش َف ُ
هذا هو المسيح الذي أتى ليشفي ويطهر ُلي ِعَّدنا للملكوت السماوي.
13
ِّ
ِّ
ِّ
دب َّال ِّتددي َصدَن َعَ ،واأل َْوالََد َي ْردَدر ُخو َن ِّفددي اْل َهْي َكد ِّدل
داء اْل َك َهَنددة َواْل َك َتَبددة اْل َع َجائد َ
آيددة (مددتَ " -:)13:21فَل َّمددا َأرَى ُرَؤ َسد ُ
الب ِّن َد ُاوَد!»َ ،غ ِّضُبوا" .
ُوصَّنا ْ
َوَيُقوُلو َن«:أ َ

346

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح التاسع عشر)

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

والكهنووة ،بوول هووو فووي قلبووه لمواًوود باعووة الحمووام والصوويارفة يهوواجم مصووالح رؤسووال الكهنووة الماديووة وشوواهدوا دمووار
مكاسووبهم .ولكوون يبوودو أن جووالالً إلهيواً كووان يبوودو علووى مالمحووه ونظ ارتووه أرعبووتهم فسووكتوا ،ولووم يسووتطيعوا أن يفعلووا
شوويئاً سوووى أنهووم غضددبوا .وفووي المقابوول اكتشووف األطفووال فووي ب ورالتهم حووالوة وجهووه ففرح ووا بووه وسووبحوا ،أمووا موون
أعمووتهم شووهوات قلوووبهم ف و أروا فيووه إنسوواناً م ِ
ً والً للشووعب .واألطفووال لووم يفهم ووا مووا يقولونووه لكوونهم كووانوا يوورددون مووا
ُ
سمعوه من الكبار باألمس= أوصنا إلبن داود .األطفال الوذين بوال معرفوة إنفوتح قلوبهم وسوبحوا أموا دارسوي النبووات
فووإنملق قلووبهم وعيووونهم فلووم يووروا .والووذي يريوود أن يعوورف كيووف يسووبح عليووه أن يرجووع ويصووير مثوول األطفووال فووي
بساطتهم وبرالتهم وتصديقهم لما يسمعونه.
آية (مت13" -:)13:21وَقاُلوا َله«:أ ََتسمع مدا يُقدول ُ ِّ
درُتم َق ُّ
دطِّ :م ْدن أَ ْف َدو ِّاه
َ
َمدا َق َ ْأ ْ
هدؤالَء؟» َفَق َ
ُ ْ َُ َ َ ُ
دال َل ُه ْدم َي ُسدو ُعَ«:ن َع ْدم! أ َ
األَ ْط َف ِّ
يحا؟»".
ال َو ُّ
الر َّض ِّع َهَّيأ َ
ْت َت ْس ِّب ً
(مز )2:8أما الحكمال في أعين أنفسهم كالفريسيين فستكون لهم النبوات مجرد معلومات غير مفرحة وال معزية.

اآليات (مر)12-13 ،11:11

آية (مرَ 11" -:)11:11ف َد َخل يسو ُع أ ِّ
َم َسدى،
يم َواْل َهْي َك َلَ ،وَل َّما َن َ
ان اْل َوْق ُ
ظَر َح ْوَل ُه ِّإَلى ُك ِّل َش ْي ٍء ِّإ ْذ َك َ
ُ
َ َُ
دت َق ْدد أ ْ
ُور َشل َ
َخَر َج ِّإَلى َبْي ِّت َعْنَيا َم َع اال ْثَني َع َشَر" .
ْ
نظر كل شئ= هو اإلله الميور الذي ال يطيق في بيته فساداً أو ش اًر ،بل عيناه تجوالن وتفحصان كل شئ لتفور
المقدسووات عوون النجاسووات وتطوورد األخي ورة .والمسوويح ينظوور ويحووذر ويعاتووب وينووذر قبوول أن يمسووك السوووط ليووؤدب

ويطهر .ونالحظ أن المسيح الوديع نراه حا ماً كل الحوزم موع مون يفسود هيكلوه (1كوو .)17:3ونالحوظ أننوا هياكول

هللا والروح القدس يسكن فينا (1كو( .)16:3الوحيد الذي ذكر موضوع السوط هو يوحنا).

ِّ
اآليات (مر13 "-:)12-13 :11وجاءوا ِّإَلى أ ِّ
يعو َن
يمَ .وَل َّما َد َخ َل َي ُسو ُع اْل َهْي َك َل ْاب َت َدأَ ُي ْخ ِّر ُج َّالذ َ
ين َكاُنوا َي ِّب ُ
ُ
ََ ُ
ُور َشل َ
13
اسي ب ِّ
ِّ
ِّ
اع.
َوَي ْش َتُرو َن ِّفي اْل َهْي َك ِّلَ ،وَقَّل َب َم َو ِّائ َد َّ
َحًدا َي ْج َت ُاز اْل َهْي َك َل ِّب َم َت ٍ
اعة اْل َح َمامَِّ .وَل ْم َي َد ْع أ َ
الرَي ِّارَفة َوَكَر َّ َ َ
17
ِّ ِّ
وص».
وباَ :بْي ِّتي َبْي َت َصالَ ٍة ُي ْد َعى لِّ َج ِّم ِّ
وه َم َغ َارَة ُل ُر ٍ
َوَك َ
ُممِّ؟ َوأَْن ُت ْم َج َعْل ُت ُم ُ
س َم ْك ُت ً
ان ُي َعل ُم َقائالً َل ُه ْم«:أََلْي َ
يع األ َ
ِّ
طَلبوا َكيف يهلِّ ُكوَنه ،أل ََّنهم َخا ُفوهِّ ،إ ْذ ب ِّه َت اْلجمع ُكُّله ِّم ْن َتعلِّ ِّ
ِّ 18
يم ِّهَ 12 .وَل َّما
َُْ ُ
ُ
اء اْل َك َهَنة َف َ ُ ْ َ ُ ْ
ْ
ُ
ُ
ُْ
َو َسم َع اْل َك َتَب ُة َوُرَؤ َس ُ
اءَ ،خَر َج ِّإَلى َخ ِّار ِّج اْل َم ِّديَن ِّة" .
َص َار اْل َم َس ُ
ِّ
آية (مر13" -:)13:11وجاءوا ِّإَلى أ ِّ
يعو َن َوَي ْش َتُرو َن
يمَ .وَل َّما َد َخ َل َي ُسو ُع اْل َهْي َك َل ْاب َت َدأَ ُي ْخ ِّر ُج َّالذ َ
ين َكاُنوا َي ِّب ُ
ُ
ََ ُ
ُور َشل َ
ِّ
ِّ
اع ِّة اْل َح َمامِّ"
ِّفي اْل َهْي َك ِّلَ ،وَقَّل َب َم َو ِّائ َد َّ
الرَي ِّارَفة َوَكَراس َّي َب َ
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نالحووظ أن المسوويح بعوود ذلووك بأيووام إستسوولم لصووالبيه بووال مقاومووة ،بينمووا نوراه هنووا يسووتخدم سوولطانه فووي غًووب ضوود

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

13
اع" .
َحًدا َي ْج َت ُاز اْل َهْي َك َل ِّب َم َت ٍ
آية (مرَ " -:)13:11وَل ْم َي َد ْع أ َ
تحووول رواه األمووم إلووى سوووه .وصووار كوول موون يريوود أن يعبوور موون المدينووة إلووى جبوول الزيتووون ،عوضواً عوون الوودوران

فح ِرم األمم األتقيال من وجود مكان لهم للصوالة فوي
حول الهيكل ،كان يعبر من داخل دار األمم أو رواه األممُ ،
الهيكل .والمسيح منع الناس من إستخدام الهيكل كممر أو معبر.

تعليق على اآلية (مر)17:11

حووين دشوون سووليمان بيووت هللا صوولى أن يسووتجيب هللا كوول صووالة توجووه موون هووذا المكووان والوورب قووال لووه قوود سوومعت

صالتك (1مل1 +:2 ،:1 ،38 ،35 ،35:8مل )3:9أما الكهنة ورؤسوال الكهنوة فكوانوا يتواجرون ويسولبون موا
استطاعوا سلبه من عطايا الناس .

ِّ
ِّ 18
طَلبوا َكي َ ِّ
دع ُكُّلد ُه
وهِّ ،إ ْذ ُب ِّه َ
دت اْل َج ْم ُ
اء اْل َك َهَنة َف َ ُ ْ
ف ُي ْهل ُكوَن ُه ،أل ََّن ُه ْم َخدا ُف ُ
آية (مرَ " -:)18:11و َسم َع اْل َك َتَب ُة َوُرَؤ َس ُ
ِّم ْن َتعلِّ ِّ
يم ِّه" .
ْ
الحظ أن قوة غربية كانت تخرج منه فخافوه ويقول البعض أن وجهه أنار .مرقس هنا هو الوحيد الذي قدم تفسوي اًر
لماذا لم يهاجم الكهنة والجنود المسيح إذ أفسد تجارتهم وقلب مواًدهم= خافوه .وطبعاً هو مرقس الذي يشير لهوذا

فهو يقدم المسيح القوي للرومان محبي القوة.

اآليددات (لددو43" -:)48-43:12وَل َّمددا د َخددل اْلهي َكددل اب َتدددأَ ي ْخ ِّددرج َّالد ِّدذين َكدداُنوا ي ِّبيعددو َن وي ْشد َدترو َن ِّفيد ِّده َ 43ق ِّ
ددائالً
َ
َ َ َْ َ ْ َ ُ ُ
ََ ُ
َ ُ
َ
47
َلهم«:م ْك ُتوبِّ :إ َّن بي ِّتي بيت َّ ِّ
ِّ
دان
ان ُي َعلِّ ُدم ُك َّ
وه َم َغ َارَة ُل ُر ٍ
َْ َْ ُ
دل َي ْدومٍ فدي اْل َهْي َك ِّدلَ ،وَك َ
وص!»َ .وَك َ
ُْ َ ٌ
الرالَةَ .وأَْن ُت ْم َج َعْل ُت ُم ُ
48
ِّ
الشدع ِّب ي ْطُلبدو َن أ ْ ِّ
دع ُو ُج ِّ
َن َّ
دان
دوهَ ،وَل ْدم َي ِّج ُددوا َمدا َي ْف َعُلدو َن ،أل َّ
الش ْدع َب ُكَّل ُ
ده َك َ
اء اْل َك َهَندة َواْل َك َتَبد ُة َم َ
َن ُي ْهل ُك ُ
دوه َّ ْ َ ُ
ُرَؤ َس ُ
ُم َت َعلًِّقا ِّب ِّه َي ْس َم ُع ِّمْن ُه" .
الحظ أن عمل التطهير يشمل عملين و ]1عمل سلبي فيه طرد الرب الباعة وطهر الهيكل و ]2عمل إيجابي قام

فيه الرب بالتعليم.
مغارة لروص = تاجر الكهنة ورؤسال الكهنة داخل الهيكل بالم

فاغتنوا جدا  .فكان الكهنة يفحصون الخراف

التى يقدم منها ذباًح فى الهيكل ويختموا ما يجدونه بال عيب (يو )27 : 6ويرسلونه للرعاة المتبدين ( لو) 2:8
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الذين يرعون هذه الخراف المختومة  .ومن يريد ان يقدم ذبيحة يذهب ليشترى منهم ويأخذه للهيكل .فيفحصه

ويَّدعون أن به عيب  ،ويدفعون للرجل ثمن بخس ويشترونه منه  .ويعود الرجل ليشترى خروفا آخر
الكهنة ثانية َ
 .وهكذا وبمثل هذه اللصوصية اغتنوا جدا .
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح العشرون)

عودة للجدول

اإلصحاح العشرون
سؤال الرؤسال عن سلطان يسوع

اآليات (لو1 "-:)8-1:21وِّفي أ ِّ ِّ
ِّ
ان ُي َعلِّ ُم َّ
اء اْل َك َهَن ِّة
الش ْع َب في اْل َهْي َك ِّل َوُيَب ِّشُرَ ،وَق َ
َحد تْل َك األََّيامِّ ِّإ ْذ َك َ
َ
َ
ف ُرَؤ َس ُ
2
ِّ
ِّ
ِّ
َواْل َك َتَب ُة م َع ُّ
ان؟»
ينُ «:ق ْل َلَناِّ :بأ ِّ
الشُي ِّ
َع َ
اك ه َذا ُّ
َي ُسْل َط ٍ
ط َ
السْل َط َ
ان َت ْف َع ُل ه َذا؟ أ َْو َم ْن ُه َو َّالذي أ ْ
وخَ ،وَكَّل ُم ُوه َقائل َ
َ
4
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َسأَُل ُكم َكلم ًة َواح َد ًةَ ،فُقوُلوا لي :م ْعم ِّ
الس َماء َكاَن ْت أ َْم م َن
وحَّنا :م َن َّ
ودَّي ُة ُي َ
َفأ َ
َج َ
اب َوَق َ
َ ُ
ال َل ُه ْمَ «:وأََنا أَْي ًضا أ ْ ْ َ
ِّ 3
اس؟» َ 3ف َتآمروا ِّفيما بيَنهم َق ِّائلِّينِّ«:إ ْن ُقْلَناِّ :من َّ ِّ
الن ِّ
الن ِّ
ِّن ُقْلَناِّ :م َن َّ
َّ
اس،
ولَ :فلِّ َما َذا َل ْم ُت ْؤ ِّمُنوا ِّبه؟ َوإ ْ
َ
َ
َُ
َ َْ ُ ْ
الس َماءَ ،يُق ُ
8
7
ِّ
ِّ
يع َّ
ال َل ُه ْم
الش ْع ِّب َيْر ُج ُموَنَنا ،أل ََّن ُه ْم َو ِّاثُقو َن ِّبأ َّ
وحَّنا َن ِّب ٌّي»َ .فأ َ
َن ُي َ
َف َجم ُ
َج ُابوا أََّن ُه ْم الَ َي ْعَل ُمو َن م ْن أَْي َنَ .فَق َ
ان أَ ْف َع ُل ه َذا»".
ول َل ُك ْم ِّبأ ِّ
َي ُسْل َ
طٍ
َي ُسو ُعَ «:والَ أََنا أَ ُق ُ

ِّ ِّ
ِّ
اآليات (متَ 23" -:)27-23:21وَل َّما َج ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُشُيو ُخ َّ
الش ْعب َو ُه َو ُي َعلِّ ُم،
اء إَلى اْل َهْي َكل َتَقَّد َم إَلْيه ُرَؤ َس ُ
َ
24
ِّ ِّ
َسأَُل ُك ْم
ينِّ «:بأ ِّ
السْل َ
َع َ
َي ُسْل َ
اك ه َذا ُّ
طٍ
ط َ
طَ
ان َت ْف َع ُل ه َذا؟ َو َم ْن أ ْ
َقائل َ
ان؟» َفأ َ
ال َل ُه ْمَ «:وأََنا أَْي ًضا أ ْ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ان أَ ْف َعل ه َذا23 :م ْعم ِّ
ِّ
وحَّناِّ :م ْن أَْي َن َكاَن ْت؟
ول َل ُك ْم أََنا أَْي ًضا ِّبأ ِّ
َي ُسْل َ
طٍ
ودَّي ُة ُي َ
ُ
َكل َم ًة َواح َد ًةَ ،فإ ْن ُقْل ُت ْم لي َعْن َها أَ ُق ُ
َ ُ
اس؟» َف َف َّكروا ِّفي أَْن ُف ِّس ِّهم َق ِّائلِّينِّ«:إ ْن ُقْلَناِّ :من َّ ِّ
السم ِّ
ِّ
الن ِّ
اء أ َْم ِّم َن َّ
ول َلَناَ :فلِّ َما َذا َل ْم ُت ْؤ ِّمُنوا ِّب ِّه؟
َ
َ
ُ
ْ
الس َماءَ ،يُق ُ
م َن َّ َ
27
23
َن يوحَّنا ِّعْن َد اْلج ِّم ِّ ِّ
الن ِّ
اف ِّم َن َّ
ِّن ُقْلَناِّ :م َن َّ
َج ُابوا َي ُسو َع َوَقاُلوا«:الَ
َوإ ْ
اسَ ،ن َخ ُ
يع م ْث ُل َن ِّب ٍي»َ .فأ َ
َ
الش ْع ِّب ،أل َّ ُ َ
ان أَ ْف َع ُل ه َذا" .
ول َل ُك ْم ِّبأ ِّ
َي ُسْل َ
طٍ
ال َل ُه ْم ُه َو أَْي ًضاَ «:والَ أََنا أَ ُق ُ
َن ْعَل ُم»َ .فَق َ

ِّ ِّ
ِّ ِّ
اآليات (مر27 "-:)33-27:11وجاءوا أَي ًضا ِّإَلى أ ِّ
ِّ
ِّ
اء
ََ ُ ْ
ُ
يما ُه َو َي ْمشي في اْل َهْي َكل ،أَ ْقَب َل إَلْيه ُرَؤ َس ُ
ُور َشل َ
يمَ .وف َ
اْل َك َهَن ِّة َواْل َك َتَب ُة َو ُّ
ان َح َّتى َت ْف َع َل ه َذا؟»
الشُيو ُخَ 28 ،وَقاُلوا َل ُهِّ «:بأ ِّ
َع َ
َي ُسْل َ
اك ه َذا ُّ
طٍ
ط َ
السْل َط َ
ان َت ْف َع ُل ه َذا؟ َو َم ْن أ ْ
22
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ان أَ ْف َع ُل ه َذا
ول َل ُك ْم ِّبأ ِّ
َي ُسْل َ
ط ٍ
َفأ َ
ال َل ُه ْمَ «:وأََنا أَْي ًضا أ ْ
َج َ
َسأَُل ُك ْم َكل َم ًة َواح َد ًة .أَج ُيبونيَ ،فأَ ُق َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
31
31
ِّ
السم ِّ
ودَّي ُة ي َّ ِّ
ِّ ِّ
َج ُيب ِّ
اس؟ أ ِّ
الن ِّ
اء َكاَن ْت أ َْم ِّم َن َّ
ينِّ«:إ ْن ُقْلَناِّ :م َن
وني»َ .ف َف َّكُروا في أَْن ُف ِّس ِّه ْم َقائل َ
َم ْع ُم ِّ ُ َ
وحنا :م َن َّ َ
ِّ 32
َّ ِّ
الن ِّ
اس»َ .ف َخا ُفوا َّ
ِّن ُقْلَناِّ :م َن َّ
ان ِّعْن َد اْل َج ِّم ِّ
ولَ :فلِّ َما َذا َل ْم ُت ْؤ ِّمُنوا ِّبه؟ َوإ ْ
يع أََّنهُ
وحَّنا َك َ
الش ْع َب .ألَ َّن ُي َ
الس َماءَ ،يُق ُ
33
ِّ ِّ
ِّ
ان أَ ْف َع ُل
ول َل ُك ْم ِّبأ ِّ
َي ُسْل َ
ط ٍ
َج ُابوا َوَقالوا لَيسوع«:الَ َن ْعَل ُم»َ .ف َ
ِّباْل َحق َيقة َن ِّب ٌّيَ .فأ َ
أج َ
ال َل ُه ْمَ «:والَ أََنا أَ ُق ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ه َذا»".
أحدا

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

للفريسيين والصدوقيين ،وكان آخر يوم ينادى فيه للكل بًرورة التوبة.

بدأ الرب هذا اليوم بتعليم الناس فى الهيكل .فكان التعليم فى الهيكل مسموحا به .ولكن بالنسبة للرب كانوا

يراقبون ما يقوله وما يعمله ،ولكنهم كانوا خاًفين من التعرض له وسط الجموع .وكانوا يحاولون إصطياد شئ

عليه إلثارة الجماهير ضده .وبدأت مشاورات السلطات لكى يجدوا طريقة لوقف هذا الخطر القادم .والمعروف أن
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التعليم فى الهيكل يحتاج لموافقة السلطات والتأكد 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 ُيعلِم فى الهيكل
عن من أعطاه السلطان ليفعل هذا ،أو هل معه تصريح .وهذا لم ُيظهر مصدر تعليمه فسيقولون أن بعلزبول هو
الذى يقوده ،ويثيروا الناس ضده .والسؤال أيًا كان يشمل ما فعله فى اليوم السابق بتطهيره للهيكل .وهذا

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

للمسيح .فلو قالوا من السمال سيكون الرد ولماذا لم تؤمنوا بى فهو قد شهد لى .ولو قالوا من األرض لهاجت
عليهم الجماهير .وبهذا السؤال أسكتهم الرب فى هذه النقطة.

هو كملك دخل وطهر الهيكل وبهذا يعلن أنه إبن هللا والسؤال بأي سلطان تفعل هذا .والرد كان بسؤال عن يوحنا
فلماذا؟ ألن يوحنا دعاهم للتوبة ولو فعلوا إلنفتحت بصيرتهم وعرفوه من هو .ورؤسال الكهنة والكتبة والشيوك

الذين ُي َك ِونون مجمع السنهدريم ،إذ شعروا بأن السيد سلب سلطانهم بطرد الباعة وتطهير الهيكل ،بل وأنه كان

يجلس في الهيكل يعلم سألوه بأي 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 رؤسال 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 السمال أم من األرض وهنا نالحظ عدة نقاط:
 .1أن يوحنا َّ
وى بوأنني لوم آخوذ مونكم سولطاناً .فالمسويح ال يتهورب مون
علم بدون سلطان منكم فلماذا تعترضوون عل َّ
.2

اإلجابة بل يواجه ضماًرهم.

إن يوحنووا قوود شووهد للمسوويح .فووإن كانووت رسووالة يوحنووا صووحيحة موون السوومال فلموواذا لووم يؤمنووا بالمسوويح .بوول هووم

سبقوا وهتهموا السيد أنه يخرج الشياطين بسلطان بعلزبول فهم يريدون التشكيك في المسيح أمام الجموع.

فهم لو أجابوا أن معمودية يوحنا من السمال فيكون السؤال لهم فلماذا لوم تؤمنووا بالمسويح بول لمواذا لوم تعتمودوا مون
يسوتَ ْعدون النوواس علوويهم وهووم بهووذا
يوحنوا ،ولووو أنكووروا أن معموديووة أي خدمووة ورسوالة يوحنووا كانووت موون السوومال فهوم ْ
ينكرون الحق أيًاً .وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم السيد .ولذلك تهربووا مون اإلجابوة علوى سوؤال المسويح وقوالوا
ال نعلم فأثبتوا أنهم وهم معلمو إسراًيل أنهم غير مستحقين لهذا المنصب وال يستطيعون التمييز والحكم الصوحيح

وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم المسيح (فالحقيقة أنهم رفًوا يوحنا خوفاً على مراكزهم) .ولكنه أجابهم بعود ذلوك

بمثل الكرامين األرديال.

ونالحووظ أن مكوور ه وؤالل الرؤسووال فووي س وؤالهم أن المسوويح لووو قووال أنووا فعلووت هووذا بسوولطان ذاتووي إلقتنصوووه بتهمووة

التجدي  ،ولو قال أنا فعلت هذا بسلطان من آخر يتشكك الناس فيه إذ هو يعمول أعموال إلهيوة وسوطهم .لوذلك لوم

يج بهم السيد .ولنالحظ أننا لو تقدمنا للمسيح بقلب بسيط يدخلنا إلى أس ارره إذ يفرح بنا ويقودنا بروحه القدوس إلى
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معرفووة أس و ارره غيوور المدركووة ،أمووا موون يسووتخدم مكوور العووالم فووال يقوودر أن يوودخل إليووه ويبقووى خارج واً محروم واً موون
معرفتوه .وهووذا حووال كثيورين موون دارسووي الكتواب المقوودس وناقوودي الكتواب المقوودس .فبينمووا ينهول البسووطال موون كنووو

الكتاب المقدس ويشبعون يقف النقاد بكتبهم ومعارفهم يحاولون إصطياد فره بين كلمة وكلمة وبين فعل وفعل في
الكتاب المقدس طالبين مجدهم الذاتي ،ولوذلك ضواع مونهم سور معرفوة لوذة الكتواب المقودس ولوم يعرفووا المسويح بول
وجدوا أنفسهم .فالمسيح ال يعلن نفسه لمن يتشامخ عليه.

المثل الثاني :الكرامين األشرار

2
ِّ
ول لِّ َّ
ين َو َسا َفَر َزَماًنا
لش ْع ِّب ه َذا اْل َم َث َلِّ«:إْن َس ٌ
س َكْرًما َو َسَّل َم ُه ِّإَلى َكَّرام َ
ان َغَر َ
اآليات (لوَ -:)12-2:21و ْاب َت َدأَ َيُق ُ
11
ِّ
ط ِّ
ِّ
ِّ
وه َف ِّار ًغا.
َ
ط ِّويالًَ .وِّفي اْل َوْقت أَْر َس َل ِّإَلى اْل َكَّرام َ
امو َنَ ،وأَْر َسُل ُ
ين َعْبًدا ل َك ْي ُي ْع ُ ُ
وه م ْن َث َم ِّر اْل َكْرمَِّ ،ف َجَل َد ُه اْل َكَّر ُ
11
وه َف ِّار ًغاُ 12 .ث َّم َع َاد َفأَْر َس َل َثالِّ ًثاَ ،ف َجَّر ُحوا ه َذا أَْي ًضا
َف َع َاد َوأَْر َس َل َعْبًدا آ َخَرَ ،ف َجَلُدوا ذلِّ َك أَْي ًضا َوأ َ
وهَ ،وأَْر َسُل ُ
َهاُن ُ
14
13
ِّ
ِّ
آه اْل َكَّرامو َن
َوأ ْ
يبَ ،ل َعَّل ُه ْم ِّإ َذا َأر َْوُه َي َه ُابو َن! َفَل َّما َر ُ
َخَر ُج ُ
ال َصاح ُب اْل َكْرمَِّ :ما َذا أَ ْف َع ُل؟ أُْرِّس ُل ْابني اْل َح ِّب َ
وهَ .فَق َ
ُ
13
ِّ
ِّ ِّ
وه.
اث! َفأ ْ
ين :ه َذا ُه َو اْل َو ِّار ُث! َهُل ُّموا َن ْقُتْل ُه لِّ َك ْي َي ِّر َير َلَنا اْل ِّم َير ُ
يما َبْيَن ُه ْم َقائل َ
وه َخ ِّار َج اْل َكْرمِّ َوَقَتُل ُ
َخَر ُج ُ
آمُروا ف َ
َت َ
ِّ
احب اْل َكرمِّ؟ 13يأ ِّْتي ويهلِّك ُ ِّ
ِّ
ين»َ .فَل َّما َس ِّم ُعوا
ين َوُي ْع ِّطي اْل َكْرَم َ
َُ ْ ُ
آلخ ِّر َ
هؤالَء اْل َكَّرام َ
ْ
َ
َف َما َذا َي ْف َع ُل ِّب ِّه ْم َص ُ
َّ ِّ
اشا!» َ 17فَن َ ِّ
س
َقاُلواَ «:ح َ
وب :اْل َح َجُر الذي َرَف َض ُه اْلَبَّن ُاؤو َن ُه َو َق ْد َص َار َ ْأر َ
الِّ«:إ ًذا َما ُه َو ه َذا اْل َم ْك ُت ُ
ظَر إَلْي ِّه ْم َوَق َ
12
18
الز ِّ
َّ
اء اْل َك َهَن ِّة
ط ُه َو َعَلْي ِّه َي ْس َحُق ُه!» َف َ
ضَ ،و َم ْن َسَق َ
اوَي ِّة؟ ُك ُّل َم ْن َي ْسُق ُ
ط َعَلى ذلِّ َك اْل َح َج ِّر َي َتَر َّض ُ
طَل َب ُرَؤ َس ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
الساع ِّة ،و ِّ
لكَّن ُه ْم َخا ُفوا َّ
ال ه َذا اْل َم َث َل َعَلْي ِّه ْم".
َواْل َك َتَب ُة أ ْ
َن ُيْلُقوا األََياد َي َعَلْيه في تْل َك َّ َ َ
الش ْع َب ،أل ََّن ُه ْم َعَرُفوا أََّن ُه َق َ
33
ان ر ُّب بي ٍت َغرس َكرما ،وأَحا َ ِّ
اجَ ،و َح َفَر
اآليات (متِّ« " -:)43-33:21ا ْس َم ُعوا َم َثالً َ
آخَرَ :ك َ
ط ُه ِّبسَي ٍ
َ َ ًْ َ َ
ان ِّإْن َس ٌ َ َ ْ
34
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين لَِّي ْأ ُخ َذ
ين َو َسا َفَرَ .وَل َّما َقُر َب َوْق ُت األَ ْث َم ِّار أَْر َس َل َع ِّب َ
يد ُه ِّإَلى اْل َكَّرام َ
فيه َم ْع َرَرًةَ ،وَبَنى ُبْر ًجاَ ،و َسَّل َم ُه ِّإَلى َكَّرام َ
33
33
ين أَ ْك َثَر
يدا َ
أَ ْث َم َارُهَ .فأ َ
يد ُه َو َجَلُدوا َب ْع ًضا َوَقَتُلوا َب ْع ًضا َوَر َج ُموا َب ْع ًضاُ .ث َّم أَْر َس َل أَْي ًضا َع ِّب ً
امو َن َع ِّب َ
آخ ِّر َ
َخ َذ اْل َكَّر ُ
38
ِّ
ينَ ،ف َفعُلوا ِّب ِّهم َكذلِّ َكَ 37 .فأ ِّ
االب َن
َخ ًا
ير أَْر َس َل ِّإَلْي ِّه ُم ْابَن ُه َق ِّائالًَ :ي َه ُابو َن ْاب ِّني! َوأ َّ
م َن األ ََّولِّ َ
امو َن َفَل َّما َأر َْوا ْ
َ
ْ
َما اْل َكَّر ُ
32
ِّ
وهَ 41 .ف َم َتى
يما َبْيَن ُه ْم :ه َذا ُه َو اْل َو ِّار ُث! َهُل ُّموا َن ْقُتْل ُه َوَن ْأ ُخ ْذ ِّم َا
وه َوأ ْ
ير َث ُه! َفأ َ
وه َخ ِّار َج اْل َكْرمِّ َوَقَتُل ُ
َخَر ُج ُ
َخ ُذ ُ
َقاُلوا ف َ
41
ِّ
ِّ
ِّ
جاء ص ِّ
ِّ
اء ُي ْهِّل ُك ُه ْم َهالَ ًكا َرِّداياَ ،وُي َسِّل ُم اْل َكْرَم
اح ُب اْل َكْرمَِّ ،ما َذا َي ْف َع ُل ِّبأُوَلئ َك اْل َكَّرام َ
َ َ َ
ين؟» َقاُلوا َل ُه«:أُولئ َك األَْردَي ُ
42
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
طوَن ُه األَ ْثمار في أ َْوَقاتها»َ .قال َلهم يسو ُع«:أَما َق ْأرُتم َق ُّ
ط في اْل ُك ُت ِّب :اْل َح َجُر َّالذي
ين ُي ْع ُ
ين َ
آخ ِّر َ
ِّإَلى َكَّرام َ
َ
ََ
َ َ ْ
َ ُْ َُ
الر ِّب َكان ه َذا و ُهو ع ِّجيب ِّفي أ ِّ ِّ ِّ 43
الز ِّ
س َّ
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن
اوَي ِّة؟ ِّم ْن ِّقَب ِّل َّ
ْ
َ
َ َ َ ٌ
َرَف َض ُه اْلَبَّن ُاؤو َن ُه َو َق ْد َص َار َ ْأر َ
َعُينَنا! لذل َك أَ ُق ُ
44
مَل ُكوت ِّ
ط ُه َو َعَلْي ِّه
ضَ ،و َم ْن َسَق َ
ُم ٍة َت ْع َم ُل أَ ْث َم َارُهَ .و َم ْن َسَق َ
هللا ُيْن َز ُع ِّمْن ُك ْم َوُي ْع َ
طى أل َّ
ط َعَلى ه َذا اْل َح َج ِّر َي َتَر َّض ُ
َ َ
43
43
ِّ
ِّ
ِّ
َن
َم َثاَل ُهَ ،عَرُفوا أََّن ُه َت َكَّل َم َعَلْي ِّه ْمَ .وِّإ ْذ َكاُنوا َي ْطُلُبو َن أ ْ
اء اْل َك َهَنة َواْل َف ِّريسُّيو َن أ ْ
َي ْس َحُق ُه!»َ .وَل َّما َسم َع ُرَؤ َس ُ
ِّ
ِّ
ان ِّعْن َد ُه ْم ِّم ْث َل َن ِّب ٍي" .
وهَ ،خا ُفوا م َن اْل ُج ُموعِّ ،أل ََّن ُه َك َ
ُي ْمس ُك ُ

اآليات (مر-:)12-1:12
َم ْع َرَرٍةَ ،وَبَنى ُبْر ًجاَ ،و َسَّل َم ُه

1
ان َغرس َكرما وأَحا َ ِّ
ِّ
ض
اجَ ،و َح َفَر َح ْو َ
ط ُه ِّبسَي ٍ
َم َثالِّ«:إْن َس ٌ َ َ ْ ً َ َ
ول َل ُه ْم بأ ْ
" َو ْاب َت َدأَ َيُق ُ
2
ِّ
ِّ
ِّ
ام ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ِّم ْن
ين في اْل َوْقت َعْبًدا لَي ْأ ُخ َذ م َن اْل َكَّرام َ
ين َو َسا َفَرُ .ث َّم أَْر َس َل ِّإَلى اْل َكَّر َ
ِّإَلى َكَّرام َ
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4
3
وه ُم َهاًنا.
وه َف ِّار ًغاُ .ث َّم أَْر َس َل ِّإَلْي ِّه ْم أَْي ًضا َعْبًدا َ
َث َم ِّر اْل َكْرمَِّ ،فأ َ
ُّوه َوأَْر َسُل ُ
وه َو َشج ُ
آخَرَ ،فَر َج ُم ُ
وه َوأَْر َسُل ُ
وه َو َجَلُد ُ
َخ ُذ ُ
3
3
ِّ
ان َل ُه أَي ًضا اب ٌن و ِّ
ين َك ِّث ِّ
احٌد
وهُ .ث َّم َ
ُث َّم أَْر َس َل أَْي ًضا َ
ينَ ،ف َجَلُدوا مْن ُه ْم َب ْع ًضا َوَقَتُلوا َب ْع ًضاَ .فِّإ ْذ َك َ
ير َ
آخ ِّر َ
ْ
آخَرَ ،فَقَتُل ُ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 7
ح ِّبيب ِّإَلي ِّه ،أَرسَل ُه أَي ًضا ِّإَلي ِّهم أ ِّ
يما َبْيَن ُه ْم :ه َذا ُه َو
َخ ًيراَ ،قائالًِّ :إَّن ُه ْم َي َه ُابو َن ْابني! َولك َّن أُولئ َك اْل َكَّرام َ
َ ٌ ْ َْ ْ
ْ ْ
ين َقاُلوا ف َ
2
8
ِّ
ِّ
َخرجوه َخ ِّارج اْل َكرمَِّ .فما َذا ي ْفعل ص ِّ
اح ُب اْل َكْرمِّ؟ َيأْتي
اْل َو ِّار ُث! َهُل ُّموا َن ْقُتْل ُه َفَي ُكو َن َلَنا اْلم َير ُ
اث! َفأ َ
َ ْ
وه َوأ ْ َ ُ ُ
وه َوَقَتُل ُ
َخ ُذ ُ
َ َ َُ َ
11
ِّ
ِّ
وب :اْل َح َجُر َّال ِّذي َرَف َض ُه اْلَبَّن ُاؤو َنُ ،ه َو َق ْد
ينَ ،وُي ْع ِّطي اْل َكْرَم ِّإَلى َ
آخ ِّر َ
َوُي ْهل ُك اْل َكَّرام َ
َما َقَ ْأرُت ْم ه َذا اْل َم ْك ُت َ
ين .أ َ
12
11
َن يم ِّس ُكوه ،و ِّ
الر ِّب َكان ه َذا ،وهو ع ِّج ِّ
الز ِّ
س َّ
لكَّن ُه ْم َخا ُفوا ِّم َن
اوَي ِّة؟ ِّم ْن ِّقَب ِّل َّ
َعُي ِّنَنا!» َف َ
يب في أ ْ
َ
َ َُ َ ٌ
طَلُبوا أ ْ ُ ْ ُ َ
َص َار َ ْأر َ

وه َو َم َض ْوا" .
ال اْل َم َث َل َعَلْي ِّه ْمَ .ف َتَرُك ُ
اْل َج ْمعِّ ،أل ََّن ُه ْم َعَرُفوا أََّن ُه َق َ

راجع (إش )7-1:5فالكرم يشير إلسراًيل .وبالتالي فالكرامين هم رؤسال الكهنة والمعلمين ولكل صاحب سلطان.

وصاحب الكرم هو هللا الذي أحاطهم بسياج من حمايته ومن الشريعة والناموس وبنى برجاً من األنبيال .أكون لها

سور من نار ( ك )5:2في المثال السابق ظهر اليهود كأصحاب كالم بال عمل ،ففقدوا مركزهم ليحل محلهم من

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

وهنما مًطهدين لرجال هللا في أعنف صورة حتى متى جال إبن هللا نفسه الوار يخرجونه خارج أورشليم ليقتلوه.

ولقد أخذ السيد الحكم علويهم مون أفوواههم بوأن علوى صواحب الكورم أن يهلكهوم .ويسولم الكورم إلوى آخورين الوذين هوم

كنيسة األمم ،أو الكنيسة المسيحية عموماً التي هي من األمم واليهود الذين آمنوا.

الحجر المرفوض= (مز .)23-22:118قيل أنه عند بنوال هيكول سوليمان أن البنواًين وجودوا حجو اًر ضوخماً فظنووا

أنه ال يصلح لشئ فإحتقروه ،ولكن إذ إحتاجوا إلى حجر في رأس الزاوية (ليجمع حاًطين كبيرين) لم يجدوا حج اًر
يصوولح إال الحجوور الووذي سووبق وهحتقووروه .وكووان ذلووك رم و اًز للسوويد المسوويح الووذي إحتق وره رجووال الوودين اليهووودي ،ولووم

يعلمووا أنووه الحجور الووذي سويربط بووين اليهوود واألمووم فوي الهيكوول الجديود ليصووير الكول أعًووال فوي الملكوووت الجديوود.
وفي هذا القول إشارة لموته وقيامتوه .وسلمه إلدى كدرامين وسدافر= هوو حاضور فوي كول مكوان ،وعينوه علوى كرموه
يرعاه ويهتم بكول صوميرة وكبيورة ،ولكون قولوه سوافر فيوه إشوارة ألنوه تورك للكورامين حريوة العمول وأعطواهم المسوئولية

كاملووة عالمووة حبووه للنًوووج وتقووديره للحريووة اإلنسووانية .وتشووير كلمووة سووافر إلووى أنهووم أروا هللا علووى جبوول سووينال إذ
أعطاهم الوصايا وما عادوا يرونه بعود ذلوك ،وكأنوه بعيوداً عونهم وهول نخطوئ نحون ونظون أن هللا ألننوا ال نوراه اآلن
هووو غاًووب ،ولوون يعووود ويظهوور للدينونووة .حفددر معرددرة= هووو ينتظوور الثمووار موون الكوورم ليصوونع خمو اًر .والخموور رمووز
للفرح .فاهلل يريد أن يفرح بثمار أوالده .ولكن المعصرة تشير آلالم المسيح (أش )2-1:63ألن أسرار آالم المسيح

تبوودو كووالخمر الجديوود ،فهووو الووذي قوودم لنووا دمووه موون عصووير الكرمووة وينتظوور منووا أن نقوودم لووه حياتنووا ذبوواًح حيووة،
ونحتمل الصليب فنمأل معصرته .أرسل عبيده ليأخدذ أثمداره= هللا أرسول للشوعب اليهوودي أنبيوال فقتلووهم وعوذبوهم

ورفًوهم ،ورفًوا تعاليمهم .قالوا فيما بينهم هدذا هدو الدوارث .هلمدوا نقتلده= هوم تشواوروا مون قبول وسوألوه بوأي
ِّ
ِّ
يب ِّإَلْي ِّه = فهو اإلبون الوحيود
يب وهو ْاب ٌن َواحٌد َح ِّب ٌ
سلطان تفعل هذا وهو هنا يشير ألنه اإلبن = أُْرِّس ُل ْابني اْل َح ِّب َ
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الجنس ،وألنه اإلبن فهو صاحب السلطان .ولكنه يتنبأ هنا عن موته على أيديهم .ويتنبأ عون قيامتوه فوي موضووع
حجر الزاوية .هنا المسيح يظهر لهم أنه هو صاحب السلطان وأنهم هم المقاومين لسلطانه لرفًهم الحق.

في إنجيل (لو )12-15:25يحدد لوقا أن صاحب الكرم أرسل ثالثة رسل قبل إبنه-:
األول :يمثل الناموس الطبيعي أي الًمير وكان قايين أول من كسره بقتله ألخيه.

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

الثالث :هم األنبيال ونبواتهم وطالما قتل الشعب اليهودي هؤالل األنبيال.

والمسيح يتهم اليهود الذين أمامه من القادة والرؤسال بأنهم ما الوا يعملون ضد الناموس الطبيعي ،وضود النواموس

الموسوي وضد النبوات ،في حياتهم وسلوكهم وفي رفًهم له  ،وهو المخلص الذي تكلم عنه األنبيال.

وتسوومية المسوويح نفسووه بووالوار  ،فهووذا يشووير لناسوووته ،أمووا الهوتووه فلووه ك ول المجوود داًم واً .وبناسوووته سيحصوول علووى

المجد بعد الصليب لحسابنا لنر نحن فيه.

(لو :)11:21وفي الوقت= وقت الحصاد واإلثمار= بعد أن أعطى هللا كهنة اليهود فرصة لرعاية الشعب ،أرسول
ليطلب النفوس التقية المؤمنة التي يفرح بها.

فدددي (لدددو )13:21المس وويح هن ووا ه ووو ال ووذي يق ووول يي ووأتي ويهل ووكي بينم ووا ف ووي مت ووى ،فه ووو ينس ووب ه ووذا الق ووول للكهن ووة
والفريسيين والحل بسيط .أن الفريسيين هم الذين قالوا هذا ،والسيد كرر ما قالوه تأميناً على كالمهم أي هوو يوافوق

على ما قالوه.

ونأخذ ميراثه= هنا المسيح يشير لسبب أحقادهم عليه أال وهو حسدهم له بسبب إلتفاف الشعب حوله وهعجابهم

به .وليس بسبب عدم المعرفة لشخصه .والكرامين األرديال هنا يشيرون لرؤسال الكهنة ،والكهنة ورؤسال الشعب
والفريسيين .وكانت العادة أن ُي َسلِم صاحب الكرم كرمه لكرامين يعملون فيه ،ويحصل هؤالل الكرامين على ثلث
المحصول أو ربعه فى نظير عملهم كأجر لهم ،ويحصل صاحب الكرم على باقى المحصول .ويشير المثل ألن
هللا َّ
سلم شعبه إسراًيل لكرامين هم رؤسال الكهنة ،والكهنة ،ورؤسال الشعب .وطالب هؤالل بثمار من شعبه هى

شعب تاًب .ولكن هؤالل الرؤسال إعتبروا الكرم ملكا خاصا لهم يستملونه لمصلحتهم .فأهانوا األنبيال الذين

أرسلهم هللا وقتلوا بعًهم .وأخي ار أرسل إبنه وهنا قرروا قتله ليصير الكرم ملكا لهم إذ شعروا أن هذا اإلبن يريد

ميراثه أى كرمه .وكان سبب صلب المسيح  -حسدهم له إذ إلتف الشعب حوله فخسروا مكاسبهم المادية التى

كانوا يحصلون عليها من الشعب  -وهكذا فهمها بيالطس (مر.)15 : 15
فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم= فهم صلبوه خارج أورشليم (عب. )13:13

هووذا المثوول يقوودم ملخص واً رمزي واً لعموول هللا الخالصووي وتوودبيره ورعايتووه لإلنسووان غيوور المنقطعووة فتحوود

عوون عطيووة

الناموس الطبيعي ونواموس موسوى واألنبيوال وعون تجسود اإلبون وصولبه وطورده للكورامين القودامى وتأسويس الكنيسوة

بوالروح القودس ليكونووا كورامين جودد (التالميوذ ورسوول المسويح والكهنووت المسويحي) ولكون لونالحظ أن كوون الكنيسووة

هي الكرمة الجديودة فهوذا ال يعطيهوا مبورر أن تتشوبه بواليهود فوال يكوون لهوا ثمور .ففوي (رؤ )5:2نجود أن هللا علوى
إس ووتعداد أن يزح ووزح من ووارة كنيس ووة أفس ووس ألن محبته ووا نقص ووت .ف ووإن ك ووان هللا ل ووم يش ووفق عل ووى الكرم ووة أو الزيتون ووة
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األصوولية فهوول يتوورك الكرمووة أو الزيتونووة الجديوودة إن كانووت بووال ثموور .هللا مووا ال يطلووب الثمووار فووي كنيسووته وفووي كوول

نفس (رو .)2:-17:11ولنالحظ أن هللا أعطى الجنة آلدم ليعملها .وكانت الجنة في وسطها شجرة الحيواة .وهللا

أعطووى لنووا الكنيسووة وفووي وسووطها المسوويح  ،فكوول منووا مطالووب بووأن يعموول فووي هووذه الجنووةَّ ،
فمنووا موون يووزرع ومنووا موون
يسووقي وهللا يطالووب بالثمووار أي المووؤمنين التوواًبين .ولكوون هنوواك موون يتًووايق إذا طلووب هللا الثمووار وهووو ال يريوود أن

يقدم شئ.

والحجر هو المسيح .الحجر الذي قطع بمير يدين (دا )3::2إذ ُوِل َد بدون رع بشر وصار جبالً يمأل المسكونة.
وهو حجر مرذول مرفوض ،في تواضع ميالده في مزود ،وفي تواضوع حياتوه وفوي عوار صوليبه وموتوه واإلهانوات

التي وجهت إليه .لكنه صار رأس الزاوية من سدقط علدى الحجدر يترضدض= هوم مون لوم يؤمنووا بالمسويح ورفًووه

كما رفًه البناؤون ،فعدم إيمانهم صار لهم صخرة عثرة .ومن يتعثر في المسيح يًر نفسه ،ويكوون كمون سوقط
علووى الحجوور ،هووذا يقووال علووى كوول موون يسوومع اإلنجيوول وال يووؤمن .فكوول موون ي ورفض المسوويح ويقاومووه يتعووب ويفقوود

سالمه ويعذب نفسه هنا على األرض.

ومن سقط هو عليه يسحقه= هؤالل يمثلون من يقاوم المسيح وهنجيله واإليمان الحقيقي ويبذلون جهدهم لتعطيله،
هؤالل يسحقهم المسيح إما هنا على األرض (آريوس) أو يوم الدينونة .وكل من يظل رافًاً المسيح ويقاومه

فنهايته الهالك حين يظهر المسيح في مجيئه الثاني ليدين العالم.
أسئلة يسألها رؤساء اليهود بمكر

السؤال األول  :بخروص الجزية

21
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وه
وه ِّب َكل َمةٍَ ،ح َّتى ُي َسل ُم ُ
اء ْو َن أََّن ُه ْم أَْبَرٌار ل َك ْي ُي ْمس ُك ُ
اآليات (لوَ " -:)23-21:21فَار َقُب ُ
وه َوأَْر َسُلوا َج َواس َ
يس َي َتَر َ
ط ِّان ِّهَ 21 .فسأَُلوه َق ِّائلِّين« :يامعلِّمَ ،نعَلم أََّنك ِّباالس ِّتَق ِّ
ِّ
وهَ ،ب ْل
ِّإَلى ُح ْكمِّ اْل َوالِّي َو ُسْل َ
َ َ َُ ُ ْ ُ َ
امة َت َت َكَّل ُم َوُت َعل ُمَ ،والَ َت ْقَب ُل اْل ُو ُج َ
َ ُ
ْ َ
23
ِّ 22
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ال َل ُه ْم«:لِّ َما َذا
يق
ِّباْل َح ِّق ُت َعلِّ ُم َ
هللا .أََي ُج ُ
وز َلَنا أ ْ
ط ِّر َ
َن ُن ْعط َي ج ْزَي ًة لَقْي َرَر أ َْم الَ؟» َف َش َعَر ب َم ْك ِّره ْم َوَق َ
23
ِّ
ِّ
ُت َج ِّرُبوَن ِّني؟ 24أَُر ِّ
طوا ِّإ ًذا َما
وني ِّديَن ًارا .لِّ َم ِّن ُّ
َع ُ
ال َل ُه ْم«:أ ْ
ورُة َواْلك َت َابةُ؟» َفأ َ
َج ُابوا َوَق ُ
الر َ
الوا«:لَقْي َرَر»َ .فَق َ
23
ِّ
ِّ ِّ
َن يم ِّس ُك ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّام َّ
َّبوا ِّم ْن َج َو ِّاب ِّه َو َس َك ُتوا" .
الش ْع ِّبَ ،وَت َعجُ
لَقْي َرَر لَقْي َرَر َو َماِّ هلل هلل»َ .فَل ْم َي ْقدُروا أ ْ ُ ْ ُ
وه ب َكل َم ٍة ُقد َ

اآليات (متِّ 13" -:)22-13:22حيَن ِّئ ٍذ َذ َهب اْل َف ِّر ِّ
وه ِّب َكلِّ َمةٍَ 13 .فأَْر َسُلوا ِّإَلْي ِّه
يسُّيو َن َوَت َش َاوُروا لِّ َك ْي َي ْر َ
ط ُاد ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ق َوُت َعلِّ ُم َ
َحدٍ ،أل ََّن َك الَ
َتالَ ِّمي َذ ُه ْم َم َع اْل ِّه ُير ُ
ين َقائل َ
ود ِّسِّي َ
يق هللا ِّباْل َح ِّقَ ،والَ ُتَبالي ِّبأ َ
ينَ«:يا ُم َعل ُمَ ،ن ْعَل ُم أََّن َك َصاد ٌ
ط ِّر َ
17
ظُر ِّإَلى ُو ُج ِّ
الن ِّ
وه َّ
طى ِّج ْزَي ٌة لَِّقْي َرَر أ َْم الَ؟» َ 18ف َعلِّ َم َي ُسو ُع ُخْب َث ُه ْم
َن ُت ْع َ
اسَ .فُق ْل َلَناَ :ما َذا َت ُ
َتْن ُ
ظ ُّن؟ أََي ُج ُ
وز أ ْ
وني معامَل َة اْل ِّج ْزي ِّة»َ .فَقدَّموا َله ِّديَناراَ 21 .فَقال َلهم«:لِّمن ِّ
َوَقال«:لِّما َذا ُت َج ِّرُبوَن ِّني َيا مَر ُاؤو َن؟ 12أَُر ِّ
ورُة
هذ ِّه ُّ
َ ُْ َْ
َ
الر َ
ُ ُ ً
َُ َ
ُ
َ َ
22
21
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّبوا
َع ُ
ال َل ُه ْم«:أ ْ
طوا ِّإ ًذا َما لَقْي َرَر لَقْي َرَر َو َماِّ هللِّ هلل»َ .فَل َّما َسم ُعوا َت َعجُ
َواْلك َت َابةُ؟» َقاُلوا َل ُه«:لَقْي َرَر»َ .فَق َ
وه َو َم َض ْوا" .
َوَتَرُك ُ
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اآليات (مرُ 13" -:)17-13:12ث َّم أَرسُلوا ِّإَلي ِّه َقوما ِّم َن اْل َف ِّر ِّ
وه ِّب ِّكْل َمةٍَ 14 .فَل َّما
ين لِّ َك ْي َي ْر َ
ين َواْل ِّه ُير ُ
ود ِّسِّي َ
يسِّي َ
ط ُاد ُ
َْ
ْ ًْ
ِّ
ِّ
ِّ
ظُر ِّإَلى ُو ُج ِّ
الن ِّ
وه َّ
اسَ ،ب ْل ِّباْل َح ِّق ُت َعلِّ ُم
َحدٍ ،أل ََّن َك الَ َتْن ُ
ق َوالَ ُتَبالي ِّبأ َ
اءوا َقاُلوا َل ُهَ«:يا ُم َعل ُمَ ،ن ْعَل ُم أََّن َك َصاد ٌ
َج ُ
ِّ
ِّ
ط ِّريق ِّ
ِّ 13
ِّ
َن ُت ْع َ ِّ
ال َل ُه ْم«:لِّ َما َذا
هللا .أََي ُج ُ
وز أ ْ
َ َ
اء ُه ْمَ ،وَق َ
طى ج ْزَي ٌة لَقْي َرَر أ َْم الَ؟ ُن ْعطي أ َْم الَ ُن ْعطي؟» َف َعل َم ِّرَي َ
ظرهَ 13 ».فأ ََتوا ِّب ِّهَ .فَقال َلهم«:لِّمن ِّ
يت ِّ ِّ
ورُة َواْل ِّك َت َابةُ؟» َفَقاُلوا َل ُهِّ«:لَقْي َرَر».
هذ ِّه ُّ
ُت َج ِّرُبوَن ِّني؟ ِّا ُ
َ ُْ َْ
ْ
وني ِّبديَن ٍار ألَ ْن َُ ُ
الر َ
17
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّبوا ِّمْن ُه" .
َع ُ
ال َل ُه ْم«:أ ْ
َفأ َ
طوا َما لَقْي َرَر لَقْي َرَر َو َماِّ هلل هلل»َ .ف َت َعجُ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
الفريسيين= حزب ديني أو مدرسة يهودية كانت موجودة أيام المسيح .وأطلق عليهم هذا اإلسم نسبة لكلمة عبرية
معناها منفصل أو مفرو ومنها فريسى .وكان المسيح يهاجمهم بسبب رياًهم .ويمكن تسمية الفريسيين
بالمتزمتين والصدوقيين بالعقالنيين.

الهيرودسيين= هم طاًفة سياسية تتبع هيرودس الكبير وكان منهم من الفريسيين وأيًاً من الصدوقيين ويؤمنون
أن أمال األمة اليهودية تتعلق بآل هيرودس كسد منيع في وجه سيطرة الرومان وهم من أطلق علي خبوثهم خميور

هيرودس فوي مقابول خميور الفريسويين (مور +15:8لوو )1:12وكوان القيصور فوي ذلوك الوقوت هوو طيبواريوس الوذي

إشووتهر بالقسوووة .وكانووت الجزيووة مفروضووة علووى كوول رأس عالمووة للخًوووع لقيصوور .وكانووت الجزيووة مكروهووة عنوود

الفريسيين الذين إعتقدوا أنهوا ضود شوريعة موسوى ،أموا الهيرودسويين الوذين يتشويعون لهيورودس األدوموي راغبوين أن
يكون ملكاً على اليهوديوة فكوانوا يرحبوون بالجزيوة تملقواً للروموان ولقيصور لينوالوا موأربهم ،لوذلك كوان همهوم الموواالة
لروما وحفظ هدول الشوعب مون أي موؤامرة ضود روموا .وكوان هنواك توذمر بوين اليهوود المتعصوبين إذ يرفًوون دفوع
الجزية ،وبسبب هذا قامت ثورات مثل ثورة ثوداس ويهوذا الجليلي وقد قتلهم الرومان في فترة قريبوة وأنهووا ثووراتهم

(أع .)37-36:5والجليليين الذين تسموا بإسم يهوذا الجليلي قتلهم بيالطس وخلط دمهم بذباًحهم (لو.)1:13

والمريب هنوا أن يجتموع الفريسويين والهيرودسويين علوى المسويح موع إخوتالفهم فوي المبوادئ .فونحن يمكننوا أن نتوقوع

هذا السؤال من الهيرودسيين فهم كانوا يجمعون الجزية ويعطون قيصر نصيبه ويختلسون البواقي ولكون الفريسويين

ممتنعووون عوون دفووع الجزيووة متووذمرين ضوودها ،بوول يعتبوورون الهيرودسوويين خونووة ضوود أمووتهم وناموسووهم .وموونهم موون
إعتبر أن كل الكوار التى حلت بإسراًيل كان سوببها خًووع اليهوود لملوك أجنبوى ودفوع الجزيوة لوه ..ولكون ألجول

أن يتخلص ووا موون المسوويح فووال مووانع موون أن يتحوودوا .وتفسووير هووذا أن هيوورودس كووان خاًفووا موون أن يووتخلص موون

المسوويح ويقتلووه حتووى ال ُيهو ِويج ثووورة شووعبية ضووده بعوود أن قتوول المعموودان قبلهووا .فأرسوول رجالووه ليقف ووا مووع الفريسوويين
ليوقعوا بالمسيح ،ويظل هو بعيدا عن ثورة الجماهير ضده.
ولو أجاب المسويح بوأن نعطوي الجزيوة لقيصور تنفور منوه الجمووع وتونفض مون حولوه وتفقود ثقتهوا فيوه كمخلوص مون

المستعمر ولو رفض ألعتُِب َر مثير فتنة ضد قيصر .إعطوا إذاً ما لقيرر لقيرر= هوي رد علوى الفريسويين الوذين
رفًوا طاعة السلطات الحكومية وقد أمر الكتواب بطاعتهوا .ولونالحظ أن قيصور أعطواهم حكوموة مسوتقرة وحمايوة
وأنشووأ لهووم طووره فيكووون موون حقووه الجزي وة .وهكووذا فعلووى المسوويحي أن يطيووع حكومتووه (رو .)7-1:13وعلينووا أن

نخًع لحكومتنا وقوانينها طالما أن ذلك ال يتعارض موع موا هلل ووصواياه .والعجيوب أنوه ق َّودم الطاعوة لقيصور عون
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الطاعة هلل ،ففي طاعة قيصر أي الرؤسال شهادة حق هلل نفسه .فليس هناك ثناًية بين عطال قيصر حقه وعطال
هللا حقه فكالهما ينبعوان عون قلوب واحود يوؤمن بالشوهادة هلل مون خوالل األمانوة فوي الت ازموه نحوو اآلخورين ونحوو هللا

والكلمووة األصوولية إلعطووا هووي سووددوا أو إدفعووا .فهووذه الجزيووة واجبووة فقيصوور يوودافع ويحمووي ويمهوود الطووره ..الووخ.

إعطوا ما هلل هلل= هوذا رد علوى الهيرودسويين الوذين ينسوون واجبواتهم نحوو هللا بجوريهم ورال قيصور .وهللا لوه القلوب
والوونفس بوول الحيوواة كلهووا .اإلنسووان هووو العملووة المتداولووة عنوود هللا .أرونددي معاملددة الجزيددة= هوو الوودينار وهووو قطعووة

عملة رومانية ،وكلمة معاملة من عملة .وكانت عوادة تودفع كجزيدة وعليهوا صوورة قيصور .وكوون أنهوم يقودمون لوه
الدينار فهذا إعتراف منهم أنهم تحت حكم قيصر فالعملة الجاريوة تظهور نظوام الحكوم والسولطة القاًموة ويودفع منهوا

وي َسو َّومى عملووة القوودس
الجزيووة( .عملووة اليهووود الشوواقل بووال صووورة تمام واً فهووم يرفًووون التماثيوول والشووعارت الوثنيووة ُ
ويستخدم للمعامالت الدينية .وللمعامالت المدنية يستخدم معاملة الجزية).
يا معلم نعلم أنك صدادق =..هوذا تملوق وموديح للخديعوة بعود ذلوك .والموديح هدفوه أن يفقود حوذره مونهم فيخطوئ فوي
كالمه .وهللا خلقنا على صورته ولما فقدنا هذه الصورة أتى الوروح القودس ليعيودنا إليهوا (غول )19::ومون ال توجود

ويرفض .فكموا يحمول الودينار صوورة قيصور هكوذا ينبموي أن نحمول صوورة هللا لنقودم للملوك
عليه وفيه هذه الصوورة س ُ
السماوي عملته الروحية ،تحمل صورته وكلمته فنصير عملة متداولة في السمال ،يمكننا أن نودخلها ويجودوا علينوا
ثياب العرس .وكما أن أي دولة ال يمكنك أن تتعامل فيها بعملة ال يكون عليها صورة ملوك هوذه الدولوة ،فونحن ال

يمكننا دخول السمال إال كعملوة عليهوا صوورة هللا ملوك السومال واألرض ،ملوك الملووك .فكموا يطلوب قيصور صوورته
على عملته هكذا يطلب المسويح صوورته فينوا .وهللا محبوة فمون ال توجود محبوة فوى قلبوه فوال مكوان لوه فوى السومال.

ولكن إن ُو ِج َد في إنسان صورة الشيطان يستعبده الشيطان (يو1 +:::8يو.)15-7:3
(لددو :)21:21ال تقبددل الوجددوه= ال تحووابي وجوووه العظمووال فتميوور الحووق إرضووال لهووم .ومووع كوول الحكمووة فووي إجابووة

المسيح هذه ،وأنه لم يخطئ في حق قيصر إتهموه بأنه يفسد األمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصر قاًالً أنه ملوك
(لو .)2:23وفي هذا لم يدافع المسيح عن نفسه .لقد َّ
قدم مبدأ الخًوع للسلطات ليس خوفاً وال دفاعاً عن نفسه
بل كمبدأ على المسيحيين أن يمارسوه وهن إتهم بخالف ما يمارس.

السؤال الثاني  :بخروص القيامة من األموات

27
اومو َن أَمر اْل ِّقي ِّ
ِّ
الرُّد ِّ
ِّ
وه،
اآليات (لوَ " -:)41-27:21و َح َضَر َق ْوٌم ِّم َن َّ
ين ،اَّلذ َ
وقِّي َ
امةَ ،و َسأَُل ُ
َْ
َ َ
ين ُيَق ُ
ِّ
َ 28ق ِّائلِِّّين«:ي ِّ
يم َن ْسالً
امَأَر ٌةَ ،و َم َ
وسىِّ :إ ْن َم َ
ات أل َ
ات ِّب َغْي ِّر َوَلدٍَ ،ي ْأ ُخ ُذ أَ ُخ ُ
ام َعل ُمَ ،ك َت َب َلَنا ُم َ
َح ٍد أَ ٌخ َوَل ُه ْ
وه اْل َمْ أَر َة َوُيق ُ
َ َ ُ
31
ِّ ِّ 22
َخ َذ َّ ِّ
ات ِّب َغْي ِّر َوَلدٍُ 31 ،ث َّم
أل
ات ِّب َغْي ِّر َوَلدٍَ ،فأ َ
ان َسْب َع ُة ِّإ ْخ َوٍةَ .وأ َ
الثاني اْل َمْ أَر َة َو َم َ
امَأَر ًة َو َم َ
َخيهَ .ف َك َ
َخ َذ األ ََّو ُل ْ
ِّ
ِّ
ِّ 33
ِّ 32
َخ َذ َها َّ
ِّ
ام ِّة ،لِّ َم ْن
هك َذا َّ
أَ
الثالِّ ُثَ ،و َ
السْب َعةَُ .وَل ْم َي ْتُرُكوا َوَلًدا َو َم ُاتواَ .وآخَر اْل ُكل َم َاتت اْل َمْ أَر ُة أَْي ًضاَ .ففي اْلقَي َ
34
ِّمْنهم ت ُكو ُن زوجةً؟ أل ََّنها َكاَنت زوج ًة لِّ َّ ِّ
الد ْه ِّر ُي َز ِّو ُجو َن
اء ه َذا َّ
ُْ َ
لسْب َعة!» َفأ َ
ْ َْ َ
َْ َ
َ
َج َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع«:أَْبَن ُ
اب َوَق َ
33
ِّ ِّ
الد ْه ِّر واْل ِّقيام ِّة ِّمن األَمو ِّ
ِّ
َهالً لِّْل ُحر ِّ
ات ،الَ ُي َز ِّو ُجو َن َوالَ ُي َزَّو ُجو َن،
ين ُح ِّسُبوا أ ْ
َوُي َزَّو ُجو َنَ ،ولك َّن َّالذ َ
ول َعَلى ذل َك َّ َ َ َ َ ْ َ
ُ
37
33
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َن
َما أ َّ
ام ِّةَ .وأ َّ
َن َي ُم ُ
يعو َن أ ْ
ِّإ ْذ الَ َي ْس َتط ُ
اء هللا ،إ ْذ ُه ْم أَْبَن ُ
وتوا أَْي ًضا ،أل ََّن ُه ْم م ْث ُل اْل َمالَ ئ َكةَ ،و ُه ْم أَْبَن ُ
اء اْلقَي َ
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َّ ِّ
ِّ
ِّ
له
ول :اَ َّلر ُّب ِّإ ُ
ومو َنَ ،فَق ْد َد َّل َعَلْيه ُم َ
َم ِّر اْل ُعلْيَقة َك َما َيُق ُ
وسى أَْي ًضا في أ ْ
اْل َم ْوَتى َيُق ُ
32
38
َن اْلج ِّم ِّ
اب
َم َو ٍ
َحَي ٍ
ات َب ْل ِّإ ُ
س ُه َو ِّإ َ
يع عْن َد ُه أ ْ
له أ ْ
اء»َ .ف َ
اء ،أل َّ َ َ
وبَ .وَلْي َ
أج َ
َحَي ٌ
َي ْعُق َ
له أ ْ
41
ِّ
وه َع ْن َشي ٍء" .
اسُروا أَْي ًضا أ ْ
َن َي ْسأَُل ُ
ُم َعل ُمَ ،ح َسًنا ُقْل َت!»َ .وَل ْم َي َت َج َ
ْ

ِّ ِّ
ِّله
اق َوإ ُ
يم َوإ ُ
ِّله ِّإ ْس َح َ
إْبَراه َ
َق ْوٌم ِّم َن اْل َك َتَب ِّة َوَقالواَ«:يا

ِّ
ِّ
اآليات (متِّ 23" -:)33-23:22في ذلِّ َك اْلَي ْومِّ َجاء ِّإَلْي ِّه َصد ِّ
وه
ُّوقُّيو َنَّ ،الذ َ
امةٌَ ،ف َسأَُل ُ
ين َيُقوُلو َن َلْي َ
َ
س قَي َ
ِّ ِّ 23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ 24
س َل ُه أ َْوالٌَدَ ،ي َت َزَّو ْج أَ ُخ ُ ِّ
ان
وسىِّ :إ ْن َم َ
امَأرَته َوُيق ْم َن ْسالً ألَخيهَ .ف َك َ
َقائل َ
ات أ َ
َحٌد َوَلْي َ
ال ُم َ
وه ب ْ
ينَ« :يا ُم َعل ُمَ ،ق َ
َخ ِّ
ِّ
ات .وِّإ ْذ َلم ي ُك ْن َل ُه َنسل َتر َك ام أر ََت ُه أل ِّ
الث ِّاني و َّ
يه23 .وَكذلِّ َك َّ
الثالِّ ُث ِّإَلى
عْن َدَنا َسْب َع ُة ِّإ ْخ َوٍةَ ،وَت َزَّو َج األ ََّو ُل َو َم َ َ ْ َ
َ
َ
ْ ٌ َ َْ
ِّ
ِّ
ِّ 28
َّ ِّ ِّ 27
ِّ
السْب َع ِّة َت ُكو ُن َز ْو َجةً؟ َفِّإَّن َها َكاَن ْت لِّْل َج ِّميعِّ!»
ام ِّة لِّ َم ْن ِّم َن َّ
السْب َعةَ .وآخَر اْل ُكل َم َاتت اْل َمْ أَر ُة أَْي ًضاَ .ففي اْلقَي َ
22
ِّ
ِّ ِّ َّ 31
ِّ ُّ ن ِّ
ن
ام ِّة الَ ُي َز ِّو ُجو َن َوالَ
َفأ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ال َل ُه ْمَ «:تضلو َ إ ْذ الَ َت ْع ِّرُفو َ اْل ُك ُت َب َوالَ ُق َّوَة هللا .ألَن ُه ْم في اْلقَي َ
ِّ 31
َما ِّمن ِّجه ِّة ِّقي ِّ
ي َت َزَّوجو َن ،بل ي ُكوُنو َن َكمالَ ِّئ َك ِّة ِّ
ِّ
ِّ
يل َل ُك ْم ِّم ْن ِّقَب ِّل
هللا ِّفي َّ
َ ُ
َْ َ
امة األ َْم َوات ،أَ َف َما َقَ ْأرُت ْم َما ق َ
الس َماءَ .وأ َّ ْ َ َ َ
َ
33
هللا اْلَق ِّائ ِّل32 :أََنا ِّإ ِّ ِّ
ِّ
ع
َم َو ٍ
َحَي ٍ
اء»َ .فَل َّما َس ِّم َع اْل ُج ُمو ُ
ات َب ْل ِّإ ُ
هللا ِّإ َ
اق َوإ ُ
يم َوإ ُ
ُ
له أ ْ
ِّله ِّإ ْس َح َ
وب؟ َلْي َ
ِّله َي ْعُق َ
له أ ْ
س ُ
له إْبَراه َ
ب ِّه ُتوا ِّم ْن َتعلِّ ِّ
يم ِّه" .
ْ
ُ
18
وقِّيينَّ ،ال ِّذين يُقوُلو َن َلي ِّ
ِّ ِّ
ين:
اء ِّإَلْي ِّه َق ْوٌم ِّم َن َّ
وه َقائل َ
الرُّد ِّ َ
امةٌَ ،و َسأَُل ُ
َ َ
َْ
اآليات (مرَ " -:)27-18:12و َج َ
س قَي َ
12
ِّ
ِّ
يم َن ْسالً
امَأَر ًة َوَل ْم ُي َخلِّ ْف أ َْوالًَدا ،أ ْ
وسىِّ :إ ْن َم َ
ات أل َ
َن َي ْأ ُخ َذ أَ ُخ ُ
«َيا ُم َعل ُمَ ،ك َت َب َلَنا ُم َ
وه ْ
َح ٍد أَ ٌخَ ،وَتَر َك ْ
امَأر ََت ُهَ ،وُيق َ
21
ِّ ِّ 21
َخ َذها َّ ِّ
اتَ ،وَل ْم َي ْتُر ْك ُه َو
أل
ان َسْب َع ُة ِّإ ْخ َوٍة .أ َ
الثاني َو َم َ
امَأَر ًة َو َم َ
اتَ ،وَل ْم َي ْتُر ْك َن ْسالًَ .فأ َ َ
َخيهَ .ف َك َ
َخ َذ األ ََّو ُل ْ
22
ِّ
ِّ
ِّ 23
ِّ
هك َذا َّ
ِّ
ام ِّة،
َخ َذ َها َّ
الثالِّ ُثَ .فأ َ
أَْي ًضا َن ْسالًَ .و َ
السْب َعةَُ ،وَل ْم َي ْتُرُكوا َن ْسالًَ .وآخَر اْل ُكل َم َاتت اْل َمْ أَر ُة أَْي ًضاَ .ففي اْلقَي َ
24
متى َقاموا ،لِّمن ِّمْنهم ت ُكو ُن زوجةً؟ أل ََّنها َكاَنت زوج ًة لِّ َّ ِّ
س لِّه َذا
ُْ َ
ََ
َْ
لسْب َعة»َ .فأ َ
ْ َْ َ
َْ َ
َ
ال َل ُه ْم«:أََلْي َ
َج َ
اب َي ُسو ُع وَق َ
ُ
23
َت ِّضُّلو َنِّ ،إ ْذ الَ َتع ِّرُفو َن اْل ُك ُتب والَ ُق َّوَة ِّ
هللا؟ أل ََّنهم م َتى َقاموا ِّمن األَمو ِّ
ات الَ ُي َز ِّو ُجو َن َوالَ ُي َزَّو ُجو َنَ ،ب ْل َي ُكوُنو َن
ْ
ُ َ َْ
َ َ
ُْ َ
23
ات .وأ َّ ِّ ِّ ِّ
السماو ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ َِّّ
َم ِّر اْل ُعَّلْيَق ِّة،
َ
َك َمالَ ئ َك ٍة في َّ َ َ
ومو َن :أَ َف َما َقَ ْأرُت ْم في ك َتاب ُم َ
وسى ،في أ ْ
َما م ْن ج َهة األ َْم َوات إن ُه ْم َيُق ُ
27
َكيف َكَّلمه هللا َق ِّائالً :أََنا ِّإ ِّ ِّ
اءَ .فأَْن ُت ْم ِّإ ًذا
َم َو ٍ
َحَي ٍ
ات َب ْل ِّإ ُ
س ُه َو ِّإ َ
اق َوإ ُ
يم َوإ ُ
ُ
له أ ْ
ِّله ِّإ ْس َح َ
وب؟ َلْي َ
ِّله َي ْعُق َ
له أ ْ
ْ َ َُ ُ
له إْبَراه َ
َت ِّضُّلو َن َك ِّث ًيرا!»" .

الردوقيون= هم فرقة يهودية دينية ينتسبون إلى مؤسس فرقتهم صادوه الذي ربما يكون هو صادوه الذي
عاش أيام داود وسليمان وفي عاًلته حفظت رياسة الكهنوت حتى عصر المكابيين ،أو هو صادوه آخر عاش

حوالي سنة  355ه.م .حسب رأي البعض وهذه الفرقة كما يقول يوسيفوس كانت مناقًة للفريسيين ،لكن مع قلة
عددهم كانوا متعلمين وأغنيال وأصحاب مراكز وهحتلوا مركز القيادة في القرنين الرابع والثالث قبل الميالد في

العصرين الفارسي واليوناني .وأحبوا الثقافة اليونانية وههتموا بالسياسة أكثر من الدين .فسيطر عليهم الفكر
المادي ولم يستطيعوا أن يقبلوا عودة الروح إلى الجسد بعد إنحالله فأنكروا القيامة ،ولذلك إصطدموا بكلمات

السيد المسيح في هذا الشأن إذ كان يتحد

عن الملكوت السماوي وأنه ملكوت أبدي .وأنكروا قانونية أسفار

العهد القديم ما عدا أسفار موسى الخمسة (لذلك فإن المسيح حين جاوبهم أتى لهم بآية من أسفار موسى الخمسة
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التي يعترفون بها) وهستخفوا بالتقليد على خالف الفريسيين الذين حسبوا أنفسهم حراساً لتقليد الشيوك لذلك كرههم
الفريسيين .ولكن كان الفريسيون على إستعداد لوضع يدهم في يد خصومهم الصدوقيون لمقاومة المسيح .وظن

الصدوقيون بأن أسفار موسى ال تذكر شيئاً عن القيامة من األموات (أع . )8:23بل هم ظنوا أنه بخصوص
الزواج الناموسي ،حينما يموت وج بدون أطفال فتلتزم وجته بالزواج من أخيه أو أقرب ولي له (تث)6-5:25
ويكون األطفال بإسم الميت .ظنوا في هذا تأكيداً لعدم القيامة من األموات .وألنهم تعلقوا بالحياة السياسية والعالم
فحسبوا القيامة حياة منية مادية .وهذه القصة التي إستخدمها الصدوقيون هنا ،كانت غالباً مستخدمة في الحوار
بين الصدوقيين والفريسيين الذين كانوا يعلمون بأن هناك واج في السمال .وقدم الصدوقيون القصة للمسيح على

-1

أنها لمز يصعب حله .وهشتملت إجابة المسيح على-:

أظهوور لهووم أنهووم ال يعرفووون حتووى الكتووب الخمسووة التووي لموسووى والتووي يؤمنووون بهووا= تضددلون إذ ال تعرفددون

الكتددب .وهسووتخدم السوويد المسوويح قووول هللا لموسووى (خوور )15 ،6:3وأنووه إلووه إب وراهيم وهسووحق ويعقوووب ،وهللا ال

يمكن أن يكون إله أموات بل إله أحيال( .هل نعرف الكتاب المقدس وقوته على تميير حياتنا بل والدتنا ثانية

(1بط.)23:1
-2

إن الحياة في األبدية ستكون كحياة المالًكة بوال شوهوات وال جونس ،إذ ال مووت وال إنقوراض للجونس البشوري،

أجسووادنا سووتكون روحيووة ال ماديووة ،وموون تووذوه الفوورح الروحووي ال يعووود يحتوواج بعوود للفوورح المووادي .لووذلك لوون
تناسووبنا الشووهوات بوول سوويكون المووؤمنين فووي مجوود نوووراني .وهووم تعموودوا أن يقولووا أنهووا لووم تنجووب حتووى ال يقووول

المسيح تكون وجة لمن أنجبت منه.

(لو -:)3::25هذا الدهر= األرض التي نحيا عليها اآلن( .لو -:)35:25ذلك الدهر= السمال.
سؤال المسيح الذي ال يرد عليه

41
ِّ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟ َ 42وَد ُاوُد َن ْفس ُه َيُقول ِّفي ِّك َت ِّ
اب
ال َل ُه ْمَ «:كْي َ
ف َيُقوُلو َن ِّإ َّن اْل َمس َ
ُ
ُ
اآليات (لوَ " -:)44-41:21وَق َ
44
43
الر ُّب لِّربِّي :اجلِّس عن ي ِّم ِّ
اْلم َز ِّ
ِّ ِّ
ام ِّ
وه َرابا.
يني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
اء َك َم ْوطًئا لَق َد َمْي َكَ .فِّإ ًذا َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
َع َد َ
يرَ :ق َ
َ
ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟»".
َف َكْي َ
42
ِّ ِّ
ان اْل َف ِّر ِّ
ِّ 41
ظُّنو َن ِّفي
ين َسأََل ُه ْم َي ُسو ُع َقائالًَ «:ما َذا َت ُ
يسُّيو َن ُم ْج َتمع َ
يما َك َ
اآليات (متَ " -:)43-41:22وف َ
44
43
ِّ
الر ُّب
الر ِّ
اْل َم ِّس ِّ
ال َّ
وه َد ُاوُد ِّب ُّ
ال َل ُه ْمَ « :ف َكْي َ
ف َي ْد ُع ُ
وح َرابا؟ َقائالًَ :ق َ
يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» َقاُلوا َل ُهْ «:اب ُن َد ُاوَد»َ .ق َ
43
ِّ ِّ
ِّ
ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟»
اجِّل ْس َع ْن َي ِّميني َح َّتى أ َ
وه َراباَ ،ف َكْي َ
اء َك َم ْوطًئا لَق َد َمْي َكَ .فِّإ ْن َك َ
َض َع أ ْ
لَربِّيْ :
ان َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
َع َد َ
43
ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ْسأََل ُه َب َّتةً" .
َحٌد أ ْ
َحٌد أ ْ
َن ُي ِّج َيب ُه ِّب َكل َمةٍَ .و ِّم ْن ذل َك اْلَي ْومِّ َل ْم َي ْج ُسْر أ َ
َفَل ْم َي ْس َتط ْع أ َ
33
ِّ
ِّ
يح ْاب ُن
ال َو ُه َو ُي َعلِّ ُم في اْل َهْي َك ِّلَ «:كْي َ
ول اْل َك َتَب ُة ِّإ َّن اْل َمس َ
اآليات (مرُ " -:)37-33:12ث َّم أ َ
َج َ
ف َيُق ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
الر ُّب لِّربِّي :اجلِّس عن ي ِّم ِّ
وح اْلُقُد ِّ
اء َك َم ْو ِّطًئا
َد ُاوَد؟ 33أل َّ
الر ِّ
ال ِّب ُّ
ينيَ ،ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
َع َد َ
سَ :ق َ
َن َد ُاوَد َن ْف َس ُه َق َ
37
ِّ
ِّ
ور" .
ان اْل َج ْم ُع اْل َك ِّث ُير َي ْس َم ُع ُه ِّب ُسُر ٍ
وه َراباَ .فم ْن أَْي َن ُه َو ْابُن ُه؟» َوَك َ
لَق َد َمْي َكَ .ف َد ُاوُد َن ْف ُس ُه َي ْد ُع ُ
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السيد هنا يفحم اليهود بسؤال تستدعى إجابته إعترافهم بالهوته كما بناسوته ،بهذا السؤال يظهر السيد الهوته

مستخدماً المزمور ( )115الذي يعتبره اليهود مزمور خاص بالمسيا .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 لي ِ
علم .والمعنى أن اآلب رب داود واإلبن أيًاً رب داود وقد رفعه هللا اآلب
ُ
وأعطاه إسماً فوه كل إسم في األعالي وأجلسه عن يمينه ووضع أعداؤه عند موطئ قدميه ،بعد أن أكمل الفدال.
وكأن السيد يحذرهم من المقاومة ،فهو جال ليخلص ال ليدين ،يفتح الباب لقبولهم حتى ال يوجدوا في يوم الرب

كأعدال مقاومين .المسيح بهذا السؤال يكشف لهم طريق الخالص .إجلس عن يميني= أي في ذات مجدي وهذا
تم بعد الصعود .أضع أعداءك ..هذا سيتم في المجئ الثاني .لقد إكتفى الفريسيين بأن يعلنوا أن المسيح اآلتي

سيكون ملكاً يخلصهم من اإلستعمار الروماني ،أما المسيح هنا فيعلن أنه المسيا ،هو الرب السماوي الذي ملكه
سماوي .هو أصل وذرية داود (رؤ .)16:22ولقد أدرك الكل أن المسيا سيكون إبن داود حتى األعمى

(لو .)39:18أما ما يثيره المسيح هنا جديداً أنه الرب .الرب= هللا اآلب .ربي= سيد وهله داود .إذ ال يمكن أن

يدعو إنسان إبنه أو حفيده يربيي .المسيح إبن داود بحسب النبوات= (إش+ 15 ،2-1:11 +7-6:9

إر +6-5:23مز.)29-25:89
نطق المسيح بالويالت للكتبة والفريسيين

وراجع (متى)23

ِّ ِّ ِّ ِّ 43
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يع َّ ِّ
ِّ 43
ين
اح َذُروا م َن اْل َك َتَبة َّالذ َ
ال ل َتالَميذهْ « :
يما َك َ
ان َجم ُ
الش ْعب َي ْس َم ُعو َن َق َ
اآليات (لوَ " -:)47-43:21وف َ
امعِّ ،واْلم َّت َك ِّ
اق ،واْلمجالِّس األُوَلى ِّفي اْلمج ِّ
الطيالِّس ِّة ،وي ِّحُّبو َن َّ ِّ ِّ ِّ
َّ
آت األُوَلى
ََ
َيْر َغُبو َن اْل َم ْش َي ِّب َ َ َ ُ
َس َو ِّ َ َ َ َ
التحَّيات في األ ْ
َ ُ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ 47
الرَلو ِّ
اتِّ ُ .
ِّ
ِّ
ظ َم!»" .
َع َ
ين َيأ ُْكُلو َن ُبُي َ
هؤالَء َي ْأ ُخ ُذو َن َدْيُنوَن ًة أ ْ
في اْل َوالَ ئمِّ .اََّلذ َ
وت األََرام ِّلَ ،ولِّعل ٍة ُيطيُلو َن َّ َ
38
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين يْر َغبو َن اْلم ْشي ِّب َّ
الطَيالِّ َس ِّة،
ال َل ُه ْم في َت ْعليمهَ «:ت َحَّرُزوا م َن اْل َك َتَبةَّ ،الذ َ َ ُ
اآليات (مرَ " -:)41-38:12وَق َ
َ َ
32
ِّ ِّ 41
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
و َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َس َو ِّ
وت
ين َيأ ُْكُلو َن ُبُي َ
س األُوَلى في اْل َم َجامعَِّ ،واْل ُم َّت َكآت األُوَلى في اْل َوالَ ئمَِّّ .الذ َ
اقَ ،واْل َم َجال َ
َ
التحَّيات في األ ْ
ِّ َّ ِّ
الرَلو ِّ
اتِّ ُ .
ِّ
ظ َم»".
َع َ
هؤالَء َي ْأ ُخ ُذو َن َدْيُنوَن ًة أ ْ
األََرام ِّلَ ،ولِّعل ٍة ُيطيُلو َن َّ َ

توورك معلمووي اليهووود اإلهتمووام بتنفيووذ الوصووايا إلووى اإلهتمووام بالمظهريووات وموواذا يقووول عوونهم النوواس .طلب ووا الزينووة
الخارجية التي تخفي حياة داخلية فارغة بال عمل .وهكذا كل مراًي يهوتم بموا يجلوب لوه الموديح غيور مهوتم بحقيقوة

حياتووه الداخليووة وخووالص نفسووه .ه وؤالل عوض واً عوون أن يقوودموا للنوواس خدمووة فووي محبووة مهتمووين بالًووعيف طلب ووا
األماكن األكثر كرامة .وكانوا يطلبون أن الشعب حين يراهم من مسافة يبدأ الشعب في عمل حركات كلها تواضع
أمامهم إلعالن كرامتهم .والمسيح فعل عكس هذا إذ غسل أرجل تالميذه ،هو أتى َلي ْخِد ْم ال ُلي ْخ َد ْم.
هم أصبحوا ال يبحثون سوى عن أنفسهم ويجرون ورال الماديات ليس من األغنيال فقط ،بل من بيوت األرامل
(كانوا يصلون ويطيلون صلواتهم في بيت الميت ليأخذوا أج اًر كبي اًر من أرملته) ،هم طلبوا الكرامة أوالً  ،واآلن
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يطلبون األموال حتى إن صار في هذا ضيق وحزن في بيوت األ ارمل واأليتام .ونقارن هذا مع التطويب الثاني

يطوبى للحزانى .ألنهم يتعزوني .وبينما كان واجب هؤالل الخدام أن يعزوا األرامل أكلوا بيوت األرامل .وبأعمالهم
الرديئة هذه أعثروا الناس .في الويل األول نجدهم متعظمين بمعارفهم وعلمهم فأغلقوا باب المعرفة على الناس.
وفي الويل الثاني نجدهم متعظمين بأموالهم فأغلقوا باب التعزية على الفقرال الحزانى .ونالحظ أن المسيح ال

يهاجم الصلوات الطويلة ،بل العلة في إطالة الصلوات .ولنقارن بين التطويب الثاني ،فاهلل يعزي الحزانى وبين

الويل الثاني فالدينونة لمن ينهبون أموالهم.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الحادى والعشرون)

عودة للجدول

اإلصحاح الحادى والعشرون
فلسا األرملة الفقيرة

ِّ
اآليات (لو1" -:)4-1:21وَت ََّ
اء ُيْلُقو َن َقَرِّابيَن ُه ْم ِّفي اْل ِّخ َازَن ِّةَ 2 ،وَأرَى أَْي ًضا أَْرَمَل ًة ِّم ْس ِّكيَن ًة أَْلَق ْت
َ
طل َع َفَأرَى األَ ْغنَي َ
4
هَناك َفْلسي ِّنَ 3 .فَقالِّ « :باْلح ِّق أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن ِّ
هؤالَ ِّء ِّم ْن
هذ ِّه األَْرَمَل َة اْل َف ِّق َيرَة أَْلَق ْت أَ ْك َثَر ِّم َن اْل َج ِّميعِّ ،أل َّ
َن ُ
َ
ُ َ َْ
ُ ْ
َ
ِّ
ين ِّ
َف ْضَل ِّت ِّه ْم أَْلَق ْوا ِّفي َقَرِّاب ِّ
يشة َّال ِّتي َل َها»".
هللاَ ،وأ َّ
َما ه ِّذ ِّه َف ِّم ْن ِّإ ْع َو ِّازَها ،أَْلَق ْت ُك َّل اْل َم ِّع َ
41
ِّ
اسا ِّفي
اه اْل ِّخ َازَن ِّةَ ،وَن َ
ظَر َكْي َ
س َي ُسو ُع ُت َج َ
اآليات (مرَ " -:)44-41:12و َجَل َ
ف ُيْلقي اْل َج ْم ُع ُن َح ً
42
ن ِّ
ِّ ِّ
ِّ
أَ ْغ ِّنَي ُ ِّ ن
يم ُت ُه َما ُرْب ٌعَ 43 .ف َد َعا
اء َكث ُيرو َ ُيْلُقو َ َكث ًيراَ .ف َجا َء ْت أَْرَمَل ٌة َفق َيرٌة َوأَْلَق ْت َفْل َسْين ،ق َ
هذ ِّه األَرمَل َة اْل َف ِّقيرَة َق ْد أَْلَق ْت أَ ْك َثر ِّمن ج ِّم ِّ ِّ
ق أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن ِّ
ين أَْلَق ْوا ِّفي اْل ِّخ َازَن ِّة،
َل ُه ُم«:اْل َح َّ
يع َّالذ َ
َ ْ َ
َ
ُ ْ
َْ
َما ِّ
يش ِّت َها»".
ِّم ْن َف ْضَل ِّت ِّه ْم أَْلَق ْواَ .وأ َّ
هذ ِّه َف ِّم ْن ِّإ ْع َو ِّازَها أَْلَق ْت ُك َّل َما ِّعْن َد َهاُ ،ك َّل َم ِّع َ

ِّ
ان
اْل ِّخ َازَنةَ .وَك َ
ِّ
ال
َتالَمي َذ ُه َوَق َ
ِّ
يع
44أل َّ
َن اْل َجم َ

هذه القصة تأتي بعد الويالت للفريسيين والكتبة فهم لهم الويل إذ أن قلبهم مملول ريال بالرغم من كل معرفتهم

بالكتوواب والعلوووم الدينيووة ،أمووا هووذه المورأة فهووي غالبواً ال تعوورف شووئ لكوون قلبهووا مملووول حبواً .هووم أغنيووال جشووعين
يأكلون أموال األرامل وهي تعطوي مون أعوا هوا .هوم يطوالبون اآلخورين بالعطوال ليمتنووا هوم .وهوي تعطوي وهوي
الفقيرة .هنا مقارنة بين المرأة ومعلمى الشعب.

