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 عودة للجدول ( )إنجيل لوقا()اإلصحاح األول

 اإلصحاح األول 
 ميالد السيد المسيح 
 والدة المسيح بالجسد

 

 مقدمة عن معاني األرقام في الكتاب المقدس
 

رقم الوحدة واألولوية، وهو ال يمكن تقسيمه لذلك يشير هلل الواحد ونحن نؤمن   (1رقم )
 بإله واحد. ويشير لألقنوم األول، اآلب. 

يشير ألن هناك آخر وهذا اآلخر قد يختلف أو يتفق مع األول وهو يشير   (2رقم )
لإلنقسام الذي دخل إلى العالم بالخطية. ولكنه يشير للتجسد فالمسيح األقنوم  

 (. 16-14:2الثاني بتجسده جعل اإلثنين واحدًا. )أف
الثالث ويشير للقيامة التي  يشير هلل مثلث األقانيم ويشير للروح القدس األقنوم  (3رقم )

 وللقيامة األولى لنا من موت الخطية .  حدثت في اليوم الثالث.
 يشير للعالم بجهاته األربعة  (4رقم )
بخمس   5000شير للنعمة فالمسيح أشبع  ي  5رقم  للنعمة المسئولة = يشير (5رقم )

حواس   5القدم و أصابع في اليد ومثلهم في  5للمسئولية فنحن لنا و  خبزات. 
 من يحفظ حواسه بجهاده تنسكب فيه النعمة .  فبجهادنا تنسكب فينا النعمة.

 يشير لإلنسان الناقص الذي ُخِلَق في اليوم السادس )هذا عن كل البشر(  (6رقم )
( أي 4( خلق اإلنسان على صورته + )3أي هللا ) 3+ 4= 7يشير للكمال   (7رقم )

( أي اإلنسان الكامل. وليس سوى  7األرض= )اإلنسان المأخوذ من تراب 
( أي إنسان كامل  1+ 6المسيح إنسان كامل. لكن من يلتصق باهلل يصير )

 ( 8-1:1كمااًل نسبيًا كأيوب )أي 
فالعالم خلق   هو األول في مسلسل جديد أو أسبوع جديد لذلك يشير لألبدية. (8رقم )

 أيام ، ونحيا اآلن فى اليوم السابع ، وبنهايته تبدأ حياتنا األبدية.  6فى 
يشير للكمال التشريعي فهو رقم الوصايا العشر. ويشير لكمال البر والسعادة  ( 10رقم )

 .  (3( باهلل )7حين يلتصق اإلنسان الكامل )
 يطلب ما هو خارج حدود البر.يرمز للتعدي على وصايا هللا وبره. فالخاطئ   ( 11رقم )
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 تلميذ(12،   سبط12يرمز لملكوت هللا في العالم أي من هم هلل )  ( 12رقم )
 )في العالم(  4)الذين هم هلل( ×   3=    12

وبذلك  13+ متياس=   12يشير للعصيان والخطية. وتالميذ المسيح كانوا  ( 13رقم )
 التالميذ ليهلك.ليهوذا الذي خرج من وسط  13يشير رقم  

 يشير للمسيح اإلنسان الكامل الذي تجسد. 2× 7=  ( 14رقم )
 2الذي تجسد =             7=   يسوع المسيح اإلنسان الكامل

 
 دراسة في سلسلة أنساب السيد المسيح

 
 ( 38-23:3( واألخرى في )لو17-1:1هناك سلسلتان لنسب المسيح إحداهما في )مت 

 اآلتي: فيهما ونالحظ
أنكررررت بعرررط الهرطقرررات حقيقرررة الترررأنس، مدديرررة أن المسررريح قرررد وهرررر كخيرررال أو وهرررم إذ يكرهرررون الجسرررد  .1

أوهررت سلسرلتا األنسراب ويعادونه كعنصر ولمة. فذكر األنساب إنما هرو تأكيرد لحقيقرة التجسرد اإللهري. وقرد 
 في متى ولوقا أن المسيح اشترك في طبيعتنا حتى ال يقول أحد أنه وهر كخيال أو وهم.

متى كان يكتب لليهود فأراد أن يثبت لهم أن يسوع المسيح هو المسيا الذي ينتظرونه، المسيا الملك المنتظر،  .2
ترررك كررل األسررمار ليررذكر داود وألبرررا يم ألن هللا  لهررذا يفتررتح سلسررلته بقولرره المسرريح ابررن داود ابررن إبرررا يم. فمتررى

(. ولرداود ومرن 18:22وعدهما صراحة بالمسيح. إذ قال إلبررا يم وويتبرارك فري نسرلك جميرع أمرم األرضو )ترك
 (.5:23+ أر1:11+ إش12:7صم2+ 11:132ثمرة بطنك أجعل على كرسيكو )مز

ختار إبرا يم ليأتي منه المسيح. وأهمية ذكر داود أهمية ذكر إبرا يم أنه بإبرا يم بدأت قصة الخالص. فاهلل ا
 الملك أنه سيأتي منه المسيح ملك الملوك.

: المسيح سمح لنفسه أن ُيدعى ابن داود وهو عبد للمسيح لنصير نحرن العبيرد أبنرار هلل. أمرا لوقرا فكترب تأمل
أمم، فالمسيح ضم البشررية لألمم لذلك وصل في أنسابه آلدم ابن هللا الذي منه تفرع العالم كله يهودًا و 

 كلها للبنوة هلل.
: يالحظ أن متى إنحدر باألنساب إلى يوسرف مبتردًًا برإبرا يم. أمرا لوقرا فصرعد سلسلة نازلة وسلسلة صاعدة .3

بها من يوسف إلى آدم. ويشرح أغسطينوس هذا بقوله: إن متى الذي ينحدر باألنساب يشير إلى الررب يسروع 
نررا، لررذلك يقررول أن فررالن ولررد فالنررًا ليشررير إلررى تسلسررل الخطيررة إلينررا خررالل المسرريح الررذي نررزل ليحمررل خطايا

الرروالدات البشرررية. وقررد جررار السرريد المسرريح الررذي بررال خطيررة ليحمررل خطايررا األجيررال كلهررا. أمررا لوقررا فقررد صررعد 
 باألنسرراب مررن المسرريح إلررى آدم، إذ تررأتي األنسرراب بعررد المعموديررة لرريعلن عطيررة الرررب خررالل المعموديررة، فهررو

(. متررى يتحررد  فرري سلسررلة نسرربه قبررل أحرردا  العمرراد 37:3يرفعنررا ويردنررا إلررى حالتنررا األولررى وآدم ابررن هللاو )لررو
ليعلن أن كلمة هللا المتجسد هذا وألن كان بال خطية وحده لكنه جار من نسل خاطئ ليحمل عنا الخطايا التي 
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حامررل خطايانررا، ولوقررا الررذي التررزم بالترتيررب  ورثناهررا أبررًا عررن جررد لهررذا جررار الترتيررب تنا ليررًا فهررو يعلررن المسرريا
التصاعدي يعلن تمتعنرا برالبنوة هلل فري المسريح. لرذلك الحظنرا أن لوقرا لرم يرذكر سلسرلة أنسرابه فري أول إنجيلره 
بل بعد ذكر عماد الرب من يوحنا، ألن الرب أخذ خطايانا وحملها ليرفعها عنا ويكفر عنا بتقرديس المعموديرة 

 رفعنا إلى البنوة هلل.ويوحدنا به وبذلك ي
كحامررل لخطايانرا يررذكر نالحرظ اخرتالف النسررب فري القرراًمتين ومرجعره أن متررى وهرو يعلررن عرن السرريد المسريح  .4

النسب الطبيعي، حسب اللحم والدم، أي يذكر األب الطبيعي حسرب التناسرل الجسردي الرذي بره ورثنرا الخطيرة 
ا لوقرا إذ يعلرن عرن بنوتنرا هلل فري المسريح يسروع يرذكر أم. ( 51وباإلثم حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي..و )مز

أن ينتسب ألب لم يولد منه جسرديًا. وهرذا يحرد  بحسرب الشرريعة حرين  حيث يمكن إلنسان،  النسب الشرعي  
ويكون الولد األول منسروبًا للميرت حسرب الشرريعة  من الولى الشرعى لها ،ته أموت إنسان بال َوَلْد فتتزوج إمر ي

)راجع قصة راعو (. ولوقا يهتم بالتبني أو النسب الشرعي ألن اآلب تبنانا بالمعمودية فري ابنره فصررنا إخروة 
للمسيح وشركار لره فري الميررا . وأي رًا مرن أمثلرة التبنري التري سرنجدها فري سلسرلة نسرب لوقرا أن يتبنرى الجرد 

 ومنسى. ، افرايمله أوالد يوسف االثنينلة يعقوب الذي نسب أحفاده كما في حا
 بالتناسل الجسدى ورثنا الخطية   /النسب الطبيعى  المسيح حامل خطايانا/ -: متى
 اآلب تبنانا بالمعمودية فى ابنه   / النسب الشرعى  بنوتنا هلل فى المسيح / -:  لوقا

مرررريم، مرررع أن المسررريح لررريس مرررن  رعررره، ذلرررك أن الشرررريعة جرررار النسرررب خاصرررًا بالقرررديس يوسرررف ال القديسرررة  .5
 الموسوية تنسب الشخص لألب وليس لألم كساًر المجتمعات األبوية التي تفعل نفس الشئ.

لرم يررذكر النسرب أسررمار نسرار عظيمررات يفتخرر بهررن اليهرود كسررارة ورفقرة وراحيررل إنمرا ذكررر ثامرار الترري إرترردت  .6
( وبثشربع التري يلقبهرا والتري ألوريراو لخطيتهرا مرع داود 1:2لزانيرة )ير ( وراحراب الكنعانيرة ا38ثياب  انية )ترك

هرذه التري مرضرت جرار إنسرانيتنا ليكشف أن طبيعتنا التي أخطرأت وسرقطت هري التري جرار المسريح لعالجهرا، 
د مررنهن ألنره جررار ألجرل الخطرراة ليمحررو لررِ ليشرفيها، وهررذه التري سررقطت جرار ليقيمهررا. هررو جرار مررن خاطئرات ووُ 

 ميع.خطايا الج
ذكر معلمنا متى فري النسرب بعرط النسرار األمميرات مثرل راعرو  الموآبيرة وراحراب الكنعانيرة، لريعلن أنره جرار  .7

من أجرل البشررية كلهرا لريخلص األمرم كمرا اليهرود. وصرارت راعرو  رمرزًا لكنيسرة األمرم التري تركرت بيرت أبيهرا 
ا، وقررد نفررذت قررول المزمررورو إنسرري شرر بك ووثنيترره وعاداترره الشررريرة والتصررقت بكنيسررة هللا وقبلررت الع رروية فيهرر

 (.12-11:45وبيت أبيك ألن الملك اشتهى حسنكو )مز
من بين أسالف المسيح أشخاص لهم إخوة، ويالحظ أن السيد جار بصرفة عامرة منحردرًا ال مرن األبنرار البكرر  .8

السرريد المسرريح  بررل ممررن هررم ليسرروا أبكررارًا حسررب الجسررد مثررل إبرررا يم واسررحق ويعقرروب ويهرروذا وداود.. لقررد جررار
لررريعلن أن البكوريرررة ال تقررروم علرررى الررروالدة الجسررردية وألنمرررا علرررى اسرررتحقاه الرررروح. لقرررد فقرررد آدم بكوريتررره بسررربب 
الخطيرررررة، وجرررررار السررررريد المسررررريح آدم األخيررررررر ليصرررررير بكرررررر البشررررررية كلهررررررا وفيررررره يصرررررير المؤمنرررررون أبكررررررارًا 

 (.23:12)عب 
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فرارص دون  ارح. ولقرد أخررج  ارح يرده أواًل بكونره االبرن البكرر لكنره  المسريح ذكر معلمنا متى في نسب السريد  .9
لم يولد أواًل بل تقدمه فارص فإحتل مركزه. ونعم بالبكورية. هكذا وهر اليهود أواًل كبكرر للبشررية لكرنهم حرمروا 

دهررا عررنهم. ففررارص صررار يمثررل كنيسررة األمررم الترري صررارت بكرررًا باتحامررن البكوريررة وتمتررع بهررا األمررم عوضررًا 
، أو كما قيل بهوشع  بالمسيح البكر، و ارح صار يمثل اليهود الذين فقدوا البكورية برف هم االتحاد مع البكر

النبرى وإثرم أفررايم مصررور، خطيتره مكنرو ة . مخراض الوالردة يررأتى عليره، هرو ابرن غيرر حكريم، إذ لرم يقرف فررى 
وا اإلن ررمام للكنيسررة التررى ولرردت يرروم وهررذا يعنررى أنهررم رف رر (13 ، 12 : 13الوقررت فررى مولررد البنررينو )هررو

 .الخمسين برف هم للمسيح فإستمرت خطيتهم ملتصقة بهم
ذكر متى سبي بابل ولم يذكر عبوديتهم في مصر فنزولهم لمصرر لرم يكرن لهرم ذنرب فيره ولكرن سربيهم إلرى  .10

 بابل كان سببه خطاياهم وكان عقوبة لهم.
بنوتنررا هلل  ، إشررارة للبنرروة ابددنولررود. ولوقررا يكرررر كلمررة ليشررير لتسلسررل الخطايررا إلررى الم ولدددمتررى يكرررر كلمررة  .11

 التي اكتسبناها بالتجسد.
 فيما يلي خريطة لسلسلة متى وسلسلة لوقا نرى فيها األسمار المشتركة والتي بينها خالف. .12
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 سلسلة لوقا  األسماء المشتركة  سلسلة متى 
 هللا    

 أدم
 اسم 21                     

 تارح
 إبراهيم 

 اسم 14                   
 داود

 

 سليمان
 اسم 14                   

 يكنيا

 ناثان 
 اسم 20                   

 نيري 
 شألتئيل 

 اسم  2                   
 زربابل

 

 أبيهود
 أسماء 10                  

 يعقوب
 يوسف

 حقيقي ليعقوب يوسف ابن 

 ريسا 
 اسم 19                   

 هالي
 يوسف

 يوسف ابن منتسب لهالي 
  يسوع المسيح  

 اسم   77مجموعة لوقا   اسم  41مجموعة متى 
 
 

 هالي ويعقوب ويوسف .13
يوسف خطيب العذرار مريم هو ابن يعقوب بالجسد. وهالي هو أبو العذرار مريم أو جدها )حسب ما يذكر التلمود 
اليهودي وكتب اليهود(. وحينما تزوج يوسف من العذرار ُنِسَب لهالي. وهالي إذا كان والد العذرار مريم وليس 
جدها فهو اسم ثاٍن السم يواقيم. ووالد العذرار مريم أنجب بنتًا ثانية هي سالومة  وجة  بدي وأم يوحنا الحبيب 

 يوسف خطيب مريم ابنًا له. وقد حد  هذا )راجع ويعقوب. ووالد العذرار مريم لم يكن له ابن لذلك ُدِعىَ 
( فهقوص تسمى باسم حميه بر الي الجلعادي. وراعو  أصبحت بنتًا لنعمى. فيمكن أن ينسب الرجل  63:7نح 

 لحميه. والبنت لحماتها أو حميها. 



 أنجيل لوقا )األصحاح األول(  –األناجيل 
 

 

7 

وهناك رأي آخر يقول أن اليهود كانوا إذا تعذر عليهم معرفة األب ينسربون الطفرل لجرده أبرو أمره. ولرذلك قرال لوقرا 
. ويوسف كان قريبًا للعذرار مريم وكالهما من سبط يهروذا ومرن نسرل على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي  أنه

 األقارب.داود الملك. وكانت عادة عند اليهود أن يزوجوا ويتزوجوا من 
 .وبهذا نرى أن سلسلة أنساب لوقا هي سلسلة أسالف العذراء أم المسيح 
 وسلسلة أنساب متى تضمنت نسب يوسف أبو المسيح بالتبني. 

وهررذه وتلررك لررم تشررر للعررذرار فرراليهود مررا كررانوا يرردخلون النسررار فرري جررداول نسرربهم. وكررانوا إذا انتهررت العاًلررة بررامرأة 
 النسب واعتبروه ابن والد قرينته.أدخلوا قرينها في 

والحظ أغسرطينوس أن لوقرا يقرول يوسرف ابرن هرالي ولرم يقرل هرالي ولرد يوسرف كمرا قرال مترى يعقروب ولرد يوسرف. 
ورأي في هذا أن يوسف منسروب لهرالي دون أن يكرون بال ررورة أبراه الحقيقري. فمتري يهرتم برالبنوة الطبي يرة ولوقرا 

والحرررظ أن متررى الررذي يهررتم بررأن يثبرررت أن المسرريح ملررك اليهررود يسررير ورار خرررط يهررتم بررالبنوة الشررردية أو التبنرري. 
 يعقوب الذي يصل للنسل الملكي عن طريق سليمان.

  سليمان وناثان .14
( وكالهمررا أوالد بثشرربع. ولكررن ألن متررى مهررتم بررالخط الطبيعرري، نجررده 5:3أي1ناثرران هررو األك األكبررر لسررليمان )
( ويكنيرا مرن نسرل سرليمان جسرديًا، أمرا لوقرا فيتتبرع 15مرن يكنيرا )أنظرر نقطرة يتتبع خط الوالدة الجسدية لشرألتئيل  

 النسل الشرعي لشألتئيل.
 شألتئيل وزربابل .15

( نجررد شررألتئيل بررن نيررري. 27:3وفرري )لررو. ( 12:1هررو االبررن الحقيقرري ليكنيررا. ويكنيررا ولررد شررألتئيلو )مررت  شددألتئيل
وهرالي. فشرألتئيل غالبرًا ترزوج مرن ابنرة نيرري فنسرب لره، ونيرري وهذه المشكلة لها نفس حل مشكلة يوسف ويعقوب 

 هذا من ذرية ناثان.
هو والي اليهودية بعد العودة من سبي بابل. و ربابل هو االبن الحقيقي لشألتئيل حسب قول متى  وزربابل 

 ها حل من اثنين: ( نجد  ربابل ابنًا لفدايا وهذه المشكلة ل19:3أي1(. ولكن في )12:1ووشألتئيل ولد  ربابلو ) 
حسب شريعة اليهود إذا مات رجل دون أن يكون له ولد تتزوج أرملته ولي المرأة أي أقرب رجل للمتوفي   (1

سوار أخيه أو أقرب شخص. والمولود األول ينسب للمتوفي، وفي بعط األحيان ينسب للولي لشهرته )كما 
ما والد  ربابل بحسب الجسد واآلخر  حد  في قصة راعو  وبوعز(. وهنا نفهم أن فدايا وشألتئيل أحده

 بحسب الشريعة.
هناك حل آخر أن شألتئيل والد فدايا وفدايا والد  ربابل وينسب  ربابل أحيانًا لفدايا وفي أحيان أخرى   (2

 لشألتئيل.
 األسماء األربعة المحذوفة من سلسلة متى .16
 ( 20:12-2:11مل 2( يوآش )2   ( 29:8مل 2أخزيا ) -1 
 (6:24-36:23مل2( يهوياقيم )4  ( 20-8:14مل2أمصيا ) -3 
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والثالثرة األول جرراروا بعرد يهررورام، بينره وبررين عزيرا، وهررؤالر ربمرا حررذفوا مرن سالسررل النسرب ألنهررم مرن نسررل إيزابررل 
(. وقرد أبردى هللا السرخط الزاًرد علرى هرذه 31:16مرل1الشريرة وأخاب، وأليزابرل هري بنرت أثبعرل ملرك الصريدونيين )

رة، لذلك أسقطتهم سالسل النسب اليهودية، ومتى نقرل عرن السالسرل كمرا وجردها، فهرو الترزم بسالسرل النسرب األس
 التي بين أيدي اليهود.

( 8:36أي2أما يهوياقيم فهو ملك شرير مزه كتاب أرميار وال يذكر اسمه في سالسرل النسرب اليهوديرة إال نرادرًا )
 والتلمود اليهودي يقر حذف أسمار األشرار.

  
 ثالثة مجموعات في سلسلة نسب متى .17

 جيل وهي كاآلتي:  14قسم متى سلسلة نسب المسيح إلى ثال  مجموعات كل منها 

 
هم ثالثة  

مجموعات ورقم  
( يشير للكمال  3)

 اإللهي:

المجموعددددددددددددددة  •
تبرررررردأ األولددددددي: 

برررررإبرا يم الرررررذي 
الوعرررررررررررررررد لررررررررررررررره 

بررررررررررررررررررررررررررررررراألرض 
( 15)ترررررررررررررررررررررررررررررك

وتنتهررررري نهايرررررة 
سرررررررعيدة بتنفيرررررررذ 
هررررررررررررذا الوعرررررررررررررد 
وقيررررررررام مملكررررررررة 
داود. وداود لرررره 

وعد هو أي ًا بالعرش له وألبناًه. هنا نرى قصد هللا. فاهلل دعا إبرا يم لير  األرض ويملكها وهرذا تحقرق فري 
 داود تمامًا. كما خلق هللا آدم لير  ويملك ويسود بسلطان.

تبدأ بسليمان الذي أسس الهيكل ولكنه أدخرل ال برادة الوثنيرة، ومرن ثرم تسرللت هرذه ال برادة المجموعة الثانية:   •
إلسرراًيل ولررذلك انتهررت هررذه المجموعررة بالسرربي وخررراب أورشرليم والهيكررل وسرربى يكنيررا. وهررذه المجموعررة تظهررر 

عطرراه هللا حكمررة ومجررد وغنرري وسررالم فشررل اإلنسرران ممررثاًل فرري سررليمان، الررذي أعطرراه هللا كررل شررئ. فسررليمان أ 

 المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة األولى 
 إبرا يم -1
 اسحق -2
 يعقوب  -3
 يهوذا -4
 فارص  -5
 حصرون  -6
 أرام -7
 عميناداب  -8
 نحشون  -9

 سلمون  -10
 بوعز -11
 عوبيد  -12
 يسي -13
 داود  -14

 سليمان
 رحبعام
 أبيا
 أسا

 يهوشافاط
 يورام
 عزيا
 يوثام
 أحا 
 حزقيا
 منسى
 أمون 
 يوشيا
 يكنيا

 )يكنيا(
 شألتئيل
  ربابل
 أبيهود 
 ألياقيم
 عا ور
 صادوه 
 أخيم
 اليود 
 اليعا ر
 متان
 يعقوب 
 يوسف

 يسوع المسيح
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مرل( ومررا حصرل عليره سررليمان لرم يحصرل عليرره أحرد قرط. وهكررذا آدم خلقره هللا فري جنررة.. 1)سرفر الجامعرة + 
وخربت المملكة وسقطت بيد بابل )الذي يرمز للشريطان  فشل سليمانهكذا و ...وماذا كانت النتيجة، فشل آدم 

سلمت للباطل.. من أجل الذي أخ عها على الرجارو ولذلك نجد أ( والخليقة 20:8عبد اإلنسان( )روالذي است
 في نهاية المجموعة الثانية ملكًا في السبي. وهذا هو حال البشرية قبل المسيح.

تبرردأ بعررد السرربي بيكنيررا أي ررًا الررذي انتهررت برره المجموعررة الثانيررة وتنتهرري هررذه المجموعررة المجموعددة الثالثددة:  •
(. فبعرد 20:8رى فيه الرجار مجسردًا، الرذي أشرار إليره برولس الرسرول فري )روبميالد المخلص. فيكنيا الملك ن

أن ذهب يكنيا إلرى السربي نجرد أن أويرل مررودك ملرك بابرل رفرع رأس يهويراكين ملرك يهروذا مرن السرجن وكلمره 
بخير وجعل كرسيه فوه كراسي الملوك الذين معه في بابل. وغيَّر ثياب سجنه، وكان يأكرل الخبرز أمامره كرل 

(. هررذا هررو الرجررار الررذي تبرردأ برره المجموعررة الثالثررة، الرجررار للبشرررية الخاضررعة 29-28:25مررل2ام حياترره )أيرر
 للعبودية. ولكن كيف يتحقق هذا الرجار، هذا ما انتهت به المجموعة الثالثة أي ميالد المخلص.

قصد هللا  ى نرى لذلك فالمجموعات الثال  يشيروا لقصة معامالت هللا مع اإلنسان. في المجموعة األول
نرى فشل اإلنسان وأنه ُسلِ م للباطل على رجار. وفي الثالثة نرى الرجار يصبح حقيقة   وفي الثانية، وتحقيقه 

 ويولد مخلص العالم.

 جيل 14كل مجموعة  .18
 جيل ولذلك  14قصد معلمنا متى واضح أنه يريد أن تكون كل مجموعة 

i)  ملوك من المجموعة الثانية. 4أسقط 
ii) .وضع يكنيا في آخر المجموعة الثانية وبداية المجموعة الثالثة 

إشرررارة للمسررريح  14يشرررير للتجسرررد ففررري رقرررم  2تشرررير لإلنسررران الكامرررل ورقرررم  7فرررإذا فهمنرررا أن  2×7=  14ورقرررم 
(. 21:8كامل المتجسد. وبهذا التجسرد سرتعتق البشررية مرن عبوديرة الفسراد إلرى حريرة مجرد أوالد هللا )رواإلنسان ال

 ( فالمسيح جعل االثنين واحدًا.2بعد أن كانت في خالف مع هللا وفي إنقسام )رقم
وهررو رقررم يشررير للخطيررة والعصرريان، ولكنرره  13برردون تكرررار يكنيررا يصرربح ترتيررب المسرريح فرري مجموعترره رقررم  .19

جعل الذي لم يعرف خطية خطيدة ألجلندا لنردير نحدن  "ألنهار يشير للكفارة. وكما يقول بولس الرسول ص
 (21:5كو2) بر هللا فيه"

 تكرار اسم يكنيا .20
انتهت المجموعة األولى بسبي يكنيا، وبدأت الثالثة برفع يكنيا، والفاره بين المجموعتين هو سبي بابل رمز 

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

ألنه يرمز إلى المسيح الذي انتقل    اليهود ثم قيام الكنيسة التي ت م األمم واليهود ثانيًا. وتكرار اسم يكنيا مرتين
( الذي يربط الحاًطين معًا. وحجر الزاوية الذي 22:118من اليهود إلى األمم. والمسيح هو حجر الزاوية )مز
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رف ه البنارون هو إشارة للمسيح الذي رف ه اليهود. وحجر الزاوية البد وأن يحصى مرتين مرة مع هذا الحاًط.  
 وط معه بحجر الزاوية. ومرة أخرى مع الحاًط المرب

 أرقام سلسلة نسب لوقا .21
 رْ واآلخِ اسمًا وأحد طرفيها هللا واآلخر هو المسيح. فهو األول  77سمار لوقا تشمل أسلسلة 
77 =7×11 
 يشير لإلنسان الكامل من ناحيتين 7رقم 

i) 7  =3  +4    : 3 .تشير للروح المخلوقة على صورة هللا 
 يشير للجسد المأخوذ من تراب األرض. 4 :                      

 (4)من األرض  مثلث األقانيم( أخذ جسداً  3هللا ) :ويشير للمسيح اإلنسان الكامل      
ii) 7  =6  +1    : 6 .تشير لإلنسان الناقص 

 تشير هلل فاإلنسان ال يكمل إال باتحاده مع هللا. 1 :                      
 وبهذا أي ًا يشير للمسيح بالهوته المتحد بناسوته.     
 يشير للخطية والتعدي على وصايا هللا 11ورقم     

وشررفاعته الكفاريررة وبالمعموديررة  هغفرررت بموتررو  حملهررا المسرريح وضرررب الرررقمين يمثررل خطايررا الخليقررة كلهررا والترري
ولرذلك فمجموعرة لوقرا تصراعدية، متصراعدة إلرى . ( 7للتان لهما قوتهما من دم المسريح اإلنسران الكامرل )والتوبة ا

:  5كررو2والررذى صررالحنا لنفسرره بيسرروع المسرريحو ) هللا، وبالمعموديررة يصررطلح هللا مررع شرر به عنرردما تمسررل خطايرراهم
موجود مع المجموعة التصاعدية.  (7. لذلك فمجموعة لوقا أتت بعد قصة معمودية المسيح. والحظ أن رقم )(18

فعمل المسيح الفداًي يكمرل اإلنسران ليحملره لح رن اآلب، لهرذا فطرفري مجموعرة لوقرا همرا المسريح رأس الكنيسرة 
 واآلب الذي يحمل االبن كنيسته إلى ح نه.

 سلسلة نسب القديس متى  .22
ذكرهم لوقا ولم يذكرهم متى وهم ما قبل سم  إ  21يم حتى المسيح. وبإضافة  اسم مبتدًًا من إبرا    41متى ذكر  

 اسمًا.  66=  ( 4+ 21+ 41إبرا يم. وبإضافة األربعة األسمار الناقصة يصير عدد أسمار قاًمة متى )
 )رقم الخطية( 11)رقم اإلنسان غير الكامل( ،  6 ...... 11× 6=  66

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

هو مع   6(. ونالحظ أن رقم  26:1والساعة السادسة، بل البشارة به كانت في الشهر السادس ألليصابات )لو 
التنا لية. المسيح يصير عدد   41انت  ونالحظ أن أسمار متى وحدها ك المجموعة  المسيح، وبدون  شاملة اسم 

المفران   40ورقم    40األسمار   أو يعقبها رفط ولعنة.  يعقبها غفران وبركة  لنا إما  لفترة أو مهلة تعطى  يشير 
يوم ولكنهم تابوا فمفر   40والبركة لمن يقدم توبة واللعنة لمن ال يجاهد ويتوب. ولذلك رأينا المهلة المعطاة لنينوى  

سنة في البرية ثم دخلوا أرض الميعاد إذًا في هذا إشارة لفترة غربتنا على األرض 40هم هللا، وبنى إسراًيل تاهوا  ل
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أو   إما خالص  يعقبها  وموسى.  هالك  التي  هو    40وأليليا صاموا    والمسيح  الرقم  أن  نالحظ  ولكن   41يومًا. 
 . فنحن مهما جاهدنا بدون المسيح فال فاًدة.40وليس

 70سربي )الررتلخص المجموعة الثالثة لمتى فكان دانيال مصليًا ومنتظرًا إتمام فترة ال  9يال إصحاح  نبوة دان .23
سنة، 490أسبوع سنين أي  70رميار. وألذ به يسمع من هللا أن هناك ما هو أهم بعد إسنة( التي تنبأ عنها  

 سبي بابل. وذلك أن المسيح سيولد حتى يخلص العالم من سبيه إلبليس، وهذا أهم من نهاية
 مالحظات على سالسل األنساب .24

i)  كان اليهرود يحفظرون جرداول األنسراب ويهتمرون بهرا جردًا وبمايرة االعتنرار والتردقيق، فهرم أواًل ينتظررون
المسيح الذي قد يأتي من أي منهم، ولكنهم كانوا يعلمون أنه من نسل داود. وثانيًا فهم يستوطنون في 

سرر البرابلي ومنهرا أراضي إسراًيل بحسب أسرباطهم. وقرد حفظرت التروراة نفسرها هرذه السالسرل حترى األ
 هرذا مرا يسرجله، و األنسراب نستدل علرى نسرب المسريح. أمرا اليهرود فاسرتمروا بعرد السربي مهتمرين بهرذه 

يوسرريفوس المررؤرك اليهررودي الررذي يقررول وحررافظ اليهررود علررى سالسررل األنسرراب الخاصررة بهررم وبعرراًالتهم 
حتى بعد أن تشتتوا[. وهذه السالسل لها اسرتخدام أي رًا فري المواريرث. ولكرن هرذه األنسراب فقردت بعرد 

 م.70خراب أورشليم سنة 
ii) اليهرود أنفسرهم لرم يشرككوا فريهم،  بالرغم من وجود خالفات واهريرة برين سلسرلتي نسرب مترى ولوقرا فرإن

 في القرن األول، ولو كان هناك أي شبهة شك لهاجمها اليهود. ولكنهم لم يفعلوا فهم يعلمون صحتها.
يثير البعط مشكلة حول قول متى وويوشيا ولد يكنيرا وألخوتره عنرد سربي بابرلو ويقولرون أن يوشريا كران قبرل  .25

يط فيوشريا سرنة. والررد علرى هرذا بسر20بحروالي  راب أورشرليمسبي بابل، وأنه مات قبل سبي بابرل الرابرع وخر
فحررب يوشريا ضرد نخرو ملرك مصرر ثرم مروت  بموته بدأت مملكة يهوذا في اإلنهيرار السرريع دينيرًا وسياسريًا.

يوشريا أترى بررالنفوذ المصرري علررى يهروذا، وانتهرى هررذا بالسربي األول لبابررل بعرد مروت يوشرريا برثال  سررنوات. 
 رة سودار في تاريخ المملكة. ومتى يقصد أن نهاية مملكة يهوذا قد بدأت بموت يوشيا.وكانت هذه الفترة فت

( نجررد أن لزربابررل خمسررة أبنررار لرريس 19:3أي1يثيررر الرربعط أي ررًا مشرركلة حررول أبيهررود ابررن  ربابررل ففرري ) .26
 /سرمين مثرل ديسروإمعرروف أن اليهرود كرانوا يسرتعملون بينهم اسم أبيهرود. وحرل هرذا اإلشركال سرهل فمرن ال

بررولس/ شرراول. وروايررة متررى منقولررة مررن  -برثولمرراوس/ نثناًيررل -بطرررس/ سررمعان -أدوم= يعقرروب/ إسررراًيل
 السجالت ولم يعترض اليهود عليها.

سلسررة مترررى وسلسرررلة لوقرررا مختلفترررين لكرررن كالهمرررا أشرررار ألن المسررريح هرررو ابرررن إبررررا يم وابرررن داود وهرررذا هرررو  .27
 المطلوب.
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 عائلة هيرودس الكبير 
 هيرودس الكبير )بعد وفاته قسمت المملكة كالتالي على أبنائه( 

 
 فيلبس            أرخيالوس   انتيباس    :هيرودس أوالد

 قيررية   أدوم/ اليهودية/ السامرة                    الجليل                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(. نجد أن اإلنسان الشرريف الجرنس يرذهب ليأخرذ لنفسره ملكرًا ثرم يكرافئ 27-12:19بالرجوع إلى مثل األمنار )لو
 على عشر مدن وعبده الثاني سلطان على خمس مدن. اً عبده األول بأن أعطاه سلطان

وموضرروع عاًلررة هيرررودس يفسررر موضرروع مثررل األمنررار. فالملررك هيرررودس الكبيررر حيررث أنرره كرران صررديق لقيصررر 
)اإلنسرران الشررريف الجررنس( أعطرراه سررلطان علررى مملكررة كبيرررة. ولمررا مررات قسررم قيصررر المملكررة علررى أربعررة وبهررذا 

مدن وهكرذا  4مدن وهناك من ملك على 10مدن أقل. وهناك من ملك على صار كل ًريس ربع يملك على عدد 
 بحسب قربه من قيصر.

وواضرح أنره كلمرا  ادت عردد المردن  اد مجرد وغنرى وثرروة الملرك. والمعنرى أنره كلمرا كنرا أمنرار فري و ناتنرا كران لنررا 
 (41:15كو1مجد أعظم في السمار وفنجم يمتا  عن نجم في المجدو )

ب يسروع ومرن يملرب فسرأعطيه أن يجلرس معري فري عرشري كمرا غلبرت أنرا أي رًا وجلسرت مرع أبري وحينما يقول الر 
 (:21:3في عرشهو )رؤ
هذا ال يفهم منه أن اآلب له عرش مستقل عن اإلبن، واإلبرن سروف يجلرس معنرا فري عرشره فتررة  (1

 ثم يذهب ليجلس مع اآلب في عرشه، ألن اآلب واإلبن ببساطة هم واحد.
مجرد. وكرون المسريح يجلرس مرع اآلب فري عرشره، فرالمعنى أن اإلبرن بجسرده العرش تعبيرر عرن ال (2

وهذا معنرى جلرس  (5:  17، وهو نفس مجد اإلبن األ لى بالهوته )يو  صار له نفس مجد اآلب 
 عن يمين اآلب.

