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 ( 4األناجيل ) جدول -  (4األناجيل )
 رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح 

 أحداث القيامة فصول الباراقليط  ثالثاء البصخة سبت لعازر  األعياد اليهودية 

ترتيب أسبوع  

 اآلالم 

  الجمعة العظيمة  أربعاء البصخة  أحد الشعانين 

  سبت النور  خميس العهد  أثنين البصخة 

 

 ( 4األناجيل ) - الرابعالكتاب  عة فيبتواجد آيات األناجيل األر 
 

 تايع يوحنا  يوحنا  لوقا  مرقستايع  متيتايع  متي  المكان 

الكتــاب االــرابع
 

21 :1 –  11 26 :31 – 35 12 :28 -  34 19 :28 -  48 11 :1  - 46 20 :1  - 31 
21 :12 – 17 26 :30   12 :35 -  37 19 :45 -  48 11 :47 -  57 21 :1 –  25 

21 :17   26 :36 – 46 12 :38 -  40 20 :1  - 8 12 :1  - 11  
21 :18 – 22 26 :47 – 56 12 :41 -  44 20 :9  - 19 12 :12-  19  
21 :20 – 22 26 :57 – 75 13 :1  -37 20 :20 -  26 12 :20 -  36  
21 :23 – 27 27 :1  - 2 14 :1  - 2 20 :27 -  40 12 :37 -  50  
21 :28 – 32 27 :1  - 10 14 :3  - 9 20 :41 -  44 13 :1  - 30  
21 :33 – 46 27 :11 -  31 14 :10 -  11 20 :45 -  47 13 :31 -  32  
22 :1  - 14 27 :32 -  56 14 :12 -  26 21 :1  - 4 13 :31 -  38  
22 :15 -  22 27 :57 -  61 14 :26   21 :5  - 38 14 :1  - 25  
22 :23 -  33 27 :62 -  66 14 :27 -  31 21 :37-  38 14 :26-  31  
22 :34 -  40 28 :1  - 20 14 :32 -  42 22 :1  - 6 15 :1  - 25  
  27  - 26: 15 23 -  7: 22 52  - 43: 14 مرقس 46  - 41: 22
23 :1  - 39 11 :1  - 11 14 :53 -  72 22 :24 -  30 16 :1  - 33  
24 :1  - 51 11 :11   15 :1   22 :31 -  38 17 :1  - 26  
25 :1  - 46 11 :12 -  14 15 :1  - 20 22 :39 -  46 18 :1    
26 :1 –  2 11 :15 -  19 15 :21 -  41 22 :47 -  53 18 :2  - 12  
26 :3 –  5 11 :20 -  26 15 :42 -  47 22 :54 -  71 18 :13 -  27  
26 :6 –  13 11 :27 -  33 16 :1  - 20 23 :1  - 25 18 :28 -  40  
26 :14 – 16 12 :1  - 12  23 :26 -  49 19 :1  - 16  
26 :17 – 30 12 :13 -  17  23 :50 -  56 19 :16 -  37  

 12 :18 -  27  24 :1  - 53 19 :38-  42  
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 عودة للجدول ملخص سريع لألعياد اليهودية   
 

 ملخص سريع لألعياد اليهودية 
 

 ( 23)لمزيد من التفاصيل يراجع ال
 تنقسم األعياد اليهودية إلى مجموعتين )أنظر الخريطة في الصفحة القادمة( 

 
 المجموعة األولى: 

 نيسان 14 عيد الفصح
 نيسان   21- 15 أيام  7عيد الفطير ويستمر 

 نيسان 16 الباكورة عيد 
 عيد الخمسين

 )أو عيد األسابيع أو البنطقستي( 
أسابيع من  7سيوان )بعد 6

 ( الفصح أو اليوم الخمسون منه
 

 المجموعة الثانية: 
 تسرى  1 عيد رأس السنة )أول الشهر السابع(

 تسرى  10 يوم الكفارة
 تسري  22،  21- 15 أيام ثم ثامن يوم العيد(7عيد المظال )

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

 الحياة مع هللا هي فرح وليست ضيق وحزن. 
وبعد أن أسس هللا عيد   . وكان شهر تسرى هو أول شهور السنة. وأول يوم في هذا الشهر هو عيد رأس السنة

نيسان، شهر عيد الفصح هو أول شهور السنة.   طلب الرب أن يكون شهر .هر نيسانالفصح وهو يأتي في ش
وبالتالي صار هناك لليهود تقويمين. األول هو التقويم أو السنة المدنية وأول شهورها تسري/ مول.. .. والثاني 

ذكر اليهود دائمًا هو التقويم أو السنة الدينية وأول شهورها نيسان/ زيو/ سيوان.. .. والرب طلب هذا لكي ي
خروجهم من أرض العبودية. وأن حريتهم التي حصلوا عليها هي بداية جديدة لحياتهم مع هللا. وتستخدم السنة  
المدنية في األمور السياسية والمدنية والزراعية، ولكن كل ما يخص األمور الدينية كانوا يستخدمون فيه السنة  

 الدينية. 
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مثل عمل المسيح على األرض حتى تأسيس الكنيسة يوم الخمسين فالفصح يمثل  من األعياد تالمجموعة األولى:  
ي(  ت الراقدين. والخمسلللللين )وتعني  اليونانية البنطقسلللللالصللللللب والةاتورة تمثل ال،يامة، ف،يامة المسللللليح كانت  اتورة  

س. وكون أن  وتأسلللليس الكنيسللللة كان يوم حلول الروح القد  .تمثل حلول الروح القدس على الكنيسللللة يوم الخمسللللين
 أيام فهذا إشللللارة ألن كنيسللللة المسلللليح التي أسللللسللللها هي كنيسللللة طاهرة فالخمير يشللللير للشللللر7عيد الفطير يسللللتمر  

+  8- 6:5تو1ويشللرح هذا تمامًا ااياا التالية ) ويشللير أي للا ألن كل من بمن  المسلليح عليه أن يحيا فى البر .
 (.23-20:15تو1

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

أيام في مظال فهو يشير لغربتنا في رحلة هذه الحياة  7(. أما عيد المظال الذي يق ون فيه 24:5+ 20:2ل)غ
 على األرض. ثم في اليوم الثامن أفراح عظيمة إشارة ألبديتنا. 
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 عيد الفصح -1
تلمة فصح= بيسح  العبرية أو  سخة وتعني عبور فهو تذكار عبور المالك المهلك في أرض مصر ونجاة أ كار  

نيسان ويوجد تحت الحفظ حتى 10اليهود ثم عبورهم من أرض العبودية إلى الحرية. وكانوا يأخذون الخروف يوم  
  3ظهرًا.. أو بين الساعة    5والساعة    3نيسان ويذ حونه في اليوم الرا ع عشر بين العشاءين )بين الساعة  14

ووقت حلول الظلمة(. وكان كثيرون من اليهود يأتون من الشتاا وينصبون خيامهم على جبل الزيتون، ومن هنا 
الثاني ندرك إحتفال الناس الهائل عند دخول المسيح إلى أورشليم. وصار شهر نيسان أول شهور السنة ألن بدم  

ولقد قدَّر يوسيفوس  (. )وواضح أن الفصح يشير للصليب(.17:5تو 2ل شئ جديدًا )أي المسيح  صليةه قد بدأ ك
 مليون شخص من كل أنحاء ارض. 3  - 2المؤرخ اليهودى أن عدد المحتفلين  الفصح كان يقدر  حوالى 

 

 عيد الفطير: -2
كمؤمنين ماا المسيح ( وعلينا  27،  25:5المسيح  صليةه أسس كنيسته لتكون طاهرة ال عيب فيها وال غ ن )أف

(. وكان رمزًا لهذا يأتي كل رجل يهودي 15:12+ خر 13:5تو1أن نق ي أيام غربتنا وقد إعتزلنا الشر )  ،عنا
ليلة الفصح ويفتش في منزله ويةحث عن أي قطعة خبز مختمر ليعزلها  عيدًا عن منزله. ومعنى هذا أنه  عد أن 

للكمال، كل   اً أيام رمز 7خطية في حياتي. وهذا لمدة العمر كله )ُذِ َح المسيح ألجلي فكيف أرضى وأسمح بوجود  
(. وهكذا نحن  34:12وحملوا عجينهم الذي لم يختمر )خر  الحياة( واليهود كانوا يفهمونها أنهم خرجوا من مصر

 نه. إذا أردنا أن نعبر من العبودية للحرية علينا أن ال ن ع أي شر في قلوبنا أو أن نعزله لو ُوِجَد ونتخلى ع 
 

 عيد الباكورة -3
راجع خريطة األعياد لتجد أن هذا العيد يوافق حصاد الشعير. وقد إرتةط عيد الةاتورة مع عيدي الفصح والفطير 
وعيد الخمسين. فعيد الةاتورة يحتفل  ه خالل أيام عيد الفطير ويأتي عيد الخمسين  عده  خمسين يومًا. ويعتبر 

ن لتقديم الشكر هلل واهب الخيراا. وكان ثالث شيوخ من مجمع السنهدريم  أول األعياد الزراعية. وطقس العيد كا
يخرجون للحقول المجاورة ليأتوا  أول حزمة من المحصول ويقدمونها للهيكل، وبتقديمها للهيكل يتقدس كل الحصاد. 

م حياته تق دمة سرور لآلب لكي فبتقديم الةاتورة يكون هللا أواًل. وهذه الحزمة تمثل شخص السيد المسيح الذي قدَّ
(. 24:12يةارك كل الحصاد أي الكنيسة. كان هو حةة الحنطة التي سقطت في األرض لتأتي بثمار كثيرة )يو 

 ونالحظ أن الةاتورة كانت تقدم من الشعير أتل الفقراء والمساتين فالمسيح جاء ليرفع المسكين. 
مع تقديم خروف الفصح بل هم صلبوه وتركوه في وكما سنرى فإن المسيح ُصِلَب فعاًل يوم الجمعة وتوافق هذا  

نيسان( بينما كان اليهود يتةادلون   16نيسان( وفي اليوم الثالث )  14حراسة الجنود الرومان، وذهبوا ليأتلوا الفصح ) 
لموا. التهنئة  عيد الةاتورة. كان التالميذ يتةادلون التهنئة  ،يامة المسيح  اتورة الراقدين أو  اتورة القائمين من ا

فالمسيح  ،يامته أظهر أنه هو الةاتورة الح،ي،ية فهو قام يوم عيد الةاتورة. ونالحظ أن الشعب إحتفل  عيدي الفصح 
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والفطير في البرية ولكن عيد الةاتورة إحتفلوا  ه ألول مرة  عد أن دخلوا األرض. فعيد الةاتورة أي ال،يامة البد وأن 
 يدة.تكون في األرض الجديدة والسماء الجد 

موا المسيح كان رمزه الفصح فهو فصحنا الذي ماا ليخلصنا من إنساننا العتيق أو من خميرة الفساد التي تسللت 
( ورفعنا لح ن  20:15تو 1+  15:1إلينا ويحولنا إلى فطير، وقام من األمواا ليهبنا نحن أي ًا فيه ال،يامة )تو 

د أي ًا هو الثالث في األعياد. وهو ثالث يوم الفصح فرقم  ( ونالحظ أن هذا العي 6:2أبيه لنحيا في السماوياا )أف
 يشير لل،يامة.  3
 

 عيد الخمسين: -4
المجموعة من األعياد هي وحدة واحدة )فصح/ فطير/  اتورة/ خمسين( رمزًا لوحدة أخرى هي )الصلب/  هذه 

أسابيع من الةاتورة  7يأتي  عد  ال،يامة/ تقديس الكنيسة/ حلول الروح القدس( وقد سمى هذا العيد  عيد األسابيع ألنه  
( وقد حّل الروح القدس على 1:2)أع  ي توباليونانية البنطقس(. كما ُدِعَى عيد الخمسين  10:16+ تث 22:34)خر

(. وهذا العيد هو أي ًا عيد زراعي كالةاتورة ويسمى عيد الحصاد 16:20التالميذ يوم الخمسين فعاًل )راجع أي ًا أع
ختام موسم الحصاد  عد ن ج القمح. ونسميه عيد تأسيس الكنيسة ففي هذا اليوم حّل  ( إذ يأتي في  16:23)خر

الحصاد. لقد ماتت حةة الحنطة وقامت   نفس وبدأ3000الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة  طرس بمن  
  مناسةة حصاد ( وكان  النسةة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم الشكر هلل24:12وبدأا تأتي  الثمر الكثير )يو 

 القمح. 
 

 عيد الهتاف: -5
هو عيد بداية السنة المدنية، وبداية الشهر السا ع من السنة الدينية وكانوا يحتفلون  ه  الهتاف في األبواق من 
الصةاح للغروب. والبوق يستعمل في اإلنذار أو الدعوة للحرب. والكنيسة تستخدم كلمة هللا في اإلنذار وللدعوة 

 ية. ومن يسمع ويتوب يبدأ حياة جديدة )رمزها السنة الجديدة( فالتوبة معمودية ثانية. للجهاد ضد الخط
 

 عيد الكفارة )يوم الكفارة(: -6
 ( هو يوم تذلل ودموع.16رمز ليوم الصليب. وتأتي تفاصيله في )ال

 

 عيد المظال: -7
في غربة في   هو عيد مفرح بهيج. فمن يزرع  الدموع )يوم الكفارة( يحصد  اإلبتهاج. ومن يتذلل أمام هللا ويحيا

( . يشير لألبدية 8ورقم يوم الثامن أيام المظال(. يحيا في فرح هو عربون أفراح األبدية )ال 7هذا العالم )
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 التوقيت  حسب ما اعتدنا عليه اان                   
 فاليوم يبدأ  الصةاح وينتهي  المساء  

 
 

 
 
 
 
 

 التوقيت  الطريقة اليهودية. وفيها اليوم يبدأ من مساء اليوم الذي يسةقه                
 عشية اليوم السابق()نفس طريقة كنيستنا فاليوم يبدأ من                   
 

 
 
 

  األحد  السبت  الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  

 9 10 11 12 13 14 15 16  

 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17  

                  

                  

 األحد  السبت  الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  

 10 11 12 13 14 15 16 17 

صباح اليوم            مساء اليوم    
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 تحديد يوم الفصح في أسبوع آالم السيد المسيح
 )كتاب األسرار السبعة. حبيب جرجس( 

 
 - هناك رأيين في تحديد يوم الفصح في أسبوع بالم السيد المسيح: 

وأصحاب هذا نيسان في تلك السنة.    14: أنه كان يوم الخميس. وأن يوم الخميس في ذلك األسبوع كان يوم  األول
الرأي هم الكنيسة الكاثوليكية وبحسب هذا الرأي يقولون أن السيد المسيح إحتفل  الفصح مع تالميذه يوم  
الخميس مساًء ثم أسس سر اإلفخارستيا. ولما كان  حسب الطقس اليهودي أنه يمنع إستخدام الفطير إبتداء 

إلفخارستيا إستنادًا على أن المسيح استخدم  من هذه الليلة ولمدة أسبوع، فهم يستخدمون الفطير في سر ا
تقدم  وفي أول أيام الفطير"  الفطير. وهم يستندون في ذلك على ما جاء في أناجيل متى ومرقس ولوقا. "

،  7:22+ لو12:14+ مر19-17:26)مت   "أين تريد أن نعد لك لتأتل الفصح" التالميذ إلى يسوع قائلين له  
 وجاء يوم الفطير. وعلى قول لوقا في أول أيام الفطير. و (. ويستندون على قول متى ومرقس 8
نيسان أي أن اليهود صلبوا المسيح وذهبوا ليأتلوا الفصح. وبالتالي    14أن يوم الفصح كان يوم الجمعة  الثاني:  

نيسان قبل الفصح، ويكون ما قّدمه المسيح في سر اإلفخارستيا هو خبز مختمر    13تان يوم الخميس هو  
 وهذا الرأي هو رأي كنيستنا األرثوذكسية والدليل على ذلك. وليس فطيرًا.

ثم يذكر حادثة غسل األرجل فهنا يصرح يوحنا  أن العشاء   ..أما يسوع قبل عيد الفصح(  27- 1:13)يو  -1
 الرباني وغسل األرجل كانا قبل الفصح. 

قبل الفصح  ستة    عشاء بيت عنيا فهذا العشاء كان  .. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع(  13- 1:12)يو  -2
( يقول وفي الغد )أي األحد( دخل يسوع أورشليم يوم أحد  12أيام. وهذا العشاء كان يوم السبت ألن في بية )

 الشعانين. وبالتالي يكون الفصح قد تحدد أنه يوم الجمعة.
. ون الفصحيتنجسوا فيأكل  ولم يدخلوا هم لئال( ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية..  28:18)يو  -3

إذًا اليهود لم يدخلوا دار الوالية صةاح الجمعة لئال يتنجسوا ألن الذي يأتل الفصح يجب أن يكون طاهرًا  
 (. وهذا يدل أن فصح اليهود لم يكن قد بدأ في يوم الجمعة صةاحًا وكانوا سيأتلونه مساًء.11-6:9)عد 

 ..  وفي الغد الذي بعد االستعداد( 64-62:27)مت  -4
 ( ولما كان المساء إذ كان االستعداد 43،  42:15)مر 
 ( وكان يوم االستعداد والسبت يلوح. 54:23)لو 
 (.42، 14،  13:19فما هو هذا االستعداد؟ هو االستعداد للفصح كما أوضحه )يو  
شراء -5 )مت   أحداث  الفخاري  لحقل  الكهنة  ورؤساء  المسيح  7- 2:27اليهود  لتكفين  الكتان  يوسف  وشراء   .)

لو 46:15)مر )مر53:23+  المسيح  ليحمل صليب  القيرواني  وتسخير سمعان  لو 21:15(  ( ال  26:23+ 
البيع والشراء والتسخير. وكذلك نسمع أن سمعان   تتم ويكون الفصح قد دخل ففي الفصح يمتنع  يمكن أن 

 رواني كان بتيًا من الحقل وهذا ال يجوز في الفصح. القي
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عظيمًا  سبب وقوع الفصح فيه. وفي هذه    .. فالسبت كانألن يوم ذلك السبت كان عظيما  (..  31:19)يو  -6
 ااية أي ًا نرى أن عصر الجمعة حين موا المسيح على الصليب كان استعداد الفصح ال يوم الفصح. 

لليهود أسيرًا في العيد وأنه  ( نرى فيها أن بيالطس كان يطلق  17:23+ لو15،  6:15+ مر26-15:27)مت  -7
فالعادة أن يطلق األسير قبل  ومن هذا نفهم أن الفصح لم يكن قد حل  عد.    أطلق باراباس لهم يوم الجمعة

 .أن يحل يوم الفصح
أن وقت   . فواضحللعيد  اشتر ما نحتاج إليه(.  عد اللقمة دخله الشيطان.. يسوع قال له  29- 27:13)يو  -8

 تأسيس سر العشاء الرباني لم يكن الفصح قد حل  عد.
لئال  يقع    المسيح قبل العيد  يتم صلب( نرى هنا أن رؤساء الكهنة اهتموا  أن  2،  1:14+ مر5- 3:26)مت  -9

 شغب في الشعب المجتمع من كل ناحية. 
 (. 22:14وتشير للخبز المختمر )مر آراطوسفي األناجيل عن الخبز هي  الكلمة المستخدمة -10
 إن سر اإلفخارستيا لم يتمم منذ األزمنة الرسولية إاّل  خبز مختمر. -11

 :الرد على الرأي األول
من يقول أن الفصح كان يوم الخميس يستند على قول متى ومرقس "وفي أول أيام الفطير. وقول لوقا وجاء يوم 

الفطير فاألمور المقرر وقوعها في وقت  الفطير. وقول لوقا يسهل الرد عليه فهو ال يعني سوى ولما إقترب يوم  
معين يقال عنها جاءا أو بلغت إذا كان الوقت قريةًا جدًا. ويكون ما قصده لوقا أن الفصح صار قريةًا على 

 األبواب.
ولكنها تعني   أولوتعريبها  أن كلمة أول  اليونانية هي "بروتي"    . نجد وفي أول أيام الفطيرومرقس  أما قول متى  

هذا في لغتنا العربية أن كلمة أول تعني قبل )مثال أول من أمس= قبل أمس( وبهذا يصةح    ويحدث .  قبلأي ًا  
قول متى ومرقس  حسب هذا المفهوم "وقبل الفطير.. " والفصح الذي أراده مخلصنا هو ليس الفصح اليهودي بل 

( والذي قال 15:22ألم )لوهو الفصح الجديد. الذي قال عنه شهوة إشتهيت أن بتل هذا الفصح معكم قبل أن أت
(. فهل كان السيد يشتهي أن يأتل الفصح اليهودي، وهو قد 28:26عنه "هذا هو دمي الذي للعهد الجديد" )مت 

أتله معهم مراا من قبل؟! بل هو كان يشتهي أن يعطيهم جسده ودمه فصحًا جديدًا  عهد جديد ليوحدهم  ه ويكون 
[  القطع فالمسيح كان ال يشتهي أن يذكر الخروج 14:25هم للسماء]لون يكمل هذا بوصولأ لهم حياة، بل يشتهي  

من مصر أو يأتل لحم خراف، بل هو يريد أن يعطي تالميذه سر الحياة جسده ودمه مأتل حق ومشرب حق 
 (. هو إشتهى أن يكشف لتالميذه سر الفصح الكبير الح،يقي. 55:6)يو 

 - وما حدث في هذا األسبوع: مما سبق نرى تطابق رائع بين األعياد اليهودية  
فهو   الةاتورة  يوم  وقام  الفصح  ذ حهم لخروف  وُصِلَب مع  الفصح  إختيارهم لخروف  أورشليم مع  فالمسيح دخل 

  عظة واحدة لةطرس.  3000 اتورتنا. والروح القدس حّل يوم الخمسين يوم عيد الحصاد، يوم تأسست الكنيسة وبمن  
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 عودة للجدول ترتيب أحداث أسبوع اآلالم  

 ترتيب أحداث أسبوع اآلالم 
 يوم السبت
 (46-1:11)يو    إقامة لعازر

 (54-47:11)يو  ذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم
 (11:12-55:11+ يو9-3:14+ مر13-6:26)مت  مريم تدهن يسوع  الطيب في بيت عنيا 

 إقامة لعازر في يوم السلللللبت وتسلللللميه سلللللبت لعازر، بينما أن المعتقد أن  : تحتفل الكنيسلللللة األرثوذكسلللللية  ملحوظة
(. ولكن الكنيسللة تف لل  54- 47:11المسلليح أقام لعازر قبل يوم السللبت  عدة أيام. وهذا يت للح من )يو

االحتفال  ه قبل أسلبوع ااالم ويوم أحد الشلعانين مةاشلرة. فإقامة لعازر كانت السلبب المةاشلر السلت،ةال  
(. وكانت السلللللبب المةاشلللللر لهياج رؤسلللللاء الكهنة 18،  17:12الحافل للمسللللليح يوم األحد )يو  الجماهير

 وإصرارهم على اإلسراع  قتل المسيح بل وقتل لعازر أي ًا حتى ال يذهب الناس وراءه ويؤمنون  ه.
 الشعانين أحد األحد يوم

  دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم
 (19-12:12+ يو44-29:19+ لو11-1:11مر+ 11-1:21)مت 

 (36-20:12)يو  طلب اليونانيين أن يروا يسوع
 االثنين يوم

 [(26-20، ]14-12:11[+ مر22-20، ]19، 18:21)مت   شجرة التين غير المثمرة
 تطهير يسوع للهيكل للمرة الثانية

 (38، 37:21+ لو48-45:19+ لو19 -11:11،15+ مر17-12:21)مت  
 (17-14:2المرة األولى في بداية خدمة المسيح )يوتانت 
 الثالثاء يوم

 يوحنا لوقا مرقس  متى  

 - - 26- 20:11 22- 20:21 شجرة التين اليابسة
سؤال الرؤساء عن 
 سلطان يسوع 

 

23:21 -27 
 

27:11 -33 
 

1:20 -8 
 - 

 - 19- 9:20 12- 1:12 14:22- 28:21 ثالثة أمثال إنذار 
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ثالثة أسئلة يسألها 
 رؤساء اليهود 

 
15:22 -40 13:12 -34 20:20 -40 - 

سؤال المسيح الذي ال 
 يرد عليه 
 

41:22 -46 35:12 -37 41:20 -44 - 

نطق يسوع بالويالت  
 للكتبة والفريسيين 

 
23 38:12 -40 45:20 -47 - 

 - 4- 1:21 44- 41:12 -  فلسا األرملة الفقيرة 
 50- 37:12 -  -  -  رفض اليهود للمسيح 

خراب خطابه عن 
أورشليم وإنقضاء 

 الدهر

24  ،25 
1:26 ،2 

13 
 - 

5:21 -38 
 - 

 - 
 - 

 
 األربعاء يوم

 3:26 -5 
14:26 -16 

1:14  ،2 
10:14  ،11 

1:22 -6 
 - 

 - 
 - 

 حسللب تقليد كنيسللتنا فهو يوم المشللورة الرديئة لرؤسللاء اليهود مع يهوذا وهو يوم إعتزال يرجح أن السلليد مكث  
 فيه في بيت عنيا.

 
 العهد  خميس  الخميس يوم

 

 يوحنا لوقا مرقس  متى  
 30- 1:13 30- 7:22 26- 12:14 30- 17:26 العشاء األخير

 33:16- 31:13 38- 31:22 31- 27:14 35- 31:26 خطب المسيح الوداعية 
 17 -  -  -  صالته الشفاعية 

 30:26 يسوع في جثسيماني 
36:26 -46 

26:14 
32:14 -42 

39:22 -46 
 - 

1:18 
 - 
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 الجمعة العظيمة  الجمعة يوم

 يوحنا لوقا مرقس  متى  
تسليم يسوع والقبض  

 ( 12،)11- 1:18 53- 47:22 52- 43:14 56- 47:26 عليه* 

محاكمته أمام رؤساء  
 اليهود* 

57:26 -10:27 
 - 

53:14 -72 
1:15 

54:22 -71 
 - 

12:18 -27 
- 

 16:19- 28:18 25- 1:23 20- 1:15 31-11، 2:27 محاكمته أمام بيالطس 
 37- 16:19 49- 26:23 41- 21:15 56- 32:27 صلب يسوع
 42- 38:19 56- 50:23 47- 42:15 61- 57:27 دفنه 

هذه األحداث ال يمكن تحديد ميعادها تمامًا، هل هو قبل منتصللللللللللف الليل أو  عده. وبعس الكتب تنسللللللللللبها  * 
ترتيب قراءاا أسللبوع ااالم للكنيسللة ال،ةطية  ليوم الخميس وبعس الكتب تنسللبها ليوم الجمعة. وبحسللب كتاب  

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

 (66-62:27الحراس على القبر )مت 
القيامة المجيدةيوم األحد يوم 
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 عودة للجدول يوم سبت لعازر  

 

 يوم سبت لعازر
 

 (   46-1:11إقامة لعازر )يو
ا. 1  "-:(46-11:1)يو  اآلـيات تنـهَ ثـَا أ خس َيَم َوَمرس يَـةن َمرس يَـا مننس َقرس تن َعنس ، مننس َبـيس اَزر  ا َوه َو لنعـَ ــ  ان  َمرنيضـــــــ ــَ ســـــــ اَن إننس َوـكَ

هن 2 َليس َحتس رنجس ، َوَمســَ يب  بَّ بنطن َي الَّتني َدَهَنتن الرَّ ا، هن َيم ، الَّتني َكاَن لنَعاَزر  َأخ وَها َمرنيضــ  عسرنَها. َوَكاَنتس َمرس ســَ 3بنشــَ َلتن  َفَأرس
.» بُّه  َمرنيض  ، ه َوَذا الَّذني ت حن : »َياَسي ند  هن َقائنَلَتيسنن َتانن إنَليس ، َبلس  4األ خس تن وع ، َقاَل:»هَذا السَمَرض  َليسَس لنلسَموس َفَلمَّا َسمنَع َيس 

َد ابسن  هللان بنهن«.   دن هللان، لنَيَتَمجَّ لن َمجس َثا َوأ خس 5أَلجس بُّ َمرس وع  ي حن ــ  َع َأنَّه  َمرنيض  َمَكَ   6َتَها َولنَعاَزَر. َوَكاَن َيســــــ من ــَ َفَلمَّا ســــــ
  . َميسنن عن الَّذني َكاَن فنيهن َيوس ضـــــــن يَنئنذ  فني السَموس ا«.  7حن يَّةن َأيسضـــــــ  ودن َهبس إنَلى السَيه  :»لنَنذس هن َقاَل َله  8ث مَّ َبعسَد ذلنَك َقاَل لنَتاَلمنيذن

ا إنَلى ه َناَك«. التَّاَلمنيذ :»َيا م َعل نم ، اآلَن َكاَن   ــ  َهب  َأيسضـــ ج م وَك، َوَتذس ود  َيطسل ب وَن َأنس َيرس السَيه 
تس 9 ــَ وع :»َأَليسســـ ــ  َأَجاَب َيســـ

ي فني النََّهارن اَل َيعسث ر  أَلنَّه  َينسظ ر  ن وَر هَذا الس  َرَةإ إننس َكاَن َأَحد  َيمسشـن اَعات  النََّهارن اثسَنَتيس َعشـس اَن َولكننس إننس كَ 10َعاَلمن، سـَ
، أَلنَّ النُّوَر َليسَس فنـيهن«.   لن َيعسث ر  ي فني اللَّـيس ــن شـــــــ د  َيمس اَم. لكنن ني  11َأـحَ ا قـَدس نـَ :»لنعـَاَزر  َحبنيب نـَ مس َد ذلـنَك قـَاَل َله  قـَاَل ـهَذا َوَبعـس

َهب  أل وقنَظه «.   َفى«.  12َأذس َو ي شــــس ، إننس َكاَن َقدس َناَم َفه  ي ند  تنهن، َوه مس  13َفَقاَل َتاَلمنيذ ه : »َياســــَ وع  َيق ول  َعنس َموس َوَكاَن َيســــ 
من.   َقادن النَّوس يَنئنذ  َعاَلننَية : »لنَعاَزر  َماَت. 14َظنُّوا َأنَّه  َيق ول  َعنس ر  وع  حن ــ  مس َيســـ لنك مس إنن ني َلمس َأك نس 15َفَقاَل َله  َوَأَنا َأفسَرح  أَلجس
َهبس إن  منن وا. َولكننس لنَنذس هن!«. ه َناَك، لنت ؤس ا لنَكيس  16َليس ن  َأيسضــ  َهبس َنحس َفَقائنهن: »لنَنذس َأم  لنلتَّاَلمنيذن ر  َفَقاَل ت وَما الَّذني ي َقال  َله  التَّوس

َنم وَت َمعـَه !«.
 17 . رن َقبس ام  فني الس َبعـَة  َأيَـّ اَر لـَه  َأرس ــَ ه  قـَدس صـــــــ َد َأنَـّ وع  َوـجَ ــ  ا َأَتى َيســـــــ يَـ 18َفَلمَـّ ت  َعنس انَـتس َبـيس ا َقرنيبَـة  مننس  َوـكَ

َرَة َولسَوة .   َس َعشــس َو َخمس لنيَم َنحس شــَ َما.  19أ ور  يهن وه َما َعنس َأخن َيَم لني َعزُّ َثا َوَمرس وا إنَلى َمرس ودن َقدس َجاء  وَن منَن السَيه  َوَكاَن َكثنير 
َتَمرَّ 20 َيم  َفاسـس وَع آت  اَلَقتسه ، َوَأمَّا َمرس َثا َأنَّ َيسـ  منَعتس َمرس . َفَلمَّا سـَ َبيستن ة  فني الس ،  21تس َجالنسـَ ي ند  وَع:»َيا سـَ َثا لنَيسـ  َفَقاَلتس َمرس

ي!   ا َلمس َيمـ تس َأخن ـنَ َت هه  ـنس َلوس ك 
اه «.  22 ـيَك هللا  إنـيَّ ا َتطسلـ ب  منَن هللان ي عسطن لَّ مـَ َلم  َأنَّ ـك  ا َأعس ا 23لكنن ني اآلَن َأيسضـــــــــ  اَل َلهـَ قـَ
 .» َيق وم  َأخ وكن وع :»ســـــــَ «.  َقا24َيســـــــ  يرن من اأَلخن َيوس َياَمةن، فني الس َيق وم  فني السقن َلم  َأنَّه  ســـــــَ َثا:»َأَنا َأعس َلتس َله  َمرس

َقاَل َلَها 25
َيا،   َيحس ــَ َياَمة  َوالسَحَياة . َمنس آَمَن بني َوَلوس َماَت َفســ وع :»َأَنا ه َو السقن ــ  ى  َوك لُّ َمنس َكاَن َحيًّا َوآَمَن بني َفَلنس َيم وَت إنلَ 26َيســ

ننيَن بنهــَذاإ«   من . َأت ؤس دن يح  ابسن  هللان، اآلتني إنَلى  27اأَلبــَ ــن َت السَمســـــــ َك َأنــس ت  َأنــَّ دس آَمنــس ا قــَ . َأنــَ د  يــ ن ــَ ا ســـــــ ه :»َنَعمس يــَ تس لــَ الــَ قــَ
َعاَلمن«. رًّا، َقائنَلة :»السم َعل نم  َقدس َحَضرَ 28الس َتَها سن َيَم أ خس «.  َوَلمَّا َقاَلتس هَذا َمَضتس َوَدَعتس َمرس ع وكن َأمَّا تنلسَك َفَلمَّا  29، َوه َو َيدس

هن.  رنيع ا َوَجاَءتس إنَليس منَعتس َقاَمتس ســـــَ َمَكانن الَّذني اَلَقتسه  فنيهن  30ســـــَ َيةن، َبلس َكاَن فني الس وع  َقدس َجاَء إنَلى السَقرس َوَلمس َيك نس َيســـــ 
ثـَا.  ا31َمرس ان وا َمَعـهَ يَن ـكَ وَد الَـّذن َيه  ، َتبنع وهـَا قـَائنلنيَن:    ث مَّ إننَّ الس تس ال  َوَخَرـجَ َيَم قـَامَـتس عَـاجن ا َمرس ا َرَأوس ا، َلمَـّ وَنـهَ تن ي َعزُّ َبـيس فني الس

اَك«.   كنَي ه ـنَ رن لنَتبس َقبس هـَب  إنَلى الس ذس ا تـَ هن قَـ 32»إننَّهـَ َلـيس َد رنجس ـنس تس عن ه ، َخرَّ وع  َوَرَأـتس ــ  اَن َيســـــــ ا َأتـَتس إنَلى َحـيس   ـكَ َيم  َلمـَّ ة   َفَمرس ائنلـَ
ي!«.  َنا َلمس َيم تس َأخن َت هه  نس ، َلوس ك  ي ند  َله :»َيا سـَ

33 ََ َزَع ك وَن، انس وا َمَعَها َيبس يَن َجاء  ود  الَّذن كني، َوالسَيه  وع  َتبس َفَلمَّا َرآَها َيسـ 
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َطَرَب،   وحن َواضـــــــــس «.  34بنالرُّ ، َتَعاَل َوانسظ رس ي ند  عست م وه إ« َقال وا َله :»َيا ســـــــــَ َن َوضـــــــــَ وع . 35َوَقاَل:»َأيس َفَقاَل  36َبَكى َيســـــــــ 
ه !«.   ـبُّ اَن ي حن َف كـَ وا َكيس :»انسظ ر  ود  َل هـَذا 37السَيه  عـَ َمى َأنس َيجس َنين اأَلعس ذني َفَتَح َعيس رس هـَذا اـلَّ دن :»َأَلمس َيـقس مس ه  نس َوقَـاَل َبعسض  من

إ«.أَ  ا اَل َيم وت  يسضــ 
38  . هن َحَجر  َع َعَليس ضــن ، َوَكاَن َمَغاَرة  َوَقدس و  رن َقبس هن َوَجاَء إنَلى الس ســن ا فني َنفس وع  َأيسضــ  ََ َيســ  َزَع َقاَل 39َفانس

َتَن أَلنَّ َله   ، َقدس َأنس :»َياَسي ند  َميستن ت  الس َثا، أ خس َفع وا السَحَجَر!«. َقاَلتس َله  َمرس وع :»ارس َبَعَة َأيَّام «. َيس  وع :»َأَلمس 40َأرس َقاَل َلَها َيس 
َد هللانإ«.  َن َمجس : إننس آَمنستن َتَريس ،  41َأق لس َلكن هن إنَلى َفوس   َنيس وع  َعيس وع ا، َوَرَفَع َيســـ  ضـــ  َميست  َموس َفَرَفع وا السَحَجَر َحيس   َكاَن الس

منعستَ  َك أَلنََّك ســــَ ك ر  ، َأشــــس عن 42لني،   َوَقاَل:»َأيَُّها اآلب  لن هَذا السَجمس َمع  لني. َولكننس أَلجس ين  َتســــس َوَأَنا َعلنمست  َأنََّك فني ك ل ن حن
َتنني«.   لس ـسَ منن وا َأنََّك َأرس ، لني ؤس ا!«  43السَواقنفن ق لست  ، َهل مَّ َخارنج  يم :»لنَعاَزر  ت  َعظن وس ََ بنصـَ َر َميست   44َوَلمَّا َقاَل هَذا صـَ َفَخَرَج الس

َهبس َوَيَداه   لُّوه  َوَدع وه  َيذس وع :»ح  مس َيســ  يل. َفَقاَل َله  دن نس ه  َملسف وف  بنمن ه  ب وَطات  بنَأقسمنَطة ، َوَوجس اَله  َمرس وَن منَن  45«. َورنجس َفَكثنير 
وع ، آَمن وا بنهن.   وا َما َفَعَل َيســ  َيَم، َوَنَظر  وا إنَلى َمرس يَن َجاء  ودن الَّذن م  من 46السَيه  ي نيَن َوَقال وا  َوَأمَّا َقوس ا إنَلى السَفر نيســن وس مس َفَمضــَ ه  نس

وع .  مس َعمَّا َفَعَل َيس    " َله 
ملت  ا  وقلّدم.  يلايرس  إبنلة  إقلاملة  معجزة  ولوقلا  ومرقس  متى  أنلاجيلل  قلدَّ  إنجيلل لوقلا معجزة إقلاملة إبن أرمللة نلايين. أملّ

إنجيل يوحنا الذي كتب  عدهم  حوالي نصللللللف قرن أورد وحده هذه المعجزة التي تدل على الهوا المسلللللليح، فهي 
معجزة خارقة لحدود الطبيعة والعقل. وبسبب هذه المعجزة هاج السنهدريم وقرروا قتل المسيح. وهذا ما إهتم إنجيل  

سنة وشفاء المولود أعمى. والمسيح هنا  38من  يوحنا أن يظهره، فهو الذي أورد شفاء مريس بيت حسدا المشلول
ليس صلانع معجزاا فقط بل هو عنده الحياة األبدية، ال،يامة في سللطانه، فهو ترك لعازر في القبر حتى أنتن ثم  
أقامه وهذه صورة مصغرة ل،يامة األجساد في اليوم األخير. فالمسيح هو ال،يامة وهو الحياة فيوحنا يورد المعجزاا 

(. وهو الذي 25،  24:5ت الهوا المسلللللللللليح. وإنجيل يوحنا يقدم لنا هذه الحياة اان  شللللللللللر  اإليمان )يوالتي تثب
(. وهناك شللر  بخر لنوال الحياة يقدمه إنجيل يوحنا وهو التناول  29،  28:5سلليعطي ال،يامة في اليوم األخير )يو

والمسللليح اإلله في   ،في  كائه  (. ونرى في معجزة لعازر شلللخص المسللليح اإلنسلللان54:6من جسلللد الرب ودمه )يو
فهو هللا ظهر في الجسللللللللللللللللد   .فهو حقق مللا هو لسنسللللللللللللللللان ومللا هو هلل في بن واحللد   .قوتلله التي أقللامللت لعللازر

 .( 9:63(. ألم يقال "في كل ضيقهم ت ايق ومالك ح رته خلصهم" )أش16:3تي1)
ال،يامة في سلللللللطان    هي تظهر أنوت للللللع الكنيسللللللة هذه المعجزة في بداية أسللللللبوع ااالم الذي سللللللينتهي  ال،يامة ف

(. تذكر ال،يامة قبل أن تذكر موته. فهو الحي الذي وإن ماا سللللللللللللليقوم وي،يمنا معه. 18،  17:10المسللللللللللللليح )يو
 معجزاا إقامة من األمواا وهي تظهر مستوياا الخطية في حياتنا فالخطية هي موا. 3والمسيح صنع 

 . هذا يحتاج كلمة..... لم تكفن= من دخلته الخطية حديثًا.بنت يايرس -1
 .. ُكفِّن ولم ُيدفن بل ُشيَِّع= من ظهرا خطيته وسط الناس.. يحتاج لمسة.إبن أرملة نايين -2
 .......... كفن ودفن وأنتن= من أنتنت الخطية فيه.. يحتاج لصراخ الرب  صوا عظيم.لعازر -3

 أو قد تكون:
 : الخطية مازالت في طور التفكير والتخطيط لها.بنت يايرس -1
 : الخطية تم تنفيذها.رملة نايينإبن أ -2
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 : الخطية صارا عادة.لعازر -3
المربو  هو أنا المربو  برباطاا الخطايا، وأنا في إنتظار سلماع صلوا هللا ليعطيني حياة بداًل من موا  رولعاز 

 رالخطية. ومرض لعازر هو مرضللللللللللي أنا الروحي والذي ينتهي  الموا. ولكن هناك قيامة كما قام لعازر. ولعاز 
 . ولقد صار أسقفًا.(10:  12له )يووفكر رؤساء الكهنة فى قت  عد إقامته تعرض لم ايقاا كثيرة من اليهود 

 -ومن ناحية أخرى فكل معجزة إقامة لميت عملها المسيح هى إشارة لشئ مختلف :

  -هى إشللارة ألن الموا كان نتيجة لفسللاد الطبيعة الةشللرية. لذلك نجد أن الثالثة أناجيل   -بنت يايرس : (1
ولمسلللللللللت نازفة الدم ثياب المسللللللللليح   أوردوا القصلللللللللة متداخلة مع شلللللللللفاء نازفة الدم. -متى ومرقس ولوقا 

فشللفيت. وأتى المسلليح إلبنة يايرس ولمسللها فقامت. ونرى هنا المسلليح الذى أتى ليشللفى الةشللرية من أثار  
 الخطية من الموا والنجاسة واألمراض وباقى أثار الخطية.

أتى ليخلص    نرى المسلللليح يتقدم من نفسلللله لي،يم الولد دون أن يسللللأله أحد. والمسلللليح  -إبن أرملة نايين : (2
 الةشر من الموا دون أن يسأله أحد.

أقامه المسلليح  عد أن أنتن. وهذا يشللير ألن كل الةشللر يموتون ولكن على رجاء ال،يامة، إذ أن   -لعازر : (3
ل مفهوم الموا إلى أنله مجرد نوم لفترة كملا قلال عن إبنلة يلايرس أنهلا نلائملة وهكلذا قلال عن   المسلللللللللللللليح َحوَّ

 لعازر.
المعنى أن الخطية تسللببت فى فسللاد طبيعة اإلنسللان ونجاسللته وموته )المرأة الكنعانية وإبنة يايرس(، فأتى  ويصللةح  

اإلبن متجسللللللدا ليشللللللفى طبيعتنا ويعطينا حياة أبدية )إبن أرملة نايين(، ولكننا يجب أن نتذوق الموا جسللللللديا أوال  
موتنا  الجسللللللللللللد اان إلى مجرد رقاد )نوم( يع،ةه   لفترة  سلللللللللللليطة، ويعقبها قيامة لحياة أبدية )لعازر(. وبهذا تحول

 قيامة لحياة أبدية.
 

تنَها.1" -(:11:1آية )يو َثا أ خس َيَم َوَمرس َيةن َمرس َيا مننس َقرس ، مننس َبيستن َعنس ا َوه َو لنَعاَزر  َسان  َمرنيض    " َوَكاَن إننس
(. وكان المسيح يرتاح 39،  38:10واضح أن هناك صداقة شخصية بين المسيح ولعازر وبيته )مريم ومرثا( )لو

بيت عنيا على  عد  وقرية  لى معه صداقة(.  قلبي وهل  المسيح في  يرتاح  )فهل  بيتهما    من   تم3,3  حوالى  في 
تعنى بين العناء واأللم عند سفح جبل الزيتون على  عد وبيت عنيا  أورشليم ويحجبها عن أورشليم جبل الزيتون.  

اليآزار= هللا معيني. وبهذا تصةح قصة =  واليعازرساعة من أورشليم. وكلنا اان شركاء في األلم والموا.    3/4
، والموا مسيطر عليها فأتى لها المسيح في صداقة لعازر هي قصة كل الةشرية التي كانت في معاناة من األلم

 وحب ليهبها ال،يامة من الموا.
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هن 2"  -(:11:2آية )يو َليس ، َوَمَسَحتس رنجس يب  بَّ بنطن َي الَّتني َدَهَنتن الرَّ ا، هن َيم ، الَّتني َكاَن لنَعاَزر  َأخ وَها َمرنيض  َوَكاَنتس َمرس
  " بنَشعسرنَها.

( ولكن متى ومرقس لم يذكرا إسمها 9- 3:14+ مر3،  2:12التي دهنت الرب  الطيب )هنا يحدد أن مريم هي  
( يوحنا إذ كتب  عد خراب الهيكل كتب إسم مريم وذكر معجزة لعازر، أما متى ومرقس ولوقا 13- 6:26)مت 

 ل خراب الهيكل.فأخفوا المعجزة وأسماء لعازر ومريم خوفًا من أن يقتلهم اليهود الحاقدين ألنهم كتبوا أناجيلهم قب
 

«.3" -(:11:3آية )يو بُّه  َمرنيض  ، ه َوَذا الَّذني ت حن : »َياَسي ند  هن َقائنَلَتيسنن َتانن إنَليس َسَلتن األ خس  "َفَأرس
تدل على قوة العالقاا ومودتها بينهم وبين =  الذي تحبهاألختان تلتجئان إلى المسيح فهو الطبيب الشافي. وكلمة  

نهما لم يطلةا الشفاء بل تركا األمر في تسليم رائع. وعلينا أن نذكر المشكلة هلل دون ذكر السيد المسيح. والحظ أ 
وهذا هو نفس ما فعلته العذراء مريم حين قالت للرب "ليس لديهم خمر" ولم تقل له ماذا يفعل،   الحل الذي نراه.

وجميل أنهما قاال "الذي تحةه" ولم يقوال "الذي يحةك" فنحن ال ينةغي أن نطالب المسيح    هى فقط قالت له المشكلة .
وقد تكون األختان إذ علمتا  مؤامرة    شئ نظير محبتنا له. فمحةة المسيح لنا ال نهائية وال تقارن  محبتنا نحن له.
 ئًا. الفريسيين ضده لم يطلةا منه أن يأتي بل في إيمان طلبتا منه أن يصنع شي

 
َد ابسن  هللان بنهن«.4" -(:11:4آية )يو دن هللان، لنَيَتَمجَّ لن َمجس ، َبلس أَلجس تن وع ، َقاَل:»هَذا السَمَرض  َليسَس لنلسَموس   "َفَلمَّا َسمنَع َيس 

(. 3:9أي ليس للموا العام المستمر أو ليس نهايته الموا فهو سيقوم كما حدث. هذه تناظر )يو =  ليس للموت
د إعالن مجده بواسطة المسيح ليتمجد المسيح. وهم طلبوه أن يأتي ليشفي لعازر وهو تأخر ألنه قصد فاهلل يقص

أن يصنع معجزة أتبر  كثير من الشفاء. لكن هناك من يتصور أن هللا ال يسمعه إذا تأخر في اإلستجا ة. فإذا 
أو نفتكر، أي يعطي بركة أعظم فكل   تأخر هللا علينا في إستجابته لطلبتنا، فذلك حتى يعطينا أتثر مّما نطلب 

نقص في حياتنا ليس صدفة بل هو لمجد هللا. والحظ حيرة التالميذ وعتاب األختين لتأخر المسيح في الذهاب إلى 
لعازر.. وهكذا نفعل نحن كثيرًا. ولكن علينا في ضيقاتنا أن نؤمن أن المسيح سيتمجد وعلينا أن ننتظر. ولنالحظ  

 دائنا ما هو إاّل رقاد في نظر المسيح.أن الموا وهو أشد أع
واضلللللللللللللح هنا أن المسللللللللللللليح يربط بين هللا وبينه وما يمجد هللا يمجده هو فهما =  ألجل مجد هللا ليتمجد إبن هللا به

 واحد.
 

َتَها َولنَعاَزَر.  5"  -(:6- 11:5اآليات )يو َثا َوأ خس بُّ َمرس وع  ي حن عن 6َوَكاَن َيس  ضن يَنئنذ  فني السَموس َع َأنَّه  َمرنيض  َمَكَ  حن َفَلمَّا َسمن
. َميسنن   " الَّذني َكاَن فنيهن َيوس

وكان يسوع فى عبر األردن    إعفائنا من األلم والمرض والموا. .. الصداقة مع يسوع ال تعنى  وكان يسوع يحب
أن المسافة من عبر األردن إلى بيت عنيا حوالي يوم. ومعنى هذا أن الرسول حين  ونالحظ    ( .40:    10و )ي

أيام في القبر حين عاد المسيح)يوم لسفر الرسول من عند   4وصل للمسيح كان لعازر قد ماا. فلعازر كان له  
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إقليم بيريه+ يوم سفر الرجوع إلى بيت عنيا(. لعازر في بيت عنيا إلى عبر األردن+ يومين مكث فيهم المسيح في  
 ولنالحظ أن كل صمت للرب يخفي غرضًا أسمى. 

 
ا«.  7"  -(:8- 11:7اآليات )يو يَّةن َأيسض  ودن َهبس إنَلى السَيه  :»لنَنذس هن َقاَل َله  التَّاَلمنيذ :»َيا م َعل نم ، 8ث مَّ َبعسَد ذلنَك َقاَل لنَتاَلمنيذن

ود  يَ  ا إنَلى ه َناَك«.اآلَن َكاَن السَيه  َهب  َأيسض  ج م وَك، َوَتذس  "طسل ب وَن َأنس َيرس
فعينيه قد تثبتتا على أورشليم وعلى =  لنذهب إلى اليهودية نالحظ أن الرب لم يقل لنذهب إلى بيت عنيا بل قال  

أعلى مراتب العلم وبالعبرانية رابي يكني  ه عن  =  معلم( وهو يعلم أن ذها ه هو للصليب. ولقب  51:9الصليب )لو
 واألستاذية ويعني العالم أو العالمة ويقابل اان األستاذ الدكتور.

 
ي فني النََّهارن اَل 9"   -(:10-11:9اآليات )يو َرَةإ إننس َكاَن َأَحد  َيمسشن وع :»َأَليسَستس َساَعات  النََّهارن اثسَنَتيس َعشس َأَجاَب َيس 

َعاَلمن،  ، أَلنَّ النُّوَر َليسَس فنيهن«.10َيعسث ر  أَلنَّه  َينسظ ر  ن وَر هَذا الس لن َيعسث ر  ي فني اللَّيس     "َولكننس إننس َكاَن َأَحد  َيمسشن
هنالك المعنى المةاشر أنه على اإلنسان أن يعمل طالما كان هناك نهار، فالنهار هو وقت العمل والحركة. فطالما  

 ولكن أي ا  النسةة لسنسان فهو غير قادر على العمل فى ظالم الليل لئال يعثر. نور لن يعثر. 
 حسب وصاياه فهو لن يعثر. أما من يسلك  وروحيا فالليل يشير للخطية، فمن يسير فى نور المسيح أى يسلك  

 وراء شهواته فإنه يسلك فى طريق خطر ونهايته الموا.
يسوع   وبالنسةة للمسيح فهو النور الح،يقى وهو يعمل بال توقف، فلو توقف إلنهار الكون والخليقة، لذلك قال الرب 

ف عن العمل لحظة. وبالتالى ال يوجد (، فهو يحفظ خليقته وال يتوق17:    5"أبى يعمل حتى اان وأنا أعمل" )يو 
 ليل  النسةة للمسيح. 

وهللا يظل يعمل مع كل واحد ليقوده لسيمان والتوبة، ولكن إن أغلق اإلنسان قلةه فى عناد أمام عمل هللا ودعوته، 
مصيره حينئذ يأتى وقت ويكف هللا عن العمل مع هذا اإلنسان. وهنا نقول أن هذا اإلنسان دخل أو صار فى الليل و 

 -صار الهالك. ولنأخذ أمثلة :
( هذا يعنى أن المسيح إستنفذ كل المحاوالا معه، وهو يعاند فتركه  30:   13"خرج يهوذا وكان ليال" )يو (1

 (. 27:  13" )يوتثر سرعةأنت تعمله فاعمله  أما  المسيح لمصيره وقال له "
 ها(. فى مكان 18،  17:   9هللا يقسى قلب فرعون )راجع تفسير ااياا رو (2
 (.21:  2راجع قول الرب "أعطيتها زمانا لكى تتوب..." )رؤ (3
( فاهلل يظل بنعمته يعمل مع اإلنسان ليقوده للتوبة. فإن  28:    1"أسلمهم هللا إلى ذهن مرفوض..." )رو (4

 ظل يقاوم يمنع نعمته عنه، فيندفع فى طريق الهالك.
نائه عن دخول الحرب على فم ميخا النبى.  ظل هللا يحاول مع بخاب الملك، وكانت بخر محاوالا هللا إلث  (5

 (. 22 -   16مل1ولما رفس أسلمه هللا إلى روح شرير أضله فذهب للحرب وماا وهلك )
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ألعمال التى يعملها أثناء فترة وجوده على األرض  الجسد. ومن أعماله هنا هنا يقصد  ه المسيح ا   النهار  ولكن
 إقامة لعازر.

، بل هو حدده منذ أن ينةه تالميذه  أن تخويفهم له غير الئق، فهو الذي يحدد ميعاد موته  المسيح بهذا  وقصد 
قائمًا،    فهم كانوا يحذرونه أن هناك خطورة على حياته، وكان رده عليهم أن نهار حياته على األرض مازال  األزل.

لمسيح هو النور، وطالما أنتم معي فال أي أن المسيح له مهمة ينجزها فإن أتمها يأتي ليل بالمه ثم موته وأنه أي ا
الظلمة وأعمالها.   فأنتم  منأى عن  إثنتى عشر تخافوا  النهار  أي زمان خدمتى على األرض محدد، =  ساعات 

مهمته هو ساعة مؤامرة اليهود ليصلبوه. فلن يكون لألعداء سلطان عليه قبل أن ينهي  =  الليلتساعاا النهار.  
أعمالي... ال تخافوا. وهللا  خلقنا ألعمال يأتي وقت الصليب  عد فألتمم    معنى لموال  .قبل ذلك  صلةهولن يمكنهم  

( والحياة كافية ألن نتمم العمل الذي خلقنا ألجله. وهللا هو نور حياتنا ينير لنا كل خطواتنا 10:2صالحة .. )أف
 فينا.   ( ولذلك علينا أن ال نخاف من العثراا طالما هو فينا أي النور5، 4:9+   35:12)يو 

(. هي الساعة التي أنهى  53:22ولكن ستأتي ساعة على المسيح قال عنها "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة" )لو 
(. والمسيح يقصد أن يقول 11:19+ يو 59،  58:8فيها عمله فسمح لألعداء أن يلقوا عليه األيادي )قارن مع يو
  لتالميذه هذه الساعة لم تأتي  عد وأنا الذي أحدد متى تأتي.

وبالنسةة لكل إنسان ستأتي عليه ساعة ينهي أعماله فلماذا نطمع في زيادة أعمارنا، بل ولماذا نخاف من المخاطر 
ونهرب منها، من يهرب من المخاطر لينقذ حياته من الموا )مثل من ينكر المسيح خوفًا من الموا( فهو يمشى 

تحميه، هو َحَرم نفسه من نور هللا ورضاه، بل هو يعرض وعناية هللا ال تحيطه و   ،في الليل ال يشرق حوله نور هللا
نفسه لخطر ح،يقي. فالموا في سبيل هللا وأن نتمم الرسالة التي خلقنا هللا ألجلها هو خيٌر من حياة نهرب فيها 
من هللا )مثال لذلك يونان(. بل أن كل عاصي أو خاطئ ال يريد أن يتوب هو يتعثر في ظلمة عصيانه ألنه فقد 

 المسيح في داخله. نور 
من يسلك في طريق القداسة تصير له العثراا وال يقاا كال شئ بل  =  إن كان أحد يمشي في النهار ال يعثر 

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

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

النور هو المسللليح وهو ينير  صللليرتنا الداخلية فال نعثر. ومن يسلللير في الليل أي ليس  حسلللب  =  النور ليس فيه
 .يعثرمشيئة هللا 

 
َهب  أل وقنَظه «. 11" - (:13- 11:11اآليات )يو :»لنَعاَزر  َحبنيب َنا َقدس َناَم. لكنن ني َأذس مس َفَقاَل 12َقاَل هَذا َوَبعسَد ذلنَك َقاَل َله 

َفى«.   َو ي شس ، إننس َكاَن َقدس َناَم َفه  تنهن، َوه مس َظنُّوا َأنَّه  َيق ول  َعنس  13َتاَلمنيذ ه : »َياَسي ند  وع  َيق ول  َعنس َموس َقادن َوَكاَن َيس  ر 
من.  " النَّوس
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تشير للصداقة بين المسيح ولعازر. ونالحظ أن لعازر قد ماا اان ومع هذا فعالقة المحةة مازالت قائمة  =  حبيبنا
. فهنا بينه وبين المسيح وبين التالميذ أي ًا. فالكنيسة كلها في شركة حب، وتةقى المحةة قائمة حتى  عد الموا 

 لعازر قد ماا.  
لقد غير المسيح مفهوم الموا إلى أنه رقاد. وطالما هو في الرب فسيكون هناك قيامة. "ليس موا لعبيدك قد نام=  

يا رب بل هو إنتقال" )أوشية الراقدين(. ولكن من هو الذي له نصيب في هذه ال،يامة؟ اإلجا ة هو من قام من 
( 24:9( وراجع )مت 1:3+رؤ 24:15+ لو14:5+ أف  6:20الخطية )رؤ   عنفالموا الح،يقي ناتج    .رقاد الخطية

[ فقدان الوعي أو الشعور. لذلك 2[ إّما رقاد الراحة أو ]1وكلمة نام التى إستخدمها المسيح تعني ]  "الصبية نائمة"
إلتةس األمر على التالميذ. ورقاد الراحة قد يفيد أنه رقد نتيجة حمى وقد تفيد معنى الموا وقد فهمها التالميذ على 

 أنها مرض.
 

مس َيس  14"  -(: 16- 11:14اآليات )يو يَنئنذ  َعاَلننَية : »لنَعاَزر  َماَت.  َفَقاَل َله  لنك مس إنن ني َلمس َأك نس 15وع  حن َوَأَنا َأفسَرح  أَلجس
هن!«.   َهبس إنَليس منن وا. َولكننس لنَنذس ا لن 16ه َناَك، لنت ؤس ن  َأيسض  َهبس َنحس َفَقائنهن: »لنَنذس َأم  لنلتَّاَلمنيذن ر  َكيس َفَقاَل ت وَما الَّذني ي َقال  َله  التَّوس

 "  َنم وَت َمَعه !«.
هنا تكلم المسيح بوضوح وبدون تورية، تاركًا المعنى الروحي للموا أي أنه نوم، إلى المعنى الواضح المةاشر وأن 
لعازر قد ماا. وهذا ليكشف لتالميذه أنه عالم  كل شئ. ثم ليزداد إيمانهم  عد المعجزة وإيمانهم هو ما يفرح الرب= 

فالمسيح لم يفرح ألن لعازر قد ماا، لكن ألن التالميذ سيرون سلطانه على الموا فال يتشككوا  =  أنا أفرح ألجلكم
لكي نموت هذه تعني أن لعازر ظل حيًا أمام الرب )وهذا معنى أنه نام(.  =  لنذهب إليهمن أحداث الصليب.  

اة المسيح وتالميذه ومعنى المعنى أن التالميذ كانوا يعلمون أن الذهاب إلى أورشليم فيه خطورة على حي=  معه 
ه، أو مع لعازر الذي نتالم توما لو ذهبنا مع المسيح سنموا معه، أي مع المسيح الذي البد وأن اليهود سيقتلو 

هو اان ميت وهم سيلحقوا  ه. فتوما إستصعب فكرة ال،يامة وإستسهل فكرة أن يموا مع المسيح لمحبته له. فكر 
يد الذي يفقد صاحةه كل رجاء. ونالحظ أن اليهود حاولوا رجم المسيح في الزيارة توما كان تعبيرًا عن الحزن الشد 

السا قة ولكن هذه المخاطر لم تثنى توما وال التالميذ أن يظلوا مرافقين لمعلمهم الذي أحبوه ، ولكن ال يتركونه. 
 جم إسم توما لليونانية. يكتب لألمم فقد تر  أن يقدم اإليمان. وألن يوحناتوما قدم المحةة ولكنه لم يستطع 

 
.  17"  -(:19-11:17اآليات )يو رن َقبس َبَعة  َأيَّام  فني الس وع  َوَجَد َأنَّه  َقدس َصاَر َله  َأرس َيا 18َفَلمَّا َأَتى َيس  َوَكاَنتس َبيست  َعنس

َرَة َولسَوة .  َو َخمسَس َعشس َشلنيَم َنحس يَ 19َقرنيَبة  مننس أ ور  وَن منَن الس وه َما َعنس َوَكاَن َكثنير  َيَم لني َعزُّ َثا َوَمرس وا إنَلى َمرس ودن َقدس َجاء  ه 
َما. يهن   " َأخن

أيام أي حتى أنتن؟ كان اليهود يؤمنون ولهم تقليد أن الروح تظل تحوم حول   4لماذا سكت المسيح على لعازر مدة  
أيام وتحاول دخول الجسد، ثم  عد إنحالله تشمئز الروح وتذهب لتن م إلى  ،ية أرواح الموتى. وكون أن  3الميت  

له سلطان على الهاوية التي ت م أرواح المنتقلين، والتي السيد ي،يم لعازر في اليوم الرا ع فهذا يظهر لليهود أن  
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=   الغلوة(.  39،  17ذهب إليها لعازر  عد اليوم الثالث. ولذلك يكرر يوحنا موضوع األربعة أيام مرتين في بياا )
خطوة وهي م،ياس يوناني. ونالحظ أن قرب بيت عنيا من أورشليم جعل 145=    متر  200ثمن ميل أى حوالى  

يهود أورشليم يأتون للتعزية فيشاهدوا المعجزة وينشروا الخبر في أورشليم. وكان هذا هو السبب في   تثيرين من
 إست،ةال المسيح الحافل يوم أحد الشعانين. 

 
َيم   20" - (:11:20آية )يو وَع آت  اَلَقتسه ، َوَأمَّا َمرس َثا َأنَّ َيس  .َفَلمَّا َسمنَعتس َمرس َبيستن تس َجالنَسة  فني الس َتَمرَّ  " َفاسس

استمرا مع المعزين في مرثا  طبيعتها نشطة فهي تذهب إلست،ةال السيد، ومريم هي الهادئة في البيت. مريم  
لم تعلم  قدوم الرب. وربما أخبر أحدًا مرثا  قدوم الرب فأسرعت تجري إليه دون أن تخبر مريم ليعطيها و البيت  

 خيها.أ تعزية في وفاة
 

ي!  21"  - (:24-11:21اآليات )يو َنا َلمس َيم تس َأخن َت هه  نس ، َلوس ك  وَع:»َيا َسي ند  َثا لنَيس  َفَقاَلتس َمرس
َلم  22 ا َأعس لكنن ني اآلَن َأيسض 

يَك هللا  إنيَّاه «. «.  23َأنَّ ك لَّ َما َتطسل ب  منَن هللان ي عسطن وع :»َسَيق وم  َأخ وكن َقاَل َلَها َيس 
َلم  َأنَّه  َسَيق وم  24 َثا:»َأَنا َأعس َقاَلتس َله  َمرس

.» يرن من اأَلخن َيوس َياَمةن، فني الس  " فني السقن
ربما حملت كلماا مرثا نوع من اإليمان المحمل  الشك، وربما هي تقصد أنك أنت يا رب مازلت في نظري قادر  

. وربما كان لها أمل يشوبه الشك في أن ي،يم  )وهذا هو األوقع(  م من أنك لم تأتي لتشفي أخيعلى الشفاء  الرغ 
ولكن نرى هنا أن إيمان قائد المئة أقوى من =  لو كنت ههنانتن، لذلك قالت.  أالسيد أخيها ولكنه أمل  عيد إذ قد  
(. وهنا 8:8ى الشفاء تتحدى المكان )مت أن قدرة المسيح عل  فهو بمن.  الغالم"  إيمان مرثا.. "قل كلمة فقط فيبرأ  

لو كنت ( كالم مرثا 14، 9:7مك 2+ 2:  12فكرة ال،يامة لليهود من )دا نسمع إيمان مرثا  ال،يامة. وغالةًا دخلت 
فيه ثقة في يسوع أنه قادر على الشفاء لو كان موجودًا. لكنه يعني أن يسوع قادر أن يمنع الموا ولكنه   ها ههنا

 يعطي حياة. ولكن كالمها ال تذمر فيه. ال يقدر أن  
 

َيا،  25"  - (:27- 11:25اآليات )يو َياَمة  َوالسَحَياة . َمنس آَمَن بني َوَلوس َماَت َفَسَيحس وع :»َأَنا ه َو السقن َوك لُّ 26َقاَل َلَها َيس 
ننيَن بنهَذاإ«   من . َأت ؤس َمنس َكاَن َحيًّا َوآَمَن بني َفَلنس َيم وَت إنَلى اأَلَبدن

َت 27 . َأَنا َقدس آَمنست  َأنََّك َأنس َقاَلتس َله :»َنَعمس َيا َسي ند 
َعاَلمن«. يح  ابسن  هللان، اآلتني إنَلى الس  " السَمسن

( ال،يامة هي طبيعته. هو يعطي للخاطئ قيامة 29-24:5لميت )يو المسيح هو ال،يامة اان للخاطئ وهو ال،يامة ل
د له عِّ ْر له قيامة أو أُ (. والحظ أن السيد لم يقل سُأَدبِّ 20:2فيبدأ حياته من اان. وتكون حياته هي المسيح.. )غل 

توبة( تكون له   أو أطلب له، بل قال أنا ال،يامة أي ال،يامة كائنة فيه. فكل من يتحد  المسيح )إيمان/ معمودية/
على الموا هو ال،يامة.   واإلنتصار  .سينتصر على الموا أنه    فالبد   ،وهو الحياة  ، الحياةقيامة. وال،يامة ثمرة  

واإليمان  المسيح يعطي حياة وهذه معجزة أتبر من إقامة لعازر. فلعازر قام وظل حيًا لعدة سنين ثم ماا. أّما 
  = من يؤمن  المسيح فله حياة أبدية ويقوم في اليوم األخير. فمعجزة المسيح األعظم هي اإلقامة من موا الخطية 

 
8 
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لكن مرثا ظنت أن المسيح هو إنسان له دالة عند هللا كل ما يطلةه يعطيه   .  (57:6هذه هي الحياة األبدية )يو و 
مرثا عمن هو وماذا يستطيع وأنه هو    يزيد إيمانهللا له، لكنه ال يقدر من نفسه أن ي،يم ميت. لذلك بدأ المسيح  

يشمل   ،  الحياة أنه هو    وهو ال،يامة وهذا هو الفرق بين يسوع وإليشع مثاًل. وقول المسيح لمرثا  ،  الحياة ذاتها
. لذلك فالذي قام من )فهو قادر أن ي،يمه(    ، والحياة للعازر أي اً )ومن بمن يحيا(  الحياة لها، فهي قد بمنت 

هنا =  أتؤمنين بهذا " )أوشية اإلنجيل(.  ية.. "هو حياتنا كلنا وقيامتنا..األمواا اان سيكون موته عبور للحياة األبد 
هو إيمان ناقص فهي ال تؤمن أن المسيح    أنت المسيح إبن هللايمانها قبل المعجزة.  المسيح يسأل مرثا ليحرك إ

سي،يم لعازر. لكن هذا إيمانها المحفوظ في قلبها كما نطقه  طرس واألعمى ونثنائيل من قبل. وهذا هو غرض 
+  33:14+  16:16(. هذا اإليمان هو الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة )مت 31،  30:20تتا ة إنجيل يوحنا ) 

الحياة األبدية التي يقصدها الرب هنا هي حياة =  من كان حيا  وآمن بي فلن يموت إلى األبد(.  1:1+ مر3:4
المجد والفرح. أما الخطاة ستكون لهم حياة دينونة بال مجد وال فرح. فالشيطان موجود واان وإلى األبد لكن هو 

. لكن الحياة األبدية هى حياة فى النور والفرح والمجد جيةفى ظلمة خار   ليس حي، بل مصيره  حيرة متقدة بنار 
. هذا الحوار بين السيد وبين مرثا كان هدفه زيادة إيمان مرثا فتعرف ح،يقة   القديسينورؤية هللا وشركة المحةة مع  

مع مريم    المسيح ، وهذا يعمله الرب مع كل منا لينمو إيماننا وُيشفى ، والحظ أن هذا األسلوب إتةعه الرب أي ا
 ( . 20المجدلية )يو  

 
َوه َو 28"  -(: 32- 11:28اآليات )يو َحَضَر،  َقدس  َقائنَلة :»السم َعل نم   رًّا،  َتَها سن أ خس َيَم  َمرس َوَدَعتس  َمَضتس  َقاَلتس هَذا  َوَلمَّا 
  .» ع وكن هن.  29َيدس َيةن، َبلس َكانَ 30َأمَّا تنلسَك َفَلمَّا َسمنَعتس َقاَمتس َسرنيع ا َوَجاَءتس إنَليس وع  َقدس َجاَء إنَلى السَقرس فني   َوَلمس َيك نس َيس 

َثا.   َمَكانن الَّذني اَلَقتسه  فنيهن َمرس ال  31الس َيَم َقاَمتس َعاجن ا َمرس وَنَها، َلمَّا َرَأوس َبيستن ي َعزُّ يَن َكان وا َمَعَها فني الس وَد الَّذن َيه  ث مَّ إننَّ الس
كنَي ه َنا رن لنَتبس َقبس َهب  إنَلى الس ، َتبنع وَها َقائنلنيَن: »إننََّها َتذس تس 32َك«.  َوَخَرَجتس وع  َوَرَأتسه ، َخرَّ َيم  َلمَّا َأَتتس إنَلى َحيس   َكاَن َيس  َفَمرس

ي!«. َنا َلمس َيم تس َأخن َت هه  نس ، َلوس ك  هن َقائنَلة  َله :»َيا َسي ند  َليس َد رنجس نس  " عن
يا دليل محبتها الشديدة ليسوع.  =  سريعا  إذن سبب أن مريم لم تذهب مع مرثا أنها لم تكن تعلم أن الرب قد أتى.  

هي دعت أختها لتنال من مراحم الرب. وتتعزى =  سرا  نفس كلمة مرثا )هما إتفقتا في هذا(.  =  سيد لو كنت ها هنا
 عيدًا عن صياح المعزين. فكل من يتعزى من المسيح يدعو ااخرين. وما فعلته مريم ينةغي أن يفعله كل متألم.. 

 لمسيح. أن يجري للمسيح فيعزيه ا
 

َطَرَب، 33"  - (:35-11:33اآليات )يو وحن َواضس ََ بنالرُّ َزَع ك وَن، انس وا َمَعَها َيبس يَن َجاء  ود  الَّذن كني، َوالسَيه  وع  َتبس َفَلمَّا َرآَها َيس 
34 .» ، َتَعاَل َوانسظ رس َن َوَضعست م وه إ« َقال وا َله :»َيا َسي ند  َوَقاَل:»َأيس

وع .35   " َبَكى َيس 
الكلماا اليونانية تختلف فةكاء مريم واليهود هو  كاء  صللللللللوا مسللللللللموع =  تبكي.. واليهود يبكون.. بكى يســــــوع

دمعت عيناه بدون صلوا" فهو تأثر من حزن  للتعبير الظاهري عن الحزن. أّما  كاء يسلوع فهو كلمة أخرى تفيد "أ
مريم واليهود، نحن أمام يسلللوع الذي له إنسلللانية كاملة وله أرفع وأرق المشلللاعر التي يمكن أن تصلللدر عن إنسلللان  
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أملام فلاجعلة موا حبيلب لله. وأملام تفجع ذويله عليله، بلل هو حزن على ملا أصللللللللللللللاب الخليقلة من موا. نحن أملام  
رية يةكي متأثرًا أمام موقف الموا الذي هو أعظم ألم للةشلللللر. وهكذا  كى يسللللوع  المسللللليح بناسلللللوته وعواطفه الةشللللل

( ألنها سلتهلك، فهو هنا أي لًا  كى حزنًا على مصلير اإلنسلان. وبكاء المسليح هو  41:19على مدينة أورشلليم )لو
:   63إش)  "في كل ضللليقهم ت لللايق" فهو  شلللهادة عن كمال ناسلللوته وعن كمال مشلللاعر قلب هللا ومحبته لسنسلللان

هنا نحن أمام الهوا المسلللليح المقتدر. ولكننا نحن أي للللًا أمام ناسللللوا كامل فكلمة إنزعج    =إنزعَ بالروح. ( 9
ليفرح فى )جنة َعْدْن = َعْدْن    هو تعبير ال نفهمه يعبر عن حزنه مما حدث لسنسلللللللللللان الذي خلقه على صلللللللللللورته

ل شليئًا إلنقاذ المتألمين. كما يعبر عن ما سليخرج منه،  . وحزنه من  كاء الناس. وإرادته أن يفععبرية وتعنى فرح(
أي قوة الحياة المحيية، قوة تنتصللللللر على الموا والفسللللللاد الذي لحق  جسللللللد لعازر وعلى الشلللللليطان وعلى الهاوية  

( فكم وكم القوة 46:8ليخرج لعازر من قبره بل ومن الهاوية. فإن كان شللللللللفاء نازفة الدم إحتاج لقوة تخرج منه )لو
ُتْخِرْج من الهاوية، هي قوة روحية هائلة والروح هو الجزء من إنسللانية المسلليح الذي  ه هو في شللركة مةاشللرة    التي

نتيجة ما تحمله جسلللللده من أحزان واضلللللطراب ااخرين فهو يشلللللاركنا أحزاننا ويحملها عنا  =  وإضــــطربمع ااب. 
[  2[ هنلا ]1مراا ]  3المسلللللللللللللليح ( وهلذا التعلب ظهر عليله أملام النلاس. وكلملة إضللللللللللللللطرب ذكرا عن 4:53شإ)
[  2[ هنا ]1]  مراا   3كما ذكرا كلمة  كي أي لللللا  (  27:12[ )يو3( فهو ي لللللطرب ويحزن للخيانة ]21:13)يو
(. والةكاء هنا على أورشللليم كان  صللوا مسللموع فهو يةكي على ما أصللاب الةشللر. فناسللوا المسلليح  41:19)لو

( وكانت عن أالم الصلليب 7:   5[ المرة الثالثة ذكرها بولس الرسلول )عب 3تان ناسلوتًا كاماًل وإنفعاالته ح،ي،ية. ]
. 

ــعتموه نةه الجمهور للمعجزة ااتية فيتحول الجمهور لشللللللهود عيان  يعلن عن نيته في عمل المعجزة، وي=  أين وضــ
 وهي ال تعني قطعًا عدم معرفته  المكان ولكن تعني خذوني إلى هناك.

 
بُّه !«.  36"  - (:37-11:36اآليات )يو وا َكيسَف َكاَن ي حن :»انسظ ر  ود  رس هَذا  37َفَقاَل السَيه  دن :»َأَلمس َيقس مس ه  نس الَّذني َوَقاَل َبعسض  من

إ«. ا اَل َيم وت  َعَل هَذا َأيسض  َمى َأنس َيجس َنين اأَلعس  " َفَتَح َعيس
لم يكن لديهم أي إيمان  المعجزة. إذا كانت دموعه أعلنت حةه فكم وكم دمه الذي سال. لكنهم ظنوا دموعه عالمة 

 ضعف.
 

هن َوَجا38"  - (:39-11:38اآليات )يو سن ا فني َنفس وع  َأيسض  ََ َيس  َزَع . َفانس هن َحَجر  َع َعَليس ضن ، َوَكاَن َمَغاَرة  َوَقدس و  رن َقبس َء إنَلى الس
َبَعةَ 39 َتَن أَلنَّ َله  َأرس ، َقدس َأنس :»َياَسي ند  َميستن ت  الس َثا، أ خس َفع وا السَحَجَر!«. َقاَلتس َله  َمرس وع :»ارس  " َأيَّام «.َقاَل َيس 

هو مازال تحت تأثير هذه القوة الجةارة التي ست،يم ميت قد أنتن. ولكن إنزعج األولى كانت  سبب  كاء  =  فإنزعَ
هنا نرى أن على اإلنسان أن يجاهد ويشترك  جهده =  إرفعوا الحجرمريم وااخرين. وإنزعج هنا  سبب شك الناس.  

م للحجر يجعلهم شهود عيان إذ يروا الجسد وهللا يسكب نعمته. ولكن على اإلنسان أن يفعل ما يستطيعه. وتحريكه 
الملفوف ويشتموا رائحة العفونة. وخدام الكنيسة كل ما عليهم أنهم  التعليم يرفعون الحجر لتدخل قوة الرب المحيية 



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

 

 

23 

يشير لتصورها أن السيد يريد أن يراه كصديق = قد أنتن الروح القدس ليوقظ النفوس من موا الخطية. قول مرثا 
 تصور حدوث معجزة. يحةه ولم ت 

  
َد هللانإ«.40" - (:11:40آية )يو َن َمجس : إننس آَمنستن َتَريس وع :»َأَلمس َأق لس َلكن     "َقاَل َلَها َيس 

 اإليمان تستعلن ال،يامة ويشرق النور. وكل من بمن  المسيح سيرى مجده وكل من بمن وإحتمل ااالم ناظرًا للمجد 
يريده اإلنسان فاإلنسان يريد أن يرى ليؤمن، وهذا وهذا عكس ما  =  ين مجد هللاإن آمنت تر المعد سيراه  التأتيد.  

 ( .1:   11، فاإليمان هو الثقة  ما يرجى واأليقان  أمور ال ترى" )عب  ليس إيمان
 

، َوَقاَل:»َأيَُّها 41"  - (:42- 11:41اآليات )يو هن إنَلى َفوس   َنيس وع  َعيس وع ا، َوَرَفَع َيس  ض  َميست  َموس َفَرَفع وا السَحَجَر َحيس   َكاَن الس
َك أَلنََّك َسمنعسَت لني،   ك ر  ، َأشس عن السَواقنفن  42اآلب  لن هَذا السَجمس َمع  لني. َولكننس أَلجس ين  َتسس ، َوَأَنا َعلنمست  َأنََّك فني ك ل ن حن ق لست 

َتنني«. َسلس منن وا َأنََّك َأرس  " لني ؤس
الواحد.  والمجد  الواحد  والعمل  الواحدة  المشيئة  أبيه جهارًا  خصوص  يتكلم مع  المحبوب  الوحيد  هنا نرى اإلبن 

 - وصالة المسيح غرضها:
أن ال،يامة ستتم  أمر المسيح وهي أي ًا عمل ااب لكي يؤمن الجمع أن ما يحدث ليس  قوة سحرية   -1

وال  قوة الشللللليطان. بل  قوة هللا. فالمعجزة سلللللتثبت الوحدة اإللهية الكائنة بين ااب واإلبن خصلللللوصلللللًا  
فهو ال يصللللي  .  ألجل هذا الجمع. ليؤمنوا عد صلللالة اإلبن هلل ااب. والمسللليح أعلن هدف الصلللالة. 

 زبول كما قالوا قباًل.ليأخذ قوة بل ليرى الجمع العالقة التي بينه وبين هللا فال يقولوا انها  قوة  عل
إنك في كل حين ظهر فيها توافق المشلللللللليئة فالمسلللللللليح لم يطلب بل شللللللللكر ااب على ما إتفقا عليه.   -2

(  13:  16ن الروح القدس يكلمنا  ما يسمعه ) يو  أهذه = ما قيل   تسمع لىقول المسيح  =  تسمع لي
  لكن ااب يريد وها  مشللليئة واحدة .وهذا كله تعبير عن طبيعة الوحدة في الثالوث ، وبالتالي فهم لهم 

ــكركوقوله   االبن ينفذ .  هو = هى تعبير عن فرح المسلللللليح  عودة الحياة لألمواا ، ونفس المفهوم  اشــ
  يشللةعهجله أتى من  أ"تهلل يسللوع  الروح" حينما خ للعت الشللياطين لتالميذه ، فخالص النفوس الذى 

ارسلللللتيا الذى سللللليعطى حياة للةشلللللر المفهوم شلللللكر عند تأسللللليس سلللللر اإلفخ  ، وبنفس  (11:   53)إش
 ( 26:27+ مت  53:11+اش 10:21)لو

ما نحن فكل صلالة نصلليها  إسلم المسليح فهي مسلتجا ة. لذلك ننهي صللواتنا قائلين " المسليح يسلوع  أ -3
 (.26، 24-23:16ربنا" )يو

 ظهر أن هناك تمايز بين األقانيم فاإلبن ليس هو ااب وااب ليس هو اإلبن. -4
 النيا ة عن الةشلر. فهو كإنسلان كامل يمثل الةشلر يصللي ليةطل سللطان الموا الذي المسليح يصللي  -5

(. والمسليح لم يسلأل ااب بل شلكر لثقته في إسلتجا ة ااب له. ونحن علينا أن  7:15يسلود علينا )يو
 نطلب بثقة في المسيح. وفي اإلستجا ة إعالن لحب هللا لنا.
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ا!«.َوَلمَّا َقاَل هذَ 43" - (:11:43آية )يو ، َهل مَّ َخارنج  يم :»لنَعاَزر  ت  َعظن ََ بنَصوس    " ا َصَر

لُتفتح الهاوية وُتْخِلي قواا الجحيم أسيرها. فهو يصرخ ألنه يتعامل مع قواا عنيدة ويأمرها  = صَر بصوت عظيم
 ( هو كان كمن يصرخ في نائم ليوقظه. هنا خرجت  قوة هائلة من 8،  7،  4:29 إقتدار عظيم وقوة وجالل )مز

لم يخرجه  إسم أحد بل  سلطانه. وهو  =  لعازر هلم خارجا  الرب. لقد خرجت قوة جةارة من جسده لتحيي الميت.  
 ينادي لعازر  إسمه فتعود روحه لجسده.

 
)يو  َملسف وف   44"  -(:11:44آية  ه   ه  َوَوجس بنَأقسمنَطة ،  ب وَطات   َمرس اَله   َورنجس َوَيَداه   َميست   الس مس  َفَخَرَج  َله  َفَقاَل  يل.  دن نس بنمن

.» َهبس لُّوه  َوَدع وه  َيذس وع :»ح   "َيس 
هنا المسيح يريد أن يحتوي رعبهم وذهولهم وليتأتدوا أنه ليس شةحًا، أو شخص بخر غير لعازر، كان مختبئًا في  

[هذا هم 1]=  حلوهالداخل. وكان اليهود يلفون كل يد وحدها وكل رجل وحدها، لذلك إستطاع لعازر أن يخرج.  
 [ ليسير في القرية.2قادرين عليه ]

 
وع ، آَمن وا بنهن. 45"  -(:46-11:45اآليات )يو وا َما َفَعَل َيس  َيَم، َوَنَظر  وا إنَلى َمرس يَن َجاء  ودن الَّذن وَن منَن السَيه  َفَكثنير 

وع .46 مس َعمَّا َفَعَل َيس  ي نيَن َوَقال وا َله  ا إنَلى السَفر نيسن مس َفَمَضوس ه  نس م  من    " َوَأمَّا َقوس
ا فصارا لهم حياة. وهناك من ليس له أذن روحية وال حواس هنا يهود بمنوا وهؤالء سمعوا صوا المسيح وبمنو 

(. هؤالء تصوروا أن قيامة لعازر معناها ضياع هيةة السنهدريم. وهؤالء كانوا جواسيس الفريسيين  31:16روحية )لو
بوا أعمال المسيح صارا رائحة حياة لحياة )للذين بمنوا( ورائحة موا لموا )للذين ذه.  وقالوا لهم عم ا فعل يسوع

 للفريسيين(. 
 

 ( 57-47:11)يو هياج اليهود وذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم
َساَن 47  "- (:57- 11:47اآليات )يو نس َنع إ َفإننَّ هَذا اإلن َمع ا َوَقال وا:»َماَذا َنصس يُّوَن َمجس َكَهَنةن َوالسَفر نيسن َؤَساء  الس َفَجَمَع ر 

َعَنا َوأ مَّتَ 48َيعسَمل  آَيات  َكثنيَرة .   ضن وَماننيُّوَن َوَيأسخ ذ وَن َموس منن  السَجمنيع  بنهن، َفَيأستني الرُّ َناه  هَكَذا ي ؤس مس 49َنا«.  إننس َتَركس َفَقاَل َله 
ئ ا،   ت مس َتعسرنف وَن َشيس ت مس َلسس َنةن:»َأنس َكَهَنةن فني تنلسَك السَّ ا لنلس ، َوه َو َقَياَفا، َكاَن َرئنيس  مس ه  نس د  من ر  َلَنا 50َواحن وَن َأنَّه  َخيس َواَل ت َفك نر 

لنَك األ مَّ  عسبن َواَل َتهس د  َعنن الشَّ َسان  َواحن لَُّها!«.  َأنس َيم وَت إننس َكَهَنةن  51ة  ك  ا لنلس هن، َبلس إنذس َكاَن َرئنيس  سن لس هَذا مننس َنفس َوَلمس َيق 
منع  َأنس َيم وَت َعنن األ مَّةن،   وَع م زس َنةن، َتَنبََّأ َأنَّ َيس  فني تنلسَك السَّ

َناَء هللان السم َتَفر نقنينَ 52 َمَع َأبس  َوَليسَس َعنن األ مَّةن َفَقطس، َبلس لنَيجس
 . د   إنَلى َواحن

ت ل وه .  53 وا لنَيقس من َتَشاَور  َيوس ودن َعاَلننَية ، َبلس َمَضى مننس ه َناَك  54َفمننس ذلنَك الس َن السَيه  ي َبيس ا َيمسشن وع  َأيسض  َفَلمس َيك نس َيس 
يَنة  ي َقال  َلَها   َبر نيَّةن، إنَلى َمدن .إنَلى السك وَرةن السَقرنيَبةن منَن الس هن َراينم ، َوَمَكَ  ه َناَك َمَع َتاَلمنيذن ودن َقرنيب ا. 55  َأفس ح  السَيه  َوَكاَن فنصس

  . مس ف َسه  وا َأنس ر  حن لني َطه ن َل السفنصس َشلنيَم َقبس وَن منَن السك َورن إنَلى أ ور  َد َكثنير  ، 56َفَصعن مس َنه  وَع َوَيق ول وَن فنيَما َبيس َفَكان وا َيطسل ب وَن َيس 
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إ«    َوه مس  :»َماَذا َتظ نُّوَنإ َهلس ه َو اَل َيأستني إنَلى السعنيدن َكلن َهيس يُّوَن َقدس 57َواقنف وَن فني الس َكَهَنةن َوالسَفر نيسن َؤَساء  الس ا ر  َوَكاَن َأيسض 
ك وه . لَّ َعَليسهن، لنَكيس ي مسسن َيد  َن ه َو َفلس ر ا َأنَّه  إننس َعَرَف َأَحد  َأيس وا َأمس َدر   " َأصس

 
َمع ا َوَقال وا:»َماَذا47" - (: 48- 11:47يات )يواآل يُّوَن َمجس َكَهَنةن َوالسَفر نيسن َؤَساء  الس  َفَجَمَع ر 

َساَن َيعسَمل  آَيات  َكثنيَرة .  نس َنع إ َفإننَّ هَذا اإلن منن  السَجمنيع  بنهن، َفَيأستني 48َنصس َناه  هَكَذا ي ؤس  إننس َتَركس

َعَنا َوأ مََّتَنا«. ضن وَماننيُّوَن َوَيأسخ ذ وَن َموس  " الرُّ
إجتمع أعداء المسيح معًا فمعجزة إقامة لعازر ضد إيمان الصدوقيين وضد مراتز رؤساء الكهنة والكتةة وضد 

ع فمن هذه اللحظة تنحى الفريسيون وتولى رؤساء الكهنة التخطيط لقتل المسيح. فهو يصن   لذلك  .مصالحهم المادية
معجزاا وهم بال أي قوة. والعجيب إعترافهم أن يسوع يصنع بياا كثيرة ومع هذا لم يؤمنوا. وكان رأيهم أن عدم  
حفظ السبت الذي كان المسيح في نظرهم ال يق يكسره  معجزاته  اإلضافة للحياة السماوية التي يطلبها )وكل 

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

ا لم يخمدوها. وتتالشى عناصر األمة  الناس حول  إمتيازاتهم ألنهم  الكهنة من  لمسيح هي ثورة وطنية فيحرموا 
اليهودية التي تقوم على األرض والناموس. خصوصًا حينما رأوا كثرة المؤمنين  المسيح وأن الجماهير تريده ملكًا 

= يأخذون موضعنالوا الموضوع لق ية وطنية  فخافوا على مراتزهم أن يخمد الرومان هذه الثورة ويهدموا الهيكل، فحو 
هنا نفاقهم فالرومان كانوا   ويت ح من  .السياسية والدينيةفقدان حريتهم  =  أمتناالموضع هنا المقصود  ه الهيكل.  

المسيح من    ولكن  .على بالدهميحتلونهم فعاًل ومسيطرين   كان الخوف على مراتزهم وأموالهم ومن أن يسلبهم 
نفوذهم وسلطانهم على الشعب. وأتثرهم خوفًا كان قيافا رئيس الكهنة. وبحكم مركزه كان رئيسًا لمجمع السنهدريم 
 )مجلس الشيوخ اليهودي( والذي كان له السلطان األعلى على اليهود في أمور دينهم ودنياهم. وله تجارته في 
المصالح   الفكر من زاوية  إنطلق  إذا  أنه  مادية ضخمة خاف من ضياعها. ونالحظ  منها مكاسب  وله  الهيكل 

وألن هللا كان قد تخلى   ،ولكن  سبب ثوراا اليهود ضد الرومان  .اإلنسان. ولقد هدم الهيكل فعالً الشخصية ي ل  
 عنهم إذ قتلوا يسوع. 

 
مس  49"  -(: 11:49آية )يو ت مس َتعسرنف وَن  َفَقاَل َله  ت مس َلسس َنةن:»َأنس َكَهَنةن فني تنلسَك السَّ ا لنلس ، َوه َو َقَياَفا، َكاَن َرئنيس  مس ه  نس د  من َواحن
ئ ا،   "َشيس

( فمن هو رئيس الكهنة؟ هل هو حنان أم قيافا أو  6،  5:4+ أع2:3+ لو49:11+  13،  12:18راجع أي ًا )يو
والي الروماني فاليروس جراتوس أسقط حنان رئيس الكهنة من رتبته تالهما؟! يشرح يوسيفوس هذا األمر  أن ال

سنواا. ولكن ظل تأثيره قويًا  سبب قوة شخصيته. حتى أن الشعب إستمر 7م.  عد أن كان قد شغلها  14سنة  
الذي يعترف  ه كرئيس للكهنة  الرغم من إقالته. وتّولى  عده رئاسة الكهنة عدة أفراد من عائلته كان بخرهم قيافا، 
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م أي طوال فترة خدمة الرب يسوع.   وكان قيافا معروفًا  36سنة    -25شغل رياسة الكهنوا في الفترة من سنة  
 الجهل والقسوة. وأسقطه الوالي فيتلوس الذي أتى  عد بيالطس. لذلك فحينما ذهبوا  السيد إلى حنان كان هذا من 

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

 (.  2:61+ أش19:4)لو
لعون ويعينون لماذا أنتم مترددون في إتخاذ قرار  قتل المسيح. عمومًا كان الرومان يخ=  أنتم لستم تعرفون شيئا  

 سنة )يوسيفوس(. 107شخصًا في هذا المنصب في نحو 28رؤساء الكهنة  كثرة، حتى أنهم عينوا 
 

لَُّها!«. 50"  - (: 53- 11:50اآليات )يو لنَك األ مَّة  ك  عسبن َواَل َتهس د  َعنن الشَّ َسان  َواحن وَن َأنَّه  َخيسر  َلَنا َأنس َيم وَت إننس َواَل ت َفك نر 
منع  51 وَع م زس َنةن، َتَنبََّأ َأنَّ َيس  َكَهَنةن فني تنلسَك السَّ ا لنلس هن، َبلس إنذس َكاَن َرئنيس  سن لس هَذا مننس َنفس َيم وَت َعنن األ مَّةن،     َأنس َوَلمس َيق 
52. د  َناَء هللان السم َتَفر نقنيَن إنَلى َواحن َمَع َأبس ت ل وه .53 َوَليسَس َعنن األ مَّةن َفَقطس، َبلس لنَيجس وا لنَيقس من َتَشاَور  َيوس  " َفمننس ذلنَك الس

ْل الشعب وموته خيٌر من هالك أمة  أ ل ُي ِّ سرها إذا أخذها الرومان. تان رأي قيافا هو موا المسيح ألنه م ِّ
ولكن يوحنا رأى في كلماا قيافا نبوة عن عمل المسيح الفدائي فالمسيح ماا فعاًل حتى ال يموا كل الناس. ورأي 
يوحنا أن رئيس الكهنة له هذه القدرة على التنبؤ  حكم منصةه كرئيس كهنة. فمواهب الرب ال تنقطع عن رجال هللا 

هي للخدمة. كانت نبوة قيافا صحيحة  الرغم من أنه كان له قصد مختلف لكن    سبب فسادهم ألن هذه المواهب 
 ما تفوه  ه كان حقًا. وبلعام فعل نفس الشئ بل هو كان كحمار بلعام.

 

ودن َعاَلننَية ، َبلس َمَضى مننس ه َناَك إنَلى  54  "-(:11:54آية )يو  َن السَيه  ي َبيس ا َيمسشن وع  َأيسض  السك وَرةن السَقرنيَبةن َفَلمس َيك نس َيس 
. هن َراينم ، َوَمَكَ  ه َناَك َمَع َتاَلمنيذن يَنة  ي َقال  َلَها َأفس َبر نيَّةن، إنَلى َمدن  " منَن الس

تم من أورشليم ألن ساعته لم تكن قد جاءا  عد. وليس خوفًا من الموا بل 20ذهب يسوع إلى أفرايم على  عد  
 الرب يسوع أقام لعازر قبل دخوله إلى أورشليم  عدة أيام. من هذه ااية نفهم أن  ليكمل رسالته.

 
وا 55"  -(:11:55آية )يو ر  حن لني َطه ن َل السفنصس َشلنيَم َقبس وَن منَن السك َورن إنَلى أ ور  َد َكثنير  ودن َقرنيب ا. َفَصعن ح  السَيه  َوَكاَن فنصس
. مس ف َسه    " َأنس

لقد إقترب عيد الفصح اليهودي وإقترب  أي ًا =  قريبا  (.  4:6+    13:2هذا ثالث فصح ُيذكر في إنجيل يوحنا )
س العدد الصاعد للفصح  حوالي   يحدد يوسيفو =  فصعد كثيرون يوم الصليب يوم ُيذ ح فصحنا الح،يقي يسوع.  

 يقدموا الفصح. تان يمتنع على المنجسين أن = ليطهروا أنفسهممليون نسمة. 2
 ولكن كان التطهير الح،يقي بتيًا بدم المسيح   

   يسوع.  لذلك كانت ااية التالية مةاشرة فكانوا يطلبون 
والحظ أن القديس يوحنا ال يقول عيد الفصح ، بل يقول فصح اليهود فالفصح الح،يقى فى نظره هو المسيح فصحنا 

 يح .، واليهود ما عادوا شعةا هلل  عد ما فعلوه  المس

1 
2 



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

 

 

27 

 
:»َماَذا َتظ نُّوَنإ 56"  - (:57- 11:56اآليات )يو َكلن َهيس ، َوه مس َواقنف وَن فني الس مس َنه  ول وَن فنيَما َبيس وَع َوَيق  َفَكان وا َيطسل ب وَن َيس 

إ«   ر ا َأنَّه  إننس َعرَ 57َهلس ه َو اَل َيأستني إنَلى السعنيدن وا َأمس َدر  يُّوَن َقدس َأصس َكَهَنةن َوالسَفر نيسن َؤَساء  الس ا ر  َن ه َو َوَكاَن َأيسض  َف َأَحد  َأيس
ك وه . هن، لنَكيس ي مسسن لَّ َعَليس َيد   " َفلس

تان قرار السنهدريم ورؤساء اليهود أن من يعرف طريق يسوع يسلمه لهم أو يخبرهم  مكانه ليقتلوه، كان هذا القرار 
م يخشى الموا!! قد إنتشر وذاع خبره بين الشعب فتساءلوا هل يأتي المسيح إلى الفصح وهو عالم بهذا القرار أ

وهل يخشى الموا من له سلطان على الموا وقد أقام لعازر. وكان الشعب متلهفًا على رؤية من أقام لعازر من  
 (.8،  7حيث كان يسوع يعلمهم )يو=  وهم واقفون في الهيكلاألمواا  عد أن أنتن. 

 
 مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا 

 ( 11- 1:12+ يو 9- 3:14+ مر  13-6:26)مت وردت هذه القصة في 
نجد أن متى ومرقس   ولكننا.  أحد الشعانين  وزمنيًا فهي حدثت كما يوردها إنجيل يوحنا يوم السبت مساًء عشية  

اليهود وإتفاقهم على قتل المسيح. وذلك ألن متى ومرقس لم يهتما  الترتيب الزمني  يوردان القصة  عد مشاورة 
مقابل خيانة يهوذا ومؤامراا اليهود. وكأنهما أرادا أن يقوال يا رب وحتى ةة مريم للمسيح في  لكنهما أرادا تصوير مح

في سبيل حةك. نحن نحةك يا رب مثل    ورخيص وإن كان اليهود قد رف وك فنحن على إستعداد أن نبذل كل غال  
يوم األربعاء لتقابل بين مريم  وعلى نفس النهج تقرأ الكنيسة هذا الفصل    مريم ومستعدين أن نسفك حياتنا ألجلك.

 التى سكبت الطيب حةا فى المسيح وبين خيانة يهوذا وتشاوره مع الكهنة . 
(. وهناك من يخلط بينهما ويظنهما قصة واحدة ولكن قصة لوقا حدثت  50-36:7+ وهناك قصة مشابهة في )لو

ها وإن كانت قد تابت حديثًا. ولكن في الجليل في بيت سمعان الفريسي وكانت تلك المرأة خاطئة ومعروفة  خطيت
القصة التي نحن  صددها فقد حدثت في بيت عنيا في بيت سمعان األبرص. غالةًا كان سمعان األبرص هو والد 

( وكان المسيح قد شفاه وإال لما جلس معهم. في قصة لوقا إنسانة 3:14هذه األسرة أي لعازر ومرثا ومريم )مر
وفي متى ومرقس إنسانة فاضلة ُمِحَةة تعلن محبتها وتسكب الطيب بروح النبوة   خاطئة تسكب الطيب بروح التوبة

 لتكفين يسوع. 
 

َميست  الَّذني 1  " -:(11- 12:1اآليات )يو َيا، َحيس   َكاَن لنَعاَزر  الس وع  إنَلى َبيستن َعنس تَّةن َأيَّام  َأَتى َيس  حن بنسن َل السفنصس ث مَّ َقبس
  . َواتن م ، َوَأمَّا لنَعاَزر  َفَكاَن َأَحَد السم تَّكنئني2َأَقاَمه  منَن اأَلمس دن َثا َتخس . َوَكاَنتس َمرس َفَأَخَذتس 3َن َمَعه .  َفَصَنع وا َله  ه َناَك َعَشاء 

هن بنَشعسرنهَ  وَع، َوَمَسَحتس َقَدَميس ، َوَدَهَنتس َقَدَميس َيس  ين  َخالنص  َكثنيرن الثََّمنن يبن َنارندن َيم  َمن ا مننس طن َبيست  مننس َمرس َتأَل الس ا، َفامس
  . يبن َعا 4َرائنَحةن الط ن مس وَذا سن ، َوه َو َيه  هن د  مننس َتاَلمنيذن منع  َأنس ي َسل نَمه :  َفَقاَل َواحن ، السم زس يُّ ي وطن َخرس سس ن  اإلن

»لنَماَذا َلمس ي َبعس هَذا 5
إ«   َقَراءن يَنار  َوي عسَط لنلسف  َئةن دن يب  بنَثاَلَثمن د و   6الط ن نس ، َبلس أَلنَّه  َكاَن َسارنق ا، َوَكاَن الصُّ َقَراءن َقاَل هَذا َليسَس أَلنَّه  َكاَن ي َبالني بنالسف 
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دَ  نس منل  َما ي لسَقى فنيهن. عن فنينني َقدس َحفنَظتسه ، 7ه ، َوَكاَن َيحس من َتكس ك وَها! إننََّها لنَيوس وع :»اتسر  َقَراَء َمَعك مس فني ك ل ن 8َفَقاَل َيس  أَلنَّ السف 
 .» ين  ت  َمَعك مس فني ك ل ن حن ، َوَأمَّا َأَنا َفَلسس ين   حن

ودن  9 ع  َكثنير  منَن السَيه  ي َأَقاَمه  منَن َفَعلنَم َجمس ا لنَعاَزَر الَّذن وا َأيسض  وَع َفَقطس، َبلس لنَينسظ ر  لن َيس  وا َليسَس أَلجس َأنَّه  ه َناَك، َفَجاء 
  . َواتن ا،  10اأَلمس ت ل وا لنَعاَزَر َأيسض  َكَهَنةن لنَيقس َؤَساء  الس ودن َكان وا بنَسَببنهن َيذس 11َفَتَشاَوَر ر  منن وَن أَلنَّ َكثنيرنيَن منَن السَيه  َهب وَن َوي ؤس
وَع.  " بنَيس 

 
َميست  الَّذني َأَقامَ 1" -(: 12:1آية )يو  َيا، َحيس   َكاَن لنَعاَزر  الس وع  إنَلى َبيستن َعنس تَّةن َأيَّام  َأَتى َيس  حن بنسن َل السفنصس ه  منَن ث مَّ َقبس
. َواتن    " اأَلمس

نيسان ووليمة العشاء كانت  عد غروب السبت 8السبت  نيسان والمسيح أتى إلى بيت عنيا يوم  14الفصح يكون  
ألن مرثا كانت تخدم وال يحل الخدمة يوم السبت. ويقرأ هذا الفصل مساء سبت لعازر )عشية أحد الشعانين( تطبيقًا  
لقول اإلنجيل "قبل الفصح  ستة أيام". وتكرر قراءته يوم األربعاء من الةصخة المقدسة في الساعة السادسة لما 

فيه عن يهوذا اإلسخريوطي. وذلك حسب ما عرضه متى ومرقس وأوردا القصة  عد ذكر مؤامرة اليهود ضد   جاء
ي ا الكنيسة اتةعت نفس فكر متي ومرقص ، فتقرأ فصل محةة مريم للمسيح كصورة مناق ة لخيانة أ المسيح.  و 
ن المسيح يسلم نفسه مثل خروف الفصح  ن الكنيسة تحةه  الرغم من كراهية العالم له. هنا نجد أأعالنا  إ يهوذا له  

 بين أيدي أحةائه ليكفنوه. 
 

َمَعه . 2"  - (:3-12:2اآليات )يو السم تَّكنئنيَن  َأَحَد  َفَكاَن  لنَعاَزر   َوَأمَّا  م ،  دن َتخس َثا  َمرس َوَكاَنتس   . َعَشاء  َله  ه َناَك  َفَصَنع وا 
وَع، َوَمَسَحتس َقَدَميسهن 3 ، َوَدَهَنتس َقَدَميس َيس  ين  َخالنص  َكثنيرن الثََّمنن يبن َنارندن َيم  َمن ا مننس طن َتأَل بنَشعسرنهَ   َفَأَخَذتس َمرس ا، َفامس

. يبن َبيست  مننس َرائنَحةن الط ن  "  الس
[ أن سمعان األبرص 1 حسب ما ورد في متى ومرقس فهذه الوليمة كانت في بيت سمعان األبرص وهناك رأيين ]

[ سمعان األبرص شخص معروف وذو قرا ة لعائلة لعازر 2هو والد لعازر ومريم ومرثا والوليمة كانت في بيتهم. ] 
وليمة ليسوع الذي أقام لعازر. وأتت األختان لتخدما في هذه الوليمة بدافع محبتهما ليسوع وكرد لجميله لذلك أقام  

إلقامة أخيهما لعازر من الموا. وغالةًا فسمعان األبرص أخذ إسمه هذا من أنه كان أبرصًا وشفاه المسيح. وسواء 
 بها المسيح. تان سمعان األبرص والد لهم أو قريب فنحن أمام صورة رائعة يح

ــمعان األبر  -1 : شلللللفاه المسللللليح وهو أتى ليشلللللفينا من مرض الخطية ومعروف أن البرص رمز سـ
ا فرح بدعوة ابراهيم  ن ندعوه لبيوتنا كمأوالمسلللللليح يحب    للخطية. والمسلللللليح جاء لحياتنا ليطهرها.

 .ليأتل عنده 
 : أقامه المسيح من الموا وهو أتى لتكون لنا حياة.لعازر -2
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المسلللليح كنيسللللته من األمواا مرثا تعبر عن حبها  الخدمة.  عد أن ي،يم   وكانت مرثا تخدم:  مرثا -3
وهكذا صلنعت   هذه تمثل حياة الخدمة. ،  عليها أن تقوم وتخدم وتشلهد له ولعمله ،  ويعطيها حياة

 حماة سمعان إذ قامت وخدمتهم  عد أن شفاها الرب .
 ، عند قدميه مشلتركة في صلليةه محتملة كل ألم: تعلن حبها للمسليح وتسلكب حياتها ومالها مريم -4

 ويكون هذا رائحة طيةة تنتشر في كل العالم هذه تمثل حياة التأمل.
( فكنيسلللته فتحت قلبها له.)يتعشلللى  20:3: يتعشلللى معها وتتعشلللى معه )رؤكنيســته  وســط يســوع -5

 معها هنا على األرض عربونًا لعشاء عرس الخروف في السماء(
بيت الحزن واأللم. والمسلليح معنا اان يشللترك في بالمنا على األرض ويعزينا  : أي  عنيا  بيت  في -6

 )هنا على األرض، هذه التعزية والشةع  شخصه= يتعشى معنا(.
ونالحظ أن مرثا اسلتمرا في عملها في خدمة البيت. ومريم إسلتمرا في عملها تحت قدمي يسلوع مالزمة المكان  

(. وهنا مريم إنتهزا فرصللللللللة وجودها تحت قدمي يسللللللللوع لتعلن حبها،  40،  39:10الذي إختارته نصلللللللليةًا لها )لو
وأنها  آالمها تشلللترك مع المسللليح في بالمه. فمريم سلللمعت كالم المسللليح وأنه سللليصللللب ويتألم ويموا وبمنت  ما  

 قال وهي تصنع هذا لتكفينه.
وجود لعلازر في الوليملة إعالنلًا لقوة الحيلاة التي في المسلللللللللللللليح والتي تتحلدى قرار =  لـعازر ـكان أـحد المتكئين مـعه

 لتر          = رطل روماني = جم327المن=    = منا  السنهدريم. 
معناه السللللنبل وهو النةاا    ناردين  أي عطر خالص دون أي زيوا أو إضللللافاا، أصلللليل ونقي.=  ناردين خالص 

الذي يسللللللتخرج منه هذا الطيب وهو أثمن ما عرف يومئذ من أطياب وهو من شللللللمال الهند. هذا إشللللللارة لمن يقدم  
 حةًا خالصًا وال يطلب ثمنًا لهذا الحب.

يقول متى ومرقس أنها دهنت رأسللللللله. فالعادة كانت أن يسلللللللكب الم للللللليف دهنًا على رأس  =  دهنت قدمي يســــوع
س السللللليد ثم قدميه، ومتى ومرقس تكلما عن العادة المتةعة، أن  أ(. ومريم سلللللكبت الطيب على ر 46:7ضللللليفه )لو

 مســــحت قدميه بشــــعرهامريم قامت بواجب ال للللليافة المعتاد. أّما يوحنا فالحظ غير المعتاد أنها تدهن قدميه بل 
(= منتهى اإلت لاع واإلنسلحاق، فيوحنا حبيب المسليح الحظ  محبته  15:11تو1وإذا كان الشلعر هو مجد المرأة )

وضلللللللعت مجدها تحت قدمي من تحةه وهذا   بل ،أنها لم تقم فقط بواجب ال للللللليافة المعتاد  ،هذه المالحظةارية  الن
مالحظة شلللللاهد عيان. بل أن الرائحة مازالت منتشلللللرة  = فإمتأل البيت من رائحة الطيبهو الحب في نظر يوحنا.  

حدثت عشللللللللية أسللللللللبوع بالم المسلللللللليح وتقرأها   لهذا اليوم "يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارًا لها" ونالحظ أن القصللللللللة
الكنيسللة في ميعادها أي السللبت مسللاًء. فمحةة مريم التي قدمتها هي نموذج لما يجب أن نقدمه للمسلليح في مقابل  

 بالمه، علينا أن ن ع كل ما لنا )حتى مالنا من مجد تحت قدميه( فتنتشر الرائحة الطيةة.
 

1 
4 

1 
3 
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منع  َأنس ي َسل نَمه :  4"  -(:6- 12:4اآليات )يو ، السم زس يُّ ي وطن َخرس سس َعان  اإلن مس وَذا سن ، َوه َو َيه  هن د  مننس َتاَلمنيذن َفَقاَل َواحن
»لنَماَذا 5

إ«   َقَراءن يَنار  َوي عسَط لنلسف  َئةن دن يب  بنَثاَلَثمن ،6َلمس ي َبعس هَذا الط ن َقَراءن َبلس أَلنَّه  َكاَن َسارنق ا،   َقاَل هَذا َليسَس أَلنَّه  َكاَن ي َبالني بنالسف 
منل  َما ي لسَقى فنيهن  َده ، َوَكاَن َيحس نس د و   عن نس  " .َوَكاَن الصُّ

يذكر اإلنجيليين متى ومرقس ويوحنا أن الطيب كان كثير الثمن ولكنهم لم يهتموا  كم هو الثمن. ولكن يهوذا وحده 
وهي أجرة العامل في سنة =  بثالثمائة دينار قدَّر ثمنه  إهتم، فكل شئ عنده يمكن أن يةاع حتى سيده المسيح. وهو  

من الثمن الذي  اع  فالعامل أجرته دينار في اليوم. ونالحظ أن الثمن الذي قدَّره يهوذا للطيب كان أتثر كثيرًا جدًا 
. لسيده  مّراا( هنا نرى التناقس صارخًا بين محةة مريم للسيد ومحةة يهوذا للمال وخيانته    4ْر بلدَّ  ه سيده )ُيق

يحب األخذ وال يحب العطاء، أّما إبن هللا فهو يسكب نفسه سكيةًا. وكان كالم يهوذا فيه تعريس   فاإلنسان العالمي
سامعين، وهذا ما حدث فهم إغتاظوا وبدأوا يرددون   المسيح وأنه قبل الطيب بداًل من الفقراء، وتحريس للتالميذ وال

يهوذا )مت  قاله  الخائن و =  كان سارقا  (. ويهوذا  4:14+ مر8:26ما  يدل على طةعه  أمانته  وكونه سارقًا  عدم 
م يهوذا الصندوق لكفاءته في النواحي المالية. وكان المسيح وتالميذه يتعيشون ممّا في ونالحظ أن المسيح سلَّ 

ن يهوذا كان يأخذ أتثر من حقوقه لنفسه. فاهلل أعطاه موهةة التفوق في األمور المالية ولكن فنالحظ الصندوق. ولك
أن مواهبنا والنقا  القوية التي نملكها قد تتحول لنقا  ضعف إذا إنخذع اإلنسان من شهوته وإنغلب من التجربة 

َتْعِرْض له من ناحيتها. كما أنها تكون مصدر بركة وقوة له   ومنفعة للخدمة لو غلبها، أي غلب شهوته. التي 
 أصلها ينشل.  =يحمل (. 14، 13:1)يع

 مخفى   هو  ما  ويرى   يعرف  المسيح  أن  يهوذا  ُيدرك  ألم  المسيح،  مع  العشرة  من  ونصف  سنواا   ثالث    عد   -:ملحوظة
 إنغلقت   قد   كانت   عينه  ألن  كان  ذلك  ولكن.  الصندوق   من  يسرق   أنه  يعرف  المسيح  أن  يهوذا   ُيدرك  ألم  القلوب،  فى
 القلب   ألن،ياء  طوبى"   قوله  السبب   الرب   لخص   السبب؟  وما .  المسيح  ح،يقة  يعرف  يعد   لم.  يفهم  أو  ُيدرك  يعد   فلم
  الح،يقة  هذه ويعرف يدرك يعد   فلم سارقا، صار  وكونه المال محةة  عينيه أغلقت  اللص  ويهوذا". هللا  يعاينون  ألنهم

 وال   المسيح  ح،يقة  يعرف  يعود   فال  عينيه  تنغلق  الخطية  ومحةة   العالم   محةة  قلةه  إمتأل  من  كل   وهكذا.  الواضحة
 . قاسية أحكامه  أن  للمسيح وإتهامه المسيح على  التذمر فيبدأ المسيح، محةة ُيدرك يعود 
 

فنينني َقدس َحفنَظتسه ،  7"  -(: 8-12:7اآليات )يو من َتكس ك وَها! إننََّها لنَيوس وع :»اتسر  ، 8َفَقاَل َيس  ين  َقَراَء َمَعك مس فني ك ل ن حن أَلنَّ السف 
.» ين  ت  َمَعك مس فني ك ل ن حن  "َوَأمَّا َأَنا َفَلسس

)فمريم من شدة محبتها المسيح هنا يتنةأ  أنه عند موته لن يكون هناك وقت لتكفينه وما فعلته مريم هو كنبوءة  
وواجب     (، وصدقت كالمه  أنه سيصلب ويموا ويقوم فى اليوم الثالث كما كان يقول دائماشعرا  ما سيحدث له

 الفقراء معكم كل حين يجب أن يعطي للفقراء  أن    تكفين لجسده، وهو بهذا يرد على ما قاله يهوذا من أن هذا كان
وهناك من قلةه مملوء شرًا ويتستر وراء أشياء حلوة. والمسيح بهذا يبرئ مريم من أنها أخطأا  فعلها، بل هي 
ترمت من له كل الكرامة وهو مستحق لها. بل أن ذكر التكفين كان فيه تقريع ليهوذا الخائن الذي يفكر في خيانة 
سيده. فيهوذا طعن السيد ومريم تلقفت جسده  عطرها. لقد بدأا مريم ما أتمله  عد ذلك يوسف ونيقوديموس. والحظ 
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( يقول "أنا معكم كل األيام" وهنا يقول "أنا لست معكم في كل حين" هو يقصد أنه سيتركهم 20:28أنه في )مت 
ي فرصة موجودة، فالفرصة قد ال تتكرر. والمحةة  الجسد إذ يموا ويقوم ويصعد للسماء. ولكن المعنى إنتهزوا أ

 تعرف متى تقدم للمسيح ومتى تعطي الفقراء. 
 

لن 9"  -(:11-12:9اآليات )يو وا َليسَس أَلجس ودن َأنَّه  ه َناَك، َفَجاء  ع  َكثنير  منَن السَيه   َفَعلنَم َجمس
  . َواتن ا لنَعاَزَر الَّذني َأَقاَمه  منَن اأَلمس وا َأيسض  وَع َفَقطس، َبلس لنَينسظ ر  ا،  10َيس  ت ل وا لنَعاَزَر َأيسض  َكَهَنةن لنَيقس َؤَساء  الس أَلنَّ 11َفَتَشاَوَر ر 
وَع. منن وَن بنَيس  َهب وَن َوي ؤس ودن َكان وا بنَسَببنهن َيذس  " َكثنيرنيَن منَن السَيه 

الناس يتوافدون، على المسيح  سبب معجزة لعازر. ونرى هنا غةاء هؤالء الرؤساء، فهل قتل لعازر سيجعل بدأ  
الناس تنسى المعجزة، وهل من أقاُمه مّرة لن يستطيع إقامته ثانية. ولنالحظ أن هياجهم كان أحد أسةا ه أن في 

بسبب بخر واضح هو إلتفاف الناس حول إقامة لعازر دليل على عدم صحة عقيدتهم  أن الموتى ال يقومون. و 
 المسيح وإنف اضهم عن رؤساء الكهنة اليهود.

 
،  6 "-(:13- 26:6اآليات)مت َعاَن اأَلبسَر ن مس َيا فني َبيستن سن وع  فني َبيستن َعنس َرَأة  َمَعَها 7َوفنيَما َكاَن َيس  هن امس َمتس إنَليس َتَقدَّ

َفَسَكبَ   ، الثََّمنن َكثنيرن  يب  وَرة  طن م تَّكنئ .  َقار  َوه َو  هن  َرأسسن َعَلى  تسه  
َقائنلنيَن:»لنَماَذا هَذا 8 َتاظ وا  ذلنَك اوس َتاَلمنيذ ه   َرَأى  َفَلمَّا 

إ   تساَلف  «.  9اإلن َقَراءن يب  بنَكثنير  َوي عسَطى لنلسف  كنن  َأنس ي َباَع هَذا الط ن ج وَن 10أَلنَّه  َكاَن ي مس :»لنَماَذا ت زسعن مس وع  َوَقاَل َله  َفَعلنَم َيس 
َمرسَأَةإ َفإننََّها َقدس َعمنَلتس بني َعَمال  َحَسن ا!   . 11الس ين  ت  َمَعك مس فني ك ل ن حن ، َوَأمَّا َأَنا َفَلسس ين  َقَراَء َمَعك مس فني ك ل ن حن أَلنَّ السف 

يَب َعلَ 12 فنينني.  َفإننََّها إنذس َسَكَبتس هَذا الط ن لن َتكس َرزس بنهَذا 13ى َجَسدني إننََّما َفَعَلتس ذلنَك أَلجس ث َما ي كس : َحيس َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس
َكار ا َلَها«. هن َتذس ا بنَما َفَعَلتسه  هذن َبرس َأيسض  َعاَلمن، ي خس يلن فني ك ل ن الس جن نس  " اإلن

 
إَفَلمَّا َرَأى َتاَلمنيذ ه  ذلنَك 8" -(:8: 26آية )مت تساَلف  َتاظ وا َقائنلنيَن:»لنَماَذا هَذا اإلن  " اوس
لم يكن للتالميذ هذا الحب الذي لمريم العظيمة في حبها. فحسبوا ما فعلته إتالفًا، أّما مريم في محبتها =  إوتاظوا

للمسيح حسبت أن ال شئ له قيمة أمام حب المسيح لها، وأنها في مقابل حةه تبذل كل غالي ونفيس، وأن حةه 
أهم من العطاء للفقراء، وكما رأينا فإن يهوذا هو الذي بدأ هذا التذمر. والحظ أن من يريد أن يبرر نقص محبته  

 للمسيح يقدم أعذارًا منط،ية مثل الفقراء وغيره. والحظ رقة المسيح في أنه لم يكشف نية يهوذا أمام الجمع. 
 

ث  13"  -(:13:  26آية )مت : َحيس هن َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس ا بنَما َفَعَلتسه  هذن َبرس َأيسض  َعاَلمن، ي خس يلن فني ك ل ن الس جن نس َرزس بنهَذا اإلن َما ي كس
َكار ا َلَها«.  " َتذس

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

في العالم بهذه القصة؟ هذه هي قصة الكنيسة التي رأا عريسها يبذل حياته عنها على الصليب وينابيع حةه 
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ائحة حبها تتفجر خالل الجنب المطعون، تتقدم هذه الكنيسة في شخص مريم كقارورة طيب تكسره  إرادتها لتفجر ر 
خالل الطيب، وهكذا فعل الشهداء والمتوحدين والرهةان الذي تركوا العالم، بل كل نفس رف ت لذة خطايا العالم. 

والجنب المطعون  القارورة المنكسرة والمسكوبة   ،  والصليب  الصليب   ،  واأللم  األلم  ،   وهكذا يمتزج الحب  الحب 
بمن أنه بذل   وألجل من  ،نفسه حةًا فيشخص بذل  على الجسد المقدس. والكرازة التي يصدقها الناس هي كرازة  

 حياته ألجله على الصليب. فالكرازة ليست كالمًا ولكنها محةة تبذل نفسها.
 

َمَعَها 3  "-(:9- 14:3راآليات)م َرَأة   ، َوه َو م تَّكنئ ، َجاَءتن امس َعاَن اأَلبسَر ن مس َبيستن سن َيا فني  َبيستن َعنس َوفنيَما ه َو فني 
هن.  وَرَة َوَسَكَبتسه  َعَلى َرأسسن َقار  . َفَكَسَرتن الس ين  َخالنص  َكثنيرن الثََّمنن يبن َنارندن وَرة  طن يَن فني َأنس 4َقار  م  م غسَتاظن ، َوَكاَن َقوس مس هن ف سن

يبن هَذاإ   «. 5َفَقال وا:»لنَماَذا َكاَن َتَلف  الط ن َقَراءن يَنار  َوي عسَطى لنلسف  َئةن دن َثاَلثنمن َثَر مننس  كنن  َأنس ي َباَع هَذا بنَأكس أَلنَّه  َكاَن ي مس
وَنَهاإ  6َوَكان وا ي َؤن نب وَنَها.  ج  ك وَها! لنَماَذا ت زسعن وع  َفَقاَل:»اتسر  َقَراَء َمَعك مس فني  7َقدس َعمنَلتس بني َعَمال  َحَسن ا!. َأمَّا َيس  أَلنَّ السف 

. ين  ت  َمَعك مس فني ك ل ن حن ر ا. َوَأمَّا َأَنا َفَلسس مس َخيس وَن َأنس َتعسَمل وا بنهن ر  دن ت مس َتقس ، َوَمَتى َأَردس ين  َدَها. َقدس 8  ك ل ن حن نس َعمنَلتس َما عن
يبن  .    َسَبَقتس َوَدَهَنتس بنالط ن فنينن ا 9َجَسدني لنلتَّكس َبرس َأيسض  َعاَلمن، ي خس يلن فني ك ل ن الس جن نس َرزس بنهَذا اإلن ث َما ي كس : َحيس َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس

َكار ا َلَها«. ، َتذس هن  "بنَما َفَعَلتسه  هذن

 
َعاَن  3"  -(:14:3آية )مر مس َيا فني َبيستن سن وَرة  َوفنيَما ه َو فني َبيستن َعنس َرَأة  َمَعَها َقار  ، َوه َو م تَّكنئ ، َجاَءتن امس اأَلبسَر ن

هن. وَرَة َوَسَكَبتسه  َعَلى َرأسسن َقار  . َفَكَسَرتن الس ين  َخالنص  َكثنيرن الثََّمنن يبن َنارندن  " طن
ة التي  تل من يقبل كسر جسده ويقدمه ذبيحة حية يكون له رائحة الطيب. فقارورة الطيب تشير للحيا =  فكسرت 

طالما كانت مغلقة فال فائدة منها، وعندما تنفتح  الحب للمسيح، بل عندما يهلكها اإلنسان ويحطمها ألجل الرب 
هذه عادة رومانية وتعني اإلستناد على المائدة. =  متكئتفوح منها رائحة مةاركة أبدية )الشهداء والرهةان مثال(.  

رى على المائدة ويسندون رأسهم على يدهم اليسرى ويأتلون  اليد فكانوا يجلسون على األرض ويتكئون بيدهم اليس
بيت عنيا تعني بيت العناء واأللم. فالمسيح أتى إلى بيت عنيا إستعدادًا ألسبوع  =  فيما هو في بيت عنيااليمنى.  

ازال وسطنا بالمه وللصليب ولكنه اان في بيت أحةائه يفرح  حبهم له ونحن اان في العالم في بيت األلم ولكنه م
نالحظ أن متى ومرقس لم يذكرا إسمها. ولكن يوحنا ذكره وحده. كما =  جاءت امرأةيفرحنا ويعزينا بوجوده معنا.  

نالحظ أن متى ومرقس لم يوردا القصة في مكانها الزمني، بل في سياق قصة ااالم وبدء المشاوراا لقتل المسيح. 
( . ومتى ومرقس CONTRASTة لليهود وموقف الحب من مريم )فهما أرادا أن يظهرا الت اد بين موقف الخيان

لم يذكرا إسمها ألنهم خافوا أن يقتلها اليهود وألنهم أرادوا أن يجعلوها كرمز لكل نفس أحبت المسيح وعلى إستعداد 
( ألجل المسيح الذي أحبها. صارا مريم تشير لكل 39-35:8( + )رو 11،  10:4تو2أن تكسر نفسها وحياتها )

صادقة في لقائها مع السيد، صادقة في حبها وفي إحتمالها لآلالم ألجله، تشير لكل نفس بل وللكنيسة كلها نفس 
التي تقدم حياتها مبذولة كقارورة منكسرة لتعلن رائحة محبتها. والحظنا أن يوحنا قال أن الطيب ُسِكَب على قدميه 

ة لطيفة هي أن الحب يمكن أن يقدم للمسيح نفسه )في أما متى ومرقس فقاال أنه ُسِكَب على رأسه. وفي هذا إشار 
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جلسة هادئة في الصالة.. وهذا تمثله مريم..= سكب الطيب على رأسه( ويمكن أن نقدم الحب ألوالد المسيح.. 
 وهذا تمثله مرثا الخادمة..= سكب الطيب على القدمين(. فالمسيح رأس الكنيسة والكنيسة تحت قدميه. 

 
.8" - (:14:8)مرآية  فنينن يبن َجَسدني لنلتَّكس َدَها. َقدس َسَبَقتس َوَدَهَنتس بنالط ن نس  "  َعمنَلتس َما عن

تان سكب الطيب نبوة عن أالمه فالمريماا لم يقدرن على تكفين الجسد الطاهر مساء الجمعة ممّا  =  للتكفين
جعلتها تشعر  ما سيحدث ليسوع بينما أن التالميذ دفعهن للذهاب  األطياب فجر األحد. المحةة التي في قلب مريم  

 لم يصدقوا حتى اللحظة األخيرة أن يسوع سيسلم للموا مع أنه قال هذا كثيرًا لهم.
 

ا بنَما َفَعَلتس 9" -(:14:9آية )مر َبرس َأيسض  َعاَلمن، ي خس يلن فني ك ل ن الس جن نس َرزس بنهَذا اإلن ث َما ي كس : َحيس َكار ا َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس ، َتذس هن ه  هذن
 "َلَها«.

والكنيسة تتةع نفس ما قاله المسيح وهي تذكر لنا قصص محةة الشهداء =  يخبر أيضا  بما فعلته هذه تذكارا  لها
والقديسين في السنكسار يوميًا. وفي المجمع في القداس الذي نبدأه هكذا "ألن هذا يا رب هو أمر إبنك الوحيد أن 

سيح، فالمسيح نشترك في تذكار قديسيك.. وبهذا فالكنيسة تنفذ ما قاله المسيح هنا في أن تذكر من تشا ه مع الم
سكب نفسه على الصليب، والشهداء سكبوا أنفسهم حةًا في المسيح كما سكبت هذه المرأة طيبها وكسرا زجاجتها 

( فالمسيح يهتم  مشاعر أوالده ويطيب 6)بية  لماذا تزعجونهارمزًا لموا أجسادهم. والحظ رقة المسيح في قوله  
 من صميم اإلنجيل أي أن يبذل اإلنسان نفسه محةة في المسيح. فما فعلته هذه المرأة هو = تذكارا  لهاخاطرهم. 



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

 

 

34 

 عودة للجدول أحد الشعانين –يوم األحد 
 

 يوم األحد . أحد الشعانين
 

 دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة 
 

تان الهدف من تجسللللللد السلللللليد المسلللللليح وفدائه هو أن تكون لنا حياة أبدية وهذا ما تم  ،يامة السلللللليد المسلللللليح من  
 األمواا لنقوم نحن فيه.
موا اإلنسللللللللان العتيق الذي فينا وقيامة إنسللللللللان جديد في المسلللللللليح وهذا يبدأ  المعمودية،  والطريق لذلك يتم عبر  

 ونكمل  حياة التوبة التي هي قيامة أولى. وهذه لو تمت تكون لنا قيامة ثانية في مجئ السيد المسيح الثاني.
ؤرخين لكنهم يقدمون  شللللارة  ولنرى الخط العام لألناجيل األربعة وكيف شللللرحت هذا، ولنعلم أن اإلنجيليين ليسللللوا م

 الخالص، والطريق للخالص، كٌل  طريقته.
 (20:2" )غلونرى أن الطريق لل،يامة كان الصلب "مع المسيح صلبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ  •
 ونرى أن المسيح أتى ليطهرنا )تطهير الهيكل = تطهير القلب(. •
هو التشلةه  المسليح في تواضلعه. فاهلل يسلكن عند المنسلحق والمتواضلع  والطريق لسلكنى حياة المسليح فيَّ  •

(. وهذا معنى نزول زكا عن الشللللللجرة ليدخل المسلللللليح بيته. والتواضللللللع عكس طلب أم  15:57القلب )إش
زبدي سبق تفتيح أعين العميان. ومن إنفتحت عيناه لن يطلب عظمة أرضية،    إبنى  إبنى زبدي. وطلب أم
 على قلةه  فرح. بل يقبل ملك المسيح

دخول المسلللليح أورشللللليم كملك هو دخول المسلللليح كملك لقلبي ليملك عليه، وهذا معنى "من يحبني يحفظ   •
 . (23، 21:14وصاياي" )يو
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: أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر الجحش الذي دخل المسيح أورشليم راتةًا إياه، بينما إنجيل متى يذكر ملحوظة
أتان وجحش. وأناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر فتح أعين أعمى، ولكن متى يذكر فتح أعين أعميين. والسبب أن 

 واألمم لم يملك هللا عليهم من قبل(.  مرقس ولوقا ويوحنا يكتبون لألمم )رمزهم جحش لم يركةه أحد من قبل.
 
 

 إنجيل لوقا مرقسإنجيل  إنجيل متي

 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 وديعا  متواضعا  راكبا  علي جحش بدون عظمة أرضية , ومن إنفتحت عيناه وعرف 
 المسيح فرح به وسبحه

 تطهير الهيكل

 المسيح كديان يلعن شجرة التين

 ونحيا فيهالصلب والقيامة لنموت فيه 
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ولكن متى يكتب لليهود )الذين رمزهم الحمار وهذا قد ركةه الناس رمزًا لملك هللا عليهم منذ زمن( والمسيح أتى  
 وكالهما كان أعمى فتح المسيح  صرهم. وأمم، اً للكل يهود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 إنجيل يوحنا

من هو المسيحإ من إنفتحت عيناه سيعرف 
 المسيحإ

 فتح أعين أعمي

المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه 
 سيموت ويقوم

 المسيح يقيم لعازر

 دخول المسيح إلي أورشليم

 الصلب والقيامة

 ( فعرف المسيح وآمن به9= ) يو
( عناد اليهود 8,7بينما سبق هذا في يوحنا )

 وعدم قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مغلقة.
 

 (30:10= " أنا واآلب واحد " ) يوإبن هللا •
الذى تجسد ليكون الراعي الصالح الذى يبذل •

 (11:10نفسه عن الخراف ) يو

 " لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا  
 (18:10) يو

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكره كل األنجيلين أيضا  
( مر 19 -17: 20قبل تفتيح أعين العمي ) مت

 (34 – 31: 18( + ) لو34 – 32: 10
 

فلهذا هو تجسد, ليعطينا حياة حتي لو متنا 
 بالجسد

كه  ومن إنفتحت عينيه وعرف ما عمله المسيح له يمل ن
 علي قلبه.

 

 علي قلبه تكون له قيامة أولي وثانيةومن ملك المسيح 
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 قراءات الكنيسة لها نفس منهَ اإلنجيل 
 )قطمارس الصوم الكبير( 

 
فالصوم  هذا طريق السماء )فال،يامة هي هدف هذا األسبوع: أحد الرفاع: الصوم والصالة والصدقة:  -1

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

 في السماء.  ما سبق لن يخسر بل يصنع له كنزاً من يفعل : الكنز األحد األول: -2
 ( 4:14والنمو )لوالبد وأن نتعرض للتجارب، ولكنها طريق لسمتالء من الروح  : التجربة األحد الثاني: -3
 هو دعوة لكل إنسان مهما كانت حالته ليأتي  التوبة وهللا مستعد لقبوله. :  اإلبن الضال األحد الثال : -4
المسيح أتى بةشارة الخالص لكل العالم، لليهود والسامريين واألمم. ومن يقبل   :السامرية األحد الرابع: -5

 يجد الماء الحي والشفاء.
يسأله الرب هل تريد أن تبرأ؟ فالتوبة هي عمل مشترك بين هللا وبيني، هللا   :المخلع األحد الخامس: -6

(. ونالحظ في  18:31إلهي" )إروأنا حر إن كنت أستجيب أو ال أستجيب "توبني فأتوب ألنك أنت الرب  يدعو
يحيا في النور، وهذا لن  قراءاا األسبوع أنها تشير لما يحصل عليه التائب من شةع فالمسيح خبز الحياة، وأن 

والحظ قول السيد المسيح للفريسيين في قراءاا يوم   .، بل يحيا في جوع وفي ظلمةيه رافس التوبة يحصل عل
( ومازال المسيح  37:23ولكنكم لم تريدوا ها بيتكم يترك لكم خرا ًا" )مت  السبت من هذا األسبوع "تم مرة أردا 

 يسأل أنا أريد فهل تريد أن تبرأ.
المسيح يفتح عينيه  غسله في الماء إشارة للمعمودية التي تعطي  : المولود أعمى  األحد السادس: -7

بيع الماضية كان موضوعها هو  والحظ أن األساأحد التناصير" إستنارة، فيعرف المسيح ويؤمن  ه، وهذا هو "
 التوبة، فمن يقدم توبة تنفتح عيناه ويعرف المسيح. ويقبله ملكًا على قلةه. 

المسيح يدخل لقلبي كملك يملك عليه، وأطيعه في محةة فيطهر قلبي كما : أحد الشعانين  األحد السابع: -8
 طهر الهيكل. ومن ال يقبل ُيدان )شجرة التين(. 

  مسيح ملكًا وتطهر قلةه وصارا له قيامة أولى، ستكون له قيامة ثانية  جسد ممجد.من قبل ال أحد القيامة:
 المركبة الكاروبيمية 

 
 اليوم ظهر في أورشليم            الجالس فو  الشاروبيم

 وحوله طقوس ني أنجيلوس      راكبا على جحش بمجد عظيم
  

 لنرى مصادر هذا اللحن الشعانينى 
 ( 10:  18)مز وطارركب على كروب  .1
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 هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراتب  .2
 (9: 9على .. جحش .. )زك

  
 = الجالس فوق الشاروبيم = المسيح يجد راحته فيهم ألنهم يعرفونه ركب على كروب 

)حز    .. أعينًا  مملوئين  أنهم  معنى  +12:  10وهذا  قدوس 6:  4)رؤ   (  "قدوس  قائلين  يسةحونه  ولذلك   .)
 (.8: 4)رؤ قدوس"

= نرى في اإلصحاح األول من نبوة حزقيال منظر المركةة الكاروبيمية التي يركبها هللا ويطير بها للسماء،   وطار 
وقطعا فاهلل ال يحتاج لمركةة من المالئكة لتحمله إلى السماء، فهو ساتن في األعالي بل ال يحده مكان، ولكن هذا 

  فيه، فاهلل هو الذي يحمله إلى أعلى السمواا.التصوير يشير إلى أن من يرتاح هللا
 واليوم عيد دخول المسيح إلى أورشليم، وأورشليم تشير لقلبي أنا، فكيف يدخل المسيح إلى قلوبنا؟  

 .. كيف؟ بأن نعرفه أن يرتاح المسيح فينا كما يرتاح في الشاروبيم = 
 (. 7: 4الكاروبيم )رؤ هذا عن طريق األربعة األناجيل ولذلك فرموزها هي وجوه 

 = متى أتثر من تكلم عن المسيح ابن اإلنسان.اإلنسان ❖
 = مرقس قدم المسيح كملك قوى. األسد ❖
 = لوقا قدم المسيح ذبيحة ليقبل هللا الجميع.  الثور ❖
 = يوحنا قدم المسيح ابن هللا السماوي. النسر ❖

 ه الكاروبيم. لكن بدون عمل المسيح فال قبول لنا .. ومرة ثانية نتقابل مع وجو  
 التجسد  اإلنسان =  ❖
 ذبيحة الصليب الثور=  ❖
 القيامة األسد =  ❖
 .  الصعودالنسر=  ❖

 تقديس )تكريس وتخصيص( كل طاقاتنا للمسيح.  واان ما هو دورنا  عد ما تمم المسيح عمله؟ ... 
   الطاقة العقليةاإلنسان =  ❖
 القوة العضلية األسد =  ❖
 التي كانت طاقة حب هلل.الطاقة الشهوانية الثور =  ❖
 وهذه تعنى ممارسة التسابيح والصلواا مع األصوام... الطاقة الروحيةالنسر =  ❖

 (. 15:  57فيسكن هللا عندنا "فهو يسكن عند المنسحقين.." )اش  أن نتواضع متخذين المسيح نموذج لنا، 
لسنسان، هذا ممكن فقط للمسيح السماوي العالي الذي نزل، أما نحن أصال بل قل أن التواضع ال معنى له  النسةة  

 وإننا ال شيء، قيمتنا هي  المسيح.  تنا ،ح،يقالتواضع لنا ح،يقة هو أن ندرك  فمن أسفل.
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وأي ا أن نعطى قيادة حياتنا للمسيح، كما قاد المسيح هذا الجحش اليوم ودخل  ه إلى أورشليم أو قل نكون كالفرس 
 (.2:  6بيس الذي يركةه الفارس )المسيح( الذي خرج غالةًا ولكي يغلب )رؤاأل

    ( التواضع واالنسحاق2    (  أن نعرفه1= والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا  
تذمر ونطيع كل 3  بدون أي  له  تماما كل أمور حياتنا  نسلم  تأتى  أن  قيادة حياتنا وهذه  المسيح  ( أن نعطى 

 وصاياه. 
 
 ل ويفعل:  ومن يقب 
( يصير مركةة مثل المركةة الكاروبيمية أي يحمله المسيح الساتن فيه فيحيا في السماوياا هنا، ويدخل أورشليم  1

 السماوية في األبدية. 
أستطيع كل شيء في  ( الذي يسكن المسيح عنده تصير له إمكانياا ال نهائية عبر عنها بولس الرسول  قوله "2

 ( ونعود لوجوه الكاروبيم:13: 4)فى" المسيح الذي يقويني
        = الحكمة اإلنسان ❖
            = األقوى جسديا األسد ❖
    = شهوة الحب كلها هلل.الثور  ❖
 هذا يحلق روحيا في السماوياا وله قوة إ صار عجيةة )اإلفراز(.   =النسر  ❖
نهر النيل يفيس  سبةه". وتغير طةع   ( بل تكون لسنسان شفاعة في الخليقة، ألم يقل هللا عن األنةا بوال "أن3

 الثعةان من وجوده مع األنةا برسوم العريان. 
      وقيل أن هذا كان عمل الكاروبيم:

 يشفع في الةشر.  اإلنسانفمن   له وجه 
 يشفع في حيواناا الحقل.  الثوروالذي له وجه 
 يشفع في حيواناا البرية. األسدوالذى له وجه 
 في الطيور. يشفع  النسروالذى له وجه 

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

دخل الرب يسوع أورشليم كملك حسب النبواا أنه يملك كإبن داود. وكانت مملكة داود رمزا لمملكة المسيح. 
ولكن كانت توقعاا اليهود الجسديين أن يدخل المسيح أورشليم كملك أرضى منتصر، لكن المسيح كان يؤسس  

(. وهذه ااية طةقها  9:  9زكمملكة من نوع بخر. لذلك دخل "وديعا متواضعا راتةا على جحش إبن أتان" )
. ها أجرته معه وجزاؤه قدامه"   الربيين  إجماع على المسيا مع نبوة إشعياء "قولوا إلبنة صهيون، ها مخلصك با 

م، وكان ذلك ظهرا. ولما وصل 29وكان دخول الرب إلى أورشليم يوم أحد فى ربيع سنة   .(11:  62)إش
  يأتوا له  ااتان والجحش من القرية. ولقد وافق صاحب األتان علىالرب إلى بيت فاجى أرسل تالميذه ل موكب 
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ترك الجحش ألنه فهم أن الرب يريد دخول أورشليم بهذا الموكب،  عد أن إنتشرا أخةار عزمه على دخول 
أورشليم. وهو وافق أن يشارك فى هذه المناسةة، إذ فهم الغرض من وراء هذا الدخول المهيب. وسار الموكب  

 ن بيت عنيا إلى أورشليم.  ااتى م 
وإنتشر خبر دخول السيد إلى أورشليم فتجمع حجاج الجليل الذين يعرفونه، ومعهم الذين سمعوا  معجزة إقامة  

لعازر وصار الموكب كبيرا. وإن م عليه الموكب الذى أتى مع الرب يسوع من بيت عنيا. وكان الناس يتساءلون 
النبى الذى من ناصرة الجليل". ويجيب شهود معجزة إقامة لعازر  ما  عنه "من هذا"، فيقول الةعس هذا يسوع 

"أوصنا يا إبن داود = يا رب  118حدث. وتزداد حماسة الجميع الذين فهموا أنه المسيا إبن داود فرتلوا المزمور 
يل هذا أن يستقبل الموجودين  أورشليم مواتب الحجاج ااتين من الجليل بترت  -خلص". وكانت هذه هى العادة 
( "أما رحمة الرب فإلى الدهر واألبد على خائفيه، وعدله على بنى  17:  103المزمور، ويرد الحجاج  مزمور )

 البنين". ولكن حماس الناس فى هذا اليوم كان أتثر كثيرا من إست،ةال مواتب الحجاج العادية، فهم تصوروا أن
ين للرب يسوع يستشيطون غيظا وحسدا، ويقولون له "يا  مملكة داود عائدة قريةا. وهذا ماجعل الفريسيين الكاره

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

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

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

الجليليين. وكان الفريسيين والكهنة خائفين من ال،ةس عليه وسط حجاج الجليل الموجودين فى العيد. أما غالبية  
هم الذين   الموجودين  أورشليم من اليهود فكانوا من الكارهين له  سبب إشاعاا الفريسيين الرديئة عنه، وهؤالء

 صرخوا أمام بيالطس "أصلةه أصلةه .. دمه علينا..".
(. وكان هذا مساء، والخدمة 2وتوجه السيد إلى الهيكل الذى كان قد طهره فى بدء خدمته )وُذِتَر هذا فقط فى يو 

قد إنتهت وإنصرف الناس ورأى األوضاع السيئة التى رجع إليها الهيكل من سرقاا وغش وتجارة مرفوضة. ثم  
 وجه ليبيت فى بيت عنيا. ت

 أورشليم لدخول اإللهى التخطيط
 

  من الماليين فيه يتواجد  الذى الفصح يوم فى فدخل. ملوكى موكب  فى أورشليم يدخل أن يسوع الرب  أراد  (1
 حوالى كانوا  الفصح هذا فى الموجودين عدد   أن اليهودى المؤرخ يوسيفوس ويقول. والغرب  الشرق 

 .نفس  2700000
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  من كانوا الجليليين  وغالبية ومعجزاته تعاليمه خالل من سنواا  3  خالل المسيح عرفوا قد  الجليليين تان (2
  إحتفاالا  فى أورشليم أهل  ويستقبلهم أورشليم إلى كبيرة مواتب  فى الجليليون  يذهب  الفصح وفى. اليهود 
 .تبيرة

  يونانيين كانوا بيريه  شعب  وغالبية خاللها، شعبها عرفه  شهور  6 وبيريه األردن عبر فى المسيح وكرز (3
 . األمم من أى

  المعجزة وروعة. أنتن أن  عد  لعازر لي،يم أيام 4  إنتظر فهو لعازر، إقامة معجزة توقيت   المسيح دبر (4
   ح،يقة للجموع إعالنا المعجزة هذه وكانت .  المعجزة صنع الذى المسيح لترى  تتدافع الجموع جعلت 
 .وحده هللا  سلطان هو وهذا. الهاوية من   الروح يأتى وأن األمواا  من ي،يم  أن القادر المسيح

  األردن عبر أهل  مع سنواا 3 مدة عرفوه الذين الجليليين تجمع إذ  كملك، إست،ةاله  فكان حدث  ما وهذا (5
  يجتمع الذى الفصح عيد  فى ذلك وكان لعازر، إقامة   معجزة سمعوا الذين مع أشهر،6 لمدة عرفوه الذين
 ولكن. الرومان ويطرد  داود  مملكة لعودة الطريق يمهد  المسيح أن ظنوا وهم. جهة كل من الماليين فيه

 . جحش على راتةا متواضع كملك أورشليم دخل المسيح

  من نفس كل لتطهير يشير  الهيكل وتطهير. أبيه بيت   تطهير  يريد  هللا  كإبن فهو  مةاشرة الهيكل إلى دخل (6
 َوَأْسَلمَ  ْلَكِنيَسةَ ٱ َأْيً ا ْلَمِسيحُ ٱ َأَحبَّ  َتَما" الكنيسة هو الذى جسده هيكل كلها، الكنيسة وتطهير المؤمنين
َسَها، ِلَكيْ  أِلَْجِلَها،  َنْفَسهُ  ًرا  ُيَقدِّ   اَل  َمِجيَدًة، َكِنيَسةً  ِلَنْفِسهِ  ُيْحِ َرَها ِلَكيْ  ْلَكِلَمِة،ٱبِ  ْلَماءِ ٱ ِ َغْسلِ  ِإيَّاَها ُمَطهِّ
َسةً  َتُكونُ  َبلْ  َذِلَك، ِمْثلِ  ِمنْ  َشْيءٌ  َأوْ  َغْ نَ   َواَل  ِفيَها َدَنَس    َأَجابَ ( + 27- 25: 5أف" )َعْيب   َوِباَل  ُمَقدَّ
  ُبِنيَ  َسَنةً  َوَأْرَبِعينَ  ِست ّ  »ِفي: ْلَيُهودُ ٱ َفَقالَ  .ُأِقيُمهُ  َأيَّام   َثاَلَثةِ  َوِفي ْلَهْيَكَل،ٱ َهَذا ْنُقُ واٱ »: َلُهمْ  َوَقالَ  َيُسوعُ 
 ويؤكد (. (. 20- 19: 2يو ) َجَسِدهِ  َهْيَكلِ   َعنْ  َيُقولُ   َفَكانَ  ُهوَ  َوَأمَّا .ُتِ،يُمه  َأيَّام   َثاَلَثةِ  ِفي َأَفَأْنتَ  ْلَهْيَكُل،ٱ َهَذا

 (.5:  2 ط1" )ُروِحيًّا َبْيًتا  -َحيَّة   َتِحَجاَرة  -  َمْبِنيِّينَ  َأْيً ا َأْنُتمْ  ُتوُنوا" يقول إذ  المعنى هذا  طرس القديس

  تأسيس عن ُيعلن أن يريد   فهو الجموع،  ه تحيط  كملك أورشليم يدخل  المسيح أن كله هذا من والمقصود  (7
  ليس عليها ويملك  الهيكل، طهر كما سيطهرها  التى كنيسته على ليملك ولكن كملك، أتى وأنه ملكوته،
 وحررهم شعةه أحب  هو.  صليةه إبليس السابق  الملك ُيسقط أن  عد  روحى، ملك بل زمنى تملك

  قائلين يسةحونه كانوا الذين الصغار األطفال أعلنه  ما وهذا قلوبهم، على وملكوه شعةه فأحةه وخلصهم،
   ه  يحيط كملك دخل(. 15: 21مت " )َداُودَ  ْبنِ ٱ لِ  »ُأوَصنَّا: َوَيُقوُلونَ  ْلَهْيَكلِ ٱ ِفي َيْصَرُخونَ  أْلَْواَلدَ ٱوَ "

 .  كنيسته منهم مكوناً  يطهرهم  هو عليهم وملكوه  أحبوه الذين وهؤالء أحةاءه،
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 دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم  
 19-12:12+ يو 48-28:19لو+   11-1:11+ مر 11-1:21مت

المسلللللللللليح أورشللللللللللليم في موكب ملك هو يوم إعالن ملكه ونوع ملكه. فدخل و  األزلية ، هذا اليوم كان في خطة هللا
تمنتصللر غالب في الحرب، لكن بتواضللع ومحةة وما حدث من إسللت،ةال الناس له لم يكن بترتيب  شللري إنما هو  

 بترتيب إلهي. وكملك دخل بيت أبيه أي الهيكل ليطهره.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

َسَل 1  "- :(11-21:1اآليات )مت يَنئنذ  َأرس ، حن ت ونن يس َد َجَبلن الزَّ نس ي عن َبيستن َفاجن وا إنَلى  َشلنيَم َوَجاء  ب وا مننس أ ور  َوَلمَّا َقر 
يَذيسنن   وع  تنلسمن ش  2َيس  ب وَطة  َوَجحس َدانن َأَتان ا َمرس َيةن الَّتني َأَماَمك َما، َفلنلسَوقستن َتجن َقرس َهَبا إنَلى الس َما:»انذس اَله َما َقائنال  َله  ا َمَعَها، َفحُّ
َما.   َما«.  3َوأستنَياني بنهن ل ه  سن َما. َفلنلسَوقستن ي رس هن َتاج  إنَليس بُّ م حس واَل: الرَّ ئ ا، َفق  َوإننس َقاَل َلك َما َأَحد  َشيس

لُّه  لنَكيس َيتنمَّ 4 َفَكاَن هَذا ك 
  : َقائنلن الس بنالنَّبني ن  قنيَل  َما 
نَ 5 َيوس هس َنةن صن «.  »ق ول وا البس َأَتان  ابسنن  ش   َوَجحس َأَتان   َعَلى  َراكنب ا  يع ا،  َودن َيأستنيكن  َملنك كن  : ه َوَذا 

وع ،  6 َيس  َأَمَره َما  َكَما  َوَفَعاَل  يَذانن  الت نلسمن َما. 7َفَذَهَب  هن َعَليس َفَجَلَس  َما  ثنَياَبه  َما  هن َعَليس َوَوَضَعا   ، شن َوالسَجحس بناأَلَتانن  َوَأَتَيا 
ع   8 .  َوالسَجمس وَها فني الطَّرنيقن َجرن َوَفَرش  َصان ا منَن الشَّ وَن َقَطع وا َأوس . َوآَخر  مس فني الطَّرنيقن وا ثنَياَبه  َثر  َفَرش  َوالسج م وع  9اأَلكس

بن  اآلتني  م َباَرك   َد!  َداو  البسنن  َقائنلنيَن:»أ وَصنَّا  َرخ وَن  َيصس َكان وا  َتبنع وا  يَن  َوالَّذن م وا  َتَقدَّ يَن  فني الَّذن أ وَصنَّا   ! ب ن الرَّ من  اسس
لَُّها َقائنَلة :»َمنس هَذاإ«  10اأَلَعالني!«.   يَنة  ك  َمدن َتجَّتن الس َشلنيَم ارس وع  النَّبنيُّ الَّذني 11َوَلمَّا َدَخَل أ ور  َفَقاَلتن السج م وع :»هَذا َيس 

.» َرةن السَجلنيلن  " مننس َناصن
أورشليم فهما تحسةان أنهما من أورشليم. فهناك طريق واحد منهما  بيت عنيا وبيت فاجي هما من ضواحي 

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

رسال التلميذين إ

ليحضرا الجحش تم 

من على الطريق 

المشترك لبيت عنيا 

 وبيت فاجي

 الهيكل

 أورشليم
 جبل

 الزيتون

وادي 

 قدرون

 السفح الغربي
 لجبل الزيتون

 شرق

طريق مشترك إلى 

 أورشليم

 بيت فاجي

 بيت عنيا

ميل2  
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الزيتون تحجب رؤيا أورشليم  أّما السفح الغربي لجبل الزيتون فيقع عليه  ستان جثسيماني.ونالحظ أن قمة جبل 
 عمن هو في بيت عنيا. وقد أتى المسيح إلى بيت عنيا لوليمة سمعان األبرص عشية يوم األحد. 

نيسلان، وهو اليوم الذي يحفظ فيه خروف الفصلح حتى يقدم يوم  10ودخل المسليح فصلحنا إلى أورشلليم عشلية يوم  
ارون فيه خروف الفصح. كانت أورشليم تكتظ  الحجاج  نيسان. فالمسيح دخل أورشليم في نفس اليوم الذي يخت14
 حاج. 2700000( ويقدرهم يوسيفوس  حوالي 11-8:2)أع

ونالحظ أن األناجيل األربعة إهتمت بهذا األسلللبوع األخير من حياة السللليد المسللليح فمثاًل إنجيل متى إشلللتمل على  
م فيه السلليد نفسلله ليكون  السلليد والذي قدَّ ليروي فيها ما حدث في هذا األسللبوع، أسللبوع بالم    28-21اإلصللحاحاا  

 فصحنا ويعبر بنا من الظلمة إلى ملكوته األبدي. 
 

َل  1"  -(:3-21:1اآليات )مت ســــــــَ يَنئنذ  َأرس ، حن ت ونن يس َد َجَبلن الزَّ نس ي عن وا إنَلى َبيستن َفاجن لنيَم َوَجاء  شــــــــَ ب وا مننس أ ور  َوَلمَّا َقر 
ـيَذيسنن   وع  تنلسمن ــ  ا َمعَ 2َيســـــــ ــ  شـــــــ ب وطـَة  َوَجحس ا َمرس اـن  َدانن َأتـَ تن َتجـن َوـقس ا، َفلنلس اَمك ـمَ ةن الَّتني َأـمَ ـيَ َقرس ا إنَلى الس َهـبَ ا:»انذس ـمَ ائنال  َله  ا،  قـَ ـهَ

َما.  اَله َما َوأستنَياني بنهن َما. َفلنلسَوقس 3َفحُّ هن َتاج  إنَليس بُّ م حس واَل: الرَّ ئ ا، َفق  َما«.َوإننس َقاَل َلك َما َأَحد  َشيس ل ه  سن   "تن ي رس
ومرقس يقول بيت فاجي وبيت عنيا.. وأنظر الرسللم، ومنه نفهم أن حدود بيت عنيا وبيت  =  جاءوا إلى بيت فاجي
طريق واحد مشلترك إلى أورشلليم. وقلنا سلا قًا أن بيت عنيا تعني بيت األلم والعناء. أّما بيت   افاجي مشلتركة ولهم

أشلللجار التين فيها(. ولكن التينة تشلللير للكنيسلللة التي يجتمع أفرادها في محةة،  فاجي فتعني بيت التين )ربما لكثرة  
وهي في العالم في عناء )الحدود مشللللتركة( لكن المسلللليح في وسللللطها. يفرح  الحب الذي فيها ويشللللترك في أالمها  

قس ولوقا ويوحنا(  أّما  اقي اإلنجيليين )مر =  أتانا  مربوطة وجحـشا  معهاويرفعها عنها ويعزيها وهي على األرض. 
فقد ذكروا الجحش فقط وقالوا لم يجلس عليه أحد قط. وقال معظم األ اء أن األتان المربوطة تشللللللللللير لليهود الذين  

بين  الناموس مرتةطين  ه، خ للعوا هلل منذ زمان. لكنهم في تمردهم وعصلليانهم مثل الحمار الذي إنحط  تانوا مؤدَّ 
اًل ثقيلة من نتائج خطاياه الثقيلة، والحمار حيوان دنس  حسللب الشللريعة. في سلللوكه ومعرفته الروحية، يحمل أحما

وهو من أتثر حيواناا الحمل غةاًء، هكذا كان الةشللر قبل المسلليح. أّما الجحش فيمثل األمم الشللعب الجديد الذي 
ياء في وثنيتهم،  لم يكن قد إسللللللتخدم للركوب من قبل، ولم يروَّض ال  الناموس وال َعِرف هللا، عاشللللللوا متمردين أغب

أنثى الحمار. = أتان(.  12:49لم يسللللللللللللتخدمه هللا قبل ذلك ولذلك فهم بال مران سللللللللللللابق وبال خبراا روحية. )مز
 حمار صغير. = جحش

ومتى وحده ألنه كتب لليهود أشار لألتان والجحش، أّما  اقي اإلنجيليين فألنهم كتبوا لألمم أشاروا فقط للجحش. 
تان فترة من الوقت، وعلى الجحش فترة أخرى ليريح الجحش. لكن اإلنجيليين الثالثة  ربما ركب المسيح على األ

 يشيروا لبدء دخول اإليمان لألمم.

( أن المسيح ظهر راتةًا على فرس أبيس يشير لنا نحن المؤمنين. فالمسيح يقودنا في  2:6ونالحظ في )رؤ 
رمز لمن أرسلهم المسيح من  = سوع تلميذينحينئذ أرسل يمعركة ضد إبليس وخرج غالةًا ولكي يغلب فينا. 
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هذه تشير ألن هللا يريد أن الجميع يخلصون )يهودًا وأمم(. =  قوال الرب محتاج إليهماتالميذه إلى اليهود واألمم. 
والحظ أنه لم يقل ربك محتاج أو ربنا محتاج بل الرب محتاج فهو رب الةشرية كلها، وأتى من أجل كل الةشرية.  

بل كمن هو محتاج إلى الجميع، يطلب قلوبنا مسكنًا له وحياتنا مركةة  ع إلى الةشرية ليس في تعال  ا يتطلوهو هن
ُل من  = فحال هماسماوية تحمله.  هذه هي فائدة الكرازة التي قام بها التالميذ في العالم، أن يؤمن العالم َفُيحَّ

الحمار األثقال على ظهره. الكنيسة تحل أوالدها  ( التي كان يحملها كما يحمل 23، 22:20رباطاا خطيته )يو 
 من رباطاا الخطية ليملك عليها المسيح ويقودها لكن كفرس في معركة ضد الشيطان.

ونالحظ أن المسيح لم يدخل أورشليم وال مّرة، وال أي مدينة أخرى في موكب مهيب بهذه الصورة سوى هذه المرة  
وكب فهو حسةه موكةه كملك يملك  الصليب. ويوحنا وحده الذي أشار إلعالن سروره  الصليب، وهو قبل هذا الم

فمملكته   ،  حصانلهتاف الجماهير  قولهم ملك إسرائيل. ونالحظ أن المسيح لم يدخل كالقادة العسكريين على  
من هذا العالم، ويرفس مظاهر العظمة العالمية والتفاخر العالمي. ويطلب فقط مكانًا في القلوب، يحمل   ليست 

لمركةة   فيحولها  (23،  22:73)مز  اعنها خطاياها التي تئن من ثقلها )تالحمار( فترد لُه جميله  أن تسكنه في قلبه
 غالةًا كان صاحب الحمار من تالميذ المسيح الذين بمنوا  ه سرًا. = إن قال لكما أحد شيئا  ( 10:18سماوية )مز

 

:  4"   -(:5-21:4اآليات )مت َقائنلن لُّه  لنَكيس َيتنمَّ َما قنيَل بنالنَّبني ن الس َفَكاَن هَذا ك 
َن: ه َوَذا َملنك كن 5 َيوس هس َنةن صن »ق ول وا البس

يع ا، َراكنب ا َعَلى َأَتان   «.َيأستنيكن َودن ش  ابسنن َأَتان   " َوَجحس
حتى ال  =  يأتيك وديعا  ( واإلقتةاس تمامًا من السلةعينية.  9:9+ زك11:62أي سلكان أورشلليم )أش=  إبنة صـهيون 

يهابوه بل يحبوه لذلك دخل راتةًا أتان ولم يركب حصللللللللللللللان في موكب مهيب كقائد عسللللللللللللللكري. ولكنه اان يركب 
بليس ويغلب. ومن الذي يغلب إاّل الذي دخل المسيح قلةه وملك حصان، فرس أبيس الذي هو أنا وأنت ليحارب إ
 عليه، فدخول المسيح أورشليم يشير لدخوله قلوبنا. 

 
وع ،  6"   -(:8- 21:6اآليات )مت يَذانن َوَفَعاَل َكَما َأَمَره َما َيس  َما 7َفَذَهَب الت نلسمن هن ، َوَوَضَعا َعَليس شن َوَأَتَيا بناأَلَتانن َوالسَجحس

َما. ثنَياَبه   هن وَها 8َما َفَجَلَس َعَليس َجرن َوَفَرش  َصان ا منَن الشَّ وَن َقَطع وا َأوس . َوآَخر  مس فني الطَّرنيقن وا ثنَياَبه  َثر  َفَرش  ع  اأَلكس َوالسَجمس
.    " فني الطَّرنيقن

القلب. ونحن فلنطرح  فرش الثياب هي عادة شرقية دليل إحترام الملوك عند دخولهم للمدن عالمة الخ وع وتسليم  
أغلى مالدينا تحت قدميه. فما حدث يعني أنهم يقبلونه ملكًا عليهم، أو يملكونه عليهم. وإسللللللللللللتخدامهم ألغصلللللللللللان  
األشللجار )غالةًا شللجر الزيتون( مع سللعف النخيل يشللير للنصللرة )نصللرة على الخطية( مع السللالم. فالنخل يشللير  

ر للسلالم )حمامة نوح عادا  غصلن زيتون( وهذا ما كان اليهود (. واألغصلان تشلي9:7 سلعفه للنصلرة والغلةة )رؤ
يفعلونه وهم يحتفلون  عيد المظال، عيد األفراح الح،ي،ية وهذا يدل على فرح الشعب  المسيح الذي يدخل أورشليم.  
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وكل من يملك المسللليح على قلةه يغلب ويفرح. وفرش األرض  الخ لللرة هو رمز للخير الذي يتوقعونه حين يملك  
 لمسيح.ا
 

َد! م َباَرك  ا9"  -(:21:9آية )مت َرخ وَن َقائنلنيَن:»أ وَصنَّا البسنن َداو  يَن َتبنع وا َكان وا َيصس م وا َوالَّذن يَن َتَقدَّ آلتني  َوالسج م وع  الَّذن
! أ وَصنَّا فني اأَلَعالني!«. ب ن من الرَّ   " بناسس

إسلتعمل الةشليرون عةاراا مختلفة ولكن هذا يعني أن الةعس كان يقول هذا والةعس ااخر كان يقول تلك. وكل 
نطق أرامي معناه خلصللللنا   أوصـــناإنجيلي إنتقى مما قيل ما يتناسللللب مع إنجيله. أّما تسللللابيحهم فتركزا في كلمة  
فالفرح كان  المسلليح المخلص وغالةًا   فهي مأخوذة من هوشللعنا  معنى الخالص أي يا رب خلص )هو من يهوه(،

هم فهموا الخالص أن المسليح سليملك عليهم أرضليًا ويخلصلهم من الرومان. وهذه التسلةحة )أوصلنا.. ..( مأخوذة 
 (.118من مزمور )

طةعًا هذه تشير ألن  عس الجموع تقدموا الموكب وبعس الجموع ساروا = الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا
. ولكنها تشير لمن بمن  اهلل وعاشوا قبل مجيء المسيح من القديسين، ولمن بمن  المسيح  عد  وراء الموكب 

الجحيم من مه المسيح. الكل في موكب النصرة. لذلك فالمسيح نزل إلى مجيئه. فالكل إستفاد  الخالص الذي قدَّ 
ليفتحه ويخرج القديسين الذين كانوا فيه ويأخذهم إلى الفردوس. فالمسيح هو مخلص كل العالم.   الصليب  لْ بَ قِ 

فهو الذي أتى من السماء وسيذهب  = أوصنا في األعاليإشارة لناسوا المسيح وتجسده. = أوصنا إلبن داود 
فهو   أوصنا إلبن داودله (. والحظ أن متى الذي يتكلم عن المسيح إبن داود يشير لهذا  قو 13:3للسماء .. )يو

 . أوصنا في األعاليتجسد ليرفعنا فيه لألعالي=  
 

ة :»َمنس هــَذاإ«  10"  -(:11-21:10اآليــات )مــت ائنلــَ ا قــَ لُّهــَ ة  ك  ينــَ دن تن السمــَ َتجــَّ لنيَم ارس ــَ شـــــــ َل أ ور  ا َدخــَ تن 11َوَلمــَّ الــَ َفقــَ
وع  النَّبنيُّ الَّذني مننس  «.السج م وع :»هَذا َيس  َرةن السَجلنيلن  "َناصن

سلللللللكان المدينة لم يعرفوه. ولكن من سلللللللمع عنه وعمل معه معجزاا قد عرفوه. وهؤالء كان أغلبيتهم من الجليليين  
الذين هم في وسللللللللط الجموع. وكل من دخل المسلللللللليح قلةه يرتج قلةه فيطرد من داخله كل خطايا تمنعه من الفرح  

لقد خطط المسللللليح دخوله أورشلللللليم في هذا الموكب المهيب ليعلن أنه   المسللللليح المخلص ويبدأ في التعرف عليه.  
ملك ولكن على القلوب وكجزء من تدبير صللللللللللةه يوم الفصلللللللللح )الجمعة(. فهو بهذا أثار اليهود ضلللللللللده فهو دخل 

 تملك ظافر، المسيا ااتي لخالص شعةه )فهو ملك  صليةه(.
 

ب وا مننس أ و 1  " -:(11- 11:1اآليات )مر َسَل  َوَلمَّا َقر  ، َأرس ت ونن يس َد َجَبلن الزَّ نس َيا، عن ي َوَبيستن َعنس َشلنيَم إنَلى َبيستن َفاجن ر 
 ، هن َدانن َجحس 2اثسَنيسنن مننس َتاَلمنيذن َها َتجن اَلنن إنَليس ت َما َداخن َيةن الَّتني َأَماَمك َما، َفلنلسَوقستن َوَأنس َقرس َهَبا إنَلى الس َما:»اذس ا  َوَقاَل َله  ش 

. َفح الَّه  َوأستنَيا بنهن.   هن َأَحد  منَن النَّاسن لنسس َعَليس ب وط ا َلمس َيجس : لنَماَذا َتفس 3َمرس بُّ َوإننس َقاَل َلك َما َأَحد  واَل: الرَّ َعاَلنن هَذاإ َفق 
ل ه  إنَلى ه َنا«.  سن هن. َفلنلسَوقستن ي رس َتاج  إنَليس م حس
، َفَحالَّه . 4 ا َعَلى الطَّرنيقن َبابن َخارنج  َد الس نس ب وط ا عن َش َمرس َفَمَضَيا َوَوَجَدا السَجحس
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5، َعاَلنن َيامن ه َناَك:»َماَذا َتفس م  منَن السقن َما َقوس َشإ«  َفَقاَل َله  وع . َفَتَرك وه َما. 6َتح الَّنن السَجحس َصى َيس  مس َكَما َأوس َفَقااَل َله 
هن. 7 َما َفَجَلَس َعَليس هن ثنَياَبه  َقَيا َعَليس وَع، َوَألس شن إنَلى َيس  وَن  8َفَأَتَيا بنالسَجحس . َوآَخر  مس فني الطَّرنيقن وا ثنَياَبه  وَن َفَرش  َوَكثنير 

َصان ا مننَ  . َقَطع وا َأوس وَها فني الطَّرنيقن َجرن َوَفَرش  ر خ وَن َقائنلنيَن:»أ وَصنَّا! 9 الشَّ يَن َتبنع وا َكان وا َيصس م وا، َوالَّذن يَن َتَقدَّ َوالَّذن
 ! ب ن من الرَّ م َباَرك  اآلتني بناسس

! أ وَصنَّا فني اأَلعَ 10 ب ن من الرَّ َد اآلتنَية  بناسس َلَكة  َأبنيَنا َداو  وع   11 الني!«.م َباَرَكة  َممس َفَدَخَل َيس 
َسى، َخَرَج إنَلى َبيستن  ء  إنذس َكاَن السَوقست  َقدس َأمس َله  إنَلى ك ل ن َشيس َكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحوس َهيس َشلنيَم َوالس َيا َمَع االثسَنيس َعَشَر. أ ور    َعنس

" 
  6و اة المسيح على األرض  ة من حيسن 3إصحاحاا منهم     10إصحاح، إستغرق  16إنجيل مرقس كله 

(. مّما يشير ألن مركز الثقل في خدمة المسيح كانت بالمه وفداؤه للةشرية  16- 11إصحاحاا ألسبوع ااالم )
أتثر ممّا هي تعاليمه لذلك تصلي الكنيسة " موتك يا رب نةشر" وكانت كرازة التالميذ محورها صلب المسيح 

 المسيح ألورشليم هي إفتقاده األخير لهذه المدينة حتى تكون بال عذر. وموته وقيامته. ونالحظ أن زيارة 
 

، َفَحالَّه .4" - (:11:4آية )مر ا َعَلى الطَّرنيقن َبابن َخارنج  َد الس نس ب وط ا عن َش َمرس  " َفَمَضَيا َوَوَجَدا السَجحس
م مشبهون  الجحشن لم هذا أحسن وصف لحال األمم. فه=  وجدا الجحش مربوطا  عند الباب خارجا  على الطريق

يتمرن ولم يخ ع لناموس هللا وشريعته من قبل، يعيشون في وثنيتهم وخطاياهم في غةاوة كالجحش، خطيتهم 
أفقدتهم حكمتهم. مربوطين برباطاا خطاياهم وشهواتهم. خارجًا عن رعوية هللا كاإلبن ال ال الذي ترك بيت أبيه 

ي مه وال من يهتم  ه. ولكن المسيح إهتم بهذا اإلبن ال ال وأتى   فصار على الطريق بال حماية من أبيه ليس من
 ليحله من رباطاته وأرسل تالميذه ليحلوه. 

 

هن.  7"  -(:8- 11:7اآليات )مر َما َفَجَلَس َعَليس هن ثنَياَبه  َقَيا َعَليس وَع، َوَألس شن إنَلى َيس  مس 8َفَأَتَيا بنالسَجحس وا ثنَياَبه  وَن َفَرش  َوَكثنير 
. وَها فني الطَّرنيقن َجرن َوَفَرش  َصان ا منَن الشَّ وَن َقَطع وا َأوس . َوآَخر   "  فني الطَّرنيقن

أجسادنا للمسيح عوضًا عن الشهواا الدنسة. ونالحظ أن الشهداء فرشوا  إلقاء الثياب رمز للخ وع، فهل نخ ع 
أجسادهم خالل قبولهم سفك دمائهم من أجل اإليمان كطريق يسلك عليه الرب ليدخل قلوب الوثنيين. والنساك 
ألم فرشوا أجسادهم بنسكهم فصارا حياتهم طريقًا يسير عليه الرب لقلوب الناس. وهكذا كل خادم يخدم هللا ويت

ويتعب. وعلى كل مّنا أن يطرح عند قدمي المسيح إنسانه العتيق فيدخل المسيح لقلوبنا منتصرًا. ويعطي لنا الرب 
 (.26- 24:118+ مز 1:5تو2مسكنًا في السماء، مسكن أبدي )

 

! أ وَصنَّا فن 10 -(:11:10آية )مر ب ن من الرَّ َد اآلتنَية  بناسس َلَكة  َأبنيَنا َداو   " ي اأَلَعالني!«.م َباَرَكة  َممس
هنا نرى موكب المسيا الموعود، كلنا فيه وهو رأس هذا الجسد المنطلق للسماء.  ومرقس =  أوصنا في األعالي

فهي   بإسم الربالذي يكتب للرومان أصحاب أتبر مملكة في العالم، يقول لهم أن المسيح أتى ليؤسس مملكة  

1 
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 أسسه   فقد   المسيح  كوا مل  أما.   سيوفهم  الرومان  وملوك  قياصرة  أسسها  التى  الرومان  كمملكةليست من إرادة إنسان  
 عليه   يصلب   أن  قبل  كتفه  على  حمله  الذى  صليةه  أى"  كتفه  على  الرياسة  تكون "   صليةه،  علينا  وملك  المسيح

 المسيح   فمملكة  وبهذا.  المسيح  هو  هنا  والرب .  الشخص   وصفاا  وقدراا   الشخصية  عن   يعبر  اإلسم(.  6:  9إش)
 . دمه  قوة تأسست 

 

َشلنيَم.  28  "- :(84- 19:28اآليات )لو ا إنَلى أ ور  د  َم َصاعن َيا، 29َوَلمَّا َقاَل هَذا َتَقدَّ ي َوَبيستن َعنس َب مننس َبيستن َفاجن َوإنذس َقر 
هن   َسَل اثسَنيسنن مننس َتاَلمنيذن ، َأرس ت ونن يس َعى َجَبَل الزَّ َد السَجَبلن الَّذني ي دس نس َيةن الَّتني َأَما30عن َقرس َهَبا إنَلى الس يَن َقائنال :»انذس َمك َما، َوحن

اَله  َوأستنَيا بنهن.   هن َأَحد  منَن النَّاسن َقطُّ. َفحُّ لنسس َعَليس ب وط ا َلمس َيجس ا َمرس ش  َدانن َجحس اَلننَها َتجن خ  : لنَماَذا 31َتدس َوإننس َسَأَلك َما َأَحد 
هن«.   َتاج  إنَليس بَّ م حس واَل َله  هَكَذا: إننَّ الرَّ اَلننهنإ َفق  َتحُّ

َما.  َفَمَض 32 َساَلنن َوَوَجَدا َكَما َقاَل َله  ى السم رس
اَلنن 33 َوفنيَما ه َما َيحُّ

َشإ«   اَلنن السَجحس َحاب ه :»لنَماَذا َتحُّ َما َأصس َش َقاَل َله  هن«.  34السَجحس َتاج  إنَليس بُّ م حس َفَقااَل:»الرَّ
وَع، َوَطَرَحا 35 َوَأَتَيا بنهن إنَلى َيس 

َما َعَلى السَجحس  وَع. ثنَياَبه  َكَبا َيس  ، َوَأرس . 36شن مس فني الطَّرنيقن وا ثنَياَبه  َحَدرن َجَبلن 37َوفنيَما ه َو َسائنر  َفَرش  َد م نس نس َب عن َوَلمَّا َقر 
السق   َجمنيعن  لن  أَلجس يم ،  َعظن ت   بنَصوس هللَا  َوي َسب نح وَن  َرح وَن  َيفس التَّاَلمنيذن  ورن  ه  ج مس ك لُّ  َتَدَأ  ابس  ، ت ونن يس وا، وَّ الزَّ َنَظر  الَّتني  اتن 

د  فني اأَلَعالني!«.  38 َماءن َوَمجس ! َساَلم  فني السَّ ب ن من الرَّ َملنك  اآلتني بناسس َقائنلنيَن:»م َباَرك  الس
ي نيَن منَن 39 َوَأمَّا َبعسض  السَفر نيسن

يَذَك!«.   َتاَلمن رس  َتهن انس م َعل نم ،  َله :»َيا  َفَقال وا  عن  السَجمس
َوقَ 40 َجاَرة  َفَأَجاَب  َفالسحن هؤ اَلءن  َسَكَت  إننس  إننَّه    : َلك مس :»َأق ول   مس َله  اَل 

 .»!  َ ر   َتصس
َها 41 يَنةن َوَبَكى َعَليس َمدن َترنب  َنَظَر إنَلى الس منكن هَذا، َما 42َوفنيَما ه َو َيقس ا، َحتَّى فني َيوس َقائنال :»إننَّكن َلوس َعلنمستن َأنستن َأيسض 

! وَ  .  ه َو لنَساَلمنكن َنيسكن فنَي َعنس َعيس ق وَن بنكن 43لكننن اآلَن َقدس أ خس دن كن بنمنتسَرَسة ، َوي حس َداؤ  يط  بنكن َأعس َفإننَّه  َسَتأستني َأيَّام  َوي حن
َهة ،   وَنكن مننس ك ل ن جن ر  ، أَلنَّ 44َوي َحاصن ك وَن فنيكن َحَجر ا َعَلى َحَجر  َيتسر  ، َواَل  م وَنكن َوَبننيكن فنيكن دن كن َلمس َتعسرنفني َزَماَن َوَيهس

.» تنَقادنكن وَن فنيهن 45افس َتر  يَن َكان وا َيبنيع وَن َوَيشس رنج  الَّذن َتَدَأ ي خس َكَل ابس َهيس تني َبيست  46َوَلمَّا َدَخَل الس : إننَّ َبيس ت وب  :»َمكس مس َقائنال  َله 
.»! و   ت مس َجَعلست م وه  َمَغاَرَة ل ص  اَلةن. َوَأنس الصَّ
َكَتَبة  َمَع و ج وهن َوَكانَ 47   َكَهَنةن َوالس َؤَساء  الس ، َوَكاَن ر  َكلن َهيس م  فني الس  ي َعل نم  ك لَّ َيوس

لنك وه ،  عسبن َيطسل ب وَن َأنس ي هس ه .48الشَّ َمع  مننس ا بنهن َيسس لَّه  َكاَن م َتَعل نق  عسَب ك  َعل وَن، أَلنَّ الشَّ وا َما َيفس د   " َوَلمس َيجن

 
لنسس 30"  -(:19:30)لو آية   ب وط ا َلمس َيجس ا َمرس ش  َدانن َجحس اَلننَها َتجن خ  يَن َتدس َيةن الَّتني َأَماَمك َما، َوحن َقرس َهَبا إنَلى الس  َقائنال :»انذس

اَله  َوأستنَيا بنهن. هن َأَحد  منَن النَّاسن َقطُّ. َفحُّ  "  َعَليس
بته أراد أن يكون لكل واحد دور وخدمة. فالتلميذين يذهةان المسيح أتى ليقوم هو  كل العمل الفدائي ولكنه في مح

ويح ران الجحش، وصاحب الجحش يعطيه للسيد. ونالحظ أن من يرسله المسيح لخدمة فهو يهيئ له النجاح 
 فيها. ونالحظ هنا عدم إعتراض صاحب الجحش.
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َرح وَن َوي َسب نح وَن 37"  - (:39-19:37اآليات )لو ورن التَّاَلمنيذن َيفس ه  َتَدَأ ك لُّ ج مس ، ابس ت ونن يس َحَدرن َجَبلن الزَّ َد م نس نس َب عن َوَلمَّا َقر 
وا،   وَّاتن الَّتني َنَظر  لن َجمنيعن السق  يم ، أَلجس ت  َعظن ! َسالَ 38هللَا بنَصوس ب ن من الرَّ َملنك  اآلتني بناسس َماءن َقائنلنيَن:»م َباَرك  الس م  فني السَّ

د  فني اأَلَعالني!«.  يَذَك!«.39َوَمجس رس َتاَلمن َتهن عن َفَقال وا َله :»َيا م َعل نم ، انس ي نيَن منَن السَجمس  "  َوَأمَّا َبعسض  السَفر نيسن
الي قارن هذه التسةحة بتسةحة المالئكة يوم ميالد المسيح "المجد هلل في األع=  سالم في السماء ومجد  في األعالي

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

الذي سيحصلون عليه في األعالي، فرحين بهذا    الةشر فيفرحون  السالم الذي على األرض ويتطلعون  فرح للسالم
السالم المعد لهم في السماء. وهكذا نتةادل شركتنا مع السمائيين. بينما نالحظ أن أعداء ملكوا هللا ال يفرحهم  
التسبيح ولهذا طلب الفريسيين من المسيح أن يسكتهم. ولنالحظ أن المسيح إذ يقترب من قلوبنا )أورشليمنا الداخلية( 

حول كل كياننا الداخلي إلى قيثارة يعزف عليها الروح القدس تسابيح فرحة. هذه التسابيح الفرحة هي  مناسةة فيت
نزع العداء بين السماء واألرض الذي أتى المسيح ليصنعه  صليةه، فصار سالم في السماء مع األرض إذ لم يعد 

األعالي فيعني إنفتاح السماء  أمجادها على اإلنسان ليتمجد وال السمائيين أي ًا. أّما المجد الذي في  ،    هللا عدوًا لنا
المعجزاا =  القوات التي نظروافي األعالي. حقًا كان الروح القدس ينطق على أفواه هؤالء بهذه النبواا والتسابيح.  

 التي صنعها السيد المسيح خصوصًا إقامة لعازر.     
الذي صالحنا المسيح شفيعنا  يتكلم عن  الذي  القول    ولوقا  إختار  السماء ومجد في األعالي مع هللا   سالم في 

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

!«.40" -(:19:40آية )لو  َ ر  َجاَرة  َتصس : إننَّه  إننس َسَكَت هؤ اَلءن َفالسحن :»َأق ول  َلك مس مس  "  َفَأَجاَب َوَقاَل َله 
األوثان من األمم صارا قلوبهم حجرية كأوثانهم، حتى هؤالء بمنوا  المسيح وسةحوه. بل يوم الصليب من عبد  

 تحركت الحجارة وتزلزلت األرض فعاًل. 
 

ا  41" - (:44-19:41اآليـات )لو هـَ ةن َوَبَكى َعَليس ينـَ دن َترنب  َنَظَر إنَلى السمـَ ا ه َو َيقس َوفنيمـَ
تن 42 تن َأنـس كن َلوس َعلنمـس ائنال :»إننـَّ قـَ
  . َنيسكن فنَي َعنس َعيس ! َولكننن اآلَن َقدس أ خس اَلمنكن منكن هَذا، َما ه َو لنســــَ ا، َحتَّى فني َيوس يط  بنكن 43َأيسضــــ  َتأستني َأيَّام  َوي حن  َفإننَّه  ســــَ

َهة ،   وَنكن مننس ك ل ن جن ر  ق وَن بنكن َوي َحاصـن دن ة ، َوي حس تسَرسـَ كن بنمن َداؤ  ك وَن فنيكن َحَجر ا َعَلى 44َأعس ، َواَل َيتسر  م وَنكن َوَبننيكن فنيكن دن َوَيهس
.» تنَقادنكن ، أَلنَّكن َلمس َتعسرنفني َزَماَن افس  "َحَجر 

ونحن سلنهلك كهؤالء أي لًا مثلها إن لم نسلتجب لصلوا الروح م فعاًل  سلبب شلرورها.  70لقد خربت أورشلليم سلنة 
القدس ونتوب فنفرح ونسلللللةح كهؤالء وكان  كاء المسللللليح كما  كى على قبر لعازر إعالنًا لحزنه عّما حدث للةشلللللر 

والمسلللليح هنا يشللللير إلى ما تم بواسللللطة الرومان  ،يادة  (  9:    63)إشمن موا وفسللللاد "في كل ضلللليقهم ت للللايق"  
قيلل أن المجتمعين في أورشللللللللللللللليم يوم أهلكهلا تيطس حوالي = ويـهدموـنك وبنـيك فـيكه ألورشللللللللللللللليم. تيطس وتلدمير 

مليون  2,1على صللللللةان وقتل 120000مليون  سلللللبب عيد الفصلللللح في تلك السلللللنة. أحرق منهم تيطس حوالي 2
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المسلللللللللللللليح يخرب وبلاع بالف كعبيلد والةلاقون ملاتوا في مجلاعلة رهيةلة حتى أن األمهلاا أتلن أبنلاءهن. فمن يرفس 
 ( هذه أجرة العصيان.7:1+ أش38، 37:23ومن يقبله يفرح ويسةح. راجع )مت 

= ما هو لسالمكلو كنت يا أورشليم قد قبلتيني كمخلص ما كان سيحدث لك ما سيحدث. = حتى في يومك هذا
صغيت  ليتك ا" خطاياها.عدم اإليمان هو عمي  سبب = أخفى عن عينيكاإليمان  المسيح طريق سالم لها. 

 ( . 18:   48" )إشلوصاياي فكان كنهر سالمك وبرك كلجج الةحر

كن  تنَقادن = لماذا هى لم تعرف ، ولماذا لم يعرفوا المسيح؟ يجيب المسيح على هذا ويقول   أَلنَّكن َلمس َتعسرنفني َزَماَن افس
لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي   ألنهم لم يعرفوا ااب ، فلو كانوا قد عرفوا ااب لعرفوا إبنه فهو على صورته "

كيف  ( . ولماذا هم لم يعرفوا ااب؟ ألنهم فى كبريائهم طلبوا مجد ذواتهم ولم يطلبوا مجد هللا "7:  14" )يواي ا
(  44:  5" )يو تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا  ع كم من  عس.والمجد الذي من االله الواحد لستم تطلبونه

 ةسطاء فعرفوه وأحبوه فهم بال كبرياء . أما الكبرياء فهى تصيب  العمى .. أما التالميذ ال

َشلنيَم، 12 "-:( 19- 12: 12اآليات )يو  وَع آت  إنَلى أ ور  َكثنير  الَّذني َجاَء إنَلى السعنيدن َأنَّ َيس  ع  الس َع السَجمس َوفني السَغدن َسمن
! مَ 13 ب ن من الرَّ ر خ وَن: »أ وَصنَّا! م َباَرك  اآلتني بناسس لن َوَخَرج وا لنلنَقائنهن، َوَكان وا َيصس ع وَف النَّخس َرائنيَل!« َفَأَخذ وا س  لنك  إنسس
14 : ت وب  هن َكَما ه َو َمكس ا َفَجَلَس َعَليس ش  وع  َجحس َن. ه وَ 15َوَوَجَد َيس  هسَيوس ِن َنَة َ  ا »اَل َتَخافني َيا ابس َذا َملنك كن َيأستني َجالنس 

 .» ش  َأَتان  هن 16َعَلى َجحس وا َأنَّ هذن يَنئنذ  َتَذكَّر  وع ، حن َد َيس  َها َتاَلمنيذ ه  َأوَّال ، َولكننس َلمَّا َتَمجَّ َهمس هن األ م ور  َلمس َيفس َكاَنتس   َوهذن
هن َله .  مس َصَنع وا هذن ه ، َوَأنَّه  ت وَبة  َعنس رن َوَأَقاَمه  منَن  َوَكاَن الس 17َمكس َقبس َهد  َأنَّه  َدَعا لنَعاَزَر منَن الس ع  الَّذني َمَعه  َيشس َجمس

 . َواتن هن اآلَيَة. 18اأَلمس مس َسمنع وا َأنَّه  َكاَن َقدس َصَنَع هذن ع ، أَلنَّه  ا اَلَقاه  السَجمس مس  19لنهَذا َأيسض  ه  يُّوَن َبعسض  َفَقاَل السَفر نيسن
و  : »انسظ ر  َعاَلم  َقدس َذَهَب َوَراَءه !«.لنَبعسض  ئ ا! ه َوَذا الس َفع وَن َشيس  " ا! إننَّك مس اَل َتنس

 
منعَ  السَغدن  َوفني12"  -(:13-12:  12يو) اآليات ع   سـَ َكثنير   السَجمس وعَ  َأنَّ   السعنيدن  إنَلى َجاءَ  الَّذني الس لنيَم،  إنَلى آت   َيسـ  شـَ  أ ور 

ع وفَ  َفَأَخذ وا13 لن  س  ر خ ونَ  َوَكان وا لنلنَقائنهن، َوَخَرج وا النَّخس من اآلتني م َباَرك  ! »أ وَصنَّا: َيصس ب ن  بناسس َرائنيلَ  َملنك  ! الرَّ  " .«!إنسس
  يسللوع أن السلللار  النةأ أذاعوا العشلللاء حفل ح لللروا  الذين. السلللبت   يوم  كانت  الوليمة  إذاً . األحد   يوم أي=  الغد  وفي
   معجزة  سللمعوا  الذين ومن  الجليليين من  أغلبهم  كان إحتشللد   الذي والجمع.  أورشللليم إلى  سلليأتي كملك  يريدونه  الذي
  ينظرون  ووقفوا الكهنة  ورؤسلاء  الفريسليين مخاوف تأتدا  الحافل  اإلسلت،ةال  هذا  وأمام.  للقائه فتحمسلوا لعازر إقامة
  ي لللربون  الرومان أن  نتيجتها  تكون   ثورة حدثت   لو  وأموالهم  وهيبتهم  مراتزهم  ضلللياع  من  خائفين.  وحاقدين  خائفين
 .يسوع وراء وذهبوا تركتهم الجماهير أن من وحاقدين. الجميع
  لهم ليعيد   داود   نسل من  سيأتي وأنه  األنبياء  عنه  تنةأ  الذي المسيا  المسيح،  هو  يسوع  أن رأوا الفرحة  الجماهير هذه
. كله  العالم يحكموا وأن بل  داود   كرسلللللللي   إسلللللللتعادة  يحلمون   كانوا فهم(  33-32:1لو+  17-15:3صلللللللف)  الملك
 رمز  هو  النخيل وسلللللللللعف.  النخيل   سلللللللللعف  الملوك  يسلللللللللتقبلون  كانوا  أنهم(  4:14مك2+  51:13مك1)  من  ونرى 
.  النخيل  سللعف  عليها  المكابي  سللمعان  أيام  من  مسللكوكة عمالا  ووجدا (.  9:7رؤ+  40:23ال)  والبهجة  للنصللرة
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 خ لللراء. دائماً   تتوسلللل كأذرع  التاج مثل  أغصلللانها  فارشلللة السلللماء  نحو شلللامخة  ترتفع  ألنها  محبوبة  شلللجرة والنخيل
  تشللللةه  للمسلللليح  المحبوبة  النفس  نرى  وفيه(  8-6:7نش+  13-12:92مز)  السللللنين  لمئاا  وتثمر  تزهر  الدوام  على
 .بنخلة
  هو  وتجديده، اإلنسان لخالص   إلهية  قوة  أتى فالمسيح= الرب بإسم  اآلتي مبارك أوصنا الناس قول إختار ويوحنا
 .جديدة خلقة ليخلقنا أتى الذي هللا إبن

 
:  14"  -(:15-14:  12اآليات )يو ت وب  هن َكَما ه َو َمكس ا َفَجَلَس َعَليس ش  وع  َجحس َن. 15َوَوَجَد َيس  َيوس َنَة َصهس »اَل َتَخافني َيا ابس

.» ش  َأَتان  ا َعَلى َجحس  " ه َوَذا َملنك كن َيأستني َجالنس 
فدخول المسيح ألورشليم كان للسالم ولم يأتي ليحارب الرومان وتسيل الدماء في أورشليم لكن ليمأل =  تخافي ال  

القلوب سالمًا. بل ليصنع سالمًا بين السماء واألرض. وكان دخوله وديعًا هادئًا وليس كالملوك األرضيين يصنعون  
لليهود المتكبرين الذين يحلمون  ملك أرضي. وفي   حربًا ويطلبون جزية. والجحش يستعمله الفقراء وفي هذا درس

تواضع المسيح هذا إشارة ألن أحالم اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة. ودرس لكل من يحلم  مجد أرضي 
 أنه يجري وراء  اطل.

 
َها َتاَلمنيذ ه  َأوَّال ،  16"  -(:16:   12آية )يو َهمس هن األ م ور  َلمس َيفس هن َكاَنتس َوهذن وا َأنَّ هذن يَنئنذ  َتَذكَّر  وع ، حن َد َيس  َولكننس َلمَّا َتَمجَّ

هن َله . مس َصَنع وا هذن ه ، َوَأنَّه  ت وَبة  َعنس  " َمكس
 .(  7:    13)يو    عد تثيرًا ما ال نفهم أعمال المسيح أواًل ولكننا من المؤكد سنفهم فيما  =  لم يفهمها تالميذه أوال  
أي أنهم إشتركوا في تكريم المسيح كملك، وإشتركوا في تنفيذ النبواا، فهذه عائدة على =  له وأنهم صنعوا هذه  

النبواا. لم يكن التالميذ فاهمين وال الشعب وال الفريسيين وكم من أمور تجري في حياتنا ونحن ال نفهمها. علينا 
 أن ال نطالب  الفهم فسيأتي يوم ونفهم. لكن علينا  اإليمان.

 

َعاَلم  َقدس َذَهَب  19"  - (:19:  12آية )يو  ئ ا! ه َوَذا الس َفع وَن َشيس وا! إننَّك مس اَل َتنس : »انسظ ر  مس لنَبعسض  ه  يُّوَن َبعسض  َفَقاَل السَفر نيسن
 " َوَراَءه !«.

هذه =   تنفعون شيئا    اله، ونرى غيظهم من ضياع سلطانهم.  ءألعداء  إيمان العالم وذها ه وراهذه نبوة من فم ا 
 مثل "راحت عليكم". فالناس تركتهم وهذا هو ما أغاظهم.

 

 (36-20:12طلب اليونانيين أن يروا يسوع )يو

.  20  "-(: 36- 20:  12اآليات )يو وا فني السعنيدن ج د  وا لنَيسس يَن َصعند  َم هؤ اَلءن إنَلى 21َوَكاَن أ َناس  ي وَناننيُّوَن منَن الَّذن َفَتَقدَّ
وَع«   ، ن رنيد  َأنس َنَرى َيس  ، َوَسَأل وه  َقائنلنيَن: »َيا َسي ند  َدا السَجلنيلن َس، 22فنيل بَُّس الَّذني مننس َبيستن َصيس َدَراو  َفَأَتى فنيل بُّس  َوَقاَل أَلنس
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وَع.   َدَراو س  َوفنيل بُّس  لنَيس  .  َوَأمَّا َيس  23ث مَّ َقاَل َأنس َسانن نس َد ابسن  اإلن اَعة  لنَيَتَمجَّ َما قنائنال :»َقدس َأَتتن السَّ َالسَحقَّ  24وع  َفَأَجاَبه 
َدَها. َولكننس إننس مَ  َقى َوحس َي َتبس ضن َوَتم تس َفهن َطةن فني اأَلرس نس : إننس َلمس َتَقعس َحبَّة  السحن . السَحقَّ َأق ول  َلك مس اَتتس َتأستني بنَثَمر  َكثنير 

يَّة .  25 َفظ َها إنَلى َحَياة  َأَبدن َعاَلمن َيحس َسه  فني هَذا الس لنك َها، َوَمنس ي بسغنض  َنفس َسه  ي هس بُّ َنفس م نني 26َمنس ي حن دن إننس َكاَن َأَحد  َيخس
م نني  دن َيخس َأَحد   َكاَن  َوإننس  مني.  َخادن َيك ون   ا  َأيسض  ه َناَك  َأَنا  َأك ون   َوَحيس    َيتسَبعسنني،  .    َفلس اآلب  ي كسرنم ه  

َقدن  27 ي  سن َنفس َاآلَن 
هن السَّ  لن هَذا َأَتيست  إنَلى هذن اَعةنإ. َولكننس أَلجس هن السَّ نني مننس هذن . َوَماَذا َأق ول إ َأيَُّها اآلب  َنج ن َطَرَبتس َأيَُّها اآلب  28اَعةن  اضس

، َوأ   ت  دس :»َمجَّ َماءن ت  منَن السَّ َمَك!«. َفَجاَء َصوس دن اسس ا!«.  َمج ن د  َأيسض  ا َوَسمنَع، َقاَل:»َقدس 29َمج ن ع  الَّذني َكاَن َواقنف  َفالسَجمس
وَن َقال وا: »َقدس َكلََّمه  َماَلك !«.   !«. َوآَخر  د  ، َبلس 30َحَدَث َرعس ت  وس لني َصاَر هَذا الصَّ وع  وَقاَل:»َليسَس مننس َأجس َأَجاَب َيس 

  . لنك مس ن وَنة  هذَ 31مننس َأجس ا.  َاآلَن َديس َعاَلمن َخارنج  َعاَلمن. َاآلَن ي طسَرح  َرئنيس  هَذا الس ذنب  32ا الس ضن َأجس َتَفعست  َعنن اأَلرس َوَأَنا إننن ارس
منع ا َأنس َيم وَت.  33إنَليَّ السَجمنيَع«.   يَتة  َكاَن م زس ير ا إنَلى َأيَّةن من َقاَل هَذا م شن

ن  َسمنعسَنا مننَ 34 ع : »َنحس النَّام وسن   َفَأَجاَبه  السَجمس
إ َمنس ه   َسانن نس َتفنَع ابسن  اإلن َبغني َأنس َيرس َت إننَّه  َينس ، َفَكيسَف َتق ول  َأنس َقى إنَلى اأَلَبدن يَح َيبس إ« َأنَّ السَمسن َسانن نس َو هَذا ابسن  اإلن

وا َما َداَم  35 ير  ، َفسن وع :»النُّور  َمَعك مس َزَمان ا َقلنيال  َبعسد  مس َيس  ير  فني َفَقاَل َله  رنَكك م  الظَّاَلم . َوالَّذني َيسن َلك م  النُّور  لنَئالَّ ي دس
  . َهب  َن َيذس َلم  إنَلى َأيس الظَّاَلمن اَل َيعس

وع  بنهَذا ث مَّ َمَضى 36 «. َتَكلََّم َيس  َناَء النُّورن وا َأبس ير  َما َداَم َلك م  النُّور  آمنن وا بنالنُّورن لنَتصن
. مس ه  َتَفى َعنس  "  َواخس

ينَ   مننَ   ي وَناننيُّونَ   أ َناس   َوَكانَ 20  "-(:22-20:  12يو) اآليات وا  الَّذن عند  وا صـَ ج د  مَ 21. السعنيدن   فني لنَيسـس   إنَلى   هؤ اَلءن  َفَتَقدَّ
َدا  َبيستن  مننس   الَّذني  فنيل بَُّس  يس ــَ ، صــــ َأل وه   السَجلنيلن ــَ ، »َيا: َقائنلنينَ  َوســــ ي ند  ــَ وَع« َنَرى   َأنس   ن رنيد   ســــ ــ    َوَقالَ   فنيل بُّس   َفَأَتى22  َيســــ

َس، َدَراو  َدَراو س   َقالَ  ث مَّ  أَلنس وعَ  َوفنيل بُّس   َأنس  " .لنَيس 
  أن  نفهم  أن يجب   وترا طها  التالية  ااياا   نفهم ولكى  يسلللوع، يروا أن  يريدون   يونانيين  أناسلللا   أن بدأ  هنا الموضلللوع
 فى  معه  نكون   وبالتالى.   ه فنؤمن  ح،يقته على  بل الجسللللللللد  حسللللللللب   ليس  نراه   لكن  ونعرفه،  نراه  لكى  أتى  المسلللللللليح
 .البدء منذ  ااب  أراد  كما( وأمم يهود ) اإلنسان يتمجد  أن مجيئه هدف هو فهذا فنتمجد  مجده فى ونراه .  المجد 
 الحديث  هذا  فيه  دار   الذي   الوقت   هو  فهذا  المقدسة،  الةصخة  من  اإلثنين  ليلة  من  األولى  الساعة  في  الفصل  هذا  يقرأ
  المسيح   السيد   كالم  ومحور  العالم،  كل  خالص   هو  فالصليب   الصليب،  عيد   اتر ويقرأ.  ألورشليم  الرب   دخول   عد 
 . الصليب  حمل  ضرورة  عن  هو  هنا
 المجوس جلاء كملا  اليهود، مللك  المصلللللللللللللللوب   لتحيلة جلاءوا األمم  اليونلانيين أن  هنلا  ونرى . يسللللللللللللللوع  يرى  يفعلل ومن

  ويعبده، له  يسلللجد   فالكل  والغرب، الشلللرق   ومماته  حياته  في  المسللليح  يجمع لكي اليهود، ملك  المولود   لتحية  الوثنيين
 قبول  عصللللللر  يفتتحان  كالهما  ،(اليهود )  الحظيرة هذه  من ليسللللللت   التي الخراف من  هم( ومجوس  يونانيين)  تالهما
 ودبر  المجوس  عنله  فتش(.  المجوس)  األمم  ومجلده  ملذود   في  فوللد .  اليهود   رف للللللللللللللله  ميالده  في  أن  والحظ.  األمم

  اليونانية  الجنسلللللللللللللية  أصلللللللللللللحاب   هم  هنا  واليونانيين. لقتله اليهود  ويدبر  اليونانيين  األمم  يقبله واان.  قتله هيرودس
   اليهودية،  معجبين الجليل  في  يعيشلللون   كانوا ولكنهم ليسلللجدوا، أتوا قيل  إذ  تهودوا  لكنهم الشلللتاا  يهود  من وليسلللوا
  مع  مقللابلللة  لهم  ليللدبر  فيلةس  إلى  جللاءوا  لللذلللك  األمم،  دار  في  الهيكللل  في  فمكللانهم  دخالء  ود اليه  نظر  في  وألنهم

  ي،يم  حيث  الجليل  من يعرفونه  ألنهم  لفيلةس أتوا  اليونانيين أن  ونالحظ. الهيكل  داخل  كان  المسللللللللليح  ألن  المسللللللللليح
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  ومعجزاته  المسلللللللليح  عن سللللللللمعوا  هم. معهم  قرا ة له  كان فربما  يوناني إسللللللللمه  فيلةس  أن ونالحظ.  كثيرين  يونانيين
 .يروه أن وأرادوا  ه فأعجبوا للهيكل وتطهيره وإست،ةاله
 -:معانى ثالث لها اليونانيين كلمة

  Heathens عموما أوروبا أو الجزائر قبرص/تريت/اليونان من  وثنيين  يونانيين (1

: 6أع)  ونيقوالوس(  1: 10أع)  كرنيليوس  مثلل  وهؤالء  Proselytes  اللدخالء  ويسللللللللللللللمونهم  وتهودوا   لاليهوديلة  بمنوا  يونلانيين (2
5.) 

  فى  الذين اليهود وهؤالء  ومصلللللر اليونان  فى  وعاشلللللوا  ذهبوا الشلللللتاا وبعس.  ابل سلللللبى  عد تشلللللتتوا هؤالء: الشلللللتاا يهود (3
 أراملهم  أن من  إشلللتكوا  الذين  هم وهؤالء.  يهود  هم هؤالء ولكن  اليونانيين،  أي لللا  يسلللمونهم(  ومصلللر أوروبا)  الغربى الشلللتاا
 بثقافاا إختلطوا ألنهم لهم يرتاحون  ال كانوا  أورشلللللللللليم  يهود ألن  راجع  وهذا(.  1: 6أع) اليومية  الخدمة  فى عنهم ُيغفل تان

  . المتحرر الفكر لهم جعل مما  اليونانيين

 

وع   َوَأمَّا23"  -(:24-23:  12يو) اآليات ــ  َما  َيســـ اَعة   َأَتتن   »َقدس :قنائنال   َفَأَجاَبه  ــَّ دَ  الســـ انن  ابسن    لنَيَتَمجَّ ــَ ســـ نس  َالسَحقَّ 24. اإلن
َطةن  َحبَّة   َتَقعس   َلمس  إننس : َلك مس  َأق ول   السَحقَّ  نس ضن  فني السحن يَ  َوَتم تس  اأَلرس َقى َفهن َدَها َتبس   ".َكثنير   بنَثَمر   َتأستني َماَتتس  إننس  َولكننس . َوحس
د   الذي الحصلاد    اتورة  اليونانيين مجيء في  المسليح  رأى   الذي   للمسليح  تشلير  الحنطة فحةة.  موته بواسلطة  سلُيْحصلَ

 فيؤمنوا،  اان  ح،يقته  يعرفوا  أن بل  الجسلللد  يروه   أن  مهتم  غير والمسللليح.  واليهود    األمم  ليأتي  صللللةه  عد  سللليدفن
  هو  لذلك والطريق(.  24:  17يو)  أي للللللا  هم  ليتمجدوا مجده فى  يرونه  ثم. يؤمنوا  الناس   أن  المسلللللليح  يتمجد  وبهذا

  ويونانيين يهوداً   العالم  لكل الخالص   سليكون   بها والتي  موته  سلاعة  إقتراب   ليعلن الفرصلة  إنتهز  والمسليح. الصلليب 
 صللللللللليةه وموته ثم  ،يامته وصللللللللعوده وجلوسلللللللله عن يمين ااب. وبذلك يكون الموا =  يتمجد.  ووثنيين  يهوداً  أي

بداية للحياة المجيدة السلمائية لألمم كما لليهود وبهذا يتمجد يسلوع. وفي هذا تشلا ه مع البذرة في دفنها. اليونانيون  
عن موته. فالصللليب هو  أتوا ليروا مجد يسللوع الذي دخل في إسللت،ةال عظيم وطهر الهيكل. لكن نجد يسللوع يتكلم  

مجده. وهذا عكس الملوك األرضلليون الذين يفتخرون  المظاهر. وعلى كل مؤمن أن يميت ذاته مثل حةة الحنطة  
في هذا العالم، وهذا ما سللللللوف يعطيه حياة أبدية. ومن يميت ذاته يكون المسلللللليح  النسللللللةة له هو الطريق لل،يامة  

ا من إنغمس في   لم فيكون قلد إختلار الموا كملا أن البلذرة لو تركلت بلدون دفن يلأتلهلا  للذاا هلذا العلاموالحيلاة. أملّ
هكذا   سلتظلالسلوس،   ولم يأتلها  لو ُتركت البذرة في المخازن دون أن ُتدفن في األرض  وأ(.  39:10السلوس )مت 

خ لللللرا الحقول وتوجت  السلللللنابل لذلك  إبدون جمال، مجرد بذرة يا سلللللة لكنها متى ماتت نبتت وأثمرا وأينعت و 
لت للللحية هي  اب اإلثمار واإلنتاج، والصللللليب  اب المجد. وأّما الحةة التي ترفس الت للللحية وترفس الصللللليب  فا

قد أتت  تظل وحدها بال منظر، بال ثمار وبال مجد. والثمار سللللللللللللتأتي أي للللللللللللًا بتالميذه الذين سلللللللللللليبذلون حياتهم.  
ليونانيون( لسيمان. هم أتوا ليروا مجد المسيح يعلن أن ساعة الصليب إقتربت، الذي  ه سيدخل األمم )ا=  الساعة

أرضلللللي. ولكن أتت السلللللاعة ليعرف الجميع معنى المجد الح،يقي السلللللماوي. والمسللللليح إذ ماا ودفن ثم قام عرفه  
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الكلل، وبمن العلالم  له. هو حةلة الحنطلة التي إذ تموا في التربلة وتتحللل يخرج منهلا سللللللللللللللنلابلل خ للللللللللللللراء مملوءة 
ل المسللليح الفدائي أعطى حياة لكثيرين جدًا في كل العالم. وبالصلللليب سللليرى األمم  )المؤمنين في كل العالم(. فعم

 فيعرفوه ويؤمنوا  ه فيتمجد إبن اإلنسان. ، واليهود المسيح رؤية قلبية  الروح القدس
دخل المسيح إلى أورشليم كملك يملك على قلوب محبيه، دخل وسط جو كله محةة وفرح، محةة منه ألورشليم  

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

ماء عشاء عرس  معهم كما حدث مع أسرة سمعان األبرص ولعازر  األمس سيجعلهم يتعشوا معه في الس
. ويرفع من كانوا في بيت العناء، بيت عنيا على األرض إلى مجد ( ويتمجدوا20:  3+ رؤ   9: 19الخروف )رؤ

السماء. فشركاء األلم شركاء المجد. والمسيح كان وسط أحةائه، وقد قبل أن يسلم نفسه للموا، تاركًا نفسه  
االمه. لكنه كان قد بدأ طريق الصليب. طريق إعالن أعظم حب من  ألحةائه ليكفنوه. وكان هذا الحب ترطيةًا  

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

 )الحب+ حمل الصليب(.المسيح. 
 

بُّ  َمنس 25" - (:25: 12يو) آية َسه   ي حن لنك َها، َنفس َسه   ي بسغنض   َوَمنس  ي هس َعاَلمن هَذا  فني  َنفس َفظ َها الس يَّة   َحَياة   إنَلى َيحس  " .َأَبدن
 أنا  دورى  هى الثانية الخطوة أما ويقوم، يموا  المسيح أن هو يسوع لنرى  األولى الخطوة أن رأينا السا قة ااية فى
 تسمى   التوبة  وهذه  الخطية  عن  أموا   أن  أى  يسوع  الرب  عمله   ما  نفس  هو  يسوع؟  ألرى    ه  أقوم  أن  عَلىَّ   ماذا  –

  من  كل وعلى  اليونانيين سؤال  على يرد   المسيح هنا. العالم شهواا  عن  يموا =  نفسه  يبغض من . األولى ال،يامة
 رأوا   اليهود   أن  ونالحظ.  العالم  عن  ويموا   يسوع   صنعه  ما  فليصنع  يسوع  يرى   أن  يريد   فمن.  يسوع  يرى   أن  يريد 

   الجسد   كانت   للمسيح  اليهود   رؤية.  هلل  وليس  ألنفسهم  المجد   طلبوا  ألنهم  وهذا  صلبوه،  بل   يعرفوه  ولم   الجسد   المسيح
 بولس  القديس  قال  وهكذا(  14: 16يو" )ويعطيكم  لى  مما يأخذ  هو"   الروح المسيح  نرى  المسيح،  نرى   هكذا  وليس
 النفس =  نفسه   يحب  من    (.16:  5تو2" )َ ْعدُ   َنْعِرُفهُ   اَل   ْانَ ٱ  َلِكنِ   ْلَجَسِد،ٱ  َحَسبَ   ْلَمِسيحَ ٱ  َعَرْفَنا  َقدْ   ُكنَّا  َوِإنْ "  الرسول
  اان   الخاطئة  الحسية   لذاته  يترك  فمن  الح،ي،ية،  الحياة   فهي  األبدية  الحياة   أّما .  الحسية  الطبيعية   للحياة  تشير  هنا 
 األنا   يصلب   من  أن  والمعنى  المسيح   هي  األبدية  والحياة  األبدية،  الحياة  ليستحق  يرتفع  وبذلك  نفسه  يدفن  كمن  يكون 
  دفن   هي   فالتوبة  ح،ي،ية،  توبة  ونقدم  أنفسنا  على  ااخرين  وإيثار  الوصية   حفظ  ولنبدأ.  فيه  المسيح  حياة  تظهر
 بثمر،   يأتي  فلن  ويمت   المدفونة  الحنطة  كحةة  يكون   أن  يريد   ال  من  وأّما.  لألنا  دفن  هو  ااخر  وإيثار.  العتيق  الجسد 
  يكون   الجسدية   حسياته  متلذذاً   وإنفرادية  عزلة  في  ويحيا  لآلخرين  الحب   إعطاء  ويرفس   ااخرين  خدمة  يرفس   من
  يسوع   صليب   فلنحمل.  األبدية  الحياة  من  محرومة  والسوس  للفساد   معرضة  مجد   وال  جمال   بال  المخازن   في  تبذرة
  هو   والروح(  24- 22:  5غل)  فيه  الروح  ثمار   وتظهر   القدس  الروح  من   يمتلئ   الصليب   يحمل  من.  الموا   حتى
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 يلتصق   ومن(.  السماوياا )  فوق   إلى  يرتقي  أن  يمكن  ال   المادة  يتمسك  ومن.  الح،ي،ية  يسوع  رؤية  يعطينا  الذى
 .المسيح رؤية طريق هو هذا(. الدنيا تملذاا ) معه يفنى  فان    شيء
 إلى   يؤدى  هذا.  يسوع  يسلكه  الذى   الطريق  غير  طريق  فى  نسير  ونحن   يسوع  نرى   كيف:  مهم  سؤال  هناك  وأي اً 
 . القادمة ااية فى سنراه  ما وهذا. معه نتالقى لن أننا
 

م نني  َأَحد    َكانَ   إننس 26"  - (:26:   12يو )  آية دن َيتسَبعسنني،  َيخس ا  ه َناكَ   َأَنا  َأك ون    َوَحيس     َفلس مني  َيك ون    َأيسض   َأَحد    َكانَ   َوإننس .  َخادن
م نني دن  " .اآلب   ي كسرنم ه   َيخس
  يتكلم   يسوع  الرب   نجد   لذلك.  لُيْخَدمْ   ال  لَيْخِدم  أتى  الذى  يسوع  طريق  نفس  فى  يسير  أن  يجب   يسوع  يرى   أن  يريد   من
 فيكون   اآلب    ي كسرنم ه    يسوع  يخدم  من   ألن   المجد   فى  وهناك  األرض   على  هنا  يسوع    ه  نرى   كطريق  الخدمة  عن  هنا 

 .مجده فى  يسوع فيرى  المجد  نصيةه
. الصليب   أي  المسيح  طريق  في   نسير  أن  هي  بل  لآلخرين  خدمة  مجرد   ليست   فهي  الخدمة  مفهوم  يقدم  هنا   المسيح
  يتألم   أن  يقبل  ومن  (.أوالده  خدمة   فى  وتظهر  وصاياه  حفظ  فى  تظهر  المسيح  محةة)  الةاذلة  المحةة  هو  والصليب 
رنم ه    إبنه  يخدم  من  يكرم  ااب   ألن(  17:  8رو)  معه  يتمجد   معه :  17يو)  مجده  فى  يسوع  يرى   المجد   وفى  ،اآلب    ي كس
وقبول أي صليب   وصاياه   حفظ  طريقه  في  ونسير.  الصليب   نحمل  أن  نقبل  لم  إن  نتةعه  تيف=  فليتبعني  (.  24

في سبيله كل أنواع   (. فاإليمان الصادق  المسيح هو أن نسير في طريقه ونتحمل39، 38:10يوضع علينا )مت 
له نفس أي يكون  =  حي  أكون أنا يكون خادمي(.  17:8الجهاد الروحي فمن يشاركه بالمه سيشاركه أمجاده )رو

( فالصليب هو المحةة 27:    14، حمل الصليب هو طريق التلمذة للمسيح )لو  طريق المسيح أي الصليب ثم المجد 
إن كان أحد   .  الةاذلة ، وهذه هى مدرسة المسيح ومن يريد أن يصير تلميذا فيها عليه أن يتعلم حمل الصليب 

فظ وصاياه ال يقصد بهذا خدمته في العالم بينما هو في الجسد ألن ساعة موته قد إقتربت. ولكن تعني ح=  يخدمني
من يتةع المسيح ويخدمه حاماًل صليةه سينال =  يكرمه اآلب وخدمة أوالده، ويتشةه  ه فهو أتى لَيْخِدْم ال لُيْخَدْم.  

(. وهنا المسيح يشرح وحدة الذاا اإللهية بينه وبين ااب. فمن 30:2صم1+  40:10ترامة من هللا ااب )مت 
 بل يصير إبنًا لآلب. ونحن نكرم القديسين والشهداء فااب يكرمهم. يكرم اإلبن يكرمه ااب أي ًا، وال يعود عبداً 
( تعزياا  بدون  أنه ال صليب  السماوية 10- 3:1تو2ولنالحظ  واألمجاد  األفراح  التعزياا هي عربون  وهذه   .)

[ 1]=  يخدمنيفشركاء األلم شركاء المجد. ومن يلقي نفسه  إيمان في طريق الصليب يبدأ يتذوق هذا العربون.  
 [ قبول أي ألم.2[ يموا عن شهواا العالم ]1[ يخدم رعيتي.. كيف؟ يحمل الصليب مثلي: ]2يحفظ وصيتي ]

  -   34:    25= إذًا فلنسأل أنفسنا أين يوجد المسيح ونذهب فنجده )مت   حي  أكون أنا يكون هناك يكون خادمى
إلخ(. ومن هنا نفهم أننا نجد المسيح حيث الفقراء والمرضى والمساجين وحيثما يوجد كل محتاج تذهب له لتقدم له 

أو ألى محتاج خدمة ...إلخ. وكل إفتقاد لخاطئ أو ضال هو خدمة مقدمة لربنا. إذًا كل خدمة نقدمها ألوالد ربنا 
فأنت تقدمها لربنا يسوع نفسه. لذلك هناك من يقبل يد المرضى حين يزورهم واثقين إنهم يقبلون يد المسيح. أما 

 األماتن التى يوجد بها خطية أو شةه خطية فلن يوجد فيها المسيح فاهرب منها. 
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ن إو الرب " حسب وعد ومن يغلب ويكون مع المسيح دائما هنا على األرض سيكون معه أي ا فى المجد 
(. وأي ًا  3:   14" )يونتم اي اً أنا تكونون أتون أ، حتى حيث ليَّ إخذكم بتي اي ا و ب عددا لكم مكانا أ م يت و 

نك  نا، لينظروا مجدي الذي اعطيتني، ألأتون أعطيتني يكونون معي حيث أ ن هؤالء الذين أريد أب يها اا"أ
 وننظر مجده تعنى أن نكون فى ح رة هللا فنعكس مجده، فتكون لنا  (.24:   17)يو" نشاء العالمإحببتني قبل أ

 أجسادا ممجدة، ونرى نوره فيكون لنا أجسادا نورانية. 
 

ي َاآلنَ 27" -(:27: 12يو ) آية سن َطَرَبتس  َقدن  َنفس نني اآلب   َأيَُّها َأق ول إ َوَماَذا. اضس هن  مننس  َنج ن اَعةن  هذن لن  َولكننس . إ السَّ  أَلجس
هن  إنَلى َأَتيست   هَذا اَعةن  هذن  "  .السَّ
  تعبيراته   في  هذا  وينعكس  هللا  مع  يتحدث   بها   اهلل  اإلتصال  أداة   فهي  الروح  أّما.  اإلنسانية  المشاعر  قاعدة  هي  النفس
 فالروح   اإلنسان،  هذا  بروح  يتصل  القدس  والروح  القدس،  الروح  يقوده  الذى  هو  الروحى  فاإلنسان  لذلك.  وتعاليمه
 وإضطراب .  اإلنسان  كل  أى  والنفس  الجسد   يقود   الذى  هو  القدس  للروح  الخاضع  اإلنسان  وروح.  روح  مع  يتعامل
 كل   خطايا  وحمل  الموا   وهو  يدفعه  أن  عليه  الذي  الثمن  يتصوَّر  اان  وهو  كامل  إنسان  ألنه  يشير  هنا  المسيح
 يخاف  ال  فالمسيح  الخوف  يعني  ال   اإلضطراب .  فيخلصوا   ه،  ويؤمنوا  إنسان  كل  بل  اليونانيين  يراه   حتى  الةشرية
 مجهول   الموا    عد   فما  الموا   من  ونخاف .  خطية  بال  والمسيح  الخطية  هو  الموا   من  نخاف  يجعلنا  فما  الموا   من
 من   ليس.  النفس  داخل  شديد   عاطفي  إنفعال  هو  بل  خوف  ليس  هو  إذاً .  السماوي   المجد   فيعرف  المسيح  أما  لنا،
 مكروه   شئ  له   النسةة   والخطية.  الةار  القدوس  وهو  سيحملها  التي   الخطايا  أجل   من[  1]  ولكن   الصليب   بالم   أجل
 كان   بل  ،  طبيعته  من  ليس  والموا.  والحياة  ال،يامة.  المحيي  الحي  وهو  سيتذوقه  الذي  الموا   أجل  من[  2. ]جداً 
 ااب   وجه  حجب [  3(. ]11:    19  ،  2:    5عد )  يتنجس  ميت   مع  يتالمس  ومن  نجاسة  القديم  العهد   فى  الموا 
(.  محةة  فاهلل  المحةة)طبيعته  ضد   وهذا  له،  وكراهيتهم  احبهم  الذين  الناس  خيانة[    4.]إدراتنا  مستوى   فوق   وهذا  عنه،
= أتيت  هذا  ألجل  ولكن=  الثمن  كان  مهما  الصليب   إلى  التوجه  هو  حاسم  قرار  له  كان   ااب   الروحي  إلتصاله  ولكن
   -: وذلك الةشر خالص  ألجل متجسدا أتى اإلبن
 .     للةشر لمحبته [1]
 .  لآلب  طاعته [2]
 .  مجده فى ونراه  المجد  فى معه لنكون  بل لي،يمنا فقط ليس أتى المسيح [3]
 يحب   فاهلل   الموا،  من  ونجاتهم  الةشر  خالص   هى  اإلرادة  وهذه  اإلبن،  إرادة  نفسها  هى  ااب   إرادة  أن  والحظ  [4]

 . إرادته أي اً  هى هذه  ألن  تجسد  فاإلبن. الةشر
 أن   نحن   نستطيع   ال  ألالم  كامل  كإنسان   المسيح   وقبول  اإلنسانية  اإلرادة  تسليم  معناها  اإلبن   طاعة  تكون   وبهذا  [5]

 وبكل  الربانية المشيئة إتمام نحو قوة  كل موجهاً  قراره وكان. الةشر خالص  فى اإللهية اإلرادة تتم حتى نتصورها،
 .  أي اً  حسم
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المسيح ال يسأل، بل هو يلفت النظر إلضطرا ه وإنفعاله نتيجة المعركة مع الموا والتي في نهايتها  =  ماذا أقول
 ( ليخرج منتصرًا من هذه المعركة وي اف إنتصاره لحساب 7:5يموا الموا. وهو كان يصلي ويصرخ )عب 
 اإلنسان ويكون لسنسان حياة عوضًا عن الموا.

 أعطني اإلنتصار على الموا  ال،يامة. وقبول ااب وإستجا ة ااب أعلنها  ،يامة اإلبن. =  نجني من هذه الساعة
 

ا!«. 28"  -(: 30- 12:28اآليات )يو َأيسض  د   َوأ َمج ن  ، ت  دس :»َمجَّ َماءن السَّ منَن  ت   َفَجاَء َصوس َمَك!«.  دن اسس َمج ن َأيَُّها اآلب  
َماَلك !«.  29 َكلََّمه   »َقدس  َقال وا:  وَن  َوآَخر   .»! د  َرعس َحَدَث  َقاَل:»َقدس  َوَسمنَع،  ا  َواقنف  َكاَن  الَّذني  ع   وع  30َفالسَجمس َيس  َأَجاَب 

.وَقاَل:»َليسَس   لنك مس ، َبلس مننس َأجس ت  وس لني َصاَر هَذا الصَّ  " مننس َأجس
د إسمك  ( .1:   17هى نفسها "أيها ااب.... مجد إبنك" )يو =  أيها اآلب مج ن

مجد إبنك. فالمسيح  =  مجد إسمكصار إسمًا للمسيح.    يهوه  .  )عبرية(إجو إيمي )يونانية(= أنا هو= يهوه  =  إسمك
يطلب أن يمجده ااب ويؤيده في هذه المعركة مع الموا لينتصر على الموا. ولكن لنالحظ أن ااب واإلبن 
واحد فمجد اإلبن هو مجد ااب أي ًا. ولذلك فالمسيح ليس مشتاقًا أن يمجده ااب، بل هو مشتاق أن يتمجد  

ه. وهذا المجد يبدأ  إنتصاره على الموا، ويعطي حياته جسده، ويكون هذا المجد لحساب كنيسته التي هي جسد 
 المؤمنين هذه للمؤمنين وهي حياة أبدية ثم يصعد للسماء ويتمجد  جسده، ويكون هذا المجد لكل من يغلب من  

الشديد كان ليسمعه المجتمعون فيؤمنوا  المسيح  عد أن ظهرا عالقته  ااب. وهللا سبق   . والصوا (22:    17)يو 
رعد ى وإبراهيم وكثير من األنبياء واان يكلم إبنه ليظهر العالقة بينه وبين إبنه، إاّل أن اليهود لم يفهموا.  وكلم موس
هللا يتكلم لكن كل واحد يسمع  حسب إستعداده ونقاوة قلةه وإهتمامه فالةعس فهموا أن هذا صوا فقالوا  =  .. مالك

وا الرعد يصاحب كالم هللا كما حدث مع موسى. ونالحظ أن  مالك والةعس لم يفهم أبدًا فقالوا رعد. وعمومًا فص
المجتمعين لم يميزوا صوا هللا ولم يفهموا ما قيل، فالناس في  شريتهم وخطيتهم ال يستطيعون أن يسمعوا صوا 
هللا. ونالحظ أن صالة المسيح ليست مثل صالتنا وفيها نرجو ونتذلل وننسحق ليقبلنا هللا، ولكن هي نوع من إعالن 
الصلة بينه وبين أبيه ومن خالل هذه الصلة تنسكب القوة اإللهية لتساند الجسد ال عيف حتى ينتصر في معركة 
الموا. ويرى الناس هذه الصلة فيؤمنوا  أن المسيح هو من هللا. وصالة المسيح حيث أنه واحد مع ااب ومشيئتهما 

في حياته ومعجزاته وبره وأن كل =  مجدتته أي ًا.  وإرادتهما واحدة تشير ألنه يعلن مشيئة ااب التي هي مشيئ 
اإلتهاماا ضده إرتدا على مقاوميه. كما شهد ااب لسبن في العماد والتجلي وقال "هذا هو إبني الحبيب" وكما  

وأمجد شهدا المالئكة له يوم الميالد قائلة "المجد هلل في األعالي.." هنا ااب يشهد للمجد الذي لسبن منذ األزل=  
المجد الذي سيصير لناسوته  عد موته إذ يقوم ويصعد للسماء ويجلس عن يمين ااب. وسيؤمن  ه كل =  يضا  أ

 إذًا الصوا ليس لتشجيع المسيح لكن ليؤمنوا )هو إعالن للناس(.= بل من أجلكمالعالم ويسجدون له. 
 
ن وَنة   َاآلنَ 31" - (:31: 12يو) آية َعاَلمن هَذا َديس َعاَلمن هَذا َرئنيس   ي طسَرح   َاآلنَ . الس ا الس  "  .َخارنج 
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َفةْ   فالدينونة.  الدينونة  يقل  ولم  دينونة   قال  قوية   ضربة  نتيجة   عنف  يسقط=  دينونة.  العالم  نهاية  في  هي   الل  ُمَعرَّ
  المسيح بل إبليس، على إنتصر هللا  أن ليس واإلنتصار. الكلمة  معنى هذا إنهزم، إذ  المصارعة دائرة خارج ويخرج
  كثيرة   دينوناا   هناك  ولكن(.  4:5يو1)  يؤمن  لمن  هي  والغلةة  للسماء   صليةه  ليجذبنا  عليه   لحسابنا  إنتصر  اإلنسان
   -: ميعادها في تلٌ 
  الرومانى   تيطس  يد   على  أورشليم  خربت   ولذلك  عليه،  حكموا  من  على  ذنبها  سيقع  الظالمة   المسيح  فمحاتمة*1
 .م70سنة
 طويالً    ظلمته  العالم   ساد   أن   عد   الشيطان   يسقط  أن  فالبد   الشيطان   يحركهم  ظلماً   المسيح  على   حكموا  من   وألن *2
 (. 19- 18:10لو)
 والشيطان   العالم   شر  أظهر  ببره   المسيح.  هللا  ألوالد   مدانة  معروفة  حيله  وصارا   الكل  أمام  إبليس  إنكشف  ولقد *3
 .  العالم وراء يسير إلنسان  عذر فال. المسيح العالم صلب  حين العالم يحرك الذي
 وصلةه   عليه   قام   المسيح  يفرح  أن  عن  عوضاً   فالعالم  شروره،  كل  على  العالم  إدانة  دليل  الصليب   كان  لقد *4
ل  ولقد (.  30:14يو)  العالم  هذا  رئيس  الشيطان  أن  ومعروف(.  11:16+  39:9+  19:3يو )  إلى   الصليب  تحوَّ

   الشيطان، بها يهزمون  وقوة للمؤمنين  وحياة للمسيح مجد 
  على   إلبليس  سلطان كل هللا  سلب   الصليب .   ه  يؤمن ال  ولمن صلةه  لمن وإدانة ودينونة عار  الصليب  وصار *5

 من   خلعه  ثم  ومن(.  15- 14:2تو)  له  عبيداً   ويجعلهم   ه  يذلهم  كان  له  نفوذ   كل   من  وجرده(.  29:12مت )  الةشر
 الدينونة   ساعة  سجنه  في  ينتظر  هللا  على  متمرد   شرير  حقير   مخلوق   مجرد   ليصير  العالم  خارج  وطرحه  عرشه
.  3-1:20رؤ )  الصليب    عد    سالسل  مقيداً (  4:2 ط 2)   األيام   نهاية   في   األبدية  النار  في   يلقى  أن   ينتظر ( 
.  24:1مر+  41:25مت )  أمام   من  وهرب   دخان  إلى  تحول   ولطالما  إبليس،  ترعب   الصليب   عالمة  صارا ( 

 .   الصليب   عالمة  القديسين
. للمسيح  هم  من  دائرة  خارج  هو .  هللا  أوالد   على  سلطان  للشيطان  يعد   لم  ي طرح  اآلن=   الصليب   بدأ  طرحه  ولكن*6
 .  عليهم له سلطان ال  لكن يحاربهم  هو
  أنه   ونالحظ.  هللا  لروح  المعادية  المادية  هو   العالم  والمقصود   الغادر  العالم  وجه  كشف أي   : العالم  دينونة  وقوله*7

 والمسيح (.  22- 21:11لو)  خارج  من  يحاربهم  يظل  ولكن  المؤمنين  حياة  من  تماماً   الشيطان  يخرج   المعمودية
 يفقد  وبالتالي  له  يذهب   من  هناك  ولكن.  منه  حررنا  أن   عد   عليه  ندوس  أن  سلطاناً   وأعطانا  نطرده  أن  القوة  أعطانا
 (.  36:8يو ) ذلك نفعل ال  أن المسيح ينةه لذلك حريته
 (.3:8رو) علينا  سلطان  بال وأصةحت  ماتت  أي فينا  الخطية أدينت   الصليب * 8

َتَفعست    إننن   َوَأَنا32"  -(: 33- 32:  12يو)  اآليات ضن   َعنن   ارس ذنب    اأَلرس ير ا  هَذا  َقالَ 33.  السَجمنيَع«  إنَليَّ   َأجس يَتة    َأيَّةن   إنَلى  م شن   من
منع ا َكانَ     " .َيم وتَ  َأنس  م زس

+ 51:9لو +  19:16مر)  الصعود   ثم (  28:8+  14:3يو )  الصليب   على  األولى  مرحلتين   على  إرتفع  المسيح
  يشتهون   المؤمنون   صار  لذلك.  األولى  الخطوة  كان  فهو  ألعلى  الصعود   طريق  هو  الصليب   وكان(.  11:1أع
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. يروه أن اليونانيين طلب  على رداً  هذا كل كان( 3-1:14يو ) للمجد  اإلرتفاع وهي التالية الخطوة  سبب  الصليب 
 َأْنتَ "  وقال   طرس  عرفه  كما  األرض   على  وهم   الروح  سيرونه   اإليمان.  سيرونه  فقط  وليس  ألعلى  سيجذبهم  فهو
 ، (16: 16مت " ) ْلَحيِّ ٱ هللِ ٱ ْبنُ ٱ ْلَمِسيحُ ٱ ُهوَ 
  إرتفاع (.  24:  17يو)  للمجد   معه  يرتفعون   إذ   مجده  فى  يرونه   ذلك  وبعد   هو،  ومن  ح،يقته  الروح  لهم  يكشف هنا 

  إرتفاع   وصارا   لعنة  كانت   صليب   تلمة=  مشيرا  .  األبدية  الحياة  إلى  المؤمنين  سيجذب   الصليب   على  المسيح
 للسماء   الةشر  تجذب   جةارة  قوة  صارا   بل  أي ًا،  للصعود   وتشير  للصليب   تشير  إرتفاع  كلمة  صارا   لقد .  للمجد 
 .وأمم يهود =  الجميع وقوله يستجيب، واحد  كل ليس لكن يجذب  هو. الشر قوى  وعكس
 

َت 34"  -(:34:  12آية )يو  َف َتق ول  َأنس ، َفَكيس َقى إنَلى اأَلَبدن يَح َيبس ن  َسمنعسَنا منَن النَّام وسن َأنَّ السَمسن ع : »َنحس َفَأَجاَبه  السَجمس
إ َمنس ه َو هَذا ابسن   َسانن نس َتفنَع ابسن  اإلن َبغني َأنس َيرس إ«.إننَّه  َينس َسانن نس  "اإلن
)دا   أبدي  المسيح  ملك  أن  عن  األنبياء  أش 14-13:7تنةأ  حز 7:9+  مز25:37+   +3:89 -4  ،35-36  +

( ولكن اليهود فهموا هذه النبواا خطأ ألنهم ظنوا أن ملك المسيح سيكون على األرض ولم يفهموا أن 4:110مز
( فهمها اليهود أنه سيموا، 32عن األرض )ملكه سيكون ملك أبدي سماوي. ولذلك حينما قال المسيح إن إرتفعت  

ومن هنا حدث اللةس فكيف يموا وهو المسيا الذي سيملك إلى األبد. وكان خطأ اليهود فهمهم السطحي فكيف 
ي،يم المسيح ملكًا أبديًا على أرض مصيرها الفناء. هو قال عن نفسه أنه إبن اإلنسان فةحسب فهمهم أنه لو كان  

 ن يموا.المسيح فإبن اإلنسان ل
 

وا َما َداَم َلك م  النُّور  لنَئالَّ 35  "-(:36-35:  12اآليات )يو ير  ، َفسن َقلنيال  َبعسد  وع :»النُّور  َمَعك مس َزَمان ا  مس َيس  َفَقاَل َله 
  . َهب  َن َيذس َلم  إنَلى َأيس ير  فني الظَّاَلمن اَل َيعس رنَكك م  الظَّاَلم . َوالَّذني َيسن ي دس

َناَء َما َداَم َلك م  النُّور  آمنن وا بنالنُّورن لن 36 وا َأبس ير  َتصن
. مس ه  َتَفى َعنس وع  بنهَذا ث مَّ َمَضى َواخس «. َتَكلََّم َيس   "  النُّورن

على تصورهم أن المسيح    السيد   رد ي  ( . وهنا9:    1= المسيح هو النور الح،يقى )يو  النُّور  َمَعك مس َزَمان ا َقلنيال  َبعسد  
 ... سيةقى على األرض إلى األبد. ومعنى كالمه

 على األرض كما تظنون.  جسدى هذا أ قى لألبد  لن أنا ال
ومعاندين. فةحسب فكرهم فالمسيح ااتى سيكون له ملك أرضى أبدى،   نصيحة ألنهم متشككين  الرب   وهنا يعطيهم

(. والح،يقة أنهم لرف هم للمسيح 33لذلك رف وا فكرة أن يرتفع المسيح تاركا األرض كما قال لهم فى ااية )
يفتشون على أى سبب ليرف ونه، ويحاولون أن يتصيدوا عليه أى خطأ بل حاولوا كثيرا أن يوقعوا  ه حسدا، فهم  
( . فهم رسموا ألنفسهم صورة للمسيح المنتظر  حسب أفكارهم المادية ولم يجدوها فى  15:    22فى خطأ )مت 

، فاهلل لن يسير  حسب أرائهم بل السيد المسيح المتواضع. والمسيح يعطيهم نصيحة أن ال يعاندوا متمسكين  أرائهم
عليهم هم أن يسيروا  حسب فكر هللا. هللا يريد لهم ولنا حياة سمائية وهم يريدون حياة أرضية مادية. وطالما قال 
لهم المسيح أنه سيرتفع فهو إذًا سيرتفع ولن يغير خطته. وعليهم أن يصدقوا هذا ويتعلموا منه طالما هو على 
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( . وبالتالى 68:    6( و"تالم الحياة األبدية عنده" )يو63:   6لمسيح هو "روح وحياة" )يواألرض  جسده، فكالم ا
ينتفعوا  فرصة وجوده معهم فهو النور القادر أن يقودهم. فهو ليس إنسان ذي جسد   قد يعنى كالمه أن عليهم أن 

ونفهم من الكتاب   .  (19:3+  10- 6:1+  5:9+  12:8نور من نور )يو   -  عادي مثل  اقي الةشر، بل هو هللا
( وواضح أن المسيح يدعوهم ألن  1:27+ مز2:104+ مز22:2+ دا19:38المقدس أن النور هو هللا ذاته )أي

 وينتهزوا فرصة وجوده على األرض  جسده ليتعلموا. أبناء النور ليصيروا يؤمنوا  ه
ه سوف يصعد للسماء رمزًا ألن  .أمامهمغالةًا كان إختفائه  طريقة عجيةة ملحوظة من  =  ثم مضى وإختفى عنهم

   ولن يعودوا يرونه  الجسد  عد صعوده.
قد ُيفهم من كالم المسيح أن عليهم أن يؤمنوا  ه طالما هو معهم  الجسد وهم قادرين أن يرونه ويدركوا نوره جسديا، 

 لليهود الذين يسمعونه.وذلك قبل أن ت يع الفرصة إذ يصعد  جسده فال يعودوا يرونه  جسده. وهذا صحيح جزئيا  
فال يسقطوا فى براثن   فقول المسيح هذا لليهود الذين يسمعونه كان ليسمعوا تعاليمه ويستفيدوا منه ومن تعاليمه

 أي الشيطان والمعنى إن لم تقبلوني سيسيطر عليكم الشيطان =    لئال يدرككم الظالم  =   الشيطان سلطان الظلمة
   . إذًا إنتهزوا الفرصة فمن ال يسير في النور لن يصل للحياة األبدية.(53:   22سلطان الظلمة )لو 

وهذا ما حدث لليهود فعال، فنتيجة عنادهم ورف هم للمسيح سقطوا فى الظلمة، ووصل بهم األمر لصلب المسيح. 
سنة وهم مشردين فى   2000لمدة    والنتيجة خراب أورشليم وهالك الماليين منهم على يد تيطس الرومانى. بل

العالم كله مرفوضين ومنبوذين. وعلى كل من يسلك فى الظلمة عليه أن يتوقع هذه النهاية. وكان المسيح يشفق 
  45:  8+ يو  36:  6هذا المصير ويعاتبهم أنهم رأوه وسمعوا تعاليمه ورأوا أعماله ولم يؤمنوا )يو على اليهود من

 ،46 . ) 
... وماذا  عد صعود المسيح، كيف نرى نحن النور لنؤمن؟ وهل معنى كالم المسيح هنا   الولكن هنا يثور سؤ 

 لليهود أن يستغلوا فرصة وجوده على األرض  الجسد ليؤمنوا، أنه ال طريق لسيمان  المسيح إن لم نراه  الجسد؟ 
سديا، فكيف يؤمن الةشر  ه قطعا المسيح ال يقصد هذا على اإلطالق. فإن كان شر  أن نؤمن  المسيح أن نراه ج

 فى كل مكان وكل زمان.  
وفى هذه ااياا يرسم المسيح لكل إنسان طريق اإليمان  ه، وطريق تغيير طبيعة اإلنسان من طبيعة مظلمة إلى 

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

وا *  بمنوا بي.=  آمنوا بالنور*   ثم تقدم خطوة فقالسيروا في النور  *  والحظ تسلسل كالم الرب فهو قال أوالً  ير  لنَتصن
َناَء النُّورن  يصير نوراني )هذه مثل و ، (17:   5تو2) أي من يؤمن  المسيح يتغير كيانيًا، يصير خليقة جديدة = َأبس

 (.36:11لو "يصير نيرًِّا كله" 
وكل من يسلك فى النور منفذا .  فسيروا في النورفي ترجمة أخرى )القطمارس(  =  النور   ما دام لكم  فسيروا*

وصايا المسيح تاركا طريق الخطية، ستكون له العين المفتوحة التى ترى وتةصر النور. فالنور ال يراه سوى مفتوح 
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(. وهذا يعنى أنه سيدرك المسيح  8:  5العينين صاحب القلب النقى "طوبى ألن،ياء القلب ألنهم يعاينون هللا" )مت 
 ( . 27  –  24:  7، وهذا معنى مثل الرب فى )مت ح،يقة، فالمسيح هو النور

= ومن إنفتحت عيناه سيرى المسيح ويعرفه، ومن يعرفه ح،يقة سيحةه وسيؤمن  ه. بل سيسكن بالنور  آمنوا  *
 ( . 23:   14عنده ااب واإلبن )يو 

َناَء النُّورن * وا َأبس ير  نورانية، فالنور الح،يقى يسكن  = من يسكن عنده ااب واإلبن ستتغير طبيعته إلى طبيعة    لنَتصن
   فيه وينعكس عليه.

 - وكل إنسان أمامه طريق من إثنين :
إما يختار المسيح فيختار طريق النور والحياة األبدية، والحظ أن من يختار هذا الطريق يساعده المسيح،   (1

 ( .5:   15فبدون المسيح لن نقدر أن نفعل شيئا )يو 
ريق الخطية وشهواا الجسد، فيقع فى براثن سلطان الظلمة أى الشيطان  أو يختار اإلنسان طريق الظلمة أى ط (2

 ( ونهاية هذا الطريق الموا.53:  22)لو
واللعنة. فإختر الحياة لكى    وهذا نفس ما ردده موسى النبى فى العهد القديم "قد جعلت قدامك الحياة والموا. البركة

 ( . 19:  30تحيا أنت ونسلك" )تث 
 

َيا َوَباَت ه َناَك.17 "-(: 21:17متآية ) يَنةن إنَلى َبيستن َعنس َمدن مس َوَخَرَج َخارنَج الس  " ث مَّ َتَرَكه 
. أراده له الذين إستقبلوه في أورشليمالمسيح يبيت في بيت األلم )عنيا( فهو يرفس الملك الزمني الذي 
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 عودة للجدول إثنين البصخة –يوم اإلثنين 
 

 يوم اإلثنين 
 

  14-12:11[ + مر22-20،]19-18:21شجرة التين وير المثمرة مت
 هناك عدة تساؤالا في موضوع التينة 

المسلللللللليح هنا جاع وطلب أن يأتل من شللللللللجرة تين رأى أوراقها عليها خ للللللللراء ولمّا لم يجد ثمرًا   -1
الموقف يمكن تفسلليره  طريقة  سلليطة؟ وهل المسلليح الذي صللام  لعنها فيةسللت!! والسللؤال هل هذا 

ل لله الحجلارة خبزًا، حينملا ال يجلد تينلًا على  40من قبلل   يوملًا ورفس أن يطللب من ااب أن ُيحوِّ
 الشجرة يلعنها ألنه جائع.

 (.13:11واألعجب أن الوقت ليس وقت إثمار التين )مر -2
- 6:13ه القصة إاّل رمزيًا. فشجرة التين تشير إلسرائيل )لو من هذين السؤالين نفهم أنه ال يمكن تفسير هذ 

(. فالمسيح ال يشةع من التين بل من الثمار الروحية المةاركة التي يراها في  12+ يه 7:1+ يؤ10:9+ هو 9
  (. وكان11:53ومنها نفهم أن المسيح يفرح  إيمان الةشر، هذا ما يشةعه + أش. (8- 1: 15يو)المؤمنين 

شجرة التين  ولكنه كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، فهذا ليس وقت إثمار  ، يؤمن  ه اليهود فيشةع  المسيح يتمنى أن
  والمسيح لعنها إشارة . (11:  1)يو أى إيمان اليهود، فالمسيح "جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله"  اليهودية

لهدم القديم لتقوم شجرة التين المسيحية أي الكنيسة، ينتهي عهد قديم ليبدأ عهد جديد. ال يمكن أن تقوم  
مملكة السيد إاّل بهدم مملكة الظلمة. والحظ أن لعن األمة اليهودية كان  سبب عدم إيمانهم  المسيح وصلبهم  

م لهم السيد كل إمكانياا اإلثمار من ناموس لهم الورق، أي  لَّ وشريعة وأنبياء. لكنهم ظَ  للسيد.  عد أن قدَّ
منظرًا حلوًا فهم لهم طقوسهم وهيكلهم وناموسهم لكنهم لألسف بدون ثمار، والثمار التي يريدها هللا هي  

والرياء هو أن يظهر اإلنسان غير ما يةطن   ، إيمانهم وأعمالهم الصالحة. واألوراق بدون ثمر تشير للرياء
(. وتذكرنا أوراق التين،  ما فعله بدم حين  5:3تي 2ى ولكنه ينكر قوتها وهو بال ثمر )مثل من له صورة التقو 

م له الحل في ذبيحة تشير لذبيحة المسيح وستره بها. وهذا   غطى نفسه  أوراق تين فلم تستره، لكن هللا قدًّ
 صليب المسيح    يعني أن كل من يحاول أن يستر نفسه  أعمال تدين ظاهري دون ثمار إيمان داخلية، إيمان

 وفدائه يكون قد فعل كآدم ولم يستر نفسه. علينا أن نعترف  خطايانا وال نكابر كآدم فيستر المسيح علينا. 