وهذه القصة تأتي كمقدمة للعالمات التي سويعطيها المسويح فوو اًر لتالميوذه عون األيوام األخيورة وهنقًوال الودهر،
حتى ال ننشمل بحساب األيام ،ومتى ستأتي هذه الساعة بول تنشومل قلوبنوا فنقوول موع يوحنوا يتعوال أيهوا الورب

يسوعي .فنترقب مجيئه بشوه وليس بخوف.

المسيح ال ينظر كوم نعطوي فهوو غنوي ال يحتواج ألموالنوا ،ولكنوه ينظور إلوى كيوف نعطوي= نظدر كيدف يلقدي=

فوواهلل يريوود مشوواعر الحووب والعطووف والبووذل فهنوواك موون يعطووي بتووذمر أو إكوراه أو بتفوواخر .والحووظ أن مووا قدمتووه

المرأة يسواوي مليمواً فواهلل يهوتم بكيوف ال كوم أعطينوا .وهوذا موا وجوده فوي هوذه المورأة .هللا فواحص القلووب والكلوي

ينظر لحال القلب والودوافع والطريقوة التوي نتصورف بهوا .وبهوذا فوإن العطوال هوو عطوال القلوب الوداخلي .فوالمرأة

كان مالها قليل وحبها عظيم.

كانت فوهة الخزانة على شكل بوه حتى ترن العمالت لدى دخولها ويعلو الصوت كلما ثقلت العملة.
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خطاب المسيح عن خراب أورشليم وعالمات إنقضاء الدهر-:

وردت هذه فى (مت( +)24مر (+ )13لو )38-3:21ويفضل دراستها مجمعة
ِّ 2
1
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال َل ُه ْم
اآليات (متُ "-:)24ث َّم َخَر َج َي ُسو ُع َو َم َضى م َن اْل َهْي َك ِّلَ ،ف َتَقَّد َم َتالَمي ُذ ُه ل َك ْي ُيُر ُ
وه أَْبنَي َة اْل َهْي َكلَ .فَق َ
ظرو َن ج ِّميع ِّ
ِّ 3
يما ُه َو
هذ ِّه؟ اَْل َح َّ
ههَنا َح َجٌر َعَلى َح َج ٍر الَ ُيْنَق ُ
َ َ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه الَ ُي ْتَر ُك ُ
َما َتْن ُُ
ق أَ ُق ُ
ض!»َ .وف َ
َي ُسو ُع«:أ َ
ِّ
الزي ُتو ِّنَ ،تَقَّدم ِّإَلي ِّه َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ينُ «:ق ْل َلَنا َم َتى َي ُكو ُن ه َذا؟ َو َما ِّهي َعالَ َم ُة
التالَمي ُذ َعَلى اْنفَرٍاد َقائل َ
َ ْ
س َعَلى َجَب ِّل َّ ْ
َجال ٌ
َ
4
ِّ
ِّ
يئك واْن ِّق َض ِّ
َحٌدَ 3 .فِّإ َّن َك ِّث ِّ
اء َّ
اس ِّمي
ال َل ُه ْم«:اْن ُ
ير َ
ظُروا! الَ ُيضَّل ُك ْم أ َ
الد ْه ِّر؟» َفأ َ
َم ِّج َ َ
ين َسَيأ ُْتو َن ِّب ْ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
3
ِّ ِّ
ِّ
يح! َوُي ِّضُّلو َن َك ِّث ِّ
اعوا .أل ََّن ُه
وب .اُْن ُ
َخَب ِّار ُحُر ٍ
ف َت ْس َم ُعو َن ِّب ُحُروب َوأ ْ
ينَ .و َس ْو َ
ير َ
َقائل َ
ظُروا ،الَ َتْرَت ُ
ين :أََنا ُه َو اْل َمس ُ
7
ِّ
ِّ ِّ ُّ
ُم ٍة َوم ْمَل َك ٌة َعَلى م ْمَل َكةٍَ ،وَت ُكو ُن
وم أ َّ
الَ ُبَّد أ ْ
َن َت ُكو َن هذه ُكل َهاَ ،ولك ْن َلْي َ
س اْل ُمْن َت َهى َب ْعُد .أل ََّن ُه َتُق ُ
َ
ُم ٌة َعَلى أ َّ َ
لك َّن ِّ
اكن8 .و ِّ
ات وأَوبَِّئ ٌة و َزالَ ِّزل ِّفي أ ِّ
هذ ِّه ُكَّل َها ُمْب َت َدأُ األ َْو َجاعِِّّ 2 .حيَن ِّئ ٍذ ُي َسلِّ ُموَن ُك ْم ِّإَلى ِّضيق َوَي ْقُتُلوَن ُك ْم،
َم َج َ
اع ٌ َ ْ
َم َ َ
َ
ُ
َ
ِّ
وَت ُكوُنو َن مب َغ ِّض ِّ
يع األُممِّ أل ْ ِّ
اس ِّميَ 11 .و ِّحيَن ِّئ ٍذ َي ْع ُثُر َك ِّث ُيرو َن َوُي َسلِّمو َن َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا َوُيْب ِّغ ُضو َن
َ
ُْ
َ
َجل ْ
ُ
ين م ْن َجم ِّ َ
11
ِّ
يرين13 .و ِّ
ِّ
ينَ 12 .ولِّ َك ْثَرِّة ِّ
اء َك َذَب ٌة َك ِّث ُيرو َن َوُي ِّضُّلو َن َك ِّث ِّ
لك ِّن
اإل ْثمِّ َتْبُرُد َم َحَّب ُة اْل َكث ِّ َ
ير َ
َ
وم أَْنبَي ُ
َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضاَ .وَيُق ُ
وت ِّ
َّال ِّذي ير ِّبر ِّإَلى اْلمْن َتهى َفه َذا ي ْخُلص14 .وي ْكرُز ِّب ِّب َشارِّة اْلمَل ُك ِّ
ُممِّ.
هذ ِّه ِّفي ُك ِّل اْل َم ْس ُكوَن ِّة َش َه َاد ًة لِّ َج ِّم ِّ
ُ َ
َُ َ
َ ُ
َْ ُ
يع األ َ
َ َ
13
ِّ
ِّ َّ ِّ
ان اْلمَقَّد ِّ
الن ِّب ُّي َق ِّائم ًة ِّفي اْلم َك ِّ
يآل َّ
س
ُث َّم َيأ ِّْتي اْل ُمْن َت َهىَ « .ف َم َتى َن َ
ال َعْن َها َدان ُ
ظْرُت ْم « ِّر ْج َس َة اْل َخَراب» التي َق َ
ُ
َ
َ
ِّ ِّ 17
ِّ
لِّي ْفهمِّ اْلَقار ُ ِّ ِّ 13
الس ْط ِّح َفالَ َيْن ِّز ْل لَِّي ْأ ُخ َذ ِّم ْن َبْي ِّت ِّه
ين ِّفي اْلَي ُهوِّدَّي ِّة ِّإَلى اْلجَب
الَ ،و َّال ِّذي َعَلى َّ
ِّئ  َف ِّحيَنئ ٍذ لَي ْهُرب َّالذ َ
َ َ
12
18
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
جع ِّإَلى َوَرائه لَِّي ْأ ُخ َذ ثَي َاب ُهَ .و َوْي ٌل لِّْل َحَباَلى َواْل ُمْرض َعات في تْل َك األََّيامِّ!
َشْيًئاَ ،و َّالذي في اْل َحْق ِّل َفالَ َيْر ْ
21
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يم َل ْم َي ُك ْن ِّم ْثُل ُه ُمْن ُذ ْاب ِّت َد ِّاء
َ 21و َصُّلوا لِّ َك ْي الَ َي ُكو َن َهَرُب ُك ْم ِّفي ِّش َت ٍ
اء َوالَ في َسْب ٍت ،أل ََّن ُه َي ُكو ُن حيَنئ ٍذ ض ٌ
يق َعظ ٌ
اْلعاَلمِّ ِّإَلى اآلن وَلن ي ُكو َن22 .وَلو َلم ُتَق َّ ِّ
ِّ
ين ُتَق َّرُر ِّتْل َك
ص َج َسٌدَ .ولك ْن ألَ ْج ِّل اْل ُم ْخ َت ِّار َ
ام َل ْم َي ْخُل ْ
َ َ ْ َ
َ
َ ْ ْ
رْر تْل َك األََّي ُ
24
23
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اء َك َذَب ٌة
يح ُهَنا! أ َْوُ :هَن َ
َحٌدُ :ه َوَذا اْل َمس ُ
ال َل ُك ْم أ َ
وم ُم َس َح ُ
ام .حيَنئ ٍذ إ ْن َق َ
اك! َفالَ ُت َرد ُقوا .أل ََّن ُه َسَيُق ُ
األََّي ُ
طو َن آي ٍ ِّ
ِّ
ِّ ُّ
ِّ
ين أَْي ًضاَ 23 .ها أََنا َق ْد َسَب ْق ُت
اء َك َذَب ٌة َوُي ْع ُ
َم َك َن اْل ُم ْخ َت ِّار َ
َ
يم ًة َو َع َجائ َبَ ،ح َّتى ُيضلوا َل ْو أ ْ
َوأَْنبَي ُ
ات َعظ َ
َن
َخَبْرُت ُك ْمَ 23 .فِّإ ْن َقاُلوا َل ُك ْمَ :ها ُه َو ِّفي اْلَب ِّرَّي ِّة! َفالَ َت ْخُر ُجواَ .ها ُه َو ِّفي اْل َم َخ ِّادعِّ! َفالَ ُت َر ِّد ُقوا27 .أل ََّن ُه َك َما أ َّ
َوأ ْ
ِّ
ق َي ْخُر ُج ِّم َن اْلم َش ِّار ِّ
يء ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان28 .أل ََّن ُه َحْي ُث َما َت ُك ِّن
ق َوَي ْظ َهُر ِّإَلى اْل َم َغ ِّار ِّبَ ،
اْلَبْر َ
هك َذا َي ُكو ُن أَْي ًضا َمج ُ
َ
سَ ،واْلَقمُر الَ ُي ْع ِّطي َض ْوَء ُهَ ،و ُّ
يق ِّتْل َك األََّيامِّ ُت ْظلِّ ُم َّ
اك َت ْج َت ِّم ُع ُّ
ورَ «22 .ولِّْل َوْق ِّت َب ْع َد ِّض ِّ
وم
اْل ُج َّثةَُ ،ف ُهَن َ
الش ْم ُ
الن ُس ُ
الن ُج ُ
َ
ان ِّفي َّ ِّ ِّ ِّ
السماو ِّ
السم ِّ
َتسُق ُ ِّ
ات َت َت َز ْع َز ُعَ 31 .و ِّحيَن ِّئ ٍذ َت ْظ َهُر َعالَم ُة ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
وح
اءَ ،وُق َّو ُ
الس َماءَ .وحيَنئ ٍذ َتُن ُ
ات َّ َ َ
ْ
َ
ط م َن َّ َ
31
ِّ ِّ ِّ
السم ِّ
َج ِّم ُ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ن
يرَ .فُيْرِّس ُل َمالَ ِّئ َك َت ُه
اء ِّبُق َّوٍة َو َم ْج ٍد َك ِّث ٍ
يع َقَبائل األَْرضَ ،وُيْبرُرو َ ْاب َن اإل ْن َسان آتًيا َعَلى َس َحاب َّ َ
السماو ِّ
ِّببوق ع ِّظيمِّ َّ ِّ
ِّ
الري ِّ ِّ
ِّ ِّ
ات ِّإَلى أَ ْق َر ِّائ َهاَ 32 .ف ِّم ْن َش َجَرِّة
َ
الر ْوتَ ،فَي ْج َم ُعو َن ُم ْخ َت ِّاريه م َن األَْرَب ِّع ِّ َ
ُ
اح ،م ْن أَ ْق َراء َّ َ َ
33
ِّ
الت ِّ
هك َذا أَْن ُت ْم أَْي ًضا،
يب.
َخَر َج ْت أ َْوَار َق َهاَ ،ت ْعَل ُمو َن أ َّ
َن َّ
ين َت َعَّل ُموا اْل َم َث َلَ :م َتى َص َار ُغ ْرُن َها َر ْخ ًرا َوأ ْ
َ
الرْي َ
ف َق ِّر ٌ
ِّ
يب َعَلى األَْب َو ِّ
ِّ
يل َح َّتى َي ُكو َن ه َذا
اب34 .اَْل َح َّ
َم َتى َأرَْي ُت ْم ه َذا ُكَّل ُه َف ْ
اعَل ُموا أََّن ُه َق ِّر ٌ
ول َل ُك ْم :الَ َي ْمضي ه َذا اْلج ُ
ق أَ ُق ُ
33
33
ِّ
ِّ
َما ذلِّ َك اْلَي ْوُم َوِّتْل َك َّ
ُكُّل ُه .اَ َّ
ولَ « .وأ َّ
َحٌدَ ،والَ
اء َواألَْر ُ
اع ُة َفالَ َي ْعَل ُم ِّب ِّه َما أ َ
الس َ
ض َت ُزوالَ ِّن َولك َّن َكالَمي الَ َي ُز ُ
لس َم ُ
37
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
يء ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان38 .أل ََّن ُه َك َما
َمالَ ِّئ َك ُة َّ
ام ُن ٍ
وح َكذل َك َي ُكو ُن أَْي ًضا َمج ُ
الس َم َاوات ،إال أَبي َو ْح َد ُهَ .وَك َما َكاَن ْت أََّي ُ
ِّ ِّ
ِّ
َكاُنوا ِّفي األََّيامِّ َّال ِّتي َقْبل ُّ
الطوَف ِّ
وح اْلُفْل َك،
ان َيأ ُْكُلو َن َوَي ْشَرُبو َن َوَي َت َزَّو ُجو َن َوُي َز ِّو ُجو َنِّ ،إَلى اْلَي ْومِّ َّالذي َد َخ َل فيه ُن ٌ
َ
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ِّ
ِّ
32وَلم ي ْعَلموا َح َّتى َجاء ُّ
ِّ
يء ْاب ِّن ِّ
انِّ 41 .حيَن ِّئ ٍذ َي ُكو ُن ا ْثَن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان ِّفي
ان َوأ َ
الطوَف ُ
َخ َذ اْل َجم َ
يعَ ،كذل َك َي ُكو ُن أَْي ًضا َمج ُ
َ
َ ْ َ ُ
42
41
الرحىُ ،ت ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
اْلحْق ِّل ،ي ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
ان َت ْط َحَن ِّ
اآلخُرِّ .ا ْثَن َت ِّ
ُخَرىِّ« .ا ْس َهُروا ِّإ ًذا
اح َد ُة َوُت ْتَر ُك األ ْ
احُد َوُي ْتَر ُك َ
ان َعَلى َّ َ
َ
ُ
َ
َ
43
ِّ
ِّ
ِّ
ق،
ف َر ُّب اْلَبْي ِّت ِّفي أ ِّ
يع َيأ ِّْتي َّ
الس ِّار ُ
َي َه ِّز ٍ
اعَل ُموا ه َذا :أََّن ُه َل ْو َعَر َ
اع ٍة َيأْتي َرُّب ُك ْمَ .و ْ
أل ََّن ُك ْم الَ َت ْعَل ُمو َن في أََّية َس َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ 44
ظُّنو َن َيأ ِّْتي ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان.
اع ٍة الَ َت ُ
َل َس ِّهَر َوَل ْم َي َد ْع َبْي َت ُه ُيْنَق ُب .لذل َك ُكوُنوا أَْن ُت ْم أَْي ًضا ُم ْس َتعد َ
ين ،أل ََّن ُه في َس َ
43
ِّ ِّ ِّ ِّ
َ 43فمن هو اْلعبد األ َِّمين اْلح ِّك َّ ِّ
الطعام ِّفي ِّح ِّ
َّ
ِّ
وبى لِّذلِّ َك اْل َعْب ِّد
ين ِّه؟ ُ
َ ْ ُ َ َْ ُ
طَ
ام ُه َسيُد ُه َعَلى َخ َدمه لُي ْعطَي ُه ُم َ َ
ُ َ ُ
يم الذي أَ َق َ
48
47
يع أ ِّ ِّ
ِّ
َِّّ ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ال ذلِّ َك
هك َذا! اَْل َح َّ
اء َسِّيُد ُه َي ِّجُد ُه َي ْف َع ُل َ
َم َوالهَ .ولك ْن إ ْن َق َ
يم ُه َعَلى َجم ِّ ْ
ق أَ ُق ُ
الذي إ َذا َج َ
ول َل ُك ْم :إن ُه ُيق ُ
ِّ
ِّ 42
ِّ
ِّ
اْلعبُد َّ ِّ ِّ
الس َك َارىَ31 .يأ ِّْتي
اء ُه َوَيأ ُْك ُل َوَي ْشَر ُب َم َع ُّ
ئ َي ْض ِّر ُب اْل َع ِّب َ
َْ
وم ُهَ .فَيْب َتد ُ
الرد ُّي في َقْل ِّبهَ :سِّيدي ُيْبط ُ
يد ُرَفَق َ
ئ ُقُد َ
31
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اك َي ُكو ُن
ينُ .هَن َ
اع ٍة الَ َي ْع ِّرُف َهاَ ،فُيَقط ُع ُه َوَي ْج َع ُل َنر َيب ُه َم َع اْل ُمَرائ َ
َسِّيُد ذل َك اْل َعْبد في َي ْو ٍم الَ َيْن َتظُرُه َوِّفي َس َ
َسَن ِّ
ان" .
اء َو َص ِّر ُير األ ْ
اْلُب َك ُ
هنا يتنبأ الرب يسوع أو قل يصدر حكما كديان بإدانة هيكل اليهود .كان كمن ينفض غبار رجليه ضد ذلك

البيت وتلك المدينة التى رفًته فتركهم خرابا(مت .)1: : 15وهذا ما حد

فقد خربت المدينة والهيكل حتى

كان من يرى أثار الخراب يتشكك أن هذا المكان كان به حياة (يوسيفوس المؤرك اليهودى) .ولقد تحدثت كتابات
اليهود عن أالم حروب ومجاعات تقع على اليهود ،وحالة من الفساد الداخلى لليهود قبل مجئ المسيا ،ولكن لم
تذكر هذه الكتابات اليهودية أى شئ عن خراب الهيكل أو أن أورشليم سيتم تدميرها .ولكن كانت هناك أصوات

قليلة تكلمت عن هذا المصير للهيكل ولكن دون أن يربطوا هذا بمجئ المسيا فى مجده .وشبهوا أالم إسراًيل قبل
مجئ المسيا بأالم المرأة قبل الوالدة .بل تحدثت الكتابات اليهودية عن مجد المسيا المنتظر فى الهيكل .وقال

آخرون خالل فترة الحصار األخير بأن هللا سينقذ المدينة والهيكل بطريقة إعجا ية.

أراء اليهود القدماء  -:أن المسيح يولد ولن يعرف معاصريه يمن أين هوي وهذا يؤيد ما جال فى (يو)27 : 7
ويظهر ويؤدى عمله ثم يختفى لمدة  :5يوما .ثم يظهر ثانية ليدمر أعداله يأدوم والقوة الرومانية التى هى
الوح

الرابع فى نبوة دانيال ،وقال بعض الربيين ال بل هم أوالد إسماعيلي .ويفدى إسراًيل ويجمعهم من كل

أنحال المسكونة بإعجا إلى أرضهم بشرط توبتهم .وبحسب المدراش فكل إسراًيلى مختون سيفرج عنه من جهنم

ويقوم األموات بحسب السلطة الممنوحة للمسيا من هللا ليقيم األموات .ويقوم األموات الذين ماتوا ودفنوا فى أرض

إسراًيل ،هؤالل يقومون فى أرض إسراًيل ،ومن مات خارجها يتدحرج بأالم شديدة فى ممرات تحت األرض

ليصل إلى أرض إسراًيل ويقوم فيها .المهم أن الكل سيقومون فى أرض فلسطين .ويصاحب هذا إعالن بصوت

البوه العظيم .لكننا نجد أفكا ار عجيبة عن مجئ المسيا بعًها بتفسير عجيب للنبوات وبعًها ال يدرى أحد

مصدرها .ولهم أرال عجيبة عن إختفال المسيح ثم ظهوره ليسود سالم ويختفى الموت وتصبح إسراًيل سيدة العالم

كله وتحل مكان الدولة الرومانية .وتبنى أورشليم بحجارة ضخمة يقتلعها المالًكة ويزينون أورشليم بحجارة كريمة.
ووسط كل هذه األفكار كان سؤال التالميذ للرب عن هذه األيام.
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ِّ
ِّ
َّم
َي ُسو ُع َو َم َضى م َن اْل َهْي َكلَ ،ف َتَقد َ
ههَنا
اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه الَ ُي ْتَر ُك ُ
ق أَ ُق ُ

ِّ 2
ِّ
ِّ ِّ
ال
َتالَمي ُذ ُه ل َك ْي ُيُر ُ
وه أَْبنَي َة اْل َهْي َكلَ .فَق َ
ض!»" .
َح َجٌر َعَلى َح َج ٍر الَ ُيْنَق ُ

اآليات (متُ 1" -:)2-1:24ث َّم َخَر َج
ظرو َن ج ِّميع ِّ
هذ ِّه؟
َ َ
َما َتْن ُُ
َل ُه ْم َي ُسو ُع«:أ َ
ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل= هو خرج من الهيكل ليتركه لهم خراباً إذ هم نجسوه .وبعد أن أصدر حكمه
المخيف بالويالت عليهم (ص .)23وكان اليهود يفتخرون بجمال الهيكل= فتقدم تالميذه لكي يروه أبنية

الهيكل .ولكن ما قيمة جمال المباني والرب قد خرج .وبنفس المفهوم تكلم حزقيال قبل خراب الهيكل األول على
نصر (حز .)23-22:11 +19-18:15وهكذا هيكل الجسد إن فارقه روح الرب يباغته روح نجس
يد نبوخذ ًّ

(1صم )1::16لذلك نصلي يروحك القدوس ال تنزعه منيي (مز )11:51فنحن هيكل هللا والروح القدس يسكن

فينا (1كو .)16:3وكان اليهود يتطلعون للهيكل بكونه عالمة ملكهم ،وعظمة أبنيته عالمة عظمتهم ،لهذا أراد
التالميذ بفخر أن ُيروا السيد عظمة الهيكل .ولكن السيد تنبأ لهم بأن ال يترك ههنا حجر على حجر ال ينقض.
وكان هذا ألن اليهود إهتموا بعظمة الهيكل الخارجية وتركوا تطهير قلوبهم (إر .)::7وكان هدم الهيكل القديم

إعالناً لبدل بنال الهيكل الجديد أي الكنيسة (إر .)15:1وهذا ما يعمله الروح القدس في سر المعمودية أنه يحطم

اإلنسان العتيق ليقيم فينا اإلنسان الجديد الذي هو على صورة خالقنا .وكان الهيكل عظيماً بالفعل ،فالهيكل نفسه

كان صمي اًر ،أما صاالت ه وأروقته وأبراجه التي كانت تحيط به جعلته من أعظم المباني الفخمة في العالم.
إستخدمت فيه حجارة يزيد طولها على 25قدم .وصفوف أعمدته التي قطعت من الرخام المجزع يتكون كل منها
من قطعة واحدة طول كل منها أكبر من 37قدم في إرتفاعها .له ثمانية أبواب بعًها مطلي بالذهب والبعض
اآلخر بالفًة .والتاسع وهسمه باب الجميل ممطى بالنحاس الجميل بصورة مدهشة .وكل هذا الجمال َّ
حطمه
تيطس سنة  75م .ثم أراد يوليانوس الجاحد أن ينقض هذه النبوة فرفع األساس القديم وأحًر مواد بنال جديدة

فخرجت نار وهلتهمت الكل فكان أن يوليانوس تمم النبوة باألكثر إذ رفع األساس.

ِّ
الزي ُتو ِّنَ ،تَقَّدم ِّإَلي ِّده َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ 3
ينُ «:ق ْدل َلَندا َم َتدى
التالَميد ُذ َعَلدى اْنف َدرٍاد َقدائل َ
َ ْ
س َعَلى َجَب ِّل َّ ْ
يما ُه َو َجال ٌ
آية (مت -:)3:24ي َوف َ
ِّ
ِّ
يئك واْن ِّق َض ِّ
اء َّ
الد ْه ِّر؟».ي
َي ُكو ُن ه َذا؟ َو َما ه َي َعالَ َم ُة َم ِّج َ َ
موون علووى جبوول الزيتووون يظهوور الهيكوول واضووحاً .والتالميووذ فووي إعجوواب أشوواروا للسوويد عليووه ،فقووال لهووم أنووه سوويخرب.
أخطأ التالميذ إذ ظنووا أن خوراب الهيكول هوو عالموة علوى نهايوة العوالم .ولوم يفهمووا أنوه البود ويخورب عالموة علوى

إنتهال العهد اليهودي وأنه يبطل لتبدأ الكنيسة .وكان البد لقيام الكنيسة أن يقوم المسيح ،ولكوي يقووم المسويح البود
وأن يموت أي ُيهدم هيكله الجسدي (يو .)21-18:2ولقد عبر التالميذ بسوؤالهم عموا يودور فوي أذهوان كول البشور
عوون إشووتياقهم لمعرفووة المسووتقبل .ولكوون السوويد لووم يحوودد أ منووة مكتفي واً بتقووديم العالمووات حتووى ال يخوودعهم المسووحال
الكذبة .ومدا هدي عالمدة مجيئدك وإنقضداء الددهر= التالميوذ كوانوا مقتنعوين أن يسووع هوو المسويا ،وكوانوا متووقعين
مجده المستقبل في نهاية العالم ُلي ْد ِخل العصر المسياني األبدي.
تصف النبوات عادة حادثاً قريباً وترمز بهذا الوصوف إلوى أحودا بعيودة وهكوذا جوالت نبووات المسويح هنوا لتصوف
خراب أورشليم على يد تيطس سنة  75م .وفي نفس الوقت تشير ألحدا

بعيدة أي نهاية العالم .والرب تنبأ عون
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كالهما فإمتزجت النبوتوان .خصوصواً أن سوؤال التالميوذ كوان خطوأ فهوم سوألوا عون عالموات خوراب الهيكول ونهايوة
العالم وكان إعتقادهم الخاطئ أن الحودثين هوم حود

واحود ولوذلك جوالت نبووات المسويح هنوا بطريقوة مدهشوة لكوال

الحدثين فهي متفقة مع خراب أورشليم القريب وموع أحودا

كيف نطبق النبوة في كل حد .

نهايوة العوالم فوي المسوتقبل البعيود .لوذلك علينوا أن نفهوم

4
ِّ
َحٌدَ 3 .فِّإ َّن َك ِّث ِّ
اس ِّمي
ال َل ُه ْم«:اْن ُ
ير َ
ظُروا! الَ ُيضَّل ُك ْم أ َ
اآليات (مت -:)3-4:24ي َفأ َ
ين َسَيأ ُْتو َن ِّب ْ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ِّ ِّ
ِّ
يح! َوُي ِّضُّلو َن َك ِّث ِّ
ين .ي
ير َ
َقائل َ
ين :أََنا ُه َو اْل َمس ُ

العالمة األولى -:وهي قيام المًلين والمسحال الكذبة .فاليهود رفًوا المسيح الحقيقي ،وكانوا في إنتظار مسيح

آخر ،وهذا دفع البعض أن َيَّدعوا أنهم هم المسيح ويخدعوا الناس بعجاًب كاذبة كما فعل سيمون الساحر ،وهذا
حد

فعالً قبل خراب الهيكل وسيتكرر في نهاية األيام.

3
َن َت ُكدو َن
وب .اُْن ُ
َخَب ِّار ُحُر ٍ
ف َت ْس َم ُعو َن ِّب ُحُروب َوأ ْ
ده الَ ُب َّدد أ ْ
داعوا .أل ََّن ُ
اآليات (مت -:)8-3:24ي َو َس ْو َ
ظ ُدروا ،الَ َتْرَت ُ
7
ِّ
ِّ ِّ ُّ
دات َوأ َْوبَِّئد ٌة
ُمد ٌة َعَلدى أ َّ
دوم أ َّ
اع ٌ
س اْل ُمْن َت َهى َب ْع ُدد .أل ََّن ُ
ُمد ٍة َو َم ْمَل َكد ٌة َعَلدى َم ْمَل َكدةٍَ ،وَت ُكدو ُن َم َج َ
هذه ُكل َهاَ ،ولك ْن َلْي َ
ده َتُق ُ
لك َّن ِّ
اكن8 .و ِّ
و َزالَ ِّزل ِّفي أ ِّ
هذ ِّه ُكَّل َها ُمْب َت َدأُ األ َْو َجاعِّ .ي
َم َ َ
َ
ُ
َ

العالمددة الثانيددة والثالثددة -:حووروب /مجاعووات وأوبئووة و ال ل .ال عجووب أن يسووبق مجوويل المسوويح كوول هووذه اآلالم
فعدو الخير كلما يدرك أن الرب قد إقترب مجيئه تزداد حربه ضود الموؤمنين لكوي يقتونص مونهم بقودر موا يسوتطيع،

ولهذا يطلب المسيح أن نسهر فنزداد قوة على إحتمال هذه اآلالم .فهدف عدو الخير من إثارة الحروب واألوبئة..

الخ هو إثوارة رعوب الموؤمنين فيرتبكوون خواًفين علوى حيواتهم الزمنيوة ولكون مون يرتبوك يخسور أف ارحوه خاصوة الفورح
بمجويل المسوويح والمجوود المنتظور .وهوذا مووا حوود

حروب.

قبوول خوراب أورشووليم أيًواً أن كانووت هنواك حووروب كثيورة وأخبووار

ِّ 2
ِّ
ِّ
ِّ
َج ِّدل
دين ِّم ْدن َج ِّم ِّ
ُم ِّدم أل ْ
اآليات (مت -:)11-2:24ي ِّحيَنئ ٍذ ُي َسل ُموَن ُك ْم ِّإَلى ضيق َوَي ْقُتُلوَن ُك ْمَ ،وَت ُكوُنو َن ُمْب َغض َ
يدع األ َ
اس ِّميَ 11 .و ِّحيَن ِّئ ٍذ َي ْع ُثُر َك ِّث ُيرو َن َوُي َسلِّ ُمو َن َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا َوُيْب ِّغ ُضو َن َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا .ي
ْ
العالمددة الرابعددة -:الحوورب التاليووة التووي سوويثيرها عوودو الخيوور هووي اإلضووطهاد ألوالد هللا ،فيرتوود كثي ورين موون الووذين
ه
وال
كانت عالقتهم باهلل عالقة سطحية بال عمق مثل النباتات التي بال جذور هذه تحتر مون الشومس إذ ال تجود م ً
يرويها فهي بال جذور عميقة ،ومون لهوم عموق فوي حيواتهم الروحيوة يعطويهم الوروح القودس التعزيوة .والمرتودون مون
المؤمنين يسلمون إخوتهم المؤمنين ،ربما من خوفهم وربما غيرة وحسد .وربما لنقص المحبة في تلك األيام .وربما
من كثرة الًيقات مع عدم وجود تعزية (لألشرار) ما عاد أحد يحتمل إخوته (يع.)9:5
11
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ينَ 12 .ولِّ َك ْثد َدرِّة ِّ
اإل ْثددمِّ َتْبد ُدرُد َم َحَّب د ُة
داء َك َذَب د ٌة َكثيد ُدرو َن َوُيضد ُّدلو َن َكثيد ِّدر َ
دوم أَْنبَيد ُ
اآليددات (مددت -:)14-11:24ي َوَيُقد ُ
لكد ِّدن َّالد ِّدذي يرد ِّدبر ِّإَلددى اْلمْن َتهددى َفهد َذا ي ْخُلددص14 .وي ْكددرُز ِّب ِّب َشددارِّة اْلمَل ُكد ِّ
اْل َك ِّثيد ِّدرين13 .و ِّ
دوت هد ِّدذ ِّه ِّفددي ُكد ِّدل اْل َم ْسد ُدكوَن ِّة
َ
ُ َ
َُ َ
َ ُ
َْ ُ
َ
َ َ
ُممُِّ .ث َّم َيأ ِّْتي اْل ُمْن َت َهى .ي
َش َه َاد ًة لِّ َج ِّم ِّ
يع األ َ
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العالمة الخامسة والسادسة -:لقد بدأ عدو الخير بخلق جو عام قابض من حروب و ال ل..الخ ليسوحب الموؤمن
من الحياة الداخلية العميقوة ثوم يصووب إليوه حربواً شخصوية مون إضوطهاد ألجول المسويح ثوم نجود هنوا الهجووم علوى

اإليمان والعقيدة لتنحرف بعيداً عن مسوار الملكووت .مثول ظهوور أنبيوال كذبوة كموا حود

فعوالً بعود صوعود المسويح

وحتى خراب أورشليم فقد ظهر مسحال كذبة كثيرين جمعوا حولهم أتباعاً كثيرين .وفي أيامنا األخيرة ظهرت مئات
البدع والفلسفات الملحدة المًللة التي تشكك في هللا ،بل وفلسفات تتستر تحت ردال الدين .وثمار هوذه الفلسوفات

والبوودع اإلرتووداد والفتووور وتبددرد محبددة الكثيددرين .ولقوود تعوواظم الشوور قبوول خ وراب أورشووليم و ادت جاذبيووة الشوور ممووا

أضووعف إحتمووال الكثيورين عوون إحتمووالهم لإلستشووهاد .إذاً فالعالمووة السادسددة هووي اإلرتووداد والفتووور أمووا السددابعة أن
تصل الشهادة للجميع .وقبل خراب أورشليم كان التالميذ قد وصلوا فعالً إلى غالبية العالم المعروف.

13
ِّ
ِّ َّ ِّ
ان اْلمَق َّدد ِّ
الن ِّب ُّي َق ِّائم ًة ِّفي اْلم َك ِّ
يآل َّ
س
آية (مت -:)13:24ي « َف َم َتى َن َ
ال َعْن َها َدان ُ
ظْرُت ْم « ِّر ْج َس َة اْل َخَراب» التي َق َ
ُ
َ
َ
ِّئ.ي
لَِّي ْف َهمِّ اْلَقار ُ

فووي العبووارات السووابقة حوودثنا السوويد عوون نهايووة الهيكوول وخ وراب أورشووليم بطريقووة خفيووة ،أمووا هنووا فيتحوود

عالنيووة.

والمسوويح هنووا يوودعوهم لق ورالة سووفر دانيووال ( .)11:12 +27:9ليتأكوودوا موون توقووف الذبيحووة وبالتووالي موون خ وراب

الهيكل.

رجسة الخراب= هناك عدة آرال بخصوصها-:

.1

تشير للجيوش الرومانية الجبارة ومعها أصنامها التي أحاطت بأورشليم لتخربها وهذا ما أشار إليه الرب نفسوه

(لوو )25:21فووي المكووان المقابوول فووي إنجيوول لوقووا .ونالحوظ أن الجووي

الروموواني حاصوور أورشووليم فتورة ثووم رأى

تيطس أن أورشليم هذه ال تستحق تعطيل الجيوش الرومانية كل هذه الفتورة فقورر أن يقووم بمحاولوة أخيورة وهذا
فشوولت ينسووحب .وفووي ذات ليلووة تسوولل بعووض الجنووود الرومووان موون علووى أس ووار أورشووليم ودخل ووا إلووى الهيكوول

المالصووق للسووور ووضووعوا النسوور الروموواني علووى الهيكوول وكووان هوودفهم أن يفتح ووا األب وواب للجووي

لكوون تنبووه

اليهووود وقتلوووهم فإنسووحب توويطس .وهسووتيقظ المسوويحيين صووباحاً ليجوودوا النسوور الروموواني علووى الهيكوول ( وهووذا
نجاسووة فووى المكووان المقوودس أى الهيكوول ) فتووذكروا هووذه اآليووة ونفووذوا مووا بعوودها إذ هربووا موون أورشووليم فووو اًر إلووى
الجبال المحيطة بأورشوليم وهلوى لبنوان وهلوى بلودة إسومها بويال .أموا اليهوود فأقواموا اإلحتفواالت بهوروب الروموان.
ولكوون مووا حوود

أن توويطس بعوود مسوويرة سوواعات قليلووة تقابوول مووع نجوودة رومانيووة بووأوامر موون قيصوور أن يوودمر

أورشو ووليم فعو وواد ثانيو ووة لحصو ووارها وكو ووان حصو ووا اًر بشو ووعاً وصو وول أن أكلو ووت األمهو ووات أطفو ووالهن .ثو ووم قتو وول تو وويطس
1,2مليون ،أما المسيحيين فنجووا .وهكوذا حوال النبووات ال يمكون فهمهوا إال حوين يكوون لهوا فاًودة ،ويوأتي وقوت
.2

تنفيذها.

تشير هذه الرجسة إلى ما سيحد

أيام ضد المسيح أو الوح

(الودجال) ،والسويد أعطانوا عالموات كاملوة عون

هذا الدجال لنكتشفه .ويسميه السيد رجسة ألنه يوأتي ضود هللا وي َّودعي أنوه هللا ،وينشور رجاسواته فوى كول مكوان

وبسرعة  ،وهو سيدمر األرض بالحروب والقتل .وسيقبله اليهود ويأخذونه إلى الموضع المقدس الذي يصلون
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فيوه .وهللا يطلووب موون شوعبه أن يهوورب إلووى الجبووال أيًواً فووي هووذه المورة .ولكوون كمووا قلنووا فوالنبوة لوون نفهووم كيووف
ننفذها إال في حينه (رؤ )6 : 12وهنا يشير لموضع ُم َّعٌد في البرية حيث يعول هللا الهواربين .ليفهم القارئ=
يا من تق أر إفهم وههرب .وهذا موا حود

سونة 75م وسويتكرر فوي نهايوة األيوام .علينوا أن نحفوظ موا هوو مكتووب

فى الكتاب المقدس فكله إرشادات ماذا نعمل وهلى أين نذهب فى تلك األيام  ،وسنفهم المعانى فى حينه .
.3

رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى-:

بالرجوع الى (دا  ) 27 : 9نجد التعبير هكذا ي وعلى جناح االرجاس مخرب ي وفى االنجليزية تأتى هكذا
And for the overspreading of abominations he shall make it desolate
والمعني ان الخراب التام ٍ
آت ال محالة إذا إنتشرت الرجاسات على مدى واسع ،فى أى جيل  .فكيف يسكت

هللا القدوس على هذا الكم من النجاسة  .وقوله يعلى جناحي فى العربية فهى تشير لسرعة اإلنتشار  .فكان عند

القدمال الطيور بأجنحتها هى رمز للسرعة وقال هذا مالخى النبى عن سرعة إنتشار اإليمان بالمسيح يتشره

شمس البر وفى أجنحتها الشفالي (مل . )2 : :ومعني كل هذا أن عالمة واضحة للخراب اآلتى هى انتشار
الرجاسات والخطية فى العالم  .وهذا ما نراه االن مثالً  .وهذا ما حد

قبل خراب أورشليم سنة  75م  .فلقد قام

ثوار يهود ضد الرومان وبدأوا يقتلونهم  .وهحتلوا الهيكل وجعلوه مرك از لهم وهرتكبوا فى الهيكل كل أعمال الفوضي

الس ْكر وقتلوا الكهنة .وبسبب هذا أحاطت الجيوش الرومانية بقيادة تيطس بأورشليم ودمرتها.
والزنا و ُ
* المسيحيين الذين كانوا فى أورشليم فهموا أن رجسة الخراب كانت هى النسر الرومانى على الهيكل  .ولكن
رجسة الخراب حقيقة كانت وجود هؤالل المجرمين فى الهيكل وما نشروه فيه من نجاسات  .خصوصا كما حدد

الرب فى (لو )25 : 21أن العالمة الواضحة أيًا للخراب هى الجيوش المحيطة بأورشليم .والحظ كم العالمات
التى يعطيها هللا ألوالده لكى ينقذهم  .والحظ تدبير هللا فى إنسحاب تيطس وجيشه لمدة ساعات ليهرب

المسيحيين من المدينة .

ِّ ِّ 17
ِّ
ِّ ِّ 13
ين ِّفي اْلَي ُه ِّ
الس ْط ِّح َفالَ َيْن ِّز ْل
ودَّي ِّة ِّإَلى اْلجَب
الَ ،و َّال ِّذي َعَلى َّ
اآليات (مت -:)21-13:24ي َف ِّحيَنئ ٍذ لَي ْهُرب َّالذ َ
لِّي ْأ ُخ َذ ِّمن بي ِّت ِّه َشيًئا18 ،و َّال ِّذي ِّفي اْلحْق ِّل َفالَ يرجع ِّإَلى ورِّائ ِّه لِّي ْأ ُخ َذ ِّثيابه12 .وويل لِّْلحباَلى واْلمر ِّضع ِّ
ات ِّفي ِّتْل َك
َْ ْ
َ
ْ
ْ َْ
ََ َ
َ
َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ َ ُْ َ
َ
21
اء َوالَ ِّفي َسْب ٍت،ي
األََّيامِّ! َو َصُّلوا لِّ َك ْي الَ َي ُكو َن َهَرُب ُك ْم ِّفي ِّش َت ٍ
عاد الجي الروماني لحصار أورشليم بعد ساعات يقدرها البعض بحوالي 6ساعات من إنسحابه ،فلو حد أي

تباطؤ من أي مسيحي في تنفيذ ما طلبه المسيح بالهروب 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
فال ينزل ليأخذ من بيته شيئاً= فكانت درجات ُسَّل ْم البيوت 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 الردال

وويل للحبالى= فهن لن يستطعن أن يسرعوا في الهرب .وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء وال في
الخارجي.
ٌ
سبت ففي الشتال يكون الجو بارداً والنهار قصير .وفعالً كان هروبهم في الربيع .واليهود حددوا أقصى مسافة
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للسير يوم السبت بألفي خطوة أي نحو ميلين .والمعنى أن صلوا حتى ال تكون أمامكم عواًق تمنع هربكم .مما

سبق نرى أن السيد المسيح يرسم صورة واضحة لكل مؤمن تشير لًرورة هربه في أسرع وقت وبال إبطال .وهذا
الكالم له مفهوم روحي ينطبق على األيام األخيرة التي نبه السيد في آية ( )12أن فيها ستبرد محبة الكثيرين.

فكيف ال تبرد محبة المؤمنين ،هنا نجد اإلجابة

الذين في اليهودية= (المؤمنين في الكنيسة)،

يهربوا للجبال=(يطلبوا أن يعيشوا في السماويات)

الذي على السطح=(عالياً في الروح ،كامالً في قلبه)،
الذي في الحقل= (يخدم لحساب المسيح)،

ال ينزل=(ال يشغف بالممتلكات الزمنية)

ال يرجع=(مثل إمرأة لوط ،وال يرتبك بأمور الحياة)

الشتاء= (البرودة الروحية)،

السبت=(عاطل عن العمل الروحي)

الحبالى= (النفس المملوءة بالخطايا)،

والمرضعات=(من يكونوا سبب عثرة لآلخرين)

21
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اآلن َوَل ْدن
ديم َل ْدم َي ُك ْدن م ْثُل ُ
ده ُمْند ُذ ْابت َدداء اْل َعداَل ِّم ِّإَلدى َ
اآليات (مت -:)22-21:24ي أل ََّن ُه َي ُكو ُن حيَنئ ٍذ ض ٌ
يق َعظ ٌ
22
ِّ
ِّ
ِّ
ام .ي
َج ِّل اْل ُم ْخ َت ِّار َ
ص َج َسٌدَ .ولك ْن أل ْ
ام َل ْم َي ْخُل ْ
ين ُتَق َّرُر تْل َك األََّي ُ
َي ُكو َنَ .وَل ْو َل ْم ُتَق َّرْر تْل َك األََّي ُ

هذا يتفق مع (دا  +1:12يؤ .)2:2وفي حصوار أورشوليم ،كانوت المجاعوة قود وصولت أن أكلوت األمهوات أبنواًهن
وهنتشرت األوبئة من الجثث المتعفنة .هذا غير الصراعات الداخلية ضود بعًوهم .ولقود ُقِت َول نحوو 2مليوون يهوودي
ما بوين المجاعوة وبوين سويف تويطس وبيوع حووالي مليوون كعبيود .ولكدن ألجدل المختدارين تقردر تلدك األيدام= لعول
بعووض اليهووود بسووبب هووذه الًوويقات آمنووا بالمسوويح ،وألجلهووم أنقووص هللا موودة الحصووار الووذي كووان حووالي 5أشووهر.

وقيل أن تيطس نسب نجاحه إلى معونة إلهية.

وفووي األيووام األخيورة سيصوونع الوودجال سوومة ألتباعووه (رؤ )16:13وال يقوودر أحوود أن يشووتري أو يبيووع إال موون لووه هووذه

السمة .وسوتكون ضويقة عظيموة ،لوذلك فسوتهرب الكنيسوة التوي رفًوت السومة إلوى البريوة .لدم يخلدص جسدد= كموا
هلك كثيرين أيام تيطس بسيفه ،هكذا في األيام األخيرة سيثير الوح

مواصفات الوح

إضطهاداً دموياً ضد الكنيسة .وهذا نراه فى

ودمويته (رؤ . )17 ، 15 ، 7 ، 2 : 13وهللا سيقرر األيام= حتى ال ييأس أوالده.

الدجال هو إسم الشهرة ولكنه إسم خاطئ  ،واإلسم الدقيق هو ضد المسيح  .ANTI CHRISTأو الوح .
24
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ 23
ده
داك! َفدالَ ُت َردد ُقوا .أل ََّن ُ
ديح ُهَندا! أ َْوُ :هَن َ
َح ٌددُ :ه َدوَذا اْل َمس ُ
دال َل ُك ْدم أ َ
اآليات (مدت -:)27-23:24ي حيَنئ ٍدذ إ ْن َق َ
طو َن آي ٍ ِّ
ِّ
ِّ ُّ
ِّ
ين أَْي ًضاَ 23 .ها
اء َك َذَب ٌة َوُي ْع ُ
َم َك َن اْل ُم ْخ َت ِّار َ
َ
يم ًة َو َع َجائ َبَ ،ح َّتى ُيضلوا َل ْو أ ْ
اء َك َذَب ٌة َوأَْنبَي ُ
وم ُم َس َح ُ
َسَيُق ُ
ات َعظ َ
َخبرُت ُكمَ 23 .فِّإن َقداُلوا َل ُكدم :هدا هدو ِّفدي اْلب ِّرَّي ِّدة! َفدالَ َت ْخرجدوا .هدا هدو ِّفدي اْلم َخ ِّ
دادعِّ! َفدالَ ُت َر ِّدد ُقوا.
ْ
ُُ
َ
َ َُ
ْ َ َُ
أََنا َق ْد َسَب ْق ُت َوأ ْ َ ْ ْ
َ
ِّ
يء ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان .ي
27أل ََّن ُه َك َما أ َّ
ق َي ْخُر ُج ِّم َن اْل َم َش ِّار ِّق َوَي ْظ َهُر ِّإَلى اْل َم َغ ِّار ِّبَ ،
َن اْلَبْر َ
هك َذا َي ُكو ُن أَْي ًضا َمج ُ

إنتشر األنبيال الكذبة قبل خراب أورشليم سنة 75م .وسوف يوجدون بكثرة في أيام ضود المسويح .والمسويح يحوذرنا

حتووى ال ننخوودع بهووم ،فهووم سوويفعلون عجاًووب بواسووطة عوودو الخيوور ،لووذلك علينووا أن ال ننخوودع بالعجاًووب ونجووري
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ورالها ،فالشيطان قادر على عمول عجاًوب (رؤ .)15-13:13هدا هدو فدي البريدة= يودعو أتباعوه لإلجتمواع بوه،

ويلتف حوله كثيرونَّ .يدعي صورة التقوى .والبرية أي في العلن .ها هو في المخادع= يتسلل للقلب عون طريوق

نشور أفكواره الخبيثوة سو اًر .إذاً البريدة والمخدادع= أي ال تصوودقوه إن أتوى علنواً أو سو اًر .ولكون نفهوم أن البريوة تشووير

لحياة قفر من اإليمان  ،والخروج عن إيمان الكنيسة .أما المخادع فتعني العمل في الظلمة بعيداً عن نور الحق.
والمسيح لن يأتي في مجيئه الثاني هكذا س اًر بل كالبرق= و ]1هو نور و ]2ال يحتاج إلى من يعلن عنه بل ُينظر
في لحظة في العالم كله و ]3يأتي من السمال و ]:يوأتي فجوأة و ]5مجيئوه الثواني لون يكوون معوه آيوات أو معجوزات
بل سيأتي في األعالي من السمال يشره على كل المسكونة ليحملنا من أرجال العالم ويرفعنا للسومال ،وليودين كول

العالم.
28
اك َت ْج َت ِّم ُع ُّ
ور .ي
آية (مت -:)28:24ي أل ََّن ُه َحْي ُث َما َت ُك ِّن اْل ُج َّثةَُ ،ف ُهَن َ
الن ُس ُ
ألنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور= هوي نبووة عون خوراب أورشوليم السوريع حيوث أسورع الجنوود الروموان

(وكان رمز الدولة الرومانية هو النسر) نحو فريستهم من اليهود ،فاليهود صواروا فوي نظور هللا جثوة وعلويهم أن ال

ينتظووروا مخلص واً لهووم فقوود عيوونهم هللا للهووالك ،فصوواروا كجثووة فووي نظوور هللا وهووذه الجثووة سوويلتهمها نسووور الرومووان

سريعاً،

وهذا ما سيحد

في األيام األخيرة حيث يكون األشرار كجثة تشبع من لحومهوا الجووارح (رؤ .)21-17:19وهوذا

مووا قيوول أيًواً عوون جيوووش األشورار التووي تحووارب شووعب هللا فووي األيووام األخيورة (حووز .)25-17:39فووالوح

وكوول

تابعيه ما هم إال جثة في نظر هللا بسبب شرورهم وبسبب قبوولهم لعمول الشويطان فويهم .والنسوور هنوا هوم المالًكوة

الذين سيأتون مع المسيح ليطرحوا األشرار فى الظلمة الخارجية (مت.)31:25

والحووظ قولووه ألندده وسووبق قولووه أن المسوويح سوويأتي كووالبره .إذاً المعنووى أن المسوويح سوويأتي ألنووه أعطووى كوول واحوود
فرصته ،فمن بحريته إختار أن يكون جثة تعمل بها الشياطين ،يدينه المسيح وتهجم عليوه النسوور .كوأن هللا يقوول
كفى هجوماً على كنيستي.

سَ ،واْلَقم ُدر الَ ُي ْع ِّطدي َض ْدوَء ُهَ ،و ُّ
يق ِّتْل َك األََّيامِّ ُت ْظلِّ ُم َّ
آية (متَ «22" -:)22:24ولِّْل َوْق ِّت َب ْع َد ِّض ِّ
ط
دوم َت ْسدُق ُ
الش ْم ُ
الن ُج ُ
َ
السماو ِّ
السم ِّ
ِّ
ات َت َت َز ْع َز ُع" .
اءَ ،وُق َّو ُ
ات َّ َ َ
م َن َّ َ
هووذه األمووور سووتتحقق بالشووك حرفيواً قبوول مجوويل السوويد المسوويح األخيوور ،وهننووا نسوومع اليوووم عوون بعووض اإلنفجووارات
الشمسية وهظالم أجزال منها (بقع شمسية) وهذا سويتزايد فوي فتورة الودجال .ونحون نعلوم أن األرض وسومال الكواكوب

التوي حولنووا سووتزول صووورتها الحاليووة لتظهوور الصووورة الجميلوة التووى سووتكون لووألرض الجديوودة والسوومال الجديوودة التووي

سوويكون رب المجوود شمسووها (رؤ + 5:22 +1:21رو  .)21: 8وروحيواً فالشوومس تشووير للمسوويح ،والقموور للكنيسووة
والنجوووم هووم جبووابرة الكنيسووة وقادتهووا .وفووي أيووام ضوود المسوويح حووين تبوورد محبووة الكثي ورين فووإن نووور اإليمووان ينطفووئ

وكثير من القادة والجبابرة يسقطون ويعملون لحسابه ،وهذ يرتد كثيورون عون اإليموان فوإن نوور القمور ينطفوئ .وكول
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خ وواطئ اآلن يقب وول أفك ووار الع ووالم ينطف ووئ ن ووور اإليم ووان ف ووي قلب ووه .وف ووي ه ووذا التفس ووير الروح ووي يك ووون معن ووى تظلدددم

الشمس= المسيح لم يعد معروفاً فالهرطقات والخطايا شوهت المعرفة .والقمر اي كناًس كثيورة موا عوادت منوارات
للناس  ،ببسواطة الن القمور ال يًوئ مون نفسوه بول مون نوور الشومس  ،فوان كانوت هوذه الكنواًس موا عوادت تعورف

المسيح المعرفة الصحيحة فكيف تًئ لالخرين.

ِّ ِّ
ِّ
ان ِّفي َّ ِّ
اآليات (مت -:)31-31:24يَ 31و ِّحيَن ِّئ ٍذ َت ْظ َهُر َعالَم ُة ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
يع َقَب ِّائ ِّل
الس َماءَ .وحيَنئ ٍذ َتُن ُ
وح َجم ُ
َ
31
ِّ
ِّ
ِّ
ان ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضَ ،وُيْب ِّرُرو َن ْاب َن ِّ
األَْر ِّ
اإل ْن َس ِّ
يرَ .فُيْرِّس ُل َمالَ ئ َك َت ُه بُبوق َعظيمِّ
آتًيا َعَلى َس َحاب َّ
الس َماء بُق َّوٍة َو َم ْج ٍد َكث ٍ
السماو ِّ
َّ ِّ
ِّ
الري ِّ ِّ
ِّ ِّ
ات ِّإَلى أَ ْق َر ِّائ َها .ي
الر ْوتَ ،فَي ْج َم ُعو َن ُم ْخ َت ِّاريه م َن األَْرَب ِّع ِّ َ
اح ،م ْن أَ ْق َراء َّ َ َ
هذه عن األيام األخيرة فبعد ما سبق يأتي المسيح للدينونة وسط موكب مالًكي .والمالًكة تجمع القديسين

لمكانهم في السمال .وستظهر في السمال عالمته قبل مجيئه وهي عالمة الصليب .فيفرح المؤمنون الذين كانوا

يشتهون هذه اللحظة يكما قال القديس يوحنا يآمين تعال أيها الرب يسوعي أما غير المؤمنين فينوحون= حينئذ

تنوح جميع قبائل األرض= وأسماهم قباًل األرض إذ هم عاشوا يبحثون عن لذات األرض وهذا في مقابل
المؤمنين الذين عاشوا حياتهم على األرض وكأنهم في السمال (أف )6:2فهم اآلن سيكملون أفراحهم السماوية.

والسحاب يشير إما للقديسين الذين يأتون مع المسيح (عب +1:12أش )1:19وهذه األخيرة عن العذرال مريم.
وهما يشير إلحتجاب مجده عن األشرار (أع .)11-9:1أي السحاب يحجب مجد المسيح عن األشرار كما
يحجب السحاب نور الشمس.

اآليات (مت -:)34-32:24يَ 32ف ِّمن َشجرِّة ِّ
الت ِّ
َخَر َج ْت أ َْوَار َق َها،
ين َت َعَّل ُموا اْل َم َث َلَ :م َتى َص َار ُغ ْرُن َها َر ْخ ًرا َوأ ْ
ْ ََ
34
33
يب َعَلى األَْب َو ِّ
ق
يب.
َت ْعَل ُمو َن أ َّ
اب .اَْل َح َّ
َن َّ
َ
الرْي َ
هك َذا أَْن ُت ْم أَْي ًضاَ ،م َتى َأرَْي ُت ْم ه َذا ُكَّل ُه َف ْ
اعَل ُموا أََّن ُه َق ِّر ٌ
ف َق ِّر ٌ
ِّ
ِّ
يل َح َّتى َي ُكو َن ه َذا ُكُّل ُه .ي
ول َل ُك ْم :الَ َي ْمضي ه َذا اْلج ُ
أَ ُق ُ
هذه األقوال يقولها المسيح يوم الثالثال صباحاً .وقد توجه إلى الهيكل صباحاً مع تالميذه وفي الطريق أروا التينة
اليابسة والتي كانت عالمة على نهاية الدولة اليهودية ،وحينما رآها التالميذ تعجبوا .واآلن وما الت هذه القصة

في أذهانهم تثير تساؤالتهم نجد المسيح يشير مرة أخرى إلى شجرة التين أنها البد وستعود لإلخًرار قبل نهاية

العالم ،إشارة ألن اليهود سيعودون ويكونون ثانية مملكتهم إستعداداً لقبولهم ضد المسيح وسيكون قبولهم له خ ارباً
لهم ولدولتهم وألورشليم ثانية (إذًا هذه العالمات لخراب أورشليم تنطبق على خرابها ألول مرة سنة 75م على يد
تيطس وخرابها نهاًياً في أيام نهاية العالم) .ولكن تجمع اليهود سيكون له هدف آخر ،أن هناك بقية مؤمنة
ستدرك مع األحدا

أن المسيح الذي رفًوه وصلبوه هو المسيا المنتظر فيؤمنوا به ،وأن ضد المسيح هذا هو

الشر نفسه مجسداً  ،فيرفًوه ويكون إيمان اليهود هو عالمة النهاية (رو .)26-25:11إال أننا أيًاً يمكن أن
نفسر قول المسيح هنا ،أنه كما تعرفون أن الصيف قريب إذا الحظتم أن أوراه شجرة التين تصبح خًرال ،فأنتم
سيمكنكم أن تميزوا النهاية من العالمات التي أعطيتها لكم .الريف= الًيقة العظيمة (آية.)21
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ال يمضي هذا الجيل= الجيل يقدر بحوالي 55-:5سنة .وهذه اآلية خاصة بخراب أورشليم .ولقود خربوت أورشوليم
فعالً بعد المسيح بحوالي 37سنة ،وربما يشير هذا إلى إنقًال سونوات قليلوة بعود تكووين أورشوليم والدولوة اليهوديوة

فووي نهايووة األ مووان ليووأتي ضوود المسوويح إليهووا كعالمووة للنهايووة ،والجيوول الووذي رأى تكوووين إس وراًيل أو عوودة إس وراًيل
للوجود سيرى نهايتها ،كما أن الجيل الذي رأي المسيح رأي خراب أورشليم على يد تيطس.

33
33
ِّ
ِّ
َما ذلِّ َك اْلَي ْوُم َوِّتْل َك
اآليات (مت -:)33-33:24ي اَ َّ
ولَ « .وأ َّ
اء َواألَْر ُ
ض َت ُزوالَ ِّن َولك َّن َكالَمي الَ َي ُز ُ
لس َم ُ
السماو ِّ
ِّ
اتِّ ،إالَّ أ َِّبي َو ْح َد ُه .ي
َّ
اع ُة َفالَ َي ْعَل ُم ِّب ِّه َما أ َ
الس َ
َحٌدَ ،والَ َمالَ ئ َك ُة َّ َ َ
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 اآلب  ،ولكن االرادة واحدة والمعرفة واحدة .فلنتًع وال نحاول أن نعلم ما أغلق

المسيح معرفته على اإلنسان .وما طلبه المسيح منا بدالً من تحديد األ منة هو أن نسهر وتكون مستعدين (،:2
 )::وأن ال ننخدع بأي ضاللة خارج الكنيسة.

38
37
ِّ
ِّ
يء ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ده َك َمدا َكداُنوا
دان .أل ََّن ُ
ام ُن ٍ
وح َكذل َك َي ُكو ُن أَْي ًضا َمج ُ
اآليات (مت -:)32-37:24ي َوَك َما َكاَن ْت أََّي ُ
دان يدأ ُْكُلو َن وي ْشددربو َن ويتزَّوجددو َن ويز ِّوجددو َنِّ ،إَلددى اْليدومِّ َّالد ِّدذي د َخد ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ُّ
دك،
دوح اْلُفْلد َ
دل فيدده ُند ٌ
ََُ ُ
َ َ َ ُ َ َ ََ ُ
َْ
دل الطوَفد ِّ َ
َ َ
فدي األََّيددامِّ التددي َقْبد َ
ِّ
ِّ
32وَلم ي ْعَلموا َح َّتى َجاء ُّ
ِّ
يء ْاب ِّن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان .ي
ان َوأ َ
الطوَف ُ
َخ َذ اْل َجم َ
يعَ ،كذل َك َي ُكو ُن أَْي ًضا َمج ُ
َ
َ ْ َ ُ

الطوفان أتى فهلك األشرار ونجا نوح وهكذا ستأتي أحدا

النهاية فيهلك األشرار وينجو كل من يوجد في الكنيسة

(الفلك) ثابتاً مؤمناً .ونالحظ أن األكل والشرب والزواج ليسوا في حد ذاتهم شو اًر .ولكون المقصوود أن مون يسوتمرقه

العالم بشهواته وينسى هللا والدينونة يهلك (في +19:3رو +18:16تي +12:1رو.)17:1:
ان ِّفي اْلحْق ِّل ،ي ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
اآليات (مت -:)41-41:24يِّ 41حيَن ِّئ ٍذ َي ُكو ُن ا ْثَن ِّ
اآلخُر.
احُد َوُي ْتَر ُك َ
َ
ُ
َ
الرحىُ ،ت ْؤ َخ ُذ اْلو ِّ
ُخَرى .ي
اح َد ُة َوُت ْتَر ُك األ ْ
َعَلى َّ َ
َ

ان َت ْط َحَن ِّ
ِّ41ا ْثَن َت ِّ
ان

والمقصود أن واحد يؤخذ للمجد ،وواحد للدينونة .قد يكون إثنان أصدقال .ولكن أحدهما يحيا في قداسة ،في

السماويات ،واآلخر يحيا في الشر تستمرقه هموم األرض وغناها ،فهو من قباًل األرض (آية )35وحينما تأتي

كل منهما لألبد .فهما أمام العالم سيان من ناحية المظهر ولكنهم في طبيعتهم الروحية
هذه الساعة يفتره ٌ
مختلفان .إذاً لنسهر ونهتم بحياتنا الروحية فهي التي تحدد مصيرنا.

43
ِّ
ِّ 42
ِّ
ِّ
اعَل ُموا ه َذا :أََّن ُه
اع ٍة َيأْتي َرُّب ُك ْمَ .و ْ
اآليات (مت« " -:)31-42:24ا ْس َهُروا ِّإ ًذا أل ََّن ُك ْم الَ َت ْعَل ُمو َن في أََّية َس َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ 44
ين،
ف َر ُّب اْلَبْي ِّت ِّفي أ ِّ
يع َيأ ِّْتي َّ
الس ِّار ُ
َي َه ِّز ٍ
َل ْو َعَر َ
قَ ،ل َس ِّهَر َوَل ْم َي َد ْع َبْي َت ُه ُيْنَق ُب .لذل َك ُكوُنوا أَْن ُت ْم أَْي ًضا ُم ْس َتعد َ
43
َمين اْلح ِّك َّ ِّ
ِّ
ِّ
ظُّنو َن َيأ ِّْتي ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ام ُه َسِّيُد ُه َعَلى َخ َد ِّم ِّه
اع ٍة الَ َت ُ
أل ََّن ُه في َس َ
انَ .ف َم ْن ُه َو اْل َعْبُد األ ُ َ ُ
يم الذي أَ َق َ
43
ِّ ِّ
الطعام ِّفي ِّح ِّ
ِّ ِّ
َّ
ِّ َّ ِّ ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه
هك َذا! َ47اْل َح َّ
ين ِّه؟ ُ
اء َسِّيُد ُه َي ِّجُد ُه َي ْف َع ُل َ
طَ
ق أَ ُق ُ
وبى لذل َك اْل َعْبد الذي إ َذا َج َ
لُي ْعطَي ُه ُم َ َ
ِّ
ِّ 42
ِّ
ِّ
لك ْن ِّإ ْن َقال ذلِّك اْلعبُد َّ ِّ ِّ
يع أَموالِّ ِّه48 .و ِّ
ِّ
ِّ
ئ َي ْض ِّر ُب
َ َ َْ
وم ُهَ .فَيْب َتد ُ
َ
يم ُه َعَلى َجم ِّ ْ َ
الرد ُّي في َقْل ِّبهَ :سِّيدي ُيْبط ُ
ئ ُقُد َ
ُيق ُ
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الس َك َارىَ31 .يأ ِّْتي َسِّيُد
اء ُه َوَيأ ُْك ُل َوَي ْشَر ُب َم َع ُّ
اْل َع ِّب َ
يد ُرَفَق َ
ِّ 31
ِّ
ِّ
اء
ينُ .هَن َ
َفُيَقط ُع ُه َوَي ْج َع ُل َنر َيب ُه َم َع اْل ُمَرائ َ
اك َي ُكو ُن اْلُب َك ُ

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اع ٍة الَ َي ْع ِّرُف َها،
ذل َك اْل َعْبد في َي ْو ٍم الَ َيْن َتظُرُه َوِّفي َس َ
َسَن ِّ
ان" .
َو َص ِّر ُير األ ْ

الرب يدعونا أن نستعد لمجيئه كعبد ينتظر سيده .ويدعو رسله وخدامه أن يكونوا أمنال على ما تسلموه من

و نات .ولنالحظ أن كل مالنا هو أمانة إستودعها هللا لنا وما نحن سوى وكالل والبد أن نكون أمنال .وأما من
ِ
سب غير أميناً
يحسب ما ع َندهُ ملكاً له وهنممس في ملذاته بدعوى أن من حقه أن يستمتع بما عنده فمثل هذا ُي َح ْ
فيما اًتمنه هللا عليه .العبد الحكيم= هو من يستعد ألبديته .ال يدع بيته ينقب= كانت حيطان البيوت تبنى من
الطين المجفف أي الطوب اللبن ،أي تبنى وتترك حتى تجف ،ولذلك كان من عادة اللصوص أن ينقبوا الحيطان

ويدخلوا .المطلوب منا قبل أن نهتم بزيادة مواردنا المالية واإلهتمام بصحتنا ومستقبلنا على هذه األرض أن نهتم

بمستقبلنا السماوي وننمو روحياً وتزداد ثمارنا الروحية ،وهذا ال يلمي ذاك ولكن األولوية لحياتنا األبدية .فيوم
السهر= اإلنتباه لخالص النفس بالتوبة .والجهاد بطول العشرة مع هللا
ممادرة العالم يأتي فجأة= السارق.

لتنمو محبتنا هلل .فلنسأل أنفسنا كل لحظة  ...ماذا لو أتى المسيح اآلن  ..هل أنا مستعد  ..وهذا هو السهر .

هزيع= اليهود يقسمون الليل إلى أربع أقسام ،كل قسم=  3ساعات ويسمونه هزيع .ويبدأ الهزيع األول الساعة
مسال.
ً 6

خدمه= كل من أنا مسئول عنهم .بل كل إنسان قد يتعثر بسبب تصرفاتي .وخدمه هنا عاًدة على السيد ،فالبشر
كلهم هم خدام هللا ،وهللا يقيم من هؤالل الخدام وكيال لخدمة الباقين .ولذلك فى آية ( ):9قال عن هؤالل الخدام

أنهم رفقاء الوكيل .وكل منا له موهبة أعطاها له هللا ليخدم بها اآلخرين (1بط )15 : :وبهذا تتكامل الكنيسة.
ِّ ِّ
َّ
ام
وهذه المواهب أو ما قال عنه السيد بعد ذلك الو نات هى لنخدم بها اآلخرين قال عنها هنا = لُي ْعطَي ُه ُم الط َع َ
ِّفي ِّح ِّ
ين ِّه  .وأما لو إستخدمنا هذه الو نات للمتعة الشخصية ،ولم نفهم أننا مجرد وكالل عليها تسمى "مال ظلم"

الس َك َارى= ينهمك في ملذاته
اء ُه َوَيأ ُْك ُل َوَي ْشَر ُب َم َع ُّ
(لو . )13 - 1 : 16وقال عنها هنا = َي ْض ِّر ُب اْل َع ِّب َ
يد ُرَفَق َ
.
وشهواته.
يقيمه على جميع أمواله= التمتع بأمجاد السمال.

فيقطعه= أي يهلكه أبدياً.

ظر! ما ِّ
احٌد ِّمن َتالَ ِّم ِّ
ِّ
يذ ِّه« :ي ِّ
ِّ
ِّ 1
هذ ِّه اْل ِّح َج َارُة!
ال َل ُه َو ِّ ْ
يما ُه َو َخ ِّار ٌج م َن اْل َهْي َكلَ ،ق َ
ام َعل ُم ،اْن ُْ َ
َ ُ
اآليات (مرَ "-:)13وف َ
2
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض».
يمةَ؟ الَ ُي ْتَر ُك َح َجٌر َعَلى َح َج ٍر الَ ُيْنَق ُ
َوهذه األَْبنَيةُ!» َفأ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ال َل ُه«:أ ََتْنظُُر هذه األَْبنَي َة اْل َعظ َ
ِّ
ِّ 3
س َعَلى َجَب ِّل َّ
س َعَلى اْن ِّفَرادٍُ «4 :ق ْل
وب َوُي َ
يما ُه َو َجال ٌ
الزْي ُتو ِّنُ ،ت َج َ
وحَّنا َوأَْن َدَر ُاو ُ
اه اْل َهْي َك ِّلَ ،سأََل ُه ُب ْطُر ُ
س َوَي ْعُق ُ
َوف َ
3
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ظُروا! الَ ُي ِّضُّل ُك ْم
ول«:اْن ُ
يع ه َذا؟» َفأ َ
َلَنا َم َتى َي ُكو ُن ه َذا؟ َو َما ه َي اْل َعالَ َم ُة عْن َد َما َيت ُّم َجم ُ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع َو ْاب َت َدأَ َيُق ُ
7
3
ِّ
يرين سيأ ُْتو َن ِّب ِّ
ِّ ِّ
ينِّ :إِّني أََنا ُه َو! َوُي ِّضُّلو َن َك ِّث ِّ
وب
َخَب ِّار ُحُر ٍ
ينَ .فِّإ َذا َس ِّم ْع ُت ْم ِّب ُحُر ٍ
وب َوبِّأ ْ
ير َ
اسمي َقائل َ
أَ
َحٌدَ .فِّإ َّن َكث ِّ َ َ َ
ْ
8
ِّ
ُمةٍَ ،و َم ْمَل َك ٌة َعَلى َم ْمَل َكةٍ،
ُم ٌة َعَلى أ َّ
وم أ َّ
اعوا ،أل ََّن َها الَُبَّد أ ْ
َفالَ َتْرَت ُ
َن َت ُكو َنَ ،ولك ْن َلْي َ
س اْل ُمْن َت َهى َب ْعُد .أل ََّن ُه َتُق ُ
2
اتِّ .
وَت ُكو ُن َزالَ ِّزل ِّفي أ ِّ
ظُروا ِّإَلى ُن ُف ِّ
وس ُك ْم .أل ََّن ُه ْم
هذ ِّه ُمْب َت َدأُ األ َْو َجاعَِّ .فاْن ُ
ات َو ْ
اض ِّطَرَاب ٌ
اع ٌ
َماك َنَ ،وَت ُكو ُن َم َج َ
َ
ُ
َ
11
امع ،وُتوَق ُفو َن أَمام والَ ٍة ومُل ٍ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َجِّليَ ،ش َه َاد ًة َل ُه ْمَ .وَيْنَب ِّغي
وك ،م ْن أ ْ
سَ ،وُت ْجَلُدو َن في َم َج َ َ
َسُي َسل ُموَن ُك ْم ِّإَلى َم َجال َ
َ َ ُ َُ
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11
اإل ْن ِّج ِّ
َن ُي ْكَرَز أ ََّوالً ِّب ِّ
وك ْمَ ،فالَ َت ْع َتُنوا ِّم ْن َقْب ُل ِّب َما َت َت َكَّل ُمو َن َوالَ َت ْه َت ُّموا،
يل ِّفي َج ِّم ِّ
وك ْم لُِّي َسلِّ ُم ُ
ُممَِّ .ف َم َتى َسا ُق ُ
أْ
يع األ َ
12
الس ِّ
بل مهما أُع ِّط ُ ِّ ِّ
ِّ ِّ
خ
ين َب ِّل ُّ
سَ .و َسُي ْسلِّ ُم األَ ُ
اعة َف ِّبذلِّ َك َت َكَّل ُموا .أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
َ ْ َْ َ ْ
الر ُ
يت ْم في تْل َك َّ َ
وح اْلُقُد ُ
13
ِّ ِّ
ِّ
يهم وي ْقُتُلوَنهم .وَت ُكوُنو َن مب َغ ِّضين ِّمن اْلج ِّم ِّ ِّ
َج ِّل
أَ
يع م ْن أ ْ
َ َ َ
ُْ
وم األ َْوالَُد َعَلى َوالد ِّ ْ َ َ
َخ ُ
َ
اه ِّإَلى اْل َم ْوتَ ،واأل ُ
ُْ
َب َوَل َد ُهَ ،وَيُق ُ
14
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
يآل
صَ .ف َم َتى َن َ
اسميَ .ولك َّن الذي َي ْر ِّبُر ِّإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
ْ
ال َعْن َها َدان ُ
ظْرُت ْم « ِّر ْج َس َة اْل َخَراب» التي َق َ
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ودَّية ِّإَلى اْل ِّجَب ِّ
ين في اْلَي ُه ِّ
َّ
الَ ،و َّالذي َعَلى
الن ِّب ُّيَ ،قائ َم ًة َحْي ُث الَ َيْنَبغي  .لَي ْف َهمِّ اْلَقار ُ
ِّئ  َفحيَنئ ٍذ لَي ْهُر ِّب َّالذ َ
الس ْط ِّح َفالَ َيْن ِّز ْل ِّإَلى اْلَبْي ِّت َوالَ َي ْد ُخ ْل لَِّي ْأ ُخ َذ ِّم ْن َبْي ِّت ِّه َشْيًئاَ 13 ،و َّال ِّذي ِّفي اْل َحْق ِّل َفالَ َيْرِّج ْع ِّإَلى اْل َوَر ِّاء لَِّي ْأ ُخ َذ
َّ

َثوبه17 .وويل لِّْلحباَلى واْلمر ِّضع ِّ
اء12 .أل ََّن ُه َي ُكو ُن ِّفي
ات ِّفي ِّتْل َك األََّيامِّ! َ 18و َصُّلوا لِّ َك ْي الَ َي ُكو َن َهَرُب ُك ْم ِّفي ِّش َت ٍ
ْ َ ُ َ َْ ٌ ََ
َ ُْ َ
21
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الر ُّب
اآلنَ ،وَل ْن َي ُكو َنَ .وَل ْو َل ْم ُيَق ِّر ِّر َّ
هللا ِّإَلى َ
تْل َك األََّيامِّ ض ٌ
يق َل ْم َي ُك ْن م ْثُل ُه ُمْن ُذ ْابت َداء اْل َخل َيقة التي َخَلَق َها ُ
ِّ
ِّ
ِّ
رَر األََّي ِّ ِّ ِّ 21
َحٌدُ :ه َوَذا
اخ َت َارُه ْمَ ،ق َّ
ين ْ
ين َّالذ َ
َج ِّل اْل ُم ْخ َت ِّار َ
ص َج َسٌدَ .ولك ْن أل ْ
ال َل ُك ْم أ َ
امَ ،ل ْم َي ْخُل ْ
ام .حيَنئ ٍذ إ ْن َق َ
َ
تْل َك األََّي َ
22
ِّ
ِّ
ِّ
ات َو َع َج ِّائ َب،
آي ٍ
اء َك َذَبةٌَ ،وُي ْع ُ
يح ُهَنا! أ َْوُ :ه َوَذا ُهَن َ
اْل َمس ُ
طو َن َ
اء َك َذَب ٌة َوأَْنبَي ُ
وم ُم َس َح ُ
اك! َفالَ ُت َرد ُقوا .أل ََّن ُه َسَيُق ُ
24
23
ِّ
ِّ ُّ
َما ِّفي ِّتْل َك
ين أَْي ًضاَ .فاْنظُُروا أَْن ُت ْمَ .ها أََنا َق ْد َسَب ْق ُت َوأ ْ
َخَبْرُت ُك ْم ِّب ُك ِّل َش ْي ٍءَ « .وأ َّ
َم َك َن اْل ُم ْخ َت ِّار َ
ل َك ْي ُيضلوا َل ْو أ ْ
23
ِّ
السم ِّ
األََّيامِّ بع َد ذلِّك ِّ
ِّ
يقَ ،ف َّ
الض ِّ
ات َّال ِّتي ِّفي
اء َت َت َسا َق ُ
طَ ،واْلُق َّو ُ
َ
َْ
الش ْم ُ
س ُت ْظل ُمَ ،واْلَق َمُر الَ ُي ْعطي َض ْوَء ُهَ ،وُن ُج ُ
وم َّ َ
27
23
ان ِّ
السماو ِّ
ات َت َت َز ْع َز ُعَ .و ِّحيَن ِّئ ٍذ ُيْب ِّرُرو َن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
اب ِّبُق َّوٍة َك ِّث َيرٍة َو َم ْجدٍَ ،فُيْرِّس ُل ِّحيَن ِّئ ٍذ َمالَ ِّئ َك َت ُه
آتًيا ِّفي َس َح ٍ
َّ َ َ
اءَ 28 .ف ِّمن َشجرِّة ِّ
السم ِّ
ِّ
ِّ
الري ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الت ِّ
ين َت َعَّل ُموا اْل َم َث َل:
َوَي ْج َم ُع ُم ْخ َت ِّاريه م َن األَْرَب ِّع ِّ َ
ْ ََ
اح ،م ْن أَ ْق َراء األَْرض إَلى أَ ْق َراء َّ َ
22
هك َذا أَْن ُتم أَي ًضا ،م َتى أرَي ُتم ِّ
هذ ِّه
يب.
َخَر َج ْت أ َْوَار ًقاَ ،ت ْعَل ُمو َن أ َّ
َن َّ
َم َتى َص َار ُغ ْرُن َها َر ْخ ًرا َوأ ْ
َ
الرْي َ
ْ ْ
ف َق ِّر ٌ
َ َْ ْ
ِّ
ِّ
يب َعَلى األَْب َو ِّ
ِّ
يل َح َّتى َي ُكو َن ه َذا ُكُّل ُه.
اب31 .اَْل َح َّ
األ ْ
اء َصائَرًةَ ،ف ْ
اعَل ُموا أََّن ُه َق ِّر ٌ
ول َل ُك ْم :الَ َي ْمضي ه َذا اْلج ُ
ق أَ ُق ُ
َشَي َ
32
31
ِّ
ِّ
َما ذلِّ َك اْلَي ْوُم َوِّتْل َك َّ
اَ َّ
ولَ « .وأ َّ
َحٌدَ ،والَ
اء َواألَْر ُ
اع ُة َفالَ َي ْعَل ُم ِّب ِّه َما أ َ
الس َ
ض َت ُزوالَ ِّنَ ،ولك َّن َكالَمي الَ َي ُز ُ
لس َم ُ
33
اْلمالَ ِّئ َك ُة َّال ِّذين ِّفي َّ ِّ
ظُروا! ِّا ْس َهُروا َو َصُّلوا ،أل ََّن ُك ْم الَ َت ْعَل ُمو َن َم َتى َي ُكو ُن اْل َوْق ُت.
اآلب .اُْن ُ
َ
الس َماءَ ،والَ ْ
االب ُنِّ ،إالَّ ُ
َ
34
ِّ
ِّ ِّ
َن َي ْس َهَر.
السْل َ
َع َ
يد ُه ُّ
َكأََّن َما ِّإْن َس ٌ
اب أ ْ
طى َع ِّب َ
طَ
ان ُم َسافٌر َتَر َك َبْي َت ُهَ ،وأ ْ
انَ ،ولِّ ُكل َواح ٍد َع َمَل ُهَ ،وأ َْو َصى اْلَب َّو َ
ِّ33
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ف َّ
ِّ
احا.
اء ،أ َْم ن ْر َ
اح الديك ،أ َْم َصَب ً
اللْي ِّل ،أ َْم صَي َ
ا ْس َهُروا إ ًذا ،أل ََّن ُك ْم الَ َت ْعَل ُمو َن َم َتى َيأْتي َر ُّب اْلَبْيت ،أَ َم َس ً
37
ِّ
ِّ َّ ِّ 33
ِّ ِّ
ِّ
اس َهُروا»" .
اما! َو َما أَ ُقوُل ُه َل ُك ْم أَ ُقوُل ُه لْل َجميعِّْ :
لَئال َيأْت َي َب ْغ َت ًة َفَيج َد ُك ْم نَي ً
ِّ
ِّ 3
س َعَلى َجَب ِّل َّ
وحَّنا
وب َوُي َ
يما ُه َو َجال ٌ
الزْي ُتو ِّنُ ،ت َج َ
اه اْل َهْي َك ِّلَ ،سأََل ُه ُب ْطُر ُ
س َوَي ْعُق ُ
آية (مر -:)3 :13ي َوف َ
س َعَلى اْن ِّفَرادٍ :ي
َوأَْن َدَر ُاو ُ

على إنفراد= العالمات واألسرار ال تكشف للجميع بل لخاصته األحبال على إنفراد .وهو يريد أن يطمئن تالميذه،
أنها أيام صعبة لكنهم في يده محفوظين ،يكشف لهم أنه عالم بكل شئ ،وهذا يعطينا إطمئنان فال شئ خارج عن

معرفته وال عن سلطانه ،وهو وحده القادر أن يحفظنا فنحن في يده يحملنا خالل هذه اآلالم .وبالنسبة لموضوع

الهيكل فهو كان كل شئ في قلوب اليهود وأي مساس به يعتبرونه عالمة غًب هللا عليهم ،لذلك حينما طلب

منهم تيطس أن يسلموا المدينة ظنوا أن هللا يخلصهم كما كان يفعل في القديم ،فرفًوا تسليمها لتيطس إلى أن
سقطت المدينة  .وكان تيطس يقدر الجمال وأراد اإلحتفاظ بالهيكل كقطعة فنية ولكن جنوده الذين أرهقهم

الحصار أشعلوا فيه النار إنتقاماً من اليهود ولكن كان هذا تنفيذاً لنبوة السيد المسيح مخالفين أوامر تيطس .وهذا
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نصر سنة 586ه.م .وأعاد بناله ربابل ويشوع بعد
الهيكل ليس هو هيكل سليمان ،فهيكل سليمان حطمه نبوخذ ًّ
العودة من السبي سنة 536ه.م .وكان أضخم من هيكل سليمان ولكن هيكل سليمان كان أفخم .وقد بدأ
هيرودس ترميم الهيكل سنة 25ه.م .وهستمر هذا الترميم :6سنة (يو )25:2بل يقول التاريخ أن أعمال الترميم

إستمرت حتى سنة63م .وموقع الهيكل اآلن الحرم الشري

أو قبة الصخرة في القدس الشرقية كما يقول اليهود.

طهر
وكان سؤال التالميذ أو لفت نظر السيد للهيكل وعظمته ،هي محاولة منهم لكي يتأكدوا أن السيد حين َّ

الهيكل كان قصده أن يكون مركز ملكه األرضي من خالله يملك على كل العالم ،ولكن إجابة المسيح جالت
لتخيب أمالهم األرضية ولكي تفتح أمام أذهانهم أن الهيكل األرضي البد أن يخرب حتى يقوم الهيكل السماًي.

بل أن العالم كله سينتهي ليبدأ اإلنسان يحيا الحياة األبدية .كان هدف المسيح رفع أنظارهم من النظرة المادية

لألفكار الروحية وأننا غربال على هذه األرض .المسيح أراد أن يسحب قلوبهم للهيكل السماوي و ]1المسيح
يؤسس هيكله اآلن الذي هو الكنيسة و ]2كل منا هو هيكل للروح القدس ونحن حجارة حية في هذا الهيكل

(1كو1 + 16:3بط )5:2و ]3ما نحصل عليه هنا هو عربون حياتنا السماوية في األبدية .و ]:حتى يقيم المسيح
فينا هيكله السماوي ينبمي أن يهدم هيكل جسدنا العتيق .و ]5حتى تقوم الكنيسة كان ينبمي أن ينتهي دور
العبادة اليهودية بهدم هيكلها فطالما أتى المرمو إليه بطل الرمز .و ]6هذا ما يحد

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 ،وهن عادت قلوبنا تطلب الشر الذي في العالم نكون كإمرأة لوط ونفقد بهال
ملكوت الرب فينا .لذلك علينا أن نحيا كأموات أمام الخطية (رو +11:6كو.)5:3

وفيما هو جالس على جبل الزيتون= الزيتون يشير للزيت وهذا يشير للروح القدس الذي سيؤسس الهيكل الجديد
الذى هو الكنيسة جسد المسيح.
3
ِّ
يرين سيأ ُْتو َن ِّب ِّ
ِّ ِّ
ينِّ :إِّني أََنا ُه َو! َوُي ِّضُّلو َن َك ِّث ِّ
ين".
ير َ
اسمي َقائل َ
آية (مرَ "-:)3 :13فِّإ َّن َكث ِّ َ َ َ
ْ
قوال يوسويفوس الموؤرك اليهووودي أن موزورين كثيورين وسوحرة جووذبوا إلويهم كثيورين إلوى البريووة يخودعونهم ،فمونهم موون

ُج َّن ومنهم من عاقبه فيلكس الوالي .من بيونهم ذلوك المصوري الوذي ذكوره األميور (أع .)38:21هوذا المصوري وعود
اآلالف أنه يهدم أسوار أورشليم بكلمة .وهذا ما يحد اآلن ونحن نقترب من المجيل الثاني.

7
ِّ
س
َخَب ِّار ُحُر ٍ
اآليات (مر -:)8 - 7 :13ي َفِّإ َذا َس ِّم ْع ُت ْم ِّب ُحُر ٍ
وب َوبِّأ ْ
اعوا ،أل ََّن َها الَُبَّد أ ْ
وب َفالَ َتْرَت ُ
َن َت ُكو َنَ ،ولك ْن َلْي َ
8
ُم دةٍ ،وممَل َك د ٌة عَلددى ممَل َك دةٍ ،وَت ُكددو ُن َزالَ ِّزل ِّفددي أ ِّ
دات
دوم أ َّ
اعد ٌ
اْل ُمْن َت َهددى َب ْعد ُدد .أل ََّند ُ
َمدداك َنَ ،وَت ُكددو ُن َم َج َ
َ
ُ
َ َْ
ُم د ٌة َعَلددى أ َّ َ َ ْ
ده َتُقد ُ
َ
اتِّ .
هذ ِّه ُمْب َت َدأُ األ َْو َجاعِّ .ي
َو ْ
اض ِّطَرَاب ٌ
حوود هووذا فع والً قبوول خ وراب أورشووليم سوونة 75م .فقوود إلتهبووت المملكووة الرومانيووة بنووار الحووروب فووي الفت ورة مووا بووين

صووعود المسوويح وخ وراب الهيكوول .منهووا الحوورب التووي إشووتعلت فووي اإلسووكندرية سوونة 38م بووين المص وريين واليهووود
المقيمووين فيهووا ،والحوورب التووي نشووبت فووي سوولوكية ومووات فيهووا 55555يهووودي ،كمووا حوود

هيوواج شووديد بووين اليهووود

وبووين السووامريين .وحوودثت مجاعووات كووالتي تنبووأ عنهووا أغووابوس (أع )28:11وحوودثت سوونة :9م .وتفشووى وبووال فووي
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روما مات بسببه  35555سنة 65م .وحدثت ال ل في كريت سنة :6م وفي روما سنة 51م وفوي أورشوليم سونة
67م .وهكذا فكثير من هذه األحودا

سوتتكرر قبول مجويل المسويح الثواني وبصوورة أصوعب ،حتوى يلهوي الشويطان

أوالد هللا عن حياتهم الداخلية بإهتماماتهم الزمنية ،إما باللهو أو بالخوف والقلق .بل أن كل من يحواول أن يقتورب

من هللا يلهيه إبليس إما بملذات العالم أو بالمشاكل فيًطرب .والسيد يطالبنوا بالصوبر يالوذي يصوبر إلوى المنتهوى

فهذا يخلصي (آية )13ويطالبنا بأن ال نهتم وال نخاف (لو )9:21فهو سيعطينا ما نحتاجه (آية )11ويطالبنا بأن
نسووهر (آيووة )35وقولووه يصووبر إلووى المنتهووى ،أي ألقصووى حوود أي إحتمووال كاموول .عموم واً هللا يسوومح بوواآلالم لعلهووا
تخيف الناس فيتوبوا عن شرورهم.