رفض قيرر تسميته ملكًا 
َى رئيس ربع  وُسم ِّ

أعطى لقب ملك ولكن قيرر 
إعطائه هذا اللقب، وكان رفض 

 9شريراً جداً وأسقطه قيرر بعد 
سنوات وضم ملكه للوالي 
 الروماني مباشرة

َى رئيس ربع قيرر تسميته ملكًا رفض  ُسم ِّ
َى رئيس ربع  وُسم ِّ

أعطى لقب ملك ولكن قيرر 
رفض إعطائه هذا اللقب، وكان 
 9شريراً جداً وأسقطه قيرر بعد 
سنوات وضم ملكه للوالي 
 الروماني مباشرة

َى رئيس ربع  ُسم ِّ
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جلوسنا في عرش المسيح يعني أننا نشترك في مجده، كٌل بحسب أمانتره وفنجمرًا يمترا  عرن نجرم  (3
كون له سلطان على عشرة مدن واآلخر له سلطان على خمس مردن. وهرذا مرا في المجدو أحدنا ي

فالمسيح تجسرد  (22:17كان يعنيه المسيح حين قال ووأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتنيو )يو
 .ليموت ويقوم ويصعد ليتمجد بجسده ونتمجد نحن فيه

نتره سريكون لره جرزر مرن هذا ال يعني أنه سيكون لنا نفرس مجرد المسريح، لكرن كرل منرا بحسرب أما (4
 .هًمنه علي قدر نقالمسيح ، فيعكس سينعكس عليه مجد ا أنه واألده  هذا المجد.

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

أدوميين. وكان األدوميون قد رضخوا بالقوة للمذهب 
ودس يهودي يكن هير ه.م. فلم  125اليهودي سنة 

شر نسار وكان له أبنار  س عهيرود األصل. وقد تزوج 
كثيرين. واشتد التنافس فيما بينهم على وراثة العرش.  

وكان القصر مسرح عشرات المؤامرات والفتن. 
واشتركت  وجات الملك وأقاربهن في تلك المؤامرات. 
هذا عدا المؤامرات التي كان يحيكها هيرودس ضد  

يهود والرومان فقد كان هيرودس الكبير  أعداًه من ال 
قاسي القلب، عديم الشفقة يسعى ورار مصلحته مهما  
كانت الخساًر واشتهرر بكثررة الحيل ولم ينتبه إلى  
صراك المظلومين. وقتل عدة  وجات وأبنار وأقارب  
خوفًا من مؤامراتهم. ولكنه بني أماكن كثيرة أشهرها  

ن تهدمت وأسماها سباسطيا  أألوغسطس قيصر، ورمم مدينة السامرة بعد  مدينة قيصرية وسماها هكذا تكريماً 
)سيباستوس هو االسم اليوناني السم أغسطس الالتيني( أي مدينة أغسطس. وبدأ في ترميم الهيكل في القدس. 

سلم  ي وفيما هو . قتل ابنه انتيباترومن وحشيته أنه قتل ابنيه اإلسكندر وأرسطوبولس، وقبل موته بخمسة أيام 
أنفاسه األخيرة أمر بقتل جميع عظمار أورشليم حتى يعم الحزن المدينة وال يجد الملك الجديد مجااًل للبهجة، لكنه  

ك. لْ مات قبل أن تتحقق أمنيته األخيرة. وهو الذي أمر بقتل أطفال بيت لحم حتى ال ينافسه مولود بيت لحم المُ 
قد مات هيرودس الكبير بعد قتل أطفال بيت لحم بثالثة شهور  فقد ولد المسيح في أواخر أيام هذا الطاغية. ول

ألكل اللحم وأصيب بدار النقرس واالستسقار، وتصاعدت منه راًحة   بعد أن اشتدت شراهته في الفترة األخيرة
 كريهة جدًا حتى لم يقدر أحد أن يقترب إليه. وبعد موته اقتسم أبناره مملكته حسب ما سبق. 
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ْنَدَنا، 1"-(:1لواآليات ) َنةِّ عِّ ٍة فِّي اأُلُمورِّ اْلُمَتَيقَّ يَن  2إِّْذ َكاَن َكثِّيُروَن َقْد َأَخُذوا بَِّتْألِّيفِّ قِّرَّ َكَما َسلََّمَها إَِّلْيَنا الَّذِّ
اًما لِّْلَكلَِّمةِّ،  لِّ بَِّتْدقِّيق، َأْن َأْكُتَب َرَأْيُت َأَنا َأْيًضا إِّْذ َقْد َتَتبَّْعُت ُكلَّ َشيْ 3َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدءِّ ُمَعايِّنِّيَن َوُخدَّ ٍء مَِّن اأَلوَّ
َة اْلَكاَلمِّ الَّذِّي ُعل ِّْمَت بِّهِّ.4َعَلى التََّوالِّي إَِّلْيَك َأيَُّها اْلَعزِّيُز َثاُوفِّيُلُس،  حَّ َكاَن فِّي َأيَّامِّ هِّيُروُدَس َملِّكِّ  5 لَِّتْعرَِّف صِّ

يَّةِّ َكاهٌِّن اْسُمُه َزَكرِّيَّا مِّْن فِّْرَقةِّ َأبِّيَّا، َواْمَرَأُتُه مِّْن َبَناتِّ هاُروَن َواْسُمَها َألِّيَراَباتُ  ْينِّ 6. اْلَيُهودِّ َوَكاَنا كِّاَلُهَما َبارَّ
ب ِّ وَ  َوَلْم َيُكْن َلُهَما َوَلٌد، إِّْذ َكاَنْت َألِّيَراَباُت َعاقًِّرا. َوَكاَنا 7َأْحَكامِّهِّ بِّاَل َلْوٍم. َأَماَم هللاِّ، َسالَِّكْينِّ فِّي َجمِّيعِّ َوَصاَيا الرَّ

َما. َمْينِّ فِّي َأيَّامِّهِّ ، َأَصاَبْتهُ 9َفَبْيَنَما ُهَو َيْكَهُن فِّي َنْوَبةِّ فِّْرَقتِّهِّ َأَماَم هللاِّ، 8 كِّاَلُهَما ُمَتَقد ِّ   َحَسَب َعاَدةِّ اْلَكَهُنوتِّ
َر.  ب ِّ َوُيَبخ ِّ . 10اْلُقْرَعُة َأْن َيْدُخَل إَِّلى َهْيَكلِّ الرَّ ْعبِّ ُيَرلُّوَن َخارًِّجا َوْقَت اْلَبُخورِّ َفَظَهَر َلُه  11َوَكاَن ُكلُّ ُجْمُهورِّ الشَّ
 . ب ِّ َواقًِّفا َعْن َيمِّينِّ َمْذَبحِّ اْلَبُخورِّ َفَقاَل َلُه اْلَماَلُك:»اَل  13َقَع َعَلْيهِّ َخْوٌف. َفَلمَّا َرآُه َزَكرِّيَّا اْضَطَرَب َووَ 12َماَلُك الرَّ

َعْت، َواْمَرَأُتَك َألِّيَراَباُت َسَتلُِّد َلَك اْبًنا َوُتَسم ِّيهِّ ُيوَحنَّ  ْلَبَتَك َقْد ُسمِّ َوَيُكوُن َلَك َفَرٌح  14ا. َتَخْف َيا َزَكرِّيَّا، أَلنَّ طِّ
، َوَخْمًرا َوُمْسكًِّرا اَل َيْشَرُب، َومِّْن َبْطنِّ ُأم ِّهِّ  15تِّهِّ، َواْبتَِّهاٌج، َوَكثِّيُروَن َسَيْفَرُحوَن بِّوِّاَلدَ  ب ِّ يًما َأَماَم الرَّ أَلنَُّه َيُكوُن َعظِّ

 . وحِّ اْلُقُدسِّ ْم. 16َيْمَتلُِّئ مَِّن الرُّ هِّ ب ِّ إِّلهِّ ُم َأَماَمُه بُِّروحِّ إِّ 17َوَيُردُّ َكثِّيرِّيَن مِّْن َبنِّي إِّْسَرائِّيَل إَِّلى الرَّ تِّهِّ،  َوَيَتَقدَّ يلِّيَّا َوُقوَّ
ب ِّ َشْعًبا ُمْستَ  ، لَِّكْي ُيَهي َِّئ لِّلرَّ ، َواْلُعَراَة إَِّلى فِّْكرِّ اأَلْبَرارِّ ا«. لَِّيُردَّ ُقُلوَب اآلَباءِّ إَِّلى اأَلْبَناءِّ َفَقاَل َزَكرِّيَّا 18عِّدًّ

مَ  :»َكْيَف َأْعَلُم هَذا، أَلن ِّي َأَنا َشْيٌخ َواْمَرَأتِّي ُمَتَقد ِّ ْبَرائِّيُل  19ٌة فِّي َأيَّامَِّها؟« لِّْلَماَلكِّ َفَأَجاَب اْلَماَلُك َوَقاَل َلُه:»َأَنا جِّ
َرَك بِّهَذا.  ْلُت أُلَكل َِّمَك َوُأَبش ِّ اَم هللاِّ، َوُأْرسِّ ُر َأْن َتَتَكلََّم، إَِّلى اْلَيْومِّ الَّذِّي  20اْلَواقُِّف ُقدَّ ًتا َواَل َتْقدِّ َوَها َأْنَت َتُكوُن َصامِّ

ْق َكاَلمِّي الَّذِّي َسَيتِّمُّ فِّي َوْقتِّهِّ«. َيُكوُن فِّيهِّ  بِّيَن مِّْن  21هَذا، أَلنََّك َلْم ُتَرد ِّ رِّيَن َزَكرِّيَّا َوُمَتع ج ِّ ْعُب ُمْنَتظِّ َوَكاَن الشَّ
 . ُموا َأنَُّه َقْد َرَأى ُرؤْ 22إِّْبَطائِّهِّ فِّي اْلَهْيَكلِّ ْع َأْن ُيَكل َِّمُهْم، َفَفهِّ ْم  َفَلمَّا َخَرَج َلْم َيْسَتطِّ ُئ إَِّلْيهِّ . َفَكاَن ُيومِّ َيا فِّي اْلَهْيَكلِّ

ًتا. ْدَمتِّهِّ َمَضى إَِّلى َبْيتِّهِّ. 23 َوَبقَِّي َصامِّ َلْت َأيَّاُم خِّ َوَبْعَد تِّْلَك اأَليَّامِّ َحبَِّلْت َألِّيَراَباُت اْمَرَأُتُه، َوَأْخَفْت  24َوَلمَّا َكمِّ
، لَِّيْنزَِّع َعارِّي َبْيَن »هَكَذا قَ 25َنْفَسَها َخْمَسَة َأْشُهٍر َقائَِّلًة:   بُّ فِّي اأَليَّامِّ الَّتِّي فِّيَها َنَظَر إَِّليَّ ْد َفَعَل بَِّي الرَّ

.» َرُة، 26النَّاسِّ يَنٍة مَِّن اْلَجلِّيلِّ اْسُمَها َناصِّ ْبَرائِّيُل اْلَماَلُك مَِّن هللاِّ إَِّلى َمدِّ َل جِّ ادِّسِّ ُأْرسِّ ْهرِّ السَّ إَِّلى  27َوفِّي الشَّ
َفَدَخَل إَِّلْيَها اْلَماَلُك َوَقاَل:»َساَلٌم َلكِّ 28ٍة لَِّرُجل مِّْن َبْيتِّ َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف. َواْسُم اْلَعْذَراءِّ َمْرَيُم. َعْذَراَء َمْخُطوبَ 

 .» . ُمَباَرَكٌة َأْنتِّ فِّي الن َِّساءِّ بُّ َمَعكِّ ْن َكاَلمِّهِّ، َوَفكََّرْت:»َما َعَسى َفَلمَّا َرَأْتُه اْضَطَرَبْت مِّ 29َأيَُّتَها اْلُمْنَعُم َعَلْيَها! َالرَّ
يَُّة!«  هِّ التَّحِّ ْنَد هللاِّ. 30َأْن َتُكوَن هذِّ َوَها َأْنتِّ  31َفَقاَل َلَها اْلَماَلُك:»اَل َتَخافِّي َيا َمْرَيُم، أَلنَّكِّ َقْد َوَجْدتِّ نِّْعَمًة عِّ

يَنُه َيُسوَع.  يَن اْبًنا َوُتَسم ِّ يَّ َداُوَد  هَذا َيُكو32َسَتْحَبلِّيَن َوَتلِّدِّ لُه ُكْرسِّ بُّ اإلِّ يهِّ الرَّ يًما، َواْبَن اْلَعلِّي ِّ ُيْدَعى، َوُيْعطِّ ُن َعظِّ
، َواَل َيُكوُن لُِّمْلكِّهِّ نَِّهاَيٌة«.33َأبِّيهِّ،  :»َكْيَف َيُكوُن هَذا َوَأَنا  34َوَيْملُِّك َعَلى َبْيتِّ َيْعُقوَب إَِّلى اأَلَبدِّ َفَقاَلْت َمْرَيُم لِّْلَماَلكِّ
، َفلِّذلَِّك َأْيًضا35ْعرُِّف َرُجاًل؟«َلْسُت أَ  ، َوُقوَُّة اْلَعلِّي ِّ ُتَظل ُِّلكِّ لُّ َعَلْيكِّ وُح اْلُقُدُس َيحِّ   َفَأَجاَب اْلَماَلُك َوَقاَل َلها: »َالرُّ

ْنكِّ ُيْدَعى اْبَن هللاِّ.  وُس اْلَمْوُلوُد مِّ َي َأْيًضا ُحْبَلى بِّاْبٍن فِّي َشْيُخوَختَِّها، َوهَذا  36اْلُقدُّ يَبُتكِّ هِّ َوُهَوَذا َألِّيَراَباُت َنسِّ
ُس لِّتِّْلَك اْلَمْدُعوَّةِّ َعاقًِّرا،  ادِّ ْهُر السَّ َفَقاَلْت َمْرَيُم: »ُهَوَذا َأَنا 38أَلنَُّه َلْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمكٍِّن َلَدى هللاِّ«. 37ُهَو الشَّ

َها اْلَماَلُك.َأَمُة الرَّ  ْندِّ . لَِّيُكْن لِّي َكَقْولَِّك«. َفَمَضى مِّْن عِّ َفَقاَمْت َمْرَيُم فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َوَذَهَبْت بُِّسْرَعٍة إَِّلى 39 ب ِّ
يَنةِّ َيُهوَذا،  َبالِّ إَِّلى َمدِّ  َألِّيَراَباُت َساَلَم َمْرَيَم َفَلمَّا َسمَِّعْت 41َوَدَخَلْت َبْيَت َزَكرِّيَّا َوَسلََّمْت َعَلى َألِّيَراَباَت. 40اْلجِّ

 ، وحِّ اْلُقُدسِّ يٍم َوَقاَلْت:»ُمَباَرَكٌة  42اْرَتَكَض اْلَجنِّيُن فِّي َبْطنَِّها، َواْمَتأَلْت َألِّيَراَباُت مَِّن الرُّ َوَصَرَخْت بَِّرْوٍت َعظِّ
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 ! ؟  َفمِّْن َأْيَن لِّي هذَ 43َأْنتِّ فِّي الن َِّساءِّ َوُمَباَرَكٌة هَِّي َثَمَرُة َبْطنِّكِّ يَن َصاَر َصْوُت  44ا َأْن َتْأتَِّي ُأمُّ َرب ِّي إَِّليَّ َفُهَوَذا حِّ
َفُطوَبى لِّلَّتِّي آَمَنْت َأْن َيتِّمَّ َما قِّيَل َلَها مِّْن قَِّبلِّ  45َساَلمِّكِّ فِّي ُأُذَنيَّ اْرَتَكَض اْلَجنِّيُن بِّاْبتَِّهاٍج فِّي َبْطنِّي. 

.» ب ِّ ُم َنفْ 46الرَّ ، َفَقاَلْت َمْرَيُم:»ُتَعظ ِّ بَّ ي الرَّ ي، 47سِّ ي بِّاهللِّ ُمَخل ِّرِّ ُج ُروحِّ أَلنَُّه َنَظَر إَِّلى ات َِّضاعِّ َأَمتِّهِّ. َفُهَوَذا 48َوَتْبَتهِّ
يُع اأَلْجَيالِّ ُتَطو ُِّبنِّي،  وٌس، 49ُمْنُذ اآلَن َجمِّ يَر َصَنَع بِّي َعَظائَِّم، َواْسُمُه ُقدُّ يلِّ اأَلْجَيالِّ 50أَلنَّ اْلَقدِّ   َوَرْحَمُتُه إَِّلى جِّ

يَن َيتَُّقوَنُه.  ْم. 51لِّلَّذِّ هِّ. َشتََّت اْلُمْسَتْكبِّرِّيَن بِّفِّْكرِّ ُقُلوبِّهِّ َراعِّ ي ِّ َوَرَفَع 52َصَنَع ُقوًَّة بِّذِّ زَّاَء َعنِّ اْلَكَراسِّ َأْنَزَل اأَلعِّ
عِّيَن.  يَن. 53اْلُمتَّضِّ َياَع َخْيَراٍت َوَصَرَف اأَلْغنَِّياَء َفارِّغِّ َكَما َكلََّم 55ائِّيَل َفَتاُه لَِّيْذُكَر َرْحَمًة، َعَضَد إِّْسرَ 54َأْشَبَع اْلجِّ

 .» يَم َوَنْسلِّهِّ إَِّلى اأَلَبدِّ ْبراهِّ ْنَدَها َنْحَو َثاَلَثةِّ َأْشُهٍر، ُثمَّ َرَجَعْت إَِّلى َبْيتَِّها.56آَباَءَنا. إلِّ َوَأمَّا 57 َفَمَكَثْت َمْرَيُم عِّ
بَّ َعظََّم َرْحَمَتُه َلَها، َفَفرُِّحوا َمَعَها. 58َدتِّ اْبًنا. َألِّيَراَباُت َفَتمَّ َزَماُنَها لَِّتلَِّد، َفَولَ  يَراُنَها َوَأْقرَِّباُؤَها َأنَّ الرَّ َوَسمَِّع جِّ

، َوَسمَّْوُه بِّاْسمِّ َأبِّيهِّ َزَكرِّيَّا. 59 بِّيَّ  ُيَسمَّى  َفَأَجاَبْت أمُُّه َوَقاَلْت:»اَل! َبلْ 60َوفِّي اْلَيْومِّ الثَّامِّنِّ َجاُءوا لَِّيْختُِّنوا الرَّ
يَرتِّكِّ َتَسمَّى بِّهَذا االْسمِّ«. 61ُيوَحنَّا«.  ُثمَّ َأْوَمُأوا إَِّلى َأبِّيهِّ، َماَذا ُيرِّيُد َأْن ُيَسمَّى. 62َفَقاُلوا َلَها:»َلْيَس َأَحٌد فِّي َعشِّ

َب اْلَجمِّيُع. 63 َحالِّ اْنَفَتَح َفُمُه َولَِّساُنُه َوَتَكلََّم َوَباَرَك هللَا.  َوفِّي الْ 64َفَطَلَب َلْوًحا َوَكَتَب قِّائِّاًل: »اْسُمُه ُيوَحنَّا«. َفَتَعجَّ
يَّةِّ، 65 َبالِّ اْلَيُهودِّ َها فِّي ُكل ِّ جِّ هِّ اأُلُمورِّ َجمِّيعِّ َث بِّهذِّ ْم. َوُتُحد ِّ يَرانِّهِّ َفَأْوَدَعَها َجمِّيُع  66َفَوَقَع َخْوٌف َعَلى ُكل ِّ جِّ

ْم َقائِّلِّيَن:»َأَترَ  امِّعِّيَن فِّي ُقُلوبِّهِّ ب ِّ َمَعُه.السَّ ؟« َوَكاَنْت َيُد الرَّ بِّيُّ َواْمَتأَل َزَكرِّيَّا َأُبوُه مَِّن  67 ى َماَذا َيُكوُن هَذا الرَّ
، َوَتَنبََّأ َقائِّاًل:  وحِّ اْلُقُدسِّ بُّ إِّلُه إِّْسَرائِّيَل أَلنَُّه اْفَتَقَد َوَصَنَع فَِّداًء لَِّشْعبِّهِّ، 68الرُّ َوَأَقاَم َلَنا َقْرَن َخاَلٍص  69»ُمَباَرٌك الرَّ

، 70فِّي َبْيتِّ َداُوَد َفَتاُه.  ْهرِّ يَن ُهْم ُمْنُذ الدَّ يَن الَّذِّ يسِّ َخاَلٍص مِّْن َأْعَدائَِّنا َومِّْن َأْيدِّي  71َكَما َتَكلََّم بَِّفمِّ َأْنبَِّيائِّهِّ اْلقِّد ِّ
يَنا.  َس، لَِّيْرَنَع َرْحَمًة َمَع آَبائَِّنا َوَيْذكُ 72َجمِّيعِّ ُمْبغِّضِّ يَم َأبِّيَنا: 73َر َعْهَدُه اْلُمَقدَّ ْبَراهِّ َأْن 74اْلَقَسَم الَّذِّي َحَلَف إلِّ

يَن مِّْن َأْيدِّي َأْعَدائَِّنا، َنْعُبُدُه  َيَنا إِّنََّنا بِّاَل َخْوٍف، ُمْنَقذِّ يَع َأيَّامِّ َحَياتَِّنا. 75ُيْعطِّ اَمُه َجمِّ َوَأْنَت َأيَُّها 76بَِّقَداَسٍة َوبِّر  ُقدَّ
بِّ  ب ِّ لُِّتعِّدَّ ُطُرَقُه. الرَّ ُم َأَماَم َوْجهِّ الرَّ يُّ َنبِّيَّ اْلَعلِّي ِّ ُتْدَعى، أَلنََّك َتَتَقدَّ

َي َشْعَبُه َمْعرَِّفَة اْلَخاَلصِّ بَِّمْغفَِّرةِّ 77 لُِّتْعطِّ
.78َخَطاَياُهْم،  َنا الَّتِّي بَِّها اْفَتَقَدَنا اْلُمْشَرُق مَِّن اْلَعاَلءِّ يَن فِّي الظُّْلَمةِّ 79 بَِّأْحَشاءِّ َرْحَمةِّ إِّلهِّ يَء َعَلى اْلَجالِّسِّ لُِّيضِّ

اَلمِّ«. َي َأْقَداَمَنا فِّي َطرِّيقِّ السَّ ، لَِّكْي َيْهدِّ اَللِّ اْلَمْوتِّ ، َوَكاَن فِّي  80َوظِّ وحِّ بِّيُّ َفَكاَن َيْنُمو َوَيَتَقوَّى بِّالرُّ َأمَّا الرَّ
ْسَرائِّيَل.  "اْلَبَرارِّي إَِّلى َيْومِّ ُظُهورِّهِّ إلِّ

 

ْنَدَنا،1" -(:1:1لو) آية َنةِّ عِّ ٍة فِّي اأُلُمورِّ اْلُمَتَيقَّ  "إِّْذ َكاَن َكثِّيُروَن َقْد َأَخُذوا بَِّتْألِّيفِّ قِّرَّ
وألرشاد الروح القدس )وهذه كانت قد انتشرت   بدون وحي  أى هم  لفوا كتب أ  قوله أنهم=  بتأليف  كثيرون قد أخذوا

 أخذواسفار قانونية. وكلمة  خالل القرن األول الميالدي ويسمونها كتب األبوكريفا( ولم تقبل الكنيسة أعمالهم كأ
َنةِّ   اأُلُمورِّ تهام لهم أن محاوالتهم كانت شخصية وليست من إرشاد الروح القدس.  إفيها   ْنَدَنا  اْلُمَتَيقَّ لقد عرف =    عِّ

القصة بكل يقين اإليمان والعقل فلم يتردد في تصديقها. ونالحظ أن لوقا تسلم قصة إنجيله خالل التسليم الشفوي 
 والكتابي وهذا ما تسميه الكنيسة التقليد. 

 
يَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدءِّ ُمَعايِّنِّيَن 2" -(:1:2لو) آية اًما لِّْلَكلَِّمةِّ،َكَما َسلََّمَها إَِّلْيَنا الَّذِّ  "َوُخدَّ
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ال يعني مجرد الرؤيا الجسدية، إذ كان كثيرون قد رأوا المسيح حسب الجسد ولم يدركوا شخصه وال =    ُمَعايِّنِّينَ 
اًما لِّْلَكلَِّمةِّ تمتعوا بعمله الخالصي..   فاإلكتفار بالمعرفة دون تطبيقها هو علم بال نفع. ومن عرف المسيح  =    َوُخدَّ

نية ال يستطيع إال أن يخدمه ويشهد له. ونالحظ أن هناك رؤية جسدية وهذه ال تفيد كما حد  مع ورآه رؤية إيما 
 اليهود. وبصيرة روحية بها ندرك المسيح ونؤمن به حتى وألن لم نراه جسديًا.

 
لِّ  3"  -(:1:3لو )  آية َتَتبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء مَِّن اأَلوَّ َقْد  إِّْذ  َأْيًضا  َأَنا  َأيَُّها َرَأْيُت  إَِّلْيَك  التََّوالِّي  َأْكُتَب َعَلى  َأْن  بَِّتْدقِّيق، 

   "اْلَعزِّيُز َثاُوفِّيُلُس،
الرسل =  العزيز ثاوفيلس أعمال  لوقا سفر  له  ه  الذي وجَّ الشخص  لقب يطلق على أصحاب   يزالعز و   .هو نفس  هو 

)أع  فيلكس  به  ُلقِ َب  الرومانية.  الدولة  في  الكبرى  )أع3:24+  26:23المراكز  وفستوس  كان  25:26(  وثاوفيلس   .)
 (. 1:1شخص له مركزه في مدينة اإلسكندرية. ويبدو أنه فقد مركزه حينما كتب له بولس سفر األعمال )

 
َة 4" -(:1:4لو) آية حَّ  "  اْلَكاَلمِّ الَّذِّي ُعل ِّْمَت بِّهِّ.لَِّتْعرَِّف صِّ
 

( مِّْن 5"  -(:9-1:5لواآليات  َواْمَرَأُتُه  َأبِّيَّا،  فِّْرَقةِّ  مِّْن  َزَكرِّيَّا  اْسُمُه  َكاهٌِّن  يَّةِّ  اْلَيُهودِّ َملِّكِّ  هِّيُروُدَس  َأيَّامِّ  فِّي  َكاَن 
َألِّيَراَباُت.   َواْسُمَها  وَ 6َبَناتِّ هاُروَن  ب ِّ  الرَّ َوَصاَيا  فِّي َجمِّيعِّ  َسالَِّكْينِّ  َأَماَم هللاِّ،  ْينِّ  َبارَّ كِّاَلُهَما  بِّاَل َوَكاَنا  َأْحَكامِّهِّ 

َما.  7َلْوٍم.   َمْينِّ فِّي َأيَّامِّهِّ َفَبْيَنَما ُهَو َيْكَهُن فِّي  8َوَلْم َيُكْن َلُهَما َوَلٌد، إِّْذ َكاَنْت َألِّيَراَباُت َعاقًِّرا. َوَكاَنا كِّاَلُهَما ُمَتَقد ِّ
، َأَصاَبْتهُ 9َنْوَبةِّ فِّْرَقتِّهِّ َأَماَم هللاِّ،  َر. َحَسَب َعاَدةِّ اْلَكَهُنوتِّ ب ِّ َوُيَبخ ِّ  "  اْلُقْرَعُة َأْن َيْدُخَل إَِّلى َهْيَكلِّ الرَّ

القاتم سياسيًا ) الكبير( ودينيًا )رؤسار كهنة    وهيرودس  .هيرودس بفساده وطغيانه وسط هذا الجو  هو هيرودس 
ومعنى   سنة من أيام مالخي النبي. وهر إنسانان باران أمام هللا هما  كريا400فاسدين( وتوقف النبوة حوالي  

اسمه هللا يذكر و وجته اليصابات ومعنى اسمها اليشبع أي هللا يقسم. اللذان أنجبا يوحنا المعمدان ومعنى اسمه 
هللا حنان، أو هللا ينعم. ومعنى اقتران اسم  كريا واليصابات هو وهللا يذكر قسمهو ومعنى اقتران اسميهما مع اسم  

بشر الذين هم في فسادو وهذا المعنى هو ما قاله  كريا في )آيات يوحنا وأن هللا يذكر قسمه أن يتحنن على ال
72-73  .) 

 وميالد يوحنا هو أول مظاهر رحمة هللا.
 الذي حلف إلبرا يم.  القسمعهده المقدس  يذكرمع آباًنا و  رحمةليصنع  
 

 ( اليرابات)   (       زكريا)         ( يوحنا)        
كِّاَلُهَما   َأَماَم هللاِّ َوَكاَنا  ْينِّ  أمام هللا. )رو=    َبارَّ أبرار  بال رورة  ليسوا  الناس  أمام  أن  29:2فاألبرار  ونالحظ   .)

خالل  الذبيحي  المسيح  السيد  عمل  على  قاًم  فبر  كريا  المسيح.  في  أي ًا  أبرارًا  حسبوا  القديم  العهد  رجال 
لذبيحة المسيح. ولكن لنالحظ أن قول الكتاب عن إنسان أنه ممارسته الكهنوتية وتقديمه الذباًح الحيوانية كرمز  

 بار فليس معنى هذا أنه لم يصنع خطية، بل وألن فعل خطية يبكت نفسه ويندم ويقدم ذبيحة. 
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فرقة أبيا هي الفرقة الثامنة من األربعة والعشرين فرقة التي قسمت إليها طاًفة الكهنة من أيام داود. كل =    َأبِّيَّا
العمل أسبوعًا كل ستة أشهر حسب قرعتها. وكانوا يلقون قرعة أي ًا ليعرفوا من يقع عليه اختيار هللا فرقة تقوم ب

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

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

 . بولس الرسول بقوله وملر الزمانو 
 
.َوَكاَن ُكلُّ 10" -(:1:10لو) آية ْعبِّ ُيَرلُّوَن َخارًِّجا َوْقَت اْلَبُخورِّ   " ُجْمُهورِّ الشَّ

 كان الشعب يقفون خارجًا وينتظرون الكاهن الذي يقدم البخور ليخرج ويباركهم. 
 
.11" -(:1:11لو) آية ب ِّ َواقًِّفا َعْن َيمِّينِّ َمْذَبحِّ اْلَبُخورِّ  " َفَظَهَر َلُه َماَلُك الرَّ

هللا   يريد  حين  وذلك  بها،  نراه  محسوسًا  شكاًل  أخذت  إذا  إال  نراها  أن  يمكننا  ال  كالمالًكة  الروحية  المخلوقات 
وهذا ما حد  حينما وهرت السيدة   بها.ويسمح بذلك، فجسدنا الكثيف ال يعاين الروحيات وال حتى أن يشعر  

 العذرار مريم فوه كنيستها بالزيتون . 
 عند مذبح البخور؟لماذا ظهر المالك 

الكاهن اليهودي كان يقدم محرقة على المذبح النحاس خارجًا صباحًا ومساًر. وبعد أن يقدمها يدخل ليقدم  
أن قدم نفسه ذبيحة دخل إلى السموات كشفيع لنا )وهذا معنى مذبح البخور(.   المسيح بعد هكذا فإن البخور. و 

 ر ليخبر  كريا بميالد إبنه يوحنا السابق للمسيح. وكان وهور المالك في هذا المكان عند مذبح البخو 
( والمسيح  24:7المسيح له كهنوت ال يزول، وكان كهنوت  كريا رمزًا لكهنوت المسيح )عب  (1

 ( 25:7هناك حي يشفع فينا  )عب 
 المسيح دخل إلى السمار ليصير ًريس كهنة إلى األبد.  (2
ل ليقدم البخور ليصلي عن الشعب.  الكاهن اليهودي الذي هو  كريا هنا يقدم المحرقة ثم يدخ (3

 ( 12:9وهذا ما قيل عن المسيح وبدم نفسه دخل مرة واحدة إلى األقداس فوجد فداًر أبديًاو )عب 
( إشارة للمسيح الذي 6:5وهذا ما رأيناه في السمار ووسط العرش خروف قاًم كأنه مذبوحو )رؤ (4

 ذبح على الصليب ثم دخل للسمار يشفع فينا. 
شفاعة. وكأن المالك يقول لزكريا.. هل تفهم ما تفعله؟ ما معنى المحرقة   فالكهنوت هو عمل (5

التي قدمتها؟ ما معنى كهنوتك؟ لماذا تقدم البخور هنا؟ كل هذا كان رمزًا للمسيح الذي سيكون  
 إبنك سابقًا له يعد له الطريق .. وها أنا أبشرك بأنه حان الميعاد ليتحقق هذا وسيولد إبنك. 
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َفَقاَل َلُه اْلَماَلُك:»اَل َتَخْف َيا َزَكرِّيَّا، 13َفَلمَّا َرآُه َزَكرِّيَّا اْضَطَرَب َوَوَقَع َعَلْيهِّ َخْوٌف.  12"   -(:13-1:12لواآليات )
َعْت، َواْمَرَأُتَك َألِّيَراَباُت َسَتلُِّد َلَك اْبًنا َوُتَسم ِّيهِّ ُيوَحنَّا. ْلَبَتَك َقْد ُسمِّ  " أَلنَّ طِّ

طرب  كريا فهو لم يعتاد على الرؤى، ولكن من طبيعة الرؤي السماوية أنها حتى لو بدأت من الطبيعي أن ي 
النفس فقدان السالم. الرؤي 14:11كو2باضطراب يعقبها سالم وفرح، أما الرؤي الشيطانية ) ( فهي تبعث في 

ولعل  كريا قد نسى   .بالزمنيات الرؤى الشيطانية تربك العقل  ، أما  باالشتياه للسماويات  السماوية تلهب القلب  
يتأخر في االستجابة تكون  لنا في الوقت المناسب. بل أن هللا حين  لنا طلباتنا ويعطيها  طلبته ولكن هللا يذكر 

 إستجابته أعظم. فها هو يوحنا يكون أعظم مواليد النسار. 
 
   "َوَكثِّيُروَن َسَيْفَرُحوَن بِّوِّاَلَدتِّهِّ،َوَيُكوُن َلَك َفَرٌح َواْبتَِّهاٌج،  14" -(:1:14لو) آية

يوحنا سينادي بالتوبة، وطريق التوبة هو طريق الفرح، السماًيون يفرحون بالتاًبين، والتاًبين يفرحون باهلل، وهللا 
 ( 7:15يفرح بهم. )لو 

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

  
، َوَخْمًرا َوُمْسكًِّرا اَل  15"  -(:1:15لو)  آية ب ِّ يًما َأَماَم الرَّ وحِّ أَلنَُّه َيُكوُن َعظِّ َيْشَرُب، َومِّْن َبْطنِّ ُأم ِّهِّ َيْمَتلُِّئ مَِّن الرُّ

.  "  اْلُقُدسِّ
يًما بالحياة الداخلية القوية. ويوحنا كنذير للرب ال  =    َعظِّ العظمة ليست في األعمال العظيمة وقوة الجسد، بل 

س، ومملورًا بالخمر يكون لملذات العالم أو بهجته موضع في قلبه أو في جسده، بل هو يكون مملورًا بالروح القد 
السماوي أي الفرح السماوي، ومن امتأل بالفرح الحقيقي ال يكون لديه فراغ ألفراح العالم الممشوشة. وهو عظيمًا 

 فهو يعمد المسيح. 
 