مرقس يذكر أنهم رأوا  ( فنرى أن متى قال أنها يةست في الحال بينما أن 20:11مع مر  19:21متقارن )
 هذا في الغد فما تفسير ذلك؟!
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سنة وبهذا نفهم أن وقت أن لعن  900دم "يوم تأتل.. تموا" ولكنه عاش أتثر من  هذا يذكرنا  أن هللا قال ا
السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة ولكن بدأ يظهر عليها هذا اإلنحالل في غد الثالثاء. )هذا يشةه من  

ة لمدة  يقول أنه لو تم فصل التيار الكهربي عن مروحة البد وستقف، ولكننا حين نفصل التيار تظل دائر 
 سيطة ثم تقف( هكذا في موضوع بدم فهو يوم أخطأ بدأ يسرى فيه تيار الموا واإلنحالل وماا  عد مدة،  
ويوم لعن السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة وقوة الحياة في الحال. وظهر عليها عالماا الموا في اليوم 

 التالي.
وا وإنقطع عنهم تيار بركة هللا وحمايته وظهر هذا  عد وهذا ما حدث مع اليهود فهم يوم صلبوا المسيح ُلِعن

ب أورشليم وهكذا كل إنسان يخطئ تسرى فيه عوامل الموا فورًا رَّ سنة على يد تيطس حين خَ 40أقل من 
 وإذا لم يقدم توبة ويتناول ليحيا، ستظهر عليه عالماا الخراب سريعًا.

هللا فحينما يقدم توبة ستعود له هذه البركاا  التأتيد حتى  والعكس فمن يكون في خطيته محرومًا من بركة  
 (.18-17:3وإن تأخرا )حب 

 

يَنةن َجاَع،  18  "-: (22- 21:18اآليات )مت َمدن ع ا إنَلى الس بسحن إنذس َكاَن َراجن ، 19َوفني الصُّ َفَنَظَر َشَجَرَة تنين  َعَلى الطَّرنيقن
ئ   دس فنيَها َشيس َها َفَلمس َيجن !«. َفَيبنَستن الت نيَنة  فني  َوَجاَء إنَليس كن َثَمر  َبعسد  إنَلى اأَلَبدن ا إنالَّ َوَرق ا َفَقطس. َفَقاَل َلَها:»اَل َيك نس مننس

  . إ«  20السَحالن َف َيبنَستن الت نيَنة  فني السَحالن ب وا َقائنلنيَن:»َكيس وع  َوَقالَ 21َفَلمَّا َرَأى التَّاَلمنيذ  ذلنَك َتَعجَّ :»َالسَحقَّ   َفَأَجاَب َيس  مس َله 
َر الت نيَنةن َفَقطس، َبلس إننس ق لست مس أَ  َعل وَن َأمس وَن، َفاَل َتفس كُّ : إننس َكاَن َلك مس إنيَمان  َواَل َتش  َطرنحس  َأق ول  َلك مس َتقنلس َوانس : انس ا لنهَذا السَجَبلن يسض 

 . رن َفَيك ون  الَ 22فني السَبحس ننيَن َتَنال وَنه «.َوك لُّ َما َتطسل ب وَنه  فني الصَّ من  " ةن م ؤس

َيا َجاَع،  12 "  -:(14-11:12راآليات )م َها 13َوفني السَغدن َلمَّا َخَرج وا مننس َبيستن َعنس َجَرَة تنين  مننس َبعنيد  َعَليس ــَ َفَنَظَر شـــــ
ئ ا إنالَّ َوَرق ا، أَلنَّه  َلمس يَ  يس دس شــــــــَ َها َلمس َيجن ئ ا. َفَلمَّا َجاَء إنَليس يس د  فنيَها شــــــــَ ، َوَجاَء َلَعلَّه  َيجن . َوَر   َفَأَجاَب 14ك نس َوقسَت الت نينن

كن  وع  َوَقاَل َلَها:»اَل َيأسك لس َأَحد  مننس َمع ون. َيس  !«. َوَكاَن َتاَلمنيذ ه  َيسس  " َثَمر ا َبعسد  إنَلى اأَلَبدن
،  20"  -(: 26- 11:20اآليات )مر ولن ا الت نيَنَة َقدس َيبنَستس منَن األ ص  َتازنيَن َرَأوس َباحن إنذس َكان وا م جس َوفني الصَّ

َفَتَذكََّر ب طسر س  21
  »! َتَها َقدس َيبنَستس ! َالت نيَنة  الَّتني َلَعنس مس :»لنَيك نس َلك مس إني22َوَقاَل َله :»َيا َسي ندني، انسظ رس وع  َوَقاَل َله  َمان  بناهللن.  َفَأَجاَب َيس 

كُّ فني قَ 23 ! َواَل َيش  رن َطرنحس فني السَبحس َتقنلس َوانس : انس : إننَّ َمنس َقاَل لنهَذا السَجَبلن منن  َأنَّ َما أَلن ني السَحقَّ َأق ول  َلك مس لسبنهن، َبلس ي ؤس
َما َقاَل َيك ون  َله .   ، َفَمهس ول ه  َيك ون  : ك لُّ مَ 24َيق  يَنَما ت َصلُّوَن، َفآمنن وا َأنس َتَنال وه ، َفَيك وَن لنذلنَك َأق ول  َلك مس ا َتطسل ب وَنه  حن

  . ا َأب وك م  الَّ 25َلك مس ، لنَكيس َيغسفنَر َلك مس َأيسض  ء  وا إننس َكاَن َلك مس َعَلى َأَحد  َشيس فنر  ت مس ت َصلُّوَن، َفاوس َماَواتن َوَمَتى َوَقفس ذني فني السَّ
 . . َوإننس 26زَّاَلتنك مس ا زَّاَلتنك مس َماَواتن َأيسض  ت مس اَل َيغسفنرس َأب وك م  الَّذني فني السَّ وا َأنس  "  َلمس َتغسفنر 
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 هناك عدة تساؤالا في موضوع التينة 
المسلللللليح هنا جاع وطلب أن يأتل من شللللللجرة تين رأى أوراقها عليها خ للللللراء ولمّا لم يجد ثمرًا لعنها   -1

ن تفسللليره  طريقة  سللليطة؟ وهل المسللليح الذي صلللام من قبل فيةسلللت!! والسلللؤال هل هذا الموقف يمك
ل له الحجارة خبزًا، حينما ال يجد تينًا على الشجرة يلعنها  40 يومًا ورفس أن يطلب من ااب أن ُيحوِّ

 ألنه جائع.
 (.13:11واألعجب أن الوقت ليس وقت إثمار التين )مر -2

- 6:13 رمزيًا. فشجرة التين تشير إلسرائيل )لو من هذين السؤالين نفهم أنه ال يمكن تفسير هذه القصة إالّ 
(. فالمسيح ال يشةع من التين بل من الثمار الروحية المةاركة التي يراها في  12+ يه 7:1+ يؤ10:9+ هو 9

  (. وكان11:53. ومنها نفهم أن المسيح يفرح  إيمان الةشر، هذا ما يشةعه + أش(8- 1: 15يو)المؤمنين 
ولكنه كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، فهذا ليس وقت إثمار شجرة التين   ، المسيح يتمنى أن يؤمن  ه اليهود فيشةع

  والمسيح لعنها إشارة .(11:  1)يو أى إيمان اليهود، فالمسيح "جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله"  اليهودية
هد قديم ليبدأ عهد جديد. ال يمكن أن تقوم  لهدم القديم لتقوم شجرة التين المسيحية أي الكنيسة، ينتهي ع

أن لعن األمة اليهودية كان  سبب عدم إيمانهم  المسيح وصلبهم   مملكة السيد إاّل بهدم مملكة الظلمة. والحظ
م لهم السيد كل إمكانياا اإلثمار من ناموس وشريعة وأنبياء. لكنهم ظَ  لهم الورق، أي  لَّ للسيد.  عد أن قدَّ

م لهم طقوسهم وهيكلهم وناموسهم لكنهم لألسف بدون ثمار، والثمار التي يريدها هللا هي  منظرًا حلوًا فه
والرياء هو أن يظهر اإلنسان غير ما يةطن   ، إيمانهم وأعمالهم الصالحة. واألوراق بدون ثمر تشير للرياء
ين،  ما فعله بدم حين  (. وتذكرنا أوراق الت5:3تي 2مثل من له صورة التقوى ولكنه ينكر قوتها وهو بال ثمر )

م له الحل في ذبيحة تشير لذبيحة المسيح وستره بها. وهذا   غطى نفسه  أوراق تين فلم تستره، لكن هللا قدًّ
يعني أن كل من يحاول أن يستر نفسه  أعمال تدين ظاهري دون ثمار إيمان داخلية، إيمان  صليب المسيح  

 أن نعترف  خطايانا وال نكابر كآدم فيستر المسيح علينا.  وفدائه يكون قد فعل كآدم ولم يستر نفسه. علينا

مرقس يذكر أنهم رأوا  ( فنرى أن متى قال أنها يةست في الحال بينما أن 20:11مع مر  19:21متقارن )
 هذا في الغد فما تفسير ذلك؟!

نفهم أن وقت أن لعن  سنة وبهذا 900هذا يذكرنا  أن هللا قال ادم "يوم تأتل.. تموا" ولكنه عاش أتثر من  
السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة ولكن بدأ يظهر عليها هذا اإلنحالل في غد الثالثاء. )هذا يشةه من  
يقول أنه لو تم فصل التيار الكهربي عن مروحة البد وستقف، ولكننا حين نفصل التيار تظل دائرة لمدة  

دأ يسرى فيه تيار الموا واإلنحالل وماا  عد مدة،   سيطة ثم تقف( هكذا في موضوع بدم فهو يوم أخطأ ب
ويوم لعن السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة وقوة الحياة في الحال. وظهر عليها عالماا الموا في اليوم 

 التالي.
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وهذا ما حدث مع اليهود فهم يوم صلبوا المسيح ُلِعنوا وإنقطع عنهم تيار بركة هللا وحمايته وظهر هذا  عد 
ب أورشليم وهكذا كل إنسان يخطئ تسرى فيه عوامل الموا فورًا رَّ سنة على يد تيطس حين خَ 40ل من أق

 وإذا لم يقدم توبة ويتناول ليحيا، ستظهر عليه عالماا الخراب سريعًا.
والعكس فمن يكون في خطيته محرومًا من بركة هللا فحينما يقدم توبة ستعود له هذه البركاا  التأتيد حتى  

 (.18-17:3تأخرا )حب وإن 

إ«  20"  -(: 22- 21:20اآليات )مت َف َيبنَستن الت نيَنة  فني السَحالن ب وا َقائنلنيَن:»َكيس َفَأَجاَب 21َفَلمَّا َرَأى التَّاَلمنيذ  ذلنَك َتَعجَّ
َر الت ن  َعل وَن َأمس وَن، َفاَل َتفس كُّ : إننس َكاَن َلك مس إنيَمان  َواَل َتش  :»َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس مس وع  َوَقاَل َله  ا َيس  يَنةن َفَقطس، َبلس إننس ق لست مس َأيسض 

 . رن َفَيك ون  َطرنحس فني السَبحس َتقنلس َوانس : انس ننيَن َتَنال وَنه «.َوك لُّ َما تَ 22لنهَذا السَجَبلن من اَلةن م ؤس  "طسل ب وَنه  فني الصَّ
يرى الدارسون أن الجبل المتحرك يشير إلى كل ما هو صعب. وكانت اللغة المألوفة عند حاخاماا اليهود وفي 
 مدارسهم أن من يفسر نبوة أو نصًا صعةًا من الكتاب أنه محرك الجةال. وكما رأينا سا قًا أن الجبل  أي ًا يشير 

( وباإليمان ينتقل المسيح إلى القلب الذي مثل الةحر في إضطرا ه فيسوده السالم. وينتقل 45،  35:2للمسيح )دا  
 إلى األمم الذين كالةحر فيسودهم اإليمان والفرح. ولكن هناك شرطين : 

 (.14:5يو1أن نصلي ونطلب  إيمان وليس عن شك. إلى أن تكون طلبتنا وفق مشيئة هللا ) -1
يمأل القلب الصلللفح عن خطايا ااخرين ليغفر لنا هللا، فاهلل لن يسلللتجيب لمن يمأل قلةه الكراهية والغ لللب  أن  -2

 وال من يمأل قلةه الشهواا النجسة. هللا يستجيب لمن يكون قلةه طاهرًا فيسكن فيه. ، والحقد وطلب اإلنتقام
ياة فورًا ولكن عالماا الموا ظهرا يوم الثالثاء  والحظنا أن المسليح لعن التينة يوم اإلثنين فتوقف عنها تيار الح

 صةاحًا.
 

َعل وَن  21"  -:(21:21آية )مت وَن، َفاَل َتفس كُّ ــ  : إننس َكاَن َلك مس إنيَمان  َواَل َتشــ :»َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس مس وع  َوَقاَل َله  َفَأَجاَب َيســــ 
ا  َر الت نيَنةن َفَقطس، َبلس إننس ق لست مس َأيسض  .َأمس رن َفَيك ون  َطرنحس فني السَبحس َتقنلس َوانس : انس  " لنهَذا السَجَبلن

ــجرة التين  فهو لم يقل  –المسللللليح لم يلعن شلللللجرة التين صلللللراحة   ...   "ال يكن منك ثمر" بل قالملعونة أنتن يا شـ
 فمن أين فهمنا أن المسيح لعن شجرة التين؟

كن َثَمر    تن الت نيَنة  فني السَحالن َفَقاَل َلَها:»اَل َيك نس مننس !«. َفَيبنســـَ = التينة أو أى شللللجرة تعطى ثمر لو كان   َبعسد  إنَلى اأَلَبدن
فيها حياة )العصلللللارة التى تسلللللرى فى الفروع(، ولكن حينما غ لللللب هللا عليهم إذ صللللللبوا إبنه صلللللاروا بال حياة إذ 

ــعب    2000هل رأينا عبر إنفصللللللللل هللا عنهم، وهللا هو الحياة، لذلك فهم لن يثمروا.  ــا خرج من شـــ ســـــنة قديســـ
هذا ما يقال عنه اللعنة، إذ ال ثمار صللللللالحة. هم لهم اان دولة ولها أسلللللللحة لكن ال ثمار صللللللالحة =  اليهودإ!  

  ُاْثُبُتوا ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم. َكَما َأنَّ " يقول الرب يسلللللوع    (.32:24تشلللللجرة التين التى صلللللار لها أوراق لكن بال ثمار )مت 
ا ِإنْ  َن اَل َيْقِدُر َأْن َيْأِتَي ِبَثَمر  ِمْن َذاِتِه ِإْن َلْم َيْثُبْت ِفي ٱْلَكْرَمِة، َكَذِلَك َأْنُتْم َأْي لللللللللللً (  4:15" )يوَلْم َتْثُبُتوا ِفيَّ  ٱْلُغصلللللللللللْ

جاح )راجع  البركة سللللللببها وجود هللا فى حياتنا. وإن لم يوجد هللا فى حياتنا، فهذا ما يسللللللمى اللعنة أى ال ثمر وال ن
ــليب لعنة تتحول إلى بركة"موضللللوع   فى نهاية تفسللللير اإلصللللحاح الثالث من رسللللالة غالطية(. لذلك يطلب    "الصـ
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ٱلَِّذي َيْثُبُت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه َهَذا َيْأِتي ِبَثَمر   الرب يسللللللللللوع منا أن نثبت فيه وهو الحياة فيكون لنا بركة ويكون لنا ثمار "
، أِلَنَُّكْم ِبدُ   (.5:15" )يووِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيًئاَتِثير 

لقد جفت تينة اليهود  سلللللللللللللبب عدم إيمانهم، ولكن  إيمان األمم إنطرح الجبل الح،يقي وإنطرح وسلللللللللللللط  حر األمم  
(. ونحن إن كان لنا اإليمان  السيد المسيح سيجفف تينة إنساننا العتيق، ويدخل إلى داخلنا كما ينطرح  6:49)أش
ليكون خالص لنا.  اإليمان ننعم  كل شئ في المسيح   )قلبنا الم طرب(  البحرفي   )حياة المسيح وسالمه(  لجبلا

 .  (20:2يسوع مادمنا نناله فينا، أي تكون لنا حياة المسيح فينا )غل
= والمعنى فإن المسلللليح    إشللللارة للعالم الوثني الم للللطرب.=  البحرو   إشللللارة للمسلللليح. الجبل وهناك معنى بخر فإن

( البحر)  فعال، فهم  كرازتهم بمن األمم  التالميللذ  عللد ذلللك  . وهللذا مللا فعللله(  البحر( سلللللللللللللليؤمن  لله العللالم )الجبـل)
الحجر الذى قطع  غير يد جبال كبيرا مأل كل العالم )دانيال    ( .  إيمان التالميذ وكرازتهم صلللللللارالجبل المسللللللليح )

رأس  ( . أى أن التالميذ طرحوا المسلليح الجبل وسللط  حر األمم، ليصللير األمم المؤمنين جةاال، وهو ثابت على  2
 ( .2:  2هذه الجةال )إش

ننيَن َتَنال وَنه «.22" -:(21:22آية )مت من اَلةن م ؤس  "َوك لُّ َما َتطسل ب وَنه  فني الصَّ
فمن يطلب وهو متشلللللكك ال يسلللللتجاب له.. ولكن إن كان لنا إيمان قدر حةة الخردل ووقفنا نصللللللي يسلللللتجيب هللا  

يسللللللللتجيب يتزايد وينمو إيماننا وينزاح وينطرح جبل الشللللللللك في الةحر  فيزداد إيماننا، فنصلللللللللي  إيمان أتثر وحينما  
 ونصير مؤمنين فاهلل يداوي ويعالج عدم أو ضعف إيماننا.

 
 البحر الجبل 

إنطرح الجبللل أى المسلللللللللللللليح   بكرازة الرسل
 وسط األمم فآمنوا

الةحر هو العالم الذى صللللار 
 المسيح فيه جبال مأل العالم

حياة المسلليح  يدخل الجبل =  بإيماننا 
 وسالمه لقلبنا الم طرب 

الةحر الم لللللللللطرب هو قلبنا  
 يدخله المسيح فيسود السالم

ووقفنلا نصلللللللللللللللي يسللللللللللللللتجيلب هللا فيزداد إيملاننلا،    .ولكن إن كلان لنلا إيملان قلدر حةلة الخردل*
يتزايد وينمو إيماننا وينزاح وينطرح جبل الشللللللك في   ،فنصلللللللي  إيمان أتثر وحينما يسللللللتجيب 

 .ؤمنينالةحر ونصير م
 *ونفهمها أي ا  أن من يصلى ويطلب  إيمان ينزاح عنه جةال الشهواا والخطايا المحبةة.

 ولكن هللا يستجيب للقلب الخالى من الكراهية ومن النجاسة. 
*تان هذا مثال يقوله اليهود عن معلم إسلللتطاع أن يحل ويجد تفسللليرًا لنبوة صلللعةة. فيقولون  

 عنه أنه محرك الجةال.
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 :  التينة موضوع على مالحظات
إنتشللرا وسللط اليهود أيام المسلليح أفكار وثنية مفادها أن هناك إله للخير وإله للشللر، وفي موضللوع لعن التينة   

نرى أن المسلللللللللليح يلعن التينة وكانت المرة األولى والوحيدة التي تخرج من فم الرب يسللللللللللوع كلماا لعنة، وهو  
الخير ويدين أي ًا ويعاقب  الشرور، هو القادر على كل شئ فهو ي،يم  بهذا أظهر أن هناك إله واحد يجازي  

لعازر من األمواا وهو يلعن األمة اليهودية التي لها مظهر التدين لكنها بال ثمر، وسلللللللللليصللللللللللل شللللللللللرهم ألن  
يصللبوه. وطالما أظهر قدرته على فعل الخير وإلحاق الشلر  من يريد، فهو كان قادرًا أن يلحق الشلر  صلالبيه  

 نفسه طواعية وهو القادر. وسلَّم دْ رِ يُ  ليلقوا ال،ةس عليه لكنه لم جنود الذين أتوا ليالً وال
التالميذ رأوا صللللةاح الثالثاء التينة يا سللللة وبعد دقائق سللللألوا المسلللليح عن عالماا األيّام األخيرة فقال لهم أن   

مة اليهودية التي ظلت في إحدى العالماا "أن شللللللللجرة التين يصللللللللةح ورقها أخ للللللللر، وربما نفهم هذا عن األ
 (.24سنة وبدأا منذ سنواا تظهر كدولة مرة أخرى. )راجع مت 2000خراب حوالي 

 

 تطهير الهيكل 

 ( 38،  37:21+ 48- 45:19(+ )لو 19-15، 11:11(+) مر  17-12:21)مت
َر الهيكل )يو  الهيكل. ولكن  (. وهنا نسلللللللللمع أنه يكرر تطهير  17-14:2في بداية خدمة السللللللللليد المسللللللللليح طهَّ

نالحظ فرقًا واضلحًا بين متى ومرقس في ترتيب األحداث فاإلنجيلي متى يورد القصلة كأنها حدثت  عد دخول 
المسللليح إلى أورشلللليم مةاشلللرة. أما مرقس فيذكر التفاصللليل  صلللورة دقيقة. ففي يوم األحد، يوم الشلللعانين عقب  

(. ولم يفعل شلليئًا سللوى أنه  11:11إتجه مةاشللرة للهيكل )مر  مسللاء األحد ،  دخول السلليد المسلليح إلى أورشللليم
نظر حوله إلى كل شئ. ثم نجد أن المسيح يذهب للهيكل صةاحًا وفي طريقه إلى الهيكل لعن شجرة التين ثم  

(. وال يوجد تناقس في هذا فمتى يكتب لليهود ويقدم لهم المسليح على  19-15:11ذهب للهيكل لتطهيره )مر
ليطهره، هنا متى ال    الذى هو بيت أبيه  لملك الذي دخل أورشلليم كملك وإتجه مةاشلرة إلى هيكلهأنه إبن داود ا

أن يذهب المسللللليح كملك إلى قصلللللره. فكل  ،  يهتم  الترتيب الزمني بل  المعنى أو الهدف من دخول أورشلللللليم
 أبيه. أّما مرقس ملك يدخل إلى قصلره ولكن ألن المسليح ملك سلماوي، بل هو هللا فقصلره هو الهيكل بيت هللا

فأورد القصللة في مكانها الزمني ولكن  طريقة تسللترعى اإلنتةاه فهو دخل للهيكل عقب دخوله أورشللليم مةاشللرة  
وذكرا قصلللة   ،تما قال متى، ولكنه لم يفعل شللليئًا سلللوى أنه نظر كأنه يعاتب، ألم أطهر هذا المكان من قبل

كل وم للى. ولكنه في الغد الذي حدث إذن؟ وترك الهي ام ( ...22  -  13:   2تطهير الهيكل األولى فى )يو
ره  طريقة شلللللللللديدة. وهكذا مع كل مّنا قبل أن يطهر المسللللللللليح حياتنا  عنف يعاتب ويحذر ثم يتدخل  أتى وطهَّ 
  عنف.
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)مت َيبنيع  12  "-:(17-21:12اآليات  َكان وا  يَن  الَّذن يَع  َجمن َرَج  َوَأخس َكلن هللان  َهيس إنَلى  وع   َيس  فني َوَدَخَل  وَن  َتر  َوَيشس وَن 
يَّ َباَعةن السَحَمامن   َيارنَفةن َوَكَراسن ، َوَقَلَب َمَوائنَد الصَّ َكلن َهيس ت مس َجَعلست م وه  13الس َعى. َوَأنس اَلةن ي دس تني َبيسَت الصَّ : َبيس ت وب  :»َمكس مس َوَقاَل َله 

  »! و   .  14َمَغاَرَة ل ص  َكلن َفَشَفاه مس َهيس هن ع مسي  َوع رسج  فني الس َم إنَليس َوَتَقدَّ
َعَجائنَب الَّتني 15 َكَتَبةن الس َكَهَنةن َوالس َؤَساء  الس َفَلمَّا َرَأى ر 

ب وا    َصَنَع، َد!«، َوضن ول وَن:»أ وَصنَّا البسنن َداو  َكلن َوَيق  َهيس َرخ وَن فني الس إ« 16َواأَلوساَلَد َيصس َمع  َما َيق ول  هؤ اَلءن َوَقال وا َله :»َأَتسس
عن َهيَّأسَت َتسس  َواهن اأَلطسَفالن َوالرُّضَّ ! َأَما َقَرأست مس َقطُّ: مننس َأفس وع :»َنَعمس مس َيس  اإ«.  َفَقاَل َله  يَنةن  17بنيح  َمدن مس َوَخَرَج َخارنَج الس ث مَّ َتَرَكه 

َيا َوَباَت ه َناَك.  " إنَلى َبيستن َعنس
متى يورد القصة مةاشرة  عد دخول المسيح أورشليم، فمتى يريد أن يشير لملك المسيح الروحي على قلوبنا، فحين  

ل الرب أورشليمنا الداخلية إنما يدخل إلى مقدسه،  يدخل قلوبنا يطهرها ويملك عليها فهو الملك اإللهي. فإذ يدخ
يقوم بنفسه بتطهيره. والسو  الذي يستخدمه قد يكون صوا الروح القدس الذي يةكت على خطية وقد يكون  

 (.2إصحاح   وضوع السو  هو يوحنا عس التجارب وااالم. )ونالحظ أن الوحيد الذي أشار لم

 
، َوَدَخَل  12"  -:(21:12آية )مت َكلن َهيس وَن فني الس َتر  ــس يَن َكان وا َيبنيع وَن َوَيشـــــ يَع الَّذن َرَج َجمن َكلن هللان َوَأخس وع  إنَلى َهيس ــ  َيســـــ

يَّ َباَعةن السَحَمامن. َيارنَفةن َوَكَراسن    " َوَقَلَب َمَوائنَد الصَّ
ــترون  ة )ضللللللريةة نصللللللف  تانت هناك أماتن مخصللللللصللللللة لتغيير العملة ليدفع منها العابدين الجزي=  يبيعون ويشــ

(، ولما كان أناس يهود يأتون من  رْ وَ الشلللاقل المقررة على كل يهودي. والشلللاقل هو العملة اليهودية وهي بدون صلللُ 
  ولكن  .لتقلديمهلا كلذ لائحتلل العلالم ومعهم عمالتهم كلان البلد من تغييرهلا  لالعمللة المحليلة. وكلانوا يبيعون الطيور  

خمًا على حنان وقيافا بل أن المكان الذي كان مخصللللصللللًا لصللللالة  الموضللللوع تطور ليصللللير تجارة تدر عائدًا ضلللل
األت،ياء من األمم خصللللللصللللللوه للتجارة. ويرى الةعس أنهم كانوا يقدمون قروض في مقابل هدايا عينية إذ أن الربا 

واألسلوأ من كل هذا الغش والسلرقاا التى صلنع منها رؤسلاء  ممنوع. بل صلاروا يتاجرون في كل شلئ في الهيكل.
 الكهنة ثرواا ضخمة.

 

!«.13" -:(21:13آية )مت و   ت مس َجَعلست م وه  َمَغاَرَة ل ص  َعى. َوَأنس اَلةن ي دس َت الصَّ تني َبيس : َبيس ت وب  :»َمكس مس   " َوَقاَل َله 
 (.17:11+ نح29:8مل1+ 11:7رإ+ 7:56شإ) 

 

ي  َوع رسج  فني 14" -:(21:14آية )مت هن ع مس َم إنَليس .َوَتَقدَّ َكلن َفَشَفاه مس َهيس  " الس
 السماوي. نا للملكوا دَّ عِ أتى ليشفي ويطهر ليُ هذا هو المسيح الذي 

 
َكلن  15"  -:(21:15آية )مت َهيس َرخ وَن فني الس ــس َنَع، َواأَلوساَلَد َيصـــ ــَ َعَجائنَب الَّتني صـــ َكَتَبةن الس َكَهَنةن َوالس اء  الس ــَ َؤســـ َفَلمَّا َرَأى ر 

ب وا. َد!«، َوضن ول وَن:»أ وَصنَّا البسنن َداو    " َوَيق 
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عجيب أن يصلنع السليد المسليح ما فعله في الهيكل وهو شلخص وحيد منبوذ بال إعتةار، مكروه من رؤسلاء الكهنة  
والكهنة، بل هو في قلةه لموائد  اعة الحمام والصلللللللليارفة يهاجم مصللللللللالح رؤسللللللللاء الكهنة المادية وشللللللللاهدوا دمار 

م. ولكن يبدو أن جالاًل إلهيًا كان يبدو على مالمحه ونظراته أرعبتهم فسلللللللكتوا، ولم يسلللللللتطيعوا أن يفعلوا  مكاسلللللللبه
ــبواشلللللليئًا سللللللوى أنهم   وفي المقابل اتتشللللللف األطفال في براءتهم حالوة وجهه ففرحوا  ه وسللللللةحوا،  أّما من   .وضــ

اًل للشللللللللعب. واألطفال لم يفهموا ما يقولونه لكنهم كانوا يرددون ما    أعمتهم شللللللللهواا قلوبهم فرأوا فيه إنسللللللللانًا ُم للللللللِّ
األطفال الذين بال معرفة إنفتح قلبهم وسلللةحوا أّما دارسلللي النبواا . أوصــنا إلبن داودسلللمعوه من الكةار  األمس=  

فلإنغلق قلبهم وعيونهم فلم يروا. واللذي يريلد أن يعرف كيف يسللللللللللللللةح عليله أن يرجع ويصللللللللللللللير مثلل األطفلال في 
 وتصديقهم لما يسمعونه.  ساطتهم وبراءتهم

 

َواهن  16"  -:(21:16آية )مت ! َأَما َقَرأست مس َقطُّ: مننس َأفس وع :»َنَعمس ــ  مس َيســـــ إ« َفَقاَل َله  َمع  َما َيق ول  هؤ اَلءن ــس َوَقال وا َله :»َأَتســـــ
اإ«. بنيح  عن َهيَّأسَت َتسس   "اأَلطسَفالن َوالرُّضَّ

 يسيين فستكون لهم النبواا مجرد معلوماا غير مفرحة وال معزية.( أما الحكماء في أعين أنفسهم كالفر 2:8)مز 
 

 (19-15، 11:11اآليات )مر
ى، 11"  -(:11:11آية )مر ء  إنذس َكاَن السَوقست  َقدس َأمسســَ يس َله  إنَلى ك ل ن شــَ َكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحوس َهيس لنيَم َوالس شــَ وع  أ ور  َفَدَخَل َيســ 

َيا َمَع االثسَنيس َعَشَر.َخَرَج إنَلى َبيستن   " َعنس
هو اإلله الغيور الذي ال يطيق في بيته فسلادًا أو شلرًا، بل عيناه تجوالن وتفحصلان كل شلئ لتفرز  =  نظر كل شـئ

المقدسللللللاا عن النجاسللللللاا وتطرد األخيرة. والمسلللللليح ينظر ويحذر ويعاتب وينذر قبل أن يمسللللللك السللللللو  ليؤدب 
(. ونالحظ أننا هياتل  17:3تو1نراه حازمًا كل الحزم مع من يفسللللللد هيكله )ويطهر. ونالحظ أن المسلللللليح الوديع  

 (. )الوحيد الذي ذكر موضوع السو  هو يوحنا(.16:3تو1هللا والروح القدس يسكن فينا )
 

يَن َكان وا َيبنيع وَن 15  "-: (19- 15  :11اآليات )مر رنج  الَّذن َتَدَأ ي خس َكَل ابس َهيس وع  الس َشلنيَم. َوَلمَّا َدَخَل َيس  وا إنَلى أ ور  َوَجاء 
يَّ َباَعةن السَحَمامن.   َيارنَفةن َوَكَراسن ، َوَقلََّب َمَوائنَد الصَّ َكلن َهيس وَن فني الس َتر  كَ 16َوَيشس َهيس َتاز  الس ا َيجس .  َوَلمس َيَدعس َأَحد  َوَكاَن 17َل بنَمَتاع 

ت مس َجَعلست م وه  مَ  َعى لنَجمنيعن األ َممنإ َوَأنس تني َبيسَت َصاَلة  ي دس ت وب ا: َبيس :»َأَليسَس َمكس مس «.  ي َعل نم  َقائنال  َله  و   َوَسمنَع 18َغاَرَة ل ص 
لنك وَنه ، أَلنَّه   َف ي هس َكَهَنةن َفَطَلب وا َكيس َؤَساء  الس َكَتَبة  َور  لنيمنهن.  الس لُّه  مننس َتعس ع  ك  َت السَجمس ، 19مس َخاف وه ، إنذس ب هن َمَساء  َوَلمَّا َصاَر الس

يَنةن. َمدن  "  َخَرَج إنَلى َخارنجن الس

يَن َكان وا َيبنيع  15"  -(:11:15آية )مر رنج  الَّذن َتَدَأ ي خس َكَل ابس َهيس وع  الس لنيَم. َوَلمَّا َدَخَل َيسـ  شـَ وا إنَلى أ ور  وَن  َوَجاء  َتر  وَن َوَيشـس
يَّ َباَعةن السَحَمامن َيارنَفةن َوَكَراسن ، َوَقلََّب َمَوائنَد الصَّ َكلن َهيس    "فني الس



 (إثنين البصخة –يوم اإلثنين ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

69 

نالحظ أن المسللليح  عد ذلك  أيام إسلللتسللللم لصلللالبيه بال مقاومة، بينما نراه هنا يسلللتخدم سللللطانه في غ لللب ضلللد 
 يفعل هذا مع صالبيه ولكنه  إرادته لم يفعل.الذين أفقدوا الهيكل قدسيته. إذًا هو له القدرة أن 

 

.16" -(:11:16آية )مر َكَل بنَمَتاع  َهيس َتاز  الس ا َيجس   " َوَلمس َيَدعس َأَحد 
تحول رواق األمم إلى سوق. وصار كل من يريد أن يعبر من المدينة إلى جبل الزيتون، عوضًا عن الدوران حول 

رواق األمم، فُحِرم األمم األت،يللاء من وجود مكللان لهم للصللللللللللللللالة في الهيكللل، كللان يعبر من داخللل دار األمم أو  
 الهيكل. والمسيح منع الناس من إستخدام الهيكل كممر أو معبر.

 (17:11تعليق على اآلية )مر 

حين دشلللللن سلللللليمان بيت هللا صللللللى أن يسلللللتجيب هللا كل صلللللالة توجه من هذا المكان والرب قال له قد سلللللمعت 
( أما الكهنة ورؤسلللاء الكهنة فكانوا يتاجرون ويسللللبون  ما  3:9مل1+  42،  41،  38،  35،  30:8مل1)صلللالتك  

 . استطاعوا سلةه من عطايا الناس
 

ع  18"  -(:11:18آية )مر َت السَجمس مس َخاف وه ، إنذس ب هن لنك وَنه ، أَلنَّه  َف ي هس َكَهَنةن َفَطَلب وا َكيس اء  الس ــَ َؤسـ َكَتَبة  َور  َع الس من ــَ لُّه  َوسـ  ك 
لنيمنهن.  " مننس َتعس

الحظ أن قوة غربية كانت تخرج منه فخافوه ويقول الةعس أن وجهه أنار. مرقس هنا هو الوحيد الذي قدم تفسللليرًا  
وطةعًا هو مرقس الذي يشلير لهذا . خافوهلماذا لم يهاجم الكهنة والجنود المسليح إذ أفسلد تجارتهم وقلب موائدهم=  

 للرومان محبي القوة. فهو يقدم المسيح القوي 
 

وَن فنيــهن  45" -(:48-19:45اآليــات )لو َتر  ــس ان وا َيبنيع وَن َوَيشـــــــ يَن كــَ ذن رنج  الــَّ َدَأ ي خس تــَ َل ابس كــَ َهيس َل الس ا َدخــَ ائنال  46َوَلمــَّ قــَ
ت مس َجَعلست م وه  َمَغاَرَة  اَلةن. َوَأنس ــَّ تني َبيست  الصــ : إننَّ َبيس ت وب  :»َمكس مس !«.َله  و   ــ  ، َوَكاَن 47 ل صــ َكلن َهيس م  فني الس َوَكاَن ي َعل نم  ك لَّ َيوس

لنك وه ،   عسبن َيطسل ب وَن َأنس ي هس ــَّ َكَتَبة  َمَع و ج وهن الشـــ َكَهَنةن َوالس اء  الس ــَ َؤســـ لَّه  َكاَن 48ر  عسَب ك  ــَّ َعل وَن، أَلنَّ الشـــ وا َما َيفس د  َوَلمس َيجن
ه   نس َمع  من ا بنهن َيسس  " .م َتَعل نق 

[ عمل إيجابي قام  2[ عمل سلبي فيه طرد الرب الةاعة وطهر الهيكل ]1الحظ أن عمل التطهير يشمل عملين ]
 فيه الرب  التعليم. 

= تاجر الكهنة ورؤساء الكهنة داخل الهيكل  الغش فاغتنوا جدا . فكان الكهنة يفحصون الخراف   مغارة لصو 
 (  2:8للرعاة المتبدين ) لو ويرسلونه  (27:   6)يو التى يقدم منها ذ ائح فى الهيكل ويختموا ما يجدونه بال عيب 

رى منهم ويأخذه للهيكل. فيفحصه  الذين يرعون هذه الخراف المختومة . ومن يريد ان يقدم ذبيحة يذهب ليشت 
خر بمنه . ويعود الرجل ليشترى خروفا ن  ه عيب ، ويدفعون للرجل ثمن  خس ويشترونه أعون دَّ الكهنة ثانية ويَ 

 . وهكذا وبمثل هذه اللصوصية اغتنوا جدا .
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َعى 37 "- :(83-21:37اآليات )لو ر ج  َوَيبنيت  فني السَجَبلن الَّذني ي دس لن َيخس ، َوفني اللَّيس َكلن َهيس َوَكاَن فني النََّهارن ي َعل نم  فني الس
 . ت ونن يس َمع وه .38َجَبَل الزَّ َكلن لنَيسس َهيس هن فني الس وَن إنَليس عسبن ي َبك نر   . " َوَكاَن ك لُّ الشَّ

 

 تعليق على شجرة التين وتطهير الهيكل 
 

يوم اإلثنين صةاحا خرج الرب من بيت عنيا متوجها إلى أورشليم، وجاع ورأى شجرة تين أوراقها خ راء ممتدة  
ولم يجد بها ثمر. وحقا لم يكن الوقت وقت إثمار التين، ولكن فى فلسطين يظهر الثمر قبل األوراق. وعادة يوجد 

الحة لألتل ويستعملها المارة أو العاملين مع  على شجر التين  عس من الثمار المتة،ية من الموسم الماضى وص
خبز عندما يشعرون  الجوع. وتقول المشناة أن التين غير الناضج يبدأون أتله حينما يتغير لونه إلى اللون  
  األحمر. ولكن الرب لم يجد على الشجرة الع،يمة غير المثمرة ال ثمار قديمة وال ثمار جديدة فلعنها. هذه التينة

عنها الرب َمَثْل التينة غير المثمرة المزمع أن يقتلعها. شجرة التين هذه كانت رمزا إلسرائيل التى    هى التى قال
أتى إليها الرب يسوع فوجدها أمة مزدهرة ولكن بال ثمر كهذه الشجرة، أوراق بال ثمار. فشابهت أبوينا األولين  

فى اليوم السابق عند دخوله إليها إذ رأى ما   حينما تغطيا  أوراق التين. وهذا ما جعل الرب يةكى على أورشليم
سُيفَعل بها. وتعجب التالميذ حينما رأوا الشجرة قد جفت. وكان تعليق الرب "إن قلتم لهذا الجبل  إيمان إنتقل  

فسينتقل". وكان هذا مثال يستخدمه الربيين كمةالغة على عمل الشئ المستحيل، ولكن الرب إستخدمه هنا للتدليل  
صالة  إيمان تصنع المعجزاا. وكانوا يقولون هذا المثل على الرابى الذى يستطيع حل مشكلة كبيرة  على أن ال

فى تفسير الناموس. ووضع الرب شرطا بخر غير اإليمان إلستجا ة الصالة وهو أن نغفر لآلخرين. وكان  
 التالميذ فى إحتياج لهذا الدرس  سبب ما سيقابلونه فى المستقبل من صعوباا.

جه الرب إلى الهيكل ثانية ليطهره. وهذه المرة لم يسأله الفريسيين وغيرهم أن يعطيهم عالمة فهم كانوا قد ثم تو 
(. ولكنهم خافوا من جموع الجليليين  53،  49:  11+ يو 25:  7+ يو   18:   2إتخذوا قرارهم  قتل المسيح )يو

 المحيطين  ه.  

 م فى براءتهم رأوا وجهه الم ئ. ووسط كراهية اليهود للرب نجد األطفال يسةحونه فه
( للتعليم واإلنذار ولكن اان وهو فى نهاية خدمته على األرض  2تان تطهير الرب للهيكل فى المرة األولى )يو 

الدينونة على إسرائيل وهذا هو نفس معنى شجرة التين التى  لعنها الرب.يعتبر هذا التطهير رمزا لحكم 
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 عودة للجدول ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء 
 

 يوم الثالثاء
 

 ( 26-20:11(+ )مر 22-20:21شجرة التين اليابسة )مت
إ«  20"  -(: 22- 21:20متاآليات ) َف َيبنَستن الت نيَنة  فني السَحالن ب وا َقائنلنيَن:»َكيس َفَأَجاَب 21َفَلمَّا َرَأى التَّاَلمنيذ  ذلنَك َتَعجَّ

َر الت ن  َعل وَن َأمس وَن، َفاَل َتفس كُّ : إننس َكاَن َلك مس إنيَمان  َواَل َتش  :»َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس مس وع  َوَقاَل َله  ا يَيس  َنةن َفَقطس، َبلس إننس ق لست مس َأيسض 
 . رن َفَيك ون  َطرنحس فني السَبحس َتقنلس َوانس : انس ننيَن َتَنال وَنه «.22لنهَذا السَجَبلن من اَلةن م ؤس  "َوك لُّ َما َتطسل ب وَنه  فني الصَّ

 
،  20"  -(: 26- 11:20اآليات )مر ولن ا الت نيَنَة َقدس َيبنَستس منَن األ ص  َتازنيَن َرَأوس َباحن إنذس َكان وا م جس َوفني الصَّ

َفَتَذكََّر ب طسر س  21
  »! َتَها َقدس َيبنَستس ! َالت نيَنة  الَّتني َلَعنس مس :»لنَيك نس َلك مس إني22َوَقاَل َله :»َيا َسي ندني، انسظ رس وع  َوَقاَل َله  َمان  بناهللن.  َفَأَجاَب َيس 

كُّ فني قَ 23 ! َواَل َيش  رن َطرنحس فني السَبحس َتقنلس َوانس : انس : إننَّ َمنس َقاَل لنهَذا السَجَبلن منن  َأنَّ َما أَلن ني السَحقَّ َأق ول  َلك مس لسبنهن، َبلس ي ؤس
َما َقاَل َيك ون  َله .   ، َفَمهس ول ه  َيك ون  : ك لُّ مَ 24َيق  يَنَما ت َصلُّوَن، َفآمنن وا َأنس َتَنال وه ، َفَيك وَن لنذلنَك َأق ول  َلك مس ا َتطسل ب وَنه  حن

  . ا َأب وك م  الَّ 25َلك مس ، لنَكيس َيغسفنَر َلك مس َأيسض  ء  وا إننس َكاَن َلك مس َعَلى َأَحد  َشيس فنر  ت مس ت َصلُّوَن، َفاوس َماَواتن َوَمَتى َوَقفس ذني فني السَّ
 . . َوإننس 26زَّاَلتنك مس ا زَّاَلتنك مس َماَواتن َأيسض  ت مس اَل َيغسفنرس َأب وك م  الَّذني فني السَّ وا َأنس  "  َلمس َتغسفنر 

يرى الدارسون أن الجبل المتحرك يشير إلى كل ما هو صعب. وكانت اللغة المألوفة عند حاخاماا اليهود وفي 
ةال. وكما رأينا سا قًا أن الجبل  أي ًا يشير مدارسهم أن من يفسر نبوة أو نصًا صعةًا من الكتاب أنه محرك الج

( وباإليمان ينتقل المسيح إلى القلب الذي مثل الةحر في إضطرا ه فيسوده السالم. وينتقل 45،  35:2للمسيح )دا  
 إلى األمم الذين كالةحر فيسودهم اإليمان والفرح. ولكن هناك شرطين : 

 (.14:5يو1تكون طلبتنا وفق مشيئة هللا )أن نصلي ونطلب  إيمان وليس عن شك. إلى أن  -3
أن يمأل القلب الصلللفح عن خطايا ااخرين ليغفر لنا هللا، فاهلل لن يسلللتجيب لمن يمأل قلةه الكراهية والغ لللب   -4

 وال من يمأل قلةه الشهواا النجسة. هللا يستجيب لمن يكون قلةه طاهرًا فيسكن فيه. ، والحقد وطلب اإلنتقام
والحظنا أن المسليح لعن التينة يوم اإلثنين فتوقف عنها تيار الحياة فورًا ولكن عالماا الموا ظهرا يوم الثالثاء  

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

للفريسيين والصدوقيين، وكان بخر يوم ينادى فيه للكل   رورة التوبة. وبدأ اليوم  مالحظة التالميذ لشجرة التين 
 التى يةست. 

بدأ الرب هذا اليوم بتعليم الناس فى الهيكل. فكان التعليم فى الهيكل مسموحا  ه. ولكن  النسةة للرب كانوا 
  اقبون ما يقوله وما يعمله، ولكنهم كانوا خائفين من التعرض له وسط الجموع. وكانوا يحاولون إصطياد شئير 
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عليه إلثارة الجماهير ضده. وبدأا مشاوراا السلطاا لكى يجدوا طريقة لوقف هذا الخطر القادم. والمعروف أن 
فق مع التقاليد ومن أى مدرسة للربيين، بل ومن  التعليم فى الهيكل يحتاج لموافقة السلطاا والتأتد أن التعليم مت 

أى معلم تسلم تعليمه. فالتعليم يتم تسليمه من معلم لمعلم بخر. وكان هناك نظام إلعتماد أى معلم ويلزمه لذلك  
شهادة من ثالثة ربيين معروفين، وتصريح من السنهدريم. ولذلك نجدهم هنا يسألون السيد وهو ُيعلِّم فى الهيكل  

عطاه السلطان ليفعل هذا، أو هل معه تصريح. وإذا لم ُيظهر مصدر تعليمه فسيقولون أن  علزبول هو  عن من أ 
الذى يقوده، ويثيروا الناس ضده. والسؤال أي ا كان يشمل ما فعله فى اليوم السابق بتطهيره للهيكل. وهذا  

يه تحايل وجبن. فأراد الرب أن يكشفهم  السؤال ألى معلم يقوم  التعليم لهم الحق فيه. ولكن سؤالهم للمسيح كان ف 
ويسألهم عن معمودية يوحنا من أين كانت من السماء أم من األرض؟ ويوحنا كان كنبى بين اليهود وشهد 
للمسيح. فلو قالوا من السماء سيكون الرد ولماذا لم تؤمنوا بى فهو قد شهد لى. ولو قالوا من األرض لهاجت 

 أسكتهم الرب فى هذه النقطة.عليهم الجماهير. وبهذا السؤال 
 

 (8- 1:20(+) لو 33-27:11(+ )مر  27-23:21سؤال الرؤساء عن سلطان يسوع )مت
)مت ي َعل نم ، 23"  -(:27-21:23اآليات  َوه َو  عسب  الشَّ   َ ي و َوش  َكَهَنةن  الس َؤَساء   ر  هن  إنَليس َم  َتَقدَّ َكلن  َهيس الس إنَلى  َجاَء  َوَلمَّا 

لسَطاَنإ«   َطاَك هَذا السُّ َعل  هَذاإ َوَمنس َأعس لسَطان  َتفس َأل ك مس 24َقائنلنيَن:»بنَأي ن س  ا َأسس :»َوَأَنا َأيسض  مس وع  َوَقاَل َله   َكلنَمة  َفَأَجاَب َيس 
لسَطان  َأفسَعل  هَذا:   ا بنَأي ن س  َأَنا َأيسض  َأق ول  َلك مس  َها  َفإننس ق لست مس لني َعنس َدة ،  إ منَن 25َواحن َن َكاَنتس يَّة  ي وَحنَّا: مننس َأيس َمعسم ودن

َنا: مننَ  مس َقائنلنيَن:»إننس ق لس هن ف سن وا فني َأنس إ« َفَفكَّر  َماءن َأمس منَن النَّاسن منن وا بنهنإ  السَّ ، َيق ول  َلَنا: َفلنَماَذا َلمس ت ؤس َماءن َوإننس 26 السَّ
 .» ثسل  َنبني   َد السَجمنيعن من نس ، أَلنَّ ي وَحنَّا عن عسبن ، َنَخاف  منَن الشَّ َنا: منَن النَّاسن ق لس

َلم «. َفَقاَل 27 وَع َوَقال وا:»اَل َنعس َفَأَجاب وا َيس 
ا:»َواَل أَ  مس ه َو َأيسض  لسَطان  َأفسَعل  هَذا.َله   " َنا َأق ول  َلك مس بنَأي ن س 

 
َكَهَنةن  27  "-(: 33- 11:27اآليات )مر َؤَساء  الس هن ر  َبَل إنَليس ، َأقس َكلن َهيس ي فني الس َشلنيَم. َوفنيَما ه َو َيمسشن ا إنَلى أ ور  وا َأيسض  َوَجاء 

  ،  َ ي و َكَتَبة  َوالشُّ لسطَ 28َوالس َعَل هَذاإ«  َوَقال وا َله :»بنَأي ن س  لسَطاَن َحتَّى َتفس َطاَك هَذا السُّ َعل  هَذاإ َوَمنس َأعس َفَأَجاَب 29ان  َتفس
لسَطان  َأفس  يب ونني، َفَأق وَل َلك مس بنَأي ن س  َدة . َأجن َأل ك مس َكلنَمة  َواحن ا َأسس :»َوَأَنا َأيسض  مس وع  َوَقاَل َله  يَّة  ي وَحنَّا: 30َعل  هَذا  َيس  َمعسم ودن

يب ونني«.  مننَ  إ َأجن َماءن َكاَنتس َأمس منَن النَّاسن ، َيق ول : َفلنَماَذا  31 السَّ َماءن َنا: منَن السَّ مس َقائنلنيَن:»إننس ق لس هن ف سن وا فني َأنس َفَفكَّر 
منن وا بنهنإ   .32َلمس ت ؤس يَقةن َنبنيٌّ َد السَجمنيعن َأنَّه  بنالسَحقن نس عسَب. أَلنَّ ي وَحنَّا َكاَن عن «. َفَخاف وا الشَّ َنا: منَن النَّاسن َفَأَجاب وا 33  َوإننس ق لس

لسَطان  َأفسعَ  :»َواَل َأَنا َأق ول  َلك مس بنَأي ن س  مس وع  َوَقاَل َله  َلم «. َفأَجاَب َيس   "ل  هَذا«.َوَقالوا لنَيسوع:»اَل َنعس
 

َكَهَنةن 1  " -(:8-20:1اآليات )لو الس َؤَساء   َوَقَف ر   ، ر  َوي َبش ن َكلن  َهيس الس فني  عسَب  الشَّ ي َعل نم   َكاَن  إنذس  اأَليَّامن  تنلسَك  َأَحدن  َوفني 
  ، َن ي و َكَتَبة  َمَع الشُّ َعل  هَذاإ2َوالس لسَطان  َتفس لسَطاَنإ«   َوَكلَّم و ه َقائنلنيَن:»ق لس َلَنا: بنَأي ن س  َطاَك هَذا السُّ َأوس َمنس ه َو الَّذني َأعس

َدة ، َفق ول وا لني:  3 َأل ك مس َكلنَمة  َواحن ا َأسس :»َوَأَنا َأيسض  مس إ« 4َفَأَجاَب َوَقاَل َله  َماءن َكاَنتس َأمس منَن النَّاسن يَّة  ي وَحنَّا: منَن السَّ َمعسم ودن
مس َقائنلني5 َنه  وا فنيَما َبيس منن وا بنهنإ  َفَتآَمر  ، َيق ول : َفلنَماَذا َلمس ت ؤس َماءن َنا: منَن السَّ ، َفَجمنيع  6َن:»إننس ق لس َنا: منَن النَّاسن َوإننس ق لس
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  .» وَن بنَأنَّ ي وَحنَّا َنبنيٌّ مس َواثنق  ج م وَنَنا، أَلنَّه  عسبن َيرس الشَّ
َلم وَن مننس َأيسَن.  7 مس اَل َيعس َفَأَجاب وا َأنَّه 

وع :»َواَل َأَنا َفَقاَل  8 مس َيس  َله 
لسَطان  َأفسَعل  هَذا«.  "َأق ول  َلك مس بنَأي ن س 

هو كملك دخل وطهر الهيكل وبهذا يعلن أنه إبن هللا والسؤال  أي سلطان تفعل هذا. والرد كان  سؤال عن يوحنا 
ورؤساء الكهنة والكتةة والشيوخ الذين فلماذا؟ ألن يوحنا دعاهم للتوبة ولو فعلوا إلنفتحت  صيرتهم وعرفوه من هو.  

نون مجمع السنهدريم، إذ شعروا  أن السيد سلب سلطانهم  طرد الةاعة وتطهير الهيكل، بل وأنه كان يجلس في  وِّ كَ يُ 
الهيكل يعلم سألوه  أي سلطان تفعل هذا )لو قال من هللا وهو قالها مرارًا ولم يصدقوا، لقالوا إصنع معجزة، ولو  

من إبليس( وأنت لست من سةط الوي وال أنت مكلف من رؤساء الكهنة، لو أتوا ليتعلموا ويةحثوا عن  صنع قالوا  
الحق ألجابهم السيد، ولكنهم أتوا يدافعون عن الظلمة ويقتنصوا منه كلمة. وهم في ظلمتهم لم يدركوا أنه هو نفسه 

هذه المرة بوضوح وقلبهم متحجر. وكان أن   واضع الناموس. وهو طالما علَّم ولم يريدوا أن يفهموا فلماذا يجيب 
 المسيح سألهم هل معمودية يوحنا من السماء أم من األرض وهنا نالحظ عدة نقا : 

خذ منكم سللللطانًا. فالمسللليح ال يتهرب من  بأن يوحنا علَّم بدون سللللطان منكم فلماذا تعترضلللون علىَّ  أنني لم  .1
 اإلجا ة بل يواجه ضمائرهم.

للمسللللليح. فإن كانت رسلللللالة يوحنا صلللللحيحة من السلللللماء فلماذا لم يؤمنوا  المسللللليح. بل هم  إن يوحنا قد شلللللهد  .2
 سةقوا وإتهموا السيد أنه يخرج الشياطين  سلطان  علزبول فهم يريدون التشكيك في المسيح أمام الجموع.

ل لماذا لم تعتمدوا من  فهم لو أجابوا أن معمودية يوحنا من السللللماء فيكون السللللؤال لهم فلماذا لم تؤمنوا  المسلللليح ب
دون الناس عليهم وهم بهذا عْ تَ يوحنا، ولو أنكروا أن معمودية أي خدمة ورسلللللللالة يوحنا كانت من السلللللللماء فهم يسلللللللْ 

السللليد. ولذلك تهربوا من اإلجا ة على سلللؤال المسللليح وقالوا   ينكرون الحق أي لللًا. وبالتالي ال يسلللتحقون أن يجيبهم
إسلرائيل أنهم غير مسلتحقين لهذا المنصلب وال يسلتطيعون التمييز والحكم الصلحيح    ال نعلم فأثبتوا أنهم وهم معلمو

وبالتالي ال يسللتحقون أن يجيبهم المسلليح )فالح،يقة أنهم رف للوا يوحنا خوفًا على مراتزهم(. ولكنه أجابهم  عد ذلك 
  مثل الكرامين األردياء.

أنا فعلت هذا  سلللللللطان ذاتي إلقتنصللللللوه بتهمة   ونالحظ أن مكر هؤالء الرؤسللللللاء في سللللللؤالهم أن المسلللللليح لو قال
ل أعمال إلهية وسلللطهم. لذلك لم  التجديف، ولو قال أنا فعلت هذا  سللللطان من بخر يتشلللكك الناس فيه إذ هو يعم

بهم السيد. ولنالحظ أننا لو تقدمنا للمسيح  قلب  سيط يدخلنا إلى أسراره إذ يفرح بنا ويقودنا بروحه القدوس إلى يج
اره غير المدركة، أّما من يستخدم مكر العالم فال يقدر أن يدخل إليه ويةقى خارجًا محرومًا من معرفته. معرفة أسر 

وهذا حال كثيرين من دارسللللللللللللي الكتاب المقدس وناقدي الكتاب المقدس. فبينما ينهل الةسللللللللللللطاء من كنوز الكتاب 
ن كلمة وكلمة وبين فعل وفعل في الكتاب المقدس ويشةعون يقف النقاد  كتبهم ومعارفهم يحاولون إصطياد فرق بي

المقدس طالبين مجدهم الذاتي، ولذلك ضللللللاع منهم سللللللر معرفة لذة الكتاب المقدس ولم يعرفوا المسلللللليح بل وجدوا 
 أنفسهم. فالمسيح ال يعلن نفسه لمن يتشامخ عليه.

 
 ثالثة أمثال إنذار 
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 (32-28:21المثل األول: اإلبنان )مت
 

َم 28 "-(:32-21:28متاآليات ) َيوس َهب الس نني، اذس لن َوَقاَل: َيا ابس ، َفَجاَء إنَلى اأَلوَّ َنانن َسان  ابس نس »َماَذا َتظ نُّوَنإ َكاَن إلن
مني.   َملس فني َكرس ير ا َوَمَضى.  29اعس َم َأخن . َولكننَّه  َندن . َفَأَجاَب َوَقاَل: َوَجاَء إنَلى الثَّاني َوَقاَل َكذلنكَ 30َفَأَجاَب َوَقاَل: َما أ رنيد 

  . . َوَلمس َيمسضن إ«31َها َأَنا َيا َسي ند  َل إنَراَدَة اأَلبن : 0َفَأيُّ االثسَنيسنن َعمن وع :»السَحقَّ َأق ول  َلك مس مس َيس  ل «. َقاَل َله  َقال وا َله :»اأَلوَّ
َمَلك وتن هللان،   إنَلى  وَنك مس  بنق  َيسس َواننَي  َوالزَّ ارنيَن  السَعشَّ َوَأمَّا 32إننَّ  بنهن،  منن وا  ت ؤس َفَلمس  السَحق ن  َطرنيقن  فني  َجاَءك مس  ي وَحنَّا  أَلنَّ 

منن وا بنهن. ير ا لنت ؤس َدم وا َأخن ت مس َلمس َتنس ت مس إنذس َرَأيس َواني َفآَمن وا بنهن. َوَأنس وَن َوالزَّ ار     "السَعشَّ
قبله يوحنا المعمدان قال لهم السيد المسيح هذا   أمام خبث وعناد رؤساء الكهنة والشيوخ ومقاومتهم للمسيح ومن

مازلتم مصرين على عدم التوبة وعلى =  لم تندموا أخيرا  فيوحنا جاءتم يدعوكم للتوبة.  =  في طريق الحقالمثل.  
[ على صدقه في عدم إعطائه وعدًا قد ال ينفذه 1عةادتكم الشكلية بينما قلوبكم شريرة. اإلبن األول يمتدح مرتين ]

[ 2[ ألنه أعطى وعدًا ولم ينفذه ] 1[ لتراجعه عن خطأه  أن رجع لينفذ مشيئة أبيه. واإلبن الثاني يذم مرتين ]2]
 لعصيانه مشيئة أبيه. 

 [ قسم يعاند ويهاجم.2[ قسم يطيع وينفذ ]1عمومًا حين تعرض مشيئة هللا ينقسم الناس لقسمين ]
ولكن قلبهم رديء، هؤالء من قال عنهم السلللللللليد "ليس كل من    ونالحظ أن الفريسلللللللليين هنا الذين لهم مظهر التدين
 (.21:7يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوا السمواا" )مت 

 هنا يظهر أن رب المجد طلب كرب بيت من إبنيه أن يم يا ليعمال في كرمه أي كنيسته.
 لعملاألول: يمثل األمم الذين بدأوا حياتهم برفس العمل ولكنهم ندموا أخيرًا وقاموا ل

الثاني: يمثل اليهود الذين قالوا ها أنا يا سللللللللللليد لكنهم لم يم لللللللللللوا، قبلوا العمل في الملكوا دون أن يعملوا. لذلك 
 طردوا أنفسهم  أنفسهم من الكرم ليتركوه لألمم.

 األول: يمثل العشارين والخطاة الذين تركوا الرب أواًل لكنهم تابوا ورجعوا للرب أخيرًا.
تدينين تدينًا سلطحيًا شلكليًا مثل الشليوخ والكهنة والفريسليين، لهم مظهر الخ لوع لكنهم ال يفعلون  والثاني: يمثل الم

(. هؤالء سلللللللللليتركون مكانهم للزواني والخطاة 3:5تي2إرادة هللا، لهم صللللللللللورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها )
 التائبين حقًا.

 
 (  46- 33:21المثل الثاني: الكرامين األشرار) مت

 (19-9:20( +) لو 12- 1:12مر +) 
، َوَحَفَر 33"  -(: 46- 21:33اآليات )مت َياج  م ا، َوَأَحاَطه  بنسن َسان  َربُّ َبيست  َوَرَس َكرس َمع وا َمَثال  آَخَر: َكاَن إننس »انسس

ا، َوَسلََّمه  إنَلى َكرَّامنيَن َوَساَفَر.   ج  َسَل َعبنيَده  إنَلى السَكرَّامنينَ 34فنيهن َمعسَصَرة ، َوَبَنى ب رس َب َوقست  اأَلثسَمارن َأرس َذ   َوَلمَّا َقر  لنَيأسخ 
ا.  35َأثسَماَره .   ا َوَرَجم وا َبعسض  ا َوَقَتل وا َبعسض  وا َبعسض  َفَأَخَذ السَكرَّام وَن َعبنيَده  َوَجَلد 

َثَر 36 ا آَخرنيَن َأكس ا َعبنيد  َسَل َأيسض  ث مَّ َأرس
مس َكذلنَك.   لنيَن، َفَفَعل وا بنهن َنه  37منَن اأَلوَّ م  ابس هن َسَل إنَليس ير ا َأرس نني!  َفَأخن َن  38 َقائنال : َيَهاب وَن ابس ا االبس َوَأمَّا السَكرَّام وَن َفَلمَّا َرَأوس

يَراَثه !   ذس من ت لسه  َوَنأسخ  ! َهل مُّوا َنقس : هَذا ه َو السَوارنث  مس َنه  من َوَقَتل وه .  39َقال وا فنيَما َبيس َرج وه  َخارنَج السَكرس َفَمَتى َجاَء  40َفَأَخذ وه  َوَأخس
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ب   السَكرَّامنيَنإ«  َصاحن بنأ وَلئنَك  َعل   َيفس َماَذا  من،  السَكرس إنَلى 41  َم  السَكرس َوي َسل نم   يًّا،  َردن َهاَلك ا  مس  لنك ه  َياء  ي هس دن َله :»أ ولئنَك اأَلرس َقال وا 
َقاتنَها«.   َأوس اأَلثسَماَر فني  ي عسط وَنه   َقَرأس 42َكرَّامنيَن آَخرنيَن  وع :»َأَما  مس َيس  َرَفَضه   َقاَل َله  السَحَجر  الَّذني   : السك ت بن ت مس َقطُّ فني 

ي ننَنا!   يب  فني َأعس ب ن َكاَن هَذا َوه َو َعجن وَن ه َو َقدس َصاَر َرأسَس الزَّاونَيةنإ مننس قنَبلن الرَّ َبنَّاؤ  : إننَّ َمَلك وَت 43الس لنذلنَك َأق ول  َلك مس
ك مس َوي عسَطى أل مَّة  تَ  نس َزع  من َحق ه !«. 44عسَمل  َأثسَماَره .  هللان ي نس هن َيسس ، َوَمنس َسَقَط ه َو َعَليس ض   َوَمنس َسَقَط َعَلى هَذا السَحَجرن َيَتَرضَّ

45  . مس هن َثاَله ، َعَرف وا َأنَّه  َتَكلََّم َعَليس يُّوَن َأمس َكَهَنةن َوالسَفر نيسن َؤَساء  الس ك وه ، َخاف وا َوإنذس َكان وا َيطسل ب وَن أَ 46َوَلمَّا َسمنَع ر  نس ي مسسن
. َل َنبني   ثس َده مس من نس ، أَلنَّه  َكاَن عن  "  منَن السج م وعن

 
َض َمعسَصَرة ،  1"   -(:12- 12:1اآليات )مر ، َوَحَفَر َحوس َياج  م ا َوَأَحاَطه  بنسن َسان  َوَرَس َكرس َثال:»إننس مس بنَأمس َتَدَأ َيق ول  َله  َوابس

ا، َوَسلََّمه  إنَلى َكرَّامنيَن َوَساَفَر.   ج  َذ منَن السَكرَّ 2َوَبَنى ب رس ا لنَيأسخ  د  َسَل إنَلى السَكرَّامنيَن فني السَوقستن َعبس من، ث مَّ َأرس امنيَن مننس َثَمرن السَكرس
َسل وه  َفارنو ا.  3 وه  َوَأرس َسل وه  م َهان ا.  4َفَأَخذ وه  َوَجَلد  وه  َوَأرس ا آَخَر، َفَرَجم وه  َوَشجُّ د  ا َعبس مس َأيسض  هن َسَل إنَليس ث مَّ َأرس

ا 5 َسَل َأيسض  ث مَّ َأرس
و  ا.  آَخَر، َفَقَتل وه . ث مَّ آَخرنيَن َكثنيرنيَن، َفَجَلد  ا َوَقَتل وا َبعسض  مس َبعسض  ه  نس َسَله  6ا من هن ،َأرس د  َحبنيب  إنَليس ا ابسن  َواحن َفإنذس َكاَن َله  َأيسض 

نني!   مس َيَهاب وَن ابس ير ا، َقائنال : إننَّه  مس َأخن هن ا إنَليس : هَذا ه َو السَوارن 7َأيسض  مس َنه  يَن َقال وا فنيَما َبيس ت لسه   َولكننَّ أ ولئنَك السَكرَّامن ! َهل مُّوا َنقس ث 
  ! السمنيَراث  َلَنا  من.  8َفَيك وَن  السَكرس َخارنَج  َرج وه   َوَأخس َوَقَتل وه   السَكرَّامنيَن، 9َفَأَخذ وه   لنك   َوي هس َيأستني  منإ  َكرس الس ب   َعل  َصاحن َيفس َفَماَذا 

َم إنَلى آَخرنيَن.   ي السَكرس ت وبَ 10َوي عسطن َمكس وَن، ه َو َقدس َصاَر َرأسَس الزَّاونَيةنإ َأَما َقَرأست مس هَذا الس َبنَّاؤ  : السَحَجر  الَّذني َرَفَضه  الس
ي ننَنا!«  11 يب  فني َأعس ب ن َكاَن هَذا، َوه َو َعجن مس َعَرف وا 12مننس قنَبلن الرَّ ، أَلنَّه  عن مس َخاف وا منَن السَجمس ك وه ، َولكننَّه  َفَطَلب وا َأنس ي مسسن

ا.َأنَّه  َقاَل الس  . َفَتَرك وه  َوَمَضوس مس هن  " َمَثَل َعَليس
 

م ا َوَسلََّمه  إنَلى َكرَّامنيَن َوَساَفَر َزَمان ا 9  -(:19- 20:9اآليات )لو َسان  َوَرَس َكرس َمَثَل:»إننس عسبن هَذا الس َتَدَأ َيق ول  لنلشَّ َوابس
ا لن 10َطونيال .   د  َسَل إنَلى السَكرَّامنيَن َعبس َسل وه  َفارنو ا.  َوفني السَوقستن َأرس من، َفَجَلَده  السَكرَّام وَن، َوَأرس َكيس ي عسط وه  مننس َثَمرن السَكرس

َفَعاَد  11
َسل وه  َفارنو ا.  ا َوَأَهان وه ، َوَأرس وا ذلنَك َأيسض  ا آَخَر، َفَجَلد  د  َسَل َعبس رَ 12َوَأرس ا َوَأخس َسَل َثالنث ا، َفَجرَّح وا هَذا َأيسض  ج وه . ث مَّ َعاَد َفَأرس

ه  َيَهاب وَن!  13 مس إنَذا َرَأوس نني السَحبنيَب، َلَعلَّه  ل  ابس سن من: َماَذا َأفسَعل إ أ رس ب  السَكرس وا فنيَما 14َفَقاَل َصاحن َفَلمَّا َرآه  السَكرَّام وَن َتآَمر 
  ! يَر َلَنا السمنيَراث  ت لسه  لنَكيس َيصن ! َهل مُّوا َنقس مس َقائنلنيَن: هَذا ه َو السَوارنث  َنه  َبيس

َعل  15 من َوَقَتل وه . َفَماَذا َيفس َرج وه  َخارنَج السَكرس َفَأخس
منإ   ب  السَكرس مس َصاحن لن 16بنهن َم آلَخرنيَن«. َفَلمَّا َسمنع وا َقال وا:»َحاَشا!«  َيأستني َوي هس ي السَكرس َفَنَظَر  17ك  هؤ اَلءن السَكرَّامنيَن َوي عسطن

وَن ه َو َقدس َصاَر َرأسَس الزَّا َبنَّاؤ  : السَحَجر  الَّذني َرَفَضه  الس ت وب  َمكس مس َوَقاَل:»إنذ ا َما ه َو هَذا الس هن ق ط  ك لُّ َمنس َيسس 18ونَيةنإ  إنَليس
ه !«   َحق  هن َيسس ، َوَمنس َسَقَط ه َو َعَليس ض  َي َعَليسهن 19َعَلى ذلنَك السَحَجرن َيَتَرضَّ وا اأَلَيادن َكَتَبة  َأنس ي لسق  َكَهَنةن َوالس َؤَساء  الس َفَطَلَب ر 

مس َعَرف وا َأنَّه  َقاَل هَذا عسَب، أَلنَّه  مس َخاف وا الشَّ اَعةن، َولكننَّه  . فني تنلسَك السَّ مس هن َمَثَل َعَليس  " الس
( فالكرم يشير إلسرائيل. وبالتالي فالكرامين هم رؤساء الكهنة والمعلمين ولكل صاحب سلطان. 7-1:5ش إراجع )

وصاحب الكرم هو هللا الذي أحاطهم  سياج من حمايته ومن الشريعة والناموس وبنى برجًا من األنبياء. أتون لها 
سابق ظهر اليهود كأصحاب كالم بال عمل، ففقدوا مركزهم ليحل محلهم من ( في المثال ال5:2سور من نار )زك
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،  العمل أعلنوا ندمهم على ماضيهم، أما هنا فالسيد يكشف لهم أنهم عبر التاريخ كله لم يكونوا فقط غير عاملين 
 شليم ليقتلوه.وإنما م طهدين لرجال هللا في أعنف صورة حتى متى جاء إبن هللا نفسه الوارث يخرجونه خارج أور 

ولقد أخذ السلللللليد الحكم عليهم من أفواههم  أن على صللللللاحب الكرم أن يهلكهم. ويسلللللللم الكرم إلى بخرين الذين هم  
 تنيسة األمم، أو الكنيسة المسيحية عمومًا التي هي من األمم واليهود الذين بمنوا. 

(. قيل أنه عند بناء هيكل سللللللليمان أن البنائين وجدوا حجرًا ضللللللخمًا فظنوا 23-22:118)مز=  الحجر المرفوض
أنه ال يصللح لشلئ فإحتقروه، ولكن إذ إحتاجوا إلى حجر في رأس الزاوية )ليجمع حائطين كبيرين( لم يجدوا حجرًا  

رجال الدين اليهودي، ولم    يصللللللللح إاّل الحجر الذي سلللللللبق وإحتقروه. وكان ذلك رمزًا للسللللللليد المسللللللليح الذي إحتقره
يعلموا أنه الحجر الذي سللللللليربط بين اليهود واألمم في الهيكل الجديد ليصلللللللير الكل أع لللللللاء في الملكوا الجديد. 

هو حاضللللر في كل مكان، وعينه على كرمه =  وســـلمه إلى كرامين وســـافروفي هذا القول إشللللارة لموته وقيامته.  
ه سللللافر فيه إشللللارة ألنه ترك للكرامين حرية العمل وأعطاهم المسللللئولية  يرعاه ويهتم  كل صللللغيرة وكبيرة، ولكن قول

تاملة عالمة حةه للن للللللوج وتقديره للحرية اإلنسللللللانية. وتشللللللير كلمة سللللللافر إلى أنهم رأوا هللا على جبل سلللللليناء إذ 
 نراه اان  أعطاهم الوصللللللللللللللايا وما عادوا يرونه  عد ذلك، وكأنه  عيدًا عنهم وهل نخطئ نحن ونظن أن هللا ألننا ال

هو ينتظر الثمار من الكرم ليصللللللللللللنع خمرًا. والخمر رمز = حفر معصــــــــرةهو غائب، ولن يعود ويظهر للدينونة.  
( ألن أسلرار بالم المسليح  2-1:63للفرح. فاهلل يريد أن يفرح بثمار أوالده. ولكن المعصلرة تشلير االم المسليح )أش

صير الكرمة وينتظر مّنا أن نقدم له حياتنا ذ ائح حية، ونحتمل  تبدو كالخمر الجديد، فهو الذي قّدم لنا دمه من ع
هللا أرسل للشعب اليهودي أنبياء فقتلوهم وعذبوهم ورف وهم،  =  أرسل عبيده ليأخذ أثمارهالصليب فنمأل معصرته.  

ن تفعل  هم تشللاوروا من قبل وسللألوه  أي سلللطا=  قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث. هلموا نقتلهورف للوا تعاليمهم.  
نني السَحبنيبَ =   هذا وهو هنا يشلير ألنه اإلبن ل  ابس سـن هن   وهو أ رس د  َحبنيب  إنَليس وألنه  ، = فهو اإلبن الوحيد الجنس  ابسن  َواحن

على أيديهم. ويتنةأ عن قيامته في موضلللوع حجر الزاوية.    فهو صلللاحب السللللطان. ولكنه يتنةأ هنا عن موتهاإلبن  
 هنا المسيح يظهر لهم أنه هو صاحب السلطان وأنهم هم المقاومين لسلطانه لرف هم الحق. 

 -( يحدد لوقا أن صاحب الكرم أرسل ثالثة رسل قبل إبنه:12-10:20في إنجيل )لو
 ل من كسره  قتله ألخيه.األول: يمثل الناموس الطبيعي أي ال مير وكان قايين أو 

 الثاني: يمثل ناموس موسى. وموسى نفسه ممثل الناموس هاجوا عليه.
 الثالث: هم األنبياء ونبواتهم وطالما قتل الشعب اليهودي هؤالء األنبياء.

س  والمسلليح يتهم اليهود الذين أمامه من القادة والرؤسللاء  أنهم مازالوا يعملون ضللد الناموس الطبيعي، وضللد النامو 
 وهو المخلص الذي تكلم عنه األنبياء. ، الموسوي وضد النبواا، في حياتهم وسلوكهم وفي رف هم له

وتسلللمية المسللليح نفسللله  الوارث، فهذا يشلللير لناسلللوته، أّما الهوته فله كل المجد دائمًا. وبناسلللوته سللليحصلللل على  
 المجد  عد الصليب لحسابنا لنرث نحن فيه.

لحصلاد واإلثمار=  عد أن أعطى هللا كهنة اليهود فرصلة لرعاية الشلعب، أرسلل وقت ا=  وفي الوقت  (:10:20)لو
 ليطلب النفوس الت،ية المؤمنة التي يفرح بها.
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المسيح هنا هو الذي يقول "يأتي ويهلك" بينما في متى، فهو ينسب هذا القول للكهنة والفريسيين    (16:20في )لو
والحل  سلللللليط. أن الفريسلللللليين هم الذين قالوا هذا، والسلللللليد كرر ما قالوه تأمينًا على كالمهم أي هو يوافق على ما  

 قالوه.
سللدهم له  سللبب إلتفاف الشللعب حوله وإعجابهم  هنا المسلليح يشللير لسللبب أحقادهم عليه أال وهو ح=  ونأخذ ميراثه

والكرامين األردياء هنا يشلليرون لرؤسللاء الكهنة، والكهنة ورؤسللاء الشللعب   لشللخصلله. ه. وليس  سللبب عدم المعرفة 
لِّم صلللاحب الكرم كرمه لكرامين يعملون فيه، ويحصلللل هؤالء الكرامين على ثلث  والفريسللليين. وكانت العادة أن ُيسلللَ

فى نظير عملهم كأجر لهم، ويحصلل صلاحب الكرم على  اقى المحصلول. ويشلير المثل ألن   المحصلول أو ربعه
هللا سلللَّم شللعةه إسللرائيل لكرامين هم رؤسللاء الكهنة، والكهنة، ورؤسللاء الشللعب. وطالب هؤالء بثمار من شللعةه هى  

انوا األنبياء الذين  شللللللعب تائب. ولكن هؤالء الرؤسللللللاء إعتبروا الكرم ملكا خاصللللللا لهم يسللللللتغلونه لمصلللللللحتهم. فأه
أرسللللهم هللا وقتلوا  ع لللهم. وأخيرا أرسلللل إبنه وهنا قرروا قتله ليصلللير الكرم ملكا لهم إذ شلللعروا أن هذا اإلبن يريد  

حسلللدهم له إذ إلتف الشلللعب حوله فخسلللروا مكاسلللبهم المادية التى    -ميراثه أى كرمه. وكان سلللبب صللللب المسللليح  
 (.10:  15فهمها بيالطس )مر وهكذا -تانوا يحصلون عليها من الشعب 

 ( . 13:13فهم صلبوه خارج أورشليم )عب = فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم
هذا المثل يقدم ملخصللللللللًا رمزيًا لعمل هللا الخالصللللللللي وتدبيره ورعايته لسنسللللللللان غير المنقطعة فتحدث عن عطية  
الناموس الطبيعي وناموس موسلللى واألنبياء وعن تجسلللد اإلبن وصللللةه وطرده للكرامين القدامى وتأسللليس الكنيسلللة  

ا المسلللليحي( ولكن لنالحظ أن كون الكنيسللللة   الروح القدس ليكونوا كرامين جدد )التالميذ ورسللللل المسلللليح والكهنو 
( نجلد أن هللا على  5:2هي الكرمة الجلديدة فهلذا ال يعطيهلا مبرر أن تتشللللللللللللللةله  اليهود فال يكون لهلا ثمر. ففي )رؤ

إسلللللللتعداد أن يزحزح منارة كنيسلللللللة أفسلللللللس ألن محبتها نقصلللللللت. فإن كان هللا لم يشلللللللفق على الكرمة أو الزيتونة  
ة أو الزيتونة الجديدة إن كانت بال ثمر. هللا مازال يطلب الثمار في كنيسللللللللللته وفي كل األصلللللللللللية فهل يترك الكرم

(. ولنالحظ أن هللا أعطى الجنة ادم ليعملها. وكانت الجنة في وسللطها شللجرة الحياة. وهللا  24-17:11نفس )رو
ا من يزرع ومّنا من يسقي   أن يعمل في هذه الجنة، فمنَّ  وفي وسطها المسيح ، فكل مّنا مطالب أعطى لنا الكنيسة  

 وهللا يطالب  الثمار أي المؤمنين التائبين. ولكن هناك من يت ايق إذا طلب هللا الثمار وهو ال يريد أن يقدم شئ.
( إذ ُوِلَد بدون زرع  شلر وصلار جباًل يمأل المسلكونة. 34:2والحجر هو المسليح. الحجر الذي قطع  غير يدين )دا

تواضلللع ميالده في مزود، وفي تواضلللع حياته وفي عار صلللليةه وموته واإلهاناا  وهو حجر مرذول مرفوض، في 
هم من لم يؤمنوا  المسللليح ورف لللوه =  من ســقط على الحجر يترضــضالتي وجهت إليه. لكنه صلللار رأس الزاوية 

تما رف له البناؤون، فعدم إيمانهم صلار لهم صلخرة عثرة. ومن يتعثر في المسليح ي لر نفسله، ويكون كمن سلقط  
لى الحجر، هذا يقال على كل من يسمع اإلنجيل وال يؤمن. فكل من يرفس المسيح ويقاومه يتعب ويفقد سالمه  ع

 ويعذب نفسه هنا على األرض. 
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هؤالء يمثلون من يقاوم المسيح وإنجيله واإليمان الح،يقي ويبذلون جهدهم لتعطيله، = ومن سقط هو عليه يسحقه 
األرض )بريوس( أو يوم الدينونة. وكل من يظل راف ًا المسيح ويقاومه فنهايته هؤالء يسحقهم المسيح إّما هنا على  

 الهالك حين يظهر المسيح في مجيئه الثاني ليدين العالم.
 

 ( 14- 1:22المثل الثال  : عرس إبن الملك )مت
َقائنال :  1  "- :(14- 22:1)مت  اآليات َثال  بنَأمس ا  َأيسض  مس  ي َكل نم ه  وع   َيس  َوَجَعَل 

َملنك ا 2 َسان ا  إننس َماَواتن  السَّ َمَلك وت   بنه   »ي شس
ننهن،   ا البس س  وا َأنس َيأست وا.  3َصَنَع ع رس ، َفَلمس ي رنيد  سن ع و نيَن إنَلى السع رس ع وا السَمدس َسَل َعبنيَده  لنَيدس ا4َوَأرس َسَل َأيسض  ا آَخرنيَن   َفَأرس َعبنيد 

ء  م   ، َوك لُّ َشيس ت ه . ثنيَرانني َوم َسمََّناتني َقدس ذ بنَحتس َددس ع و نيَن: ه َوَذا َوَدائني َأعس ! َقائنال : ق ول وا لنلسَمدس سن ا إنَلى السع رس . َتَعاَلوس َعدٌّ
لنهن، َوآَخر  إنَلى تن 5 د  إنَلى َحقس ا، َواحن مس َتَهاَون وا َوَمَضوس .  6َجاَرتنهن،  َولكننَّه  َسك وا َعبنيَده  َوَشَتم وه مس َوَقَتل وه مس َباق وَن َأمس َوالس

َفَلمَّا 7
  . مس يَنَته  َرَ  َمدن َقاتنلنيَن َوَأحس ن وَده  َوَأهسَلَك أ ولئنَك الس َسَل ج  َب، َوَأرس َملنك  َوضن َع الس ،  8َسمن َتَعدٌّ س  َفم سس : َأمَّا السع رس هن ث مَّ َقاَل لنَعبنيدن

ق نيَن.  َوَأمَّ  َتحن م سس َيك ون وا  َفَلمس  وَن  ع وُّ السَمدس ا 
9 . سن السع رس إنَلى  ع وه   َفادس ت م وه   َوَجدس َمنس  َوك لُّ   ، الطُّر  ن َمَفارن ن  إنَلى  َهب وا  َفاذس

ينَ 10 َوَصالنحن َرار ا  َأشس وه مس  َوَجد  يَن  الَّذن ك لَّ  َوَجَمع وا   ، الطُّر  ن إنَلى  َعبنيد   الس أ ولئنَك  السم تَّكنئنيَن.  َفَخَرَج  منَن  س   السع رس َتأَل  َفامس  .
11  . سن ا لنَباَس السع رس َسان ا َلمس َيك نس اَلبنس  ظ َر السم تَّكنئنيَن، َرَأى ه َناَك إننس َملنك  لنَينس َفَلمَّا َدَخَل الس

َف  12 ، َكيس ب  َفَقاَل َله : َيا َصاحن
السع رس  لنَباس   َك  َعَليس َوَليسَس  ه َنا  إنَلى  َفَسَكَت.  َدَخلسَت  إ  َوخ ذ وه  13سن هن،  َوَيَديس هن  َليس رنجس ب ط وا  ارس امن:  دَّ لنلسخ  َملنك   الس َقاَل  يَنئنذ   حن

  . َنانن ب َكاء  َوَصرنير  اأَلسس يَّةن. ه َناَك َيك ون  الس َتَخب وَن«.14َواطسَرح وه  فني الظُّلسَمةن السَخارنجن َن َوَقلنيلنيَن ي نس َعوس  "   أَلنَّ َكثنيرنيَن ي دس
 

َثال َقائنال : 1"  -(:3-22:1اآليات )مت ا بنَأمس مس َأيسضـــ  وع  ي َكل نم ه  ان ا َملنك ا 2َوَجَعَل َيســـ  ســـَ َماَواتن إننس بنه  َمَلك وت  الســـَّ »ي شـــس
ننهن،  ا البس س  وا َأنس 3َصَنَع ع رس ، َفَلمس ي رنيد  سن ع و نيَن إنَلى السع رس ع وا السَمدس َسَل َعبنيَده  لنَيدس  " َيأست وا.َوَأرس

العريس هو المسلللليح والعروس هي الكنيسللللة ككل أو كل نفس  شللللرية، فالنفس مدعوة ال أن تكون متفرجة في هذا 
العرس بل هي العروس التي تتحد  عريسللللها على مسللللتوى أبدي. وما هو العرس؟ هو دعوة لكل نفس للفرح الدائم  

، ويمتد العرس للسلللماء فى فرح أبدى    أفراح روحيةمن خالل أسلللرار مقدسلللة وغفران وسلللالم يفوق العقل وتعزياا و 
. ولكن لألسللللللف فهناك نفوس من أجل بؤسللللللها الداخلي ترفس أن تفتح قلبها لعريسللللللها لتفرح. والمثل ومجد أبدى 

قاله المسيح عن اليهود الذين يرف ونه، وقد أرسل لهم رسلُه بل هو أتى شخصيًا ليدعوهم ولكنهم رف وه ورف وا 
ظ أن المسلليح ال يرغب أن يغتصللب قلب عروسللته  غير إرادتها فهو يرسللل عبيده ليقنعوها أن تقبله  تالميذه. ونالح

 إقتناع كامل، يعلن حةه تاركًا لها اإلختيار. والمسللللللللليح ال يمل من أن يرسلللللللللل لنا دائمًا رسلللللللللله لدعوتنا من خالل 
على الةلللاب ويقرع ..   خلللدامللله وإنجيلللله وصللللللللللللللوا الروح القلللدس ومن خالل ظروف وأحلللداث الحيلللاة. وهو واقف

( هم  4( هم أنبياء العهد القديم الذين تنةأوا عن المسللللللليح. ثم )بية3(. ونالحظ أن هناك إرسلللللللاليتين )بية20:3)رؤ
الملكوا السلللماوي هو الكنيسلللة وهي في عرس دائم، أقامها =  يشــبه ملكوت الســمواتالتالميذ والرسلللل والكنيسلللة.  

 حلوله في وسلللطها. وبإتكائها على صلللدره، تتقبل منه أسلللرار أبيه وتتمتع  ااب إلبنه ينعم بها، وتنعم هي  = الملك
  إمكانياته اإللهية حتى ترتفع  ه وفيه إلى ح ن أبيه تنعم  شركة أمجاده. 
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هذا المثل قّدمه المسللللليح لقادة اليهود ولليهود الذين رف لللللوا ملكوا المسللللليا السلللللماوي وهو مقدم لكل نفس مّنا   
 داخلها. ترفس ملكوته الح،يقي في

 
مَّنَ 4"  -(:22:4آية )مت ت ه . ثنيَرانني َوم سـَ َددس ع و نيَن: ه َوَذا َوَدائني َأعس ا آَخرنيَن َقائنال : ق ول وا لنلسَمدس ا َعبنيد  َل َأيسضـ  سـَ اتني  َفَأرس

! سن ا إنَلى السع رس . َتَعاَلوس ء  م َعدٌّ ، َوك لُّ َشيس   " َقدس ذ بنَحتس
هذه دعوة تحمل قوة وسلللللللللللطانًا تقدر أن تجتذب القلب إلى العريس، لكن دون إلزام أو إجةار.  = تعالوا إلى العرس

بل  . ثيراني ومـسمناتي قد ذبحتوقد دفع العريس ثمن الدعوة من حياته التي بذلها كذبيحة لمصلالحتنا مع ااب=  
عوة. واإلبن  هو العريس فااب هو صلللللاحب الد .  هوذا وذائي قد أعددتهأعطى لنا جسلللللده مأتاًل ودمه مشلللللربًا=  

اللذي يلدفع تكلاليف العرس. والروح القلدس هو اللذي يعملل فينلا ليهيئنلا للعرس. وهلذا ملا يقلدم لسبن ال للللللللللللللال حين  
 (24-22:15يعود، أن يأتل من العجل المسمن )لو

 
لنهن، َوآَخر   5"  -(:6-22:5اآليات )مت د  إنَلى َحقس ا، َواحن وس ــَ مس َتَهاَون وا َوَمضــــــ ك وا 6إنَلى تنَجاَرتنهن،  َولكننَّه  ــَ ســــــ َباق وَن َأمس َوالس

.  " َعبنيَده  َوَشَتم وه مس َوَقَتل وه مس
هذا ما فعله اليهود إذ رف لللللللوا الدعوة. وهناك حتى اان من يرفس دعوة المسللللللليح للوالئم الروحية فال وقت لديهم  

(  7- 1:7ألنهم إعتمدوا على أنهم أوالد إبراهيم وأن لهم الهيكل والناموس والوعود. )أر=  تهاونوا سلللللللللللبب أعمالهم.  
حي، هلذا ُيحرم من أفراح الُعرس. وهنلاك من يرفس وهؤالء يمثلون من يرفس التوبلة والعمق مكتفيلًا  لأنله مسللللللللللللللي

وهذا يمثل من يدعي أن ال وقت لديه لسنشلللللللغال  الروحياا  .  حقله.. تجارتهالمسللللللليح إلنشلللللللغاله  أموره الزمنية=  
 سللبب أعماله وظروفه. أّما  النسللةة لليهود فإن قادتهم إنصللرفوا عن المسلليح إلهتمامهم  التجارة في الدين وتحولت 

إلى بيع وشلللللراء. وإنشلللللغل كل واحد  أمالته أي حقله. ثم قاموا على المسللللليح وتالميذه وقتلوهم إذ ظنوا أن  العةادة  
 المسيح وبالتالي تالميذه سيحرمونهم من أمالتهم وتجارتهم.

[ االهتمام بتجارته= لقد تحَولت 3[ م وا إلى حقله= االهتمام بنفسه وبأمالته ]2[ تهاونوا .. ]1ونالحظ التسلسل ]
وشهواتهم   [ الهجوم على المسيح إذ يظنوا أنه ينافس بلهتهم التي هي مكاسبهم 4حياة الشخص لتجارة في كل شئ ] 

. 
 

.  7"  -(: 9-22:7اآليات )مت مس يَنَته  َرَ  َمدن َقاتنلنيَن َوَأحس ن وَده  َوَأهسَلَك أ ولئنَك الس َسَل ج  َب، َوَأرس َملنك  َوضن َع الس ث مَّ 8َفَلمَّا َسمن
ق نيَن.َقاَل لنعَ  َتحن وَن َفَلمس َيك ون وا م سس ع وُّ ، َوَأمَّا السَمدس َتَعدٌّ س  َفم سس : َأمَّا السع رس هن ، َوك لُّ َمنس 9  بنيدن َهب وا إنَلى َمَفارن ن الطُّر  ن َفاذس

. سن ع وه  إنَلى السع رس ت م وه  َفادس  " َوَجدس
م.  70هيكلها سلللللللللللنة  هنا نرى الدعوة موجهة لألمم عن طريق الرسلللللللللللل. ولقد أحرق تيطس أورشلللللللللللليم فعاًل وأحرق 

[اإليمان  1فأمام كل إنسللللللان طريقان يسلللللللك في أحدهما ]مفار  الطر =  وإنتهت إسللللللرائيل كأمة من وقتها. وقوله 
 لذاا العالم. مالمسيح واإلهتمام  [ رفس 2 المسيح فتغفر خطاياه ويحيا في طهارة الئقة  ه كعروس للمسيح ]
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ه يقرر أن يسلك في طريق اإليمان.  قين يسلك ليساعدوه في القرار علَّ في أي الطري  لمن يفكر أرسل رسله  المسيحو 
ومن يختار   أّما من إتخذ قرارًا أن يكون ضللد المسلليح فهذا لن يقبل الدعوة بل سلليعتذر أو سلليهاجم المسلليح ورسللله.

 . من يغلبالمسيح تاركا ملذاا الخطية هو من قيل عنه فى سفر الرؤيا....
 

َتأَل  10  "-(:22:10آية )مت يَن. َفامس النحن َرار ا َوصــــــَ وه مس َأشــــــس يَن َوَجد  ، َوَجَمع وا ك لَّ الَّذن َعبنيد  إنَلى الطُّر  ن َفَخَرَج أ ولئنَك الس
س  منَن السم تَّكنئنيَن.   "السع رس

المسيح أتى ألجل العشارين والخطاة ليطهرهم. فهو دعا الجميع حتى السامرية. ولكن  عد أن يدعوهم يعتمدوا 
من دخل لسيمان ثم أخطأ فله فرصة التوبة   . وأّماوبهذه الحلة األولى يحق لهم دخول العرس  فيلةسوا الحلة األولى

ولى )اإلبن ال ال(. فالمسيح قطعًا لن يدعو الخطاة ويتركهم  الخطاة الذين يأتون تائبين فالتوبة تلةسهم الحلة األو   .
المحةة  من  لهم صورته  ويكون  المسيح  يلةسوا  بل  يطهرهم  هو  بل  الملك،  إبن  هذا  عرس  يليق  أو   خطيتهم!! 

برنا وقداستنا وبدون 14:13)رو  والتواضع، والوداعة والحكمة والطهارة والةساطة المسيح فهو  نلةس  ( فالبد أن 
 ونظل ثابتين فيه. (.14:12ة لن نعاين الرب )عب القداس

 
. 11 "-(: 22:11آية )مت سن ا لنَباَس السع رس َسان ا َلمس َيك نس اَلبنس  ظ َر السم تَّكنئنيَن، َرَأى ه َناَك إننس َملنك  لنَينس  " َفَلمَّا َدَخَل الس

 المعمودية نحصللللللللللل على ثياب العرس (. إذًا الدعوة للجميع والمعمودية للجميع، ولكن 8-7:1قارن مع )صللللللللللف
وبلالتوبلة نحفظهلا. ولكن هنلاك من يلأخلذ ثيلاب العرس ثم يختلار مرة أخرى طريق الخطيلة، يعود إلى مفلارق الطرق 
ويختار الطريق ااخر فيفقد لةاسلللله ويرتدي لةاسللللًا غريةًا ويكون عوضللللًا أن يلةس المسلللليح أي أن تكون له صللللورة  

لم. ولنالحظ أن من يفعل هذا لهو أتثر شلللرًا من اليهود الذين رف لللوا الح لللور  المسللليح أنه تصلللةح له صلللورة العا
أصللللاًل. أّما هذا َفَقِبَل ثم إرتدَّ وأضللللاع ثيا ه التي حصللللل عليها  المعمودية عوضللللًا عن أن يحفظها نامية بواسللللطة  

 الروح القدس وجهاده وتوبته.
 

َف 12" -(:22:12آية )مت ، َكيس ب  إ َفَسَكَت.َفَقاَل َله : َيا َصاحن سن َك لنَباس  السع رس   " َدَخلسَت إنَلى ه َنا َوَليسَس َعَليس
يصلللللمت. هؤالء هم من  لقد إنتهى الوقت الذي كان يمكنه فيه أن ينسلللللج لنفسللللله ثوب العرس وليس له عذر فلذلك  

 .بل سلكوا فى طريق الخطية  إتتفوا من المسيحية  اإلسم دون أن يعملوا أعمااًل صالحة
 

ـيَّ 13"  -(:22:13)مـتآـية   ارنجن ةن السخـَ ذ وه  َواطسَرح وه  فني الظُّلسمـَ هن، َوخـ  َدـيس هن َوـيَ َلـيس ب ط وا رنجس امن: ارس دَّ َملـنك  لنلسخـ  اَل الس ذ  قـَ يَنـئن ةن. حن
. َنانن ب َكاء  َوَصرنير  اأَلسس   " ه َناَك َيك ون  الس

اإلنسان الذي رفس  الحب أن يلةس ثوب العرس، فينال الحل من =  اربطوا يديه ورجليه هم المالئكة.    الخدام
الخطية مقيدًا نفسه بنفسه  خطاياه، فهذا ُيربط أي ال يعرف أين يذهب وال ماذا يفعل، لقد إختار الظلمة الداخلية 

الداخلية ( فةخطيته إنغلقت عيناه  8:5إذ  خطاياه إنطمست عيناه ولم يكن قادرًا أن يرى الرب وهو في العالم )مت 
وُيحرم من أن يعاين هللا مثل  الظلمة الخارجيةوكان غير قادر أن يرى الرب  الروح. لذلك فعقوبته أن ينال أي ًا 
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أّما  2:3يو 1القديسين )  بنفسه على األرض  فيشير ألن الجسد   البكاء وصرير األسنان( فهذا إمتداد لما صنعه 
ة. وقوله الخارجية أي هو خارج أورشليم السماوية التي نورها سيقوم ليشترك مع النفس في مرارة الظلمة الخارجي

 (.5:22هو المسيح نفسه )رؤ 
 

َتَخب وَن«.14" -(: 22:14آية )مت َن َوَقلنيلنيَن ي نس َعوس  " أَلنَّ َكثنيرنيَن ي دس
  على كلل مؤمن أن ال يتشلللللللللللللللا له مع النلاس بلدعوى أن الكلل يفعلل ذللك فقليلين هم اللذين ينتخبون، وقللة هي التي
 تغلب ويكون لها نصيب في العرس السماوي أّما الكثرة التي نراها تتلذذ  الشر فستفقد نصيبها في هذا العرس.

ــى معه( نسلللللمع عن عشلللللاءين. األول 20:3(. في )رؤ18-17،  7:19+ رؤ  20:3تأمل في )رؤ هذا لمن    أتعشـ
ا، فالعشلللللاء هو راحة  عد يوم  يفتح، وهذا عن ما نحصلللللل عليه اان في األرض من لقاء مشلللللةع فيه راحة لنفوسلللللن

 مرهق إشارة لحياتنا على األرض. 
وهذا ما سلللنفرح  ه من شلللةع  شلللخص المسللليح في السلللماء. والعكس ، عشــاء عرس الخروفهذا عن  =  وهو معي

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

هناك مثل قيل فى التلمود مشا ه لمثل الرب ولكن مع فارق كبير. فالمثل اليهودى كان عن ضرورة اإلستعداد 
ملك دعا الناس لحفل عشاء عرس، وكان أن أناسا لةسوا وتزينوا وجلسوا  جانب   - الدائم للعالم ااتى. فقالوا :

عداد. وكانت دعوة الملك فجأة ودخل  قصر الملك، وأناسا ذهبوا ألعمالهم متصورين أن هناك وقت لسست
المستعدون )وهنا هم الملتزمون بتعاليم الربيين(. وهؤالء جلسوا يأتلون ويشربون على مائدة الملك، وااخرين وقفوا 

 فى حسرة خارجا فى جوع وعطش.  
ة كما  عن ضرورة أن نسلم الروح هلل حين نفارق الجسد فى حالة من النقاو  -وهناك مثل بخر من المدراش :

سلمها لنا هللا )والحظ هنا عدم وجود فكر الخطية األصلية التى ولدنا بها فى الفكر اليهودى كما شرحها بولس 
الرسول فى رسالة رومية(. ويقول المثل أن هناك ملك سلم عبيده ثيا ا إئتمنهم عليها فمنهم من إحتفظ بها فى  

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

 فى السجن ليعاقبوا على ما فعلوه ويكفروا عن أخطائهم. 
المدعوين األصليين فى مثل الرب يسوع كانوا هم  وواضح الخالف بين مثل الرب يسوع واألمثلة اليهودية. ف

 المختارين الذين يستحقون هذه الدعوة )وهم اليهود( ولكنهم رف وا، فتم دعوة من كانوا غير مستحقين )األمم(.
أما التشا ه فهو فى أن الملكوا ُمَصوَّر فى األمثلة اليهودية وفى العهد الجديد على أنه وليمة فرح وعرس، ولكن  

مثل الرب يسوع هى وليمة ي،يمها الملك إلبنه. وبالتالى يكون اإلبن الوارث أى المسيح هو المحور الذى   هنا فى
يدور حوله المثل. ونالحظ فى المثل أن الملك لم ييأس وظل يرسل لهم رسال بل حتى اان هو يرسل وهم  

 يرف ون.
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ثم ندخل إلى العرس أى الكنيسة اان  أما عن الرؤيا المسيحية لمال س العرس هى ما نلةسها  المعمودية 
(. ويجب أن نحافظ عليها، وإن إتسخت 9:  19إستعدادا لوليمة عرس إبن الملك فى أورشليم السماوية )رؤ

 ( حتى ال نطرد إن لم تكن علينا. 22:   15 الخطية فةالتوبة تعود لنا الحلة األولى )لو
 

 ثالثة أسئلة يسألها رؤساء اليهود 
 ( 22- 15:22األول : بخصو  الجزية) مت السؤال 
 (26-20:20+) لو ( 17-13:12+) مر 

وه  بنَكلنَمة .  15"  -(: 22- 22:15اآليات )مت َطاد  وا لنَكيس َيصس يُّوَن َوَتَشاَور  يَنئنذ  َذَهَب السَفر نيسن حن
هن َتاَلمنيَذه مس 16 َسل وا إنَليس َفَأرس

ي نيَن َقائنلنيَن:»َيا م َعل ن  ود سن ير  ، أَلنََّك اَل َتنسظ ر  إنَلى َمَع السهن ، َواَل ت َبالني بنَأَحد  َلم  َأنََّك َصادن   َوت َعل نم  َطرنيَق هللان بنالسَحق ن م ، َنعس
  . َصَر َأمس اَلإ«  17و ج وهن النَّاسن َية  لنَقيس زس إ َأَيج وز  َأنس ت عسَطى جن لس َلَنا: َماَذا َتظ نُّ مس  18َفق  َثه  بس وع  خ  َوَقاَل:»لنَماَذا َفَعلنَم َيس 

وَنإ   ت َجر نب وَننني َيا م َراؤ 
يَنار ا.  19 م وا َله  دن َيةن«. َفَقدَّ زس ونني م َعاَمَلَة السجن َأر 

وَرة  َوالسكنَتاَبة إ« 20 هن الصُّ :»لنَمنس هذن مس َفَقاَل َله 
هللن«.  21 هللن ن َصَر َوَما ن َصَر لنَقيس :»َأعسط وا إنذ ا َما لنَقيس مس ا.22َقال وا َله :»لنَقيسَصَر«. َفَقاَل َله  ب وا َوَتَرك وه  َوَمَضوس  " َفَلمَّا َسمنع وا َتَعجَّ
 

ود  13" -(: 17- 12:13اآليات )مر ير  ي نيَن َوالسهن م ا منَن السَفر نيسن هن َقوس َسل وا إنَليس وه  بنكنلسَمة .  ث مَّ َأرس َطاد  ي نيَن لنَكيس َيصس سن
َفَلمَّا 14

، أَلنََّك اَل َتنسظ ر  إنَلى و ج وهن ال َلم  َأنََّك َصادن   َواَل ت َبالني بنَأَحد  وا َقال وا َله :»َيا م َعل نم ، َنعس ، َبلس بنالسَحق ن ت َعل نم  َطرنيَق َجاء  نَّاسن
َية   زس يإ«  هللان. َأَيج وز  َأنس ت عسَطى جن ي َأمس اَل ن عسطن َصَر َأمس اَلإ ن عسطن :»لنَماَذا ت َجر نب وَنننيإ 15 لنَقيس مس ، َوَقاَل َله  َياَءه مس َفَعلنَم رن
ظ َره .«   يَنار  أَلنس وَرة  َوالسكنَتاَبة إ« َفَقال وا َله :»لنَقيسَصَر«.  16انيت ونني بندن هن الصُّ :»لنَمنس هذن مس ا بنهن. َفَقاَل َله  وع  71َفَأَتوس َفَأَجاَب َيس 

ه . نس ب وا من هللن هللن«. َفَتَعجَّ َصَر َوَما ن َصَر لنَقيس :»َأعسط وا َما لنَقيس مس  " َوَقاَل َله 
 

ك وه  بنَكلنَمة ، َحتَّى ي َسل نم وه  20"  - (:26- 20:20اآليات )لو َرار  لنَكيس ي مسسن مس َأبس َن َأنَّه  يَس َيَتَراَءوس َسل وا َجَواسن َفَراَقب وه  َوَأرس
لسَطاننهن.   َوالني َوس  من الس كس َتَتَكلَّم  َوت َعل ن 21إنَلى ح  تنَقاَمةن  َلم  َأنََّك بناالسس َبل  السو ج وَه، َبلس َفَسَأل وه  َقائنلنيَن: »َيام َعل نم ، َنعس م ، َواَل َتقس

بنالسَحق ن ت َعل نم  َطرنيَق هللان.  
َصَر َأمس اَلإ«  22 َية  لنَقيس زس َي جن :»لنَماَذا ت َجر نب وَنننيإ 23َأَيج وز  َلَنا َأنس ن عسطن مس رنهنمس َوَقاَل َله  َفَشَعَر بنَمكس

وَرة  َوالسكنَتاَبة إ24 يَنار ا. لنَمنن الصُّ ونني دن َصَر 25« َفَأَجاب وا َوَقالو ا:»لنَقيسَصَر«.  َأر  َصَر لنَقيس :»َأعسط وا إنذ ا َما لنَقيس مس َفَقاَل َله 
هللن هللن«.  ب وا مننس َجَوابنهن َوَسَكت وا.26َوَما ن ، َوَتَعجَّ عسبن اَم الشَّ ك وه  بنَكلنَمة  ق دَّ وا َأنس ي مسسن ر  دن  " َفَلمس َيقس
حزب ديني أو مدرسة يهودية كانت موجودة أيام المسيح. وأطلق عليهم هذا اإلسم نسةة لكلمة عبرية =  الفريسيين
المسيح يهاجمهم  سبب ريائهم. ويمكن تسمية الفريسيين  المتزمتين   . وكانأو مفروز ومنها فريسى  منفصلمعناها  

 والصدوقيين  العقالنيين.
لكبير وكان منهم من الفريسليين وأي لًا من الصلدوقيين ويؤمنون  هم طائفة سلياسلية تتةع هيرودس ا=  الهيرودسـيين

أن أمال األمة اليهودية تتعلق  آل هيرودس كسلللد منيع في وجه سللليطرة الرومان وهم من أطلق علي خبثهم خمير  
( وكان ال،يصللللللللر في ذلك الوقت هو طيةاريوس الذي  1:12+ لو15:8هيرودس في مقابل خمير الفريسلللللللليين )مر
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ة. وكانت الجزية مفروضلللللة على كل رأس عالمة للخ لللللوع ل،يصلللللر. وكانت الجزية مكروهة عند  إشلللللتهر  القسلللللو 
الفريسللليين الذين إعتقدوا أنها ضلللد شلللريعة موسلللى، أما الهيرودسللليين الذين يتشللليعون لهيرودس األدومي راغبين أن  

ربهم، للذللك كلان همهم المواالة يكون ملكلًا على اليهوديلة فكلانوا يرحبون  لالجزيلة تملقلًا للروملان ول،يصللللللللللللللر لينلالوا ملأ
لروما وحفظ هدوء الشللللعب من أي مؤامرة ضللللد روما. وكان هناك تذمر بين اليهود المتعصللللبين إذ يرف للللون دفع 
الجزية، وبسلللللبب هذا قامت ثوراا مثل ثورة ثوداس ويهوذا الجليلي وقد قتلهم الرومان في فترة قريةة وأنهوا ثوراتهم  

 (.1:13ين تسموا  إسم يهوذا الجليلي قتلهم بيالطس وخلط دمهم بذ ائحهم )لو(. والجليليين الذ 37-36:5)أع
والغريب هنا أن يجتمع الفريسلللللليين والهيرودسلللللليين على المسلللللليح مع إختالفهم في المةادئ. فنحن يمكننا أن نتوقع  

كن الفريسليين  هذا السلؤال من الهيرودسليين فهم كانوا يجمعون الجزية ويعطون قيصلر نصليةه ويختلسلون الةاقي ول
، ومنهم من  وناموسلللللللهممتذمرين ضلللللللدها، بل يعتبرون الهيرودسللللللليين خونة ضلللللللد أمتهم  ممتنعون عن دفع الجزية 

. ولكن ألجل  إعتبر أن كل الكوارث التى حلت  إسللللرائيل كان سللللببها خ للللوع اليهود لملك أجنبى ودفع الجزية له.
ا أن هيرودس كان خائفا من أن يتخلص من المسيح  وتفسير هذ  أن يتحدوا.  من  أن يتخلصوا من المسيح فال مانع

ويقتله حتى ال ُيهيِّج ثورة شللللللللعبية ضللللللللده  عد أن قتل المعمدان قبلها. فأرسللللللللل رجاله ليقفوا مع الفريسلللللللليين ليوقعوا 
   المسيح، ويظل هو  عيدا عن ثورة الجماهير ضده.

ولو أجاب المسللللللللليح  أن نعطي الجزية ل،يصلللللللللر تنفر منه الجموع وتنفس من حوله وتفقد ثقتها فيه كمخلص من  
هي رد على الفريسليين الذين  =  إعطوا إذا  ما لقيصـر لقيصـرالمسلتعمر ولو رفس ألعُتِبَر مثير فتنة ضلد قيصلر.  

يصلللر أعطاهم حكومة مسلللتقرة وحماية  رف لللوا طاعة السللللطاا الحكومية وقد أمر الكتاب  طاعتها. ولنالحظ أن ق
(. وعلينلا أن  7-1:13وأنشللللللللللللللأ لهم طرق فيكون من حقله الجزيلة. وهكلذا فعلى المسلللللللللللللليحي أن يطيع حكومتله )رو

م الطاعة ل،يصللللر عن   نخ للللع لحكومتنا وقوانينها طالما أن ذلك ال يتعارض مع ما هلل ووصللللاياه. والعجيب أنه قدَّ
اء شهادة حق هلل نفسه. فليس هناك ثنائية بين عطاء قيصر حقه وعطاء  الطاعة هلل، ففي طاعة قيصر أي الرؤس

هللا حقله فكالهملا ينةعلان عن قللب واحلد يؤمن  لالشللللللللللللللهلادة هلل من خالل األملانلة في التزامله نحو ااخرين ونحو هللا  
.. الخ. والكلمة األصلللللللللية إلعطوا هي سللللللللددوا أو إدفعوا. فهذه الجزية واجةة ف،يصللللللللر يدافع ويحمي ويمهد الطرق 

هذا رد على الهيرودسللللليين الذين ينسلللللون واجةاتهم نحو هللا  جريهم وراء قيصلللللر. وهللا له القلب = إعطوا ما هلل هلل
اللدينلار وهو قطعلة   وه=  أروني مـعامـلة الجزـيةوالنفس بلل الحيلاة كلهلا. اإلنسللللللللللللللان هو العمللة المتلداوللة عنلد هللا.  

وعليها صلللللللورة قيصلللللللر. وكون أنهم يقدمون له   كجزيةمن عملة. وكانت عادة تدفع   معاملةعملة رومانية، وكلمة 
الدينار فهذا إعتراف منهم أنهم تحت حكم قيصلللللر فالعملة الجارية تظهر نظام الحكم والسللللللطة القائمة ويدفع منها  

مَّ الجزية. )عملة اليهود الشللللللاقل بال صللللللورة تما ى عملة القدس مًا فهم يرف للللللون التماثيل والشللللللعارا الوثنية وُيسللللللَ
 ويستخدم للمعامالا الدينية. وللمعامالا المدنية يستخدم معاملة الجزية(.

ــاد  هلذا تملق وملديح للخلديعلة  علد ذللك. والملديح هلدفله أن يفقلد حلذره منهم فيخطئ في ..= ـيا معلم نعلم أـنك صـــــــ
( ومن ال توجد 19:4ولما فقدنا هذه الصلللللورة أتى الروح القدس ليعيدنا إليها )غل  تالمه. وهللا خلقنا على صلللللورته

عليه وفيه هذه الصلللورة سللليُرفس. فكما يحمل الدينار صلللورة قيصلللر هكذا ينةغي أن نحمل صلللورة هللا لنقدم للملك 
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لها ويجدوا علينا  أن ندخ  يمكننا ،السللماءصللورته وكلمته فنصللير عملة متداولة في   تحمل ،الروحيةالسللماوي عملته  
وكما أن أي دولة ال يمكنك أن تتعامل فيها  عملة ال يكون عليها صلللللللورة ملك هذه الدولة، فنحن ال    .ثياب العرس

يمكننا دخول السلللماء إاّل كعملة عليها صلللورة هللا ملك السلللماء واألرض، ملك الملوك. فكما يطلب قيصلللر صلللورته  
 هللا محةة فمن ال توجد محةة فى قلةه فال مكان له فى السللللللماء.وصللللللورته فينا.  على عملته هكذا يطلب المسلللللليح  

 (.10-7:3يو1+ 44:8ولكن إن ُوِجَد في إنسان صورة الشيطان يستعبده الشيطان )يو
ال تحلابي وجوه العظملاء فتغير الحق إرضللللللللللللللاء لهم. ومع كلل الحكملة في إجلا لة  =  ال تقـبل الوجوه(: 21:20)لو

قيصلر إتهموه  أنه يفسلد األمة ويمنع أن تعطي جزية ل،يصلر قائاًل أنه  ملك  المسليح هذه، وأنه لم يخطئ في حق
م مبدأ الخ لوع للسللطاا ليس خوفًا وال دفاعًا  عن نفسله  2:23)لو (. وفي هذا لم يدافع المسليح عن نفسله. لقد قدَّ

 بل كمبدأ على المسيحيين أن يمارسوه وإن إتهم  خالف ما يمارس.
 
 

 (  33- 23:22بخصو  القيامة من األموات) متالسؤال الثاني : 
 (40-27:20(+ )لو 27-18:12+) مر 

َياَمة ، َفَسَأل وه   23"  -(: 33- 22:23اآليات )مت ول وَن َليسَس قن يَن َيق  وقنيُّوَن، الَّذن هن َصدُّ من َجاَء إنَليس َيوس َقائنلنيَن: 24فني ذلنَك الس
ال  ألَ  َرَأتنهن َوي قنمس َنسس ، َيَتَزوَّجس َأخ وه  بنامس يهن.  »َيا م َعل نم ، َقاَل م وَسى: إننس َماَت َأَحد  َوَليسَس َله  َأوساَلد  َعة  25خن َدَنا َسبس نس َفَكاَن عن

ل  َتَرَك امس  ل  َوَماَت. َوإنذس َلمس َيك نس َله  َنسس َوة ، َوَتَزوََّج اأَلوَّ يهن. إنخس َعةن. 26َرَأَته  أَلخن بس َر 27َوَكذلنَك الثَّانني َوالثَّالن   إنَلى السَّ َوآخن
ا.   َمرسَأة  َأيسض  !«  28السك ل ن َماَتتن الس َجة إ َفإننََّها َكاَنتس لنلسَجمنيعن َعةن َتك ون  َزوس بس َياَمةن لنَمنس منَن السَّ وع  29َففني السقن َفَأَجاَب َيس 

:»تَ  مس لُّوَن إنذس اَل َتعسرنف وَن السك ت َب َواَل ق وََّة هللان.  َوَقاَل َله  َياَمةن اَل ي َزو نج وَن َواَل َيَتَزوَّج وَن، َبلس َيك ون وَن 30ضن مس فني السقن أَلنَّه 
  . َماءن ، َأَفَما َقَرأست مس َما قنيلَ 31َكَماَلئنَكةن هللان فني السَّ َواتن َهةن قنَياَمةن اأَلمس :    َوَأمَّا مننس جن َقائنلن َأَنا إنله  32َلك مس مننس قنَبلن هللان الس

 .» َياء  َوات  َبلس إنله  َأحس َحاَ  َوإنله  َيعسق وَبإ َليسَس هللا  إنلَه َأمس يَم َوإنله  إنسس َراهن لنيمنهن.33إنبس ت وا مننس َتعس َع السج م وع  ب هن  " َفَلمَّا َسمن
 

هن قَ 18"  -(:27-12:18اآليات )مر َياَمة ، َوَسَأل وه  َقائنلنيَن:  َوَجاَء إنَليس ول وَن َليسَس قن يَن َيق  وقني نيَن، الَّذن دُّ م  منَن الصَّ »َيا 19وس
َذ َأخ وه   ا، َأنس َيأسخ  َرَأة  َوَلمس ي َخل نفس َأوساَلد  ، َوَتَرَك امس  َ ال  م َعل نم ، َكَتَب َلَنا م وَسى: إننس َماَت أَلَحد  َأ يَم َنسس َرَأَته ، َوي قن يهن.  امس  أَلخن

ال .  20 كس َنسس َرَأة  َوَماَت، َوَلمس َيتسر  ل  امس َوة . َأَخَذ اأَلوَّ َعة  إنخس ال . 21َفَكاَن َسبس ا َنسس كس ه َو َأيسض  َفَأَخَذَها الثَّانني َوَماَت، َوَلمس َيتسر 
  . ا.  22َوهَكَذا الثَّالن   َمرسَأة  َأيسض  َر السك ل ن َماَتتن الس ال . َوآخن ك وا َنسس َعة ، َوَلمس َيتسر  بس َياَمةن، َمَتى َقام وا، 23َفَأَخَذَها السَّ َففني السقن

َعةن«.   بس َجة  لنلسَّ َجة إ أَلنََّها َكاَنتس َزوس مس َتك ون  َزوس ه  نس :»َأَليسَس لن 24لنَمنس من مس وع  وَقاَل َله  لُّوَن، إنذس اَل َتعسرنف وَن  َفَأَجاَب َيس  هَذا َتضن
َماَواتن 25السك ت َب َواَل ق وََّة هللانإ  َواتن اَل ي َزو نج وَن َواَل ي َزوَّج وَن، َبلس َيك ون وَن َكَماَلئنَكة  فني السَّ مس َمَتى َقام وا منَن اأَلمس .  أَلنَّه 

مس َيق وم وَن:26 َواتن إننَّه  َهةن اأَلمس َقةن، َكيسَف َكلََّمه  هللا  َقائنال : َأَنا   َوَأمَّا مننس جن رن السع لَّيس َأَفَما َقَرأست مس فني كنَتابن م وَسى، فني َأمس
َحاَ  َوإنله  َيعسق وَبإ  يَم َوإنله  إنسس َراهن لُّوَن َكثنير ا!«.27إنله  إنبس ت مس إنذ ا َتضن . َفَأنس َياء  َوات  َبلس إنله  َأحس  " َليسَس ه َو إنلَه َأمس
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)لو َوَسَأل وه ، 27"  -(: 40- 20:27اآليات  َياَمةن،  السقن َر  َأمس ي َقاونم وَن  يَن  الَّذن وقني نيَن،  دُّ الصَّ منَن  م   َقوس َوَحَضَر 
ذ  أَ 28 ، َيأسخ  َرَأة ، َوَماَت بنَغيسرن َوَلد  َ  َوَله  امس ال  َقائنلنينَن:»َيام َعل نم ، َكَتَب َلَنا م وَسى: إننس َماَت أَلَحد  َأ يم  َنسس َمرسَأَة َوي قن خ وه  الس

يهن.   ،  29أَلخن َرَأة  َوَماَت بنَغيسرن َوَلد  ل  امس َوة . َوَأَخَذ اأَلوَّ َعة  إنخس ،  03َفَكاَن َسبس َمرسَأَة َوَماَت بنَغيسرن َوَلد  ث مَّ َأَخَذَها  31َفَأَخَذ الثَّانني الس
ا َوَمات وا.   ك وا َوَلد  َعة . َوَلمس َيتسر  بس ، َوهَكَذا السَّ ا.  32الثَّالن   َمرسَأة  َأيسض  َر السك ل ن َماَتتن الس مس َتك ون  33َوآخن ه  نس َياَمةن، لنَمنس من َففني السقن

َجة إ أَلنَّ  َعةن!«  َزوس بس َجة  لنلسَّ هسرن ي َزو نج وَن َوي َزوَّج وَن،  34َها َكاَنتس َزوس َناء  هَذا الدَّ وع :»َأبس مس َيس  َولكننَّ 35َفَأَجاَب َوَقاَل َله 
، اَل ي َزو نج وَن َواَل ي   َواتن َياَمةن منَن اأَلمس هسرن َوالسقن ولن َعَلى ذلنَك الدَّ ب وا َأهسال  لنلسح ص  يَن ح سن يع وَن 36َزوَّج وَن، الَّذن َتطن إنذس اَل َيسس

َياَمةن.   َناء  السقن َناء  هللان، إنذس ه مس َأبس َماَلئنَكةن، َوه مس َأبس مس منثسل  الس ا، أَلنَّه  َأنس َيم وت وا َأيسض 
َتى َيق وم وَن، َفَقدس َدلَّ 37 َوَأمَّا َأنَّ السَموس

َقةن  رن السع لَّيس ا فني َأمس هن م وَسى َأيسض  َحاَ  َوإنله  َيعسق وَب.    َعَليس يَم َوإنله  إنسس َراهن بُّ إنله  إنبس َوات  38َكَما َيق ول : َالرَّ َوَليسَس ه َو إنلَه َأمس
  .» َياء  َده  َأحس نس ، أَلنَّ السَجمنيَع عن َياء  َكَتَبةن َوَقالوا:»َيا م َعل نم ، َحَسن ا ق لسَت!«.39َبلس إنله  َأحس م  منَن الس َفأَجاَب َقوس

وا وَ 40   َلمس َيَتَجاَسر 
. ء  َأل وه  َعنس َشيس ا َأنس َيسس  " َأيسض 

هم فرقة يهودية دينية ينتسبون إلى مؤسس فرقتهم صادوق الذي ربما يكون هو صادوق الذي عاش =  الصدوقيون 
أيام داود وسليمان وفي عائلته حفظت رياسة الكهنوا حتى عصر المكابيين، أو هو صادوق بخر عاش حوالي 

ق.م. حسب رأي الةعس وهذه الفرقة كما يقول يوسيفوس كانت مناق ة للفريسيين، لكن مع قلة عددهم 300سنة  
تانوا متعلمين وأغنياء وأصحاب مراتز وإحتلوا مركز ال،يادة في القرنين الرا ع والثالث قبل الميالد في العصرين  

وإهتموا  السياسة اليونانية  الثقافة  وأحبوا  واليوناني.  ولم   الفارسي  المادي  الفكر  عليهم  فسيطر  الدين.  من  أتثر 
يستطيعوا أن يقبلوا عودة الروح إلى الجسد  عد إنحالله فأنكروا ال،يامة، ولذلك إصطدموا  كلماا السيد المسيح في 
هذا الشأن إذ كان يتحدث عن الملكوا السماوي وأنه ملكوا أبدي. وأنكروا قانونية أسفار العهد القديم ما عدا 

ر موسى الخمسة )لذلك فإن المسيح حين جاوبهم أتى لهم  آية من أسفار موسى الخمسة التي يعترفون بها( أسفا
وإستخفوا  التقليد على خالف الفريسيين الذين حسبوا أنفسهم حراسًا لتقليد الشيوخ لذلك كرههم الفريسيين. ولكن كان 

لمقاومة المسيح. وظن الصدوقيون  أن أسفار   الفريسيون على إستعداد لوضع يدهم في يد خصومهم الصدوقيون 
. بل هم ظنوا أنه  خصوص الزواج الناموسي، حينما   ( 8:23)أع  ذكر شيئًا عن ال،يامة من األمواا موسى ال ت

( ويكون األطفال  إسم 6- 5:25يموا زوج بدون أطفال فتلتزم زوجته  الزواج من أخيه أو أقرب ولي له )تث 
 لعدم ال،يامة من األمواا. وألنهم تعلقوا  الحياة السياسية والعالم فحسبوا ال،يامة حياة الميت. ظنوا في هذا تأتيداً 

بين   الحوار  في  مستخدمة  غالةًا  كانت  هنا،  الصدوقيون  إستخدمها  التي  القصة  وهذه  مادية.  الصدوقيين  زمنية 
 ن القصة للمسيح على أنها لغز هناك زواج في السماء. وقّدم الصدوقيو وكان الفريسيون يعلمون  أن  .  والفريسيين

 - يصعب حله. وإشتملت إجا ة المسيح على:
ــلون إذ ال تعرفون  أظهر لهم أنهم ال يعرفون حتى الكتب الخمسلللللللللللة التي لموسلللللللللللى والتي يؤمنون بها=   -1 تضـــــ

( وأنه إله إبراهيم وإسللللحق ويعقوب، وهللا ال 15،  6:3وإسللللتخدم السلللليد المسلللليح قول هللا لموسللللى )خر. الكتب
يمكن أن يكون إله أمواا بل إله أحياء. )هل نعرف الكتاب المقدس وقوته على تغيير حياتنا بل والدتنا ثانية  

 (.23:1 ط1)
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إن الحياة في األبدية سلللتكون كحياة المالئكة بال شلللهواا وال جنس، إذ ال موا وال إنقراض للجنس الةشلللري،  -2
حي ال يعود يحتاج  عد للفرح المادي. لذلك لن تناسبنا  أجسادنا ستكون روحية ال مادية، ومن تذوق الفرح الرو 

الشلللللللهواا بل سللللللليكون المؤمنين في مجد نوراني. وهم تعمدوا أن يقولوا أنها لم تنجب حتى ال يقول المسللللللليح 
 تكون زوجة لمن أنجبت منه.

 السماء.= ذلك الدهر -(:35:20األرض التي نحيا عليها اان. )لو= هذا الدهر -(:34:20)لو
 

 (  34-28:12(+ )مر 40-34:22ؤال الثال  : عن الوصية العظمى )متالس
َتَمع وا َمع ا،  34"  -(:40-22:34اآليات )مت وقني نيَن اجس دُّ َكَم الصَّ يُّوَن َفَلمَّا َسمنع وا َأنَّه  َأبس د  35َأمَّا السَفر نيسن َوَسَأَله  َواحن

، لني َجر نَبه  قنائنال :   يٌّ ، َوه َو َنام وسن مس ه  نس من
إ«  36 يَّة  هنَي السع ظسَمى فني النَّام وسن »َيا م َعل نم ، َأيَّة  َوصن

بُّ 37 وع :»ت حن َفَقاَل َله  َيس 
رنَك.   َك، َومننس ك ل ن فنكس سن بَّ إنلَهَك مننس ك ل ن َقلسبنَك، َومننس ك ل ن َنفس يَّة  األ وَلى َوالسع ظسَمى.  38الرَّ َي السَوصن هن هن ثس 39هذن ل َها: َوالثَّاننَية  من

َك. سن بُّ َقرنيَبَك َكَنفس «.40 ت حن بنَياء  لُّه  َواأَلنس يََّتيسنن َيَتَعلَّق  النَّام وس  ك   "  بنَهاَتيسنن السَوصن
 

)مر َحَسن ا، 28"  -(:34-12:28اآليات  مس  َأَجاَبه  َأنَّه   َرَأى  َفَلمَّا  وَن،  َيَتَحاَور  مس  َوَسمنَعه  َكَتَبةن  الس منَن  د   َواحن َفَجاَء 
إ«  ل  السك ل ن يَّة  هنَي َأوَّ بُّ إن 29َسَأَله :»َأيَّة  َوصن َرائنيل . الرَّ َمعس َيا إنسس َل ك ل ن السَوَصاَيا هنَي: اسس وع :»إننَّ َأوَّ َنا َربٌّ َفَأَجاَبه  َيس  له 

  . د  هن  30َواحن َرتنَك. هذن رنَك، َومننس ك ل ن ق دس َك، َومننس ك ل ن فنكس سن بَّ إنلَهَك مننس ك ل ن َقلسبنَك، َومننس ك ل ن َنفس بُّ الرَّ يَّة  َوت حن َي السَوصن هن
يَّة  أ  31األ وَلى.   َك. َليسَس َوصن سن بُّ َقرنيَبَك َكَنفس ثسل َها هنَي: ت حن «.  َوَثاننَية  من َظَم مننس َهاَتيسنن َرى َأعس ا 32خس :»َجي ند  َكاتنب  َفَقاَل َله  الس

َواه .   د  َوَليسَس آَخر  سن َيا م َعل نم . بنالسَحق ن ق لسَت، أَلنَّه  هللا  َواحن
33 ، من، َومننس ك ل ن النَّفسسن ، َومننس ك ل ن السَفهس َقلسبن َوَمَحبَّت ه  مننس ك ل ن الس

رَ  دس «.  َومننس ك ل ن السق  َرَقاتن َوالذََّبائنحن ، هنَي َأفسَضل  مننس َجمنيعن السم حس وع  َأنَّه  َأَجاَب 34ةن، َوَمَحبَّة  السَقرنيبن َكالنَّفسسن َفَلمَّا َرآه  َيس 
َأَله ! رس َأَحد  َبعسَد ذلنَك َأنس َيسس س  ا َعنس َمَلك وتن هللان«. َوَلمس َيجس َت َبعنيد  ل، َقاَل َله :»َلسس  "  بنَعقس

 أي مفسر قانوني للناموس.= ناموسي
 إتفق الفريسيين أن يوقعوا المسيح فأرسلوا له هذا الناموسي ليمتحنه في مسألة حيرتهم 

وإختلفوا  خصلللللللوصلللللللها فيما بينهم، على أي الوصلللللللايا هي العظمى، وأيها هي الثقيلة وأيها هي الخفيفة وأيها هي  
رأيهم أنه البد أن تكون هناك وصلية هي األعظم فمنهم من قال أنها  المهمة. وكانت لهم منازعاتهم السلاخنة. ففي  

حفظ السللللللللبت ومنهم من قال تقديم الذ ائح ومنهم من قال أنها الختان. وهذا الناموسللللللللي الذي أرسلللللللللُه الفريسلللللللليين  
لسللللليد ليمتحن السللللليد يبدو أنه كان في داخله  احثًا عن الح،يقة  صلللللدق فحين أجا ه السللللليد فِرح  اإلجا ة فمدحه ا

(. وفعاًل تتفق إجا ة المسلللللللليح مع أن الوصللللللللايا العشللللللللر مقسللللللللمين للوحين األول يختص  اهلل والثاني  34:12)مر
يختص فيما لسنسلللان، وهكذا لخص السللليد الوصلللايا أن تحب هللا وتحب قريةك وكان هدف الفريسللليين أن المسللليح  

الناموس ناقص فيشلتكون عليه. ولكن إجا ة السليد ن  أيتكلم عن تعاليمه ويميزها عن تعاليم موسلى، أو أن يجيب  
تلللانلللت مملوءة حكملللة فحلللب إخوتنلللا مكملللل لحبنلللا هلل، وال يمكننلللا أن نحلللب هللا غير المنظور وال نحلللب إخوتنلللا  
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المنظورين وأراد السللليد  إجابته أن يظهر لهم أن الوصلللايا ليسلللت موضلللوع نزاع عقلي وبحث ومناقشلللاا وجدل بل  
 إلنسان هلل وللناس.هي حب، حياة حب، يحيا ا
من يتمم وصلللللللللللللليلة الحلب هلل ولسخوة يتقبلل هةلاا هللا وأولهلا الحكملة خالل الروح =  يتعلق الـناموس كـله واألنبـياء

القلدس. ومحةلة هللا تجعلنلا َنْحَفْظ وصلللللللللللللللايلاه. بلل إن من لله الروح القلدس اللذي يعطي المحةلة ال يحتلاج للنلاموس  
    (23-22:5)غل

مة داخلية، حياة داخلية يعيشلللللها اإلنسلللللان في أعماقه وُتْعَلن خالل إيمانه ومحبته هلل وكأن الوصلللللية هي تمتع  سللللل
أي  كل كيانك ومشلاعرك  قلبك وكل نفـسك وكل فكركومعامالته مع الناس. وألنها حياة داخلية قال السليد من كل  

 وقلةك.
ا َعنس َمَلك وتن هللان  َت َبعنيد  وتنفيذ هذه المعرفة   يصللل للمعرفة الح،ي،يةالمسلليح يشللجعه ليسللتمر ل=  (  34:12)مر َلســس
بلل    ،ليس بعـيدا  عن ملكوت هللافليس كلافيلًا أن يكون المرء    .يلدخلل ملكوا هللابلذللك  و  )فلالمعرفلة وحلدهلا ال تكفى(

فالمحةة هى    ملكوت هللا يتحقق بالمحبة هلل ولكل إنسـان.واضلح أن   ؟ولكن كيفيدخل إلى ملكوا هللا.    عليه أن
َرَقاتن َوالذََّبائنحن تما قال الناموسللللللى   ل  مننس َجمنيعن السم حس َي َأفسضــــَ والرب يسللللللوع وافقه على ما قاله وأعجب  ه. وعلى   هن

"هل أنا قادر على تل من يةحث  حق عن ملكوا هللا عليه أن يسلأل نفسله هذا السلؤال ويجيب  أمانة على نفسله  
حينئذ  سلللللللللليصللللللللللرخ هلل طالةًا المعونة، ويطلب  "ال"ان أمينا حقا سللللللللللتكون إجابته  ولو ك  أن أحب هللا وكل الناس"إ

المخلص الذى يعينه ليدخل إلى الملكوا، حينئذ سللللللللللليدرك معنى المسللللللللللليا المنتظر الذى يخلص شلللللللللللعةه ليدركوا  
يُح ِلْلبِ الملكوا. وهللذا معنى قول القللديس بولس الرسللللللللللللللول " اُموِس ِهَي: ٱْلَمسللللللللللللللِ َة ٱلنللَّ ايللَ لِّ َمْن ُيْؤِمنُ أِلَنَّ غللَ "  رِّ ِلكللُ

(. هذا الناموسى إن  5:15" )يوأِلَنَُّكْم ِبُدوِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيًئا( وهذا هو نفس معنى قول الرب "4:10)رو
تان أمينًا حقًا فى  حثه عن الملكوا سللليتسلللاءل بينه وبين نفسللله، وإذ يرى نفسللله عاجزًا سللليسلللأل هللا عن مخلص 

هذا الناموسلى    وهكذا ينةغى أن يعمل كل منا. يعرف حاجته للمسليح المخلص.وحينئذ  سليرشلده هللا وسلوف   يعينه،
ليس  عيدًا إذ كان  احثًا عن الح،يقة  صلللللدق مبتعدًا عن خبث الفريسللللليين، وهو فهم الناموس فهمًا صلللللحيحًا    تان

وصلية المحةة هذه يسلتحيل تنفيذها بدون  فةالتالي سليسلهل عليه أن يعرف المسليح. فالمسليح غاية الناموس بل أن  
المسللليح، فكيف نحب كل الناس حتى أعدائنا إن لم نكن في المسللليح. والسلللبب  سللليط أن هللا محةة. فبدون معونة  
منه ال توجد محةة ح،ي،ية. لذلك فأول ثمار الروح القدس "المحةة". والروح القدس هو الذي يسللللللكب محةة هللا فينا  

 (.23-22:5)غل
 

 (44-41:20+) لو ( 37-35:12(+ )مر 46-41:22سؤال المسيح الذي ال يرد عليه )مت
وع   41"  -(: 46-22:41اآليات )مت مس َيس  َتمنعنيَن َسَأَله  يُّوَن م جس َوفنيَما َكاَن السَفر نيسن

إ 42 يحن َقائال :»َماَذا َتظ نُّوَن فني السَمسن
َد«. وحن َربًّاإ َقائنال :  43  ابسن  َمنس ه َوإ« َقال وا َله :»ابسن  َداو  د  بنالرُّ ع وه  َداو  َف َيدس : »َفَكيس مس لنسس 44َقاَل َله  بُّ لنَرب ني: اجس َقاَل الرَّ

َك.   ئ ا لنَقَدَميس طن َداَءَك َموس َنه إ«  45َعنس َيمنيني َحتَّى َأَضَع َأعس َف َيك ون  ابس ع وه  َربًّا، َفَكيس د  َيدس َتطن 46َفإننس َكاَن َداو  عس َفَلمس َيسس
َأَله  َبتَّة . رس َأَحد  َأنس َيسس س  من َلمس َيجس َيوس يَبه  بنَكلنَمة . َومننس ذلنَك الس  "  َأَحد  َأنس ي جن
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يَح ابسن  35"  -(: 37-12:35اآليات )مر َكَتَبة  إننَّ السَمسن َف َيق ول  الس :»َكيس َكلن َهيس وع  َوَقاَل َوه َو ي َعل نم  فني الس ث مَّ َأَجاَب َيس 

َدإ   َداَءكَ 36َداو  َأعس َأَضَع  َحتَّى  َيمنينني،  َعنس  لنسس  اجس لنَرب ني:  الرَّبُّ  َقاَل   : السق د سن وحن  بنالرُّ َقاَل  َسه   َنفس َد  َداو  طن   أَلنَّ  ئ ا َموس
َك.  .37لنَقَدَميس ور  ر  َمع ه  بنس  َكثنير  َيسس ع  الس ن ه إ« َوَكاَن السَجمس َن ه َو ابس ع وه  َربًّا. َفمننس َأيس ه  َيدس س  د  َنفس  " َفَداو 

 
َدإ  41"  - (:44-20:41اآليات )لو يَح ابسن  َداو  ول وَن إننَّ السَمسن َف َيق  :»َكيس مس ه  َيق  42َوَقاَل َله  س  د  َنفس ول  فني كنَتابن  َوَداو 

لنسس َعنس َيمنينني   بُّ لنَرب ني: اجس : َقاَل الرَّ َمَزامنيرن َك.  43الس ئ ا لنَقَدَميس طن َداَءَك َموس َف  44َحتَّى َأَضَع َأعس ع وه  َربًّا. َفَكيس د  َيدس َفإنذ ا َداو 
َنه إ«.  " َيك ون  ابس

السيد الهوته  يظهر  السؤال  بهذا  بناسوته،  بالهوته كما  إعترافهم  إجابته  تستدعى  اليهود  سؤال  يفحم  هنا  السيد 
إبن ( الذي يعتبره اليهود مزمور خاص  المسيا. وهم يفهمون أن المسيا البد أن يكون  110مستخدمًا المزمور )

هو يشير لنفسه، ويشير لنفسه أنه   أورشليم فةالتالي  يوم دخوله  داود  إبن  . ونالحظ أن المسيح قبل هذا اللقبداود
إبن داود ورب داود. السيد يسأل لُيعلِّم. والمعنى أن ااب رب داود واإلبن أي ًا رب داود وقد رفعه هللا ااب 
وأعطاه إسمًا فوق كل إسم في األعالي وأجلسه عن يمينه ووضع أعداؤه عند موطئ قدميه،  عد أن أتمل الفداء. 

السيد يحذرهم من المقاومة، فهو جاء ليخلص ال ليدين، يفتح الةاب لقبولهم حتى ال يوجدوا في يوم الرب   وكأن
أي في ذاا مجدي وهذا  =  إجلس عن يميني تأعداء مقاومين. المسيح بهذا السؤال يكشف لهم طريق الخالص.  

يسيين  أن يعلنوا أن المسيح ااتي هذا سيتم في المجئ الثاني. لقد إتتفى الفر ..  أضع أعداءكتم  عد الصعود.  
سيكون ملكًا يخلصهم من اإلستعمار الروماني، أما المسيح هنا فيعلن أنه المسيا، هو الرب السماوي الذي ملكه 

(.  39:18(. ولقد أدرك الكل أن المسيا سيكون إبن داود حتى األعمى )لو16:22سماوي. هو أصل وذرية داود )رؤ
سيد وإله داود. إذ ال يمكن أن يدعو إنسان إبنه = ربيهللا ااب. = الربجديدًا أنه الرب.   أّما ما يثيره المسيح هنا

- 20:89+ مز6- 5:23رإ+    10،  2- 1:11+  7-6:9)إش =  المسيح إبن داود بحسب النبوات أو حفيده "ربي".  
29) . 
 

 (47-45:20لو+)  ( 40-38:12+ )مر ( 23نطق المسيح بالويالت للكتبة والفريسيين) مت
 

بنالطََّيالنَسةن، 38"  -(: 40-12:38اآليات )مر َي  السَمشس َيرسَوب وَن  يَن  الَّذن َكَتَبةن،  الس منَن  وا  ز  لنيمنهن:»َتَحرَّ َتعس فني  مس  َله  َوَقاَل 
  ، َوا ن يَّاتن فني اأَلسس ، َوالسم تََّكآتن األ وَلى فني  39َوالتَّحن َمَجامنعن َمَجالنَس األ وَلى فني الس َواَلئنمن.  َوالس يَن َيأسك ل وَن ب ي وَت 40الس الَّذن

َظَم«. ن وَنة  َأعس . هؤ اَلءن َيأسخ ذ وَن َديس َلَواتن يل وَن الصَّ ، َولنعنلَّة  ي طن  " اأَلَرامنلن
 

:  45"  - (:47-20:45اآليات )لو هن لنَتاَلمنيذن َقاَل  َمع وَن  عسبن َيسس َكاَن َجمنيع  الشَّ يَن 46َوفنيَما  الَّذن َكَتَبةن  الس وا منَن  َذر  »احس
، َمَجامنعن َمَجالنَس األ وَلى فني الس ، َوالس َوا ن يَّاتن فني اأَلسس بُّوَن التَّحن َي بنالطََّيالنَسةن، َوي حن ى فني  َوالسم تََّكآتن األ ولَ   َيرسَوب وَن السَمشس

َواَلئنمن.  َظَم!«.47الس ن وَنة  َأعس . هؤ اَلءن َيأسخ ذ وَن َديس َلَواتن يل وَن الصَّ ، َولنعنلَّة  ي طن يَن َيأسك ل وَن ب ي وَت اأَلَرامنلن  " َالَّذن



 (ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

89 

يَذه   1  "-:(  23اآليات) مت وع  السج م وَع َوَتاَلمن يَنئنذ  َخاَطَب َيس  حن
يُّوَن، 2 َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ي ن م وَسى َجَلَس الس سن َقائنال :»َعَلى ك رس

مس 3 مس اَل َتعسَمل وا، أَلنَّه  َمالنهن َعل وه ، َولكننس َحَسَب َأعس َفظ وه  َوافس َفظ وه  َفاحس َعل وَن.  َفك لُّ َما َقال وا َلك مس َأنس َتحس ول وَن َواَل َيفس مس 4 َيق  َفإننَّه 
زنم وَن   وَن َأنس ي َحر نك وَها بنإن َيحس ، َوه مس اَل ي رنيد  َتافن النَّاسن لن َوَيَضع وَنَها َعَلى َأكس َرَة السَحمس َماال  َثقنيَلة  َعسن ،  َأحس مس بنعنهن َوك لَّ 5صس

م وَن َأهسدَ  مس َوي َعظ ن وَن َعَصائنَبه  : َفي َعر نض  ظ َره م  النَّاس  مس َيعسَمل وَنَها لنَكيس َتنس َمالنهن ،  َأعس مس َل فني 6اَب ثنَيابنهن بُّوَن السم تََّكَأ اأَلوَّ َوي حن
  ، َمَجامنعن َمَجالنَس األ وَلى فني الس َواَلئنمن، َوالس : َسي ندني َسي ندني!  7الس ع َوه م  النَّاس  ، َوَأنس َيدس َوا ن يَّاتن فني اأَلسس َوالتَّحن

ت مس 8 َوَأمَّا َأنس
ا َسي ندني، أَلنَّ م َعل ن  َعوس َوة .  َفاَل ت دس ت مس َجمنيع ا إنخس يح ، َوَأنس د  السَمسن د  9َمك مس َواحن ، أَلنَّ َأَباك مس َواحن ضن ع وا َلك مس َأب ا َعَلى اأَلرس َواَل َتدس

  . َماَواتن يح .  10الَّذني فني السَّ د  السَمسن ا م َعل نمنيَن، أَلنَّ م َعل نَمك مس َواحن َعوس َواَل ت دس
ك مس َيك ون  َخادن 11 َبر  .  َوَأكس م ا َلك مس

َفعس 12 َفَمنس َيرس
 . َتفنعس َسه  َيرس ، َوَمنس َيَضعس َنفس عس َسه  َيتَّضن  َنفس

َماَواتن ق  13 وَن َمَلك وَت السَّ لنق  وَن! أَلنَّك مس ت غس يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس ل وَن  »لكننس َويس خ  ، َفاَل َتدس اَم النَّاسن دَّ
ل وَن.   خ  لنيَن َيدس اخن ت مس َواَل َتَدع وَن الدَّ َكَتَبة  َوالسفَ 14َأنس ل  َلك مس َأيَُّها الس ، َويس وَن! أَلنَّك مس َتأسك ل وَن ب ي وَت اأَلَرامنلن يُّوَن السم َراؤ  ر نيسن

َظَم.   ن وَنة  َأعس . لنذلنَك َتأسخ ذ وَن َديس يل وَن َصَلَواتنك مس وَن! أَلنَّك مس َتط وف وَن 15ولنعنلَّة  ت طن يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس
َر   ا.  السَبحس ك مس م َضاَعف  نس َثَر من ن ا لنَجَهنََّم َأكس َنع وَنه  ابس ا، َوَمَتى َحَصَل َتصس د  يال  َواحن َسب وا َدخن َبرَّ لنَتكس َوالس

َقاَدة   16 ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس
، َولكننس َمنس َحَلَف بنَذهَ  ء  َكلن َفَليسَس بنَشيس َهيس َقائنل وَن: َمنس َحَلَف بنالس ! الس َيان  َتزنم .  السع مس َكلن َيلس َهيس ب الس

17 ! َيان  ال  َوالسع مس َأيَُّها السج هَّ
َكل  الَّذني ي َقد نس  الذََّهَبإ  َهيس َظم : َألذََّهب  َأمن الس َأيَُّما َأعس

َبانن 18 رس ، َولكننس َمنس َحَلَف بنالسق  ء  َبحن َفَليسَس بنَشيس َمذس َوَمنس َحَلَف بنالس
َتزنم .  هن َيلس الَّذني َعَليس
َباَنإ 91 رس َبح  الَّذني ي َقد نس  السق  َمذس َبان  َأمن الس رس َظم : َألسق  ! َأيَُّما َأعس َيان  ال  َوالسع مس َأيَُّها السج هَّ

َفإننَّ َمنس َحَلَف  20
هن!   َبحن َفَقدس َحَلَف بنهن َوبنك ل ن َما َعَليس َمذس َكلن َفَقدس َحَلَف بنهن َوبنالسَّ 21بنالس َهيس َماءن 22اكننن فنيهن،  َوَمنس َحَلَف بنالس َوَمنس َحَلَف بنالسَّ
هن.   شن هللان َوبنالسَجالنسن َعَليس بن َّ 23َفَقدس َحَلَف بنَعرس وَن النَّعسَنَع َوالش ن ر  وَن! أَلنَّك مس ت َعش ن يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس

ت مس َأثسَقَل ا ك وا تنلسَك.  َوالسَكمُّوَن، َوَتَركس هن َواَل َتتسر  َبغني َأنس َتعسَمل وا هذن يَماَن. َكاَن َينس َمَة َواإلن : السَحقَّ َوالرَّحس لنَّام وسن
َقاَدة  24 َأيَُّها الس

َلع وَن السَجَمَل.   َبع وَضةن َوَيبس يَن ي َصفُّوَن َعنن الس ! الَّذن َيان  َكَتَبة  َوالسفَ 25السع مس ل  َلك مس َأيَُّها الس وَن َويس وَن! أَلنَّك مس ت َنقُّ يُّوَن السم َراؤ  ر نيسن
تنَطاف ا َوَدَعاَرة .   ل وآنن اخس ل َممس َفةن، َوه َما مننس َداخن حس َل السَكأسسن  26َخارنَج السَكأسسن َوالصَّ َمى! َنق ن َأوَّال  َداخن يُّ اأَلعس َأيَُّها السَفر نيسن

َما َأيسض   َفةن لنَكيس َيك وَن َخارنج ه  حس يًّا.  َوالصَّ وَن ق ب ور ا  27ا َنقن بنه  وَن! أَلنَّك مس ت شس يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس
َوات  َوك لَّ َنَجاَسة .   َظاَم َأمس ل وَءة  عن ل َممس م َبيََّضة  َتظسَهر  مننس َخارنج  َجمنيَلة ، َوهنَي مننس َداخن

ا:28 ت مس َأيسض  مننس َخارنج     هَكَذا َأنس
َياء  َوإنثسم ا.   ح ون وَن رن ل َمشس َرار ا، َولكننَّك مس مننس َداخن وَن لنلنَّاسن َأبس َتظسَهر 

وَن! 29 يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس
يقن  د ن بنَياءن َوت َزي نن وَن َمَدافنَن الص ن ن وَن ق ب وَر اأَلنس َناه مس فني َدمن 30يَن،  أَلنَّك مس َتبس نَّا فني َأيَّامن آَبائنَنا َلَما َشاَركس َوَتق ول وَن: َلوس ك 

  . بنَياءن .  31اأَلنس بنَياءن َناء  َقَتَلةن اأَلنس مس َأنَّك مس َأبس ك  ف سن وَن َعَلى َأنس َهد  ت مس َتشس .  32َفَأنس َياَل آَبائنك مس ت مس منكس َأيَُّها السَحيَّات  33َفامسأل وا َأنس
ن وَنةن َجَهنََّمإ   ب وَن مننس َديس ر  ي! َكيسَف َتهس ت ل وَن  34َأوساَلَد اأَلَفاعن مس َتقس ه  َكَماَء َوَكَتَبة ، َفمننس بنَياَء َوح  ك مس َأنس ل  إنَليس سن لنذلنَك َها َأَنا أ رس
د   ، َوَتطسر  وَن فني َمَجامنعنك مس لند  مس َتجس ه  لنب وَن، َومننس يَنة ،  َوَتصس يَنة  إنَلى َمدن فنَك 35وَن مننس َمدن ك مس ك لُّ َدم  زكني   س  لنَكيس َيأستنَي َعَليس

َكلن  َهيس َن الس يَّا الَّذني َقَتلست م وه  َبيس يقن إنَلى َدمن َزَكرنيَّا بسنن َبَرخن د ن ، مننس َدمن َهابنيَل الص ن ضن .    َعَلى اأَلرس َبحن َمذس َالسَحقَّ َأق ول  36َوالس
!َلك مس  يلن لَّه  َيأستني َعَلى هَذا السجن  : إننَّ هَذا ك 
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ت   37 َها، َكمس َمرَّة  َأَردس َسلنيَن إنَليس َمَة السم رس بنَياءن َوَراجن َقاتنَلَة اأَلنس َيا  َشلنيم !  َيا أ ور  َشلنيم ،  َمَع َأوساَلَدكن َكَما »َيا أ ور  َأنس َأجس
َت َجَناحَ  َجاَجة  فنَراَخَها َتحس َمع  الدَّ وا!  َتجس َها، َوَلمس ت رنيد  ت ك مس ي تسَرك  َلك مس َخَراب ا.  38يس َنني 39ه َوَذا َبيس : إننَّك مس اَل َتَروس أَلن ني َأق ول  َلك مس

.»! ب ن من الرَّ ول وا: م َباَرك  اآلتني بناسس  " منَن اآلَن َحتَّى َتق 

 
المس  والصدوقيين  الهيرودسيين  والفريسيين مع  الكتةة  قاوم  روا على رأينا كيف  وإذ أصَّ والمسيح سبق وعلَّم،  يح. 

ثمار  يظهر  هنا  والسيد  قبلوها  إرادتهم،  التي  الشريرة  لحياتهم  طبيعية  كنتيجة  الويالا  تحت  سقطوا  مقاومتهم 
تصرفاتهم ليعطيهم فرصة يراجعون فيها أنفسهم لعلهم يتوبون، ويحذر تالميذه من أن يصنعوا نفس الشئ. ونالحظ 

( فمن إستمع للسيد يناله التطويب  5( تطويةاا بدأ بها المسيح خدمته )مت 8( في مقابل )8أن عدد الويالا )
 ومن قاوم ورفس تنصب عليه الويالا. ونالحظ أن هناك تقابل بين كل تطويب وبين كل ويل من الثمانية. 

 
)مت يَذه   1"   -(:3-23:1اآليات  َوَتاَلمن السج م وَع  وع   َيس  َخاَطَب  يَنئنذ   حن

َكَتَبة   2 الس َجَلَس  م وَسى  ي ن  سن ك رس َقائنال :»َعَلى 
يُّوَن،   مس 3َوالسَفر نيسن مس اَل َتعسَمل وا، أَلنَّه  َمالنهن َفظ وه  َوافسَعل وه ، َولكننس َحَسَب َأعس َفظ وه  َفاحس ول وَن َواَل  يَ َفك لُّ َما َقال وا َلك مس َأنس َتحس ق 

َعل وَن.   " َيفس
" "كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فإحفظوهبينما صوب الكتةة والفريسيين سهامهم ضد المسيح نجده في لطف يقول  

فهو يحث الشعب على الخ وع لهم، ال من أجل سلوكهم لكن من أجل كرسي موسى الذي جلسوا عليه، ومن  
 كرسي موسى الذي جلسوا عليه أنهم تسلموا ناموسه لكي يسجلوه أجل ناموس موسى الذي يشرحونه. والمقصود  

ويقرأوه ويفسروه. وكان من عادتهم أن يقرأوا التوراة من على المنبر كما فعل عزرا. ولكن لألسف كانوا يقدمون 
تعاليم موسى كوعظ جيد لكنهم ال ينفذونه )وهذا حال  عس الخدام(. ونالحظ أن هللا أعطاهم عظاا يقدمونها 

( وأن هللا أعطاهم  هذا كثمرة للكرسي الذي يجلسون 17:1للشعب "فكل عطية صالحة هي نازلة من فوق.." )يع 
عليه. لذلك علينا أن نسمع لمن يجلس على الكرسي فهو يخبرنا  كالم هللا، وهللا يعطيه ليقول لنا. ولألسف فهؤالء 

السيد الشعب أن يسمعوا لهم إذ أن هللا أعطاهم ما يقولون،   الكتةة والفريسيين لم يستفيدوا حتى ممّا قالوه. لذلك يدعو
- 1:15ولكن إذا رأوا في كالمهم ما يناقس الناموس فعليهم أن ال يعملوه. فهم بتقليد أ ائهم خالفوا الناموس )مت 

(. وعلى الشعب أن ال يفعل ما يرونهم يعملونه من شرور. والمسيح أعطانا أن نتمثل ونقتدي 17- 10:5+ يو20
اهلل ال  إنسان "تونوا كاملين كما أن أ اتم الذي في السمواا هو كامل". فال يصح أن نعمل الخطأ مبررين ذلك  

  أن هذا أو ذاك مهما كان منصةه يفعل هذا الخطأ.
 

تَ 4"  -(:23:4آية )مت  لن َوَيَضع وَنَها َعَلى َأكس َرَة السَحمس َماال  َثقنيَلة  َعسن زنم وَن َأحس مس َيحس وَن َفإننَّه  ، َوه مس اَل ي رنيد  افن النَّاسن
، مس بنعنهن    "َأنس ي َحر نك وَها بنإنصس

، وذلك ألن هللا يعطي معونة على أن ننفذها ولكن لن يدرك مستحيلةفي حد ذاتها ليست  فى العهد القديم الوصية
 . (14  –  11:  30)تث  هذا إاّل من حاول تنفيذ الوصية



 (ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

91 

:   15تنفيذ الوصية صعةًا وحمل ثقيل ، وهذا ما إعترف  ه رسل المسيح )أع وح،يقة الوضع قبل المسيح، كان فيه  
( وكانوا يتغصبون ليحملوه. ولكن الوصية لم تكن مستحيلة، فاهلل قال لقايين "وأنت تسود عليها". ولكن يبدو أن  10

لون الناس بوصايا من تقليداا أ ائهم أو منهم هم شخصيا ليظ هروا أمام الناس قديسين   هؤالء الفريسيين كانوا ُيَحمِّ
، فيتصور الناس أن الوصايا ثقيلة عسرة    علموا الناس  وهؤالء المعلمون اليهود   ، ولكنهم هم ال ينفذون هذه الوصايا

، والذى يطلب حقا   أّما المعلم المختبر  وإنتشر بين اليهود قول "هل يمكن الخالص لغير الفريسيين"  ،قداستهم
ي َعِرف معونة هللا ولذة الوصية يكون تعليمه مشوقًا للناس ألنه هو نفسه قد الذ  خالص نفوس شعةه كموسى ،

 (. 14-11:30)تث  معونة هللا وهو ال يعمل كهؤالء الفريسيين إختبر
 =   فالسيد يقول إحملوا نيري فهو هين وحملي فهو خفيف، والنير هو ما يربط ثورين يجران معاً   أما  عد المسيح ،

معنا، بل هو يحمل كل شئ. وإذا وقف اإلنسان ليحكم على الوصية يتصور أنها ثقيلة والمعنى أن السيد يحمل  
جدًا، من يقدر أن ينفذها، والسبب أن هللا غير مرئي ولكن الحمل مرئي وثقيل. ولكن من يحاول أن يزحزح هذا  

لرسول أن الجهاد لذلك قال بولس ا  الحمل حتى  أطراف أصا عه سيجد أن الحمل خفيف فاهلل هو الذي يحمل عنه.
  ( .1:   12ضد الخطية سهل ألن المسيح يحمل معنا )عب 

* كان الربيين يحزمون أحماال ثقيلة ي عونها على الناس وهم ال يريدون أن يحركوها  أصا عهم. فهم وضعوا  
نوا التقاليد فوق وصايا الناموس. وكقاعدة عامة ال يجب أن تكون هناك شرائع ال يحتملها الناس. فبينما كا 

يةحثون فى وصايا الناموس عن ما هى الوصية األثقل وما هى الوصية األخف، كان الربيين يتةارون فى وضع  
وصايا ثقيلة. واللوم كان موجه  الدرجة األولى للمدرستين الكبيرتين للربيين اللذان دخال فى منافسة لوضع قوانين  

لكنه كان خالف للخالف. ووصلت التفاهة فى  أشد، وهما مدرستى هليل وشماى. ودخلوا فى شجار وخالف و 
الجدال لسختالف حول هل يجب قتل قملة يوم السبت أو تحريم هذا. هو تشدد لمجرد إظهار الورع والتقوى.  
وبينما ي عون للناس هذه الوصايا الثقيلة، كانوا يخترعون وسائل يتحايلون بها ليخففوا على أنفسهم ويجدوا 

  ةة.مخارج لهذه الوصايا الصع
 

م وَن َأهسَداَب ثنيَ 5"  -(:23:5آية )مت  مس َوي َعظ ن وَن َعَصائنَبه  : َفي َعر نض  ظ َره م  النَّاس  مس َيعسَمل وَنَها لنَكيس َتنس َمالنهن ، َوك لَّ َأعس مس  " ابنهن
ترك معلمي اليهود اإلهتمام بتنفيذ الوصايا إلى اإلهتمام  المظهرياا وماذا يقول عنهم الناس. طلبوا الزينة الخارجية 
المديح غير مهتم  ح،يقة حياته  له  يهتم  ما يجلب  داخلية فارغة بال عمل. وهكذا كل مرائي  التي تخفي حياة 

ريعته لموسى أوصى "أربطها عالمة على يدك ولتكن  عندما أعطى هللا ش=  والعصائبالداخلية وخالص نفسه.  
( والمعنى ليكن كل عمل تعمله بيدك هو  حسب وصاياي، وتأملها  عينيك نهارًا 8:6)تث   "عصائب بين عينيك

ولياًل. ولكن الفريسيين فسروا الوصية حرفيًا وكتبوا الوصايا العشر وبعس من كتا اا موسى ووضعوها على أربطة 
ويطوونها على أياديهم اليمنى وعلى رؤوسهم )يربطونها كما نلةس الساعة اان( ويربطونها على صغيرة من الجلد  

تعاملوا مع  القلب )هم  أنه يجب حمل الوصية في  يفهموا  أنها تعطيهم حماية خاصة، ولم  جةاههم، متصورين 
يعرضون ئب أعرض=  العصائب كما يعمل  عس الجهلة اليوم أحجةة تحميهم( بل صاروا يتنافسون في وضع عصا 
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= ويعظمون أهداب ثيابهم يراهم الناس فيظنوا أنهم متمسكين  الناموس وتنفيذ الوصية أتثر من الجميع.  .  عصائبهم
(. وهي تذكرهم  أهمية تنفيذ 39- 38:15األهداب هي حواشي إسمانجونية في أذيال ثيابهم تنفيذًا لما جاء في )عد 

ليتذ  يربط خيطًا على إصةعه  فاللون  الوصايا كمن  السماوي  الفكر  لهم  بهذا أن يظل  كر شيئًا مهمًا. والمقصود 
اإلسمانجوني هو لون أزرق سماوي، وأذيال الثياب تحتك  األرض عند السير والمقصود أننا في أثناء إحتكاتنا 

ينظره الناس    العالم يجب أن يكون لنا الفكر السماوي. أّما هم فطلبوا الكرامة الزمنية. ولنعلم أن كل من يسلك لكي
 هو فريسي ينطبق عليه كالم السيد هنا. 

وقطعا واضللح   )مرقس ولوقا( هي مال س ف للفاضللة طويلة تشللةه مال س الملوك ليجذبوا احترام الناس.  الطيالســة
فعالقتنا مع هللا هى عالقة  أن هذا ضللد ما علَّم  ه ربنا يسللوع المسلليح عن الصللالة والصللوم والصللدقة فى الخفاء ، 

 خاصة .
 

،  6"  -(:7-23:6اآليـات )مـت امنعن النَس األ وَلى فني السَمجـَ َواَلئنمن، َوالسَمجـَ َل فني الس َأ اأَلوَّ بُّوَن السم تَّكـَ َوي حن
اتن فني  7 يـَّ َوالتَّحن

: َسي ندني َسي ندني! ع َوه م  النَّاس  ، َوَأنس َيدس َوا ن   " اأَلسس
ال للللللللللللللعيف طلبوا األملاتن األتثر كراملة. وكلانوا  هؤالء عوضللللللللللللللًا عن أن يقلدموا للنلاس خلدملة في محةلة مهتمين  ل

يطلبون أن الشللللللعب حين يراهم من مسللللللافة يبدأ الشللللللعب في عمل حركاا كلها تواضللللللع أمامهم إلعالن كرامتهم.  
 والمسيح فعل عكس هذا إذ غسل أرجل تالميذه، هو أتى لَيْخِدْم ال لُيْخَدْم.

ع للجلوس فى األماتن األمامية، ويطلبون من الناس تقديم تان الربيين اليهود يسعون فى اإلحتفاالا وفى المجام
اإلحترام المةالغ فيه  وأن ينادونهم  ألقاب مثل )رابى وأ ا وسيد وقالوا أن الملك يهوشافا  كان ينادى الربيين  
مين  هكذا(. وطلب إثنين من الربيين عقاب من ال يفعل. وإشتكى إثنين من الربيين أنهم فقدوا هيبتهم كربيين معل
". ولنرى   إذ تكلم معهم الةعس فى األسواق قائلين "ليكن لكما سالم عظيم" دون أن ي يف الناس "يا سيدىَّ

   - عس القصص واألقوال التى قالوها لتعظيم الربيين :
 حاتم قيصرية الوثنى كان يقوم أمام الرابيين ألنه كان يرى وجوههم كالمالئكة.  •
 قسطنطين الكبير هزم إعداءه فى الحرب ألنه رأى وجه الربيين.قال حاتم إنطاتية أن  •
 قالوا عن أحد الربيين أن النور كان يخرج من وجهه.  •
 قالوا أنه يجب تحية الربيين مثل الملوك، وفى  عس األحيان أتثر من الملوك. وإستندوا فى هذا على •

 بى ال تعوض.(، فأى فرد من الشعب يمكن أن يصةح ملكا ولكن خسارة را15:  8)أم
 لعنة الرابى ألحد ستنفذ حتى لو بال سبب.  •
 نسبوا للربيين عمل معجزاا كثيرة إلثةاا كل األتاذيب التى تقال عنهم. •
طلب أحد الربيين أن يدفن فى مال س بي اء لكى ُيظهر إستحقاقه أمام خالقه. ثم وصل األمر   •

هللا واألتاديمية السماوية حول مدى النقاء  لهرطقاا إذ قالوا أنه  عد موته حدثت مناقشة فى السماء بين 
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لهذا الرابى. وعند إنفصال روح هذا الرابى من جسده قال أحد الربيين من األتاديمية السماوية نقى نقى.  
وفى الحال جاء خبر من السماء إلى الحكماء من الشعب أن هذا الرابى إن م إلى الجماعة السمائية.  

 هذا الرابى. وحددوا أسبوعا حدادا على خسارة
ومثل هذه األفكار إبتعدا بهم تماما عن الروحياا. وبسبب هذا حذر الرب تالميذه أن يتشبهوا بهم ويطلبون أن  

ت مس َفاَل   يناديهم الناس  ألقاب. ولمثل هذه التصرفاا للربيين اليهود قال الرب يسوع لتالميذه ال تتشبهون بهم َأمَّا َأنس
ا َسي ندني َعوس  ااية القادمة.... ت دس

 
َوة .  8"  - (:12- 23:8اآليات )مت ت مس َجمنيع ا إنخس َوَأنس يح ،  د  السَمسن ا َسي ندني، أَلنَّ م َعل نَمك مس َواحن َعوس ت مس َفاَل ت دس َوَأمَّا َأنس

َواَل 9
  . َماَواتن د  الَّذني فني السَّ ، أَلنَّ َأَباك مس َواحن ضن ع وا َلك مس َأب ا َعَلى اأَلرس يح . َوالَ 10َتدس د  السَمسن ا م َعل نمنيَن، أَلنَّ م َعل نَمك مس َواحن َعوس  ت دس

11 . م ا َلك مس ك مس َيك ون  َخادن َبر  َوَأكس
12. َتفنعس َسه  َيرس ، َوَمنس َيَضعس َنفس عس َسه  َيتَّضن َفعس َنفس  "  َفَمنس َيرس

هل يريد السيد أن نكف عن إستخدام األلقاب سيد/ أب/ معلم؟!  النسةة لألشخاص الروحيين؟ قطعًا ال يمكن أن 
   -نفهم هذا  مفهوم حرفي:

ني أنا أل(. ولكن نفهم من كالم بولس "4يو3+  1:2يو1+  11-10+ فل  15:4تو1بولس دعا نفسلللللللللللله أب ) -1
هى فى المسللللللللللليح ، لذلك قال  اإلنجيل ، أى  كرازته   ةمعنى األبوة المطلوب. ولدتكم في المسللللللللللليح  اإلنجيل"  

فخارج المسللللللليح يفقد بولس أبوته، ويفقد الكاهن أبوته، وتصلللللللير دعوته أ ًا إغتصلللللللا ًا أّما في   المسللللللليح لهم .
 المسيح فيحمل أبوة هللا ألوالده، يحمل لهم ما هو هلل ال ما هو لذاته.

( وبنفس المفهوم نقبل  11:1تي2+  7:12معلمين )رو  بولس دعا نفسللللللللله معلم وقال إن هللا وضلللللللللع للكنيسلللللللللة -2
 المعلم المختفي في الرب. فالمعلم الح،يقي ُيَعلِّم لحساب مجد هللا.

( والمهم أنهما لم يهتما  اللقب بل 30:16قبل بولس الرسللللول من سللللجان فيلبي هو وسلللليال قوله يا سلللليدي )أع -3
ن سلللللللللللللطان  الروح القدس ليدبروا أمور الكنيسللللللللللللة   خالص نفس الرجل وأهل بيته. وهللا أعطى للقادة الروحيي

 (.19، 9-8 المحةة. )فل
عنلدملا يكون القلائلد لله حيلاة روحيلة لن يهتم  لاللقلب إنملا  خالص النفوس. ولن يكون لأللقلاب خطورتهلا على   -4

األلقاب إنسللحاقًا  حياته، فشللوقه لخالص كل نفس يمأل قلةه فال يجد الرياء أو الكبرياء موضللعًا فيه، بل تزيده 
 وإحساسًا  المسئولية. وال يشعر في نفسه سوى أنه خادم للكل كما قال السيد على نفسه.

المسيح ال يقصد إلغاء األلقاب بل أراد أن نلتقي  القادة الروحيين خالله شخصيًا، وال نرتةط بهم خالل التملق  -5
 .كما فعل هؤالء الفريسيين  والمجامالا 

حرفيًا فهل ال أقول ألبي الجسللللللللدي يا أبي وأقول له يا أخي. إعتمادًا على قول المسللللللليح   إذا فهمنا هذا الكالم -6
 ". وهل لن يتعارض هذا مع وصية أترم أ اك وأمك.وأنتم جميعا  إخوةهنا "

 والمسيح يحذر هنا من أن يرتفع القادة ويسعون للعظمة فيسقطون. -7
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ل  َلك مس  13"  -(:23:13آية )مت اَم »لكننس َويس َماَواتن ق دَّ وَن َمَلك وَت السَّ لنق  وَن! أَلنَّك مس ت غس يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن َأيَُّها الس
ل وَن. خ  لنيَن َيدس اخن ت مس َواَل َتَدع وَن الدَّ ل وَن َأنس خ  ، َفاَل َتدس   "  النَّاسن

للمساتين  الر  التطويب األول "طوبى  الويل األول هو في مقابل  أّما هؤالء هذا  السماواا"  لهم ملكوا  وح ألن 
المتكبرين فهم يغلقون ملكوا السمواا أمام الناس. هم أغلقوا الةاب أمام الناس  كبريائهم وبعدم تنفيذ الوصايا التي 

للكتةة عند قبولهم وظيفتهم. والسيد يقصد أن يقول أنه    اً يعلمونها لهم، أي  سلوكهم الخاطئ. وكانوا يقدمون مفتاح 
ًا عن أن تفتحوا للناس  اب ملكوا السمواا  أن تفتحوا عقولهم وقلوبهم فيقبلون هللا، فأنتم أغلقتم هذا الةاب عوض
(. ولو كنتم مت عين ومساتين  الروح لكان الروح القدس مألتم وكان تعليمكم قد فتح لهم ملكوا 52:11)لو

 السمواا، ولكم أي ًا.
ا خدمته نجد هنا الويالا. ولكن شللللللكرًا هلل فهو بدأ  التطويةاا فهو أتى  في مقابل التطويةاا التي بدأ المسلللللليح به

( هو أتى ليةارك ويطوب 20-19:4ليكرز  سلللللللللللنة الرب المقبولة وطوى السلللللللللللفر ولم يقرأ "وبيوم إنتقام إللهنا" )لو
 ولكنه كديان فسيدين في اليوم األخير. والتطويب هو لمن يطيع وصاياه.

 
ل  14"  - (:23:14آية )مت يَويس ، ولنعنلَّة  ت طن وَن! أَلنَّك مس َتأسك ل وَن ب ي وَت اأَلَرامنلن يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل وَن  َلك مس َأيَُّها الس

َظَم. ن وَنة  َأعس . لنذلنَك َتأسخ ذ وَن َديس   " َصَلَواتنك مس
غنياء فقط، بل من بيوا األرامل هم أصةحوا ال يةحثون سوى عن أنفسهم ويجرون وراء المادياا ليس من األ

واان ،  )تانوا يصلون ويطيلون صلواتهم في بيت الميت ليأخذوا أجرًا كبيرًا من أرملته(، هم طلبوا الكرامة أواًل  
يطلبون األموال حتى إن صار في هذا ضيق وحزن في بيوا األرامل واأليتام. ونقارن هذا مع التطويب الثاني  

عزون". وبينما كان واجب هؤالء الخدام أن يعزوا األرامل أتلوا بيوا األرامل. وبأعمالهم  "طوبى للحزانى. ألنهم يت
عثروا الناس. في الويل األول نجدهم متعظمين  معارفهم وعلمهم فأغلقوا  اب المعرفة على الناس. أ الرديئة هذه  

الحزانى. ونالحظ أن المسيح ال يهاجم   الفقراءوفي الويل الثاني نجدهم متعظمين  أموالهم فأغلقوا  اب التعزية على  
الصلواا الطويلة، بل العلة في إطالة الصلواا. ولنقارن بين التطويب الثاني، فاهلل يعزي الحزانى وبين الويل الثاني 

 فالدينونة لمن ينهبون أموالهم.
 

يُّوَن السم رَ 15  "-(:23:15آية )مت  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس يال  َويس َسب وا َدخن َبرَّ لنَتكس َر َوالس َبحس وَن! أَلنَّك مس َتط وف وَن الس اؤ 
ا. ك مس م َضاَعف  نس َثَر من ن ا لنَجَهنََّم َأكس َنع وَنه  ابس ا، َوَمَتى َحَصَل َتصس د   " َواحن

لم هذا الرياء، تانوا يتعبون ليكسبوا دخياًل يدخل لسيمان اليهودي، ولكن هذا الدخيل حينما يدخل ويرى ريائهم، يتع
وهو إذ لم يرى نموذج طيب يحتذى  ه يرتد لوثنيته ويصةح أسوأ حااًل فهو تعلم ريائهم وصار مرتدًا عن اإليمان  
وقد عاد لقيئه ووثنيته، وهذا حتى إن جاءه رجل فاضل مةارك يدعوه لسيمان  عد ذلك فمن المؤكد أنه سيرفس إذ 

الجميع وبهذا يصير حاله أردأ أكثر  صار يشك في  إبنا  لجهنم  المؤمنين  .  ويصير  يحاولون زيادة  اليهود  وكان 
 إلى أتثر.البر والةحر ليأتوا  مؤمنين ليزداد عددهم ويزداد عدد المقاتلين فيرثوا أرض كنعان بل يمتدوا  ويطوفون  
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هذا  اإلضافة إلى نظرتهم  إحتقار للدخالء )الذين دخلوا لسيمان  عد أن كانوا وثنيين(. وهم وضعوا شروطا مشددة 
إلختةارهم ثم يتكلمون عنهم على أنهم كلعنة البرص. وكان لهم حماس فى إجتذاب الوثنيين ولكن  سبب أخالقياتهم 

الثالث المقابل لهذا الويل الثالث يقول أن الودعاء هم الذين والمسيح في التطويب    الصعةة أعثروا هؤالء الدخالء.
يرثون األرض، وليس هؤالء المتكبرين المتغطرسين المرائين. الذين  كبريائهم يكونون سبةًا في أن يخسروا الناس 

 فيتركون عةادة هللا ويرتدون عنها. 
 

، َولكننس 16  "-(:22-23:16اآليات )مت ء  يس َكلن َفَليسَس بنشــَ َهيس َقائنل وَن: َمنس َحَلَف بنالس ! الس َيان  َقاَدة  السع مس ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس
َتزنم .   لن َيلس كـَ َهيس ب الس َذهـَ َمنس َحَلَف بـن

ذني ي  17 ل  الـَّ كـَ َهيس ب  َأمن الس َظم : َألـذَّهـَ ا َأعس ! َأيُّمـَ ان  يـَ ال  َوالسع مس ا السج هـَّ َبإ َأيُّهـَ د نس  الـذَّهـَ قـَ
َتزنم . 18 هن َيلس َبانن الَّذني َعَليس رس ، َولكننس َمنس َحَلَف بنالسق  ء  يس ــَ َبحن َفَليسَس بنشـــــ َمذس ! َأيَُّما  19َوَمنس َحَلَف بنالس َيان  ال  َوالسع مس َأيَُّها السج هَّ

اَنإ   ـبَ رس د نس  السق  ذني ي ـقَ َبح  الَـّ ذس ان  َأمن السمـَ ـبَ رس َظم : َألسق  َأعس
هن!  فَـ 20 ا َعَلـيس ل ن مـَ دس َحَلَف بـنهن َوبنـك  َبحن َفـقَ ذس السمـَ إننَّ َمنس َحَلَف بـن

َوَمنس  21
اكننن فنيهن،  َكلن َفَقدس َحَلَف بنهن َوبنالسَّ َهيس هن.22َحَلَف بنالس شن هللان َوبنالسَجالنسن َعَليس َماءن َفَقدس َحَلَف بنَعرس  " َوَمنس َحَلَف بنالسَّ

إذ بهم يحكمون  منظار مادي حتى   ،المعلمين فعوض أن يحكموا روحيًا في أمور المادياا يفسللللللللد الرياء  صلللللللليرة  
في الروحياا. فيرون في ذهب الهيكل أنه أف للللللللللللللل من الهيكل، والقربان أثمن من المذ ح. فالذي يحلف  الذهب  

هم  ه. والهيكل مدشللن  يلتزم بدفع ذهةًا لو حنث في قسلللمه. هذا ليشلللجعوا الشلللعب أن يأتوا للهيكل بذهب يسلللتفيدوا  
(. ومن  37:29 الزيت المقدس وهو هلل لذلك فهو الذي يقدس الذهب. والمذ ح كل ما يمسلللللللللله يكون مقدسللللللللللًا )خر

أقسلللللللم  القربان يلتزم بدفع قرابين. أّما من يحلف  المذ ح ويحنث في قسلللللللمه فال يشلللللللغل قلبهم في شلللللللئ. هؤالء ال  
ئنهم. والمفهوم طةعًا ما يقدمه السيد هنا أن من يحلف  المذ ح فهو  يهتمون  مجد هللا بل  شةع  طونهم وإمتالء خزا

يحلف  كل ما عليه من قرابين وذ ائح ونار مقدسللللللللة، وفوق الكل  اهلل. فالمذ ح يخص هللا نفسلللللللله والمفهوم أن كل 
  األقسام ملزمة وال معنى لوضع هذه الفروق، وأن كل قسم من أي شخص هو إلتجاء إلى هللا.

ع فوارق بين الحلف  السلماء وباألرض وهذه األخيرة ليس من المفترض أنها ملزمة. والحلف  إسم هللا  والتلمود وضل
ملزم. وكان لهم تمييز بين أنواع الحلف فى التعهداا والعقود كان بها نوع من التحايل الشلللللللرعى. والرب هنا يدين  

علب فى  عس الحروف. بلل  لالتالعلب فى هلذه التحلايالا، فكلان هنلاك تخفيف من نلاحيلة اإللتزام  لالحلف  لالتال
حرف أو غيره فهللذا يقلللل من قللدسلللللللللللللليللة وُحرمللة الحلف. والرب قللال عن هللذه التحللايالا والخللدع التى لهللا مظهر 

وفي مقابل هؤالء الجوعى لألمور المادية من ذهب وأموال وكل ما يشلللللللةع  طونهم    الشلللللللرعية أنها عمى أخالقى.
يقدم المسلليح التطويب الرا ع "طوبى للجياع والعطاش إلى البر ألنهم يشللةعون". هذا في مقابل الويل الرا ع للجياع  

 للمادة والعالم والغنى والطمع. 
 

)مت َأيَُّها23"  -(:24-23:23اآليات  َلك مس  ل   بن َّ   َويس َوالش ن النَّعسَنَع  وَن  ر  ت َعش ن أَلنَّك مس  وَن!  السم َراؤ  يُّوَن  َوالسَفر نيسن َكَتَبة   الس
هن   َبغني َأنس َتعسَمل وا هذن يَماَن. َكاَن َينس َمَة َواإلن : السَحقَّ َوالرَّحس ت مس َأثسَقَل النَّام وسن ك وا تنلسَك.  َوالسَكمُّوَن، َوَتَركس َقاَدة  َأيُّهَ 24َواَل َتتسر  ا الس

َلع وَن السَجَمَل. َبع وَضةن َوَيبس يَن ي َصفُّوَن َعنن الس ! الَّذن َيان    "  السع مس
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الويل الخامس لهم إذ هم يظهرون كمدققين للغاية فيعشرون النعناع والشبث والكمون وهي نةاتاا تزرع  كمياا 
عاليمهم على دفع العشور مهما كانت صغيرة في حدائق البيوا. وتدقيقهم هذا هو لصالحهم، فهم يركزون في ت

قليلة كالنعنع والشبث والكمون، والمعنى االهتمام  العشور كلها ألن هذا سيعود عليهم  الفائدة، فالتدقيق هنا في 
فهم توسعوا فى تنفيذ وصية موسى عن العشور   مصالحهم الشخصية.وصية العشور ليس هدفه مجد هللا بل  

ة كالنباتات الصغيرة. ومن األقوال المضحكة فى التلمود أن أحد الربيين درَّب حماره وجعلوها تشمل األشياء التافه
يفعلون هذا   بينماأال يأكل قمحا لم يتم إخراج عشوره. ومثل هذه التفاهات أخرجت الوصايا الثقيلة من الصورة. ف

أهملوا أهم وصايا الناموس "الحق والرحمة واإليمان". لم يوصوا الشعب  الرحمة تجاه األرامل واأليتام والفقراء فهذا 
 لن يعود عليهم  منفعة. ولذلك نجد التطويب الخامس المقابل لهذا الويل الخامس، طوبى للرحماء ألنهم يرحمون. 

الرحمة. إذًا ليس معنى كالم المسللللللللللليح عدم دفع = وال تتركوا تلك.  تدفعون العشلللللللللللور في كل شلللللللللللئ= تعملوا هذه
فون مشلللروباتهم فى مصلللفاة لئال يكون بها  عوضلللة  =  يصــفون عن البعوضــةالعشلللور بل اإلهتمام  الرحمة.  ُيصلللَ

الجمل هو  =  ويبلعون الجملتنجسللها، والةعوضللة هي أصللغر الحشللراا النجسللة أي التدقيق في األمور الصللغيرة.  
ناا النجسة وهو أتبرها والحيواناا النجسة تشير للخطايا. والمقصود أنهم يقبلون أعظم الخطايا إن كان  من الحيوا

هم رأوا الةعوضلللللللة ولكنهم لم يروا الجمل. وهم كان السللللللليد المسللللللليح  = أيها القادة العميانفي هذا مصللللللللحة لهم.  
صللللبوه، لقد أظلم الرياء وحرفية العةادة   أمامهم وبسلللبب  صللليرتهم العمياء وحسلللدهم وطمعهم لم يروه وال عرفوه بل

 عيون قلوبهم.
 

َفةن، 25"  -(: 26-23:25اآليات )مت حس وَن َخارنَج السَكأسسن َوالصَّ وَن! أَلنَّك مس ت َنقُّ يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس
تنَطاف ا َوَدَعاَرة .   ل وآنن اخس ل َممس َل السَكأسسن َوالصَّ 26َوه َما مننس َداخن َمى! َنق ن َأوَّال  َداخن يُّ اأَلعس َفةن لنَكيس َيك وَن َأيَُّها السَفر نيسن حس

يًّا. ا َنقن َما َأيسض   " َخارنج ه 
هنا يلومهم السيد أنهم يتمسكون  مظهر التقوى مثل كأس أو صحفة ينظفانها من الخارج دون الداخل، والمقصود  

وبهم. الممارساا الطقسية التي بال روح وبال توبة وبال محاولة لتطهير القلب. هؤالء يطهرون الجسد وال يهتمون  قل
ومن الخطر أن يهتم أحد  شكلياا العةادة الخارجية دون أن يلتقي  السيد المسيح نفسه جوهر عةادتنا وهو الذي 
يطهرنا ح،يقة. وفي مقابل هذا الويل السادس نجد التطويب السادس "طوبى ألن،ياء القلب ألنهم يعاينون هللا" أّما  

 هؤالء فلم يروا هللا وال عرفوه.
نون ينظفون األواني من الخارج خوفًا من أن يكون وثنيًا أو شيئا نجسًا قد تالمس معها. والعجيب : هم كاملحوظة

أنهم ما كانوا يهتمون بتنظيف األواني من الداخل. والسلللللللللليد هنا يقول أن ممارسللللللللللاتكم هذه هي تعبير عن حالتكم  
 أنتم.
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وَن ق ب ور ا م َبيََّضة  َتظسَهر  27"  -(:28-23:27اآليات )مت بنه  وَن! أَلنَّك مس ت شس يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس َويس
َنَجاَسة .   َوات  َوك لَّ  َأمس َظاَم  ل وَءة  عن َممس ل  َداخن يَلة ، َوهنَي مننس  تَ 28مننس َخارنج  َجمن ا: مننس َخارنج   َأيسض  ت مس  َأنس وَن هَكَذا  ظسَهر 

َياء  َوإنثسم ا. ح ون وَن رن ل َمشس َرار ا، َولكننَّك مس مننس َداخن  " لنلنَّاسن َأبس
ها  نتان لليهود عادة أن يغسلوا القبور قبل الفصح أواًل للزينة وثانيًا حتى ال يحتك بها المارة فيتنجسون، وكانوا يدهنو 

السيد أن هؤالء المظهريين صاروا أمواتًا. فكل من  (. هنا يشرح  16:19 اللون األبيس لتصير واضحة )راجع عد 
( والعكس فمن يقدم توبة كاإلبن ال ال 1:3ال يتطهر من خطاياه تقتله الخطية "لك إسم إنك حي وأنت ميت" )رؤ

يحيا "إبني هذا كان ميتًا فعاش". من يهتم  الظاهر، والداخل ميت يكون كالقبر المبيس من الخارج له إسم أنه  
(. وفي مقابل هذا الويل نجد 23،  18:2وهللا هو الذي يري الداخل )رؤ  ،  س يمدحونه. بينما داخله ميتاً حي، والنا

التطويب السا ع "طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء هللا". اإلبن ال ال بتوبته عاد لح ن أبيه فحصل على الحياة 
ثمرة لعالقته مع هللا وبنوته هلل. أليس السالم وصار إبنًا هلل. وصانع السالم هو يعبر عما في داخله من سالم ك

 ثمرة للروح القدس. والروح يحل على أوالد هللا. 
 

بنَياءن َوت َزي نن و29"  -(:36-23:29اآليات )مت ن وَن ق ب وَر اأَلنس وَن! أَلنَّك مس َتبس يُّوَن السم َراؤ  َكَتَبة  َوالسَفر نيسن ل  َلك مس َأيَُّها الس َن َويس
يقنيَن،  َمَدافنَن ال د ن .  30ص ن بنَياءن َناه مس فني َدمن اأَلنس نَّا فني َأيَّامن آَبائنَنا َلَما َشاَركس ك مس 31َوَتق ول وَن: َلوس ك  ف سن وَن َعَلى َأنس َهد  ت مس َتشس َفَأنس

  . بنَياءن َناء  َقَتَلةن اأَلنس .  32َأنَّك مس َأبس َياَل آَبائنك مس ت مس منكس ن وَنةن  َأيَُّها الس 33َفامسأل وا َأنس ب وَن مننس َديس ر  َف َتهس ي! َكيس َحيَّات  َأوساَلَد اأَلَفاعن
مس تَ 34َجَهنََّمإ   ه  نس لنب وَن، َومن ت ل وَن َوَتصس مس َتقس ه  َكَماَء َوَكَتَبة ، َفمننس بنَياَء َوح  ك مس َأنس ل  إنَليس سن ، لنذلنَك َها َأَنا أ رس مس وَن فني َمَجامنعنك  لند  جس

يَنة ،   يَنة  إنَلى َمدن د وَن مننس َمدن فنَك عَ 35َوَتطسر  ك مس ك لُّ َدم  زكني   س  يقن إنَلى لنَكيس َيأستنَي َعَليس د ن ، مننس َدمن َهابنيَل الص ن ضن َلى اأَلرس
 . َبحن َمذس َكلن َوالس َهيس َن الس يَّا الَّذني َقَتلست م وه  َبيس َدمن َزَكرنيَّا بسنن َبَرخن

36! يلن لَّه  َيأستني َعَلى هَذا السجن : إننَّ هَذا ك   "  َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس
اءهم قتلة األنبياء، وها هم يكملون مكيال أ ائهم بتدبيرهم المؤامراا لقتل ببنائهم لقبور األنبياء فهم يشهدون أن أ 

المسيح. وكان األهم من بناء قبور لألنبياء أنهم يحفظون أقوالهم ويفهمونها، ولو كانوا قد فعلوا لعرفوا المسيح إذ 
فأواًل هم تكبروا وتعظموا    ( "فإن شهادة يسوع هي روح النبوة". ونالحظ تصاعد الخطايا 10:19هو هدف النبواا )رؤ 

)الويل األول( ثم صاروا جشعين يأتلون أموال األرامل )الويل الثاني( ثم صاروا سبب عثرة بريائهم للدخالء )الويل 
الثالث( ثم إهتمامهم الكامل  المادياا حتى أنهم شوهوا التعاليم الروحية )الويل الرا ع( ثم في سبيل إمتالء  طونهم 

عشور ألنهم يكسبون منها وسكتوا عن الخطايا الكبيرة التي كالجمل )الويل الخامس( ثم ريائهم إهتموا بوصية ال
)الويل السادس( وأخيرًا وصلوا لحالة الموا الداخلي )الويل السا ع( وماذا  عد ذلك إاّل أنهم يقاومون الحق ويهدرون 

وفي مقابل هذا الويل نجد التطويب الثامن.. ويسفكون دماء األبرياء وعلى رأسهم السيد المسيح )الويل الثامن(  
وكم .. فإنهم هكذا طرودا األنبياء الذين قبلكم. وهل نفلت من نار جهنم لو فقدنا التقوى  طوبى لكم إذا طردوكم وعيرَّ

 م لألفكار األرضية فه األرض إشارة    فالحياا تقتل حتى من ال يؤذيها وهي تزحف على=  أيها الحياتالح،ي،ية.  
 فأ ائهم أي ًا قتلوا األنبياء. = أوالد األفاعيمسيح وإضطهدوا تالميذه. صلبوا ال
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ولنالحظ أن كل إنسلللان مسلللئول عن نفسللله، وهم غير مسلللئولين عن خطايا أ ائهم، لكنهم إذ يعملون نفس الشلللئ=  
.  نة جهنم دينو وهم مألوه  شللللللللللرورهم ثم  قتلهم للمسلللللللللليح، هنا تأتي عليهم العقوبة وهي ، فإمألوا أنتم مكيال أبائكم

فمنهم  ويتنةأ لهم  أنهم سللي للطهدونهم=   أرسـل إليكم أنبياء وحكماء..والمسلليح يخبرهم  أنه سلليرسللل لهم تالميذه=  
يا لمحبتك يا رب فقبل أن يعاقب وتخرب أورشلليم يعطيهم فرصلة أخيرة. وبسلبب إسلتمرارهم في  تقتلون وتصـلبون 

خطايا أ ائهم سلللللللللليعاقبون ألنهم لم يتعظوا  ما حدث أل ائهم من مصللللللللللائب  سللللللللللبب خطاياهم. لذلك فعقوبة هؤالء  
لماذا كانت العقوبة  و أي عقوبة م لللللاعفة وهذا ما حدث في خراب أورشلللللليم. =  يأتي عليكم كل دماألبناء أعظم=  

فإمألوا أنتم  م للللللللاعفة؟ ألنهم كانوا يكررون نفس خطايا أ ائهم وهى الرياء، فظلت عيونهم مغلقة وداخلهم مظلم. 
= فلالمكيلال ُيمأل من نفس نوع الحبوب الموجودة فيله. الريلاء أعمى عيون أ لائهم فلم يعرفوا األنبيلاء    مكـيال أـبائكم

ونهم فلم يعرفوا المسلللللللليح وسلللللللليسلللللللللمونه للصلللللللللب. هم لم يتعلموا من كل ما حدث وقتلوهم. وهم بريائهم أُغلقت عي
 أل ائهم وظلوا مثلهم فى ريائهم.

 
 براء: 3هناك من هو زكريا بن برخيا: 

(. ولكن الكتاب لم يذكر شللللللليئًا عن أن دمه سلللللللفك بين  1:1هو زكريا النبي فإسلللللللمه فعاًل زكريا بن برخيا )زك .1
 الهيكل والمذ ح.

يوحنلا المعملدان اللذي إذ أتى إليله جنود هيرودس ليلأخلذوا يوحنلا الطفلل ليلذ حوه، ذهلب  له للملذ ح وقلال هو أبو  .2
 من حيث أخذته أعيده. فخطفه مالك الرب إلى البرية فقتل الجند زكريا.

(. ولكن إسللللللللللللللم أبيله يهويلاداع. ويرى القلديس  21:24أي2إنله زكريلا اللذي قتلله يوبش مللك يهوذا كملا جلاء في ) .3
أن برخيا تعني بركة ويهوياداع تعني قداسللة. وأن الشللخص يحمل اإلسللمين. وهذا هو الرأي األصللوب.   جيروم

فالمسليح ذكر هابيل كأول شلهيد يذكر في الكتاب المقدس  سلبب بره. وزكريا هو بخر شلهيد يذكر في الكتاب 
األيام.( ويكون قصلللللللللد   المقدس، في العهد القديم )ونالحظ أن الكتاب المقدس اليهودي ينتهي  سلللللللللفري أخةار

المسللللللللليح أنهم يتحملون دم كل الشلللللللللهداء األبرياء الذين إحتواهم الكتاب المقدس، فهم أشلللللللللر من أ ائهم لقتلهم  
المسلللللللللليح. وربما كان زكريا الكاهن الذي قتلوه هنا هو حفيد يهوياداع الكاهن فيهوياداع الكاهن حين ماا كان  

ويقول إدرشللللللللللليم العالم اليهودى    بن يهوياداع ووالد زكريا.(. ويكون برخيا هو إ15:24أي2سلللللللللللنة )130عمره  
المتنصللللللللللللللر أن هنلاك تقليلد يهودى أن دمله لم يجف لملدة قرنين من الزملان وظلل يغلى حتى دخلل نبوزردان  

 للهيكل وإنتقم له.
تم  م  70وفعاًل فخراب أورشلللليم على يد تيطس الروماني سلللنة  =  الحق أقول لكم إن هذا كل ه يأتي على هذا الجيل

 سنة.37 عد كالم السيد المسيح  حوالي 
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َمرَّة  37"  -(:39-23:37اآليات )مت َكمس  َها،  إنَليس َسلنيَن  السم رس َمَة  َوَراجن بنَياءن  اأَلنس َقاتنَلَة  َيا  َشلنيم !  َيا أ ور  َشلنيم ،  »َيا أ ور 
وا!   َوَلمس ت رنيد  َها،  َجَناَحيس َت  َتحس فنَراَخَها  َجاَجة   َمع  الدَّ َتجس َكَما  َأوساَلَدكن  َمَع  ت  َأنس َأجس ي تسرَ 38َأَردس ت ك مس  َبيس َلك مس َخَراب ا. ه َوَذا  ك  

39.»! ب ن من الرَّ َنني منَن اآلَن َحتَّى َتق ول وا: م َباَرك  اآلتني بناسس : إننَّك مس اَل َتَروس  " أَلن ني َأق ول  َلك مس
لنالحظ أن إرادتي يمكنها أن تعطل إرادة هللا في أمر خالص نفسي. فاهلل يريد أن  =  كم مرة أردت .. ولم تريدوا

القديس أغسطينوس )هللا الذي خلقك بدونك ال يستطيع أن يخلصك 4:2تي1)   الجميع يخلصون.. (. لذلك قال 
( ويةكي على كل نفس 44-42:19بدونك(. والمسيح  كى على أورشليم إذ رأى مستقبلها وما سيحدث لها )لو 

وه، َفَخِربوا، ترف ه ألنها ستهلك ويحاصرها األعداء ويخربونها. هو أتى ألورشليم عارضًا رحمته وحمايته فرف 
يبدأ  التعليم والتطويب ومن يرفس تنصب عليه  وهو عاِرْض حمايته ورحمته لكل نفس ومن يرفس سيخرب. 

يترك لكم خرابا  الويالا.   بيتكم  للنهاية وحتى يؤمنوا =  هوذا  الهيكل فعاًل وكل أورشليم وسيظل خربًا  لقد خرب 
ذي رف ه اليهود يوم أحد الشعانين وجن جنونهم  سبةه. وسيكون  النداء ال .  مبارك اآلتي بإسم الرب المسيح ويقولون  

. والسيد هنا يشةه نفسه  الدجاجة التي تحت ن بي ها حتى يفقس (  15:    11)رو   إيمان اليهود عالمة نهاية األيام
بق على تنط.. إنكم ال ترونني من اآلن حتىوتخرج الفراخ للحياة، فهو يريد الحياة لهذا الشعب، ولكن  إختيارهم. 

تل مّنا، فكل من يسةح هللا يراه ويعرفه. ولكنها نبوة عن نهاية األيام ومجيء المسيح الثاني. ولنالحظ أن البيت 
تحول خرا ًا ألن هللا تركه  سبب خطاياهم وهكذا كل نفس تخرب إذا إنغمست في الخطية والعكس إن تابت يعود 

 لها هللا وتراه. 
 

 (4-1:21(+ )لو 44-41:12)مرفلسا األرملة الفقيرة 
َزاَنةن. َوَكاَن  41"  -(: 44-12:41اآليات )مر ا فني السخن ع  ن َحاس  َزاَنةن، َوَنَظَر َكيسَف ي لسقني السَجمس وع  ت َجاَه السخن َوَجَلَس َيس 

وَن َكثنير ا.   وَن ي لسق  ننَياء  َكثنير  َمَلة  َفقنيَرة  َوَألسَقتس َفلسَسيسنن 42َأوس بسع .  َفَجاَءتس َأرس َما ر  م :»السَحقَّ 43، قنيَمت ه  يَذه  َوَقاَل َله  َفَدَعا َتاَلمن
َثَر مننس  َفقنيَرَة َقدس َألسَقتس َأكس َمَلَة الس هن اأَلرس : إننَّ هذن َزاَنةن،    َأق ول  َلك مس ا فني السخن يَن َألسَقوس مس  44َجمنيعن الَّذن َلتنهن أَلنَّ السَجمنيَع مننس َفضس

ا. َوَأمَّا يَشتنَها«. َألسَقوس َدَها، ك لَّ َمعن نس َوازنَها َألسَقتس ك لَّ َما عن هن َفمننس إنعس  " هذن
 

َزاَنةن،  1"  -(:4- 21:1اآليات )لو مس فني السخن وَن َقَرابنيَنه  ننَياَء ي لسق  كنيَنة  َألسَقتس 2َوَتَطلََّع َفَرَأى اأَلوس َمَلة  منسس ا َأرس َوَرَأى َأيسض 
  . ،  3ه َناَك َفلسَسيسنن َثَر منَن السَجمنيعن َفقنيَرَة َألسَقتس َأكس َمَلَة الس هن اأَلرس : إننَّ هذن مس 4َفَقاَل: »بنالسَحق ن َأق ول  َلك مس َلتنهن أَلنَّ هؤ اَلءن مننس َفضس

ا فني َقَرابنينن هللان، َوَأمَّا ه يَشةن الَّتني َلَها«.َألسَقوس َمعن َوازنَها، َألسَقتس ك لَّ الس هن َفمننس إنعس   "ذن
هذه القصلة تأتي  عد الويالا للفريسليين والكتةة فهم لهم الويل إذ أن قلبهم مملوء رياء  الرغم من كل معرفتهم   

ًا. هم أغنياء جشلللللللللللعين   الكتاب والعلوم الدينية، أّما هذه المرأة فهي غالةًا ال تعرف شلللللللللللئ لكن قلبها مملوء حة
يللأتلون أموال األرامللل وهي تعطي من أعوازهللا. هم يطللالبون ااخرين  للالعطللاء ليغتنوا هم. وهي تعطي وهي  

 الفقيرة. هنا مقارنة بين المرأة ومعلمى الشعب.
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ر، وهذه القصلللة تأتي كمقدمة للعالماا التي سللليعطيها المسللليح فورًا لتالميذه عن األيام األخيرة وإنق لللاء الده 
حتى ال ننشلللغل  حسلللاب األيام، ومتى سلللتأتي هذه السلللاعة بل تنشلللغل قلوبنا فنقول مع يوحنا "تعال أيها الرب 

 يسوع". فنترقب مجيئه  شوق وليس  خوف.
=  نظر كيف يلقي المسلللللللللللللليح ال ينظر كم نعطي فهو غني ال يحتلاج ألموالنلا، ولكنله ينظر إلى كيف نعطي=   

والعطف والبلذل فهنلاك من يعطي بتلذمر أو إتراه أو بتفلاخر. والحظ أن ملا قلدمتله فلاهلل يريلد مشللللللللللللللاعر الحلب  
المرأة يسللللللللللللللاوي مليملًا فلاهلل يهتم  كيف ال كم أعطينلا. وهلذا ملا وجلده في هلذه المرأة. هللا فلاحص القلوب والكلي 

لداخلي. فالمرأة  ينظر لحال القلب والدوافع والطريقة التي نتصللللللللللللللرف بها. وبهذا فإن العطاء هو عطاء القلب ا
 تان مالها قليل وحبها عظيم.

 تانت فوهة الخزانة على شكل بوق حتى ترن العمالا لدى دخولها ويعلو الصوا كلما ثقلت العملة. 
 (50-37:12رفض اليهود للمسيح )يو

)يو بنهن،  37"  -(:50-12:37اآليات  منن وا  ي ؤس َلمس  َها،  َعَدد  هَذا  آَيات   مس  َأَماَمه  َصَنَع  َقدس  َكاَن  َأنَّه   ل  38َوَمَع  َقوس لنَيتنمَّ 
إ«   ب ن َراع  الرَّ لنَنتس ذن ت عس َ  َخَبَرَناإ َولنَمنن اسس ، َمنس َصدَّ َياَء النَّبني ن اَلذي َقاَله :»َياَربُّ إنَشعس

وا َأنس ي ؤس 39 ر  دن منن وا. أَلنَّ لنهَذا َلمس َيقس
ا:   َأيسض  َقاَل  َياَء  ع و 40إنَشعس جن َوَيرس  ، مس ل وبنهن بنق  وا  ع ر  َوَيشس  ، مس بنع ي وننهن وا  ر  ي بسصن لنَئالَّ   ، مس ق ل وَبه  َلَظ  َوَأوس  ، مس ع ي وَنه  َمى  َأعس ا »َقدس 

  .» مس فنَيه  ه .  41َفَأشس َده  َوَتَكلََّم َعنس يَن َرَأى َمجس َياء  هَذا حن ا، 24َقاَل إنَشعس َؤَساءن َأيسض  وَن منَن الرُّ َولكننس َمَع ذلنَك آَمَن بنهن َكثنير 
 ، َمعن وا َخارنَج السَمجس ير  ي نيَن َلمس َيعسَترنف وا بنهن، لنَئالَّ َيصن مس لنَسَببن السَفر نيسن َر َأنَّه  دن 43َويس َثَر مننس َمجس َد النَّاسن َأكس مس َأَحبُّوا َمجس أَلنَّه 

 هللان.
َسَلنني.  َفَناَدى يَ 44 منن  بني َبلس بنالَّذني َأرس منن  بني، َليسَس ي ؤس وع  َوَقاَل:»الَّذني ي ؤس َسَلنني. 45س  َوالَّذني َيَرانني َيَرى الَّذني َأرس

ك    فني الظُّلسَمةن.  46 منن  بني اَل َيمس َعاَلمن، َحتَّى ك لُّ َمنس ي ؤس ئست  ن ور ا إنَلى الس مننس َوإننس َسمنَع  47َأَنا َقدس جن َأَحد  َكاَلمني َوَلمس ي ؤس
َعاَلَم.   َعاَلَم َبلس أل َخل نَص الس يَن الس ين ه ، أَلن ني َلمس آتن أَلدن ين ه . َالسَكاَلم  48َفَأَنا اَل َأدن َبلس َكاَلمني َفَله  َمنس َيدن َمنس َرَذَلنني َوَلمس َيقس

من اأَلخن  َيوس ين ه  فني الس ،  الَّذني َتَكلَّمست  بنهن ه َو َيدن َطانني  49يرن َسَلنني ه َو َأعس ي، لكننَّ اآلَب الَّذني َأرس سن أَلن ني َلمس َأَتَكلَّمس مننس َنفس
يَّة : َماَذا َأق ول  َوبنَماَذا َأَتَكلَّم .   َوصن

يَّة . َفَما َأَتَكلَّم  َأَنا بنهن، َفَكَما َقاَل لني50 َي َحَياة  َأَبدن يََّته  هن َلم  َأنَّ َوصن اآلب  هَكَذا   َوَأَنا َأعس
 " َأَتَكلَّم «.

 
)يو بنهن،  37"  -(:41-12:37اآليات  منن وا  ي ؤس َلمس  َها،  َعَدد  هَذا  آَيات   مس  َأَماَمه  َصَنَع  َقدس  َكاَن  َأنَّه   ل  38َوَمَع  َقوس لنَيتنمَّ 

إ«   ب ن َراع  الرَّ لنَنتس ذن ت عس َ  َخَبَرَناإ َولنَمنن اسس ، َمنس َصدَّ َياَء النَّبني ن اَلذي َقاَله :»َياَربُّ إنَشعس
منن وا. أَلنَّ 39 وا َأنس ي ؤس ر  دن لنهَذا َلمس َيقس

ا:   َأيسض  َقاَل  َياَء  ق ل وَبه  40إنَشعس َلَظ  َوَأوس  ، مس ع ي وَنه  َمى  َأعس ع وا »َقدس  جن َوَيرس  ، مس ل وبنهن بنق  وا  ع ر  َوَيشس  ، مس بنع ي وننهن وا  ر  ي بسصن لنَئالَّ   ، مس
 .» مس فنَيه  ه .41َفَأشس َده  َوَتَكلََّم َعنس يَن َرَأى َمجس َياء  هَذا حن   " َقاَل إنَشعس

بواا، ولو إهتم نرى هنا عدم إيمان اليهود  الرغم من كل ما عمله المسيح أمامهم. بل كل ما عمله كان تصديقًا للن
من =  من صد  خبرناهؤالء العلماء الدارسين أن يفهموا، لو إهتموا  الةحث عن الح،يقة لرأوها مجسدة أمامهم.  

صدق كالم المسيح )اإلنجيل(. ولآلن فهناك من ال يصدق حتى من المسيحيين، فمن يصدق البد أن يتوب وتتغير 
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يت عيونهم. وحتى هذا تنةأ عنه إشعياء. فهم الذين أعموا عيونهم حياته. ولكنهم ألنهم لم يةحثوا عن الحق فقد عم
ألنهم ال يريدون. هم  حثوا عن أنفسهم ال عن هللا لذلك لم يجدوا هللا بينما كان هو أمامهم. وكون إشعياء يعلن  

سماح من  هذا، فهذا يشير إلى أن كل شئ يتم  حسب تدبير هللا، ليس  قوتهم وال مؤامراتهم صلبوا المسيح، بل  
ويوحنا يقصد بهذا ما قصده إشعياء.. أ عد ما رأى اليهود =  إشعياء قال هذا حين رأي مجده(.  11:19هللا. )يو 

+ 1:53+  9:51ذراع الرب إشارة للمسيح المتجسد )إش=  لمن إستعلنت ذراع الرب تل هذا المجد للمسيح لم يؤمنوا.  
أشعياء يتعجب، لمن حدث أقواله محةة هللا، ولكن  (. فالمسيح ظهر في الجسد، وأظهر  أعماله و 10- 9:52أش

إشعياء. نبوة  تحققت  لقد  الذين رف وه وصلبوه،  لليهود   جاء   خاصته  إلى"  يوحنا  القديس  قول  يحقق  وهذا  هذا؟ 
  لم   وخاصته)  يقبلوه  لم  لكنهم  اليهود  ألجل  (الرب   ذراع  إستعلنت )  تجسد   المسيح(.  11:  1يو" )تقبله  لم  وخاصته
لم ذراع الرب لألمم.    ولكن عدم إيمانهم لم يوقف تدبير الخالص بل صار عثرة لهم وحدهم، وإستعلنت     (.تقبله

( رأى أشعياء مجد 6في أش )=  حين رأي مجدهليس ألن اإليمان صعب. لكنهم لم يريدوا.  =  يقدروا أن يؤمنوا
أي سمح  أن =  أعمى عيونهمهللا، وهنا يوحنا ينسب هذا المجد للمسيح. وبهذا نفهم أن المسيح هو رب المجد.  

يغم وا عيونهم عن الحق وذلك لشرهم. هللا يحاول مع اإلنسان لكي يؤمن فإذا عاند اإلنسان فاهلل يترك اإلنسان  
 قسى قلب اإلنسان أو أن هللا أعمى عينيه وهذا ما حدث مع فرعون. إذًا هللا ويكف عن محاوالته معه فيقال أن هللا

شعياء نقى القلب رأى مجده . ومع قساوة قلوبهم  إتركهم لقساوة قلوبهم ولم تساندهم نعمته فلم يدركوا مجده ، أما  
 فاهلل لم يتوقف عن خالص الةشرية. 

 
ي نيَن َولكننس َمَع ذلنَك  42"  - (:43-12:42اآليات )يو مس لنَسَببن السَفر نيسن َر َأنَّه  ا، َويس َؤَساءن َأيسض  وَن منَن الرُّ آَمَن بنهن َكثنير 

 ، َمعن وا َخارنَج السَمجس ير  دن هللان.43َلمس َيعسَترنف وا بنهن، لنَئالَّ َيصن َثَر مننس َمجس َد النَّاسن َأكس مس َأَحبُّوا َمجس  " أَلنَّه 
 عدمه، فسبب عدم اإلعتراف هو الخوف على ضياع مراتزهم اإليمان بال إعتراف يساوي  

تأع اء في مجمع السنهدريم وهذه لها كرامة عظيمة عند اليهود، وكيف يكون هللا في مرتةة أقل من مراتزهم. 
والكتاب ذكر إثنين من الذين بمنوا من الشيوخ وهم نيقوديموس ويوسف الرامي وهؤالء كانوا يأتون للسيد لياًل حتى 

خطر ال   مةالين  أي  غير  وجاهرا  إيمانهما  موته  عند  شجاعة  ما  عدها  شجاعة  أظهرا  لكنهما  أحد،  يراهم 
 (.22:9+ يو 2، 1:3+ يو 51- 50:23+ لو 57:27)مت 

 هذه ااياا يذكرها يوحنا هنا لنرى فيها:
 46-44  مقام المؤمن

 48-47 مقام غير المؤمن
 50-48 مقام كالم المسيح

ح ونادى بها من قبل ويسلجلها يوحنا هنا كتعليق على عدم إيمان اليهود  المسليح  عد أن  وهذه مةادئ ذكرها المسلي
( ينفرد المسليح بتالميذه في أحاديث خاصلة وتعليم  13أنهى المسليح تعليمه للجموع ولليهود. فإبتداء من إصلحاح )

يتكلم مع الفريسللللللللليين أو   لهم وحدهم وصلللللللللالته الشلللللللللفاعية يوم الخميس. ولكن لم َيُعُد المسللللللللليح  عد هذه الكلماا 
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الشللعب. لذلك ي للع يوحنا هذه ااياا كختام  معنى أن المسلليح صللنع لهم كل شللئ وأراهم كل شللئ. وكل إنسللان  
من يظلم فليظلم  عد ومن هو نجس فليتنجس  عد "(  11:22حر أن يقبل أو يرفس. وهذه تشلللللللللللةه ما قيل في )رؤ

 ." ومن هو  ار فليتبرر  عد 
 

َسَلنني.  44" - (:45-12:44اآليات )يو منن  بني َبلس بنالَّذني َأرس منن  بني، َليسَس ي ؤس وع  َوَقاَل:»الَّذني ي ؤس َوالَّذني 45َفَناَدى َيس 
َسَلنني.  "  َيَرانني َيَرى الَّذني َأرس

هذا تعليق على من بمن وأعلن  =  الذي يؤمن بيأي  صوا عال  إظهارًا لغيرته الشديدة على خالصهم.  =  نادى
 ( 42،  40من بمن من الرؤساء والشيوخ وأخفى إيمانه، وعلى من رف وا اإليمان تمامًا )بياا  إيمانه جهارًا، وعلى  

والذي   .عيناه وعرفه ، وحين عرفه فقد عرف ااب ألن المسيح هو صورة ااب   من بمن  المسيح فقد إنفتحت 
يراني  حسب الح،يقة ويعرف مجدي السماوي. العين المفتوحة هنا هي درجة أعلى من اإليمان، وتحتاج =  يراني 

إلعالن  الروح القدس. ونرى هنا أن المسيح ال يفصل بين اإليمان  ااب واإليمان  ه فهما جوهر إلهي واحد.  
جسد لنرى فيه صورة لآلب "هللا لم ( ، وهو ت3:    1)عب   يرى ااب والمسيح هو صورة ااب ورسم جوهره فمن يراه  

( وهو قال "الذى ربنى فقد رأى ااب" 18:    1يره أحد قط ، اإلبن الوحيد الذى هو فى ح ن ااب هو خبَّر" )يو 
وتأتيد المسيح الدائم أنه مرسل من ااب هو تأتيد على هذه الوحدة مع أبيه   =  بل بالذى أرسلنى  .  (9:   14)يو 

من يرى يسوع )ليس  شكله الةشري( بل رؤية إيمانية سيرى كل ما  .ن للعالم صورة ااب الذى أرسله ليعل السماوي 
 يمكن إدراته عن ااب.

( الروح ينير قلب اإلنسلللللان فيرى ما ال ُيرى. يرى  عيني قلةه،  حواسللللله الداخلية. كما نطق  طرس "أنت 1تعليق:  
 هو المسيح إبن هللا الحي".

  (.6: 14" )يو َلْيَس َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى ٱْاِب ِإالَّ ِبي، فاإلبن هو الطريق "لآلب عن طريق اإلبن( نحن نصل 2              
والمقصود أننا لن نعرف ااب إال  اإلبن، فهو األلف والياء، هو الذى فى    .وااب يصل لنا عن طريق اإلبن

عروس النشيد من عريسها المسيح  (. لذلك طلبت 18: 1ح ن ااب وأتى ليعلن ااب لنا ويخبرنا عنه )يو 
أى يعطيها أن تدرك وتتذوق محبته. فالعريس سيعرفها  ااب لتفرح   (2:1)نش"ليقبلنى )ااب(  قبالا فمه" 

  قبالته ومحبته. 
 

ك    فني الظُّ 46" - (:12:46آية )يو منن  بني اَل َيمس َعاَلمن، َحتَّى ك لُّ َمنس ي ؤس ئست  ن ور ا إنَلى الس    " لسَمةن.َأَنا َقدس جن
قبل المسيح كان العالم في ظلمة ال يدرك هللا وال يراه وال يعرفه. ومجيء المسيح بدد الظلمة بنوره. لكن ال  =  نورا  

هو الحق المدرك الكامل. والمسيح جاء ليستعلن ذاا هللا المخفية في   ينتفع بهذا النور سوى من يؤمن  المسيح.
عدنا نرى هللا. والمسيح بنوره نرى خطيتنا ونتوب عنها. لذلك فاإليمان  المسيح شخصه. والخطية أظلمت عيوننا فما  

( قد 40يعيدنا إلى الحالة األولى، لنا عيون تةصر هللا وتراه كما كان بدم في الجنة، وهذا عكس ما قيل في بية ) 
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، ينير له المسيح قلةه (. هذه ااية توضيح لما سبق، فمن يقبل المسيح39أعمى عيونهم  سبب عدم إيمانهم )بية 
 فيعرف ااب. وبدون المسيح فاإلنسان يعيش في ظالم فال يعرف هللا وال الطريق وال الحق وال المستقبل.

 
َعاَلَم َبلس أل َخل ن 47"  -(:12:47آية )يو يَن الس ين ه ، أَلن ني َلمس آتن أَلدن مننس َفَأَنا اَل َأدن َع َأَحد  َكاَلمني َوَلمس ي ؤس َعاَلَم.َوإننس َسمن  َص الس

"  
(. 17:3المسيح في مجيئه األول أتى ليخلص ال ليدين، أتي ليدعو الجميع لسيمان، ومن يرفس لن ُيدان اان )يو 

وهذا ما نراه فكثيرين من الملحدين يهاجمون هللا والمسيح، وال يعاقبهم هللا. والدعوة معروضة أمامهم حتى بخر يوم 
 سمع وينفذ.= سمع          الرحمة وليس الدينونة.في حياتهم. هذا الزمان هو زمان 

 
ه  فني  48"  -(:50-12:48اآلـيات )يو ينـ  دن ت  بـنهن ه َو يـَ ه . َالسَكاَلم  الَـّذني َتَكلَّـمس ينـ  دن لس َكاَلمني َفلـَه  َمنس يـَ ـبَ َمنس َرَذَلنني َوَلمس َيقس

  ، يرن من اأَلخن َيوس يَّة : َماَذا َأق ول   49الس َطانني َوصـن َلنني ه َو َأعس سـَ ي، لكننَّ اآلَب الَّذني َأرس سـن َوبنَماَذا َأَتَكلَّم . أَلن ني َلمس َأَتَكلَّمس مننس َنفس
يَّة . َفَما َأَتَكلَّم  َأَنا بنهن، َفَكَما َقاَل لني اآلب  هَكَذا َأتَ 50 َي َحَياة  َأَبدن يََّته  هن َلم  َأنَّ َوصن  "َكلَّم «.َوَأَنا َأعس

( الحلد األول يطهر وينقي ويقطع  12:4تالم هللا هو سلللللللللللللليف ذو حلدين )علب =  الكالم اـلذي تكلـمت ـبه هو ـيديـنه
( ومن يرفس فالحد الثاني يدين  ه المسللللللللللليح هذا الشلللللللللللخص، وبه  23:1 ط1الخطية من داخلنا لنولد من جديد )

(. من يرفس كالم المسلللللللللللللليح وكالم المسلللللللللللللليح حيلاة. إذًا هو يرفس الحيلاة. إذًا هو وقع تحلت  13:2يحلاربله )رؤ
( إذًا 20-19:3. هو وضللع نفسلله بنفسلله تحت الدينونة. فكالم المسلليح نور وسلليميز الةار من الشللرير )يوالدينونة

الدينونة  المسللليح  سللللطان كلمته يحيي ويقدس ويطهر وأي لللًا يميت. فالكلمة التي لها قوة الخالص لها أي لللًا قوة 
هم مثلك واجعل كالمي في فمه فيكلمهم  اقيم لهم نبيا من وسلط اخوتنبوة موسلى عن المسليح "  وهذا يتطابق مع مع
- 18:18)تث   "ويكون ان االنسلللللان الذي ال يسلللللمع لكالمي الذي يتكلم  ه  اسلللللمي انا اطالةه . كل ما اوصللللليه  ه

 فكلماا ( . لذلك 2:  1فااب "تلمنا فى إبنه" )عب  ،(، فمن ال يسلللللللللللمع كالم المسللللللللللليح ويؤمن  ه يدينه ااب 19
ن بها. المسلللليح اان ال يدين أحدًا، فهو ما جاء ليدين. لكن من يرف لللله  المسلللليح سللللتقف شللللاهدًا ضللللد من يسللللتهي

من  وضللع نفسلله خارج دائرة الرحمة. وسلليدان في األبدية إذ تقف كلماا المسلليح شللاهدة عليه أنه رفس الرحمة= 
لم يقبل تعليمي، فكالم المسلللللللليح وتعليمه هو الحق وهو نفسللللللله  =  لم يقبل كالميأي رفس أن يؤمن بي.  =  رذلني

تالم ااب. وهذا الكالم ال يزول، ومن يقبله يحيا ومن ال يقبله يدان. فالدينونة ليسللللللللللت أن نقف في محاتمة أمام  
هللا، بل أن كالم المسللليح حق سللليواجه ضلللمير اإلنسلللان ويحكم عليه. كل واحد سللليدان من الحق الذي سلللمعه في 

ــيته حياة أبدية(.  15:2يوم من األيام "ضلللللمائرهم مشلللللتكية" )رو هي في ذاتها حياة. أي حين تقبل وصلللللية  =  وصـ
المسيح تأخذ حياة في داخلك. هللا يريد لسنسان الحياة األبدية. وحين يعطي اإلنسان وصية فهو ال يريد أن يتحكم  

 في حريته بل أن تساعده هذه الوصية أن يحيا حياة أبدية وال يهلك.
ما واحد. لذلك فكل من ال يؤمن  المسلللليح وبكالمه  ونفهم من كالم المسلللليح هنا أن كالمه هو نفسلللله كالم ااب فه

سليبرهن أنه غير مسلتحق للغفران والخالص الذي أتى ألجلهما المسليح. وبالتالي ال يسلتحق الحياة األبدية. فهدف 
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وصللايا المسلليح وتجسللد المسلليح أن يعطينا حياة أبدية. وخالصللة كالم المسلليح هنا أنه هو هللا الظاهر في الجسللد 
 ينال حياة ابدية، ووصايا ااب التي هي وصاياه من يطيعها تكون له الحياة األبدية. ومن يؤمن  ه

هذه   =  قال لي اآلب(.  19-18:18هذا نفس ما قاله موسى )تث =  فما أتكلم أنا به فكما قال لي اآلب هكذا أتكلم
 تعني أنه، ألن ااب واإلبن واحد فالمعرفة متطا قة واإلرادة واحدة، ولكن ما يريده ااب يعلنه اإلبن وينفذه.

 
 (  24خطاب المسيح عن خراب أورشليم وإنقضاء الدهر) مت

 ( 38- 5:21( +) لو13+ )مر 
.  1  " -:(24اآليات )مت  َكلن َهيس الس ننَيَة  َأبس وه   ي ر  لنَكيس  َتاَلمنيذ ه   َم  َفَتَقدَّ  ، َكلن َهيس الس منَن  َوَمَضى  وع   َيس  َخَرَج  ث مَّ 

مس 2 َله  َفَقاَل 
قَ  َنا َحَجر  َعَلى َحَجر  اَل ي نس : إننَّه  اَل ي تسَرك  هه  إ َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس هن وَن َجمنيَع هذن وع :»َأَما َتنسظ ر  !َيس  َوفنيَما ه َو 3  «.ض 

فنَراد  َقائنلنيَن:»ق لس َلَنا َمَتى َيك ون  هذَ  هن التَّاَلمنيذ  َعَلى انس َم إنَليس ، َتَقدَّ ت ونن يس يئنَك َجالنس  َعَلى َجَبلن الزَّ اإ َوَما هنَي َعاَلَمة  َمجن
إ«   هسرن قنَضاءن الدَّ وا! اَل ي ضن 4َوانس :»انسظ ر  مس وع  َوَقاَل َله  .  َفَأَجاَب َيس  مني َقائنلنيَن: َأَنا 5لَّك مس َأَحد  َفإننَّ َكثنيرنيَن َسَيأست وَن بناسس

َكثنيرنيَن.   لُّوَن  يح ! َوي ضن السَمسن ب دَّ َأنس  6ه َو  أَلنَّه  اَل  َتاع وا.  َترس اَل  وا،  ا نسظ ر   . وب  َبارن ح ر  وب َوَأخس َمع وَن بنح ر  َف َتسس َوَسوس
لَُّها، َولكننس لَ  هن ك  .  َتك وَن هذن َتَهى َبعسد  بنَئة  7يسَس السم نس َلَكة ، َوَتك ون  َمَجاَعات  َوَأوس َلَكة  َعَلى َممس أَلنَّه  َتق وم  أ مَّة  َعَلى أ مَّة  َوَممس
ل  فني َأَماكنَن.   .  8َوَزاَلزن َجاعن َتَدأ  اأَلوس لََّها م بس هن ك  َولكننَّ هذن

ت ل  9 يق َوَيقس يَنئنذ  ي َسل نم وَنك مس إنَلى ضن يَن حن ، َوَتك ون وَن م بسَغضن وَنك مس
مني.   لن اسس ا.  10مننس َجمنيعن األ َممن أَلجس مس َبعسض  ه  وَن َبعسض  ا َوي بسغنض  مس َبعسض  ه  وَن َوي َسل نم وَن َبعسض  يَنئنذ  َيعسث ر  َكثنير  َوحن

َوَيق وم   11
لُّوَن َكثنيرنيَن.   وَن َوي ضن بنَياء  َكَذَبة  َكثنير  َكثنيرنيَن.  َولنَكثسَرةن 12َأنس د  َمَحبَّة  الس ثسمن َتبسر  َتَهى َفهَذا 13 اإلن بنر  إنَلى السم نس َولكننن الَّذني َيصس

  . ل ص  َتَهى.14َيخس ك وَنةن َشَهاَدة  لنَجمنيعن األ َممن. ث مَّ َيأستني السم نس هن فني ك ل ن السَمسس َمَلك وتن هذن َرز  بنبنَشاَرةن الس َوي كس
ت مس 15    »َفَمَتى َنَظرس

َمَكانن السم َقدَّسن   َها َداننيآل  النَّبنيُّ َقائنَمة  فني الس « الَّتني َقاَل َعنس َسَة السَخَرابن َقارنئ    »رنجس َهمن الس يَن 16    لنَيفس ر ب الَّذن يَنئنذ  لنَيهس َفحن
  ، َبالن يَّةن إنَلى السجن ودن َذ  17فني السَيه  لس لنَيأسخ  زن طسحن َفاَل َينس ئ ا،  َوالَّذني َعَلى السَّ تنهن َشيس جعس إنَلى 18مننس َبيس لن َفاَل َيرس َوالَّذني فني السَحقس

َذ ثنَياَبه .   َعاتن فني تنلسَك اأَليَّامن!  19َوَرائنهن لنَيأسخ  ضن ل  لنلسَحَباَلى َوالسم رس َوَويس
َتاء  َواَل فني 20 َوَصلُّوا لنَكيس اَل َيك وَن َهَرب ك مس فني شن

  ، َعاَلمن إنَلى اآلَن َوَلنس َيك وَن.  أَلنَّه  َيك ون   21َسبست  تنَداءن الس ذ  ابس ثسل ه  م نس يم  َلمس َيك نس من يق  َعظن يَنئنذ  ضن حن
رس تنلسَك 22 َوَلوس َلمس ت َقصَّ

ر  تنلسَك اأَليَّام .   َتارنيَن ت َقصَّ لن السم خس . َولكننس أَلجس ل صس َجَسد  اأَليَّام  َلمس َيخس
يَنئنذ  إننس َقاَل َلك مس 23 يح  ه َنا!   حن : ه َوَذا السَمسن َأَحد 

ق وا.   : ه َناَك! َفاَل ت َصد ن لُّوا 24َأوس يَمة  َوَعَجائنَب، َحتَّى ي ضن بنَياء  َكَذَبة  َوي عسط وَن آَيات  َعظن أَلنَّه  َسَيق وم  م َسَحاء  َكَذَبة  َوَأنس
ا.  َتارنيَن َأيسض  َكَن السم خس َلوس َأمس

25  . ت ك مس َبرس ت  َوَأخس ر ج وا. َها ه َو 26َها َأَنا َقدس َسَبقس َبر نيَّةن! َفاَل َتخس : َها ه َو فني الس َفإننس َقال وا َلك مس
ق وا.   ! َفاَل ت َصد ن عن َمَخادن ، هَكَذا27فني الس َمَغارنبن َمَشارن ن َوَيظسَهر  إنَلى الس ر ج  منَن الس َ  َيخس َبرس ا   أَلنَّه  َكَما َأنَّ الس َيك ون  َأيسض 

  . َسانن نس يء  ابسنن اإلن .28َمجن ور  َتمنع  النُّس  َناَك َتجس ثَّة ، َفه  ث َما َتك نن السج  يقن تنلسَك اأَليَّامن ت ظسلنم  29  أَلنَّه  َحيس »َولنلسَوقستن َبعسَد ضن
، َماءن ق ط  منَن السَّ َءه ، َوالنُّج وم  َتسس ي َضوس َقَمر  اَل ي عسطن ، َوالس مسس  َزع .  الشَّ َماَواتن َتَتَزعس يَنئنذ  َتظسَهر  َعاَلَمة   30َوق وَّات  السَّ َوحن

َسانن آتني ا َعلَ  نس َن اإلن وَن ابس ر  ، َوي بسصن ضن يَنئنذ  َتن وح  َجمنيع  َقَبائنلن اأَلرس . َوحن َماءن َسانن فني السَّ نس َماءن ابسنن اإلن ى َسَحاب السَّ
  . َكثنير  د   َوَمجس وَّة   سن 31بنق  َأقسَصاءن َفي رس ، مننس  الر نَياحن َبعن  اأَلرس َتارنيهن منَن  َمع وَن م خس َفَيجس  ، تن وس يمن الصَّ بنب و  َعظن َماَلئنَكَته   ل  

َماَواتن إنَلى َأقسَصائنَها.   َراَقَها، تَ 32السَّ َرَجتس َأوس ا َوَأخس ص  ن َها َرخس َمَثَل: َمَتى َصاَر و صس َلم وَن َفمننس َشَجَرةن الت نينن َتَعلَّم وا الس عس
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  . َف َقرنيب  يس .  33َأنَّ الصَّ َوابن َلم وا َأنَّه  َقرنيب  َعَلى اأَلبس لَّه  َفاعس ت مس هَذا ك  ا، َمَتى َرَأيس ت مس َأيسض  هَكَذا َأنس
: اَل 34 َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس

لُّه .   يل  َحتَّى َيك وَن هَذا ك  ي هَذا السجن واَلنن 35َيمسضن َماء  َواأَلرسض  َتز  ول .َالسَّ م  َوتنلسَك 36   َولكننَّ َكاَلمني اَل َيز  َيوس »َوَأمَّا ذلنَك الس
َده .   ، إنالَّ َأبني َوحس َماَواتن ، َواَل َماَلئنَكة  السَّ َما َأَحد  َلم  بنهن اَعة  َفاَل َيعس السَّ

يء  37 ا َمجن َوَكَما َكاَنتس َأيَّام  ن وح  َكذلنَك َيك ون  َأيسض 
  . َسانن نس َرب وَن َوَيَتَزوَّج وَن َوي َزو نج وَن، إنلَ ألَ 38ابسنن اإلن َل الطُّوَفانن َيأسك ل وَن َوَيشس من نَّه  َكَما َكان وا فني اأَليَّامن الَّتني َقبس َيوس ى الس

لسَك،   يَع، َكذلنَك َيك ون  39الَّذني َدَخَل فنيهن ن وح  السف  َلم وا َحتَّى َجاَء الطُّوَفان  َوَأَخَذ السَجمن . َوَلمس َيعس َسانن نس يء  ابسنن اإلن ا َمجن  َأيسض 
40  . د  َوي تسَرك  اآلَخر  َخذ  السَواحن ، ي ؤس لن يَنئنذ  َيك ون  اثسَنانن فني السَحقس َدة  َوت تسَرك  41حن َخذ  السَواحن َحى، ت ؤس انثسَنَتانن َتطسَحَنانن َعَلى الرَّ

َرى. َلم وَن فن 42  األ خس وا إنذ ا أَلنَّك مس اَل َتعس َهر  .  »انسس َبيستن فني  43ي َأيَّةن َساَعة  َيأستني َربُّك مس َلم وا هَذا: َأنَّه  َلوس َعَرَف َربُّ الس َواعس
  . َقب  َته  ي نس َر َوَلمس َيَدعس َبيس ، َلَسهن ارن   يَن، أَلنَّه  فني َساَعة  اَل َتظ نُّ 44َأي ن َهزنيع  َيأستني السَّ َتعند ن ا م سس ت مس َأيسض  وَن لنذلنَك ك ون وا َأنس

. َسانن نس يننهنإ 45  َيأستني ابسن  اإلن م  الطََّعاَم فني حن َيه  ه  َعَلى َخَدمنهن لني عسطن َأَقاَمه  َسي ند  ي  السَحكنيم  الَّذن د  اأَلمنين   َعبس الس َفَمنس ه َو 
َعل  هَكَذا!  46 َيفس ه   د  َيجن ه   إنَذا َجاَء َسي ند  دن الَّذني  َعبس الس َأق  47ط وَبى لنذلنَك  َوالنهن. َالسَحقَّ  َأمس يم ه  َعَلى َجمنيعن  ي قن إننَّه    : َلك مس ول  
وَمه .  48 ئ  ق د  دنيُّ فني َقلسبنهن: َسي ندني ي بسطن د  الرَّ َعبس َرب   49َولكننس إننس َقاَل ذلنَك الس َفَقاَءه  َوَيأسك ل  َوَيشس َعبنيَد ر  رنب  الس َتدنئ  َيضس َفَيبس

َكاَرى.   السُّ ذلن 50َمَع  َسي ند   َيعسرنف َها،  َيأستني  اَل  َساَعة   َوفني  ر ه   َتظن َينس اَل  م   َيوس فني  دن  َعبس الس َمَع 51َك  يَبه   َعل  َنصن َوَيجس ع ه   َفي َقط ن
. َنانن ب َكاء  َوَصرنير  اأَلسس  " السم َرائنيَن. ه َناَك َيك ون  الس

ينفس غةار رجليه ضد ذلك هنا يتنةأ الرب يسوع أو قل يصدر حكما كديان  إدانة هيكل اليهود. كان كمن 
(. وهذا ما حدث فقد خربت المدينة والهيكل حتى  14:  10البيت وتلك المدينة التى رف ته فتركهم خرا ا)مت 

تان من يرى أثار الخراب يتشكك أن هذا المكان كان  ه حياة )يوسيفوس المؤرخ اليهودى(. ولقد تحدثت كتا اا  
يهود، وحالة من الفساد الداخلى لليهود قبل مجئ المسيا، ولكن لم  اليهود عن أالم حروب ومجاعاا تقع على ال

تذكر هذه الكتا اا اليهودية أى شئ عن خراب الهيكل أو أن أورشليم سيتم تدميرها. ولكن كانت هناك أصواا 
بل قليلة تكلمت عن هذا المصير للهيكل ولكن دون أن يربطوا هذا  مجئ المسيا فى مجده. وشبهوا أالم إسرائيل ق
  مجئ المسيا  أالم المرأة قبل الوالدة. بل تحدثت الكتا اا اليهودية عن مجد المسيا المنتظر فى الهيكل. وقال

 بخرون خالل فترة الحصار األخير  أن هللا سينقذ المدينة والهيكل  طريقة إعجازية. 
( 27:  7يد ما جاء فى )يو أن المسيح يولد ولن يعرف معاصريه "من أين هو" وهذا يؤ  -أراء اليهود القدماء :

يوما. ثم يظهر ثانية ليدمر أعداءه "أدوم والقوة الرومانية التى هى    45ويظهر ويؤدى عمله ثم يختفى لمدة 
الوحش الرا ع فى نبوة دانيال، وقال  عس الربيين ال بل هم أوالد إسماعيل". ويفدى إسرائيل ويجمعهم من كل  

  توبتهم. وبحسب المدراش فكل إسرائيلى مختون سيفرج عنه من جهنم أنحاء المسكونة  إعجاز إلى أرضهم  شر 
ويقوم األمواا  حسب السلطة الممنوحة للمسيا من هللا لي،يم األمواا. ويقوم األمواا الذين ماتوا ودفنوا فى أرض  

  إسرائيل، هؤالء يقومون فى أرض إسرائيل، ومن ماا خارجها يتدحرج  أالم شديدة فى ممراا تحت األرض 
ليصل إلى أرض إسرائيل ويقوم فيها. المهم أن الكل سيقومون فى أرض فلسطين.  ويصاحب هذا إعالن  صوا  
البوق العظيم. لكننا نجد أفكارا عجيةة عن مجئ المسيا  ع ها بتفسير عجيب للنبواا وبع ها ال يدرى أحد  
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ى الموا وتصةح إسرائيل سيدة العالم مصدرها. ولهم أراء عجيةة عن إختفاء المسيح ثم ظهوره ليسود سالم ويختف
 تله وتحل مكان الدولة الرومانية. وتبنى أورشليم  حجارة ضخمة يقتلعها المالئكة ويزينون أورشليم  حجارة كريمة. 

 ووسط كل هذه األفكار كان سؤال التالميذ للرب عن هذه األيام.
 

.  1"  -(:2-24:1اآليات )مت َكلن َهيس ننَيَة الس وه  َأبس َم َتاَلمنيذ ه  لنَكيس ي ر  ، َفَتَقدَّ َكلن َهيس وع  َوَمَضى منَن الس ث مَّ َخَرَج َيس 
مس 2 َفَقاَل َله 

قَ  َنا َحَجر  َعَلى َحَجر  اَل ي نس : إننَّه  اَل ي تسَرك  هه  إ َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس هن وَن َجمنيَع هذن وع :»َأَما َتنسظ ر  !َيس   "  «.ض 
هو خرج من الهيكل ليتركه لهم خرا ًا إذ هم نجسوه. وبعد أن أصدر حكمه =  ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل
. فتقدم تالميذه لكي يروه  أبنية الهيكل(. وكان اليهود يفتخرون  جمال الهيكل=  23المخيف  الويالا عليهم )ص 

لم حزقيال قبل خراب الهيكل األول على يد نبوخذ ولكن ما قيمة جمال المةاني والرب قد خرج. وبنفس المفهوم تك
)حز  ر  نجس 23- 22:11+  19- 18:10نصًّ روح  يةاغته  الرب  روح  فارقه  إن  الجسد  هيكل  وهكذا   .)

( فنحن هيكل هللا والروح القدس يسكن 11:51( لذلك نصلي "روحك القدوس ال تنزعه مني" )مز14:16صم 1)
كل  كونه عالمة ملكهم، وعظمة أبنيته عالمة عظمتهم، لهذا أراد (. وكان اليهود يتطلعون للهي16:3تو1فينا ) 

 . ال يترك ههنا حجر على حجر ال ينقضالتالميذ  فخر أن ُيروا السيد عظمة الهيكل. ولكن السيد تنةأ لهم  أن  
ديم  (. وكان هدم الهيكل الق4:7ر إوكان هذا ألن اليهود إهتموا  عظمة الهيكل الخارجية وتركوا تطهير قلوبهم )

(. وهذا ما يعمله الروح القدس في سر المعمودية أنه يحطم 10:1رإإعالنًا لبدء بناء الهيكل الجديد أي الكنيسة )
اإلنسان العتيق لي،يم فينا اإلنسان الجديد الذي هو على صورة خالقنا. وكان الهيكل عظيمًا  الفعل، فالهيكل نفسه 

تي كانت تحيط  ه جعلته من أعظم المةاني الفخمة في العالم. إستخدمت تان صغيرًا، أّما صاالته وأروقته وأبراجه ال
قدم. وصفوف أعمدته التي قطعت من الرخام المجزع يتكون كل منها من قطعة 20فيه حجارة يزيد طولها على  
. قدم في إرتفاعها. له ثمانية أبواب  ع ها مطلي  الذهب والةعس ااخر  الف ة37واحدة طول كل منها أتبر من  

م. 70والتاسع وإسمه  اب الجميل مغطى  النحاس الجميل  صورة مدهشة. وكل هذا الجمال حطَّمه تيطس سنة  
ثم أراد يوليانوس الجاحد أن ينقس هذه النبوة فرفع األساس القديم وأح ر مواد بناء جديدة فخرجت نار وإلتهمت 

 الكل فكان أن يوليانوس تمم النبوة  األتثر إذ رفع األساس.
 

ا َمتَ 3"  -(:24:3آـية )مـت لس َلـنَ فنَراد  قَـائنلنيَن:»ـق  ـيذ  َعَلى انس هن التَّاَلمن َم إنَلـيس دَّ ، َتـقَ ت ونن يس لن الزَّ النس  َعَلى َجـبَ ا ه َو جـَ ى  َوفنيمـَ
إ«. هسرن قنَضاءن الدَّ يئنَك َوانس   "َيك ون  هَذاإ َوَما هنَي َعاَلَمة  َمجن

والتالميذ في إعجاب أشلللللاروا للسللللليد عليه، فقال لهم أنه سللللليخرب.  من على جبل الزيتون يظهر الهيكل واضلللللحًا.
أخطللأ التالميللذ إذ ظنوا أن خراب الهيكللل هو عالملة على نهللايلة العللالم. ولم يفهموا أنله البلد ويخرب عالملة على  

لمسلليح البد  إنتهاء العهد اليهودي وأنه يةطل لتبدأ الكنيسللة. وكان البد ل،يام الكنيسللة أن يقوم المسلليح، ولكي يقوم ا
(. ولقد عبر التالميذ  سلللؤالهم عما يدور في أذهان كل الةشلللر  21-18:2وأن يموا أي ُيهدم هيكله الجسلللدي )يو

عن إشللللللتياقهم لمعرفة المسللللللتقبل. ولكن السلللللليد لم يحدد أزمنة مكتفيًا بتقديم العالماا حتى ال يخدعهم المسللللللحاء  
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يذ كانوا مقتنعين أن يسلللللللوع هو المسللللللليا، وكانوا متوقعين  التالم= وما هي عالمة مجيئك وإنقضـــــاء الدهرالكذ ة. 
 مجده المستقبل في نهاية العالم لُيْدِخل العصر المسياني األبدي.

تصلللف النبواا عادة حادثًا قريةًا وترمز بهذا الوصلللف إلى أحداث  عيدة وهكذا جاءا نبواا المسللليح هنا لتصلللف  
قت تشللير ألحداث  عيدة أي نهاية العالم. والرب تنةأ عن  وفي نفس الو  م.  70سللنة    خراب أورشللليم على يد تيطس

تالهما فإمتزجت النبوتان. خصللللوصللللًا أن سللللؤال التالميذ كان خطأ فهم سللللألوا عن عالماا خراب الهيكل ونهاية  
العالم وكان إعتقادهم الخاطئ أن الحدثين هم حدث واحد ولذلك جاءا نبواا المسللللللليح هنا  طريقة مدهشلللللللة لكال 

متفقة مع خراب أورشللللللليم القريب ومع أحداث نهاية العالم في المسللللللتقبل الةعيد. لذلك علينا أن نفهم   الحدثين فهي
 تيف نطبق النبوة في كل حدث.

 
.  4"  -(:5- 24:4اآليات )مت لَّك مس َأَحد  وا! اَل ي ضن :»انسظ ر  مس وع  َوَقاَل َله  مني َقائنلنيَن: 5َفَأَجاَب َيس  َفإننَّ َكثنيرنيَن َسَيأست وَن بناسس

لُّوَن َكثنيرنيَن. يح ! َوي ضن  " َأَنا ه َو السَمسن
نوا في إنتظار مسيح وهي قيام الم لين والمسحاء الكذ ة. فاليهود رف وا المسيح الح،يقي، وكا -العالمة األولى:

عوا أنهم هم المسيح ويخدعوا الناس  عجائب كاذ ة كما فعل سيمون الساحر، وهذا  دَّ بخر، وهذا دفع الةعس أن يَ 
 حدث فعاًل قبل خراب الهيكل وسيتكرر في نهاية األيام. 

 
َتاع وا. أَلنَّه  اَل ب دَّ َأنس َتك وَن  6"  -(:8-24:6اآليات )مت وا، اَل َترس . ا نسظ ر  وب  َبارن ح ر  وب َوَأخس َمع وَن بنح ر  َف َتســــس وس َوســــَ

  . د  َتَهى َبعـس ا، َولكننس َليسَس السم نس لُّهـَ هن ك  ات   7هـذن اعـَ ة ، َوَتك ون  َمجـَ َلكـَ ة  َعَلى َممس َلكـَ ة  َوَممس ة  َعَلى أ مـَّ ه  َتق وم  أ مـَّ ة   أَلنـَّ بنئـَ َوَأوس
ل  فني َأَماكنَن.  .8َوَزاَلزن َجاعن َتَدأ  اأَلوس لََّها م بس هن ك    " َولكننَّ هذن

حروب/ مجاعاا وأوبئة وزالزل. ال عجب أن يسللللللللللبق مجيء المسلللللللللليح كل هذه ااالم   -العالمة الثانية والثالثة:
كي يقتنص منهم  قدر ما يسلللللتطيع،  فعدو الخير كلما يدرك أن الرب قد إقترب مجيئه تزداد حربه ضلللللد المؤمنين ل

  الحروب واألوبئة..  عدو الخير من إثارة إحتمال هذه ااالم. فهدفولهذا يطلب المسليح أن نسلهر فنزداد قوة على  
الخ هو إثارة رعب المؤمنين فيرتةكون خائفين على حياتهم الزمنية ولكن من يرتةك يخسلللللللللر أفراحه خاصلللللللللة الفرح  

ر. وهذا ما حدث قبل خراب أورشللللللليم أي للللللًا أن كانت هناك حروب كثيرة وأخةار   مجيء المسلللللليح والمجد المنتظ
 حروب.