وس ُكم .أل ََّنهدم سيسدلِّموَن ُكم ِّإَلدى مجدالِّس ،وُتجَل ُددو َن ِّفدي مج ِّ
آية (مر -:)2 :13يَ 2فاْن ُ ِّ
دام َعَ ،وُتوَق ُفدو َن
ََ َ َ ْ
ََ
ُ ْ ََُ ُ ْ
ظُروا إَلى ُن ُف ِّ ْ
أَمام والَ ٍة ومُل ٍ ِّ
َجلِّيَ ،ش َه َاد ًة َل ُه ْم .ي
وك ،م ْن أ ْ
َ َ ُ َُ
فددأنظروا إلددى نفوسددكم= أي مهمووا إشووتدت الًوويقة ،وحتووى لووو كووان مصوودرها الملوووك والووالة ،أو موون المقوربين منووا
كوواألوالد واألبووال ،أو موون الحووروب وال وزال ل والمجاعووات أو اإلضووطهاد ..فووإن سوور القوووة أو الًووعف يتوقووف علووى
أعماه النفس الداخلية .فعلينا أن نعلم أن السالم الداخلي ال يتوقف على الظروف الخارجية ،بل هوو عطيوة إلهيوة
تمأل القلب (مز .)3-1:27فإذا حد

ورأينا في داخل نفوسنا أي إضطراب فالسبب ليس الظروف الخارجيوة ،بول

أن هللا ال يملك على القلب ،فلو كان لنا بصيرة داخلية لرأينا أن عين الرب علينا يحيطنا برعايتوه وعنايتوه ومحبتوه

فكيف نًطرب ،أما لو إنملقت البصيرة الداخلية لن نورى سووى الًويقات الروحيوة فنرتعوب ( ارجوع موضووع إليشوع

وجحووزي 2موول .)17-16:6والبصوويرة الروحيووة تنفووتح إذا إمووتأل اإلنسووان موون الووروح القوودس الووذي يوودرب الح وواس
(عب )1::5والروح القدس أيًاً هو الذي يعطينا ما نتكلم به.

14
ِّ
ِّ َّ ِّ
يدآل َّ
دث الَ َيْنَب ِّغدي.
آية (مدر -:)14 :13ي َف َم َتدى َن َ
ديَ ،ق ِّائ َمد ًة َحْي ُ
الن ِّب ُّ
دال َعْن َهدا َدان ُ
ظ ْدرُت ْم « ِّر ْج َسد َة اْل َخ َدراب» التدي َق َ
ِّ
ِّ ِّ
ودَّي ِّة ِّإَلى اْل ِّجَب ِّ
ين ِّفي اْلَي ُه ِّ
ال،ي
لَِّي ْف َهمِّ اْلَقار ُ
ِّئ َف ِّحيَنئ ٍذ لَي ْهُر ِّب َّالذ َ

ليفهم القارئ= هي عبارة قصيرة من كاتب اإلنجيل لتكون عالمة للهروب.

22
ِّ ِّ
ِّ ُّ
ِّ
َم َك َدن
آي ٍ
اء َك َذَبةٌَ ،وُي ْع ُ
طو َن َ
ات َو َع َجائ َب ،ل َك ْي ُيضلوا َل ْدو أ ْ
اء َك َذَب ٌة َوأَْنبَي ُ
وم ُم َس َح ُ
آية (مر -:)22 :13ي أل ََّن ُه َسَيُق ُ
ين أَْي ًضا .ي
اْل ُم ْخ َت ِّار َ
لو أمكدن المختدارين أيضداً= قولوه لوو أمكون معنواه أن عودو الخيور سويحاول موع القديسوين ويحواول خوداعهم ،وربموا

يشكوا ولكن إلى حين ،فاهلل لن يترك مختاريه ومعنى لو أمكن أن عدو الخير لن يمكنه أن يخدعهم.

السدم ِّ
الساع ُة َفالَ يعَلم ِّب ِّهما أَحٌد ،والَ اْلمالَ ِّئ َكد ُة َّال ِّدذ ِّ
آية (مر -:)32 :13ي«32وأ َّ ِّ
اءَ ،والَ
َ
َما ذل َك اْلَي ْوُم َوِّتْل َك َّ َ
َ
ين فدي َّ َ
َْ ُ َ َ َ َ
اآلب .ي
ْ
االب ُنِّ ،إالَّ ُ
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وال اإلبن= هذه كمون يسوأل أب إعتوراف عون خطايوا إنسوان فسويقول ال أعورف .أو حوين تسوأل مودرس عون إمتحوان
وضعه .إذاً هو ال يعرفه معرفة من يبيح باألمر .وقطعاً هو يعورف فكول موا لوآلب هوو لإلبون (يوو )15:17واإلبون

هووو حكمووة اآلب (1كووو )2::1واآلب رأى أنووه لوويس فووي صووالحنا أن يخبرنووا بهووذا الميعوواد فموون يعوورف سوووف يحيووا
حياة اإلستهتار وينسى حياة السهر والجهاد .والقديس يوحنا ذهبي الفم يفسرها بأن المسيح يمونعهم مون سوؤاله هوذا

السؤال وهذه مثل قول الرب ما أعرفكن (مت )12 : 23فهو يعرفهم قطعاً ولكون عودم المعرفوة تشوير لعودم الثبوات
فى المسيح  ،وبالتالى تعني لن تدخلوا معي . ]..وذلك أيًا كموا قيول فوى المزموور األول عون األبورار يألن الورب

يعددرف طريووق األب ورار أمووا طريووق األش ورار فتهلووكي (مووز ، )6 : 1والمعنووى فووى هووذه اآليووة أنووه يفوورح بطريووق األب ورار

ويبووارك لهووم ط وريقهم .ولكوون نفهووم القووول أيً واً علووى أن اآلب يريوود .ومووا يريووده اآلب ينفووذه اإلبوون والووروح القوودس.
فاآلب مثالً يريد أن الجميع يخلصون  .فاإلبن نفذ الفدال ،والروح القودس يقوود الكنيسوة ويقوود كول نفوس للخوالص.

هووذا إتفوواه داخوول المشووورة الثالوثيووة .ومعنووى أن اآلب يعوورف واإلبوون ال يعوورف .أن اآلب ال يريوود اإلعووالن ،فوواإلبن
ينفذ ما يريده اآلب ولن يعلن .وهذا قاله المسيح بطريقة أخرى .أن ما يسمعه عند اآلب يقوله (يو .)26:8وبنفس

المفهوم يقال هذا عن الروح القدس (يو.)13:16

وبتفريل أكثر

يوأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن إال اآلبي (مر: 13
 .)32يوأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد وال مالئكة السماوات إال أبي وحدهي (مت.)36 : 2:

فهل حقا ال يعرف المسيح إبن هللا اليوم والساعة؟!

إلجابة هذا السؤال يجب أن نفهم اآلتى.

معان فى الكتاب المقدس -:
 )1كلمة يعرف لها عدة ٍ
" لم أعرفكم قط" (مت )23 : 7مع أنه يعرف أنهم أشرار .إذاً ال يعرف هنا تعنى عدم موافقته ورضاه
عن طريقهم وأفعالهم.
 يألن الرب يعلم (يعرف  -سبعينية) طريق األبرار ،أما طريق األشرار فتهلكي (مز .)6 : 1وقوله هنا
يعلم أو يعرف تعنى موافقته ورضاه عنهم.
 وأيًووا كلمووة المعرفووة تشووير لإلتحوواد .فكلمددة يعددرف تعنددى فددى لغددة الكتدداب المقدددس "الوحدددة أو اإلتحدداد"
الذى ينتج عنه فعل أو حياة .وهناك  3مستويات لهذه المعرفة -:
 )1على مستوى جسدى  -:آدم يعرف حوال

 ...فتلد قايين .فحين يقول يعرف آدم حواء إمرأتهي (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 يوعرف آدم حوال امرأته فحبلت وولدت قاييني.
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 )2على مستوى الهوتى  -:اآلب يعرف اإلبن أى هما واحد .وحين يريد اآلب أن يعمل إنسان حى (تك: 1
 )26يخلقه اإلبن (تك .)7 : 2وهكذا قيل يليس أحد يعرف اإلبن إال اآلب وال أحد يعرف اآلب إال اإلبني

فىي (يو .)15:1:
(مت )27 : 11ألنهما فى وحدة = الهوت واحد .وهذه تساوى تماماً يأنا فى اآلب واآلب َّ
وتساوى يأنا واآلب واحدي (يو  . )35:15وهى وحدة بين اآلب واإلبن ينتج عنها خلقة أحيال .اآلب يريد ،واإلبن
قوة هللا وحكمته (1كو )2: : 1ينفذ إرادة اآلب فيخلق اإلنسان.

 )3عالقة اإلتحاد بين المسيح وكنيسته  -:اإلبن يعرف اإلنسان أى يتحد به ،فيحيا اإلنسان أبديا .ويقول السيد
المسيح فى صالته الشفاعية يوهذه هى الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح

الذى أرسلتهي (يو  ،)3:17فهذا يعنى أن المسيح يعطينا أن نتحد به .فالمعرفة تعنى إتحاد ينتج عنه حياة،
فالمسيح يوحدنا فيه لنكون أحيال فهو الحياة األبدية .واإلتحاد به أشار إليه المسيح فى صالته الشفاعية (يو

 .)26-21:17ونفهم هذا من قول بولس الرسول يوأوجد فيه ...ألعرفه....ي (فى  )15-8:3فالثبات فيه
واإلتحاد به يعنى معرفته .وصرنا نعرف اآلب من خالل إتحادنا بالمسيح.
ِّ
الر ِ
اصِتي َت ْع ِّرُف ِّنيَ ،ك َما أ َّ
اآلبي
* يأ َّما أ ََنا َفِإِني َّ
اصِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
اعي َّ
َع ِّر ُ
َع ِّر ُ
اآلب َي ْع ِّرُفني َوأ ََنا أ ْ
الصالِ ُحَ ،وأ ْ
ف َ
َن َ
ِّ
اآلبي .ووحدة بين
َع ِّر ُ
اآلب َي ْع ِّرُفني َوأ ََنا أ ْ
ف َ
(يو .)15 ، 1: : 15وهنا نرى وحدة الهوتية بين اآلب واإلبن ي َ
اصِتي َت ْع ِّرُف ِّني".
اصِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
َع ِّر ُ
اإلبن وبيننا بالجسد ي َوأ ْ
* وهذا 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 .واآلن هو ال يريد
أن يتحد بهم .وهذا معناه الموت األبدى فالمسيح هو الحياة األبدية.

نفهم إذاً أن كلمة يعرف تعنى وحدة ينتج عنها فعل
والعكس فكلمة ال يعرف ينتج عنها ال فعل

فإن قيل آدم لم يعرف حوال فلن يكون هناك قايين

 )2اآلب واإلبن فى وحدة

تم التعبير عن هذه الوحدة بين اآلب واإلبن بعدة طره في الكتاب المقدس .رأينا أن الوحدة تم التعبير عنها

بكلمة المعرفة ،ويتم التعبير عنها أيًا بكلمة الحب .إذاً المحبة والمعرفة كالهما تعبير عن الوحدة.
ِّ ِّ
ِّ
يع َما ُه َو َي ْع َمُل ُه (يو + )25 : 5لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى
أل َّ
االب َن َوُي ِّريه َجم َ
اآلب ُيح ُّب ْ
َن َ
اآلب هكذا أفعل (يو.)31 : 1:
هللا محبة والوحدة بين اآلب واإلبن تم التعبير عنها بأن اآلب يحب اإلبن ،واإلبن يحب اآلب .هذا التعبير ناشئ

من طبيعة هللا ،فاهلل محبة .اآلب ينبع محبة تنسكب في اإلبن ،واإلبن ينبع محبة تنسكب فى اآلب .وهذا يعنى

أن اآلب في اإلبن واإلبن في اآلب .واآليات التالية تشير لهذه الوحدة بين اآلب واإلبن -:
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 .1ياآلب يحب اإلبني (يو .)25 :5وياإلبن يحب اآلبي (يو . )31 : 1:هنا تعبير عن الوحدة بين اآلب
واإلبن بلمة المحبة التى هى طبيعة هللا .فاآلب فى اإلبن واإلبن فى اآلب بالمحبة.

 .2يال أحد يعرف اآلب اال اإلبن وال أحد يعرف اإلبن اال اآلبي (مت .)27 :11

فىي (يو .)15 :1:يمن رآني فقد رأى اآلبي (يو.)9 :1:
 .3يأنا في اآلب واآلب َّ
 .:يأنا واآلب واحدي (يو .)35 :15يكل ما لآلب هو لىي (يو.)15 : 16
 .5يوُكل ما ُهو ِلي َفهو َل َك ،وما ُهو َل َك َفهو لِي ،وأ ََنا مم َّجٌد ِف ِ
يه ْمي (يو.)15 : 17
َُ
ََ َ
َُ
َ َ َ
َ َُ
 .6يوالكلمة كان عند هللا ،وكان الكلمة هللاي (يو.)1 : 1
 .7ياإلبن الوحيد الذى هو فى حًن اآلب هو خبَّري (يو.)18 : 1
 .8يلكى يكرم الجميع اإلبن كما يكرمون اآلبي (يو.)23 : 5
واضح مما سبق المساواة الكاملة بين اآلب واإلبن وأنهما واحد .وقد فهم اليهود الذين يسمعون كلمات الرب
يسوع أنه يعادل نفسه باهلل فأرادوا أن يرجموه (يو .)31 : 15 + 18 : 5وكون أن كل ما لآلب هو لإلبن

فهذا يعنى أن معرفة اآلب هى نفسها معرفة اإلبن .والرب يسوع أعطانا عالمات اليوم والساعة (مت.)2:

فهل من يعرف العالمات ال يعرف اليوم والساعة.

إذاً اآلب واإلبن هما واحد وكل ما لآلب هو لإلبن
إذاً هو يعلم اليوم والساعة قطعا.

 )3كيف شرح السيد المسيح فكرة التطابق فى الفكر والمعرفة بين األقانيم الثالثة
هذا ما نراه واضحا فى اآليات التالية

"
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اآلب
ق اْل َح َّ
ال َل ُه ُم«:اْل َح َّ
االب ُن أ ْ
َفأ َ
ول َل ُك ْم :الَ َي ْقدُر ْ
َن َي ْع َم َل م ْن َن ْفسه َشْيًئا ِّإالَّ َما َيْنظُُر َ
َج َ
ق أَ ُق ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ِّ
االب ُن َكذلِّ َك" (يو.)19 : 5
َي ْع َم ُل .ألَ ْن َم ْه َما َعم َل َذ َ
اك َفه َذا َي ْع َمُل ُه ْ
ِّ
ِّ ِّ
يه أَعماالً أَع َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّبوا أَْن ُت ْم" (يو.)25 : 5
"أل َّ
ْ
االب َن َوُي ِّريه َجم َ
اآلب ُيح ُّب ْ
ظ َم م ْن هذه ل َت َت َعجُ
َن َ
يع َما ُه َو َي ْع َمُل ُهَ ،و َسُي ِّر ْ َ
لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى اآلب هكذا أفعل (يو.)31 : 1:

"واما متى جاء ذاك ،روح الحق ،فهو يرشدكم الى جميع الحق ،النه ال يتكلم من نفسه ،بل كل ما يسمع يتكلم
به ،ويخبركم بامور اتية" (يو.)13 : 16

* رأينا فى النقطة السابقة أن اآلب واإلبن فى وحدة .وأن كل ما لآلب هو لإلبن .أما التطابق فى الفكر فقد

شرحه الرب يسوع بأن اإلبن يرى عمل اآلب ويسمع اآلب .فاآلب واالبن واحد وكل ما يعمل اآلب يراه االبن

وحده أي يعرفه معرفة التطابق .واإلبن يرى تماما فكر اآلب ويعرف ما يريده اآلب تماما .وهل هناك من يرى
إرادة اآلب إال إبنه الوحيد يالذى هو قوة هللا وحكمة هللاي (1كو )2: : 1وأنه هللا المتجسد ،وهو ينفذ إرادة اآلب
ويستعلنها فهو قوة اآلب الذى ينفذ إرادته والتى هى نفسها إرادة اإلبن إذ هما واحد .اإلبن يحول اإلرادة إلى فعل.
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* وعموما فحين يتكلم المسيح عن أعمال يقول ما أراه ،وحين يتكلم عن أقوال يقول ما أسمع أو ما يسمعه الروح

القدس .والفعالن يحب ويريه جالا بصيمة الحاضر المستمر فهما عمالن مستمران ال ينقطعان.

والروح القدس أيًا يسمع اآلب وما يريده اآلب أن يصل لنا ،يقوم الروح القدس بتوصيله لنا .وأيًا عن الروح

القدس قال الرب يسوع أن الروح يسمع .وهل من يعرف فكر اآلب إال روح اآلب 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 (1كو.)11 ، 15 : 2
إذاً اآلب واإلبن والروح القدس غير منفرلين :فاإلبن ينظر كل ما لآلب ويسمع كل ما عند اآلب ،وهكذا الروح

القدس .إذاً اآلب واإلبن والروح القدس لهم فكر واحد وإرادة واحدة ومشيئة واحدة :ونفهم أن قول الرب يسوع
أنه ال يقدر (يو )19 : 5ال تشير للعجز بل ألن المشيئة واحدة واإلرادة واحدة ،فاإلبن يقدر أن يفعل كل شئ،

إال أن تكون له إ اردة منفصلة في العمل عن إرادة أبيه فهما واحد وهرادتهما 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 اآلب أما أقنومى التنفيذ فهما أقنومى اإلبن والروح القدس .وهذا نراه فى اإلنسان ..
وكتشبيه بسيط لتقريب الصورة نراه فى اإلنسان ،فما يريده العقل تقوم اليدان بتنفيذه .أو أن ما يدور فى العقل

يعبر عنه اللسان .ونسمع فى سفر إشعيال هذا النص عن المشورة الثالوثية ياآلن السيد الرب أرسلني وروحهي

(إش .)16 : :8فاآلب يريد .واإلبن ينفذ .فاآلب يريد أن الجميع يخلصون ،واإلبن يقدم الفدال .والروح القدس
يجدد الخليقة .فهناك إتفاه فى الرأى ولكن لكل أقنوم عمله.

أمثلة على ذلك -:

 .1هللا قرر أن يخلق اإلنسان يقال هللا نعمل اإلنسان على صورتناي (تك .)26 : 1يوجبل الرب اإلله آدم
ترابا من األرض ( -الرب اإلله هو يهوه إبن هللا الذى به كان كل شئ)  -ونفخ فى أنفه نسمة حياة
(نرى هنا الروح القدس يعطى حياة للجسد الذى جبله اإلبن) (تك.)7 : 2
 .2هللا يقرر خالص اإلنسان فهو ييريد أن جميع الناس يخلصوني (1تى .): : 2فيتجسد اإلبن ليفدى
اإلنسان ،ويحل الروح القدس على جسد المسيح يوم المعمودية ليحيى كل من يعتمد.
 .3نرى تطبيق واضح لهذا فى (سفر حزقيال.)37

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ينَ ،وَدْيُنوَن ِّتي َع ِّادَلةٌ ،أل َِّني الَ أَ ْطُل ُب َم ِّش َيئ ِّتي َب ْل
" .:أََنا الَ أَ ْقدُر أ ْ
َس َم ُع أَد ُ
َن أَ ْف َع َل م ْن َن ْفسي َشْيًئاَ .ك َما أ ْ
م ِّش َيئ َة ِّ
اآلب َّال ِّذي أَْر َسَل ِّني" (يو .)35 : 5قوله كما أسمع أدين= تعنى إستحالة اإلنفصال بين
َ
األقنومين في الرأي أو العمل وتشير لإلتفاه التام .هي إشارة لمعرفة تامة لفكر اآلب لذلك يقول

دينونتي عادلة= فهو ال يطلب شيئاً لنفسه .ما دام هناك تساوي مطلق فهذه تشير أن لهما إرادة واحدة،
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ولكن اآلب يريد واإلبن ينفذ ويعلن لنا أي يستعلن إرادة اآلب ،فهو وحدهُ الذي يعرف مشيئة اآلب يهللا
لم يره أحد قط ،اإلبن الوحيد الذى هو فى حًن اآلب هو خبَّري (يو.)18 : 1
فاآلب هو هللا غير المنظور وأعماله هى إرادة غير منظورة ،واالبن هو هللا المنظور ،ويعمل األعمال المنظورة.

واالبن ال يعمل شيئاً ما لم يكن اآلب 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 شيئاً إال ما ينظر اآلب يعمل= أي
أعمال االبن غير منفصلة عن أعمال اآلب .هذا القول ال يلمى سلطان االبن بل يعلن وحدة اإلرادة التي ال

تنفصم .ينظر= يرى فكر اآلب فهو فكره وعقله ،فهو يرى  -أي يعرف ما يريده اآلب فيعمله .تعني المعرفة

المستمرة والرؤية الواضحة لآلب فهما واحد .وجالت في المًارع .أما حينما يقول وأنا ما سمعته منه ()38:8
أو أتكلم بما رأيت ( )26:8فهذه تشير الن ما يعمله المسيح هو قرار وتخطيط أ لى .وحينما يقول وسي ِّر ِّ
يه
َ َُ
ظ َم فهو يشير ألعمال سيعملها فى المستقبل.
َع َ
َع َماالً أ ْ
أْ
وبنفس األسلوب فلكي يقول السيد المسيح لليهود أنهم في توافق مع فكر الشيطان ويعملون ما يريده الشيطان قال

لهم يأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكمي (يو .)38:8وكان المسيح يقصد أن أبيهم هو إبليس القتال (يو):::8
ألنهم يريدون أن يقتلوا المسيح (يو ):5:8إذاً عبارة يتعملون ما رأيتمي أو يأعمل ما رأيتي تشير للتطابق التام في

الفكر والعمل.

من كل ما سبق نفهم أن اآلب واإلبن واحد ،وهناك تطابق فى الفكر والمعرفة .وتم التعبير عن هذا التطابق بقول

الرب يسوع "ما أراه عند اآلب" ولكن اآلب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم التنفيذ .فما يراه اإلبن عند اآلب
يفعله أو يعلنه .والتطابق فى الفكر موصوف أيًا بكلمة أعرف التى تعنى الوحدة كما رأينا التى ينتج عنها

تنفيذ .اآلب واإلبن لهما نفس الفكر ويعملون نفس األعمال ولكن أعمال وأقوال اآلب غير منظورة وأقوال وأعمال
اإلبن هى منظورة .اآلب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم التنفيذ والفعل ،لذلك قامت إحدى الترجمات الفرنسية

بترجمة اآلية يفى البدء كان الكلمةي هكذا يفى البدء كان الفعل verbي .وأرى أنها ترجمة صحيحة ،فاإلبن هو

الخالق ،ولذلك جالت اآلية التالية يبه كان كل شئي .فإرادة اآلب يترجمها اإلبن إلى فعل.

إذاً 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)32 : 13
 أنه حينما يقول اإلبن أنه ال يعرف ،فهذا ال يفهم منه جهل المسيح باليوم ،بل المعنى أنه كأن اإلبن لم
يرى الميعاد فى فكر اآلب أو كأنه لم يسمع الميعاد .ومرة أخرى فكلمتى يرى ويسمع يعنيان التطابق فى
الفكر .لكن ألن اآلب ال يريد اإلعالن ،فإن اإلبن أقنوم التنفيذ لن يعلن .والحظ أيًا أن اإلبن ال يريد
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اإلعالن .أما قول الرب يسوع وال مالًكة السموات فيعنى حقيقة أن المالًكة يجهلون اليوم والساعة.
فهناك فره بين اإلبن الوحيد الجنس ،الواحد مع أبيه وبين المالًكة المخلوقين.
وتكون كلمة يعرف تعنى التطابق والوحدة المعرفية ولكن لآلب هى اإلرادة ولإلبن هى اإلعالن .وكلمة ال أعرف
هى أن اآلب اليريد ولإلبن هى ال يعلن ،ال أعرف هى أيًا تطابق ولكن بالنسبة لآلب هى الال إرادة ولإلبن

هى الال إعالن .ببساطة حينما يريد عقل اإلنسان إخفال أمر ما  -فاللسان لن ينطق به.

وأما حين يريد اآلب أن يعلن عن شئ يعطى لإلبن أن يعلن كما جال فى (رؤ )1 : 1يإعالن يسوع المسيح،

الذي أعطاه إياه هللا ،ليري عبيده ما ال بد أن يكون عن قريب ،وبينه مرسال بيد مالكه لعبده يوحناي.
لماذا ال يريد هللا إعالن اليوم والساعة؟

 .1حتى ال نعتمد على أننا نعرف أن الميعاد ما ال بعيدا ونؤجل التوبة.
 .2إنتقال كل شخص من هذه الحياة قد يأتى فى أى لحظة ،فمن يؤجل التوبة سيهلك.
 .3هذا اليوم يأتى كلص أى فجأة ،إذاً علينا أن نكون مستعدين يالنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب
كلص في الليل هكذا يجيلي (1تس .)2 : 5أما المستعد فهو فى نور وال يخاف يوأما أنتم أيها اإلخوة
فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلصي (1تس.): : 5
 .:لكن هللا أعطانا عالمات واض حة على إقتراب األيام األخيرة ،حتى نثق حينما تحد
سيحد

أن من يعرف ما

قبل أالف السنين ،يعرف كيف يحمى أوالده خالل هذه األحدا  .فنؤمن ونطمئن .وهذا ما قاله

الرب يسوع يوقلت لكم اآلن قبل أن يكون ،حتى متى كان تؤمنوني (يو.)29 : 15
واضح أن اإلبن ال ينطبق عليه هذا الكالم فلماذا يخفى اآلب الميعاد عنه؟
وإذا كان هللا يكشف إلبراهيم عن أسراره

"هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله" (تك)17 : 18

فهل يخفى شئ عن إبنه الذى هو عقله وحكمته ومتحد معه؟!

أخي ار نقول أن البعض قالوا فى تفسير قول رب المجد يوال اإلبن ،إال اآلبي أن المسيح كان يقصد أنه وهو فى
الجسد ال يعرف اليوم والساعة .ولكن هذا رأى خاطئ لألسباب اآلتية-:
 .1الرب يسوع قال اإلبن ولم يقل إبن اإلنسان .إذاً هو ال يقصد اإلبن فى حالة التجسد ،وهال كان قد قال
يإبن اإلنساني .وبهذا يصير المقصود من قوله وال اإلبن هو اإلبن بالهوته (مر .)32 : 13وقطعاً
فالالهوت ال يجهل اليوم والساعة.
 .2المسيح بالجسد كان يعلم عالمات اليوم بدقة (مت + 2:مر + 13لو .)21ومن يعلم العالمات بهذه
الدقة فهو يعلم اليوم والساعة.
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34
ِّ
ان ،ولِّ ُك ِّدل و ِّ
ده،
السدْل َ
َع َ
يدد ُه ُّ
اآليات (مر -:)33 - 34 :13ي َكأََّن َما ِّإْن َس ٌ
طى َع ِّب َ
اح ٍدد َع َمَل ُ
ان ُم َسافٌر َتَر َك َبْي َت ُهَ ،وأ ْ
َ
طَ َ
ِّ33
ِّ
ِّ
ِّ
دف َّ
ِّ
ن
َّ
اللْي ِّدل ،أ َْم
اب أ ْ
داء ،أ َْم ن ْر َ
َوأ َْو َصى اْلَب َّدو َ
َم َس ً
َن َي ْس َدهَر .ا ْس َدهُروا إ ًذا ،ألَن ُك ْدم الَ َت ْعَل ُمدو َ َم َتدى َيدأْتي َر ُّب اْلَبْيدت ،أ َ
ِّ ِّ
ِّ
احا .ي
اح الديك ،أ َْم َصَب ً
صَي َ
سددافر= صووعد إلووى السوومال بعوود أن أتووم الفوودال .تددرك بيتدده= كنيسووته .أوصددى البدواب= اإلنجيلووى متووى أسووماه العبوود

األمين الحكيم ،فهو يكلم اليهود ويرسوم لهوم الصوورة التوي ينبموي أن يكوون عليهوا رؤسوال الكهنوة والكهنوة والالويوين
الووذين اًتموونهم هللا علووى تعلوويم الشووعب .وم ورقس يكلووم الرومووان فيرسووم لهووم صووورة الب وواب الووذي يحوورس منووزل أحوود
النبالل الرومان ،وكول مون التشوبيهين يكمول اآلخور ،فالوكيول األموين يشوير لعمول الخودام فوي إشوباع النواس بأمانوة،

وسهر الحراس والبوابين يشير لليقظة األمينة .أمساء أم نرف الليل أم صياح الديك أم صباحاً= هذا هو التقسيم

الروماني لليل.

3
فَ ،قالِّ «3 :
هذ ِّه
ان َق ْوٌم َيُقوُلو َن َع ِّن اْل َهْي َك ِّل ِّإَّن ُه ُم َزَّي ٌن ِّب ِّح َج َارٍة َح َسَن ٍة َوُت َح ٍ
اآليات (لوَ "-:)38-3:21وِّإ ْذ َك َ
َ
7
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ام َعلِّ ُمَ ،م َتى َي ُكو ُن ه َذا؟
يها َح َجٌر َعَلى َح َج ٍر الَ ُيْنَق ُ
وه َقائل َ
ض»َ .ف َسأَُل ُ
ام الَ ُي ْتَر ُك ف َ
التي َتَر ْوَن َهاَ ،س َتأْتي أََّي ٌ
ينَ«:ي ُ
8
ِّ
ِّ
ِّ
يرين سيأ ُْتو َن ِّب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ينِّ :إِّني أََنا
ال« :اْن ُ
اسمي َقائل َ
ظُروا! الَ َتضُّلواَ .فِّإ َّن َكث ِّ َ َ َ
ْ
وما ه َي اْل َعالَ َم ُة عْن َد َما َير ُير ه َذا؟» َفَق َ
َ
2
ِّ
ِّ
ُه َو! َو َّ
َن َي ُكو َن ه َذا
اء ُه ْمَ .فِّإ َذا َسم ْع ُت ْم ِّب ُحُر ٍ
وب َوَقالَقل َفالَ َت ْج َز ُعوا ،أل ََّن ُه الَ ُبَّد أ ْ
الزَم ُ
ان َق ْد َقُر َب! َفالَ َت ْذ َهُبوا َوَر َ
11
ِّ
ُم ٍة َو َم ْمَل َك ٌة َعَلى َم ْمَل َكةٍَ 11 ،وَت ُكو ُن َزالَ ِّز ُل
ُم ٌة َعَلى أ َّ
وم أ َّ
أ ََّوالًَ ،ولك ْن الَ َي ُكو ُن اْل ُمْن َت َهى َس ِّر ً
يعا»ُ .ث َّم َق َ
ال َل ُه ْمَ «:تُق ُ
اوف وعالَم ٌ ِّ
السم ِّ
ِّ
ع ِّظيم ٌة ِّفي أ ِّ
ِّ
اءَ 12 .وَقْب َل ه َذا ُكلِّ ِّه ُيْلُقو َن
ن
َماك َنَ ،و َم َج َ
يم ٌة م َن َّ َ
ات َعظ َ
اعا ٌت َوأ َْوبَِّئةٌَ .وَت ُكو ُ َم َخ ُ َ َ َ
َ
َ َ
13
ِّ
وك ووالَ ٍة ألَج ِّل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ن
ن
ول
ام ُمُل ٍ َ ُ
ْ ْ
اسميَ .فَي ُؤ ُ
َم َ
أَْيدَي ُه ْم َعَلْي ُك ْم َوَي ْطُرُدوَن ُك ْمَ ،وُي َسل ُموَن ُك ْم إَلى َم َجام ٍع َو ُس ُجو ٍ َ ،وُت َسا ُقو َ أ َ
14
ِّ 13
ِّ
ِّ
يك ْم َف ًما َو ِّح ْك َم ًة الَ
ُع ِّط ُ
ذلِّ َك َل ُك ْم َش َه َاد ًةَ .ف َض ُعوا ِّفي ُقُلوب ُِّك ْم أ ْ
َن الَ َت ْه َت ُّموا م ْن َقْب ُل ل َك ْي َت ْح َت ُّجوا ،ألَني أََنا أ ْ
13
ِّ ِّ
ِّ
اء واألَص ِّد َق ِّ
ِّ
ِّ
اوموها أَو يَن ِّ
ِّ
ين َو ِّ
اء،
اق ُ
يع ُم َع ِّان ِّد ُ
يك ْم أ ْ
وهاَ .و َس ْو َ
ض َ
ف ُت َسَّل ُمو َن م َن اْل َوالد َ
َي ْقدُر َجم ُ
َن ُيَق ِّ ُ َ ْ ُ
اإل ْخ َوِّة َواألَ ْق ِّرَب َ ْ
17
يع ِّم ْن أَج ِّل اس ِّمي18 .و ِّ
ِّ
ِّ
لك َّن َش ْعَرًة ِّم ْن ُرُؤ ِّ
وس ُك ْم الَ َت ْهلِّ ُك.
ين ِّم َن اْل َج ِّم ِّ
ْ
َوَي ْقُتُلو َن مْن ُك ْمَ .وَت ُكوُنو َن ُمْب َغض َ
َ
ْ
ِّ
ِّ 12برب ِّرُكم ا ْق َتُنوا أَْن ُفس ُكم21 .وم َتى أرَي ُتم أ ِّ
اعَل ُموا أََّن ُه َق ِّد ا ْق َتَر َب َخَرُاب َهاِّ 21 .حيَن ِّئ ٍذ
يم ُم َحا َ
ط ًة ِّب ُجُي ٍ
وشَ ،ف ِّحيَنئ ٍذ ْ
ََ َْ ْ ُ
َ ْ
ُور َشل َ
َْ ُ
22
لِّيهر ِّب َّال ِّذين ِّفي اْليه ِّ ِّ
ال ،و َّال ِّذين ِّفي وس ِّطها َفْلي ِّفُّروا َخ ِّارجا ،و َّال ِّذ ِّ
َن
وها ،أل َّ
ين في اْل ُك َو ِّر َفالَ َي ْد ُخُل َ
ً َ َ
ودَّية ِّإَلى اْل ِّجَب ِّ َ َ
َ
َْ َ َ
َُ
َ ُْ
23
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
هذ ِّه أََّيام اْن ِّتَق ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يم
ٍ
وبَ .و َوْي ٌل لْل َحَباَلى َواْل ُمْرض َعات في تْل َك األََّيامِّ! أل ََّن ُه َي ُكو ُن ض ٌ
ام ،لَيت َّم ُك ُّل َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
يق َعظ ٌ
ُ
ِّ
الشع ِّب24 .ويَقعو َن ِّب َفمِّ َّ ِّ
يع األُممِّ ،وَت ُكو ُن أ ِّ
َعَلى األَْر ِّ
يم
ض َو ُس ْخ ٌ
ط َعَلى ه َذا َّ ْ
ُ
السْيفَ ،وُي ْسَب ْو َن ِّإَلى َجم ِّ َ َ
ََ ُ
ُور َشل ُ
23
ِّ
ِّ
الن ُجومَِّ ،و َعَلى األَْر ِّ
الش ْم ِّ
س َواْلَقم ِّر َو ُّ
ات ِّفي َّ
ض َكْر ُب
ُممَِّ « .وَت ُكو ُن َعالَ َم ٌ
َمُد َ
َ
ُممَِّ ،ح َّتى ُت َك َّم َل أ َْزمَن ُة األ َ
وس ًة م َن األ َ
اج َت ِّضجَُّ 23 ،و َّ
َن
ظ ِّار َما َيأ ِّْتي َعَلى اْل َم ْس ُكوَن ِّة ،أل َّ
اس ُي ْغ َشى َعَلْي ِّه ْم ِّم ْن َخ ْو ٍ
ف َواْن ِّت َ
بحْيَرٍة .اَْلَب ْحُر َواأل َْم َو ُ
ُم ٍم َ
الن ُ
أَ
28
ان ِّ
السماو ِّ
ِّ
ات َت َت َز ْع َز ُعَ 27 .و ِّحيَن ِّئ ٍذ ُيْب ِّرُرو َن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
َت
آتًيا ِّفي َس َح َاب ٍة ِّبُق َّوٍة َو َم ْج ٍد َك ِّث ٍ
يرَ .و َم َتى ْاب َت َدأ ْ
ُق َّوات َّ َ َ
22
ِّ ِّ
ظروا ِّإَلى َشجرِّة ِّ
ِّ
الت ِّ
ين َوُك ِّل
وس ُك ْم أل َّ
ََ
ال َل ُه ْم َم َثالً«:اُْن ُُ
هذه َت ُكو ُنَ ،فاْن َترُبوا َو ْارَف ُعوا ُرُؤ َ
َن َن َج َات ُك ْم َت ْق َت ِّر ُب»َ .وَق َ
31
31
هك َذا أَْن ُتم أَي ًضا ،م َتى أرَي ُتم ِّ
هذ ِّه
ف َق ْد َقُر َب.
ظُرو َن َوَت ْعَل ُمو َن ِّم ْن أَْن ُف ِّس ُك ْم أ َّ
َن َّ
َش َج ِّارَ .م َتى أَ ْفَر َخ ْت َتْن ُ
األ ْ
َ
الرْي َ
ْ ْ
َ َْ ْ

383

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الحادى والعشرون)

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يل َح َّتى َي ُكو َن اْل ُك ُّل.
اعَل ُموا أ َّ
يب32 .اَْل َح َّ
األ ْ
َن َمَل ُك َ
اء َصائَرًةَ ،ف ْ
وت هللا َق ِّر ٌ
ول َل ُك ْم :إَّن ُه الَ َي ْمضي ه َذا اْلج ُ
ق أَ ُق ُ
َشَي َ
34
33
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وب ُك ْم ِّفي ُخ َم ٍار َو ُس ْك ٍر
اَ َّ
اء َواألَْر ُ
ولَ « .ف ْ
اح َت ِّرُزوا ألَ ْن ُفس ُك ْم لَئالَّ َت ْثُق َل ُقُل ُ
ض َت ُزوالَ ِّنَ ،ولك َّن َكالَمي الََي ُز ُ
لس َم ُ
وهمومِّ اْلحي ِّ
ِّ
ين َعَلى َو ْج ِّه ُك ِّل األَْر ِّ
ض.
اةَ ،فُي َر ِّاد َف ُك ْم ذلِّ َك اْلَي ْوُم َب ْغ َتةً33 .أل ََّن ُه َكاْل َف ِّخ َيأ ِّْتي َعَلى َج ِّم ِّ
يع اْل َجال ِّس َ
ََ
َ ُُ
33
ين ،لِّ َكي ُتحسبوا أَهالً لِّ َّلنج ِّ
ِّ
َّام ْاب ِّن
اة ِّم ْن َج ِّم ِّ
ِّا ْس َهُروا ِّإ ًذا َوَت َضَّر ُعوا ِّفي ُك ِّل ِّح ٍ
ْ ْ َُ ْ
يع ه َذا اْل ُم ْزِّم ِّع أ ْ
َ
َن َي ُكو َنَ ،وَتق ُفوا ُقد َ
37
الن َه ِّار ُيعلِّم ِّفي اْل َهْي َك ِّل ،وِّفي َّ
ِّ
ان ِّفي َّ
اإل ْن َس ِّ
يت ِّفي اْل َجَب ِّل َّال ِّذي ُي ْد َعى َجَب َل َّ
الزْي ُتو ِّن.
اللْي ِّل َي ْخُر ُج َوَي ِّب ُ
ان»َ .وَك َ
َ
َُ
38
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ُك ُّل َّ
وه" .
َوَك َ
الش ْع ِّب ُيَبكُرو َن ِّإَلْيه في اْل َهْي َك ِّل لَي ْس َم ُع ُ
3
ال :ي
ان َق ْوٌم َيُقوُلو َن َع ِّن اْل َهْي َك ِّل ِّإَّن ُه ُم َزَّي ٌن ِّب ِّح َج َارٍة َح َسَن ٍة َوُت َح ٍ
آية (لو -:)3:21ي َوِّإ ْذ َك َ
فَ ،ق َ
حجارة حسنة= كانت بعًها تصل أحجامه إلى 18×12×:5قدم.
1
ومعظمهووا كانووت إرتفاعهووا  37 3قوودم .واألثوور البوواقي منووه حوواًط المبكووي .وتحددف= أتووى بهووا العابوودين موون كوول

أنحال العالم.

وكوان الهيكوول موون الرخووام وبعًووه مطلووي بالووذهب فكووان كأنوه جبوول ثلجووي ومنظوره غايووة فووي الروعووة .واليهووود كووانوا

يتصورون أن المسيا حين يأتي سيجعل الهيكل مق ار له وكأن التالميذ يتصورون هذا ،أن هذا سيكون مقر المسيح
معلمهم حين يملك.
اآليدددات (لدددو -:)12-12:21ي12وَقبدددل هددد َذا ُكلِّددد ِّه يْلُقدددو َن أَيد ِّددديهم عَلدددي ُكم وي ْطدددرُدوَن ُكم ،ويسدددلِّموَن ُكم ِّإَلدددى مجد ِّ
ددام ٍع
ََ
ُ
ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ََ ُ
ْ َُ َ ُ ْ
َ ْ َ
14
13
وك ووالَ ٍة ألَج ِّل ِّ
ن
ن
َن الَ َت ْه َت ُّموا
ول ذلِّ َك َل ُك ْم َش َه َاد ًةَ .ف َض ُعوا ِّفي ُقُلوب ُِّك ْم أ ْ
ام ُمُل ٍ َ ُ
ْ ْ
اسميَ .فَي ُؤ ُ
َم َ
َو ُس ُجو ٍ َ ،وُت َسا ُقو َ أ َ
ِّ
ِّ 13
ِّ
ِّ
ِّ
َن ُيَق ِّ
دوها.
ِّمددن قبددل لِّكد
دع ُم َع ِّاند ِّدد ُ
ُع ِّطد ُ
يك ْم أ ْ
وهددا أ َْو ُيَناق ُضد َ
او ُم َ
دي َت ْح َت ُّج دوا ،ألَنددي أََنددا أ ْ
ديك ْم َف ًمددا َوح ْك َم د ًة الَ َي ْقدددُر َجميد ُ
ْ َْ ُ َ ْ
17
13
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اء واأل ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين َو ِّ
يدع
دين ِّم َدن اْل َج ِّم ِّ
َو َس ْو َ
َصد َقاءَ ،وَي ْقُتُلو َن مْن ُك ْمَ .وَت ُكوُنو َن ُمْب َغض َ
ف ُت َسَّل ُمو َن م َن اْل َوالد َ
اإل ْخ َوِّة َواألَ ْق ِّرَب َ ْ
ِّم ْن أَج ِّل اس ِّمي18 .و ِّ
لك َّن َش ْعَرًة ِّم ْن ُرُؤ ِّ
وس ُك ْم الَ َت ْهلِّ ُكِّ 12 .ب َرْب ِّرُك ُم ا ْق َتُنوا أَْن ُف َس ُك ْم .ي
َ
ْ ْ
العالم سيكون في ضيق الحروب والمجاعات والزال ل واألوبئة ،أما الموؤمنين فسويكونون فوي ضويق بسوبب إيموانهم

وه ْم ،أما الموؤمنين
بالمسيح .بل أن اإلضطهاد سيكون من األقربال .والفره أن من في العالم سيكونون في خوف َ
فسيكونون في فرح (أع.):1:5
ِّ
آية (لو21" -:)21:21وم َتى أرَي ُتم أ ِّ
اعَل ُموا أََّن ُه َق ِّد ا ْق َتَر َب َخَرُاب َها" .
يم ُم َحا َ
ط ًة ِّب ُجُي ٍ
وشَ ،ف ِّحيَنئ ٍذ ْ
ََ َْ ْ ُ
ُور َشل َ
في متى ومرقس قال رجسة الخراب .وهنوا يقوول أورشوليم محاطوة بجيووش ،وهوذا تحديود واضوح .حود أيوام تويطس
وسوويحد

ثانيووة .والمعنيووان متكووامالن  ،فووالجيوش هووي التووي خربووت اورشووليم والهيكوول  ،وهللا سوومح بهووذا الخ وراب

إلنتشار النجاسة .

َن ِّ
هذ ِّه أََّيام اْن ِّتَق ِّ ِّ
وب .ي
آية (لو -:)22:21ي22أل َّ
ٍ
ام ،لَيت َّم ُك ُّل َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ُ
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ألن هدددذه أيدددام إنتقدددام= بسووبب دم المسوويح الووذي صووار كفووارة للعووالم ،صووار علووة دينووونتهم .ونالحووظ أن حصووار

أورشليم كان إلنذارهم لعلهم يتوبون.

23
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ديم َعَلدى األَْر ِّ
ط
دخ ٌ
ض َو ُس ْ
آية (لوَ "-:)23:21و َوْي ٌل لْل َحَباَلى َواْل ُمْرض َعات في تْل َك األََّيامِّ! أل ََّن ُه َي ُكدو ُن ض ٌ
ديق َعظ ٌ
َعَلى ه َذا َّ
الش ْع ِّب".

ويل للحبالى والمرضعات= بسبب الحصار والمجاعة أكلت األمهات أطفالهن.
ٌ

ِّ
ِّ
آية (لو24 "-:)24:21ويَقعو َن ِّب َفمِّ َّ ِّ
يع األُممِّ ،وَت ُكو ُن أ ِّ
ُممَِّ ،ح َّتى
ُ
السْيفَ ،وُي ْسَب ْو َن ِّإَلى َجم ِّ َ َ
ََ ُ
يم َمُد َ
ُور َشل ُ
وس ًة م َن األ َ
ِّ
ُممِّ".
ُت َك َّم َل أ َْزمَن ُة األ َ
يسبون إلى جميع األمم= وهذا غير ما حد

أيام سبي بابل ،ففي سبي بابل ذهبوا إلى مكان واحد هو بابل .وقد

باع تيطس الباقين أحيال 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 بقية شعب اليهود لإليمان (رو.)26-25:11
آية (لدو«23 "-:)23:21وَت ُكدو ُن عالَم ٌ ِّ
ِّ
َّ ِّ
ُّ
بحْي َدرٍة .اَْلَب ْح ُدر
ُم ٍدم َ
َ
دات فدي الش ْدمس َواْلَق َم ِّدر َوالن ُجدومَِّ ،و َعَلدى األَْرض َك ْدر ُب أ َ
َ َ
اج َت ِّضجُّ،ي
َواأل َْم َو ُ
أمم بحيرة= في نهاية األيام إذ تجتمع أمة اليهوود ويوأتي ضود المسويح وسويتبعونه وكلهوم رجوال
وعلى األرض كرب ٍ
كاذب في ملوك عوالمي ،سويخيب رجوالهم فيوه وسويعتريهم كورب وحيورة مون األحودا المخيفوة ،وهوم بوال عوزال إلهوي

كووالمؤمنين .والبحددر واألمدواج يشوويرون للعووالم المًووطرب كووالبحر .بوول هووذا مووا حوود

فووي لوزال جنوووب شووره آسوويا

فعالً .أمواج تسونامي تًرب الناس بإرتفاع 25-15مت اًر وبسرعات مخيفة.
السدماو ِّ
ِّ
آية (لوَ 23 "-:)23:21و َّ
ات
ظ ِّار َما َيدأ ِّْتي َعَلدى اْل َم ْس ُدكوَن ِّة ،أل َّ
اس ُي ْغ َشى َعَلْي ِّه ْم ِّم ْن َخ ْو ٍ
ف َواْن ِّت َ
َن ُق َّدوات َّ َ َ
الن ُ
َت َت َز ْع َز ُع .ي
قوات السموات تتزعزع= هذه قد تشير إلى-:
)1

المؤمنين الذين هم في حالة سماوية سيًطربون مما يحد

من إضطهاد.

)2

السمال تفرح بخاطئ واحد يتوب ،فكم يحود

)3

ربمووا تشووير فع والً إلضووطرابات فووي الكواكووب وتسوواقط النجوووم (مووت )29:2:إسووتعداداً لكووي يكووون هنوواك سوومال

األرض.

للسوماويين مون إضوطراب نواتج عون إرتوداد الموؤمنين الوذين علوى

جديدة وأرض جديدة.

آية (لو28 "-:)28:21وم َتى اب َتدأ ِّ ِّ
ِّ
َن َن َج َات ُك ْم َت ْق َت ِّر ُب».ي
وس ُك ْم أل َّ
ََ ْ َ ْ
َت هذه َت ُكو ُنَ ،فاْن َترُبوا َو ْارَف ُعوا ُرُؤ َ
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فإنتربوا= بفخر وفرح وهعت از فالمسيح سيتمجد وتتمجدون معه .ويوم هالك األشرار إقترب .وهنتصبوا أي إثبتوا

فالفجر قريب .والحظ أن أبونا السماوى ستزداد
ألن كلما إقتربت األيام من نهايتها ادت الشداًد ،فتحملوا بثبات َ

تعزياته لنا خالل هذه الًيقات .

اك.
إرفعوا رؤوسكم= إلى السمال التي سيأتي منها المسيح وهنتظروه بفرح وبال تر ٍ
34
وم اْلحي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اةَ ،فُي َر ِّاد َف ُك ْم ذلِّ َك
آية (لوَ « "-:)34:21ف ْ
وب ُك ْم في ُخ َم ٍار َو ُس ْك ٍر َو ُه ُم ِّ َ َ
اح َت ِّرُزوا ألَ ْن ُفس ُك ْم لَئالَّ َت ْثُق َل ُقُل ُ
اْلَي ْوُم َب ْغ َتةً".
فإحترزوا= اإلرتداد وارد ولذلك فالتحذير مهمُ .خمار= تترجم خالعة وتترجم َش َرْه .واإلحت ار يكون بالسهر

والصالة فهذا اليوم يأتي فجأة.
37
الن َه ِّار ُيعلِّم ِّفي اْل َهْي َك ِّل ،وِّفي َّ
ان ِّفي َّ
يت ِّفي اْل َجَب ِّل َّال ِّذي ُي ْد َعى َجَب َل
اللْي ِّل َي ْخُر ُج َوَي ِّب ُ
آية (لوَ -:)38:21وَك َ
َ
َُ
38
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ُك ُّل َّ
َّ
وه.
الزْي ُتو ِّنَ .وَك َ
الش ْع ِّب ُيَبكُرو َن ِّإَلْيه في اْل َهْي َك ِّل لَي ْس َم ُع ُ
كان جبل الزيتون مفروشاً بخيام الجليليين وغيرهم الذين أتوا للفصح.

386

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الثاني والعشرون)

(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثاني والعشرون)
المشورة الرديئة

عودة للجدول

اإلصحاح الثانى والعشرون

2
اآليات (لو1" -:)3-1:22وَقرب ِّعيد اْل َف ِّط ِّ َّ ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل َك َتَب ُة َي ْطُلُبو َن
ُ
ال َل ُه اْلف ْر ُحَ .وَك َ
َ َُ
ان ُرَؤ َس ُ
ير ،الذي ُيَق ُ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان في َي ُهوَذا َّالذي ُي ْد َعى ِّ
الش ْع َبَ .ف َد َخ َل َّ
ف َي ْقُتُلوَن ُه ،أل ََّن ُه ْم َخا ُفوا َّ
اإل ْس َخْرُيوط َّيَ ،و ُه َو م ْن ُج ْمَلة اال ْثَني
الشْي َ
َكْي َ
طُ
ْ
3
4
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وه ِّف َّ
ضةً.
وه أَ ْن ُي ْع ُ
ف ُي َسلِّ ُم ُه ِّإَلْي ِّه ْمَ .ف َف ِّر ُحوا َو َع َ
َع َشَرَ .ف َم َضى َوَت َكَّل َم َم َع ُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َوُق َّواد اْل ُجْند َكْي َ
ط ُ
اهُد ُ
3
ان َي ْطُل ُب ُفْر َص ًة لُِّي َسلِّ َم ُه ِّإَلْي ِّه ْم ِّخْل ًوا ِّم ْن َج ْم ٍع" .
اع َد ُه ْمَ .وَك َ
َف َو َ

ِّ 3
الش ْعب ِّإَلى َد ِّار َرِّئ ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل َك َتَب ُة َو ُشُيو ُخ َّ
يس اْل َك َهَن ِّة َّال ِّذي
اآليات (متِّ " -:)3-3:23حيَنئ ٍذ ْ
اج َت َم َع ُرَؤ َس ُ
لكَّنهم َقاُلواَ«:ليس ِّفي اْل ِّع ِّ
ي ْدعى َقيا َفا4 ،وَت َشاوروا لِّ َكي يم ِّس ُكوا يسو َع ِّبم ْك ٍر وي ْقُتُل ِّ 3
يد لَِّئالَّ َي ُكو َن َش َغ ٌب ِّفي
َ ََ ُ
ُ َ َ
َْ
َ َُ
وهَ .و ُ ْ
َُ
ْ ُْ
َّ
الش ْع ِّب»".
اإلس َخري ِّ
ِّ
ِّ ِّ 14
ِّ ِّ
وط َّي،
اآليات (مت " -:)13-14:23حيَنئ ٍذ َذ َه َب َواحٌد م َن اال ْثَن ْي َع َشَرَّ ،الذي ُي ْد َعى َي ُهوَذا ِّ ْ ْ ُ
ِّ 13
ِّ
ِّ
طوني وأََنا أ ِّ
ين ِّم َن اْل ِّف َّض ِّةَ 13 .و ِّم ْن
َن ُت ْع ُ
يدو َن أ ْ
الَ «:ما َذا ُت ِّر ُ
ُسل ُم ُه ِّإَلْي ُك ْم؟» َف َج َعُلوا َل ُه َثالَ ث َ
َ َ
ُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َوَق َ
ِّ
ان َي ْطُل ُب ُفْر َص ًة لُِّي َسلِّ َم ُه" .
اْل َوْقت َك َ

ِّإَلى
ذلِّ َك

بالنسبة للسيد المسيح فقد إعتزل في هذا اليوم .غالباً في بيت عنيا .وفي هذا اليوم إجتمعت السلطات الدينية معاً
ليدبروا قتل المسيح ،وتآمر معهم يهوذا .وتهتم الكنيسة بهذا األمر وتكرس يوم األربعال على مدار السنة فيما عدا

أيام الخمسين ،لكي يصوم المؤمنون تذكا اًر لهذا التشاور الرديل.

وفي يوم أربعال البصوخة تقو أر القورالات عاليوه موع قصوة المورأة التوي سوكبت الطيوب علوى قودمي المسويح وهوي موريم

أخت لعا ر ،ليظهر الفره بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا.

بنهاية أمثال الرب فى (مت )25تنتهى تعاليم الرب وأعماله .وهنتهت بنهاية يوم الثالثال أيام عمل مكثف للرب
وكان يوم األربعال يوم راحة للرب قًاه مع تالميذه بالقرب من بيت عنيا فى هدول يشرح لهم حقيقة صلبه

(مت .)1 : 26وقطعا كان تالميذه فى حاجة لهذه الجلسة الهادًة ليتهيأوا لألحدا

الجسام والتى ستبدأ فى المد،

يوم الخميس .وكان الرب يسوع قد أخبر تالميذه بحقيقة الصلب عقب إعتراف بطرس بأن المسيح هو إبن هللا.

والمرة الثانية كانت بعد التجلى ،والمرة الثالثة كانت قبل دخوله الملوكى إلى أورشليم (مت.)19 - 17 : 25

وبينما كان الرب يخبرهم فى المرات السابقة بخبر الصلب على أنه شئ فى المستقبل ،لكنه اآلن يخبرهم بميعاد

الصلب .ولنا أن نتصور كيف جلس تالميذه حوله فى حزن وهضطراب إذ أخبرهم بأنه سيسلم ويصلب فى
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الفصح بعد يومين ،فهم أحبوه حقيقة ما عدا واحدا منهم كان قلبه قد إمتأل بالظلمة .فحين خرجت محبة يسوع

من قلب يهوذا دخله الشيطان.

يهوذا

كان يهوذا التلميذ الوحيد الذى من اليهودية ،أما الباقون فكانوا من الجليل .وكان لكفالته المالية واإلدارية قد

أعطاه السيد أمانة الصندوه (كانت كفالته هذه هى و نته) ولكنه تحول إلى لص وخاًن .وهناك سؤال لماذا ترك

السيد الصندوه معه بعد أن إكتشف أنه يسره؟ هو لم يكن هكذا أوال لكنه مع الوقت ومع اليأس من إشهار

المسيح نفسه كملك فيحصل هو على منصب كبير ،بدأ فى إستمالل القليل الذى فى الصندوه .وربما بدأ اليأس
يزداد فى قلبه من حصوله على نصيب كبير بعد ملك المسيا بعد سماع طلب أم إبنى بدى بمراكز كبيرة

إلبنيها ،وطلب بطرس نصيبه الذى سيحصل عليه إذ ترك كل شئ .لقد إختاره الرب لكفالته ،وتركه بعد أن علم
بالسرقة أوال لرحمته وطول أناته ،وثانيا حتى ال يدفعه لليأس والعزلة وقد يدفعه هذا لإلرتداد 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 للسقوط المروع .و نته أو موهبته كان من الممكن أن يمجد بها هللا لكنه إنحرف داخليا

بسبب المال فكانت موهبته سبب هالكه .إلتحق يهوذا بالمسيح فى بداية تجمع التالميذ حول المسيح وكله أمل

فى منصب ممرى له ماديا .وأعجب بتعاليم الرب ومعجزاته وسلطانه على األرواح النجسة ،بل صار له هو

أيًا سلطان على األرواح النجسة مع بقية التالميذ .ورأى خًوع المعمدان للمسيح وسمع شهادة المعمدان

عنه .ولكن مع الوقت بدأ اليأس واإلحباط يدب فى قلبه ،فقد إستشهد يوحنا ولم ينتقم له المسيح ،بل أن المسيح
إنسحب من المكان .ثم رفض المسيح الملك إذ طلب الشعب أن يملكوه .ثم يطلب الفريسيين منه آية من السمال

إلثبات أنه المسيا فيرفض .ويطلب إخوته منه النزول إلى أورشليم ليظهر نفسه فيرفض .ثم إص ارره على أنه

سيصلب ويموت .وكان كل هذا ضد طموحاته التى جعلته يسير ورال المسيح .وربما بدأ الشك يمأل قلبه وخميرة

الفريسيين تنمو داخله ويصده أن المسيح يعمل معجزاته بواسطة بعلزبول .ومع أنه قد إتًح للكثيرين أن مملكة

المسيح هى مملكة روحية تصادم هذا مع أحالم يهوذا فى مملكة مادية وسلطان ومكاسب مادية .وربما دخله

اإلحباط عندما لم يصعد إلى جبل التجلى وفشله مع بقية التالميذ فى شفال الولد المجنون .وهنا نجد أن اإلحباط
داخله إ داد وتحول لكراهية للمسيح.

وهكذا كل منا معرض لتلك التجربة حينما ال يسمح هللا بتحقيق أحالمنا المادية
فيقودنا اإلحباط إلى ظلمة القلب.

وربما مع تأكيد المسيح المتكرر بأنه سيصلب قال يهوذا فألخرج بأى مكسب وتوجه لرؤسال الكهنة ،وكانوا

مجتمعين يدبرون المؤامرة لقتل المسيح .وتكون اإلجتماع من قيافا ورؤسال الكهنة والسنهدريم والرؤسال .وكان

هؤالل هم حلقة الوصل بين الشعب وبين السلطات الرومانية .وهذا المجمع كان يجتمع فى حالة الجراًم السياسية

مثل هذه التى يريدون إلصاقها بالمسيح ،وليس فى القًايا الصميرة .وباع يهوذا نفسه وقال لهم يماذا تريدون أن
تعطونىي .وباع سيده فى مقابل  35من الفًة وهى ثمن العبد ،فالمسيح صار عبدا لفداًنا .وأخذوا الثالثين
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فًة من نقود الهيكل المخصصة لشرال الذباًح العامة فى المواسم والتقدمات اليومية النهارية والليلية .وهكذا
صار المسيح ذبيحة ألجلنا .ويا لبؤس يهوذا الذى فى ضيقته لم يجد أحدا بجانبه فهو ترك المسيح ولم يقف

بجانبه رؤسال الكهنة وال أحد ،ولم تنفعه الفًة 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 ألنوه فتيلوة مدخنوة ال يطفوئ ،بينموا
لم يسأل عن يهوذا فلم يكن هناك داخله فتيلة مدخنة بل وصول للكراهيوة الكاملوة للورب يسووع .الورب يسووع لوم يجود

فيه فتيلة مدخنة .ولقد إستنفذ معوه الورب كول الوسواًل بوال فاًودة ،ولكنوه كوان قود تورك أبوواب قلبوه مفتوحوة للشويطان
فمووأل الشوويطان قلبووه وسوواده الظووالم تمامووا (يووو )27 : 13ولكوون نالحووظ أن الوورب نووادى بطوورس بإسوومه القووديم قوواًال

يسمعان سمعاني (لو )32 ، 31 : 22إذ كان يخاطب اإلنسان العتيق الوذى بداخلوه .فإنكوار بطورس للمسويح شوئ
ينتمى لإلنسان العتيق الذى فيه.

حنان وقيافا (من كتاب إدرشيم العالم اليهودى المتنرر)
وهو حنان السيئ السمعة فى العهد الجديد .وظل هو وهبنه فى رياسة الكهنوت حتى توولى بويالطس البنطوى واليوة
اليهودية .وتبعه قيافا وج إبنته فى رياسة الكهنوت.

وفى الهيكل تجد الصيارفة الذين يتواجدون وبكثرة فى المواسم وبالذات الفصح .فكانت أعداد الحجاج بمئات

األلوف من كل أنحال الدنيا .وبحسب الشريعة كان على كل واحد ما عدا الكهنة تسديد ضريبة للهيكل نصف

شيكل .ومن يرفض دفع النصف شيكل يتعرض للحجز على بًاًعه .لكن حجاج اليهود اآلتين من بالد مختلفة
كان الموجود معهم عمالت بالدهم .فكان عليهم أن يذهبوا للصيارفة لتميير نقودهم إلى العملة اليهودية أى

الشيكل ليدفعوا الًريبة السنوية للهيكل .وشرع الصيارفة ألنفسهم نسبة أرباح لهم من تميير العمالت ،وكان ما

يحصلون عليه مبالغ ضخمة .بل كان هؤالل الصيارفة يدخلون فى صفقات وحوارات مع كل من يأتى إليهم
للحصول على أكبر كم من الربح .وكان هناك غ

كثير فى الموا ين .كل هذا سبب أرباحا ضخمة لهؤالل

الصيارفة .ويقال أن يكراسوسي إستولى من هؤالل الصيارفة فى الهيكل ذات مرة على مليونين ونصف إسترلينى

(هذا الرقم مقدر من أيام تأليف هذا الكتاب فى منتصف القرن التاسع عشر).

يًاف لهذا تجارة المواشى والطيور التى تقدم كذباًح فى الهيكل .وحتى فى هذه التجارة إنتشر الم

بسبب

الشرط أن يكون الحيوان الذى يقدم بال عيب .وكان التالعب فى هذا الموضوع سببا فى أرباح عالية باإلضافة
للمماالة فى أسعار الذباًح .وتصور الحال فى هيكل العبادة هلل ،مع كل هذا الكم من الطمع والم

والخداع

والتجارة والمشاحنات بين الصيارفة وباًعى الحيوانات والطيور (والفصال فى األثمان) والمشاحنات بين الناس

ومن يقوموا على الكشف على الحيوان ليتأكدوا من خلوه من العيوب .وكان هناك أيًا تجارة السكاًب وكل ما
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يقدم كتقدمات فى الهيكل .وفى أيام المسيح كان من يقومون بهذه التجارة هم أوالد حنان رًيس الكهنة .وكانت
المحال التى يتم فيها هذه التجارة تسمى يبا ار أوالد حناني.

وحقا كان التجار والصيارفة يكسبون مكاسب ضخمة من هذه التجارة .ولكن كان المكسب األكبر للكهنة الذين

يحصلون على جزل من األرباح .والمعروف وقتها أن عاًلة رًيس الكهنة تربح من كل هذه التجارة أرباح خيالية.
بل صارت عاًلة رًيس الكهنة مشهورة بالشراهة والجشع والفساد .وبعد كل هذا  ...هل يصح أن يكون هذا بيت

صور فساد هذه العاًلة يوسيفوس المؤرك وكثير من
صالة؟! بل صار ممارة للصوص كما قال الرب .ولقد َّ

الربيين الذين أعطوا صورة مرعبة عما كان يحد  .وقال يوسيفوس عن حنان اإلبن وهو إبن حنان رًيس الكهنة

أنه كان خزينة للنقود ،وهغتنى غنال فاحشا .بل كان يمتصب بالعنف حقوه الكهنة الشرعية .وسجل التلمود اللعنة
التى نطق بها (آبا شاول) أحد الربيين المشهورين فى أورشليم على عاًلة حنان رًيس الكهنة وعاًالت رؤسال
الكهنة الموجودين ،والذين صار أوالدهم وأصهارهم مساعدين لهم فى جباية األموال ،وصار خدامهم يًربون

الشعب بالعصى .وهم يعيشون فى رفاهية ونهم وشراهة وفساد وسفه فى صرف أموالهم .وقال التلمود عنهم يلقد
كان الهيكل يصرك فى وجوههم  ..أخرجوا من هنا يا أوالد عالى الكاهن لقد دنستم هيكل هللاي .وهذا كله يساعد
على فهم ما عمله يسوع فى تطهير الهيكل ،وسبب عدال رؤسال الكهنة له .وهذا أيًا يعطى تفسير لماذا لم

يعترض الجمهور الموجود على ما عمله يسوع .وخاف المسئولون عن مواجهته أو القبض عليه من هياج

الجماهير والحامية الرومانية على بعد خطوات فى قلعة أنطونيا .وأضف لذلك هيبة المسيح التى أخافت الجميع

كما حد

ليلة القبض عليه ،فالمسيح حين يريد تظهر هيبته وهذا إستسلم لهم يكون هذا بإرادته] .ولكنهم خزنوا

حقدهم ضد المسيح ليوم الصليب.

وعند محاكمة المسيح إقتاده الجند الرومان وخدام الهيكل مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رًيس 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 وهستخدم نقوده فى عمل عالقات قوية مع السلطات الرومانية .وكان صدوقيا متفتحا بال تزمت

قادر على إرضال السلطات الرومانية .ولم يسجل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان .وعمل ثروته

مستمال الهيكل .وكان حنان قد تولى رًاسة الكهنوت لمدة  6أو  7سنوات وجال بعده قيافا وج إبنته ثم ليس أقل
من  5من أبناًه وأحد أحفاده .وكان فى مكانه أفًل من رًاسة الكهنوت الرسمية ،فهو يدبر ويخطط بال

مسئوليات وال قيود رسمية .وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خساًر جسيمة مادية لكل هؤالل

الرؤسال .وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موت يسوع .ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار
بذلك .وذهب الجند الرومان بالرب يسوع إلى حنان مباشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم

يعرفون هذا.

وذهب الرب يسوع لرؤساء الكهنة هؤالء ليقدموه ذبيحة فرح حقيقية
وكآخر ذبيحة مقبولة يقدمونها ككهنة.
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رؤسدداء الكهنددة أي موون يمثلووون الكهنووة .حنووان وقيافووا +رؤسووال الفووره (فووره الكهنووة األربعووة والعش ورين) .وشدديوخ

الشعب هم رؤسال العواًالت ومونهم نجود مجموع السونهدريم أي المجموع األعظوم الوذي لوه السولطة العظموى فوي كوال
األمور الروحية والمدنية .قيافا= هو رًيس الكهنة الفعلي .وكان حنان الوذي عزلوه بويالطس هوو حموا قيافوا .ولكون

غالب واً كووان حن ووان لووه ت ووأثير ونفوووذ كبي وور .ولووذلك فووي محاكم ووة المسوويح فحص ووه حنووان أوالً أي س ووأله عوون تالمي ووذه
دبور أن يكوون صولبه أموام
وخدمته ،ثم أرسله إلى قيافا .وقيافا هذا كان صودوقياً .قالوا ليس فدي العيدد= ولكون هللا َّ
يهووود العووالم كلووه لينتقوول الخبوور للعووالم كلووه .ولموواذا لووم يكتشووف رؤسووال الكهنووة شووخص المسوويح ويفرح ووا بووه ك ورًيس

الكهنة األعظم؟!

ك ووان ه ووذا بس ووبب إهتم ووامهم بالك ارم ووات الزمني ووة وخ وووفهم عل ووى مص ووالحهم الشخص ووية ومكاس ووبهم المادي ووة وش ووكلية
عبادتهم .وهذا قد فهمه بيالطس أنهم يأسلموه حسداًي (مر .)15:15فالحسد أعمى عيونهم.

ثالثين من الفضة= ثمن شرال العبد حسوب النواموس (خور )32:21المسويح بيوع كعبود لكوي يحررنوا مون العبوديوة.
وتحققت بهذا نبوة كريا ( .)13:11وكان الهدف من خيانة يهوذا أن يسلمه منفرداً بعيداً عن الجموع (لو،)6:22

إذ هو يعورف األمواكن التوي ينفورد فيهوا موع تالميوذه سو اًر .لقود أعموى الطموع أعوين التلميوذ ،أموا موريم فقود فوتح الحوب
قلبهووا .وغالبواً فقوود كووان رؤسووال الكهنووة قوود دبووروا أنهووم يلقووون القووبض علووى المسوويح بعوود الفصووح ولكوون عوورض يهوووذا

َس َّهل عليهم األمر وعدلوا خطتهم لتصير قبل الفصح .وربما هوم إهتمووا بوأن يتعجلووا القًوال عليوه ،حتوى ال تثوور
الجماهير ويملكوه فيثير هذا الرومان ويسلبوا الرؤسال اليهود ما تبقى لهم من سلطة.
1
ِّ
ام اْل َف ِّط ِّ
ان
ير َب ْع َد َي ْو َمْي ِّنَ .وَك َ
اآليات (مرَ " -:)2-1:14وَك َ
ان اْلف ْر ُح َوأََّي ُ
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يد ،لَِّئالَّ َي ُكو َن َش َغ ٌب
َْ
ُي ْمس ُكوَن ُه ب َم ْك ٍر َوَي ْقُتُلوَن ُهَ ،و ُ ْ

ِّ
ف
اء اْل َك َهَنة َواْل َك َتَب ُة َي ْطُلُبو َن َكْي َ
ُرَؤ َس ُ
ِّفي َّ
الش ْع ِّب»".

الفرددح وأي دام الفطيددر= إرتووبط العيوودان فووي أذهووان اليهووود وكأنهمووا صووا ار عيووداً واحووداً .وكووان يسووتخدم تعبيوور عيوود
الفطير ليشمل الفصح أيًاً ،كما يطلق إسم الفصح على عيد الفطير.

11
اإلس َخري ِّ
احًدا ِّمن اال ْثَني ع َشر ،م َضى ِّإَلى رَؤس ِّ
وط َّي ،و ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة
َ
اآليات (مرُ " -:)11-11:14ث َّم ِّإ َّن َي ُهوَذا ِّ ْ ْ ُ
َ
ُ َ
ْ َ َ َ
11
ط ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ف ُي َسلِّ ُم ُه ِّفي ُفْر َص ٍة ُمو ِّافَقةٍ" .
وه أ ْ
ان َي ْطُل ُب َكْي َ
وه ف َّضةًَ .وَك َ
َن ُي ْع ُ ُ
لُي َسل َم ُه ِّإَلْي ِّه ْمَ .وَل َّما َسم ُعوا َف ِّر ُحواَ ،و َو َعُد ُ

وب
كان يهوذا محباً للمال وطامعاً في مركز كبير حين يصير المسويح ملكواً .ولكون حوديث المسويح عون صوليبه َخَّي َ
أماله ،وربما فهم أن ملكوت المسيح سيكون روحياً وهذا لن يفيد أطماعه بشئ ،بل هو سمع أن تالميذه عليهم أن
يحتملوا اإلهانات وهذا ال يتفق مع أماله في العظمة والمنى .فباع المسيح.

دخل الشيطان في يهوذا ليس إكراهاً بل ألنه وجد الباب مفتوحاً لديه ،وجد فيه الطمع ومحبة المال باباً للخيانة.
َّ
إنال له ،ومع كل فرصة
ثم بعد اللقمة دخله الشيطان (يو .)27:13كان يهوذا قد سلم نفسه للشيطان ،صار ً
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ينفتح الباب باألكثر للتجاوب مع إبليس كسيد له يملك قلبه ويوجه فكره ويدير كل تصرفاته .أي أن يهوذا كان

كل يوم ينمو في تجاوبه مع الشيطان فيملك عليه باألكثر .لذلك علينا أن ال نفتح للشيطان أي باب يدخل منه،
ٍ
في شئي إذ لم يقبل منه شئ خاطئ
له َّ
حتى ال يسود علينا .لذلك قال السيد المسيح يرًيس هذا العالم آت وليس ُ
(راجع التجربة على الجبل) والعكس فمن يتجاوب مع الروح القدس يمأله (رؤ .)2:: +15:1فروح هللا يشتاه أن

يحل في قلوب أوالده بال توقف ليمألهم من عمله اإللهي .وأيًاً إبليس يحاول أن يمأل ويسود على من يتجاوب
صِي َرهُ أداة خاضعة له .وكل إنسان حر أن يختار ممن يمتلئ  .يهوذا بدأ سارقاً وهنتهى خاًناً للمسيح.
ُ
معه ُ
وي َ
العشاء األخير

ير َتَقَّدم َّ ِّ
ِّ ِّ
اآليات (متَ 17" -:)31-17:23وِّفي أ ََّو ِّل أََّيامِّ اْل َف ِّط ِّ
َن ُن ِّعَّد َل َك
يد أ ْ
ين َل ُه«:أَْي َن ُت ِّر ُ
التالَمي ُذ ِّإَلى َي ُسو َع َقائل َ
َ
18
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َصَن ُع
ول :إِّ َّن َوْقتي َق ِّر ٌ
يب .عْن َد َك أ ْ
ال«:ا ْذ َهُبوا إَلى اْل َمديَنة ،إَلى ُفالَ ٍن َوُقوُلوا َل ُه :اْل ُم َعل ُم َيُق ُ
ل َتأ ُْك َل اْلف ْر َح؟» َفَق َ
اْل ِّفرح مع َتالَ ِّم ِّ
يذي»َ 12 .ف َف َع َل َّ
اء َّات َكأَ َم َع اال ْثَني
ان اْل َم َس
َعُّدوا اْل ِّف ْر َحَ 21 .وَل َّما َك
َمَرُه ْم َي ُسو ُع َوأ
التالَ ِّمي ُذ َك َما أ
َ
َ
ْ َ ََ
ُ
َ
ْ
22
احًدا ِّمْن ُكم يسلِّم ِّني»َ .فح ِّزُنوا ِّجداا ،واب َت َدأَ ُك ُّل و ِّ
ق أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن و ِّ
ِّ 21
اح ٍد
ال«:اْل َح َّ
َ
َْ
َ
َ
ُ ْ
يما ُه ْم َيأ ُْكُلو َن َق َ
ْ َُ ُ
َع َشَرَ .وف َ
23
َّ ِّ
ِّ
ِّ
الر ْح َف ِّة ُه َو ُي َسلِّ ُم ِّني! ِّ24إ َّن
س َي َد ُه َم ِّعي ِّفي َّ
ول َل ُهَ «:ه ْل أََنا ُه َو َي َار ُّب؟» َفأ َ
ال« :الذي َي ْغم ُ
َج َ
اب َوَق َ
مْن ُه ْم َيُق ُ
اض َكما هو م ْك ُتوب عْنه ،و ِّ
الر ُج ِّل َّال ِّذي ِّب ِّه ُي َسَّلم ْاب ُن ِّ
ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان َخْيًار لِّذلِّ َك
لك ْن َوْي ٌل لِّذلِّ َك َّ
انَ .ك َ
ان َم ٍ َ ُ َ َ ٌ َ ُ َ
ُ
23
ِّ ِّ
ِّ
ِّ 23
يما ُه ْم
َّ
الر ُج ِّل َل ْو َل ْم ُيوَل ْد!»َ .فأ َ
َج َ
الَ «:ه ْل أََنا ُه َو َيا َسيدي؟» َق َ
اب َي ُهوَذا ُم َسل ُم ُه َوَق َ
ال َل ُه«:أَْن َت ُقْل َت»َ .وف َ
27
طى َّ ِّ
ْس
َع َ
الُ «:خ ُذوا ُكُلوا .ه َذا ُه َو َج َس ِّدي»َ .وأ َ
َيأ ُْكُلو َن أ َ
َخ َذ َي ُسو ُع اْل ُخْب َزَ ،وَب َار َك َوَك َّسَر َوأ ْ
َخ َذ اْل َكأ َ
التالَمي َذ َوَق َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َج ِّل َك ِّث ِّ
ين
اشَرُبوا ِّمْن َها ُكُّل ُك ْم28 ،أل َّ
َع َ
اه ْم َق ِّائالًْ «:
ط ُ
ير َ
َن ه َذا ُه َو َدمي َّالذي لْل َع ْهد اْل َجديد َّالذي ُي ْس َف ُك م ْن أ ْ
َو َش َكَر َوأ ْ
22
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اج اْل َكرم ِّة ه َذا ِّإَلى ِّ
َشَرُب ُه َم َع ُك ْم
لِّ َم ْغ ِّفَرِّة اْل َخ َ
ذل َك اْلَي ْومِّ ِّحيَن َما أ ْ
اآلن الَ أ ْ
ول َل ُك ْمِّ :إني م َن َ
ط َاياَ .وأَ ُق ُ
َشَر ُب م ْن ن َت ِّ ْ َ
ج ِّديدا ِّفي مَل ُك ِّ
وت أ َِّبي»ُ 31 .ث َّم َسَّب ُحوا َو َخَر ُجوا ِّإَلى َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّ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 أيًا يشير لوليمة عشال عرس الخروف (رؤ )9 : 19فى السمال.

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 داًمة  -خروف قاًم كأنه مذبوح (رؤ )6 : 5يعطى غفرانا للخطايا وثباتا
فيه  -فى جسده  -وحياة أبدية.

يرجى مراجعة سر اإلفخارستيا فى مذكرة األسرار الكنسية

كان طقس الفصح اليهودي يشمل أكل خروف الفصح على مستوى عاًلي .فرب األسرة يجتمع مع أسرته
ويشتركون في أكل الخروف ،وهن لم تكن األسرة قادرة على شرال خروف تجتمع معها عاًلة أخرى .ويأكلون خبز
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مع أعشاب مرة .وكان رب البيت يمسك الخبز في يده ويقول هذا هو خبز المم والمحنة الذي أكله أباؤنا في

مصر.

وكان رب األسرة يقدم أربع كئوس خمر للحاضرين وكانت الكأس الثالثة تسمى كأس البركة (راجع مقدمة سر

اإلفخارستيا تحت عنوان الكأس الرابعة) .وكانت الكئوس األولى والثانية من طقوس عشال الفصح عند اليهود،

وهنجيل لوقا وحده أشار للكأس الثانية (لو )17 : 22وهذا 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 .)25 : 22والمعنى أن المسيح صار هو فصحنا (1كو . )7 : 5وفى نهاية

طقس الفصح يسبحون ويشربون الكأس الرابعة  ...وهذه هى التى شربها المسيح خالً على الصليب ،وأسلم الروح
بعدها ليصير هو ذبيحة الفصح الجديد ،ويصير الصليب جزلا من اإلفخارستيا ،وصارت 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 يأكلون سوى الفطير .ومسال

الخميس أي عشية يوم الجمعة أسس السيد المسيح سر العشال الربانيًّ ،
قدم نفسه لكنيسته فصحاً حقيقياً ،قدم
جسده ودمه مأكالً حق ومشرباً حق .كان اليهود سيقدمون الفصح يوم الجمعة ،أما المسيح فسبق وأسس هذا
السر ألنه كان يعلم أنه وقت الفصح اليهودي سيكون معلقاً على الصليب فالتالميذ في العشال السري لم يأكلوا
خروف الفصح بل أكلوا جسد المسيح فصحنا الحقيقي .والمسيح بكلماته هنا غيًّر مفهوم العيد تماماً-:

.1

كووانوا فووي عيوود الفصووح يووذكرون مووا حوود

.2

عوضاً عن كأس الخمر صرنا نشرب دمه غفراناً للخطايا ولننال حياة أبدية.
لم َي ُع ْود الفصوح علوى مسوتوى عواًلي كموا كوان عنود اليهوود ،بول تميور مفهووم العاًلوة ،وصوارت العاًلوة هوي كول

.3

.:

لهووم فووي مصوور موون غووم ومشووقة .فص ورنا ال ننظوور للووورال أي للفوودال

الرمزي بل صرنا نذكر موته وجسده الذي أعطاه لنا.

المؤمنين والمسويح رأس هوذه العاًلوة .فالمسويح أكول الفصوح موع تالميوذه دون النظور ألن يجتموع كول مونهم موع
عاًلته .قدس المسيح العالقات الروحية على العالقة الجسدية.

الحظ أنهم كانوا كمربال يبحثون عن مكان يأكلون فيه الفصح.

(اآليات  :)19-17إعداد الفصح يستمره وقتاً كبي اًر في تنظيف وهعداد البيت لئال يكون فيه كسورة خبوز مختمور+
شورال مووا يحتاجونووه ،لووذلك كووان التالميووذ يحتوواجون لوقووت كبيوور ليعوودوا الفصووح يوووم الجمعووة .والمسوويح تووركهم يعوودوا
كيفمووا شووالوا دون أن يخبوورهم ص وراحة عوون أنووه سيصوولب غووداً ولوون يأكوول معهووم هووذا الفصووح ،بوول إسووتخدم الخبووز
والخمر في تأسيس الفصح الجديد ،سر اإلفخارستيا .وقتي قريب= لن يتمكن من اللحاه بالفصوح فهوو سيصولب.

إلى فالن= السويد لوم يحودد اإلسوم حتوى ال يعرفوه يهووذا فيوتم تسوليمه قبول أن يؤسوس سور الفصوح .والسويد لوم يحودد
اإلسوم لكنوه حو َّودد لهوم عالمووة أنوه شووخص حامول جورة موال (لوو )15:22وكووان هوذا العموول تقووم بووه السويدات ،وكووان

غريباً أن يحمل رجل جرة .وغالباً كان الشوخص هوو معلمنوا مورقس كوارو ديارنوا المصورية .وكوان العشوال الربواني
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فووي منزلووه (أع .)1:-13:12وفووي هووذه العليووة قًووى التالميووذ العش ورة أيووام بعوود صووعود السوويد وحتووى حلووول الووروح
القدس.

(اآليووات  :)25-25المسوويح هنووا يعطووي يهوووذا فرصووة أخيورة ويحدثووه برقووة ويعلوون لووه أنووه يعلووم بنيتووه الشوريرة ،كووان

مهتما بخوالص نفسوه ،ولوذلك تكلوم وسوطهم دون أن يشوير إليوه حتوى ال يجورح مشواعره .وهذ رأي السويد أن تالميوذه
حزنوا وتشككوا في أنفسهم خاف عليهم وأعطى إشارة أن من يفعل هذا هوو يهووذا يغمدس يدده فدي الردحفة= هوو

طعام عادي .ومع كل هذا لم يتب ولقد خرج دون أن يتناول الجسود والودم .ولقود أعلون السويد بؤسوه المنتظور ،وموع

أن ما حد

كان بتدبير إلهي إال أن يهوذا فعول كول شوئ بإرادتوه .أندت قلدت= تعبيور يهوودي يعنوي الموافقوة ،وموع

هذا فكانت الخيانة قد أعمت عيني يهوذا .كوان يهووذا شوري اًر وقود إسوتخدم هللا شوره لتحقيوق األموور اإللهيوة .سدؤال:

مووا ذنووب يهوووذا والخووالص الووذي تووم هووو كوول الخيوور للبشوور؟ والوورد أن نيتووه كانووت ش و اًر وليسووت خي و اًر .هووذا كمووا قووال
يوسف إلخوته يأنتم قصدتم لى ش ار  ،أما هللا فقصد به خيراي (تك. )25 : 55

(اآليات  :)28-26أخذ يسوع الخبز= الكلمة تشير للخبز المختمر .واإلخوة الكاثوليك يستخدمون الفطير بدعوى
أن السيد المسيح بال خطية والخميور يشوير للخطيوة .وكنيسوتنا تسوتخدم الخبوز المختمور ولهوا رأي آخور أن المسويح

حاموول لخطيتنووا ولكنووه كمووا أن نووار الفوورن أفسوودت الخمي ورة وقتلتهووا ،فووإن المسوويح بني وران أالمووه وصووليبه وموتووه قتوول

خطيئتوي .وشددكر= لوذلك يسوومى السور سوور الشوكر .للعهددد الجديددد= هوو تعاقوود إلهوي بوودم الورب والسوويد حوول الخبووز

والخمر إلى جسده ودمه بطريقة سرية .ونحن عندما نأكل جسد الرب ونشرب دمه .ننال الحياة فينا ،إذ نكون كما

لووو أننووا واحوود معووه ،نس وكن فيووه وهووو يملووك أيً واً فينووا .مغفددرة الخطايددا= مووع التوبووة واإلعت وراف فسوور الشووكر يمفوور
الخطايا ،فسر الشكر هو هو نفسه ذبيحة الصليب.

(آيوة :)29موا هووو هوذا الجديوود الوذي نشوربه معوه فووي ملكووت اآلب ،إال تمتعنووا بشوركة اإلتحوواد موع هللا فووي إبنوه فووي
السموات  ،إتحادا نهاًيا وبال إنفصال وعلى مستوى جديد .إنه إمتداد لليتورجية الحالية (أي ما يحد

في القداس

اإللهي من صالة وتناول) ولكن بطريقة ال ينطق بها .وقوله جديدد= يكوون جديوداً كول يووم ،نسوتمر فوي فرحوة هوذا

اإلتحواد كأنهووا جديودة داًمواً .بالمقارنوة بمووا نحصول عليووه علوى األرض فوونحن نشوتهي الشووئ وبمجورد حصووولنا عليووه
يفقد لذته ،أما اإلتحاد باهلل في السمال فيظل جديداً مفرحاً منعشاً ولألبد.

(آيووة :)35هكووذا تسووبح الكنيسووة المزمووور  155بعوود نهايووة القووداس وأثنووال التنوواول (عووب )12:2فموواذا نقوودم هلل علووى
عطية جسده ودمه سوى التسبيح والشكر .وكان اليهوود يسوبحون المزاميور  118-115بعود أكول الفصوح والتالميوذ
سبحوا بعد أن أكلوا الفصح الجديد.