ْم.16" -(:1:16لو) آية هِّ ب ِّ إِّلهِّ    " َوَيُردُّ َكثِّيرِّيَن مِّْن َبنِّي إِّْسَرائِّيَل إَِّلى الرَّ

 تمهيد الطريق للمسيح، بدعوة الناس للتوبة ليقبلوا المسيح.هذه رسالة يوحنا،  
 
، َواْلُعَراَة إَِّلى فِّْكرِّ 17"  -(:1:17لو )  آية تِّهِّ، لَِّيُردَّ ُقُلوَب اآلَباءِّ إَِّلى اأَلْبَناءِّ ُم َأَماَمُه بُِّروحِّ إِّيلِّيَّا َوُقوَّ ، َوَيَتَقدَّ  اأَلْبَرارِّ

ب ِّ َشْعًبا  ا«.لَِّكْي ُيَهي َِّئ لِّلرَّ  "ُمْسَتعِّدًّ
الروح الذي سكن في إيليا سكن في يوحنا، والقوة التي في إيليا كانت في يوحنا. والتشابه بين إيليا ويوحنا يظهر 

على حساب )آخاب/ هيرودس(    في أن كالهما عاش في البرية  اهدًا بتواًل، وكالهما لم يسعى إلرضار الملوك
المجير األول   .  الحق ليطهروا. واحد يسبق  للخطاة  والثاني جعل من األردن ممساًل  برداًه  األردن  واحد شق 

 للمسيح )يوحنا( والثاني يسبق المجير الثاني للمسيح. والكتاب يقصد بروح إيليا والروح القدس الذي تقبله إيليا.
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:»َكيْ 18"   -(:22-1:18لواآليات ) َمٌة فِّي َأيَّامَِّها؟« َفَقاَل َزَكرِّيَّا لِّْلَماَلكِّ َف َأْعَلُم هَذا، أَلن ِّي َأَنا َشْيٌخ َواْمَرَأتِّي ُمَتَقد ِّ
َرَك بِّهذَ 19 ْلُت أُلَكل َِّمَك َوُأَبش ِّ اَم هللاِّ، َوُأْرسِّ ْبَرائِّيُل اْلَواقُِّف ُقدَّ ًتا 20ا.  َفَأَجاَب اْلَماَلُك َوَقاَل َلُه:»َأَنا جِّ َوَها َأْنَت َتُكوُن َصامِّ

ُتَر  َلْم  أَلنََّك  هَذا،  فِّيهِّ  َيُكوُن  الَّذِّي  اْلَيْومِّ  إَِّلى  َتَتَكلََّم،  َأْن  ُر  َتْقدِّ َوْقتِّهِّ«.  َواَل  فِّي  َسَيتِّمُّ  الَّذِّي  َكاَلمِّي  ْق  َوَكاَن 21د ِّ
  . اْلَهْيَكلِّ إِّْبَطائِّهِّ فِّي  بِّيَن مِّْن  َوُمَتع ج ِّ رِّيَن َزَكرِّيَّا  ُمْنَتظِّ ْعُب  َقْد 22الشَّ َأنَُّه  ُموا  َفَفهِّ ُيَكل َِّمُهْم،  َأْن  ْع  َيْسَتطِّ َلْم  َفَلمَّا َخَرَج 

. َفكَ  ًتا.َرَأى ُرْؤَيا فِّي اْلَهْيَكلِّ ْم َوَبقَِّي َصامِّ ُئ إَِّلْيهِّ  " اَن ُيومِّ
أي يطلب عالمة. فزكريا لم يصده كالم المالك بالرغم من هذه الرؤيا الواضحة. وما كان يجب =  َكْيَف َأْعَلُم  

ويعلم أن ،  يستحيل عليه شئ  على شخص كزكريا الكاهن الدارس للكتاب المقدس أن يشك فهو يعلم أن الرب ال  
ْبَرائِّيُل  وحد  مع آخرين وربما حالتهم أصعب من حالته كإبرا يم وسارة.  سبق    ما يقوله يعني جبروت هللا =  َأَنا جِّ

بحكم   أي ًا  جار  ولكنه  لزكريا،  بالفرح  ويبشر  اإللهي  الوعد  يحمل  جار  وهو  أمام هللا.  واقف  أنه  وسر جبروته 
ًتاأبوته يؤدب أي ًا. والكلمة    بالتأديب على  كريا ألنه لم يصده، فاهلل في أبوته يمنح تعزيات وفي تشير =    َصامِّ

( فكانوا يكلمونه باإلشارة ليفهم. وصار  كريا بهذا رمزًا لليهود الذين لم يقبلوا المسيح فسقطوا 62للصمم أي ًا )
 تحت تأديب الصمت حتى يقبلوا اإليمان في أواخر الدهور )هم بال  يكل أو نبي(. 

 لماذا عاقب هللا زكريا بالرمت؟ 
 هللا هنا ال يعاقب زكريا بل يؤدب ويبكت ويعلم
  كريا كإنسان يحيا في العهد القديم له مشكلتان. 

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

 يعتبر عارًا في إسراًيل.: وهي عدم وجود نسل له. وهذا مشكلة خاصة -2
المشكلة العامة لكل   -ولكننا نجد  كريا قد انحصر في مشكلته الخاصة ونسى وهو الكاهن الذي يعرف النبوات 

ومن  الشيطان  ومن  الموت  من  الجميع  ليخلص  سيأتي  هناك مخلصًا  أن  نسى  األمم،  وكل  بل  إسراًيل  شعب 
ويصلي ليتمم هللا وعده ويرسل هذا المخلص. بل وأن المالك الخطية. وكان عليه ككاهن أن يتمسك بهذه النبوات 
( يرد كثيرين من بني إسراًيل إلى الرب إلههم. ويتقدم  17-16يقول له نبوات واضحة عن السابق للمسيح )آيات 

للرب ش بًا مستعدًا.. وقارن مع )مال يهيئ  إلى األبنار.. لكي  ليرد قلوب اآلبار  إيليا وقوته  ،   1:3أمامه بروح 
( وكان البد لهذا الكاهن البار أن يدرك أن المالك ينبهه أن ابنه المنتظر هو هذا الشخص وبهذا فإن  5:4-6

األبواب، إال أن انحصاره في مشكلته الخاصة جعله ال يدرك ما يقال عوضًا عن أن مجير المخلص هو على  
لمالك ويقول ولماذا لم تأت لي في يفرح ويسبح. بل هو شك وقال وكيف وأنا قد صرت شيخًا، أي كأنه يعاتب ا

ولآلن فكثيرون منا يريدون أن يحددوا هلل توقيت استجابته   الحدو !! صعب    لهو  أيها المالك  هشبابي؟ إن ما تقول
بها. يستجيب  التي  والطريقة  .    لطلباتهم  الممكن  غير  هو  وما  الممكن  هو  للنبوات وما  أذنه  أعطى  كريا  لو 

    -ولو أعطى أذنه للمالك جبراًيل لفهم كالمه وصدقه وبهذا يفرح لسببين :  -وصدقها وفهمها 
 الخالص اآلتى إلى العالم بالمسيا المنتظر، الذى ينتظره شعب هللا، سيتم حاال.    .1
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 أن إبنه هو من يهيئ الطريق للمسيا المنتظر. .2
 ى الخالص اآلتى. ولكان قد فرح وسبح هللا عل

لقد وصل  كريا إلى حالة من اليأس واالنحصار في ذاته فلم يفرح بالبشارة وال سبح وال أدرك أن هناك مخلصًا 
. هذا ( من نفس هذا اإلصحاح62)راجع آية  فقدان السمعوأي ا    الرمتعلى األبواب. فكان عقاب هللا له هو  

عن أن يفرح باهلل. هللا تركه يتأمل في كالم المالك ويقارن إعالن عن حال  كريا العاجز عن التسبيح والعاجز  
[ حل مشكلتي الخاصة وأن  1مع النبوات ويكتشف أن ابنه سيكون السابق للمسيح. وبدأ يسأل نفسه أيهما األهم و

 [ مجير المخلص.2و    أم   يكون لي ابنًا.
أن نجد  لذلك  المخلص.  مجير  هو  األهم  أن  القدس  بالروح  قد   وأدرك  كريا  فمه  فتح هللا  حين  تسبحة  كريا 

لنا قرن خالص   وأقام  المخلص  فتاهانصبت على مجير  داود  بيت  بيت   ومن  الذي هو من  المسيح  وهذه عن 
إذ  المرجوة  بالنتيجة  العقوبة  أتت  هنا  كاهن.  بيت  من  فهو  بيت هرون  من  هو  الذي  يوحنا  وليست عن  داود، 
بالعطية، أي إنشمل بالمسيح وسبح على ميالده ولم يفرح بالعطية التي هي  بالعاطي ولم ينشمل  إنشمل  كريا 

علينا    يعطيها لنا هللاابنه خادمًا لهذا المخلص. وهذا درس لنا أن أي عطية  إبنه. أما ما قاله عن ابنه، أن يكون  
 لمجد اسمه.  نكرسها أن

 -هناك من ينحصر فى مشكلته ويدخل فى حالة يأس بالرغم من:  -تأمل بالنسبة لنا:
 المفران والتصالح مع هللا بل والمجد الذى أعده المسيح لنا. .1
 مئات األيات المملورة وعودًا بالخالص.  .2

ومثل هؤالر ال يفرحون بخالص المسيح وأفراحه، فيسبحون هللا على خالصه ومحبته. هؤالر يحسبون أن حل 
مشكلتهم أهم من الخالص الذى أتى به المسيح. ولو فتح الروح القدس عيوننا وأفهامنا لما أعده هللا لنا لقلنا مع 

(. بل 18:    8و )روسب ان االم الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينافاني احبولس الرسول و
الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد أن ضيقتنا الحالية يستخدمها هللا إلعدادنا للمجد األبدى و

 (. 17:   4كو2و )ابديا
 -وهللا يقول لنا ولهم : 

 عليكم فى الوقت المناسب سأتحننمشكلتكم و  أتذكر أنى أقسم أنا
ونفرح  المعزية،  هللا  بوعود  فنفرح  القلب  أذنى  يفتح  الذى  القدس  الروح  من  نمتلئ  أن  ونصلى  هللا  أمام  فلنقف 
ويقول  منه.  محبوبين  كأبنار هلل  فينا  يستعلن  أن  العتيد  وبالمجد  لنا  فتحت  التى  وبالسموات  تم  الذى  بالخالص 

ليفتدي الذين  لما جار ملر الزمان، ارسل هللا ابنه مولودا من امراة، مولودا تحت الناموس،ولكن  بولس الرسول و
لست بعد    ذاً إ .ببا اآلآيا    ثم بما انكم ابنار، ارسل هللا روح ابنه الى قلوبكم صارخا ى. تحت الناموس، لننال التبن

ابنا،   بل  بالمسيحعبدا  فوارث هلل  ابنا  كنت  إذ 7  -  4:    4و )غل وان  المسيح (.  لنا  أعده  الذى  المجد  ًا سنر  
بفداًه. فإذا فتح الروح القدس أذاننا سنفهم وعود هللا وما حصلنا عليه فتت ارل مشكلتنا أمام ما أعده هللا لنا من  

 مجد. وحينئذ ستنفتح أفواهنا بالتسبيح. 
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( َبْيتِّهِّ.  23"  -(:25-1:23لواآليات  إَِّلى  َمَضى  ْدَمتِّهِّ  خِّ َأيَّاُم  َلْت  َكمِّ َألِّيَراَباُت 24َوَلمَّا  َحبَِّلْت  اأَليَّامِّ  تِّْلَك  َوَبْعَد 
َقائَِّلًة:   َأْشُهٍر  َخْمَسَة  َنْفَسَها  َوَأْخَفْت  ،25اْمَرَأُتُه،  إَِّليَّ َنَظَر  فِّيَها  الَّتِّي  اأَليَّامِّ  فِّي  بُّ  الرَّ بَِّي  َفَعَل  َقْد  لَِّيْنزَِّع   »هَكَذا 

.»  " َعارِّي َبْيَن النَّاسِّ
 تم تنفيذ وعد هللا. واليصابات أخفت نفسها في خجل ولكنها في فرح تنتظر المولود.

 
يَنٍة مَِّن اْلَجلِّيلِّ اْسُمَها 26"   -(:27-1:26لواآليات ) ْبَرائِّيُل اْلَماَلُك مَِّن هللاِّ إَِّلى َمدِّ َل جِّ ادِّسِّ ُأْرسِّ ْهرِّ السَّ َوفِّي الشَّ
َرُة،   " إَِّلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة لَِّرُجل مِّْن َبْيتِّ َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف. َواْسُم اْلَعْذَراءِّ َمْرَيُم.27َناصِّ

ادِّسِّ  ) ْهرِّ السَّ = في اليوم السادس سقط اإلنسان وفي الشهر السادس البشري بميالده وهو يوافق شهر َوفِّي الشَّ
 . نيسان أول شهور العام، فالمسيح بدر خليقة جديدة. وفيه يعمل الفصح والمسيح فصحنا(

واليد النسار. أما البشارة بالمسيح البشارة األولى تمت في الهيكل أثنار ال بادة الجمادية وكانت بشارة عن أعظم م
 يشعر بها هللا المتجسد الذي أخلى ذاته فكانت في بيت فقير مجهول، في قرية فقيرة مجهولة، بطريقة سرية، لم  

كتأكيد  العذرار  لقب  تكرار  والحظ  عذرار.  بسيطة  فقيرة  فتاة  مع  نفسه،  البيت  صاحب  النجار  يوسف  حتى 
َرةُ ا(. ومدينة  3-1:44لعذراويتها )خر    15مياًل شمال أورشليم،  88مدينة في الجليل شمال فلسطين تبعد  =    لَناصِّ

وصل  حتى  عمره  المسيح  فيها  وق ى  مريم،  والعذرار  النجار  يوسف  فيها  عاش  طبرية.  غربي  جنوب  مياًل 
(. وحين بدأ رسالته رف ه أهلها 24:1+ 9:1للثالثين من عمره بعد عودته من مصر لذلك سمى بالناصري )مر

( وكانت مدينة عديمة األهمية لم تذكر في العهد القديم وال 29:4(. والمدينة مبنية على جبل )لو 31-28:4)لو
 وثاًق الدول العظمى.

 
.  28"  -(:1:28لو)  آية َمَعكِّ بُّ  َالرَّ َعَلْيَها!  اْلُمْنَعُم  َأيَُّتَها  َلكِّ  َوَقاَل:»َساَلٌم  اْلَماَلُك  إَِّلْيَها  فِّي َفَدَخَل  َأْنتِّ  ُمَباَرَكٌة 

.»  "الن َِّساءِّ
فالرب اختارها ألنها كانت مملورة نعمة،  .أيتها الممتلئة نعمةالترجمة الصحيحة =  َساَلٌم َلكِّ َأيَُّتَها اْلُمْنَعُم َعَلْيَها 

وأطهر وأشرف إنسانة في الوجود، ثم مألها باألكثر، وأعطاها نعمة فوه نعمة. و يأها لتصير أمًا له. وكلمة 
المسيح مع =    َساَلمٌ  النعمة أن يتحد في بطنها الهوت  نعمة وما أعظم هذه  للفرح. وهللا مألها من كل  تشير 

بُّ َمَعكِّ ن باهلل، والجسد بالكلمة.  ناسوته، إتحاد اإلنسا  ذاقت م ية الرب على مستوى فريد، إذ حملت كلمة =    َالرَّ
 هللا في أحشاًها، وقدمت له من جسدها ودمها. 

 
يَُّة!«  29"   -(:31-1:29لواآليات ) هِّ التَّحِّ َفَقاَل 30َفَلمَّا َرَأْتُه اْضَطَرَبْت مِّْن َكاَلمِّهِّ، َوَفكََّرْت:»َما َعَسى َأْن َتُكوَن هذِّ

هللاِّ.   ْنَد  عِّ نِّْعَمًة  َوَجْدتِّ  َقْد  أَلنَّكِّ  َمْرَيُم،  َيا  َتَخافِّي  اْلَماَلُك:»اَل  َوتُ 31َلَها  اْبًنا  يَن  َوَتلِّدِّ َسَتْحَبلِّيَن  َأْنتِّ  يَنُه  َوَها  َسم ِّ
 " َيُسوَع.

لقد اضطربت ولم تستطع أن تجاوبه فهي لم يسبق لها الكالم مع مالًكة ولكنها صارت اآلن تتحد  مع مالك.  
 أي مخلص.=  َيُسوعَ 
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يَّ 32 "-(:1:32لو) آية لُه ُكْرسِّ بُّ اإلِّ يهِّ الرَّ يًما، َواْبَن اْلَعلِّي ِّ ُيْدَعى، َوُيْعطِّ  " َداُوَد َأبِّيهِّ،هَذا َيُكوُن َعظِّ

 .ابن العلى فيه فهو لنصير نحن أبنار هللاإن كان ابن هللا قد صار إبنًا لداود، فهذا كان 
 
، َواَل َيُكوُن لُِّمْلكِّهِّ نَِّهاَيٌة«.33" -(:1:33لو) آية  " َوَيْملُِّك َعَلى َبْيتِّ َيْعُقوَب إَِّلى اأَلَبدِّ

 اليهود لذلك هو أبدي. الملك هو ملك روحي وليس ملك أرضي كما يفهمه 
 

:»َكْيَف َيُكوُن هَذا َوَأَنا َلْسُت َأْعرُِّف َرُجاًل؟«34"  -(:35-1:34لواآليات )  َفَقاَلْت َمْرَيُم لِّْلَماَلكِّ
35  ، ، َوُقوَُّة اْلَعلِّي ِّ ُتَظل ُِّلكِّ لُّ َعَلْيكِّ وُح اْلُقُدُس َيحِّ ْنكِّ َفَأَجاَب اْلَماَلُك َوَقاَل َلها: »َالرُّ وُس اْلَمْوُلوُد مِّ َفلِّذلَِّك َأْيًضا اْلُقدُّ

 " ُيْدَعى اْبَن هللاِّ.
سؤال العذرار ال يدل على شك، بل هي ال تدري كيف يتم هذا األمر وهي عذرار ولقد نذرت نفسها لتخدم الهيكل 

أما في حالة  كريا دون  واج. وكانت هذه هي المرة األولى واألخيرة في التاريخ أن تحبل عذرار بدون  رع بشر.  
يتم هذا األمر؟  المالك على سؤالها كيف  الكاهن وحالته سبقت وحدثت. وكانت إجابة  العذر وهو  له  يكن  فلم 
بقوله أن الروح القدس يحل عليها لتقديسها، روحًا وجسدًا، فتتهيأ لعمل اآلب الذي يرسل ابنه في أحشاًها يتجسد 

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

ْهُر 36"   -(:37-1:36لواآليات ) َي َأْيًضا ُحْبَلى بِّاْبٍن فِّي َشْيُخوَختَِّها، َوهَذا ُهَو الشَّ يَبُتكِّ هِّ َوُهَوَذا َألِّيَراَباُت َنسِّ
ُس لِّتِّْلَك اْلَمْدُعوَّةِّ َعاقًِّرا،  ادِّ  "أَلنَُّه َلْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمكٍِّن َلَدى هللاِّ«.37السَّ

 [ أنه ال يستحيل على الرب شئ.2اليصابات حبلى و[ أن 1المالك يقدم للعذرار دليلين على صده كالمه و
 
َها اْلَماَلُك.38" -(:1:38لو) آية ْندِّ . لَِّيُكْن لِّي َكَقْولَِّك«. َفَمَضى مِّْن عِّ ب ِّ  " َفَقاَلْت َمْرَيُم: »ُهَوَذا َأَنا َأَمُة الرَّ

انطلقت  العذرار. وبينما صمت  كريا  بالطاعة، وبينما شك  كريا آمنت  العذرار رأسها  أمام هذا اإلعالن أحنت 
العذرار  أن  ونالحظ  أمها.  قد حلت محل عصيان حوار  مريم  العذرار  إن طاعة  اليصابات.  أمام  تسبح  العذرار 

ب ِّ نها ها هي تقول  كانت إجابتها كلها ات اع، فهي قد علمت أن من في بطنها هو هللا لك َأَمُة الرَّ َأَنا  . ُهَوَذا 
ويرى علمار الالهوت أنه في اللحظة التي قبلت فيها العذرار كالم المالك وقدمت الطاعة هلل، قبلت التجسد، فاهلل 

 يقدس الحرية اإلنسانية، وكان غير ممكنًا أن يتجسد المسيح منها وهي ال تقبل هذا.
يَنةِّ َيُهوَذا،39" -(:1:39لو) آية َبالِّ إَِّلى َمدِّ  " َفَقاَمْت َمْرَيُم فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َوَذَهَبْت بُِّسْرَعٍة إَِّلى اْلجِّ

يَنةِّ َيُهوَذا غالبًا هي حبرون فهي من نصيب بيت هرون. واليصابات من سبط الوي و وجها كاهن. =    إَِّلى َمدِّ
َبالِّ   اْلجِّ في =  إَِّلى  الكلمة  وألذ حل  للسماويات.  ترمز  بعلوها  فالجبال  للسماويات.  ينطلق  المسيح  فيه  يحل  من 

به  داخلها المحتاجف  تشبهت  الخدمة تخدم  بروح  تنطلق  تذهب وتخدم،  أن  إال  المسيح  ، وهك  لم تستطع  ذا جار 
 . تخرج من األنا ال يقة تخدم الجميع في إتساع.لَيْخِدم ال لُيخَدم 
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َعْت َألِّيَراَباُت َساَلَم َمْرَيَم 41َوَدَخَلْت َبْيَت َزَكرِّيَّا َوَسلََّمْت َعَلى َألِّيَراَباَت.  40"   -(:41-1:40لواآليات ) َفَلمَّا َسمِّ
،اْرَتَكَض اْلَجنِّيُن فِّي   وحِّ اْلُقُدسِّ  "َبْطنَِّها، َواْمَتأَلْت َألِّيَراَباُت مَِّن الرُّ

ليصابات في فرح أ ياراتنا، فنحن نرى هنا مريم و   كون عليهتيجب أن  يصابات تعطي نموذجًا لما   يارة مريم ألل
يسبحان هللا على عطاياه، )عوضًا عن جلسات الشكوى والتذمر( وهنا مريم تحمل في داخلها المسيح القدوس  
وتذهب لتقدم خدمة ألليصابات، وياليتنا نحمل مسيحنا داخلنا ونذهب لنقدمه لكل إنسان، وهذا ما سيفرحنا ويفرح 

الحال   في  الزيارة وهرت  وبركات  نزورهم.  فِّي  اإذ  من  اْلَجنِّيُن  اليراباتْرَتَكَض  أمام  =  بطن  داود  كما رقص 
)كلمة   العهد  بالعبري  ارتكض تابوت  رقص  كلمة  نفسها  المباركة  هي  الزيارة  بركات  ومن  اليصابات إة(.  متالر 

بالروح القدس. وألحساس الجنين يوحنا بمجير المسيح. وابتهاج يوحنا في بطن أمه يشير للثمر الروحي الداخلي 
متالًه من نفس، فالجسد يشترك مع النفس في هذا الثمر. وابتهاج الجنين في بطن أمه اليصابات كان إلفي ال

 الروح القدس. 
 

! 42"   -(: 45-1:42لواآليات ) يٍم َوَقاَلْت:»ُمَباَرَكٌة َأْنتِّ فِّي الن َِّساءِّ َوُمَباَرَكٌة هَِّي َثَمَرُة َبْطنِّكِّ َوَصَرَخْت بَِّرْوٍت َعظِّ
؟  43 يَن َصاَر َصْوُت َساَلمِّكِّ فِّي ُأُذَنيَّ اْرَتَكَض اْلَجنِّيُن بِّاْبتَِّهاٍج 44َفمِّْن َأْيَن لِّي هَذا َأْن َتْأتَِّي ُأمُّ َرب ِّي إَِّليَّ َفُهَوَذا حِّ

«.45فِّي َبْطنِّي.  ب ِّ  " َفُطوَبى لِّلَّتِّي آَمَنْت َأْن َيتِّمَّ َما قِّيَل َلَها مِّْن قَِّبلِّ الرَّ
 تسبحة اليرابات :

مريم لربها، بالرغم من ذ باليصابات تعلن أمومة  بينما كان العالم كله يجهل كل شئ عن البشارة للقديسة مريم، إ
ية واهرة لهذا الحد  اإللهي. واألمر المده  أن شهادة اليصابات بأمومة العذرار لربها تمت بمجرد أعدم وجود  

مِّْن إصمار اليصابات لسالم مريم. وكان هذا بسبب الساكن في أحشار مريم والذي أعطاها نعمة في كالمها.  
ن  أ. هي تنطق بالروح، وألال فكيف عرفت  نها فرصة عظيمة لي ال أستحقها، أن تأتي أم ربي إلىَّ أ=  َأْيَن لِّي  

 حركة الجنين في بطنها عالمة ابتهاجه ، وكيف عرفت بحمل العذرار ومن هو الذى فى بطنها. 
 

، 46"  -(:55-1:46لواآليات ) بَّ ي الرَّ ُم َنْفسِّ ي، 47َفَقاَلْت َمْرَيُم:»ُتَعظ ِّ ي بِّاهللِّ ُمَخل ِّرِّ ُج ُروحِّ أَلنَُّه َنَظَر إَِّلى 48َوَتْبَتهِّ
يُع اأَلْجَيالِّ ُتَطو ُِّبنِّي،  وٌس، 49ات َِّضاعِّ َأَمتِّهِّ. َفُهَوَذا ُمْنُذ اآلَن َجمِّ يَر َصَنَع بِّي َعَظائَِّم، َواْسُمُه ُقدُّ َوَرْحَمُتُه  50أَلنَّ اْلَقدِّ

َيتَُّقوَنُه.   يَن  لِّلَّذِّ اأَلْجَيالِّ  يلِّ  جِّ شَ 51إَِّلى  هِّ.  َراعِّ بِّذِّ ُقوًَّة  ْم.  َصَنَع  ُقُلوبِّهِّ بِّفِّْكرِّ  اْلُمْسَتْكبِّرِّيَن  َعنِّ 52تََّت  زَّاَء  اأَلعِّ َأْنَزَل 
عِّيَن.   ي ِّ َوَرَفَع اْلُمتَّضِّ اْلَكَراسِّ

يَن.  53 َياَع َخْيَراٍت َوَصَرَف اأَلْغنَِّياَء َفارِّغِّ َعَضَد إِّْسَرائِّيَل َفَتاُه لَِّيْذُكَر َرْحَمًة، 54َأْشَبَع اْلجِّ
«.َكَما َكلََّم آَباءَ 55 يَم َوَنْسلِّهِّ إَِّلى اأَلَبدِّ ْبراهِّ  "َنا. إلِّ
 

 تسبحة العذراء :
انطلقت اليصابات تسبح، وانطلقت العذرار تسبح هللا هي أي ًا. لقد تحولت الزيارة إلى مستوى تسبيح مالًكي، 

ح القدس كما  الرو   يمجد هللا ويعلن أسراره الفاًقة. ونالحظ أن الكتاب لم يقل عن العذرار مريم أنها امتألت من
عن   أما أقيل  متجسدًا.  أحشاًها  في  نفسه  هللا  بل  مملورة،  وولت  امتألت  قد  كانت  العذرار  ألن  ليصابات، 
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العصيان  كان  كما  أنه  ونالحظ  تنبأت.  عليها  حل  وحينما  وقتيًا،  كان  عليها  القدس  الروح  فحلول  اليصابات 
 والسقوط بامرأة، كان الخالص بامرأة.

ُم  بَّ ُتَعظ ِّ ي الرَّ هل يزداد هللا ويتعظم بتسبيح بشر؟! حاشا. ولكن إذ نتقدس تزداد صورة الرب بهاًر فينا، وألذ =   َنْفسِّ
هللا.   إلى  لها  اليصابات  تعظيم  ترد  هنا  مريم  وتبهت.  الصورة  تصمر  ينخطئ  ُمَخل ِّرِّ بِّاهللِّ  ي  ُروحِّ ُج  =   َتْبَتهِّ

لقد أدركت العذرار سر تمتعها بالنعمة اإللهية =    ى ات َِّضاعِّ َأَمتِّهِّ َنَظَر إِّلَ فالعذرار تحتاج الخالص كساًر البشر.  
يُع اأَلْجَيالِّ ُتَطو ُِّبنِّيأال وهو االت اع. بينما أن عدو الخير قد خسر مركزه خالل الكبريار.   العذرار أدركت =    َجمِّ

لعذرار مريم وفقًا لنبورتها. فهي عظم العطية التي نالتها وبسببها تطوبها األجيال. وها الكنيسة مملورة تسابيحًا ل
 عذرار تجلى في حياتها عمل هللا الخالصي. نرى فيها نعمة هللا الفاًقة التي وهبت للبشرية.

هِّ  َراعِّ المستكبرين هم  =َشتََّت اْلُمْسَتْكبِّرِّيَن    ه قويًا.روكان عمله وفداارة للمسيح يسوع.  الذراع هو إش=    َصَنَع ُقوًَّة بِّذِّ
إبليس وجنوده، واليونان بفالسفتهم، واليهود غير المؤمنين والرومان بقوتهم الماشمة. فإبليس  بط للذل والمسكنة، 

العالم كله.   عِّيَن.واليهود تشتتوا في  اْلُمتَّضِّ َوَرَفَع  ي ِّ  اْلَكَراسِّ زَّاَء َعنِّ  األعزار من مالًكة أشرار وبشر =  َأْنَزَل اأَلعِّ
هللا يدوسوا أنزلهم  أن  سلطانًا  وأعطاهم  المؤمنين  هللا  ورفع  كراسيهم.  على  من  نزلوا  والفريسيون  كبرياًهم،  من   

ينَ (.  19:10الحيات والعقارب )لو َياَع َخْيَراٍت َوَصَرَف اأَلْغنَِّياَء َفارِّغِّ لقد استمتع اليهود قبل المسيح  =    َأْشَبَع اْلجِّ
والهيكل   وشريعته  هللا  ناموس  من  روحي  رف وا  بشبع  إذ  فارغين  صاروا  وحسدهم  كبرياًهم  وبسبب  وسطهم، 

آمنوا.   إذ  المسيح  أشبعهم  وجياع  فارغين  قباًل  كانوا  الذين  األمم  بينما  َفَتاُه  المسيح.  إِّْسَرائِّيَل  بإرسال =  َعَضَد 
لذين هم المسيا من نسل اليهود، وألسراًيل هنا ليست إسراًيل المتشامخة الراف ة للمسيح، بل إسراًيل الروحي ا
(. 16:2نسل إبرا يم باإليمان. وهناك قلة من اليهود قبلوا المسيح. وهناك قلة ستؤمن في األيام األخيرة. )عب 

(  49ية )آهللا يذكر رحمته ويذكر مواعيده إلبرا يم. وذكر الرحمة هو أساس الفدار. ونالحظ في  =    لَِّيْذُكَر َرْحَمةً 
( تصفه بالرحمة. فالقدير من مراحمه تجسد ليفدينا ويشتت 50آية )  فيو   ،والقدوسأن العذرار تصف هللا بالقدير  

 الشياطين ويكسرهم. 
 
ْنَدَها َنْحَو َثاَلَثةِّ َأْشُهٍر، ُثمَّ َرَجَعْت إَِّلى َبْيتَِّها.56" -(:1:56لو) آية  " َفَمَكَثْت َمْرَيُم عِّ
 

اْبًنا.  57"   -(:67-1:57لواآليات ) َفَوَلَدتِّ  لَِّتلَِّد،  َزَماُنَها  َفَتمَّ  َألِّيَراَباُت  بَّ 58َوَأمَّا  َوَأْقرَِّباُؤَها َأنَّ الرَّ يَراُنَها  َوَسمَِّع جِّ
، َوَسمَّْوُه بِّاْسمِّ أَ 59َعظََّم َرْحَمَتُه َلَها، َفَفرُِّحوا َمَعَها.   بِّيَّ َفَأَجاَبْت 60بِّيهِّ َزَكرِّيَّا.  َوفِّي اْلَيْومِّ الثَّامِّنِّ َجاُءوا لَِّيْختُِّنوا الرَّ

يَرتِّكِّ َتَسمَّى بِّهَذا االْسمِّ«.  61أمُُّه َوَقاَلْت:»اَل! َبْل ُيَسمَّى ُيوَحنَّا«.   ُثمَّ َأْوَمُأوا إَِّلى 62َفَقاُلوا َلَها:»َلْيَس َأَحٌد فِّي َعشِّ
يُع.  َفَطَلَب َلْوًحا َوَكَتَب قِّائِّالً 63َأبِّيهِّ، َماَذا ُيرِّيُد َأْن ُيَسمَّى.   َب اْلَجمِّ َوفِّي اْلَحالِّ اْنَفَتَح َفُمُه  64: »اْسُمُه ُيوَحنَّا«. َفَتَعجَّ
يَّةِّ، 65َولَِّساُنُه َوَتَكلََّم َوَباَرَك هللَا.   َبالِّ اْلَيُهودِّ َها فِّي ُكل ِّ جِّ هِّ اأُلُمورِّ َجمِّيعِّ َث بِّهذِّ ْم. َوُتُحد ِّ يَرانِّهِّ َفَوَقَع َخْوٌف َعَلى ُكل ِّ جِّ

ب ِّ َمَعُه.َفَأْوَدَعهَ 66 ؟« َوَكاَنْت َيُد الرَّ بِّيُّ ْم َقائِّلِّيَن:»َأَتَرى َماَذا َيُكوُن هَذا الرَّ امِّعِّيَن فِّي ُقُلوبِّهِّ يُع السَّ  " ا َجمِّ
، َوَتَنبََّأ َقائِّاًل:67 وحِّ اْلُقُدسِّ  َواْمَتأَل َزَكرِّيَّا َأُبوُه مَِّن الرُّ
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ليصابات على اسم يوحنا لوليدهما وكان هذا من الروح القدس الذي قاد كالهما، أدون اتفاه سابق، اتفق  كريا و 
القدس   الروح  يقوده  أنه  إوألن  كريا كان  ابنه يوحنا. والحظ  المسيح وعن  نفتح فمه وتكلم لسانه، بل وتنبأ عن 

الروح القدس ال يقود بقيادة الروح القدس صار لزكريا ولزوجته فكرًا واحدًا، فأي إنقسام في الكنيسة مصدره أن  
الجميع. ونالحظ أنه حين نمتلئ من الروح القدس يكون لنا جميعًا الفكر الواحد، ويمتلئ فمنا تسبيحًا وفرحًا ، 

االمت )فعالمة  التسبيح  القدس هى  الروح  المملورة  الي الر من  والعذرار  اْلَجمِّيعُ   (صالأصابات و كريا  َب  =    َفَتَعجَّ
كل أسرة يهودية تستعمل بعط أسمار معينة مأخوذة من أبار هذه األسرة يطلقونها بسبب اتفاه الزوجين. وألن  

 على أطفالهم لينشأ الطفل متمثاًل بهذه القدوة. واسم يوحنا ليس من األسمار التي تستعملها عاًلة  كريا.
ًنا أقم هذا الطفل  وكانوا عند ختان الطفل وقبل الختان يتلون كلمات البركة على كأس من النبيذ ويا رب إله أبا

وكلمات   6:  16+ حز  25:   23ألبويه وألجعل إسمه فى إسراًيل  كريا بن  كريا وليفرح به أبواه كما فى )أم 
 أخرى من البركة مأخوذة من الكتاب( ولينمو الطفل ملتزما بالتوراة ومطيعا لوصايا هللاو. 

بركة وقالت بل يدعى الطفل يوحنا. وهنا  وعند ختان الطفل فوجئ الحاضرين أن أليصابات قاطعت من يتلو ال
 إنفكت عقدة لسان  كريا وأمَّن على كالم  وجته أليصابات بأن يكون إسم الطفل يوحنا. 