 
لن  9"  -(:10-24:9اآليات )مت يَن مننس َجمنيعن األ َممن أَلجس َغضـــن ، َوَتك ون وَن م بس ت ل وَنك مس يق َوَيقس ل نم وَنك مس إنَلى ضـــن يَنئنذ  ي ســـَ حن
مني.  وَن َوي  10اسس يَنئنذ  َيعسث ر  َكثنير  ا.َوحن مس َبعسض  ه  وَن َبعسض  ا َوي بسغنض  مس َبعسض  ه   " َسل نم وَن َبعسض 

الحرب التالية التي سيثيرها عدو الخير هي اإلضطهاد ألوالد هللا، فيرتد كثيرين من الذين كانت   -العالمة الرابعة:
الشلمس إذ ال تجد ماًء يرويها  عالقتهم  اهلل عالقة سلطحية بال عمق مثل النةاتاا التي بال جذور هذه تحترق من  

فهي بال جلذور عميقلة، ومن لهم عمق في حيلاتهم الروحيلة يعطيهم الروح القلدس التعزيلة. والمرتلدون من المؤمنين  
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يسلللمون إخوتهم المؤمنين، ربما من خوفهم وربما غيرة وحسللد. وربما لنقص المحةة في تلك األيام. وربما من كثرة  
 (.9:5)لألشرار( ما عاد أحد يحتمل إخوته )يعال يقاا مع عدم وجود تعزية 

 
لُّوَن َكثنيرنيَن.  11"  -(:14-24:11اآليــات )مــت ــن وَن َوي ضـــــــ ة  َكثنير  َذبــَ اء  كــَ بنيــَ وم  َأنس َوَيق 

ة   12 د  َمَحبــَّ ر  ثسمن َتبس َولنَكثسَرةن اإلن
َكثنيرنيَن.  . 13الس ل ص  َتَهى َفهَذا َيخس بنر  إنَلى السم نس ــس ك وَنةن  14َولكننن الَّذني َيصــــ ــس هن فني ك ل ن السَمســــ َمَلك وتن هذن اَرةن الس ــَ َرز  بنبنشــــ َوي كس

َتَهى.  " َشَهاَدة  لنَجمنيعن األ َممن. ث مَّ َيأستني السم نس
لقد بدأ عدو الخير  خلق جو عام قا س من حروب وزالزل..الخ ليسلحب المؤمن   -العالمة الخامسـة والسـادسـة:

وب إليه حربًا شللللخصللللية من إضللللطهاد ألجل المسلللليح ثم نجد هنا الهجوم على  من الحياة الداخلية العميقة ثم يصلللل
اإليمان والعقيدة لتنحرف  عيدًا عن مسلللللار الملكوا. مثل ظهور أنبياء كذ ة كما حدث فعاًل  عد صلللللعود المسللللليح  

را مئاا  وحتى خراب أورشلليم فقد ظهر مسلحاء كذ ة كثيرين جمعوا حولهم أتةاعًا كثيرين. وفي أيامنا األخيرة ظه
البدع والفلسلفاا الملحدة الم لللة التي تشلكك في هللا، بل وفلسلفاا تتسلتر تحت رداء الدين. وثمار هذه الفلسلفاا  

ولقد تعاظم الشللللللللللر قبل خراب أورشللللللللللليم وزادا جاذبية الشللللللللللر مّما  . وتبرد محبة الكثيرينوالبدع اإلرتداد والفتور 
أن   الســابعةاإلرتداد والفتور أّما   هي  الســادســةفالعالمة إذًا  أضلللعف إحتمال الكثيرين عن إحتمالهم لسسلللتشلللهاد. 

 تصل الشهادة للجميع. وقبل خراب أورشليم كان التالميذ قد وصلوا فعاًل إلى غالبية العالم المعروف.
 

َها َداننيآل   15"  -(:24:15آية )مت « الَّتني َقاَل َعنس َة السَخَرابن ــَ سـ ت مس »رنجس َمَكانن السم َقدَّسن »َفَمَتى َنَظرس النَّبنيُّ َقائنَمة  فني الس
َقارنئ   َهمن الس    ".لنَيفس

في العةاراا السلللللللللللا قة حدثنا السللللللللللليد عن نهاية الهيكل وخراب أورشلللللللللللليم  طريقة خفية، أما هنا فيتحدث عالنية.  
الي من خراب  (. ليتلأتلدوا من توقف اللذبيحلة وبلالتل11:12+  27:9والمسلللللللللللللليح هنلا يلدعوهم لقراءة سللللللللللللللفر دانيلال )

 الهيكل. 
 -هناك عدة براء  خصوصها:= رجسة الخراب

تشلير للجيوش الرومانية الجةارة ومعها أصلنامها التي أحاطت  أورشلليم لتخربها وهذا ما أشلار إليه الرب نفسله   .1
( في المكان المقابل في إنجيل لوقا. ونالحظ أن الجيش الروماني حاصلللللللللر أورشلللللللللليم فترة ثم رأى  20:21)لو

تيطس أن أورشللللليم هذه ال تسللللتحق تعطيل الجيوش الرومانية كل هذه الفترة فقرر أن يقوم  محاولة أخيرة وإذا 
فشلللللللت ينسللللللحب. وفي ذاا ليلة تسلللللللل  عس الجنود الرومان من على أسللللللوار أورشللللللليم ودخلوا إلى الهيكل 

تنةه  لكن   بواب للجيشوكان هدفهم أن يفتحوا األ المالصلللللللق للسلللللللور ووضلللللللعوا النسلللللللر الروماني على الهيكل
فإنسللللللحب تيطس. وإسللللللتيقظ المسلللللليحيين صللللللةاحًا ليجدوا النسللللللر الروماني على الهيكل ) وهذا  قتلوهماليهود و 

ى الهيكل ( فتذكروا هذه ااية ونفذوا ما  عدها إذ هربوا من أورشللللللللللللليم فورًا إلى أنجاسللللللللللللة فى المكان المقدس 
ة إسللللللللمها بيال. أما اليهود فأقاموا اإلحتفاالا بهروب الرومان. الجةال المحيطة  أورشللللللللليم وإلى لبنان وإلى بلد 

ولكن ما حدث أن تيطس  عد مسيرة ساعاا قليلة تقابل مع نجدة رومانية  أوامر من قيصر أن يدمر أورشليم  
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مليون، أّما 2,1فعاد ثانية لحصلللللارها وكان حصلللللارًا  شلللللعًا وصلللللل أن أتلت األمهاا أطفالهن. ثم قتل تيطس  
  فنجوا. وهكذا حال النبواا ال يمكن فهمها إاّل حين يكون لها فائدة، ويأتي وقت تنفيذها. المسيحيين

، والسلليد أعطانا عالماا كاملة عن  (الدجال) ضللد المسلليح أو الوحش  تشللير هذه الرجسللة إلى ما سلليحدث أيام .2
رجاسللاته فى كل مكان    وينشللر ،عي أنه هللاويدَّ هذا الدجال لنكتشللفه. ويسللميه السلليد رجسللة ألنه يأتي ضللد هللا  

وبسلرعة ، وهو سليدمر األرض  الحروب والقتل. وسليقبله اليهود ويأخذونه إلى الموضلع المقدس الذي يصللون  
فيه. وهللا يطلب من شللللللللللعةه أن يهرب إلى الجةال أي للللللللللًا في هذه المرة. ولكن كما قلنا فالنبوة لن نفهم كيف  

ٌد في البرية حيث يعول هللا الهاربين.  يشللي  ( وهنا6:   12)رؤننفذها إاّل في حينه   = ليفهم القارئ ر لموضللع ُمعَّ
علينا أن نحفظ ما هو مكتوب   م وسلللللللليتكرر في نهاية األيام.70يا من تقرأ إفهم وإهرب. وهذا ما حدث سللللللللنة  

 فى الكتاب المقدس فكله إرشاداا ماذا نعمل وإلى أين نذهب فى تلك األيام ، وسنفهم المعانى فى حينه .
 
 -:رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى .3

 " وفى االنجليزية تأتى هكذا وعلى جناح االرجاس مخرب( نجد التعبير هكذا "  27:  9 الرجوع الى )دا     
   And for the overspreading of abominations he shall make it desolate      
، فى أى جيل . فكيف يسكت هللا نتشرا الرجاساا على مدى واسعإ  اوالمعني ان الخراب التام با  ال محالة إذ    

نتشار . فكان عند القدماء إلعلى جناح" فى العربية فهى تشير لسرعة اوقوله "  القدوس على هذا الكم من النجاسة .
تشرق شمس البر يمان  المسيح "نتشار اإل إ جنحتها هى رمز للسرعة وقال هذا مالخى النبى عن سرعة  أالطيور  
انتشار الرجاساا   ىن عالمة واضحة للخراب ااتى ه أ ومعني كل هذا     ( . 2:    4مل)جنحتها الشفاء"  أوفى  

 يهود  م . فلقد قام ثوار  70ورشليم سنة  أ. وهذا ما حدث قبل خراب    مثالً   والخطية فى العالم . وهذا ما نراه االن
الرومان يقتلونهم .  ضد  الهيكل وجعلوه مركزا لهم و إو   وبدأوا  الهيكل كل  إحتلوا  الفوضي والزنا أ رتكبوا فى   عمال 

 ورشليم ودمرتها.أحاطت الجيوش الرومانية  ،يادة تيطس  أ. وبسبب هذا وقتلوا الكهنة والُسْكر
المسيحيين الذين كانوا فى أورشليم فهموا أن رجسة الخراب كانت هى النسر الرومانى على الهيكل . ولكن  *  

رجسة الخراب ح،يقة كانت وجود هؤالء المجرمين فى الهيكل وما نشروه فيه من نجاساا . خصوصا كما حدد 
 أورشليم. والحظ كم العالماا   ( أن العالمة الواضحة أي ا للخراب هى الجيوش المحيطة20:    21الرب فى )لو

التى يعطيها هللا ألوالده لكى ينقذهم . والحظ تدبير هللا فى إنسحاب تيطس وجيشه لمدة ساعاا ليهرب المسيحيين  
 من المدينة . 

 
،  16"  -(:20-24:16اآليات )مت َبالن يَّةن إنَلى السجن ودن يَن فني السَيه  ر ب الَّذن يَنئنذ  لنَيهس لس 17َفحن زن طسحن َفاَل َينس َوالَّذني َعَلى السَّ

ئ ا،   تنهن َشيس َذ مننس َبيس َذ ثنَياَبه .  18لنَيأسخ  جعس إنَلى َوَرائنهن لنَيأسخ  لن َفاَل َيرس ل  لنلسَحَباَلى َوالسم  19َوالَّذني فني السَحقس َعاتن فني تنلسَك َوَويس ضن رس
،20اأَليَّامن!  َتاء  َواَل فني َسبست   "َوَصلُّوا لنَكيس اَل َيك وَن َهَرب ك مس فني شن
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ساعاا من إنسحا ه، فلو حدث أي 6عاد الجيش الروماني لحصار أورشليم  عد ساعاا يقدرها الةعس  حوالي  
قاسى بالم الحصار ثم هلك مع اليهود. والمسيح   تةاطؤ من أي مسيحي في تنفيذ ما طلةه المسيح  الهروب لكان قد 

والذي على السطح فال ينزل طلب من المؤمنين في أورشليم أن يتركوها إلى الجةال فالرومان سيدمروها تمامًا.  
فكانت درجاا ُسلَّْم البيوا تعمل من الخارج على جوانب البيت. وال وقت لدخول البيت =  ليأخذ من بيته شيئا  

والثياب المقصود بها الرداء الخارجي. =  والذي في الحقل فال يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابهة تعوقهم.  ليأخذوا أمتع
ففي   وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء وال في سبتفهن لن يستطعن أن يسرعوا في الهرب.    =وويل  للحبالى

واليهود حددوا أقصى مسافة للسير يوم الشتاء يكون الجو  اردًا والنهار قصير. وفعاًل كان هروبهم في الربيع.  
السبت  ألفي خطوة أي نحو ميلين. والمعنى أن صلوا حتى ال تكون أمامكم عوائق تمنع هربكم. مّما سبق نرى أن 
السيد المسيح يرسم صورة واضحة لكل مؤمن تشير ل رورة هربه في أسرع وقت وبال إ طاء. وهذا الكالم له مفهوم  

( أن فيها ستبرد محةة الكثيرين. فكيف ال تبرد محةة 12األخيرة التي نةه السيد في بية ) روحي ينطبق على األيام
 المؤمنين، هنا نجد اإلجا ة 
 = )المؤمنين في الكنيسة(،الذين في اليهودية
 =)عاليًا في الروح، كاماًل في قلةه(، الذي على السطح
 = )يخدم لحساب المسيح(،الذي في الحقل

 )النفس المملوءة  الخطايا(،= الحبالى
 = )البرودة الروحية(، الشتاء

 

 =)يطلبوا أن يعيشوا في السماوياا( يهربوا للجبال
 =)ال يشغف  الممتلكاا الزمنية( ال ينزل
 =)مثل إمرأة لو ، وال يرتةك  أمور الحياة(ال يرجع

 =)من يكونوا سبب عثرة لآلخرين(والمرضعات
 =)عاطل عن العمل الروحي(السبت
 

َداءن السعـَاَلمن إنَلى اآلَن َوَلنس 21"  -(:22-24:21اآلـيات )ـمت تـن ذ  ابس ثسلـ ه  م ـنس يم  َلمس َيك نس من يق  َعظن ــن يَنئـنذ  ضـــــــ ه  َيك ون  حن أَلنَـّ
ر  تنلسكَ 22َيك وَن.  َتارنيَن ت َقصَّ لن السم خس . َولكننس أَلجس ل صس َجَسد  رس تنلسَك اأَليَّام  َلمس َيخس   "  اأَليَّام .َوَلوس َلمس ت َقصَّ

(. وفي حصللللار أورشللللليم، كانت المجاعة قد وصلللللت أن أتلت األمهاا أبنائهن  2:2+ يؤ1:12هذا يتفق مع )دا  
مليون يهودي 2وإنتشلللرا األوبئة من الجثث المتعفنة. هذا غير الصلللراعاا الداخلية ضلللد  ع لللهم. ولقد ُقِتَل نحو  

ــر تلك األيامكعبيد.  ما بين المجاعة وبين سللللللللللليف تيطس وبيع حوالي مليون   لعل = ولكن ألجل المختارين تقصـــــ
أشلللللهر.  5 عس اليهود  سلللللبب هذه ال للللليقاا بمنوا  المسللللليح، وألجلهم أنقص هللا مدة الحصلللللار الذي كان حوالي 

 وقيل أن تيطس نسب نجاحه إلى معونة إلهية. 
( وال يقدر أحد أن يشلللللتري أو يبيع إاّل من له هذه 16:13وفي األيام األخيرة سللللليصلللللنع الدجال سلللللمة ألتةاعه )رؤ

تما  = لم يخلص جســد، لذلك فسلللتهرب الكنيسلللة التي رف لللت السلللمة إلى البرية. يمةعظ  السلللمة. وسلللتكون ضللليقة
. وهذا نراه فى دمويًا ضلد الكنيسلةهلك كثيرين أيام تيطس  سليفه، هكذا في األيام األخيرة سليثير الوحش إضلطهادًا 

 س أوالده.حتى ال ييأ= سيقصر األيام. وهللا  (17،  15،  7،  2:  13مواصفاا الوحش ودمويته )رؤ
 أو الوحش. .ANTI CHRISTالدقيق هو ضد المسيح  واإلسم ولكنه إسم خاطئ ، الشهرةالدجال هو إسم 
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ق وا.  23"  -(:27-24:23اآليات )مت د ن ــَ : ه َناَك! َفاَل ت صـــــ يح  ه َنا! َأوس ــن : ه َوَذا السَمســـــ يَنئنذ  إننس َقاَل َلك مس َأَحد  أَلنَّه   24حن
َكَن  لُّوا َلوس َأمس يَمة  َوَعَجائنَب، َحتَّى ي ضـن بنَياء  َكَذَبة  َوي عسط وَن آَيات  َعظن َحاء  َكَذَبة  َوَأنس َيق وم  م ـسَ ا.ـسَ َتارنيَن َأيسضـ  َها 25  السم خس

  . ت ك مس َبرس ت  َوَأخس َبقس ق وا.  26َأَنا َقدس ســــــــَ د ن ! َفاَل ت صــــــــَ عن َمَخادن ر ج وا. َها ه َو فني الس َبر نيَّةن! َفاَل َتخس : َها ه َو فني الس َفإننس َقال وا َلك مس
، هكَ 27 َمَغارنبن َمَشارن ن َوَيظسَهر  إنَلى الس ر ج  منَن الس َ  َيخس َبرس .أَلنَّه  َكَما َأنَّ الس َسانن نس يء  ابسنن اإلن ا َمجن  " َذا َيك ون  َأيسض 

. والمسليح يحذرنا  ضلد المسليحم. وسلوف يوجدون  كثرة في أيام  70أورشلليم سلنة إنتشلر األنبياء الكذ ة قبل خراب 
  حتى ال ننخلدع بهم، فهم سلللللللللللللليفعلون عجلائلب بواسللللللللللللللطلة علدو الخير، للذللك علينلا أن ال ننخلدع  لالعجلائلب ونجري 

يدعو أتةلاعه لسجتملاع  ه،  =  ها هو في البرية(.  15- 13:13ن قادر على عملل عجلائب )رؤوراءها، فالشلللللللللللللليطلا
يتسلللل للقلب عن طريق  = ها هو في المخادعأي في العلن.   البريةويلتف حوله كثيرون. يدَّعي صللورة التقوى. و

رًا. ولكن نفهم أن البرية تشللللير  أي ال تصللللدقوه إن أتى علنًا أو سلللل= البرية والمخادعنشللللر أفكاره الخبيثة سللللرًا. إذًا  
 والخروج عن إيمان الكنيسة. أما المخادع فتعني العمل في الظلمة  عيدًا عن نور الحق.، من اإليمان  لحياة قفر

[ ال يحتاج إلى من يعلن عنه بل ُينظر  2[ هو نور ]1]=  كالبر  والمسليح لن يأتي في مجيئه الثاني هكذا سلرًا بل 
[ مجيئه الثاني لن يكون معه بياا أو معجزاا  5[ يأتي فجأة ]4[ يأتي من السلللللللللللماء ]3] في لحظة في العالم كله

بل سليأتي في األعالي من السلماء يشلرق على كل المسلكونة ليحملنا من أرجاء العالم ويرفعنا للسلماء، وليدين كل 
 العالم.

 
 

ثَّة ، 28" -(:24:28آية )مت ث َما َتك نن السج  .أَلنَّه  َحيس ور  َتمنع  النُّس  َناَك َتجس  " َفه 
هي نبوة عن خراب أورشللللليم السللللريع حيث أسللللرع الجنود الرومان = ألنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النســور

)وكان رمز الدولة الرومانية هو النسلللر( نحو فريسلللتهم من اليهود، فاليهود صلللاروا في نظر هللا جثة وعليهم أن ال  
عينهم هللا للهالك، فصللللللللاروا كجثة في نظر هللا وهذه الجثة سلللللللليلتهمها نسللللللللور الرومان  ينتظروا مخلصللللللللًا لهم فقد 

 سريعًا، 
(. وهذا 21-17:19وهذا ما سلليحدث في األيام األخيرة حيث يكون األشللرار كجثة تشللةع من لحومها الجوارح )رؤ

(. فالوحش وكل 20-17:39ما قيل أي لللللللًا عن جيوش األشلللللللرار التي تحارب شلللللللعب هللا في األيام األخيرة )حز
تا عيه ما هم إال جثة في نظر هللا  سلللبب شلللرورهم وبسلللبب قبولهم لعمل الشللليطان فيهم. والنسلللور هنا هم المالئكة  

 (. 31:25)مت  ليطرحوا األشرار فى الظلمة الخارجية الذين سيأتون مع المسيح
مسلللللليح سلللللليأتي ألنه أعطى كل واحد وسللللللبق قوله أن المسلللللليح سلللللليأتي كالبرق. إذًا المعنى أن ال  ألنهوالحظ قوله 

فرصللته، فمن  حريته إختار أن يكون جثة تعمل بها الشللياطين، يدينه المسلليح وتهجم عليه النسللور. كأن هللا يقول  
 تفى هجومًا على كنيستي.
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، 29"  -(:24:29آية )مت مسس  يقن تنلسَك اأَليَّامن ت ظسلنم  الشــَّ ق ط  »َولنلسَوقستن َبعسَد ضــن َءه ، َوالنُّج وم  َتســس وس ي ضــَ َقَمر  اَل ي عسطن َوالس
َزع . َماَواتن َتَتَزعس ، َوق وَّات  السَّ َماءن   " منَن السَّ

هذه األمور سلللللتتحقق بالشلللللك حرفيًا قبل مجيء السللللليد المسللللليح األخير، وإننا نسلللللمع اليوم عن  عس اإلنفجاراا  
تزايد في فترة الدجال. ونحن نعلم أن األرض وسللماء الكواتب الشللمسللية وإظالم أجزاء منها ) قع شللمسللية( وهذا سللي

التي حولنا سللللتزول صللللورتها الحالية لتظهر الصللللورة الجميلة التى سللللتكون لألرض الجديدة والسللللماء الجديدة التي  
(. وروحيًا فالشللمس تشللير للمسلليح، والقمر للكنيسللة  21:  8+ رو   5:22+  1:21سلليكون رب المجد شللمسللها )رؤ

تبرد محةة الكثيرين فإن نور اإليمان ينطفئ وكثير    حين  ضد المسيحوفي أيام  جةابرة الكنيسة وقادتها.  والنجوم هم  
كثيرون عن اإليمان فإن نور القمر ينطفئ. وكل خاطئ   ، وإذ يرتد هيسلللللقطون ويعملون لحسلللللا والجةابرة   من القادة

=  تظلم الشـــــــــمس اان يقبلل أفكلار العلالم ينطفئ نور اإليملان في قلةله. وفي هلذا التفسللللللللللللللير الروحي يكون معنى 
المسللللللليح لم يعد معروفًا فالهرطقاا والخطايا شلللللللوهت المعرفة. والقمر اي كنائس كثيرة ما عادا مناراا للناس ، 

لقمر ال ي لللللئ من نفسللللله بل من نور الشلللللمس ، فان كانت هذه الكنائس ما عادا تعرف المسللللليح  بةسلللللاطة الن ا
 المعرفة الصحيحة فكيف ت ئ لالخرين.

 
، 30"  -(: 31- 24:30اآليات )مت ضن يَنئنذ  َتن وح  َجمنيع  َقَبائنلن اأَلرس . َوحن َماءن َسانن فني السَّ نس يَنئنذ  َتظسَهر  َعاَلَمة  ابسنن اإلن َوحن

.  َوي   َكثنير  د   َوَمجس وَّة   بنق  َماءن  السَّ َسَحاب  َعَلى  آتني ا  َسانن  نس اإلن َن  ابس وَن  ر  ، 31بسصن تن وس الصَّ يمن  َعظن بنب و   َماَلئنَكَته   ل   سن َفي رس
َماَواتن إنَلى َأقسَصائنَها. ، مننس َأقسَصاءن السَّ َبعن الر نَياحن َتارنيهن منَن اأَلرس َمع وَن م خس  "  َفَيجس

هذه عن األيام األخيرة فةعد ما سبق يأتي المسيح للدينونة وسط موكب مالئكي. والمالئكة تجمع القديسين لمكانهم  
في السماء. وستظهر في السماء عالمته قبل مجيئه وهي عالمة الصليب. فيفرح المؤمنون الذين كانوا يشتهون 

حينئذ تنوح جميع سوع" أما غير المؤمنين فينوحون=  بمين تعال أيها الرب ي"  يوحنا  القديس  اللحظة "تما قالهذه  
وأسماهم قةائل األرض إذ هم عاشوا يةحثون عن لذاا األرض وهذا في مقابل المؤمنين الذين =  قبائل األرض 

( فهم اان سيكملون أفراحهم السماوية. والسحاب يشير 6:2عاشوا حياتهم على األرض وكأنهم في السماء )أف
( وهذه األخيرة عن العذراء مريم. وإّما يشير إلحتجاب 1:19+ أش1:12ن يأتون مع المسيح )عب إّما للقديسين الذي

 (. أي السحاب يحجب مجد المسيح عن األشرار كما يحجب السحاب نور الشمس.11- 9:1مجده عن األشرار )أع 
 

َراَقَها، 32"  -(:34-24:32اآليات )مت َأوس َرَجتس  َوَأخس ا  ص  َرخس ن َها  َصاَر و صس َمَتى  َمَثَل:  الس َتَعلَّم وا  الت نينن  َشَجَرةن  َفمننس 
  . َف َقرنيب  يس َلم وَن َأنَّ الصَّ َتعس

33 . َوابن َلم وا َأنَّه  َقرنيب  َعَلى اأَلبس لَّه  َفاعس ت مس هَذا ك  ا، َمَتى َرَأيس ت مس َأيسض  هَكَذا َأنس
 َأق ول  َالسَحقَّ 34

لُّه . يل  َحتَّى َيك وَن هَذا ك  ي هَذا السجن : اَل َيمسضن   " َلك مس

وقد توجه إلى الهيكل صةاحًا مع تالميذه وفي الطريق رأوا التينة   هذه األقوال يقولها المسيح يوم الثالثاء صةاحًا.
تعجبوا. واان ومازالت هذه القصة في   اليا سة والتي كانت عالمة على نهاية الدولة اليهودية، وحينما ربها التالميذ 

أذهانهم تثير تساؤالتهم نجد المسيح يشير مرة أخرى إلى شجرة التين أنها البد وستعود لسخ رار قبل نهاية العالم، 
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لهم   له خرا ًا  قبولهم  المسيح وسيكون  لقبولهم ضد  ثانية مملكتهم إستعدادًا  اليهود سيعودون ويكونون  إشارة ألن 
م على يد تيطس 70ألورشليم ثانية )إذًا هذه العالماا لخراب أورشليم تنطبق على خرابها ألول مرة سنة  ولدولتهم و 

وخرابها نهائيًا في أيام نهاية العالم(. ولكن تجمع اليهود سيكون له هدف بخر، أن هناك  ،ية مؤمنة ستدرك مع 
ا  ه، وأن ضد المسيح هذا هو الشر نفسه األحداث أن المسيح الذي رف وه وصلبوه هو المسيا المنتظر فيؤمنو 

(. إاّل أننا أي ًا يمكن أن نفسر قول 26-25:11مجسدًا ، فيرف وه ويكون إيمان اليهود هو عالمة النهاية )رو
المسيح هنا، أنه كما تعرفون أن الصيف قريب إذا الحظتم أن أوراق شجرة التين تصةح خ راء، فأنتم سيمكنكم  

 (.21ال يقة العظيمة )بية = الصيفالعالماا التي أعطيتها لكم. أن تميزوا النهاية من 
سلنة. وهذه ااية خاصلة  خراب أورشلليم. ولقد خربت أورشلليم  50-40الجيل يقدر  حوالي =  ال يمضـي هذا الجيل

سللنة، وربما يشللير هذا إلى إنق للاء سللنواا قليلة  عد تكوين أورشللليم والدولة اليهودية  37فعاًل  عد المسلليح  حوالي 
ودة إسللللللرائيل  ن إسللللللرائيل أو عالمسلللللليح إليها كعالمة للنهاية، والجيل الذي رأى تكوي ضللللللد   نهاية األزمان ليأتيفي 

 للوجود سيرى نهايتها، كما أن الجيل الذي رأي المسيح رأي خراب أورشليم على يد تيطس.
 

ول .35"  -(:36-24:35اآليات )مت واَلنن َولكننَّ َكاَلمني اَل َيز  َماء  َواأَلرسض  َتز  اَعة   36  َالسَّ م  َوتنلسَك السَّ َيوس »َوَأمَّا ذلنَك الس
َده .َفاَل  ، إنالَّ َأبني َوحس َماَواتن ، َواَل َماَلئنَكة  السَّ َما َأَحد  َلم  بنهن   " َيعس

المعنى أنه ال يصح أن نجهد أنفسنا في تحديد السنة أو الشهر الذي يأتي فيه المسيح، فالمسيح ال يريد أن يعلنه 
. فلنت ع وال نحاول أن نعلم ما أغلق  فالمسيح يعلن وينفذ ما يريده ااب ، ولكن االرادة واحدة والمعرفة واحدة 

، 42المسيح معرفته على اإلنسان. وما طلةه المسيح مّنا بداًل من تحديد األزمنة هو أن نسهر وتكون مستعدين ) 
 ( وأن ال ننخدع  أي ضاللة خارج الكنيسة. 44
 

ــ  37"  -(:39-24:37اآليات )مت .  َوَكَما َكاَنتس َأيَّام  ن وح  َكذلنَك َيك ون  َأيسضـ انن ــَ سـ نس يء  ابسنن اإلن أَلنَّه  َكَما َكان وا 38ا َمجن
من الَّذني   َيوس َرب وَن َوَيَتَزوَّج وَن َوي َزو نج وَن، إنَلى الس َل الطُّوَفانن َيأسك ل وَن َوَيشس لسَك، فني اأَليَّامن الَّتني َقبس َوَلمس 39َدَخَل فنيهن ن وح  السف 

َلم وا َحتَّى َجاَء الطُّوَفان  وَ  .َيعس َسانن نس يء  ابسنن اإلن ا َمجن يَع، َكذلنَك َيك ون  َأيسض   " َأَخَذ السَجمن
الطوفان أتى فهلك األشلرار ونجا نوح وهكذا سلتأتي أحداث النهاية فيهلك األشلرار وينجو كل من يوجد في الكنيسلة  

المقصللود أن من يسللتغرقه    )الفلك( ثابتًا مؤمنًا. ونالحظ أن األتل والشللرب والزواج ليسللوا في حد ذاتهم شللرًا. ولكن
 (.17:14+ رو12:1+ تي18:16+ رو19:3العالم  شهواته وينسى هللا والدينونة يهلك )في

 
.  40"  -(: 41- 24:40اآليات )مت د  َوي تسَرك  اآلَخر  َخذ  السَواحن ، ي ؤس لن يَنئنذ  َيك ون  اثسَنانن فني السَحقس انثسَنَتانن َتطسَحَنانن َعَلى 41حن
خَ  َحى، ت ؤس َرى.الرَّ َدة  َوت تسَرك  األ خس  "  ذ  السَواحن

في  قداسة،  في  يحيا  أحدهما  ولكن  أصدقاء.  إثنان  يكون  قد  للدينونة.  وواحد  للمجد،  يؤخذ  واحد  أن  والمقصود 
( وحينما تأتي 30ه هموم األرض وغناها، فهو من قةائل األرض )بيةقوياا، وااخر يحيا في الشر تستغر السما
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كٌل منهما لألبد. فهما أمام العالم سيان من ناحية المظهر ولكنهم في طبيعتهم الروحية مختلفان.  هذه الساعة يفترق  
 إذًا لنسهر ونهتم  حياتنا الروحية فهي التي تحدد مصيرنا.

 
.  42" -(: 51- 24:42اآليات )مت َلم وَن فني َأيَّةن َساَعة  َيأستني َربُّك مس وا إنذ ا أَلنَّك مس اَل َتعس َهر  »انسس

َلم وا هَذا: َأنَّه  َلوس 34 َواعس
  . َقب  َته  ي نس َر َوَلمس َيَدعس َبيس ، َلَسهن ارن   َبيستن فني َأي ن َهزنيع  َيأستني السَّ يَن، أَلنَّه  44َعَرَف َربُّ الس َتعند ن ا م سس ت مس َأيسض  لنذلنَك ك ون وا َأنس

.فني َساَعة  اَل َتظ نُّوَن َيأستني ابسن    َسانن نس م  45  اإلن َيه  ه  َعَلى َخَدمنهن لني عسطن د  اأَلمنين  السَحكنيم  الَّذني َأَقاَمه  َسي ند  َعبس َفَمنس ه َو الس
يننهنإ   َعل  هَكَذا!  46الطََّعاَم فني حن ه  َيفس د  ه  َيجن دن الَّذني إنَذا َجاَء َسي ند  َعبس : إننَّ 47ط وَبى لنذلنَك الس ه  ي قنيم ه  َعَلى َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس
َوالنهن.   وَمه .  48َجمنيعن َأمس ئ  ق د  دنيُّ فني َقلسبنهن: َسي ندني ي بسطن د  الرَّ َعبس َفَقاَءه  49َولكننس إننس َقاَل ذلنَك الس َعبنيَد ر  رنب  الس َتدنئ  َيضس َفَيبس

َكاَرى.   َرب  َمَع السُّ دن فني  50َوَيأسك ل  َوَيشس َعبس ر ه  َوفني َساَعة  اَل َيعسرنف َها،  َيأستني َسي ند  ذلنَك الس َتظن م  اَل َينس َعل  51َيوس ع ه  َوَيجس َفي َقط ن
. َنانن ب َكاء  َوَصرنير  اأَلسس يَبه  َمَع السم َرائنيَن. ه َناَك َيك ون  الس  " َنصن

من وزناا.    الرب يدعونا أن نستعد لمجيئه كعبد ينتظر سيده. ويدعو رسله وخدامه أن يكونوا أمناء على ما تسلموه
ولنالحظ أن كل مالنا هو أمانة إستودعها هللا لنا وما نحن سوى وكالء والبد أن نكون أمناء. وأّما من يحسب ما 
ِعَندُه ملكًا له وإنغمس في ملذاته بدعوى أن من حقه أن يستمتع  ما عنده فمثل هذا ُيَحسْب غير أمينًا فيما ائتمنه 

تانت حيطان البيوا تبنى من الطين المجفف =  ال يدع بيته ينقبتعد ألبديته.  هو من يس=  العبد الحكيمهللا عليه.  
أي الطوب اللبن، أي تبنى وتترك حتى تجف، ولذلك كان من عادة اللصوص أن ينقبوا الحيطان ويدخلوا. المطلوب 

م  مستقبلنا السماوي مّنا قبل أن نهتم بزيادة مواردنا المالية واإلهتمام  صحتنا ومستقبلنا على هذه األرض أن نهت 
وننمو روحيًا وتزداد ثمارنا الروحية، وهذا ال يلغي ذاك ولكن األولوية لحياتنا األبدية. فيوم مغادرة العالم يأتي فجأة=  

فلنسأل أنفسنا   اإلنتةاه لخالص النفس  التوبة. والجهاد  طول العشرة مع هللا لتنمو محبتنا هلل.=  السهر    السار .  
اليهود يقسمون الليل إلى =  هزيع     تل لحظة ... ماذا لو أتى المسيح اان .. هل أنا مستعد .. وهذا هو السهر . 

 مساًء. 6ساعاا ويسمونه هزيع. ويبدأ الهزيع األول الساعة   3أربع أقسام، كل قسم= 
وخدمه هنا عائدة على السيد، فالةشر  بل كل إنسان قد يتعثر  سبب تصرفاتي.تل من أنا مسئول عنهم. = خدمه 

( قال عن هؤالء الخدام  49تلهم هم خدام هللا، وهللا ي،يم من هؤالء الخدام وكيال لخدمة الةاقين. ولذلك فى بية )
( وبهذا تتكامل الكنيسة. 10:    4 ط1أعطاها له هللا ليخدم بها ااخرين )  الوكيل. وكل منا له موهةة  رفقاء  أنهم
م   المواهب أو ما قال عنه السيد  عد ذلك الوزناا هى لنخدم بها ااخرين قال عنها هنا =وهذه  َيه  الطََّعاَم فني  لني عسطن
يننهن   16)لو  "مال ظلم". وأما لو إستخدمنا هذه الوزناا للمتعة الشخصية، ولم نفهم أننا مجرد وكالء عليها تسمى    حن
َكاَرى   = ( . وقال عنها هنا13  - 1:  َرب  َمَع السُّ َفَقاَءه  َوَيأسك ل  َوَيشس َعبنيَد ر  رنب  الس        ينهمك في ملذاته وشهواته.= َيضس

 أي يهلكه أبديًا. =  فيقطعه    التمتع  أمجاد السماء.=   يقيمه على جميع أمواله
  

َجاَرة !1  " -:(13اآليات )مر هن السحن ! َما هذن : »َيام َعل نم ، انسظ رس هن د  مننس َتاَلمنيذن ، َقاَل َله  َواحن َكلن َهيس  َوفنيَما ه َو َخارنج  منَن الس
ننَية !«   هن اأَلبس يَمَةإ اَل ي تسَرك  َحَجر  َعَلى َحجَ 2َوهذن ننَيَة السَعظن هن اأَلبس وع  َوَقاَل َله :»َأَتنسظ ر  هذن «.  َفَأَجاَب َيس  َوفنيَما 3ر  اَل ي نسَقض 
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َدَراو س  َعَلى   ، َسَأَله  ب طسر س  َوَيعسق وب  َوي وَحنَّا َوَأنس َكلن َهيس ، ت َجاَه الس ت ونن يس :  ه َو َجالنس  َعَلى َجَبلن الزَّ فنَراد  »ق لس َلَنا َمَتى 4انس
َدَما َيتنمُّ َجمنيع  هَذاإ«  نس َعاَلَمة  عن . 5َيك ون  هَذاإ َوَما هنَي الس لُّك مس َأَحد  وا! اَل ي ضن َتَدَأ َيق ول :»انسظ ر  وع  َوابس مس َيس  َفإننَّ 6َفَأَجاَبه 

لُّوَن َكثنيرنيَن.   مني َقائنلنيَن: إنن ني َأَنا ه َو! َوي ضن َتاع وا، 7َكثنيرنيَن َسَيأست وَن بناسس وب  َفاَل َترس َبارن ح ر  وب  َوبنَأخس َفإنَذا َسمنعست مس بنح ر 
.  أَلنََّها   َتَهى َبعسد  ل  فني 8اَلب دَّ َأنس َتك وَن، َولكننس َليسَس السم نس َلَكة ، َوَتك ون  َزاَلزن َلَكة  َعَلى َممس أَلنَّه  َتق وم  أ مَّة  َعَلى أ مَّة ، َوَممس

  . َجاعن َتَدأ  اأَلوس هن م بس . هذن َراَبات  طن َأَماكنَن، َوَتك ون  َمَجاَعات  َواضس
وا إنَلى ن ف  9 مس َسي َسل نم وَنك مس إنَلى َمَجالنَس، َفانسظ ر  . أَلنَّه  ك مس وسن

  . مس لني، َشَهاَدة  َله  ، مننس َأجس وَن فني َمَجامنَع، َوت وَقف وَن َأَماَم و اَلة  َوم ل وك  َلد  َوت جس
يلن فني  10 جن نس َرَز َأوَّال  بناإلن َبغني َأنس ي كس َوَينس

يت مس فني تنلسَك َفَمَتى َساق وك مس لني  11َجمنيعن األ َممن.   طن َما أ عس َتمُّوا، َبلس َمهس ل  بنَما َتَتَكلَّم وَن َواَل َتهس ، َفاَل َتعسَتن وا مننس َقبس مس َسل نم وك 
  . وح  السق د س  ت م  السم َتَكل نمنيَن َبلن الرُّ ت مس َأنس اَعةن َفبنذلنَك َتَكلَّم وا. أَلنس َلسس السَّ

َ  َأَخاه  إنَلى  12 لنم  اأَل ، َواأَلب  َوَلَده ، َوَسي سس تن السَموس
  . مس ت ل وَنه  مس َوَيقس يهن َوَيق وم  اأَلوساَلد  َعَلى َوالندن

بنر  إنَلى  13 مني. َولكننَّ الَّذني َيصس لن اسس يَن منَن السَجمنيعن مننس َأجس َوَتك ون وَن م بسَغضن
  . ل ص  َتَهى َفهَذا َيخس السم نس

َسَة السَخَرابن 14 ت مس »رنجس َبغني.  َفَمَتى َنَظرس ، َقائنَمة  َحيس   اَل َينس َها َداننيآل  النَّبنيُّ   « الَّتني َقاَل َعنس
َقارنئ   َهمن الس ،      لنَيفس َبالن يَّةن إنَلى السجن ودن يَن فني السَيه  ر بن الَّذن يَنئنذ  لنَيهس خ لس 15َفحن َبيستن َواَل َيدس لس إنَلى الس زن طسحن َفاَل َينس َوالَّذني َعَلى السَّ

ئ ا،  لنَيأسخ   تنهن َشيس َبه .  16َذ مننس َبيس َذ َثوس َوَراءن لنَيأسخ  عس إنَلى الس جن لن َفاَل َيرس َعاتن فني تنلسَك  17َوالَّذني فني السَحقس ضن ل  لنلسَحَباَلى َوالسم رس َوَويس
.  18اأَليَّامن!   َتاء  َوَصلُّوا لنَكيس اَل َيك وَن َهَرب ك مس فني شن

تنَداءن السَخلنيَقةن أَلنَّه  َيك ون  فني تنلسَك ا19 ذ  ابس ثسل ه  م نس يق  َلمس َيك نس من أَليَّامن ضن
َتارنيَن 20الَّتني َخَلَقَها هللا  إنَلى اآلَن، َوَلنس َيك وَن.  لن السم خس . َولكننس أَلجس ل صس َجَسد  بُّ تنلسَك اأَليَّاَم، َلمس َيخس رن الرَّ َوَلوس َلمس ي َقص ن

، َقصَّ  َتاَره مس يَن اخس ق وا.  21َر اأَليَّاَم.  الَّذن : ه َوَذا ه َناَك! َفاَل ت َصد ن يح  ه َنا! َأوس : ه َوَذا السَمسن يَنئنذ  إننس َقاَل َلك مس َأَحد  أَلنَّه  22حن
تَ  َكَن السم خس لُّوا َلوس َأمس بنَياء  َكَذَبة ، َوي عسط وَن آَيات  َوَعَجائنَب، لنَكيس ي ضن ا.  َسَيق وم  م َسَحاء  َكَذَبة  َوَأنس وا 23ارنيَن َأيسض  َفانسظ ر 

. ء  ت ك مس بنك ل ن َشيس َبرس ت  َوَأخس . َها َأَنا َقدس َسَبقس ت مس َأنس
َقَمر  اَل 24   مسس  ت ظسلنم ، َوالس ، َفالشَّ يقن »َوَأمَّا فني تنلسَك اأَليَّامن َبعسَد ذلنَك الض ن

َءه ،   ي َضوس َزع .  25ي عسطن َماَواتن َتَتَزعس وَّات  الَّتني فني السَّ َماءن َتَتَساَقط ، َوالسق  َون ج وم  السَّ
َسانن 26 نس َن اإلن وَن ابس ر  يَنئنذ  ي بسصن َوحن

،  آتني ا فني   د  وَّة  َكثنيَرة  َوَمجس ضن 27َسَحاب  بنق  ، مننس َأقسَصاءن اأَلرس َبعن الر نَياحن َتارنيهن منَن اأَلرس َمع  م خس يَنئنذ  َماَلئنَكَته  َوَيجس ل  حن سن َفي رس
  . َماءن ص  28إنَلى َأقسَصاءن السَّ ن َها َرخس َمَثَل: َمَتى َصاَر و صس َلم وَن َأنَّ َفمننس َشَجَرةن الت نينن َتَعلَّم وا الس َراق ا، َتعس َرَجتس َأوس ا َوَأخس

  . َف َقرنيب  يس .  29الصَّ َوابن َلم وا َأنَّه  َقرنيب  َعَلى اأَلبس َياَء َصائنَرة ، َفاعس هن اأَلشس ت مس هذن ا، َمَتى َرَأيس ت مس َأيسض  هَكَذا َأنس
َالسَحقَّ َأق ول  30

يل  َحتَّى َيك وَن هذَ  ي هَذا السجن : اَل َيمسضن لُّه .  َلك مس ول .31ا ك  ، َولكننَّ َكاَلمني اَل َيز  واَلنن ض  َتز  َماء  َواأَلرس »َوَأمَّا ذلنَك 32  َالسَّ
، إن  ، َواَل االبسن  َماءن يَن فني السَّ َماَلئنَكة  الَّذن ، َواَل الس َما َأَحد  َلم  بنهن اَعة  َفاَل َيعس م  َوتنلسَك السَّ َيوس .  الس َهر  33الَّ اآلب  وا! انسس وا  ا نسظ ر 

  . َلم وَن َمَتى َيك ون  السَوقست  َوَصلُّوا، أَلنَّك مس اَل َتعس
د  34 لسَطاَن، َولنك ل ن َواحن َطى َعبنيَده  السُّ َته ، َوَأعس َسان  م َسافنر  َتَرَك َبيس َكَأنََّما إننس

َهَر.  َبوَّاَب َأنس َيسس َصى الس لَ 35َعَمَله ، َوَأوس وا إنذ ا، أَلنَّك مس اَل َتعس َهر  ، انسس لن َف اللَّيس ، َأمس ننصس ، َأَمَساء  َبيستن م وَن َمَتى َيأستني َربُّ الس
ا.  ، َأمس َصَباح  يكن َياَح الد ن َدك مس ننَيام ا! 36َأمس صن لنَئالَّ َيأستنَي َبغسَتة  َفَيجن

وا«.37 َهر  : اسس  " َوَما َأق ول ه  َلك مس َأق ول ه  لنلسَجمنيعن

َدَراو  3"  -(:3:  13آية )مر  ، َسَأَله  ب طسر س  َوَيعسق وب  َوي وَحنَّا َوَأنس َكلن َهيس ، ت َجاَه الس ت ونن يس س  َوفنيَما ه َو َجالنس  َعَلى َجَبلن الزَّ
فنَراد :  "  َعَلى انس
العالماا واألسرار ال تكشف للجميع بل لخاصته األحةاء على إنفراد. وهو يريد أن يطمئن تالميذه، =  على إنفراد
يام صعةة لكنهم في يده محفوظين، يكشف لهم أنه عالم  كل شئ، وهذا يعطينا إطمئنان فال شئ خارج عن أنها أ
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معرفته وال عن سلطانه، وهو وحده القادر أن يحفظنا فنحن في يده يحملنا خالل هذه ااالم. وبالنسةة لموضوع  
 ب هللا عليهم، لذلك حينما طلب الهيكل فهو كان كل شئ في قلوب اليهود وأي مساس  ه يعتبرونه عالمة غ

لتيطس إلى أن    امنهم تيطس أن يسلموا المدينة ظنوا أن هللا يخلصهم كما كان يفعل في القديم، فرف وا تسليمه
وكان تيطس يقدر الجمال وأراد اإلحتفاظ  الهيكل كقطعة فنية ولكن جنوده الذين أرهقهم الحصار   .  سقطت المدينة

 من اليهود ولكن كان هذا تنفيذًا لنبوة السيد المسيح مخالفين أوامر تيطس. وهذا الهيكل أشعلوا فيه النار إنتقاماً 
ر سنة   ق.م. وأعاد بناءه زربابل ويشوع  عد العودة 586ليس هو هيكل سليمان، فهيكل سليمان حطمه نبوخذ نصًّ

قد بدأ هيرودس ترميم ق.م. وكان أضخم من هيكل سليمان ولكن هيكل سليمان كان أفخم. و 536من السبي سنة  
( بل يقول التاريخ أن أعمال الترميم إستمرا حتى 20:2سنة )يو 46ق.م. وإستمر هذا الترميم  20الهيكل سنة  

 م. وموقع الهيكل اان الحرم الشريف أو قةة الصخرة في القدس الشرقية كما يقول اليهود.63سنة
محاولة منهم لكي يتأتدوا أن السيد حين طهَّر الهيكل   وكان سؤال التالميذ أو لفت نظر السيد للهيكل وعظمته، هي

تان قصده أن يكون مركز ملكه األرضي من خالله يملك على كل العالم، ولكن إجا ة المسيح جاءا لتخيب 
أمالهم األرضية ولكي تفتح أمام أذهانهم أن الهيكل األرضي البد أن يخرب حتى يقوم الهيكل السمائي. بل أن 

تهي ليبدأ اإلنسان يحيا الحياة األبدية. كان هدف المسيح رفع أنظارهم من النظرة المادية لألفكار العالم كله سين 
[ المسيح يؤسس هيكله 1الروحية وأننا غرباء على هذه األرض. المسيح أراد أن يسحب قلوبهم للهيكل السماوي ]

[ الكنيسة  الذي هو  القدس ونحن حجارة حي2اان  للروح  الهيكل )[ كل منا هو هيكل  +   16:3تو 1ة في هذا 
[ حتى ي،يم المسيح فينا هيكله 4[ ما نحصل عليه هنا هو عربون حياتنا السماوية في األبدية. ]3( ]5:2 ط 1

[ حتى تقوم الكنيسة كان ينةغي أن ينتهي دور العةادة اليهودية  5السماوي ينةغي أن يهدم هيكل جسدنا العتيق. ] 
[ هذا ما يحدث في المعمودية حيث يحطم الروح القدس 6إليه  طل الرمز. ]  بهدم هيكلها فطالما أتى المرموز

إنساننا القديم لكي ال يكون له أثر في حياتنا، فإن سلكنا بروح هللا يقوم في داخلنا إنسان جديد روحي على شكل 
الرب فينا. لذلك   جسد المسيح، وإن عادا قلوبنا تطلب الشر الذي في العالم نكون كإمرأة لو  ونفقد بهاء ملكوا 

 (.5:3+ كو 11:6علينا أن نحيا كأمواا أمام الخطية )رو 
 الهيكل الجديد الزيتون يشير للزيت وهذا يشير للروح القدس الذي سيؤسس  =  وفيما هو جالس على جبل الزيتون 

 .الذى هو الكنيسة جسد المسيح
 

لُّوَن َكثنيرنيَن.َفإننَّ َكثنيرنيَن َسَيأست وَن 6 "-(:6: 13آية )مر مني َقائنلنيَن: إنن ني َأَنا ه َو! َوي ضن  "بناسس
قال يوسللللللللليفوس المؤرخ اليهودي أن مزورين كثيرين وسلللللللللحرة جذبوا إليهم كثيرين إلى البرية يخدعونهم، فمنهم من  

ري وعد (. هذا المصللللل38:21ُجنَّ ومنهم من عاقةه فيلكس الوالي. من بينهم ذلك المصلللللري الذي ذكره األمير )أع
 وهذا ما يحدث اان ونحن نقترب من المجيء الثاني. .ااالف أنه يهدم أسوار أورشليم  كلمة
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َتاع وا، أَلنََّها اَلب دَّ َأنس َتك وَن، َولكننس َليسَس 7"  -(:8 -  7:  13اآليات )مر وب  َفاَل َترس َبارن ح ر  وب  َوبنَأخس منعست مس بنح ر  َفإنَذا سـَ
  . د  َتَهى َبعــس السم نس
اكنَن، َوَتك ون   8 ل  فني َأمــَ ة ، َوَتك ون  َزاَلزن َلكــَ ة  َعَلى َممس َلكــَ ة ، َوَممس ة  َعَلى أ مــَّ ه  َتق وم  أ مــَّ ات  أَلنــَّ اعــَ َمجــَ

. َجاعن َتَدأ  اأَلوس هن م بس . هذن َراَبات  طن  " َواضس
م. فقد إلتهبت المملكة الرومانية بنار الحروب في الفترة ما بين صعود 70حدث هذا فعاًل قبل خراب أورشليم سنة  

ين  م بين المصلللللريين واليهود الم،يم 38المسللللليح وخراب الهيكل. منها الحرب التي إشلللللتعلت في اإلسلللللكندرية سلللللنة 
يهودي، كما حدث هياج شللللللللللللديد بين اليهود وبين  50000فيها، والحرب التي نشللللللللللللبت في سلللللللللللللوكية وماا فيها 

م. وتفشللللللللى وباء في روما 49( وحدثت سللللللللنة  28:11السللللللللامريين. وحدثت مجاعاا كالتي تنةأ عنها أغابوس )أع
م.  67أورشلليم سلنة   م وفي51م وفي روما سلنة  46م. وحدثت زالزل في كريت سلنة  65سلنة    30000ماا  سلبةه  

وهكذا فكثير من هذه األحداث سلتتكرر قبل مجيء المسليح الثاني وبصلورة أصلعب، حتى يلهي الشليطان أوالد هللا  
ا  لاللهو أو  لالخوف والقلق. بلل أن كلل من يحلاول أن يقترب من هللا   عن حيلاتهم اللداخليلة  لإهتملاملاتهم الزمنيلة، إملّ

المشللللاتل في للللطرب. والسلللليد يطالبنا  الصللللبر "الذي يصللللبر إلى المنتهى فهذا لذاا العالم أو  ميلهيه إبليس إّما  
( ويطلالبنلا  لأن  11( فهو سلللللللللللللليعطينلا ملا نحتلاجله )بيلة9:21( ويطلالبنلا  لأن ال نهتم وال نخلاف )لو13يخلص" )بيلة
ا ( وقوله يصللللللبر إلى المنتهى، أي ألقصللللللى حد أي إحتمال كامل. عمومًا هللا يسللللللمح  ااالم لعله35نسللللللهر )بية

 تخيف الناس فيتوبوا عن شرورهم.
 

وَن فني َمَجامنَع، َوت وَقف وَن  9" -(:9:  13آية )مر َلد  ل نم وَنك مس إنَلى َمَجالنَس، َوت جس ي ســــَ مس ســــَ . أَلنَّه  ك مس وا إنَلى ن ف وســــن َفانسظ ر 
. مس لني، َشَهاَدة  َله  ، مننس َأجس  " َأَماَم و اَلة  َوم ل وك 

ــكم أي مهما إشللللللتدا ال لللللليقة، وحتى لو كان مصللللللدرها الملوك والوالة، أو من المقربين مّنا  =  فأنظروا إلى نفوســ
تاألوالد واأل اء، أو من الحروب والزالزل والمجاعاا أو اإلضللللللللطهاد.. فإن سللللللللر القوة أو ال للللللللعف يتوقف على  

، بل هو عطية إلهية  أعماق النفس الداخلية. فعلينا أن نعلم أن السللللللالم الداخلي ال يتوقف على الظروف الخارجية
(. فإذا حدث ورأينا في داخل نفوسللنا أي إضللطراب فالسللبب ليس الظروف الخارجية، بل  3-1:27تمأل القلب )مز

ن عين الرب علينا يحيطنا برعايته وعنايته ومحبته  أأن هللا ال يملك على القلب، فلو كان لنا  صلللللليرة داخلية لرأينا  
الداخلية لن نرى سللوى ال لليقاا الروحية فنرتعب )راجع موضللوع إليشللع  فكيف ن للطرب، أّما لو إنغلقت الةصلليرة  

(. والةصلللللللللللللليرة الروحيلة تنفتح إذا إمتأل اإلنسللللللللللللللان من الروح القلدس اللذي يلدرب الحواس 17-16:6ملل2وجحزي 
 ( والروح القدس أي ًا هو الذي يعطينا ما نتكلم  ه.14:5)عب 
 

َبغني.  َفَمَتى  14" -(:14:  13آـية )مر ة  َحـيس   اَل َينس ائنمـَ ، قـَ ا َداننـيآل  النَّبنيُّ هـَ اَل َعنس « الَّتني قـَ َة السَخَرابن ســـــــــَ ت مس »رنجس َنَظرس
َقارنئ   َهمن الس ،  لنَيفس َبالن يَّةن إنَلى السجن ودن يَن فني السَيه  ر بن الَّذن يَنئنذ  لنَيهس  "َفحن

 عالمة للهروب.هي عةارة قصيرة من كاتب اإلنجيل لتكون = ليفهم القارئ 
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َكَن 22"  -(:22:  13آية )مر لُّوا َلوس َأمس بنَياء  َكَذَبة ، َوي عسط وَن آَيات  َوَعَجائنَب، لنَكيس ي ضــن َحاء  َكَذَبة  َوَأنس َيق وم  م ســَ أَلنَّه  ســَ
ا. َتارنيَن َأيسض   "  السم خس

ــا   قوله لو أمكن معناه أن عدو الخير سلللللليحاول مع القديسللللللين ويحاول خداعهم، وربما  = لو أمكن المختارين أيضــ
 أن عدو الخير لن يمكنه أن يخدعهم. لو أمكنيشكوا ولكن إلى حين، فاهلل لن يترك مختاريه ومعنى 

 
َلم  32"  -(:32:  13آية )مر اَعة  َفاَل َيعس م  َوتنلسَك الســـَّ َيوس ، َواَل  »َوَأمَّا ذلنَك الس َماءن يَن فني الســـَّ َماَلئنَكة  الَّذن ، َواَل الس َما َأَحد  بنهن

. ، إنالَّ اآلب   "  االبسن 
هذه كمن يسللللأل أب إعتراف عن خطايا إنسللللان فسلللليقول ال أعرف. أو حين تسللللأل مدرس عن إمتحان  = وال اإلبن

( واإلبن  10:17ب هو لسبن )يووضللللللللللعه. إذًا هو ال يعرفه معرفة من يبيح  األمر. وقطعًا هو يعرف فكل ما لآل
( وااب رأى أنه ليس في صللللللللللالحنا أن يخبرنا بهذا الميعاد فمن يعرف سللللللللللوف يحيا  24:1تو1هو حكمة ااب )

هذا حياة اإلسلتهتار وينسلى حياة السلهر والجهاد. والقديس يوحنا ذهبي الفم يفسلرها  أن المسليح يمنعهم من سلؤاله 
قطعًا ولكن عدم المعرفة تشللللير لعدم الثةاا   يعرفهم فهو  (12:   25)مت نما أعرفكهذه مثل قول الرب  السللللؤال ]

 وذلك أي لللللا كما قيل فى المزمور األول عن األبرار "ألن الرب .  فى المسللللليح ، وبالتالى تعني لن تدخلوا معي..[ 
والمعنى فى هللذه اايللة أنلله يفرح  طريق األبرار    ،  (6:    1طريق األبرار أمللا طريق األشللللللللللللللرار فتهلللك" )مزيعرف  

ولكن نفهم القول أي ًا على أن ااب يريد. وما يريده ااب ينفذه اإلبن والروح القدس. فااب    ويةارك لهم طريقهم.
مثاًل يريد أن الجميع يخلصللللللللللون . فاإلبن نفذ الفداء، والروح القدس يقود الكنيسللللللللللة ويقود كل نفس للخالص. هذا 

ما   يريد اإلعالن، فاإلبن ينفذ داخل المشلللللورة الثالوثية. ومعنى أن ااب يعرف واإلبن ال يعرف. أن ااب ال   إتفاق
(. وبنفس المفهوم  26:8وهذا قاله المسيح  طريقة أخرى. أن ما يسمعه عند ااب يقوله )يو  ولن يعلن. يريده ااب 

 (.13:16يقال هذا عن الروح القدس )يو
 

 وبتفصيل أكثر 
:   13" )مربال اآلإحد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أو "
 (. 36:  24" )مت هبي وحدأال إحد وال مالئكة السماوات أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أ و (. "32

 فهل حقا ال يعرف المسيح إبن هللا اليوم والساعةإ! 
 إلجابة هذا السؤال يجب أن نفهم اآلتى.

 
 -( كلمة يعرف لها عدة معان  فى الكتاب المقدس :1
 

هنا تعنى عدم موافقته ورضاه   ال يعرف( مع أنه يعرف أنهم أشرار.  إذًا 23:  7)مت   "لم أعرفكم قط" •
 عن طريقهم وأفعالهم.  
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(. وقوله هنا  6:  1سةعينية( طريق األبرار، أما طريق األشرار فتهلك" )مز -)يعرف  ألن الرب يعلم" •
 أو يعرف تعنى موافقته ورضاه عنهم.  يعلم

الذى    الوحدة أو اإلتحاد""كلمة يعرف تعنى فى لغة الكتاب المقدس  ف  وأي ا كلمة المعرفة تشير لستحاد. •
 -مستوياا لهذه المعرفة : 3وهناك ينتَ عنه فعل أو حياة. 

(  1:4" )تك  مرأتهإعرف آدم حواء  فحين يقول "حواء    ... فتلد قايين.    يعرفبدم    - :  ( على مستوى جسدى1
وهذه المعرفة أو هذا اإلتحاد يكون له ثمر. فلقد أنجبت   . فهذا يعنى أنهما صارا جسدًا واحدًا، أى إتحد بها جسدياً 

 .دم حواء امرأته فحبلت وولدا قايين"بقايين، لذلك يقول "وعرف 
( 26:    1اإلبن أى هما واحد. وحين يريد ااب أن يعمل إنسان حى )تك  يعرفااب    - :  ( على مستوى الهوتى2

:   11)مت   "بن إال اآلب وال أحد يعرف اآلب إال اإلبنليس أحد يعرف اإلوهكذا قيل "  (.7:    2يخلقه اإلبن )تك
" )يو    واحد.= الهوا    ألنهما فى وحدة  (27 وتساوى "أنا   .(10:14وهذه تساوى تمامًا "أنا فى ااب وااب فىَّ

. وهى وحدة بين ااب واإلبن ينتج عنها خلقة أحياء. ااب يريد، واإلبن قوة هللا وحكمته  (  30:10وااب واحد" )يو  
 ( ينفذ إرادة ااب فيخلق اإلنسان. 24:  1تو 1)
اإلنسان أى يتحد  ه، فيحيا اإلنسان أبديا. ويقول السيد    يعرف اإلبن    -:   عالقة اإلتحاد بين المسيح وكنيسته(  3

وهذه هى الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى "  المسيح فى صالته الشفاعية 
حياة، فالمسيح    ينتج عنهتحاد  إ فهذا يعنى أن المسيح يعطينا أن نتحد  ه. فالمعرفة تعنى    ،(3:17و  " )ي أرسلته

- 21:17. واإلتحاد  ه أشار إليه المسيح فى صالته الشفاعية )يو  األبدية  يوحدنا فيه لنكون أحياء فهو الحياة
( فالثةاا فيه واإلتحاد  ه يعنى 10- 8:3"وأوجد فيه... ألعرفه...." )فى  الرسول (. ونفهم هذا من قول بولس26

 وصرنا نعرف ااب من خالل إتحادنا  المسيح. معرفته.
اِلُح، وَ * "أ رنف  مَّا َأَنا َفِإنِّي الرَّاِعي الصَّ ِتي  َأعس ِتي َوَخاصَّ رنف  َوَأَنا  َيعسرنف نني ، َكَما َأنَّ اابَ َتعسرنف ننيَخاصَّ " اابَ  َأعس
رنف  َوَأَنا  َيعسرنف نني  اابَ وهنا نرى وحدة الهوتية بين ااب واإلبن "(. 15،   14:   10)يو    ". ووحدة بيناابَ  َأعس

رنف  وَ اإلبن وبيننا  الجسد "  ِتي  َأعس ِتي َوَخاصَّ  . "َتعسرنف ننيَخاصَّ
ن المقصود يكو ال أعرفكم    * وإذا فهمنا أن المعرفة تعنى الوحدة، إذًا حين يقول المسيح لألشرار فى اليوم األخير

أنهم فى حياتهم على األرض لم يكونوا فى وحدة مع المسيح، بل كانوا يعملون لحساب أنفسهم. واان هو ال يريد 
 أن يتحد بهم. وهذا معناه الموا األبدى فالمسيح هو الحياة األبدية. 

 نفهم إذا  أن كلمة يعرف تعنى وحدة ينتَ عنها فعل 
 ال فعل والعكس فكلمة ال يعرف ينتَ عنها 

 فإن قيل بدم لم يعرف حواء فلن يكون هناك قايين 
 
 ( اآلب واإلبن فى وحدة2
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رأينا أن الوحدة تم التعبير عنها   .بن  عدة طرق في الكتاب المقدسالوحدة بين ااب واإلتم التعبير عن هذه 
 إذا  المحبة والمعرفة كالهما تعبير عن الوحدة. كلمة المعرفة، ويتم التعبير عنها أي ا  كلمة الحب. 

يَع َما ه َو َيعسَمل ه   َن َوي رنيهن َجمن بُّ االبس + لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى   (20:   5)يو  أَلنَّ اآلَب ي حن
  (.31:   14)يو اآلب هكذا أفعل 

هذا التعبير ناشئ   .، واإلبن يحب ااب هللا محةة والوحدة بين ااب واإلبن تم التعبير عنها  أن ااب يحب اإلبن
 وهذا يعنى أن   كب فى ااب.، واإلبن ينةع محةة تنس ينةع محةة تنسكب في اإلبن. ااب  فاهلل محةة  من طبيعة هللا، 

  -واآليات التالية تشير لهذه الوحدة بين اآلب واإلبن : ااب في اإلبن واإلبن في ااب.
( . هنا تعبير عن الوحدة بين ااب  31:  14و"اإلبن يحب ااب" )يو (.20: 5)يو  "ااب يحب اإلبن" .1

 ن فى ااب  المحةة.  واإلبن بلغة المحةة التى هى طبيعة هللا. فااب فى اإلبن واإلب
 (. 27: 11)مت  "ال أحد يعرف ااب اال اإلبن وال أحد يعرف اإلبن اال ااب " .2
 . (9: 14)يو  "من ربني فقد رأى ااب "(. 10:  14)يو  "نا في ااب وااب فىَّ "أ .3
 (. 15:   16"تل ما لآلب هو لى" )يو  (.30: 10)يو "أنا وااب واحد " .4
ٌد ِفيِهمْ َوُكلُّ َما ُهَو ِلي َفُهَو " .5  (. 10:  17" )يوَلَك، َوَما ُهَو َلَك َفُهَو ِلي، َوَأَنا ُمَمجَّ
 (. 1:  1)يو  "والكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة هللا" .6
 (. 18:  1)يو ""اإلبن الوحيد الذى هو فى ح ن ااب هو خبَّر .7
 (.23:   5"لكى يكرم الجميع اإلبن كما يكرمون ااب" )يو .8

واضح مما سبق المساواة الكاملة بين ااب واإلبن وأنهما واحد. وقد فهم اليهود الذين يسمعون كلماا الرب 
(. وكون أن كل ما لآلب هو لسبن  31:  10+  18:  5يسوع أنه يعادل نفسه  اهلل فأرادوا أن يرجموه )يو 

(. 24عالماا اليوم والساعة )مت فهذا يعنى أن معرفة ااب هى نفسها معرفة اإلبن. والرب يسوع أعطانا  
 فهل من يعرف العالماا ال يعرف اليوم والساعة.  

 إذا  اآلب واإلبن هما واحد وكل ما لآلب هو لإلبن 
 .إذا  هو يعلم اليوم والساعة قطعا

 
 ( كيف شرح السيد المسيح فكرة التطابق فى الفكر والمعرفة بين األقانيم الثالثة  3

 هذا ما نراه واضحا فى ااياا التالية 
ئ ا " هن َشيس سن ر  االبسن  َأنس َيعسَمَل مننس َنفس دن : اَل َيقس م :»السَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس وع  َوَقاَل َله  َينسظ ر  اآلَب إنالَّ َما َفَأَجاَب َيس 

َل َذاَك َفهَذا َيعسَمل ه  االبسن  َكذلنكَ  َما َعمن  (.19:  5)يو  "َيعسَمل . أَلنس َمهس
ب و " هن لنَتَتَعجَّ َظَم مننس هذن َماال  َأعس يَع َما ه َو َيعسَمل ه ، َوَسي رنيهن َأعس َن َوي رنيهن َجمن بُّ االبس ت مس أَلنَّ اآلَب ي حن  (. 20:  5)يو  "ا َأنس

 (. 31:   14)يو لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى اآلب هكذا أفعل 
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واما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم الى جميع الحق، النه ال يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم "
 (.13:  16)يو" به، ويخبركم بامور اتية

فقد شرحه  التطابق فى الفكر  * رأينا فى النقطة السا قة أن ااب واإلبن فى وحدة. وأن كل ما لآلب هو لسبن. أما  
فااب واالبن واحد وكل ما يعمل ااب يراه االبن وحده أي   ااب.  يسمععمل ااب و  يرى الرب يسوع  أن اإلبن  
ما يريده ااب تماما. وهل هناك من يرى إرادة ااب   . واإلبن يرى تماما فكر ااب ويعرفيعرفه معرفة التطابق

، وهو ينفذ إرادة ااب ويستعلنها فهو هللا المتجسد   ( وأنه24:    1تو 1إال إبنه الوحيد "الذى هو قوة هللا وحكمة هللا" )
 قوة ااب الذى ينفذ إرادته والتى هى نفسها إرادة اإلبن إذ هما واحد. اإلبن يحول اإلرادة إلى فعل. 

وعموما فحين يتكلم المسيح عن أعمال يقول ما أراه، وحين يتكلم عن أقوال يقول ما أسمع أو ما يسمعه الروح *  
    جاءا  صيغة الحاضر المستمر فهما عمالن مستمران ال ينقطعان.يحب ويريه والفعالن  القدس.

بتوصيله لنا. وأي ا عن الروح وما يريده ااب أن يصل لنا، يقوم الروح القدس    ااب يسمع  والروح القدس أي ا  
ن الروح  أل "  وهل من يعرف فكر ااب إال روح ااب أى الروح القدس  يسمع.القدس قال الرب يسوع أن الروح  

هكذا   ال روح االنسان الذي فيه.إنسان  مور اإل أن الناس يعرف  ن من ن مَ أل   .عما  هللاأيفحص كل شيء حتى  
 (. 11،  10:  2تو 1) ال روح هللاإحد أمور هللا ال يعرفها أايضا 

وهكذا الروح   ،فاإلبن ينظر كل ما لآلب ويسمع كل ما عند ااب   وير منفصلين:إذا  اآلب واإلبن والروح القدس  
 ونفهم أن قول الرب يسوع أنه  مشيئة واحدة:و  إذا  اآلب واإلبن والروح القدس لهم فكر واحد وإرادة واحدة القدس.
أن   ( ال تشير للعجز بل ألن المشيئة واحدة واإلرادة واحدة، فاإلبن يقدر أن يفعل كل شئ، إال19:   5)يو  ال يقدر 

بل هو يترجم ما يراه أى يعرفه معرفة   .وإرادتهما واحدةفهما واحد    تكون له إرادة منفصلة في العمل عن إرادة أبيه
 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
التنفيذ فهما أقنومى اإلبن   والروح القدس. وهذا نراه فى اإلنسان .. أن أقنوم اإلرادة هو أقنوم ااب أما أقنومى 

وكتشبيه  سيط لتقريب الصورة نراه فى اإلنسان، فما يريده العقل تقوم اليدان بتنفيذه. أو أن ما يدور فى العقل يعبر 
  48" )إش رسلني وروحهأالسيد الرب  اآلنعنه اللسان. ونسمع فى سفر إشعياء هذا النص عن المشورة الثالوثية "

 والروح القدس يجدد الخليقة.  فااب يريد. واإلبن ينفذ. فااب يريد أن الجميع يخلصون، واإلبن يقدم الفداء.(.  16:  
   فهناك إتفاق فى الرأى ولكن لكل أقنوم عمله.

 -أمثلة على ذلك :
رب اإلله بدم  (. "وجبل ال26:    1هللا قرر أن يخلق اإلنسان "قال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا" )تك  .1

ونفخ فى أنفه نسمة حياة )نرى    -)الرب اإلله هو يهوه إبن هللا الذى  ه كان كل شئ(    -ترا ا من األرض  
 (.7:  2هنا الروح القدس يعطى حياة للجسد الذى جبله اإلبن( )تك
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2. ( يخلصون"  الناس  أن جميع  "يريد  فهو  اإلنسان  يقرر خالص  اإلبن  4:    2تى 1هللا  فيتجسد  ليفدى  (. 
 اإلنسان، ويحل الروح القدس على جسد المسيح يوم المعمودية ليحيى كل من يعتمد. 

 (.37نرى تطبيق واضح لهذا فى )سفر حزقيال .3
َلة ، أَلن ني اَل َأطسل ب  " .4 ن وَنتني َعادن ، َوَديس ين  َمع  َأدن ئ ا. َكَما َأسس ي َشيس سن ر  َأنس َأفسَعَل مننس َنفس يَئتني  َأَنا اَل َأقسدن َبلس   َمشن

َسَلنني يَئَة اآلبن الَّذني َأرس تعنى إستحالة اإلنفصال بين األقنومين  =  كما أسمع أدين(. قوله  30:    5)يو   "َمشن
=  دينونتي عادلة في الرأي أو العمل وتشير لستفاق التام. هي إشارة لمعرفة تامة لفكر ااب لذلك يقول  

ااب يريد  ولكن    ،مطلق فهذه تشير أن لهما إرادة واحدة فهو ال يطلب شيئًا لنفسه. ما دام هناك تساوي  
"هللا لم يره أحد قط،   واإلبن ينفذ ويعلن لنا أي يستعلن إرادة ااب، فهو وحدُه الذي يعرف مشيئة ااب 

 . (18:  1اإلبن الوحيد الذى هو فى ح ن ااب هو خبَّر" )يو
واالبن هو هللا المنظور، ويعمل األعمال المنظورة.   وأعماله هى إرادة غير منظورة،  فااب هو هللا غير المنظور 

واالبن ال يعمل شيئًا ما لم يكن ااب يريده فإرادتهما واحدة. كما يكون في قلبي مشاعر تترجمها يدي إلى خطاب 
أي =  االبن ال يقدر أن يعمل من نفسه شيئا  إال  ما ينظر اآلب يعمل  ن معًا.و واليد يعمل  والعقل  مكتوب. فالقلب 

سلطان االبن بل يعلن وحدة اإلرادة التي ال تنفصم.   يلغىأعمال االبن غير منفصلة عن أعمال ااب. هذا القول ال  
أي يعرف ما يريده ااب فيعمله. تعني المعرفة المستمرة   -  يرى فكر ااب فهو فكره وعقله، فهو يرى =  ينظر 

( أو أتكلم  ما 38:8ا حينما يقول وأنا ما سمعته منه )والرؤية الواضحة لآلب فهما واحد. وجاءا في الم ارع. أمّ 
َظمَ وحينما يقول    زلى.أ( فهذه تشير الن ما يعمله المسيح هو قرار وتخطيط  26:8رأيت ) َماال  َأعس فهو   َوَسي رنيهن َأعس

 يشير ألعمال سيعملها فى المستقبل. 
فكر الشيطان ويعملون ما يريده الشيطان قال    وبنفس األسلوب فلكي يقول السيد المسيح لليهود أنهم في توافق مع

( ألنهم  44:8(. وكان المسيح يقصد أن أبيهم هو إبليس القتال )يو 38:8عند أبيكم" )يو   تعملون ما رأيتملهم "أنتم  
تشير للتطابق التام في الفكر  "أعمل ما رأيت"أو  "تعملون ما رأيتم" ( إذًا عةارة 40:8يريدون أن يقتلوا المسيح )يو 

 لعمل.  وا
من كل ما سبق نفهم أن ااب واإلبن واحد، وهناك تطابق فى الفكر والمعرفة. وتم التعبير عن هذا التطابق  قول 

ولكن ااب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم التنفيذ. فما يراه اإلبن عند ااب يفعله   "ما أراه عند اآلب"الرب يسوع  
التى تعنى الوحدة كما رأينا التى ينتج عنها تنفيذ. ااب   أعرف ا  كلمة  أو يعلنه. والتطابق فى الفكر موصوف أي

واإلبن لهما نفس الفكر ويعملون نفس األعمال ولكن أعمال وأقوال ااب غير منظورة وأقوال وأعمال اإلبن هى 
ااية منظورة. ااب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم التنفيذ والفعل، لذلك قامت إحدى الترجماا الفرنسية بترجمة 

". وأرى أنها ترجمة صحيحة، فاإلبن هو الخالق، ولذلك verbفى البدء كان الفعل  " هكذا "فى البدء كان الكلمة"
 ". فإرادة ااب يترجمها اإلبن إلى فعل.به كان كل شئجاءا ااية التالية "

 آلبإذا  القول اإلبن يعرف يعنى وحدة الفكر واإلرادة. اآلب يريد واإلبن يستعلن إرادة ا
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 والقول ال يعرف يعنى اآلب ال يريد، واإلبن يترجم ال إرادة اآلب إلى ال إعالن 
 

 (32:  13)مر.... وال اإلبن إال اآلب حد أفال يعلم بهما ويصةح قول الرب يسوع  
يرى الميعاد أنه حينما يقول اإلبن أنه ال يعرف، فهذا ال يفهم منه جهل المسيح  اليوم، بل المعنى أنه كأن اإلبن لم  

فى فكر ااب أو كأنه لم يسمع الميعاد. ومرة أخرى فكلمتى يرى ويسمع يعنيان التطابق فى الفكر. لكن ألن ااب 
ال يريد اإلعالن، فإن اإلبن أقنوم التنفيذ لن يعلن. والحظ أي ا أن اإلبن ال يريد اإلعالن. أما قول الرب يسوع وال 

الئكة يجهلون اليوم والساعة. فهناك فرق بين اإلبن الوحيد الجنس، الواحد مع مالئكة السمواا فيعنى ح،يقة أن الم
 أبيه وبين المالئكة المخلوقين.

وتكون كلمة يعرف تعنى التطابق والوحدة المعرفية ولكن لآلب هى اإلرادة ولسبن هى اإلعالن. وكلمة ال أعرف 
أي ا تطابق ولكن  النسةة لآلب هى الال إرادة ولسبن هى هى أن ااب اليريد ولسبن هى ال يعلن، ال أعرف هى  

 فاللسان لن ينطق  ه.  -الال إعالن. بةساطة حينما يريد عقل اإلنسان إخفاء أمر ما 
عالن يسوع المسيح، الذي ( "إ 1:    1وأما حين يريد ااب أن يعلن عن شئ يعطى لسبن أن يعلن كما جاء فى )رؤ

 ". ن يكون عن قريب، وبينه مرسال بيد مالته لعبده يوحناأما ال بد  ياه هللا، ليري عبيدهإعطاه أ 
 لماذا ال يريد هللا إعالن اليوم والساعةإ

 حتى ال نعتمد على أننا نعرف أن الميعاد ما زال  عيدا ونؤجل التوبة.  .1
 إنتقال كل شخص من هذه الحياة قد يأتى فى أى لحظة، فمن يؤجل التوبة سيهلك.  .2
ن يوم الرب أنتم تعلمون  التحقيق  أ النكم  ص أى فجأة، إذًا علينا أن نكون مستعدين "هذا اليوم يأتى كل .3

خوة  يها اإلأنتم  أما  أ و (. أما المستعد فهو فى نور وال يخاف "2:    5تس1" )تلص في الليل هكذا يجيء
 (.4:  5تس1" )فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص 

لكن هللا أعطانا عالماا واضحة على إقتراب األيام األخيرة، حتى نثق حينما تحدث أن من يعرف ما  .4
سيحدث قبل أالف السنين، يعرف كيف يحمى أوالده خالل هذه األحداث. فنؤمن ونطمئن. وهذا ما قاله  

 (. 29:   14)يو الرب يسوع "وقلت لكم اان قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون" 
 اإلبن ال ينطبق عليه هذا الكالم فلماذا يخفى اآلب الميعاد عنهإ    واضح أن

 وإذا كان هللا يكشف إلبراهيم عن أسراره  
 ( 17:  18"هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله" )تك

 فهل يخفى شئ عن إبنه الذى هو عقله وحكمته ومتحد معهإ! 
" أن المسيح كان يقصد أنه وهو فى  اإلبن، إال اآلبوال قالوا فى تفسير قول رب المجد " أخيرا نقول أن الةعس 

 - الجسد ال يعرف اليوم والساعة. ولكن هذا رأى خاطئ لألسةاب ااتية: 



 (ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

124 

هو ال يقصد اإلبن فى حالة التجسد، وإال كان قد قال  الرب يسوع قال اإلبن ولم يقل إبن اإلنسان. إذاً  .1
(. وقطعًا  32:  13)مر  اإلبن بالهوتههو   نوال اإلبقوله  من المقصود   نسان". وبهذا يصيرإل إبن ا"

 . والساعة فالالهوا ال يجهل اليوم
(. ومن يعلم العالماا بهذه 21+ لو   13+ مر 24المسيح  الجسد كان يعلم عالماا اليوم بدقة )مت  .2

 الدقة فهو يعلم اليوم والساعة.
 

د  َعَمَله ،  34"  -(:35  -  34:  13اآليات )مر لسَطاَن، َولنك ل ن َواحن َطى َعبنيَده  الســـُّ َته ، َوَأعس افنر  َتَرَك َبيس ان  م ســـَ ســـَ َكَأنََّما إننس
َهَر.  َبوَّاَب َأنس َيســـس ى الس صـــَ لن 35َوَأوس َف اللَّيس ، َأمس ننصـــس اء  ، َأَمســـَ َبيستن َلم وَن َمَتى َيأستني َربُّ الس وا إنذ ا، أَلنَّك مس اَل َتعس َهر  ، َأمس انســـس
ا. ، َأمس َصَباح  يكن َياَح الد ن  "  صن

ــافر ــى البوابتنيسلللللته.  =  . ترك بيتهصلللللعد إلى السلللللماء  عد أن أتم الفداء=  سـ متى أسلللللماه العبد   اإلنجيلى=  أوصـ
اليهود ويرسلللللم لهم الصلللللورة التي ينةغي أن يكون عليها رؤسلللللاء الكهنة والكهنة والالويين    يكلم  واألمين الحكيم، فه

الذين ائتمنهم هللا على تعليم الشعب. ومرقس يكلم الرومان فيرسم لهم صورة البواب الذي يحرس منزل أحد النبالء  
ي إشلللللةاع الناس  أمانة، وسلللللهر الرومان، وكل من التشلللللبيهين يكمل ااخر، فالوكيل األمين يشلللللير لعمل الخدام ف

هذا هو التقسللللليم  = أمســــاء أم نصــــف الليل أم صــــياح الديك أم صــــباحا  الحراس والبوابين يشلللللير لليقظة األمينة.  
 الروماني لليل.

 

، َقاَل:  5  "-: (38- 21:5اآليات )لو َجاَرة  َحَسَنة  َوت َحف  َكلن إننَّه  م َزيَّن  بنحن َهيس م  َيق ول وَن َعنن الس َوإنذس َكاَن َقوس
هن الَّتني 6 »هذن

  .» َنَها، َسَتأستني َأيَّام  اَل ي تسَرك  فنيَها َحَجر  َعَلى َحَجر  اَل ي نسَقض  ون  هَذاإ وَما  َفَسَأل وه  َقائنلنيَن:»َيام َعل نم ، َمَتى َيك  7َتَروس
ير  هَذاإ«   َدَما َيصن نس َعاَلَمة  عن َي الس مني َقائنلنيَن: إنن ني َأَنا ه َو! 8هن لُّوا. َفإننَّ َكثنيرنيَن َسَيأست وَن بناسس وا! اَل َتضن َفَقاَل: »انسظ ر 

  . َهب وا َوَراَءه مس َب! َفاَل َتذس وب  َوقَ 9َوالزََّمان  َقدس َقر  َزع وا، أَلنَّه  اَل ب دَّ َأنس َيك وَن هَذا َأوَّال ، َفإنَذا َسمنعست مس بنح ر  اَلقنل َفاَل َتجس
َتَهى َسرنيع ا«.   َولكننس اَل َيك ون  السم نس

َلَكة ،  10 َلَكة  َعَلى َممس :»َتق وم  أ مَّة  َعَلى أ مَّة  َوَممس مس ث مَّ َقاَل َله 
يَمة  11 ل  َعظن َوَتك ون  َزاَلزن

.  فني َأَماكنَن، َوَمَجاَعا َماءن يَمة  منَن السَّ بنَئة . َوَتك ون  َمَخاونف  َوَعاَلَمات  َعظن ك مس 12ت  َوَأوس مس َعَليس َيه  دن وَن َأيس ل نهن ي لسق  َل هَذا ك  َوَقبس
مني.   لن اسس ، َوت َساق وَن َأَماَم م ل وك  َوو اَلة  أَلجس ج ون  ، َوي َسل نم وَنك مس إنَلى َمَجامنع  َوس  وَنك مس د  َوَيطسر 
ول  ذلنَك َلك مس َشَهاَدة . 31 َفَيؤ 

وا،  14 َتجُّ ل  لنَكيس َتحس َتمُّوا مننس َقبس مس َأنس اَل َتهس َفَضع وا فني ق ل وبنك 
يك مس 15 ر  َجمنيع  م َعانندن دن َمة  اَل َيقس كس مس َفم ا َوحن يك  طن أَلن ني َأَنا أ عس

وَها.   ي َناقنض  َأوس  ي َقاونم وَها  َأنس 
ت َسلَّم و16 َف  .  َوَسوس ك مس نس من ت ل وَن  َوَيقس  ، َقاءن دن َواأَلصس َواأَلقسرنَباءن  َوةن  خس َواإلن يَن  َوالندن الس منَن  َن 

مني.  17 لن اسس يَن منَن السَجمنيعن مننس َأجس َوَتك ون وَن م بسَغضن
لنك .  18 مس اَل َتهس ك  وسن ؤ  . 19َولكننَّ َشعسَرة  مننس ر  ف َسك مس رنك م  اقسَتن وا َأنس بنَصبس

َلم وا َأنَّه  َقدن اقسَتَرَب َخَراب َها. َوَمَتى رَ 20 يَنئنذ  اعس ، َفحن ي وش  َشلنيَم م َحاَطة  بنج  ت مس أ ور  َأيس
يَّةن  21 ودن يَن فني السَيه  ر بن الَّذن يَنئنذ  لنَيهس حن

يَن فني السك َورن َفاَل يَ  ا، َوالَّذن وا َخارنج  َيفنرُّ َها َفلس طن يَن فني َوسس ، َوالَّذن َبالن ل وَها،  إنَلى السجن خ  تنَقام ، لنَيتنمَّ ك لُّ 22دس هن َأيَّام  انس أَلنَّ هذن
  . ت وب  ط  َعَلى 23َما ه َو َمكس خس ضن َوس  يم  َعَلى اأَلرس يق  َعظن َعاتن فني تنلسَك اأَليَّامن! أَلنَّه  َيك ون  ضن ضن ل  لنلسَحَباَلى َوالسم رس َوَويس
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  . عسبن ،24هَذا الشَّ يسفن وَسة  منَن األ َممن، َحتَّى ت َكمََّل   َوَيَقع وَن بنَفمن السَّ َشلنيم  َمد  َن إنَلى َجمنيعن األ َممن، َوَتك ون  أ ور  َبوس َوي سس
َنة  األ َممن. من وَ 25  َأزس َواأَلمس ر   َالسَبحس َرة .  بَحيس ب  أ َمم   ضن َكرس َوَعَلى اأَلرس َوالنُّج ومن،  َقَمرن  َوالس مسسن  اج   »َوَتك ون  َعاَلَمات  فني الشَّ

،  تَ  َُّ َماَواتن َتَتزَ 26ضن ك وَنةن، أَلنَّ ق وَّاتن السَّ تنَظارن َما َيأستني َعَلى السَمسس ف  َوانس مس مننس َخوس هن َزع .  َوالنَّاس  ي غسَشى َعَليس يَنئنذ  27عس َوحن
  . د  َكثنير  وَّة  َوَمجس َسانن آتني ا فني َسَحاَبة  بنق  نس َن اإلن وَن ابس ر  َتَدَأتس 28ي بسصن وَسك مس َوَمَتى ابس ؤ  َفع وا ر  ب وا َوارس َتصن ، َفانس هن َتك ون   هذن

.» َترنب  .  29أَلنَّ َنَجاَتك مس َتقس َجارن وا إنَلى َشَجَرةن الت نينن َوك ل ن اأَلشس مس َمَثال :»ا نسظ ر  َلم وَن 30َوَقاَل َله  وَن َوَتعس َمَتى َأفسَرَختس َتنسظ ر 
َف َقدس َقر   يس مس َأنَّ الصَّ ك  ف سن . 31َب.  مننس َأنس َلم وا َأنَّ َمَلك وَت هللان َقرنيب  َياَء َصائنَرة ، َفاعس هن اأَلشس ت مس هذن ا، َمَتى َرَأيس ت مس َأيسض  هَكَذا َأنس

يل  َحتَّى َيك وَن السك لُّ.  32 ي هَذا السجن : إننَّه  اَل َيمسضن ، َولكننَّ َكالَ 33َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس واَلنن ض  َتز  َماء  َواأَلرس ول .  َالسَّ مني اَلَيز 
َفك مس ذلنَك ا34 ر  َوه م ومن السَحَياةن، َفي َصادن كس َمار  َوس  َل ق ل وب ك مس فني خ  مس لنَئالَّ َتثسق  ك  ف سن وا أَلنس ز  َترن م  َبغسَتة .  »َفاحس َيوس لس

أَلنَّه  َكالسَفخ ن 35
  . ضن هن ك ل ن اأَلرس يَن َعَلى َوجس َسب وا َأهسال  لنلنََّجاةن انسس 36َيأستني َعَلى َجمنيعن السَجالنسن ، لنَكيس ت حس ين  وا إنذ ا َوَتَضرَّع وا فني ك ل ن حن َهر 

.» َسانن نس اَم ابسنن اإلن منعن َأنس َيك وَن، َوَتقنف وا ق دَّ مننس َجمنيعن هَذا السم زس
ر ج  37 لن َيخس ، َوفني اللَّيس َكلن َهيس َوَكاَن فني النََّهارن ي َعل نم  فني الس

 . ت ونن يس َعى َجَبَل الزَّ َمع وه .38َوَيبنيت  فني السَجَبلن الَّذني ي دس َكلن لنَيسس هن فني السَهيس وَن إنَليس عسبن ي َبك نر   "  َوَكاَن ك لُّ الشَّ

 
م  يَ 5" -(:21:5آية )لو ، َقاَل:َوإنذس َكاَن َقوس َجاَرة  َحَسَنة  َوت َحف  َكلن إننَّه  م َزيَّن  بنحن َهيس ول وَن َعنن الس  " ق 

 قدم. 18×12×45= كانت  ع ها تصل أحجامه إلى حجارة حسنة
أتى بهللا العللابللدين من كللل =  وتحفقللدم. واألثر الةللاقي منلله حللائط المةكي.    37ومعظمهللا كللانللت إرتفللاعهللا        

 أنحاء العالم.
وكلان الهيكلل من الرخلام وبع لللللللللللللله مطلي  لاللذهلب فكلان كلأنله جبلل ثلجي ومنظره غلايلة في الروعلة. واليهود كلانوا  

أن التالميذ يتصورون هذا، أن هذا سيكون مقر المسيح  يتصورون أن المسيا حين يأتي سيجعل الهيكل مقرا له وك
 معلمهم حين يملك.

 
،  12"  -(:19-21:12اآليات )لو ج ون  ، َوي َسل نم وَنك مس إنَلى َمَجامنع  َوس  وَنك مس د  ك مس َوَيطسر  مس َعَليس َيه  دن وَن َأيس ل نهن ي لسق  َل هَذا ك  َوَقبس

مني.   لن اســس اق وَن َأَماَم م ل وك  َوو اَلة  أَلجس َوت ســَ
َهاَدة .  13 ول  ذلنَك َلك مس شــَ َتمُّ 14َفَيؤ  مس َأنس اَل َتهس ع وا فني ق ل وبنك  ل   َفضــَ وا مننس َقبس

وا،   َتجُّ لنَكيس َتحس
وَها.  15 ــ  مس َأنس ي َقاونم وَها َأوس ي َناقنضــــــ يك  ر  َجمنيع  م َعانندن دن َمة  اَل َيقس كس مس َفم ا َوحن يك  طن أَلن ني َأَنا أ عس

َف  16 وس ــَ َوســــــ
ت ل و ، َوَيقس َقاءن دن ــس َوةن َواأَلقسرنَباءن َواأَلصـ خس يَن َواإلن َوالندن لَّم وَن منَن الس ــَ . ت سـ ك مس نس لن 17َن من يَن منَن السَجمنيعن مننس َأجس ــن َغضـ َوَتك ون وَن م بس

مني.  لنك . 18اسس مس اَل َتهس ك  وسن ؤ  .19َولكننَّ َشعسَرة  مننس ر  ف َسك مس رنك م  اقسَتن وا َأنس  " بنَصبس
بب إيمانهم  العالم سلليكون في ضلليق الحروب والمجاعاا والزالزل واألوبئة، أّما المؤمنين فسلليكونون في ضلليق  سلل
، أّما المؤمنين  مْ  المسليح. بل أن اإلضلطهاد سليكون من األقرباء. والفرق أن من في العالم سليكونون في خوف وهَ 

  .(41:5فسيكونون في فرح )أع
 

َلم وا َأنَّه  َقدن 20" -(:21:20آية )لو يَنئنذ  اعس ، َفحن ي وش  َشلنيَم م َحاَطة  بنج  ت مس أ ور   " اقسَتَرَب َخَراب َها.َوَمَتى َرَأيس

1 
3 
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في متى ومرقس قال رجسلللللة الخراب. وهنا يقول أورشلللللليم محاطة  جيوش، وهذا تحديد واضلللللح. حدث أيام تيطس  
، وهللا سللللللللللمح بهذا الخراب  ش هي التي خربت اورشللللللللللليم والهيكلو وسلللللللللليحدث ثانية. والمعنيان متكامالن ، فالجي

 .إلنتشار النجاسة 
 

.22" -(:21:22آية )لو ت وب  تنَقام ، لنَيتنمَّ ك لُّ َما ه َو َمكس هن َأيَّام  انس  " أَلنَّ هذن
 سبب دم المسيح الذي صار كفارة للعالم، صار علة دينونتهم. ونالحظ أن حصار أورشليم  = نتقامإألن هذه أيام 

 تان إلنذارهم لعلهم يتوبون.
 

ل  لنلسَحَباَلى  23  "-(:21:23آية )لو ط   َوَويس خس ضن َوســ  يم  َعَلى اأَلرس يق  َعظن َعاتن فني تنلسَك اأَليَّامن! أَلنَّه  َيك ون  ضــن ضــن َوالسم رس
. عسبن  "َعَلى هَذا الشَّ

  سبب الحصار والمجاعة أتلت األمهاا أطفالهن.= ويل  للحبالى والمرضعات
 

،  24  "-(:21:24آية )لو يسفن وَسة  منَن األ َممن، َحتَّى َوَيَقع وَن بنَفمن السَّ َشلنيم  َمد  َن إنَلى َجمنيعن األ َممن، َوَتك ون  أ ور  َبوس َوي سس
َنة  األ َممن. من  "ت َكمََّل َأزس

وهذا غير ما حدث أيام سبي  ابل، ففي سبي  ابل ذهبوا إلى مكان واحد هو  ابل. وقد =  يسبون إلى جميع األمم
 توا في كل مكان. اع تيطس الةاقين أحياء كعبيد فتشت

أي الح،ةة التي أعطيت لألمم  =  حتى تكمل أزمنة األمميحتلونها ويسلكنون فيها. ،  مدوسـة من األممأورشلليم تظل 
 (.26-25:11التي يتاح فيها أن يقبلوا اإلنجيل. ثم يعود  ،ية شعب اليهود لسيمان )رو

 
ات  فني  25 "-(:21:25آيـة )لو ر  »َوَتك ون  َعاَلمـَ َرة . َالسَبحس ب  أ َمم  بَحيس ضن َكرس َقَمرن َوالنُّج ومن، َوَعَلى اأَلرس مسسن َوالس ــَّ الشـــــــ

، َُّ َواج  َتضن  "َواأَلمس
وسلللليتةعونه وكلهم رجاء   المسلللليح  ضللللد   اليهود ويأتيفي نهاية األيام إذ تجتمع أمة =  وعلى األرض كرب أمم  بحيرة

تاذب في ملك عالمي، سلللللللليخيب رجاءهم فيه وسلللللللليعتريهم كرب وحيرة من األحداث المخيفة، وهم بال عزاء إلهي 
يشلللللليرون للعالم الم للللللطرب كالةحر. بل هذا ما حدث في زلزال جنوب شللللللرق بسلللللليا  والبحر واألمواج  تالمؤمنين.  

 ترًا وبسرعاا مخيفة.م20-10فعاًل. أمواج تسونامي ت رب الناس  إرتفاع 
 

َماَواتن 26  "-(:21:26آية )لو ك وَنةن، أَلنَّ ق وَّاتن الســـَّ تنَظارن َما َيأستني َعَلى السَمســـس ف  َوانس مس مننس َخوس هن ى َعَليس َوالنَّاس  ي غسشـــَ
َزع .  " َتَتَزعس

 -هذه قد تشير إلى:= قوات السموات تتزعزع
 سي طربون ممّا يحدث من إضطهاد.المؤمنين الذين هم في حالة سماوية (1



 (ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

127 

السللللماء تفرح  خاطئ واحد يتوب، فكم يحدث للسللللماويين من إضللللطراب ناتج عن إرتداد المؤمنين الذين على   (2
 األرض.

( إسلللللتعدادًا لكي يكون هناك سلللللماء 29:24ربما تشلللللير فعاًل إلضلللللطرا اا في الكواتب وتسلللللاقط النجوم )مت  (3
 جديدة وأرض جديدة.

 
«.82 "-(:21:28آية )لو َترنب  وَسك مس أَلنَّ َنَجاَتك مس َتقس ؤ  َفع وا ر  ب وا َوارس َتصن ، َفانس هن َتك ون  َتَدَأتس هذن  " َوَمَتى ابس
إثبتوا وإنتصبوا أي     فخر وفرح وإعتزاز فالمسيح سيتمجد وتتمجدون معه. ويوم هالك األشرار إقترب.=  فإنتصبوا

والحظ أن أبونا السماوى ستزداد   جر قريب.الشدائد، فتحملوا بثةاا فالفَ ألن كلما إقتربت األيام من نهايتها زادا  
 تعزياته لنا خالل هذه ال يقاا .

. = إرفعوا رؤوسكم   إلى السماء التي سيأتي منها المسيح وإنتظروه  فرح وبال تراخ 
 

َل  34  "-(:21:34آية )لو مس لنَئالَّ َتثسق  ك  ف سن وا أَلنس ز  َترن م  »َفاحس َيوس َفك مس ذلنَك الس ر  َوه م ومن السَحَياةن، َفي َصادن كس َمار  َوس  ق ل وب ك مس فني خ 
 " َبغسَتة .

تترجم خالعة وتترجم َشَرْه. واإلحتراز يكون  السهر والصالة =  خ ماراإلرتداد وارد ولذلك فالتحذير مهم.  =  فإحترزوا
 فهذا اليوم يأتي فجأة.

 
َمع وه .َوَكاَن 38 "-(:21:38آية )لو َكلن لنَيسس َهيس هن فني الس وَن إنَليس عسبن ي َبك نر   "ك لُّ الشَّ

 تان جبل الزيتون مفروشًا  خيام الجليليين وغيرهم الذين أتوا للفصح.
 

 (2-1:26مت –  25)مت
. 1  "-: (25اآليات )مت َن لنلنَقاءن السَعرنيسن نَّ َوَخَرجس َن َمَصابنيَحه  َر َعَذاَرى، َأَخذس َماَواتن َعشس بنه  َمَلك وت  السَّ يَنئنذ  ي شس »حن

2  . ، َوَخمسس  َجاهناَلت  نَّ َحكنيَمات  نسه  نَّ زَ 3َوَكاَن َخمسس  من َن َمَعه  ذس نَّ َوَلمس َيأسخ  َن َمَصابنيَحه  ت ا،  َأمَّا السَجاهناَلت  َفَأَخذس َوَأمَّا 4يس
  . نَّ هن نَّ َمَع َمَصابنيحن ت ا فني آننَيتنهن َن َزيس َن.  5السَحكنيَمات  َفَأَخذس نَّ َوننمس َن َجمنيع ه  َطَأ السَعرنيس  َنَعسس لن 6َوفنيَما َأبس فن اللَّيس َففني ننصس
َن لنلنَقائنهن!   ر جس بنل ، َفاخس : ه َوَذا السَعرنيس  م قس  َ َرا َصاَر ص 
7  . َن َمَصابنيَحه نَّ َلحس َعَذاَرى َوَأصس َفَقاَلتن 8َفَقاَمتس َجمنيع  أ ولئنَك الس

تنك نَّ َفإننَّ َمَصابنيَحَنا تَ  يَنَنا مننس َزيس طن : َأعس َطفنئ .  السَجاهناَلت  لنلسَحكنيَماتن فني َلَنا 9نس : َلَعلَّه  اَل َيكس َفَأَجاَبتن السَحكنيَمات  َقائنالت 
  . َتعسَن َلك نَّ َباَعةن َوابس َن إنَلى الس َهبس ، َبلن اذس ات  َدَخلسَن َمَعه  إنَلى 10َوَلك نَّ َتعندَّ ، َوالسم سس َتعسَن َجاَء السَعرنيس  َبات  لنَيبس َوفنيَما ه نَّ َذاهن

، َوأ   سن .  السع رس َباب  لنَق الس ، افسَتحس َلَنا!  11وس ، َيا َسي ند  : َيا َسي ند  ا َقائناَلت  َعَذاَرى َأيسض  يَّة  الس ير ا َجاَءتس َبقن َفَأَجاَب َوَقاَل: 12َأخن
  . رنف ك نَّ : إنن ني َما َأعس َم َواَل  13السَحقَّ َأق ول  َلك نَّ َيوس وا إنذ ا أَلنَّك مس اَل َتعسرنف وَن الس َهر  . َفاسس َسانن نس اَعَة الَّتني َيأستني فنيَها ابسن  اإلن  السَّ

َواَله ،  14  مس َأمس َسان  م َسافنر  َدَعا َعبنيَده  َوَسلََّمه  »َوَكَأنََّما إننس
َنة . 15 ، َوآَخَر َوزس َنَتيسنن ، َوآَخَر َوزس َس َوَزَنات  ا َخمس د  َطى َواحن َفَأعس

رن َطاَقتنهن. َوَسافَ  د  َعَلى َقدس .  ك لَّ َواحن َس َوَزَنات  16َر لنلسَوقستن َس َوَزَنات  َوَتاَجَر بنَها، َفَربَح َخمس َفَمَضى الَّذني َأَخَذ السَخمس
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. 17أ َخَر.  َرَييسنن َنَتيسنن أ خس ا َوزس ، َربنَح َأيسض  َنَتيسنن َنَة َفَمَضى َوَحَفَر فني ا18َوهَكَذا الَّذني َأَخَذ السَوزس ضن َوَأمَّا الَّذني َأَخَذ السَوزس أَلرس
  . هن َة َسي ندن َفى فنضَّ .  19َوَأخس مس َعبنيدن َوَحاَسَبه  َم 20َوَبعسَد َزَمان  َطونيل َأَتى َسي ند  أ ولئنَك الس َس َوَزَنات  َوَقدَّ َفَجاَء الَّذني َأَخَذ السَخمس

َتنني. ه َوَذا َخمس  َس َوَزَنات  َسلَّمس ، َخمس َيا َسي ند  َقائنال :  َس َوَزَنات  أ َخَر  َقَها.  َخمس ت َها َفوس َفَقاَل َله  21س  َوَزَنات  أ َخر  َربنحس
. ا   َكثنيرن َقلنيلن َفأ قنيم َك َعَلى الس ين ا فني الس َت َأمن نس ! ك  النح  َواأَلمنين  د  الصَّ َعبس ه : ننعنمَّا َأيَُّها الس َك.  َسي ند  خ لس إنَلى َفَرحن َسي ندن ث مَّ 22دس

َنتَ  َما.  َجاَء الَّذني َأَخَذ السَوزس َقه  َما َفوس ت ه  َرَيانن َربنحس َنَتانن أ خس َتنني. ه َوَذا َوزس َنَتيسنن َسلَّمس ، َوزس ه : 23يسنن َوَقاَل: َيا َسي ند  َقاَل َله  َسي ند 
خ لس  . ا دس َكثنيرن َقلنيلن َفأ قنيم َك َعَلى الس ين ا فني الس َت َأمن نس ! ك  النح  اأَلمنين  د  الصَّ َعبس َك.    ننعنمَّا َأيَُّها الس ا 24إنَلى َفَرحن َسي ندن ث مَّ َجاَء َأيسض 

َرعس  د  َحيس   َلمس َتزس ص  ، َتحس َسان  َقاس  ، َعَرفست  َأنََّك إننس َدَة َوَقاَل: َيا َسي ند  َنَة السَواحن َمع  مننس َحيس   َلمس الَّذني َأَخَذ السَوزس ، َوَتجس
  . ذ رس َنَتكَ 25َتبس َفيست  َوزس ت  َوَمَضيست  َوَأخس فس . ه َوَذا الَّذني َلَك.  َفخن ضن ر نير  26 فني اأَلرس د  الش ن َعبس ه  َوَقاَل َله : َأيَُّها الس َفَأَجاَب َسي ند 

  ، ذ رس َأبس َلمس  َحيس    َمع  مننس  َوَأجس  ، َرعس َأزس َلمس  َحيس    د   ص  َأحس َأن ني  َعَرفسَت   ، اَلن  َد 27َوالسَكسس نس تني عن َتَضَع فنضَّ َأنس  َبغني  َينس َفَكاَن 
ذ  الَّذني لني َمَع رنب ا. ال نست  آخ  يئني ك  َد َمجن نس َيارنَفةن، َفعن . 28صَّ ر  َوَزَنات  َنَة َوَأعسط وَها لنلَّذني َله  السَعشس ه  السَوزس نس أَلنَّ 29َفخ ذ وا من

ه .   نس َخذ  من َده  ي ؤس نس ، َوَمنس َليسَس َله  َفالَّذني عن َداد  يَّةن، َوالسعَ 30ك لَّ َمنس َله  ي عسَطى َفَيزس د  السَبطَّال  اطسَرح وه  إنَلى الظُّلسَمةن السَخارنجن بس
. َنانن اأَلسس َوَصرنير   ب َكاء   الس َيك ون   َمَعه ، 31  ه َناَك  يَن  يسن السقند ن َماَلئنَكةن  الس َوَجمنيع   هن  دن َمجس فني  َسانن  نس اإلن ابسن   َجاَء  »َوَمَتى 
  . هن دن ي ن َمجس سن لنس  َعَلى ك رس يَنئنذ  َيجس َفحن

ي  32 مس مننس َبعسض  َكَما ي َمي نز  الرَّاعن ، َفي َمي نز  َبعسَضه  ع وبن َتمنع  َأَماَمه  َجمنيع  الشُّ َوَيجس
َرافَ  ،  السخن َداءن .  33 منَن السجن َيَسارن َداَء َعنن الس يننهن َوالسجن َراَف َعنس َيمن يم  السخن َفي قن

ا 34 يننهن: َتَعاَلوس يَن َعنس َيمن َملنك  لنلَّذن ث مَّ َيق ول  الس
َعاَلمن.   يسن الس ذ  َتأسسن َمَلك وَت السم َعدَّ َلك مس م نس َيا م َباَركني َأبني، رنث وا الس

ت م ونني.   أَلن ني ج عست  35 ت  َفَسَقيس شس ت م ونني. َعطن َفَأطسَعمس
ت م ونني.   ك نست  َورنيب ا َفآَويس

36  . ت مس إنَليَّ ا َفَأَتيس ب وس  ت م ونني. َمحس رس ا َفز  ت م ونني. َمرنيض  َيان ا َفَكَسوس ع رس
يَنئنذ   37 َرار  حن يب ه  اأَلبس َفي جن

فَ  َجائنع ا  َناَك  َرَأيس َمَتى   ، َياَربُّ َناَكإ  َقائنلنيَن:  َفَسَقيس َأوس َعطسَشان ا  َناَك،  َيان ا  38َأطسَعمس َأوس ع رس َناَك،  َفآَويس َناَك َورنيب ا  َرَأيس َوَمَتى 
َناَكإ   َكإ  39َفَكَسوس َنا إنَليس ا َفَأَتيس ب وس  ا َأوس َمحس َناَك َمرنيض  :  40َوَمَتى َرَأيس : السَحقَّ َأق ول  َلك مس مس ل َله  َملنك  َوَيقو  يب  الس بنَما َأنَّك مس َفي جن

. ، َفبني َفَعلست مس رن َوتني هؤ اَلءن اأَلَصاون َفَعلست م وه  بنَأَحدن إنخس
ين  41   َهب وا َعن ني َيا َماَلعن : اذس َيَسارن يَن َعنن الس ا لنلَّذن »ث مَّ َيق ول  َأيسض 

لنيَس َوَماَلئنَكتنهن،  بس ةن إلن يَّةن السم َعدَّ إنَلى النَّارن اأَلَبدن
ق ونني. أَلن ني ج  42 ت  َفَلمس َتسس شس عست  َفَلمس ت طسعنم ونني. َعطن

ك نست  َورنيب ا َفَلمس 43
ونني.   ور  ا َفَلمس َتز  ب وس  ا َوَمحس ونني. َمرنيض  َيان ا َفَلمس َتكسس  ونني. ع رس ، َمَتى 44َتأسو  ا َقائنلنيَن: َياَربُّ يب وَنه  ه مس َأيسض  يَنئنذ  ي جن حن

َناَك َجائنع ا َأوس عَ  َكإ  َرَأيس مس دن ا َوَلمس َنخس ب وس  ا َأوس َمحس َيان ا َأوس َمرنيض  مس قنائنال : السَحقَّ َأق ول  45طسَشان ا َأوس َورنيب ا َأوس ع رس يب ه  َفي جن
َعل وا.   ، َفبني َلمس َتفس رن َعل وه  بنَأَحدن هؤ اَلءن اأَلَصاون : بنَما َأنَّك مس َلمس َتفس ي هؤ اَلءن إنَلى عَ 46َلك مس َرار  إنَلى َحَياة  َفَيمسضن َذاب َأَبدني   َواأَلبس

يَّة «.  "  َأَبدن

سلللبق وأعطى المسللليح عالماا النهاية وعالمة إقتراب الملكوا وهنا يعطينا مفاهيم حية للملكوا. هو إسلللتمر في 
 حديثه السابق ليحدد من الذي يدخل هذا الملكوا.

 
 

 مثل العذارى الحكيمات (13-1:25اآليات )مت
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َن لنلنَقاءن 1  "-(:13-25:1)متاآليات  نَّ َوَخَرجس ابنيَحه  َن َمصـــَ َر َعَذاَرى، َأَخذس َماَواتن َعشـــس بنه  َمَلك وت  الســـَّ يَنئنذ  ي شـــس »حن
  . . 2السَعرنيسن ، َوَخمسس  َجاهناَلت  نَّ َحكنيَمات  ه  نس نَّ َوَلمس َيأسخ  3َوَكاَن َخمسس  من ابنيَحه  ــَ َن َمصــ َن َمَعه نَّ  َأمَّا السَجاهناَلت  َفَأَخذس ذس
ت ا،  .  4َزيس نَّ هن ابنيحن نَّ َمَع َمصــــــــَ ت ا فني آننَيتنهن َن َزيس َن.  5َوَأمَّا السَحكنيَمات  َفَأَخذس نَّ َوننمس َن َجمنيع ه  َطَأ السَعرنيس  َنَعســــــــس َوفنيَما َأبس

َن لنلنَقائن 6 ر جس بنل ، َفاخس : ه َوَذا السَعرنيس  م قس  َ َرا ــ  اَر صـ ــَ لن صـ فن اللَّيس ــس َن 7هن!  َففني ننصـ َلحس ــس َعَذاَرى َوَأصـ َفَقاَمتس َجمنيع  أ ولئنَك الس
  . نَّ ابنيَحه  ــَ َطفنئ .  8َمصـــــــ ا َتنس ابنيَحنـَ ــَ تنك نَّ فـَإننَّ َمصـــــــ ا مننس َزيس يَننـَ طن : َأعس اتن اهناَلت  لنلسَحكنيمـَ الـَتن السـجَ َفـقَ

ات  9 ابـَتن السَحكنيمـَ َأـجَ فـَ
، ا َوَلك نَّ فني َلـنَ ه  اَل َيكس : َلَعلَـّ ائنالت  .    قـَ َتعسَن َلك نَّ ةن َوابس اعـَ ـبَ َن إنَلى الس َهبس لن اذس ، 10ـبَ اَء السَعرنيس  َتعسَن جـَ ات  لنَيبس ـبَ ا ه نَّ َذاهن َوفنيـمَ

  . َباب  لنَق الس ، َوأ وس سن ات  َدَخلسَن َمَعه  إنَلى السع رس َتعندَّ َوالسم سـس
11 ، ي ند  ، َيا سـَ ي ند  : َيا سـَ ا َقائناَلت  َعَذاَرى َأيسضـ  يَّة  الس ير ا َجاَءتس َبقن َأخن

. 12افسَتحس َلَنا!  رنف ك نَّ : إنن ني َما َأعس اَعَة 13َفَأَجاَب َوَقاَل: السَحقَّ َأق ول  َلك نَّ َم َواَل الســــَّ َيوس وا إنذ ا أَلنَّك مس اَل َتعسرنف وَن الس َهر  َفاســــس
.الَّتني يَ  َسانن نس  "أستني فنيَها ابسن  اإلن

صلللللللديقاتها العذارى  أخذ المسللللللليح المثل من عادة يهودية، فكان العريس يأتي مع أصلللللللدقائه ليأخذ العروس ومعها
نصلللللف الليل، ليتذكر كل من    اللواتي ي لللللئن الطريق  المصلللللابيح. وتقرأ الكنيسلللللة فصلللللل هذا اإلنجيل في صلللللالة

تظار العريس، مهتمًا أن يكون كإحدى العذارى الحكيماا. ويبدأ المثل  قوله  يصلي أنه يجب أن يكون مستعدًا إلن
أي أن السيد  عد أن أنهى حديثه عن العالماا الخاصة  المجيء الثاني يريد أن يشير أن هذا المثل لهو  =  حينئذ

يةه هو  إسلللللتمرار لحديثه الخطير.. ليميز كل سلللللامع هل هو من الحكيماا أو هو من الجاهالا ليعرف هل نصللللل
عليه في ملكوته، أي يكون نصلليةه    سلليملك المسلليح، على قلةه هنا  الملكوا أم سلليقف خارجًا. ومن ملَّك المسلليح  

 )راجع قطع نصف الليل(. وفيما يلي محاولة لشرح رموز هذا المثل.. الع رسملكوا السمواا= 
 هو الرب يسوع.= العريس
الكنيسلللللللللللللة. وعمل العذارى أن يسلللللللللللللتقبلن العريس بنور اإليمان والرجاء هن جماعة النفوس المؤمنة أي =  العذارى 

والمحةلة. ولقلب العلذراويلة ال ينطبق علادة على المتزوجين، ولكن المقصللللللللللللللود بهلذا التعبير، طهلارة النفس الكلامللة. 
( يقول خطبتكم لرجلل واحلد ألقلدم علذراء عفيفلة للمسلللللللللللللليح، وهو يكلم كلل أهلل  2:11تو2وبولس الرسللللللللللللللول في )

ثوس، متزوجين وغير متزوجين. المقصللللود هنا أن النفس ال تعرف لها إلهًا سللللوى المسلللليح وغير متعبدة ألي  تورن
شلللللهوة عالمية، بل متحررة من كل خطية. العذراء تكون مكرسلللللة لعريسلللللها فقط، ونحن صلللللرنا مكرسلللللين للمسللللليح  

 بواسطة سر الميرون. ولذلك تمثل الكنيسة كلها  عشر عذارى.
 ز للكنيسة كلها، التي إجتازا المعمودية ودهنت بزيت الميرون.عدد كامل يرم= عشر

من مألن بنيتهن أي قلوبهن بزيلت النعملة، أي يمتلئ القللب  لالروح القلدس فتسللللللللللللللتنير النفس  لالرب =  الحكيمـات
وتتمسللللللللللك  حةه. عندما تنشللللللللللأ عالقة بين المسلللللللللليح والنفس، تقدم النفس عةادة حارة ولكن هناك من يحزن الروح 

بجهلللادنلللا تزيلللد )للللذللللك يقول إمتلئوا  لللالروح(  و يطفئللله. فنحن في الميرون نحصللللللللللللللللل على نعملللة محلللددة،  القلللدس و 
 وبإستهتارنا تقل )لذلك يقول ال تطفئوا الروح(.

تركن القللب فلارغلَا ونسللللللللللللللين ح،يقلة مجيء الرب ولهون  محةلة العلالم. هلذا لمن ال يجلاهلد . هؤالء لهم  =  الـجاهالت
 من المحةة. هؤالء أطفأن الروح. ب فخال  مسيحية اإلسمية، أّما القلال
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هل على المؤمن أاّل ينام؟ قطعًا ليس هذا هو المقصلللللود. ولكن الحكيماا ينعسلللللن وهم ممتلئون سلللللالمًا  =  نعســــن
ح،ي،يًا "فالرب يعطي ألحةائه نومًا" قال عنه سلللللفر النشللللليد "أنا نائمة وقلبي مسلللللتيقظ". أّما الجاهالا فهن يتمتعن  

+  2:127(. وراجع أي لللللللللًا )مز10،  6:13+ حز11:8+  14-13:6+  12:5رإه النبي ) سلللللللللالم مزيف قال عن
(.  النسللللللةة للجاهالا فهن نسللللللين أن الرب سلللللليأتي فلهون في العالم. ولكن علينا أن ال تفارقنا ح،يقة أن  2:5نش

 إشارة للموا. إذًا هذا= نعسن ونمن        الرب قادم بل يأتى فجأة. 
وهناك من حياته مسللللتنيرة وصللللار نورًا للعالم. وهناك من يسلللللك في شللللهواا هذا العالم  هي حياتي.  = المصـــابيح

 خاضعًا لسلطان الظلمة.
 أصواا المالئكة  البوق األخير تنادي لألبرار  الخالص ولألشرار  الدينونة.=صراَ 
يقول بولس الرسلول هو نعمة الروح القدس، وهذه نأخذها في سلر الميرون، ولكن من يجاهد يمتلئ لذلك = الزيت 
موهةة هللا التي فيك بوضللللللع يدي، وهذه األخيرة قالها لتلميذه تيموثاوس(   إضللللللرم  +(  18:    5)أف  الروح)إمتألوا 

ويحللذرنللا من أن نقللاوم الروح القللدس  للأن ال نتجللاوب مع دعوتلله لنللا  للالتوبللة .. .. .. ال تحزنوا الروح.. ال تطفئوا  
ا.... تنسللكب النعمة فينا. ومن ال يجاهد تنطفئ النعمة التي فيه. فنحن إذًا الروح. وبجهادنا فى صلللواتنا واصللوامن

من خالل جهادنا إّما نمأل مصلللللابيحنا أو نطفئها. والحظ أن الجاهالا كان لهن رغةة أن يدخلن لكنهن لم يدخلن  
ن أخطأن إذ ألنهن لم يسلللللمعن لصلللللوا إبن هللا ولم يجاهدن بل هن نعسلللللن، فالرغةة وحدها ال تكفي. ونالحظ أنه

تصلللللورن أنه يمكنهن الحصلللللول على الزيت في أي وقت والسلللللبب  سللللليط أن النفس التي تعودا على اإلسلللللتهتار  
والتراخي يصلللعب عليها أن تقوم فجأة وتبدأ الجهاد. لذلك يطلب المسللليح منا السلللهر، أي عدم التراخي حتى تكون  

 بنيتنا مملوءة زيتًا  صفة مستمرة.
(  1:55+ أش17:22+ رؤ18-17:3+ رؤ39-37:7المصلللدر الوحيد وهو يبيع مجانًا )يو= المسللليح هو  الباعة

والمسيح أعطانا وسائط النعمة وهي بال ثمن. لكن ال فرصة للشراء من هذه العطية المجانية سوى في هذه الحياة.  
نحن هذه الحياة،    أّما العذارى الجاهالا فأردن أن يشللللللللترين  عد فواا األوان،  عد مجيء العريس=  عد أن نغادر

  أو يأتي العريس فجأة في مجيئه الثاني.
َتعسَن َلك نَّ  َباَعةن َوابس َن إنَلى الس َهبس هذا القول ليس للسلللللخرية ولكن إلظهار أن اإلمتالء من الزيت مسلللللئولية كل =  َبلن اذس

 شخص وال يوجد من يمأل اانية إال جهاد وإستعداد كل شخص.
(.  6:1تي2تان الواجب على كل نفس أن ت لرم هذه الموهةة التي أخذتها من هللا )=  الجاهالتإنطفأت مصـابيح  

ولكن الجلاهالا خلدعن أنفسللللللللللللللهن معتملداا على أن لهن المواعيلد أو هن قلادراا على أن يمتلئن في أي وقلت. 
 ور الرب.ولكن الرياء سريعًا ما ينكشف وهو ال يدوم. والذين أهملوا نعمة روح هللا سينكشفون في ن

جهادي الشخصي، وال    هذا خطأ فال يوجد إنسان قادر أن يعطيني اإلمتالء، فهذا يعتمد على=  أعطينا من زيتكن
 (.6:1تي2+ 39-37:7وسيلة سوى طلب اإلمتالء من المسيح )يو
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وهنا  ف للللائل القديسللللين.  ال يوجد إنسللللان له قداسللللة تزيد عن حاجته... إذًا ال توجد بدعة زوائد  = ال يكفينا وإياكن
نرى ضللللالل ذاك الذى إدعى من سللللنواا قليلة أنه يمأل من ينفخ فيهم ليمتلئوا  الروح، وتكون عالمة إمتالئهم أن  

 يسقطوا على األرض فاقدون للوعى.
 ون الناس في أضعف درجاا اإلستعداد.ساعة ال ينتظره فيها أحد، ويك= نصف الليل

ما يحدث مع العذارى هو إمتداد لما مارسلللللللللوه على األرض، فالحكيماا يتمتعن  الحياة الجديدة =  إني ما أعرفكن
تحياة شللللللركة وإتحاد مارسللللللنها على األرض مع العريس، أما الجاهالا فال خبرة لهن  العريس، فهن عشللللللن على  

 تى وإن كان لهن منظر الحياة التعبدية.األرض خارج أبواب هذه الشركة ح
ويرى الناس أعماله  ( ، 3:  12)دانورًا للعالم، من إمتأل  الروح سلليظهر هذا في حياته وأعماله ويكون  =  مصــابيح

 (.35:12+ لو16:5ويمجدوا ااب الذي في السمواا )مت 
 الشيطان يدخلون.ثةاا القرار، فما عاد األبرار يخرجون، وال األشرار وال = أولق الباب

 وصاروا في أمان، ال يستطيع أحد أن يخطفهن.= والمستعدات دخلن
يشلير للحواس الخمسلة وأصلا ع اليد الخمسلة وأصلا ع القدم الخمسلة أي يشلير لمسلئولية اإلنسلان، فالحواس =  5رقم  

سلة، فهناك من  هي التي أتعرف بها على العالم، وأنا مسلئول عن كل ما يدخل إلى القلب عن طريق حواسلي الخم
يقدس سللللمعه راف للللًا أن يسللللمع أي شللللئ يدنسلللله، وهناك من يفتح أذنه لسللللماع أي شللللئ فيتدنس، هذه مسللللئوليتي،  
وهناك من يسلللتعمل لسلللانه في التسلللبيح فيتقدس قلةه، وهناك من يسلللتعمل لسلللانه في الذم والنم والشلللتيمة والكذب.. 

 ع القدم تشلير إلتجاهاتي وأنا المسلئول عنهما. إاّل أن  ( وأصلا ع اليد تشلير ألعمالي وأصلا5:3الخ فيدنس قلةه )يع
خبزاا. والمعنى أن من يجاهد لي للةط ويقدس حواسلله وأعماله  5من   5000يشللير للنعمة، فالمسلليح أشللةع    5رقم 

 وإتجاهاته يمتلئ ويشةع من النعمة ويمأل مصةاحه فيكون مستعدًا للقاء العريس.
 

 مثل الوزنات (30-14:25اآليات )مت
َواَله ،  14  "-(:30-25:14ات )متاآلي مس َأمس لََّمه  افنر  َدَعا َعبنيَده  َوســــَ ان  م ســــَ ســــَ »َوَكَأنََّما إننس

ا َخمسَس  15 د  َطى َواحن َفَأعس
 . اَفَر لنلسَوقستن رن َطاَقتنهن. َوســـــــــَ د  َعَلى َقدس َنة . ك لَّ َواحن ، َوآَخَر َوزس َنَتيسنن ، َوآَخَر َوزس َس 16َوَزَنات  ى الَّذني َأَخَذ السَخمس َفَمضـــــــــَ

ات  أ َخَر.   َس َوَزنـَ ا، َفَربَح َخمس ات  َوتـَاَجَر بنـهَ ذَ 17َوَزنـَ َذا الَـّذني َأـخَ .  َوهـكَ َرَييسنن َنَتيسنن أ خس ا َوزس ــ  ، َربنَح َأيسضـــــــ َنَتيسنن َوَأمَـّا  18 السَوزس
 . هن ي ندن َة ســــــَ َفى فنضــــــَّ ضن َوَأخس ى َوَحَفَر فني اأَلرس َنَة َفَمضــــــَ َعبنيدن 19الَّذني َأَخَذ السَوزس ي ند  أ ولئنَك الس َوَبعسَد َزَمان  َطونيل َأَتى ســــــَ

 . مس َبه  ــَ َتنني.  َفَجاَء الَّذني َأَخذَ 20َوَحاســ لَّمس ــَ َس َوَزَنات  ســ ، َخمس ي ند  ــَ َس َوَزَنات  أ َخَر َقائنال : َيا ســ َم َخمس َس َوَزَنات  َوَقدَّ  السَخمس
َقَها.   ت َها َفوس ين  21ه َوَذا َخمسس  َوَزَنات  أ َخر  َربنحس َت َأمن نس ! ك  النح  َواأَلمنين  د  الصـَّ َعبس ه : ننعنمَّا َأيَُّها الس ي ند  َقلنيلن َفَقاَل َله  سـَ ا فني الس

َك.  ي ندن خ لس إنَلى َفَرحن سـَ . ا دس َكثنيرن َفأ قنيم َك َعَلى الس
َتنني. ه َوَذا  22 لَّمس َنَتيسنن سـَ ، َوزس ي ند  َنَتيسنن َوَقاَل: َيا سـَ ث مَّ َجاَء الَّذني َأَخَذ السَوزس

َما.   َقه  َما َفوس ت ه  َرَيانن َربنحس َنَتانن أ خس ه  23َوزس ي ند  َقلنيلن َفأ قنيم َك  َقاَل َله  ســَ ين ا فني الس َت َأمن نس ! ك  النح  اأَلمنين  د  الصــَّ َعبس : ننعنمَّا َأيَُّها الس
َك.   ي ندن خ لس إنَلى َفَرحن سـَ . ا دس َكثنيرن ان  24َعَلى الس ، َعَرفست  َأنََّك إننسسـَ ي ند  َدَة َوَقاَل: َيا سـَ َنَة السَواحن ا الَّذني َأَخَذ السَوزس  ث مَّ َجاَء َأيسضـ 

  . ذ رس َمع  مننس َحيس   َلمس َتبس ، َوَتجس َرعس د  َحيس   َلمس َتزس صـــــــ  ، َتحس . ه َوَذا  25َقاس  ضن َنَتَك فني اأَلرس َفيست  َوزس يست  َوَأخس ت  َوَمضـــــــَ فس َفخن
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، َعَرفسَت َأن ن 26الَّذني َلَك.   اَلن  ر نير  َوالسَكســس د  الشــ ن َعبس ه  َوَقاَل َله : َأيَُّها الس ي ند  َمع  مننس  َفَأَجاَب ســَ ، َوَأجس َرعس د  َحيس   َلمس َأزس صــ  ي َأحس
 ، ذ رس ذ  الَّذني لني َمَع رنب ا.  27َحيس   َلمس َأبس نست  آخ  يئني ك  َد َمجن نس َيارنَفةن، َفعن َد الصـَّ نس تني عن َع فنضـَّ َبغني َأنس َتضـَ َفخ ذ وا  28َفَكاَن َينس

ر   ــس َنَة َوَأعسط وَها لنلَّذني َله  السَعشــــــ ه  السَوزس نس .  من َخذ  29َوَزَنات  َده  ي ؤس نس ، َوَمنس َليسَس َله  َفالَّذني عن َداد  أَلنَّ ك لَّ َمنس َله  ي عسَطى َفَيزس
ه .  نس .30من َنانن ب َكاء  َوَصرنير  اأَلسس يَّةن، ه َناَك َيك ون  الس د  السَبطَّال  اطسَرح وه  إنَلى الظُّلسَمةن السَخارنجن َعبس  "َوالس

 ( فالمثالن متكامالن27 – 12:  19ناء )لويرجى مراجعة مثل األم
مثلل العلذارى يتحلدث عن إنتظلار الرب واإلمتالء من النعملة ومثلل الوزنلاا يتحلدث عن األعملال. والسلللللللللللللليلد هنلا  
يوضلح أن هناك حسلاب على أعمالنا والوزناا التي بين أيدينا. واإلنسلان المسلافر هو المسليح الذي صلعد للسلماء، 

روحية ومواهب جسلدية ونفسلية، نجاهد بها    والمال الذي سللمه لعبيده هو كل ما أعطانا من مواهب روحية وعطايا
في حياتنا لنربح بها هلل. فالمسليح أعطانا جسلده ودمه، وأرسلل لنا الروح القدس، وأسلس لنا كنيسلة  أسلرارها وأعطى  
تل واحد مواهب وعطايا حسللب إحتياجه وعلى قدر طاقته. هناك من أخذ خمسللة وهناك من أخذ إثنين وهناك من  

خل على أحد  عطاياه، وال يحابي أحدًا على حسلللاب بخر، لكنه يعرف طاقة كل واحد ويوزع  أخذ واحدة، فهو ال ية
 حسلللللللللب طاقة كل واحد. فما قدمه لنا هللا من مواهب قدمها  حكمة فهو يعرف ما يناسلللللللللب كل ع لللللللللو لخالص 

اهب (. وهذا يدفعنا أال نتكبر على أصللللللللحاب المواهب األقل وال نحسللللللللد أصللللللللحاب المو 7:4وخدمة الكنيسللللللللة )أف
  (.وهللا 10:4 ط1لكن الكل يأخذ )   (6-4:12كو1)  األتثر، إنما نشلللللكر صلللللاحب المواهب.. يكفي أنها من يديه
 تما يت ح من هذا المثل سيحاسب كل واحد  قدر ما أخذ.

الع للللللية مالنا/ مواهبنا/ وقتنا/ صلللللحتنا/ نفوذنا/ معرفتنا/ تعليمنا/ محبتنا/ إمكانياتنا العقلية والجسلللللدية = الوزنات
 ومشاعرنا/ ذاترتنا/ قوتنا.

 ترك كل واحد  حريته.= سافر للوقت
والقصد من هذه العةارة أن طول المدة قد يدفعنا  أي  عد إنتهاء زمان هذه الحياة.= وبعد زمان طويل (: 19)بية 

 للتكاسل ظنا أن هناك متسع من الوقت. 
]فى هذه الحياة لنرى مثال من حياة مثلث الرحماا الةا ا األنةا شنودة الذى بدأ خدمته  =أقيمك على الكثير 
سنة فأخذ ما هو أتثر وصار مدرسا فى اإلتليريكية، وألمانته صار أسقفا وألمانته صار   17 أمانة فى سن الل 

لنرى اإلجا ة فى ما   -ى  طريركا. ولنأخذ مثاال بخر يجيب على سؤال هل تنطبق هذه ااية على الحياة األخر 
يفعله اان مثلث الرحماا الةا ا كيرلس السادس فألمانته فى حياته على األرض. ها هو حتى اان  عد نياحته  

ه   28فى ضوء هذا نفهم قول الرب   عشراا السنين ما زال  معجزاته التى ال تنتهى يتمجد إسم هللا[. نس َفخ ذ وا من
َنَة َوَأعسط وَها لنلَّ  ر  َوَزَنات  السَوزس = من هو صاحب العشر وزناا؟ هو من كان له خمس وزناا وتاجر    ذني َله  السَعشس

بهم وربح خمس أخرى فصار عنده عشر وزناا. فما معنى أنهم ي يفوا لهذا العبد األمين وزنة إلى وزناته وقد 
 ا أعطاه له من وزناا؟    إنتهت حياته على األرض وها هو هنا أمام الرب يسوع الديان يسأله عن أمانته فيم

فى أثناء حياة هذا العبد األمين على األرض، كلما كان أمينا يعطيه هللا وزناا أتثر يمجد بها إسمه   .1
 القدوس، وهذا رأيناه بوضوح فى حياة الةا ا األنةا شنودة.  
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وبعد اإنتقال هذا العبد األمين أي ا يعطيه هللا أن يعمل ويمجد إسم هللا القدوس، وهذا ما نراه اان فى   .2
المعجزاا التى يصنعها الةا ا األنةا كيرلس. فهؤالء الشهداء والقديسين تاجروا بوزناتهم الخمس   الكثير من

وهم على األرض، فحصلوا على خمس ُأخر، بل أضيفت لهم وزنة أخرى وربما وزناا ُأِخذا من غير  
 األمناء على ما كان لهم من وزناا، وصاروا يمجدون هللا  كل هذه الوزناا. 

فسر المعجزاا الكثيرة التى يقوم بها القديسون الذين إنتقلوا ولكنهم مازالوا يعملون حتى اان  وهذا أي ًا ي .3
 ويمجدوا إسم هللا القدوس.

إنسان له أموال كثيرة يستعملها فى   -والعكس فهناك من يستغل وزناته أو مواهةه فى الخطية، أمثلة: .4
ولنا مثال فى ذلك يهوذا   -شرور والمؤامراا الخطية، أو إنسان ذكى جدًا ويستخدم ذكاءه فى تدبير ال 

التلميذ الخائن، الذى إختاره المسيح لموهبته فى إدارة األموال فسرق أموال الصندوق بداًل من أن يمجد  
 هللا بهذه الموهةة. بل إزداد جشعه لألموال فةاع سيده. 

ل على عدم فهمه لواجةاته كعبد رد صاحب الوزنة الواحدة على سؤال سيده عما فعله بوزنته رد كله جفاء يد 
مستأمن على وكالة، ورده كان فيه عدم محةة لسيده وجهل مطبق وعدم رغةة فى العمل. بل أي ا هو ظن أن  
خدمة هللا فيها مشقة ولم يختبر الفرح الذى إختبره كل الذين يعملون فى خدمة الرب هو خاف من المخاطرة وأن  

  شريكا لنا فى كل عمل؟ يخسر وال يكسب. وكيف يخسر إن كان هللا
 جهل  سيده الذى ال ينسى تعب من يقدم كأس ماء.  هذا يدل على .1
وأى عمل خدمة للسيد ال يفشل وال ي يع ]فالرب وعد  أنه شريك معنا فى كل عمل بل أننا ال يمكن أن   .2

ة الرسولية  نقدر أن نعمل بدونه[. وهكذا تعلمنا من القديس بولس الرسول أن ننهى كل إجتماع لنا  البرك
وِح ٱْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. بِمينَ " (. فنحن لنا  14:13تو2" )ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع ٱْلَمِسيِح، َوَمَحةَُّة ٱهلِل، َوَشِرَكُة ٱلرُّ

شريك فى كل عمل هو الروح القدس. بل يقول لنا الرب يسوع أننا بدونه ال نقدر أن نعمل شيئًا  
 (.13:2نا أن نريد وأن نعمل" )فى (. فهو "العامل في5:15)يو 

بل أن هذا العبد هو الخسران ألن من يعمل فى كرم الرب يختبر فرحا عظيما فى خدمته. هللا خلقنا لكى   .3
نفرح )جنة َعْدْن تعنى جنة الفرح(. وبالخطية طردنا من الجنة وهذا يعنى حرماننا من حياة الفرح.  

َأْنُتْم َكَذِلَك، ِعْنَدُتُم ٱْاَن ُحْزٌن. َوَلِكنِّي َسَأَراُتْم َأْيً ا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم،  فَ والمسيح ربنا  فدائه أعاد لنا هذا الفرح "
ْفَرُحوا ِفي ٱلرَّبِّ ُكلَّ  (. والرسول يطلب منا أن نفرح فى الرب "إِ 22:16" )يوَواَل َيْنِزُع َأَحٌد َفَرَحُكْم ِمْنُكمْ 
، َوَأُقوُل َأْيً ا: ٱْفَرُحوا (. ولكن الفرح هنا على األرض جزئى، ألن العالم فيه ضيق ووضع 4:4)ف" ِحين 

(. والفرح الذى نحصل عليه هنا هو عربون ما سنحصل عليه فى  19:5يو 1+   33:16فى الشرير )يو
كَ األبدية. فقصد هللا ال يسقط أبدًا. ولذلك نسمع هنا قول الرب يسوع للعبد األمين  خ لس إنَلى َفَرحن َسي ندن .  ا دس

فالبد أن نفرح فى النهاية فهذا قصد هللا. وكل من يعمل مع هللا يختبر هذا الفرح   فاهلل خلقنا لكى نفرح
حينما كان هللا شريكا له فى كل عمل، والحظ قول  -فهى جنة الفرح  – الذى إختبره بدم فى الجنة  

َلُه ِمَن الوحى عن هذه الشركة بين هللا وبدم "يح ر له الحيواناا ليرى ماذا يدعوها " َوَجَبَل ٱلرَّبُّ ٱإْلِ
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َماِء، َفَأْحَ َرَها ِإَلى بَدَم ِلَيَرى َماَذا َيْدُعوَها، وَ  يَِّة َوُكلَّ ُطُيوِر ٱلسَّ ُكلُّ َما َدَعا ِ ِه  ٱأْلَْرِض ُكلَّ َحَيَواَناِا ٱْلَبرِّ
 (. 19:2" )تكبَدُم َذاَا َنْفس  َحيَّة  َفُهَو ٱْسُمَها

  (.16:5ااب )مت   أن يعمل  أمانة فيربح نفوس للمسلليح ويشللهد له ويكون سللبةًا لمجد هللا  وهللا ينتظر من كل مّنا
ومن يربح هنا دخل إلى فرح سلليده، بل نال الوزنة التي أهملها العبد الكسللالن. أّما صللاحب الوزنة إذ أهمل وعاش  

د خطية، وهنا نجد أن هذا عاطاًل فهو ليس فقط لم يربح وزنة أخرى وإنما هو سللللللقط في خطية أخرى، فالخطية تل
العبد الةطال إتهم سلللللللللللللليده  القسللللللللللللللوة والظلم، وهي عادة قديمة، إذ حينما أخطأ بدم نسللللللللللللللب هلل الخطأ "المرأة التي  
أعطيتني.." فحياة الكسلل والةطالة خطية وهذه سللمته لخطية أخرى وهي إتهام سليده  القسلوة.. وهذه سللمته لخطية  

هلاملة تقود إلى خطلايلا أخطر، للذا وجلب أن نقلاوم كلل خطيلة مهملا بلدا  الخوف. فكلل خطيلة تبلدو  سلللللللللللللليطلة وغير
 سلليطة. وهذا ما نةه هللا قايين إليه فخطية قايين األولى الحسللد وهذا أسلللمه للغ للب وهذا أسلللمه للتفكير في القتل  

ائيًا. لذلك ومن  وهذا أسللللللللللللمه للتنفيذ وبعد ذلك أي لللللللللللًا تةجح على هللا قائاًل "أحارٌس أنا ألخي" ثم هرب من هللا نه
بداية الطريق نةه قايين قائاًل "إن لم تحسلللن فعند الةاب خطية را  لللة وإليك إشلللتياقها وأنت تسلللود عليها" ولو كان  

 قايين قد توقف عند أول خطية  سيطة ما حدث  عد ذلك كل هذا.
 هذا كذب ألن سيده أعطاه كما أعطى لرفقائه.= تحصد حي  ال تزرع

 نرى تمرده وإتهامه الظالم لسيده.هنا = إنسان قاس  
لو كان يحب سللليده ما كان قد خاف، فالمحةة تطرد الخوف. ولو خاف ح،يقة لكان قد عمل وإسلللتيقظ من  =  خفت

تسلللله. ولكنه هنا يمثل من يعتذر دائمًا أنه غير قادر على حفظ وصلللايا هللا بينما هو لو حاول لوجد أن نعمة هللا  
مة هلل بدعوى أنه غير قادر ولو حاول لوجد أن هللا يسللللللنده. خفت هذه ضللللللد ما  تسللللللنده، أو من يعتذر عن أي خد 

 قاله الرسول بولس "أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني" 
ــان قاس   ألن عينه مغلقة  سلللللللبب   العكس فهو لم يعرفه، هو لم يعرف هللا، هذه تصلللللللوراا قلةه  =  عرفت أنك إنســ

ر لنا هللا على  بل هو صللار كحواء وصللدَّق كذب ال  خطاياه. شلليطان ولم يصللدق هللا. وهذه عادة الشلليطان أن ُيصللوِّ
.  أنه إله قاس 
 مثل من يحافظ على صحته ويرفس الخدمة لئاّل ُيرهق.= إخفاء الوزنة

فكلل من يتلاجر  مواهلب الروح يعطي لله أتثر وتزداد لله البركلاا الروحيلة  فيس. وداود أخلذ = من ـله يعطي ويزاد
أن شلاول غير أمين في وزناته. أما من ليس له محةة هللا، ويسللك في شلهواته فاهلل يحرمه    وزناا شلاول حين ثبت 

 من مواهةه فهو ال يستحقها.
 هو دخول العرس األبدي.= إدخل إلى فرح سيدك

فكان نصللليةه هو ما    هو إختار الظلمة الداخلية  خطاياه وكان أعمى ال يرى الرب = إطرحوه إلى الظلمة الخارجية
لنفسللللللللللله على األرض، فلن يرى نور هللا، وتكون له الظلمة الخارجية  عيدًا عن نور هللا كما إختار لنفسللللللللللله  إختاره  

على األرض الظلملة اللداخليلة. الظلملة الخلارجيلة أي خلارجلًا عن أورشللللللللللللللليم السللللللللللللللملاويلة التي ينيرهلا الرب يسللللللللللللللوع  
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حرق وزنته مثال  أعاد الوزنة كما هى فما مصلللللللللير من أ وإن كان هذا مصلللللللللير من  ( = العذاب األبدي.5:22)رؤ
 فالتدخين يحرق وزنتين ، المال والصحة . وهكذا الخمر والمخدراا والمالهى الةطالة والزنا ....الخ

 التفسير الرمزي:
ر أي حواسلللله الداخلية خَ صللللاحب الخمس وزناا يشللللير لمن قدس حواسلللله وأعماله وإتجاهاته فربح خمس وزناا أُ 

( يشللير لتجسللد المسلليح الذي أتى  2بها  السللماء. وصللاحب الوزنتين يشللير لمن عاش في محةة فرقم ) التي يتصللل
م السللللللللللللللامري الصللللللللللللللالح درهمين عالملة محبتله للجريح.   ليجعلل اإلثنين واحلدًا وكلان عملله  محةلة عجيةلة، للذللك قلدًّ

َد مالتين عالمة محةة السللمائيين  واألرملة التي قدمت فلسللين عالمة محبتها هلل وللمحتاجين. وفي قبر المسلليح ُوجِ 
مع األرضيين إذًا هذا يشير لمن أحب هللا والناس فهذا ت اعفت محبته هلل وللناس، أّما صاحب الوزنة التي دفنها 
في التراب فيشير إلنسان أناني متقوقع حول ذاته محب لذاته فقط، غير مرتةط  حب هللا وال الناس، إنسان أرضي 

و السللماء حيث الحب، بل عاش في األرضللياا ولذاا العالم الترابي يشللةع لذاته وشللهواته لم يسللتطع أن يرتفع نح
من اللذاا الترابية ويفسلللد نفسللله ويخنقها إذ يدفنها في شلللهواا الجسلللد الترابي فال ينتفع روحيًا وحتى جسلللده يهلك  

 فيفقد السماء واألرض معًا.
حيث تستخدم األموال في التجارة لتربح. وهؤالء يشيرون للمرشدين الروحيين الذين كانوا سيرشدونه ألن =  الصيارفة

 .ربايقدم خدماا  محةة لآلخرين، فيربح نفس هلل= 
 مجيء إبن اإلنسان  (46-31:25اآليات )مت
يَنئنذ   31  "-(:46-25:31اآليات )مت يَن َمَعه ، َفحن يســـــن َماَلئنَكةن السقند ن هن َوَجمنيع  الس دن انن فني َمجس ســـــَ نس »َوَمَتى َجاَء ابسن  اإلن

  . هن دن ي ن َمجس سـن لنس  َعَلى ك رس َرافَ 32َيجس ي السخن مس مننس َبعسض  َكَما ي َمي نز  الرَّاعن ه  ، َفي َمي نز  َبعسضـَ ع وبن َتمنع  َأَماَمه  َجمنيع  الشـُّ  َوَيجس
  ، َداءن .  33منَن السجـن ارن َيســــــــــَ َداَء َعنن الس هن َوالسجـن يـنن َراَف َعنس َيمن يم  السخن َفي قن

ا 34 ا ـيَ هن: َتعَـاَلوس يـنن يَن َعنس َيمن ذن َملـنك  لنـلَّ ث مَّ َيق ول  الس
َعاَلمن.   يسن الس ذ  َتأسسن َمَلك وَت السم َعدَّ َلك مس م نس م َباَركني َأبني، رنث وا الس

نست    أَلن ني ج عست  35 ت م ونني. ك  ت  َفَسَقيس شس ت م ونني. َعطن َفَأطسَعمس
ت م ونني.   َورنيب ا َفآَويس

36 . ت مس إنَليَّ ا َفَأَتيس ــ  ب وســـــ ت م ونني. َمحس رس ا َفز  ــ  ت م ونني. َمرنيضـــــ وس ــَ َيان ا َفَكســـــ يَنئنذ   37ع رس َرار  حن يب ه  اأَلبس َفي جن
َناَك َجائنع ا فَ  ، َمَتى َرَأيس َناَكإ  َقائنلنيَن: َياَربُّ َقيس ان ا َفســـــــَ َناَك، َأوس َعطسشـــــــَ َيان ا 38َأطسَعمس َناَك، َأوس ع رس َناَك َورنيب ا َفآَويس َوَمَتى َرَأيس

َناَكإ   وس َكإ 39َفَكســـــَ َنا إنَليس ا َفَأَتيس ب وســـــ  ا َأوس َمحس َناَك َمرنيضـــــ  :  40َوَمَتى َرَأيس : السَحقَّ َأق ول  َلك مس مس ل َله  َملنك  َوَيقو  يب  الس بنَما  َفي جن
. ، َفبني َفَعلست مس رن اون َوتني هؤ اَلءن اأَلصـــــَ َأنَّك مس َفَعلست م وه  بنَأَحدن إنخس
َهب وا َعن ني َيا 41  : اذس ارن َيســـــَ يَن َعنن الس ا لنلَّذن »ث مَّ َيق ول  َأيسضـــــ 

لنيَس َوَماَلئنَكتنهن،   بس ةن إلن يَّةن السم َعدَّ ين  إنَلى النَّارن اأَلَبدن َماَلعن
ق ونني.  أَلن ني ج  42 ــس ت  َفَلمس َتسـ شـــس عست  َفَلمس ت طسعنم ونني. َعطن

ك نست   43
ونني.   ور  ا َفَلمس َتز  ــ  ب وسـ ا َوَمحس ــ  ونني. َمرنيضـ ــ  َيان ا َفَلمس َتكسسـ ونني. ع رس ا َقائنلنيَن: 44َورنيب ا َفَلمس َتأسو  ــ  يب وَنه  ه مس َأيسضـ يَنئنذ  ي جن حن

َناَك َجائنع ا َأوس عَ  ، َمَتى َرَأيس َكإ  َياَربُّ مس دن ا َوَلمس َنخس ب وســ  ا َأوس َمحس َيان ا َأوس َمرنيضــ  ان ا َأوس َورنيب ا َأوس ع رس مس قنائنال : 45طسشــَ يب ه  َفي جن
َعل وا.  ، َفبني َلمس َتفس رن اون ــَ َعل وه  بنَأَحدن هؤ اَلءن اأَلصــــ : بنَما َأنَّك مس َلمس َتفس ي هؤ اَلءن إنَلى عَ 46السَحقَّ َأق ول  َلك مس ــن َذاب َأَبدني   َفَيمسضــــ

يَّة «. َرار  إنَلى َحَياة  َأَبدن  "َواأَلبس
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(. ويعطي المجد لسنسلللان الةار ويلقي األشلللرار في عذاب 22:5المسللليح إبن اإلنسلللان يأتي في مجده للدينونة )يو
أو    أبدي. وهو يهب هذا المجد لمن قدموا حةًا للصلللغار كما لو كانوا يقدمونه للمسللليح. فالعذاب هو لغير المؤمنين

 للمؤمنين غير الرحماء. 
(. أّما الجداء فلونها أسللللللللود وهذا اللون 7:51+ مز18:1+ أش14:7(: الخراف بي للللللللاء تشللللللللير للبر )رؤ32)بية

ولكن من تطهر بدم المسللليح يبيس   ، (. ونحن كلنا خطاة تميزنا خطيتنا  اللون األسلللود 23:13يشلللير للخطية )أر
ودية والتوبة المسللللللتمرة والثةاا في المسلللللليح وتناول جسللللللده ودمه. وهذه تأتي  المعم ،فيصللللللير على يمين المسلللللليح

 العذارى الحكيماا.= الخرافمن سبق وأسماهم عذارى جاهالا. = الجداء
ْد لسنسللان منذ تأسلليس العالم. 34)بية   ولم يقل خذوا فهم أبناء يرثون مجد أبيهم  =  رثوا(: نرى هنا أن الملكوا معَّ

 وليسوا غرباء.
(: النار األبدية هذه معدة إلبليس ومالئكته. والحظ أنه لم يقل يا مالعين أبي كما سلللللللللبق وقال يا مةاركي  41)بية

ْد النار األبدية لسنسان بل للشيطان، ولكن من يختار بنفسه   أبي، فهم السبب في لعنتهم وليس ااب. إذًا هللا لم ُيعِّ
 (.10:3يو1+ 44:8ية )يوأن يكون إبنًا للشيطان يذهب معه للنار األبد 

 
:1  "-(:2-26:1اآليات )مت هن ـيذن ا َقاَل لنَتاَلمن لَّـهَ هن اأَلقسَواَل ك  وع  هذن ــ  َل َيســـــــ مـَ ا َأكس َوَلمَـّ

َميسنن َيك ون   2   َد َيوس َلم وَن َأنَّه  َبعـس »َتعس
َلَب«. َسانن ي َسلَّم  لني صس نس ح ، َوابسن  اإلن  "السفنصس

 يوم موته.هنا نرى السيد يعين ويتنةأ عن 
 لقد صار إبن اإلنسان فصحنا= بعد يومين يكون الفصح وابن اإلنسان يسلم ليصلب

 .الح،يقي وكان الفصح رمزًا له
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 عودة للجدول أربعاء البصخة –يوم األربعاء 

 يوم األربعاء 
 ( 6-1:22(+ )لو11،  10، 2- 1:14( +) مر 16- 14، 5- 3:26)مت

( تنتهى تعاليم الرب وأعماله. وإنتهت بنهاية يوم الثالثاء أيام عمل مكثف للرب 25بنهاية أمثال الرب فى )مت
عاء يوم راحة للرب ق اه مع تالميذه  القرب من بيت عنيا فى هدوء يشرح لهم ح،يقة صلةه  وكان يوم األرب

(. وقطعا كان تالميذه فى حاجة لهذه الجلسة الهادئة ليتهيأوا لألحداث الجسام والتى ستبدأ فى الغد، 1:  26)مت 
 أن المسيح هو إبن هللا. يوم الخميس. وكان الرب يسوع قد أخبر تالميذه  ح،يقة الصلب عقب إعتراف  طرس 

(.  19 -  17:  20والمرة الثانية كانت  عد التجلى، والمرة الثالثة كانت قبل دخوله الملوكى إلى أورشليم )مت 
وبينما كان الرب يخبرهم فى المراا السا قة  خبر الصلب على أنه شئ فى المستقبل، لكنه اان يخبرهم  ميعاد 

ميذه حوله فى حزن وإضطراب إذ أخبرهم  أنه سيسلم ويصلب فى  الصلب. ولنا أن نتصور كيف جلس تال
الفصح  عد يومين، فهم أحبوه ح،يقة ما عدا واحدا منهم كان قلةه قد إمتأل  الظلمة. فحين خرجت محةة يسوع  

 من قلب يهوذا دخله الشيطان.
وم إجتمعت السلطاا الدينية معًا  النسةة للسيد المسيح فقد إعتزل في هذا اليوم. غالةًا في بيت عنيا. وفي هذا الي

ليدبروا قتل المسيح، وتآمر معهم يهوذا. وتهتم الكنيسة بهذا األمر وتكرس يوم األربعاء على مدار السنة فيما عدا 
 أيام الخمسين، لكي يصوم المؤمنون تذكارًا لهذا التشاور الرديء. 

وفي يوم أربعاء الةصللللخة تقرأ القراءاا عاليه مع قصللللة المرأة التي سللللكبت الطيب على قدمي المسلللليح وهي مريم  
 أخت لعازر، ليظهر الفرق بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا. 

 يهوذا 
واإلدارية قد تان يهوذا التلميذ الوحيد الذى من اليهودية، أما الةاقون فكانوا من الجليل. وكان لكفاءته المالية 

أعطاه السيد أمانة الصندوق )تانت كفاءته هذه هى وزنته( ولكنه تحول إلى لص وخائن. وهناك سؤال لماذا ترك 
السيد الصندوق معه  عد أن إتتشف أنه يسرق؟ هو لم يكن هكذا أوال لكنه مع الوقت ومع اليأس من إشهار  

تغالل القليل الذى فى الصندوق. وربما بدأ اليأس المسيح نفسه كملك فيحصل هو على منصب كبير، بدأ فى إس
يزداد فى قلةه من حصوله على نصيب كبير  عد ملك المسيا  عد سماع طلب أم إبنى زبدى  مراتز كبيرة  

إلبنيها، وطلب  طرس نصيةه الذى سيحصل عليه إذ ترك كل شئ. لقد إختاره الرب لكفاءته، وتركه  عد أن علم 
ول أناته، وثانيا حتى ال يدفعه لليأس والعزلة وقد يدفعه هذا لسرتداد عن المسيح فيخسر   السرقة أوال لرحمته وط

المسيح هذه النفس. إذًا بداية مشكلة يهوذا كانت فساد داخلى والرب أعطى له فرصة للتوبة ولكن الفساد ظل  
ا هللا لكنه إنحرف داخليا  ينمو داخليا حتى وصل للسقو  المروع. وزنته أو موهبته كان من الممكن أن يمجد به

 سبب المال فكانت موهبته سبب هالته. إلتحق يهوذا  المسيح فى بداية تجمع التالميذ حول المسيح وكله أمل  
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فى منصب مغرى له ماديا. وأعجب بتعاليم الرب ومعجزاته وسلطانه على األرواح النجسة، بل صار له هو  
الميذ. ورأى خ وع المعمدان للمسيح وسمع شهادة المعمدان أي ا سلطان على األرواح النجسة مع  ،ية الت

عنه. ولكن مع الوقت بدأ اليأس واإلحةا  يدب فى قلةه، فقد إستشهد يوحنا ولم ينتقم له المسيح، بل أن المسيح  
إنسحب من المكان. ثم رفس المسيح الملك إذ طلب الشعب أن يملكوه. ثم يطلب الفريسيين منه بية من السماء 

اا أنه المسيا فيرفس. ويطلب إخوته منه النزول إلى أورشليم ليظهر نفسه فيرفس. ثم إصراره على أنه  إلثة
سيصلب ويموا. وكان كل هذا ضد طموحاته التى جعلته يسير وراء المسيح. وربما بدأ الشك يمأل قلةه وخميرة  

مع أنه قد إت ح للكثيرين أن مملكة  الفريسيين تنمو داخله ويصدق أن المسيح يعمل معجزاته بواسطة  علزبول. و 
المسيح هى مملكة روحية تصادم هذا مع أحالم يهوذا فى مملكة مادية وسلطان ومكاسب مادية. وربما دخله  

اإلحةا  عندما لم يصعد إلى جبل التجلى وفشله مع  ،ية التالميذ فى شفاء الولد المجنون. وهنا نجد أن اإلحةا   
 للمسيح. داخله إزداد وتحول لكراهية 

 وهكذا كل منا معرض لتلك التجربة حينما ال يسمح هللا بتحقيق أحالمنا المادية 
 فيقودنا اإلحباط إلى ظلمة القلب.

وربما مع تأتيد المسيح المتكرر  أنه سيصلب قال يهوذا فألخرج  أى مكسب وتوجه لرؤساء الكهنة، وكانوا 
ماع من قيافا ورؤساء الكهنة والسنهدريم والرؤساء. وكان  مجتمعين يدبرون المؤامرة لقتل المسيح. وتكون اإلجت

هؤالء هم حلقة الوصل بين الشعب وبين السلطاا الرومانية. وهذا المجمع كان يجتمع فى حالة الجرائم السياسية 
  مثل هذه التى يريدون إلصاقها  المسيح، وليس فى الق ايا الصغيرة. وباع يهوذا نفسه وقال لهم "ماذا تريدون أن

من الف ة وهى ثمن العبد، فالمسيح صار عبدا لفدائنا. وأخذوا الثالثين   30تعطونى". وباع سيده فى مقابل 
ف ة من نقود الهيكل المخصصة لشراء الذ ائح العامة فى المواسم والتقدماا اليومية النهارية والليلية. وهكذا  

يجد أحدا  جانةه فهو ترك المسيح ولم يقف   صار المسيح ذبيحة ألجلنا. ويا لبؤس يهوذا الذى فى ضيقته لم
  جانةه رؤساء الكهنة وال أحد، ولم تنفعه الف ة بل رماها وذهب لمصيره المشئوم.

 
 لماذا طلب الرب عن بطرس ولم يطلب عن يهوذا 

  المسللليح قال لةطرس ليلة الخميس أنه سلللأل عنه لكى ال يهلك. والرب سلللأل عنه ألنه فتيلة مدخنة ال يطفئ، بينما
لم يسلللأل عن يهوذا فلم يكن هناك داخله فتيلة مدخنة بل وصلللل للكراهية الكاملة للرب يسلللوع. الرب يسلللوع لم يجد  
فيه فتيلة مدخنة. ولقد إسلللللتنفذ معه الرب كل الوسلللللائل بال فائدة، ولكنه كان قد ترك أبواب قلةه مفتوحة للشللللليطان  

ن نالحظ أن الرب نادى  طرس  إسلللللللمه القديم قائال  ( ولك27:    13فمأل الشللللللليطان قلةه وسلللللللاده الظالم تماما )يو
( إذ كان يخاطب اإلنسللان العتيق الذى بداخله. فإنكار  طرس للمسلليح شللئ  32،   31:   22"سللمعان سللمعان" )لو

 ينتمى لسنسان العتيق الذى فيه.
 

 حنان وقيافا )من كتاب إدرشيم العالم اليهودى المتنصر(
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جديد. وظل هو وإبنه فى رياسلللة الكهنوا حتى تولى بيالطس البنطى والية  وهو حنان السللليئ السلللمعة فى العهد ال
 اليهودية. وتةعه قيافا زوج إبنته فى رياسة الكهنوا. 

وفى الهيكل تجد الصيارفة الذين يتواجدون وبكثرة فى المواسم وبالذاا الفصح. فكانت أعداد الحجاج  مئاا  
ن على كل واحد ما عدا الكهنة تسديد ضريةة للهيكل نصف  األلوف من كل أنحاء الدنيا. وبحسب الشريعة كا

شيكل. ومن يرفس دفع النصف شيكل يتعرض للحجز على   ائعه. لكن حجاج اليهود ااتين من بالد مختلفة 
تان الموجود معهم عمالا بالدهم. فكان عليهم أن يذهبوا للصيارفة لتغيير نقودهم إلى العملة اليهودية أى  

ال ريةة السنوية للهيكل. وشرع الصيارفة ألنفسهم نسةة أرباح لهم من تغيير العمالا، وكان ما  الشيكل ليدفعوا 
يحصلون عليه مةالغ ضخمة. بل كان هؤالء الصيارفة يدخلون فى صفقاا وحواراا مع كل من يأتى إليهم  

خمة لهؤالء  للحصول على أتبر كم من الربح. وكان هناك غش كثير فى الموازين. كل هذا سبب أرباحا ض
 الصيارفة. ويقال أن "تراسوس" إستولى من هؤالء الصيارفة فى الهيكل ذاا مرة على مليونين ونصف إسترلينى 

 )هذا الرقم مقدر من أيام تأليف هذا الكتاب فى منتصف القرن التاسع عشر(. 
ة إنتشر الغش  سبب ي اف لهذا تجارة المواشى والطيور التى تقدم كذ ائح فى الهيكل. وحتى فى هذه التجار 

الشر  أن يكون الحيوان الذى يقدم بال عيب. وكان التالعب فى هذا الموضوع سبةا فى أرباح عالية  اإلضافة  
للمغاالة فى أسعار الذ ائح. وتصور الحال فى هيكل العةادة هلل، مع كل هذا الكم من الطمع والغش والخداع  

حيواناا والطيور )والفصال فى األثمان( والمشاحناا بين الناس  والتجارة والمشاحناا بين الصيارفة وبائعى ال
ومن يقوموا على الكشف على الحيوان ليتأتدوا من خلوه من العيوب. وكان هناك أي ا تجارة السكائب وكل ما  
يقدم كتقدماا فى الهيكل. وفى أيام المسيح كان من يقومون بهذه التجارة هم أوالد حنان رئيس الكهنة. وكانت  

لمحال التى يتم فيها هذه التجارة تسمى " ازار أوالد حنان".ا  
وحقا كان التجار والصيارفة يكسبون مكاسب ضخمة من هذه التجارة. ولكن كان المكسب األتبر للكهنة الذين  
يحصلون على جزء من األرباح. والمعروف وقتها أن عائلة رئيس الكهنة تربح من كل هذه التجارة أرباح خيالية. 

صارا عائلة رئيس الكهنة مشهورة  الشراهة والجشع والفساد. وبعد كل هذا ... هل يصح أن يكون هذا بيت بل 
صالة؟! بل صار مغارة للصوص كما قال الرب. ولقد صوَّر فساد هذه العائلة يوسيفوس المؤرخ وكثير من  

ن وهو إبن حنان رئيس الكهنة الربيين الذين أعطوا صورة مرعةة عما كان يحدث. وقال يوسيفوس عن حنان اإلب 
أنه كان خزينة للنقود، وإغتنى غناء فاحشا. بل كان يغتصب  العنف حقوق الكهنة الشرعية. وسجل التلمود 
اللعنة التى نطق بها )ب ا شاول( أحد الربيين المشهورين فى أورشليم على عائلة حنان رئيس الكهنة وعائالا  

أوالدهم وأصهارهم مساعدين لهم فى جةاية األموال، وصار خدامهم رؤساء الكهنة الموجودين، والذين صار 
ي ربون الشعب  العصى. وهم يعيشون فى رفاهية ونهم وشراهة وفساد وسفه فى صرف أموالهم. وقال التلمود  
عنهم "لقد كان الهيكل يصرخ فى وجوههم .. أخرجوا من هنا يا أوالد عالى الكاهن لقد دنستم هيكل هللا". وهذا 

ه يساعد على فهم ما عمله يسوع فى تطهير الهيكل، وسبب عداء رؤساء الكهنة له. وهذا أي ا يعطى تفسير  تل
لماذا لم يعترض الجمهور الموجود على ما عمله يسوع. وخاف المسئولون عن مواجهته أو ال،ةس عليه من  
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ذلك هيةة المسيح التى أخافت  ]أضف لهياج الجماهير والحامية الرومانية على  عد خطواا فى قلعة أنطونيا. 
ولكنهم   الجميع كما حدث ليلة ال،ةس عليه، فالمسيح حين يريد تظهر هيبته وإذا إستسلم لهم يكون هذا  إرادته[.

 خزنوا حقدهم ضد المسيح ليوم الصليب. 
الكهنة الرسمى. إقتاده الجند الرومان وخدام الهيكل مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رئيس وعند محاتمة المسيح 

وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى. وكان حنان غنيا 
جدا هو وأوالده وإستخدم نقوده فى عمل عالقاا قوية مع السلطاا الرومانية. وكان صدوقيا متفتحا بال تزمت 

جل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان. وعمل ثروته  قادر على إرضاء السلطاا الرومانية. ولم يس 
سنواا وجاء  عده قيافا زوج إبنته ثم ليس أقل  7أو   6مستغال الهيكل. وكان حنان قد تولى رئاسة الكهنوا لمدة 

من أبنائه وأحد أحفاده. وكان فى مكانه أف ل من رئاسة الكهنوا الرسمية، فهو يدبر ويخطط بال   5من 
ولياا وال قيود رسمية. وطةعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خسائر جسيمة مادية لكل هؤالء  مسئ

الرؤساء. وطةعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موا يسوع. ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار 
عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم   بذلك. وذهب الجند الرومان  الرب يسوع إلى حنان مةاشرة كإختيار واقعى

 يعرفون هذا.
 وذهب الرب يسوع لرؤساء الكهنة هؤالء ليقدموه ذبيحة فصح حقيقية  

 وكآخر ذبيحة مقبولة يقدمونها ككهنة. 
 

الَّذني 3"   -(: 5-26:3اآليات )مت َكَهَنةن  الس َرئنيسن  َدارن  إنَلى  عسب  الشَّ   َ ي و َكَتَبة  َوش  َوالس َكَهَنةن  الس َؤَساء   َتَمَع ر  اجس يَنئنذ   حن
َعى َقَياَفا،   ت ل وه .  4ي دس وَع بنَمكسر  َوَيقس ك وا َيس  وا لنَكيس ي مسسن َوَتَشاَور 

مس َقال وا:»َليسَس فني السعنيدن لنَئالَّ َيك ونَ 5  َشَغب  فني  َولكننَّه 
.» عسبن  "الشَّ

ــيَو  أي من يمثلون الكهنة. حنان وقيافا+ رؤسلللللللاء الفرق )فرق الكهنة األربعة والعشلللللللرين(.   رؤســـــاء الكهنة وشـــ
هم رؤسللللاء العائالا ومنهم نجد مجمع السللللنهدريم أي المجمع األعظم الذي له السلللللطة العظمى في كال  الشـــعب

الكهنلة الفعلي. وكلان حنلان اللذي عزلله بيالطس هو حملا قيلافلا. ولكن    هو رئيس= قـياـفااألمور الروحيلة والملدنيلة.  
غالةًا كان حنان له تأثير ونفوذ كبير. ولذلك في محاتمة المسيح فحصه حنان أواًل أي سأله عن تالميذه وخدمته،  

ه أمام يهود العالم  ولكن هللا دبَّر أن يكون صلة= قالوا ليس في العيدثم أرسله إلى قيافا. وقيافا هذا كان صدوقيًا.  
 تله لينتقل الخبر للعالم كله. ولماذا لم يكتشف رؤساء الكهنة شخص المسيح ويفرحوا  ه كرئيس الكهنة األعظم؟!
تان هذا  سبب إهتمامهم  الكراماا الزمنية وخوفهم على مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية وشكلية عةادتهم.  

 (. فالحسد أعمى عيونهم.10:15دًا" )مروهذا قد فهمه بيالطس أنهم "أسلموه حس
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َؤَساءن 14"  -(: 16-26:14اآليات )مت ، إنَلى ر  يَّ ي وطن َخرس سس وَذا اإلن َعى َيه  د  منَن االثسَنيس َعَشَر، الَّذني ي دس يَنئنذ  َذَهَب َواحن حن
َكَهَنةن   ةن.  15الس إ« َفَجَعل وا َله  َثاَلثنيَن منَن السفنضَّ ك مس وَن َأنس ت عسط وني َوَأَنا أ َسل نم ه  إنَليس َوَقاَل:»َماَذا ت رنيد 

السَوقستن   َومننس ذلنكَ 16
َصة  لني َسل نَمه .  "  َكاَن َيطسل ب  ف رس

( المسللليح بيع كعبد لكي يحررنا من العبودية.  32:21ثمن شلللراء العبد حسلللب الناموس )خر=  ثالثين من الفضــة
(،  6:22(. وكان الهدف من خيانة يهوذا أن يسللمه منفردًا  عيدًا عن الجموع )لو13:11وتحققت بهذا نبوة زكريا )

ا مريم فقلد فتح الحلب إذ هو يع رف األملاتن التي ينفرد فيهلا مع تالميلذه سللللللللللللللرًا. لقلد أعمى الطمع أعين التلميلذ، أملّ
قلبها. وغالةًا فقد كان رؤسللللللللاء الكهنة قد دبروا أنهم يلقون ال،ةس على المسلللللللليح  عد الفصللللللللح ولكن عرض يهوذا 

إهتموا  أن يتعجلوا الق لللاء عليه، حتى ال تثور  ل عليهم األمر وعدلوا خطتهم لتصلللير قبل الفصلللح. وربما هم  هَّ سلللَ 
 الجماهير ويملكوه فيثير هذا الرومان ويسلبوا الرؤساء اليهود ما تةقى لهم من سلطة.

 هل يمكن أن نبرئ يهوذا ألن خيانته كانت السبب فى خال  العالمإ
هم فلنبرئ يهوذا ألن  قال الةعس أن يهوذا كان السللللبب فى صلللللب المسلللليح فلماذا يحاسللللب كشللللرير؟ ومعنى كالم

 -والرد بسيط:خيانته كانت السبب فى خالص العالم؟    
بنفس المنطق فهل نبرئ رؤسللاء الكهنة الذين دبروا المؤامرة لصلللب المسلليح، وبحثوا عن شللهود زور ضللد  (1

المسليح، ونبرئ من إسلتجاب لهم وظلوا يصلرخون أمام بيالطس قائلين "إصللةه إصللةه ، دمه علينا وعلى  
 ا". وهل نبرئ الرومان أي ا الذين صلبوا المسيح، بل وهل نبرئ الشيطان الذى حرك هؤالء.أوالدن

إخوة يهوذا  خيانتهم ليوسللللللللف كانوا السللللللللبب فى خير عظيم لكل المنطقة. فهل هم لم يصللللللللنعوا خطأ مع   (2
 يوسف يحاسبوا عليه ألن فعلتهم كانت لخالص العالم!! 

قليل من المراقةة والتجسلللللس أن يعرفوا مكان المسللللليح وي،ة لللللوا  تان رؤسلللللاء الكهنة قادرين  غير يهوذا وب (3
 عليه. إذًا رؤساء الكهنة ما كانوا فى إحتياج ليهوذا.

رَ نجد هنا أن يهوذا هو الذى ذهب إليهم وعرض نفسلللللللللللله   (4 د  منَن االثسَنيس َعشــــــــَ يَنئنذ  َذَهَب َواحن .  هم كانوا  حن
ح ، فوجدوا يهوذا يعرض نفسللللللله عليهم، فلم يدبرون الخطة ويةحثون عن جاسلللللللوس يتتةع خطواا المسلللللللي

 وقالوا له تعال. هنا تالقت رغةة يهوذا مع رغةة رؤساء الكهنة. -يةحثوا عن جاسوس 
 نية يهوذا ما كانت خالص العالم. (5
قيللل أن يهوذا عمللل هللذا ليجعللل المسلللللللللللللليح ينتفس وي،يم المملكللة؟ ولكن يرد على هللذا أنلله قللال إعطونى   (6

 ف ة. 
حتاج ليهوذا. وال خطة الخالص كانت تحتاج ليهوذا. وبنفس المنطق بل المسلللللللللللليح  عموما المسلللللللللللليح ال ي (7

 حاول أن يمنع يهوذا من فعلته ولكنه أصر.
 

َف 1"  -(:2- 14:1اآليات )مر َكَتَبة  َيطسل ب وَن َكيس َكَهَنةن َوالس َؤَساء  الس . َوَكاَن ر  َميسنن يرن َبعسَد َيوس ح  َوَأيَّام  السَفطن َوَكاَن السفنصس
ت ل وَنه ،  ك وَنه  بنَمكسر  َوَيقس «.2ي مسسن عسبن ، لنَئالَّ َيك وَن َشَغب  فني الشَّ مس َقال وا:»َليسَس فني السعنيدن  "َولكننَّه 
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إرتةط العيدان في أذهان اليهود وكأنهما صللللللللللارا عيدًا واحدًا. وكان يسللللللللللتخدم تعبير عيد  = ام الفطيرالفصـــــــح وأي
 الفطير ليشمل الفصح أي ًا، كما يطلق إسم الفصح على عيد الفطير.

 
َكَهَنةن  10"  -(: 11- 14:10اآليات )مر َؤَساءن الس ا منَن االثسَنيس َعَشَر، َمَضى إنَلى ر  د  ، َواحن يَّ ي وطن َخرس سس وَذا اإلن ث مَّ إننَّ َيه 

 . مس هن َصة  م وافنقَ 11لني َسل نَمه  إنَليس ة . َوَكاَن َيطسل ب  َكيسَف ي َسل نم ه  فني ف رس وه  َأنس ي عسط وه  فنضَّ  "  ة .َوَلمَّا َسمنع وا َفرنح وا، َوَوَعد 
تان يهوذا محةًا للمال وطامعًا في مركز كبير حين يصلللير المسللليح ملكًا. ولكن حديث المسللليح عن صلللليةه َخيََّب  
أماله، وربما فهم أن ملكوا المسليح سليكون روحيًا وهذا لن يفيد أطماعه  شلئ، بل هو سلمع أن تالميذه عليهم أن  

 والغنى. فةاع المسيح.يحتملوا اإلهاناا وهذا ال يتفق مع أماله في العظمة 
 

ح .  1"  -(:6- 22:1اآليات )لو ، الَّذني ي َقال  َله  السفنصس يرن يد  السَفطن َب عن َكَتَبة  َيطسل ب وَن َكيسَف  2َوَقر  َكَهَنةن َوالس َؤَساء  الس َوَكاَن ر 
عسَب. مس َخاف وا الشَّ ت ل وَنه ، أَلنَّه  َلةن االثسَنيس َعَشَر. 3  َيقس مس ، َوه َو مننس ج  يَّ ي وطن َخرس سس َعى اإلن وَذا الَّذني ي دس َطان  فني َيه  يس َفَدَخَل الشَّ

4  . مس هن َف ي َسل نم ه  إنَليس دن َكيس نس َكَهَنةن َوق وَّادن السج  َؤَساءن الس َفَمَضى َوَتَكلََّم َمَع ر 
ة  5 وه  َأنس ي عسط وه  فنضَّ . 6.  َفَفرنح وا َوَعاَهد  َفَواَعَده مس

. ع  لسو ا مننس َجمس مس خن هن َصة  لني َسل نَمه  إنَليس  "  َوَكاَن َيطسل ب  ف رس
فيه الطمع ومحةة المال  ا ًا للخيانة. دخل الشيطان في يهوذا ليس إتراهًا بل ألنه وجد الةاب مفتوحًا لديه، وجد 

م نفسه للشيطان، صار إناًء له، ومع كل فرصة  (. كان يهوذا قد سلَّ 27:13ثم  عد اللقمة دخله الشيطان )يو 
ينفتح الةاب  األتثر للتجاوب مع إبليس كسيد له يملك قلةه ويوجه فكره ويدير كل تصرفاته. أي أن يهوذا كان  

مع الشيطان فيملك عليه  األتثر. لذلك علينا أن ال نفتح للشيطان أي  اب يدخل منه،  تل يوم ينمو في تجاوبه 
حتى ال يسود علينا. لذلك قال السيد المسيح "رئيس هذا العالم با  وليس لُه فيَّ شئ" إذ لم يقبل منه شئ خاطئ  

(. فروح هللا يشتاق أن  2:4+  10:1)راجع التجربة على الجبل( والعكس فمن يتجاوب مع الروح القدس يمأله )رؤ
يحل في قلوب أوالده بال توقف ليمألهم من عمله اإللهي. وأي ًا إبليس يحاول أن يمأل ويسود على من يتجاوب 

.معُه وُيَصيَِّرُه أداة خاضعة له. وكل إنسان حر أن يختار ممن يمتلئ . يهوذا بدأ سارقًا وإنتهى خائنًا للمسيح
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 عودة للجدول خميس العهد –يوم الخميس 

 يوم الخميس )خميس العهد( 
 العشاء األخير   

 ( 30-17:26)مت
َن ت رنيد  َأنس ن عندَّ َلَك 17"  -(: 30- 26:17اآليات )مت وَع َقائنلنيَن َله :»َأيس َم التَّاَلمنيذ  إنَلى َيس  يرن َتَقدَّ لن َأيَّامن السَفطن َوفني َأوَّ

َحإ«   يَنةن، إنَلى ف اَلن  َوق ول وا َله : السم َعل نم  َيق ول : إننَّ َوقستني َقرن 18لنَتأسك َل السفنصس َمدن َهب وا إنَلى الس َنع  َفَقاَل:»اذس َدَك َأصس نس . عن يب 
َتاَلمنيذني«.   َمَع  َح  َح.19السفنصس السفنصس وا  َوَأَعدُّ وع   َأَمَره مس َيس  َكَما  َمَع االثسَنيس 20  َفَفَعَل التَّاَلمنيذ   اتََّكَأ  َمَساء   الس َكاَن  َوَلمَّا 

ك مس ي َسل نم نني«.  21َعَشَر.   نس ا من د  : إننَّ َواحن َوفنيَما ه مس َيأسك ل وَن َقاَل:»السَحقَّ َأق ول  َلك مس
مس 22 ه  د  مننس َتَدَأ ك لُّ َواحن ا، َوابس دًّ َفَحزنن وا جن

إ«   َياَربُّ َأَنا ه َو  َله :»َهلس  حس 23َيق ول   فني الصَّ َمعني  َيَده   َيغسمنس   َوَقاَل: »الَّذني  ي َسل نم نني!  َفَأَجاَب  َفةن ه َو 
َن 24 ابس إننَّ 

. َكا َسانن نس ل  لنذلنَك الرَّج لن الَّذني بنهن ي َسلَّم  ابسن  اإلن ه ، َولكننس َويس ت وب  َعنس َسانن َماض  َكَما ه َو َمكس نس ر ا لنذلنَك الرَّج لن اإلن َن َخيس
  .»! وَذا م َسل نم ه  َوَقاَل:»25َلوس َلمس ي وَلدس َت ق لسَت«.َفَأَجاَب َيه  َوفنيَما ه مس َيأسك ل وَن 26َهلس َأَنا ه َو َيا َسي ندنيإ« َقاَل َله :»َأنس

َجَسدني«.   ه َو  هَذا  ل وا.  ك  َوَقاَل:»خ ذ وا  يَذ  التَّاَلمن َطى  َوَأعس َر  َوَكسَّ َوَباَرَك  َز،  بس السخ  وع   َيس  َوَشَكَر 27َأَخَذ  َكأسَس  الس َوَأَخَذ 
َطاه مس َقائنال :»اشس  ،  َوَأعس لُّك مس َها ك  نس لن َكثنيرنيَن لنَمغسفنَرةن  28َرب وا من َفك  مننس َأجس يدن الَّذني ي سس دن السَجدن أَلنَّ هَذا ه َو َدمني الَّذني لنلسَعهس

ينَ 29السَخَطاَيا.   من حن َيوس َمةن هَذا إنَلى ذلنَك الس َرب  مننس ننَتاجن السَكرس : إنن ني منَن اآلَن اَل َأشس ا فني  َوَأق ول  َلك مس يد  َرب ه  َمَعك مس َجدن َما َأشس
.30َمَلك وتن َأبني«.  ت ونن يس  " ث مَّ َسبَّح وا َوَخَرج وا إنَلى َجَبلن الزَّ

بدأ الرب خدمته بتأسيس سر المعمودية يوم إعتمد فى األردن. وبتأسيس سر اإلفخارستيا ينهى خدمته. وكما أننا 
اإلفخارستيا نرى موته وقيامته ونشترك معه فيهما. وسر  فى المعمودية ندفن معه ونقوم معه هكذا فى سر

 ( فى السماء.9:   19اإلفخارستيا أي ا يشير لوليمة عشاء عرس الخروف )رؤ
مع تلميذى عمواس، نجد أنه حينما كسر الرب الخبز أمامهما إنفتحت أعينهما وعرفوا الرب يسوع فإختفى من  

لى األرض بهيئة جسمية بل فى صورة خبز وخمر. فهو يقدم نفسه  أمامهما. والمعنى أنهم ونحن لن نعود نراه ع
( يعطى غفرانا للخطايا وثةاتا  6:   5خروف قائم كأنه مذبوح )رؤ -ذبيحة حية دائمة   -يوميا لكنيسته = جسده 

 وحياة أبدية. -فى جسده  -فيه 
 يرجى مراجعة سر اإلفخارستيا فى مذكرة األسرار الكنسية 

تان طقس الفصح اليهودي يشمل أتل خروف الفصح على مستوى عائلي. فرب األسرة يجتمع مع أسرته ويشتركون 
في أتل الخروف، وإن لم تكن األسرة قادرة على شراء خروف تجتمع معها عائلة أخرى. ويأتلون خبز مع أعشاب 

 ة الذي أتله أ اؤنا في مصر. مرة. وكان رب البيت يمسك الخبز في يده ويقول هذا هو خبز الغم والمحن
)راجع مقدمة سر   كئوس خمر للحاضرين وكانت الكأس الثالثة تسمى كأس البركة  أربعيقدم    وكان رب األسرة

وكانت الكئوس األولى والثانية من طقوس عشاء الفصح عند اليهود،    .اإلفخارستيا تحت عنوان الكأس الرا عة(



 ( خميس العهد –يوم الخميس ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

144 

( وهذا يعنى أن المسيح إتةع فى هذه الليلة طقوس الفصح 17:    22)لو وإنجيل لوقا وحده أشار للكأس الثانية  
اليهودى، لكنه بدال من خروف الفصح قدم الخبز الذى حوله إلى جسده. وكانت كأس العهد الجديد بدم المسيح 

وفى نهاية   ( .7:    5تو 1(. والمعنى أن المسيح صار هو فصحنا )20:    22هى الكأس الثالثة كأس البركة )لو
س الفصح يسةحون ويشربون الكأس الرا عة ... وهذه هى التى شربها المسيح خاًل على الصليب، وأسلم الروح طق

 عدها ليصير هو ذبيحة الفصح الجديد، ويصير الصليب جزءا من اإلفخارستيا، وصارا اإلفخارستيا هى نفسها 
  صليب.ذبيحة الصليب. فاإلفخارستيا ليست ذبيحة جديدة بل هى نفسها ذبيحة ال

أيام ال يأتلون سوى الفطير. ومساء 7وفي الفصح يستخدمون خبزًا غير مختمر أي فطير. ومنذ هذه الليلة ولمدة  
م نفسه لكنيسته فصحًا ح،ي،يًا، قّدم   الخميس أي عشية يوم الجمعة أسس السيد المسيح سر العشاء الرباني، قدًّ

ون الفصح يوم الجمعة، أّما المسيح فسبق وأسس هذا السر  جسده ودمه مأتاًل حق ومشربًا حق. كان اليهود سيقدم
ألنه كان يعلم أنه وقت الفصح اليهودي سيكون معلقًا على الصليب فالتالميذ في العشاء السري لم يأتلوا خروف 

 - الفصح بل أتلوا جسد المسيح فصحنا الح،يقي. والمسيح  كلماته هنا غيًّر مفهوم العيد تمامًا:
فصلللللللح يذكرون ما حدث لهم في مصلللللللر من غم ومشلللللللقة. فصلللللللرنا ال ننظر للوراء أي للفداء تانوا في عيد ال .1

 الرمزي بل صرنا نذكر موته وجسده الذي أعطاه لنا.
 عوضًا عن كأس الخمر صرنا نشرب دمه غفرانًا للخطايا ولننال حياة أبدية. .2
عائلة، وصلللللللارا العائلة هي كل لم َيُعْد الفصلللللللح على مسلللللللتوى عائلي كما كان عند اليهود، بل تغير مفهوم ال .3

المؤمنين والمسللللليح رأس هذه العائلة. فالمسللللليح أتل الفصلللللح مع تالميذه دون النظر ألن يجتمع كل منهم مع  
 عائلته. قّدس المسيح العالقاا الروحية على العالقة الجسدية.

 الحظ أنهم كانوا كغرباء يةحثون عن مكان يأتلون فيه الفصح. .4
الفصللح يسللتغرق وقتًا كبيرًا في تنظيف وإعداد البيت لئال يكون فيه كسللرة خبز مختمر+   (: إعداد 19-17)ااياا  

شللللللللراء ما يحتاجونه، لذلك كان التالميذ يحتاجون لوقت كبير ليعدوا الفصللللللللح يوم الجمعة. والمسلللللللليح تركهم يعدوا 
إسللللللتخدم الخبز  تيفما شللللللاءوا دون أن يخبرهم صللللللراحة عن أنه سلللللليصلللللللب غدًا ولن يأتل معهم هذا الفصللللللح، بل  

لن يتمكن من اللحاق  الفصلح فهو سليصللب. =  وقتي قريبوالخمر في تأسليس الفصلح الجديد، سلر اإلفخارسلتيا.  
السللليد لم يحدد اإلسلللم حتى ال يعرفه يهوذا فيتم تسلللليمه قبل أن يؤسلللس سلللر الفصلللح. والسللليد لم يحدد =  إلى فالن

د لهم عالمة أنه شلللللللخص حامل جرة ماء )لو ( وكان هذا العمل تقوم  ه السللللللليداا، وكان  10:22اإلسلللللللم لكنه حدَّ
غريةًا أن يحمل رجل جرة. وغالةًا كان الشللللخص هو معلمنا مرقس كاروز ديارنا المصللللرية. وكان العشللللاء الرباني  

(. وفي هذه العلية ق للللللى التالميذ العشللللللرة أيام  عد صللللللعود السلللللليد وحتى حلول الروح 14- 13:12في منزله )أع
 القدس.
(: المسلللللللليح هنا يعطي يهوذا فرصللللللللة أخيرة ويحدثه برقة ويعلن له أنه يعلم بنيته الشللللللللريرة، كان  25-20)ااياا  

مهتما  خالص نفسللله، ولذلك تكلم وسلللطهم دون أن يشلللير إليه حتى ال يجرح مشلللاعره. وإذ رأي السللليد أن تالميذه  
هو  =  يغمس يده في الصــحفةحزنوا وتشلللككوا في أنفسلللهم خاف عليهم وأعطى إشلللارة أن من يفعل هذا هو يهوذا 
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طعام عادي. ومع كل هذا لم يتب ولقد خرج دون أن يتناول الجسللللد والدم. ولقد أعلن السلللليد بؤسلللله المنتظر، ومع  
تعبير يهودي يعني الموافقلة، ومع  =  أنت قـلتأن ما حدث كان بتلدبير إلهي إاّل أن يهوذا فعلل كل شللللللللللللللئ  إرادته. 

ســؤال: ا. كان يهوذا شلللريرًا وقد إسلللتخدم هللا شلللره لتحقيق األمور اإللهية.  هذا فكانت الخيانة قد أعمت عيني يهوذ 
هذا كما قال يوسف    الخير للةشر؟ والرد أن نيته كانت شرًا وليست خيرًا.ما ذنب يهوذا والخالص الذي تم هو كل  

 ( .20:  50إلخوته "أنتم قصدتم لى شرا ، أما هللا فقصد  ه خيرا" )تك
الكلمة تشلير للخبز المختمر. واإلخوة الكاثوليك يسلتخدمون الفطير بدعوى  =  يـسوع الخبزأخذ (:  28-26)ااياا  

أن السلليد المسلليح بال خطية والخمير يشللير للخطية. وكنيسللتنا تسللتخدم الخبز المختمر ولها رأي بخر أن المسلليح  
المه وصلللللللللليةه وموته قتل حامل لخطيتنا ولكنه كما أن نار الفرن أفسلللللللللدا الخميرة وقتلتها، فإن المسللللللللليح بنيران أ

هو تعاقد إلهي بدم الرب والسلللليد حول الخبز  = للعهد الجديدلذلك يسللللمى السللللر سللللر الشللللكر. =  وشـــكرخطيئتي.  
والخمر إلى جسلده ودمه  طريقة سلرية. ونحن عندما نأتل جسلد الرب ونشلرب دمه. ننال الحياة فينا، إذ نكون كما  

مع التوبة واإلعتراف فسللللللللر الشللللللللكر يغفر  = مغفرة الخطايافينا.   لو أننا واحد معه، نسللللللللكن فيه وهو يملك أي للللللللاً 
 الخطايا، فسر الشكر هو هو نفسه ذبيحة الصليب.

(: ما هو هذا الجديد الذي نشللللللللللربه معه في ملكوا ااب، إاّل تمتعنا  شللللللللللركة اإلتحاد مع هللا في إبنه في 29)بية
جديد. إنه إمتداد لليتورجية الحالية )أي ما يحدث في القداس   على مسلتوى ، إتحادا نهائيا وبال إنفصلال و السلمواا  

= يكون جديدًا كل يوم، نسللللللتمر في فرحة هذا جديدله اإللهي من صللللللالة وتناول( ولكن  طريقة ال ينطق بها. وقو 
اإلتحاد كأنها جديدة دائمًا.  المقارنة  ما نحصلللللل عليه على األرض فنحن نشلللللتهي الشلللللئ وبمجرد حصلللللولنا عليه  

 يفقد لذته، أّما اإلتحاد  اهلل في السماء فيظل جديدًا مفرحًا منعشًا ولألبد.
ــر في الكتلاب المترجم    "الكـأس الرابعـة"رجلاء مراجعلة الةلاب السلللللللللللللللادس فى موضللللللللللللللوع    "الجـذور اليهودـية لســـــــ

وهذا الكتاب موجود في مقدمة كتاب األسرار الكنسية السةعة. وسنجد أن اليهود كانوا يشربون الكأس   اإلفخارستيا"
الرا عة في نهاية إحتفالهم  طقس عيد الفصللللللح السللللللنوي وبعد أن يسللللللةحوا هللا شللللللاترين. ونالحظ هنا أن المسلللللليح  
وتالميذه سةحوا هللا ثم خرجوا إلى جبل الزيتون ولم يشربوا الكأس الرا عة. ولكن المسيح شربها على الصليب حين  
قال "أنا عطشلللان". وحين قال المسللليح هذا كان قد سلللفك دمه كله على الصلللليب، وبهذا تمم طقس الفصلللح  شلللربه  

ِفك دمه وماا الكأس الرا عة. وبعدها أسللللللللم روحه في يدى أبيه. فكان بذلك هو   خروف الفصلللللللح الجديد الذى سلللللللُ
(،  عد أن تصلللللالحنا مع هللا  موا إبنه كما يقول  21:8لنعبر نحن إلى الحياة الجديدة في حرية مجد أوالد هللا )رو

وِلْحَنا َمَع ٱهلِل ِ َمْوِا ٱْبِنهِ القديس بولس الرسلول " . وحين تم الصللح بدأ (10:5" )روأِلَنَُّه ِإْن ُكنَّا َوَنْحُن أَْعَداٌء َقْد صلُ
ملكوا هللا الذى أسلللسللله المسللليح بدمه. ويكون الكأس الذى شلللربه المسللليح على الصلللليب هو الكأس التي شلللربها 
جديدا  عد أن أسللللس ملكوا السللللمواا، ملكوا العهد الجديد. المسلللليح حين إمتنع عن شللللرب الكأس الرا عة على  

َد( وليمة المائدة، ثم شللربها على الصللليب  وبهذا صللار الصللليب   الصللليب.  الفصللح لكى تشللمل وتت للمن أطال )مدَّ
جزءًا ال يتجزأ من اإلفخارسلللللتيا ذبيحة فصلللللح العهد الجديد. طلب منا المسللللليح تنفيذه يوميًا ليظل الصلللللليب أمامنا  

( وهذا معنى إصلنعوا هذا لذكرى  5:28يوميًا. وهكذا قال المالك عن المسليح  عد قيامته "المسليح المصللوب" )مت 
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وا الصللللللليب أمام عيونكم دائمًا لتكون محبتى لكم ظاهرة كل يوم. وبهذا التصللللللالح مع هللا، وبداية ملكوا أي إجعل
السلمواا الذى ملك المسليح علينا  صلليةه، بدأ العهد الجديد، هذا الذى فيه نتحد جسلديًا  المسليح عريسلنا ونصلير  

إلفخارسللتيا. أما  عد المجئ الثانى حين ندخل  معه واحدًا. وتسللتمر هذه الوحدة إلى المجئ الثانى عن طريق سللر ا
لألمجاد السللماوية فهذه الوحدة مسللتمرة بال أي إنفصللال فال توجد خطايا فأورشللليم السللماوية ال يدخلها شلليء دنس  

(. لذلك فال حاجة لسفخارسللللللتيا، فإتحادنا  المسلللللليح لن يوجد ما يفصللللللله. والجديد هنا الذى يتكلم عنه  27:21)رؤ
 يتذوق  فرح هذه الوحدة األبدية مع عروسه.الرب هو أنه س

( فماذا نقدم هلل على  12:2 عد نهاية القداس وأثناء التناول )عب   150(: هكذا تسلللللللللةح الكنيسلللللللللة المزمور 30)بية
 عد أتل الفصللح والتالميذ   118-115عطية جسللده ودمه سللوى التسللبيح والشللكر. وكان اليهود يسللةحون المزامير  

 صح الجديد.سةحوا  عد أن أتلوا الف
 

 (    26- 12:14)مر
َح، َقاَل َله  َتاَلمنيذ ه :»َأيسَن 12"  -(:26-14:12اآليات )مر َبح وَن السفنصس يَن َكان وا َيذس . حن يرن لن منَن السَفطن من اأَلوَّ َيوس َوفني الس

َحإ«   َي َون عندَّ لنَتأسك َل السفنصس يَنةن، فَ 13ت رنيد  َأنس َنمسضن َمدن َهَبا إنَلى الس َما:»اذس هن َوَقاَل َله  َسَل اثسَنيسنن مننس َتاَلمنيذن َسان  َفَأرس ي اَلقنَيك َما إننس
َبَعاه .   . انتس َح َمَع 14َحامنل  َجرََّة َماء  ل  َحيس   آك ل  السفنصس زن َن السَمنس : إننَّ السم َعل نَم َيق ول : َأيس َبيستن واَل لنَرب ن الس خ لس َفق  ث َما َيدس َوَحيس

وَشة  م عَ 15َتاَلمنيذنيإ   ر  ل نيَّة  َكبنيَرة  َمفس َما عن َو ي رنيك  ا َلَنا«.  َفه  دَّ ة . ه َناَك َأعن يَنةن، َوَوَجَدا 16دَّ َمدن يَذاه  َوَأَتَيا إنَلى الس َفَخَرَج تنلسمن
َح. ا السفنصس َما. َفَأَعدَّ َمَساء  َجاَء َمَع االثسَنيس َعَشَر.  17  َكَما َقاَل َله  َوَلمَّا َكاَن الس

وع : 18 َوفنيَما ه مس م تَّكنئ وَن َيأسك ل وَن، َقاَل َيس 
ك مس ي َسل نم نني. َاآلكنل  َمعني!«  »ا نس ا من د  : إننَّ َواحن لسَحقَّ َأق ول  َلك مس

ا:»َهلس 19 د  َفَواحن ا  د  َزن وَن، َوَيق ول وَن َله  َواحن َتَدأ وا َيحس َفابس
:»َهلس َأَناإ«   د  منَن االثسَنيس َعَشَر، الَّذني يَ 20َأَناإ« َوآَخر  :»ه َو َواحن مس َفةن.  َفَأَجاَب َوَقاَل َله  حس إننَّ 21غسمنس  َمعني فني الصَّ

َسانن  نس ل  لنذلنَك الرَّج لن الَّذني بنهن ي َسلَّم  ابسن  اإلن ه ، َولكننس َويس ت وب  َعنس َسانن َماض  َكَما ه َو َمكس نس َن اإلن ر ا لنذلنَك ابس . َكاَن َخيس
.»! َيأسك ل وَن، َأَخَذ يَ 22  الرَّج لن َلوس َلمس ي وَلدس ل وا، هَذا ه َو َوفنيَما ه مس  َطاه مس َوَقاَل:»خ ذ وا ك  َر، َوَأعس َوَباَرَك َوَكسَّ ز ا  بس وع  خ  س 

. 23َجَسدني«.  مس لُّه  َها ك  نس ، َفَشرنب وا من َطاه مس َكأسَس َوَشَكَر َوَأعس ، 24ث مَّ َأَخَذ الس يدن دن السَجدن :»هَذا ه َو َدمني الَّذني لنلسَعهس مس َوَقاَل َله 
َفك  من  لن َكثنيرنيَن. الَّذني ي سس َرب ه  25نس َأجس يَنَما َأشس من حن َيوس َمةن إنَلى ذلنَك الس َرب  َبعسد  مننس ننَتاجن السَكرس : إنن ني اَل َأشس َالسَحقَّ َأق ول  َلك مس

ا فني َمَلك وتن هللان«.  يد  .26َجدن ت ونن يس   "ث مَّ َسبَّح وا َوَخَرج وا إنَلى َجَبلن الزَّ
م لكنيسللللللته عبر  58-51:6ان تالميذه في )يولقد سللللللبق السلللللليد وهيأ أذه (  أنه سلللللليقدم لهم جسللللللده ودمه. وهو قدَّ

م لكنيسللللته ذبيحة الصللللليب الواحدة  األجيال جسللللده المصلللللوب القائم من األمواا ودمه المبذول غفرانًا للخطايا. قدًّ
لحياة أال وهو الجنب غير المتكررة خالل سللللر الشللللكر. لقد صللللار لنا كلنا كأس واحد نشللللرب منه هو ينبوع واحد ل

( فهو عهلد الغفران  الدم. وختم أي عهلد يكون  الدم 31:31رإ( مأخوذة من )24)  للعـهد الـجديدالمطعون. وكلملة 
لفرح هللا  أن  هذا يشلللللير =  أشـــربه جديدا  في ملكوت هللا)الذ ائح في العهد القديم( ودم المسللللليح في العهد الجديد. 

ين  الكنيسلللة بوجودها مع هللا في ملكوته. هو الفرح الذي يكتمل ح  ، وفرحولألبد   معه في الملكوا  عروسللله  تنيسلللته
هذا الفرح بدأ  موا المسللللليح على   يكمل المختارون في ملكوا هللا. والفرح الذي نحصلللللل عليه اان هو العربون.
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الصللللليب وتم الصلللللح مع ااب، وبدأ ملكوا هللا الذى سلللليكمل في األبدية كما قال الرب يسللللوع لألنفس الموجودة 
ا، َوقِ في السللللماء " ا َحتَّى َيْكَمَل ٱْلَعِبيُد ُرَفَقاُؤُهْم،  َفُأْعُطوا ُكلُّ َواِحد  ِثَياً ا ِبي للللً يًرا َأْي للللً َتِريُحوا َزَماًنا َيسللللِ يَل َلُهْم َأْن َيسللللْ

ا، ٱْلَعِتيُدوَن َأْن ُيْقَتُلوا ِمْثَلُهمْ  (. هذا الكأس الرا ع في طقس الفصلللح الجديد شلللربه المسللليح  11:6" )رؤَوِإْخَوُتُهْم َأْي لللً
 وقد بدأ العهد الجديد بدمه. عد أن تمم الصلح مع ااب  موته، 

 

 (    23-7:22)لو
ح .  7"   -(:23-22:7اآليات )لو َبَح فنيهن السفنصس َبغني َأنس ي ذس يرن الَّذني َكاَن َينس م  السَفطن َوَجاَء َيوس

َس َوي وَحنَّا 8 َسَل ب طسر  َفَأرس
َح لنَنأسك َل«.   ا َلَنا السفنصس دَّ َهَبا َوَأعن إ«.  9َقائنال :»اذس َن ت رنيد  َأنس ن عندَّ بنل ك َما 10َفَقااَل َله :»َأيس َتقس يَنَة َيسس َمدن ت َما الس َما:»إنَذا َدَخلس َفَقاَل َله 

َبَعاه  إنَلى . انتس َسان  َحامنل  َجرََّة َماء  خ ل ،    إننس َبيستن َحيس   َيدس ل  َحيس   آك ل  11الس زن َمنس َن الس : َيق ول  َلَك السم َعل نم : َأيس َبيستن َوق واَل لنَرب ن الس
َح َمَع َتاَلمنيذنيإ   ا«.  12السفنصس دَّ وَشة . ه َناَك َأعن ر  ل نيَّة  َكبنيَرة  َمفس َما عن َطَلَقا َوَوَجَدا َكَما َقاَل  13َفَذاَك ي رنيك  ا َفانس َما، َفَأَعدَّ َله 

َح. وال  َمَعه ،  14  السفنصس اَعة  اتََّكَأ َواالثسَنا َعَشَر َرس  َح 15َوَلمَّا َكاَنتن السَّ َتَهيست  َأنس آك َل هَذا السفنصس َوة  اشس :»َشهس مس َوَقاَل َله 
َل َأنس َأَتَألََّم،  ه  بَ 16َمَعك مس َقبس : إنن ني اَل آك ل  مننس َمَل فني َمَلك وتن هللان«. أَلن ني َأق ول  َلك مس ا َوَشَكَر 17عسد  َحتَّى ي كس ث مَّ َتَناَوَل َكأسس 

  ، َنك مس م وَها َبيس هن َواقسَتسن َوَقاَل:»خ ذ وا هذن
َمةن َحتَّى َيأستنَي َمَلك وت  هللان«.18 َرب  مننس ننَتاجن السَكرس : إنن ني اَل َأشس َوَأَخَذ 19أَلن ني َأق ول  َلك مس

ز ا َوَشكَ  بس رني«.  خ  كس َنع وا هَذا لنذن . انصس ك مس َذل  َعنس َقائنال : »هَذا ه َو َجَسدني الَّذني ي بس َطاه مس  َر َوَأعس َكأسَس 20َر َوَكسَّ َوَكذلنَك الس
  . ك مس َفك  َعنس يد  بنَدمني الَّذني ي سس د  السَجدن َي السَعهس هن السَكأسس  هن ا َبعسَد السَعَشاءن َقائنال :»هذن ه َوَذا َيد  الَّذني ي َسل نم نني   َولكننس 21َأيسض 

َمائنَدةن.   َسانن الَّذني ي َسل نم ه !«.  22هنَي َمعني َعَلى الس نس ل  لنذلنَك اإلن ت وم ، َولكننس َويس َسانن َماض  َكَما ه َو َمحس نس َتَدأ وا 23َوابسن  اإلن َفابس
مس ه َو  ه  نس :»َمنس َتَرى من مس َنه  َعَل هَذاإ«.َيَتَساَءل وَن فنيَما َبيس منع  َأنس َيفس  " السم زس

المسللليح ال يشلللتهي أتل اللحوم والخبز، بل أن يعطيهم جسلللده ودمه. هو كان يرحب =  شــهوة إشــتهيت(:  15)بية
 بتقديم جسده ليعطينا حياته.

هذه الكأس هي كأس العشلاء العادي، قبل أن يؤسلس  سلر =  ثم تناول كأـسا .. وقال .. إقتـسموها بينكم(:  17)بية
خر طقوس يتممها المسلليح  حسللب طقوس العهد القديم قبل أن يؤسللس سللر اإلفخارسللتيا.  بفخارسللتيا. كانت هذه اإل

وبعدها غسلل أرجل تالميذه إلعدادهم لسفخارسلتيا. وكانت العادة اليهودية أنهم يغسللون أرجلهم وأيديهم  عد الكأس 
 األولى. والسيد هنا هو الذي قام بهذا مع تالميذه.

ال أعود أشلرب معكم على األرض ثانية فإني سلأترك األرض. فالخمر رمز =   أـشرب من نتاج الكرمةال(:  18)بية
 للفرح وهو يشير لفرح على مستوى جديد في السماء.

الذكرى هنا  =  إصـنعوا هذا لذكري هنا السلليد المسلليح يؤسللس سللر اإلفخارسللتيا.  =  أخذ خبزا  وشـكر وكسـر(:  19)بية
حدث في هذه الليلة كما ألمر  غائب عنا، بل تحمل إعادة دعوته أو تمثيله في معنى  ليسللللللت معناها أن نتذكر ما 

فعال. الكلمة اليونانية المسلتخدمة تشلير لهذا وتعني تذكر المسليح المصللوب والقائم من األمواا وتذكر ذبيحته ال  
 تحدث ماضي بل تقديم ذبيحة حقة حاضرة وعاملة أي ذكرى فعالة.
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هي دمه الذي للعهلد الجلديد. القلديس لوقا ال يهتم  الترتيلب الزمني ويورد قصللللللللللللللة يهوذا  عد  (: هذه الكلأس  20)بية
تأسلليس السللر. لكن هذه القصللة حدثت قبل تأسلليس السللر )راجع إنجيل متى ومرقس(. ولوقا يذكرها هنا ألنه يريد  

ة عتاب المسلليح للتالميذ  ان يظهر التناقس بين موقف المسلليح الذى يبذل حياته وبين خيانة يهوذا . ثم يورد قصلل
 اذ انشغلوا  الزمنياا بينما هو يقدم لهم حياته لي من لهم الحياة االبدية .
(. فالرب كان قد أشللللللار أنه هو الذى 21وهناك سللللللبب بخر مهم ليذكر الرب خيانة يهوذا الذى خرج منذ فترة )بية

يم دمه على الصللللللللللليب. لذلك (. وهنا يتحدث الرب عن تقد 25 -  20:   26+ مت   29  -  18:   13يسلللللللللللمه )يو
يشللير ليهوذا الذى خرج منذ قليل ليشللترك مع رؤسللاء الكهنة  خيانته فى تدبير مؤامرة الصللليب. وكأن المسلليح أراد 
أن يشلللير للطريقة التى ُيسلللفك بها دمه، هذا الذى يقدمه لتالميذه فى هذه الكأس، فهذا سللليتم على الصلللليب. فعلى 

ا عة، فهذا الدم الذى يقدمه المسللليح لتالميذه فى هذا العشلللاء السلللرى هو دمه الصلللليب سللليشلللرب المسللليح الكأس الر 
الذى يسلفكه على الصلليب. وبهذا صلارا اإلفخارسلتيا هى نفسلها ذبيحة الصلليب. )يرجى مراجعة موضلوع الكأس 

 الرا عة فى كتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا لفهم تفاصيل الموضوع(. 
ائـنَدةن   ل الرب ويقو  ل نم نني هنَي َمعني َعَلى السمـَ ــَ د  الَـّذني ي ســـــــ بينملا كلان يهوذا قلد خرج ألنله لم ُيِرد أن يف للللللللللللللحه   ه َوَذا يـَ

 عالنية. ولكن كان الرب قد أعلن ليوحنا أن يهوذا هو من سيسلمه.
 

َبَر.  24"  - (:30- 22:24اآليات )لو مس ي َظنُّ َأنَّه  َيك ون  َأكس ه  نس ا م َشاَجَرة  َمنس من مس َأيسض  َنه  َوَكاَنتس َبيس
:»م ل وك  25 مس َفَقاَل َله 

ننيَن.   سن َن م حس َعوس مس ي دس هن ، َوالسم َتَسل نط وَن َعَليس مس وَنه  ود  األ َممن َيس 
َكبنير  فنيك مس  26 ت مس َفَليسَس هَكَذا، َبلن الس ،  َوَأمَّا َأنس َغرن لنَيك نس َكاأَلصس

من.   م  َكالسَخادن َوالسم َتَقد ن
َنك مس كَ 27 م إ َأَليسَس الَّذني َيتَّكنئ إ َولكنن ني َأَنا َبيس د  : َألَّذني َيتَّكنئ  َأمن الَّذني َيخس َبر  الَّذني أَلنس َمنس ه َو َأكس

م .   د  َيخس
يَن َثَبت وا َمعني فني َتَجارنبني،  28 ت م  الَّذن َأنس

َعل  َلك مس َكَما َجَعَل لني َأبني َمَلك وت ا،  َوأَ 29 َرب وا َعَلى 30َنا َأجس لنَتأسك ل وا َوَتشس
َرائنيَل االثسَنيس َعَشَر«. َباَط إنسس ين وَن َأسس يَّ َتدن وا َعَلى َكَراسن لنس   " َمائنَدتني فني َمَلك وتني، َوَتجس

ألولى بينما المسيح يستعد لتقديم نفسه على الصليب، نرى هنا ال عف الةشري للتالميذ إذ يتشاحنون على المراتز ا
 واليهود يتشاورون على قتله في الخارج. هم مازالوا يظنون أن ملك المسيح سيكون ملكًا ماديًا.

سللبب الخالف هنا كان في أماتن جلوسللهم على المائدة قربًا أو  عدًا عن السلليد. والتقليد اليهودي أن اإلبن األتبر  
اليمين واألصلللللغر عن اليسلللللار رمزًا للحب. لكن التالميذ ظنوا أن الذي يجلس أقرب للسللللليد سللللليكون له يجلس عن  

 مركزًا أتبر حين يملك السيد.
هم يسلمونهم هكذا تملقًا. وهم يسلمون أنفسلهم هكذا إذا قدموا خدماا لبالدهم بل هم يعطون  =  محسـنين(:  25)بية

مم الوثنيين يفهمون أن المحسلنين يجب أن يتسللطوا. وهنا المسيح  عطايا وخدماا ليسلميهم الشلعب هكذا. ولكن األ
 يشرح لهم أن األف ل أن يخدموا ااخرين من أن يسودوا ويترأسوا عليهم. والمسيح هنا ينسب التسلط لألمم.

 (: المسيح يعطيهم نفسه مثاًل لهم في إت اعه وخدمته.27)بية
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ن م لايقاا اليهود وأنهم تركوا كل شلئ وتةعوه، مع أنهم لم يثبتوا  (: المسليح يمدح أمانتهم وثةاتهم رغمًا ع28)بية
إاّل  مسللللللللاندة نعمته. والحظ أنه في محبته لم يوبخهم على ضللللللللعفاتهم. ونالحظ أن طلب العظمة الزمنية يسللللللللبب  

 إنشقاقًا بين اإلخوة والعكس فروح اإلت اع والخدمة تولد الحب.
م الخدمة والتخلي عن التسلللط والرئاسللة وعدم إشللتهاء العظمة ليس  (: هنا المسلليح يشللرح لهم أنه طلب منه29)بية

حرمانًا بل طريقًا للملكوا والمجد األبدي، وهذا ال نبلغه إاّل في الصللللليب وقبول األلم، وهذا ما حدث مع المسلللليح  
 أعطيكم الملكوا السماوي مكافأة لما إحتملتموه = كما جعل لي أبي أجعل لكم.. ملكوتا  شخصيًا= 

+  17:14من شلجرة الحياة والمقصلود ليس األتل والشلرب الماديين بل الشلةع  اهلل )رو=  لتأكلوا وتـشربوا(:  30)بية
يكونون  قبولهم للمسللللليح وحياتهم المت لللللعة وقداسلللللتهم علة تةكيت ودينونة  =  تدينون أســـباط إســـرائيل(. 6:5مت 

 درجة التالميذ. يظهر بهذا علو= على كراسي .     لليهود ويف حوا جحود اليهود وإثمهم
: في السللماء سلليكون لنا نفس رأى المسلليح بال تعارض، وإن دان المسلليح أحد سللندينه نحن أي للًا.  وهذا ملحوظة

نحن على األرض ربما نختلف مع هللا في أحكامه أما في السللماء فال =  تدينون أسـباط إسـرائيلمعنى  
 (16:2تو1إختالف )

 
 (  وسل األرجل   30-1:13)يو

َعاَلمن 1  "-(:30-13:1وياآليات ) َتقنَل مننس هَذا الس اَعَته  َقدس َجاَءتس لنَينس ، َوه َو َعالنم  َأنَّ ســَ حن يدن السفنصــس َل عن وع  َقبس َأمَّا َيســ 
َتَهى.  مس إنَلى السم نس اَلمن، َأَحبَّه  يَن فني السعـَ تـَه  الَـّذن ــَّ اصـــــــ بَّ خـَ دس َأحـَ اَن قـَ ، إنذس ـكَ اَن السعَ 2إنَلى اآلبن يَن ـكَ دس َألسَقى َفحن ، َوقـَ اء  ــَ شـــــــ

ل نَمه ،   ي ن َأنس ي ســـَ ي وطن َخرس ســـس َعاَن اإلن مس وَذا ســـن َطان  فني َقلسبن َيه  يس ء  إنَلى 3الشـــَّ يس وع  َوه َو َعالنم  َأنَّ اآلَب َقدس َدَفَع ك لَّ شـــَ َيســـ 
ي،   ــن دن هللان َخَرَج، َوإنَلى هللان َيمسضــ نس هن، َوَأنَّه  مننس عن َفة  َواتََّزَر بنَها،  َقاَم َعنن السعَ 4َيَديس ــَ شــ نس ، َوَخَلَع ثنَياَبه ، َوَأَخَذ من اءن ــَ ث مَّ 5شــ

ر ا بن  َفةن الَّتني َكاَن م تَّزن شــَ نس َها بنالسمن ح  ســَ َل التَّاَلمنيذن َوَيمس ج  ل  َأرس َتَدَأ َيغسســن ل، َوابس بَّ َماء  فني منغسســَ َعاَن 6َها. صــَ مس َفَجاَء إنَلى ســن
َس. َفَقاَل َله  َذاكَ  !« ب طسر  َليَّ ل  رنجس َت َتغسسـن ، َأنس ي ند  َنع ، 7:»َيا سـَ َت اآلَن َما َأَنا َأصـس َلم  َأنس َت َتعس وع  َوَقاَل َله :»َلسـس َأَجاَب َيسـ 

 .» َهم  فنيَما َبعسد  َتفس َولكننََّك ســَ
نست  اَل َأوس 8 وع :»إننس ك  ا!« َأَجاَبه  َيســ  َليَّ َأَبد  َل رنجس :»َلنس َتغسســن ل َك َفَليسَس َلَك َقاَل َله  ب طسر س  ســن

  .» يب  ــن ي«. 9َمعني َنصـــــ ــن ا َيَديَّ َوَرأسســـــ ــ  َليَّ َفَقطس َبلس َأيسضـــــ ، َليسَس رنجس ي ند  ــَ :»َيا ســـــ َعان  ب طسر س  مس ــن َقاَل َله  10َقاَل َله  ســـــ
هن، َبلس ه َو َطاهنر  ك   َليس لن رنجس َل َليسَس َله  َحاَجة  إنالَّ إنَلى َوســــــس َتســــــَ وع :»الَّذني َقدن اوس وَن َولكننس َليسَس َيســــــ  ت مس َطاهنر  لُّه . َوَأنس

 .» لُّك مس َطاهنرنيَن«.11ك لُّك مس ت مس ك  ــس ل نَمه ، لنذلنَك َقاَل: »َلسـ ــَ أَلنَّه  َعَرَف م سـ
مس َوَأَخَذ ثنَياَبه  َواتََّكَأ 12 َله  ج  َل َأرس ــَ َفَلمَّا َكاَن َقدس َوسـ

نَ  َهم وَن َما َقدس صـــَ :»َأَتفس مس ا، َقاَل َله  إ َأيسضـــ  ول وَن، أَلن ني َأَنا َكذلنَك. 13عست  بنك مس ن ا َتق  ا، َوَحســـَ ي ند  ع وَننني م َعل نم ا َوســـَ ت مس َتدس َأنس
ــ  14 َل َبعسضــ ــن ك مس َأنس َيغسســ ب  َعَليس ت مس َيجن ، َفَأنس َلك مس ج  لست  َأرس ــَ ي ند  َوالسم َعل نم  َقدس َوســ ــَّ نست  َوَأَنا الســ ،  َفإننس ك  َل َبعسض  ج  مس َأرس أَلن ني  15ك 

ا.   ت مس َأيسضـ  َنع وَن َأنس َنعست  َأَنا بنك مس َتصـس َثاال ، َحتَّى َكَما صـَ ت ك مس من َطيس َظَم مننس  16َأعس د  َأعس : إننَّه  َليسَس َعبس َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس
لنهن.   ــن سـ َظَم مننس م رس ول  َأعس ــ  ، َواَل َرسـ هن ي ندن ــَ سـ

ت مس هَذا َفط وَباك مس 17 لست م وه .  إننس َعلنمس  إننس َعمن
. َأَنا 18 مس ت  َأق ول  َعنس َجمنيعنك  ــس »َلسـ
ه .  بـَ َز َرَفَع َعَليَّ َعقن بس أسكـ ل  َمعني السخ  : َالَـّذني يـَ . لكننس لنَيتنمَّ السكنتـَاب  مس ت ه  َترس يَن اخس َلم  الَـّذن َأعس

َل َأنس َيك وَن،  19 َأق ول  َلك م  اآلَن َقـبس
ن   من َبل   20وَن َأن ني َأَنا ه َو. َحتَّى َمَتى َكاَن ت ؤس َبل نني َيقس َبل نني، َوالَّذني َيقس ل ه  َيقس ــن سـ َبل  َمنس أ رس َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك م : الَّذني َيقس
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َلنني«. ســـــَ َد َوَقاَل:»السَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك  21الَّذني َأرس هن ، َوشـــــَ وحن َطَرَب بنالرُّ وع  هَذا اضـــــس ك مس  َلمَّا َقاَل َيســـــ  نس ا من د  : إننَّ َواحن مس
ل نم نني!«.   ي ســـَ ســـَ

ه .  22 وَن فني َمنس َقاَل َعنس َتار  مس إنَلى َبعسض  َوه مس م حس ه  وَن َبعسضـــ  َوَكاَن م تَّكنئ ا فني  23َفَكاَن التَّاَلمنيذ  َينسظ ر 
بُّه .   وع  ي حن ، َكاَن َيســ  هن د  مننس َتاَلمنيذن وَع َواحن نن َيســ  ضــس ى َأنس َيك وَن  24حن َأَل َمنس َعســَ َعان  ب طسر س  َأنس َيســس مس هن ســن َمَأ إنَليس َفَأوس

ه .  ، َمنس ه َوإ«  25الَّذني َقاَل َعنس ي ند  وَع َوَقاَل َله : »َيا ســــَ رن َيســــ  دس وع :»ه َو َذاَك الَّذني  26َفاتََّكَأ َذاَك َعَلى صــــَ َأَجاَب َيســــ 
ـيهن! طن َة َوأ عس مـَ ا اللُّقس منس  َأـنَ .  َأوس ي ن ي وطن َخرس ــس ســـــــ اَن اإلن عـَ مس ــن وَذا ســـــــ ا لنَيه  اهـَ طـَ َة َوَأعس مـَ «. َفَغَمَس اللُّقس

ه   27 ةن َدَخلـَ مـَ َد اللُّقس َفَبـعس
رسَعة «.  َثرن ســ  َملسه  بنَأكس َت َتعسَمل ه  َفاعس وع : »َما َأنس . َفَقاَل َله  َيســ  َطان  يس َهمس َأَحد  منَن السم تَّكن 28الشــَّ ئنيَن لنَماَذا َوَأمَّا هَذا َفَلمس َيفس

هن لنلسعن 29َكلََّمه  بنه،  َتاج  إنَليس َترن َما َنحس وَع َقاَل َله : اشـــس وَذا، َظنُّوا َأنَّ َيســـ  د و   َمَع َيه  نس م ا، إنذس َكاَن الصـــُّ ، َأوس َأنس أَلنَّ َقوس يدن
. َقَراءن ئ ا لنلسف  َي َشيس َمَة َخَرَج لنلسَوقس 30 ي عسطن . َوَكاَن َليسال .َفَذاَك َلمَّا َأَخَذ اللُّقس  " تن

 مقدمة لإلصحاح الثال  عشر
فى ليلة خميس العهد غسلللل السللليد أقدام تالميذه ثم أسلللس سلللر اإلفخارسلللتيا الذى كمل  الصلللليب. فما هى العالقة 

 بين الحدثين؟
 عالقة اآلب واإلبن

 حد قط. االبن الوحيد الذي هو في أهللا لم يره "
 (.18:  1" )يوربَّ ب هو خَ ح ن اا

 (.38:  10"ااب فىَّ وأنا فيه" )يو
  (.30:  10)يو"أنا وااب واحد" 

 
 اإلبن
 بال نهاية = سرمدى. أبدىبال بداية. و أزلى

 وهذا تم التعبير عنه  فم ربنا يسوع المسيح.
ر"  (. 11:  1)رؤ  "أنا األول واآلخن

 
 

ر                األول  اآلخن
 

 الخليقة
 (.1:  1"فى البدء خلق هللا السمواا واألرض" )تكأراد هللا أن يخلق = 

 (.3:  1اإلبن : "تل شئ  ه كان، وبغيره لم يكن شئ مما كان" )يو
 حين بدأ اإلبن الخلقة فى الزمان أخذ إسم 

 البداية 
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 اإلبن بدأ الخليقة التى خرجت منه 

 بدأا الخليقة  المالئكة 
 

 ثم خلق هللا اإلنسان 
 

 المثالية التى أرادها هللا للخليقةإما هى الصورة 
( أى هو  14:   3الخليقة خرجت من اإلبن. وكان اإلبن هو رأس الخليقة، خرجت منه، هو بداءة خليقة هللا )رؤ

(. "فيه ُخِلَق الكل  3:  1الذى بدأ الخلق. واإلبن هو الذى يحفظ خليقته "حامل كل األشياء  كلمة قدرته" )عب 
 All( فى اإلنجليزية "3:   1(. وجاءا عةارة "تل شئ  ه كان" )يو16:   1خلق" )تو... الكل  ه وله قد 

things were made through him ." 
 فكان الوضع المثالى للخليقة أن تكون فى اإلبن، واإلبن  طبيعته فى ااب. وهذا يعنى

 الوحدة
 لماذا خلق هللا الخليقة

 (. 7:  43" )إشوصنعته كل من دعي  اسمي ولمجدي خلقته وجبلته "
تانت الخليقة هدفها أن تمجد هللا، وتظهر مجده. وتعلن عظمته وخيريته وتفرح  عمله وتسةحه عليه كما قال هللا  

 (.7  -  1:  38أليوب )أى
 أمثلة 
 (.16:  5فلي ئ نوركم هكذا قدام الناس، لكى يروا أعمالكم الحسنة، ويمجدوا "أ اتم الذى فى السمواا" )مت * "
بدون الغالف الجوى لن يظهر جمال نور الشمس. فالهواء يعكس نور الشمس فتحدث اإلنارة. أما من يخرج  * 

خارج الغالف الجوى )تما يحدث فى سفن الف اء(. فنجدهم يرون ظالم محيط، ويرون الشمس قرص مشتعل 
 وسط هذا الظالم.
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فى أعماق ضحلة ستراها منيرة فاألرض  * لو نظرا للةحر فى مناطق عميقة ستجد ظالم تام بينما لو نظرا 
 تعكس نور الشمس.

* أنظر للخليقة وجمالها، الجةال، الةحار، األنهار، والخ رة، الثلج الذى يغطى قمم الجةال، الطيور المغردة.. 
تل الخليقة تنطق  جمال وعظمة الخالق. وهذا معنى أن الجةال تسةح واألنهار تصفق كما يقول الكتاب. هى  

 مجد هللا. تعلن عن 
* وهكذا خلق هللا اإلنسان ليعكس مجده. ولنذكر ماذا حدث لوجه موسى حينما رأى جزء من مجد هللا للل للل لقد لمع 
وجهه. فماذا عن وجه بدم قبل السقو  إذ كان يرى هللا بال مانع. كان بدم قبل السقو  يعكس مجد هللا. وكان هللا 

 ن بدم فى فرح )جنة َعْدْن تعنى فرح(. فرحا  آدم وإنعكس فرح هللا على بدم فكا
( ويقول أي ا القديس  22:  17مع يو  5:   17* والمسيح  فدائه لنا أعاد لنا صورة المجد هذه لللل لللل )قارن يو 

( وهذا يعنى أننا فى السماء سنعكس مجده. ويفرح بنا  2:  3يو 1يوحنا أننا "سنصير مثله ألننا سنراه كما هو" )
 فرحه، فنفرح أبديا.  هللا وينعكس علينا

 
 بدأا الخليقة  المالئكة 

 
 ثم خلق هللا اإلنسان 
 بدأت الخليقة بالمالئكة 

 
  عس المالئكة إستمروا ثابتين فى اإلبن              والةعس سقطوا وإنفصلوا

 
 هؤالء إستمروا مالئكة قديسين                        هؤالء صاروا شياطين 
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 هللاإ! فهل يفشل قصد  
 قطعا ال يمكن أن يفشل قصد هللا

 ولهذا تجسد اإلبن وقام بفداء اإلنسان. 
 (.3:  13ونجد أن القديس يوحنا يلخص عمل السيد المسيح الخالصى فى ااية )يو

     لى يديهإب قد دفع كل شيء يسوع وهو عالم ان اآل
  = التجسد.  نه من عند هللا خرجأو 
 =  عد أن تمم الفداء وتمجد الجسد اإلنسانى فيه.  لى هللا يمضيإو 
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 كل شئ إلى يديه 
( فوهب لنا اإلبن حياته.26:  5( ااب أعطى اإلبن أن تكون له حياة فى ذاته )يو1  
( فدان إبليس. 22:  5( سلطان الدينونة. ااب أعطى كل الدينونة لسبن )يو 2  
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 فماذا فعل اإلبن لناإ 
(. 3:  8الخطية فى الجسد )رو( أدان 1  
(. 11:  16+ يو  19،  18:  10( أدان إبليس وسحقه )لو 2  
(.4:   6( ماا ليميت فينا اإلنسان العتيق "دفنا معه فى المعمودية" )رو3  
(. 20:  2+ غل   21:  1( أعطانا حياته األبدية "لى الحياة هى المسيح" )فى 4  
(.    14:  7ي وها فى دم الخروف" )رؤ( غفران الخطايا والتبرير "غسلوا ثيابهم وب5  

قدم المسيح الفداء لسنسان وتمجد  الجسد اإلنسانى وطلب منا أن نثبت فيه فنحصل على الجسد الممجد. 
ثبت فيه. وم ى المسيح إلى ااب  الجسد الممجد. وطلب منا أن ن  
(.4:  15)يو"إثبتوا فىَّ وأنا فيكم"   

اإلبن إلى ح ن ااب أبيه.ومن يثبت فيه يحمله المسيح   
- ولكن كيف نثبت فيه :   

يموا اإلنسان العتيق إذ ندفن مع المسيح، ويقوم فينا إنسان جديد يمكنه أن يثبت فى المسيح.  بالمعمودية (1
ية  ولكن نحن ما زلنا أحرارا لللل للللل  ولذلك نخطئ إذ أن المعمودية ال تقيد حريتنا لللل لللل فما هو الحل إذ أن الخط

 تفصلنا عن المسيح لللل للللل؟ 
الذى أسسه المسيح يوم خميس العهد وبه نتحد ونثبت فى جسد المسيح.   اإلفخارستياتان الحل فى سر ( 2

 ولكن كيف نتحد  ه ونحن فى خطيتنا لللل للللل؟  
وهذا ما لللل ( لللل 9  - 7:   1يو1) لمن يتوب ويعترف"يطهرنا من كل خطية ولكن "دم المسيح وكان الحل فى  (3

. وإستمر هذا عمل الكنيسة كل األيام، أن تدفع شعبها للتوبة واإلعتراف، وتقدم لهم سر  أشار له وسيل األرجل
... حتى كما صنعت أنا   عس   رجلأ ن يغسل  ع كمأفانتم يجب عليكم  اإلفخارستيا. لذلك قال السيد لتالميذه "

 (.19:   22"إصنعوا هذا لذكرى" )لو( + 15،  14:  13 كم، تصنعون أنتم أي ا" )يو
( واإلفخارستيا. 2( التوبة واإلعتراف 1* والروح القدس هو الذى يعمل فى سرى     
* فالروح القدس فى سر اإلعتراف يحمل خطايا المعترف وينقلها للمسيح.     
يحة اإلفخارستيا * والروح القدس هو الذى يحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه فى سر اإلفخارستيا. وذب  

 تحمل الخطية فتغفر الخطايا. وألنها ذبيحة حية فهى تعطى حياة أبدية لمن يتناول منها. 
ويظل العمر كله يعطى معونة ليميت اإلنسان العتيق فيقوم اإلنسان والروح القدس يسكن فينا بسر الميرون  (4

 الجديد ثابتا فى المسيح اإلبن. وهذا ما نسميه النعمة.  
النهائى فى المسيح هو لمن يتجاوب مع عمل الروح القدس وال يقاومه منجذ ا للعالم. وهذا يقال عنه أنه   والثةاا 

(. وهى حياة أبدية فهى حياة المسيح. لذلك يقول 7:  2يغلب "من يغلب أعطيه أن يأتل من شجرة الحياة" )رؤ 
   (.8-7: 3)عبالرسول "إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم" 

ت فى المسيح يحمله المسيح فيه إلى ح ن ااب. وكل من يثب  
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   -لذلك نرى أنه  الفداء تحقق قصد هللا فى الخليقة أى :
فاإلنسان صار فى المسيح اإلبن، واإلبن فى ااب.  -:الوحدة (1  
إذ صارا الخليقة تمجد هللا فى فرح، إذ صار لسنسان جسد ممجد يعكس مجد هللا  -( الخليقة تمجد هللا: 2

ويفرح  اهلل فى سماء مجده فيسةحه ويمجده. والحظ أن هللا خلق اإلنسان فى جنة َعْدْن )َعْدْن كلمة عبرية تعنى  
فى صالته الشفاعية   الفرح( فهذا كان قصد هللا أن تفرح خليقته فى مجده. والحظ فإن هذه كانت طلةاا السيد 

 لآلب .... 
"ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها اآلب فىَّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا.... وأنا قد أعطيتهم  
ملين إلى واحد. ... أيها   المجد الذى أعطيتنى، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فىَّ ليكونوا مكَّ

  21:   17)يو  ؤالء الذين أعطيتنى يكونون معى حي  أكون أنا لينظروا مجدى الذى أعطيتنى"اآلب أريد أن ه
- 24.)  

(.2، 1:  17وعاد اإلنسان للمجد ليمجد هللا. لذلك قال المسيح أنه  صليةه مجد هللا )يو   
 وبهذا أخذ المسيح إسم 

النهاية     
.= اإلبن بدأ الخليقة فى الزمن لتمجد الخليقة هللا البداية  
= المسيح  الفداء مجد هللا إذ جعل الخليقة تمجد هللا لألبد، وهذا كان قصد هللا. النهاية  

* وفى أورشليم السماوية يظهر هللا محبته وخيريته وقصده اإللهى فى الخليقة التى أحبته ورف ت شرور العالم  
  -  3:  1 ط 1ينطق  ه ومجيد" )ا خليقته التى غلبت العالم وشروره "ويبتهجون  فرح ال وثبتت فيه.  أن تحي

8  .)  
أما عن الشيطان ومن تةعه فمصيرهم جهنم التى قال عنها رب المجد "النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكته"   *

(. وقال عنها القديس يوحنا فى سفر الرؤيا "الةحيرة المتقدة بنار وكبريت الذى هو الموا الثانى"  41:  25)مت 
.(10: 20+ رؤ  8:  21)رؤ  

وهؤالء الهالكين أى الشياطين ومن تةعهم، فهم أي ا يمجدون هللا القدوس الذى ُيْظِهر  عقابهم، عدله وقداسته 
 ورف ه لشرورهم. 
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 هللا سيتمجد فى النهاية فى كال األبرار واألشرار 
 فقصد هللا ال بد وأن يثبت 

 ويأتى بعد هذا مباشرة شرح اإلصحاح
يوحنا عن سر اإلفخارستيا فقد سةقه الةشيرون وشرحوه وكان الطقس قد أصةح الجميع  لم يتحدث معلمنا 

يمارسونه فال حاجة ألن يعيد شرحه. وعوضًا عن شرح طقس سر اإلفخارستيا نجده يحدثنا عن غسيل األرجل،  
في يهوذا ولكن أي تطهير تالميذه قبل أن يناولهم جسده ودمه، وكلمنا أي ًا عن الحب في قلب المسيح والخيانة 

(. وغسل األرجل هو بذل محةة إختياري. إذًا هو مرتةط  59- 6:48يوحنا أي ًا أشار لهذا السر في )يو 
( لنقص محةة سمعان. أما  7:44 الصليب. ولقد سبق السيد وعاتب سمعان الفريسي أن "ماء لرجلي لم تعط" )لو 
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أن يؤسس اإلفخارستيا. وسر اإلفخارستيا هو قمة  المسيح فألجل محبته الكثيرة غسل أرجل تالميذه. ليطهرهم قبل
 الحب، فالمسيح فيه يكسر جسده ليعطينا حياة. 

َعاَلمن إنَلى 1  "-(:13:1آية )يو َتقنَل مننس هَذا الس اَعَته  َقدس َجاَءتس لنَينس ، َوه َو َعالنم  َأنَّ ســــــَ حن يدن السفنصــــــس َل عن وع  َقبس َأمَّا َيســــــ 
، إنذس َكاَن َقدس  َتَهى.اآلبن مس إنَلى السم نس َعاَلمن، َأَحبَّه  يَن فني الس َته  الَّذن   "َأَحبَّ َخاصَّ

لقد تم معنى الفصح اليهودي وُأتِمل الرمز في تقديم المسيح نفسه، جسده ودمه للكنيسة في هذا العشاء األخير ثم  
روف الفصلح. ونرى أن  بذ ح المسليح فعاًل على الصلليب عوضلًا عن خروف الفصلح بل وفي نفس توقيت تقديم خ

هو يعلم كل شللللللئ  علمه المطلق. = وهو عالم  مّرة.  15سللللللفر الرؤيا قّدم المسلللللليح كحمل هللا المذبوح ما يقرب من  
ــاعته قد جاءت هو سللللليسللللللم نفسللللله  إرادته وبسللللللطانه، فلقد سلللللبق وإجتاز في وسلللللطهم دون أن يمسلللللوه  أذى  =  سـ

غاية  =  إلى المنتهىألن ُحةَّه لخاصلللته غطى كل مرارة=   (. فهو ليس فقط عالٌم  سلللاعته بل هو يريدها،59:8)يو
المحةة التى جعلته يبذل نفسللللللله عنهم وعنا. والمحةة كانت هي السلللللللبب في كل ما يصلللللللنع حتى غسلللللللل األرجل. 

 من هنا أطلقت الكنيسة إسم إنتقال على الموا.= لينتقلهم هنا التالميذ. = خاصته
 أحبهم إلى المنتهى..................................    كان قد أحب خاصته   

 
 فعل ماضي... .فنفهم أن هللا  كان

 هللا يحب الةشر وإلى األبد وال حدود لمحبته  أن يخلقنا بل منذ األزل         أحبنا قبل 
فكرة، كنا فيه منذ األزل.  هو تنا فى عقل هللا منذ األزل ، فاهلل اليستجد عليه فكر جديد. لكننا كنا فى عقله إرادة و 

محةة، هو ، هو أحبنا قبل أن يخلقنا فهو  ه حياة ليمتع هذا اإلنسان  المجد لمحبته أراد أن يخلق اإلنسان ويعطي
( ، 8:    4يو 1" )هللا محبةينبوع محةة ال يوجد فيه سوى المحةة "  وإلى األبد . هو  أحبنا فخلقنا، أحبنا منذ األزل

  " فالخلق هو إعالن عن خيرية هللا أى عن طبيعتهفى البدء خلق هللاا فى الكتاب المقدس هى " لذلك فأول بية تقابلن 
 الخيرة التى تريد أن تعطى حياة لةشر ليمتعهم معه فى مجده.

 (. 26:  1" )تكنعمل اإلنسان على صورتنا كشبهناولما جاء ملء الزمان قال هللا  "
 نسان.= هنا الثالوث يقوم  عملية خلق اإل   نعمل
ن إنسان له حياة ليفرح معه وبه ، لماذا ؟ هذا لمحةة هللا فهذه طبيعته.  اآلب  = يريد أن يخلق وُيكوِّ
 كل شئ := الذى  ه كان  اإلبن
 (.7:  2)تك" جبل اإلنسان ترابا من األرض وعمل له جسدا  "  

 = الروح المحيى  الروح القدس
 (.7:  2" )تك  حيةنفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا " 

ن اإلبن جسدنا صار رأسا لكل الخليقة =  ( وحين كوَّ 24:    1تو 1أقنوم اإلبن )إذًا كنا فى عقل هللا ، وعقل هللا هو  
 ( فنحن كنا فيه فكرة ثم صرنا كيانا عاقال حيا . 14:   3( = بداءة خليقة هللا )رؤ 15:  1 كر كل خليقة )تو 

 (. 3:  1)يو هو بداية كل خليقة أى  ه كان كل شئ 
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ووضع هللا بدم فى جنة َعْدن ) جنة أى مكان جميل جدا ، وهكذا كانت األرض قبل أن ُتلعن . أما َعْدن فهى 
 تلمة عبرية  معنى فرح وبهجة ( 
 فهذا ما أراده هللا لسنسان أن يفرح . 

 فال شركة بين النور والظلمة..." اإلنسان فإنفصل عن هللا القدوس "وأخطأ 
 ( . 12:   6وألن بدم إنفصل عن هللا الحى ماا ، وهكذا إجتاز الموا إلى جميع الناس...)رو (14:  6تو 2)

 ( .  4:  2تى 1) "فاهلل يريد أن الجميع يخلصون فلم يتركنا هللا المحب لنا " 
  -ولكن للخالص شرو :

 ( أن يتطهر اإلنسان من خطيته . 1
 ( يعود ليثبت فى المسيح فتكون له حياة فال يهلك . 2
وكان أن هللا خلقنا خلقة ثانية جديدة بوالدة ثانية من الماء والروح = أى المعمودية التى فيها يعطى الروح القدس  

للخليقة األولى أن تموا مع المسيح وبهذا تغفر خطاياها. ثم تقوم معه  حياة جديدة . والروح يثبتنا فى المسيح  
الرسول   بولس  قاله  ما  وهذا  عمألننا  "فنحيا،  األولى(    له نحن  يسوع)الخلقة  المسيح  فى  )الخلقة   مخلوقين 

وألن هللا ال يريد أن يقيد حرية اإلنسان ، فهو تركه حرا، إن أراد يظل ثابتا فى المسيح، هو   .(10:    2)أف"الثانية(
عالم حر فى ذلك ، وإن أراد أن يعود للعالم وخطاياه فهو حر أي ا . وهنا يقول الرب لسنسان لو إختار خطايا ال

( أى التعود فىَّ ، ال تعود ثابتا فىَّ إذ أنت الذى إخترا هذا اإلنفصال 16:    3" )رؤأنا مزمع أن أتقيأك من فمى"
. 

 - ولكل هذا نرى أسلوب الخلقة الثانية والتى قام بها الثالوث أي ا :
 = يريد أن الجميع يخلصون.  اآلب
 = يقوم  عمل الفداء )يموا ويقوم( . اإلبن

= يعطينا فى المعمودية أن نموا ونقوم ثابتين فى المسيح وبهذا تعود لنا الحياة ، وهذا ما تم شرحه   دسالروح الق
 (. 14  –  1:  37تماما فى سفر حزقيال )راجع إصحاح 

{ ام أن يعود إلى بيتهفطبيعة الحم}(  6:    3ويأخذ الروح شكل حمامة ليعلن أنه سيقوم بردنا إلى المسيح بيتنا )عب 
وذلك  أن يةكت ويعين حتى نعود ونثبت فى المسيح . ولكن تظل حرية اإلنسان مكفولة. بل هذه الحرية كانت 

 ادم منذ البدء ، إذ خيَّره هللا بين أن يثبت فيه )األتل من شجرة الحياة( أو أن ينفصل عنه لو أخطأ  
 )وهذا ما أطلق عليه شجرة المعرفة( . 

 الرب فى محةة عجيةة يعيد اإلنسان إلى الثةاا   واليوم ، يوم خميس العهد نرى 
 - فيه ليحيا  :

دهم لسر اإلفخارستيا )يو .  وسيل األرجليطهر تالميذه =    ( . 10:   13وذلك لُيعِّ
 ( 56:  6")يو من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فىَّ وأنا فيه. " اإلفخارستيايعيدنا للثةاا فيه = 

 ت فيه إاّل من كان طاهرا. يطهر أوال ألنه ال يكون فيه وال يثب
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 هو حب عجيب أزلى منذ كنا فى عقل هللا  ، وإلى المنتهى . 
 حب عجيب ال ينطق به . فى محبته يخلقنا، لنفرح ...نخطئ فيعيد تطهيرنا ويثبتنا فيه فنحيا . 
حقا .....يدعى  حب عجيب ، كنا فيه وخرجنا بإرادتنا، فيقدم لنا فداء عجيبا ليعيدنا فيه، ولكنه ال يقيد حريتنا.

 ( .6:  9)إش إسمه عجيبا مشيرا إلها أبديا رئيس السالم
 

ي ن َأنس ي َسل نَمه ،2" -(:13:2آية )يو ي وطن َخرس سس َعاَن اإلن مس وَذا سن َطان  فني َقلسبن َيه  يس ، َوَقدس َألسَقى الشَّ يَن َكاَن السَعَشاء    "َفحن
 ( )يوم األربعاء(6-1:22راجع تفسير )لو

ــيـطانألقى   الشلللللللللللللليطلان ال يقلدر أن يأخذ منلك إاّل  قلدر ما تريد أنت أن تعطيله إياه. لقلد تجلاوب يهوذا مع  = الشـــــــ
الشلللللللليطان وذهب وإتفق مع رؤسللللللللاء الكهنة من قبل، والشلللللللليطان لن يكف عن محاوالته مع يهوذا طالما هو يقبل  

فكرية تقترح السللليئ، فإذا قبل اإلنسلللان  منه. وهذا يعني أنه يظل يقترح عليه األسلللوأ دائمًا. الشللليطان هو مجرد قوة  
 فهو يقترح عليه األسوأ.

 
دن هللان َخَرَج، َوإنَلى 3"  -(:4-13:3اآليات )يو نس هن، َوَأنَّه  مننس عن ء  إنَلى َيَديس يس ــَ وع  َوه َو َعالنم  َأنَّ اآلَب َقدس َدَفَع ك لَّ شـ ــ  َيسـ
ي،  َشَفة  َواتََّزَر بنَها،4هللان َيمسضن نس ، َوَخَلَع ثنَياَبه ، َوَأَخَذ من  "َقاَم َعنن السَعَشاءن

ت لللللاع، إنما هي خير  اعث له. فهذه الصلللللورة التي أمامنا نرى فيها  العظمة الح،ي،ية ليسلللللت عائقًا في سلللللبيل اإل
ــئ إلى يديهمقدار التنازل الذي تنازله المسلللللللليح.   فهاتان اليدان اللتان تمسللللللللكان  كل السللللللللماء  =  اآلب دفع كل شـــ

نا  ه  واألرض يغسل بهما السيد أرجل تالميذه  كل وسخهما، إشارة ألن المسيح أتى ليغسل قذارة اإلنسان، ثم يوحد 
إلى  فلقد دفع اآلب كل شـئ  والمسليح يعمل هذا  قوة وإقتدار =هللا أبيه.  في سلر اإلفخارسلتيا ليعود بنا إلى ح لن  

:   10يخطفهم من يديه )يو ( . وال يقدر أحد أن30:    5، ليجمع خاصلللللته ويجعل منهم أع لللللاء جسلللللده )أفيديه
(.  قوتله وإقتلداره هزم الشلللللللللللللليطلان والموا والخطيلة، ويفتح أبواب الجحيم لألبرار فلاتحلا لهم الفردوس، 30  -  28

وواضلللللللعا الشللللللليطان تحت أقدام المؤمنين. وها هو يعلن أنه يطهر تالميذه  غسلللللللل األرجل إسلللللللتعدادا لتثبيتهم فى 
(. وكذلك سللللللليفعل مع كل من يؤمن  ه  عد ذلك عن طريق  14:    6تو2جسلللللللده، "فال شلللللللركة للنور مع الظلمة" )

(. ثم عن طريق اإلفخارسلللتيا  14:   13الكنيسلللة، ولذلك طلب السللليد من التالميذ أن يفعلوا ما فعله معهم للكل )يو
 يثبت أفراد الكنيسة كأع اء جسده الواحد. 

،  من عند هللا خرج وإلى هللا يمضــــي   فهوكخادم يغسللللللل األرجل.   إذًا وهو عالم  كل ما له من سلللللللطان يتصللللللرف
ومادام هو الطريق فسللليأخذنا إلى ح لللن هللا. وعادة غسلللل األرجل كانت عمل العبيد لسلللادتهم  عد رجوعهم للبيت  

خلع ثيا ه الخارجية وهذا ال يفعله سوى العبيد )وغالةًا فقد كانت  =  خلع ثيابهلغسل أرجلهم من األتربة العالقة بها.  
وأخذ منشــفة وإتزر  جية فاخرة فقد ألقى الجند قرعة عليها( وهو قد تراءى لتالميذه بهذه الصلللورة. هذه الثياب الخار 

خرج من عند أي لللًا فهذا عمل العبيد. ما صلللنعه المسللليح هنا يشلللير ألنه أخلى ذاته بخذًا صلللورة عبد، فهو =  بها
. فالمسليح نزل لصلورة العبد ليرفع  ليأخذنا فيه إلى هللا=  ثم يمضـي إلى هللاأي تجسلد وصلار في صلورة عبد،  =  هللا
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اإلنسلان للكرامة والمجد، وهذا  أن يطهره )غسلل األرجل( ويوحده فيه )التناول(. فغسلل األرجل هنا هو من صلميم  
 عمل الفداء أي التطهير والتقديس. والعجيب أن المسيح غسل رجلي يهوذا وهو عالم أنه سيسلمه.