ِّ
اآليات (مرَ 12" -:)23-12:14وِّفي اْلَي ْومِّ األ ََّو ِّل ِّم َن اْل َف ِّط ِّ
ال َل ُه َتالَ ِّمي ُذ ُه«:أَْي َن
يرِّ .ح َ
ين َكاُنوا َي ْذَب ُحو َن اْلف ْر َحَ ،ق َ
13
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال َل ُه َما«:ا ْذ َهَبا ِّإَلى اْل َم ِّديَن ِّةَ ،فُيالَ ِّقَي ُك َما
يد أ ْ
ُت ِّر ُ
َن َن ْمض َي َوُنعَّد ل َتأ ُْك َل اْلف ْر َح؟» َفأَْر َس َل ا ْثَنْي ِّن م ْن َتالَميذه َوَق َ
14
امل جَّرَة م ٍ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
آك ُل
ول :أَْي َن اْل َمْن ِّز ُل َحْي ُث ُ
ِّإْن َس ٌ
اء .ا ْتَب َع ُ
اهَ .و َحْي ُث َما َي ْد ُخ ْل َفُقوالَ لَرب اْلَبْيت :إ َّن اْل ُم َعل َم َيُق ُ
ان َح ٌ َ َ
13
13
اْل ِّفرح مع َتالَ ِّم ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه َوأ ََتَيا ِّإَلى
يك َما ِّعلَِّّي ًة َك ِّب َيرًة َم ْفُر َ
يذي؟ َف ُه َو ُي ِّر ُ
وش ًة ُم َعَّد ًةُ .هَن َ
ْ َ ََ
اك أَعدَّا َلَنا»َ .ف َخَر َج تْلمي َذ ُ
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ِّ ِّ
اء م َع اال ْثَني َع َشَرَ 18 .وِّفيما ُه ْم م َّت ِّكُئو َن
اء َج
ان اْل َم َس
َعدَّا اْل ِّف ْر َحَ 17 .وَل َّما َك
َ
ال َل ُه َماَ .فأ َ
َ
ُ
اْل َمديَنةَ ،و َو َج َدا َك َما َق َ
ُ
َ
َ
ْ
12
ِّ
ِّ ِّ
ق أَ ُقول َل ُكمِّ :إ َّن و ِّ ِّ
ال َي ُسو ُع« :اْل َح َّ
احًدا مْن ُك ْم ُي َسلِّ ُمني .اَآلك ُل َمعي!» َف ْاب َت َدأُوا َي ْح َزُنو َنَ ،وَيُقوُلو َن َلهُ
َ
ُ ْ
َيأ ُْكُلو َنَ ،ق َ
21
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
احًدا َفو ِّ
و ِّ
س َم ِّعي
احًداَ «:ه ْل أََنا؟» َو َ
آخُرَ «:ه ْل أََنا؟» َفأ َ
ال َل ُه ْمُ «:ه َو َواحٌد م َن اال ْثَن ْي َع َشَر ،الذي َي ْغم ُ
َ
َ
َج َ
اب َوَق َ
21
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الر ْح َفةِّ .إ َّن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
الر ُج ِّل َّالذي ِّبه ُي َسَّل ُم ْاب ُن
وب َعْن ُهَ ،ولك ْن َوْي ٌل لِّذلِّ َك َّ
في َّ
ان َم ٍ
اض َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
انَ .كا َن َخْيًار لِّذلِّ َك َّ ِّ
ِّ 22
ِّ
اإل ْن َس ِّ
اه ْم
َع َ
يما ُه ْم َيأ ُْكُلو َن ،أ َ
ط ُ
َخ َذ َي ُسو ُع ُخْب ًاز َوَب َار َك َوَك َّسَرَ ،وأ ْ
الر ُجل َل ْو َل ْم ُيوَل ْد!»َ .وف َ
24
23
ِّ
ُّ
ال َل ُه ْم«:ه َذا
َع َ
الُ «:خ ُذوا ُكُلوا ،ه َذا ُه َو َج َس ِّدي»ُ .ث َّم أ َ
ط ُ
ْس َو َش َكَر َوأ ْ
َخ َذ اْل َكأ َ
اه ْمَ ،ف َش ِّرُبوا مْن َها ُكل ُه ْمَ .وَق َ
َوَق َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َج ِّل َك ِّث ِّ
اج
َشَر ُب َب ْعُد ِّم ْن ِّن َت ِّ
ين23 .اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمِّ :إِّني الَ أ ْ
ير َ
ُه َو َدمي َّالذي لْل َع ْهد اْل َجديدَّ ،الذي ُي ْس َف ُك م ْن أ ْ
ق أَ ُق ُ
ِّ
وت ِّ
َشربه ج ِّديدا ِّفي مَل ُك ِّ
هللا»ُ 23 .ث َّم َسَّب ُحوا َو َخَر ُجوا ِّإَلى َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّن".
اْل َكْرَمة ِّإَلى ذلِّ َك اْلَي ْومِّ ِّحيَن َما أ ْ َ ُ ُ َ ً
َ
لقوود سووبق السوويد وهيووأ أذهووان تالميووذه فووي (يووو )58-51:6بأنووه سوويقدم لهووم جسووده ودمووه .وهووو قو َّودم لكنيسووته عبوور
األجيال جسده المصلوب القواًم مون األمووات ودموه المبوذول غف ارنواً للخطايوا .ق ًّودم لكنيسوته ذبيحوة الصوليب الواحودة
غير المتكررة خالل سر الشكر .لقد صار لنوا كلنوا كوأس واحود نشورب منوه هوو ينبووع واحود للحيواة أال وهوو الجنوب

المطعون .وكلمة للعهد الجديد ( )2:مأخوذة من (إر )31:31فهو عهد المفران بالدم .وختم أي عهد يكون بالدم
(الذباًح في العهد القديم) ودم المسيح في العهود الجديود .أشدربه جديدداً فدي ملكدوت هللا= هوذا يشوير لفورح هللا بوأن

كنيسته عروسه معه في الملكوت ولألبد ،وفرح الكنيسة بوجودها مع هللا في ملكوتوه .هوو الفورح الوذي يكتمول حوين
يكمل المختارون في ملكوت هللا .والفرح الذي نحصل عليه اآلن هو العربون.

8
اآليات (لو7" -:)23-7:22وجاء يوم اْل َف ِّط ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
وحَّنا
ان َيْنَب ِّغي أ ْ
ير َّالذي َك َ
س َوُي َ
َن ُي ْذَب َح فيه اْلف ْر ُحَ .فأَْر َس َل ُب ْطُر َ
َ َ َ َْ ُ
11
2
ِّ
ِّ
يد أ ْ ِّ
ال َل ُه َماِّ«:إ َذا َد َخْل ُت َما اْل َم ِّديَن َة
َقائالً«:ا ْذ َهَبا َوأَعدَّا َلَنا اْل ِّف ْر َح لَِّنأ ُْك َل»َ .فَقاالَ َل ُه«:أَْي َن ُت ِّر ُ
َن ُنعدَّ؟»َ .فَق َ
11
ِّ
ِّ
ان ح ِّ
ِّ ِّ
اءِّ .ا ْتَب َع ُ ِّ
ول َل َك اْل ُم َعلِّ ُم :أَْي َن
ام ٌل َجَّرَة َم ٍ
َي ْس َت ْق ِّبُل ُك َما ِّإْن َس ٌ َ
اه إَلى اْلَبْيت َحْي ُث َي ْد ُخ ُلَ ،وُقوالَ لَرب اْلَبْيتَ :يُق ُ
13
آكل اْل ِّفرح مع َتالَ ِّم ِّ
وشةً .هَناك أ ِّ
يذي؟ َ 12ف َذاك ي ِّر ُ ِّ
طَلَقا َو َو َج َدا َك َما
َعدَّا»َ .فاْن َ
يك َما علَِّّي ًة َك ِّب َيرًة َم ْفُر َ ُ َ
اْل َمْن ِّز ُل َحْي ُث ُ ُ ْ َ َ َ
َ ُ
13
14
َن
َعدَّا اْل ِّف ْر َحَ .وَل َّما َكاَن ِّت َّ
ال َل ُه ْمَ «:ش ْه َوًة ْ
اش َت َهْي ُت أ ْ
الس َ
ال َل ُه َماَ ،فأ َ
اع ُة َّات َكأَ َواال ْثَنا َع َشَر َر ُسوالً َم َع ُهَ ،وَق َ
َق َ
وت ِّ
آكل ِّمْنه بعد ح َّتى ي ْكمل ِّفي مَل ُك ِّ
ِِّّ
َّ ِّ 13
هللا»ُ 17 .ث َّم
ُ
آك َل ه َذا اْل ِّف ْر َح َم َع ُك ْم َقْب َل أ ْ
ول َل ُك ْم :إني الَ ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ
َن أ ََتأَل َم ،ألَني أَ ُق ُ
َ
18
ِّ ِّ
ِّ
اج اْل َكْرَم ِّة َح َّتى
َشَر ُب ِّم ْن ِّن َت ِّ
ول َل ُك ْمِّ :إِّني الَ أ ْ
الُ «:خ ُذوا هذه َوا ْق َت ِّس ُم َ
َتَن َاو َل َكأ ً
وها َبْيَن ُك ْم ،ألَني أَ ُق ُ
ْسا َو َش َكَر َوَق َ
ِّ 12
ِّ
اه ْم َق ِّائالً« :ه َذا ُه َو َج َس ِّدي َّال ِّذي ُيْب َذ ُل َعْن ُك ْمِّ .ا ْصَن ُعوا ه َذا
وت
َع َ
هللا»َ .وأ َ
َيأْت َي َمَل ُك ُ
ط ُ
َخ َذ ُخْب ًاز َو َش َكَر َوَك َّسَر َوأ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ 21
يد ِّب َد ِّمي َّال ِّذي ُي ْس َف ُك َعْن ُك ْم.
ْس ه َي اْل َع ْهُد اْل َجد ُ
ْس أَْي ًضا َب ْع َد اْل َع َشاء َقائالً«:هذه اْل َكأ ُ
لذ ْكرِّي»َ .وَكذل َك اْل َكأ َ
اض َكما هو مح ُتوم ،و ِّ
21و ِّ
لك ْن ُه َوَذا َيُد َّال ِّذي ُي َسلِّم ِّني ِّهي م ِّعي َعَلى اْلم ِّائ َد ِّةَ 22 .و ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
لك ْن َوْي ٌل لِّذلِّ َك
ان َم ٍ َ ُ َ َ ْ ٌ َ
َ
َ
َ َ
ُ
ان َّال ِّذي يسلِّمه!»َ 23 .فاب َت َدأُوا ي َتس ن ِّ
ِّ
اإل ْن َس ِّ
َن َي ْف َع َل ه َذا؟»".
يما َبْيَن ُه ْمَ «:م ْن َتَرى ِّمْن ُه ْم ُه َو اْل ُم ْزِّم ُع أ ْ
َُ ُُ
ْ
َ َ َ
اءُلو َ ف َ
(آية :)15شهوة إشتهيت= المسيح ال يشوتهي أكول اللحووم والخبوز ،بول أن يعطويهم جسوده ودموه .هوو كوان يرحوب

بتقديم جسده ليعطينا حياته.
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(آية :)17ثم تناول كأساً ..وقال  ..إقتسموها بينكم= هذه الكأس هي كأس العشال العادي ،قبل أن يؤسس سر
اإلفخارستيا .كانت هذه آخر طقوس يتممها المسيح بحسب طقوس العهد القوديم قبول أن يؤسوس سور اإلفخارسوتيا.

وبعدها غسل أرجل تالميذه إلعدادهم لإلفخارستيا .وكانت العادة اليهودية أنهم يمسلون أرجلهم وأيديهم بعد 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 السمال.

(آية :)19أخذ خب اًز وشكر وكسر= هنا السيد المسيح يؤسس سر اإلفخارسوتيا .إصدنعوا هدذا لدذكري= الوذكرى هنوا
ليست معناها أن نتذكر ما حد في هذه الليلة كما ٍ
ألمر غاًب عنا ،بل تحمل إعادة دعوته أو تمثيلوه فوي معنوى
فعال .الكلمة اليونانية المستخدمة تشير لهذا وتعني تذكر المسيح المصلوب والقاًم من األموات وتذكر ذبيحتوه ال

كحد

ماضي بل تقديم ذبيحة حقة حاضرة وعاملة أي ذكرى فعالة.

(آية :)25هذه الكأس هوي دموه الوذي للعهود الجديود .القوديس لوقوا ال يهوتم بالترتيوب الزمنوي ويوورد قصوة يهووذا بعود
تأسيس السر .لكن هذه القصة حدثت قبل تأسيس السر (راجع إنجيول متوى ومورقس) .ولوقوا يوذكرها هنوا ألنوه يريود

ان يظهر التناقض بين موقف المسيح الذى يبذل حياته وبين خيانة يهوذا  .ثم يورد قصة عتاب المسيح للتالميوذ
اذ انشملوا بالزمنيات بينما هو يقدم لهم حياته ليًمن لهم الحياة االبدية .

وهناك سبب آخر مهم ليذكر الرب خيانة يهوذا الذى خرج منوذ فتورة (آيوة .)21فوالرب كوان قود أشوار أنوه هوو الوذى
يسوولمه (يووو + 29 - 18 : 13مووت .)25 - 25 : 26وهنووا يتحوود

الوورب عوون تقووديم دمووه علووى الصووليب .لووذلك

يشير ليهوذا الذى خرج منذ قليل ليشترك مع رؤسال الكهنة بخيانته فى تدبير موؤامرة الصوليب .وكوأن المسويح أراد

أن يشير للطريقة التى ُيسفك بها دمه ،هذا الذى يقدمه لتالميذه فى هوذه الكوأس ،فهوذا سويتم علوى الصوليب .فعلوى
الصليب سيشرب المسيح الكوأس الرابعوة ،فهوذا الودم الوذى يقدموه المسويح لتالميوذه فوى هوذا العشوال السورى هوو دموه
الذى يسفكه على الصليب .وبهذا صارت اإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب( .يرجى مراجعة موضوع الكوأس

الرابعة فى كتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا لفهم تفاصيل الموضوع).
ويقووول الوورب ُهد َدوَذا َيد ُدد َّالد ِّدذي ُي َسددلِّ ُم ِّني ِّهددي َم ِّعددي َعَلددى اْل َم ِّائد َدد ِّة بينمووا كووان يهوووذا قوود خوورج ألنووه لووم ُيو ِورد أن يفًووحه
َ
عالنية .ولكن كان الرب قد أعلن ليوحنا أن يهوذا هو من سيسلمه.
من هو األكبر

23
24
وك
اجَرٌة َم ْن ِّمْن ُه ْم ُي َ
ال َل ُه ْمُ «:مُل ُ
اآليات (لوَ " -:)31-24:22وَكاَن ْت َبْيَن ُه ْم أَْي ًضا ُم َش َ
ظ ُّن أََّن ُه َي ُكو ُن أَ ْكَبَرَ .فَق َ
23
ِّ
يك ْم لَِّي ُك ْن
ودوَن ُه ْمَ ،واْل ُم َت َسلِّ ُ
ينَ .وأ َّ
هك َذاَ ،ب ِّل اْل َك ِّب ُير ِّف ُ
س َ
ُممِّ َي ُس ُ
طو َن َعَلْي ِّه ْم ُي ْد َع ْو َن ُم ْح ِّسن َ
َما أَْن ُت ْم َفَلْي َ
األ َ
27
ِّ
ِّ
َن م ْن هو أَ ْكبر :أََّل ِّذي ي َّت ِّكئ أَمِّ َّال ِّذي ي ْخُدم؟ أََليس َّال ِّذي ي َّت ِّكئ؟ و ِّ
لك ِّني أََنا
َ ُ َ
َ ُ َْ
َص َغ ِّرَ ،واْل ُم َتَقد ُم َكاْل َخادمِّ .أل ْ َ ُ َ َ ُ
َكاأل ْ
َ ُ
22
28
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وتا31 ،لِّ َتأ ُْكُلوا
َج َع ُل َل ُك ْم َك َما َج َع َل لِّي أ َِّبي َمَل ُك ً
ين َثَب ُتوا َمعي في َت َج ِّاربِّيَ ،وأََنا أ ْ
َبْيَن ُك ْم َك َّالذي َي ْخُد ُم .أَْن ُت ُم َّالذ َ
اسي َت ِّديُنو َن أَسبا َ ِّ ِّ
َوَت ْشَرُبوا َعَلى م ِّائ َد ِّتي ِّفي مَل ُك ِّ
يل اال ْثَني َع َشَر»".
وتيَ ،وَت ْجلِّ ُسوا َعَلى َكَر ِّ َّ
َْ
ط إ ْسَرائ َ
َ
َ
ْ
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نرى هنا الًعف البشري للتالميذ إذ يتشاحنون على المراكز األولى بينما المسيح يستعد لتقديم نفسه على

الصليب ،واليهود يتشاورون على قتله في الخارج .هم ما الوا يظنون أن ملك المسيح سيكون ملكاً مادياً.

سبب الخالف هنا كان في أماكن جلوسهم على الماًدة قرباً أو بعداً عن السيد .والتقليد اليهوودي أن اإلبون األكبور
يجلس عون اليموين واألصومر عون اليسوار رمو اًز للحوب .لكون التالميوذ ظنووا أن الوذي يجلوس أقورب للسويد سويكون لوه

مرك اًز أكبر حين يملك السيد.

(آية :)25محسنين= هم يسمونهم هكذا تملقاً .وهم يسمون أنفسهم هكذا إذا قدموا خدمات لبالدهم بل هم يعطون
عطايا وخدمات ليسميهم الشعب هكذا .ولكن األمم الوثنيين يفهمون أن المحسنين يجب أن يتسلطوا .وهنا المسيح
يشرح لهم أن األفًل أن يخدموا اآلخرين من أن يسودوا ويترأسوا عليهم .والمسيح هنا ينسب التسلط لألمم.

(آية :)27المسيح يعطيهم نفسه مثالً لهم في إتًاعه وخدمته.

(آية :)28المسيح يمدح أمانتهم وثباتهم رغماً عن مًايقات اليهود وأنهم تركوا كل شئ وتبعوه ،مع أنهم لم يثبتوا
إال بمسوواندة نعمتووه .والحووظ أنووه فووي محبتووه لووم يوووبخهم علووى ضووعفاتهم .ونالحووظ أن طلووب العظمووة الزمنيووة يسووبب

إنشقاقاً بين اإلخوة والعكس فروح اإلتًاع والخدمة تولد الحب.

(آية :)29هنا المسيح يشرح لهم أنه طلب منهم الخدمة والتخلي عن التسولط والرًاسوة وعودم إشوتهال العظموة لويس
حرماناً بل طريقاً للملكوت والمجد األبدي ،وهذا ال نبلمه إال في الصليب وقبول األلوم ،وهوذا موا حود
شخصياً= كما جعل لي أبي أجعل لكم ..ملكوتاً= أعطيكم الملكوت السماوي مكافأة لما إحتملتموه

موع المسويح

(آية :)35لتأكلوا وتشربوا= من شجرة الحياة والمقصود ليس األكل والشرب الماديين بل الشبع باهلل (رو+17:1:

مووت .)6:5تدددينون أسددباط إس درائيل= يكونووون بقبووولهم للمسوويح وحيوواتهم المتًووعة وقداسووتهم علووة تبكيووت ودينونووة
لليهود ويفًحوا جحود اليهود وهثمهم .

على كراسي= يظهر بهذا علو درجة التالميذ.

ملحوظة :في السمال سيكون لنا نفس رأى المسيح بوال تعوارض ،وهن دان المسويح أحود سوندينه نحون أيًواً .وهوذا
معنى تدينون أسباط إسرائيل= نحن على األرض ربما نختلف مع هللا في أحكامه أما في السومال فوال
إختالف (1كو)16:2
يسوع ينبئ بإنكار بطرس .وتعاليم أخيرة للتالميذ

31
انُ ،ه َوَذا َّ
ط ِّة!
ال َّ
طَلَب ُك ْم لِّ َك ْي ُي َغْربَِّل ُك ْم َكاْل ِّحْن َ
ان َ
الشْي َ
طُ
انِّ ،س ْم َع ُ
الر ُّبِّ «:س ْم َع ُ
اآليات (لوَ "-:)38-31:22وَق َ
33
ِّ ِّ 32
طَلب ُت ِّم ْن أ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال َل ُهَ«:ي َار ُّبِّ ،إِّني ُم ْس َت ِّعٌّد
ْ
َولكني َ ْ
يماُن َكَ .وأَْن َت َم َتى َر َج ْع َت َثب ْت إ ْخ َوَت َك»َ .فَق َ
َجل َك ل َك ْي الَ َي ْفَنى إ َ
34
ِّ
ِّ
ِّ
َن أ ِّ
ِّ
ِّ
َن
يك اْلَي ْوَم َقْب َل أ ْ
يح الد ُ
س :الَ َير ُ
ول َل َك َي ُاب ْطُر ُ
ال«:أَ ُق ُ
َمض َي َم َع َك َح َّتى إَلى الس ْج ِّن َوِّإَلى اْل َم ْوت!»َ .فَق َ
أْ ْ
33
يس والَ ِّم ْزوٍد والَ أ ِّ
ِّ
ِّ
َع َو َزُك ْم َشي ٌء؟»
ُتْن ِّكَر َثالَ َث َمَّر ٍ
َحذَيةٍَ ،ه ْل أ ْ
َ َ ْ
ال َل ُه ْمِّ «:ح َ
ين أَْر َسْل ُت ُك ْم ِّبالَ ك ٍ َ
ات أََّن َك َت ْع ِّرُفني»ُ .ث َّم َق َ
ْ
33
ِّ
ِّ
ِّ
س َل ُه َفْلَي ِّب ْع َث ْوَب ُه َوَي ْش َت ِّر
ال َل ُه ْم«:لك ِّن َ
اآلنَ ،م ْن َل ُه ك ٌ
يس َفْلَي ْأ ُخ ْذ ُه َو ِّم ْزَوٌد َكذل َكَ .و َم ْن َلْي َ
َفَقاُلوا« :الَ»َ .فَق َ
ِّ 37
َن َما ُه َو ِّم ْن ِّج َه ِّتي
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه َيْنَب ِّغي أَن ي ِّتم ِّفي أَيضا هذا المكتوب :وأ
ُح ِّري َم َع أَ َث َمةٍ .أل َّ
َسْي ًفا .ألَني أَ ُق ُ
ْ َ َّ َّ ْ ً َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ِّ
اء»َ 38 .فَقاُلواَ« :ي َار ُّبُ ،ه َوَذا ُهَنا َسْي َف ِّ
ال َل ُه ْمَ«:ي ْك ِّفي!»" .
َل ُه اْنق َض ٌ
ان»َ .فَق َ
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31
انُ ،ه َوَذا َّ
ط ِّة!
ال َّ
ان َطَلَب ُك ْم لِّ َك ْي ُي َغْربَِّل ُك ْم َكاْل ِّحْن َ
الشْي َ
طُ
انِّ ،س ْم َع ُ
الر ُّبِّ «:س ْم َع ُ
اآليات (لوَ " -:)33-31:22وَق َ
33
ِّ ِّ 32
طَلب ُت ِّم ْن أ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال َل ُهَ«:ي َار ُّبِّ ،إِّني ُم ْس َت ِّعٌّد
ْ
َولكني َ ْ
يماُن َكَ .وأَْن َ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 َوِّإَلى اْل َم ْو ِّت!»" .
أْ ْ َ ََ َ
سمعان سمعان= المسيح يناديه بإسمه القديم (وليس بطرس الصخرة) ليظهر ضعفه بدون المسيح .إبليس ليس

له سلطان أن يجرب أحد إال بسماح من هللا ،وهبليس كانت إرادته أن يتفرقوا ويتبددوا كما حذرهم السيد المسيح
بنبوة كريا ،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 فاًدة لما حد  ،وهي أن باقي

التالميذ أدركوا ضعفهم ،مثل بطرس الذي أنكر وباقي التالميذ الذين هربوا ،ولما أدركوا ضعفهم صرخوا طالبين
المعونة من هللا ،وما عادوا يثقون في أنفسهم ،وأدركوا أن سر قوتهم هو هللا .وبهذا نرى أن هللا حين يسمح بأن

يجرب إبليس أوالده فيكون هذا لصالحهم .إبليس يقصد من تجاربه أن يجعلنا نترك يسوع والسيد يسمح بالتجارب
إذ نكتشف بها ضعفاتنا فنلجأ إليه للمعونة .ولكن قوله يمربلكم ،فمن المربلة يسقط الق

أي من كان غير ثابت.

والسيد وجه حديثه لبطرس بالذات بسبب إندفاعه وشعوره بأنه قوي ،والرب أراد أن يكشف فيه ضعف الطبيعة

البشرية بوجه عام .فيرى كل منا فيه ضعفه الشخصي .فإن كان يهوذا يمثل الخيانة ،لكن بطرس يمثل الًعف

ويثَِبت اآلخرين 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 الًعفال .وليظهر إحتياجنا لعمله فينا أثنال
التجارب حتى ال نًعف .ال يفنى إيمانك= تيأس من أن تقوم ثانية .ونفس هذه الخبرة إكتسبها داود النبي بعد

سقطته الشهيرة إذ صلى المزمور الخمسون قاًالً ..يإرحمني يا هللا كعظيم رحمتك ..فأعلم األثمة طرقكي (مز51

 .)13 :فالتاًب يشعر بالخطاة الذين مثله فيحنو عليهم ويشجعهم.

33
يس والَ ِّم ْزوٍد والَ أ ِّ
ِّ
َع َو َزُك ْم َشي ٌء؟»
َحذَيةٍَ ،ه ْل أ ْ
َ َ ْ
ال َل ُه ْمِّ «:ح َ
ين أَْر َسْل ُت ُك ْم ِّبالَ ك ٍ َ
اآليات (لوُ " -:)38-33:22ث َّم َق َ
ْ
33
ِّ
ِّ
ِّ
س َل ُه َفْلَي ِّب ْع َث ْوَب ُه َوَي ْش َت ِّر
ال َل ُه ْم«:لك ِّن َ
اآلنَ ،م ْن َل ُه ك ٌ
يس َفْلَي ْأ ُخ ْذ ُه َو ِّم ْزَوٌد َكذل َكَ .و َم ْن َلْي َ
َفَقاُلوا« :الَ»َ .فَق َ
ِّ 37
َن َما ُه َو ِّم ْن ِّج َه ِّتي
ول َل ُك ْمِّ :إَّن ُه َيْنَب ِّغي أَن ي ِّتم ِّفي أَيضا هذا المكتوب :وأ
ُح ِّري َم َع أَ َث َمةٍ .أل َّ
َسْي ًفا .ألَني أَ ُق ُ
ْ َ َّ َّ ْ ً َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ِّ
اء»َ 38 .فَقاُلواَ« :ي َار ُّبُ ،ه َوَذا ُهَنا َسْي َف ِّ
ال َل ُه ْمَ«:ي ْك ِّفي!»" .
َل ُه اْنق َض ٌ
ان»َ .فَق َ
حين كان المسيح معهم طيلة مدة خدمته كان يعزيهم ولم يدعهم معو ين ألي شئ .ولكن ستأتي ساعة حين

يفارقهم ،عليهم فيها أن يواجهوا بعض الشداًد وعليهم أن يتعلموا كيف يواجهونها .هنا السيد أشبه بمدرب

السباحة الذي يًع يديه تحت جسم من يدربهم وهم في المياه فيشعروا بثقة وراحة ،ثم يسحب يديه قليالً قليالً
فيجاهدوا ويتعلموا ،ويصيرون كمن في عو  ،لكي ينعموا بخبرات جديدة .ولكن في (مت )25:28قال لهم يها أنا
معكم كل األيام إلى إنقًال الدهري  .وكأن المسيح هنا يريد أن يقول حين تأتي أيام الًيق وهي ستأتي تذكروا
أنني حينما كنت معكم لم يعو كم شئ ،وأنا ما لت معكم ،ولكن ربما تنقًي فترة حتى أتدخل لرفع الًيق.
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ويقول األنبا أنطونيوس أن هللا غالباً ما يعطي للتاًبين في بداية توبتهم تعزيات كثيرة ليرفعهم ويسندهم لكنه يسمح
فينزع هذه التعزيات إلى حين لكي يجاهدوا وسط اآلالم فيتزكون وينالون أعظم من األولى.

الكيس والمزود= أي سيكونوا في إحتياج لتدبير أمورهم ،وستمر عليهم ضيقات يحتاجون فيها للزاد الروحي
واإلستعداد الروحي .وهذا يحتاج للجهاد المستمر بصلوات وأصوام بينما كان المسيح فترة وجوده معهم على

األرض هو الذي يسندهم.

السيف= هو كلمة هللا (عب )12::التي نتسلح بها ضد مكاًد إبليس (أف )11:6واآلالم التي يسمح بها المسيح

لتالميذه بها يشتركون في صليبه وبالتالي في مجده .الكيس والمزود والسيف تفهم بمعانيها الروحية وليست

المادية ،لإلمتالل الروحي حتى يستطيعوا الحرب ضد إبليس.

هوذا هنا سيفان= غالباً هما سكينتان كبيرتان يستخدمان لذبح خروف الفصح.

(ديير) التي كان معلمو اليهود يستخدمونها ليسكتوا بها جهالة بعض تالميذهم.
يكفي= هي ترجمة للكلمة العبرية َ
وكأن السيد المسيح أراد أن يسكت تالميذه الذين إنصرفت أفكارهم إلى السيف المادي ال سيف الروح .وال تعني
يكفي بالمعنى المباشر فماذا يعمل سيفان في مقابل جماهير اليهود وجنود الرومان اآلتين للقبض عليه .بل

حينما إستخدم بطرس سكيناً منهم وقطع أذن عبد رًيس الكهنة شفاه المسيح بمعجزة وقال يألن كل الذين يأخذون
السيف بالسيف يهلكوني (مت.)52-51:26

(آية  :)33ما هو من جهتي له إنقضاء= أي سوف ال أبقى في وسطكم بعد ،فسأتمم الفدال وأصعد للسمال.

(آية :)37المكتوب= (أش.)12:53

يسوع المسيح في جثسيماني (مت (+)43-33 ،31:23مر( +)42-32 ،23:14لو)43-32:22

 (+يو)1:18

اآليات (متُ 31 " -:)31:23ث َّم َسَّب ُحوا َو َخَر ُجوا ِّإَلى َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّن" .
ِّ
ِّ ِّ 33
ِّ
ال
ال َل َها َج ْث َسْي َمانيَ ،فَق َ
اء َم َع ُه ْم َي ُسو ُع إَلى َضْي َع ٍة ُيَق ُ
اآليات (مت " -:)43 -33:23حيَنئ ٍذ َج َ
لِّ َّلتالَ ِّم ِّ
يذ«:اجلِّسوا ههَنا ح َّتى أ ِّ
س َو ْابَني َزْب ِّديَ ،و ْاب َت َدأَ َي ْح َز ُن َوَي ْك َت ِّئ ُب.
َخ َذ َم َع ُه ُب ْطُر
اك»ُ 37 .ث َّم أ
َ
ُصلِّ َي ُهَن َ
ُ َ
َ
َمض َي َوأ َ
ْ ُ
ْ
ْ
38
ِّ
ِّ
اس َهُروا َم ِّعي»ُ 32 .ث َّم َتَقَّد َم َقلِّيالً َو َخَّر َعَلى َو ْج ِّه ِّه،
ال َل ُه ْمَ«:ن ْفسي َح ِّزيَن ٌة ِّجداا َح َّتى اْل َم ْوت .اُ ْم ُك ُثوا ُ
ههَنا َو ْ
َفَق َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ُي َرلِّي َق ِّائالًَ«:يا أََب َت ُ ِّ
يد أَْن َت».
يد أََنا َب ْل َك َما ُت ِّر ُ
س َك َما أ ُِّر ُ
َوَك َ
ْسَ ،ولك ْن َلْي َ
َم َك َن َفْل َت ْعُبْر َعني هذه اْل َكأ ُ
اه ،إ ْن أ ْ
ُ 41ث َّم جاء ِّإَلى َّ ِّ ِّ
يذ َفوج َد ُهم ِّنياماَ ،فَق ِّ
َن َتسهروا م ِّعي ساع ًة و ِّ
اح َد ًة؟ ِّ41ا ْس َهُروا
س« :أ َ
َ َ َ
ال لُب ْطُر َ
َ
َ َ
َهك َذا َما َق َدْرُت ْم أ ْ ْ َ ُ َ
التالَم َ َ ْ َ ً
42
يف»َ .ف َم َضى أَْي ًضا َث ِّانَي ًة َو َصَّلى َق ِّائالًَ«:يا
وح َفَن ِّشي ٌ
ط َوأ َّ
َو َصُّلوا لَِّئالَّ َت ْد ُخُلوا ِّفي َت ْج ِّرَبةٍ .أ َّ
َما اْل َج َسُد َف َض ِّع ٌ
َما الُّر ُ
43
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اء َف َو َج َد ُه ْم أَْي ًضا ِّنَيا ًما،
َن أ ْ
ْس ِّإالَّ أ ْ
اهِّ ،إ ْن َل ْم ُي ْم ِّك ْن أ ْ
أََب َت ُ
َن َت ْعُبَر َعني هذه اْل َكأ ُ
َشَرَب َهاَ ،فْل َت ُك ْن َمش َيئ ُت َك»ُ .ث َّم َج َ
ِّ ِّ ِّ
َعُيُن ُهم َث ِّقيَلةًَ 44 .ف َتَرَك ُهم َوم َضى أَْي ًضا َو َصَّلى َثالِّ َث ًة َق ِّائالً ذلِّ َك اْل َكالَم ِّب َعْي ِّن ِّهُ 43 .ث َّم َج ِّ
ِّ
ال
إ ْذ َكاَن ْت أ ْ ْ
اء إَلى َتالَميذه َوَق َ
َ
َ
ْ َ
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ِّ 43
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
طلِّ ْق!
وموا َنْن َ
يحوا! ُه َوَذا َّ
اموا َ
الس َ
اس َت ِّر ُ
اآلن َو ْ
اع ُة َقد ا ْق َتَرَب ْتَ ،و ْاب ُن اإل ْن َسان ُي َسل ُم إَلى أَْيدي اْل ُخ َطاةُ .ق ُ
َل ُه ْمَ«:ن ُ
ُه َوَذا َّال ِّذي ُي َسلِّ ُمني َق ِّد ا ْق َتَر َب!»" .

ِّ ِّ 33
اآليات (متُ 31 "-:)33+31:23ث َّم سَّب ُحوا و َخر ُجوا ِّإَلى َجَب ِّل َّ ِّ
ع ِّإَلى
اء َم َع ُه ْم َي ُسو ُ
َ َ
َ
الزْي ُتون " + ".حيَنئ ٍذ َج َ
َضيع ٍة يَقال َلها ج ْثسيم ِّانيَ ،فَقال لِّ َّلتالَ ِّم ِّ
يذ«:اجلِّسوا ههَنا ح َّتى أ ِّ
اك»".
ُصلِّ َي ُهَن َ
ُ َ
َمض َي َوأ َ
ْ ُ
ْ
َ
َْ ُ ُ َ َ ََْ
سبحوا= كان اليهود معتادين أن يسبحوا بالمزمورين ( )116 ،115في نهاية أكلهم الفصح وهنا هم قدموا تسوابيح
بعد تناولهم سر الشكر .وهذا ما تعمله الكنيسة أثنال التو يع أنها تسبح بالمزمور (.)155

جثسيماني= كلمة آرامية تعني معصرة يت ،وهي كانت في بستان للزيتون علي جبل الزيتون ،وغالباً كان يملكه
مارمرقس .وكان هذا البستان مفًالً عند الرب يسوع ليجتمع فيه مع تالميذه للصالة والتعليم .ولقد أتى السيد مع

تالميووذه إلووى هووذا المكووان كموون يوودخل بإرادتووه إلووى المعص ورة ،ولقوود رآه إشووعيال بووروح النبوووة يجتووا المعص ورة الحقووة
(أش .)3-1:63رآه إشووعيال يجتووا المعصورة وحووده .وهن كووان يسوووع يصوولي فووي ضوويقته فكووم بوواألولى نحتوواج نحوون
إلى الصالة في ضيقاتنا فيسندنا هللا.

38
ِّ
ِّ
دال َل ُه ْدمَ«:ن ْف ِّسدي
اآليات (مت37 "-:)38-37:23ثم أَخذ معه بطرس وابن
دي َزْبدديَ ،و ْاب َت َددأَ َي ْح َدز ُن َوَي ْك َتئ ُ
دبَ .فَق َ
ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ
ِّ
اس َهُروا َم ِّعي»".
َح ِّزيَن ٌة ِّجداا َح َّتى اْل َم ْوت .اُ ْم ُك ُثوا ُ
ههَنا َو ْ

بطددرس وإبنددي زبدددي= هووم رأوه أيًواً فووي حالووة التجلووي ،فموون رأى التجلووي يكووون مسووتعداً أن يعوواين اآلالم دون أن
يشك .يحزن ويكتئب= ليس خوفاً من اآلالم الجسدية وهنما ألجل ثقل الخطيوة التوي ال يقبلهوا وال يطيقهوا ،والمووت
الووذى كووان مقووبال عليووه وهووو ضوود طبيعتووه  ،فهووو الحيوواة ،بوول بحسووب النوواموس كووان الموووت نجاسووة ،وخيانووة البشوور

وكراهيتهم له وهذا ضد طبيعته فهو المحبة  .ولكنه أتى ليحمل خطايانوا ويميتهوا بموتوه .نفسدي حزيندة جدداً حتدى
المددوت= هووو كإنسووان إحتوواج لمعونووة تسوونده لووذا ظهوور لووه مووالك يقويووه .ونوورى أن تالميووذه لووم يسووتطيعوا حتووى أن
يشاركوه في أحزانه وصالته بل ناموا ..حقاً لقد جا المعصرة وحده .وشدة الحزن قد تؤدي للموت فعالً.

آية (متُ 32 "-:)32:23ث َّم َتَقَّدم َقلِّيالً و َخَّر عَلى وج ِّه ِّه ،وَكان يرلِّي َق ِّائالً«:يا أَب َتاهِّ ،إن أَم َكن َفْل َتعبر ع ِّني ِّ
هذ ِّه
َ َْ
َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُْ َ
َ
َ َ َُ
َ
ِّ
يد أَْن َت»".
يد أََنا َب ْل َك َما ُت ِّر ُ
س َك َما أ ُِّر ُ
ْسَ ،ولك ْن َلْي َ
اْل َكأ ُ
إن إرادة اآلب وهرادة اإلب وون واح وودة فهم ووا روح واح وود ،ولكن ووه ج ووال نياب ووة عن ووا نح وون ال ووذين رفً وونا إرادة هللا فخً ووع

للصووليب بسوورور موون أجوول الطاعووة لووآلب .وفووي نفووس الوقووت كووان المسوويح يريوود ذلووك .ونوورى فووي كووالم المسوويح أنووه
يعلن إرادة اآلب المحب (يو.)16:3
لماذا طلب المسيح أن تعبر عنه الكأس و ]1هل خاف؟

و ]2هل هو ال يعلوم أنوه سويقوم؟

و ]3هول إرادتوه

غير اآلب؟
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)1

لقد َّ
سلم المسيح نفسه بإرادته ،فهو كوان يمكنوه الهورب وقوت أن سوقط الجنود عنود قولوه أنوا هوو (يوو ،)6:18بول
هو كان في إمكانه أن يؤذيهم كما سبق وفعل بشجرة التين بل هو قال لتالميذه يقد إقترب الوذي يسولمنيي فلوو

أراد الهرب لهرب .وكان يمكنه أن يجتا كما إجتا من قبل دون أن يمسه أحد (لو +35 ،29::لو+53:22
يو +15:15في +8-6:2يو +17:15يو +1:17مت +23-21:16مت +:6:21يو +:::7يو )59:8بل

هو ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم حين تمت األيام إلرتفاعه (لو .)51:9من هنا نفهم أنه لم يخاف الموت.

وهناك من يسأل لماذا ذهب إلى بستان جثسيماني في جبل الزيتون أال يعتبر هذا هروباً؟ واإلجابوة أن اليهوود
كانوا ال يريدون إلقال األيدي عليه وسط المدينة حتى ال يحد شمب كثير بسببه .والدليل أن يهوذا كان يريد
أن يسوولمه خارج واً عوون الجمووع ،والمسوويح كووان يعلووم أن يهوووذا كووان عارف واً بأنووه يووذهب إلووى بسووتان جثسوويماني

(يو .)2:18ولو حد

قتل وشومب لكوان هوذا دلويالً لليهوود أن بسوببه صوار شومب وقتول وبالتوالي فهوو يسوتحق

الموت ،وتكوون حجوتهم أنهوم قتلووه ليمنعووا الشومب .وهوو ذهوب للبريوة أيًواً ليعطوي فرصوة لتالميوذه أن يهربووا
بعود إلقووال القوبض عليووه (يووو .)9 ،8:18فكوان التالميووذ فوي ضووعفهم سووينكرون اإليموان كلهووم كموا فعوول بطوورس،

فً والً عوون أن السوويد كووان قوود إعتوواد أن يصوولي فووي البريووة وهووو لووم يوورد أن يصوولي فووي العليووة فيسوومعونه ،أي
تالميذه .ولو حد

)2

القبض عليه في المدينة فسيدافع عنه أحباؤه ،وهو ال يريد ألحد أن يدافع عنه .فهوو يسولم

نفسه بإرادته وال يريد كرامة بشرية من أحد ،كما أنه ال يريد أن ُيقتل أحد بسببه.
هو أعلم تالميذه بقيامته (موت ،)21:16بول كوان يعلوم كول شوئ ،وعلوم أن بطورس سوينكره 3مورات ،وعورف أن
بطرس يصطاد سمكة بها أسوتا اًر (موت )27:17وهوو علوم حوال السوامرية وكوان يعلوم ضوماًر النواس وتنبوأ بموا

سيحد

ألورشليم  .وأعظم شئ في هوذا المقوال قولوه لويس أحود يعورف اآلب إال اإلبون (موت .)27:11إذاً هوو
له ،فلماذا إذاً صلى لتعبر عنه هذه الكأس؟ هو بهذا أظهر أنه إنسان كامل يًطرب

كان عارفاً بما سيحد
ويحزن فهو يعرف كم اآلالم التى سيتحملها ،كما كان يجوع ويعط  ..وهو بسماحه أظهر إضوطرابه لنعورف

)3

إنسانيته ثم أظهر شجاعته بعد ذلك موع الجنود .وكوان إظهوار إضوطرابه ليسوتدرج الشويطان ليقتورب منوه فيملبوه
الرب ،فهو كان يخفي عن إبليس تدبيره .وهو َّ
صلى هكذا لنتعلم أن نصلي يلتكن مشيئتكي.
السيد قال أنا واآلب واحد (يوو )35:15وكول موا لوآلب هوو لوي (يوو .)15:16فوإذا كانوا واحودا فوي الوذات فهموا
واحداً في المشيئات .والمشيئة اإللهية إتحدت أيًا بالمشيئة اإلنسانية حوين إتحود الالهووت بالناسووت .وحتوى
قولووه مووا جئووت ألصوونع مشوويئتي بوول مشوويئة الووذي أرسوولني (يووو )38:6+19:5ال يعنووي وجووود مشوويئتان بوول أن

الجسد في ضعفه العادي يريد شيئاً ولكن المسيح ال ينفذه ،ألن مشيئته هي أن يصنع مشيئة اآلب .بول حتوى
القديسين صار لهم نفس الوضع فهم ال يصنعون سوى مشيئة هللا وال يستجيبون لندالات الجسد .فكم باألكثر

موون إتحوود الهوتووه بناسوووته .لكوول هووذا نوورى أنووه أطوواع حتووى الموووت موووت الصووليب .أي إنسووان منووا إذا علووم أن
هنواك ضويقة تنتظوره مون المؤكود سيًوطرب ويتمنوى أال تحود  ،ويصولي .وبعود فتورة مون الصوالة يقنعوه الوروح

القوودس بووأن يسوولم األمووور هلل ،فيق ووول يلووتكن مشوويئتكي والمسوويح ألن إنس ووانيته كانووت كاملووة إضووطرب إذ أت ووت

السوواعة بينمووا هووو كووان يعرفهووا .وصوولى .ولكوون لووم يأخووذ األموور معووه وقتواً مووا بووين يإن أمكوون فلتعبوور عنووي هووذه
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الكأسي وبين يليس كما أريد أنا بل كما تريد أنتي لقود أختوزل الوقوت إلوى ال شوئ .فإرادتوه هوي إرادة اآلب هوي

اإلرادة اإللهية التي فيه.
):

يًاف لذلك تشوه السيد لهذه اللحظة التي يفدي فيها البشورية بودليل قولوه يقومووا ننطلوق مون ههنواي أي لمواذا

أنا ما لت بعيداً عن بستان جثسيماني حيوث ُيلقوى القوبض علوي .وهوذا تنبوأ عنوه إشوعيال يلويس لوي غويظ .ليوت
علي الشوك..ي (.)5 ،::27
قرص حزن المسيح تختلف من إنجيل آلخر فلماذا؟
لقد أخبر كل واحد من اإلنجيليين بحال من أحواله ،وبعًهم إشترك في بعض األخبار .وعموماً هم إقتسموا
األخبار ومن هنا نرى تكامل األربعة أناجيل.
لماذا كانت آالم المسيح رهيبة؟

كانووت أح وزان المسوويح ال تحتموول ،فأضووف آلالم الجسوود آالم الوونفس أيً واً ،فهووو تو َّوألم بسووبب خيانووة يهوووذا تلميووذه
وهووروب بوواقي تالميووذه وص وراك الجموووع ضووده وهووو الووذي كووان يجووول يصوونع خي و اًر ،وهووذا يًوواد طبيعتووه التووى هووى

المحبووة .وح وزين لهووالك اليهووود الووذين أتووى لخالصووهم .وهووو كووان عالم واً بكوول اآلالم واإلهانووات التووي سووتقع عليووه.
ونًيف لهذا أن المسيح كان سيحمل خطايا البشر ،وهذا ما فاه إحتماله لقداسته المطلقة ،وكان سيتذوه الموت
وهووو الحيوواة نفسووها  ،بوول بحسووب النوواموس كووان موون يلمووس ميووت يتوونجس ،فهوول نتصووور أنووه بحسووب النوواموس أن
نيقوديموس ويوسف الرامى قد تنجسا إذ كفنا جسد المسيح  .بول كوان يعلوم أن اآلب القودوس سويحجب وجهوه عنوه

حينما يحمل خطايا البشر ،وهذه النقطة بالذات يصعب علينا أن نتصوورها ألننوا ال نعلوم حقيقوة العالقوة بوين اآلب
واإلبوون .والمسوويح أراد إظهووار ضووعفه وحزنووه وهضووطرابه ليطمووع فيووه الشوويطان ويظوون أنووه قووادر أن يملبووه ،فيملبووه

المسيح .وأيًاً كونه أظهر ضعفه فقد أظهر إنسانيته الكاملة .هو بالًعف هزم قوة الشيطان وهزم موا هوو أقووى
من القوة  ،فأقوى أعدال البشر هو الموت  ،والرب بالموت داس الموت.
لماذا صلى المسيح  3مرات أو لماذا أيقظ السيد تالميذه  3مرات؟
هذا فيه إشارة إلى رقم ( )3رقم القيامة وهذا ما قالوه بوولس الرسوول (رو + 1:-11:13أف )1::5وكوان المسويح
يصلي ليعلم تالميذه أن يصلوا عند أي تجربة ،وهو كان يطلب منهم الصالة في هذه الساعة بالذات والتي إقترب

فيها إلقوال القوبض عليوه حتوى ال يقول إيموانهم فيوه ويًوربهم إبلويس بالشوك .والسويد كموا علوم تالميوذه التواضوع بوأن
غسل أرجلهم علمهم الصالة في الًويقات فوي هوذه الليلوة .وكموا علمهوم أن يصولوا منفوردين ،إنفورد عونهم ليصولي،

ولكنه لم يبتعد كثي اًر ليتعلموا طريقة الصالة .وهو أخذ ( )3تالميذ فشهادة الثالثة قانونية .وهم كانوا أقرب التالميذ
لنقاوتهم ومحبتهم الكاملة .وهوو أرادهوم أن يشوهدوا حزنوه علوى العوالم الوذي فسود وهسوراًيل إبنوه البكور الوذي رفًوه،

وأن آالمه كانت حقيقية .ويشهدوا بهذا أمام العالم فيكره الناس الخطية التي سببت كل هذا للرب.

402

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الثاني والعشرون)
41
التالَ ِّميد ِّدذ َفوجد َدد ُهم ِّنيامدداَ ،فَقد ِّ
داء ِّإَلددى َّ
َن
س« :أ َ
َهك د َذا َمددا َقد َددْرُت ْم أ ْ
دال لُب ْطد ُدر َ
َ
آيددة (مددتُ "-:)41 - 41 : 23ثد َّدم َجد َ
ََ ْ َ ً
41
َتسهروا م ِّعي ساع ًة و ِّ
يف»".
وح َفَن ِّشي ٌ
َما ُّ
ط َوأ َّ
اح َد ًة؟ ِّا ْس َهُروا َو َصُّلوا لَِّئالَّ َت ْد ُخُلوا ِّفي َت ْج ِّرَبةٍ .أ َّ
َما اْل َج َسُد َف َض ِّع ٌ
الر ُ
َ َ َ
ْ َُ َ

الح ووظ كلم ووات التش ووجيع الدددروح نشددديط والجسدددد ضدددعيف= أي أن الس وويد يعط وويهم ع ووذ اًر ف ووي ن ووومهم ،أن جس وودهم
ضعيف ،لكن روحهم نشيطة.

آيات (متَ 42 "-:)43 - 42 : 23فم َضى أَي ًضا َث ِّاني ًة وصَّلى َق ِّائالً«:يا أَب َتداهِّ ،إن َلدم يم ِّكدن أَن َتعبدر ع ِّندي ِّ
هدذ ِّه
َ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ َ َ
ْ
َ َ َ
َ
44
43
ِّ
َعُي دُن ُه ْم َث ِّقيَل دةًَ .ف َتد َدرَك ُه ْم
َن أ ْ
َشد َدرَب َهاَ ،فْلد َدت ُك ْن َم ِّشد َ
ْس ِّإالَّ أ ْ
امدداِّ ،إ ْذ َكاَند ْدت أ ْ
اْل َك دأ ُ
ديئ ُت َك»ُ .ثد َّدم َجد َ
داء َف َو َجد َدد ُه ْم أَْي ًضددا نَي ً
َو َم َضى أَْي ًضا َو َصَّلى َثالِّ َث ًة َق ِّائالً ذلِّ َك اْل َكالَ َم ِّب َعْي ِّن ِّه.
ِّ ِّ ِّ
ُ 43ث َّم َج ِّ
داع ُة َق ِّدد ا ْق َتَرَب ْدتَ ،و ْاب ُدن ِّ
اإل ْن َس ِّ
دان ُي َس َّدل ُم ِّإَلدى
يحوا! ُه َدوَذا َّ
داموا َ
الس َ
اس َدت ِّر ُ
اآلن َو ْ
داء إَلدى َتالَميدذه َوَق َ
َ
دال َل ُه ْدمَ«:ن ُ
ِّ
طاة" .
أَْي ِّدي اْل ُخ َ
ناموا اآلن وإستريحوا= هو توبيخ لطيف المقصود به ناموا اآلن إن إستطعتم فلقد أتت الساعة التوي تتفرقووا فيهوا.
والسيد يعاتبهم فهم لم يفهموا قوله إسهروا لذلك قال لهم ناموا .وربما قصد أنه غير محتاج إليهم في األمور التالية
التي ينبمي أن يحتملها وحده.

43
طلِّ ْق! ُه َوَذا َّال ِّذي ُي َسلِّ ُمني َق ِّد ا ْق َتَر َب!»" .
وموا َنْن َ
آية (متُ "-:)43:23ق ُ
هنا نرى السيد هو الذي يذهب ليقابل يهوذا= قوموا ننطلق .وهذا يثبت أنه سلم نفسه بإرادته.

 المسيح حمل كل خطايا البشر في جسده ليموت بها ليلميها بقوة قيامته وقدوسيته.اآليات (مرُ 23 "-:)42-32 ،23:14ث َّم َسَّب ُحوا َو َخَر ُجوا ِّإَلى َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّن" .
33
"32وجاءوا ِّإَلى َضيع ٍة اسمها ج ْثسيم ِّانيَ ،فَقال لِّ َتالَ ِّم ِّ
يذ ِّهِّ «:
س
ُصلِّ َي»ُ .ث َّم أ َ
ْ
اجل ُسوا ُ
َخ َذ َم َع ُه ُب ْطُر َ
ههَنا َح َّتى أ َ
َ
ََ ُ
َْ ْ َُ َ ََْ
34
ِّ
ِّ
اس َهُروا».
وب َوُي َ
ال َل ُه ْمَ«:ن ْفسي َح ِّزيَن ٌة ِّجداا َح َّتى اْل َم ْوت! اُ ْم ُك ُثوا ُهَنا َو ْ
َوَي ْعُق َ
وحَّناَ ،و ْاب َت َدأَ َي ْد َه ُ َوَي ْك َتئ ُبَ .فَق َ
33
الس َ ِّ
ُ 33ث َّم َتَقَّدم َقلِّيالً َو َخَّر َعَلى األَْر ِّ
اآلبُ ،ك ُّل
ان ُي َرلِّي لِّ َك ْي َت ْعُبَر َعْن ُه َّ
ضَ ،وَك َ
الَ«:يا أََبا ُ
َم َك َنَ .وَق َ
اع ُة إ ْن أ ْ
َ
37
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اع َل َكَ ،فأ ِّ
اء َو َو َج َد ُه ْم
َش ْي ٍء ُم ْس َت َ
ط ٌ
يد أََناَ ،ب ْل َما ُت ِّر ُ
ْسَ .ولك ْن لَي ُك ْن الَ َما أ ُِّر ُ
َج ْز َعني هذه اْل َكأ َ
يد أَْن َت»ُ .ث َّم َج َ
ِّ
ِّنياماَ ،فَق ِّ
َن َتسهر ساع ًة و ِّ
اح َد ًة؟ ِّ38ا ْس َهُروا َو َصُّلوا لَِّئالَّ َت ْد ُخُلوا ِّفي
سَ«:يا ِّس ْم َع ُ
َما َق َدْر َت أ ْ ْ َ َ َ َ َ
ال لُب ْطُر َ
َ
ان ،أَْن َت َنائ ٌم! أ َ
َ ً
ِّ ِّ ِّ 41
32
يف»َ .و َم َضى أَْي ًضا َو َصَّلى َق ِّائالً ذلِّ َك اْل َكالَ َم ب َعْينهُ .ث َّم َر َج َع
وح َفَن ِّشي ٌ
َما ُّ
طَ ،وأ َّ
َت ْج ِّرَبةٍ .أ َّ
َما اْل َج َسُد َف َض ِّع ٌ
الر ُ
41
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآلن
اموا َ
اماِّ ،إ ْذ َكاَن ْت أ ْ
اء َثال َث ًة َوَق َ
َعُيُن ُه ْم َثقيَلةًَ ،فَل ْم َي ْعَل ُموا ب َما َذا ُيج ُيبوَن ُهُ .ث َّم َج َ
ال َل ُه ْمَ«:ن ُ
َو َو َج َد ُه ْم أَْي ًضا نَي ً
ِّ 42
اعةُ! ُه َوَذا ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
وموا لَِّن ْذ َه َب! ُه َوَذا َّال ِّذي
ان ُي َسَّل ُم ِّإَلى أَْي ِّدي اْل ُخ َ
يحوا! َي ْك ِّفي! َق ْد أ ََت ِّت َّ
الس َ
اس َت ِّر ُ
َو ْ
طاةُ .ق ُ
ُي َسلِّ ُم ِّني َق ِّد ا ْق َتَر َب!»" .

-1

آية (مرُ 23 "-:)23:14ث َّم َسَّب ُحوا َو َخَر ُجوا ِّإَلى َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّن".
بعد أن قدم السيد جسده ودمه ذبيحة حب سبح مع تالميذه ،ربما تسابيح الفصح المفرحة ،معلناً أن العلية قد
إمتألت فرحاً وحمداً هلل .ولماذا أخذ السيد تالميذه إلى جبل الزيتون؟
ليشاركوه حزنه وبكاًه على أورشليم ،وليعلموا كم قدم ألجلهم.
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-2

-3

هووو ذهووب ليصوولي ،ليوودخل فووي لقووال مووع اآلب يتسوولم فيووه كووأس الصووليب موون يديووه مووع م اررتووه الشووديدة ،وكووأن

السيد يريد أن يعلم تالميذه أن يتقبلوا من اآلب أي شئ حتى الصليب المر الذي يسمح به ،هنا يعلمهم حيواة
التسليم الكامل.

هوو صوعد أيًواً علوى جبول الزيتوون ،والزيتوون بموا فيووه مون يوت يشوير لعمول الوروح القودس فهوم لون يسووتطيعوا

تقبوول األلووم موون يوودي اآلب وال مشوواركة المسوويح أح ازنووه إال بمعونووة الووروح الووذى وعوودهم بأنووه سيرسووله لهووم منووذ

دقاًق (يو .)16 ، 15والسيد كان يعدهم أيًاً لحمل الصليب واآلالم ،فإن كانوا قد فعلوا هذا بالرب فلسوف
يفعلون بهم هكذا .لكن هناك تعزيات سماًية تساندهم.
-:

أخووذ معووه تالميووذه الووذين أروا التجلووي ،فووإذا رأوه يحووزن ويكتئووب ودموعووه تتقوواطر يوودركوا تأنسووه ودخولووه تحووت

-5

إن كووان آدم قوود خووالف هللا فووي بسووتان ففقوودت البش ورية سوور حياتهووا وبهجتهووا وسووالمها خووالل عصوويانه ،ففووي

اآلالم دون أن يتعثروا ،فقد رأوه في تجليه ومجده.

بستان جثسيماني دخل آدم األخير كما إلى معصرة يعتصر فيها باأللم ليرد بطاعته لآلب ما فقدته البشرية.
34
ِّ
اس َهُروا».
ال َل ُه ْمَ«:ن ْفسي َح ِّزيَن ٌة ِّجداا َح َّتى اْل َم ْوت! اُ ْم ُك ُثوا ُهَنا َو ْ
آية (مرَ -:)34:14فَق َ
أح وزان الوورب يسوووع هنووا ليسووت بسووبب الموووت الجسوودي واآلالم النفسووية وهال لكووان كثيوور موون الشووهدال قوود أظهووروا

شجاعة أكثر من المسيح .ولكن أحزان المسيح الجسدية والنفسية يًاف لها أحزانه الروحية إلحتجاب وجوه اآلب

عنه كحامول خطايوا وهوو الوذي بوال خطيوة .أح ازنوه لون نفهمهوا ولون نودركها ولون يودركها سوواه .وهذا كوان المسويح قود
َّ
صلى لآلب لتصير إرادته خاضعة فعلينا أن نصلي نحن أيًواً قواًلين لوتكن إرادتوك ،فهوو ذهوب للصوليب منتصو اًر

إذ سلم إرادته لآلب ،وهكذا كل من يسلم إرادته لآلب ينتصر .ومن يريود أن تثبوت إرادتوه هوو  ،ال إرادة هللا ينهوزم.

وإسهروا= ليكونوا مستعدين للهروب إذ يأتي الجند للقبض على يسوع.

َج ْز ع ِّندي ِّ
هدذ ِّه اْل َكدأْس .و ِّ
لك ْدن لِّ َدي ُك ْن الَ َمدا
اآلبُ ،ك ُّل َش
الَ«:يا أََبا
آية (مرَ 33 -:)33:14وَق
دي ٍء ُم ْس َدت َ
ط ٌ
اع َل َ
دكَ ،فدأ ِّ َ
َ َ
ُ
َ
ْ
يد أَْن َت».
يد أََناَ ،ب ْل َما ُت ِّر ُ
أ ُِّر ُ
آبا اآلب= هو تعبير يعني ييا أبويا اآلبي وهستخدمه بولس الرسول (رو+15:8غل)6::
اآليات (لوَ 32 "-:)43-32:22و َخَر َج َو َم َضى َكاْل َع َاد ِّة ِّإَلى َجَب ِّل َّ
الزْي ُتو ِّنَ ،وَت ِّب َع ُه أَْي ًضا َتالَ ِّمي ُذ ُهَ 41 .وَل َّما َص َار ِّإَلى
اْلم َك ِّ
ال َل ُه ْمَ «:صُّلوا لِّ َكي الَ َت ْد ُخُلوا ِّفي َت ْج ِّرَب ٍة»َ 41 .واْن َف َر َل َعْن ُه ْم َن ْح َو َرْمَي ِّة َح َج ٍر َو َج َثا َعَلى ُرْكَب َتْي ِّه َو َصَّلى
ان َق َ
َ
ْ
43
42
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ظ َهَر َل ُه َمالَ ٌك م َن
ْسَ .ولك ْن ل َت ُك ْن الَ إَرَادتي َب ْل إَرَاد ُت َك»َ .و َ
َن ُتج َ
اه ،إ ْن شْئ َت أ ْ
َقائالًَ«:يا أََب َت ُ
يز َعني هذه اْل َكأ َ
اء يَق ِّو ِّ
يه44 .وِّإ ْذ َكان ِّفي ِّجه ٍاد َكان يرلِّي ِّبأ َ ِّ
طر ِّ
َّ ِّ
ات َد ٍم َن ِّازَل ٍة َعَلى األَْر ِّ
ضُ 43 .ث َّم
َ
َشد َل َج َ
َ
الس َم ُ
اجةٍَ ،و َص َار َعَرُق ُه َكَق ََ
َ
َ َُ
ِّ 43
الرالَ ِّة وجاء ِّإَلى َتالَ ِّم ِّ
ِّ
يذ ِّهَ ،فوج َدهم ِّني ِّ
ِّ
ام؟ ُقوموا َو َصُّلوا لَِّئالَّ
ام ِّم َن َّ
ال َل ُه ْم«:ل َما َذا أَْن ُت ْم نَي ٌ
اما م َن اْل ُح ْزنَ .فَق َ
ََ َ
َق َ
ُ
َ َ ُْ َ ً
َت ْد ُخُلوا ِّفي َت ْج ِّرَب ٍة»" .
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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 بمفرده ليجثو في قدس األقداس كرًيس كهنة أعظم يقدم

ذبيحة فريدة عن العالم ،يقدم حياته مبذولة طاعة لآلب وحباً للبشرية وكل منا يستطيع أن يدخل معه وبه إلى

جثسيماني وندخل إلى معصرة األلم ،كل بحسب قامته الروحية إما مع الثمانية أو مع الثالثة ،أما العمل الكفاري

فللمسيح وحده ،هو إختصاصه وحده .وعلينا أن نعرف أن كل البركات التي أخذناها تُثير حسد الشياطين فيثيروا
ضدنا التجارب وعلينا أن نصلي لنملب.

آية (لوَ 41 -:)41:22وَل َّما َص َار ِّإَلى اْلم َك ِّ
ال َل ُه ْمَ «:صُّلوا لِّ َكي الَ َت ْد ُخُلوا ِّفي َت ْج ِّرَب ٍة».
ان َق َ
َ
ْ
صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة= بعد كل مرة نتناول فيهوا علينوا أن نصولي وال ننوام لكوي ننوال النصورة والملبوة ألن
هجمات العدو البد وستأتي .المسيح كان يريد لتالميذه أن يكونوا فوي حالوة صوالة حوين توأتي التجربوة حوين يصول
يهوذا والرجال فال يًعفوا ويخووروا .وهوذا معنوى وصوية المسويح وبوولس الرسوول أن نصولي بوال إنقطواع وألنهوم لوم
يصلوا فبطرس أنكر إذ أتت التجربة وباقي التالميذ هربوا.

آية (لوَ 41 -:)41:22واْن َف َر َل َعْن ُه ْم َن ْح َو َرْمَي ِّة َح َج ٍر َو َج َثا َعَلى ُرْكَب َتْي ِّه َو َصَّلى
وجثا على ركبتيه= دليل ناسوتيته .وهو جثا وحده دون التالميذ .فالتالميذ لم يكن لهوم أن يشواركوه هوذه اللحظوات
التي حمل فيها ضعفنا وشفع بدمه عنا لدى اآلب .كان عمله فريداً في نوعه.
يز ع ِّني ِّ
ِّ 42
هذ ِّه اْل َكأْس .و ِّ
لك ْن لِّ َت ُك ْن الَ ِّإَرَاد ِّتي َب ْل ِّإَرَاد ُت َك».
اهِّ ،إ ْن ِّشْئ َت أ ْ
َن ُت ِّج َ َ
آية (لوَ -:)42:22قائالًَ«:يا أََب َت ُ
َ َ
لتكن ال إرادتي بل إرادتك= السيد صحح وضع البشر بالنسبة لآلب ،فآدم وبنيه عصوا وبحثوا عن إرادتهوم (األنوا)
ولوويس مووا يريووده هللا .وجووال السوويد المسوويح ليقوودم الطاعووة والخًوووع كناًووب عنووا ،مووع أن إرادتووه واحوودة مووع أبيووه .لقوود
كان السيد يمكنه أن يحًر جيوش المالًكة لتمنع عنه هذه الكأس ،ولكنه هو أرادها ،فهو أراد أن يشورب الكوأس

التي أراد له اآلب أن يشربها ويقدمها له .بهذا يقدم نفسه مثاالً لشرب كأس اآلالم بصبر .قدم نفسوه مثواالً بالعمول

ال بالكالم.

43
اء يَق ِّو ِّ
ظهر َله مالَ ٌك ِّمن َّ ِّ
يه.
َ
الس َم ُ
آية (لوَ -:)43:22و َ َ َ ُ َ
ظهر له مالك من السماء يقويه = كانت هناك مالًكة تسوبح يووم المويالد ،وبشوروا الرعواة ،وتقودموا لخدموة السويد

بعد التجربوة مون إبلويس (موت .)11::ومالًكوة بشورت النسووة بعود القياموة ،ومالًكوة تورالت للتالميوذ بعود الصوعود.
وهذا ما دفع البعض أن يتصور أن هناك مالًكة قود تعينووا لخدموة السويد وقوت تجسوده ،فوإذا كانوت المالًكوة تخودم

البشر أفال تخدم ملك الملوك (عب .)1::1وهكوذا كول مون يصولي يجود معونوة مون السومال فالمالًكوة تخودم البشور
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فووي محبووة .ويقووال أن المووالك الووذي ظهوور للمسوويح كووان يقووول لووه يلووك القوووة يووا رب ،لووك المجوود ،لووك العوزةي وهووذا مووا
تسبح به الكنيسة في أسبوع اآلالم.

وربمووا أن المووالك حووين رأى السوويد فووي آالمووه فووي البسووتان تقوودم ليقويووه ،كمووا حوواول بطوورس أن يًوورب عبوود رًوويس

الكهنووة ليسوواعد المسوويح ،ولكوون غالب واً فالمسوويح لووم يكوون محتوواج لمعونووة المووالك وبالتأكيوود لووم يكوون محتوواج لسوويف
بطوورس .وكووأن المووالك الووذي أتووى للسوويد ليقويووه أراد أن يقووول لووه ،حتووى وهن قووام عليووك البشوور ولووم يعرفوووك فوونحن

نعرفك من أنت ،نحن نحبك حتى وهن لم يحبوك ،نعرف عظمة مجدك وهن لم يعرفها البشر.
آية (لو44 -:)44:22وِّإ ْذ َكان ِّفي ِّجه ٍاد َكان يرِّلي ِّبأ َ ِّ
طر ِّ
ات َد ٍم َن ِّازَل ٍة َعَلى األَْر ِّ
ض.
َ
َشد َل َج َ
َ
اجةٍَ ،و َص َار َعَرُق ُه َكَق ََ
َ
َ َُ
صار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض= هوذه الظواهرة ظواهرة نوادرة تسومى  .HEAMATIDROSISألنوه فوي
األحووال العاديووة حووين يووزداد األلووم باإلنسووان حتووى ال يسووتطيع أن يتحموول ،ففووي هووذه الحالووة غالبواً مووا يفقوود اإلنسووان
وعيه ،ولكن إذا لم يحد

هذا فإن الشعيرات الدموية المحيطة بالمدد العرقية يزداد الًمط عليها فتنفجور وينًوح

الدم من البشرة مختلطاً بالعره .وهذا ال يحد

من جبهة اإلنسان فقط بل من الجسوم كلوه ،ويكوون نتيجوة ذلوك أن

يتسمم جسوم اإلنسوان .وألنهوا ظواهرة طبيوة فقود لفتوت أنظوار لوقوا الطبيوب .ونوزل الودم علوى األرض ،وهوذه أول مورة

يسفك فيها دم المخلص ألجلنا .وتلطخت ثيابه بالدم .ولوقا يحدد هذه الحالة بقوله وإذ كان فدي جهداد= فقود دخول
السيد المسيح في صراع حقيقي ،حتى سوال دموه وصوار هابيول الجديود الوذي تتقبول األرض دموه طالبواً النعموة لكول
مؤمن .وبينما كان السيد في هذا الجهاد كان تالميذه ناًمون ويهوذا والكهنة يتآمرون.
قطرات دم نازلة على االرض = لتعطى حياة للبشر الذين على االرض  ،فالدم حياة  .وألن دم المسيح يعطى
حياة فهو يتكلم أفًل من هابيل ( عب  . ) 2: : 12والحظ ما قيل عن جهاد المسيح والكأس التى شربها
(عب .) 7 : 5
1
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ان َد َخَل ُه ُه َو
ان ُب ْس َت ٌ
ال َي ُسو ُع ه َذا َو َخَر َج َم َع َتالَميذه ِّإَلى َعْب ِّر َوادي َق ْدُرو َنَ ،حْي ُث َك َ
آية (يوَ -:)1:18ق َ
َوَتالَ ِّمي ُذ ُه.
خرج= هذه ال تفيد العلية ،فالسيد وتالميذه سبق وتركوا العلية التي كانوا مجتمعين فيها (راجع يو )31:1:يقوموا

ننطلق من ههناي كإفادة للخروج من العلية .وغالباً ذهبوا للهيكل .أما قول الكتاب هنا خرج فهي تفيد خروجهم من
الهيكل إلى عبر وادي قدرون إلى جبل الزيتون .خصوصاً إن وادي قدرون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون
الملئ بأشجار 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 الشتال يمتلئ من المطر .وهذا
المشهد الحزين لخروج المسيح إلى جبل الزيتون هو مشهد مكرر لخروج الملك داود حزيناً هارباً من إبنه إبشالوم
بمشورة أخيتوفل .وهسراًيل هي إبن هللا البكر وأخيتوفل رمز ليهوذا وكالهما إنتحر (2صم.)35 ،23:15
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تسليم يسوع والقبض عليه (مت( +)33-47:23مر (+)32-43:14لو (+)33-47:22يو)12-2:18
ِّ 47
وف
اء َو َم َع ُه َج ْم ٌع َك ِّث ٌير ِّب ُسُي ٍ
يما ُه َو َي َت َكَّل ُمِّ ،إ َذا َي ُهوَذا أ َ
َحُد اال ْثَن ْي َع َشَر َق ْد َج َ
اآليات (متَ "-:)33-47:23وف َ
ِّ َّ 48
و ِّع ِّري ِّم ْن ِّعْن ِّد رَؤس ِّ
وخ َّ
اه ْم َعالَ َم ًة َق ِّائالًَّ «:ال ِّذي أُ َق ِّبُل ُه ُه َو ُه َو.
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُشُي ِّ
َع َ
ط ُ
َسَل َم ُه أ ْ
ٍ
َ
الش ْع ِّبَ .والذي أ ْ
ُ َ
31
42
ِّ
ِّ
ِّ
السالَم يا سِّيدي!» وَقَّبَل ُهَ .فَقال َل ُه يسو ُع« :يا ص ِّ
أ ِّ
ِّ
اح ُبِّ ،ل َما َذا
َمس ُك ُ
َ
َ َ
َ َُ
الَ َ ُ َّ « :
وه»َ .فلْل َوْقت َتَقَّد َم إَلى َي ُسو َع َوَق َ
ْ
31
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اسَت َّل َسْي َف ُه
وهَ .وِّإ َذا َواحٌد م َن َّالذ َ
َم َس ُك ُ
ين َم َع َي ُسو َع َمَّد َي َد ُه َو ْ
َّموا َوأَْلَق ْوا األََياد َي َعَلى َي ُسو َع َوأ ْ
جْئ َت؟» حيَنئ ٍذ َتَقد ُ
32
ِّ
َو َضَر َب َعْب َد َرِّئ ِّ
ف
ال َل ُه َي ُسو ُعُ« :رَّد َسْي َف َك ِّإَلى َم َك ِّان ِّه .أل َّ
يس اْل َك َهَن ِّةَ ،فَق َ
ين َي ْأ ُخ ُذو َن َّ
السْي َ
َن ُك َّل َّالذ َ
ط َع أُ ْذَن ُهَ .فَق َ
السي ِّ
َن أَ ْطُل َب ِّإَلى أ َِّبي َفُيَق ِّد َم لِّي أَ ْك َثَر ِّم ِّن ا ْثَني َع َشَر َجْي ًشا ِّم َن
اآلن أ
يع
َس َت ِّط
ظ ُّن أَِّني الَ أ
ف َي ْهلِّ ُكو َن! 33أ ََت
ُ
ْ
َ
ُ
ِّب َّ ْ
ْ
ْ
ِّ ِّ 34
الس ِّ
ِّ ِّ 33
ال َي ُسو ُع لِّْل ُج ُموعَِّ «:كأََّن ُه َعَلى
ف ُت َك َّم ُل اْل ُك ُت ُب :أََّن ُه َ
هك َذا َيْنَب ِّغي أ ْ
اْل َمالَ ئ َكة؟ َف َكْي َ
َن َي ُكو َن؟» .في تْل َك َّ َ
اعة َق َ
33
وني! ُك َّل يو ٍم ُكْن ُت أ ِّ
ُعلِّم ِّفي اْل َهْي َك ِّل َوَلم ُتم ِّس ُك ِّ
وف َو ِّع ِّر ٍي لِّ َت ْأ ُخ ُذ ِّ
َما ه َذا
ص َخَر ْج ُت ْم ِّب ُسُي ٍ
ونيَ .وأ َّ
لِّ ٍ
ْ
َْ
َجل ُ
ْ ْ
س َم َع ُك ْم أ َ ُ
ُكُّله َفَق ْد َكان لِّ َكي ُت َك َّمل ُك ُتب األَ ْن ِّبي ِّ
اء»ِّ .حيَن ِّئ ٍذ َتَرَك ُه َّ
التالَ ِّمي ُذ ُكُّل ُه ْم َو َهَرُبوا".
ُ
َ
َ ُ
َ ْ
ِّ
ِّ 47
دي
اء َو َم َع ُه َج ْم ٌع َك ِّث ٌير ِّب ُس ُدي ٍ
يما ُه َو َي َت َكَّل ُمِّ ،إ َذا َي ُهوَذا أ َ
وف َو ِّعر ٍ
َحُد اال ْثَن ْي َع َشَر َق ْد َج َ
آية (متَ " -:)47:23وف َ
ِّم ْن ِّعْن ِّد رَؤس ِّ
وخ َّ
الش ْع ِّب" .
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُشُي ِّ
ُ َ
كان اليهود قد عموا لبيالطس أن المسيح مقاوم لقيصر ،وشخص هذه صفاته ربما يكوون معوه جوي مون الثووار،
لووذلك أرسوول بوويالطس جماعووة عظيمووة موون الجنوود ولكوون السوويد بقولووه أنووا هووو (يووو )6:18جعلهووم يسووقطون علووى
وجووههم .وربمووا ظوون اليهووود أن عنووده شووعب يسوومع تعاليموه .وأنهووم ربمووا يجوودون مقاومووة .شدديوخ الشددعب= أعًووال

السنهدريم.
ِّ َّ 48
اهم عالَم ًة َق ِّائالًَّ «:ال ِّذي أُ َق ِّبُل ُه ُهو ُهو .أ ِّ
وه»".
َع َ
َسَل َم ُه أ ْ
َمس ُك ُ
آية (متَ " -:)48:23والذي أ ْ
َ َ ْ
ط ُْ َ َ
المسيح حمل كل آالمنا ،ولكي تكمل آالمه كان عليه أن يشرب كأس الخيانة مون أحود أحباًوه (موز)1:-12:55
وبقبلووة غاشووة ( ك .)6:13فووالجراح تووزداد حينمووا تووأتي موون األحبووال .والقبلووة كانووت عالمووة للجنووود الرومووان فهووم ال
يعرفونه ،أما اليهود فهم يعرفونه تماماً.

ِّ ِّ 42
ِّ
السالَ ُم َيا َسِّي ِّدي!» َوَقَّبَل ُه" .
الَّ « :
آية (متَ " -:)42:23فلْل َوْقت َتَقَّد َم إَلى َي ُسو َع َوَق َ
31
داحب ،لِّمدا َذا ِّجْئدت؟» ِّحيَن ِّئ ٍدذ َتَق َّددموا وأَْلَقدوا األَي ِّ
ِّ
داد َي َعَلدى َي ُسدو َع
َ
دال َل ُ
ُ َ ْ َ
آية (متَ " -:)31:23فَق َ
ده َي ُسدو ُعَ« :يدا َص ُ َ
وه" .
َم َس ُك ُ
َوأ ْ
المسيح يعطيه الفرصة األخيرة ويعاتبه برقة= يا صاحب لماذا جئت .لعله يتوب.

اآليات (مت31" -:)32-31:23وِّإ َذا و ِّ ِّ ِّ
اسَت َّل َسْي َف ُه َو َضَر َب َعْب َد َرِّئ ِّ
يس اْل َك َهَن ِّة،
احٌد م َن َّالذ َ
َ َ
ين َم َع َي ُسو َع َمَّد َي َد ُه َو ْ
32
ِّ
السي ِّ
ف َي ْهلِّ ُكو َن! "
ال َل ُه َي ُسو ُعُ« :رَّد َسْي َف َك ِّإَلى َم َك ِّان ِّه .أل َّ
َفَق َ
ين َي ْأ ُخ ُذو َن َّ
السْي َ
َن ُك َّل َّالذ َ
ف ِّب َّ ْ
ط َع أُ ْذَن ُهَ .فَق َ
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يوحنا ذكر إسم العبد وأنه ملخس (يو )15:18ولوقوا أكمول القصوة بوأن السويد شوفى أذن العبود (لوو .)51:22ومون

هوذه القصوة نفهوم أن إسوتخدام العنوف مرفووض فوي الودفاع عون الودين ،فحينموا يسوتخدم اإلنسوان العنوف فوي خدمتووه

تحووت سووتار الوودفاع عوون السوويد المسوويح يكووون كبطوورس الووذي يًوورب بالسوويف أذن العبوود فيفقووده اإلسووتماع لصوووت

الكلمة ،من نستخدم معهم العنف نملق أمامهم باب اإليمان ،بل كلمات العنف تزيدهم عناداً .ولكن قول المسيح=
ألن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون= هوي نبووة بخوراب أورشوليم بالسويف نظيور صولبهم للمسويح .وهوذا
الكالم موجه للناس وليس للحاكم الذي له سلطة إستخدام السيف .وكوان بطورس قاصوداً ضورب عنقوه ولكون هللا لوم
يسمح بل سمح بقطع أذنه ،وفي هذا إشوارة ألن سويده وهوو رًويس الكهنوة قود إنملقوت أذنيوه عون فهوم النبووات .ولقود

سومح هللا بموا حود

و ]1إظهوار حوب بطورس و ]2إظهوار محبووة المسويح وقدرتوه وشوفاؤه لمون يريود أن يلقوي القووبض

عليه ويظهر بالتالي أنه يسلم نفسه بإرادته و ]3درس للجميع أن السيف ليس هو طريق المسيحيين و ]:اآلن يفهم

تالميووذه قولووه السووابق يلوويكن لكووم سوويفي وأنووه يقصوود بهووذا اإلسووتعداد الروحووي ولوويس سوويوفاً حقيقيووة .وباإلسووتعداد
الروحي والذهني يكونون مستعدين إلحتمال اآلالم القادمة .وبطرس الصياد ال خبرة له في إستعمال السيف ،فكول
ما إستطاعه قطع أذن ملخس العبد.
33
ظ ُّن أَِّني الَ أ ِّ
َن أَ ْطُل َب ِّإَلى أ َِّبي َفُيَق ِّد َم لِّي أَ ْك َثَر ِّم ِّن ا ْثَني َع َشَر َجْي ًشدا ِّم َدن
آية (مت " -:)33:23أ ََت ُ
اآلن أ ْ
يع َ
َس َتط ُ
ْ
ْ
اْل َمالَ ِّئ َك ِّة؟"
أطلب إلى أبي= والسيد لم يقل أرسل أنا ألن التالميذ لم يكونوا بعد قد تحققوا من ألوهيته .وهو قال يكل ما لوآلب

رس ُل روح هللا أال يكون له سلطان أن ُي ِ
هو ليي بل هو قال يسأرسل الروح القدسي فمن ُي ِ
رس ُل مالًكة.

34
الس ِّ
ِّ ِّ 33
ال َي ُسو ُع
ف ُت َك َّم ُل اْل ُك ُت ُب :أََّن ُه َ
هك َذا َيْنَب ِّغي أ ْ
اآليات (متَ " -:)33-34:23ف َكْي َ
َن َي ُكو َن؟» .في تْل َك َّ َ
اعة َق َ
وني! ُك َّل يومٍ ُكْن ُت أ ِّ
وف َو ِّع ِّر ٍي لِّ َت ْأ ُخ ُذ ِّ
ُعلِّ ُم ِّفي اْل َهْي َك ِّل َوَل ْم
ص َخَر ْج ُت ْم ِّب ُسُي ٍ
لِّْل ُج ُموعَِّ «:كأََّن ُه َعَلى لِّ ٍ
ْ
س َم َع ُك ْم أ َ
َْ
َجل ُ
33
َما ه َذا ُكُّله َفَق ْد َكان لِّ َكي ُت َك َّمل ُك ُتب األَ ْن ِّبي ِّ
ُتم ِّس ُك ِّ
اء»ِّ .حيَن ِّئ ٍذ َتَرَك ُه َّ
التالَ ِّمي ُذ ُكُّل ُه ْم َو َهَرُبوا" .
ونيَ .وأ َّ
ُ
َ
َ ُ
ْ
َ ْ
43
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يما ُه َو َي َت َكَّل ُم أَ ْقَب َل َي ُهوَذاَ ،واحٌد م َن اال ْثَني َع َشَرَ ،و َم َع ُه َج ْم ٌع َكث ٌير
اآليات (مرَ "-:)32-43:14ولْل َوْقت ف َ
ْ
44
وف و ِّع ِّري ِّم ْن ِّعْن ِّد رَؤس ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل َك َتَب ِّة َو ُّ
اه ْم َعالَ َم ًة َق ِّائالًَّ «:ال ِّذي أُ َق ِّبُل ُه
الشُي ِّ
َع َ
ط ُ
ان ُم َسل ُم ُه َق ْد أ ْ
وخَ .وَك َ
ٍ
ِّب ُسُي ٍ َ
ُ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ص»َ 43 .فج ِّ ِّ
ُهو ُهو .أ ِّ
اسِّي ِّدي!» َوَقَّبَل ُهَ 43 .فأَْلَق ْوا
ام ُضوا ِّب ِّه ِّب ِّحْر ٍ
َمس ُك ُ
اء لْل َوْقت َوَتَقَّد َم إَلْيه َقائالًَ«:يا َسيديَ ،ي َ
َ َ
وهَ ،و ْ
َ َ ْ
48
47
ِّ
أَي ِّديهم عَلي ِّه وأَمس ُكوهَ .فاسَت َّل و ِّ ِّ
فَ ،و َضَر َب َعْب َد َرِّئ ِّ
اب
يس اْل َك َهَن ِّة َفَق َ
ين َّ
السْي َ
احٌد م َن اْل َحاض ِّر َ
ط َع أُ ْذَن ُهَ .فأ َ
ْ َُْ َ ْ َ ْ َ ُ
ْ َ
َج َ
42
ِّ
وف َو ِّع ِّر ٍي ِّل َت ْأ ُخ ُذ ِّ
ُعِّل ُم َوَل ْم
ص َخَر ْج ُت ْم ِّب ُسُي ٍ
ال َل ُه ْمَ «:كأََّن ُه َعَلى ِّل ٍ
وني! ُك َّل َي ْو ٍم ُكْن ُت َم َع ُك ْم في اْل َهْي َك ِّل أ َ
َي ُسو ُع َوَق َ
31
31
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُتم ِّس ُك ِّ
َم َس َك ُه
اب الَ ِّب ًسا ِّإ َزًا
يع َو َهَرُبواَ .وَت ِّب َع ُه َش ٌّ
وني! َولك ْن ل َك ْي ُت ْك َم َل اْل ُك ُت ُب»َ .ف َتَرَك ُه اْل َجم ُ
ار َعَلى ُعْريِّهَ ،فأ ْ
ْ
32
ِّ
انَ ،ف َتَر َك ِّ
ُّ
اإل َزَار َو َهَر َب مْن ُه ْم ُعْرَياًنا" .
الشَّب ُ

اآليات (مر43" -:)31-43:14ولِّْلوْق ِّت ِّفيما ُهو ي َت َكَّلم أَ ْقبل يهوَذا ،و ِّ
احٌد ِّم َن اال ْثَني َع َشَرَ ،و َم َع ُه َج ْم ٌع َك ِّث ٌير
َ َ َ ُ َ َ َُ
َ
َ َ
ْ
44
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وف و ِّع ِّري ِّم ْن ِّعْن ِّد رَؤس ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَنة َواْل َك َتَبة َو ُّ
اه ْم َعالَ َم ًة َقائالًَّ «:الذي أُ َق ِّبُل ُه
الشُي ِّ
َع َ
ط ُ
ان ُم َسل ُم ُه َق ْد أ ْ
وخَ .وَك َ
ٍ
ِّب ُسُي ٍ َ
ُ َ
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ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ص»َ 43 .فج ِّ ِّ
ُهو ُهو .أ ِّ
اسِّي ِّدي!» َوَقَّبَل ُهَ 43 .فأَْلَق ْوا
ام ُضوا ِّب ِّه ِّب ِّحْر ٍ
َمس ُك ُ
اء لْل َوْقت َوَتَقَّد َم إَلْيه َقائالًَ«:يا َسيديَ ،ي َ
َ َ
وهَ ،و ْ
َ َ ْ
48
47
ِّ
أَي ِّديهم عَلي ِّه وأَمس ُكوهَ .فاسَت َّل و ِّ ِّ
فَ ،و َضَر َب َعْب َد َرِّئ ِّ
اب
يس اْل َك َهَن ِّة َفَق َ
ين َّ
السْي َ
احٌد م َن اْل َحاض ِّر َ
ط َع أُ ْذَن ُهَ .فأ َ
ْ َُْ َ ْ َ ْ َ ُ
ْ َ
َج َ
42
ِّ
وف َو ِّع ِّر ٍي لِّ َت ْأ ُخ ُذ ِّ
ُعلِّ ُم َوَل ْم
ص َخَر ْج ُت ْم ِّب ُسُي ٍ
ال َل ُه ْمَ «:كأََّن ُه َعَلى لِّ ٍ
وني! ُك َّل َي ْومٍ ُكْن ُت َم َع ُك ْم في اْل َهْي َك ِّل أ َ
َي ُسو ُع َوَق َ
31
ِّ
ِّ ِّ
ُتم ِّس ُك ِّ
يع َو َهَرُبوا" .
وني! َولك ْن ل َك ْي ُت ْك َم َل اْل ُك ُت ُب»َ .ف َتَرَك ُه اْل َجم ُ
ْ
نرى خطأ التالميذ في هروبهم وخطأ يهوذا في قبلته الماشة .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 ليًرب العبد ،ربما ألنه تذكر كالمه للسيد وأنه مستعد أن يموت معه .ولكن دفاعنا عن

مبادًنا ال يكون بالقتل بل بإستعدادنا للموت عنها ،وهذا أصعب .وغالباً كان بطرس يتصور أنه سيبدأ المعركة
رب بل أنكر إذ لم يكن
والمسيح يكمل بمعجزة من معجزاته ويقتل الجند .ولكنه حينما رأي السيد يستسلم للجند َه َ
هو مستعداً للموت واإلستشهاد في سبيل إيمانه ومبادًه.

31
ِّ
انَ 32 ،ف َتَر َك ِّ
َم َس َك ُه ُّ
اإل َزَار َو َهَر َب ِّمْن ُه ْم
اب الَ ِّب ًسا ِّإ َزًا
اآليات (مرَ " -:)32-31:14وَت ِّب َع ُه َش ٌّ
الشَّب ُ
ار َعَلى ُعْرِّيهَ ،فأ ْ
ُعْرَياًنا" .

هووذا الشوواب هووو مووارمرقس وغالب واً كووان هووو صوواحب البسووتان الووذي فووي جثسوويماني الووذي يختلووي فيووه المسوويح مووع

تالميذه .وغالباً كان مارمرقس ناًماً في ذلك الوقت وهستيقظ على صووت الجلبوة غيور العاديوة ،ونهوض مون ف ارشوه
ليوورى موواذا يحوود فأمسووكوه إذ شووكوا أنووه موون تالميووذ المسوويح فهوورب موونهم تاركواً إ اره الووذي كووان يلبسووه علووى عريووه.
ومارمرقس يذكر ضعفه هنا في تلك اللحظة التي ال ينساها .وهو لم يوذكر إسومه إتًواعاً .وذكور القصوة لتسوجيل

ضعفه.