فكونهم يعطون له إشارات فمعنى هذا أنه ال    so they made signs to= فى اإلنجليزية    ُثمَّ َأْوَمُأوا إَِّلى َأبِّيهِّ 
 ( من هذا اإلصحاح. 22  -  18يسمع أي ا، كما قلنا سابقا فى تفسير اآليات )

 
بُّ إِّلُه إِّْسَرائِّيَل أَلنَُّه اْفَتَقَد َوَصَنَع فَِّداًء لَِّشْعبِّهِّ،  68"   -(:79-1:68لواآليات ) َوَأَقاَم َلَنا َقْرَن َخاَلٍص 69»ُمَباَرٌك الرَّ

َبْيتِّ َداُوَد َفَتاُه.   ،  70فِّي  ْهرِّ ُمْنُذ الدَّ يَن ُهْم  يَن الَّذِّ يسِّ َأْنبَِّيائِّهِّ اْلقِّد ِّ َتَكلََّم بَِّفمِّ  َأْيدِّي َخاَلٍص مِّْن َأْعدَ 71َكَما  ائَِّنا َومِّْن 
يَنا.   ُمْبغِّضِّ َس،  72َجمِّيعِّ  اْلُمَقدَّ َعْهَدُه  َوَيْذُكَر  آَبائَِّنا  َمَع  َرْحَمًة  َأبِّيَنا:  73لَِّيْرَنَع  يَم  ْبَراهِّ إلِّ َحَلَف  الَّذِّي  َأْن 74اْلَقَسَم 

يَن مِّْن َأْيدِّي َأْعَدائَِّنا، َنْعُبُدهُ  َيَنا إِّنََّنا بِّاَل َخْوٍف، ُمْنَقذِّ يَع َأيَّامِّ َحَياتَِّنا.  75  ُيْعطِّ اَمُه َجمِّ َوَأْنَت َأيَُّها 76بَِّقَداَسٍة َوبِّر  ُقدَّ
ُطُرَقُه.   لُِّتعِّدَّ  ب ِّ  الرَّ َوْجهِّ  َأَماَم  ُم  َتَتَقدَّ أَلنََّك  ُتْدَعى،  اْلَعلِّي ِّ  َنبِّيَّ  بِّيُّ  الرَّ

بَِّمْغفَِّرةِّ 77 اْلَخاَلصِّ  َمْعرَِّفَة  َشْعَبُه  َي  لُِّتْعطِّ
.  78،  َخَطاَياُهمْ  َنا الَّتِّي بَِّها اْفَتَقَدَنا اْلُمْشَرُق مَِّن اْلَعاَلءِّ يَن فِّي الظُّْلَمةِّ  79بَِّأْحَشاءِّ َرْحَمةِّ إِّلهِّ يَء َعَلى اْلَجالِّسِّ لُِّيضِّ

اَلمِّ«. َي َأْقَداَمَنا فِّي َطرِّيقِّ السَّ ، لَِّكْي َيْهدِّ اَللِّ اْلَمْوتِّ  " َوظِّ
  كريا يفتتح العهد الجديدنبوة زكريا: 

بالروح القدس رأي  كريا خطة هللا الخالصية لش به. نعمة هللا حولت  كريا المتشكك من  =    َوَصَنَع فَِّداًء لَِّشْعبِّهِّ 
َقْرَن  .)فتأديب هللا ال بد أن يكون له ثمر إيجابى( صامت ال يتكلم إلى نبي يتنبأ بما يحد  وخطة هللا نحو ش به

القرن يشير للقوة وللمملكة والسلطان. وهذا إشارة للمسيح الذي سيأتي من بيت داود =    َفَتاهُ َخاَلٍص فِّي َبْيتِّ َداُوَد  
يصنع خالصًا بقوة. ويملك على كل مؤمنيه. ويكون هو ملك الملوك. الحظ أن  كريا ال يتكلم وال يفرح بابنه 

يق لهذا المسيا. وهكذا من يعرف المنتظر بل بالمسيح، فهو يتكلم بالروح وهو يفهم أن ابنه مجرد نبي يعد الطر 
  ، به هو شخصيا  بل  ولمجد أالمسيح اليفرح بعطاياه  المسيح  لخدمة  فيستخدمها  التي حصل عليها  العطية  ما 

  . يَنا(.  4-3:26+  18-16:22)تك=    اْلَقَسمَ اسمه  ُمْبغِّضِّ  ... َأْعَدائَِّنا  مِّْن  الروحيين =    َخاَلٍص  أعداًنا 
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وأعد  العالم(  الجسد/  )الرومان..(.  )الشيطان/  السياسيين  آَبائَِّنا  اًنا  َمَع  َرْحَمًة  قبل =  لَِّيْرَنَع  من  نزل  فالمسيح 
َنْعُبُدُه بَِّقَداَسٍة لهم. ونفذه في ملر الزمان.    . فهو يذكر عهده المقدسالصليب إلى الجحيم لينقذ أباًنا من أسرهم

حياتنا.  =  َوبِّر أيام  كل  ن يشها  نحمل طبيعة جديدة  اْلَخاَلصِّ  أي  َمْعرَِّفَة  َشْعَبُه  َي  مفهوم =  لُِّتْعطِّ في  الخالص 
بالمسيح   ويؤمنوا  يتوبوا  أن  وهو  الصحيح.  المفهوم  لهم  فقدم  يوحنا  أما  الرومان  حكم  من  الخالص  هو  اليهود 

َنابَِّأْحَشاءِّ َرْحَمةِّ  فالخالص هو الخالص من سلطان الخطية.   ما حصلنا عليه هو من أعمال محبته من =    إِّلهِّ
يَن  ( شمس البر  2:4إشارة إلى )مال=    اْلُمْشَرُق مَِّن اْلَعاَلءِّ نحونا نحن البشر.   يَء َعَلى اْلَجالِّسِّ المشره =  لُِّيضِّ

الشمس  تشره  أن  قبل  ينير  سراجًا  يوحنا  وكان  لنا.  لي ئ  سيأتي  وهو  البر  شمس  المسيح  هو  العالر  من 
 (.35:5)يو 
 
ْسَرائِّيَل.80" -(:1:80لو) آية ، َوَكاَن فِّي اْلَبَرارِّي إَِّلى َيْومِّ ُظُهورِّهِّ إلِّ وحِّ بِّيُّ َفَكاَن َيْنُمو َوَيَتَقوَّى بِّالرُّ  " َأمَّا الرَّ

كان  كريا بالروح يعلم أنه لن يرى ابنه حين يكبر. لذلك وجه كالمه إليه ليسجل، ومن شعر بالمسيح في بطن  
ه غالبًا شعر بكالم أبيه الذي يقوله بالروح القدس. ويوحنا ذهب للبرية هربًا من هيرودس حينما شرع في قتل أم ِ 

 األطفال.  
 هذا اإلصحاح تقسمه الكنيسة على أربعة آحاد كيهك كإستعداد للميالد . 

 .  : البشارة بيوحنااألحد األول
 . : البشارة بالمسيحاألحد الثاني
 .  العذرار إلليصابات  :  يارةاألحد الثالث
.: تسبحة  كريا للمسيح الذي سيولد األحد الرابع
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 عودة للجدول ( )إنجيل لوقا()اإلصحاح الثاني 

 

 اإلصحاح الثاني 
َوهَذا االْكتَِّتاُب  2َوفِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َصَدَر َأْمٌر مِّْن ُأوُغْسُطَس َقْيَرَر بَِّأْن ُيْكَتَتَب ُكلُّ اْلَمْسُكوَنةِّ. 1"-(:2لواآليات )

ُل َجَرى إِّْذ َكاَن كِّيرِّينُِّيوُس َوالَِّي ُسورِّيََّة.  يَنتِّهِّ. 3اأَلوَّ ٍد إَِّلى َمدِّ يُع لُِّيْكَتَتُبوا، ُكلُّ َواحِّ َد ُيوُسُف  4َفَذَهَب اْلَجمِّ َفَرعِّ
ينَ  يَّةِّ، إَِّلى َمدِّ َرةِّ إَِّلى اْلَيُهودِّ يَنةِّ النَّاصِّ ةِّ َداُوَد الَّتِّي ُتْدَعى َبْيَت َلْحٍم، لَِّكْونِّهِّ مِّْن َبْيتِّ َداُوَد  َأْيًضا مَِّن اْلَجلِّيلِّ مِّْن َمدِّ

يَرتِّهِّ،  َفَوَلَدتِّ اْبَنَها  7َوَبْيَنَما ُهَما ُهَناَك َتمَّْت َأيَّاُمَها لَِّتلَِّد. 6لُِّيْكَتَتَب َمَع َمْرَيَم اْمَرَأتِّهِّ اْلَمْخُطوَبةِّ َوهَِّي ُحْبَلى. 5َوَعشِّ
.اْلبِّْكَر َوَقمَّطَ  لِّ ٌع فِّي اْلَمْنزِّ ، إِّْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َمْوضِّ ْذَودِّ يَن 8 ْتُه َوَأْضَجَعْتُه فِّي اْلمِّ َوَكاَن فِّي تِّْلَك اْلُكوَرةِّ ُرَعاٌة ُمَتَبد ِّ

ْم،  يَّتِّهِّ َراَساتِّ اللَّْيلِّ َعَلى َرعِّ ب ِّ أَ 9َيْحُرُسوَن حِّ ْم، َوَمْجُد الرَّ ب ِّ َوَقَف بِّهِّ َضاَء َحْوَلُهْم، َفَخاُفوا َخْوًفا َوإَِّذا َماَلُك الرَّ
يًما.  : 10َعظِّ ْعبِّ يٍم َيُكوُن لَِّجمِّيعِّ الشَّ ُرُكْم بَِّفَرٍح َعظِّ َأنَُّه ُولَِّد َلُكُم اْلَيْوَم 11َفَقاَل َلُهُم اْلَماَلُك:»اَل َتَخاُفوا! َفَها َأَنا ُأَبش ِّ

 . بُّ يُح الرَّ يَنةِّ َداُوَد ُمَخل ٌِّص ُهَو اْلَمسِّ ْذَوٍد«. 12فِّي َمدِّ ْفاًل ُمَقمًَّطا ُمْضَجًعا فِّي مِّ ُدوَن طِّ هِّ َلُكُم اْلَعاَلَمُة: َتجِّ َوهذِّ
يَن هللَا َوَقائِّلِّيَن: 13 َماوِّي ِّ ُمَسب ِّحِّ »اْلَمْجُد هللِّ فِّي اأَلَعالِّي، َوَعَلى 14َوَظَهَر َبْغَتًة َمَع اْلَماَلكِّ ُجْمُهوٌر مَِّن اْلُجْندِّ السَّ

اَلُم، وَ  ، َقاَل الرجال الرَُّعاُة َبْعُضُهْم 15بِّالنَّاسِّ اْلَمَسرَُّة«.اأَلْرضِّ السَّ َماءِّ َوَلمَّا َمَضْت َعْنُهُم اْلَماَلئَِّكُة إَِّلى السَّ
 .» بُّ يَن، َوَوَجُدوا َفَجاُءوا ُمْسرِّ 16لَِّبْعٍض:»لَِّنْذَهبِّ اآلَن إَِّلى َبْيتِّ َلْحٍم َوَنْنُظْر هَذا اأَلْمَر اْلَواقَِّع الَّذِّي َأْعَلَمَنا بِّهِّ الرَّ عِّ

 . ْذَودِّ ْفَل ُمْضَجًعا فِّي اْلمِّ . 17َمْرَيَم َوُيوُسَف َوالط ِّ بِّي ِّ َفَلمَّا َرَأْوُه َأْخَبُروا بِّاْلَكاَلمِّ الَّذِّي قِّيَل َلُهْم َعْن هَذا الرَّ
َوُكلُّ 18

ُبوا مِّمَّا قِّيَل َلُهْم مَِّن الرَُّعاةِّ.  يَن َسمُِّعوا َتَعجَّ َيُم َفَكاَنْت َتْحَفُظ َجمِّيَع هَذا اْلَكاَلمِّ ُمَتَفك َِّرًة بِّهِّ فِّي َقْلبَِّها. َوَأمَّا َمرْ 19الَّذِّ
ُدوَن هللَا َوُيَسب ُِّحوَنُه َعَلى ُكل ِّ َما َسمُِّعوُه َوَرَأْوُه َكَما قِّيَل َلُهْم.20 َوَلمَّا َتمَّْت َثَمانَِّيُة َأيَّاٍم  21 ُثمَّ َرَجَع الرَُّعاُة َوُهْم ُيَمج ِّ
.لَِّيْختِّ  َي َيُسوَع، َكَما َتَسمَّى مَِّن اْلَماَلكِّ َقْبَل َأْن ُحبَِّل بِّهِّ فِّي اْلَبْطنِّ بِّيَّ ُسم ِّ يرَِّها، 22 ُنوا الرَّ َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم َتْطهِّ

 ، ب ِّ ُموُه لِّلرَّ : َأنَّ ُكلَّ َذَكٍر    َكَما ُهَو َمْكُتوٌب فِّي23َحَسَب َشرِّيَعةِّ ُموَسى، َصعُِّدوا بِّهِّ إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم لُِّيَقد ِّ ب ِّ َناُموسِّ الرَّ
 . ب ِّ وًسا لِّلرَّ ٍم ُيْدَعى ُقدُّ : َزْوَج َيَماٍم َأْو َفْرَخْي َحَماٍم.24َفاتَِّح َرحِّ ب ِّ ُموا َذبِّيَحًة َكَما قِّيَل فِّي َناُموسِّ الرَّ   َولَِّكْي ُيَقد ِّ

جُ 25 ْمَعاُن، َوَهَذا الرَّ وُح اْلُقُدُس َكاَن َوَكاَن َرُجٌل فِّي ُأوُرَشلِّيَم اْسُمُه سِّ َيَة إِّْسَرائِّيَل، َوالرُّ ُر َتْعزِّ يًّا َيْنَتظِّ ُل َكاَن َبارًّا َتقِّ
. 26َعَلْيهِّ.  ب ِّ يَح الرَّ وحِّ اْلُقُدسِّ َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمسِّ َي إَِّلْيهِّ بِّالرُّ وحِّ إَِّلى 27َوَكاَن َقْد ُأوحِّ َفَأَتى بِّالرُّ
. ،  اْلَهْيَكلِّ بِّي ِّ َيُسوَع َأَبَواُه، لَِّيْرَنَعا َلُه َحَسَب َعاَدةِّ النَّاُموسِّ ْنَدَما َدَخَل بِّالرَّ َوعِّ

َراَعْيهِّ َوَباَرَك هللَا  28 َأَخَذُه َعَلى ذِّ
اَم 31َصَك، أَلنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَرَرَتا َخالَ 30»اآلَن ُتْطلُِّق َعْبَدَك َيا َسي ُِّد َحَسَب َقْولَِّك بَِّساَلٍم، 29َوَقاَل:  ي َأْعَدْدَتُه ُقدَّ الَّذِّ

 . ُعوبِّ َبانِّ مِّمَّا قِّيَل  33ُنوَر إِّْعاَلٍن لِّأُلَممِّ، َوَمْجًدا لَِّشْعبَِّك إِّْسَرائِّيَل«. 32َوْجهِّ َجمِّيعِّ الشُّ َوَكاَن ُيوُسُف َوُأمُُّه َيَتَعجَّ
ْمَعاُن، َوَقاَل لَِّمْرَيَم ُأم ِّهِّ:»َها إِّ 34فِّيهِّ.  َيامِّ َكثِّيرِّيَن فِّي إِّْسَرائِّيَل، َولَِّعاَلَمٍة  َوَباَرَكُهَما سِّ َع لُِّسُقوطِّ َوقِّ نَّ هَذا َقْد ُوضِّ
كِّ َسْيٌف، لُِّتْعَلَن َأْفَكاٌر مِّْن ُقُلوٍب َكثِّيَرٍة«.35ُتَقاَوُم.  َوَكاَنْت َنبِّيٌَّة، َحنَُّة بِّْنُت َفُنوئِّيَل مِّْن  36َوَأْنتِّ َأْيًضا َيُجوُز فِّي َنْفسِّ

يرَ  ْبطِّ َأشِّ نِّيَن َبْعَد ُبُكورِّيَّتَِّها. سِّ َمٌة فِّي َأيَّاٍم َكثِّيَرٍة، َقْد َعاَشْت َمَع َزْوٍج َسْبَع سِّ َي َأْرَمَلٌة َنْحَو َأْرَبٍع 37، َوهَِّي ُمَتقد ِّ َوهِّ
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ُق اْلَهْيَكَل، َعابَِّدًة بَِّأْصَواٍم َوَطلَِّباٍت َلْياًل َوَنَهاًرا.  يَ 38َوَثَمانِّيَن َسَنًة، اَل ُتَفارِّ ، َفهِّ بَّ اَعةِّ َوَقَفْت ُتَسب ُِّح الرَّ  فِّي تِّْلَك السَّ
رِّيَن فَِّداًء فِّي ُأوُرَشلِّيَم. ، َرَجُعوا إَِّلى 39 َوَتَكلََّمْت َعْنُه َمَع َجمِّيعِّ اْلُمْنَتظِّ ب ِّ َوَلمَّا َأْكَمُلوا ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َناُموسِّ الرَّ

َرةِّ.  ُم النَّاصِّ يَنتِّهِّ ْكَمًة، َوَكاَنْت نِّْعَمُة هللاِّ َعَلْيهِّ.40اْلَجلِّيلِّ إَِّلى َمدِّ ، ُمْمَتلًِّئا حِّ وحِّ بِّيُّ َيْنُمو َوَيَتَقوَّى بِّالرُّ   َوَكاَن الرَّ

41 . يدِّ اْلفِّْرحِّ ى َوَلمَّا َكاَنْت َلُه اْثَنَتا َعْشَرَة َسَنًة َصعُِّدوا إِّلَ 42َوَكاَن َأَبَواُه َيْذَهَبانِّ ُكلَّ َسَنٍة إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم فِّي عِّ
 . بِّيُّ َيُسوُع فِّي ُأوُرَشلِّيَم، َوُيوُسُف َوُأمُُّه َلْم 43ُأوُرَشلِّيَم َكَعاَدةِّ اْلعِّيدِّ َما الرَّ هِّ ْنَد ُرُجوعِّ َوَبْعَدَما َأْكَمُلوا اأَليَّاَم َبقَِّي عِّ

يَرَة َيْوٍم، َوَكاَنا َيْطُلَبانِّهِّ 44َيْعَلَما.  ْفَقةِّ، َذَهَبا َمسِّ . َوإِّْذ َظنَّاُه َبْيَن الرُّ َداُه َرَجَعا  45 َبْيَن اأَلْقرَِّباءِّ َواْلَمَعارِّفِّ َوَلمَّا َلْم َيجِّ
، َجالًِّسا فِّي َوْسطِّ اْلُمَعل ِّمِّيَن، َيْسَمُعُهْم َوَيْسَأُلُهْم. 46إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم َيْطُلَبانِّهِّ.  َوَبْعَد َثاَلَثةِّ َأيَّاٍم َوَجَداُه فِّي اْلَهْيَكلِّ

يَن َسمِّعُ 47 ُتوا مِّْن َفْهمِّهِّ َوَأْجوَِّبتِّهِّ. َوُكلُّ الَّذِّ ، لَِّماَذا َفَعْلَت بَِّنا 48وُه ُبهِّ َفَلمَّا َأْبَرَراُه اْنَدَهَشا. َوَقاَلْت َلُه ُأمُُّه:»َيا ُبَنيَّ
 »! ي؟ َأَلْم َتْعَلَما َأنَُّه َيْنَبغِّي َأْن َأُكوَن  َفَقاَل َلُهَما:»لَِّماَذا ُكْنُتَما َتْطُلَبانِّنِّ 49هَكَذا؟ ُهَوَذا َأُبوَك َوَأَنا ُكنَّا َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْينِّ

ًعا َلُهَما. 51َفَلْم َيْفَهَما اْلَكاَلَم الَّذِّي َقاَلُه َلُهَما. 50فِّي َما أَلبِّي؟«.  َرةِّ َوَكاَن َخاضِّ ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما َوَجاَء إَِّلى النَّاصِّ
هِّ اأُلُمورِّ فِّي ْنَد هللاِّ  52َقْلبَِّها.  َوَكاَنْت ُأمُُّه َتْحَفُظ َجمِّيَع هذِّ ْكَمةِّ َواْلَقاَمةِّ َوالن ِّْعَمةِّ، عِّ ُم فِّي اْلحِّ َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن َيَتَقدَّ

.  " َوالنَّاسِّ
 

   اْلَمْسُكوَنةِّ.َوفِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َصَدَر َأْمٌر مِّْن ُأوُغْسُطَس َقْيَرَر بَِّأْن ُيْكَتَتَب ُكلُّ 1" -(:2:1لو) آية
َقْيَرَر   لقب 14سنة  -ه.م27سنة  =  ُأوُغْسُطَس  األديان  مجلس  وو به  كايبياس  اكتافيوس  اسمه  وكان  ب.م. 

 . أغسطس أي والمبجل كإلهو )هو لقب قريب من التأليه( 
 .)كان هذا االكتتاب تدبير إلهي ليولد المسيح في بيت لحم(  ُيْكَتَتبَ 

اْلَمْسُكوَنةِّ  ذلك =    ُكلُّ  المتمدن في  العالم  تسيطر على  كانت  التي  الرومانية  للدولة  الخاضعة  الدول  أي جميع 
متداد نفوذه وسلطته وأي ًا ليستفيد من التعداد في إالحين. وكان التعداد إلشباع شهوة عظمة اإلمبراطور ليبر   

 موضوع ال راًب والجزية والتجنيد.
 
ُل َجَرى إِّْذ َكاَن كِّيرِّينُِّيوُس َوالَِّي ُسورِّيََّة.َوهَذا 2" -(:2:2لو) آية  " االْكتَِّتاُب اأَلوَّ

م. وفي المرة 11سنة-م 6م. والثانية من سنة 1سنة   -ه.م4كان واليًا على سوريا مرتين األولى سنة =    كِّيرِّينُِّيوُس 
(. ووالية سورية كان لها إشراف 37:5)أع األولى حد  االكتتاب المنوه عنه هنا. والمرة الثانية حد  اكتتاب ثاٍن  

 جًزي على هيرودس لذلك يذكر لوقا هذا الوالي كيرينيوس. والحظ دقة لوقا كعالم وطبيب في تحديد األوقات.
 تحديد تاريخ ميالد المسيح

* أوضح التواريخ المسجلة هى سنة وفاة هيرودس الكبير. وواضح من اإلنجيل أن الرب يسوع ولد قبل موت  
ه.م.    4دس الكبير، فهيرودس هو الذى أمر بقتل أطفال بيت لحم. وكان موت هيرودس قبل فصح سنة هيرو 

أبريل. ويسجل التاريخ أن خسوفا للقمر حد  قبل وفاة هيرودس  12وكان هذا الفصح فى هذه السنة يوافق يوم 
ه.م. فيكون موت  4ة مارس سن 13  - 12مباشرة. والحسابات الفلكية تشير ألن هذا الخسوف حد  فى ليلة 
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أبريل ويرجح أنه حد  فى نهاية شهر مارس. وبعدة حسابات   12 -مارس    12هيرودس قد تحدد بالفترة من 
 ديسمبر. 25فلكية يقول الكاتب أن ميالد المسيح كان فى يوم 

ر  (. وكان عم1:  3* بدأ يوحنا المعمدان خدمته فى السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر )لو
م ووقتها كان عمر   26سنة. والسنة الخامسة عشرة لطيباريس قيصر كانت سنة  30المسيح وقتها حوالى  

 سنة[.  30المسيح  
 * يمكن حساب سنة الميالد من التعداد الذى أجراه أغسطس قيصر، وألذ كان كيرينيوس واليا على سوريا. 

( وكل هذه  5:  1مة فرقة أبيا الكهنوتية )لو* يمكن حساب تاريخ والدة المعمدان من تحديد تاريخ بداية خد 
 التواريخ مسجلة. 

 
يَنتِّهِّ.3" -(:2:3لو) آية ٍد إَِّلى َمدِّ يُع لُِّيْكَتَتُبوا، ُكلُّ َواحِّ  "  َفَذَهَب اْلَجمِّ
يُع لُِّيْكَتَتُبوا3 النتقال كان االكتتاب بحسب النظام الروماني يمكن أن يتم في أي موضع دون حاجة =  َفَذَهَب اْلَجمِّ

إنسان إلى مدينته التي نشأ فيها. لكن الرومان وقد أرادوا مجاملة اليهود أمروا بإجراًه حسب النظام اليهودي، 
حيث يسجل كل إنسان اسمه في موطنه األصلي، فاالكتتاب عند اليهود يكون بحسب األسباط فالعشاًر فالبيوت 

 فاألفراد، وذلك إلهتمام اليهود باألنساب.
وهكذا التزم يوسف ومريم أن يذ با إلى بيت لحم في اليهودية لتسجيل اسميهما لكونهما من بيت داود وعشيرته. 

بالقا اكتظت  قد  المدينة  وأن  الحامل، خاصة  ومريم  الشيخ  يوسف  على  شاقًا  األمر  تنفيذ  يجدوا وكان  فلم  دمين 
. وهنا نجد أن هللا يستخدم األمر اإلمبراطوري القديسة مريم في المذود هناك  ن تلد ألضطرا  ألو   ،موضعًا في فنده

اليهودية   والتقاليد  النقطة بأ بالتعداد  لليهود في هذه  الرومان  يكون كل حسب سبطه ومدينته ومجاملة  التعداد  ن 
 .(2:5ليظهر أن المولود يسوع هو نسل داود الذي تنبأ عنه األنبيار. وبوالدته في بيت لحم تتحقق نبوة ميخا )

 
يَنةِّ َداُوَد الَّتِّي تُ 4"  -(:2:4لو)  آية يَّةِّ، إَِّلى َمدِّ َرةِّ إَِّلى اْلَيُهودِّ يَنةِّ النَّاصِّ َد ُيوُسُف َأْيًضا مَِّن اْلَجلِّيلِّ مِّْن َمدِّ ْدَعى َفَرعِّ

يَرتِّهِّ،  "َبْيَت َلْحٍم، لَِّكْونِّهِّ مِّْن َبْيتِّ َداُوَد َوَعشِّ
كانا كالهما من سبط يهوذا ومن بيت داود، وكانت   كما رأينا من دراستنا في سالسل األنساب أن يوسف ومريم

 َصعِّدَ ( 14:7مرأة من سبطه وبهذا نثق في أن المسيح طلع من سبط يهوذا )عب إالعادة اليهودية أن يتزوج الرجل 
 فأورشليم أعلى روحيًا وجمرافيًا. = 
 
 " اْلَمْخُطوَبةِّ َوهَِّي ُحْبَلى.لُِّيْكَتَتَب َمَع َمْرَيَم اْمَرَأتِّهِّ 5" -(:2:5لو) آية

لقد سجل اسم يسوع في هذا االكتتاب بعد أن ولدته العذرار أمه في بيت لحم. فهو سجل اسمه في =  لُِّيْكَتَتَب  
يسجل أسماًنا في سفر الحياة، وولد المسيح خبز   وبهذا وبفداًه.  صار بشرًا مثلنا  تعداد البشر لكي يظهر أنه  

ل المسيح يسوع في  الحياة في بيت لحم )بيت الخبز( ليعطي حياة لنا نحن البشر. ويعطينا نفسه   خبزًا. لقد ُسجِ 
 .(12:53سجالت التعداد لتنطبق النبوة ووأحصى مع أثمةو )إش 
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، 7َوَبْيَنَما ُهَما ُهَناَك َتمَّْت َأيَّاُمَها لَِّتلَِّد.  6"  -(:7-2:6لواآليات ) ْذَودِّ َفَوَلَدتِّ اْبَنَها اْلبِّْكَر َوَقمََّطْتُه َوَأْضَجَعْتُه فِّي اْلمِّ
.إِّْذ َلْم  لِّ ٌع فِّي اْلَمْنزِّ  "  َيُكْن َلُهَما َمْوضِّ

ْذَودِّ  ة للذبح،  2[ محتقرًا كل أمجاد العالم وعظمته الباطلة الفانية. و1و =    َوَأْضَجَعْتُه فِّي اْلمِّ [ ولد بين البهاًم المعدَّ
 )العالم استقبله في مذود وودعه على خشبة الصليب( فهو أتى مستعدًا للذبح من يوم والدته.  

يأتي له رعاة غنم  2[ والدته في مذود حيوانات ستذبح و1خيم الصليب على والدة المسيح من أول يوم ولقد    ]
[ يوسف يشك في العذرار 4[ المجوس يقدمون له مر و3ستذبح كذباًح مختومة من الكهنة لتقديمها فى الهيكل و 

 والطفل يسوع إلى مصر . [ سفر شاه ليوسف ومريم6[ سفر شاه ليوسف ومريم الحامل إلى بيت لحم و 5و
 والمسيح الذي أتى إلى الصليب لم يهرب من الصليب منذ البداية ولم يستعمل الهوته ليستريح أو يهرب.

 
ْم،8" -(:2:8لو) آية يَّتِّهِّ َراَساتِّ اللَّْيلِّ َعَلى َرعِّ يَن َيْحُرُسوَن حِّ  " َوَكاَن فِّي تِّْلَك اْلُكوَرةِّ ُرَعاٌة ُمَتَبد ِّ

يَن   يقيمون في الحقول لحراسة المنم لياًل. ويقول أدرشيم العالم اليهودي المتنصر عن معني كلمة =  ُرَعاٌة ُمَتَبد ِّ
تقديم   متبدين الهيكل ، وكان من يريد  السنة فى  ذباًح طوال  يقدم منها  التي  إنهم رعاة كانوا يحرسون األغنام 

( حينما يجدونها بال عيب فهى   27:    6ويختمونها ) يو  ذبيحة يذهب ويشترى منهم .  وكان الكهنة يفحصونها
خطية. ووهر لهم المالك ليرشدهم إلى َحَمْل هللا الذي سيقدم ذبيحة هو أي ًا. وليرشدهم رمز للمسيح الذى بال  

( = أى شهد ببره وأنه بال خطية وأرسله ليقدم  27:    6الذى ختمه هللا اآلب )يو  للراعي الحقيقي والحمل الحقيقي
 . سه ذبيحةنف

قال الربيين أن المسيا سيولد فى بيت لحم. وهناك رأى آخر مواٍ  له أن المسيح سيظهر فى مجدل َعَدْر وتقع  
(. ومجدل 8:  4مجدل عدر ما بين بيت لحم وأورشليم. وأصحاب الرأى األخير إستندوا على نبوة ميخا النبى ) 

وانت يا برج القطيع اكمة بنت صهيون  كره ميخا النبى وَعَدْر = هو إسم عبرى معناه قلعة أو برج القطيع. ويذ 
و.  مجدل عدر اآلن قرية صميرة بجانب صير المنم )داًرة  ويجير الحكم االول ملك بنت اورشليم. اليك ياتي

ومجدل عدر هذه ليست برجا لمراقبة قطعان المنم العادية بل المنم التى ستقدم ذباًح فى  . المعارف الكتابية(
الهيكل )كتاب المشناة اليهودية(. والرعاة الذين يرعون هذه األغنام ليسوا رعاة عاديين. فهؤالر الرعاة يقعون تحت  
الحظر بحسب الشراًع الدينية، ومعزولين بال رورة عن العالم الخارجى ويراقبهم الربيين. ولهم حياتهم المختلفة.  

ن بميالد المسيح الذى سيكون الحمل الذى يقدم ذبيحة عن  هؤالر هم الرعاة الذين وهر لهم المالًكة ليبشرو 
العالم. وتحققت توقعات من قال أن ميالد المسيح فى بيت لحم. وتحققت أي ا توقعات من قال أنه سيظهر فى  
مجدل عدر، إذ أن المالًكة كشفوا عن شخصه المبارك لرعاة مجدل عدر المكان المقدس المخصص لخراف 

ن الرمز فى مجدل عدر والمرمو  إليه فى بيت لحم. وكأن المالًكة تعلن أن مولود بيت  الذبح فى الهيكل وكا
لحم هو حمل هللا الذى يحمل خطية العالم كما قال المعمدان عنه. أى سيقدم ذبيحة لخالص البشر وأنه بال  

م ذبيحة والموجودة ( كما يشهد الكهنة بخلو الخراف التى ستقد 27:  6خطية وقد ختمه هللا اآلب أى شهد له )يو 
فى مجدل عدر من أى عيب. ُولد المسيح فى بيت لحم وأُعِلن فى مجدل عدر عن وويفته ولماذا أتى إلى  
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العالم. فى مجدل عدر أعلن المالًكة أن إنتظار إسراًيل الطويل لمجئ المخلص قد تحقق اليوم. وليس من  
فى األعالى ...و بينما كان الكهنة يقدمون على المذبح   المستبعد أن المالًكة رنمت الترنيمة الخالدة والمجد هلل

التقدمة المساًية اليومية. وهذه التقدمة اليومية تقدم وسط التسابيح. فكان هناك تسابيح السماًيين مع تسابيح  
 األرضيين بميالد ملك السالم. ونشر هؤالر الرعاة البسطار الخبر فى كل مكان وبالذات فى الهيكل فهم يتعاملون 
 مع الهيكل يوميا. ونشروا عن هذا الميالد العجيب لطفل تبشر به السمار يولد فى مذود لعاًلة غاية فى التواضع. 

 
يًما.  9"  -(: 12-2:9لواآليات ) ب ِّ َأَضاَء َحْوَلُهْم، َفَخاُفوا َخْوًفا َعظِّ ْم، َوَمْجُد الرَّ ب ِّ َوَقَف بِّهِّ َفَقاَل 10َوإَِّذا َماَلُك الرَّ

  : ْعبِّ يٍم َيُكوُن لَِّجمِّيعِّ الشَّ ُرُكْم بَِّفَرٍح َعظِّ يَنةِّ َداُوَد 11َلُهُم اْلَماَلُك:»اَل َتَخاُفوا! َفَها َأَنا ُأَبش ِّ َأنَُّه ُولَِّد َلُكُم اْلَيْوَم فِّي َمدِّ
  . بُّ يُح الرَّ ْفاًل مُ 12ُمَخل ٌِّص ُهَو اْلَمسِّ ُدوَن طِّ هِّ َلُكُم اْلَعاَلَمُة: َتجِّ  " َقمًَّطا ُمْضَجًعا فِّي مِّْذَوٍد«.َوهذِّ

السمار   الخ. ولكن  الفريسيين..  العظمار وال  الكهنة وال  لم يشعر  المسيح،  بميالد  هتزت، ولم إ لم تشعر األرض 
ُولَِّد تستطع أن تصمت أمام هذا المشهد العجيب فإله السمار، ها هو اآلن في مذود. والمالًكة بشروا الرعاة بأنه  

حد  هو للبشر. فالمسيح ُوِلد فقيرًا ليمني كثيرين وولد متواضعًا ليرفع المت عين وبقدر ما نكون    فكل ما =  َلُكُم  
بُّ له يكون هو أي ًا لنا. وبقدر ما نبذل ألجله ونعطيه تكون مكاسبنا.   يُح الرَّ نرى في هذه =    ُمَخل ٌِّص ُهَو اْلَمسِّ

ا ويهوه هو  المخلص  يهوه،  الرب  المسيح،  إنسانًا 11:43لمخلص )إشاآلية أن يسوع هو  تأنس وصار  ([والذي 
القوات السماًية ألن الهوته لم يفاره ناسوته لحظة  بالروح القدس ليكون ملكًا وكاهنًا ونبيًا. لقد سبحته  وُمِسَح 

 واحدة. فلقد ُوِلد كثير من األنبيار العظمار ولم يتهلل السماًيين هكذا فهم جميعًا كانوا خدامًا لهذا المولود.  
هِّ َلُكُم اْلَعاَلَمةُ   هم لم يسألوا عالمة ولكن المالك أعطى لهم عالمة ليعرفوه.=   َوهذِّ

 
( َوَقائِّلِّيَن: 13"  -(:14-2:13لواآليات  هللَا  يَن  ُمَسب ِّحِّ َماوِّي ِّ  السَّ اْلُجْندِّ  مَِّن  ُجْمُهوٌر  اْلَماَلكِّ  َمَع  َبْغَتًة  َوَظَهَر 

اَلُم، َوبِّالنَّاسِّ اْلَمَسرَُّة«.14  "»اْلَمْجُد هللِّ فِّي اأَلَعالِّي، َوَعَلى اأَلْرضِّ السَّ
( وها هم يسبحون حينما بدأ المسيح 21:103+ مز 7:38لقد هتفت المالًكة وسبحت حينما خلق هللا العالم )أي

الخليقة الجديدة الثانية بميالده. وهذه التسبحة تستخدم في صالة باكر وفلنسبح مع المالًكة قاًلين المجد هلل في 
تجسده  الفاًق خالل  المالًكة من أجل عمله  بالتهليل مع  يومنا  لنبدأ  الرسل  دساتير  و كما جار في  األعالي.. 

اْلَمْجُد هللِّ فِّي  ( 18والرعاة للناس )آية ، وده. لقد صارت المالًكة هنا كار ة بالميالد وذلك للرعاةاإللهي حتى صع
َوَعَلى   .، فكلهم خاضعين فى حب والتسبيححيث ال توجد خطية، هناك السماًيون يعطون هللا المجد  =    اأَلَعالِّي

اَلمُ  َوبِّالنَّاسِّ السالم.    ليسود   ملك السالم  واإلنقسام جار المسيحبعد أن سادت الخطية والعصيان  =    اأَلْرضِّ السَّ
المسرة  =    اْلَمَسرَّةُ  بعودة اإلنسان ، االبن ال ال إلى ح ن  كان هناك غ ب على اإلنسان وبالفدار صارت 

 اآلب ، فقال اآلب وهذا هو إبنى الحبيب الذى به سررتو .
 لمالًكة المجد للثالو  القدوس.بهذه التسبحة نسبت ا

 .. .. .. .. في األعالي. المجد لآلب •
 ( لذلك فهو ملك السالم.21:20.. .. .. .. الذي تجسد وُوِلد ليأتي بالسالم للبشر )يو المجد لإلبن •
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.. ..الررررذي حررررل علررررى البشررررر بعررررد عمررررل المسرررريح الفررررداًي ليعيررررد الفرررررح لإلنسرررران المجددددد للددددروح القدددددس •
، وذلرررك  ألح رررانه( فمرررن ثمرررار الرررروح فررررح. ويعيرررد الفررررح هلل بعرررودة اإلبرررن ال رررال )اإلنسررران( 22:5)غرررل

نسررمع يرروم عمرراد السرريد المسرريح وهررذا هررو إبنرري الحبيررب الررذي برره  لررذلك بالتبكيررت والمعونررة كلمررا أخطررأ .
 .سررتو

 
( َبْعُضُهْم 15"  -(:19-2:15لواآليات  الرَُّعاُة  الرجال  َقاَل   ، َماءِّ السَّ إَِّلى  اْلَماَلئَِّكُة  َعْنُهُم  َمَضْت  َوَلمَّا 

  .» بُّ يَن، َوَوَجُدوا 16لَِّبْعٍض:»لَِّنْذَهبِّ اآلَن إَِّلى َبْيتِّ َلْحٍم َوَنْنُظْر هَذا اأَلْمَر اْلَواقَِّع الَّذِّي َأْعَلَمَنا بِّهِّ الرَّ َفَجاُءوا ُمْسرِّعِّ
.    َمْرَيمَ  ْذَودِّ ْفَل ُمْضَجًعا فِّي اْلمِّ .  17َوُيوُسَف َوالط ِّ بِّي ِّ َأْخَبُروا بِّاْلَكاَلمِّ الَّذِّي قِّيَل َلُهْم َعْن هَذا الرَّ َرَأْوُه  َفَلمَّا 

َوُكلُّ 18
ُبوا مِّمَّا قِّيَل َلُهْم مَِّن الرَُّعاةِّ.  يَن َسمُِّعوا َتَعجَّ  " مِّيَع هَذا اْلَكاَلمِّ ُمَتَفك َِّرًة بِّهِّ فِّي َقْلبَِّها.َوَأمَّا َمْرَيُم َفَكاَنْت َتْحَفُظ جَ 19الَّذِّ

 كانت ما تحفظه مريم هو أحد مصادر معلومات لوقا. 
 