 
بَّ  5"  -(:13:5آية )يو ر ا  ث مَّ صــَ َفةن الَّتني َكاَن م تَّزن شــَ نس َها بنالسمن ح  ســَ َل التَّاَلمنيذن َوَيمس ج  ل  َأرس َتَدَأ َيغسســن ل، َوابس َماء  فني منغسســَ
 " بنَها.

غسلللل األرجل له مفهوم يهودي ومفهوم روماني. والمفهوم اليهودي أن الكاهن يغتسلللل ويسلللتحم في المرح لللة في 
سللنة. ثم يغسللل يديه ورجليه فقط في المرح للة  30عندما يبلغ من العمر   الهيكل عند بدء تكريسلله وخدمته ككاهن

تلما دخل للخدمة. أما المفهوم الروماني، فقد كانت هناك حماماا عامة يستحم فيها الشخص ولكنه يغسل قدميه 
)غسللللللل    من األتربة فقط  عد عودته للمنزل. وهذا فيه إشللللللارة لسللللللرى المعمودية )الغسللللللل الكلي( والتوبة واإلعتراف

:   4+ يو  26:    3)يوومعمودية المسلليح لهم القدمين(. وبالنسللةة إلى التالميذ فهم كانوا قد بمنوا وتطهروا  إيمانهم  
( وأنتم طاهرون. واان وهم  10بية)الغسلللللل الكلي(، لذلك قال المسللللليح في )  ( وهذه المعمودية للتالميذ هى2،    1

رجل فقط. ونالحظ أن من إغتسلل ال يحتاج ألن يغتسلل ثانية  قادمون إلى سلر التناول ال يحتاجون سلوى لغسلل األ
وفي هذا إشلارة لعدم تكرار المعمودية. أّما التوبة فتتكرر مع كل إحتكاك  العالم وهذا مثل كل إنسلان يخرج فتتسلخ  

 قدميه ويحتاج لغسلها. فالتراب الالصق  األرجل إشارة للخطية التي تأتي من اإلحتكاك  العالم.
 

!«6" -(:13:6آية )يو َليَّ ل  رنجس َت َتغسسن ، َأنس َس. َفَقاَل َله  َذاَك:»َيا َسي ند  َعاَن ب طسر  مس   " .َفَجاَء إنَلى سن
تان التالميذ لهم فكر عالمي ويريدون أن يكونوا على يسللللللللار وعلى يمين المسلللللللليح في ملكه الذي تصللللللللوروه ملكًا 
أرضلللللللللللليًا، ولذلك تشللللللللللللاجروا على من هو األعظم. وبغسلللللللللللليل األرجل أعطاهم هللا درسللللللللللللًا عمليًا في اإلت للللللللللللاع  

 طرس، وعن الةاقين  (. وكان هذا الفكر المت لللللللللع  عيدًا عن  48-46:9+ لو27- 24:22+ لو28-20:20)مت 
 ي ا الذين تشاجروا عمن هو االعظم .أ
 

«.7" -(:13:7آية )يو َهم  فنيَما َبعسد  َنع ، َولكننََّك َسَتفس َت اآلَن َما َأَنا َأصس َلم  َأنس َت َتعس وع  َوَقاَل َله :»َلسس  "َأَجاَب َيس 
تان الفداء يتطلب اإلت لاع الكامل وأن يأخذ المسليح صلورة العبد، وهذا لن يفهمه  طرس اان، لذلك أخذ المسليح  
على عاتقه أن يقوم بدور العبيد ويغسلللللل أقدام تالميذه إعالنًا إلت لللللاعه الكامل، وهذا سللللليفهمه التالميذ فيما  عد، 

تعلموا بذلك أن اإلت للللاع هو سللللر اإلرتفاع. وهكذا فكثير  حين يدركون ألوهيته فيدركوا كم كان إت للللاعه. وهم قد  
من أعمال المسلللللللليح وما يسللللللللمح  ه في حياتنا لن ندركه اان ولكننا سللللللللنفهمه فيما  عد، لذلك علينا فقط أن نحةه  
ونطيعه ونثق فيه وبكل ما يسلللللمح  ه، ودون تسلللللاؤالا فهو ال يخطئ في أحكامه، بل األمور أعقد مما نتصلللللورها  

محدودة زمنيا اذ ال نعرف المسلتقبل ، ومحدودة مكانيا اذ ال نعرف ما يدور حولنا ،ومحدودة في ادراتها،  عقولنا ال
 (.28:8وهناك الكثير مخفي عن عيوننا، لكن علينا أن نسلم أن كل األشياء تعمل معًا للخير.. )رو
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ا!8"  -(:13:8آية )يو َليَّ َأَبد  َل رنجس :»َلنس َتغسســــن ل َك َفَليسَس َلَك َمعني  َقاَل َله  ب طسر س  ســــن نست  اَل َأوس وع :»إننس ك  « َأَجاَبه  َيســــ 
.» يب    "َنصن

فالذي يغسلل ح،يقة هو السليد المسليح وبدمه الذي يغفر ويطهر. وهو ليس غسليل عادي بل  = إن كنت ال أوسـلك
الخالص، فهو    تطهير للقلب. إذًا غسلل األرجل هو عمل تأهيلي لنوال نصليب مع الرب. فهو عمل يتعلق  ق لية

يشلللللير لتطهير النفوس. وهذا هو عمل الخدام أي لللللًا، دفع النفوس للتوبة واإلعتراف ثم التناول الذي يعطي لمغفرة  
الخطايا. والكنيسللة تحث أوالدها على الجهاد ليحيوا في طهارة. معنى كالم السلليد لةطرس، إن كنت ال تتطهر من  

تثيرًا ما نعمل مثل  طرس، إذ نصلر على أن برائنا أف لل  = ال تغسـل رجليَّ خطاياك فلن يكون لك معي نصليب.  
 مما يفعله هللا فنتذمر عليه.

 
ي«.9" -(:13:9آية )يو ا َيَديَّ َوَرأسسن َليَّ َفَقطس َبلس َأيسض  ، َليسَس رنجس :»َيا َسي ند  َعان  ب طسر س  مس  "َقاَل َله  سن

التي تفهم أن التطهير يكون  الماء. فطلب غسلل جسلمه كله  طرس ظن الموضلوع تطهيرًا  حسلب العقلية اليهودية  
وهنا أي للًا نجد  طرس يريد تغيير فكر المسلليح ولكن التطهير في المفهوم المسلليحي هو بدم المسلليح وهنا نحصلل  

 على مفاعيله في سري المعمودية والتوبة وكالهما غسيل.
 

وع :»الَّذني قَ 10"  - (:11-13:10اآليات )يو هن، َبلس ه َو  َقاَل َله  َيســـــ  َليس لن رنجس َل َليسَس َله  َحاَجة  إنالَّ إنَلى َوســـــس َتســـــَ دن اوس
 .» لُّك مس وَن َولكننس َليسَس ك  ت مس َطاهنر  لُّه . َوَأنس لُّك مس َطاهنرنيَن«.11َطاهنر  ك  ت مس ك   "أَلنَّه  َعَرَف م َسل نَمه ، لنذلنَك َقاَل: »َلسس

  معنى يغسل وكالهما إستخدما في هذه ااية.هناك كلمتين في اليونانية 
 .. غسل رجليه    الذي قد إغتسل

 تشير لغسل اليدين والقدمين     تشير لسستحمام الكلي
 التوبة واإلعتراف       المعمودية

 ( .22:  3= هذه إذن تشير ألن المسيح كان قد عمد تالميذه من قبل . راجع تفسير )يوالذى قد إوتسل 
هذا تحذير أخير ليهوذا فهو يقصلللد يهوذا، الذي لم يجدى معه كل ما صلللنع المسللليح. وعجيب  = ليس كلكمولكن 

وهذا  يهوذا.. ومع هذا غسللللل المسلللليح رجلي يهوذا.مع كل محةة المسلللليح هذه ليهوذا أن تسللللتمر الخيانة في قلب  
لم يمنع عن يهوذا أى بركلة  ينطبق عليله قول المزمور "لكى تتبرر فى أحكلاملك وتغللب إذا حوكملت"، فلالمسلللللللللللللليح 

 أخذها الةاقون.
 ماذا كان قصد المسيح من وسل أرجل تالميذهإ

أهمية  ( لترى مدى 20-1 :15راجع تفسللللير )مت و  ليتطهروا. تانت عادة اليهود غسللللل أياديهم قبل األتل .1
 يكون  الماء.فالتطهير اليهود وعند  .هذا عند اليهود 

سللللد الرب ودمه يسللللتلزم النقاوة  اإلفخارسللللتيا  عد ذلك. والتناول من ج أن يؤسللللس سللللر اً مزمعمسلللليح كان  ال .2
ر تال أي،  . وهذا ما كان المسللللللللللليح سللللللللللليفعله(31-23:  11تو1) والطهارة الداخلية ميذه ليناولهم  أن يطهِّ
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وأعطاه لتالميذه   ،الذى كان سلليسللفكه يوم الجمعة هدمإلى   ل السلليد المسلليح الخمروكما حوَّ   ده ودمه.جسلل
تالميذه  الماء هو تطهيرًا لهم بدمه الذى كان مزمعًا  ، كان غسللللل المسلللليح ألرجلتلك الليلة في  هنليشللللربو 

أن   هو التفكير اليهودى  ه يطهرهم فهذانأ وافهمولكنه إسللللللللللتعمل الماء لي أي للللللللللًا. أن يسللللللللللفكه يوم الجمعة
 مر.ذوقوا طعم الخكما أنهم شربوا دمه ح،يقة ولكنهم ت .كان التطهير بدمه ح،يقة ولكن ،التطهير  الماء

 ن.الموجودي فياألصغر  عبيد أوتان غسل األيادى يقوم  ه ال .3
س  الماء ولكن  لكن ليو تالميذه    رْ هِّ طَ سلللللليُ  هو الذى لمسلللللليح هو الذى يقوم بهذا والمعنى أنهاهنا أن   ونجد  .4

 ه  ل من يؤمن  طهر ككمل هذا العمل ويالغد. بل هو تجسلللد بخذًا صلللورة عبد لي فيالذى سللليسلللفكه   هبدم
 من الةشر.

إحتكاك  قذارة خارجية، لكنه   أي  ًا من خارجيالتطهير ليس تطهيراً  هودى أنبهذا ُيَغيِّر المفهوم اليالمسلللليح   .5
ْفِك َدم  اَل  َوُكلُّ شللللَ داخلى وهذا يكون  الدم فقط "ر  تطهي ِم، َوِبُدوِن سللللَ َب ٱلنَّاُموِس ِ ملدَّ ُر َحسللللَ ْيء  َتْقِريًةا َيَتَطهَّ
 سل أرجل تالميذه.الذى يغلذلك فهو  والدم هو دم المسيح. (.22:9" )عب ُل َمْغِفَرةٌ َتْحُص 

ا الطرقا فيادل مفتوحة تتسلللللخ دائمًا  السلللللير  يلةسلللللون صلللللن ان معرض للقذارة فكانو اأتثر مك  هيرجل األ .6
 المتربة. وهذا إشارة لدم المسيح الذى يغسل أصعب الخطايا.

ُه؟ قَ قالت  من هنا نفهم خطأ عروس النشلللللللليد حين   .7 ْلتُ ْد غَ َقْد َخَلْعُت َثْوِبي، َفَكْيَف َأْلَةسللللللللُ ، َفَكْيفَ  سللللللللَ  ِرْجَليَّ
وهو الذى ، سلللليح هو من طهرها وغسللللل رجليها بدمهل الم(. فهى لم تغسللللل رجليها ب3:5" )نشاُخُهمَ ُأَوسللللِّ 

 .الذاتيألةسها ثوب البر. خطأ العروس هنا هو نوع من البر 
مفهوم  الوغير   .الفصللللح اليهودى إلى اإلفخارسللللتيا )الفصللللح المسلللليحى( اءالمسلللل هذا فيالمسلللليح إذًا َغيَّر   .8

 إلى التطهير الداخلى بدمه. الخارجيسال تاء واإلغير  الماليهودى للتطه
 

َهم وَن َما َقدس  12"  - (:15-13:12اآليات )يو :»َأَتفس مس ا، َقاَل َله  ــ  مس َوَأَخَذ ثنَياَبه  َواتََّكَأ َأيسضــــ َله  ج  َل َأرس ــَ َفَلمَّا َكاَن َقدس َوســــ
إ   َنعست  بنك مس ول وَن، أَلن ني َأَنا َكذلنَك. 13صــَ ن ا َتق  ا، َوَحســَ ي ند  ع وَننني م َعل نم ا َوســَ ت مس َتدس َأنس

ي ن 14 نست  َوَأَنا الســَّ د  َوالسم َعل نم  َقدس  َفإننس ك 
 ، َل َبعسض  ج  مس َأرس ك  َل َبعسضــ  ك مس َأنس َيغسســن ب  َعَليس ت مس َيجن ، َفَأنس َلك مس ج  لست  َأرس َنعست  َأَنا 15َوســَ َثاال ، َحتَّى َكَما صــَ ت ك مس من َطيس أَلن ني َأعس

ا. ت مس َأيسض  َنع وَن َأنس   " بنك مس َتصس
نتشلةه  ه في إت لاعه ومحبته وبذل نفسله وخدمة األتبر لألصلغر )راجع    المسليح يشلرح لهم أن قوة الخدمة في أن

أحب خاصلته( والفهم هنا يكون  إسلتنارة من الروح القدس. وإذا فهمنا أن غسلل األرجل إشلارة للتطهير فهذا  1ية  ب
(. فعمل سلللللر الكهنوا هنا هو  23- 21:20عمل سلللللر الكهنوا وسلللللر اإلعتراف الذي أعطاه السللللليد لتالميذه )يو

وبة ليتقدسللللوا أي يحيوا في قداسللللة، أي مسللللاعدة الناس ودفعهم للت  تصـــنعون أنتم أيضـــا  غسللللل وتطهير الخطاة = 
 ويكون هذا العمل  إت اع.
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َظَم مننس  16"  - (:17-13:16اآليات )يو ول  َأعس ، َواَل َرســـــــ  هن ي ندن ــَ َظَم مننس ســـــ د  َأعس : إننَّه  َليسَس َعبس َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس
لنهن.  سن م رس

لست م و 17 ت مس هَذا َفط وَباك مس إننس َعمن  " ه .إننس َعلنمس
المسلليح ي للع نفسلله كمثال. وعلى التالميذ أن يصللنعوا نفس الشللئ. لذلك تصلللي الكنيسللة طقس اللقان يوم خميس  

( حسللٌن أن  17العهد )يوم صللنعه المسلليح( ويوم عيد الرسللل فهذا عمل الرسللل أن يكملوا ما عمله المسلليح. وفي )
س ولكن هذا إشارة للمعمودية وال عالقة له  غسل  نعلم واألف ل أن ننفذ )ويوجد طقس اللقان أي ًا يوم عيد الغطا

األرجل(. والسليد يطوبهم هنا لو عملوا نفس الشلئ ليشلجعهم في طريق خدمتهم. أي من يفعل سليكافأ في السلماء. 
هو إحسللللاس داخلي  الح،يقة وإسللللتيعاب داخلي للدرس )البذل واإلت للللاع( ومن يت للللع كالسلللليد يكون  = إن عملتم

 رسواًل ح،ي،يًا له.تلميذًا ح،ي،يًا له و 
 

أسكـ ل  َمعني18"-(:13:18آـية )يو : َالَـّذني يـَ . لكننس لنَيتنمَّ السكنتـَاب  مس ت ه  َترس يَن اخس َلم  الَـّذن ا َأعس . َأنـَ مس ت  َأق ول  َعنس َجمنيعنك  ــس   »َلســـــــ
َبه . َز َرَفَع َعَليَّ َعقن بس  " السخ 

داخله. هللا يختار خدامه  حسللللللللللللللب اللياقة الفردية للعمل يهوذا لن يتقبل ولن يفهم ما أقوله فليسللللللللللللللت له محةة في 
(.  9:12تو2المطلوب أداؤه، ويزود خدامه  المعونة والتأييد، ويكمل نقائصلللللللللهم إن كانوا خائفين إسلللللللللمه القدوس )

ولكن كل إنسلللللللللللان حر، ولو إختار هللا القديسلللللللللللين فقط لخدمته ينعدم مفهوم الحرية واإلرادة، وينعدم مفهوم الجزاء 
جتهلاد. وهللا إختلار يهوذا كشللللللللللللللخص متميز في الشللللللللللللللئون الملاليلة وظلل يعلمله ويفيس عليله من محبتله ثالث واإل

سلنواا وأتثر وجعله من خاصلته ولكنه كان ناترًا للجميل. وبنفس الطريقة فاهلل إختارني فماذا أنا فاعل. وإسلتشلهد 
ا. وهو كلان قريةلًا جلدًا للداود كملا كلان  (، وملا فيله قلد قيلل عن أخيتوفلل اللذي يرمز ليهوذ 9:41المسلللللللللللللليح  مزمور )

  .يهوذا. ورفع العقلب  علد األتلل هو من عملل الحيوان النلاتر للجميلل اللذي  علد أن يلأتلل العلف يرفس صللللللللللللللاحةله 
:   32تث ) وقارن مع قول الكتاب"فسللللللمن يشللللللورون ورفس..." + "الثور يعرف قانيه...أما إسللللللرائيل فال يعرف..."

  تعني من يحيا مع الشخص ويلتصق  ه. الخبزأكل ( .3:  1+ إش 15
 .يعني إختيارهم للخالص بل كتالميذ ال = إخترتهموهو القدم.= العقب

 
منن وَن َأن ني َأَنا ه َو.19" -(:13:19آية )يو َل َأنس َيك وَن، َحتَّى َمَتى َكاَن ت ؤس   " َأق ول  َلك م  اآلَن َقبس

 عد ال،يامة تنفتح عيونهم ويزداد إيمانهم  =  حتى متى كان تؤمنون قبل تسليم يهوذا وقبل الصلب،  =  قبل أن يكون 
 المسلللللليح الذي سلللللليدركون وقتها أنه كان عالمًا  كل شللللللئ حتى خيانة تلميذه، وبالتالي سلللللليفهمون أنه سلللللللَّم نفسلللللله  

 يهوه العالم  كل شئ وأنه سلم نفسه  إرادته. = إني أنا هو إرادته. 
 

ــة   ذني 20"  -(:13:20)يوآي ــَّ ل  ال ــَ ب َبل نني َيقس ذني َيقس ــَّ َبل نني، َوال ه  َيقس ــ  ل ــن ســـــــ ل  َمنس أ رس ــَ ب َيقس ذني  ــَّ َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك م : ال
َسَلنني«.  "َأرس
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بل  هنا يكلمهم المسليح عن إرسلاليتهم للعالم ليكونوا خدامًا لتطهير العالم. وهذا تشلجيع لهم ليتحملوا مشلاق الكرازة. 
 أن يقبلوا غسيل أرجل من ي طهدهم كما غسل هو أرجل يهوذا.

 
ك مس  21"  -(:13:21آية )يو نس ا من د  : إننَّ َواحن َد َوَقاَل:»السَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس هن ، َوشـَ وحن َطَرَب بنالرُّ وع  هَذا اضـس َلمَّا َقاَل َيسـ 

  " َسي َسل نم نني!«.
وإضلللطرا ه يشلللير لطبيعته اإلنسلللانية التي تعرف المعركة التي سلللتحدث، المسللليح هنا ينظر إلى داخل ال لللمائر. 
مركزها أي مركز هذه المعركة جسلده هو. وهو إضلطرب أي لًا ألنه رأي   هو  وصلراع النور والظلمة، والتي سليكون 

سللبق المسلليح وإضللطرب أمام قبر لعازر وها  قد مأل قلب تلميذه، بل تقمصلله فخانه هذا التلميذ. ولقد   أن الشلليطان
هو ي للللطرب أمام يهوذا الميت، فهو ال يرضللللى عن الشللللر. هو إضللللطراب التنافر بين الحب والخبث، بين النور  
الى   والظلمة. وإضلطرا ه اي لا يشلير لطبيعته  فلللللللللللللللل "هللا محةة" وهللا خلقنا على صلورته وهو يتألم  شلدة إذ نتحول

 .ذهصورة الكراهية والخيانة ه
 

ه .  22"  -(:24-13:22اآلـيات )يو وَن فني َمنس قَـاَل َعـنس تَـار  مس إنَلى َبعسض  َوه مس م حس ه  ــ  وَن َبعسضـــــــ ذ  َينسظ ر  ـي اَن التَّاَلمن َفكـَ
بُّه . 23 وع  ي حن ، َكاَن َيسـ  هن د  مننس َتاَلمنيذن وَع َواحن نن َيسـ  ضـس َوَكاَن م تَّكنئ ا فني حن

َأَل َمنس  24 َعان  ب طسر س  َأنس َيسـس مس هن سـن َمَأ إنَليس َفَأوس
ه .  " َعَسى َأنس َيك وَن الَّذني َقاَل َعنس

 

 

 

 

 

 

تان نظام الجلوس على المائدة  حسلللب الرسلللم. ويجلس المسللليح في الوسلللط )هذا مكان رب البيت  النسلللةة لألسلللرة(  
ويجلس عن يمينه أتبرهم سللللللللنًا ثم األصللللللللغر منه وهكذا إلى أن يجلس عن يسللللللللاره أصللللللللغرهم وهو يوحنا. ويبدو أن  

فمنهم من إعتبرها  حسلللب سلللنه ومنهم من إعتبرها  حسلللب  مشلللاجرتهم كانت  خصلللوص الجلوس عن يمين المسللليح.  
( ومن تأتيد المسليح لهذه الح،يقة بدأوا يتسلاءلون.  21" )بيةواحدا  منكم يسـلمنيمقامه. وهم حين سلمعوا الرب يقول "
وا  ليسللأل المسلليح، إذ كان يوحنا عن يسللار المسلليح وهم كان  أومأ بطرس ليوحناولما أُِغلَق عليهم فهم كالم المسلليح، 

 وسائد

 وسائد

 المائدة

يتكئون يمددون أجسادهم على الوسائد=   

 وسائد



 ( خميس العهد –يوم الخميس ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

166 

متكئين على يدهم اليسللرى )هذه كانت العادة عندما يجلسللون ليأتلوا متكئين( ونتصللور أن يوحنا لو مال برأسلله ليكلم  
المسيح لصار في ح نه. وربما كان يهوذا هو أتبرهم سنًا وهو الذي جلس عن اليمين )لذلك لم يسمع أحد الحديث 

 هو الجالس عن يساره أي يوحنا.بين السيد ويهوذا( لذلك كان أقرب المحبوبين للمسيح 
 

، َمنس ه َوإ«  25"  - (:26-13:25اآليات )يو ي ند  وَع َوَقاَل َله : »َيا سـَ رن َيسـ  دس وع :»ه َو  26َفاتََّكَأ َذاَك َعَلى صـَ َأَجاَب َيسـ 
َمَة  يهن!«. َفَغَمَس اللُّقس طن َمَة َوأ عس منس  َأَنا اللُّقس .َذاَك الَّذني َأوس ي ن ي وطن َخرس سس َعاَن اإلن مس وَذا سن َطاَها لنَيه    " َوَأعس

اللقمة في صللحن  ه مزيج  نالحظ هنا رقة المسلليح، فهو لآلن ال يريد أن يجرح مشللاعر يهوذا. ونالحظ أن غمس  
م اإلبن األتبر  غمس  ( الممزوج  النبيذ هو تقليد فصلللللحي. كان رب البيت ُيَكرِّ 14-13:2من عصلللللير الفواته )را 

 كلمللة، ويعطيلله بخر فرصلللللللللللللللة. ولكن في   م يهوذا ولم يجرحللهة فيلله ويعطيهللا للله. فللالمسلللللللللللللليح حتى اان ُيَكرِّ لقملل
يده في الصلللللللحفة ولكن العالمة أعطيت ليوحنا فقط.  وتفسلللللللير هذا إّما   ( نرى أن يهوذا هو الذي مدَّ 23:26)مت 

ه، ربما ألن الصلللحفة أقرب للمسللليح أو  أن المسللليح وجده يمد يده في الصلللحفة، فةادره هو بتقديم لقمة مغموسلللة إلي
 عد أن كّرمه المسلليح وأعطاه لقمة مغموسللة من الصللحفة تجرأ هو ومّد يده وربه التالميذ يمد يده. الحظ رقة السلليد 
المسللليح فهو لم يرد أن يف لللح يهوذا  اإلسلللم، فإسلللتخدم عالمة الغمس في الصلللحفة حتى ال يجرح مشلللاعره. وهي  

ص )اإلبن األتبر أو ال للللللللليف العزيز( وربما لو أدرك شلللللللللخص مندفع كةطرس ما  عالمة تدل على إترام الشلللللللللخ
 يحدث، ربما كان سيقتل يهوذا.

  طقس الفصح اليهودى:

*يرجى الرجوع لكتاب الجذور اليهودية لسلر اإلفخارسلتيا فى مقدمة كتاب األسلرار. وبإختصلار فقد كان من ضلمن  
المائدة لقمة من الخبز فى طبق من الصللللصلللة ويأتلونها. وهذا ما كان  طقس الفصلللح أن يغمس الموجودون على  

يهوذا يعمله فى هذا الوقت  حسلللللب إنجيل متى. ولكن كنوع من إترام اإلبن األتبر إذا أراد رب األسلللللرة أن يكرمه  
وجد وسلللط إخوته أن يغمس هو اللقمة وي لللعها فى فمه، وهذا ما فعله الرب مع يهوذا  حسلللب إنجيل يوحنا. فال ي

تعارض بين إنجيلى متى ويوحنا لو فهمنا الطقس اليهودى. لقد مد يهوذا يده  اللقمة فى الصللللللللللللحفة كما يفعل كل 
الجلالسللللللللللللللين على الملائلدة. ولكن  لادر الرب  لأن يغمس هو اللقملة ويعطيهلا لله، وكلانلت هلذه بخر محلاوللة من الرب 

 ولم يأتل من اإلفخارستيا.يسوع مع يهوذا. وبعد هذه المحاولة خرج يهوذا ليسلم المسيح 
*وكانوا  عد طقس غمس اللقمة فى هذا الصوص، لهم صلواتهم التى  عدها يأتلون من خروف الفصح، والعجيب 
  أن خروف الفصلللح هذا المشلللوى  النار الموضلللوع على المائدة، والذى يأتلونه فى الفصلللح كانوا يطلقون عليه إسللم

لفصلللح وأعطاهم خبزًا قد  اركه وحوله إلى جسلللده وقال "خذوا كلوا والمسللليح إسلللتبدل األتل من خروف ا"الجســد".  
لقد أ طل المسلليح األتل من جسللد خروف الفصللح، وإسللتبدله  األتل من جسللده هو،  هذا هو جسللدى". 

 فقد كان جسد خروف الفصح رمزًا لجسد المسيح.
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عة مسلللللللاء، هم صللللللللبوا *ونالحظ أنه لم يكن هناك خروف على المائدة، فخروف الفصلللللللح كان سللللللليذ ح يوم الجم
المسللليح وذهبوا ليأتلوا الفصلللح. أما ما كان على المائدة فهو خبز وخمر وطبق الصلللوص، هذا ما أتل منه يهوذا 

  ثم خرج.

 

َثرن  27"  - (:29-13:27اآليات )يو َملسه  بنَأكس َت َتعسَمل ه  َفاعس وع : »َما َأنس . َفَقاَل َله  َيســـــــــ  َطان  يس َمةن َدَخَله  الشـــــــــَّ َفَبعسَد اللُّقس
رسَعة «.   َهمس َأَحد  منَن السم تَّكنئنيَن لنَماَذا َكلََّمه  بنه، 28ســ  َوَأمَّا هَذا َفَلمس َيفس

د و   َمَع يَ 29 نس م ا، إنذس َكاَن الصــُّ وَذا، َظنُّوا  أَلنَّ َقوس ه 
. َقَراءن ئ ا لنلسف  َي َشيس ، َأوس َأنس ي عسطن هن لنلسعنيدن َتاج  إنَليس َترن َما َنحس وَع َقاَل َله : اشس  " َأنَّ َيس 

ــيطانتان األتل من اللقمة هو بخر شلللللعاع من نور الحب وجهه المسللللليح ليهوذا الخائن. ولمّا رف للللله   دخله الشـ
ى إنسللللللان إال لو رفس كل محاوالا هللا معه، ويهوذا أصللللللر على موقفه  ال يدخل الشلللللليطان ف  ودخل هو للظلمة.

ــيطانراف لللللا كل محاوالا المسللللليح معه وخرج وقيل عن هذا  إذ كف المسللللليح نور العالم عن محاوالته    دخله الشـ
معه. وطالما كان المسلليح يعمل مع اإلنسللان يقال أن هذا نهار، فنور المسلليح مع اإلنسللان ويعمل معه. ولكن مع  

( "خرج للوقت. 30عناد يكف المسللليح عن العمل فيقال أن اإلنسلللان صلللار فى الليل ويقع فى يد الشللليطان )اايةال
 (.10-9: 11" )راجع تفسير ااياا يووكان ليال

َطان   يس َمةن َدَخَله  الشَّ = حتى هذه اللحظة التى وضع الرب يسوع اللقمة المغموسة فى الصلصة )الصوص    َفَبعسَد اللُّقس
dipping  كان الشلللللللليطان يتحاور مع يهوذا، ويهوذا يفتح له الطريق. وماذا يعنى هذا؟ *يعرض الشلللللللليطان مثاًل )

ح / وكلما الشلللك فى المسللليح ويتقبل يهوذا هذا الشلللك، ويفتح يهوذا  ا ا للشللليطان ليدخل منه ويشلللتكى على المسلللي
فتح يهوذا للشللللللللللليطان  ا ا، يعرض الشللللللللللليطان فكرة أخرى على يهوذا بل يثيره ليكره المسللللللللللليح / *فمثاًل يثيره  أن  
المسلللليح حطَّم أماله برف لللله الملك وهذا ضللللد أحالم يهوذا الطامع فى المال والمكسللللب من وراء قبوله السللللير مع  

*لماذا ترك المسلللليح يوحنا المعمدان  –لشلللليطان  غيرها، مثال :المسلللليح والتلمذة له / وحين يتقبل هذه الفكرة يأتى ا
ليد هيرودس ليقتله ولم يدافع عنه *أو ينتقم ممن قتله، *ولماذا إنسللللللحب المسلللللليح  عد قتل المعمدان إلى الجليل. 

. ومع  *ولماذا رفس المسلليح عمل بية للفريسللييين يثبت بها أنه من هللا ويفحمهم. وبهذا يزيد كراهية يهوذا للمسلليح
تثرة هذه المحاوالا يتسلللللللللع الةاب الذى يدخل منه الشللللللللليطان. وهذه طريقة الشللللللللليطان معنا: إذا فتحنا له  ا ا كما  
فتحت أمنا حواء معه  ا ا للنقاش يدخل ويأتى  فكر بخر وتشللللللللكيك بخر أو تذمر بخر عى وضللللللللعنا. وكلما نفتح  

مفتوحا تماما، فلم يعد الشللليطان يأتى  أفكار    يدخل ويسللليطر على فكرنا. ومع يهوذا وصلللل األمر أن الةاب صلللار
بل أن الشليطان دخل وإسلتقر داخل يهوذا، وصلار هو الذى يحركه ويسليطر عليه. والحظ أن المسليح ال يتركه بل  

 يحاول أن يستلطفه ليثنيه عن الشر الذى يفكر فيه وهو رافس لمحاوالا المسيح معه.
ذه اللقمة التى أعطاها له هى بخر محاولة للمسللللللللليح مع يهوذا. ومع عناده كف المسللللللللليح عن محاوالته، وكانت ه

ولنالحظ أنه من الخطورة أن نفتح  ا ًا للحوار مع الشيطان. وعادة ما يأتى هذا الحوار أو ما قلنا عنه الةاب الذى 
ر من تجربة  نفتحه  التذمر على تجربة أصللللللابتنا أو مقارنة أحوالنا المادية أو الصللللللحية  ااخرين. وحين يبدأ التذم
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يثيرنا الشلللللليطان  فكرة أخرى وتذمر بخر ويكون الشلللللليطان هو المشللللللتكى فى داخلنا ضللللللد المسلللللليح، وهكذا يدخل  
الشلللللللللليطان أخيرًا إذ وجد أبواب قلوبنا وأفكارنا مفتوحة له تماما. وهنا يسلللللللللليطر على قرارنا وأفكارنا تماما، وهذا ما  

َطان  يعنيه القول =  حدث ليهوذا إذ أنه صلار منقادا للشليطان وهذا ما  يس َمةن َدَخَله  الشـَّ . ولألسلف فإن قبولنا  َفَبعسَد اللُّقس
ألفكار التذمر والشكوى التى يلقيها الشيطان فى داخلنا، فأن هذا يفتح له الةاب أن يقودنا إلى التصادم مع المسيح  

لمسليح طالةا عقابنا إذ إشلتكينا  ورفس قراراته ضلدنا. ونبدأ  الشلكوى ضلد المسليح وهنا يصلعد هذا العدو ويشلتكينا ل
 المسيح. لذلك ُيَسمَّى الشيطان  المشتكى.

تانت بخر محاوالا المسلللليح مع يهوذا إعطاءه اللقمة فى فمه وذلك ليثنيه عن خيانته وتسللللليمه، ولكن كان يهوذا 
َملسه  قد قرر الخيانة وأنه سلللليسلللللم المسلللليح. وهنا قال له المسلللليح   َت َتعسَمل ه  َفاعس رسَعة «»َما َأنس ــ  َثرن سـ والعجيب أن  .  بنَأكس

َن "الرب يسللللللللللوع يعود  عد قبلة يهوذا الغاشللللللللللة فى  سللللللللللتان جثسلللللللللليمانى ويقول ليهوذا   ل نم   بس َلة  ت ســـــــَ بس وَذا، َأبنق  َيا َيه 
انن  ــَ سـ نس (. هنا تمت الخيانة ووضللللعوا يدهم على يسللللوع. فماذا يريد الرب يسللللوع أن يقول ليهوذا بهذا 48:22)لو" إلسن
 .لو قدمت توبة ورجعت سأقبلكاللطيف؟  هذا معناه  العتاب 

 هل كان ما أعطاه المسيح ليهوذا هو سر اإلفخارستيا، أي هل أعطاه جسدهإ
، هذه اللقمة كانت لقمة مغموسلللللللة فى صلللللللوص )صللللللللصلللللللة( ُيعمل من أجل فاللقمة كانت لقمة عادية اإلجابة ال.

 -والسر تأسس  عدما خرج يهوذا ألن: طقس الفصح.
 التناول ليس فيه غمس. .1
تيف يسللللللللمح السلللللللليد لهذا التلميذ الذي دخله الشلللللللليطان أن يتناول وهو الذي قال ال تلقوا درركم قدام الخنازير   .2

 (.6:7)مت 
الذى قبل أن يعطى تالميذه  الكنيسللللة ال تناول إاّل من كان مسللللتعدًا تائةًا، وقد تعلمت هذا من معلمها المسلللليح .3

، والرسلللللل الذين قالوا في الدسلللللقولية أن الكنيسلللللة يجب أن تمنع المصلللللر على  من جسلللللده ودمه غسلللللل أرجلهم
 .من أن يتناول من جسد الرب ودمه خطاياه

( إن الذي يتناول بدون إسلللتحقاق يصلللةح مجرمًا في جسلللد الرب  27:11تو1نا بولس الرسلللول في )ميقول معل .4
يهوذا يعلم أن ما يعطيه له المسللليح يجعله مجرمًا، وهل طلب يهوذا التناول أم أن المسللليح هو    ودمه فهل كان

الذي أعطاه، لو كان يهوذا يعلم وتقدم للتناول  إرادته  إسلتهتار إذ كان مصلرًا على خطيته ومصلرًا على تسلليم  
ب هذا اإلسلتهتار. ولكن هذا المسليح، في هذه الحالة يصلةح مجرمًا في جسلد الرب ودمه ويدخله الشليطان  سلب

حتى التالميذ ما كانوا   فهل يعطي المسللللليح جسلللللده لمن ال يسلللللتحق!  أن يعطى الرب جسلللللده ليهوذا. لم يحدث 
فاهمين ما يحدث فى تلك الليلة. فهل ُيعطى الرب جسللده لشللخص ال يفهم وقد دخل فيه الشلليطان ثم ُيحاسللةه  

  عد ذلك على أنه أتل من جسده دون إستحقاق.
َوُكلُّ ل الفصل فى هذا الموضوع هو الطقس الذى وضعه هللا بنفسه فى العهد القديم وسلمه لموسى النبى "القو  .5

ا ُه َوَيْدَفُع ٱْلُقْدَس ِلْلَكاِهنِ   .....َأْجَنِبيّ  اَل َيْأُتُل ُقْدسلللً ْهًوا، َيِزيُد َعَلْيِه ُخْمسلللَ ا سلللَ اٌن ُقْدسلللً وَن  . َوِإَذا َأَتَل ِإْنسلللَ َفاَل ُيَدنِّسلللُ
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،أَ  َراِئيَل ٱلَِّتي َيْرَفُعوَنَها ِللرَّبِّ . ْقَداَس َبِني ِإسللللللللللْ مس ه  مس َأقسَداســـــــَ لنهن َب إنثسم  بنَأكس مس َذنس ُهمْ  َفي َحم نل وَنه  سللللللللللُ "  أِلَنِّي َأَنا ٱلرَّبُّ ُمَقدِّ
األقداس،  حين ُيعطى الكاهن ضللليفا عنده من لحم    يعنى أنه  فيحملونهم ذنب إثمهم فقوله  (.16-10:  22)ال
 ًا  فعلله هلذا، بثمل أن الكلاهن يكون   فوق كون   ، منع من ال يجوز لله أن يلأتلل األقلداس  هيكون  علدم إعتنلائل  فهو

وهذه ااية تثبت وجهة النظر التى   . غير إسللللللللتحقاق  األقداس  من  ل غيره اإلثم  أتلهمِّ حَ سللللللللبةًا ألن يُ أنه يكون  
ربانى، لم يكن جسللد المسلليح ودمه، فالمسلليح قطعا كان ال تقول أن ما تناوله يهوذا ليلة تأسلليس سللر العشللاء ال

يريد أن يزيد أثام يهوذا، خصللوصللا أن التالميذ فى ذلك الوقت ما كانوا فاهمين تماما ما هو سللر اإلفخارسللتيا.  
فإن كان األتل من لحم ذبيحة حيوانية هو إثم، فكم وكم يكون إثم من يتناول من جسللد الرب بدون إسللتحقاق.  

 المسيح وصية هو وضعها ويعطى األقداس لمن ال يستحق.وهل يكسر 
( نجد أن السلللللليد يكشللللللف للتالميذ من الذي يسلللللللمه  عالمة األتل من الصللللللحفة،  25-20:26وبالرجوع إلى )مت 

وكان    ونرى يهوذا في جرأة يسللأل السلليد هل أنا هو يا سلليدي والسلليد يرد عليه سللرًا حتى ال يجرحه قائاًل أنت قلت.
أما فى إنجيل يوحنا نجد أن العالمة التى    يوحنا الذى يغمس يده معى فى الصلللللللحفة هو يسللللللللمنى".الرب قد قال ل

(. وحل هذا اإلشللللكال واضللللح 26:13أعطاها المسلللليح ليوحنا كانت "هوذا ذاك الذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه" )يو
صللللللصلللللة( يعملونه  من كتب تقاليد اليهود. ففى طقس الفصلللللح كانوا يغمسلللللون كل واحد لقمة فى طبق صلللللوص )

(. ولكن إن أراد رب األسلرة إترام اإلبن الكبير يغمس هو اللقمة ويعطيها له فى dippingخصليصلا ليوم الفصلح )
فمه. وهذا ما عمله الرب يسلللللوع مع يهوذا، فإذ أراد يهوذا أن يمد اللقمة فى الصلللللوص سلللللةقه المسللللليح وغمس هو  

بخر محاوالا المسلليح ليالطف يهوذا فيتوب، لكنه أصللر لقمة فى الصللوص وأعطاها ليهوذا فى فمه. وكانت هذه  
وفي إنجيل يوحنا الذي نحن  صلللللللللدده نرى أن يهوذا خرج فورًا  عد قصلللللللللة .  فدخله الشــــــيطان على الخيانة، فقيل
( نجد أن السللليد يؤسلللس سلللر اإلفخارسلللتيا بدون وجود يهوذا الذي كان قد خرج. ونفس  26:26اللقمة. ثم في )مت 
إنجيل مرقس فيهوذا ح لر العشلاء العادي وأعطاه السليد من الصلحفة وأعلن أن يهوذا يسللمه ثم  الترتيب نجده في 

أّما إنجيل لوقا فالغالب أنه لم يتتةع نفس التسللسلل الزمني  .  يؤسلس السلر  عد أن خرج يهوذا  حسلب ما قال يوحنا
بخر كأس من كئوس الرمز  تما فعل متى ومرقس ثم يوحنا لكنه عرض أواًل العشللللللاء العادي وأن المسلللللليح شللللللرب 

- 14:22اليهودي وألحق هذا بتأسلليس السللر ليعلن أن الطقوس اليهودية قد  طلت وإنتهت بتأسلليس هذا السللر )لو
ه أورد نبوة المسللللليح عن تسلللللليم يهوذا له، فبتسلللللليم يهوذا له تبدأ  ي( وبعد أن إنتهى من سلللللرد الرمز والمرموز إل23

متداد له . ولكن يهوذا كان قد خرج، فيكون قول المسللليح "ولكن هوذا إمراحل الصللللب الذى سلللر االفخارسلللتيا هو  
( قد قصللللد  ه أنه سللللوف يسلللللم للموا بواسللللطة من كان معه  21:22يد الذي يسلللللمني هي معي على المائدة" )لو

د . ولكنه لم يعلن إسلللللمه للتالميذ األحد عشلللللر، فلم يقل مثال الذى خرج اان هو يسللللللمنى وإال كانوا قعلى المائدة
. وتأتيدًا لهذا نجد أن لوقا لم يورد قصلة إعطاء اللقمة ليهوذا إذ خرجوا وراءه ومنعوه. ولكن أعلن السلر ليوحنا فقط

 .تان قد خرج. ويكون لوقا بهذا لم يهتم  قصة اللقمة التي أعطاها السيد ليهوذا
 يذ إذ أن يهوذا كان قد خرج.( تلم11الصورة الطقسية للعشاء الرباني يكون فيها السيد المسيح مع ): ملحوظة
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( يبدو أن يهوذا بدأ يفكر في الخروج وقبل أن يسلللللللتأذن سلللللللمح له المسللللللليح بذلك، هو أعطاه سلللللللؤل قلةه. 27)بية
ما   (.18:10(. وموافقة المسللللليح على ذلك هي موافقة على الصلللللليب فهو له سللللللطان أن ي لللللعها )يو4:20)مز

بها يراجع يهوذا ضلللللللميره. ولكن هذه العةارة تشلللللللير أن ما يحدث  أي تكميل خيانته. هذه العةارة ربما=  أنت تعمله
ــيطانمن يهوذا هو  موافقة السللللليد المسللللليح. وقوله هنا   أي أحكم ال،ة لللللة على إرادته. فهو جلس مع  = دخله الشـ

الرب لألتل وقبل اللقمة  شللكل ودي والقلب مملوء خبثًا وهذا فتح الةاب للشلليطان ليدخل ويمتلك القلب. والحظ أن  
 المسيح وتالميذه  الرغم من فقرهم كانوا يعطون الفقراء.

تعني  *لم يذكره يوحنا  إسللمه فقد سللقط من عداد التالميذ إذ خرج. وقد و  هذا قد تعنى *يهوذا  =أما هذا(:  28)بية
 هذا الكالم الذي قاله يسوع ليهوذا. وهذا الكالم لم يفهمه أحد.

ــتر ما نحتاج إليه للعيد(:  29)بية يؤكد أن الفصللللللللح كان يوم الجمعة وأن عشللللللللاء الخميس لم يكن هو  هذا = إشـــ
 عشاء الفصح.

 
 
 

 ترتيب األحداث ليلة خميس العهد
(. ولكن بدون الخروف الذى كان سللليقدم  18: 26أعد التالميذ مائدة الفصلللح كما أمرهم الرب يسلللوع )مت  .1

 بق الصوص.مساء الجمعة. فلم يكن على المائدة سوى الخبز والخمر واألعشاب المرة وط
 (.21: 13+ يو 20: 26المسيح يخبر التالميذ أن أحدهم سيسلمه )مت  .2
 (.22: 13+ يو 22: 26التالميذ يتساءلون كل واحد "هل أنا هو يا رب" )مت  .3
يهوذا يتسلاءل سلرًا "هل أنا هو يا سليدى" والمسليح يجيةه سلرًا "أنت قلت". وكان كالم المسليح سلرًا حتى ال   .4

 (. 25: 26يذ لئال يؤذونه )مت يحرجه أمام  ،ية التالم
( فيغمس الرب اللقمة وأعطاها ليهوذا كنوع من إترام  26:  13يوحنا يسللأل المسلليح من الذى سلليسلللمه )يو .5

 يهوذا ليعلن ليوحنا أنه بهذا هو الذى سيسلمه.
أعطى الرب لتالميذه كأس خمر ليقتسللللللموها بينهم، وكانت هذه الكأس من ضللللللمن طقوس مائدة الفصللللللح   .6

 ( ولكن هذه الكأس لم تكن هى كأس دمه.17: 22)لو
:  22أمام إصلرار يهوذا على الخيانة، كف المسليح عن محاوالته معه، فدخله الشليطان سللطان الظلمة )لو .7

(. وهللذا هو المقصللللللللللللللود  قول الكتللاب "فللذاك لمللا أخللذ اللقمللة خرج للوقللت. وكللان ليال"  13:  1+ كو  53
 (.30: 13)يو

اإلفخارسلتيا وأعطاهم خبزا وقال لهم "هذا هو جسلدى" وأعطاهم أي لا   عد خروج يهوذا أسلس المسليح سلر  .8
 (.28: 26+ مت  16: 10تو1"تأس البركة" وقال "خذوا إشربوا هذا هو دمى الذى للعهد الجديد" )
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َوَلِكْن ُهَوَذا َيُد  عد ما أسللللس المسلللليح سللللر اإلفخارسللللتيا، وكان يهوذا قد خرج، قال المسلللليح لة،ية التالميذ " .9
لُِّمِني ِهَي َمِعي َعَلى ٱْلَماِئَدةِ ٱلَِّذي   (. وهو بهذا ينبئهم أن واحدًا منهم سلللليسلللللمه ليصلللللب،  21:  22" )لوُيسللللَ

( واحدًا منهم سلللليسلللللمه وسلللليصلللللب.   1وهو يهوذا. حقا كان يهوذا قد خرج، ولكن المسلللليح يقصللللد أن:    
عمليًا وبهذا يكمل سلللللر (  خروجه بدأا عملية الصللللللب  3(الذى سللللليسللللللمه كان معهم على المائدة.    2

اإلفخارسلتيا، فسلر اإلفخارسلتيا سليتم  الصلليب حين يسلفك دم المسليح، دم المسليح هذا الذى قدمه المسليح  
 لتالميذه ليشربوه ُسِفك  الصليب.

 وفتح قلةه لتالميذه األحةاء وتكلم معهم عن الةاراقليط وصلى أمامهم .10
 

. َوَكاَن َليسال .َفَذاَك َلمَّا َأَخَذ اللُّ 30" -(:13:30آية )يو َمَة َخَرَج لنلسَوقستن   " قس
( هو  35:12هذا ليس إشلللللللللارة للتوقيت الزمني فقط بل لحالة الظلمة الروحية التي كان فيها يهوذا )يو= وكان ليال  

اللقمة ليسللللت من سللللر اإلفخارسللللتيا بل  =  أخذ اللقمةخرج من دائرة النور للظلمة الخارجية. إذ خرج وترك يسللللوع.  
 طعام عادي.
وع :»ا31"- (:32-13:31اآليات )يو َد هللا  فنيهن.  َفَلمَّا َخَرَج َقاَل َيسـ  انن َوَتَمجَّ سـَ نس َد ابسن  اإلن إننس َكاَن هللا  َقدس  32آلَن َتَمجَّ

ه  َسرنيع ا. د  ه  فني َذاتنهن، َوي َمج ن د  َد فنيهن، َفإننَّ هللَا َسي َمج ن  " َتَمجَّ
قول الكتاب فلما، فيه إشلللللارة ألن المسللللليح فتح قلةه ألحةائه  عد خروج يهوذا الخائن.. وأعلن إعالناا  =  فلما خرج

لم يعلنها من قبل )أناجيل الةاراقليط( ففيها المسيح يعزي أوالده وأنه لن يتركهم وحدهم بل يرسل لهم الروح المعزي 
 ويقول لهم يا أوالدي. 

أحداث الصللللللللللب التي تمجد بها المسللللللللليح. حقًا هذه األمور محددة أزليًا،   ةً فةخروج يهوذا بدأا ح،يق=  اآلن تمجد
لكنهلا اان دخللت التنفيلذ للذللك ففي بلدايلة القلداس يمسللللللللللللللك الكلاهن الحملل ويقول )مجلدًا وإتراملًا..( فلالمجلد هنلا بلدأ 

لم عن أحداث )في الماضي( كأن األحداث قد وقعت وهذه عادة الكتاب المقدس حينما يتك  تمجد الصليب. ويقول 
 ستحدث يقينًا.

أي إنتصر على أعدائه وهم الشيطان والخطية والموا. فأي ملك يتمجد حين يهزم أعدائه. وبالصليب هزم =  تمجد
هللا يتمجد حين يسلم إنسان نفسه للموا ألجله. هنا يوحنا يظهر =  وتمجد هللا فيه المسيح هؤالء األعداء الثالثة.  

م نفسه ذبيحة على الصليب لآلب ليتمجد ااب )بية (  طاعة اإلبن له، وبرجوع الناس إليه. لقد 32أن المسيح قدًّ
 فشل الةشر في طاعة ااب وهذا عمله المسيح الذي أتى بنا فيه طائعين لآلب. والمسيح كرر كلمة المجد في

( يعلنه 32-31ااياا  والمجد  وبسبةه.  فيه  تمجد هللا  الذبيحة  وبهذه  لذبيحته،  قبول ااب  ليعلن  ( خمس مراا 
المسيح هنا إلبن اإلنسان الذي سريعًا ما سيتمجد أي ًا  جلوسه عن يمين ااب. فةخروج يهوذا تبدأ أولى خطواا 

بن في خالص اإلنسان وينجح اإلبن في تحقيق الهدف، الصليب الذي يذ ح المسيح عليه لتتم إرادة ااب وإرادة اإل
والنجاح إنتصار واإلنتصار مجد. وإذ تمجد إبن اإلنسان تمجد هللا ااب أي ًا فةه ظهرا محةة هللا ااب للةشر 

فهو متحد  ه إتحادًا كاماًل وبالتالي  =  سيمجد إبنه في ذاته (. وإن كان ااب قد تمجد في إبنه فإن ااب  16:3)يو 
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د ااب هو مجد اإلبن ومجد اإلبن هو مجد ااب، وقوله في ذاته أي في ذاا هللا )تفسير هذا نجده في فمج
( أي دخوله لعرش ااب وسيكون له نفس مجد ااب فهو في ااب وااب فيه. وهذا يقال عن الناسوا. 5- 4:17

 ،يامته وصعوده = إن هللا سيمجدهفهذه تشير للتمجيد العلني للمسيح أمام الناس، = تمجد ( 31ونالحظ أنه في )
وجلوسه عن يمين ااب وخ وع الةشر له، ويوم يأتي للدينونة مع مالئكته.هذا تمجيد سري خاص، فيه يرفع إبن  
اإلنسان ويقبل إلى المجد الذي يتمتع  ه ااب ذاته فيكون الجو المحيط  ه مجدًا في مجد. وقوله يمجده في ذاته 

يقول خرجت من عند ااب فهما كيان واحد، يخرج منه ليتجسد   لذلك  ،دة ااب واإلبنوحهو إصطالح الهوتي يفيد  
 (. 28:16ويعود إليه ليتمجد دون إنقسام، فهما ال يتجزبن )راجع تفسير يو

الهوتيا ااب فى اإلبن واإلبن فى ااب، ومجد ااب هو مجد اإلبن هو مجد الروح القدس، فااب واإلبن والروح 
د. وحين تجسد اإلبن وإتخذ له جسدا من العذراء مريم كان هذا الجسد مشا ه لجسدنا تماما، إذًا كان  القدس إله واح

 جسد المسيح هذا بال مجد وهو على األرض. 
 وقول المسيح هنا "جلس عن يمينأبيه". وحين صعد المسيح  جسده أخذ هذا الجسد صورة المجد وهذا معنى 

ه  فني    هللاَ  د  يعنى أن جسد المسيح حين تمجد كان هذا ليس  اإلنفصال عن ااب. وصار المسيح  جسده   َذاتنهن َسي َمج ن
 ( . 18،   1:  1تما بالهوته فى ح ن ااب أى فى ااب )يو 

وهذا يعنى  النسةة لنا أن كل من يثبت فى المسيح سيكون له مكان فى ح ن ااب أى فى اإلبن وفى ااب وهذا 
( . وهذا ما سيقوله المسيح فى ااياا القادمة أننا ال  21:    17ته الشفاعية لآلب )يو ما طلةه المسيح فى صال

 يمكن أن نأتى إلى ااب إال  ه فهو الطريق.  
 بين داخل العلية مع المسيح وخارجها 

 هذه ااية تجعلنا نتأمل فى المقارنة بين خارج العلية وداخل العلية..وخرج يهوذا وكان ليال  
كلان ليلل )ظالم الخطيلة واليلأس والحرملان من رؤيلة نور المسلللللللللللللليح ومحبتله( هلذه قيلل عنهلا الظلملة   العلـية:خـارج 

 (. 30:25الخارجية )مت 
ال شلركة فى جسلد المسليح، إذًا هناك موا فالمسليح هو الحياة، لذلك من يأتل جسلده يحيا . ويهوذا   خارج العلية:

  إصراره على اإلنفصال عن من فى العلية إختار طريق الموا. ويهوذا دخل فى حالة يأس دفعه لسنتحار. 
 كانت الخيانة والمؤامراا ضد المسيح فى حلف مع الشيطان.  خارج العلية:

 يأس من غفران الخطية، وثقل الخطية ال ُيحتمل لذلك إنتحر يهوذا. لعلية:خارج ا
 كان يهوذا طامعًا فى مال أو مراتز دنيوية، وال ُيفكر فى حياته األبدية وهذا هو ظالم الليل خارجًا.  خارج العلية:
نيسللة تحرص على إضللاءة  نور، فالمسلليح نور العالم، ورمز هذا كان النور ُم للاء داخل العلية. والك داخل العلية:

(. إذًا فى العليلة نور داخلى 8:20)أع  النورانيين  األنوار فى أثنلاء القلداس اإللهى رمزًا لوجود المسلللللللللللللليح والمالئكلة
والتالميذ يخطئون ويشللللللللتهون المراتز العالمية والجلوس عن اليمين واليسللللللللار، لكن هناك غسلللللللليل لألرجل وغفران  

 للخطية. 
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(. وهذه المحةة جعلت المسللليح ُيدلِّل تالميذه قائاًل: يا  1:13شلللركة ُحْب صلللنعها المسللليح  محبته )يو داخل العلية:
 ( وُيعزيهم وَيِعْدُهم  المجد الُمَعْد لهم.33:13أوالدى )يو

إفخارستيا أى شركة فى جسد  المسيح أى حياة. فى الداخل شةع وسالم وفرح لوجود المسيح معهم.   داخل العلية:
 لمادى )هم تعشوا( ثم الشةع الروحى )إفخارستيا(.الشةع ا

نور ، ومن له النور ال ي للللللل فى الطريق وتكون له العين المفتوحة لمعرفة المسلللللليح وطريق المجد  داخل العلية:
 فى السماء.
ى (. والعلية ُمرتفعة عن المنزل كله رمزًا للسلللللللماء. فه15:14حياة سلللللللماوية فهم كانوا فى علية )مر داخل العلية:

(. وكعربون لهذا تحيا الكنيسللة حياة سللماوية على األرض 5:22ُتشللير ألورشللليم السللماوية التى ُينيرها المسلليح )رؤ
 (.18:8(. ولكنه مجد سُيستعلن أخيرًا ) رو5:2( والمسيح وسطها مجدًا )زك20:3)فى

رح والتعزية وسلط ضليقاا العالم  ؟! ففى المسليح الحياة والغفران والسلالم والفإذا  كيف نختار العالم تاركين المسـيح
بينما خارج المسلليح ال يوجد سللوى اللذاا الشللهوانية سللالح إبليس وهذه ال  ، وفى المسلليح الشللةع فلن نحتاج لسللواه.  

 تشةع، فهى كالمياه المالحة، ال بل يصاحبها إنعدام السالم والفرح الح،يقى والتخةط فى العالم.
لى المجد والمال ... الخ ، فى العالم فلسلللوف يظل يشلللتهى ويطلب = ال حظ انه مهما حصلللل اإلنسلللان ع الشــبع

أتثر. وال شلئ ُيشلةعنا سلوى شلخص المسليح الالنهائى... ولكن المسليح تمجد  الصلليب وكانت نهاية هذا الجلوس 
عن يمين ااب. والقصللللللللللللللة بدأا برفس كل إغراءاا الشلللللللللللللليطان فى التجربة على الجبل . فهل تقبل أن ترفس 

 طية التى فى العالم وتقبل الصليب حتى الموا واإلستشهاد؟إغراءاا الخ
 

    (38-31:22+ )لو  (31- 27:14(+ )مر 35- 31:26خطب المسيح الوداعية )مت
 

رنب  31  "-: (35-26:31اآليات )مت : َأن ني َأضس ت وب  َلةن، أَلنَّه  َمكس هن اللَّيس وَن فنىَّ فني هذن كُّ وع :»ك لُّك مس َتش  مس َيس  يَنئنذ  َقاَل َله  حن
يَّةن.   َراف  الرَّعن د  خن َي َفَتَتَبدَّ «.  32الرَّاعن ك مس إنَلى السَجلنيلن بنق  :»َوإننس َشكَّ فنيَك َفَأَجاَب ب طسر س  َوَقاَل َله  33َولكننس َبعسَد قنَيامني َأسس
ا«.   كُّ َأَبد  ني َثاَلَث 34السَجمنيع  َفَأَنا اَل َأش  كنر  يك  ت نس يَح دن َل َأنس َيصن َلةن َقبس هن اللَّيس وع :»السَحقَّ َأق ول  َلَك: إننََّك فني هذن َقاَل َله  َيس 

 .» ت  َأنس َأم وَت َمَعَك الَ 35َمرَّات  رس ط رن :»َوَلون اضس .َقاَل َله  ب طسر س  ا َجمنيع  التَّاَلمنيذن َك!« هَكَذا َقاَل َأيسض  كنر   "  أ نس

رنب  الرَّاعن 31"  - (:26:31آية )مت  : َأن ني َأضس ت وب  َلةن، أَلنَّه  َمكس هن اللَّيس وَن فنىَّ فني هذن كُّ وع :»ك لُّك مس َتش  مس َيس  يَنئنذ  َقاَل َله  َي  حن
َراف   د  خن يَّةن.َفَتَتَبدَّ   " الرَّعن
( رأينا السيد وقد أخذ تالميذه وذهب إلى جبل الزيتون، رأيناه ذاهةًا للموا  إرادته، وفي الطريق يحدثهم 30في بية ) 

عن صلةه، ونرى في حديث السيد أن الشيطان أراد   رب المسيح أن ي رب تالميذه ويشتتهم، والسيد يخبرهم 
ألنهم مازالوا يتصورونه ملكًا أرضيًا =  تشكون ويشجعهم حتى ال يتبددوا.  حتى ال ينهاروا ويفاجئوا  ما سيحدث،  

 ويشكون إذ يرونه مصلوبًا. 
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«.32" -(: 26:32آية )مت َجلنيلن ك مس إنَلى الس بنق   "َولكننس َبعسَد قنَيامني َأسس
مقتدر، صانع معجزاا،  ق ى السيد معظم وقت خدمته مع تالميذه في الجليل، وعرفوه كمعلم  =  أسبقكم إلى الجليل

عرفوه  حسب ما أ صرته عيونهم الجسدية، وكأن المسيح يريد أن يقول سنتقابل في الجليل مرة أخرى لتعرفونني 
( وهذا ما قاله المالك.. هناك ترونه. أي 7:28تإله ظهر في الجسد وإنتصر على الموا فتكمل رؤيتكم )مت 

 م عنه والتي سبق وعرفتموها في الجليل سا قًا. هناك تعرفونه برؤية صحيحة تكمل فيها معلوماتك
سيكون هناك فرصة لتصحيح   فى الجليل  " )ااية السا قة(، ولكنكلكم تشكون فىَّ فى هذه الليلة"  قال لهم الرب 

 هذه الشكوك، حيث تفهمون ح،يقتى، وماذا عملته لكم  صليبى. 
 

ا«.َفَأَجاَب ب طسر س  َوَقاَل 33 "-(: 26:33آية )مت كُّ َأَبد   "َله :»َوإننس َشكَّ فنيَك السَجمنيع  َفَأَنا اَل َأش 
من يثقون في ذواتهم هم أسرع ناس للسقو ، ولذلك نرى  طرس وقد أنكر المسيح  عد هذا القول  ساعاا قليلة.  

المسيح لقد كان  طرس واثقًا في ذاته  غير أساس. والعجيب أن  طرس يجادل المسيح، فهل  عد ما رأى من  
سنواا وأنه يعلم كل شئ، هل يتصور  طرس أنه يعلم أتثر من المسيح خالقه. ما أحوجنا أن نرتمي في ح ن  3

 هللا العارف   عفنا فال نثق بذواتنا بل في نعمة هللا القادرة أن ت،يمنا من ال عف. 
 

كُّونَ 27"  -:(31-14:27)مر  اآليات لَّك مس َتش  وع :»إننَّ ك  مس َيس  رنب  َوَقاَل َله  : َأن ني َأضس ت وب  َلةن، أَلنَّه  َمكس هن اللَّيس  فنيَّ فني هذن
  . َراف  د  السخن َفَتَتَبدَّ َي  «.  28الرَّاعن ك مس إنَلى السَجلنيلن بنق  َبعسَد قنَيامني َأسس َفَأَنا اَل 29َولكننس  :»َوإننس َشكَّ السَجمنيع   َفَقاَل َله  ب طسر س 

 »! كُّ َتيس 30َأش  يك  َمرَّ يَح الد ن َل َأنس َيصن َلةن، َقبس هن اللَّيس َم فني هذن َيوس وع : »السَحقَّ َأق ول  َلَك: إننََّك الس نني َثاَلَث َفَقاَل َله  َيس  كنر  ، ت نس نن
 .» َثرن َتشس 31َمرَّات  ا السَجمنيع .َفَقاَل بنَأكس َك!«. َوهَكَذا َقاَل َأيسض  كنر  ت  َأنس َأم وَت َمَعَك اَل أ نس رس ط رن :»َوَلون اضس يد        "دن

يَ 27"  - (:14:27آية )مر رنب  الرَّاعن : َأن ني َأضس ت وب  َلةن، أَلنَّه  َمكس هن اللَّيس وَن فنيَّ فني هذن كُّ لَّك مس َتش  وع :»إننَّ ك  مس َيس   َوَقاَل َله 
.َفَتتَ  َراف  د  السخن    " َبدَّ

بنبوة زكريا  يذكرهم  الخمسين. والسيد حينما يقول مكتوب  يوم  نالوها  الشك سيكون  سبب نقص الشجاعة وهذه 
 (. وكأنه يؤكد أن كل شئ بتدبير إلهي، خاضع لسيطرة هللا إذ قد سبق وأخبر عنه قديمًا.7:13)
 

«.َولكننس َبعسَد 28" -(:14:28آية )مر َجلنيلن ك مس إنَلى الس بنق    "قنَيامني َأسس
 زكريا سبق وتنةأ عن ضرب المسيح، والمسيح هنا يتنةأ  أنه سيقوم ويذهب للجليل.

 
كُّ!«.29"  -(:14:29آية )مر :»َوإننس َشكَّ السَجمنيع  َفَأَنا اَل َأش  الشك في محةة  طرس وغيرته، ولكن "  َفَقاَل َله  ب طسر س 

 طرس عن نفسه يعرفه الرب عنه، والرب يعرف أنه ضعيف إذ هو  شر، فكان كالم  طرس هذا فيه ما ال يعرفه 
 تبرياء وكان األجدر  ه أن يعترف   عفه أمام الرب ويصدقه ويطلب معونته. 
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َلةن،30" - (:14:30آية )مر  هن اللَّيس َم فني هذن َيوس وع : »السَحقَّ َأق ول  َلَك: إننََّك الس ،  َفَقاَل َله  َيس  َتيسنن يك  َمرَّ يَح الد ن َل َأنس َيصن َقبس
.» نني َثاَلَث َمرَّات  كنر     "ت نس

لم يذكر متى عدد مراا صياح الديك ولكن مرقس يذكر أنه يصيح مرتين ويقول كثير من الدارسين أن  طرس 
 ك للمرة الثانية. أنكر مرة ثم صاح الديك )هذه كانت كإنذار لتذكره ولم يتذكر( ثم أنكر  طرس مرتين ثم صاح الدي

 
)لو َطةن! 31  "-(: 83-22:31اآليات  نس َكالسحن بنَلك مس  ي َغرس لنَكيس  َطَلَبك مس  َطان   يس الشَّ ه َوَذا   ، َعان  مس سن  ، َعان  مس :»سن بُّ الرَّ َوَقاَل 

َوَتَك«.  32 َت َمَتى َرَجعسَت َثب نتس إنخس َنى إنيَمان َك. َوَأنس لنَك لنَكيس اَل َيفس َولكنن ني َطَلبست  مننس َأجس
، إنن ني م سس 33 َتعندٌّ  َفَقاَل َله :»َياَربُّ

  .»! تن نن َوإنَلى السَموس جس َي َمَعَك َحتَّى إنَلى الس ن كنَر 34َأنس َأمسضن َل َأنس ت نس َم َقبس َيوس يك  الس يح  الد ن : اَل َيصن َفَقاَل:»َأق ول  َلَك َياب طسر س 
َسلست ك مس بناَل كنيس   35َثاَلَث َمرَّات  َأنََّك َتعسرنف نني«. يَن َأرس :»حن مس إ« َفَقال وا: ث مَّ َقاَل َله  ء  َوَزك مس َشيس َية ، َهلس َأعس ذن َود  َواَل َأحس َواَل منزس

َبه  َوَيشس 36»اَل«.   َيبنعس َثوس َود  َكذلنَك. َوَمنس َليسَس َله  َفلس ه  َومنزس ذس َيأسخ  :»لكننن اآلَن، َمنس َله  كنيس  َفلس مس ا.  َفَقاَل َله  ف  أَلن ني  37َترن َسيس
: إننَّه  َينس  «. َأق ول  َلك مس قنَضاء  َهتني َله  انس َي َمَع َأَثَمة . أَلنَّ َما ه َو مننس جن صن : َوأ حس ت وب  َمكس ا هَذا الس  َبغني َأنس َيتنمَّ فنيَّ َأيسض 

فني!«.38 :»َيكس مس «. َفَقاَل َله  َفانن ، ه َوَذا ه َنا َسيس  " َفَقال وا: »َياَربُّ

)لو َطةن! 31  "  -(: 33- 22:31اآليات  نس َكالسحن بنَلك مس  ي َغرس لنَكيس  َطَلَبك مس  َطان   يس الشَّ ه َوَذا   ، َعان  مس سن  ، َعان  مس :»سن الرَّبُّ َوَقاَل 
َوَتَك«.  32 َت َمَتى َرَجعسَت َثب نتس إنخس َنى إنيَمان َك. َوَأنس لنَك لنَكيس اَل َيفس َولكنن ني َطَلبست  مننس َأجس

، إنن ني م سس 33 َتعندٌّ  َفَقاَل َله :»َياَربُّ
.»! تن نن َوإنَلى السَموس جس َي َمَعَك َحتَّى إنَلى الس ن   " َأنس َأمسضن

المسيح يناديه  إسمه القديم )وليس  طرس الصخرة( ليظهر ضعفه بدون المسيح. إبليس ليس له  =  سمعان سمعان
ويتبددوا كما حذرهم السيد المسيح بنبوة سلطان أن يجرب أحد إاّل  سماح من هللا، وإبليس كانت إرادته أن يتفرقوا  

زكريا، ولكن هللا سمح إلبليس بتجربتهم ليظهر الحنطة من الزوان، وفعاًل لقد إنفصل الزوان الذي كان يهوذا، 
وبقيت الحنطة. ولنالحظ أن هللا لم يجبر أحد على شئ، بل كان هناك فائدة لما حدث، وهي أن  اقي التالميذ 

طرس الذي أنكر وباقي التالميذ الذين هربوا، ولّما أدركوا ضعفهم صرخوا طالبين المعونة أدركوا ضعفهم، مثل  
في أنفسهم، وأدركوا أن سر قوتهم هو هللا. وبهذا نرى أن هللا حين يسمح  أن يجرب   ن من هللا، وما عادوا يثقو 

يسوع   نترك  يجعلنا  أن  تجاربه  إبليس يقصد من  فيكون هذا لصالحهم.  أوالده  إذ إبليس  يسمح  التجارب  والسيد 
نكتشف بها ضعفاتنا فنلجأ إليه للمعونة. ولكن قوله يغربلكم، فمن الغربلة يسقط القش أي من كان غير ثابت. 
والسيد وجه حديثه لةطرس  الذاا  سبب إندفاعه وشعوره  أنه قوي، والرب أراد أن يكشف فيه ضعف الطبيعة  

الشخصي. فإن كان يهوذا يمثل الخيانة، لكن  طرس يمثل ال عف   الةشرية بوجه عام. فيرى كل منا فيه ضعفه
= طلبت من أجلكت ااخرين معه خالل النعمة الفياضة التي ينالها.  بِّ ثَ ويُ   ،ت بُ ثْ الذي يحتاج إلى عون إلهي فيقوم ليَ 

ناء التجارب حتى المسيح يتكلم كإنسان مع أنه هللا، لنتعلم الصالة ألجل ال عفاء. وليظهر إحتياجنا لعمله فينا أث 
تيأس من أن تقوم ثانية. ونفس هذه الخبرة إتتسبها داود النبي  عد سقطته الشهيرة إذ =  ال يفنى إيمانكال ن عف.  

فالتائب   (.13:    51)مز  "طرقكإرحمني يا هللا كعظيم رحمتك.. فأعلم األثمة  "صّلى المزمور الخمسون قائاًل..  
 ويشجعهم. يشعر  الخطاة الذين مثله فيحنو عليهم 
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إ« 35"  - (:38- 22:35اآليات )لو ء  َوَزك مس َشيس َية ، َهلس َأعس ذن َود  َواَل َأحس َسلست ك مس بناَل كنيس  َواَل منزس يَن َأرس :»حن مس ث مَّ َقاَل َله 

َبه  َويَ 36َفَقال وا: »اَل«.   َيبنعس َثوس َود  َكذلنَك. َوَمنس َليسَس َله  َفلس ه  َومنزس ذس َيأسخ  :»لكننن اآلَن، َمنس َله  كنيس  َفلس مس ا. َفَقاَل َله  ف  َترن َسيس شس
َما  37 أَلنَّ  َأَثَمة .  َمَع  َي  صن َوأ حس  : ت وب  َمكس الس هَذا  ا  َأيسض  فنيَّ  َيتنمَّ  َأنس  َبغني  َينس إننَّه    : َلك مس َأق ول   َله  أَلن ني  َهتني  جن مننس  ه َو 

 .» قنَضاء  فني!«.38انس :»َيكس مس «. َفَقاَل َله  َفانن ، ه َوَذا ه َنا َسيس  "  َفَقال وا: »َياَربُّ
المسيح مع كان  يحين  ولكن ستأتي ساعة  هم طيلة مدة خدمته كان  يدعهم معوزين ألي شئ.  ين  ح عزيهم ولم 

يواجهونها. هنا السيد أشةه  مدرب   عس الشدائد وعليهم أن يتعلموا كيفوا  فيها أن يواجه  عليهما  وقته و يفارقهم،  
ه قلياًل قلياًل بهم وهم في المياه فيشعروا بثقة وراحة، ثم يسحب يديديه تحت جسم من يدر السةاحة الذي ي ع ي

ها أنا "لهم ( قال 20:28ولكن في )مت ا جديدة. اا ويتعلموا، ويصيرون كمن في عوز، لكي ينعموا  خبر فيجاهدو 
   ."ء الدهرمعكم كل األيام إلى إنق ا

ًة َواَل ُنَحاًسا ِفي َمَناِطِقُكْم،"   سا قاً   قال لهم  الرب  اَل  وَ ْيِن َواَل َأْحِذَيًة   َثْوبَ لطَِّريِق َوالَ َواَل ِمْزَوًدا لِ  اَل َتْقَتُنوا َذَهًةا َواَل ِف َّ
لكننن اآلَن، َمنس َله  "لهم هنا  فهل هناك تناقس حين قال    .(10،9:10" )مت َعًصا، أِلَنَّ ٱْلَفاِعَل ُمْسَتِحقٌّ َطَعاَمهُ 

َكذلن  َود   ه  َومنزس ذس َيأسخ  َفلس الم  إ" كَ كنيس   نفهم  المسيح أرسلهم    فما حدث   :قصود ال يوجد تناقس بل لكى  بداية   يفأن 
  . وهنا يقول لهم  طريقة عجيةة  تدبير أمورهم وطعامهم  إذ وجدواق العقول  تدبيرًا يفو أعطاهم  و   الخدمة كتدريب لهم

أهملكم ولن ن  ل  ىمان قوى أنولكن  إي  ،دبروا أموركمو . إذًا فلتحيوا حياة طبيعية  أترككم  مل الخبرة إنى    لقد عرفتم
ولكن حين نما اإليمان   بتدبير كالمعجزاا.  ، وكان ذلكاء اإليمان ونموه تدبير المسيح لهم أوال كان لبن  أترككم.

َفَقاَل ٱلرُُّسُل وكان هذا طلب التالميذ من الرب "  ن.توقع المعجزاا بل الحياة  إيماو   اليأس   يدعوهم المسيح لعدم
: »ِزْد ِإيَماَننَ    زيادة إيماننا. يعمل على وهذا هو أسلوب هللا معنا دائمًا أنه (.5:17" )لو اِللرَّبِّ

ولكن    ،حيا ونواجه الحياة  صعوبتهامو إيماننا  طرق عجيةة، ثم يدعونا أن نلين  بداياتنا الروحية  في  يتعامل معنا  هللا
 ة يين العشر قة. وهذا ما فعله مع بنى إسرائيل إذ رأوا ضرباا المصر واثقين أن عينه علينا من خالل خبراتنا السا  

 معجزاا إيمانهم    ولكن كان هذا  عد أن نما  ،جدوا مياهًا مرة إشارة لصعوبة الحياةو وشق الةحر، ولكن  عد هذا  
   (.6:11" )عب َلِكْن ِبُدوِن ِإيَمان  اَل ُيْمِكُن ِإْرَضاُؤهُ و ألنه "  ولماذا يهتم هللا بنمو إيماننا؟  اهرة.

نما كنت معكم لم يعوزكم شئ، تذكروا أنني حي ام ال يق وهي ستأتيأيهنا يريد أن يقول حين تأتي  وكأن المسيح
ًا ما يعطي يوس أن هللا غالةنوأنا مازلت معكم، ولكن ربما تنق ي فترة حتى أتدخل لرفع ال يق. ويقول األنةا أنطو 

لكي يجاهدوا ن  زياا كثيرة ليرفعهم ويسندهم لكنه يسمح فينزع هذه التعزياا إلى حي في بداية توبتهم تع  ئبينللتا
 نالون أعظم من األولى.  الم فيتزكون ويوسط اا

والمزود الروحي =  الكيس  للزاد  فيها  يحتاجون  عليهم ضيقاا  وستمر  أمورهم،  لتدبير  إحتياج  في  سيكونوا  أي 
واإلستعداد الروحي. وهذا يحتاج للجهاد المستمر  صلواا وأصوام بينما كان المسيح فترة وجوده معهم على األرض 

 هو الذي يسندهم. 
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( وااالم التي يسمح بها المسيح 11:6( التي نتسلح بها ضد مكائد إبليس )أف12:4)عب هو كلمة هللا  =  السيف
لتالميذه بها يشتركون في صليةه وبالتالي في مجده. الكيس والمزود والسيف تفهم  معانيها الروحية وليست المادية، 

 لسمتالء الروحي حتى يستطيعوا الحرب ضد إبليس.
 كينتان كبيرتان يستخدمان لذ ح خروف الفصح. غالةًا هما س=  هوذا هنا سيفان

هي ترجمة للكلمة العبرية )َدّيير( التي كان معلمو اليهود يستخدمونها ليسكتوا بها جهالة  عس تالميذهم. =  يكفي 
وكأن السيد المسيح أراد أن يسكت تالميذه الذين إنصرفت أفكارهم إلى السيف المادي ال سيف الروح. وال تعني 

ى المةاشر فماذا يعمل سيفان في مقابل جماهير اليهود وجنود الرومان ااتين لل،ةس عليه. بل حينما  يكفي  المعن
إستخدم  طرس سكينًا منهم وقطع أذن عبد رئيس الكهنة شفاه المسيح  معجزة وقال "ألن كل الذين يأخذون السيف 

 (.52- 51:26 السيف يهلكون" )مت 
 . أي سوف ال أ قى في وسطكم  عد، فسأتمم الفداء وأصعد للسماء= ما هو من جهتي له إنقضاء(: 35)آية 
 .(12:53)أش= المكتوب(: 37)آية
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 عودة للجدول فصول الباراقليط 
 

 فصول الباراقليط 
( وتنقسلللللم  حسلللللب كتاب ترتيب وقراءاا أسلللللبوع  17( وحتى نهاية )ص 13وهي تت لللللمن ااياا األخيرة من )ص 

 -ااالم إلى أربعة فصول:

ــل األول  الفصــــــ
 الفصـــــــل الثاني
ــل الثال    الفصــــ
ــل الرابع   الفصــــــ

 

 (33:13)يو
 (26:14)يو
 (26:15)يو
 ( كله17)يو

 (25:14)يو -
 (25:15)يو -
 (33:16)يو -
 } 

أحـــاديـــ  الوداع، الخطـــاب 
 األخير العظيم.

 
 .الشفاعية صالة الرب

( وتسلللمى فصلللول الةاراقليط لما فيها من كالم  17وهي تت لللمن أحاديث ما  عد العشلللاء ثم الصلللالة الشلللفاعية )يو
معز  ووعود  إرسللال الروح القدس الةاراقليط. وفي صللالة المسلليح الشللفاعية يسللكب فيها ت للرعاته الحارة لآلب من  

المسللللليح ألحةائه حديثًا خاصلللللًا وداعيًا. وصلللللالة لآلب  حديث   هو وكل هذاأجل تالميذه ومن أجل الكنيسلللللة كلها.  
عنهم أرادهم أن يسلللمعوها، كانت  عد خروج يهوذا فهو ال يسلللتحق أن يكون صلللديقًا للمسللليح يسلللمع كل هذا. ومن  

 هنا نفهم أن هذه التعزياا الخاصة هي ألوالد هللا األحةاء فقط.
وعالقللة ااب واإلبن مع الروح القللدس وعالقللة   ونرى في هللذه اإلصللللللللللللللحللاحللاا أعمق العالقللاا بين ااب واإلبن

المسلللليح مع كنيسللللته. وعالقة الكنيسللللة مع العالم. ونرى فيها فعالياا المحةة الفائ للللة من قلب هللا نحو اإلنسللللان  
 وملخصها:

❖ .  أنا في ااب وااب فيَّ
 أنا في المؤمنين. والمؤمنين يشاركونني أمجادي. ❖
 اب على األرض وسأعود لآلب.جئت من ااب من السماء ألتمم مشيئة ا ❖
 القدس ليحفظ ويقدس ويبني الكنيسة. أرسل الروحس ❖
 نرى هنا القصد األساسي من َتجسد الرب وموته عن الكنيسة. ❖
 

 اإلصحاح الثال  عشر
 خطب المسيح الوداعية 

 (25: 14-31:13يو) الفصل األول
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َد هللا  فنيهن.  31  "  - (:38-13:31يواآليات ) َسانن َوَتَمجَّ نس َد ابسن  اإلن وع :»اآلَن َتَمجَّ إننس َكاَن هللا  32َفَلمَّا َخَرَج َقاَل َيس 
ه  َسرنيع ا.   د  ه  فني َذاتنهن، َوي َمج ن د  َد فنيهن، َفإننَّ هللَا َسي َمج ن . سَ 33َقدس َتَمجَّ َتطسل ب وَننني، َيا َأوساَلدني، َأَنا َمَعك مس َزَمان ا َقلنيال  َبعسد 

ت م  اآلَن.   ت مس َأنس َتأست وا، َأق ول  َلك مس َأنس وَن َأنس ر  دن َهب  َأَنا اَل َتقس : َحيس   َأذس ودن َوَكَما ق لست  لنلسَيه 
: َأنس 34 يك مس طن يَدة  َأَنا أ عس يَّة  َجدن َوصن

بُّوَن َأنس  ت ك مس َأَنا ت حن َببس ا. َكَما َأحس مس َبعسض  ك  بُّوا َبعسض  ا.  ت حن مس َبعسض  ك  ا َبعسض  بنهَذا َيعسرنف  السَجمنيع  َأنَّك مس َتاَلمنيذني: إننس 35ت مس َأيسض 
.» ا لنَبعسض  َهب  اَل 36َكاَن َلك مس ح بٌّ َبعسض  وع :»َحيس   َأذس إ« َأَجاَبه  َيس  َهب  َن َتذس ، إنَلى َأيس :»َيا َسي ند  َعان  ب طسر س  مس َقاَل َله  سن

ر  اآلَن َأنس   دن ير ا«.  َتقس َبَعنني، َولكننََّك َسَتتسَبع نني َأخن َبَعَك اآلَنإ إنن ني  37َتتس ر  َأنس َأتس ، لنَماَذا اَل َأقسدن :»َيا َسي ند  َقاَل َله  ب طسر س 
َك!«.   ي َعنس سن َسَك َعن نيإ َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلَك: اَل  38َأَضع  َنفس وع :»َأَتَضع  َنفس كنَرنني  َأَجاَبه  َيس  يك  َحتَّى ت نس يح  الد ن َيصن

.  " َثاَلَث َمرَّات 

َهب  َأَنا 33  -(:13:33آية )يو : َحيس   َأذس ودن َتطسل ب وَننني، َوَكَما ق لست  لنلسَيه  ــَ . ســـــــ اَل  َيا َأوساَلدني، َأَنا َمَعك مس َزَمان ا َقلنيال  َبعسد 
ت مس َأنس َتأست وا، َأق ول  َلك مس َأنس  وَن َأنس ر  دن  ت م  اآلَن. َتقس

في ااياا السلللللللللللا قة تكلم المسللللللللللليح عن مجده العتيد، وهنا نجده ينتقل سلللللللللللريعًا إلى التفكير في تالميذه  كل حنو  
أصللللها أوالدي الصلللغار أو المحبوبون وتشلللير لعنايته بهم ورعايته لهم ومعرفته  آالمهم.  = يا أوالديوعطف قائاًل  

ألنه شلللعر أن التالميذ سللليكونون مثل اليتامى حين يفارقهم وهذه لم    ولم نسلللمع المسللليح يقول هذه الكلمة سلللوى هنا
وكما قلت  فةعد سلللللللاعاا سللللللليصللللللللةه اليهود ويموا =  أنا معكم زمانا  قليال  بعديسلللللللمعها يهوذا فهو ال يسلللللللتحقها.  

( ألن المسلللليح حين يترك العالم لن يعود أحد 21:8+   34:7سللللبق المسلللليح وقال نفس الشللللئ لليهود )=  لليهود..
يراه  الجسللللد سللللواء من اليهود أو من التالميذ. ولكن هناك فارق فاليهود لن يروا المسلللليح  سللللبب عدم إيمانهم، أّما 

حده ال يقدر عليه سلللللللللللللواه وحين يذهب للصللللللللللللللب فسللللللللللللليذهب وحده فهذا عمله و   ه  الروح.نالتالميذ فسلللللللللللللوف يرو 
( فالصللللللليب معركة مع إبليس والخطية والموا ال يقدر عليها أحد سللللللوى المسلللللليح. وحين يصللللللعد إلى 3:63)أش

تان المسلللليح هو المحامي عنهم وكان  =  ســـتطلبوننيمجده لن يسللللتطيع اان سللللواء اليهود أو التالميذ أن يذهبوا. 
سليطلبونه في بالمهم ولكنهم لن يسلتطيعوا الذهاب إليه في   تأب لهم. وبعد أن يصلعد وتبدأ اإلضلطهاداا وال ليق

مجده، هم تعودوا أن يذهبوا إليه في ضللللللليقاتهم وهو معهم في الجسلللللللد ولكن الوضلللللللع سللللللليتغير  عد ال،يامة. ولكن  
( يرونه  اإليمان  20:28المسللليح لن يتركهم يتامى بل سللليرسلللل لهم الروح المعزي بل سللليكون معهم كل حين )مت 

 ستيا. ولكن  عد المجئ الثانى سنراه وجها لوجه .وفي اإلفخار 
 

ت مس  34  "- (:35-13:34اآليات )يو بُّوَن َأنس ت ك مس َأَنا ت حن َببس ا. َكَما َأحس مس َبعسضـ  ك  بُّوا َبعسضـ  : َأنس ت حن يك مس طن يَدة  َأَنا أ عس يَّة  َجدن َوصـن
ا.   مس َبعسض  ك  ا َبعسض  «.بنهَذا َيعسرنف  السَجمنيع  َأنَّك  35َأيسض  ا لنَبعسض   "مس َتاَلمنيذني: إننس َكاَن َلك مس ح بٌّ َبعسض 

( فلماذا يسلللميها المسللليح جديدة؟ هي جديدة ألنها على نفس نمط محةة  18:19سلللمعنا عن وصلللية المحةة في )ال
المسلللللللليح، محةة  اذلة حتى الموا. وكان اليهود يعلمون أن يحب اإلنسللللللللان قريةه ولكن المسلللللللليح علمنا أن نحب  

هلل  ا، بل نحب ااخرين أتثر من ذواتنا، وهذا ما عمله المسلليح على الصللليب. وصللية المحةة وصللية قديمةأعداءن
 ، لكن الصليب قدمها لنا  أعماق جديدة. وللقريب وكانت  التغصب يمارسونها كأمر
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وصية جديدة ألن المسيح الذي فينا هو الذي يعطينا هذه المحةة حتى ألعدائنا فجوهر المسيح الذي فينا   صارا و 
هو المحةلة، فلاهلل محةلة وللذللك فلالمحةلة هي أول ثملار الروح القلدس. صللللللللللللللارا من نتلائج الطبيعلة الجلديلدة ، ولكي 

التى نأخذها . صلللللللارا وصلللللللية المحةة ليسلللللللت  وال ، ثم تأتى كثمرة للخليقة الجديدةأ التغصلللللللب    نبدأ  نقتنيها علينا
فرضلًا يفرض على اإلنسلان من خارج ، بل هي حياة وهي قوة محةة  اذلة تعمل فيه  إمكانياا المسليح الذي فيه.  
وصلارا هذه المحةة دليل وجوده فينا. وصلارا هذه المحةة التي فينا كرازة بها يسلتعلن المسليح نفسله للعالم فعلينا  

 نجد المحةة في ااخرين، فهم ال يسلللللللكن الروح القدس فيهم، والروح القدس يسلللللللكب فينا محةة  أن ال نندهش إذ ال
(. للذللك ظلل يوحنلا الحبيلب يكرز بهلذه  23-22:5(. ومن ثملار الروح القلدس، بلل أولهلا، المحةلة )غلل5:5هللا )رو

كانوا يحملونه للكنيسلللللة    الوصلللللية عمره كله، فهذه الكلماا ظلت ترن في أذنيه العمر كله. وبعد أن أصلللللةح شللللليخاً 
فيقول يا أوالدي أحبوا  ع للللكم  ع للللًا، ولما سللللألوه لماذا تكرر هذا الكالم قال "أليسللللت هذه تعاليم السلللليد المسلللليح  

هي تسللللمية تشللللير للعالقة الخاصللللة بين المسلللليح وتالميذه، وهي عالقة  =  تالميذيوفيها كل الكفاية لو نفذتموها.  
 ويلة. ومن عشرة المسيح صارا لهم نفس صفاته.سامية عاشروا المسيح فيها فترة ط

 
ر  اآلَن 36  -(:13:36آية )يو  دن َهب  اَل َتقس وع :»َحيس   َأذس إ« َأَجاَبه  َيس  َهب  َن َتذس ، إنَلى َأيس :»َيا َسي ند  َعان  ب طسر س  مس َقاَل َله  سن

ير ا«.  َبَعنني، َولكننََّك َسَتتسَبع نني َأخن  َأنس َتتس
 كالم الرب أنه سيغادرهم وأنه أي  طرس ال يقدر أن يتةعه ولماذا ال يستطيع  طرس أن يتةعه؟فهم  طرس من 

ألن  طرس لم يتمم  عد عمله الذي إختاره له هللا، فهو له رسلللللالة عليه أن يتممها. نحن مخلوقين لنتمم أعمال  .1
 نتممها.( ولن نموا قبل أن 10:2صالحة سبق هللا فأعدها لكي نسلك فيها )أف

 هو اان غير مستعد للصليب والدليل أنه أنكر  عد دقائق بل إن الصليب والفداء هو عمل المسيح وحده..2
تان الفداء لم يتم. لذلك فإن مكان  طرس في المجد غير معد، كملا أن  طرس كان غير معد لهذا المجد. بل  .3

ةأ تالميذه  أنه سللليسللللم للموا ويهان  إن  طرس لم يدرك من كالم السللليد أنه ذاهب للصللللب والمسللليح سلللبق وأن
+    19- 18:20+    28-21:16ويموا ويقوم في اليوم الثلللاللللث إاّل أنهم لم يفهموا هلللذا تملللاملللًا )راجع ملللت 

( وربما كان سللللللللؤال  طرس هنا للرب كيف تذهب  33-31:18+   25:17+   44:9+ لو31:9+   31:8مر
  عيدًا وأنت سوف تملك على أورشليم.

 
َك!«. 37 -(:13:37آية )يو ي َعنس سن َبَعَك اآلَنإ إنن ني َأَضع  َنفس ر  َأنس َأتس ، لنَماَذا اَل َأقسدن :»َيا َسي ند   َقاَل َله  ب طسر س 

ر نفسللله فاديًا للفادي. ولكن ليس  الحماس وحده فقط ن لللع أنفسلللنا عن المسللليح   نرى هنا  طرس في غرور يتصلللوًّ
 بل  الن ج الروحي ونمو المحةة.

 
كنَرنني  83  -(:13:38آية )يو يك  َحتَّى ت نس يح  الد ن ــن َك َعن نيإ َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلَك: اَل َيصـ ــَ سـ ع  َنفس ــَ وع :»َأَتضـ ــ  َأَجاَبه  َيسـ

.  َثاَلَث َمرَّات 
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عتاب مسبق من المسيح لةطرس. وبطرس وضع نفسه في هذا الموقف المحرج ألنه لم يقبل كلماا السيد المسيح  
 إذًا األليق بنا أن نقبل كلماا السيد المسيح ووصاياه دون مناقشة. "ال تقدر اان أن تتةعني"

نرى في اإلصللللحاح الثالث عشللللر غسللللل األرجل الذي سللللبق التناول ثم نرى وصللللية المحةة الةاذلة. وهكذا  عد كل 
قلداس نتنلاول وتغفر خطلايلانلا ونخرج من الكنيسللللللللللللللة لنعيش وسللللللللللللللط النلاس نخلدمهم  محةلة  لاذللة في حيلاة خلدملة 

 ة.متواضع
 ملحوظة:

 تالم السيد المسيح للتالميذ هنا مشا ه لكالمه لليهود.
 -( ولكن هناك فروق:34:7( هنا مع )يو36، 33قارن بياا )

"سلللللللتطلبونني وال تجدونني" هذه قيلت لليهود فهم لن يروه  سلللللللبب عدم إيمانهم. أما للتالميذ، "سلللللللتطلبونني وال  (1
 اان" فهذا وضع مؤقت.تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم 

 ولكنك ستتةعني أخيرًا" وهذا لم يقوله الرب لليهود.وسينتهي ويذهب التالميذ للمجد " تان وضع مؤقت (2
( مةاشللللللللرة  33يعطي الرب وصللللللللية المحةة لتالميذه  عد قوله "ال تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم اان" )بية(3

 إلى المجد. ( والسبب أنه بدون محةة لن يدخل أحد 34في )بية
 

 هذه ااية تجعلنا نتأمل فى المقارنة بين خارج العلية وداخل العلية.وخرج يهوذا وكان ليال .
كلان ليلل )ظالم الخطيلة واليلأس والحرملان من رؤيلة نور المسلللللللللللللليح ومحبتله( هلذه قيلل عنهلا الظلملة   خـارج العلـية:
 (. 30:25الخارجية )مت 
 ويهوذا. جسلده يحيا  ال شلركة فى جسلد المسليح، إذًا هناك موا فالمسليح هو الحياة، لذلك من يأتل    :خارج العلية

  إصراره على اإلنفصال عن من فى العلية إختار طريق الموا. ويهوذا دخل فى حالة يأس دفعه لسنتحار. 
 كانت الخيانة والمؤامراا ضد المسيح فى حلف مع الشيطان.  :خارج العلية
 يأس من غفران الخطية، وثقل الخطية ال ُيحتمل لذلك إنتحر يهوذا. :خارج العلية
 ذا طامعًا فى مال أو مراتز دنيوية، وال ُيفكر فى حياته األبدية وهذا هو ظالم الليل خارجًا.كان يهو   :خارج العلية
نور، فالمسلليح نور العالم، ورمز هذا كان النور ُم للاء داخل العلية. والكنيسللة تحرص على إضللاءة   داخل العلية:

. إذًا فى العليلة نور داخلى والتالميلذ (8:20األنوار فى أثنلاء القلداس اإللهى رمزًا لوجود المسلللللللللللللليح والمالئكلة )أع
 يخطئون ويشتهون المراتز العالمية والجلوس عن اليمين واليسار، لكن هناك غسيل لألرجل وغفران للخطية. 

(. وهذه المحةة جعلت المسللليح ُيدلِّل تالميذه قائاًل: يا  1:13شلللركة ُحْب صلللنعها المسللليح  محبته )يو العلية: داخل
 عزيهم وَيِعْدُهم  المجد الُمَعْد لهم.( ويُ 33:13أوالدى )يو

إفخارستيا أى شركة فى جسد  المسيح أى حياة. فى الداخل شةع وسالم وفرح لوجود المسيح معهم.   العلية: داخل
 الشةع المادى )هم تعشوا( ثم الشةع الروحى )إفخارستيا(.
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لمفتوحة لمعرفة المسلللللليح وطريق المجد نور ، ومن له النور ال ي للللللل فى الطريق وتكون له العين ا العلية: داخل
 فى السماء.

(. والعلية ُمرتفعة عن المنزل كله رمزًا للسلللللللماء. فهى 15:14حياة سلللللللماوية فهم كانوا فى علية )مر العلية: داخل
(. وكعربون لهذا تحيا الكنيسللة حياة سللماوية على األرض 5:22ُتشللير ألورشللليم السللماوية التى ُينيرها المسلليح )رؤ

 (.18:8(. ولكنه مجد سُيستعلن أخيرًا ) رو5:2( والمسيح وسطها مجدًا )زك20:3)فى
والتعزية وسلط ضليقاا العالم   ؟! ففى المسليح الحياة والغفران والسلالم والفرحإذا  كيف نختار العالم تاركين المسـيح

 .فلن نحتاج لسواه  الشةعفى المسيح و  ،
اإلنسلللان على المجد والمال ... الخ ، فى العالم فلسلللوف يظل يشلللتهى ويطلب   = ال حظ انه مهما حصلللل الشــبع

المسليح تمجد  الصلليب وكانت نهاية هذا الجلوس  ... ولكنأتثر. وال شلئ ُيشلةعنا سلوى شلخص المسليح الالنهائى
. فهل تقبل أن ترفس   عن يمين ااب. والقصللللللللللللللة بدأا برفس كل إغراءاا الشلللللللللللللليطان فى التجربة على الجبل

 إغراءاا الخطية التى فى العالم وتقبل الصليب حتى الموا واإلستشهاد؟
وهلذه إرادة هللا أن يخلص   (.9- 8:2( فلالطلاعلة هلل تؤدى للمجلد )فى26:2هلذا هو ملا ُيسللللللللللللللمى اإليملان الحى )يع

 (.5:5)يوفهل ت ريد أن تبرأ .            (4:2تى1اإلنسان )
ــعر بخطيتكإ، و  ــعرت بالغفرانإهل تشــ (، واإلمتالء من  18:5إذا لم تكن قد شللللللعرا فأطلب اإلمتالء )أف  هل شــ

الروح ُيعطى العين المفتوحة التى تعرف المسليح وتدخل فى معرفة مع الثالوث، وتطلب الشلعور  الغفران والشلعور  
 (.2:1 محةة هللا ااب )نش

 
 اإلصحاح الرابع عشر:    

منن وَن بناهللن َفآمنن وا بني.  1  "    -(:25- 14:1يواآليات ) ت مس ت ؤس . َأنس َطرنبس ق ل وب ك مس ل  َكثنيَرة ، 2»اَل َتضس فني َبيستن َأبني َمَنازن
دَّ َلك مس َمَكان ا،   ي أل عن . َأَنا َأمسضن ا  3َوإنالَّ َفإنن ني ك نست  َقدس ق لست  َلك مس ت  َلك مس َمَكان ا آتني َأيسض  َددس ، َوإننس َمَضيست  َوَأعس َوآخ ذ ك مس إنَليَّ

ا،   ت مس َأيسض  َلم وَن الطَّرنيَق«.4َحتَّى َحيس   َأك ون  َأَنا َتك ون وَن َأنس َهب  َوَتعس َلم وَن َحيس   َأَنا َأذس َوَتعس
5 ، َقاَل َله  ت وَما:»َيا َسي ند 

ر  َأنس َنعسرنَف الطَّرنيَقإ«   دن ، َفَكيسَف َنقس َهب  َن َتذس َلم  َأيس َنا َنعس َلسس
وع : »َأَنا ه َو الطَّرنيق  َوالسَحقُّ َوالسَحَياة . َليسَس قَ 6 اَل َله  َيس 

ت م وه «.  7َأَحد  َيأستني إنَلى اآلبن إنالَّ بني.   ا. َومنَن اآلَن َتعسرنف وَنه  َوَقدس َرَأيس ت مس َقدس َعَرفست م ونني َلَعَرفست مس َأبني َأيسض  نس َلوس ك 
َقاَل َله  8

:»َيا َسي ن  ، َأرنَنا اآلَب َوَكَفاَنا«.  فنيل بُّس  ! َالَّذني َرآنني 9د  ت ه  َوَلمس َتعسرنفسنني َيا فنيل بُّس  هن م دَّ وع :»َأَنا َمَعك مس َزَمان ا هذن َقاَل َله  َيس 
َت: َأرنَنا اآلَبإ   َف َتق ول  َأنس منن  َأن ني َأَنا فني اآلبن َواآلَب  10َفَقدس َرَأى اآلَب، َفَكيس َت ت ؤس إ السَكاَلم  الَّذني أ َكل نم ك مس بنهن  َأَلسس فنيَّ

َماَل.   ي، لكننَّ اآلَب السَحالَّ فنيَّ ه َو َيعسَمل  اأَلعس سن ت  َأَتَكلَّم  بنهن مننس َنفس َلسس
، َوإنالَّ 11 ق ونني َأن ني فني اآلبن َواآلَب فنيَّ َصد ن

َها.   سن َمالن َنفس ق ونني لنَسَببن اأَلعس َمل َها َيعسَمل َها ه َو َالسَحقَّ السحَ 12َفَصد ن َمال  الَّتني َأَنا َأعس منن  بني َفاأَلعس : َمنس ي ؤس قَّ َأق ول  َلك مس
َها، أَلن ني َماض  إنَلى َأبني.   نس َظَم من ا، َوَيعسَمل  َأعس .  13َأيسض  َد اآلب  بناالبسنن َعل ه  لنَيَتَمجَّ مني َفذلنَك َأفس َما َسَألست مس بناسس إننس 14َوَمهس

مني َفإنن ني َأفسَعل ه .َسَألس  ئ ا بناسس َفظ وا َوَصاَياَي،  15  ت مس َشيس بُّوَننني َفاحس ت مس ت حن نس يك مس م َعز ني ا 16»إننس ك  َوَأَنا َأطسل ب  منَن اآلبن َفي عسطن
  ، ك َ  َمَعك مس إنَلى اأَلَبدن َعاَلم  َأنس َيقس 17آَخَر لنَيمس يع  الس َتطن وح  السَحق ن الَّذني اَل َيسس ت مس ر  َبَله ، أَلنَّه  اَل َيَراه  َواَل َيعسرنف ه ، َوَأمَّا َأنس
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  . .  18َفَتعسرنف وَنه  أَلنَّه  َماكن   َمَعك مس َوَيك ون  فنيك مس ك مس ك ك مس َيَتاَمى. إنن ني آتني إنَليس ا، 19اَل َأتسر  َعاَلم  َأيسض  َبعسَد َقلنيل اَل َيَرانني الس
نَ  ت مس َفَتَروس َن.  َوَأمَّا َأنس َيوس ت مس َسَتحس . 20نني. إنن ني َأَنا َحيٌّ َفَأنس ، َوَأَنا فنيك مس ت مس فنيَّ َلم وَن َأن ني َأَنا فني َأبني، َوَأنس من َتعس َيوس فني ذلنَك الس

بُّه  َأبني، َوأَ 21 بُّنني ي حن بُّنني، َوالَّذني ي حن َو الَّذني ي حن َفظ َها َفه  َده  َوَصاَياَي َوَيحس نس ر  َله  َذاتني«.َالَّذني عن بُّه ، َوأ ظسهن َقاَل 22َنا أ حن
َر َذاَتَك َلَنا َوَليس  منع  َأنس ت ظسهن ، َماَذا َحَدَث َحتَّى إننََّك م زس :»َيا َسي ند  يَّ ي وطن َخرس سس وَذا َليسَس اإلن َعاَلمنإ«  َله  َيه  َأَجاَب 23َس لنلس

َفظس كَ  وع  َوَقاَل َله :»إننس َأَحبَّنني َأَحد  َيحس زنال .  َيس  َنع  َمنس َده  َنصس نس هن َنأستني، َوعن بُّه  َأبني، َوإنَليس بُّنني اَل 24اَلمني، َوي حن َالَّذني اَل ي حن
َسَلنني.  َمع وَنه  َليسَس لني َبلس لنآلبن الَّذني َأرس َفظ  َكاَلمني. َوالسَكاَلم  الَّذني َتسس َيحس

25 . َدك مس نس ت ك مس َوَأَنا عن  " بنهَذا َكلَّمس

 
منن وَن بناهللن َفآمنن وا بني. 1 "-(:14:1آية )يو ت مس ت ؤس . َأنس َطرنبس ق ل وب ك مس  " »اَل َتضس

اإلضطراب ينشأ من الخوف من المجهول أو  سبب شدة الحزن. وهنا التالميذ نجدهم فعاًل في حالة =  ال تضطرب
يسلمه وأنه سيفار  ينكره وبخر  التالميذ  أنه سيموا، بل  إضطراب  سبب ما سمعوه من أن أحد  قهم، بل سمعوا 

إحساسهم  خيةة أمل في مملكة توقعوا قيامها وها هي أمالهم تنهار. والمسيح هنا يطمئن تالميذه  أنه هو القائد 
والمسيح   تأتي على كل مؤمن.  أن  ينةغي  فال يقاا  المجهولة،  القادمة  الرهيةة  ال يقاا  الذي سيحميهم وسط 

إيمانهم   يتزعزع  ال  حتى  مت يطمئنهم  وفيه. 22- 16:10)راجع  في هللا  رجاءهم  ي عوا  أن  يطلب  والمسيح   .)
فقدان الصلة  اهلل،   مصدر  تعبير قديم ولآلن عن  القلب هو=  قلوبكم الشعور والعواطف، ومصدر الخوف هو 

والصلة تأتي  التمسك  اهلل  اإليمان، فاإلضطراب والخوف هو الداء واإليمان  اهلل هو الدواء. فإذا ركز اإلنسان  
فكره في الواقع المفزع أمامه يغرق في الحال، وهذا ما حدث مع  طرس إذ رأى الريح شديدة ولم ي ع ثقته في 

ثقوا بي. هنا نرى أن عالج اإلضطراب هو اإليمان  شخصه المةارك = فآمنوا بي لرب بل ركز رؤيته في الريح. ا
ومعنى ااية، أنتم تؤمنون  اهلل وهذا حسن، ولكنكم حتى اان ال تفهمون أنني واحد مع ااب. ولكنكم ستفهمون 

، فلماذا الخوف بمنوا سيجيء فأنا سآتي وبخذكم إلىَّ   فيما  عد. وأنا أفعل ما أفعله حتى إذا جاءتم الموا وهو حتماً 
أنني لن أترككم. وبمنوا أن كل ما أفعله يفتح لكم طريق الخالص. ونالحظ أن الثقة في المسيح تالشي من النفس 

 أي إضطراب.
أن تعمل    هو أن هللا ضا ط الكل القادر على كل شئ، القوى قوة مطلقة. وال تقدر خليقة  وما هو اإليمان المطلوبإ

شئ بدون سماح منه. وأنه هو أبونا السماوى الذى أحبنا فبذل إبنه ليفدينا. وأنه صانع خيراا. وبعد كل هذا فكيف  
 نخاف من أى شئ ونحن نعلم أن ما يسمح  ه هللا هو لخير أوالده.

 
دَّ َلك مس َمَكان ا، 2 -(:14:2آية )يو ي أل عن . َأَنا َأمسضن نست  َقدس ق لست  َلك مس ل  َكثنيَرة ، َوإنالَّ َفإنن ني ك   فني َبيستن َأبني َمَنازن
تناظر أروقة وغرف الهيكل. وكلمة منازل تعني إقامة دائمة. ونحن سننال مكانًا في السماء  حسب وعده =  منازل
بل مكان لكل  لدرجاا مجد ن ي للللللليق  من هو أهل له. وكلمة منازل ال تشلللللللير إذًا الملكوا ل=  منازل كثيرةهذا. 

"األبرار ي لللللللللللللليئون كلالشللللللللللللللمس فى ملكوا أبيهم"  )هي درجلاا إضلللللللللللللللاءة    .. لكن هنلاك درجلاا مجلد من يغللب 
 (.41، 23-22:15تو1قال بولس الرسول أن نجمًا يمتاز عن نجم في المجد ) وهكذا +( 43:13مت 
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أصلللللها بيوا نسللللكن فيها  صللللفة دائمة، هي مسللللاتن دائمة وإقامة مسللللتمرة )في اليونانية(، أماتن راحة.  =  منازل
 ونحن ن،يم في األرض هنا في خيمة )إقامة مؤقتة( نخلعها  الموا، إسللللللللللتعدادًا لكي نحصللللللللللل على بناء )جسللللللللللد 

(. المسلللليح قال هنا على األرض ضلللليق لكن هناك  1:5تو2ممجد( في السللللماء لن،يم فيه نهائيًا  عد طول تغرب )
( لكن هناك  2:16لنا مكان مجد في السلللللماء. هذا هو الحق الذي ليس فيه خداع. هنا سللللليخرجوننا من المجامع )

 راحة للجميع وأبدية.
إني أمضـي  في بيت أبي منازل كثيرة لكم جميعًا هل كنت قلت لكم هذه تعني "إذا لم يكن  = وإال  فإني قد قلت لكم

توطين اإلنسللان عند هللا مرة أخرى، فةعد أن دخل المسلليح  جسللد  شللريته للسللماء صللار الح للن  = ألعد لكم مكانا  
ن  األبوي يسلللللللع اإلنسلللللللان الجديد الذى تبناه هللا . المسللللللليح هنا يطمئنهم  أن لهم كلهم أماتن في السلللللللماء، وأنهم ل 

 ينفصلوا عنه، فهذا اإلنفصال هو ما كانوا يخشونه.
 

ت مس 3  -(:14:3آية )يو ، َحتَّى َحيس   َأك ون  َأَنا َتك ون وَن َأنس ا َوآخ ذ ك مس إنَليَّ ت  َلك مس َمَكان ا آتني َأيسضــــــ  َددس يست  َوَأعس   َوإننس َمضــــــَ
ا،    َأيسض 

حتمية لنرث الملكوا وال نظل في غربة هذا العالم فهي المسللليح هنا يلطف من صلللدمة الفراق بل يجعلها ضلللرورة  
. ااية تشللير للسللحا ة التي كانت تتقدم الشللعب فهو يتقدمهم إلى السللماء . فرقة وقتية اان لحسللاب إتحاد أبدي با 

وسللللللللللللللط   وهو اان . يوماً   40فهو جزئيًا عاد لهم  عد قيامته وظل معهم    .وفي هذه ااية إشللللللللللللللارة للمجيء الثاني
المسلليح هنا يسللتقبل أوالده وي للمهم إلى ح للنه، وهو الذي = آخذكم إلى  ( نراه  اإليمان.  1:2+13:1ه )رؤتنيسللت

يحدد ميعاد إنتقالهم ليسلتقروا عنده بل هو يجذبهم إليه  حسلب شلدة قوة حةه الفائق. لذلك كانت شلهوة القديسلين أن  
تل مرة نتقابل مع المسلليح في = أيضــا  تى آ  (.24:   7+ رو  24-23:1)فيينطلقوا ويتخلصللوا من سللجن الجسللد 

صلللالة أو قداس نتقابل معه ثم أخيرًا يأتي ليجذبنا للسلللماء معه. والملكوا هو حيث يكون المسللليح سلللنكون نحن،  
  عد مجيئه الثاني.

 
َلم وَن الطَّرنيَق«.4 -(:14:4آية )يو َهب  َوَتعس َلم وَن َحيس   َأَنا َأذس  َوَتعس

تالميذه قد فهموا الطريق الذي سليسللك فيه من خالل تعاليمه السلا قة أي أنه سليصللب ويموا المسليح يفترض أن 
 ويقوم ويصعد للسماء ليفتح الطريق لسنسان.

 
ر  َأنس َنعسرنَف الطَّرنيَقإ« 5 -(:14:5آية )يو دن َف َنقس ، َفَكيس َهب  َن َتذس َلم  َأيس َنا َنعس ، َلسس  َقاَل َله  ت وَما:»َيا َسي ند 
نرى العجز الةشللللري عن الفهم. هم ربما تصللللوروا أنه يصللللعد للسللللماء كإيليا فال يروه. فهم لم يفهموا موضللللوع  هنا  

الجسللللد المكسللللور والدم المسللللفوك الذي قدَّمه لهم منذ دقائق. ولم يفهموا قصللللة تسللللليمه بواسللللطة يهوذا. وحتى إن  
هم ورجاًء في ال،يامة. ولم يفهموا أن    فهموا إن المسلللللللليح سلللللللليسلللللللللم ويموا فكيف يكون هذا الموا طريقًا لحياتهم
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بتمسللكنا  المسلليح وبثةاتنا فيه نسلللك نفس الطريق. وليس من الخطأ أن نسللأل. فاإلعالن القادم أعلنه المسلليح لمن  
 تساءل  أمانة ألنه يريد أن يعرف.

 
وع : »َأَنا ه َو الطَّرنيق  َوالسَحقُّ َوالسَحَياة . 6 -(:14:6آية )يو  َليسَس َأَحد  َيأستني إنَلى اآلبن إنالَّ بني. َقاَل َله  َيس 

هذا جواب المسلليح على من يتسللاءل أين الطريق. فهو كإبن حمل جسللد  شللريتنا ثم صللعد لآلب =  أنا هو الطريق
من حيث جاء وذلك من خالل قوة قيامته وبواسللللللللللللطة روح الحياة األبدية التي فيه ليرفع الةشللللللللللللرية التي فيه لآلب 

ل لآلب  إسلللتعالن شلللخص ااب في   السلللماوي ويصلللير هو الطريق الوحيد )وليس سلللواه فهو لم يقل طرق( الموصلللِّ
واألدق فيه،   ااب وهو حامل جسللد  شللريتنا وبذلك ال يسللتطيع أحد أن يأتي إلى ااب إاّل  هنفسلله وبالوصللول إلى 
  سلللللللبق وإختبر نفس ااالم بل. هو طريقنا في حياتنا اليومية وبالمنا وبدونه ن لللللللل ونهلك، فهو  لكل من يثبت فيه

وأتثر منها  ما ال يوصف وَعِرف كيف يواجهها، وإختبر الموا وقام وصعد لألقداس السماوية إلى ااب السماوي 
فمن يثبت فيه يقدر أن يواجه بالم العالم مهما كانت صللللللللللللعوبتها ويواجه الموا ويكون المسلللللللللللليح طريقه لألقداس 

 السماوية.
طير ورعد ورياح وظلمة وهو خائف. ظهرا له سيارة حملته لمكان بمن. هذا اإلنسان  : إنسان تائه في جو ممثال

هو أنا وسللللللط بالم هذا العالم وتجاربه. والسلللللليارة رمز للمسلللللليح الذي يحملني فيه ألعبر بالم هذا العالم في سللللللالم 
ب الخطية. هو صالحنا  وإطمئنان إلى السماء.. إلى أح ان ااب،  عد أن كان اإلنسان قد فقد عالقته  ااب  سب

=  لسـنا نعلم أين تذهب  توما فسلؤال. "ال أحد يأتي لآلب إال  بيمع ااب. إبن هللا نزل لنا ليحملنا فيه ويرفعنا هلل" "
لآلب. فال أحد يصللللل هلل إاّل  المسلللليح. المسلللليح لم يعطنا طريقة ووصللللفة   أنا ذاهب لآلب اخذكم فيَّ  يرد السلللليد و

دم نفسلللله طريقًا إلى ااب، ندخل  ه لآلب دون أن نخرج من اإلبن ألن اإلبن في ووصللللايا نصللللل بها لآلب. بل ق
(. إذًا كل ما على المؤمن أن يثبت  4:15)يو ااب. هكذا  إتحادنا  ه نتحد  ااب. لذلك يقول المسلللللللللليح إثبتوا فيَّ 

المسللليح طريقا للحياة األبدية،  صلللار المسللليح وبهذا يكون في طريقه لألقداس السلللماوية دائسلللًا بالم هذا العالم. في 
وكل من يثبت فيه يثبت فى الحياة األبدية وال يكون له موا بل إنتقال. ويصلير المسليح أي لا طريقا نحيا فيه فى 

 هذا العالم فى فرح ينتصر على كل أالم هذا العالم.
نا المسليح عن أنه أي لًا هو  عن الطريق أي المسليح؟ إنخداعنا  ملذاا العالم الةاطل. لذلك يحدث  وما الذي يفصللنا

 (.32:8الحق، ومن يعرفه يتحرر من العبودية للةاطل )يو
: مجد السماء   مثالالحق هو الشئ الح،يقى الثابت فى مقابل الةاطل الذى هو العالم المخادع كالسراب.  =  والحق

د غدا، وهى تزول أو نموا هو حق، أما أمجاد العالم فهى خداع، والسلللللبب أن أمجاد العالم قد توجد اليوم وال توج
الفرح اللذى يعطيله هللا ألوالده على    مـثال آخر :نحن وال نلأخلذهلا معنلا. أملا أمجلاد السللللللللللللللملاء فهى أبلديلة ال تزول.  

(. أما اللذاا الحسلية فهى  اطل وعاجزة عن  22:   16األرض وسلط أالم العالم، هذا حق يدوم وال ينزعه شلئ )يو
سلللأل أنفسلللنا هل اللذاا الحسلللية قادرة على أن تعطى سلللالما وفرحا إلنسلللان  أن تعطى سلللالما أو فرحا ألحد.  ولن

مهدد  الموا  سلللللبب مرض خطير...قطعا ال. والعكس فأوالد هللا يعطيهم إنتصلللللارا على مخاوف الموا. ألم ينام  
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ع   طرس فى السللجن وهو عالم أن هيرودس مزمع أن يقتله  السلليف  عد سللاعاا. والفتية فى أتون النار يمشللون م 
 مثال ثال  :(. 26من هللا فى فرح غير شلللللللاعرين  أالم النار. وداود ال يخاف من الجيوش المحيطة )مز مرسلللللللل

هل يعطى المال أمانا ألحد. من المحزن أن نسلللللمع أن أغنى أغنياء األرض ماا جائعا، إذ دخل خزانته المملوءة  
نوز. وإنغلق  ابها السللللللللللللرى عليه يوما، وكان قد بباليينه ومجوهراته، وكان يدخلها يوميا ليسللللللللللللتمتع  ما فيها من ك

أخفى مكان هذه الحجرة السللللللرية عن كل إنسللللللان. إلى أن إتتشللللللفت هذه الحجرة  عد سللللللنواا كثيرة. ووجد أن هذا 
 البليونير داخلها وقد كتب "ماا أغنى إنسان جائعا".

"الذى ليس عنلده تغيير أو ظل دوران"    تعني ذاا هللالذلك هى  تعني الشللللللللللللللئ الثلابت، الذي ال يتغير،   الحق تلملة
  مصدر كل حياة وكل مجد وكل فرح ح،يقى  ااب   الحق ويستعلن  . ورسالة المسيح كانت أنه يستعلن(17:   1)يع
دركه ونحن ال ندركه ي يعرفه ويُ فاإلنسلللللان  سلللللبب الخطية فقد معرفة هللا أما المسللللليح فهو الوحيد الذ . (  18:1)يو

 (. = عبد الةاطل إذ لم يعرف الحق )وإذ لم يدرك اإلنسان هللا عبد الشمس..الخ
 ت اللغة العربية إستخدامها تمييزًا لآلب عن أي أب بخر[.]ااب كلمة سريانية تعني المصدر َفَ لَّ  -ملحوظة :

لح،يقة. اإلنسللللللان رأى أن الشللللللمس تعطى نورا ودفئا مشللللللكلة اإلنسللللللان أنه ُيدرك ما يتالمس معه، فيتصللللللور أنه ا
فتصلورها مصلدرا للحياة فألهها. وهكذا تصلور اإلنسلان أن اللذاا الحسلية هى ح،يقة ألنه يتالمس معها  سلهولة إذ 

  127أنها تشللةع غرائزه. لكن الحق أي للا يمكن إختةاره. ولقد جرب داود هذا فقال "الرب يعطى ألحةائه نوما" )مز
( . ولذلك ينصللللحنا بولس الرسللللول 7:   4ه بولس الرسللللول وإختبر "سللللالم هللا الذى يفوق كل عقل" )فى( وجرب2: 

قلائال "غير نلاظرين إلى األشلللللللللللللليلاء التى ترى بلل إلى التى ال ترى، ألن التى ترى وقتيلة وأملا التى ال ترى فلأبلديلة"  
 ( .18:  4تو2)

نفسللله، الحق الكامل المطلق ليس فيه ذرة  طالن والشلللك بل    والمسللليح ال ُيَعلِّْم الحق عن هللا، بل هو الحق اإللهي
فااب حق والمسللللللللللليح اإلبن هو حق. المسللللللللللليح الحق أعلن ااب الحق،   هو يبدد كل ما هو  اطل وما هو خطأ.

فألننا كان ال يمكن لنا أن نرى ااب الحق، تجسلللللد اإلبن لنرى فيه الحق متجسلللللدا. وأرسلللللل لنا الروح القدس روح 
ليعرفنلا الحق فنميز بين الحق والةلاطلل، وال نعود ننخلدع وننجلذب للةلاطلل بلل ونشللللللللللللللهلد للحق   (17:    14الحق )يو

(. فمن تللللذوق الفرح الح،يقى ال يعود 32:    8الللللذى إختبرنللللاه، وهللللذا معنى "تعرفون الحق، والحق يحرركم" )يو
ألحد وال يشللللعر  أن    ينخدع  الملذاا الحسللللية، ومن عرف معنى أن المسلللليح هو كل شللللئ له، لن يشللللعر  إحتياج

 المال قادر أن يؤمن له مستقبله فيعبده كسيد. 
ورسلللل المسللليح بوحى من الروح القدس كتبوا الكتاب المقدس وهو حق. وفى الكتاب المقدس كلمة هللا نرى صلللورة  

المسلللللليح بتجسللللللده أعلن الحق وبعد صللللللعوده أرسللللللل لنا الروح القدس، روح الحق ليعلن الحق فى  للمسلللللليح الحق.
 بنا، ويرسم لنا صورة للمسيح الحق الذى ما عدنا نراه  الجسد  عد صعوده.قلو 

فالمسلللللللللليح هو الذي أعلن الحق، أعلن هللا وأدخله إلى العالم في شللللللللللخصلللللللللله فهو "بهاء مجده" إذ هو حامل لملء 
رف ( وبه نع37:18(. هو هللا اإلبن وهو إسللتعالن ااب. هو الوحيد الذي يشللهد للحق )يو10-9:2الالهوا )تو

(. فالذي يدرك المسللليح يدرك هللا ااب. المسللليح هو الحق ألنه كلمة هللا، وهو يعلن  14:1+ يو  20:5يو1الحق )
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نًا في قداسللللللته ومحبته. المسلللللليح هو الحق لَ لنا كل ما يلزمنا معرفته عن هللا وعن أنفسللللللنا. والمسلللللليح هو الحق معْ 
الموا. هو أظهر الحق  أقواله    ه ونشلللللللللهد له حتى  والعالم هو الةاطل. المسللللللللليح هو الحق الذي ينةغي أن نؤمن

كما إتتشف هذا   لذاته وزائلموأعماله. المسيح هو الدائم لألبد والذي يعطي فرحًا ح،ي،يًا لكن العالم غاش وخادع  
سللللليمان أحكم حكماء العالم وأغناهم  عد أن جرَّب كل الملذاا الحسللللية المتاحة وإتتشللللف ُ ْطلها فقال عنها " اطل  

وغير قادر أن    يبلى وينتهيفالعالم  )سللللللللراب(    األ اطيل الكل  اطل وقةس الريح" سللللللللفر الجامعة(. قةس الريح =
فهو ليس حق بل كذب. فالحق الوحيد الذي ال يتغير    لم. لذلكيشلللللللللةع أحد وعاجز عن أن يعطى عزاء وفرحا لمتأ

 هو هللا. ومن يكتشف الحق ويعرفه يثبت في الطريق فتكون له حياة.
العالم الةاطل يعطى ملذاا حسللللللللللية ولكنها كالماء المالح، من يشللللللللللربها يعطش ويموا أما الحق فهو يعطى ماء 

 مسيح للسامرية.مرويا من يشرب منه ال يموا وال يعطش كما قال ال
وهنا نسلللللللأل ما هى الحياة األبدية، هل أن يحيا إنسلللللللان إلى األبد وال يموا؟ قطعا هذه إجا ة ناقصلللللللة،  = والحياة

فالشلليطان وكل أتةاعه سلليعيشللون إلى األبد، ولكن فى نار ال تطفأ ودود ال يموا وفى ظلمة. إذًا السللؤال هو عن  
 ( .25:  11الذى قال عن نفسه "أنا هو ال،يامة والحياة" )يو نوعية الحياة. فالحياة األبدية تعنى المسيح

وألن المسليح هو النور الح،يقى فمن له الحياة األبدية يكون فى نور أبدى. وألن هللا يقول أتون مجدا فى وسلطها"  
( فمن له الحياة سللللليكون فى مجد أبدى ونور أبدى وفرح أبدى. ولنرى عكس ذلك راجع قول الرب لمن  5:  2)زك

  ( .30:   25تان غير أمينا فى وزنته "إطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون الةكاء وصرير األسنان" )مت 
 الحياة األبدية  مجدها ونورها وفرحها. والمسيح أتى ليعيد لنا هذه

 (، وهو قادر أن يمنحها لمن يريد، وهو26:  5فى ذاته )يو الحياة هو الحياة، له المسيح 
(. إذًا المسيح ال يمنح حياة غير حياته  31:20+10:10+    63  ،57:6+  24:5+  4:1)يو  يعطيها لمن يثبت فيه

إشللللللللللللللترى لنلا الحيلاة  موتله ووهبنلا إيلاهلا بروحله  علد أن   بلل حيلاتله هو ذاتله. وهو ملاا ليفتلدينلا ويعطينلا حيلاتله فهو،  
اها  الخطية. "أنا إختطفت لي ق للللية الموا" لكن المسلللليح الحي المحيي، بل الحياة ذاتها أتى ليعطيني حياة  فقدن

المسليح"  فال أظل ميتًا لألبد. الموا هو إنفصلال عن هللا. والمسليح أتى ليتحد بي فتعود لي الحياة "لي الحياة هي  
  حياة أبدية "من يأتلني يحيا بي".( وهو 21:1)في
في جهادنا. كل طريق   المسلللللليح هو الطريق الذي نثبت فيه لنصللللللل  ه إلى الحياة ويكون معنا كحق نشللللللهد لهإذًا  

غيره ضللللالل وكل حق سللللواه  اطل وكل حياة عداه موا. بدون الطريق ال تقدم وال مسللللير وبدون الحق فال معرفة 
نا أن نؤمن  ه والحيلاة التي نسللللللللللللللعى  وبدون الحيلاة فهنلاك موا. هو الطريق الذي علينلا أن نتةعله والحق الذي علي

لنوالها. هو الطريق الوحيد للحياة األبدية. هو حياة هللا المعطاة لسنسلللللللللان. وهو الطريق الذي  ه نشلللللللللعر  أبوة هللا  
 لنا.

 يهوه العبرية. العربية للفظ ترجمةالهي  =أنا هو تشير للكيان الحي اإللهي. و= أنا هو
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هدف التجسلللللد هو وصلللللول هللا لسنسلللللان ووصلللللول اإلنسلللللان إلى هللا ااب. وهذا تم  =  ليس أحد يأتي لآلب إال  بي
. (الحياة) ثم موا المسللليح لنقبل حياته المنسلللكةة  الموا (  الحق)  ثم إسلللتعالن ااب في اإلبن(  الطريق)   التجسلللد 

 ذى يثبتنا فى االبن هو الروح القدس. ل( وا18: 1فهو فى ح ن ااب)يو ومن يثبت فيه يحمله الى ح ن ااب 
[ هم لهم مكان  2[ اإليمان والثقة  ه ]1في ااياا السلللا قة نجد المسللليح يعزي تالميذه ويرسلللم لهم طريق السلللالم. ]

 [ هو الطريق والحق والحياة.3في بيت أبيه وسيأتي ويأخذهم إليه ]
 

ت مس َقدس َعَرفست م وننيَلوس 7 -(:14:7آية )يو نس ا. َومنَن اآلنَ  ك  ت م وه «.  َلَعَرفست مس َأبني َأيسض   َتعسرنف وَنه  َوَقدس َرَأيس
هنلا مراجعلة وعتلاب فلالمسلللللللللللللليح معهم كلل هلذه السللللللللللللللنين ولم يعرفوه. فهو قلال لهم أنله "أنلا هو" وأنله النور والخبز 

ر"  بَّ ر مدرك وال منظور ولكن المسلللللللليح أعلنه في نفسلللللللله "هو خَ وال،يامة.. ورأوا أعماله وإسللللللللتمعوا أقواله. فااب غي
( نرى أن فرحلة اإلبن هي  لأن نعرف ااب. وملا  24- 21:10( ]في )لو22:10رَّف  له العلالم )لوعً ( و 18:  1)يو

أخفى عن الحكماء هو معرفة ااب التي أعلنها لألطفال )المت للللللعين الةسللللللطاء( وما ينظرونه ولهم الطوبى عليه  
اب في صلورة المسليح[. لذلك كل من رفس المسليح فهو قد رفس هللا، فكيف يرفس المسليح الذي هو شلخص ا

 (. 25-23:15هو صورة هللا )يو
من سللللللاعة بدء المحنة التي سللللللتأتي  عد دقائق والتي ُتَكمَّْل فيها مشلللللليئة ااب وطاعة اإلبن.  =  من اآلن تعرفونه

ة  اإلبن إاّل  عد حلول الروح القدس الذي أعطاهم فهمًا لسر ااب ولكن التالميذ لم يدركوا كل هذه األسرار الخاص
فةموا المسللليح يتم الصللللح،  ونالحظ أن من سلللاعة الصلللليب سللليبدأ اإلعالن عن محةة ااب واإلبن لنا..  واإلبن

دس وبصلعود المسليح وجلوسله عن يمين االب يتمجد الجسلد اإلنسلانى وُيرسلل هللا الروح القدس للكنيسلة. والروح الق
:  16الذى سللليحل عليكم سللليسلللكب محةة هللا فى قلوبكم فتنفتح أعينكم وتعرفونى. فالروح يأخذ مما لى ويخبركم )يو

14.) 
فداء المسلليح أدى إلرسللال الروح القدس   (15:1+ كو  3:1)عب  رأوا المسلليح الذي هو صللورة ااب.=  وقد رأيتموه

 الذي يعطينا رؤية ح،ي،ية بها نعرف ااب واإلبن. 
فمحةة العالم تعمى   ( نفهم أن الطريق لمعرفة ااب هو عدم محةة العالم وأن نغلب الشلللرير.15  ،13:2يو1ومن )

(. وكلما ماا اإلنسان عن محةة العالم ناظرا للسماء 4:    4العين عن معرفة هللا، لذلك "محةة العالم عداوة هلل" )يع
، فقبول الصللللليب  شللللكر يعبر  نعرف هللا ونتذوقه خالل قبولنا لأللم وللصللللليب   وهكذا تنفتح عيناه على هللا ويعرفه.
وهذا هو السللللر أن    .سللللان، وكلما إرتقى اإلنسللللان فى محبته إنفتحت عيناه فيعرف هللاعن الثقة والحب هلل عند اإلن

أنهم أرادوه ملكا وأرادوا ألنفسلللللهم مجد العالم. ولذلك    –سلللللنة    5,3التالميذ لم يعرفوه خالل مدة عشلللللرتهم معه لمدة 
ألنهم تخاصللللللموا فى  غ للللللب المسلللللليح عليهم ألنهم لم يسللللللتطيعوا أن يخرجوا شلللللليطانا! ولماذا لم يسللللللتطيعوا؟ هذا

( فيعطيه هللا األذن  15:  57(. أما المتواضع يسكن هللا عنده )إش37-14: 9الطريق عمن هو األعظم فيهم )مر
 الروحية التى يدربها الروح القدس على تذوق وفهم كالم هللا.
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يللأتيكم المعزي   هنللا نفهم لمللاذا قللال المسلللللللللللللليح خيٌر لكم أن أنطلق ألنلله إن لم أنطلق ال=  لو كنتم قـد عرفتموني
سللنين ولم يعرفوه، أما حين حل عليهم الروح القدس عرفوه   3( فالمسلليح له معهم اان  الجسللد أتثر من 7:16)يو

 برؤية ح،ي،ية.
 

، َأرنَنا اآلَب َوَكَفاَنا«. 8 -(:14:8آية )يو :»َيا َسي ند   َقاَل َله  فنيل بُّس 
المشلكلة هنا أن فيلةس يريد أن يرى شليئًا محسلوسلًا  عينيه كما حدث أيام موسلى ورأوا هللا على الجبل، كان فيلةس  

"هابل" صلار المحدودة.  عد التلسلكوب الف لائى    يظن أن المسليح يريه ما هو أعظم. وكيف يرى الالمحدود  عينيه
. فإذا كان هذا 22أس  10م للللللللللروبة فى   50بليون تريليون أى  50العلماء يقدروم عدد النجوم فى الكون  حواى  

هلذه الطلةة    المحلدود ال يمكنله أن يعلاين غير المحلدود.  .الكون غير ملدرك فكيف نلدرك من خلقله وهو غير محلدود 
ر أنه كما يرى  فيلةستشلةه طلةة موسلى "أرني مجدك".  المسليح  الجسلد يمكنه أن يرى ااب. ولكنه لم ُيدرك   تصلوَّ

( ولكن داخل 18:1أن تجسللللللللللد المسلللللللللليح هو الذي مكنه من رؤية الجسللللللللللد، أما الالهوا فال ُيرى  العين قط )يو
، على  المسلليح يسللكن كل ملء الالهوا. ومن يسللمع كالم المسلليح يدرك أ عاد ال يمكن إدراتها  الحواس الجسللدية

رادة والمنطق اإللهى فى الكتاب المقدس، وهذا ال يكون سللللللوى للمت للللللعين الذين يطلبون مجد أن يكون قد فهم اإل
( فإذا تكلم اإلبن أو عمل، يظهر فيه هللا ااب غير المنظور، فالمسلليح يسللتعلن  43:8)يو  هللا، وراجع تفسللير ااية

لم يفهموا في ذللك الوقلت أن ااب ااب  لأعمللالله وأقوالله. وفيلةس أخفق في أن يرى ااب المتكلم في اإلبن. هم  
في اإلبن واإلبن في ااب. المسلللليح في تواضللللعه ومحبته.. أي صللللفاته أعلن صللللفاا ااب. وفي أعماله )شللللفاء، 

(.  2:1+ عب   50-49:12إقامة أمواا..( أعلن إرادة ااب من نحو الةشر. وفي تعاليمه كان ااب يتكلم فيه )يو
 (.19-15:18)راجع أي ًا بنفس المعنى تث لذلك فمن رأى اإلبن فقد رأي ااب. 

 
! َالَّذني َرآنني َفَقدس َرَأى ا9  -(:14:9آية )يو ت ه  َوَلمس َتعسرنفسنني َيا فنيل بُّس  هن م دَّ وع :»َأَنا َمَعك مس َزَمان ا هذن آلَب، َقاَل َله  َيســــــــ 

َت: َأرنَنا اآلَبإ  َف َتق ول  َأنس  َفَكيس
وال يفهم سلللللللللوى    المسللللللللليح هنا يعاتب فيلةس على إخفاقه هذا. وسلللللللللبب هذا اإلخفاق أن فيلةس كان مرتةطًا  العالم

( ويخاف الموا وهذا ما ظهر عند هروبه سلللللاعة  7:6المادياا والمحسلللللوسلللللاا "ال يكفيهم خبز  مئتي دينار" )يو
هنا  =  فكيف تقول أنت أرنا اآلب(.  4:4الصلللللللللليب فمحةة العالم والمادياا تطفئ  صللللللللليرة اإلنسلللللللللان الروحية )يع

أنه لم ير    قوله  ، وهذا ثبت منأى لم يعرفه ح،يقة  عد المسلليح يواجه فيلةس  ح،يقة صللعةة وهو أنه لم ير المسلليح  
ولم يقل وأنت معي، ألن المسللللليح هو الذي أتى لفيلةس  =  وأنا معكمااب، بينما أن المسللللليح كان يسلللللتعلن ااب. 

 (.16-12:16وللةشرية كلها وليس العكس. وكان هذا عمل الروح القدس أنه يعطينا رؤية صحيحة للمسيح )يو
 

ت  َأَتَكلَّم  بنهن مننس  10  -:(14:10آية )يو ــس إ السَكاَلم  الَّذني أ َكل نم ك مس بنهن َلســـــــ منن  َأن ني َأَنا فني اآلبن َواآلَب فنيَّ َت ت ؤس ــس َأَلســـــــ
َماَل. ي، لكننَّ اآلَب السَحالَّ فنيَّ ه َو َيعسَمل  اأَلعس سن  َنفس
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َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت  ( وأي للللًا قال "30:10" )يوَوٱْاُب َواِحدٌ َأَنا  السلللليد المسلللليح سللللبق وقال لليهود أمام تالميذه من قبل "
ا ِفيللهِ  اِل، ِلَكْي َتْعِرُفوا َوُتْؤِمُنوا َأنَّ ٱْاَب ِفيَّ َوَأنللَ مأْلَْعمللَ آِمُنوا  للِ ِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِبي فللَ ُل، فللَ (. وقللال غير  38:  10" )يوأَْعمللَ

لم يؤمن  ما قاله الرب، ولم يفهم أن كل األعمال التى عملها  ذلك الكثير لذلك يعاتب الرب فيلةس أنه لم يصلدق و 
(  11:1المسليح واألقوال التى قالها المسليح كانت ألن ااب فيه. لذلك قال المسليح عن نفسله أنه األلف والياء )رؤ

ٌد َقطُّ. َاِِلْبُن  ٱهلُل َلْم َيَرُه َأحَ أى أنه هو اللغة التى ُيعلن بها ااب عن نفسلللللللللللللله. وبنفس المعنى  قول الرب يسللللللللللللللوع "
 (.18:1" )يوٱْلَوِحيُد ٱلَِّذي ُهَو ِفي ِحْ ِن ٱْاِب ُهَو َخبَّرَ 

 لذلك فأنا الطريق إلى ااب. = أنا في اآلب واآلب في  
المسليح  واإليمان هو الذى يعطى الرؤية الح،ي،ية أن    ثبت في هذا الطريق.ناإليمان هو الوسليلة ل=   ألسـت تؤمن

لذلك قال القديس بولس الرسلللول أنه "بدون إيمان ال يمكن    (.30:10ان واحد بال إنفصلللال )يواإلبن وااب هما كي
والجسللللللد الذي أخذه اإلبن لذاته ووحده بالهوته قد دخل في هذا الكيان دخواًل أبديًا متميزًا    (.6:11إرضللللللاؤه" )عب 

  (36:3)يو حيلاة هو قلادر أن يةصللللللللللللللر، فلاإليملان يعطى حيلاة، ومن لله  وهلذه حقلائق نلدركهلا  لاإليملان(.  13:3)يو
 ( .4:  1"فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس" )يو

(.  22:5اإليملان )غلل  الروح القلدس من ثملارو ،  فى  ،يلة إصللللللللللللللحلاحلاا الةلاراقليط  ثم يلأتي الكالم عن الروح القلدس
. لللذلللك قللال الرب "خيٌر لكم أن أنطلق.." (14:    16)يو  وهو يعطي رؤيللة صللللللللللللللحيحللة عن المسلللللللللللللليح فنؤمن  لله

 (. 16:5تو2(. فرؤية المسيح  الجسد لم يستفيدوا منها كثيرًا في معرفة المسيح )7:16)يو
  -: والمسيح يقدم برهان وحدته مع ااب على مستويين

+    2:    1فلااب يتكلم فى إبنله )علب   هو يعلن ااب لنلا  كلملاتله وأعملالله...  اـلذي أكلمكم ـبهالكالم    [ كالمله=1]
أي ليس كالم إنسلللان عادي كما ترونني أمامكم اان. بل هو كالم  =  لســت أتكلم به من نفســي ( .18:    18تث 

.  هللا ااب يعلنه فيَّ
فأعمال  ،   (2-1:1)عب ، وبه عمل العالمين  (24:   1تو1هللا )هو قوة   مسللليحفالهو يعمل األعمال   [ أعماله=2]

( نرى المسلليح  4،    3:   1. وفى )عب مشلليئته من نحو اإلنسللانإظهار محبته و ااب و  إرادة  المسلليح هي إسللتعالن
إذ طهره من خطاياه.  فحينما ي،يم    وذلك بتجديد طبيعة اإلنسلان صلورة هللا الذى قدم الفداء لسنسلان، ليرث المجد،

+    10-9:51ااب يعمل  اإلبن فهو ذراع ااب )أش المسيح موتى فهو يعلن أن ااب يريد لنا حياة أبدية وهكذا.
  ( لذلك يقول "جئت ألصنع مشيئة الذي أرسلني". فااب يريد 10:52

 . فهو أقنوم التنفيذ  واإلبن ينفذ إرادة ااب  فهو أقنوم اإلرادة،
كان المسللليح يقدم نفسللله دائمًا كمثل أعلى لسنسلللان الجديد الذي  -: فى "جئت ألعمل مشللليئة الذى أرسللللنى"أمل  ت

وطاعة المسليح الكاملة كإنسلان لآلب، جعلت يسلمع لآلب ويطيعه. فالمسليح كان يطةع فينا صلورته فنطيع ااب. 
تنسم رائحة الرضا مع ذبيحة المحرقة التى  (. ولذلك كان هللا ي28:   1تل من يثبت فى المسيح ُيحسب طائعا )تو

تشلللير للطاعة الكاملة للمسللليح، والسلللبب أن ااب كان يرى أنه  طاعة المسللليح سللليعود له أوالده الذين سللليحسلللبون  
 طائعين كاملين فى المسيح. 
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ولكن ألننا ما    ء.وكالم المسللليح هنا نفهم منه أننا عدنا للحالة الفردوسلللية األولى حين كان هللا يكلم أبوينا بدم وحوا
  عدنا نحتمل أن يكلمنا هللا فى صورة مجده لئال نموا، تجسد اإلبن وصار ااب يتكلم فى إبنه.

 
َها. 11 -(:14:11آية )يو سن َمالن َنفس ق ونني لنَسَببن اأَلعس ، َوإنالَّ َفَصد ن ق ونني َأن ني فني اآلبن َواآلَب فنيَّ  َصد ن

أى يؤمنوا  ه وأنه هو وااب واحد، وما يسللللاعدهم على اإليمان ويطرد الشللللك من  المسلللليح هنا يطلب أن يصللللدقوه  
  هلذه تعني أن ااب واإلبن هملا واحلد وتعلن التسللللللللللللللاوي =  إني في اآلب واآلب في  .  أعملالله تشللللللللللللللهلد للهقلوبهم أن  

وهللذا معنى    ،إلبن ينفللذ هللذه اإلرادة ويعلنهللاالمطلق. لكن التمللايز بينهمللا يعني أن لكللل أقنوم عمللله فللااب يريللد وا
ااية السلا قة. وهذه الح،يقة نسلتنتجها من كالم المسليح عن إرسلال الروح القدس فمرة يشلير ألن ااب سليرسلل لهم  

( واان إن لم يصللدقوا 26:15+ يو  26:14الروح القدس ومرة أخرى يقول أنه هو الذي سلليرسللل الروح القدس )يو
سللبب أن األعمال التي يعملها تشللهد  أن ااب فيه وهو العامل فيه. إن هدف المسلليح هو أن  المسلليح فليصللدقوه  

يظهر محةة ااب لهم وأن ااب يشلتاق أن ُيسلِعد الةشلرية، وأن هذه هي مشليئته أن يعود الةشلر للحياة مع هللا وأن 
(  26- 25:17اإلبن )يوسللللللعادة المسلللللليح تتركز في توصلللللليلنا لآلب لنشللللللترك في نفس الحب الذي  ه يحب ااب 

وأعمال المسلللللليح تنطق  حب ااب فهو يشللللللفي المقعد ليعلن أن مشلللللليئة ااب هي تصللللللحيح ما فسللللللد في طبيعتنا  
العتيقة. ويفتح أعين األعمى ليعلن أن مشلللليئة ااب هي أن النور اإللهي يعمل في الطبيعة العتيقة. وهو ي،يم من  

هذه طبيعتي أنني  =  صـــــــدقوني إني في اآلب واآلب في  اة أبدية.  األمواا ليعلن أن إرادة ااب هي أن يعطينا حي
فصــدقوني بســبب  غير منفصلللل عن ااب. ولذلك فأنا الطريق إلى ااب. وهذه تحتاج إليمان. وإن لم تفهموا هذا 

 وهذه تحتاج لتصديق  العقل.= األعمال
 

ا، َوَيعس 12  -(:14:12آية )يو َمل َها َيعسَمل َها ه َو َأيسضـــ  َمال  الَّتني َأَنا َأعس منن  بني َفاأَلعس : َمنس ي ؤس َمل   َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس
َها، أَلن ني َماض  إنَلى َأبني.  نس َظَم من  َأعس

ه العالقة  النسلللللللةة  ( كان المسللللللليح يركز على العالقة بينه وبين ااب واان ينتقل ليوضلللللللح هذ 11-8في ااياا )
للتالميذ. فمن يؤمن  المسلللللليح )ومن يؤمن  المسلللللليح يؤمن  ااب حتمًا( سلللللليسللللللتطيع أن يعمل نفس األعمال التي  

 ( وذلك لتكمل الخدمة وتستمر الكنيسة في مواجهة إضطهاد العالم.20-17:3عملها ااب  اإلبن )أف
لتالميذه سلتكون سلبب قوة عظيمة لهم. والسلبب أنه    إذًا الرب سليعلن ح،يقة جديدة. وهي أن مفارقته= الحق الحق

سلللليكون فيهم. وهو سلللليكون في مجد ااب. فسللللبب القوة التي سللللتكون فيهم هو المجد الذي سلللليكون المسلللليح فيه.  
نفس هذه لم يعملها المسلللليح، فالحياة التى صللللارا فى 3000 طرس  عظة واحدة بمن  المسلللليح رفع الةشللللرية فيه.  
لذى تمجد  جسلللللده عن يمين ااب، وأرسلللللل الروح القدس الذى حلَّ على  طرس وعلى   طرس هى حياة المسللللليح ا

 رفع للةشلللللللرية للسلللللللماء وإتمال الفداء=  ماض  إلى أبيومن يعطينا حياة المسللللللليح فينا هو الروح القدس.  التالميذ.
ا بر  أال(، فتصلللللير اع لللللاءتم  22،   21:  1تو2يجدد طبيعتكم ويثبت حياتى فيكم )وإرسلللللال الروح القدس الذى 

فنازفة الدم شلللللفيت بلمسلللللها للمسللللليح أّما  طرس فكان  =  ويعمل أعظم منها.  نا لعمل االعمال  أسلللللتعملها أ(   6)رو
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( وبولس كانوا يأخذون المآزر من على جسلللللده فتشلللللفي األمراض وتخرج األرواح 15:5ظله يشلللللفي المرضلللللى )أع
( فنحن نعمل أعماله ويكون لنا فكره، فهو زرع  16:2تو1فكر المسللللللليح )  (. وأي لللللللًا نحن لنا12:19الشلللللللريرة )أع

(  6:3التالميذ يصلللنعون هذه المعجزاا  إسلللم المسللليح أي  قوته )أع  ولكن كان.  نعمله هو  إسلللمه  حياته فينا. وما  
)فهم كطفل يمسللك أبوه بيده فيرسللم لوحة رائعة( لذلك فكل عمل نعمله هو  إسللم المسلليح. حتى صللومنا وصللالتنا.  

أي =  ألني ماض  إلى أبي  ن  المسلللللللليحوبالتالي يؤمنو  المعجزية، التالميذ   فرحون عندما يرون أعمالوكان الناس ي
لن يسلللللتطيع التالميذ أن يفعلوا شللللليئًا إاّل  عد أن يتم الفداء ويذهب المسللللليح إلى ااب ويرسلللللل الروح القدس يعمل  
فيهم ويتمم إتحاد المسلللللليح بتالميذه وثةاته فيهم. ويشللللللفع فيهم أمام ااب فيواصلللللللون عمله الذي بدأه على األرض 

ا إتحدا  الكرمة إتحادًا قويًا. وأهم معجزة سلللللليقوم بها  (. فأغصللللللان الكرمة ال تأتي بثمر إاّل إذ 39:7+ يو  1:1)أع
نفس. أعملال  3000 عظلة  طرس    وللذللك بمن.  حيلاة أبلديلة  التالميلذ هي إقلاملة الموتي  لالخطلايلا، فيلأتون بهم إلى  

التالميذ كانت أعظم لكن كان المسلللللللللليح هو العامل فيهم. عمومًا العمل هدفه مجد هللا. والتالميذ ليغيروا شللللللللللعوب 
إحتاجوا ألعمال أعظم. فما تحتاجه الكرازة يعمله المسيح في رسله. فكانت أتبر معجزة تغيير األمم الوثنيين    وثنية

فلن أتون موجودًا  للالجسلللللللللللللللد، وأنتم  =  ألني مـاض  إلى أبيإلى المسلللللللللللللليحيللة. وبهللذا نفهم معنى بخر لقول الرب  
 وح القدس.ستكملون العمل ونشر اإليمان، لكنني سأعطيكم حياتي وأرسل لكم الر 

 
. 13 -(:14:13آية )يو َد اآلب  بناالبسنن َعل ه  لنَيَتَمجَّ مني َفذلنَك َأفس َما َسَألست مس بناسس  َوَمهس

أي صللليتم. وهنا نرى أننا نطلب من ااب  إسللم المسلليح، والمسلليح يعمل والروح القدس يعلمنا ماذا = مهما سـألتم
يعلمنلا أن نطللب  حسلللللللللللللللب مشلللللللللللللليئلة هللا ليسللللللللللللللتجيلب لنلا هللا  (. والروح  26:8+ رو18:2+ أف5:15نطللب )يو

َعل ه    فاإلبن يعمل =  ،  (. وحينما يسلللتجيب لنا ااب 14:5يو1) سلللنمجد  ألننا  =  يتمجد اآلب باإلبن  ئذ حين،  َفذلنَك َأفس
إلرضللللللللاء الذاا وشللللللللهواتها. لذلك يمكن أن تعملوا أعمال أعظم   يتمجد هللا وليسأن   ،هدف اإلبنهو   وهذا ،ااب 

ــمىمن أعمالي إذا طلبتم  إسلللللللمي لمجد ااب.   ليس هو إسلللللللم الشلللللللخص، لكن هو قدراته وقوته،  واإلسلللللللم=   بإســ
، وقوة هذا الدم  المسلللليحوالمسلللليح  فدائه صللللار لنا قبول عند ااب. ولهذا يسللللتجيب ااب لصلللللواتنا  إمكانياا دم 

ــميالتي نعملها حينئذ هي  قوة وقدرة المسلللللللليح القدير=   . واألعمالةغير محدود  ومازال المسلللللللليح هدفه أن  =  بإســـ
فلاإلبن  =  ليتمجـد اآلب ـباإلبن( يريلد أن تالميلذه يكون هلدفهم مجلد ااب=  4:17يتمجلد ااب، فكملا مجلده هو )يو

مسليح دائمًا، أن يتمجد ااب. ألم يقل  سليعطي قوته للتالميذ ليعملوا وينشلروا الكرازة فيتمجد ااب وهذا هو هدف ال
 (16:5لنا جميعًا "لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أ اتم الذي في السمواا" )مت 

 
َعل ه .14 -(:14:14آية )يو مني َفإنن ني َأفس ئ ا بناسس  إننس َسَألست مس َشيس

( يشلللللرح أن  13رادتنا . وهذه يبدو أنها تكرار لآلية السلللللا قة ولكن هناك فرق. ففي بية )إعالن عن  إ =    إن ســـألتم
ااب يسلللللر ويتمجد  سلللللؤالنا وتنفيذ طلةاتنا. أما في هذه ااية نرى أن المسللللليح ي لللللع كل إمكانياته رهن سلللللؤالنا ، 

اإلسللللم  =  بإســـميشللللئ .   حد علىأليسللللت حياته فينا ، ومن يريد يسللللأل والمسلللليح يعطيه ان يعمل ، فهو اليجبر  أ
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يعبر عن الشللللللللخص  كل قوته وكرامته. لذلك فهذه ااية تظهر إمكانياا المسلللللللليح الفائقة وتشللللللللير لمجد المسلللللللليح  
أي للًا. والدعاء  اإلسللم يصللير هو إسللتدعاء ودخول للح للرة اإللهية. ولذلك ففي بدء القداس يقول الكاهن.. خين  

القلدس. وهلذا إسللللللللللللللتلدعلاء للثلالوث ليحلل ويقلدس القرابين وينقلل    إفران إم إفيوا.. أي  لإسللللللللللللللم ااب واإلبن والروح
الموجودين إلى الح لرة اإللهية التي للثالوث القدوس وبهذا فإن المسليح أ قى على ح لوره السلري مع كنيسلته في 
تل حين كلما إحتاجوه كمصللدر قوة وعمل وعزاء. نحن نطلب اان من ااب ليس فقط عن طريق عالقة هللا  كل  

وما يعطينا ثقة  صلللللالحين وأشلللللرار، بل  طريق جديد طهره المسللللليح بدمه. وهذا هو مصلللللدر القوة الح،ي،ية  الةشلللللر 
ااية السلللا قة يطلب فيها المسللليح أن نعمل من أجل مجد  .  هو دالة البنين التى كانت لنا  عمل المسللليحللسلللؤال.  

المسلللليح.. أما عن حياتكم الشللللخصللللية   ااب، وهو سلللليعطينا القوة في كل عمل نعمله. وفي هذه ااية يقول السلللليد 
فأنا مسللللللئول عنها، وأطلبوا أي شللللللئ وأنا سللللللأعمله لكم. إذًا   للللللم اايتين يصللللللةح المعنى. أننا نعمل لمجد ااب 

 يعيننا. إسمهوالمسيح مسئول عنا ويعمل فينا  قوته. وفي كال األمرين فقوته= 
 

َفظ وا َوَصاَياَي،  15  - (:16-14:15اآليات )يو بُّوَننني َفاحس ت مس ت حن نس يك مس م َعز ني ا آَخَر 16»إننس ك  َوَأَنا َأطسل ب  منَن اآلبن َفي عسطن
  ، ك َ  َمَعك مس إنَلى اأَلَبدن  لنَيمس

". الطريق هو  حفظ الوصية ، فال شركة للنور  المسيح هو الطريق لآلب، لكن كيف نثبت في الطريق "إثبتوا فيَّ
ا وأنا أطلب من اآلب   وكيف يمكننا أن نحفظ الوصية؟ هنا يعد المسيح  أن يرسل الروح القدس =.  لظلمةمع 

( يقول المسيح أنه هو الذى سيرسل الروح المعزى، لكن هنا نراه يطلب  26:    15= فى )يو   فيعطيكم معزيا آخر
المسيح وفدائه صار هناك إمكانية إرسال من ااب، ومن هذا نفهم معنى شفاعة المسيح الكفارية أمام ااب، فبدم  

 الروح القدس لسنسان. بل صار لنا أن نطلب  إسم المسيح وااب يعطينا ما نطلةه.
لكم أن أنطلق. ألنه إن   خر لقول الرب "خيرٌ بوالروح القدس هو الذي يساعدنا على حفظ الوصية. وهنا نرى سبةًا 
 لم أنطلق ال يأتيكم المعزي" فالروح هو الذي يثبتنا في الطريق. 

 الذي  ه نسأل فيستجيب لنا.   اإليمان( يكلمنا المسيح عن14 -12في ااياا )
فاإليمان ُيْخَتَبْر  أن نسأل أسئلة ونطلب ان يكون لنا عمل لمجد اسمه   .الحبنسمع عن  (  16  -  15وفى ااياا ) 

، ومحبتنا تختبر  أن نحفظ الوصايا أي نطيع الوصايا. والسيد يعد  إرسال الروح القدس الذي يعيننا على حفظ 
ومن إنفتحت   فمن يؤمن تكون له حياة، والحى قادر أن يةصر.  .(. اإليمان يأتي أواًل ثم الحب 26:8الوصايا )رو 

ومن يحب يطيع الوصايا   عيناه يرى المسيح. ومن يرى المسيح سيحةه ألن المسيح يستحق هذا لحالوة عشرته.
(. فتتحول 5:5. فالروح القدس يسكب محةة هللا في قلوبنا )رو الذي يعطينا الحب فنحفظ الوصايا  والروح القدس هو

والقلوب الحجرية هي الخالية من المحةة، أما القلوب (.  19:11قلوبنا من قلوب حجرية إلى قلوب لحمية )حز
(. 26:8اللحمية هي المملوءة محةة. ومن يحب يسعده أن ينفذ أوامر من يحةه، والروح القدس يعيننا على ذلك )رو

(. ومن يحفظ الوصايا يكرهه العالم، لذلك يعد المسيح  أن ُيْرِسًل الروح المعزي 33:31وهذا معنى قول إرمياء )
زينا إن أساء العالم لنا وليعلمنا الوصايا، ويشرحها لنا، ويكتبها في قلوبنا. هنا نجد معز  ماض  ومعز  با  فقوله ليع
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إحفظوا وصاياي هي وصية وداعية. معز  ماض  تعني أن المسيح بوجوده  صورة جسدية على األرض، هذا سينتهي 
يسميه المسيح هنا المعزي   والروح القدس.  (  20:28وعده )مت  صعوده لكنه موجود في الكنيسة دائمًا  حسب  

والكلمة تعني المحامي الذي يساند المتهم ويشفع فيه ويدافع ويحامي عنه حتى يحصل على البراءة، فيفرح اإلنسان 
 البراءة. وحفظ الوصية يبدأ  التغصب لكن الروح يعزي فنفرح. والروح يظل يةكت ويعين حتى نتوب وبهذا نصير  

(. هذه هي 7- 5:4ااب. فيشهد لنا  قبول هللا لنا وأننا أبناء ويعطينا الفرح فنصرخ يا ب ا ااب )غل  مقبولين لدى
( ظهور الثالوث 16الراحة التي يعطيها لنا الروح. والمعزي جاءا "المحامي األعظم"  اراتليتوس والحظ في بية )

شفاعة المسيح عنا. فةشفاعته يرسل ااب الروح هذه  =  وأنا أطلب )ااب( واإلبن )بخر غيرى( والروح )معزيًا(  
هو الذي يسكب حب هلل في نا. والروح القدس  القدس ليالزمنا. أي من ثمار عمله الفدائي إرسال الروح القدس ل

ويعلمنا وصاياه ويذكرنا بها طوال اليوم ويةكتنا إن خالفنا وصايا هللا ويعيننا على حفظها وبهذا نثبت في   قلوبنا
 الطريق.

 
ت مس فَ 17  -(: 14:17آية )يو َبَله ، أَلنَّه  اَل َيَراه  َواَل َيعسرنف ه ، َوَأمَّا َأنس َعاَلم  َأنس َيقس يع  الس َتطن وح  السَحق ن الَّذني اَل َيسس َتعسرنف وَنه   ر 

 .  أَلنَّه  َماكن   َمَعك مس َوَيك ون  فنيك مس
المسيح ماض  فهو يرسل الروح القدس لهم. وهو الحق  تما أن المسيح هو الحق كذلك الروح القدس هو حق. وألن  

الذي سينطق على أفواههم وفي قلوبهم ليسمعهم العالم كله. وهو روح الحق ألنه يرشد للحق، وهذا في مقابل روح 
ال الل الذي في العالم. اإلبن كان يعلن ااب.. هذا هو الحق الذي يقوله المسيح ويعمله. والحق الذي يقوله 

(. هو 15-13:4يو 1لروح القدس فيهم وبهم هو اإلعالن عن اإلبن وإستعالن ااب الذي في اإلبن )ويعمله ا
غير متغير بل =  والحق( أي يعطينا رؤية ح،ي،ية له.  14:16يرشدنا للمسيح الحق "يأخذ مما لي ويخبركم" )يو 

ويومًا بخر في حزن وهكذا ال يتغير بتغير  ثابت. فمن هو مملوء  الروح ال يتقلب وال يتغير. ال تجده يومًا في فرح  
فالروح القدس هو روح الحق، أما روح العالم فهو روح التزييف وال الل. = ال يستطيع العالم أن يقبله الظروف.

( هكذا رف وا الروح القدس الذي ينطق 25:17+ لو  25-24:15وكما رف وا المسيح وصلبوه وهو الحق )يو
(. 21:15الميذ ورف هم للروح القدس ألنهم يرف ون المسيح والروح يشهد للمسيح )يو على فم التالميذ برف هم للت 

(. يقصد  العالم الذين أحبوا العالم فحملوا إسمه. الروح القدس 15:2يو 1والعكس فمن يقبل المسيح يرفس العالم )
حث عن الملذاا الحسية لذلك ال يقبله العالم فهو يدعو للصالة والزهد والتسبيح فنجد فرح ح،يقي، أما العالم فية

الروح القدس =  ال يراه وال يعرفه ن يف حه النور .  أحب الظلمة ال يطيق  ألن يقبل من يدعوه إلى عكس ذلك. من  
ال ُيرى  العين المجردة، ولكن ُيرى  العقل الروحي. والعالم ليس لديه هذه اإلمكانية، فهو حق ال ُيدركه من إنشغل 

( لتصير له الحواس 14:5طاه هللا وإنشغل  الحقائق الروحية والممارساا الروحية )عب  العالم بل ُيدركه من أع
مدربة. وكل من يتوقف من المؤمنين عن الممارساا الروحية يتوقف فيهم مركز اإلتصال  اهلل ويفقدوا حساسيتهم 

سانًا طبيعيًا وهي  وتصةح معرفة هللا غير واضحة لهم، وهذا يحدث لمن ينشغل  المحسوساا. مثل هذا يصير إن
(. فمن ينشغل  الروحياا ويقارن الروحياا  الروحياا يصلي  16- 11:2تو1الصفة الدنيا أي إنسان العالم )راجع  
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ويقرأ كتا ه المقدس ويتأمل فيه تصير له الحساسية الروحية وحواسه الروحية مفتوحة، يرى الحق ويمتلئ سالمًا 
يجد الراحة فاإلنسان مخلوق على صورة هللا ولن ترتاح الصورة إاّل على   وفرحًا وراحة. أّما من ينشغل  العالم لن

أصلها. الحق عكس العالم الةاطل، فالعالم متغير متبدل تافه، ال أمان له ومن يلصق نفسه  ه يصير مثله، أّما 
ن ييأس، أما من  الحق فال يتغير وال يتبدل. من يعيش وراء العالم سيعلو وينخفس معه كموج الةحر وال يهدأ إلى أ

أي ال يستطيع أن يستقبله فليس =  ال يستطيع أن يقبله(.  22:16+  27:14يعيش مع المسيح فسيجد الفرح )يو 
طفأ الروح لذلك فمراتز الوعي الروحي عنده معطلة، حواسه التي أله جهاز إست،ةال الذي  ه يدرك الحق، هو  

مى العالم عن كل ما هو سماوي  أن فتح أعين العالم  تعمل هي حواس الجسد الذي يدرك الملموساا، الشيطان أع
على كل ما هو أرضي ومادي وجسداني. إذًا مثل هذا لن يقبله ألنه ال يراه وال يعرفه. بل إن من إنفتحت حواسه 
على العالم صارا ملذاته في العالم بل أصةح ال يحتاج هلل وهذا يغلق جهاز اإلست،ةال تمامًا. فالعالم ال يدرك 

(. فالعالم مملوء شرًا وأ اطيل فكيف يعرف الحق 20-19:5يو 1+    5- 1:2+ أف  4-3:4تو2المحسوساا )سوى  
والروح القدس هو روح الحق. هذا العالم ال يفهم األمور الروحية. فالروح القدس ال ُيعرف من الخارج بل من الداخل 

=  ويكون فيكمن  مكوثهم مع المسيح.  ماتث معهم اا =  وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماك  معكم  نشعر  ه وبعمله.
حينما يرفع المسيح سيأتي الروح القدس لي،يم فيهم ويشترك معهم بل يعمل األعمال التي سيعملونها. الروح القدس 
أنتم ي،يم فينا ويدرب حواسنا فيفتحها ونكون هياتل له ويغير طبيعتنا ويقدسها ويجددها كأنه يخلقها من جديد.  

ي سيسكن الروح القدس فيكم ستعرفونه وتدركون عمله، فهو يةكت ويعلم ويذكر ويعطي كلمة أنتم الذ =  تعرفونه
( ويعطي قوة وقت 10:2تو 1حكمة في حينه ويعزي ويعطي فرح وسالم بل يفتح األعين الداخلية على السماء ) 

كه داخليًا ونعرفه. (..الخ كل هذا ندر 17:5تو 2اإلضطهاد. بل يغير طبيعتنا من طبيعة عتيقة إلى خليقة جديدة )
لن يفارقكم كما سأفارقكم أنا اان  الجسد. =  ماك تل ما يالحظه العالم هو التغيراا التي تحدث في سلوكياتنا.  

(. والروح القدس حق )هذه ااية( وهو يعلن  6:14( والمسيح حق )3:17هو وصف هلل. فااب حق )يو=  الحق
 هللا ويرشد للحق.   حق هللا ومجد هللا وصدق ومحةة هللا وشخص إبن

 
.18 -(:14:18آية )يو ك مس ك ك مس َيَتاَمى. إنن ني آتني إنَليس  اَل َأتسر 

ال يزال المسللللليح يعزي تالميذه على الفراق  عد موته وقيامته ولكنه يعطيهم وعد  أنه سللللليظل حاضلللللرًا في كنيسللللته  
( ولكن ذها ه لآلب ضللللللللروري لصللللللللالحهم. والروح القدس يكشللللللللف لنا عن عمل  20:28فهو رأس الكنيسللللللللة )مت 

ة لموته. فهم سليشلعرون  اليتم  إشلار =  ال أترككم يتامى(  20:2المسليح ووجوده في كنيسلته وعمله لي شلخصليًا )غل
 . إذ يفارقهم السيد، لكن الروح القدس عمله التعزية

 -:إشارة ل،يامته= إني آتي إليكم
  عد ال،يامة سيرونه. •
ها أنا معكم   ب((.  20:  18"حيثما إجتمع إثنين أو ثالثة  إسلللمى فهناك أتون فى وسلللطهم" )مت   أ(وعده  •

 (.20: 28تل األيام وإلى إنق اء الدهر )مت 
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 سيأتى فى نهاية األيام عند مجيئه الثانى ليأخذ كنيسته للمجد. •
 

ا، َوَأمَّا19 -(:14:19آية )يو َعاَلم  َأيسض  َن.  َبعسَد َقلنيل اَل َيَرانني الس َيوس ت مس َسَتحس َننني. إنن ني َأَنا َحيٌّ َفَأنس ت مس َفَتَروس  َأنس
=  أنتم فترونني   أم ا  يقصلللللد  الجسلللللد. فالعالم لم يكن يدركه إاّل كإنسلللللان وبموته لن يعودوا يرونه.=  ال يراني العالم

ترونني هنا تفيد الرؤيا اليقينية. أي يرونه  الرؤية الروحية التي يعطيها الروح القدس للمؤمنين. وباإلضللللللللللافة لذلك  
المسللليح يشلللير لقوة ال،يامة التي فيه وكأن الموا سللليعبر  ه عبورًا وكأنه  =  إني أنا حيفهم رأوه فعاًل  عد ال،يامة.  

فأنتم  ااب في المجد. وكل من يؤمن  المسيح تكون له حياة=    لم يكن. هو حي وبعد ال،يامة والصعود سيظل مع
ــتحيون  ــتحيون حيلاة المحةلة واإليملان والرجلاء على األرض وحيلاة المجلد في األبلديلة.  = ســـــــ =  أـنا حي ـفأنتم ســـــــ

 سللللتكون هى حياتنا ألننا نتحد  ه فى المعمودية(. الحياة التي فيه  20:2غل  +21:1 فيفالمسلللليح يعطينا حياته )
 .( 14 – 1:  6)رو
 

.  20 - (:14:20آية )يو ، َوَأَنا فنيك مس ت مس فنيَّ َلم وَن َأن ني َأَنا فني َأبني، َوَأنس من َتعس َيوس  فني ذلنَك الس
هو سبق وقال في ااية السا قة "ترونني" أي الروح القدس يستعلن المسيح، بل سنعرف طبيعة المسيح وأنه في  

في ذلك أبيه وأننا فيه وهو فينا سر حياتنا. هنا نرى كيفية إمتداد حياته إلى تالميذه وأن ذلك يكون  الروح. 
والروح القدس يشهد للمسيح أنه إبن  . تعلمون فهم= الروح القدس روح المعرفة وال يوم الخمسين، يوم حلَّ = اليوم
يشير  =  إني أنا في أبي(. 17- 14:8( وهو يستعلن عالقتنا  المسيح وبأننا صرنا ورثة )رو31- 30:20هللا )يو 

للوحدة القائمة بين ااب واإلبن، وحدة الطبيعة أو الجوهر، وجوهر هللا ألوهيته. هذه الح،يقة ال يفهمها التالميذ 
نهم يرون المسيح كإنسان. فااب واإلبن هما  الطبيعة متحدان ليكونا الذاا اإللهية الواحدة.. هللا. لهما اان، أل 

المشيئة الواحدة. الروح القدس يشهد لنا بهذه الح،يقة. ما لستم تدركونه من عالقتي  ااب سيشرحها لكم الروح  
المتكلم هنا هو المسيح إبن هللا المتجسد، الذي إتحد  = وأنا فيكم  أنتم فيَّ القدس. فالروح يعطي إنفتاح للذهن. 

أي طبيعتكم صارا   الطبيعة الةشرية، وصارا الكنيسة جسده. وقوله أنا فيكم أي حياتي صارا فيكم وأنتم فيَّ 
. وصرتم أع اء جسدي. وهذا هو ما فتح لنا المجال لنطالب  حق هذا التجسد. وهذا الحق هو الشركة معه  فيَّ 

( أي 2:14في حياته، ويكون له هو الشركة في حياتنا. وهذا معنى قوله "أنا أم ي ألعد لكم مكانًا" ) أو فيه أو 
هناك فرق ل جسد  شريتنا الذي فيه للمجد، فيكون لنا إمكانية أن ندخل نحن أي ًا. هي حالة إتحاد. ولكن دخِ يُ 

أنا  على أساس وحدة الطبيعة أي الجوهر اإللهي، وبين قوله   الهوتى .. فهنا إتحاد أنا في أبي شاسع بين قوله
المسيح هو هللا المتأنس الذى تجسد وصار له جسد  فهنا إتحاد بين جسد المسيح الةشرى وجسدنا الةشرى. ..فيكم

  شريتنا، هو بالهوته متحد الهوتيا مع ااب، وهذه وحدة  الالهوا. والمسيح  جسده إتحد  جسدنا. وكان هذا ردا
( فجاء المسيح ليصنع هذا الصلح بين  33:  9" )أىيس بيننا مصالح ي ع يده على كليناعلى شكوى أيوب "ل

 هللا واإلنسان، فبيده اإلنسانية أمسك بةشريتنا وبالهوته هو متحد  ااب. 
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قوقًا مجانًا  وال يرفع الفوارق بل يعطي ح  ال يوحد الذاا  أنا فيكم تعني أنهما ذاا واحدة ولكن أنا في أبي األولى
وألن  = وأنا فيكم ( 57- 56:6+ يو   20:2( أوجد فيه + )غل9:3وُيعبَّر عنه  مفهوم الشركة في حياة المسيح )في 
أعطانا حياة   فهو ،جسديًا سنقوم(. فنحن حين نموا 9:6حياة المسيح أبدية "وال يسود عليه الموا  عد" )رو

(. هذه الشركة معه لن تبلغ مداها إاّل في الحياة  17:3أبدية. وهذه مثل "يحل المسيح  اإليمان في قلوبكم" )أف 
األخرى، ولكنها تبدأ تتحقق منذ اان جزئيًا على مستوى اإلستعالن بواسطة الروح القدس وبتقديس الروح أي ًا  

ن العتيق ولةس اإلنسان الجديد الذي يتجدد  حسب صورة خالقه.  وبالتغيير والتجديد المتواصل.  خلع اإلنسا 
وعلى أساس اإلتفاق الكامل في العمل والمشيئة مع الروح القدس لتكميل الحياة المسيحية. ومن له شركة مع  
المسيح  الروح سيدرك ح،يقة المسيح المنيرة وصورته تصةح ال تفارق النفس الواعية بوجوده، وهذا يمأل النفس  

 حًا وسالمًا ح،ي،يًا. فر 
هذه شركة بيننا وبينه، هي شركة فيها يعطينا حياته ويعطينا أن يشترك معنا في كل عمل وهو  =  أنا فيكم و أنتم في   

يعمل االعمال فينا ، ويعطينا قداسة، وسلطان على إبليس وعلى الخطية وبهذا يصير لنا سلطان أن نكون أوالد 
 هللا.
 

ه ،  َالَـّذن 21  -(:14:21آـية )يو بُـّ ا أ حن ه  َأبني، َوَأنـَ بُـّ بُّنني ي حن بُّنني، َوالَـّذني ي حن َو الَـّذني ي حن ا َفه  َفظ ـهَ اَي َوَيحس ايـَ ــَ َده  َوصـــــــ ـنس ي عن
ر  َله  َذاتني«.  َوأ ظسهن

(   5:5وامر لمن يحب . وحب هللا يسللللكةه فينا الروح القدس) رو  أحد تصللللةح وصللللايا وطلةاا المحبوب هى  أمن يحب  
ولكن البد أن ال نقاوم عمل الروح ونعاند، مستمرين فى الخطايا. ومن يبدأ  التغصب   فيطةع فى قلوبنا وصايا المسيح .
هللا. هنلا ينفلذ    (. وحين يبلدأ الروح يمأل من ال يقلاوم عملله، يمأله أي للللللللللللللا  محةلة26:8ويمتنع، يعينله الروح القلدس )رو 

فال شلللركة    لذلك فدليل محبتنا للمسللليح هو طاعة وصلللاياه ، وبالتالى يثبت فيَّ    الوصلللية بدون تغصلللب ولكن عن حب.
وثابت فى    للنور مع الظلمة . ومن هو ثابت ومتحد مع االبن فااب يحةه ، ألن ااب يحب االبن ويحب من هو متحد 

 ابنه  
الذي قد سلللطرها في قلةه وأطاعها فالطاعة عالمة المحةة. ووصلللايا المسللليح هي محةة الكل وخدمة =  الذي عنده

وحمل الصلللللللليب وترك محةة العالم والصلللللللالة بدون ملل  ،أرجلهم خصلللللللوصلللللللًا من قال عنهم إخوتهالكل وغسلللللللل 
 لينسكب الروح. وتكريم المسيح يكون  حفظ وطاعة وإحترام كلمته وكل وصية قالها. 

(. ومن ُيكِرْم المسللليح  حفظ وصللليته  30:2صلللم1"أترم الذين يكرمونني.." )=  يحبه أبيأب خاص لي.   هو=  أبي
ُيكِرْم ااب. ومن يحب المسللللليح يؤهل ليكون محبوبًا من ااب. فال ثةاا في المسللللليح بدون محةة، ومن يثبت في 

من يحبني. فالمسلليح هو الحامل المسلليح اإلبن ينعم  حب ااب له. فةالحب الذي يحبني أبي  ه ، يحب  ه ااب 
حب ااب هو حب أبوي يدخلنا لميراث البنين وحب اإلبن هو حب العريس =  وأنا أحبهإلسلللللمه وااب في اإلبن.  

هو ظهور ال تلدركله سللللللللللللللوى    الملادة والعلالم، يس كملا يظهر لعيوننلافلائق لهو ظهور  وأظهر ـله ذاتيلعروسلللللللللللللله.  
الذى يعطينا رؤية ح،ي،ية للمسللللللللللللليح. وتزداد الرؤية وضلللللللللللللوحا لمن   الحواس الروحية فهو اعالن من الروح القدس
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يمتلئ من الروح القدس . والروح يمأل من يثبت فى المسلللليح . وحفظ الوصللللايا شللللر  لالمتالء ، فمن يصللللر على  
خطلايلاه فهو يقلاوم الروح فينطفئ داخلله فيفقلد الرؤيلة . للذللك فهلذه المعرفلة هي معرفلة داخليلة للمسلللللللللللللليح يعرفهلا من  

فظ الوصلللللايا أي يحب المسللللليح. هذه إنارة خاصلللللة من المسللللليح. هي حالة روحية متقدمة نرى فيها مجد الدهر يح
ااتي. والمسللليح يظهر ذاته  حسلللب إحتياج كل واحد )وهذا يت لللح من رسلللائل سلللفر الرؤيا السلللةع( فالمسللليح كان  

 عينه الروحية ويسللتمتع بنوره سللوى    يظهر لكل كنيسللة  صللورة تتناسللب مع إحتياجاتها.  إذًا لن يدرك المسلليح ويراه 
 معرفة المسيح لها لذة خاصة تجعل من يشعر بها يحتقر كل ملذاا العالم.. الوصية من يطيع 

 
َر َذاَتَك َلَنا 22  -(:14:22آية )يو منع  َأنس ت ظسهن ، َماَذا َحَدَث َحتَّى إننََّك م زس :»َيا َسي ند  يَّ ي وطن َخرس سس وَذا َليسَس اإلن   َقاَل َله  َيه 

َعاَلمنإ«   َوَليسَس لنلس
لم يفهم يهوذا أن الظهور الذي يقصده الرب هو ظهور روحي. فيهوذا كان يتوقع أن يملك المسيح على أورشليم  

 يهوذا ديًا. فالمسيح يتكلم عن السمواا ويهوذا يفكر في األرض. الرب يعلن ألوهيته ويهوذا ينظر للجسد.  ملكًا ما
 هو لةاوس أو تداوس كاتب رسالة يهوذا وهو أخو يعقوب كاتب الرسالة.

 
َفظس َكاَلمني23  -(:14:23آـية )يو د  َيحس وع  َوقـَاَل لـَه :»إننس َأَحبَّنني َأـحَ ــ  اَب َيســـــــ أستني،    َأـجَ هن نـَ ه  َأبني، َوإنَلـيس بُـّ َده    َوي حن ـنس ، َوعن

زنال   َنع  َمنس  .َنصس
المسلللليح يشللللرح ليهوذا أنه سلللليظهر لتالميذه وسلللليرونه ولكن ليس  الجسللللد كما يفهم هو، ولن يراه سللللوى من يحةه  

الروح من يحفظ الوصللللللللللايا، يكون خاضللللللللللعًا للروح القدس وال يقاوم عمله، ومثل هذا يعمل فيه    ويحفظ وصللللللللللاياه.
  (.14: 16القدس ويخبره عن المسيح راسما صورة للمسيح فى قلةه )يو

فإذا فهم يهوذا ألوهية السللللليد  فنحن واحد،    - أي أنا وااب =  إليه نأتيهنا المسللللليح يرفع فكر يهوذا لالهوته فقوله 
المسلللليح فسلللليتخلى عن مفهومه عن ملك المسلللليح الزمنى على األرض. ويفهم أي للللًا أن الظهور هو ظهور إلهى 

وهذه إشللللارة لوحدانيته مع ااب. والحظ أنه سللللبق وقال إن الروح ماتث معكم ويكون فيكم.  وليس برؤية جسللللدية.  
 رب إن أردتني أن أظهر لك فأعمل ما يحةه ااب.فال إنفصال بين األقانيم. ومعنى كالم ال

بُّه  َأبني (  10- 9:  15= من ينفذ الوصلية، فهو الذى يحب المسليح. ومن يحب المسليح سليثبت فى المسليح )يو  َوي حن
 ومن يثبت فى المسيح اإلبن سيحةه ااب.

ق. والخطية هي نوع  ( فاهلل يسلكن عند المنسلح15:57+ إش21:17+ لو20:3)هذه مثل رؤ=  عنده نصـنع منزال  
من الكبرياء فمن أظن نفسللللللي حتى أخالف أوامر هللا. وإذا أطعنا فااب يكون معنا يسللللللكب حةه األبوي فنسللللللتمتع  

  البنوة هلل. 
ــنع منزال   هللا هو الذي يصلللللللنع منزاًل عند من يطيع الوصلللللللية، فيسلللللللمح هلل  أن يصلللللللنع المنزل. وعدم طاعة  =  نصــ

  والخطية تنشلللأ من عدم المحةة. والمسللليح يكون كقائد   المنزل فالخطية تمنع عمل هللاالوصلللية يعطل هللا عن إقامة 
ومخلص والروح القدس للتعليم والشللللللهادة والدفاع عن اإليمان. وهذا تنازل من هللا أن يسللللللكن عندنا اان هنا على  
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(.  16:6تو2لسلماء )األرض ويشلترك معنا في ضليق الحياة وتنازل منه أي لًا أن نسلكن نحن معه في منازل في ا
وفي الحالتين لنا مجد معد على األرض أو في السماء. من يست يف هللا على األرض يست يفه هللا في السماء. 
واإلنسللللللان يعجز عن أن يصللللللنع منزاًل هلل، ولكن من يطيع هللا تاركًا الخطية يصللللللنع هللا عنده منزاًل يرتاح فيه هنا  

ذا صللللللللللنع هللا عندي منزاًل فبهذا أراه وبهذا يظهر ذاته لي، وهذه هي  على األرض، ويعطيه منزل في السللللللللللماء. وإ
(. وقطعًا هي رؤية داخلية وليسللت  العين الجسللدية. ومن يصللنع هللا عنده منزاًل  22اإلجا ة على سللؤال يهوذا )بية

( وكالهما شللللللةع. على األرض 20:3على األرض يشللللللةع  اهلل= يتعشللللللى معه. ويتعشللللللى مع هللا في السللللللماء )رؤ
 ربون الشةع في السماء.ع
 

َسَلنني.24 -(:14:24آية )يو َمع وَنه  َليسَس لني َبلس لنآلبن الَّذني َأرس َفظ  َكاَلمني. َوالسَكاَلم  الَّذني َتسس بُّنني اَل َيحس  َالَّذني اَل ي حن
الحب    يحفظ كالميال   ومثل هذا  ( يتنكر هلل وكلماته=4:4)يع  من إنجرف في تيار محةة العالم=  الذي ال يحبني
(. هذه إجا ة على سلؤال يهوذا "لماذا لن  16:6تو2طاعة للوصلية. فأي موافقة لهيكل هللا مع األوثان ) يترجم إلى

فالمسللليح يسلللتعلن ااب ويسلللتعلن الوحدة الذاتية  =  ليس لي بل لآلب  .المسللليح  فالعالم ال يحب ظهر نفسللله للعالم" ي
المسليح وهى نفسلها    . فمن ال يحفظ أقوالسلالة اإللهية ه إلى مسلتوى الر   مع ااب. ورفع مسلتوى الكالم الذي يتكلم

ال يحب هللا ااب. يهوذا سأل السيد لماذا يراك الةعس وال يراك الةعس ااخر. وكانت اإلجا ة   فهو أقوال ااب ،
 أن من يسمع كالمي يراني، وهذه أهمية دراسة الكتاب المقدس.

. 25 -(:14:25آية )يو َدك مس نس ت ك مس َوَأَنا عن  بنهَذا َكلَّمس
هنا المسلليح يشللرح أنه في الوقت الحاضللر طالما هو موجود  الجسللد فهو يعلم ويتكلم  شللخصلله، وعلى قدر فهمهم  
 اان. ويودع كالمه أمانة عندهم إلى أن يأتي الروح القدس فيعلمهم كل شئ ويذكرهم  كل ما قاله السيد المسيح.

 
 (25: 15-26:14و)ي الفصل الثاني
،  26  "  - (:31- 41:26اآليات )يو ء  َو ي َعل نم ك مس ك لَّ َشيس مني، َفه  ل ه  اآلب  بناسس سن ، الَّذني َسي رس وح  السق د س  َوَأمَّا السم َعز ني، الرُّ

. ك مس بنك ل ن َما ق لست ه  َلك مس َطرنبس 27  َوي َذك نر  مس َأَنا. اَل َتضس يك  طن َعاَلم  أ عس ي الس . َليسَس َكَما ي عسطن مس يك  طن . َساَلمني أ عس ك  َلك مس »َساَلم ا َأتسر 
  . ت مس تَ 28ق ل وب ك مس َواَل َترسَهبس بُّوَننني َلك نس ت مس ت حن نس . َلوس ك  ك مس َهب  ث مَّ آتني إنَليس : َأَنا َأذس َرح وَن أَلن ني ق لست  َسمنعست مس َأن ني ق لست  َلك مس فس

ن ني.   َظم  من ، أَلنَّ َأبني َأعس ي إنَلى اآلبن َأمسضن
منن وَن.  29 َل َأنس َيك وَن، َحتَّى َمَتى َكاَن ت ؤس َوق لست  َلك م  اآلَن َقبس

ا 30 اَل َأَتَكلَّم  َأيسض 
َعاَلمن َيأستني َوَليسَس َله  فنيَّ  . َمَعك مس َكثنير ا، أَلنَّ َرئنيَس هَذا الس ء   َشيس

َصانني  31 بُّ اآلَب، َوَكَما َأوس َعاَلم  َأن ني أ حن َهَم الس َولكننس لنَيفس
َنا. َطلنقس مننس هه   "  اآلب  هَكَذا َأفسَعل . ق وم وا َننس

َو ي َعل نم ك  26  -(:14:26آية )يو مني، َفه  ل ه  اآلب  بناسس سن ، الَّذني َسي رس وح  السق د س  ك مس  َوَأمَّا السم َعز ني، الرُّ ، َوي َذك نر  ء  مس ك لَّ َشيس
.  بنك ل ن َما ق لست ه  َلك مس

هنا المسللللليح يشلللللرح أنه  عد إنطالقه يكون الروح القدس هو العامل في هذه المعلناا، وهو الذي يعلم ويذكر  كل  
ما قاله المسللللللليح. وما كتةه يوحنا  الذاا في هذه اإلصلللللللحاحاا يشلللللللير فعاًل أن الروح القدس هو الذي ذكره  كل  
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بل هذا الكالم سلللللللللمعه يوحنا وهو في قمة   سلللللللللنة60تلمة، فكيف يذكر يوحنا تفاصللللللللليل هذا الكالم  كل دقة لمدة  
( فالروح القدس 16:2تو1(. وهذا معنى قول بولس الرسلول "أما نحن فلنا فكر المسليح )21:1 ط2التعب واأللم )

( قادر أن يكشلللف لنا حتى  10:2تو1)يرفع فكرنا ويعلمنا ويذكرنا. فالروح الذي يفحص كل شلللئ حتى أعماق هللا 
  19مل 1فصوا هللا منخفس خفيف ال يسمع وسط ضجيج العالم )  في هدوء لنتعلم.  أعماق هللا. ولكن هل نجلس

لفداء يعود الروح القدس لسنسلللللان ليعطيه  ( وبا3:6ونالحظ أنه حين أخطأ اإلنسلللللان فارقه روح الرب )تك  (.12: 
خيٌر  "ال المسلللللللليح  قوة القداسللللللللة مرة أخرى. ولم يكن هذا ممكنًا أي أن يأتي الروح القدس قبل أن يتم الفداء لذلك ق

(. وهللذا خيٌر لنللا أن يكون الروح في داخلنللا كللل وقللت ليعلمنللا ويللذكرنللا حين نحتللاج.  14-7:16)  "لكم أن أنطلق
إذ يخطئ اإلنسللللللللان أو يفكر في أن يخطئ يذكره الروح القدس  أنه سلللللللليخالف وصللللللللية المسلللللللليح ويذكره  =  يذكركم

أصللللللل الكلمة الةاراقليط  = المعزي على ملوك ووالة.   الوصللللللية. وفي كل موقف حرج يذكرنا  كلماا المسلللللليح لنرد 
( وكلهلا 7:16+   26:15+    26-16:14مراا  لالمعزي )4مراا في العهلد الجلديلد. ترجملت  5وأتلت هلذه الكلملة  

األربعة  ( عن المسلليح وترجمت شللفيع. ونالحظ أنها في المراا 1:2يو1في إنجيل يوحنا. وجاءا مرة واحدة في )
 .  لقدس. ولكن المعنى واحد. وتشلير الكلمة إلى من يدافع عنا في المحاتم أمام الق لاءاألولى جاءا عن الروح ا

مشلللعرًا إياه   ولها معاني الشلللفيع والمعين والمشلللجع الذي يقف  جوار ال لللعيف ليسلللانده فيكون  مسلللاندته له معزياً 
ن المسلللللللللليح  أ( سللللللللللمعنا  16(. وفي بية )parallel األمان وتعنى الحاضللللللللللر للمعونة ) ارا ومالزم ومجاور ومنها  

سلللليرسللللل الروح القدس معزيًا بخر ألنه كان في حالة تجسللللده هو المعزي لهم والمدافع عنهم وفي السللللماء شللللفيعنا  
مام هللا ، بل هو يعلمنا ماذا نقول  أ فدائه والروح القدس شلللللللللللفيعنا في هذا العالم  عمله الخفي فينا ليجعلنا مقبولين  

(. والروح يعلمنا كل شللللللللللئ يخص المسلللللللللليح )مجده وعظمته ومحبته  2:    14+ هو  27-26:8في الصللللللللللالة )رو
أي =  بإســــميالكنيسللللللة عن اإليمان الصللللللحيح ضللللللد الهراطقة.   كيف دافعت ف( وإاّل 14:16وراجع )يو  وطبيعته(.
وبواسلطته. هو سليغيب جسلديًا لكن هو حاضلر  شلخصله. واإلسلم يعلن    وبح لورهالفدائى   عملهقوة  يسلوع و  سلبب  

وكل وااب سللليرسلللله  شلللفاعة المسللليح  سلللم.  تل قوة اإلبن وطبيعته وقوته وعمله ومشللليئته فكل هذا مت لللمن في اإل
ل رسلللللَ لقوة وقدرة عمل المسللللليح الفدائي الذي أدى أن يُ   حتى صلللللعوده للسلللللماء. وقوله  إسلللللمي يشللللليرئى فداعمله ال
القدس لسنسللللللللللان، وهذا شللللللللللرحه هللا في أن مذ ح المحرقة ومذ ح الةخور كان لهما قرون والقرن رمز للقوة.  الروح
= الروح القدسجاءا في صلليغة المسللتقبل الدائم فالروح القدس سلليرسللله ااب للكنيسللة كل األيام. وهو  =  يرســله

لة أمام ااب وهذا معنى شلللللفاعته. في ى يكرسلللللها هلل ويهيأها كعروس للمسللللليح. فتكون مقبو أألنه يقدس الكنيسلللللة  
( نراه يأخذ مما للمسللللليح ويخبرنا  16( نرى الروح يةكت فنتوب. وفي هذه ااية نراه يعلم ويذكر. وفي ص)16ص)

فيكون لنا رؤية صلحيحة عن المسليح فنحةه. ولو وصللنا لدرجة الحب يكشلف لنا الروح عن أمجاد السلماء كما في 
  فلو هناك رجل غني(.  19: 3أف)وكتشللللللللللللبيه لهذه المحةة الفائقة المعرفة    (.12:13تو1+   12-9:2تو1لغز )

عنده قصلللللر جميل محصلللللن. فال وسللللليلة لكي نرى ما في القصلللللر سلللللوى الدخول مع صلللللاحةه في عالقة صلللللداقة 
 .(5:  5الذى يسكب محةة هللا فى قلوبنا )رو الروح القدس وحب. وهذا هو دور
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َعاَلم   27  -(:14:27آية )يو ي الس . َليسَس َكَما ي عسطن مس يك  طن اَلمني أ عس ــَ . ســــ ك  َلك مس اَلم ا َأتسر  ــَ َطرنبس  »ســــ ــس مس َأَنا. اَل َتضــــ يك  طن أ عس
 .  ق ل وب ك مس َواَل َترسَهبس

ــالما   ــالميهذا عهد بين المسلللليح وكنيسللللته.  =  سـ هي عطية المسلللليح، هةة من المسلللليح ووعد منه وهو يودع  =  سـ
(  7:4)في( وهللا يعطي سلللللللالمًا يفوق كل عقل  1:5إذ قد تبررنا  اإليمان لنا سلللللللالم مع هللا )رو=  ســـــالمتالميذه. 

الهدوء والسللللكينة اإللهية وطمأنينة   ير، والتبرير يعنى السلللللوك فى البر. هو سللللالم يعطى العقل بر تولكن شللللرطه ال
  والحيرة التى تدخل العقل عندما يواجه مشلللللاتل كبيرة  وراحة وسلللللط ضللللليقاا العالم، راحة تتفوق على اإلضلللللطراب 

( فيوقف إضلطرابها. إذًا مجال  15:3نا ويملك عليها )تو(. وهو سلالم يرفعنا فوق ذواتنا ويسلكن في قلوب8:4تو2)
اَلٌم. ِفي ٱْلَعاَلِم  وال سلللالم ح،يقى سلللوى فى المسللليح، "سلللالم هللا في القلب والعقل.  َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ سلللَ

يقٌ  َيُكوُن َلُكْم ضلِ يق الذى فى العالم. وهكذا الفرح  (. السلالم الذى يعطيه المسليح ينتصلر على ال ل33:  16" )يوسلَ
وال ينزع أحد فرحكم منكم"    َفَأْنُتْم َكَذِلَك، ِعْنَدُتُم ٱْاَن ُحْزٌن. َوَلِكنِّي َسَأَراُتْم َأْيً ا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم،الذى يعطيه المسيح "

  (.22: 16)يو
هو أي للللللللًا هةة. ويتالزم السللللللللالم والفرح في =  أعطيكمهو اان منطلق ويترك لهم السللللللللالم كميراث. = أترك لكم 

وعود المسلللللليح للمؤمنين كعربون لما سللللللنتذوقه في الحياة األبدية، وهما عالمة الثةاا في المسلللللليح. لذلك فجهادنا  
( وعالمة الثةاا السلللالم والفرح. فسلللالم المسللليح مرتةط  الثةاا في شلللخصلله.  4:15اان أن نثبت في المسللليح )يو

ماذا يعطي العالم؟ مال/ مناصلللللللللب/ جاه/ مةاهج وملذاا زائفة وزائلة. وهذه كان تالميذه  =  ليس كما يعطي العالم
ينتظرونها إذ كانوا يتصلورون أنه سليملك ملكًا زمنيًا ويكونون هم حاشليته. ولكن عطايا العالم إن أعطى فهي تدوم  

وهي ثابتة. اإلنسلان العالمي إذ  إلى زمن وسلريعًا ما يذهب كل شلئ ولكن عطية المسليح تمأل القلب وتمتد لألبدية
[ يؤجل اإلنسللللللان مشللللللكلته ويظل يؤجل بال  2[ يهرب منها مثاًل  النوم أو التليفزيون أو اإلدمان ]1تقابله مشللللللكلة ]

غير متغير    ي سللللللالم. أما سللللللالم المسلللللليح فهو  اق  [ تنازل مقابل شللللللئ أحصللللللل عليه. وكل هذا ال يعط3نهاية ]
لكم اان وبعد ذلك ضليقاا كثيرة ولكن ال تخافوا فسلأعطيكم سلالمًا يمأل قلوبكم  سليقاب= ال تضـطرب قلوبكموينمو.  

تعطية فائقة. بل أعطى المسليح تالميذه أن يهبوا السلالم لآلخرين، وهذه قوَّة فعالة روحية تخرج مع النطق لتسلكن  
(. وهلذا ملا يصللللللللللللللنعله  6-5:10الفكر والقللب وإذا لم تجلد لهلا مكلانلًا في ااخرين تعود مرة أخرى إلى نلاطقهلا )لو

الكاهن حينما يصلللي قائاًل "السللالم لكم" إيريني  اسللي. وفي نهاية كل إجتماع أو صللالة يقول "إذهبوا  سللالم سللالم 
الرب مع جميعكم" فهو بداية ونهاية كل صلللللللللالة )والشلللللللللعب يرد على الكاهن ومع روحك أي لللللللللًا(. نبدأ الصلللللللللالة  

نهي  ه الصالة كأننا نستودع السالم كعطية في قلوب الشعب قبل  السالم لنشترك في الصالة  أذهان صاحية، ون
هي نفس العةارة التي  =  ال تضــطرب قلوبكمأن ينصلللرفوا. لكن من هو منفصلللل عن هللا يحيا بال سلللالم في حياته.  

 بدأ بها اإلصحاح. لكن هي تعني هنا أن  السالم الذي أعطيه لكم لن ت طرب قلوبكم.
 سط هذا العالم الم طرب نقول "يا ملك السالم".وألن السالم عطية المسيح و 
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َرح وَن ألَ 28  -(:14:28آية )يو ت مس َتفس بُّوَننني َلك نس ت مس ت حن نس . َلوس ك  ك مس َهب  ث مَّ آتني إنَليس : َأَنا َأذس منعست مس َأن ني ق لست  َلك مس ن ني ق لست   ســَ
ن ني. َظم  من ، أَلنَّ َأبني َأعس ي إنَلى اآلبن  َأمسضن

فال ت لللللللطرب قلوبكم لهذا السلللللللماع. هنا المسللللللليح يعزي تالميذه عن فراقه لهم  =  أني قلت لكم أنا أذهب  ســـــمعتم
 الموا ويشللللرح لهم أن الموا هو الطريق الوحيد للخلود حاماًل معه كنيسللللته، وهو سلللليذهب لكنه سلللليأتي ليأخذهم  

سللل لهم الروح القدس الذي يشللرح  معه. فالنتائج التي سلليحصلللون عليها هي أعظم ممّا لو  قى معهم، بل هو سللير 
لهم ويعلمهم ويذكرهم  كل شللللللئ ويكشللللللف لهم ح،يقة المسلللللليح، فكيف ال يفرحون بذها ه، فهو سلللللليتمجد لحسللللللاب 

- 2:14+ يو  1:2يو1+    25-24:7+ عب   24  ،12:9( وهم يكسلبون مكاسلب عظيمة )عب 26:24الكنيسلة )لو
(. إذًا هم سيفرحون  أن المسيح  جسده سيكون له نفس مجد ااب. وهذا سيعود 27  ،16:8+ رو  26  ،16-18 ،3

يقولها المسللللليح وقد أخلى ذاته وصلللللار إنسلللللانًا تحت ااالم. فااب واإلبن  =  أبي أعظم مني البركة على تالميذه. 
ال يقلال   أبيلهويجلس عن يمين   المجلد واحلد في الطبيعلة وفي الجوهر ومقلامهملا واحلد. وحين يلأخلذ اإلبن صللللللللللللللورة 

. فإن ااب في مجده فهو أعظم من حالة اإلبن حال تجسلللللللللده، والعبيد يهينونه بل هو قادم على موا شلللللللللنيع  هذا
 وملعون. ويكون المقصود أن الصورة السماوية هي أعظم من الصورة األرضية المتواضعة.

 
َل َأنس َيك وَن، َحتَّى 29 -(:14:29آية )يو منن وَن. َوق لست  َلك م  اآلَن َقبس  َمَتى َكاَن ت ؤس

المسلليح يخبر تالميذه  كل ما سلليحدث من موا وقيامة وصللعود وإرسللال للروح القدس، حتى حينما يتم ذلك يزداد 
 وأنا على وشك الرحيل.= اآلنإيمانهم  ه. 

 
ا َمَعك مس َكثنير ا، أَلنَّ َرئنيَس هَذا 30 -(:14:30آية )يو .اَل َأَتَكلَّم  َأيسض  ء  َعاَلمن َيأستني َوَليسَس َله  فنيَّ َشيس  الس
المسللللللللليح يعرف أن السلللللللللاعة أتت وال وقت للكالم الكثير، لقد إنتهى وقت التعليم  الكرازة وأتى وقت العمل =  كثيرا  

 الفداء. أتى وقت الصراع مع رئيس هذا العالم الذي سيأتي  عد دقائق مع كل من حركهم ضده ليهجم عليه  أتبر  
( نجد فيه نفس المفهوم، وأسلللللللللماه بولس الرسلللللللللول إله هذا الدهر 6-5:4)لو=  رئيس هذا العالمهجمة.  وأشلللللللللرس  

( والشلللللليطان قوي وقوته في القتل وفى خطايا  12:6( أي إله هذا الزمان أو العالم )راجع أي للللللًا أف4-3:4تو2)
لكذب والغش والمسليح قوته في الحق يتاجر بها، أما مسليحنا فقوته في الحياة. الشليطان قوته في ا  التى لماهذا الع
ففى يلللده أن يعطى تلللا عيللله من    رئيس هــذا العــالم  هو  (.12:6+ أف  18:26+ أع  29:12+ ملللت   31:12)يو

ليس له في     .  ملذاا وخطايا العالم وبها يسلللللللتعبدهم، كما قال للسللللللليد "أعطيك كل هذه .. ولكن خر وأسلللللللجد لى"
ــئ تل إنسللللللللان خاطئ، للشلللللللليطان فيه شللللللللئ هو الخطايا التي أعطى له أن يعملها، لذلك يطالب  موته ثمنًا  =  شـــ

( "من منكم يةكتني على خطية" . وكل من  46:8للخطية. ولكن المسللللليح يقدم نفسللللله  إرادته ثمنًا لخطايا غيره )يو
من يد الشلللليطان خطايا يصلللةح  هو ثابت في المسلللليح يسللللتطيع أن يقول "الشلللليطان ليس له فّي شللللئ" . ومن يقبل  

مديونا له . فيأتى الشلللللليطان لحظة مفارقة الروح للجسللللللد ويطالب  الثمن ، أال وهو نفوسللللللنا يأخذها معه للجحيم . 
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( . ومن هو ثابت فى   2، 1:  20رؤخطية قةس هو عليه وقيده  سلللللسلللللة )لكن المسلللليح لحظة موته إذ هو بال 
 تى له أم النور ) صالة الغروب ( وتحمل نفسه المالئكة الى السماء .ن حين تأتيه هذه الساعة ، تأالمسيح اا

 
َطلنقس مننس  31  -(:14:31آـية )يو ل . ق وم وا َننس َذا َأفسـعَ انني اآلب  هـكَ ــَ صـــــــ ا َأوس بُّ اآلَب، َوَكمـَ اَلم  َأن ني أ حـن َهَم السعـَ َولكننس لنَيفس
َنا.  هه 

شللللللئ لكنني ألجل محبتي لآلب وطاعتي له ومحبتي لكم أسلللللللم  مع أنني لسللللللت من العالم والشلللللليطان ليس له فيَّ 
. ويرى الناس طاعتي هذه فيعرفون محبتي لآلب، فالطاعة عالمة  نفسلي للموا، وسلمحت للشليطان أن يأتي عليَّ 

المحةة. لذلك فمن أجل أن إرادة ااب هي خالص الةشلللر من سللللطان إبليس، فمن أجل تحقيق خطة ااب سلللمح  
ليس أن يدخل معه في معركة كأنه إنسللان عادي، يأتي إبليس لي،ةس على روحه. لكن المسلليح  السلليد المسلليح إلب

الذي بال خطية لم يسللتطع إبليس معه شلليئًا بل قةس هو على إبليس وقيده وأشللهره جهارًا. والحظ أن المسلليح قدم 
 لطان الحياة.نفسه للموا  إرادته وليس للموا سلطان عليه. هو لم يمت مغلوبًا من ضعف، فهو له س

 :إني أحب اآلب
(. فهي إذًا محةة متةادلة. ولكن  هذا 6:1(. وقيل عن اإلبن أنه المحبوب )أف20:5وقيل "ااب يحب اإلبن" )يو 

الكالم ال يفهم على المستوى الةشري، أي كما يحب إنسان إنسانًا بخر. بل هو تعبير عن الوحدة بين ااب 
 ( 8:4يو1طبيعة هللا، فاهلل محةة )واإلبن، ولكن بلغة المحةة التي هي 

وتعبير هللا محةة يعنى أن هللا نةع محةة، تنةع منه المحةة. فقولنا ااب يحب اإلبن هذا يسلللللللللللاوي ااب في اإلبن.  
وقولنا اإلبن يحب ااب فهذا يسللاوي اإلبن في ااب. فالمحةة التي تنةع من ااب تصللب في اإلبن، والمحةة التي  

 ب.من اإلبن تصب في اا
 :وكما أوصاني اآلب هكذا أفعل

(. ولكن مرة  8:2دليلل المحةلة هو الطلاعلة. والمسلللللللللللللليح دليلل طلاعتله أنله أطلاع حتى الموا، موا الصللللللللللللللليلب )في
(. ومشلللللليئتهما واحدة. إذًا هناك إتفاق  30:10أخرى، فالمعنى ليس مةاشللللللر هكذا. لكن ألن ااب واإلبن واحد )يو

َمُعوا َهَذا: َلْم َأَتَكلَّْم ِمَن ٱْلَبْدِء ِفي ٱْلَخَفاِء. ُمْنُذ ُوُجوِدِه َأَنا  "ت  ي.أزلي على أن يقوم اإلبن  عمله الفدائ . ٱسللللللللللللْ ُموا ِإَليَّ َقدَّ
َلِني َوُروُحهُ  يُِّد ٱلرَّبُّ َأْرسللللللللَ  ااب يعني أن ااب يريد وأنا أنفذ.  . وقوله أوصللللللللاني(16:48" )إشُهَناَك« َوٱْاَن ٱلسللللللللَّ

بينه     الحب   عالمة وحدةفااب يريد واإلبن والروح القدس هما أقنومي التنفيذ. وبهذا تكون طاعة المسللللللللللللليح لآلب 
 وبين ااب .

 :قوموا ننطلق من ههنا
ااب، ولشلللدة فهي تشلللير لشلللدة إشلللتياق المسللليح لتنفيذ إرادة   كما أوصــاني اآلب هكذا أفعلحين تأتي مةاشلللرة  عد 

 ( لترى شوق المسيح لفداء الةشر.5-2:27إشتياقه هو أي ًا في تنفيذ الفداء ليخلص الةشر. راجع )إش
هو كان يعلم أن أعداؤه إسللللللللللللللتعلدوا له، فلم ينتظر أن يأتي إليله الموا، بل قام هو ذاهةًا  =  قوموا ننطلق من ههـنا

الصللللللللللللللليلب. أليس عملله أن يعلن حلب ااب وينفلذ    إليله في شللللللللللللللجلاعلة وبمحس إرادتله. قولله هلذا يعني هيلا نواجله
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وصلللليته فهو يخرج طواعية وبمحس إرادته ليواجه الصللللليب والموا. بل قولُه هذا لتالميذه يعني أنكم سللللتتةعونني  
وهذه العةارة  .  كما أوصـــاني اآلبيومًا إلى الصللللليب فال تهابوا. هذا القول هو تعليق على أنه ينفذ وصللللية ااب=  

م لهم جسلللللده ودمه في العشلللللاء السلللللري. وغالةًا إنطلقوا هم خرجوا من العلية حيث غسلللللل أقدامهم وقدَّ تعني غالةًا أن
( وبعد 17( وبعد ذلك صلللّلى صلللالته الشلللفاعية )ص 16-15إلى الهيكل حيث فاه السللليد بتعاليمه الواردة في )ص 

هو وادي يفصللللللل بين الهيكل ( ووادي قدرون هذا 1:18ذلك نسللللللمع أنه خرج مع تالميذه إلى عبر وادي قدرون )
( كانت في الطريق. والصللللللللالة 16-15وجبل الزيتون حيث  سللللللللتان جثسلللللللليماني. وهناك من يقول أن تعاليم )ص 

( يحدثهم فيها المسلللليح أنه هو الكرمة الح،ي،ية ويقول المفسللللرون  15( في الهيكل. وااية األولى في )ص 17)ص 
نا هو الكرمة الح،ي،ية. أّما أصلحاب الرأي األول الذين يقولون  أن المسليح رأى كرمة في الطريق فأشلار لها وقال أ

( كانت في الهيكل فيقولون أن الكرمة المقصللللللللللودة هي كرمة ذهبية مجسللللللللللمة على أبواب 16-15أن تعاليم )ص 
الهيكل )فالكرمة كانت ترمز إلسلللرائيل(. عمومًا فالمقصلللود إسلللتعارة من واقع ما يرونه  عيونهم. والمسللليح يسلللتعمل  

راه  عيوننا ليحدثنا عن طريقه )مثل الزارع والصلللياد والحقول..( والمسللليح إختار الكرمة ألنهم منذ دقائق شلللربوا ما ن
من عصللللير الكرمة أي دم المسلللليح الذي يعطيهم حياة فيكونوا أع للللاء حية في كرمة المسلللليح. والكرمة قيلت أواًل  

(.  46- 23:21+ مت 19-8:80+ مز2-1:5شإ+  22-21:2رإعن إسللرائيل ولكن قيل أنها أعطت ثمرًا رديئًا )
وكل تطهيراا الناموس لن تفيد في تطهيرها ثانية فكان البد أن تقطع ويغرس هللا كرمة أخرى جديدة هي جسللللللللللللللد 
المسليح السلري فنحن أع لاؤه من لحمه ومن عظامه. ونحن نولد  المعمودية لنكون أغصلان في الكرمة وعصليرها  

 وصايا نثبت في الكرمة.أي دمه يسري فينا وحينما نحفظ ال
 

 اإلصحاح الخامس عشر           
يَّة  َوَأبني السَكرَّام .  1"   -(:25- 51:1اآليات )يو يقن َمة  السَحقن »َأَنا السَكرس

زنع ه ، َوك لُّ َما َيأستني 2 ن  فنيَّ اَل َيأستني بنَثَمر  َينس ك لُّ و صس
َثَر.   يهن لنَيأستنَي بنَثَمر  َأكس ت ك مس بنهن.  3بنَثَمر  ي َنق ن َياء  لنَسَببن السَكاَلمن الَّذني َكلَّمس قن ت م  اآلَن َأنس َأنس

. َكَما َأنَّ 4 مس َوَأَنا فنيك  ا ثسب ت وا فنيَّ 
َن الَ  ا إننس َلمس َتثسب  السغ صس ت مس َأيسض  َمةن، َكذلنَك َأنس ر  َأنس َيأستنَي بنَثَمر  مننس َذاتنهن إننس َلمس َيثسب تس فني السَكرس دن .   َيقس َمة   5ت وا فنيَّ َأَنا السَكرس

، أَلنَّك   . الَّذني َيثسب ت  فنيَّ َوَأَنا فنيهن هَذا َيأستني بنَثَمر  َكثنير  َصان  ت م  اأَلوس ئ ا. َوَأنس َعل وا َشيس وَن َأنس َتفس ر  دن ونني اَل َتقس إننس َكاَن 6مس بند 
َترن    َفَيحس  ، َمع وَنه  َوَيطسَرح وَنه  فني النَّارن فُّ َوَيجس ، َفَيجن نن ا َكالسغ صس َيثسب ت  فنيَّ ي طسَرح  َخارنج  َثَبتُّمس فنيَّ َوَثَبَت 7.  َأَحد  اَل  إننس 

َما   َتطسل ب وَن  مس  .  َكاَلمني فنيك  َلك مس َفَيك ون   وَن  َتاَلمنيذني.  8ت رنيد  َفَتك ون وَن  َكثنير   بنَثَمر   َتأست وا  َأبني: َأنس  د   َيَتَمجَّ َكَما 9بنهَذا 
َأَنا. ا ثسب ت وا فني َمَحبَّتني.   ت ك مس  َببس َتثسب ت وَن فني َمَحبَّتني، َكَما10َأَحبَّنني اآلب  َكذلنَك َأحس َأَنا َقدس   إننس َحفنظست مس َوَصاَياَي  َأن ني 

.11َحفنظست  َوَصاَيا َأبني َوَأثسب ت  فني َمَحبَّتنهن.   َمَل َفَرح ك مس مس َوي كس ي فنيك  ت ك مس بنهَذا لنَكيس َيثسب َت َفَرحن َكلَّمس
يَّتني 12   هن هنَي َوصن »هذن

  . ت ك مس َببس ا َكَما َأحس مس َبعسض  ك  بُّوا َبعسض  بَّائنهن.  َليسَس أَلَحد  ح بٌّ َأعس 13َأنس ت حن لن َأحن َسه  أَلجس َظم  مننس هَذا: َأنس َيَضَع َأَحد  َنفس
ت مس  14 َأنس

مس بنهن.   يك  بَّائني إننس َفَعلست مس َما أ وصن ت ك مس 15َأحن ه ، لكنن ني َقدس َسمَّيس َلم  َما َيعسَمل  َسي ند  َد اَل َيعس َعبس ا، أَلنَّ الس مس َعبنيد  اَل َأع ود  أ َسم نيك 
بَّاَء   ت ك مس بنك ل ن َما َسمنعست ه  مننس َأبني.  َأحن َلمس َهب وا َوَتأست وا 16أَلن ني َأعس ت ك مس لنَتذس ، َوَأَقمس ت ك مس َترس ت م ونني َبلس َأَنا اخس َترس ت م  اخس َليسَس َأنس

مني.   ت مس بناسس َيك م  اآلب  ك لَّ َما َطَلبس ، لنَكيس ي عسطن ك مس وَم َثَمر  ، َوَيد  بنَثَمر 
ا.بنهَذا أ  17 مس َبعسض  ك  بُّوا َبعسض  مس َحتَّى ت حن يك  »إننس 18  وصن
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  . َلك مس َغَضنني َقبس َلم وا َأنَّه  َقدس َأبس مس َفاعس ك  َعاَلم  ي بسغنض  َكاَن الس
َته . َولكننس أَلنَّك مس 19 بُّ َخاصَّ َعاَلم  ي حن َعاَلمن َلَكاَن الس ت مس منَن الس نس َلوس ك 

َعاَلمن، َبلس أَ  ت مس منَن الس َعاَلم .  َلسس ك م  الس َعاَلمن، لنذلنَك ي بسغنض  ت ك مس منَن الس َترس َنا اخس
َظَم 20 د  َأعس : َليسَس َعبس َكاَلَم الَّذني ق لست ه  َلك مس وا الس ك ر  ا ذس

، َوإننس َكان وا َقدس َحفنظ وا َكاَلمني َفَسيَ  وَنك مس د  َطهن ونني َفَسَيضس َطَهد  . إننس َكان وا َقدن اضس هن .  مننس َسي ندن َفظ وَن َكاَلَمك مس مس 21حس لكننَّه 
َسَلنني.   مس اَل َيعسرنف وَن الَّذني َأرس مني، أَلنَّه  لن اسس لَّه  مننس َأجس َعل وَن بنك مس هَذا ك  ، َلمس 22إننََّما َيفس مس ت ه  ئست  َوَكلَّمس َلوس َلمس َأك نس َقدس جن

مس ع   يَّة ، َوَأمَّا اآلَن َفَليسَس َله  مس َخطن .  َتك نس َله  مس يَّتنهن ر  فني َخطن ا.  23ذس نني ي بسغنض  َأبني َأيسض  َلوس َلمس َأك نس َقدس 24َالَّذني ي بسغنض 
ا وَ  يَّة ، َوَأمَّا اآلَن َفَقدس َرَأوس مس َخطن َها َأَحد  َويسرني، َلمس َتك نس َله  َماال  َلمس َيعسَملس مس َأعس َنه  ونني َأَنا َوَأبني.  َعمنلست  َبيس لنَكيس    لكننس 25َأبسَغض 

. ونني بناَل َسَبب  مس َأبسَغض  : إننَّه  مس هن ت وَبة  فني َنام وسن َمكس َكلنَمة  الس  " َتتنمَّ الس

 
يَّة  َوَأبني السَكرَّام .1 -(:15:1آية )يو يقن َمة  السَحقن  »َأَنا السَكرس

 الهيكل ثم وادى قدرون خرج المسللللليح مع تالميذه من العلية متجهين إلى  سلللللتان جثسللللليمانى، وفى طريقهم مروا   
(. وقيلل أن الرب يسللللللللللللللوع قلال هلذا الكالم وكلان مع تالميلذه أملام الهيكلل. وكلان على أحلد أبواب الهيكلل 1:18)يو

 ترمة تشير لشعب إسرائيل الذى يشةه  الكرمة والتينة والزيتونة ونفس هذه التشبيهاا تقال عن الكنيسة.
هذه في مقابل الكرمة التي لم  =  الكرمة الحقيقيةالتالميذ يسلمعون.  إبتداء من هذا اإلصلحاح يتكلم المسليح وحده و 

- 2:27هي تعبير عن الكنيسلللة جسلللد المسللليح )أش  الكرمة(. و7-1:5+ أش13-8:80تثبت وهي إسلللرائيل )مز
تعنى لغويا الثابتة التى التتغير و ال تفسلللللللد وال تزول. لكن إسلللللللرائيل ليسلللللللت ح،ي،ية ألنها فسلللللللدا    حقيقية(. و5

الخمر رمز الفرح والكنيسلللة بثمرها تفرح هللا. والمسللليح تجسلللد   الكرمة تعطيألن  الكنيسلللة  الكرمة،  وإنتهت وتشلللبيه  
. ااب أراد أن تكون الكنيسلللللة صلللللاحب الكرمة   الكرام يفرح ااب ليوحدنا فيه ليقدمنا لآلب كجسلللللده الحى وهذا ما  

 ترمة تفرحه ، فأرسل إبنه متجسدا ليؤسس هذه الكرمة .
إتحاد وثيق، فاإلبن صلللار   مسللليح هنا يتحدث عن إتحاده بتالميذه وكنيسلللته وأنه كإتحاد الكرمة  األغصلللان. فهوال

يحمل المؤمنين الذين ثبتوا فيه يعطيهم جسللللللللللللده ودمه طعامًا وشللللللللللللرا ًا كعصللللللللللللارة تجعل الكرمة حية. ورفع عنهم  
لهم الحيلاة و ليقلدمهم هلل ااب   ليعيلد  حزن قللب ااب ، جلاء االبنأخطلايلاهم التى كلانلت سللللللللللللللبةلا فى موتهم اللذى  

ْد َهِذِه ٱْلَكْرَمَة، "يقال عنها داود الكرام ليفرح بهم. هذه الكرمة   َماِء َوٱْنُظْر َوَتَعهَّ . ٱطَِّلْع ِمَن ٱلسلللللللللَّ ا ِإَلَه ٱْلُجُنوِد، ٱْرِجَعنَّ
ْتُه َيِميُنَك، َوٱِِلْبَن ٱلَِّذي   15 كَ َوٱْلَغْرَس ٱلَِّذي َغَرسللَ نبوة ربطت بين الكرمة وهذه (  19-14:80)مز .."  ٱْخَتْرَتُه ِلَنْفسللِ

فاهلل ااب هو الذي يدعونا لمعرفته وإلى   .(23-17:1وقال عنها بولس الرسللللللللللللللول .. )أف  .وإصللللللللللللللالحها واإلبن
 ميراثه وقدرته وقوته وهو الذي أقام المسلللللليح رأسللللللًا لهذه الكرمة وهو يثبت األع للللللاء حسللللللب عمل شللللللدة قوته في

(. فهنا اإلنسلللان  4:17(. والعمل قطعًا هو عمل مشلللترك بين ااب واإلبن )يو44  ،37:6+ يو12:17المسللليح )يو
ع للوًا حيًا في المسلليح على مسللتوى الغصللن في الكرمة. وااب   ليصللير هو المعمودية إلهييتحد  المسلليح  سللر  

 سلبب إنسلانيته إتحد  الكرمة أما ااب فهو  المسليح  =  أبي الكرامهو الذي أرسلل إبنه ليكون سلبب حياة للمؤمنين=  
فهو اللذي يريلده ليكون هنلاك حيلاة للكنيسللللللللللللللة الكرملة. وهلذه   ،  متميز عنهلا. ااب هو حلارس هلذا اإلتحلاد والثبوا 
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الكرمة ح،ي،ية لها صلللللللللللللفة الةقاء والخلود وعدم التغيير والفسلللللللللللللاد كما حدث للكرمة اليهودية. هذه الكرمة الجديدة 
 ( ويتفرع منه أغصان كثيرة )المؤمنين المعمدين( ليكونوا الكرمة.1:11 غصن )المسيح( )أش)الكنيسة( بدأا 

 
َثَر.2 -(:15:2آية )يو يهن لنَيأستنَي بنَثَمر  َأكس زنع ه ، َوك لُّ َما َيأستني بنَثَمر  ي َنق ن ن  فنيَّ اَل َيأستني بنَثَمر  َينس  ك لُّ و صس

( وأعمال حسلللللللنة  23-22:5الثمار هي اإليمان والرجاء والمحةة والشلللللللهادة للمسللللللليح وثمار الروح القدس فينا )غل
(. فااب يطلب الثمر وعلى أسلللللاس الثمر 6-1:5تمجد هللا وتنفع ااخرين. وااب ينزع الغصلللللن عديم الثمر )أش

رمة فهو يأخذ من عصلللللير الكرمة دون يتعامل مع األغصلللللان. وهو ينزع الغصلللللن عديم الثمر ألنه يعطل نمو الك
ان كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ ، وهذا كما قال الرب "فائدة بل يحرم الغصللللللللللللن المثمر

وما يأتي بثمر ين،يه على المسلللللللتوى الروحي من كل نجاسلللللللة وشلللللللهوة  التجارب. فالتن،ية   .(  29:    25" )مت منه
. أو ين،يه  الكلمة فهي سللليف ذو حدين. وهذا ما نراه في شلللوكة بولس الرسلللول. إذًا فاهلل ال يريد ثمرًا وكفى  تأديب 

(. بل إن شلللر  حياتنا هو  30:5فال يمكن فصلللل المؤمنين عن المسللليح )أف=  ن فيَّ صــكل وبل يريد ثمر كثير.  
 حياء.أإتحادنا  المسيح. وطاعة الوصية تثبتنا فى الكرمة فنستمر 

 
ت ك مس بنهن. 3 -(:15:3آية )يو َياء  لنَسَببن السَكاَلمن الَّذني َكلَّمس قن ت م  اآلَن َأنس  َأنس

أي =  أنتم اآلن أنقياءحتى ال يتسلللاءل التالميذ هل نحن من األغصلللان التي تقطع أو التي تنقى قال لهم الرب=  
لفاحصلللللللللة والةانية والمةكتة والمعزية والتي أن المسللللللللليح يراهم مثمرين، فهو أتم عمله معهم بتعاليمه وكلمته الحية ا

تسللتعلن الحق اإللهي. وهذا الكالم قيل  عد خروج يهوذا. ونالحظ أن المسلليح  كالمه ينقي وفي ااية السللا قة نجد  
ااب ينقي  لالتجلارب النلافعلة. وكلملة المسلللللللللللللليح سلللللللللللللليف ذو حلدين،  حلدهلا األول تنقي وتقلدس فتحيي وكلأنهلا َتلِلْد 

( فإن لم تأتي كلمة هللا بثمر تكون هذه 48:12+  22:5( وبحدها الثاني تدين )يو23:1 ط1)اإلنسلللللللان من جديد 
( وكلملا نهتم  كلملة هللا في حيلاتنلا نزداد نقلاوة. فكلملة هللا حيلة وفعلاللة 12:4+ علب 16  ،12:2الكلملة لللدينونلة )رؤ

اإلنجيل. فكلماا اإلنجيل تعطي    ولها قوة على التن،ية. لذلك فالكنيسلللة تنصلللح الشلللعب  عدم التناول لمن لم يسلللمع
تل تعاليم الرب لهم لكن إسللللللتمرار النقاوة متوقف على شللللللركتهم معه أي =  بســــبب الكالمنقاوة يحتاجها المتناول. 

 إستمرار ثةاتهم في المسيح.
 

أستنيَ 4    -(:15:4آيـة )يو ر  َأنس يـَ دن َن اَل َيقـس ــس ا َأنَّ السغ صـــــــ . َكمـَ مس ا فنيك  تس فني  ا ثسب ت وا فنيَّ َوَأنـَ هن إننس َلمس َيثسبـ   بنَثَمر  مننس َذاتـن
ا إننس َلمس َتثسب ت وا فنيَّ  ت مس َأيسض  َمةن، َكذلنَك َأنس  السَكرس

 
 
 
 

 آدم

 حواء آدم

 األوالد
 المسيح آدم

 كل  منا 



 ( فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هللا خلق بدم. ومن جنب بدم خلقت حواء. واألوالد هم جزء من بدم وجزء من حواء. لذلك فالخليقة   = اثبتوا فيَّ 
هو رأسه   ن جسد ثان  حىوِّ كَ جاء المسيح ليُ  تلها اان هي أجزاء من بدم ولكنها خليقة ميتة فآدم رأسها ميت.

"  َ اُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمهِ أِلَنََّنا أَعْ "  في المسيح وكلنا ينتمي لهذا الجسد  المعمودية. ويكون 
   .(30:5)أف

( وحين أتحد  ه  5- 3:6المسيح ماا وقام. وأنا أموا مع المسيح وأقوم متحدًا  ه في المعمودية )رو= وأنا فيكم
"  ( "مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ 21:1تكون لي حياته "لي الحياة هي المسيح" )في 

وإذا كنت ثابتًا في   .(13:6( وحين تكون لي الحياة هي المسيح فهو يستخدم أع ائي كآالا بر )رو 20:2)غل
فهذه =  وأنا فيكم= إصةع ثابت فى الجسد. وأما  إثبتوا فىَّ  تشبيه: ولي حياة المسيح فأنا غصن مثمر. ،المسيح

   هل يصل الدم للسصةع.
. نعود لمثال اإلصلللةع، فلو المسللليح وأثمر وهذا ينطبق على مثال الكرمة تعطيني قوة ألثبت في وحياة المسللليح فيَّ 

  إنقطع الدم عن اإلصةع يصاب  الغرغرينا ويموا اإلصةع.
 

 فكل 
.=         في الكرمة       هو وصن   إثبتوا في 

 وأنا فيكم.في كل وصن  =  تسرى    الحياة   والعصارة  
فيه، ومن يتناول  إسللتحقاق )في حالة توبة صللادقة( يثبت فيه. ومن يثبت فيه  المسلليح أعطانا جسللده ودمه لنثبت  

في الكرمة. إذًا فلنلتصللللللق    تاً يقدسلللللله ويعطيه حياة ويكون له ثمر. فالغصللللللن ال يمكن أن يأتي بثمر إن لم يكن ثاب
ل ثمر بر المسلليح  أ اهلل كل  ( أي أن  27:2يو1)يام حياتنا. والمسلليح هو منةع الثمر والروح القدس هو الذي يوصللِّ

وصلللية من المسللليح لنا وهو يعطي مع وصلللاياه  =  اثبتوا فيَّ الروح القدس )المسلللحة( يعلمنا أن نثبت في المسللليح.  
- 14:3هذه تعني إقبلوا ثبوتي فيكم، أي علينا أن نفتح قلوبنا ليدخلها المسلللللليح ليعمل )أف=  وأنا فيكمقوة للتنفيذ.  

لثبوا المسللللليح في المؤمن. وثبوا المسللللليح في المؤمن هو نتيجة  (. وثبوا المؤمن في المسللللليح شلللللر  الزم 17
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يمنحه     أن  ،يثبت فيه المسللللليحيثبت في المسللللليح  أعماله وتوبته ومحبته    من  .المسللللليحطبيعية لثبوا المؤمن في 
نعمته ويمأله من روحه. ومعنى ااية أن المسلليح يقول إعطوني الفرصللة ألثبت فيكم. فالثةاا في المسلليح يسللتلزم  

 [ إرادة اإلنسان.2[ عمل المسيح ]1]
( فكلما ماا إنسلللاننا العتيق، كلما ثبتت فينا حياة  10:   4تو2+   11:    6[ إماتة اإلنسلللان لشلللهواا جسلللده )رو3]

 ن قيامة المسيح كانت  إتحاد حياته األبدية  جسده المائت . المسيح . والحظ أ
 

، أَلنَّك مس بـند  5  -(:15:5آـية )يو أستني بنَثَمر  َكثنير  ا فنـيهن ـهَذا يـَ . الَـّذني َيثسبـ ت  فنيَّ َوَأنـَ ان  ــَ ت م  اأَلوسصـــــــ مَـة  َوَأنس ا السَكرس ونني اَل  َأنـَ
ئ ا.  َعل وا َشيس وَن َأنس َتفس ر  دن  َتقس

الرب يشللللللير أنه مصللللللدر الحياة الح،ي،ية، نسللللللتمدها منه  صللللللفة ثابتة ونسللللللتمد منه كياننا، وبذلك نحقق تدبير هللا  
فيكون لنا ثمار. ولنالحظ أننا ال يمكن بدونه أن نفعل شللللللللللللللئ فالثمر هو من سللللللللللللللخاء الكرمة وليس من صللللللللللللللنع  

ضلعفاء غير قادرين فمن يثبت فيه ال يعود   وأي لًا علينا أاّل نظن أننا بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شـيئا  الغصلن=  
له. كيف   ةالثةاا فيه ال قيم  وكل عمل خارج ( .13:   4)فى  ضلعيفًا "أسلتطيع كل شلئ في المسليح الذي يقويني"

[ دراسة كلمة 3[ ممارسة األسرار ]2( ]14:12[ النقاوة )فبدون القداسة ال يرى أحد الرب عب 1نثبت في المسيح ]
[ قبول 5( )ب( إيجابي )صلللللالة / صللللليام..( ]11:6هادي )أ( سللللللبي )نموا عن الخطية رو[ ج4هللا  إسلللللتمرار ]

الصللليب. بهذا نثبت في الكرمة ونصللير أغصللانًا حية تسللرى فيها عصللارة الكرمة )حياة المسلليح(. والغصللن الحي 
 يكون له ثمار.

 
ا  6  -(:15:6آـية )يو ارنجـ  د  اَل َيثسـب ت  فنيَّ ي طسَرح  خـَ اَن َأحـَ ، إننس ـكَ ارن ه  فني الـنَّ ه  َوَيطسَرح وـنَ َمع وـنَ فُّ َوَيجس ، َفَيجن نن ــس السغ صـــــــ ـكَ

 . َترن    َفَيحس
هنا إنذار مخيف لمن هو غير ثابت في الكرمة، فهذا سلللللينفصلللللل عنها فيجف. من ليس له ثمار سللللليقطع ويحرق  

من الكرمة ال فائدة   )ربما أشلار المسليح إلى  عس األغصلان التي قطعوها إسلتعدادًا لحرقها( )الغصلن الذي يقطع
له إطالقًا لذلك يحرقونه، فغصللللن الكرمة ضللللعيف جدًا ال يصلللللح لشللللئ. والغصللللن مهما كان جمال أوراقه، إن لم  
يكن له ثمار يقطعونه )األوراق هنا إشلللللللللارة للبر الذاتي مثل شلللللللللجرة التين التي لعنها المسللللللللليح(. ولكن متى يجف  

وصول العصارة، وهذا الحاجز هو الخطية التي تعيش فينا أو من  الغصن؟ هذا يحدث إن ُوِجَد حاجز فليني يمنع  
 ل نعمة هللا التي فيه إلى مجد دنيوي. والمالئكة هم الذين يجمعون ويطرحون في النار.حوَّ 
 

.7 -(:15:7آية )يو وَن َفَيك ون  َلك مس مس َتطسل ب وَن َما ت رنيد   إننس َثَبتُّمس فنيَّ َوَثَبَت َكاَلمني فنيك 
س ااية السللللللا قة، هنا نرى بركاا الثةاا في المسلللللليح أي إسللللللتجا ة الصللللللالة. هنا نرى الوعد الثمين لمن  هذه عك

هنا نرى المسليح ي لع كالمه مكان شلخصله. فنرى كيف نثبت في المسليح  =  وثبت كالمي فيكميثبت في الكرمة. 
وهذا  أن نثبت في كالمه. وهذا يعني تصللللديق وعد المسلللليح  كل ما أوتينا من إرادة وفكر وقلب. وطاعة المسلللليح  
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لء [ في م2[ فورًا ]1مهما حدث حتى االسلتشلهاد. هنا فاهلل يسلتجيب لنا مهما طلبنا. وهللا يسلتجيب بثالث طرق ]
[ ال يسللللللللتجيب لو طلبي ليس لمصلللللللللحتي فهو لم يسللللللللتجب لبولس 3( ]المناسللللللللب   أى فى الوقت  الزمان ) عد مدة
ولكنه البد وأن يسلللللتجيب. وأن يكون لنا الحاسلللللة السلللللمعية الروحية فنسلللللتطيع أن نميز صلللللوته.   ، ورفس شلللللفاءه

ذا كنا نسلتطيع أن نميز صلوته  إ=  تطلبون والمسليح يخاطبنا وسلط كل أحداث اليوم من خالل كل ما نسلمع ونرى.  
=  تريدون ما  (.  31:12( "أطلبوا أواًل ملكوا هللا" )لو14:5يو1فحينئذ لن نطلب إاّل ما هو حسب إرادته ومشيئته )

ْر   مجد  أى   أ اهمن ثبت في المسلليح تصللةح إرادته الحرة حسللب حرية البنين ال العبيد واإلبن ال يطلب سللوى ما َيسللُّ
.   هي الحياة مع المسلليح وفي المسلليح وحياة  خالصللة المسلليحية. ولنالحظ أن  أبيه =  ثبت كالمي فيكم المسلليح فيَّ

وصايا المسيح تصةح مكتوبة داخل القلب، فال نحتاج لمن يعلمها لنا أو يوصينا بها أو يقنعنا بتنفيذها، بل ننفذها  
هللا في قلوبنا. لكن يكون هذا عن حب في المسلللللليح، وهذا عمل الروح القدس الذي يعلمنا ويذكرنا ويسللللللكب محةة  

 لمن يتجاوب إيجابيًا مع صوا الروح القدس وال يقاومه.
 

د  َأبني: َأنس َتأست وا بنَثَمر  َكثنير  َفَتك ون وَن َتاَلمنيذني. 8 -(:15:8آية )يو  بنهَذا َيَتَمجَّ
وثبوتكم في كالمي، هذا ينشللللللللئ إسللللللللتجا ة لصلللللللللواتكم كونها تتفق مع إرادة ااب  بثبوتي فيكم وثبوتكم فيَّ =  بهذا

(  24:12لقد صلللللب المسلللليح ليأتي بثمر هو إيمان الةشللللر )يو=  أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تالميذيالسللللماوي. 
وكل (  16:5+ مت   9:1 ط1(. والثمار الكثيرة تمجد ااب )19:28وعمل التالميذ أن يكملوا عمل المسلللللللليح )مت 

هذا يحدث إن ثبتنا في كالم المسلللليح أي صللللدقناه وعشللللنا  ه كلمة كلمة، فيرى الناس فينا صللللورة للمسلللليح الثابت  
 فينا. 

في ااية السللللا قة رأينا أن طاعة كالم المسلللليح شللللر  للثةاا فيه، وفي ااية ااتية وما  عدها نرى أن المحةة هي  
 الشر  ااخر.

 
ت ك مس َأَنا. ا ثسب ت وا فني َمَحبَّتني. 9 -(:15:9آية )يو َببس  َكَما َأَحبَّنني اآلب  َكذلنَك َأحس

المحةة التي يطلبها المسلللللللللليح أن تكون فينا ليسللللللللللت محةة إنتقائية، أي نحب من يروق لنا ونكره من يكرهنا، فهذا 
(. أما المحةة التي  48-43:5النوع من الحب ينتمي للخليقة العتيقة.. "فالعشللللللللللللللارون أي للللللللللللللًا يفعلون هكذا" )مت 

يطلبها المسلللليح أن تكون فينا هي محةة مطلقة أي للكل.. هلل أواًل ولكل إنسللللان، لمن يحبني ولمن يكرهني.. لذلك  
 (2:5-20:4يو1قال السيد "أحبوا أعداءتم.." المحةة هي للخالق وللمخلوق )

(.  17:5تو2+    6-3:6ا خليقة جديدة )رووالطبيعة الجديدة، طبيعة المحةة حصلنا عليها  المعمودية، وفيها صرن
أي ما حصللتم عليه من طبيعة جديدة إثبتوا فيها. وأهمية ذلك أن نثبت  =  إثبتوا في محبتيوالرب يطلب هنا قائاًل  

(. إذًا من يثبت في المحةة تثبت فيه الحياة  25:11فيه هو، وهو الذي قال عن نفسلللله "أنا هو ال،يامة والحياة" )يو
 صل عليها في المعمودية. وذلك ألن المسيح حياة وهو أي ًا محةة.األبدية التي ح
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المسلللليح حين أراد أن يشللللرح مقدار محبته للةشللللر شللللبهها  محةة ااب له وهذه محةة أزلية أبدية ال نهائية ألن هللا  
  محةلة وهللا غير متنلاهي فلاألصلللللللللللللللل في المحةلة هو محةلة ااب لسبن. ومحةلة ااب لسبن تعني وحلدة ااب مع
اإلبن، محةة ااب تصللللللب في اإلبن المحبوب. إذًا محةة ااب لسبن هي تعبير بخر لقول المسلللللليح "أنا في ااب 

ــار . وعلى نفس النمط أحبنا المسللللللللليح    فاآلب واالبن واحد بالمحبةوااب فيَّ ولكن بلغة المحةة فاهلل محةة.   فصــــ
شرط هذا أي نحن صرنا فيه وصارا حياته فينا. ولكن    "فيكمإثبتوا فيَّ وأنا  "، ولذلك قال  بالمحبة  فينا وصرنا فيه

وتعني    ،  ثبتوا فيَّ لكن بلغة المحةةإهو مسللللللللاو لقوله .  إثبتوا في محبتيلذلك يقول هنا    الثبات أن نحيا في محبة
أن من يثبت  ه يتذوق ويتلذذ  محبته. وأن المحةة هي شلللر  لثةاا المسللليح فينا. والمسللليح أوصلللل لنا  مجيئه في 
الجسلللد محةة ااب. هنا يشلللرح المسللليح سلللر ثةاا الغصلللن )المؤمن( في الكرمة )المسللليح( وهذا السلللر هو الحب. 
فلااب يحلب اإلبن، حلب يتوحلد فيله المحلب  لالمحبوب فيكونلان ذاتلًا واحلدة وكيلانلًا واحلدًا، الحلب هو سللللللللللللللر الوحلدة 

يجعلنلا معله في إتحلاد كامل يحيلا فينلا ونحيا   القلائملة بين ااب واإلبن. وهكلذا أحبنلا المسلللللللللللللليح حةلًا بلغ من قوته أن
فيه ومعه وبه وله. فحب المسليح لنا هو سلر اإللتحام أو الوحدة التي جاء إبن اإلنسلان ليؤسلسلها مع بني اإلنسلان  

وااب يحةله فلاهلل محةلة.  ،  ( ومحبتله لنلا قلائملة على أن هلذا هو طةعله فهو يحلب ااب  23:17لحسللللللللللللللاب هللا )يو
لكن السلللؤال  فالمحةة هى وسللليلة إتحادنا  ه.  (12محبتنا له ومحبتنا لةع لللنا الةعس )بية  ،حةةالموالرب يوصلللينا  

( "لكني قللد 15:15وفي )  الموجلله لنللا هو هللل نقبللل هللذه المحةللة ونةللادللله حةللًا  حللب وهللل نثبللت في هللذه المحةللة.
الفلسلللللللفة بل هي توصللللللليل  . هنا أعلمتكم ال تعني المعرفة و "سلللللللميتكم أحةاء ألني أعلمتكم  كل ما سلللللللمعته من أبي

أسللللللللرار ااب ومحبته لنا. فاإلبن ال للللللللال حين عاد لم يتعرف على أبيه على مسللللللللتوى الفكر إنما على مسللللللللتوى  
(. محةة المسللليح لآلب هي محةة فائقة للطبيعة وألفكارنا ولكن المسللليح يعطينا أن  26:17األح لللان والقبالا )يو

المسلللللليح ظهرا محبته لنا في بذله نفسلللللله على الصللللللليب. ولوال  = ناكذلك أحببتكم أنتذوقها فنفرح  أبوة ااب لنا. 
نا في بنوته الرفيعة هذه المحةة ما كنا قد فهمنا محةة ااب لسبن وال محةة اإلبن لنا. والمسللللللللليح  محبته لنا ضلللللللللمَّ 

 أن نصللللدق دعوته    إثبتوا في محبتي( وهنا نرى ما سللللنحصللللل عليه لذلك يشللللجعنا أن 2-1:3يو1القدر والمجد )
علداءنلا( ونةلادلله حةلًا  حلب أ ن ال نحلب  أونقبلهلا ونسللللللللللللللتمر فيهلا ون،يم في محةلة لله ولكلل أحلد )وهنلا نرى خطورة  

"محةة المسليح تحصلرنا"   الرسلول وهذا ما قاله بولس. نكتشلف محبته نحةه  وكلما . ويكون هذا  أن نحفظ وصلاياه  
ه يكتشلللف أعماقها. الوصلللية ال تشلللرح وال تفلسلللف بل تنفذ  + "من يفصللللني عن محةة المسللليح". ومن يحفظ وصلللايا

بال فحص ومن ينفذها يكتشللللللف معناها. ولنالحظ أن ااب واإلبن هما واحد  سللللللبب المحةة، واإلبن محةة، فكيف 
"بهذا نعلم أننا إنتقلنا من   يتحد اإلبن بنا لو عشلنا في كراهية. واإلبن حياة، فإن عشلنا في كراهية نموا، لذلك قيل

(. ومن يحلب هللا  15- 14:3يو1كلل من يةغس أخلاه فهو قلاتلل نفس" )  موا إلى الحيلاة ألننلا نحلب اإلخوة ...ال
 (.21:4يو1يحب اإلخوة )

مما سللبق رأينا أن المحةة هى تعبير عن الوحدة بين ااب واإلبن ، وبين اإلبن وبيننا. وأي للا كلمة المعرفة تشللير  
( لترى أن كلمللة يعرف في الكتللاب 20:  5( + )يو27:  11) مللت ( +  8:  3راجع تفسللللللللللللللير اايللاا )في  لستحللاد 

 المقدس تعنى الوحدة .
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 المقدس : بن تم التعبير عنها  عدة طرق في الكتاب ن الوحدة بين ااب واإلأ نرى و 
 ( . 31:  14واإلبن يحب ااب )يو  (.20: 5ااب يحب اإلبن )يو  .9
 (.27: 11اب )مت ال أحد يعرف ااب اال اإلبن وال أحد يعرف اإلبن اال ا  .10
 (.10: 14انا في ااب وااب فّى )يو .11
 (.30: 10أنا وااب واحد )يو .12
 (9:  14من ربني فقد رأى ااب )يو  .13

 - والمعرفة بهذا المعنى أى اإلتحاد لها ثالثة أنواع : 
 ( 15:  10( + )يو 27: 11)مت وحدة الهوتية:  .1
 (     38:  10فااب يعرف اإلبن واإلبن يعرف ااب = ااب فّى وأنا فى ااب )يو   

 بنًا. إ( وهى وحدة مثمرة فلقد أثمرا 1: 4مرأته فحبلت وولدا قايين )تكإوعرف بدم وحدة جسدية:  .2
 ( "ومن أراد اإلبن أن يعلن له" 27: 11( + )مت 3: 17) يو وحدة بين المسيح واإلنسان : .3
  ية وفيها نتحد  المسيح  المحةة(+ هذه اا 3: 17(. وهذه الوحدة أثمرا حياة لجسدنا المائت )يو8:  3+ )في   
. 

( في الجزء الثالث من كتب االناجيل 20: 5إذًا المحةة والمعرفة كالهما تعبير عن الوحدة. وراجع تفسير بية )يو 
 . ( 3: 17+ )يو

 
 عمل الروح القدس لتتم هذه الوحدة فى المسيح 

، ألنه  ( وحينئذ سنعرفه وحين نعرفه سنحةه14:  16تلئ من الروح القدس فهو يحكي لنا عن المسيح )يو  حين نم
   -لذلك فالمعرفة والمحةة مرتةطان، ونالحظ أن كالهما عمل الروح القدس فينا : يستحق المحةة .

 ( 5:5يسكب محةة هللا في قلوبنا )رو .1
 Know himيعطينا أن نعرف المسيح  .2

يثبتنا في  هو الذى الروح القدسف ، فاإلتحاد يكون  المحةة .  معنى اإلتحاد  هومن يعرف المسيح ويحةه سيعرفه 
لنظل ثابتين في المسيح، وهذا معنى فنتنقى ( 26: 8( ويعين )رو8:  16يةكت )يووأي ا الروح القدس  المسيح .

وكل هذا يبدأ  األسرار السةعة التي هى عمل   (18: 31قول الكتاب "توبني فأتوب ألنك أنت الرب إلهي" ) أر
( . 22:  5( . ومن ثمار الروح المحةة )غل 5:  5والروح القدس يسكب محةة هللا فى قلوبنا )رو الروح القدس.