47
ِّ
َّم ُه ْم،
اآليات (لوَ "-:)33-47:22وَبْيَن َما ُه َو َي َت َكَّل ُم ِّإ َذا َج ْم ٌعَ ،و َّالذي ُي ْد َعى َي ُهوَذا ،أ َ
َحُد اال ْثَن ْي َع َشَرَ ،ي َتَقد ُ
42
48
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال َل ُه َي ُسو ُعَ«:يا َي ُهوَذا ،أ َِّبُقْبَل ٍة ُت َسلِّم ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ين َح ْوَل ُه
ان؟» َفَل َّما َأرَى َّالذ َ
َف َدَنا م ْن َي ُسو َع لُيَقبَل ُهَ .فَق َ
ُ
31
السي ِّ
ف؟» 31و َضرب و ِّ
احٌد ِّمْن ُه ْم َعْب َد َرِّئ ِّ
اب
يس اْل َك َهَن ِّة َفَق َ
ط َع أُ ْذَن ُه اْلُي ْمَنىَ .فأ َ
َم َاي ُكو ُنَ ،قاُلواَ«:ي َار ُّب ،أََن ْض ِّر ُب ِّب َّ ْ
َ ََ َ
َج َ
يسو ُع وَقالَ «:دعوا ِّإَلى ه َذا!» وَلمس أُ ْذَنه وأَب أرَهاُ 32 .ث َّم َقال يسو ُع لِّرَؤس ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َوُق َّو ِّاد ُجْن ِّد اْل َهْي َك ِّل َو ُّ
وخ
الشُي ِّ
ُ َ َْ َ
َ ُ
َ ََ
ُ َ
َ َُ
َُ
33
ِّ
وف َو ِّع ِّر ٍي! ِّإ ْذ ُكْن ُت َم َع ُك ْم ُك َّل َي ْو ٍم ِّفي اْل َهْي َك ِّل َل ْم َت ُمُّدوا َعَل َّي
ص َخَر ْج ُت ْم ِّب ُسُي ٍ
ين َعَلْي ِّهَ «:كأََّن ُه َعَلى لِّ ٍ
اْل ُم ْق ِّبل َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ان ُّ
الظْل َم ِّة»" .
اع ُت ُك ْم َو ُسْل َ
طُ
األََياد َيَ .ولك َّن هذه َس َ
47
ِّ
َح ُدد اال ْثَندي َع َش َدرَ ،ي َتَق َّدد ُم ُه ْمَ ،ف َددَنا ِّم ْدن
آية (لوَ " -:)47:22وَبْيَن َما ُه َو َي َت َكَّل ُم ِّإ َذا َج ْم ٌعَ ،و َّالدذي ُي ْدد َعى َي ُهدوَذا ،أ َ
ْ
َي ُسو َع لُِّيَق ِّبَل ُه" .
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48
ال َل ُه َي ُسو ُعَ«:يا َي ُهوَذا ،أ َِّبُقْبَل ٍة ُت َسلِّ ُم
آية (لوَ -:)48:22فَق َ
تسلم إبن اإلنسان= لم يقل تسلم ربك أو سيدك أو معلمك أو

ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان؟»
من له الفًل عليك ،بل قال إبن اإلنسوان أي ذاك

اللطيف الوديع الذي أحبك ،هل تسلم من أحبك.
42
ِّ
السي ِّ
ف؟» 31و َضرب و ِّ
اح ٌدد
اآليات (لوَ " -:)31-42:22فَل َّما َأرَى َّالذ َ
ين َح ْوَل ُه َم َاي ُكو ُنَ ،قاُلواَ«:ي َار ُّب ،أََن ْض ِّر ُب ِّب َّ ْ
َ ََ َ
ِّمْن ُه ْم َعْب َد َرِّئ ِّ
ط َع أُ ْذَن ُه اْلُي ْمَنى" .
يس اْل َك َهَن ِّة َفَق َ
31
َها" .
س أُ ْذَن ُه َوأَْبَأر َ
آية (لوَ " -:)31:22فأ َ
الَ «:د ُعوا ِّإَلى ه َذا!» َوَل َم َ
َج َ
اب َي ُسو ُع وَق َ
دعوا إلى هذا= كأن المسيح يعتذر هنا عما فعله بطرس ،ليهدئ من ثورة الجماعوة علوى بطورس وتالميوذه ،وكأنوه

يقووول دعووا لووي هووذه اإلسووالة فلوون يحوود

ورحمته وصالحه.

غيرهووا ،وهووي تمووت بوودون إذن منووي .وفووي شووفاًه ألذن العبوود أثبووت قدرتووه

اآليات (لوُ 32" -:)33-32:22ث َّم َقال يسو ُع لِّرَؤس ِّ
اء
ُ َ
َ َُ
وف َو ِّع ِّر ٍي! ِّ33إ ْذ ُكْن ُت َم َع ُك ْم
ص َخَر ْج ُت ْم ِّب ُسُي ٍ
َعَلى لِّ ٍ
ان ُّ
الظْل َم ِّة»".
اع ُت ُك ْم َو ُسْل َ
طُ
َس َ

ِّ
اْل َك َهَن ِّة َوُق َّو ِّاد ُجْن ِّد اْل َهْي َك ِّل َو ُّ
ين َعَلْي ِّهَ «:كأََّن ُه
الشُي ِّ
وخ اْل ُم ْق ِّبل َ
لك َّن ِّ
ُك َّل يو ٍم ِّفي اْلهي َك ِّل َلم َتمُّدوا عَلي األَي ِّادي .و ِّ
هذ ِّه
َْ
َْ
َ َّ َ َ َ
ْ ُ

المسيح عاتب يهوذا عتاباً رقيقاً ،وعاتب بطرس إذ قطع أذن العبد ،ثم شفاه ،هو إهتم بالجميع في هذه اللحظة
الصعبة ،ثم يستدير ويوجه عتاباً لطيفاً لكل هذا الحشد لعلهم يندمون فيتوبوا .وقوله هذه ساعتكم وسلطان

الظلمة= فيه إشارة:
.1

أن هذه الساعة هي بتحديد من هللا .وسلطان الظلمة هو الشيطان ،فأنا الذي سمحت بأن أسلم في أيديكم في

.2

أن سوولطان الظلمووة وقتووه قصووير ،فلوون يمتوود سوولطانه ألكثوور موون سوواعة أي وقووت قصووير وهووم فع والً تمكن ووا منووه

هذه الساعة ،ولكن أنتم اآلن والشيطان واحد في نواياكم.
وصلبوه ولكنه قام بعد  3أيام.

2
يدر مدع َتالَ ِّم ِّ
ِّ
ِّ
يدذ ِّه.
دع ،أل َّ
دع ُهَن َ
دان َي ُهدوَذا ُم َسدلِّ ُم ُه َي ْع ِّدر ُ
َن َي ُسدو َع ْ
اآليات (يوَ "-:)12-2:18وَك َ
داك َكث ًا َ َ
اج َت َم َ
ف اْل َم ْوض َ
3
ِّ
َخ َذ يهوَذا اْلجْن َد و ُخدَّاما ِّم ْن ِّعْن ِّد رَؤس ِّ
داء اْل َكهَن ِّدة واْل َف ِّر ِّ
ينَ ،و َجداء ِّإَلدى ُهَن َ ِّ
داعل َوم َر ِّ
يح َو ِّسدالَ ٍح.
يس ِّدي َ
داب َ
َفأ َ َ ُ
َ َ
ُ َ
َ
داك ب َم َش َ َ
ُ َ ً
3
4
ِّ
ِّ
الن ِّ
ِّ ِّ ِّ
وهَ« :ي ُسددو َع َّ
دال
اصددرَّ
دال َل ُهد ْدمَ « :مد ْدن َت ْطُلُبددو َن؟» أ َ
داب ُ
َجد ُ
ِّي»َ .قد َ
َف َخدَدر َج َي ُسددو ُع َو ُهد َدو َعددال ٌم ب ُكددل َمددا َيدأْتي َعَلْيددهَ ،وَقد َ
3
ِّ
ِّ
طوا
ال َل ُه ْمِّ«:إِّني أََنا ُه َو»َ ،ر َج ُعوا ِّإَلى اْل َدوَر ِّاء َو َس َدق ُ
َل ُه ْم«:أََنا ُه َو»َ .وَك َ
ان َي ُهوَذا ُم َسل ُم ُه أَْي ًضا َواق ًفا َم َع ُه ْمَ .فَل َّما َق َ
8
الن ِّ
َعَلى األَْر ِّ
ضَ 7 .ف َسأََل ُه ْم أَْي ًضا« :م ْن َت ْطُلُبو َن؟» َفَقاُلواَ«:ي ُسو َع َّ
دت َل ُك ْدمِّ :إِّندي أََندا
اصرَّ
داب َي ُسدوعَ «:ق ْدد ُقْل ُ
ِّي» .أ َ
َج َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ 2
هوَ .فِّإ ْن ُكْن ُتم َت ْطُلبوَن ِّني َف َدعوا ُ ِّ
دك ِّمدْن ُه ْم
َع َ
ُهلِّ ْ
طْي َت ِّندي َل ْدم أ ْ
هؤالَء َيد ْذ َهُبو َن» .لَِّيدت َّم اْلَق ْدو ُل َّالدذي َقاَل ُ
ين أ ْ
دهِّ« :إ َّن َّالدذ َ
ُ
ْ ُ
َُ
11
اسَتَّل ُه َو َض َدر َب َعْب َدد َرِّئ ِّ
دان
ديس اْل َك َهَن ِّدةَ ،فَق َ
ان َم َع ُه َسْي ٌ
دع أُ ْذَن ُ
ده اْلُي ْمَندىَ .وَك َ
س َك َ
َحًدا»ُ .ث َّم ِّإ َّن ِّس ْم َع َ
أَ
طَ
ان ُب ْطُر َ
فَ ،ف ْ
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دددد مْل ُخددددسَ 11 .فَقددددال يسددددوع لِّب ْطددددرس«:اجعددددل سددددي َفك ِّفددددي اْل ِّغمد ِّ
ِّ
دددد! اْل َكددددأْس َّال ِّتددددي أَع َ ِّ
اآلب أَالَ
َْ ْ َ ْ َ
ْ
ُ
َ َُ ُ ُ ُ َ
َ
طدددداني ُ
ْ
ْ
اسد ُ
دددم اْل َعْبد َ
12
َشَرُب َها؟»ُ .ث َّم ِّإ َّن اْل ُجْن َد َواْلَق ِّائ َد َو ُخدَّام اْلَي ُه ِّ
وه" ،
أْ
ود َقَب ُضوا َعَلى َي ُسو َع َوأ َْوَثُق ُ
َ
2
ير مع َتالَ ِّم ِّ
َن يسوع اج َتمع هَن ِّ
ِّ
يذ ِّه" .
ف اْل َم ْوض َع ،أل َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ
ان َي ُهوَذا ُم َسلِّ ُم ُه َي ْع ِّر ُ
آية (يوَ " -:)2:18وَك َ
اك َكث ًا َ َ
هووذه تؤكوود أن المسوويح لووم يخوورج إلووى بسووتان جثسوويماني هربو واً ،فيهوووذا طالمووا إجتمووع معو ُوه هنوواك ،بوول هووو ذه ووب

لجثسوويماني ليسووهل للخوواًن مهمتووه ،فهووو بهووذا قوود إبتعوود عوون الجموواهير وعوون أصوودقاًه الووذين قوود يتوودخلوا لحمايتووه

فتحد معركة .بل هو قال ليهووذا يموا أنوت تعملوه فإعملوه بوأكثر سورعةي .لقود سوقط آدم األول فوي بسوتان وهنتصور
آدم اآلخير بطاعته في بستان ،في صالته وتسليمه ،بل هو ُد ِف َن في بستان وقام منتص اًر على الموت في بستان.
3
يس ِّديين ،وجداء ِّإَلدى هَنداك ِّبم َش ِّ
َخ َذ يهوَذا اْلجْن َد و ُخدَّاما ِّم ْن ِّعْن ِّدد رَؤس ِّ
داء اْل َكهَن ِّدة واْل َف ِّر ِّ
داع َل
آية (يوَ " -:)3:18فأ َ َ ُ
َ َ
ُ َ
َ ََ َ
ُ َ َ
ُ َ ً
يح َو ِّسالَ ٍح" .
َو َم َر ِّاب َ
الشوويطان هنووا يقووود مجموعووة موون كوول قووات الظلمووة ،التلميووذ الخوواًن ورؤسووال الكهنووة وخوودامهم= الخدددام والفريسوويين

وجنود الرومان (يو .):::8وسيظل هذا هو الوضع في الكنيسة آلخر األيام ،صراع بين قوات الظلمة وشعب هللا
حتى يأتي الرب في مجده لينهي سولطان إبلويس .ونالحوظ أن الكلموة المسوتخدمة فوي اليونانيوة للجنود هوي األورطوة

وتعدادها حوالي 255جندي وهي الفرقة المخصصة لحراسة الهيكل وكان الوالي يرسل مجموعة من الجند ليكونوا
تحت أمر رًيس الكهنة في األعياد لحفظ النظوام .وفوي آيوة (ُ )12ذ ِك َور القاًود والكلموة المسوتخدمة تشوير ألنوه قاًود
ألف وهي رتبوة كبيورة .وهوذا يودل علوى رعوبهم مون شوخص المسويح .وهوذا العودد مون الجنود والقاًود الرومواني الكبيور
يدل على إتفاه مسبق بين رؤسال الكهنوة وبويالطس ،فهوم بعود المحاكموة رحلووه إلوى دار الواليوة أي مقور الحكوموة

الرومانية .ولوذلك خورج لهوم بويالطس مبكو أًر (آيوة )28وكوان صوبح وترجمتهوا مبكو اًر جوداً .وكوان ذلوك نتيجوة لًومط
صو ُود ْر الحكووم مبك و اًر قبوول أن
رؤسووال الكهنووة عليووه (مووت )25:27ورؤسووال الكهنووة كووانوا فووي عجلووة موون أموورهم ،أن َي ْ
يستيقظ الشعب ويدافعوا عن المسيح .والحظ أن الجند يمثلون األموم والخدام يمثلوون اليهوود .وأن يوحنوا يميوز بوين
رؤسال الكهنة والفريسيين فرؤسال الكهنة من الصدوقيين.
4
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال َل ُه ْمَ « :م ْن َت ْطُلُبو َن؟»".
آية (يوَ " -:)4:18ف َخَر َج َي ُسو ُع َو ُه َو َعال ٌم ب ُكل َما َيأْتي َعَلْيهَ ،وَق َ
المسيح هو الذي خرج ليالقيهم ،وهم يعلم بواآلالم التوي سوتأتي عليوه .وسوؤال المسويح لهوم مدن تطلبدون=ألنوه كوان

ناوياً ليس أن يعلن إسمه فقط بول شخصوه ويظهور سولطان الهوتوه فيفهمووا أنوه سولم نفسوه بإرادتوه ،ويعطوي فرصوة
لتالميذه ليهربوا .لذلك خرج بثبات ولم ينتظر وصول الجند.

3
الن ِّ
وهَ« :ي ُسو َع َّ
ان َي ُهوَذا ُم َسلِّ ُم ُه أَْي ًضا َو ِّاق ًفا َم َع ُه ْم" .
اصرَّ
ال َل ُه ْم«:أََنا ُه َو»َ .وَك َ
آية (يو " -:)3:18أ َ
َج ُاب ُ
ِّي»َ .ق َ
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يسوع الناصري= فيها صيمة إستهزال .كان اليهود يحتقرون الناصريين يأمن الناصرة يمكن أن يكون شئ صوالحي

(يو .):6:1أنا هو= حملت كلموة أنا هدو= أنوا هللا= أنوا الكواًن= مجود وك ارموة وسولطان وبهوال إسوم يهووه العظويم.
لذلك سقط الجنود ،هي فيها إعالن الهوتوه .لقود سوبق السويد وهسوتخدم هوذا اللفوظ يأنوا هووي لويعلن محبتوه للعوالم يأنوا

هو الراعي ..أنا هو النور  ..الخي ليعزي شعبه .ولكنه في هذه المورة ليظهور قووة سولطان الهوتوه ،وأنوه يسولم نفسوه

بإرادته .وهذا كان المسيح له هذا المجد وهو يساه للصليب فكم بالحري سويكون مجوده حينموا يوأتي فوي مجود أبيوه.

هو كان في موقف أقوى من الجند .فهو الذي أسلم ذاته.

3
طوا َعَلى األَْر ِّ
ض.
ال َل ُه ْمِّ«:إِّني أََنا ُه َو»َ ،ر َج ُعوا ِّإَلى اْل َوَر ِّاء َو َسَق ُ
آية (يوَ -:)3:18فَل َّما َق َ
لو أراد الهورب لهورب اآلن وهوم سواقطون ،ولكنوه لهوذا أتوى  ..للصوليب .هوذه الهيبوة التوى أرعبوتهم هوى نفسوها التوى

ظهرت عندما دخل الهيكل ليطهره  ،فلم يقدر احد ان يؤذيه .

الن ِّ
آية (يوَ 7" -:)7:18ف َسأََل ُه ْم أَْي ًضا« :م ْن َت ْطُلُبو َن؟» َفَقاُلواَ«:ي ُسو َع َّ
ِّي»".
اصرَّ
َ
كأن المسيح يذكرهم بهدف مجيئهم والواجب الذي أتوا ألجله .فهم في رعوبهم بعود سوقوطهم إرتبكووا ال يودرون مواذا
يفعلون .هو هنا يأمرهم أن يقبًوا عليه والقوى يملي شروطه.

8
هؤالَ ِّء َي ْذ َهُبو َن»".
اب َي ُسوعَ «:ق ْد ُقْل ُت َل ُك ْمِّ :إِّني أََنا ُه َوَ .فِّإ ْن ُكْن ُت ْم َت ْطُلُبوَن ِّني َف َد ُعوا ُ
آية (يو " -:)8:18أ َ
َج َ
المسيح هنا ُي ْملي شروطه ،بعد أن شعروا بالهيبة نحوه ،هنا كان يأمر بسلطان وليس بًعف ليحمي تالميذه،

فهو أتى لهذا ليسلم نفسه وليخلص تالميذه والمؤمنين به يالذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحدي

(يو .)12:17وشروط السيد= دعوا هؤالء يذهبون فما كانوا يستطيعون تحمل اآلالم بعد.

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 به.

ِّ
ِّ
ِّ ِّ 2
طي َت ِّني َلم أ ْ ِّ ِّ
َحًدا»".
ين أ ْ
آية (يو " -:)2:18لَيت َّم اْلَق ْو ُل َّالذي َقاَل ُهِّ« :إ َّن َّالذ َ
ُهل ْك مْن ُه ْم أ َ
َع َ ْ
ْ
لو كان أحود مونهم قود موات قبول قياموة المسويح لكوان موتوه يعتبور هالكواً .فبعود أن ح َّول علويهم الوروح القودس تميوروا

ألشخاص آخرين .ولنقارن بين بطرس الذي أنكر المسيح ولعن ،وبطرس الذي يؤمن بعظته 3555شخص وأخي اًر
يموووت عوون المسوويح .وهووو ايًووا حفووظ نفوسووهم حتووى ال يقتلوووهم  ،وبالتووالي يووتمم تالميووذه كو ار تهم  .فوواهلل ال يسوومح

بموت أحد إال بعد أن يتمم العمل الذى خلقه من أجل أن يتممه (أف.)15 : 2

11
اس َدتَّل ُه َو َض َدر َب َعْب َدد َرِّئ ِّ
ده
ديس اْل َك َهَن ِّدةَ ،فَق َ
ان َم َع ُه َس ْدي ٌ
دع أُ ْذَن ُ
س َك َ
آية (يوُ " -:)11:18ث َّم ِّإ َّن ِّس ْم َع َ
طَ
ان ُب ْطُر َ
فَ ،ف ْ
ِّ
س" .
اْلُي ْمَنىَ .وَك َ
اس ُم اْل َعْبد َمْل ُخ َ
ان ْ

412

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الثاني والعشرون)

كان اإلعتدال على جندي مون جنوود رًويس الكهنوة عقوبتوه اإلعودام ،لوذلك كوان الوحيود الوذي ذكور إسوم بطورس هوو

يوحنا.فقد كتب بشارته بعد إستشهاد بطرس .وغالباً كان عبيد رًيس الكهنة في المقدمة ولم يرى الجند الرومان ما

فعله بطرس .ولكن المسيح أنقوذ الموقوف بشوفاًه ألذن العبود .ولونعلم أن العواطوف البشورية والعوامول الجسودية التوي

تحوورك اإلنوودفاعات تووؤدي لإلنكووار والجووبن .أمووا المسوويح فكووان مملووولاً محبووة محتملووة صووابرة ،إحتملووت خيانووة يهوووذا
وظلووم الجنوود وم وؤامرات رؤسووال الكهنووة وجووبن بطوورس وال الووت تحتملنووا فووي خياناتنووا وضووعفاتنا .والحووظ أن مووا فعلووه

بطرس كان يمكن أن يحاكم المسيح بسببه أنه السبب فيما حد .
آية (يوَ 11" -:)11:18فَقال يسوع لِّب ْطرس«:اجعل سي َفك ِّفي اْل ِّغم ِّد! اْل َكأْس َّال ِّتي أَع َ ِّ
َشَرُب َها؟»".
اآلب أَالَ أ ْ
َْْ َْ َ
ْ
ُ
َ َُ ُ ُ ُ َ
طاني ُ
ْ
المسيحي ال يمد يده للسيف ،بل يتقبول كوأس المووت طواعيوة .المسويحي ال يحمول سويفاً بول صوليباً .ولمواذا السويف

أصالً والموت ربح (في .)21:1الكأس التي أعطاني اآلب= نحن نقبل كل ألم وصليب بهذا المفهوم أنهوا مون يود

اآلب .هن ووا المس وويح ل ووم ي وورى جن ووود أتو ووا للق ووبض علي ووه وال مو وؤامرات ض ووده ،ب وول ه ووي ك ووأس يشو وربها م وون ي وود اآلب

(.)11:19
آية (يوُ 12 -:)12:18ث َّم ِّإ َّن اْل ُجْن َد َواْلَق ِّائ َد َو ُخدَّام اْلَي ُه ِّ
وه،
ود َقَب ُضوا َعَلى َي ُسو َع َوأ َْوَثُق ُ
َ
وأوثقوه= كما أوثق إبراهيم إسحق (تك .)9:22وفي 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

داع أن يوثقوه وهو مستسلم .ولكن ليتم المكتوب أوثقوا الذبيحة (مز.)27:118
يدي إرادة اآلب .ولم يكن هناك ٍ
وكان اليهود يوثقون المجرم من خلف بحبل يربطونه أيًاً في رقبته وهكذا صنعوا مع المسيح بمنتهى العنف.

المحاكمات
تمت محاكمة المسيح دينياً ومدنياً .دينياً أمام حنان وقيافا ومودنياً أموام هيورودس وبويالطس .وبويالطس كوان يميول

لتبرًووه المسوويح (يووو )6 ،::19 + 38:18ولكنووه حكووم ضووده تحووت تووأثير اليهووود .ويوحنووا يميووز بدقووة مووا دار فووي
المحاكمات الدينية  ،ويقدر العلمال وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساعة الثانية صباحاً.
محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود (مت (+) 11 -1:27-37:23مر) 1:13 ،72-33:14
( +لو( +) 71-34:22يو)27-13:18
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مقر
حنان

السنهدر
يم

الحوش

الدهليز

في الدور

مقر
قيافا

األسفل حيث
أضواء النار

الباب

الباب (يو)13:18
الدهليز

ثم إذ خرج إلى الدهليز
(مت+ 71:23
مر)38:14

(مر)33:14

رسم يوضح مكان المحاكمة ومقر حنان وقيافا والسونهدريم .والفسوحة (الحووش) فوي الودور األوضوي ،حيوث إجتموع

العبيد والخدام .ثم الدهليز ،وهي الطرقة بين الباب والحوش.

ِّ
ِّ 37
َم َس ُكوا َي ُسو َع م َض ْوا ِّب ِّه ِّإَلى َقَيا َفا َرِّئ ِّ
اج َت َم َع اْل َك َتَب ُة
يس اْل َك َهَنةَ ،حْي ُث ْ
اآليات (متَ " -:)73-37:23و َّالذ َ
ين أ ْ
َ
38
ِّ
ِّ
يد ِّإَلى َد ِّار َرِّئ ِّ
َو ُّ
ظَر
س َف َت ِّب َع ُه ِّم ْن َب ِّع ٍ
س َبْي َن اْل ُخدَّامِّ ِّلَيْن ُ
الشُيو ُخَ .وأ َّ
يس اْل َك َهَنةَ ،ف َد َخ َل ِّإَلى َداخل َو َجَل َ
َما ُب ْطُر ُ
32
ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
وهَ 31 ،فَل ْم
الشُيو ُخ َواْل َم ْج َم ُع ُكُّل ُه َي ْطُلُبو َن َش َه َاد َة ُز ٍ
الن َه َايةََ .وَك َ
ور َعَلى َي ُسو َع ل َك ْي َي ْقُتُل ُ
ان ُرَؤ َس ُ
31
ير َتَقَّدم َش ِّ
ي ِّجدوا .ومع أََّنه جاء ُشهود ُز ٍ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الِّ :إِّني أَ ْق ِّدُر
اه َدا ُز ٍ
َ ُ َََ ُ َ َ ُ ُ
ور َوَقاالَ«:ه َذا َق َ
ور َكث ُيرو َنَ ،ل ْم َيجُدواَ .ولك ْن أَخ ًا َ
32
ِّ
هللا ،وِّفي َثالَ َث ِّة أََّي ِّ ِّ
ض هي َكل ِّ
يب ِّب َشي ٍء؟ َما َذا َي ْش َهُد ِّب ِّه
ٍ
أْ
ام َرِّئ ُ
َ
َما ُت ِّج ُ
يس اْل َك َهَنة َوَق َ
َن أَْنُق َ َ ْ َ
ام أَْبنيه»َ .فَق َ
ال َل ُه«:أ َ
ْ
33
ِّ
ِّ
ِّ
ه َذ ِّ
ول َلَناَ :ه ْل
ان َعَلْي َك؟» َوأ َّ
َس َت ْحلِّ ُف َك ِّباهلل اْل َح ِّي أ ْ
َما َي ُسو ُع َف َك َ
ان َساك ًتاَ .فأ َ
اب َرِّئ ُ
ال َل ُه«:أ ْ
َج َ
َن َتُق َ
يس اْل َك َهَنة َوَق َ
34
ِّ
ِّ
ِّ
اآلن ُتْب ِّرُرو َن ْاب َن ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان َجالِّ ًسا
ول َل ُك ْم :م َن َ
أَْن َت اْل َمس ُ
ال َل ُه َي ُسو ُع«:أَْن َت ُقْل َت! َوأَْي ًضا أَ ُق ُ
يح ْاب ُن هللا؟» َق َ
33
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
آتيا عَلى سحاب َّ ِّ
َع ْن َي ِّم ِّ
اج ُتَنا
الس َماء»َ .ف َم َّز َ
يس اْل َك َهَنة ِّحيَنئ ٍذ ثَي َاب ُه َقائالًَ «:ق ْد َجَّد َ
ف! َما َح َ
ين اْلُق َّوِّةَ ،و ً َ َ َ
ق َرِّئ ُ
33
ِّ
ِّ
الوا ِّ«:إَّن ُه ُم ْس َت ْو ِّج ُب اْل َم ْو ِّت»ِّ 37 .حيَن ِّئ ٍذ َب َرُقوا
َب ْعُد ِّإَلى ُش ُه ٍ
ود؟ َها َق ْد َسم ْع ُت ْم َت ْجدي َف ُه! َما َذا َتَر ْو َن؟» َفأ َ
َج ُابوا َوَق ُ
32
ِّ
ِّ
طم ِّ ِّ 38
ِّ
ان َجالِّ ًسا
يحَ ،م ْن َضَرَب َك؟» .أ َّ
س َف َك َ
وه َقائل َ
ينَ «:تَنَّب ْأ َلَنا أَُّي َها اْل َمس ُ
وهَ ،وآ َخُرو َن َل َ ُ ُ
في َو ْج ِّهه َوَل َك ُم ُ
َما ُب ْطُر ُ
71
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َخ ِّار ًجا ِّفي الد ِّ
يع َق ِّائالً:
َّام اْل َج ِّم ِّ
َّارَ ،ف َج َ
اء ْت إَلْيه َج ِّارَي ٌة َقائَلةًَ «:وأَْن َت ُكْن َت َم َع َي ُسو َع اْل َجليل ِّي!»َ .فأَْن َكَر ُقد َ
ِّ ِّ
«َلست أ َْدرِّي ما َتُقولِّين!» ُ 71ث َّم ِّإ ْذ َخرج ِّإَلى ِّ
الد ْهلِّ ِّ
ان َم َع َي ُسو َع
يز َأَر ْت ُه أ ْ
ْ ُ
ين ُهَن َ
اكَ «:وه َذا َك َ
ُخَرىَ ،فَقاَل ْت لَّلذ َ
َ
ََ
َ
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73
72
ِّ
ِّ
الن ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اصرِّ
سَ «:حاقا أَْن َت
ف َّ
َع ِّر ُ
ِّي!» َفأَْن َكَر أَْي ًضا ِّبَق َس ٍمِّ«:إني َل ْس ُت أ ْ
ام َوَقاُلوا لُب ْطُر َ
الر ُج َل!» َوَب ْع َد َقليل َج َ
اء اْلقَي ُ
74
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يك.
ف َّ
اح الد ُ
َع ِّر ُ
أَْي ًضا مْن ُه ْمَ ،فِّإ َّن ُل َغ َت َك ُت ْظ ِّهُر َك!» َف ْاب َت َدأَ ِّحيَنئ ٍذ َيْل َع ُن َوَي ْحلِّ ُ
فِّ«:إني الَ أ ْ
الر ُج َل!» َولِّْل َوْقت َص َ
ِّ
َ 73ف َت َذ َّكر ب ْطرس َكالَم يسو َع َّال ِّذي َقال َلهِّ«:إَّنك َقبل أ ْ ِّ
ات»َ .ف َخَر َج ِّإَلى َخ ِّار ٍج
يك ُتْن ِّكُرني َثالَ َث َمَّر ٍ
يح الد ُ
َ ُ
َن َير َ
َ ُ ُ ُ
َ َُ
َ َْ
اء ُمارا".
َوَب َكى ُب َك ً
32
داء اْل َك َهَند ِّدة َو ُّ
ور َعَلددى َي ُسددو َع لِّ َكددي
ده َي ْطُلُبددو َن َشد َده َاد َة ُز ٍ
دع ُكُّلد ُ
آيددة (مددتَ -:)32:23وَكد َ
الشد ُديو ُخ َواْل َم ْج َمد ُ
دان ُرَؤ َسد ُ
ْ
وه،
َي ْقُتُل ُ
يطلبون شهادة زور= إذاً هم أتوا بشهود معوروف عونهم سوول السومعة فهوم شوهود ور معوروفين ،فالكتواب لوم يقول

أنهم شهدوا و اًر بل هم أصوالً شوهود ور ،هوذه هوي طبيعوتهم السوابقة قبول محاكموة المسويح .واليهوود إحتواجوا لهوم

ليقفوا أمام بيالطس.

31
دض هي َكددل ِّ
ِّ
ِّ
هللاَ ،وِّفددي َثالَ َثد ِّدة أََّيددامٍ أَْب ِّنيد ِّده».
دالِّ :إنددي أَ ْقدددُر أ ْ
َن أَْنُقد َ َ ْ َ
اآليددات (مددتَ " -:)34 - 31:23وَقدداالَ«:هد َذا َقد َ
33
32
ِّ
َمدا يسدو ُع َف َكدان س ِّ
يدب ِّب َشدي ٍء؟ مدا َذا َي ْش َدهُد ِّب ِّده هد َذ ِّ
داك ًتا.
ان َعَلْي َ
دال َل ُ
ام َرِّئ ُ
َمدا ُت ِّج ُ
َ َ
دك؟» َوأ َّ َ ُ
يس اْل َك َهَندة َوَق َ
َفَق َ
ْ َ
ده«:أ َ
34
ِّ
َفأَجدداب رِّئدديس اْل َكهَند ِّدة وَقددال َلدده«:أَسد َدتحلِّ ُفك ِّبد ِّ
ِّ
ده
داهلل اْل َحد ِّ
دول َلَندداَ :هد ْدل أَْند َ
دي أ ْ
دال َلد ُ
َ َ َ ُ ْ ْ َ
دت اْل َمسد ُ
َ َ َ ُ
ديح ْابد ُدن هللا؟» َقد َ
َن َتُقد َ
ِّ
ِّ
اآلن ُتْب ِّرُرو َن ْاب َن ِّ
ان َجالِّ ًسا َع ْن َي ِّم ِّ
اإل ْن َس ِّ
دحاب
ول َل ُك ْم :م َن َ
ين اْلُق َّدوِّةَ ،وآتًيدا َعَلدى َس َ
َي ُسو ُع«:أَْن َت ُقْل َت! َوأَْي ًضا أَ ُق ُ
السم ِّ
اء»".
َّ َ
يتًووح فووي ( )61طريقووة التزويوور فووي الشووهادة ،فالمسوويح لووم يقوول أنووا أنقووض هيكوول هللا .بوول قووال عوون هيكوول جسووده

(يو .)21 ،19:2وهو لم يقل أنا أنقض بل قال لهم أنقًوا ..وأنا أقيموه .فالمسويح يوتكلم عموا سويفعلوه بصولبهم لوه
(انقًوا )..ثم قيامته بعد  3أيام .وهوم فهمووا كالموه وهوم كوانوا يعلموون أنوه قوال أنوه سويقوم بعود  3أيوام وقوالوا هوذا

لبيالطس (مت .)63:27وهم ألنهم شهود ور فهم لم يشهدوا بأن المسيح صنع معجزات أكبر مون إقاموة الهيكول

في 3أيام ،فهو أقام لعا ر بعد أن أنتن وكان سؤال رًيس الكهنة للسيد أستحلفك  ..هل أنت المسيح إبن هللا هو
.1
.2
.3

يسأل ال ليعرف اإلجابة ،بل ليسقط المسيح في مشكلة

ض اإلجابة يتهمه بأنه يستهين بالحلف بإسم هللا.
إن َرَف َ
إن قال نعم فهو سيدينه بتهمة التجدي .

إن قال ال فهو يكذب نفسه ألنه أعلن هذا أمام الجموع.

وفي الحاالت الثال

سيدينه ويحكم عليه أنه مسوتوجب المووت .فوألن شوهادة الوزور فشولت فهوو يريود أن يصوطاده

بكلموة موون فمووه .والسوويد عوورف خبووث ضووماًرهم ووجوود أن سوكوته ال يصووح فأجوواب بأنووه إبوون هللا حتووى تكووون الفاًوودة

عامة للكول .والسويد عمومواً كوان صوامتاً أثنوال محاكموات اليهوود والروموان لوه ،فمون يوتكلم كثيو اًر يشوير إلوى ضوعفه،
وهوو يعلووم نيووتهم المسووبقة ،وأن حكمهووم سويكون ظالمواً فلموواذا كثورة الكووالم .ولكنووه هوو وحووده يعلووم متووى يكووون الكووالم
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ومتووى يكووون الصوومت .والسوويد كووان هنووا واضووحاً فوي إجابتووه أنددت قلددت أي كالمووك صووحيح بوول اد أنهووم لوون يعووودوا
-

يرونه في ضعف بل هو سيصعد للسمال وسيأتي للدينونة في المجيل الثاني.

الكتب واألنبيال فيعلم.

وهن كان رًيس الكهنة يبمي حقاً أن يعرف ،كان عليه أن يفت
وهم يعرفون من دانيال أن عبارة يجالساً عن يمين القوة " تشير للمسيح .ويعني كوالم المسويح أيًواً أنوه بعود
أن تصوولبوني أقوووم وينتشوور اإليمووان وتوورون معجوزات علووى يوود الرسوول سووتعرفون إننووي أنووا الووذي قصووده دانيووال.
عموماً من نبوة دانيال هم يعرفون أن لقب إبن اإلنسان المقصود به المسيح.

33
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ود؟ َهدا َق ْدد
اج ُتَندا َب ْع ُدد ِّإَلدى ُش ُده ٍ
آية (متَ " -:)33:23ف َم َّز َ
يس اْل َك َهَنة ِّحيَنئ ٍذ ثَي َاب ُه َقائالًَ «:ق ْد َج َّدد َ
ف! َمدا َح َ
ق َرِّئ ُ
َس ِّم ْع ُت ْم َت ْج ِّدي َف ُه! "
ِ
ف عليه .وهنا نرى عالمة
تمزيق رًيس الكهنة لثيابه عالمة يهودية تشير للحزن والميرة على هللا ألن إسمه قد ُجد َ
علووى نووزع الكهنوووت الووالوي ليظهوور كهنوووت جديوود علووى طقووس ملكووي صوواده .ولكوون رًوويس الكهنووة فعوول ذلووك ليثيوور

الموجودين كلهم فيؤيدوه على ق ارره بقتل المسيح.

ِّ
ِّ ِّ 37
ِّ
وه" .
آخُرو َن َل َ
وهَ ،و َ
ط ُم ُ
آية (مت " -:)37:23حيَنئ ٍذ َب َرُقوا في َو ْج ِّهه َوَل َك ُم ُ
فعلوا هذا به لحسدهم (مت .)18:27وموا أفظوع خطيوة الحسود والبمًوة وهوذا موا جعلهوم يصورخون أصولبه أصولبه

لما أراد بيالطس أن يؤدبه (يجلده) ويطلقه .بل أن الحسد هو الذي دفع إبليس ُليسقط آدم فيموت ،وهوذا موا حود
مع قايين.

32
ان َجالِّ ًسا َخ ِّار ًجا ِّفي الد ِّ
اء ْت ِّإَلْي ِّه َج ِّارَي ٌة َق ِّائَلةًَ «:وأَْن َت
اآليات (مت "-:)73 - 32:23أ َّ
س َف َك َ
َما ُب ْطُر ُ
َّارَ ،ف َج َ
71
يع َق ِّائالًَ« :لست أ َْدرِّي ما َتُقولِّين!» ُ 71ث َّم ِّإ ْذ َخرج ِّإَلى ِّ
ِّ ِّ
الد ْهلِّ ِّ
يز َأَر ْت ُه
َّام اْل َج ِّم ِّ
ْ ُ
َ
ََ
ُكْن َت َم َع َي ُسو َع اْل َجليل ِّي!»َ .فأَْن َكَر ُقد َ
َ
72
ِّ ِّ
ِّ
الن ِّ
ان م َع َي ُسو َع َّ
اصرِّ
الر ُج َل!»
ف َّ
أْ
َع ِّر ُ
ين ُهَن َ
ِّي!» َفأَْن َكَر أَْي ًضا ِّبَق َس ٍمِّ«:إني َل ْس ُت أ ْ
ُخَرىَ ،فَقاَل ْت لَّلذ َ
اكَ «:وه َذا َك َ َ
73
ِّ
ِّ
ِّ
سَ «:حاقا أَْن َت أَْي ًضا ِّمْن ُه ْمَ ،فِّإ َّن ُل َغ َت َك ُت ْظ ِّهُر َك!» َ 74ف ْاب َت َدأَ ِّحيَن ِّئ ٍذ َيْل َع ُن
ام َوَقاُلوا لُب ْطُر َ
َوَب ْع َد َقليل َج َ
اء اْلقَي ُ
73
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن
ف َّ
ال َل ُهِّ«:إَّن َك َقْب َل أ ْ
اح الد ُ
َع ِّر ُ
َوَي ْحلِّ ُ
فِّ«:إني الَ أ ْ
الر ُج َل!» َولِّْل َوْقت َص َ
يكَ .ف َت َذ َّكَر ُب ْطُر ُ
س َكالَ َم َي ُسو َع الذي َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ُمارا".
يك ُتْن ِّكُرني َثالَ َث َمَّر ٍ
يح الد ُ
َير َ
ات»َ .ف َخَر َج إَلى َخ ِّار ٍج َوَب َكى ُب َك ً

إنكار بطرس :كان بطرس جالساً خارجاً في الدار الخارجية (الحوش) فإصطادته جارية لتتهمه أنه كان مع يسووع
فأنكر ،وهذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وهتهمته كاألولى ثم عرفه الجالسوون فوي المكوان مون لمتوه ،فوالجليليين لهوم

لكنة مختلفة عن اليهود .فهم ينطقون السوين مثول الثوال .ومون بقيوة األناجيول يبودو أن كثيورين حاصوروه بإتهامواتهم
بأنووه تلميووذ المسوويح .ولوونالحظ أن الخطيووة تبوودأ بالتهوواون فووي الصووالة فووي البسووتان ،ثووم كبريوواؤه وثقتووه فووي ذاتووه ،ثووم

هروبووه مووع التالميووذ ،ثووم جلوسووه اآلن مووع موون يبمًووون الوورب ثووم اإلنكووار ثووم القسووم الكوواذب ثووم اللعوون .فكوول إنسووان

يسقط في الخطية يبدأ سقوطه في خطية صميرة ثم يتدرج إلى األكبر .ونالحظ أن الخوف يفقدنا الرؤية والتمييز.
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صياح الديك= يشير لصياح صوت الًمير فينوا ،أو صووت الوروح القودس الوذي يبكوت علوى خطيوة .ونالحوظ أن
الووديك صوواح م ورة بعوود أن أنكوور أول مورة ،وكووان هووذا كإنووذار ليكووف عوون اإلنحوودار ولكوون هووذا لووم يحوود  ،ثووم صوواح
الديك بعد إنكاره ثالث مرة .ثم خرج إلى خارج= تشير لًرورة خروج الخاطئ من مكوان الخطيوة وهعتوزال شوهوات

العالم .إن بكال بطرس غسل خطيته دون أن يقول كلمة إعتذار  .فبالدموع ننال المفران.

لغتك تظهرك= غالباً ألنه جليلي ولكن هناك رأي بأنه تشبه بالسيد في كالمه.
لماذا لم تتدخل العناية اإللهية وتحمي بطرس من اإلنكار؟

في فى هذه الليلة ،قال بطرس يأنا ال أشكي وكان في هذا كبريال من
لما قال المسيح لتالميذه كلكم تشكون َّ
بطرس ،فهو شك في كالم المسيح بكبريال ،بينما هو رأي من سابق عشرته للسيد معرفته بكل شئ ،وهنا المسيح
تركه ليشفيه وليتأدب .وكان من المفروض أن يقول بطرس للسيد ،أعنى حتى ال أشك ولكنه أخطأ فتركه السيد

ليسقط فيعرف ضعفه وال يعود يثق في ذاته .ونالحظ أنه بعد هذه السقطة وبعد أن تأدب قال للسيد حين سأله

يأتحبنيي أجاب يأنت تعلم أني أحبكي فهو أصبح ال يثق في ذاته ،وقارن هذا القول بأنه 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 بطرس وأنه سيصنع معجزات ويؤمن على يديه ألوف ،وهو سمح بسقوطه حتى ال يتكبر ،كما سمح

لبولس بشوكة في الجسد لئال يرتفع .ونالحظ أن المسيح لم يجعله يسقط بل هو رفع العناية اإللهية التي تحفظه.

وهذا يفسر كالم المسيح له يوأنا طلبت إلى اآلب حتى ال يفنى إيمانكي فالمسيح هو الذي يعتني بنا أما بطرس

ففي كبرياًه األول ظن أن قوته وسيفه هما اللذان يحميانه .وبطرس صار لنا مثاالً ،لذلك قال له المسيح يوأنت
متى رجعت فثبت إخوتكي.

لماذا أخبره السيد بما سيقع مقدماً؟

.1

ليعلم أن السيد يعرف كل شئ فال يعود يراجعه في شئ بل يثق أن عنده المعرفة الكاملة.

.3

حتى إذا تذكر معرفة السيد وأنه أخبره تزداد توبته وندامته.

.2

حتى ال يقول أن السيد لو أعلمني بما سيكون لتحذرت ولم أنكر.

الفرق بين يهوذا وبطرس

كان إنكار بطورس عون خووف طبيعوي ،أموا يهووذا فقود خوان دون مبورر وأخوذ الوثمن .وبطورس تواب ونودم أموا يهووذا

فيووأس وهلووك  .ولمووا رآهووم حكمووا عليووه بووالموت وكووان يظوونهم يؤدبونووه ويطلقونووه تملكتووه الحيورة واليووأس والنوودم وبوودل

التوبة إنتحر يأساً.

اآليات (مت )11-1:27يأس يهوذا وإنتحاره

1
الرباح َت َشاور ج ِّميع رَؤس ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُشُيو ُخ َّ
الش ْعب َعَلى َي ُسو َع َح َّتى
اآليات (متَ " -:)11-1:27وَل َّما َك َ
ان َّ َ ُ
ََ َ ُ ُ َ
2
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ 3
ين،
وه ِّإَلى ِّبيالَ ُ
َسَل َم ُه أََّن ُه َق ْد د َ
وه َو َم َض ْوا ِّبه َوَد َف ُع ُ
وهَ ،فأ َْوَثُق ُ
َي ْقُتُل ُ
طَ
س اْلُبْنط ِّي اْل َوالي .حيَنئ ٍذ َل َّما َأرَى َي ُهوَذا الذي أ ْ
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4
ِّ
الثالَ ِّثين ِّمن اْل ِّف َّض ِّة ِّإَلى رَؤس ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
ْت ِّإ ْذ َسَّل ْم ُت َد ًما َب ِّر ًيئا»َ .فَقاُلواَ «:ما َذا
الشُي ِّ
َخ َ
وخ َق ِّائالًَ «:ق ْد أ ْ
طأ ُ
َند َم َوَرَّد َّ َ َ
ُ َ
3
3
ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة اْل ِّف َّ
ض َة
َعَلْيَنا؟ أَْن َت أَْب ِّرْر!» َف َ
ق َن ْف َس ُهَ .فأ َ
طَر َح اْلف َّض َة في اْل َهْي َك ِّل َواْن َرَر َ
فُ ،ث َّم َم َضى َو َخَن َ
َخ َذ ُرَؤ َس ُ
7
ِّي م ْقبرًة لِّْل ُغرب ِّ
اء.
َن ُنْل ِّقَي َها ِّفي اْل ِّخ َازَن ِّة أل ََّن َها َث َم ُن َدمٍ»َ .ف َت َش َاوُروا َو ْ
َوَقاُلوا«:الَ َي ِّح ُّل أ ْ
ََ
اش َتَر ْوا ِّب َها َحْق َل اْل َف َّخارِّ َ َ َ
َخ ُذوا َّ ِّ
ِّ ِّ 2
ِّ
8لِّه َذا س ِّمي ذلِّ َك اْل َحْقل « َحْقل َّ ِّ
يل ِّبِّإْرِّمَيا َّ
ين ِّم َن
الن ِّب ِّي اْلَق ِّائ ِّلَ «:وأ َ
الثالَ ث َ
الدمِّ» إَلى ه َذا اْلَي ْومِّ .حيَنئ ٍذ َت َّم َما ق َ
َ
ُ
ُ َ
11
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّي
الر ُّب»".
َمَرِّني َّ
َع َ
يلَ ،وأ ْ
اْلف َّضةَ ،ث َم َن اْل ُم َث َّم ِّن َّالذي َث َّمُن ُ
وه م ْن َبني إ ْسَرائ َ
ط ْو َها َع ْن َحْقل اْل َفخارِّ َ ،ك َما أ َ
1
الرباح َت َشاور ج ِّميع رَؤس ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُشُيو ُخ َّ
الش ْعب َعَلى َي ُسو َع َح َّتى
اآليات (متَ " -:)2-1:27وَل َّما َك َ
ان َّ َ ُ
ََ َ ُ ُ َ
2
ِّ
س اْلُبْن ِّط ِّي اْل َوالِّي".
وه ِّإَلى ِّبيالَ ُ
وه َو َم َض ْوا ِّبه َوَد َف ُع ُ
وهَ ،فأ َْوَثُق ُ
َي ْقُتُل ُ
طَ

أنظر المحاكمة المدنية للمسيح.
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ 3
الثالَ ِّثدين ِّمدن اْل ِّف َّض ِّدة ِّإَلدى رَؤس ِّ
داء
يدنَ ،ندد َم َوَرَّد َّ َ َ
َسَل َم ُه أََّن ُه َق ْد د َ
آية (مت " -:)3:27حيَنئ ٍذ َل َّما َأرَى َي ُهوَذا الذي أ ْ
ُ َ
اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
وخ" .
الشُي ِّ
كان يهوذا في طمعه يظن أنوه يقتنوي ربحواً بوالثالثين مون الفًوة وهذا بوه يقتنوي همواً وغمواً ،فوذهب يورد الفًوة فوي

ندامووة بووال توبووة ومو اررة بووال رجووال .وهكووذا كوول خوواطئ فهووو يظوون أن الخطيووة سووتعطيه لووذة وهذا بووه يقتنووي همواً وغمواً

ويأساً.

3
4
ط َدر َح
دت أَْب ِّر ْدر!» َف َ
َخ َ
اآليات (متَ " -:)3-4:27ق ِّائالًَ «:ق ْد أ ْ
ْت ِّإ ْذ َسَّل ْم ُت َد ًما َب ِّر ًيئا»َ .فَقداُلواَ «:مدا َذا َعَلْيَندا؟ أَْن َ
طأ ُ
3
ِّ
ِّ
ِّ
َن ُنْل ِّقَي َها ِّفي
ق َن ْف َس ُهَ .فأ َ
اء اْل َك َهَنة اْل ِّف َّض َة َوَقاُلوا«:الَ َي ِّح ُّل أ ْ
اْلف َّض َة في اْل َهْي َك ِّل َواْن َرَر َ
فُ ،ث َّم َم َضى َو َخَن َ
َخ َذ ُرَؤ َس ُ
اْل ِّخ َازَن ِّة أل ََّن َها َث َم ُن َد ٍم»".
ماذا عليندا= عبوارة تعنوي عودم إهتموامهم بموا يقوول ،فقود حصولوا علوى موا يريودون .عجيوب أن هوؤالل القتلوة يقولوون

ليهوذا أنت أبرر ،أما هم قاتلوه فليس علويهم أن يبصوروا .ثوم يقولوون "ال يحدل أن نلقيهدا فدي الخزاندة ألنهدا ثمدن

دم" فإذا كان وضع ثمن الدم في الخزانة يعتبر إثماً فكم يكون إهدار الدم .وهذا كنتم قد أريوتم عوذ اًر لصولب المسويح
فلمواذا ترفًوون قبوول الووثمن ،حقواً قوال علويهم السوويد ييصوفون عون البعوضوة ويبلعووون الجمولي إذ يشوترون صوواحب
الدم الزكي بالمال ليقتلوه ،ويرتابوا من وضع ثمن الدم في الهيكل.

تصور أن المسيح سوف يخرج من بين أيديهم كموا كوان يفعول سوابقاً .ولموا لوم يفعول
ثم مضى وخنق نفسه= لعله َّ
ندم يهوذا .ولكن التوبة ليست مجورد نودم ،ولكنهوا إيموان يموأل القلوب بالرجوال ،ويدفعوه الحوب لإلرتموال فوي أحًوان

هللا .ولكوون يهوووذا كووان أعمووى عوون رحمووة هللا الواسووعة .إن الشوويطان الووذي أغوواه بالخطيووة دفعووه لليووأس بعوود السووقوط

مصو اًر له أن خطيته لن تمفر (2كوو .)15:7وفوي (أع )18:1نفهوم أنوه فوي شونقه لنفسوه سوقط علوى وجهوه فإنشوق
من الوسط وهنسكبت أحشاؤه كلها ،ويبدو أنه بعد أن خنق نفسه سقط على شئ حاد أو بار فشقت بطنه.
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7
ِّي م ْقبرًة لِّْل ُغرب ِّ
اء" .
آية (متَ " -:)7:27ف َت َش َاوُروا َو ْ
اش َتَر ْوا ِّب َها َحْق َل اْل َف َّخارِّ َ َ َ َ َ
حقل الفخاري= سمى هكذا ألن فخارياً كان يمتلكه ويستمله ،وكان ثمنه هيداً إذ ال يصلح للزرع وال للرعي بسبب

إستعمال الفخاري له .وهذا الحقل الذي إشترى بالثالثين من الفًة وصوار مودفناً للمربوال يشوير للعوالم الوذي إفتوداه
الوورب بدمووه لكووي يوودفن فيووه األمووم فينعمووون معووه بقيامتووه (الووذين موواتوا مووع المسوويح وأيًواً سوويقومون معووه) وهووذا مووا
يحد

في المعمودية.

َخد ُذوا َّ ِّ
ِّ ِّ 2
ِّ
يدل ِّبِّإْرِّمَيدا َّ
دين ِّم َدن اْل ِّف َّض ِّدةَ ،ث َم َدن اْل ُمد َث َّم ِّن َّال ِّدذي
الن ِّب ِّ
دي اْلَق ِّائ ِّدلَ «:وأ َ
الثالَ ث َ
آية (مدت " -:)2:27حيَنئ ٍدذ َت َّدم َمدا ق َ
ِّ ِّ
َث َّمُن ِّ
يل"،
ُ
وه م ْن َبني إ ْسَرائ َ
ما قيل بإرمياء النبي= الذي تنبأ هذه النبوة هو كريا .ولكن كان سفر إرميوال فوي التلموود أول أسوفار األنبيوال لوذا
كان إسم إرميال يطلوق علوى كول النبووات ( ك .)13 ،12:11فواليهود يقسومون العهود القوديم ثالثوة أقسوام األول هوو
الشريعة والثاني يبدأ بالمزامير ويسمونه المزامير والثالث هو األنبيال ويسمونه إرميال.
اآليات (مر + )72-33:14آية (مر)1:13

33
يس اْل َكهَن ِّةَ ،فاج َتمع معه ج ِّميع رَؤس ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
الشُيو ُخ
اآليات (مرَ "-:)72-33:14ف َم َض ْوا ِّبَي ُسو َع ِّإَلى َرِّئ ِّ َ
ْ َ َ ََُ َ ُ ُ َ
34
ِّ
ِّ
ِّ
يد ِّإَلى َد ِّ
اخ ِّل َد ِّار َرِّئ ِّ
ئ ِّعْن َد
س َق ْد َت ِّب َع ُه ِّم ْن َب ِّع ٍ
يس اْل َك َهَنةَ ،وَك َ
َواْل َك َتَبةَُ .وَك َ
ان ُب ْطُر ُ
ان َجال ًسا َبْي َن اْل ُخدَّامِّ َي ْس َت ْدف ُ
33
ِّ
ِّ
َّ
َن َك ِّث ِّ
ين
وهَ ،فَل ْم َي ِّجُدوا33 .أل َّ
ير َ
الن ِّارَ .وَك َ
اء اْل َك َهَنة َواْل َم ْج َم ُع ُكُّل ُه َي ْطُلُبو َن َش َه َاد ًة َعَلى َي ُسو َع لَي ْقُتُل ُ
ان ُرَؤ َس ُ
38
ِّ
َش ِّهُدوا عَلي ِّه ُزورا ،وَلم َت َّت ِّفق َشه َاد ُاتهمُ 37 .ث َّم َقام َقوم و َش ِّهُدوا عَلي ِّه ُز ا ِّ ِّ
ولِّ :إِّني
ور َقائل َ
َْ
َْ
ينَ« :ن ْح ُن َسم ْعَن ُ
ً
َ ٌْ َ
ْ َ ُْ
ً َ ْ
اه َيُق ُ
ِّ
ِّ
آخَر َغْيَر َم ْرُنوٍع ِّبأََي ٍاد»َ 32 .والَ ِّبه َذا َكاَن ْت
ام أَْب ِّني َ
أَْنُق ُ
ض ه َذا اْل َهْي َك َل اْل َم ْرُنو َع ِّباألََياديَ ،وِّفي َثالَ َثة أََّي ٍ
31
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
هؤالَ ِّء
يب ِّب َش ْي ٍء؟ َما َذا َي ْش َهُد ِّبه ُ
َش َه َاد ُت ُه ْم َت َّتف ُ
ام َرِّئ ُ
َما ُت ِّج ُ
يس اْل َك َهَنة في اْل َو ْسط َو َسأ َ
قَ .فَق َ
َل َي ُسو َع قائالً«:أ َ
31
ِّ
ِّ
ِّ
يح ْاب ُن
َعَلْي َك؟» أ َّ
َما ُه َو َف َك َ
ال َل ُه«:أَأَْن َت اْل َمس ُ
ان َساك ًتا َوَل ْم ُي ِّج ْب ِّب َش ْي ٍءَ .ف َسأََل ُه َرِّئ ُ
يس اْل َك َهَنة أَْي ًضا َوَق َ
32
ين اْلُق َّوِّة ،و ِّ
ِّ
آتًيا ِّفي س َح ِّ
ف ُتْب ِّرُرو َن ْاب َن ِّ
ان َجالِّ ًسا َع ْن َي ِّم ِّ
اإل ْن َس ِّ
اب
ال َي ُسو ُع«:أََنا ُه َوَ .و َس ْو َ
َ
َ
اْل ُمَب َارك؟» َفَق َ
33
ود؟ َ 34ق ْد س ِّمع ُتم َّ ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
يف! َما َ ْأرُي ُك ْم؟»
اج ُتَنا َب ْعُد ِّإَلى ُش ُه ٍ
الس َماء»َ .ف َم َّز َ
الت َجاد َ
الَ «:ما َح َ
ق َرِّئ ُ
يس اْل َك َهَنة ثَي َاب ُه َوَق َ
َ ْ ُ
ِّ
يع َح َكموا َعَلْي ِّه أََّن ُه مس َت ْو ِّجب اْلم ْو ِّتَ 33 .ف ْاب َت َدأَ َق ْوم يْبرُقو َن َعَلْي ِّه ،وي َغ ُّ
طو َن َو ْج َه ُه َوَيْل ُكموَن ُه َوَيُقوُلو َن
َُ
ُْ
ٌ َ ُ
ُ
ُ َ
َفاْل َجم ُ ُ
33
ِّ
اء ْت ِّإ ْح َدى َج َوارِّي َرِّئ ِّ
س ِّفي الد ِّ
يس اْل َك َهَن ِّة.
َّام َيْلط ُموَن ُهَ .وَبْيَن َما َك َ
َل ُهَ «:تَنَّب ْأ»َ .وَك َ
ان ُب ْطُر ُ
َّار أ ْ
َسَف َل َج َ
ان اْل ُخد ُ
37
الن ِّ
ِّ
ِّي!» َ 38فأَْن َكَر َق ِّائالًَ« :ل ْس ُت أ َْدرِّي
ظَر ْت ِّإَلْي ِّه َوَقاَل ْتَ « :وأَْن َت ُكْن َت م َع َي ُسو َع َّ
اصرِّ
ئَ ،ن َ
َفَل َّما َأر ْ
َت ُب ْطُر َ
س َي ْس َت ْدف ُ
َ
32
ِّ
والَ أَ ْفهم ما َتُقولِّين!» و َخرج َخ ِّارجا ِّإَلى ِّ
الد ْهلِّ ِّ
ول
يكَ .فَأَر ْت ُه اْل َج ِّارَي ُة أَْي ًضا َو ْاب َت َدأ ْ
اح الد ُ
َ
يزَ ،ف َر َ
ً
َ ََ
َ
َت َتُق ُ
َُ َ
71
ِّ
ِّ
ِّلْلح ِّ
ِّ
ِّ
اض ِّر َ ِّ
سَ «:حاقا أَْن َت ِّمْن ُه ْم ،أل ََّن َك
َ
ال اْل َحاضُرو َن لُب ْطُر َ
ين«:إ َّن ه َذا مْن ُه ْم!» َفأَْن َكَر أَْي ًضاَ .وَب ْع َد َقليل أَْي ًضا َق َ
71
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الر ُج َل َّالذي َتُقوُلو َن َعْن ُه!»
ف ه َذا َّ
َع ِّر ُ
َجلِّيل ٌّي أَْي ًضا َوُل َغ ُت َك ُت ْش ِّب ُه ُل َغ َت ُه ْم!»َ .ف ْاب َت َدأَ َيْل َع ُن َوَي ْحل ُ
فِّ« :إني الَ أ ْ
ِّ
72وصاح ِّ
الديك َث ِّانيةًَ ،ف َت َذ َّكر ب ْطرس اْلَقول َّال ِّذي َقاَله َله يسو ُعِّ«:إَّنك َقبل أ ْ ِّ
يك َمَّرَتْي ِّنُ ،تْن ِّكُرِّني َثالَ َث
يح الد ُ
َن َير َ
َ َ َ
ُ َ
َ ُ ُ ُ
ُ ُ َُ
َ َْ
ْ َ
ات»َ .فَل َّما َت َف َّكَر ِّب ِّه َب َكى" .
َمَّر ٍ
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33
يس اْل َكهَن ِّدةَ ،فداج َتمع معده ج ِّميدع رَؤس ِّ
داء اْل َك َهَن ِّدة َو ُّ
الش ُديو ُخ
اآليات (مرَ -:)31-33:14ف َم َض ْوا ِّبَي ُسو َع ِّإَلى َرِّئ ِّ َ
ْ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ
34
ِّ
ِّ
ِّ
يد ِّإَلى َد ِّ
اخ ِّل َد ِّار َرِّئ ِّ
ئ ِّعْن َدد
س َق ْد َت ِّب َع ُه ِّم ْن َب ِّع ٍ
يس اْل َك َهَندةَ ،وَك َ
َواْل َك َتَبةَُ .وَك َ
ان ُب ْطُر ُ
دان َجال ًسدا َب ْدي َن اْل ُخددَّامِّ َي ْسد َت ْدف ُ
دار33 .وَكددان رَؤسدداء اْل َكهَند ِّدة واْلمجمددع ُكُّلدده ي ْطُلبددو َن َشددهاد ًة عَلددى يسددوع لِّي ْقُتُلددوهَ ،فَلددم ي ِّجدددوا33 .أل َّ ِّ
َّ
الند ِّ
ين
َ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ ُ
َن َكثيد ِّدر َ
َ َ ُ َ ُ َ َ ََْ ُ َُ ُ
38
ِّ
َش ِّهُدوا عَلي ِّه ُزورا ،وَلم َت َّت ِّفق َشه َاد ُاتهمُ 37 .ث َّم َقام َقوم و َش ِّهُدوا عَلي ِّه ُز ا ِّ ِّ
دولِّ :إِّندي
ور َقائل َ
َْ
َْ
ينَ« :ن ْح ُن َسدم ْعَن ُ
ً
َ ٌْ َ
ْ َ ُْ
ً َ ْ
اه َيُق ُ
ِّ
ِّ
داد»َ 32 .والَ ِّبه د َذا َكاَند ْدت
آخد َدر َغْيد َدر َم ْر دُنوٍع ِّبأََيد ٍ
دام أَْب ِّنددي َ
أَْنُقد ُ
دل اْل َم ْر دُنو َع ِّباألََيدداديَ ،وِّفددي َثالَ َثددة أََّيد ٍ
دض ه د َذا اْل َهْي َكد َ
ِّ
َشهاد ُتهم َت َّت ِّفقَ 31 .فَقام رِّئيس اْل َكهَن ِّة ِّفي اْلوس ِّط وسأَل يسوع ِّق ِّ
هدؤالَ ِّء
يدب ِّب َش
َمدا ُت ِّج
دائالً«:أ
دي ٍء؟ َمدا َذا َي ْش َدهُد ِّبده ُ
َ ْ ََ َ َُ َ
َ
ُ
ََ ُ
ُ
َ َ ُْ
َ
ْ
َعَلْي َك؟»".
المحاكمة التي تمت كانت ضود التقليود اليهوودي و ]1فوالتلمود يمنوع المحاكموات لويالً و ]2ويمنوع إصودار الحكوم فوي

نفووس يوووم المحاكمووة خصوص واً لووو كووان الحكووم بووالموت و ]3هووذا يًوواف علووى إسووتئجارهم شووهود ور و ]:أسوواس
هنا  ،وهوم ال

المحاكمات اليهودية أن يحاكم على شئ عمله فعالً وليس قوالً قاله أمام المحكمة وهذا ما لم يحد
يحكمون بمجرد اعتراف المتهم .ليقتلوه= والمعنى أن القرار قد إتخذ قبل المحاكمة .والمحاكمة كانت صورية.

ِّ
َمددا هددو َف َكددان سد ِّ
ددال
داك ًتا َوَل ْددم ُي ِّجد ْدب ِّب َشد
اآليددات (مددر31" -:)32-31:14أ
َّ
ُ
َ
دي ٍءَ .ف َس دأََل ُه َرِّئ ُ
َ
َ
دديس اْل َك َهَنددة أَْي ًضددا َوَق َ
ْ
32
دت اْلم ِّسدديح ابددن اْلمبد ِّ
ف ُتْب ِّردُدرو َن ْابد َدن ِّ
دان َجالِّ ًسددا َعد ْدن َي ِّمددينِّ
اإل ْن َسد ِّ
دال َي ُسددو ُع«:أََنددا ُهد َدوَ .و َسد ْدو َ
َلد ُ
ده«:أَأَْند َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ
دارك؟» َفَقد َ
السم ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اء»".
اْلُق َّوةَ ،وآتًيا 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 ارجوع
عن موقفنا وننكر الحق .في إجابة المسيح هنا قال يأنا هو" ومرقس ألنه يكتب للروموان يقولهوا بوضووح أموا متوى

فقال يأنت تقولي وهذا تعبير عبري بنفس المعنى لكن الرومان لن يفهموه.

33
ِّ ِّ
ود؟"
اج ُتَنا َب ْعُد ِّإَلى ُش ُه ٍ
آية (مرَ " -:)33:14ف َم َّز َ
الَ «:ما َح َ
ق َرِّئ ُ
يس اْل َك َهَنة ثَي َاب ُه َوَق َ
كانت الشوريعة تمنوع رًويس الكهنوة مون أن يموزه ثيابوه .ولكنوه كموا سوبق وقوال نبووة دون أن يودري عون أن المسويح

يفوودي العووالم (يووو )52-:9:11حوود

هنووا أنووه دون أن يوودري أيً واً تنبووأ بنهايووة الكهنوووت اليهووودي .ونالحووظ أن

الجنووود الرومووان لووم يسووتطيعوا تمزيووق ثوووب المسوويح الووذي يشووير لكنيسووته الواحوودة .وقيافووا كووان يظهوور حزنووه علووى

التجدي

الذي لحق إسم هللا بينما كان قلبه فرحاً إذ وجد علة على يسوع.

32
َت َتُق ِّ ِّ
ينِّ«:إ َّن ه َذا ِّمْن ُه ْم!».
آية (مرَ -:)32:14فَأَر ْت ُه اْل َج ِّارَي ُة أَْي ًضا َو ْاب َت َدأ ْ
ول لْل َحاض ِّر َ
ُ
فرأته الجارية أيضاً= وفي متى يقول يرأته أخرىي .واضح حالوة الهورج والكول يوتكلم .فونفس الجاريوة األولوى إتهمتوه

ثانية وهذا أثار أخرى فبدأت فوي إتهاموه .وفوي لوقوا نجود اإلتهوام الثواني موجوه مون رجول (آيوة )58:22وواضوح أن
هذا الرجل كان يؤمن على كالم الجارية األولى.
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1
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
الشُيو ُخ َواْل َك َتَب ُة َواْل َم ْج َم ُع ُكُّل ُهَ ،فأ َْوَثُقوا َي ُسو َع
الرَب ِّ
آية (مرَ "-:)1:13ولِّْل َوْق ِّت ِّفي َّ
اح َت َش َاوَر ُرَؤ َس ُ
ِّ
س" .
وه ِّإَلى ِّبيالَ ُ
َسَل ُم ُ
طَ
َو َم َض ْوا ِّبه َوأ ْ

(لو) 71-34:22

34
وه ِّإَلى َبْي ِّت َرِّئ ِّ
س َف َت ِّب َع ُه ِّم ْن َب ِّعيدٍ.
يس اْل َك َهَن ِّةَ .وأ َّ
اآليات (لوَ " -:)71-34:22فأ َ
وه َوأ َْد َخُل ُ
وه َو َسا ُق ُ
َخ ُذ ُ
َما ُب ْطُر ُ
33
س َبْيَن ُه ْمَ 33 .فَأَر ْت ُه َج ِّارَي ٌة َجالِّ ًسا ِّعْن َد َّ
ار ِّفي َو ْس ِّط الد ِّ
الن ِّار َف َت َفَّر َس ْت
َضَرُموا َن ًا
َوَل َّما أ ْ
س ُب ْطُر ُ
َّار َو َجَل ُسوا َم ًعاَ ،جَل َ
38
37
ِّ
ِّ
ِّ
الَ «:وأَْن َت
ان َم َع ُه!»َ .فأَْن َكَرُه َقائالًَ«:ل ْس ُت أ ْ
فيه َوَقاَل ْتَ «:وه َذا َك َ
امَأَر ُة!» َوَب ْع َد َقليل َر ُ
آه آ َخُر َوَق َ
َع ِّرُف ُه َيا ْ
ِّ
انَ ،لس ُت أََنا!» 32وَل َّما م َضى َن ْحو ساع ٍة و ِّ
اح َد ٍة أ َّ
آخُر َق ِّائالًِّ «:باْل َح ِّق ِّإ َّن ه َذا
َك َد َ
ُ َ َ َ
َ
ال ُب ْطُر ُ
سَ« :يا ِّإْن َس ُ ْ
مْن ُه ْم!» َفَق َ
َ
31
ِّ ِّ
ف ما َتُقول!»َ .وِّفي اْل َح ِّ
ال َبْيَن َما ُه َو
انَ ،ل ْس ُت أ ْ
سَ«:يا ِّإْن َس ُ
أَْي ًضا َك َ
ال ُب ْطُر ُ
ُ
ان َم َع ُه ،أل ََّن ُه َجليل ٌّي أَْي ًضا!»َ .فَق َ
َع ِّر ُ َ
31
ِّ
َن
س َكالَ َم َّ
يكَ .فاْل َت َف َت َّ
الر ُّب َوَن َ
ال َل ُهِّ«:إَّن َك َقْب َل أ ْ
الر ِّبَ ،كْي َ
اح الد ُ
َي َت َكَّل ُم َص َ
سَ ،ف َت َذ َّكَر ُب ْطُر ُ
ظَر ِّإَلى ُب ْطُر َ
ف َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات»َ 32 .ف َخَر َج ُب ْطُر ُ ِّ
اء ُماراَ 33 .و ِّ
ين
يك ُتْن ِّكُرِّني َثالَ َث َمَّر ٍ
يح الد ُ
ين َكاُنوا َض ِّابط َ
ال َّالذ َ
َير َ
الر َج ُ
س إَلى َخ ِّار ٍج َوَب َكى ُب َك ً
ِّ ِّ
يسو َع َكاُنوا يس َت ْه ِّزُئو َن ِّب ِّه و ُهم ي ْجلُِّدوَن ُه34 ،و َغ َّ
ينَ «:تَنَّبأْ! َم ْن ُه َو َّال ِّذي
ط ْوُه َوَكاُنوا َي ْض ِّرُبو َن َو ْج َه ُه َوَي ْسأَُلوَن ُه َقائل َ
َ ْ َ
َ
َْ
َُ
33
33
ِّ
ِّ
َشياء أ َ ِّ
ِّ
اج َتم َع ْت م ْشَي َخ ُة َّ ِّ
ينَ .وَل َّما َك َ َّ
اء
ُخَر َكث َيرًة َكاُنوا َيُقوُلو َن َعَلْيه ُم َجدف َ
الش ْعبُ :رَؤ َس ُ
َضَرَب َك؟» َوأ ْ َ َ
َ
ان الن َه ُار ْ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ 37
ِّ
ال َل ُه ْمِّ«:إ ْن ُقْل ُت َل ُك ْم الَ
وه ِّإَلى َم ْج َمع ِّه ْم َقائل َ
ينِّ«:إ ْن ُكْن َت أَْن َت اْلمس َ
َص َعُد ُ
اْل َك َهَنة َواْل َك َتَبةَُ ،وأ ْ
يحَ ،فُق ْل َلَنا!»َ .فَق َ
32
38
ين ُق َّوِّة ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اآلن َي ُكو ُن ْاب ُن ِّ
ان َجالِّ ًسا َع ْن َي ِّم ِّ
اإل ْن َس ِّ
هللا».
ُت َرد ُقو َنَ ،وإ ْ
ِّن َسأَْل ُت الَ ُت ِّج ُيبوَنني َوالَ ُت ْطلُقوَننيُ .مْن ُذ َ
71
71
ِّ
ِّ
ِّ
اج ُتَنا َب ْعُد ِّإَلى َش َه َادةٍ؟
ال َل ُه ْم« :أَْن ُت ْم َتُقوُلو َن ِّإني أََنا ُه َو»َ .فَقاُلواَ «:ما َح َ
َفَقا َل اْل َجم ُ
يع«:أَ َفأَْن َت ْاب ُن هللا؟» َفَق َ
أل ََّنَنا َن ْح ُن َس ِّم ْعَنا ِّم ْن َف ِّم ِّه»".

تبعه من بعيد= هو يمسك العصا من الوسط فمن ناحية يريح ضميره بأنه تبع المسيح ومن ناحية هو كان من

بعيد لينقذ سمعته .فإلتفت الرب ونظر إلى بطرس= هذه يًيفها لوقا ليشرح سبب توبة بطرس ،فنظرة المسيح
بكال م اًر وليصير داوداً جديداً في توبته ودموعه.
المملولة عتاباً ،مع صياح الديك حركا قلب بطرس وخرج ليبكي ً
لقد كانت نظرة المسيح له هي إقتراب مراحم المسيح إليه بصمت وسرية ولمسة حانية لمست قلبه وذكرته
بالماضي فيها إفتقد الرب بطرس بنعمته الداخلية .في وسط آالم المسيح المرة لم ينسى خالص نفس بطرس

وشجعه.

وإن سدألت ال تجيبدونني= سوبق المسوويح وسوألهم عون معموديوة يوحنوا وقووالوا ال نعورف (لوو )7-5:25وسوألهم عوون
مزمور داود ولم يجيبوا(لو )::-:1:25والمسيح يقصد هنا أنوه لوو ناقشوتكم فوي النبووات التوي تثبوت أننوي إبون هللا

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 برالته فهم قد بيتوا النية على قتله.

33
ِّ
اج َتم َعد ْدت م ْشد َدي َخ ُة َّ ِّ
دان َّ
وه ِّإَلددى
آيددة (لددوَ " -:)33:22وَل َّمددا َكد َ
َصد َدعُد ُ
داء اْل َك َهَنددة َواْل َك َتَب دةَُ ،وأ ْ
الن َهد ُ
الشد ْدعبُ :رَؤ َسد ُ
َ
دار ْ َ
َم ْج َم ِّع ِّه ْم" .
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اجتماع صوري بالنهار حتى يكون الحكم رسمياً فأحكام اإلعدام ليالً باطلة.
اآليات (يوُ 12 "-:)27-13:18ث َّم ِّإ َّن اْل ُجْن َد َواْلَق ِّائ َد َو ُخدَّام اْلَي ُه ِّ
وهَ 13 ،و َم َض ْوا ِّب ِّه ِّإَلى
ود َقَب ُضوا َعَلى َي ُسو َع َوأ َْوَثُق ُ
َ
14
ِّ
ان َحما َقَيا َفا َّال ِّذي َك َ ِّ
َّ
َش َار َعَلى
يسا لِّْل َك َهَن ِّة ِّفي ِّتْل َك َّ
ان َقَيا َفا ُه َو َّال ِّذي أ َ
السَنةَ .وَك َ
َحَّن َ
ان َرئ ً
ان أ ََّوالً ،ألَن ُه َك َ َ
الشع ِّب13 .وَكان ِّسمعان ب ْطرس و ِّ
وت ِّإْنس ٌ ِّ
اْلَي ُه ِّ
اآلخُر َي ْتَب َع ِّ
ان
التْل ِّمي ُذ َ
ود أََّن ُه َخْيٌر أ ْ
ان َي ُسو َعَ ،وَك َ
ان َواحٌد َع ِّن َّ ْ
َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ
َن َي ُم َ َ
13
ذلِّك ِّ
يس اْل َك َهَن ِّةَ ،ف َد َخ َل م َع َي ُسو َع ِّإَلى َد ِّار َرِّئ ِّ
التْل ِّمي ُذ م ْعُروًفا ِّعْن َد َرِّئ ِّ
ان َو ِّاق ًفا ِّعْن َد
يس اْل َك َهَن ِّةَ .وأ َّ
َ
س َف َك َ
َما ُب ْطُر ُ
َ
َ
17
التْل ِّمي ُذ َ َّ ِّ
اب َخ ِّارجاَ .ف َخرج ِّ
ِّ َّ
اْلَب ِّ
ان م ْعُروًفا ِّعْن َد َرِّئ ِّ
سَ .فَقاَل ِّت
ََ
ً
يس اْل َك َهَنةَ ،وَكل َم اْلَب َّو َاب َة َفأ َْد َخ َل ُب ْطُر َ
اآلخُر الذي َك َ َ
18
اْلج ِّاري ُة اْلب َّواب ُة لِّب ْطرس«:أََلست أَْنت أَي ًضا ِّمن َتالَ ِّم ِّ
يذ ه َذا ِّ
اإل ْن َس ِّ
يد
ان اْل َع ِّب ُ
ْ
ال َذ َ
اكَ«:ل ْس ُت أََنا!»َ .وَك َ
ْ َ َ ْ
َ َ َ َ ُ ُ َ
ان؟» َق َ
ِّ ِّ
طلِّي.
س َو ِّاق ًفا َم َع ُه ْم َي ْر َ
ان َبْرٌدَ ،وَكاُنوا َي ْر َ
ينَ ،و ُه ْم َق ْد أ ْ
طُلو َنَ ،وَك َ
َضَرُموا َج ْمًار أل ََّن ُه َك َ
َّام َواقف َ
ان ُب ْطُر ُ
َواْل ُخد ُ
ِّ ِّ ِّ 21
12
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َج َاب ُه َي ُسو ُع«:أََنا َكَّل ْم ُت اْل َعاَل َم َعالَ ِّنَيةً .أََنا َعَّل ْم ُت ُك َّل
يس اْل َك َهَنة َي ُسو َع َع ْن َتالَميذه َو َع ْن َت ْعليمه .أ َ
َل َرِّئ ُ
َف َسأ َ
ود َد ِّائما .وِّفي اْل َخ َف ِّ
ِّ
ِّح ٍ ِّ
اء َل ْم أ ََت َكَّل ْم ِّب َشي ٍء21 .لِّ َما َذا َت ْسأَُل ِّني أََنا؟
ين في اْل َم ْج َم ِّع َوِّفي اْل َهْي َك ِّل َحْي ُث َي ْج َتم ُع اْلَي ُه ُ ً َ
ْ
22
َل َّال ِّذين َق ْد س ِّمعوا ما َذا َكَّلم ُتهم .هوَذا ُ ِّ
طم يسو َع و ِّ
ِّاسأ ِّ
احٌد ِّم َن
َ
ال ه َذا َل َ َ َ ُ َ
ْ ُ ْ َُ
ْ
هؤالَء َي ْع ِّرُفو َن َما َذا ُقْل ُت أََنا»َ .وَل َّما َق َ
َ ُ َ
23
ِّ
َهك َذا ُت َج ِّ
اش َه ْد َعَلى
َج َاب ُه َي ُسو ُعِّ«:إ ْن ُكْن ُت َق ْد َت َكَّل ْم ُت َرِّدايا َف ْ
ان َو ِّاق ًفاَ ،ق ِّائالً« :أ َ
اْل ُخدَّامِّ َك َ
يس اْل َك َهَنة؟» أ َ
او ُب َرِّئ َ
ِّ 23
24
ِّ
ِّ
ان َق ْد أَْر َسَل ُه موَثًقا ِّإَلى َقَيا َفا َرِّئ ِّ
س
َّ
الرِّد ِّيَ ،وإ ْ
يس اْل َك َهَنةَ .و ِّس ْم َع ُ
ان َحَّن ُ
ِّن َح َسًنا َفل َما َذا َت ْض ِّرُبني؟» َوَك َ
ان ُب ْطُر ُ
ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َكان و ِّاق ًفا ير َ ِّ
اك وَقالَ«:لس ُت أََنا!»َ 23 .قال و ِّ
احٌد ِّم ْن
َ َ
َْ
َ َ
طليَ .فَقاُلوا َل ُه«:أََل ْس َت أَْن َت أَْي ًضا م ْن َتالَميذه؟» َفأَْن َكَر َذ َ َ َ ْ
27
ِّ
ع ِّب ِّ
ِّ
يد َرِّئ ِّ
س أُ ْذَن ُه«:أَما َأرَْي ُت َك أََنا م َع ُه ِّفي اْلُب ْس َت ِّ
س
يب َّال ِّذي َق َ
َ
ان؟» َفأَْن َكَر ُب ْطُر ُ
ط َع ُب ْطُر ُ
يس اْل َك َهَنةَ ،و ُه َو َنس ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
يك" .
اح الد ُ
أَْي ًضاَ .وِّلْل َوْقت َص َ
تمت المحاكمة الدينية ،أي محاكمة المسيح أمام رؤسال الكهنة ،في أثنال الليول ،فأبنوال الظلموة ال يعملوون إال فوي
الظلمة .بل هم تجاو وا قووانينهم ليحكمووا باإلدانوة علوى المسويح علوى وجوه السورعة .بول أن قيافوا قود أصودر الحكوم

عليوه بوالموت قبول المحاكموة (يوو .)1::18ولونالحظ أنوه بحسووب التقليود اليهوودي تعتبور أحكوام الليول الغيوة .لووذلك

إجتمعوا صباحاً (شكلياً) للتصديق على الحكم .ومن مها ل هذه المحاكمة فبحسب القووانين يمنوع تنفيوذ الحكوم فوي
نفس اليوم لكنهم نفذوه في المسيح.

13
ِّ
ان َحما َقَيا َفا َّال ِّذي َك َ ِّ
َّ
السَن ِّة" .
يسا لِّْل َك َهَن ِّة ِّفي ِّتْل َك َّ
آية (يوَ " -:)13:18و َم َض ْوا ِّبه ِّإَلى َحَّن َ
ان َرئ ً
ان أ ََّوالً ،ألَن ُه َك َ َ
يقول القوديس يوحنوا فوي سوخرية أنهوم ذهبووا بوه إلوى حندان ليحاكموه .فبوأي صوفة يحاكموه حنوان  ..ألنده كدان حمدا

قيافا= هذا هو التبرير الوحيد الوذي َّ
قدموه يوحنوا ،فكوأن قيافوا يورد الجميول لحنوان أنوه جعلوه رًويس الكهنوة .ونالحوظ
أن القووديس يوحنووا لووم يووورد أي إتهووام للمسوويح ممووا قووالوه فهووم لووم يسووتقروا علووى تهمووة واحوودة ضووده .ونالحووظ أن دار
حنان وقيافا هي دار واحدة وبها قاعة للمحكموة .وكوان حنوان رًيسواً سوابقاً للكهنوة .ومجموع السونهدريم كوان يجتموع

فووي هووذه القاعووة (موور .)53:1:وخوورج المسوويح موون دار رًوويس الكهنووة إلووى دار الواليووة .ويوحنووا لووم يووذكر اجتموواع
المجمع وال المحاكمة أمامه ألنه رأي أن الحكم كله في يد قيافا.
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حنددان وقيافددا :كووان حنووان رًيس واً للكهنووة موون سوونة 7م – 15-1:م حينمووا أسووقطه ال ووالي السووابق لبوويالطس وكووان

إسمه فاليريوس جراتوس .وتولى بعد حنان إبنه اليعا ار لمدة سنة واحدة سنة17-16م .ومن بعده جوال قيافوا وج
إبنتووه وبقووى فووي الرًاسووة حتووى سوونة  36-35حيووث أسووقطه ال ووالي الووذي أتووى بعوود بوويالطس .وموون بعوود قيافووا تووولى
الرًاسة إبن آخور لحنوان هوو يوناثوان سونة 37-36م ومون بعوده توولى الرًاسوة ثالثوة مون أوالد حنوان وهوم ثواوفيلس

سنة:1-37م ثم متياس سنة::-:1م ثم حنان الصمير حتى سنة62م وهو الذي مد يده وقتل يعقوب أخو الرب
(هذا غير يعقوب أخوو يوحنوا الوذي قتلوه هيورودس) (أع .)2 ،1:12وكانوت هوذه العاًلوة مشوهورة بالرشووة والدسواًس

الدينيووة وواضووح أن حنووان الكبيوور كووان متسوولطاً علووى قيافووا وغيوره وهووذا مووا نالحظووه فووي (لووو )2:3فهووو يقووول رًوويس
الكهنة حنان وقيافا .فقال رًيس الكهنة بالمفرد .فكان حنان يمارس وظيفة رًيس الكهنة من خلف قيافا.

وكانووت ه ووذه العاًل ووة كعص ووابة تسووتخدم الهيك وول ف ووي التج ووارة لووذلك ق ووال المس وويح ع وون الهيكوول يحولتم وووه إل ووى مم ووارة

لصوصي .ولذلك كانت حادثة تطهير الهيكل سبب حقد حنان وقيافا ،فهي أوقفوت نهور الموال الوذي يتودفق عليهموا

من تجارة الهيكل .ونالحظ من (يو ):9-:5:7أن المؤامرات وهرسال الخدام ،خدام الهيكل الذين هم ضباط علوى
مستوى ٍ
عال من المعرفة ،كانت مستمرة منذ من ولكن حينما ذهب هؤالل الخدام للمسيح أعجبوا به.