ُدوَن هللَا َوُيَسب ُِّحوَنُه َعَلى ُكل ِّ َما َسمُِّعوُه َوَرَأْوُه َكَما قِّيَل َلُهْم.20" -(:2:20لو) آية  "  ُثمَّ َرَجَع الرَُّعاُة َوُهْم ُيَمج ِّ
 يتقابل مع المسيح يعود مسبحًا وفرحًا. من 

الذين فتح هللا عيون قلوبهم فعرفوا من هو هذا  النبية  القديس لوقا قصة الرعاة وقصة سمعان الشيخ وحنة  م  قدَّ
م   الطفل وفرحوا به وسبحوا هللا على الخالص. أما رؤسار الكهنة فكانت لهم المعلومات ولكن عيونهم مملقة. وقدَّ

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

هذا بدا  إذا  ولكن  مجيئه.  ينتظرون  كانوا  الذى  بالمسيح  األتقيار  اليهود  واهرى    وتسبيح  تناقط  لكنه  متناق ا 
مقصود. فما حد  فعال أن اليهود صلبوه أما األتقيار منهم فرحوا به. واألمم قبلوه وآمنوا به. فكال اإلنجيليين متى 
من  الطرفين  من  هناك  ولكن  الكل،  ليجمع  أتى  فهو  بالمسيح  كمؤمنين  وأمم  يهودا  كله  العالم  يقدمون  ولوقا 

ليهود الذين يكتب لهم أن هللا سيقبل األمم وها هم األمم يأتون ليقدموا له السجود سيرف ه. والقديس متى ُيعلن ل
المالًكة من   أتى  بل  اليهود  يرفط  لم  أن هللا  لألمم  يكتب  لوقا  والقديس  أنتم.  ترف ونه  فلماذا  ويقبل عطاياهم 

 السمار يبشرونهم بميالد مخلصهم، ومخلص العالم كله، كما تنبأت به توراتهم. 
 
بِّيَّ ُسم َِّي َيُسوَع، َكَما َتَسمَّى مَِّن اْلَماَلكِّ َقْبَل َأْن ُحبِّ 21"  -(:2:21لو)  آية َل بِّهِّ َوَلمَّا َتمَّْت َثَمانَِّيُة َأيَّاٍم لَِّيْختُِّنوا الرَّ

.  " فِّي اْلَبْطنِّ
غير   (. والمسيح أتى خاضعًا للناموس، إذ هو وحده17كان الختان عالمة الدخول في عهد مقدس مع هللا )تك 

(. هنا نرى المشرع ملتزمًا بالقانون الذي َسنَُّه. وختان النفس من غلفتها )الخطية( 5-3:4كاسر للناموس )غل 
 بالمعمودية. 
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ُموُه  22"   -(:24-2:22لواآليات ) يرَِّها، َحَسَب َشرِّيَعةِّ ُموَسى، َصعُِّدوا بِّهِّ إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم لُِّيَقد ِّ َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم َتْطهِّ
  ، ب ِّ .  23لِّلرَّ ب ِّ وًسا لِّلرَّ ٍم ُيْدَعى ُقدُّ : َأنَّ ُكلَّ َذَكٍر َفاتَِّح َرحِّ ب ِّ ُموا  24َكَما ُهَو َمْكُتوٌب فِّي َناُموسِّ الرَّ َذبِّيَحًة َولَِّكْي ُيَقد ِّ

: َزْوَج َيَماٍم َأْو َفْرَخْي َحَماٍم. ب ِّ  "  َكَما قِّيَل فِّي َناُموسِّ الرَّ
بعد ختان المسيح انتظرت مريم يوم تطهيرها )تحسب المرأة في الناموس نجسة حين تلد ألنها ولدت إبنًا يحمل 

يومًا من الميالد حملت المسيح وذهبت خطايا أبويه ومحكوم عليه بالموت والموت نجاسة(، وعند تمام األربعين  
بها   التي  ابنها  معمودية  حتى  التناول  من  األم  وتمنع  الطقس  نفس  تتبع  الكنيسة  )واآلن  لتتطهر.  الهيكل  إلى 
يحصل المولود على الحياة(. وكان األغنيار يقدمون حماًل حوليًا وهي قدمت الحمل الحقيقي الذي يرفع خطايا 

( يقدم أحدهما محرقة واألخر ذبيحة خطية 8:12وا يقدمون فرخي حمام أو  وج يمام )ال العالم، أما الفقرار فكان
وذبيحة خطية ،  ه بفداًه ذبيحة محرقة ليرضي اآلب فيكفر عنها الكاهن فتطهر. )وهذا رمز للمسيح الذي قدم نفس
   .ليرفع خطايا البشر(. والعذرار ويوسف لفقرهما قدما تقدمة الفقرار

ب ِّ ُكلَّ   وًسا لِّلرَّ ٍم ُيْدَعى ُقدُّ إذ قدمت العذرار ابنها القدوس للرب قدمت ذاك الذي من أجله جعلت =    َذَكٍر َفاتَِّح َرحِّ
و ...  ثم استبدل الرب وقدس لى كل بكر فاتح رحم  (1:    13خرل ذكر فاتح رحم قدوسًا كرمز له )الشريعة ك

ولماذا قال عن البكر قدوس ؟ فهم ،  واًل  أن نفهم لماذا اختار هللا االبكار  واآل   (.12:    3)عد   بكار بالالويين األ
المسيح لم يكن محتاجًا للختان وال للتطهير بعد الوالدة، فهو لم يولد من سيح القدوس البكر فاتح الرحم . و رمز للم

الناموس، ليكون كامالً  بحسب الناموس    رع بشر، ولم ير  خطية وهو بال خطية. لكن هو أكمل كل وصايا 
)الناموس الذي لم يستطع أحد أن يكمله( وذلك حتى نحسب فيه كاملين فال يحكم علينا الناموس بالموت. ولذلك 

 .( 4:  5تحت الناموسو )غل  نه مولوداً أنه وعبولس الرسول التزم بها قال  وألن المسيح نفذ كل وصايا الناموس و 
  
َيَة إِّْسَرائِّيَل، َوَكاَن َرُجٌل فِّي  25"  -(:2:25لو)  آية َتْعزِّ ُر  َيْنَتظِّ يًّا  َبارًّا َتقِّ ُجُل َكاَن  ْمَعاُن، َوَهَذا الرَّ ُأوُرَشلِّيَم اْسُمُه سِّ

وُح اْلُقُدُس َكاَن َعَلْيهِّ.  " َوالرُّ
شيخًا من اليهود الذين طلب   72قصة سمعان الشيخ كما وردت في التقليد الكنسي تتلخص في أنه كان أحد الر

بطلميوس هو   منهم  كان  هذا  سمعان  أن  وقيل  السبعينية.  بالترجمة  سميت  والتي  اليونانية  إلى  التوراة  ترجمة 
إش ي نبوة  في  وعذرارو  كلمة  يست يط عن  أن  أراد  الترجمة  أثنار  في  وأنه  إش يار  بترجمة سفر  وها المكلف  ار 

كد أنه لن يموت حتى يرى مولود و بكلمة فتاة إذ تشكك في األمر. فظهر له مالك الرب وأالعذرار تحبل وتلد ابناً 
العذرار هذا. وبالفعل إذ أوحى له الروح القدس حمل الطفل يسوع على يديه وانفتح لسانه بالتسبيح مشتهيًا أن  

 ينطلق من هذا العالم بعد أن عاين بالروح خالص جميع الشعوب واألمم.
َيَة إِّْسَرائِّيلَ   بخالصه يكون تعزية إلسراًيل. دبارة تقال عن المسيح الذي =    َتْعزِّ

 
. 26"   -(:32-2:26لواآليات ) ب ِّ يَح الرَّ وحِّ اْلُقُدسِّ َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمسِّ َي إَِّلْيهِّ بِّالرُّ َوَكاَن َقْد ُأوحِّ

بِّي ِّ َيُسوَع َأَبَواُه، لَِّيْرَنَعا َلُه َحَسَب َعاَدةِّ النَّ 27 ْنَدَما َدَخَل بِّالرَّ . َوعِّ وحِّ إَِّلى اْلَهْيَكلِّ ،  َفَأَتى بِّالرُّ َأَخَذُه َعَلى 28اُموسِّ
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َوَقاَل:   َوَباَرَك هللَا  َراَعْيهِّ  بَِّساَلٍم،  29ذِّ َقْولَِّك  َيا َسي ُِّد َحَسَب  َعْبَدَك  ُتْطلُِّق  َأْبَرَرَتا َخاَلَصَك، 30»اآلَن  َقْد  أَلنَّ َعْيَنيَّ 
31 . ُعوبِّ اَم َوْجهِّ َجمِّيعِّ الشُّ  " ُنوَر إِّْعاَلٍن لِّأُلَممِّ، َوَمْجًدا لَِّشْعبَِّك إِّْسَرائِّيَل«.32الَّذِّي َأْعَدْدَتُه ُقدَّ

يقول التقليد =  يراه كل العالم(نورًا    الخالص سيكون و األمم،  )وقد تعني أن المسيح سُيْعَلن لكل    ُنوَر إِّْعاَلٍن لِّأُلَممِّ 
المسيح  =    َأْبَرَرَتا َخاَلَصكَ أن سمعان عرف المسيح بعالمة نورانية وهرت فوه رأسه وهو بين يدي العذرار أمه.  

ُعوبِّ هو خالصنا وهذا الخالص سيتممه بالصليب.   اَم َجمِّيعِّ الشُّ الخالص مقدم لكل شعوب العالم ولكل =    ُقدَّ
. ولكن لم يعلن إال في آخر الزمان فكان نورًا للساكنين في العالمين  خلقالقدم وقبل  الفدار كان منذ    إنسان. وسر
 ُنوَر إِّْعاَلٍن لِّأُلَممِّ الظلمة= 

والكنيسة التي تسبح مع المالًكة تسبحة المجد هلل في األعالي كل يوم وتصلي هذه التسبحة في صالة باكر. 
تسبحة سمعان الشيخ مرتين يوميًا. األولى في صالة النوم والثانية في صالة تصلي هذه اآليات الخاصة بصالة و 

لإل النفس  اشتياه  عن  لتعبر  الليل،  الخالص=  نصف  تم  قد  إذ  للسمار  يسوعوآنطاله  الرب  أيها  تعالى   و مين 
 (. األولى تسبحة سمعان الشيخ نختم بها كل يوم والثانية هي ختام الكتاب المقدس كله. 20:22)رؤ

( فِّيهِّ.  33"  -(:34-2:33لواآليات  قِّيَل  مِّمَّا  َبانِّ  َيَتَعجَّ َوُأمُُّه  ُيوُسُف  لَِّمْرَيَم 34َوَكاَن  َوَقاَل  ْمَعاُن،  سِّ َوَباَرَكُهَما 
َيامِّ َكثِّيرِّيَن فِّي إِّْسَرائِّيَل، َولَِّعاَلَمٍة ُتَقاَوُم. َع لُِّسُقوطِّ َوقِّ    ُأم ِّهِّ:»َها إِّنَّ هَذا َقْد ُوضِّ

َع لُِّسُقوطِّ أي بارك العذرار مريم ويوسف رجلها. ولكنه لم يبارك المسيح الذي يبارك العالم كله.    =َباَرَكُهَما ُوضِّ
َيامِّ َكثِّيرِّيَن   سيكون راًحة حياة لحياة وراًحة موت لموت. وسيكون صخرة عثرة من يسقط عليه يترضط =  َوقِّ

هي عالمة الصليب. فاهلل أرسل ابنه لخالص =    َولَِّعاَلَمٍة ُتَقاَومُ (.  14:8ولكنه صخرة تحمي من يؤمن به )إش
الفاًقة، بل ( خالل عالمة الصليب، لكن ليس الكل يقبل هذه العالمة ويتجاوب مع مح16:3العالم )يو  بة هللا 

يقاوم البعط الصليب ويتعثرون فيه. هذا ومن ناحية أخرى فإن سقوط وقيام الكثيرين يشير إلى سقوط ما هو 
شر فينا وفي حياتنا لقيام ملكوت هللا فينا، فعمل السيد المسيح أن يهدم اإلنسان القديم ليقيم اإلنسان الجديد. إذًا 

 اآلية تفسر بطريقتين: 
 حدين من اليهود برف هم المسيح، وقيام المؤمنين بإيمانهم بالمسيح. سقوط الجا (1
 .(16-15:2كو 2+ 18:1كو 1سقوط الشر فينا لقيام بر هللا داخلنا. )راجع  (2
 
كِّ َسْيٌف، لُِّتْعَلَن َأْفَكاٌر مِّْن ُقُلوٍب َكثِّيَرٍة«.35" -(:2:35لو) آية  "َوَأْنتِّ َأْيًضا َيُجوُز فِّي َنْفسِّ

فِّي   َسْيفٌ َيُجوُز  كِّ  عريسها =    َنْفسِّ صورة  تحمل  التي  الكنيسة  بكونها  الصليب  ابنها  مريم  العذرار  شاركت 
هو األلم الشديد الذي لحق بالعذرار األم وهي ترى ابنها مهانًا م طهدًا ومعلقًا على   م. والسيفقاوَ المصلوب المُ 
الصليب والمؤامرة التي حاكها اليهود ورؤساؤهم كانت سيف في نفس =    لُِّتْعَلَن َأْفَكاٌر مِّْن ُقُلوٍب َكثِّيَرةٍ الصليب.  

الرؤس نفسه كشفت ريار ونفاه وشر وأفكار  الوقت  الناموس العذرار ولكنها في  الذين تظاهروا بحفظ  الشريرة  ار 
الذي  المحك  هو  الجدار،  من  الخراف  يكشف  داًمًا  الصليب  وهكذا  بالقداسة.  وتظاهروا  الشريعة،  على  والميرة 

التاًب من   اللص  الذي أوهر  الجدار، هو  الخراف من  به  المعاند  يظهر  القديسين .  اللص  يكشف  الذي  وهو 
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األلم كسيف في نفوسهم ولكنهم ُيْعَطْوَن تعزية. وهو   يجو  فيهم  هؤالر  المسيح،  الذين يحتملون األلم في فرح مع
يتعذب  الذي  الصليب  يعتبرون  الذين  الجدار  يكشف  المسيح    الذي  لهمبه  انتصارًا  يكشف   وأي اً   .وكنيسته 

ذي يجو  الصليب الجدار الذين ال يحتملون الصليب فينكرون الصليب والمصلوب عليه خوفًا من هذا السيف ال
 في نفوسهم، فيفقدوا تعزيتهم على األرض ونصيبهم في السمار.

 
َقْد 36"   -(:38-2:36لواآليات ) َمٌة فِّي َأيَّاٍم َكثِّيَرٍة،  ُمَتقد ِّ َي  يَر، َوهِّ ْبطِّ َأشِّ َفُنوئِّيَل مِّْن سِّ َنبِّيٌَّة، َحنَُّة بِّْنُت  َوَكاَنْت 

ُبُكورِّيَّتَِّها.   َبْعَد  نِّيَن  َسْبَع سِّ َزْوٍج  َمَع  اْلَهْيكَ 37َعاَشْت  ُق  ُتَفارِّ اَل  َسَنًة،  َوَثَمانِّيَن  َأْرَبٍع  َنْحَو  َأْرَمَلٌة  َي  َعابَِّدًة َوهِّ َل، 
َوَنَهاًرا.   َلْياًل  َوَطلَِّباٍت  رِّيَن 38بَِّأْصَواٍم  اْلُمْنَتظِّ َجمِّيعِّ  َمَع  َعْنُه  َوَتَكلََّمْت   ، بَّ الرَّ ُتَسب ُِّح  َوَقَفْت  اَعةِّ  السَّ تِّْلَك  فِّي  َي  َفهِّ

 " فَِّداًء فِّي ُأوُرَشلِّيَم.
فَِّداًء   رِّيَن  )الر=  ُمْنَتظِّ دانيال  نبوة  األتقيار   70كانت  من  كثير  كان  لذلك  المسيح،  مجير  سنة  تحدد  أسبوعًا( 

عامًا إذا 84منتظرين وهور المسيح. ومن هؤالر كانت حنة النبية. وهي عجو  ربما يكون عمرها في ذلك الوقت  
افترضنا أن قول الكتاب وهي أرملة نحو أربعة وثمانين سنة أنه يتكلم عن عمرها في وقت المسيح. ولكن هناك 

سنة ثم بعد ترملها 23سنين وبذلك يكون عمرها وقت وفاة  وجها حوالي  7يفهم اآلية أنها ترملت بعد  واج  من  
سنة. هنا نرى أن كل الفئات فرحت 111سنة في الهيكل. فيكون عمرها وقت دخول المسيح الهيكل  84ق ت  

التي ستطوبها األجيال ألنها صارت   العذرار  العجيب )المالًكة/  المولود  إليه  بهذا  انتسب  الذي  أمًا هلل/ يوسف 
المسيح/ اليصابات العاقر التي ولدت/ الكاهن الصامت يسبح/ الجنين في بطن اليصابات يبتهج/ سمعان الشيخ  

 يقوده الروح ليحمل تعزية إسراًيل بين يديه/ األرملة حنة النبية/ الرعاة/ المجوس( 
 .شية اليوم السابق ووكان مسار وكان صباحوحسب عادة اليهود يبدأ اليوم بع=  َلْياًل َوَنَهاًرا

 
َرةِّ.39" -(:2:39لو) آية ُم النَّاصِّ يَنتِّهِّ ، َرَجُعوا إَِّلى اْلَجلِّيلِّ إَِّلى َمدِّ ب ِّ  " َوَلمَّا َأْكَمُلوا ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َناُموسِّ الرَّ

أي معجزة في صباه. وكانت ظهر  عاد المسيح إلى الناصرة في هدور شديد ليمارس حياته كأي واحد منا، ولم يُ 
 أول معجزاته تحويل المار إلى خمر في قانا الجليل.

 
ْكَمًة، َوَكاَنْت نِّْعَمُة هللاِّ َعَلْيهِّ.   40" -(:2:40لو) آية ، ُمْمَتلًِّئا حِّ وحِّ بِّيُّ َيْنُمو َوَيَتَقوَّى بِّالرُّ  َوَكاَن الرَّ

ينمو في   تمامًا فكان  مثلنا  )ناسوته( طبي يًا جدًا  مثلنا. وكان جسده  المسيح جسدنا فصار  ْكَمةً حمل  )نموًا   الحِّ
)نموًا اجتماديًا(. وكان المسيح هللا الكلمة   والناس)نموًا روحيًا(  والنعمة عند هللا  )نموًا جسديًا(    والقامةعقليًا(  

قادرًا أن يتخذ جسدًا من امرأة فيصبح رجاًل نامي األع ار كامل األنسجة بمجرد والدته ولكن لو حد  هذا لكان 
وكان يتقدم   فهو واضع هذه القوانين.  البشرية  الطبيعةمن قبيل اللعب التخيلي، ولذلك سار الصبي على قوانين  

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

هتم بكل مراحل المسيح السنية، إ موه االجتماعي. ونجد أن لوقا قد  بشر، وهذا هو ما قصدناه بنفي أعين كل ال
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 فرآه جنين في بطن أمه، ورآه طفاًل ورآه صبيًا ثم رآه مكتمل الرجولة، فالمسيح إذًا قدَّس كل مراحل الحياة البشرية. 
 ( . 52راجع ) آية  

 
.  41"   -(:50-2:41لواآليات ) يدِّ اْلفِّْرحِّ َوَلمَّا َكاَنْت َلُه اْثَنَتا 42َوَكاَن َأَبَواُه َيْذَهَبانِّ ُكلَّ َسَنٍة إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم فِّي عِّ

  . اْلعِّيدِّ َكَعاَدةِّ  ُأوُرَشلِّيَم  إَِّلى  َصعُِّدوا  َسَنًة  يَ 43َعْشَرَة  بِّيُّ  الرَّ َما  هِّ ُرُجوعِّ ْنَد  عِّ َبقَِّي  اأَليَّاَم  َأْكَمُلوا  فِّي َوَبْعَدَما  ُسوُع 
َيْعَلَما.   َلْم  َوُأمُُّه  َوُيوُسُف  اأَلْقرَِّباءِّ 44ُأوُرَشلِّيَم،  َبْيَن  َيْطُلَبانِّهِّ  َوَكاَنا  َيْوٍم،  يَرَة  َمسِّ َذَهَبا  ْفَقةِّ،  الرُّ َبْيَن  َظنَّاُه  َوإِّْذ 

  . َداُه َرَجَعا إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم َيْطُلَبانِّهِّ.  45َواْلَمَعارِّفِّ ، َجالًِّسا فِّي َوْسطِّ وَ 46َوَلمَّا َلْم َيجِّ َبْعَد َثاَلَثةِّ َأيَّاٍم َوَجَداُه فِّي اْلَهْيَكلِّ
ُتوا مِّْن َفْهمِّهِّ َوَأْجوَِّبتِّهِّ.  47اْلُمَعل ِّمِّيَن، َيْسَمُعُهْم َوَيْسَأُلُهْم.   يَن َسمُِّعوُه ُبهِّ َفَلمَّا َأْبَرَراُه اْنَدَهَشا. َوَقاَلْت َلُه 48َوُكلُّ الَّذِّ

!«  ُأمُُّه:»َيا ُبَنيَّ  َفَقاَل َلُهَما:»لَِّماَذا ُكْنُتَما َتْطُلَبانِّنِّي؟ 49، لَِّماَذا َفَعْلَت بَِّنا هَكَذا؟ ُهَوَذا َأُبوَك َوَأَنا ُكنَّا َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْينِّ
 "  ُه َلُهَما.َفَلْم َيْفَهَما اْلَكاَلَم الَّذِّي َقالَ 50َأَلْم َتْعَلَما َأنَُّه َيْنَبغِّي َأْن َأُكوَن فِّي َما أَلبِّي؟«. 

اْلفِّْرحِّ  يدِّ  عِّ يذهبون =    فِّي  وكانوا  أورشليم.  في  ليعيدوا  اليهود  من  مليونين  حوالي  الفصح  لعيد  يذهب  كان 
حسب  كان  بالفصح،  ليحتفلوا  أورشليم  إلى  وذهابهم  قوافل.  في  األصلية  بلدانهم  إلى  منها  ويعودون  ألورشليم 

أيام ليعيدوا بعيد الفصح والفطير. وكان    8هناك في أورشليم  ( وكانوا يق ون  16:16+ تث 17:13الشريعة )خر
إما مع  يسيرون  الصبيان  للرجال. وكان  المؤخرة  والثانية في  للنسار  إحداهما  قافلتين،  يسيرون على  المسافرون 
ة الرجال أو مع النسار. وانق ى العيد وعادت قافلة الجليل وانق ى اليوم األول في السفر، وحينما اقتربت قافل
الرجال وبها يوسف من قافلة النسار وبها العذرار مريم والتقيا كالهما، يسأل كل منهما اآلخر عن الصبي يسوع،  
إذ حسب كل منهما أنه مع اآلخر، وقد بقيا يسأالن الكل وألذ لم يجداه عادا ألورشليم واستمره هذا يومًا ثانيًا، 

َثاَلَثةِّ َأيَّاٍم َوَجَداُه فِّي اْلَهْيَكلِّ لهيكل وسط الشيوك=  م وا يومًا ثالثًا يبحثان عنه إلى أن وجداه في اأو  َلمَّا   َوَبْعَد 
سن الثانية عشر هي السن القانونية الذي ي م فيه اليهود الطفل الصمير ليصبح  =    َكاَنْت َلُه اْثَنَتا َعْشَرَة َسَنةً 

في الهيكل ليأخذ لقب وابن التوراةو( وال  من جماعة إسراًيل )لذلك كان يجو  الطفل في هذه السن اختبارًا ويقدم  
فكانت  أهم،  هو  ما  يسجل  أن  أراد  الكتاب  ألن  به.  أبهتهم  الذي  الشيوك  مع  المسيح  حديث  عن  شيئًا  نعرف 

َأَلْم َتْعَلَما َأنَُّه َيْنَبغِّي َأْن َأُكوَن فِّي الكلمات األولى على لسان المسيح، بل والوحيدة على مدى فترة الثالثين سنة  
 كان خاضعًا لهما فهو أتي لينفذ مشيئة اآلب السماوي، أبيه. وأما عن حياته العادية لم نسمع سوى أنه    ا أَلبِّيمَ 

ال تبحث =    ُكنَّا َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْينِّ أي ليوسف وأمه العذرار. أال ينفذ واضع الناموس ما طلبه منا ويكرم أباه وأمه.  
 تجده. عن يسوع في تراك وفتور وألال فلن 

 تعليق: 
( واليهود يقصدون بهذا 15:7)يو  وتعجب اليهود من معرفة المسيح وقالوا وكيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلَّم

أنه لم يسلك سلوك الربيين في الجلوس تحت أقدام المعلمين الكبار حتى ينقل ما عندهم من معرفة، كما تعلم 
لمسيح لم يلتحق قط برابٍ  أو فريسي ليتعلم ، لكنه وهو واحد ( وهذا حقيقي فا3:22شاول عند قدمي غماالًيل )أع
( فكل ما هو لآلب كان له، إن في المشيئة أو المعرفة أو العمل. وقطعًا 30:10مع اآلب  وأنا واآلب واحدو )يو 
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نطبعت التوراة على قلبه وفكره، وكان كل هذا عنده كصفحة مقرورة. وهذا ال يمنع من أن المسيح حينما كان  إ
طفاًل كان يتعلم التوراة واألنبيار والمزامير ربما على يد األسرة أو في مدارس القرية. ولكن عالقته باآلب والروح 

ستيعابًا ومعرفة متسعة. وألذا فهمنا أن المسيح كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند هللا ألالقدس أعطته فهمًا و 
باقي من كانوا في سنه. ولكن عالقته باآلب والروح أعطته أن يتفوه ( نفهم أنه كان يتعلم مثل  52:2والناس )لو

(، وجعل الشعب يتعجب أنه لم يتلقى 47:2بشكل عجيب عمن كانوا في سنه، وهذا ما جعل الشيوك يبهتون )لو
 ( 15:7تعليمًا عند كبار المعلمين )يو

=  ُهَوَذا َأُبوَك َوَأَنا  خالل الكنيسة.  ولنالحظ أن يوسف ومريم وجداه في الهيكل، ونحن لن نجد المسيح إال من  
العذرار بالرغم من كل ما نالته من كرامة نجدها في تواضع تقدم يوسف عليها في حديثها. والمسيح لم يعترض 

ُكْنُتَما لَِّماَذا    ..َيْنَبغِّي َأْن َأُكوَن فِّي َما أَلبِّي.على نسبته لهما وألنما أوضح أن نسبته األولى هي ألبيه السماوي.  
الهيكل.   .َتْطُلَبانِّنِّي في  أي  ألبي  فيما  أكون  قوله  وأن  هذا.  قوله  معنى  قطعًا  يفهما  لم  والعذرار  يوسف  ولكن 

 فالهيكل هو بيت أبيه. 
لم يذكر اإلنجيل عن حياة يسوع قبل بدر خدمته سوى قصة  يارته للهيكل فى سن الثانية عشرة. فكيف نفهم  

بالنسبة لكل يهودى تقى نجد أن الحياة العادية والدين متشابكان وكالهما لهما  هدف ذكر هذه القصة فقط؟ 
إرتباط ع وى بالهيكل وبشعب إسراًيل. وكل إسراًيلى عميق التفكير يفهم أن حياته الحقيقية ليست فى المكان  

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

هى مشاعر اإلشتياه الطبيعى لرؤية مدينة أباًه أورشليم المجيدة، وال هى مشاعر الحماس بأن تقف أقدامه على 
نة. ولكن هى مشاعر أعمق تجعله فرحا حين يقول وهلم ندخل أبواب أورشليم حيث وقف األنبيار والملوك والكه

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

ب واألم أن يقوما بتدريس أبناًهم الشريعة فى المنزل منذ نعومة أوفارهم. وكان هناك قانون مشدد وكان على األ
أنه على الصبى فى سن الثالثة عشرة أن يتواجد فى الهيكل ليرى ويالحظ الشعاًر التى تمارس فى الهيكل فى  

ينفذون هذه الوصية للصبى قبل سن  األدياد، وحينئذ يطلق على الصبى وإبن التوراة أو إبن الشريعةو. وكانوا 
الثالثة عشرة بسنة أو بعد هذا السن بسنتين على األكثر. وبحسب هذه الوصية إصطحبت العاًلة المقدسة  

الصبى يسوع بصحبة الناصريين الذاهبين للحج فى أورشليم فى أول عيد فصح للصبى يسوع بعد أن إجتا  سن  
لعاًلة المقدسة أن يذهبوا إلى أورشليم سنويا فى عيد الفصح. ولم تكن  الثانية عشرة. ويت ح أن هذه كانت عادة ا

النسار ملزمة بالذهاب إلى الهيكل، ولكن العذرار مريم إستفادت فرحة بأرار الرابى هليل الذى سمح للنسار  
 بح ور هذه اإلحتفاالت المقدسة.

ذا ما كان يشمل فكره وليس عظمة مبانى . هوبالنسبة للربى يسوع فهذه هى الزيارة األولى لبيت أبيه السماوى 
وسط  الهيكل. وكان الهيكل من ال خامة حتى أنه يتسع لمئات األلوف من الذين يصعدون للهيكل فى األدياد.
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هذا الهيكل ووسط الشيوك أساتذة الناموس جلس الصبى يسوع يسمع ويسأل لمدة ثالثة أيام. وكان على الشعب  
وكان يسمح للشعب بالعودة إلى بيوتهم بعد منتصف اليوم الثالث. ولذلك قرر  ح ور اليومين األولين للفصح، 

القديس يوسف والعذرار مريم العودة إذ لم يكن هناك داٍع لبقاًهم بقية أسبوع الفصح بعد أن أتموا كل طقوسه، 
ة من سنه. بل وهكذا فعل الكثيرون وبدأوا رحلة العودة. ولكن وجدنا الصبى يسوع ال ين م ألقرباًه أو للصبي

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

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

ماذا دار فى الحوار بينه وبين الشيوك، لكن يمكن تصور أن الحوار دار حول معانى  ولكننا ال نستطيع تصور
الفصح. فالشيوك يستملوا هذه المواسم لشرح معانيها للشعب. وربما أوهر الصبى يسوع المعانى المخفية فى  

 رمو  الفصح وأنها تدور حول المسيا المخلص حمل هللا الذى يرفع خطية العالم )أى هو نفسه(. 
 

َجمِّيَع  51"  -(:52-2:51لواآليات ) َتْحَفُظ  ُأمُُّه  َوَكاَنْت  َلُهَما.  ًعا  َوَكاَن َخاضِّ َرةِّ  النَّاصِّ إَِّلى  َوَجاَء  َمَعُهَما  َنَزَل  ُثمَّ 
هِّ اأُلُمورِّ فِّي َقْلبَِّها.  .52هذِّ ْنَد هللاِّ َوالنَّاسِّ ْكَمةِّ َواْلَقاَمةِّ َوالن ِّْعَمةِّ، عِّ ُم فِّي اْلحِّ  " َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن َيَتَقدَّ

 عرفت مريم أن هناك أشيار تفوه ما لإلنسان الطبيعي تحد  مع هذا الصبي. فحفظت كل هذا في قلبها.لقد  
 40:   2راجع شرح آية لو

 يسوع كان يتقدم )ينمو( فى الحكمة والقامة والنعمة... 
ناسوتا كامال ينمو ويكبر، والجسد له نفس كاملة تنمو فى المعرفة الطبي ية كما تنمو  هذا عن الناسوت، وكان 

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

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

 اإلصحاح الثالث 
 معمودية المسيح ويوحنا المعمدان 

 
 ( 17-1:3)مت
 ( 11-1:1)مر
 ( 22-1:3)لو
 ( 37-19:1)يو

 
 معمودية يوحنا المعمدان

يوم العماد )المطاس( يسمى عيد الظهرور اإللهري، ففيره وهرر الثرالو  القردوس، صروت اآلب مرن السرمار، واالبرن 
المررار، والررروح القرردس علررى شرركل حمامررة يحررل علررى المسرريح. وهنرراك سررؤال.. لمرراذا وهررر الثررالو  يرروم عمرراد فرري 

 المسيح بالذات، ولم يظهر مثاًل يوم التجلي؟
قال هللا لنخلق اإلنسان على صورتنا كشبهنا، إذًا .. الخلق هو عمل الثالو  إذ يقول نخلق.. صورتنا.. كشبهنا.. 