 وبالمحةة نثبت فى المسيح .
 (.22، 21: 1تو 2القدس يثبتنا في المسيح )  الميرون سر التثبيت. فالروحيسمى ولذلك 
اَيا َأبني َوَأثسب ت  فني  10  -:(15:10آية )يو ــَ اَياَي َتثسب ت وَن فني َمَحبَّتني، َكَما َأن ني َأَنا َقدس َحفنظست  َوصــــ ــَ إننس َحفنظست مس َوصــــ
 َمَحبَّتنهن.
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ــايا أبي سلللللللللللهرتم على تنفيذها متشلللللللللللبثين  الوعد.  =  حفظتم(  9هنا نرى كيف نثبت في محبته )بية =  حفظت وصـــــ
. وهكذا أطاع  ااب  (. وبولس هنا يطلب أن نتعلم الطاعة كما أطاع المسلللللليح نفسلللللله8-5:2)في التجسللللللد والفداء  

يحفظه بها من الكبرياء  (. بل إحتمل شللللللوكة الجسللللللد التي كان هللا 26- 23:11تو2بولس نفسلللللله وإحتمل ااالم )
، ا من يحفظ الوصلليةهذه خبرة عملية يختبره  حفظتم وصـاياي تثبتون في محبتي إنين،يه بها ليأتي بثمر أتثر. ف

(، ومن عرف  27 –  24:  7فمن يحفظ الوصلية سليعرف ح،يقة المسليح فيكون كمن بنى بيته على الصلخر )مت 
من أحب اإلبن  حفظ وصللللاياه يشللللعر  محةة ااب وهذه و . (9المسلللليح ح،يقة سلللليحةه ، ومن يحةه يثبت فيه )بية  

(. عمومًا من يحفظ وصلللايا المسللليح حتى  12( وأهم وصلللية للمسللليح هي المحةة )بية27:16المحةة ال توصلللف )
ولو  التغصلللللب )فهذا هو الجهاد( يبدأ في الحب. وباإلصلللللرار على حفظ الوصلللللايا يشلللللتعل الحب في داخل القلب 
فيثبت اإلنسلان في المحةة لدرجة أن ي لحي ويبذل. وهذه هي المحةة الكاملة التي تطرح الخوف إلى خارج. ومن  

لقبول أي ألم من أجل الذي ماا ألجلنا. حفظ الوصللية هو سلللوك في النور، إذًا  يحب محةة كاملة يكون مسللتعداً 
مخالفة الوصللية هو سلللوك في الظلمة. والمسلليح نور. وال شللركة للنور مع الظلمة. ومن يغصللب نفسلله على حفظ  
  الوصلللية يثبت في المسللليح. ومن يثبت في المسللليح يكتشلللف محبته. ومن يكتشلللف محبته يبدأ يطيع الوصلللية عن
حب وليس عن تغصلللب. وهكذا يتنامي داخل اإلنسلللان حفظ الوصلللية والثبوا في محةة المسللليح. أما عن العالقة 
بين المسللليح وااب، فألنهما واحد ومشللليئتهما واحدة. فإنه من المسلللتحيل أن يخالف المسللليح إرادة ااب، وبالتالي  

اا في محبته فقال "محةة المسلليح تحصللرنا"  وبولس الذي نفذ وصللايا المسلليح شللعر بهذا الثة  .فهو ثابت في محبته
يزداد إنسللكاب المحةة  =  تثبتون في محبتيالتي يسللمعكم إياها الروح القدس.  =  إن حفظتم وصـاياي(  14:5تو2)

 (.5:5هلل في داخلنا من الروح القدس )رو
واالبن والروح هما  رادتهما واحدة. ولكن ااب يريد إ= ااب واالبن واحد  المحةة، ومشلليئتهما و  حفظت وصــايا ابي

فاإلبن يطيع ألنه    ي للللللا.أي ما يريده االبن  أقنومى التنفيذ. فتصللللللةح طاعة االبن لآلب هي تنفيذ ما يريده ااب،  أ
 واحد مع ااب وإرادتهما واحدة.

َهِذِه ٱْلَكْأُس، َوَلِكْن َلْيَس َكَما  َيا َأَبَتاُه، ِإْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبْر َعنِّي  لكننا نقف أمام صلللالة المسللليح فى  سلللتان جثسللليمانى "
(. فالمسللليح كان فيه الطبيعة اإلنسلللانية كاملة، والطبيعة اإلنسلللانية ترفس 39:  26" )مت ُأِريُد َأَنا َبْل َكَما ُتِريُد َأْنتَ 

األلم وتطلب الراحة. وكان األلم الذى سيتعرض له المسيح يفوق الوصف ونحن كةشر ال يمكن لنا أن نتصور ما  
" عبَّر بهذا عن أن اإلنسلللللللانية  ِإْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبْر َعنِّي َهِذِه ٱْلَكْأُس جاز فيه المسللللللليح من أالم. وحينما قال المسللللللليح "

التى فيه كانت إنسللللللانية كاملة وأنه شللللللابهنا فى كل شللللللئ، فال يوجد إنسللللللان طبيعى يحب أن يتألم، لكن يوجد من  
َمَع َكْوِنِه ٱْبًنا َتَعلََّم  بولس الرسلللللللللللول يقول فى هذا عن المسللللللللللليح أنه "يقبل األلم فى سلللللللللللبيل من يحب. بل نجد أن  

(. وهذا يعنى أنه متفق فى اإلرادة مع ااب الهوتيا وأن الصللليب هو الحل. ولكن  8:  5" )عب ٱلطَّاَعَة ِممَّا َتَألََّم ِ هِ 
ا إلرادة ااب. وهكذا عمل كل عليه أن ُيخ لللع إرادته اإلنسلللانية، أو قل هو لم يطلب راحته الجسلللدية بل أخ لللعه

القديسين، ولكن القديسين عملوا هذا  سهولة إذ أن المسيح عمله أوال وكان هذا لحسابنا نحن الةشر. فكان كل من  
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"  أِلَنَّ ِنيِري َهيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيفٌ ( وهذا معنى قول الرب "1:  12يرتةط  المسلللليح يجد أن تنفيذ الوصللللية سللللهل )عب 
 ن  طاعتنا نثبت فى اإلبن فيكون تنفيذ الوصايا سهاًل، وبهذا يحملنا اإلبن إلى ح ن ااب.(. ونح30: 11)مت 
 

.11 -(:15:11آية )يو َمَل َفَرح ك مس مس َوي كس ي فنيك  ت ك مس بنهَذا لنَكيس َيثسب َت َفَرحن  َكلَّمس
ي   ا َجِديَدًة، َفاَل ُتْذَتُر ٱأْلُوَلى  نِّي َهَأَنَذا هللا يفرح حين يجد أوالده فرحين "أل= َيثسب َت َفَرحن َماَواا  َجِديَدًة َوَأْرضللً َخاِلٌق سللَ

ْعبَ  .َواَل َتْخُطُر َعَلى َ ال   ِليَم َبْهَجًة َوشلللللللللللللَ َها  َبِل ٱْفَرُحوا َوٱْبَتِهُجوا ِإَلى ٱأْلََبِد ِفي َما َأَنا َخاِلٌق، أِلَنِّي َهَأَنَذا َخاِلٌق ُأوُرشلللللللللللللَ
َراخ  َفَأْبَتِهُج  ِ . َفَرًحا ْوُا صللللُ ْوُا ُ َكاء  َواَل صللللَ َمُع َ ْعُد ِفيَها صللللَ ْعِبي، َواَل ُيسللللْ ِليَم َوَأْفَرُح ِ شللللَ (.  19-17:  65" )إشُأوُرشللللَ

ل   وهنللا فى هللذه اايللة نرى أن  فرحنللا يحللدث بللل وُيكمللل حين يفرح هللا. وهللا يريللد أن يثبللت فرحلله هللذا فينللا، فُيكملَ
 ية فانية يعقبها هم وقلق.   فرحنا. أما العالم فهو ُيعطى ملذاا حس

 وكيف نفرح؟   هذا ما شرحه سا قًا فى موضوع الكرمة وثةاتنا فيه.
هو سللللللر الكرمة الذي شللللللرحه، وثةاتنا فيه  المحةة وطاعة وصللللللاياه يجعله يفرح ويعطينا أن  =  بهذا=  كلمتكم بهذا

فيه إرهاق وت حية    ،ينا محةة هللاحتى تثبت ف  ،ن يدخل فرحه هو فينا. حتى ال نتصور أن حفظنا للوصاياأنفرح  
يشللرح الرب هنا أن الثبوا في المحةة هو سللر الفرح الكامل. والطريق للفرح الكامل إذن هو أن    .منا وتثقياًل علينا
فنثبت في محبته أي نكتشلفه هو ونحةه وهنا يكون الفرح  ،   أن نصلدقه وننفذه    ،  وفي كالم الرب   نثبت في اإليمان

فرح التالميذ والمؤمنين يحتاج إلى تكميل.  =  ويكمل فرحكمفرح المسليح كامل. =  رحي فيكميثبت ف(.  6-3:2يو1)
فالمسلللللليح يسللللللكب فرحه في القلب ونحن نأخذ ليكمل فرحنا. فرحه وجد موضللللللعًا فينا. وهذا هو طلب المسلللللليح أن  

يزداد فرحنا ويكمل )والحظ أنه  نفرح فهو يطلب أن نثبت فيه ونطيع وصللاياه لنفرح. وكلما نطيع نثبت وكلما نثبت  
سللبق وأعطاهم السللالم واان الفرح( وأهم فرح يفرح  ه اإلنسللان الخالص الذي قدمه المسلليح، هو حياة جديدة نرى  
فيهلا الرب من هنلا على األرض. ولنالحظ العالقلة المةلاشللللللللللللللرة بين المحةلة والفرح. فلالفرح هو نتيجلة وجود المحةلة.  

(. للذللك فلأول ثملار الروح المحةلة وثلاني  5:5فهو يسللللللللللللللكلب محةلة هللا في قلوبنلا )رووهلذا ملا عملله الروح القلدس،  
 (.22:5الثمار مةاشرة هو الفرح )غل

 
. 12 - (:15:12آية )يو ت ك مس َببس ا َكَما َأحس مس َبعسض  ك  بُّوا َبعسض  يَّتني َأنس ت حن هن هنَي َوصن  »هذن
 ذا ترا طنا  المحةة.إننا نكون جسد واحد أ، وهنا نرى  ننا نتحد  المسيح ونثبت فيه  المحةةأ( 9ية )براينا فى 

وح القدس لمن يريد ويقبل عمله.  فالكنيسلللللة جسلللللد المسللللليح تترا ط بةع لللللها  مفاصلللللل هى المحةة وهذه يعملها الر 
بتداء من هنا نجد  إ( . ما سلللللللللبق كان عن محبتنا هلل وهذه تناظر وصلللللللللايا اللوح األول. و 1:  7+ نش  16: 4فأ)

المحةة لسنسلللللان وهذه تناظر وصلللللايا اللوح الثاني. ووصلللللية المسللللليح أن نحب  ع لللللنا كما أحبنا هو فالمحةة هي  
 التي تجعل فرحنا كاماًل. 

ونالحظ أن المحةة شلر  ألن يتحد بنا المسليح، وإتحاد المسليح بنا هو حياة وبالتالي فرح. والمسليح ال يسلكن حيث  
 .تكون هناك كراهية



 ( فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

214 

 -ومحبته هي:
 تما أحبلله ااب= أي محةة إلهية وليست محةة جسدانية أو عاطفية. هي وحدة بين ااب واإلبن. -1
 أحبنا ونحن خطاة= هكذا ينةغي أن نحب من هم أضعف منا. -2
 أحبنا ونحن أعداء= هكذا ينةغي أن نحب أعدائنا. -3
 أحبنا حتى الصليب= هكذا ينةغي أن نحب حتى الموا. -4
 اذلة= هكذا ينةغي أن نحب بال أنانية، ال نطلب شللللللليئًا في مقابل محبتنا إلخوتنا، محةة هللا أنه يعطي  محةة   -5

  سخاء وال يعير، هكذا علينا أن نعمل فالمحةة روح كل الوصايا فأنا ال أسرق وال أقتل.. الخ ألنني أحب.
 هي محةة من نوع غير محةة األرضيين النفعية.

أسللللللاس ميالد الخليقة    وهذا هو ،ذبيحة الصللللللليب   فهم سللللللريحب فقد (. ومن  7:4يو1هللا )ومن يحب فقد ُوِلَد من  
(. ومحةة ااب هذه ال تسلكن في قلوب، وال  16:3الجديدة. والمسليح إحتمل كل ااالم ليسلتعلن لنا محةة ااب )يو

ه المحةة تحمي الكنيسلة  تعمل في قلوب ليس لها صلفة المحةة. فالمحةة اإللهية ال تعمل إاّل في مجال المحةة. هذ 
( ووصلية المسليح  44:5هي وصلية المسليح في حديث الوداع األخير قبل الفراق )مت =  وصـيتيمن الشلر والفسلاد. 

فهو   المسليحأن نحب أعدائنا ال مثيل لها في أي مكان في الدنيا وال في أي دين، هي وصلية مسلتمدة من صلليب  
سلللللللللللليح حين يعطي أمرًا أو وصللللللللللللية يعطي معها اإلمكانية على  (. والم10:5)رو  أحبنا وماا ألجلنا ونحن أعداء

التنفيذ فهو يبني أوامره بناًء على ما عمله هو وما سلللللللللللليعمله فينا وما هو مسللللللللللللتعد أن يفعله في كل من يؤمن  ه  
ن يؤسس ويبنى الكنيسة را طا  أ  ،جل هذاألرسل لنا الروح القدس أ(. فالمسيح  5فبدونه ال نقدر أن نفعل شيئًا )بية

ع للللللاءها  المحةة . ونالحظ أن المصللللللدر الوحيد للمحةة هو هللا، فهذه هي طبيعته. وهو مسللللللتعد أن يعطينا أن  أ 
نحب أعدائنا، لكن هل نجاهد ألجل ذلك. لنراجع قول الرب "أحبوا أعدائكم،  اركوا العنيكم، أحسللللللللنوا.. صلللللللللوا.." 

يتكلم  الخير على عدوه ويحسلللن إليه ويصللللي ألجله، يسلللكب هللا محةة  (. فمن يغصلللب نفسللله على أن  44:5)مت 
داخل قلةه لعدوه هذا.هذه المحةة يسللللللللللكبها الروح القدس لمن يجاهد . ومن يحب سلللللللللليفرح ، فهذه هي ثمار الروح 

 ي حينما توجد المحةة يوجد الفرح .أ( . محةة.......فرح . 22،  21:  5)غل 
 

بَّائنهن.  َليسَس ألَ 13 - (:15:13آية )يو لن َأحن َسه  أَلجس َظم  مننس هَذا: َأنس َيَضَع َأَحد  َنفس  َحد  ح بٌّ َأعس
هنا نرى غاية المحةة أن ي ع اإلنسان نفسه عن ااخرين. هي محةة م حية، وهذا ما عمله المسيح هذه الليلة 

وضع نفسه ألجل كل   لم يقل ألجل من يحبونه فهو ال يقصد القديسين. فالمسيح=  ألجل أحبائه (.  16:3يو1)
( فالمسيح ماا عن  20:2+ غل  10:5ه )روءاالناس ألنه هو الذي يحبهم. فهو أتى ألجل الخطاة الذين كانوا أعد 

له إلى إنسان يحةه حقًا. وهكذا ينةغي أن نفعل مع كل إنسان حتى لو لم   شاول الطرسوسي الذي كان عدوًا له وحوَّ
 نكن نحةه أو لم يكن يحبنا. 

 
مس بنهن. 14 -(:15:14)يوآية  يك  بَّائني إننس َفَعلست مس َما أ وصن ت مس َأحن  َأنس
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هنا جاءا =  أحبائي(  8:41+ إش  23:2هنا المسللللليح يرفع درجة المؤمن الذي يحفظ الوصلللللايا لدرجة إبراهيم )يع
 " وهذه قيلت عن إبراهيم. والخل كل شئ مكشوف أمامه.لْ الني" "من خِ في اليونانية "خِ 

 
بَّاءَ 15  -(:15:51آية )يو ت ك مس َأحن مَّيس ه ، لكنن ني َقدس ســـَ ي ند  َلم  َما َيعسَمل  ســـَ َد اَل َيعس َعبس ا، أَلنَّ الس مس َعبنيد  م نيك   أَلن ني  اَل َأع ود  أ ســـَ

ت ك مس بنك ل ن َما َسمنعست ه  مننس َأبني.  َلمس  َأعس
السليد يكشلف أسلراره ألحةائه ال لعبيده. والمسليح كشلف لنا تدابير ااب التي هي أي لًا تدابيره وال أحد يعرف قلب 

( وما الذي أعلنه المسيح ألحةائه؟ هو  17:18ااب سوى اإلبن. ولذلك لم يخفي هللا عن إبراهيم ما هو فاعله )تك
(. والذي رأي المسيح فقد رأى ااب، 18:1رف ااب )يوأعلن لهم محةة ااب وأعلن لهم ااب فهو وحده الذي يع

ما هو يعلن ما يمكن أن ندركه والعبلد يطيع إما عن خوف أو طلةلًا في أجرة أو فائدة. أما اإلبن فيطيع عن حب. 
هو قبالا وأح للللان ااب لسبن ال للللال. هو إشللللتياق ااب لعودة أبنائه لح للللنه. وهي نفس  =  ســـمعته من أبي
 تطابق فكر ااب واإلبن. لكن ااب ما يريده يعلنه اإلبن.هو تعبير عن  ما سمعتهلنا. فقوله إشتياقاا اإلبن 
( يدعونا الرب أن نقول أننا عبيد  طالون ، ولكن كان هذا حتى ال نسلللللللللللللقط فى الكبرياء . 10:   17ولكن فى )لو

 ( . فاهلل نفسه متواضع.15:  57فاهلل يسكن عند المتواضعين )إش
 

ك  16 "-(:15:16)يوآيـة   وَم َثَمر  د  ، َويـَ أست وا بنَثَمر  َهب وا َوتـَ ذس ت ك مس لنتـَ ، َوَأَقمس ت ك مس َترس ا اخس لس َأنـَ ت م ونني بـَ َترس ت م  اخس ، لنَكيس  َليسَس َأنس مس
مني.  ت مس بناسس َيك م  اآلب  ك لَّ َما َطَلبس  "ي عسطن

هم. وهللذا مللا يعطيهم الحللافز إلحتمللال ااالم في دعوتهم هي دعوة إلهيللة ألجللل محبتلله ل  =ليس أنتم إخترتموني
خدمتهم أن هللا يحبهم ويثق فيهم )هذه ااية موجهة للخدام(. ولنالحظ أن هللا دائمًا هو صلللللللللللاحب المةادرة في كل 
ما يمت لسنسللللللان من الخيراا السللللللماوية. فهو الذي  ادر وأتى ليجعلهم أبناًء بداًل من عبيد ويعطيهم المجد الذي  

( ويعطيهم الفرح هنلا. وهللا يختلارني وأنلا أقبلل هلذا اإلختيلار وأختلار هللا تلاركلا العلالم. ولكن لنالحظ أن  22:17لله )
ختارهم  إ  لهذا  لتأتوا بثمرختار يهوذا(= إهذه ال تخص الخالص بل إخترتكم للرسلللللللولية) فهو =  إخترتكمقول الرب  

يكونوا رسللاًل بل الف للل للمسلليح في إختيارهم، فهو صللاحب إذًا ليس لهم ف للل في أن . رسللال ليرسلللهم لكل العالم
المةلادرة. هو اللذي يعرف ظروفهم ومواهبهم وضللللللللللللللعفلاتهم. ولكن هلذا ال يمنع أنهم هم البلد أن يقبلوا اللدعوة. أملا  

( إذًا هو يدعو الجميع ولكن كل واحد حر في أن  4:2تي1 النسللللللةة لكل إنسللللللان فهو يريد أن الجميع يخلصللللللون )
رفس. أما لو قيل أن هللا قد إختار إنسلانًا للخالص، فهذا يعني سلبق معرفة هللا لقبول هذا اإلنسلان دعوة يقبل أو ي

 (.29:8هللا له لسيمان )رو
بنى  هللا إختارهم كتالميذ ال كشللللرف لهم فقط بل ليدعوا العالم  كرازتهم. ويكونوا سللللفراء له. فالكنيسللللة سللللتُ =  لتذهبوا

يدوم  زوا  ه. فالثمر المطلوب هو إيمان كل العالم  المسللللللللليح فيكون لهم حياة.  على أسلللللللللاس اإليمان الذي سللللللللليكر 
يعطيكم اآلب كل ما طلبتم اإلثمار مسلللللللتمر في الكنيسلللللللة وخدامها وخدمتها للعالم كله حتى نهاية الدهر. =  ثمركم

لهم الثمر   المسلللليح هو المتكفل  أن يعطيهم ااب كل ما يطلبونه ويحميهم من مخاطر الكرازة وي للللمن=  بإســـمي
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الكثير. ولنالحظ أن الثمر الكثير وإسللللللللللتجا ة الصللللللللللالة نتيجتان لثةاتنا في المسلللللللللليح. والحظ أنهم حينما يجاهدون  
ويكرزون  المسلللليح يسللللتجيب هللا لصلللللواتهم إذ هم أمناء. فيعطيهم ما يطلبونه فيزداد ثمرهم. فال ثمر بدون صللللالة  

أن هذه هي إرادة هللا أنه إختارهم وأرسلهم ليأتوا بثمر ليتمجد،    (. والحظ17وال ثةاا بدون صالة وبدون محةة )بية
 [ بثةاتهم في المسيح. 2[  الصالة ]1لكن ال نجاح لخدمتهم إاّل ]

 فمع أن إرادة ااب أن يتمجد بزيادة المؤمنين إاّل أنه ينةغي أن نصلي ألجل ذلك.= كل ما طلبتم بإسمي
 

ا.بنهَذا 17  - (:18-15:17اآليات )يو مس َبعسضـ  ك  بُّوا َبعسضـ  مس َحتَّى ت حن يك  َلم وا َأنَّه   18 أ وصـن مس َفاعس ك  َعاَلم  ي بسغنضـ  »إننس َكاَن الس
. َلك مس َغَضنني َقبس  َقدس َأبس

( نرى المواجهة مع العالم الذي يجهل ااب واإلبن وعداوة العالم لكنيسللللللة المسلللللليح والمسلللللليح  27-18في ااياا )
أي سيةغ كم العالم،  سبب  =  أبغضني قبلكمنفسه. وعلى التالميذ أن يكملوا الصراع الذي بدأه العالم مع المسيح.  

أما العالم الذي خلقه هللا فقيل عنه "هكذا أحب هللا   إيمانكم بي. والمقصلللللللللللود  العالم، روح الشلللللللللللر الذي في العالم.
(. ولكن المسلللليح  19- 12:4 ط1+    3:1يو1العالم". ولكن الروح القدس سللللوف يؤازرهم ويقدم المعونة في وقتها )

يؤكد ويكرر على ضللرورة المحةة بيننا لنسللتطيع أن نواجه العالم. والعالم يكره المسلليح ألن قداسللته ونوره يف للحان  
. وهكذا الكنيسلللللة التي فيها الحب يكرهها العالم. محبتنا لةع لللللنا الةعس درع نواجه  ه كراهية العالم لنا.  شلللللرورهم

أما لو سللللللللللللادا الكراهية فى مكان فهذا يعطل عمل  فمن خالل محبتنا يعمل هللا فينا ويعطينا قوة ومعونة وتعزية.  
بل نصللللللللللللي ألجل الجميع ونحب الجميع. ومحبتنا  ولو كرهنا العالم فنحن ال نكره أحد وال نعادي أحد. المسللللللللللليح.  

تجعل المسلليح يسللكن فينا وهذا هو الدرع الذي يجعلنا نحتمل إضللطهاد العالم. لكن لنعلم أن الشلليطان الذي يسللود 
ومعنى كالم السليد هنا أنه ينةغي أن نعمل وسلط عالم يةغ لنا ويكرهنا، ونحب هؤالء    العالم سليجعل العالم يكرهنا.

خدمهم، وهذا ما عمله هو تمامًا. فال نقول أنه طالما أن العالم يةغ لللللللللللنا فهذا مبرر لنا أن نكره من  ونكرز لهم ون
الروح القدس يسللللللللللللكن فينا، فيعطينا المحةة للكل بال تمييز، لمن يحبوننا ومن يكرهوننا. أما العالم فال   يةغ للللللللللللنا.

  عذر لو دخلت الكراهية إلى قلوبنا.يسكن فيه الروح القدس. إذًا هم لهم عذرهم لو كرهوا، أما نحن فبال
 

َعاَلمن، َبلس َأَنا 19  -(:15:19آية )يو ت مس منَن الس َته . َولكننس أَلنَّك مس َلسس بُّ َخاصَّ َعاَلم  ي حن َعاَلمن َلَكاَن الس ت مس منَن الس نس ت ك مس  َلوس ك  َترس اخس
َعاَلم .   ك م  الس َعاَلمن، لنذلنَك ي بسغنض   منَن الس

ت سللللطانه ويتركه. وحينما يحدث (. الشللليطان رئيس العالم ال يحتمل أن يهرب أحد من تح12:3تي2)قارن مع  
ج الشللللللليطان العالم ضلللللللده. وهذا ما حدث في بدء يِّ هَ هذا ويدخل أي مؤمن في الكرمة سلللللللواء  اإليمان أو  التوبة يٌ 

الكنيسللللللة وما يحدث لكل تائب حتى اان. ولكن هذا الهيجان وهذه الةغ للللللة ضللللللد المؤمنين هي عالمة ثةاا في 
العالم يحب  الصللللحيح. على شللللر  أن ال نكون نحن سللللبةًا في هذه الةغ للللة.  المسلللليح ورجاء لنا أننا على الطريق

ــته (. فال أحد يحارب الذين له وهذا غير محةة المسللللليح  44:8الذين أصلللللةحوا عبيدًا له يعملون لحسلللللا ه )=  خاصـ
حظ أن  الةاذلة. فمحةة العالم لخاصلللللته هي محةة أنانية فيها يسلللللتعبد العالم خاصلللللته كما يسلللللتعبد المال الناس. وال
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مراا للتنبيه على خطورة هذا العدو. فالعالم يرف للللللللنا لكن هذا ال يهم  5المسلللللللليح يكرر كلمة العالم في هذه ااية  
كون أن المسللليح إختارهم ليكونوا تالميذه  =  أنا إخترتكمفنحن لسلللنا من العالم بل من فوق  عد أن إختارنا المسللليح. 

فالعالم يكره  ياء وصلللاروا من تالميذ المسللليح سلللوف يكرههم العالم ، فهذا ألنه وجدهم ليسلللوا من العالم ، وألنهم أن،
 المسيح، ألن رئيس هذا العالم أي الشيطان يكره المسيح، وبالتالي يكره من هم للمسيح.

 
ونني  20  -(:15:20آـية )يو د  َطـهَ ــس ان وا قـَدن اضـــــــ . إننس ـكَ هن دن ـي ن ــَ َظَم مننس ســـــــ د  َأعس : َليسَس َعـبس تـ ه  َلك مس َكاَلَم الَـّذني ق لس وا الس ك ر  ا ذس

 . َفظ وَن َكاَلَمك مس ، َوإننس َكان وا َقدس َحفنظ وا َكاَلمني َفَسَيحس وَنك مس د  َطهن  َفَسَيضس
األعمال شللللللللللاهد كيف قاوم اليهود كرازة الرسللللللللللل وكالم  إحترموا كالمي. وهذا لم يحدث. وسللللللللللفر  =  حفظوا كالمي

(. والمسلللللليح أسللللللمانا بنين وأحةاء فلماذا يعود ويسللللللمينا عبيد؟! المسلللللليح  16:13المسلللللليح. هذا النص وارد في )يو
يسللمينا أبناء ولكن علينا أن نسللمى أنفسللنا عبيد، علينا أن ندرك في أنفسللنا أننا عبيد.. "متى فعلتم كل ما أمرتم  ه  

(. وللذللك كلان التالميلذ يفتخرون  لأنهم عبيلد ومنهم من كلان قريةلًا للمسلللللللللللللليح  10:17ا إننلا عبيلد  طلالون" )لوفقولو 
(. فالمسللليح وهو  1+ يه  1:1+ يع  1:1 ط2+   1:1 الجسلللد وحتى بهذا لم يفتخر بل إفتخر  أنه عبد للمسللليح )رو

نحن األتاليل، هو تواضللع فهل نرتفع. هو    ل الشللتائم واإلهاناا فهل نطلب بِ وقَ   ،هللا فعل هذا وغسللل أرجل تالميذه
(. ومن يظن    13:   52+ اش  7:  2خذ صللللورة عبد ) في أنه  إوضللللع نفسلللله في المقدمة كنموذج لنا، فقيل عنه  

في نفسلله أنه عبد لن ينتفخ ويتكبر بل وسلليشللعر في نفسلله أنه ال شللئ وال يسللتحق شللئ ولن يختلف مع هللا إذا لم  
هم إرحمني أنا الخاطئ" "وخطيتي أمامي في كل حين" وكل ما تعطيه لي يا رب يعطه شللئ، لسللان حاله يقول "الل

أنا ال أسلتحقه بل هو من رحمتك وحنانك. ومن يحب هللا محةة ح،ي،ية يشلتهي أن يكون له عبدا أي أن يسلود هللا  
  + 6:40( وهلذا ملا قيلل عن المسلللللللللللللليح نفسلللللللللللللله )مز6-5:21علي حيلاتله ويكون هو وكلل ملا يمللك ملكلًا لله )خر

( ومعنى كالم السللللليد أننا سلللللنتألم ألجله، وهذا جزء من معركة النور مع الظلمة. بالمنا هي شلللللركة في 5:10عب 
بالم المسليح ونحن لسلنا أف لل منه حتى ال نتألم. بل أن بالمنا ح،يقة هي موجهة ضلده. فاإلضلطهاد الواقع علينا  

فمن  "  عبيد يحمينا من مخاطر الشلعور  الكبرياء ،  هو  سلبةه. وإن كان هو قد تألم فهذا سليحدث لنا. إحسلاسلنا أننا
ما من هو تحت فلن يسلقط ألسلفل ، فهو أصلاًل تحت لذلك أ(  12:   10تو  1انه قائم فلينظر ان ال يسلقط" )يظن  

 (. لكن هو في محبته يسمينا أبناء.10:17قال الرب "قولوا إننا عبيد  طالون" )لو
إشلللللترانى بدمه الذى دفعه لآلب، فتحررا من عبودية إبليس. أصلللللةحت حرًا  المسللللليح    -:العبودية للمســـيح تحرر

وبحريتى هذه أسلللتطيع أن أترك المسللليح ثانيًة ولن يجبرنى المسللليح أن أظل خاضلللعًا له، لذلك يقول لمالك كنيسلللة  
سلهولة أن  (. أما المسلتعبد للشليطان يذله الشليطان وال يسلتطيع  16:  3الودكية "أنا مزمع أن أت،يأك من فمى" )رؤ

 ( لذلك كان القديسين يفتخرون  أنهم عبيد للمسيح.18-14: 17يتحرر منه )مت 
 

َسَلنني.21 -(:15:21آية )يو مس اَل َيعسرنف وَن الَّذني َأرس مني، أَلنَّه  لن اسس لَّه  مننس َأجس َعل وَن بنك مس هَذا ك  مس إننََّما َيفس  لكننَّه 
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طوبى لمن  =  ألجل إســمي(.  14:4 ط1+    41-40:5مسللليح )أعسلللبب اإلضلللطهاد ضلللد الكنيسلللة هو إرتةاطها  ال
ي لطهد ألجل إسلم المسليح، فااالم مع المسليح هي شلركة مجد. هم ي لطهدونكم ألن إسلمي فيكم. فالمسليح فتح  
الةاب لكل إنسلللان ليعود إلى أح لللان ااب ويخرج من سللللطان الشللليطان والظلمة. لذلك يكره العالم إسلللم المسللليح،  

ــلنيفيدركون أنه سللللللللر قوتهم.  أّما أبناء هللا  هم يتصللللللللورون أنهم يعرفون هللا ولكنهم  =  ألنهم ال يعرفون الذي أرســـ
ب مقصلللللورة على  ح،يقة ال يعرفوه وال يعرفون أن ااب هو الذي أرسلللللل اإلبن ليجمع فيه أبناء هللا. ومعرفة هللا اا

ه معرفلة ااب ومن ال يعرف ااب ه فتكون لله حيلاة. واللذي ال يعرف اإلبن يسللللللللللللللتحيلل عليلءمن يقبلل اإلبن وفلدا
ح،يقة ال يعرف اإلبن فهو إبنه. وبالتالي فهو يجدف على ااب واإلبن دون أن يدري. ودون أن يدري يسللللللللئ إلى 

 اإلضطهاد حتى القتل والتعيير واإلحتقار.= هذا كله(. 34:23نفسه )لو
صللللللور هو لنفسلللللله صللللللورة غير ح،ي،ية  هناك من يتصللللللور أنه يعرف ااب ولكنه ال يعرفه ح،يقة إذ قد  :  ملحوظة

 لآلب تتفق مع ميوله، مثل هؤالء اليهود. لكنهم لم يعرفوا ااب الح،يقي، ولذلك لم يعرفوا إبنه الذي هو صورته.
 

يَّة ، َوَأمَّا اآلَن َفَليسَس َله  22  -(:15:22آية )يو مس َخطن ، َلمس َتك نس َله  مس ت ه  ئست  َوَكلَّمس . َلوس َلمس َأك نس َقدس جن مس يَّتنهن ر  فني َخطن  مس ع ذس
العالم ليس له عذر في إضلطهاده للمسليح ولكنيسلته، فهو قد جاء وجعل معرفة ااب ظاهرة لكل إنسلان. هو جعل 
معرفة ااب ظاهرة  أقواله وأعماله. واليهود كان يجب أن يدركوا قبل غيرهم أن المسلللللللللللليح فيه تحقيق كل النبواا، 

سللللبب دينونة لمن لم يؤمن، فمن لم يؤمن أثبت أنه قد أسلللللم نفسلللله للشلللليطان وقد   ولذلك بمن الكثيرون وسلللليكونون 
لذلك برف للهم المسلليح وصلللبهم له بدون وجه حق كانوا بال عذر بل صلللبوه =  لم تكن لهم خطيةإنحاز لشللهواته.  

ما  ظهر لهم ااب. فلماذا الرفس؟ واإلنسلللللللللللان مسلللللللللللئول على قدر  أ حقد مجنون. فهو جاء بنفسللللللللللله وأظهر حةه و 
 .أبغضوني أنا وأبييعرف، وهم رأوه وعرفوه فصارا لهم خطية إذ رف وه وهي = 

 
ا. 23 -(:15:23آية )يو نني ي بسغنض  َأبني َأيسض   َالَّذني ي بسغنض 
( هنا نرى بةسللللاطة أن ااب واإلبن هم واحد. فما يصلللليب اإلبن يصلللليب ااب، ومن أ غس  23:2يو1قارن مع )
 .، فاإلبن هو صورة ااب  فقد أ غس ااب اإلبن 
ا  24 -(:15:24آـية )يو ة ، َوَأمـَّ ـيَّ مس َخطن د  َويسرني، َلمس َتك نس َله  ا َأحـَ اال  َلمس َيعسَملسهـَ مـَ مس َأعس َنه  ت  َبيس ـلس اآلَن َلوس َلمس َأك نس قَـدس َعمن

ونني َأَنا َوَأبني. ا َوَأبسَغض   َفَقدس َرَأوس
(.  10:14ة كلانلت تنطق  لأن ااب الحلال فيله هو يعملل األعملال )يوأعملال المسلللللللللللللليح المملوءة حةلًا وقوة إعجلازيل

(. فأعمال  4- 1:1يو1فااب عن طريق أعمال المسلللللليح يقترب لسنسللللللان لذلك فال عذر لمن ال يؤمن وقارن مع )
خلقة وبسللللطانه الشلللخصلللي. وياليتنا ن لللع أمام أعيننا   كان فيهاو  ووداعة، كانت كلها محةة وعفة وقداسلللة  المسللليح
 ع المسيح معنا في حياتنا، كم ستر علينا وأعاننا في حياتنا المادية، فال نشك أبدًا في محبته.تم صن

 
.25 -(:15:25آية )يو ونني بناَل َسَبب  مس َأبسَغض  : إننَّه  مس هن ت وَبة  فني َنام وسن َمكس َكلنَمة  الس  لكننس لنَكيس َتتنمَّ الس
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(. وكون أن الناموس يتنةأ عمّا  4:69+    19:35أسلللاء ألحد. )مزفالمسللليح لم يؤذ أحد وال =  أبغضــوني بال ســبب
حدث للمسللللللليح  التفصللللللليل فهذا فيه إعالن  أن خطة الفداء أزلية. )الحظ أن بيالطس لم يجد فيه علة تسلللللللتوجب  

 الموا(.
 

دن 26  - (:27-15:26اآليات )يو نس ، الَّذني مننس عن وح  السَحق ن ، ر  ك مس منَن اآلبن ل ه  َأَنا إنَليس سن »َوَمَتى َجاَء السم َعز ني الَّذني َسأ رس
َهد  لني.  َو َيشس ، َفه  َبثنق  . 27اآلبن َينس تنَداءن ا أَلنَّك مس َمعني منَن االبس ت مس َأيسض  وَن َأنس َهد   َوَتشس

ُيرسل الروح القدس للكنيسة كقوة إلهية جةارة تشهد وتدعو سرًا القلوب األمينة    ضطهاد العالم للكنيسة نجد هللاإإزاء  
( وهو يقنع ويشلللللجع ويعزي ويعطي كلمة لسقناع  قوة وسلللللط هذه ال للللليقاا. وبدونه ال  3:12تو1التي تقبل هللا )

ــله  أنانقدر على مواجهتها.   ْل الروح أي حينما أتمم عملي  الصللللللليب ثم  اإلنطالق إلى ااب ألتم=  أرســ جد ُأْرسللللللِ
فهذا   كخليقة جديدة،  القدس للكنيسلللللللة. وكون المسللللللليح ُيرسلللللللل الروح القدس ليعطينا الوالدة الجديدة ويعيد تشلللللللكيلنا

العمل هو تكميل نهائي لعمل الخلقة األولى التي إضلطلع بها الكلمة سلا قًا. وكون أن المسليح ُيرسلل الروح القدس 
( فكما يرسلللل ااب 26:14فقد قال سلللا قًا "الذي سللليرسلللله ااب  إسلللمي" )يو(  7:16فهذا يثبت ألوهية المسللليح )يو
 الروح القدس يرسله اإلبن أي ًا.

َلِني َوُروُحهُ يقول يهوه إبن هللا المتكلم فى ااية " يُِّد ٱلرَّبُّ َأْرسلللللللللللللَ (.  16:48" )إشُمْنُذ ُوُجوِدِه َأَنا ُهَناَك« َوٱْاَن ٱلسلللللللللللللَّ
ونفهم من هذا أنه فى داخل المشللللورة الثالثية إتفق على أن من يقوم  الفداء هو اإلبن. لذلك فالسلللليد الرب )ااب( 

  والروح القدس أرسلوا اإلبن. وبعد أن أنهى اإلبن مهمته، أرسل ااب واإلبن الروح القدس ليكمل العمل. 
الةاطل الذي في العالم(. الروح يشللللهد للناس  الح،يقة الغائةة  الذي يشللللهد فينا للمسلللليح الحق )عكس  = روح الحق

 (. 3:4يو1عنهم. والعكس نجده في )
اإلنبثلاق يعني أن الروح القلدس يخرج من ااب  لالطبيعلة. كلذللك المسلللللللللللللليح يخرج من عنلد  =  من عـند اآلب ينبثق

قلللدس. والفرق بين الوالدة ( فلللااب هو المنةع. وتعبير اإلنبثلللاق هو تعبير خلللاص  لللالروح ال28-27:16ااب )
)للمسللللليح( واإلنبثاق )للروح القدس( هو الفرق بين خروج النور من الشلللللمس وإنةعاث الحرارة منها. ونالحظ أنه ال  

، لذلك يقول اإلبن فى ااية السلللللللللللللا قة "منذ توجد فوارق زمنية بين ااب المصلللللللللللللدر واإلبن المولود والروح المنبثق
الحرارة وال لوء كائنين مع الشلمس منذ وجودها. وااية صلريحة أن الروح القدس . ف(16:48وجوده أنا هناك" )إش

ه. هو يرسلللللللللله من  ءينبثق من ااب وليس من ااب واإلبن. ولكن نقول أن اإلبن يرسلللللللللل الروح لنا  عد أن أتم فدا
  عند ااب  إسمه.

من خالل التالميذ وكرازتهم وفي قلوب من يسلللللللمعهم وبتوجيه المؤمنين لل،يام  أعمال هي  حد ذاتها  =  يشـــــهد لي
تصللير شللهادة للمسلليح. فالروح القدس هو روح مناداة وإعالن ينطق  الكلمة في األفواه وفي القلوب، أفواه الكارزين  

فااب  = يشـهد ليدس ليكون شلاهدًا للمسليح.  وقلوب المسلتمعين. والروح القدس أوحي للتالميذ ليكتبوا الكتاب المق
أي أن الروح القدس يعطينا قوة لنشلللهد  =  وتشــهدون يشلللهد للمسللليح والمسللليح يشلللهد لآلب والروح يشلللهد للمسللليح.  

للمسلللللللللليح الذي شللللللللللهد له الروح داخلنا. ويعطينا قوة أن نحيا  حسللللللللللب الحق. )والحظ التغيير الذي حدث لةطرس  
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تثمر لحلول الروح القدس فيهم يشللللللهدوا لعمل المسلللللليح فيهم.  = ون أنتم أيضــــا  وتشــــهدوالتالميذ يوم الخمسللللللين(.  
ألنكم معي من  ويشلللهدوا أنهم مسللليحيين حتى سلللفك الدم. والشلللهادة تكون  سللليرتنا فيظهر المسللليح الذي يحيا فينا. 

مة وكل عمل.  فالتالميذ عاشللللوا مع المسلللليح منذ بداية عمله وخدمته وتعليمه وكانوا شللللهودًا على كل كل=  األبتداء
والمسلليح هنا يتكلم عن رحلة الكرازة منذ يومها األول. والقديس متى والقديس لوقا تتةعا األمور منذ بدايتها. والروح 
القدس علمهم ما يكتبونه عن كل القصللللة منذ والدة المسلللليح بل والةشللللارة  ه. ومرقس شللللهد  الروح القدس عن كل 

ان. أّما يوحنا فكشللف له الروح القدس سللر البدء األزلي، بل وكشللف القصللة من بدء عمل الروح القدس في المعمد 
(. ولنالحظ أن الخادم الذي لم يعش  1:1يو1( + )22-21:1،  32:5ليوحنا عن تفاصلللللللليل سللللللللرية جدًا )راجع أع

مع المسللللليح ويختبره ويراه ال يسلللللتطيع أن يشلللللهد له وعنه. والروح القدس يعمل في الخادم المتكلم ليشلللللهد للمسللللليح  
 ل في السامع ليقبل الكالم.ويعم

هنلللاك من َغيََّر في قلللانون اإليملللان وقلللال عن الروح القلللدس أنللله منبثق من ااب واإلبن بزعم الوحلللدة :  ملحوظــة
والتسلللللللللللللللاوي بين ااب واإلبن. ولكن الوحلدة ال تمنع األقنوميللة والتميز في الفعللل. فلاإلبن مولود من ااب والروح 

الوحلدة تلغي األقنوميلة لكنلا نقول أن اإلبن مولود من ااب ومن الروح القلدس. القلدس منبثق من ااب. ولو كلانلت 
ولكن علينلا أن ال نرتئي فوق ملا ينةغي أن نرتئي!! فلاهلل أعلن في هلذه اايلة أن الروح القلدس ينبثق من ااب فهلل 

الروح القلدس منبثق من  نترك لعقولنلا المحلدودة فحص طبيعلة هللا بلل وتغيير اايلاا!! ربملا فهم من قلال هلذا )أن  
اإلبن( ألنه إلتةس عليه األمر، إذ سلمع أن اإلبن ُيرسلل الروح القدس ففهم أن الروح القدس منبثق من اإلبن. لكن  
هناك فرق كبير بين اإلنبثاق واإلرسللال. فاإلنبثاق هذا من طبيعة هللا. وااب  عد فداء المسلليح أرسللل الروح القدس 

وحين يقول الكتاب ااب ُيرسلللللل الروح فهذا إعالن أن هذه هي إرادة ااب. وحين   للكنيسلللللة يسلللللكن فيها ليقدسلللللها.
يقول اإلبن أنه سللللللليرسلللللللل الروح فهذا يعني أن الروح سللللللليحل على الكنيسلللللللة بناء على فداء المسللللللليح  عد أن يتمم  

 ه ويجلس عن يمين ااب.ءالمسيح فدا
  اراتليتوس =المعزي 
 (PARALLELقريب منه )ومنها  /=  جوار أي مالزم لشخص/ حاضر معهبارا

 = المدعوكليتوس
 ب ليساعد، هو حاضر  القرب من اإلنسان ليعينه ويعزيه ويسنده ويشهد للمسيح.لَ طْ فهو يُ 

 ولكن لماذا ذكر السيد المسيح هذه الحقيقة أن الروح القدس منبثق من اآلبإ
 لماذا يدخلنا السيد المسيح في تفاصيل هي أسمى من عقولنا كعلو السماء عن األرض؟ 

 بل إن تكلمنا عن طبيعة هللا ذاته فهذا أسمى من السمواا  ما ال يقاس. 

 -: اإلجابة ببساطة
التالميذ فى حالة حزن وخوف ال يدرون ما الذى سللللوف يحدث. هم فهموا أن أحدهم سلللليسلللللم الرب، وأنه   •

سلللللليفارقهم. وكانوا لمدة ثالث سللللللنين ونصللللللف قد تعودوا أن المسلللللليح هو كل شللللللئ لهم، فماذا يفعلون لو  
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تركهم. والمسللللللللليح هنا يعزيهم  أنه حين يتركهم فإنه سللللللللليرسلللللللللل لهم الروح القدس. وأنه هو والروح القدس 
 متساويان وكالهما يخرج من ااب. ثم سيشرح لهم عمل الروح القدس.

وأن الروح القدس سلللللليحدث تغييراا فى داخلهم. والرب أراد أن يفهموا مصللللللدر   عقولنا.هي أن هللا يحترم   •
 هذه التغييراا.

 ماذا تعنى التغييرات التى ستحدث داخلناإ
التالميذ المسلليح وعرفوه، ثم رأوه يصلللب ويقوم ثم فهموا أن هذا هو الفداء، وأن المسلليح تمم عمله الفدائي    ىلقد رأ

 وجلس عن يمين ااب.
 ولكن كيف يكمل الخال إ

 (4:2تي1ااب يريد أن الجميع يخلصون )
 المسيح بذل ذاته وتمم الفداء.

فكيف نسـتفيد  طبيعة عاصلية متمردة تحب الخطية.. ولكن هناك مشلكلة كبيرة هي أن اإلنسلان السلاقط صلارا له 
 من الفداء لكي نخلصإ     هذا هو عمل الروح القدس.

اإلنسان  سقوطه صار له طبيعة خاطئة تشتهي الخطية، وبسبب هذه الطبيعة سيموا ويهلك. والخالص هو أن 
  . (19:4( بل شكل المسيح )غل 17:5تو2تتجدد طبيعتنا ونصير خليقة جديدة. )

( ولذلك أرسللل لنا هللا ناموس جديد إسللمه ناموس  7ن هناك قانون إسللمه ناموس الخطية يعمل في أع للائنا )رولك
 (.8:13( وهو قوة الروح القدس تميت ناموس الخطية فينا  شر  أن نحاول تنفيذ الوصايا )رو8روح الحياة )رو

 لنتفلسللف بها كمعلوماا ولكن لندري ماذا وهللا الذي يحترم عقول الةشللر، في محبته شللرح لنا شلليئًا من طبيعته ال
سلليحدث فينا فالمؤمن سلليشللعر بتةكيت لو عمل خطية فما مصللدر هذا التةكيت؟ والمؤمن سلليشللعر  إضللمحالل قوة 

 الخطية فيه وأنه قد صارا له قوة جديدة. فما مصدر كل هذا؟
 ما مصدر هذه القوة؟وإذا قام إضطهاد وقرروا قتله سيجد قوة داخله ويقبل على الموا بال خوف. ف

 والكنيسة ستمارس أسرار، فما القوة الخفية وراء األسرار؟
والمؤمن سلللللليشللللللعر بثمار جديدة )محةة/ فرح/ سللللللالم..( فما مصللللللدرها؟ والمؤمن سلللللليجد مواهب ما كانت فيه فما 

 مصدرها؟
( هنا  8:3لنيقوديموس )يومصللللدرها قوة خفية غير مرئية هي قوة أقنوم الروح القدس. والمسلللليح سللللبق وشللللرح هذا  

السللليد المسللليح يقول مصلللدر كل هذا هو الروح القدس الذي سللليتمم عمل الخالص فيكم. فما كان مناسلللةًا أن نرى  
تل هذا التغييراا فينا والقوى التي تعمل فينا وفي كل الكنيسللللللة، دون أن ندري مصللللللدرها. لقد تعود التالميذ رؤية  

 قول سيبدأ من اان عصر قوة غير مرئية.المسيح وشاهدوا قوته، والمسيح هنا ي
 واان نقول ااب يريد الخالص للةشر.

 واإلبن تمم الفداء.           
 والروح القدس أعطى الكنيسة أن تستفيد من الفداء.          
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 (14:4فااب يريد واإلبن والروح القدس ينفذان إرادة ااب. وهذا ما ربه زكريا النبي في رؤياه )
 (؟2:8ى قول الرسول ناموس روح الحياة )رووما معن

هو قانون أن الروح القدس السلللاتن فينا يتمم الخالص لمن يتجاوب معه فيثبته في المسللليح، والمسللليح هو ال،يامة  
 والحياة، فيكون له حياة. ولكن كيف يعمل الروح القدس هذا؟ 

 هذا موضوع اإلصحاح القادم.
هنا للتالميذ.. .. ال تخافوا من إختفائي عنكم. فإن كنت أنا إبن هللا المولود من  وملخص ما أراد المسيح أن يقوله 

هللا، فالروح القدس الذي سيكون كرفيق دائم لكم وفيكم هو أي ًا منبثق من هللا. هذه رسالة للتعزية وليست للفلسفة  
كأحةائه، في حديث كله محةة،    والمناقشللاا. لذلك كان من غير المناسللب أن نغير بية يحدثنا فيها السلليد المسلليح

عن طبيعة هللا، فنعمل عقولنا العاجزة ونغير فيما قاله عن طبيعة هللا. وإذا كان اإلنسلللللللللان عاجزًا عن أن يفهم كل 
أسلللللرار األرض، وقطعًا هو عاجز عن فهم أسلللللرار السلللللماء )سلللللفر التكوين بدأ  قوله في البدء خلق هللا السلللللمواا 

المقدس يكلمنا عن األرض فقط( فهل نتجاسللللللللر ونتكلم عن طبيعة هللا نفسلللللللله ونغير  واألرض، ثم في  ،ية الكتاب  
 فيما قاله !!

 
 :فكرة هذا األصحاح

( وكلان هلذا عن طريق  2+ يو1اإلبن تجسلللللللللللللللد لُيعيلد لنلا الحيلاة األبلديلة والفرح اللذى فقلدنلاه  لالخطيلة )يو 
(، وهو  25:11فينا ونثبت فيه وهو الحياة )يو  (. وكيف تعود لنا الحياة؟، ذلك  أن يثبت 3الصليب والمعمودية )يو

 (.16:4يو1فلكى نثبت فى الحياة يجب أن نثبت فى المحةة ) (، 16:4يو1المحةة )
 

 الثةاا فى المسيح  المحةة  9:15يو  .1

 ( = ااب فى اإلبن. 5:20= ااب ُيحب اإلبن )هذه ااية + يو  كما أحبنى ااب  
 " 38:10( = اإلبن فى ااب  "يو31:14اإلبن ُيحب ااب )يو      
 (. 30:10فااب واحد مع اإلبن  المحةة التى هى طبيعة هللا )يو      

ه المحةلة يتحقق طللب = على نفس ال،يلاس نجلد أننلا نتحلد  لالمسلللللللللللللليح عن طريق المحةلة، وبهلذ   تلذللك أحببتكم أنلا
 (.4:15السيد المسيح "إثبتوا فّى وأنا فيكم" )يو

 = طريقة الثةاا فى المسيح هى أن ُنحب هللا والناس. إثبتوا فى محبتى
"، والخاتم هو شللللمع أحمر يتشللللكل  حسللللب الختم حين  إجعلنى كخاتم على قلةك"  8:6( تتفق مع نشلللليد  9بية )  إذاً 
لعروس )النفس المؤمنة( تطلب أن ي للللعها المسلللليح  القرب من قلةه، فُتسلللليل محةة  ا  ن  الحرارة. والمعنى أنُيسللللخَّ 

الذى يسلللكب محةة هللا   ،الروح القدسوتشلللتعل محبتنا له   قلب المسللليح النارية لنا، قلوبنا، نحن )الشلللمع األحمر(.
لقدس فينا صلللللللورة  ، إذ نصلللللللير محةة تتحد  محةة. فيختم الروح ا المحةة  مع المسللللللليح تحد نو   .(5:5فى قلوبنا )رو
  .(13:1والروح القدس قيل عنه أنه ختم )أف(. 19:4المسيح )غل
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 الثةاا فى المسيح  حفظ الوصايا   10:15يو  .2

كما  "، ويعطينا المسللليح مثال لذلك  أنه يحفظ وصلللايا ااب فيثبت فيه = إن ثبتم فى وصلللاياى تثبتون فى محبتى"
 .بى وأثبت فى محبتهأإنى قد حفظت وصايا 

مرة ثانية نقول أن ااب واإلبن واحد فمشليئتهما واحدة، ومعنى أن المسليح يحفظ وصلية ااب معناها أنه واحد مع  
ختلف اإلبن مع ااب فهملا واحلد  لالمحةلة. وال معنى  ااب لهملا نفس اإلرادة والمشلللللللللللللليئلة. وليس من الممكن أن ي
ولكن نجد أن المسليح لم يطلب راحته الجسلدية بل    التالى أن نقول أن المسليح يغصلب نفسله على حفظ الوصلية.

وأن هذا .  ويقول المسللللليح هذا لنا هنا لنفهم كيف نثبت فيه أخ لللللع مشللللليئته اإلنسلللللانية إلرادة ااب لمحبته لآلب.
جل المحةة سلنحفظ وصليته. ونحن نبدأ  أن نغصب  أالنمط أى  حفظ الوصلية  أن نحب هللا ومن يكون على نفس  

أنفسلللنا لنحفظ الوصلللية. ولكن كلما إمتألنا من الروح القدس تزداد محبتنا هلل ويصلللير لنا مشللليئة هللا فننفذ الوصلللية 
من يحبنى يحفظ وصللللللللللللللايلاى"  . وهلذا معنى "، وكلملا إزداد الحلب إزدادا الوحلدة والثةلاا فيله   سللللللللللللللهوللة عن حلب 

( . وهذا   27 –  24:    7(. وكلما نفذنا الوصلللللللية نختبر المسللللللليح ونعرفه فنثبت فى محبته ) مت 23,  21:14)يو
"أتتلب    ءرميلاإ(. وأي لللللللللللللللًا بنفس المعنى يقول  19:11حزقيلالهو تفسللللللللللللللير قلوب اللحم بلداًل من القلوب الحجر )

ألن  ". "إجعلنى كخاتم على سلللللاعدك( "8:6ذا يتفق مع )نش(، ومرة أخرى به31:33شلللللريعتى على قلوبهم" )ارميا
". فالروح القدس يشلللللللللللعل محةة هللا فى قلوبنا،/ فنعمل ونحفظ  المحةة قوية كالموا .. لهيبها لهيب نار لظى الرب 

 (.5:15الوصية نتيجة ثةاتنا فى المسيح وهذا معنى "ألنكم بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا" )يو
 -نشيد ندرك أن قوة كرازة الرسل وفاعلية عملهم كانت راجعة:ومن بيتى سفر ال

 .إجعلنى كخاتم على قلبكألن لهم صورة المسيح  =  •
 .إجعلنى كخاتم على ساعدكهم يعملون  قوة المسيح =  •

 
 طريق الثةاا فى المسيح هو الروح القدس الذى ُيعطينا:   إذاً  26:15يو  .3
 . 9:15( وقارن مع يو 22:5+ غل  5:15المحةة هلل وللناس )رو  (1
 ( 21:1تو 2هو يثبتنا فى المسيح )  –إمكانية تنفيذ الوصية: أ   (2
 (26:8(، وُيعين على كل شئ لنخلص )رو8:16يةكت )يو  -ب       

 
 اإلصحاح السادس عشر    

وا.  1"   -(:33-16:1يواآليات ) ت ك مس بنهَذا لنَكيس اَل َتعسث ر  »َقدس َكلَّمس
، َبلس َتأستني َساَعة  فنيَها 2 َمَجامنعن رنج وَنك مس منَن الس َسي خس

هللن.   َمة  ن دس م  خن ت ل ك مس َأنَّه  ي َقد ن َيظ نُّ ك لُّ َمنس َيقس
مس َلمس َيعسرنف وا اآلَب َواَل َعَرف ونني.  3 مس أَلنَّه  َعل وَن هَذا بنك  ت ك مس 4َوَسَيفس لكنن ني َقدس َكلَّمس

نست  َمَعك مس بنهَذا َحتَّى إنذَ  بنَداَيةن أَلن ني ك  . َوَلمس َأق لس َلك مس منَن الس وَن َأن ني َأَنا ق لست ه  َلك مس ك ر  اَعة  َتذس »َوَأمَّا اآلَن 5  .ا َجاَءتن السَّ
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يإ   َن َتمسضن َأل نني: َأيس ك مس َيسس نس َسَلنني، َوَليسَس َأَحد  من ن  لكننس أَلن ني ق  6َفَأَنا َماض  إنَلى الَّذني َأرس لست  َلك مس هَذا َقدس َمأَل السح زس
  . َطلنقس اَل َيأستنيك م  السم عَ 7ق ل وَبك مس َطلنَق، أَلنَّه  إننس َلمس َأنس : إننَّه  َخيسر  َلك مس َأنس َأنس ز ني، َولكننس إننس َذَهبست  لكنن ني َأق ول  َلك م  السَحقَّ

  . ك مس ل ه  إنَليس سن ن وَنة :  َوَمَتى َجاَء َذاَك ي َبك ن 8أ رس يَّة  َوَعَلى بنر  َوَعَلى َديس َعاَلَم َعَلى َخطن منن وَن 9ت  الس مس اَل ي ؤس يَّة  َفأَلنَّه  َأمَّا َعَلى َخطن
ا.  10بني.   َننني َأيسض  ن وَنة  َفأَلنَّ َرئنيَس هَذا الس 11َوَأمَّا َعَلى بنر  َفأَلن ني َذاهنب  إنَلى َأبني َواَل َتَروس يَن.َوَأمَّا َعَلى َديس  َعاَلمن َقدس دن

َتمنل وا اآلَن.  12 يع وَن َأنس َتحس َتطن ، َولكننس اَل َتسس ا أَلق وَل َلك مس »إننَّ لني أ م ور ا َكثنيَرة  َأيسض 
13 ، وح  السَحق ن َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك، ر 

هن  سن ، أَلنَّه  اَل َيَتَكلَّم  مننس َنفس ك مس إنَلى َجمنيعن السَحق ن د  شن َو ي رس ك مس بنأ م ور  آتنَية .  َفه  بنر  َمع  َيَتَكلَّم  بنهن، َوي خس ، َبلس ك لُّ َما َيسس
َذاَك 14

  . ك مس بنر  نني، أَلنَّه  َيأسخ ذ  منمَّا لني َوي خس د  .  15ي َمج ن ك مس بنر  َبعسَد َقلنيل 16ك لُّ َما لنآلبن ه َو لني. لنهَذا ق لست  إننَّه  َيأسخ ذ  منمَّا لني َوي خس
«.اَل ت بس  َننني، أَلن ني َذاهنب  إنَلى اآلبن ا َتَروس وَننني، ث مَّ َبعسَد َقلنيل َأيسض  ر  :»َما 17صن مس لنَبعسض  ه  ، َبعسض  هن م  مننس َتاَلمنيذن َفَقاَل َقوس

َننني، وَ  ا َتَروس وَننني، ث مَّ َبعسَد َقلنيل َأيسض  ر  ول ه  َلَنا: َبعسَد َقلنيل اَل ت بسصن إ«.  ه َو هَذا الَّذني َيق  َفَقال وا:»َما 18أَلن ني َذاهنب  إنَلى اآلبن
َلم  بنَماَذا َيَتَكلَّم !«.   َنا َنعس ه إ َلسس َقلنيل  الَّذني َيق ول  َعنس ه َو هَذا الس

19 : مس َأل وه ، َفَقاَل َله  وَن َأنس َيسس مس َكان وا ي رنيد  وع  َأنَّه  َفَعلنَم َيس 
نَ  َننني  »َأَعنس هَذا َتَتَساَءل وَن فنيَما َبيس ا َتَروس وَننني، ث مَّ َبعسَد َقلنيل َأيسض  ر  : َبعسَد َقلنيل اَل ت بسصن ، أَلن ني ق لست  َالسَحقَّ السَحقَّ 20ك مس

َنك مس َيَتَحوَّ  زس َزن وَن، َولكننَّ ح  ت مس َسَتحس . َأنس َرح  َعاَلم  َيفس ك وَن َوَتن وح وَن َوالس : إننَّك مس َسَتبس .  ل  إنَلى فَ َأق ول  َلك مس َي َتلند  21َرح  َمرسَأة  َوهن َالس
، َفَرحن َة لنَسَببن الس دَّ ك ر  الش ن َل اَل َتع ود  َتذس فس ، َولكننس َمَتى َوَلَدتن الط ن َزن  أَلنَّ َساَعَتَها َقدس َجاَءتس َسان  فني   َتحس لنَد إننس أَلنَّه  َقدس و 

َعاَلمن.   . َولكنن ني22الس ن  َدك م  اآلَن ح زس نس ت مس َكذلنَك، عن ك مس    َفَأنس نس زنع  َأَحد  َفَرَحك مس من ، َواَل َينس َرح  ق ل وب ك مس ا َفَتفس َوفني 23َسَأَراك مس َأيسض 
مني ت مس منَن اآلبن بناسس : إننَّ ك لَّ َما َطَلبس ئ ا. َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس َأل وَننني َشيس من اَل َتسس َيوس .    ذلنَك الس يك مس إنَلى اآلَن َلمس  24ي عسطن

مني. ا طسل ب وا َتأسخ ذ وا، لنَيك وَن َفَرح ك مس َكامنال .َتطس  ئ ا بناسس يَن اَل 25  ل ب وا َشيس َثال، َولكننس َتأستني َساَعة  حن ت ك مس بنهَذا بنَأمس »َقدس َكلَّمس
ك مس َعنن اآلبن َعاَلننَية .   بنر  َثال، َبلس أ خس ا بنَأمس أ َكل نم ك مس َأيسض 

من َتطس 26 َيوس ت  َأق ول  َلك مس إنن ني َأَنا فني ذلنَك الس مني. َوَلسس ل ب وَن بناسس
  ، لنك مس َأل  اآلَب مننس َأجس .  27َأسس ت  دن هللان َخَرجس نس ت مس َأن ني مننس عن ت م ونني، َوآَمنس َببس ، أَلنَّك مس َقدس َأحس بُّك مس َسه  ي حن أَلنَّ اآلَب َنفس

ت  28 َخَرجس
، َوَقدس َأَتيست  إنلَ  دن اآلبن نس «.مننس عن َهب  إنَلى اآلبن َعاَلَم َوَأذس ك  الس ا َأتسر  َعاَلمن، َوَأيسض  َقاَل َله  َتاَلمنيذ ه :»ه َوَذا اآلَن َتَتَكلَّم  29ى الس

ا.   د  َت َتق ول  َمَثال  َواحن َأَلَك َأحَ 30َعاَلننَية  َوَلسس َتاج  َأنس َيسس َت َتحس ، َوَلسس ء  َلم  َأنََّك َعالنم  بنك ل ن َشيس منن  َأنََّك َاآلَن َنعس . لنهَذا ن ؤس د 
َت«.   منن وَنإ  31منَن هللان َخَرجس وع :»َأآلَن ت ؤس مس َيس  د  32َأَجاَبه  ق وَن فنيَها ك لُّ َواحن ه َوَذا َتأستني َساَعة ، َوَقدس َأَتتن اآلَن، َتَتَفرَّ

دني أَلنَّ اآلبَ  ت  َوحس دني. َوَأَنا َلسس ك وَننني َوحس تنهن، َوَتتسر  ت ك مس بنهَذا لنَيك وَن َلك مس فنيَّ َساَلم . فني 33 َمعني.  إنَلى َخاصَّ َقدس َكلَّمس
َعاَلَم«. وا: َأَنا َقدس َوَلبست  الس ، َولكننس ثنق  يق  َعاَلمن َسَيك ون  َلك مس ضن  " الس

 
وا. 1 -(:16:1آية )يو ت ك مس بنهَذا لنَكيس اَل َتعسث ر   »َقدس َكلَّمس

[ يسلللكوا  محةة فالمسلليح  3[ لكنه سلليرسللل لهم الروح القدس ]2[ أنه سلليكون هناك ضلليقاا ]1]=  قد كلمتكم بهذا 
لم يخدع أحد، فطريق المسلليح فيه ضلليق، ولكن تعزياا الروح القدس تسللاند. هذا الكالم ليس موجهًا للتالميذ فقط  

الكنيسة عبر كل العصور. المسيح في هذه ااية وااياا التالية يكمل حديثه عن إضطهاد العالم لتالميذه    بل لكل
ج اليهود التالميذ من المجمع، ثم يصللللل األمر للقتل، بل سلللليأخذ هذا اإلضللللطهاد  خرِ ولكنيسللللته والذي سلللليبدأ  أن يُ 
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تهي إضلطهاد العالم للكنيسلة، واإلضلطهاد هو كل شلكل الغيرة الدينية وبعد هذا سليأتي اإلضلطهاد الروماني ولن ين
مقاومة من العالم ضلد اإليمان. وهناك إضلطهاداا من نوع حديث كأن يجتمع األشلرار ليدينوا إنسلانًا طاهرًا  حجة  

 أنه منغلق ومقفول عن المجتمع وال يساير روح العصر.
رسللله لهم سلليشللهد في داخلهم  مجد المسلليح  ولكن السلليد المسلليح يخبر تالميذه ليطمئنهم أن الروح القدس الذي سللي

تلمهم  =  قد كلمتكم بهذاالذي ينتظرهم وسيعطيهم ما يقولونه إذا وقفوا أمام مجامع أو والة. بل سيعزيهم ويشددهم.  
العثرة تعني  =  لكي ال تعثرواعن مفارقته لهم وثةاتهم فيه وإضلللطهاد العالم وإرسلللال الروح وإلتزامهم  قانون المحةة. 

اليهود. د عن المسللللللللليح أو يتوقفوا عن الكرازة إذا واجههم إضلللللللللطهاد ورفس من العالم وبالذاا من إخوتهم  اإلرتدا
أن هللا  يتصلوروا   و،أوالمسليح أخبرهم  اإلضلطهاد الذي سليواجهونه حتى ال يفاجأوا  ه فيتشلككوا في حماية هللا لهم 

وإسلللللللتجا ة ااب لصللللللللواتهم إن حفظوا الوصلللللللايا وبالتالي  قد تخلى عنهم ، خاصلللللللة أن لهم مواعيد إرسلللللللال الروح 
سللللللليؤدي لفقدان التعزية وفقدان   ن اإلنكارالسللللللليد أخبرهم أي لللللللا أتعزياا ومسلللللللاندة الروح لهم إذا ثبتوا. والعكس ف
 (. 33:10السالم على األرض وخسارة حياتهم األبدية )مت 

ر في طريقه. والمقصللود  العثرة هنا الشللك في العثرة هي أن يتوقف إنسللان عن السللير حين يصللطدم  حج=  تعثروا
مسللللاندة المسلللليح لهم أو تخليه عنهم أو كراهيتهم لةع للللهم الةعس، فحينما تزداد ال لللليقاا يت للللايق الناس ممن  

 (9-8:5حولهم، بل يمكن أن يشوا  ع هم بةعس )يع
 

، َبلس َتأستني َساَعة  2 -(:16:2آية )يو َمَجامنعن رنج وَنك مس منَن الس هللن. َسي خس َمة  ن دس م  خن ت ل ك مس َأنَّه  ي َقد ن  فنيَها َيظ نُّ ك لُّ َمنس َيقس
ــه من المجمع  (. ومن  43-42:12+    22:9قلللارن مع )يو ُيحرم من الصللللللللللللللالة وكلللل الحقوق اللللدينيلللة  يخرجون

عقوبة مدنية فال أحد يشللتري أو يبيع منه. بل أن الموضللوع سلليتطور إلى القتل=  هناك  و  ،  والسللياسللية واإلحتفاالا 
تشلللير لكثرة الم لللطهدين الذين يريدون قتلهم. وقطعًا سللليكون مصلللاحةًا لهذا إضلللطهاد على كافة  =  كل من يقتلكم

ةادة الطقسللية.  تشللير للع  خدمةفكلمة =  يقدم خدمة هللالمسللتوياا. بل يظنون أنهم يقدمونهم كذ ائح إلرضللاء هللا. 
وهكذا صللللنعوا  إسللللطفانوس بل قيل في كتاب المدراش اليهودي "أن من قتل إنسللللان شللللرير مثل المسلللليحيين فكأنه  

م ذبيحة هلل وإسلتندوا في هذا إلى )عد  ( حينما قتل فينحاس الرجل الزاني فرد سلخط هللا عن الجماعة"  11-1:25قدَّ
 (.11-9:26عولنرى ماذا صنع بولس قبل إيمانه  المسيحيين )أ 

 
مس َلمس َيعسرنف وا اآلَب َواَل َعَرف ونني. 3 -(:16:3آية )يو مس أَلنَّه  َعل وَن هَذا بنك   َوَسَيفس
( فمن يفعل هذا يجهل ح،يقة ااب واإلبن. هؤالء ال يعرفون سلللللللللللوى أنفسلللللللللللهم، وال يعرفون هللا، 13:1تي1راجع )

عنهلا عن جهلل. ولو عرفوا هللا ألحبوا أعلدائهم وليس  يحبون ملا عنلدهم سللللللللللللللواء ذواتهم أو عقيلدتهم التي يلدافعون  
 (3:1ذواتهم فاهلل محةة. ومن يعرف ااب سيعرف إبنه، فاإلبن هو صورة ااب ورسم جوهره )عب 
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.4  -(:16:4آـية )يو تـ ه  َلك مس ا ق لس وَن َأن ني َأنـَ ك ر  ة  تـَذس اعـَ ــَّ اَءتن الســـــــ ت ك مس بنـهَذا َحتَّى إنَذا ـجَ َوَلمس َأقـ لس َلك مس منَن    لكنن ني قـَدس َكلَّمس
. نست  َمَعك مس بنَداَيةن أَلن ني ك   الس

وإضللللطهدوكم ال  = حتى إذا جاءت الســـاعةلم أتن أريد أن أحزنكم بهذه األخةار اان، ولكن أنا م للللطر  =  لكني
ولم أـقل لكم من  تفلاجلأوا. وإذا فهمتم أني علالم من البلدايلة سللللللللللللللتفهمون أنني مسلللللللللللللليطر على األمور فال تخلافوا.  

لم يقل لهم عن هذا اإلضلطهاد ألنه كان معهم يحفظهم من الذئاب ويشلجعهم حين يخافون ويقويهم حين  =  البداية
منهم ليحفظهم منها. المسيح أراهم قوته وسلطانه وهو    ي عفون ويخفف عنهم كل ضيق ويتلقي هو الهجماا بدالً 

معهم حتى يثقوا فيه حتى وسللط اإلضللطهاداا ااتية  عد صللعوده. والمسلليح إسللتمر في هذا إلى أن قبل الصللليب 
عنهم. ولكن اان هو ملاض  إلى ااب ولن يروه. ولكنله لن يتركهم يتلامى فسلللللللللللللليرسلللللللللللللللل لهم الروح القلدس اللذي 

[ أن يجاهدوا. ونالحظ أن في 2[ أن يتعلموا اإلسلللللتجا ة لصلللللوته ]1عهم ويعزيهم. وعليهم ]سللللليعطيهم القوة ويشلللللج
( سلبق المسليح وأخبرهم عن إضلطهاد العالم فلماذا يقول المسليح لم أقل لكم من البداية؟ هنا  28  ،21  ،17:10)مت 

 -يوجد إحتمال من إثنين:
مسلللليح في ذلك الوقت  طريقة مخففة حتى ال  ( ذكرها ال28  ،21  ،17:10األهوال التي كلمهم عنها في )مت  -أ

( عن األهوال دمج كل أقوال المسلللليح عن  10يصللللدمهم في بداية الطريق، ولكن متى حين كتب في )ص 
األهوال سواء ما قاله في بداية الخدمة أو نهايتها، فاإلنجيليون ليسوا مؤرخين وال يهتمون  التأريخ، بل هم  

 نة أن تصل للقارئ.يقدمون فكرًا، أي يريدون لفكرة معي
 أو أن الجديد هو عمل الروح القدس معهم بداًل من عمل المسيح الذي سيفارقهم.  -ب 
 

يإ  5 -(:16:5آية )يو َن َتمسضن َأل نني: َأيس ك مس َيسس َسَلنني، َوَليسَس َأَحد  مننس ي َأرس  »َوَأمَّا اآلَن َفَأَنا َماض  إنَلى الَّذن

 -إحتماالا:هذه لها عدة = ليس أحد منكم يسألني
المسليح يعاتبهم ألنهم إنشلغلوا  ما سليحدث لهم من بالم ولم يسلألوه أين يم لي، هم سلألوه  مفهوم خاطئ كان   .1

سللللؤالهم عن مركزهم األرضللللي حين يملك بينما هو ذاهب ليعد لهم مكانًا سللللمائيًا. فلنتعلم أاّل ننشللللغل  آالم أو  
 ائي هو التعزية الح،ي،ية وسط األلم.أمجاد هذا العالم عن المجد المعد لنا. فالمجد السم

أو يكون المعنى ال تسلألونني إلى أين أنا ذاهب فأنا ال أريد الكشلف عما سليحدث وأنكم لن تفهموا اان. ولكن   .2
( ولكن  أسلللوب 5:14+    36:13الروح القدس سلليعلمكم كل شللئ ويشللرح كل غموض. وهم سللبق وسللألوه )يو

 نوا يسألونه ليثنوه عن طريق الصليب.مختلف عما يقصده المسيح هنا، بل هم كا
التالميذ إذ شلعروا أن المسليح سليفارقهم حزنوا  شلدة، ولم يفكروا في الحال التي سليكون فيها المسليح. هم سلألوا  .3

عن المكان الذي سللللللللللليذهب إليه لكن لم يسلللللللللللألوا عن معنى الذهاب لآلب. ولو فهموا لفرحوا كما قال لهم من  
 قبل.

 
. لكننس 6 -(:16:6آية )يو ن  ق ل وَبك مس   أَلن ني ق لست  َلك مس هَذا َقدس َمأَل السح زس
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لقد تعودوا أن يفرحوا في وجودهم معه ووجوده وسللللللللللللطهم. واان يحزنون  سللللللللللللبب فراقه لهم. ولكنهم لم يفهموا أن  
 ذها ه لآلب يعني أفراحًا وأمجادًا م اعفة.

 
أستنيك م  السم عَ 7 -(:16:7آيـة )يو َطلنقس اَل يـَ ه  إننس َلمس َأنس َطلنَق، أَلنـَّ ر  َلك مس َأنس َأنس ه  َخيس : إننـَّ ز ني، َولكننس لكنن ني َأق ول  َلك م  السَحقَّ

. ك مس ل ه  إنَليس سن  إننس َذَهبست  أ رس
َطلنقَ  ر  َلك مس َأنس َأنس ملل. فملا يريلده ااب ينفلذه اإلبن والروح فلملاذا؟ كلل أقنوم لله عملله. وعملل الثالثلة أقلانيم متكلا  َخيس

القدس. ااب يريد خالص اإلنسللان. اإلبن يقدم الفداء. والروح القدس يعطينا أن نسللتفيد من هذا الفداء الذى قدمه 
اإلبن. المسليح ماا وقام. والروح القدس يعطينا أن نشلترك فى موا المسليح وقيامته فى المعمودية، فنكون خليقة  

اة أبدية، وهذا ما يعمله الروح القدس فى  اقى األسللللللللرار. لذلك حلَّ الروح القدس على الكنيسللللللللة فى جديدة ولنا حي
هو رقم الكمال. فالروح القدس  عمله يكمل عمل المسللللللللللليح،   7أسلللللللللللابيع من ال،يامة، ورقم    7اليوم الذى يأتى  عد 

ر  َلك مس َأنس هذا معنى  فالمسللليح ماا وقام لي،يم الكنيسلللة ويحييها، وهذا ما أتمله الروح القدس و  . فى داخل َأْنَطِلقَ َخيس
َلِني  دائرة المشلللللورة الثالوثية تم اإلتفاق أن ااب والروح القدس يرسلللللالن اإلبن ليتمم الفداء " يُِّد ٱلرَّبُّ َأْرسلللللَ َوٱْاَن ٱلسلللللَّ

نرى اإلبن ل العمل. (. وبعد أن تمم الرب يسللللوع الفداء أرسللللل ااب واإلبن الروح القدس ليكم16:48" )إشَوُروُحهُ 
ُلُه َأَنا ِإَلْيُكْم ِمَن ٱْاِب، ُروُح ٱْلَحقِّ " ي رســل الروح القدس ُأْرسلللِ ونرى اآلب (.  26:15" )يوَوَمَتى َجاَء ٱْلُمَعزِّي ٱلَِّذي سلللَ
ُلُه ٱْاُب "  ي رسـل الروح القدس ُيْرسلِ وُح ٱْلُقُدُس، ٱلَِّذي سلَ ِميَوَأمَّا ٱْلُمَعزِّي، ٱلرُّ (. وهذا يعنى أي لًا أنه  26:14" )يوِ مسلْ

الروح القدس   فى داخل المشللللللللللورة الثالوثية فإن ااب واإلبن يرسللللللللللالن الروح القدس ليكمل العمل الذى بدأه اإلبن.
 ( لتصلح كعروس لعريسها المسيح.5:3اان يعمل فى الكنيسة إلعدادها للسماء، يجددها وينقيها )تى

داء والخالص وفتح لنا الطريق إلى األمجاد السلمائية، وصلار لنا هو الطريق إلى ح لن  أي لًا لقد تمم المسليح الف
ااب. لكننا ما زلنا نعانى هنا على األرض الكثير من األالم منتظرين الموا. وهللا لم يتركنا لهذه المعاناة واألالم  

اإلحتمال  مفردكم إلى أن يأتى المسللللللليح  قائاًل إنتظروا المجئ الثانى، وهو لم يقل الحل فى المجئ الثانى، وعليكم  
لكنه أرسلللللللل لنا الروح القدس المعزى ليعطينا المعونة والقوة والنصلللللللح أى يرشلللللللدنا فى كل قرار،  ويعطينا    –ثانية  

اإلحتمال والفرح لنجتاز فترة وجودنا على األرض إلى أن يأتى المسللللللللليح فى مجيئه الثانى. إلى أن يأتى المسللللللللليح  
 رفيق رحلة غربتنا على هذه األرض. صار الروح القدس هو

له. ومن يعرف المسلليح حسللب  هم عرفوا المسلليح حسللب الجسللد ولكن  الروح القدس سلليعرفون ح،يقة المسلليح وعم
(. وجود المسللللليح على األرض يجعلنا نراه في صلللللورة جسلللللد ضلللللعيف  16:5تو2يعرفه ولن يقبله ) مل  هو الجسلللللد 

 -قدرته. ولو استمر المسيح معنا  الجسد فهناك إحتمالين:وصعوده يجعلنا  الروح القدس نراه في مجده و 
 -أن يستمر  جسده غير الممجد وهنا يكون: (1

 الفداء لم يتم، فالفداء يتم بدخول المسيح  جسده للسماء وجلوسه عن يمين ااب. -أ
نقع في حيز المحدود، والمسلليح  إمكانياته غير محدود، ولكن طالما نرى المسلليح  جسللد محدد فلن   -ب 

 نتصور ال محدوديته. أما الروح فهو يعطينا صورة ورؤية واضحة عن المسيح اإلله غير المحدود.
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 -أن يظهر لنا  جسده الممجد وهنا:  (2
 (.17:1من يحتمل صورة مجده )رؤ -أ
لن يكون إختيارنا للمسلللللليح حرًا، فمن يرى صللللللورة المجد ويرف لللللله. وما يفرح قلب هللا اإليمان وهو   -ب 

 حتى ال أتون م طر ألن أقبله مجبرًا. اإليقان  أمور ال ترى.
وهم اان حزانى ألن المسلللليح سلللليفارقهم  الجسللللد ولكن األف للللل لهم أن يأتي الروح القدس ليشللللهد لهم عن ح،يقة  
المسيح. والروح القدس لن يأتي إن لم تكمل بالم المسيح وفدائه  الصلب والموا ثم  ال،يامة والصعود، وبالصعود 

وح القدس ليعمل فيهم وبهم. فبدخول المسليح بدم نفسله لألقداس السلماوية يتم الصللح بين هللا  يتم الفداء فيرسلل الر 
( فيأتي الروح ليسلكن في اإلنسلان فالروح ال يسلكن عند أعداء. وهذه ااية نجد لها شلرحًا في 12:9واإلنسلان )عب 

الخيراا بلللل هو الخير    ( نفهم أن الروح القلللدس هو13:11( ، )لو11:7(. وحينملللا نقلللارن بين )ملللت 39:7)يو
فهو  إنطالقه سليرسلل الخير األعظم. ولنفهم أننا حتى  خير  لكم  األعظم الذي يعطيه ااب لنا. لذلك يقول المسليح 

يريلده هللا هو دائملًا الخير لنلا. والروح القلدس هو اللذي يسللللللللللللللكلب محةلة هللا في قلوبنا  وإن لم نفهم مشلللللللللللللليئلة هللا فملا 
 فنفرح.

( . 23:   14سلللللتحولها إلى قلوب لحمية تطيع الوصلللللايا حتى ال تغ لللللب هللا الذى تحةه )يو  ومحةة هللا فى قلوبنا
(، والروح القدس فى سللللللر الميرون  6وبالروح القدس نولد من الماء والروح متحدين  المسلللللليح ويكون لنا حياته )رو

س هو الذى يغير طبيعتنا  ( . والروح القد 22+   21:    1تو2يثبتنا فى المسللللليح فتثبت فينا حياة المسللللليح األبدية )
   ( . 19:  4+ غل 17:  5تو2لنصير خليقة جديدة لها صورة المسيح )

الحق هو أن صللللب المسللليح هو لحسلللاب التالميذ والكنيسلللة. ألن  عد الصللللب قيامة وصلللعود. =  أقول لكم الحق
ى المجد يحقق لنا الحب وإنطالق المسللللللللليح فيه كمال الفداء وعمل الفداء وفيه وبه التبني لنا. ودخول المسللللللللليح إل

األبوي والروح يأخذ ممّا للمسليح ويخبرنا، فهو سليخبرنا عن مجده الذي سليصلير لنا ويشلهد لنا  أننا أبناء، لنا حق  
( فحزن التالميذ كان  سلللبب تعلقهم الجسلللدي  المسللليح ولكن إنطالق المسللليح  17-16:8+ رو  21:17الوراثة )يو

+    17:3أن نراه اان  اإليمان وبما يعلنه الروح القدس في قلوبنا )أف  هو المسلللللللللللللتقبل المجيد للكنيسلللللللللللللة. ويكفينا
( الفداء يكمل بتمجيد جسلللللد المسللللليح أي صلللللعوده وجلوسللللله عن يمين ااب. والمسللللليح بذها ه مجد 12-9:2تو1

الطبيعة الةشلرية في جسلده، فطبيعة الةشلر صلارا في عرش هللا. ولكي ندخل نفس المكان يرسلل لنا الروح القدس 
عيننلا. وكيف يعيننلا؟ هلذا موضللللللللللللللوع اايلاا التلاليلة..  لأنله يةكلت على خطيلة وبر ودينونلة. والروح يعطي رؤيلة لي

ب من بمن ولم يرى.  ح،ي،ية للمسللللليح غير التي ربها التالميذ  الجسلللللد وهذا أف لللللل. وهو يمكث لألبد والسللللليد طوَّ 
 وهذا اإليمان يعمله الروح القدس.

 
ة :  8  -(:11-16:8)يواآلـيات   ن وـنَ ة  َوَعَلى بنر  َوَعَلى َديس ـيَّ ت  السعَـاَلَم َعَلى َخطن اَء َذاَك ي َبكـ ن ة   9َوَمَتى جـَ ـيَّ ا َعَلى َخطن َأمـَّ

منن وَن بني.  مس اَل ي ؤس ا. 10َفأَلنَّه  َننني َأيسضـــ  ن وَنة  َفأَلنَّ َرئنيَس  َوَأمَّا عَ 11َوَأمَّا َعَلى بنر  َفأَلن ني َذاهنب  إنَلى َأبني َواَل َتَروس َلى َديس
يَن. َعاَلمن َقدس دن  هَذا الس
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فى ااية السلا قة سلمعنا أن المسليح سليرسلل الروح القدس للكنيسلة، وبهذا يكون المسليح قد تمم كل ما يلزم لتجديد 
ه جعل النالخليقة. فبدمه تم الصلللللللللح مع ااب وغفرا الخطايا، وأعطانا حياته نخلص بها حينما نسلللللللللك فى بره "

 . وأرسلللللللللل الروح القدس ليثبتنا فى(21:   5تو2)" لنصلللللللللير نحن بر هللا فيه  .خطية الجلنا ،الذي لم يعرف خطية
( وبهذا يسلللللتطيع كل من يريد أن يحيا فى بر أن يسللللللك فى 21:   1المسللللليح فتكون "لنا الحياة هى المسللللليح" )فى

البر، هو بر المسيح الساتن فيه، وبهذا يخلص. أما من يرفس المسيح سالكا فى طريق شهواته، فال توجد وسيلة  
ذا سللللليدان مع الشللللليطان الذى سلللللار وراءه  ( ليسللللللك فى البر فيخلص. وبه2( لغفران خطاياه.  1  -أخرى أمامه :

 تاركا المسيح. فمن يترك المسيح المخلص لن يجد سوى المسيح الديان.
  REPROVE[ يقنع . )3[ يدين     ]2[ يوبخ     ]1]  كااتي  يبـكت  كلملة   عس الترجملاا اإلنجليزية ترجملت 

/   CONVICT  / CONVINCE) ى الثالثة.فالكلمة اليونانية المستخدمة تحمل المعان 
هذه الكلمة ترجمتها تعني التوضيح للشخص  شأن خطيئته ودعوته للتوبة وقد يكون هذا التوبيخ سرًا )تما =  يبكت

(  9:1( لمن ال يقلاوم  عنلاد وقلد يكون هلذا التوبيخ علنلًا )تملا جلاءا الكلملة في تي15:18جلاءا الكلملة في ملت 
داخلي، كل هذا سللرًا. فإذا لم  والتعليم واإلرشللاد واإلعتراف والعمل الوالروح القدس يسللتخدم الكتاب المقدس والوعظ 

كل هذا بنتيجة يلجأ الروح القدس لمن نسلللللللللمع منه أخطاءنا عالنية لعلنا نندم ونتوب. إذًا عمل الروح القدس  يأاِ 
وبأن    (.7:20أن يوضللللللللللح الخطية لسنسللللللللللان بهدف إقناعه بةشللللللللللاعة نهاية طريقها "اقنعتني يا رب فإقتنعت" )أر

يتركهلا. والروح يقنع  لأن طريق هللا كلله فرح ال يقلارن بللذة الخطيلة. فهي نوع من التلملذة التعليميلة للتهلذيلب وهلذا 
(. فكلمة يةكت تشلللللللير أي لللللللًا لمن يغلب  الحجة حتى يسلللللللكت. وهذا التةكيت يؤدي 16:3تي2المعنى نجده في )

يقللللاوم "فهو ر  إلى دينونللللة لمن  يقللللاوم ويؤدي  ائحللللة حيللللاة لحيللللاة ورائحللللة )دينونللللة( وموا لموا لحيللللاة لمن ال 
 ومن يرفض المسيح الفادى المخلص سيجد المسيح الديان.. ( 16:2تو2)

والروح القدس أعظم من ال للمير. فال للمير يوبخ اإلنسللان لو أخطأ لكنه قد يقوده لليأس، أّما الروح القدس فيوبخ  
فالروح القدس الذي يعزي هو الذي يةكت فتةكيته ال يؤدي  فاتحًا  اب الرجاء )هذا هو الفارق بين يهوذا وبطرس(.

إلى اليلأس بلل للتوبلة والبر والسللللللللللللللالم والتعزيلة لمن يطيعله والعكس يكون رائحلة موا لموا. وهلذا ملا حلدث يوم  
( وال لللمير أي لللًا قد يتغير  حسلللب البيئة التي  14-13:2الخمسلللين فهناك من بمن  فرح وهناك من إسلللتهزأوا )أع

 ى  الوسواس.ان فيها فيقبل الخطية على أنها شئ عادي، وقد يمرض وهذا ما يسمَّ يحيا اإلنس
 على خطية.. .. فألنهم ال يؤمنون بي

الخطية هى أن أخطئ الهدف. والهدف األسلمى فى الحياة هو الحياة األبدية والوجود فى مجد هللا األبدى   •
 حيث الفرح األبدى.

  اإلبن فهو ال يؤمن  ااب.اإلبن هو صورة ااب، فمن ال يؤمن  •
 ال طريق لغفران الخطية سوى دم المسيح. والخطية تفصلنا عن المسيح فنهلك. •
 والروح يةكتنا لو أخطأنا لنتوب ونرجع للثةاا فى المسيح فنخلص. •
 (.6: 4والروح يعطى قوة هى النعمة وهى أعظم من إغراء الخطية فنغلب )يع •
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  ه، فقصلللللد الرب أن يعطي اإلنسلللللان شلللللركة مع المسللللليح، وكل من يؤمنالروح القدس يةكت اإلنسلللللان على خطايا
)فالمسللليح هو الشلللفيع الكفارى الوحيد ودمه يغطى كل    المسللليح وتكون له هذه الشلللركة يرفع المسللليح عنه خطاياه

. نحن متنا مع المسلللللليح في (26:   8من خطيته )روليتخلص    وهو أي للللللا يعطى معونة للخاطئ من يثبت فيه(.
وكل من يؤمن يكون له قوة للموا عن شللللللللللللهواته وأهوائه. وكل من يؤمن حتى لو أخطأ فدم المسللللللللللليح  المعمودية 

. لذلك فكل من ال يؤمن    وال طريق للتطهير من الخطية سللللللللوى دم المسلللللللليح(. 7:   1يو1)  يطهره من كل خطية.
حفظه من السلللقو  يرفس هذا القصلللد وبذلك يقع تحت غ لللب ااب ويحرم نفسللله من النعمة الوحيدة القادرة أن ت

في الخطية ويحرم نفسله من نعمة الدم الغافر. فتةكيت الروح القدس يشلعر اإلنسلان  جرم خطيته وقسلاوتها وكيف  
أنها رهيةة في نظر السلللماء ومن يسلللتجيب ويقدم توبة  إخالص ويرجع سللليجد المعونة ويجد الغفران. ومن يرفس 

وطةعًا المقصللللللللللود  اإليمان هو اإليمان الحي الذي له ثمار  ويقاوم الروح سلللللللللليجلب على نفسلللللللللله اللعنة والدينونة. 
واضللللللحة في حياة اإلنسللللللان، اإليمان العامل  محةة. والروح القدس يةكت العالم على الخطية ليس  حسللللللب مفهوم  
العالم أو  حسللللب مفهوم اليهود. فاليهود ظنوا أن الخطية قاصللللرة على تعدي الناموس وكسللللر السللللبت لذلك حكموا 

( وأما العالم فكل له تصلللوره عن الخطأ والصلللواب. لذلك جاءا كلمة خطية غير  24:9أنه خاطئ )  على المسللليح
معرفة ألن العالم لم يكن يعرف تمامًا ما هي الخطية. واان يشلللللللللللرحها المسللللللللللليح  أنها عدم اإليمان  ه فهو وحده 

تشللللللللللللللير لمن يخطئ الهلدف فال لغويلا كلملة خطيلة  ( ويعطي معونلة لنتخلص منهلا.  14:7اللذي يرفع الخطيلة )رؤ
(. ووصلللايا الناموس كانت الهدف 23:  3يكافأ. لذلك يقول بولس الرسلللول "الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد هللا" )رو
(. وفشللللللللللللللل الجميع فى ذلك فماتوا 5:   18فى العهد القديم، لذلك قال هللا "التى إذا فعلها اإلنسللللللللللللللان يحيا بها" )ال

فاالن لماذا تجربون هللا بوضللع نير على عنق التالميذ  إعترفوا  أن الوصللايا ثقيلة "وهلكوا. بل حتى تالميذ المسلليح  
(. أما فى العهد الجديد فلقد صلللللللار المسللللللليح هو الهدف فهو  10:    15)أع   "لم يسلللللللتطع ا اؤنا وال نحن ان نحمله

نا هو  أيسللللللللللوع:  قال له يحملنا فيه إلى ح للللللللللن ااب فى المجد فنتمجد. وال يوجد طريق لآلب إال فى المسلللللللللليح "
(. لذلك يطلب المسللللللللليح من المؤمنين "إثبتوا  6:   14" )يوال بيإب حد ياتي الى ااأالطريق والحق والحياة. ليس 

 (.4:  15فىَّ وأنا فيكم" )يو
بل أن كل خطية هي نوع من عدم اإليمان  المسلللللليح. فالسللللللارق ال يؤمن  أن المسلللللليح قادر أن يسللللللدد إحتياجاته  

أن المسليح قادر أن يشلةع شلهواته. والذي يخطئ عمومًا ال يؤمن أن المسليح يراه وسليعاقب    والذي يشلتهي ال يؤمن
(. ومن يؤمن  الحياة األبدية كيف يتصلللارع على المادة. ومن يؤمن  صلللالح هللا كيف يتهم هللا  القسلللوة  9:39)تك

(. ومن  14:6الخطية )رو  إن حدثت له تجربة.. الخ. أما من يؤمن  المسيح، فالمسيح يملك على قلةه عوضًا عن
(. إذًا خطية عدم اإليمان  المسللللليح  19:8ال يؤمن  المسللللليح فهو ال يؤمن  اهلل وال يعرفه فالمسللللليح هو إبن هللا )يو

 هي أصاًل خطية عدم إيمان  اهلل أو عدم معرفة  اهلل. 
يت على خطية( ثم  في السللرقة يةكتني الروح القدس حتى أتف عن إسللتخدامها في السللرقة )تةك لو اسللتخدمت يدي

 يبدأ يةكتني على بر، أي لماذا ال أستخدمها في عمل الخير.
 وعلى بر.. .. فألني ذاهب إلى أبي وال ترونني أيضا  
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 فى وجود المسيح، كان الناس يرون الصورة المثالية للبر، وبصعوده لن يرونها. •
 والقدوة، حتى نتمثل  ه.لكن الروح القدس يعطينا داخليًا صورة للمسيح الةار  •
 الروح يةكتنى إن لم أسلم أع ائى للمسيح فتكون أالا بر أى لتعمل البر. •
د عن يمين أبيه، وعملنا اان ُيظِهر مجده "ليرى الناس أعمالكم الحسللللنة فيمجدوا أ اتم الذى  • المسلللليح تمجَّ

 فى السمواا"
ماذا كان مفهوم البر قبل المسيح؟  حسب المفهوم اليهودي كان البر في اإللتزام  الناموس. لكننا نجد شاول 

والعيب لم يكن فى  الطرسوسي يحكم  قتل إسطفانوس ظلمًا وهو برئ  الرغم أن شاول كان ضليعًا في الناموس. 
  أّما العالم فكان غارقًا في عةاداته الوثنيةو بل وفى فهمهم الخاطئ للناموس.  الناموس بل فيمن ينفذ الناموس.

يه  الموا. لوفجوره وزناه. فالمسيح ف ح بر اليهود الكاذب إذ صلبوه، وف ح فساد القانون الروماني، إذ حكم ع
وبعد المسيح فقد تغير مفهوم البر. فالمسيح وحده هو الةار والذي ظهر بره في ذها ه إلى أبيه وجلوسه عن  

فهو جالس عن يمين ااب لذلك لن نراه، فهو في مجد   ، ب له وأنه لن يعود يظهر على األرض وقبول اا ،يمينه
،  أى ألصنع البر  حياته التى فىَّ  السماء. ولكن المسيح لم يكن محتاجًا أن يظهر بره، بل هو يظهره ليبررني

من يفعل البر يدخل و (. 21:1+ في  20:2+ غل  10:5 حياته )رو حياته فأعمل البر، فأخلص  المسيح يعطيني
والروح أظهر أن بر المسيح الذي ظهر  صعوده للسماء صار لنا. الروح إلى المكان الذى فيه المسيح الةار. 

(. وهذا البر ال أصنعه  قدرتي، بل  حياة 13:6إن لم أعمل أعمال بر وتتحول أع ائي إلى بالا بر )رو يةكتني
. فبدونه ال أقدر أن أعمل شئ )يو  الا بر فهى صارا أع اءه  أوهو يستخدم اع ائي  (.5:15المسيح فيًّ

لة يوجد من يستخدمها . وألنني ما عدا أراه إذ هو صعد إلى السماء وذهب إلى أبيه، فما  بفأى  لصنع البر.
( يرسم لي صورة للمسيح فأتمثل  14:16عدا أرى بره ألتمثل  ه، فالروح القدس الذي يأخذ مما له ويخبرني )يو

(. والروح يقنعني أنني قادر أن أسلك في بر المسيح  26:14ويذكرنى  أقوال المسيح ويعلمنى وصاياه )يو  ه 
 ، الذي وإن لم أراه  الجسد، لكنه يعطيني حياته وبره.ليس  قدرتي بل  حياة المسيح فيَّ 

ي يديك أسللللللتودع  "إغفر لهم + ف ولهذا رأينا أن إسللللللطفانوس في سللللللاعة موته يردد ما قاله المسلللللليح على الصللللللليب 
روحي". ويةكتني إن لم أفعل البر. والروح يةكتني إذا شلللللللابهت اليهود وعشلللللللت متصلللللللورًا أنني أتبرر  أعمالي )بر  
ذاتي( ويةكتني لو شلللللللللابهت اليونانيين الوثنيين الذين يعيشلللللللللون في خطاياهم غير شلللللللللاعرين  إحتياجهم للمسللللللللليح  

 أنفسهم وفلسفاتهم وطرقهم. واإليمان  ه ليبررهم أي يعملون أعمال بر، معجبين  
أّما المسللللللللليحي الح،يقي فهو يقف أمام المسللللللللليح شلللللللللاعرًا  خطيته كالمرأة الخاطئة،  اتيًا عند قدميه شلللللللللاعرًا  عدم  

فالمسلللليح هو الذي يبرر الخاطئ. والحظ أن    ،إسللللتحقاقه لشللللئ، شللللاترًا المسلللليح في نفس الوقت أنه أنعم عليه ببره
، فإذا ما رجع المؤمن بتوبتله الصللللللللللللللادقة هلل وبدموعه حينئلذ نتكلم عن التةكيت  الروح القلدس يةكلت على خطيلة أوالً 

( أي أعمال البر التي ال نعملها. والروح أي للللًا يةكتني لو نسللللبت أعمال البر لنفسلللي  16:3تي1على البر. )راجع 
 .(7:  4تو1+  9،  8:  2)أف وتصورا أنني أنا الذي أعملها
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د الطبيعة الةشلرية فى جسلده. فاهلل خلق اإلنسلان  المسليح تمم الفدا  =ذاهب إلى أبي ء  جلوسله عن يمين ااب ومجَّ
( أى لينعكس مجد هللا من اإلنسلللللان فيظهر مجد هللا. وهذا معنى قول الرب "لكى يرى الناس  7:   43ليمجده )إش

ن الجنة، فقدنا  أعمالكم الحسلللللنة ويمجدوا أ اتم الذى فى السلللللمواا" فلما طردنا من ح لللللرة هللا  طرد بدم ونسلللللله م
صلورة المجد. والمسليح تمم الفداء ليس فقط ليدفع ثمن الخطية، بل ليعيدنا لحالة المجد. وكانت هذه طلةة المسليح  

(. لقد عدنا ألح لان أبونا السلماوى الذى فرح  عودتنا  عد أن كنا مطرودين. لذلك 24:   17األخيرة من ااب )يو
(.  17:    20قولى لهم إنى أصللللللللللللللعللد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم" )يويقول الرب للمجللدليللة "إذهبى إلى إخوتى و 

فعمل المسلليح كان سلليكمل  الصللعود وليس  ال،يامة فقط. ولما تمجد جسللد المسلليح وتمجدا فيه الطبيعة الةشللرية  
 (. 7:  16أرسل لنا الروح القدس كما قال سا قا أنه سيرسل الروح القدس المعزى" )يو

والروح القدس هو الذى يثبتنا فى المسلللللللللللليح وتثبت حياته فينا، فنكون قادرين أن نعمل أعمال بر. فكما إسللللللللللللتخدم  
وهذا العتيق قد ماا فى المعمودية، فاإلنسلللللللللللللان الجديد الذى قام فى   -اإلنسلللللللللللللان العتيق أع لللللللللللللاءنا كأالا إثم  
 (. 6المعمودية سيستخدمها كأالا بر )رو

ن تروننى  الجسللللد ولكن حياتى األبدية سللللتكون ثابتة فيكم، وهكذا أتون  اق  "معكم كل حقا ل=    وال ترونني أيضـــا  
(. وهو  اق  معنا  جسلده ودمه فى سلر اإلفخارسلتيا إلى إنق لاء الدهر، 20:   28األيام وإلى إنق لاء الدهر" )مت 

ل الخبز إلى جسلللللده، فهو صلللللار ظا هرا فى هيئة الخبز  لذلك إختفى المسللللليح من أمام تلميذى عمواس  عد أن حوَّ
:   16وأي لللللا فإن الروح القدس سللللليرسلللللم لكم صلللللورة واضلللللحة لى لتقتدوا بها "يأخذ مما لى ويخبركم" )يو  والخمر.
14 .)  

الروح القدس سللللليشلللللهد ببري ويشلللللهد و وأي لللللًا ما كان يمكن أن أذهب إلى أبي إن لم أتن  ارًا وسللللليكون لكم بري. 
واضلللحة لي أف لللل من رؤيتي  الجسلللد. فالروح يرسلللم صلللورة لقدراتي    المجد الذي لي في السلللماء، ويعطيكم رؤية

وإذا ما أدركتم هذا  .اان  وقوتي وغفراني للخطايا ال تراها العين الجسلدية في جسلدي الذي ترونه  عيونكم الجسلدية
كم  المجد الذى سللللأتون فيه  الجسللللد وأن هذا كان لحسللللا كم، سللللتشللللتهون أن تكونوا معى فى المكان الذى أعددته ل

(. وإذا أدركتم قلدراتى وأننى قلادر على أن أعطيكم معونلة لتسلللللللللللللللكوا  لالبر فهلذا يلدفعكم  21:   3+ رؤ 2:    14)يو
 لعمل البر.

يةكت المؤمن على عدم وجود بر في حياته أو  شللللعوره  البر الذاتي. فمن إعتمد قام مع المسلللليح  =  يبكت على بر
في حياة جديدة يجب أن يمارس فيها أعمال بر إيجابية، إيمان عامل  محةة. الروح يرسللللم لنا صللللورة لبر المسلللليح  

الة عطش وإشللللللتياق لهذا البر. ويةكتنا إن لم نشللللللتاق أن يكون لنا نفس البر الذي للمسلللللليح. هذا التةكيت يعطي ح
ومن ال يقبلل تةكيلت الروح على الخطيلة وعلى البر يسللللللللللللللقط تحلت اللدينونلة، ألنله إنحلاز لرئيس هلذا العلالم اللذي قلد 
دين، وكما صللار المسلليح رأسللًا لألبرار الذين يسلللكون في بره صللار إبليس المدان رأسللًا لألشللرار الذين يسلللكون في 

 شره. 
 رئيس هذا العالم قد دين وعلى دينونة.. .. فألن

 المسيح بصليبه أدان الخطية والشيطان والموت
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دِ "  -أدان الخطية: .1 ِد ٱْلَخِطيَِّة، َوأِلَْجِل ٱْلَخِطيَِّة، َداَن ٱْلَخِطيََّة ِفي ٱْلَجسللللللللَ ْةِه َجسللللللللَ َل ٱْبَنُه ِفي شللللللللِ " ٱهلُل ِإْذ َأْرسللللللللَ
وَدُتْم، أِلَنَّكُ ( + "3:8)رو ُتْم َتْحَت ٱلنَّاُموِس َبْل َتْحَت ٱلنِّْعَمةِ ِإنَّ ٱْلَخِطيََّة َلْن َتسللللللللللُ (. حمل 14:6" )روْم َلسللللللللللْ

المسلللللللللللللليح خطلايلانلا وملاا بهلا فلأملاتهلا فيله، وكلل من يرتةط  له ويتحلد  له تعملل فيله قوة النعملة هلذه فتميلت  
 معنى الت للللللييق على    NARROWINGأو   SUPPRESSIONالخطية فيه. وتأتى كلمة دان  معنى  

 نقها. والنعمة كقوة تكتم تأثيرها.فرص الخطية كمن يخ
َلٌة َعِظيَمٌة َعَلى َيِدهِ " -أدان الشــيطان: .2 ْلسلللِ َماِء َمَعُه ِمْفَتاُح ٱْلَهاِوَيِة، َوسلللِ َفَ،َةَس  . َوَرَأْيُت َماَلًتا َنازاًِل ِمَن ٱلسلللَّ

َنة  َعَلى ٱلتِّنِّيِن، ٱْلَحيَِّة ٱْلَقِديَمِة، ٱلَِّذي ُهَو ِإْبِليُس   ْيَطاُن، َوَقيََّدُه َأْلَف سللللللَ (. + "أعطيتكم  2-1:  20" )رؤَوٱلشللللللَّ
 (.19:10سلطانا أن تدوسوا الحياا والعقارب" )لو

وَع  ( + "54:15تو1" )ٱْبُتِلَع ٱْلَمْوُا ِإَلى َغَلَةة  "  -أدان الموت: .3 َنا َيسلللللللللللُ َوِإنََّما ُأْظِهَرِا ٱْاَن ِ ُظُهوِر ُمَخلِّصلللللللللللِ
ِذي   يِح، ٱلللَّ ْنِجيلللِ ٱْلَمسللللللللللللللِ ِة ٱإْلِ طللَ اَة َوٱْلُخُلوَد ِبَواسللللللللللللللِ اَر ٱْلَحيللَ َل ٱْلَمْوَا َوَأنللَ +    51:8( + )يو10:1تى2" )َأْ طللَ

 (. (. لذلك نرنم ونقول " الموا داس الموا".14:12عب 
ألن رئيس هذا العالم قد دين أي أن الشلليطان    ، إن ظل فى تةعية الشلليطان،الروح يةكت اإلنسللان المؤمن .4

 طانه. قد هزم وبطل سل
للناس أنهم رف لللللللللوا الخالص وأطاعوا الشللللللللليطان ومن يرفس الخالص يظل عبدًا للشللللللللليطان، أّما   يكون   التةكيت 

(. فهو حمل هللا الذي يحمل خطايا العالم. 12:2يو1الذين تةعوا الرب فقد رفعت عنهم خطاياهم من أجل إسلللمه )
( فما عاد لها 3:8(. والمسلللللليح دان الخطية )رو1:8+    24:3والمؤمنين صللللللاروا متبررين مجانًا بنعمة الفداء )رو

(. والروح يلدين من ملا يزال يعتلذر  لأن الخطيلة أقوى منله. واللدينونلة على إبليس كلانلت 14:6سلللللللللللللللطلان علينلا )رو
نتيجة طبيعية لظهور بر المسلللليح. فإبليس إشللللتكى عليه ظلمًا. وبعد ظهور بر المسلللليح دين إبليس وقيده المسلللليح  

( "أعطيتكم سللطان أن تدوسلوا الحياا  19:10بل أعطانا نحن المؤمنين سللطانًا عليه )لو(،  3-1:20 سللسللة )رؤ
بهتانًا.    )الشللليطان( هي إدانة للمشلللتكي )ظهر بر المسللليح  عد أن تم إتهامه ظلما( والعقارب.." فتبرئة المتهم ظلماً 

 يقع عليه عقاب من يقترف جريمة. )الشيطان( والمبلغ بالغًا كاذ اً 
سلللبب  شلللهاداا الزور أن ُيدان المسللليح، فهو دبَّر أن يتهم المسللليح  أنه مقاوم ل،يصلللر ويريد أن يكون  والشللليطان ت

ملكا، ويمنع الجزية وأنه ضلللد الناموس ومجدف. ودبَّر عقوبة الصلللليب وكان الناس يصلللرخون "أصللللةه، أصللللةه".  
ية إسللللللتحق أن يكون الصللللللليب وألنه كان مدبر شللللللهاداا زور ودبَّر عقوبة الصلللللللب للمسلللللليح البرئ الذى بال خط

ِلَب هامان   عقوبته. وصللللارا عالمة الصللللليب تحرقة. وهذا ما تم شللللرحه فى تدبير هامان لصلللللب مردخاى، فصللللُ
 على الصليب الذى كان قد أعده لمردخاى البرئ.

  أدين  والشلليطان كان مسلليطرًا على نفوس الناس متحكمًا فيها حاتمًا لها. له سلللطان أن يذل الةشللر. ولكنه اان قد 
وسلليطرة وسلللطان. ومع ذلك ظل الناس على شللرهم  وسللقط وفقد  إنتصللار المسلليح عليه كل ما كان له من رياسللة 

ومكرهم وظلمهم وظالم عقولهم. مع أنهم وقد جاءهم المسليح الذي عمل على إقتالع كل ما غرسله الشليطان فيهم  
الدينونة  الشللليطان، فمن المؤكد أن هللا سللليدين  وطالما بدأا  لم َيُعْد لهم عذر وال مبرر في مفاسلللدهم ومعاصللليهم.  
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والعالم له مقاييسلللللللله الخاصللللللللة في   ( لكن ما زال أمامنا نحن فرصللللللللة.20،    19تل من ظل تا عا للشلللللللليطان )رؤ
الدينونة ولكنها مقاييس  اطلة، فمثاًل اليهود لهم محكمتهم التي  حسلللللللللب الناموس. والرومان لهم قانونهم الروماني  

ظلمًا  قتل المسلليح  عد أن أدانوه. والمسلليح قام ناق للًا حكم الموا ليعلن    وكالهما حكم ،أسللاس كل دسللاتير العالم
)يهود ورومان( وأنهما ليسللللا  حسللللب الحق بل  حسللللب إبليس، الذي دانه وأظهر غشلللله وكذ ه    طالن أحكام العالم

وأنه قتال للناس منذ البدء. أّما الروح القدس الذي دخل إلى العالم فجاء ليصللحح هذه المقاييس، وصللارا الدينونة  
إصلراره على عدم التوبة.  اان  حسلب مفهوم الروح القدس هي في رفس المؤمن للخالص والبر والمجد األبدي. و 

ل   الللدينونللة اان تقف على طرف ن،يس مع حيللاة الخالص. وهي تقع من اان على من يرفس الخالص وَتْكمللُ
في اليوم األخير. الروح القدس يدخل إلى العالم الشلللللللللللرير ليةكته ويسلللللللللللتذنةه على ما فعل وعلى دينونته الغاشلللللللللللة 

الكذب وال لللللالل الذي أدانه المسللللليح  الصلللللليب وعلى الصلللللليب   الةاطلة الكاذ ة القائمة بتحريس من رئيس عالم
( إذ ضلةطه متلةسلًا  الحكم  قتل إنسلان برئ  عد أن لفق له إتهاماا  اطلة،  31:12+ يو  18:10وف لح غشله )لو

فالمسلللليح أظهر بره  ،يامته وصللللعوده. والمسلللليح دان إبليس ورفع يد رئيس هذا العالم عن أن تتدخل  عد اليوم وال  
بل أن المسلللليح سلللليكون هو الشللللفيع عن  (  11-9:12ن له صللللوا في الدينونة التي سلللليتوالها إبن هللا )رؤأن يكو 

. فالمسلللليح غلب وصللللار ديانًا لألحياء واألمواا. بل  (  34  -  33:   8المؤمنين أمام هذا الشلللليطان المشللللتكى )رو
اءاا هذا العالم ثم وصللللللللللل في أننا نالحظ أن المسلللللللللليح بدأ هزيمة إبليس في تجربته له في البرية حين رفس إغر 

لهذا العالم ألنه قبل الموا. والخالصلللللللللللة أن الروح القدس يةكت المؤمن الذي مازال يّدعي أن إبليس له  رف للللللللللله
سللللطان عليه لذلك فهو يخطئ، ويةكت من الزال خائفًا من أحكام ودينونة العالم الذي رئيسللله إبليس  عد أن ظهر 

يخطئ ويّدعي لنفسللللللللللله العذر  أنه يسلللللللللللاير المجتمع، وأن هذه هي القوانين  أن أحكامه  اطلة كلها غش )مثل من  
السلللائدة( ويةكت من ما زال سلللائرًا وراء هذا العالم ورئيسللله قائاًل كيف تسللليرون وراء الشللليطان الذي غلةه المسللليح  

 وحكم عليه.

 يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة
من يؤمن  ه وهذا هو  ة. والمسيح أتى ليرفع الخطية لكل وهو الخطي .. هذا هو داء الةشريةيبكت على خطية
المسيح بدمه يكفر عن الخطايا السالفة ويعطى معونة لنتوب عنها. وبدون دمه ال غفران  المدخل للمسيحية.

 وبدون معونته ال يمكن أن نغلب الخطية.
 . .لمسللللللللليح الذي أعطانا حياتهالمسللللللللليحية كيف نحيا؟ اإلجا ة نحيا أبرار ببر ا .. ..  عد أن ندخليبكت على بر

( . فنحن فى المسللللليح قادرون أن  13:  4والحظ قول الرسلللللول "أسلللللتطيع كل شلللللئ فى المسللللليح الذى يقوينى" )فى
 نغلب الخطية وأن نسلك فى البر.

   سللبب   سللبب الخطية، وأنه ال يسلللك في البر  إبليس هو  .. دائمًا اإلنسللان يحاول أن يتحجج  أنيبكت على دينونة
قوة إبليس، ولكن السلللللليد يعلن  صللللللراحة أن إبليس قد دين وأن لنا سلللللللطان أن ندوسلللللله. وأن لنا قوة من هللا تعين.  

( أم الشيطان؟  26:8من األقوى الروح الذي يعين ضعفاتنا )رو ....والسؤال لمن مازال يقول أن الشيطان قوي هو



 ( فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

235 

فكم وكم قوة الروح القدس. حقًا نحن بال عذر فالروح من معنا أقوى. وإن كان إليشع قد قال هذا عن مالئكة  قطعًا  
فى البر تا عا غواية الشيطان وراف ا   وكل من رفس المسيح وفدائه ورفس السلوك  (.6:4)يعيعطي نعمة أعظم  

معونة المسللليح سللليدان مع الشللليطان الذى تمت دينونته. لذلك فالروح القدس يةكتنا لو سللللكنا فى طريق الشللليطان،  
 طريق الخطية.

ولنالحظ أن العاملون في ق للية خالص اإلنسللان هم اإلنسللان نفسلله والرب يسللوع والشلليطان. فاهلل يسللعى لخالص 
والشلللللليطان يسللللللعى لهالته واإلنسللللللان حر في أن يختار طريق البر أو طريق الشللللللر. والروح القدس أتى    اإلنسللللللان

ليجذب ويوجه الةشلللللر نحو الفداء وذلك  أن يةكتهم على خطاياهم وعلى رف لللللهم للمسللللليح الةار الح،يقي مصلللللدر  
 برهم وعلى تةعيتهم للشيطان الذي تمت هزيمته.

نلة على طلاعلة هللا. والقوة التي يعطيهلا الروح القلدس أقوى  ملا ال يقلاس من  والروح القلدس يةكلت ويعطي قوة ومعو 
ى رفس الروح القلدس إغالقًا لةلاب التوبة. ولذا قال الرب "من قال كلملة على إبن  أقوة إبليس. ولذا كان رف لللللللللللللله 

بن فهو قد ( ألن من يجدف على اإل32:12اإلنسللللللللان يغفر له وأّما من قال على الروح القدس فلن يغفر له" )مت 
يسللللتمع لصللللوا الروح الذي في قلةه فيتوب عن خطيته فتغفر له. وأّما من أنكر الروح أي رف لللله وقاومه وأحزنه 
فلأطفلأه، والروح هو اللذي يةكلت ويقود إلى التوبلة، فةلإطفلائله للروح القلدس فهو يفقلد التوبلة والغفران للذللك يوصللللللللللللللينلا  

لي في المزمور الخمسلللللللللللللين "روحك القدوس ال تنزعه مني"  الرسلللللللللللللول )ال تحزنوا الروح/ ال تطفئوا الروح( ونصللللللللللللل
 (11:51)مز

فالروح القدس يةكت اإلنسلللللان على خطايا عدم إيمانه فإّما يتجاوب مع الروح وال يقاوم فيكون له بر المسللللليح وإّما 
 ينحاز إلى جانب إبليس فيدان معه. واإلنسان بال عذر فإبليس مدان.

 ة أتت بدون أداة التعريف للتعميم واإلطالق. ونالحظ أن كلماا خطية وبر ودينون
التللائهين وراء    األمم[  2المنغلقين في عللالمهم الحرفي وبرهم الللذاتي. ]  اليهود[  1= العللالم  شلللللللللللللل،يلله ]يبكـت العـالم

 شهواتهم وفلسفاتهم ووثنيتهم.
 هذه ااياا ت ع معادلة معاملة هللا مع المسيحي:

 لسنسان الخاطئ الذي تسكن الخطية في جسده.=  تةكيت الروح تبكيت على خطية .1
 = المسيح يريد أن يعطي بره لسنسان.تبكيت على بــر .2
قوة جذب الروح  (1قوتين..    = إبليس يريد جذب اإلنسلللللان إليه ويظل اإلنسلللللان تحت تأثيرتبكيت على دينونة .3

 وقوة جذب الشيطان.  (2     )ليصةح له بر المسيح(
، وهذا كما يقول القديس يعقوب "الروح يعطى  ال تقارن في قوتها  قوة جذب إبليس ولكن قطعًا قوة جذب الروح  

  ونالحظ أن الشيطان يعرض أفكار الخطية حتى لو ولكن لنالحظ فاهلل ترك اإلنسان حرًا. (.6: 4قوة أعظم" )يع 
 السؤال "هل تريد أن تبرأ".تعطوا". وما زال طردناه ، أما الروح القدس فهو يعطى المعونة لمن يطلب "إسألوا 

 قصة الخال 
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كان اإلنسان فى الجنة متمتعا برعاية ومحةة هللا. ولما سقط طرده هللا من الجنة ففقد الفرح   -ما قبل السقوط : 
والمجد والحياة األبدية، هو خالف وصية هللا وصار مديونا هلل. وكانت خطية اإلنسان فى حق هللا النهائية ألن  

 - . وإحتاج اإلنسان لفداء غير محدود. بل بدأ الشيطان يعثره ويغريه  خطايا العالم، وكلما أخطأ :هللا غير محدود 
 (. 14:  6تو 2تزداد الفجوة واإلبتعاد عن هللا. فال شركة للنور مع الظلمة ) .1
 (.33:  8والشيطان المشتكى يطالب هللا  عقاب اإلنسان الخاطئ )راجع رو  .2
تزداد خطايا اإلنسان يسقط  األتثر فى يد الشيطان الذى يذله. وهذا تم  يستعبد الشيطان اإلنسان، وكلما .3

(. ولم يكن ممكنا فك المستعبد إال  عد دفع الدين عن طريق فادى من  49  -  47:  25شرحه فى )ال
إخوته أو أقربائه. فالشيطان هو الغريب الذى تمكن من اإلنسان وإستعبده حتى أتى المسيح وحررنا  

 (.   14:   41وصار هو الفادى )إش وصار هو ولينا،
المسيح صالحنا مع هللا ودفع الديون عنا ألبيه. وثبتنا فيه  الروح القدس. وفيه نصير كاملين وبال لوم   -الفداء :

 (. 1:  8+  رو   4:  1+ أف 28:  1وبال دينونة )تو 
 والمسيح دان الشيطان    

 لمؤامرته ضده وتدبير الصليب مع براءة المسيح.  .1
 (.7:   18ب عثرة للةشر، وويل لمن تأتى  ه العثراا )مت ألنه سب .2
وأصةح الشيطان غير قادر على توجيه التهم لنا، هذا إذا كنا ثابتين فى المسيح فيحسبنا ااب كاملين.  .3

م المسيح لنا جسده ودمه على مائدة اإلفخارستيا لنظل   وألننا ما زلنا فى الجسد ال عيف نخطئ، َقدَّ
(.  34،  33:  8عدو الخير على الشكوى ضدنا إذ يجدنا فى المسيح )راجع رو ثابتين فيه فال يقدر

(. بل صار الشيطان هو الُمدان 5:  23" )مزترتب قدامي مائدة تجاه م ايقيَّ وهكذا تنةأ داود النبى " 
 تصانع عثراا يعثر بها أوالد هللا، أما أوالد هللا فهم فى المسيح كاملين. 

ن لم يؤمن *فال غفران للخطية إال بدم المسيح. *ال خالص سوى  الخليقة  لم - الروح يبكت على خطية :
(. *ال يمكن إلنسان أن يغلب  5:  3( وهذه  المعمودية لمن بمن وبتجديد الروح القدس )تى15:  6الجديدة )غل

أن الروح   (. لذلك قال الرب 5:   15الخطية إال  النعمة وهكذا قال المسيح "بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شئ" )يو 
منن وَن بنيعلى  يةكت  مس اَل ي ؤس يَّة  َفأَلنَّه   = فاإليمان هو المدخل لكل هذه البركاا.   َخطن

 عد المعمودية تكون لنا حياة المسيح لنسلك فى البر. فإن لم نفعل يةكتنا الروح فاهلل   -الروح يبكت على بر :
(. والروح القدس الذى يثبت فينا حياة المسيح، 10:  2خلقنا خلقة جديدة فى المسيح لنعمل أعمال صالحة )أف

َننني  َوَأمَّا َعَلى بنر  فَ أرسله المسيح لنا  عد جلوسه عن يمين ااب. لذلك قال الرب  أَلن ني َذاهنب  إنَلى َأبني َواَل َتَروس
ا . َأيسض   = ذاهب إلى ااب ألمجد الجسد اإلنسانى فأرسل الروح القدس ليكمل العمل ويبرركم  أن يثبتكم فىَّ

يَن. -الروح يبكت على دينونة : َعاَلمن َقدس دن ن وَنة  َفأَلنَّ َرئنيَس هَذا الس  َوَأمَّا َعَلى َديس
(، أى أضعف قوته جدا  عد الصليب. وما عاد قادرا 20سنة )رؤ  1000الشيطان  سلسلة  المسيح قيَّد  .1

على شئ غير أنه يعرض علينا أفكارا. لذلك يسميه األ اء قوة فكرية. وجهادنا هو رفس أفكاره. وشرح 
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ر ذراعى فرعون )حز   -  22:   30حزقيال النبى هذا  قول هللا عن فرعون كرمز للشيطان أن هللا كسَّ
(. إذًا هذا معنى أن هللا دان رئيس هذا العالم. فهو عدو مهزوم. هو يكذب ويدعى أنه قوى وأننا  25

أضعف من أن نقاوم. ولكن لنصدق المسيح وال نصدقه كما فعلت أمنا حواء. إذ أن المسيح وعدنا  
 (. 19:   10 سلطان أن ندوس على الحياا والعقارب وكل قوة العدو )لو

 ( ونسميها النعمة. فلماذا السقو ؟!6:   4 قوة أعظم )يع الروح القدس يزودنا  .2
الشيطان أصةح غير قادر أن يديننا فهو مدان إذ أعثرنا، ونحن فى المسيح نحسب كاملين. اان هو   .3

(  34،   33:   8غير قادر أن يشتكى علينا إذ يجدنا كاملين فى المسيح، وهذا معنى ااياا )رو
 أي ا الديان. فالمسيح هو الذى يحامى عنا وهو 
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 ملخص لهذه األيات .4
 هذه ااياا تلخص عمل المسيح والروح القدس في تجديد الخليقة

تةكيت 
على  
 خطية 

ألنهم ال  
 يؤمنون بي 

الروح القدس يدعو لسيمان  المسللليح، فال أحد يسلللتطيع أن يقول المسللليح رب إاّل  الروح  
ن الخطايا واإليمان الحي ( واإليمان  المسلليح هو الطريق الوحيد لغفرا3:12تو1القدس )

  المسيح هو الطريق الوحيد للتوبة.

تةكيت 
 على بر 

ألني ذاهب  
إلى أبي وال  
 ترونني 

المسلليح ذهب ليعد لنا مكان، ويأتي ليأخذنا إليه.  عد التوبة يبدأ الروح القدس في الدعوة 
 ألن نحيا في بر المسيح. وذلك  أن:

 (14يرسم لنا صورة المسيح )بية (1
 (21:1تو2يثبتنا في المسيح ) (2
 .فنعمل أعمال بر حياة المسيح المسيحفتكون لنا  (3
 (26:14يذكرنا  كل أقوال المسيح )يو (4

لذلك فمع أننا ال نرى المسللللليح لكن الروح يجعلنا نشلللللتهي أن نحيا في بره، ويعطينا القوة 
 على ذلك.

 

تةكيت 
على  
 دينونة 

ألن رئيس  
هذا العالم 
 قد دين

ثبتنا فى المسلللليح فصللللرنا كاملين، فصللللار الشلللليطان غير قادر أن يشللللتكى   القدسالروح 
بل    يسللاندنا  قوة جةارة لكي نسلللك في حياة البر، فالشلليطان أصللةح بال قوةوالروح    علينا.

وصللار لنا نحن المؤمنين سلللطان عليه. بل الذي معنا وهو    صللار مدانا كصللانع عثراا.
 هذا العدو المهزوم. إذًا نحن بال عذر.قوة الروح القدس أعظم  كثير من قوة 

فمن ال يسللللك فى البر ومن يرفس اإليمان فقد رفس المسللليح سلللالكا وراء الشللليطان فال 
 يوجد من يغفر له خطيته، وسيدان مع الشيطان.

القرار قرارنا واإلختيار إختيارنا.. أن نحيا في بر المسيح أو نحيا مهزومين. وراجع وعود 
 لمن يغلب. (3-2ص سفر الرؤيا )

 

َتمنل وا اآلَن. 12 - (:16:12آية )يو يع وَن َأنس َتحس َتطن ، َولكننس اَل َتسس ا أَلق وَل َلك مس  »إننَّ لني أ م ور ا َكثنيَرة  َأيسض 

(. فالمسلليح أخبر تالميذه عن أمور كثيرة ولكنهم لم يسللتوعبوا كل ما قاله. وهو أخفى عنهم  25وهذه تشللبهها بية )
أمورًا أخرى كثيرة عن طبيعته اإللهية وعن أمور صللةه، أو ما سليحدث لهم من بالم وإضلطهاد، وما سليحدث  عد 

لم يذكره المسلللليح لهم إذ  وما ،عليهم فهمه  قيامته. ولكن الروح القدس الذي سلللليرسللللله سللللوف يشللللرح لهم ما غمس 
تانوا غير مؤهلين  عد بل سلللللللللليعطيهم إحتمال ااالم. وقوله اان يعني قبل أن يحل الروح القدس عليهم ويشللللللللللهد 

 (. فالروح هو الذي يعلم ويذكر ويعزي ويقوي..10-3:3للمسيح ويشرح أسراره )أف
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( لذلك يسلللمون  16-14المسللليح  عمل الروح القدس مع الكنيسلللة في إصلللحاحاا )  يعرفنا -:  (15-13اآليات ) 
( وهو  17:14( وهو روح الحق الذي يكون فينا )16:14هذه اإلصلللللللحاحاا إصلللللللحاحاا الةاراقليط فهو المعزي )

( فهو روح 27،   26:   15( وهو يشللهد للمسلليح في التالميذ وهم يشللهدون بواسللطته للعالم )26:14يعلم ويذكر )
( ويخبر  أمور بتية كسلفر الرؤيا مثاًل.  13:16شلهادة للمسليح. وي ليف في هذه ااياا أنه يرشلد لجميع الحق )ال

بل هو يخبر أحةاؤه  كثير من األمور المسللللللللللتقبلية وعن المجد المعد والملكوا ااتي. وهو يأخذ ممّا لي ويخبركم  
نين. وكان من نتائج عمل الروح القدس في (. وبذلك يمجد المسللللللللللليح. فهو يسلللللللللللتعلن ااب واإلبن للمؤم14:16)

 [ كتبوا اإلنجيل.2]     [  شروا العالم 1]    -: التالميذ 
 

هن 13  -(:16:13آية )يو ســن ، أَلنَّه  اَل َيَتَكلَّم  مننس َنفس ك مس إنَلى َجمنيعن السَحق ن د  شــن َو ي رس ، َفه  وح  السَحق ن ،  َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك، ر 
ك مس بنأ م ور  آتنَية . َبلس ك لُّ َما  بنر  َمع  َيَتَكلَّم  بنهن، َوي خس  َيسس

=  الحق أي الروح القدس الذي سلللللللللليعطيهم إنفتاح الذهن فيقبلوا ما هم غير قادرين على إحتماله. = متى جاء ذاك
َوٱلَِّذي ُيِحبُِّني  ". فهو يرشللدنا لكل الحق الذي في المسلليح ويسللتعلن لنا المسلليح  لللللللللللللللل  لاهو المسلليح لذلك هو معّرف  

( فعمل الروح القدس هو اإلنارة واإلرشلللاد لجميع الحق كما كان  21:14)يو  "ُيِحةُُّه َأِبي، َوَأَنا ُأِحةُُّه، َوُأْظِهُر َلُه َذاِتي
هكذا الروح   ( وانصلح تعنى القرار السلليم.7:1تى2)  ، فهو روح النصلحعمود النار يهدي ويرشلد الشلعب في البرية

 والروح القدس ،ونالحظ أن المسليح بتعاليمه وضلع بذور الحقالقدس يهدينا في طريق الحق وسلط ضلالل العالم. 
ينميها فينا وينير كل جوانب الحق فيما علمه المسلللللللليح. وكلمة الحق عند اليونانيين الفالسللللللللفة تعني تحرير الفكر 

تعني السلللللللللللللوك  حسللللللللللللب الناموس حرفيًا. ولكن بهذا المفهوم فإن الحق الذي يعلمنا إياه    وعند اليهود   ،من الجهل
الروح القدس هو إعالن المسللليح لنا وإعالن عمله، وتذكيرنا  أقواله. فإذا بمنا  ه وإسلللتجبنا له نتحرر من الشللليطان  

ق اللذي ليسللللللللللللللوع ويعطي لنلا. فهو يعرفنلا  والخطيلة والعلالم. للذللك فلالروح القلدس هو روح الحق هو يلأخلذ من الح
يرشلد إلى كل تعاليم المسليح، هو  =  يأخذ مما لي ويخبركم. ألنه ال يتكلم من نفـسه المسليح وعالقة اإلبن  ااب.  
أي هو ال يقول كالمًا غير ما قلته أنا فنحن على إتفاق.  =  وهو ال يتكلم من نفسـهينقل كالم المسلليح إلى قلوبنا.  

 هناك إنفصال بيننا، بل نحن واحد.أي ال تظنوا أن 
(. هناك إتفاق تام بين  26:8+   32:3سللللبق المسلللليح وقال أنه يشللللهد  ما سللللمعه )يو=  بل كل ما يســـمع يتكلم به

األقلانيم. وملا يريلده ااب يريلده اإلبن ويريلده الروح القلدس. لكن هنلاك توزيع لألدوار بين األقلانيم. فمثاًل ااب يريلد  
اإلبن ينفذ الفداء. والروح القدس يقود الكنيسلللللللللة كلها للسلللللللللماء. فااب يريد واإلبن والروح أن الجميع يخلصلللللللللون. ف

ينفذان. وكيف يتم التعبير عن هذا. نسلللللللللمع الرد في هذه ااية. فااب حينما يريد شللللللللليئًا ينفذه الروح، وتم التعبير  
االرادة فلالروح يفحص اعملاق هللا ) عن ذللك  لأن الروح سللللللللللللللمع إرادة ااب وأخبرنلا بهلا ، وااب والروح لهملا نفس 

ن الروح ينفللذ مللا يريللد ااب ان يخبرنللا  لله . واإلبن ألنلله يعرف إرادة ااب يقللال أنله  أ(= هللذا يعنى    10:  2تو  1
(.  20- 19:5( وحين يرى يعمل األعمال. وألنهم واحد يقول ااب يعمل )يو26:8حين يسلللللللللللللمع يقول األقوال )يو
 وبه .فااب فى االبن فهو يعمل فيه 



 ( فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

240 

ــدكم إلى جميع الحق تل ما لم يقله المسلللللللليح وكل ما لم يفهموه من المسلللللللليح إذ كان يتكلم  أمثال، فالروح =  يرشـــ
سللللللليكشلللللللف الحق  طريقة كاملة. والروح القدس يلقي النور ليكشلللللللف عن األعماق التي في كل بية، وكل يوم نرى  

أو مةاشللللللرة  فيها معنى جديد نفرح  ه. فالروح يشللللللرحها مراا ومراا. والروح يشللللللهد عن طريق الرسللللللل أو الخدام 
الحق =  كل ما لآلب هو لييعرض ويكشللللللللللللللف أمامكم كل ما يخصللللللللللللللني.  =  يأخذ مما لي ويخبركمداخل القلب.  

الخاص بي هو نفسللله خاص  ااب. والمسللليح جاء ليمجد ااب. والروح جاء ليمجد المسللليح. والروح اان مسلللتتر  
 وكل ما يعمله يظهر المسيح. 

حصلللللللللللل على  نفعل في المسلللللللللللتقبل لنإلى ماذا   ايرشلللللللللللدن*فالروح =  تيةبأمور آ    الةشلللللللللللارة واإلعالن.  =  يخبركم
ويخبرنا  ما لنا من مجد معد في السلللللماء ، *سللللليخبر التالميذ  ما حدث للمسللللليح  عد صلللللعودهالروح *الخالص، و 

  نبواا   إعالن  وكشلللف ليوحنا ما ربه وسلللجله في سلللفر الرؤيا. وليس معنى هذه ااية  ال لللرورة*(.  12-9:2تو1)
 ال يقاا التي تحل  الكنيسة. وسيكشف لكم عن*كما كان يفعل مع األنبياء )أغابوس مثاًل(.  لنا،
 

.14 -(:16:14آية )يو ك مس بنر  نني، أَلنَّه  َيأسخ ذ  منمَّا لني َوي خس د   َذاَك ي َمج ن
له كل المجد. المجد هنا هو إسللللتعالن ح،يقة المسلللليح اإللهية وأنه مسللللاو  لآلب في الجوهر، جوهر األلوهية. وأن 

. ومن   إذ نراه  القلب  ،وأي لللللًا فالروح القدس يأخذ مّما للمسللللليح وينقل صلللللورة للمسللللليح داخل قلوبنا فنحةه ونمجده
ينقل لي بر المسللللللليح وخالص   وهو  . غني النعمة على قلوب وحياة المؤمنين  ويسلللللللكب   يعرفه يحةه فهو يسلللللللتحق.

والروح يمجد اإلبن. كل إقنوم يمجد ااخر. وكل إقنوم ينكر نفسللله  . فااب يمجد اإلبن واإلبن يمجد ااب المسلللليح
 ويشهد لآلخر.

  (.11-8: 16الروح القدس يرسم لنا صورة المسيح الةار  عد صعوده للسماء لنتمثل بها )راجع تفسير ااياا )يو
 

. 15 -(:16:15آية )يو ك مس بنر   ك لُّ َما لنآلبن ه َو لني. لنهَذا ق لست  إننَّه  َيأسخ ذ  منمَّا لني َوي خس
المسلللليح ينةه أذهاننا أن مجده هو مجد ااب. وهذا ما سلللليعمله ويعلنه الروح القدس لنا ، الذي سلللليشللللهد في قلوبنا  

م موجه للتالميذ الذين لم يكونوا  أن المسلللللللليح الذي رأيناه  الجسللللللللد له كل المجد الذي لآلب شللللللللخصلللللللليًا. هذا الكال
يدركون وهم يرون المسللللللللللليح وسلللللللللللطهم  الجسلللللللللللد أن له كل مجد ااب. وكل ما يخبرنا  ه الروح القدس عن مجد 
المسلللللللللليح هو عن ااب أي للللللللللًا. والروح القدس يعرفنا  إسللللللللللتمرار عن ااب واإلبن وعالقة ااب  اإلبن التي هي  

صللليبنا أن نشلللترك فيه وطاعة اإلبن لآلب علينا اان أن نتشلللةه  موضلللوع خالصلللنا. فحب ااب لسبن صلللار من ن
  . إن وصلت للصليب بها ونشترك فيها حتى 

 والروح القدس يعطي القوة على طاعة هللا، وهو يعلمنا ويذكرنا  ما قاله المسيح. 
 إشارة واضحة جدًا للوحدة. والحق الخاص بي هو خاص  ااب.= كل ما لآلب هو لي

 
«.16 -(:16:16)يوآية  َننني، أَلن ني َذاهنب  إنَلى اآلبن ا َتَروس وَننني، ث مَّ َبعسَد َقلنيل َأيسض  ر   َبعسَد َقلنيل اَل ت بسصن
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المسلليح أتى ليق للي أيامًا قليلة على األرض ينهي فيها رسللالته وها هي قد قاربت على اإلنتهاء. والبد  =  بعد قليل
ا سليصللب ويموا ولن يراه التالميذ  الجسلد ثانية. ولكن المسليح هنا يعزي  من الفراق  الجسلد. والمسليح  عد سلاعا

تالميذه على حزنهم  سلللللللبب الفراق أنهم  عد قليل سللللللليرونه ثانية ألنه سللللللليقوم. إاّل أنه  عد قليل يصلللللللعد لآلب فال 
ترونني  الجسلد   فلن ألني ذاهب إلى اآلبيعودوا يرونه، ثم  عد قليل يحل عليهم الروح القدس فيرونه في قلوبهم=  
الفعل يةصلللر في =  ال تبصــرونني.. تروننيلكن الروح القدس يعطيكم رؤيا ح،ي،ية أقوى  كثير من رؤية الجسلللد.  

اليونانية يشلير إلى رؤية شلةه صلحيحة، رؤية فكرية، ال رؤية حق، هي رؤية تصلوُّر وليس رؤية واقع واسلتخدمت 
أّما الفعل يرى في اليونانية يعبر عن الرؤية الصلللللحيحة،  هنا  خصلللللوص رؤية التالميذ للمسللللليح  الجسلللللد المادي.  

رؤية الحق كما هو، بال أي خيال فكري أو أي تصللللور عقلي  شللللري. وإسللللتخدمت هنا للتعبير عن رؤية المسلللليح  
القائم من األمواا  الجسللللد الروحاني الممجد. والمعنى أن رؤية التالميذ للمسلللليح قبل أن يقوم وقبل أن يتمجد هي  

ت تامة أو صللللحيحة. فهم يرونه كإنسللللان ضللللعيف. فالمسلللليح لم يكن مسللللتعلنًا إسللللتعالنًا كاماًل. أّما  عد رؤية ليسلللل
إنتصلر    وقد (. فهم رأوه 28:20وإلهي )ال،يامة وبعد أن عرفوا من هو فكانت رؤية صلحيحة لذلك صلرخ توما ربي  

 العين الروحية التي تسللللللللللللتعلن الحق، وكأن المسلللللللللللليح يريد أن يقول "إنكم ال ترونني على   ، رأوهوقام  الموا   على
ح،يقتي،  الرؤية الصللحيحة ولكن  عد قليل حينما أتمل إسللتعالني وأظهر في مجدي حينئذ ترونني حقًا سللواء  عد 

ن يحل عليهم الروح ال،يامة أو أثناء صلللللللعوده أو  عد صلللللللعوده "تما ربه شلللللللاول في الطريق لدمشلللللللق" وباألتثر حي
الروح القدس يعطي  القدس ويعطيهم الرؤيا الروحية الح،ي،ية للمسيح في مجده الذي صار فيه فعاًل. وهنا نرى أن  
ونرى أي لللللللللًا في  .  (22الرؤية الصلللللللللحيحة وهذه الرؤية الصلللللللللحيحة التي يعطيها الروح تسلللللللللبب فرح ح،يقي )بية

 ح،يقة حاله إنفتحت عيناه وعرف أن المسللللليح  يته وشلللللعر ( أن اللص اليمين  عد أن إعترف  خط43-39:23)لو
هو الرب والذي سلليأتي في ملكوته. فمن يشللعر  خطيته وينسللحق أمام هللا يفتح الروح القدس عينيه ليرى المسلليح.  

. فمعرفة المسلليح تتدرج *عرفه التالميذ كمعلم صللالح ، *ورأوا تعاليمه    (2:3يو1أما في السللماء فسللنراه كما هو )
زاته فعرفوا أنه من عند هللا ، *ورأوا قيامته فعرفوا إنتصللللللللللللاره على الموا ، *ورأوا صللللللللللللعوده فعرفوا أنه من  ومعج

 السماء ، *أما  عد حلول الروح القدس عرفوا أنه يهوه وقد تجسد بينهم . وهذه الرؤيا  الروح فاقت كل ما قبلها .
 

ي17  - (:19-16:17اآليات )يو م  مننس َتاَلمن ول ه  َلَنا: َبعسَد َقلنيل اَل َفَقاَل َقوس :»َما ه َو هَذا الَّذني َيق  مس لنَبعسض  ه  ، َبعسضـــــ  هن ذن
إ«.   َننني، َوأَلن ني َذاهنب  إنَلى اآلبن ا َتَروس وَننني، ث مَّ َبعسَد َقلنيل َأيسضـ  ر  ه إ  18ت بسصـن َقلنيل  الَّذني َيق ول  َعنس َفَقال وا:»َما ه َو هَذا الس

َلم  بنمَ  َنا َنعس ــس اَذا َيَتَكلَّم !«. َلسـ
اَءل وَن فنيَما  19 ــَ : »َأَعنس هَذا َتَتسـ مس َأل وه ، َفَقاَل َله  ــس وَن َأنس َيسـ مس َكان وا ي رنيد  وع  َأنَّه  ــ  َفَعلنَم َيسـ

َننني  ا َتَروس وَننني، ث مَّ َبعسَد َقلنيل َأيسض  ر  : َبعسَد َقلنيل اَل ت بسصن ، أَلن ني ق لست  َنك مس  َبيس
حالة من اإلرتةاك سللللللادا التالميذ ولم يفهموا ما قصللللللده الرب من كلماته هذه. ويوحنا كشللللللاهد عيان  واضللللللح أن 

ر المشهد بدقة.  يصوِّ
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َزن وَن،  20  - (:22-16:20اآليات )يو َتحس ت مس ســــــَ . َأنس َرح  َعاَلم  َيفس ك وَن َوَتن وح وَن َوالس َتبس : إننَّك مس ســــــَ َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس
.  َولكننَّ  ل  إنَلى َفَرح  َنك مس َيَتَحوَّ زس َل اَل َتع ود   21 ح  فس ، َولكننس َمَتى َوَلَدتن الط ن اَعَتَها َقدس َجاَءتس َزن  أَلنَّ ســـــَ َي َتلند  َتحس َمرسَأة  َوهن َالس

َعاَلمن. ان  فني الس لنَد إننسسـَ ، أَلنَّه  َقدس و  َفَرحن َببن الس َة لنسـَ دَّ ك ر  الشـ ن ت مس كَ 22 َتذس ا َفَأنس َأَراك مس َأيسضـ  . َولكنن ني سـَ ن  َدك م  اآلَن ح زس نس ذلنَك، عن
ك مس  نس زنع  َأَحد  َفَرَحك مس من ، َواَل َينس َرح  ق ل وب ك مس  َفَتفس

 المسيح لم يتركهم في حيرتهم بل بدأ يشرح لهم أن العالم يحزن ويفرح  طريقة مختلفة عن حزن وفرح أوالد هللا. 
 . وبكل ملذاا العالم ئر المادية ويفرح للمكاسب الماديةفالعالم يحزن  سبب الخسا*
وقد يتهم هللا أنه    حينما تصلليةه التجارب واألحزان يتصللور أن المسلليح تركه الذى لم يدخل إلى العمق  المسلليحي*و 

  تخلى عنه.
  وهو قد يت لللللللايق ولكن هللا ال يترك أوالده، المسللللللليحى الح،يقى الذى عرف المسللللللليح  عمق، فهذا يفهم أن  ولكن*

 تعزية وفرح.  قلةهسرعان ما يشرق نور المسيح مبددًا ظلماا الحزن والكآ ة مالئًا 
أو يخطئ  ياته  لكن ما يسللللللبب الحزن الح،يقي ألوالد هللا هو الخسللللللائر الروحية حينما ال يحقق مشلللللليئة هللا في ح*

 . تحزن قلب هللا وأن عواقبها سيئة الخطية إلى هللا وهو يعرف أن
 ولكن هذه األشياء الروحية ال تفرح أهل العالم.  ،والمسيحي يفرح إذا ما شعر برضى هللا*
 ولكن ما عالقة موضوع الحزن والفرح  ما سبق عن رؤية المسيح؟! *
بل أن هذه الرؤية الح،ي،ية    .  ذه الرؤية الروحية سلليفرح فرحًا ح،ي،ياً اإلجا ة في أن من يرى المسلليح وتكون له ه*

 للمسيح هى الطريق للتعزية فى ال يق .
 سللللللبب صلللللللةه وبسللللللبب    أنتم كذلك عندكم اآلن حزن  ومثلها  يبكون وينوحون   والمسلللللليح هنا يخبر تالميذه  أنهم*

أنفسهم أقوياء. وهم سيةكون ويحزنون   اتصورو ف  وصلبوه  ألنهم تخلصوا من المسيح=  العالم يفرح  بينما مفارقته لهم
 .  سبب إضطهاد العالم لهم

وبسللللبب    طايانا أوال ، سللللبب خ  حزن   اآلن عندنا  لكل مسلللليحي اان. نحن*وما قاله الرب لتالميذه هنا هو موجه 
الذى نحةه ونعبده .   لنا، وكراهيته وإهاناته للمسلليحبالم العالم وإضللطهاده  أو  سللبب    ضلليقة أو تجربة أو خسللارة أى

 . العالم يفرح ومراتزه ، ويتفاخرون  قوتهم = يتمتعون  ملذاا العالم بينما أن العالم حولنا
 النسلللةة للتالميذ فهم سللليفرحون قريةًا  ،يامة المسللليح، ويوم حلول الروح القدس   =  ولكن حزنكم يتحول إلى فرح  *

وبدء ظهور ثمار فداء المسللللللليح. وبحلول الروح القدس رأى التالميذ المسللللللليح رؤية روحية ح،ي،ية فإمتألا قلوبهم  
 فرحًا والفرح من ثمار الروح القدس.

الروح القدس يكشللللللف لنا وسللللللط أحزاننا  نجد أن نلجأ هلل   ينولكن ح فكل تجربة مادية فيها حزن، ،وبالنسللللللةة لنا *
عن وجه المسللللليح المحب فيتحول حزننا إلى فرح. وأي لللللًا أحزان التوبة المقدسلللللة هكذا تتحول إلى فرح. فالمسللللليح  

والروح القدس يعطى للمتألم الرؤية لوجه المسلليح المملوء حنانا   بدمه يغفر وبقوته يحول الخسللارة لمكاسللب روحية.
 ةة فيتعزى.ومح
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 ئر ،العالم يحزن  سلللللللبب هذه الخسلللللللافبينما نجد أن مرض/ ألم/ خسلللللللارة/ تجربة..  إن كان    بل كل ما نخسلللللللره  *
تعمل معًا للخير. وأن التجربة التي    شلللياءفالمسللليحي يعلم أن كل األللمسللليحى الح،يقى ، سلللبب فرح    هذه  كون تسللل

 سمح بها هللا هي الطريق للتن،ية وبالتالي طريق السماء. فالحزن تحول إلى الفرح  النسةة للمسيحي. 
تأتي سللللللاعتها لتلد  سللللللبب الخوف من بالم الوالدة ولكن حزنها    والمسلللللليح ضللللللرب مثااًل  المرأة التي تحزن حينما*

ما يتحول الحزن إلى فرح. وهكذا المسللليحي يخاف من ااالم ومن تنفيذ الوصلللايا  يشلللوبه رجاء وفرح وأمل وسلللريعًا  
الصللللعةة أو أن تسلللللب أمواله أو يتألم في مرض أو إضللللطهاد أو ُيهان إسللللمه، بل هناك من يخافون ويحزنون إذا 

د أبدي. أتى الصلوم وهو ألم إختياري. ولكن عمل الروح القدس أنه يعطي عزاء هنا على األرض وفي السلماء مج
 (. ولكن لماذا إختار المسيح التشبيه  آالم المرأة التي تلد؟35-34:10+ عب  41-40:5+ أع 18:8)رو
 ن المرأة تقبل على هذه ااالم إختياريًا وبإرادتها وهي تعلم قسوة بالمها.إ .1
يذ ويقول لنا "أما فترة الحزن واأللم قليلة جدًا ال تزيد عن سللللللاعاا في حالة الوالدة. )هكذا قال المسلللللليح للتالم .2

 . قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة"(
 يعقبها فرح بوالدة طفل. .3
الوالدة  آالمها الصعةة يخرج منها فرح. وهكذا الصليب سيخرج منه قيامة، وأي حزن يسمح  ه هللا لنا سيخرج   .4

  =  خالص  حوله هللا إلىي  لم نتيجة الخطيةاألف  " )القداس الغريغورى("حولت لى العقوبة  = لمُ كْ منه حياة وبه نَ 
 ي تن،ية  .أتزكية 

يللللارب وجربنى ، نقى قلبى وكليتى"   .5 النبى "أبلنى  قللللال داود  هللللذا طلبوا التجربللللة كمللللا  واألبرار الللللذين فهموا 
( ، ويقول القديس يعقوب "إحسلللللللبوه كل فرح يا إخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعة"  2:    26سلللللللةعينية)مز

 ( . 2:  1)يع
سلللليح بالم الصللللليب  إرادته )وهي كانت لفترة سللللاعاا( ولكن أعقبها فرح المسلللليح بوالدة كنيسللللته.  وهكذا إختار الم

ولكن يعقبها  ، وهي قليلة   ،فهي لن تزيد عن أيام عمرنا، ومهما زادا فترة بالمنا في طريق القداسلللة الذي إخترناه  
عمومًا  . (  1:4 ط1فرح أبدي. بالمنا وتجاربنا هي كآالم األم إن إحتملناها يولد فينا إنسللللللللللللان جديد فاأللم يطهر )

 المسيح يبدأ دائمًا  األلم وينتهي  الفرح هنا على األرض ومن المؤكد في السماء.  طريق
ــأراكم سللللليح  سلللللترونني بل سلللللأراتم. وجميل جدًا أن  تما يقال نظر الملك  عين العطف على فالن. لم يقل الم= سـ

ننظر نحن للمسلللللليح لنحصللللللل منه على الفرح. واألروع أن يتكرم هو علينا بنظرة تعطينا الفرح الح،يقي. هو الذي 
(  37- 35:9سلللللللليفتش علينا في حزننا كما فتش على األعمى الذي شللللللللفاه حين طردوه ليعلن له نفسلللللللله فيفرح )يو

وقصللللللد المسلللللليح أنه سلللللليفيس من فرحه وتعزياته بل من مجده األسللللللنى  عد قيامته  والحظ قول الكتاب "فوجده" . 
ه يةحث عنا ليفيس علينا من  سلللنفشلللل . ولكنه هو في محبته وفرح  علينا. فنحن لو حاولنا أن ندرك المسللليح لنراه 

هر نفسلللللللللللللله  حزاننا ، هو يتطلع إلى تالميذه من مجده، ومع رؤيته لهم ُيرى ذاته لهم. هو يأتي ليظأفرحه وسللللللللللللللط 
ــتطيع أحد أن ويسلللللللللكب حينئذ فيهم فرحته فهم سللللللللليفرحون إذ يروه  الروح القدس. وألن الفرح هو فرح هللا  فال يســــ

. وهذه ميزة الفرح الذي يعطيه  وال أمراض مخيفة وال الموا نفسللله  أحداث وال حتى بالمال أشلللخاص وال   ينزعه منا
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لذة،   هوولفتراا  سللللللليطة. والتسلللللللمية الصلللللللحيحة لما يعطيه العالم  فأفراح العالم مؤقتة .هللا  المقارنة  أفراح العالم
ى ضليقة تذهبها  أما اللذة فهى عطية الجسلد، وهي عابرة لحظية، أ فالفرح صلفته أنه دائم وهو عطية من هللا فقط.

جاع  روحي سللماوي يبدأ هنا ولكنه أبدي، هذا الفرح سلليغطي كل أحزان وأو   فرح ىما عطية هللا فهأنها لم تكن .  أت
وبالمنا التي هي مؤقتة أرضللللللللية ال تلبث أن تنتهي ويةقي الفرح األبدي. ولنقارن اان بين الحزن القليل  التالميذ ، 
 والفرح الذي هم م،يمون فيه اان.  ،الذي عبروه

نالحظ أن بولس الرسلللول إسلللتخدم نفس   حياة النصلللرة في المسللليحية ليسلللت في إنتهاء األلم بل الفرح وسلللط األلم.
( فالكنيسلللة كمسللليحها )عريسلللها( تتألَّم لتلد 19:4التشلللبيه، مخاض األم الوالدة للتعبير عن ميالد إنسلللان جديد )غل

وهذا التشلللللللللبيه إسلللللللللتخدمه أي لللللللللا حزقيا الملك القديس عند حصلللللللللار جيش أشلللللللللور   هذه هي بالم الخدام. .إبنًا هلل
 . (3:  37شليم جديدة ن،ية )إشألورشليم، فقد رأى أن أالم الحرب الرهيةة هى مقدمة لوالدة أور 

 
ت مس منَن  23  - (:24-16:23اآليات )يو : إننَّ ك لَّ َما َطَلبس ئ ا. َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلك مس َأل وَننني َشيس من اَل َتسس َيوس َوفني ذلنَك الس

 . يك مس مني ي عسطن مني. ا طسل ب و 24اآلبن بناسس ئ ا بناسس  ا َتأسخ ذ وا، لنَيك وَن َفَرح ك مس َكامنال .إنَلى اآلَن َلمس َتطسل ب وا َشيس

َتْعِلن الروح = في ذلك اليوم يوم حلول الروح القدس، يوم ينفتح عهد جديد من العالقاا فوق الطبيعة. حينما َيسللللللللللللْ
القدس مجد المسلللليح المقام لتالميذه. يوم الحصللللول على فرح ال،يامة ورؤية المسلللليح  الروح  عد حلول الروح وهي  

اإلبن واإلبن في ااب وأن اإلبن فينا. هنا  خبرة روحية فيها إسللللللتنارة داخلية. يوم يفهم التالميذ معنى أن ااب في 
يمتنع السلللللؤال. والفعل يسلللللأل مختلف عن الفعل يطلب في اليونانية. فيسلللللأل تعني يسلللللأل أسلللللئلة. أما يطلب تأتي  

يحدث دائمًا أن التالميذ    كان( وكما 19-17تما حدث في ااياا )= ال تســـــــــألونني شـــــــــيئا   معنى يقدم طلب. 
سلللللئلة عدم فهم سلللللواء في أمثال المسللللليح أو كالمه، مثل أرنا ااب وكفانا، أو إلى أين  حينما ال يفهمون يسلللللألون أ

يذهب. ولكن  عد أن حدثت اإلسللللللتنارة  الروح ال يعودون لهذه األسللللللئلة. أو كانوا يطلبون أشللللللياء مادية كما طلب 
دس فيهم سللللليكفون عن هذه الروح الق يعقوب ويوحنا الجلوس عن يمينه وعن يسلللللاره أي يملكا معه زمنيًا. وإذا حلَّ 

األسئلة فالروح القدس سوف يشرح لهم كل ما يجول  خاطرهم فال يعودون  حاجة إلى السؤال فهو يعلمهم ويذكرهم  
( وسلللللللليفتح عيونهم الروحية فيروا ما لم تره عين ويدركوا أن لهم الميراث السللللللللماوي كأبناء هلل 26:14 كل شللللللللئ )

( ولن يطلبوا أي أشلللياء مادية أّما 25:73أريد شللليئًا في األرض" )مز( فيصلللةح لسلللان حالهم "ومعك ال 17:8)رو
فعل أطلبوا الذي تكرر هنا فيشللللللللير لشللللللللعور اإلنسللللللللان أنه في المسلللللللليح يتمتع  حب ااب وهنا يطلب بدالة البنوة  

ن  وماذا يطلب اإلبن إاّل ما يمجد أبيه. فمن إتتشلللللف بنوته لآلب السلللللماوي ل . فرحه كامال  وسللللليسلللللتجاب له فيكون  
يطلب سللللوى ما يمجده بل أنه  عد حلول الروح القدس وإرتفاع المسللللتوى الروحي للتالميذ سللللتتفق إرادتهم مع إرادة 
هللا وتكون طلةاتهم متفقة مع رأيه. ومن يراه المسلليح أي يسللكب فرحه فيه سلليكون مكتفيًا تمامًا  المسلليح وال يطلب  

لم فدائمًا ناقص ومعه يشللعر اإلنسللان  اإلحتياج. وقد ينزع في سللوى مزيد من الحب والفرح ومجد هللا. أّما فرح العا
أي لحظة. أّما فرح المسللللللللللليح فال يوجد سلللللللللللبب يمكن أن يةطله. والفرح ثمرة من ثمار الروح، لذلك فأهم ما نطلةه  

 ( فنكف عن طلب األرضياا.12-9:2تو1اإلمتالء من الروح، والروح يكشف لنا أمجاد السماء التي هي لنا )
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اإلسللم يدل على الشللخص وقدراته وإمكانياته والمسلليح كان عمله وفداءه جةارًا، أعطانا دالة أن  =  ب بإسـميمن اآل
نطلب من ااب. المسلليح بذها ه لآلب أتم الصلللح بين ااب والةشللر فإسللتعاد المسلليح لسنسللان صلللته األولى  اهلل  

يسلللتجيب لنا  شلللفاعة المسللليح أي عمل دمه ( لذلك ننهي صللللواتنا  قولنا " المسللليح يسلللوع ربنا" وااب 2-1:5)رو
بنا لآلب  عمله القوي فصلار ااب 14:5يو1القوي لكن يجب أن تكون أسلئلتنا متفقة مع مشليئة المسليح ) (. هو قرَّ

(. وماذا نطلب حسللللب مشلللليئته إاّل أعظم عطية  7:7+ مت   14:5يو1يسللللتجيب لنا إذا صلللللينا  حسللللب مشلللليئته )
 ( الذي بواسطته يعطي هللا عطاياه.13:11أعطاها لنا وهي الروح القدس )لو

أي أن التالميلذ لم يلدركوا  علد من هو المسلللللللللللللليح وملا هو عملله. لكن متى جلاء الروح القلدس  = إلى اآلن لم تطلبوا
( والتالميذ لم يدركوا 24:4سلليعرفهم من هو المسلليح. بل سلليعرفهم كيف يصلللون وماذا يطلبون )العةادة  الروح يو

ه أعطاهم دالة كبيرة عند ااب بها يطلبون منه. حتى اان لم يسلللتعلن إسلللم المسللليح  الكامل   عد أن المسللليح  فدائ
ْل  ااالم ولم يدخل إلى المجلد. وإلى اان لم تنفتح قلوب التالميلذ  تعليم   . ثم نجلد  علد  ليطلبوا فهم لم يفهمواولم ُيكَّملَ

هو طلب بدالة  عد أن يتم الفهم ومثل هذه الطلةاا تقبل. وهو تصلللللللريح دائم  أن طلةاتنا سلللللللتقبل   اطلبواالمسللللللليح  
الفرح الكامل هو  .  فرحكم كامال  (. وحينما يسلللللللتجيب ااب يكون .. 23-19:10أمام ااب  إسلللللللم المسللللللليح )عب 

الفرح الزمني يطفئه الحزن   عطية الروح القدس لذلك فأهم ما نطلةه هو اإلمتالء من الروح القدس. وهو كامل ألن
وهذا سللللريعًا ما يحدث. أّما الفرح الذي سلللليسللللكةه المسلللليح عليهم حينما يشللللرق بوجهه من السللللماء ويطلع عليهم..  

  13:17الحياة األبدية مسلللةقًا )ونقارن بين  "سلللأراتم أي لللًا فتفرح قلوبكم" فهو فرحه الخاص الذي فيه نتذوق بهجة 
لفرح الكللامللل هو في الشللللللللللللللركللة مع  ااب واإلبن. والفرح الح،يقي هو أن  ( لنرى أن ا4-3:1يو1+    11:15+  

ن يفرح قلب هللا. هل نطلب من هللا أن يفرح هو بنا،  الح،يقة  أالمسيح قام ونحن قمنا معه. ولكن هناك من يهتم  
 أن فرح هللا سينعكس علينا فنفرح فرح ح،يقي. 

 
ك مس 25  -(:16:25آية )يو بنر  َثال، َبلس أ خس ا بنَأمس يَن اَل أ َكل نم ك مس َأيسضــ  اَعة  حن َثال، َولكننس َتأستني ســَ ت ك مس بنهَذا بنَأمس َعنن »َقدس َكلَّمس

 اآلبن َعاَلننَية . 
تان المسليح يعلمهم عن السلماوياا والحقائق اإللهية  أمثال ورموز كمثل الكرمة واألغصلان والمرأة التي  =  األمثال

تلد .. الخ وهذه الرموز واألمثال تحتاج إلى إسلللتفسلللار وشلللرح. والمسللليح إسلللتخدم هذا األسللللوب ألنه لو تكلم  كالم  
قدس عليهم يعطيهم إسلللللتنارة بها سللللليدركون كل مةاشلللللر فلن يفهموا أو هم سللللليسللللليئوا الفهم، أّما حين يحل الروح ال

هذه السلللاعة هي وقت حلول الروح =  تأتي ســاعة حين أخبركمالحقائق وما غمس منها كعالقة ااب مع اإلبن=  
القدس لذلك لم يقل تأتي سللاعة وهي اان. فالفهم بدون الروح القدس صللعب على مسللتوى الفكر الةشللري. أّما  عد 

  28:13+   5:14+    36:13الكالم واضللحًا على مسللتوى الوعي الروحي )راجع يو  حلول الروح القدس فسلليصللير
اا  ي(. فكيف نفهم أسرار السماو 34:18+    45:9+ لو  32:9+    21  ،18:7+ مر  28:  8+    7:13+    27:8+  

 عقل جسلللداني، أّما الروح القدس فهو يرشلللد لجميع الحق ويكشلللف كل يوم عن معاني جديدة وأعماق جديدة لكلمة 
 التي يعلمها لنا ويذكرنا بها حينما نقف أمام هللا بروح الصالة والطلةة.هللا 
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تان كالم المسلللللليح عالنية ولذلك نفهم أن العالنية هنا المقصللللللود بها ليس أنه أمام الناس. لكن العالنية  =  عالنية
لفهم في وجود هي أن يكون الكالم واضللللللللحًا أمام قلوب التالميذ بدون أمثال توضلللللللليحية إذ صللللللللار هناك إمكانية ل

( فالمسلللللليح سللللللبق وتكلم لكنهم لم يفهموا  سللللللبب  10:2تو1الروح القدس داخلنا، الذي يعلن لنا حتى أعماق هللا. )
أذانهم المغلقة. أّما حينما يحل الروح القدس ويفتح أذانهم وبصلائرهم يصلير الكالم عالنية أي يصلل لقلوبهم. فعدم 

رفون ااب بوضلللللللوح. أما الروح القدس سللللللليعطي الشلللللللعور  البنوة  معرفتهم  المسللللللليح معرفة واضلللللللحة جعلهم ال يع
فنصلللرخ "يا ب ا ااب" فندخل في عالقة خاصلللة مع ااب واإلبن وهذه هي العالنية. ولآلن هناك من يقول يا ليت 
المسلللللليح يظهر لنا والحل سللللللهل أن نصلللللللي والروح يفتح قلوبنا فنرى ونسللللللمع عالنية والخطوة األولى هي اإليمان  

 (.24:5)يو
 

، 26 -(:16:26آية )يو لنك مس َأل  اآلَب مننس َأجس ت  َأق ول  َلك مس إنن ني َأَنا َأسس مني. َوَلسس من َتطسل ب وَن بناسس َيوس  فني ذلنَك الس
  فاليومالموضلوع ليس هو نطق إسلم يسلوع، بل هو حالة الوحدة بيننا وبين المسليح  الروح القدس. = في ذلك اليوم
والمعرفة. والحب يولد الطلةة. والطلةة تقبل  سللللبب المسلللليح الحاضلللر    للللرم الحب يالروح القدس ف هو إذًا يوم حلَّ 

يقل لن أسأل ولم يقل لن أشفع فيكم.    المسيح لم= لست أقول لكم إني أنا أسأل اآلب من أجلكمداخلنا متحدًا بنا.  
( أن كل ما يطلبونه  إسلمه سليقبله ااب. ولكن المسليح هنا يقول لهم أنه أزال 23فالمسليح سلبق وأخبرهم في بية )

(. أزال المسللليح كل حاجز يفصلللل بيننا وبين ااب 19-16:2تل حاجز بينهم وبين ااب  عد أن تم الصللللح )أف
( والمسلللللللللللللليح رفع هلذا الحجلاب وجعلنلا بنين ولنلا داللة البنين  24:44+ مز  15:45شإ علد أن كلان إلله محتجلب )

نشللللعر  محةة ااب. ليس معنى كالم المسلللليح أنه ليس هناك داع  لشللللفاعته بل هو يشللللجع التالميذ أن يتكلموا مع  
لن ااب. ااب ألن ااب يحبهم. هذه ااية هي منتهى ما كان المسيح يريده من عمله. أي أن يظهر ااب ويستع

وهو هنا يعلنها صلراحة أن ااب يحبنا. خصلوصلًا أن اإلبن إتحد بنا فصلرنا أبناء لنا صلورة اإلبن. وكما أن الروح 
القدس يشلللهد لسبن ويعطينا رؤية صلللحيحة له، نرى هنا اإلبن يظهر لنا محةة ااب، فعمل اإلبن أنه يسلللتعلن لنا  

  .( 18:  1)يو ااب 
 

. 27 -(:16:27آية )يو ت  دن هللان َخَرجس نس ت مس َأن ني مننس عن ت م ونني، َوآَمنس َببس ، أَلنَّك مس َقدس َأحس بُّك مس َسه  ي حن  أَلنَّ اآلَب َنفس
هنا المسللليح يوضلللح لماذا أصلللةح من غير ال لللروري أن يسلللأل المسللليح ااب من أجلنا والسلللبب أنه يحبنا. ولماذا 

فااب يحلب من يحبون إبنله ، وإذا عدنا   (.19  ،10:4يو1+   21:14)يحبنلا ااب؟ هذا ألننلا أحببنلا إبنله وبمنلا  ه  
لمفهوم أن الحب يعبر عن الوحدة ، يكون من بمن  المسلليح وأحةه معناه أنه إتحد  ه ، ويكون هنا حب ااب هو  

 لن  تما وقع األب على إبنه ال لال العائد وأحت لنه وقبله ، وهذا يعنى أن المسليح الذى إتحدنا  ه يحملنا إلى ح
المسلللللللللللليح كإسللللللللللللتجا ة لمحبته هو لنا. فاهلل  ادر  إعالن محبته إذ كان الةشللللللللللللر في خطاياهم   ونحن نحب  أبيه .

تالعميان ال يدركون محةة هللا. الحظ أن محةة ااب هنا للمؤمنين  المسلللللللليح هي محةة خاصللللللللة غير محبته لكل 
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أعزاء عنده. المسلللللللللليح بهذا يفتح إدراتهم لمحةة  العالم. محبته للمؤمنين فيها صللللللللللداقة لهم، وهم قريبين لقلةه جدًا و 
 ااب لهم. 

 حاالا في اليونانية 3له  والخروج من.... -: خرجت
الخروج واإلبتعاد )يو   بمعنى  إيمانهم  التالميذ عن  إستخدمه  التعبير  ذلك 30:16وهذا  ( وهذا  قدر معرفتهم في 

 الوقت. 
فى . وهذه إستخدمها المسيح ولكن ليعبر بها عن وجهة نظر التالميذ عن المسيح  كزمالة  ،  خروج مع بقاء بجانب

 فهو يعبر عن قدر فهمهم. هذه ااية
ويشير المعنى أن اإلبن  ،( وهذا هو تعبير المسيح عن نفسه28:16)يو  خروج من الداخل مع البقاء في الجوهر

 . مع هللا  الرغم من تجسده وبالرغم من خروجه   اق    وهو  .هو من هللا في وجوده وكيانه ومجده قبل الميالد والتجسد 
   خروج النور من الشمس، هذا له صفة اإلستمرارية دون إنفصال ، =  هو خروج دون إنفصال عن ااب في الجوهر

نور من نور وهم بمنوا   خروج ال يعني اإلنفصللللللال بل اإلتصللللللال كما شللللللرحها قانون اإليمانإذًا فى هذه ااية فإن 
بهذا  أنه خرج من عند ااب لذلك أحبهم ااب  سلبب إيمانهم  إبنه. وكلمة خرجت تشلير للتجسلد. فاإلبن بالهوته  

كلأنله ترك مجلده ألنله أخلى ذاتله. وقولله خرجلت لم يفلارق ااب ولكن ألنله ظهر  لالجسللللللللللللللد على األرض فقلد ظهر 
(، وتشلللير ألن رسلللالة المسللليح هي من عند  13:3تشلللير أي لللًا للوحدة بين ااب واإلبن التي شلللرحها المسللليح في )

 ااب.
 

ا َأتسر ك  28 -(:16:28آية )يو َعاَلمن، َوَأيسض  ، َوَقدس َأَتيست  إنَلى الس دن اآلبن نس ت  مننس عن «.َخَرجس َهب  إنَلى اآلبن َعاَلَم َوَأذس  الس
هذه ااية فيها خالصللللة عمل المسلللليح وفيها إرسللللال ااب لسبن وميالد اإلبن  الجسللللد ثم بالمه وقيامته وصللللعوده 

هنا تعني من داخله فهو من ذاا طبيعة ااب وتشللللللللللللللير ألزلية اإلبن الذي    =من= خرجت من عند اآلبلآلب.  
. وأنه في مجد أزلي. وتشلللير للتجسلللد ألن اإلبن في تجسلللده ظهر للعالم في هو نور من نور ومن نفس جوهر هللا

= أترك العالمتشللير لتجسللد اإلبن وأنه أخذ صللورة عبد. =  أتيت إلى العالمجسللده، وحده مع أنه قائم دائم في أبيه.  
ذه ولن يعودوا تشللللللير ألن اإلبن أتم رسللللللالته التي أتى ألجلها. وهو تركه  حسللللللب الظاهر حينما صللللللعد أمام تالمي

تشلللللير ألبدية اإلبن ومجده األبدي. = أذهب إلى اآلب(.  20:28يرونه  الجسلللللد ولكنه  اق  في كنيسلللللته دائمًا )مت 
هذا الذهاب كان سلللللبةًا في أن يجيء الروح القدس للكنيسلللللة. واإلبن حينما يذهب لح لللللن أبيه سللللليأخذنا لح لللللن  

يشللللللللير إلخالء ذاته   خرجتااب أبدًا. إذًا نفهم أن قوله ااب. وذها ه لآلب هو  جسللللللللده فالهوا اإلبن لم يفارق  
هي إشلارة للمجد الذي سليحدث للجسلد )ناسلوا المسليح(. فهو سليحمل ناسلوته معه   أذهبأخذًا صلورة عبد. وقوله  

(. فناسلوا  21:3ذاهةًا لآلب، فيكون للجسلد نفس مجد الالهوا= "تما غلبت أنا وجلسلت مع أبي في عرشله" )رؤ
 .رق الهوته أبدًا. وهذا معنى جلس "عن يمين ااب" المسيح ال يفا

ا.  29 - (:16:29آية )يو د  َت َتق ول  َمَثال  َواحن  َقاَل َله  َتاَلمنيذ ه :»ه َوَذا اآلَن َتَتَكلَّم  َعاَلننَية  َوَلسس
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ظن التالميلذ أن هلذا الكالم هو العالنيلة ألنله ال يقول أمثلال ولم يفهموا أن العالنيلة الح،ي،يلة لن تحلدث  = عالنـية
 إاّل  حلول الروح القدس.

 
منن  َأنََّك منَن هللان 30  -(:16:30آية )يو . لنهَذا ن ؤس َأَلَك َأَحد  ــس َتاج  َأنس َيســ َت َتحس ــس ، َوَلســ ء  يس ــَ َلم  َأنََّك َعالنم  بنك ل ن شــ   َاآلَن َنعس

َت«.   َخَرجس
ح،يقة هم لم يكونوا فاهمين لكل شللللللئ لكن التالميذ يظهرون هنا إندهاشللللللهم من أن المسلللللليح كان يعرف أفكارهم،  

(. ولكن فهم التالميلذ كلان نلاقصللللللللللللللًا. فهم بلدون حلول الروح القلدس عليهم ملا كلانوا يفهمون  19)وهلذا رد على بيلة  
سلوى الواقع الزمني. هم لم يفهموا مثاًل من هو المسليح وال عالقته  ااب وال أهمية الصللب وأنه ليس عن ضلعف.  

 ديث.وهذا ما تأتد في إنكار الةعس وهروب الةعس منهم  عد ساعاا قليلة من هذا الح
 

منن وَنإ 31 "-(:16:31آية )يو وع :»َأآلَن ت ؤس مس َيس   "َأَجاَبه 
المسيح يقارن بين قولهم اان أنهم يؤمنون وبين ما سيحدث  عد قليل من عدم إيمان وهروب. كأن المسيح  = اآلن

ينما يحل  يريد أن يشللللللللرح لهم أن إيمانهم اان على مسللللللللتوى قدرتهم وإحتمالهم، لذلك سلللللللليهربون في خوف، أّما ح
قول عليهم الروح القدس سلللليتخذ إيمانهم أ عادًا وأعماقًا جديدة تعطيهم شللللجاعة إلحتمال ااالم. ولفظ اان يسللللاوي  

  "أت لللللع نفسلللللك عني" حينما إندفع  طرس في شلللللجاعة ناقصلللللة يعرض أن(  38  ،37:13)يوالمسللللليح لةطرس في 
هو تسلاؤل فيه شلك في مسلتوى إيمانهم وفهمهم وادراتهم لح،يقة  = اآلني لع نفسله عن المسليح. إذًا قول المسليح  

(. فأين هذا 32مور. ولذلك أخبرهم  ما سللللللللللوف يحدث "هوذا تأتي سللللللللللاعة.. تتفرقون.. وتتركونني وحدي" )بيةاأل
ؤالتهم عن معنى كلمة "القليل" التي قالها اإليمان إذًا. كل ما حدث أنهم دهشلللللللوا أن المسللللللليح عرف أفكارهم وتسلللللللا

 ( وأنهم أرادوا أن يسألوه عنها.19-16بياا )
 

ك وَننني  32  "-(:16:32آـية )يو تـنهن، َوَتتسر  ــَّ اصـــــــ د  إنَلى ـخَ لُّ َواـحن ا ـك  ق وَن فنيـهَ اعَـة ، َوقـَدس َأتـَتن اآلَن، َتَتَفرَّ ــَ ه َوَذا تـَأستني ســـــــ
ت   دني. َوَأَنا َلسس دني أَلنَّ اآلَب َمعني.َوحس  "َوحس
قلارن مع "إلهي إلهي لملاذا تركتني" فنفهم أن ااب ال يترك اإلبن أبلدًا. إذًا المعنى لملاذا تركتني  = ألن اآلب معي

والمسلللليح يقول ال بل هي  ، لهذا الصللللليب؟ واإلجا ة.. حةًا وخالصللللًا للةشللللر. والتالميذ أعلنوا أنهم بمنوا  المسلللليح  
  سللتنكرون فيها وتهربون. إن قوتكم اان مسللتمدة من وجودي وحين أغيب سلليغيب إيمانكم. المسلليحلحظة ضللعف 

  ( وهو يخبرهم6-1:63)  النبى  شللللللللللللعياءوإ  (7:13زكريا النبى )  هنا ال يعاتب بل يقرر واقع سلللللللللللليحدث وتنةأ عنه
قد تعني بيته )تما  خاصته وكلمة .ليتأتدوا منه إذ يحدث ما قاله لهم، وليتأتدوا أنه يحبهم حتى إذا أنكروه وهربوا 

( أو تعني مهنته )تما جاءا في هذه ااية(. والشلليطان ضللرب تالميذه  الخوف ليتركوه فال 27:19جاءا في يو
ا أنلت يلا رب فال تةعلد" 20-16:22يقف أحلد  جلانةله أملا ااب فكلان معله )مز اإلنسللللللللللللللان العلادي يلجلأ  .     ( "أملّ
مؤمن فيلجأ هلل، بل أن المؤمن يسند ااخرين وال يطلب من إنسان أن يسنده  لخاصته عند ال يق ولكن اإلنسان ال
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ويرفس أن يجلس معله أو يخلدمله..الخ.  هلل يوجلد منلا اان من يتركله وحلده  =  تتركونني وـحديبلل يطللب من هللا. 
 إبن هللا يشعر  إستمرار أن هللا معه وال يحتاج، وال يشعر  اإلحتياج ألحد.= اآلب معي

 
وا: َأَنا َقدس  33  "-(:16:33)يوآية   ، َولكننس ثنق  يق  ــن َيك ون  َلك مس ضـ ــَ َعاَلمن سـ اَلم . فني الس ــَ ت ك مس بنهَذا لنَيك وَن َلك مس فنيَّ سـ َقدس َكلَّمس

َعاَلَم«.  "َوَلبست  الس
 حينما يرى التالميذ أن كالم المسيح هنا قد تحقق يزداد إيمانهم  ه فيكون لهم سالم. 

ولم يقل لكم سلالم فقط )السلالم ليس في حل مشلكلتي بل في وجود المسليح في حياتي( فال سلالم  = لكم في  سـالم
ي اإلتحاد  المسللليح وفي ح،يقي سلللوى في المسللليح إذا بمنا  ه )ال تةحث عن السلللالم في العالم وملذاته بل إطلةه ف

شلخص المسليح(. هذا الذي غلب على الصلليب مسلتعد أن يغلب فينا عدونا المهزوم إن نحن أعطيناه قلةًا مفتوحًا  
وإرادة خاضلللعة، إذًا جهادنا نتيجته م لللمونة. المسللليح غلب الموا وغلب الخطية والشللليطان فلماذا الخوف. وهذا 

( فنحن نخطئ لو تذمرنا في 5  ،4:5يو1( فال بد وسلللنغلب + )17:3)أفالمسللليح الغالب يحل في قلوبنا  اإليمان  
ال لليق ونخطئ إذا لم نجد سللالمًا في الداخل. فالمسلليح الذي يهب السللالم وهو مقبل على الصللليب هو قادر أن  
ا  يعطيه دائمًا للمؤمنين الثابتين فيه. المسللللللليح غلب العالم والشللللللليطان بناسلللللللوته وكان هذا لحسلللللللابنا، لكي يغلب بن 

 ( هو غلب على الصليب و مازال يغلب فينا.2:6وفينا. لذلك رأيناه وقد "خرج غالةًا ولكي يغلب" )رؤ
وألن المسيح هو الذى يغلب فينا، لذلك فالمسيح هو الذى له أتاليل الغلةة، فالفارس هو الذى يكلل عند اإلنتصار  

 (.24-23،  8،  7: 16، يهوديت  15-9: 6، زك 12:19وليس الفرس وراجع تفسير ااياا )رؤ
يظن  عس الناس أن السللللللللالم واإلطمئنان سلللللللليكونان فى المال الكثير أو فى المنصللللللللب أو ... إلخ. ولكن أنظر  
للواقع، هل أعطى المال الشللللفاء من أمراض مسللللتعصللللية؟ بل من عندهم المال هم خائفين من ضللللياع هذا المال. 

يقال أنه لو كان المنصلللب دائم لما وصلللل لك. بل    هل المنصلللب قادر على حمايتى؟ بل هل هناك منصلللب دائم؟
مللاذا ُيعطى النفس السللللللللللللللالم الللداخلى من هجمللاا الزالزل والفي لللللللللللللللانللاا والحرائق والبراتين والحروب واألوبئللة  
والمجرمين الخطرين وغيره من األشلللللللللللللليلاء المخيفلة المحيطلة بنلا كلل زملان وفى كلل مكلان. لكن ملا ُيعطى األملان  

 -والسالم الداخلى:
اَلِمي أُْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي ٱْلَعاَلُم أُْعِطيُكْم َأَناد المسلللليح هنا "وع • اَلًما َأْتُرُك َلُكْم. سللللَ (.  27:  14" )يوسللللَ

(. ووعده هنا أي لللللللًا " الفرح  7: 4وهذا السلللللللالم إختبره بولس الرسلللللللول فقال عنه أنه "يفوق كل عقل" )فى
 (.22: 16الذى ال ينزعه أحد" )يو

(. و  8: 2(. و "من يمسلللللكم يمس حدقة عينه" )زك16:  49هللا مثل "أننا منقوشلللللين على كفه" )إشوعود  •
 (. وغيرها كثير.15: 49إن نسيت األم رضيعها فأنا ال أنساتم" )إش

 ومن يثبت فى المسيح ويؤمن بوعوده يغمر قلةه السالم، وهذا معنى ليكون لكم فىَّ سالم".
 

 (17(      مقدمة إلصحاح )16 ،15 ،14ملخص اإلصحاحات السابقة )



 ( فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

250 

تكلم المسلليح عن اإليمان  ه وبأنه يجب على المؤمن أن يقبل شللركة صللليةه فيتحمل ااالم واإلضللطهاد والرفس.  
وأن هلذا سلللللللللللللليعطي للنفس فرح ح،يقي كلأنهلا جلازا الموا وال،يلاملة وغلبلت العلالم. وهلذا يحملل معنى إتحلاد النفس  

المسللللللليح هو الطريق. فهو يأخذنا فيه. ولذلك بدأ المسللللللليح  غسلللللللل األرجل     المسللللللليح فتجوز في نفس الطريق ألن
لينقي تالميذه إسللللللتعدادًا لهذا اإلتحاد فال شللللللركة للنور مع الظلمة. ودعا تالميذه للمحةة ليتحدوا فبدون محبتهم له 

على شلللللكل    ( وهي34:13ومحبتهم لةع لللللهم الةعس فال إتحاد معه. لذلك فالوصلللللية الجديدة للعالم هي المحةة )
محةة المسللللليح الةاذلة. والمسللللليح صلللللوَّر هذه الوحدة  مثل الكرمة واألغصلللللان وأن على األغصلللللان )المؤمنين( أن  

(. وهنا نرى أن وحدة المسللللليح مع تالميذه هي التي أنشلللللأا هذا 8:15يكون لهم ثمار وبهذه الثمار يتمجد ااب )
ي المسللليح. فأن يكون هناك ثمر فهذا هو الرد المةاشلللر الثمر. وهذه الوحدة هي فعل لمحةة ااب التي إسلللتعلنت ف

+   4:9لمحةلة ااب. وحتى اإلضللللللللللللللطهلاد اللذي سلللللللللللللليجوزه التالميلذ في العلالم فهو ثمرة الوحلدة مع المسلللللللللللللليح )أع
(. وإرسللللللللال الروح القدس سلللللللليكون لتعميق هذه الوحدة 9:63( والمسلللللللليح يتألم أي للللللللًا االمنا )أش21  ،20:15يو

(. وهذا اإلتحاد كان من نتائجه أن  15:15ل هذه الوحدة يعلن المسلللللليح أسللللللراره ألحةائه )والحفاظ عليها ومن خال
(. والمسليح أعطى تالميذه جسلده ودمه لتثبيت هذه الوحدة. 20:2المسليح  موته إفتدى الةشلر وأعطاهم حياته )غل

هو من نفس نوع وعلى    وكأن الحب الذي يربط المسلللليح  كنيسللللته وتالميذه وبالتالي الوحدة بين المسلللليح وكنيسللللته
 (.9:15شكل محةة ااب لسبن والوحدة بينهما )

 ( وبين صالة بستان جثسيماني17مقارنة بين صالة المسيح في )يو
( طا عها المجد وإسللتعالن ملء الهوته، أّما صللالة  سللتان جثسلليماني حينما عرق دمًا 17صللالة المسلليح في )يو 

( فطا عها ملء ناسلللللللللوته والذي فيه أخلى 44:22+ لو  36:14+ مر  7:5وطلب إعفائه من شلللللللللرب الكأس )عب 
(. وهللا ظهر في الجسلللللللللد 14:1( وفي كال الصلللللللللالتين نرى الكلمة صلللللللللار جسلللللللللدًا )يو7:2،8المسللللللللليح ذاته )في

 (. أي نرى اإلله المتجسد الذي قبل أن يحمل ضعف اإلنسان ليرفعه ليحيا في السماوياا.16:3تي1)

 الصالةإأين صلى المسيح هذه 
( قيل أنه خرج مع تالميذه إلى عبر وادي قدرون. وهذا قيل  عد أن أنهى المسليح صلالته الشلفاعية  1:18في )يو 

(. ووادي قدرون هذا يفصلللل بين الهيكل وبين جبل الزيتون حيث  سلللتان جثسللليماني. فيكون غالةًا أن  17في )ص 
آلب أبيه فبيت أبيه بيت الصالة ُيدعى. وهي  المسيح قال هذه الصالة في الهيكل، في بيت هللا يقدم هذه الصالة ل

 صالة فيها مجد لسبن ولآلب، ولسنسان، فقد كان عمل المسيح الذي تممه هو أن يعطي لسنسان مجدًا.

 صالة المسيح الشفاعية األخيرة لآلب
  (. وهي طلةاا مةاركة رفعها الرب يسلللللللللوع من أجل التالميذ ومن أجل المؤمنين17وهي موضلللللللللوع اإلصلللللللللحاح )

أع للللللاء كنيسللللللته. وفيها نرى عالقة إبن هللا  أبيه. وكيف أنهما واحد، جوهر واحد متحد في كيان واحد يتسللللللامى  
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على فهم الةشللللر، إاّل للذين ُيعِطى لهم هللا أن يدركوا وأن يفهموا، وهؤالء هم من األن،ياء القديسللللين المؤمنين الذين  
 يفتح هللا  صيرتهم ليروا  عين الروح ال الجسد.

 صالة تكريس هي
(. وهذه كانت المدخل لصلللللللللالة التكريس  33:16فالمسللللللللليح أنهى تعاليمه للتالميذ  قوله "ثقوا أنا قد غلبت العالم" )

التي كرَّس فيها نفسلللللللللللله للموا كآخر مرحلة من مراحل خطة الخالص التي جاء بها من عند ااب. وقوله أنا قد 
منعلله خطيللة واحللدة من أن يقللدم ذاتلله ذبيحللة ألجللل ااخرين.  غلبللت العللالم تعني أنلله بال خطيللة، وأنلله قللدوس ال ت

وبقداسته الكاملة تأهل أن تكون ذبيحته شاملة لكل العالم، فهو غلب في معركة العالم وبناء عليه إستحق أن تقبل  
رها فهي ذبيحته وُيْعَلْن مجده َفُتْفَهْم ذبيحته أنها ذبيحة إلهية. وكل من يشللللترك في هذه الذبيحة يشللللترك في إنتصللللا

( ونحن نشلللللللللللترك في الذبيحة  اإليمان والتناول من الذبيحة وعدم التعلق 5  ،4:5يو1ذبيحة إنتصلللللللللللار لحسلللللللللللابنا )
(. وألن المسلليح غلب العالم فهو إسللتطاع أن  1:3 الخطية والعالم ومن يغلب سلليجلس مع المسلليح في عرشلله )رؤ

 (2:6+ رؤ 30:14يغلب الموا )يو

 هي صالة شفاعية
سللللليح من أجل خاصلللللته وأحةاءه والمؤمنين  ه. نرى فيها محةة فياضلللللة يفيس بها قلةه نحوهم. في فيها يطلب الم

هذه الصللالة نرى صللورة لشللفاعته عنا في السللماء. ونالحظ أن شللفاعة المسلليح هذه ليسللت لكل العالم بل لمن قال 
ؤمنين الللذين بمنوا  لله  مراا( ويعني بهللا الم7عنهم "الللذين أعطيتني" وهللذه العةللارة تكررا في هللذا اإلصللللللللللللللحللاح )

 (.30:5وإتحدوا  ه في المعمودية وظلوا حياتهم في حياة توبة. أي صاروا جسده من لحمه ومن عظامه )أف
( يبلدأ  1:17( حينملا خرج يهوذا لتلدبير مؤامرته قال المسلللللللللللللليح اان تمجلد إبن اإلنسللللللللللللللان وفي )يو31:13في )يو

(  31:13في بداية حديثه مع تالميذه والذي بدأ  ااية )يوصلللللللللالته  قوله أيها ااب قد أتت السلللللللللاعة مجد إبنك. ف
( وفي بداية حديثه مع ااب يشللير لمجده الذي سلليظهر في الصللليب، يشللير للصللليب الذي 16وإنتهى بنهاية )ص 

يكلله المجد. المجد الذي كان  طاعته الكاملة لآلب، طاعة حتى الصلللللللللللليب. ومحةة كاملة لآلب وللةشلللللللللللر الذين  
م. الصللللللليب بداية ألن يجلس  جسللللللده عن يمين ااب في مجد، هو أراد أن يعطيه لسنسلللللان  سلللللليصلللللللب من أجله

فةالصللللليب كانت النصللللرة على قواا الظلمة والجحيم والموا والخطية. وبه تم تقييد إبليس. وهو العالمة المرعةة  
 إلبليس دائمًا.

 أقسام الصالة الشفاعية
  مشللللترك مع مجد ااب. واإلبن يطلةه لحسللللاب اإلنسللللان عمومًا.(: تدور حول مجد اإلبن الذي هو  5-1)ااياا  

 هذه اآليات هى حوار بين اإلبن واآلب .
 هذه اآليات كالم الرب لتالميذه . (: تدور حول حفظ وتقديس تالميذه.19-6)ااياا 
  .هذه اآليات لكل المؤمنين (: تختص بوحدة الكنيسة على طول المدى.26-20)ااياا 



 ( فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

252 

 (كله 17 )يوالفصل الرابع 
 اإلصحاح السابع عشر         

دن 1 " -(:62- 71:1اآليات )يو اَعة . َمج ن ، َقدس َأَتتن السَّ َماءن َوَقاَل:»َأيَُّها اآلب  َو السَّ َنيسهن َنحس وع  بنهَذا َوَرَفَع َعيس َتَكلََّم َيس 
ا،   ن َك َأيسض  َدَك ابس َنَك لني َمج ن يَّة  لنك ل ن َمنس َأعس 2ابس َي َحَياة  َأَبدن لسَطان ا َعَلى ك ل ن َجَسد  لني عسطن َته  س  َطيس َته .  إنذس َأعس هن هنَي 3َطيس َوهذن

َته .   َسلس يَح الَّذني َأرس وَع السَمسن َدَك َوَيس  يقنيَّ َوحس لَه السَحقن َت اإلن يَّة : َأنس َيعسرنف وَك َأنس .  4السَحَياة  اأَلَبدن ضن ت َك َعَلى اأَلرس دس َأَنا َمجَّ
َملست ه .   َمَل َقدس َأكس َتنني أَلعس َطيس َعَمَل الَّذني َأعس َل َواآلَن َمج ن 5الس َدَك َقبس نس دن الَّذني َكاَن لني عن َد َذاتنَك بنالسَمجس نس َت َأيَُّها اآلب  عن نني َأنس دس

َعاَلمن. نن الس مس لني، َوَقدس َحفنظ  6  َكوس َته  َطيس َعاَلمن. َكان وا َلَك َوَأعس َتنني منَن الس َطيس يَن َأعس َمَك لنلنَّاسن الَّذن ت  اسس وا َكاَلَمَك. »َأَنا َأظسَهرس
َك،  َواآل7 دن نس َتنني ه َو مننس عن َطيس َن َعلنم وا َأنَّ ك لَّ َما َأعس

، َوه مس َقبنل وا َوَعلنم وا َيقنين ا  8 مس ت ه  َطيس َتنني َقدس َأعس َطيس َكاَلَم الَّذني َأعس أَلنَّ الس
َتنني.  َسلس َت َأرس َك، َوآَمن وا َأنََّك َأنس دن نس ت  مننس عن مس َأَنا أَ 9َأن ني َخَرجس لنهن لن مننس َأجس َعاَلمن، َبلس مننس َأجس لن الس َأل  مننس َأجس ت  َأسس َأل . َلسس سس

مس َلَك.   َتنني أَلنَّه  َطيس يَن َأعس .  10الَّذن مس د  فنيهن َو لني، َوَأَنا م َمجَّ َو َلَك، َوَما ه َو َلَك َفه  َوك لُّ َما ه َو لني َفه 
ت  َأَنا َبعسد   11 َوَلسس

َعاَلمن، َوَأمَّا هؤ اَلءن فَ  َتنني، فني الس َطيس يَن َأعس منَك الَّذن مس فني اسس َفظسه  ، احس َك. َأيَُّها اآلب  السق دُّوس  َعاَلمن، َوَأَنا آتني إنَليس مس فني الس ه 
  . ن  ا َكَما َنحس د  َتنني َحفن 12لنَيك ون وا َواحن َطيس يَن َأعس منَك. الَّذن مس فني اسس َفظ ه  نست  َأحس َعاَلمن ك  مس فني الس نست  َمَعه  يَن ك  ، َوَلمس حن مس ظست ه 

 . مس َأَحد  إنالَّ ابسن  السَهاَلكن لنَيتنمَّ السكنَتاب  ه  نس لنكس من ي 13َيهس مس َفَرحن َعاَلمن لنَيك وَن َله  َك. َوَأَتَكلَّم  بنهَذا فني الس َأمَّا اآلَن َفإنن ني آتني إنَليس
  . مس َعالَ 14َكامنال  فنيهن مس َكاَلَمَك، َوالس ت ه  َطيس َعاَلمن، َأَنا َقدس َأعس ت  منَن الس َعاَلمن، َكَما َأن ني َأَنا َلسس وا منَن الس مس َليسس  مس أَلنَّه  َغَضه  م  َأبس

15  . ر نيرن مس منَن الش ن َفَظه  َعاَلمن َبلس َأنس َتحس َذه مس منَن الس َأل  َأنس َتأسخ  ت  َأسس َعاَلمن 16َلسس ت  منَن الس َعاَلمن َكَما َأن ني َأَنا َلسس وا منَن الس . َليسس 
مس فني َحق نَك. َكاَلم َك ه َو َحق.  17 ه  َقد نسس

َعاَلمن،  18 الس َأَنا إنَلى  مس  َسلست ه  َعاَلمن َأرس َتنني إنَلى الس َسلس َأَنا 19َكَما َأرس مس أ َقد نس   لنهن َوأَلجس
. يَن فني السَحق ن ا م َقدَّسن َذاتني، لنَيك ون وا ه مس َأيسض 
منن وَن 20   يَن ي ؤس لن الَّذن ا مننس َأجس لن هؤ اَلءن َفَقطس، َبلس َأيسض  َأل  مننس َأجس ت  َأسس »َوَلسس

  ، مس ا فني21بني بنَكاَلمنهن د  ا َواحن َت َأيَُّها اآلب  فنيَّ َوَأَنا فنيَك، لنَيك ون وا ه مس َأيسض  ا، َكَما َأنََّك َأنس د  مننَ لنَيك وَن السَجمنيع  َواحن  َنا، لني ؤس
َتنني.   َسلس َعاَلم  َأنََّك َأرس الس

22  . د  ن  َواحن ا َكَما َأنََّنا َنحس د  َتنني، لنَيك ون وا َواحن َطيس َد الَّذني َأعس م  السَمجس ت ه  َطيس َوَأَنا َقدس َأعس
َت  23 مس َوَأنس َأَنا فنيهن

َعاَلم  َأنََّك َأرس  َلَم الس ، َولنَيعس د  َتنني.  فنيَّ لنَيك ون وا م َكمَّلنيَن إنَلى َواحن َببس مس َكَما َأحس َته  َببس َتنني، َوَأحس َأيَُّها اآلب  أ رنيد  َأنَّ هؤ اَلءن 24َسلس
تَ  َببس َتنني، أَلنََّك َأحس َطيس دني الَّذني َأعس وا َمجس َتنني َيك ون وَن َمعني َحيس   َأك ون  َأَنا، لنَينسظ ر  َطيس يَن َأعس َعاَلمن. الَّذن َشاءن الس َل إننس نني َقبس

َسلس َأيُّ 25 َأرس َت  َأنس َأنََّك  َعَرف وا  َوهؤ اَلءن  َفَعَرفست َك،  َأَنا  َأمَّا  َيعسرنفسَك،  َلمس  َعاَلَم  الس إننَّ   ، َبارُّ الس َمَك 26َتنني.  َها اآلب   اسس م   فست ه  َوَعرَّ
» مس َتنني بنهن، َوَأك وَن َأَنا فنيهن َببس م  السح بُّ الَّذني َأحس ، لنَيك وَن فنيهن مس  " .َوَسأ َعر نف ه 

نَ 1  " -(:17:1آية )يو دن ابس اَعة . َمج ن ، َقدس َأَتتن السَّ َماءن َوَقاَل:»َأيَُّها اآلب  َو السَّ هن َنحس َنيس وع  بنهَذا َوَرَفَع َعيس َك َتَكلََّم َيس 
ا،  ن َك َأيسض  َدَك ابس   "لني َمج ن

َنكَ  دن ابس دن = الصليب مجد وقول الرب هنا    َمج ن تعنى أِعنِّى حتى ال أخور قبل الصليب، ألصلب فأحمل   إبنك  َمج ن
فى نهاية اإلصحاح الثالث من رسالة   الصليب لعنة تتحول إلى بركةاللعنة عن الةشر. برجاء مراجعة موضوع  

( إما أن  1  -فاإلنسان أمامه طريق من إثنين: غالطية. فالصليب مجد ألنه رفس لكل خطايا وشهواا العالم.  
( أو يرفس شهواا العالم حينئذ  يكون  2يختار طريق شهواا العالم، لكنه بهذا يكون قد إختار  اطل األ اطيل.   
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( يطلب المسيح 5قد إختار طريق المجد. وهذا ما عمله المسيح منذ تجربة الجبل وحتى قبوله للصليب. أما فى بية)
نى أن يتمجد  جسده اإلنسانى ليمجد اإلنسان. فالمجد يبدأ  الصليب وينتهى  الجلوس عن يمين أن يتمجد  مع 

 ااب.

إشلللللللارة ألنه بدأ يتحدث مع ااب، بداًل من كالمه مع التالميذ. = نحو الســـــماء=  رفع عينيه نحو الســـــماء وقال
المسلليح هنا يدخل في حديث إلهي. فالسللماء رمز الح للرة اإللهية. هو حديث إلهي بين ااب واإلبن. ولكنه على  
مسلللللللللتوى اإلنسلللللللللان لنسلللللللللمع ونفهم ونرتقي للمسلللللللللتوى الروحي فاإلنسلللللللللان مدعو للدخول في شلللللللللركة ااب واإلبن  

ذلك قصلد السليد المسليح أن تكون هذه الصلالة مسلموعة لنسلمعها ونفهمها لندخل في هذه الشلركة مع  (. ل3:1يو1)
لم يقل يا أ انا كأننا صللرنا مثله وصللار هو إنسللانًا واحدًا من الةشللر ال يفترق عنهم، بل هو اإلبن  = أيها اآلبهللا. 

(. ولم يقللل يللا أبي فهو  17:20التبني )يوالوحيللد الجنس لآلب، إبن ااب  للالطبيعللة. ولكن المؤمنين هم أبنللاء  لل
 فدائه الذي سللللللليتم  عد قليل سللللللليعطي لسنسلللللللان البنوة فيه. فهو هنا يتكلم ال كواحد من الةشلللللللر بل كرأس للخليقة  

( وبنفس المفهوم قلللال أبي وأبيكم  6:4+ غلللل  15:8الجلللديلللدة الملللدعوة للتبني، هو هنلللا يمثلللل هلللذه الخليقلللة )رو
هي سللللاعة متفق عليها بين ااب واإلبن. إذًا المسلللليح يعرف تمامًا هذه السللللاعة   =قد أتت الســـاعة(.  17:20)يو

 التي ستبدأ  الصلب والمهانة ثم المجد. 
ــا   فةالصللللللللللليب النصللللللللللرة    ،بداية مجد اإلبن كانت  طاعته لآلب وقبوله للصللللللللللليب = مجد إبنك ليمجدك إبنك أيضــــ

، ويوم  و يوم إنتصللللللللللللللللاره على عللدوهومجللد المقللاتللل ه  (23:12+    19:21+    16- 13:12+ يو  11-6:2)في
والمسيح يتمجد أي ًا  إستعالن  *2.  إنتصر فيه المسيح على الشيطان وعلى الموا وعلى الخطية*1 -الصليب:

وإنتصلللاره  *3)وهذا يعني قبول ااب لذبيحة إبنه وعمله(    طبيعته اإللهية أمام العالم  ،يامته وإنتصلللاره على الموا 
وفتح  فدائه  اب السماء للناس  *5  ، ليحيا الةشر أبديًا فهو لهذا أتى.وكسره لشوكة الموا *4 الموا على الموا  
وااب يمجد اإلبن بتع يده وتأييده ليكسر شوكة الموا ثم برفعه وأن *6.  فى المجد السمائى  ليعطيهم حياة أبدية

المسلللللليح يطلب مسللللللاندة ااب حتى يكمل العمل حتى   تعنى أن مجد إبنك  وقوله*7  عطيه إسللللللمًا فوق كل إسللللللم.ي
الصلللليب دون أن يخور. وأي لللًا أراد المسللليح أن يسللللم هو حياته فى يد أبيه فليس إلنسلللان سللللطان أن ينهى حياة  

الجلد ومع إتليل الشلللللللللوك، ثم    رب الحياة. فهو بدأ نزف الدم وهو يصللللللللللى فى  سلللللللللتان جثسللللللللليمانى، ثم فى أثناء
( فالصلللب 13:   3 المسللامير فى الصلللب. والمسلليح أراد أن يصلللب ويصللير لعنة بدال منا ليحمل عنا اللعنة )غل

(. وأي لًا المسليح يطلب أن ال ينقس الغ لب اإللهى على هؤالء القتلة المجرمين فيهلكوا قبل 23:   21لعنة )تث 
مس تغيب وتسللود الظلمة على وجه األرض. لقد ظهر الغ للب اإللهى  أن يتم الصلللب. الغ للب اإللهى جعل الشلل

(، فكم وكم يكون فعل الغ للللب اإللهى ضللللد 11:13عندما قاوم عليم السللللاحر بولس الرسللللول فأصللللا ه العمى )أع
وحينما يتمجد اإلبن يتمجد ااب أي للًا حينما يعلم الةشللر أن خطة الخالص *8 هؤالء الذين يصلللبون رب المجد.

وسللليتمجد ااب حين يسلللتعلن اإلبن ااب ومحبته للةشلللر. ونرى هنا  *9(.  11-9:2ال ااب إلبنه )فيبدأا  إرسللل
(. فااب  30- 27:12العالقة الواضلللحة بين مجد اإلبن ومجد ااب فهي عالقة متةادلة على المسلللتوى الواحد )يو

إلبن فيه إشللللارة أن تمجيد اإلبن  (. وقول المسلللليح "إبنك" ولم يقل ا31:13يتمجد  اإلبن كما تمجد اإلبن  ااب )يو
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شللر  ليتمجد ااب فاإلبن هنا منسللوب لآلب. مجد اإلبن ظهر أواًل في أنه فعل ما فشللل الةشللر أن يقوموا  ه. وما 
. وقمة طاعة  بناسللللوته يحفشللللل فيه اإلنسللللان هو طاعة هللا والنصللللرة على الشلللليطان والموا، وهذا ما قام  ه المسلللل

والمؤمنين سلليكون لهم هم أي للًا مجد ولكنه إنعكاس لمجد هللا عليهم  *10لطاعة.  اإلبن كانت في الصللليب، قمة ا
+    30:8( ولكن نجمًا يمتاز عن نجم في المجد  حسب القرب أو الةعد من هللا )رو2:3يو1"ألننا سنراه كما هو" )

 (.41:15تو1
يتمجلد؟ ااب في اإلبن واإلبن  هلل ااب محتلاج ألن يتمجلد أو هلل اإلبن محتلاج ألن =  مجـد إبـنك ليمجـدك إبـنك

في ااب منذ األزل في مجد. ولكن اإلبن أخلى ذاته وأخذ صلللورة عبد وأتى للصلللليب لكي يمجد اإلنسلللان، ليعطي  
 (.17:8(. فالمجد الذي يطلةه المسيح هو لسنسان، يتمجد ليعطينا هذا المجد )رو22:17مجدًا لسنسان )

مة والصلللللللللللللعود وإظهار المجد الخاص بي كإبن فكل هذا سللللللللللللليكون  أنا ذاهب للصلللللللللللللليب وأطلب ال،يا=  مجد إبنك
لسنسلللان. فااب مجد إبنه المسللليح في قبول عمله ونصلللرته على قواا الجحيم والموا. فالمسللليح ال يطلب المجد 
ألنه مشلتاق إليه، فهو بالهوته واحد مع ااب ولهما نفس المجد. لكنه تجسلد ليمجد جسلده الذي هو كنيسلته، وهذا 

  (.22:17)راجع بيةةه اان، النصرة على الموا كبداية ليحصل اإلنسان على المجد ما يطل
 ك ولكي أعلن لهم أبوتك. فالمسللللللللليح أتى ليسلللللللللتعلن محةة ااب نلكي أظهر محبتك للةشلللللللللر فيحبو =  ليمجدك إبنك
 ويمجدوه  اعمالهم .والمجد الذي يريد ااب أن يعطيه للةشر. فيؤمن الناس  اهلل ويتركوا تةعيتهم لغيره ،  للةشر ،
( حين طلب اليونانيون أن يروا يسلللللوع. قال المسللللليح "مجد إبنك" فجاء صلللللوا من السلللللماء "مجدا 12وفي )ص 

 وأمجد أي ًا" فقال المسيح "هذا الصوا كان ألجلكم" أي لتعرفوا أن المجد الذي أطلةه هو لكم.
، أو    ه أو إهتمامه  شلللللهواا العالم الةاطلةهل لو فهم كل إنسلللللان أن هذا المجد السلللللماوي معد له يرجع إلى خطيت

 .حتى يغ ب من المسيح ألى خسارة مادية
إن هدف المسللليح من تجسلللده ليس فقط غفران الخطية. بل  عد غفران الخطية نصلللير طاهرين فنثبت في المسللليح  

ونا فتتغير  فيأخذنا للحياة األبدية في مجد. والمسلللليح صلللللي هذه الصللللالة  صللللوا مسللللموع لنعرف إرادة هللا من نح
 -شكل عةادتنا:

 ، محب نقول له "أ انا الذي.." ويريد لنا المجد.لنا أب  هو ال نعود نعبد إله مرعب مخيف منتقم، بل إله .1
 نحتقر شهواا هذا العالم في مقابل هذا المجد. .2
 أمام هذا الحب اإللهي نقدم كل شئ حتى حياتنا لمن أحبنا كل هذا الحب. .3
 نفعية، كل ما نريده منها المادياا، بل تكون أعيننا نحو هذا المجد.ال تعود عةادتنا عةادة  .4

هو مستحق ألنه غلب كإنسان فكان بال خطية على األرض ثم    جسده، والمجد الذي كان للمسيح ويطلةه هنا
   ، دخل المسيح رئيس كهنتنا (. وبهذه الغلةة دخل لقدس األقداس عند ااب 33:16غلب الموا  صليةه )يو 

هو   مرة فى السنة. وحدهرئيس الكهنة اليهودي يدخل  ليس كما كان -فحيث يكون هو سنكون نحن   ا فيهليحملن
  فى التي يطلب المسيح لها المجد التى ستلحقه  عد ذلكو  دخل وحده ليتمجد اان. ولكن ذلك لحساب الكنيسة
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  ( ولذلك يقول3لنا حياة )بية(. وهذا العمل الذي عمله المسيح كان ليستعلن لنا هللا، فنعرفه فتكون 22:17)
 (. 2:1يو 1يوحنا "والحياة أظهرا" ) القديس

إن كان المسليح يصللي لينصلره ااب في معركة الصلليب ويهزم أعداءه )الشليطان/ الموا/ الخطية( أال  :  ملحوظة
 .يجب أن نصلي نحن قبل البدء في أي عمل وفي بداية كل يوم بل ودائمًا وبال إنقطاع

 
َته . 2 "-(:17:2)يوآية  َطيس يَّة  لنك ل ن َمنس َأعس َي َحَياة  َأَبدن لسَطان ا َعَلى ك ل ن َجَسد  لني عسطن َته  س  َطيس  "إنذس َأعس

المسلليح سللبق وطلب أن يتمجد في ااية السللا قة. وهنا نرى لماذا طلب المسلليح أن يتمجد بل وأن يتجسللد ويصلللب  
طي حياة أبدية للةشلللللللر، جلس عن يمين ااب ليرسلللللللل الروح القدس ويقوم ويصلللللللعد فيتمجد؟ فهو فعل كل هذا ليع

المحيي ليقدس ويعطي حياة أبدية. وكل من له حياة أبدية يظل يمجد ااب واإلبن هنا على األرض وفي السلللللماء 
يطلةه المسلللللللليح كغالب للموا وجالس عن يمين ااب هو لصللللللللالح الةشللللللللر ليكون لهم حياة أبدية.  وإلى األبد فما 

، نأخذها  التى قام بها من األمواا وهى أبدية ألنه لن يموا ثانية  ة األبدية التي نأخذها هي حياة المسلللللللللللليحوالحيا
=  مجـد إبـنك (  2( مع بيلة )1)  في المعموديلة والروح القلدس يعطينلا هلذه الحيلاة ويثبتنلا فيهلا. ولنتلأملل وضللللللللللللللع بيلة

إذ أعطيته سـلطانا  على كل جسـد ليعطي حياة إعطني نصلرة على الشليطان والموا لماذا؟ ألعطي حياة للةشلر=  
 .أبدية

هذا القول يفيد ألوهية المسليح. فمن هو الذي له سللطان على كل الةشلر سلوى هللا )قارن = سـلطانا  على كل جسـد
أي كل جسللللد، فاهلل وحده له السلللللطان  (  2:65( كل  شللللر في )مزمور 3:13+    22:5+    35:3مع يو  2:65مز

على كل جسلللللللد وهذا السللللللللطان هو للمسللللللليح. ولكن ما معنى أن ااب يعطي سللللللللطانًا لسبن؟ أليس ااب واإلبن  
( "ألنلله كمللا أن ااب للله حيللاة في ذاتلله كللذلللك أعطى اإلبن  26:5واحللدًا؟ هللذه اايللة وردا بنفس المفهوم في )يو

المعنى أنه طالما أن اإلبن له حياة في ذاته فهو له السللللللللللطان أن يعطي هذه أي لللللللللًا أن تكون له حياة في ذاته".و 
و  أ ى يحيي  أ  ،  الحياة لمن يريد. ومن له سلللللللللللطان أن يعطي حياة فهو هللا. والحظ فاإلبن له كل السلللللللللللطان علينا

 ن يعطينا حياته ، وحياته هي حياة أبدية.أيميت ، ولكنه يريد أن يستخدم هذا السلطان في 
ولكن لنفهم معنى اايلة. فلااب يريلد واإلبن والروح القلدس ينفلذان إرادة ااب، يترجملان إرادة ااب إلى فعلل. هنلا  

( أي فعلل. فلاإلبن  VERBE( فنجلد اإلنجيلل الفرنسللللللللللللللي يترجم "الكلملة"  )1:1نعود لآليلة األولى في اإلنجيلل )يو
عمل داخل الثالوث، صار لسبن حياة في ذاته ويعطيها  يترجم إرادة ااب إلى فعل. ويكون المعنى أنه في توزيع ال

لمن يشللللللللللاء وبهذا يترجم إرادة ااب في أن يحيا اإلنسللللللللللان. ااب هو طاقة الحياة واإلبن ينفذ ويفعل ويترجم إرادة 
 ااب في أنه يعطي حياة لمن يريد، فهذا في سلطانه.

لود منه. ولكن إذا وضلللعنا أمامنا ااياا األخرى  ولكن اإلبن ألنه مولود من ااب فهو ينسلللب السللللطان لآلب المو 
( "تل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي" 30:10(. "أنا وااب واحد" )يو38:10"أنا في ااب وااب فّي" )يو

(. نفهم أن اإلبن له نفس السللللطان. فالسللللطان ليس من مصلللدر خارجي ألن اإلبن واحد مع ااب في 10:17)يو
في طاعة أن ينفذ إرادة ااب ليتمم خالصللنا ومصللالحتنا معه. فهو هنا   لَ بِ ولكنه يقول هذا ألنه قَ الطبيعة اإللهية.  
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(. وتملاثلل أي للللللللللللللًا "وأعطلاه 21-19:5يتكلم كمنفلذ إلرادة ااب. هلذه العةلارة تملاثلل "تلل ملا أراني ااب أفعلله" )يو
"تما أسلمع أدين. أنا ال أقدر أن أفعل من    (. هذه عن األفعال. وأما عن األقوال فيقول27:5سللطانًا أن يدين" )يو
(. فهنلا تعني تطلابق اإلرادة، فهو ال يقلدر أن يفعلل إاّل ملا يريلده ااب فلإرادتهملا واحلدة 30:5نفسللللللللللللللي شلللللللللللللليئلًا )يو

(. وقيل هذا عن  26:8متطا قة لكن ااب يريد واإلبن يفعل. وأي لللللللللللًا "وأنا ما سلللللللللللمعته منه فهذا أقوله للعالم" )يو
(. وحين ال يريد  13:16ألنه ال يتكلم من نفسلللله بل كل ما يسللللمع يتكلم  ه ويخبركم  أمور بتية" )يوالروح القدس "

ااب إعالن السلللللللللاعة فاإلبن ال يعلنها ويقول وحتى اإلبن ال يعرف. ويكون المقصلللللللللود أنه لن يفعل فهو ال يفعل  
 )أي لن يعلن( إاّل ما يريده ااب. فااب له اإلرادة واإلبن له الفعل. 

سلللللللبق ورأينا أن المسللللللليح له سللللللللطان أن يعطي حياة أبدية ولكننا هنا نراها مقصلللللللورة على من  =  لكل من أعطيته
أعطاهم ااب لسبن فقط.. فهل هناك ت لللللاد في المعنى؟ أو هل ااب َقيََّد حرية المسللللليح مرة أخرى في سللللللطانه  

أعطاهم ااب لسبن هم من بمنوا وإعتمدوا  المطلق على الةشللللر في أن يعطيهم حياة أبدية؟ العالم كله لآلب. ومن
 فصاروا جزءًا من جسده.

(. وفيها نرى أن المسللللليح إّما يهب حياة أبدية لمن  30-21:5لنفهم اإلجا ة عن هذه التسلللللاؤالا نراجع ااياا )يو
وأّما من   يؤمن أو ُيدين من لم يؤمنوا. فمن الذي سليعطي له ااب حياة أبدية؟ .. هو من يقبل المسليح ويؤمن  ه.

يرفس الحياة األبدية التي يقدمها ااب برف لللللله للمسلللللليح يكون سلللللللطان المسلللللليح عليه هنا للدينونة. فالمسلللللليح له 
سلطان على كل جسد إّما  إعطائه حياة أبدية أو بدينونته. المسيح يعطي  الفعل وااب يعطي  المشيئة واإلختيار  

ترددا مرتين األولى    كللمشيئة عن الفعل. ونرى هنا أن كلمة ويستحيل فصل الفعل عن المشيئة المتممة له وال ا
 (.14:10تشير لسلطان المسيح على كل الةشر والثانية تشير للمؤمنين الذين هم خاصة المسيح )

وهنا سلؤال إذا كان اإلبن له حياة في ذاته وله سللطان أن يهب هذه الحياة لمن يشلاء، فلماذا يقول أن ااب أعطاه  
لم يقل أنا لي سلطان وسأعطيكم حياة؟ اإلجا ة بةساطة أن المسيح تجسد ليستعلن لنا حب ااب وإرادة هذا؟ لماذا 
.  اإلضلللللللللللافة إلى أن التالميذ  "هللا لم يره أحد قط، اإلبن الوحيد الذى هو فى ح لللللللللللن ااب هو خبَّر"  ااب نحونا

 يهوه بنفسه. لذلك فالمسيح ال يقول ما يعثرهم. حتى اان ال يعرفون  ال ةط من هو المسيح وأنه هو
 

يَح الَـّذني 3  "-(:17:3آـية )يو ــن وَع السَمســـــــ ــ  َدَك َوَيســـــــ يقنيَّ َوـحس ـلَه السَحقن َت اإلن يَـّة : َأنس َيعسرنف وَك َأـنس دن اة  اأَلبـَ َي السَحيـَ هن هن َوـهذن
َته . َسلس  "َأرس

 = هذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك
إتحاد   -. وهناك ثالثة مسلللللللللتوياا لهذا اإلتحاد :  الذى يثمر حياة في الكتاب المقدس تشلللللللللير لستحاد   يعرف تلمة

 جسد  جسد /  إتحاد على مستوى الالهوا / إتحاد المسيح بنا . 
( وهذا ألنهما صلارا جسلدًا واحدًا  1:4"وعرف بدم حواء امرأته فحبلت وولدا قايين" )تك  -إتحاد جسـد بجسـد: .1

 .هو قايين إتحاد أثمر حياة. وهذا ( 24:2أ اه وأمه ويلتصق  إمرأته ويكونان جسدًا واحدًا" )تك"يترك الرجل 
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ــتوى الالهوت: .2 وأي لللللللللًا يقال "ليس أحد يعرف من هو اإلبن إاّل ااب وال من هو ااب إاّل    -إتحاد على مســــ
اإلبن يعرف ااب. ألن  (. ففي هللذه نرى ااب يعرف اإلبن و 22:10اإلبن ومن أراد اإلبن أن يعلن للله" )لو

 (. وبهلذا نفهم أن المعرفلة إتحلاد.38:10( وااب في اإلبن واإلبن في ااب )يو30:10ااب واإلبن واحلد )يو
، فااب يريد حياة لسنسللان ، واإلبن يخلق اإلنسللان . وهذا ما تم أي للا  الفداء ،  يثمر حياة وأيضـا هو إتحاد

  م الفداء فكانت لسنسان حياة.فااب يريد أن الجميع يخلصون واإلبن تم
ــيح بنا: .3 وألن المسللللللللللليح يقول "ومن أراد اإلبن أن يعلن له" أي من أراد اإلبن أن يعلن له ااب   -إتحاد المســـــ

واإلتحلاد يعني حيلاة. فلاإلتحلاد    ،ويعلن لله اإلبن، أي يعطيله أن يعرف ااب واإلبن، وفي هلذه المعرفلة إتحلاد 
( وهذه الحياة حياة أبدية، فالمسليح إذ قام  20:2+ غل  21:1مع المسليح يعني أن المسليح يعطيني حياته )في

(. وبهلذا نفهم أن الحيلاة األبلديلة التي نحصللللللللللللللل عليهلا هي ثمرة إلتحلاد  9:6"ال يسللللللللللللللود عليله الموا  علد" )رو
 ة أبدية لنا .إتحاد المسيح بنا أثمر حيا المسيح بنا.

 . to knowالثانى  معنى    .األول  معنى اإلتحاد  -إذا هناك نوعين من المعرفة : .4
 knowوتنمو )معرفة هنا =    معرفة المسلللللللللليح زداد وهذا الثةاا في المسلللللللللليح أو اإلتحاد ينمو وكلما حدث النمو ت

him)  الذى   اإلتحاد  هذا من خالل، ولكنها ليسللللللللت معرفة من خارج، كما يعرف إنسللللللللانًا إنسللللللللان بخر، بل معرفة
(.  فكلما زاد اإلتحاد تنمو المعرفة ويزداد الوضللللللللوح، وضللللللللوح  10 ،9:3"وأوجد فيه.. ألعرفه" )في عمله المسلللللللليح

مةادلته حةًا  حب.    الرؤية واإلسللللللللللللتعالن. فالمعرفة هي معرفة إتحاد وحب، وإدراك لمحةة هللا العجيةة لنا، وبالتالي
ع هللا، وتلذوق وإختةلار لمحةلة هللا. فلاهلل محةلة وهللا حيلاة فمن أدرك وتلذوق المحةة  فلالمعرفلة هي حلاللة حلب ح،يقي م

 .( 9:  15)راجع تفسير يو صارا له حياة
والرؤيلة هنلا على األرض محلدودة. فلالقلداس الغريغوري وصللللللللللللللف هللا هكلذا "غير الزمني، غير المحلدود.." لكن ملا 

 على األرض.هو هللا  ال ةط فهذا ال يعبر عنه  ال ةط 
( وهناك على هذا 7:19والسلللللللللللماء فيها إتحاد على مسلللللللللللتوى أتبر  كثير من األرض تم التعبير عنه  العرس )رؤ

هذا اإلتحاد هو ما عبر عنه المسللللللليح  قوله "أشلللللللربه و (  12:13تو1+    18:3تو2)أى إتحاد المسلللللللتوى نعرف هللا 
ديد، ومعرفة على مسلللللللللللتوى "وجهًا لوجه" ( فهو إتحاد على مسلللللللللللتوى ج29:26معكم جديدًا في ملكوا أبي" )مت 

:   19الخروف" )رؤ  وهناك تعرف الكنيسللللللة  إسللللللم "إمرأة  على مسللللللتوى زيجي والمعرفة إتحاد، واإلتحاد حياة أبدية.
فرح  تذوق  والحياة األبدية مجد و  ( فاإلتحاد أصلةح كامل فى السلماء، هو ثةاا فى المسليح، والمسليح هو الحياة.7

الحيـاة   ، وهللذا معنى أنأحبنللا كللل هللذا الحللب وأعللد لنللا كللل هللذا المجللد، ويحملنللا فيلله إليللهأبللدي  معرفللة هللذا الللذي  
  أى يتحدوا  ك ولكنه ليس إتحاد عادى ولكن إتتشاف فيه لذة وفرح بهذا اإلله الحلو المحب. األبدية أن يعرفوك
ــوع .. وهي أنالحياة األبدية  هنا ُيعرِّف المسلللللللللليح ــيح يســــ والمسلللللللللليح هو ال،يامة والحياة  . نعرف هللا اآلب والمســــ

( وألنه تجسلللللد فهو أعطى  26  ،21:5(. والمسللللليح له الحياة في ذاته مثل ااب وهو يحيي من يشلللللاء )25:11)يو
( وللذين يسمعونه ويدخل صوته إلى أعماق قلوبهم  28:10( وبالذاا ألخصائه )37:6العالم هذه الحياة بتجسده )

( والوسللللللللللللللائلل التي  6:14اللة محييلة. وهو يعطينلا هلذا ليقلدمنلا هلل أبيله )(. فلالمسلللللللللللللليح هو الحيلاة أي قوة فعلّ 24:5)
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(  5- 3:6( وفيهللا نموا ونقوم لنحيللا معلله إذ نتحللد  لله )رو5:3إسللللللللللللللتودعهللا سللللللللللللللر الحيللاة هي في المعموديللة )
(. نرى أن  68  ،63:6( وفي )37:7)  (. وفي اإليمان68  ،63:6( وفي كالمه المحيي )48  ،35:6واإلفخارسلللللتيا )

(. وهنا نرى  4:4مت  "ليس  الخبز وحده يحيا اإلنسللان، بل  كل كلمة تخرج من فم هللا"  محيي )قارن معتالم هللا
. فكالم هللا اللذي أوحى  له الروح القلدس )لكلل من كتلب الكتلاب المقلدس( لله (know)  الرا طلة بين الحيلاة والمعرفلة

كتاب المقدس لذلك يقول أحد اا اء أن الكتاب (. وهذه أهمية دراسة ال23:1 ط1القدرة أن يحيي ويلدنا من جديد )
المقدس هو كلمة هللا والمسللللليح هو كلمة هللا.. لذلك فحينما نتأمل في الكتاب المقدس نرى صلللللورة المسللللليح فنعرفه 

نحن نحصلل على الحياة األبدية هنا بواسلطة األسلرار ولكننا نثبت فيها فى السلماء   ونحةه ويتحول الحب إلى فرح.
. 

 لنورالحياة وا
( نسللمع أن الحياة كانت نور الناس. فمن يعطيه  4:1(. وفي )12:8المسلليح هو الحياة. وهو قال "أنا هو النور" )

- 1:1يو1ويعيش في ح لللرته )(  know him)المسللليح حياته يدخل نوره إلى قلةه فيفتح وعيه فيدرك هللا ويعرفه 
ُيْدِرْك سلللوى الملموسلللاا  الحواس الخارجية. ولكن الروح (. والعقل ال يمكنه إدراك هذه الحياة األبدية، فالعقل ال  5

القدس المعطي لنا يعيننا على أن ندركها هنا إدراتًا جزئيًا  إسللللللللتعالن يأتي من فوق، من خارج الكيان اإلنسللللللللاني  
(. هنا نرى أن الروح القدس يقود عقل اإلنسلللللللان فيدرك ما ال يمكنه إدراته وحدُه. بل الروح القدس 12-9:2تو1)
قود الحياة كلها، فكر اإلنسللان وعمله ليكون  حسللب مشلليئة هللا سللواء  الفكر أو  العمل ليكون هللا غاية كل شللئ.  ي

  (. وسلماا هذه الحياة9:6وألن الحياة هي حياة المسليح والمسليح لن يموا ثانية فنحن صلارا لنا حياة أبدية )رو
الذي يعطيه المسلللليح الذي يفوق كل عقل )لذلك أطلق  األبدية أن يتذوق فيها اإلنسللللان لذة الفرح الروحي والسللللالم

أ اء اليهود على مجد هللا الذي يظهر من بين كاروبي تابوا العهد لفظ شللللللكينة وهي من السللللللكينة والسللللللالم الذي 
يمأل القلب حين يرى مجد هللا( ولكن مهما كان السلللللللللللالم والفرح الذي نتذوقه هنا فهو كسلللللللللللبق مذاق، كعربون لما 

من فرح أبدي، هو عربون الملء الذي سنحصل عليه. ونالحظ أنه كلما عرفنا شيئًا عن هللا نفرح.  سنحصل عليه  
فهل يمكن لسنسلللللللللان أن يعرف هللا  الكمال والتمام حتى في األبدية؟ هللا غير متناهي واإلنسلللللللللان حتى في األبدية  

كل يوم جديدًا فيفرح إلى درجة أنه ال   سلللليظل محدودًا غير قادر أن يدرك هللا ويعرفه تمامًا. لكن هللا سلللليكشللللف له
يسللللللتطيع أن يفرح أتثر لمحدوديته، فيعطيه هللا إتسللللللاعًا أتثر.. فيدرك ويعرف أتثر.. وهكذا. وهذا لن ينتهي فاهلل 

وهكذا نسللتمر لألبد نعرف شلليئًا جديدًا عن هللا فنفرح ويزداد فرحنا لألبد. من صللارا حواسلله الروحية    غير متناهي
ي نظر هللا حي. ومن حواسلللللللللللللله مفتوحلة يعرف هللا. فمن يعرف هللا إذًا هو الحي. ومن ال يلدرك هللا  مفتوحلة فهو ف

هو ميت. والحواس الروحية تبدأ تنفتح في سللللللللللللر المعمودية والميرون. فالمعمودية تعطي إسللللللللللللتنارة والروح القدس 
ي وإدراك السللللللللللللللملاويلاا ومعرفلة ( ومن يبلدأ هلذا الطريق يبلدأ طريق الفرح الروح14:5يلدرب الحواس الروحيلة )علب 

هللا. هذه تبدأ لغير المؤمن عن طريق األسرار. والحظ فالمعمودية تعطينا أن تكون لنا حياة المسيح األبدية والروح 
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مع بداية توبة حقيقية تبدأ المعرفة 
 وتبدأ الحياة.

والفرح يزداد "نامين في المعرفة تنمو 
(1:10معرفة هللا" )كو  

إزدياد مفاجئ بعد أن نترك هذا العالم 
(3:2يو1فالرؤيا تتضح أكثر )  

المعرفة تظل في نمو في الحياة 
 األبدية وإلى األبد. 

(1:10"نامين في معرفة هللا )كو  

أما للمؤمن الخاطئ فيبدأ طريق التذوق  التوبة التى   القدس الذي يسللللللكن فينا  سللللللر الميرون يثبتنا في هذه الحياة.
 تفتح حواسه الروحية ، وهذه المعرفة التى تؤدى للفرح تنمو يوما  عد يوم هنا وفى السماء.هى معمودية ثانية فت

وفي مقللابللل الحيللاة األبللديللة التي يحيللاهللا المؤمن التللائللب يحيللا ااخرين في حيللاة وهميللة في لللذاا مؤقتللة مخللادعللة  
ها من هنا في عشلللللللللللرة المسللللللللللليح فهي للحظاا تنتهي ويعودوا لكآبتهم وأحزانهم. أّما حياة المؤمن األبدية التي يبدأ 

حياة الفرح الح،يقي والسلللالم الح،يقي. بل أن كل من تذوق لذة الفرح الروحي والسلللالم الذي يعطيه المسللليح عاش  
هذه األبدية. هو ربما يتذوقها في دراسلته للكتاب المقدس أو في قداس أو في الصلالة. وهذه اللحظاا التي يتذوق  

روحي تعطيه قوة للصمود في وجه ال يقاا وبالم هذا العالم. بل يحيا مشتاقًا لحياة ملء فيها اإلنسان لذة الفرح ال
(.  أمللا من يعيش على ملللذاا العللالم المظلمللة ال يعرف سللللللللللللللواهللا فقللد إختللار طريق  23:1الفرح في األبللديللة )في

 الموا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

يعطي الحياة  الفعل وااب يعطي الحياة  المشلللليئة. فااب  المسلللليح  = أنت اإلله الحقيقي وحدك ويســـوع المســـيح
واإلبن يشللللللتركان في إعطاء الحياة األبدية. وعلى ذلك يتحتم أن تكون الحياة األبدية هي معرفة ااب واإلبن معًا. 

م ذاته في حب  يسلللمو   وإدراك سلللر هللا والخالص وإدراك محةة هللا ااب الذي بذل إبنه وإدراك محةة اإلبن الذي قدَّ
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عن التعبير. وهذه العةارة تشللللللللير للمسللللللللاواة بين ااب واإلبن. فهي إذًا برهان على الهوا المسلللللللليح فمعرفة ااب 
وهذه وظيفته  إعتةاره الممسلوح من هللا    المسـيح.  )أي المخلص(  يسـوع  موازية لمعرفة يسلوع المسليح. ونالحظ قوله

أي دون = وحدك  كهنة يقدم ذبيحة نفسلللللله ليقربنا هلل أبيه.   الروح القدس ليكون رئيسللللللًا وملكًا على كنيسللللللته ورئيس
االهة الوثنية وإبليس أو كل ما يؤلهه اإلنسللللللللان في حياته كالذاا والشللللللللهواا. ومعلمنا يوحنا يصللللللللف هذه الحياة  

المسليح الذي ربه    ( وفي هذه ااياا نرى معلمنا يوحنا يكلمنا عن4-1:1يو1األبدية  أنها عشلرة مع ااب واإلبن )
وعرفه ولمسله. فيكف نرى المسليح ونلمسله ونعرفه؟ هذا يناله من يحةه ويؤمن  ه.. وكيف نصلل لدرجة الحب؟ .. 
هذا يأتي من العشللللرة مع المسلللليح في صلللللواتنا ودراسللللتنا للكتاب المقدس وح للللور القداسللللاا والتناول. ومن أحب 

مسليح ذاته. والمحةة حياة فاهلل محةة. والتعرف المسليح وقال مع عروس النشليد "أنا لحبيبي وحبيبي لي" ُيعِلْن له ال
(. ومعرفة 9:14على المسللللليح هو هو التعرف على ااب ألن رسلللللالة المسللللليح هي إسلللللتعالن ااب الذي فيه )يو

ااب واإلبن هي  عينها شللللللللركة مع ااب واإلبن. وقول يوحنا "فإن الحياة أظهرا" فهذا إشللللللللارة للتجسللللللللد الذي  ه  
 عرفنا ااب واإلبن.

اإللله الح،يقي هو اللذي يخلق ثم يحلافظ على حيلاة مخلوقلاتله، يلدبر ويعول ويعطيهم فرحلًا =  ـله الحقيقي وحـدكاإل 
ح،ي،يًا. ومن إتتشلللف هذه الح،يقة هو إنسلللان له حياة، فاهلل الذي بمن  ه يكفل له حياة كريمة على األرض وحياة  

أنها ح،ي،ية وهي غير ذلك، كالمال مثاًل الذي ال  أبدية  عد الموا. لكن هناك بلهة أخرى يخلقها اإلنسلللللللان ويظن  
يسلللللللتطيع هذا وال عالقة له  األبدية، والملذاا يظنها اإلنسلللللللان أنها تعطيه فرحًا ح،ي،يًا وهذا وهم.. هذه بلهة غير  

 ح،ي،ية فهي ال تعطي حياة أبدية، بل تعطي موتًا.
وحدك عائدة على هللا مثللث األقانيم. ونحن  هنلا المسلللللللللللللليح يوجه كالمه لآلب. وكلملة = أنت اإلله الحقيقي وحدك

حين نوجه كالمنا للمسلللليح نقول له أي للللًا أنت اإلله الح،يقي، ألن صللللفة األلوهة هي لآلب كما لسبن. وهللا واحد 
غير منقسللللللللم وال منفصللللللللل. هللا هو الحق والعالم وما فيه  اطل ومن يعرف الحق يختاره فيحيا ومن يختار الةاطل  

  تعني الثابت غير المتغير، أما العالم فسيفنى وهو متغير ومخادع. وقوله حقيقي لمةيموا ويستعبد فك
هذه إشلارة ألن ااب لم ُيْعَرْف إاّل بتجسلد المسليح الذي أعلن ااب. وكما أن ااب =  ويـسوع المـسيح الذي أرـسلته

كذلك اإلبن يسلتعلن ااب وااب يسلتعلن اإلبن  الروح القدس الذي أرسلله. لذلك  ،واإلبن يمجد ااب ،   يمجد اإلبن
يسللللتحيل معرفة أحدهما بدون ااخر. وال يمكن فصللللل اإلرادة )ااب( عن الفعل )اإلبن(. محةة ااب ال يمكن أن  

 تصل إلينا إاّل بيسوع المسيح.
(. لذلك  19-15:  18ن ذلك بتجسللللللد اإلبن )تث = وكيف سللللللنعرف هللا ااب؟  كا أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقى

(. األلف والياء وما بينهما من حروف هى اللغة التى يتكلم  8:1)رؤ األلف والياء" "أنا هوقال المسلليح عن نفسلله  
بها اإلنسللللان. فالمسلللليح هو اللغة التى يتكلم بها ااب ليعلن عن نفسلللله "هللا لم يره أحٌد قط، اإلبن الوحيد الذى هو  

(. المسلللللللللللللليح كلان هو اللغلة التى أعلنلت محةلة ااب وإرادة ااب من نحو  18:1يله هو خبَّر" )يوفى ح للللللللللللللن أب
اإلنسلللللللللان، فكان المسللللللللليح ي،يم موتى ليعلن أن ااب يريد الحياة األبدية لسنسلللللللللان وهكذا فى  اقى معجزاا الرب 

بكاء على قبر لعازر، رأينا  يسللوع. ولقد رأينا فى صللفاا المسلليح الحلوة من محةة ووداعة وتواضللع وشللفاء للناس و 
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فى كلل هلذا صللللللللللللللورة نلاطقلة لصللللللللللللللفلاا هللا ااب. للذللك قلال المسلللللللللللللليح لتلميلذه فيلةس "اللذى ربنى فقلد رأى ااب" 
 (.9:14)يو

 -= الملخص : أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح
واحللد لهملا  الحيللاة األبللديللة هى معرفللة ااب واإلبن معللا )إتحللاد وحللب متةللادل(. وااب واإلبن إللله   (1

 نفس جوهر األلوهية .
ال يوجد إله يعطى حياة أبدية كلها فرح ولذة وشللةع سللوى هللا ااب وإبنه يسللوع المسلليح ، أما كل  (2

 ما فى العالم ال يشةع فالعالم  اطل )سراب(.
هللا هو الخالق وهو ضللللللللللللا ط الكل الذى يحفظ خليقته ، هو خلقنا ألنه أحبنا ويريد لنا حياة أبدية   (3

 د معه والثةاا فيه . اإلتحا
من يختللار هللا  حريتلله يحيللا أبللديللا فى فرح أبللدى ومجللد أبللدى ، ومن يللذهللب وراء أى إللله بخر  (4

 )مال/شهوة/ذاا/..( يهلك .
هللا ااب أرسل هللا اإلبن ليستعلن لنا ااب ومحبته وإرادته فى أن نحيا أبديا فى مجد وفرح وشةع   (5

. 
ه .  4  "-(:5-17:4اآليـات )يو تـ  َملس دس َأكس َل قـَ مـَ َتنني أَلعس َطيس ذني َأعس َل الـَّ . السَعمـَ ضن َك َعَلى اأَلرس تـ  دس ا َمجـَّ نني  5َأنـَ دس َواآلَن َمجـ ن

َعاَلمن. نن الس َل َكوس َدَك َقبس نس دن الَّذني َكاَن لني عن َد َذاتنَك بنالسَمجس نس َت َأيَُّها اآلب  عن  "َأنس
ــيح عمله(. فحينما  3هنا نرى معنى أن يعرفوك )بية إسللللللتعلنت محةة ااب من   الذي أعطاه له ااب،  أكمل المســ
وإسلللتعلنت محةة المسللليح   مع ااب  اً إسلللتعلنت ح،يقة المسللليح اإللهية وكونه واحد و   نحو الةشلللر وإرادته من نحوهم.

ْن َيَ َع َأَحٌد َنْفَسُه  أِلََحد  ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا: أَ "ليس   الالنهائية من نحونا والتى ظهرا فى بذله ذاته على الصليب 
  وأن عمله أتمه  الفداء وال،يامة ومازال يكمله  شفاعته الكفارية عنا في السماء. .(13:15" )يوأِلَْجِل َأِحةَّاِئهِ 

  عد أن أتملت العمل. = واآلن
 فما الفرق بينهما؟ . مجدني أنت( يقول "مجد إبنك" وهنا يقول 1والمسيح في بية )

=    من صلللللللللب وإهانة( كان المسلللللللليح يطلب تدخل ااب لتكميل  اقي المهمة العظمى  كل ما تشللللللللمله 1في بية )
:   110= "إجلس عن يمينى" )مز اآلب  مـجدنى أـنت أيـها  =  ثم  ،يلاملة ومجلد .  (5:    110"الرب عن يمينلك" )مز

1).  
يسلللاند ناسلللوته ليكمل عمل الصلللليب الذي  ه يتمجد اإلبن إذ يكمل  يطلب المسللليح أن يسلللانده ااب، ( 1فى بية )

فهو يطلب المجد المسللللتحق عن العمل الذي سلللليكمله.   ( 5فى بية )  إنتصللللاره على قواا الظلمة والموا. أّما هنا
 وااب سيمجده  إعالن بنوته له وإستعالن الهوته وأنهما واحد. 

لناسلللللوته أي الجسلللللد الذي أخذه من اإلنسلللللان. فالهوته لم يفارقه   ونالحظ أن المسللللليح ال يطلب المجد لالهوته بل
مجده أبدًا، لكنه يطلب المجد للطبيعة الةشلرية. وهذا الطلب هو عمل عظيم من المسليح لحسلاب الةشلر )قارن مع  

(. هذه هي شلفاعته وإسلتحقاق ذبيحة طاعته. هذا هو جوهر الفداء والخالص لسنسلان الذي ينتهي  المجد  22بية  
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  10:2+ علب   10:5 ط1+   14:2تس2+   4:3+ كو  13  ،12:1+ كو  21:3+ في  19:3+   6 ،5:2راجع أف)
يشلير للمجد الذي حازه المسليح  الذي أعطيتني  ( هذه شلركة في المجد البنوي هلل. وقوله  24:17+ يو  17:8+ رو

إرادة ااب "الذي يريد   ( ففدائه أعطى لسنسلللان مجدًا وحياة أبدية وهذه36:13تإبن اإلنسلللان لحسلللاب اإلنسلللان )يو
(. فلاإلبن هو الفعلل، يفعلل ملا يريلده ااب. ونالحظ أن من لله الحيلاة األبلديلة  4:2تي1أن الجميع يخلصللللللللللللللون" )

 وعرف هللا فهو في مجد. وهذا ما يريده المسيح للمؤمنين.
( وكان ذلك  أن  18:1لهم )يو للةشللللر وأبوته ة ااب محةأظهر   وه = لآلب  اسللللتعالنه  =  أنا مجدتك على األرض
تفيد الكمال فهو تمم العمل  كمال في طاعته لآلب. وكان طعام المسليح أن  =  قد أكملتهتمم وأتمل  عمل الفداء.  

"عند" يمكن ترجمتها أي للللللللًا "مع" وتفيد معنى المجد الواحد = عند ذاتك(.  34:4يتمم ويصللللللللنع مشلللللللليئة ااب )يو
وتفيد معنى الوحدة  ،وفى ااب ، فى ح لللللللللللللن ااب   فاإلبن كائن مع ااب بن  للذاا اإللهية، مجد ااب ومجد اإل

( فلالكلملة كلان عنلد هللا وهو  18  ،1:1القلائملة  لالمجلد في هللا بين ااب واإلبن. وتفسللللللللللللللير هلذه العةلارة نجلده في )يو
 الجسللللللد إلى اإلبن الوحيد الذي في ح للللللن ااب. وبعد أن أخلى اإلبن ذاته من مجده بن ااوان أن يدخل اإلبن  

تفهم أي لللللللًا  وعند ذاتك أح لللللللان ااب كعودة الذاا لذاتها  كل المجد الذي كان له وعنده ومعه قبل كون العالم.  
يمين  "في ذاتك" فالمسلليح له نفس المجد الذي لآلب  الالهوا. وقد صللار نفس المجد للناسللوا عندما "جلس عن  

ب كأنه حدث ويرى ما سيحدث  عده من قيامة وجلوس في يرى ما  عد الصليب، هو يرى الصلي  اإلبن هنا. أبيه"  
 العرش.

مجلد اإلبن ولو أنله  المسلللللللللللللليح كلان لله المجلد دائملًا منلذ األزل أي أن مجلد ااب هو نفس =  ـبالمـجد اـلذي ـكان لي
وهذه (  2:53)أش  عبد مهانأخلى ذاته منه في أيام تجسللده. وكان إخالء المسلليح لذاته يعني أنه ظهر في صللورة  

عار وذل ومهانة وقبول للموا. والمسلللليح اان يطلب ما  عد   التى سلللليقوم بها فيها  مهمةفال  رة مجد ،ليسللللت صللللو 
المجد الذي يطلةه هو ليس في إحتياج إليه بل هو مجده. لكنه    ذلك من إسلللللتعالن الهوته ووحدته مع ااب. وهذا

واان المسلللللللليح يطلب    ،الشلللللللليطانيطلةه لجسللللللللده أي الكنيسللللللللة. فاإلخالء يعني اإلخفاء عن أعين الناس ومدارك  
قبل كون العالم والخليقة لم يكن هناك سلللللللللللللوى هللا. وهذه =  قبل كون العالمإسلللللللللللللتعالن ما هو له عند ذاا ااب. 
 العةارة تصريح واضح بالهوته االزلى.

اإلبن  هلذا المجلد هو مجلد الهوا =  ـبالمـجد اـلذي ـكان لي عـندك قـبل كون الـعالمهنلا النلاسللللللللللللللوا يتكلم.  =  مـجدني
وهو مجد أزلي. والمسيح يطلب أن الناسوا يكون له نفس مجد  الالهوا وذلك لحساب الكنيسة جسده. وهذا نراه  

 (.22:17بوضوح في بية )يو
 

مس لني، َوَقدس َحفنظ  6  "-(:17:6آية )يو َته  َطيس َعاَلمن. َكان وا َلَك َوَأعس َتنني منَن الس َطيس يَن َأعس َمَك لنلنَّاسن الَّذن ــس ت  اســــ وا »َأَنا َأظسَهرس
 "َكاَلَمَك. 