الذي كان رئيساً للكهنة فدي تلدك السدنة= كوان رًويس الكهنوة يسوتمر فوي وظيفتوه حتوى يمووت .ولكون قصود يوحنوا

بهذا أن قيافا كان رًيساً للكهنوة فوي تلوك السونة التوي كانوت السونة المقبولوة للموؤمنين وسونة خيبوة اليهوود وخسوارتهم

لكل شئ .وتعني أيًاً كثرة تميير رؤسال الكهنة بواسطة الحكام الرومان.
ِّ
ان أ ََّوالً = إقتاد الجند الرومان وخدام الهيكل الرب يسوع مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رًيس
َو َم َض ْوا ِّبه ِّإَلى َحَّن َ
الكهنة الرسمى .وفى تلك الساعة المتأخرة من الليل كانت الشوارع خالية .فمشهد الجنود بمشاعلهم 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 وهستخدم نقوده فى عمل عالقات قوية مع السلطات الرومانية .وكان صدوقيا متساهال بال تزمت

كالفريسيين ،قادر على إرضال السلطات الرومانية .ولم يسجل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان.
وعمل ثروته مستمال الهيكل .وكان فى مكانه أفًل من رًاسة الكهنوت الرسمية ،فهو يدبر ويخطط بال

مسئوليات وال قيود رسمية .وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خساًر جسيمة مادية لكل هؤالل

الرؤسال .وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موت يسوع .ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار
بذلك .وذهب الجند الرومان بالرب يسوع إلى حنان مباشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم

يعرفون هذا .ولكننا ال نعلم شيئا عما دار بين الرب وبين حنان .وأرسله حنان إلى قيافا وهناك كان إنكار بطرس
للمسيح.
14
ان و ِّ
َش َار َعَلى اْلَي ُه ِّ
احٌد َع ِّن َّ
الش ْع ِّب" .
ان َقَيا َفا ُه َو َّال ِّذي أ َ
َن َي ُم َ
ود أََّن ُه َخْيٌر أ ْ
آية (يوَ " -:)14:18وَك َ
وت إِّْن َس ٌ َ
اإلشارة هنا إلى (يو .)55 ،:9:11وتعني أن القرار قد إتخذوه قبل المحاكمة.
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ان يسوع ،وَكان ذلِّك ِّ
آية (يو13" -:)13:18وَكان ِّسمعان ب ْطرس و ِّ
التْل ِّمي ُذ م ْعُروًفا ِّعْن َد َرِّئ ِّ
يس
التْل ِّمي ُذ َ
اآلخُر َي ْتَب َع ِّ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ
َ
اْل َك َهَن ِّةَ ،ف َد َخ َل م َع َي ُسو َع ِّإَلى َد ِّار َرِّئ ِّ
يس اْل َك َهَن ِّة" .
َ
من هنا نرى أن يوحنا كان شاهد عيان فهو وبطرس فقط تبعوا المسويح وهورب البواقون .ولكون بطورس احتجوز عنود

الباب ،إذ لم يكن معروفاً لخدام قيافا .ولكن يوحنا كان معروفاً فهو غالباً كان وأخيه يعقوب أقارب لرًيس الكهنة.
وهووذه المعرفووة هووي التووي أهلووت يوحنووا ليعوورف إسووم عبوود رًوويس الكهنووة ملخووس ،بوول تعوورف علووى نسوويب ملخووس بووين

الخوودام ،وأهلتووه لوودخول بيووت قيافووا دون حوورج فووي هووذا الموقووف الخطيوور .وهووو أيً واً َعو ِورف أن الجاريووة التووي أنكوور
بطرس المسيح أمامها أنها هي البوابة ،بل هو توسط لبطرس لكي يدخل (آية .)16وهذه القرابة هي التفسير أنهم
لم يعترضوا على دخوله.
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ومعروف في التاريخ اليهوودي أن السونهدريم وهوو الجهوة القًواًية العليوا المنووط بهوا الفحوص والحكوم فوي القًوايا

الكبوورى التووي تخووص اليهووود ،قوود توقووف عوون العموول :5سوونة قبوول خ وراب أورشووليم ،أي كووان متوقف واً عوون العموول أيووام
المسيح ،وهم قد منعووا بحسوب هوذا القوانون مون عقود محاكموات تكوون نتيجتهوا الحكوم باإلعودام .وهوم قود منعووا مون
االجتماع في الدار المخصصة للسنهدريم المسماة يجا يتي بحسب هذا القانون .وبحسب التلقيد اليهودي ال يجو

للسونهدريم أن يحكوم بووالموت خوارج الجا يووت .ولوذلك كووان اجتمواعهم فووي دار قيافوا إجتماعواً غيور قووانوني ،بول بنووال
على إستدعال رؤسال الكهنة للتصديق الشكلي على الحكم .ويقول التلمود اليهودي أنه قبل خراب الهيكل بوأربعين
سنة إنتزع من إسراًيل حق الحكم باإلعدام ،ولكن يبدو أنه في غياب الوالي الروماني خارج أورشوليم أتويح لهوم أن

يحكموا على إسطفانوس بالرجم.
13
ِّ
اب َخ ِّارجداَ .ف َخدرج ِّ
ان َو ِّاق ًفا ِّعْن َد اْلَب ِّ
دان َم ْعُروًفدا ِّعْن َدد
آية (يوَ " -:)13:18وأ َّ
التْل ِّميد ُذ َ
اآلخ ُدر َّالدذي َك َ
س َف َك َ
ََ
ً
َما ُب ْطُر ُ
ِّ َّ
َرِّئ ِّ
س" .
يس اْل َك َهَنةَ ،وَكل َم اْلَب َّو َاب َة َفأ َْد َخ َل ُب ْطُر َ

بعوود أن إسووتقر يوحنووا فووي الووداخل عوواد ليبحووث عوون بطوورس ليوودخل .وكلددم البوابددة= إذاً البوابووة أيًواً تعرفووه .ولكوون

البوابة كلمت بطرس وتركت يوحنا .وهللا سمح بهذا حتى ينكسر كبريال بطرس (.)37:13

ِّ 17
ِّ
دت أَْي ًضددا ِّمد ْدن َتالَ ِّميد ِّدذ ه د َذا ِّ
اإل ْن َسد ِّ
دال
دت أَْند َ
س«:أََل ْسد َ
آيددة (يددوَ " -:)17:18فَقاَلددت اْل َج ِّارَي د ُة اْلَب َّو َاب د ُة لُب ْطد ُدر َ
دان؟» َقد َ
اكَ«:ل ْس ُت أََنا!»" .
َذ َ
في دخوله تعرفت عليه البوابة ،وقول الكتاب أيضداً يشوير ألن البوابوة سوبقت وتعرفوت علوى يوحنوا وعرفوت أنوه مون
تالميووذ المسوويح .وبطوورس خانتووه شووجاعته وأنكوور وكووان موون الممكوون أن يهلكوووه ولكوون المسوويح كووان قوود طلووب ألجلووه

(لو.)32:22

18
ِّ ِّ
طُلو َن،
ان َبْرٌدَ ،وَكاُنوا َي ْر َ
ينَ ،و ُه ْم َق ْد أ ْ
ان اْل َع ِّب ُ
َضَرُموا َج ْمًار أل ََّن ُه َك َ
َّام َواقف َ
آية (يوَ " -:)18:18وَك َ
يد َواْل ُخد ُ
طلِّي" .
س َو ِّاق ًفا َم َع ُه ْم َي ْر َ
َوَك َ
ان ُب ْطُر ُ

هنا إنسحب القاًد والجند ولم يبق سوى العبيد وضباط الحراسة اليهود ،وهؤالل تجمعوا معاً في فسحة الدار في
الدور األرضي .ألنه كان برد= إشارة ألن هذا الجو إستثناًي في هذه السنة ،فمن المعتاد في مثل هذا الوقت أن
يكون الجو دافئاً .وضول الجمر ساعد العبيد أن يروا وجه بطرس فيتعرفوا عليه (لو + 56:22مر.)72-67:1:

12
ِّ
ِّ ِّ
يذ ِّه وع ْن َتعلِّ ِّ
يم ِّه" .
يس اْل َك َهَنة َي ُسو َع َع ْن َتالَم َ َ ْ
َل َرِّئ ُ
آية (يوَ " -:)12:18ف َسأ َ
نفهووم موون آيووة ( )2:أن هووذا التحقيووق كووان أمووام قيافووا ،بعوود أن أرسووله حنووان إليووه .وهنووا قيافووا يسووأل المسوويح عددن

تالميدذه و ]1ألنوه ينوووي أن ينكول بهوم ويقوودم أسومالهم إلوى بوويالطس و ]2فوي نظور بوويالطس أن المسويح موتهم بأنووه

يريوود أن يكووون ملكواً وبالتووالي يكووون تالميووذه والة منافسووين لبوويالطس (هووذا مووا يريووده قيافووا) .و ]3والمسوويح كووإبن هللا
يكون تالميذه فوه رًيس الكهنة .والمسيح لوم يجوب علوى السوؤال الخواص بتالميوذه ليحمويهم .وقيافوا يسوأل المسويح
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عددن تعليمدده= أي دعوتووه ألن يكووون ملكواً يمنووع أن تعطووى الجزيووة لقيصوور ،وأنووه ملووك لليهووود .وكووأن قيافووا يسووتدرج
المسيح ليعترف بخططه السرية للقيام بثورة ليكون ملكاً.
21
ِّ
دين ِّفدي اْل َم ْج َم ِّدع َوِّفدي اْل َهْي َكد ِّل
دت ُك َّ
دل ِّح ٍ
دت اْل َعداَل َم َعالَ نَيدةً .أََندا َعَّل ْم ُ
ده َي ُسدو ُع«:أََندا َكَّل ْم ُ
َج َاب ُ
آية (يو " -:)21:18أ َ
ود َد ِّائما .وِّفي اْل َخ َف ِّ
ِّ
اء َل ْم أ ََت َكَّل ْم ِّب َشي ٍء" .
َحْي ُث َي ْج َتم ُع اْلَي ُه ُ ً َ
ْ
هنا المسيح يعلن أنه لم يكن يعد لثورة وليس له تعاليم سرية .بل كل تعاليمه كانوت علوى الموأل وموا قالوه للسوامرية

أذاعته هي في كل المدينة .وخدام رًيس الكهنة سبقوا وهستمعوا له وشهدوا له (يوو .):6 ،:5:7بول أن رد المسويح
فيه إشارة إتهام لرًيس الكهنة بأنه هو الذي يعمل في الظالم بمحاكمته .وقوله العدالم=يشومل تالميوذه وكول اليهوود

واآلخرين بال تمييز ،بل المسيح يمنع كل تعليم سرى (مت )27:15فكل تعليم سرى يخلو من الحق.

آية (يو21" -:)21:18لِّما َذا َتسأَُل ِّني أََنا؟ ِّاسأ ِّ ِّ
دت
ين َق ْدد َس ِّدم ُعوا َمدا َذا َكَّل ْم ُدت ُه ْمُ .ه َدوَذا ُ
هدؤالَ ِّء َي ْع ِّرُفدو َن َمدا َذا ُقْل ُ
َل َّالدذ َ
ْ
ْ
َ
أََنا»".
كانت القوانين اليهودية للمحاكمات تنص على سماع شهود البرالة أوالً .وفي قوول المسويح إشوارة ألنهوم أغفلووا هوذا

النص .وكأن المسيح يطلب سماع شهود الدفاع أوالً ،ألنه أيًاً بحسب القوانين اليهودية فالمتهم برئ حتى تثبوت
إدانته .ولكن واضح هنا أن المحاكمة صوورية .وبهوذا لوم يجوب المسويح علوى األسوئلة الموجهوة لوه كموا قوال مورقس

ومتى (مر + 61 ،65:1:مت.)63 ،62:26

22
َّام َكددان و ِّاق ًفدداَ ،قد ِّ
ِّ ِّ
َهك د َذا ُت َجد ِّ
ديس
دال ه د َذا َل َ
دائالً« :أ َ
داو ُب َرِّئد َ
طد َدم َي ُسددو َع َواحد ٌدد مد َدن اْل ُخددد ِّ َ َ
آيددة (يددوَ " -:)22:18وَل َّمددا َقد َ
اْل َك َهَن ِّة؟»".
راجع (أش)6:55
23
ِّن َح َسدددًنا َفلِّ َمدددا َذا
ددت َرِّدايدددا َف ْ
دده ْد َعَلدددى الد َّددرِّد ِّيَ ،وإ ْ
ددت َقد ْددد َت َكَّل ْمد ُ
دده َي ُسدددو ُعِّ«:إ ْن ُكْند ُ
َج َابد ُ
آيدددة (يدددو " -:)23:18أ َ
اشد َ
َت ْض ِّرُب ِّني؟»".

المسويحية ال تعورف الجووبن .والمسويح هنوا كووان فوي مولل السووالم ومسوتعداً ألقصوى درجووات اآلالم ولكنوه رد بجوواب
فيه الحق .وهذه اآلية تتكامل مع (مت )39:5فعلينا أن نكوون مسوتعدين ألن نحتمول الظلوم وأن نظهور الحوق بكول
وداعة ورقة وبال خنوع فيسوع رد بقوة وأثبت أن اللطمة ظالمة .والحظ هنا الكمال اإللهي في تصرف المسويح موع

رد بولس الرسول في موقف مشابه (أع)5-1:23

ِّ
احٌد ِّمن ع ِّب ِّ
ِّ
آية (يوَ 23" -:)23:18قال و ِّ
يد َرِّئ ِّ
دك أََندا
ديب َّال ِّدذي َق َ
َمدا َأرَْي ُت َ
س أُ ْذَن ُ
ْ َ
طَ
دع ُب ْط ُدر ُ
َ َ
ديس اْل َك َهَندةَ ،و ُه َدو َنس ُ
ده«:أ َ
م َع ُه ِّفي اْلُب ْس َت ِّ
ان؟»".
َ
نرى هنا إمكانيات يوحنا في التعرف على أهل بيت رًيس الكهنة مما يشير لقرابته ألهل البيت.
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27
ِّ
ِّ
يك" .
اح الد ُ
س أَْي ًضاَ .ولِّْل َوْقت َص َ
آية (يوَ " -:)27:18فأَْن َكَر ُب ْطُر ُ
كان التدبير اإللهي عجيب في أن المحاكمة إنتهت وكان المسيح يمر في الفسحة التوي وقوف فيهوا بطورس .وكوان

هذا بعد صياح الديك واإلنكار الثالث حتى ينظر المسيح لبطرس معاتباً فيودعوه للتوبوة (لوو .)61:22ونالحوظ أن
هللا يستخدم ديكاً لينبه بطرس لخطيته .وهكذا فكل موا فوي الكوون يسوير بتودبير الورب .وعلينوا أن ال نورفض صووت

الورب فوي داخلنوا أو بوأي طريقووة يودبرها ليصول إلينوا صوووته .ولكون الحوظ رقوة يوحنوا فهووو لوم يوذكر تجودي
ضد المسيح .لكنه ذكر القصة تثبيتاً لنبوة السيد المسيح.

بطوورس

ملحوظة :كانت الشريعة اليهودية المدونة في كتاب التلمود تحرم الحكم ليالً على إنسان بالموت ،وال تجيز الحكم
عليه في جلسة واحدة ،لهذا التزم مجلس السبعين (السنهدريم) أن يجتمعوا في صباح الجمعة في الهيكل ،ليجعلوا

ما حكموا به على يسوع ليالً في دار قيافا شرعياً .والحظ أن الموت عند اليهود بالرجم وعند الرومان بالصلب،

صلب يسوع.
لهذا ُ
الرلب

كانت عقوبة الصلب وككل الممارسات غير اآلدمية بل والرجاسات أصولها فينيقية .أخذها عنهم الرومان بعد

ذلك وطبقوها على المجرمين من غير الرومان .ولم يكن اليهود يمارسون عقوبة الصلب فيما عدا أحد ملوك

المكابيين وهسمه جانيوس الذى صلب  85شخصا 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 75مُ .
أما طره تنفيذ اإلعدام عند اليهود فكانت الشنق وضرب العنق بالسيف والرجم والحره .ولكن الربيين اليهود لم
يكن لهم ميل نحو عقوبة اإلعدام .ويظهر هذا أنهم منعوا تنفيذ حكم الموت فى نفس يوم صدوره .وكتب إثنين

من الربيين أنه فى فترة تواجدهم بالسنهدريم لم يتم إصدار حكم باإلعدام .لكنهم كانوا يعلقون المتهم بالوثنية أو

التجدي  ،ولكن بعد موته بطريقة أخرى كالرجم مثال .ولكن بعد صلب المسيح بقليل إنتهت عقوبة اإلعدام غير
اآلدمية 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 بعقد هذه المحاكمة (آية يو.)15 : 18
 .2مع هذا حكموا بقتله ،بل القرار متخذ مسبقا.

 .3والمحاكمة لم تتم فى المكان الرسمى أمام السنهدريم بل فى قصر قيافا.
 .:وبأى صفة يحاكمه حنان وهو معزول من رًاسة الكهنوت.
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 .5والمحاكمووة تمووت لوويال ولوويس فووى الصووباح عكووس المتبووع  -فالمحاكمووات كانووت تبوودأ صووباحا وحتووى وقووت
تناول الطعام.

 .6وكانت المحاكمات ال تتم فى السبوت واألعياد وال فى عشية عيد أو سبت.

 .7ولم يتبع النظام المتعارف عليه فى تحذير الشهود وهنذارهم أن يكون كالمهم بالصده.

 .8وكووان شوورطا أن يسوومع شووهود البورالة أوال وهووذا لووم يحوود  .لووذلك نبووه المسوويح رًوويس الكهنووة لووذلك وقووال لووه
إسأل الذين سمعوا.

 .9كانت شهادة الشهود متًاربة وفى هذه الحالة كانوا ال يعتودون بهوا .ولكونهم أخوذوا بهوا .والوتهم التوى كوان
يتم فيها الحكم بالموت هى التى كان فيها المتهم يدعو الشعب للوثنية فيفسد إيمان الشعب.

 .15والحكم لم يكن ينفذ فى نفس يوم صدوره بل بعده بأيام .ولكن تم تنفيذ الحكم على المسويح بعود المحاكموة
بساعات قليلة.
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الثالث والعشرون)

عودة للجدول

اإلصحاح الثالث والعشرون
المحاكمة المدنية  -محاكمته أمام بيالطس (مت+ ) 31- 11، 2-1 :27

( مر ( + ) 21-1:13لو( + ) 23-1:23يو)13:12-28:18
1
الرباح َت َشاور ج ِّميع رَؤس ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُشُيو ُخ َّ
الش ْعب َعَلى َي ُسو َع َح َّتى
اآليات (متَ " -:)2-1 :27وَل َّما َك َ
ان َّ َ ُ
ََ َ ُ ُ َ
2
ِّ
س اْلُبْن ِّط ِّي اْل َوالِّي".
وه ِّإَلى ِّبيالَ ُ
وه َو َم َض ْوا ِّبه َوَد َف ُع ُ
وهَ ،فأ َْوَثُق ُ
َي ْقُتُل ُ
طَ
لقد حوكم المسيح دينياً أمام رؤسال اليهود ،ومدنياً أمام بيالطس حتى ينجوا الجميع يهود وأمم من دينونة اليوم
األخير .فأوثقوه آية ( )2فهو قبل أن يربط ليحل الجميع من رباطات 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 كوان يوجود فوي أورشوليم ليخمود

أي ثورة أو فتنة وسط التجمعات في األعياد.

واليهود لم يكن لهم سلطان على تنفيذ حكم الموت فهذا من إختصاص الوالي الروماني وألن الوالي لن يحكم على

المْلوك
المسوويح بووالموت بسوبب تهمووة دينيووة ،فهووم تشوواوروا ليقوودموه بتهمووة أخوورى وهووي أنهووم إدعووا أن المسوويح يطلووب ُ
ويقاوم قيصر .وكانت خطتهم أن يصلب فهذه هي العقوبة الرومانية .وباراباس كان محكوماً عليوه بالصولب فأخوذ

السيد عقوبته ،رم اًز ألنه حمل عقوبة الموت المحكوم بها علينا.

وكان خطيو اًر أن يطلوب اليهوود حكوم الروموان علوى المسويح ،إذ أن نفوس الحكوم الرومواني قود نفوذ فويهم هوم علوى يود

ت وويطس س وونة 75م ح ووين ص وولب م وونهم عشو ورات األالف وقت وول مئ ووات األالف  .وه ووم ال ووذين ب وودأوا باإللتج ووال للحك ووم
الروماني( .مز)::28

11
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال
اآليات (متَ " -:)31-11 :27ف َوَق َ
ام اْل َواليَ .ف َسأََل ُه اْل َوالي قائالً«:أَأَْن َت َمل ُك اْلَي ُهود؟» َفَق َ
َم َ
ف َي ُسو ُع أ َ
13
12
ِّ
ِّ ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
ال
ول»َ .وَبْيَن َما َك َ
الشُيو ُخ َي ْش َت ُكو َن َعَلْيه َل ْم ُيج ْب ب َش ْي ٍءَ .فَق َ
ان ُرَؤ َس ُ
َي ُسو ُع«:أَْن َت َتُق ُ
13
14
ِّ
ِّ
ِّ
ان
ِّبيالَ ُ
َّب اْل َوالي ِّجدااَ .وَك َ
طُ
َما َت ْس َم ُع َك ْم َي ْش َهُدو َن َعَلْي َك؟» َفَل ْم ُي ِّجْب ُه َوالَ َع ْن َكل َم ٍة َواح َدةٍَ ،ح َّتى َت َعج َ
س«:أ َ
13
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َن ي ْطلِّق لِّْلجم ِّع أ َِّس ا ِّ
ور ُي َس َّمى
وهَ .وَك َ
ان َل ُه ْم حيَنئ ٍذ أَس ٌير َم ْش ُه ٌ
ير َواحًداَ ،م ْن أََرُاد ُ
ً
اْل َوالي ُم ْع َت ًادا في اْلعيد أ ْ ُ َ َ ْ
ِّ
ِّ 17
يدو َن أ ْ ِّ
اس أ َْم َي ُسو َع َّال ِّذي ُي ْد َعى
ال َل ُه ْم ِّبيالَ ُ
سَ «:م ْن ُت ِّر ُ
َن أُ ْطل َ
ق َل ُك ْم؟ َب َارَاب َ
طُ
َب َارَاب َ
يما ُه ْم ُم ْج َتم ُعو َن َق َ
اسَ .فف َ
12
18
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
امَأرَُت ُه
وه َح َسًداَ .وِّإ ْذ َك َ
اْل َمس َ
َسَل ُم ُ
يح؟» أل ََّن ُه َعل َم أََّن ُه ْم أ ْ
ان َجال ًسا َعَلى ُكْرِّس ِّي اْل ِّوالََية أَْر َسَل ْت إَلْيه ْ
ِّ
ير ِّفي حْلمٍ ِّم ْن أ ِّ ِّ ِّ 21
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
وخ َحَّر ُضوا
اك َوذلِّ َك اْلَب َّار ،أل َِّني َتأََّل ْم ُت اْلَي ْوَم َك ِّث ًا
الشُي َ
َقائَلةًِّ«:إَّي َ
ْ
ُ
َجله»َ .ولك َّن ُرَؤ َس َ
21
يدو َن أ ْ ِّ
ِّ
ِّ
ق
ال َل ُه ْمَ «:م ْن ِّم ْن اال ْثَنْي ِّن ُت ِّر ُ
اْل ُج ُمو َع َعَلى أ ْ
اس َوُي ْهل ُكوا َي ُسو َعَ .ف َ
َن أُ ْطل َ
َن َي ْطُلُبوا َب َارَاب َ
أج َ
اب اْل َوالي َوَق َ

َل ُه
َل ُه
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22
ِّ
ِّ
ِّ
يع:
ال َل ُه ْم ِّبيالَ ُ
سَ « :ف َما َذا أَ ْف َع ُل ِّبَي ُسو َع َّالذي ُي ْد َعى اْل َمس َ
ال َل ُه اْل َجم ُ
طُ
َل ُك ْم؟» َفَقاُلواَ« :ب َارَاب َ
يح؟» َق َ
اس!»َ .ق َ
24
23
َي َشر ع ِّمل؟» َف َكاُنوا ي ْزَد ُادو َن صر ً ِّ ِّ
ِّ
س
ين« :لُِّي ْرَل ْب!» َفَل َّما َأرَى ِّبيالَ ُ
ال اْل َوالِّيَ «:وأ َّ
اخا َقائل َ
َ
طُ
َُ
َ َ
«لُي ْرَل ْب!» َفَق َ
ِّ
أََّن ُه الَ َيْن َف ُع َشْيًئاَ ،ب ْل ِّباْل َحرِّ
َّام اْل َج ْم ِّع َق ِّائالًِّ«:إِّني َبرِّي ٌء ِّم ْن َدمِّ ه َذا
ِّي َي ْحُد ُث َش َغ ٌب ،أ َ
َخ َذ َم ً
اء َو َغ َس َل َي َدْيه ُقد َ
23
ِّ
ِّ ِّ 23
ِّ
ِّ
يع َّ
اس،
اْلَب ِّار! أَْبرُروا أَْن ُت ْم!»َ .فأ َ
اب َجم ُ
الش ْعب َوَقاُلواَ «:د ُم ُه َعَلْيَنا َو َعَلى أ َْوالَدَنا» .حيَنئ ٍذ أَ ْطَل َ
ق َل ُه ْم َب َارَاب َ
َج َ
27
َخ َذ َع ْس َكُر اْل َوالِّي َي ُسو َع ِّإَلى َد ِّار اْل ِّوالََي ِّة َو َج َم ُعوا َعَلْي ِّه ُك َّل اْل َك ِّت َيب ِّة،
َوأ َّ
َسَل َم ُه لُِّي ْرَل َبَ .فأ َ
َما َي ُسو ُع َف َجَل َد ُه َوأ ْ
َ 28فعَّروه وأَْلبسوه ِّرداء ِّقرِّم ِّزايا22 ،و َض َفروا ِّإ ْكلِّيالً ِّمن َشو ٍك وو َضعوه عَلى ْأر ِّس ِّه ،وَقرب ًة ِّفي ي ِّم ِّ
ين ِّهَ .وَكاُنوا
َ ُْ َ َ ُ ُ َ ً ْ
َ
َ ََ
ْ ْ ََ ُ ُ َ َ
َ ُ
31
ِّ ِّ ِّ
السالَم َيا ملِّ َك اْلَي ُه ِّ
ن
وه َعَلى
ود!» َوَب َرُقوا َعَلْي ِّهَ ،وأ َ
َّام ُه َوَي ْس َت ْه ِّزُئو َن ِّبه َقائل َ
َخ ُذوا اْلَق َرَب َة َو َضَرُب ُ
ينَ ُ َّ «:
َي ْج ُثو َ ُقد َ
ِّ ِّ 31
اس َت ْه َأُزوا ِّب ِّهَ ،ن َز ُعوا َعْن ُه ِّ
لرْل ِّب.ي
وه ِّثَي َاب ُهَ ،و َم َض ْوا ِّب ِّه لِّ َّ
اء َوأَْلَب ُس ُ
َ ْأرسهَ .وَب ْع َد َما ْ
الرَد َ
11
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َل ُه
اآليات (متَ -:)14-11 :27ف َوَق َ
ام اْل َواليَ .ف َسأََل ُه اْل َوالي قائالً«:أَأَْن َت َمل ُك اْلَي ُهود؟» َفَق َ
َم َ
ف َي ُسو ُع أ َ
13
12
ِّ
ِّ ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
ال َل ُه
ول»َ .وَبْيَن َما َك َ
الشُيو ُخ َي ْش َت ُكو َن َعَلْيه َل ْم ُيج ْب ب َش ْي ٍءَ .فَق َ
ان ُرَؤ َس ُ
َي ُسو ُع«:أَْن َت َتُق ُ
14
ِّ
ِّ
َّب اْل َوالِّي ِّجداا.
ِّبيالَ ُ
طُ
َما َت ْس َم ُع َك ْم َي ْش َهُدو َن َعَلْي َك؟» َفَل ْم ُي ِّجْب ُه َوالَ َع ْن َكل َم ٍة َواح َدةٍَ ،ح َّتى َت َعج َ
س«:أ َ
كانت إجابة السيد لبيالطس مقتًبة للماية .في الحدود التي يكشف فيها له عن الحق فال يكون له عذر .وعندًذ

توقف عن الكالم سوال 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.
السمال فتشهد ُ
صمت السيد يعلمنا أن ال نثور لكرامتنا ونًطرب ،فهو إتهم ظلماً وأهين وصمت .بل حتى اآلن يهاجمه كثيرين
وهو صامت ،بل يًع دفاعه في حياة تالميذه الحقيقيين .هو جال ليحمل خطايا البشرية فلماذا يدافع عن نفسه

بأنه لم يخطئ.

13
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َن ي ْطلِّق لِّْلجم ِّع أ َِّس ا ِّ
وه.
اآليات (متَ " -:)23-13 :27وَك َ
ير َواحًداَ ،م ْن أََرُاد ُ
ً
ان اْل َوالي ُم ْع َت ًادا في اْلعيد أ ْ ُ َ َ ْ
13
ِّ
ِّ 17
ِّ ِّ ِّ
َن
ال َل ُه ْم ِّبيالَ ُ
يدو َن أ ْ
سَ «:م ْن ُت ِّر ُ
َوَك َ
ان َل ُه ْم حيَنئ ٍذ أَس ٌير َم ْش ُه ٌ
طُ
ور ُي َس َّمى َب َارَاب َ
يما ُه ْم ُم ْج َتم ُعو َن َق َ
اسَ .فف َ
12
18
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َجالِّ ًسا َعَلى
وه َح َسًداَ .وِّإ ْذ َك َ
اس أ َْم َي ُسو َع َّالذي ُي ْد َعى اْل َمس َ
َسَل ُم ُ
أُ ْطل َ
ق َل ُك ْم؟ َب َارَاب َ
يح؟» أل ََّن ُه َعل َم أََّن ُه ْم أ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ير ِّفي حْل ٍم ِّم ْن أَجلِّ ِّه»21 .و ِّ
لك َّن
اك َوذلِّ َك اْلَب َّار ،أل َِّني َتأََّل ْم ُت اْلَي ْوَم َك ِّث ًا
امَأرَُت ُه َقائَلةًِّ«:إَّي َ
ْ
ُ
َ
ُكْرِّس ِّي اْل ِّوالََية أَْر َسَل ْت إَلْيه ْ
21
ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َو ُّ
ال َل ُه ْمَ «:م ْن
الشُي َ
وخ َحَّر ُضوا اْل ُج ُمو َع َعَلى أ ْ
اس َوُي ْهل ُكوا َي ُسو َعَ .ف َ
َن َي ْطُلُبوا َب َارَاب َ
أج َ
اب اْل َوالي َوَق َ
ُرَؤ َس َ
22
يدو َن أ ْ ِّ
سَ « :ف َما َذا أَ ْف َع ُل ِّبَي ُسو َع َّال ِّذي ُي ْد َعى
ال َل ُه ْم ِّبيالَ ُ
ِّم ْن اال ْثَنْي ِّن ُت ِّر ُ
َن أُ ْطل َ
طُ
ق َل ُك ْم؟» َفَقاُلواَ« :ب َارَاب َ
اس!»َ .ق َ
23
ِّ
َي َشر ع ِّمل؟» َف َكاُنوا ي ْزَد ُادو َن صر ً ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين:
ال اْل َوالِّيَ «:وأ َّ
اخا َقائل َ
اْل َمس َ
ال َل ُه اْل َجم ُ
َ
َُ
َ َ
يع« :لُي ْرَل ْب!» َفَق َ
يح؟» َق َ
24
ِّ
س أََّن ُه الَ َيْن َف ُع َشْيًئاَ ،ب ْل ِّباْل َحرِّ
َّام اْل َج ْم ِّع
«لُِّي ْرَل ْب!» َفَل َّما َأرَى ِّبيالَ ُ
ِّي َي ْحُد ُث َش َغ ٌب ،أ َ
طُ
َخ َذ َم ً
اء َو َغ َس َل َي َدْيه ُقد َ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يع َّ
الش ْعب َوَقاُلواَ «:د ُم ُه َعَلْيَنا َو َعَلى أ َْوالَِّدَنا».
َقائالًِّ«:إني َبرِّي ٌء م ْن َدمِّ ه َذا اْلَب ِّار! أَْبرُروا أَْن ُت ْم!»َ .فأ َ
اب َجم ُ
َج َ
ِّ ِّ 23
َسَل َم ُه لُِّي ْرَل َب" .
اسَ ،وأ َّ
حيَنئ ٍذ أَ ْطَل َ
ق َل ُه ْم َب َارَاب َ
َما َي ُسو ُع َف َجَل َد ُه َوأ ْ

بار أباس = بوار = إبون  +أبواس = األب .لقود أنقوذ السويد بموتوه حيواة با اربواس كموا أنقوذ حيواة كول خواطئ محكووم
عليه بالموت.
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صلب المسيح وبرالة باراباس لها معنى رمزى .فو باراباس = إبن األب  -وكان مجرما مستحقا الموت والمسيح
مات عوضا عنه .نرى هنا باراباس رم از لنا فنحن أوالد هللا (أبنال اآلب) .ونظ ار لجراًمنا وخطايانا كنا مستحقين
الموت .ومات المسيح عنا ليحمل عنا عقوبة الموت ،ومات مصلوبا والصليب لعنة ليحمل عنا اللعنة.

ألنه علم أنهم أسلموه حسداً = كان بيالطس يعلم شرهم ونيتهم الخبيثة .أرسلت إليه امرأته = هللا ال يترك نفسوه

بووال شوواهد .وأي شد ٍدر عمددل = كووان هووذا درس واً لرؤسووال اليهووود أن هووذا ال ووالي الوووثني غريووب الجوونس يشووهد بب ورالة
المسيح .ولكن بيالطس خاف من ثورة الجماهير وخاف أيًاً من قتل من يرى أنه بار فمسل يديه .ولكن هو بال
عذر فقد أرشده هللا عن طريق وجته بل هو نفسه رأى أن المسيح بار وليس هناك ما يدينه بسببه .بيالطس كان

قاسياً وسفك دمال كثيرين (لو )1:13ولكنه كان ضعيفاً أمام الحق لتمسكه بكرسيه.

جلددده = موون عووذاب الجلوود كووان يموووت الووبعض فكووان الجلوود بصووورة بربريووة بسوووط بووه قطووع عظووم ورصوواص وقوود
تصيب الًربات الرأس والعين.

أبرروا أنتم = أنتم المسئولون عن قتله.
27
دل اْل َك ِّت َيب ِّدةَ 28 ،ف َع َّدر ْوُه
َخ َذ َع ْس َكُر اْل َوالِّي َي ُسو َع ِّإَلى َد ِّار اْل ِّوالََي ِّة َو َج َم ُعوا َعَلْي ِّه ُك َّ
اآليات (متَ " -:)31-27 :27فأ َ
22
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
وأَْلبسوه ِّرَد ِّ
ن
ده
َّام ُ
اء قْرِّم ِّزاياَ ،و َض َفُروا ِّإ ْكليالً م ْن َش ْو ٍك َو َو َض ُع ُ
َ َُ ُ ً
وه َعَلى َ ْأرسهَ ،وَق َرَب ًة في َيمينهَ .وَكداُنوا َي ْج ُثدو َ ُقد َ
ِّ ِّ 31
31
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
السالَم َيا ملِّ َك اْلَي ُه ِّ
وه َعَلدى َ ْأرسدهَ .وَب ْع َدد
ود!» َوَب َرُقوا َعَلْيهَ ،وأ َ
َوَي ْس َت ْه ِّزُئو َن ِّبه َقائل َ
َخ ُذوا اْلَق َر َدب َة َو َض َدرُب ُ
ينَ ُ َّ «:
اس َت ْه َأُزوا ِّب ِّهَ ،ن َز ُعوا َعْن ُه ِّ
لرْل ِّب" .
وه ِّثَي َاب ُهَ ،و َم َض ْوا ِّب ِّه لِّ َّ
اء َوأَْلَب ُس ُ
َما ْ
الرَد َ
عروه ألجلنا (وتمثيالً لذلك تعرى المذابح في أسبوع اآلالم) نحن الذين نزعت عنوا الخطيوة ثووب القداسوة ليعيود لنوا

لباس البر .وضع على رأسه إكليل شوك ليزيل عنا لعنة الخطية التي بسببها حصدنا الشوك (توك .)18:3سوجدوا

له في هزل ولم يعلموا أن أمم العالم سوف تسجد له في فرح .ألبسوه ثوب أرجوان وضربوه على رأسه.

لقد ظن بيالطس أن منظر المسيح بعد هذه اآلالم وهو مًرج بدماًه سيثير شفقة اليهود ويحرك قلوبهم فيكفوا

عن طلب صلبه ولكنهم أصروا (يو .)6 ،5:19لقد سخروا منه كملك فأعطوه قصبة في يمينه كصولجان وجثوا

أمامه كملك

( مر) 21-1:13

1
داء اْل َك َهَند ِّدة َو ُّ
ده،
الرد َدب ِّ
اآليددات ( مددرَ " -:) 21-1:13ولِّْل َوْقد ِّدت ِّفددي َّ
دع ُكُّلد ُ
الشد ُديو ُخ َواْل َك َتَب د ُة َواْل َم ْج َمد ُ
اح َت َشد َ
داوَر ُرَؤ َسد ُ
2
ِّ
دك اْلَي ُه ِّ
دت
سَ .ف َسأََل ُه ِّبديالَ ُ
وه ِّإَلى ِّبيالَ ُ
ده«:أَْن َ
س«:أَأَْن َ
دال َل ُ
دت َملِّ ُ
دود؟» َفأ َ
َسَل ُم ُ
طُ
طَ
َج َ
َفأ َْوَثُقوا َي ُسو َع َو َم َض ْوا ِّبه َوأ ْ
داب َوَق َ
4
3
ِّ
طس أَي ًضا ِّق ِّ
ِّ ِّ
ظ ْدر َك ْدم
دائال«:أَمدا ت ِّجيدب ِّبش
دي ٍء؟ اُْن ُ
ول»َ .وَك َ
اء اْل َك َهَنة َي ْش َت ُكو َن َعَلْيه َكث ًيراَ .ف َسأََل ُه ِّبيالَ ُ ُ ْ
ان ُرَؤ َس ُ
َتُق ُ
ً َ ُ ُ َ ْ
3
ِّ
دير
يدد أ َِّس ًا
دق َل ُه ْدم ِّفدي ُك ِّدل ِّع ٍ
َي ْش َهُدو َن َعَلْي َك!» 3فلم ي ِّجدب يسدوع أَيضدا ِّبش
َّدب ِّبديالَ ُ
سَ .وَك َ
دان ُي ْطل ُ
طُ
دي ٍء َح َّتدى َت َعج َ
ََ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ً َ ْ
7
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
و ِّ
ين ِّفدي اْل ِّف ْتَن ِّدة َف َعُلدوا َقد ْتالًَ 8 .ف َر َدر َخ
احًداَ ،م ْن َ
اس ُموَثًقا َم َع ُرَفَقائده فدي اْلف ْتَندةَّ ،الدذ َ
وهَ .وَك َ
طَلُب ُ
ان اْل ُم َس َّمى َب َارَاب َ
َ
2
ِّ
طس«:أَ ُت ِّريد ُددو َن أ ْ ِّ
دك
دع َو ْاب َتد َددأُوا َي ْطُلُبددو َن أ ْ
دق َل ُكد ْدم َملِّد َ
دل َك َمددا َكد َ
دل َل ُهد ْدمَ .فأ َ
اْل َج ْمد ُ
َن أُ ْطلد َ
َجد َ
داب ُه ْم ِّبدديالَ ُ ُ
دان َدائ ًمددا َي ْف َعد ُ
َن َي ْف َعد َ
11
ِّ
ِّ
اْلَي ُه ِّ
دق
وه َح َس ًددا11 .فهديج رؤسداء الكهن ِّدة الجمدع لِّك
ف أ َّ
ود؟» .أل ََّن ُه َعَر َ
دي ُي ْطل َ
َسدَل ُم ُ
اء اْل َك َهَنة َكاُنوا َق ْدد أ ْ
َن ُرَؤ َس َ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
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12
ِّ
دك اْلَي ُه ِّ
َل ُه ْم ِّباْل َحرِّ
دود؟»
اب ِّبيالَ ُ
يدو َن أ ْ
ال َل ُه ْمَ «:ف َما َذا ُت ِّر ُ
ده َملِّ َ
دل ِّب َّالدذي َت ْد ُعوَن ُ
اسَ .ف َ
طُ
ِّي َب َارَاب َ
أج َ
َن أَ ْف َع َ
س أَْي ًضا َوَق َ
13
14
َ 13فرر ُخوا أَي ًضاِّ «:
س
اصلِّْب ُه!» َف ِّبيالَ ُ
ال َل ُه ْم ِّبيالَ ُ
سَ «:وأ َّ
َي َشر َع ِّم َل؟» َف ْازَد ُادوا ِّجداا ُصَر ً
ْ
طُ
اخاْ «:
طُ
ْ
ََ
اصلْب ُه!» َفَق َ
يهم ،أَ ْطَلق َلهم باراباس ،وأَسَلم يسوع ،بعدما جَلده ،لِّيردَلبَ 13 .فم َضدى ِّبدهِّ
ِّ
ِّ
يد أ ْ
ان ُي ِّر ُ
ِّإ ْذ َك َ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َن َي ْع َم َل لْل َج ْم ِّع َما ُيْرض ِّ ْ
َ
ِّ ِّ 17
ِّ
اخ ِّل الد ِّ ِّ ِّ
اْلعس َكر ِّإَلى َد ِّ
وه أُْر ُج َواًناَ ،و َض َفُروا ِّإ ْكلِّيالً ِّم ْن َش ْو ٍك
َّارَّ ،التي ه َي َد ُار اْل ِّوالََيةَ ،و َج َم ُعوا ُك َّل اْل َكت َيبةَ .وأَْلَب ُس ُ
َْ ُ
18
دود!» 12وَكدداُنوا ي ْضد ِّدربوَنه عَلددى ْأر ِّسددهِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
دك اْلَي ُهد ِّ
ينَّ « :
الس دالَ ُم َيددا َملد َ
وه َعَلْيددهَ ،و ْاب َتد َددأُوا ُي َسددل ُمو َن َعَلْيدده َقددائل َ
َو َو َضد ُدع ُ
َ ُ ُ َ َ
َ
21
ِّ
ِّ
ِّ
ان
اسد َدت ْه َأُزوا ِّبددهَ ،ن َز ُعدوا َعْند ُ
دجُدو َن َلد ُ
ده األُْر ُجدو َ
ده َجدداث َ
ِّبَق َرد َدبةٍَ ،وَيْب ُردُقو َن َعَلْيددهُ ،ثد َّدم َي ْسد ُ
ين َعَلددى ُرَكد ِّدب ِّه ْمَ .وَب ْعد َدد َما ْ
وأَْلبس ِّ
ِّ ِّ ِّ
وه" .
وه ثَي َاب ُهُ ،ث َّم َخَر ُجوا ِّبه لَي ْرلُب ُ
َ َُ ُ

مرقس يكتب للرومان ويظهر لهم أن الحاكم الروماني لم يجد فيه ش اًر ،وأنه لويس ثواً اًر أو مهويج سياسوي .بول هوي
مؤامرة يهودية .وبيالطس حكم سوريا واليهودية جزل منها من سنة 26م إلي سنة 36م .وكان فاسداً قاسوياً .ولكون
نجد اإلنجيليين ال يشيرون إلي هذا ،فهم يلقون كل التبعية على اليهود ،إال أنهم لم يب أروا بيالطس فهو حكم علوى
من قد إعتقد ببرالته .ونالحظ أن اليهود إستخدموا عون المسويح لقوب ملوك اليهوود ولوم يسوتخدموا لقوب المسويا الوذي

لن يفهمه بيالطس .وبيالطس سأل المسيح أنت ملك اليهود .فالتهمة التي وجهها اليهود للمسيح هي أخطر تهمة
ِ
وب خاًنووا لقيصوور .والمسوويح لووم ينكوور أنووه ملووك ولكنووه
فووي ذل وك الحووين وال يمكوون أن يتهوواون فيهووا بوويالطس وهال ُحسو َ
أوضوح لبويالطس أنوه ُملوك روحوي ومملكتووه ليسوت مون هوذا العوالم كموا أوضووح إنجيول يوحنوا .ولكون بويالطس أخيو اًر
أسلمه مع إقتناعه ببرالته .فهو فًل مصلحته الشخصية وأن تهدأ الفتنة عن الوقوف بجانب الحق.

وكان العسكر الرومان يهزأون به ،ليس بشخصه ولكن بصفته ملكاً لليهود .فهم ال يحترمون اليهود وكانوا يهزأون

بهم في شخصه.

وهكليل الشووك موؤلم جوداً ،وهوو بوه رفوع عنوا لعنوة الخطيوة ،وحمول لعنوة األرض وأيًوا حقوق بوه شوهوة قلبوه فوى أن

يوضووع عليووه إكليوول الشوووك (إش . ): : 27ونالحووظ فووي آيووة 1تشوواور الرؤسووال فج و اًر لكووي يصووبح حكووم اإلعوودام

قانونياً فصدوره ليالً باطل بحسب األعراف اليهودية.

2
ِّ ِّ ِّ
اآليات (لوَ 1 "-:)23-1:23فَقام ُك ُّل ُجم ُه ِّ ِّ
ينِّ«:إَّنَنا
اءوا ِّب ِّه ِّإَلى ِّبيالَ ُ
سَ ،و ْاب َت َدأُوا َي ْش َت ُكو َن َعَلْيه َقائل َ
طَ
وره ْم َو َج ُ
ْ
َ
3
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س
يح َمل ٌك»َ .ف َسأََل ُه ِّبيالَ ُ
َن ُت ْع َ
َو َج ْدَنا ه َذا ُي ْف ِّسُد األ َّ
ُمةََ ،وَي ْمَن ُع أ ْ
طى ِّج ْزَي ٌة لَقْي َرَرَ ،قائالًِّ :إَّن ُه ُه َو َمس ٌ
طُ
طس لِّرَؤس ِّ
ِّق ِّائالً«:أَْن َت ملِّ ُك اْلَي ُه ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل ُجموعِِّّ«:إِّني الَ أ ِّ
َج َاب ُه َوَقال«:أَْن َت َتُقول»َ 4 .فَق ِّ
َجُد ِّعَّل ًة
ود؟» َفأ َ
ال بيالَ ُ ُ ُ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
3
ِّ
ِّ ِّ
ودَّي ِّة مْب َت ِّدًئا ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
الش ْع َب َو ُه َو ُي َعلِّم ِّفي ُك ِّل اْلَي ُه ِّ
ِّفي ه َذا ِّ
ينِّ«:إَّن ُه ُي َهِّي ُج َّ
اإل ْن َس ِّ
يل ِّإَلى
ان»َ .ف َكاُنوا ُي َشدُدو َن َقائل َ
ُ
ُ
3
يلي؟» 7و ِّحين عِّلم أََّنه ِّمن سْل َ ِّ ِّ
ط ِّ
ِّ
ِّ ِّ
س،
َلَ «:ه ِّل َّ
طَنة ه ُير ُ
الر ُج ُل َجِّل ِّ ٌّ
ود َ
ُهَنا»َ .فَل َّما َسم َع ِّبيالَ ُ ُ
َ َ َ َ ُ ْ َ
س ذ ْكَر اْل َجليلَ ،سأ َ
ِّ
ودسِّ ،إ ْذ َكان ُهو أَي ًضا ِّتْل َك األََّيام ِّفي أ ِّ
يم.
َ َ ْ
ُ
أَْر َسَل ُه ِّإَلى ه ُير ُ َ
ُور َشل َ
َ

8وأ َّ ِّ
ط ِّويل أَن يراه ،لِّسم ِّ
اء
ان َ
اع ِّه َعْن ُه أ ْ
يد ِّم ْن َزَم ٍ
ان ُي ِّر ُ
َما ه ُير ُ
س َفَل َّما َأرَى َي ُسو َع َف ِّر َح ِّجداا ،أل ََّن ُه َك َ
ود ُ
َ
َشَي َ
ْ ََ ُ َ َ
11
2
ِّ
ِّ
ِّ
اء اْل َك َهَنة َواْل َك َتَب ُة
آي ًة ُت ْرَن ُع ِّمْن ُهَ .و َسأََل ُه ِّب َكالَ ٍم َكث ٍ
َكث َيرًةَ ،وَتَرجَّى أ ْ
ير َفَل ْم ُي ِّجْب ُه ِّب َش ْي ٍءَ .و َوَق َ
َن َيَري َ
ف ُرَؤ َس ُ
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11
ِّ ِّ
ِّ
ي ْش َت ُكو َن عَلي ِّه ِّب ْ ِّ
ِّ
ِّ
س.
اسا الَ ِّم ًعاَ ،وَرَّد ُه ِّإَلى ِّبيالَ ُ
اح َتَقَرُه ه ُير ُ
اشت َدادٍَ ،ف ْ
َْ
َ
طَ
ود ُ
س َم َع َع ْس َك ِّره َو ْ
اس َت ْه َأَز بهَ ،وأَْلَب َس ُه لَب ً
12
س َص ِّد َيقْي ِّن َم َع َب ْع ِّض ِّه َما ِّفي ذلِّ َك اْلَي ْومِّ ،أل ََّن ُه َما َكاَنا ِّم ْن َقْب ُل ِّفي َع َد َاوٍة َبْيَن ُه َما.
َف َر َار ِّبيالَ ُ
س َو ِّه ُير ُ
ود ُ
طُ
14
13
َّم ُت ْم ِّإَل َّي ه َذا ِّ
اء َو َّ
ان َك َم ْن ُي ْف ِّسُد
اء اْل َك َهَن ِّة َواْل ُع َ
َف َد َعا ِّبيالَ ُ
اإل ْن َس َ
طُ
ال َل ُه ْمَ «:ق ْد َقد ْ
الش ْع َبَ ،وَق َ
ظ َم َ
س ُرَؤ َس َ
ِّ
ِّ ِّ 13
اإل ْنس ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّ
س أَْي ًضا،
ان عَّل ًة ِّم َّما َت ْش َت ُكو َن ِّبه َعَلْيهَ .والَ ه ُير ُ
ود ُ
َّام ُك ْم َوَل ْم أَج ْد في ه َذا ِّ َ
الش ْع َبَ .و َها أََنا َق ْد َف َح ْر ُت ُقد َ
17
13
ِّ
ِّ ِّ
طاار أ ْ ِّ
ِّ
ق
أل َِّني أَْر َسْل ُت ُك ْم ِّإَلْي ِّهَ .و َها الَ َش ْي َء َي ْس َت ِّح ُّ
ان ُم ْض َ
ق اْل َم ْو َت ُصن َع مْن ُهَ .فأََنا أ َُؤدُب ُه َوأُ ْطلُق ُه»َ .وَك َ
َن ُي ْطل َ
12
18
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يد و ِّ
ط ِّر َح ِّفي
ان َق ْد ُ
اس!» َوَذ َ
اك َك َ
احًداَ ،ف َرَر ُخوا ِّب ُج ْمَلت ِّه ْم َقائل َ
ينُ «:خ ْذ ه َذا! َوأَ ْطل ْق َلَنا َب َارَاب َ
َل ُه ْم ُك َّل ع ٍ َ
21
ِّ ِّ
ِّ
السج ِّن أل ِّ
يد أ ْ ِّ
ق َي ُسو َعَ 21 ،ف َرَر ُخوا
اه ْم أَْي ًضا ِّبيالَ ُ
س َو ُه َو ُي ِّر ُ
َج ِّل ف ْتَن ٍة َح َد َث ْت في اْل َمديَنة َوَق ْتلَ .فَن َاد ُ
ْ
ِّ ْ
َن ُي ْطل َ
طُ
22
َجد ِّف ِّ
َق ِّائلِّين«:اصلِّب ُه! ِّ
يه ِّعَّل ًة لِّْل َم ْو ِّتَ ،فأََنا أ َُؤِّدُب ُه
ال َل ُه ْم َثالِّ َثةًَ «:فأ َّ
َي َشر َع ِّم َل ه َذا؟ ِّإِّني َل ْم أ ِّ ْ
َ ْ ْ
ْ
اصلْب ُه!» َفَق َ
23
ات رَؤس ِّ
ات ع ِّظيم ٍة َ ِّ
ِّ
ِّ ن ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة.
ين أ ْ
طال ِّب َ
َص َو ُات ُه ْم َوأ ْ
َن ُي ْرَل َبَ .فَق ِّوَي ْت أ ْ
َص َو ُ ُ َ
َوأُ ْطلُق ُه»َ .ف َكاُنوا َيلجُّو َ بأَ ْص َو ٍ َ َ
23
24
ِّ
ِّ
ط ِّرح ِّفي ِّ
َسَل َم
َج ِّل ِّف ْتَن ٍة َوَق ْتلَّ ،ال ِّذي َ
َف َح َك َم ِّبيالَ ُ
س أْ
الس ْج ِّن أل ْ
ق َل ُه ُم َّالذي ُ َ
طَلُب ُ
َن َت ُكو َن طْلَب ُت ُه ْمَ .فأَ ْطَل َ
طُ
وهَ ،وأ ْ
َي ُسو َع لِّ َم ِّش َيئ ِّت ِّه ْم .ي
2
ِّ ِّ ِّ
طى ِّج ْزَي ٌة لَِّقْي َر َدر،
َن ُت ْع َ
ينِّ«:إَّنَنا َو َج ْدَنا ه َذا ُي ْف ِّسُد األ َّ
ُمةََ ،وَي ْمَن ُع أ ْ
آية (لوَ " -:)2:23و ْاب َت َدأُوا َي ْش َت ُكو َن َعَلْيه َقائل َ
ِّ
يح َملِّ ٌك»".
َقائالًِّ :إَّن ُه ُه َو َم ِّس ٌ

يفسد األمة = كانت هذه هي الجريمة التي بسببها أبادهم الرومان بعد ذلك .حقاً قوال النبوي يكموا فعلوت يفعول بوك

(عوبديا  .)15يمنع أن تعطى جزية لقيرر= مع أنوه قوال إعوط موا لقيصور لقيصور .وحينموا أرادوا أن يجعلووا منوه
ملكاً إختفى من بينهم .أمام السونهدريم إتهمووه بتهموة دينيوة أنوه يودعى األلوهيوة  ،وأموام بويالطس نجود تهموة جديودة
أنه يدعى أنه ملك  ،ليثيروا بيالطس ،فالتهمة اآلن صارت مدنية.

3
س ِّق ِّائالً«:أَْن َت ملِّ ُك اْلَي ُه ِّ
ول»".
آية (لوَ " -:)3:23ف َسأََل ُه ِّبيالَ ُ
ود؟» َفأ َ
طُ
ال«:أَْن َت َتُق ُ
َج َاب ُه َوَق َ
َ
أنت تقول= تحمل معنى هل لك إثبات على ما تقول ،ولكن الحقيقة هي كما تقول ولكن بحسب ما قال يوحنا أن

المسيح بعد ذلك أثبت له أن مملكته روحية وليست من العالم.
3
ِّ
ِّ ِّ
ودَّي ِّة مْب َت ِّدًئا ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
الش ْع َب َو ُه َو ُي َعلِّم ِّفي ُك ِّل اْلَي ُه ِّ
ينِّ«:إَّن ُه ُي َهِّي ُج َّ
يل ِّإَلى
آية (لوَ " -:)3:23ف َكاُنوا ُي َشدُدو َن َقائل َ
ُ
ُ
ُهَنا»".

ذكروا الجليل إلثارة شكوك بيالطس وذلك ألنه يكره الجليليين بسبب تمردهم وعصيانهم وثوراتهم .ونذكر كيف أنه
في فصح سابق أرسل جنوده بين جماعات الثاًرين من الجليل وأعملوا فيهم سيوفهم وخلطوا دماًهم بذباًحهم.

ِّ
اآليات (لو7" -:)12-7:23و ِّحين علِّم أََّنه ِّمن سْل َ ِّ ِّ
ِّ
دك
س ،أَْر َسَل ُه ِّإَلى ه ُير ُ
طَنة ه ُير ُ
دان ُه َدو أَْي ًضدا تْل َ
سِّ ،إ ْذ َك َ
ود َ
ود َ
َ َ َ َ ُ ْ َ
األََّيام ِّفي أُور َشلِّيم8 .وأ َّ ِّ
ط ِّويدل أَن يدراه ،لِّسدم ِّ
اع ِّه
دان َ
يد ِّم ْدن َزَم ٍ
ان ُي ِّر ُ
َما ه ُير ُ
س َفَل َّما َأرَى َي ُسو َع َف ِّر َح ِّجداا ،أل ََّن ُه َك َ
ود ُ
ُ َ َ
َ
ْ ََ ُ َ َ
11
2
ِّ
ِّ
ِّ
داء
عنده أَشددياء كثيدرة ،وترجددى أَن يددري آيدة تردنع مندده .وسدأَله ِّبكدالم كثيدر فلددم ي ِّجبدده ِّبش
دي ٍءَ .و َوَقد َ
دف ُرَؤ َسد ُ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ً َ ََ َّ ْ َ َ َ ً ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ٍ َ ٍ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
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11
ِّ
اْل َكهَن ِّة واْل َك َتب ُة ي ْش َت ُكو َن عَلي ِّه ِّب ْ ِّ
ودس مع عس َك ِّرِّه واس َته َأَز ِّب ِّده ،وأَْلبس ُ ِّ
اسدا الَ ِّم ًعداَ ،وَرَّد ُه
اشت َدادٍَ ،ف ْ
َ ْ ْ
َْ
َ َ َ َ
اح َتَقَرُه ه ُير ُ ُ َ َ َ ْ
ده لَب ً
َ ََ
12
س َص ِّد َيقْي ِّن َم َع َب ْع ِّض ِّه َما ِّفي ذلِّ َك اْلَي ْومِّ ،أل ََّن ُه َما َكاَنا ِّم ْن َقْب ُل ِّفي َع َد َاوٍة
سَ .ف َر َار ِّبيالَ ُ
ِّإَلى ِّبيالَ ُ
س َو ِّه ُير ُ
ود ُ
طُ
طَ

َبْيَن ُه َما" .
محاكمتووه أمووام بوويالطس وهيوورودس فيهووا تحقي وق للمزمووور قووام ملوووك األرض علووى الوورب وعلووى مسوويحه(مز.)2:2

والمسيح صمت تماماً أمام هيرودس فإحتقره هيرودس وظنه جاهالً .غالباً فوإن هيورودس تأكود مون برالتوه فلوم يشوأ
أن يحكم عليه ،لكن إذ لم يجب يسووع علوى أسوئلة هيورودس فوإن هيورودس إغتواظ منوه وسومح لعسواكره بإهانتوه ثوم

أرسله لبيالطس .ولكن العجيب أنه بسبب المسيح تصالح هيورودس وبويالطس والصودوقيين موع الفريسويين … ألوم
يأتي للمصالحة .فكان يصالح الجميع بموته.

وألبسدده لباس داً المع داً = قيوول فووي (مووت )28:27أنهووم ألبسوووه ردال قرمزيواً .وفووي (موور )17:15ألبسوووه أرجوانواً وهنووا
هيرودس يلبسه لباساً المعاً وفي (يو )2:19البسه العسكر ثوب أرجوان .وليس في هوذا تعوارض .فوالملوك اليهوود
يلبسون ثياباً قرمزية والملوك الرومان يلبسون أرجوان .ومتى ألنوه يكتوب لليهوود وصوف الثيواب بأنهوا قرمزيوة لويفهم

اليهود أنهم ألبسوه ثياباً تشبه ثياب الملوك للسخرية منه ومرقس كان يكتب للرومان وهكذا يوحنوا فقوالوا أنهوا ثيواب

أرجوان ولوقا حل الموضوع تماماً بقوله أنها ثياب المعة تشبه ثياب الملوك.

22
َجد ِّف ِّ
يه ِّعَّل ًة لِّْل َم ْو ِّتَ ،فأََنا أ َُؤِّدُب ُه َوأُ ْطلُِّق ُه»".
ال َل ُه ْم َثالِّ َثةًَ «:فأ َّ
َي َشر َع ِّم َل ه َذا؟ ِّإِّني َل ْم أ ِّ ْ
آية (لوَ " -:)22:23فَق َ
بيالطس يشهد ببرالة يسوع 3مرات وبطرس ينكره 3مرات.
23
ات رَؤسد ِّ
ات ع ِّظيمد ٍة َ ِّ
ِّ
داء
ين أ ْ
طددال ِّب َ
َصد َدو ُات ُه ْم َوأ ْ
َن ُي ْردَل َبَ .فَق ِّوَيد ْدت أ ْ
آيددة (لددوَ " -:)23:23ف َكدداُنوا َيل ُّجددو َن ِّبأ ْ
َصد َدو ُ ُ َ
َصد َدو ٍ َ َ
اْل َك َهَن ِّة" .
يلجون = يطلبون بلجاجة وبإلحاح.
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من هو هيرودس؟
لما مات هيرودس الكبير الذي كان يحكم كل فلسطين بإذن من روما ،قسمت المملكة بين أوالده.
هيرودس الكبير

مملكة هيرودس الكبير

اليهودية

الجليل وبيريه

أعطيدددت ألرخددديالوس ثدددم أسدددتدعى هيرودس أنتيباس وله لقب رئيس
وع ِّز َل ثم أدارت
إلي روما ُ
روما اليهودية مباشرة عن
ال روماني
طريق و ٍ

ربع ألن اإلمبراطور رفض

قيررية
فيلبس

منحه لقب ملك.

وهيوورودس أنتيبوواس هووو الووذي أخووذ وجووة أخيووه الحووي فيلووبس ،وهجوور وجتووه بووات ار إبنووة الحووار ملووك العربيووة .ولمووا
وبخه يوحنا المعمدان قتله (مت.)11-3:1:
وحوين سوومع بووالرب يسووع ظوون أنووه يوحنوا قووام لينووتقم (موت +2:1:موور .)16:6وكووان يريود أن يوراه (لووو )9:9ويقتلووه
(لو )31:13وألنه كان يخاف إلتفاف الشعب حوله وذلك خوفاً على عرشه وخاصوة عنودما حواول الشوعب المنواداة
بالسيد المسيح ملكاً (يو .)15:6ولشدة مكوره لقبوه السويد المسويح بالثعلوب (لوو )32:13ولموا أرسول بويالطس يسووع

إلي هيرودس فرح ألنه سمع عنه كثي اًر وكان يريود أن يوراه .ولكون الورب يسووع لوم يجبوه بشويل وال صونع لوه معجوزة

حسب ما تمنى.

وهيوورودس لووم يحكووم بإعدامووه غالب واً ،وهووو الووذي ال يتووورع عوون إعوودام أحوود ربمووا ألنووه لووم يوورد أن يسوواعد بوويالطس

خصوصاً أنه سمع أن بيالطس برأه .وهيرودس أيًاً لم يكن يجد فيه علة تستوجب الموت (لو.)15:23

صلب يسوع (مت( + )33-32:27مر( +)41-21:13لو( + )42-23:23يو)37-13:12
ِّ
ِّ 32
وه لَِّي ْح ِّم َل
اس ُم ُه ِّس ْم َع ُ
انَ ،ف َس َّخُر ُ
يما ُه ْم َخ ِّار ُجو َن َو َجُدوا ِّإْن َساًنا َقْيَرَوانايا ْ
اآليات (متَ "-:) 33-32:27وف َ
ِّ 34
33
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وجا ِّب َمَرَارٍة
َع َ
ال َل ُه ُجْل ُج َثةَُ ،و ُه َو اْل ُم َس َّمى « َم ْوض َع اْل ُج ْم ُج َمة» أ ْ
ط ْوُه َّخالً َم ْم ُز ً
َصل َيب ُهَ .وَل َّما أ ََت ْوا إَلى َم ْوض ٍع ُيَق ُ
33
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يل
اق َل ْم ُي ِّرْد أ ْ
وه ا ْق َت َس ُموا ثَي َاب ُه ُم ْق َت ِّرِّع َ
َن َي ْشَر َبَ .وَل َّما َصَلُب ُ
لَي ْشَر َبَ .وَل َّما َذ َ
ين َعَلْي َها ،ل َك ْي َيت َّم َما ق َ
37
33
الن ِّب ِّي«:ا ْق َتسموا ِّثي ِّابي بيَنهم ،وعَلى لِّب ِّ
ِّب َّ
ق َ ْأر ِّس ِّه
اكَ .و َج َعُلوا َف ْو َ
اسي أَْلَق ْوا ُقْر َع ًة»ُ .ث َّم َجَل ُسوا َي ْحُر ُسوَن ُه ُهَن َ
َْ ُ ْ َ َ
َ
َُ َ
ِّ
ِّ
ين وو ِّ
ِّ
وبةً«:ه َذا ُه َو َيسو ُع ملِّ ُك اْلَي ُه ِّ
ود»ِّ 38 .حيَن ِّئ ٍذ ُصلِّ َب م َع ُه لِّ َّر ِّ
احٌد َع ِّن اْلَي َس ِّار.
عَّل َت ُه َم ْك ُت َ
انَ ،واحٌد َع ِّن اْلَيم ِّ َ َ
َ
ُ َ
ِّ
ِّ
32وَكان اْلمج َت ُازو َن يج ِّد ُفو َن عَلي ِّه وهم يه ُّزو َن رُؤوسهم َ 41ق ِّائلِّين«:يا َن ِّ
ام،
اق َ
ض اْل َهْي َك ِّل َوَبانَي ُه ِّفي َثالَ َثة أََّي ٍ
َ َ ُْ
َُ
َ َ
َ ْ َ ُْ َ ُ
ُ َ ُْ
َخلِّص َن ْفسك! ِّإن ُكْنت ابن ِّ
ِّ 41
هللا َفاْن ِّزل َع ِّن َّ ِّ ِّ
اء اْل َك َهَن ِّة أَْي ًضا َو ُه ْم َي ْس َت ْه ِّزُئو َن َم َع اْل َك َتَب ِّة
َ َ ْ َ َْ
ْ
ْ
الرليب!»َ .وَكذل َك ُرَؤ َس ُ
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ِّ ِّ ِّ
َما َن ْفس ُه َفما ي ْق ِّدر أ ْ ِّ
َّ 42
َو ُّ
اآلن َع ِّن
الشُي ِّ
ص َ
يل َفْلَيْن ِّز ِّل َ
َن ُي َخل َر َها! ِّإ ْن َك َ
آخ ِّر َ
ين َوأ َّ ُ َ َ ُ
وخ َقاُلواَ « :خل َ
ان ُه َو َمل َك إ ْسَرائ َ
ِّ
الرلِّيب َفُن ْؤ ِّمن ِّب ِّه! َ 43ق ِّد َّات َكل عَلى ِّ
ِّ 44
هللاَ ،فْلُيْن ِّق ْذ ُه َ ِّ
ان
َّ
ال :أََنا ْاب ُن هللا!»َ .وبِّذل َك أَْي ًضا َك َ
َ
َ َ
اآلن إ ْن أََرَاد ُه! أل ََّن ُه َق َ
ِّ ِّ 43
الساع ِّة َّ ِّ ِّ
الل َذ ِّ ِّ
الت ِّ
ان َّ
ظْلم ٌة َعَلى ُك ِّل األَْر ِّ
اللِّ َّر ِّ
اع ِّة َّ
اس َع ِّة.
ض ِّإَلى َّ
الس َ
ان ُصلَبا َم َع ُه ُي َعِّيَرانهَ .و ِّم َن َّ َ
الساد َسة َكاَن ْت ُ َ
43
الت ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
لهيِّ ،إ ِّ
َيِّ :إ ِّ
اع ِّة َّ
لهي ،لِّ َما َذا
َوَن ْح َو َّ
اس َعة َصَر َخ َي ُسو ُع ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
الس َ
يم َقائالً« :إيلي ،إيلي ،ل َما َشَب ْق َتني؟» أ ْ
48
47
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ض و ِّ
احٌد ِّمْن ُه ْم َوأَ َخ َذ
ين ُهَن َ
َتَرْك َتني؟ َفَق ْوٌم م َن اْل َواقف َ
اك َل َّما َسم ُعوا َقاُلواِّ«:إَّن ُه ُيَنادي ِّإيلَّيا»َ .وِّلْل َوْقت َرَك َ َ
42
ِّ
َما اْلَبا ُقو َن َفَقاُلوا«:ا ْتُر ْك .لَِّنَرى َه ْل َيأ ِّْتي ِّإيلَِّّيا ُي َخلِّ ُر ُه!».
اهَ .وأ َّ
ِّإ ْسفْن َج ًة َو َمأل َ
َها َّخالً َو َج َعَل َها َعَلى َق َرَب ٍة َو َسَق ُ
31
31
ِّ
ِّ
ِّ
ق ِّإَلى
اب اْل َهْي َك ِّل َق ِّد اْن َش َّ
َسَل َم ُّ
َف َرَر َخ َي ُسو ُع أَْي ًضا ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
ق ِّإَلى ا ْثَنْي ِّن ،م ْن َف ْو ُ
الر َ
وحَ .وِّإ َذا ح َج ُ
يمَ ،وأ ْ
يسين َّ ِّ ِّ
الر ُخور َت َشَّقَق ْت32 ،واْلُقبور َت َف َّتح ْت ،وَقام َك ِّثير ِّمن أ ِّ ِّ ِّ
ين
َسَف ُلَ .واألَْر ُ
الراقد َ
َج َساد اْلقد ِّ َ
َ َ ٌ ْ ْ
َ
َ ُ ُ
ض َت َزْل َزَل ْتَ ،و ُّ ُ
أْ
يرين34 .وأ َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ 33و َخَر ُجوا ِّم َن اْلُقُب ِّ
ام ِّت ِّهَ ،وَد َخُلوا اْل َم ِّديَن َة اْل ُمَقَّد َسةََ ،و َ
ين َم َعهُ
َما َقائُد اْلمَئة َو َّالذ َ
ظ َهُروا ل َكث ِّ َ
َ
ور َب ْع َد قَي َ
الزْل َزَل َة وما َكانَ ،خا ُفوا ِّجداا وَقاُلوا«:حاقا َكان ه َذا ابن ِّ
هللا!»33 .وَكاَن ْت هَن ِّ
َي ْحُر ُسو َن َي ُسو َع َفَل َّما َأر َْوا َّ
اء
ُ َ
َْ
َ
ََ َ
َ
َ
َ
اك ن َس ٌ
ظْر َن ِّم ْن َب ِّعيدٍَ ،و ُه َّن ُك َّن َق ْد َت ِّب ْع َن َيسو َع ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
يل َي ْخ ِّد ْمَن ُهَ 33 ،وَبْيَن ُه َّن َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّّيةَُ ،و َمْرَي ُم أ ُُّم
ات َيْن ُ
َك ِّث َير ٌ
ُ
وب َوُي ِّ
وسيَ ،وأ ُُّم ْابَني َزْب ِّدي" .
َي ْعُق َ
ْ
صلِ َب المسيح يوم الجمعة ،اليوم السادس ،يوم سقط آدم وفيه تعرى من لباس البهال وصوار فوي هوذا الجسود غيور
ُ
القادر أن يعاين بهال هللا وال أن يراه ،صار هوذا الجسود ل ُوه حواج اًز كثيفواً .والظلموة التوي حودثت تشوير لظلموة عيوون
اليهووود وعالمووة علووى عقوبووات قادمووة كمووا عاقووب هللا فرعووون بً وربات منهووا الظووالم .والظلمووة هووي مكووان عقوواب
األشورار .وكووان الصوولب يووتم بووأن يموودد المصوولوب علووى خشووبة الصووليب إلووى أقصووى الحوودود ثووم يسوومر بالمسووامير.

ويرفع الصليب ويًعونه في حفرة ُم َعَّدة بطريقة عنيفوة .وكوانوا يسوتخدمون عقوبوة الصولب موع العبيود والمجورمين.
ولكوون بالصوولب ملووك السوويد علووى قلوووب المووؤمنين بووه .لووذلك قووال إشووعيال يوتكووون الرًاسووة علووى كتفيووهي (إش.)6:9
وهبراهيم ق َّودم إبنوه إسوحق فوي نفوس المكوان ،وهسوحق كوان رمو اًز للمسويح .وهوذا المكوان نفسوه هوو مكوان الهيكول الوذي

كان يقدم فيه الذباًح رم اًز لذبيحة الصليب.

ِّ
ِّ 32
وه لَِّي ْح ِّم َل َصلِّ َيب ُه" .
اس ُم ُه ِّس ْم َع ُ
انَ ،ف َس َّخُر ُ
يما ُه ْم َخ ِّار ُجو َن َو َجُدوا ِّإْن َساًنا َقْيَرَوانايا ْ
آية (متَ " -:) 32:27وف َ
قيروانياً= القيروان توجد في شمال إفريقيا ،وفيها سكن كثير من اليهود  .وكان لهم مجمع فوي أورشوليم (أع.)9:6
وقد صار إبنا سمعان وهما الكسندروس وروفس من المسيحيين المعروفين جداً (مر .)21:15وفي الطريق حيث

حمل ربنا الصليب سقط عدة مرات فسخروا سمعان القيرواني ليحمل معه صليبه .فكان سمعان رم اًز للكنيسة التي
تحتمل صليبها وتحمله لتشارك ربها صليبه وبالتوالي تشواركه مجوده .واضوح أن المسويح لوم يسوتطع حمول الصوليب

بسبب جروح الجلدات.

سخروه = يفهم من الكلمة أن سمعان أجبر على ذلك ،وربما قال أنا برئ فلماذا أحمل الصوليب .ولوم يودرى وقتهوا
ربما  ،أي ك ارموة ومجود حصول عليهموا إذ إشوترك موع المسويح فوي صوليبه .وهوذا موا يحود

موع كول منوا إذ تواجهوه
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تجربة فيقول يأنا برئي يأنا لم أفعول شوئي فلمواذا هوذه التجربوة .ولكون لونعلم أن كول مون توألم معوه يتمجود أيًواً معوه

(رو.)17:8

33
ِّ
ِّ
ال َل ُه ُجْل ُج َثةَُ ،و ُه َو اْل ُم َس َّمى « َم ْو ِّض َع اْل ُج ْم ُج َم ِّة»".
آية (متَ " -:) 33:27وَل َّما أ ََت ْوا إَلى َم ْوض ٍع ُيَق ُ
يقدددال ُلددده الجمجمدددة= ألنووه يقووال أن آدم كووان موودفوناً فووي هووذا الموقووع .أو أن الصووخرة تشووبه الجمجمووة أو لكثو ورة
المصلوبين في ذلك المكان وكثرة جماجمهم .المهم أن المسيح ِ
(صولِ َب علوى
صل َب ومات ليعطى حياة آلدم وبنيه ُ
ُ
شجرة ألجل من مات بسبب شجرة).

34
ِّ
َن َي ْشَر َب".
َع َ
اق َل ْم ُي ِّرْد أ ْ
آية (مت "-:) 34:27أ ْ
ط ْوُه َّخالً َم ْم ُز ً
وجا ِّب َمَرَارٍة لَي ْشَر َبَ .وَل َّما َذ َ
خدالً ممزوجداً بمدرارة= هووذا كووان نووع موون الشوراب الووذي يشوربه الرومووان عووادة وهووو خمور ممووزوج بأعشوواب مورة ولووه

تووأثير مخوودر .وكووان يعطووى للمصوولوبين لتخفيووف آالمهووم .لكوون السوويد رفووض أن يشوورب حتووى يحموول األلووم بكمالووه

بإرادته الحرة.
آية (مت33" -:) 33:27وَل َّما صَلبوه ا ْق َتسموا ِّثيابه م ْق َت ِّرِّعين عَليهدا ،لِّ َك ِّ
ِّ
دالن ِّب ِّي«:ا ْق َتسدموا ِّثَي ِّ
يدل ِّب َّ
دابي
َ َ َْ
َ
دي َيدت َّم َمدا ق َ
َ ُ
َ ُ ُ َ ُ ََُ ُ
ْ
بيَنهم ،وعَلى لِّب ِّ
اسي أَْلَق ْوا ُقْر َع ًة»".
َْ ُ ْ َ َ َ
قسموا ثيابه أربعة أقسام (يو )23:19إشارة إلنتشار الكنيسوة ألربعوة جهوات المسوكونة .وقميصوه لوم يقطوع ويقسوم
ألن كنيسووته واحوودة ،وغوورض المسوويح أن تكووون بووال إنشووقاقات وال إنقسووام .ثوبدده منسددوج مددن فددوق= أي كنيسووته

طبعها سماوي ،هي منسوجة بيد هللا نفسه ومن عمل روحه القدوس (مزمور)18:22
آية (مت37 "-:) 37:27وجعُلوا َفو ِّ ِّ ِّ
وبةً«:ه َذا ُه َو َيسو ُع مِّل ُك اْلَي ُه ِّ
ود»".
َ ََ ْ َ
ق َ ْأرسه عَّل َت ُه َم ْك ُت َ
ُ َ
هذه الجملة تختلف في البشاًر ولكن البشيرين كتبوا الجملة وههتموا بالمعنى دون الحروف (راجع ن )11:3
ِّ
ين وو ِّ
ِّ
آية (متِّ 38 "-:) 38:27حيَن ِّئ ٍذ ُصلِّ َب م َع ُه لِّ َّر ِّ
احٌد َع ِّن اْلَي َس ِّار".
انَ ،واحٌد َع ِّن اْلَيم ِّ َ َ
َ
جل ووس معلم ووو اليه ووود عل ووى ك ارس ووي يعلم ووون كم وون ه ووم م وون ف وووه ،يوبخ ووون وينته وورون ،يخش ووون أن يلمسو ووا نجسو واً

ليحصووى بووين األثمووة والمجوورمين ،يوودخل فووي وسووطهم
فيتنجس ووا ،أمووا السوويد فقوودم مفهوم واً جديووداً إذ توورك الكرسووي ُ
ويشاركهم آالمهم حتى إلى الصليب ويقبل تعييراتهم ،معلن ْا لهم حبه العملي لينطلق بهم إلى حًن أبيه

32
ِّ
ِّ
ِّ 41
دائلِّين«:يدا َن ِّ
ض
داق َ
اآليات (متَ " -:) 44-32:27وَك َ
وس ُده ْم َق َ َ
ان اْل ُم ْج َت ُازو َن ُي َجدد ُفو َن َعَلْيده َو ُه ْدم َي ُه ُّدزو َن ُرُؤ َ
اْلهي َك ِّل وب ِّانيه ِّفي َثالَ َث ِّة أََّيامَ ،خلِّص َن ْفسك! ِّإن ُكْندت ابدن ِّ
ِّ 41
هللا َفداْن ِّزل َع ِّدن َّ ِّ ِّ
داء اْل َك َهَن ِّدة
ٍ
َْ ََ َ ُ
َ َ ْ َ َْ
ْ
ْ
الردليب!»َ .وَكدذل َك ُرَؤ َس ُ
42
ِّ
َما َن ْفس ُه َفما ي ْق ِّدر أ ْ ِّ
َّ
أَْي ًضا َو ُه ْم َي ْس َت ْه ِّزُئو َن م َع اْل َك َتَبة َو ُّ
ان ُه َو
الشُي ِّ
ص َ
َن ُي َخل َر َها! ِّإ ْن َك َ
آخ ِّر َ
ين َوأ َّ ُ َ َ ُ
وخ َقاُلواَ « :خل َ
َ
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الرلِّيب َفُن ْؤ ِّمن ِّب ِّه! َ 43ق ِّد َّات َكل عَلى ِّ
ِّ ِّ ِّ
هللاَ ،فْلُيْن ِّق ْذ ُه َ ِّ
ال :أََنا ْاب ُن
اآلن َع ِّن َّ
َ
يل َفْلَيْن ِّز ِّل َ
َ َ
اآلن إ ْن أََرَاد ُه! أل ََّن ُه َق َ
َمل َك إ ْسَرائ َ
ِّ ِّ 44
ان َّ
الل َذ ِّ
ان اللِّ َّر ِّ
ان ُصلَِّبا َم َع ُه ُي َعِّيَرِّان ِّه" .
هللا!»َ .وبِّذل َك أَْي ًضا َك َ
هنووا نوورى اإلسووتهزال بالسوويد فموون ناحيووة تكاتفووت كوول قوووى الشوور ضوود السوويد لتقووديم أَموور صووورة للصوولب وموون ناحيووة

أخرى فلقد بدأ الشيطان فيما يبدو يتحسس خطورة الصليب فأثار هوؤالل المجودفين ليثيوروا المسويح فينوزل مون علوى
الصليب ليوقف عملية الفدال وما كان أتعس حال البشرية لو نزل المسيح فعالً من على الصليب.

43
الساع ِّة َّ ِّ ِّ
الت ِّ
ظْلم ٌة َعَلى ُك ِّل األَْر ِّ
اع ِّة َّ
اس َع ِّة" .
ض ِّإَلى َّ
الس َ
آية (متَ "-:) 43:27و ِّم َن َّ َ
الساد َسة َكاَن ْت ُ َ
كانت الظلمة ظلمة إعجا ية ولوم تكون كسووفاً فوالقمر كوان بود اًر ال هوالالً (عيود الفصوح يوأتي فوي اليووم ال اربوع عشور

من الشهر القمري) ومن المعروف أن الكسوف ال يحد إال والقمر محاه أي في نهاية الشهر القموري .والشومس
قود حجبووت نورهووا عوودة سوواعات ألن إلووه الطبيعووة متووأَلم .لوذلك فأحوود علمووال الفلووك والفلسووفة اليونانيووة َّ
علووق علووى هووذا
الكسوف غير الطبيعي بقوله يإما أن إله الكون َّ
يتألم وهما يكون كيان العالم ينحلي .ولما ذهب بوولس الرسوول إلوى
أثينا وذهب إلى أريوس باغوس وتكلم عن أن المسيح مات وقام وأنه هو هللا  ،كان هذا الفيلسوف الووثني حاضو اًر
وهووو ديونيسوويوس األريوبوواغى (أع .)3:-22:17وذلووك ألن ديونيسوويوس خوورج ورال بووولس وسووأله متووى تو َّوألم يسوووع
له الوقت والسنة تذكر قوله الموذكور سوابقاً وآمون .والظلموة التوي سوادت كانوت
الذي يبشر به ومتى مات فلما حدد ُ
إعالن واً عوون الظلم ووة التووي سووادت الع ووالم منووذ لحظووة الس ووقوط ثووم أشووره الن ووور ثانيووة بعوود أن م ووات المسوويح وتم ووت
المصووالحة .وهووذه السوواعة التووي أظلمووت فيهووا الشوومس فووي وسووط النهووار تنبووأ عنهووا األنبيووال ( ك+7 ،6:1:عووا،9:8

 .)15وفيه نرى أن عيد فصحهم صار نوحاً لهم إذ بكت النسوة وغابت الشمس .بل بدأ في نهايوة أموتهم وهنشوقاه
حجاب هيكلهم إذ تخلى عنهم هللا.

43
الت ِّ ِّ
ِّ
اع ِّة َّ
يم َق ِّائالًِّ« :إيلِّيِّ ،إيلِّي ،لِّ َمدا َش َدب ْق َت ِّني؟»
آية (متَ " -:) 43:27وَن ْح َو َّ
اس َعة َصَر َخ َي ُسو ُع ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
الس َ
لهيِّ ،إ ِّ
َيِّ :إ ِّ
لهي ،لِّ َما َذا َتَرْك َت ِّني؟"
أْ

صرخ يسوع بروت عظيم= كان المسيح في النزع األخير ،ولو كان إنساناً عاديواً موا إسوتطاع أن يصورك بصووت

دل المسوويح علووى أنووه اإللووه
عظوويم .فهووذا يوودل علووى الهوتووه .وهووو قووال إلهددي إلهددي وهووذا يوودل علووى ناسوووته .وبهووذا َّ
المتووأنس أو هللا ظهوور فووي الجسوود .وصووياحه هووذا يوودل علووى أن آالمووه حقيقيووة وجسووده حقيقي واً ال خيووال فالمصوولوب

المتألم ال يستطيع الصراك بصوت عظيم ،وقوله إلهي إلهي لماذا تركتني إشارة إلى أنه إنسان كامل تحت اآلالم.
فهذه اآلية تشير لالهوته وناسوته .إيلى= كلمة عبرانية معناها يإلهيي وبالسريانية إلوى (مر)3::15

إلهدي إلهددي لمدداذا تركتنددي= المسويح هنووا كممثول للبشورية التوي سووقطت تحوت سوولطان الظلموة يصوورك فوي أنووين موون
ثقلهوا كمون فوي حالوة تورك ،فووإذ أحنوى السويد أرسوه ليحمول خطايوا البشورية كلهموا صوار كمون قود حجوب اآلب وجهووه

عنه حتى يحطم سلطان الخطية بدفع الثمن كامالً ،فيعود بنا نحن البشر إلى وجه اآلب الوذي كوان محتجبواً عنوا.
وبهذا تكون صرخة المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني تحمل المعاني اآلتية.
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إحتجاب وجه اآلب عن اإلبن كحامل خطايا العالم ،وهوذه يصوعب فهمهوا علوى مسوتوانا البشورى ،كيوف حود

هذا ؟ لن نفهم ولكن كان هذا سبباً ألالم المسيح غير المحتملة.
إلهي إلهي لماذا تركتني هو اإلسوم العبوري (لمزموور )22الوذى يتنبوأ عون أالم المسويح ولوو توذكر اليهوود الوذين
يهزأون بالسيد كلمات هذا المزمور لوجدوها تنطبق عليه.

َّ
أي منووا فووي هووذه الكلمووات ،ولموواذا توورك اآلب إبنووه لهووذه اآلالم ،تكووون اإلجابووة  ..ألجلووى أنووا فهووو ال
إذا فكوور ٌ
يستحق هذه اآلالم.

لقد قبل اإلبن أن ينظر اآلب إليه كخاطئ ألجلنوا وهوو حمول الخطيوة فوي جسوده وحمول لعنتهوا .ونالحوظ أن الموارة
أخطووأوا فهووم أو سوومع مووا يقووول المسوويح فالمسوويح قووال مووا قالووه باآلراميووة فكووان يإيلووى إيلووى لمووا شووبقتنىي وهووم أخطووأوا

السمع فظنوه ينادى إيليا .وقولهم إنه ينادى إيليا فيه سخرية منه إذ المعروف أن إيليا يسبق المسيح.

48
ِّ
ِّ
ض و ِّ
اه" .
احٌد ِّمْن ُه ْم َوأ َ
َخ َذ ِّإ ْسفْن َج ًة َو َمأل َ
َها َّخالً َو َج َعَل َها َعَلى َق َرَب ٍة َو َسَق ُ
آية (متَ " -:) 48:27ولِّْل َوْقت َرَك َ َ
هو رفض أن يشرب الخول المموزوج بمو اررة الوذي لوه مفعوول تسوكين األلوم .لكنوه شورب الخول فقوط .والحوظ أن الخول

يزيد من إحساس العط .

31
ِّ
وح" .
َسَل َم ُّ
آية (متَ " -:) 31:27ف َرَر َخ َي ُسو ُع أَْي ًضا ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
الر َ
يمَ ،وأ ْ
وأسددلم الددروح= يوودل ذلووك أن وه َس وَّلم روحووه بإختيوواره ال عوون قهوور صووالبيه وكووان المصوولوب ربمووا يسووتمر أيام واً علووى

الصووليب .لووذلك وبسووبب الفصووح كسووروا سوويقان اللصووين ليموت وا س وريعاً .أمووا المسوويح فلووم ينتظوور أن يكسووروا سوواقيه

فيكونوا هم الذين تسببوا في موته سريعاً بل هو بسلطانه أسلم روحه (يو .)18 ،17:15لقد موات السويد قبول كسور

رجليه ليعلم الجميع أنه مات بإرادتوه ولويس بكسور رجليوه أو بوإرادة آخورين .وكوان هوذا تحقيقواً للنبووات .وكوان موتوه

وى الووذي طعنوووهي
سووبباً فووي طعوون جنبووه بالحربووة ليتحققووا موون موتووه ،فكووان هووذا أيًواً لتحقيووق نبوووة كريووا يلينظووروا إلو َّ
( ك .)15:12ولقد تعجب بويالطس مون موتوه سوريعاً .ونالحوظ صوراخه ثانيوة بصووت عظويم .وهوذا ال يحود موع
من ُي ِس ْلم الروح بطرية عادية ،ولكنه أسلم الروح وهو في ملل حياته.
31
ِّ
ِّ
ض َت َزْل َزَلد ْدت،
داب اْل َهْي َكد ِّدل َقد ِّدد اْن َشد َّ
َسد َدف ُلَ .واألَْر ُ
دق ِّإَلددى ا ْثَند ْدي ِّن ،مد ْدن َفد ْدو ُ
ق ِّإَلددى أ ْ
آيددة (مددتَ "-:) 31:27وِّإ َذا ح َجد ُ
ور َت َشَّقَق ْت"،
َو ُّ
الر ُخ ُ
حجددداب الهيكدددل إنشدددق= إنشووقاه الحج وواب الووذي يفصوول الق وودس عوون ق وودس األقووداس يكشووف ع وون عموول المس وويح

الخالصووى ،إذ بموتووه إنفووتح بوواب السووموات للم ورة األولووى ،لكووي بدالووة نوودخل قوودس األقووداس اإللهيووة خووالل إتحادنووا

بالمسيح .وكان قدس األقداس ال يدخله سوى رًيس الكهنة ولمرة واحدة في السنة يوم عيد الكفارة ،والحجواب كوان
ليحجووب مجوود هللا الووذي يظهوور مووا بووين الكووروبين المظللووين لتووابوت العهوود .وكووان مووذبح البخووور الووذي يرمووز لشووفاعة
المسيح خارج قدس األقداس ،هو موجود في القدس .ولكن بعد شق الحجاب تورالى موذبح البخوور لقودس األقوداس
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وهذا يشير إلى أن المسيح بموته على الصليب دخل إلى السمال ليشفع فينا أمام اآلب شفاعة كفارية .ولوذلك قوال
بووولس الرسووول أن شووق الحجوواب يرمووز لموووت المسوويح علووى الصووليب بوول أن الحجوواب نفسووه يرمووز لجسوود المسوويح

(عب+19:15عب)2::9

وم وون ناحيو ووة أخو وورى فش ووق الحجو وواب كو ووان ي وودل علو ووى نهايو ووة الكهن وووت اليهو ووودي يهو ووو ذا بي ووتكم يتو وورك لكو ووم خ ارب و واًي

(مت .)38:23ويوسيفوس المؤرك اليهودي يقول أنه في وقت صلب الرب خرج من الهيكل أصوات قوات سماًية

تقول يلنرحل من هناي أما الحجاب في الكناًس المسيحية فهوو لويس ليحجوب مجود هللا عون أحود ،بول بحسوب إسومه

اليوناني إيكون ستاسيس أي حامل األيقونات .ووضع األيقونات عليه إشارة ألن هوؤالل القديسوين هوم فوي السومال،
فالهيكل هو رمز للسمال في الكنيسة .ويوجد ستر يفتحه الكاهن (رمز لكهنوت المسيح) حينما يبودأ الصوالة ،وفوي

يده الصليب ،بمعنى أن المسيح الكاهن قدم ذبيحة نفسه بالصليب فإنفتح الحجاب ولم تعد السمال محتجبة عنا.

األرض تزلزلت والرخور تشققت= عجيب أن تتحورك الطبيعوة الصومال وال تتحورك قلووب اليهوود .ولكون موا حود

كووان إشووارة ألن األرض كلهووا سووتتزلزل باإليمووان المسوويحي ،ويتوورك النوواس األمووم وثنيووتهم وتتكسوور قلوووبهم الصووخرية
وتتحول إلى قلوب لحمية تحب المسويح وتوؤمن بوه (حوز .)19:11وبمووت المسويح تزلوزل إنسواننا العتيوق األرضوى

معه وننعم باإلنسان الجديد المقام من األموات.
داخل مياه المعمودية إذ نموت ُ

يسددين َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اآليددات (مددت32" -:) 33-32:27واْلُقبددور َت َف َّتحد ْدت ،وَقد ِّ ِّ
ين َ 33و َخَر ُج دوا ِّمد َدن
الراقددد َ
َج َسدداد اْلقد ِّ َ
دام َكثيدٌدر مد ْدن أ ْ
َ
َ ُ ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ظ َهُروا ل َكث ِّ
اْلُقُب ِّ
ين".
ام ِّت ِّهَ ،وَد َخُلوا اْل َم ِّديَن َة اْل ُمَقَّد َسةََ ،و َ
ير َ
ور َب ْع َد قَي َ
غالبواً تفتحووت القبووور بفعوول الزلزلووة ولووم يسووتطيعوا إغالقهووا ألن اليوووم يوووم سووبت ،وعنوود قيامووة المسوويح قووام األم ووات
عالمة إنتصار المسيح على الموت .وبقيامة هؤالل األموات تتكامل الصورة السابقة فلقد تحطم القلب الحجري أي

مووات اإلنس وان العتيووق وقووام اإلنسووان الجديوود (هووذا مووا يحوود

مووع المعموديووة والتوبووة) وقيامووة األم ووات كمووا تشووير

لقيامتنوا الروحيوة تشوير أيًواً لقياموة األجسواد فوي يوووم الورب العظويم .فهنواك خطواة مووتى يسومعون صووت المسوويح
اآلن فيتوبوون ويحيووون  ..وفوي اليوووم األخيور يسوومع موون فوي القبووور صووته فيقومووون (يوو )29-25:5وكووان خووروج
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 .ولكون مون قلووبهم متحجورة

لن تنفعهم مثل هذه األدلة فهم حين أقام السيد لعا ر فكروا في قتله ثانية.