 (26:  1الذى يريد )تك اآلبقول  هذا  أي بصيمة الجمع.
 . فالثالو  القدوس يشترك فى عمل الخلق، والخلق ُينسب للثالثة أقانيم

 (.1آدم وحوار )تك -: الخليقة األولى
 الكلمة اإلبنيخلق( يرف على وجه المياه ... وقال هللا ) الروحيخلق( ... وروح هللا ) اآلبفى البدر خلق هللا )

  (.3-1:1)تك نور  ( ليكنيخلق
ن منه آدم ،  واإلبن  (7: 2نفخ فى أنفه نسمة حياة )تك   والروحجبل ترابا من الجنة لُيكوِ 

 لذلك جارت كلمة هللا فى هذه اآلية إلو يم وأى آلهة نسبة للثالثة أقانيم. 
 (37)حز -: الخليقة الجديدة

ل إلى عظام يابسة    نرى هنا إعادة الخلق لإلنسان الذى مات بسبب الخطية وتحوَّ
َهُلمَّ يا  )اإلبن( ... وُقْل  كلمة الرب(... تنبأ على هذه العظام وُقْل لها إسمعى اآلبيتكلم مع النبى قاًاًل ) فاهلل
   (9،  4:37لى هؤالر القتلى ليحيوا )حز)الروح القدس( وِهْب ع  روح

 وهنا نرى عمل الثالو  فى إعادة الخلق للعظام اليابسة إشارة للخليقة الجديدة 
َعَمله )الخليقة األولى فى آدم( مخلوقين فى المسيح يسوع )الخليقة الثانية    ونحن هذه اآليةالخليقتين معًا فى ونرى 

 (  10:   2فى آدم األخير(.) اف 
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 (. 19:5( فهذا يعمله اإلبن كذلك )يواآلبمهما عمل ذاك ) 0
د وجه األرض )مز روحكُترِسل  0  (.30:104فتخِلْق، وُتجدِ 
 (. 4:33صنعنى ونسمة القدير أحيتنى )أى  روح هللا 0
 (. 6:33بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمة فمه كل جنودها )مز 0
 (. 3:1كل شئ به كان )اإلبن الكلمة( وبميره لم يكن شئ مما كان )يو  0

فاآلب يريد  ن.ُمعيَّ يم ولكن كل أقنوم يؤدى دور نرى فيما سبق أن الِخلقة هى عمل الثالو ، وُتنسب للثالثة األقان
 التنفيذ . واألبن والروح القدس أقنومى 

 :   يقول األباء
 كل شئ فى الوجود بما فيه الحياة هو من اآلب باإلبن فى الروح القدس. 0 
 كل عطية أصلها فى اآلب وتتحقق من خالل اإلبن بواسطة الروح القدس.  0
 كل عطية لها أصلها فى اآلب وُتنقل بواسطة اإلبن وتتحقق بالروح القدس.  0
 ، فكل عطية من اآلب هى من خالل اإلبن بالروح القدس.وبروحه بكلمتهاآلب خلق العالم   0
مع   28:12(. وشبه الروح القدس بإصبع هللا، قارن )مت 9:51لذلك شبه الكتاب المقدس اإلبن بذراع هللا )إش 0
 (.20:11لو
 (.2:1)تكوكما كان روح هللا يرف على وجه المياه واألرض خربة وخالية  0
 هو روح هللا يرف على مياه المعمودية على األرض الخربة بسبب الخطية لُيعيد هللا خلقها.  فاليوم ها 
 وكان تجديد الخليقة )أو الخليقة الثانية( ُمحتاجا للثالو  القدوس، وهذا هو سر الظهور اإللهى يوم المعمودية.  0

ولس الرسرول الخرالص للثرالو  القردوس ولكرن حرين وهرر وكان هذا التجديد هرو خرالص لإلنسران، ولرذلك ينسرب بر
 بيسوع المسديحالذى سكبه بمنى علينا  الروح القدس... خلصنا بمسل الميالد الثانى وتجديد   هللاُلطف مخلصنا  
 (.6-4:3مخلصنا )تى

 (. 10:37فاآلب يريد واالبن يخلق، فبه كان كل شئ، والروح يعطي حياة لهذا المخلوه )حز
هو يوم تأسريس سرر المعموديرة الرذي بره ُنخلرق خليقرة جديردة بعرد أن فسردت خليقتنرا األولرى بالخطيرة.   ويوم العماد 

وكما كانت الخلقة األولى هي عمل الثالو  القدوس، هكذا الخليقة الثانية هي عمرل الثرالو  القردوس، لرذلك وهرر 
واالبررن يمطررس فرري المررار إعالنررًا  (.4:2ترري1الثررالو  القرردوس يرروم المعموديررة. فرراآلب يريررد أن الجميررع يخلصررون )

لقبوله الموت عن البشر، وهذا هو الفدار المزمع أن يقدمه علرى الصرليب. ثرم يخررج مرن المرار إعالنرًا عرن أنره لرن 
والررروح القرردس يحررل علررى جسررد المسرريح. (. 5-3:6يظررل ميتررًا فرري القبررر، بررل سرريقوم ويقيمنررا معرره متحرردين برره )رو

)حين يمطس أو  القدس سيقوم بعد ذلك مع كل معمد بجعله يموت مع المسيحوجسد المسيح هو كنيسته. والروح 
. نقروم مرع المسريح ثرابتين فري المسريح )حين يخرج من المرار( ويقوم مع المسيح من موت الخطية يدفن فى المار(
وهذا هو ابني ( وهذه الخليقة الجديدة يفرح بها اآلب. وفرحة اآلب هذه وهرت في قوله 17:5كو2كخليقة جديدة )

الحبيب الذي بره سرررتو . قرال هرذا يروم العمراد ولرم يكمرل ولره اسرمعواو كمرا قرال يروم التجلري فراليوم هرو يروم فرحرة 
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أما فى التجلى فكران اآلب يلفرت نظرر التالميرذ إلرى مرن هرو  اآلب برجوع ابنه ال ال )أي الكنيسة( إلى أح انه.
هو إبن هللا وعليهم أن يسمعوا كالمه وتعاليمه ووصاياه ، فهرى شخص هذا المعلم ، وأنه ليس كمعلمى اليهود بل 

 وصايا هللا نفسه .
حقًا اآلب فرح بطاعرة المسريح الرذي أطراع حترى المروت مروت الصرليب، لكنره فررح أي رًا برجوعنرا إليره. لرذلك قرال 

هرو؟ لرو أخطرأ آدم  . وهذا يعني أن آدم يوم خلق كان هناك شيئًا ينقصره.. ومراينبغي لنا أن نكمل كل برالمسيح  
يمرروت وينتهرري باالنفصررال عرررن هللا، فررال شررركة للنرررور مررع الظلمررة. لكرررن اليرروم رسررم السررريد المسرريح طريقررة غفرررران 

فلقرد أصربح هنراك حرل لمشركلة المروت النراتج عرن  ليعرود لألح ران اإللهيرة، وبهرذا فررح اآلب،الخطية وتبريرر آدم  
لذلك قال المسيح على الصرليب وقرد أكمرلو فرنحن كنرا عراجزين  لقد أصبح طريق تبرير اإلنسان كاماًل،و   الخطية .

 .فنعود إلى ح ن اآلب كأبنار بثباتنا فى إبنه عن البر، فجار المسيح ليعطينا فيه أن نتبرر
ما حد  يمكن تشبيهه بأنه بدون اختراع األستيكة كان إذا حد  أي خطرأ فري ورقرة نقروم بتمزيقهرا وأللقاًهرا ، وهرذا 

 أخطأ فمات. أما بعد اختراع األستيكة صرنا نمحو الخطأ، ويمكن استخدام الورقة ثانية.ما حد  آلدم إذ 
ارى الذى ُيمطى الخطأ فتعرود الورقرة بي رار،  corrector  الر من األستيكة هووالتشبيه األده  فعمرل المسريح الكفرَّ

ا ثرابتين فرى  . فرال يعرود اآلب يررى خطيتنرا برل يررى بررcoverتمطيتنا.  كفَّارة = غطرار مرن   هو إبنره، هرذا إن ُكنرَّ
و )يررو  رب لرراو  - وبترراه اغفررر لهررمأ(. ولررذلك فقررول المسرريح علررى الصررليب ويررا 4:15إبنرره. لررذلك يقررول الرررب وإثبترروا فررىَّ

كان كأنه يقول لآلب فلتبدأ شفاعتى الكفاريرة عرن جسردى الرذى هرو كنيسرتى مرن   -قالها وجسده كله ممطى بالدم  
ن هرون ًريس الكهنة ين ح من دم تريس الخطيرة علرى إد  يوم الكفارة اليهودى ، ن . وهذا معنى ما كان يحاآل

. وكان المسيح ًريس كهنتنرا علرى الصرليب ودمره يمطرى جسرده هرو شررح لمرا هللا  غطار التابوت والكافورتو فيمفر
 16( ويكفر عرنكم لتطهيرركم . مرن جميرع خطايراكم تطهررونو )ال16،  15:  16كان هرون يعمله يوم الكفارة )ال

 :30 . ) 
 

 إذًا المعمودية هي:
: ومرن مرات معره تمفرر جميررع خطايراه السرابقة.فبموتنا فرى المسريح فرى المعموديرة ينفرذ فينررا مدوت مدع المسديح (1

 ن من يخطئ يموت .أحكم الناموس.... 
قرام مرن  نأبديرة فالمسريح بعرد أا يعطينرا أن نحيرا بحياتره وهري حيراة : نقوم متحدين به، وهذ قيامة مع المسيح (2

( + 21:1اي ررًا ولرري الحيرراة هرري المسرريحو )فرريويقررول بررولس الرسررول  (.9:  6االمرروات لررن يمرروت ثانيررة )رو
 وألن المسيح يحيا فينا كمل كل بر. . (20:2و )غلوالمسيح يحيا فيَّ 

 إبنًا هلل.: فمن إتحد بالمسيح اإلبن يصير تبني  (3
  

 وأنها مجرد عالمة ن يجيب علي هذا السؤالأعلي من ينكر مفاعيل المعمودية 
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حرد . وقيرل ليقرف فرى صرفوف أموس ال يطلرب معموديرة ، لكن النرا؟ قيل ليلتزم بالناموس    ولماذا اعتمد المسيحو  
..فالمسيح ليس بخاطئ يقدم توبة ويعتمرد عالمرة علرى توبتره، برل هرو حامرل خطيرة ! فكران .الخطاة ! وهذا خطأ  

ل ، والعبريرة لريس  نكمدليوحنا يعمد التاًبين عالمة علرى تروبتهم . ولرو فررض صرحة هرذا فلمراذا قرال  ولرم يقرل ُأكمرِ
و الررروح أحمررل اآلب بهررا صرريمة تفخرريم . اذًا نكمررل هررو قررول الثررالو  الررذي يخلررق االنسرران خليقررة جديرردة . وهررل 

 القدس خطايانا ! هذا كان عمل المسيح بصليبه . 
ن المسيح لم يكن محتاجا للمعموديرة لكرن المعموديرة كانرت محتاجرة للمسريح . المسريح كران أبار لكن وكما قال اآل

ن حل علي جسرده لحسرابنا فكرل مرن يعتمرد اآل، بمعموديته يؤسس سر المعمودية ، والروح القدس الذى حل عليه 
ويقروم مرع المسريح حرين  ،مع المسيح حين ينرزل المرار بإنسانه العتيق ، فالروح القدس وبطريقة خفية يجعله يموت 
نهررا سررر . وسررر تعنررى اننررا نحصررل علرري نعمررة غيررر منظررورة تحررت أيخرررج مررن المررار . لررذلك نقررول عررن المعموديررة 

 عراض منظورة .أ 
 
 

 ماذا جاء عن معمودية المسيح فى إنجيل متى
يَّةِّ  1  "-:  ((17  -  1:    3اآليات )مت ُز فِّي َبر ِّيَّةِّ اْلَيُهودِّ َقائِّاًل: »ُتوُبوا، 2َوفِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َجاَء ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َيْكرِّ

  . ماَواتِّ : َصْوُت َصارٍِّخ فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ:   َفإِّنَّ هَذا ُهَو الَّذِّي قِّيَل َعْنُه بِّإَِّشْعَياَء النَّبِّي ِّ 3أَلنَُّه َقدِّ اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ اْلَقائِّلِّ
يَمًة«.   . اْصَنُعوا ُسُبَلُه ُمْسَتقِّ ب ِّ وا َطرِّيَق الرَّ دُّ ْنَطَقٌة مِّْن 4َأعِّ ، َوَعَلى َحْقَوْيهِّ مِّ بِّلِّ َوُيوَحنَّا هَذا َكاَن لَِّباُسُه مِّْن َوَبرِّ اإلِّ

ْلٍد. َوَكاَن َطَعاُمُه َجَراًدا َوَعَساًل َبر ِّيًّا. ،  5  جِّ يَطةِّ بِّاأُلْرُدن ِّ يُع اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ يَّةِّ َوَجمِّ يَنئٍِّذ َخَرَج إَِّلْيهِّ ُأوُرَشلِّيُم َوُكلُّ اْلَيُهودِّ حِّ
بَِّخَطاَياُهْم.6 ُمْعَترِّفِّيَن   ، اأُلْرُدن ِّ فِّي  ْنُه  مِّ َيأْ 7  َواْعَتَمُدوا  وقِّي ِّيَن  دُّ َوالرَّ ي ِّيَن  اْلَفر ِّيسِّ مَِّن  َكثِّيرِّيَن  َرَأى  إَِّلى َفَلمَّا  ُتوَن 

اْلَغَضب اآلتِّي؟   مَِّن  َتْهُرُبوا  َأْن  َأَراُكْم  َمْن  ي،  اأَلَفاعِّ َلُهْم:»َياَأْواَلَد  َقاَل  يَّتِّهِّ،  بِّالتَّْوَبةِّ. 8َمْعُمودِّ َتلِّيُق  َأْثَماًرا  َفاْصَنُعوا 
يُم َأًبا. أَلن ِّي  9 ُكْم: َلَنا إِّْبراهِّ َجاَرةِّ َأْواَلًدا َواَل َتْفَتكُِّروا َأْن َتُقوُلوا فِّي َأْنُفسِّ هِّ اْلحِّ يَم مِّْن هذِّ ٌر َأْن ُيقِّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ هللَا َقادِّ

يَم.   ْبراهِّ ، َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْرَنُع َثَمًرا َجي ًِّدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى فِّي10إلِّ َجرِّ َعتِّ اْلَفْأُس َعَلى َأْصلِّ الشَّ .   َواآلَن َقْد ُوضِّ النَّارِّ
ُدُكمْ 11 ُأَعم ِّ َذاَءُه.  َأَنا  حِّ َأْحمَِّل  َأْن  َأْهاًل  َلْسُت  الَّذِّي  ن ِّي،  مِّ َأْقَوى  ُهَو  َبْعدِّي  َيْأتِّي  الَّذِّي  َولكِّنِّ  لِّلتَّْوَبةِّ،  بَِّماٍء  ُهَو  

وحِّ اْلُقُدسِّ َوَناٍر.   ُدُكْم بِّالرُّ َبْيَدَرُه، َوَيْجَمُع َقْمَحُه إِّلَ 12َسُيَعم ِّ ، َوَسُيَنق ِّي  هِّ ي َرْفُشُه فِّي َيدِّ ، َوَأمَّا الت ِّْبُن الَّذِّ ى اْلَمْخَزنِّ
ْنُه.  13َفُيْحرُِّقُه بَِّناٍر اَل ُتْطَفُأ«. َد مِّ يَنئٍِّذ َجاَء َيُسوُع مَِّن اْلَجلِّيلِّ إَِّلى اأُلْرُدن ِّ إَِّلى ُيوَحنَّا لَِّيْعَتمِّ َولكِّْن ُيوَحنَّا َمَنَعُه  14حِّ

  »! ْنَك، َوَأْنَت َتْأتِّي إَِّليَّ َد مِّ َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»اْسَمحِّ اآلَن، أَلنَُّه هَكَذا َيلِّيُق بَِّنا 15َقائِّاًل: »َأَنا ُمْحَتاٌج َأْن َأْعَتمِّ
يَنئٍِّذ َسَمَح َلُه.   «. حِّ َل ُكلَّ بِّر  َماَواُت َقدِّ اْنَفَتَحْت َلُه،  َفَلمَّا اْعَتَمَد  16َأْن ُنَكم ِّ ، َوإَِّذا السَّ َد لِّْلَوْقتِّ مَِّن اْلَماءِّ َيُسوُع َصعِّ

َعَلْيهِّ،   َوآتًِّيا  َحَماَمٍة  ْثَل  َنازِّاًل مِّ ُروَح هللاِّ  بِّهِّ  17َفَرَأى  الَّذِّي  اْلَحبِّيُب  اْبني  ُهَو  َقائِّاًل:» هَذا  َماَواتِّ  السَّ مَِّن  َوَصْوٌت 
ْرُت«.  "  ُسرِّ

يَّةِّ.1" -(:3:1)مت  آية ُز فِّي َبر ِّيَّةِّ اْلَيُهودِّ  " َوفِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َجاَء ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َيْكرِّ
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امِّ   َك اأَليدَّ ال يقصرد بره بعرد عرودة العاًلرة المقدسرة مرن مصرر ولكرن فري ذلرك العصرر أو فري ذلرك الزمران. =  فِّي تِّلدْ
 عامًا.  30( أنه حوالي 23:3ولوقا حدد عمر المسيح في هذا الوقت )لو

( وتنبرأ 1:3لقب المعمدان غالبًا أطلقه عليه الشعب. وكان مالخي قد سبق وتنبأ عنه في )مال=  ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن  
(، ولمررا كرران اليهررود ال يفهمررون أن هنرراك مجررير أول 5:4مجررير إيليررا قبررل مجررير المسرريح الثرراني فرري )مررال عررن

ومجير ثاني، ونوا أن إيليا يجب أن يظهر قبل المسيا. ولكن المعمدان جار فري صرورة إيليرا السراكن فري البرراري 
 والجبال وبنفس قوته.

يَّةِّ  من إقلريم اليهوديرة، يقرع شرره قمرة الجبرل الًريسرية وغررب البحرر الميرت، لرم   هي القطاع الشرقي=    َبر ِّيَّةِّ اْلَيُهودِّ
 تكن صحرار رملية ولكنها أرض غير مخصبة.

والمعمرردان برردأ خدمترره قبررل أن يبرردأ المسرريح بشررهور. وكرران مررن حررق يوحنررا أن يصررير كاهنررًا، ولكنرره ترررك الهيكررل 
وا برية قاحلة تنتظرر المسريح الرذي سريأتي ليرويهرا بميراه والكهنوت ذا بًا إلى البرية، ليعلن أن الجميع فسدوا وصار 
ِرم يوحنررا المعمرردان مررن خدمررة الهيكررل ليهيررئ 1:63الررروح القرردس لتصررير فردوسررًا يحمررل ثمررار الررروح )مررز (. لقررد حررُ

 الطريق لًريس الكهنة األعظم ربنا يسوع الذي جعل من بريتنا  يكاًل جديدًا سماويًا.
 د طريق الملك كما يسبق الملوك حرس شرف.كان يوحنا هو الرسول الذي يع

( وكران هرذا 33:  1يرو) عمرد بالمرارورسرلنى ألأالرذى و المعموديرةسيس سر يوحنا المعمدان كان عمله االساسي تأ
 بأن يعمد المسيح.

 
.2" -(:3:2)مت  آية ماَواتِّ  " َقائِّاًل: »ُتوُبوا، أَلنَُّه َقدِّ اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ
يوحنا يهيئ الطريق الملوكي بالتوبة، ومعنى طلرب التوبرة كشرئ سرابق لملكروت المسريح، أن ملرك المسريح =    ُتوُبوا

سيكون روحيًا وليس أرضيًا. والتوبرة فري اليونانيرة مطانيرة وتعنري تمييرر االتجراه أي تمييرر القلرب والعقرل مرن جهرة 
غيروا قلوبكم وعقولكم. ومن يقدم =   ُتوُبواإذًا   .  الوجه ال القفاالخطية ليهتدي ويتجه نحو هللا. ويعطي اإلنسان هلل  

توبررة تنفررتح عينرراه، فالخطيررة تسرربب العمررى للعيررون الروحيررة. ومررن تنفررتح عينرراه يعرررف المسرريح حررين يظهررر، وهكررذا 
 كان يوحنا يهيئ الطريق للمسيح.

ماَواتِّ  بهرذا الملكروت وطريرق التمترع أي أن مجير المسيح ليسركن فينرا صرار علرى األبرواب. =   اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ
ك ل ِ الستقبال عمل المسي ا فيه. وُيمَ عمل المسي ا فينا، فإذ يدين اإلنسان نفسه ينفتح القلب  إلى أن ندرك حاجتناهو  

اإلنسرران المسرريح علررى قلبرره فيصررير ملكرروت هللا داخلرره وهررا ملكرروت هللا داخلكررمو. واصررطالح ملكرروت السررموات هررو 
براقي اإلنجيليررين فكرانوا يسرتعملون اصررطالح ملكروت هللا. ألن مترى كرران يكترب لليهررود اصرطالح خراص بمتررى أمرا 

الرذي يخشرون أن يسرتعملوا اسرم هللا. وملكرروت هللا معنراه سريادة وحكرم هللا علرى القلررب، لكرن اليهرود فهمروه علرى أنرره 
. وببسرراطة حيثمررا ملررك مررادي أرضرري. ومررن المؤكررد أن المسرريح اسررتخدم التعبيرررين ملكرروت السررموات وملكرروت هللا

 يملك هللا يصير هذا المكان سمار.
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يد3"  -(:3:3)مت    آية وا َطرِّ دُّ ةِّ: َأعدِّ ي اْلَبر ِّيدَّ ارٍِّخ فدِّ ْوُت صدَ : صدَ َق َفإِّنَّ هَذا ُهَو الَّذِّي قِّيَل َعْنُه بِّإَِّشْعَياَء النَّبِّي ِّ اْلَقائِّلِّ
يَمًة«. . اْصَنُعوا ُسُبَلُه ُمْسَتقِّ ب ِّ  "الرَّ

هو صوت المعمدان. فهو كران صروتًا = َصْوُت َصارٍِّخ ( ومن الترجمة السبعينية بالذات. 3:40االقتباس من )إش
يَمةً يوجه النظر ليسروع، يردعو النراس للتوبرة فيكونروا مسرتعدين لقبرول الررب يسروع.  َتقِّ ُبَلُه ُمسدْ َنُعوا سدُ مرادفرة =  اصدْ

قلبه برالطمع أو الشرهوة فليميرر طريقره. والعكرس فمرن كران يشرعر  لتوبوا. أي من ارتفع قلبه بالكبريار أو من التهب 
 (.4:40بيأس أو صمر نفس فليكن له رجار منذ اآلن )إش

 

َراًدا 4"  -(:3:4)مت    آية ُه جدَ اَن َطَعامدُ ٍد. َوكدَ لدْ ْن جِّ ٌة مدِّ ْنَطقدَ هِّ مِّ ى َحْقَويدْ ، َوَعلدَ بِّلِّ َوُيوَحنَّا هَذا َكاَن لَِّباُسُه مِّْن َوَبرِّ اإلِّ
 " َوَعَساًل َبر ِّيًّا.

كانرررت صررررخات يوحنرررا ال تخررررج مرررن فمررره فحسرررب برررل تنطلرررق مرررن كرررل حياتررره، تعلنهرررا حياتررره الداخليرررة ومظهرررره 
الرة وأي رًا طعامرهالخارجي. حترى ملبسره كران أشربه بعظرة   لِّ  .صرامتة وفع  بدِّ رِّ اإلِّ ْن َوبدَ ُه مدِّ خشرن ورخريص =  لَِّباسدُ

 (. 4:13وكان هذا لباس األنبيار ) ك
َراًدا َطَعامدددُ  اهرررذا أكرررل الفقررررار جررردًا. ُه جدددَ يدددًّ اًل َبر ِّ وهرررذا يجدونررره فررري الصرررخور وجرررذوع األشرررجار. وكررران  هرررد =  َوَعسدددَ

 المعمدان سر قوته، أي ًا خلوته في البرية. وكان له شكل إيليا في ملبسه وطعامه.
 
يَنئٍِّذ َخَرَج إَِّلْيهِّ ُأوُرَشلِّيُم َوُكلُّ 5" -(:3:5)مت  آية ،حِّ يَطةِّ بِّاأُلْرُدن ِّ يُع اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ يَّةِّ َوَجمِّ   "اْلَيُهودِّ

 هكذا لنرجع إلى هللا علينا أن نخرج من العالم.
 
، ُمْعَترِّفِّيَن بَِّخَطاَياُهْم.6" -(:3:6)مت  آية ْنُه فِّي اأُلْرُدن ِّ  " َواْعَتَمُدوا مِّ

ينبع من جبال لبنان ويصب في البحر الميت مارًا ببحر الجليرل )أو بحيررة جنيسرارات أو بحيررة طبريرة(. =  األردن
ومعموديرة يوحنرا كانرت رمرزًا للمعموديرة . واليهود عرفروا أنواعرًا مرن المعموديرات منهرا معموديرة المتهرودين الردخالر 

البحررر األحمررر والسررحابة رمررزًا أي ررًا للمعموديررة عتمرردوا فرري إ اعتبررر أن موسررى والشررعب المسرريحية. وبررولس الرسررول 
 ولكررن معموديررة ( .21:  3بررط1وبطرررس الرسررول يقررول أن فلرك نرروح كرران مثرراال للخرالص بالمعموديررة ) المسريحية.

عتمد مثل المعمودية المسيحية. وغفران الخطايا الذي كان هردف معموديرة يوحنرا اسرتمد إ يوحنا لم تهب البنوة لمن 
كرن مفعولرره يبردأ فرري سرريح )مثرل شرريك يكترب علررى وهرره يصرررف فري يرروم كرذا فهررو حرق لررك ولقوتره مررن صرليب الم

قروة معموديرة يوحنرا اسررتمدت  ، وهرذا نفرس مرا يقرال عرن كرل مرن غفررت خطايراهم فرى العهرد القرديم .اليروم المحردد(
ه. فمعموديرة يوحنرا قوتها من قوة المرمو  إليه كما حملت الحية النحاسية قوة الشفار خالل الصليب التي ترمز إلير

لم تكن بالروح مثرل المعموديرة المسريحية. وهنراك معموديرة الردم للشرهدار وهنراك معموديرة الردموع والتوبرة كمرا كران 
 (.6:6داود يعوم كل ليلة سريره )مز
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ي ِّيَن 7" -(:3:7)مددت  آيددة َن اْلَفر ِّيسددِّ ا َرَأى َكثِّيددرِّيَن مددِّ اَأْواَلَد َفَلمددَّ اَل َلُهْم:»يددَ هِّ، قددَ يَّتددِّ ى َمْعُمودِّ ْأُتوَن إِّلددَ وقِّي ِّيَن يددَ دُّ َوالرددَّ
ي، َمْن َأَراُكْم َأْن َتْهُرُبوا مَِّن اْلَغَضب اآلتِّي؟  "اأَلَفاعِّ

ي ِّينَ  ه.م. هردفهم أن يشرددوا علرى وجهرة 150أهم طواًف اليهود الدينية التي وهرت أيام المكابيين سنة =    اْلَفر ِّيسِّ
نظررر الدينيررة عنررد اليهررود، وكررانوا يحفظررون الشررريعة بدقررة. وكرران هررذا كرررد فعررل للثقافررة اليونانيررة المتحررررة الترري ال

مفررررو ون. ويسرررمون أنفسرررهم األتقيرررار. واعتبرررروا تقليرررد األبرررار علرررى نفرررس مسرررتوى = فريسددديون انتشررررت. ومعنرررى 
لنررراموس فعشرررروا الشررربث والنعنرررع وأطرررالوا النررراموس. سررراد علررريهم الريرررار والتظررراهر والتمسرررك الظررراهري ال الفعلررري با

 صلواتهم.
هم الطاًفة اليهوديرة الكبيررة بعرد الفريسريين، ويررجح أنهرم نشرأوا كم رادين للفريسريين. اسرمهم مشرتق =  الردوقيين

رريس الكهنررة أو مررن معنررى اسررم صررادوه وهررو يعنرري البررار. وعلمرروا أن الف رريلة تمررارس ألجررل  مررن اسررم صررادوه ًر
الصرالحة. وكرانوا ال يؤمنرون  نفسها وليس من أجل أجر معين ومن هنا تمادوا وأنكروا القيامة ألنها أجرر لألعمرال

 (. 8:23سوى بأسفار موسى الخمسة فقط، وال يقبلون تقليد الشيوك وأنكروا القيامة واألرواح والمالًكة )أع
 كانوا يسمونهم جماعة العقالنيين عند اليهود. وكان هدفهم في الحياة جمع المال وألرضار ملذاتهم.و 

وأبنرار  10:3يرو1+ 44:8أوالد إبلريس يرو  وهنراك)  يشربهون األفراعى فراإلبن يشربه أبيره= أى أنهرم    َياَأْواَلَد اأَلَفاعِّي
(= يوحنا هنا يريردهم أن يتسرارلوا بيرنهم وبرين أنفسرهم لمراذا أتروا هرل هري 36:12وأبنار النور يو  6:3المعصية كو

وبة. وكان يوحنا قويًا لم يخف توبة حقيقية أو س يًا ورار المظاهر. ألنه شعر أنهم لم يأتوا إليه بقلوبهم طالبين الت
مررن الفريسررريين والصررردوقيين ولرررم يررتملقهم، برررل هرررو عررررف مشرراعرهم فهرررم لرررم يحتملررروا إذ قررد ف رررح ريررراًهم بقداسرررته 

ي رررا. أن يعتمررردوا هرررم أوهرررار نقررراوتهم برررإلتفرررت حولررره الجمررراهير وأحبررروه فخرررافوا علرررى مراكرررزهم وأرادوا ألالحقيقيرررة. و 
 الدينونة.=  اْلَغَضب اآلتِّي

 
يُم َأًبا. أَلن ِّي 9َفاْصَنُعوا َأْثَماًرا َتلِّيُق بِّالتَّْوَبةِّ. 8"  -(:9-3:8يات )متاآل ُكْم: َلَنا إِّْبراهِّ َواَل َتْفَتكُِّروا َأْن َتُقوُلوا فِّي َأْنُفسِّ

َجاَرةِّ َأْواَلًدا  هِّ اْلحِّ يَم مِّْن هذِّ ٌر َأْن ُيقِّ يَم.َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ هللَا َقادِّ ْبراهِّ  " إلِّ
 التوبة التي بال ثمر هي مظاهر وريار. وكان اليهود يظنون أنهم يخلصون لمجرد 

 نتسابهم إلبرا يم. ولكن يوحنا هنا يشرح لهم أن الخالص ليس ميراثًا من األبار.إ
يمَ  ْبراهِّ َجاَرةِّ َأْواَلًدا إلِّ هِّ اْلحِّ يَم مِّْن هذِّ  ما هي هذه الحجارة؟. ُيقِّ

 يوحنا المعمدان كان يتكلم وأمامه الحجارة التي وضعها يشوع في األردن.يقال أن  -1
( فهررذا الصررخر فرري إشرر يار يشررير لمسررتودع سررارة الماًررت وألن إبرررا يم صررار شرريخًا 2-1:51تشررير إلررى )إش -2

غيرر قررادر علرى اإلنجرراب ومرع هررذا كران لهمررا نسررل ومنره اليهررود. ويكرون المعنررى أنره كمررا أقرام هللا اليهررود مررن 
 دع ميت كالصخر، قادر هو أن يقيم له أوالدًا آخرين.مستو 

 (8:115تشير لألمم الذين صاروا حجارة ب بادتهم لألوثان الحجرية فشابهوها )مز -3
 تشير لكل قلب تقسى وتحجر، وهللا يحركه بالتوبة فيصير ابنًا إلبرا يم. -4
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ن والصرردوقيين ال يشرربهون إبرررا يم بررل هررم وأوالد إبرررا يم هررم مررن يشررابهونه فرري تقررواه وأليمانرره، ولكررن هررؤالر الفريسرريي
 (44:8أوالد أفاعي بمعنى أوالد إبليس )يو

 (.26:36أن يحوله مرة أخرى إلى قلب لحمي )حز فاهلل قادر ،كل من تحجر قلبهلكن و 
 
، َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل 10"  -(:3:10)مت    آية َجرِّ َعتِّ اْلَفْأُس َعَلى َأْصلِّ الشَّ ى َواآلَن َقْد ُوضِّ ُع َوُتْلقدَ َتْرَنُع َثَمًرا َجي ًِّدا ُتْقطدَ

.  " فِّي النَّارِّ
التشرربيه مررأخوذ مررن الحطرراب الررذي وضررع فأسرره بجانررب الشررجرة وذهررب يخلررع سررترته اسررتعدادًا لقطررع الشررجرة. فهررذا 
المثررل يشررير للم ررب القررادم. فالمسرريح أترري ليبشررر بيرروم مقبررول وسررنة مقبولررة. فإمررا أن يسررتجيب اإلنسرران أو تررأتي 

ثمرار التوبرة. والمسريح هرو ذلرك  إذا وجرده بميرر، لعن شجرة التين يه الدينونة وسيف القصاص، ويلعنه هللا كما عل
الحطاب الذي أتى بصليبه ليموت عني. وأعطاني المعمودية، فيهرا أمروت معره لهردم اإلنسران العتيرق فمرن يررفط 

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

ُدُكمْ 11"  -(:3:11)مت    آية اًل َأْن َأَنا ُأَعم ِّ ُت َأهدْ ذِّي َلسدْ ي، الدَّ ند ِّ َوى مِّ َو َأقدْ دِّي هدُ ْأتِّي َبعدْ ذِّي يدَ نِّ الدَّ ةِّ، َولكدِّ  بَِّماٍء لِّلتَّْوبدَ
وحِّ اْلُقُدسِّ َوَناٍر. ُدُكْم بِّالرُّ َذاَءُه. ُهَو َسُيَعم ِّ  " َأْحمَِّل حِّ
َل =  نرررى هنررا سررر عظمررة المعمرردان وهررو ات رراعه اًل َأْن َأْحمددِّ ُت َأهددْ َذاَءهُ َلسددْ )هررو قررول يشررير أللو يررة السرريد =  حددِّ

هرو يررى فري نفسره أنره  المسيح فأي ملك أرضري يمكرن أن يحرل سريور حرذاره أي أحرد. أو يحمرل حرذاره أي أحرد(
 غير مستحق أن يعمل أحقر األعمال التي يقوم بها العبيد.

ارٍ  ُدسِّ َونددَ وحِّ اْلقددُ الرُّ ُدُكْم بددِّ ُيَعم ِّ (. 5:3كرران أحررد ال يولررد مررن المررار والررروح )يررو وقررارن هررذه بقررول المسرريح وإن=  سددَ
( وهو يجعل المرار نرار إحرراه فمراذا يعنري قولره الرروح القردس ونرار= إال 4:4فالروح القدس هو روح اإلحراه )إش

أن مرار المعموديررة هررو النررار الررذي يلقرري فيهررا المعمررد لتحررره خطايرراه وتميررت اإلنسرران العتيررق. ويقررول القررديس مررار 
المعمودية هري الكرور العظريم الممتلرئ نرارًا، فيهرا يسربك النراس ليصريروا غيرر أمرواتو هرذا يعنري يعقوب السروجي و

( 4:4أن المعموديررة هرري ليسررت غسرريل إنسرران فرري مررار عررادي، بررل هرري بعمررل الررروح القرردس )روح اإلحررراه )إش
كران فري قلبري كنراٍر تحره الخطايا القديمة، وتلقي نار حب داخل القلرب. وانظرر لعمرل الرروح القردس فري أرميرار وف

( لررذلك رأينررا حلررول الررروح القرردس علررى التالميررذ علررى هيئررة ألسررنة ناريررة فالمعموديررة هرري تحررره 9:20محرقررةو )أر
 خطايانا بالنار وتمسلها بالمار.

 
، َوَسُيَنق ِّي َبْيَدَرُه، َوَيْجَمُع َقْمَحُه إَِّلى 12" -(:3:12)مت   آية هِّ ، َوَأمَّا الت ِّْبُن َفُيْحرُِّقُه بَِّناٍر الَّذِّي َرْفُشُه فِّي َيدِّ اْلَمْخَزنِّ

 "اَل ُتْطَفُأ«.
يسررتخدم للتذريررة والرررف  هررو المررذراة وهرري سرراه لهررا أصررابع خشرربية ترفررع بهررا =  الددَرْفُ  هنررا نرررى المسرريح الررديان. 

لثقلهرررا أمرررا القررر  والتررربن فيطيرررران بعيررردًا. وبهرررذا تجمرررع  ألسرررفل فتسرررقط الحبررروب ، الحبررروب المختلطرررة برررالتبن والقررر 
الحبوب وحدها والتبن وحده وهذا يتم في مكان متسع بجانب الحقل يسمى البيدر أو الجرن. وتوضرع الحبروب فري 
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التررررربن والقرررر  فيحرقررررران. والرررررف  إشرررررارة لكلمررررة هللا الترررري سرررررتدين غيررررر المرررررؤمنين وغيررررر التررررراًبين  أمررررا ،المخررررزن 
َدَرهُ شرررير الررررف  لسرررلطان المسررريح. ([ وي48:12)يرررو هُ أي كنيسرررته ويشرررير لنهايرررة العرررالم. =  َبيدددْ المرررؤمنين =  َقْمحدددَ

أُ األشررار. =  الت ِّْبنُ الكنيسة أو المجد في السرمار. =    اْلَمْخَزنِّ األبرار.   اٍر اَل ُتْطفدَ أي الدينونرة األبديرة فري جهرنم.  ندَ
نراك يروم يفصرل فيره برين هرذا وذاك. ولكرن مرن اآلن فالتذريرة فالمسيح يتررك اآلن القمرح مرع التربن والرزوان ولكرن ه

 موجودة وهناك فاصل بين الذي يؤمن والذي ال يؤمن وبين الذي يتوب والذي ال يتوب.
 
ْنُه.13" -(:3:13)مت  آية َد مِّ يَنئٍِّذ َجاَء َيُسوُع مَِّن اْلَجلِّيلِّ إَِّلى اأُلْرُدن ِّ إَِّلى ُيوَحنَّا لَِّيْعَتمِّ  "حِّ

ْنهُ  َد مِّ كان يؤسس سر المعمودية، فكل معمد بعد ذلك حين نزوله للمار وصرعوده منره يمروت مرع   المسيح=    لَِّيْعَتمِّ
يروم  ، وهرذا كران مقدمرة للصرليب صرفوف الخطراة المسيح ويقوم معه . ولكن العجب أن يقبرل المسريح أن يقرف فرى

 عتمد.إ والكنيسة تهتم بالمعمودية ألنه حتى المسيح لم يبدأ خدمته إال بعد أن يحمل المسيح خطايا البشر، 
 
!«.14" -(:3:14)مت  آية ْنَك، َوَأْنَت َتْأتِّي إَِّليَّ َد مِّ  و َولكِّْن ُيوَحنَّا َمَنَعُه َقائِّاًل: »َأَنا ُمْحَتاٌج َأْن َأْعَتمِّ

 من عرفه وهو في بطن أمه، من المؤكد أنه عرفه اآلن.
 