(. وهي تعني أظهرا كل صللللللللللفاتك ومحبتك األبوية للمؤمنين وكل 4= توازي أنا مجدتك )بيةأنا أظهرت إســـــــمك
(. وهلذا هو العملل اللذي أتملله المسلللللللللللللليح  طلاعتله لآلب حتى  3وقلدراتلك. وهلذه المعرفلة هي حيلاة )بيلة  إمكلانيلاتلك 
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 الصلللللللليب وبأعماله العجيةة وتعاليمه التي أظهرا أن ااب يعمل فيه. فإسلللللللم هللا يشلللللللير للح لللللللور اإللهي ذاته.
وره اإللهى وسلطنا. وهو وجود المسليح هو يهوه، ويهوه هو إسلم هللا، فصلار وجود المسليح هو وجود إسلم هللا وح ل

( وأي للللًا  20:28دائم، ولن ينتهى  صللللعود المسلللليح لذلك يقول "ها أنا معكم كل األيام وإلى إنق للللاء الدهر" )مت 
ِطِهمْ  ِمي َفُهَناَك َأُتوُن ِفي َوسللللللْ (. المسلللللليح جعل إمكانية الح للللللور  20:18" )مت َحْيُثَما ٱْجَتَمَع ٱْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة ِ مسللللللْ

  وسللللطنا دائما ممكنة،  مجرد نطق إسللللمه فى وسللللطنا، وهذا أصللللةح ممكنا  عد ما تم الصلللللح بدم المسلللليح.اإللهى  
تبدأ كل   صللالة يسللوع للشللعور  ح للرته. فاإلسللم هو إشللارة للكيان كله. وهذا ما تعنيه الكنيسللة إذ وهذا معنى ترديد 

 صالة أو اجتماع " إسم ااب واإلبن.." ليحل هللا وسطنا ونسمع صوته.
ليس كل الناس قد قبلوا هذا اإلسلتعالن. والذين أعطيتني تشلير لمن إنفتحت أعينهم وقبلوا رسلالة =  ذين أعطيتنيال

(.  16:15+    32:12( وهذا اإلختيار ُينسلب أي لًا للمسليح )يو65  ،44:6المسليح، هؤالء الذين إجتذبهم ااب )يو
التالميذ وكل =  الذين أعطيتنيوواضللللللح أن هناك من يرفس هذا اإلختيار كيهوذا. فحرية القبول مكفولة للجميع. 

[ هؤالء التالميذ كانوا يعرفونك ويؤمنون  ك مثل كل اليهود ومثل شللللللللاول 1]= كانوا لكالمؤمنين عبر العصللللللللور. 
[ وقد تفهم أن هللا خلق العالم كله، وأن العالم كله كان هلل 2طرسلللوسلللي وكان لهم عالقة معك ال يعرفها سلللواك. ]ال

وأعطيتهم   حسب الخلق األول، وهللا له سلطان على العالم كله وهو الذي يعتني  كل خليقته. الكل خاصة ااب. 
ةة وأنهم سللللرعان ما بمنوا  ه سلللللمهم للمسلللليح ليكمل  هللا حينما رأى إسللللتقامة قلب التالميذ وأنهم أرضللللًا خصلللل=  لي

خالصللللللللللهم وفداءهم. وتفهم عن الخلق الثاني الذي فيه تجددا بنويتنا "إذ ليس  غيره الخالص". فإنتقلوا بذلك من  
الموا إلى الحياة. فالخليقة كانت كلها هلل ولكنها ضلللت وأتى اإلبن ليعيد الخليقة هلل. وذلك  أن وحدنا فيه فصللرنا 

 (. وهذا نراه بوضوح فى 30:5ع اء جسمه من لحمه ومن عظامه" )أف"أ 
 (اعطيتهم لى(...مخلوقين فى المسيح يسوع )تخليقة جديدة = كانوا لك( نحن عمله )هللا خلقنا = 10: 2ف أ)

 تلمة حفظ هنا تعني العناية مع السللهر والواسللطة الوحيدة لحفظ كلمة هللا هي في إطاعتها والعمل=  حفظوا كالمك
بهلا. وعلينلا أن نحفظ كلملة هللا ككنز في قلوبنلا ونسللللللللللللللهر عليهلا ونقبلهلا ونهتم بتنفيلذها. وحفظ كلملة هللا هو التلملذة 

عنه المسلليح أنهم بنوا بيوتهم على  ، مثل هذا هو من قال  الح،ي،ية هلل، ومن يتأمل فيها يكتشللف المسلليح كلمة هللا
المسلليح وبمنوا  ه ألنهم حفظوا وصللايا هللا. ولكن قول السلليد . لذلك فالتالميذ عرفوا  (  27  -24:  7)مت  الصللخر

(. وبهذا 8 ،7تعنى حفظوا كالمك  أن بمنوا بي وصللللللللللدقوني. وهذا يفهم من ااياا )حفظوا كالمك المسلللللللللليح هنا  
 -نفهم أن المسيح أظهر ااب )إسم ااب(:

 للذين يحفظون الوصايا. .1
عندك". عمومًا كل من حفظ الوصايا البد وسيعرف المسيح  بمنوا  المسيح "علموا أن كل ما أعطيتني هو من  .2

 إذ ستكون عيناه مفتوحتين  سبب النقاوة.
 علموا "أني خرجت من عندك" )فهموا سر التجسد(= المسيح هو هللا المتجسد. .3

جسلد  إذًا المسليح كون كنيسلته من الذين حفظوا وصلايا هللا فعرفوا هللا. وكنيسلة المسليح هذه هي جسلده. وهؤالء أي  
 (.3المسيح هم من عرفوا هللا ومن عرف هللا صار حيًا )بية
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َك،7 "-(:17:7آية )يو دن نس َتنني ه َو مننس عن َطيس  "َواآلَن َعلنم وا َأنَّ ك لَّ َما َأعس
المسللليح هنا يشلللرح ثمرة حفظهم ألقوال هللا، كلمة ااب. فهم أدركوا  عيون مفتوحة أن المسللليح جاء ليسلللتعلن ااب 

وفعاًل وأدركوا العالقة بين المسليح وااب، وصلدقوا أن المسليح جاء من عند ااب. وأن كل أقواله وأعماله هي  قواًل 
من عنلد ااب، بلل أن كلل أعملال التالميلذ هي هةلاا من عنلد ااب. وأن كلل ملا للمسلللللللللللللليح هو من ااب. إذًا من  

له حياة. فألنهم حفظوا كالم هللا أي أطاعوه    يحفظ كالم هللا، يدرك من هو المسللللللليح ويقبله ويؤمن إذ يعرفه فتكون 
 ونفذوه، عرفوا هللا. فلما ظهر المسيح أمامهم عرفوه ألنه صورة هللا الذي عرفوه.

وهو مقبل إلى الموا. فبينما يفصللل الموا بين إنسللان وإنسللان إاّل أنه  موا المسلليح سللتزداد الرا طة بينه  = اآلن
ون ولكن لمدة قليلة ثم  كُّ وإله فادي. وبينما أن صللب المسليح سليجعلهم يشلُ  وبين تالميذه وسليعرفونه تمامًا كمخلص 

(. هم عرفوا 6كيف كانوا لآلب وصللللللاروا للمسلللللليح )بية السلللللليد   يجعلهم الروح يفهمون. هذه ااية وما  عدها يشللللللرح
وهذا هو ما قاله   ااب إذ حفظوا أقواله. ولما رأوا المسلليح عرفوه إذ هو صللورة لآلب الذي يعرفونه فآمنوا  المسلليح.

 ( أن هؤالء لهم الحياة إذ عرفوا ااب ويسوع المسيح.3في بية )
 

كَ 8  "-(:17:8آيــة )يو دن نــس ت  مننس عن ا َأن ني َخَرجــس ، َوه مس َقبنل وا َوَعلنم وا َيقنينــ  مس ت ه  َطيس دس َأعس َتنني قــَ َطيس ذني َأعس َكاَلَم الــَّ ،  أَلنَّ الس
َسلستَ  َت َأرس  "نني. َوآَمن وا َأنََّك َأنس

 . وقوله  (2:1هذه ااية تسلللللللاوي "تلمنا في هذه األيام األخيرة في إبنه" )عب =  الكالم الذي أعطيتني قد أعطيتهم
(  8( ألن كالمى الذى سلمعوه هو كالمك )بية 7تعنى أن ااية راجعة لآلية السلا قة ، فالتالميذ صلدقونى )بية ألن

(، لذلك حينما كلمتهم  كالمك رأوا فىَّ صورتك  6، وهم كانوا ينفذون وصاياك فى  ساطة وقد حفظوا كالمك" )بية  
 ( .8فآمنوا بى )بية

 نالحظ هنا درجاا اإليمان:
ا  المسللللللللللليح قلبيًا، تشلللللللللللير لفرحهم ومشلللللللللللاعرهم تجاهه، مثل هذا يطيع بدون معرفة كثيرة ثم تبدأ رحبو =  قبلوا -1

 المعرفة.
هنا بدأوا التمييز والحكم  العقل فحكموا على كالم المسللللللللللليح أنه سلللللللللللماوي. هنا بدأا المعرفة. قبول =  علموا -2

 المسليح لةطرس "أبي أعلن لك"المسليح أعطاهم إسلتنارة بها عرفوا المسليح وأنه من عند هللا. كما قال 
. 

هنلا كلان القرار واإلرادة  عزيملة ثلابتلة ملتهةلة بنلار القللب وملهملة بنور العقلل. هنلا إيملان  لالعملل اللذي  = آمنوا -3
 جاء من أجله المسيح من عند ااب. ومن هو المسيح. هذا إيمان بوعي.

وكان   ، للمسلللليح. فالمسلللليح أعطاهم ما إسللللتلمه من ااب وهنا نرى التالميذ وقد وصلللللوا لدرجة اليقين في معرفتهم 
والكلمة =  علموا يقينا  قبولهم للكلمة هو سلللللللللللللر إنفتاح  صللللللللللللليرتهم على المسللللللللللللليح ومعرفتهم له إلى درجة اليقين=  

األصللللللللللللللليلة تفيلد معنى أنهم علموا حقلًا وبلالح،يقلة. فلاإلنسلللللللللللللللان قلد يكون على يقين من أمر ملا ولكنله ليس الحق 
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هو هللا. وقبول الحق ال يأتي  الفهم والمناقشلللللللة بل  الطاعة. لذلك كل من سلللللللمع وصلللللللايا هللا     ال لللللللرورة. والحق
 وأطاعها ونفذها سيكتشف سهولتها وجمالها مهما بلغت في مظهرها الخارجي من صعوبة ظاهرية في التنفيذ.

سيبني على هذه الكلماا   حوالمسي. ل من أجله وهو الفداء  رسِ العمل الذي أُ تفيد  =  أرسلتنيتفيد التجسد. =  خرجت
ما سللللليأتي فهو ليس من العالم لذلك رف للللله العالم وصللللللةه. ولذلك كل من يقبله ويؤمن  ه ويتحد  ه وين لللللم إليه  
سلللللللليصللللللللير هو أي للللللللًا ليس من العالم وسللللللللي للللللللطهده العالم وهذا ما حدث مع المسلللللللليح وما سلللللللليحدث للتالميذ  

 (.6 ،5:4يو1+  13:3يو1+  21-18:15)يو
 

مس لَ 9 "-(:17:9آية )يو َتنني أَلنَّه  َطيس يَن َأعس لن الَّذن َعاَلمن، َبلس مننس َأجس لن الس َأل  مننس َأجس ت  َأسس َأل . َلسس مس َأَنا َأسس لنهن  "َك.مننس َأجس
(  20في صللالتي الشللفاعية هذه. في هذه ااية يسللأل عن التالميذ الذين عرفوه وبمنوا  ه. ثم في بية )= أنا أســأل

المسليح يسلأل ويشلفع عن الذين كانوا لآلب وأعطاهم ااب =  لسـت أسـأل من أجل العالميسلأل عن كل المؤمنين.  
في شلللللللللره   زال يحياي أجل من ال(. وليس من 44-42:8+ يو  16:7+ أر  26- 24:10له ليكمل خالصلللللللللهم )يو

غير مؤمن  المسلللليح. هؤالء يسللللميهم العالم. فالمسلللليح حقًا ماا من أجل كل العالم ولكن ليس كل العالم قد تمتع  
 الغفران وأنهم أصللةحوا من جسللد المسلليح. والمسلليح صلللي على الصللليب "يا أبتاه إغفر لهم".  لكن من تاب وبمن  

زال في شلللللللللره لكي يحفظه ااب، فهو يطلب أواًل إيمانه ثم  هو من غفر له. فكيف يصللللللللللي المسللللللللليح عن من ال ي
ال    ال يزال في شلللللللللره أو لمنيطلب أن يحفظه ااب. المسللللللللليح هنا يطلب المجد لمن بمن. فهل يطلب مجدًا لمن  

هنا نرى معنى المحةة بين المسليح وااب فهو تمم الفداء ويشلفع فيمن هم لآلب حةًا  = ألنهم لكيزال غير مؤمن. 
ب، فهذه إرادة ااب خالصلللللللهم. لذلك أرسلللللللل تالميذه ليكرزوا  ه ومن يؤمن سللللللليترك العالم فتكون هذه وطاعة لآل

الصلللللللالة من أجله. وصلللللللالة المسللللللليح المسلللللللموعة هذه وأنه يطلب ألجل تالميذه الذين بمنوا  ه هي من أجل  أن  
 يعرفوا محبته لهم.

 
َو 10 "-(:17:10آية )يو .َوك لُّ َما ه َو لني َفه  مس د  فنيهن َو لني، َوَأَنا م َمجَّ  "َلَك، َوَما ه َو َلَك َفه 

نرى هنا ااب واإلبن على مسلللللللللللتوى واحد فالمؤمنون هم تا عين  = كل ما هو لك فهو لي وكل ما هو لي فهو لك
ول هذا لآلب  قدر ما هم تا عون لسبن، أو أن اإليمان  المسللللليح يعتبر تأتيدًا لتةعية المؤمن هلل ااب. المسللللليح يق

حتى ال يفهموا أنه أخذ شلللللللللللليئًا حديثًا لم يكن له من قبل ألنه قال "الذين أعطيتني" بل هم له كما لآلب. ولكن هم  
صلللاروا جسلللده، صلللاروا من لحمه ومن عظامه. وكونهم صلللاروا جسلللده فهذا ال ينهي عالقتهم  ااب. فهو وااب 

 اذا يسأل المسيح عنهم؟واحد. وكل ما لآلب هو لسبن وكل ما لسبن هو لآلب. ولم
 هم أوالدك وخاصتك وأنت مهتم بهم.= ألنهم لك (1
 هم أي ًا للمسيح، سعي المسيح ألجل خالصهم. ولقد بمنوا  اهلل وبالمسيح.= كل ما هو لي فهو لك (2
 عالقته  ااب.ما هى من هو المسيح و  للعالم كله اهم سيعلنو = وأنا ممجد فيهم (3
 ( المسيح يطمئنهم أن تركه للعالم لن يسبب لهم أي ضرر.11)بية= ولست أنا بعد في العالم (4
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ونشلللللللللللترك مع المسللللللللللليح في هذه العةارة. أّما   كل ما هو لي فهو لكونالحظ أن في إمكان أي مؤمن أن يقول هلل 
فهو قول ال يجرؤ مالك أو إنسللللللللللللان، بل وال أي مخلوق أن يقوله. هذا =  كل ما هو لك فهو ليالشللللللللللللق الثاني..  

 ال يقوله سوى اإلبن الواحد مع ااب ولهم نفس الطبيعة والجوهر. وفيه تأتيد واضح لالهوته. الكالم 
مجد الطبيب الماهر يظهر في شلللللفاء مرضلللللاه. ومجد المسللللليح ظهر في تجديد خليقة المؤمنين  =  وأنا ممجد فيهم

(. فصللار الناس  14:13ح" )رووفي ثمارهم. وتشللير ألن صللفاا المسلليح قد إنطةعت في تالميذه "هم لةسللوا المسللي
يرون في تالميذ المسلليح صللورة المسلليح. فإيمانهم إذًا أبرز للناس مجده اإللهي. والحظ أن المسلليح في محبته لهم  
لم يرى إنكارهم وضلعفهم، فهو قصلةة مرضلوضلة ال يقصلف وفتيلة مدخنة ال يطفئ، بل أقام منهم أعمدة الكنيسلة.  

ب ممجد في التالميذ فكل ما هو لسبن هو لآلب أي لللللًا، وهذا ما يشلللللير إليه  ونالحظ أي لللللًا في هذه ااية أن اا
 قول السيد المسيح "لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أ اتم.." 

 
َعاَلمن، َوَأَنا آتني  11  "-(:17:11آية )يو مس فني الس َعاَلمن، َوَأمَّا هؤ اَلءن َفه  ت  َأَنا َبعسد  فني الس ، َوَلسـس َك. َأيَُّها اآلب  السق دُّوس  إنَليس

. ن  ا َكَما َنحس د  َتنني، لنَيك ون وا َواحن َطيس يَن َأعس منَك الَّذن مس فني اسس َفظسه   "احس
أتى الوقت الذي سلللللليفارق المسلللللليح تالميذه ليذهب للسللللللماء ويمارس عمله الشللللللفاعي عنهم. وهنا نرى نموذج لهذا 

للعالم قوة وإمكانية أن يبتلع تالميذه  الشلللر المحيط والجذب العنيف واإلغراء  العمل الشلللفاعي. والمسللليح يعرف أن  
[ ااالم  2[ اإلغراء  مللذاا العلالم ]1ا المؤمنين ]ملاللذي لله قوة شلللللللللللللليطلانيلة. والشلللللللللللللليطلان لله وسلللللللللللللليلتين يهلاجم به

لذاا العالم، فلما واإلضللطهاد. وهذا األسلللوب إتةعه مع الرب يسللوع نفسلله. ففي التجربة على الجبل بدأ  إغوائه  م
( فالوحش األول يسللتخدم العنف 13رفس هيج عليه اليهود ورؤسللاء كهنتهم والرومان. يت للح هذا أي للًا من )رؤ

ضللد الكنيسللة والوحش الثاني يسللتخدم الخداع. ولكن هل حقًا سلليترك المسلليح العالم  عد صللعوده؟ قطعًا ال. فوعده 
التالميذ اان في حالة حزن إذ أنهم يشلللللعرون أنه سللللليفارقهم، وهم  (. فلماذا يقول هذا؟ 20:28أنه معنا لألبد )مت 

حتى اان ال يدركون من هو المسلللليح  ال للللةط. فهذه الصللللالة لتعطيهم شللللعورًا  أن هناك حماية إلهية سللللتحيطهم  
(. وهذا ما فعله من قبل حينما وعد  إرسللللللال الروح 13حتى ولو فارقهم المسلللللليح  الجسللللللد، وهذا يت للللللح من بية )

 . (26:15الذي من عند ااب ينبثق )يو القدس

= السللللللماوى المرتفع والمتسللللللامى عن األرضللللللياا الذى فى مجد ال ينطق  ه ، فإن    القدوس= أيها اآلب القدوس
تان الشلليطان يجذب أوالد هللا  إغراءاا خطايا العالم ، فعلى أوالد هللا أن يوجهوا أنظارهم لآلب السللماوى كما قال 

( . 1:   3ب" )توبولس الرسللللول "إن كنتم قد قمتم مع المسلللليح فأطلبوا ما فوق حيث المسلللليح جالس عن يمين اا
ومن يوجه نظره للسلللماء سللليجد المعونة السلللماوية القادرة أن تحفظه ، ولكن من ينظر لملذاا الخطية ينجذب من  

يُح  شللهوته . فمن ينظر للسللماء، طالةا الحياة السللماوية " يِح َفمْطُلُبوا َما َفْوُق، َحْيُث ٱْلَمسللِ َفِإْن ُكْنُتْم َقْد ُقْمُتْم َمَع ٱْلَمسللِ
اِلٌس  ا َعَلى ٱأْلَْرضِ .    َعْن َيِميِن ٱهللِ جللَ ا َفْوُق اَل ِ مللَ ( وطللالبين المعونللة، وبحسلللللللللللللللب وعللده 2-1:  3" )توٱْهَتمُّوا ِ مللَ

(. ومن يفعل، يعطيه الروح القدس أن تنفتح عينيه على أمجاد السللللللللللللماء فيحتقر تفاهة  7:7"إسللللللللللللألوا تعطوا" )مت 
هللذا مللا قللاللله القللديس يعقوب "الروح يعطى نعمللة أعظم"  ملللذاا األرض، هللذا ف للللللللللللللال عن المعونللة اإللهيللة للله. و 
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( من يرفع عينه للسلللللللللماء طالةًا المعونة  إيمان، وهذا 1(. ولكن من الذى يحصلللللللللل على هذه المعونة؟   6:4)يع
( يبذل  2رأيناه فى سلللللللير  طرس على المياه إذ غرق فى الماء إذ حول نظره عن المسللللللليح ونظر للةحر الهائج.   

وا ِ ِه، َواَل َتُكوُنوا ِ ِه  السلللللللللعى وراء تراب األرض  "تل جهد فى عدم   سلللللللللُ ، َواَل َتَتَنجَّ ُكْم ِبَدِبيب  َيِدبُّ وا َأْنُفسلللللللللَ اَل ُتَدنِّسلللللللللُ
ينَ  يَن، أِلَنِّي َأَنا ُقدُّوٌس .  َنِجسلللللِ يسلللللِ وَن َوَتُكوُنوَن ِقدِّ سلللللُ لوب (. أى أن المط44-43:  11" )الِإنِّي َأَنا ٱلرَّبُّ ِإَلُهُكْم َفَتَتَقدَّ

(. فأمام الحق يت للللح  32:8( المسلللليح عرفنا الحق والحق يحرر )يو3اإلبتعاد عن الملذاا األرضللللية الخاطئة.   
زيف العالم وملذاته. وكيف نعرف الحق وننمو فى معرفته؟  العشلللللللرة مع المسللللللليح، فى الصلللللللالة والكتاب المقدس 

ا عن المسلللللللللللللليح الحق فهو روح الحق (، والروح هو اللللذى يخبرنللل21-18:  5والتسللللللللللللللبيح لنمتلئ من الروح )أف
 (.26:8(، وهو الذى ُيعطى المعونة )رو17:14، يو 14:16)يو

وهنا يربط المسللليح بين القداسلللة والوحدة. حيثما توجد القداسلللة يوجد الحب   =...ليكونوا واحدا   أيها اآلب القدوس
ا يأتى من الصلراع على األرضلياا. فمن  ألن هللا قدوس وهللا محةة. ومن أين يأتى الشلقاق والكراهية؟ هذ   والوحدة،

يطلب السللللللماوياا فلن يختلف مع أحد ولن يكره أحد وهذه سللللللماا المسلللللليحى الح،يقى. والرب علمنا أن نصلللللللى  
قائلين "ليتقدس إسلللللمك". وعالمة  أننا نقدس هللا أن تسلللللود المحةة بيننا، بل بهذا يعرف العالم أننا تالميذ المسللللليح  

  أن نسلللللك فى السللللماوياا، وما الذى يفصلللللنا عن السللللماوياا؟ هو الصللللراع على  (. ونحن نقدس هللا35:13)يو
سلللتسلللود المحةة ويسلللود   المادياا واألرضلللياا والذاا. فلو سللللكنا فى السلللماوياا طالبين أن يتقدس إسلللم هللا فينا،

 يحفظنا ليس على  = وهللا ليكونوا واحدا  الحب المتةادل والوحدة مع هللا ومع اإلخوة، لذلك يطلب المسلللللليح قائال =
المسلللللتوى الفردى فى أنانية وإنعزالية عن  اقى الكنيسلللللة، بل نكون فى وحدة مع كل الكنيسلللللة فنحن عروس واحدة 

وكيف   وحيثما توجد الخطية يوجد الشلللقاق والحسلللد. لذلك علمنا السللليد أن نصللللي هكذا "ليتقدس إسلللمك"  للمسللليح. 
( يتقدس إسلللللللمك تسلللللللاوى "يرى الناس أعمالكم الحسلللللللنة فيمجدوا أ اتم الذى فى السلللللللمواا" 1يتقدس إسلللللللم هللا؟   

اإللتجاء إلى اسم هللا القدوس ليتقدس    = إحفظهم في إسمك(  2(. والمعنى لنسلك  حسب الوصايا.    16:5)مت 
يهوه كما قال هللا لموسللى النبى. ويهوه = أنا هو، وهذا . وإسللم هللا هو  في حياتنا وأفكارنا وعيوننا وقلوبنا وضللمائرنا

أن ما يريده ااب سللينفذه اإلبن ويحفظ اإلبن من يرفع عينيه   إحفظهم فى إسـمك  هو المسلليح. وبهذا يصللةح معنى
اإلسم هنا هو طاقة وقوة حفظ. هو قوة غالةة وحصن منيع "إسم الرب برج  و   لآلب القدوس طالةا الحفظ والمعونة.

هنا نرى أن إسللم هللا هو بيئة    (. ومن هنا تأتي قوة صللالة يسللوع.10:18يركس إليه الصللديق ويتمنع" )أمحصللين  
   .نةصِّ حَ سة مُ دِّ قَ مُ 

 = "فلتةعد عنهم الحروب التى تؤدى للكراهية كالصلللللللراعاا من أجل المادة ومن أجل الذاا.  إحفظهم في إســـــمك
 هتاف  الدخول إلى ح للللللرته. لذلك تفتتح كلمجال قوة عمله وكأنه  ومجرد النطق  اإلسللللللم )إسللللللم هللا( يدخلنا في  

صلللالة  اسلللم ااب واإلبن والروح القدس. ومن هنا تأتي قوة صلللالة يسلللوع. هنا نرى أن إسلللم   هللا هو بيئة مقدسلللة  
فإذا  محصلنة يريد المسليح أن يحفظ تالميذه داخلها فترتد عنهم سلهام إبليس. إسلم هللا قوة تحيط  اإلنسلان وتحرره.

 شعرنا بروح يأس أو شهوة فلنردد إسم يسوع فهو قوة تعطي النصرة. 
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لكن هذا لمن هو ثابت    (22فالرب يقول أنه أعطانا المجد )بية  .لذاا العالممإذ نسللللللعى وراء  هذه القوةنفقد    لكنناو 
ا يخسللر وحدته مع  فيه أما المرتد كديماس الذى ترك بولس الرسللول وترك خدمة هللا ألنه أحب العالم الحاضللر فهذ 

[  2[ هناك قوة قداسة قادرة أن تحفظنا. ]1] لنتمتع  حفظ هللا لنا من إغراءاا العالمإذًا  هللا فيخسر المجد المعد له.
  .ويراه كل من يرفع رأسه للسماء طالةا هللا القدوس ومعونته وعد  مجد يجعلنا نحتقر ملذاا العالم

لمحةة واإلرادة والغاية والفكر واإلهتماماا والتسلللللللللليم هلل، وفي هذا فااب  ( واحدًا في ا6-1:4)أف= ليكونوا واحدا  
واإلبن واحد= الكنيسللللللللللللة هي الوجه الظاهر للملكوا، وملكوا هللا منظم جدًا وكل ما فيه مترا ط  محةة في وحدة 

يطانية تقسلم  وإنسلجام مقدسلين. ولذا فالمسليح يطلب أن تةعد اإلنقسلاماا عن الكنيسلة. فاإلنقسلاماا هي حروب شل
جسللد المسلليح وكل مملكة تنقسللم على ذاتها تخرب. والمسلليح يريد أن تكون كنيسللته صللفًا واحدًا وإرادة واحدة. وإذا 

= الكنيسللللللة عروس    المسلللللليحتقدس الجميع  القوة التي إلسللللللم ااب، سلللللليحفظهم ااب ويوحدهم كأع للللللاء لجسللللللد  
(. وهذه الوحدة هي في جسلد 47-42:2هي الكنيسلة الواحدة الوحيدة المقدسلة الجامعة الرسلولية )أع . وهذهالمسليح

المسلليح وكل مؤمن هو ع للو في جسللد المسلليح له دوره ووظيفته وموهبته الخاصللة  حيث يتكامل الجميع كجسللد 
وجد العالم. والقداسة في (. وهذه الوحدة هي وحدة تقديس وطهارة فخارج القداسة والتقديس ي30-1:12تو1واحد )

مفهومها هي إنفصلللال عن العالم. والوحدة التي سلللتجمع التالميذ هي في إنفصلللالهم عن العالم  إنجذابهم المشلللترك 
نحو ااب وهذه هي القداسللللة. وهذه ال تأتي إاّل  اإللتصللللاق  اهلل في صللللالة بال إنقطاع ودراسللللة وتأمل في الكتاب 

لمسلليح وفيه. وليسللت عالقاا إجتماعية أو ما شللا ه بل هي مؤسللسللة على إتحاد  المقدس. وهذه الوحدة قوتها من ا
ونعود العدو.  المسلللليح. والحظ أن الشلللليطان يحارب هذه الوحدة وال يطيقها. لكن إسللللم ااب قوة حفظ من تجارب 

ا ، هذا المجد دا" ، فمما يسللاعد على أن نكون واحد وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واح( "22لآلية )
الذى أعطاه المسللليح لكنيسلللته عروسللله . فهل يقبل من رفع عينيه لآلب القدوس وإنفتحت عينيه على المجد المعد 

 أن يخسر أخيه  سبب تفاهاا العالم.
المسلللللللللللللليح في وحللدة مع ااب وهو يطلللب أن قوة الوحللدة التي بينلله وبين ااب تعمللل في المؤمنين  =  كمــا نحن

دهم إنعكللاس للوحللدة والحللب الكللائنللة بين ااب واإلبن. وقوللله كمللا نحن هو مشلللللللللللللللابهللة في وتوحللدهم. ويكون إتحللا
الصلللورة وليس في المقدار طةعًا. هو مشلللابهة في الحب فااب في اإلبن واإلبن في ااب وهما واحد  الحب الذي 

قوته مسلللللتعد أن يعطينا  هو طبيعة هللا. ونحن نصلللللير واحدًا لو صلللللارا لنا طبيعة المحةة مثل هللا. وهللا القدوس  
 هذه المحةة فهل نقبل؟!. وقوله نحن يشير للتمايز بين األقانيم فااب غير اإلبن.

 
لنكس 12  "-(:17:12آية )يو ، َوَلمس َيهس مس َتنني َحفنظست ه  َطيس يَن َأعس منَك. الَّذن مس فني اســس َفظ ه  نست  َأحس َعاَلمن ك  مس فني الس نست  َمَعه  يَن ك  حن
مس َأَحد   ه  نس .  من  "إنالَّ ابسن  السَهاَلكن لنَيتنمَّ السكنَتاب 

بينما كان المسلللللليح مع تالميذه كانت القداسللللللة والمحةة التي كانت في المسلللللليح وتشللللللع منه كانت تؤثر فيهم وكان  
يسلللللللللهر عليهم  التعليم فحماهم من جذب العالم وذلك  أن حصلللللللللر قلوبهم في دائرة معرفة ااب. وكان ثمرة عمل  

(  71  ،70:6لم يهلك أحد منهم بل ظلوا محفوظين ومحروسلين في إسلم ااب وقوته. ما عدا يهوذا )يوالمسليح أنه  



 ( فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

269 

الذي إختار طريق الخيانة في مقابل كل ما أعطاه المسلللليح من إختيار وحب وتعليم. فالمسلللليح قدم لهم كل حماية  
 لى الةقاء. مطلوبة حتى ليهوذا. لكن من يصر على اإلنفصال عن المسيح لن يجبره المسيح ع

غلالةلًا هي تسللللللللللللللميلة عبريلة لمن إختلار طريق الشللللللللللللللر فيكون الهالك مصلللللللللللللليره ومثلهلا "إبن الموا" =  إبن الهالك
(. وعكسللهم  3:2( "وأبناء الغ للب" )أف4:57( "وأبناء المعصللية" )أش15:23( "وإبنًا لجهنم" )مت 16:26صللم1)

المسلللليح إنسللللان الخطية   ضللللد   هذه ااية وعن إسللللتخدمت مرتين هنا في( وكلمة إبن الهالك 8:5"أوالد النور" )أف
  كانالمعنى أن المسيح  =  إـسمك الذين أعطيتنييبدأ من وقت اإلنفصال عن المسيح.   . والهالك  (3:2تس2في )

ولكن ااية في أصلللللها   إســـمكإلهية يشللللير لها كلمة    يحفظهم  حماية  أعطاهم له ااب . كان  الذين  يحفظ تالميذه
يمكن ترجمتها "إسللللللللمك الذي أعطيتني" واإلسللللللللم الذي أخذه المسلللللللليح هو "يهوه" = أنا هو. والمعني أنني  إسللللللللمي  

في تواضللللللع المسلللللليح لم يقل أنا أحفظهم  قداسللللللتي بل  = كنت أحفظهم في إســــمكوقدراتي اإللهية كنت أحفظهم.  
اإلسلللم فى  يشلللهد لسبن. والروح القدس يشلللهد لسبن وهكذا.  إسلللمك أيها ااب القدوس. فاإلبن يشلللهد لآلب وااب 

يَن: َيُهوًدا العبرانية يشلللللير لشلللللخصلللللية الشلللللخص ولقوته وقدراته. وقوة هللا هو إبنه الكلمة أى المسللللليح " َوَأمَّا ِلْلَمْدُعوِّ
يِح ُقوَِّة ٱهلِل َوِحْكَمِة ٱهللِ  حفظهم هو المسلللللللليح قوة هللا. والمعنى أن ما  (. أى أن من  24:1تو1" )َوُيوَناِنيِّيَن، َفِةمْلَمسللللللللِ

 أراده ااب نفذه المسيح.
أي أن هالك يهوذا جلاء متفقلًا مع النبواا أي  سللللللللللللللابق العلم اإللهي ولكن هللا كلان قلد وهةله حريلة  =  ليتم الكـتاب

ة فهل (. وهناك سلللؤال فااب أعطى التالميذ للمسللليح ليخلقهم خليقة جديد 9:41+ مز  8:109تاملة لسختيار )مز
فاهلل قطعًا كان يعلم والنبواا = ليتم الكتابلم يكن ااب يدري أن منهم من سللللللليخون واإلجا ة كامنة هنا في قوله 

 تشهد بذلك.
منكَ إن ( يقول السليد المسليح  11فى )ااية مس فني اسـس َفظسه  منكَ   ( يقول12وفى )ااية .حس مس فني اسـس َفظ ه  نست  َأحس . فإذا فهمنا  ك 

(.  28،   24:8هو اإلبن المسلللللليح كما قال هو نفسلللللله )يو  أنا هو(و ) أنا هو(.هو يهوه الذى يعنى )أن إسللللللم هللا 
فالمعنى أن المسلللللليح قوة هللا هو الذى يقوم  حمايتهم سللللللواء هو موجود  جسللللللده أو هو فى السللللللماء عن يمين هللا. 

ة المسيح وأنه هو يهوه اإلبن وأنه هو  ولكن التالميذ فى هذا الوقت لم يكونوا مدركين عالقة ااب  اإلبن، وال ح،يق
قوة هللا. وحين يطلب السللليد المسللليح من ااب فهو يقول له ما تريده أنت، أنا أنفذه. ولكنه يطلب  صلللوا مسلللموع  
للتالميذ، فهذا ليفهموا أنهم فى حماية إلهية، حتى لو غادرهم المسلليح  الجسللد فيطمإنوا. المسلليح كان يحميهم وهو  

ب سلليحميهم  عد أن يغادرهم المسلليح  جسللده  اإلرادة، وسلليكون ذلك فى كلتا الحالتين بواسللطة  معهم  الجسللد، واا
(. والرب يسللللللللوع سللللللللبق وأخبرهم منذ قليل أن من يحفظ كالمه يأتى هو وااب 24:1تو1اإلبن الذى هو قوة هللا )
مام ملوك ووالة فالروح القدس (. وأي للا سللبق وأخبرهم أن ال يخافوا حينما يقفون أ23:14ويصللنعوا عنده منزاًل )يو

(. كل هذه الوعود كانت لكى ال ي لللللللللللللطربوا بل يمتلئوا سلللللللللللللالمًا، 20-19:  10سللللللللللللليعطيهم ما يتكلمون  ه )مت 
  خصوصا فى الساعاا المخيفة القادمة.

 
َعاَلمن 13 "-(:17:13آية )يو َك. َوَأَتَكلَّم  بنهَذا فني الس .َأمَّا اآلَن َفإنن ني آتني إنَليس مس ي َكامنال  فنيهن مس َفَرحن  " لنَيك وَن َله 
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ليسلمعني التالميذ الذين أنا    أتكلم بهذا في العالمالمسليح يتكلم وهو هنا على األرض وهو متأهب أن يترك العالم. 
معهم اان في العالم. والمسللللليح يتكلم إلى ااب ليشلللللعر تالميذه أنهم في ح لللللرة ااب محفوظون في إسلللللمه وأن 

. وهو نفسللله أي ، وااب سللليكمل  عمل المسللليح قوة هللاوااب سللليكمل وهو معهم  يحفظهمكان   الفداء و  المسللليح بدأ
ويقبلهم، فتحفظهم قوة هللا أى عمل المسللليح. فما يريده ااب ينفذه   ليحفظهم ااب  وذلك  قوة دمه اإلبن يشلللفع فيهم

ومن هو محفوظ    حماية المؤمنين وحفظهم.  اإلبن. واان وقد قبل ااب شلللللفاعة دم اإلبن وتم الصللللللح، يتمم اإلبن
في إسللللللللم ااب فهو كأنه إنتقل من الموا إلى الحياة. وهذا ما يفرح المسلللللللليح أن الموا لم يعد له سلللللللللطان على  

  وهذا ما يصللللللي المسللللليح ألجله أن يحفظهم ااب فيكون لهم حياة.تالميذه، وأن العالم لم يعد له سللللللطان عليهم.  
رجوعه لآلب، فرح المسللللليح هذا هو فرح كامل وهذا أي لللللًا بعمله الذي سللللليعطيهم حياة و وأن فرح المسللللليح  إنهاء  

فنحن ال فرح    ، فحينما يفرح المسللللليح ينعكس فرحه علينا،  الفرح سللللليكون لتالميذه، سللللليسلللللكب عليهم من فرحه هو
 أو أى ظروف  ح،يقي لنا إاّل  أن ي لللع المسللليح فينا فرحه. وهذا الفرح الذي ي لللعه المسللليح فينا ال يسلللتطيع أحد 

ونالحظ أن فرح المسلللللللليح كان كاماًل  الرغم من إنطالقه للصللللللللليب مع كل ااالم التي   .  (22:16)  أن ينزعه منا
مع، لكل إنسللللان في العالم، ومن يسللللتجيب ويؤمن ويترك العالم  وقعت عليه. ولم يزل المسلللليح يتكلم بهذا للعالم أج
وما يفرح المؤمنين أن لهم حماية إلهية في .  وأتكلم بهذا في العالمويتحد  المسليح سليكون له فرح المسليح كاماًل=  

 هذا العالم.
(.  13-11ااياا )نحن كثيرًا ما نتكلم عن قوة الشللللللليطان وقوة الخطية، وهذا خطأ ليتنا ندركه من هذه :  ملحوظة

فنحن لنا إمكانياا نغلب بها الشيطان والخطية. نحن لنا قوة ااب وشفاعة المسيح. وهذه الغلةة حينما نغلب تفرح  
 هللا وتفرحنا، اإلمكانياا متاحة لكل من يريد.

 
ت  14  "-(:17:14آية )يو َعاَلمن، َكَما َأن ني َأَنا َلســـس وا منَن الس مس َليسســـ  مس أَلنَّه  ه  َغضـــَ َعاَلم  َأبس مس َكاَلَمَك، َوالس ت ه  َطيس منَن   َأَنا َقدس َأعس
َعاَلمن،    "الس

وواضلللح أن المسللليح هو كلمة هللا، فهو الذي إسلللتعلن ااب وكالم المسللليح هو هو نفسللله  = أنا قد أعطيتهم كالمك
ما لآلب هو لسبن وما لسبن هو لآلب. والمقصلود  كالمك هو كل ما أعلنه المسليح للتالميذ عن  تالم ااب فكل  
ُأِقيُم َلُهْم َنِبيًّا ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتِهْم ِمْثَلَك، َوَأْجَعُل ( ، "2:1" )عب َتلََّمَنا ِفي َهِذِه ٱأْلَيَّاِم ٱأْلَِخيَرِة ِفي ٱْبِنهِ " ذاته وعن ااب 
يِه ِ هِ َتاَلِمي ِفي فَ  شللخصللية    ولما قبل التالميذ كالم المسلليح صللارا لهم.  (18:18" )تث ِمِه، َفُيَكلُِّمُهْم ِ ُكلِّ َما ُأوصللِ

جديدة وتحرروا من سللطان رئيس هذا العالم. لذلك أ غ لهم العالم، إذ لم َيُعْد لهم شلكل العالم، بل صلار لهم شلكل  
فهم  "  ليســوا من العالم( صللار لهم شللكل المسلليح. فهم والمسلليح "27-21:11تو2+    41  ،40:5أخروي جديد )أع

ة أن تتألَّم ويكون لها شللركة سللرية مع المسلليح في بالمه،  في العالم لكن بال شللر العالم. لقد ُوِهَب للكنيسلل  ن يعيشللو 
هذه ااالم هي إتليل المجد الذي سليوضلع على رؤوس الذين يصلبرون إلى المنتهي، وبهذه ااالم يطهرنا المسليح  

م  ألنه من قذر هذا العالم. إذًا البد أن يكون تالميذ المسلليح لهم تعليم المسلليح ويكونون مةغ للين من العالم لماذا؟ 
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ــت من العالم ــوا من العالم.. كما أنا لسـ فهم تةعوني وإتحدوا بي. فكل من يصلللللير شلللللكل المسللللليح يةغ للللله  =  ليسـ
 العالم.

( يتكلم عن حتمية الصللللليب قبل أن يتكلم عن المجد المعد للكنيسللللة، فالصللللليب  15-13المسلللليح هنا في ااياا )
( كان يقصلللد مجد الصلللليب 1سللله، ففي بية )هو طريق المجد السلللمائي. وهو مجد على األرض. وهذا فعله مع نف

 ( تكلم عن المجد السمائي لجسده، فهو تكلم عن صليةه قبل أن يتكلم عن مجده.5 ،4ونصرته وفي بياا )
 

. 15 "-(:17:15آية )يو ر نيرن مس منَن الش ن َفَظه  َعاَلمن َبلس َأنس َتحس َذه مس منَن الس َأل  َأنس َتأسخ  ت  َأسس  "َلسس
أي يموتوا. المسللليحية ليسلللت سللللبية وإنسلللحاب من الحياة، بل هي التقدم لحل مشلللاتل الناس  =  تأخذهم من العالم

للعالم وملحًا لألرض، وما نفع الطعام    (. والمسلليح يرسللل تالميذه نوراً 10  ،9:5تو1وليسللت هي عدم المةاالة بهم )
بدون ملح، وما قيمة المدينة بدون نور. المسلللللليح هنا ُيَعلِّْم تالميذه أن ال يكلوا من ال لللللليقاا فيسللللللألون أن يتركوا 

(. بل يكملوا رسللللللالتهم في العالم ويشللللللهدوا للحق 4:19مل1العالم ويخطئوا كما أخطأ إيليا وطلب الموا لنفسلللللله )
طهاد  فرح. فالنصللللرة والمجد في المسلللليحية ليس في الخروج من ال لللليقة بل  إحتمالها  عدم تذمر. ويتقبلوا اإلضلللل

  أن ( المسلللللللليح ال يريد أن ينهي العالم، بل4  ،3:3تس1+    24  ،23:1والحظ فهم بولس الرسللللللللول لهذه النقطة )في
أوالده بوجودهم في العالم لهم رسلالة في العالم ليتقدس العالم، وتصلل رسلالة المسليح لكل العالم. ما يطلةه المسليح  

 أن يخرج منا العالم وليس أن نخرج نحن من العالم.
 -فترة وجودنا في العالم:

 (10:2نكمل العمل الذي خلقنا من أجله )أف .1
 . (14،   13:   5)مت  يح. لذلك يجب أن نعيش وسط العالمفة المسنكون نورًا للعالم وملحًا لألرض لنشر معر  .2
، وكما إشللتركنا في بالمه نشللترك في (  12 –  10:  5)مت   نحتمل  عس ااالم فنشللترك في صللليب المسلليح .3

  (17:8مجده )رو
( فاأللم  1:4 ط1عن الخطية" ) فَّ هللا يسلللللللللتغل هذه ااالم معنا حتى تزداد قداسلللللللللتنا "فمن تألم في الجسلللللللللد كُ  .4

وهللا يحول   القداسلللللة.( ونتجه للسلللللماوياا وهذه هي  4:4يجعلنا نزهد في محةة العالم "التي هي عداوة هلل" )يع
 العقوبة )األلم( إلى خالص )القداس( .

(.  19:5يو1هو الشليطان رئيس هذا العالم. فالشلر الذي في العالم نا ع من سليطرته على نفوس الناس )= الـشرير
ااب أن يحفظ أوالده من سلطان وتأثير الشرير المخادع. وما يعمله هللا هو أنه يسمعنا صوته  والمسيح هنا يسأل  

أهوائنا   أجسلللللللللادنا مع  وإسلللللللللتجبنا وصللللللللللبنا صلللللللللوا الروح القدس ،   الروح القدس الذي له قوة جذب. فإن لم نقاوم
 ءاا العالم.نكتشف أن قوة جذب هللا التي يجذبنا بها للقداسة أقوى  كثير من إغرا ،شهواتناو 

" والمسلليح سللبق وقال "إحفظهم في روهذه ااية مرادفة لما علمنا المسلليح أن نصلللي  ه قائلين "لكن نجنا من الشللري
  .ويةطل قوة العدو وخداعه وتزييفه  ،إسللللللمك" فاإلسللللللم القدوس يحيط النفس  جو القداسللللللة ويخفي عن عينها الشللللللر
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إسللللللم هللا القدوس عندما نذكره ونطلةه    حواء. بل يعطيفالشلللللليطان هو الكذاب الذي يزيف كل شللللللئ كما فعل مع  
 (.4:12قوة وشجاعة إن وصل األمر للتهديد  الموا )عب   ونردده،
اللذهلاب لللدير والرهبنلة ليس هروب من العلالم. فلالراهلب يتعرض لحروب من الشلللللللللللللليطلان أتثر ممن في : ملحوـظة

 العالم. 
 

وا منَن 16 "-(:17:16آية )يو َعاَلمن.َليسس  ت  منَن الس َعاَلمن َكَما َأن ني َأَنا َلسس  "الس
هذه ااية تكرار يقصلللد  ه التعقيب على ااية السلللالفة والتمهيد لآلية القادمة. أي ألنهم ليسلللوا من العالم )تما أنا(  

لحق حتى  فهم داخل تةعية المسليح. المسليح رأسلهم وملكهم، يعيشلوا له ويخدموه لذلك يحاربهم إبليس. قدسلهم في ا
 حفظوا من الشرير ويغلبوا كما غلبت.يُ 
 

مس فني َحق نَك. َكاَلم َك ه َو َحق.17 "-(:17:17آية )يو ه    "َقد نسس
ــهم في حقك لهم في طريق القداسللللة وإعطهم  = قدسللللهم أي خصللللصللللهم لك  مسللللحة الروح القدس للخدمة وكمِّ قدسـ

والحق هو المسللليح الذى قال عن نفسللله أنه هو    لك. وأهلهم روحيًا وذهنيًا وقلبيًا لذلك.  ن اإلمكانياا التي بها يحيو 
  فيصلللللللللللللةح ( .37:   18كما قال لبيالطس أنه جاء ليشلللللللللللللهد للحق )يو( وهو  6:   14)يو"الطريق والحق والحياة" 
سللليكونوا مخصلللصلللين  = والمسللليح هو كلمة هللا وهو الحق . وهم   كالمك هو حق للثةاا فىَّ . المعنى خصلللصلللهم

 لينشروا كلمة الحق لكل العالم .
( وطلب من ااب أن يحفظهم من الشلللللللرير أي من إغراءاا العالم. والحفظ هو عمل  15والسللللللليد سلللللللبق في بية )

(.  17( أن تأتي قبل بية )15سلبي أي حفظهم من الشرير، أّما التقديس فهو عمل إيجابي لذلك فكان البد لآلية )
يس. هنا نجد التالميذ وقد نقلهم ااب من منطقة الشللللللللللرير الموبوءة إلى منطقة الحق الن،ية.  فالحفظ يسللللللللللبق التقد 
 وأسللاس .  خطيته( أسللاسللها أن التالميذ يحيون وسللط العالم ولكنهم يحيون منعزلين عن  15الطلةة األولى في )بية
يهم. فلالتقلديس هو إنتزاع كلل ميل  ( أن يتقلدموا للخلدملة في العلالم ليشللللللللللللللهلدوا للحق اللذي ف17الطلةلة الثلانيلة في )بيلة

تكريسهم وتخصيصهم نهائيًا لخدمة   ثم  ،لروح هللا وإرادتهنفساني جسداني مادي من قلوبهم ونزع كل ما هو مغاير  
المسللللليح نفسللللله قدسللللله ااب وأرسلللللله   كما أن  .(1:12هللا لتكون حياتهم ذبيحة حية مقدسلللللة مرضلللللية أمام هللا" )رو

بل    ،  ة. قدسللللللهم في الحق نرى فيها هللا وقد نقلهم تمامًا من تةعية العالم لتةعيته هوليكون ذبيحة فداء عن الةشللللللري
 ، وينقل حياتهم وأفكارهم ورغةاتهم وتعلقاتهم من عالم الشلللللللهواا والمادياا التي سلللللللبق وتعلقوا بها إلى حياة الحق

  ر نفسللللللللللللللله من التعلق  لالعللالمفتكون كلل رغةللاتهم وأفكللارهم وتعلقللاتهم هي لخللدملة هللا. ومن تقللدس في الحق تتحر 
. وهذا ما طلةه بولس الرسلللول "إن كنتم قد قمتم مع المسللليح فأطلبوا ما فوق حيث المسللليح جالس"  همادياتو  الةاطل
( فالقداسللللللللللة هي اإلهتمام  السللللللللللماوياا وهذه )أي القداسللللللللللة( هي الحق، أما العالم فةاطل. وهكذا تعيش  1:3)تو

ْل لها الروح القدس ليقدس بتةكيته وتعليمه ومعونتهالكنيسللللة في الحق وااب يقدسللللها في  والمسلللليح    ،  إسللللمه وُيِرسللللِ
وبهذا تعيش وسط العالم محفوظة من الشرور وإغراءاا العالم، وقد إتتشفت أنها تعيش مخصصة   ، يقدسها بدمه
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 ،  طان فقاومتهمهلل وللحياة األبدية. والكنيسلللللة إتتشلللللفت أن أعدائها هم العالم والجسلللللد والخطية وعلى رأسلللللهم الشلللللي
وعاشلللت في حرية أوالد هللا، غير مخدوعة  أفراح العالم المزيفة التي سلللريعًا ما تزول بل هي مزيفة ومخادعة، أما 

(. بل أن ما في العالم يتسللللبب في 27:14+   22:16أفراح هللا فال ينزعها أحد، وسللللالمه ليس من هذا العالم )يو
، لذلك فمن ينخدع  ه ال يجد راحة. وعين اإلنسلللللان الذي تقدس  ن  لقلق واإلضلللللطراب، بل هو  اطل وفاال للللليق وا

 الحق الذي هو خالصللة ما أعلنه المسلليح، تكتشللف خداع العالم فمثل هذه النفس لها النور الذي يكشللف الح،يقة.  
ع ( اان دينونة هذا العالم.. أي الحكم على العالم  التزييف والخدا 32  ،31:12وهذا معنى كالم المسلللللللللللليح في )يو

(. ومن يتقلدس في 44:8 علد أن ظهر الحق اإللهي فعزل قوة التزييف التي قتلل بهلا إبليس الةشللللللللللللللر من قبلل )يو
القداسلللة هي أن نحيا في السلللماوياا. وبهذا فكلمة قدسلللهم تعني  =  قدســهمالحق يكون نور يف لللح أتاذيب العالم. 

 عبرية تعني كلمة مقدس "مخصص هلل".نزع كل ما هو أرضي من القلب ليتفرغ القلب لحب هللا وخدمته وفي ال
إذًا تقلديس الحق هو إنفتلاح الوعي اللداخلي لسنسللللللللللللللان  قوة الروح اللذي يسللللللللللللللكةله الرب على التالميلذ فيرفع رؤيلة 

( فيصلللير اإلنسلللان قادرًا أن يتعامل مع أفكار الظلمة 11:2تو2اإلنسلللان وإدراته فيكشلللف خداع العالم والشللليطان )
( لذلك فهناك عالقة وثيقة بين النور والحق، فمن إنفتحت  صلليرته  ال يسللتهويه  7:4عويطاردها ويكتشللف زيفها )ي

سلللللوى الحق. أما الذين يسلللللتهويهم الزيف فال يرون النور نورًا بل حرمانًا من ملذاا وهمية فانية مائتة. فاإلنسلللللان  
 (.20:3األعمى ال يرى إاّل ما هو تحت رجليه )يو

الم هللا الكامل. ويكون اإلت للاع الح،يقي. وحينما يتقدس اإلنسللان فعاًل تتغير  وحينما يملك الحق  الكامل يملك سلل
طبيعته فال يصلللةح قاباًل للخداع والتزييف بل تكون له طبيعة محصلللنة  الحق وقوته فال يعود اإلنسلللان ُيْحَمل  كل  

(. وبإتحاده  6:14+    12:8( والحق والنور إستعلنا للعالم في شخص المسيح )يو16:4يو1ريح بل يثبت في هللا )
نرى الحق في مقابل    19:5يو1بنا جمعنا في جسلللللللللده وكشلللللللللف لنا زيف العالم ووحدنا وقدمنا هلل أبيه فتبنانا )في 

الخداع(. ونالحظ أن عبد الخطية المتعبد ألصللنام الجسللد والشللهواا الجسللدية يشللعر بنفسلله شللعورًا محدودًا ضلليقًا  
ا الذي تقدس  الروح هلل وعةادته وإسللتعلن له الحق فيشللعر أنه تحرر  ألنه محصللور في دنيا األطماع الجسللدية. أمّ 

من ضللليق الجسلللد وإنحسلللرا أطماعه ورغةاته وال يعود للملذاا جمالها المخادع بل تصلللير تحت قدميه. ومن هنا  
ًا"  يبدأ الخلود والحياة الح،ي،ية لذلك قال القديس أغسطينوس "جلست فوق قمة العالم حينما أصةحت ال أشتهي شيئ 
وحينما يعيش من تقدس في الحق وسلللللللط العالم، يعمل وسلللللللط العالم بروح هللا وال يخدعه العالم، ال يكون من داع  

( والحظ أن بولس الرسللللول حين قال أنه يشللللتهي أن ينطلق ويكون مع المسلللليح،  15 عد ليأخذه هللا من العالم )بية
 (.24-22:1كرز ليخدم المسيح )فيقال أنه محصور بين هذه الشهوة وشهوة أخرى هي أن يعيش وي

الكالم فليتقدسلوا فيه. كالم الحق  يسلوع. هذا  الرب   والذي أعلنهأي كل التعليم الذي يخص ااب =  كالمك هو حق
أو الكالم الذي هو حق هو إسللللللللتعالن هللا للوعي الداخلي لسنسللللللللان. وتصللللللللير الكلمة هي المرشللللللللد والقائد للنفس  
األمينة، لُتْدِخلها إلى ح للرة هللا ااب فترتسللم على النفس صللورة هللا وتحترق منها كل شللوائب الخداع وتنطةع فيها  

( فكالم هللا هو واسلطة الدخول إلى هللا، على أن نأتي إلى كلمة هللا  24-21:4ة والحق )أفمالمح هللا في القداسل
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(  3:15(. كالم هللا هو وسللليلة تقديس. "وأنتم اان أن،ياء لسلللبب الكالم الذي كلمتكم  ه" )يو1:2بنية التغيير )عب 
 وهذه أهمية دراسة كلمة هللا.

 
َتنني إن 18 "-(:17:18آية )يو َسلس َعاَلمن،َكَما َأرس مس َأَنا إنَلى الس َسلست ه  َعاَلمن َأرس   "َلى الس

إذًا تقديس التالميذ الذي يطلةه المسلللللليح ليس ليرتفعوا  ه عن العالم بل أن يقتحموا العالم وظلمته فيحطموا أوثانه،  
( فرف للله العالم  36:10تما حدث مع اإلمبراطورية الرومانية. وكما أرسلللل هللا ااب إبنه وقّدسللله ليشلللهد للحق )يو

لعالم. ولكن لنالحظ أن المسليح ُأرسلل من السلماء إلى العالم  وصللةه، هكذا أرسلل اإلبن تالميذه وقّدسلهم ورف لهم ا
أّما التالميذ فأرسلللللوا من العالم إلى العالم. ورسللللالة المسلللليح كانت للفداء أّما رسللللالة التالميذ فهي للتةشللللير. إاّل أنه  

المسيح    (.24:1والمسيح )تبنوع ما فإن رسالة التالميذ هي إمتداد لرسالة المسيح وبآالمهم يكملون نقائص شدائد 
أرسلللللل تالميذه ليؤسلللللس كنيسلللللته بتعاليمهم ، هم إقتحموا مملكة إبليس ليخطفوا أوالد هللا منه ، وهو إضلللللطهدهم ، 

وإمتلدا ولكن  لالمسلللللللللللللليح اللذى فيهم لم تقوى عليهم أبواب الجحيم أى كلل قواا الظلملة التى هلاجلت ضللللللللللللللدهم ،  
حيم أى مملكة إبليس وهزموه  المسيح الذى فيهم. وحرروا من  هم الذين إقتحموا أبواب الج الكنيسة فى كل العالم .

 تانوا فى عبوديته. وصار هؤالء المحررين أوالدًا هلل يملك هللا عليهم فى ملكوته.
 

.19 "-(:17:19آية )يو يَن فني السَحق ن سن ا م َقدَّ مس أ َقد نس  َأَنا َذاتني، لنَيك ون وا ه مس َأيسض  لنهن  "َوأَلجس
سلللله )يو=  ذاتيأقدس أنا  (. ومن هنا نفهم أن ااب واإلبن متسللللاويان في 36:10سللللبق المسلللليح وقال أن ااب قدَّ

األلوهية. فةمقدار ما إختار ااب أن يخصللص اإلبن المتجسللد لعمل الفداء  قدر ما إسللتجاب اإلبن لدرجة الموا.  
 ن في ملء الزمان.فالمشيئة واحدة فهم ذاا واحدة. وهذا التطابق في المشيئة أزلي نفذه اإلب

والتقديس هو عمل هللا وحده، وال يوجد إنسان يمكنه أن يقول أقدس أنا ذاتي. فالتقديس هو أن يصير اإلنسان من  
خاصللللة هللا، وهللا وحده يعين خاصللللته ولسنسللللان فقط أن يطلب التقديس ولكنه ال يعطيه قط. لذلك قوله أقدس أنا  

 ذاتي دليل ألوهيته.
  بل أنه إرادتى أي لللاً   ذاتي للصلللليب وأي لللًا قبلت تخصللليص ااب لي لل،يام  عمل الفداءأي أنا وضلللعت =  أقدس
(. فمشلللللللللللللليئة ااب واإلبن واحدة لكن ما يريده ااب ينفذه اإلبن. فااب يريد فداء الةشللللللللللللللر واإلبن يقبل  8:40)مز

لَّْم ِمَن ٱْلَبْدِء ِفي ٱْلَخَفاِء. ُمْنُذ َلْم َأَتكَ يقول الوحى "  (.18:10 سللللللللرور إتمام الفداء فهذه إرادته أي للللللللًا وسلللللللللطانه )يو
َلِني َوُروُحهُ  يُِّد ٱلرَّبُّ َأْرسلللَ (. فهناك إتفاق داخل المشلللورة الثالوثية فالثالثة  16:48" )إشُوُجوِدِه َأَنا ُهَناَك« َوٱْاَن ٱلسلللَّ

 أقانيم واحد ولهم إرادة واحدة أزلية. 
لب؟ هذا ألن الخالص هو عملية خلق جديدة "مخلوقين فى المسللللليح  ولماذا يقوم األقنوم الثانى بهذه المهمة وُيصللللل

(. والخلق هو عمل األقنوم الثانى  17:5تو2( ، "إن كان أحد فى المسلللللليح فهو خليقة جديدة" )10:2يسللللللوع" )أف
ْيٌء ِممَّا َكانَ تلمة هللا " ْيء  ِ ِه َكاَن، َوِبَغْيِرِه َلْم َيُكْن شلللللللَ اإلبن أن ي لللللللطلع بهذه    (. لذلك كان على3:1" )يوُتلُّ شلللللللَ
 المهمة. 
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هنا المسلللللللللليح يتكلم كرئيس كهنتنا، أقدم ذاتي وأترسللللللللللها ألتون ذبيحة من أجل الةشللللللللللر  =  ألجلهم أقدس أنا ذاتي
( والحظ أنه يقول أقدس ولم يقل قدسللت. فنحن محتاجون لهذا التقديس  إسللتمرار. وبنفس المفهوم  18  ،17:10)يو

اإلفخارسلللللتيا "هذا هو جسلللللدي الذي يبذل عنكم.. دمي الذي يسلللللفك عنكم"  قال السللللليد المسللللليح عند تأسللللليس سلللللر  
 ( فهو دم مسفوك دائمًا، لذلك فذبيحة اإلفخارستيا هي هي نفسها ذبيحة الصليب.20 ،19:22)لو

( نرى أنه بهذه المشلليئة األزلية وبتطبيقها وتنفيذها  10:10وحان الوقت ليكمل المسلليح عمله وبمشلليئته. وفي )عب 
(. فااب أرسللللللل إبنه ليفتدي الةشللللللر ويقدسللللللهم وبطاعته  9:1تي2+   5 ،4:1لزمان نحن مقدسللللللون )أففي ملء ا
 وتالميذه  طاعتهم له وإتةاعهم وصاياه حتى الموا كما فعل هو يتقدسوا. . ألجلهمقدسهم= 

لكن تقديس  تقديس التالميذ يكون بتطهيرهم داخليًا ثم تكريسللللهم خارجيًا. و = ليكونوا هم أيضـــا  مقدســـين في الحق
المسلليح هو عمل خارجي عةارة عن تكريسلله لذاته وتقديمها هلل ذبيحة حية مقدسللة. والحظ أن التالميذ عاجزين أن  

(. فتقديس التالميذ هو عمل إلهي من عمل هللا نفسه،  10:10يقدسوا ذواتهم بل هم محتاجين أن هللا يقدسهم )عب 
ة الزمان والمكان. ولنالحظ إرتةا  هذه الصلللالة مع ما قدَّمه وبذبيحة المسللليح غير المحدودة في التقديس من ناحي
مه لنا في ذبيحته تسللليمًا أتاًل فوك لتقديسللهم. فتقديس المسلليح سلللَّ لهم المسلليح منذ دقائق، ذبيحة جسللده ودمه المسلل

 اهلل  وشللربًا. فلنطلب لنصللير مقدسللين في الحق، حق المسلليح، في ذبيحته وقيامته وحياته ولنجحد العالم ونلتصللق  
 فنتقدس.

= مقدسلللللللين أى مكرسلللللللين. والذى يتخصلللللللص هلل يجب أن يكون طاهرا ن،يًا. وال توجد وسللللللليلة   ليكونوا مقدســـــين
 (.   22:9للتطهير سوى دم المسيح "بدون سفك دم ال توجد مغفرة" )عب 

 = أى ثابتين فى المسيح الحق. فى الحق
 وكيف نثبت فى المسيحإ  

 : بتطهيرنا من الخطايا = غسل أرجل التالميذ. أوال  
 (.58-52: 6لتناول من جسد المسيح ودمه فنثبت فيه )يو: اثانيا
 

يطلب المسلليح من أجل وحدة الكنيسللة كلها عبر الدهور. والمسلليح هنا ينتقل من الوحدة  فيها(:  26-20اآليات )
بين التالميذ إلى وحدة الكنيسللللللللللللة كلها. ومن المعرفة المعلنة للتالميذ  ح للللللللللللوره إلى المعرفة المسللللللللللللتعلنة  الروح 

دة عبر العالم كله. وهذا هو عمل الروح القدس أن يوحد المؤمنون في شلللخص المسللليح كأع لللاء في جسلللد  والممت
(. واألع لللللللللاء ترتةط  المسللللللللليح الرأس 2  ،1:15(. وكأغصلللللللللان في كرمة واحدة )يو19:2+ كو  16:4واحد )أف

هذه الوحدة هى أننا   لتكون واحدًا في المسللللللليح. والوحدة التي بين المؤمنين تفترق عن أي وحدة أخرى في العالم. 
َتِرُك ِفي تلنا أع للللاء جسللللد واحد هو جسللللد المسلللليح " ٌد َواِحٌد، أِلَنََّنا َجِميَعَنا َنشللللْ َفِإنََّنا َنْحُن ٱْلَكِثيِريَن ُخْبٌز َواِحٌد، َجسللللَ

(. وملا يربط بين كلٌل منلا وااخر هو المحةلة، والمحةلة هى من صللللللللللللللنع الروح القلدس 17:15تو1" )دِ ٱْلُخْبِز ٱْلَواحلِ 
  ( نفهم أن مصللللللادر الوحدة هي اإليمان  اهلل الواحد 6-1:4ومن )أف  (.1:7الصللللللناع الماهر وراجع تفسللللللير )نش

( "إحفظهم في إسللمك"  11بية )والمعمودية الواحدة والتناول من جسللد المسلليح الواحد والمحةة ووحدانية القلب. في 
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وينعكس    في وحدة وبال إنشلللللقاق  اسللللليكونو أنهم ( "قدسلللللهم في حقك" ومن حفظهم هللا وقدسلللللهم البد و 17وفي بية )
 وهذا موضوع ااياا التالية. (5مجد المسيح عليهم كما طلب من ااب )بية 

 
، 20 "-(:17:20آية )يو مس منن وَن بني بنَكاَلمنهن يَن ي ؤس لن الَّذن ا مننس َأجس لن هؤ اَلءن َفَقطس، َبلس َأيسض  َأل  مننس َأجس ت  َأسس  "»َوَلسس

هللذه قللد تفهم أنلله  كالم التالميللذ وبكرازتهم وبللأقوالهم التي  =  بكالمهمفي كللل زمللان وكللل مكللان.  =  الـذين يؤمنون 
يؤمن الناس  كالمهم. والمسلليح يطلب الوحدة لكل من يؤمن في كل   سللجلوها في األناجيل والرسللائل وسللفر الرؤيا،

  األرجحمكان وكل زمان. وقد يفهم هذا أن من يؤمن سلللللللليجاهر  إيمانه وكالمه علنًا وصللللللللراحة. والرأي األول هو  
لن "  ألن القديس بولس الرسللللللول يقول ــ  ســ اسن  لرُّ ــَ نني نيَن َعَلى َأســ ُه َحَجُر ٱلزَّاِوَية  َمبس يُح َنْفسللللللُ وُع ٱْلَمسللللللِ "  َوٱأْلَْنِبَياِء، َوَيسللللللُ

(. فاإليمان الصلللللللللحيح الذى بنيت عليه الكنيسلللللللللة هو تعاليم الرسلللللللللل كما يقول القديس يهوذا الرسلللللللللول 20:2)أف
يَماِن ٱْلُمسلللللللَ " ُطِرْرُا َأْن َأْتُتَب ِإَلْيُكْم َواِعًظا َأْن َتْجَتِهُدوا أِلَْجِل ٱإْلِ ينَ ٱضلللللللْ يسلللللللِ  إذاً =  الذين يؤمنون (. 3)يه  لَِّم َمرًَّة ِلْلِقدِّ

الذين ال يؤمنون ال شللفاعة لهم في هذه الصللالة، والسللبب  سلليط أن المسلليح ال يجبر أحد أن يؤمن  ه. لكن علينا  
نحن أن نصللللي لكل الناس. فشلللفاعة المسللليح هي شلللفاعة كفارية بدمه. فمن ال يؤمن ال يسلللتفيد من دم المسللليح.  

لمسلليح أرسللل تالميذه يدعون العالم كله لسيمان، فهو يريد أن الجميع يخلصللون، ومن يؤمن يسللتفيد من هذه لكن ا
 الشفاعة.
وماذا يطلب المسيح عن المؤمنين؟ في ااياا ااتية يطلب أن يكونوا واحدًا. هي وحدة في الفكر والهدف =  أسأل

(  30:5+ أف  6-3:4من لحمه ومن عظامه )أف  والمشلللاعر بال إنقسلللاماا أو تحزباا، فنحن جسلللد واحد ونحن
وإذا فهمنا أن المسيح وحدنا في جسده وجعلنا جسد واحد، فهذا المفهوم هو أقوى من موضوع المشاعر فهذه وحدة 

 تيان.
 

ا 21  "-(:23-17:21اآليات )يو ــ  ـيَك، لنَيك ون وا ه مس َأيسضـــــــ ا اآلب  فنيَّ َوَأَنا فن َت َأيُّـهَ ا َأنََّك َأنس ا، َكمـَ د  لنَيك وَن السَجمنيع  َواحن
َتنني.   لس ــَ ســــــ َعاَلم  َأنََّك َأرس منَن الس ا فنيَنا، لني ؤس د  َواحن

د  22 َتنني، لنَيك ون وا َواحن َطيس َد الَّذني َأعس م  السَمجس ت ه  َطيس ن  َوَأَنا َقدس َأعس ا َكَما َأنََّنا َنحس
. د  َببس 23 َواحن َتنني، َوَأحس َسلس َعاَلم  َأنََّك َأرس َلَم الس ، َولنَيعس د  َت فنيَّ لنَيك ون وا م َكمَّلنيَن إنَلى َواحن مس َوَأنس َتنني.َأَنا فنيهن َببس مس َكَما َأحس  "َته 

ل هذا الكالم قبل أن يخرج  يقو  الوحدة . وكون أن الرب يسوع هو واضح من هذه ااياا أن هدف الرب *
 للصليب مةاشرة ، فهذا يدل على أهميته ، بل يعنى أنه جاء لهذا الهدف . 

 فاهلل خلق المالئكة أوال .*
ثم خلق هللا اإلنسان . خلق بدم ثم أخذ من بدم ضلعا وعمل منه حواء ، والحظ أن هللا لم يخلق حواء منفصلة  *

من كليهما فيكون بدم وحواء وأوالدهم ، بل وكل بنى بدم هم من واحد  عن بدم بل هى جزء من بدم . واألوالد هم
 هو بدم ، إذًا هم بدم . وهذا هو فكر الوحدة . وكان الطبيعى أن تسود المحةة بين أع اء الجسد الواحد . 

 - ون ع أمامنا هذه األياا :
 ( . 1:  1)يو  *"والكلمة كان عند هللا"
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 ( .18:  1)يو  ااب هو خبَّر"*"اإلبن الوحيد الذى هو فى ح ن 
 ( .10:  14)يو *"أنا فى ااب وااب فىَّ"

 ( . 30:   10)يو  *"أنا وااب واحد"
 ( .3:   1)يو*"تل شئ  ه كان وبغيره لم يكن شئ مما كان" 

هو صورة هللا ..  كر كل خليقة .. فإنه فيه خلق الكل: ما فى السمواا وما على األرض .. وهو رأس   *"الذى
 ( .18  –  15:  1)تو الجسد: الكنيسة. الذى هو البداءة .."

 ( . 14:   3)رؤ *"بداءة خليقة هللا" 
من كل ما سبق نفهم ما يلى على قدر ضعف إمكانياا عقولنا الةشرية ، فنحن نتكلم عن أسرار إلهية عن  

بته كشف لنا هذه األسرار ال وهللا فى مح  طبيعة هللا الغير محدودة والالنهائية ، وهى قطعا تسمو عن تصوراتنا .
لنتفلسف بها بل لكى ندرك قدر محبته لنا وفكره من ناحيتنا ، فمحبته تحصرنا ، وكأب يحت ننا ، وحينما ضللنا 
تاإلبن ال ال تجسد إبنه ليأخذنا فيه ويعيدنا إلى األح ان األبوية ويعانقنا ويقبلنا ، كما فعل األب مع إبنه  

 يعيد الخروف ال ال .ال ال ، وكما ذهب الراعى ل
اإلبن هو فى ح ن ااب ، هو فى ااب ، هو عقل وحكمة وقوة هللا ، ونحن كنا فى عقل هللا منذ األزل . فاهلل 
غير زمنى وال يتغير فكره ، فال يمكن أن يبدأ هللا فى التفكير فى خلقة الةشر فى وقت ما ، ولم نكن فى فكره قبل 

، وال يطرأ فكر جديد عليه . كنا فى فكر هللا ومحل محبته منذ األزل ، وسيظل   هذا الزمن ألن فكر هللا ال يتغير
 (.1:   13)يو   "إذ كان قد أحب خاصته...أحبهم إلى المنتهى"يحبنا إلى األبد ، وهذا معنى ااية 

 
 

 محةة هللا لنا أزلية         محةة هللا لنا أبدية                                    
"ألنك تحب جميع األتوان وال تمقت شليئا مما صلنعت  فاهلل خلقنا ألنه أحبنا أزليا . ويقول الحكيم فى سلفر الحكمة

 ( .25:  11)حك، فإنك لو أ غ ت شيئا لم تكونه" 
 ( . 8:  1)رؤ*"أنا البداية والنهاية" 
 ( .18 – 15:  1)تو *"الذى هو البداءة"

لبللدء الخليقللة ، وفى ملللء الزمللان خرجللت الفكرة التى كللانللت فى عقللل هللا ،   فنفهم أنلله فى الوقللت الللذى حللدده هللا
وكانت هذه البداية ، اإلبن كان هو البداية ، فةه كان كل شلللللللللللئ ، وصلللللللللللار هو رأس الخليقة ، "فيه خلق الكل" . 

 فنحن كنا فيه فكرة ، وهو فى ح ن ااب ، وبالتالى كانت الخليقة كلها مالئكة وبشر فى ح ن ااب .
 ( .7:  43)إش *" كل من دعى  إسمى ولمجدى خلقته وجبلته وصنعته"

*هللا خلق اإلنسللان ليمجده ، وهذا حق . ولكن هللا المحب للةشللر والكامل الذى ال يحتاج ألحد ليمجده ، هو خلق 
يقول خلقت المالئكة والةشللللللللر ليفرحوا أمامه  مجده ، وإنعكاس مجد هللا عليهم يظهر مجد هللا ومحبته . فاهلل حين  
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اإلنسللان لمجدى ، فهذا يشللير ألن هللا خلق الكل مالئكة وبشللر ليعكسللوا مجد هللا فيظهر جمال هللا ومجد هللا فيهم  
. 

*ونجد أن أول بية فى الكتاب المقدس كانت "فى البدء خلق هللا السللللللللللللمواا واألرض" ومن هذه ااية نفهم أن هللا  
ة التى هيأها هللا لنحيا فيها كانت إلظهار خيرية هللا وطبيعة هللا وعظمة   خلقته للسلللمائيين والةشلللر والطبيعة الجميل

هللا وأنه إله جةار قوى ومحب وجميل، خلق عالم جميل وسللللمواا جميلة ، وكان المالئكة والةشللللر يحيون فى هذا 
جميع مجد هللا  ( . وهم كالمرايا يعكسون هذا المجد وهذا النور فيظهر لل5:  2)زك  فى وسطها" "أتون مجداالمجد 

األرض ... أو من وضلللع حجر    "أين كنت حين أسلللسلللت ومحبته وفرحه  خليقته الفرحانة. وهذا ما قاله هللا أليوب  
( . وما قاله هللا هنا يشلللللرح  7  – 4:   38)أى بنى هللا"  زاويتها ، عندما ترنمت كواتب الصلللللةح معا ، وهتف جميع

يشلللاهدون أعمال هللا فى الخليقة فيفرحون  عظمة الخالق ويهتفون   معنى أن هللا خلق الكل لمجده ، فالمالئكة كانوا
تفرح ، فهو قد خلقهم    ويسلللللللللةحون هللا على أعمال محبته وعلى قدرته ، وهللا يفرح  أنه إسلللللللللتطاع أن يجعل خليقته

 ليفرحوا . وهذا معنى إسم جنة َعْدْن التى أسكن هللا بدم فيها
 جوده فيه . = تعنى مكان جميل جدا يفرح بدم بو   جنة
نس   = تعنى فرح . فهدف هللا من الخلق أن تفرح خليقته . َعدس

 األب يفرح حين يرى نظرة الفرح فى عيون أوالده حين يأتى لهم بهدية ليسعدهم .
*التسبيح ليس فرضا بل هو تعبير عن حالة الفرح ، وهذا كما رأينا المالئكة تهتف وترنم إذ رأا عمل هللا فى  

 ونحن فى السماء سنسةح هللا إذ نرى مجده وندرك عظم محبته وجماله .الخليقة . 
*فالخليقة كلها خرجت من اإلبن الذى  ه كان كل شلئ فهو خالق الكل ، وهو رأس الخليقة ، وهو كائن فى ااب 
وفى ح لنه وبالتالى كانت الخليقة كلها مالئكة وبشلر فى ح لن ااب . وكان المفروض أن تكون صلورة الوحدة 

 هذه سبةا أن تسود المحةة بين الكل ، فالكل واحد فى اإلبن الكلمة ، والكل محا   محةة ااب . 
"ال شلللللركة للنور مع  *وسلللللقط  عس من المالئكة وصلللللاروا مالئكة سلللللاقطين وهم الشلللللياطين وإنفصللللللوا عن هللا إذ 

ة السلاقطين صلورة المجد والنور  ( . وظل المالئكة القديسلين فى ح لن هللا بينما فقد المالئك14:    6تو2) الظلمة"
وكلان ال أملل فى رجوع الشلللللللللللللليطلان وتوبتله إذ أن طبيعلة المالئكلة   (28، حز 14التى خلقهم هللا عليهلا )راجع إش

 ليس فيها تردد وبالتالى ال توبة ، فالشيطان أخذ قراره فى تحد  هلل ولن يغير قراره .
 . وهو أي لا فقد صلورة المجد والنورانية إذ كان مخلوقا *وسلقط اإلنسلان  غواية الحية )الشليطان( وإنفصلل عن هللا

على صلورة هللا . ولكن كان اإلنسلان  سلبب ضلعف طبيعته قابال للتوبة والندم على خطيته ، ولهذا تجسلد المسليح  
ليفديه ويخلصله . وبالسلقو  واإلنفصلال عن هللا ضلاعت وتشلوهت صلورة الوحدة والمحةة ودخل لسنسلان اإلنشلقاق  

 هية ، وقام األخ على أخيه وقتله .والكرا 
*وما حدث لسنسللللان لم يكن فى قصللللد هللا الذى خلق اإلنسللللان ليفرح ويعكس مجد هللا ، ولكن ال يمكن أن يفشللللل  

 قصد هللا .
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"إثبتوا فىَّ *وبالتجسلللد إتحد المسللليح  جسلللده مع اإلنسلللان ليعيده ثانية إلى ح لللن ااب ، ولهذا يطلب المسللليح منا  
( . ومن يثبللت فى 9:    15( . وهللذا الثةللاا يكون  للالثةللاا فى المحةللة )راجع تفسللللللللللللللير يو4:    15و)ي  وأنللا فيكم"

 المسيح يعود إلى ح ن ااب ، ويستعيد الصورة النورانية والمجد فيتحقق فيه قصد هللا .
ح  *المسللللليح اإلبن جعل من كنيسلللللته جسلللللده ، وهو رأس هذا الجسلللللد ، وكل من يؤمن ويحيا تائةا ثابتا فى المسلللللي 

( . وصلار المسليح رأسلا للكنيسلة والمالئكة 30:    5)أف  ”جسلد المسليح من لحمه ومن عظامه“يصلةح ع لوا فى 
 ( .10:  1)أف السمواا وما على األرض فى ذاك" "ليجمع كل شئ فى المسيح ، ما فى

*والمسلللليح اإلبن الذى هو فى ح للللن ااب الذى جعل كنيسللللته جسللللدا واحدا هو رأسلللله ، وألن اإلنسللللان له جسللللد 
وروح كان على اإلبن أن يأخذ جسللللللللدا ليتحد  الطبيعة الةشللللللللرية الجسللللللللدية . وأي للللللللا هو رأس السللللللللمائيين ، وألن  

يحمل الكل فيه إلى ح للن ااب  السللمائيين هم أرواح بال أجسللاد فهم أصللال كانوا متحدين  بال إنفصللال . وصللار
 ، كما أراد هللا منذ البدء . 

 *وبهذا صار هللا يتمجد  إظهار مجده على المالئكة والةشر القديسين فى السماء .  
*وأي لللللا صلللللار هللا القدوس الذى ال يقبل الخطية والشلللللر، يتمجد  إظهار عدله فى إخ لللللاع الشلللللياطين والةشلللللر 

 الظلمة الخارجية فى الدينونة ، وهم إختاروا  عنادهم طريق اإلنفصال .األشرار ، وإنفصالهم عنه فى 
*وتصلمم الكنائس لشلرح هذا المعنى ، فالشلعب يجتمع فى صلحن الكنيسلة يصللون ، والروح القدس يمألهم )وهذا 

.   ( ، والروح القدس يحول القرابين إلى جسلللللللد ودم المسللللللليح ، ويثبتنا فى المسللللللليح133المعنى تجده فى المزمور 
والمسللللليح يحملنا إلى ح لللللن ااب )الجزء الدائرى المواجه للمذ ح ]الموضلللللوع عليه الجسلللللد والدم[ يسلللللمى ح للللن  

 ااب( .
*عمل المسليح اإلبن الفدائى بتجسلده أعاد الصلورة التى أرادها هللا منذ البدء . فعاد الةشلر الثابتين فيه إلى ح لن  

( ، فقصد هللا ال يفشل وعادا 7:    43)إش  وصنعته"  جبلته" كل من دعى  إسمى ولمجدى خلقته و ااب ويمجدوه  
( . هو البداية ألن  8:   1)رؤ  "أنا البداية والنهاية"فالمسللليح هو النهاية وهو البداية    الصلللورة التى أرادها هللا ، لذلك

التى أرادها    منه بدأا الخليقة تخرج إلى الوجود فى الزمن المحدد ولمجد هللا ، وهو النهاية ألنه هو أعاد الصلللللللورة
ومحةة على صللللورة خالقها "هللا محةة" وهذا هو   هللا منذ البدء ، وهى أن الخليقة تمجد هللا وتكون الخليقة فى وحدة

 قصد هللا ، وهذا ما أتى المسيح متجسدا ليتممه.
ت البلدايلة . *هللا أراد أن تكون الخليقلة فى وحلدة فى اإلبن ، واإلبن فى ااب ، فيكون الكلل فى ااب. وهكلذا كلانل

والمسللليح المتجسلللد أعاد هذه الصلللورة وهذه هى النهاية التى تحقق قصلللد هللا . وهذه الصلللورة سلللتةقى إلى األبد وبال  
 نهاية .

(. فمهما كانت  7:   54)إش  "لحيظة تركتك وبمراجم أبدية سلللللأجمعك"*أما فترة اإلنفصلللللال عن هللا فيقول عنه هللا  
فهى لحيظة ، ألن وضعنا الثابت فى المسيح هو مستمر إلى ما ال نهاية    الفترة منذ سقو  بدم حتى مجئ المسيح

. 
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( . كلمة ح لللللللن تأتى  معنى "خليج" ، والخليج  18:   1)يو  *"اإلبن الوحيد الذى هو فى ح لللللللن ااب هو خبَّر"
هو جزء من الةحر داخل األرض ، واألرض تحيطه من كل جانب ما عدا فتحة متصللللللللللللة  الةحر . وهذا يشلللللللللللير  

  16)يو "خرجت من عند ااب"  ى أن اإلبن فى ااب . واإلبن خرج من عند ااب ليتجسلللللد ويدخل إلى العالم لمعن
( ، وليتحد  اإلنسلللان ويعيده  6:   1)عب  "وأي لللا متى أدخل الةكر إلى العالم"( ، ليدخل إلى العالم متجسلللدا 28: 

 ب .إلى ح ن ااب ، فيصير اإلنسان فى اإلبن وفى ااب ، فاإلبن فى اا
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 الملخص 
 . أنا هو األول واآلخر .......... اإلبن فى ح ن ااب..... أزليا

 .المالئكة فى اإلبن واإلبن فى ااب. أنا هو البداية لمجد هللا. اإلبن يخلق المالئكة
 جزء من المالئكة يتمرد وينفصلوا عن هللا .... من إنفصل صاروا  الشياطين .

 
 ذهبوا للظلمة الخارجية                                             

 لمجد هللا ... بدم وحواء فى اإلبن واإلبن فى ااب . اإلبن يخلق آدم وحواء
 

 آدم وحواء فى اإلبن وفى اآلب                                     
 ... الشركة للنور مع الظلمة آدم وحواء يسقطان فيموتا

 
 بدم وحواء ينفصالن عن هللا                             

 
 التجسد ....... اإلبن يتحد بالبشر

 من بمن ثم إرتد للشر +من يؤمن ويثبت فى المسيح                   من ال يؤمن 
 
 يثبت فى المسيح اإلبن للنهاية                      ينفصل عن المسيح اإلبن  
 

 فى المجئ الثانى
 يذهب إلى الظلمة الخارجية                                 يذهب إلى المجد  

 فى اإلبن وفى ح ن ااب مع المالئكة                   مع الشياطين 
، المالئكة واألبرار يتمجد هللا فيهم  أن يكونوا معه فى المجد .   هللا األزلى يتحقققصد ...  أنا هو النهاية

والشياطين واألشرار يتمجد هللا فيهم  إظهار قداسته فى رفس الشر . 
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 إ ماذا طلب السيد المسيح من اآلب حتى اآلن ليطلب الوحدة في اآليات التالية
 م الفداء.أن ينصره ااب في معركة الصليب ليت -(:1)بية
 ها لنا.تى المسيح ليعطالفداء كان ليكون لنا حياة أبدية، أ -(:2)بية
 (: من حصل على الحياة األبدية تتفتح حواسه الروحية فيعرف هللا.3)بية
المسيح يطلب أن يتمجد  الجسد بنفس مجد الهوته األزلي. وهذا الطلب هو لحساب الةشر كما نفهم    -(:5  ،4)بية

 ولكن كيف يتم هذا؟ هذا سنراه فيما يلي:( 22من بية )
لكل من ينفذ وصللايا هللا سلليعرف المسلليح، والمسلليح يجعله جزءًا من جسللد الكنيسللة. والكنيسللة هي جسللد    -(:6)بية

 المسيح.
 هذا لمن يؤمن  المسيح )وهم التالميذ الذين بمنوا  المسيح حتى اان(.-(:8 ،7)بية 

 فشفاعة المسيح يستفيد بها من بمن فقط.شفاعة المسيح هي لمن بمن.  -(:9)بية
المسلللليح يجمع كنيسللللته في جسللللده ليقدم  كنيسللللته الخ للللوع لآلب، الصللللورة التي يفرح بها ااب وهي    -(:10)بية

المحةللة. ااب يفيس  محبتلله في صللللللللللللللورة عطللايللا وبركللاا. والكنيسلللللللللللللللة تظهر محبتهللا في خ للللللللللللللوعهللا لآلب 
 (.28:15تو1)

لمن ينتمي إلى جسلللد المسللليح فااب يقدس واإلبن يقدس. ولكن دون إجةار،  هناك حماية إلهية  -(:13-11)بياا 
لكن من يرفس فهو إبن للهالك. وما يفرح المسللللليح خالص نفوس المؤمنين، بل هذا يفرح المؤمنين أن يعرفوا أن  

 هناك حماية إلهية لهم في هذا العالم.
حظ فالمسليح قبل أن يخبرنا  غ لب العالم  كما أ غس العالم المسليح سليةغس كنيسلته. ولكن ال  -(:16-14)بياا 

( والمسللليح يكلمنا في هذه ااياا عن الصلللليب قبل أن يتكلم  13-11علينا أخبرنا  الحماية اإللهية لكنيسلللته )بياا 
 عن المجد الذي لنا، فالصليب مجد على األرض وطريق المجد المعلن في السماء.

ويشللللهدوا للحق وسللللط العالم الذي يةغ للللهم، والشللللهادة للحق ااب يقدس المؤمنين ليعيشللللوا في الحق   -(:17)بية
 تجعلهم نورًا للعالم، فيهتدي العالم ويؤمن  المسيح.

هذا هو دور الكنيسلللللة، أن تكمل عمل المسللللليح فتكون نورًا للعالم وملحًا لألرض، تشلللللهد للحق وسلللللط    -(:18)بية
  نحن عمله ...ما سللبق فقال الرسللول لخص بولس( ولقد 4:2تي1العالم الةاطل. فاهلل يريد أن العالم كله يخلص )

 (10:2)أف )=أرسلتهم للعالم(ألعمال صالحة  ....المسيح يسوع. مخلوقين في  )وأعطيتهم لي(=(كانوا لك)= 
أقدس المسللليح يشلللجع الكنيسلللة وهو يخبرها بهذه األخةار  أنه هو نفسللله سللليموا كذبيحة عن العالم=    -(:19)بية

 وهو بدم صليةه سيقدس كنيسته طوال األيام ليكون شعةه مقدسًا في الحق.. أنا ذاتي
 كل من يؤمن يستفيد  شفاعة المسيح الكفارية. -(:20)بية
ن كنيسللته أي جسللده من أع للاء هي  وِّ كَ أن نكون واحدًا فهو كما رأينا يُ   هنا نرى طلب المسلليح  -(:23-21)بياا 

نحن. والوحدة بيننا سللتكون  أن يكون كٌل منا جزء من جسللده، والثةاا فيه سلليكون  المحةة، فمن يثبت في محبته  
 (.  9:15سيثبت فيه "تما أحبني ااب كذلك أحببتكم أنا، إثبتوا في محبتي" )يو
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 .وأنا فيك ما أنك أنت أيها اآلب فيَّ كتما أحبني ااب= 
 (20:14وأنا فيكم )يو أنا في أبي وأنتم فيَّ = ليكونوا هم أيضا  واحدا  فينا

 أنا في أبي= هي وحدة الهوتية بين ااب واإلبن.
 = صرتم جزءًا من جسدي= هؤالء قال عنهم "الذين أعطيتني"أنتم فيَّ 

 أنا فيكم= صارا فينا حياة المسيح.
 نتحد  المسيح  الجسد فنصير واحدًا فيه ولنا حياته.فنحن 

إتحدنا  اإلبن "صلللللرنا  ( وألننا  9:2وألن اإلبن يتحد ناسلللللوته بالهوته قال الرسلللللول "حل فيه كل ملء الالهوا" )تو
 (.10:2مملوئين فيه" )تو

. ولنا حياة أبدية    يسومحةة وسلللللطان على الخطية وإبل  )خبزنا كفافنا( مملوئين برًا وقداسللللة وبركاا روحية ومادية
يوحنا "أما شلللللللللللركتنا نحن فهي مع ااب القديس  .. وهذه قال عنها  فى فرح أبدى نأخذ عربونه اان ولنا مجد أبدى

 ( لقد حملنا المسيح إلى ح ن أبيه  عد أن وحدنا فيه. 3:1يو1ومع إبنه يسوع" )
( تعبيرًا عن الوحدة. والوحدة مع ااب هي الدخول في شللركة حب 18:1وقيل عن اإلبن أنه في "ح للن أبيه" )يو

معه، يفيس علينا  محبته ونعمته ونحن إعالنًا عن محبتنا نخ للللللع له، وهذه هي الصللللللورة التي عبر عنها بولس  
خاضللعة ألبيه.  الكنيسللة أتى  كنيسللته  ( فهو رأس 28:15تو1الرسللول  قوله "حينئذ اإلبن نفسلله أي للًا سلليخ للع" )

 يريد ااب وصيرها خاضعة له كما يريد أي ًا. ها كمادَ حَّ وَ 
= فقد حلَّ في جسلللللللللللدي كل ملء الالهوا. وبهذه القوة الالهوتية التي في   وأنت في     أعطيتهم حياتي=  أنا فيهم

 جسدي أحفظهم في وحدة، ككنيسة واحدة لها مجد أبدي. 
 يسة ستكون حيث مسيحها في مجده.هذه الكن -(:24)بية
(: العالم  سلبب خطيته إنفصلل عن ااب الةار ولم يعد يراه وال يرى مجده، والمسليح أتى ليبرر العالم  26-25)بية

فيعود لمعرفة ااب ورؤية ااب ومجد السماء. وهذا لن يكون إاّل  الحب الذي هو طبيعة هللا. وهذا المجد للكنيسة  
 (. وبالتالي كنيسته التي تحيا  حياته لن تموا لألبد.9:6فالمسيح لن يعود يموا )رو أكون أنا فيهمأبدي= 

المسلللليح يطلب الوحدة  عد أن سللللبق وأعلن أنهم بمنوا  ه ثم طلب أن يحفظهم ااب في إسللللمه القدوس في العالم. 
الخطوة التلاليلة لله أن  وطللب  علد ذللك أن يقلدسللللللللللللللهم في الحق. واان يطللب أن يبلغوا الوحلدة. فمن يؤمن تكون  

يحفظه ااب في إسللللمه القدوس. ومن ُيْحَفْظ في إسللللم ااب يؤهل للتقديس في الحق. ومن يتقدس في الحق يؤهل  
للوحدة. ونالحظ أنه  الخطية تفتتت الوحدة بين اإلنسللللللللللللان، وفقد وحدانيته التي كان يتراءى بها في ح للللللللللللرة هللا. 

الةشللللرية كلها فوحدة  (. هللا خلق اإلنسللللان في  13-11:4الوحدة )أفواان المسلللليح يطلب لتعود لكنيسللللته صللللورة 
أن تكون في وحدة؟ وحدة محةة الجسللللد الواحد. ولكن  الخطية تبددا   . وكان المفروض هو جسللللد بدم  جسللللد واحد 

الوحدة وقام قايين وقتل أخاه هابيل. وجاء المسليح ليعيد هذه الوحدة. والحظ أن بياا الوحدة هذه هي بخر كلماا 
يقولها المسليح قبل صللةه، والمعنى.. أنا أتيت ألجل هذا، ألعيد الوحدة المفقودة. الوحدانية التي هي هدف الخلقة  

(. وهذا يكون  سلبب الروح القدس الذي 32:4+   44:2والمحةة هلل وللناس. وهذا ما تحقق في الكنيسلة األولى )أع
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كل حب خارج المسللللللليح فهو نفعي أو شلللللللهواني. ولكن   ( محةة هللا والناس. أما5:5يسلللللللكب المحةة في قلوبنا )رو
شكل حب المسيح لنا. وهذه الوحدة درجة أعلى من اإليمان. فالمسيح يطلب عن  الحب في المسيح فهو بذل على 

الذي سللبق وأعلن يقينية إيمانهم، وهي وحدة على صللورة وحدة ااب واإلبن، وحدة  الحب. وبالتأمل في  ، التالميذ 
 ، وكل واحد من أع لاء الكنيسلة الواحدةالكنيسلة جسلد المسليح  ى أن الرسلول بولس يتكلم عن  ( نر 13-11:4)أف

في النهاية إلى  ككل فيتكامل الجميع وتبلغ الكنيسلللة  ،مواهةه  صلللار ع لللوا فى جسلللد المسللليح الواحد، ولكل ع لللو
( ولكن علينا  13:4يح" )أفصلورة المسليح الكاملة التي ُيَعبِّر عنها بولس الرسلول هكذا "إلى قياس قامة ملء المسل

  (.5-3:4أن نجتهد في سبيل ذلك )أف
 

 الكنيسة عروس المسيح هى كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية .
فهذا ما أراده ااب منذ البدء حين خلق بدم واحد ، وهذه الوحدة   ليكون الجميع واحدا تبدأ هذه ااياا  طلب الرب 

، واان ملا هو الهلدف  وأـنا فـيك أـنت أيـها اآلب فىَّ  كـما أـنك ين ااب واإلبنتكون  لالحلب على نفس نمط الوحلدة ب
 وهذا كان هدف هللا وقصد هللا منذ البدء . ليكونوا هم أيضا واحدا فينا النهائى

وإتحادنا  المسللليح هو الطريق للوحدة بيننا وبين  ع لللنا ثم هو الطريق للوحدة مع ااب. والحظ أن الطريق لنكون  
فثةاتنا فى المسلللللللللليح يمألنا  الروح    يسللللللللللبق هذا وحدتنا. والطريق لوحدتنا أن نثبت في المسلللللللللليح  هأن ،واحدًا في هللا

القدس الذى يسلللللكب محةة هللا فينا ومن ثماره المحةة ، إذًا من يجاهد فى سلللللبيل هذه المحةة يعينه الروح ويعطيها  
ن له محةة لسخوة ، وكل من له محةة هلل ولسخوة يثبتوا كلهم  له فيزداد ثةاته فى اإلبن ، فلن يثبت فى اإلبن إال م

فال =  ليكونوا واحدا  فينا=   تأع للاء فى جسللد المسلليح ، والمسلليح اإلبن هو فى ااب وبهذا يتحقق طلب المسلليح
يصلللللح أن نكون واحدًا فقط، بل المهم أن نكون واحدًا في المسلللليح وفي ااب. فهناك من إتحدوا في الشللللر. ولكن  
من الذي يتحد  المسللللليح سلللللوى من أحب إخوته بل وأعدائه، فمن يجاهد ليحب إخوته يثبت في المسللللليح وهذا يبدأ  

تحاد  المسلللليح وبااب، لذلك بدأا طلةة المسلللليح  أن   المعمودية. وبلوغ الكنيسللللة حالة الوحدة في ذاتها يؤهلها لس
يكون الجميع واحدًا كعطية من عند ااب يهبها للكنيسلللة  سلللكب مواهب الروح في أع لللائها. وهذا لمن يجاهد أن  
يحلب إخوتله. وبعلد هلذا يؤهلوا أن يكونوا واحلدًا في اإلبن وااب. فلالمسلللللللللللللليح وحلدنلا فيله  لالروح القلدس  لالمعموديلة. 

يجاهد ليحيا في محةة مع ااخرين يثبت في المسللللللللللللليح. وكل من يفعل هذا يحيا في وحدة. وعن طريق  ولكن من  
وحدتنا مع المسلللليح أي للللًا نتحد مع ااب. والمسلللليح بروحه القدوس يوحد مثل هؤالء ويجعلهم واحدًا. فالجماعة ال  

  =إذ يرى العلالم هلذه المحةلة  ر في العلالمتؤثتتحلد إاّل  لالوجود في ااب واإلبن. وهلذه الوحلدة وهلذه المحةلة هي التي 
 .ليؤمن العالم أنك أرسلتني

المقصلللود هو المشلللابهة وليس المسلللاواة. فالمسللليح ي لللع الوحدة بينه وبين  ..  كما أنك أنت أيها اآلب فيَّ وأنا فيك
تشير    وأنا فيك"  يَّ العةارة "أنت فااب كنموذج ليكون لنا الوحدة في المحةة، فااب واحد مع االبن  المحةة . وهذه 

لكيلان واحلد ذاتي، فلااب كلله لسبن واإلبن كلله لآلب. وكلل ملا ألحلدهم هو لآلخر "تلل ملا هو لي فهو للك وملا هو  
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وكيف ينطبق هذا علينا؟ .. من سللللألك فأعطه إذًا   لك فهو لي" ومن اايتين نفهم طبيعة الوحدة بين ااب واإلبن.
 (. 32:4،  46-44:2+ أع 42:5هي محةة  اذلة)مت 

وإتحادنا معًا ال يلغي شلللللخصلللللياتنا بل كما الفرقة الموسلللللي،ية تصلللللدر لحنًا واحدًا. وهكذا لألقانيم الثالثة فلكل أقنوم  
 عمله. ونحن لكل مّنا دوره في الكنيسة ونتكامل معًا.

كون بيننلا  وإذا فهمنلا أن المطلوب أن يكون كلل واحلد ال لنفسلللللللللللللله بلل لآلخرين نلأتي لمفهوم المحةلة التي يجلب أن ت
والتي هي صللورة للمحةة الكائنة بين ااب واإلبن والتي هي صللفة جوهرية من صللميم طبيعة هللا فاهلل محةة. وهذه 

(  26  ،24:17+    9:15+    35:3+   31:14المحةة من اإلبن لآلب ظهرا في طاعته حتى الصللليب وراجع )يو
(.  5:5اإلبن إنسلللللللللكب كعطية على الةشلللللللللر )رولنرى حب ااب لسبن واإلبن لآلب. وهذا الحب الذي بين ااب و 

وهذه المحةة فائقة للطبيعة الةشلللرية وبها يمكننا أن نحب أعدائنا، بل نقدم أنفسلللنا ذ ائح عن المسللليح وعن ااخرين  
(. وهذه المحةة دليل وحدتنا مع هللا وح للللور هللا في روح اإلنسللللان وقلةه 8  ،7:4يو1+    16:3يو1+    12:15)يو

(. والمحةلة هي  16:4يو1فيله )  وهللا  ،يثبلت في هللاملان القوي الفعلال. ومن يثبلت في المحةلة  وهي إعالن عن اإلي
وعطلاؤهلا هو بلذل النفس وإنكلارهلا حتى الموا. ومن ال يتشللللللللللللللجع    . هةلة عظيملة مجلانيلة ولكننلا نلأخلذهلا لنعطيهلا
(. إذًا فالوحدة التي وهب لنا هللا أن  14:3يو1غريةًا عن صليب المسيح )،  ويعطي تسحب منه ويصةح بال محةة  

+   20:2نبلغهلا في المسلللللللللللللليح في هللا يجلب أن تكون ضللللللللللللللحيتهلا األنلا وإذا ملاتلت األنلا فسلللللللللللللللأحلب أعلدائي )غلل
في الجوهر. فلهما وحدة كيان وجوهر وذاا    لنفهم أن وحدانية ااب واإلبن هي وحدانية تسلللللاوي   (. لكن24:20أع

وكرامة وطبيعة. أما وحدانيتي مع هللا فهي شلللللللئ مكتسلللللللب برحمة هللا ونعمته. وليس للتسلللللللاوي. هو يكمل عجزي  
( ويعطيني  20:2+ غلل  21:1ونقصللللللللللللللي. وفي هلذه الوحلدة يعطيني حيلاتله فلأقول "لي الحيلاة هي المسلللللللللللللليح" )في

( وأعطيه حياتي وكل ما لي قائاًل "أنا  13:4إمكانياته فأقول "أسلللللللللتطيع كل شلللللللللئ في المسللللللللليح الذي يقويني" )في
 (.3:6لحبيبي وحبيبي لي" )نش

وأنلت فيهم ألن حلول ااب في المسلللللللللللللليح يختلف عن حلولله في   المسلللللللللللللليح أنلت فيَّ لم يقلل = أـنا فيهم وأـنت فيَّ 
هم فيك وأنا فيك ألن ثبوا المسللليح في ااب غير ثبوا المؤمنين فيه )بنفس المفهوم    المؤمنين. ولم يقل المسللليح

( وبنفس الطريقة نفهم أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني  17:20نفهم قول المسللللللللللللليح أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم" 
أّما نحن فصلرنا أبناء  التبني   فهذه ال تعني المسلاواة بيننا وبينه فهو إبن لآلب  طبيعته وله كل المجد الذي لآلب،

بين ااب واإلبن قائمة على أسلللللاس التسلللللاوي بينهما فهم واحد في الجوهر.   وتنعكس صلللللورة مجده علينا. والوحدة
أّما اإلنسللللان فكل واحد مختلف عن ااخر، وكل الةشللللر هم ال شللللئ أمام هللا. ولكن وحدتنا مع هللا تعني إنسللللكاب 

ر على صللورته، وتعمل هذه القوة فينا فتلغي عداواتنا وإنقسللاماتنا ونتقدس، ويبدأ نور  قوته فينا ليعيد تشللكيلنا لنصللي
معرفة المسللللليح ينسلللللاب داخلنا فتسلللللتعلن لنا الوحدة الكائنة في المسللللليح وااب  قوة تدخلنا في اإلحسلللللاس والوجود 

( والجسلللد الواحد  13:12تو1الفعلي في ح لللرة ااب واإلبن. وهكذا نتحد  سلللبب الروح الواحد الذي نسلللتقي منه )
 (.17 ،16:10تو1الذي نغتذي عليه )
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واإلتحاد مع هللا هو إتحاد كل القوة والقداسلللللة والحق  الالشلللللئ،  اإلنسلللللان الميت، ليقدس ويحيي هذا المائت. كما  
  ،9:2تقول ثيؤطوكيلة الجمعلة "أخلذ اللذي لنلا وأعطلانلا اللذي لله.. " هو إتحلاد لتغطيلة النقص والعجز من ملئله  )تو

10 .) 
وأنه أي اإلبن  التجسلللد كان له  ،ل التجسلللد هو هللابْ وحلول كل ملء الالهوا في المسللليح جسلللديًا تعني أن اإلبن قَ 

ملء الالهوا. وملء الالهوا جسللللديًا يعني أن اإلبن صللللار جسللللدًا منظورًا ملموسللللًا لنعرف هللا ونسللللمعه وندركه 
(. فمللء الالهوا جسللللللللللللللديلًا هو مللء هللا حلل في جسللللللللللللللد المسلللللللللللللليح وهلذا جعلله في متنلاول أخلذنلا  3-1:1يو1)
وخبز ح،يقي وماء  وداعة ونور وحق . ونأخذ بديةاألحياة القداسلة و لا  كل إحتياجاتنا من  (. نأخذ من ملئه16:1)يو

". فهذا إتحاد غير منفصلللللللم. بل صلللللللار لنا فكر المسللللللليح  حياة.. وهذا ما عناه المسللللللليح  قوله "أنا فيهم.. وأنت فيَّ 
  أنا في ااب وااب فّي فأنا وااب واحد.= أنت في  حياتي فيهم. = أنا فيهم(. 16:2+  30:1تو1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وفي كل شئلقد وضع المسيح  صليةه أسس اإلتحاد المقدس. إن وحدة ااب مع المسيح تقوم على التساوي كليًا  
وحدة  هي وحدة ذاا وكرامة ومجد وكمال مطلق، وحدة طبيعة جوهرية، أّما الوحدة التي لنا في المسلللللللللللللليح فهي .

 نعمة ورحمة وتف ل وهةة يأخذها من يؤمن ويحفظ كالمه.
 عمل المسلللللللليح وااب والروح القدس يصللللللللير المؤمنين واحدًا. لكن المؤمنين وحدهم ال يمكنهم أن  = ليكونوا واحدا  
هنا إرتقاء وسلمو  الوحدة التي يطلبها لنا المسليح، فهي وحدة أواًل بيننا ثم هي  =  لين إلى واحديكونوا مكمَّ ليتحدوا. 

+    10:2+ كو  16 ،14:1وأخيرًا تكميلهلللا إلى الكملللال أي نصللللللللللللللير مملوئين فيللله )يو  ،  بيننلللا وبينللله وبين ااب 
 (. 20-14:3أف

 الوحدة بين المسيح وبين اإلنسان

المسيح 
 بالجسد

حل فيه كل ملء 
= الالهوت  
 أنت في  

  =أنا فيهم
 مجد وحياة 
 قداسة ومحبة

 اإلنسان
 التجسد بمحدوديته
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هو مجد ناشلللللللللللللئ عن حياة المسللللللللللللليح فينا وإتحاد جسلللللللللللللده  = أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا  
ونصلللللير كلنا    ،(. وهذا ما يعطينا البنوة هلل  المسللللليح27:1+ كو  10:2 جسلللللدنا.. المسللللليح فيكم رجاء المجد )عب 

واحلدًا. وهو مجلد حلول الروح القلدس فينلا يوزع على كلل واحلد مواهةله. والمجلد اللذي نلأخلذه اان هو عربون المجلد 
(. حلول هللا فينا هو المجد ولكنه اان غير مرئي. أما في السماء فسيكون مرئيًا.  18:8)روالعتيد أن يستعلن فينا  

هذا المجد   إتحادنا  ه.  لنا  يكون الذى صلللار لسبن  الجسلللد    المجد  وهذاهذا المجد أعطاه ااب لسبن في الجسلللد. 
نحن سيكون لنا جسد   (2:3يو1أما في السماء فسيكون هذا المجد ظاهرًا فنكون مثله )،    الذى لنا غير مرئى اان

مسليح كما  ممجد ، ولكن هذا سليكون إنعكاس مجد المسليح علينا، فنحن ليس لنا طبيعة المجد ، بل ألننا سلنرى ال
. عمومًا من  (41:    15تو1هو فينعكس مجده علينا، وكل حسلللللب درجته "فإن نجم يمتاز عن نجم فى السلللللماء" )

(. المجد الذي أعطاه  2:3يو1( يصلللللير مثله في السلللللماء )19:4المسللللليح على األرض )غل  يصلللللير على صلللللورة
اس سلللببها صلللراعهم على أمجاد هذا المسللليح لنا هو سلللبب وحدة الكنيسلللة. وذلك ألن الشلللقاق واإلنقسلللاماا بين الن

العالم الةاطل أي األمجاد الوهمية. لكن من يصلدق أن المسليح أعطاه كل هذا المجد سليبيع الآللئ العادية )أمجاد 
العالم( أي تصللير عنده بال قيمة، إذ قد حصللل على اللؤلؤة كثيرة الثمن )أمجاد السللماء( التي سلليحصللل عليها بل  

(  18:8يح. ومن حصللل على هذا المجد الذي نحن فيه اان وسللوف يسللتعلن فينا )روحصللل عليها  إتحاده  المسلل
لن يتصلللللللللللارع على أمجاد هذا العالم. والروح القدس الذي فيه سللللللللللليعطيه محةة لكل الناس حتى أعدائه. وبالمحةة  

 هلل محةة. ، ومن هو مملوء محةة يستطيع أن يتحد  اهلل فافاهلل طبيعته المحةة ،هللانتحد معًا بل نتحد مع 
وإتحاد ااب واإلبن هو  المحةة وقد تم التعبير عن هذا اإلتحاد بتسللللللللمية ااب  المحب وتسللللللللمية اإلبن  المحبوب  

( والروح القدس هو روح المحةة فالروح القدس ينقل حب هللا ااب المحب إلى اإلبن المحبوب. وبإتحادنا  6:1)أف
 . (5:  5)رو أي نثبت فيه اإلبن  المحةة تنتقل محةة ااب أي ًا إلينا 

(  11ية )بفنتحد. أما في  إذ لنا هذا المجد الذى َيِعْدنا  ه السيد   نجد فيها الرب يقنعنا  أن نحتقر العالم  (22)  ااية
 نجد قوة تحفظ هذه الوحدة. ولنالحظ أن إنتقال محةة ااب لنا هو شركتنا ووحدتنا مع ااب.

 يقول هذا فهو له المجد منذ األزل. ولكن هذه تعني المجد الذي ناله  المسللللللللليح بالهوته ال=  المجد الذي أعطيتني
(. وتم التعبير عن مجد المسلللللليح  5  ،4:17 جسلللللللده لحسلللللللاب اإلنسلللللللان، وهذا ما كان المسللللللليح يطلةه في ااياا )

 (. 32 ،31:13+  39:7 الجسد في قانون اإليمان  قولنا جلس عن يمين ااب )يو
( فمجد 14:4 ط1+   18  ،17:8+ رو  30-28:22لسنسللان إذا قبل الصللليب مع المسلليح )لووهذا المجد يتحول  

المسيح  جسده بدأ  الصليب. وكما أن الخطية شتتت الوحدة التي لسنسان، فالمسيح  جسده الممزق على الصليب 
وروح المجد  أعاد وحدة الكنيسلللللة وبجسلللللده المكسلللللور في اإلفخارسلللللتيا يوحدنا  ه. هكذا صلللللار الصلللللليب هو المجد 

( أن المسلللللللليح َتَكمََّل  9:5+    10:2وإتليل المجد الذي ُوِهَب لسنسللللللللان أن يتقلده مثل المسلللللللليح. ونالحظ في )عب 
ومن هذا نفهم أن كمال الوحدة يكون في إحتمال الكنيسلللللللللة لآلالم   ليكونوا مكملين إلى واحد ااالم. وهنا نسلللللللللمع  

حن  إحتمالنا لأللم يكون لنا شلللللللللللركة بالم وحب مع المسللللللللللليح  والصلللللللللللليب، وأن من يحتمل األلم يكون له مجد. فن
والحفظ في إسللللللللمه   ،  اإليمان وقبل هذا  ،  إذًا نحن نتوحد مع المسلللللللليح  شللللللللركة بالمه .  وبالتالي نتمجد كما تمجد 
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  حينما يرانا العالم في محةة ووحدة يؤمن  المسللليح إذ يرى التغيير=  ليعلم العالم أنك أرســلتنيوالتقديس في الحق.  
الكبير في حياة أوالد هللا. وبعد صلللللللعود المسللللللليح ما عاد الناس يرونه، لكنهم يرون كنيسلللللللته، فإن كانوا واحدًا في 

وأحببتهم كما محةة سللللليؤمنوا  أن المسللللليح كان من عند هللا. وهذه المحةة سلللللتشلللللهد أي لللللًا أننا محبوبين من هللا=  
ننا في المسللللللليح. والعالم سللللللليدرك هذا. وحينما يرانا  أل ،أن اإلبن محبوب عند ااب فنحن محبوبين كما  =  أحببتني

فأتبر عثرة    .هللا، ويرى وحدتنا يكون هذا شللللللاهدًا لصللللللدق رسللللللالة المسلللللليح العالم نحتمل ااالم في فرح، محةة في
تعطل اإليمان هي عدم المحةة بين المؤمنين. وهذا ما كان سللللبب اإليمان في الكنيسللللة األولى، أن غير المؤمنين  

وقبول الموا  فرح نا ع من   ،ومحبتهم هلل ولةع لللللللللللهم الةعس   ،ون إحتمال الشلللللللللللهداء للموا وااالم  فرحتانوا ير 
ااب يحبنلا بنفس قلدر محبتله لسبن. وهلذه محةلة ال نهلائيلة وال   أحببتهم كمـا أحببتني  .إنسللللللللللللللكلاب محةلة هللا فيهم

توصلف. والمسليح يعلن هذا لندرك مدى هذا الحب. ولألسلف فمن يهتم وسلط هذا العالم المادي.. !! ونالحظ أننا  
 في إبنه المتحد بنا. فهو يحبنا، موضع سرور ااب 
فس مجد الهوته الذي كان له منذ األزل وهو نفس  المجد الذي ناله المسللليح  الجسلللد هو ن=  المجد الذي أعطيتني

( "تما غلبت أنا أي لللللللًا وجلسلللللللت مع أبي في عرشللللللله". فالجلوس في 21:3مجد ااب. وهذا تم تصلللللللويره في )رؤ
نفس مجد ااب، كما نقول في قانون اإليمان )جلس عن يمين   صلللللللار له الجسلللللللد  أن المسللللللليح  عرش ااب يعني  

تل منا يعكس جزء من مجد اإلبن  قدر ما يسلللللللللللتحق وبقدر جهاده، "ونجم يمتاز  = وأنا قد أعطيتهم المجدأبيه(.  
(. وهذا تم التعبير عنه "من يغلب يجلس معي في عرشي". لكن قطعًا لن يكون  41:15تو1عن نجم في المجد" )
يكون  فإذا كان مجد إنسلللللان قديس نقى يمتاز عن مجد إنسلللللان بخر أقل منه نقاء ، فكم وكم    لنا نفس مجد اإلبن.

 مجد أى إنسان مهما بلغت نقاوته  النسةة لمجد اإلبن .
 

دني  24  "-(:17:24آـية )يو وا َمجـس ا، لنَينسظ ر  َتنني َيك ون وَن َمعني َحـيس   َأك ون  َأـنَ َطيس يَن َأعس ذن ا اآلب  أ رنـيد  َأنَّ هؤ اَلءن اـلَّ َأيُّهـَ
َعاَلمن.  َشاءن الس َل إننس َتنني َقبس َببس َتنني، أَلنََّك َأحس َطيس  "الَّذني َأعس

ة ااب. المسلللللللللللللليح هنلا يقول أريلد وهي أعمق  كثير  وألن ااب واإلبن واحلد فلإرادة اإلبن هي إعالن عن إراد =  أرـيد
هي  = أرـيد  (. وملاذا يريلد؟ أن نكون معله لنرى مجلده ونفرح. هلل هنلاك حلب أعظم من هلذا!    9من أسللللللللللللللأل )بيلة

 شفاعة اإلبن وعمله الفدائي عنا. أي ا نتيجة عن إرادة ااب، وهيإعالن 
(. فمن يتةع المسلللللللليح في الصللللللللليب سلللللللليتةعه في 26:12)يوهذا هو مجد الوحدة وإتليلها الفاخر  =  يكونون معي
( يقول رأينلا مجلده مجلدًا 14:1يوحنلا في )يوالقلديس  (. و 21:3رؤ+   36:13+    3:14+ يو  5  ،4:14المجلد )رؤ

. فهذا المجد الذي إسللتطاع أن يراه هو كل ما أمكنه إدراته من خالل حجاب الجسللد والمسلليح تما لوحيد من ااب 
(. ولكن المسلللللللللللللليح هنلا يتكلم عن رؤيلة مجلده وهو في 12:13تو1ا من خالل مربة أو لغز )في حلاللة إخالء. كمل

(. وقوله 3:2يو1"ألننا سلللنراه كما هو" )  تامل إسلللتعالن الهوته في السلللماء مع ااب وال يحجز الجسلللد منها شللليئاً 
(. فلالوحلدة  لالحلول  17:3ففهلذا عن وجودنلا في العلالم فنحن نكون فيله اان  لاإليملان فقط )أ  أنلا فيكم وأنتم فيَّ 

ْد من فاعليتها وإستعالنها وينقص من بهجتها  سبب عجز الجسد 56:6وبسر اإلفخارستيا )يو قها الجسد وُيحِّ ( ُيعوِّ
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وقصللوره ورغةاته المعاتسللة. ولكن حين نتخلص من هذا الجسللد الفاسللد سللنتواجد مع المسلليح في حالة رؤية كاملة  
+    4:12تو2+   12:3خبرنا عّما سلللللللنراه فنحن ال يمكن أن نتخيله اان )يووإسلللللللتعالن كامل ولكن المسللللللليح لم ي

( لنرى جسلللللللللد المجد الذي سلللللللللنأخذه والحظ  18:3تو2+    21:3+ في  4:3+ كو  2:3يو1( وقارن مع )9:2تو1
 عمق محةة المسيح لنا، فبينما هو مقبل على الصليب نجده مشغواًل  أن نكون معه في المجد.

فنحن حين    (.9:2)عب ( والذي إتتسلللللللللةه  طاعته هلل ااب 11-8:2مة المتجسلللللللللد )فيمجد الكل=  لينظروا مجدي
( يفرح بنا هللا فهذا كان قصده منذ البدء ، فاهلل 3( يكمل فرحنا.  2( ينعكس مجده علينا فنتمجد.  1ننظر مجده  

 يفرح إذ صار أوالده فى مجد وفى فرح.
(. لقد نلنا  التبني عينة  16:3ل كل الذين بمنوا  ه وقبلوه )يوولقد إمتد حب هللا ااب إلبنه ليشللللللللم=  ألنك أحببتني

من حب ااب إلبنه لنحيا في مجال حب هللا األزلى إلبنه. فالمسللللليح إذًا يطلب الوحدة بيننا وبين  ع لللللنا الةعس 
هية. وإذا وبيننا وبين هللا حتى ن للللللمن أن نعاين هذا المجد لألبد إذا كنا ثابتين فيه  الحب. ونتمتع  الح للللللرة اإلل

[ الوحدة.. والهدف المجد للمؤمنين  3[ التقديس ]2[ الحفظ ]1( إذًا فالمسلللللللليح طلب ]2:3يو1رأيناه نصللللللللير مثله )
 برؤية مكشوفة.
 .الذين أعطيتنيواان أحببتهم فهم صاروا جسدي= = ألنك أحببتني

اَلمن اءن السعـَ ــَ شـــــــ َل إننس َتنني َقـبس َببس َك َأحس (. وهنلا اإلبن  6:1ااب يحلب اإلبن، وللذللك يقلال عن اإلبن المحبوب )أف   =أَلـنَّ
  يطلب لنا المجد، فيقول لآلب ها أنا قد وحدتهم  جسللدى، فصللرا تحبهم كما تحبنى فهم أصللةحوا فىَّ وأنا فيهم =

َتنني َببس مس َكَما َأحس َته  َببس  فى مجدى ليتمجدوا. (. ومن أجل محبتك هذه لى ولهم أسألك أن يكونوا معى23)بية َوَأحس
 

َت َأرس 25 "-(:17:25آية )يو َعاَلَم َلمس َيعسرنفسَك، َأمَّا َأَنا َفَعَرفست َك، َوهؤ اَلءن َعَرف وا َأنََّك َأنس ، إننَّ الس َبارُّ َتنني.َأيَُّها اآلب  الس  " َسلس
لآلب وكما قال سلللللللا قًا أيها ااب هذه هي المرة الوحيدة التي إسلللللللتعمل المسللللللليح فيها هذا اللقب  = أيها اآلب البار

 القدوس ألن طلةه كان أن يتقدس تالميذه. قال هنا عن ااب أنه  ار:
فسلبب كل ما حدث للةشلر من أالم وموا راجع إلنفصلالهم عن ااب الةار ، فالخطية تفصلل عن هللا القدوس  .1

 الةار .
خطية ألجلنا لنصللير نحن بر   ،  يعرف خطيةالمسلليح أتي ليبرر المؤمنين فيسلللكوا في بر "ألنه جعل الذي لم  .2

 (. ومن يتبرر يثبت فى االبن فيحمله االبن الى ح ن ااب الةار . 21:5تو2هللا فيه" )
ليشللللللللللللللير لبر هللا وعلدلله وأنله سلللللللللللللليعطي أتلاليلل البر لمن بمنوا  له ويمتعهم  لالمجلد. فكلملة  لار تترجم علادل   .3

الخطية ولكنه في رحمته ومحبته الغافرة أرسلللللل إبنه ليكون  (. وهللا في بره وعدله وقداسلللللته ال يطيق  9:1يو1)
 (. 9:1يو1سبةًا في غفران خطايا المؤمنين )

والمسلللللللليح هنا يوجه هذا اللقب لآلب  عد أن أنهى صللللللللالته الشللللللللفاعية كأنه يشللللللللير أنه طلب كل طلةاته في هذه 
 الصالة ألنه: 
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سللللته وعدله ومحبته ورحمته، ولذلك فهو يتوجه  يعرف بر ااب الذي ال يعرفه سللللواه فهو وحده الذي يعرف قدا (1
تالميذه ما يقول ليعرفوا محةة    عإلى عدالة ااب وبره التي بها غفر لسنسان عن طريق صليب إبنه، وهو ُيسمِ 

ااب لهم وتدبيره، الذي جذبهم من العالم فعرفوا المسلللللليح وبمنوا  ه فصللللللاروا بنين. وإذ صللللللاروا بنين حق لهم  
أى نتيجة  =  لم يعرفك ن يكون نصللللللللللليبهم كنصللللللللللليب العالم الذي لم يعرف هللا بل جحده=كأبناء ول حب ااب 

ااب الةار، كيف يكون هناك شللللللللركة للنور   العالم الخاطئ    تحد فكيف ي.  خطاياهم إنفصلللللللللوا عنك فأنت  ار
 يهم. مع الظلمة.  اإلضافة ألنهم هم رف وا ما أعلنه المسيح فحرموا من مجده. يقولها المسيح في أسى عل

. والحظ أنه ال يوجد إنسلللللللان قادر أن  وهذا يعنى إتحاد ااب واإلبن  ال أحد يعرف ااب إاّل اإلبن=  أنا عرفتك (2
  ، وكل من يجاهد ليسللللك في برويتحد  ه   فيبرر من يؤمن  ه  ،  يتبرر وحده، لهذا أتى المسللليح ليكمل كل بر

 وفي محبته.يبرره المسيح فيعرف ااب ويثبت فيه و  يثبت فى المسيح ،
طريق معرفة ااب هو أن نسللللللللللك في بر. وألن التالميذ سللللللللللكوا في بر فهم عرفوا ااب وعرفوا اإلبن وبررهم   (3

 اإلبن فعرفوا ااب معرفة أعمق.
كانت  ف وإتحدوا  ه أي التالميذ، وهؤالء قبلوا الحق المعلن في المسللليح فإسلللتمتعوا  مجد المسللليح=  هؤالء عرفوا (4

 . هنا المسيح يعطى تالميذه إطمئنان أنهم تبرروا  إيمانهم  ه(. 3:17لهم حياة أبدية )يو
 

«.26 "-(:17:26آية )يو مس َتنني بنهن، َوَأك وَن َأَنا فنيهن َببس م  السح بُّ الَّذني َأحس ، لنَيك وَن فنيهن مس َمَك َوَسأ َعر نف ه  م  اسس فست ه   "َوَعرَّ
  إسم ااب أي محبته فاهلل محةةو . وقصده تجاه الةشر  ومحبتهأي أن المسيح إستعلن ااب وقوته =  عرفتهم إسمك

العالم الزائف    . ومن أدرك محةة ااب وعرفه رفس محةةوالمسللللللللليح إسلللللللللتعلنها على الصلللللللللليب فى أعمق معانيها
، لألبدية فاهلل ال ُيْدَرْك كماله  وسيمتد   وصليةه  اإلبن بتجسدهالتعريف  إسم هللا ااب عمل بدأه  =  وسأعرفهمالفاني.  

( ويسلللللكب محةة هللا في قلوبنا  13:16وهذا ما فعله المسللللليح  أن أرسلللللل الروح القدس ليرشلللللد إلى جميع الحق )يو
(. وكل من بدأ يعرف إسم هللا هنا سيكمل له المسيح المعرفة في األبدية ومن رفس الصليب هنا ورفس 5:5)رو

ب في قلةه في تقوى فقد سلللكن الحب أن يتعرف على إسلللم ااب لن يكون له نصللليب أبدي.. ومن سلللكن إسلللم اا
ليكون األبوي فيه   للللمان سللللكني المسلللليح. إذًا هي معرفة مسللللتمرة متنامية، وشللللركة متزايدة  عمل الروح القدس. 

وللنلاس. فلالعالقلة   نمتلئ حةلًا للهف  نزداد ثةلاتلا فيله ، وإمتالء من ثملار الروح،  نعرف ربنلا  لاألتثرتلملا  =  فيهم الحـب
( فحينمللا يكون فينللا تكون لنللا حيللاة أبللديللة. 25:11هو ال،يللامللة والحيللاة )يو=  وأكون أنـا فيهمالحيللة تتم  للالمحةللة.  

( فالحب الجارف في قلب ااب إستطاع المسيح أن يحوله  27:16ونحن لن نذوق الحب األبوي بدون المسيح )يو
(. وصلللحيح أن المسللليح سللليفارق  20:28ى ذلك بوجوده الدائم )مت نحو قلوبنا ولكي ي لللمن إنسلللكا ه فينا أّمن عل

تالميذه  الجسلللد ولكنه سللليظل فيهم  الروح لألبد، لن نراه  عيوننا المادية ولكن نراه  عيون قلوبنا التي سلللوف تشلللعر  
(. لذلك فشللللغل المسلللليحي  17  ،16:5تو2وتتيقن من وجوده. ومن يعرف المسلللليح حسللللب الجسللللد فلن يعرفه  عد )

(. ولكن الحظ ترتيب ااية. فالمسللليح بدأ عماًل هو  18-16:3أن يحوز على حلول المسللليح في القلب )أف الدائم
المسللللللليح فينا  أن يعرفنا  ااب وسللللللليكمله  الروح القدس وكلما إزددنا معرفة نزداد حةًا. والهدف النهائي أن يسلللللللكن  
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ي المجد. هذا هو هدف التجسلللللللللد، أن نكون في ويتحد بنا فهذا هو المجد الذي أراده للةشلللللللللر والحياة األبدية لهم ف
وهذا كان موضللع سللرور ااب الذى قال "هذا هو إبنى الحبيب   .ويعيدنا إلى ح للن ااب   المسلليح ويكون هو فينا

 والصليب كان لغفران خطايانا فنتطهر ونؤهل لسكنى المسيح فينا.  الذى  ه سررا".
تةة والفريسللللللللليين والكهنة ورؤسلللللللللاءهم والجند والرومان ضلللللللللد من  والعجيب أن ااياا التالية هي مؤامرة يهوذا والك

 (.2:18أحبهم كل هذا الحب!! فبينما كان المسيح يتكلم بهذا كانت المؤامرة تتم في الخارج. قارن مع )يو
 

 ملخص إصحاحات الباراقليط
  قصدها هللا من الخلقة( الهدف الذى يهدف إليه المسيح أن يعيد صورة الوحدة التى 21:  17)فى  تما رأينا

وكان هذا قصد هللا منذ البدء، فاهلل خلق بدم واحد ومنه جاءا كل الخليقة. . " ليكونوا همأيضا واحدا فينا"
وبالخطية فسدا الصورة وإنقسمت هذه الوحدة بل قتل قايين أخيه، ل ياع المحةة من اإلنسان نتيجة اإلنفصال  

( ليحقق قصد هللا  6:  14(. وجاء المسيح ليصير هو الطريق ) عن هللا  سبب الخطية)والمحةة هى صورة هللا
 - األزلى:

o .تجسد المسيح ليتحد  اإلنسان 
o  المعمودية تغفر خطايانا ونثبت فى المسيح. فنصير كلنا كأبناء هلل أع اء ثابتة فى جسد 

( إشارة لهذا  5:  13(. وكان غسيل األرجل )1:  15المسيح إبن هللا كأغصان فى كرمة )
لتطهير، فال يمكن الثةاا فى جسد المسيح القدوس دون أن نتطهر، ودم المسيح المطهر هو  ا

 ما يعطى المعمودية قوتها على التطهير والميالد الجديد.
o :15( المحةة ) 1  -حتى نظل ثابتين فى جسد المسيح القدوس، يوصينا رب المجد  ااتى   :

(.    13،  12:   15ةة الةاذلة للجميع ) ( المح 3(.   10:   15( حفظ الوصية )2(.        9
(. ولكن كما أحب المسيح العالم علينا أن  18:  15( العالم سيةغ نا ألنه يةغس المسيح )4

 نحب الجميع حتى هؤالء الذين يةغ وننا. 
o  وكيف يمكننا أن ننفذ هذا؟ نحن كةشر غير قادرين على هذا!! هنا يعد المسيح  إرسال الروح

لذى يعطينا القوة لتنفيذ الوصايا ويعزينا، فنحتمل إضطهاد العالم الذى ( ا26:  15القدس )
 (. 2:  16يصل إلى أن "تل من يقتلنا أنه يظن أنه يقدم خدمة هلل" )

o ( فنرجع للمسيح فنثبت فيه. والروح يرشدنا  8:  16والروح القدس يثبتنا فى المسيح  أنه يةكتنا )
 (. 13:  16لجميع الحق فال ن ل ) 

o  والروح القدس يخبرنا عن المسيح فنحةه ألننا حين نعرفه نكتشف أنه يستحق كل الحب، بل
يكون سبب الفرح الح،يقى حين نكتشف كم يحبنا وتدبيره لنا، بل أنه هو صار لنا، وأعطانا نفسه  

 "أنا لحبيبى وحبيبى لى". 
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o  إنسانا جديدا يشبهنى  ولكن يا رب مع كل هذا الحب لماذا تسمح  األلم؟ يقول الرب ليخرج منك
(. ومن يفهم  2:   3يو1+   19:   4+ غل  21:   16هنا على األرض ويكون مثلى فى السماء )

" )مز    (. وهل سيتركنى26هذا سيقول مع المرنم "جربنى يا رب وإمتحنى، نقى قلبى وكليتىَّ
  ربةالمسيح فى التجربة وحدى؟ أبدًا بل هو يةحث عنى ليحول حزنى إلى فرح ينتصر على التج

( فأعبر التجربة فى فرح. وهذا هو مفهوم النصرة فى المسيحية. أما المبتدئ روحيا 22:  16)
فيظن أن التجربة هى تخلى من هللا، بينما أن هدف التجربة هو التن،ية وخروج اإلنسان الداخلى 

 الجديد. ومع إزدياد النقاوة يزداد الثةاا فى المسيح. ويتحقق قصد هللا.
o  كل من دعي  اسمي ولمجدي خلقته وجبلته  ( " 7:  43الخليقة كما قال فى )إشوقصد هللا من 

". فالخليقة خلقها هللا لتمجده وتعكس مجده. ومع الخطية ما عدنا نعكس مجد هللا. وصنعته
وتجسد المسيح  جسد كجسدنا وشابهنا فى كل شئ ما عدا الخطية. وتمجد  جسده حين جلس  

(. وهذه هى إرادته أن نكون  22:   17وذلك ليتمجد المؤمنين معه )( 5:  17عن يمين ااب )
والد أحةاء االن نحن يها األ( "أ2:   3يو1( وقارن مع ) 24:  17معه فتظهر فينا صورة مجده )
". وهذا ظهر نكون مثله الننا سنراه كما هوأذا إنه أولكن نعلم . هللا ولم يظهر  عد ماذا سنكون 
مجده ألننا سنراه، والمعنى أن مجده سينعكس علينا، فيكون لنا   يعنى أننا سنأخذ صورة جسد 

  الذي سيغير شكل جسد تواضعناالجسد الممجد ليس من ذواتنا بل إنعكاس لصورة مجده "
ن  أليكون على صورة جسد مجده  حسب عمل استطاعته  )وضاعتنا أى صورة الجسد الترابى(

 (. 21:  3" )فىيخ ع لنفسه كل شيء
o لقدس أ صارنا نحو السماء، حيث المجد المعد لنا، ونحو المسيح الذى ينتظرنا  ويخطف الروح ا

:   73فى إشتياق ومحةة العريس لعروسه. فنقول مع المرنم "معك ال أريد شيئا فى األرض" )مز
(  23:   16(. ولو سألنى الرب ماذا تريد؟ يكون الرد...ال أسأل شيئا هنا على األرض )25

لمسيح ووجدا العالم كله نفاية. بل سننشغل  أن نطلب ما يفرح  فالعين تثبتت على شخص ا
 (. 32:   16قلب هللا، وال نعود نتركه وحده وننشغل عنه ) 

o ( أى لقد صرتم أبناء فأطلبوا بدالة البنوة، وتكون  26: 16ولكن المسيح يقول أطلبوا  إسمى )
طلب ألنفسنا شيئا. فكلما إجابتنا... يا رب نريد ما تريده أنت... نريد ما يمجد إسمك، وال ن

إقتربنا من حالة الثةاا فى المسيح تتوافق إرادتنا مع إرادة هللا. ومع هذا الثةاا فى المسيح نحيا  
 (.33:  16فى سالم ح،يقى )

o واحدا فى اآلب  ومع هذا الثةاا فى المسيح إبن هللا، الذى هو واحد مع أبيه، نصير نحن
واحدا، جسد واحد رأسه المسيح، فيحملنا المسيح إلى   . ويتحقق القصد اإللهى...نصيرواإلبن

 ح ن أبيه. وبهذا نكون معه فى المجد إلى األبد.
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 (46-36 ،30:26يسوع المسيح في جثسيماني   )مت 
 ( 1:18(+) يو46-39:22(+ )لو42-32 ،26:14+) مر 

 
.ث مَّ َسبَّح وا َوَخَرج وا إنَلى َجَبلن 30 " -:(26:30اآليات )مت ت ونن يس  " الزَّ
وا 36"  -:(46  -26:63اآليات )مت لنس  :»اجس َمانني، َفَقاَل لنلتَّاَلمنيذن َعة  ي َقال  َلَها َجثسَسيس وع  إنَلى َضيس مس َيس  يَنئنذ  َجاَء َمَعه  حن

َي َوأ َصل نَي ه َناَك«.   َنا َحتَّى َأمسضن .  37هه  َتئنب  َزن  َوَيكس َتَدَأ َيحس دني، َوابس َنيس َزبس َس َوابس ي َفَقاَل َله  38ث مَّ َأَخَذ َمَعه  ب طسر  سن :»َنفس مس
وا َمعني«.   َهر  َنا َواسس ك ث وا هه  . ا مس تن ا َحتَّى السَموس دًّ هن، َوَكاَن ي َصل ني َقائنال :»َيا 39َحزنيَنة  جن هن َم َقلنيال  َوَخرَّ َعَلى َوجس ث مَّ َتَقدَّ

، َولكننس َليسَس َكَما أ رنيد   هن السَكأسس  َتعسب رس َعن ني هذن َكَن َفلس َت«.  َأَبَتاه ، إننس َأمس ث مَّ َجاَء إنَلى التَّاَلمنيذن 40 َأَنا َبلس َكَما ت رنيد  َأنس
َدة إ   وا َمعني َساَعة  َواحن َهر  ت مس َأنس َتسس َس: »َأهَكَذا َما َقَدرس َفَوَجَده مس ننَيام ا، َفَقاَل لنب طسر 

ل وا فني 41 خ  وا َوَصلُّوا لنَئالَّ َتدس َهر  انسس
وح  فَ  رنَبة . َأمَّا الرُّ «.  َتجس يف  يط  َوَأمَّا السَجَسد  َفَضعن كننس َأنس 42َنشن ا َثاننَية  َوَصلَّى َقائنال :»َيا َأَبَتاه ، إننس َلمس ي مس َفَمَضى َأيسض 

يَئت َك«.   َتك نس َمشن َرَبَها، َفلس هن السَكأسس  إنالَّ َأنس َأشس ا ننَيام ا، إنذس 43َتعسب َر َعن ني هذن مس َثقنيَلة .   ث مَّ َجاَء َفَوَجَده مس َأيسض  ي ن ه  َكاَنتس َأعس
ننهن.  44 بنَعيس َكاَلَم  الس ذلنَك  َقائنال   َثالنَثة   َوَصلَّى  ا  َأيسض  َوَمَضى  مس  اآلَن 45َفَتَرَكه  :»َنام وا  مس َله  َوَقاَل  هن  َتاَلمنيذن إنَلى  َجاَء  ث مَّ 

َسانن  نس ، َوابسن  اإلن اَعة  َقدن اقسَتَرَبتس َترنيح وا! ه َوَذا السَّ َطاةن.    َواسس دني السخ  ي َسلَّم  إنَلى َأيس
! ه َوَذا الَّذني ي َسل نم ني  46 َطلنقس ق وم وا َننس

 " َقدن اقسَتَرَب!«.

.30  "-(:36+26:30اآليات )مت ت ونن يس َعة   36  " + "ث مَّ َسبَّح وا َوَخَرج وا إنَلى َجَبلن الزَّ وع  إنَلى َضيس مس َيس  يَنئنذ  َجاَء َمَعه  حن
َي َوأ َصل نَي ه َناَك«.ي َقال   َنا َحتَّى َأمسضن وا هه  لنس  :»اجس َمانني، َفَقاَل لنلتَّاَلمنيذن  " َلَها َجثسَسيس
( في نهاية أتلهم الفصللح وهنا هم قدموا تسللابيح  116  ،115تان اليهود معتادين أن يسللةحوا  المزمورين )=  سـبحوا

 (. 150زيع أنها تسةح  المزمور ) عد تناولهم سر الشكر. وهذا ما تعمله الكنيسة أثناء التو 
تلمة برامية تعني معصلرة زيت، وهي كانت في  سلتان للزيتون علي جبل الزيتون، وغالةًا كان يملكه  =  جثسـيماني

مارمرقس. وكان هذا الةستان مف اًل عند الرب يسوع ليجتمع فيه مع تالميذه للصالة والتعليم. ولقد أتى السيد مع  
كمن يدخل  إرادته إلى المعصلللللللللرة، ولقد ربه إشلللللللللعياء بروح النبوة يجتاز المعصلللللللللرة الحقة   تالميذه إلى هذا المكان

(. ربه إشللللعياء يجتاز المعصللللرة وحده. وإن كان يسللللوع يصلللللي في ضلللليقته فكم  األولى نحتاج نحن  3-1:63)أش
 إلى الصالة في ضيقاتنا فيسندنا هللا.

 
َذ َمعـَه  ب طس 37  "- (:38-26:37اآلـيات )ـمت . ث مَّ َأـخَ َتئـنب  َزن  َوَيكس تـََدَأ َيحس دني، َوابس َنيس َزبـس َس َوابس ي  38ر  ســـــــــن :»َنفس مس اَل َله  َفـقَ

وا َمعني«. َهر  َنا َواسس ك ث وا هه  . ا مس تن ا َحتَّى السَموس دًّ  "َحزنيَنة  جن
ن  هم رأوه أي لللللللللًا في حالة التجلي، فمن رأى التجلي يكون مسلللللللللتعدًا أن يعاين ااالم دون أ =  بطرس وإبني زبدي

ليس خوفًا من ااالم الجسللللدية وإنما ألجل ثقل الخطية التي ال يقبلها وال يطيقها، والموا  =  يحزن ويكتئبيشللللك. 
الةشللللللر    ، وخيانةبل  حسللللللب الناموس كان الموا نجاسللللللة ،فهو الحياةالذى كان مقبال عليه وهو ضللللللد طبيعته ،  

ــي حزينة جدا  حتى .  وكراهيتهم له وهذا ضللللللد طبيعته فهو المحةة . ولكنه أتى ليحمل خطايانا ويميتها  موته نفســ
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يقويه. ونرى أن تالميذه لم يسلللللللللللتطيعوا حتى أن   لذا ظهر له مالك  إحتاج لمعونة تسلللللللللللندههو كإنسلللللللللللان  =  الموت
 يشاركوه في أحزانه وصالته بل ناموا.. حقًا لقد جاز المعصرة وحده. وشدة الحزن قد تؤدي للموا فعاًل.

 
َم 39  "-(:26:39آية )مت هن  ث مَّ َتَقدَّ َتعسب رس َعن ني هذن َكَن َفلس ل ني َقائنال :»َيا َأَبَتاه ، إننس َأمس هن، َوَكاَن ي صـَ هن َقلنيال  َوَخرَّ َعَلى َوجس

َت«. ، َولكننس َليسَس َكَما أ رنيد  َأَنا َبلس َكَما ت رنيد  َأنس  "السَكأسس 
يصلىإ   وهل يحتاج المسيح للصالةإ   لماذا كان المسيح  

المسللللللللللليح يعطى التالميذ مثاال ليعرفوا ماذا يفعلون فى ال للللللللللليقاا والتجارب التى سلللللللللللتأتى عليهم وأنهم  حقًا كان  
 الصللللالة يسللللتمدون قوة من هللا تسللللندهم فال ي للللعفوا وينكروا اإليمان. لكننا نالحظ أن المسلللليح كان يصلللللى كثيرا  

تجسللللد وتأنس وشللللابهنا فى كل شللللئ ما  فلماذا؟ أليس هو ابن هللا وهو واحد مع ااب؟ هذا ح،يقى، ولكن المسلللليح  
(. وفى ضللليقته  7:    5خال الخطية وحدها. وكإنسلللان جاع وعطش وحزن وتألم وبكى وصلللرخ على الصلللليب )عب 

صلللللى فى  سللللتان جثسلللليمانى طالةا معونة، إذ أن الالهوا لم يسللللانده وكان ما يحصللللل عليه، كان يحصللللل عليه  
َوِإْذ َكاَن ِفي وحرارة شلللديدة وليسلللت صلللالة تعليمية للرسلللل "تإنسلللان. بل حين صللللَّى المسللليح كانت صلللالته  جهاد  

اَر َعَرُقُه َكَقَطَراِا َدم  َناِزَلة  َعَلى ٱأْلَْرضِ  دِّ َلَجاَجة ، َوصلللَ لِّي ِ َأشلللَ (. وعند إختيار تالميذه  44:22" )لوِجَهاد  َكاَن ُيصلللَ
(. وكان يصلللى فى موضللع وربه  13 ،  12:  6صلللى قبل أن يختار تالميذه، بل ق للى الليل كله فى الصللالة )لو

(. وكان ُيصلللللى  1:   11تالميذه ورأوا نورانيته حينما كان يصلللللى، فطلبوا منه أن يعلمهم الصللللالة ليكونوا مثله )لو
ِعَد ِإَلى  قبل التجلى " لِّيَ َوَبْعَد َهَذا ٱْلَكاَلِم ِبَنْحِو َثَماِنَيِة َأيَّام ، َأَخَذ ُ ْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوَب َوصللللللَ َوِفيَما ُهَو   .َجَبل  ِلُيصللللللَ

ا اَلِمًعا ُه ُمْبَي للللًّ اَرْا َهْيَئُة َوْجِهِه ُمَتَغيَِّرًة، َوِلَةاسللللُ لِّي صللللَ ( فهو يصلللللى ليحدث التجلى. وقبل أن  29،28:9" )لوُيصللللَ
ن هللا  يسلللللللللأل تالميذه على ما يقوله الناس عنه، كان يصللللللللللى ليفتح هللا عين  طرس وُيَعرَِّفه ااب أنه المسللللللللليح إب 

َأَجاَب ُ ْطُرُس  ...  َنا؟َوِفيَما ُهَو ُيَصلِّي َعَلى ٱْنِفَراد  َكاَن ٱلتَّاَلِميُذ َمَعُه. َفَسَأَلُهْم َقاِئاًل: »َمْن َتُقوُل ٱْلُجُموُع َأنِّي أَ الحى.  
يُح ٱهللِ  ر لحسلللابنا،  (. إذًا المسللليح كان ُيصللللى ليأخذ من ااب حكمة وقوة. وهذا صلللا20-18: 9" )لوَوَقاَل: »َمسلللِ

 فمن يصلى يأخذ من ااب كما أخذ المسيح قوة وحكمة ........ إلخ.
إن إرادة ااب وإرادة اإلبن واحلدة فهملا روح واحلد، ولكنله جلاء نيلا لة عنلا نحن اللذين رف للللللللللللللنلا إرادة هللا فخ للللللللللللللع  

سيح أنه يعلن  للصليب  سرور من أجل الطاعة لآلب. وفي نفس الوقت كان المسيح يريد ذلك. ونرى في كالم الم
 (. 16:3إرادة ااب المحب )يو

 
[ هل إرادته  3]    [ هل هو ال يعلم أنه سللليقوم؟  2]     [ هل خاف؟1]  لماذا طلب المســيح أن تعبر عنه الكأس

 غير ااب؟
(، بل  6:18لقد سلللللَّم المسلللليح نفسلللله  إرادته، فهو كان يمكنه الهرب وقت أن سللللقط الجند عند قوله أنا هو )يو (1

في إمكانه أن يؤذيهم كما سللبق وفعل  شللجرة التين بل هو قال لتالميذه "قد إقترب الذي يسلللمني" فلو هو كان  
+  53:22+ لو30  ،29:4أراد الهرب لهرب. وكان يمكنه أن يجتاز كما إجتاز من قبل دون أن يمسله أحد )لو
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ل  ( ب59:8+ يو 44:7+ يو46:21+ مت 23- 21:16+ مت 1:17+ يو17:10+ يو8-6:2+ في10:10يو
(. من هنا نفهم أنه لم يخاف الموا. 51:9هو ثبت وجهه لينطلق إلى أورشلللليم حين تمت األيام إلرتفاعه )لو

وهناك من يسللأل لماذا ذهب إلى  سللتان جثسلليماني في جبل الزيتون أال يعتبر هذا هروبًا؟ واإلجا ة أن اليهود 
شلغب كثير  سلبةه. والدليل أن يهوذا كان يريد  تانوا ال يريدون إلقاء األيدي عليه وسلط المدينة حتى ال يحدث 

أن يسلللللللللمه خارجًا عن الجمع، والمسلللللللليح كان يعلم أن يهوذا كان عارفًا  أنه يذهب إلى  سللللللللتان جثسلللللللليماني  
(. ولو حدث قتل وشلللغب لكان هذا دلياًل لليهود أن  سلللبةه صلللار شلللغب وقتل وبالتالي فهو يسلللتحق  2:18)يو

يمنعوا الشللللللغب. وهو ذهب للبرية أي للللللًا ليعطي فرصللللللة لتالميذه أن يهربوا الموا، وتكون حجتهم أنهم قتلوه ل
(. فكان التالميذ في ضلللللللللعفهم سلللللللللينكرون اإليمان كلهم كما فعل  طرس،  9  ،8:18 عد إلقاء ال،ةس عليه )يو

ف للللللاًل عن أن السلللللليد كان قد إعتاد أن يصلللللللي في البرية وهو لم يرد أن يصلللللللي في العلية فيسللللللمعونه، أي 
ولو حدث ال،ةس عليه في المدينة فسلليدافع عنه أحةاؤه، وهو ال يريد ألحد أن يدافع عنه. فهو يسلللم   تالميذه.

 نفسه  إرادته وال يريد كرامة  شرية من أحد، كما أنه ال يريد أن ُيقتل أحد  سبةه. 
ف مّراا، وعر 3(، بل كان يعلم كل شلللللئ، وعلم أن  طرس سلللللينكره  21:16هو أعلم تالميذه  ،يامته )مت   (2

( وهو علم حال السلامرية وكان يعلم ضلمائر الناس وتنةأ  27:17سلتارًا )مت أأن  طرس يصلطاد سلمكة بها 
(.  27:11وأعظم شللللئ في هذا المقال قوله ليس أحد يعرف ااب إاّل اإلبن )مت .  ما سلللليحدث ألورشللللليم  

أظهر أنه إنسللللللللان  هو بهذا   فلماذا إذًا صللللللللّلى لتعبر عنه هذه الكأس؟إذًا هو كان عارفًا  ما سلللللللليحدث له، 
، كما كان يجوع ويعطش.. وهو  سلللللللللماحه  فهو يعرف كم ااالم التى سللللللللليتحملها  تامل ي لللللللللطرب ويحزن 

أظهر إضلللطرا ه لنعرف إنسلللانيته ثم أظهر شلللجاعته  عد ذلك مع الجند. وكان إظهار إضلللطرا ه ليسلللتدرج  
وهو صللللللَّى هكذا لنتعلم أن نصللللللي    الشللللليطان ليقترب منه فيغلةه الرب، فهو كان يخفي عن إبليس تدبيره.

 "لتكن مشيئتك".
(. فلإذا كلانلا واحلدا في اللذاا 15:16( وكلل ملا لآلب هو لي )يو30:10السلللللللللللللليلد قلال أنلا وااب واحلد )يو (3

فهما واحدًا في المشللللليئاا. والمشللللليئة اإللهية إتحدا أي لللللا  المشللللليئة اإلنسلللللانية حين إتحد الالهوا 
( ال يعني  38:6+19:5مشلليئتي بل مشلليئة الذي أرسلللني )يو   الناسللوا. وحتى قوله ما جئت ألصللنع

شلليئًا ولكن المسلليح ال ينفذه، ألن مشلليئته هي    تمنىوجود مشلليئتان بل أن الجسللد في ضللعفه العادي ي
أن يصللنع مشلليئة ااب. بل حتى القديسللين صللار لهم نفس الوضللع فهم ال يصللنعون سللوى مشلليئة هللا  

ألتثر من إتحد الهوته بناسللللوته. لكل هذا نرى أنه أطاع حتى  وال يسللللتجيبون لنداءاا الجسللللد. فكم  ا
سلللللي لللللطرب أنه  الموا موا الصلللللليب. أي إنسلللللان منا إذا علم أن هناك ضللللليقة تنتظره من المؤكد  

ويتمنى أال تحدث، ويصللللللي. وبعد فترة من الصلللللالة يقنعه الروح القدس  أن يسللللللم األمور هلل، فيقول  
ته كانت كاملة إضللللطرب إذ أتت السللللاعة بينما هو كان يعرفها. "لتكن مشلللليئتك" والمسلللليح ألن إنسللللاني

وصلللللللللللللللى. ولكن لم يلأخلذ األمر معله وقتلًا ملا بين "إن أمكن فلتعبر عني هلذه الكلأس" وبين "ليس كملا  
ختزل الوقت إلى ال شللللللللللللللئ. فإرادته هي إرادة ااب هي اإلرادة اإللهية  إأريد أنا بل كما تريد أنت" لقد 
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لسلليد صللحح وضللع الةشللر  النسللةة لآلب، فآدم وبنيه عصللوا وبحثوا عن إرادتهم  اوالحظ أن التي فيه. 
)األنا( وليس ما يريده هللا. وجاء السللللللليد المسللللللليح ليقدم الطاعة والخ لللللللوع كنائب عنا، مع أن إرادته  

 .واحدة مع أبيه
ههنا" أي لماذا  ي للاف لذلك تشللوق السلليد لهذه اللحظة التي يفدي فيها الةشللرية بدليل قوله "قوموا ننطلق من  (4

أنا مازلت  عيدًا عن  سللللتان جثسلللليماني حيث ُيلقى ال،ةس علّي. وهذا تنةأ عنه إشللللعياء "ليس لي غيظ. ليت 
 (.5 ،4:27علّي الشوك.." )

إنتصلار المسليح هنا على إرادته اإلنسلانية كان لحسلابنا.  معنى أن كٌل منا له إرادته اإلنسلانية وشلهواته التى    (5
كن حين َغلََّب المسللللليح اإلرادة اإللهية على المشللللليئة اإلنسلللللانية، صلللللار لكل منا أن يفعل  قد تكون خاطئة. ول

(.  8:5" )عب َمَع َكْوِنِه ٱْبًنا َتَعلََّم ٱلطَّاَعَة ِممَّا َتَألََّم ِ هِ نفس الشلللئ. بل قال القديس بولس الرسلللول  أن المسللليح "
لهية على إرادة الجسلللللللد. هذه القوة التى بها غلب  فهو قد إختبر ال لللللللعف اإلنسلللللللانى ولكنه َغلََّب المشللللللليئة اإل

*ويصلللللى كما  2*من يتخذ قرارًا  طاعة وصللللايا الرب  1المسلللليح اإلرادة اإلنسللللانية صللللارا لنا، صللللارا لكل 
َتَعاَلْوا ِإَليَّ يا َجِميَع ٱْلُمْتَعِبيَن  صللى المسليح فينال هذه القوة. وهكذا فعل كل القديسلين. لذلك يقول الرب يسلوع "

اِل، َوَأنَلا ُأِريُحُكمْ َوٱل ُدوا َراَحًة   .ثَِّقيِلي ٱأْلَْحملَ ُع ٱْلَقلْلِب، َفَتجلِ ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي، أِلَنِّي َوِديٌع َوُمَتَواضللللللللللللللِ
ُكمْ  ب ويحكم على  (. فمن يقبل أن ينفذ وصللايا الر 30-11:28" )مت ِنيِري َهيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيفٌ **أِلَنَّ    .ِلُنُفوسللِ

مشللليئته  الموا يجد األمر سلللهاًل فالمسللليح سلللبق وفعلها لذلك وجد القديس بولس الرسلللول أن مقاومة الخطية  
، َوٱْلَخِطيََّة ٱْلُمِحيَطَة ِبَنا  سللللللهلة " وَلة  ِلَنْطَرْح ُكلَّ ِثْقل  ه  ــ  وِع  بنســ ْبِر ِفي ٱْلِجَهاِد ٱْلَمْوضللللللُ ْر ِ ملصللللللَّ "  َأَماَمَنا ، َوْلُنَحاضللللللِ
 (.1:12)عب 

 ** النير يعنى أن نرتةط  المسيح ووصاياه وبصليةه الذى يسمح  ه دون إعتراض أو تذمر. 
 

 قصص حزن المسيح تختلف من إنجيل آلخر فلماذاإ
لقد أخبر كل واحد من اإلنجيليين  حال من أحواله، وبع هم إشترك في  عس األخةار. وعمومًا هم إقتسموا  

 األخةار ومن هنا نرى تكامل األربعة أناجيل.  

 لماذا كانت آالم المسيح رهيبةإ
ذا تلميذه  تانت أحزان المسللللللليح ال تحتمل، فأضلللللللف االم الجسلللللللد بالم النفس أي لللللللًا، فهو تألَّم  سلللللللبب خيانة يهو 

وهذا ي لللللللاد طبيعته التى هى    وهروب  اقي تالميذه وصلللللللراخ الجموع ضلللللللده وهو الذي كان يجول يصلللللللنع خيرًا،
لخالصللللللللللللللهم. وهو كلان علالملًا  كلل ااالم واإلهلانلاا التي سللللللللللللللتقع عليله.  المحةلة. وحزين لهالك اليهود اللذين أتى  

حتماله لقداسلته المطلقة، وكان سليتذوق الموا ون ليف لهذا أن المسليح كان سليحمل خطايا الةشلر، وهذا ما فاق إ
فهل نتصللللللللور أنه  حسللللللللب الناموس أن    ،، بل  حسللللللللب الناموس كان من يلمس ميت يتنجس  وهو الحياة نفسللللللللها

بل كان يعلم أن ااب القدوس سلليحجب وجهه عنه   نيقوديموس ويوسللف الرامى قد تنجسللا إذ كفنا جسللد المسلليح .
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نقطة  الذاا يصلللعب علينا أن نتصلللورها ألننا ال نعلم ح،يقة العالقة بين ااب حينما يحمل خطايا الةشلللر، وهذه ال
واإلبن. والمسلللللللليح أراد إظهار ضللللللللعفه وحزنه وإضللللللللطرا ه ليطمع فيه الشلللللللليطان ويظن أنه قادر أن يغلةه، فيغلةه  

وهزم ما هو أقوى    المسليح. وأي لًا كونه أظهر ضلعفه فقد أظهر إنسلانيته الكاملة. هو  ال لعف هزم قوة الشليطان
  الموا داس الموا. من القوة ، فأقوى أعداء الةشر هو الموا ، والرب 

 مر اتإ 3مر ات أو لماذا أيقظ السيد تالميذه  3لماذا صل ى المسيح 
( وكان المسلليح  14:5+ أف  14- 11:13( رقم ال،يامة وهذا ما قاله بولس الرسللول )رو3هذا فيه إشللارة إلى رقم )

يذه أن يصللوا عند أي تجربة، وهو كان يطلب منهم الصلالة في هذه السلاعة  الذاا والتي إقترب يصللي ليعلم تالم
فيها إلقاء ال،ةس عليه حتى ال يقل إيمانهم فيه وي لللللربهم إبليس  الشلللللك. والسللللليد كما عّلم تالميذه التواضلللللع  أن  

منفردين، إنفرد عنهم ليصللللي،   غسلللل أرجلهم علمهم الصلللالة في ال للليقاا في هذه الليلة. وكما علمهم أن يصللللوا
( تالميذ فشلهادة الثالثة قانونية. وهم كانوا أقرب التالميذ  3أخذ )  وثيرًا ليتعلموا طريقة الصلالة. وهولكنه لم يبتعد ك

لنقاوتهم ومحبتهم الكاملة. وهو أرادهم أن يشللللهدوا حزنه على العالم الذي فسللللد وإسللللرائيل إبنه الةكر الذي رف لللله، 
 ت ح،ي،ية. ويشهدوا بهذا أمام العالم فيكره الناس الخطية التي سببت كل هذا للرب.وأن بالمه كان

 
«.41 "-(:26:41آية )مت يف  يط  َوَأمَّا السَجَسد  َفَضعن وح  َفَنشن رنَبة . َأمَّا الرُّ ل وا فني َتجس خ  وا َوَصلُّوا لنَئالَّ َتدس َهر   "انسس

أي أن السللللللليد يعطيهم عذرًا في نومهم، أن جسلللللللدهم  =  ضـــــعيفالروح نشـــــيط والجســـــد الحظ كلماا التشلللللللجيع  
 ضعيف، لكن روحهم نشيطة.

 
، َوابسن   45  "-(:26:45آية )مت اَعة  َقدن اقسَتَرَبتس َترنيح وا! ه َوَذا الســــَّ :»َنام وا اآلَن َواســــس مس هن َوَقاَل َله  ث مَّ َجاَء إنَلى َتاَلمنيذن

دني السخ   َسانن ي َسلَّم  إنَلى َأيس نس  "َطاةن.  اإلن
فيها.   اهو توبيخ لطيف المقصللود  ه ناموا اان إن إسللتطعتم فلقد أتت السللاعة التي تتفرقو =  ناموا اآلن وإسـتريحوا

والسيد يعاتبهم فهم لم يفهموا قوله إسهروا لذلك قال لهم ناموا. وربما قصد أنه غير محتاج إليهم في األمور التالية  
 التي ينةغي أن يحتملها وحده.

 
! ه َوَذا الَّذني ي َسل نم ني َقدن اقسَتَرَب!«.46 "-(:26:46متآية ) َطلنقس ق وم وا َننس

 " 
 وهذا يثبت أنه سلم نفسه  إرادته.. قوموا ننطلقهنا نرى السيد هو الذي يذهب ليقابل يهوذا= 

 المسيح حمل كل خطايا الةشر في جسده ليموا بها ليلغيها  قوة قيامته وقدوسيته. -
 

.26 "-:(42- 32 ،14:26مراآليات ) ت ونن يس  " ث مَّ َسبَّح وا َوَخَرج وا إنَلى َجَبلن الزَّ
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أ َصل نَي«.32"  َحتَّى  َنا  هه  وا  لنس  :»اجس هن لنَتاَلمنيذن َفَقاَل  َمانني،  َجثسَسيس م َها  اسس َعة   َضيس إنَلى  وا  َوَجاء 
َس 33 ب طسر  َمَعه   َأَخَذ  ث مَّ 

  . َتئنب  َهش  َوَيكس َتَدَأ َيدس وا«.  34َوَيعسق وَب َوي وَحنَّا، َوابس َهر  ك ث وا ه َنا َواسس ! ا مس تن ا َحتَّى السَموس دًّ :»َنفسسي َحزنيَنة  جن مس ث مَّ 35َفَقاَل َله 
، َوَكاَن ي َصل ني لنَكيس تَ  ضن َم َقلنيال  َوَخرَّ َعَلى اأَلرس َكَن.  َتَقدَّ اَعة  إننس َأمس ه  السَّ ء   36عسب َر َعنس ، ك لُّ َشيس َوَقاَل:»َيا َأَبا اآلب 

َت«.   َكأسَس. َولكننس لنَيك نس اَل َما أ رنيد  َأَنا، َبلس َما ت رنيد  َأنس هن الس زس َعن ني هذن َتَطاع  َلَك، َفَأجن م سس
ث مَّ َجاَء َوَوَجَده مس ننَيام ا، 37

َس:»  َدة إ  َفَقاَل لنب طسر  َهَر َساَعة  َواحن َت َأنس َتسس َت َنائنم ! َأَما َقَدرس ، َأنس َعان  مس رنَبة . 38َيا سن ل وا فني َتجس خ  وا َوَصلُّوا لنَئالَّ َتدس َهر  انسس
  .» يف  يط ، َوَأمَّا السَجَسد  َفَضعن وح  َفَنشن نن 39َأمَّا الرُّ َكاَلَم بنَعيس ا َوَصلَّى َقائنال  ذلنَك الس ث مَّ َرَجَع َوَوَجَده مس 40هن.  َوَمَضى َأيسض 

يب وَنه .   َلم وا بنَماَذا ي جن مس َثقنيَلة ، َفَلمس َيعس ي ن ه  ا ننَيام ا، إنذس َكاَنتس َأعس َأيسض 
َترنيح وا! 41 :»َنام وا اآلَن َواسس مس ث مَّ َجاَء َثالنَثة  َوَقاَل َله 

َطاةن.   دني السخ  َأيس إنَلى  ي َسلَّم   َسانن  نس اإلن اَعة ! ه َوَذا ابسن   َأَتتن السَّ َقدس  فني!  َيكس
َقدن 42 ي َسل نم نني  َهَب! ه َوَذا الَّذني  لنَنذس ق وم وا 

 "  اقسَتَرَب!«.

.ث مَّ 26 "-(:14:26آية )مر ت ونن يس  " َسبَّح وا َوَخَرج وا إنَلى َجَبلن الزَّ
 عد أن قّدم السيد جسده ودمه ذبيحة حب سةح مع تالميذه، ربما تسابيح الفصح المفرحة، معلنًا أن العلية قد  

 إمتألا فرحًا وحمدًا هلل. ولماذا أخذ السيد تالميذه إلى جبل الزيتون؟ 
 علموا كم قدم ألجلهم.ليشاركوه حزنه وبكائه على أورشليم، ولي -1
هو ذهب ليصلللللللي، ليدخل في لقاء مع ااب يتسلللللللم فيه كأس الصللللللليب من يديه مع مرارته الشللللللديدة، وكأن  -2

السليد يريد أن يعلم تالميذه أن يتقبلوا من ااب أي شلئ حتى الصلليب المر الذي يسلمح  ه، هنا يعلمهم حياة  
 التسليم الكامل.

هو صلللللعد أي لللللًا على جبل الزيتون، والزيتون  ما فيه من زيت يشلللللير لعمل الروح القدس فهم لن يسلللللتطيعوا   -3
الذى وعدهم  أنه سلللللليرسللللللله لهم منذ   معونة الروحتقبل األلم من يدي ااب وال مشللللللاركة المسلللللليح أحزانه إاّل 

كانوا قد فعلوا هذا  الرب فلسلوف يعدهم أي لًا لحمل الصلليب وااالم، فإن   . والسليد كان(16،   15دقائق )يو
 يفعلون بهم هكذا. لكن هناك تعزياا سمائية تساندهم.

أخذ معه تالميذه الذين رأوا التجلي، فإذا رأوه يحزن ويكتئب ودموعه تتقاطر يدركوا تأنسه ودخوله تحت ااالم   -4
 دون أن يتعثروا، فقد رأوه في تجليه ومجده.

ففقدا الةشرية سر حياتها وبهجتها وسالمها خالل عصيانه، ففي  ستان  إن كان بدم قد خالف هللا في  ستان   -5
 جثسيماني دخل بدم األخير كما إلى معصرة يعتصر فيها  األلم ليرد  طاعته لآلب ما فقدته الةشرية.

 
َهر  34 -(:14:34آية )مر ك ث وا ه َنا َواسس ! ا مس تن ا َحتَّى السَموس دًّ سي َحزنيَنة  جن :»َنفس مس  وا«.َفَقاَل َله 
ليسللللللت  سللللللبب الموا الجسللللللدي وااالم النفسللللللية وإاّل لكان كثير من الشللللللهداء قد أظهروا   يسللللللوع هنا  الرب   أحزان

شلجاعة أتثر من المسليح. ولكن أحزان المسليح الجسلدية والنفسلية ي لاف لها أحزانه الروحية إلحتجاب وجه ااب 
ندركها ولن يدركها سللللللللللواه. وإذا كان المسلللللللللليح قد عنه كحامل خطايا وهو الذي بال خطية. أحزانه لن نفهمها ولن 

صلللَّى لآلب لتصللير إرادته خاضللعة فعلينا أن نصلللي نحن أي للًا قائلين لتكن إرادتك، فهو ذهب للصللليب منتصللرًا  
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ال إرادة هللا ينهزم.   ،  إذ سللللم إرادته لآلب، وهكذا كل من يسللللم إرادته لآلب ينتصلللر. ومن يريد أن تثبت إرادته هو
 ليكونوا مستعدين للهروب إذ يأتي الجند لل،ةس على يسوع.= وإسهروا

 
َكأسَس. َولكننس لنَيك نس اَل َما 36  -(:14:36آية )مر هن الس زس َعن ني هذن َتَطاع  َلَك، َفَأجن ء  م ســــــس يس ، ك لُّ شــــــَ َوَقاَل:»َيا َأَبا اآلب 

َت«.  أ رنيد  َأَنا، َبلس َما ت رنيد  َأنس
 .(6:4+غل15:8يعني "يا أبويا ااب" وإستخدمه بولس الرسول )رو هو تعبير= آب ا اآلب
 معنى  باتير    جاءا  اليونانيةاآلب =   = كلمة عبرية تعنى أبى. آب ا والمعنىباتير    آب ا هى فى األصل  =آب ا اآلب

ٱْذَهِبي  للمجدلية "ااب أي للا. فالمسلليح  فدائه جعل ااب أ ًا للكل، لكال اليهود واألمم، والرب يسللوع هو الذى قال 
َعُد ِإَلى َأِبي َوَأِبيُكْم َوِإَلِهي َوِإَلِهُكمْ   َيا َأَبا اآلب  (. وهو هنا يقول لآلب 17:20" )يوِإَلى ِإْخَوِتي َوُقوِلي َلُهْم: ِإنِّي َأصلللللللللللْ
 ترأس للكنيسة جسده وعروسه التى أعاد لها البنوة هلل ااب فيه.

 
ا َتاَلمنيذ ه .  39  "- :(46- 22:39اآليات )لو ، َوَتبنَعه  َأيسض  ت ونن يس َعاَدةن إنَلى َجَبلن الزَّ َوَلمَّا َصاَر إنَلى 40َوَخَرَج َوَمَضى َكالس

رنَبة «.   ل وا فني َتجس خ  :»َصلُّوا لنَكيس اَل َتدس مس َمَكانن َقاَل َله  الس
هن 41 َبَتيس كس َيةن َحَجر  َوَجَثا َعَلى ر  َو َرمس مس َنحس ه  َفَصَل َعنس  َوَصلَّى َوانس

َكأسَس. َولكننس لنَتك نس اَل إنَراَدتني َبلس إنَراَدت َك«.  42 هن الس يَز َعن ني هذن َت َأنس ت جن ئس َوَظَهَر َله  َماَلك  منَن 43َقائنال :»َيا َأَبَتاه ، إننس شن
َماءن ي َقو نيهن.   َهاد  َكاَن ي َصل ني بنَأَشد ن َلَجاَجة ، َوَص 44السَّ .  َوإنذس َكاَن فني جن ضن ث مَّ 45اَر َعَرق ه  َكَقَطَراتن َدم  َنازنَلة  َعَلى اأَلرس

  . نن ، َفَوَجَده مس ننَيام ا منَن السح زس هن اَلةن َوَجاَء إنَلى َتاَلمنيذن َقاَم منَن الصَّ
ت مس ننَيام إ ق وم وا َوَصلُّوا لنَئالَّ 46 :»لنَماَذا َأنس مس َفَقاَل َله 

رنَبة «. ل وا فني َتجس خ   "  َتدس
خل المسيح إلى الةستان في هذه المرة األخيرة كما إلى هيكله المقدس ليترك ثمانية من تالميذه في الدار  د 

الخارجية، ويدخل بثالثة منهم إلى القدس، وأخيرًا ينطلق  مفرده ليجثو في قدس األقداس كرئيس كهنة أعظم يقدم  
للةشرية وكل مّنا يستطيع أن يدخل معه وبه إلى  ذبيحة فريدة عن العالم، يقدم حياته مبذولة طاعة لآلب وحةًا 

جثسيماني وندخل إلى معصرة األلم، كل  حسب قامته الروحية إّما مع الثمانية أو مع الثالثة، أّما العمل الكفاري  
فللمسيح وحده، هو إختصاصه وحده. وعلينا أن نعرف أن كل البركاا التي أخذناها تُثير حسد الشياطين فيثيروا  

 تجارب وعلينا أن نصلي لنغلب.ضدنا ال
 

رنَبة «. 40 -(:22:40آية )لو ل وا فني َتجس خ  :»َصلُّوا لنَكيس اَل َتدس مس َمَكانن َقاَل َله   َوَلمَّا َصاَر إنَلى الس
ن  أل  عد كل مرة نتناول فيها علينا أن نصلللللي وال ننام لكي ننال النصللللرة والغلةة =  صـــلوا لكي ال تدخلوا في تجربة

يصلللل  حين    حين تأتي التجربةهجماا العدو البد وسلللتأتي. المسللليح كان يريد لتالميذه أن يكونوا في حالة صلللالة 
طاع وألنهم لم  والرجال فال ي لللعفوا ويخوروا. وهذا معنى وصلللية المسللليح وبولس الرسلللول أن نصللللي بال إنق يهوذا

 يصلوا فةطرس أنكر إذ أتت التجربة وباقي التالميذ هربوا.
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هن َوَصلَّى41 -(:22:41آية )لو َبَتيس كس َيةن َحَجر  َوَجَثا َعَلى ر  َو َرمس مس َنحس ه  َفَصَل َعنس  َوانس
ه هذه اللحظاا دليل ناسلللوتيته. وهو جثا وحده دون التالميذ. فالتالميذ لم يكن لهم أن يشلللاركو =  وجثا على ركبتيه

 التي حمل فيها ضعفنا وشفع بدمه عنا لدى ااب. كان عمله فريدًا في نوعه. 
 

َكأسَس. َولكننس لنَتك نس اَل إنَراَدتني َبلس إنَراَدت َك«.42 -(:22:42آية )لو هن الس يَز َعن ني هذن َت َأنس ت جن ئس  َقائنال :»َيا َأَبَتاه ، إننس شن
سليد صلحح وضلع الةشلر  النسلةة لآلب، فآدم وبنيه عصلوا وبحثوا عن إرادتهم )األنا(  ال= لتكن ال إرادتي بل إرادتك

وليس ما يريده هللا. وجاء السيد المسيح ليقدم الطاعة والخ وع كنائب عنا، مع أن إرادته واحدة مع أبيه. لقد كان  
أراد أن يشلرب الكأس التي  السليد يمكنه أن يح لر جيوش المالئكة لتمنع عنه هذه الكأس، ولكنه هو أرادها، فهو 

أراد له ااب أن يشلللربها ويقدمها له. بهذا يقدم نفسللله مثااًل لشلللرب كأس ااالم  صلللبر. قّدم نفسللله مثااًل  العمل ال  
  الكالم. 

 
َماءن ي َقو نيهن. 43 -(:22:43آية )لو  َوَظَهَر َله  َماَلك  منَن السَّ

كانت هناك مالئكة تسلللةح يوم الميالد، وبشلللروا الرعاة، وتقدموا لخدمة السللليد   =  ظهر له مالك من الســماء يقويه
(. ومالئكة  شلللللرا النسلللللوة  عد ال،يامة، ومالئكة تراءا للتالميذ  عد الصلللللعود. 11:4 عد التجربة من إبليس )مت 

ا دفع الةعس أن يتصللللور أن هناك مالئكة قد تعينوا لخدمة السلللليد وقت تجسللللده، فإذا كانت المالئكة تخدم  وهذا م
(. وهكذا كل من يصللللي يجد معونة من السلللماء فالمالئكة تخدم الةشلللر 14:1الةشلللر أفال تخدم ملك الملوك )عب 

لك المجد، لك العزة" وهذا ما تسةح  ، في محةة. ويقال أن المالك الذي ظهر للمسيح كان يقول له "لك القوة يا رب 
  ه الكنيسة في أسبوع ااالم.

وربما أن المالك حين رأى السلللللللليد في بالمه في الةسللللللللتان تقدم ليقويه، كما حاول  طرس أن ي للللللللرب عبد رئيس  
الكهنة ليسلللللللللاعد المسللللللللليح، ولكن غالةًا فالمسللللللللليح لم يكن محتاج لمعونة المالك وبالتأتيد لم يكن محتاج لسللللللللليف  

رس. وكأن المالك الذي أتى للسيد ليقويه أراد أن يقول له، حتى وإن قام عليك الةشر ولم يعرفوك فنحن نعرفك  ط
 من أنت، نحن نحةك حتى وإن لم يحبوك، نعرف عظمة مجدك وإن لم يعرفها الةشر.

 
َهاد  َكاَن ي َصل ني بنَأَشد ن َلَجاَجة ، َوَصا44 -(:22:44آية )لو .َوإنذس َكاَن فني جن ضن  َر َعَرق ه  َكَقَطَراتن َدم  َنازنَلة  َعَلى اأَلرس

ــار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض . ألنه في HEAMATIDROSISهذه الظاهرة ظاهرة نادرة تسلللللمى  =  صـ
األحوال العادية حين يزداد األلم  اإلنسللللللللان حتى ال يسللللللللتطيع أن يتحمل، ففي هذه الحالة غالةًا ما يفقد اإلنسللللللللان  
وعيه، ولكن إذا لم يحدث هذا فإن الشلعيراا الدموية المحيطة  الغدد العرقية يزداد ال لغط عليها فتنفجر وين لح  

دث من جبهة اإلنسلللان فقط بل من الجسلللم كله، ويكون نتيجة ذلك أن  الدم من الةشلللرة مختلطًا  العرق. وهذا ال يح
يتسللللللمم جسللللللم اإلنسللللللان. وألنها ظاهرة طبية فقد لفتت أنظار لوقا الطبيب. ونزل الدم على األرض، وهذه أول مرة  

خل فقد د = وإذ كان في جهاديسللللللللفك فيها دم المخلص ألجلنا. وتلطخت ثيا ه  الدم. ولوقا يحدد هذه الحالة  قوله  
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السللليد المسللليح في صلللراع ح،يقي، حتى سلللال دمه وصلللار هابيل الجديد الذي تتقبل األرض دمه طالةًا النعمة لكل 
 مؤمن. وبينما كان السيد في هذا الجهاد كان تالميذه نائمون ويهوذا والكهنة يتآمرون.

ألن دم المسيح يعطى  لتعطى حياة للةشر الذين على االرض ، فالدم حياة . و = قطرات دم نازلة على االرض 
( . والحظ ما قيل عن جهاد المسيح والكأس التى شربها   24:  12حياة فهو يتكلم أف ل من هابيل ) عب 

 (.  7:  5)عب 
   

َتان  َدَخَله  ه وَ 1 -(:18:1آية )يو وَن، َحيس   َكاَن ب سس ر  رن َوادني َقدس هن إنَلى َعبس وع  هَذا َوَخَرَج َمَع َتاَلمنيذن  َقاَل َيس 
 َوَتاَلمنيذ ه . 

( "قوموا 31:14هذه ال تفيد العلية، فالسيد وتالميذه سبق وتركوا العلية التي كانوا مجتمعين فيها )راجع يو = خرج 
فهي تفيد خروجهم من   خرجننطلق من ههنا" كإفادة للخروج من العلية. وغالةًا ذهبوا للهيكل. أّما قول الكتاب هنا  

ن وادي قدرون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون  الهيكل إلى عبر وادي قدرون إلى جبل الزيتون. خصوصًا إ
 الملئ  أشجار الزيتون. وبذلك تكون صالة المسيح الشفاعية الختامية قد حدثت في الهيكل.

لَيُمْر المارة فوقه، وفي الشتاء يمتلئ من المطر. وهذا هو نهير يجف صيفًا فيترك قاعه جافًا كالوادي = قدرون 
المشهد الحزين لخروج المسيح إلى جبل الزيتون هو مشهد مكرر لخروج الملك داود حزينًا هاربًا من إبنه إ شالوم  

(.30 ،23:15صم 2 مشورة أخيتوفل. وأخيتوفل رمز ليهوذا وكالهما إنتحر ) 
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 عودة للجدول الجمعة العظيمة  –يوم الجمعة 
 

 يوم الجمعة )الجمعة العظيمة( 
 

 (52-43:14(+ )مر56-47:26تسليم يسوع والقبض عليه )مت
 (12-2:18(+) يو 53- 47:22+) لو                           

ي وف  47"  -:(56-26:47اآليات )مت ع  َكثنير  بنس  وَذا َأَحد  االثسَنيس َعَشَر َقدس َجاَء َوَمَعه  َجمس َوفنيَما ه َو َيَتَكلَّم ، إنَذا َيه 
  . عسبن الشَّ َن  ي و السَكَهَنةن َوش  َؤَساءن  دن ر  نس ي   مننس عن َوعنصن
أ َقب نل ه  ه َو ه َو. 84 َقائنال :»الَّذني  َعاَلَمة   َطاه مس  َأعس َلَمه   َأسس َوالَّذني 

ك وه «.   اَلم  َيا َسي ندني!« َوَقبََّله .  49َأمسسن وَع َوَقاَل: »السَّ َم إنَلى َيس  َفلنلسَوقستن َتَقدَّ
، لنَماَذا 50 ب  وع : »َيا َصاحن َفَقاَل َله  َيس 

يَنئنذ  َتقَ  َتإ« حن ئس َسك وه . جن وَع َوَأمس َي َعَلى َيس  ا اأَلَيادن م وا َوَألسَقوس دَّ
َفه  51 َتلَّ َسيس وَع َمدَّ َيَده  َواسس يَن َمَع َيس  د  منَن الَّذن َوإنَذا َواحن

َنه .   َكَهَنةن، َفَقَطَع أ ذس َد َرئنيسن الس َفَك إنَلى َمَكاننهن. ألَ 52َوَضَرَب َعبس دَّ َسيس وع : »ر  َف  َفَقاَل َله  َيس  يس يَن َيأسخ ذ وَن السَّ نَّ ك لَّ الَّذن
لنك وَن!   َيهس يسفن  ا منَن 53بنالسَّ اثسَنيس َعَشَر َجيسش  َثَر مننن  َأكس َم لني  َفي َقد ن َأبني  إنَلى  يع  اآلَن َأنس َأطسل َب  َتطن َأن ني اَل َأسس َأَتظ نُّ 

َماَلئنَكةنإ   : َأنَّه  هَكَذا  54الس َبغني َأنس َيك وَنإ«.َفَكيسَف ت َكمَّل  السك ت ب  :»َكَأنَّه  َعَلى 55َينس وع  لنلسج م وعن اَعةن َقاَل َيس  فني تنلسَك السَّ
َكلن َوَلمس ت   َهيس لنس  َمَعك مس أ َعل نم  فني الس نست  َأجس م  ك  ي   لنَتأسخ ذ ونني! ك لَّ َيوس ي وف  َوعنصن ت مس بنس  ك ونني.  لنص   َخَرجس َوَأمَّا هَذا 56مسسن

مس َوَهَرب وا.ك لُّه  فَ  لُّه  يَنئنذ  َتَرَكه  التَّاَلمنيذ  ك  «. حن بنَياءن ت ب  اأَلنس  " َقدس َكاَن لنَكيس ت َكمََّل ك 

ي    47"  -(:26:47آية )مت ي وف  َوعنصـن ع  َكثنير  بنســ  َر َقدس َجاَء َوَمَعه  َجمس وَذا َأَحد  االثسَنيس َعشــَ َوفنيَما ه َو َيَتَكلَّم ، إنَذا َيه 
.مننس  عسبن َن الشَّ ي و َكَهَنةن َوش  َؤَساءن الس دن ر  نس   " عن

تان اليهود قد زعموا لبيالطس أن المسلليح مقاوم ل،يصللر، وشللخص هذه صللفاته ربما يكون معه جيش من الثوار، 
( جعلهم يسلللللللللللللقطون على  6:18لذلك أرسلللللللللللللل بيالطس جماعة عظيمة من الجند ولكن السللللللللللللليد  قوله أنا هو )يو

ــيَو الشـــعبهود أن عنده شللللعب يسللللمع تعاليمه. وأنهم ربما يجدون مقاومة.  وجوههم. وربما ظن الي أع للللاء  = شـ
 السنهدريم. 

 
ك وه «.48" -(:26:48آية )مت َطاه مس َعاَلَمة  َقائنال :»الَّذني أ َقب نل ه  ه َو ه َو. َأمسسن َلَمه  َأعس  "َوالَّذني َأسس

(  14- 12:55رب كأس الخيانة من أحد أحةائه )مزالمسللليح حمل كل بالمنا، ولكي تكمل بالمه كان عليه أن يشللل
(. فلالجراح تزداد حينملا تلأتي من األحةلاء. والقبللة كلانلت عالملة للجنود الروملان فهم ال  6:13وبقبللة غلاشللللللللللللللة )زك

 يعرفونه، أّما اليهود فهم يعرفونه تمامًا.
 

وَع َوَقاَل: 49" -(:26:49آية )مت َم إنَلى َيس  َله .َفلنلسَوقستن َتَقدَّ اَلم  َيا َسي ندني!« َوَقبَّ  " »السَّ
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وَع  50"  -(:26:50آية )مت ــ  َي َعَلى َيســـ ا اأَلَيادن م وا َوَألسَقوس يَنئنذ  َتَقدَّ َتإ« حن ئس ، لنَماَذا جن ب  احن ــَ وع : »َيا صـــ ــ  َفَقاَل َله  َيســـ
َسك وه .   " َوَأمس

 له يتوب.لع. يا صاحب لماذا جئتالمسيح يعطيه الفرصة األخيرة ويعاتةه برقة= 
 

َكَهَنةن،  51"  -(:52-26:51اآليات )مت َد َرئنيسن الس َرَب َعبس َفه  َوضـَ يس َتلَّ ـسَ وَع َمدَّ َيَده  َواـسس يَن َمَع َيـس  د  منَن الَّذن َوإنَذا َواحن
َنه .  يَن َيأسخ ذ  52َفَقَطَع أ ذس َفَك إنَلى َمَكاننهن. أَلنَّ ك لَّ الَّذن دَّ َسيس وع : »ر  لنك وَن!َفَقاَل َله  َيس  يسفن َيهس َف بنالسَّ يس  " وَن السَّ

(. ومن  51:22( ولوقا أتمل القصلللة  أن السللليد شلللفى أذن العبد )لو10:18يوحنا ذكر إسلللم العبد وأنه ملخس )يو
هذه القصلللللة نفهم أن إسلللللتخدام العنف مرفوض في الدفاع عن الدين، فحينما يسلللللتخدم اإلنسلللللان العنف في خدمته  

لعبد فيفقده اإلسللللتماع لصللللوا تحت سللللتار الدفاع عن السلللليد المسلللليح يكون كةطرس الذي ي للللرب  السلللليف أذن ا
الكلمة، من نسلتخدم معهم العنف نغلق أمامهم  اب اإليمان، بل كلماا العنف تزيدهم عنادًا. ولكن قول المسليح=  

هي نبوة  خراب أورشللليم  السلليف نظير صلللبهم للمسلليح. وهذا =  ألن كل الذين يأخذون السـيف بالسـيف يهلكون 
له سلللطة إسللتخدام السلليف. وكان  طرس قاصللدًا ضللرب عنقه ولكن هللا لم  الكالم موجه للناس وليس للحاتم الذي  

يسللللمح بل سللللمح  قطع أذنه، وفي هذا إشللللارة ألن سلللليده وهو رئيس الكهنة قد إنغلقت أذنيه عن فهم النبواا. ولقد 
[ إظهار محةة المسلللللليح وقدرته وشللللللفاؤه لمن يريد أن يلقي ال،ةس  2[ إظهار حب  طرس ]1سللللللمح هللا  ما حدث ]

[ اان يفهم  4[ درس للجميع أن السليف ليس هو طريق المسليحيين ]3ليه ويظهر  التالي أنه يسللم نفسله  إرادته ]ع
تالميذه قوله السللللللابق "ليكن لكم سلللللليف" وأنه يقصللللللد بهذا اإلسللللللتعداد الروحي وليس سلللللليوفًا ح،ي،ية. وباإلسللللللتعداد  

رس الصلياد ال خبرة له في إسلتعمال السليف، فكل الروحي والذهني يكونون مسلتعدين إلحتمال ااالم القادمة. وبط
 ما إستطاعه قطع أذن ملخس العبد.

 
ا منَن  53"  -(:26:53آية )مت َر َجيسشـ  َثَر مننن اثسَنيس َعشـَ َم لني َأكس يع  اآلَن َأنس َأطسل َب إنَلى َأبني َفي َقد ن َتطن َأَتظ نُّ َأن ني اَل َأسـس
َماَلئنَكةنإ  "الس

لم  و   يرونه إنسلللللان وفى حالة ضلللللعف ألن التالميذ   . فهو يتكلم كإنسلللللانوالسللللليد لم يقل أرسلللللل أنا=  أطلب إلى أبي
ُل "بل هو قال  "وهو قال "تل ما لآلب هو لي  يكونوا  عد قد تحققوا من ألوهيته. سلللللأرسلللللل الروح القدس" فمن ُيرسلللللِ

ُل مالئكة. ولكنه يخفيه ليتم الصللللللب الذى أراده إذًا هو قادر وله السللللللطان    روح هللا أال يكون له سللللللطان أن ُيرسلللللِ
 ليحيينا.

 
َبغني َأنس َيك وَنإ«.  54" -(: 56- 26:54اآليات )مت : َأنَّه  هَكَذا َينس وع  55َفَكيسَف ت َكمَّل  السك ت ب  اَعةن َقاَل َيس  فني تنلسَك السَّ

أ َعل ن  َمَعك مس  لنس   َأجس ك نست   م   َيوس ك لَّ  لنَتأسخ ذ ونني!  ي    ي وف  َوعنصن بنس  ت مس  َخَرجس لنص    َعَلى  :»َكَأنَّه   َوَلمس لنلسج م وعن َكلن  َهيس الس فني  م  
ك ونني.  لُّه  َفَقدس َكاَن لنَكيس ت َكمَّلَ 56ت مسسن مس َوَهَرب وا. َوَأمَّا هَذا ك  يَنئنذ  َتَرَكه  التَّاَلمنيذ  ك لُّه  «. حن بنَياءن ت ب  اأَلنس  "  ك 
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ع  َكثنير  43  "-: (25-14:43اآليات )مر د  منَن االثسَنيس َعَشَر، َوَمَعه  َجمس وَذا، َواحن َيَتَكلَّم  َأقسَبَل َيه  َولنلسَوقستن فنيَما ه َو 
  . َن ي و َكَتَبةن َوالشُّ َكَهَنةن َوالس َؤَساءن الس دن ر  نس ي   مننس عن ي وف  َوعنصن بنس 

َطاه مس َعاَلَمة  َقائنال :»الَّ 44 ذني أ َقب نل ه  َوَكاَن م َسل نم ه  َقدس َأعس
  .» رس   وا بنهن بنحن ك وه ، َوامسض  هن َقائنال :»َيا َسي ندني، َياَسي ندني!« َوَقبََّله .  45ه َو ه َو. َأمسسن َم إنَليس ا  46َفَجاَء لنلسَوقستن َوَتَقدَّ َفَألسَقوس

َسك وه .   هن َوَأمس مس َعَليس َيه  دن يس 47َأيس رنيَن السَّ د  منَن السَحاضن َتلَّ َواحن َنه .َفاسس َكَهَنةن َفَقَطَع أ ذس َد َرئنيسن الس َفَأَجاَب 48  َف، َوَضَرَب َعبس
ي   لنَتأسخ ذ ونني!   ي وف  َوعنصن ت مس بنس  :»َكَأنَّه  َعَلى لنص   َخَرجس مس وع  َوَقاَل َله  َكلن أ َعل نم  َوَلمس 49َيس  َهيس نست  َمَعك مس فني الس م  ك  ك لَّ َيوس

لنَكيس  َولكننس  ك ونني!  «.  ت مسسن السك ت ب  َمَل  ت كس َوَهَرب وا.  50  السَجمنيع   َسَكه  51َفَتَرَكه   َفَأمس ينهن،  َعَلى ع رس إنَزار ا  ا  َوَتبنَعه  َشابٌّ اَلبنس 
 ، بَّان  َيان ا.52الشُّ مس ع رس ه  نس َزاَر َوَهَرَب من  "  َفَتَرَك اإلن

َيَتَكلَّم  أَ 43"  -(: 50-14:43اآليات )مر ع  َكثنير  َولنلسَوقستن فنيَما ه َو  د  منَن االثسَنيس َعَشَر، َوَمَعه  َجمس وَذا، َواحن قسَبَل َيه 
  . َن ي و َكَتَبةن َوالشُّ َكَهَنةن َوالس َؤَساءن الس دن ر  نس ي   مننس عن ي وف  َوعنصن بنس 

َطاه مس َعاَلَمة  َقائنال :»الَّذني أ َقب نل ه  44 َوَكاَن م َسل نم ه  َقدس َأعس
  .» رس   وا بنهن بنحن ك وه ، َوامسض  هن َقائنال :»َيا َسي ندني، َياَسي ندني!« َوَقبََّله .  45ه َو ه َو. َأمسسن َم إنَليس ا  46َفَجاَء لنلسَوقستن َوَتَقدَّ َفَألسَقوس

هن   مس َعَليس َيه  دن َسك وه .  َأيس َنه .47َوَأمس َكَهَنةن َفَقَطَع أ ذس َد َرئنيسن الس َف، َوَضَرَب َعبس يس رنيَن السَّ د  منَن السَحاضن َتلَّ َواحن َفَأَجاَب 48  َفاسس
ي   لنَتأسخ ذ ونني!   ي وف  َوعنصن ت مس بنس  :»َكَأنَّه  َعَلى لنص   َخَرجس مس وع  َوَقاَل َله  نست  َمَعك مس 49َيس  م  ك  َكلن أ َعل نم  َوَلمس   ك لَّ َيوس َهيس فني الس

 .» َمَل السك ت ب  ك ونني! َولكننس لنَكيس ت كس ت مسسن
 " َفَتَرَكه  السَجمنيع  َوَهَرب وا.50

نرى خطأ التالميذ في هروبهم وخطأ يهوذا في قبلته الغاشة. كل التالميذ لم يتمكنوا من أن يعرفوا سلطان المسيح. 
على حمايتهم حتى وهو في ضعفه، ويهوذا لم ُيدِرْك أن السيد يعرف ما في قلةه ولن  فالتالميذ لم يدركوا أنه قادر  

 تخدعه القبلة. 
وبطرس إستل سيفه لي رب العبد، ربما ألنه تذكر كالمه للسيد وأنه مستعد أن يموا معه. ولكن دفاعنا عن 

 طرس يتصور أنه سيبدأ المعركة   مةادئنا ال يكون  القتل بل  إستعدادنا للموا عنها، وهذا أصعب. وغالةًا كان
والمسيح يكمل  معجزة من معجزاته ويقتل الجند. ولكنه حينما رأي السيد يستسلم للجند َهرَب بل أنكر إذ لم يكن 

 هو مستعدًا للموا واإلستشهاد في سبيل إيمانه ومةادئه. 
 

،  51"  -(:52-14:51اآليات )مر بَّان  َكه  الشـُّ سـَ ينهن، َفَأمس ا إنَزار ا َعَلى ع رس ابٌّ اَلبنسـ  مس  52َوَتبنَعه  شـَ ه  نس َزاَر َوَهَرَب من َفَتَرَك اإلن
َيان ا.  "  ع رس

هذا الشلللللللاب هو مارمرقس وغالةًا كان هو صلللللللاحب الةسلللللللتان الذي في جثسللللللليماني الذي يختلي فيه المسللللللليح مع  
 في ذلك الوقت وإسلللتيقظ على صلللوا الجلةة غير العادية، ونهس من فراشللله تالميذه. وغالةًا كان مارمرقس نائماً 

ليرى ماذا يحدث فأمسللللللكوه إذ شللللللكوا أنه من تالميذ المسلللللليح فهرب منهم تاركًا إزاره الذي كان يلةسلللللله على عريه.  
تسللجيل  ومارمرقس يذكر ضللعفه هنا في تلك اللحظة التي ال ينسللاها. وهو لم يذكر إسللمه إت للاعًا. وذكر القصللة ل

 ضعفه.
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، َفَدَنا 47  "- :(53- 22:47اآليات )لو مس م ه  وَذا، َأَحد  االثسَنيس َعَشَر، َيَتَقدَّ َعى َيه  َنَما ه َو َيَتَكلَّم  إنَذا َجمسع ، َوالَّذني ي دس َوَبيس
وَع لني َقب نَله .   إ«  48مننس َيس  َسانن نس َن اإلن َلة  ت َسل نم  ابس بس وَذا، َأبنق  وع :»َيا َيه  َفَقاَل َله  َيس 

49 ، َله  َماَيك ون  يَن َحوس َفَلمَّا َرَأى الَّذن
إ«   يسفن رنب  بنالسَّ ، َأَنضس َنى.  50َقال وا:»َياَربُّ َنه  السي مس َفَقَطَع أ ذس َكَهَنةن  َد َرئنيسن الس مس َعبس ه  د  مننس وع  51َوَضَرَب َواحن َفَأَجاَب َيس 

َرَأَها. َنه  َوَأبس بنلنيَن 52 وَقاَل:»َدع وا إنَلى هَذا!« َوَلَمَس أ ذس َن السم قس ي و َكلن َوالشُّ َهيس دن الس نس َكَهَنةن َوق وَّادن ج  َؤَساءن الس وع  لنر  ث مَّ َقاَل َيس 
  ! ي   ي وف  َوعنصن ت مس بنس  هن:»َكَأنَّه  َعَلى لنص   َخَرجس َي. َولكننَّ إنذس  53َعَليس وا َعَليَّ اأَلَيادن َكلن َلمس َتم دُّ َهيس م  فني الس نست  َمَعك مس ك لَّ َيوس ك 

لسَطان  الظُّلسَمةن«. هن َساَعت ك مس َوس   "  هذن

 
َر، َيتَ 47"  -(:22:47آـية )لو ــَ د  االثسَنيس َعشـــــــ وَذا، َأـحَ َعى َيه  ع ، َوالَـّذني يـ دس َنمَـا ه َو َيَتَكلَّم  إنَذا َجمس ا مننس  َوَبيس َدنـَ ، فـَ مس م ه  دَّ ـقَ

وَع لني َقب نَله .  " َيس 
 

إ«48 -(:22:48آية )لو َسانن نس َن اإلن َلة  ت َسل نم  ابس بس وَذا، َأبنق  وع :»َيا َيه   َفَقاَل َله  َيس 
لم يقل تسللم ربك أو سليدك أو معلمك أو من له الف لل عليك، بل قال إبن اإلنسلان أي ذاك   =تسـلم إبن اإلنسـان

 اللطيف الوديع الذي أحةك، هل تسلم من أحةك.
 

إ«  49"  -(:50-22:49اآليات )لو يسفن رنب  بنالسـَّ ، َأَنضـس ، َقال وا:»َياَربُّ َله  َماَيك ون  يَن َحوس د  50َفَلمَّا َرَأى الَّذن َرَب َواحن  َوضـَ
َنى. َنه  السي مس َكَهَنةن َفَقَطَع أ ذس َد َرئنيسن الس مس َعبس ه  نس  " من

 
َرَأَها.51" -(:22:51آية )لو َنه  َوَأبس وع  وَقاَل:»َدع وا إنَلى هَذا!« َوَلَمَس أ ذس  " َفَأَجاَب َيس 

 طرس وتالميذه، وكأنه  تأن المسللللللليح يعتذر هنا عّما فعله  طرس، ليهدئ من ثورة الجماعة على  =  دعوا إلى  هذا
يقول دعوا لي هذه اإلسللللللللللللاءة فلن يحدث غيرها، وهي تمت بدون إذن مني. وفي شللللللللللللفائه ألذن العبد أثبت قدرته 

 ورحمته وصالحه.
 

بنلنيَن َعَليسهن:»َكَأنَّه  52"  - (:53- 22:52اآليات )لو َن السم قس ي و َكلن َوالشُّ َهيس دن الس نس َكَهَنةن َوق وَّادن ج  َؤَساءن الس وع  لنر  ث مَّ َقاَل َيس 
  ! ي   ي وف  َوعنصن ت مس بنس  َي. وَ 53َعَلى لنص   َخَرجس وا َعَليَّ اأَلَيادن َكلن َلمس َتم دُّ َهيس م  فني الس نست  َمَعك مس ك لَّ َيوس هن َساَعت ك مس إنذس ك  لكننَّ هذن

لسَطان  الظُّلسَمةن«.  "َوس 
المسيح عاتب يهوذا عتا ًا رقيقًا، وعاتب  طرس إذ قطع أذن العبد، ثم شفاه، هو إهتم  الجميع في هذه اللحظة  

= ةهذه ساعتكم وسلطان الظلمالصعةة، ثم يستدير ويوجه عتا ًا لطيفًا لكل هذا الحشد لعلهم يندمون فيتوبوا. وقوله  
 فيه إشارة: 

أن هذه السلاعة هي بتحديد من هللا. وسللطان الظلمة هو الشليطان، فأنا الذي سلمحت  أن أسللم في أيديكم في  .1
 هذه الساعة، ولكن أنتم اان والشيطان واحد في نواياتم.
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أن سللللللطان الظلمة وقته قصلللللير، فلن يمتد سللللللطانه ألتثر من سلللللاعة أي وقت قصلللللير وهم فعاًل تمكنوا منه   .2
 أيام. 3وصلبوه ولكنه قام  عد 

 
.  2  "-:(12-18:2اآليات )يو هن َتَمَع ه َناَك َكثنير ا َمَع َتاَلمنيذن وَع اجس َع، أَلنَّ َيســـــ  ضـــــن ل نم ه  َيعسرنف  السَموس وَذا م ســـــَ َوَكاَن َيه 

ي ن 3 َكَهَنةن َوالسَفر نيســن اءن الس َؤســَ دن ر  نس ام ا مننس عن دَّ َد َوخ  نس وَذا السج  .  َفَأَخَذ َيه  اَلح  ابنيَح َوســن َل َوَمصــَ اعن يَن، َوَجاَء إنَلى ه َناَك بنَمشــَ
: »َمنس َتطسل ب وَنإ«  4 مس هن، َوَقاَل َله  وع  َوه َو َعالنم  بنك ل ن َما َيأستني َعَليس ــ  «. َقاَل  5َفَخَرَج َيســـــ رنيَّ ــن وَع النَّاصـــــ ــ  َأَجاب وه : »َيســـــ

ل نم ه    وَذا م سـَ :»َأَنا ه َو«. َوَكاَن َيه  مس .  َله  مس ا َمَعه  ا َواقنف  َقط وا  6َأيسضـ  َوَراءن َوسـَ :»إنن ني َأَنا ه َو«، َرَجع وا إنَلى الس مس َفَلمَّا َقاَل َله 
  . ضن «. 7َعَلى اأَلرس رنيَّ وَع النَّاصــن ا: »َمنس َتطسل ب وَنإ« َفَقال وا:»َيســ  مس َأيسضــ  َأَله  : إنن ني َأَنا 8َفســَ وع:»َقدس ق لست  َلك مس َأَجاَب َيســ 

َهب وَن«.  ه وَ  ذس َدع وا هؤ اَلءن يـَ ت مس َتطسل ب وَننني فـَ نس إننس ك  مس  9. فـَ ه  نس كس من َتنني َلمس أ هسلـن َطيس يَن َأعس ذن ه : »إننَّ الـَّ الـَ ذني قـَ ل  الـَّ لنَيتنمَّ السَقوس
ا«. َد َرئنيسن 10َأَحد  َرَب َعبس َتلَّه  َوضـــَ ، َفاســـس يسف  َس َكاَن َمَعه  ســـَ َعاَن ب طسر  مس َنى. َوَكاَن   ث مَّ إننَّ ســـن َنه  السي مس َكَهَنةن، َفَقَطَع أ ذس الس

دن َملسخ َس.   َعبس م  الس اسس
َرب َهاإ«.11 َطانني اآلب  َأاَل َأشس ! السَكأسس  الَّتني َأعس دن َفَك فني السغنمس َعلس َسيس َس:»اجس وع  لنب طسر  ث مَّ  12َفَقاَل َيس 

ودن قَ  اَم السَيه  دَّ َقائنَد َوخ  َد َوالس نس َثق وه ،إننَّ السج  وَع َوَأوس وا َعَلى َيس   " َبض 
 

.2" -(:18:2آية )يو هن َتَمَع ه َناَك َكثنير ا َمَع َتاَلمنيذن وَع اجس َع، أَلنَّ َيس  ضن وَذا م َسل نم ه  َيعسرنف  السَموس   " َوَكاَن َيه 
هنلاك، بل هو ذهب هذه تؤكد أن المسلللللللللللللليح لم يخرج إلى  سللللللللللللللتلان جثسلللللللللللللليملاني هربًا، فيهوذا طالملا إجتمع معلُه  

لجثسلللللللللليماني ليسللللللللللهل للخائن مهمته، فهو بهذا قد إبتعد عن الجماهير وعن أصللللللللللدقائه الذين قد يتدخلوا لحمايته  
فتحدث معركة. بل هو قال ليهوذا "ما أنت تعمله فإعمله  أتثر سللللرعة". لقد سللللقط بدم األول في  سللللتان وإنتصللللر  

 بل هو ُدِفَن في  ستان وقام منتصرًا على الموا في  ستان. بدم ااخير  طاعته في  ستان، في صالته وتسليمه،
 

اعن 3"  -(:18:3آية )يو ي نيَن، َوَجاَء إنَلى ه َناَك بنَمشــــَ َكَهَنةن َوالسَفر نيســــن اءن الس َؤســــَ دن ر  نس ام ا مننس عن دَّ َد َوخ  نس وَذا السج  َل  َفَأَخَذ َيه 
. اَلح    " َوَمَصابنيَح َوسن

والفريسللللللليين    الخدامالشللللللليطان هنا يقود مجموعة من كل قواا الظلمة، التلميذ الخائن ورؤسلللللللاء الكهنة وخدامهم=  
(. وسليظل هذا هو الوضلع في الكنيسلة اخر األيام، صلراع بين قواا الظلمة وشلعب هللا  44:8وجنود الرومان )يو

لمسللللللتخدمة في اليونانية للجند هي األورطة  حتى يأتي الرب في مجده لينهي سلللللللطان إبليس. ونالحظ أن الكلمة ا
الفرقة المخصلصلة لحراسلة الهيكل وكان الوالي يرسلل مجموعة من الجند ليكونوا    جندي وهي200وتعدادها حوالي 

( ُذِتَر القائد والكلمة المسللللللتخدمة تشللللللير ألنه قائد 12تحت أمر رئيس الكهنة في األعياد لحفظ النظام. وفي بية )
رة. وهذا يدل على رعبهم من شلللللللللخص المسللللللللليح. وهذا العدد من الجند والقائد الروماني الكبير  ألف وهي رتةة كبي

يدل على إتفاق مسللللللبق بين رؤسللللللاء الكهنة وبيالطس، فهم  عد المحاتمة رحلوه إلى دار الوالية أي مقر الحكومة 
. وكان ذلك نتيجة ل لللللللللغط  ( وكان صلللللللللةح وترجمتها مةكرًا جداً 28الرومانية. ولذلك خرج لهم بيالطس مةكرًأ )بية

ُدْر الحكم مةكرًا قبل أن  20:27رؤسللللللللاء الكهنة عليه )مت  ( ورؤسللللللللاء الكهنة كانوا في عجلة من أمرهم، أن َيصللللللللْ
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يمثلون اليهود. وأن يوحنا يميز بين   والخداميمثلون األمم   الجندعن المسللليح. والحظ أن   ايسلللتيقظ الشلللعب ويدافعو 
 والفريسيين فرؤساء الكهنة من الصدوقيين.رؤساء الكهنة 

 
: »َمنس َتطسل ب وَنإ«.4" -(:18:4آية )يو مس هن، َوَقاَل َله  وع  َوه َو َعالنم  بنك ل ن َما َيأستني َعَليس  "َفَخَرَج َيس 

ألنه كان  =من تطلبون المسلللليح هو الذي خرج ليالقيهم، وهم يعلم  ااالم التي سللللتأتي عليه. وسللللؤال المسلللليح لهم 
ناويًا ليس أن يعلن إسلللمه فقط بل شلللخصللله ويظهر سللللطان الهوته فيفهموا أنه سللللم نفسللله  إرادته، ويعطي فرصللة  

 لتالميذه ليهربوا. لذلك خرج بثةاا ولم ينتظر وصول الجند.
 

.5" -(:18:5يوآية ) مس ا َمَعه  ا َواقنف  وَذا م َسل نم ه  َأيسض  :»َأَنا ه َو«. َوَكاَن َيه  مس «. َقاَل َله  رنيَّ وَع النَّاصن   " َأَجاب وه : »َيس 
فيها صليغة إسلتهزاء. كان اليهود يحتقرون الناصلريين "أمن الناصلرة يمكن أن يكون شلئ صلالح"  =  يسـوع الناصـري 

أنا هللا= أنا الكائن= مجد وكرامة وسللللللللطان وبهاء إسلللللللم يهوه العظيم.  =  أنا هوحملت كلمة =  أنا هو(.  46:1)يو
ا هو" ليعلن محبته للعالم "أنا  لذلك سللللقط الجنود، هي فيها إعالن الهوته. لقد سللللبق السلللليد وإسللللتخدم هذا اللفظ "أن

هو الراعي.. أنا هو النور .. الخ" ليعزي شلللعةه. ولكنه في هذه المرة ليظهر قوة سللللطان الهوته، وأنه يسللللم نفسللله  
 إرادته. وإذا كان المسللليح له هذا المجد وهو يسلللاق للصلللليب فكم  الحري سللليكون مجده حينما يأتي في مجد أبيه.  

 الجند. فهو الذي أسلم ذاته.هو كان في موقف أقوى من 
 

. 6 -(:18:6آية )يو ضن َوَراءن َوَسَقط وا َعَلى اأَلرس :»إنن ني َأَنا ه َو«، َرَجع وا إنَلى الس مس  َفَلمَّا َقاَل َله 
رعبتهم هى نفسللللللها التى  ألو أراد الهرب لهرب اان وهم سللللللاقطون، ولكنه لهذا أتى .. للصللللللليب. هذه الهيةة التى  

 الهيكل ليطهره ، فلم يقدر احد ان يؤذيه .ظهرا عندما دخل 
 

«.7" -(:18:7آية )يو رنيَّ وَع النَّاصن ا: »َمنس َتطسل ب وَنإ« َفَقال وا:»َيس  مس َأيسض   "َفَسَأَله 
تأن المسللللليح يذكرهم بهدف مجيئهم والواجب الذي أتوا ألجله. فهم في رعبهم  عد سلللللقوطهم إرتةكوا ال يدرون ماذا 

 يأمرهم أن ي،ة وا عليه والقوى يملي شروطه.يفعلون. هو هنا 
 

َهب وَن«.8" -(:18:8آية )يو ت مس َتطسل ب وَننني َفَدع وا هؤ اَلءن َيذس نس : إنن ني َأَنا ه َو. َفإننس ك  وع:»َقدس ق لست  َلك مس   "َأَجاَب َيس 
المسيح هنا ُيْملي شروطه،  عد أن شعروا  الهيةة نحوه، هنا كان يأمر  سلطان وليس   عف ليحمي تالميذه، فهو  

(. 12:17)يوأتى لهذا ليسلم نفسه وليخلص تالميذه والمؤمنين  ه "الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد"  
، فالروح القدس لم يكن قد حلَّ عليهم ااالم  عد فما كانوا يستطيعون تحمل  دعوا هؤالء يذهبون  وشرو  السيد=  

ولذلك طلب منهم المسيح أال يبرحوا أورشليم قبل أن يحل الروح القدس عليهم فينالوا قوة متى حلَّ عليهم الروح    . عد 
 (. 8-4: 1القدس )أع
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أنا حين قال    المرة الثانيةكان يعلن الهوته لذلك سقطوا على وجوههم . أما    أنا هوحين قال الرب    المرة األولى
 كان يعلن لماذا كان التجسد = ليخلص من يؤمن  ه.  هو
 

ا«.9" -(:18:9آية )يو مس َأَحد  ه  نس َتنني َلمس أ هسلنكس من َطيس يَن َأعس ل  الَّذني َقاَله : »إننَّ الَّذن  "لنَيتنمَّ السَقوس
، ألنهم فى ضلللللعفهم إذ كان الروح القدس لم  منهم قد ماا قبل قيامة المسللللليح لكان موته يعتبر هالتاً لو كان أحد 

يحل عليهم  عد، كانوا سلوف ينكرون المسليح كما فعل  طرس. ولو أمسلكهم بيالطس وقتلهم وماتوا حينئذ  كانوا قد 
روح القللدس هو "روح القوة والمحةللة  فللال   عللد أن حلللَّ عليهم الروح القللدس تغيروا ألشللللللللللللللخللاص بخرين.أمللا  .  هلكوا

  شلللللخص 3000ولنقارن بين  طرس الذي أنكر المسللللليح ولعن، وبطرس الذي يؤمن  عظته    (.7:1تى2والنصلللللح" )
فاهلل ال   كرازتهم .وأخيرًا يموا عن المسلللللللليح. وهو اي للللللللا حفظ نفوسللللللللهم حتى ال يقتلوهم ، وبالتالي يتمم تالميذه 

 (.10:  2ل الذى خلقه من أجل أن يتممه )أفيسمح  موا أحد إال  عد أن يتمم العم
 

َنه   10"  -(:18:10آية )يو َكَهَنةن، َفَقَطَع أ ذس َد َرئنيسن الس َرَب َعبس َتلَّه  َوضـــَ ، َفاســـس يسف  َس َكاَن َمَعه  ســـَ َعاَن ب طسر  مس ث مَّ إننَّ ســـن
دن َملسخ َس. َعبس م  الس َنى. َوَكاَن اسس   " السي مس
للذللك كلان الوحيلد اللذي ذكر إسللللللللللللللم  طرس هو   جنود رئيس الكهنلة عقوبتله اإلعلدام،تلان اإلعتلداء على جنلدي من 

يوحنا.فقد كتب  شلارته  عد إسلتشلهاد  طرس. وغالةًا كان عبيد رئيس الكهنة في المقدمة ولم يرى الجند الرومان ما  
لعوامل الجسلللدية التي  فعله  طرس. ولكن المسللليح أنقذ الموقف  شلللفائه ألذن العبد. ولنعلم أن العواطف الةشلللرية وا

تحرك اإلندفاعاا تؤدي لسنكار والجبن. أّما المسلللللللللليح فكان مملوءًا محةة محتملة صللللللللللابرة، إحتملت خيانة يهوذا 
وظلم الجند ومؤامراا رؤسللللللللللللاء الكهنة وجبن  طرس والزالت تحتملنا في خياناتنا وضللللللللللللعفاتنا. والحظ أن ما فعله 

 ه السبب فيما حدث. طرس كان يمكن أن يحاتم المسيح  سبةه أن
 

َرب َهاإ«.11" -(:18:11آية )يو َطانني اآلب  َأاَل َأشس ! السَكأسس  الَّتني َأعس دن َفَك فني السغنمس َعلس َسيس َس:»اجس وع  لنب طسر   "َفَقاَل َيس 
 السلليفالمسلليحي ال يمد يده للسلليف، بل يتقبل كأس الموا طواعية. المسلليحي ال يحمل سلليفًا بل صللليةًا. ولماذا 

نحن نقبل كل ألم وصلللليب بهذا المفهوم أنها من يد = الكأس التي أعطاني اآلب(.  21:1والموا ربح )في أصلللالً 
ااب. هنلا المسلللللللللللللليح لم يرى جنود أتوا لل،ةس عليله وال مؤامراا ضللللللللللللللده، بلل هي كلأس يشللللللللللللللربهلا من يلد ااب 

المسللليحى يفهم أنه أداة فى يد هللا، القوة هى قوة هللا وليسلللت قوتى الشلللخصلللية، وراجع ما قاله القديس    (.11:19)
(. سللالح المسلليحى هو الصللالة مع الصللوم  10:15تو1( + )10-7:  12تو2وع القوة )بولس الرسللول فى موضلل
 وقوة هللا تصنع معجزاا.

 
َثق وه ،12 -(:18:12آية )يو وَع َوَأوس وا َعَلى َيس  ودن َقَبض  اَم السَيه  دَّ َقائنَد َوخ  َد َوالس نس  ث مَّ إننَّ السج 
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الحالتين لم يقاوم أحد، ال المسيح قاوم الجند وال إسحق قاوم (. وفي 9:22تما أوثق إبراهيم إسحق )تك= وأوثقوه
أبيه. فإسحق كان يشعر أنه بين يدي أبيه الذي يحةه. والمسيح لم يرى أنه بين يدي اليهود والرومان بل بين  

الذبيحة . ولم يكن هناك داع  أن يوثقوه وهو مستسلم. ولكن ليتم المكتوب أوثقوا السا قة( 11)ااية ااب  إرادة يدي
وهكذا صنعوا مع المسيح   ،(. وكان اليهود يوثقون المجرم من خلف  حبل يربطونه أي ًا في رقبته 27:118)مز

الذى أوثق المسيح على الصليب ليس الجند وال المسامير بل محبته لنا ليخلصنا. هو فى يدى   منتهى العنف.
بن فإرادتهما واحدة. والحظ قوة محةة المسيح  ااب وهذه هى إرادة ااب خالص الةشر، وهى أي ًا إرادة اإل

ْوَك َوٱْلَحَسَك ِفي ٱْلِقَتالِ اإلبن، يهوه، وقوله "ل َفَأْهُجَم َعَلْيَها َوَأْحِرَقَها  )يوم الصليب( ْيَس ِلي َغْيٌظ. َلْيَت َعَليَّ ٱلشَّ
 (.4:27" )إشَمًعا

 المحاكمات 
ن وقيافا ومدنيًا أمام هيرودس وبيالطس. وبيالطس كان يميل  تمت محاتمة المسلللللللللليح دينيًا ومدنيًا. دينيًا أمام حنا

( ولكنله حكم ضللللللللللللللده تحلت تلأثير اليهود. ويوحنلا يميز بلدقلة ملا دار في 6  ،4:19+   38:18لتبرئله المسلللللللللللللليح )يو
 قدر العلماء وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساعة الثانية صةاحًا.يو  ، المحاتماا الدينية

 
 ( 10 -1:27-57:26رؤساء كهنة اليهود )متمحاكمة المسيح أمام 

 (27-13:18(+ )يو 71-54:22(+ )لو 1:15 ،72-53:14+) مر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقر 
 حنان

السنهدر
 يم

 الباب الدهليز الحوش

في الدور 
األسفل حي  
أضواء النار 

(14:66)مر  

(18:16الباب )يو  
 الدهليز 

 ثم إذ خرج إلى الدهليز 
+  26:71)مت
(14:68مر مقر  

 قيافا
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رسللم يوضللح مكان المحاتمة ومقر حنان وقيافا والسللنهدريم. والفسللحة )الحوش( في الدور األوضللي، حيث إجتمع  
 العبيد والخدام. ثم الدهليز، وهي الطرقة بين الةاب والحوش.

 
َكَتَبة   57  "  -:(75-26:57اآليات )مت َتَمَع الس َكَهَنةن، َحيس   اجس ا بنهن إنَلى َقَياَفا َرئنيسن الس وَع َمَضوس َسك وا َيس  يَن َأمس َوالَّذن
  .  َ ي و امن  58َوالشُّ دَّ َن السخ  ل َوَجَلَس َبيس َكَهَنةن، َفَدَخَل إنَلى َداخن ظ َر الن نَهاَيَة. لنَينس َوَأمَّا ب طسر س  َفَتبنَعه  مننس َبعنيد  إنَلى َدارن َرئنيسن الس

ت ل وه  59 وَع لنَكيس َيقس ور  َعَلى َيس  لُّه  َيطسل ب وَن َشَهاَدَة ز  َمع  ك  َ  َوالسَمجس ي و َكَهَنةن َوالشُّ َؤَساء  الس وا. َوَمَع 60،  َوَكاَن ر  د  َفَلمس َيجن
َم   ير ا َتَقدَّ وا. َولكننس َأخن د  وَن، َلمس َيجن ور  َكثنير  ود  ز  ه  ور   َأنَّه  َجاَء ش  َدا ز  ق َض 61َشاهن ر  َأنس َأنس َوَقااَل:»هَذا َقاَل: إنن ني َأقسدن

ننيهن«.   َكَل هللان، َوفني َثاَلَثةن َأيَّام  َأبس َكإ« 62َهيس َهد  بنهن هَذانن َعَليس إ َماَذا َيشس ء  يب  بنَشيس َكَهَنةن َوَقاَل َله :»َأَما ت جن َفَقاَم َرئنيس  الس
وع  َفَكاَن  63 َت السَمسن َوَأمَّا َيس  وَل َلَنا: َهلس َأنس لنف َك بناهللن السَحي ن َأنس َتق  َتحس َكَهَنةن َوَقاَل َله :»َأسس يح  َساكنت ا. َفَأَجاَب َرئنيس  الس

ا  64ابسن  هللانإ«   َسانن َجالنس  نس َن اإلن وَن ابس ر  : منَن اآلَن ت بسصن ا َأق ول  َلك مس َت ق لسَت! َوَأيسض  وع :»َأنس وَّةن، َقاَل َله  َيس  َعنس َيمنينن السق 
 .» َماءن إ َها 65َوآتني ا َعَلى َسَحاب السَّ ود  ه  َف! َما َحاَجت َنا َبعسد  إنَلى ش  يَنئنذ  ثنَياَبه  َقائنال :»َقدس َجدَّ َكَهَنةن حن َ  َرئنيس  الس َفَمزَّ

يَفه !   دن َنإ« َفَأَجاب وا َوَقالو ا :»إننَّه  66َقدس َسمنعست مس َتجس «.  َماَذا َتَروس تن ب  السَموس جن َتوس  م سس
هن َوَلَكم وه ، 67 هن وا فني َوجس يَنئنذ  َبَصق  حن

وَن َلَطم وه    َوآَخر 
يح ، َمنس َضَرَبَكإ«.68 ، َفَجاَءتس 69َقائنلنيَن:»َتَنبَّأس َلَنا َأيَُّها السَمسن ارن ا فني الدَّ ا َخارنج  َأمَّا ب طسر س  َفَكاَن َجالنس 
هن َجارنَية  َقائنلَ  !«.  إنَليس وَع السَجلنيلني ن َت َمَع َيس  نس َت ك  ة :»َوَأنس

ولنيَن!«  70 رني َما َتق  ت  َأدس اَم السَجمنيعن َقائنال : »َلسس َكَر ق دَّ ث مَّ 71َفَأنس
  »! رني ن وَع النَّاصن يَن ه َناَك:»َوهَذا َكاَن َمَع َيس  َرى، َفَقاَلتس لنلَّذن هسلنيزن َرَأتسه  أ خس ا بنَقَسم :»إنن ني 27إنذس َخَرَج إنَلى الد ن َكَر َأيسض  َفَأنس

َل!«   ج  رنف  الرَّ ت  َأعس َك!«  73َلسس ر  ، َفإننَّ ل َغَتَك ت ظسهن مس ه  نس ا من َت َأيسض  ا َأنس َس:»َحقًّ َيام  َوَقال وا لنب طسر  َوَبعسَد َقلنيل َجاَء السقن
َتَدَأ 74 َفابس

رنف  الرَّج   :»إنن ني اَل َأعس لنف  يَنئنذ  َيلسَعن  َوَيحس يك .  حن وَع الَّذني َقاَل َله :»إننََّك 75َل!« َولنلسَوقستن َصاَح الد ن َفَتَذكََّر ب طسر س  َكاَلَم َيس 
«. َفَخَرَج إنَلى َخارنج  َوَبَكى ب َكاء  م رًّا. ني َثاَلَث َمرَّات  كنر  يك  ت نس يَح الد ن َل َأنس َيصن  " َقبس

 
اء  59  -(:26:59آية )مت َؤســـــَ وَع لنَكيس  َوَكاَن ر  ور  َعَلى َيســـــ  َهاَدَة ز  لُّه  َيطسل ب وَن شـــــَ َمع  ك  َ  َوالسَمجس ي و َكَهَنةن َوالشـــــُّ الس
ت ل وه ،   َيقس

إذًا هم أتوا  شلللهود معروف عنهم سلللوء السلللمعة فهم شلللهود زور معروفين، فالكتاب لم يقل  =  يطلبون شــهادة زور
تهم السلللا قة قبل محاتمة المسللليح. واليهود إحتاجوا لهم  أنهم شلللهدوا زورًا بل هم أصلللاًل شلللهود زور، هذه هي طبيع

 ليقفوا أمام بيالطس. 
 

ننيــهن«.  61"  -(:64  -  26:61اآليـات )مـت ام  َأبس ةن َأيـَّ َل هللان، َوفني َثاَلثـَ كــَ ق َض َهيس ر  َأنس َأنس دن اَل: إنن ني َأقـس ااَل:»هـَذا قـَ َوقـَ
َكَهَنةن َوَقاَل َله :»َأَما ت  62 َكإ« َفَقاَم َرئنيس  الس َهد  بنهن هَذانن َعَليس إ َماَذا َيشــــس ء  يس يب  بنشــــَ اكنت ا. 63جن وع  َفَكاَن ســــَ َوَأمَّا َيســــ 

يح  ابسن    ــن َت السَمســـــــ لس َأـنس ا: هـَ وَل َلـنَ َك بـناهللن السَحي ن َأنس َتق  لنـف  َتحس ــس ه :»َأســـــــ اَل لـَ ةن َوقـَ َكَهـنَ اَب َرئنيس  الس ه  64هللانإ« فَـَأجـَ اَل لـَ قـَ
َت ق   وع :»َأنس وَّةن، َوآتني ا َعَلى سـَ َيسـ  ا َعنس َيمنينن السق  انن َجالنسـ  سـَ نس َن اإلن وَن ابس ر  : منَن اآلَن ت بسصـن ا َأق ول  َلك مس َحاب لسَت! َوَأيسضـ 

.» َماءن  "السَّ
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( طريقة التزوير في الشلللللللهادة، فالمسللللللليح لم يقل أنا أنقس هيكل هللا. بل قال عن هيكل جسلللللللده 61يت لللللللح في )
(. وهو لم يقل أنا أنقس بل قال لهم أنق لللوا.. وأنا أقيمه. فالمسللليح يتكلم عمّا سللليفعلوه  صللللبهم له 21  ،19:2)يو

أيام وقالوا هذا  3أيام. وهم فهموا كالمه وهم كانوا يعلمون أنه قال أنه سلللللللليقوم  عد   3)انق للللللللوا..( ثم قيامته  عد 
المسلليح صللنع معجزاا أتبر من إقامة الهيكل (. وهم ألنهم شللهود زور فهم لم يشللهدوا  أن  63:27لبيالطس )مت 

هو  أسـتحلفك .. هل أنت المسـيح إبن هللا  أيام، فهو أقام لعازر  عد أن أنتن وكان سلؤال رئيس الكهنة للسليد  3في 
 يسأل ال ليعرف اإلجا ة، بل ليسقط المسيح في مشكلة

 اإلجا ة يتهمه  أنه يستهين  الحلف  إسم هللا. َس فَ إن رَ  .1
 و سيدينه بتهمة التجديف.إن قال نعم فه .2
 إن قال ال فهو يكذب نفسه ألنه أعلن هذا أمام الجموع. .3

وفي الحاالا الثالث سللليدينه ويحكم عليه أنه مسلللتوجب الموا. فألن شلللهادة الزور فشللللت فهو يريد أن يصلللطاده  
ن الفائدة   كلمة من فمه. والسللللليد عرف خبث ضلللللمائرهم ووجد أن سلللللكوته ال يصلللللح فأجاب  أنه إبن هللا حتى تكو 

عامة للكل. والسللللليد عمومًا كان صلللللامتًا أثناء محاتماا اليهود والرومان له، فمن يتكلم كثيرًا يشلللللير إلى ضلللللعفه،  
وهو يعلم نيتهم المسللللللللللةقة، وأن حكمهم سلللللللللليكون ظالمًا فلماذا كثرة الكالم. ولكنه هو وحده يعلم متى يكون الكالم 

أي كالمك صللللللحيح بل زاد أنهم لن يعودوا أنت قلت إجابته  ومتى يكون الصللللللمت. والسلللللليد كان هنا واضللللللحًا في 
 يرونه في ضعف بل هو سيصعد للسماء وسيأتي للدينونة في المجيء الثاني.

 وإن كان رئيس الكهنة يةغي حقًا أن يعرف، كان عليه أن يفتش الكتب واألنبياء فيعلم.  -
للمسلليح. ويعني كالم المسلليح أي للًا أنه  عد تشللير  "  جالسـا  عن يمين القوةوهم يعرفون من دانيال أن عةارة " -

أن تصللللللبوني أقوم وينتشلللللر اإليمان وترون معجزاا على يد الرسلللللل سلللللتعرفون إنني أنا الذي قصلللللده دانيال.  
 عمومًا من نبوة دانيال هم يعرفون أن لقب إبن اإلنسان المقصود  ه المسيح.

اإلنسللللان تتكلم عن المسلللليح فى مجده وأنه هو الديان، وأن وما أثار رئيس الكهنة أن نبوة دانيال هذه عن إبن   -
نبوة دانيال هذه هى عن يوم الدينونة. ويكون المعنى إنذار من المسلللللليح لرئيس الكهنة ولكل من يتآمر ضللللللده  

 أنهم سوف يقفون أمامه ليدينهم.
 

ه   65"  -(:26:65آـية )ـمت ابـَ يَنئـنذ  ثنيـَ ةن حن َكَهنـَ َ  َرئنيس  الس إ هـَا َقدس  َفَمزَّ ود  ه  ــ  د  إنَلى شـــــــ ا َبعـس اَجت نـَ ا ـحَ َف! مـَ دَّ قـَائنال :»قـَدس ـجَ
يَفه ! دن  " َسمنعست مس َتجس

َف عليه. وهنا نرى عالمة   تمزيق رئيس الكهنة لثيا ه عالمة يهودية تشلير للحزن والغيرة على هللا ألن إسلمه قد ُجدِّ
صلللللللللللللللادق. ولكن رئيس الكهنلة فعلل ذللك ليثير  على نزع الكهنوا الالوي ليظهر كهنوا جلديلد على طقس ملكي  

 الموجودين كلهم فيؤيدوه على قراره  قتل المسيح.
 

وَن َلَطم وه .67" -(:26:67آية )مت هن َوَلَكم وه ، َوآَخر  هن وا فني َوجس يَنئنذ  َبَصق   " حن
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يصلللرخون أصللللةه أصللللةه  (. وما أفظع خطية الحسلللد والةغ لللة وهذا ما جعلهم  18:27فعلوا هذا  ه لحسلللدهم )مت 
سللقط بدم فيموا، وهذا ما حدث لما أراد بيالطس أن يؤد ه )يجلده( ويطلقه. بل أن الحسللد هو الذي دفع إبليس ليُ 

 مع قايين.
 

َت  69  "-(:75  -   26:69اآليات )مت نس َت ك  هن َجارنَية  َقائنَلة :»َوَأنس ، َفَجاَءتس إنَليس ارن ا فني الدَّ ا َخارنج  َأمَّا ب طسر س  َفَكاَن َجالنس 
  .»! وَع السَجلنيلني ن َمَع َيس 

ولنيَن!«  70 رني َما َتق  ت  َأدس اَم السَجمنيعن َقائنال : »َلسس َكَر ق دَّ هسلنيزن 71َفَأنس َرى،   ث مَّ إنذس َخَرَج إنَلى الد ن َرَأتسه  أ خس
  »! رني ن وَع النَّاصن يَن ه َناَك:»َوهَذا َكاَن َمَع َيس  َل!«  72َفَقاَلتس لنلَّذن رنف  الرَّج  ت  َأعس ا بنَقَسم :»إنن ني َلسس َكَر َأيسض  َوَبعسَد َقلنيل 73َفَأنس
، َفإننَّ ل   مس ه  نس ا من َت َأيسض  ا َأنس َس:»َحقًّ َيام  َوَقال وا لنب طسر  َك!«  َجاَء السقن ر  رنف   74َغَتَك ت ظسهن :»إنن ني اَل َأعس لنف  يَنئنذ  َيلسَعن  َوَيحس َتَدَأ حن َفابس

يك .   َل!« َولنلسَوقستن َصاَح الد ن ني َثاَلَث 75الرَّج  كنر  يك  ت نس يَح الد ن َل َأنس َيصن وَع الَّذني َقاَل َله :»إننََّك َقبس َفَتَذكََّر ب طسر س  َكاَلَم َيس 
«. َفخَ   "َرَج إنَلى َخارنج  َوَبَكى ب َكاء  م رًّا.َمرَّات 

تان  طرس جالسلًا خارجًا في الدار الخارجية )الحوش( فإصلطادته جارية لتتهمه أنه كان مع يسلوع  :  إنكار بطرس
فأنكر، وإذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وإتهمته كاألولى ثم عرفه الجالسلللللللللون في المكان من لغته، فالجليليين لهم  

فة عن اليهود. فهم ينطقون السللللللين مثل الثاء. ومن  ،ية األناجيل يبدو أن كثيرين حاصللللللروه  إتهاماتهم  لكنة مختل
 أنه تلميذ المسللللللللليح. ولنالحظ أن الخطية تبدأ  التهاون في الصلللللللللالة في الةسلللللللللتان، ثم كبرياؤه وثقته في ذاته، ثم  

ثم القسللللللم الكاذب ثم اللعن. فكل إنسللللللان    هروبه مع التالميذ، ثم جلوسلللللله اان مع من يةغ للللللون الرب ثم اإلنكار
 يسقط في الخطية يبدأ سقوطه في خطية صغيرة ثم يتدرج إلى األتبر. ونالحظ أن الخوف يفقدنا الرؤية والتمييز.

يشللير لصللياح صللوا ال للمير فينا، أو صللوا الروح القدس الذي يةكت على خطية. ونالحظ أن  = صــياح الديك
مرة، وكان هذا كإنذار ليكف عن اإلنحدار ولكن هذا لم يحدث، ثم صاح الديك  الديك صاح مرة  عد أن أنكر أول

تشلير ل لرورة خروج الخاطئ من مكان الخطية وإعتزال شلهواا العالم. =  ثم خرج إلى خارج عد إنكاره ثالث مرة. 
 نال الغفران. نالدموع ةف . إن  كاء  طرس غسل خطيته دون أن يقول كلمة إعتذار

 غالةًا ألنه جليلي ولكن هناك رأي  أنه تشةه  السيد في كالمه. = تظهركلغتك 
 

 لماذا لم تتدخل العناية اإللهية وتحمي بطرس من اإلنكارإ
هذه الليلة، قال  طرس "أنا ال أشك" وكان في هذا كبرياء من    فىلما قال المسيح لتالميذه كلكم تشكون فيَّ 
، بينما هو رأي من سابق عشرته للسيد معرفته  كل شئ، وهنا المسيح   طرس، فهو شك في كالم المسيح  كبرياء

تركه ليشفيه وليتأدب. وكان من المفروض أن يقول  طرس للسيد، أعنى حتى ال أشك ولكنه أخطأ فتركه السيد  
ليسقط فيعرف ضعفه وال يعود يثق في ذاته. ونالحظ أنه  عد هذه السقطة وبعد أن تأدب قال للسيد حين سأله  

أتحبني" أجاب "أنت تعلم أني أحةك" فهو أصةح ال يثق في ذاته، وقارن هذا القول  أنه سيبذل نفسه عن السيد  "
بينما سيده يقول له ستشكون فّي في هذه الليلة، فهل كان يتصور أن السيد ال يعلم. ونالحظ أن المسيح كان  

سمح  سقوطه حتى ال يتكبر، كما سمح   يعلم مستقبل  طرس وأنه سيصنع معجزاا ويؤمن على يديه ألوف، وهو
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لبولس  شوكة في الجسد لئال يرتفع. ونالحظ أن المسيح لم يجعله يسقط بل هو رفع العناية اإللهية التي تحفظه.  
وهذا يفسر كالم المسيح له "وأنا طلبت إلى ااب حتى ال يفنى إيمانك" فالمسيح هو الذي يعتني بنا أما  طرس  

أن قوته وسيفه هما اللذان يحميانه. وبطرس صار لنا مثااًل، لذلك قال له المسيح "وأنت  ففي كبريائه األول ظن
 متى رجعت فثبت إخوتك". 

 لماذا أخبره السيد بما سيقع مقدما إ
 ليعلم أن السيد يعرف كل شئ فال يعود يراجعه في شئ بل يثق أن عنده المعرفة الكاملة. .1
 سيكون لتحذرا ولم أنكر.حتى ال يقول أن السيد لو أعلمني  ما  .2
 حتى إذا تذكر معرفة السيد وأنه أخبره تزداد توبته وندامته. .3

 
 الفر  بين يهوذا وبطرس

ا يهوذا  ا يهوذا فقللد خللان دون مبرر وأخللذ الثمن. وبطرس تللاب ونللدم أمللّ تللان إنكللار  طرس عن خوف طبيعي، أمللّ
ويطلقونلله تملكتلله الحيرة واليللأس والنللدم وبللدل    ولمللا ربهم حكموا عليلله  للالموا وكللان يظنهم يؤدبونلله  .  فيللأس وهلللك

 التوبة إنتحر يأسًا.
 يأس يهوذا وإنتحاره  (10-1:27اآليات )مت
وَع َحتَّى 1"    - :(10-72:1اآليات )مت عسب َعَلى َيس  َ  الشَّ ي و َكَهَنةن َوش  َؤَساءن الس َباح  َتَشاَوَر َجمنيع  ر  َوَلمَّا َكاَن الصَّ
ت ل وه ،  َوالني.2َيقس ي ن الس ا بنهن َوَدَفع وه  إنَلى بنياَلط َس السب نسطن َثق وه  َوَمَضوس َفَأوس

َلَمه  أَ 3  وَذا الَّذني َأسس يَنئنذ  َلمَّا َرَأى َيه  يَن، حن نَّه  َقدس دن
َن   ي و َكَهَنةن َوالشُّ َؤَساءن الس ةن إنَلى ر  َم َوَردَّ الثَّاَلثنيَن منَن السفنضَّ َطأست  إنذس َسلَّمست  َدم ا َبرنيئ ا«. َفَقال وا:»َماَذا 4َندن َقائنال :»َقدس َأخس

  »! رس َت َأبسصن َناإ َأنس َصرَ 5َعَليس َكلن َوانس َهيس َة فني الس َسه .  َفَطَرَح السفنضَّ َة  6َف، ث مَّ َمَضى َوَخَنَق َنفس َكَهَنةن السفنضَّ َؤَساء  الس َفَأَخَذ ر 
َزاَنةن أَلنََّها َثَمن  َدم «.   لسقنَيَها فني السخن لُّ َأنس ن  .  7َوَقال وا:»اَل َيحن َبَرة  لنلسغ َرَباءن ارني ن َمقس َل السَفخَّ ا بنَها َحقس َتَروس وا َواشس لنهَذا 8َفَتَشاَور 

م نيَ  من.    س  َيوس من« إنَلى هَذا الس َل الدَّ ل  »َحقس ةن،  9ذلنَك السَحقس :»َوَأَخذ وا الثَّاَلثنيَن منَن السفنضَّ َقائنلن َيا النَّبني ن الس من يَنئنذ  َتمَّ َما قنيَل بنإنرس حن
َرائنيَل،  َثَمَن السم َثمَّنن الَّذني َثمَّن وه  مننس َبني إنسس

لن السفَ 10 َها َعنس َحقس َطوس «.َوَأعس بُّ ، َكَما َأَمَرنني الرَّ ارني ن  " خَّ

 
َحتَّى 1"   - (:2- 27:1اآليات )مت وَع  َيس  َعَلى  عسب  الشَّ   َ ي و َوش  َكَهَنةن  الس َؤَساءن  ر  َتَشاَوَر َجمنيع   َباح   الصَّ َكاَن  َوَلمَّا 

ت ل وه ،  َوالني.2َيقس ي ن الس ا بنهن َوَدَفع وه  إنَلى بنياَلط َس السب نسطن َثق وه  َوَمَضوس   "َفَأوس

 أنظر المحاتمة المدنية للمسيح.
 

ؤَ 3"  -(:27:3)متآية   ةن إنَلى ر  ــَّ َم َوَردَّ الثَّاَلثنيَن منَن السفنضـ يَن، َندن َلَمه  َأنَّه  َقدس دن ــس وَذا الَّذني َأسـ يَنئنذ  َلمَّا َرَأى َيه  اءن  حن ــَ سـ
. َن ي و َكَهَنةن َوالشُّ  " الس
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فذهب يرد الف لللللللللة في تان يهوذا في طمعه يظن أنه يقتني ربحًا  الثالثين من الف لللللللللة وإذا  ه يقتني همًا وغمًا،  
 له يقتني هملًا وغملًا    انلداملة بال توبلة ومرارة بال رجلاء. وهكلذا كلل خلاطئ فهو يظن أن الخطيلة سللللللللللللللتعطيله للذة وإذ 

 ويأسًا.
!« 4"  -(:6-27:4اآليات )مت رس ــن َت َأبسصــ َناإ َأنس لَّمست  َدم ا َبرنيئ ا«. َفَقال وا:»َماَذا َعَليس ــَ َطأست  إنذس ســ َقائنال :»َقدس َأخس

َفَطَرَح  5
ه .   ـسَ ى َوَخَنَق َنفس َرَف، ث مَّ َمضـَ َكلن َوانسصـَ َهيس َة فني الس لُّ َأنس 6السفنضـَّ َة َوَقال وا:»اَل َيحن َكَهَنةن السفنضـَّ اء  الس َؤـسَ لسقنَيَها فني    َفَأَخَذ ر  ن 

َزاَنةن أَلنََّها َثَمن  َدم «.   "السخن
عةلارة تعني علدم إهتملامهم  ملا يقول، فقلد حصلللللللللللللللوا على ملا يريلدون. عجيلب أن هؤالء القتللة يقولون  = ـماذا عليـنا
ألنها ثمن  ال يحل أن نلقيها في الخزانة "أما هم قاتلوه فليس عليهم أن يةصللللللللروا. ثم يقولون  ، أنت أبصـــــر ليهوذا
فإذا كان وضللع ثمن الدم في الخزانة يعتبر إثمًا فكم يكون إهدار الدم. وإذا كنتم قد رأيتم عذرًا لصلللب المسلليح   "دم

فلماذا ترف لللون قبول الثمن، حقًا قال عليهم السللليد "يصلللفون عن الةعوضلللة ويبلعون الجمل" إذ يشلللترون صلللاحب 
 من الدم في الهيكل.الدم الزكي  المال ليقتلوه، ويرتابوا من وضع ث

ر أن المسلليح سللوف يخرج من بين أيديهم كما كان يفعل سللا قًا. ولما لم يفعل  =  ثم مضـى وخنق نفسـه لعله تصللوَّ
ندم يهوذا. ولكن التوبة ليسلللللللت مجرد ندم، ولكنها إيمان يمأل القلب  الرجاء، ويدفعه الحب لسرتماء في أح لللللللان  

الواسللللللللعة. إن الشلللللللليطان الذي أغواه  الخطية دفعه لليأس  عد السللللللللقو  هللا. ولكن يهوذا كان أعمى عن رحمة هللا 
( نفهم أنه في شلللنقه لنفسللله سلللقط على وجهه فإنشلللق  18:1(. وفي )أع10:7تو2مصلللورًا له أن خطيته لن تغفر )

 من الوسط وإنسكبت أحشاؤه كلها، ويبدو أنه  عد أن خنق نفسه سقط على شئ حاد أو  ارز فشقت  طنه.
 

.7" -(:27:7)متآية  َبَرة  لنلسغ َرَباءن ارني ن َمقس َل السَفخَّ ا بنَها َحقس َتَروس وا َواشس  " َفَتَشاَور 
سلمى هكذا ألن فخاريًا كان يمتلكه ويسلتغله، وكان ثمنه زهيدًا إذ ال يصللح للزرع وال للرعي  سلبب  = حقل الفخاري 

ف للة وصللار مدفنًا للغرباء يشللير للعالم الذي إفتداه إسللتعمال الفخاري له. وهذا الحقل الذي إشللترى  الثالثين من ال
الرب بدمه لكي يدفن فيه األمم فينعمون معه  ،يامته )الذين ماتوا مع المسلللللللليح وأي للللللللًا سلللللللليقومون معه( وهذا ما  

 يحدث في المعمودية.
 

َيا النَّبني ن  9"  -(:27:9آية )مت من يَنئنذ  َتمَّ َما قنيَل بنإنرس ةن، َثَمَن السم َثمَّنن الَّذني َثمَّن وه   حن :»َوَأَخذ وا الثَّاَلثنيَن منَن السفنضَّ َقائنلن الس
َرائنيَل،  "مننس َبني إنسس

(. ولكن كان سللللللفر إرمياء في التلمود أول 13  ،12:11)زك الذي تنةأ هذه النبوة هو زكريا=  ما قيل بإرمياء النبي
أسللللفار األنبياء لذا كان إسللللم إرمياء يطلق على كل النبواا. فاليهود يقسللللمون العهد القديم ثالثة أقسللللام األول هو  

  األنبياء  والثالث هو*  المزامير  يسللمونهلذلك  يبدأ  المزامير  و  الكتوبيميسللمونه    والثاني. *التوراةويسللمى  الشللريعة  *
 فهو عند اليهود أشهر األنبياء. إرمياء نهويسمو 
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 الكتوبيم )المزامير(  األنبياء )إرمياء(  التوراة )الشريعة(
إشللللللللللللللعيللاء وإرميللاء واألنبيللاء   خمس أسفار موسى

الصغار ويقولون عنه إرمياء  
 فهو األشهر

دانيلللال وب،يلللة الكتلللب ويقلللال  
عنهلا المزامير فلالمزامير هى  
 األشهر )تتوبيم جمع كتاب(

والحظ أن اليهود يعرفون ذلك، ولو كان هناك خطأ من القديس متى أو تحريف منه فى الكتا ة لما سللكت اليهود. 
سللللللللللنة لم يعترض من اليهود أحد على هذه ااية، فهم يعرفون أن هذا هو تقسلللللللللليم العهد   2000فحتى اان وبعد 

 القديم كما يقسمونه. 
م جميع ما هو  مكتوب عنى فى *ناموس موسلى )التوراة( *واألنبياء  قال السليد المسليح "ال بد أن يت  -لذلك:مثال  

(. والمسلللللليح هنا يقول المزامير كإسللللللم مشللللللهور لمجموعة الكتوبيم وهى تشللللللمل كتب كثيرة  44:24*والمزامير )لو
ولم   يسللمونها الكتوبيم ولكن أشللهرها وأولها المزامير، فقال المسلليح اإلسللم المشللهور لمجموعة الكتوبيم وهو المزامير

 يقل الكتوبيم. 
 