آيدة (مددت34" -:) 34:27وأ َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ده َي ْحُر ُسدو َن َي ُسددو َع َفَل َّمددا َأر َْوا َّ
دانَ ،خددا ُفوا ِّجددداا
ين َم َعد ُ
الزْل َزَلد َة َو َمددا َكد َ
َمددا َقائد ُدد اْلمَئددة َو َّالددذ َ
َ
ِّ
ان ه َذا ْاب َن هللا!»" .
َوَقاُلواَ «:حاقا َك َ
قاًد المئة سمع سخرية اليهود على المسيح وقولهم يإن كنوت إبون هللاي .ولموا حود

موا حود

آمون بالمسويح ،وكوان

إيمانه إيذاناً بدخول األمم لإليمان.
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ِّ ِّ
ان اْلَقْيَرَو ِّان ُّي أَُبو
اآليات (مرَ 21 "-:)41-21:13ف َس َّخُروا َر ُجالً ُم ْج َت ًا
ان آتًيا م َن اْل َحْق ِّلَ ،و ُه َو ِّس ْم َع ُ
از َك َ
22
ِّ ِّ
ِّ
اءوا ِّب ِّه ِّإَلى َم ْو ِّض ِّع « ُجْل ُج َث َة» َّال ِّذي َت ْف ِّس ُيرُه َم ْو ِّض ُع « ُج ْم ُج َم ٍة».
س َوُروُف َ
أََل ْك َسْن َدُر َ
س ،لَي ْحم َل َصل َيب ُهَ .و َج ُ
24
23
ِّ
ِّ
ين َعَلْي َهاَ :ما َذا َي ْأ ُخ ُذ ُك ُّل
َع َ
وه ا ْق َت َس ُموا ثَي َاب ُه ُم ْق َت ِّرِّع َ
َوأ ْ
ط ْوُه َخ ْمًار َم ْم ُز َ
وج ًة ِّب ُمر لَي ْشَر َبَ ،فَل ْم َي ْقَب ْلَ .وَل َّما َصَلُب ُ
23
الثالِّ َث ُة َفرَلبوه23 .وَكان عْنو ِّ ِّ ِّ
و ِّ
اع ُة َّ
وبا« :ملِّ ُك اْلَي ُه ِّ
ود»َ 27 .و َصَلُبوا َم َع ُه لِّ َّرْي ِّن،
اح ٍد؟ َوَكاَن ِّت َّ
َ َ َُ ُ
الس َ
ان عَّلته َم ْك ُت ً
َ ُ ُ
َ
َ
22
ِّ 28
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان اْلم ْج َت ُازو َن ُي َجد ُفو َن
اب اْلَقائ ُلَ «:وأ ْ
َواحًدا َع ْن َيمينه َوآ َخَر َع ْن َي َس ِّارهَ .ف َت َّم اْلك َت ُ
ُحر َي َم َع أَ َث َم ٍة»َ .وَك َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ض اْلهي َك ِّل وب ِّاني ُه ِّفي َثالَ َث ِّة أََّي ٍ ِّ 31
ِّ ِّ
ص َن ْف َس َك َواْن ِّز ْل َع ِّن
وس ُه ْم َقائل َ
ام! َخل ْ
ين«:آه َيا َناق َ َ ْ َ َ َ
َعَلْيهَ ،و ُه ْم َي ُه ُّزو َن ُرُؤ َ
ِّ
ِّ
ن ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ 31
َّ
َما َن ْف ُس ُه َف َما
ين َوأ َّ
ص َ
آخ ِّر َ
يما َبْيَن ُه ْم َم َع اْل َك َتَبةَ ،قاُلواَ « :خل َ
الرليب!» َوَكذل َك ُرَؤ َس ُ
اء اْل َك َهَنة َو ُه ْم ُم ْس َت ْه ِّزُئو َ ف َ
ِّ
َن ي َخلِّرها! 32لِّيْن ِّز ِّل اآلن اْلم ِّسيح ملِّ ُك ِّإسرِّائيل ع ِّن َّ ِّ
يب ،لَِّنرى وُن ْؤ ِّم َن!» .و َّ
الل َذ ِّ
ان ُصلَِّبا َم َع ُه َكاَنا
َْ َ َ
َ
َي ْقدُر أ ْ ُ َ َ
َ
الرل ِّ َ َ
َ َ ُ َ
34
ِّ ِّ 33
الساع ُة َّ ِّ
ِّ
الت ِّ
ظْلم ٌة َعَلى األَْر ِّ
اع ِّة َّ
اع ِّة
اس َع ِّةَ .وِّفي َّ
ض ُكلِّ َها ِّإَلى َّ
الس َ
الس َ
ُي َعِّيَرانهَ .وَل َّما َكاَنت َّ َ
الساد َسةَُ ،كاَن ْت ُ َ
الت ِّ ِّ
ِّ
لهيِّ ،إ ِّ
يم َق ِّائالًِّ«:إُلوِّيِّ ،إُلوِّي ،لِّما َشَب ْق َت ِّني؟» اََّل ِّذي َت ْف ِّس ُيرُهِّ :إ ِّ
َّ
لهي ،لِّ َما َذا
اس َعة َصَر َخ َي ُسو ُع ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
َ
33
33
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض و ِّ
احٌد َو َمألَ ِّإ ْس ِّفْن َج ًة َّخالً َو َج َعَل َها
ال َق ْوٌم م َن اْل َحاض ِّر َ
ين َل َّما َسم ُعواُ «:ه َوَذا ُيَنادي ِّإيلَّيا»َ .فَرَك َ َ
َتَرْك َتني؟ َفَق َ
37
ِّ
ِّ
ِّ
وح.
َسَل َم ُّ
اه َقائالً«:ا ْتُرُكوا .لَِّنَر َه ْل َيأْتي ِّإيلَِّّيا لُِّيْن ِّزَل ُه!» َف َرَر َخ َي ُسو ُع ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
الر َ
َعَلى َق َرَب ٍة َو َسَق ُ
يم َوأ ْ
32
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
38واْن َش َّ ِّ
هك َذا
ف ُمَق ِّابَل ُه أََّن ُه َصَر َخ َ
اب اْل َهْي َك ِّل ِّإَلى ا ْثَنْي ِّن ،م ْن َف ْو ُ
َسَف ُلَ .وَل َّما َأرَى َقائُد اْلمَئة اْل َواق ُ
َ
ق ِّإَلى أ ْ
ق ح َج ُ
41
ِّ
ِّ
ان ه َذا ِّ
اء َيْنظُْر َن ِّم ْن َب ِّعيدٍَ ،بْيَن ُه َّن َمْرَي ُم
َسَل َم ُّ
اإل ْن َس ُ
الَ «:حاقا َك َ
الر َ
ان ْاب َن هللا!» َوَكاَن ْت أَْي ًضا ن َس ٌ
َوأ ْ
وحَ ،ق َ
وسي ،وساُلومةُِّ َّ 41 ،
ِّ
ان ِّفي اْل َجلِّ ِّ
ير َوُي ِّ
الر ِّغ ِّ
يل.
وب َّ
ين َك َ
الل َواتي أَْي ًضا َت ِّب ْعَن ُه َو َخ َد ْمَن ُه ِّح َ
اْل َم ْج َدلَّيةَُ ،و َمْرَي ُم أ ُُّم َي ْعُق َ
ََ َ
اللو ِّاتي ص ِّع ْدن مع ُه ِّإَلى أ ِّ
ُخر َك ِّثير ٌ َّ
يم" .
ُ
َ َ ََ
ات َ
َوأ َ ُ َ
ُور َشل َ
آية (مر23" -:)23:13وَكان عْنو ِّ ِّ ِّ
وبا« :ملِّ ُك اْلَي ُه ِّ
ود»".
َ َ َُ ُ
ان عَّلته َم ْك ُت ً
َ
ملك اليهود= قيل أن بيالطس لميظه من اليهود كتب هذا إعالناً عن صلب ملك اليهود.
27
احدا عن ي ِّم ِّ
ِّ
ِّ
آخَر َع ْن َي َس ِّارِّه".
ين ِّه َو َ
آية (مرَ " -:)27:13و َصَلُبوا َم َع ُه ل َّرْي ِّنَ ،و ً َ ْ َ
لقد إحتل اللصين المكانين الذين طلبهما من قبل يعقوب ويوحنا ،يمينه ويسواره لقود َس َّومر المسويح الخطيوة حتوى ال
تملك مرة أخرى .وبسط يديه ليمسك بكل الخليقة ويحملها بذراعيه ليقدمها لآلب .وهوو موا ال فاتحواً ذراعيوه فلنسورع

بالتوبة ونرتمي بينهما.

ُح ِّري َم َع أَ َث َم ٍة»".
اب اْلَق ِّائ ُلَ «:وأ
آية (مرَ 28" -:)28:13ف َت َّم اْل ِّك َت
ْ
ُ
َ
(أش)12:53
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22
ِّ
ِّ
ِّ
آه يدا َن ِّ
ِّ ِّ
ض
داق َ
وس ُده ْم َقدائل َ
اآليات (مرَ " -:)31-22:13وَك َ
ينَ «:
ان اْل ُم ْج َت ُازو َن ُي َجدد ُفو َن َعَلْيدهَ ،و ُه ْدم َي ُه ُّدزو َن ُرُؤ َ
ِّ
ِّ
ام! َ 31خلِّص َن ْفس َك واْن ِّدزل ع ِّدن َّ ِّ ِّ ِّ 31
داء اْل َك َهَن ِّدة َو ُه ْدم م ْس َدت ْه ِّزُئو َن
اْل َهْي َك ِّل َوَبانَي ُه ِّفي َثالَ َثة أََّي ٍ
َ َ ْ َ
ْ
الردليب!» َوَكدذل َك ُرَؤ َس ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َن ُي َخلِّ َر َها! "
ين َوأ َّ
ص َ
َما َن ْف ُس ُه َف َما َي ْقدُر أ ْ
آخ ِّر َ
يما َبْيَن ُه ْم َم َع اْل َك َتَبةَ ،قاُلواَ « :خل َ
ف َ
له المستهزًون "يا ناقض الهيكل وبانيده فدي ثالثدة أيدام" وهنتشورت هوذه العبوارة سوريعاً وصوارت شواهدة علويهم
قال ُ
بعوود قيامتووه بعوود 3أيووام .بوول هووم نشووروا خب ور قيامتووه بعوود 3أيووام دون أن يوودروا .وقووولهم َّ
خلددص آخددرين= كووان فيووه

إعتراف من رؤسال الكهنة والقيادات بأن أعماله كانت صالحة .وأنه أتى ليخلص آخرين وليس نفسه.
33
الساع ُة َّ ِّ
ِّ
الت ِّ
ظْلم ٌة َعَلى األَْر ِّ
اع ِّة َّ
اس َع ِّة" .
ض ُكلِّ َها ِّإَلى َّ
الس َ
آية (مرَ " -:)33:13وَل َّما َكاَنت َّ َ
الساد َسةَُ ،كاَن ْت ُ َ
في اللحظة التي صدر حكم الموت على آدم وحوال وأدركا أنهموا تحوت حكوم المووت ،سوادت الظلموة علوى األرض

ليحمل آدم الجديد ذات الحكم وهو معلق على الشجرة.
لهووذا فالظلمووة هنووا تشووير إلووى السوولطان الووذي أُ ِ
عط وى للظلمووة علووى السوويد المسوويح إلووى حووين كقولووه يهووذه سوواعتكم
وسلطان الظلمةي (لو.)53:22

فآدم خالف الوصية في اليووم السوادس وفوي حووالي السواعة السادسوة (كموا جوال فوي التكووين أن صووت الورب كوان

ماشياً في النهار) .وسادت الظلمة بالخطية على العالم إلى أن أنهاها المسيح بموته في الساعة التاسعة.

34
اسدع ِّة صدر َخ يسدوع ِّبردو ٍت ع ِّظديم َق ِّ
داع ِّة َّ
دائالًِّ«:إُلدوِّيِّ ،إُلدوِّي ،لِّ َمدا َش َدب ْق َت ِّني؟»
آية (مرَ " -:)34:13وِّفي َّ
الت ِّ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ٍ
الس َ
لهيِّ ،إ ِّ
اََّل ِّذي َت ْف ِّس ُيرُهِّ :إ ِّ
لهي ،لِّ َما َذا َتَرْك َت ِّني؟"

إلهي إلهي لماذا تركتني= لن نستطيع فهم هذه العبارة تماماً ،كما لن نستطيع فهم أالم المسيح تماماً ولكننوا نقوف

صامتين أمام عظمة كفارة المسيح.

37
ِّ
وح" .
َسَل َم ُّ
آية (مرَ " -:)37:13ف َرَر َخ َي ُسو ُع ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
الر َ
يم َوأ ْ
أي مون البشويرين أنوه موات بول
وأسلم الروح= موته لم يكن بأسباب طبيعية بل بسولطانه أسولم روحوه لوذلك لوم يقول ٌ
هو أسلم الروح طواعية .والمسيح بعد أن أسلم الروح نزل إلى الجحيم يكر لهم ويخرج من مات على الرجوال مون

أبال العهد القديم (1بط+19:3أف.)9::،15

ِّ
آية (مر38" -:)38:13واْن َش َّ ِّ
َسَف ُل" .
اب اْل َهْي َك ِّل ِّإَلى ا ْثَنْي ِّن ،م ْن َف ْو ُ
َ
ق ِّإَلى أ ْ
ق ح َج ُ
شق حجاب الهيكل يشير ألن اليهود صاروا غيور مسوتحقين لوجوود هللا فوي وسوطهم وكموا غوادر الورب الهيكول مورة
سابقة فخربه البابليين (حز )23:11+18:15فارقه هذه المرة أيًاً فحطمه الرومان سنة 75م.
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آية (مرِّ َّ 41" -:)41:13
ات َّ
ان ِّفي اْل َجلِّ ِّ
الل َو ِّاتي َص ِّع ْد َن َم َع ُه ِّإَلى
يلَ .وأ َ
ُخُر َك ِّث َير ٌ
ين َك َ
الل َواتي أَْي ًضا َت ِّب ْعَن ُه َو َخ َد ْمَن ُه ِّح َ
أ ِّ
يم" .
ُ
ُور َشل َ
النسال تبعن السيد في شجاعة بينما الرجال هربوا.

اآليات (لو23 "-:)42-23:23وَل َّما م َضوا ِّب ِّه أَمس ُكوا ِّسمعان ،رجالً َقيرو ِّانايا َكان ِّ
آتًيا ِّم َن اْل َحْق ِّلَ ،و َو َض ُعوا
َ
َ ْ
ْ َ َ َ ُ َْ َ
َ
َْ
27
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
عَلي ِّه َّ ِّ
الش ْع ِّب ،والنساء َّ
ور َكث ٌير م َن َّ
الل َواتي ُك َّن َيْلط ْم َن أَْي ًضا َوَيُن ْح َن
يب لَِّي ْحمَل ُه َخْل َ
ف َي ُسو َعَ .وَت ِّب َع ُه ُج ْم ُه ٌ
َْ
الرل َ
َ َ
28
عَلي ِّهَ .فاْل َت َفت ِّإَلي ِّه َّن يسوع وَقال«:يا بَن ِّ
ِّ
ِّ
ات أ ِّ
ين َعَلى أَْن ُف ِّس ُك َّن َو َعَلى أ َْوالَِّد ُك َّن،
ين َعَل َّي َب ِّل ْابك َ
يم ،الَ َتْبك َ
َْ
َ ْ َُ ُ َ َ َ َ
ُ
ُور َشل َ
31
22
ِّ
ِّ
طو ِّن َّال ِّتي َلم َتلِّ ْد و ُّ
الث ِّد ِّي َّال ِّتي َل ْم ُتْر ِّض ْع! ِّحيَن ِّئ ٍذ
وبى لِّْل َع َو ِّاق ِّر َواْلُب ُ
يهاُ :
طَ
ام َتأْتي َيُقوُلو َن ف َ
َ
أل ََّن ُه ُه َوَذا أََّي ٌ
ْ
ِّ
ِّ ِّ
آلكامَِّ :غ ِّطيَنا! 31أل ََّن ُه ِّإ ْن َكاُنوا ِّباْل ُع ِّ
الر ْط ِّب َي ْف َعُلو َن ه َذاَ ،ف َما َذا
ود َّ
اسُق ِّطي َعَلْيَنا! َولِّ َ
َيْب َتدُئو َن َيُقوُلو َن لْل ِّجَبالْ :
32
َي ُكو ُن ِّباْلَي ِّاب ِّ
آخَرْي ِّن ُم ْذِّنَبْي ِّن لُِّي ْق َتالَ َم َع ُهَ 33 .وَل َّما َم َض ْوا ِّب ِّه ِّإَلى اْل َم ْو ِّض ِّع َّال ِّذي ُي ْد َعى
اءوا أَْي ًضا ِّبا ْثَنْي ِّن َ
س؟»َ .و َج ُ
ِّ 34
احدا عن ي ِّم ِّ
ِّ
ِّ
اه ،ا ْغ ِّفْر َل ُه ْم،
ين ِّه َو َ
وه ُهَن َ
ال َي ُسو ُعَ« :ياأََب َت ُ
اك َم َع اْل ُم ْذنَبْي ِّنَ ،و ً َ ْ َ
« ُج ْم ُج َم َة» َصَلُب ُ
اآلخَر َع ْن َي َس ِّارهَ .فَق َ
33
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ان َّ
اء
ين َيْنظُُرو َنَ ،و ُّ
الش ْع ُب َواقف َ
أل ََّن ُه ْم الَ َي ْعَل ُمو َن َما َذا َي ْف َعُلو َن»َ .وإِّذ ا ْق َت َس ُموا ثَي َاب ُه ا ْق َتَر ُعوا َعَلْي َهاَ .وَك َ
الرَؤ َس ُ
آخ ِّرينَ ،فْلي َخلِّص َن ْفسه ِّإن َكان هو اْلم ِّسيح م ْخ َتار ِّ
أَْي ًضا مع ُهم َيس َخرو َن ِّب ِّه َق ِّائلِّ َ َّ
هللا!»َ 33 .واْل ُجْنُد
ص َ َ ُ ْ
َ ُ ْ َ َُ َ َ ُ َ
ينَ «:خل َ
ََ ْ ْ ُ
38
37
أَي ًضا اس َته َأُزوا ِّب ِّه و ُهم يأ ُْتو َن ويَق ِّدمو َن َل ُه َخالَُ ،ق ِّائلِّينِّ«:إ ْن ُكْن َت أَْن َت ملِّ َك اْليه ِّ ِّ
ان
ص َن ْف َس َك!»َ .وَك َ
َ
ْ ْ
ْ
ود َف َخل ْ
َُ
َ ْ َ
َ
َُ ُ
32
ان و ِّ
ف ُيوَن ِّانَّي ٍة َوُروم ِّانَّي ٍة َو ِّعْبَرِّانَّيةٍ«:ه َذا ُه َو مِّل ُك اْلَي ُه ِّ
احٌد ِّم َن اْل ُم ْذِّنَبْي ِّن
َحُر ٍ
ُعْن َو ٌ
وب َف ْوَق ُه ِّبأ ْ
ان َم ْك ُت ٌ
ود»َ .وَك َ َ
َ
َ
41
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اب َ
اآلخُر َواْن َت َهَرُه َِ َق ِّائالً«:أ ََوالَ
اْل ُم َعَّلَقْي ِّن ُي َجد ُ
ص َن ْف َس َك َوإَِّّياَنا!» َف َ
ف َعَلْيه َقائالًِّ«:إ ْن ُكْن َت أَْن َت اْل َمس َ
يحَ ،ف َخل ْ
أج َ
ِّ ِّ 41
َما َنحن َف ِّبع ْدل ،أل ََّنَنا َنَنال ِّ
َما ه َذا َفَل ْم
اق َما َف َعْلَناَ ،وأ َّ
أَْن َت َت َخ ُ
است ْحَق َ
هللاِّ ،إ ْذ أَْن َت َت ْح َت ه َذا اْل ُح ْك ِّم ِّب َعْينه؟ أ َّ ْ ُ َ
ُ ْ
اف َ
43
ِّ ِّ
ي ْفعل َشيًئا َليس ِّفي محلِّ ِّه»ُ 42 .ث َّم َق ِّ
ِّ
ِّ
ق
ال َل ُه َي ُسو ُع«:اْل َح َّ
ََ
َ َْ ْ ْ َ
ال لَي ُسو َع«:ا ْذ ُكْرني َي َار ُّب َم َتى جْئ َت في َمَل ُكوت َك»َ .فَق َ
َ
44
الساع ِّة َّ ِّ ِّ
ظْلم ٌة َعَلى األَْر ِّ
ول َل َكِّ :إَّن َك اْلَي ْوم َت ُكو ُن م ِّعي ِّفي اْل ِّفْرَد ْو ِّ
ض ُكلِّ َها
س»َ .وَك َ
ان َن ْح ُو َّ َ
أَ ُق ُ
َ
الساد َسةَ ،ف َكاَن ْت ُ َ
َ
ِّ ِّ 43
ِّ ِّ 43
الس ِّ
ِّ
ِّ
الشمس ،واْن َش َّ ِّ
اب اْل َهْي َك ِّل ِّم ْن َو ْسطهَ .وَن َادى َي ُسو ُع ِّب َر ْو ٍت َعظيمٍ
ِّإَلى َّ َ
اعة ال َّتاس َعةَ .وأَ ْظَل َمت َّ ْ ُ َ
ق ح َج ُ
47
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اهِّ ،في َي َدْي َك أ ْ ِّ
هللا
َسَل َم ُّ
انَ ،مج َ
وحَ .فَل َّما َأرَى َقائُد اْلمَئة َما َك َ
الر َ
الَ« :يا أََب َت ُ
ال ه َذا أ ْ
َّد َ
َس َت ْود ُع ُروحي»َ .وَل َّما َق َ
َوَق َ
48
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ان ه َذا ِّ
ظ ِّرَ ،ل َّما أَْب َرُروا َما
ين لِّه َذا اْل َمْن َ
ين َكاُنوا ُم ْج َتمع َ
ان َب اارا!» َوُك ُّل اْل ُج ُموِّع َّالذ َ
اإل ْن َس ُ
َقائالًِّ «:باْل َحق َيقة َك َ
َكان ،رجعوا وهم ي ْقرعو َن صُدورهم42 .وَكان ج ِّميع مع ِّارِّف ِّه ،وِّنساء ُك َّن َق ْد َت ِّبعَنه ِّمن اْلجلِّ ِّ ِّ ِّ
يد
ين ِّم ْن َب ِّع ٍ
يلَ ،واقف َ
ْ ُ َ َ
َ َ َ ُ َ ُْ َ َ ُ
َ َ َ ُ ََ
َ َ ٌ
ُ َ ُْ
ظُرو َن ذلِّ َك".
َيْن ُ
آيددة (لددو23" -:)23:23وَل َّمددا م َضددوا ِّبد ِّده أَمسد ُدكوا ِّسددمعان ،رج دالً َقيرو ِّانايددا َكددان ِّ
آتًيددا ِّمد َدن اْل َحْقد ِّدلَ ،و َو َضد ُدعوا َعَلْيد ِّده
َ
َ ْ
ْ َ َ َ ُ َْ َ
َ
َْ
ِّ
َّ ِّ
ف َي ُسو َع" .
يب لَِّي ْحمَل ُه َخْل َ
الرل َ
سمعان= يسمع .قيروان= ميو ار  .وهوو مون مدينوة وثنيوة فوي ليبيوا فهوو يشوير لكنيسوة األموم الوثنيوة التوي إسوتمعت
للمسيح وحملت صليبه لتصير وارثة للملكوت.
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27
ِّ
النسد ِّ
داء َّ
دور َك ِّثيدٌدر ِّمد َدن َّ ِّ
اللد َدو ِّاتي ُك د َّن َيْل ِّط ْمد َدن أَْي ًضددا َوَي دُن ْح َن
اآليددات (لددوَ " -:)31-27:23وَت ِّب َعد ُ
ده ُج ْم ُهد ٌ
الشد ْدعبَ ،و َ
عَلي ِّهَ 28 .فاْل َت َفت ِّإَلي ِّه َّن يسوع وَقال«:يا بَن ِّ
ِّ
ِّ
دات أ ِّ
دين َعَلدى أَْن ُف ِّس ُدك َّن َو َعَلدى أ َْوالَِّد ُك َّدن،
دين َعَل َّ
دي َب ِّدل ْابك َ
يم ،الَ َتْبك َ
َْ
َ ْ َُ ُ َ َ َ َ
ُ
ُور َشدل َ
31
22
طددو ِّن َّال ِّتددي َلددم َتلِّد ْدد و ُّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
دع! ِّحيَن ِّئد ٍدذ
دوبى لِّْل َعد َدو ِّاق ِّر َواْلُب ُ
يهدداُ :
أل ََّند ُ
الثددد ِّي َّالتددي َلد ْدم ُتْرضد ْ
طد َ
دام َتدأْتي َيُقوُلددو َن ف َ
َ
ده ُهد َدوَذا أََّيد ٌ
ْ
31
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ده ِّإ ْن َكداُنوا ِّبداْل ُع ِّ
الر ْط ِّدب َي ْف َعُلدو َن هد َذاَ ،ف َمدا َذا
ود َّ
اسدُق ِّطي َعَلْيَندا! َولِّ َ
آلكدامَِّ :غطيَندا! أل ََّن ُ
َيْب َتدُئو َن َيُقوُلو َن لْل ِّجَبدالْ :
َي ُكو ُن ِّباْلَي ِّاب ِّ
س؟»".

أوالً المسيح يوجه كالمه للنسال الباكيات ليظهر أنهن كون أمينوات للحوق بينموا الرجوال ثواروا ضود الحوق .وهوذا فيوه
إكرام لدور المورأة ،ولونالحظ أن لوقوا يكتوب لألموم الوذين ال يحترمووا النسوال .ولكون السويد المسويح يوجوه نظور هوؤالل

النس وووة ألن ي وووجهن دم وووعهن م وون الش ووفقة البشو ورية علي ووه ،إل ووى التوب ووة الص ووادقة وطل ووب خ ووالص نفوس ووهن ونف وووس
أوالدهن .والحقيقة أن المسيح يتوجه بكالمه لكل اليهود فقوله يا بنات أورشليم يشير لكل األمة اليهودية ليعلن لهم

أنهم عليهم أن ينوحوا بالحرى على ما سيحل بأورشليم من خراب على يد الرومان .فإن كان قد صدر الحكم على

العووود الرطووب ،أي المثموور الحووي والمقصووود المسوويح ،والحكووم كووان الجلوود والصوولب ،فكووم وكووم سوويكون الحكووم الووذي
يصوودر علووى اليووابس أي اليهووود الووذين هووم كشووجرة التووين غيوور المثم ورة ،ولنووذكر مووا صوونعه الرومووان بأورشووليم سوونة

75م .والحظ أنه من الطبيعي أن يستخدم األعواد الجافة إلشعال النار وليس األعواد الرطبة.

وهذا كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب أي المسيح الذي لم يسئ إلى الرومان بل أن بيالطس شهد ببرالته فكم وكم

وى وأنوا لوم أخطوئ بول كنوت
سيفعلون باليهود الذين سيثورون ضد قيصر .وهن كان هللا قد سمح بكل هوذه اآلالم عل َّ
ذبيحة خطية فكم وكم سيصنع باألشرار الخطاة .إن التأمل في أالم المسيح تدفعنا أن نقوف فوي خووف مون عقواب

هللا لألشرار .المسيح هنا وهو في منتهى ضعفه إحتفظ بجالله الملوكي إذ ليس هو الذي ُيبكى عليه
َ
طوبى للعواقر والبطون ..حتى ال يرون أبنالهن في هذا العذاب.

يقولون للجبال إسقطي علينا =..هوذه نفوس الكلموات التوي يرددهوا األشورار فوي األيوام األخيورة (رؤ .)16:6وبوذلك
نفهم أن سقوط الجبال على األشرار لهو أخف من رؤيتهم للعذاب األخير واآلالم التي يسمح بها الورب لتقوع علوى

األشرار.
34
اه ،ا ْغ ِّفْر َل ُه ْم ،أل ََّن ُه ْم الَ َي ْعَل ُمو َن َما َذا َي ْف َعُلو َن»َ .وإ ِِّّذ ا ْق َت َس ُموا ِّثَي َاب ُه
ال َي ُسو ُعَ« :ياأََب َت ُ
آية (لوَ " -:)34:23فَق َ
ا ْق َتَر ُعوا َعَلْي َها" .

إغفر لهم ألنهم ال يعلمون= هم حين صلبوا المسيح تصوروا أنهم يقتلونوه حسوب النواموس ألنوه فوي نظورهم أهوان

الناموس .ولكنهم لم يعلموا أنهم بهذا يكملون الناموس .وهم ظنوا أن المسيح هو إنسان عادى ولم يفهموا أنوه إبون
هللا ،فهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد (1كو .)8:2وهكذا الجنود الرومان أيًاً ال يعلموون شويئاً بول هوم ينفوذون

أوامر الوالي الروماني .المسيح هنا وهو ممطى بالدم بدأ شفاعته الكفارية ،فكفارة =  coverفهو غطانا بدمه .إذاً
طلب المفران هنا هو شفاعة كفارية .والمعنى لقد تممت إرادتك إيها اآلب بالتكفير عون خطايوا البشور فوإغفر لهوم.

جسده تمطي بدمه بدأً بعرقوه المخوتلط بدموه الوذى سوال مون كول جسوده ثوم نزيو

الودم النواتج عون الجلود والمسوامير
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وهكليول الشووك  ،لووم يكون هنوواك جوزل غيور ممطووى بالودم ،وكنيسووته هوي جسوده (أف )35 : 5وقوود غطاهوا بدمووه =

كفارة .ولما حدثت الكفارة طلب المفران.

38
ف ُيوَن ِّانَّي ٍة َوُروم ِّانَّي ٍة َو ِّعْبَرِّانَّيةٍ«:ه َذا ُه َو مِّل ُك اْلَي ُه ِّ
ود».
َحُر ٍ
ان ُعْن َو ٌ
وب َف ْوَق ُه ِّبأ ْ
آية (لوَ -:)38:23وَك َ
ان َم ْك ُت ٌ
َ
َ
األربعة أناجيل مختلفين في ما كتب على الصليب ألنهم إهتمووا بوالمعنى ال بوالحرف .ولوو جمعنوا المكتووب سونجد

أن مووا كتووب فع والً يهووذا هووو يسوووع الناصووري ملووك اليهووودي هووذه الجملووة كتبووت بكوول اللمووات المعروفووة للعووالم آنووذاك
فالفلسفة جعلت اليونانية مشهورة والقوانين والسلطة واإلدارة الرومانية جعلت الالتينية لمة مشهورة والكتاب المقدس

العهوود القووديم مكتوووب بالعبرانيووة وهووذا جعوول العبرانيووة معروفووة .وبووذلك كووان فووي اللمووات الووثال

العبارة ك ار ة لكل العالم المعروف ،وفيها إعالن أن المسيح ملك على العالم كله.

التووي كتبووت بهووا هووذه

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اآليات (لو32" -:)43-32:23وَكان و ِّ ِّ
ِّ
ديح،
دت أَْن َ
ف َعَلْيده َقدائالًِّ«:إ ْن ُكْن َ
احٌد م َدن اْل ُمد ْذنَبْي ِّن اْل ُم َعَّلَق ْدي ِّن ُي َجدد ُ
دت اْل َمس َ
َ َ َ
41
ِّ
ِّ
دت هد َذا اْل ُح ْكدمِّ ِّب َعْي ِّن ِّده؟
داب َ
دت َت ْح َ
هللاِّ ،إ ْذ أَْن َ
اآلخ ُدر َواْن َت َه َدرُه َِ َقدائالً«:أ ََوالَ أَْن َ
دت َت َخ ُ
ص َن ْف َس َ
دك َوإَِّّياَندا!» َف َ
َف َخل ْ
أج َ
داف َ
42
41
ِّ ِّ
َمددا َنحددن َف ِّبعد ْددل ،أل ََّنَنددا َنَنددال ِّ
َمددا ه د َذا َفَلددم ي ْفعددل َشدديًئا َلددي ِّ
دال
اق َمددا َف َعْلَندداَ ،وأ َّ
اسددت ْحَق َ
ْ َ َ ْ ْ َْ
أ َّ ْ ُ َ
ُ ْ
س فددي َم َحل ده»ُ .ث د َّم َقد َ
43
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
دك اْلَي ْدوَم َت ُكدو ُن َم ِّعدي ِّفدي
ده َي ُسدو ُع«:اْل َح َّ
دكِّ :إَّن َ
دول َل َ
دال َل ُ
دق أَ ُق ُ
لَي ُسو َع«:ا ْذ ُكْرني َي َار ُّب َم َتى جْئ َت في َمَل ُكوت َك»َ .فَق َ
اْل ِّفْرَد ْو ِّ
س»".
بوودأ اللصووين بالتجوودي

علووى السوويد (مووت .):::27وكانووا كالهمووا يعي ارنووه ثووم بوودأ لووص موونهم ي ارجووع نفسووه ويووذكر

خطايوواه هووو ،فصووار كشووعلة منتشووله موون النووار ( ك )2:3أمووا اآلخوور فكووان مص و اًر علووى تجديفووه ،وبووالرغم موون كوول

أالمووه لووم يمنووع لسووانه .وكمووا يقووول الحكوويم يإن دققووت األحمووق فووي هوواون فلوون تفارقووه حماقتووهي والكنيسووة تعووودت أن
تطلق على اللص التاًب ،اللص اليمين فهو بتوبته وبإيمانه بالسيد المسويح صوار عون اليموين مثول الخوراف وتورك

المكان األيسر الذي للجدال للص اآلخر (مت .)33:25والمسيح جوذب هوذا اللوص اليموين مون الصوليب للفوردوس
ليظهوور أن التوبووة ال تتووأخر فووي عملهووا .وبتوبتووه وهعت ارفووه تج و أر أن يطلووب الملكوووت مووع أنووه لووص .والسوويد أعطووى

الفردوس للص اليمين وترك اللص اليسار فكوان ديانواً وهوو علوى الصوليب .وتواب اللوص إذ شوعر بخطايواه .وقوارن
بين المسيح البار المصولوب (وهوو بالتأكيود قود سومع عنوه) وبوين حالوه ووجود أنوه يسوتحق كلوص عقوبتوه .فكوان أن

إعترف بأنه خاطئ ويستحق العقوبة .وقاده إعترافه إلى اإليمان ،وهنفتحوت عينواه وهسوتنارت فعورف أن المسويح هوو

له (لو+22:15مز .)18:119لقد
ملك .وهللا هو الذي يكشف عن عيوننا فنعلم ،وهذا لمن يريد اإلبن أن يكشف ُ
أضال النور اإللهي عيني ذلك اللص ،وكان هناك إلهام إلهي ل ُوه ،كموا سوبق المسويح وقوال لبطورس إن لحمواً ودمواً
لوم يعلنووا لووك بوول أبووى الووذي فوي السووموات .وقوود يكووون اللووص سوومع موون قبول أن المسوويح هووو ملووك اليهووود أويكووون قوود
له المسيح مملكتي ليست من هذا العالم  .لكن إيمان هذا اللص فواه كول هوذا
سمع الحوار مع بيالطس حين قال ُ
ف أن المسيح هو الملك السماًي الذي ملكه سماًي 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 قوال ا ْذ ُكْرِّني َي َار ُّب م َتى ِّجْئ َت ِّفدي مَل ُك ِّ
وتدك،
َ
َ
بل صار لهذا اللص رجال فوي البعوث مون األمووات وصوارت ل ُوه رؤيوة واضوحة ألن المسويح المعلوق علوى الصوليب
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سوويكون لو ُوه سوولطان أن يعطووى لموون يريووده أن يوجوود فووي ملكوتووه .فهووو آموون أنووه الووديان ،فكووان لو ُوه الفووردوس ولنووري
الخطوات للفردوس-:
-1لص مصلوب  +توبة = إيمان.....التوبة تنقى القلب .

-2إيمان  +نور إلهي = رؤية إلهية وهستنارة...إن بدأنا خطوة فى اتجاه هللا يقترب هو عشر  ،ليساعدنا.

-3رؤية  +مسيح مصلوب َكَّف َور عون خطايوا البشور (للتواًبين) = اليدوم تكدون معدي فدي الفدردوس ....هوذه كانوت
بركات الصليب.

وما ال 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 وهحسانه بأن يخورجهم فوو اًر مون
هذه الًيقة يإن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا .وهؤالل غالباً ينسون خطاياهم السابقة .ويرون داًماً أنهم
مستحقون لكل خير .وال داعي لهذه الًيقة فهم لم يخطئوا .هؤالل كاللص الذي على اليسار.

الفريق الثاني= حين تقع عليهم ضيقة يوذكرون خطايواهم وينودمون عليهوا ويقورون بوأنهم أخطوأوا ،وأنهوم يسوتحقون
هذا األلم وهذه الًيقة ،وال يطلبون سوى أن هللا يسامحهم .بل هم اليعواتبون هللا علوى الًويقة التوي هوم فيهوا .بول

أن هوؤالل إذا أعطوواهم هللا موون بركاتووه يقولووون مووع بطوورس يأخوورج يووا رب موون سووفينتي فأنووا رجوول خوواطئي أي أنووا ال
أستحق يا رب كل هذه الخيرات بسبب خطيتي .مثل هؤالل يكونون كاللص اليمين ويكوون لهوم الفوردوس .وتتحوول

آالمهووم إلووى مجوود .وتكووون لهووم تعزيووات أثنووال ضوويقتهم بسووبب اإلسووتنارة التووي سووتُعطى لهووم  ،ورؤيووة المسوويح معهووم
َ
معهي (رو)17:8
معه لكي نتمجد أيًاً ُ
حامالً آلالمهم  ،فيقولون مع بولس يإن كنا نتألم ُ

والحوظ أن اللووص اليمووين لووم يطلووب مكانواً عوون اليمووين أو اليسووار كمووا طلووب التالميووذ موون قبوول بوول هووو توورك المسوويح
يختار ..هذا اللص َّ
عزى قلب المسيح وهو على الصليب.
ولنالحظ أن الفريق األول هو عكس الفريق الثاني .فبينما يتمتع الفريق الثواني بإنفتواح العوين والبصويرة ولهوم رؤيوة

وهسوتنارة .فوالفريق األول ال يوجود فوي قلبوه سووى التوذمر والمو اررة وعودم اإلقتنواع بشويل سووى أنهوم مظلوومين وكوانوا

يسووتحقون أكثوور موون هووذا ،موون النصوويب المووادي علووى األرض ،وأن هللا لووم يعطهووم كوول مووا يسووتحقون  ..مثوول هوؤالل

يفقوودون الرؤيووة الروحيووة .والخطووات التووي حوودثت مووع اللووص اليمووين كانووت خطووات سوريعة جووداً موون توبووة وهعتوراف
بالخطية ثم إيمان ثم رؤية وهستنارة .وسبب هوذه السورعة ضويق الوقوت .ولكون هوذه الخطووات عوادة تحود

تاًب وتستمره فترة منية.

موع كول

وال لكوول تاًوب إال أننووا ال يصووح أن نعلووق
وتوبوة اللووص تمثوول توبوة أصووحاب السوواعة الحاديوة عشورة وهووذه تعطوى رجو ً
توبتنا إلي الساعة الحادية عشرة فنحن ال نعلم متى تأتى هذه اللحظة علينا .وأصحاب التوبة فوي السواعة الحاديوة
عشرة مقبولين ولكن ما أندر توبة هؤالل المارقين في خطاياهم.

وردت سووبع كلمووات للمسوويح علووى الصووليب و ارجووع كتوواب قداسووة البابووا شوونوده عوونهم] ووردوا فووي األناجيوول األربعووة

(مت/مر/لو/يو) ومن هنا نفهم معنى التكامل بين األناجيل

-1يا أبتاه إغفر لهم(لو)3::23

نرى فيها كلمة شفاعية إذ هو بدأ كفارته
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-2اليوم تكون معي في الفردوس(لو):3:23
-3يا امرأة هوذا إبنك(يو)26:19،27

هو مات ليفتح لنا باب الفردوس

-:إلهي إلهي لماذا تركتني (مت+:6:27مر)3::15
-5أنا عطشان

(يو)38:19

-6يا أبتاه في يديك استودع روحي (لو):6:23
-7قد أكمل (يو)35:19

هو يعتني بالجميع
آالمه سبب خالصي
هو مشتاه لكل نفس تؤمن
كمال الفدال
نصرة الخالص

43
ِّ
الشمس ،واْن َش َّ ِّ
اب اْل َهْي َك ِّل ِّم ْن َو ْس ِّط ِّه" .
آية (لوَ " -:)43:23وأَ ْظَل َمت َّ ْ ُ َ
ق ح َج ُ
من (أع )7:6نرى أن بعض كهنة اليهود آمنوا بالمسيح وربما كان سوبب هوذا أنهوم أروا الحجواب الوذي إنشوق وقوت

الصلب .ولنالحظ أن الشمس أظلمت .

43
ِّ
ِّ
اهِّ ،في َي َددْي َك أ ْ ِّ
دال هد َذا
آية (لوَ " -:)43:23وَن َادى َي ُسو ُع ِّب َر ْو ٍت َعظ ٍ
الَ« :يا أََب َت ُ
َس َدت ْود ُع ُروحدي»َ .وَل َّمدا َق َ
يم َوَق َ
وح" .
َسَل َم ُّ
الر َ
أْ

يدا أبتدداه فددي يددديك أسددتودع روحددي= كانوت نفووس المسويح أول نفووس يسوتلمها اآلب ال الشوويطان الوذي هزمووه يسوووع

وقيده منذ هذه اللحظة.
47
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ان ه َذا ِّ
ان َب اارا!»" .
انَ ،مج َ
اإل ْن َس ُ
هللا َقائالًِّ «:باْل َحق َيقة َك َ
آية (لوَ -:)47:23فَل َّما َأرَى َقائُد اْلمَئة َما َك َ
َّد َ
لقد شاهد قاًد المئة كثير من المصلوبين يموتون .لكون مووت هوذا المصولوب كوان فريوداً ،هوز أعمواه قلبوه ليسوحبه

وى
لإليمووان بووه ،خاصووة وأنووه أبصوور بعينيووه شووهادة الطبيعووة لو ُوه .لقوود تحقووق قووول الوورب يوأنووا إن إرتفعووت أجووذب إلو َّ
الجميووعي (يووو )32:12فبعوود أن إرتفووع علووى الصووليب إجتووذب اللووص اليمووين وقاًوود المئووة هووذا ،وأعلوون يوسووف ال ارمووي
ونيقوديموس إيمانهما وكفناه ،وغيرهم من المؤكد كثيرين.
المسيح ِ
لصين ألن ( )1اليهود أرادوا اإلستهزال به ( )2أو هو بحسب أمر بيالطس حل محل باراباس
صل َب َ
بين َ
ُ
 .وبهذا والمسيح مات عن الخطية األصلية (يمثلها جمجمة آدم) وعن خطايانا الحالية (يمثلها اللصين)
ِّ ِّ 13
َخ ُذوا يسو َع وم َضوا ِّب ِّهَ 17 .ف َخرج وهو ح ِّ
ِّ
ام ٌل
َ َ َ َُ َ
َسَل َم ُه ِّإَلْي ِّه ْم لُي ْرَل َبَ .فأ َ َ ُ َ َ ْ
اآليات (يوَ "-:)37-13:12فحيَنئ ٍذ أ ْ
18
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وهَ ،و َصَلُبوا
ال َل ُه ِّباْلعْبَرانَّية « ُجْل ُج َث ُة»َ ،حْي ُث َصَلُب ُ
ال َل ُه « َم ْوض ُع اْل ُج ْم ُج َمة» َوُيَق ُ
َصل َيب ُه إَلى اْل َم ْوض ِّع الذي ُيَق ُ
12
الرلِّ ِّ
ان
س ُعْن َواًنا َو َو َض َع ُه َعَلى َّ
ا ْثَنْي ِّن آ َخَرْي ِّن َم َع ُه ِّم ْن ُهَنا َو ِّم ْن ُهَناَ ،وَي ُسو ُع ِّفي اْل َو ْس ِّطَ .وَك َت َب ِّبيالَ ُ
يبَ .وَك َ
طُ
21
َن اْلم َكان َّال ِّذي صلِّب ِّف ِّ
َّ ِّ
ان َك ِّث ُيرو َن ِّم َن اْلَي ُه ِّ
ِّي ملِّ ُك اْلَي ُه ِّ
يه
ود ،أل َّ َ َ
ود»َ .فَقَأَر ه َذا اْل ُعْن َو َ
َم ْك ُت ً
ُ َ
وباَ«:ي ُسو ُع الناصرُّ َ
يسوع َكان َق ِّريبا ِّمن اْلم ِّديَن ِّة .وَكان م ْك ُتوبا ِّباْل ِّعبرِّانَّي ِّة واْليوَن ِّانَّي ِّة والالَ ِّت ِّ
ينَّي ِّةَ 21 .فَقال ُرَؤساء َك َهَن ِّة اْلَي ُه ِّ
ود
َُ ُ َ
َ ُ
َ َ َ ً
َ
َْ
َ ُ
َ
ً َ َ
22
ِّ
اك َقال :أََنا ملِّ ُك اْلَي ُه ِّ
ِّ
ِّ
سَ «:ما َك َتْب ُت َق ْد َك َتْب ُت».
اب ِّبيالَ ُ
لِّ ِّبيالَ ُ
ود!» .أ َ
طُ
طَ
َج َ
س« :الَ َت ْك ُت ْبَ :مل ُك اْلَي ُهودَ ،ب ْل :إ َّن َذ َ َ
َ
ُ 23ث َّم ِّإ َّن اْلعس َكر َل َّما َكاُنوا َق ْد صَلبوا يسوع ،أ َ ِّ
َخ ُذوا
ِّي ِّق ْس ًماَ .وأ َ
امِّ ،ل ُك ِّل َع ْس َكرٍ
وها أَْرَب َع َة أَ ْق َس ٍ
َ ُ َُ َ
َخ ُذوا ثَي َاب ُه َو َج َعُل َ
َْ َ
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24
ِّ
ِّ
ِّ
ض«:الَ َن ُشُّق ُهَ ،ب ْل
يص ِّب َغْي ِّر ِّخَيا َ
ال َب ْع ُض ُه ْم لَِّب ْع ٍ
وجا ُكُّل ُه م ْن َف ْو ُ
يص أَْي ًضاَ .وَك َ
طةٍَ ،مْن ُس ً
ان اْلَقم ُ
اْلَقم َ
قَ .فَق َ
َن ْق َت ِّر ُع عَلي ِّه لِّم ْن ي ُكو ُن» .لِّي ِّت َّم اْل ِّك َتاب اْلَق ِّائل«:ا ْق َتسموا ِّثي ِّابي بيَنهم ،وعَلى لِّب ِّ
اسي أَْلَق ْوا ُقْر َع ًة» .ه َذا َف َعَل ُه
َْ ُ ْ َ َ
َ
َُ َ
َ
َْ َ َ
ُ
ُ
23
ِّ
ِّ
ِّ
ات ِّعْن َد صلِّ ِّ
وباَ ،و َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّّيةَُ .فَل َّما َأرَى
اْل َع ْس َكُرَ 23 .وَكاَن ْت َو ِّاق َف ٍ
ُم ُهَ ،وأ ْ
يب َي ُسو َع ،أ ُّ
ُخ ُت أُمه َمْرَي ُم َز ْو َج ُة كُل َ
َ
ُم ِّه«:يا ام أَر ُة ،هوَذا ابُن ِّك»ُ 27 .ث َّم َقال لِّ ِّلتْل ِّم ِّ
ُمه ،و ِّ
التْل ِّمي َذ َّال ِّذي َكان ي ِّحُّبه و ِّاق ًفاَ ،قال أل ِّ
ُم َك».
يذُ «:ه َوَذا أ ُّ
َُ ْ
َ َْ
َ ُ ُ َ
َي ُسو ُع أ َّ ُ َ
َ
َ
الس ِّ
َخ َذها ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اب
اص ِّت ِّهَ28 .ب ْع َد ه َذا َأرَى َي ُسو ُع أ َّ
التْل ِّمي ُذ ِّإَلى َخ َّ
اعة أ َ َ
َو ِّم ْن تْل َك َّ َ
َن ُك َّل َش ْي ٍء َق ْد َك َم َلَ ،فل َك ْي َيت َّم اْلك َت ُ
22
ِّ
ِّ
وها
َّم َ
وعا َم ْمُل اوا َّخالًَ ،ف َمألُوا ِّإ ْسفْن َج ًة م َن اْل َخ ِّلَ ،و َو َض ُع َ
ان»َ .وَك َ
ال«:أََنا َع ْط َش ُ
اء َم ْو ُض ً
ان ِّإَن ٌ
َق َ
وها َعَلى ُزوَفا َوَقد ُ
31
31
ِّ
َسَل َم ُّ
ِّإَلى َف ِّم ِّهَ .فَل َّما أ َ
اس ِّت ْع َد ٌادَ ،فلِّ َك ْي الَ
َخ َذ َي ُسو ُ
وح .ثُ َّم ِّإ ْذ َك َ
الر َ
الَ «:ق ْد أُ ْكم َل»َ .وَن َّك َ
ان ْ
س َ ْأر َس ُه َوأ ْ
ع اْل َخ َّل َق َ
ِّ
َن يوم ذلِّك َّ ِّ
يب ِّفي َّ ِّ
الرلِّ ِّ
َن ُت ْك َسَر
َج َس ُاد َعَلى َّ
ود ِّبيالَ ُ
س أْ
َل اْلَي ُه ُ
السْبت ،أل َّ َ ْ َ َ
السْبت َك َ
َتْبَقى األ ْ
طَ
يماَ ،سأ َ
ان َعظ ً
33
32
ِّ
ِّ
اآلخ ِّر اْلم ْرُل ِّ
اءوا ِّإَلْي ِّه َل ْم
وب َم َع ُهَ .وأ َّ
َما َي ُسو ُع َفَل َّما َج ُ
س َيقاُن ُه ْم َوُيْرَف ُعواَ .فأ ََتى اْل َع ْس َكُر َوَك َسُروا َسا َق ِّي األ ََّول َو َ َ
ِّ
ِّ
اتِّ 34 .
لك َّن و ِّ
اء.
احًدا ِّم َن اْل َع ْس َك ِّر َ
َي ْك ِّسُروا َسا َقْيه ،أل ََّن ُه ْم َأر َْوُه َق ْد َم َ
َ
ط َع َن َجْنَب ُه ِّب َحْرَبةٍَ ،وِّلْل َوْقت َخَر َج َد ٌم َو َم ٌ
ِّ َّ 33
َن ه َذا َك ِّ ِّ ِّ
اب
ق لِّ ُت ْؤ ِّمُنوا أَْن ُت ْم33 .أل َّ
ول اْل َح َّ
َ
ان لَيت َّم اْلك َت ُ
َوالذي َع َاي َن َش ِّه َدَ ،و َش َه َاد ُت ُه َحق÷َ ،و ُه َو َي ْعَل ُم أََّن ُه َيُق ُ
اْلَق ِّائل«:ع ْظم الَ ي ْكسر ِّمْنه»37 .وأَي ًضا يُق ِّ
وه»" .
اب آ َخُرَ «:سَيْنظُُرو َن ِّإَلى َّال ِّذي َ
ُ َ ٌ ُ َُ ُ
ول ك َت ٌ
ط َعُن ُ
َْ َ ُ

ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
آيددة (يددوَ 17" -:)17:12ف َخددرج وهددو ح ِّ
امد ٌ ِّ ِّ
ده
دال َلد ُ
دال َلد ُ
َ َ َ َُ َ
ده « َم ْوضد ُ
دع اْل ُج ْم ُج َمددة» َوُيَقد ُ
دل َصددل َيب ُه إَلددى اْل َم ْوضد ِّدع الددذي ُيَقد ُ
ِّباْل ِّعْبَرِّانَّي ِّة « ُجْل ُج َث ُة»"،

كان مكان المحاكمة قريباً من الباب الشمالي المربي المؤدى إلى خوارج المدينوة حيوث مكوان الصولب .فخدرج وهدو
حامل صليبه= فخرج= تشير لخروجه خارج المحلة (أورشليم) ليحره كذباًح الخطية والكفارة (لو .)31:9أما عن
ٌ
الصليب يقول التواريخ أنوه لوم يسوتطع حملوه سووى إلوى بواب المدينوة ويقوال أنوه سوقط بوه 3مورات .وبعود خروجوه بودأ

طريق اآلالم (عب .)1:-11:13والمسيح خرج من دار الوالية أمام قلعة أنطونيا عبر شوارع المدينة من المرتفع

الذي يقال له جبَّاثا .وكان النسوة يستقبلنه بالبكال .وخرج من باب سور المدينة الشمالي المربوي الوذي ُيودعى بواب
دمش ووق ألن ووه ق وورب الطري ووق الم ووؤدى إل ووى دمش ووق .وس ووموه بع وود ذل ووك ب وواب إس ووطفانوس فخ ووارج ه ووذا الب وواب رجمو ووا

إسطفانوس .موضع الجمجمة= بالعبرانية جولجوثا وباليونانية إكرانيون وبالالتينية كالفاريوا .ومكوان الصولب سومى
هك ووذا حس ووب رأى ال ووبعض أن ووه في ووه ُد ِف وون آدم  ،ورأى آخ وور أن الص ووخرة تش ووبه الجمجم ووة  ،ورأى ثال ووث أن المك ووان
مخصص للرجم والصلب وبه جمواجم كثيورة .ومكوان الصولب كوان علوى بعود دقواًق مون بواب المدينوة (يوو)25:19
وكان يوجد في المكان بستان به الممارة التي دفن فيها المسيح ،وفي هذا المكان قدم اسحق ذبيحة.
18
آخَرْي ِّن َم َع ُه ِّم ْن ُهَنا َو ِّم ْن ُهَناَ ،وَي ُسو ُع ِّفي اْل َو ْس ِّط" .
وهَ ،و َصَلُبوا ا ْثَنْي ِّن َ
آية (يوَ " -:)18:12حْي ُث َصَلُب ُ
الرومووان جعل ووا الصوولب للمجوورمين الخط ورين فووي مسووتعمراتهم ،وأيً واً للعبيوود .ولمووا جووال قسووطنطين وَقِبوول اإليمووان

المسوويحي ألمووي الحكووم بالصوولب وهنتهووي موون العووالم نهاًي واً بمنشووور تحووذيري .والتقليوود القبطووي يقووول أن إسووم اللووص
اليمين هو ديمواس .وهنواك تفسوير لمواذا لوم يوذكر يوحنوا حوديث اللصوين وتعييورات النواس؟ يقوول التفسوير أن يوحنوا
صلِب المسيح وهو ال يذكر سوى ما رآه.
ذهب ليحًر العذرال مريم ،فأتى بعد أن ُ
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12
الن ِّ
الرددلِّ ِّ
وبدداَ«:ي ُسددو ُع َّ
دك
اصددرُّ
س ُعْن َواًنددا َو َو َضد َدع ُه َعَلددى َّ
دب ِّبدديالَ ُ
ِّي َملِّد ُ
يبَ .وَكد َ
دان َم ْك ُت ً
طُ
آيددة (يددوَ " -:)12:12وَك َتد َ
اْلَي ُه ِّ
ود»".
كانت العادة الرومانية أن يوضع فوه رأس المصولوب لوحوة بهوا إسومه َّ
وعلوة صولبه (موت .)37:27وهنواك تفسوير

لموواذا إختلووف البشوويرون فيمووا كتووب علووى هووذه اللوحووة أن المكتوووب كووان بووثال

لمووات وربمووا إختلووف مووا جووال بكوول

ترج مة ،والتفسير اآلخر أن البشيرين إهتموا بالمعني وليس بالحرف .وما كتب كان بالعبرية والالتينية واليونانية

العبرانية = هي لمة الشعب والكتواب المقودس والودين اليهوودي ،وبهوذا كانوت الكتابوة بالعبريوة فيهوا شوهادة أن يسووع

المصلوب هو المسيا الموعود.

الالتينية = لمة الحكام والسياسة .وهذه الكتابة شهدت أن المسيح ملك الملوك ،ملك المؤمنين.

اليونانيووة = هووي لمووة الثقافووة والفلسووفة التووي كانووت سوواًدة فووي العووالم كلووه .ولمووة الفلسووفة شووهدت أن المسوويح هووو رب

الحق.

ولنالحظ أن اليونانية سادت العالم كله وبهذا إنتشر اإلنجيل الذي ُكِت َب باليونانية .وكانوت التووراة والعهود القوديم قود
ترجم لليونانية سنة  189ه.م فيما يسمى بالترجمة السبعينية.

وحينموا إمتلوك الروموان العوالم إهتمووا بشوق الطوره فوي كوول مكوان لتوؤدى إلوي روموا وكووانوا علوى كول طريوق يكتبووون

المسافة إلى روما .ومن هنا جال المثل يكل الطره تؤدى إلى روماي وشق الطره أدى لسهولة إنتقوال الرسول عبور
العالم كله لينتشر اإلنجيل.

ولماذا كتب بيالطس يسوع الناصري ملك اليهود INRI

-1
-2

هو كتبها بالالتينية ليظهر لقيصر أنه قتل من إدعى الملك وقاوم قيصر ،فيكافئه.

كتبهووا بالعبرانيووة إهانووة لشووعب اليهووود ،فهوووذا ملككووم مصوولوباً ،فهووو ممتوواظ موونهم ألنهووم قوواوموه وأصووروا علووى

صوولب المسوويح  ،وكووان هووو يريوود أن يطلقووه .وهووو لووم يعبووأ بإحتجوواجهم ،بوول هووو أعلوون أمووامهم أن حجووتهم فووي
شكايته لقيصر قد إنتهت بصلب ملك اليهود .وربما أراد أن يحررهم من إنتسابهم الزاًف إلي قيصر.

-3

والووبعض قووالوا أن بوويالطس كووان يكوون للمسوويح شووعو اًر فاًق واً جعلووه يكتووب هووذا تعبي و اًر عوون مشوواعره وتقوودي اًر لووه

وهعتذا اًر عما حد .

21
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ان َك ِّث ُيرو َن ِّم َن اْلَي ُه ِّ
دان َق ِّر ًيبدا ِّم َدن
ود ،أل َّ
ان َّالذي ُصدل َب فيده َي ُسدو ُع َك َ
َن اْل َم َك َ
آية (يوَ " -:)21:12فَقَأَر ه َذا اْل ُعْن َو َ
اْلم ِّديَن ِّة .وَكان م ْك ُتوبا ِّباْل ِّعبرِّانَّي ِّة واْليوَن ِّانَّي ِّة والالَ ِّت ِّ
ينَّي ِّة" .
َ ُ
َ َ َ ً
َ
َْ
َ

ألن مكووان صوولب المسوويح كووان علووى مقربووة موون الطريووق المووؤدى إلووى دمشووق ،وهووو طريووق هووام وعووام .قو أر العنووان

كثيوورون موون الووداخلين والخووارجين إلووى المدينووة .ونالحووظ أن الوقووت كووان وقووت الفصووح وال ازًورين بمئووات األلوووف أو
بالماليين .وهم حملوا هذه األخبار للعالم كله فمهدوا الطريق للبشارة.

22
سَ «:ما َك َتْب ُت َق ْد َك َتْب ُت»" .
اب ِّبيالَ ُ
آية (يو " -:)22:12أ َ
طُ
َج َ
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نصب المسيح نفسه ملكاً على العالم بالصليب وهستخدم بيالطس ليعلن هذا للعالم.
لقد َّ
اآليات (يوُ 23" -:)24-23:12ث َّم ِّإ َّن اْلعس َكر َل َّما َكاُنوا َق ْد صَلبوا يسوع ،أ َ ِّ
ام،
وها أَْرَب َع َة أَ ْق َس ٍ
َ ُ َُ َ
َخ ُذوا ثَي َاب ُه َو َج َعُل َ
َْ َ
24
ِّ
ِّ
ِّ
ال َب ْع ُض ُه ْم
يص ِّب َغْي ِّر ِّخَيا َ
ِّي ِّق ْس ًماَ .وأ َ
لِّ ُك ِّل َع ْس َكرٍ
وجا ُكُّل ُه م ْن َف ْو ُ
يص أَْي ًضاَ .وَك َ
طةٍَ ،مْن ُس ً
ان اْلَقم ُ
َخ ُذوا اْلَقم َ
قَ .فَق َ
ض«:الَ َن ُشُّق ُه ،بل َن ْق َت ِّر ُع عَلي ِّه لِّم ْن ي ُكو ُن» .لِّي ِّت َّم اْل ِّك َتاب اْلَق ِّائل«:ا ْق َتسموا ِّثي ِّابي بيَنهم ،وعَلى لِّب ِّ
اسي أَْلَق ْوا
لَِّب ْع ٍ
َْ ُ ْ َ َ
َ
َُ َ
َ
َْ َ َ
ُ
َْ
ُ
ُقْر َع ًة» .ه َذا َف َعَل ُه اْل َع ْس َكُر" .
يقول يوسيفوس أن القميص المنسوج كله من فوه بمير خياطة لم يحل لبسه إال لرؤسال الكهنة ،وبالتالي فهذا
القميص الذي يشبه مالبس رًيس الكهنة جعل المسيح يذهب إلى صليبه كرًيس 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 .22والعسكر هم عساكر الرومان) .منسوجاً من فوق= إشارة ألن هللا هو

الذي أسس كنيسته ليس إلنسان أن يمزقها.

مالبس الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسها

كانوا يلبسون داخليا ما يسمى "الكيتونا" وهو ينزل إلى الكعبين .وهذا ال بد أن يلبسه كل من له عمل بالمجمع

وكل من يق أر فى الترجوم أو الكتاب المقدس .وهذا الردال أو القميص بحسب تسمية القديس يوحنا ،يكون منسوجا

من أعلى إلى أسفل بدون أى شق وله أكمام .ويربط وسطه بزنار لتثبيت القميص على الجسم .وكان الردال

الخارجى يسمى "الطاليث" ومزود فى أركانه األربعة بالعصاًب واألهداب (واألهداب مصنوعة من جداًل بكل
ركن .وكان يًع على رأسه غطال يسمونه "السودار" وهو على شكل عمامة .ويًع فى قدميه صندال .هذه هى
الثياب التى إقتسمها الجنود عند صلب السيد .وكانت أربعة أقسام وهى غطال الرأس والصندل والطاليث والزنار.
وأما القميص فلم يقسموه.
ُمه ،وأ ْ ِّ ِّ
ِّ
ات ِّعْن َد صلِّ ِّ
وباَ ،و َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّّي ُة" .
آية (يوَ 23" -:)23:12وَكاَن ْت َو ِّاق َف ٍ
ُخ ُت أُمه َمْرَي ُم َز ْو َج ُة كُل َ
يب َي ُسو َع ،أ ُّ ُ َ
َ
صلِ َب ذهبوا إلعداد الفصح فتركوا المكوان وأعطووا فرصوة ألحباًوه أن يقتربووا
بعد أن إطمأن اليهود أن فريستهم قد ُ
من الصليب ،فإقترب يوحنا مع العذرال األم.

وف ووي (م ووت )56:27نج وود م وون ح ووول الص ووليب مو وريم المجدلي ووة ومو وريم أم يعق وووب ويوس ووى وأم إبن ووى ب وودى .وف ووي

(مر ):5:15نجدهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصومير ويوسوى وسوالومة وهنوا نجودهم أموه وأخوت أموه موريم
وجووة كلوبووا ومووريم المجدليووة .وفووي الترجمووات اإلنجليزيووة جووالت اآليووة أمووه وأخووت أمووه ،م وريم وجووة كلوبووا وم وريم

المجدلية وبالتالي نفهم أنهن كن أربعة حول الصليب
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الشاهد
(مت)33:27

مريم المجدلية

مريم أم يعقوب ويوسى

أم إبنى زبدى

(مر)41:13

مريم المجدلية

مريم أم يعقوب الرغير

سالومة

مريم المجدلية

مريم زوجة كلوبا

أخت أمه

(يو)23:12

أمه (العذراء)

ويوسى

)1من هذا الجدول نفهم أن سالومة هي أخت العذرال مريم و وجها إسمه بدى وهي أم يوحنا ويعقوب الكبير إبنا
بدى .وبالتالي فيوحنا هو إبن خالة السيد المسيح وهو تواضعاً لم يذكر إسم أمه .كما يتحاشى ذكر إسمه هو

شخصياً.

)2مريم وجة كلوبا (وهسومه حلفوى أيًواً) ويوحنوا أسوماها وجوة كلوبوا حتوى ال يظون أحود أنهوا أموه (أو أم يعقووب
أخيه) لو قال أم يعقوب .وهي لها ولدان يعقوب الصمير ويوسى( .يعقوب الكبير هو أخو يوحنا) .ومرقس قال

أم يعقوب الصمير حتى ال يظن أحد أنهوا أم يعقووب ويوحنوا .وطبعواً فوإن يعقووب ويوسوى هنوا هوم غيور يعقووب
ويوسى إخوة الرب (مر.)3:6

 )3يوجد شخصان بإسم يعقوب ،أكبرهم سناً هو يعقوب بن بدى أخو يوحنا وأصمرهم سناً هو يعقوب بون حلفوى
(أو كلوبا).

):متووى لووم يحوودد يعقوووب بأنووه الصوومير إذ هووو أورد اسووم يعقوووب اآلخوور بقولووه إبنووى بوودى وهمووا معروفووان بأنهمووا
يعقوب الكبير ويوحنا .فلم يجد ضرورة لتعري

يعقوب بن حلفى بأنه الصمير.

 )5يوحنوا يوذكر أوالً العوذرال موريم ثوم أختهووا دون أن يوذكر إسومها .ويبودو أن العوذرال موريم لوم يكون لهوا سووى أخووت
واحدة.

 )6لم يذكر متى ومرقس وقوف العذرال بجانب الصليب ألنها غالباً لم تكن موجودة منذ بدايوة الصولب وأن يوحنوا
أتووى بهووا أخيو اًر .وهووو قوود أحًوورها ألنووه شووعر أن السوويد يريوود أن يودعهووا وهووي أيًواً .وهووذا مووا حوود

.)26

فعوالً (آيووة

23
ِّ ِّ
ُمه ،و ِّ
ِّ
التْل ِّمي َذ َّال ِّذي َك َ ِّ
امَأَر ُةُ ،ه َوَذا ْابُن ِّك»".
آية (يوَ " -:)23:12فَل َّما َأرَى َي ُسو ُع أ َّ ُ َ
ال ألُمهَ«:يا ْ
ان ُيحُّب ُه َواق ًفاَ ،ق َ
يا إمرأة هوذا إبنك= صارت أماً للتلميذ الذي يحبه يسوع بل هي صوارت أمواً لكول كنيسوة يسووع ،جسوده .والمسويح

هنووا يسووميها إم ورأة وهووذه صووفة األم ،أم الكنيسووة جسوود إبنهووا يسوووع .فوونحن بالمعموديووة بووالروح القوودس نصووير جسوود

المسيح وبهذا أيًاً صار يوحنا أخواً للمسويح ،لقود رفعوه المسويح الوذي صوار بكو اًر بوين إخووة كثيورين (عوب.)11:2

كل منا إبن لحوال وهبن للعذرال مريم لقد سميت حوال إمرأة وصارت أماً للعالم والعذرال سميت إمرأة لكونها صوارت
ٌ
أم الكنيسة.
الس ِّ
آية (يوُ 27" -:)27:12ث َّم َقال لِّ ِّلتْل ِّم ِّ
َخ َذها ِّ
ِّ
اص ِّت ِّه" .
التْل ِّمي ُذ ِّإَلى َخ َّ
يذُ «:ه َوَذا أ ُّ
اعة أ َ َ
ُم َك»َ .و ِّم ْن تْل َك َّ َ
َ
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كووون أن المسوويح يسوولم العووذرال ليوحنووا فهووذا داللووة قاطعووة علووى أنهووا لووم يكوون لهووا أوالد آخورين بالجسوود وهال لكووان قوود

أسلمها لهم  ،وهي أيًاً خالته .ونرى هنا أن المسيح رفع مستوى األمومة والبنوة من مستوى الجسود واللحوم والودم
إلى أمومة روحية وبنوة روحية .هي وحدة روحية لبنوال الكنيسوة .ويوحنوا أخوذ العوذرال فوو اًر مع ُوه فوي عليوة صوهيون
وكانت معهم يوم الخميس .وهي إستمرت مع يوحنا 11سنة في أورشليم ثم رافقته إلى أفسس وغالبواً إنتقلوت هنواك

إذ يوجد قبر للعذرال مريم في تركيا .ولكن يوجد قبر آخر للعذرال َب َن ْت عليه الملكة هيالنة كنيسة يقوول تقليود آخور
له بيت في أورشليم أخذ العذرال مريم إليه.
أنه قبر العذرال .وكان يوحنا من الجليل ولكن غالباً ُ
ِّ ِّ
ِّ
ان»".
آية (يوَ28" -:)28:12ب ْع َد ه َذا َأرَى َي ُسو ُع أ َّ
ال«:أََنا َع ْط َش ُ
َن ُك َّل َش ْي ٍء َق ْد َك َم َلَ ،فل َك ْي َيت َّم اْلك َت ُ
اب َق َ
(مز .)21:69+15:22ونالحظ أن المسيح لم يشتكى كل مدة الصلب إال بهذه العبارة ألنه كان قود وصول لقموة

العذاب ،وسال دمه وعرقه ووصل إلى لحظة اإلحتًار بعود سلسولة مون اآلالم الجسودية كوان قمتهوا الصولب وأالم
نفسووية موون خيانووة األحبووال وتخلووى التالميووذ وهسووتهزال النوواس وأالم روحيووة إذ حجووب اآلب وجهووه عنووه حينمووا حموول

خطايا العالم وصار ذبيحة إثم أمام هللا .والمسيح لم ينتبه إلى أالموه وعطشوه إال بعود أن تموم الخوالص وكوان كول
شئ قد كمل ،وتمم كول النبووات (أع .)29-27:13والخول الوذي شوربه كوان يزيود مون إحساسوه بوالعط  .ولكون لوو
قارننا هذه العبارة بقول السيد للسامرية يإعطني ألشربي فنفهم أن السيد كان عطشانا لخالص النفوس.

22
ِّ
ِّ
وها
وها َعَلى ُزوَفا َوَقَّد ُم َ
وعا َم ْمُل اوا َّخالًَ ،ف َمألُوا ِّإ ْسفْن َج ًة م َن اْل َخ ِّلَ ،و َو َض ُع َ
آية (يوَ " -:)22:12وَك َ
اء َم ْو ُض ً
ان ِّإَن ٌ
ِّإَلى َف ِّم ِّه" .

الخول هوو نووع مون النبيووذ الورخيص يسوتعمله الجنوود .وكووان مون أعموال الرحموة للمصوولوب أن يسوقوه خوالً موع مو اررة
لتسكين األلم لذلك كانت الزوفا واإلسفنجة موجودتين بالمكان للزومهما لعملية الصلب (أم.)6:31

31
ِّ
وح".
َسَل َم ُّ
آية (يوَ "-:)31:12فَل َّما أ َ
الر َ
الَ «:ق ْد أُ ْكم َل»َ .وَن َّك َ
س َ ْأر َس ُه َوأ ْ
َخ َذ َي ُسو ُع اْل َخ َّل َق َ
ِّ
ددل= ه ووي ص وورخة النص وور األخيوورة فه ووو أكم وول
المسوويح أس وولم روح ووه بإرادت ووه وه ووو ف ووي موولل الحي وواة .وقول ووه قدددد أكمد َ

الخالص .نكس رأسه= أي أمال رأسه .وكل إنسان يسلم الروح ثم ينكس الرأس بمير إرادته .فاإلنسان يظول رافعواً
رأسه بقدر إمكانه حتى آخر لحظة حتى يمكنه التنفس وهذ يموت تسوقط أرسوه .أموا المسويح ففعول العكوس إذ نكوس

رأسه ثم أسلم الروح فهو أسلمها بإرادته ونكس رأسه بإرادته (يو )18:15وهكذا قوال إشوعيال يسوكب للمووت نفسوهي
( )12:53فلم تؤخذ روحه منه كالبشر بل سكب هو نفسوه بنفسوه ،بإرادتوه ،أسولم روحوه فوي يود أبيوه كمون يسوتودع
وديعة هو وشيك أن يستردها.

على الرليب

والصلب كان يقوم به الرومان فكان المصلوب يخلع مالبسه بالقرب من الصليب تماما كنوع من اإلحتقار .ولكن

فى اليهودية كانت تراعى األداب اليهودية فى الحشمة ويمطون جسد المصلوب وهذا ما إتبع مع الرب يسوع.

ومع اليهود بدافع الرحمة كانوا يعطون المصلوب خال مخلوطا بالمر (الخل هو نبيذ مختمر) وهذا يعتبر كمخدر،
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لذلك رفض مخلصنا الشرب منه كما رفض تعاطف بنات أورشليم اللواتى كن يبكين عليه .أراد أن يحمل أالمنا

وحده حتى أقصاها فرفض تخدير األلم ليتحمل كل األالم الجسدية ،ورفض حتى المساندة والمشاركة النفسية من

بنات أورشليم .وكان ثمن الخل والمر يتكفل به جمعية من سيدات 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 تصرفات

رؤسال اليهود والسنهدريم من شخص الرب يسوع فى الواقع هى نوع من اإلنتحار األدبى بالنسبة لرجال إسراًيل

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 والرجال فى حريتهم من الرومان وأن تكون لهم مملكتهم .وهكذا كما باع يهوذا معلمه ثم إنتحر ،باع

اليهود رمز وطنهم الذى يحلمون به فإنتحروا ولنراجع ما عمله تيطس سنة 75م.

بعد أن تمم الرب كل عمله لفداًنا قال يقد أكملي ونادى يسوع بصوت عظيم وقال ييا أبتاه فى يديك أستودع

روحىي.

عجيب أن الرب يسوع فى هذه اللحظة وهو فى منتهى الًعف الجسدى وفى لحظة موت *يصرك بصوت

عظيم .فاإلنسان العادى فى لحظة موته ال تكون له قدرة على الصراك بصوت عظيم .بل كان صراخه فى

لحظة موته سببا فى أن قاًد المئة الموجود بجانب الصليب يقول يحقا كان هذا اإلنسان إبن هللاي (مر)39 : 15

َّ
*يونكس رأسه
وهذا يدل على قوة جبارة ناشئة عن إتحاد ناسوته الًعيف بالهوته .وعجيب أيًا أن نسمع
وأسلم الروح .فالطبيعى أن ُيسلِم اإلنسان الروح أوال ثم ينكس رأسه وليس العكس ،وذلك إلنه يحاول أن تظل رأسه
مرفوعة بقدر اإلمكان ليتنفس ،ولكنه بعد أن يموت تسقط رأسه .وهاتين الملحوظتين يشيران أن موت المسيح لم
يكن كموت أى إنسان عادى ،بل هو بسلطانه َّ
سلم حياته أى مات بإرادته حينما أراد أى حينما تمم عمله .وبهذا
نفهم أن الموت لم يبتلع المسيح بل أن المسيح هو الذى إبتلع الموت كمالب وليس كمملوب .الموت لم يملب

الرب بل هو الذى غلب الموت ،ونزل إلى الجحيم بروحه المتحدة بالهوته ليفتح األبواب لمن ماتوا على الرجال

ويأخذهم إلى الفردوس.

الالهوت لم يساند الناسوت فى أى لحظة ليحمل أالمه ،بل أراد المسيح أن يحمل األالم بالكامل ليشابهنا فى كل
شئ .وهذا معنى قول بولس الرسول يأنه ُي َك ِم ْل رًيس خالصهم باألالمي (عب .)15 : 2فالمسيح لم يكن من
المفروض أن يتألم ،فاأللم نتج عن الخطية وهو بال خطية .ولكنه بإرادته أراد أن يتذوه الموت واأللم ليصير

كواحد منا .ولكن فى لحظات الموت ظهر عمل الالهوت ال ليحمل عنه أالمه فهو قال يأنا عطشاني وقال يإلهى
إلهى لماذا تركتنىي وهذا دليل على أن أالمه كانت حقيقية .ولكن معنى ظهور عمل الالهوت هنا هو أن الموت
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ال يمكنه أن يهاجم المسيح ويملبه ،بل هاجم المسيح الموت حينما أسلم روحه بإرادته .ونظ ار إلتحاد روحه

بالالهوت الحى إبتلعت الحياة التى فى الالهوت المتحد بالناسوت الموت ،ولم يبتلع الموت الحياة التى فى
المسيح فهى حياة أبدية ال تموت .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 النبوات .بل أنه كان يتمم طقس الفصح

الجديد .ففى طقس الفصح اليهودى يشرب المجتمعين حول الماًدة أربعة كئوس .والكأس األخير أى الرابع يعلن

إنتهال طقس الفصح .فالمسيح شرب هذا الكأس الرابع على الصليب فربط الصليب بسر اإلفخارستيا.

فاإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب ،والصليب شرح كيف أن المسيح قد أعطى تالميذه على ماًدة الفصح

ويرجى الرجوع لكتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا
جسده ودمه مأكال ومشربا حقيقيينُ .
فى كتاب األسرار الكنسية.
أين ذهب المسيح بعد موته؟
نقول في القداس الباسيلى ينزل إلى الجحيم من قبل الصليبي فمن أين فهمنا هذه الحقيقة.
(-1أف )2 ،8:4يلذلك يقول إذ ص ِعد إلى العالل سبى سبياً وأعطى الناس عطايا .وأما أنه صعد فما هو إالَّ
َ َ
أنه نزل أيًاً أوالً إلى أقسام األرض السفلي  ..هنا نرى المسيح نزل إلى أقسام األرض السفلي (كناية عن
وم ْن على األرض
الجحيم) ثم سبى سبياً (أخذ نفوس األبرار) وأعطى الناس عطايا (أخذهم للفردوس)َ .
أعطاهم الروح القدس بمواهبه.

1(-2بط )12 ،18:3يفإن أيًاً المسيح تألم  ..مماتاً في الجسد ولكن محيى فوي الوروح .الوذي فيوه أيًواً يذهوب

فكوور لووألرواح التووي فووي السووجني .فهووو بموتووه بالجسوود ولكوون بحياتووه فهووو الحيوواة ،ذهووب للسووجن (الجحوويم) ليبشوور
األبرار الذين فيه ،أن وجودهم في هذا الجحيم قد إنتهي وسيأخذهم للفردوس  ..ثم إلى الملكوت األبدي.
(-3زك )12 ،11:2يو ِ
أنت أيًاً فإني بدم عهودك (دم المسويح) قود أطلقوت أسور ِ
اك (الوذين رقودوا علوى الرجوال) مون
الجب (الجحيم) الذي ليس فيه مال (قال المنى إلبراهيم إرسول لعوا ر ليبول لسواني) إرجعووا إلوي الحصون (المسويح)

يا أسرى الرجال (إسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع)

(-:أش )7:42يلتخرج من الحبس المأسورين ،من بيت السجن الجالسين في الظلمةي
(-5أش )14:31يسريعاً يطلق المنحنى وال يموت في الجبي

(-6أش )1:31ي ..ألنوادى للمسوبيين بوالعتق وللمأسوورين بواإلطاله .إذاً ذهووب المسويح إلوى الجحويم ليقوود األبورار
الراقدين على رجال ويصعد بهم إلى الفردوس وفتح أبوابه وأدخلهم هناك ومعهم ديماس اللص اليمين.

لوذلك يسوومى يوووم السووبت التووالي للصووليب بسووبت النووور ،الووذي أشووره فيووه السوويد المسوويح علووى الجالسووين فووي الظلمووة
وظالل الموت (اش+2:9مت)16::
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دفن المسيح (مت ( + ) 31-37:27مر( +)47-42:13لو (+ ) 33-31:23يو)42-38:12
الر ِّ
اآليات (مت37" -:)31-37:27وَل َّما َكان اْلمساء ،جاء رجل َغ ِّن ِّ
دان ُه َدو أَْي ًضدا
ٌّ
وس ُ
دفَ ،وَك َ
َ
امدة ْ
َ ََ ُ َ َ ٌَُ
اس ُدم ُه ُي ُ
دي م َدن َّ َ
32
38
ِّ
َخد َذ
َن ُي ْع َ
َمَر ِّبديالَ ُ
س َو َ
ِّتْل ِّمي ًذا لَِّي ُسو َعَ .فه َذا َتَقَّد َم ِّإَلى ِّبديالَ ُ
طدى اْل َج َس ُددَ .فأ َ
س ِّحيَنئ ٍدذ أ ْ
طُ
طَ
طَل َ
دب َج َس َدد َي ُسدو َعَ .فدأ َ
31
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يوسف اْلجس َد وَل َّفه ِّب َك َّت ٍ ِّ
در
دخَرِّةُ ،ث َّدم َد ْح َدر َج َح َج ًا
ده ِّفدي َّ
الر ْ
دان َق ْدد َن َح َت ُ
ُ ُ ُ ََ َ ُ
ان َنق ٍيَ ،و َو َض َدع ُه فدي َقْب ِّدرِّه اْل َجديدد َّالدذي َك َ
31
ِّ
اه اْلَقْب ِّر" .
َك ِّب ًا
اك َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّّي ُة َو َمْرَي ُم األ ْ
ير َعَلى َباب اْلَقْب ِّر َو َم َضىَ .وَكاَن ْت ُهَن َ
ُخَرى َجال َس َتْي ِّن ُت َج َ
كان يوسف الرامي تلميذاً للمسيح في الخفية بسبب الخوف من اليهود (يوو )38:19ومورقس يقوول عنوه أنوه مشوير

ش و وري

(مو وور ):3:15أي أنو ووه عًو ووو فو ووي السو وونهدريم .وظهو وور يوسو ووف فو ووي لحظو ووات المحنو ووة ومعو ووه نيقوديمو وووس

(يووو )39:19عنوودما تخلووى الكوول عوون المصوولوب .وتقوودم يوسووف فووي شووجاعة يطلووب جسوود يسوووع ووضووعه فووي قبوره
الجديوود فصووار قبوور يوسووف ال ارمووي أقوودس مكووان علووى األرض (إش .)15:11شووجاعة يوسووف ال ارمووي تتًووح أنووه
بعمله هذا سيعزل من مناصبه اليهودية وسيحتقره الرومان.

في لحظات الًيق واأللم يظهور القديسوون ،فبينموا تجوف األوراه الصوفرال وتتسواقط مون حو اررة الشومس توزداد
األوراه الخً ورال حيويووة ،والشوومس هووي شوومس التجووارب ،وبينمووا تحووره الشوومس العشووب فهووي نفسووها تهووب

نًوجاً للثمر.

كان من الممكن أن يفًل يوسف الرامي نفسه عن المسيح ويحتفظ بقبوره لنفسوه .ولكون كوان القبور قود تح َّوول

إلي مكان نجاسة كساًر القبور ،ولكن إذ قدمه للسويد المسويح صوار كنيسوة مقدسوة يتبوارك بهوا المؤمنوون مون
كل العالم عبر كل العصور.

هكوذا لوو أردنوا أن نحوتفظ بجسودنا لنتلوذذ بملوذات وخطايوا العووالم لتحوول إلوى قبور نجوس أموا لوو وهبنواه للمسوويح

فهو يقدسه (يو)25:12

سووبق إشووعيال وتنبووأ أن المسوويح يوودفن فووي قبوور رجوول غنووى (إش .)9 ،8:53ولووو كووانوا قوود ترك ووا جسوود يسوووع
(يوسف الرامي ونيقوديموس) لكان اليهوود قود دفنووه فوي مودافن المجورمين واللصووص = .يوجعول موع األشورار

قبره ومع غنى عند موتهي.

كان القبر يبعد مسافة قصيرة جداً(عدة أمتار) عن مكان الصليب.
لما كان السيد قد ُولِ َد من مستودع جديد طاهر لم يتقدمه فيه غيره ،حسون دفنوه فوي قبور جديود لوم يوضوع فيوه
غيره.
وِ
ض َع في قبر لم يوضع فيه أحد حتى حينما يقوم ال يظن أحد أن غيره هو الذي قام .وكونوه قبور لوم يوضوع
ُ
فيووه أحوود َسو َّوه َل مجوويل تالميووذه لو ُوه ،وصووار سووهالً أن يعوواينوا مووا حوود موون أحوودا القيامووة ،وحتووى األعوودال
صاروا شهوداً على ما حد

بوضعهم األختام على قبره وهقامة جنود حراسة صاروا شهود قيامته.

كان يوسف ونيقوديموس قد أحً ار حنوطاً كثي اًر ،ومع هذا خرج المسيح من كفنه تاركاً إياه مكانه ولم ُي َع ِوقه

كل هذا الحنوط الذي جعل الجسد يلتصق باألكفان ،وكان هذا دليالً على أن القيامة إعجا ية .فالحنوط حين
يجف يصير كالمرال .
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لكن لنالحظ أنهم لفوا جسد المسيح بكتان ،وهذا لبس الكهنة .فهو رًيس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نفسه.

مريم األخرى .هي مريم أم يوسي (راجع مر):7:15

ِّ 43
42
ِّ
دف َّال ِّدذي
دل َّ
وس ُ
اءِّ ،إ ْذ َك َ
اآليات (مرَ " -:)47-42:13وَل َّما َك َ
ان ْ
داء ُي ُ
الس ْدبتَ ،ج َ
َي َما َقْب َ
االست ْع َد ُاد ،أ ْ
ان اْل َم َس ُ
الر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
دب َج َس َدد َي ُسدو َع.
س َو َ
اسَر َوَد َخ َل ِّإَلى ِّبيالَ ُ
امةُ ،م ِّش ٌير َش ِّر ٌ
ان ُه َو أَْي ًضا ُمْن َتظًار َمَل ُك َ
يفَ ،وَك َ
طَ
طَل َ
وت هللاَ ،ف َت َج َ
م َن َّ َ
43
44
ِّ
ف ِّم ْن َق ِّائ ِّد
َّب ِّبيالَ ُ
يعاَ .ف َد َعا َق ِّائ َد اْل ِّمَئة َو َسأََل ُهَ «:ه ْل َل ُه َزَم ٌ
ان َق ْد َم َ
س أََّن ُه َم َ
ات؟» َوَل َّما َعَر َ
ات َك َذا َس ِّر ً
طُ
َف َت َعج َ
43
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اش َتَرى َك َّتاًناَ ،فأَْن َزَل ُه َوَك َّفَن ُه ِّباْل َك َّت ِّ
دخَرٍة،
وتدا ِّفدي َص ْ
فَ .ف ْ
دان َمْن ُح ً
وس َ
انَ ،و َو َض َع ُه في َقْب ٍدر َك َ
اْلمَئةَ ،و َه َب اْل َج َس َد لُي ُ
َوَد ْحَر َج َح َجًار َعَلى َب ِّ
اب اْلَقْب ِّرَ 47 .وَكاَن ْت مْرَيم اْلم ْج َدلَِّّي ُة َومْرَيم أ ُُّم ُي ِّ
ظَر ِّ
ان أَْي َن ُو ِّض َع" .
وسي َتْن ُ
َ ُ
َ ُ َ
دفن المسيح يشير إلى أنه مات موت حقيقي (1كو)5-3:15

مددات هكددذا سددريعاً= كان وت آالمووه الجسوودية والنفسووية والروحيووة التووي لوون نسووتطيع أن نتصووورها وال نفهمهووا وال

ن وودركها .لكن ووه ه ووو ال ووذي أس وولم روح ووه بإرادت ووه بع وود أن أنه ووى مهمت ووه ف ووي خ ووالص اإلنس ووان(.إش )8:53م وون
الًمطة والدينونة أخذ ،بينما أن المصلوب العادي قد يستمر مصلوباً ألكثر من يوم قبل أن يموت.

ولما كان المسداء إذ كدان اإلسدتعداد .أي مدا قبدل السدبت = كول يووم جمعوة يسومى اإلسوتعداد للسوبت .ولكون
هذا السبت كان عظيماً ألنه الفصح .لقد موات المسويح يووم الجمعوة أي اليووم السوادس ،ليسوتريح فوي السوابع،

وراحته كانت بأن أكمل لنا الفدال.