يَنئٍِّذ َسَمَح 15"  -(:3:15)مت    آية «. حِّ َل ُكلَّ بِّر  َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»اْسَمحِّ اآلَن، أَلنَُّه هَكَذا َيلِّيُق بَِّنا َأْن ُنَكم ِّ
 " َلُه.

بررارا فيره . أونحسرب  ،يؤسرس الطريرق لنرا لنتبرررعد ذلرك ، بسيسه للمعمودية وبصلبه أى بتأالمسيح يكمل كل بر  
جعرل الرذي لرم يعررف وهرذا بقولره  عبر عن الرسول وبولس. ت اع أن يعتمد هللا من أحد عبيدهنرى منتهى االهنا  

 (.21:  5كو2) وخطية خطية ألجلنا لنصير نحن بر هللا فيه
  

َرَأى 16"  -(:17-3:16اآليات )مت ُه، فدَ ْت لدَ دِّ اْنَفَتحدَ َماَواُت قدَ ، َوإَِّذا السدَّ اءِّ َن اْلمدَ تِّ مدِّ َد لِّْلَوقدْ َفَلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصعِّ
هِّ،  ا َعَليددْ ٍة َوآتِّيددً َل َحَمامددَ ثددْ ازِّاًل مِّ ُروَح هللاِّ نددَ

هِّ 17 ذِّي بددِّ َو اْبنددي اْلَحبِّيددُب الددَّ ائِّاًل:» هددَذا هددُ َماَواتِّ قددَ َن السددَّ ْوٌت مددِّ َوصددَ
رْ   "ُت«.ُسرِّ
إذًا هو كان نا اًل في المار. لذلك فالمعمودية بالتمطيس وفي يوم عيد المطاس، يوم عماد المسيح تحتفرل   =  َصعِّدَ 

اإلنسران  واالبنفي السمار  اآلبالكنيسة أي ًا بعيد الظهور اإللهي، إذ وهر هنا بوضوح الثالثة األقانيم. صوت 
رى التمررايز فرري الثررالو ، الواحررد عررن اآلخررر، ولكررنهم هررم هللا فرري شرركل حمامررة. هنررا نرر والددروح القدددسفرري المررار 
 الواحد.

والمسيح حل عليه الروح القدس في شكل حمامرة كاملرة )حمامرة رمرز السرالم والطهرارة والوداعرة والبررارة والبسراطة 
ا وهررذه ثمررار يعطيهررا الررروح لمررن يحررل عليرره(. وهرري كاملرررة رمررز لحلررول الررروح القرردس بالكامررل علررى المسرريح. أمررر
التالميرررذ فحرررل علررريهم علرررى قررردر مرررا يحتملرررون، ألسرررنة نرررار منقسرررمة. والرررروح حرررل علرررى التالميرررذ علرررى شررركل نرررار 

(التالميررذ 2( هررو ال يحتراج لنرار تحرره خطايراه   1ليطهررهم، أمرا المسريح الرذي برال خطيررة لرم يحتراج لشركل النرار 
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حتياجره وبقردر إخرذ بقردر أن كرل مرنهم أ=  لسرنة المنقسرمةألاليحتملون كبشر اال لمواهب وعطايا الروح . ومعنى ا
نسركب علرى المسريح إما المسيح فحل الروح عليه علي شكل الحمامرة وتعنرى الرروح كرامال ، فرالروح أ( 3احتماله   

ى الكنيسة أ= كالطيب ينزل على الرأس ثم على اللحية  ي لينسكب على الكنيسة بعد ذلكأرأس الكنيسة لحسابها 
 واللحية شعر كثير يلتصق بالرأس كما يلتصق المؤمنين برأس الكنيسة المسيح[ . (.133مز )جسد المسيح  

رريس الكهنررة ُيمسررح  ذبيحررة قرردموحلررول الررروح القرردس علررى المسرريح كرران لتكريسرره وألعررداد جسررده لي نفسرره، كمررا كرران ًر
 (. 28:12( وأي ًا في )يو5:17اآلب من السمار تكرر يوم التجلي )مت  . وصوت ًح بالزيت ليقدم ذبا
 رأى الحمامة نا لة على المسيح وعرف أن هذا هرو الرروح وقرد إسرتقر علرى المسريح  يوحنا المعمدان=    اْنَفَتَحْت َلهُ 

فالحمامرة رمرز للسرالم  اآلن بعد أن كانت قد أغلقرت أمرام البشررية ومرن أيرام نروح  والسمار تنفتح  .  (34-31:1)يو
 و وال السخط وانتهار  من سلطان الخطية.

هررو دفررع الكنيسررة مشررهورة داًمررا أنهررا تعررود لبيتهررا )حمامررة نوح/الحمررام الزاجررل(. وعمررل الررروح القرردس  الحمامددةو
وهررى صررفة الحمررام  بسدداطة. وكلمررة بإتحرراده بهررا إلررى ح ررن اآلب  كعررروس لرره لإلتحرراد بالمسرريح، والمسرريح يحملهررا

أى يكون اإلنسان له هدف واحرد بقلبره، متجره داًمرًا فى الترجمة اإلنجليزية . ، SINGLE HEARTED مترجمة
. وهذا هو عمل الروح القدس فينا : إذ أننا كلما نخطئ يبكتنا الرروح القردس ويعيننرا حترى نعرود للثبرات فرى للمسيح
أى يكررون قلبرره  (. ومررن يفعررل16:10)مررت  وا بسررطار كالحمررامولررذلك نقررول الحمامررة رمررز البسرراطة وكونرر المسرريح .

 وإفتحررى لررى يررا( وهررذا معنررى 28:  1)كررو يثبررت فررى المسرريح وُيحسررب كرراماًل  داًمررا ال هرردف لرره سرروى مجررد هللا ،
 (. 2:5و )ن تى ياحبيبتى يا حمامتى يا كاملتىأخ

للمسررريح وإرجعرررى إرجعرررى يرررا شرررولميثو  لرررذلك فرررالروح القررردس بتبكيتررره ومعونتررره يجعلنرررا داًمرررًا فرررى حالرررة رجررروع داًرررم
خطأنررا يبكتنررا لنترروب ويعيننررا أن ألو ، ( 22،  21:  1كررو2) فررى المعموديررة (. والررروح يثبتنررا فرري المسرريح13:6)نرر 

 فنعود للمسيح ويثبتنا فيه .
 

 المسيح يكمل كل بر ) تأمالت (
 سلك بمعموديته من يوحنا طريق االت اع وهو كمال كل بر. -1
أهميرررة المعموديرررة ويعلرررن قبولررره لمهمتررره أي موتررره فالمعموديرررة هررري مررروت مرررع المسررريح، فالمسررريح هرررو يعلرررن  -2

بمعموديته يعلن أنه يقبل هذا الموت وأنه سيقوم بعد موته، وأنه يطيع حتى الموت موت الصليب. المعمودية 
 2:  27شإ..و)الشروك . لرىَّ ليرت عمودية هى اعالن حب مرن الرذى قرال وهي مثال لسر موته وقيامته . المع

– 5). 
المسرريح يؤسررس سررر المعموديررة الررذي برره يكمررل كررل بررر آلدم ونسررله. فبموتنررا مررع المسرريح وقيامتنررا مررع المسرريح  -3

نتبرر. المسيح بالمعمودية أكمل كل بر لإلنسان أي صار هناك وسيلة يتبرر بها اإلنسان الذي كان قد ُحِكَم 
ا( غفرررران الخطيرررة وذلرررك يرررتم بموتنرررا مرررع المسررريح  ب(  عليرره برررالموت بسررربب الخطيرررة. والتبريرررر لررره شرررقين    

 عمال بر .أ الت بر ، فنعمل أفنحيا بحياته فيستخدم اع ارنا ك باتحادنا مع المسيح
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 لماذا المعمودية؟ 
 المسيح غير محتاج للمعمودية فهو بال خطية. -1
 بهذا يتيح الفرصة ليوحنا ليشهد عنه، وليظهر إلسراًيل. -2
 جعل المعمودية مثااًل لسر موته وقيامته.  -3
الررروح بعررد ذلررك  ثررم حررل عليررهاعتمررد  والمسرريحبعررد المعموديررة حررل عليرره الررروح القرردس لحسررابنا أي لتقديسررنا.  -4

ليحد  لنا نفس الشئ، ففري المعموديرة نمروت مرع المسريح ونقروم معره فنصربح مسرتعدين لحلرول الرروح القردس 
 فينا. 

 .فالخليقة الجديدة لنا هى عمل الثالو   لثالو  القدوسوهر أثنار المعمودية سر ا -5
يعطري المرار ف ليؤسسرها المسيح لم يكرن محتاجرًا للمعموديرة، لكرن المعموديرة هري التري كانرت محتاجرة للمسريح -6

 لنعتمد نحن بالمار والروح بعد ذلك. المار القوة بالروح القدس ليعيد خلقتنا. هو قدَّس
عموديررة( فنررزول المسرريح إلررى المررار وتمطيسرره فيرره )كمررا نررزل يونرران إلررى عمررق كرران تكريسررًا لذاترره للعمررل )بالم -7

وكما عبرر يشروع مرار األردن مرع الشرعب ليردخلوا لكنعران األرضرية فالمسريح  . المار( كان إشارة لقبوله الموت 
ونحرن . كنعران السرماوية، وكران قبرول المسريح للمعموديرة هرو قبرول للمروت   إلرى  عبر معنا الموت لندخل معه

كمرا كران عبرور  ،المعمودية ليدخلنا معه بقيامته وقيامتنا معه في المعمودية لألمجاد السماوية نموت معه في
شررعب إسررراًيل لنهررر األردن المشررقوه، إشررارة لعبورنررا إلررى كنعرران السررماوية بررالموت. وكرران شررق نهررر األردن 

ت سررلطان علينررا، بررل بررالموت نعبررر وتوقررف سررريانه إشررارة ألننررا بالمعموديررة نجتررا  المرروت دون أن يكررون للمررو 
وتبرع معموديررة المسرريح  إلرى الحيرراة، وذلرك ألن المسرريح رأسرنا قررد خررج مررن األردن رمرزًا لقيامترره وليقيمنرا معرره.

وتكريسه لذاته، تكريس اآلب له للعمل بحلرول الرروح القردس عليره فمسرحه وصرار اسرمه المسريح أي الممسروح 
 أي المخصص والمكرس لعمل الفدار.

 
 ا جاء فى إنجيل مرقس عن المعمودية ماذ

يحِّ اْبنِّ هللاِّ،1  " -(:11-1:1 راآليات )م يلِّ َيُسوَع اْلَمسِّ ُل َأَماَم 2َبْدُء إِّْنجِّ :»َها َأَنا ُأْرسِّ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب فِّي اأَلْنبَِّياءِّ
اَمَك.   ُقدَّ َطرِّيَقَك  ُيَهي ُِّئ  الَّذِّي  َماَلكِّي،  َك  ُسُبَلُه 3َوْجهِّ اْصَنُعوا   ، ب ِّ الرَّ َطرِّيَق  وا  دُّ َأعِّ اْلَبر ِّيَّةِّ:  فِّي  َصارٍِّخ  َصْوُت 

يَمًة«.   ا4ُمْسَتقِّ فِّي  ُد  ُيَعم ِّ ُيوَحنَّا  اْلَخَطاَيا.  َكاَن  لَِّمْغفَِّرةِّ  التَّْوَبةِّ  يَّةِّ  بَِّمْعُمودِّ ُز  َوَيْكرِّ ُكوَرةِّ  5ْلَبر ِّيَّةِّ  يُع  َجمِّ إَِّلْيهِّ  َوَخَرَج 
بَِّخَطاَياُهْم.   ُمْعَترِّفِّيَن   ، َنْهرِّ اأُلْرُدن ِّ ْنُه فِّي  َواْعَتَمُدوا َجمِّيُعُهْم مِّ ُأوُرَشلِّيَم  َوَأْهُل  يَّةِّ  ُيوَحنَّ 6اْلَيُهودِّ َوَبَر َوَكاَن  َيْلَبُس  ا 

َوَيْأُكُل َجَراًدا َوَعَساًل َبر ِّيًّا.   ْلٍد َعَلى َحْقَوْيهِّ،  ْنَطَقًة مِّْن جِّ ، َومِّ بِّلِّ َبْعدِّي َمْن ُهَو َأْقَوى 7اإلِّ َقائِّاًل:»َيْأتِّي  ُز  َيْكرِّ َوَكاَن 
َذائِّهِّ.   حِّ ُسُيوَر  َوَأُحلَّ  َأْنَحنَِّي  َأْن  َأْهاًل  َلْسُت  الَّذِّي  ن ِّي،  وحِّ    َأَنا8مِّ بِّالرُّ ُدُكْم  َفَسُيَعم ِّ ُهَو  َوَأمَّا   ، بِّاْلَماءِّ َعمَّْدُتُكْم 

.» .  9اْلُقُدسِّ اْلَجلِّيلِّ َواْعَتَمَد مِّْن ُيوَحنَّا فِّي اأُلْرُدن ِّ َرةِّ  ٌد 10َوفِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ َجاَء َيُسوُع مِّْن َناصِّ َولِّْلَوْقتِّ َوُهَو َصاعِّ
َماَواتِّ قَ  ْثَل َحَماَمٍة َنازِّاًل َعَلْيهِّ.  مَِّن اْلَماءِّ َرَأى السَّ وَح مِّ ْت، َوالرُّ :»َأْنَت اْبنِّي  11دِّ اْنَشقَّ َماَواتِّ َوَكاَن َصْوٌت مَِّن السَّ
ْرُت«.  "  اْلَحبِّيُب الَّذِّي بِّهِّ ُسرِّ
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يحِّ اْبنِّ هللاِّ،1" -(:1:1 ر)م آية يلِّ َيُسوَع اْلَمسِّ  "َبْدُء إِّْنجِّ
بعررررض أحررردا  المررريالد أو نسرررب المسررريح. وألنمرررا إذ يكترررب للرومررران يقررردم  مررررقس إنجيلررره مرررار يفترررتح اإلنجيلررريلرررم 

صررراحب السرررلطان، القررروي. وهرررو لررره سرررلطان علرررى الجسرررد والرررنفس، حياتنرررا الظررراهرة والداخليرررة.  .ابدددن هللاالمسررريح 
ر لهررررم المسرررريح القرررروي، بررررل الررررذي يعطرررري للمررررؤمنين برررره قرررروة  والرومرررران يحبررررون القرررروة فنجررررد إنجيررررل مرررررقس ُيصرررروِ 

 (18-17:16)مر
رتفراع المسرريح إلررى إبه أن يكررر وا األمرم ويعمرردوهم ثررم يبردأ اإلنجيررل ببنرروة المسريح هلل ويختررتم برردعوة المسريح لتالميررذ 

وذهرب ليعرد لنرا مكانرا يحملنرا فيره إلرى أمجراد  السموات إلى ح ن أبيه. فكأن المعنى أن المسريح أعطانرا البنروة هلل
 دية نحصل على البنوة هلل.، فبالمعمو السمار فى ح ن أبيه 

يددلِّ  هررو الوحيررد الررذي أعطررى لسررفره عنرروان إنجيررل. وألنجيررل تعنرري الكرررا ة أو البشررارة المفرحررة  مرررقس القررديس=  إِّْنجِّ
وعَ للعالم وسرها الخالص الذي قدمه المسيح للبشر. هو في هذه اآلية يقدم للرومان مخلص=  . وهرو الممسروح َيسدُ

يحِّ =  ملكاً   .اْبنِّ هللاِّ .. ومن هو هذا المخلص .. هو  اْلَمسِّ
 

َك 2"  -:(3-1:2  راآليات )م ُئ َطرِّيقدَ ذِّي ُيَهيد ِّ ي، الدَّ َك َماَلكدِّ اَم َوْجهدِّ ُل َأمدَ :»َها َأَنا ُأْرسدِّ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب فِّي اأَلْنبَِّياءِّ
اَمَك.  يَمًة«.3ُقدَّ ، اْصَنُعوا ُسُبَلُه ُمْسَتقِّ ب ِّ وا َطرِّيَق الرَّ دُّ  "َصْوُت َصارٍِّخ فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ: َأعِّ

. وهمررا تكشررفان عررن شررخص السررابق للرررب. ومالخرري دعرراه مررالك الرررب، (1:3+ مررال3:40هررذه النبرروات مررن )إش
لحياترره المالًكيررة وكرامترره السررامية، كمررا أن كلمررة مررالك معناهررا رسررول، فهررو مرسررل مررن هللا لتهيئررة الطريررق قرردام 
المسريح بالردعوة للتوبرة. ولتسرمية مالخرري لره برالمالك تصروره الكنيسرة بجنرراحين كمرالك للررب. وألشر يار يقرول عنرره 

فهو األسد الزاًر يزأر بصوته المرعب في برية إسراًيل )الشعب الذي يحيا كمرا فري بريرة  َصْوُت َصارٍِّخ فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ 
فهرو غيرر مثمرر( حترى يقردموا توبررة. ومررقس إذ يكترب للرومران يقردم المعمردان الررذي يسربق المسريح الملرك ليعرد لرره 

وفرري  ،الملررك ابررن هللا( يقرردم المسرريح 1الطريررق. إذًا فرري آيررة ) الطريررق فالرومرران يرسررلون أمررام ملرروكهم مررن يعررد لهررم
( يقدم من يعد الطريق للملك. والحرظ أنره إذا كران رسرول الملرك هرو أسرد صرارك فكرم وكرم تكرون قروة 3-2)  اآليات 
 الملك.

أمدام وجهدك أندا أرسدل  هداو ( وها أنرذا أرسرل مالكري فيهيرئ الطريرق أمراميو وينقلهرا مرارمرقس هكرذا1:3يقول )مال
وبهذا نفهم أن المسيح هو هو نفسره يهروه. فرالمتكلم فري نبروة مالخري هرو يهروه و مالكي، الذي يهيئ طريقك قدامك

تشررير للظهررور اإللهرري فهرري تعنرري ح رررة  وجهددك وكلمررةو قدددامكو المسرريح ويقررول وقررداميو ومررارمرقس يقولهررا عررن
 )صيمة تكريم للشخص(.

وا َطرِّيَق   دُّ يَمةً َأعِّ َتقِّ ُبَلُه ُمسدْ ، اْصَنُعوا سدُ ب ِّ مروا فري القفرر سربياًل إللهنراو. وهنرا و ِ وهري مرن الترجمرة السربعينية وقَ =    الرَّ
 أي ًا نجد أن إلهنا يهوه في إش يار هو هو نفسه المسيح الرب في إنجيل مرقس.

 
ا. 4" -(:8-1:4 راآليدات )مدد َرةِّ اْلَخَطايددَ ةِّ لَِّمْغفددِّ ةِّ التَّْوبدَ يددَّ ُز بَِّمْعُمودِّ رِّ ةِّ َوَيكددْ يددَّ ي اْلَبر ِّ ُد فددِّ ا ُيَعمد ِّ اَن ُيوَحنددَّ هِّ 5كددَ َرَج إَِّليددْ َوخددَ

رِّفِّيَن  ، ُمْعتدَ رِّ اأُلْرُدن ِّ ي َنهدْ ُه فدِّ ندْ يُعُهْم مِّ يَّةِّ َوَأْهُل ُأوُرَشلِّيَم َواْعَتَمُدوا َجمِّ يُع ُكوَرةِّ اْلَيُهودِّ اُهْم. بِّ َجمِّ ا 6َخَطايدَ اَن ُيوَحندَّ َوكدَ
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ا.  اًل َبر ِّيدًّ ْلٍد َعَلى َحْقَوْيهِّ، َوَيْأُكُل َجَراًدا َوَعسدَ ْنَطَقًة مِّْن جِّ ، َومِّ بِّلِّ ْن 7َيْلَبُس َوَبَر اإلِّ دِّي مدَ ْأتِّي َبعدْ ُز َقائِّاًل:»يدَ رِّ اَن َيكدْ َوكدَ
ن ِّي، الَّذِّي َلْسُت َأْهاًل َأْن َأْنَحنَِّي َوأَ  َذائِّهِّ.  ُهَو َأْقَوى مِّ وحِّ 8ُحلَّ ُسُيوَر حِّ الرُّ ُدُكْم بدِّ ، َوَأمَّا ُهَو َفَسُيَعم ِّ َأَنا َعمَّْدُتُكْم بِّاْلَماءِّ

.»  "اْلُقُدسِّ
قوة معمودية يوحنا ال في ذاتها وألنما في رمزها لمعمودية السيد المسيح. ويوحنا المعمدان يمثل نهاية الناموس في 

 يقررردم لنرررا، كنهايرررة للعهرررد القرررديم (. إذًا فيوحنرررا 16:16دة الكرررل إليررره )لرررودفعررره اإلنسررران إلرررى التمترررع بالمسررريح وقيرررا
فيوحنرا  = وخرج إليه جميع كورة اليهودية . الحظ قولهخالصة العهد القديم وهي جذب ودعوة العالم كله للمسيح

، بوعظه وكلماته النارية حرك مشاعر الجميع، فقدموا توبة عالمتها المعمودية في المرار اسرتعدادًا لمجرير المسريح
أبنرار  مرن يصريرو فيقبرل المعموديرة بالمرار والرروح  ومن يقدم توبة حقيقية تنفتح عيناه ويعرف المسيح ويؤمن بره ،

 هللا.
 

. 9" -(:11-1:9 راآليددات )مدد ي اأُلْرُدن ِّ ا فددِّ ْن ُيوَحنددَّ َد مددِّ َرةِّ اْلَجلِّيددلِّ َواْعَتمددَ ْن َناصددِّ وُع مددِّ اَء َيسددُ امِّ جددَ َك اأَليددَّ ي تِّلددْ َوفددِّ
هِّ.10 ازِّاًل َعَليدْ ْثَل َحَماَمٍة ندَ وَح مِّ ْت، َوالرُّ َماَواتِّ َقدِّ اْنَشقَّ ٌد مَِّن اْلَماءِّ َرَأى السَّ نَ 11 َولِّْلَوْقتِّ َوُهَو َصاعِّ ْوٌت مدِّ اَن صدَ  َوكدَ

ْرُت«. :»َأْنَت اْبنِّي اْلَحبِّيُب الَّذِّي بِّهِّ ُسرِّ َماَواتِّ  "السَّ
(. وكون 12:53المسيح لم يكن محتاجًا للمعمودية فهو بال خطية، ولكن كما كتب عنه أنه أحصى مع أثمة )إش

السررمار انشررقت فهررذا يعطرري إحسرراس بررأن األمررور السررماوية صررارت معروفررة لنررا ويمكررن رؤيتهررا واقترررب اإلنسرران 
(. فالمسيح جعل اإلثنين واحدًا. أي السرمار واألرض، )كمرا فهمتهرا كنيسرتنا القبطيرة وترترل بهرا 51:1للمالًكة )يو

 في التسبحة المعروفة( فكل منهما مملكته.
 

 ظهور الروح القدس كحمامة
 (2:5+ 1:4+  14:2+ 15:1قيل عن الكنيسة أنها حمامة )ن 

سرمات لقريم الرروح القردس كنيسرة المسريح الحمامرة الروحيرة الحاملرة فنزول الرروح القردس علرى شركل حمامرة كران لي
 ( )بساطة/ طهارة/ مملورة سالمًا.. ..(12:5سيدها )ن 

هذه هي سمات الكنيسة المختفية في المسيح ربنا. كنيسة روحيرة تحمرل سرماتها خرالل الرروح القردس السراكن فيهرا 
 يهبها عمله اإللهي بال توقف.

( كان ليعطي حياة ويظهر الخليقة. وهذا ما حرد  2:1يرف فوه المياه في بداية الخليقة )تكوهور الروح القدس  
في المعمودية فرالروح القردس حرلَّ علرى المسريح ليكررس جسرده ليصرير هرو الكنيسرة، يمروت علرى الصرليب وتمروت 

ر معرره الكنيسررة فرري المعموديررة بعمررل الررروح القرردس ويقرروم مررن األمرروات والكنيسررة تقرروم معرره فرري ا لمعموديررة ويصرروِ 
الكنيسة فيه ويصير هو رأسها وهي على صورته، تموت وتقوم كل نفس فري المعموديرة بالمرار والرروح الرذي يررف 
َدَة لتصررير فرري المسرريح خليقررة جديرردة. ونرررى فرري معموديررة  علررى سررطح ميرراه المعموديررة، وتخرررج هررذه الررنفس المَعمررَّ

 السيد المسيح.
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 فيه( )وكنيسته مختفيةاالبن في الماء  
 )ليهيئ الكنيسة الحمامة الحاملة لسمات المسيح ومختفية فيه، فهي جسده( والروح القدس على شكل حمامة

ي اْلَحبِّيددُب.  .و يعلررن بنوتنررا لرره فرري ابنرره ويقرريم منررا حجررارة روحيررة حيررة تبنرري  يكررل جسررد واآلب برددوته "هددذا اْبنددِّ
 المسيح.
ْت   تحت.ربما تعني أن عين البشر هي التي انف=  اْنَشقَّ

هي سر فكون أن المعمد حين ينزل إلى المار يموت مع المسيح وحين يخررج مرن المرار يكرون قرد قرام المعمودية:  
 مع المسيح فهذا عمل سري ونعمة غير منظورة نحصل عليها بأشيار منظورة هي التمطيس في المار.

 
 المعمودية فى إنجيل لوقا

يُّ  1"  -(:32-3:1  لواآليات ) يَبارُِّيوَس َقْيَرَر، إِّْذ َكاَن بِّياَلُطُس اْلُبْنطِّ َنةِّ اْلَخامَِّسةِّ َعْشَرَة مِّْن َسْلَطَنةِّ طِّ َوفِّي السَّ
إِّيطُ  َعَلى  ُرْبٍع  َرئِّيَس  َأُخوُه  َوفِّيُلبُُّس   ، اْلَجلِّيلِّ َعَلى  ُرْبٍع  َرئِّيَس  َوهِّيُروُدُس  يَّةِّ،  اْلَيُهودِّ َعَلى  َوُكوَرةِّ َوالًِّيا    ورِّيََّة 

اأَلبِّلِّيَّةِّ،   َعَلى  ُرْبٍع  َرئِّيَس  َولِّيَسانُِّيوُس  َعَلى 2َتَراُخونِّيتَِّس،  َكلَِّمُة هللاِّ  َكاَنْت  َوَقَياَفا،  َحنَّاَن  اْلَكَهَنةِّ  َرئِّيسِّ  َأيَّامِّ  فِّي 
يَطةِّ بِّاأُلْردُ 3ُيوَحنَّا ْبنِّ َزَكرِّيَّا فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ،   يَّةِّ التَّْوَبةِّ لَِّمْغفَِّرةِّ اْلَخَطاَيا، َفَجاَء إَِّلى َجمِّيعِّ اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ ُز بَِّمْعُمودِّ ن ِّ َيْكرِّ

وا َطرِّ 4 دُّ ْفرِّ أْقَوالِّ إَِّشْعَياَء النَّبِّي ِّ اْلَقائِّلِّ :»َصْوُت َصارٍِّخ فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ: َأعِّ ، اْصَنُعوا َكَما ُهَو َمْكُتوٌب فِّي سِّ ب ِّ يَق الرَّ
يَمًة.   َعاُب ُطُرًقا َسْهَلًة، ُكلُّ َواٍد يَ 5ُسُبَلُه ُمْسَتقِّ يَمًة، َوالش ِّ اُت ُمْسَتقِّ يُر اْلُمْعَوجَّ ْمَتلُِّئ، َوُكلُّ َجَبل َوَأَكَمٍة َيْنَخفُِّض، َوَترِّ

ُر ُكلُّ َبَشٍر َخاَلَص هللاِّ«.6 ي،7َوُيْبرِّ ْنُه:»َيا َأْواَلَد اأَلَفاعِّ يَن َخَرُجوا لَِّيْعَتمُِّدوا مِّ َمْن َأَراُكْم َأْن   َوَكاَن َيُقوُل لِّْلُجُموعِّ الَّذِّ
يُم َأًبا. أَلن ِّ 8َتْهُرُبوا مَِّن اْلَغَضبِّ اآلتِّي؟   ُكْم: َلَنا إِّْبَراهِّ ُئوا َتُقوُلوَن فِّي َأْنُفسِّ ي  َفاْصَنُعوا َأْثَماًرا َتلِّيُق بِّالتَّْوَبةِّ. واَل َتْبَتدِّ

َجاَرةِّ   هِّ اْلحِّ يَم مِّْن هذِّ ٌر َأْن ُيقِّ يَم.  َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ هللَا َقادِّ ْبَراهِّ ، 9َأْواَلًدا إلِّ َجرِّ َعتِّ اْلَفْأُس َعَلى َأْصلِّ الشَّ َواآلَن َقْد ُوضِّ
  .» َفَأَجاَب َوَقاَل 11َوَسَأَلُه اْلُجُموُع قائِّلِّيَن:»َفَماَذا َنْفَعُل؟«  10َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْرَنُع َثَمًرا َجي ًِّدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى فِّي النَّارِّ

َفْلَيْفَعْل هَكَذا«.    َلُهْم:»َمْن َلهُ  اُروَن َأْيًضا لَِّيْعَتمُِّدوا َفَقاُلوا 12َثْوَبانِّ َفْلُيْعطِّ َمْن َلْيَس َلُه، َوَمْن َلُه َطَعاٌم  َوَجاَء َعشَّ
يُّوَن َأْيًضا َقائِّلِّيَن:»َوَماَذا َوَسَأَلُه جُ 14َفَقاَل َلُهْم:»اَل َتْسَتْوُفوا َأْكَثَر مِّمَّا ُفرَِّض َلُكْم«. 13َلُه:»َياُمَعل ُِّم، َماَذا َنْفَعُل؟«  ْندِّ

ُر، َواْلَجمِّيُع 15َنْفَعُل َنْحُن؟« َفَقاَل َلُهْم:»اَل َتْظلُِّموا َأَحًدا، َواَل َتُشوا بَِّأَحٍد، َواْكَتُفوا بَِّعاَلئِّفُِّكْم«. ْعُب َيْنَتظِّ َوإِّْذ َكاَن الشَّ
َلَعلَُّه ا ْم َعْن ُيوَحنَّا  يُح،  ُيَفك ُِّروَن فِّي ُقُلوبِّهِّ َيْأتِّي َمْن 16ْلَمسِّ ُدُكْم بَِّماٍء، َولكِّْن  يَع قِّائِّاًل:»َأَنا ُأَعم ِّ َأَجاَب ُيوَحنَّا اْلَجمِّ

وحِّ اْلُقُدسِّ َوَنارٍ  ُدُكْم بِّالرُّ َذائِّهِّ. ُهَو َسُيَعم ِّ ن ِّي، الَّذِّي َلْسُت َأْهاًل َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر حِّ الَّذِّي َرْفُشُه فِّي 17.  ُهَو َأْقَوى مِّ
َفُيْحرُِّقُه بَِّناٍر اَل ُتْطَفُأ«.  َيدِّ  َوَيْجَمُع اْلَقْمَح إَِّلى َمْخَزنِّهِّ، َوَأمَّا الت ِّْبُن  َبْيَدَرُه،  ، َوَسُيَنق ِّي  َوبَِّأْشَياَء ُأَخَر َكثِّيَرٍة َكاَن 18هِّ

ُرُهْم.   ْعَب َوُيَبش ِّ ْنهُ 19َيعُِّظ الشَّ َتَوبََّخ مِّ َفإِّْذ  ْبعِّ  يهِّ، َولَِّسَببِّ َأمَّا هِّيُروُدُس َرئِّيُس الرُّ يَّا اْمَرَأةِّ فِّيُلبَُّس َأخِّ  لَِّسَببِّ هِّيُرودِّ
َيْفَعُلَها،   ُرورِّ الَّتِّي َكاَن هِّيُروُدُس  .20َجمِّيعِّ الشُّ ْجنِّ َوَلمَّا 21  َزاَد هَذا َأْيًضا َعَلى اْلَجمِّيعِّ َأنَُّه َحَبَس ُيوَحنَّا فِّي الس ِّ

َماُء،   َأْيًضا. َوإِّْذ َكاَن ُيَرل ِّي اْنَفَتَحتِّ السَّ ْعبِّ اْعَتَمَد َيُسوُع  يُع الشَّ وُح اْلُقُدُس بَِّهْيَئٍة  22اْعَتَمَد َجمِّ َوَنَزَل َعَلْيهِّ الرُّ
َماءِّ َقائِّاًل:»َأْنَت اْبنِّي اْلَحبِّيُب، ْثلِّ َحَماَمٍة. َوَكاَن َصْوٌت مَِّن السَّ يٍَّة مِّ ْسمِّ ْرُت«.  جِّ َوَلمَّا اْبَتَدَأ َيُسوُع َكاَن َلُه  23بَِّك ُسرِّ

 "َنْحُو َثاَلثِّيَن َسَنًة، َوُهَو َعَلى َما َكاَن ُيَظنُّ اْبَن ُيوُسَف، ْبنِّ َهالِّي،
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يُّ 1"  -(:2-3:1  لواآليات ) ياَلُطُس اْلُبْنطدِّ اَن بدِّ َر، إِّْذ كدَ ارُِّيوَس َقْيردَ يبدَ ْلَطَنةِّ طِّ َنةِّ اْلَخامَِّسةِّ َعْشَرَة مِّْن سدَ َوفِّي السَّ
ى إِّيطُ  ٍع َعلددَ يَس ُربددْ وُه َرئددِّ بُُّس َأخددُ ، َوفِّيلددُ ى اْلَجلِّيددلِّ ٍع َعلددَ يَس ُربددْ يددُروُدُس َرئددِّ ةِّ، َوهِّ يددَّ ى اْلَيُهودِّ ا َعلددَ وَرةِّ َوالِّيددً َة َوكددُ يددَّ  ورِّ

ةِّ،   ى اأَلبِّلِّيدَّ ى 2َتَراُخونِّيتَِّس، َولِّيَسانُِّيوُس َرئِّيَس ُرْبٍع َعلدَ ُة هللاِّ َعلدَ ْت َكلِّمدَ ا، َكاندَ اَن َوَقَيافدَ ةِّ َحندَّ يسِّ اْلَكَهندَ امِّ َرئدِّ ي َأيدَّ فدِّ
 "ُيوَحنَّا ْبنِّ َزَكرِّيَّا فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ،

يَبارُِّيوَس َقْيَررَ الهنا نجد لوقا الطبيب الرجل العلمي يحدد الميعاد بالسنة.  َنةِّ اْلَخامَِّسةِّ َعْشَرَة مِّْن َسْلَطَنةِّ طِّ =  سَّ
كان طيباريوس قيصر مشاركًا ألغسطس قيصر في حكم اإلمبراطورية الرومانية لمدة سرنتين قبرل وفراة أغسرطس. 

ة عامرررًا فالمسررريح ولرررد سرررن 30م أي والمسررريح عمرررره 26وبهرررذا تكرررون السرررنة الخامسرررة عشررررة لطيبررراريوس هررري سرررنة 
ةِّ ه.م. 4 يددَّ ى اْلَيُهودِّ ا َعلددَ يُّ َوالِّيددً ياَلُطُس اْلُبْنطددِّ اَن بددِّ فبعرد مرروت هيررودس الكبيررر انقسررمت مملكتره إلررى أربرراع. =  وكددَ

يددُروُدُس  ى اْلَجلِّيددلِّ أنتيبرراس  هِّ ٍع َعلددَ يَس ُربددْ وُه )هيرررودس شررهرته أنتيبرراس(  َرئددِّ بُُّس َأخددُ )هيرررودس وفيلرربس ابنررا َوفِّيلددُ
يَس  (هيرررودس الكبيررر ةَ َرئددِّ يددَّ ى إِّيُطورِّ ٍع َعلددَ وكرران بعررد مرروت هيرررودس الكبيررر مباشرررة أن ابنرره أرخرريالوس كرران ..  ُربددْ

. واليررًا رومانيررًا نصرريبه اليهوديررة والسررامرة وملررك سررنوات بسرريطة ولشررروره أقالرره قيصررر رومررا وعرريَّن علررى اليهوديررة 
وكررران فررري هرررذه األيرررام هرررو بررريالطس البنطررري.  ،تتبرررع رومرررا مباشررررة عرررن طريرررق واٍل رومررراني وصرررارت اليهوديرررة

ةِّ  ى اأَلبِّلِّيددَّ ٍع َعلددَ يَس ُربددْ انُِّيوُس َرئددِّ كرران ليسررانيوس هررذا يحكررم قسررمًا إداريررًا صررميرًا بررين دمشررق وجبررل حرمررون.  َولِّيسددَ
نقسرمت إوبحر الجليرل وألن مملكرة هيررودس هي شره األردن  وإِّيُطورِّيَّةَ واإلبلية مدينة واقعة شمال غرب دمشق. 