 (1:15( + آية )مر72-53:14اآليات )مر
َ   53  "-: (72-14:53اآليات )مر ي و َكَهَنةن َوالشُّ َؤَساءن الس َتَمَع َمَعه  َجمنيع  ر  َكَهَنةن، َفاجس وَع إنَلى َرئنيسن الس ا بنَيس  َفَمَضوس
َكَتَبة .   امن َيسس 54َوالس دَّ َن السخ  ا َبيس َكَهَنةن، َوَكاَن َجالنس  لن َدارن َرئنيسن الس َد َوَكاَن ب طسر س  َقدس َتبنَعه  مننس َبعنيد  إنَلى َداخن نس فنئ  عن َتدس
  . ت ل وه ،  55النَّارن وَع لنَيقس لُّه  َيطسل ب وَن َشَهاَدة  َعَلى َيس  َمع  ك  َكَهَنةن َوالسَمجس َؤَساء  الس وا.  َوَكاَن ر  د  وا 56َفَلمس َيجن د  أَلنَّ َكثنيرنيَن َشهن

  . مس ور ا، َوَلمس َتتَّفنقس َشَهاَدات ه  هن ز  ور ا َقائنلنيَن:  57َعَليس هن ز  وا َعَليس د  م  َوَشهن ق ض  58ث مَّ َقاَم َقوس ن  َسمنعسَناه  َيق ول : إنن ني َأنس »َنحس
ن وَع بناأَلَيادني، َوفني َثالَ  َكَل السَمصس َهيس «. هَذا الس ن وع  بنَأَياد  َر َمصس نني آَخَر َويس . 59َثةن َأيَّام  َأبس مس َتتَّفنق  َواَل بنهَذا َكاَنتس َشَهاَدت ه 

َهد  بنهن هؤ اَلءن عَ 60 إ َماَذا َيشس ء  يب  بنَشيس وَع قنائنال :»َأَما ت جن طن َوَسَأَل َيس  َكَهَنةن فني السَوسس َكإ«  َفَقاَم َرئنيس  الس  َأمَّا ه وَ 61َليس
يح  ابسن  السم   َت السَمسن ا َوَقاَل َله :»َأَأنس َكَهَنةن َأيسض  . َفَسَأَله  َرئنيس  الس ء  بس بنَشيس إ«  َفَكاَن َساكنت ا َوَلمس ي جن وع :»َأَنا 62َباَركن َفَقاَل َيس 

وَّةن، َوآتني ا فني َسحَ  ا َعنس َيمنينن السق  َسانن َجالنس  نس َن اإلن وَن ابس ر  َف ت بسصن «.  ه َو. َوَسوس َماءن َكَهَنةن 63ابن السَّ َ  َرئنيس  الس َفَمزَّ
إ   ود  ه  ب  64ثنَياَبه  َوَقاَل:»َما َحاَجت َنا َبعسد  إنَلى ش  جن َتوس هن َأنَّه  م سس إ« َفالسَجمنيع  َحَكم وا َعَليس يَف! َما َرأسي ك مس َقدس َسمنعست م  التََّجادن

  . تن َعلَ 65السَموس ق وَن  َيبسص  م   َقوس َتَدَأ  م وَنه .َفابس َيلسطن ام   دَّ السخ  َوَكاَن  َله :»َتَنبَّأس«.  ول وَن  َوَيق  َوَيلسك م وَنه   َهه   َوجس َوي َغطُّوَن  هن،  يس
 

َكَهَنةن.  66 َدى َجَوارني َرئنيسن الس َفَل َجاَءتس إنحس ارن َأسس َنَما َكاَن ب طسر س  فني الدَّ فنئ ، َنَظَرتس 67َوَبيس َتدس َس َيسس إنَليسهن    َفَلمَّا َرَأتس ب طسر 
  »! رني ن وَع النَّاصن َت َمَع َيس  نس َت ك  : »َوَأنس ا إنَلى  68َوَقاَلتس ولنيَن!« َوَخَرَج َخارنج  رني َواَل َأفسَهم  َما َتق  ت  َأدس َكَر َقائنال : »َلسس َفَأنس

يك .   ، َفَصاَح الد ن هسلنيزن َتَدَأتس َتق ول  لنلسحَ 69الد ن ا َوابس !«  َفَرَأتسه  السَجارنَية  َأيسض  مس ه  نس رنيَن:»إننَّ هَذا من ا. َوَبعسَد 70اضن َكَر َأيسض  َفَأنس
ل َغتَ  بنه   َول َغت َك ت شس ا  َأيسض  ، أَلنََّك َجلنيلنيٌّ  مس ه  نس َت من َأنس ا  َس:»َحقًّ لنب طسر  وَن  ر  السَحاضن َقاَل  ا  َأيسض  !«.  َقلنيل  مس َيلسَعن  71ه  َتَدَأ  َفابس

رنف  هَذا  : »إنن ني اَل َأعس لنف  ه !«    َوَيحس ول وَن َعنس َل الَّذني َتق  َل الَّذني َقاَله   72الرَّج  يك  َثاننَية ، َفَتَذكََّر ب طسر س  السَقوس َوَصاَح الد ن
«. َفَلمَّا َتَفكََّر بنهن َبَكى. نني َثاَلَث َمرَّات  كنر  ، ت نس َتيسنن يك  َمرَّ يَح الد ن َل َأنس َيصن وع :»إننََّك َقبس  " َله  َيس 
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َ   53  -(:60-14:53اآليات )مر ي و َكَهَنةن َوالشـــُّ اءن الس َؤســـَ َتَمَع َمَعه  َجمنيع  ر  َكَهَنةن، َفاجس وَع إنَلى َرئنيسن الس ا بنَيســـ  وس َفَمضـــَ
َكَتَبة .   ــس 54َوالس امن َيســ دَّ َن السخ  ا َبيس ــ  َكَهَنةن، َوَكاَن َجالنســ لن َدارن َرئنيسن الس َد َوَكاَن ب طسر س  َقدس َتبنَعه  مننس َبعنيد  إنَلى َداخن نس فنئ  عن َتدس
 . ت ل وه ،  55النَّارن وَع لنَيقس لُّه  َيطسل ب وَن َشَهاَدة  َعَلى َيس  َمع  ك  َكَهَنةن َوالسَمجس َؤَساء  الس وا.  َوَكاَن ر  د  وا 56َفَلمس َيجن د  أَلنَّ َكثنيرنيَن َشهن

 . مس َهاَدات ه  ور ا، َوَلمس َتتَّفنقس شــَ هن ز  ور ا َقائنلنيَن: 57َعَليس هن ز  وا َعَليس د  هن م  َوشــَ ق ض  58ث مَّ َقاَم َقوس منعسَناه  َيق ول : إنن ني َأنس ن  ســَ »َنحس
ن وَع بناأَلَيادني، َوفني َثالَ  َكَل السَمصس َهيس «. هَذا الس ن وع  بنَأَياد  َر َمصس نني آَخَر َويس .  59َثةن َأيَّام  َأبس مس َتتَّفنق  َواَل بنهَذا َكاَنتس َشَهاَدت ه 

َهد  بنهن هؤ اَلءن عَ 60 إ َماَذا َيشس ء  يب  بنَشيس وَع قنائنال :»َأَما ت جن طن َوَسَأَل َيس  َكَهَنةن فني السَوسس َكإ«.َفَقاَم َرئنيس  الس  "َليس
[ ويمنع إصللللللدار الحكم في 2[ فالتلمود يمنع المحاتماا لياًل ]1المحاتمة التي تمت كانت ضللللللد التقليد اليهودي ]

[ أسلللللاس  4[ هذا ي لللللاف على إسلللللتئجارهم شلللللهود زور ]3نفس يوم المحاتمة خصلللللوصلللللًا لو كان الحكم  الموا ]
وهم ال   ،  المحكمة وهذا ما لم يحدث هنا  المحاتماا اليهودية أن يحاتم على شللللئ عمله فعاًل وليس قواًل قاله أمام

 والمعنى أن القرار قد إتخذ قبل المحاتمة. والمحاتمة كانت صورية.= ليقتلوهيحكمون  مجرد اعتراف المتهم. 
 

َت  61"  -(:62-14:61اآليات )مر ا َوَقاَل َله :»َأَأنس َكَهَنةن َأيسض  . َفَسَأَله  َرئنيس  الس ء  بس بنَشيس َأمَّا ه َو َفَكاَن َساكنت ا َوَلمس ي جن
إ«   يح  ابسن  السم َباَركن السَمسـن

وَّةن، َوآتن 62 ا َعنس َيمنينن السق  انن َجالنسـ  سـَ نس َن اإلن وَن ابس ر  َف ت بسصـن وس وع :»َأَنا ه َو. َوسـَ ي ا فني  َفَقاَل َيسـ 
.» َماءن  "َسَحابن السَّ

علمنا هنا السليد المسليح أن هناك وقت للصلمت ووقت للكالم وأنه علينا أن ال نصلمت إذا ُفِهَم صلمتنا أننا نتراجع  
ومرقس ألنه يكتب للرومان يقولها بوضللللوح أما متى  "  أنا هوعن موقفنا وننكر الحق. في إجا ة المسلللليح هنا قال "

 عبير عبري بنفس المعنى لكن الرومان لن يفهموه.فقال "أنت تقول" وهذا ت
 

إ63" -(:14:63آية )مر ود  ه  َكَهَنةن ثنَياَبه  َوَقاَل:»َما َحاَجت َنا َبعسد  إنَلى ش  َ  َرئنيس  الس  "َفَمزَّ
تانت الشللللللريعة تمنع رئيس الكهنة من أن يمزق ثيا ه. ولكنه كما سللللللبق وقال نبوة دون أن يدري عن أن المسلللللليح  

( حلدث هنلا أنله دون أن يلدري أي لللللللللللللللًا تنةلأ بنهلايلة الكهنوا اليهودي. ونالحظ أن  52- 49:11علالم )يويفلدي ال
الجنود الرومان لم يسللللللللتطيعوا تمزيق ثوب المسلللللللليح الذي يشللللللللير لكنيسللللللللته الواحدة. وقيافا كان يظهر حزنه على  

 التجديف الذي لحق إسم هللا بينما كان قلةه فرحًا إذ وجد علة على يسوع.
 

!«.69 -(:14:69)مرآية  مس ه  نس رنيَن:»إننَّ هَذا من َتَدَأتس َتق ول  لنلسَحاضن ا َوابس  َفَرَأتسه  السَجارنَية  َأيسض 
وفي متى يقول "رأته أخرى". واضللللللح حالة الهرج والكل يتكلم. فنفس الجارية األولى إتهمته  = فرأته الجارية أيضــــا  

( وواضللللللللللللللح أن  58:22نجلد اإلتهلام الثلاني موجه من رجل )بية  ثانيلة وهذا أثار أخرى فبلدأا في إتهلامه. وفي لوقا
 هذا الرجل كان يؤمن على كالم الجارية األولى.
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َثق وا يَ 1  "-:(15:1آية )مر لُّه ، َفَأوس َمع  ك  َكَتَبة  َوالسَمجس َ  َوالس ي و َكَهَنةن َوالشُّ َؤَساء  الس َباحن َتَشاَوَر ر  وَع َولنلسَوقستن فني الصَّ س 
َلم وه  إنَلى بنياَلط َس. ا بنهن َوَأسس  " َوَمَضوس

 ( 71-54:22)لو
.  54"  - (:71-22:54اآليات )لو َبعنيد  َفَتبنَعه  مننس  َكَهَنةن. َوَأمَّا ب طسر س   الس َرئنيسن  َبيستن  إنَلى  َخل وه   َوَأدس َوَساق وه   َفَأَخذ وه  

55  . مس َنه  وا َمع ا، َجَلَس ب طسر س  َبيس ارن َوَجَلس  طن الدَّ َرم وا َنار ا فني َوسس َوَلمَّا َأضس
َد النَّارن 56 نس ا عن َستس   َفَرَأتسه  َجارنَية  َجالنس  َفَتَفرَّ

:»َوهَذا َكاَن َمَعه !«.   َرَأة !«  57فيهن َوَقاَلتس رنف ه  َيا امس ت  َأعس َكَره  َقائنال :»َلسس !« 58َفَأنس مس ه  نس َت من َوَبعسَد َقلنيل َرآه  آَخر  َوَقاَل:»َوَأنس
ت  َأَنا!«   ، َلسس َسان  : »َيا إننس و  َساَعة  َوا59َفَقاَل ب طسر س  ا َكاَن َوَلمَّا َمَضى َنحس َدة  َأكََّد آَخر  َقائنال :»بنالسَحق ن إننَّ هَذا َأيسض  حن

ا!«.   َنَما ه َو َيَتَكلَّم  َصاَح  60َمَعه ، أَلنَّه  َجلنيلنيٌّ َأيسض  رنف  َما َتق ول !«. َوفني السَحالن َبيس ت  َأعس ، َلسس َسان  :»َيا إننس َفَقاَل ب طسر س 
يك .   َونَ 61الد ن بُّ  الرَّ َتَفَت  يك  َفالس الد ن يَح  َيصن َأنس  َل  َقبس َله :»إننََّك  َقاَل  َف  َكيس  ، ب ن الرَّ َكاَلَم  ب طسر س   َفَتَذكََّر  َس،  ب طسر  إنَلى  َظَر 

  .» َثاَلَث َمرَّات  نني  كنر  ب َكاء  م رًّا.62ت نس َوَبَكى  َخارنج   إنَلى  ب طسر س   وعَ 63  َفَخَرَج  َيس  يَن  َكان وا َضابنطن يَن  الَّذن َكان وا َوالر نَجال    
وَنه ،   لند  زنئ وَن بنهن َوه مس َيجس َتهس َأل وَنه  َقائنلنيَن:»َتَنبَّأس! َمنس ه َو الَّذني َضَرَبَكإ« 64َيسس َهه  َوَيسس رنب وَن َوجس ه  َوَكان وا َيضس َوَوطَّوس

فنيَن. 65 هن م َجد ن ول وَن َعَليس َياَء أ َخَر َكثنيَرة  َكان وا َيق  َوَأشس
َكَهَنةن َوَلمَّا َكاَن  66   َؤَساء  الس : ر  عسبن َيَخة  الشَّ َتَمَعتس َمشس النََّهار  اجس

مس   َمعنهن وه  إنَلى َمجس َعد  َكَتَبة ، َوَأصس ق وَن، 67َوالس :»إننس ق لست  َلك مس اَل ت َصد ن مس لس َلَنا!«. َفَقاَل َله  يَح، َفق  َت السمسن َت َأنس نس َقائنلنيَن:»إننس ك 
يب  68 وَننني.  َوإننس َسَألست  اَل ت جن َواَل ت طسلنق  َيمنينن ق وَّةن هللان«.  69وَننني  ا َعنس  َسانن َجالنس  نس َيك ون  ابسن  اإلن ذ  اآلَن  م نس

َفَقاَل 70
ول وَن إنن ني َأَنا ه َو«.   ت مس َتق  : »َأنس مس َت ابسن  هللانإ« َفَقاَل َله  َهاَدة إ أَلنََّنا َفَقال وا:»َما َحاَجت َنا َبعسد  إنَلى شَ 71السَجمنيع :»َأَفَأنس

ن  َسمنعسَنا مننس َفمنهن«.  " َنحس
هو يمسك العصا من الوسط فمن ناحية يريح ضميره  أنه تةع المسيح ومن ناحية هو كان من  =  تبعه من بعيد 

هذه ي يفها لوقا ليشرح سبب توبة  طرس، فنظرة المسيح  =  فإلتفت الرب ونظر إلى بطرس عيد لينقذ سمعته.  
جديدًا في توبته ودموعه.   المملوءة عتا ًا، مع صياح الديك حّرتا قلب  طرس وخرج ليةكي  كاًء مرًا وليصير داوداً 

لقد كانت نظرة المسيح له هي إقتراب مراحم المسيح إليه  صمت وسرية ولمسة حانية لمست قلةه وذكرته  الماضي 
 فيها إفتقد الرب  طرس بنعمته الداخلية. في وسط بالم المسيح المرة لم ينسى خالص نفس  طرس وشجعه. 

( وسللللألهم عن  7-5:20عن معمودية يوحنا وقالوا ال نعرف )لو سللللبق المسلللليح وسللللألهم=  وإن ســـألت ال تجيبونني
( والمسلللليح يقصللللد هنا أنه لو ناقشللللتكم في النبواا التي تثبت أنني إبن هللا  44- 41:20مزمور داود ولم يجيبوا)لو

ان  وتفسليرها لن تجيبوا ألنكم ال تريدون أن تعرفوا الحق،وال تريدون أن يعرف أحد الحق، ولو تجردوا عن الهوى لك
  المسيح قد شرح لهم.

 لن يطلقوه حتى لو أثبت براءته فهم قد بيتوا النية على قتله.  =وال تطلقونني
 

وه  إنَلى 66"  -(:22:66آية )لو َعد  ــس َكَتَبة ، َوَأصــــ َكَهَنةن َوالس اء  الس ــَ َؤســــ : ر  عسبن ــَّ َيَخة  الشــــ ــس َتَمَعتس َمشــــ َوَلمَّا َكاَن النََّهار  اجس
. مس َمعنهن  " َمجس

 اجتماع صوري  النهار حتى يكون الحكم رسميًا فأحكام اإلعدام لياًل  اطلة.
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َثق وه ،  12  "- :(27- 18:13اآليات )يو وَع َوَأوس وا َعَلى َيس  ودن َقَبض  اَم السَيه  دَّ َقائنَد َوخ  َد َوالس نس ا بنهن إنَلى 13ث مَّ إننَّ السج  َوَمَضوس
َنةن.   َكَهَنةن فني تنلسَك السَّ ا لنلس ودن 14َحنَّاَن َأوَّال ، أَلنَّه  َكاَن َحَما َقَياَفا الَّذني َكاَن َرئنيس  َوَكاَن َقَياَفا ه َو الَّذني َأَشاَر َعَلى السَيه 

. عسبن د  َعنن الشَّ َسان  َواحن َأنَّه  َخيسر  َأنس َيم وَت إننس
وَع، َوَكاَن ذلنَك   َوَكانَ 15   َيتسَبَعانن َيس  َعان  ب طسر س  َوالت نلسمنيذ  اآلَخر   مس سن

َكَهَنةن.   وَع إنَلى َدارن َرئنيسن الس َد َرئنيسن السَكَهَنةن، َفَدَخَل َمَع َيس  نس وف ا عن َبابن 16الت نلسمنيذ  َمعسر  َد الس نس َوَأمَّا ب طسر س  َفَكاَن َواقنف ا عن
ا. َفَخَرجَ  َس.    َخارنج  َخَل ب طسر  َبوَّاَبَة َفَأدس َكَهَنةن، َوَكلََّم الس َد َرئنيسن الس نس وف ا عن َفَقاَلتن السَجارنَية   17الت نلسمنيذ  اآلَخر  الَّذني َكاَن َمعسر 

َأَنا! ت   َذاَك:»َلسس َقاَل  إ«  َسانن نس اإلن هَذا  َتاَلمنيذن  مننس  ا  َأيسض  َت  َأنس َت  َس:»َأَلسس لنب طسر  َبوَّاَبة   ام  18«.  الس دَّ َوالسخ  َعبنيد   الس َوَكاَن 
مس يَ  ا َمَعه  َطل وَن، َوَكاَن ب طسر س  َواقنف  ، َوَكان وا َيصس د  ر ا أَلنَّه  َكاَن َبرس َرم وا َجمس َطلني. َواقنفنيَن، َوه مس َقدس َأضس َفَسَأَل َرئنيس   19  صس

لنيمنهن.   هن َوَعنس َتعس وَع َعنس َتاَلمنيذن َكَهَنةن َيس  َمعن َأجَ 20الس ين  فني السَمجس َعاَلَم َعاَلننَية . َأَنا َعلَّمست  ك لَّ حن وع :»َأَنا َكلَّمست  الس اَبه  َيس 
 . ء  ود  َدائنم ا. َوفني السَخَفاءن َلمس َأَتَكلَّمس بنَشيس َتمنع  السَيه  َكلن َحيس   َيجس َهيس َوفني الس

يَن َقدس سَ 21 َألن الَّذن َأل نني َأَناإ انسس منع وا لنَماَذا َتسس
. ه َوَذا هؤ اَلءن َيعسرنف وَن َماَذا ق لست  َأَنا«.   مس ت ه  ا، َقائنال : 22َماَذا َكلَّمس امن َكاَن َواقنف  دَّ د  منَن السخ  وَع َواحن َوَلمَّا َقاَل هَذا َلَطَم َيس 

َكَهَنةنإ«   نست  َقدس َتَكلَّمس 23»َأهَكَذا ت َجاونب  َرئنيَس الس وع :»إننس ك  ، َوإننس َحَسن ا َفلنَماَذا َأَجاَبه  َيس  دني ن َهدس َعَلى الرَّ يًّا َفاشس ت  َردن
رنب ننيإ«   َكَهَنةن.24َتضس ا إنَلى َقَياَفا َرئنيسن الس َسَله  م وَثق  َوَكاَن َحنَّان  َقدس َأرس

َطلني. َفَقال وا 25   ا َيصس َعان  ب طسر س  َكاَن َواقنف  مس َوسن
ا مننس تَ  َت َأيسض  َت َأنس ت  َأَنا!«.  َله :»َأَلسس َكَر َذاَك َوَقاَل:»َلسس إ« َفَأنس هن َكَهَنةن، َوه َو 26اَلمنيذن د  مننس َعبنيدن َرئنيسن الس َقاَل َواحن

إ«  َتانن ت َك َأَنا َمَعه  فني السب سس َنه :»َأَما َرَأيس يب  الَّذني َقَطَع ب طسر س  أ ذس ا. َولنلسَوقستن َصاَح ال27َنسن َكَر ب طسر س  َأيسض  .َفَأنس يك   " د ن
تمت المحاتمة الدينية، أي محاتمة المسلللليح أمام رؤسللللاء الكهنة، في أثناء الليل، فأبناء الظلمة ال يعملون إاّل في 
الظلمة. بل هم تجاوزوا قوانينهم ليحكموا  اإلدانة على المسللللليح على وجه السلللللرعة. بل أن قيافا قد أصلللللدر الحكم  

الحظ أنله  حسللللللللللللللب التقليلد اليهودي تعتبر أحكلام الليلل الغيلة. للذللك  (. ولن14:18عليله  لالموا قبلل المحلاتملة )يو
إجتمعوا صللةاحًا )شللكليًا( للتصللديق على الحكم. ومن مهازل هذه المحاتمة فةحسللب القوانين يمنع تنفيذ الحكم في 

 نفس اليوم لكنهم نفذوه في المسيح.
 

ا بنهن إنَلى َحنَّاَن 13" -(:18:13آية )يو َنةن.َوَمَضوس َكَهَنةن فني تنلسَك السَّ ا لنلس  "َأوَّال ، أَلنَّه  َكاَن َحَما َقَياَفا الَّذني َكاَن َرئنيس 
ألنه كان حما ليحاتمه. فةأي صلللللللللللفة يحاتمه حنان .. حنان  يوحنا في سلللللللللللخرية أنهم ذهبوا  ه إلى القديس  يقول

مله يوحنلا، فكلأن قيلافلا ير قـياـفا=   د الجميلل لحنلان أنله جعلله رئيس الكهنلة. ونالحظ  هلذا هو التبرير الوحيلد اللذي قلدَّ
يوحنا لم يورد أي إتهام للمسلللللللليح ممّا قالوه فهم لم يسللللللللتقروا على تهمة واحدة ضللللللللده. ونالحظ أن دار   القديس أن

حنان وقيافا هي دار واحدة وبها قاعة للمحكمة. وكان حنان رئيسللللًا سللللا قًا للكهنة. ومجمع السللللنهدريم كان يجتمع  
(. وخرج المسلللللللللللللليح من دار رئيس الكهنللة إلى دار الواليللة. ويوحنللا لم يللذكر اجتمللاع  53:14اعللة )مرفي هللذه القلل

 المجمع وال المحاتمة أمامه ألنه رأي أن الحكم كله في يد قيافا.
م حينما أسللللللقطه الوالي السللللللابق لبيالطس وكان  15-14  –م  7تان حنان رئيسللللللًا للكهنة من سللللللنة  :  حنان وقيافا

م. ومن  عده جاء قيافا زوج 17-16اتوس. وتّولى  عد حنان إبنه اليعازار لمدة سللنة واحدة سللنةإسللمه فاليريوس جر 
حيث أسلللللللللقطه الوالي الذي أتى  عد بيالطس. ومن  عد قيافا تولى    36-35إبنته وبقى في الرئاسلللللللللة حتى سلللللللللنة 
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د حنان وهم ثاوفيلس  م ومن  عده تولى الرئاسللللللة ثالثة من أوال37-36الرئاسللللللة إبن بخر لحنان هو يوناثان سللللللنة  
م وهو الذي مّد يده وقتل يعقوب أخو الرب 62م ثم حنان الصلغير حتى سلنة44-41م ثم متياس سلنة41-37سلنة

(. وكانت هذه العائلة مشلللللهورة  الرشلللللوة والدسلللللائس 2  ،1:12)هذا غير يعقوب أخو يوحنا الذي قتله هيرودس( )أع
( فهو يقول رئيس  2:3متسلللللللللللللطًا على قيافا وغيره وهذا ما نالحظه في )لوالدينية وواضللللللللللللح أن حنان الكبير كان  

 الكهنة حنان وقيافا. فقال رئيس الكهنة  المفرد. فكان حنان يمارس وظيفة رئيس الكهنة من خلف قيافا.
وكانت هذه العائلة كعصلللللللللللللا ة تسلللللللللللللتخدم الهيكل في التجارة لذلك قال المسللللللللللللليح عن الهيكل "حولتموه إلى مغارة  

ص". ولذلك كانت حادثة تطهير الهيكل سللللبب حقد حنان وقيافا، فهي أوقفت نهر المال الذي يتدفق عليهما  لصللللو 
( أن المؤامراا وإرسللال الخدام، خدام الهيكل الذين هم ضللةا  على  49- 45:7من تجارة الهيكل. ونالحظ من )يو

 خدام للمسيح أعجبوا  ه.مستوى عال  من المعرفة، كانت مستمرة منذ زمن ولكن حينما ذهب هؤالء ال
ــنة ــا  للكهنة في تلك السـ تان رئيس الكهنة يسلللللتمر في وظيفته حتى يموا. ولكن قصلللللد يوحنا  =  الذي كان رئيسـ

بهذا أن قيافا كان رئيسلللًا للكهنة في تلك السلللنة التي كانت السلللنة المقبولة للمؤمنين وسلللنة خيةة اليهود وخسلللارتهم  
 اء الكهنة بواسطة الحكام الرومان.لكل شئ. وتعني أي ًا كثرة تغيير رؤس

ا بنهن إنَلى َحنَّاَن َأوَّال   إقتاد الجند الرومان وخدام الهيكل الرب يسوع مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رئيس  =  َوَمَضوس
الكهنة الرسمى. وفى تلك الساعة المتأخرة من الليل كانت الشوارع خالية. فمشهد الجنود  مشاعلهم لم يلفت نظر 

. وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى. وكان غنيا  أحد 
جدا هو وأوالده وإستخدم نقوده فى عمل عالقاا قوية مع السلطاا الرومانية. وكان صدوقيا متساهال بال تزمت 

  تاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان.تالفريسيين، قادر على إرضاء السلطاا الرومانية. ولم يسجل ال
وعمل ثروته مستغال الهيكل. وكان فى مكانه أف ل من رئاسة الكهنوا الرسمية، فهو يدبر ويخطط بال  

مسئولياا وال قيود رسمية. وطةعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خسائر جسيمة مادية لكل هؤالء  
من ضمن الذين قرروا موا يسوع. ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار الرؤساء. وطةعا كان حنان  

بذلك. وذهب الجند الرومان  الرب يسوع إلى حنان مةاشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم  
اك كان إنكار  طرس يعرفون هذا. ولكننا ال نعلم شيئا عما دار بين الرب وبين حنان. وأرسله حنان إلى قيافا وهن 

 للمسيح. 
 

.14" - (:18:14آية )يو عسبن د  َعنن الشَّ َسان  َواحن ودن َأنَّه  َخيسر  َأنس َيم وَت إننس  "  َوَكاَن َقَياَفا ه َو الَّذني َأَشاَر َعَلى السَيه 
 (. وتعني أن القرار قد إتخذوه قبل المحاتمة. 50 ،49:11اإلشارة هنا إلى )يو 

 
َد َرئنيسن  15"  -(:18:15آية )يو نس وف ا عن وَع، َوَكاَن ذلنَك الت نلسمنيذ  َمعسر  َبَعانن َيسـ  َعان  ب طسر س  َوالت نلسمنيذ  اآلَخر  َيتس مس َوَكاَن سـن

َكَهَنةن  وَع إنَلى َدارن َرئنيسن الس َكَهَنةن، َفَدَخَل َمَع َيس   " .الس
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من هنا نرى أن يوحنا كان شللللللاهد عيان فهو وبطرس فقط تةعا المسلللللليح وهرب الةاقون. ولكن  طرس احتجز عند  
الةاب، إذ لم يكن معروفًا لخدام قيافا. ولكن يوحنا كان معروفًا فهو غالةًا كان وأخيه يعقوب أقارب لرئيس الكهنة. 

الكهنة ملخس، بل تعرف على نسللللللللللللليب ملخس بين    وهذه المعرفة هي التي أهلت يوحنا ليعرف إسلللللللللللللم عبد رئيس
الخلدام، وأهلتله للدخول بيلت قيلافلا دون حرج في هلذا الموقف الخطير. وهو أي لللللللللللللللًا َعِرف أن الجلاريلة التي أنكر  

(. وهذه القرا ة هي التفسلير أنهم  16 طرس المسليح أمامها أنها هي البوا ة، بل هو توسلط لةطرس لكي يدخل )بية
 له.لم يعترضوا على دخو 
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ومعروف في التاريخ اليهودي أن السلللللنهدريم وهو الجهة الق لللللائية العليا المنو  بها الفحص والحكم في الق لللللايا  
سللللللللللللللنة قبل خراب أورشللللللللللللللليم، أي كان متوقفًا عن العمل أيام  40الكبرى التي تخص اليهود، قد توقف عن العمل 

  وهم قد منعوا من  تها الحكم  اإلعدام.. وهم قد منعوا  حسلللللللللب هذا القانون من عقد محاتماا تكون نتيجالمسللللللللليح
  اليهودي ال يجوزيد  لوبحسلب التق   حسلب هذا القانون. االجتماع في الدار المخصلصلة للسلنهدريم المسلماة "جازيت"

للسللللللللللللللنهلدريم أن يحكم  لالموا خلارج الجلازيلت. وللذللك كلان اجتملاعهم في دار قيلافلا إجتملاعلًا غير قلانوني، بلل بنلاء  
كهنة للتصلديق الشلكلي على الحكم. ويقول التلمود اليهودي أنه قبل خراب الهيكل  أربعين  على إسلتدعاء رؤسلاء ال

سللنة إنتزع من إسللرائيل حق الحكم  اإلعدام، ولكن يبدو أنه في غياب الوالي الروماني خارج أورشللليم أتيح لهم أن  
 يحكموا على إسطفانوس  الرجم.

 
ا  16"  -(:18:16آـية )يو َد  َوَأمـَّ ـنس ا عن وـف  اَن َمعسر  ذني ـكَ ـيذ  اآلَخر  الَـّ ا. َفَخَرَج الت نلسمن ارنجـ  ابن خـَ ـبَ َد الس ـنس ا عن اَن َواقنـف  ب طسر س  َفكـَ

َس. َخَل ب طسر  َبوَّاَبَة َفَأدس َكَهَنةن، َوَكلََّم الس   " َرئنيسن الس
البوا ة أي للللللللللللًا تعرفه. ولكن  إذًا  =  وكلم البوابة عد أن إسللللللللللللتقر يوحنا في الداخل عاد ليةحث عن  طرس ليدخل. 

 (. 37: 13)يو البوا ة كلمت  طرس وتركت يوحنا. وهللا سمح بهذا حتى ينكسر كبرياء  طرس 
سلنواا عشلرة مع المسليح، هل لم يكتشلف    3المقصلود رد  طرس على المسليح والذى كان كله كبرياء، فهل خالل 

  للرب "يا رب أعنى". طرس أن المسيح ال يخطئ؟!! كان األحرى بةطرس أن يقول 
 

إ« َقاَل  17"  -(:18:17آية )يو انن ســــــــَ نس ا مننس َتاَلمنيذن هَذا اإلن َت َأيسضــــــــ  َت َأنس َس:»َأَلســــــــس َبوَّاَبة  لنب طسر  َفَقاَلتن السَجارنَية  الس
ت  َأَنا!«.  "  َذاَك:»َلسس

ــا  في دخوله تعرفت عليه البوا ة، وقول الكتاب   يشللللير ألن البوا ة سللللةقت وتعرفت على يوحنا وعرفت أنه من   أيضـ
تالميذ المسللللللليح. وبطرس خانته شلللللللجاعته وأنكر وكان من الممكن أن يهلكوه ولكن المسللللللليح كان قد طلب ألجله  

 (.32:22)لو
 

ام  18" - (:18:18آية )يو دَّ َعبنيد  َوالسخ  َطل وَن، َوَكاَن  َوَكاَن الس ، َوَكان وا َيصس د  ر ا أَلنَّه  َكاَن َبرس َرم وا َجمس َواقنفنيَن، َوه مس َقدس َأضس
َطلني. مس َيصس ا َمَعه   " ب طسر س  َواقنف 

هنا إنسحب القائد والجند ولم يبق سوى العبيد وضةا  الحراسة اليهود، وهؤالء تجمعوا معًا في فسحة الدار في 
إشارة ألن هذا الجو إستثنائي في هذه السنة، فمن المعتاد في مثل هذا الوقت أن  =  ألنه كان بردالدور األرضي.  

 (.72- 67:14+ مر  56:22 طرس فيتعرفوا عليه )لويكون الجو دافئًا. وضوء الجمر ساعد العبيد أن يروا وجه 
 

لنيمنهن.19" -(:18:19آية )يو هن َوَعنس َتعس وَع َعنس َتاَلمنيذن َكَهَنةن َيس   " َفَسَأَل َرئنيس  الس
عن تالميذه  ( أن هذا التحقيق كان أمام قيافا،  عد أن أرسله حنان إليه. وهنا قيافا يسأل المسيح  24نفهم من بية )

أن المسللللللللليح متهم  أنه يريد أن    [ في نظر بيالطس2هم إلى بيالطس ]نوي أن ينكل بهم ويقدم أسلللللللللماء[ ألنه ي1]
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[ والمسلللللللللللللليح كلإبن هللا يكون  3يكون ملكلًا وبلالتلالي يكون تالميلذه والة منلافسللللللللللللللين لبيالطس )هلذا ملا يريلده قيلافلا(. ]
عن تالميذه فوق رئيس الكهنة. والمسللللليح لم يجب على السلللللؤال الخاص بتالميذه ليحميهم. وقيافا يسلللللأل المسللللليح  

كًا يمنع أن تعطى الجزية ل،يصللر، وأنه ملك لليهود. وكأن قيافا يسللتدرج المسلليح  أي دعوته ألن يكون مل=  تعليمه
 ليعترف  خططه السرية لل،يام بثورة ليكون ملكًا.

كَ 20"  -(:18:20آية )يو َهيس َمعن َوفني الس ين  فني السَمجس َعاَلَم َعاَلننَية . َأَنا َعلَّمست  ك لَّ حن وع :»َأَنا َكلَّمست  الس لن َحيس    َأَجاَبه  َيس 
. ء  ود  َدائنم ا. َوفني السَخَفاءن َلمس َأَتَكلَّمس بنَشيس َتمنع  السَيه    " َيجس

هنا المسللليح يعلن أنه لم يكن يعد لثورة وليس له تعاليم سلللرية. بل كل تعاليمه كانت على المأل وما قاله للسلللامرية  
(. بل أن رد المسلليح  46  ،45:7وإسللتمعوا له وشللهدوا له )يوأذاعته هي في كل المدينة. وخدام رئيس الكهنة سللةقوا  

يشللللمل تالميذه وكل اليهود =العالمفيه إشللللارة إتهام لرئيس الكهنة  أنه هو الذي يعمل في الظالم  محاتمته. وقوله  
 ( فكل تعليم سرى يخلو من الحق.27:10وااخرين بال تمييز، بل المسيح يمنع كل تعليم سرى )مت 

 
. ه َوَذا هؤ اَلءن َيعسرنف وَن َماَذا ق لست  21"  -:(18:21آية )يو مس ت ه  منع وا َماَذا َكلَّمس ــَ يَن َقدس ســ َألن الَّذن ــس َأل نني َأَناإ انســ ــس   لنَماَذا َتســ
 "َأَنا«.

تانت القوانين اليهودية للمحاتماا تنص على سللماع شللهود البراءة أواًل. وفي قول المسلليح إشللارة ألنهم أغفلوا هذا 
وكأن المسليح يطلب سلماع شلهود الدفاع أواًل، ألنه أي لًا  حسلب القوانين اليهودية فالمتهم برئ حتى تثبت  النص. 

إدانته. ولكن واضللللح هنا أن المحاتمة صللللورية. وبهذا لم يجب المسلللليح على األسللللئلة الموجهة له كما قال مرقس 
 (.63 ،62:26+ مت  61 ،60:14ومتى )مر

 
ا22"  -(:18:22آيـة )يو اونب  َرئنيَس    َوَلمـَّ َذا ت جـَ ائنال : »َأهكـَ ا، قـَ اَن َواقنفـ  امن كـَ دَّ د  منَن السخـ  وَع َواحـن ــ  اَل هـَذا َلَطَم َيســـــــ قـَ
َكَهَنةنإ«.   "الس
 ( 6:50راجع )أش

 
، َوإننس َحَسن  23"  -(:18:23آية )يو دني ن َهدس َعَلى الرَّ يًّا َفاشس نست  َقدس َتَكلَّمست  َردن وع :»إننس ك  رنب ننيإ«. َأَجاَبه  َيس   " ا َفلنَماَذا َتضس

المسلللليحية ال تعرف الجبن. والمسلللليح هنا كان في ملء السللللالم ومسللللتعدًا ألقصللللى درجاا ااالم ولكنه رد  جواب 
( فعلينا أن نكون مسلللللللللتعدين ألن نحتمل الظلم وأن نظهر الحق  كل  39:5فيه الحق. وهذه ااية تتكامل مع )مت 
ة وأثبت أن اللطمة ظالمة. والحظ هنا الكمال اإللهي في تصللرف المسلليح مع  وداعة ورقة وبال خنوع فيسللوع رد  قو 
 (5-1:23رد بولس الرسول في موقف مشا ه )أع

 
تـ َك َأنَـا 26"  -(:18:26آـية )يو نَـه :»َأمَـا َرَأيس ـيب  الَـّذني َقَطَع ب طسر س  أ ذس ــن َكَهنَـةن، َوه َو َنســـــــ د  مننس َعبنـيدن َرئنيسن الس قـَاَل َواـحن

إ«. َتانن   "َمَعه  فني السب سس
 نرى هنا إمكانياا يوحنا في التعرف على أهل بيت رئيس الكهنة مما يشير لقرابته ألهل البيت.
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يك .27" -(:18:27آية )يو ا. َولنلسَوقستن َصاَح الد ن َكَر ب طسر س  َأيسض   " َفَأنس
يمر في الفسللللحة التي وقف فيها  طرس. وكان  تان التدبير اإللهي عجيب في أن المحاتمة إنتهت وكان المسلللليح 

(. ونالحظ أن  61:22هذا  عد صلللياح الديك واإلنكار الثالث حتى ينظر المسللليح لةطرس معاتةًا فيدعوه للتوبة )لو
هللا يسللللتخدم ديكًا لينةه  طرس لخطيته. وهكذا فكل ما في الكون يسللللير بتدبير الرب. وعلينا أن ال نرفس صللللوا 

 أي طريقة يدبرها ليصللللللللللل إلينا صللللللللللوته. ولكن الحظ رقة يوحنا فهو لم يذكر تجديف  طرس  الرب في داخلنا أو  
 ضد المسيح. لكنه ذكر القصة تثبيتًا لنبوة السيد المسيح.

: كانت الشللريعة اليهودية المدونة في كتاب التلمود تحرم الحكم لياًل على إنسللان  الموا، وال تجيز الحكم  ملحوظة
هذا التزم مجلس السلةعين )السلنهدريم( أن يجتمعوا في صلةاح الجمعة في الهيكل، ليجعلوا عليه في جلسلة واحدة، ل

ما حكموا  ه على يسللللوع لياًل في دار قيافا شللللرعيًا. والحظ أن الموا عند اليهود  الرجم وعند الرومان  الصلللللب، 
 لهذا ُصلب يسوع.

 الصلب
اساا أصولها كنعانية والكنعانيين مشهورين  القسوة  تانت عقوبة الصلب وككل الممارساا غير اادمية بل والرج

والنجاسة )هم كانوا يقدمون أطفالهم ذ ائح حية الهتهم إذ يلقونهم على تماثيل بلهتهم المشتعلة  النيران، فيحترق  
أطفالهم إلرضاء بلهتهم(. عقوبة الصلب هذه أخذها عنهم الرومان  عد ذلك وطةقوها على المجرمين من غير  

  80ن. ولم يكن اليهود يمارسون عقوبة الصلب فيما عدا أحد ملوك المكابيين وإسمه جانيوس الذى صلب الروما
شخصا فى أورشليم. ولكن حتى هيرودس وهو من أحفاد جانيوس وبالرغم من وحشيته لم يستعمل عقوبة  

إلعدام عند اليهود  م. ُصِلب أعدادا كبيرة من اليهود. أما طرق تنفيذ ا70الصلب. وفى حصار أورشليم سنة  
فكانت الشنق وضرب العنق  السيف والرجم والحرق. ولكن الربيين اليهود لم يكن لهم ميل نحو عقوبة اإلعدام.  
ويظهر هذا أنهم منعوا تنفيذ حكم الموا فى نفس يوم صدوره. وكتب إثنين من الربيين أنه فى فترة تواجدهم  

م كانوا يعلقون المتهم  الوثنية أو التجديف، ولكن  عد موته  طريقة   السنهدريم لم يتم إصدار حكم  اإلعدام. لكنه
أخرى كالرجم مثال. ولكن  عد صلب المسيح  قليل إنتهت عقوبة اإلعدام غير اادمية من العالم، وقد ألغاها  
اإلمبراطور قسطنطين نهائيا. وكأن صلب المسيح وضع نهاية لهذا المفهوم للصليب بل صار الصليب رمزا 

  حب والبذل واإلنسانية والسالم. وصار لنا بركة وسالح ضد الشياطين.لل
 

 محاكمة المسيح الدينية فيها كسر لكل القوانين
  (.15: 18، راجع تفسير ااية )يوما كان مسموحا لهم  عقد هذه المحاتمة  .1
 مع هذا حكموا  قتله، بل القرار متخذ مسةقا. .2
 الرسمى أمام السنهدريم بل فى قصر قيافا.والمحاتمة لم تتم فى المكان  .3
 وبأى صفة يحاتمه حنان وهو معزول من رئاسة الكهنوا. .4
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فالمحاتماا كانت تبدأ صةاحا وحتى وقت تناول   -والمحاتمة تمت ليال وليس فى الصةاح عكس المتةع   .5
 الطعام. 

 وكانت المحاتماا ال تتم فى السبوا واألعياد وال فى عشية عيد أو سبت. .6
 يتةع النظام المتعارف عليه فى تحذير الشهود وإنذارهم أن يكون كالمهم  الصدق. ولم  .7
وكان شللللللرطا أن يسللللللمع شللللللهود البراءة أوال وهذا لم يحدث. لذلك نةه المسلللللليح رئيس الكهنة لذلك وقال له  .8

 إسأل الذين سمعوا.
وا بها. والتهم التى كان  تانت شللللهادة الشللللهود مت للللاربة وفى هذه الحالة كانوا ال يعتدون بها. ولكنهم أخذ  .9

 يتم فيها الحكم  الموا هى التى كان فيها المتهم يدعو الشعب للوثنية فيفسد إيمان الشعب.
والحكم لم يكن ينفذ فى نفس يوم صلللدوره بل  عده  أيام. ولكن تم تنفيذ الحكم على المسللليح  عد المحاتمة   .10

  ساعاا قليلة.
 

 ( +   31-  11,  2-1:  27)مت  بيالطسمحاكمته أمام   -المحاكمة المدنية 
 (16:19-28:18( + )يو  25-1:23( + ) لو  20-1:15) مر

وَع َحتَّى  1  "  -:(2-1:  27اآليات )مت عسب َعَلى َيس  َ  الشَّ ي و َكَهَنةن َوش  َؤَساءن الس َباح  َتَشاَوَر َجمنيع  ر  َوَلمَّا َكاَن الصَّ
ت ل وه ،  َوالني.2َيقس ي ن الس ا بنهن َوَدَفع وه  إنَلى بنياَلط َس السب نسطن َثق وه  َوَمَضوس  " َفَأوس

ام بيالطس حتى ينجوا الجميع يهود وأمم من دينونة اليوم  لقد حوكم المسيح دينيًا أمام رؤساء اليهود، ومدنيًا أم
هم فربطوه ألنهم خافوا أن يهرب   حل الجميع من رباطاا الخطية. أما( فهو قبل أن يربط لي2ية )ب   فأوثقوهاألخير.  

 تما كان يختفي من وسطهم من قبل. 
كبرى كان يوجد في أورشللليم ليخمد ونالحظ أن بيالطس كان ي،يم في قيصللرية شللمال أورشللليم. لكنه في األعياد ال

 أي ثورة أو فتنة وسط التجمعاا في األعياد.
واليهود لم يكن لهم سللطان على تنفيذ حكم الموا فهذا من إختصلاص الوالي الروماني وألن الوالي لن يحكم على  

ك لْ يح يطلب المُ المسللللليح  الموا  سلللللبب تهمة دينية، فهم تشلللللاوروا ليقدموه بتهمة أخرى وهي أنهم إدعوا أن المسللللل
ويقاوم قيصللر. وكانت خطتهم أن يصلللب فهذه هي العقوبة الرومانية. وبارا اس كان محكومًا عليه  الصلللب فأخذ 

 السيد عقوبته، رمزًا ألنه حمل عقوبة الموا المحكوم بها علينا.
وكلان خطيرًا أن يطللب اليهود حكم الروملان على المسلللللللللللللليح، إذ أن نفس الحكم الروملاني قلد نفلذ فيهم هم على يلد 

وهم الذين بدأوا  اإللتجاء للحكم   .  فف وقتل مئاا األالم حين صللللللللللللللب منهم عشلللللللللللللراا األال70سلللللللللللللنة  تيطس  
 (4:28الروماني. )مز

 

َوالنيَفَوَقَف  11"  -:( 31- 11:  27اآليات )مت وع  َأَماَم السَوالني. َفَسَأَله  الس إ« َفَقاَل َله    َيس  َت َملنك  السَيه ودن  قنائنال :»َأَأنس
َتق ول «.   َت  وع :»َأنس .  12َيس  ء  بنَشيس بس  ي جن َلمس  َعَليسهن  َتك وَن  َيشس   َ ي و َوالشُّ َكَهَنةن  الس َؤَساء   ر  َكاَن  َنَما  َوَبيس

َله  13 َفَقاَل 
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:»َأَما َكإ«    بنياَلط س  وَن َعَليس َهد  َمع  َكمس َيشس ا. 14َتسس دًّ َوالني جن َب الس َدة ، َحتَّى َتَعجَّ ه  َواَل َعنس َكلنَمة  َواحن بس َوَكاَن 15  َفَلمس ي جن
وه .   ا، َمنس َأَراد  د  ير ا َواحن عن َأسن ا فني السعنيدن َأنس ي طسلنَق لنلسَجمس َوالني م عسَتاد  الس

يَنئنذ  أَ 16 مس حن ور  ي َسمَّى َباَراَباَس. َوَكاَن َله  ه  ير  َمشس سن
وَع الَّذني ي  17 إ َباَراَباَس َأمس َيس  وَن َأنس أ طسلنَق َلك مس :»َمنس ت رنيد  مس بنياَلط س  َتمنع وَن َقاَل َله  يَما ه مس م جس يَحإ« َففن َعى السَمسن دس
ا.  18 َلم وه  َحَسد  مس َأسس أَلنَّه  َعلنَم َأنَّه 

، َوإنذس َكاَن َجالنس  19 َبارَّ َرَأت ه  َقائنَلة :»إنيَّاَك َوذلنَك الس هن امس َسَلتس إنَليس ي ن السوناَلَيةن َأرس سن ا َعَلى ك رس
لنهن«.   لسم  مننس َأجس َم َكثنير ا فني ح  َيوس َتَألَّمست  الس وا السج م وَع َعَلى َأنس َيطسل ب وا 20أَلن ني  ي وََ َحرَّض  َكَهَنةن َوالشُّ َؤَساَء الس  َولكننَّ ر 

وَع.   لنك وا َيس  إ« َفَقال وا: »َباَراَباَس!«. 21َباَراَباَس َوي هس وَن َأنس أ طسلنَق َلك مس :»َمنس مننس االثسَنيسنن ت رنيد  مس َوالني َوَقاَل َله  َفأَجاَب الس
يَحإ« َقاَل َله  السجَ 22 َعى السَمسن وَع الَّذني ي دس : »َفَماَذا َأفسَعل  بنَيس  مس بنياَلط س  !«  َقاَل َله  َلبس َوالني:»َوَأيَّ 23منيع : »لني صس َفَقاَل الس

  »! َلبس ا َقائنلنيَن: »لني صس َراخ  وَن ص  َداد  د ث  24َشر  َعمنَلإ« َفَكان وا َيزس ئ ا، َبلس بنالسَحرني ن َيحس َفع  َشيس َفَلمَّا َرَأى بنياَلط س  َأنَّه  اَل َينس
اَم ا ، َأَخَذ َماء  َوَوَسَل َيَديسهن ق دَّ !«.َشَغب  ت مس وا َأنس ر  ! َأبسصن َبار ن عن َقائنال :»إنن ني َبرنيء  مننس َدمن هَذا الس َفَأَجاَب َجمنيع  25  لسَجمس

َنا«.   َنا َوَعَلى َأوساَلدن عسب َوَقال وا:»َدم ه  َعَليس الشَّ
َلَب.26 َلَمه  لني صس وع  َفَجَلَده  َوَأسس مس َباَراَباَس، َوَأمَّا َيس  يَنئنذ  َأطسَلَق َله  َفَأَخَذ 27  حن

َكتنيَبةن،   هن ك لَّ الس وَع إنَلى َدارن السوناَلَيةن َوَجَمع وا َعَليس َوالني َيس  َكر  الس منزنيًّا،  28َعسس وه  رنَداء  قنرس ه  َوَألسَبس  وس لنيال  29َفَعرَّ وا إنكس َوَضَفر 
يننهن. َوَكان وا يَ  هن، َوَقَصَبة  فني َيمن ك  َوَوَضع وه  َعَلى َرأسسن اَلم  َيا َملنَك مننس َشوس زنئ وَن بنهن َقائنلنيَن:»السَّ َتهس اَمه  َوَيسس ث وَن ق دَّ جس

  »! ودن هن.  30السَيه  َقَصَبَة َوَضَرب وه  َعَلى َرأسسن هن، َوَأَخذ وا الس وا َعَليس وه  31َوَبَصق  ه  الر نَداَء َوَألسَبس  َزأ وا بنهن، َنَزع وا َعنس َتهس َوَبعسَد َما اسس
. لسبن ا بنهن لنلصَّ    "ثنَياَبه ، َوَمَضوس

 

َله   11  -(:14- 11:  27اآليات )مت َفَقاَل  إ«  ودن السَيه  َملنك   َت  قنائنال :»َأَأنس َوالني  الس َفَسَأَله   َوالني.  الس َأَماَم  وع   َفَوَقَف َيس 
َتق ول «.   َت  وع :»َأنس .  12َيس  ء  بنَشيس بس  ي جن َلمس  َعَليسهن  َتك وَن  َيشس   َ ي و َوالشُّ َكَهَنةن  الس َؤَساء   ر  َكاَن  َنَما  َوَبيس

َله  13 َفَقاَل 
َكإ«  وَن َعَليس َهد  َمع  َكمس َيشس :»َأَما َتسس ا. 14بنياَلط س  دًّ َوالني جن َب الس َدة ، َحتَّى َتَعجَّ بسه  َواَل َعنس َكلنَمة  َواحن  َفَلمس ي جن

جا ة السيد لبيالطس مقت ةة للغاية. في الحدود التي يكشف فيها له عن الحق فال يكون له عذر. وعندئذ تانت إ
وهو لو أراد ألمكنه، بل يأمر    توقف عن الكالم سواء مع القادة الدينيين أو الوالي إذ لم يرد أن يدافع عن نفسه.

 لدفاع عنه. السماء فتشهد لُه. ولكنه لم يكن محتاجًا إلي هذه الشهادة وا
صمت السيد يعلمنا أن ال نثور لكرامتنا ون طرب، فهو إتهم ظلمًا وأهين وصمت. بل حتى اان يهاجمه كثيرين 
وهو صامت، بل ي ع دفاعه في حياة تالميذه الح،يقيين. هو جاء ليحمل خطايا الةشرية فلماذا يدافع عن نفسه 

  أنه لم يخطئ. 
 

وه .  15"  -(:26- 15:  27اآليات )مت ا، َمنس َأَراد  د  ير ا َواحن عن َأسن ا فني السعنيدن َأنس ي طسلنَق لنلسَجمس َوالني م عسَتاد  َوَكاَن الس
َوَكاَن 16

ور  ي َسمَّى َباَراَباَس.   ه  ير  َمشس يَنئنذ  َأسن مس حن وَن َأنس أ طسلنَق لَ 17َله  :»َمنس ت رنيد  مس بنياَلط س  َتمنع وَن َقاَل َله  يَما ه مس م جس إ َففن ك مس
يَحإ«   َعى السَمسن وَع الَّذني ي دس ا.  18َباَراَباَس َأمس َيس  َلم وه  َحَسد  مس َأسس أَلنَّه  َعلنَم َأنَّه 

ي ن السوناَلَيةن  19 سن ا َعَلى ك رس َوإنذس َكاَن َجالنس 
، أَلن ني َتَألَّمست  الس  َبارَّ َرَأت ه  َقائنَلة :»إنيَّاَك َوذلنَك الس هن امس َسَلتس إنَليس لنهن«.  َأرس لسم  مننس َأجس َم َكثنير ا فني ح  َكَهَنةن 20َيوس َؤَساَء الس َولكننَّ ر 

وَع.   لنك وا َيس  َباَراَباَس َوي هس وا السج م وَع َعَلى َأنس َيطسل ب وا  ََ َحرَّض  ي و َوالشُّ
:»َمنس مننس االثسَنيسنن  21 مس َوَقاَل َله  َوالني  َفأَجاَب الس
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وَن َأنس أ طسلنَق َلك مس  يَحإ« 22إ« َفَقال وا: »َباَراَباَس!«.  ت رنيد  َعى السَمسن وَع الَّذني ي دس : »َفَماَذا َأفسَعل  بنَيس  مس بنياَلط س  َقاَل َله 
  »! َلبس !«  23َقاَل َله  السَجمنيع : »لني صس َلبس ا َقائنلنيَن: »لني صس َراخ  وَن ص  َداد  َوالني:»َوَأيَّ َشر  َعمنَلإ« َفَكان وا َيزس َفَلمَّا 24َفَقاَل الس

اَم الس  هن ق دَّ ، َأَخَذ َماء  َوَوَسَل َيَديس د ث  َشَغب  ئ ا، َبلس بنالسَحرني ن َيحس َفع  َشيس عن َقائنال :»إنن ني َبرنيء  مننس  َرَأى بنياَلط س  َأنَّه  اَل َينس َجمس
.»! ت مس َأنس وا  ر  َأبسصن  ! َبار ن الس هَذا  َوَقال وا:»دَ 25  َدمن  عسب  الشَّ َجمنيع   َنا«.  َفَأَجاَب  َأوساَلدن َوَعَلى  َنا  َعَليس م ه  

مس  26 َله  َأطسَلَق  يَنئنذ   حن
َلَب. َلَمه  لني صس وع  َفَجَلَده  َوَأسس  "  َباَراَباَس، َوَأمَّا َيس 

=  لار = إبن + أ لاس = األب. لقلد أنقلذ السلللللللللللللليلد  موتله حيلاة  لارا لاس كملا أنقلذ حيلاة كلل خلاطئ محكوم   ـبار أـباس
 عليه  الموا.

وكان مجرما مستحقا الموا والمسيح   - إبن األب=  باراباس لها معنى رمزى.  فل باراباس المسيح وبراءةصلب 
ماا عوضا عنه. نرى هنا  ارا اس رمزا لنا فنحن أوالد هللا )أبناء ااب(. ونظرا لجرائمنا وخطايانا كنا مستحقين  

 والصليب لعنة ليحمل عنا اللعنة.  الموا. وماا المسيح عنا ليحمل عنا عقوبة الموا، وماا مصلوبا
= هللا ال يترك نفسه    أرسلت إليه امرأته= كان بيالطس يعلم شرهم ونيتهم الخبيثة.   ألنه علم أنهم أسلموه حسدا   

ــر  عملبال شلللللللاهد.   = كان هذا درسلللللللًا لرؤسلللللللاء اليهود أن هذا الوالي الوثني غريب الجنس يشلللللللهد ببراءة    وأي شــ
من ثورة الجماهير وخاف أي لًا من قتل من يرى أنه  ار فغسلل يديه. ولكن هو بال    المسليح. ولكن بيالطس خاف

عذر فقد أرشده هللا عن طريق زوجته بل هو نفسه رأى أن المسيح  ار وليس هناك ما يدينه  سبةه. بيالطس كان  
 ( ولكنه كان ضعيفًا أمام الحق لتمسكه  كرسيه.1:13قاسيًا وسفك دماء كثيرين )لو

من عذاب الجلد كان يموا الةعس فكان الجلد  صورة بربرية  سو   ه قطع عظم ورصاص وقد تصيب  =  جلده
 ال رباا الرأس والعين.

 = أنتم المسئولون عن قتله. أبصروا أنتم
 

هن ك لَّ 27"  -(:31-27:  27اآليات )مت وَع إنَلى َدارن السوناَلَيةن َوَجَمع وا َعَليس َوالني َيســـ  َكر  الس َكتنيَبةن، َفَأَخَذ َعســـس وسه   28 الس َفَعرَّ
منزنيًّا،   وه  رنَداء  قنرس اَمه   29َوَألسَبسـ  ث وَن ق دَّ يننهن. َوَكان وا َيجس َبة  فني َيمن هن، َوَقصـَ ع وه  َعَلى َرأسسـن ك  َوَوضـَ وس لنيال  مننس شـَ وا إنكس َفر  َوضـَ

  »! ودن اَلم  َيا َملنَك السَيه  زنئ وَن بنهن َقائنلنيَن:»الســَّ َتهس َوَيســس
َرب وه  َعَلى َرأس 30 َبَة َوضــَ هن، َوَأَخذ وا السَقصــَ وا َعَليس ق  هن. َوَبصــَ َوَبعسَد 31ســن

. لسبن ا بنهن لنلصَّ وه  ثنَياَبه ، َوَمَضوس ه  الر نَداَء َوَألسَبس  َزأ وا بنهن، َنَزع وا َعنس َتهس  " َما اسس
عروه ألجلنا )وتمثياًل لذلك تعرى المذا ح في أسلللللبوع ااالم( نحن الذين نزعت عنا الخطية ثوب القداسلللللة ليعيد لنا  

(. سلجدوا 18:3ل شلوك ليزيل عنا لعنة الخطية التي  سلببها حصلدنا الشلوك )تكلةاس البر. وضلع على رأسله إتلي
 لةسوه ثوب أرجوان وضربوه على رأسه. أله في هزء ولم يعلموا أن أمم العالم سوف تسجد له في فرح. 

 لقد ظن بيالطس أن منظر المسيح  عد هذه ااالم وهو م رج بدمائه سيثير شفقة اليهود ويحرك قلوبهم فيكفوا
(. لقد سخروا منه كملك فأعطوه قصةة في يمينه كصولجان وجثوا 6  ،5:19عن طلب صلةه ولكنهم أصروا )يو

 أمامه كملك
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 ( 20-1:15) مر
َكَتَبة   1"  -(:  20-15:1اآليات ) مر َ  َوالس ي و ــُّ َكَهَنةن َوالشـــ اء  الس ــَ َؤســـ اَوَر ر  ــَ َباحن َتشـــ ــَّ لُّه ، َولنلسَوقستن فني الصـــ َمع  ك  َوالسَمجس

َلم وه  إنَلى بنياَلط َس. ــس ا بنهن َوَأسـ وس ــَ وَع َوَمضـ وا َيســـ  َثق  َت  2 َفَأوس إ« َفَأَجاَب َوَقاَل َله :»َأنس ودن َت َملنك  السَيه  :»َأَأنس َأَله  بنياَلط س  ــَ َفسـ
هن َكثنير ا. 3َتق ول «.   َتك وَن َعَليس َكَهَنةن َيشــس اء  الس َؤســَ َألَ 4َوَكاَن ر  إ ا نسظ رس َكمس َفســَ ء  يس يب  بنشــَ ا قنائنال :»َأَما ت جن ه  بنياَلط س  َأيسضــ 

َك!«  وَن َعَليس َهد  ــس .  5َيشـ َب بنياَلط س  ء  َحتَّى َتَعجَّ يس ــَ ا بنشـ ــ  وع  َأيسضـ ــ  بس َيسـ ير ا 6َفَلمس ي جن ــن يد  َأسـ مس فني ك ل ن عن َوَكاَن ي طسلنق  َله 
ا، َمنس َطَلب وه .  د  مَّ 7َواحن يَن فني السفنتسَنةن َفَعل وا َقتسال .  َوَكاَن السم ســــــَ َفَقائنهن فني السفنتسَنةن، الَّذن ا َمَع ر  ى َباَراَباَس م وَثق 

8  ََ َر َفصــــــَ
  . مس ل  َله  عــَ ا َيفس اَن َدائنمــ  ا كــَ َل َكمــَ عــَ َدأ وا َيطسل ب وَن َأنس َيفس تــَ ع  َوابس السَجمس
وَن َأنس أ طسلنَق لَ 9 :»َأت رنيــد  مس بنياَلط س  اَبه  َأجــَ َك  فــَ ك مس َملــن

إ«.   ودن ا.  10السَيه  د  ــَ َلم وه  َحسـ ــس َكَهَنةن َكان وا َقدس َأسـ اَء الس ــَ َؤسـ أَلنَّه  َعَرَف َأنَّ ر 
َع لنَكيس ي طسلنَق  11 َكَهَنةن السَجمس اء  الس ــَ َؤسـ ََ ر  َفَهيَّ

مس بنالسَحرني ن َباَراَباَس.  :»َفَماَذا ت  12َله  مس ا َوَقاَل َله  ــ  إ«  َفأَجاَب بنياَلط س  َأيسضــــ ودن ع وَنه  َملنَك السَيه  َعَل بنالَّذني َتدس وَن َأنس َأفس رنيد 
ه !«  13 لنبس ا:»اصس ه !« 14َفَصَرخ وا َأيسض  لنبس ا:»اصس َراخ  ا ص  دًّ وا جن َداد  :»َوَأيَّ َشر  َعمنَلإ« َفازس مس بنياَلط س  َفبنياَلط س   15َفَقاَل َله 

عن َما ي   َلَب.إنذس َكاَن ي رنيد  َأنس َيعسَمَل لنلسَجمس وَع، َبعسَدَما َجَلَده ، لني صـس َلَم َيسـ  مس َباَراَباَس، َوَأسـس ، َأطسَلَق َله  مس يهن ضـن ى بنهن  16  رس َفَمضـَ
َكتنيَبةن.   َي َدار  السوناَلَيةن، َوَجَمع وا ك لَّ الس ، الَّتني هن ارن لن الدَّ َكر  إنَلى َداخن َعـسس لني17الس وا إنكس َفر  َوان ا، َوضـَ ج  وه  أ رس َبـس  ك   َوَألس وس ال  مننس ـشَ

هن،  ع وه  َعَليس ــَ !« 18َوَوضــ ودن اَلم  َيا َملنَك السَيه  ــَّ هن َقائنلنيَن: »الســ ل نم وَن َعَليس ــَ َتَدأ وا ي ســ َوابس
هن 19 ــن رنب وَنه  َعَلى َرأسســ ــس َوَكان وا َيضــ

  . مس َكبنهن وَن َله  َجاثنيَن َعَلى ر  ج د  ــس هن، ث مَّ َيســـ وَن َعَليس ق  ــ  َبة ، َوَيبسصـــ ــَ ج واَن َوبَ 20بنَقصـــ ه  األ رس َزأ وا بنهن، َنَزع وا َعنس َتهس ــس عسَدَما اســـ
لنب وه . وه  ثنَياَبه ، ث مَّ َخَرج وا بنهن لنَيصس  " َوَألسَبس 

مرقس يكتب للرومان ويظهر لهم أن الحاتم الروماني لم يجد فيه شلللرًا، وأنه ليس ثائرًا أو مهيج سلللياسلللي. بل هي  
م. وكان فاسلدًا قاسليًا. ولكن  36م إلي سلنة 26مؤامرة يهودية. وبيالطس حكم سلوريا واليهودية جزء منها من سلنة  

على اليهود، إاّل أنهم لم يبرأوا بيالطس فهو حكم على    نجد اإلنجيليين ال يشللليرون إلي هذا، فهم يلقون كل التةعية
من قد إعتقد ببراءته. ونالحظ أن اليهود إسلللتخدموا عن المسللليح لقب ملك اليهود ولم يسلللتخدموا لقب المسللليا الذي 

. فالتهمة التي وجهها اليهود للمسليح هي أخطر تهمة  أنت ملك اليهودلن يفهمه بيالطس. وبيالطس سلأل المسليح 
َب خائنا ل،يصلللللللللر. والمسللللللللليح لم ينكر أنه ملك ولكنه  في ذل ك الحين وال يمكن أن يتهاون فيها بيالطس وإاّل ُحسلللللللللِ

أوضلللللللح لبيالطس أنه ُملك روحي ومملكته ليسلللللللت من هذا العالم كما أوضلللللللح إنجيل يوحنا. ولكن بيالطس أخيرًا  
 ن الوقوف  جانب الحق.أسلمه مع إقتناعه ببراءته. فهو ف ل مصلحته الشخصية وأن تهدأ الفتنة ع

وكان العسلكر الرومان يهزأون  ه، ليس  شلخصله ولكن  صلفته ملكًا لليهود. فهم ال يحترمون اليهود وكانوا يهزأون  
 بهم في شخصه.

وأي لللللللا حقق  ه شلللللللهوة قلةه فى أن   وإتليل الشلللللللوك مؤلم جدًا، وهو  ه رفع عنا لعنة الخطية، وحمل لعنة األرض 
تشللللللاور الرؤسللللللاء فجرًا لكي يصللللللةح حكم اإلعدام    1. ونالحظ في بية(  4:   27إشيوضللللللع عليه إتليل الشللللللوك )

 قانونيًا فصدوره لياًل  اطل  حسب األعراف اليهودية.
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وا بنهن إنَلى بنياَلط َس،  1  " -:(25- 23:1اآليات )لو ورنهنمس َوَجاء  ه  هن َقائنلنيَن:»إننََّنا 2َفَقاَم ك لُّ ج مس َتك وَن َعَليس َتَدأ وا َيشس َوابس
يح  َملنك «.   َصَر، َقائنال : إننَّه  ه َو َمسن َية  لنَقيس زس َنع  َأنس ت عسَطى جن د  األ مََّة، َوَيمس سن َنا هَذا ي فس َت 3َوَجدس َفَسَأَله  بنياَلط س  قنائنال :»َأنس

َفَأَجاَبه  َوَقاَل: إ«  ودن َت َتق ول «.  َملنك  السَيه  لَّة  فني هَذا 4»َأنس د  عن :»إنن ني اَل َأجن َكَهَنةن َوالسج م وعن َؤَساءن الس َفَقاَل بنياَلط س  لنر 
  .» َسانن نس ئ ا منَن الس 5اإلن َتدن يَّةن م بس ودن عسَب َوه َو ي َعل نم  فني ك ل ن السَيه  َ  الشَّ وَن َقائنلنيَن:»إننَّه  ي َهي ن د  يلن إنَلى ه َنا«. َجلن َفَكان وا ي َشد ن

إ«  6 ، َسَأَل:»َهلن الرَّج ل  َجلنيلنيٌّ َر السَجلنيلن كس َسَله  إنَلى 7َفَلمَّا َسمنَع بنياَلط س  ذن ود َس، َأرس يَن َعلنَم َأنَّه  مننس َسلسَطَنةن هنير  َوحن
َشلنيَم. ا تنلسَك اأَليَّاَم فني أ ور  َس، إنذس َكاَن ه َو َأيسض  ود   هنير 

هن 8 ا، أَلنَّه  َكاَن ي رنيد  مننس َزَمان  َطونيل َأنس َيَراه ، لنَسَماعن دًّ وَع َفرنَح جن ود س  َفَلمَّا َرَأى َيس  َياَء َكثنيَرة ،  َوَأمَّا هنير  ه  َأشس  َعنس
ه .   َنع  مننس .  9َوَتَرجَّى َأنس َيَري آَية  ت صس ء  ه  بنَشيس بس َوَسَأَله  بنَكاَلم  َكثنير  َفَلمس ي جن

َتك وَن  10 َكَتَبة  َيشس َكَهَنةن َوالس َؤَساء  الس َوَوَقَف ر 
  ، تنَداد  هن بناشس ه  إنَلى بنياَلط َس.  11َعَليس ا اَلمنع ا، َوَردَّ َبَسه  لنَباس  َزَأ بنهن، َوَألس َتهس َكرنهن َواسس ود س  َمَع َعسس َتَقَره  هنير  َفَصاَر 12َفاحس

يَقيسنن َمَع  ود س  َصدن َما.بنياَلط س  َوهنير  َنه  ل  فني َعَداَوة  َبيس َما َكاَنا مننس َقبس من، أَلنَّه  َيوس َما فني ذلنَك الس هن  َبعسضن
عسَب،  13 َوالشَّ َوالسع َظَماَء  السَكَهَنةن  َؤَساَء  ر  بنياَلط س   د   14َفَدَعا  سن ي فس َكَمنس  َساَن  نس اإلن هَذا  إنَليَّ  ت مس  مس َقدَّ :»َقدس  مس َله  َوَقاَل 

عسَب. َوَها أَ  هن. الشَّ َتك وَن بنهن َعَليس لَّة  منمَّا َتشس َسانن عن نس دس فني هَذا اإلن اَمك مس َوَلمس َأجن ت  ق دَّ ا، 15َنا َقدس َفَحصس ود س  َأيسض  َواَل هنير 
ه .   ننَع مننس َت ص  قُّ السَموس َتحن َء َيسس هن. َوَها اَل َشيس َسلست ك مس إنَليس أَلن ني َأرس

ب ه  َوأ طسلنق  16 مس 17ه «.  َفَأَنا أ َؤد ن َطرًّا َأنس ي طسلنَق َله  َوَكاَن م ضس
ا،   د  يد  َواحن ذس هَذا! َوَأطسلنقس َلَنا َباَراَباَس!«  18ك لَّ عن مس َقائنلنيَن:»خ  َلتنهن مس لن 19َفَصَرخ وا بنج  نن أَلجس جس َوَذاَك َكاَن َقدس ط رنَح فني الس ن

يَنةن َوَقتسل.   َمدن وَع،  َفَناَداه  20فنتسَنة  َحَدَثتس فني الس ا بنياَلط س  َوه َو ي رنيد  َأنس ي طسلنَق َيس  ه ! 21مس َأيسض  لنبس َفَصَرخ وا َقائنلنيَن:»اصس
ه !«   لنبس ب ه  َوأ طسلن 22اصس َفَأَنا أ َؤد ن  ، تن لَّة  لنلسَموس دس فنيهن عن َثالنَثة :»َفَأيَّ َشر  َعمنَل هَذاإ إنن ني َلمس َأجن مس  ه «.  َفَقاَل َله  َفَكان وا 23ق 

َكَهَنةن.  يَ  َؤَساءن الس َوات  ر  مس َوَأصس َوات ه  َلَب. َفَقونَيتس َأصس يَمة  َطالنبنيَن َأنس ي صس َوات  َعظن وَن بنَأصس َفَحَكَم بنياَلط س  َأنس َتك وَن 24لنجُّ
 . مس َبت ه  لس لن فنتسَنة  َوَقتسل، الَّذني َطَلب  25طن نن أَلجس جس م  الَّذني ط رنَح فني الس ن .َفَأطسَلَق َله  مس يَئتنهن وَع لنَمشن َلَم َيس   "  وه ، َوَأسس
َية  لن 2"  -(:23:2آية )لو زس َنع  َأنس ت عسَطى جن د  األ مََّة، َوَيمس سـن َنا هَذا ي فس هن َقائنلنيَن:»إننََّنا َوَجدس َتك وَن َعَليس َتَدأ وا َيشـس َر،  َوابس َقيسصـَ

يح  َملنك «.   "َقائنال : إننَّه  ه َو َمسن
  كانت هذه هي الجريمة التي  سللللببها أ ادهم الرومان  عد ذلك. حقًا قال النبي "تما فعلت يفعل  ك=   يفســـد األمة
= مع أنه قال إعط ما ل،يصلللر ل،يصلللر. وحينما أرادوا أن يجعلوا منه  يمنع أن تعطى جزية لقيصــر(.  15)عوبديا  

وأمام بيالطس نجد تهمة جديدة  ،  األلوهيةملكًا إختفى من بينهم. أمام السللللللللللللللنهدريم إتهموه بتهمة دينية أنه يدعى 
 ليثيروا بيالطس، فالتهمة اان صارا مدنية. ، أنه يدعى أنه ملك

َت َتق ول «.3" -(:23:3آية )لو إ« َفَأَجاَبه  َوَقاَل:»َأنس ودن َت َملنك  السَيه   "َفَسَأَله  بنياَلط س  قنائنال :»َأنس
ل، ولكن الح،يقة هي كما تقول ولكن  حسللب ما قال يوحنا أن  = تحمل معنى هل لك إثةاا على ما تقو أنت تقول

 من العالم. ت ليسو المسيح  عد ذلك أثبت له أن مملكته روحية 
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ئ ا منَن الس 5"  -(:23:5آية )لو َتدن يَّةن م بس ودن عسَب َوه َو ي َعل نم  فني ك ل ن السَيه  َ  الشـَّ وَن َقائنلنيَن:»إننَّه  ي َهي ن د  د ن لنيلن إنَلى  جَ َفَكان وا ي شـَ
 "ه َنا«.
إلثارة شكوك بيالطس وذلك ألنه يكره الجليليين  سبب تمردهم وعصيانهم وثوراتهم. ونذكر كيف أنه   الجليلذكروا  

 في فصح سابق أرسل جنوده بين جماعاا الثائرين من الجليل وأعملوا فيهم سيوفهم وخلطوا دمائهم بذ ائحهم.
ود  7"  -(:12-23:7)لو اآليات لسَطَنةن هنير  يَن َعلنَم َأنَّه  مننس ســَ ا تنلسَك َوحن َس، إنذس َكاَن ه َو َأيسضــ  ود  َله  إنَلى هنير  ســَ َس، َأرس

لنيَم. شـــَ هن 8 اأَليَّاَم فني أ ور  َماعن ا، أَلنَّه  َكاَن ي رنيد  مننس َزَمان  َطونيل َأنس َيَراه ، لنســـَ دًّ وَع َفرنَح جن ود س  َفَلمَّا َرَأى َيســـ    َوَأمَّا هنير 
َياَء َكثنيَرة ، َوَترَ  ــس ه  َأشــ ه .  َعنس نس َنع  من ــس .  9جَّى َأنس َيَري آَية  ت صــ ء  يس ــَ ه  بنشــ بس َأَله  بنَكاَلم  َكثنير  َفَلمس ي جن ــَ اء  10َوســ ــَ َؤســ َوَوَقَف ر 

 ، تنَداد  هن بناشـس َتك وَن َعَليس َكَتَبة  َيشـس َكَهَنةن َوالس ه   11الس ا اَلمنع ا، َوَردَّ ه  لنَباسـ  َزَأ بنهن، َوَألسَبسـَ َتهس َكرنهن َواسـس ود س  َمَع َعسـس َتَقَره  هنير  َفاحس
يَقيسنن َمَع بَ 12إنَلى بنياَلط َس.  دن ود س  صـَ اَر بنياَلط س  َوهنير  ل  فني َعَداَوة  َفصـَ َما َكاَنا مننس َقبس من، أَلنَّه  َيوس َما فني ذلنَك الس هن عسضـن

َما. َنه   " َبيس
(.  2:2محلاتمتله أملام بيالطس وهيرودس فيهلا تحقيق للمزمور قلام ملوك األرض على الرب وعلى مسلللللللللللللليحله)مز

س تأتد من براءته فلم يشلللأ  والمسللليح صلللمت تمامًا أمام هيرودس فإحتقره هيرودس وظنه جاهاًل. غالةًا فإن هيرود 
أن يحكم عليه، لكن إذ لم يجب يسللللوع على أسللللئلة هيرودس فإن هيرودس إغتاظ منه وسللللمح لعسللللاتره  إهانته ثم  
أرسللله لبيالطس. ولكن العجيب أنه  سللبب المسلليح تصللالح هيرودس وبيالطس والصللدوقيين مع الفريسلليين   ألم  

 يأتي للمصالحة. فكان يصالح الجميع  موته.
ــا  المعا  وأ ( ألةسللللللوه أرجوانًا وهنا  17:15( أنهم ألةسللللللوه رداء قرمزيًا. وفي )مر28:27= قيل في )مت   لبســــه لباســ

( الةسلله العسللكر ثوب أرجوان. وليس في هذا تعارض. فالملوك اليهود 2:19هيرودس يلةسلله لةاسللًا المعًا وفي )يو
نه يكتب لليهود وصللللف الثياب  أنها قرمزية ليفهم  يلةسللللون ثيا ًا قرمزية والملوك الرومان يلةسللللون أرجوان. ومتى أل

اليهود أنهم ألةسلللوه ثيا ًا تشلللةه ثياب الملوك للسلللخرية منه ومرقس كان يكتب للرومان وهكذا يوحنا فقالوا أنها ثياب  
 أرجوان ولوقا حّل الموضوع تمامًا  قوله أنها ثياب المعة تشةه ثياب الملوك.

 
ب ه  َوأ طسلن 22" -(:23:22آية )لو ، َفَأَنا أ َؤد ن تن لَّة  لنلسَموس دس فنيهن عن مس َثالنَثة :»َفَأيَّ َشر  َعمنَل هَذاإ إنن ني َلمس َأجن ه «.َفَقاَل َله    "ق 

 مراا.3مراا وبطرس ينكره 3بيالطس يشهد ببراءة يسوع 
 

يَمة  َطالنبنينَ 23"  -(:23:23آية )لو َوات  َعظن ــس وَن بنَأصـ اءن   َفَكان وا َيلنجُّ ــَ َؤسـ َوات  ر  ــس مس َوَأصـ َوات ه  ــس َلَب. َفَقونَيتس َأصـ ــس َأنس ي صـ
َكَهَنةن.  " الس
 = يطلبون بلجاجة وبإلحاح. يلجون 

 من هو هيرودسإ
 لما ماا هيرودس الكبير الذي كان يحكم كل فلسطين  إذن من روما، قسمت المملكة بين أوالده.
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 هيرودس الكبير 
 مملكة هيرودس الكبير 

 
 

 قيصرية  الجليل وبيريه  اليهودية
أعطيت ألرخيالوس ثم أستدعى إلي 

 روما وُعِزَل ثم أدارا  
 روما اليهودية مةاشرة عن 

 طريق وال  روماني

 لقب رئيس له هيرودس أنتيةاس و 
 ربع ألن اإلمبراطور رفس 

 منحه لقب ملك.

 فيلةس
 

 
فيلةس، وهجر زوجتلله  للاترا إبنللة الحللارث ملللك العربيللة. ولمللا وهيرودس أنتيةللاس هو الللذي أخللذ زوجللة أخيلله الحي  

 (.11-3:14وبخه يوحنا المعمدان قتله )مت 
( ويقتله  9:9(. وكان يريد أن يراه )لو16:6+ مر2:14وحين سللللللللللمع  الرب يسللللللللللوع ظن أنه يوحنا قام لينتقم )مت 

عندما حاول الشللعب المناداة  ( وألنه كان يخاف إلتفاف الشللعب حوله وذلك خوفًا على عرشلله وخاصللة  31:13)لو
( ولما أرسللل بيالطس يسللوع  32:13(. ولشللدة مكره ل،ةه السلليد المسلليح  الثعلب )لو15:6 السلليد المسلليح ملكًا )يو

إلي هيرودس فرح ألنه سللللمع عنه كثيرًا وكان يريد أن يراه. ولكن الرب يسللللوع لم يجةه  شلللليء وال صللللنع له معجزة  
 حسب ما تمنى.

داملله غللالةللًا، وهو الللذي ال يتورع عن إعللدام أحللد ربمللا ألنلله لم يرد أن يسلللللللللللللللاعللد بيالطس  وهيرودس لم يحكم  للإعلل
 (15:23خصوصًا أنه سمع أن بيالطس برأه. وهيرودس أي ًا لم يكن يجد فيه علة تستوجب الموا )لو

 
ل وا ه مس إنَلى 28  "  - :(40- 18:28اآليات )يو خ  بسح . َوَلمس َيدس دن َقَياَفا إنَلى َدارن السوناَلَيةن، َوَكاَن ص  نس وَع مننس عن وا بنَيس  ث مَّ َجاء 

َح.   السفنصس َفَيأسك ل وَن  وا،  َيَتَنجَّس  اَل  لنَكيس  السوناَلَيةن  َدارن 
م و29 ت َقد ن َكاَية   شن َوَقاَل:»َأيََّة  مس  هن إنَليس بنياَلط س   هَذا َفَخَرَج  َعَلى  َن 

إ«   َسانن نس َك!«  30اإلن َناه  إنَليس نَّا َقدس َسلَّمس َل َشر  َلَما ك  ت مس 31َأَجاب وا َوَقال وا َله :»َلوس َلمس َيك نس َفاعن :»خ ذ وه  َأنس مس بنياَلط س  َفَقاَل َله 
:»اَل َيج وز  لَ  ود  َفَقاَل َله  السَيه   .» ك مس هن َحَسَب َنام وسن ك م وا َعَليس ا«.  َواحس ت َل َأَحد  َنقس َقاَله  32َنا َأنس  وَع الَّذني  ل  َيس  لنَيتنمَّ َقوس

منع ا َأنس َيم وَت. يَتة  َكاَن م زس ير ا إنَلى َأيَّةن من م شن
َت 33   وَع، َوَقاَل َله :»أنس ا إنَلى َدارن السوناَلَيةن َوَدَعا َيس  ث مَّ َدَخَل بنياَلط س  َأيسض 

إ«   ودن وَن َقال وا َلَك َعن نيإ«  َأَجابَ 34َملنك  السَيه  وع :»َأمننس َذاتنَك َتق ول  هَذا، َأمس آَخر  : »َأَلَعل ني َأَنا 35ه  َيس  َأَجاَبه  بنياَلط س 
. َماَذا َفَعلسَتإ«   َلم وَك إنَليَّ َكَهَنةن َأسس َؤَساء  الس إ أ مَّت َك َور  ودنيٌّ َيه 

َلَكتني َليسَستس مننس هَذا  36 وع : »َممس َعاَلمن. َلوس َأَجاَب َيس  الس
. َولكننن اآلنَ  ودن وَن لنَكيس اَل أ َسلََّم إنَلى السَيه  امني ي َجاهند  َعاَلمن، َلَكاَن خ دَّ َلَكتني مننس هَذا الس َلَكتني مننس   َكاَنتس َممس َليسَستس َممس

َت تَ 37ه َنا«.   وع :»َأنس َت إنذ ا َملنك إ« َأَجاَب َيس  : »َأَفَأنس ت  َأَنا، َولنهَذا َقدس َفَقاَل َله  بنياَلط س  لندس ق ول : إنن ني َملنك . لنهَذا َقدس و 
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تني«.   َمع  َصوس . ك لُّ َمنس ه َو منَن السَحق ن َيسس َهَد لنلسَحق ن َعاَلمن أَلشس إ«. َوَلمَّا 38َأَتيست  إنَلى الس :»َما ه َو السَحقُّ َقاَل َله  بنياَلط س 
و  ا إنَلى السَيه  َدة .  َقاَل هَذا َخَرَج َأيسض  لَّة  َواحن د  فنيهن عن ت  َأجن :»َأَنا َلسس مس ا فني  39دن َوَقاَل َله  د  َوَلك مس َعاَدة  َأنس أ طسلنَق َلك مس َواحن

إ«.   ودن َملنَك السَيه  وَن َأنس أ طسلنَق َلك مس  َأَفت رنيد   . حن َباَرابَ 40السفنصس مس َقائنلنيَن: »َليسَس هَذا َبلس  ا َجمنيع ه  اَس!«. َفَصَرخ وا َأيسض 
ا.  "   َوَكاَن َباَراَباس  لنصًّ

يختص إنجيل يوحنا  مفرده  الكشف عن التح،يقاا التي أجراها بيالطس مع المسيح في غياب اليهود. وقد كانت  
(. وباقي اإلنجيليين  11-8:19( وهي ما تسللللللللمى  اإلعتراف الحسللللللللن والثانية )37-33:18على مرتين األولى )

وجزة وهلذا يرجع غلالةللًا لوجود يوحنللا داخلل دار الواليلة. ودار الواليلة هلذه بنللاهلا  أوردوا هلذه المحللاتمللة  صللللللللللللللورة م
هيرودس الكبير وكلانلت المكلان اللذي ينزل فيله الوالة الروملان إذا أتوا إلى أورشللللللللللللللليم من مركزهم في قيصللللللللللللللريلة.  

 ويسمى هذا المقر قلعة أنطونيا.
 

 (40-28:18اآليات )يو
ل وا ه مس إنَلى َدارن ث مَّ 28"  -(:18:28آية )يو خ  بسح . َوَلمس َيدس ــ  دن َقَياَفا إنَلى َدارن السوناَلَيةن، َوَكاَن صــــ نس وَع مننس عن ــ  وا بنَيســــ َجاء 

َح. وا، َفَيأسك ل وَن السفنصس   " السوناَلَيةن لنَكيس اَل َيَتَنجَّس 
= تعنى الفجر إذ ظل رؤسلاء اليهود يحاتمون المسليح طوال الليل وأتوا  ه فجرًا إلى بيالطس  حسلب   وكان صـبح

إتفاق مسللللللللللبق معُه. وكان الفصللللللللللح يوم الجمعة لذلك إمتنع هؤالء أن يدخلوا إلى دار الوالية فيتنجسللللللللللوا وال يأتلوا 
هم قصلللر وثنى  ه تماثيل بلهة وثنية(  الفصلللح. حقًا "يصلللفون عن الةعوضلللة ويبلعون الجمل" )النجاسلللة ربما لدخول

 ومن يتنجس يظل نجسًا حتى المساء فال يأتل الفصح الذي يؤكل بين العشائين.
صلةاحًا.    8صلةاحًا، وهذا عكس المعتاد فالمحاتم الرومانية تبدأ السلاعة  6= يقدرها الدارسلين  حوالي السلاعة صـبح

هم المسلللللبق مع بيالطس أن يتم كل شلللللئ قبل أن يسلللللتيقظ  وكان هذا التةكير دليل على قلق السلللللنهدريم وعلى إتفاق
 محبي المسيح فتحدث ثورة.

 
إ«.29" -(:18:29آية )يو َسانن نس م وَن َعَلى هَذا اإلن َكاَية  ت َقد ن مس َوَقاَل:»َأيََّة شن هن  "َفَخَرَج بنياَلط س  إنَليس

 هو لهم. = لعلمه بتعصبهم وأنهم لن يدخلوا إلى داخل دار الوالية خرجفخرج بيالطس
= كلماا تحمل إسلللتنكار بيالطس لما يعملونه مع المسللليح، فهو من المؤكد سلللمع عن يسلللوع  أية شــكاية تقدمون 

= يحمل نوعًا من   هذا اإلنسانويعلم أنه برئ ممّا ينسبونه لُه.  اإلضافة إلى الحلم الذي أخبرته  ه زوجته. وقوله 
متغطرس يكره اليهود وعوائدهم.إشلللللتةك    36سلللللنة-26التعاطف معُه. وبيالطس كان خامس وال  على اليهود سلللللنة

 تثيرًا مع اليهود فأظهر قسوة ضدهم.
َناه  إنَليس 30" -(:18:30آية )يو نَّا َقدس َسلَّمس َل َشر  َلَما ك    َك!«.َأَجاب وا َوَقال وا َله :»َلوس َلمس َيك نس َفاعن

 فوجئ اليهود  سؤال بيالطس. وكان ردهم مختصرًا وفيه وقاحة. ولنالحظ أن الرب صار فاعل شر  النيا ة عنى.
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:»اَل  31"  -(:18:31آية )يو ود  «. َفَقاَل َله  السَيه  ك مس َب َنام وســـــــن هن َحســـــــَ ك م وا َعَليس ت مس َواحس :»خ ذ وه  َأنس مس بنياَلط س  َفَقاَل َله 
ا«.َيج وز   ت َل َأَحد   "َلَنا َأنس َنقس

أن يحكموا    ن هنا لهجة تهكم من بيالطس على اليهود وناموسهم. إذ هو يعلم أن ناموسهم مقيد، وأنهم ال يستطيعو 
 القتل على أحد. فرد بيالطس كله غطرسلللللللة عليهم. والمعنى أن طالما ناموسلللللللهم مقيد فعليهم  الخ لللللللوع للقانون  
الروماني. وواضللللللللللح أنهم ما أتوا للمناقشللللللللللة مع بيالطس بل هم إتخذوا قرارًا ضللللللللللد المسلللللللللليح يريدون إعتماده من  

أتم إسلللللللللتخدام ناموسلللللللللكم كما تفعلون اان لما صلللللللللار  بيالطس. وربما كان تهكم بيالطس معناه أنه لوال أنكم أسللللللللل
 = إذًا قرارهم قد إتخذوه. ال يجوز لنا أن نقتلناموسكم مقيدًا. 

 
منع ا َأنس َيم وَت.32" -(:18:32آية )يو يَتة  َكاَن م زس ير ا إنَلى َأيَّةن من وَع الَّذني َقاَله  م شن ل  َيس   " لنَيتنمَّ َقوس

  الرجم حسلللللب الناموس، أما الصللللللب فهو عقوبة رومانية تسلللللتخدم مع سلللللكان المسلللللتعمراا العقوبة اليهودية كانت  
. ولذلك لو لم يصللدر بيالطس حكمًا  الموا على يسللوع لما كان قد صلللب. وكان المسلليح قد تنةأ مرارًا  الرومانية  

ضلد المسليح ليحكم  ( وأنه سليسللم أليدي األمم. ورؤسلاء اليهود لفقوا تهمًا سلياسلية  19  ،18:20 أنه سليصللب )مت 
عليه بيالطس  الموا صلللللةًا، وهو يريدون هذا. فالمصلللللوب ملعون  حسللللب الناموس وهم يريدون إظهاره كملعون  
أمام الشللعب  اإلضللافة إلى أنها أصللعب ميتة. وأتثرها هوانًا فيق للوا على دعوته وتالميذه إذ أفسللدوا سللمعته تمامًا  

 ديمه ذبيحة عن العالم كله. صلةه. حقًا لقد إشترك اليهود واألمم في تق
 (2:23وما جعل بيالطس يحكم عليه  الموا خوفه من قيصر  عد التهم التي وجهها له رؤساء اليهود )لو

 
َت َملنك  33 -(:18:33آية )يو وَع، َوَقاَل َله :»أنس ا إنَلى َدارن السوناَلَيةن َوَدَعا َيس  إ«.ث مَّ َدَخَل بنياَلط س  َأيسض  ودن  "السَيه 

فهذا جوهر إتهاماتهم له. وكان بيالطس    أنت ملك اليهودبيالطس رأى خبثهم وشرهم فقرر محاتمته بنفسه وسأله 
يتعجب من هذا المتهم الصلللللامت فإن كان ملك يريد الثورة على قيصلللللر فأين هم أتةاعه ومعاونوه ولماذا ال يتكلم.  
وال يةالي  الموا، وال يدافع عن نفسلللللله. ولكن هذه التهمة ألقت  الرعب في قلب بيالطس وواضللللللح حيرة بيالطس  

 لكنه تحت ضغط ثورة اليهود. فهو مقتنع ببراءة يسوع
 

وَن َقال وا َلَك َعن نيإ«  34"  - (:37-18:34اآليات )يو وع :»َأمننس َذاتنَك َتق ول  هَذا، َأمس آَخر  : 35َأَجاَبه  َيس  َأَجاَبه  بنياَلط س 
. َماَذا َفَعلسَتإ«   َلم وَك إنَليَّ َكَهَنةن َأسس َؤَساء  الس إ أ مَّت َك َور  ودنيٌّ »َأَلَعل ني َأَنا َيه 

َلَكتني َليسَستس مننس هَذا 36 وع : »َممس َأَجاَب َيس 
امني ي جَ  َلَكاَن خ دَّ َعاَلمن،  الس َلَكتني مننس هَذا  َممس َكاَنتس  َلوس  َعاَلمن.  َليسَستس الس َولكننن اآلَن   . ودن السَيه  إنَلى  أ َسلََّم  اَل  وَن لنَكيس  اهند 

َلَكتني مننس ه َنا«.   ت  37َممس لندس َت َتق ول : إنن ني َملنك . لنهَذا َقدس و  وع :»َأنس َت إنذ ا َملنك إ« َأَجاَب َيس  : »َأَفَأنس َفَقاَل َله  بنياَلط س 
تني«.َأَنا، َولنهَذا َقدس َأَتيست  إنَلى  َمع  َصوس . ك لُّ َمنس ه َو منَن السَحق ن َيسس َهَد لنلسَحق ن َعاَلمن أَلشس  " الس
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 اإلعتراف الحسن
(: المسيح هنا يدعو بيالطس أن يفرق بين ما يسمعه من اليهود الكاذبين وبين ما يشعر  ه هو في داخل 34)بية

ملكًا أرضيًا بل يملك على األرواح وال مائر نفسه. والمسيح  حسب التوراة سيكون ملكًا من نسل داود ولكن ليس 
والقلوب، هو يملك في السماء، فإن كان بيالطس يطلب الحق سيعرف أي نوع من الملك يملك المسيح. ولكن  
 مفهوم اليهود الغادر أن المسيح ملك سياسي فهذا يرف ه المسيح ويرف ه بيالطس أي ًا. المسيح ُيشِهْد بيالطس، 

 هذه التهمة.  هل سمع عنه ما يثبت 
(: واضح أن بيالطس فهم درس المسيح ولكنه يلقى التهمة على اليهود.هنا يت ح أن بيالطس يةحث عن  35)بية

الحق فعاًل ويشعر ببراءة المسيح وخبث اليهود. ولكنه يستهزئ  اليهود  معنى هل أنا يهودي حقير حتى أقول عنك 
ماذا د المسيح وبيالطس الروماني يحاول إثةاا براءته.  أنك ملك. عجيب أن رئيس الكهنة يدبر المؤامراا ض

 = لماذا يكرهك اليهود هكذا بينما أنا أعلم أنهم يةحثون سرًا عن ملك ليثوروا ضد قيصر. فعلت
(: هنا المسيح يشرح لبيالطس أن مملكته سماوية وأنه ال ينافس قيصر ولكن اليهود لم يفهموه فكل فكرهم  36)بية

= والسبب كما قال القديس بولس الرسول أنه    اآلن  والحظ قول الرب   موضوع الملكوا السماوي.ولم يقبلوا  أرضى،  
(. المسيح يملك اان على قلوب من يؤمنوا  ه ويحبونه فملكوه على 8:    2)عب   اآلن  ليس الكل  عد قد خ ع له

قلوبهم. ولكن فى الدينونة سيملك على الكل، إما  الحب على من أحبوه. أو سيكون الةاقين من أعدائه عند موطئ 
 (.28  - 24:  15تو1قدميه. هو اان يؤسس ملكوته على من يؤمنوا  ه ويحبونه. وراجع أي ا تفسير ) 

جاء صللللديقًا للجميع، وخدامه ليسللللوا من هذا العالم. وهذا القول أرجف بيالطس. نرى أن يسللللوع حتى وهو في هو  
المحاتمة يةشللللللللللللر  مملكة الحق وملكوا هللا. المسلللللللللللليح بهذا يثبت فكرة ملكه ولكن  فهم غير ما يفهم اليهود وكل 

 .العالم. فالعالم ورؤساء الكهنة يتصارعون على ملك العالم

= أنللت تقول الح،يقللة فللأنللا ملللك لكن مللا قللاللله بيالطس ال يقبللل النفي وال يقبللل اإليجللاب.    أنــت تقول(:  37بيللة)
فالمسللللليح يرفس أن يكون ملكًا حسلللللب ما يقول اليهود. وبيالطس فهم ملك المسللللليح كما فهمه اليهود لذلك شلللللرح  

ناصلللر اإليمان  ( وشلللمل ع13:6تى1المسللليح له الح،يقة. وفيما يلي ما أسلللماه بولس الرسلللول اإلعتراف الحسلللن )
 جميعًا. المسيح هنا ذكر بتلخيص شديد وعمق جوهر رسالته.

لدت أنا  لك. المسيح يشهد بهذا أمام ممثل أقوى دولة في العالم = فالمسيح ُوِلَد أي تجسد للمُ  لهذا و 
ملكته التي  = إذًا هو موجود قبل ميالده، وهو ليس من هذا العالم ولكنه أتى وتجسلللللد لي،يم م  لهذا أتيت إلى العالم

 ال تقام على أسس أرضية بل  سلطة وقوة سماوية.
= الح،يقة الكلية هي المجال الذي يحيا ويعمل فيه المسلليح، والمسلليح يشللهد للحق ليس كشللئ خارج عنه بل  الحق

 هو يستعلن ذاته فهو الحق. هذا هو اإلعتراف الحسن. المسيح أتى ليعلن الحق  عد أن تاه الةشر في ضالل.
= كل من أحب الحق وسلار  حسلب هداه سليسلمع صلوا المسليح ويفهمه ويصلير له صلوا هو من الحقكل من  

  -(. وملخص اإلعتراف الحسن:24:5المسيح حياة أبدية )يو
 أن المسيح ُولد ليُعلن ملكوا هللا  الحق الذي يقوله ويملكه ويملك عليه.-1
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 لحق.أنه نزل من السماء وأتى إلينا على األرض ليؤسس ملكوا ا-2
تل من يسلعى ويجد في أثر الحق ُيسلتعلن له المسليح والحق والحياة. ولو كان بيالطس يةحث عن الحق فعاًل -3

 إلستمع لصوا المسيح ولكانت له حياة. فكل من يةحث عن الحق يعطيه روح هللا إستنارة.
اِقًطا ِمْثَل ٱْلَبْرِق َرَأْيتُ المسليح أتى ليؤسلس مملكة الحق، وأسلقط الملك السلابق الذى هو الشليطان "  -4 ْيَطاَن سلَ  ٱلشلَّ

َماءِ  (.  29- 22: 12( + المسلليح ربط الشلليطان القوى، الملك السللابق وحررنا من يده )مت 18:10" )لوِمَن ٱلسللَّ
( فهو ضللللل الةشلللر  مغرياا هذا العالم الةاطلة، فإنتشلللر ال لللالل. 30:14الشللليطان كان رئيس هذا العالم )يو

ا فقال عن العالم " اطل األ اطيل" )سللللفر الجامعة(. وجاء المسلللليح الحق ليكشللللف وإتتشللللف سللللليمان الحكيم هذ 
ن مملكة الحق.  سلللللليقبل المسلللللليح. وسللللللتكون هناك مملكتان،   وكل من هو من الحق طالن هذه األ اطيل وُيَكوِّ

 مملكة الحق، ومملكة الةاطل.
 

:»َما ه َو  38"  -(:18:38آية )يو :»َأَنا َقاَل َله  بنياَلط س  مس ودن َوَقاَل َله  ا إنَلى السَيه  ــ  إ«. َوَلمَّا َقاَل هَذا َخَرَج َأيسضــــــ السَحقُّ
َدة . لَّة  َواحن د  فنيهن عن ت  َأجن  " َلسس

= يحمل معنى اليأس في  ما هو الحقلم يرفس بيالطس كالم المسللللليح ولكنه لم يفهمه. ومعنى سلللللؤال بيالطس  
أن يجد إنسلللللللللللللان الحق على األرض، وهذا حق ألن األرض زائلة، فكل ما هو متغير ليس  حق، أمّا الحق فيةقى  

ن الحق أ(. هو كقاض يعلم صعوبة الحكم  الحق ، فالحق فى العالم نسبى ، كل انسان يرى  20  ،19:5لألبد )ايو
  لحق على األرض؟ بةساطة ألنه ال يؤمن  اهلل ضا ط الكل.ولماذا ييأس بيالطس فى أنه يجد ا فى جانةه.

نحن نؤمن أن لنا إله هو ضللا ط الكل،  ن هناك حق مطلق هو هللا وليس سللواه.أنفهم  فنحن    المسلليحيين،  ما نحنأ
وحتى لو أن األمور تبلدو أن الحق فيهلا مختفى، فنحن نثق أن هللا لله حكملة فيملا يحلدث. وتلأملل الظلم اللذى وقع 

  وسف وأيوب وماذا كانت الحكمة من وراء ما حدث. الهنا قادر أن يخرج من الجافى حالوة.على ي
وكثيرين يعملون هكذا يصللون ويخرجون سلريعًا  .  لكن عيب بيالطس أنه خرج دون أن يسلمع إجا ة السليد المسليح

تأثير المسللليح فيه قويًا    دون أن يسلللمعوا الرد. ولكن بيالطس أدرك اان أنه أمام إنسلللان عظيم وليس مجرمًا، كان
(. َعِلَم أنهم أسللللللموه حسلللللدًا. وشلللللهادة بيالطس ببراءة المسللللليح،  18:27فخرج ليبرأهُ  عد أن أدرك غش اليهود )مت 

 هي شهادة العالم  أن المسيح ليس فيه علة واحدة، إنما هو ماا ألجلنا وألجل كل العالم.
 

َك 39"  -(:40-18:39اآليــات )يو وَن َأنس أ طسلنَق َلك مس َملــن . َأَفت رنيــد  حن ــس ا فني السفنصـــــــ د  اَدة  َأنس أ طسلنَق َلك مس َواحــن َوَلك مس عــَ
إ«.  ودن ا.40السَيه  مس َقائنلنيَن: »َليسَس هَذا َبلس َباَراَباَس!«. َوَكاَن َباَراَباس  لنصًّ ا َجمنيع ه   " َفَصَرخ وا َأيسض 

= هنا بيالطس يسلخر من التهمة التي يحاولون إلصلاقها  المسليح،    لك اليهودمهنا يت لح ضلمير اليهود السليء.  
ألن بيالطس برأه، فهو أي لللللللللًا برأه من تهمة أنه يدعى الملك وأنه ضلللللللللد قيصلللللللللر. وبيالطس حاول أن يسلللللللللتعين  

شعب  الشعب ضد رؤساء الكهنة فهو يعلم أن الشعب يريد ملكًا. ولكن كان هذا في رخاوة منه كوال  وكقاضي. فال



 (الجمعة العظيمة –يوم الجمعة ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 

335 

تان قد تلقن من رؤسللاء الكهنة ما يقولونه. فةارا اس لن ينافسللهم في مكاسللبهم المادية أما المسلليح فقد جذب منهم  
 شعبهم.
 

 (16-1:19اآليات )يو
وَع َوَجَلَده .  1"   -:(61-91:1اآليات )يو ــ  يَنئنذ  َأَخَذ بنياَلط س  َيسـ َكر  2َفحن ــس َفَر السَعسـ ــَ ع وه    َوضـ ــَ ك  َوَوضـ وس ــَ لنيال  مننس شـ إنكس

  ، َوان  ج  َب أ رس وه  َثوس هن، َوَألسَبسـ  م وَنه .  3َعَلى َرأسسـن !«. َوَكان وا َيلسطن ودن اَلم  َيا َملنَك السَيه  ول وَن:»السـَّ َوَكان وا َيق 
ط س   َفَخَرَج بنيالَ 4

َدة «.  لَّة  َواحن د  فنيهن عن ت  َأجن َلم وا َأن ني َلســس ك مس لنَتعس ه  إنَليس رنج  :»َها َأَنا أ خس مس ا َوَقاَل َله  ا َخارنج  َأيسضــ 
ا َوه َو  5 وع  َخارنج  َفَخَرَج َيســ 

نس  :»ه َوَذا اإلن مس بنياَلط س  . َفَقاَل َله  ج وانن َب األ رس كن َوَثوس وس لنيَل الشــــَّ !«. َحامنل  إنكس ان  ام  6ســــَ دَّ َكَهَنةن َوالسخ  اء  الس َؤســــَ َفَلمَّا َرآه  ر 
د  فن  ت  َأجن لنب وه ، أَلن ني َلســس ت مس َواصــس :»خ ذ وه  َأنس مس بنياَلط س  ه !«. َقاَل َله  لنبس ه ! اصــس لنبس َرخ وا َقائنلنيَن:»اصــس لَّة «. صــَ َأَجاَبه  7يهن عن

ه  ابسَن هللان«.  ســــَ ب  َأنس َيم وَت، أَلنَّه  َجَعَل َنفس َنا َيجن َب َنام وســــن ، َوَحســــَ :»َلَنا َنام وس  ود  السَيه 
منَع بنياَلط س  هَذا 8 َفَلمَّا ســــَ

ف ا.   َداَد َخوس َل ازس َن أَ 9السَقوس وَع:»مننس َأيس ــ  ا إنَلى َدارن السوناَلَيةن َوَقاَل لنَيســـ ــ  هن َجَواب ا. َفَدَخَل َأيسضـــ وع  َفَلمس ي عسطن ــ  َتإ«. َوَأمَّا َيســـ نس
لسَطان ا َأنس أ طسلن 10 لنَبَك َوسـ  لسَطان ا َأنس َأصـس َلم  َأنَّ لني سـ  َت َتعس : »َأَما ت َكل نم ننيإ َأَلسـس وع : 11َقَكإ« َفَقاَل َله  بنياَلط س  َأَجاَب َيسـ 

َبتََّة، َلوس  لسَطان  الس َظم «. » َلمس َيك نس َلَك َعَليَّ ســــ  يَّة  َأعس َك َله  َخطن َلَمنني إنَليس . لنذلنَك الَّذني َأســــس يَت مننس َفوس   طن  َلمس َتك نس َقدس أ عس
ر خ وَن َقائنلنيَن:»إننس َأطسلَ 12 وَد َكان وا َيصــــــس َيه  َت  مننس هَذا السَوقستن َكاَن بنياَلط س  َيطسل ب  َأنس ي طسلنَقه ، َولكننَّ الس َت هَذا َفَلســــــس قس
َر!«.م حن  ه  َملنك ا ي َقاونم  َقيسصــَ ســَ َعل  َنفس َر. ك لُّ َمنس َيجس بًّا لنَقيسصــَ

وَع، َوَجَلَس 13   َرَج َيســ  َل َأخس منَع بنياَلط س  هَذا السَقوس َفَلمَّا ســَ
َراننيَّةن »َجبَّاَثا«.  بس َباَلط « َوبنالسعن ع  ي َقال  َله  »الس ضـن ي ن السوناَلَيةن فني َموس سـن اَعةن  َوكَ 14َعَلى ك رس و  السـَّ ، َوَنحس حن تنعسَداد  السفنصـس اَن اسـس

 .»! :»ه َوَذا َملنك ك مس ودن ةن. َفَقاَل لنلسَيه  ــَ ســـ ادن ــَّ لنب  15الســـ ــس : »َأَأصـــ مس بنياَلط س  ه !« َقاَل َله  لنبس ــس ه ! اصـــ ذس ه ! خ  ذس َرخ وا: »خ  ــَ َفصـــ
َكَهَنةن:»َليسَس َلَنا َملنك  إنالَّ  اء  الس ــَ َؤســ إ« َأَجاَب ر  َر!«.  َملنَكك مس ــَ وَع 16َقيسصــ ــ  َلَب. َفَأَخذ وا َيســ ــس مس لني صــ هن َلَمه  إنَليس ــس يَنئنذ  َأســ َفحن

ا بنهن.   "َوَمَضوس
 

وَع َوَجَلَده .1" -(:19:1آية )يو يَنئنذ  َأَخَذ بنياَلط س  َيس    " َفحن
بيالطس هنا يريد أن يسللللللتدر عطف الشللللللعب  أن يعاقب المسلللللليح عقوبة شللللللكلية ثم يطلقه. ولكن نالحظ أن هذه 
العقوبة كانت دون حكم رسللمي بل هي إلرضللاء الشللعب الهائج. ولكن بيالطس دون يدرى أتمل كأس بالم السلليد  

ذا الهزء ليعيلد لنلا كرامتنلا. ولةس  التي تحملهلا عنلا. وكلل ملا فعلوه  علد ذللك هو الهزء منله كمللك. والمسلللللللللللللليح قبلل هل
الدم إتليل الشلللللللللوك ليرد لنا إتليل المجد. والجلد كان عقوبة رهيةة وكان من ُيْجَلْد يسلللللللللقط أمام ق لللللللللاته كتلة من  

وبهذا الجلد تغطى جسلللد المسللليح  الدم من رأسللله المغطى    صلللةاحًا.9اللحم الممزق. ويقال أن الجلد كان السلللاعة و 
ك إلى قدميه، وكان جسلللده قد تغطى  الدم من قبلها حينما صلللار عرقه كقطراا دم نازلة   الدم  سلللبب إتليل الشلللو 

على األرض فى  سللتان جثسلليمانى. وكانوا يسللتخدمون سللياطا للجلد من ثالثة سلليور وكل سللير  ه قطع رصللاص 
 ذاا أطراف مسننة )والتغطية  الدم هى الكفارة، فجسد المسيح هو كنيسته(.
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،2" -(:19:2آية )يو َوان  ج  َب أ رس وه  َثوس هن، َوَألسَبس  ك  َوَوَضع وه  َعَلى َرأسسن لنيال  مننس َشوس َكر  إنكس  "َوَضَفَر السَعسس
هيرودس إسلللللللتهزاء  ه. والشلللللللوك نتيجة للخطية    كملك. وثوب األرجوان خلعه عليههنا نرى اإلسلللللللتهزاء  المسللللللليح  

منظر اإلنسللللللللان المطرود من أمام وجه هللا    (. وكان منظر المسلللللللليح وهو ال س إتليل الشللللللللوك هو18  ،17:3)تك
ْيَت َعَليَّ  كان اإلبن يهوه يشلللللللللتهى هذا اإلتليل ليخلص اإلنسلللللللللان "ل  خارجًا من جنة عدن حاماًل اللعنة والشلللللللللوك.

ْوَك َوٱْلَحَسَك ِفي ٱْلِقَتاِل َفَأْهُجَم َعَلْيَها َوَأْحِرَقَها َمًعا  (.4:27" )إشٱلشَّ
 

م وَنه .3" -(:19:3آية )يو !«. َوَكان وا َيلسطن ودن اَلم  َيا َملنَك السَيه  ول وَن:»السَّ   " َوَكان وا َيق 
= هي التحية التي تقال للملوك. وأخذ منها كلمة السلالم الملكي. فالسلالم الملكي  الموسليقى  السـالم يا ملك اليهود

زار ومنها أخذا التحية األلمانية "هايل  هو تحية الملوك عوضلًا عن أن يقولوا السلالم للملك. وهي نفسلها هايل سلي
 هتلر" فالسالم الملكي  الموسيقى صار عوضًا عن قولهم هايل سيزار.

 
د  فنيهن  4"  -(:19:4آية )يو ت  َأجن َلم وا َأن ني َلسس ك مس لنَتعس ه  إنَليس رنج  :»َها َأَنا أ خس مس ا َوَقاَل َله  ا َخارنج  لَّة  َفَخَرَج بنياَلط س  َأيسض  عن

 "َدة «.َواحن 
 ولكن إستسالمه لليهود كان إدانة لُه هو أي ًا.   لقد حاول بيالطس أن يوقظ الروح اإلنسانية عند اليهود ولكنه فشل.

 
مس 5  -(:19:5آية )يو . َفَقاَل َله  ج وانن َب األ رس كن َوَثوس وس ــَّ لنيَل الشــــــ ا َوه َو َحامنل  إنكس وع  َخارنج  ــ  :»ه َوَذا  َفَخَرَج َيســــــ بنياَلط س 

.»! َسان  نس   " اإلن
= يقولها بيالطس  عد أن رفع عنه كل كرامة ليظهره لليهود كإنسللللللان ضللللللعيف بال ثوار يسللللللاندونه  هوذا اإلنســــان

تملك، أو قالها ربما ليذكرهم  إنسللللانيتهم وأنه أخوهم في اإلنسللللانية ليتنازلوا عن موضللللوع صلللللةه ولكن هذه الكلمة 
ى ذاته بخذًا صلللورة عبد، بل حمل عار العبيد ومذلة الةشلللر. هو اإلنسلللان الكامل والنموذج تشلللير للمسللليح وقد أخل

السلليم لسنسلان حسلب قصلد ااب الذي بال خطية لكنه صلار إبن اإلنسلان الذي حمل خطايا اإلنسلان وعاره. وهو  
صللوب المهان بل كديان  اإلنسلان المملوء نعمة وهو اإلنسلان الذي سليأتي يومًا في مجد ااب، ليس في صلورة الم

األرض كلها العادل. هو اإلنسللللان الذي ليس مثله، ليس إنسللللانًا عاديًا. هو اإلنسللللان محل الخالف والق للللية أيها  
 (.51 ،50:11اليهود بل وحتى اان. هي نبوة من بيالطس دون أن يدرى كما تنةأ قيافا دون أن يدرى )يو

 

:»خ ذ وه   َفَلمَّا َرآه   6"  -(:19:6آية )يو مس بنياَلط س  ه !«. َقاَل َله  لنبس ه ! اصس لنبس ام  َصَرخ وا َقائنلنيَن:»اصس دَّ َكَهَنةن َوالسخ  َؤَساء  الس ر 
لَّة «. د  فنيهن عن ت  َأجن لنب وه ، أَلن ني َلسس ت مس َواصس  "َأنس
. ونرى  حمل اللعنة عنا  ( والمسيح  صلةه23:   21فالصليب لعنة )تث  الفداءتان فعاًل البد للصلب أن يتم ، ليتم  

- 13:3دم المسللللللللللليح )أع  ل بيالطس اليهود حتى هذه اللحظة أن بيالطس غير موافق على الصللللللللللللب. وبذلك حمَّ 
وَّْه ل موا المسللليح وهو يعلم ببراءته حتى ال يحدث إضلللطراب سلللي لللَّ (. ولكن خطأ بيالطس أنه فَ 15 اسلللي أو ُتشلللَ

 .صورته لدى قيصر
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َسه  ابسَن هللان«.َأَجاَبه  الس 7" -(:19:7آية )يو ب  َأنس َيم وَت، أَلنَّه  َجَعَل َنفس َنا َيجن ، َوَحَسَب َنام وسن :»َلَنا َنام وس  ود   "َيه 
اليهود هنا يرف للللون المسللللاومة مع بيالطس رف للللًا تامًا. ومعنى كالمهم أن حكمهم على المسلللليح هو حكم إلهى 

للوالي الوثني معتقلداتهم الدينيلة لعلله يقبلل  صلللللللللللللللةله أي لو  وما على بيالطس سللللللللللللللوى التنفيلذ. واليهود هنلا أظهروا  
وجلدتله أنلت بريئلًا من النلاحيلة الملدنيلة فهو من نلاحيلة ديننلا فهو محكوم عليله. ولكن ذكرهم أنله إبن هللا أتى  لأثر  

 عكسي إذ خاف منه بيالطس.
 

ف  8" -(:19:8آية )يو َداَد َخوس َل ازس   " ا.َفَلمَّا َسمنَع بنياَلط س  هَذا السَقوس
لقد أحس بيالطس  الرهةة في حديثه أواًل مع المسللليح حين ذكر أصلللله اإللهي، واان يزداد خوفًا حينما يسلللمع أن  
المسللليح هو إبن هللا. وبحسلللب فكر بيالطس الروماني أنه بدأ يدخل حربًا مع االهة. فالرومان يعتقدون أن االهة  

 يمكن أن تتجسد وتنزل وسط الناس.
  

هن َجَواب ا.9" -:(19:9آية )يو وع  َفَلمس ي عسطن َتإ«. َوَأمَّا َيس  َن َأنس وَع:»مننس َأيس ا إنَلى َدارن السوناَلَيةن َوَقاَل لنَيس   " َفَدَخَل َأيسض 
= يقصللد هل أصلللك سللماوي أم أرضللى. والمسلليح لم يرد فبيالطس لن يفهم ألن مفاهيم بيالطس عن  من أين أنت

األسلللاطير اليونانية. فهو لن يفهم قطعًا ما هو المقصلللود. فإن كان اليهود وعندهم النبواا لم  البنوة هلل مأخوذة من  
 يفهم بيالطس.سوف يفهموا أف

 
لسَطان ا 10"  - (:11-19:10اآليات )يو لنَبَك َوسـ  لسَطان ا َأنس َأصـس َلم  َأنَّ لني سـ  َت َتعس : »َأَما ت َكل نم ننيإ َأَلسـس َفَقاَل َله  بنياَلط س 

. لنذلنَك الَّذن 11أ طسلنَقَكإ«  َأنس  يَت مننس َفوس   طن َبتََّة، َلوس َلمس َتك نس َقدس أ عس لسَطان  الس ــ  وع : » َلمس َيك نس َلَك َعَليَّ ســــــ ــ  ي  َأَجاَب َيســــــ
َظم «. يَّة  َأعس َك َله  َخطن َلَمنني إنَليس   "َأسس

معلوماا بيالطس. هنا المسليح يشلرح لبيالطس  المسليح هنا يشلرح لبيالطس من أين يسلتمد سللطانه، فهو يصلحح  
أن هللا هو ضللا ط الكل، وأن أي شللئ يصلليبنا هو  سللماح من هللا وليس  سللبب سلللطان الرؤسللاء. فنحن في يد هللا  

[. وإن هذا ليشللعرنا  28- 26:4+ 23:2+أع1:13ولسللنا في يد إنسللان. فاهلل هو الذي أعطى السلللطان للرؤسللاء ]رو
 يد ال،ةطي يقول أن بيالطس وزوجته صارا مسيحيين وإستشهدا" منتهى اإلطمئنان. "التقل

= فبيالطس أخطأ ألنه إسللللتخدم القانون المدني لقتل المسلللليح خوفًا. ولكن رؤسللللاء الكهنة خطيتهم  له  خطية أعظم
أعظم إذ هم إسلللتخدموا الناموس اإللهي في تلفيق تهمة ضلللد المسللليح، فهم خطيتهم تعتبر قتل مع سلللبق اإلصلللرار  

 د.والتعم
 

ر خ وَن َقائنلنيَن:»إننس 12"  -(:19:12آية )يو وَد َكان وا َيصــــس َيه  مننس هَذا السَوقستن َكاَن بنياَلط س  َيطسل ب  َأنس ي طسلنَقه ، َولكننَّ الس
َسه  َملنك ا ي َقاونم  َقيسَصَر!«. َعل  َنفس َصَر. ك لُّ َمنس َيجس بًّا لنَقيس َت م حن َت هَذا َفَلسس  " َأطسَلقس
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سللللللليح على بيالطس جعله يزداد خوفًا، وكان يريد إطالقه، وهنا يتمسلللللللح رئيس الكهنة  ،يصلللللللر، فإن رفس رد الم
ورئيس الكهنة  فعلته هذه ترك هللا ليذهب ألوثان قيصر. في  .  بيالطس قتل المسيح يلصق  ه تهمة خيانة قيصر

= كان هذا لقب محبا  لقيصــــرلحظة إنقلب هؤالء اليهود المتعصلللللللبون للناموس إلى رومان متعصلللللللبين ل،يصلللللللر.  
ــرال للللةا  العظام الذين يقومون  أعمال جليلة لحسللللاب اإلمبراطورية. واللقب الم للللاد " " يشللللير  ليس محبا  لقيصـ

للوشللاياا يلقى  من يتهم  أنه ضللده . وكان طيةاريوس قيصللر سللامعًا يقاوم قيصـرا ما قالوه لبيالطس  للخيانة وهذ 
مع المنبوذين ويرفع من يسلللمع عنهم أنهم يحبونه. لذلك خاف بيالطس أن تصلللل هذه التهمة لطيةاريوس. "ويقول  

. ومن المنطقى أن المؤرخ   ًا"يوسلليفوس أن بيالطس ُوشللى  ه  عد ثالث سللنواا عند طيةاريوس فعزله فإنتحر يأسلل
 اليهودى يكتب أنه إنتحر إذا كان قد إستشهد  حسب التقليد ال،ةطى .

والحظ أن السللنهدريم حاتموا المسلليح بتهمة دينية  أنه إدعى أنه إبن هللا. ولما ذهبوا لبيالطس إتهموه بتهمة مدنية  
( بل وهيرودس 14:23ن هذه التهمة )لو(. ولمّا برأه بيالطس م2:23أنه ضللللللللللللللد قيصللللللللللللللر ويمنع دفع الجزية )لو

(. وحاول بيالطس إطالقه إذ شلللللللعر 7:19( غيروا التهمة أمام بيالطس إلى تهمة دينية مرة أخرى )يو15:23)لو
(. ما يحدث هو تلفيق تهم ضد المسيح  12:19بزيف التهمة. فغير اليهود كالمهم ثانية أن يسوع يقاوم قيصر )يو

 لقتله  أي وسيلة.
 

ع  ي َقال   13"  -(:19:13)يوآية   ضـن ي ن السوناَلَيةن فني َموس سـن وَع، َوَجَلَس َعَلى ك رس َرَج َيسـ  َل َأخس منَع بنياَلط س  هَذا السَقوس َفَلمَّا سـَ
َراننيَّةن »َجبَّاَثا«. بس َباَلط « َوبنالسعن   "َله  »الس

بيالطس أدرك خطة اليهود الخبيثة ضللللده فلم يجازف  حياته بل ضللللحى  المسلللليح وكان شللللعاره فألحيا أنا وليمت 
ــي الواليةالمسللللليح.  = هو رصللللليف مرتفع  البالط=  جب اثا= لينطق  حكم الصللللللب ضلللللد المسللللليح. جلس على كرسـ

ين قلعة أنطونيا وبين الهيكل. مرصلللوف  قطع بال  مرمر يتةع البيت وهو مرتفع مسلللتدير ليراه كل الواقفين. يقع ب
 وكان يجلس عليه الوالي وقت إصدار األحكام.

 
!«.14" -(:19:14آية )يو :»ه َوَذا َملنك ك مس ودن َسةن. َفَقاَل لنلسَيه  ادن اَعةن السَّ و  السَّ ، َوَنحس حن تنعسَداد  السفنصس   " َوَكاَن اسس

= أنظر موضلللوع السلللاعة السلللادسلللة فيما  الســادســةوسلللاعة الحكم=   إســتعداد الفصــحهنا يحدد يوحنا يوم الحكم=  
يلي. ويوم الجمعة عمومًا ما يسللللللمى اإلسللللللتعداد للسللللللبت ولكن هذه الجمعة إسللللللمها  الذاا إسللللللتعداد الفصللللللح ألن  

 .( 31الفصح كان يوم السبت لذلك سمى هذا السبت عظيمًا )بية
 يدرى يسجل الح،يقة.  = هنا بيالطس يسخر من اليهود. ولكنه دون أنهوذا ملككم

 
اء   15"  -(:19:15آية )يو َؤســــَ إ« َأَجاَب ر  لنب  َملنَكك مس : »َأَأصــــس مس بنياَلط س  ه !« َقاَل َله  لنبس ه ! اصــــس ذس ه ! خ  ذس َرخ وا: »خ  َفصــــَ

َصَر!«. َكَهَنةن:»َليسَس َلَنا َملنك  إنالَّ َقيس  " الس
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= فيها أي لًا سلخرية من بيالطس، فاليهود ملكهم  أأصـلب ملككمهم يريدون أن يتخلصلوا من المسليح الذي يةكتهم.  
= ولنالحظ أن الذي قال ذلك ليس الشعب ليس لنا ملك إال  قيصرهو هللا. ولكنهم بلعوا السخرية بل زادوها  قولهم  

سلللللللوا معالم إيمانهم بل لقد جّدفوا. وهللا إسلللللللتمع لما (. نجدهم هنا وقد طم33:8إنما رؤسلللللللاء الكهنة وقارن مع )يو
طلبوه فملًّك عليهم قيصللر فأذلهم بل أحرقهم وأحرق دولتهم وإسللتعبدهم وشللتتهم في كل األرض "مخيف هو الوقوع 

( ولكن لنالحظ أن هللا إسلللللللتخدم وال  وثنى ليسلللللللمع اليهود ورؤسلللللللاء كهنتهم كالم  31:10في يدي هللا الحي" )عب 
 حق.

 
ا بنهن.16" -(:19:16وآية )ي وَع َوَمَضوس َلَب. َفَأَخذ وا َيس  مس لني صس هن َلَمه  إنَليس يَنئنذ  َأسس  " َفحن

حسلب القانون الروماني كان يتحتم أن يمر يومان على األقل بين صلدور الحكم  اإلعدام ويوم تنفيذه. بل في أيام  
أحد   لتنفيذ. ولكن عمومًا لم يراعبراءة للمتهم فال يتم اطيةاريوس قيصلر صلارا المدة عشلرة أيام، لعله يظهر دليل 

القوانين في هذه الق للللية فاليهود متشللللوقين لقتله سللللريعًا خوفًا من تردد بيالطس. هم حسللللبوا أن بيالطس قد يأمر  
( ومع  2 ،1:2ثانية  إطالق سراحه. وجنود الرومان ملهوفين على ذلك بدافع غطرستهم وتعصبهم لجنسهم )مزمور

 فمسئولية الصلب واقعة على اليهود حتمًا. اسلمه إليهم ليصلبلذي قام  الصلب عساتر الرومان قيل أن ا
 

 هل صلب المسيح في الساعة الثالثة أم السادسة
( وكان إسللتعداد الفصللح ونحو السللاعة السللادسللة 14:19( وكانت السللاعة الثالثة فصلللبوه وفي )يو25:15في )مر

 ملككم.. فحينئذ أسلمه اليهود ليصلب:فقال )بيالطس( هو ذا 
سللاعاا  3سللاعاا كبيرة )السللاعة الكبيرة =  4سللاعاا كبيرة ويقسللمون النهار إلى 4تان اليهود يقسللمون الليل إلى  

 بتوقيتنا(.
سللاعاا  حسللب سللاعاتنا وتسللمى السللاعة األولى. وتبدأ  عدها  3وتبدأ سللاعاا النهار عند شللروق الشللمس ولمدة )

سلاعاا( وبعدها السلاعة السلادسلة. وبهذا تنتهي السلاعة الثالثة عند نصلف النهار وتنتهي  3الثالثة ولمدة )السلاعة 
السللاعة السللادسللة عند  عد الظهر وتمتد السللاعة التاسللعة للغروب. ولم تكن هناك سللاعاا في يدهم لتحديد الزمن، 

السللللادسللللة وعلى بداية السللللادسللللة أنها الثالثة.    بل  التقريب. وربما يطلقون على نهاية السللللاعة الثالثة أنها السللللاعة
فالتدقيق في السلللاعاا لم يكن مهمًا في ذلك الوقت. فإن قال مرقس أن الصللللب قد حدث في السلللاعة الثالثة فهو  
يقصد نهايتها وإذا قال يوحنا أن الصلب حدث في الساعة السادسة فهو يقصد بدايتها وكالهما يصح التعبير عنه  

. ويقول أحد المفسللللللللرين أن نهاية أحد السللللللللواعى هو إبتداء السللللللللاعة األخرى والقدر الذي بين   طريقتهم كما حدث 
السللللاعتين من الزمان مجهول. والفعل قد ينسللللب إلى زمانين )الثالثة والسللللادسللللة( لجواز وقوع طرفيه في طرفيهما، 

 أي طرف الساعة الثالثة وطرف الساعة السادسة.
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لسلليد في يد اليهود/ الحكم  الصلللب/ الجلد/ اإلهاناا/ كتا ة اللوح/إقتسللام الجند لوأحداث الصلللب )تسللليم بيالطس  
لثيا ه/محاورة اللصللين/ إسللتهزاء العابرين/ إعتراض المجتازين/ صلللب المسلليح على الصللليب( هذه األحداث بدأا 

حتى السللللاعة  في السللللاعة الثالثة وإنتهت في السللللاعة السللللادسللللة. والظلمة حدثت في السللللاعة السللللادسللللة وإسللللتمرا  
التاسلللللعة. وغالةًا فقد قصلللللد مرقس أن هذه األحداث بدأا  صلللللدور الحكم الذي صلللللدر في خالل السلللللاعة الثالثة.  
ويوحنا يشللير  قوله نحو السللاعة السللادسللة أن األحداث التي يشللير إليها كانت في نهاية السللاعة الثالثة وقد إقتربنا  

ه فيشللير لصللدور الحكم ضللد السلليد  الصلللب وبداية األحداث فصلللبو  مرقس القديس أمّا قولمن السللاعة السللادسللة.  
 وإتفاق قرار بيالطس مع إرادة اليهود في الصلب.

إاّل أن  عس المفسلرين ذهبوا ألن يوحنا يقصلد  قوله السلاعة السلادسلة أنها السلاعة  التوقيت الحالي أي فجرًا  
وقيتاا مشلللللللللابهة، وأنه ُعِثَر على ودليلهم على ذلك أن يوحنا كان يعيش في أفسلللللللللس التي كانت تسلللللللللتخدم ت

سلللتشلللهد في السلللاعة الثامنة صلللةاحًا. والشلللهيد فالن أسلللتشلللهد في إتتا اا تعود لذلك الزمان أن الشلللهيد فالن 
 العاشرة صةاحًا ممّا يشير إلستخدام توقيت مشا ه لتوقيتنا. والرأي األول أرجح.

 
 (41-21:15( + )مر56-32:27)مت صلب يسوع
 (37-16:19( + )يو49-26:23+ )لو             
)مت منَل 32  "-:(  56-27:32اآليات  لنَيحس وه   ر  َفَسخَّ  ، َعان  مس سن م ه   اسس َرَواننيًّا  َقيس َسان ا  إننس وا  َوَجد  َخارنج وَن  ه مس  َوفنيَما 
َثة ، َوه َو السم سَ 33َصلنيَبه .  لسج  ع  ي َقال  َله  ج  ضن ا إنَلى َموس ج َمةن«  َوَلمَّا َأَتوس َع السج مس ضن ا بنَمَراَرة  34مَّى »َموس وج  ز  ه  خَّال  َممس َطوس َأعس

َرَب.   َرَب. َوَلمَّا َذاَ  َلمس ي رندس َأنس َيشس :»اقسَتَسم وا 35لنَيشس َها، لنَكيس َيتنمَّ َما قنيَل بنالنَّبني ن يَن َعَليس َترنعن َوَلمَّا َصَلب وه  اقسَتَسم وا ثنَياَبه  م قس
ا ق رسَعة «.  ثنَيابني   ي َألسَقوس ، َوَعَلى لنَباسن مس َنه  وَنه  ه َناَك.  36َبيس ر س  وا َيحس ت وَبة :»هَذا 37ث مَّ َجَلس  لََّته  َمكس هن عن َ  َرأسسن َوَجَعل وا َفوس

  .» وع  َملنك  السَيه ودن د  َعنن ا38ه َو َيس  َيمنينن َوَواحن د  َعنن الس ، َواحن انن لنَب َمَعه  لنصَّ يَنئنذ  ص  .حن َيَسارن وَن 39  لس َتاز  َوَكاَن السم جس
مس   وَسه  ؤ  وَن ر  زُّ ف وَن َعَليسهن َوه مس َيه  َت 40ي َجد ن نس َسَك! إننس ك  َكلن َوَباننَيه  فني َثاَلَثةن َأيَّام ، َخل نصس َنفس َهيس َقائنلنيَن:»َيا َناقنَض الس

  .»! لنيبن لس َعنن الصَّ زن َن َقال وا:  41ابسَن هللان َفانس ي و َكَتَبةن َوالشُّ زنئ وَن َمَع الس َتهس ا َوه مس َيسس َكَهَنةن َأيسض  َؤَساء  الس  »َخلََّص 42َوَكذلنَك ر 
لن اآلَن َعنن الصَّ  زن َينس َرائنيَل َفلس ر  َأنس ي َخل نَصَها! إننس َكاَن ه َو َملنَك إنسس دن ه  َفَما َيقس س  منَن بنهن!  آَخرنيَن َوَأمَّا َنفس َقدن 43لنيب َفن ؤس

ه  اآلَن إننس َأَراَده ! أَلنَّه  َقاَل: َأَنا ابسن  هللان!«.   قنذس ي نس لنَبا َمَعه  وَ 44اتََّكَل َعَلى هللان، َفلس انن اللََّذانن ص  ا َكاَن الل نصَّ بنذلنَك َأيسض 
َعةن.  45  ي َعي نَراننهن. اَعةن التَّاسن ضن إنَلى السَّ َسةن َكاَنتس ظ لسَمة  َعَلى ك ل ن اأَلرس ادن اَعةن السَّ َعةن 46َومنَن السَّ اَعةن التَّاسن َو السَّ َوَنحس

 الساعة التاسعة الساعة السادسة الساعة الثالثة الساعة األولى شرو  الشمس

 أحداث الصلب
ق السيد في السادسة  بدأت في الثالثة وعل ن
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َقائنال :   يم   َعظن ت   بنَصوس وع   َيس   ََ َتننيإ  َصَر َتَركس لنَماَذا  ي،  إنلهن ي،  إنلهن  : َأيس َتننيإ«  َشَبقس لنَما  إنيلني،  منَن 47»إنيلني،  م   َفَقوس
َواقنفنيَن ه َناَك َلمَّا َسمنع وا َقال وا:»إننَّه  ي َنادني إنيلنيَّا«.   َجة  َوَمأَلَها خَّال  َوجَ 48الس فننس مس َوَأَخَذ إنسس ه  د  مننس َوقستن َرَكَض َواحن َعَلَها َولنلس

ه !«.  49َعَلى َقَصَبة  َوَسَقاه .   . لنَنَرى َهلس َيأستني إنيلنيَّا ي َخل نص  كس َباق وَن َفَقال وا:»اتسر  ت  50َوَأمَّا الس ا بنَصوس وع  َأيسض  ََ َيس  َفَصَر
وَح. َلَم الرُّ يم ، َوَأسس ، مننس فَ 51  َعظن َشقَّ إنَلى اثسَنيسنن َكلن َقدن انس َهيس َجاب  الس خ ور  َوإنَذا حن ، َوالصُّ َزَلتس ض  َتَزلس َفل . َواأَلرس وس   إنَلى َأسس

  ، َقتس يَن  52َتَشقَّ يَن الرَّاقندن يسن َسادن السقند ن ، َوَقاَم َكثنير  مننس َأجس ب ور  َتَفتََّحتس َياَمتنهن، َوَدَخل وا 53َوالسق  ب ورن َبعسَد قن َوَخَرج وا منَن السق 
َسَة، َوَظهَ  يَنَة السم َقدَّ َمدن وا لنَكثنيرنيَن.  الس َزَلَة َوَما َكاَن، 54ر  ا الزَّلس َفَلمَّا َرَأوس وَع  وَن َيس  ر س  يَن َمَعه  َيحس َئةن َوالَّذن َقائند  السمن َوَأمَّا 

ا َكاَن هَذا ابسَن هللان!«.   ا َوَقال وا:»َحقًّ دًّ ، وَ 55َخاف وا جن َن مننس َبعنيد  ه نَّ ك نَّ َقدس َتبنعسَن َوَكاَنتس ه َناَك ننَساء  َكثنيَرات  َينسظ رس
َنه ،  مس دن وَع منَن السَجلنيلن َيخس َنيس َزبسدني.56َيس  ي، َوأ مُّ ابس َيم  أ مُّ َيعسق وَب َوي وسن َدلنيَّة ، َوَمرس َيم  السَمجس نَّ َمرس َنه   " َوَبيس

ِلَب المسلليح يوم الجمعة، اليوم السللادس، يوم سللقط بدم وفيه تعرى من لةاس البهاء وصللار في  هذا الجسللد غير  صللُ
القادر أن يعاين بهاء هللا وال أن يراه، صلللللار هذا الجسلللللد لُه حاجزًا كثيفًا. والظلمة التي حدثت تشلللللير لظلمة عيون  
اليهود وعالمللة على عقوبللاا قللادمللة كمللا عللاقللب هللا فرعون   للللللللللللللربللاا منهللا الظالم. والظلمللة هي مكللان عقللاب  

خشلللةة الصلللليب إلى أقصلللى الحدود ثم يسلللمر  المسلللامير.   األشلللرار. وكان الصللللب يتم  أن يمدد المصللللوب على
ة  طريقة عنيفة. وكانوا يسلللتخدمون عقوبة الصللللب مع العبيد والمجرمين. دَّ عَ ويرفع الصلللليب وي لللعونه في حفرة مُ 

(.  6:9ولكن  الصلللللللب ملك السلللللليد على قلوب المؤمنين  ه. لذلك قال إشللللللعياء "وتكون الرئاسللللللة على كتفيه" )إش
م إبنه إسلللللحق في نفس المكان، وإسلللللحق كان رمزًا للمسللللليح. وهذا المكان نفسللللله هو مكان الهيكل الذي  وإبراهيم قدَّ

 تان يقدم فيه الذ ائح رمزًا لذبيحة الصليب.
 

وه  32" -(: 27:32آية )مت ر  ، َفَسخَّ َعان  مس م ه  سن َرَواننيًّا اسس َسان ا َقيس وا إننس منَل َصلنيَبه . َوفنيَما ه مس َخارنج وَن َوَجد    " لنَيحس
(.  9:6وكان لهم مجمع في أورشللليم )أع  . ها سللكن كثير من اليهود فيالقيروان توجد في شللمال إفري،يا، و   =قيروانيا  

(. وفي الطريق حيث  21:15وقد صلار إبنا سلمعان وهما الكسلندروس وروفس من المسليحيين المعروفين جدًا )مر
وا سلمعان القيرواني ليحمل معه صلليةه. فكان سلمعان رمزًا للكنيسلة التي  حمل ربنا الصلليب سلقط عدة مراا فسلخر 

تحتمل صللليبها وتحمله لتشللارك ربها صللليةه وبالتالي تشللاركه مجده. واضللح أن المسلليح لم يسللتطع حمل الصللليب  
  سبب جروح الجلداا.

الصللليب. ولم يدرى وقتها  = يفهم من الكلمة أن سللمعان أجبر على ذلك، وربما قال أنا برئ فلماذا أحمل  ســخروه
أي كرامة ومجد حصلللللل عليهما إذ إشلللللترك مع المسللللليح في صلللللليةه. وهذا ما يحدث مع كل منا إذ تواجهه   ، ربما

تجربة فيقول "أنا برئ" "أنا لم أفعل شللللللللئ" فلماذا هذه التجربة. ولكن لنعلم أن كل من تألم معه يتمجد أي للللللللًا معه  
 (.17:8)رو
 

َمةن«.33" -(: 27:33آية )مت ج  َع السج مس ضن َثة ، َوه َو السم َسمَّى »َموس لسج  ع  ي َقال  َله  ج  ضن ا إنَلى َموس   "َوَلمَّا َأَتوس
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= ألنله يقلال أن بدم كلان ملدفونلًا في هلذا الموقع. أو أن الصللللللللللللللخرة تشللللللللللللللةله الجمجملة أو لكثرة  يـقال لـ ه الجمجمـة
ِلَب على  المصللوبين في ذلك المكان وكثرة جماجمهم. المهم أن المسليح  ِلَب وماا ليعطى حياة ادم وبنيه )صلُ صلُ

 شجرة ألجل من ماا  سبب شجرة(.
 

َرَب.34 "-(: 27:34آية )مت َرَب. َوَلمَّا َذاَ  َلمس ي رندس َأنس َيشس ا بنَمَراَرة  لنَيشس وج  ز  ه  خَّال  َممس َطوس   "َأعس
الرومان عادة وهو خمر ممزوج  أعشللللللللاب مرة وله = هذا كان نوع من الشللللللللراب الذي يشللللللللربه  خال  ممزوجا  بمرارة

تأثير مخدر. وكان يعطى للمصللللللللللوبين لتخفيف بالمهم. لكن السللللللللليد رفس أن يشلللللللللرب حتى يحمل األلم  كماله  
  إرادته الحرة.

 

َها، لنَكيس َيتنمَّ َما قن 35"  -(:  27:35آية )مت يَن َعَليس َترنعن م وا ثنَياَبه  م قس َلب وه  اقسَتســــَ م وا ثنَيابني  َوَلمَّا صــــَ :»اقسَتســــَ يَل بنالنَّبني ن
ا ق رسَعة «. ي َألسَقوس ، َوَعَلى لنَباسن مس َنه    "َبيس

( إشللارة إلنتشللار الكنيسللة ألربعة جهاا المسللكونة. وقميصلله لم يقطع ويقسللم  23:19أربعة أقسللام )يو  قسـموا ثيابه
= أي كنيسته طةعها  ثوبه منسوج من فو  ألن كنيسته واحدة، وغرض المسيح أن تكون بال إنشقاقاا وال إنقسام.  
 (18:22سماوي، هي منسوجة بيد هللا نفسه ومن عمل روحه القدوس )مزمور

 

«.37 "-(: 27:37متآية ) ودن وع  َملنك  السَيه  ت وَبة :»هَذا ه َو َيس  لََّته  َمكس هن عن َ  َرأسسن   "َوَجَعل وا َفوس
 (11:3هذه الجملة تختلف في الةشائر ولكن الةشيرين كتبوا الجملة وإهتموا  المعنى دون الحروف )راجع نش

 

لنَب َمَعه  38 "-(: 27:38آية )مت يَنئنذ  ص  .حن َيَسارن د  َعنن الس َيمنينن َوَواحن د  َعنن الس ، َواحن انن  "لنصَّ
جلس معلمو اليهود على كراسلللللللللللي يعلمون كمن هم من فوق، يوبخون وينتهرون، يخشلللللللللللون أن يلمسلللللللللللوا نجسللللللللللًا  
فيتنجسلللللللوا، أمّا السللللللليد فقدم مفهومًا جديدًا إذ ترك الكرسلللللللي ليُحصلللللللى بين األثمة والمجرمين، يدخل في وسلللللللطهم  

 بالمهم حتى إلى الصليب ويقبل تعييراتهم، معلنْا لهم حةه العملي لينطلق بهم إلى ح ن أبيه ويشاركهم
 

مس  39"  -(: 44-27:39اآلـيات )ـمت ه  ــَ وســـــــ ؤ  وَن ر  زُّ هن َوه مس َيه  ف وَن َعَليـس د ن وَن ي ـجَ تـَاز  اَن السم جس َوـكَ
اقنَض  40 ا نـَ قـَائنلنيَن:»يـَ

 .»! لنيبن لس َعنن الصــــَّ زن َت ابسَن هللان َفانس نس َك! إننس ك  ســــَ َكلن َوَباننَيه  فني َثاَلَثةن َأيَّام ، َخل نصس َنفس َهيس َكَهَنةن  41الس اء  الس َؤســــَ َوَكذلنَك ر 
َن َقال وا:  أَ  ي و َكَتَبةن َوالشُّ زنئ وَن َمَع الس َتهس ا َوه مس َيسس ر  َأنس ي َخل نَصَها! إننس َكاَن ه َو  42يسض  دن ه  َفَما َيقس س  »َخلََّص آَخرنيَن َوَأمَّا َنفس

منَن بنهن!  لنيب َفن ؤس لن اآلَن َعنن الصـَّ زن َينس َرائنيَل َفلس ه  اآلَن إننس َأَراَده ! أَلنَّه  َقاَل: َأَنا ابسن   َقدن اتََّكَل َعَلى هللان،43َملنَك إنسـس قنذس ي نس َفلس
لنَبا َمَعه  ي َعي نَراننهن.44هللان!«.  انن اللََّذانن ص  ا َكاَن الل نصَّ  " َوبنذلنَك َأيسض 
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هنا نرى اإلسللللتهزاء  السلللليد فمن ناحية تكاتفت كل قوى الشللللر ضللللد السلللليد لتقديم َأّمر صللللورة للصلللللب ومن ناحية  
رى فلقد بدأ الشللليطان فيما يبدو يتحسلللس خطورة الصلللليب فأثار هؤالء المجدفين ليثيروا المسللليح فينزل من على  أخ

 الصليب ليوقف عملية الفداء وما كان أتعس حال الةشرية لو نزل المسيح فعاًل من على الصليب.
 

َسةن َكاَنتس 45 "-(: 27:45آية )مت ادن اَعةن السَّ َعةن.َومنَن السَّ اَعةن التَّاسن ضن إنَلى السَّ   " ظ لسَمة  َعَلى ك ل ن اأَلرس
تانت الظلمة ظلمة إعجازية ولم تكن كسللللللوفًا فالقمر كان بدرًا ال هالاًل )عيد الفصللللللح يأتي في اليوم الرا ع عشللللللر  

والشلمس  من الشلهر القمري( ومن المعروف أن الكسلوف ال يحدث إاّل والقمر محاق أي في نهاية الشلهر القمري.
قد حجبت نورها عدة سللللللللللاعاا ألن إله الطبيعة متأَلّم. لذلك فأحد علماء الفلك والفلسللللللللللفة اليونانية علَّق على هذا 
الكسلللوف غير الطبيعي  قوله "إمّا أن إله الكون يتألَّم وإمّا يكون كيان العالم ينحل". ولمّا ذهب بولس الرسلللول إلى 

كان هذا الفيلسللوف الوثني حاضللرًا   ، أن المسلليح ماا وقام وأنه هو هللاأثينا وذهب إلى أريوس  اغوس وتكلم عن  
(. وذلك ألن ديونيسللللليوس خرج وراء بولس وسلللللأله متى تألَّم يسلللللوع  34-22:17وهو ديونيسللللليوس األريوباغى )أع

ا كانت  الذي يةشللر  ه ومتى ماا فلمّا حّدد لُه الوقت والسللنة تذكر قوله المذكور سللا قًا وبمن. والظلمة التي سللاد 
إعالنًا عن الظلمة التي سلللللللللللادا العالم منذ لحظة السلللللللللللقو  ثم أشلللللللللللرق النور ثانية  عد أن ماا المسللللللللللليح وتمت 

  ،9:8+عا7  ،6:14المصلللللالحة. وهذه السلللللاعة التي أظلمت فيها الشلللللمس في وسلللللط النهار تنةأ عنها األنبياء )زك
الشلمس. بل بدأ في نهاية أمتهم وإنشلقاق    (. وفيه نرى أن عيد فصلحهم صلار نوحًا لهم إذ  كت النسلوة وغابت 10

 حجاب هيكلهم إذ تخلى عنهم هللا. 
 

َتننيإ«  46"  -(:  27:46آية )مت َبقس يم  َقائنال : »إنيلني، إنيلني، لنَما شـَ ت  َعظن وس وع  بنصـَ ََ َيسـ  َر َعةن صـَ اَعةن التَّاسـن َو السـَّ َوَنحس
ي، لنَماَذا  ي، إنلهن : إنلهن َتننيإَأيس  "َتَركس

= كان المسليح في النزع األخير، ولو كان إنسلانًا عاديًا ما إسلتطاع أن يصلرخ  صلوا  صـَر يسـوع بصـوت عظيم
وهذا يدل على ناسللللللللللللوته. وبهذا دلَّ المسلللللللللللليح على أنه اإلله    إلهي إلهيعظيم. فهذا يدل على الهوته. وهو قال 

. ومن ناحية  المه ح،ي،ية وجسلللللده ح،ي،يًا ال خيالأالمتأنس أو هللا ظهر في الجسلللللد. وصلللللياحه هذا يدل على أن 
، وقوله إلهي بصـوت عظيمفالمصللوب المتأّلم ال يسلتطيع الصلراخ   يدل على الهوته بصـوت عظيمأخرى فصلراخه 

= كلمة عبرانية  إيلىإلهي لماذا تركتني إشارة إلى أنه إنسان كامل تحت ااالم. فهذه ااية تشير لالهوته وناسوته.  
 (34:15)مر إلوى معناها "إلهي" وبالسريانية 
  = المسللللليح هنا كممثل للةشلللللرية التي سلللللقطت تحت سللللللطان الظلمة يصلللللرخ في أنين منإلهي إلهي لماذا تركتني

ها كمن في حالة ترك، فإذ أحنى السللللليد رأسللللله ليحمل خطايا الةشلللللرية كلهما صلللللار كمن قد حجب ااب وجهه  ثقل
عنه حتى يحطم سللللطان الخطية بدفع الثمن كاماًل، فيعود بنا نحن الةشلللر إلى وجه ااب الذي كان محتجةًا عنا.  

 . وبهذا تكون صرخة المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني تحمل المعاني ااتية
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إحتجاب وجه ااب عن اإلبن كحامل خطايا العالم، وهذه يصللللعب فهمها على مسللللتوانا الةشللللرى، كيف حدث   -1
 لن نفهم ولكن كان هذا سبةًا ألالم المسيح غير المحتملة. ؟ هذا

( الذى يتنةأ عن أالم المسللللللليح ولو تذكر اليهود الذين 22إلهي إلهي لماذا تركتني هو اإلسلللللللم العبري )لمزمور -2
  السيد كلماا هذا المزمور لوجدوها تنطبق عليه. يهزأون 

إذا فكَّر أٌي منللّا في هللذه الكلمللاا، ولمللاذا ترك ااب إبنلله لهللذه ااالم، تكون اإلجللا للة .. ألجلى أنللا فهو ال  -3
 يستحق هذه ااالم.

المارة   لقد قبل اإلبن أن ينظر ااب إليه كخاطئ ألجلنا وهو حمل الخطية في جسللللللللللللده وحمل لعنتها. ونالحظ أن
أخطأوا فهم أو سللللللمع ما يقول المسلللللليح فالمسلللللليح قال ما قاله  اارامية فكان "إيلى إيلى لما شللللللةقتنى" وهم أخطأوا 

 فيه سخرية منه إذ المعروف أن إيليا يسبق المسيح. إنه ينادى إيلياالسمع فظنوه ينادى إيليا. وقولهم 
 

َجة  َوَمأَلَها خَّال  َوَجَعَلَها َعَلى َقَصَبة  َوَسَقاه .َولنلسَوقستن َرَكَض 48" -(: 27:48آية )مت فننس مس َوَأَخَذ إنسس ه  نس د  من  " َواحن
هو رفس أن يشلللللرب الخل الممزوج  مرارة الذي له مفعول تسلللللكين األلم. لكنه شلللللرب الخل فقط. والحظ أن الخل 

 يزيد من إحساس العطش.
وع  50" -(: 27:50آية )مت ََ َيس  وَح.َفَصَر َلَم الرُّ يم ، َوَأسس ت  َعظن ا بنَصوس  " َأيسض 

ــلم الروح م روحه  إختياره ال عن قهر صللللللالبيه وكان المصلللللللوب ربما يسللللللتمر أيامًا على  لَّ سللللللَ   ه= يدل ذلك أنوأســ
ا سلللريعًا. أمّا المسللليح فلم ينتظر أن يكسلللروا سلللاقيه  الفصلللح كسلللروا سللليقان اللصلللين ليموت  الصلللليب. لذلك وبسلللبب 

(. لقد ماا السلليد قبل كسللر 18  ،17:10لذين تسللببوا في موته سللريعًا بل هو  سلللطانه أسلللم روحه )يوفيكونوا هم ا
رجليه ليعلم الجميع أنه ماا  إرادته وليس  كسللللللللللللللر رجليه أو  إرادة بخرين. وكان هذا تح،يقًا للنبواا. وكان موته  

الذي طعنوه"   ق نبوة زكريا "لينظروا إلىَّ سللللللللللللبةًا في طعن جنةه  الحربة ليتحققوا من موته، فكان هذا أي للللللللللللًا لتحقي
(. ولقد تعجب بيالطس من موته سلللللريعًا. ونالحظ صلللللراخه ثانية  صلللللوا عظيم. وهذا ال يحدث مع  10:12)زك

 من ُيِسلْم الروح  طرية عادية، ولكنه أسلم الروح وهو في ملء حياته.
 

دن  51  "-(:  27:51آـية )مـت لن قـَ ـكَ َهيس اب  الس جـَ ،  َوإنَذا حن َزلَـتس ض  َتَزلس ل . َواأَلرس ـفَ ــس ، مننس َفوس   إنَلى َأســـــــ قَّ إنَلى اثسَنيسنن ــَ شـــــــ انس
، َقتس خ ور  َتَشقَّ   "َوالصُّ

= إنشلللللللللقاق الحجاب الذي يفصلللللللللل القدس عن قدس األقداس يكشلللللللللف عن عمل المسللللللللليح  حجاب الهيكل إنشــــــق
س األقداس اإللهية خالل إتحادنا  الخالصلللللللللللللى، إذ  موته إنفتح  اب السلللللللللللللمواا للمرة األولى، لكي بدالة ندخل قد 

 المسلليح. وكان قدس األقداس ال يدخله سللوى رئيس الكهنة ولمرة واحدة في السللنة يوم عيد الكفارة، والحجاب كان  
ليحجلب مجلد هللا اللذي يظهر ملا بين الكروبين المظللين لتلابوا العهلد. وكلان ملذ ح الةخور اللذي يرمز لشللللللللللللللفلاعلة  

و موجود في القدس. ولكن  عد شللللق الحجاب تراءى مذ ح الةخور لقدس األقداس المسلللليح خارج قدس األقداس، ه
أن المسليح  موته على الصلليب دخل إلى السلماء ليشلفع فينا أمام ااب شلفاعة كفارية. ولذلك قال  يشلير إلىوهذا 
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بولس الرسللللول أن شللللق الحجاب يرمز لموا المسلللليح على الصللللليب بل أن الحجاب نفسلللله يرمز لجسللللد المسلللليح  
 (24:9+عب 19:10)عب 

نللللاحيللللة أخرى فشللللللللللللللق الحجللللاب كللللان يللللدل على نهللللايللللة الكهنوا اليهودي "هو ذا بيتكم يترك لكم خرا لللًا"    ومن 
(. ويوسليفوس المؤرخ اليهودي يقول أنه في وقت صللب الرب خرج من الهيكل أصلواا قواا سلمائية  38:23)مت 

تقول "لنرحل من هنا" أمّا الحجاب في الكنائس المسلللليحية فهو ليس ليحجب مجد هللا عن أحد، بل  حسللللب إسللللمه  
ووضللع األيقوناا عليه إشللارة ألن هؤالء القديسللين هم في السللماء، األيقوناا.  اليوناني إيكون سللتاسلليس أي حامل  

حينما يبدأ الصلالة، وفي   )رمز لكهنوا المسليح(  فالهيكل هو رمز للسلماء في الكنيسلة. ويوجد سلتر يفتحه الكاهن
 .إنفتح الحجاب ولم تعد السماء محتجةة عناف الصليب  المسيح الكاهن قدم ذبيحة نفسه يده الصليب،  معنى أن

= عجيب أن تتحرك الطبيعة الصللللماء وال تتحرك قلوب اليهود. ولكن ما حدث األرض تزلزلت والصـــخور تشـــققت
تان إشللللارة ألن األرض كلها سللللتتزلزل  اإليمان المسلللليحي، ويترك الناس األمم وثنيتهم وتتكسللللر قلوبهم الصللللخرية  

يح تزلزل إنسلللاننا العتيق األرضلللى (. وبموا المسللل19:11وتتحول إلى قلوب لحمية تحب المسللليح وتؤمن  ه )حز
 داخل مياه المعمودية إذ نموا معُه وننعم  اإلنسان الجديد المقام من األمواا. 

 
يَن 52" -(:  53-27:52اآليات )مت يَن الرَّاقندن ــن يســـــــ ادن السقـند ن ــَ ســـــــ ، َوَقاَم َكثنير  مننس َأجس تس ب ور  َتَفتَّـحَ َوَخَرج وا منَن  53َوالسق 

وا لنَكثنيرنيَن. َسَة، َوَظَهر  يَنَة السم َقدَّ َمدن َياَمتنهن، َوَدَخل وا الس ب ورن َبعسَد قن   "السق 
ألن اليوم يوم سلللللللللبت، وعند قيامة المسللللللللليح قام األمواا غالةًا تفتحت القبور  فعل الزلزلة ولم يسلللللللللتطيعوا إغالقها  

عالمة إنتصار المسيح على الموا. وب،يامة هؤالء األمواا تتكامل الصورة السا قة فلقد تحطم القلب الحجري أي 
  ماا اإلنسان العتيق وقام اإلنسان الجديد )هذا ما يحدث مع المعمودية والتوبة( وقيامة األمواا كما تشير ل،يامتنا
الروحية تشلللللير أي لللللًا ل،يامة األجسلللللاد في يوم الرب العظيم. فهناك خطاة موتى يسلللللمعون صلللللوا المسللللليح اان  

( وكان خروج الموتى  29-25:5فيتوبون ويحيون .. وفي اليوم األخير يسللللمع من في القبور صللللوته فيقومون )يو
= ظهروا لمن هو  وظهروا لكثيرينوللله  من قبورهم بيللة لليهود وكثيرون بمنوا. وهم لم يظهروا لكللل النللاس بللدليللل ق

متشللللكك ولكن قلةه مخلص هلل، يطلب هللا وال يعرف ، فاهلل يسللللاعده برؤية مثل هذه. ولكن من قلوبهم متحجرة لن  
 تنفعهم مثل هذه األدلة فهم حين أقام السيد لعازر فكروا في قتله ثانية.

 
ا َوَأمَّا َقائند  54"  -(:  27:54آية )مت دًّ َزَلَة َوَما َكاَن، َخاف وا جن ا الزَّلس وَع َفَلمَّا َرَأوس وَن َيســـــــــ  ســـــــــ  ر  يَن َمَعه  َيحس َئةن َوالَّذن السمن

ا َكاَن هَذا ابسَن هللان!«.  " َوَقال وا:»َحقًّ
قائد المئة سلللمع سلللخرية اليهود على المسللليح وقولهم "إن كنت إبن هللا". ولمّا حدث ما حدث بمن  المسللليح، وكان  

 مانه إيذانًا بدخول األمم لسيمان.إي
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َس 21  "-: (41- 15:21)مر  اآليات َدر  َسنس َرَواننيُّ َأب و َأَلكس َقيس َعان  الس مس ، َوه َو سن لن َتاز ا َكاَن آتني ا منَن السَحقس وا َرج ال  م جس ر  َفَسخَّ
منَل َصلنيَبه . وف َس، لنَيحس َمة «.  22  َور  ج  ع  »ج مس ضن ير ه  َموس سن َثَة« الَّذني َتفس لسج  عن »ج  ضن وا بنهن إنَلى َموس ر ا 23َوَجاء  ه  َخمس َطوس َوَأعس

  . َبلس َرَب، َفَلمس َيقس وَجة  بنم ر  لنَيشس ز  َممس
إ  24 د  َها: َماَذا َيأسخ ذ  ك لُّ َواحن يَن َعَليس َترنعن َوَلمَّا َصَلب وه  اقسَتَسم وا ثنَياَبه  م قس

َوَكاَنتن 25
اَعة  الثَّالنَثة  َفَصَلب وه .   «.  26السَّ ودن ت وب ا: »َملنك  السَيه  لَّتنهن َمكس َوان  عن يننهن 27َوَكاَن ع نس ا َعنس َيمن د  ، َواحن يسنن َوَصَلب وا َمَعه  لنصَّ

  . َيَسارنهن َأَثَمة «.  28َوآَخَر َعنس  َمَع  َي  صن َقائنل :»َوأ حس الس السكنَتاب   وَن  َوكَ 29َفَتمَّ  زُّ َيه  َوه مس  َعَليسهن،  ف وَن  ي َجد ن وَن  َتاز  السم جس اَن 
َأيَّام !   َثاَلَثةن  فني  َوَباننَيه   َكلن  َهيس الس َناقنَض  َيا  َقائنلنيَن:»آهن  مس  وَسه  ؤ  !«  30ر  لنيبن لس َعنن الصَّ زن َوانس َسَك  َنفس َوَكذلنَك 31َخل نصس 

زنئ وَن فن  َتهس َكَهَنةن َوه مس م سس َؤَساء  الس ر  َأنس ي َخل نَصَها! ر  دن ه  َفَما َيقس س  َكَتَبةن، َقال وا: »َخلََّص آَخرنيَن َوَأمَّا َنفس مس َمَع الس َنه  يَما َبيس
لنَبا َمَعه  َكاَنا ي عَ 32 منَن!«. َواللََّذانن ص  ، لنَنَرى َون ؤس لنيبن َرائنيَل َعنن الصَّ يح  َملنك  إنسس لن اآلَن السَمسن زن َلمَّا َكاَنتن وَ 33  ي نَراننهن.لنَينس

َعةن.   اَعةن التَّاسن السَّ إنَلى  ل نَها  ضن ك  َمة  َعَلى اأَلرس َكاَنتس ظ لس َسة ،  ادن اَعة  السَّ وع  34السَّ ََ َيس  َعةن َصَر اَعةن التَّاسن َوفني السَّ
إن  ي،  إنلهن ير ه :  سن َتفس َالَّذني  َتننيإ«  َشَبقس لنَما  إنل وني،  َقائنال :»إنل وني،  يم   ت  َعظن َتننيإ  بنَصوس َتَركس لنَماَذا  ي،  م  منَن 35لهن َقوس َفَقاَل 

إنيلنيَّا«.   ي َنادني  َسمنع وا:»ه َوَذا  َلمَّا  رنيَن  َوَسَقاه  36السَحاضن َقَصَبة   َعَلى  َوَجَعَلَها  خَّال   َجة   فننس إنسس َوَمأَل  د   َواحن َفَرَكَض 
زنلَ  ك وا. لنَنَر َهلس َيأستني إنيلنيَّا لني نس وَح.  37  ه !«َقائنال :»اتسر  َلَم الرُّ يم  َوَأسس ت  َعظن وع  بنَصوس ََ َيس  َكلن 38َفَصَر َهيس َجاب  الس َشقَّ حن َوانس

َفل .   ، مننس َفوس   إنَلى َأسس ا 39إنَلى اثسَنيسنن وَح، َقاَل:»َحقًّ َلَم الرُّ ََ هَكَذا َوَأسس َئةن السَواقنف  م َقابنَله  َأنَّه  َصَر َوَلمَّا َرَأى َقائند  السمن
َسان  ابسَن هللان!«  كَ  نس َيعسق وَب 40اَن هَذا اإلن َيم  أ مُّ  َوَمرس َدلنيَّة ،  السَمجس َيم   َمرس نَّ  َنه  َبيس  ، َبعنيد  َن مننس  َينسظ رس ننَساء   ا  َأيسض  َوَكاَنتس 

ي، َوَسال وَمة ،   غنيرن َوي وسن يَن َكاَن فني السجَ 41الصَّ َنه  حن ا َتبنعسَنه  َوَخَدمس َن اللََّواتني َأيسض  . َوأ َخر  َكثنيَرات  اللََّواتني َصعندس لنيلن
َشلنيَم.  " َمَعه  إنَلى أ ور 

 

«.26" -(:15:26آية )مر ودن ت وب ا: »َملنك  السَيه  لَّتنهن َمكس َوان  عن   "َوَكاَن ع نس
 = قيل أن بيالطس لغيظه من اليهود كتب هذا إعالنًا عن صلب ملك اليهود.ملك اليهود

.27" -(:15:27)مرآية  يننهن َوآَخَر َعنس َيَسارنهن ا َعنس َيمن د  ، َواحن يسنن  "َوَصَلب وا َمَعه  لنصَّ
مَّر المسلليح الخطية حتى ال   لقد إحتل اللصللين المكانين الذين طلبهما من قبل يعقوب ويوحنا، يمينه ويسللاره لقد سللَ

ليقدمها لآلب. وهو مازال فاتحًا ذراعيه فلنسللرع  تملك مرة أخرى. وبسللط يديه ليمسللك  كل الخليقة ويحملها بذراعيه  
  التوبة ونرتمي بينهما.

 

َي َمَع َأَثَمة «.28" -(:15:28آية )مر صن َقائنل :»َوأ حس     "َفَتمَّ السكنَتاب  الس
 (12:53)أش 

اقنَض  29"  -(:31-15:29اآلـيات )مر ا نـَ مس قـَائنلنيَن:»آهن يـَ ه  ــَ وســـــــ ؤ  وَن ر  زُّ هن، َوه مس َيه  ف وَن َعَليـس د ن وَن ي ـجَ تـَاز  اَن السم جس َوـكَ
َكلن َوَباننَيه  فني َثاَلَثةن َأيَّام !   َهيس !«  30الس لنيبن ــَّ لس َعنن الصـ زن َك َوانس ــَ سـ زنئ ونَ 31َخل نصس َنفس َتهس ــس َكَهَنةن َوه مس م سـ اء  الس ــَ َؤسـ   َوَكذلنَك ر 

ر  َأنس ي َخل نَصَها! دن ه  َفَما َيقس س  َكَتَبةن، َقال وا: »َخلََّص آَخرنيَن َوَأمَّا َنفس مس َمَع الس َنه   " فنيَما َبيس
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وإنتشلللرا هذه العةارة سلللريعًا وصلللارا شلللاهدة عليهم    "يا ناقض الهيكل وبانيه في ثالثة أيام"قال لُه المسلللتهزئون  
= كان فيه إعتراف  خلَّص آخرينأيام دون أن يدروا. وقولهم  3ر قيامته  عد  أيام. بل هم نشروا خب3 عد قيامته  عد  

 من رؤساء الكهنة وال،ياداا  أن أعماله كانت صالحة. وأنه أتى ليخلص بخرين وليس نفسه.
  

ل نَها إنلَ 33" -(:15:33آية )مر ضن ك  َسة ، َكاَنتس ظ لسَمة  َعَلى اأَلرس ادن اَعة  السَّ َعةن.َوَلمَّا َكاَنتن السَّ اَعةن التَّاسن  " ى السَّ
في اللحظة التي صللللدر حكم الموا على بدم وحواء وأدركا أنهما تحت حكم الموا، سللللادا الظلمة على األرض 

 ليحمل بدم الجديد ذاا الحكم وهو معلق على الشجرة. 
ى للظلمة على السللللللليد المسللللللليح إلى حين كقوله "هذه سلللللللاعتكم  عطِ لهذا فالظلمة هنا تشلللللللير إلى السللللللللطان الذي أُ 

 (.53:22وسلطان الظلمة" )لو
فآدم خالف الوصلللية في اليوم السلللادس وفي حوالي السلللاعة السلللادسلللة )تما جاء في التكوين أن صلللوا الرب كان  

 ماشيًا في النهار(. وسادا الظلمة  الخطية على العالم إلى أن أنهاها المسيح  موته في الساعة التاسعة.
 

اَعةن  34"  -(:15:34آية )مر َتننيإ«  َوفني الســـَّ َبقس يم  َقائنال :»إنل وني، إنل وني، لنَما شـــَ ت  َعظن وس وع  بنصـــَ ََ َيســـ  َر َعةن صـــَ التَّاســـن
َتننيإ ي، لنَماَذا َتَركس ي، إنلهن ير ه : إنلهن سن  "َالَّذني َتفس

نقف  = لن نسللتطيع فهم هذه العةارة تمامًا، كما لن نسللتطيع فهم أالم المسلليح تمامًا ولكننا  إلهي إلهي لماذا تركتني
 صامتين أمام عظمة كفارة المسيح.

 
ك وا. لنَنَر َهلس َيأستني  36"   -(:15:36آية )مر َقاه  َقائنال :»اتسر  َبة  َوسـَ َجة  خَّال  َوَجَعَلَها َعَلى َقصـَ فننس د  َوَمأَل إنسـس َفَرَكَض َواحن

زنَله !«  "إنيلنيَّا لني نس
بــــــــــاب راجلللللللللع كتلللللللللاب "الجلللللللللذور اليهوديلللللللللة لسلللللللللر اإلفخارسلللللللللتيا" فلللللللللى مقدملللللللللة األسلللللللللرار الكنسلللللللللية السلللللللللةعة. 

ومنعلللللللللللا للتكلللللللللللرار فهلللللللللللذه الكلللللللللللأس الرا علللللللللللة تملللللللللللم بهلللللللللللا المسللللللللللليح سلللللللللللر  الكــــــــــــأس الرابعــــــــــــة.
اإلفخارسللللللللللتيا. ويصللللللللللةح الصللللللللللليب تتميمللللللللللا لسللللللللللر اإلفخارسللللللللللتيا، وتصللللللللللةح اإلفخارسللللللللللتيا هللللللللللى 

َرَكَض نفسللللللللها ذبيحللللللللة الصللللللللليب وتعتبللللللللر إمتللللللللدادا للصللللللللليب. لللللللللذلك الحللللللللظ قللللللللول الكتللللللللاب  فـــــــــَ
َجة   فننس أَل إنســـــــــس د  َومـــــــــَ ليقللللللللدم الخللللللللل )نبيللللللللذ  كللللللللان مللللللللدفوعا مللللللللن هللا ركـــــــــضفهللللللللذا الللللللللذى  َواحــــــــن

مختمللللللللر( للمسلللللللليح. فالمسلللللللليح كللللللللان  اقيللللللللًا للللللللله لحظللللللللاا ويسلللللللللم الللللللللروح، وكللللللللان ال بللللللللد للللللللله أن 
يكملللللللللل طقلللللللللس اإلفخارسلللللللللتيا. وبعلللللللللد أن شلللللللللرب المسللللللللليح هلللللللللذه الكلللللللللأس الرا علللللللللة وتملللللللللم سلللللللللر 
اإلفخارسللللللللتيا سلللللللللَّم روحلللللللله فللللللللى يللللللللد أبيلللللللله  عللللللللد أن تمللللللللم لنللللللللا سللللللللر الحيللللللللاة وغفللللللللران الخطايللللللللا 

أن المسلللللللللللللليح رفللللللللللللللس شللللللللللللللرب الخللللللللللللللل الممللللللللللللللزوج  للللللللللللللالمر )سللللللللللللللر اإلفخارسللللللللللللللتيا(. والحللللللللللللللظ 
  -( وَشِرَب الخل فقط:29،28:19( بينما هو قال "أنا عطشان" )يو34:27)مت 
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المللللللللللللر هللللللللللللو نللللللللللللوع مللللللللللللن المسللللللللللللكن يعطونلللللللللللله للمصلللللللللللللوب لتخفيللللللللللللف أالملللللللللللله، والمسلللللللللللليح أراد أن  .1
َل يتحمللللللللل أالمنللللللللا  الكامللللللللل ليشللللللللابهنا فللللللللى كللللللللل شللللللللئ، كمللللللللا قللللللللال القللللللللديس بللللللللولس الرسللللللللول " ُيَكمللللللللِّ

يَس  مْااَلمِ َرئللللللللِ ِهْم  للللللللِ ْي " + " َخاَلصللللللللِ ، ِلكللللللللَ ْيء  لِّ شللللللللَ ي كللللللللُ ُه فللللللللِ ِةَه ِإْخَوتللللللللَ ي َأْن ُيشللللللللْ اَن َيْنَةغللللللللِ مَّ كللللللللَ ْن ثللللللللَ مللللللللِ
ْعب  ا ٱلشللللللللَّ َر َخَطايللللللللَ ى ُيَكفللللللللِّ ا هللِ َحتللللللللَّ ي مللللللللَ ا فللللللللِ ة  َأِمينللللللللً يَس َكَهنللللللللَ ا، َوَرئللللللللِ وَن َرِحيمللللللللً ا . َيكللللللللُ ي مللللللللَ ُه فللللللللِ أِلَنللللللللَّ

ا َيقللللللللللْ  بللللللللللً َألََّم ُمَجرَّ ْد تللللللللللَ َو قللللللللللَ ِبينَ هللللللللللُ رَّ يَن ٱْلُمجللللللللللَ (. ثللللللللللم يحملهللللللللللا عنللللللللللا 18،17،10:2" )عللللللللللب ِدُر َأْن ُيعللللللللللِ
 (.    4:53)إش

 هو أراد أن يشرب هذه الكأس التى بها يتمم سر اإلفخارستيا. .1
 (.14:2الخل هو نوع من النبيذ المختمر يستعملونه أثناء الطعام )را .2

 
ت  37" -(:15:37آية )مر وع  بنَصوس ََ َيس  وَح.َفَصَر َلَم الرُّ يم  َوَأسس  " َعظن

= موته لم يكن  أسلللةاب طبيعية بل  سللللطانه أسللللم روحه لذلك لم يقل أٌي من الةشللليرين أنه ماا بل  وأســلم الروح
هو أسلللم الروح طواعية. والمسلليح  عد أن أسلللم الروح نزل إلى الجحيم يكرز لهم ويخرج من ماا على الرجاء من  

 (.9:4،10أف+19:3 ط1أ اء العهد القديم )
 

َفل .38" -(:15:38آية )مر ، مننس َفوس   إنَلى َأسس َكلن إنَلى اثسَنيسنن َهيس َجاب  الس َشقَّ حن  " َوانس
شلللق حجاب الهيكل يشلللير ألن اليهود صلللاروا غير مسلللتحقين لوجود هللا في وسلللطهم وكما غادر الرب الهيكل مرة  

 م.70المرة أي ًا فحطمه الرومان سنة ( فارقه هذه 23:11+18:10سا قة فخربه الةابليين )حز
 

ا َكاَن هَذا 39"  -(:15:39آية )مر وَح، َقاَل:»َحقًّ َلَم الرُّ ََ هَكَذا َوَأســـــس َر َئةن السَواقنف  م َقابنَله  َأنَّه  صـــــَ َوَلمَّا َرَأى َقائند  السمن
َسان  ابسَن هللان!« نس  " اإلن

قائد المئة هذا رأى مئاا المصلللوبين ولم يكن أحدهم قادرًا حتى على التنفس، وذلك  سللبب تعليق المصلللوب، فال 
يسللتطيع المصلللوب أن يتنفس سللوى  صللعوبة شللديدة جدًا، وقطعا فالمصلللوب ال يسللتطيع الكالم. وكان هذا سللبب 

ة. سلمع قائد المئة أن المسليح هو إبن  تعجب قائد المئة من صلراخ المسليح  صلوا عظيم، فمن أين أتى بهذه القو 
لنيبن هللا، وأي للللا كان اليهود يسللللخرون من المسلللليح وهو على الصللللليب ويقولون  ــَّ لس َعنن الصـ زن َت ابسَن هللان َفانس نس  إننس ك 

 (. ومن هنا تأتد قائد المئة أن المسيح المصلوب هو إبن هللا.40:27)مت 
نسلان لي،ةس على روحه ويأخذها معه إلى الجحيم. أما  النسلةة  وكان الشليطان قد تعود أن يأتى سلاعة موا أى إ

للمسلليح فهو لم يقبل من يد الشلليطان أى خطية )تجربة المسلليح على الجبل كمثال( لذلك قال المسلليح "رئيس هذا 
( فهو ليس مدينًا للشلليطان  أى شللئ. فلما أتى هذا الشلليطان  30:14العالم )الشلليطان( با  وليس له فىَّ شللئ" )يو

مسلللليح كما تعود ظهر هنا الهوا المسلللليح الذى كان مخفيًا عن عين الشلللليطان، وبداًل من أن ي،ةس الشلللليطان  لل
ه  سللللسللللة )رؤ (. وكانت صلللرخة المسللليح هى  2:20على نفس المسللليح ألقى المسللليح ال،ةس على الشللليطان وقًيدَّ
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يح راجعة لظهور الهوا  صلللرخة اإلنتصلللار على الشللليطان والموا والخطية، والقوة التى ظهرا فى صلللرخة المسللل
( فكانت أالم المسليح  7:5+ عب   28:19المسليح. الهوا المسليح لم يدعم المسليح فى أالمه وجوعه وعطشله )يو

ح،ي،ية. ولكنه هنا وألول مرة يظهر الالهوا ويدعم الجسلللد المصللللوب ال لللعيف وي،ةس على الشللليطان متلةسلللًا  
ريئة بينما أن المسللللليح لم يقبل خطية من يد الشللللليطان،  إذ هو يحاول أن ي،ةس على نفس المسللللليح الب  - جريمته:

 فلماذا أتى لل،ةس على نفس المسيح. 
بللل ذهبللت نفس المسلللللللللللللليح المتحللدة بالهوتلله إلى الجحيم لتفتح األبواب الللدهريللة وتخرج نفوس األبرار من الجحيم  

 لالنسللللللللللللللةلة لنلا: أن كلل من هو  وتلذهلب بهم إلى الفردوس وتفتح أبوا له اللدهريلة ليلدخلل األبرار إلى الفردوس. ونقول 
 ثابت فى المسيح ال يستطيع الشيطان أن ي،ةس على نفسه )قطع صالة الغروب فى األجبية(. 

 
َن َمَعه  إنَلى 41"  -(:15:41آية )مر عندس . َوأ َخر  َكثنيَرات  اللََّواتني صـَ يَن َكاَن فني السَجلنيلن َنه  حن ا َتبنعسَنه  َوَخَدمس   اللََّواتني َأيسضـ 
َشلنيَم.  " أ ور 

 النساء تةعن السيد في شجاعة بينما الرجال هربوا.
 

، َوَوَضع وا َعَليسهن  26"  - :(49-23:26اآليات )لو لن َرَواننيًّا َكاَن آتني ا منَن السَحقس َعاَن، َرج ال  َقيس مس َسك وا سن ا بنهن َأمس َوَلمَّا َمَضوس
وَع.   َله  َخلسَف َيس  من لنيَب لنَيحس َن َعَليسهن. 27الصَّ ا َوَين حس َن َأيسض  مس ، َوالن نَساءن اللََّواتني ك نَّ َيلسطن عسبن ور  َكثنير  منَن الشَّ َوَتبنَعه  ج مسه 

ك نَّ وَ 28 ف سن كنيَن َعَلى َأنس كنيَن َعَليَّ َبلن ابس َشلنيَم، اَل َتبس وع  َوَقاَل:»َيا َبَناتن أ ور  نَّ َيس  َتَفَت إنَليسهن ،  َعَلى َأوسالَ َفالس ك نَّ أَلنَّه   29دن
َعَواقنرن َوالسب ط ونن الَّتني َلمس َتلندس َوالثُّدني ن الَّتني َلمس ت   !  ه َوَذا َأيَّام  َتأستني َيق ول وَن فنيَها: ط وَبى لنلس عس ضن ئ وَن َيق ول وَن 30رس َتدن يَنئنذ  َيبس حن

يَنا!   َنا! َولنآلَكامن: َوط ن ي َعَليس ق طن : اسس َبالن إ«. أَلنَّ 31لنلسجن َيابنسن َعل وَن هَذا، َفَماَذا َيك ون  بنالس طسبن َيفس ه  إننس َكان وا بنالسع ودن الرَّ
َتاَل َمَعه .32 ننَبيسنن لني قس ا بناثسَنيسنن آَخَريسنن م ذس وا َأيسض  َوَجاء 

َمَة« َصَلب وه  33   ج  َعى »ج مس عن الَّذني ي دس ضن ا بنهن إنَلى السَموس َوَلمَّا َمَضوس
.    ه َناَك َمعَ  يننهن َواآلَخَر َعنس َيَسارنهن ا َعنس َيمن د  ، َواحن ننَبيسنن السم ذس

َلم وَن 34 مس اَل َيعس ، أَلنَّه  مس فنرس َله  وع : »َياَأَبَتاه ، اوس َفَقاَل َيس 
َها. َعل وَن«. َوإنذن اقسَتَسم وا ثنَياَبه  اقسَتَرع وا َعَليس َماَذا َيفس
عسب  َواقنفنيَن َينسظ ر  35   وَن  َوَكاَن الشَّ َخر  مس َيسس ا َمَعه  َؤَساء  َأيسض  وَن، َوالرُّ

َتاَر هللان!«.   يَح م خس َسه  إننس َكاَن ه َو السَمسن َزأ وا بنهن َوه مس 36بنهن َقائنلنيَن:»َخلََّص آَخرنيَن، َفلسي َخل نصس َنفس َتهس ا اسس د  َأيسض  نس َوالسج 
َله  َخال ،   م وَن  َوي َقد ن َيأست وَن 

َسَك!«.  َقائنلنيَن:»إننس 37 َنفس َفَخل نصس  ودن  السَيه  َملنَك  َت  َأنس َت  نس ك  َقه   38  َفوس ت وب   َمكس َوان   َوَكاَن ع نس
  .» السَيه ودن َملنك   َراننيَّة :»هَذا ه َو  بس وَماننيَّة  َوعن ر ف  ي وَناننيَّة  َور  َعَليس 39بنَأحس ي َجد نف   السم َعلََّقيسنن  ننَبيسنن  السم ذس د  منَن  هن  َوَكاَن َواحن

َسَك َوإنيَّاَنا!«   يَح، َفَخل نصس َنفس َت السَمسن َت َأنس نس َت 40َقائنال :»إننس ك  َت َتَخاف  هللَا، إنذس َأنس َِ َقائنال :»َأَواَل َأنس َتَهَره  َفأَجاَب اآلَخر  َوانس
ننهنإ   بنَعيس من  السح كس َت هَذا  مَ 41َتحس َقاَ   تنحس َنَنال  اسس أَلنََّنا  ل،  َفبنَعدس ن   َنحس فني َأمَّا  َليسَس  ئ ا  َشيس َعلس  َيفس َفَلمس  َوَأمَّا هَذا  َنا،  َفَعلس ا 

َت فني َمَلك وتنَك«.  42َمَحل نهن«.   ئس نني َياَربُّ َمَتى جن ك رس وَع:»اذس َم 43ث مَّ َقاَل لنَيس  َيوس وع :»السَحقَّ َأق ول  َلَك: إننََّك الس َفَقاَل َله  َيس 
.» سن َدوس َعةن. َوَكا44َتك ون  َمعني فني السفنرس اَعةن التَّاسن ل نَها إنَلى السَّ َسةن، َفَكاَنتس ظ لسَمة  َعَلى اأَلرسضن ك  ادن اَعةن السَّ و  السَّ َن َنحس

هن.  45 طن َكلن مننس َوسس َهيس َجاب  الس َشقَّ حن ، َوانس مسس  َك 46َوَأظسَلَمتن الشَّ يم  َوَقاَل: »َيا َأَبَتاه ، فني َيَديس ت  َعظن وع  بنَصوس َوَناَدى َيس 
وَح.  أَ  َلَم الرُّ ي«. َوَلمَّا َقاَل هَذا َأسس وحن دنع  ر  َتوس يَقةن َكاَن هَذا 47سس َد هللَا َقائنال :»بنالسَحقن َئةن َما َكاَن، َمجَّ َفَلمَّا َرَأى َقائند  السمن
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َبارًّا!«   َسان   نس َلمَّ 48اإلن  ، َظرن َمنس الس لنهَذا  َتمنعنيَن  م جس َكان وا  يَن  الَّذن السج م وعن  َرع وَن َوك لُّ  َيقس َوه مس  َرَجع وا  َكاَن،  َما  وا  َأبسَصر  ا 
 . وَره مس د  وَن ذلنَك.49ص  ، َواقنفنيَن مننس َبعنيد  َينسظ ر   "َوَكاَن َجمنيع  َمَعارنفنهن، َوننَساء  ك نَّ َقدس َتبنعسَنه  منَن السَجلنيلن

ك وا  26"  -(:23:26آية )لو ســــــَ ا بنهن َأمس وس ع وا َعَليسهن  َوَلمَّا َمضــــــَ ، َوَوضــــــَ لن َرَواننيًّا َكاَن آتني ا منَن السَحقس َعاَن، َرج ال  َقيس مس ســــــن
وَع. َله  َخلسَف َيس  من لنيَب لنَيحس   " الصَّ

وهو من مدينة وثنية في ليبيا فهو يشللللير لكنيسللللة األمم الوثنية التي إسللللتمعت  = ميراث.قيروان= يسللللمع.  ســـمعان
 للملكوا. للمسيح وحملت صليةه لتصير وارثة 

 
هن. 27"  -(:31-23:27اآليات )لو َن َعَليس ا َوَين حس َن َأيسض  مس ، َوالن نَساءن اللََّواتني ك نَّ َيلسطن عسبن ور  َكثنير  منَن الشَّ ه  َوَتبنَعه  ج مس

كنينَ 28 كنيَن َعَليَّ َبلن ابس لنيَم، اَل َتبس ــَ شـ وع  َوَقاَل:»َيا َبَناتن أ ور  ــ  نَّ َيسـ َتَفَت إنَليسهن ،  َفالس ك نَّ ك نَّ َوَعَلى َأوساَلدن ــن ف سـ أَلنَّه   29َعَلى َأنس
دني ن الَّتني َلمس ت   دس َوالثُـّ َعَواقنرن َوالسب ط ونن الَّتني َلمس َتلـن ا: ط وَبى لنلس ول وَن فنيهـَ ام  تَـأستني َيق  !  ه َوَذا َأـيَّ عس ــن ضـــــــ ئ وَن  30رس تَـدن ذ  َيبس يَنـئن حن

نَـ  ي َعَليس ق طن ــس : اســـــــ الن بـَ ول وَن لنلسجن ا!  َيق  ينـَ امن: َوط ن اَذا َيك ون   31ا! َولنآلكـَ َعل وَن هـَذا، َفمـَ بن َيفس طـس السع ودن الرَّ ان وا بـن ه  إننس كـَ أَلنـَّ
إ«. َيابنسن  "بنالس

أواًل المسلللليح يوجه كالمه للنسللللاء الةاتياا ليظهر أنهن كن أميناا للحق بينما الرجال ثاروا ضللللد الحق. وهذا فيه  
ن لوقا يكتب لألمم الذين ال يحترموا النسللللللاء. ولكن السلللللليد المسلللللليح يوجه نظر هؤالء  إترام لدور المرأة، ولنالحظ أ

النسللللللللوة ألن يوجهن دموعهن من الشللللللللفقة الةشللللللللرية عليه، إلى التوبة الصللللللللادقة وطلب خالص نفوسللللللللهن ونفوس  
ليهودية ليعلن لهم  أوالدهن. والح،يقة أن المسليح يتوجه  كالمه لكل اليهود فقوله يا بناا أورشلليم يشلير لكل األمة ا

أنهم عليهم أن ينوحوا  الحرى على ما سليحل  أورشلليم من خراب على يد الرومان. فإن كان قد صلدر الحكم على  
العود الرطب، أي المثمر الحي والمقصللللللود المسلللللليح، والحكم كان الجلد والصلللللللب، فكم وكم سلللللليكون الحكم الذي  

ن غير المثمرة، ولنذكر ما صللللللنعه الرومان  أورشللللللليم سللللللنة  يصللللللدر على اليا س أي اليهود الذين هم كشللللللجرة التي
 م. والحظ أنه من الطبيعي أن يستخدم األعواد الجافة إلشعال النار وليس األعواد الرطةة.70

وإذا كانوا قد فعلوا هذا  العود الرطب أي المسليح الذي لم يسلئ إلى الرومان بل أن بيالطس شلهد ببراءته فكم وكم  
وأنا لم أخطئ بل كنت    الذين سلليثورون ضللد قيصللر. وإن كان هللا قد سللمح  كل هذه ااالم علىَّ سلليفعلون  اليهود 

ذبيحة خطية فكم وكم سلليصللنع  األشللرار الخطاة. إن التأمل في أالم المسلليح تدفعنا أن نقف في خوف من عقاب  
 هللا لألشرار. المسيح هنا وهو في منتهى ضعفه إحتفظ  جالله الملوكي إذ ليس هو الذي ُيةكَى عليه

 ا العذاب.حتى ال يرون أبناءهن في هذ  ..طوبى للعواقر والبطون 
(. وبذلك 16:6هذه نفس الكلماا التي يرددها األشللللللرار في األيام األخيرة )رؤ ..=يقولون للجبال إســــقطي علينا

نفهم أن سللقو  الجةال على األشللرار لهو أخف من رؤيتهم للعذاب األخير وااالم التي يسللمح بها الرب لتقع على  
 األشرار.
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َعل وَن«. َوإنذن اقسَتَسم وا ثنَياَبه   َفَقاَل 34" -(:23:34آية )لو َلم وَن َماَذا َيفس مس اَل َيعس ، أَلنَّه  مس فنرس َله  وع : »َياَأَبَتاه ، اوس َيس 
َها.  " اقسَتَرع وا َعَليس

= هم حين صللللبوا المسللليح تصلللوروا أنهم يقتلونه حسلللب الناموس ألنه في نظرهم أهان  إوفر لهم ألنهم ال يعلمون 
م يعلموا أنهم بهذا يكملون الناموس. وهم ظنوا أن المسللليح هو إنسلللان عادى ولم يفهموا أنه إبن  الناموس. ولكنهم ل

(. وهكذا الجنود الرومان أي لللًا ال يعلمون شللليئًا بل هم ينفذون  8:2تو1هللا، فهم لو عرفوا لما صللللبوا رب المجد )
غطانا بدمه. إذًا  فهو  coverفكفارة =   ،ريةمغطى  الدم بدأ شلفاعته الكفا  أوامر الوالي الروماني. المسليح هنا وهو

طلب الغفران هنا هو شللللفاعة كفارية. والمعنى لقد تممت إرادتك إيها ااب  التكفير عن خطايا الةشللللر فإغفر لهم.  
ثم نزيف الدم الناتج عن الجلد والمسللللامير    جسللللده تغطي بدمه بدًأ  عرقه المختلط بدمه الذى سللللال من كل جسللللده

=    غطاها بدمه  (  وقد 30:  5)أف ، وكنيسللللللته هي جسللللللدهوإتليل الشللللللوك ، لم يكن هناك جزء غير مغطى  الدم
 تفارة. ولما حدثت الكفارة طلب الغفران.

 
و 38 -(:23:38آية )لو ر ف  ي وَناننيَّة  َور  َقه  بنَأحس ت وب  َفوس َوان  َمكس «.َوَكاَن ع نس ودن َراننيَّة :»هَذا ه َو َملنك  السَيه  بس  َماننيَّة  َوعن

األربعة أناجيل مختلفين في ما كتب على الصلللللليب ألنهم إهتموا  المعنى ال  الحرف. ولو جمعنا المكتوب سلللللنجد  
أن ملا كتلب فعاًل "هلذا هو يسللللللللللللللوع النلاصللللللللللللللري مللك اليهود" هلذه الجمللة كتبلت  كلل اللغلاا المعروفلة للعلالم بنلذاك 
فالفلسلفة جعلت اليونانية مشلهورة والقوانين والسللطة واإلدارة الرومانية جعلت الالتينية لغة مشلهورة والكتاب المقدس 
العهلد القلديم مكتوب  لالعبرانيلة وهلذا جعلل العبرانيلة معروفلة. وبلذللك كلان في اللغلاا الثالث التي كتبلت بهلا هلذه 

 أن المسيح ملك على العالم كله. العةارة كرازة لكل العالم المعروف، وفيها إعالن
 

يَح، 39"  -(:43-23:39اآلـيات )لو ــن َت السَمســـــــ َت َأـنس ـنس هن قـَائنال :»إننس ك  د نف  َعَلـيس ننَبيسنن السم َعلََّقيسنن ي ـجَ ذس د  منَن السمـ  اَن َواـحن َوـكَ
انَـا!«   َك َوإنيَـّ ــَ ســـــــ من بن 40َفَخل نصس َنفس َت ـهَذا السح كس َت َتحـس اف  هللَا، إنذس َأـنس َت َتخـَ ائنال :»َأَواَل َأـنس َِ قـَ َتَهَره  اَب اآلَخر  َوانس أجـَ نـنهنإ  فـَ َعيس

ا َليسَس فني َمَحلـ ن 41 ئـ  يس ــَ لس شـــــــ عـَ ا هـَذا َفَلمس َيفس ا، َوَأمـَّ نـَ ا َفَعلس اَ  مـَ قـَ تنحس ــس ال  اســـــــ ا َننـَ ل، أَلنَّنـَ دس ن  َفبنعـَ ا َنحس اَل 42هن«.  َأمـَّ ث مَّ قـَ
َت فني َمَلك وتنَك«.   ئس نني َياَربُّ َمَتى جن ك رس وَع:»اذس وع :»السَحقَّ أَ 43لنَيســــــ  َم َتك ون  َمعني فني  َفَقاَل َله  َيســــــ  َيوس ق ول  َلَك: إننََّك الس

.» سن َدوس  "السفنرس
(. وكانا كالهما يعيرانه ثم بدأ لص منهم يراجع نفسلللللللللله ويذكر 44:27بدأ اللصللللللللللين  التجديف على السلللللللللليد )مت 

ه  ( أما ااخر فكان مصرًا على تجديفه، وبالرغم من كل أالم 2:3خطاياه هو، فصار كشعلة منتشله من النار )زك
لم يمنع لسلللللللللللانه. وكما يقول الحكيم "إن دققت األحمق في هاون فلن تفارقه حماقته" والكنيسلللللللللللة تعودا أن تطلق  
على اللص التائب، اللص اليمين فهو بتوبته وبإيمانه  السلليد المسلليح صللار عن اليمين مثل الخراف وترك المكان  

اللص اليمين من الصلللليب للفردوس ليظهر  (. والمسللليح جذب هذا 33:25األيسلللر الذي للجداء للص ااخر )مت 
أن التوبلة ال تتلأخر في عملهلا. وبتوبتله وإعترافله تجرأ أن يطللب الملكوا مع أنله لص. والسلللللللللللللليلد أعطى الفردوس 
للص اليمين وترك اللص اليسار فكان ديانًا وهو على الصليب. وتاب اللص إذ شعر  خطاياه. وقارن بين المسيح  
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أتيد قد سللللللمع عنه( وبين حاله ووجد أنه يسللللللتحق كلص عقوبته. فكان أن إعترف  أنه  الةار المصلللللللوب )وهو  الت
خاطئ ويسلللللتحق العقوبة. وقاده إعترافه إلى اإليمان، وإنفتحت عيناه وإسلللللتنارا فعرف أن المسللللليح هو ملك. وهللا  

قد أضللللللللاء  (. ل18:119+مز22:10هو الذي يكشللللللللف عن عيوننا فنعلم، وهذا لمن يريد اإلبن أن يكشللللللللف لُه )لو
النور اإللهي عيني ذلك اللص، وكان هناك إلهام إلهي لُه، كما سللبق المسلليح وقال لةطرس إن لحمًا ودمًا لم يعلنا  
لك بل أبى الذي في السلمواا. وقد يكون اللص سلمع من قبل أن المسليح هو ملك اليهود أويكون قد سلمع الحوار 

العالم . لكن إيمان هذا اللص فاق كل هذا إذ هو َعِرَف   مع بيالطس حين قال لُه المسلليح مملكتي ليسللت من هذا
ن حتى التالميذ لم يفهموها  أأن المسلللللليح هو الملك السللللللمائي الذي ملكه سللللللمائي وليس أرضلللللليًا وهذه النقطة كان  

َت فني َمَلك  إذ قال   تمامًا في هذا الوقت. وأن المسليح هو الذي سليأتي للدينونة ئس نني َياَربُّ َمَتى جن ك رس ، بل صلار  وتنكاذس
لُه رؤية واضللحة ألن المسلليح المعلق على الصللليب سلليكون لُه  ا لهذا اللص رجاء في الةعث من األمواا وصللار 

سلللللللللللللللطللان أن يعطى لمن يريللده أن يوجللد في ملكوتلله. فهو بمن أنلله الللديللان، فكللان لللُه الفردوس ولنري الخطواا 
 -للفردوس:

 قلب .لص مصلوب + توبة = إيمان.....التوبة تنقى ال-1
 ن بدأنا خطوة فى اتجاه هللا يقترب هو عشر ، ليساعدنا.إإيمان + نور إلهي = رؤية إلهية وإستنارة...-2
.... هذه كانت  الفردوس  اليوم تكون معي في=   َكفََّر عن خطايا الةشللللللر )للتائبين( رؤية + مسلللللليح مصلللللللوب -3

 بركاا الصليب.
 الناس ينقسمون ألحد فريقين: ومازال درس اللص اليمين هو درس لنا جميعًا. فكل

= حين تقع عليهم ضلللليقة يظنون أن هللا البد وأن يثبت قوته وعظمته وإحسللللانه  أن يخرجهم فورًا من  الفريق األول
وهؤالء غالةًا ينسون خطاياهم السا قة. ويرون دائمًا أنهم   .إن كنت أنت المـسيح فخلص نفـسك وإياناهذه ال يقة "

 مستحقون لكل خير. وال داعي لهذه ال يقة فهم لم يخطئوا. هؤالء كاللص الذي على اليسار. 
= حين تقع عليهم ضللللللليقة يذكرون خطاياهم ويندمون عليها ويقرون  أنهم أخطأوا، وأنهم يسلللللللتحقون  الفريق الثاني

قة، وال يطلبون سلللوى أن هللا يسلللامحهم. بل هم اليعاتبون هللا على ال للليقة التي هم فيها. بل  هذا األلم وهذه ال لللي
أن هؤالء إذا أعطلاهم هللا من بركلاتله يقولون مع  طرس "أخرج يلا رب من سللللللللللللللفينتي فلأنلا رجلل خلاطئ" أي أنلا ال  

لهم الفردوس. وتتحول   أسللللتحق يا رب كل هذه الخيراا  سللللبب خطيتي. مثل هؤالء يكونون كاللص اليمين ويكون 
ورؤية المسللللليح معهم    ،  لهم  عطىَ بالمهم إلى مجد. وتكون لهم تعزياا أثناء ضللللليقتهم  سلللللبب اإلسلللللتنارة التي سلللللتُ 

 (17:8فيقولون مع بولس "إن كنا نتألم معُه لكي نتمجد أي ًا معُه" )رو ، حاماًل االمهم
ر كما طلب التالميذ من قبل بل هو ترك المسللللللللللليح  والحظ أن اللص اليمين لم يطلب مكانًا عن اليمين أو اليسلللللللللللا

 ى قلب المسيح وهو على الصليب.يختار.. هذا اللص عزَّ 
ولنالحظ أن الفريق األول هو عكس الفريق الثاني. فبينما يتمتع الفريق الثاني  إنفتاح العين والةصللللللللليرة ولهم رؤية  

رة وعدم اإلقتناع  شللللليء سلللللوى أنهم مظلومين وكانوا وإسلللللتنارة. فالفريق األول ال يوجد في قلةه سلللللوى التذمر والمرا
يسلللللللتحقون أتثر من هذا، من النصللللللليب المادي على األرض، وأن هللا لم يعطهم كل ما يسلللللللتحقون .. مثل هؤالء  
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يفقلدون الرؤيلة الروحيلة. والخطواا التي حلدثلت مع اللص اليمين كلانلت خطواا سللللللللللللللريعلة جلدًا من توبلة وإعتراف  
ؤية وإسللللتنارة. وسللللبب هذه السللللرعة ضلللليق الوقت. ولكن هذه الخطواا عادة تحدث مع كل  الخطية ثم إيمان ثم ر 

 تائب وتستغرق فترة زمنية.
وتوبة اللص تمثل توبة أصلللللحاب السلللللاعة الحادية عشلللللرة وهذه تعطى رجاًء لكل تائب إاّل أننا ال يصلللللح أن نعلق  

حظة علينا. وأصللحاب التوبة في السللاعة الحادية  توبتنا إلي السللاعة الحادية عشللرة فنحن ال نعلم متى تأتى هذه الل
 عشرة مقبولين ولكن ما أندر توبة هؤالء الغارقين في خطاياهم.

وردا سللللللةع كلماا للمسلللللليح على الصللللللليب ]راجع كتاب قداسللللللة الةا ا شللللللنوده عنهم[ ووردوا في األناجيل األربعة  
 )مت/مر/لو/يو( ومن هنا نفهم معنى التكامل بين األناجيل 

 هو بدأ كفارته  إذ  شفاعيةنرى فيها كلمة         (  34:23)لوأبتاه إوفر لهميا - 1
 هو ماا ليفتح لنا  اب الفردوس  ( 43:23)لو اليوم تكون معي في الفردوس-2
 العذراء أمنا، هى أم الكنيسة /هو يعتني  الجميع            ( 26:19،27)يو يا امرأة هوذا إبنك- 3
 بالمه سبب خالصي  (  34:15+مر46:27)مت   تركتنيإلهي إلهي لماذا -4
 هو مشتاق لكل نفس تؤمن                          (  38:19)يو      أنا عطشان-5
 تمال الفداء  ( 46:23)لو يا أبتاه في يديك استودع روحي- 6
 نصرة الخالص                   ( 30:19)يو  قد أكمل- 7
 

هن.45" -(:23:45آية )لو طن َكلن مننس َوسس َهيس َجاب  الس َشقَّ حن ، َوانس مسس    " َوَأظسَلَمتن الشَّ
( نرى أن  عس كهنة اليهود بمنوا  المسللليح وربما كان سلللبب هذا أنهم رأوا الحجاب الذي إنشلللق وقت 7:6من )أع

 . الصلب. ولنالحظ أن الشمس أظلمت 
 

ت   46"  -(:23:46آية )لو وس ــَ وع  بنصـ ــ  ي«. َوَلمَّا َقاَل هَذا َوَناَدى َيسـ وحن دنع  ر  َتوس ــس َك َأسـ يم  َوَقاَل: »َيا َأَبَتاه ، فني َيَديس َعظن
وَح. َلَم الرُّ  " َأسس

ــتودع روحي = كانت نفس المسللللليح أول نفس يسلللللتلمها ااب ال الشللللليطان الذي هزمه يسلللللوع  يا أبتاه في يديك أسـ
 وقيده منذ هذه اللحظة.

 
َسان  َبارًّا!«.َفَلمَّا َرأَ 47 -(:23:47آية )لو نس يَقةن َكاَن هَذا اإلن َد هللَا َقائنال :»بنالسَحقن َئةن َما َكاَن، َمجَّ  " ى َقائند  السمن

لقد شلللاهد قائد المئة كثير من المصللللوبين يموتون. لكن موا هذا المصللللوب كان فريدًا، هز أعماق قلةه ليسلللحةه  
  "الجميع   . لقد تحقق قول الرب "وأنا إن إرتفعت أجذب إلىَّ لسيمان  ه، خاصة وأنه أ صر  عينيه شهادة الطبيعة لهُ 

( فةعد أن إرتفع على الصليب إجتذب اللص اليمين وقائد المئة هذا، وأعلن يوسف الرامي ونيقوديموس  32:12)يو
 إيمانهما وكفناه، وغيرهم من المؤكد كثيرين.
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ين ألن ) ِلَب بيَن لصلَ ( أو هو  حسلب أمر بيالطس حل محل  ارا اس  2( اليهود أرادوا اإلسلتهزاء  ه )1المسليح صلُ
 يح ماا عن الخطية األصلية )يمثلها جمجمة بدم( وعن خطايانا الحالية )يمثلها اللصين(. وبهذا والمس

 
ا بنهن.  16  "- :(37-19:16اآليات )يو وَع َوَمَضوس َلَب. َفَأَخذ وا َيس  مس لني صس هن َلَمه  إنَليس يَنئنذ  َأسس َفَخَرَج َوه َو َحامنل  َصلنيَبه  17َفحن

عن الَّذني ي َقال   ضن َثة «،    إنَلى السَموس لسج  َراننيَّةن »ج  بس َمةن« َوي َقال  َله  بنالسعن ج  ع  السج مس ضن َحيس   َصَلب وه ، َوَصَلب وا اثسَنيسنن 18َله  »َموس
. طن السَوسس فني  وع   َوَيس  ه َنا،  َومننس  ه َنا  مننس  َمَعه   َوَكاَن 19  آَخَريسنن   . لنيبن الصَّ َعَلى  َوَوَضَعه   َوان ا  ع نس بنياَلط س   َوَكَتَب 

  .» ودن رنيُّ َملنك  السَيه  وع  النَّاصن ت وب ا:»َيس  وع  20َمكس لنَب فنيهن َيس  َمَكاَن الَّذني ص  ، أَلنَّ الس ودن وَن منَن السَيه  َواَن َكثنير  َفَقَرَأ هَذا السع نس
ينَ  َمدن َراننيَّةن َوالسي وَناننيَّةن َوال اَلتنيننيَّةن.  َكاَن َقرنيب ا منَن الس بس ت وب ا بنالسعن ودن لنبنياَلط َس: »اَل 21ةن. َوَكاَن َمكس َؤَساء  َكَهَنةن السَيه  َفَقاَل ر 

  .»! ودن : إننَّ َذاَك َقاَل: َأَنا َملنك  السَيه  ، َبلس ودن : َملنك  السَيه  ت بس :»َما َكَتبست  22َتكس «.    َأَجاَب بنياَلط س  َكَر 23َقدس َكَتبست  ث مَّ إننَّ السَعسس
م ا. َوأَ  َكرني   قنسس َبَعَة َأقسَسام ، لنك ل ن َعسس وَع، َأَخذ وا ثنَياَبه  َوَجَعل وَها َأرس ا. َوَكاَن َلمَّا َكان وا َقدس َصَلب وا َيس  َخذ وا السَقمنيَص َأيسض 

لُّه  مننس  ا ك  وج  َياَطة ، َمنسس  .  السَقمنيص  بنَغيسرن خن «. 24 َفوس   هن لنَمنس َيك ون  َترنع  َعَليس ه ، َبلس َنقس قُّ :»اَل َنش  مس لنَبعسض  ه  َفَقاَل َبعسض 
ا ق رسَعة «. هَذا َفَعَله  السَعسس  ي َألسَقوس ، َوَعَلى لنَباسن مس َنه  َقائنل :»اقسَتَسم وا ثنَيابني َبيس .لنَيتنمَّ السكنَتاب  الس نس 25  َكر  َد َوَكاَنتس َواقنَفات  عن

َدلنيَّة .   َيم  السَمجس َجة  كنل وَبا، َوَمرس َيم  َزوس ت  أ م نهن َمرس وَع، أ مُّه ، َوأ خس َصلنيبن َيس 
وع  أ مَّه ، َوالت نلسمنيَذ الَّذني َكاَن 26 َفَلمَّا َرَأى َيس 

  .» ن كن َرَأة ، ه َوَذا ابس ا، َقاَل أل م نهن:»َيا امس بُّه  َواقنف  اَعةن َأَخَذَها الت نلسمنيذ  ث مَّ َقاَل لنلت نلس 27ي حن :»ه َوَذا أ مَُّك«. َومننس تنلسَك السَّ منيذن
تنهن. «.  28  إنَلى َخاصَّ َقاَل:»َأَنا َعطسَشان  َيتنمَّ السكنَتاب   َفلنَكيس  ء  َقدس َكَمَل،  وع  َأنَّ ك لَّ َشيس َبعسَد هَذا َرَأى َيس 

َوَكاَن إنَناء  29
ل وًّا خَّال ، َفمَ  وع ا َممس ض  م وَها إنَلى َفمنهن.  َموس وَفا َوَقدَّ ، َوَوَضع وَها َعَلى ز  َجة  منَن السَخل ن فننس أل وا إنسس

وع  السَخلَّ 30 َفَلمَّا َأَخَذ َيس 
وَح. الرُّ َلَم  َوَأسس َرأسَسه   َوَنكََّس  منَل«.  أ كس َعلَ 31  َقاَل:»َقدس  َساد   اأَلجس َقى  َتبس اَل  َفلنَكيس   ، تنعسَداد  اسس َكاَن  إنذس  فني  ث مَّ  لنيبن  الصَّ ى 

َفع وا َوي رس مس  يَقان ه  َسَر سن ت كس َأنس  بنياَلط َس  ود   السَيه  َسَأَل  يم ا،  َكاَن َعظن بستن  السَّ ذلنَك  َم  َيوس أَلنَّ   ، بستن َكر  32.  السَّ السَعسس َفَأَتى 
ل وبن َمَعه .   لن َواآلَخرن السَمصس وا َساَقين اأَلوَّ وع  َفَلمَّا جَ 33َوَكَسر  ه  َقدس َماَت. َوَأمَّا َيس  مس َرَأوس هن، أَلنَّه  وا َساَقيس ر  هن َلمس َيكسسن وا إنَليس اء 

34 . َبة ، َولنلسَوقستن َخَرَج َدم  َوَماء  َبه  بنَحرس َكرن َطَعَن َجنس ا منَن السَعسس د  َد، َوَشَهاَدت ه  َحق÷، َوه َو 35لكننَّ َواحن َوالَّذني َعاَيَن َشهن
َلم  َأنَّه  َيق ول  السحَ  .  َيعس ت مس منن وا َأنس ه «.  36قَّ لنت ؤس نس َسر  من َقائنل :»َعظسم  اَل ي كس ا َيق ول  كنَتاب  37أَلنَّ هَذا َكاَن لنَيتنمَّ السكنَتاب  الس َوَأيسض 

وَن إنَلى الَّذني َطَعن وه «. :»َسَينسظ ر   "  آَخر 

لنيَبه  إنَلى 17"  -(:19:17آية )يو َمةن« َوي َقال  َله  َفَخَرَج َوه َو َحامنل  صـــــــَ ج  ع  السج مس ضـــــــن عن الَّذني ي َقال  َله  »َموس ضـــــــن السَموس
َثة «، لسج  َراننيَّةن »ج  بس   "بنالسعن

فخرج وهو  تان مكان المحاتمة قريةًا من الةاب الشلللللمالي الغربي المؤدى إلى خارج المدينة حيث مكان الصللللللب.  
وكانت    (.31:9يم( ليحرق كذ ائح الخطية والكفارة )لو= تشللير لخروجه خارج المحلة )أورشلللفخرج=  حامل  صـليبه

ذبيحة الخطية التى تحرق خارج المحلة هى التى تقدم عن خطية رئيس الكهنة، أو عن خطية الشللللللعب كله. وهذا 
م ذبيحة نفسه عن خطايا كل شعةه.   هو ما فعله المسيح رئيس كهنتنا الذى قدَّ

مراا. وبعد خروجه  3أما عن الصليب يقول التاريخ أنه لم يستطع حمله سوى إلى  اب المدينة ويقال أنه سقط  ه  
(. والمسلللللللللليح خرج من دار الوالية أمام قلعة أنطونيا عبر شللللللللللوارع المدينة من  14-11:13بدأ طريق ااالم )عب 
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وخرج من  اب سللللللور المدينة الشللللللمالي الغربي الذي المرتفع الذي يقال له جةَّاثا. وكان النسللللللوة يسللللللتقبلنه  الةكاء.  
ُيدعى  اب دمشلللللللق ألنه قرب الطريق المؤدى إلى دمشلللللللق. وسلللللللموه  عد ذلك  اب إسلللللللطفانوس فخارج هذا الةاب 

=  العبرانية جولجوثا وباليونانية إترانيون وبالالتينية كالفاريا. ومكان الصلللب موضـع الجمجمةرجموا إسللطفانوس.  
ورأى ثالث أن المكان  ، ورأى بخر أن الصللخرة تشللةه الجمجمة ، الةعس أنه فيه ُدِفن بدم سللمى هكذا حسللب رأى 

(  20:19مخصلللللص للرجم والصللللللب وبه جماجم كثيرة. ومكان الصللللللب كان على  عد دقائق من  اب المدينة )يو
 حة.وكان يوجد في المكان  ستان  ه المغارة التي دفن فيها المسيح، وفي هذا المكان قدم اسحق ذبي

َوَأْجَعُل ِمْفَتاَح  (. وأي لللللًا "6:9تكون الرياسلللللة على كتفه" )إش"  = قارن مع نبوة إشلللللعياء  فخرج وهو حامل  صــــليبه
(. فالمسلللللليح حمل صللللللليةه على  22:22" )إشَبْيِت َداُوَد َعَلى َكِتِفِه، َفَيْفَتُح َوَلْيَس َمْن ُيْغِلُق، َوُيْغِلُق َوَلْيَس َمْن َيْفَتحُ 

 ليملك علينا ويفتح لنا  اب الفردوس.تتفه 
 

.18" -(:19:18آية )يو طن وع  فني السَوسس  " َحيس   َصَلب وه ، َوَصَلب وا اثسَنيسنن آَخَريسنن َمَعه  مننس ه َنا َومننس ه َنا، َوَيس 
الرومان جعلوا الصلللللللب للمجرمين الخطرين في مسللللللتعمراتهم، وأي للللللًا للعبيد. ولما جاء قسللللللطنطين وَقِبل اإليمان  

نتهي من العالم نهائيًا  منشللللللور تحذيري. والتقليد ال،ةطي يقول أن إسللللللم اللص إلغي الحكم  الصلللللللب و أالمسلللللليحي 
ين وتعييراا الناس؟ يقول التفسللللللير أن يوحنا  اليمين هو ديماس. وهناك تفسللللللير لماذا لم يذكر يوحنا حديث اللصلللللل

 ذهب ليح ر العذراء مريم، فأتى  عد أن ُصِلب المسيح وهو ال يذكر سوى ما ربه.
 

رنيُّ َملنك  19"  -(:19:19آية )يو وع  النَّاصــــــن ت وب ا:»َيســــــ  . َوَكاَن َمكس لنيبن َعه  َعَلى الصــــــَّ َوان ا َوَوضــــــَ َوَكَتَب بنياَلط س  ع نس
.» ودن   "السَيه 

(. وهناك تفسلللير  37:27تانت العادة الرومانية أن يوضلللع فوق رأس المصللللوب لوحة بها إسلللمه وعلَّة صللللةه )مت 
لملاذا إختلف الةشلللللللللللللليرون فيملا كتلب على هلذه اللوحلة أن المكتوب كلان بثالث لغلاا وربملا إختلف ملا جلاء  كلل  

 كتب كان  العبرية والالتينية واليونانية  ترجمة، والتفسير ااخر أن الةشيرين إهتموا  المعني وليس  الحرف. وما
العبرانية = هي لغة الشلللللعب والكتاب المقدس والدين اليهودي، وبهذا كانت الكتا ة  العبرية فيها شلللللهادة أن يسلللللوع  

 المصلوب هو المسيا الموعود.
 .الالتينية = لغة الحكام والسياسة. وهذه الكتا ة شهدا أن المسيح ملك الملوك، ملك المؤمنين

اليونانية = هي لغة الثقافة والفلسللللفة التي كانت سللللائدة في العالم كله. ولغة الفلسللللفة شللللهدا أن المسلللليح هو رب 
 الحق.

وكانت التوراة والعهد القديم قد   الذي ُكِتَب  اليونانية.ولنالحظ أن اليونانية سللللادا العالم كله وبهذا إنتشللللر اإلنجيل  
 ق.م فيما يسمى  الترجمة السةعينية. 189ترجم لليونانية سنة 
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روملا وكلانوا على كلل طريق يكتبون    وحينملا إمتللك الروملان العلالم إهتموا  شللللللللللللللق الطرق في كلل مكلان لتؤدى إلي
أدى لسللهولة إنتقال الرسللل عبر   المسللافة إلى روما. ومن هنا جاء المثل "تل الطرق تؤدى إلى روما" وشللق الطرق 

 العالم كله لينتشر اإلنجيل.
 INRIيسوع الناصري ملك اليهود ولماذا كتب بيالطس 

 هو كتبها  الالتينية ليظهر ل،يصر أنه قتل من إّدعى الملك وقاوم قيصر، فيكافئه. -1
قاوموه وأصروا على صلب   تتبها  العبرانية إهانة لشعب اليهود، فهوذا ملككم مصلوبًا، فهو مغتاظ منهم ألنهم -2

وكان هو يريد أن يطلقه. وهو لم يعةأ  إحتجاجهم، بل هو أعلن أمامهم أن حجتهم في شلللللللللللكايته  ، المسللللللللللليح 
 ل،يصر قد إنتهت  صلب ملك اليهود. وربما أراد أن يحررهم من إنتسابهم الزائف إلي قيصر.

تب هذا تعبيرًا عن مشلللللللللللاعره وتقديرًا له والةعس قالوا أن بيالطس كان يكن للمسللللللللللليح شلللللللللللعورًا فائقًا جعله يك -3
 وإعتذارًا عما حدث.

 

وع  َكاَن َقرنيب ا منَن  20"  -(:19:20آية )يو لنَب فنيهن َيســــ  َمَكاَن الَّذني صــــ  ، أَلنَّ الس ودن وَن منَن السَيه  َواَن َكثنير  َفَقَرَأ هَذا السع نس
ت وب ا  يَنةن. َوَكاَن َمكس َمدن َراننيَّةن َوالسي وَناننيَّةن َوال اَلتنيننيَّةن.الس بس  " بنالسعن

ألن مكان صلللللللللب المسلللللللليح كان على مقربة من الطريق المؤدى إلى دمشللللللللق، وهو طريق هام وعام. قرأ العنوان  
تثيرون من اللداخلين والخلارجين إلى الملدينلة. ونالحظ أن الوقلت كلان وقلت الفصللللللللللللللح والزائرين  مئلاا األلوف أو  

 يين. وهم حملوا هذه األخةار للعالم كله فمهدوا الطريق للةشارة. المال
 متى....  ملك اليهودهذا هو يسوع 

 مرقسملك اليهود ..................  
 لوقا  ..........  ملك اليهودهذا هو 

 ... يوحنا    ملك اليهوديسوع الناصرى 
وهذا شلللللللهادة أن المسللللللليح ملك على اليهود بل  ملك اليهود.   الحظ أن ما إشلللللللترك فى ذكره األربع إنجيليون عةارة

وعلى كل العالم  صلللليةه. وأن هذا ما إنتشلللر فى كل العالم أن المسللليح ملك اليهود ماا مصللللوبا إعالنا عن حةه  
 ليس لليهود فقط بل لكل العالم، وليس حٌب أعظم من هذا.

 

«. 22" - (:19:22آية )يو :»َما َكَتبست  َقدس َكَتبست   " َأَجاَب بنياَلط س 
ب المسيح نفسه ملكًا على العالم  الصليب وإستخدم بيالطس ليعلن هذا للعالم.  لقد نصَّ

 
بَ 23" - (:24-19:23اآليات )يو وَع، َأَخذ وا ثنَياَبه  َوَجَعل وَها َأرس َكَر َلمَّا َكان وا َقدس َصَلب وا َيس  َعَة َأقسَسام ، لنك ل ن  ث مَّ إننَّ السَعسس

  . َفوس   مننس  لُّه   ك  ا  وج  َمنسس  َياَطة ،  خن رن  بنَغيس السَقمنيص   َوَكاَن  ا.  َأيسض  السَقمنيَص  َوَأَخذ وا  م ا.  قنسس َكرني    َعسس
مس 24 ه  َبعسض  َفَقاَل 
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«. لنَيتنمَّ السكنَتاب   هن لنَمنس َيك ون  َترنع  َعَليس ه ، َبلس َنقس قُّ :»اَل َنش  ا   لنَبعسض  ي َألسَقوس ، َوَعَلى لنَباسن مس َنه  َقائنل :»اقسَتَسم وا ثنَيابني َبيس الس
. َكر   "  ق رسَعة «. هَذا َفَعَله  السَعسس

يقول يوسيفوس أن القميص المنسوج كله من فوق  غير خياطة لم يحل لةسه إاّل لرؤساء الكهنة، وبالتالي فهذا 
ح يذهب إلى صليةه كرئيس كهنة يقدم ذبيحته. وكان القميص القميص الذي يشةه مال س رئيس الكهنة جعل المسي

بهذه الطريقة ثمين جدًا لذلك لم يشقوه بل ألقوا عليه قرعة. وكونهم ال يشقوه فهو يشير للكنيسة التي ال تنشق وال 
= إشارة ألن هللا هو الذي أسس منسوجا  من فو  . والعسكر هم عساتر الرومان(.  22تنقسم )قارن مع مزمور 

 يسته ليس إلنسان أن يمزقها.تن
 

 مالبس الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسها
وهو ينزل إلى الكعبين. وهذا ال بد أن يلةسه كل من له عمل  المجمع وكل "الكيتونا"  داخليا ما يسمى  تانوا يلةسون  

 حسب تسمية القديس يوحنا، يكون منسوجا من   القميصمن يقرأ فى الترجوم أو الكتاب المقدس. وهذا الرداء أو  
الخارجى لتثبيت القميص على الجسم. وكان الرداء  بزنار  أعلى إلى أسفل بدون أى شق وله أتمام. ويربط وسطه 

ومزود فى أركانه األربعة  العصائب واألهداب )واألهداب مصنوعة من جدائل  كل ركن. وكان   "الطالي "يسمى  
. هذه هى الثياب التى صندالوهو على شكل عمامة. وي ع فى قدميه   "السودار"  ي ع على رأسه غطاء يسمونه

الرأس والصندل والطاليث والزنار. وأما القميص إقتسمها الجنود عند صلب السيد. وكانت أربعة أقسام وهى غطاء  
 فلم يقسموه.   

 
َدلنيَّة  25" -(:19:25آية )يو َيم  السَمجس َجة  كنل وَبا، َوَمرس َيم  َزوس ت  أ م نهن َمرس وَع، أ مُّه ، َوأ خس َد َصلنيبن َيس  نس  " .َوَكاَنتس َواقنَفات  عن

ِلَب  ذهبوا إلعداد الفصللح فتركوا المكان وأعطوا فرصللة ألحةائه أن يقتربوا   عد أن إطمأن اليهود أن فريسللتهم قد صللُ
 من الصليب، فإقترب يوحنا مع العذراء األم.

( نجللد من حول الصللللللللللللللليللب مريم المجللدليللة ومريم أم يعقوب ويوسللللللللللللللى وأم إبنى زبللدى. وفي 56:27وفي )مللت 
وهنا نجدهم أمُّه وأخت أمه مريم   ة( نجدهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصللللغير ويوسللللى وسللللالوم40:15)مر

ليزيللة جللاءا اايللة أملله وأخللت أملله، مريم زوجللة كلوبللا ومريم  يم المجللدليللة. وفي الترجمللاا اإلنجزوجللة كلوبللا ومر 
 المجدلية وبالتالي نفهم أنهن كن أربعة حول الصليب 

 
     الشاهد 
 أم إبنى زبدى  مريم أم يعقوب ويوسى  مريم المجدلية   ( 56:27)مت 
مريم أم يعقوب الصغير   مريم المجدلية   ( 40:15)مر

 ويوسى 
 سالومة

 أخت أمه مريم زوجة كلوبا  مريم المجدلية  أمه )العذراء(  ( 25:19)يو 
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(من هذا الجدول نفهم أن سالومة هي أخت العذراء مريم وزوجها إسمه زبدى وهي أم يوحنا ويعقوب الكبير إبنا  1

خالة السيد المسيح وهو تواضعًا لم يذكر إسم أمه. كما يتحاشى ذكر إسمه هو  زبدى. وبالتالي فيوحنا هو إبن 
 شخصيًا. 

(مريم زوجة كلوبا )وإسللللللمه حلفى أي للللللًا( ويوحنا أسللللللماها زوجة كلوبا حتى ال يظن أحد أنها أمه )أو أم يعقوب  2
وحنا(. ومرقس قال أخيه( لو قال أم يعقوب. وهي لها ولدان يعقوب الصلغير ويوسلى. )يعقوب الكبير هو أخو ي

أم يعقوب الصلللللللغير حتى ال يظن أحد أنها أم يعقوب ويوحنا. وطةعًا فإن يعقوب ويوسلللللللى هنا هم غير يعقوب  
 (.3:6ويوسى إخوة الرب )مر

( يوجد شلخصلان  إسلم يعقوب، أتبرهم سلنًا هو يعقوب بن زبدى أخو يوحنا وأصلغرهم سلنًا هو يعقوب بن حلفى  3
 )أو كلوبا(.

يعقوب  لأنله الصللللللللللللللغير إذ هو أورد اسللللللللللللللم يعقوب ااخر  قولله إبنى زبلدى وهملا معروفلان  لأنهملا  (متى لم يحلدد  4
 يعقوب الكبير ويوحنا. فلم يجد ضرورة لتعريف يعقوب بن حلفى  أنه الصغير. 

( يوحنا يذكر أواًل العذراء مريم ثم أختها دون أن يذكر إسلللللللللمها. ويبدو أن العذراء مريم لم يكن لها سلللللللللوى أخت 5
 دة.واح
لم يذكر متى ومرقس وقوف العذراء  جانب الصلللليب ألنها غالةًا لم تكن موجودة منذ بداية الصللللب وأن يوحنا   (6

أتى بها أخيرًا. وهو قد أح لللللللرها ألنه شلللللللعر أن السللللللليد يريد أن يودعها وهي أي لللللللًا. وهذا ما حدث فعاًل )بية  
26.) 

 

وع  26" -(:19:26آية )يو «.َفَلمَّا َرَأى َيس  ن كن َرَأة ، ه َوَذا ابس ا، َقاَل أل م نهن:»َيا امس بُّه  َواقنف  يَذ الَّذني َكاَن ي حن   "أ مَّه ، َوالت نلسمن
بدم هو  = صلللارا أمًا للتلميذ الذي يحةه يسلللوع بل هي صلللارا أمًا لكل كنيسلللة يسلللوع، جسلللده. يا إمرأة هوذا إبنك

رأس الةشللرية، الةشللر كلهم من جسللد بدم وكلهم يموتون ألن أبوهم له جسللد ميت، كلنا خرجنا من جسللد ميت لذلك 
ن الكنيسلللة جسلللده الحى وأم هذا الجسلللد الحى  نموا. وأم هذا الجسلللد الميت هى اإلمرأة حواء. وجاء المسللليح لُيَكوِّ

  أم الكنيسللة جسللد إبنها يسللوع. هى اإلمرأة الجديدة فة األم،والمسلليح هنا يسللميها إمرأة وهذه صللهى العذراء مريم.   
 فنحن  المعمودية  الروح القدس نصلللير جسلللد المسللليح وبهذا  (.4:2لذلك كرر المسللليح لقب إمرأة للعذراء مريم )يو

  (.11:2أي ًا صار يوحنا أخًا للمسيح، لقد رفعه المسيح الذي صار  كرًا بين إخوة كثيرين )عب 
 

تنهن.27" -(:19:27آية )يو اَعةن َأَخَذَها الت نلسمنيذ  إنَلى َخاصَّ :»ه َوَذا أ مَُّك«. َومننس تنلسَك السَّ  " ث مَّ َقاَل لنلت نلسمنيذن
 الجسلللللللد وإاّل لكان قد   تون أن المسللللللليح يسللللللللم العذراء ليوحنا فهذا داللة قاطعة على أنها لم يكن لها أوالد بخرين

وهي أي لًا خالته. ونرى هنا أن المسليح رفع مسلتوى األمومة والبنوة من مسلتوى الجسلد واللحم والدم  م ،أسللمها له
إلى أمومة روحية وبنوة روحية. هي وحدة روحية لبناء الكنيسللللللة. ويوحنا أخذ العذراء فورًا معُه في علية صللللللهيون  
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هناك    إنتقلت أفسللس وغالةًا  سللنة في أورشللليم ثم رافقته إلى 11تمرا مع يوحنا  وكانت معهم يوم الخميس. وهي إسلل
، لكن غلالةلا كلان هلذا مكلان البيلت اللذى كلان فيله يوحنلا وكلانلت العلذراء مريم  إذ يوجلد قبر للعلذراء مريم في تركيلا
  ولكن يوجد قبر بخر للعذراء َبَنْت عليه الملكة هيالنة كنيسللللللللة يقول تقليد  . تسللللللللكن فيه معه، لكنه لم يكن قبٌر لها

 بخر أنه قبر العذراء. وكان يوحنا من الجليل ولكن غالةًا لُه بيت في أورشليم أخذ العذراء مريم إليه.
 

ء  َقدس َكَمَل، َفلنَكيس َيتن 28" -(:19:28آية )يو وع  َأنَّ ك لَّ َشيس «.َبعسَد هَذا َرَأى َيس    "مَّ السكنَتاب  َقاَل:»َأَنا َعطسَشان 
كان قد وصل لقمة العذاب، وسال دمه وعرقه ووصل إلى لحظة اإلحت ار    المسيح هنا(.  21:69+15:22)مز 

كان قمتها الصللللب وأالم نفسلللية من خيانة األحةاء وتخلى التالميذ وإسلللتهزاء   التى الم الجسلللدية عد سللللسللللة من األ
 الناس وأالم روحية إذ حجب ااب وجهه عنه حينما حمل خطايا العالم وصار ذبيحة إثم أمام هللا. 

.   َقاَل:»َأَنا َعطسَشان   رننا هذه العةارة  لو قالكن    = المسيح هنا ال يقصد الشكوى، فهو سيسلم الروح  إرادته  عد ثوان 
، فهو لم يشلرب من السلامرية   قول السليد للسلامرية "إعطني ألشلرب" فنفهم أن السليد كان عطشلانا لخالص النفوس

فهو شللللللللةع  إيمان أهل السللللللللامرة. والمسلللللللليح ال يقول أنا عطشللللللللان لخالص   .ولم يأتل حينما أتى التالميذ  الطعام
يلة، ال يتمنى شليئًا مثلنا ويسلكت. بل يعمل عمال يأتى  ه بهذه  النفوس ويسلكت، المسليح ال يكتفى  األمنياا الجم

 النفوس للخالص. فما هو العمل اان وهو على الصليب؟ 
المسلللللللللللللليح رفس أن يشللللللللللللللرب الخل الممزوج  المر، فالمر ُيعتبر مسللللللللللللللكن لألالم ُيعطونه للمصلللللللللللللللوبين   .1

َلِكنَّ َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها، تاب "(. والمسلللللللللللليح أراد تذوق أصللللللللللللعب األالم ليحملها عنا كما يقول الك34:27)مت 
ا َتَحمََّلهلللللَ ا  اَعنلللللَ هيَّن وحملى خفيف"  4:53" )إشَوَأْوجلللللَ "نيرى  قلللللال  للللللذللللللك  عنلللللا ح،يقلللللة  يحملهلللللا  (. هو 

(. مراا علديلدة رأيلت مرضللللللللللللللى  لأمراض مؤلملة جلدًا وهم يبتسللللللللللللللمون! من أين جلاءا هلذه 30:11)ملت 
األالم، بل هذا الفرح الذى يعطيه المسيح قال عنه    اإلبتسامة؟ هو حمل عنهم. أعطاهم فرحا ال تغلةه هذه

(. وهلذا األحلد قلد يكون إنسللللللللللللللان أو أمراض أو أى نوع من األالم. للذللك 22:16"ال ينزعله أحلٌد منكم" )يو
 رأينا الشهداء يدخلون ساحاا اإلستشهاد وهم فرحين متهللين يرنمون.

كتاب الجذور اليهودية لسلللر اإلفخارسلللتيا  اب    أراد شلللرب هذا الخمر ليتمم لنا سلللر الحياة. وُيرجى مراجعة .2
الكأس الرا عة، لترى أن هذا النبيذ الذى شللربه المسلليح على الصللليب كان ليتمم  ه سللر اإلفخارسللتيا الذى 
بدأه فى العلية. لذلك يعتبر أن الصللليب  ه ُيكمل سللر اإلفخارسللتيا. ونقول أن سللر اإلفخارسللتيا هو إمتداد 

 للصليب، هما شئ واحد.
 
م وَها  29"  -(:19:29ية )يوآ وَفا َوَقدَّ ع وَها َعَلى ز  ، َوَوضـَ َجة  منَن السَخل ن فننس ل وًّا خَّال ، َفَمأل وا إنسـس وع ا َممس ضـ  َوَكاَن إنَناء  َموس

 " إنَلى َفمنهن.
مرارة  الخل هو نوع من النبيذ الرخيص يسللللللتعمله الجنود. وكان من أعمال الرحمة للمصلللللللوب أن يسللللللقوه خاًل مع  

 (.6:31لتسكين األلم لذلك كانت الزوفا واإلسفنجة موجودتين  المكان للزومهما لعملية الصلب )أم
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وَح.30 "-(:19:30آية )يو َلَم الرُّ منَل«. َوَنكََّس َرأسَسه  َوَأسس وع  السَخلَّ َقاَل:»َقدس أ كس  "َفَلمَّا َأَخَذ َيس 
 ،= هي صرخة النصر األخيرة فهو أتمل الخالص قد أكمنلَ المسيح أسلم روحه  إرادته وهو في ملء الحياة. وقوله  

= أي أمال رأسلله. وكل إنسللان يسلللم الروح ثم ينكس الرأس  غير  نكس رأسـه  .(29-27:13كل النبواا )أع مت وت
يمكنه التنفس وإذ يموا تسلللللقط رأسللللله. أمّا إرادته. فاإلنسلللللان يظل رافعًا رأسللللله  قدر إمكانه حتى بخر لحظة حتى  

( وهكذا قال 18:10فهو أسلمها  إرادته ونكس رأسه  إرادته )يو أسلم الروحالمسيح ففعل العكس إذ نكس رأسه ثم  
( فلم تؤخذ روحه منه كالةشللللر بل سللللكب هو نفسلللله بنفسلللله،  إرادته، أسلللللم  12:53إشللللعياء "سللللكب للموا نفسلللله" )
 دع وديعة هو وشيك أن يستردها.روحه في يد أبيه كمن يستو 

 على الصليب
والصلب كان يقوم  ه الرومان فكان المصلوب يخلع مال سه  القرب من الصليب تماما كنوع من اإلحتقار. ولكن 
فى اليهودية كانت تراعى األداب اليهودية فى الحشمة ويغطون جسد المصلوب وهذا ما إتةع مع الرب يسوع.  

الرحمة كانوا يعطون المصلوب خال مخلوطا  المر )الخل هو نبيذ مختمر( وهذا يعتبر كمخدر، ومع اليهود بدافع 
لذلك رفس مخلصنا الشرب منه كما رفس تعاطف بناا أورشليم اللواتى كن يةكين عليه. أراد أن يحمل أالمنا  

والمشاركة النفسية من وحده حتى أقصاها فرفس تخدير األلم ليتحمل كل األالم الجسدية، ورفس حتى المساندة 
بناا أورشليم. وكان ثمن الخل والمر يتكفل  ه جمعية من سيداا أورشليم. وكان القانون يفرض وضع الفتة 

 تعلق على صليب المحكوم عليه تعلن سبب صلةه. 
سخرية اليهود من الرب يسوع كانت سبةا فى سخرية الجند منه كملك لليهود فهم يكرهون اليهود ويحتقرونهم  

انت سخريتهم من الرب يسوع هى سخرية ممن إعتبروه ملكا لليهود الذين يكرهونهم. وبهذا كانت تصرفاا وك
رؤساء اليهود والسنهدريم من شخص الرب يسوع فى الواقع هى نوع من اإلنتحار األدبى  النسةة لرجاء إسرائيل  

وكان الرومان يسمعون سخرية اليهود فى وجودها وكيانها. فهم شاركوا الجند الرومان فى السخرية من الرمز. 
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 

علقة على الصليب أن المسيح هو ملك اليهود، إذًا نفهم أنهم صلبوا حريتهم تحت ملك منهم. وكانت التهمة الم
رمز األمل والرجاء فى حريتهم من الرومان وأن تكون لهم مملكتهم. وهكذا كما  اع يهوذا معلمه ثم إنتحر،  اع  

 م. 70اليهود رمز وطنهم الذى يحلمون  ه فإنتحروا ولنراجع ما عمله تيطس سنة 
ه لفدائنا قال "قد أتمل" ونادى يسوع  صوا عظيم وقال "يا أبتاه فى يديك أستودع   عد أن تمم الرب كل عمل

 روحى". 
عجيب أن الرب يسوع فى هذه اللحظة وهو فى منتهى ال عف الجسدى وفى لحظة موا *يصرخ  صوا  
عظيم. فاإلنسان العادى فى لحظة موته ال تكون له قدرة على الصراخ  صوا عظيم. بل كان صراخه فى  

(  39:   15ظة موته سبةا فى أن قائد المئة الموجود  جانب الصليب يقول "حقا كان هذا اإلنسان إبن هللا" )مر لح
وهذا يدل على قوة جةارة ناشئة عن إتحاد ناسوته ال عيف بالهوته. وعجيب أي ا أن نسمع *"ونكَّس رأسه  
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ه وليس العكس، وذلك إلنه يحاول أن تظل رأسه وأسلم الروح. فالطبيعى أن ُيسلِّم اإلنسان الروح أوال ثم ينكس رأس
مرفوعة  قدر اإلمكان ليتنفس، ولكنه  عد أن يموا تسقط رأسه. وهاتين الملحوظتين يشيران أن موا المسيح لم  
يكن كموا أى إنسان عادى، بل هو  سلطانه سلَّم حياته أى ماا  إرادته حينما أراد أى حينما تمم عمله. وبهذا 

لم يبتلع المسيح بل أن المسيح هو الذى إبتلع الموا كغالب وليس كمغلوب. الموا لم يغلب نفهم أن الموا 
الرب بل هو الذى غلب الموا، ونزل إلى الجحيم بروحه المتحدة بالهوته ليفتح األبواب لمن ماتوا على الرجاء  

 ويأخذهم إلى الفردوس. 
راد المسيح أن يحمل األالم  الكامل ليشابهنا فى كل  الالهوا لم يساند الناسوا فى أى لحظة ليحمل أالمه، بل أ

ْل رئيس خالصهم  األالم" )عب  (. فالمسيح لم يكن من  10:  2شئ. وهذا معنى قول بولس الرسول "أنه ُيَكمِّ
المفروض أن يتألم، فاأللم نتج عن الخطية وهو بال خطية. ولكنه  إرادته أراد أن يتذوق الموا واأللم ليصير  

ولكن فى لحظاا الموا ظهر عمل الالهوا ال ليحمل عنه أالمه فهو قال "أنا عطشان" وقال "إلهى تواحد منا. 
إلهى لماذا تركتنى" وهذا دليل على أن أالمه كانت ح،ي،ية. ولكن معنى ظهور عمل الالهوا هنا هو أن الموا 

رادته. ونظرا إلتحاد روحه  ال يمكنه أن يهاجم المسيح ويغلةه، بل هاجم المسيح الموا حينما أسلم روحه  إ 
 الالهوا الحى إبتلعت الحياة التى فى الالهوا المتحد  الناسوا الموا، ولم يبتلع الموا الحياة التى فى  

 [.  بالموت ولب الموت -المسيح فهى حياة أبدية ال تموا. وهذا معنى العةارة التى نرددها 
ألنه عطشان فقط، إذ هو عطشان لخالصنا. ولم  المسيح لم يشرب  ]"فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان" =

يشرب الخل )وهو نوع من النبيذ الذى يستعمله الجنود( فقط ليتمم النبواا. بل أنه كان يتمم طقس الفصح  
الجديد. ففى طقس الفصح اليهودى يشرب المجتمعين حول المائدة أربعة كئوس. والكأس األخير أى الرا ع يعلن  

سيح شرب هذا الكأس الرا ع على الصليب فربط الصليب  سر اإلفخارستيا. إنتهاء طقس الفصح. فالم
فاإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب، والصليب شرح كيف أن المسيح قد أعطى تالميذه على مائدة الفصح  
تيا جسده ودمه مأتال ومشربا ح،يقيين. وُيرجى الرجوع لكتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارس

 فى كتاب األسرار الكنسية. 
 

َم ذلنَك 31"  -(:19:31آية )يو ، أَلنَّ َيوس بستن لنيبن فني الســـــَّ اد  َعَلى الصـــــَّ ســـــَ َقى اأَلجس ، َفلنَكيس اَل َتبس تنعسَداد  ث مَّ إنذس َكاَن اســـــس
َفع   مس َوي رس يَقان ه  َسَر سن ود  بنياَلط َس َأنس ت كس يم ا، َسَأَل السَيه  بستن َكاَن َعظن   " وا.السَّ

= كل يوم جمعة إسللمه إسللتعداد. وكان هذا السللبت عظيمًا ألنه يوم الفصللح. ولكنه صللار عظيمًا إذ دخل اسـتعداد
المسليح فيه إلى راحته وأدخلنا معه للراحة. وكان الرومان إمعانًا في التشلهير  المجرمين يصللبون المصللوب عاريًا  

يسلللللللترون المصللللللللوب وحّرموا صللللللللب المصللللللللوب عاريًا تمامًا. وكان الرومان تمامًا ولكن اليهود منعوا ذلك فكانوا 
يتركون الجثلة على الصللللللللللللللليلب أليلام حتى تفتلك بهلا الطيور عبرة لكلل مجرم ولزيلادة هيةلة القلانون. ولكن النلاموس  

اد  (. ولذلك ذهب اليهود لبيالطس يطالبون  كسر سيقان الكل حتى ال تةقى األجس23:21اليهودي يمنع ذلك )تث 
على الصللةان، فهم يةحثون هنا عن تتميم حرفية الناموس خصلوصلًا أن هذا السلبت كان يوم الفصلح، وكان سلبت  
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فال يصح أن تترك في نظرهم األجساد على الصلةان. ولكن غالةًا كان هذا مزيد من التشفي من المسيح ول مان  
ال يطيق اإلنسللان النظر إليه. والمصلللوب   موته. وكانوا يكسللرون السلليقان  مطرقة خشللبية ثقيلة، وهو عمل وحشللي

قد يةقى على الصللللللليب أليام ينازع الموا لكن بتكسللللللير السلللللليقان يموا سللللللريعًا. ولذلك تعجب بيالطس أنه ماا 
سللريعًا على غير العادة. وإذا لم يمت المصلللوب بتكسللير سللاقيه طعنوه  حربة في القلب وهنا ما فعلوه مع المسلليح  

ما حدث كان بترتيب إلهي ليخرج الدم والماء فنري أن جسلد المسليح  الرغم من موته كان  ليطمئنوا أنه ماا. لكن  
 فيه حياة إلتحاده  الالهوا.

 
ل وبن َمَعه .32" -(:19:32آية )يو لن َواآلَخرن السَمصس وا َساَقين اأَلوَّ َكر  َوَكَسر    " َفَأَتى السَعسس

 قدامهما أواًل.تان لكل مصلوب حارس، وحارسا اللصين تقدما وكسرا أ
 

ه  َقدس َماَت.33 "-(:19:33آية )يو مس َرَأوس هن، أَلنَّه  وا َساَقيس ر  هن َلمس َيكسسن وا إنَليس وع  َفَلمَّا َجاء   "َوَأمَّا َيس 
اإلنسلان  طبيعته يتعلق  الحياة فيقاوم الموا لذلك يصلارع اإلنسلان الموا ويةقى معلقًا على الصلليب فترة طويلة،  

المسللللللليح فإذ أتمل مهمته أسللللللللم روحه سلللللللريعًا إذ هو غير متعلق  األرض، بل هو مشلللللللتاق أن يذهب ليكرز أمّا 
 (.19:3 ط1لألرواح التي في السجن ويخرج من كانوا في الجحيم )

 
َبة ، َولنلسَوقستن َخَرَج َدم  34 "-(:19:34آية )يو َبه  بنَحرس َكرن َطَعَن َجنس ا منَن السَعسس د  .لكننَّ َواحن  "َوَماء 

  غس النظر عن التفسير العلمى والطبى لما حدث فلنفهم المعنى الروحى
( هم طعنوه ليتأتدوا من موته. وبطعنة هذا العسلللللللكري تحققت النبوة أواًل وتحقق الجميع أن المسللللللليح  10:12)زك 

  خرج دم وماءالعسلللكري   ماا فعاًل فال يقول اليهود حينما يقوم المسللليح أنه كان فاقدًا لوعيه. وللوقت حينما طعنه
يتجمد الدم في عروقه. وخرج مع الدم  والميت   ،ميت حين يطعنخرج دم حي خالفًا لما قد ينزل من أي إنسللللللللللللان  

ماٌء نقى، والميت ال يخرج منه ماء نقى. إذًا خروج دم وماء من جسلللللللللللد ميت يخالف طبيعة اإلنسلللللللللللان. وهذا فيه  
ًا. وبالتالي فهو جسد إبن هللا حقًا. وبسبب ما حدث نمزج في كأس  إشارة واضحة أن الجسد ماا ولكن لم َيَر فساد 

اإلفخارسللللللللتيا ماء مع الخمر. نحن هنا أمام صللللللللورة ذبيحة حية فما أمامنا يخالف الموا الطبيعي وعالماته، هي  
  ذبيحة حية ناطقة على المذ ح الناطق السللللللللللمائي تعلن أن الفداء قد تم والعقوبة اسللللللللللتكملت، وماا الحي الذي ال
يموا. وكانت الحياة في هذا الجسللللللد الميت راجعة ألن الهوا المسلللللليح لم يفارق ناسللللللوته لحظة واحدة وال طرفة 

في القبر، والهوته متحد بروحه اإلنسلللللللانية التي    بناسلللللللوته  اً فارقته، وظل الهوته متحد عين، لكن الروح اإلنسلللللللانية  
 ذهبت للجحيم لتفرج عن المحبوسين وتنطلق بهم إلى الفردوس.