ار 31.ه َذا َل ْم َي ُك ْن
ير َوَر ُجالً َصالِّ ًحا َب اا
ان ُم ِّش ًا
وس ُ
فَ ،وَك َ
اآليات (لوَ 31" -:)33-31:23وِّإ َذا َر ُج ٌل ْ
اس ُم ُه ُي ُ
ود .وَكان هو أَي ًضا يْن َت ِّظر مَل ُكوت ِّ
الر ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
هللا32 .ه َذا َتَقَّد َم ِّإَلى
َ ُ َ َ
امة َمديَن ٍة لْلَي ُه ِّ َ َ ُ َ ْ
ُموافًقا لَ ْأريه ْم َو َع َمله ْمَ ،و ُه َو م َن َّ َ
َحٌد و ِّض َع َق ُّ
ط.
انَ ،و َو َض َع ُه ِّفي َقْب ٍر َمْن ُح ٍ
س َو َ
ِّبيالَ ُ
طَل َب َج َس َد َي ُسو َعَ 33 ،وأَْن َزَل ُهَ ،وَل َّف ُه ِّب َك َّت ٍ
وت َحْي ُث َل ْم َي ُك ْن أ َ ُ
طَ
وحَ 33 .وَت ِّب َع ْت ُه ِّنساء ُك َّن َق ْد أ ََتْي َن م َع ُه ِّم َن اْل َجلِّ ِّ
ف
يلَ ،وَن َ
االس ِّت ْع َد ِّاد َو َّ
ظْر َن اْلَقْبَر َوَكْي َ
َ 34وَك َ
السْب ُت َيُل ُ
َ ٌ
ان َي ْوُم ْ
َ
ُو ِّض َع َج َسُد ُه.
33
طا وأَ ْطيابا .وِّفي َّ ِّ
اس َتَر ْح َن َح َس َب اْل َو ِّصَّي ِّة" .
َفَر َج ْع َن َوأ ْ
َع َد ْد َن َحُنو ً َ َ ً َ
السْبت ْ
هنا نفهم أن يوسف لم يكن موافقاً رؤسال اليهود على صلب المسيح وال على مؤامراتهم ضده.

الرام ِّة ،وهو ِّتْل ِّمي ُذ يسو َع ،و ِّ
اآليات ( يو-:)42-38:12ي ُ 38ث َّم ِّإ َّن يوس َّ ِّ ِّ
لك ْن ُخ ْفَي ًة
ُ ُ َ
َ
ف الذي م َن َّ َ َ ُ َ
َُ
ِّ
ِّ
َخ َذ َج َس َد َي ُسو َع.
َن َي ْأ ُخ َذ َج َس َد َي ُسو َعَ ،فأ َِّذ َن ِّبيالَ ُ
َل ِّبيالَ ُ
اء َوأ َ
س أْ
طُ
طَ
سَ .ف َج َ
م َن اْلَي ُهودَ ،سأ َ
41
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َخ َذا َج َس َد َي ُسو َع،
يج ُمر َو ُع ٍ
ود َن ْح َو ِّمَئ ِّة َمًناَ .فأ َ
وسَّ ،الذي أ ََتى أ ََّوالً ِّإَلى َي ُسو َع َلْيالًَ ،و ُه َو َحام ٌل َم ِّز َ
يم ُ
نيُقود ُ
41
ِّ
ِّ
ود ع َاد ٌة أ ْ ِّ
ِّ
ان م َع األَ ْطَي ِّ
َوَل َّف ُ ِّ
انَ ،وِّفي
ان ِّفي اْل َم ْو ِّض ِّع َّالذي ُصلِّ َب ِّفيه ُب ْس َت ٌ
َن ُي َكفُنواَ .وَك َ
ابَ ،ك َما لْلَي ُه ِّ َ
اه بأَ ْك َف ٍ َ
ُّ 42
ان َقبر ج ِّديد َلم ي َ ِّ ِّ
ِّ
اس ِّت ْع َد ِّاد اْلَي ُه ِّ
ان َق ِّر ًيبا .ي
َحٌد َق
ود ،أل َّ
طَ .ف ُهَن َ
َن اْلَقْبَر َك َ
وض ْع فيه أ َ
اْلُب ْس َت ِّ ْ ٌ َ ٌ ْ ُ
اك َو َض َعا َي ُسو َع ل َسَب ِّب ْ
لِّسب ِّب اْل َخو ِّ
ف
ْ
ََ
32
اء أَْي ًضا
َو َج َ
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عجيب أن موت المسيح جذب تالميذه الذين كانوا مختفين(يو .)32:12والمحبة تظهر وقت الشداًد .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.

نيقوديموووس كووان غني واً جووداً وهووو عًووو بالسوونهدريم وكووان أيً واً مخالف واً لرأيهم(يووو )53-55:7ولكنووه أيً واً كووان
خاًفواً موونهم ،والتقليوود يقووول أنووه صووار مسوويحياً بعوود ذلووك .وو ع يوسووف ونيقوديوووس العموول بينهمووا .فإشووتري يوسووف

الكتووان وهشووتري نيقوديموووس الموور والعووودُ ،ع ِهو َود إلووى يوسووف بطلووب أخووذ جسوود المسوويح ربمووا لجسووارته وتقووابال عنوود
الصليب وقد فارقهما الخوف

مر وعود وسليخةي والمصريون إسوتخدموا المور فوى التحنويط .وهوو
حامل مزيج مر وعود= (مز )8::5يكل ثيابك ٌ
ٌ
يستعمل طبياً كمطهر ،ويستخدم كعطر ،وأتى به المجوس كهديوة(نبوة عون آالموه وموتوه) والعوود ثموين جوداً يوو ن
بو ن الذهب وراًحته نفاذة تبقوى لسونين عديدة(عود )6:2:مائدة منداً= تشوير للتووقير الوذي كوان يكنوه هوذا الفريسوى
للمسيح(هكذا فعلوا مع ملوكهم وهذا مذكور مع آسا ،وهذا فعله هذا الدارس للناموس مع المسيح كملك .ومون هوذه

العطور أخذت الكنيسة خميرة الميرون المقدس كذخيرة حياة.

مع األطياب= يبدو أن المر والعود كانا على هيئة مسوحوه وقود أضويف لهموا بعوض الزيووت العطورة فتكوون موزيج

سوواًل يمكوون دهوون الجسوود بووه قبوول ربطووه .وعددادة اليهددود فووي التكفووين هووي بممووس شوواش (كتووان) فووي العطووور ولووف
الرجلين ،كل رجل وحدها ثم الصدر ،ثم اليدين كل يد وحدها .ويوضع منديل على الرأس.

لقد أراد يوسف قب اًر لدفن موتواه فصوار قبو اًر إلعوالن القياموة والحيواة .ونالحوظ أن المسويح ُوِل َود مون عوذرال لوم تحمول
أحشاؤها أحد قبله .وركب أتاناً لم يركبه أحد قبله ودفون فوي قبور لوم يودفن فيوه أحود قبلوه .وهوذا يوذكرنا بالصووم قبول
التناول فال يدخل جوفنا شئ قبله .بستان= أخطأ آدم األول في بستان وآدم األخير بدأ خالصه في بستان.
42
ِّ
اس ِّت ْع َد ِّاد اْلَي ُه ِّ
ان َق ِّر ًيبا.
ود ،أل َّ
آية (يوَ " -:)42:12ف ُهَن َ
َن اْلَقْبَر َك َ
اك َو َض َعا َي ُسو َع ل َسَب ِّب ْ
كأنه يريد أن يقول أن اإلستعجال فوي الودفن وعودم تقوديم كول واجبوات التكفوين والتجنيوز كوان بسوبب عامول السورعة

بسوبب إقتوراب السووبت وأيًواً كوان اإلسووتعداد للسوبت هووو السوبب فوي إختيووار القبور القريوب موون موضوع الصوولب أي
قبر يوسف الرامي الجديد .والمسيح سبق وتنبأ أنه لن يكون هناك وقت لتكفينه (يو.)11-2:12
ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة يقدوس هللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموتي والتي

أخذتها منه الكنيسة وهو يكفن جسد المسيح؟
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(إنجيل لوقا)(اإلصحاح الرابع والعشرون)

عودة للجدول

اإلصحاح الرابع والعشرون
مقدمة ألحداث القيامة

خرستوس آنستي

المسيدددح قام

اليثوس آنستي

حقداً قدددام
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الرورة التي يظهر بها المسيح
المسيح ظهر بعدة هيئات

 -1ما قبل التجسد  -:ظهر المسيح عدة مرات ألشوخاص فوي العهود القوديم مثول إبوراهيم (توك  )2 ،1:18وليشووع

(ي

+ 15-13:5ي  .)2:6وهذا الظهور هو مجرد ظهور فقط ،أي لم يكن للرب جسد حقيقي مثلنا.

 -2التجسددد  -:نقووول فووي قووانون اإليمووان عوون المسوويح أنووه تجسوود وتووأنس أي صووار مثلنووا ،وشووابهنا فووي كوول شووئ،
جاع وعط

وتألم وبكي .كوان هوذا فوي أثنوال حيواة المسويح علوي األرض قبول صولبه وموتوه .وكوان هوو يهللا ظهور

في الجسدي (1تي .)16:3في فترة التجسد هذه كان المسيح اإلبن قد أخلي ذاتوه آخوذاً صوورة عبود صواً اًر فوي شوبه
الناس (في )7:2ولكون بودون خطيوة .وفوي فتورة وجووده بالجسود كوان ظواه اًر لكول إنسوان ،ظواه اًر بجسوده الوذي يشوبه

جسوودنا ،يسووتطيع أي إنسووان أن ي وراه ويلمسووه ،إال فووي األوقووات التووي كووان يريوود هووو أن يختفووي فيهووا (يووو+ 59:8

لو )35 ،29::أو يظهر مجده (كما حد

فى التجلي).

 -3مددا بعددد القيامددة وقبددل الرددعود -:صووار الوضووع معكوسواً .لقوود صووار المسوويح مختفيواً بجسووده إال فووي األوقووات
التي يريد أن يظهر فيها بتنا ل منه .فالمسيح قام بجسد ممجد ال يستطيع أحد من البشر أن يعاينوه ويتطلوع إليوه.

ولكن في هذه الفترة لم يظهر مجد المسيح بناسوته للبشر ،لم يظهر هذا المجود ولكون لوم يكون كول إنسوان قواد اًر أن
يوورى المسوويح وذلووك بسووبب خطايووا البشوور .كووان هنوواك شووروط ليوورى أحوود المسوويح .مووا عوواد أحوود يسووتطيع أن يوراه إال
بالقوودر الووذي يسوومح بووه هووو .فالخطيووة جعلووت إمكانياتنووا الجسوودية ضووعيفة .وهووذا مووا نفهمووه موون قووول هللا يال ي ارنووي

اإلنسان ويعي ي (خر .)25:33في هذه المرحلة بعد القياموة كوان البود أن تتووافر شوروط فويمن يوراه وهوذه الشوروط

هي اإليمان والمحبة والقداسة والرجال  ،وهذا ليكون للشخص بصيرة روحية يراه بها ،وموا يسواعد علوي وجوود هوذه

البصيرة التناول من جسد الرب ودمه كما حد

مع تلميوذي عموواس ،وهوذه البصويرة تعطوي أن نعرفوه ال كشوخص

عادى ،بل كإله ،كما صرك توما يربي والهيي وهناك درجات لرؤية المسيح فيما بعد القيامة.

 )1ال ُيرى
فووالمرات التووي ظهوور فيهووا المسوويح لتالميووذه كانووت قليلووة وبقيووة الوقووت كووان ال ي وراه أحوود .وتلميووذي عم وواس رأوه ولووم
 )2يراه أحد وال يعرفه

 )3يراه 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 ولرؤسال الكهنوة فيؤمنووا بوه؟ واإلجابوة أن هوؤالل
كووانوا بووال إيمووان وبووال قداسووة .والقداسووة بوودونها ال يوورى أح ود الوورب (عووب .)1::12فالمسوويح ال يريوود أن يسووتعرض
قوتووه وهمكانيووات نص ورته علووى الموووت أمووام أحوود ..بوول هووو يطلووب تمييوور القلووب والووذهن وبهووذا يمكوون لإلنسووان أن

يعاينه .فالفره بين ما قبل الصليب وما بعد القيامة ،أنه قبل الصليب كان يمكن لكل إنسان أن يراه ،وكوان يمكنوه

اإلختفووال لوويس خوف واً إنمووا ليكموول رسووالته .أمووا بعوود القيامووة فكووان مختفي واً عووادة ال يظهوور إال فووي بعووض األوقووات
وبشروط .

459

األناجيل – أنجيل لوقا (األصحاح الرابع والعشرون)

ما بعد الرعود -:نقول في قانون اإليمان يوقام من بين األموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيوه
 ،واآلب قطعاً ليس له يمين وال يسار فهو غير محدود .ولكن المقصود باليمين القوه والمجود .أي أن المسويح
بجسده صار له صورة المجد الذي ألبيه والذي كان له من قبل بالهوتوه ،موا كوان بالهوتوه مون قبول صوار لوه

بناسوته اآلن  ،وهذه كانت طلبوة المسويح فوى (يوو  .) 5 : 17هوذا موا جعول يوحنوا يسوقط أماموه كميوت إذ رآه

في مجده (رؤ .)17 ،16:1حين نقول جلوس عون يموين أبيوه فهوذه عكوس أخلوى ذاتوه .لوذلك قيول عنود صوعوده
أن سحابة قد حجبته (أع )9:1ألن التالميذ ما كانوا قادرين على معاينة هذا المجد.
ماذا فعل المسيح خالل األربعين يوماً؟

 .1كان يؤسس كنيسته على أساس القيامة .لذلك سومعنا يهواهو يسوبقكم إلوى الجليول  ..هنواك ترونوهي (موت7:28
 +مر )7:16فلماذا الذهاب إلى الجليل؟ لقد إختار المسيح تالميذه هناك ،وهناك عرفوه على مستوى الجسد.
ولووذلك شووكوا فيووه .واآلن فالمسوويح يريوود أن يرسوولهم للعووالم كلووه بعوود أن عرفووا حقيقتووه وبعوود أن أعلوون لهووم ذاتووه.

والمسوويح يأخووذهم إلووى الجليوول ليجوودد العهوود معهووم علووى أسوواس القيامووة .وفووي الناص ورة التووي فووي الجليوول نشووأ
المسوويح وعوواش ،وبهووذا فهووو يوربط تأنسووه وحياتووه بقيامتووه ،بوول أن قيامتووه أكوودت تأنسووه وتجسووده وأظهوورت سووبب

التجسد.

وكلمة ترونه مقصود بها ليس المعرفة الظاهرية بل المعرفة الحقيقية.

 .2نالحظ التأكيد على األسرار الكنسية وتسليم المسيح إياها للرسل خالل هذه المدة:
أ  -المعمودية  -:إذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم بإسم ( ..مت)19:28

ب_ الميرون  -:ها أنا أرسل إليكم موعد أبى  ..فأقيموا في أورشليم.
(لو):9:2:

ج_ التوبة واإلعتراف  -:أن ُيكر بإسمه للتوبة وممفرة الخطايا (..لو):7:2:
 +من غفرتم خطاياه تمفر له ومن أمسكتم ( ..يو)23:25

د _ التناول  -:أخذ خب اًز وبارك وكسر وناولهما فإنفتحت أعينهما( .لو)31 ،35:2:
هو الكهنوت  -:ولما قال هذا نفخ وقال لهم إقبلوا الروح القدس ( ..يو)22:25

و_ مسحة المرضى  -:هذه اآليات تتبع المؤمنين  ..يًعون أيديهم على المرضى (مر)18 ،17:16

 .3تشديد إيمان التالميذ وتثبيت فكر القيامة عندهم ،ومحو أي شكوك تكون قد تكونت عندهم (مثال لذلك توما)
بل وبخ عدم إيمانهم (مر.)1::16

 .:إرسووال التالميووذ للك و ار ة وتلمووذة األمووم واليهووود (مووت )19:28وأن يعلمووا األمووم حفووظ الوصووايا التووي علمهووا لهووم
السيد (مت .)25:28وأن يرعوا شعبه كما يرعى الراعي قطيعه (يو .)17-15:21وقطيع المسيح أي كنيسته
مؤسسة على األسرار التي هي استحقاقات موته وقيامته.
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 .5ألن المسيح حي وقد قام من األموات فسيكون داًماً في كنيسته يهوا أنوا معكوم كول األيوام وهلوى إنقًوال الودهر
آموويني (مووت )25:28فخرجووا وكوور وا فووي كوول مكووان والوورب يعموول معهووم ويثبووت الكووالم باآليووات التابعووة آموويني

(مر.)25:16

 .6نرى خالل مدة األربعين يوماً المسيح الشافى-:

أ -فهو يشفى إيمان تلميذى عمواس والمجدلية.

المعلم الذى علم تلميذى عمواس تفسير نبوات العهد القديم.
ب -هو ُ
ت -هو الذى شفى شكوك توما وهو الذى يشفى أى تساؤالت عقلية ممكن أن تشككنا فهذه إحدى حروب
الشيطان.

 رأينووا فووى معج وزة صوويد السوومك الكثيوور أنووه هووو ال و ار ه وأيً واً هووو الووذى يمووأل الكنيسووة  ،فالسوومك رمووزللمؤمنين .

ج -هو الذى قام بشفال محبة بطرس (راجع إنجيل يوحنا إصحاح .)21

ح -هو الذى شفى محبة المجدلية غير الناضجة إذ كانت محبتها له كإنسان وليس كإله.
ك -هووو الووذى أعطووى الرجووال لبطوورس أى شووفى رجوواله .وهووذا رأينوواه فووى قووول المووالك للمريمووات إذهبووا قووال
للتالميذ ولبطرس  .ثم قول المسيح نفسه لبطرس إرعى غنمى ثال

مرات.

د -والمسيح له وساًل متعددة للشوفال قود تكوون بوأن يفويض مون بركاتوه كموا فوى معجوزة صويد السومك وقود
تكون بأحدا

مخيفة كالزلزلة التى جعلت قاًد المئة يؤمن.

ذ -شفال عبيده من الخوف ونرى كم تكررت كلمة سالم لكم.

ر -أخيو اًر يكووون الشووفال النهوواًى بووأن نلووبس الجسوود الممجوود وهووذا معنووى صووعوده بجسووده إلووى السوومال .وهووو
ذهب ليعد لنا مكاناً(يو ) 2 : 1:

لمن ظهر المسيح أوالً؟
يق ووول الق ووديس مو ورقس يوبع وود م ووا ق ووام ب وواك اًر ظه وور أوالً لمو وريم المجدلي ووة الت ووي ك ووان ق وود أخ وورج منه ووا س ووبعة ش ووياطيني

(مر )9:16وهكذا يؤكد القديس متى ( )15 ،9:28والقديس يوحنوا ( .)1:25أموا القوديس لوقوا فيوذكر أن عودد مون

المريمووات ذهووبن للقبوور أوالً و أروا المالًكووة وعرف ووا حقيقووة القيامووة .ثووم يؤكوود القووديس لوقووا أن م وريم المجدليووة ومعهووا
أخريات أخبرن الرسل وبشروهم بالقيامة .
بينما أن بولس الرسول لم يوذكر المريموات وال المجدليوة فوي (1كوو )9-5:15بول قوال إن المسويح ظهور لصوفا ثوم

لإلثنى عشر وبعد ذلك ألكثر من خمسماًة أك وبعد ذلك ليعقووب ثوم لبوولس نفسوه .فهول يوجود إخوتالف أو تًواد
بين الروايات المختلفة ؟

 -1بالنسووبة لألناجيوول األربعووة إتفق ووا علووى أن النسووال سووبقن الرسوول فووي معرفووة حقيقووة القيامووة ،بوول صوورن كووار ات
بالقيامووة للرسوول أنفسووهم .واألربعووة بشوواًر تووذكر إسووم المجدليووة كشوواهد للقيامووة وألنهووا رأت المسوويح وصووارت
كار ة .وهى التي كان بها سبعة شياطين .وهذا هو هدف األناجيول األربعوة أن كول خواطئ بقووة القياموة قوادر
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أن يتحول لكار رأى المسيح .ونالحظ أن المرأة في العهد القديم كانت هوي سوبب سوقوط آدم .واآلن صوارت

الم ورأة بعوود القيامووة كووار ة وشوواهدة للقيامووة .هووذا التحووول العجيووب هووو الخووالص ،وهووذه هووي بشووارة األناجيوول
المفرحة.

 -2أما بولس فعلى عادة الناموس ذكر صفا أوالً ثم الرسل ثم  555أك ثم بولس نفسه .فصفا (بطورس) ويعقووب
الكر ة والو 555أك هم عدد من الشهود ال
من األعمدة (غل .)9:2ثم الرسل وهم الذين إًتمنهم المسيح على ا

يشك أحد في أنهم كلهم كانوا في وهم .وهذا لم يرى الكل حقيقة القيامة فقود رآهوا بوولس وهوذا موا قصوده بوولس

تأكيوود حقيقووة القيامووة بشووهود عوواينوا القيامووة .وكعووادة اليهووود فهووم يعتموودون شووهادة الرجووال .والنوواموس يحوودد أن

تكوون الشوهادة علوى فوم أكثور مون شواهد (عود + 35:35توث )15:19لوذلك لوم يورد فوي كلموات بوولس الرسووول

ذكر للنسال.

ملحوظة -:في هذه الظهورات كان يسوع بإرادته يظهر ذاته ،وهن لم يظهر ذاته ال يراه أحد وظهوره هذا يعنى أنه
يعلن ذاته.

ترتيب األحداث

هناك صعوبة في ترتيب األحدا  ،ألن كل إنجيل ٍانفرد بذكر بعض األحدا

دون األخرى ،والصعوبة ال تتصل

بحقيقة القيامة ولكن في ترتيب األحدا  .ونجد هنا محاولة متواضعة لترتيب األحدا

اإلنجيليين األربعة .والصعوبة تنشأ لو تصورنا أن األحدا

 -1األحدا

لم تحد

 -2نفس الحد

كلها في وقت واحد.

تظهر التكامل في روايات

كلها حدثت في وقت واحد .ولكن-:

يراه كل إنجيلي ويرويه بطريقة مختلفة ،ولكن الحقيقة واحدة.

ملحوظة -:حاول البعض أن يروا في التعبيرات اآلتية تسلسالُ منياُ
باك اًر جداً والظالم باٍق

إنجيل يوحنا

قالوا أن هذا هو أول حد

 /إذ طلعت الشمس

 /عند فجر األحد

 /إنجيل متى

 /إنجيل مرقس

 /ثاني األحدا

 /ثالث األحدا

ولكن التعبيرات الثالثة يمكن أن تنطبق على نفس الوقت ،وكول واحود مون اإلنجيليوين يعبور عنهوا بطريقوة مختلفوة،
فحينموا تشوره الشومس فوي البدايوة ،أي موع أول خيووط النوور نسوتطيع أن نقوول أن الظوالم ب ٍواه ونسوتطيع أن نقووول

أنه الفجر ويعبر آخر عن نفوس المشوهد بقولوه إذ طلعوت الشومس .ولوذلك نورى أن األحودا
في األناجيل األربعة بهذه التعبيرات إنما هي حد

ومن هذا نرى أن ترتيب الحواد

التوي توم التعبيور عنهوا

واحد وفي وقت واحد أنظر الجدول ..مشهد رقم ()3

كما يلي (أنظر الجدول)

 -1نرى في هذا المشهد أن النسال وعلى رأسهن مريم المجدلية التي ٍامتأل قلبها بحوب الورب يسووع يفمون يمفور لوه
كثي اًر يحب كثي اًري ،وهذه أخرج المسيح منهوا  7شوياطين .هوؤالل النسوال توبعن مشوهد الودفن ليعورفن أيون يوضوع
وكيف ..هن ال يردن مفارقته ،وهن سيأتين لتكفينه أي يًعوا عليه العطور فيما بعد.
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 -2فووي هووذا المشووهد نوورى النسوووة ذاهبووات إلووي سوووه المدينووة يشووترين الحنوووط والعطووور ،ألن واجب واً عظيم واً نحووو
الجسوود المقوودس فوواتهن أداؤه .فووإن أحوودا

يوووم الجمعووة الحزينووة كانووت س وريعة خاطفووة فلووم ينتووبهن إلووي ش ورال

الحنوووط ،بوول لعلهوون إنتظوورن موون الوورب أن يفوواجئ العووالم بمعج وزة كبوورى ،فينووزل عوون الصووليب فووي قوووة ومجوود

عظيمين .فيسجد له األعدال قبل األصدقال .ولكن شيئاً من هذا لم يحد .
 -3في هذا المشهد نورى جماعوة متجهوة للقبور ليقودموا آخور خدموة ممكنوة لجسود الورب!! وكوان فوي الجماعوة التوي
سووعت إلووي القبوور بعووض الرجووال .وهووذا الظوون لوويس بعيوود ٍ
االحتمووال ،ويوجوود مووا يبوورره فوي التقاليوود الشورقية التووي
تجعل من الرجل حماية للمرأة وباألولى فوي تلوك الظوروف وبعود منتصوف الليول .ولعول هوذا هوو قصود القوديس

لوقووا بقولووه أنوواس (لووو )1:2:ويقصوود باألنوواس الرجووال الووذين كووانوا فووي المجموعووة .وموون النسووال نعلووم بعووض

األسمال.

أ  -مريم المجدلية وهذه ذكرها اإلنجيليون األربعة.

ب -سالوما وجة بدى وأم يوحنا ويعقوب .ج -يونا إمرأة خو ى.

د  -مريم األخرى ،بمقارنة ي(مت  1:28مع مر )1:16نفهم أن مريم األخرى هذه ربما كانت هي مريم

أم يعقوب .وربما كانت غيرها فإسم مريم كان شاًعاً ،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 يليوق هوذا بوأم المخلوص ،أموا كوان يقوول موريم
أموه كموا هوي العوادة .لووو كانوت موريم العوذرال فووي وسوط هوذه الجماعوة لكوان أحوود اإلنجيليوين علوى األقول وبوواألخص

يوحنووا التووي صووارت لو ُوه أمواً قوود ذكوور وجودهووا .وألوويس عجيب واً أن يووذكر اإلنجيليووين موريم المجدليووة باإلسووم وال يشووار
للعذرال سوى بالقول ياألخرىي.
قد يكون هنواك ظهوور للسويد المسويح غيور موذكور فوي األناجيول ألموه العوذرال .وال حاجوة لوذهابها للقبور .وكموا قلنوا

سابقاُ فهناك شروط ليظهر المسيح إلنسان بعد القيامة مثل اإليمان والمحبة ،وهل هناك إيمان بقدر إيمان العذرال
التوي رأت منوذ البشوارة بالمسوويح العجوب .وحفظوت كوول هوذه األموور فووي قلبهوا (لوو .)51:2وهوول هنواك محبوة تعووادل
محبووة األم إلبنهووا ،وهوول هنوواك قداسووة تعووادل قداسووتها هووذه التووي إسووتحقت أن يول ود منهووا المسوويح .العووذرال األم إذن

يتوووفر فيهووا كوول الشووروط التووي تسوومح لهووا بووأن يكووون لهووا ظهووور .بوول أن إيمانهووا كووان يمنعهووا أن تووذهب للقبوور فهووي
بالتأكيوود كانووت متأكوودة موون قيامتووه كمووا قووال .وهوول ال يظهوور المسوويح ألمووه المتألمووة لصوولبه وموتووه بهووذه الصووورة

ويف فوي نفسووها (لووو .)35:2نثووق فووي أن المسوويح ظهور ألمووه ظهووو أر خاصواً ليعووزى قلبهووا
البشوعة ،هووذه التووي جووا سو ٌ
فهي تستحق هذا.
ولوونالحظ أن المسوويح لوون ي وراه كمووا قلنووا أحوود موون البشوور إال بشووروط كاإليمووان والمحبووة والقداسووة ولكوون هنوواك ثووال

حاالت لهذه الرؤيا -:
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 )1مددن يسددتحيل أن يروندده  -:كوواليهود الرافًووين لووه ألنووه ضوود مصووالحهم الماديووة  ،لووذلك تحجوورت
قلوبهم وعميت أعينهم  .وأيًا من يعي

فى خطاياه .

 )2مدددن يعدددالج المسددديح ضددددعفهم النددداتج عدددن عدددددم الفهدددم  -:مث وول المجدلي ووة والتالمي ووذ وش وواول
الطرسوسى .وهؤالل يكون ظهوره لهم على درجات كما قلنا من قبل .

 )3من يحب المسيح أن ُي ِّ
ظهر لهم نفسه فى حب  -:هؤالل هم من يحبونه من كل قلوبهم ويؤمنوا

بووه ويحيووون فووى قداسووة  ،مثوول أمووه العووذرال موريم والقووديس يوحنووا فووى رؤيوواه والقووديس األنبووا بيشوووى

وكثيرين من الشهدال أثنال أالمهم وعذاباتهم.
درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراده

ابتدأت الجماعة سيرها ليالً ،وكان لكل من في الجماعة دوافعه ،ولكل منهم درجة

لشجاعته تختلف من واحد آلخر ،والحب القوى يعطى دفعة للشجاعة الًعيفة .لذلك فمالباً بدأت الجماعة سيرها

كمجموعة واحدة ولكنها سرعان ما أصبحت صفاً ،ومع اإلستمرار في السوير موا لبثوت أن تفرقوت إلوي مجموعوات،
في المقدمة مجموعة تكاد تركض ركًاً (حب قووى) وأخورى تلحوق بهوا فوي عجلوة وهكوذا .وفوي المجموعوة األولوى
كانت مريم المجدلية هذه التي أحبوت كثيو اًر ألن المسويح غفور لهوا كثيو اًر (لوو .):7:7فالمجدليوة ظلوت بجانوب القبور
تراقب الدفن ،وهنا أول مشهد من مشاهد القيامة  -3 .وها هي أول من يصل ،لذلك رأت الزلزلة وكل ما حد
لحظة القيامة ،فإرتعبت ولم تستطع الكالم هي ومن معها.

 -:فووي المشووهد توورى المجدليووة المسوويح هووي وم وريم األخوورى ،ويعطوويهم سووالماً فتنطووق ألسوونتهم المعقووودة وتتحووول
المجدلية لمبشرة بالقيامة ،بل تمسك قدمي المخلص وال يمنعها الرب من ذلك.

 -5هنووا نوورى مشووهد ذهوواب الحوورس الرومووان لليهووود ،وحيلووة اليهووود إلنكووار حقيقووة القيامووة .وواضووح أن كذبووة نوووم
الحراس كذبة مكشوفة لألسباب اآلتية -:

أ -ما ُع ِه َد في الجنوود الروموان ،أنهوم يخًوعون للنظوام وتنفيوذ القوانون وأدال الواجوب فوأدال الواجوب عنودهم
عبادة في مستوى عبادة اآللهة.

ب -كان الجندي الروماني إذا أهمل يقتلونه (أع.)19:12

ج  -هل يعقل أن الحراس الناًمين يتعرفوا على شخصية من سره جسد المسيح.

 -6عادت المجدلية ومون معهوا بخبور القياموة ،مقوابلين بواقي المجموعوات فوي الطريوق فلوم يصودقهم أحود ،ووصولوا
للتالميذ (ربما كان بعض التالميذ في الموكب) وأخبروا بطرس ويوحنا وباقي الرسول .ولكون لوم يصودقهم أحود

(وقارن مع مت )63 ،62:27وهذا مما يخجل فالتالميذ لم يتذكروا كالم المسيح عن قيامتوه فوي اليووم الثالوث
بينما تذكر هذا رؤسال الكهنة والفريسيين.

 -7ذهووب بطوورس مووع يوحنووا لمعاينووة القبوور ،وكلمووا كووانوا يقتربووون كانووت خط ووات يوحنووا الحبيووب تسوورع وخط ووات
بطرس تبطئ إذ يذكر إنكاره للمسيح منذ ساعات.
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 -8أمام عدم تصوديق أحود للمريموات عوادت المريموات للقبور ومونهن المجدليوة وهون فوي شوك ،فلقود ظون مون سومع

خبوور قيامووة المسوويح موون المجدليووة  ،أنهووا قوود رأت روحووه (مالكووه) قووارن (لووو + 37:2:أع )15:12وكووان هووذا
إعتقاد اليهود أن الميوت يمكون أن يظهور لوه شوبحاً قود يكوون روحوه أو مالكوه] ولوذلك شوكت المريموات ومونهن
المجدلية أن ما رأوه كان روحاً أو شبحاً ،لذلك فقد وبخها المالك فلم ترجع عن شكوكها .ولذلك لم يسمح لها
المسوويح أن تلمسووه حووين أرادت ذلووك بسووبب إيمانهووا الًووعيف ،إذ شووكت بعوود أن أرتووه و ارجووع مشووهد( ]):بوول
لمسته .وكان ذلك الشك ألنها كانت تعتبره في فكرها مجرد إنسان.

 -9قصووة تلميووذي عم وواس ،وه وؤالل حوواولوا الهوورب موون أورشووليم بعوود إنتشووار إشوواعة القيامووة ،إذ خووافوا موون اليهووود
وهربوا من أورشليم فتقابل معهم المسيح.

 -15المسيح يدخل واألبواب مملقة وسط التالميذ ويظهر لهم .ولم يكن توما معهم هذه المرة.
 -11المسيح يظهر للتالميذ وتوما معهم.

 -12المسيح يظهر لسبعة من التالميذ عند بحيرة طبرية ،وصيد السمك ( 153سمكة) ثم حواره مع بطرس.

 -13المسيح يظهر للتالميذ على جبل بالجليل .وغالباً كان هذا هوو الظهوور الوذي أشوار إليوه بوولس الرسوول بوأن
عدد الحاضرين فيه كانوا أكثر من  555أك.

 -1:نجد ملخص أقوال المسيح خالل رحلة األربعين يوماً.

األرقام عاليه ( )1:(- )1هي األرقام الموجودة بالجدول التالي وسنجد بجانب كل رقوم شوواهد اآليوات التوي وردت
في األناجيل األربعة والتي تدل على الحد .

األرقو ووام ( )VI( – )Iوالموجو ووودة بالجو وودول هو ووى ظهو ووورات ألشو ووخاص ذكو وورهم بو ووولس الرسو ووول فو ووي رسو ووالته األولو ووى
لكورنثوس إصحاح  15ولم تذكر في األناجيل األربعة.
األحدا

المذكورة داخل مربع واحد وتحت رقم واحد هي حد

واحد تم التعبير عنه بصور مختلفة في األناجيل
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جدول ترتيب األحداث
متى

يوحنا

مرقس

لوقا

()47:13( )1

()33:23

()1:13( )2

()33:23

()8-1:28( )3

()8-2:13

()8-1:24

()11-2:28( )4

()2:13

()1:21

()13-11:28( )3
()11 ،2:24

()11 ،11:13( )3

()12:24( )7
(1( )Iكو)3:13
ظهر لرفا

()34:24

()14:13( )11

ظهر لإلثني عشر

()18-11:21( )8

()33-13:24

()13 ،12:13( )2
(1( )IIكو)3:13

()11-2:21

()23-12:21

()43-33:24

()22-23:21( )11
()23-1:21( )12

()18-13:28( )13

(1()IIIكو)3:13
ظهر لد311

( 1()IVكو)7:13

(1( )Vكو)7:13

(1()VIكو)8:13

ظهر ليعقوب

ظهر في الرعود

ظهر لبولس

( )14التعليم األخير

( )14التعليم األخير

( )14التعليم األخير

( )14التعليم األخير

كرازة  +معمودية

كرازة  +معمودية

شهادة  +كرازة

رعاية في محبة

لماذا لم يكن للمسيح تعاليم جديدة
فى خالل األربعين يوما بعد القيامة
 )1حين قال السيد المسيح على الصليب يقد أكملي فهو كان قد أكمل كل عمل الفدال ،وأيًا أكمل كل
تعاليمه التى أراد لها أن تصل إلى شعبه فى العهد الجديد.
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 )2واآلن بعد أن أتم السيد المسيح عمله ،صار العمل فى الكنيسة هو عمل الروح القدس والذى قال عنه
ربنا يسوع المسيح يوأما المعزي ،الروح القدس ،الذي سيرسله اآلب باسمي ،فهو يعلمكم كل شيل،
ويذكركم بكل ما قلته لكمي (يو.)26 : 1:

 )3مات المسيح على الصليب وقام فى اليوم الثالث وله حياة أبدية ال تموت (رو ،)9 : 6لنموت نحن معه
فى المعمودية ونقوم متحدين به ،ولنا حياته األبدية .والروح القدس يثبتنا فى حياة المسيح األبدية هذه.

 ):يرافقنا الروح القدس فى حياتنا كلها من أول المعمودية ليصل بأوالد هللا إلى السمال .فنحن نولد من المال
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 تمفر الخطايا ونعود للثبات فى

المسيح وتكون لنا الحياة األبدية فى سر اإلفخارستيا .والروح القدس هو الذى يحول الخبز والخمر إلى
جسد المسيح ودمه يالذى يعطى لمفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منهي.

 )5الروح القدس يرافقنا كل أيام حياتنا ،فهو المرشد روح الحكمة .وهو يروح القوة والمحبة والنصحي (2تى1
 .)7 :وهو الذى يعلمنا ويذكرنا بكل تعاليم المسيح .ويعطينا كلمة إذا وقفنا قدام الملوك والوالة (مت15
 .)25 - 18 :والروح القدس يأخذ من المسيح ويخبرنا (يو )1: : 16فنعرف المسيح حقيقة ،ومن

يعرف المسيح حقيقة فهو سيحبه ،وهكذا يسكب محبة هللا فى قلوبنا بأن يعطينا معرفة المسيح الحقيقية

(رو .)5 : 5ومن يحب يفرح (غل.)22 : 5

 )6لذلك قال الرب لتالميذه أن ال يبرحوا أورشليم قبل حلول الروح القدس عليهم (أع.): : 1
 )7لذلك بعد أن أتم الرب يسوع عمله صار العمل هو عمل الروح القدس فى الكنيسة.
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بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل لوقا

امالَ ٍت اْلحُنو َ ِّ
اآليات (لو -:)33-1:24:يُ 1ث َّم ِّفي أ ََّو ِّل األُسبوعِّ ،أ ََّول اْل َفج ِّر ،أ ََتين ِّإَلى اْلَقب ِّر ح ِّ
َع َد ْدَن ُه،
ط َّالذي أ ْ
َْ
َ ْ
َ
ْ َ
ُْ
4
3
اسَ 2 .ف َو َج ْد َن اْل َح َجَر م َد ْحَر ًجا َع ِّن اْلَقْب ِّرَ ،ف َد َخْل َن َوَلم َي ِّج ْد َن َجس َد َّ ِّ
ِّ
ات
يما ُه َّن ُم ْح َت َار ٌ
َو َم َع ُه َّن أَُن ٌ
َ
ْ
الرب َي ُسو َعَ .وف َ
ُ
وه ُه َّن ِّإَلى األَْر ِّ
ضَ ،قاالَ َل ُه َّن«:لِّ َما َذا
ات َو ُمَن ِّك َس ٍ
اب َبَّار َقةٍَ 3 .وِّإ ْذ ُك َّن َخ ِّائ َف ٍ
ِّفي ذلِّ َكِّ ،إ َذا َر ُجالَ ِّن َوَق َفا ِّب ِّه َّن ِّب ِّثَي ٍ
ات ُو ُج َ
3
ِّ
ِّ
ف َكَّلم ُك َّن َو ُه َو َب ْعُد ِّفي اْل َجلِّ ِّ
ن
يل َ 7ق ِّائالًِّ :إَّن ُه
س ُه َو ُ
َت ْطُلْب َن اْل َح َّي َبْي َن األ َْم َوات؟ َلْي َ
ههَنا ،لكَّن ُه َق َ
ام! اُ ْذ ُكْر َ َكْي َ َ
اس ُخ َطاةٍ ،ويرَلب ،وِّفي اْلي ْومِّ َّ
َن ُي َسَّلم ْاب ُن ِّ
اإل ْن َس ِّ
الث ِّال ِّث َيُقوُم»َ 8 .ف َت َذ َّكْر َن َكالَ َم ُه،
ان ِّفي أَْي ِّدي أَُن ٍ
َيْنَب ِّغي أ ْ
َ
َُ ْ َ َ
َ
2
ِّ
ِّ
ين ِّبه َذا ُكلِّ ِّهَ 11 .وَكاَن ْت َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّّي ُة َوُي َوَّنا َو َمْرَي ُم أ ُُّم
َوَر َج ْع َن ِّم َن اْلَقْب ِّرَ ،وأ ْ
يع اْلَباق َ
َخَبْر َن األ َ
َح َد َع َشَر َو َجم َ
12
ِّ 11
ِّ
َّ ِّ
يعُقوب واْلب ِّ
ِّ
اءى َكالَم ُه َّن َل ُه ْم َكاْل َه َذَي ِّ
ام
اقَي ُ
ان َوَل ْم ُي َرد ُق ُ
َْ َ َ َ
ات َم َع ُه َّن ،الل َواتي ُقْل َن ه َذا للُّرُسلَ .ف َتَر َ
وه َّنَ .فَق َ
ُ
13
ِّ ِّ
ِّ
انَ .وِّإ َذا
ض ِّإَلى اْلَقْب ِّرَ ،فاْن َحَنى َوَن َ
ان َم ْو ُ
س َوَرَك َ
وع ًة َو ْح َد َهاَ ،ف َم َضى ُم َت َع ِّجًبا في َن ْف ِّسه م َّما َك َ
ظَر األَ ْك َف َ
ض َ
ُب ْطُر ُ
ِّ
ِّ
ِّ
يد ٍة ع ْن أ ِّ
ِّ ِّ
ان ِّمْنهم َكاَنا مْن َ ِّ
اس»َ 14 .وَكاَنا
يم ِّست َ
طلَقْي ِّن في ذل َك اْلَي ْومِّ ِّإَلى َقْرَي ٍة َبع َ َ
اس ُم َها «ع ْم َو ُ
ُ
ين َغْل َوًةْ ،
ا ْثَن ِّ ُ ْ
ُور َشل َ
ُ
يع ِّ
هذ ِّه اْل َح َو ِّاد ِّثَ 13 .وِّفيما ُهما َي َت َكَّلم ِّ
َي َت َكَّلم ِّ
ع
ض َع ْن َج ِّم ِّ
ان َب ْع ُض ُه َما َم َع َب ْع ٍ
ان َوَي َت َح َاوَار ِّن ،ا ْق َتَر َب ِّإَلْي ِّه َما َي ُسو ُ
َ
َ َ
َ
17
13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط َار َح ِّ
ان
ال َل ُه َماَ «:ما ه َذا اْل َكالَ ُم َّالذي َت َت َ
ُمس َك ْت أ ْ
َن ْف ُس ُه َوَك َ
َعُيُن ُه َما َع ْن َم ْع ِّرَفتهَ .فَق َ
ان َي ْمشي َم َع ُه َماَ .ولك ْن أ ْ
18
َّ ِّ
ِّب ِّه وأَْن ُتما م ِّ
اشَي ِّ
ال َل ُهَ «:ه ْل أَْن َت ُم َت َغ ِّر ٌب َو ْح َد َك ِّفي
اب أ َ
ان َع ِّاب َسْي ِّن؟» َفأ َ
اس ُم ُه َكْلُي َ
وب ُ
َحُد ُه َما ،الذي ْ
َج َ
اس َوَق َ
َ َ َ
12
أُور َشلِّيم وَلم َتعَلمِّ األُمور َّال ِّتي حد َثت ِّف ِّ ِّ ِّ
ع
ال َل ُه َماَ «:و َما ِّه َي؟» َفَقاالَ«:اْل ُم ْخ َت َّ
ر ُة ِّبَي ُسو َ
ُ َ َ ْ ْ
ََ ْ َ
ُ َ
يها في هذه األََّيامِّ؟» َفَق َ
21
ِّيَّ ،ال ِّذي َكان ِّإْنساًنا َن ِّبايا م ْق َت ِّد ار ِّفي اْل ِّفع ِّل واْلَقو ِّل أَمام ِّ
الن ِّ
يع َّ
َّ
اصرِّ
اء اْل َك َهَن ِّة
هللا َو َج ِّم ِّ
الش ْع ِّبَ .كْي َ
ُ ً
ف أْ
َ َ
َسَل َم ُه ُرَؤ َس ُ
ْ َ ْ ََ
21
ِّ
َن ي ْف ِّدي ِّإسرِّائيل .و ِّ
ِّ ِّ
لك ْنَ ،م َع ه َذا ُكِّل ِّه،
امَنا لَق َضاء اْل َم ْوت َو َصَلُب ُ
وهَ .وَن ْح ُن ُكَّنا َنْر ُجو أََّن ُه ُه َو اْل ُم ْزِّم ُع أ ْ َ َ ْ َ َ َ
َو ُح َّك ُ
اْليوم َله َثالَ َث ُة أََّيام مْن ُذ حد َث ذلِّك22 .بل بع ُ ِّ
اء ِّمَّنا حَّيرَنَنا ِّإ ْذ ُك َّن ب ِّ
النس ِّ
اكًار ِّعْن َد اْلَقْب ِّرَ 23 ،وَل َّما َل ْم َي ِّج ْد َن
ٍ ُ ََ
َ
َْ َ ُ
َْ
َ ْ َْ
َ
ض َ
24
ِّ ِّ
ِّ
ين َم َعَنا ِّإَلى اْلَقْب ِّرَ ،ف َو َجُدوا
َج َس َد ُه أ ََتْي َن َق ِّائالَ ٍتِّ :إَّن ُه َّن َأرَْي َن َمْن َ
ظَر َمالَ ئ َك ٍة َقاُلوا ِّإَّن ُه َح ٌّيَ .و َم َضى َق ْوٌم م َن َّالذ َ
23
ِّ
ان َواْلَب ِّط َيئا اْلُقُل ِّ
وب ِّفي ِّ
اإليم ِّ
ال َل ُهما«:أَُّي َها اْل َغ ِّبَّي ِّ
ان
اءَ ،وأ َّ
َ
هك َذا َك َما َقاَل ْت أَْي ًضا الن َس ُ
َ
َما ُه َو َفَل ْم َيَر ْوُه»َ .فَق َ َ
27
23
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن اْلم ِّس َ َّ ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ
وسى
ِّب َج ِّم ِّ
َما َك َ
يح َي َتأَل ُم به َذا َوَي ْد ُخ ُل إَلى َم ْجده؟» ُث َّم ْاب َت َدأَ م ْن ُم َ
يع َما َت َكل َم به األَ ْنبَي ُ
ان َيْنَبغي أ َّ َ
اء! أ َ
ِّ ِّ ِّ
يع اْل ُك ُت ِّبُ 28 .ث َّم ا ْق َتَرُبوا ِّإَلى اْلَقْرَي ِّة َّال ِّتي َكاَنا
ور اْل ُم ْخ َت َّر َة ِّب ِّه ِّفي َج ِّم ِّ
َو ِّم ْن َج ِّم ِّ
ُم َ
يع األَ ْنبَياء ُي َفسُر َل ُه َما األ ُ
ان أَبع َدَ 22 .فأَْل َزماه َق ِّائَلي ِّن«:ام ُك ْث معَنا ،أل ََّنه َنحو اْلمس ِّ
اهر َكأََّن ُه مْن َ ِّ
اء َوَق ْد
طلَِّقْي ِّن ِّإَلْي َهاَ ،و ُه َو َت َ
ُمْن َ
طل ٌ
َُ ْ
ََ
ق ِّإَلى َم َك ٍ ْ َ
ظ ََ
ُ ُْ َ َ
ْ
ُ
31
31
ال َّ
َعُيُن ُه َما
الن َه ُار»َ .ف َد َخ َل لَِّي ْم ُك َث َم َع ُه َماَ .فَل َّما َّات َكأَ َم َع ُه َما ،أ َ
َخ َذ ُخْب ًاز َوَب َار َك َوَك َّسَر َوَن َاوَل ُه َماَ ،فاْن َف َت َح ْت أ ْ
َم َ
32
يق وي ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
وض ُح
اه ُث َّم ْ
ال َب ْع ُض ُه َما لَِّب ْع ٍ
ض«:أََل ْم َي ُك ْن َقْلُبَنا ُمْل َت ِّهًبا فيَنا ِّإ ْذ َك َ
ان ُي َكل ُمَنا في الط ِّر ِّ َ ُ
َو َعَرَف ُ
اخ َت َفى َعْن ُه َماَ ،فَق َ
ِّ
َلَنا اْل ُك ُتب؟» َ 33فَق ِّ ِّ
ِّ ِّ
الساع ِّة ورجعا ِّإَلى أ ِّ
ين َم َع ُه ْم
ينُ ،ه ْم َو َّالذ َ
َح َد َع َشَر ُم ْج َتمع َ
يمَ ،و َو َج َدا األ َ
ُ
اما في تْل َك َّ َ َ َ َ َ
َ
ُور َشل َ
َ
33
34
الر َّب َقام ِّباْلح ِّق َيق ِّة و َ ِّ
ان ِّبما َح َد َث ِّفي َّ
ِّ ِّ
الط ِّر ِّ
ف
َو ُه ْم َيُقوُلو َنِّ«:إ َّن َّ
ان!» َوأ َّ
يقَ ،وَكْي َ
ظ َهَر ل ِّس ْم َع َ
َ َ
َ
َما ُه َما َف َكاَنا ُي ْخبَر َ
ِّ
عرَف ِّ
ِّ
ِّ 33
ال َل ُه ْمَ «:سالَ ٌم َل ُك ْم!»
يما ُه ْم َي َت َكَّل ُمو َن ِّبه َذا َوَق َ
ََ ُ
ف َي ُسو ُع َن ْف ُس ُه في َو ْسط ِّه ْمَ ،وَق َ
اه عْن َد َك ْس ِّر اْل ُخْب ِّزَ .وف َ
38
37
طُر أَ ْف َك ٌار ِّفي ُقُلوب ُِّك ْم؟
ِّينَ ،ولِّ َما َذا َت ْخ ُ
ال َل ُه ْمَ «:ما َباُل ُك ْم ُم ْض َ
ظُّنوا أََّن ُه ْم َن َ
َف َج ِّز ُعوا َو َخا ُفواَ ،و َ
ط ِّرب َ
ظُروا ُر ً
وحاَ .فَق َ
41
32
ِّ
ظُروا َي َد َّي َو ِّر ْجَل َّيِّ :إِّني أََنا ُه َو! ُج ُّس ِّ
ين
وني َواْنظُُرواَ ،فِّإ َّن ُّ
س َل ُه َل ْح ٌم َو ِّع َ
اُْن ُ
ام َك َما َتَر ْو َن لي»َ .و ِّح َ
الر َ
وح َلْي َ
ظٌ
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ِّ 41
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ام؟»
ههَنا َ
ال ه َذا أََر ُ
ال َل ُه ْم«:أَعْن َد ُك ْم ُ
ط َع ٌ
اه ْم َي َدْيه َو ِّر ْجَلْيهَ .وَبْيَن َما ُه ْم َغْيُر ُم َردقين م َن اْل َفَر ِّحَ ،و ُم َت َعجُبو َنَ ،ق َ
َق َ
44
43
42
ال َل ُه ْم«:ه َذا ُه َو اْل َكالَ ُم
ِّيَ ،و َشْيًئا ِّم ْن َش ْه ِّد َع َسلَ .فأ َ
وه ُج ْزًءا ِّم ْن َس َم ٍك َم ْشو ٍ
َفَن َاوُل ُ
َّام ُه ْمَ .وَق َ
َخ َذ َوأ ََك َل ُقد َ
وس موسى واألَ ْن ِّبي ِّ
ِّ ِّ
َّال ِّذي َكَّلم ُت ُكم ِّب ِّه وأََنا بعُد مع ُكم :أََّنه الَ بَّد أ ْ ِّ ِّ
اء
َن َيت َّم َجم ُ
يع َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ام ِّ ُ َ َ َ
ُ ُ
َ َْ ََ ْ
ْ ْ
وب َعني في َن ُ
43
43
ِّ
ِّ
ِّ
واْلم َز ِّ
ِّ
ان يْنبغي أ َّ ِّ
ِّ
ام ِّ
يح
وبَ ،و َ
ال َل ُه ْمَ «:
َن اْل َمس َ
هك َذا ُه َو َم ْك ُت ٌ
هك َذا َك َ َ َ
ير» .حيَنئ ٍذ َف َت َح ذ ْهَن ُه ْم لَي ْف َه ُموا اْل ُك ُت َبَ .وَق َ
َ َ
47
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ي َتأََّلم ويُقوم م َن األَموات في اْلي ْومِّ َّ
اسمه ِّب َّ
ُممُِّ ،مْب َت َدأً م ْن
ط َايا ل َجم ِّ
الت ْوَبة َو َم ْغفَرِّة اْل َخ َ
الثالثَ ،وأ ْ
َ
َْ
َن ُي ْكَرَز ِّب ْ
َ ُ ََ ُ
يع األ َ
42
48
ود لِّذلِّ َك .و َها أََنا أُرِّسل ِّإَلي ُكم مو ِّع َد أ َِّبيَ .فأ َِّقيموا ِّفي م ِّديَن ِّة أ ِّ
أ ِّ
َن ُتْلَب ُسوا ُق َّوًة
يمَ .وأَْن ُت ْم ُش ُه ٌ
يم ِّإَلى أ ْ
ْ ُ ْ ْ َْ
ُ
َ
ُ
ُور َشل َ
ُور َشل َ
َ
ُ
31
31
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُص ِّع َد
َعالِّي»َ .وأ ْ
م َن األ َ
يما ُه َو ُيَب ِّارُك ُه ُم ،اْن َفَرَد َعْن ُه ْم َوأ ْ
َخَر َج ُه ْم َخ ِّار ًجا إَلى َبْيت َعْنَياَ ،وَرَف َع َي َدْيه َوَب َارَك ُه ْمَ .وف َ
33
ِّ
السم ِّ
اءَ 32 .فسجُدوا َل ُه ورجعوا ِّإَلى أ ِّ
ِّ
ين ِّفي اْل َهْي َك ِّل ُي َس ِّب ُحو َن َوُيَب ِّارُكو َن
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 -1نوورى المسوويح يسووعى ورال الكوول ،يحوواور ويقنووع ،فهووو يطلووب موون تالميووذه أن يجسوووه ليؤمنووا .جسددونى آيووة،39
ويسووير مووع تلميووذى عم وواس مسووافة طويلووة ليشوورح لهووم .والتلميووذين همووا كليوبوواس واألخوور بحسووب رأى بعووض

المفسرين هو لوقا نفسه وال يذكر إسمه تواضعاً .وبهذا نفهم أن الرسل لم يكونوا أهل تخيالت بل أن شكوكهم

كانت تنقشع رويداً رويداً على إثر البراهين التي يظهرها لهم المسيح.
 -2نو وورى النسو ووال سو ووبقن الرسو وول إلو ووى القبو وور ونو وواال ك ارمو ووة الك و و ار ة بو ووين الرسو وول بالقيامو ووة .ورؤيو ووة األكفو ووان جعلو ووتهم
يندهشونو ]1إذاً الجسد لم ُيسره فاألكفان موجودة و]2هي موجودة بشكلها ألن المسيح إنسل من داخلها كموا
دخل واألبواب مملقة.

 -3أمسكت اعينهما ()16:2:

وإنفتحت أعينهما ()31:2:

موا الوذي امسوك أعوين التلميوذين؟ الحوظ كالمهموا عون المسويح وقيامتوه فهموا قواال عنوه إنسداناً نبيداً(ونسووا أنوه إبوون
هللا)… وصلبوه (فهم شككوا في خبر قيامته) كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدى إسرائيل (فالفدال الذي قدمه

ن
ودال مني واً أي حكووم العووالم والخووالص موون الرومووان) بعددض النسدداء منددا
المسوويح لهووم لووم يقبلوووه فهووم يطلبووو فو ً
حيرننا(فهم يشككون فوي موضووع القياموة) .إذاً هوو عودم اإليموان الوذي جعول عيوونهم تُ ْم َسوك .والمسويح كشوف
هووذا ص وراحة= أيهددا البطيئددا القلددوب فددي اإليمددان وكيووف إنفتحووت أعينهمووا؟ بعوود أن تنوواوال( )35:2:فالتنوواول

يعطى إنفتاح للعيون ،ولكن لنالحظ أنه قبل التناول قام المسيح بتعليمهما ليصي ار مستحقين ويزيل شكوكهما.
وهللا أمسك أعينهما ليعلنا شكوكهما أي مرضهما للمسيح فيعلمهم فيشفيهم وبذلك يصيران مسوتحقين للتنواول.

ولكن المسيح بدأ معهما اوال باإلقناع العقلى  .واإليمان أيًاً يفتح األعين.
ملحوظددة :كووم مورة كنووا فيهووا مثوول تلميووذي عموواس ،نطلووب الخووالص بالطريقووة التووي ن ارهووا نحوون ولوويس بحسووب رأي
الوورب .فموون هووو موريض وال يسووتجيب هللا صوولواته ويشووفيه  ،يظوون أن هللا لووم يخلصووه كمووا ظوون تلميووذي عموواس أن

المس وويح ل ووم يخلص ووهم  ،ألن الخ ووالص ف ووي مفه ووومهم ه ووو خ ووالص م وون الروم ووان .والح ووظ أن م وورض ب ووولس ك ووان
لخالصووه .وهذا تعارضووت إرادتنووا مووع إرادة الوورب فووإن عيوننووا تعمووى وال نعوورف الوورب وال نوراه كمووا حوود
عمواس بل نتصادم معه.

مووع تلميووذي
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له.
َ -:قَّد َم لهما المسيح موسى واألنبيال ،فموسى واألنبيال كانوا تمهيداً للمسيح ،كانوا يشهدون ُ
 -5تظاهر أنه منطلق= فالمسيح ال يفرض نفسه علي أحد والبد أن نطلبه ،هو يحاول معنا ،لكن البد أن نطلبوه
(ن  .):-2:5ونالحظ أن المسيح فعل هذا من قبل يوم هاج البحر (مر.):8:6

 -6لماذا تطلبن الحي= لقب الحي هو لقب هللا .فهذا القول دليل الهوته (آية)5

 -7ثم إختفى عنهما= بعد القيامة صار إختفاؤه هو القاعدة والظهور هو اإلستثنال ولهدف ما.

 -8فقاما= وهبهما المسيح قوة القيامة ليرجعا إلي أورشليم بعد أن كانا قد تحوال عنها وأعطوا لها ظهورهم ،وهكذا

شووفاهم المسوويح موون إرتوودادهم (هووو .)::1:وهووم ترك ووا أورشووليم ربمووا خوف واً موون إضووطهاد اليهووود أو ربمووا ظوون
التالميذ أن قصة المسيح قد إنتهت بموته فعاد كل منهم لعمله ولبلده  ،كما عاد بطرس وغيره للصيد.

 -9في أول لقال للمسيح مع تالميذه وهبهم السالم فهو ملك السالم.

 -15شك األغلبية طما على األقلية التي رأته (بطرس والمجدلية) فهم عاشوا معه كإنسان طبيعى وها هوو يودخل
واألبواب مملقة فظنوه روحاً آية .37

 -11المسيح أبقى جراحاته لتشفينا ،وها هي شفت التالميذ من عدم إيمانهم .وجراحاته التي أبقاها
 )1إعالن شفاعته الكفارية أمام اآلب.

 )2نراها فنرى حبه فنحبه ألنه أحبنا أوالً .ويراها غير المؤمنين فيندموا على رفًهم له.

 -12نسمع هنا أن المسيح أكل شهد عسل(:):3 ،:2:2:
بجسده  ،وأنه ليس روحاً كما يظنون( آية)37

أ -األك وول إثب ووات أن ووه ق ووام

ب -الجسد الممجد ال يحتاج ألكل فهو ال يجوع وال يعط  ،إنما هذا ليثبت قيامته .وكان هذا كما أكل الرب
والمالكان مع ابراهيم وهم غير محتاجين لألكل فهم أرواح .

ج -كووان خووروف الفصووح يقوودم مووع أعشوواب مورة ،رم و اًز آلالم الصووليب ،ويمنووع العهوود القووديم تقووديم عسوول مووع

الذباًح ،لكن هنا نرى أكل الشهد رم اًز ألفراح القيامة.

 -13فسجدوا= هذه أول مرة نسمع أن التالميذ يسجدون للمسيح سجود عبوادة ،هنوا عرفووا مون هوو تمامواً فسوجدوا

له تعطى فرحاً للنفس لذلك رجعوا فرحين (آية .)52
له .وعبادة المسيح والسجود ُ
 -1:المسيح يقول لهم سأرسل موعد أبي ،فاآلب وعد بإرسال الروح القدس (إش +3:::يؤ.)29 ،28:2

والمسيح سبق فوعد بهذا (يو .)7:16+26:15+26 ،17 ،16:1:والسيد ال يريد لتالميذه أن يبدأوا الك ار ة بدون

هذه القوة الروحية التي بها و ]1يتمكنون من إدراك الحق و ]2يكون لهم قوة تأثير على السامعين و ]3يعملون

المعجزات و ]:يتكلمون بألسنة و ]5يتعزون أثنال ضيقاتهم وهضطهاد العالم لهم فال يفشلوا وييأسوا فيرتدوا .فالروح
القدس قوة جبارة تعين المؤمن في جهاده.

 -15ستون غلوة = تقريبا  12كم (الملوة = :55ذراع والذراع حوالى  :6سم)
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(إنجيل لوقا)(تسلسل األحداث في أنجيل لوقا)

عودة للجدول

تسلسل األحداث في إنجيل لوقا
كما رأينا من قبل في دراسة عن إنجيل متى أن كل حد

فكرة معينة .وهذا ما سوف نراه في إنجيل لوقا أيًاً.

مرتبط بما قبله وبما بعده في ترابط ،ليقدم اإلنجيلي

الهدف من إنجيل لوقا يبدو واضحاً من مقدمة اإلنجيل .فها نحن نرى مالكاً يظهر لزكريا الكاهن وهو يبخر أمام
مذبح البخور بعد أن قدم المحرقة ليبشره بوالدة السابق للمسيح .وكأن المالك يقول له ..هل تفهم يا كريا معنى

ما تقوم به من طقوس؟ وكان الكاهن اليهودى يقدم ذبيحة على مذبح المحرقة ثم يدخل ويقدم بخو ار على مذبح
البخور مرتين يوميا] .ها أنا جئت ألبشرك بالمرمو إليه حقيقة وهو الذي سيقدم نفسه ذبيحة محرقة على

الصليب (مذبح المحرقة) ثم يشفع فيكم وفي كل البشر أبدياً (مذبح البخور) ،والذي سيكون إبنك ُم َم ِهداً للطريق
أمامه.
فهدف اإلنجيل واضح ..المسيح الشفيع في البشرية

ونرى كريا يمتلئ بالروح وأليصابات تمتلئ بالروح والكل يسبح ،فالتسبيح عالمة فرح بالخالص ،وهو عالمة

اإلمتالل من الروح القدس ،الذي سيحل على الكنيسة بفدال المسيح.

ونرى بشارة المالك للعذرال بيسوع المخلص الذي ستلده فشفيعنا صار إنساناً مثلنا.

وفي اإلصحاح الثاني نرى اإلكتتاب ،لقد صار إبن هللا ( )35:1من البشر وسجل إسمه في التعداد البشري .وفي
بيت لحم فهو إبن داود بالجسد.

ولكن هل سيخلص الكل بشفاعة المسيح وفدائه
المسيح أتى لكل البشر ولكن لن َي ْخُلص كل البشر ...فقط من يقبله.
ي وباركهما سمعان وقال لمريم امه ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسراًيل ولعالمة تقاومي (لو: 2
. )3:

هذا موضوع اإلنجيل ..وسنرى لوقا منذ البداية  -فى نبوة سمعان الشيخ  -يحدثنا عن أن هناك من سيقبل
المسيح ومن ال يقبله /من سيعرف المسيح ومن لن يعرفه /من يريد سوف يعرفه ومن ال يريد فلن يعرفه /من

يستحق أن يجده سيجده ومن ال يستحق فهو لن يجده .ونجد أن إنجيل لوقا قد ذكر العديد جدا من أمثلة التوبة (

المرأة الخاطئة ص  }7و كا العشار ص  }9وتوبة اللص اليمين  )...والمعنى مهما كانت حالتك فالتوبة

تجعلك مستحقاً لشفاعة المسيح .فالمسيح أتى حتى ألشر الخطاة ولكنه أتى لمن يريد .هذا من الناحية السلبية،
لكن من ناحية أخرى يوضح المسيح أن عمل اإليجابيات أساسى حتى يكون االنسان مستحق  .فالمنى هلك ألنه
لم يعمل عمل رحمة مع لعا ر  ،وطوب المسيح السامرى الصالح.
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اإلصحاح الثاني:

اآليات ( )21-8الرعاة البسطال هؤالل ظهر لهم مالًكة فهم يستحقون ،وذهبوا وعرفوا المسيح ورأوه .بينما
الكهنة وهيرودس لم يعرفوه والعكس فالمجوس الذين سعوا ليعرفوه عرفوه بل قادهم نجم.

اآليات ( )24-21المسيح ُوِل َد خاضعاً للناموس بكل وصاياه وطقوسه ليكون الرجل الكامل القادر أن يشفع في
البشر ،فكل البشر فشلوا فى اإللتزام بالناموس.

اآليات ( )38-23سمعان الشيخ وحنة عرفوا المسيح إذ هما يستحقان.
والحظ قول الكتاب عن سمعان "أنه ينتظر تعزية إسرائيل"..

والحظ قول الكتاب عن حنة وآخرون "جميع المنتظرين فداء من أورشليم ..فمن يطلبه وينتظره ويفت

عنه

يجده أما من ال يريد فهو لن يجده.

اآليات ( )32-32يسوع إنسان كامل يخًع ألمه وليوسف ،ولكن يتًح من أول الطريق أنه جال لهدف إتفق
عليه مع أبيه ينبغي أن أكون في ما ألبي".

اإلصحاح الثالث:

اآليات ( )21-1يوحنا يمهد الطريق للمسيح بالدعوة للتوبة  ،فلن يعرفه إال من إنفتحت عينيه.
اآليات ( )22-21المسيح يعتمد ليؤسس المعمودية فنخلق خليقة جديدة.

اآليات ( )38-23المسيح بمعموديته جعلنا أوالداً هلل "..بن آدم ،إبن هللا".
اإلصحاح الرابع:

اآليات ( )13-1التجربة على الجبل  ..فالمسيح غلب لكي نملب فيه إبليس.

اآليات ( )13-14رجع يسوع بقوة الروح= هو يمتلئ إنسانياً لكي نمتلئ نحن فيه.
اآليات ( )24-13هو أتي كشفيع " ..أرسلني ألشفى المنكسري القلوب" وطوى السفر ألنه لم يرد أن يق أر آيات
الدينونة.
 الحظ أن المسيح أتى ليجعل الجميع خليقة جديدة بموته وقيامته (ونموت بحياتنا القديمة معه فى
المعمودية ونقوم متحدين به فيجعلنا أبنال لآلب)  .وغلب إبليس ليمكننا أن نملبه  ،وهمتأل بالروح حتى
أن كل من يتحد به يمكنه أن يمتلئ بالروح .وهو أتى فى المجئ األول ال ليدين بل يعطى فرص جديدة

لمن يريد .وسنرى عبر اإلنجيل كثير مما أتى المسيح ليقدمه للبشرية.

اآليات ( )31-23والعجيب بعد كل هذا أن هناك من يقبله ومن يرفًه ،بل أن من رفًوه حاولوا قتله .هو
فاتح ذراعيه للجميع  ،ولكنه يحترم حرية الجميع .

* وهبتدال من هنا نرى لوقا يقدم صو اًر متًادة لمن يقبل المسيح ومن يرفًه ،وتنتهي هذه اآليات بقول السيد
المسيح كم مرة أردت  ..ولم تريدوا ()34:13
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يفاهلل يريد أن الجميع يخلصوني (1تي )::2لكن هل يريد الجميع أن يخلصوا!! لذلك قال القديس أغسطينوس
يهللا الذي خلقك بدونك ال يستطيع أن يخلصك بدونكي.

اآليات ( )37-31يسوع يخرج شياطين ويخلص حتى دون أن يسأله أحد فهو يعلن عن إرادته في خالص
البشرية من عبوديتها للشيطان.

اآليات ( )41-38يسوع قبل أن يختار سمعان ليكون تلميذاً له ،يحل له مشاكل بيته ويشفى حماته .وعالمة
الشفال أنها قامت لتخدم .وهذا هو موضوعنا .المسيح يريد شفال البشرية ويختار خداماً له هم التالميذ ليعايشوه
ويصيروا تالميذاً له يعملون على جذب الناس.

اآليات ( )44-42هو يريد الشفال للكل (= يمأل الشبكة لو = )6:5المدعوين كثيرين والمسيح دعاهم ليشفيهم
ويجعلهم أبنال هلل.
اإلصحاح الخامس:

اآليات ( )11-1سفينتين (= يهود وأمم)  ..أمسكوا سمكاً كثي اًر= (= يريد الجميع) لكن ليس الكل يقبل ،بل
البعض بعد أن يدخل لإليمان يعود ويهرب= صارت شبكتهم تتخرق .فهو يدعو الكل ،ولكن هناك من ال يريد
يديماس تركني إذ أحب العالم الحاضري (2تي.)15::

اآليات ( )13-12شفال أبرص (والبرص رمز للخطية) والحظ قول الرجل "يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني"
والمسيح يريد ،وهذا الشخص يريد والدليل أنه أتى يسأل المسيح ،والمسيح ال يرد من يسأله يإسألوا تعطواي.

اآليات ( )23-17هنا المسيح يشفي من أراد أصدقاله له الشفال ،وهذه صورة محببة للمسيح ،البد وأن يستجيب

لها .صورة المحبة .ولكننا نرى هنا أن المسيح شفى الرجل بأن غفر له خطاياه .فهو شفى األبرص في اآليات

السابقة وكان هذا رم اًز للخطية وأن الخطية هي سبب كل دال.
اآليات ( )32-27هنا نرى دعوة الوي (وهو متى اإلنجيلي) .ونراه يقبل الخطاة ليشفيهم ،فلهذا أتى  ..ليحول

الوي العشار إلى متى اإلنجيلي هو أتى ليجعل كل شئ جديداً.
اآليات ( )32-33نرى السيد يريد أن يجعل كل شئ جديد .فهو يحول الخطاة إلى قديسين ،ويجعل الصوم له
معنى جديد.
اإلصحاح السادس:

اآليات ( )11-1السيد يجعل أيًاً السبت له معنى جديد .والسبت هو راحة .وراحة هللا حقيقة في خالص
البشر وتجديدهم كما رأينا.

اآليات ( )13-12السيد يختار تالميذه الذين سيمألون الشبكة (الكنيسة).
اآليات ( )12-17السيد يدرب تالميذه على الخدمة ويعلم ويشفي.
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اآليات ( )23-21نسمع البركات وهذا لمن يريد ونسمع عن ويالت وهذا لمن ال يريد .وهذه الويالت قبل أن

تكون عقوبات هى نتاًج تصيب رافًى المسيح ،فمن يرفض المسيح كيف تمفر خطاياه ،وكيف يتحرر من
عبودية إبليس وكيف يصير إبنا هلل.

اآليات ( )42-27الطريق لمن يريد أن يعرف يسوع (القوانين أو الوصايا التي يجب أن يتبعها من يريد وأساس
كل القوانين المحبة).

اإلصحاح السابع:

اآليات ( )11-1هذا قاًد مئة وثني لكنه عرف يسوع ،والسبب أن المحبة دخلت إلى قلبه
"ألنه يحب أمتنا" ..وظهر هذا في أعماله "وهو بنى لنا المجمع" وهذا تطبيق مباشر

على اآليات السابقة التى تكلمت عن المحبة (.):9-27:6

اآليات ( )17-11يسوع يتقدم من نفسه دون أن يسأله أحد ليقيم إبن أرملة نايين ،فهو لهذا أتى .ليعطي حياة.
وهذا يعتبر نتيجة لما سبق ،فمن دخلت المحبة قلبه ،أي تم شفاله ،يقيمه يسوع في الحياة األبدية.

اآليات ( )31-18هذه عن يوحنا المعمدان الذي كانت دعوته التوبة ،ومن يتوب يعرف يسوع .وما الت التوبة
هي الطريق الوحيد لنعرف يسوع يطوبى ألنقيال القلب ألنهم يعاينون هللاي (مت. )8 : 5
ونرى يوحنا يحول تالميذه للمسيح ،وهذا هو ما أتى يوحنا ألجله.

اآليات ( )33-31اليهود يرفًون المعمدان والمسيح ..هؤالل ال يريدون.

اآليات ( )31-33هنا نرى الطريق لمن يريد ،أن نتقدم بتوبة (كما نادي المعمدان) وبإنسحاه للمسيح
وسنعرفه ..هذه المرأة أرادت فأخذت .وهكذا كل من يريد.
اإلصحاح الثامن:

اآليات ( )3-1النسال يخدمن يسوع .هذه تطبيق على ما سبق .فهؤالل النسال شفاهن المسيح من أرواح شريرة.
ومن يشفيه المسيح يخدم المسيح  .والحظ أن النسال مرفوضات من المجتمع اليهودي ،كان حالهم ردئ ،لكن

المسيح أتى ليجعلهم شيئاً جديداً.

اآليات ( )13-4مثل الزارع :هنا نرى عينات لمن يريد (األرض الجيدة) ومن ال يريد (األراضي الفاسدة).
اآليات ( )18-13مثل السراج :هذا تطبيق على األرض الجيدة.

اآليات ( )21-12من يريد يصبح ليس فقط سراجاً بل قريب للمسيح بالجسد.

اآليات ( )23-22هنا صورة يشجع بها المسيح من يريد (يهدئ له العاصفة).

اآليات ( )32-23هنا صورة مخيفة لمن يسيطر عليهم الشياطين ونرى ماذا أتى المسيح ليقدمه لنا؟ التحرر من
الشيطان  .ولكن من يرفض المسيح يعود هذا العدو الشرير ليسود عليه.

اآليات ( )33-41هنا تتداخل قصتان و ]1شفال إمرأة من نجاسة و ]2إقامة إبنة يايرس.
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هنا نرى هدف اإلنجيلي بوضوح .فمن يأتي للمسيح مثل هذه المرأة بإيمان طالباً الشفال
من نجاسته يشفيه المسيح ويعطيه حياة أبدية.

اإلصحاح التاسع:

اآليات ( )3-1السيد المسيح يرسل تالميذه الو 12ليؤسسوا كنيسته ،وهو يعول من يرسله .ولكن أيًاً هم يدعون
من يريد يكل من ال يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة"..

اآليات ( )2-7حيرة هيرودس تمثل تطبيقاً لمن لم يقبل المسيح.

اآليات ( )17-11صورة عكسية فمن يقبل المسيح يحيا حياة الشبع (معجزة الخمس خبزات).

اآليات ( )21-18المسيح مهتم بأن تالميذه يعرفون من هو .فمن يعرفه له حياة أبدية (يو )3:17وهذا هو
الشبع الحقيقى (اآليات السابقة) .فمن يعرف المسيح سيصير له المسيح كل شئ ولن يحتاج ألحد (معنى
المعجزة أن المسيح يشبع جسدياً ونفسياً وروحياً)

اآليات ( )27-21المسيح إبن هللا ،ولكن معرفتنا بالمسيح الملك ال تعني ملكاً أرضياً ،بل على األرض الطريق

هو الصليب واأللم.

اآليات ( )33-28التجلي .الصليب بداية والمجد في السمال.

اآليات ( )43-37المسيح له كل المجد تخًع له الشياطين.

اآليات ( )31-44الطريق لهذا المجد مرة ثانية هو الصليب واإلتًاع.
آية ( :)31هو أتى بثبات لهذا الصليب.

اآليات ( )33-32ليس الكل يقبلونه ..هنا قرية سامرية ترفًه.

اآليات ( )32-37هناك ثمن للتبعية .نعم هناك مجد في السمال ،وشبع على األرض .لكن هناك ثمن ندفعه.
اإلصحاح العاشر:

اآليات ( )21-1إرسالية السبعين رسوالً ليؤسسوا مع الو 12تلميذاً ملكوت هللا .لقد رأينا فيما سبق أن هناك ثمن
للتبعية ،وهنا نرى بركات وسلطان و ]1أسمالنا تكتب في السماويات و ]2سلطان على الشياطين .و ]3رعاية
كاملة من المسيح لخدامه .و ]:ملكوت السموات يقترب (فرح).

اآليات ( )24-21البسطال يدركون ما حصل عليه من عرف المسيح.

اآليات ( )37-23مثل السامري الصالح :المسيح المرفوض (فالسامريين مرفوضون).
اآليات ( )42-38صورة مًادة .المسيح في بيت أحباًه مريم ومرثا.
اإلصحاح الحادي عشر:

اآليات ( )13-1الصالة طريق لنعرف يسوع .ومن يعرف يسوع يريد الخالص.
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اآليات ( )23-14الذي تسيطر عليه الخطية أو الشياطين ال يصلي وال يسبح .هذه صورة عكسية لآليات
السابقة.

اآليات ( )28-27إمرأة تسبح يسوع ..صورة لمن عرف يسوع فسبحه.
اآليات ( )32-22صورة عكسية لليهود رافًي المسيح إذ لم يعرفوه.

اآليات ( )33-33هنا يكشف اإلنجيلي السبب الحقيقي لعدم معرفة يسوع ،أي العين غير البسيطة ،التي لها
أهداف عالمية وشهوات عالمية ،مادية فاسدة غير طلب مجد هللا ،فهؤالل الفريسيين لو كان هدفهم مجد هللا
إلنفتحت عيونهم وعرفوا المسيح فهو صورة هللا .من يطلب معرفة المسيح بأمانة سيجده ..من يريد يسوع يجد

يسوع.

اآليات ( )34-37صورة عكسية لمن له العين البسيطة .هذه صورة للفريسيين الذين يحبون المال ،ويحبون
أنفسهم ويفتخرون ببرهم الذاتي تاركين طهارة الداخل ،هؤالل يسمعون هنا الويالت .مرة أخرى فالويالت قبل أن
تكون عقوبات إلهية  ،هى نتيجة طبيعية لمن يرفض كل هذه البركات وهذا الخالص الذى أتى به المسيح .

اإلصحاح الثاني عشر:

اآليات ( )3-1في اآليات األخيرة من اإلصحاح السابق ( )5:-53نرى ريال وخبث الفريسيين ،إذ لم يقبلوا
توبيخ السيد المسيح لهم ،وهنا نرى تحذير السيد لتالميذه أن يكونوا مثل الفريسيين.

اآليات ( )12-4ما الذي يدفع اإلنسان للريال والخبث؟ غالباً هو الخوف .لذلك نجد السيد المسيح يطمئن

تالميذه قاًالً أنه مع أن هناك آالم ستواجههم إال أن هللا لن يتركهم.
اآليات ( )13-13في اآليات السابقة رأينا أنه سيكون هناك آالم ،وهنا نجد التناقض ،إنسان كل تفكيره في
المي ار  ،مع أن هناك آالم بل إستشهاد.

اآليات ( )21-13رداً على من تكلم عن المي ار

ضرب السيد لهم مثل المني المبي ،وهذا كان غباله راجع في

أنه إهتم بحياته على األرض ولم يفكر في أبديته .وتنتهي اآليات بقول السيد أن هناك من هو غنياً هلل.

اآليات ( )34-22هنا نفهم معنى غنى هلل السابقة ،أي أن هللا يعوله فال يعو ه شئ.

اآليات ( )48-33هللا يعول أوالده ..لكن كل ما لنا هو و نات ،ونحن وكالل عليها .إذاً بهذا يكمل معنى يغنياً
هللي أن ما عندي هو لمجد هللا.

اآليات ( )33-42عالم كله نار وعدم سالم فلماذا ننشمل به أو نتمسك به.

اآليات ( )32-34من له توقع سليم ،فعليه أن يتوقع سرعة وال هذا العالم ،ويتصرف على هذا األساس.
اإلصحاح الثالث عشر:

اآليات ( )3-1هناك آالم كثيرة في العالم ،وال داعي لفلسفة األمور والبحث عن سبب لكل ألم ،بل المهم تقديم
توبة.
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اآليات ( )2-3اآلالم التي يسمح بها هللا تساعدنا على التوبة واإلثمار .أنقب حولها وأضع زبالً= هذه إشارة
للتجارب التي تؤهل للسمال.

اآليات ( )17-11هذه المعجزة لشفال المرأة المنحنية أتت بعد الحديث عن أهمية تقديم توبة وبسرعة  .فمن يقدم
توبة سريعاً يتخلص من حمل خطاياه ،ويشفى من اإلنحنال ،فلماذا نؤخر التوبة .هذا معنى شفال المرأة المنحنية

هنا .المسيح يريد أن يعطينا راحة.

اآليات ( )21-18هذه أمثال عن الملكوت فلماذا وضعها القديس لوقا هنا؟
ببساطة ،فالسيد المسيح بشفاًه للمنحنين تحت حمل خطاياهم يؤسس الملكوت .فالملكوت هو للذين حررهم

اإلبن .فصاروا بالحقيقة أح ار اًر.

اآليات ( )31-22الدخول للملكوت يكون من الباب الًيق ،وهو إختياري.

اآليات ( )33-31هنا نرى المسيح بإرادته يدخل من الباب الًيق ويذهب للصليب .وتنتهي هذه اإلصحاحات،
بأن المسيح الذي أتى ليؤسس الملكوت وليشفع في البشرية ،ال يجبر أحد على طريقه بل

ولم تريدوا

كم مرة أردت ..

في اإلصحاحات التالية نجد )1 :موانع الوصول لهذا الملكوت.
 )2عدة صور تشجيعية.

 )3ما يساعدنا للوصول لهذا الملكوت.
اإلصحاح الرابع عشر:

اآليات ( )7-1اآليات السابقة رأينا فيها اليهود يطردونه ويخيفونه بهيردس وهنتهت بأن المسيح يعرف أنه
سيصلب = في اليوم الثالث أكمل .وهنا نرى أنه يبحث عن راحة من سيصلبونه  .من سيصلب ألجلهم يريدون

أن يقتلوه.

اآليات ( )14-8دعوة للتواضع ،فالكبريال هو سبب عمي هؤالل الفريسيين الذين يرفًون من جال لخالصهم.
وبالتالي فالكبريال سيكون سبباً لفقدانهم للملكوت.

اآليات ( )24-13إنتهت اآليات السابقة بأن هناك مكافأة في قيامة األبرار .وهنا نرى المكافأة وأنها وليمة
عشال (رؤ + 9:19رؤ.)25:3

اآليات ( )33-23هذه الوليمة لها ثمن و ]1أن نحب المسيح أكثر من أي أحد .و ]2قبول حمل الصليب

و ]3سندخل في حرب مع إبليس.

اآليات ( )33-34من يقبل أن يدفع النفقة سيكون ملحاً جيداً.
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اإلصحاح الخامس عشر:

اآليات ( )31-1هناك ثمن سيدفع ولكن هنا دعوة لعدم اليأس فالسيد المسيح أتى يبحث ويفت

عن كل ضال

خاطئ كالخروف الًال أو الدرهم المفقود أو اإلبن الًال .هذا هو شفيعنا.
اإلصحاح السادس عشر:

اآليات ( )13-1مثل وكيل الظلم= رأينا في اإلصحاح السابق أن هللا يبحث عن كل خاطئ .وهنا لوقا يأتي بهذا
المثل ليشجع كل واحد أن يتوب .وماذا يشجع على التوبة؟ أن تكون لنا النظرة المستقبلية ،فالموت ٍ
آت بالشك
إذاً علينا أن نتصرف بحكمة ُلن َقبل في السمال= إذا فنيتم يقبلونكم في المظال األبدية وهذا فكر اإلنسان بعقل أن
هناك نصيب سماوي ،فمن المؤكد أنه سيترك خطيته.

اآليات ( )18-14هي مجموعة آيات متناثرة لها نفس المعنى ،أنه علينا أن تكون لنا نظرة مستقبلية .فالسيد
المسيح كأنه يقول هنا للفريسيين  ..هل أنتم لكم هذه النظرة المستقبلية أم أنتم مهتمون ببركم الذاتي أن يظهر

أمام الناس ،ومهتمون بالمال ،ومهتمون بشهواتكم فتتركون وجاتكم لتتزوجوا بأخريات تشتهونهن.

اآليات ( )31-12قرة الغني ولعازر= هذه فيها تشجيع وترهيب للخاطئ ،وعليه أن يختار ما بين أن تحمله
المالًكة إلى حًن إبراهيم ،وما بين عذاب أبدي .وهذه الصورة تدفع الخاطئ لترك خطيته ويعود ألحًان أبيه

كما عاد اإلبن الًال.

اإلصحاح السابع عشر:

اآليات ( )3-1بعد أن رفع لوقا نظرنا إلى السمال ،ها هو يعود ويقول لكن نحن ما لنا على األرض ولذلك
فالبد أن تكون هناك عثرات .إذاً لنحذر منها ،وأحد العثرات هو عدم المفران فيمتلئ القلب كراهية ويًيع منه
الملكوت .فالمفران شرط للملكوت.

اآليات ( )11-7ما يساعد أيًاً على الوصول للملكوت ..اإلتًاع واإلنسحاه أمام هللا.
اآليات ( )12-11هنا نرى أن الشكر هو شرط آخر لدخول الملكوت.

اآليات ( )37-21هذه عن عالمات المجئ الثاني ،والتفكير في المجئ الثاني يدفعنا للخوف وبالتالي للتوبة.
اإلصحاح الثامن عشر:

اآليات ( )8-1مثل األرملة وقاضي الظلم :طريق الملكوت هو الصالة وبلجاجة ،وبها نحيا في السمال.

اآليات ( )14-2مثل الفريسي والعشار :رأينا فيما سبق أن الصالة بها نحيا في السمال ،وهنا نرى أن اإلنسحاه
يجعلنا سمال ،فالمنسحق والمتواضع يسكن هللا عنده (إش.)15:57

اآليات ( )17-13البساطة كاألطفال هي طريق للملكوت.
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اآليات ( )31-18الشاب الغني :األطفال يعتمدون على األبال إعتماداً كامالً ،وهذا ما طلبه السيد المسيح من
الشاب المني ،أن يعتمد على هللا إعتماداً كامالً وليس على أمواله ،وهذا معنى بع كل أموالك وهذا هو طريق

الكمال.

اآليات ( )34-31يسوع طلب من الشاب المني أن يبيع كل ماله ،وهنا يسوع يترك ليس ماله فقط بل حياته
ويذهب للصليب .لقد إقترب الصليب ،والسيد يخبر تالميذه بذلك.

اآليات ( )43-33السيد يشفي أعمى" لقد إقترب دخول أورشليم ومعنى ذكر هذه القصة هنا ،أن من إنفتحت
عيناه سيستقبل المسيح كملك .وهذه القصة أوردها لوقا بعد اآلية السابقة كان هذا األمر مخفي عنهم= فمن

إنفتحت عينيه يدرك سر الصليب.
اإلصحاح التاسع عشر:

اآليات ( )11-1قرة زكا رئيس العشارين
أ.

تطبيق لقبول العشار ()1:-9:18

ب .تطبيق على قول المسيح للشاب يبع كل مالكي .فزكا فعل هذا .وقارن ( )22:18مع ()8:19

ج .بينما ترك الرب ..أعمى أريحا يصرك ،ذهب هو لزكا .فالصراك يجعل الشخص مستعداً (هذه فاًدة
الصالة) .فاألعمى لم يكن مستعداً بعد للمعجزة ،أما كا فكان مستعداً.

اآليات ( )27-12قبل دخول المسيح ألورشليم مباشرة يقول هذا المثل والمعنى.

 .1هو اإلنسان شريف الجنس (اإلبن الوحيد الجنس) الذاهب إلى كورة بعيدة (المسيح ذاهب للسمال).
 .2أهل مدينته كانوا يبغضونه (اليهود أبمًوا المسيح).

 .3ال نريد أن هذا يملك علينا (وهذا ما كان اليهود يرددونه)

 .:إذبحوهم قدامي (المسيح في مجيئه الثاني سيكون دياناً للكل).

 .5في نهاية تعاليم السيد للناس قبل دخوله أورشليم النهاًي يحذر ..كل ما بين أيديكم هو و نات وسأحاسب كل
واحد على ما بين يديه.

حقاً هو الشفيع ولكن هذا لمن يريد
ولكنه الديان لمن ال يريد

ولكننا نجده هنا في محبته يبكي على من يهلك كما بكى على أورشليم ()::-:1

يبكى فهو يريد خالص كل الناس ولكنه هو أيًا الديان العادل (إذبحوهم قدامي) هو أراد ولكنهم لم يريدوا.
اإلصحاحات الباقية هي قرة اآلالم والرليب والقيامة.
هى قرة كيف صار ابن هللا شفيعا لكل البشرية.
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