 *الروح اإلنسانية إنفصلت عن الجسد اإلنسانى.
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*الالهوا ظل متحدًا  الجسلللد. لذلك لو ظل الجسلللد فى القبر سلللنينا ما كان قد رأى فسلللادًا وما كان ليتحلل. فكان  
ي ِفي نََّك َلْن َتْتُرَك الالهوا يعطى حياة للجسللللد. وهذا معنى خروج دم من الجسللللد. والحظ نبوة داود النبى "أِلَ  َنْفسللللِ

 (. 10:16" )مزٱْلَهاِوَيِة. َلْن َتَدَع َتِ،يََّك َيَرى َفَساًدا
*أملا الروح المتحلدة  لالالهوا فلذهبلت لتفتح األبواب اللدهريلة، أبواب الجحيم لتخرج نفوس األبرار وتفتح لهم أبواب 

 الفردوس.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(. إذًا خروج الدم والماء من جنةه يلزم  66  ،65:78كان موا المسللليح كما شلللبهه داود كنائم ثمل من الخمر )مز 

فالهوتله ظلل متحلدًا  ، أن ُيعتبر كعالملة حيلاة وسللللللللللللللط الموا. فبينملا كلان ميتلًا على الصللللللللللللللليلب كلان حيلًا بالهوتله
القديس  هو  بناسلوته حتى  عد أن ماا. وهذا ما أعطى لناسلوته حياة. ونالحظ أن الذي إهتم بتسلجيل هذه الحادثة 

كتلب إنجيلله ليثبلت أن المسلللللللللللللليح هو إبن هللا، فهو يثبلت الهوتله ويهتم  لاألحلداث التي تثبلت الهوتله،    يوحنلا اللذي
 ليب ورأى خروج الدم والماء من جنب المسيح.خصوصًا أنه هو وحده الذي كان  جانب الص

 
 لنجينوس: 

هذا هو إسلم الجندي الذي طعن المسليح  الحربة فخرج من جنةه دٌم وماء. وهذا قد حيَّر لنجينوس، خصلوصلًا  عد 
ثم غالةًا كان هو من حراس القبر و شلللللاِهْد على ال،يامة، وسلللللأل هللا أن   ،  ما شلللللاهده من إظالم الشلللللمس والزلزال

عمن يكون المسللللليح فأرسلللللل هللا لًه  طرس وبشلللللره فآمن وترك الجندية وذهب إلى بالده ليةشلللللر  المسللللليح،   يرشلللللده
سللتشللهد لونجينوس وُتَعيِّْد له الكنيسللة  إوسللمع بيالطس بهذا فأرسللل إلى طيةاريوس قيصللر الذي أمر  قطع رقبته و 

 أبيب )السنكسار(.23بذكرى استشهاده في يوم 
 
 

 :خروج الدم
 "وان يصالح  ه الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليةه"( 20:1دم المسيح قدم الصلح) كو
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فكم عقا ا اشللر تظنون انه يحسللب مسللتحقا من داس ابن هللا وحسللب دم العهد الذي قدس "(  29:10التقديس)عب و 
 " . ه دنسا

 " .وهم غلبوه بدم الخروف"( 11:12به نغلب)رؤو 
الذي قدمه هللا كفارة  االيمان بدمه الظهار بره من اجل الصلفح عن  "(  25:3وفيه الصلفح عن الخطايا السلالفة)رو

 " .الخطايا السالفة  امهال هللا
 " .فةاالولى كثيرا ونحن متبررون االن بدمه نخلص  ه من الغ ب "( 9:5وبه نحصل علي التبرير المجانى)رو
 " .الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه" (5:1صير أطهارًا أمام هللا)رؤوبه نغتسل من كل دنس وتعدِّ ون

فقلت له يا سللللليد انت تعلم.فقال لي هؤالء هم الذين اتوا من ال للللليقة العظيمة وقد " ( .14:   7ونتبرر ونتنقى )رؤ
 "غسلوا ثيابهم وبي وا ثيابهم في دم الخروف
 (+ 9:5لحساب هللا أبيه لنحيا معه)رؤ وبهذا الدم يكون المسيح قد اشترانا من العالم

 (. 7:1يو1وبه نتطهر من جميع خطايانا)
 .فالفداء والكفارة والخالص كلهم يدورون حول الدم، الدم المسفوك من ذبيحة أتملت حتى الموا التام

وجسد المسيح الذى قدمه ذبيحة عنا ، حل   إلتحاد الالهوا  الناسوا.  دم حي فيه قوة حياة أبدية  ودم المسيح هو
( ، فصللللللللللار لنا الالهوا المتحد  جسللللللللللد المسلللللللللليح  10،  9:   2فيه كل ملء الالهوا ، ونحن مملوؤون فيه )تو

 مصدر حياة أبدية وتقديس، إلتحادنا نحن  جسد المسيح . 
هي هلل ،  يا فالحياة، حياة الذبيحةدم نهائوكان العهد القديم يكرر أن الدم هو حياة ولذلك يمنع العهد القديم شللرب ال

إشلللللللارة للحياة، والشللللللك    خروج الدم(   إذًا  8  ،2:3(. الدم كله هلل يرش تحت المذ ح)ال27:7+ال17:3+ال4:9)تك
م لنا الصلح والفداء، هو ثمن مدفوع هلل ااب عن   الذهب   يوحنا فمالقديس  خطايانا. و فدم المسيح هو بروح أزلي قدَّ

سللللت  الدم والماء. فنحن نولد ثانية من الماء  وطعامنا هو جسللللد المسلللليح ودمه. ويقول فم  يقول أن الكنيسللللة تأسلللل
الذهب إن من يشللرب دم المسلليح في سللر اإلفخارسللتيا فهو يشللرب من جنب المسلليح المطعون. إذًا طعنة الجندي 

 مائت.تانت ال لتميت المسيح فهو كان قد ماا قبلها، بل أظهرا وجود حياة تخرج من هذا الجسد ال
 يعطينا تنقية وتقديس وحياة أبدية .=  الدم
 = إشارة لحياة الجسد الميت إلتحاده بالالهوت  الدم

 :خروج الماء

تان خروج الماء من الصللللخرة حين ضللللربها موسللللى  العصللللا رمزًا لخروج الماء من جنب المسلللليح. فالمسلللليح كان  
( لهذا الماء 12-1:47(. وهكذا يرمز الماء الذي خرج من تحت عتةة البيت )الهيكل( )حز4:10تو1الصلللللللخرة )

 الخارج من جنب المسيح. 
ي بها ضلللللللرب المسللللللليح. وبنفس المفهوم تنةأ يوئيل  ونالحظ أن عصلللللللا موسلللللللى كانت ترمز للصلللللللليب وللحربة الت

 .( )السنط يشير للحياة  عيدًا عن الرب( 18:3)
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 الروح القدسيقول السلللليد المسلللليح من بمن بي تخرج من  طنه أنهار ماء حي .. قال هذا عن   إالماء إذا  ما هو
ي اسللللتعلن منسللللكةًا من جسللللد  (. إذًا كان خروج الماء من جنب المسلللليح أعظم تعبير عن الروح الذ 39  ،38:7)يو

 المسيح الميت، فهو ماا ليعطينا الروح القدس المحيى، وهو وعد  أن ُيرِسلُه.
يشللير لموا  فخروج الماء من جسللد المسلليح يشللير ألن الجسللد فيه حياة إلتحاده  الالهوا ، خروج الدم  وإذا كان

 الجسد إنسانيا أى إنفصال الروح اإلنسانية عنه .
 

 : والماءالدم 
إذ حين ندفن    ، هما معًا سلللر إسلللتبدال الموا  الحياة في اإلغتسلللال  الماء الحي الخارج من جنب المسللليح الميت 

والروح القلدس هو اللذي يوحلدنلا  .  (  5-3:6مع المسلللللللللللللليح في المعموديلة نقوم معله متحلدين  له فتكون لنلا حيلاة )رو
وذلك  عد اإلنفكاك من أسللللللللر العبودية للخطية  الفداء    المسلللللللليح في موته وقيامته عند نزولنا وخروجنا من الماء.

  سر الدم الذي نةع من جنب المطعون أي من الذبيحة الحية.
 = موت العتيق وقيامة الجديد فينا لنحيا أبديا الدم والماء

 )ذبيحة حية(  وحبخروف قائم كأنه مذ  = المسيح فى الرؤيا
 

معنى عملل الروح القلدس فى سللللللللللللللر المعموديلة . وهو موا اللذي خرج من جنلب المسلللللللللللللليح يحملل   الـماء إذًا كلان
الخليقة العتيقة )وهذا مفهوم خروج الماء من جنب المسليح، والماء يشلير لموا الجسلد فجسلد اإلنسلان الحى يخرج  

  منه دم( .
المسلللللللللليح  )وهذا مفهوم خروج الدم من  من جنب المسلللللللللليح معناه قيامة خليقة جديدة فى   الدم ويكون معنى خروج

 .جنب المسيح والدم يشير للحياة(
  إذًا خروج دم وماء من جنب المسيح يشيران لخروج حياة وموا من المسيح .

والمعمودية هي موا مع المسللللللللليح وقيامة وحياة مع المسللللللللليح، وهي إغتسلللللللللال روحي  الماء الذي خرج من جنب  
تموا خطايانا معه حين تموا الخليقة القديمة التى ورثناها من بدم. وكما ُه  المسيح الميت ، أي أننا إذ نموا مع
سللللللللللللللر المعموديلة )الملاء( نقوم  خليقلة جلديلدة ، فلاللدم اللذى خرج من جنب   تموا الخليقلة القلديملة  لالروح القلدس فى

وحياة مع    وهذا معنى الوالدة الجديدة )موا مع المسللللللليح  المسللللللليح يشلللللللير للحياة، فال يخرج دم من جسلللللللد ميت .
ماته المسلللللليح من أجلنا حتى نجوز مةاشللللللرة   ، لنحيا كما هو حي، فموا الوالدة اللحمية أي  الجسللللللد   المسلللللليح(.

 من الجسللللد الميت  اللذان خرجا مع الدم ، فهذا الماء حياته األبدية  موته إلى الوالدة الثانية الروحية، أي نحيا معه
 هو أعظم تعبير عن سر المعمودية.  )والحى إلتحاد الالهوا  ه(

 وقيل أن الماء يشير للمعمودية العادية بينما أن الدم يشير لمعمودية الدم أي اإلستشهاد من أجل المسيح.
ليصلللنع هللا من ضللللعه حواء،  موا المسللليح على الصلللليب لتولد الكنيسلللة من   أغسلللطينوس شلللةه رقاد بدمالقديس و 

حياة شلا ه بدم الراقد في سلةاا. ولمّا ُطِعَن   المطعون. ألنه لما ُعلِّق المسليح على الصلليب وماا وصلار بال  جنةه
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في جنةه خرج دٌم وماء وهما السللللللللللران الرئيسلللللللللليان اللذان بنيت بهما الكنيسللللللللللة التي هي حواء الجديدة )المعمودية 
دم لغسلل األدواا واانية واألجسلاد للتطهير، والدم كان  واإلفخارسلتيا( ونالحظ أنه في العهد القديم كان الماء يسلتخ

وهذا يعنى    الخارج( لكن التطهير في العهد القديم كان للجسد من  22-19:9عب   +  4:7يرش للتطهير )راجع مر
والماء اللذان خرجا   ، أمّا الدممثقل  سلللبب محبته للخطية( )غفران للخطية ولكن الفسلللاد فى الداخل وبقاء ال لللمير

(. والماء 28:26مت   +14:9المسلللللللللليح فهما للتطهير والتقديس الروحي الداخلي، حتى ال للللللللللمير )عب  من جنب 
(. ونالحظ أن يوحنا  5:3( بل للدخول لملكوا هللا )يو5:3تى  + 16:22صلللللار ماًء للمعمودية لغسلللللل الخطايا )أع

 معمودية.وضع الدم قبل الماء ألنه يجب اإليمان واإلعتراف  الدم المسفوك على الصليب قبل ال
( نجد أن هناك ثالث شلللللهود هم الماء والدم والروح. الروح الذي يعمل  8:5يو1ومن رسلللللالة معلمنا يوحنا األولى )

في الماء في سر المعمودية، والروح الذي يحول الخمر إلى دم في اإلفخارستيا. والروح القدس  عمله في المؤمنين  
في سلللللر الميرون   هم هللصلللللصلللللهويكرسلللللهم ويخ ،  اإلفخارسلللللتيا قديس في عد أن يلدهم من الماء ويعطيهم حياة وت

 يشهد في حياتهم للمسيح.
 

.35" -(:19:35آية )يو ت مس منن وا َأنس َلم  َأنَّه  َيق ول  السَحقَّ لنت ؤس َد، َوَشَهاَدت ه  َحق، َوه َو َيعس   " َوالَّذني َعاَيَن َشهن
 يوحنا يعلن أنه شاهد عيان وأنه  الروح القدس كان يرى الحقائق ويفهمها. 

 
ه «.36" -(:19:36آية )يو نس َسر  من َقائنل :»َعظسم  اَل ي كس  "أَلنَّ هَذا َكاَن لنَيتنمَّ السكنَتاب  الس

الجميع وال  (+ خروف الفصللللح ال ُيكسللللر منه عظم. وهللا سللللبق وأخبر  ما سلللليحدث حتى يؤمن  20  ،19:34)مز 
يكون لهم عذر في عدم إيمانهم. ولتكمل مالمح خروف الفصلللح كان اإلسلللراع في نزول جسلللده من على الصلللليب 

(. والمعنى الروحي لعدم كسللللر عظامه، أن كنيسللللته ال يسللللتطيع أحد أن  10:12= ال تةقوا منه إلي الصللللةاح )خر
 يفسدها. فعظم المسيح هو كنيسته، هيكله

 
وَن إنَلى الَّذني َطَعن وه «.وَ 37" -(:19:37آية )يو :»َسَينسظ ر  ا َيق ول  كنَتاب  آَخر   "َأيسض 

 (7:1(. ولكن هناك من يطعنه  التجديف واإلنكار والخطيئة )رؤ10:12إشارة إلى )زك
سلللللللينظرون إليه.  " والمتكلم هنا هو يهوه الذى يقول أنهم  ، ٱلَِّذي َطَعُنوهُ إنَليَّ َفَيْنُظُروَن  جاءا النبوة فى سلللللللفر زكريا "
وَن إنَلى الَّذني َطَعن وه    ويوحنا هنا يردد النبوة ولكنه يقول والذى هو المسيح المعلق على الصليب والمطعون.   َسَينسظ ر 

 نرى بوضوح هنا أن المسيح هو يهوه.
 

 أين ذهب المسيح بعد موتهإ
 ا هذه الح،يقة.نقول في القداس الةاسيلى "نزل إلى الجحيم من قبل الصليب" فمن أين فهمن
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"لذلك يقول إذ َصِعَد إلى العالء سبى سبيًا وأعطى الناس عطايا. وأمّا أنه صعد فما هو إالَّ  ( 9 ،8:4)أف -1
أنه نزل أي ًا أواًل إلى أقسام األرض السفلي .. هنا نرى المسيح نزل إلى أقسام األرض السفلي )تناية عن  

على األرض  نْ األبرار( وأعطى الناس عطايا )أخذهم للفردوس(. ومَ الجحيم( ثم سبى سبيًا )أخذ نفوس 
 أعطاهم الروح القدس  مواهةه.

ذهب ""فإن أي للًا المسلليح تألم .. مماتًا في الجسللد ولكن محيى في الروح. الذي فيه أي للًا    (19  ،18:3بط1)-2
ذهب للسللللللللجن )الجحيم( ليةشللللللللر  فكرز لألرواح التي في السللللللللجن". فهو  موته  الجسللللللللد ولكن  حياته فهو الحياة،  

 األبرار الذين فيه، أن وجودهم في هذا الجحيم قد إنتهي وسيأخذهم للفردوس .. ثم إلى الملكوا األبدي.
"وأنِت أي للللًا فإني بدم عهدك )دم المسلللليح( قد أطلقت أسللللراِك )الذين رقدوا على الرجاء( من    (12  ،11:9)زك-3

الجب )الجحيم( الذي ليس فيه ماء )قال الغنى إلبراهيم إرسلللل لعازر ليبل لسلللاني( إرجعوا إلي الحصلللن )المسللليح(  
 يا أسرى الرجاء )إسم الرب برج حصين يركس إليه الصديق ويتمنع(

 تخرج من الحةس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة""ل (7:42)أش-4
 "سريعًا يطلق المنحنى وال يموا في الجب" (14:51)أش-5
".. ألنادى للمسلللللبيين  العتق وللمأسلللللورين  اإلطالق. إذًا ذهب المسللللليح إلى الجحيم ليقود األبرار    (1:61)أش-6

 وا ه وأدخلهم هناك ومعهم ديماس اللص اليمين.الراقدين على رجاء ويصعد بهم إلى الفردوس وفتح أب
لذلك يسلللمى يوم السلللبت التالي للصلللليب  سلللبت النور، الذي أشلللرق فيه السللليد المسللليح على الجالسلللين في الظلمة 

 (16:4+مت 2:9وظالل الموا )اش
 (47-42:15( + ) مر 61-57:27مت) دفن المسيح
 (42-38:19( +) يو 56-50:23+ )لو          
ا 57"  -(:61-27:57متاآليات ) ــ  ، َوَكاَن ه َو َأيسضـ ف  م ه  ي وســـ  ــس ، َجاَء َرج ل  َوننيٌّ منَن الرَّاَمةن اسـ اء  ــَ َوَلمَّا َكاَن السَمسـ

وَع.   ــ  . 58تنلسمنيذ ا لنَيسـ د  ــَ يَنئنذ  َأنس ي عسَطى السَجسـ وَع. َفَأَمَر بنياَلط س  حن ــ  َد َيسـ ــَ َم إنَلى بنياَلط َس َوَطَلَب َجسـ َفَأَخَذ 59َفهَذا َتَقدَّ
ف   ،  ي وس   السَجَسَد َوَلفَّه  بنَكتَّان  َنقني  

َرَج َحَجر ا َكبنير ا  60 َرةن، ث مَّ َدحس خس يدن الَّذني َكاَن َقدس َنَحَته  فني الصَّ رنهن السَجدن َوَوَضَعه  فني َقبس
رن َوَمَضى.  َقبس َرى َجا61َعَلى َباب الس َيم  األ خس َدلنيَّة  َوَمرس َيم  السَمجس .َوَكاَنتس ه َناَك َمرس رن َقبس  " لنَسَتيسنن ت َجاَه الس

( ومرقس يقول عنه أنه مشللير  38:19تان يوسللف الرامي تلميذًا للمسلليح في الخفية  سللبب الخوف من اليهود )يو
يوسللللللللللللف في لحظاا المحنة ومعه نيقوديموس   السللللللللللللنهدريم. وظهر( أي أنه ع للللللللللللو في 43:15شللللللللللللريف )مر

ف في شللللجاعة يطلب جسللللد يسللللوع ووضللللعه في قبره  ( عندما تخلى الكل عن المصلللللوب. وتقدم يوسلللل39:19)يو
(. شللللللجاعة يوسللللللف الرامي تت للللللح أنه  10:11الجديد فصللللللار قبر يوسللللللف الرامي أقدس مكان على األرض )إش

  عمله هذا سيعزل من مناصةه اليهودية وسيحتقره الرومان.
رة الشلللمس تزداد  في لحظاا ال للليق واأللم يظهر القديسلللون، فبينما تجف األوراق الصلللفراء وتتسلللاقط من حرا 

تهب   نفسلللللهاهي ف  بينما تحرق الشلللللمس العشلللللب و األوراق الخ لللللراء حيوية، والشلللللمس هي شلللللمس التجارب، 
 .ن وجًا للثمر
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ل   تان من الممكن أن يف للل يوسللف الرامي نفسلله عن المسلليح ويحتفظ  قبره لنفسلله. ولكن كان القبر قد تحوَّ
ها المؤمنون من ب  يتةاركإلي مكان نجاسللة كسللائر القبور، ولكن إذ قّدمه للسلليد المسلليح صللار كنيسللة مقدسللة 

 تل العالم عبر كل العصور.
ا وخطايا العالم لتحول إلى قبر نجس أمّا لو وهبناه للمسللللللللليح لذامهكذا لو أردنا أن نحتفظ  جسلللللللللدنا لنتلذذ   

 (25:12فهو يقدسه )يو
(. ولو كانوا قد تركوا جسلللللللد يسلللللللوع  9  ،8:53سلللللللبق إشلللللللعياء وتنةأ أن المسللللللليح يدفن في قبر رجل غنى )إش 

)يوسللللف الرامي ونيقوديموس( لكان اليهود قد دفنوه في مدافن المجرمين واللصللللوص. = "وجعل مع األشللللرار 
 قبره ومع غنى عند موته".

 تان القبر يةعد مسافة قصيرة جدًا)عدة أمتار( عن مكان الصليب. 
لما كان السللليد قد ُوِلَد من مسلللتودع جديد طاهر لم يتقدمه فيه غيره، حسلللن دفنه في قبر جديد لم يوضلللع فيه  

 غيره.
َع في قبر لم يوضلللع فيه أحد حتى حينما يقوم ال يظن أحد أن غيره هو الذ   ي قام. وكونه قبر لم يوضلللع ُوضلللِ

فيه أحد َسهََّل مجيء تالميذه لُه، وصار سهاًل أن يعاينوا ما حدث من أحداث ال،يامة، وحتى األعداء صاروا  
 شهودًا على ما حدث بوضعهم األختام على قبره وإقامة جنود حراسة صاروا شهود قيامته.

قه تان يوسلف ونيقوديموس قد أح لرا حنوطًا كثيرًا، ومع هذا   خرج المسليح من كفنه تاركًا إياه مكانه ولم ُيَعوِّ
فالحنو  حين    تل هذا الحنو  الذي جعل الجسد يلتصق  األتفان، وكان هذا دلياًل على أن ال،يامة إعجازية.

 يجف يصير كالغراء .
 سه.لكن لنالحظ أنهم لفوا جسد المسيح  كتان، وهذا لةس الكهنة. فهو رئيس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نف 
 (47:15هي مريم أم يوسي )راجع مرمريم األخرى.  
 

، 42"  -(:47-15:42اآليات )مر بستن َل الســَّ ، َأيس َما َقبس تنعسَداد  ، إنذس َكاَن االســس اء  ف  الَّذني  43َوَلمَّا َكاَن السَمســَ َجاَء ي وســ 
َر َوَدَخَل إنَلى بنياَلط َس َوطَ  ر ا َمَلك وَت هللان، َفَتَجاسـَ َتظن ا م نس ، َوَكاَن ه َو َأيسضـ  رنيف  ير  شـَ وَع. منَن الرَّاَمةن، م شـن َد َيسـ  َلَب َجسـَ

أَ 44 َئةن َوسـَ رنيع ا. َفَدَعا َقائنَد السمن َب بنياَلط س  َأنَّه  َماَت َكَذا سـَ َوَلمَّا َعَرَف مننس َقائندن  45َله :»َهلس َله  َزَمان  َقدس َماَتإ«  َفَتَعجَّ
َف.   َد لني وســ  َئةن، َوَهَب السَجســَ َرة ، 46السمن خس ر  َكاَن َمنسح وت ا فني صــَ َعه  فني َقبس ، َوَوضــَ َكتَّانن َنه  بنالس َزَله  َوَكفَّ َتَرى َكتَّان ا، َفَأنس َفاشــس

َرَج َحَجر ا َعَلى َبابن ا . َوَدحس رن َقبس َع.47لس ضن َن و  ظ َرانن َأيس ي َتنس َيم  أ مُّ ي وسن َدلنيَّة  َوَمرس َيم  السَمجس  " َوَكاَنتس َمرس
 (5-3:15تو1يشير إلى أنه ماا موا ح،يقي ) دفن المسيح 
بالمه الجسلللللدية والنفسلللللية والروحية التي لن نسلللللتطيع أن نتصلللللورها وال نفهمها وال ت كان  =مات هكذا ســـريعا   

( من ال غطة 8:53شإروحه  إرادته  عد أن أنهى مهمته في خالص اإلنسان.)  هو الذي أسلملكنه  ندركها. 
 والدينونة أخذ، بينما أن المصلوب العادي قد يستمر مصلوبًا ألتثر من يوم قبل أن يموا.
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= كل يوم جمعة يسمى اإلستعداد للسبت. ولكن هذا   المساء إذ كان اإلستعداد. أي ما قبل السبتولما كان  
السلللللبت كان عظيمًا ألنه الفصلللللح. لقد ماا المسللللليح يوم الجمعة أي اليوم السلللللادس، ليسلللللتريح في السلللللا ع، 

 وراحته كانت  أن أتمل لنا الفداء.
أسللللم الروح قبل أن يفعلوا ذلك، فيكونوا هم  (، فهو  33:19الرب لم يكسلللروا رجليه )يو   -:1ملحوظة

الذين قتلوه. وأي لللا فإن هذا ما يريد الرب اإلشلللارة إليه أن كنيسلللته، جسلللده ال تنكسلللر. وهكذا أي لللًا 
 (.24:19ألقوا قرعة على قميصه حتى ال يشقوه بنفس المعنى )يو 

كنيسلللللته، ونرى فيما  رأينا فى الملحوظة السلللللا قة إرادة الرب يسلللللوع فى وحدة وسلللللالمة    -:2ملحوظة
(، وأي للا فى شللق حجاب  63:14حدث أي للًا نهاية الكهنوا اليهودى فى أن قيافا يمزق ثيا ه )مر

 (.38:15الهيكل )مر
 

ا َبارًّا .50" - (:56- 50:23اآليات )لو ير ا َوَرج ال  َصالنح  ، َوَكاَن م شن ف  م ه  ي وس  ا 51َوإنَذا َرج ل  اسس هَذا َلمس َيك نس م وافنق 
َمَلك وَت هللان.   ر   َتظن َينس ا  . َوَكاَن ه َو َأيسض  ودن يَنة  لنلسَيه  ، َوه َو منَن الرَّاَمةن َمدن مس مس َوَعَملنهن َم إنَلى بن 52لنَرأسينهن َتَقدَّ ياَلط َس هَذا 

وَع،  َع َقطُّ. 53َوَطَلَب َجَسَد َيس  ضن ر  َمنسح وت  َحيس   َلمس َيك نس َأَحد  و  ، َوَوَضَعه  فني َقبس َزَله ، َوَلفَّه  بنَكتَّان  م  54َوَأنس َوَكاَن َيوس
بست  َيل وح .  تنعسَدادن َوالسَّ َن َمَعه  منَن الس 55االسس ه . َوَتبنَعتسه  ننَساء  ك نَّ َقدس َأَتيس َع َجَسد  ضن َر َوَكيسَف و  َقبس َن الس ، َوَنَظرس  َجلنيلن

يَّةن.56 َن َحَسَب السَوصن َتَرحس بستن اسس َن َحن وط ا َوَأطسَياب ا. َوفني السَّ َددس  "  َفَرَجعسَن َوَأعس
 هنا نفهم أن يوسف لم يكن موافقًا رؤساء اليهود على صلب المسيح وال على مؤامراتهم ضده. 

 
فن منَن 38  "-:(42-19:38اآليات ) يو َية  لنَسَببن السَخوس فس وَع، َولكننس خ  َف الَّذني منَن الرَّاَمةن، َوه َو تنلسمنيذ  َيس  ث مَّ إننَّ ي وس 

وَع.   . َفَجاَء َوَأَخَذ َجَسَد َيس  َن بنياَلط س  وَع، َفَأذن َذ َجَسَد َيس  ، َسَأَل بنياَلط َس َأنس َيأسخ  ودن ، وَ 39السَيه  يم وس  ا ننيق ودن َجاَء َأيسض 
َئةن َمن ا.   َو من ََ م ر  َوع ود  َنحس وَع َليسال ، َوه َو َحامنل  َمزني الَّذني َأَتى َأوَّال  إنَلى َيس 

َفان  َمَع 40 اه  بنَأكس وَع، َوَلفَّ َفَأَخَذا َجَسَد َيس 
ودن َعاَدة  َأنس ي َكف نن وا.   ، َكَما لنلسَيه  يد  َلمس َوَكاَن  41اأَلطسَيابن َتانن َقبسر  َجدن ، َوفني السب سس َتان  لنَب فنيهن ب سس عن الَّذني ص  ضن فني السَموس

َر َكاَن َقرنيب ا.42ي وَضعس فنيهن َأَحد  َقطُّ.  َقبس ، أَلنَّ الس ودن تنعسَدادن السَيه  وَع لنَسَببن اسس َناَك َوَضَعا َيس   " َفه 

، ث مَّ إننَّ 38" - (:19:38آية )يو ودن فن منَن السَيه  َية  لنَسَببن السَخوس فس وَع، َولكننس خ  َف الَّذني منَن الرَّاَمةن، َوه َو تنلسمنيذ  َيس  ي وس 
وَع. . َفَجاَء َوَأَخَذ َجَسَد َيس  َن بنياَلط س  وَع، َفَأذن َذ َجَسَد َيس   " َسَأَل بنياَلط َس َأنس َيأسخ 

(. والمحةة تظهر وقت الشدائد. كلمة مشير 32:12الذين كانوا مختفين)يوعجيب أن موا المسيح جذب تالميذه  
تسليم   فعادة  لبيالطس  ُيحسب  الرامي عماًل  ليوسف  يسوع  بيالطس جسد  تسليم  السنهدريم. وكان  أنه من  تعنى 

 ويوسف أخذ يسوع خوفًا من أن يعتدي عليه اليهود. األجساد يكون برشاوى.
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َو  َوَجاَء أَ 39"  -(:19:39آية )يو ََ م ر  َوع ود  َنحس وَع َليسال ، َوه َو َحامنل  َمزني ، الَّذني َأَتى َأوَّال  إنَلى َيسـ  يم وس  ا ننيق ودن يسضـ 
َئةن َمن ا.   " من

( ولكنه أي لًا كان خائفًا  53-50:7نيقوديموس كان غنيًا جدًا وهو ع لو  السلنهدريم وكان أي لًا مخالفًا لرأيهم)يو
صللللار مسلللليحيًا  عد ذلك. ووزع يوسللللف ونيقوديوس العمل بينهما. فإشللللتري يوسللللف الكتان   منهم، والتقليد يقول أنه

وإشلللتري نيقوديموس المر والعود، ُعِهَد إلى يوسلللف  طلب أخذ جسلللد المسللليح ربما لجسلللارته وتقابال عند الصلللليب 
 وقد فارقهما الخوف

( "تل ثيا ك مٌر وعود وسلللليخة" والمصلللريون إسلللتخدموا المر فى التحنيط. وهو  8:45= )مزحامل  مزيَ مر وعود
يسللللللتعمل طبيًا كمطهر، ويسللللللتخدم كعطر، وأتى  ه المجوس كهدية)نبوة عن بالمه وموته( والعود ثمين جدًا يوزن  

ان يكنه هذا الفريسللللللى  = تشللللللير للتوقير الذي كمائة منا  (  6:24بوزن الذهب ورائحته نفاذة تةقى لسللللللنين عديدة)عد 
للمسليح)هكذا فعلوا مع ملوكهم وهذا مذكور مع بسلا، وهذا فعله هذا الدارس للناموس مع المسليح كملك. ومن هذه 

 العطور أخذا الكنيسة خميرة الميرون المقدس كذخيرة حياة.
 

َفان  َمَع اأَلطسيَ 40" -(:19:40آية )يو اه  بنَأكس وَع، َوَلفَّ ودن َعاَدة  َأنس ي َكف نن وا.َفَأَخَذا َجَسَد َيس  ، َكَما لنلسَيه    " ابن
= يبدو أن المر والعود كانا على هيئة مسللللللحوق وقد أضلللللليف لهما  عس الزيوا العطرة فتكون مزيج  مع األطياب

في التكفين هي  غمس شلللللللللاش )تتان( في العطور ولف   وعادة اليهودسلللللللللائل يمكن دهن الجسلللللللللد  ه قبل ربطه. 
 وحدها ثم الصدر، ثم اليدين كل يد وحدها. ويوضع منديل على الرأس.الرجلين، كل رجل 

 
عس فنيهن َأَحد  41"  -(:19:41آية )يو يد  َلمس ي وضــَ ر  َجدن َتانن َقبس ، َوفني السب ســس َتان  لنَب فنيهن ب ســس عن الَّذني صــ  ضــن َوَكاَن فني السَموس
  " َقطُّ.

ال،يامة والحياة. ونالحظ أن المسللللليح ُوِلَد من عذراء لم تحمل    لقد أراد يوسلللللف قبرًا لدفن موتاه فصلللللار قبرًا إلعالن
أحشلللللللاؤها أحد قبله. وركب أتانًا لم يركةه أحد قبله ودفن في قبر لم يدفن فيه أحد قبله. وهذا يذكرنا  الصلللللللوم قبل 

  ستان.= أخطأ بدم األول في  ستان وبدم األخير بدأ خالصه في بستانالتناول فال يدخل جوفنا شئ قبله. 
َر َكاَن َقرنيب ا.42" -(:19:42آية )يو َقبس ، أَلنَّ الس ودن تنعسَدادن السَيه  وَع لنَسَببن اسس َناَك َوَضَعا َيس    َفه 

تأنه يريد أن يقول أن اإلسلللللتعجال في الدفن وعدم تقديم كل واجةاا التكفين والتجنيز كان  سلللللبب عامل السلللللرعة  
د للسلللبت هو السلللبب في إختيار القبر القريب من موضلللع الصللللب أي  سلللبب إقتراب السلللبت وأي لللًا كان اإلسلللتعدا

 (.11-2:12قبر يوسف الرامي الجديد. والمسيح سبق وتنةأ أنه لن يكون هناك وقت لتكفينه )يو
ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سةح تسةحة "قدوس هللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموا" والتي 

 وهو يكفن جسد المسيح؟ أخذتها منه الكنيسة 
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 عودة للجدول سبت النور   –يوم السبت 
 

 النور يوم سبت
 

 الحراس على القبر وختم القبر 
   

يُّوَن إنَلى بنياَلط َس 62"  -(:66-27:62اآليات )مت َكَهَنةن َوالسَفر نيسن َؤَساء  الس َتَمَع ر  تنعسَدادن اجس َوفني السَغدن الَّذني َبعسَد االسس
: إنن ني َبعسَد َثاَلَثةن َأيَّام  َأق وم  63 لَّ َقاَل َوه َو َحيٌّ َنا َأنَّ ذلنَك السم ضن ، َقدس َتَذكَّرس رن إنَلى َفم رس بنَض 64.  َقائنلنيَن:»َيا َسي ند  َقبس بسطن الس

: إننَّه  َقاَم منَن اأَلمس  عسبن رنق وه ، َوَيق ول وا لنلشَّ ، لنَئالَّ َيأستنَي َتاَلمنيذ ه  َليسال  َوَيسس من الثَّالن ن َيوس يَرة  َأَشرَّ الس اَلَلة  اأَلخن ، َفَتك وَن الضَّ َواتن
األ وَلى!«   َدك مس ح رَّ 65منَن  نس :»عن بنياَلط س  مس  َله  َلم وَن«.  َفَقاَل  َتعس َكَما  ب ط وه   َواضس َهب وا  انذس  . اس 

َر 66 َقبس الس َوَضَبط وا  ا  َفَمَضوس
 "  .بنالسح رَّاسن َوَخَتم وا السَحَجرَ 

 الرغم من الظلمة والزلزلة. فبينما إنفتحت عين القائد الروماني ظل أع اء مجمع    لض ن الم  ما زالوا يسمون المسيح  
أيام من  3السللنهدريم في عماهم "لهم عيون ولكنهم ال يةصللرون". وواضللح أنهم فهموا كالم المسلليح أنه سلليقوم  عد 

حراس أتد ال،يامة  (. وطلبهم وضلللللللع األختام ووجود ال21:16( أو من تالميذه الذين فهموا هذا من )مت 19:2)يو
 إذ لو لم يحدث هذا ألتدوا أن التالميذ قد سرقوا جسد المخلص.

= هم إعتبروا أن كل تعاليم المسيح ومعجزاته ما هي إاّل ضالل وأن قيامته ستكون ال اللة   الضاللة األخيرة
 األخيرة أي حين يسرق التالميذ جسده ويدعون قيامته.
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 عودة للجدول أحداث القيامة –ثانياُ 
 

 ثانيا : أحداث القيامة
 

 ( 20-1:28)مت
 ( 20-1:16)مر
 ( 53-1:24)لو
 (25:21-1:20)يو

 
 اليثوس آنستي    خرستوس آنستي 

 حقـا  قـــام      المسيـــح قام 
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 الصورة التي يظهر بها المسيح 
 

 المسيح ظهر بعدة هيئات
( وليشلللوع  2  ،1:18ظهر المسللليح عدة مراا ألشلللخاص في العهد القديم مثل إبراهيم )تك  -:  ما قبل التجســد  -1

 (. وهذا الظهور هو مجرد ظهور فقط، أي لم يكن للرب جسد ح،يقي مثلنا.2:6+يش 15-13:5)يش 
ع  نقول في قانون اإليمان عن المسيح أنه تجسد وتأنس أي صار مثلنا، وشابهنا في كل شئ، جا   -: التجسد  -2

وعطش وتألم وبكي. كان هذا في أثناء حياة المسللللللللللليح علي األرض قبل صللللللللللللةه وموته. وكان هو "هللا ظهر في 
عبد صلللللائرًا في شلللللةه    خذًا صلللللورةبذاته  (. في فترة التجسلللللد هذه كان المسللللليح اإلبن قد أخلي 16:3تي1الجسلللللد" )
ل إنسلللللان، ظاهرًا  جسلللللده الذي يشللللةه  ( ولكن بدون خطية. وفي فترة وجوده  الجسلللللد كان ظاهرًا لك7:2الناس )في

+    59:8جسللللللللدنا، يسللللللللتطيع أي إنسللللللللان أن يراه ويلمسلللللللله، إاّل في األوقاا التي كان يريد هو أن يختفي فيها )يو
 التجلي(.تما حدث فى ( أو يظهر مجده )30 ،29:4لو

 في األوقاا صلللار الوضلللع معكوسلللًا. لقد صلللار المسللليح مختفيًا  جسلللده إالّ  -:ما بعد القيامة وقبل الصــعود  -3
التي يريد أن يظهر فيها بتنازل منه. فالمسلليح قام  جسللد ممجد ال يسللتطيع أحد من الةشللر أن يعاينه ويتطلع إليه.  

، لم يظهر هذا المجد ولكن لم يكن كل إنسلللان قادرًا أن  بناسلللوته للةشلللر ولكن في هذه الفترة لم يظهر مجد المسللليح
هناك شللللرو  ليرى أحد المسلللليح. ما عاد أحد يسللللتطيع أن يراه إاّل    يرى المسلللليح وذلك  سللللبب خطايا الةشللللر. كان

 القدر الذي يسلللللللللمح  ه هو. فالخطية جعلت إمكانياتنا الجسلللللللللدية ضلللللللللعيفة. وهذا ما نفهمه من قول هللا "ال يراني  
 (. في هذه المرحلة  عد ال،يامة كان البد أن تتوافر شلللرو  فيمن يراه وهذه الشلللرو 20:33اإلنسلللان ويعيش" )خر

وهذا ليكون للشللخص  صلليرة روحية يراه بها، وما يسللاعد علي وجود هذه  ،  هي اإليمان والمحةة والقداسللة والرجاء
الةصللليرة التناول من جسلللد الرب ودمه كما حدث مع تلميذي عمواس، وهذه الةصللليرة تعطي أن نعرفه ال كشلللخص 

 يح فيما  عد ال،يامة.عادى، بل كإله، كما صرخ توما "ربي والهي" وهناك درجاا لرؤية المس
   ( يراه أحد ويعرفه3 ( يراه أحد وال يعرفه  2   ى ر ( ال يُ 1

فلالمراا التي ظهر فيهلا المسلللللللللللللليح لتالميلذه كلانلت قليللة وب،يلة الوقلت كلان ال يراه أحلد. وتلميلذي عمواس رأوه ولم  
 علد أن إنفتحلت أعين تلميلذى  والمسلللللللللللللليح   يعرفوه وبعلد كسللللللللللللللر الخبز عرفوه، والمجلدليلة رأتله ولم تعرفله ثم عرفتله.

عمواس إختفى، وهللذا معنللاه أنكم لن تعودوا تروننى فى هيئللة جسللللللللللللللللديللة بللل على هيئللة خبز وخمر فى سللللللللللللللر 
  اإلفخارستيا. بل يظهر فى أى صورة كما يريد، كما ظهر للقديس األنةا بيشوى فى هيئة رجل كبير فى السن.

المسلليح لليهود ولرؤسللاء الكهنة فيؤمنوا  ه؟ واإلجا ة أن هؤالء    وهنا نجيب عن سللؤال ُيسللأل كثيرًا.. لماذا لم يظهر
(. فالمسليح ال يريد أن يسلتعرض قوته  14:12تانوا بال إيمان وبال قداسلة. والقداسلة بدونها ال يرى أحد الرب )عب 

  ه.وبهذا يمكن لسنسلللللللللللان أن يعاين   وإمكانياا نصلللللللللللرته على الموا أمام أحد.. بل هو يطلب تغيير القلب والذهن
فالفرق بين ما قبل الصللللللللللللليب وما  عد ال،يامة، أنه قبل الصللللللللللللليب كان يمكن لكل إنسللللللللللللان أن يراه، وكان يمكنه  
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يظهر إاّل في  عس األوقللاا  اإلختفللاء ليس خوفللًا إنمللا ليكمللل رسلللللللللللللللالتلله. أمللا  عللد ال،يللامللة فكللان مختفيللًا عللادة ال  
 . وبشرو 

  ين األمواا وصللعد إلى السللمواا وجلس عن يمين أبيهنقول في قانون اإليمان "وقام من ب  -:بعد الصـعودما 
وااب قطعًا ليس له يمين وال يسللار فهو غير محدود. ولكن المقصللود  اليمين القوه والمجد. أي أن المسلليح   ،

 جسلللده صلللار له صلللورة المجد الذي ألبيه والذي كان له من قبل بالهوته، ما كان بالهوته من قبل صلللار له 
(. هذا ما جعل يوحنا يسلللللقط أمامه كميت إذ ربه   5:   17كانت طلةة المسللللليح فى )يو   بناسلللللوته اان ، وهذه

اته. لذلك قيل عند صللللللللللللللعوده (. حين نقول جلس عن يمين أبيه فهذه عكس أخلى ذ 17  ،16:1في مجده )رؤ
 ( ألن التالميذ ما كانوا قادرين على معاينة هذا المجد.9:1قد حجبته )أع ةأن سحا 

 الل األربعين يوما إماذا فعل المسيح خ
  7:28تان يؤسللس كنيسللته على أسللاس ال،يامة. لذلك سللمعنا "هاهو يسللةقكم إلى الجليل .. هناك ترونه" )مت  .1

( فلماذا الذهاب إلى الجليل؟ لقد إختار المسليح تالميذه هناك، وهناك عرفوه على مسلتوى الجسلد. 7:16+ مر
يرسللللللللهم للعالم كله  عد أن عرفوا ح،يقته وبعد أن أعلن لهم ذاته. ولذلك شلللللللكوا فيه. واان فالمسللللللليح يريد أن 

والمسيح يأخذهم إلى الجليل ليجدد العهد معهم على أساس ال،يامة. وفي الناصرة التي في الجليل نشأ المسيح  
 وعاش، وبهذا فهو يربط تأنسه وحياته  ،يامته، بل أن قيامته أتدا تأنسه وتجسده وأظهرا سبب التجسد.

 مة ترونه مقصود بها ليس المعرفة الظاهرية بل المعرفة الح،ي،ية.وكل
  ة وتسليم المسيح إياها للرسل خالل هذه المدة: سيسرار الكناأل التأتيد علىنالحظ  .2

  ( 19:28إذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم  إسم .. )مت  -: المعمودية -أ 
 قيموا في أورشليم. ها أنا أرسل إليكم موعد أبى .. فأ -: الميرون ب_ 
 (49:24لو)     
  (47:24أن ُيكرز  إسمه للتوبة ومغفرة الخطايا ..)لو -: واإلعتراف التوبةج_ 

 (23:20+ من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم .. )يو                        
 (31 ،30:24أخذ خبزًا وبارك وكسر وناولهما فإنفتحت أعينهما. )لو -: التناولد _ 
  (22:20ولما قال هذا نفخ وقال لهم إقبلوا الروح القدس .. )يو -: الكهنوتهل 
 (18 ،17:16)مر هذه ااياا تتةع المؤمنين .. ي عون أيديهم على المرضى  -: المرضى مسحةو_ 

توما(  تشلديد إيمان التالميذ وتثبيت فكر ال،يامة عندهم، ومحو أي شلكوك تكون قد تكونت عندهم )مثال لذلك   .3
 (.14:16بل وبخ عدم إيمانهم )مر

( وأن يعلموا األمم حفظ الوصلللللللللللايا التي علمها لهم  19:28إرسلللللللللللال التالميذ للكرازة وتلمذة األمم واليهود )مت  .4
(. وقطيع المسيح أي كنيسته  17- 15:21(. وأن يرعوا شعةه كما يرعى الراعي قطيعه )يو20:28السيد )مت 

 اقاا موته وقيامته.مؤسسة على األسرار التي هي استحق
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ألن المسللليح حي وقد قام من األمواا فسللليكون دائمًا في كنيسلللته "ها أنا معكم كل األيام وإلى إنق لللاء الدهر  .5
( فخرجوا وكرزوا في كللل مكللان والرب يعمللل معهم ويثبللت الكالم  للاايللاا التللا عللة بمين"  20:28بمين" )مللت 

 (.20:16)مر
 -لشافى:نرى خالل مدة األربعين يومًا المسيح ا .6

 فهو يشفى إيمان تلميذى عمواس والمجدلية. -أ
 هو الُمعلم الذى علم تلميذى عمواس تفسير نبواا العهد القديم. -ب 
هو الذى شلفى شلكوك توما وهو الذى يشلفى أى تسلاؤالا عقلية ممكن أن تشلككنا فهذه إحدى حروب  -ا 

 الشيطان.
، فالسلللللمك رمز   ذى يمأل الكنيسلللللةرأينا فى معجزة صللللليد السلللللمك الكثير أنه هو الرازق وأي لللللًا هو ال -ث 

 .للمؤمنين 
 (.21هو الذى قام  شفاء محةة  طرس )راجع إنجيل يوحنا إصحاح  -ج
 هو الذى شفى محةة المجدلية غير الناضجة إذ كانت محبتها له كإنسان وليس كإله. -ح
قوال  هو اللذى أعطى الرجلاء لةطرس أى شللللللللللللللفى رجلاءه. وهلذا رأينلاه فى قول المالك للمريملاا إذهةلا   -خ

 للتالميذ ولةطرس . ثم قول المسيح نفسه لةطرس إرعى غنمى ثالث مراا.
والمسللليح له وسلللائل متعددة للشلللفاء قد تكون  أن يفيس من بركاته كما فى معجزة صللليد السلللمك وقد  -د 

 تكون  أحداث مخيفة كالزلزلة التى جعلت قائد المئة يؤمن.
 شفاء عبيده من الخوف ونرى كم تكررا كلمة سالم لكم. -ذ 
أخيرًا يكون الشللللفاء النهائى  أن نلةس الجسللللد الممجد وهذا معنى صللللعوده  جسللللده إلى السللللماء. وهو   -ر

 ( 2:  14ذهب ليعد لنا مكانًا)يو 

 لمن ظهر المسيح أوال إ 
يقول القلديس مرقس "وبعلد ملا قلام  لاترًا ظهر أواًل لمريم المجلدليلة التي كلان قلد أخرج منهلا سللللللللللللللةعلة شلللللللللللللليلاطين"  

ا القلديس لوقلا فيلذكر أن علدد من  1:20( والقلديس يوحنلا )10 ،9:28كلد القلديس متى )( وهكلذا يؤ 9:16)مر (. أملّ
المريمللاا ذهبن للقبر أواًل ورأوا المالئكللة وعرفوا ح،يقللة ال،يللامللة. ثم يؤكللد القللديس لوقللا أن مريم المجللدليللة ومعهللا  

      أخرياا أخبرن الرسل وبشروهم  ال،يامة .
( بل قال إن المسللللليح ظهر لصلللللفا ثم  9-5:15تو1كر المريماا وال المجدلية في )بينما أن بولس الرسلللللول لم يذ  

لسثنى عشلللر وبعد ذلك ألتثر من خمسلللمائة أخ وبعد ذلك ليعقوب ثم لبولس نفسللله. فهل يوجد إختالف أو ت لللاد 
 بين الرواياا المختلفة ؟

ح،يقة ال،يامة، بل صلللللرن كارزاا   النسلللللةة لألناجيل األربعة إتفقوا على أن النسلللللاء سلللللةقن الرسلللللل في معرفة  -1
 ال،يامة للرسلللللل أنفسلللللهم. واألربعة  شلللللائر تذكر إسلللللم المجدلية كشلللللاهد لل،يامة وألنها رأا المسللللليح وصلللللارا  
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تارزة. وهى التي كان بها سلللللةعة شلللللياطين. وهذا هو هدف األناجيل األربعة أن كل خاطئ  قوة ال،يامة قادر  
المرأة في العهد القديم كانت هي سللبب سللقو  بدم. واان صللارا  أن يتحول لكارز رأى المسلليح. ونالحظ أن 

المرأة  علد ال،يلاملة كلارزة وشللللللللللللللاهلدة لل،يلاملة. هلذا التحول العجيلب هو الخالص، وهلذه هي  شللللللللللللللارة األنلاجيلل  
 المفرحة. 

أخ ثم بولس نفسلله. فصللفا ) طرس( ويعقوب    500أّما بولس فعلى عادة الناموس ذكر صللفا أواًل ثم الرسللل ثم    -2
أخ هم عدد من الشهود ال   500ئتمنهم المسيح على الكرازة واللللإ(. ثم الرسل وهم الذين 9:2من األعمدة )غل

يشللللك أحد في أنهم كلهم كانوا في وهم. وإذا لم يرى الكل ح،يقة ال،يامة فقد ربها بولس وهذا ما قصللللده بولس 
عتمدون شلللللللللهادة الرجال. والناموس يحدد أن تأتيد ح،يقة ال،يامة  شلللللللللهود عاينوا ال،يامة. وكعادة اليهود فهم ي

( لذلك لم يرد في كلماا بولس الرسللللللول  15:19+ تث   30:35تكون الشللللللهادة على فم أتثر من شللللللاهد )عد 
 ذكر للنساء.

في هذه الظهوراا كان يسوع  إرادته يظهر ذاته، وإن لم يظهر ذاته ال يراه أحد وظهوره هذا يعنى أنه  -: ملحوظة
 يعلن ذاته.  

 ترتيب األحداث
هناك صعوبة في ترتيب األحداث، ألن كل إنجيل ا نفرد بذكر  عس األحداث دون األخرى، والصعوبة ال تتصل 
 ح،يقة ال،يامة ولكن في ترتيب األحداث. ونجد هنا محاولة متواضعة لترتيب األحداث تظهر التكامل في رواياا 

 -األحداث كلها حدثت في وقت واحد. ولكن:اإلنجيليين األربعة. والصعوبة تنشأ لو تصورنا أن 
 األحداث لم تحدث كلها في وقت واحد. -1
 نفس الحدث يراه كل إنجيلي ويرويه  طريقة مختلفة، ولكن الح،يقة واحدة. -2
 

 حاول الةعس أن يروا في التعبيراا ااتية تسلساُل زمنياُ  -:ملحوظة
 إذ طلعت الشمس / عند فجر األحد /  باكرا  جدا  والظالم با   
 / إنجيل مرقس    إنجيل متى /   إنجيل يوحنا 
 / ثالث األحداث    ثاني األحداث  / قالوا أن هذا هو أول حدث  

فلة،  ولكن التعبيراا الثالثلة يمكن أن تنطبق على نفس الوقلت، وكلل واحلد من اإلنجيليين يعبر عنهلا  طريقلة مختل
فحينما تشرق الشمس في البداية، أي مع أول خيو  النور نستطيع أن نقول أن الظالم  ا ق ونستطيع أن نقول أنه  
الفجر ويعبر بخر عن نفس المشلللللللهد  قوله إذ طلعت الشلللللللمس. ولذلك نرى أن األحداث التي تم التعبير عنها في 

 (3ت واحد أنظر الجدول.. مشهد رقم )األناجيل األربعة بهذه التعبيراا إنما هي حدث واحد وفي وق
 ومن هذا نرى أن ترتيب الحوادث كما يلي )أنظر الجدول(
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نرى في هذا المشللهد أن النسللاء وعلى رأسللهن مريم المجدلية التي ا متأل قلبها  حب الرب يسللوع "فمن يغفر له   -1
مشلللهد الدفن ليعرفن أين يوضلللع  شلللياطين. هؤالء النسلللاء تةعن    7تثيرًا يحب كثيرًا"، وهذه أخرج المسللليح منها  

 وكيف.. هن ال يردن مفارقته، وهن سيأتين لتكفينه أي ي عوا عليه العطور فيما  عد.
في هذا المشهد نرى النسوة ذاهةاا إلي سوق المدينة يشترين الحنو  والعطور، ألن واجةًا عظيمًا نحو الجسد   -2

انت سلللريعة خاطفة فلم ينتبهن إلي شلللراء الحنو ، بل المقدس فاتهن أداؤه. فإن أحداث يوم الجمعة الحزينة ك
لعلهن إنتظرن من الرب أن يفاجئ العالم  معجزة كبرى، فينزل عن الصلللليب في قوة ومجد عظيمين. فيسلللجد 

 له األعداء قبل األصدقاء. ولكن شيئًا من هذا لم يحدث.
د الرب!! وكان في الجماعة التي  في هذا المشللللللللهد نرى جماعة متجهة للقبر ليقدموا بخر خدمة ممكنة لجسلللللللل  -3

حتمال، ويوجد ما يبرره في التقاليد الشلللللللللللرقية التي  سلللللللللللعت إلي القبر  عس الرجال. وهذا الظن ليس  عيد اال 
تجعل من الرجل حماية للمرأة وباألولى في تلك الظروف وبعد منتصللللللف الليل. ولعل هذا هو قصللللللد القديس 

الرجال الذين كانوا في المجموعة. ومن النسللللللللللللللاء نعلم  عس ( ويقصللللللللللللللد  األناس  1:24لوقا  قوله أناس )لو
    األسماء.
     مريم المجدلية وهذه ذكرها اإلنجيليون األربعة. -أ 
      سالوما زوجة زبدى وأم يوحنا ويعقوب.   -ا 
         يونا إمرأة خوزى.   -ث 
( نفهم أن مريم األخرى هذه ربما كانت هي مريم أم  1:16مع مر   1:28مريم األخرى،  مقارنة ")مت    -د  

يعقوب. وربما كانت غيرها فإسم مريم كان شائعًا، والجماعة التي خرجت لتكفين المسيح كانت كبيرة وال  
 يستةعد تكرار إسم مريم في وسطها. 

 هل مريم األخرى هي العذراء األمإ
حتمال مرفوض تمامًا. فكيف يسللللللللللميها متى مريم األخرى، هل يليق هذا  أم المخلص، أما كان يقول مريم  هذا اإل

أمله كملا هي العلادة. لو كلانلت مريم العلذراء في وسللللللللللللللط هلذه الجملاعلة لكلان أحلد اإلنجيليين على األقلل وبلاألخص  
ليين مريم المجدلية  اإلسللللللللم وال يشللللللللار  يوحنا التي صللللللللارا لُه أمًا قد ذكر وجودها. وأليس عجيةًا أن يذكر اإلنجي

 للعذراء سوى  القول "األخرى".
قد يكون هناك ظهور للسللللللللليد المسللللللللليح غير مذكور في األناجيل ألمه العذراء. وال حاجة لذهابها للقبر. وكما قلنا  

إيمان العذراء سلا قُا فهناك شلرو  ليظهر المسليح إلنسلان  عد ال،يامة مثل اإليمان والمحةة، وهل هناك إيمان  قدر 
(. وهل هناك محةة تعادل  51:2التي رأا منذ الةشلللللللللارة  المسللللللللليح العجب. وحفظت كل هذه األمور في قلبها )لو

محةة األم إلبنها، وهل هناك قداسللللللة تعادل قداسللللللتها هذه التي إسللللللتحقت أن يولد منها المسلللللليح. العذراء األم إذن 
ا ظهور. بل أن إيمانها كان يمنعها أن تذهب للقبر فهي يتوفر فيها كل الشللللللللللللرو  التي تسللللللللللللمح لها  أن يكون له

 التأتيد كانت متأتدة من قيامته كما قال. وهل ال يظهر المسيح ألمه المتألمة لصلةه وموته بهذه الصورة الةشعة،  
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(. نثق في أن المسيح ظهر ألمه ظهورأ خاصًا ليعزى قلبها فهي تستحق  35:2هذه التي جاز سيٌف في نفسها )لو
 .هذا

ولنالحظ أن المسللللللليح لن يراه كما قلنا أحد من الةشلللللللر إال  شلللللللرو  كاإليمان والمحةة والقداسلللللللة ولكن هناك ثالث 
 -حاالا لهذه الرؤيا :

كاليهود الراف لللللين له ألنه ضلللللد مصلللللالحهم المادية ، لذلك تحجرا   -من يســـتحيل أن يرونه : (6
 قلوبهم وعميت أعينهم . وأي ا من يعيش فى خطاياه .

ــعفهم الـناتَ عن عـدم الفهم : (7 ــيح ضـــــــ مثلل المجلدليلة والتالميلذ وشلللللللللللللللاول   -من يعـالَ المســـــــ
 الطرسوسى. وهؤالء يكون ظهوره لهم على درجاا كما قلنا من قبل . 

هؤالء هم من يحبونه من كل قلوبهم ويؤمنوا   -ر لهم نفسـه فى حب :ظهن ن ي  من يحب المسـيح أ (8
 ه ويحيون فى قداسلللللللللة ، مثل أمه العذراء مريم والقديس يوحنا فى رؤياه والقديس األنةا بيشلللللللللوى  

 .الشهداء أثناء أالمهم وعذا اتهم وكثيرين من

 درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراده
 ابتدأا الجماعة سيرها لياًل، وكان لكل من في الجماعة دوافعه، ولكل منهم درجة 

لشلجاعته تختلف من واحد اخر، والحب القوى يعطى دفعة للشلجاعة ال لعيفة. لذلك فغالةًا بدأا الجماعة سليرها  
إلي مجموعاا،  تمجموعة واحدة ولكنها سللرعان ما أصللةحت صللفًا، ومع اإلسللتمرار في السللير ما لبثت أن تفرقت 

في المقدمة مجموعة تكاد تركس رك للللللللللللًا )حب قوى( وأخرى تلحق بها في عجلة وهكذا. وفي المجموعة األولى  
(. فالمجدلية ظلت  جانب القبر  47:7تانت مريم المجدلية هذه التي أحبت كثيرًا ألن المسلللللللللللليح غفر لها كثيرًا )لو

وها هي أول من يصل، لذلك رأا الزلزلة وكل ما حدث   -3   وهنا أول مشهد من مشاهد ال،يامة . تراقب الدفن،
 لحظة ال،يامة، فإرتعبت ولم تستطع الكالم هي ومن معها.

في المشلللللللهد ترى المجدلية المسللللللليح هي ومريم األخرى، ويعطيهم سلللللللالمًا فتنطق ألسلللللللنتهم المعقودة وتتحول    -4
 رب من ذلك.المجدلية لمةشرة  ال،يامة، بل تمسك قدمي المخلص وال يمنعها ال

هنا نرى مشلللللللللللللهد ذهاب الحرس الرومان لليهود، وحيلة اليهود إلنكار ح،يقة ال،يامة. وواضلللللللللللللح أن كذ ة نوم    -5
    -الحراس كذ ة مكشوفة لألسةاب ااتية :

ما ُعِهَد في الجنود الرومان، أنهم يخ لللللللللللللعون للنظام وتنفيذ القانون وأداء الواجب فأداء الواجب عندهم   -أ
  توى عةادة االهة.عةادة في مس

 (.19:12كان الجندي الروماني إذا أهمل يقتلونه )أع -ب 
 هل يعقل أن الحراس النائمين يتعرفوا على شخصية من سرق جسد المسيح. -ج 

عادا المجدلية ومن معها  خبر ال،يامة، مقابلين  اقي المجموعاا في الطريق فلم يصللللللللدقهم أحد، ووصلللللللللوا   -6
التالميذ في الموكب( وأخبروا  طرس ويوحنا وباقي الرسللللل. ولكن لم يصللللدقهم أحد    للتالميذ )ربما كان  عس 



 (  ثانياً: أحداث القيامة )  (القيامة( )4تفسير األناجيل )

 

 

 
379 

( وهذا مما يخجل فالتالميذ لم يتذكروا كالم المسلللللليح عن قيامته في اليوم الثالث 63  ،62:27)وقارن مع مت 
 بينما تذكر هذا رؤساء الكهنة والفريسيين.

يقتربون كلانلت خطواا يوحنلا الحبيلب تسللللللللللللللرع وخطواا   ذهلب  طرس مع يوحنلا لمعلاينلة القبر، وكلملا كلانوا  -7
  طرس تةطئ إذ يذكر إنكاره للمسيح منذ ساعاا.

أمام عدم تصللللللديق أحد للمريماا عادا المريماا للقبر ومنهن المجدلية وهن في شللللللك، فلقد ظن من سللللللمع    -8
( ]تلان هلذا 15:12+ أع  37:24قلد رأا روحله )مالتله( قلارن )لو هلاأن  ،  من المجلدليلة قيلاملة المسلللللللللللللليحخبر 

إعتقاد اليهود أن الميت يمكن أن يظهر له شللللللللةحًا قد يكون روحه أو مالته[ ولذلك شللللللللكت المريماا ومنهن  
المجدلية أن ما رأوه كان روحًا أو شلةحًا، لذلك فقد وبخها المالك فلم ترجع عن شلكوكها. ولذلك لم يسلمح لها 

([ بل 4ن تلمسللللله حين أرادا ذلك  سلللللبب إيمانها ال لللللعيف، إذ شلللللكت  عد أن رأته ]راجع مشلللللهد)المسللللليح أ
 لمسته. وكان ذلك الشك ألنها كانت تعتبره في فكرها مجرد إنسان. 

قصللللللة تلميذي عمواس، وهؤالء حاولوا الهرب من أورشللللللليم  عد إنتشللللللار إشللللللاعة ال،يامة، إذ خافوا من اليهود   -9
 فتقابل معهم المسيح.وهربوا من أورشليم 

 المسيح يدخل واألبواب مغلقة وسط التالميذ ويظهر لهم. ولم يكن توما معهم هذه المرة. -10
 المسيح يظهر للتالميذ وتوما معهم. -11
 سمكة( ثم حواره مع  طرس. 153المسيح يظهر لسةعة من التالميذ عند  حيرة طبرية، وصيد السمك ) -12
للتالميذ على جبل  الجليل. وغالةًا كان هذا هو الظهور الذي أشللللار إليه بولس الرسللللول  أن  المسلللليح يظهر   -13

 أخ. 500عدد الحاضرين فيه كانوا أتثر من 
 نجد ملخص أقوال المسيح خالل رحلة األربعين يومًا. -14

د ااياا التي وردا ( هي األرقام الموجودة  الجدول التالي وسلللنجد  جانب كل رقم شلللواه14)-( 1األرقام عاليه )
 في األناجيل األربعة والتي تدل على الحدث.

( والموجودة  الجدول هى ظهوراا ألشخاص ذكرهم بولس الرسول في رسالته األولى لكورنثوس  VI)  –(  Iاألرقام )
 ولم تذكر في األناجيل األربعة. 15إصحاح 

األناجيل بير عنه  صور مختلفة في األحداث المذكورة داخل مربع واحد وتحت رقم واحد هي حدث واحد تم التع
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 جدول ترتيب األحداث
 يوحنا  لوقا  مرقس متى
 (1( )47:15) (55:23)  

 (2( )1:16 ) (56:23)  

(3( )1:28-8 ) (2:16-8 ) (1:24-8 ) (1:20 ) 

(4( )9:28-10) (9:16 )   

(5( )11:28 -15 )    

 (6( )10:16، 11) (9:24، 11 )  

  (7( )12:24) (2:20-10) 

  
(I( )15:15كو ) 

 لصفا ظهر 
(8( )11:20 -18 ) 

 (9( )12:16، 13) 
(13:24 -35 ) 

(34:24) 
 

(II( )15:15كو ) 

 ظهر لإلثني عشر 
(10( )14:16 ) (36:24 -45 ) (19:20 -25 ) 

   (11( )26:20-29) 

   (12( )1:21 -25 ) 

(13( )16:28-18) 

 

(III()16:15كو ) 

 500ظهر لـ 

(IV ()17:15كو ) 

 ظهر ليعقوب 

(V( )17:15كو) 

 الصعود ظهر في 

(VI()18:15كو ) 

 ظهر لبولس 

 ( التعليم األخير 14)

 كرازة + معمودية 

 ( التعليم األخير 14)

 كرازة + معمودية 

 ( التعليم األخير 14)

 شهادة + كرازة 

 ( التعليم األخير 14)

 رعاية في محبة 
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 لماذا لم يكن للمسيح تعاليم جديدة 

 فى خالل األربعين يوما بعد القيامة 
السيد المسيح على الصليب "قد أتمل" فهو كان قد أتمل كل عمل الفداء، وأي ا أتمل كل تعاليمه  حين قال  (1

 التى أراد لها أن تصل إلى شعةه فى العهد الجديد.
لكل أقنوم عمله، فالمسيح أتم الفداء وصعد وجلس عن يمين ااب. ولكن كيف نستفيد نحن من موا المسيح   (2

الروح القدس. لذلك أرسل المسيح الروح القدس ليكمل عمل الخالص، وذلك  أن  وقيامته؟ كان ذلك هو عمل 
يشركنا فى موا المسيح وقيامته، فنقوم  خليقة جديدة لها حياة أبدية هى حياة المسيح األبدية التى قام بها  

: ِإنَُّه َخْيٌر َلُكْم أَ من األمواا. ولذلك قال المسيح " ْن َأْنَطِلَق، أِلَنَُّه ِإْن َلْم َأْنَطِلْق اَل َيْأِتيُكُم  َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم ٱْلَحقَّ
( نجد  26:14(. هنا نرى اإلبن ُيرسل الروح القدس، وفى )يو7:16" )يوٱْلُمَعزِّي، َوَلِكْن ِإْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه ِإَلْيُكمْ 

( نجد أن  16:48ة. ففى )إشأن ااب ُيرسل الروح القدس، وذلك ما يقال عنه اإلتفاق داخل المشورة الثالوثي 
األقانيم الثالثة يتفقوا على أن يرسلوا اإلبن لعمل الفداء فهو الذى  ه كان كل شئ، وبالتالى فهو الذى يخلق  

 (. ثم يرسل ااب واإلبن الروح القدس ليتمم العمل.  10:2+ أف  17:5تو2الخليقة الجديدة )
الكنيسة هو عمل الروح القدس والذى قال عنه ربنا   واان  عد أن أتم السيد المسيح عمله، صار العمل فى (3

يسوع المسيح "وأما المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله ااب  اسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم  كل  
 (. 26:   14ما قلته لكم" )يو

ه فى  (، لنموا نحن مع9:   6ماا المسيح على الصليب وقام فى اليوم الثالث وله حياة أبدية ال تموا )رو (4
 المعمودية ونقوم متحدين  ه، ولنا حياته األبدية. والروح القدس يثبتنا فى حياة المسيح األبدية هذه.

يرافقنا الروح القدس فى حياتنا كلها من أول المعمودية ليصل  أوالد هللا إلى السماء. فنحن نولد من الماء  (5
لميرون. وهو يةكتنا لو أخطأنا فإن تجاوبنا  والروح فى سر المعمودية، ثم يسكن الروح القدس فينا فى سر ا

معه ولم نقاوم وذهبنا لنعترف، ينقل خطايانا إلى المسيح، ثم تغفر الخطايا ونعود للثةاا فى المسيح وتكون  
الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه   لنا الحياة األبدية فى سر اإلفخارستيا. والروح القدس هو الذى يحول

 لخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه". "الذى يعطى لغفران ا
:   1تى 2الروح القدس يرافقنا كل أيام حياتنا، فهو المرشد روح الحكمة. وهو "روح القوة والمحةة والنصح" ) (6

  18:  10(. وهو الذى يعلمنا ويذكرنا  كل تعاليم المسيح. ويعطينا كلمة إذا وقفنا قدام الملوك والوالة )مت 7
( فنعرف المسيح ح،يقة، ومن يعرف المسيح  14:  16س يأخذ من المسيح ويخبرنا )يو(. والروح القد 20 -

(. ومن  5:  5يحةه، وهكذا يسكب محةة هللا فى قلوبنا  أن يعطينا معرفة المسيح الح،ي،ية )رو س ح،يقة فهو 
 (.22:  5يحب يفرح )غل 

 (. 4:   1ليهم )أعلذلك قال الرب لتالميذه أن ال يبرحوا أورشليم قبل حلول الروح القدس ع (7
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 لذلك  عد أن أتم الرب يسوع عمله صار العمل هو عمل الروح القدس فى الكنيسة.  (8
 

 

 بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل متى
 ( 20- 1:28)مت:

ظ َرا 1"    -(:20-82:1:متاآليات ) َرى لنَتنس َيم  األ خس َدلنيَّة  َوَمرس َيم  السَمجس ، َجاَءتس َمرس ب وعن لن األ سس رن َأوَّ َد َفجس نس ، عن بستن َوَبعسَد السَّ
َر.   َقبس َرَج السَحَجَر َعنن الس 2الس َماءن َوَجاَء َوَدحس ب ن َنَزَل منَن السَّ ، أَلنَّ َماَلَك الرَّ يَمة  َحَدَثتس َزَلة  َعظن هن. َوإنَذا َزلس ، َوَجَلَس َعَليس َبابن

3  . َن َكالثَّلس َيَض  َأبس ه   َولنَباس   ، َبرس ن َكالس َظر ه   َمنس .  4َوَكاَن  َوات  َكَأمس وا  َوَصار  السح رَّاس   َتَعَد  ارس فنهن  َخوس َوَقاَل  5َفمننس  السَماَلك   َفَأَجاَب 
َلم  َأنَّك مَ  ت َما، َفإنن ني َأعس َمرسَأَتيسنن :»اَل َتَخاَفا َأنس ل وَب.  لنلس وَع السَمصس ظ َرا 6ا َتطسل َبانن َيس  َنا، أَلنَّه  َقاَم َكَما َقاَل! َهل مَّا انس َليسَس ه َو هه 
ع ا فنيهن.   َطجن بُّ م ضس َع الَّذني َكاَن الرَّ ضن السَموس
ك  7 بنق  . َها ه َو َيسس َواتن : إننَّه  َقدس َقاَم منَن اأَلمس هن َهَبا َسرنيع ا ق واَل لنَتاَلمنيذن مس إنَلى  َواذس
َنه . َها َأَنا َقدس ق لست  َلك َما«.   . ه َناَك َتَروس بنَرا َتاَلمنيَذه . 8السَجلنيلن يم ، َراكنَضَتيسنن لنت خس ف  َوَفَرح  َعظن رن بنَخوس َقبس َفَخَرَجَتا َسرنيع ا منَن الس

اَلَقاه  9 وع   َيس  إنَذا  يَذه   َتاَلمن بنَرا  لنت خس َطلنَقَتانن  م نس ه َما  َله . َوفنيَما  َوَسَجَدَتا  بنَقَدَميسهن  َسَكَتا  َوَأمس َمَتا  َفَتَقدَّ َلك َما«.  َوَقاَل:»َساَلم   َما 
َننني«.10 ، َوه َناَك َيَروس َهب وا إنَلى السَجلنيلن َوتني َأنس َيذس خس َهَبا ق واَل إلن وع :»اَل َتَخاَفا. انذس َما َيس  َبَتانن إنَذا 11َفَقاَل َله  َوفنيَما ه َما َذاهن
َكَهَنةن بنك ل ن َما َكاَن.  قَ  َؤَساَء الس وا ر  َبر  يَنةن َوَأخس َمدن وا إنَلى الس م  منَن السح رَّاسن َجاء  َطو ا 12وس وا، َوَأعس ، َوَتَشاَور  َن ي و َتَمع وا َمَع الشُّ َفاجس

َكثنيَرة    ة   َكَر فنضَّ َوَسرَ 13السَعسس َليسال   ا  َأَتوس يَذه   َتاَلمن إننَّ  ننَيام .  َقائنلنيَن:»ق ول وا  ن   َوَنحس ن   14ق وه   َفَنحس َوالني  الس َد  نس ذلنَك عن منَع  َوإنَذا س 
َعل ك مس م طسَمئنن نيَن«.   ف ه ، َوَنجس َتعسطن َنسس

من. 15 َيوس ودن إنَلى هَذا الس َد السَيه  نس ل  عن ، َفَشاَع هَذا السَقوس َة َوَفَعل وا َكَما َعلَّم وه مس َفَأَخذ وا السفنضَّ
  

وع .  َوَأمَّا اأَلحَ 16 ، َحيس   َأَمَره مس َيس  َجَبلن وا إنَلى السَجلنيلن إنَلى الس َطَلق  مس 17َد َعَشَر تنلسمنيذ ا َفانس وا َله ، َولكننَّ َبعسَضه  ه  َسَجد  َوَلمَّا َرَأوس
وا.   َماءن َوعَ 18َشكُّ لسَطان  فني السَّ فنَع إنَليَّ ك لُّ س  مس َقائنال :»د  وع  َوَكلََّمه  َم َيس  ،  َفَتَقدَّ ضن يَع األ َممن  19َلى اأَلرس َهب وا َوَتلسمنذ وا َجمن َفاذس

  . وحن السق د سن من اآلب َواالبسنن َوالرُّ وه مس بناسس ت ك مس بنهن. َوَها َأَنا َمَعك مس ك لَّ اأَليَّامن إنَلى  20َوَعم ند  َصيس يَع َما َأوس َفظ وا َجمن َوَعل نم وه مس َأنس َيحس
قنَضاءن  «. آمنيَن.انس هسرن  " الدَّ

نالحظ أن المالك الذى أرعب الحراس، هو الذي إسللللللتقبل المرأتين وبشللللللرهما  ال،يامة وقال لهما أن ال تخافا. وهللا    -1
قد يسللللللتعمل طريقة الخوف ليجذب غير المؤمن لسيمان، ونرى الجندي الوثني يعترف " الح،يقة كان هذا إبن هللا" 

ةة للصللللللللب. أمّا للمؤمنين فعطية هللا لهم هي السلللللللالم "والمحةة تطرح الخوف حين إرتعب من األحداث المصلللللللاح
 (.18:4يو1خارجًا" )

تمت ال،يامة والحجر موضللللللللللللوع والحراس قائمون للحراسللللللللللللة، وخرج الرب من القبر وهو مغلق كما خرج من  طن    -2
 (2:28ال،يامة ) ( أّما دحرجة الحجر فهي إلعالن2 ،1:44العذراء وبقيت عذراء كما تنةأ حزقيال )

 (17:8يجدونى" )أم والحظ أن من ذهبتا  اترًا جدًا من محبتهما، تمتعتا برؤية ال،يامة "الذين يةكرون إليَّ  -3
المالك علي الحجر شللاهد علي قيامة المسلليح التي صللارا لنا شللجرة حياة،  عد أن كان هناك مالك  سلليف ناري    -4

والحجر يعنى  اب القبر، ختم الموا، وجلوس المالك علي الحجر  عد يقف أمام الجنة ليمنعنا من شللجرة الحياة. 
 (. 2:28إزاحته هو  شرى  إنتصار المسيح علي الموا )
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بينما هو قد قام. فالصلب صار سمة لعمل المسيح الخالصى، والصليب   يسوع المصلوبنالحظ أن المالك يقول    -5
(، فةالصللللللللليب تفتخر  6:5وف قائم كأنه مذبوح " )رؤصللللللللار تاج، لذلك رأى يوحنا المسلللللللليح في سللللللللفر الرؤيا "خر 

 السماء واألرض. ولذلك إحتفظ المسيح  جراحاته وأراها لتالميذه.
 : نرى هنا الخاطئة تتحول لكارزة. والمسيح قابلها لتأتيد خبر ال،يامة.إذهبا قوال -6
قوى ال ي لللللللللللعف سلللللللللللواء  موته أو نرى زلزلة مع موا المسللللللللللليح وزلزلة مع قيامته فالذي ماا هو الذي قام. هو    -7

 قيامته. هو الذي يزلزل األرض.
 ( نجد الحراس الوثنيين يةشرون الكهنة ورؤساءهم  ال،يامة والكهنة لعماهم يرف ون.11في بيه ) -8
(. المسلللليح هنا  10:2: يسللللجد للمسلللليح كل من في السللللماء وعلي األرض وتحت األرض )فيكل ســـلطان دفع إليَّ   -9

 انه الالهوتي كإله،  عد ما رأوا ضعف جسده وصلةه وموته.يعلن لتالميذه سلط
 : حتى ال يخوروا في ال يقاا ااتية. أنا معكم -10
تعليق على قصة سرقة جسد المسيح.. كيف يمكن للتالميذ الخائفين الهاربين أن يتغلبوا على الحراس الرومان   -11

 !األشداء األقوياء؟!
 

 الصليب طريق للفرح
الوحيد للفرح هو المحةة المتةادلة مع هللا كما كان الوضع فى جنة َعْدْن. َعْدْن كلمة عبرية تعنى الفرح، فاهلل الطريق  

خلق بدم ليفرح، ولكن هذا الفرح كان له شر  وهو أن يستمر بدم فى عالقة المحةة المتةادلة مع هللا. فاهلل يحب بدم 
 محةة، هذه هى طبيعته. وألن بدم مخلوق على صورة هللا، لذلك كان بدم  ولذلك خلقه ليمتعه  الجنة ويمتعه  الفرح، وهللا

(. وبالتالى ألن بدم على صورة هللا ال  31:  8" )أمذَّاِتي َمَع َبِني بَدمَ يحب هللا. فالمحةة كانت متةادلة. وهللا يقول أي ًا "ل
تبئ من هللا، وكلما زادا الخطية زاد اإلنفصال بد أنه يجد لذته فى عالقته ومحبته هلل. ولكن  عد السقو  نجد أن بدم يخ
(. وقال هللا لموسى "ال يرانى اإلنسان  15:  45عن هللا حتى قال إشعياء النبى "حقًا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل" )إش

: 12+ عب   24:  4+ تث   17:  24)خر   إلهنا نار آكلة  (. وهللا ال يسمح لنا اان  أن نراه، ألن20:  33ويعيش" )خر
+    2- 1:  10(. وهذه النار إما تلهب القلب حةًا وشوقًا وغيرة، وهذا يحدث مع القديسين، وإما تحرق الخطاة )خر29
(. ونحن هنا على األرض اليوجد إنسان بال خطية لذلك ال يوجد من هو مستحق أن  35- 31:  16+ عد   1:  11عد 

 يرى هللا وإال يحترق. 
َفُتِحبُّ ٱلرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِةَك د.  ِاْسَمْع َيا ِإْسَراِئيُل: ٱلرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواحِ وألن الفرح شرطه المحةة طلب هللا من شعةه "

ِتكَ   (. 5-4: 6" )تث َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقوَّ
 الصلح مع ااب ( وذلك  عد أن تمم المسيح  5:  5وفى العهد الجديد نجد الروح القدس يسكب محةة هللا فى قلوبنا )رو

(. وماذا تكون النتيجة؟ أى ماذا تكون ثمار الروح 10:  5" )روأِلَنَُّه ِإْن ُكنَّا َوَنْحُن أَْعَداٌء َقْد ُصوِلْحَنا َمَع ٱهلِل ِ َمْوِا ٱْبِنهِ "
 الفرح.(. وبهذا يعيدنا هللا للحالة الفردوسية األولى، محةة متةادلة ونتيجتها 22:  5القدس "محةة، فرح، سالم" )غل
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ُدِني، وكيف يسكب الروح القدس محةة هللا فى قلوبنا؟ يكون هذا  أنه يخبرنا عن المسيح، وهذا ما قاله الرب "  َذاَك ُيَمجِّ
 (.  14:  16" )يو أِلَنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُتمْ 

ر لنا المسيح فى وداعته وتواضعه ومحبته   لكن أتثر ما يثير ح َلْيَس  بنا للمسيح هو الصليب "الروح القدس ُيصوِّ
الذى قدمه المجوس المر  (. وهذا ما يشرحه  13:  15" )يو أِلََحد  ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا: َأْن َيَ َع َأَحٌد َنْفَسُه أِلَْجِل َأِحةَّاِئهِ 

 - للمسيح:
 فما هو المر وإلى ماذا يرمزإ

ة جميلة جدًا وكان عطر تلك األيام. فكانت البناا  المر طعمه مر جدًا وكمية منه قد تسبب الموا: ولكن له رائح
والسيداا ي عون  عس المر فى ُصرَّة )قطعة من القماش بها  عس المر ومربوطة( ويعلقونها فى صدورهن فتخرج  

" النشيد  قالت عروس  لذلك  اليوم.  َيِبيتُ منهن رائحة معطرة طوال  َثْدَييَّ  َبْيَن  ِلي.  َحِبيِبي  ٱْلُمرِّ  )نُصرَُّة  (.  13:  1ش " 
والمعنى إن سر رائحتها الحلوة بين الناس وجود المسيح فيها. وهذا هو نفس ما ردده بولس الرسول "أنتم رائحة المسيح  

(. والمر يسيل على هيئة قطراا من شجرة المر، ولكن إذا ُضِربت الشجرة  سكين ينسكب كمية  15:  2تو2الزكية" )
رة. فالشجرة حين تقطر تشير للمسيح فى سيرته الحلوة وحياته الحلوة. وحين  تبيرة من المر منها، ولكن بهذا تموا الشج

ت رب فتموا تشير لموا المسيح  الصليب ألجلنا حةًا فينا. ولكن الحظ كمية الرائحة التى تصدر من القطراا وقارن 
ياته وسيرته العطرة كان  مع كمية الرائحة الصادرة من الكمية ال خمة التى تسيل عند موا الشجرة. هكذا المسيح فى ح

 له رائحة حلوة جذبت الكثيرين، أما موته وصليةه فكان لهما رائحة عجيةة فاحت لكل العالم كل األزمان. 
" لهما  قال  ال،يامة  المريماا  عد  قابل  الذى  المالك  أن  نجد  َتْطُلَةاِن  لذلك  َأنَُّكَما  أَْعَلُم  َفِإنِّي  َأْنُتَما،  َتَخاَفا  وَع اَل  َيس 

ل وبَ  لسمَ  (. فهو لم يقل يسوع القائم من األمواا بل يسوع المصلوب،  6-5:  28" )مت َلْيَس ُهَو َهُهَنا، أِلَنَُّه َقاَم َكَما َقالَ  .صس
فلماذا؟ صفة المسيح الحى هى طبيعية، فهو حي ومحيى. لكن الجديد والذى يشعل محبته فى قلوبنا أنه بذل نفسه عنا  

 فينا، بل أن الصلب هو أصعب وأشنع ميتة.وقبل الصلب والموا حةًا 
:  3" )غلْنُتُم ٱلَِّذيَن َأَماَم ُعُيوِنُكْم َقْد ُرِسَم َيُسوُع ٱْلَمِسيُح َبْيَنُكْم َمْصُلوًبا"َ أولذلك نجد أن بولس الرسول يقول ألهل غالطية 

(. فمع  23:  1تو 1" ) : ِلْلَيُهوِد َعْثَرًة، َوِلْلُيوَناِنيِّيَن َجَهاَلةً َوَلِكنََّنا َنْحُن َنْكِرُز ِ مْلَمِسيِح َمْصُلوًبا(. ويقول ألهل كورنثوس "1
أن اليهود واليونانيين يحتقرون الصليب إال أننا نكرز  المسيح المصلوب. فما إهتم  ه بولس فى كرازته هو أن يرسم 

متلئ محةة للمسيح. فإن كان  للناس صورة المسيح المصلوب. فهذه الصورة حين ُتْحَفر فى القلب ويدركها اإلنسان سي
بولس الرسول قد إهتم برسم صورة يسوع المسيح المصلوب، فمن المؤكد أن الروح القدس هو من أوحى لبولس بهذا،  
الروح هو الذى يقود بولس الرسول فى كرازته. وبالتالى نفهم أن هذا هو عمل الروح القدس فى داخلنا أنه ُيَصوِّر لنا 

 نلتهب حةًا وحينئذ  نتذوق الفرح الفردوسى األول.المسيح وإياه مصلوبا ف
طفل له عمة مشوهة قد إحترق وجهها. وكان هذا الطفل حين يراها يصرخ ويختبئ منها. ولما كبر هذا    قصة معبرة:

الطفل سأل عمته عن سبب ما حدث لها، وكان ردها "لقد إشتعلت النيران فى البيت وكنت أنت طفال صغيرا فدخلت 
ث لى هذا". وتصوَّر معى موقف هذا الشاب  عد أن فهم أن هذا التشوه كان  سبةه، بل أنه كان ُيزيد أالم  ألنقذك فحد 

من أنقذا حياته  صراخه ورف ه لها عندما كان صغيرًا ال يدرك. هذا ما عبََّرا عنه عروس النشيد )الكنيسة( عندما  
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(. وفى ترجمة أخرى "إنى مجروحة حةًا". لقد 5:  2" )نش أدركت معنى الصليب وأالمه ألجلها إذ قالت "إنى مري ة حةاً 
إشتعلت نيران الحب والندم عند العروس على رف ها السابق للمسيح. لذلك حينما سأل الفريسيون المسيح بية، قال لهم  

  (. وااية هى عمل ُيظهر طبيعة الشخص. وطةعا كان يونان 40- 39: 12"ال تعطى لكم بية إال بية يونان النبى )مت 
فى جوف الحوا ثالثة أيام رمزا لةقاء المسيح ثالثة أيام فى القبر. وكأن المسيح يريد أن يقول لهم: هل تريدون أن  

 تعرفوننى حقًا، إذًا تأملوا فى صليبى وموتى ولسوف تدركون إلى أى مدى قد أحببتكم.
 موقف البشر من الصليبإ 

تحت منزلى موكب المسيح حامال صليةه، وكنت أعانى من    قال أحد الفالسفة الغربيين، لو مر  من هو وير مهتم:*
 ألم فى ضرسى فلن أهتم  أالم المسيح بل سأهتم  ألم ضرسى )هذا اإلنسان لم يدرك أن أالم المسيح كانت ألجله(.

قال غاندى الزعيم الهندى أنا ال أدرى كيف ينام المسيحيون ولهم إله صنع كل هذا ألجلهم. وقال    على النقيض:*
طاغور شاعر الهند العظيم "أحب المسيح وأتره المسيحيين" فالمسيحيين فى نظره هم اإلنجليز الذين كانوا يستعمرون 

 بالده ويستغلون خيراتها. 
ل إلى مخدعك وصلى وأطلب من الروح القدس أن يرسم صورة المسيح  أدخ  وما هو موقفنا نحن من صليب المسيح:*

 المصلوب فى قلةك واضحة لتزداد حةا للمسيح وحينئذ  سوف تتذوق الفرح الفردوسى.
ِلُيَقبِّْلِني ِ ُقْباَلِا وبعد أن تدرك محةة المسيح المصلوب، ستطلب منه أن يعطيك أن تشعر  محةة ااب )راجع تفسير "

(. الخمر رمز الفرح. وحينما ندرك محةة المسيح المصلوب نفرح، حينئذ  2:  1" نش نَّ ُحةََّك َأْطَيُب ِمَن ٱْلَخْمرِ َفِمِه، أِلَ 
َفَقاَم  سنطلب إدراك محةة ااب = ليقبلنى  قبالا فمه، وهى قبالا األب إلبنه ال ال حين عودته، وما أروع هذه ااية "

(. هذه هى القبالا 20:  15" )لوْم َيَزْل َ ِعيًدا َربهُ َأُبوُه، َفَتَحنََّن َوَرَتَس َوَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه َوَقبََّلهُ َوَجاَء ِإَلى َأِبيِه. َوِإْذ َكاَن لَ 
 التى طلبتها عروس النشيد.

 

 بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل مرقس
َيم  أ مُّ َيعسق وَب َوَسال وَمة ، َحن وط ا لنَيأستنينَ 1"  - (:20-16:1:مراآليات ) َدلنيَّة  َوَمرس َيم  السَمجس َتَرتس َمرس ، اشس بست   َوَبعسَدَما َمَضى السَّ
َهنَّه .   .  2َوَيدس مسس  إنذس َطَلَعتن الشَّ رن  َقبس َن إنَلى الس َأَتيس ب وعن  لن األ سس ا فني َأوَّ دًّ لسَن فني3َوَباكنر ا جن َيق  َلَنا َوك نَّ  رنج   :»َمنس ي َدحس َنه نَّ َبيس َما 

إ«   رن َقبس ا.  4السَحَجَر َعنس َبابن الس دًّ يم ا جن رنَج! أَلنَّه  َكاَن َعظن حس َن َأنَّ السَحَجَر َقدس د  َفَتَطلَّعسَن َوَرَأيس
َن َشابًّا 5 َر َرَأيس َقبس َوَلمَّا َدَخلسَن الس

َضا لَّة  َبيس ا ح  َيمنينن اَلبنس  ا َعنن الس َن.  َجالنس  َدَهشس ل وَب. َقدس 6َء، َفانس رنيَّ السَمصس وَع النَّاصن َن َيس  ت نَّ َتطسل بس َن! َأنس َدهنشس :»اَل َتنس َفَقاَل َله نَّ
ع  الَّذني َوَضع وه  فنيهن.   ضن َموس َنا. ه َوَذا الس َس: إننَّه  َيسس 7َقاَم! َليسَس ه َو هه  هن َولنب طسر  َن َوق لسَن لنَتاَلمنيذن َهبس . لكننن اذس ك مس إنَلى السَجلنيلن بنق 

  .» َنه  َكَما َقاَل َلك مس ئ  8ه َناَك َتَروس لسَن أَلَحد  َشيس . َوَلمس َيق  َرَة َأَخَذَتاه نَّ َحيس َدَة َوالس ، أَلنَّ الر نعس رن َقبس َن منَن الس َن َسرنيع ا َوَهَربس نَّ  َفَخَرجس ا أَلنَّه 
. يَن. َوَبعسَدَما َقاَم َباكنر ا فن 9  ك نَّ َخائنَفات  َعَة َشَياطن َها َسبس نس َرَج من َدلنيَّةن، الَّتني َكاَن َقدس َأخس َيَم السَمجس ب وعن َظَهَر َأوَّال  لنَمرس لن األ سس ي َأوَّ

ك وَن.  10 يَن َكان وا َمَعه  َوه مس َين وح وَن َوَيبس َبَرتن الَّذن هن َوَأخس ، وَ 11َفَذَهَبتس هذن َع أ ولئنَك َأنَّه  َحيٌّ ق وا.َفَلمَّا َسمن   َقدس َنَظَرتسه ، َلمس ي َصد ن

َبر نيَّةن.  12 َطلنَقيسنن إنَلى الس َيانن م نس ، َوه َما َيمسشن مس ه  نس َرى الثسَنيسنن من َئة  أ خس َوَبعسَد ذلنَك َظَهَر بنَهيس
َباقنيَن، َفَلمس  13 َبَرا الس َوَذَهَب هَذانن َوَأخس
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. ق وا َواَل هَذيسنن ير ا َظَهَر لنأَلحَ 14  ي َصد ن يَن َأخن ق وا الَّذن مس َلمس ي َصد ن ، أَلنَّه  مس مس َوَقَساَوَة ق ل وبنهن َد َعَشَر َوه مس م تَّكنئ وَن، َوَوبََّخ َعَدَم إنيَماننهن
وه  َقدس َقاَم.  ل نَها. 15َنَظر  يلن لنلسَخلنيَقةن ك  جن نس وا بناإلن ز  رن َمَع َواكس َعاَلمن َأجس َهب وا إنَلى الس م :»اذس َوَقاَل َله 

َتَمَد َخَلَص، َوَمنس  َمنس 16  آَمَن َواعس
  . مننس ي َدنس يَدة .  17َلمس ي ؤس َنة  َجدن مني، َوَيَتَكلَّم وَن بنَألسسن يَن بناسس َياطن رنج وَن الشَّ منننيَن: ي خس هن اآلَيات  َتتسَبع  السم ؤس َوهذن

18 ، منل وَن َحيَّات  َيحس
، َويَ  رُّه مس ئ ا م منيت ا اَل َيض  َرأ وَن«.َوإننس َشرنب وا َشيس َفَيبس َضى  مس َعَلى السَمرس َيه  دن َتَفَع إنَلى 19َضع وَن َأيس م  ارس َبعسَدَما َكلََّمه  بَّ  ث مَّ إننَّ الرَّ

، َوَجَلَس َعنس َيمنينن هللان.   َماءن مس َوي َثب نت  الس 20السَّ بُّ َيعسَمل  َمَعه  ، َوالرَّ وا فني ك ل ن َمَكان  َكاَلَم بناآلَياتن َوَأمَّا ه مس َفَخَرج وا َوَكَرز 
يَن.  "  التَّابنَعةن. آمن

المجدلية وأم يوسلللى كانتا تراقةان أين دفنوا المسللليح فإسلللتحقتا أن تتمتعا برؤية ال،يامة، فمن يقبل الصلللليب يشلللترك   -1
 (.17:8في أمجاد ال،يامة )رو

ليحرسللوا القبر  مؤامرة من اليهود لقد ذهبت المريماا وهن ال يعلمن شللئ عن موضللوع الحراس، فالحراس وضللعوا    -2
 عد أن إنتهى الدفن وإنطلقت المريماا راجعاا. ولم يكن في ذهن المرأتين سلوى مشلكلة "من يدحرج لهن الحجر" 

التي ال يعلمون عنها وهى الحراس   والثانيةالتي يعلمون عنها وهى دحرجة الحجر  األولى  -:وهللا حل المشللللكلتين
 تي نعلمها والتي ال نعلمها، فال داعي للخوف.وهللا يحل لنا المشاتل ال

( قيلل 4:24نجلد هنلا مالئكلة في القبر، فةعلد أن كلان القبر نجلاسللللللللللللللة، صللللللللللللللار  لال،يلاملة بركلة. ونالحظ أنله في )لو  -3
 رجالن أي مالتان، وهنا مالك واحد. والمعنى أن مرقس يشير للمالك الذي تكلم فقط وهكذا متى.

غالةًا إاّل دخولهم إلى غرفة اإلعداد ومنها رأوا المالئكة )غرفة اإلعداد تسلللللمى الفسلللللحة ، ال يعنى  دخلن القبرقوله   -4
= لقد هوذا الموضعوسيأتي رسم لها فى تأمالا إنجيل يوحنا( ونرى هنا مالئكة داخل القبر ومالك على الحجر. 

 (.9:24)لو = حتى قابلن التالميذ وأخبروهملم يقلن ألحدصار الموضع خاليًا ألن المسيح قام. 
شلللللياطين، ومن يغفر له قلياًل يحب قلياًل ومن يغفر له كثيرًا يحب كثيرًا.   7ظهر السللللليد للمجدلية التى أخرج منها    -5

 (. 13:24هما تلميذى عمواس )  =ظهر إلثنين منهمفهذه أحبت وتطهرا فكان لها رؤية المسيح لمحبتها الكثيرة.  
يمانهم فعدم اإليمان يغ للللللب هللا، بل سللللللنرى فى إنجيل يوحنا أنه المسلللللليح حين ظهر وسللللللطهم وبخهم على عدم إ  -6

الةستاني    هوالمسيح   أن  التى ظنت  ، يمسك العينين عن رؤية المسيح القائم من األمواا، كما حدث مع المجدلية
 ولم تعرفه، وكما سنرى في إنجيل لوقا مع تلميذي عمواس الذين شككوا فى أحداث ال،يامة فلم يعرفوا المسيح.

 قوله لةطرس حتى ال يشعر  طرس أنه  سبب إنكاره قد رفس. =قوال لتالميذه ولبطرس 7ية بفى  -7
نالحظ فى أناجيل متى ومرقس ولوقا أن ملخص كالم المسللللللللللللليح مع تالميذه هو دعوتهم للكرازة والتعليم والتعميد.   -8

 . )رعاية الخراف( وفى يوحنا دعوة للرعاية
 الم روحي  الروح القدس وهو التعليم المسيحي الجديد. = كتتكلموا بألسنة جديدة -9
الشللللليطان )الحية( له [ 2[ تحتملوا الناس األشلللللرار الم لللللرين وال يقدروا أن ي لللللروكم. ]1= أي ]  تحملوا الحيات  -10

[ لكم سللللللطان على الثعابين والحيواناا المتوحشلللللة )برسلللللوم  3ال سللللللطان له عليكم. ]سللللللطان على األشلللللرار لكنه  
[عمومًا المسللللللللليح سللللللللليؤيد خدامه  معجزاته التي  5[ الخطية ال سللللللللللطان لها عليكم. ]4(. ]5  ،4:28العريان( +)أع
  يعملها فيهم.
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 = هذا هو المدخل للحياة المسيحية والخالص.من آمن وإعتمد خلص -11
 = الجسد صار له مجد الالهوا وهذا لحساب الةشر.هللايمين  جلوس المسيح عن -12

 ( 19)بيةالسماء إرتفع إلى 
لتجسلللده( وأي لللًا أترك العالم  ( خرجت من عند ااب وقد أتيت إلى العالم )إشلللارة28:16سلللبق رب المجد وقال في )يو

وصللللعوده يشللللير للمجد الذي ناله  الجسللللد لحسللللاب   وأذهب إلى ااب )إشللللارة إلرتفاعه إلى السللللماء أي صللللعوده(.
 الةشر.

المجد، فهذا المجد كان له بالهوته قبل تجسلده. ولكنه تجسلد ليقوم  الفداء ثم يتمجد  رب المجد لم يكن محتاجًا إلى هذا 
 (. 22:17( ويكون هذا المجد لحساب الةشر )5 ،4:17 جسده )يو

خسللللر بدم كثيرًا  سللللبب الخطية ولكن ما أخذناه  الفداء كان أتثر  ما ال يقاس كما قال بولس الرسللللول: "ليس كالخطية  
(. وكتشلللللبيه لفهم ما حدث: لنتصلللللور أن بدم في الجنة كان يسلللللكن في مسلللللكن في الدور 15:5)رو  هكذا أي لللللًا الهةة"

 العاشر. وبسقوطه نزل لألرض. وجاء المسيح ليرفعه إلى الدور المائة. 
 (.2 ،1:5تو2تان بدم روح يسكن في مسكن مصنوع من الطين هو جسده. فصرنا نحصل على جسد ممجد ) (1
 (.21:3( + )في2:3يو1المسيح الذي قام  ه )هذا الجسد سيكون مثل جسد  (2
(. ونراه كما هو  21:3تان بدم يسلللكن في جنة )فردوس= جنينة(. فصلللار لنا وعد  الجلوس في عرش المسللليح )رؤ (3

 (.3:14( + )يو24:17( ونكون حيث يكون هو )يو24:17( ونرى مجده )يو2:3يو1)
(.  20:2+ غل  21:1فسلتكون لنا حياة المسليح )في تان بدم معرضلًا للموا وقد ماا. وبالجسلد الممجد ال نموا، (4

 (9:6والمسيح ال يموا ثانية )رو
في السماء ال نعود معرضين لتجارب إبليس كما كان بدم في الجنة. فأبواب أورشليم السماوية عليها مالئكة تحميها 

 (. 25:21)رؤ ( والخطية ال تدخلها ألن لياًل ال يكون هناك11:21( ولها سور عال  عظيم )رؤ 12:21)رؤ

 بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل لوقا 
َنه ، َوَمعَ 1"  -(:53-42:1:لواآليات ) َددس رن َحامناَلت  السَحن وَط الَّذني َأعس َقبس َن إنَلى الس ، َأَتيس رن َل السَفجس ، َأوَّ ب وعن لن األ سس نَّ ث مَّ فني َأوَّ ه 
  . ،  2أ َناس  رن َقبس ا َعنن الس َرج  َن السَحَجَر م َدحس َفَوَجدس

وَع.  3 ب ن َيس  َن َجَسَد الرَّ دس َتاَرات  فني ذلنَك، إنَذا  َوفنيَما ه نَّ 4َفَدَخلسَن َوَلمس َيجن  م حس
نَّ بنثنَياب  َبرَّاَقة .   َن السَحيَّ َبيسَن 5َرج اَلنن َوَقَفا بنهن :»لنَماَذا َتطسل بس ، َقااَل َله نَّ ضن نَّ إنَلى اأَلرس َوإنذس ك نَّ َخائنَفات  َوم َنك نَسات  و ج وَهه 

إ   َواتن َنا، لكننَّه  َقاَم! ا ذس 6اأَلمس َف َكلََّمك نَّ َوه َو َبعسد  فني السَجلنيلن  َليسَس ه َو هه  َن َكيس َسانن 7ك رس نس َبغني َأنس ي َسلََّم ابسن  اإلن َقائنال : إننَّه  َينس
من الثَّالن ن َيق وم «.   َيوس َلَب، َوفني الس َطاة ، َوي صس دني أ َناس  خ  فني َأيس
َن َكاَلَمه ،  8 ، َوَأخس 9َفَتَذكَّرس رن َقبس َن اأَلَحَد َعَشَر َوَرَجعسَن منَن الس َبرس

ل نهن.   َباقنيَن بنهَذا ك  يَع الس ، اللََّواتني ق لسَن هَذا  10َوَجمن نَّ َباقنَيات  َمَعه  َيم  أ مُّ َيعسق وَب َوالس َدلنيَّة  َوي َونَّا َوَمرس َيم  السَمجس . َوَكاَنتس َمرس لن س  لنلرُّ
َهَذَيانن َوَلمس ي  11 مس َكالس نَّ َله  .  َفَتَراَءى َكاَلم ه  ق وه نَّ وَعة   12َصد ن ض  َفاَن َموس َحَنى َوَنَظَر اأَلكس ، َفانس رن َقبس َفَقاَم ب طسر س  َوَرَكَض إنَلى الس

هن منمَّا َكاَن. سن ب ا فني َنفس َدَها، َفَمَضى م َتَعج ن َوحس
يدَ 13   َية  َبعن من إنَلى َقرس َيوس َطلنَقيسنن فني ذلنَك الس مس َكاَنا م نس ه  نس َشلنيَم َوإنَذا اثسَنانن من ة  َعنس أ ور 
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 .» َواس  مس م َها »عن ت نيَن َولسَوة ، اسس سن
14 . هن السَحَوادنثن َما َمَع َبعسض  َعنس َجمنيعن هذن ه  َوفنيَما ه َما َيَتَكلََّمانن 15َوَكاَنا َيَتَكلََّمانن َبعسض 

ي َمَعه   ه  َوَكاَن َيمسشن س  وع  َنفس َما َيس  هن ، اقسَتَرَب إنَليس َما َعنس َمعسرنَفتنهن.  16َما.  َوَيَتَحاَوَرانن ي ن ه  َكتس َأعس َما:»َما 17َولكننس أ مسسن َفَقاَل َله 
إ«   َيانن َعابنَسيسنن ت َما َماشن هَذا السَكاَلم  الَّذني َتَتَطاَرَحانن بنهن َوَأنس

َت  18 م ه  َكلسي وَباس  َوَقاَل َله :»َهلس َأنس ه َما، الَّذني اسس َفَأَجاَب َأَحد 
َلمن األ م وَر الَّتني حَ  َشلنيَم َوَلمس َتعس َدَك فني أ ور  هن اأَليَّامنإ«  م َتَغر نب  َوحس ة   19َدَثتس فنيَها فني هذن َتصَّ َما:»َوَما هنَيإ« َفَقااَل:»السم خس َفَقاَل َله 

لن َأَماَم هللان َوَجمنيعن الشَّ  لن َوالسَقوس ر ا فني السفنعس َتدن َسان ا َنبنيًّا م قس ي َكاَن إننس ، الَّذن رني ن وَع النَّاصن .  بنَيس  َؤَساء   20عسبن َلَمه  ر  َف َأسس َكَهَنةن  َكيس الس
تن َوَصَلب وه .   َوح كَّام َنا لنَقَضاءن السَموس

َم َله  21 َيوس ل نهن، الس ، َمَع هَذا ك  َرائنيَل. َولكننس َي إنسس دن منع  َأنس َيفس ج و َأنَّه  ه َو السم زس نَّا َنرس ن  ك  َوَنحس
ذ  َحَدَث ذلنَك.   َثاَلَثة  َأيَّام  م نس

نَّا َحيَّ 22 ،  َبلس َبعسض  الن نَساءن من رن َقبس َد الس نس َنَنا إنذس ك نَّ َباكنر ا عن : 23رس َن َقائناَلت  َن َجَسَده  َأَتيس دس َوَلمَّا َلمس َيجن
  . َظَر َماَلئنَكة  َقال وا إننَّه  َحيٌّ َن َمنس نَّ َرَأيس وا هَكَذا َكَما َقاَلتس  24إننَّه  ، َفَوَجد  رن َقبس يَن َمَعَنا إنَلى الس م  منَن الَّذن ، َوَمَضى َقوس ا الن نَساء  َأيسض 

ه «.   !  25َوَأمَّا ه َو َفَلمس َيَروس بنَياء  يَمانن بنَجمنيعن َما َتَكلََّم بنهن اأَلنس ل وبن فني اإلن يَئا السق  َغبنيَّانن َوالسَبطن َما:»َأيَُّها الس َأَما َكاَن  26َفَقاَل َله 
مَ  إنَلى  خ ل   َوَيدس بنهَذا  َيَتَألَّم   يَح  السَمسن َأنَّ  َبغني  إ«  َينس هن دن األ م وَر  27جس َما  َله  ر   ي َفس ن بنَياءن  اأَلنس َجمنيعن  َومننس  م وَسى  مننس  َتَدَأ  ابس ث مَّ 

. َة بنهن فني َجمنيعن السك ت بن َتصَّ السم خس
َطلنق  28   َها، َوه َو َتَظاَهَر َكَأنَّه  م نس َطلنَقيسنن إنَليس َيةن الَّتني َكاَنا م نس َقرس َتَرب وا إنَلى الس إنَلى َمَكان    ث مَّ اقس

َعَد.   مَ 29َأبس ك َ  َمَعه  «. َفَدَخَل لنَيمس َمَساءن َوَقدس َماَل النََّهار  و  الس ك  س َمَعَنا، أَلنَّه  َنحس :»امس َزَماه  َقائنَليسنن َما، 30ا.  َفَألس َفَلمَّا اتََّكَأ َمَعه 
َما،   َر َوَناَوَله  ز ا َوَباَرَك َوَكسَّ بس َفَتَحتس َأعس 31َأَخَذ خ  َما،  َفانس ه  َتَفى َعنس َما َوَعَرَفاه  ث مَّ اخس ب َنا  32ي ن ه  :»َأَلمس َيك نس َقلس َما لنَبعسض  ه  َفَقاَل َبعسض 

ح  َلَنا السك ت َبإ«   ب ا فنيَنا إنذس َكاَن ي َكل نم َنا فني الطَّرنيقن َوي وضن َتهن م لس
َشلنيَم، وَ 33 اَعةن َوَرَجَعا إنَلى أ ور  َوَجَدا اأَلَحَد َفَقاَما فني تنلسَك السَّ

مس   يَن َمَعه  َتمنعنيَن، ه مس َوالَّذن َعَشَر م جس
َعاَن!«  34 مس يَقةن َوَظَهَر لنسن بَّ َقاَم بنالسَحقن بنَرانن 35َوه مس َيق ول وَن:»إننَّ الرَّ َوَأمَّا ه َما َفَكاَنا ي خس

. زن بس رن السخ  َد َكسس نس ، َوَكيسَف َعَرَفاه  عن ، َوَقاَل 36  بنَما َحَدَث فني الطَّرنيقن مس هن طن ه  فني َوسس س  وع  َنفس َوفنيَما ه مس َيَتَكلَّم وَن بنهَذا َوَقَف َيس 
  »! :»َساَلم  َلك مس مس ا.  37َله  وح  وا ر  مس َنَظر  ط ر  َأفسَكار  38َفَجزنع وا َوَخاف وا، َوَظنُّوا َأنَّه  َطرنبنيَن، َولنَماَذا َتخس :»َما َبال ك مس م ضس مس َفَقاَل َله 

إ  فني ق ل   َظام  َكَما 39وبنك مس م  َوعن وَح َليسَس َله  َلحس وا، َفإننَّ الرُّ ونني َوانسظ ر  : إنن ني َأَنا ه َو! ج سُّ َليَّ وا َيَديَّ َورنجس َن لني«.    ا نسظ ر  َتَروس
هن.  40 َليس َورنجس َيَديسهن  َأَراه مس  هَذا  َقاَل  يَن  َفرَ 41َوحن الس منَن  قنين  م َصد ن َويسر   ه مس  َنَما  َنا  َوَبيس َدك مس هه  نس :»َأعن مس َله  َقاَل  ب وَن،  َوم َتَعج ن  ، حن

دن َعَسل.  42َطَعام إ«   ئ ا مننس َشهس ، َوَشيس وني   ا مننس َسَمك  َمشس .43َفَناَول وه  ج زسء  مس اَمه  :»هَذا ه َو السَكاَلم  44  َفَأَخَذ َوَأَكَل ق دَّ مس َوَقاَل َله 
ت ك مس بنهن َوَأَنا َبعسد   َمَزامنيرن  الَّذني َكلَّمس بنَياءن َوالس ت وب  َعن ني فني َنام وسن م وَسى َواأَلنس : َأنَّه  اَل ب دَّ َأنس َيتنمَّ َجمنيع  َما ه َو َمكس «. َمَعك مس

َهم وا السك ت َب.  45 مس لنَيفس هسَنه  يَنئنذ  َفَتَح ذن حن
َبغني َأنَّ  46 ، َوهَكَذا َكاَن َينس ت وب  :»هَكَذا ه َو َمكس مس يَح َيَتَألَّم  َوَيق وم  منَن َوَقاَل َله  السَمسن

  ، من الثَّالن ن َيوس َواتن فني الس َشلنيَم.  47اأَلمس َتَدأ  مننس أ ور  َبةن َوَمغسفنَرةن السَخَطاَيا لنَجمنيعن األ َممن، م بس منهن بنالتَّوس َرَز بناسس َوَأنس ي كس
ود   48 ه  ت مس ش  َوَأنس

ك مس 49لنذلنَك.   ل  إنَليس سن وا ق وَّة  منَن اأَلَعالني«.  َوَها َأَنا أ رس َشلنيَم إنَلى َأنس ت لسَبس  يَنةن أ ور  َد َأبني. َفَأقنيم وا فني َمدن َموسعن
ا  50 مس َخارنج  َرَجه  َوَأخس

 . مس َيا، َوَرَفَع َيَديسهن َوَباَرَكه  َد إنَلى السَّ 51إنَلى َبيستن َعنس عن مس َوأ صس ه  َفَرَد َعنس م ، انس . َوفنيَما ه َو ي َبارنك ه  وا َله  َوَرَجع وا إنَلى  52َماءن َفَسَجد 
يم ،  َشلنيَم بنَفَرح  َعظن َكلن ي َسب نح وَن َوي َبارنك وَن هللَا. آمنيَن.53أ ور  َهيس ين  فني الس  "  َوَكان وا ك لَّ حن

، ويسلللير  39يةب  جســونىنرى المسللليح يسلللعى وراء الكل، يحاور ويقنع، فهو يطلب من تالميذه أن يجسلللوه ليؤمنوا.   -1
مع تلميذى عمواس مسللللافة طويلة ليشللللرح لهم. والتلميذين هما كليوباس واألخر  حسللللب رأى  عس المفسللللرين هو  

أهل تخيالا بل أن شكوكهم كانت تنقشع رويدًا   لوقا نفسه وال يذكر إسمه تواضعًا. وبهذا نفهم أن الرسل لم يكونوا
 رويدًا على إثر البراهين التي يظهرها لهم المسيح. 
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[ إذًا  1نرى النسلاء سلةقن الرسلل إلى القبر وناال كرامة الكرازة بين الرسلل  ال،يامة .ورؤية األتفان جعلتهم يندهشلون]  -2
 ن المسيح إنسل من داخلها كما دخل واألبواب مغلقة.[هي موجودة  شكلها أل2الجسد لم ُيسرق فاألتفان موجودة ]

 ( 31:24) وإنفتحت أعينهما   ( 16:24)أمسكت اعينهما  -3
)ونسلللوا أنه إبن هللا(  إنســانا  نبيا  ما الذي امسلللك أعين التلميذين؟ الحظ كالمهما عن المسللليح وقيامته فهما قاال عنه   

)فالفداء الذي قدمه المسليح لهم    ه هو المزمع أن يفدى إسـرائيلكنا نرجو أن)فهم شلككوا في خبر قيامته(    وصـلبوه
)فهم يشلللللللككون  بعض النســـــاء منا حيرننالم يقبلوه فهم يطلبون فداًء زمنيًا أي حكم العالم والخالص من الرومان( 

ك. والمسلليح كشللف هذا صللراحة=   ئا أيها البطيفي موضللوع ال،يامة(. إذًا هو عدم اإليمان الذي جعل عيونهم ُتْمسللَ
( فلالتنلاول يعطى إنفتلاح للعيون، ولكن لنالحظ  30:24وكيف إنفتحلت أعينهملا؟  علد أن تنلاوال)  القلوب في اإليـمان

أنه قبل التناول قام المسلليح بتعليمهما ليصلليرا مسللتحقين ويزيل شللكوكهما. وهللا أمسللك أعينهما ليعلنا شللكوكهما أي 
قناع العقلى ين للتناول. ولكن المسليح بدأ معهما اوال  اإلمرضلهما للمسليح فيعلمهم فيشلفيهم وبذلك يصليران مسلتحق

 . واإليمان أي ًا يفتح األعين.
: كم مرة كنلا فيهلا مثلل تلميلذي عمواس، نطللب الخالص  لالطريقلة التي نراهلا نحن وليس  حسللللللللللللللب رأي الرب. ملحوـظة

يظن أن هللا لم يخلصللللله كما ظن تلميذي عمواس أن المسللللليح لم  ،  فمن هو مريس وال يسلللللتجيب هللا صللللللواته ويشلللللفيه
ألن الخالص في مفهومهم هو خالص من الرومان. والحظ أن مرض بولس كان لخالصله. وإذا تعارضلت  ،  يخلصلهم

 إرادتنا مع إرادة الرب فإن عيوننا تعمى وال نعرف الرب وال نراه كما حدث مع تلميذي عمواس بل نتصادم معه.
 َم لهما المسيح موسى واألنبياء، فموسى واألنبياء كانوا تمهيدًا للمسيح، كانوا يشهدون لُه.َقدَّ  -4
= فالمسللللللللللللليح ال يفرض نفسللللللللللللله علي أحد والبد أن نطلةه، هو يحاول معنا، لكن البد أن نطلةه  تظاهر أنه منطلق  -5

 (.48:6(. ونالحظ أن المسيح فعل هذا من قبل يوم هاج الةحر )مر4-2:5)نش
 ( 5= لقب الحي هو لقب هللا. فهذا القول دليل الهوته )بيةماذا تطلبن الحيل -6
 =  عد ال،يامة صار إختفاؤه هو القاعدة والظهور هو اإلستثناء ولهدف ما.ثم إختفى عنهما -7
ظهورهم، وهكذا  وأعطوا لها   = وهبهما المسلللللللللللليح قوة ال،يامة ليرجعا إلي أورشللللللللللللليم  عد أن كانا قد تحوال عنهافقاما  -8

(. وهم تركوا أورشلللليم ربما خوفًا من إضلللطهاد اليهود أو ربما ظن التالميذ 4:14شلللفاهم المسللليح من إرتدادهم )هو
 .، كما عاد  طرس وغيره للصيد  أن قصة المسيح قد إنتهت  موته فعاد كل منهم لعمله ولبلده

 م.في أول لقاء للمسيح مع تالميذه وهبهم السالم فهو ملك السال -9
) طرس والمجدلية( فهم عاشلللللللللوا معه كإنسلللللللللان طبيعى وها هو يدخل   شلللللللللك األغلبية طغا على األقلية التي رأته  -10

 .37ية بواألبواب مغلقة فظنوه روحًا 
 المسيح أ قى جراحاته لتشفينا، وها هي شفت التالميذ من عدم إيمانهم. وجراحاته التي أ قاها -11

 ااب.  ( إعالن شفاعته الكفارية أمام1
 ( نراها فنرى حةه فنحةه ألنه أحبنا أواًل. ويراها غير المؤمنين فيندموا على رف هم له.2
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األتل إثةاا أنه قام  جسللده  -أ      (:43 ،42:24نسمع هنا أن المسيح أتل شهد عسل) -12
 (37يةب، وأنه ليس روحًا كما يظنون) 

تل الرب  أالجسد الممجد ال يحتاج ألتل فهو ال يجوع وال يعطش، إنما هذا ليثبت قيامته. وكان هذا كما  -ب  
 رواح .أوالمالتان مع ابراهيم وهم غير محتاجين لألتل فهم 

رمزًا االم الصللليب، ويمنع العهد القديم تقديم عسللل مع الذ ائح،    كان خروف الفصللح يقدم مع أعشللاب مرة،  -ج  
 لكن هنا نرى أتل الشهد رمزًا ألفراح ال،يامة.

= هذه أول مرة نسلللمع أن التالميذ يسلللجدون للمسللليح سلللجود عةادة، هنا عرفوا من هو تمامًا فسلللجدوا له. فســجدوا  -13
 (.52ية بجعوا فرحين )وعةادة المسيح والسجود لُه تعطى فرحًا للنفس لذلك ر 

(. والمسيح  29 ،28:2+ يؤ 3:44شإالمسيح يقول لهم سأرسل موعد أبي، فااب وعد  إرسال الروح القدس ) -14
(. والسيد ال يريد لتالميذه أن يبدأوا الكرازة بدون هذه القوة 7:16+26:15+26 ،17 ،16:14سبق فوعد بهذا )يو 
[ 4[ يعملون المعجزاا ]3[ يكون لهم قوة تأثير على السامعين ]2لحق ][ يتمكنون من إدراك ا1الروحية التي بها ]
[ يتعزون أثناء ضيقاتهم وإضطهاد العالم لهم فال يفشلوا وييأسوا فيرتدوا. فالروح القدس قوة جةارة 5يتكلمون  ألسنة ]

 تعين المؤمن في جهاده. 
 سم(   46ى  ذراع والذراع  حوال400كم )الغلوة =  12= تقريةا   ستون ولوة -15

 نابعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل يوح

 اإلصحاح العشرون   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجبل الذي أزاله قسطنطين الملك. من جزءالجزء المخطط  خطو  مائلة هو ال                  
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َحَجرَ 1"  -(:31-02:1يواآليات ) رن َباكنر ا، َوالظَّاَلم  َبا . َفَنَظَرتن الس َقبس َدلنيَّة  إنَلى الس َيم  السَمجس ب وعن َجاَءتس َمرس لن األ سس  َوفني َأوَّ
  . رن َقبس ف وع ا َعنن الس بُّ 2َمرس وع  ي حن َس َوإنَلى الت نلسمنيذن اآلَخرن الَّذني َكاَن َيس  َعاَن ب طسر  مس َما:»َأَخذ وا َفَرَكَضتس َوَجاَءتس إنَلى سن ه ، َوَقاَلتس َله 

َن َوَضع وه !«.   َلم  َأيس َنا َنعس ، َوَلسس رن َقبس ي نَد منَن الس السَّ
3  . رن َقبس ك َضانن  4َفَخَرَج ب طسر س  َوالت نلسمنيذ  اآلَخر  َوَأَتَيا إنَلى الس َوَكاَن االثسَنانن َيرس

َس َوَجاَء أَ  ،  َمع ا. َفَسَبَق الت نلسمنيذ  اآلَخر  ب طسر  رن َقبس .  5وَّال  إنَلى الس خ لس وَعة ، َولكننَّه  َلمس َيدس ض  َفاَن َموس َحَنى َفَنَظَر اأَلكس ث مَّ َجاَء 6َوانس
وَعة ،   ض  َموس َفاَن  اأَلكس َوَنَظَر  َر  َقبس الس َوَدَخَل  َيتسَبع ه ،  ب طسر س   َعان   مس وع ا7سن ض  َموس َليسَس  هن  َرأسسن َعَلى  َكاَن  الَّذني  يَل  دن نس َمَع   َوالسمن

َده .   ع  َوحس ضن ، َبلس َملسف وف ا فني َموس َفانن ، َوَرَأى َفآَمَن،  8اأَلكس رن َقبس ا الت نلسمنيذ  اآلَخر  الَّذني َجاَء َأوَّال  إنَلى الس يَنئنذ  َدَخَل َأيسض  مس  9َفحن أَلنَّه 
َبغني َأنس َيق وَم مننَ  .  َلمس َيك ون وا َبعسد  َيعسرنف وَن السكنَتاَب: َأنَّه  َينس َواتن َما.10 اأَلمس عنهن ضن ا إنَلى َموس يَذانن َأيسض  َيم   11  َفَمَضى الت نلسمن َأمَّا َمرس

  ، رن َقبس َحَنتس إنَلى الس كني انس َي َتبس كني. َوفنيَما هن ا َتبس رن َخارنج  َقبس َد الس نس ا 12َفَكاَنتس َواقنَفة  عن د  َفَنَظَرتس َماَلَكيسنن بنثنَياب  بنيض  َجالنَسيسنن َواحن
وع ا.  عن  ض  َموس وَع  َيس  َجَسد   َكاَن  َحيس     ، َليسنن الر نجس َد  نس عن َواآلَخَر  الرَّأسسن  َد  َقاَلتس 13نس كنيَنإ«  َتبس لنَماَذا  َرَأة ،  امس َلَها:»َيا  َفَقااَل 

َن َوَضع وه !«.   َلم  َأيس ت  َأعس مس َأَخذ وا َسي ندني، َوَلسس َما:»إننَّه  َله 
َتفَ 14 ا، َوَلمس َوَلمَّا َقاَلتس هَذا الس وَع َواقنف  ، َفَنَظَرتس َيس  َوَراءن َتتس إنَلى الس

وع .   َلمس َأنَّه  َيس  ، َفَقاَلتس 15َتعس َتاننيُّ كنيَنإ َمنس َتطسل بنيَنإ« َفَظنَّتس تنلسَك َأنَّه  السب سس َرَأة ، لنَماَذا َتبس وع :»َيا امس ، َقاَل َلَها َيس   َله :»َيا َسي ند 
َت َقدس  َت َأنس نس َن َوَضعسَته ، َوَأَنا آخ ذ ه «.    إننس ك  لس لني َأيس َته  َفق  َتَفَتتس تنلسَك َوَقاَلتس َله : »َربُّونني!«  16َحَملس َيم « َفالس وع :»َيا َمرس َقاَل َلَها َيس 

ير ه : َيا م َعل نم .   سن الَّذني َتفس
َعدس َبعسد  إنلَ 17 ينني أَلن ني َلمس َأصس وع :»اَل َتلسمنسن َوتني َوق ولني  َقاَل َلَها َيس  َهبني إنَلى إنخس ى َأبني. َولكننن اذس

  .» ك مس ي َوإنلهن مس َوإنلهن َعد  إنَلى َأبني َوَأبنيك  :إنن ني َأصس مس ، َوَأنَّه  َقاَل 18َله  بَّ يَذ َأنََّها َرَأتن الرَّ َبَرتن التَّاَلمن َدلنيَّة  َوَأخس َيم  السَمجس َفَجاَءتس َمرس
تَ َوَلمَّا َكانَ 19 َلَها هَذا. َواب  م َغلََّقة  َحيس   َكاَن التَّاَلمنيذ  م جس ، َوَكاَنتن اأَلبس ب وعن ل  األ سس من، َوه َو َأوَّ َيوس يَّة  ذلنَك الس منعنيَن لنَسَببن  تس َعشن

  »! :»َساَلم  َلك مس مس ، َوَقاَل َله  طن وع  َوَوَقَف فني السَوسس ، َجاَء َيس  ودن فن منَن السَيه  َبه ، َفَفرنَح    َوَلمَّا َقالَ 20السَخوس هن َوَجنس هَذا َأَراه مس َيَديس
  . بَّ ا الرَّ ل ك مس َأَنا«.  21التَّاَلمنيذ  إنذس َرَأوس سن َسَلنني اآلب  أ رس ! َكَما َأرس ا:»َساَلم  َلك مس وع  َأيسض  مس َيس  َوَلمَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل  22َفَقاَل َله 

َس.   د  السق  وَح  م :»اقسَبل وا الرُّ َله 
23.» َكتس ت مس َخَطاَياه  أ مسسن َسكس َأمس َوَمنس  ت غسَفر  َله ،  ت مس َخَطاَياه   َأَحد  االثسَنيس  42َمنس َوَفرس َأمَّا ت وَما، 

وع .   يَن َجاَء َيس  مس حن َأم ، َفَلمس َيك نس َمَعه  َعَشَر، الَّذني ي َقال  َله  التَّوس
!«. َفَقاَل  25 بَّ َنا الرَّ وَن:»َقدس َرَأيس َفَقاَل َله  التَّاَلمنيذ  اآلَخر 

، َمَسامنيرن هن َأَثَر الس رس فني َيَديس :»إننس َلمس أ بسصن مس «.  َله  بنهن، اَل أ ومننس ، َوَأَضعس َيدني فني َجنس َمَسامنيرن بنعني فني َأَثرن الس َوَبعسَد 26َوَأَضعس إنصس
َواب  م َغلََّقة ، َوَوقَ  وع  َواأَلبس . َفَجاَء َيس  مس ال  َوت وَما َمَعه  ا َداخن طن َوَقاَل:»َساَلم  َثَماننَيةن َأيَّام  َكاَن َتاَلمنيذ ه  َأيسض  !«. َف فني السَوسس  َلك مس

بني، َواَل َتك نس َويس 27 ، َوَهاتن َيَدَك َوَضعسَها فني َجنس رس َيَديَّ بنَعَك إنَلى ه َنا َوَأبسصن ن ا«.  ث مَّ َقاَل لنت وَما:»َهاتن إنصس من منن  َبلس م ؤس َر م ؤس
ي!«.  28 َوإنلهن َله :»َرب ني  َوَقاَل  ت وَما  َرَأيس 29َأَجاَب  وع :»أَلنََّك  َيس  َله   َوَلمس َقاَل  آَمن وا  يَن  لنلَّذن ط وَبى  َت!  آَمنس ت وَما  َيا  َتنني 

ا«. .  30َيَروس َتبس فني هَذا السكنَتابن هن َلمس ت كس اَم َتاَلمنيذن وع  ق دَّ وَع 31َوآَيات  أ َخَر َكثنيَرة  َصَنَع َيس  منن وا َأنَّ َيس  تنَبتس لنت ؤس هن َفَقدس ك  َوَأمَّا هذن
يح  ابسن  هللان، منهن. ه َو السَمسن ت مس َحَياة  بناسس  "  َولنَكيس َتك وَن َلك مس إنَذا آَمنس

رن َباكنر ا، َوالظَّاَلم  َبا . َفَنَظَرتن السَحَجرَ 1"  -(:20:1آية )يو  َقبس َدلنيَّة  إنَلى الس َيم  السَمجس ب وعن َجاَءتس َمرس لن األ سس ف وع ا َعنن    َوفني َأوَّ َمرس
. رن َقبس   " الس

= هو يوم األحد ويسمى اليوم الثامن  عد نهاية األسبوع السابق. والكنيسة إستبدلت السبت  األحد لنذكر في أول األسبوع 
 حسناا هللا علينا  ال،يامة.  
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وع  2"  -(:20:2آـية )يو ــ  اَن َيســـــــ ـيذن اآلَخرن الَـّذني ـكَ َس َوإنَلى الت نلسمن عـَاَن ب طسر  مس ــن اَءتس إنَلى ســـــــ تس َوـجَ ــَ ه ، َوقـَالـَتس  َفَرَكضـــــــ بُـّ ي حن
َن َوَضع وه !«. َلم  َأيس َنا َنعس ، َوَلسس رن َقبس ي نَد منَن الس َما:»َأَخذ وا السَّ   " َله 

= قولها السللليد يشلللير لسحترام، ولكنه يشلللير لعدم اإليمان أي لللًا فهي قد رأته ولمسلللته وشلللهدا  ،يامته كما أخذوا الســيد
ية تشللللير لعظمة تواضللللع يوحنا فهو لم يخجل أن يسللللجل في إنجيله أن ( ثم تقول أخذوا السلللليد. هذه اا9:28قال )مت 

 الذي  شره  ال،يامة وهو تلميذ المسيح كان مريم المجدلية. 
 

. 3"  -(:4-20:3اآليات )يو رن َقبس َبَق ال4َفَخَرَج ب طسر س  َوالت نلسمنيذ  اآلَخر  َوَأَتَيا إنَلى الس انن َمع ا. َفســـَ ك ضـــَ ت نلسمنيذ  َوَكاَن االثسَنانن َيرس
، رن َقبس َس َوَجاَء َأوَّال  إنَلى الس   "اآلَخر  ب طسر 

 =  طرس تتثاقل خطواته  سبب الخجل ويوحنا تسرع خطواته  سبب الحب.فسبق التلميذ اآلخر
. 5"-(:8-20:5اآليات )يو خ لس وَعة ، َولكننَّه  َلمس َيدس ضــــ  َفاَن َموس َحَنى َفَنَظَر اأَلكس َعان  ب طسر س  َيتسَبع ه ، َوَدَخَل  6َوانس مس ــن ث مَّ َجاَء ســ

وَعة ،   ــ  ضـ َفاَن َموس َر َوَنَظَر اأَلكس َقبس ، َبلس مَ 7الس َفانن وع ا َمَع اأَلكس ــ  ضـ هن َليسَس َموس ــن يَل الَّذني َكاَن َعَلى َرأسسـ دن نس ع   َوالسمن ــن ضـ لسف وف ا فني َموس
َده . ، َوَرَأى َفآَمَن،8 َوحس رن َقبس ا الت نلسمنيذ  اآلَخر  الَّذني َجاَء َأوَّال  إنَلى الس يَنئنذ  َدَخَل َأيسض   "َفحن
= كان القبر منخف لللللًا من الغرفة الخارجية )الفسلللللحة(. وفي هذه الغرفة الخارجية كانت النسلللللوة تجتمع للتحنيط  وإنحنى

 ر الرسم(. واألتفان أخذا شكل الجسم  سبب األطياب الموضوعة ، وهذه األطياب تتصلب حين تجف.والةكاء )أنظ
وهذه تشير فى اليونانية    =ونظر = الكلمة فى اليونانية تشير ألنها نظرة عابرة، هذه قيلت عن نظرة يوحنا لألتفان.  فنظر 

وصل  عده. وألن  طرس نظر ودقق الحظ  لنظرة تطلع مع تأمل فاحص عن قرب. فيوحنا ترك الفحص لةطرس الذي  
منديل الرأس الذي لم يراه يوحنا. وهذه النظرة الفاحصة أثبتت أن الجسد قام ولم يسرق ألن اللفائف والمنديل كانا في 
مكانهما، أما الجسد فإنسحب من داخل اللفائف دون أن يفقدها نظامها. فلو كان هناك سرقة للجسد لسرقوه  أتفانه،  

يس لديه وقت لفك األتفان. فاألتفان  سبب األطياب الكثيرة ملتصقة تمامًا  الجسد وتتصلب فتصير كالغراء فالسارق ل
حين تجف. وما الداعي أصاًل لفك األتفان. والعجيب ومما يثبت ال،يامة  قاء اللفائف في مكانها. فالمسيح خرج من  

= رأى هنا فى  ورأىفآمنب مغلقة. وبعد ذلك دخل يوحنا  اللفائف دون أن تتحرك اللفائف من مكانها، كما دخل واألبوا
 اليونانية هي نظرة تصديق وإيمان  

َده    ع  َوحس ضن يَل ... َملسف وف ا فني َموس دن نس = هذه عادة يهودية. فكان اليهودى حينما يقوم عن المائدة أثناء األتل يترك َوالسمن
سيعود ليستكمل طعامه. وإن كان قد إنتهى من طعامه   الفوطة التى يستخدمها فى مسح يديه ملفوفة مرتةة لو كان

 يتركها بال ترتيب. ويكون المعنى أن المسيح يعلن أنه سيعود ثانية فى مجيئه الثانى. 
.  9  -(:10-20:9اآليات )يو َواتن َبغني َأنس َيق وَم منَن اأَلمس مس َلمس َيك ون وا َبعسد  َيعسرنف وَن السكنَتاَب: َأنَّه  َينس يَذانن 10أَلنَّه  َفَمَضى الت نلسمن

َما. عنهن ضن ا إنَلى َموس  َأيسض 
 = لم يكونوا منتبهين أن النبواا تشير أنه سيقوم.  ... لم يكونون يعرفون الكتاب

 

،11 - (:20:11)يوآية  رن َقبس َحَنتس إنَلى الس كني انس َي َتبس كني. َوفنيَما هن ا َتبس َقبسرن َخارنج  َد الس نس َيم  َفَكاَنتس َواقنَفة  عن  َأمَّا َمرس
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 ( 9:28= ألنها تتصور سرقة جسد المسيح، وشكت فيما رأته سا قًا )مت تبكى
، َحيس   َكاَن َجَسد  َفَنَظَرتس َماَلَكيسنن  12"  -(: 20:12آية )يو َليسنن َد الر نجس نس َد الرَّأسسن َواآلَخَر عن نس ا عن د  بنثنَياب  بنيض  َجالنَسيسنن َواحن

وع ا. ض  وَع َموس   " َيس 
= على طرفي مصطةة القبر، يناظران الكاروبين على تابوا العهد أي كرسى الرحمة. هذين المالتين هم  المالكين

، وهم شهود رحمة هللا وغفرانه  الدم في العهد القديم. التلميذان شاهدا القبر الفارغ وإنصرفا. شهود ال،يامة في العهد الجديد 
 أما مريم لمحبتها  قيت في المكان فإستحقت رؤيا إضافية ترفع إيمانها وتصحح محبتها. 

 = الجلوس عالمة الراحة فالعمل كله تم والمسيح قام.جالسين
 

َن وَ 13"  -(:20:13آية )يو  َلم  َأيس ت  َأعس مس َأَخذ وا َسي ندني، َوَلسس َما:»إننَّه  كنيَنإ« َقاَلتس َله  َرَأة ، لنَماَذا َتبس  َضع وه !«.َفَقااَل َلَها:»َيا امس
"  

 = فرح المالئكة  ال،يامة جعلهم يعاتبونها إذ ظنت المسيح مازال ميتًا. لماذا تبكين
 

وع .َوَلمَّا 14" - (:20:14آية )يو َلمس َأنَّه  َيس  ا، َوَلمس َتعس وَع َواقنف  ، َفَنَظَرتس َيس  َوَراءن َتَفَتتس إنَلى الس  " َقاَلتس هَذا الس
= غالةًا قدم المالئكة عالمة خ وع وإحترام للمسيح حين ظهر ومريم الحظت حركاا المالئكة تجاه  إلتفتت إلى الوراء

 شخص دخل اان، فنظرا لتراه.  
 

، َفَقاَلتس 15"  -(:20:15آية )يو  َتاننيُّ كنيَنإ َمنس َتطسل بنيَنإ« َفَظنَّتس تنلسَك َأنَّه  السب سس َرَأة ، لنَماَذا َتبس وع :»َيا امس  َله :»َيا َقاَل َلَها َيس 
َن َوَضعسَته ، َوَأَنا آخ ذ ه «. لس لني َأيس َته  َفق  َت َقدس َحَملس َت َأنس نس ، إننس ك   "َسي ند 

ير ه : َيا م َعل نم .  16 - (:20:16)يوآية  سن َتَفَتتس تنلسَك َوَقاَلتس َله : »َربُّونني!« الَّذني َتفس َيم « َفالس وع :»َيا َمرس  َقاَل َلَها َيس 
 هذا ما يسمى  الةصيرة الروحية.  اان عرفته ، و = فقال لها مريم .. قالت له ربوني 

 
 ونالحظ التدرج في الرؤيا:

 ترى شيئًا.هي أواًل لم  -1
ثم ظنت أنه الةسلللللللتاني، أي رأته ولم تتعرف عليه.  كائها أشلللللللعل حبها والحب شلللللللر  للرؤية، ولكن حبها ينقصللللللله    -2

 اإليمان )تما حدث مع تلميذي عمواس، لذلك حاول المسيح معها أن يرفع درجة إيمانها لتراه.
معت صللللوته يناديها "مريم" عرفت أنه المعلم هي تؤمن  المسلللليح كمعلم ولكنها ينقصللللها اإليمان  ه كإله. وحين سلللل  -3

القائم من بين األمواا، لقد إرتفع إيمانها هنا درجة أخرى حين سللللللمعت صللللللوته "يسللللللمع األمواا صللللللوا إبن هللا  
 والسامعون يحيون".

س هذه رؤية اإليمان. ولكن هذه الرؤيا إحتاجت لدر   أخبرت التالميذ أنها رأت الرب( درجة أعلى  18هنا نرى في )بية  -4
ُيرى   ال  اإليقان  ما  وهو  اإليمان  إلى  العيان  من  تنتقل  حتى  تلمسه،  أن  من  الدرس  منعها  كان  اإليمان،  في 
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( بهذا نرى أن المسيح هو الذي يشفى إيماننا ال عيف. هو يقدم المحةة ومن يتقبلها ويحةه يشفى له 1:11)عب 
 إيمانه. 

 
َلَها  17"  -(: 20:17آية )يو َوق ولني  َقاَل  َوتني  إنخس إنَلى  َهبني  اذس َولكننن  َأبني.  إنَلى  َبعسد   َعدس  َلمس َأصس أَلن ني  ينني  َتلسمنسن وع :»اَل  َيس 

.» ك مس ي َوإنلهن مس َوإنلهن َعد  إنَلى َأبني َوَأبنيك  :إنن ني َأصس مس    "َله 
عندها "الذي يحبني يحةه أبى    الةصيرة الروحية= هنا نجد المعلم يعطى درس اإليمان للمجدلية ليرفع درجة ال تلمسيني 

( ونالحظ أن المسيح سمح لها قباًل أن تلمسه لتنال سالمًا وسمح لتوما أن  21:14وأنا أحةه وأظهر له ذاتي" )يو
يلمسه ليؤمن، بل طلب من التالميذ أن يجسوه ليؤمنوا، بل أعطى لتلميذي عمواس أن يتناولوا جسده ليروه. ولكنه هنا  

ا من لمسه، ليمنعها أن تتعامل معه كإنسان،  عواطف إنسانية، ولكن عليها أن تعرفه كإله ال سلطان للموا يمنعه
 عليه. 

والكلمة األصللية للعةارة ال تلمسليني تفيد "ال تمسلكيني وتتعلقي بي وت،يمي روا ط..." فهي أرادا أن تمسلك  ه جسلديًا، 
يد أن يرفع مسلللتوى عالقتها  ه إلى مسلللتوى عالقتها  اهلل يهوه "وإن كنا  وت،يم عالقتها  ه كما في األول والمسللليح هنا ير 

(. ويرى  عس المفسلللللللرين أن لفظ "ال تلمسللللللليني"  16:5تو2عرفنا المسللللللليح حسلللللللب الجسلللللللد لكن اان ال نعرفه  عد" )
 المستخدم هنا يعنى "ال تستمري في لمسي" وال يعنى "ال تبتدئي  اللمس" 

ذهنك وفي إيمانك يا مريم أنا مجرد إنسلان ولسلت إله مثل أبى، ولذلك لن تسلتطيعي   = فيألني لم أصـعد بعد إلى أبى
المسللليح يريد أن إيمانها يزداد   أن تتالمسلللي معي، عدم اإليمان هذا هو السلللبب في أن عينيك قد أمسلللكت فلم تعرفيني.

. وحين يشلللللللللفى إيمان    (34 –  25:    5)مر  نازفة الدم التى لمسلللللللللته ، فخرجت منه قوة وشلللللللللفتها  لتصلللللللللل لدرجة إيمان
درس المسليح لمريم هنا هو نفس درس العريس لعروسلته في سلفر النشليد المجدلية سلتحصلل على ما تريده من السليد . 

( وكما كان درس العريس في سلللللللفر النشللللللليد سلللللللبةًا في رجوع العروس، كان درس المسللللللليح للمجدلية هنا لتثبيت  6:5)
 إيمانها.

ـــعد إلى أبى وأبيكم وإلهي وإلهكمإذهبى إلى إخوتى ... وقولي لهم . كلملاا في منتهى الروعلة يعبر بهلا  .. إني أصـــــــ
(  29:8المسلليح عن عمله الخالصللي وبركاا ال،يامة. لقد تحول الةشللر إلى إخوة له "فصللار  كرًا بين إخوة كثيرين" )رو

ان لُه طبيعتنا، مؤكدًا تجسلللده  وبإتحاده بنا صلللار أبوه ) حسلللب الطبيعة( أ ًا لنا ) التبنى(. وصلللار إلهه )هو يتكلم كإنسللل
الكامل وبشلريته( إلهًا لنا ) معنى التصلالح بين هللا واإلنسلان فنحن كةشلر  الفداء عدنا شلعب هللا المحبوب( ونالحظ أنه 
لم يقل إلهنا وأبونا، فنحن نختلف عنه. ااب أبوه  الطبيعة وصللللللللار لنا أ ًا  التبني، وااب متحد معُه أقنوميًا فالمسلللللللليح  

ن هو هللا. ولكنه  الجسللللد يقول إلهي كما قال سللللا قًا وهو في حالة إخالء نفسلللله "أبى أعظم منى" وقوله إلهكم فنحن  اإلب
 عبيده المخلوقين. ما أعظم هذه ااية التي تلخص عمل المسيح معنا ولنا. 

هم المسلللليح قولي لهم = لم يقل لإني أصـــعد= بهذا اإلنجيل.  قولي لهموما أحلى أن تتحول مريم الخاطئة إلى مةشللللرة=  
 جسلللللده الةشلللللرى للسلللللماء. وهذا ما أعده لنا "أنا ذاهب   للصلللللعود   ههي خطوة أولى في طريقامة المسللللليح  إنني قمت، ف،ي

ألعد لكم مكانًا ... حيث أتون أنا تكونون أنتم أي لللللللللًا. لقد صلللللللللرنا وارثين للمجد السلللللللللماوي، وارثين معُه، وارثين هللا" 
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(. كانت ال،يامة عربون للصللللعود. فإن كان المسلللليح قد قام ولم يصللللعد لكان اإلنسللللان قد ظل على األرض. 17:8)رو
 فال،يامة وحدها ال تكفى.

 
، َوَأنَّه  َقاَل َلَها هَذا.18" - (:20:18آية )يو بَّ يَذ َأنََّها َرَأتن الرَّ َبَرتن التَّاَلمن َدلنيَّة  َوَأخس َيم  السَمجس  " َفَجاَءتس َمرس
 = هي رؤيا إيمانية، فلقد إستجابت مريم للدرس، كما رأى يوحنا القبر واللفائف فآمن.رأت الرب

 
التَّالَ 19"  -(: 20:19آية )يو َكاَن  َحيس    َواب  م َغلََّقة   اأَلبس َوَكاَنتن   ، ب وعن ل  األ سس َأوَّ َوه َو  من،  َيوس الس ذلنَك  يَّة   َكاَنتس َعشن منيذ   َوَلمَّا 

«: مس ، َوَقاَل َله  طن وع  َوَوَقَف فني السَوسس ، َجاَء َيس  ودن فن منَن السَيه  َتمنعنيَن لنَسَببن السَخوس !«.م جس    " َساَلم  َلك مس

= عالملة رعبهم أحكموا إغالق األبواب  لالمتلاريس. الحظ أن جسللللللللللللللد ال،يلاملة ليس كلاألجسللللللللللللللاد العلاديلة. ـقةلَّ األبواب مغَ 
 = هو قريب للكل بنفس الدرجة.في الوسطفالمسيح دخل واألبواب مغلقة. 

= هو يوم ال،يامة لذلك يقول عشــية ذلك اليومهذه ليسلللت تحية، بل عطية من ملك السلللالم لطرد الخوف.  =ســالم  لكم
 اليوم دون تحديد. فهو يوم الحياة الجديدة والخلقة الجديدة. هو يقابل يوم خلقة بدم أواًل. عنه
 

. 20" - (:20:20آية )يو بَّ ا الرَّ َبه ، َفَفرنَح التَّاَلمنيذ  إنذس َرَأوس هن َوَجنس  " َوَلمَّا َقاَل هَذا َأَراه مس َيَديس
  =  فرح التالميذ= فمسيح الصليب هو مسيح ال،يامة، الحي وكان ميتًا. أراهم يديه ..

 ( فهو هنا  حسب وعده، هو الذي جاء. والفرح ناتج عن إختةار ورؤيّة يسوع.22:16سأراتم فتفرحون) 
 

َسَلنني اآلب  21" - (:20:21آية )يو ! َكَما َأرس ا:»َساَلم  َلك مس وع  َأيسض  مس َيس  ل ك مس َأَنا«.َفَقاَل َله  سن   "أ رس
بل  الخوف،  لتبديد  السالم هنا ليس  للكرازة.  التالميذ  السالم. ونرى هنا إرسالية  المسيح هو واهب  لتأتيد أن  التكرار 

 إعدادهم ليتشجعوا فيرسلهم للكرازة. 
 

وَح الس 22  -(:23-20:22اآليات )يو: م :»اقسَبل وا الرُّ َس.  َوَلمَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َله  د  ت مس َخَطاَياه  ت غسَفر  َله ، 23ق  َمنس َوَفرس
.» َكتس ت مس َخَطاَياه  أ مسسن َسكس  َوَمنس َأمس

أصل ااية نفخ في وجوههم وهذا غير ما حدث يوم الخمسين، فيوم الخمسين كان فيه سكنى الروح القدس في   =نفخ
موهةة الروح القدس التي    المسيح  ليعطيهم   ة هنا كانت للتالميذ فقطوالنفخ  . ولم يكن عن طريق نفخة من المسيح.الناس
فهذا يعنى أن الروح القدس  ،وحده. ولكن إذا قلنا الكاهن يغفرهو هللا  الخطايا الذي يغفرتغفر الخطايا. ولنفهم أن بها 

والخاطئ يقر    هو الذي يغفر أو ُيمسك الخطايا.  بواسطة هذه النفخة، والحاضر فى سر اإلعتراف،  الساتن في الكاهن
ن الغفران  بواسطة الكاهن. كأن الكاهن يعل  انولكن العمل والقول يكون  . خطاياه أمام الروح القدس في ح رة الكاهن

خطايا المعترف   الروح القدسينقل    وحينما ُيصلى الكاهن صالة التحليل على رأس المعترف،  الذي تم  الروح القدس.
  .إلى حساب دم المسيح الكفارى 
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( فكان للقتلى حياة. هكذا أعطى المسيح  10:37( وكما تنةأ حزقيال )7:2وكما نفخ هللا في بدم فصار نفسًا حية )تك
حياة لكنيسته عن طريق األسرار التي سيمارسونها. فهذه النفخة إذًا أعطت للتالميذ سر الكهنوا. والرسل  إمكانية ال

 سلموا هذا السلطان الذي إستلموه من المسيح لخلفائهم من األساقفة فصارا الكنيسة جامعة رسولية. 
ومن ينكرون سللللر الكهنوا يفسللللرون هذه النفخة أنها لكل المؤمنين بها يغفرون إسللللاءتهم لةعس ولكن، هل هذا يحتاج  

 إلي نفخة خاصة؟! 
(. ومع وضللللللللللللللع اليد ينفخ  3  ،2:13+ أع22:5تى1( هذه النفخة كانت للتالميذ، وهي تنتقل لخلفائهم بوضللللللللللللللع اليد )1

 يست لكل الناس.األسقف في الكاهن الذي ي ع يده عليه فهى ل
( ما الداعي أن ينفخ المسلللليح في التالميذ ليغفروا لةع للللهم الةعس إسللللاءتهم وغفران الخطايا أصللللاًل هو الشللللر  ألن  2

 (.15 ،14:6يغفر هللا لنا )مت 
. هل ينفخ المسلللليح فينا لنمسللللك ومن أمســـكتم خطاياه أمســـكت( كيف يفسللللر من ينكرون الكهنوا قول المسلللليح هنا  3

 ، 14:6(. حل هذا اإلشللكال الوحيد أن ما في )مت 15 ،14:6نا، وهل هذا ال يتعارض مع )مت خطايا الةعس ضللد 
( هو للتالميذ ككهنة. والسيد أعطاهم هذا السلطان حينما أرسلهم ليكرزوا 23:20( هو لجميع الناس وما في )يو15

. ومن ال يؤمن أو يأتي للتناول  اإلفخارسللللتيا  ( فيسللللتحق التناول منومن يؤمن يغفروا خطاياه )في المعمودية والتوبة
  غير إستحقاق ال تغفروا له خطاياه. وبالتالي يمنع من التناول.

َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْرِبُطوَنُه َعَلى ٱأْلَْرِض َيُكوُن َمْرُبوًطا "سلللللطان الحل والربط   ( والمسلللليح أي للللا أعطى لتالميذه4
َماِء، َوُكلُّ َما َتحُ  َماءِ ِفي ٱلسللللللللللللللَّ بهذا أعطى    (.18:18+ مت 19:16)مت   "لُّوَنُه َعَلى ٱأْلَْرِض َيُكوُن َمْحُلواًل ِفي ٱلسللللللللللللللَّ

للرسلللللل وخلفائهم من األسلللللاقفة سللللللطانا ليتخذا قراراا فيما لم يرد  ه نص فى الكتاب المقدس مثل تحديد األصلللللوام  
ح هنا " صلوا وإتفقوا وأنا موافق". والحظ  والصلواا وكل الترتيةاا الكنسية وما يستجد من مشاتل، معنى قول المسي

 (.7:1تى2فهذه النفخة التى أخذوها ترشدهم للقرار الصحيح، فالروح القدس هو "روح القوة والمحةة والنصح" )
 

وع . 24"  -(:25-20:24اآليات )يو: يَن َجاَء َيس  مس حن َأم ، َفَلمس َيك نس َمَعه  َأمَّا ت وَما، َأَحد  االثسَنيس َعَشَر، الَّذني ي َقال  َله  التَّوس
هن َأَثَر السمَ 25 رس فني َيَديس :»إننس َلمس أ بسصن مس !«. َفَقاَل َله  بَّ َنا الرَّ وَن:»َقدس َرَأيس ،  َفَقاَل َله  التَّاَلمنيذ  اآلَخر  بنعني فني  َسامنيرن َوَأَضعس إنصس

.» بنهن، اَل أ ومننس ، َوَأَضعس َيدني فني َجنس َمَسامنيرن    "َأَثرن الس
ل و . ولكن توما فى الح،يقة شخصية رائعة وال يصح ان نقتتساءل دائماالشخصية العقالنية  توما شخصية عقالنية. و 

ذا ذهب سيقتلونه  إنه  أورشليم وهو عالم  أ   عنه الشكاك. فهو محب للمسيح جدًا وكان على استعداد ان يذهب معه الى
( هو عقالنى وليس شكاك. ومثل هذا   5:  14)يو  (. لكنه ال يترك تساؤال داخله واليسأل عنه  16:  11مع المسيح ) يو

فى داخله ذرة من  ن الرب لن يرسل للكرازة  أفي حوار حتى يقنعه. خصوصا    المسيح  ال يحزن المسيح بل يدخل معه
 ت ايق هللا، فاهلل خلق لنا عقاًل لنستخدمه، فلنتساءل وهللا سيرسل لنا اإلجا اا إما عن طريق القدس تساؤالتنا ال شك.

الذى فى داخلنا أو عن طريق عظة أو أى رسول يرسله لنا هللا يجيب عن تساؤالتنا. والحظ أن هناك فرق بين التساؤالا  
 نية أو ساخرة، فمن يفعل هذا لن يجيةه هللا. مع وجود اإليمان فى القلب وبين التشكيك  طريقة غير إيما
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. َفَجاءَ 26" - (:20:26آية )يو مس ال  َوت وَما َمَعه  ا َداخن  َوَبعسَد َثَماننَيةن َأيَّام  َكاَن َتاَلمنيذ ه  َأيسض 

.»! طن َوَقاَل:»َساَلم  َلك مس َواب  م َغلََّقة ، َوَوَقَف فني السَوسس وع  َواأَلبس   " َيس 
يحصللللللللون اليوم األول والثامن. ولم نسللللللللمع أن الرب نفخ في وجه توما.  م أي يوم األحد التالي. فه =ثمانية أياموبعد 

 فالرب نفخ مرة واحدة لجسم الكنيسة كله. وهذه النفخة تصل بوضع اليد.
 

بني،  27"  -(:20:27آية )يو  ، َوَهاتن َيَدَك َوَضعسَها فني َجنس رس َيَديَّ بنَعَك إنَلى ه َنا َوَأبسصن َر  ث مَّ َقاَل لنت وَما:»َهاتن إنصس َواَل َتك نس َويس
ن ا«. من منن  َبلس م ؤس  " م ؤس

 من تواضع السيد أنه يستخدم نفس الكلماا التي إستخدمها توما كشرو  إليمانه. 

كل األثمة فيحزنون  يراها  و   ،  والمسيح أ قى على جروحه  عد قيامته لكي يثبت ح،يقة قيامته ولكي يراها صالبوه وراف وه
ويندمون على ما فعلوه، ويراها المؤمنين فيفرحون فهي سبب خالصهم. هنا السيد يشفى    ،وينوحون يوم الدينونة في يأس

 إيمان توما. 
 

ي!«. 28" - (:20:28آية )يو  "َأَجاَب ت وَما َوَقاَل َله :»َرب ني َوإنلهن
= يهوه إلوهيم= هي كلماا اليهودى في العهد القديم عن هللا يهوه، قالها توما عن المسيح فتحققت  شارة  ربى وإلهى

 القديس يوحنا "وكان الكلمة هللا". ولكن توما لم ي ع يديه في جنب المسيح. 
 

َت! 29" - (:20:29آية )يو َتنني َيا ت وَما آَمنس وع :»أَلنََّك َرَأيس ا«.َقاَل َله  َيس  يَن آَمن وا َوَلمس َيَروس   "ط وَبى لنلَّذن
تل من يطلب شهادة حواسه أو أن يرى معجزاا ليؤمن، هو في درجة أقل ألننا  اإليمان نسلك ال  العيان. والمسيح  

 هنا يطوب من يؤمن دون أن يرى عبر كل الدهور فاإليمان هو اإليقان  أمور ال ترى.
 

.30" - (:20:30آية )يو َتبس فني هَذا السكنَتابن هن َلمس ت كس اَم َتاَلمنيذن وع  ق دَّ    " َوآَيات  أ َخَر َكثنيَرة  َصَنَع َيس 
يعنى أن   أخر  قوله=  أخر    آياتما إهتم يوحنا بتسجيله من معجزاا هو معجزاا الخلق التي تثبت الهوا السيد.  

أن ظهور يسوع هو بية  عد قيامته )شئ إعجازي(. ولكن كلمة بية تعنى عمل يوصل ح،يقة من    يوحنا يعتبرالقديس  
= أي أنا لم أتتب قصة حياة لم تكتب في هذا الكتابعمله. فظهور يسوع يظهر ح،يقته أنه إبن هللا الحى األبدي  

 المسيح كلها. 
تنَبتس  31"  - (:20:31آية )يو:  هن َفَقدس ك  ت مس َحَياة  َوَأمَّا هذن يح  ابسن  هللان، َولنَكيس َتك وَن َلك مس إنَذا آَمنس وَع ه َو السَمسن منن وا َأنَّ َيس  لنت ؤس
منهن.  "  بناسس

= ذكر اإلسم يستدعى وجوده وح وره  حسب فكر العهد القديم، فذكر إسم هللا يعنى أن هللا حاضرًا وقائمًا  حياة بإسمه 
سمه ألن ذكر إسمه هو الدخول في ح رته، ولهذا كانوا يخافون أن يصعقوا أو وفعااًل، لذلك كانوا يحظرون نطق إ
يهوه  كلمة الرب وباليونانية كيريوس. وبعد ال،يامة صار ذكر إسمه للحياة    إسم  يموتوا لو ذكروا إسمه. لذلك إستبدلوا
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أعطانا حياة أبدية. ولكن وبنفس  واإلسم يشير لقدراا صاحةه وقوته، فالمسيح  فدائه القوى  )أهمية ترديد صالة يسوع(.
 الفكر نحن نبدأ كل صلواتنا وإجتماعاتنا بذكر إسم هللا فنقول  سم ااب واإلبن والروح القدس لنطلب ح وره فى وسطنا.

 ؟إنجيله يوحنا كتب لماذا
الذي تنةأ عنه    أن يسلوع الذي من الناصلرة الذي ولدته العذراء وصللب وقام هو المسليح إبن هللا، المسليا  تؤمنوالكي   -1

تل األنبياء. وهو رجاء إسلللرائيل كلها. وهو الذي يؤسلللس مملكة هللا. يسلللوع هذا الذي رأيناه إنسلللانًا في وسلللطنا هو  
 ليس من األرض بل هو نفسه إبن هللا.

=  آمنتم .  بهذا اإليمان تنالون الحياة األبدية التي ظهرا في قيامة المسلليح  =لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسـمه  -2
= أى  قوة عمل فدائه غفرا خطايانا وبشللفاعة  بإسـمه    هو قبول المسلليح والثقة فيه وإعطائه السلليادة ليقود الحياة.

ا ح فى الهيكل وفى دمه تم الصلللللللح مع ااب وصللللللرنا مقبولين فيه، فإنتقلنا من الموا إلى الحياة. لذلك كان للمذ 
َوَدُم خيمة اإلجتماع قرون، والقرون ترمز للقوة، قوة دم المسلليح فى الغفران وقوة شللفاعته. لذلك قال القديس يوحنا "

ُرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطيَّة    وهذه هى الشفاعة القوية. "كل"(. الحظ قوله 7:1يو1" )َيُسوَع ٱْلَمِسيِح ٱْبِنِه ُيَطهِّ

 
 الحادي والعشرون اإلصحاح 

رن َطَبرنيََّة. َظَهَر هَكَذا:  1"  - (:25- 12:1يواآليات ) َسه  لنلتَّاَلمنيذن َعَلى َبحس وع  َنفس ا َيس  َعان  2َبعسَد هَذا َأظسَهَر َأيسض  مس َكاَن سن
َأم ، َوَنَثَنائنيل  الَّذني مننس َقاَنا السَجلنيلن  ، َوت وَما الَّذني ي َقال  َله  التَّوس . ب طسر س  مس هن هن َمَع َبعسضن دني، َواثسَنانن آَخَرانن مننس َتاَلمنيذن َنا َزبس ، َوابس

ا َمَعَك«. َفَخَرج وا َودَ 3 ن  َأيسض  َهب  َنحس َهب  أَلَتَصيََّد«. َقال وا َله :»َنذس :»َأَنا َأذس َعان  ب طسر س  مس مس سن .  َقاَل َله  َوقستن فنيَنَة لنلس َخل وا السَّ
َلةن  ئ ا.  َوفني تنلسَك اللَّيس ك وا َشيس َلم وَن َأنَّه   4 َلمس ي مسسن يَذ َلمس َيك ون وا َيعس . َولكننَّ التَّاَلمن ئن اطن وع  َعَلى الشَّ بسح ، َوَقَف َيس  َوَلمَّا َكاَن الصُّ

وع .  َدك مس إنَدام اإ«. َأَجاب وه :»اَل!« 5َيس  نس َمان  َأَلَعلَّ عن لس وع :»َيا ون مس َيس  َفَقاَل َله 
فنيَنةن  َفَقاَل َله  6 َبَكَة إنَلى َجاننبن السَّ وا الشَّ : »َألسق  مس

  . َمكن ب وَها مننس َكثسَرةن السَّ ذن وَن َأنس َيجس ر  دن وا َيقس ا، َوَلمس َيع ود  د وا«. َفَألسَقوس َمنن َفَتجن بُّه   7اأَليس وع  ي حن َفَقاَل ذلنَك الت نلسمنيذ  الَّذني َكاَن َيس 
!«. َفلَ  بُّ بَ لنب طسر َس:»ه َو الرَّ َسه  فني الس َيان ا، َوَألسَقى َنفس بنهن، أَلنَّه  َكاَن ع رس ، اتََّزَر بنَثوس بُّ َعان  ب طسر س  َأنَّه  الرَّ مس .  مَّا َسمنَع سن رن حس

وَ 8 ضن إنالَّ َنحس يَن َعنن اأَلرس مس َلمس َيك ون وا َبعنيدن فنيَنةن، أَلنَّه  وا بنالسَّ وَن َفَجاء  وَن َشَبَكَة    َوَأمَّا التَّاَلمنيذ  اآلَخر  ، َوه مس َيج رُّ َراع  َئَتيس ذن من
  . َمكن بسز ا.  9السَّ هن َوخ  وع ا َعَليس ض  وع ا َوَسَمك ا َموس ض  ر ا َموس وا َجمس ضن َنَظر  م وا منَن 10َفَلمَّا َخَرج وا إنَلى اأَلرس وع :»َقد ن مس َيس  َقاَل َله 

ت م  اآلَن«.   َسكس َأمس َمكن الَّذني  السَّ
َوَثاَلث ا 11 َكبنير ا، منَئة   َتلنَئة  َسَمك ا  ، م مس ضن إنَلى اأَلرس َبَكَة  َعان  ب طسر س  َوَجَذَب الشَّ مس َفَصعنَد سن

َبَكة .   َتَتَخرَّ ن الشَّ َكثسَرةن َلمس  الس هن  َوَمعس هذن يَن.  َأَحد  مننَ 12َوَخمسسن رس  س  ا!«. َوَلمس َيجس وس َتَغدَّ وع :»َهل مُّوا  مس َيس   التَّاَلمنيذن َأنس َقاَل َله 
  . بُّ َلم وَن َأنَّه  الرَّ َتإ إنذس َكان وا َيعس َأَله : َمنس َأنس َيسس

َمَك.  13 َطاه مس َوَكذلنَك السَّ َز َوَأعس بس وع  َوَأَخَذ السخ  هن َمرَّة  َثالنَثة   14ث مَّ َجاَء َيس  هذن
. َواتن هن َبعسَدَما َقاَم منَن اأَلمس وع  لنَتاَلمنيذن بُّنني  51 َظَهَر َيس  َن ي وَنا، َأت حن َعان  بس مس َعاَن ب طسر َس: »َياسن مس وع  لنسن ا َقاَل َيس  وس َفَبعسَد َما َتَغدَّ

َرافني«.   َع خن بَُّك«. َقاَل َله : »ارس َلم  َأن ني أ حن َت َتعس إ« َقاَل َله :»َنَعمس َياَربُّ َأنس َثَر مننس هؤ اَلءن َأكس
ا َثاننَية :»َيا سن 16 َعان  َقاَل َله  َأيسض  مس
َع َوَنمني«.   بَُّك«. َقاَل َله :»ارس َلم  َأن ني أ حن َت َتعس ، َأنس بُّننيإ« َقاَل َله :»َنَعمس َياَربُّ َن ي وَنا، َأت حن بس

َن 17 َعان  بس مس َقاَل َله  َثالنَثة :»َيا سن
بُّنني َثالنَثة : َأت حن َقاَل َله   َن ب طسر س  أَلنَّه   بُّننيإ« َفَحزن َت َتعسرنف  َأن ني  ي وَنا، َأت حن . َأنس ء  َلم  ك لَّ َشيس َتعس َت  ، َأنس َفَقاَل َله : »َياَربُّ إ 
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َع َوَنمني. وع :»ارس بَُّك«. َقاَل َله  َيس  ي َحيس   18  أ حن ق  َذاَتَك َوَتمسشن َت ت َمنسطن نس َثَر َحَداَثة  ك  َت َأكس نس َالسَحقَّ السَحقَّ َأق ول  َلَك: َلمَّا ك 
. َولكننس مَ  «. َتَشاء  منل َك َحيس   اَل َتَشاء  َك، َوَيحس ق  طن َك َوآَخر  ي َمنس َت َفإننََّك َتم دُّ َيَديس خس َتى شن

يَتة  َكاَن 19 ير ا إنَلى َأيَّةن من َقاَل هَذا م شن
َد هللَا بنَها. َوَلمَّا َقاَل هَذا َقاَل َله :»اتسَبعسنني«.   منع ا َأنس ي َمج ن م زس

َتَفَت ب طسر س  َوَنظَ 20 بُّه  َيتسَبع ه ،  َفالس وع  ي حن يَذ الَّذني َكاَن َيس  َر الت نلسمن
، َمنس ه َو الَّذني ي َسل نم َكإ«   ، َوَقاَل:»َيا َسي ند  رنهن َوقسَت السَعَشاءن ا الَّذني اتََّكَأ َعَلى َصدس َوه َو َأيسض 

َفَلمَّا َرَأى ب طسر س  هَذا، َقاَل 21
، َوهَذا َما َله إ وَع:»َياَربُّ َت!«.  22«  لنَيس  يَء، َفَماَذا َلَكإ اتسَبعسنني َأنس َقى َحتَّى َأجن نست  َأَشاء  َأنَّه  َيبس وع :»إننس ك  َفَذاَع 23َقاَل َله  َيس 

، وع  إننَّه  اَل َيم وت  لس َله  َيس  . َولكننس َلمس َيق  يَذ اَل َيم وت  َوةن: إننَّ ذلنَك الت نلسمن خس َن اإلن ل  َبيس :»إن   هَذا السَقوس َقى َبلس نست  َأَشاء  َأنَّه  َيبس نس ك 
يَء، َفَماَذا َلَكإ«. . 24َحتَّى َأجن َلم  َأنَّ َشَهاَدَته  َحقٌّ َهد  بنهَذا َوَكَتَب هَذا. َوَنعس هَذا ه َو الت نلسمنيذ  الَّذني َيشس

َياء  أ َخر  َكثنيَرة  25 َوَأشس
َدة ، َفَلسس  َدة  َواحن تنَبتس َواحن وع ، إننس ك  ت وَبَة. آمنيَن.َصَنَعَها َيس  َمكس َسه  َيَسع  السك ت َب الس َعاَلَم َنفس  " ت  َأظ نُّ َأنَّ الس

 
رن َطَبرنيََّة. َظَهَر هَكَذا:1" -(:21:1آية )يو َسه  لنلتَّاَلمنيذن َعَلى َبحس وع  َنفس ا َيس    " َبعسَد هَذا َأظسَهَر َأيسض 

كانا      (20)  إذًا هذا الظهور كان في الجليل، بينما ظهورى إصحاح= هو  حر الجليل أو  حيرة جنيساراا .  بحر طبرية 
 في أورشليم. 

 
َنا  2"  -(:3- 21:2اآليات )يو ، َوابس َأم ، َوَنَثَنائنيل  الَّذني مننس َقاَنا السَجلنيلن ، َوت وَما الَّذني ي َقال  َله  التَّوس َعان  ب طسر س  مس دني، َكاَن سن َزبس

  . مس هن هن َمَع َبعسضن َهب  أَلَتَصيََّد«. َقا3َواثسَنانن آَخَرانن مننس َتاَلمنيذن :»َأَنا َأذس َعان  ب طسر س  مس مس سن ا َقاَل َله  ن  َأيسض  َهب  َنحس ل وا َله :»َنذس
ئ ا. ك وا َشيس َلةن َلمس ي مسسن . َوفني تنلسَك اللَّيس فنيَنَة لنلسَوقستن  "  َمَعَك«. َفَخَرج وا َوَدَخل وا السَّ

نكر أ؟  طرس الذي    هنا نجد المسيح يظهر لسةعة من التالميذ يقوى إيمانهم ليصنع منهم كارزين. ومن هم السةعة
شكك وإبنا زبدي اللذان كانا يريدان الجلوس عن اليمين واليسار في ملك زمني تصوروه للسيد، وطلةا نارًا  وتوما الذي ت

 .الجليلة وهنا نسمع أنه من قانا  تنزل على من رفس المسيح. ونثنائيل الذي تصور أنه لن يخرج شئ صالح من الناصر 
يعملون  ال ةط  عد    ، ماذاومن معه  لةطرس  حالة من عدم الفهمنرى هنا هذه الجماعة تذهب لصيد السمك!! )هي  

وخادم للةشارة .   زصيد السمك وأنا أجعلك صياد ناس أي كار   تركأ  أوال قائالً   الرب  طرس  (. لقد دعاترك المسيح لهم
لذي دعاه غائب مختفى وهو ال يراه اان  الجسد. ولذلك  ولكنه هنا تساءل كيف يعيش ويأتل مع التكريس، والمسيح ا

عاد  طرس لمهنته السا قة ليأتل وجذب معُه ستة بخرين، منهم نعرف أربعة أسماء ذكرها الكتاب، وال داعي للتخمين  
لم يمسكوا    الليل يشير للظالم ورمزيًا لغياب المسيح.  =وفي تلك الليلةفيمن يكون اإلثنان ااخرين. فالكتاب لم يذكرهم.  

= هو فشل مرتب من هللا حتى يحولهم لصيد النفوس )ويقنعهم أن ال يعودوا لصيد السمك(، وفشل يرتةه لنا هللا  شيئا  
خيٌر من نجاح نرتةه ألنفسنا. ونالحظ أن غياب المسيح يشير لُه رمزيًا غياب السمك )سمكة إ خ ث ى س  اليونانية(  

حروف   أوائل  الحروف  هذه  هللا  وتحمل  إبن  المسيح  يسوع  وتعنى  سوتير  إيوس  ثيئوس  خريستوس  )إيسوس  العةارة 
ا السمكة رمزًا للمسيحيين في أوائل عصور المسيحية. أضف أن السمك يعيش في الةحر وال  ذَ خِ المخلص( لذلك إتُ 

نف يسير بها عكس  يغرق وال يموا مثال للمؤمن يعيش في العالم الذي يشبهه الكتاب  الةحر وال يموا. والسمك له زعا
 تيار الماء. والمؤمن له قوة النعمة يسير بها عكس تيار شهواا العالم.
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وع .4" -(:21:4آية )يو َلم وَن َأنَّه  َيس  يَذ َلمس َيك ون وا َيعس . َولكننَّ التَّاَلمن ئن اطن وع  َعَلى الشَّ بسح ، َوَقَف َيس   "  َوَلمَّا َكاَن الصُّ

  يبدد ظلمة الفشل. الذى شمس البر وهو النور= فالمسيح هو ولما كان الصبح 
َدك مس إنَدام اإ«. َأَجاب وه :»اَل!«5" -(:21:5آية )يو نس َمان  َأَلَعلَّ عن لس وع :»َيا ون مس َيس   " َفَقاَل َله 
=  ألعل عندكم إداما  = تعنى يا أوالدي األحةاء الصغار. هي كلمة تشير لمن له معهم عالقة عاطفية قوية وحنو.  ولمان

والسمك رمز   الذي إصطادوه.  السمك  أنه عن  الخبز( وهنا فالسؤال واضح  يأتلونه مع  تعنى غموس )ما  إدام  تلمة 
( فالمسيح يسأل تالميذه 11:53نفسه يرى ويشةع" )أشللمسيحيين، فما يشةع المسيح هو إيمان غير المؤمنين "من تعب  

 عن النفوس التي إصطادوها ليفرح بها ويشةع. وما يعزى هو ظهور يسوع حينما يعجز الةشر.
 

يَ 6"  -(:21:6آية )يو َوَلمس  ا،  َفَألسَقوس د وا«.  َفَتجن َمنن  اأَليس فنيَنةن  السَّ َجاننبن  إنَلى  َبَكَة  الشَّ وا  : »َألسق  مس َله  َأنس َفَقاَل  وَن  ر  دن َيقس وا  ع ود 
. َمكن ب وَها مننس َكثسَرةن السَّ ذن  " َيجس

= هل هناك سمك على جانب من السفينة وليس على جانبها ااخر؟ هذه ال تفهم سوى رمزيًا. فالذين  الجانب األيمن
يذهب وراءه    القطيع الصغير المعروف  الواحد، لو ضاع منهم خروف  هم الخراف. أي الذين تبرروا، هم  على اليمين

( وهناك  11- 1:5ونالحظ أن المسيح في بداية دعوته للتالميذ قابلهم في سفينتين )لو  (.153المسيح لذلك يذكر رقمهم )
 - بين الحادثتين : مقارنة
 

 (11- 1:21)يو  ( 11- 1:5)لو
 رأى سفينتين )اليهود واألمم( (1
لقوا إليه الشللللللللللةاك )الكل  ألم يذكر أي جانب   (2

 (المدعوين كثيرين= مدعو
صللللللللارا الشللللللللةاك تتخرق )الحرب ضللللللللد (3

 الكنيسة(
لم يذكر عدد السلللللللللللمك )الداخلين لسيمان  (4

 تثيرين(
صللللللغار السللللللمك هربوا من الشللللللةاك التي (5

 )المترددين بين المسيح والعالم( تمزقت 
قبلللل ال،يلللاملللة، أي لم تعملللل قوة ال،يلللاملللة  (6

 فيمن هرب 

 سفينة واحدة )جعل اإلثنين واحدًا( (1
األيمن  الق (2 للجلللللانلللللب  الشللللللللللللللةلللللاك  وا 

 )قليلون يخلصون(
 لم تتمزق الشةكة )هللا يحفظ رعيته(  (3
)هم القطيع    153عللدد السللللللللللللللمللك   (4

 (وعددهم معروف لديه الصغير
الةاقين في الشةاك هم كةار السمك  (5

 (لهم إيمان ناضج)
 عللد ال،يللامللة، فللال،يللامللة هي سللللللللللللللر  (6

يلهلرب،  للم  ملن  إيلملللللللان  ن للللللللللللللوج 
 من موا الخطية. هى ال،يامةو 
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وصلللللغار السلللللمك هم ضلللللعاف اإليمان الذين هربوا نتيجة الحروب ضلللللد الكنيسلللللة، ونتيجة صلللللراع وتشلللللكيك وهرطقاا 
لمقبولين "فالخراف ضللللللعاف اإليمان، هؤالء الذين يتسللللللببون في تمزيق الشللللللةكة أي الكنيسللللللة. والجانب األيمن إشللللللارة ل

وقليلون هم الذين يخلصللللللون، فااب دعا كثيرين    ن يدخلون اإليمانو اليسللللللار" وكثير اليمين والجداء عن  سلللللليكونون عن  
إلى العرس ولكنه عاد وأمر  أن ُيطرد من ليس عليه ثياب العرس، أّما القطيع الصللللللللغير فهو معروف  العدد، ال يهلك 

إسللم أحد منهم من سللفر الحياة. وكثرة السللمك هذه تحققت في أول عظة لةطرس إذ   منه أحد إاّل إبن الهالك، لن يمحى
 نفس  عد شفاء المقعد.  2000نفس ثم  عدها  أيام 3000بمن

 ( لم يصطادوا شيئًا، ثم  كلمة يسوع صار صيد كثير. فبدونه ال نقدر أن نفعل شيئًا.21، يو5والحظ ففي الحالتين )لو
 

َعان  ب طسر س  أَ 7"  - (:21:7آية )يو  مس َفَلمَّا َسمنَع سن  .»! بُّ بُّه  لنب طسر َس:»ه َو الرَّ وع  ي حن نَّه  َفَقاَل ذلنَك الت نلسمنيذ  الَّذني َكاَن َيس 
. رن َسه  فني السَبحس َيان ا، َوَألسَقى َنفس بنهن، أَلنَّه  َكاَن ع رس ، اتََّزَر بنَثوس بُّ   " الرَّ

= المحةة أعطت يوحنا العين المفتوحة فعرف الرب. ومرة أخرى   نفسه في الماءيوحنا هو الرب..وبطرس ألقى  قال  
 - نلخص ما يفتح األعين لنري المسيح:

 اإليمان )المجدلية( -2   ( المحةة )مثل يوحنا(1
 القداسة )بدونها ال أحد يرى الرب( -4  ( التناول )تلميذى عمواس(3
(الرجاء )فتلميذى عمواس في يأسلللللهما هربا( إذ شلللللعرا  أن الفداء لم يقدم لهما شللللليئًا فخافا وهربا، وحينما صلللللار لهما 5

 الرجاء عرفا المسيح وعادا ألورشليم. 
 (.8:  5( النقاوة = التى بها نعاين هللا )مت 6

لمحبته الكبيرة أدرك أنه يسللوع قبل  اقي  ربما يكون صلليد السللمك المعجزي هو الذي جعل يوحنا يدرك أنه يسللوع. ولكن 
  التالميذ.

لعل هذا يعفيه من نكرانه السلللابق. وبطرس في  ،  ونجد  طرس في محبته المندفعة يلقي بنفسللله في الماء ليظهر محبته
  بداية تعرفه  المسيح حين شعر  خطيته قال لُه "أخرج يا رب من سفينتي" واان حين شعر  خطيته )عريه( ألقي بنفسه
في الماء ليهرب إلى المسللليح. ففي بداية عالقة الخاطئ  المسللليح يهرب منه إذ يشلللعر  خطيته وبعد ذلك يهرب إليه إذ 

 هللا. قدام مغطى المالئكة وجوههيكما =  إتزر بثوبهيكتشف محبته. 
 

وا  8"  -(:21:8آية )يو  وَن َفَجاء  ، َوَأمَّا التَّاَلمنيذ  اآلَخر  َراع  َئَتيس ذن َو من ضن إنالَّ َنحس يَن َعنن اأَلرس مس َلمس َيك ون وا َبعنيدن فنيَنةن، أَلنَّه  بنالسَّ
. َمكن وَن َشَبَكَة السَّ   " َوه مس َيج رُّ

= الشةكة تشير للكنيسة    يجرون شبكة السمكذراع. ولكن  طرس تعجل وسةح للشاطئ وهم  200تانت السفينة قريةة  
ن من  حر هذا العالم لتعود بهم إلى شاطئ السالم حيث المسيح. وربما حاول السمك أن يعود إلى التي تنتشل المؤمني 

 الةحر ولكن محاوالا التالميذ وخدام المسيح هو جر من بمن ) السمك ( للشاطئ أى الى داخل الكنيسة حتى ال يهلك.   
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ضن 9" -(:21:9آية )يو ز ا.َفَلمَّا َخَرج وا إنَلى اأَلرس بس هن َوخ  وع ا َعَليس ض  وع ا َوَسَمك ا َموس ض  ر ا َموس وا َجمس   " َنَظر 
= فةجانب جمر متقد أنكر  طرس سلللللللللليده. وبجانب جمر متقد يسللللللللللأله المسلللللللللليح أتحبني، وبعد ذلك أعاده  نظروا جمرا  

زة والرعاية وهللا سيعولهم  = هذا درس للتالميذ أن يهتموا  الكرا  وسمكا  موضوعا  عليه وخبزلرعاية شعةه ونال الغفران.  
  ولن يتخلي عنهم.

 
ت م  اآلَن«.10" -(:21:10آية )يو َسكس َمكن الَّذني َأمس م وا منَن السَّ وع :»َقد ن مس َيس   "َقاَل َله 

يعطيهم نصيبهم    قدموا من السمك النفوس وهو  المسيح  للمسيح، هم يعطون  الخدام هي  التي يصطادها  النفوس   =
 (. الصيد للمسيح واإلدام من هللا للخدام.12 ،11:8)نش وطعامهم 

 
ينَ 11"  -(:21:11آية )يو  َئة  َوَثاَلث ا َوَخمسسن َتلنَئة  َسَمك ا َكبنير ا، من ، م مس ضن َبَكَة إنَلى اأَلرس َعان  ب طسر س  َوَجَذَب الشَّ مس .  َفَصعنَد سن

َكثسَرةن َلمس َتَتَخرَّ ن  هن الس َبَكة .َوَمعس هذن   " الشَّ
 = هو رقم رمزي يشير للكنيسة، أبناء هللا المؤمنين  سمكة153
  153  =3  +50  +100 

 رقم ال،يامة(. ال،يامة من موا الخطية هنا.3= يشير لمن بمن  اهلل )الثالوث( وقام مع المسيح ) 3رقم 
في العهد القديم هي سلنة    50ح القدس و= يشلير ألن من قام مع المسليح يعطيه هللا أن يتحرر ويحل عليه الرو   50رقم

 اليوبيل أي الحرية ويوم الخمسين في العهد الجديد هو يوم حلول الروح القدس. 
حتى عن الخروف ال للللللال لكي   خروف( فالمسلللللليح يةحث 100يهلك منه أحد )= هم قطيع المسلللللليح الذي ال  100رقم

 يرده فال يهلك. 
 تذلك في العبرية( وبحساب أرقام الحروفوفي اليونانية كال،ةطية كل حرف يناظر رقم )

 153 رقمها  بنى إلوهيم= هللا  العبرية أبناء 
 3×7×153=3213 رقمها   أبناء هللا  اليونانية
 8×153=1224 رقمها   تلمة سمك  اليونانية
 8×153=1224 رقمها   تلمة شةكة  اليونانية

 
مس  12"  -(:21:12آية )يو  َتإ إنذس َكان وا َقاَل َله  َأَله : َمنس َأنس رس َأَحد  منَن التَّاَلمنيذن َأنس َيسس س  ا!«. َوَلمس َيجس وس َتَغدَّ وع :»َهل مُّوا  َيس 

. بُّ َلم وَن َأنَّه  الرَّ    " َيعس
ست اف تالميذه وأشةعهم. وهو الذي أعطاهم السمك )المؤمنين( وهو الذي حصل عليه، فبدونه لم  إالمسيح هو الذي  

 -:الذي ينمى. والحظ أن كال وا ليصطادوا شيئًا. فليس الساقي شئ وال الزارع فاهلل هو يكون
 .  (الذي أتوا  ه من الةحر هو عمل المسيح فهو الذي أرشدهم) السمك
 الذي على الشاطئ هو الذي أعده لهم. كالهما عمله وعطيته.  السمكو
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 = المسيح  عد ال،يامة له نفس الشكل ولكن له هيةة ومجد الجسد الممجد ، وهذه لم يألفوها فيه من قبل .  لم يجسر
َطاه مس َوَكذلنَك 13" -(:21:13آية )يو َز َوَأعس بس وع  َوَأَخَذ السخ  َمَك.ث مَّ َجاَء َيس   " السَّ
.14" - (:21:14آية )يو َواتن هن َبعسَدَما َقاَم منَن اأَلمس وع  لنَتاَلمنيذن هن َمرَّة  َثالنَثة  َظَهَر َيس   "  هذن
المذكورة فى إنجيله )مرتين فى إصحاح    =  عد ظهورى أورشليم. ويوحنا يقصد الظهوراا للتالميذ مجتمعين.  مرة ثالثة
 فى العلية ومرة فى هذا اإلصحاح(.  20
 

 المسيح يؤسس كنيسته  (14 – 1اآليات )
يستمروا   أ(يدعو كثيرين ، كل السمك الذى فى الةحر مدعو )العالم( ومن يقبل يصةح من القطيع الصغير   (1

 داخل الكنيسة )الشةكة( . ب( قاموا من موا الخطية وتحرروا من قيودها ، وإمتألوا من الروح القدس .
 يرسل لهم صيادين ليصطادونهم من العالم ، ورعاة يرعونهم داخل الكنيسة.  (2
. خدام هللا ال  الصيادين والرعاة عملهم خدمة القطيع الصغير والكبير ، والمسيح عليه إطعام الصيادين والرعاة (3

 يحملوا  أى هم مادى فالمسيح مسئول عنهم. 
[( وعمل الرعاة مساعدة القطيعين  153[ والقطيع الصفير ] 5المسيح هو الذى يجذب المؤمنين )القطيع الكبير ]لو (4

 ليصلوا إلى شاطئ الخالص .
 يقيد حرية أحد .الةقاء داخل الكنيسة والثةاا فى القطيع الصغير مسئولية كل إنسان ، فاهلل ال   (5
 المسيح واقف ينتظر على شاطئ بر الخالص وصول قطيعه الصغير ومعهم رعاتهم وخدامهم . (6
بدون المسيح ، نجد أن خدمة الصيادين والرعاة هى بال ثمر . وبدون المسيح كانوا فى ظلمة الليل ، وحينما   (7

 ظهر المسيح أشرق الصةح فهو نور العالم ن وهنا ظهر الثمر .
 و الذى يستر عرى الجميع رعاة ورعية . المسيح ه  (8

 
)يو مننس  15"  -(: 17- 21:15اآليات  َثَر  َأكس بُّنني  َأت حن ي وَنا،  َن  بس َعان   مس »َياسن َس:  ب طسر  َعاَن  مس لنسن وع   َيس  َقاَل  ا  وس َتَغدَّ َما  َفَبعسَد 

َرافني«.  َع خن بَُّك«. َقاَل َله : »ارس َلم  َأن ني أ حن َت َتعس إ« َقاَل َله :»َنَعمس َياَربُّ َأنس هؤ اَلءن
ا َثاننَية :»َيا سن 16 َن ي وَنا، َقاَل َله  َأيسض  َعان  بس مس

َع َوَنمني«.   َقاَل َله :»ارس بَُّك«.  َأن ني أ حن َلم   َتعس َت  َأنس  ، َياَربُّ َله :»َنَعمس  َقاَل  بُّننيإ«  َأت حن
َن ي وَنا، 17 بس َعان   مس َثالنَثة :»َيا سن َله   َقاَل 

بُّننيإ َن ب طسر س  أَلنَّه  َقاَل َله  َثالنَثة : َأت حن بُّننيإ« َفَحزن بَُّك«.   َأت حن َت َتعسرنف  َأن ني أ حن . َأنس ء  َلم  ك لَّ َشيس َت َتعس ، َأنس َفَقاَل َله : »َياَربُّ
َع َوَنمني. وع :»ارس  "  َقاَل َله  َيس 

هنا المسيح يربط بين صيد السمك ورعاية الغنم. فالسمك يشير لرعية المسيح التي طلب من  طرس أن يرعاها. هنا  
يأتى    إلى أن  يحافظ عليهاو   ثم يرعاهااد نفوس الناس  يصطك إلى راعى غنم. أي  المسيح يحول  طرس من صياد سم

وكما تعلم  طرس من الدرس السابق أنه ليس وحده بل المسيح هو العامل فيه . وكل ما عليه أن يلقى    بها للمسيح.
 . الشةكة ولكن المسيح هو الذى يرسل السمك

 .الذى هو عالمة كمال المحةة  شفاء  طرس من رف ه للصليب  عد حوار رقيق مع  طرس، هدفه إتمال  كان هذاو 
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 ( هناك تفسيرين: 23-15:21اآليات )يو

هنا يعطى  طرس رياسلللللللللة الكنيسلللللللللة المسللللللللليحية في كل العالم وهذا ما أحزنه   الكاثوليك أن المسللللللللليح اإلخوة  يقول  -1
(. وهذا الرأي مرفوض فنحن ال نجد في تعاليم المسللليح موضلللوع رياسلللة أحد على كل الكنيسلللة. بل أن ما 17)بية

  أحزن  طرس ح،يقة هو األلفاظ التي إسللللللتخدمها المسلللللليح وليس عظم المسللللللئولية التي ألقاها المسلللللليح على عاتقه
 .برياسة الكنيسة )وهذا موضوع طويل ليس مجاله هنا( 

المسليح كان يعالج  طرس، من رف له للصلليب الذي أدى ألن ينكر المسليح إذ خاف من هجوم اليهود عليه.   -5
(. والطريقة التي يسلللتعملها السللليد هنا هي الربط 22:16بل إن  طرس كان منذ البداية راف لللًا للصلللليب )مت 

يتنةأ لُه  أنه سلللللليموا مصلللللللوبًا.   18ية  بمراا هل تحبني نجده في 3ةعد أن سللللللأله والصللللللليب. فبين المحةة 
فمن أحب المسلليح ح،يقة   ومعنى كالم السلليد إن كنت تحبنى ح،يقة عليك أن تقبل  الصللليب الذي أسللمح  ه.

قبول نا للمسللللليح وتلمذتنا له هو  تحبموهذا الكالم موجه لكل منا، فعالمة يثق فيه وفى أحكامه بدون شلللللكوك. 
في بذل النفس حتى النفس األخير في إسللتشللهاد أو قبول أي صللليب   هو  ما يسللمح  ه من أالم. وكمال الحب 

لقد ظن  طرس أن محبته    .  (26:14يسللللمح  ه هللا، أي ال نحب أنفسللللنا أتثر من المسلللليح حتى نسللللتحقه )لو
هو الحب، بل هو قبول والسللللللليد هنا يقول ليس هذا    ،  ُيعبر عنها  حمله للسللللللليف وضلللللللرب عبد رئيس الكهنة

 الصليب. 
 

 نفهم إذا أن العالمة األولى لمحبة المسيح هى قبول الصليب الموضوع علينا .
  تين أخريين لمحبة المسيحعالم
 .إرع خرافي بذل النفس ألجلهم =و هي خدمة أوالد هللا ورعايتهم  (1
عدم ثقة في أن المسلللللللللليح يحبنا  ال نقارن حالنا  أي إنسللللللللللان بخر، ففي هذا عالمة أخرى للمحةة هى أن    (2

وهذا إت لح فى خطأ  طرس  لنا لنصلل للسلماء.   الطريق  ويختار لنا أنسلب شلئ. وأنسلب شلئ هو ما يكون 
حينما سللللأل الرب عن الطريقة التى سلللليموا بها يوحنا ، إذ كان يظن أن المسلللليح يحب يوحنا أتثر منهم  

 شيئا أف ل . جميعا ، فهو يعطى  طرس الموا  الصليب بينما سيعطى يوحنا
 

إن أنكرك الجميع ال أنكرك أنا" والسلللليد سللللمح  موقف ال للللعف الذي وقفه "ونالحظ أن  طرس في كبريائه السللللابق قال 
لدرجته السللللا قة. لقد خجل  طرس أن   يعيده المسلللليح بهذاو  .   طرس أمام الخدم والجواري ليبدأ عالجه وتنكسللللر كبريائه

 مسيح هو الذي يعيد  طرس لدرجة الرعاية والمعنى أنه غفر. يفتح موضوع اإلنكار مع المسيح. لكن ال
وفي نفس الوقت يكمل الدرس ويشلللللرح لةطرس أن ما يجعلك يا  طرس تقبل أي ألم هو أن .  إرع خرافي ... إرع ونمي

ّمراا، وذللك إلثلارة  3هو في مقلابلل إنكلار  طرس   أتحبنيمّراا 3تحلب من كلل القللب. وربملا يكون سللللللللللللللؤال المسلللللللللللللليح 
وال الزانية. بل هو  حتى  فالمسيح ال يؤنب أحدًا ، تأنيةًا لةطرس  فيقبل الصليب. هذا ليس    محبتهشفاء   طرس ولمشاعر  
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. أما يوحنا المملوء حةًا للسللللللليد ال يقول له 19نفهمه من قول المسللللللليح إتةعنى بية  طرس. وهذا  ضلللللللعف محةة لشلللللللفاء
 المسيح إتةعنى بل هو يتةع المسيح دائمًا بل حتى الصليب.

خطلأ لةطرس، حتى  تون أن المسلللللللللللللليح يعملل هلذا مع  طرس هو ليس نوع من التلذكير  لالخطلأ ، بلل إظهلار طبيعلة ال
يصلللحح موقفه. المسللليح هنا يقف كمعلم يصلللحح خطأ تلميذه.  فالمسللليح يعلن لةطرس أن محبته ضلللعيفة . وهذا عمله  
الرب مع شلاول الطرسلوسلى إذ سلمح  أن تعمى عينيه أياما قليلة ليفهم مشلكلته ، وأنه لم يرى المسليح من خالل دراسلته  

مت فترة ليدرك خطأه .  فاهلل يبدأ العالج  كشلللللللف الخطأ أواًل . والعالج للناموس . وعمل هذا مع زكريا الكاهن إذ صللللللل
هنا أن يقبل من يريد الشللللللللفاء من نقص المحةة أى صللللللللليب يسللللللللمح  ه الرب ، هذا إذا كانت عينه قد إنفتحت وعرف 

 محةة الرب التى اليمكن أن تسمح  شر ألوالده .
 

.َالسَحقَّ  18"  - (:19-21:18اآليات )يو اء  ي َحيس   َتشــــَ شــــن ق  َذاَتَك َوَتمس َت ت َمنسطن نس َثَر َحَداَثة  ك  َت َأكس نس  السَحقَّ َأق ول  َلَك: َلمَّا ك 
 .» اء  منل َك َحيس   اَل َتشـَ َك، َوَيحس ق  طن َك َوآَخر  ي َمنس َت َفإننََّك َتم دُّ َيَديس خس َولكننس َمَتى شـن

يَتة   19 ير ا إنَلى َأيَّةن من منع ا  َقاَل هَذا م شـن َكاَن م زس
َد هللَا بنَها. َوَلمَّا َقاَل هَذا َقاَل َله :»اتسَبعسنني«.  "َأنس ي َمج ن

= أي الصلللليب. ولكن من أدرك محةة   حي  ال تشــاءالمسللليح هنا يتنةأ لةطرس أنه في نهاية أيامه سللليصللللب وقال له 
قطعًا إلي المجد فهذه هي   ؟   ين يحملهالمسلللليح له يسلللللم نفسلللله له  حريته، والسلللليد يحمله حيث يشللللاء هو، ولكن إلي أ

 للمجد سوى السيد المسيح. يعرف الطريق هو الذى ومن ، عبر الصليب كطريق(. ولكن ذلك يكون 24:17إرادته )يو
ولكن حينما ين للج روحيًا يسلللم نفسلله    ،  ونرى في هذه ااياا أن اإلنسللان في بداياته الروحية يتصللرف كيفما يشللاء هو

هلل  الكامل دون مقاومة. ويقبل األلم من أجل اإلله الذي يحةه دون نقاش. وهكذا قيل عن السلللليد "تشللللاة سلللليقت للذ ح" 
 وهكذا كان الشهداء الذين  إستسالمهم الكامل بمن الوثنيون  المسيح.

(، قال لُه إتةعنى ولقد حدث هذا فعاًل في 22:16( )مت وألن المسليح يعرف رفس  طرس لفكرة إحتمال األلم )الصلليب 
 سللللليد =نهاية أيام  طرس، فحين أراد نيرون قتله هرب من روما، فقابله المسللللليح خارج روما فسلللللأله  طرس إلي أين يا 

فرد عليه المسليح أنا ذاهب ألصللب بداًل منك، فعاد  طرس وصللبوه منكس الرأس حسلب طلةه إذ حسلب .  "توفاديس" 
 ليس أهاًل أن يصلب كسيده ورأسه إلي فوق. نفسه
 

إن أنكرك الجميع ال أنكرك أنا" والسلللليد سللللمح  موقف ال للللعف الذي وقفه "ونالحظ أن  طرس في كبريائه السللللابق قال 
لدرجته السللللا قة. لقد خجل  طرس أن   يعيده المسلللليح بهذاو  .   طرس أمام الخدم والجواري ليبدأ عالجه وتنكسللللر كبريائه

 يفتح موضوع اإلنكار مع المسيح. لكن المسيح هو الذي يعيد  طرس لدرجة الرعاية والمعنى أنه غفر. 
وفي نفس الوقت يكمل الدرس ويشلللللرح لةطرس أن ما يجعلك يا  طرس تقبل أي ألم هو أن .  إرع خرافي ... إرع ونمي

ّمراا، وذللك إلثلارة  3هو في مقلابلل إنكلار  طرس   أتحبنيمّراا 3المسلللللللللللللليح تحلب من كلل القللب. وربملا يكون سللللللللللللللؤال  
وال الزانية. بل هو  حتى  فالمسيح ال يؤنب أحدًا ، تأنيةًا لةطرس  فيقبل الصليب. هذا ليس    محبتهشفاء   طرس ولمشاعر  
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سللللللليد ال يقول له . أما يوحنا المملوء حةًا لل19نفهمه من قول المسللللللليح إتةعنى بية  طرس. وهذا  ضلللللللعف محةة لشلللللللفاء
 المسيح إتةعنى بل هو يتةع المسيح دائمًا بل حتى الصليب.

تون أن المسلللللللللللللليح يعملل هلذا مع  طرس هو ليس نوع من التلذكير  لالخطلأ ، بلل إظهلار طبيعلة الخطلأ لةطرس، حتى  
مله  يصلللحح موقفه. المسللليح هنا يقف كمعلم يصلللحح خطأ تلميذه.  فالمسللليح يعلن لةطرس أن محبته ضلللعيفة . وهذا ع

الرب مع شلاول الطرسلوسلى إذ سلمح  أن تعمى عينيه أياما قليلة ليفهم مشلكلته ، وأنه لم يرى المسليح من خالل دراسلته  
للناموس . وعمل هذا مع زكريا الكاهن إذ صلللللللمت فترة ليدرك خطأه .  فاهلل يبدأ العالج  كشلللللللف الخطأ أواًل . والعالج 

أى صللللللللليب يسللللللللمح  ه الرب ، هذا إذا كانت عينه قد إنفتحت وعرف هنا أن يقبل من يريد الشللللللللفاء من نقص المحةة 
 محةة الرب التى اليمكن أن تسمح  شر ألوالده .

 
ا الَّذني اتََّكَأ َعَلى  20"  - (:21:20آية )يو بُّه  َيتسَبع ه ، َوه َو َأيسض  وع  ي حن يَذ الَّذني َكاَن َيس  َتَفَت ب طسر س  َوَنَظَر الت نلسمن رنهن َفالس َصدس

، َمنس ه َو الَّذني ي َسل نم َكإ«. ، َوَقاَل:»َيا َسي ند     "َوقسَت السَعَشاءن
. فيوحنا يتةع المسيح مهما كانت الظروف وحتى الصليب. فإلتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه

يتةعه حتى الصليب. ولنالحظ درسًا مهمًا. أّما  طرس فإحتاج ألن يثير المسيح مشاعره ليرفع درجة الحب فيتقبل أن  
فةطرس ألن محبته أقل يقارن بينه وبين يوحنا ويسأل المسيح، أنت تريدني يا رب أن أموا مصلوبًا فماذا عن يوحنا؟  

أن ال نقارن بين حالنا   ، هل ألنك يا رب تحةه أتثر منى فلن تسمح  موته مصلوبًا. وكانت إجا ة المسيح درسًا له ولنا 
وبالعامية "إنت  فماذا لكل ااخرين، فما يسمح  ه المسيح لي هو أف ل شئ لي أنا. كان رد المسيح على  طرس وحا

، هو طريقى   ح،يقي للمسيح فلنفهم أن ما يختاره لي هو أف ل شئ دون مقارنة مع ااخرينمالك" إن كان هناك حب 
 . للسماء ، لسبب  سيط أننى لست ااخر وظروفى تختلف عن ظروفه 

 -: . فهناك كلمتان للمحةة استخدمتا هناى هامواأللفاظ التي إختارها المسيح لها معن
 .ودون أن تطلب مقابل = وهي المحةة في أسمي صورها ودرجاتها وأقوى مشاعرها حتى بذل النفسأوابي( 1
 = المحةة في مظاهرها اإلعتيادية الطبيعية وهي أقرب لكلمة المودة.فيلو( 2
هي تناظر محةة هللا لنا، أحبنا دون أن يطلب مقاباًل لذلك وهي تشللير أي للًا لمحةة األم ألبنائها، فهي  األوابى درجة*

 تبذل نفسها عنهم دون مقابل. 
 هي محةة تطلب مقاباًل لها. الدرجة األقل ،فهى  الفيلو *أما

طرس بتواضللللع مسللللتخدمًا كلمة فيلو، ونالحظ أن في سللللؤال المسلللليح األول لةطرس إسللللتخدم المسلللليح كلمة أغابى ورد  
مسلللللتخدمًا كلمة فيلو، وهذا ما أحزن  طرس   أتحبنيوهكذا في المرة الثانية، أمّا في المرة الثالثة فسلللللأل المسللللليح  طرس  

)وليس ثقل المسللللللللئولية(. وكأن المسلللللللليح يقول لةطرس أن محبتك يا  طرس لم ترتفع لآلن حتى إلي مسللللللللتوى الفيلو = 
 .)فيلو(  قال له ثالثة أتحبنيفحزن بطرس ألنه 
ن أنكرك الجميع ال أنكرك" إ" ليذكره  إندفاعه حين قال "و أتحبني أكثر من هؤالءيسلأل  طرس أواًل "  ونالحظ أن المسليح

وتواضلع  طرس ولم ولم يكرر المسليح الدرس ثانية، أي لم يكرر قوله أتثر من هؤالء حينما أتي الدرس بنتيجة إيجابية  
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يا هؤالء. وأي لًا قوله "أنت تعلم" وفي ثالث مرة نرى أنه إرتمى  الكامل على المسليح فقال " أتثر من  هيكرر  طرس قول
 -: إستخدمهما المسيح" وهناك كلمتان أي ًا للرعاية رب أنت تعلم كل شئ

 ( تعنى تغذية القطيع وإطعامه.17 ،15)أياا  إرع
والسلياسلة وقيادة القطيع وحمايته من الذئاب. وبطرس بدأ عمله  ( تعنى الرعاية المسلتمرة والحرص والعناية  16)بية  إرع

 الرعوى فعاًل يوم الخمسين.
 -: عن الخرافهما المسيح في التعبير وهناك كلمتان استخدم

 ( تشير للحمالن الصغيرة التي تالزم الحظيرة )تحتاج لتغذية(15)بية  خرافي
ي الحقول ويلزمهلا الرعلايلة والحفظ، يلزمهلا ال،يلادة والتغلذيلة. ( هلذه للخراف الكبيرة وهلذه ترعى ف17 ،16)بيلاا    ونمي

 والمعنى الكل يحتاج للرعاية، المبتدئين والمتقدمين روحيًا. 
أي  إسلمه العادي وليس  حسلب وظيفته الرسلولية فهو يسلأل عن عالقته الشلخصلية   سـمعان(: الرب ناداه  إسلم  15)بية
(.  29:14= هلل تظن يلا  طرس أن محبتلك لي أتثر من الةلاقين، كملا كنلت تظن قباًل )مر  أتحبني أكثر من هؤالء له. 

بداًل من ثقته   ربأنت تعلم يا   = هنا  طرس يرتمي على المسلللللللليح  الكامل قائالً   أنت تعلم يا ربورد  طرس بتواضللللللللع  
 (. بهذا الرد بدأ شفاء  طرس.29 ،27:14المسيح )مر شكك في كالم، هذه الثقة التى جعلته ينفسه قباًل في 
[ هلذه تعنى أن عالملة محبتلك يلا  طرس أن تبلذل 2[ هي إعلادتله للدرجتله في الرعلايلة. ]1= ] إرع خرافيوالرب يقول لله  

( نرى كملال المحةلة في بلذل اللذاا وقبول 19  ،18لمحةلة. وفي بيلاا )نفسللللللللللللللك عن خرافي وترعلاهلا. هنلا نرى عالملة ا
 الصليب الذي يسمح  ه الرب.

يسلير ويوحنا  نرى هنا يوحنا المملوء حةًا يتةع المسليح دون أن يقول لُه المسليح. وربما فعاًل في هذا الموقف كان يسلوع  
 .فى تةعية يوحنا الدائمه للمسيح يتةعه ولكن المهم المعنى

 
 

، َوهَذا َما َله إ«.21" - (:21:21)يو آية وَع:»َياَربُّ  " َفَلمَّا َرَأى ب طسر س  هَذا، َقاَل لنَيس 
فمن يحب المسيح ح،يقة سيدرك أن المسيح يحةه  شدة، بل يتصور أن المسيح   المقارنة مع ااخرين دليل عدم الحب.

ولنثق أن المسيح يختار لي األف ل. واألف ل ليس األتثر من المال والصحة والمراتز الدنيوية.    ال ينشغل  أحد سواه .
 هو الذي يعرف إحتياج كل . وما يناسبني ال يناسب غيري. وهللابل ما يراه المسيح مناسةًا لي ألصل للمجد السماوي 

 نفس وكيف تصل للسماء. 
َأُبوُلُس، َأْم َأُبلُّوُس، َأْم َصَفا، َأِم ٱْلَعاَلُم، َأِم ٱْلَحَياُة، َأِم ٱْلَمْوُا، َأِم ٱأْلَْشَياُء ٱْلَحاِضَرُة،  *وراجع تفسير قول بولس الرسول "

 (.  28:8(. فكل الظروف التى تحيط بى هى للخير )رو22:3تو 1" )َأِم ٱْلُمْسَتْقِبَلُة. ُكلُّ َشْيء  َلُكمْ 
*أقول كل الظروف التى تحيط بى هى مال س ال تناسب سواى )أى على مقاسى أنا(، كأنه تم تفصيلها لهدف أن 

روفى أصل للسماء. وألنى أنا غيرك فاهلل ُيدبِّر لى ظروف تختلف عن الظروف التى يدبرها لك. إذًا ال معنى لمقارنة ظ
 مع ظروفك. فكان أن طريق بولس للمجد السمائى هو شوكة الجسد، وطريق  طرس للمجد السمائى هو الصليب.
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ولكن حينما تكون محبتنا هلل ناقصة نتصور أن هللا لو أعطى إنسان مااًل أتثر منى فهو يحةه أتثر منى. ولو سمح لى  
  مرض بينما ااخر فى صحة فهو يحةه أتثر منى. 

يعرف محةة هللا فهو يفهم أن ما يهتم  ه هللا هو كيف أصل إلى أعلى درجة من المجد فى السماء، وهو ُيدبِّر  ولكن من  
تل األمور حولى من أجل هذا الغرض األهم. ولو كانت عينى مفتوحة ألدركت محةة هللا الالنهائية لى وكأنه غير  

 منشغل  أحد فى الكون سواى.
 

َت!«.َقاَل َله  22" - (:21:22آية )يو يَء، َفَماَذا َلَكإ اتسَبعسنني َأنس َقى َحتَّى َأجن نست  َأَشاء  َأنَّه  َيبس وع :»إننس ك     "  َيس 
هذا القول حتى ال يقارن أحد حاله مع ااخرين، فالمسيح حر في أي قرار يتخذه، وعلينا أن نثق أنه ال يصنع سوى   

 منا إلى المجد فهو الطريق للمجد . وهو يعرف كيف يأخذ كل الخير لكل منا فهو صانع خيراا.
ولكننا نرى أنه فعاًل فالقديس يوحنا هو الوحيد بين التالميذ الذى لم يستشهد، فهل كان سؤال  طرس فى مكانه، وأن 

هل يجب على كل إنسان أن   المسيح يحب يوحنا أتثر من  اقى التالميذ كما تَصوَّر؟! واإلجا ة فيما يلى تحت عنوان
 إ ي صلب حتى تكون له حياة أبدية 

 
وع  إننَّه  اَل  23"  - (:21:23آية )يو لس َله  َيس  . َولكننس َلمس َيق  يَذ اَل َيم وت  َوةن: إننَّ ذلنَك الت نلسمن خس َن اإلن ل  َبيس ،  َفَذاَع هَذا السَقوس َيم وت 

َقى َحتَّى نست  َأَشاء  َأنَّه  َيبس :»إننس ك  يَء، َفَماَذا َلَكإ«. َبلس  " َأجن
حالة التذمر التي كانت سائدة بين التالميذ، جعلتهم يظنون أن المسيح يحب يوحنا أتثر منهم، وكان هذا سبب سؤال  
 طرس عن كيفية موا يوحنا وكان هذا سبب أن التالميذ تصيدوا قول المسيح وأشاعوا أن المسيح  سبب محبته ليوحنا  

وحنا يشرح أن المسيح لم يقل هذا. ولآلن فنحن نتصور أن المسيح يحب ااخرين أتثر منا سيجعله يعيش لألبد. وي
  سبب أي خيراا يعطيها لهم. 

 
.24" - (:21:24آية )يو َلم  َأنَّ َشَهاَدَته  َحقٌّ َهد  بنهَذا َوَكَتَب هَذا. َوَنعس    " هَذا ه َو الت نلسمنيذ  الَّذني َيشس
 = يوحنا هنا ي ع نفسه مع المؤمنين وأنه يصدق كل ما قاله. نعلم
 

َسه  25"  -(:21:25آية )يو َعاَلَم َنفس ت  َأظ نُّ َأنَّ الس َدة ، َفَلسس َدة  َواحن تنَبتس َواحن وع ، إننس ك  َياء  أ َخر  َكثنيَرة  َصَنَعَها َيس  َيَسع     َوَأشس
ت وَبَة. آمنيَن. َمكس  " السك ت َب الس

= ليس وسع العالم المكاني أو الجغرافي، بل الفكري والمعنوي، وحتى اان تؤلف بالف العالم نفسه ال يسع الكتب 
الكتب والموضوع ال ينتهي. بل إن كلمة هللا غير محدودة في معانيها. فكل يوم نكتشف معنى جديد لكل بية. فمنذ  

اك الجديد. بل أن أعمال المسيح في العالم مازالت حتى  سنة يتم تأليف كتب لشرح الكتاب المقدس. ومازال هن  2000
اللحظة وكيف يتم حصر أعمال المسيح في العالم في عددها وتنوعها. وألن يوحنا كان يهدف من كتا اته إثةاا  هذه  
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أعمال  والال نهائى والغير المحدود ، وألن هللا محةة ، فإن    الهوا المسيح فهو ينظر إلى أعمال المسيح األزلى األبدى
 وال حصر لها فى الكون. لكن عمومًا العةارة عةارة شعرية تعني أن أعمال المسيح ال تعد.  محبته غير محدودة،

وهذه ااية هى ختام رائع إلنجيل يوحنا فهى من ناحية تعبر عن محةة يوحنا الحبيب للمسللللللللليح فهو يشلللللللللعر أن أعمال 
محبته تجاهه وتجاه كل الةشلللللللر هى ال نهائية . وهى نهاية متفقة مع غرض اإلنجيل الذى يثبت الهوا المسللللللليح مما 

ته الال نهائية . وأي لللللللًا نهاية رائعة لهذا اإلصلللللللحاح  يجعل محدودية كتب العالم غير قادرة على إسلللللللتيعاب أعمال محب
 ن أعماله ال نهائية.أالذى يطالبنا فيه المسيح  المحةة وهذه شعر بها يوحنا الحبيب فعبر بهذا عن 

* هذا اإلصحاح يلخص بروعة عالقة المسيح  كنيسته. فنجد فيه المسيح مهتمًا  كنيسته، يرسل لها رعاة وصيادين   
لكنه يوجه الدعوة للجميع ويرسل لهم رعاة   (.153في شةكة كنيسته، وأن أوالده معروفين  الواحد )ليجمع أوالده 

   ليجذبونهم ، والموضوع متروك لسختيار الحر لكل إنسان هل يقبل أن يستمر داخل الشةكة )الكنيسة( أو يهرب.
ي اإليمان ال يمكن أن يتركوا الكنيسة.  على الخدام أن يعملوا ويرعوا الرعية، والمسيح يعول خدامه. والناضجين ف
فهو يحبنا ويرعانا وعالمة محبته رعايتنا.   الحبوعلى كل منا أن يفهم قانون التعامل مع المسيح ويتلخص في كلمة 

  أنفسنا في خدمته وكمال المحةة بذل النفس تمامًا وأن نقبل مننبذل و  نطيع وصاياه  أنوعلينا أن نحةه وعالمة محبتنا 
ما يسمح  ه، فهو وإن سمح  الصليب، لن يسمح  أي ضرر وذلك ألنه يحبنا. هو صانع خيراا وال يعرف أن يده كل 

يعمل شر. وقد ال نفهم أفكار هللا لكن علينا  إيمان أن نثق أن كل ما يسمح  ه هو طريقنا للسماء، فإشتياق قلب 
 شياءحينما قال "تل األا لخصه بولس الرسول (. وهذا م24:17المسيح أن يجذبنا فنكون معه في السماء ولألبد )يو

(. وهذه الوليمة التي صنعها السيد لتالميذه هي رمز للوليمة السمائية  28:8معًا للخير للذين يحبون هللا" )رو  تعمل
(. ونرى في اإلصحاح أن شر  الخدمة هو محةة هللا. ونرى في هذا اإلصحاح 9:19)عشاء عرس الخروف( )رؤ

 .يعالج الخاطئ كما عمل مع  طرس لكنه ال يرف ه إذا أخطأأي ًا أن المسيح  

 من إنجيل يوحنا  21تعليق على أصحاح 
بُّ َشافنيَك )خر  (26:15َأَنا الرَّ

رأينا هنا السليد المسليح يشلفى محةة  طرس، فالسليد المسليح أتى كطبيب ليشلفى طبيعتنا السلاقطة فيكون لنا نصليب فى 
 األبدية. وهو يشفى اإليمان والرجاء والمحةة وموضوع هذا اإلصحاح شفاء المحةة. د لنا، والحياةالسمائى الُمعَّ المجد 

 ودليل شفاء المحةة كما رأينا:
 .رعاية أوالد هللا (1
 .قبول الصليب  (2
 عدم مقارنة مايسمح  ه هللا لى مع ااخر. (3

 وهناك عدة أسئلة :
ــيد  يقول السللللليد المسللللليح لةطرس  (1 ــهل أن يقول السـ ــليب... ألم يكن أسـ إن كنت قد أدركت أتحبنى... إذا  إنقسبل الصـ

، فاألب ال ُيعطى حيَّة إلبنه  (9،10:  7)مت. وهذا ما شلرحه السليد المسليح بنفسله  إقبل الصـليب ا  أننى أحبك... إذ
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ك أبداً إن سللللأله أن ُيعطيه سللللمكة. فاإلبن الذى  فى أن عطايا أبيه له هى للفائدة. فحتى   ُيدرك محةة أبيه له ال يشللللُ
إن  سلمح هللا )األب الح،يقى السلماوى( بتجربة ُمؤلمة، فهى للفائدة. أى للحياة، أى تكون وسليلة للحياة األبدية كما 
تحيا السلللمكة وسلللط الةحر إشلللارة لحياة المؤمن، أو الحياة التى سلللتكون للمؤمن الواقع تحت تجربة حتى وإن كانت 

ًا، فالةحر ُيشللللللير للموا  النسللللللةة لسنسللللللان العادى. ولكن من الذى يكتشللللللف محةة هللا له؟ هو من له مرضللللللًا مميت
(. واألعين المفتوحة هى  14:5تو2"ألن محةة المسللليح تحصلللرنا" )  الذى قال  الرسلللول  المفتوحة مثل بولساألعين  

ب المسللللليح  ا هذه هو لمن ُيحِّ (. ونقاوة القلب هى  حفظ الوصلللللايا. وحفظ الوصلللللاي8:15لمن يكون نقى القلب )مت 
ب المسليح هو الذى يكتشلف محةة المسليح له. وهذا ما كان يعنيه القديس يوحنا حين قال (. إذًا من ُيحِّ 23:14)يو

 ب المسيح.(. فمن إتتشف محةة المسيح سُيحِّ 19:4يو1) "نحن نحةه ألنه هو أحبنا أواًل"
 
 لماذا الصليبإ (2

 . ولكن ما هو الصليب  النسةة للمسيح ؟    النسةة لى هو الخالص  ما هو الصليب إ
الذين يحبهم ويقبلونه .  ليخلص أحباءه  = هو حب يصـــــل لســـــفك آخر نقطة فى دمه بالنســـــبة للمســـــيح  الصـــــليب 

 والتلمذة للمسيح هى أن نتشةه  ه فى محبته هذه. 
 ؟  أن أحتمله أال ُيمكن أن أحب المسيح دون أن ُيعطينى صليب علىَّ  ؟  قبول الصليب. فلماذا عالمة المحةة هىو 

 (الفيلو.2   (األغابى. 1   تما رأينا أن هناك درجتين للُحب: 
         الدرجة العالية، درجة بذل الذاا دون طلب ُمقابل كما أحبنا هللا وفدانا دون أن ُنعطيه شيئًا.: هى واألوابى
 : هى المحةة فى ُمقابل محةة ااخرين.الفيلو

ل فيلو  عد أن سأله مرتين  وحينما عاتب السيد الرب  طرس هنا لُيعالج هذه النقطة، سأله فى المرة الثالثة ُمستخدمًا الفع
ــى عنكًا الفعل أغابى ألن  طرس سلللللبق وقال له "مخد ُمسلللللت ــع نفسـ (، وقول  طرس هنا هو معنى  37:13" )يوإنى أضـ

ن ي لع نفسله عن المسليح ( ولكن  طرس كان لم يصلل لهذه الدرجة، بل لم يصلل فى إنكاره للسليد المسليح  أاألغابى ) 
ا ولم ُيعط المسلللليح شلللليئًا بل أنكره. لذلك سللللأله لدرجة الفيلو. فهو عاش مع المسلللليح وأخذ منه الكثير من الُحب والعطاي

وفى أعلى   السللليد المسللليح ثالثة أتحبنى مسلللتخدمًا الفعل فيلو، لذلك حزن  طرس. والسللليد المسللليح يريد لنا الحياة األبدية
(.  16:4يو1)(، وأي لًا "هللا محةة"  25:11فاهلل حياة "أنا هو ال،يامة والحياة" )يو.  . وهذه تكون لنا لو تشلبهنا  اهللدرجة

والصلليب هو أسلمى درجاا بذل   فمن له نفس محةة المسليح أى المحةة التى تبذل نفسلها ح،يقة سلتكون له حياة أبدية.
وهذا ما   .  الذاا، ومن يقبل الموا عمن ُيحةه فهذه هى درجة األغابى التى يريدها المسلللليح لنا لن للللمن الحياة األبدية

 نفسه عنا..فعله المسيح على الصليب فهو بذل 
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وكما فعل المسللللليح فعل الشلللللهداء فتكللوا ألن محبتهم صلللللارا محةة  اذلة، إذ قبلوا سلللللفك دمائهم ألجل المسللللليح الذى  
 لذلك ت ع الكنيسة الشهداء فى أعلى الدرجاا السمائية . أحبوه. وهذه هى أعلى درجاا الُحب.

رضللى شللهواته، وال يةحث عما يطلةه هللا. وهذا ما ولنالحظ أن العكس هو أن يطلب اإلنسللان ما لنفسلله ويطلب كيف يُ 
ُيسللللمى األنا. ينحصللللر اإلنسللللان فى ما يريد ال فيما ُيرضللللى هللا. وهذا ما ُيسللللمى الخطية. وكما تقود األغابى اإلنسللللان  

 ليحيا حياة أبدية، تقود األنا والخطية اإلنسان للموا ولنرى المقارنة:
 

 مقارنة بين األوابى واألنـــــــــــا
 

 المحةة)األغابى( األنا 
 اإلنسان يةحث عن ما ُيرضى هللا يةحث عما ُيرضى شهواته
 يبذل كل غال إلرضاء نفسه

 
 )ُحب أنانى للذاا(

 يبذل نفسه فى سبيل من ُيحب 
 

 )ُحب ُمنطلق نحو ااخر(
يتشللةه  الشلليطان الذى  حث عن مجده تاركُا هللا فى 

 تحد هلل 
 يتشةه  المسيح الذى أخلى ذاته ألجلنا

هذا يسلللك فى طريق الموا إذ ينحصللر حول نفسلله  
وهللللذا أى هللا    ،  ورغةللللاتلللله فينفصللللللللللللللللللل عن الحيللللاة

 اإلنفصال يعنى الموا .

 هذا يسلك فى طريق هللا وتكون له حياة

 
(. والمعنى هو  27:14المسللللللليح "من ال يحمل صلللللللليةه ويأتى ورائى فال يقدر أن يكون لى تلميذُا" )لولذلك قال السللللللليد 

حتى أن نكون على شللللللللكل المسلللللللليح فى محبته الةاذلة لكى يكون لنا حياة أبدية معه. فكلمة تلميذ تعنى من يعيش مع 
يتعلم حياته. وكانت مشلللللكلة  طرس يتشلللللرب و ، التلميذ يعيش مع معلمه المسللللليح اليوم كله وليسلللللت  معنى طالب العلم

(، والمسليح يشلفى محةة  طرس ليصلل للمحةة التى على شلكل محةة المسليح  22:16الصلليب من أول يوم )مت رفس  
وحين قبل  طرس أن يعود إلى روما ليصلللللللب ، بل قل فى اللحظة التى إسللللللتدار فيها  طرس   أى على درجة األغابى.

يصلللللللب ، هنا وصللللللل  طرس ألعلى درجاا المحةة ، ووصللللللل ألعلى درجاا المجد إذ عائدا إلى روما ، وقد قبل أن 
 إلى درجة بذل ذاته = األغابى. شا ه المسيح فى محبته . هنا فرح  ه المسيح إذ وصل تلميذه

 
 قطعًا ال.     هل يجب على كل إنسان أن ي صلب حتى تكون له حياة أبديةإ (3

لسلللللللبب أن محةة يوحنا كانت ال تحتاج لشلللللللفاء. هو الوحيد الذى تةع المسللللللليح  فنحن رأينا يوحنا هنا أنه لم ُيصللللللللب. وا
للصلللليب وقبل الوضلللع فى الزيت المغلى وقبل النفى، فهو وصلللل لدرجة األغابى. والسللليد المسللليح مع  طرس، بل مع 
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طرس أن تل إنسللان ُيريد أن يصللل  ه ألعلى درجة من درجاا الُحب أى أعلى درجة من درجاا المجد. والسلليد رأى  
مدرس  وأله اإلمكانية ليصلللللل لهذه الدرجة فكان يشلللللفيه كطبيب ماهر ُيريد لمري للللله أعلى درجة من درجاا الشلللللفاء، 

 على الدرجاا. أما يوحنا فكان فى أعلى درجة دون حاجة ألن ُيصلب.أ يطلب لتلميذه 
الواضللحة فى رف لله للصللليب، وطلب منه أن ال ُيقارن نفسلله مع يوحنا،    ،  السلليد المسلليح كان يشللفى األنا عند  طرس

"يا  طرس أنا أحةك تماما مثل يوحنا وأريدك معه فى نفس الدرجة والمسيح يريد أن يقول لةطرس  فةطرس غير يوحنا.  
سلللماء، والمسللليح الذى هو الطريق يعرف كيف يصلللل  كل منا لل  وصلللولك لهذه الدرجة يختلف عن طريقه"  لكن طريق

( والمسليح يريدنا فى أعلى درجة  حسلب إسلتعداد كل 41:15تو1أعلى درجة، فنجم يمتاز عن نجم فى المجد ) إلى بل
وكما ذكرنا سلللا قا ، كانت فرحة المسللليح حينما إسلللتدار  طرس عائدا إلى روما ليصللللب ، ألنه  منا للتجاوب مع الدواء.  

 طرس للسلللللللللليد عن طريقة موا يوحنا ، كانت بال معنى .   وصللللللللللل إلى نفس درجة يوحنا . ومن هنا نفهم أن سللللللللللؤال
 فالمسيح يحب اإلثنين بنفس الدرجة ، ويريد لسثنين نفس درجة المجد فى السماء ، لكن لكل واحد طريق غير ااخر .

 بولس لم تكن له مشكلة فى الح ب للمسيح فهو الذى قال:
 لمسيح.( فهو إتتشف محةة ا14:5تو2"محةة المسيح تحصرنا" )*   
  . (. هو أحب المسيح حتى الموا 35،36: 8"من يفصلنا عن محةة المسيح. أشدة..." )رو*   

 إذا  لماذا تألم بولس الرسول إ
 طرس كانت األنا عنده هى نقص فى المحةة أو أنه   هى األنا ولكن  صلورة مختلفة.  مشلكلة أخرى   الرسلول تان لبولس

 ( وال ُيريد بذل ذاته، والمسيح ُيريده أن يصل لهذه الدرجة العالية. 26:14ُيحب نفسه أتثر من محةة المسيح )لو
(  6:3الُمثقف  الفلسللفة اليونانية وحافظًا للناموس يشللُعر أنه  ار بال خطية )فى أما األنا عند بولس فكانت ُمختلفة، فهو

(، شللللللللللفى 18-11:  14(. الكل يحبونه حةًا عجيةًا. ظن الةعس أنه إله )أع18:14تو1يتكلم لغاا أتثر من الجميع )
رَ حين يرى أنه  أمراض وأقام موتى ورأى السماء، بل رأى المسيح وهو فى طريقه لدمشق، ومن كثرة اإلستعالناا، و   َ شَّ

ن أنه وراء كل شلللللخصللللليته خاف هللا عليه أن يظُّ   وبطبيعة الجميع ،  ،  وهو فعال تعب فى كرازته أتثر من أوروبا كلها
 ف ربه  شوكة فى الجسد، لذلك قال هذا

 (.15:11تو1. )ال أنا بل نعمة هللا التى معىولكن  أنا تعبت أتثر منهم جميعاً 
 

 هذه نتيجة العالج    هذه هى األنا
 كان يحميه بتجربة جسده )الصليب( حتى ال يصل لهذه الدرجة.وبولس لم يصل لدرجة الكبرياء، لكن هللا الذى يحةه 

 وطبيًا معروف أن هناك نوعين من الدواء :
 ، وهذا ماحدث لبولس.مثل التطعيم : ُيعطى لمنع النوبة المرضيةاألول
 .ولزانى كورنثوس لشفاء مرض ما، وهذا ما حدث أليوب : ُيعطى الثانى

عن أوالده والُيقدم ذ ائح عن نفسللللله، فأوالده ربما ُيخطئوا، أما   م ذ ائحمة. ُيقدِّ الُمت لللللخفأيوب كان ُمصلللللا ًا  مرض األنا  
 حظ ما قاله أيوب :حقه وهو الةار الذى ال يخطئ وال ( بل هللا اخطأ فى5:1هو فال ُيخطئ )أى



 ( أحداث القيامة –ثانياُ ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
413 

 (.17:9َذاَك الَِّذي َيْسَحُقِني ِ اْلَعاِصَفِة َوُيْكِثُر ُجُروِحي ِباَل َسَبب  )أى •
 (.20:9ُت َكاِماًل َيْسَتْذِنُبِني )أىِإْن ُكنْ  •
 (.21:9َتاِمٌل َأَنا )أى •
 (.3:10َأَحَسٌن ِعْنَدَك َأْن َتْظِلَم )أى •
 (.21،22: 13اَل َتَدْع َهْيَبَتَك ُتْرِعُبِني. ُثمَّ اْدُع َفَأَنا ُأِجيُب َأْو َأَتَكلَُّم َفُتَجاِوُبِني )أى •

ومعنى كل هذا أن أيوب يتهم هللا  أنه أخطأ وظلمه، وإن دخل فى محاتمة مع هللا دون أن يرهةه هللا  جبروته فسيظهر 
 هلل براءته، وأن هللا ظلمه، ولقد لخص أليهو خطأ األنا عند أيوب هكذا: 

 (.2، 1: 35ُقْلَت: َأَنا َأَبرُّ ِمَن هللِا )أى
َماِد )أى لذلك عالجه هللا بتجربة صلللعةة ولكنها (. وهذا الخطأ 6:42نجحت فى شلللفاء أيوب، فقال : َأْنَدُم ِفي التَُّراِب َوالرَّ

 نفعله جميعًا إذا أتت علينا تجربة فنقول لماذا يارب كأن هللا أخطأ، أما نحن فأبرار. بينما يكون هللا يشفينا روحيًا. 
لُيجربه  أالم فى جسللللللللللللده فتخلص الروح فى يوم الرب وهذا ما عمله بولس مع زانى كورنثوس إذ أسلللللللللللللمه للشلللللللللللليطان  

 (.18-16: 4تو2(. وكرر بولس هذا المفهوم فى )4:5تو1)
ولكن لنالحظ أن الصلللللليب فى حالة  طرس كان ليرتفع  ه المسللللليح لدرجة األغابى، أما مع هذا الزانى فالصلللللليب كان  

ى المجد، وشللللتان الفرق بين بولس وبطرس من ناحية  فنجم يمتاز عن نجم ف ا قلنا من قبلمالزنا. وكتطهيرًا من خطية  
وبين هلذا الزانى التلائلب، الصللللللللللللللليلب مع بولس وبطرس كلان ليرفعهملا ألعلى درجلة فى المجلد أملا فى حلاللة هلذا الزانى  

 فالصليب كان لمجرد أن تخلص الروح فى يوم الرب.
، نجد هللا ُيعالج الناس ليسللتعيدوا هذه الصللورة.  هللا خلق بدم على صللورته، وهللا محةة. وبعد أن فقد اإلنسللان صللورة هللا

بُّ َشافنيكَ لذلك قال الكتاب : "  (.26:15" )خرَأَنا الرَّ
الصللليب وسلليلة للشللفاء، لكن هو أي للًا وسلليلة بها نصللير شللركاء صللليب المسلليح، ومن يشللترك مع المسلليح فى   رأينا*

ن تؤمنوا  ه فقط بل أجل المسللللليح ال  قد ُوهب لكم أل  األلم يصلللللير شلللللريكًا له فى المجد. لذلك قال بولس الرسلللللول "النه
(. ولكن من ينظر لأللم كهةة ال ينظر إلى المجد الذى سلللليناله بل إلى شللللخص من 29:1جله" )فىلموا ألأن تتأي للللا  أ

 يحةه.
م  ومن يحب ح،يقًة محةة على درجة األغابى هو الذى يسللللللتطيع أن يفهم لذة أن تتألم من أجل من تحةه. كما تقول األ 
إلبنها المريس "ياريتنى كنت أنا"، لذلك فاأللم ألجل المسليح هةة فهو ُيعطينى فرصلة اإلشلتراك فى األلم مع من أحةه. 
إذًا من يصللللل إلى هذه الدرجة هو من تم شللللفاؤه  الكامل ووصللللل إلى أعلى درجة وهى األغابى. لذلك ت للللع الكنيسللللة  

 الشهداء فى أعلى درجة فهم وصلوا إلى هذه الدرجة.
 

 كلمة نهائية عن شفاء اإليمان والرجاء: 
(. ولكن 1:11، فلاإليملان هو الثقلة  ملا ُيرجى )علب ه فلأحببتلهتلملا زادا المحةلة للمسلللللللللللللليح يزداد اإليملان  من عرفتل (1

(. والمنطق فى هذا ما قاله السلللليد 7:2حتى يزداد إيماننا علينا أن نشللللكر هللا على كل حال حتى لو  غير فهم )تو
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(. والسللليد المسللليح يعيننا لو 7:13المسللليح لةطرس:"لسلللت تعلم أنت االن ما أنا أصلللنع ولكنك سلللتفهم فيما  عد" )يو
وحين قال المئة سلللأله : أتؤمن، عدم اإليمان أمامه طالبين أن ُيعطيه لنا. فالسللليد حين قام  شلللفاء إبن قائد إعترفنا  

 سيد لكن أعن عدم إيمانى" شفى له إبنه وبالتالى شفى له إيمانه ال عيف. من ياؤ أ"
هللا قد إنسللللكبت فى قلوبنا فالرجاء ال يخزى ألن محةة  جاء. وهذا ما قاله بولس الرسللللول "وكلما زادا المحةة زاد الر  (2

 (.5:5 الروح القدس الُمعطى لنا" ) رو
: ُيرجى مراجعة ُمقدمة رسلللللللللللالة يوحنا األولى تحت عنوان أهمية المحةة عند القديس يوحنا الحبيب. وتفسلللللللللللير  ملحوظة
 ( وذلك إلستكمال فكرة الموضوع وتوضيحها.5- 3: 5)رو
 

 خطوات الشفاء
(.  37:13" )يون أن تتبعنى... فرد بطرس لماذا... إنى أضـــع نفســـى عنكحي  أذهب ال تقدر اآل"قال الرب لةطرس 

وهذا يعنى عدم تصلللديق الرب وهذا ناشلللئ عن عدم الثقة فيه. وعدم الثقة ناشلللئ عن نقص فى المحةة لذلك كان الرب 
يحةه، لكنه يسلتخدم أسللوب المناقشلة والحوار "هلم  يحاول شلفاء  طرس من نقص المحةة. والرب ال يرغم أحدًا على أن  

(. ولكى يعملل هلذا السلللللللللللللليلد 7:20( ويقول إرميلاء النبى "أقنعتنى يلا رب فلإقتنعلت" )إر18:1نتحلاجج يقول الرب" )أش
 -المسيح إتةع مع  طرس خطواا للشفاء:

ن  طرس  ه حين يتحقق  ( فيزداد إيما38:13الرب يخبر  طرس  المسللللتقبل = "لن يصلللليح الديك حتى تنكرنى" )يو (1
 (.29:14هذا "حتى متى كان تؤمنون" )يو

الرب يسلللمح لةطرس  أن ي لللعف أمام جارية = ليكتشلللف ضلللعفه وتزداد ثقته  المسللليح الذى يعرف كل شلللئ حتى   (2
ودائمًا بداية الشلفاء  أن يدرك المريس مرضله فيسلعى للشلفاء. بل أن المسليح بدأ فى شلفاء  طرس حين    المسلتقبل.
له. فهو ضلللا ط الكل وكان يمكن  أسلللينكره، إذ بهذا أعلن المسللليح أنه هو الذى سللليسلللمح للجارية أن تسللل  قال له أنه

 للسيد أن يةعد عنه هذه الجارية.
  عد ال،يامة يظهر الرب لةطرس مع التالميذ ليعرف من هو الرب. (3
 هم عنه.ميقابل التالميذ فى الجليل لتصحيح مفاهي (4
د طعام للتالميذ، فهو مصلدر كل خير مادى، وهذا درس لةطرس لشلفاء المحةة التى 21يظهر فى إصلحاح ) (5 ( وُيعِّ

 الفيلو التى هى حب لمن يعطى حةًا فى المقابل. ى مستو على 
يدخل الرب فى حوار مع  طرس عن المحةة "أتحبنى... أتحبنى..." ليشللللللللللفى المحةة التى على مسللللللللللتوى األغابى   (6

 محبته. فالرب ال يستخدم اإلجةار لنحةه بل اإلقناع  الحوار. فيرفع مستوى 
 خرين )يوحنا(.يقنع  طرس  طريق الشفاء وهو قبول الصليب وعدم مقارنة نفسه  اا

 
 لماذا نقول أن المحبة تحتاج إلى شفاءإ

 ( لترى أن المحةة هى شر  الوحدة مع المسيح  9:15راجع تفسير )يو  
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 ( وبالتالى فسنستمر فى حالة الموا.25:11إذًا بدون محةة فال إتحاد مع المسيح الذى هو ال،يامة والحياة )يو
ة ... حتى  محبتنا، بل يرفعها ألعلى درجة وهى درجة األغابى = المحةة الةاذليشلللللفى    فمن محةة المسللللليح لنا أنه  لذلك

نتحد  المسلللليح إتحادًا كاماًل، وكأننا نذوب فيه )محةة تذوب فى محةة(، وهذا تفسللللير ما قالته عروس النشلللليد: "إجعلنى  
 (.8تخاتم على قلةك" )راجع تفسير أصحاح نش

 :ونعود لثالثية بولس الرسول
 الرجاء.وكما أن المسيح الطبيب الشافى إهتم  شفاء المحةة فهو يشفى أي ًا اإليمان و  

 سبوع األول من الخمسين(األ القطمارس .... )قراءات: شفاء اإليمان
نرى فى قراءاا القطمارس خالل األسبوع األول  عس الوسائل التى يتةعها هللا لشفاء إيماننا ، فلكل واحد له طريقة 

. ولنتتةع   يريد أن يبرأ يشفى كل واحد   يريد أن والمسيحغير ااخر ، وهللا يستخدم الوسيلة التى تناسب كل واحد. 
   -قراءاا األسبوع األول ، قراءاا شفاء اإليمان:
ولكنها ُتحب المسيح. فمحةة مريم   = مريم وير الدارسة للعهد القديمإنجيل أحد القيامة )أول أيام األسبوع األول( 

له يمكن االتكال الكامل عليه . وهذا ما يسمى محةة غير ناضجة ، مثل إنسان، ليس كإتانت لشخص المسيح ك 
 اله .مو أ( هو يحب هللا لكنه يتكل على 10محةة الشاب الغني )مر  

نه ليس  أنسان. لكن فى نظرها إ َت فى قيامته: فهى تحةه كنجد المسيح يشفى إيمانها وبالتدريج حين شكَّ   (1
 يحيي من يشاء . أنه قادر أن ال،يامة والحياة نفسها و 

 ت ..  كها التالميذ فى ال،يامة شكَّ ( هى رأته ولمست قدميه. ثم إذ شكَّ 28ففى )مت  (أ
 ترى شيئًا. حين عادا لم تراه، بل لم  (ب 
 ثم رأا المالك.  (ا 
 ويبدو أن المالك حين رأى المسيح سجد فإلتفتت له ولكنها لم تعرفه.  (ث 
 فتعرفه )هى لغة الحب(.  المسيح ُيخاطبها  إسمها: مريم  (ج
 حاولت أن تمسك قدميه فلم يسمح لها.  (ح
  هنا:المسيح ت. ( ولم يسمح لها أن تتالمس معه إذ شكَّ 28ال حظ أنها سبق ولمسته )مت  

 +( رفع إيمانها  التدريج حتى عرفته.  
 ++( ثم يريد المسيح رفع درجتها ألعلى درجة. 

 لماذاإ  
المسيح يريد رفع درجة إيمانها لدرجة نازفة الدم التى لمسته  إيمان فحصلت على الشفاء إذ خرجت قوة منه.  

الذى له قوة وغنى وقدرة بال نهاية. والمسيح يريد أن وهذا ما يريده المسيح أن يرفع درجة إيماننا فنعرف أنه يهوه 
نأخذ منه مانريد. وهذا معنى أن نطلب  إسمه أى قدراته التى ال نهاية لها. وهذا معنى اللمسة، هى اللمسة  إيمان  

 التى نحصل بها على ما نريد. وهذا ما يريده لنا المسيح. 
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دارسى الناموس، نجد المسيح يحاورهم حتى   = عمواستلميذى   سبوع األول(يوم اإلثنين من األإنجيل ) (2
ومن يداوم على درس الكتاب يعطيه الروح القدس أن يفهم من  (. 7:20)إر من الكتاب الذى يعرفونه يقنعهم

 هو المسيح فينمو إيمانه .
سيح كثيرًا فهم قد تعلموا من الم=  تبكيت التالميذ على عدم إيمانهم سبوع األول()إنجيل يوم الثالثاء من األ  (3

 والتةكيت هو عمل الروح القدس اان .  ومع هذا ما زالوا يشكون.
وهو الذى يطهر القلب، فال وسيلة أن نفهم إاّل لو  =  تطهير الهيكل سبوع األول(.)إنجيل يوم األربعاء من األ  (4

ه وسائله ، والبداية  . وهللا ل وقد يكون التطهير  سو  التجارب  ، فأن،ياء القلب يعاينون هللا.تان القلب طاهراً 
  التةكيت ثم  معونة الروح ثم يسمح بةعس التجارب .

ماهى ح،يقة المسيح؟ هو   فنعرف المسيح يقيم إبن أرملة نايين = (من األسبوع األول )إنجيل يوم الخميس (5
  .يهوه الذى له سلطان أن ي،يم من األمواا 

التأمل والهدوء مع المسيح فى  = معناه  جليليرون المسيح فى ال سبوع األول()إنجيل يوم الجمعة من األ (6
( وهذا معنى أننا نراه فى  26:14الصالة ودراسة الكتاب المقدس، والروح القدس يأخذ من المسيح ويعلمنا )يو

 أمواا لنؤمن ، فاليهود رأوا لمعجزاا كإقامة فنحن ح،يقة ال نحتاج الجليل، أى نتعرف على ح،يقته.
 القدس المقنع فى المخدع .  المعجزاا التى صنعها الرب وصلبوه . ما نحتاجه ح،يقة سماع صوا الروح

نرى فى التجلى سلطان المسيح أن يأتى ماهى ح،يقة المسيح؟  =  التجلى (من األسبوع األول  )إنجيل يوم السبت (7
  ( .12 –  9:  2تو 1). وهذا ما يفعله الروح القدس  هو يهوه موسى وإيليا معه وهذا يعنى أنه 

 
(، وهذا هو اإليمان الذى  ه تخرج منه 6:11هذا هو اإليمان الذى يرضى هللا. فبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه )عب 

 قوة تعطينا حياة أبدية. هذا هو شفاء اإليمان. 
 

 : شفاء الرجاء
إذهبن وقلن لتالميذه  طرس أنكر وقال كلماا ال يصح أن تقال .... لكن نرى المالك  عد قيامة الرب يقول للمريماا 

.. فهذه رسالة من الرب لةطرس على فم المالك حتى ال ييأس  طرس ، بل يعلم أنه مقبول وله رسالة  ولةطرس
  رجة الرعاية الرسولية . خاصة ، ثم فى بخر لقاء يقول له إرَع غنمى فالسيد يعيده لد 

لتالميذ    ؟ يكفى التأمل فى إمكانية المسليح الذى جعل من مريم التى كان بها سلةعة شلياطين كارزة  ال،يامة ... ولمنو 
 المسيح. 

وبهذا فةشللفاء اإليمان والرجاء والمحةة تعود لنا الحياة التى فقدناها ونحيا مدة وجودنا على األرض على هذا الرجاء أن 
 حياة أبدية ومجد وفرح أبديين.لنا 

 عصا هرون والمنارة الذهبية
 عصا هرون 
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اإلعجلاز فى عصلللللللللللللللا هرون ليس أنهلا أثمرا فقط، بلل هى  علد أن كلانلت ميتلة دبلت فيهلا الحيلاة وظهرا كلل مراحلل 
(. وفى الطبيعللة فللالفرق بين كللل مرحلللة وأخرى فى اإلثمللار فترة تزيللد على  [  اللوز]اإلثمللار فيهللا )زهور وبراعم وثمللار  

 الشهرين.
  -:والمعنى

 بداية اإلزهار حتى الن وج(. هللا أعطى حياة لكل مراحل اإلثمار )من
 المنارة الذهبية

(. والمنارة  الزيت الذى فى داخلها تشللللللير للروح القدس [  اللوز]لها نفس شللللللكل عصللللللا هرون )األزهار والبراعم والثمار  
والمسلللللليح قال أنا وعمله فينا، وأنه يعطينا إسللللللتنارة فنعرف المسلللللليح ونحةه، ويثبتنا فى المسلللللليح فنمتلئ حياة فاهلل محةة  

ال،يامة والحق والحياة. والروح القدس يتعامل مع جميع درجاا الن لللج فتكون للكل ثمار، وبحسلللب درجة التجاوب مع 
الروح القدس نثمر كل واحد وهذا يكون بدرجاا )ثالثون وسللللتون ومائة( لكن المسلللليح يحيا فى الجميع ويشللللفى الجميع  

 ه مع  طرس وبولس هنا ويفعله مع كل واحد منا.ليصل  كل واحد ألعلى الدرجاا وهذا فعل
 -والمعنى:

المسللللليح حى فى كنيسلللللته ويعطى كل واحد حياة فهو موجود  حسلللللب وعده فى الكنيسلللللة يعطى حياة ويشلللللفى كل واحد 
 لتزداد محبته فيزداد فرحه وتعلو درجته فى السللماء، وكلما إزدادا محةة المسلليح فينا تزداد ثمارنا وفرحنا. كل من يعود 

 اليه يشفيه مهما عمل ، حتى لو انكره كما اعاد  طرس لدرجة الرعاية .
الرب أرسل لنا الروح و  ( 22:  16والمسيح يرانا فى وسط أحزان العالم ، ويحول أحزاننا فرحا ال ينزعه أحد منا )يو 

جنة َعْدْن )َعْدْن عبرية   . وكانت هذه إرادته منذ البدء حينما خلق بدم فى فرح... الخ –فينا محةة  ه من ثمار و  القدس
 وتعنى فرح( 