رريس ربرع.  اإلرى أربعررة أجرزار جررار مرن هنررا لفرظ ًر اَن َوَقَيافدَ ةِّ َحنددَّ يسِّ اْلَكَهنددَ امِّ َرئددِّ ي َأيددَّ ريس كهنررة واحررد =  فددِّ هنرراك ًر
 بحسب الشريعة. وكان ًريس الكهنة هو حنان وأقاله وعزله الوالي الروماني وعين قيافرا ) وج ابنتره( مكانره إال أن
حنان استمر هو الرجل القوي يحكم من ورار اسم قيافا، لذلك ففي محاكمة المسيح، نجدهم أخذوا المسيح أواًل إلى 
ريس  حنان ثم ذهب إلى قيافا. ونجد لوقا في دقة يقول ًريس الكهنة بالمفرد فهرذا بحسرب الشرريعة ال يوجرد سروى ًر

 -كهنة واحد. كل هذه األسمار من ملوك ورؤسار كهنة تشير:
إلى أهمية يوحنا المعمدان، فكل هؤالر لتحديد بدر خدمة أعظرم مواليرد النسرار. إال أنره فري بردر خدمرة المسريح  -1

 لم يحدد أي اسم فهو بدر كل شئ.
 بين كل هؤالر العظمار لم يوجد من استحق أن يكون سابقًا للمسيح سوى يوحنا. -2
مبراطرور الرومرراني برل مقسرمة إلرى أربعررة يظهرر مرا وصرلت إليره إسررراًيل مرن مذلرة، فلرم تعررد فقرط خاضرعة لإل -3

 (. لقد  الت السلطة اليهودية.10:49أجزار. وًريسان للكهنة. وكان في هذا تحقيقًا لنبوة أبيهم يعقوب )تك
 بهذا ات ح التاريخ المدني العالمي لألحدا  الخطيرة التي بها كان الخالص للبشر. -4

 
يَّةِّ التَّْوَبةِّ لَِّمْغفَِّرةِّ اْلَخَطاَيا،َفَجاَء إَِّلى 3" -(:3:3 لو) آية ُز بَِّمْعُمودِّ يَطةِّ بِّاأُلْرُدن ِّ َيْكرِّ    "َجمِّيعِّ اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ

بدأ يوحنا كرا ته بالتوبة متخذًا المعمودية عالمة للتوبرة. فرإن كانرت خدمرة المسريح هري خدمرة الرزرع فخدمرة يوحنرا 
 هي الحر  والفالحة استعدادًا للزرع.
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ةِّ: 4" -(:6-3:4 لدوات )اآليد يددَّ ي اْلَبر ِّ ارٍِّخ فدِّ ْوُت صدَ لِّ :»صدَ ي ِّ اْلَقائدِّ ْعَياَء النَّبدِّ َوالِّ إِّشدَ ْفرِّ أقدْ ي سدِّ وٌب فدِّ َو َمْكتدُ ا هدُ َكمدَ
يَمًة.  َتقِّ ُبَلُه ُمسددْ َنُعوا سددُ ، اصددْ ب ِّ يددَق الددرَّ وا َطرِّ دُّ يُر اْلُمْعَوجددَّ 5َأعددِّ ْنَخفُِّض، َوَترددِّ ٍة يددَ ل َوَأَكمددَ لُّ َجبددَ ُئ، َوكددُ لُّ َواٍد َيْمَتلددِّ اُت كددُ

َعاُب ُطُرًقا َسْهَلًة،  يَمًة، َوالش ِّ ُر ُكلُّ َبَشٍر َخاَلَص هللاِّ«.6ُمْسَتقِّ  "َوُيْبرِّ
يوحنا صوت يدوي في البرية لقبول الحق خالل السبل أو الطره المستقيمة، إنه ينادي للنفوس الياًسة التي تشبه 

ألبررار جررار وقررت تحقيقهررا، هررو كرران كمجرردد الوديرران المنخف ررة أن تمتلررئ رجرراًر )كرران يبشررر بررأن المواعيررد الترري ل
للرجرررار برررأن يررروم الررررب علرررى األبرررواب، كررران هرررذا مررردخاًل للمسررري ا، ففررري المسررريح تحقيرررق لوعرررود األنبيرررار(. والنفررروس 
المتشامخة كالجبل أن تت ع، بهذا يتمتع الكل بالخالص. وقد يقصد باألودية األمم التي حطمتها الوثنية وأفقدتها 

اليهرود المتكبررين. والسربل المسرتقيمة هري دعروة لتررك كرل طريرق معروج ملترٍو ودعروة يوحنرا ال   كل رجرار، وبالجبرال
ترررزال قاًمرررة لكرررل نفرررس، فرررإن أعماقنرررا لرررن تبصرررر خرررالص هللا مرررا لرررم نسرررمع صررروت يوحنرررا فررري داخلنرررا يمرررأل قلوبنرررا 

شررعابنا العميقررة  المنسررحقة بالرجررار ويحطررم كررل عجرفررة وكبريررار ويحررول مشرراعرنا الداخليررة عررن المعوجررات ويجعررل
لكررل سررهلة. ولمررا كرران إنجيررل لوقررا موجهررًا لليونرران، فقررد اقترربس لوقررا كلمررات إشرر يار النبرري الترري تفررتح أبررواب الرجررار 

ُر ُكلُّ َبَشٍر َخاَلَص هللاِّ  = األمم  فالمسيح سيأتي مخلصًا لكل العالم.=  َوُيْبرِّ
 (.5:   40فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا )إش

 (.  6:  3)لو بشر خالص هللا ويبرر كل  
ورأى الربيررون أن أيررات إشرر يار هررذه تررتكلم عررن عررودة الشررعب مررن السرربى أمررا اإلنجيليررين فرأوهررا واضررحة أنهررا عررن 
خررالص المسررريح المعلرررن. وأن النبررروة كانررت تعلرررن أن المعمررردان كررران يبشرررر بررالملكوت الماسررريانى. وفرررى هرررذا يتفرررق 

( تفهررم علررى أنهررا أنبررار مفرحررة تررأتى إلررى صررهيون 9:  40الترجرروم أن )إشالترجرروم مررع الرؤيررة اإلنجيليررة إذ يرررى 
وليس أن صهيون هى التى تعلن هذه األخبار وتبشرر بهرا. وتصرير هرذه األنبرار المفرحرة الترى أترت لصرهيون هرى 

 (.2:  3بشارة المعمدان بإقتراب ملكوت السموات وتوبوا ألنه قد إقترب ملكوت السمواتو )مت 
 
و 7"  -(:3:7  لو)  آية ْم َأْن َتْهُربدُ ْن َأَراكدُ ي، مدَ اعِّ ُه:»َيا َأْواَلَد اأَلفدَ ندْ يَن َخَرُجوا لَِّيْعَتمُِّدوا مِّ َن َوَكاَن َيُقوُل لِّْلُجُموعِّ الَّذِّ ا مدِّ

 "اْلَغَضبِّ اآلتِّي؟
ي األذى )هو يقول هذا لكل من أتى بمير نية التوبة خاصة الفريسريين(= فهرم يشربهون األفعرى فر  َيا َأْواَلَد اأَلَفاعِّي

والخررداع والمكررر، وحررب األذيرررة لآلخرررين، وهرري سرررامة قاتلررة لإلنسرران. ولهرررم فكررر أرضرري كمرررا تسررعى الحيررة علرررى 
 بطنها.

 
ا. أَلند ِّ 8"  -(:9-3:8  لواآليات ) يُم َأبدً َراهِّ ا إِّبدْ ُكْم: َلندَ ي َأْنُفسدِّ وَن فدِّ ُئوا َتُقولدُ دِّ ةِّ. واَل َتْبتدَ ي َفاْصَنُعوا َأْثَماًرا َتلِّيُق بِّالتَّْوبدَ

يَم.  ْبَراهِّ َجاَرةِّ َأْواَلًدا إلِّ هِّ اْلحِّ يَم مِّْن هذِّ ٌر َأْن ُيقِّ أْ 9َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ هللَا َقادِّ َعتِّ اْلفدَ ْد ُوضدِّ ، َواآلَن قدَ َجرِّ لِّ الشدَّ ى َأصدْ ُس َعلدَ
.»  "َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْرَنُع َثَمًرا َجي ًِّدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى فِّي النَّارِّ
 يوحنا يريدهم أن يتشبهوا بإبرا يم في تقواه وأليمانه وأعماله.
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يتجراوب مرع المعمردان ويتروب ينتقرل مرن المروت  . فمرن  ثمرراً   الشرجرة الحيرة تعطرى=    َفاْصَنُعوا َأْثَماًرا َتلِّيُق بِّالتَّْوَبةِّ 
َجرِّ  إلررى الحيرراة. أمررا مررن يمتنررع يصررير شررجرة ميتررة وهررذه يقطعونهررا = لِّ الشددَّ ى َأصددْ ْأُس َعلددَ َعتِّ اْلفددَ ْد ُوضددِّ  َواآلَن قددَ

 (.6 - 1:  15وهذا نفس ما قاله الرب يسوع )يو إستعدادا لقطعها
 

ُيْعطِّ 11َوَسَأَلُه اْلُجُموُع قائِّلِّيَن:»َفَماَذا َنْفَعُل؟«  10"  -(:14-3:10  لواآليات ) انِّ َفلدْ ُه َثْوبدَ ْن لدَ َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»مدَ
َذا«.  اَذا نَ 12َمْن َلْيَس َلُه، َوَمْن َلُه َطَعاٌم َفْلَيْفَعْل هكدَ ُه:»َياُمَعل ُِّم، مدَ اُلوا لدَ ُدوا َفقدَ ا لَِّيْعَتمدِّ اُروَن َأْيضدً اَء َعشدَّ ُل؟« َوجدَ ْفعدَ

ْم«. 13 رَِّض َلكددُ ا فددُ مددَّ َر مِّ َتْوُفوا َأْكثددَ ْم:»اَل َتسددْ اَل َلهددُ اَل 14َفقددَ ُن؟« َفقددَ ُل َنحددْ اَذا َنْفعددَ ا َقائِّلِّيَن:»َومددَ يُّوَن َأْيضددً دِّ َأَلُه ُجنددْ َوسددَ
 "َلُهْم:»اَل َتْظلُِّموا َأَحًدا، َواَل َتُشوا بَِّأَحٍد، َواْكَتُفوا بَِّعاَلئِّفُِّكْم«.

... سرأله مراذا أفعرل فطلرب مرن النراس العراديين، أعمرال الرحمرة= من تحرك قلبره   ُيْعطِّ انِّ َفلدْ ُه َثْوبدَ ْن لدَ والعشرارون مدَ
الذين اشتهروا بأن يأخذوا أضعاف الجزية المقررة، يأخذون الكثير لهم ويعطوا للحكومرة الجزيرة المفروضرة. هرؤالر 

َتْوُفوا أَ طلررب مررنهم المعمرردان أن يكفرروا عررن طمعهررم=  مْ اَل َتسددْ رَِّض َلكددُ ا فددُ مددَّ َر مِّ والجنررود الررذين اعتررادوا اسررتمالل . ْكثددَ
إذًا التوبة هي ترك الخطية وممارسة أعمال الرحمة لكل محتاج. . اَل َتْظلُِّموا َأَحًداوويفتهم في ولم الناس قال لهم 

 وويفتهم في أي شر.ولم يطلب يوحنا المعمدان أن يترك أحد وويفته بل يكون أمينًا فيها وال يستملون 
 
يُح،15" -(:3:15 لو) آية ْم َعْن ُيوَحنَّا َلَعلَُّه اْلَمسِّ يُع ُيَفك ُِّروَن فِّي ُقُلوبِّهِّ ُر، َواْلَجمِّ ْعُب َيْنَتظِّ   "َوإِّْذ َكاَن الشَّ

 كان  هد يوحنا وقوة كلماته سببًا في أن يظنه الناس أنه هو المسيا المنتظر.
 

ي، 16"  -(:18-3:16  لواآليات ) ند ِّ َوى مِّ َو َأقدْ ْن هدُ ْأتِّي مدَ ْن يدَ اٍء، َولكدِّ ُدُكْم بِّمدَ ا ُأَعمد ِّ يدَع قِّائِّاًل:»َأندَ َأَجاَب ُيوَحنَّا اْلَجمِّ
اٍر.   ُدسِّ َوندَ وحِّ اْلقدُ الرُّ ُدُكْم بدِّ ُيَعم ِّ َو سدَ هِّ. هدُ َذائدِّ ُيوَر حِّ لَّ سدُ اًل َأْن َأحدُ ُيَنق ِّ 17الَّذِّي َلْسُت َأهدْ ، َوسدَ هِّ دِّ ي يدَ ُه فدِّ ذِّي َرْفشدُ ي الدَّ

ُأ«.   اٍر اَل ُتْطفدَ ُه بِّندَ ْبُن َفُيْحرِّقدُ ا التد ِّ هِّ، َوَأمدَّ ى َمْخَزندِّ َح إِّلدَ ْعَب 18َبْيَدَرُه، َوَيْجَمُع اْلَقمدْ ُظ الشدَّ اَن َيعدِّ َر َكثِّيدَرٍة كدَ َياَء ُأخدَ َوبَِّأشدْ
ُرُهْم.  " َوُيَبش ِّ

 ر.كانت الكلمات السابقة عينة فقط لما وعظ به يوحنا من توبيخ مع بث روح الرجا
 

يددهِّ، 19" -(:20-3:19 لددواآليدات ) بَُّس َأخِّ َرَأةِّ فِّيلددُ ا امدْ يددَّ َببِّ هِّيُرودِّ ُه لِّسدَ نددْ َوبََّخ مِّ إِّْذ تدَ عِّ فددَ بددْ يُس الرُّ يددُروُدُس َرئدِّ ا هِّ َأمدَّ
ُرورِّ الَّتِّي َكاَن هِّيُروُدُس َيْفَعُلَها،  ْجنِّ 20َولَِّسَببِّ َجمِّيعِّ الشُّ  " .َزاَد هَذا َأْيًضا َعَلى اْلَجمِّيعِّ َأنَُّه َحَبَس ُيوَحنَّا فِّي الس ِّ

بنررة الحررار  إلررم تكررن عظررات يوحنررا قاصرررة علررى الشررعب بررل امتررد توبيخرره للملررك هيرررودس الررذي كرران متزوجررًا مررن 
الملك العربي، فترك  وجته الشرردية وهجرهرا وأراد أن يترزوج برامرأة أخيره فيلربس هيروديرا الجميلرة فري حيراة فيلربس 

وهيروديا كانت هري أي رًا قرد هجررت فيلربس. وكران هيررودس هرذا أخيه. فقاومه يوحنا معترضًا على هذا فسجنه.  
 شريرًا ردئ السمعة، وهو المشهور بأنتيباس.

وصار سجن هيرودس ليوحنا المعمدان إلسكات صوت الحق، هو رمزًا لمحاوالت اليهود تقييد الكلمة النبوية التي 
 تشهد للمسيح.
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يُع ا21" -(:3:21 لو) آية َماُء،َوَلمَّا اْعَتَمَد َجمِّ ْعبِّ اْعَتَمَد َيُسوُع َأْيًضا. َوإِّْذ َكاَن ُيَرل ِّي اْنَفَتَحتِّ السَّ   "لشَّ

بينه وبرين اآلب، وهرذه الصرلة كانرت هري السربب فري إنفتراح  الصالة هنا هي إشارة للصلة التي=  َوإِّْذ َكاَن ُيَرل ِّي  
السمار ووهور األقانيم الثالثة كمنفصلين ولكنهم في الحقيقة هم واحد. ووهورهم كمنفصلين كران لرنفهم أن هنراك 

 تمايزًا في األقانيم، ولكنهم بالحقيقة ثالو  غير منفصل.
القدس حلَّ على المسيح ألنه لم يكن فيه الروح سابقًا فرامتأل ال يقبل بأي حال من األحوال أن نفهم أن الروح  •

من الروح القدس في المعمودية، ألن المسيح مولود بالروح القدس، وملر الروح القدس لم يفارقه لحظة واحدة 
 وال طرفة عين كونه هو اإلله ابن هللا الذي أخذ ناسوته من العذرار والهوته لم يفراره ناسروته لحظرة واحردة وال

البشرية التري يحملهرا ولكننا نفهم أن ما حد  هو أن الروح القدس حل على   .  طرفة عين.. القداس الباسيليو
  وذلك لحسابنا كبشر .المسيح 

( وأن يسرروع رجررع مررن األردن ممتلئررًا مررن الررروح القرردسو أن هررذا إشررارة إلررى امررتالر 1:4ونفهررم مررا جررار فرري )لررو •
جرد قرط ال قبرل المريالد وال بعرد المريالد بردون مرلر الرروح القردس. الهوتيرا البشرية التري فيره، أمرا المسريح لرم يو 

فاالبن والروح القدس واحد ، لكن الروح القدس حل على جسرد المسريح ، ليحرل بعرد ذلرك علرى كنيسرة المسريح 
ملتوترة أى  ملتوتدة بزيدت ..مدهوندة بزيدت""( عن تقدمرة الردقيق 4:  2( كما قيل فى )ال133ى جسده )مز أ

معجونرررة )عجينرررة الررردقيق بالزيرررت( وهرررذا إشرررارة لإلتحررراد األقنرررومى برررين اإلبرررن والرررروح القررردس ، وهرررو إتحررراد ال 
ينفصل ، ومدهونرة إشرارة إلرى حلرول الرروح القردس علرى المسريح لمسرحه وتكريسره لعمرل الفردار ، وليحرل علرى 

 لحساب البشر . بشريته
 
هِّ 22" -(:3:22 لدددو) آيددة َزَل َعَليددْ َماءِّ  َوندددَ َن السدددَّ ْوٌت مدددِّ اَن صدددَ ٍة. َوكددَ لِّ َحَمامدددَ ثدددْ يٍَّة مِّ مِّ سددْ ٍة جِّ ُدُس بَِّهْيئدددَ وُح اْلقدددُ الدددرُّ

ْرُت«.  "َقائِّاًل:»َأْنَت اْبنِّي اْلَحبِّيُب، بَِّك ُسرِّ
 
اَن 23"  -(:3:23  لو)  آية ا كدَ ى مدَ َو َعلدَ َنًة، َوهدُ يَن سدَ ُو َثاَلثدِّ ُه َنحدْ اَن لدَ وُع كدَ َدَأ َيسدُ ا اْبتدَ نِّ َوَلمدَّ َف، بدْ َن ُيوسدُ نُّ ابدْ ُيظدَ
 "َهالِّي،

هي السن التي ملك فيها داود ويوسف وهي السن التي يبدأ فيها الكراهن عملره فالمسريح ملرك =    َنْحُو َثاَلثِّيَن َسَنةً 
 وكاهن.

 
َوَلمَّا اْبَتَدَأ َيُسوُع َكاَن َلُه َنْحُو َثاَلثِّيَن َسَنًة، َوُهَو َعَلى َما َكاَن ُيَظنُّ اْبَن ُيوُسَف،  23  " -(:38-3:23لواآليات )
ْبنِّ َمتَّاثَِّيا، ْبنِّ َعاُموَص، ْبنِّ َناُحوَم، ْبنِّ  25ْبنِّ َمْتَثاَت، ْبنِّ اَلوِّي، ْبنِّ َمْلكِّي، ْبنِّ َينَّا، ْبنِّ ُيوُسَف، 24ْبنِّ َهالِّي، 

، َحْسلِّ  ْمعِّي، ْبنِّ ُيوُسَف، ْبنِّ َيُهوَذا، 26ي، ْبنِّ َنجَّايِّ ْبنِّ ُيوَحنَّا، ْبنِّ رِّيَسا، ْبنِّ 27ْبنِّ َمآَث، ْبنِّ َمتَّاثَِّيا، ْبنِّ شِّ
، 28َزُربَّابَِّل، ْبنِّ َشَأْلتِّيئِّيَل، ْبنِّ نِّيرِّي،  يرِّ ي، ْبنِّ   ْبنِّ 29ْبنِّ َمْلكِّي، ْبنِّ َأد ِّي، ْبنِّ ُقَرَم، ْبنِّ َأْلُموَداَم، ْبنِّ عِّ ُيوسِّ

ْمُعوَن، ْبنِّ َيُهوَذا، ْبنِّ ُيوُسَف، ْبنِّ ُيوَناَن، ْبنِّ َألَِّياقِّيَم، 30َألِّيَعاَزَر، ْبنِّ ُيورِّيَم، ْبنِّ َمْتَثاَت، ْبنِّ اَلوِّي،  ْبنِّ 31ْبنِّ شِّ
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ى، ْبنِّ ُعوبِّي32َمَلَيا، ْبنِّ َمْيَناَن، ْبنِّ َمتَّاَثا، ْبنِّ َناَثاَن، ْبنِّ َداُوَد،  َد، ْبنِّ ُبوَعَز، ْبنِّ َسْلُموَن، ْبنِّ َنْحُشوَن،  ْبنِّ َيسَّ
يَناَداَب، ْبنِّ َأَراَم، ْبنِّ َحْرُروَن، ْبنِّ َفارَِّص، ْبنِّ َيُهوَذا، 33 يَم، ْبنِّ 34ْبنِّ َعم ِّ ْبنِّ َيْعُقوَب، ْبنِّ إِّْسَحاَق، ْبنِّ إِّْبَراهِّ

ْبنِّ قِّيَناَن، ْبنِّ َأْرَفْكَشاَد، ْبنِّ َسامِّ،  36ْبنِّ َعابَِّر، ْبنِّ َشاَلَح، ْبنِّ َسُروَج، ْبنِّ َرُعو، ْبنِّ َفاَلَج، 35َتاَرَح، ْبنِّ َناُحوَر، 
، ْبنِّ اَلَمَك،  ، ْبنِّ  38ْبنِّ َمُتوَشاَلَح، ْبنِّ َأْخُنوَخ، ْبنِّ َيارَِّد، ْبنِّ َمْهَلْلئِّيَل، ْبنِّ قِّيَناَن، 37ْبنِّ ُنوحِّ يتِّ ْبنِّ َأُنوَش، ْبنِّ شِّ

 " آَدَم، اْبنِّ هللاِّ.

 سلسلة األنساب فى اإلصحاح األول راجع 

 

   خاصة بالهوت المسيح آيات عسرة الفهم
 ( صلوات يسوع لآلب 1

ووهر فيها   صالة المسيح كانت كإنسان يصلى بالروح. وكانت كمناجاة ، أما فى بستان جثسيمانى كانت كطلب 
وكمثال للمناجاة   .كإنسان كامل يتألم ولكنه كان طاًعا لمشيئة اآلب التى هى نفس مشيئته فاآلب واإلبن واحد 

( يقول المسيح 30  -  28:    12( . وفى )يو 17بين اإلبن واآلب نجد المسيح ينادى اآلب ومجد إبنك...و )يو
 . هذا الصوت كان من أجلكمو. فجار صوت من السمار مجدت وأمجد أي ا ... ومجد إسمك ..

 خرج الشياطين بروح هللا أأنا  (2
تأكيد أنه ليس إلها آخر غير اإلله الذى يعرفونه. ولكنها آية تبين ت امن األقانيم الثالثة معا ألنها قاًمة معا 

الشياطين هو بسلطان وكاًنة معا فى جوهر واحد، اإلبن يتكلم والروح هو الروح القدس واآلب هو هللا. فإخراج  
 المسيح ولكن بدون إنفصال عن اآلب والروح القدس.

 ( إلهى إلهى لماذا تركتنى3

سوار الهوت اآلب الذى هو الهوت اإلبن الذى هو   -= من جهة الناسوت فالمسيح يخاطب الالهوت    إلهى
يح ناسوت مخلوه وخالقه وهو الالهوت الحال به والمتحد به بقوله إلهى. فناسوت المس  -الهوت الروح القدس  

 هو الالهوت المتحد به الذى يمأل السمار واألرض.

 ( 22:  8... منذ األزل مسحت )أم  ( الرب قنانى أول طريقه4

الرب إقتنى الحكمة األ لية أى حا ها، هى كانت منذ األ ل وال تزال قاًمة وكاًنة عنده، هذا التعبير ال يختلف 
الكلمة كان عند هللاو. ويقول سليمان فى نفس النص ومنذ األ ل مسحتو وال كثيرا عن وفى البدر كان الكلمة و 

)الملوك   معينة  لمهمة  التعيين  تعنى  والمسحة  وحده.  إال هللا  باأل لية  هو  والكهنةيتصف  المسيح  عمل  وكان   )
 الخالص والفدار. 

 ( 36:  2( هللا جعل يسوع هذا الذى صلبتموه ربا ومسيحا )أع5
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عين مما فعلوه بالمسيح. فهو يقول يسوع هذا الذى قتلتموه ودفنتموه لم تنته قصته هود السامكان بطرس ُيخجل الي
علينا القدس  الروح  وأرسل  قام  فينا   بل  اآلن  ترون  ليمير كما  يشرح  هنا  بطرس  عظيم.  بل  ليس ض يفا  هو   .

 الصورة فى أذهان اليهود.

 ( إله ربنا يسوع المسيح 6
بولس الرسول هنا يتكلم عن ربنا يسوع المسيح وليس عن األقنوم الثانى مجردا عن الناسوت. المسيح هو إله من  

 ناسوته. حيث الهوته وألنسان من حيث 

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

الال نالالهوت، لكن  بإعتبار اإلتحاد   سوتا ومع ذلك فهىهوت حل فى أحشاًها، وألتخذ منها  تدعى والدة اإلله 
 القاًم بين الالهوت والناسوت، فالذى خرج من أحشاًها إله متأنس وليس مجرد إنسان فقط. 

ه. والرب يسوع هو إله رِ حتَ ه ومُ رِ حْ وجدير بالذكر أنه يمكن أن تكون للكاًن صفتان دون تعارض. فالجمر هو مُ 
ن فى ً الكامن حيث الهوته لكن من حيث ناسوته له إله، وهذا اإلله هو المتحد بالناسوت، وفى نفس الوقت هو  

السمار.
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 عودة للجدول ( )إنجيل لوقا()اإلصحاح الرابع 

 اإلصحاح الرابع 
 تجربة المسيح 

 ( 15-1:4)لو+  (13-12:1)مر+  (11-1:4)مت
 

بعد معموديته وحلول الروح القدس عليه.  بها ون تجربة المسيح، أنهم يأتردوا قصة نجد اإلنجيليين الثالثة الذين أو 
إذ أن حلول الروح القدس على المسيح يعني مسحه أي تكريسره لعمرل الفردار وهرذا يعنري حتمرًا الردخول فري صرراع 

 مع الشيطان.
 وما الذي أثار الشيطان ليبدأ المواجهة مع المسيح؟

رريس هررذا العررالم كمررا أسررماه  (. وهررو يسررتخدم إغرررارات ومررالذ 30:14المسرريح )يررومررن المعررروف أن الشرريطان هررو ًر
ل العرالم إلرى هردف عنرد النراس.  العالم في إبعاد أوالد هللا عنه. هللا خلق العالم بما فيه لنسرتعمله، ولكرن إبلريس حروَّ
والمسيح بدأ حربه ضد إبليس بأنره صرام والصروم هرو  هرد فري ملرذات هرذا العرالم، وكرأن المسريح يعلرن لرًريس هرذا 

 أنه ال يهتم بأسلحته وملذاته، وبهذا أثار الشيطان.العالم 
(. ولررذلك 21:17ولكررن كمررا نفهررم مررن أقرروال السرريد المسرريح أن الصرروم والصررالة أقرروى أسررلحة ضررد الشرريطان )مررت 

حتراج للصروم فكرم وكرم إفالكنيسة األرثوذكسية ت ع أصوامًا كثيرة لتسلح أوالدها ضد إبليس، فإن كان المسريح قرد 
  يف.أنا الخاطئ ال 

نعرود ونقررول أن الصرروم هررو سررالح ضرد الشرريطان ولكننررا نجررد هنررا أن الصروم أثررار الشرريطان ضررد المسرريح فحاربرره، 
فهل نصروم ليحاربنرا الشريطان؟ نقرول نعرم فرنحن فري حروبنرا لسرنا نحرارب بقوتنرا برل أن المسريح المالرب يملرب فينرا 

يس، فلماذا الخوف من حروبه!! برل أننرا إذا (. والروح الذي فينا هو روح قوة ونصرة ضد إبل2:6+ رؤ33:16)يو
غلبنا إبليس برف نا لملذات العالم وجهادنا في صلواتنا وأصوامنا نمتلرئ برالروح أكثرر، وهرذا مرا حرد  مرع المسريح 

(. لرررذلك فررراهلل يسرررمح بالتجرررارب 14:4إذ يقرررول الكتررراب أن المسررريح بعرررد التجربرررة رجرررع بقررروة الرررروح إلرررى الجليرررل )لرررو
( وهنراك 37:8نتصرارنا )روإلكن هذا لنملب به، وحينمرا نملرب نمتلرئ أكثرر برالروح وبهرذا يعظرم الشيطانية ضدنا و 

قصة من العهد القديم تشرح هذه الفكررة تمامرًا. فقرد جرار يهوشرافاط كملرك قرديس علرى يهروذا، فأثرارت قداسرته ثراًرة 
الملرررك القرررديس. فمررراذا فعرررل إبلررريس فأهررراج األعررردار ضرررده واجتمرررع عليررره جررري  عظررريم. إذًا سرررمح هللا بتجربرررة هرررذا 
ويعررود يهوشرافاط وشرر به  ، يهوشرافاط؟ نجرده يصررلي ويسربح ويصرررك هلل، ونجرد هللا يترردخل ويزيرل العردو مررن أمامره

( )أي لم ينتصروا فقط بل عرادوا ومعهرم غنراًم(. 30-1:20أي2ومعهم غناًم كثيرة، عادوا أعظم من منتصرين )
ريس هرذا العرالم ونهرب داره إلعرالم وهرذا معنراه والمسيح أتى ليفتتح ملكوت هللا في صرميم ا قتحرام سرلطة الشريطان ًر
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إذن فقرررد لزمرررت  (29-28:12أواًل، داره الرررذي سرررلَّحه بأسرررلحة الخطيرررة المتعرررددة مرررن شرررهوات وملرررذات العرررالم )مرررت 
 المواجهة.

أخذ دورنا، ففي كل ولقد تقدم المسيح أعزل من سلطانه اإللهي، إذ تخلى عمدًا عماَّ له ليستطيع أن يقف موقفنا وي
ما انتصرر فيره المسريح معنراه أننرا انتصررنا، لقرد انتصررت البشررية فيره. ولرنالحظ أن المسريح بالهوتره ال قروة تقرف 

 أمامه وال معنى أن نتكلم عن انتصاره بالهوته على إبليس أو غيره، فقوة هللا ال يفوقها قوة أخرى.
القدس هو قوة رادعة للشيطان، والمسيح  والروح ،الروح القدسعليه لقد أتى المسيح ليحارب الشيطان بعد أن حل 

أرسررل لنررا الررروح القرردس لنملررب الشرريطان وندوسرره، فالشرريطان قرروي وخداعاترره قويررة، لكننررا بررالروح القرردس الررذي فينررا 
 نكتشف أالعيبه ونهزمه ونرفط عروضه الخبيثة.

لعالم وصرمنا وصرلينا وذهبنرا للكنيسرة وواوبنرا عليهرا، ونكرر أنه علينا أن ال ننزعج إذا حاربنا الشيطان إذا  هدنا ا
فهررو ال يحتمررل كررل هررذا وهللا يسررمح بهررذه التجررارب إذ نخرررج منهررا ببركررات كثيرررة وغنرراًم عديرردة، بررل نمتلررئ بررالروح 
أكثررر وأكثرررر. وهررذا مرررا يحررد  وحرررد  مرررارًا مرررع الر برران والمتوحررردين، إذ حينمررا تركررروا العررالم وذهبررروا للبريررة أثررراروا 

طان بزهدهم ورف هم ألدوات إغراراته وأسرلحته، أي ملرذات هرذا العرالم، فكران أن  ادت حروبره ضردهم، حترى الشي
أنه كان يظهر لهم في صورة وحوش ضارية تحاربهم، ولكن لنراجع سيرة هؤالر لنرى البركات التي حصلوا عليها،  

 فعادوا أعظم من منتصرين. 
ه وممثلهرا بقصرد مباشرر، هرو أن يجيرز البشررية التري فيره كرل تجرارب والمسيح دخل التجربة وهو حامل البشرية في

الشيطان ثم يملب الشيطان بجسده ال  يف، وبهذا فهو يحطم أسلحته وقوته لحسراب اإلنسران الجديرد أو الخليقرة 
 الجديدة التي هو رأسها التي ستقوم به وفيه من بين األموات.

مرره، ثررم بعررد ذلررك علررى الصررليب جرررده مررن كررل سررلطانه، ثررم نررزل بعررد هررذه التجربررة ربررط المسرريح إبلرريس بعررد أن هز 
. المسرريح ليهررزم الشرريطان فرري النرراس ويشررفيهم ويخرررج الشررياطين مررنهم إعالنررًا ألنرره أترري ليحرررر البشرررية مررن إبلرريس

فالنعمرة الترى وهبهرا هللا لنرا أعظرم  بموته على الصليب كحامل لخطايانا أبطرل أقروى أسرلحة الشريطان أي الخطيرة،
الخطية فينا ميترة أي  فصارت  ( .6:  4+ يع 14:  6وقادرة أن تتملب على شهوات اإلنسان الخاطئة )رو  وأقوى 

( صارت الخطية مدانة في المؤمنين إذ ماتوا مع المسريح، وجررد المسريح إبلريس وتاب يره مرن رتربهم 3:8مدانة )رو
حترى إلرى ذلرك اليروم، فهرم مرا  الروا  (. ولكن بقى لهم عمرل يتناسرب مرع ضرعفهم15:2وسلطانهم ليوم الدينونة )كو

 يحاربون المؤمنين ولكن في ضعف، وشرح هذه الفكرة نجده في عدة أماكن في العهد القديم:
( فرراهلل يكسررر ذراعرري فرعررون )رمررز إبلرريس( ولكنرره ال يكسررر رقبترره. سرريظل لرره رأس ولكررن بررال قرروة 24:30)حررز -1

سمومة من تشكيك، وألثارة شهوات فري المرؤمنين، لكرن الذراعين. فإبليس ما ال يستخدم رأسه في بث أفكاره الم
لنثررق أنرره بررال ذراعررين أي بررال قرروة، الشرريطان هررو قرروة فكريررة ولكنرره هررو ال يسررتطيع أن يرررغم أحررد علررى قبررول 

 أفكاره، بل أن المؤمنين حين يصرخون هلل يطردون هذه األفكار سريعًا.
حررر األحمررر، ولكننررا لررم نسررمع أن فرعررون نسررمع فرري قصررة فرعررون والخررروج أن جرري  فرعررون قررد غررره فرري الب -2

 نفسه قد غره. وفرعون رمز إلبليس الذي بقي بعد معركة الصليب بال قوة )بال جي (.
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 المسيح كرأس للخليقة الجديدة دخل المعركة وغلب ألن آدم رأس الخليقة القديمة دخل المعركة وُهِزَم.
للصرليب، وهرذا معنرى قرول السريد المسريح وهرذا الرذي  بالمعمودية وحلول الروح القدس على المسريح تكررس المسريح

كمررا سررنرى  علررى المسرريح (، فرري التجررارب عررروض مررن إبلرريس36:10(و )يرروأو خصصرره قدسرره هللا اآلب )كرسرره
 ليبتعد عن الصليب في خدمته.
لره ضد المسيح، فهو ترارة يشرككه فري محبرة اآلب الرذي تركره جاًعرًا ولرم يحرول  ربما استخدم إبليس سالح األفكار

الحجارة إلى خبرز، وترارة يثيرر فيره شرهوة امرتالك العرالم، وهرذا مرا يصرنعه إبلريس معنرا. ولكرن لرنالحظ أن التعررض 
للتجربة الفكرية ليس خطية ولريس هرو السرقوط، برل أن انتصرارنا علرى هرذه التجرارب يعقبره نصررة وبركرة، لكرن أن 

الخطررأ. لررذلك قررال اآلبررار ولرريس الخطررأ أن تحرروم نتلررذذ بررالفكر فهررذه هرري الخطيررة، أن نتحرراور مررع إبلرريس، هررذا هررو 
 الطيور حول رؤوسنا، بل الخطأ أن تتخذ الطيور من رؤوسنا أوكارًا لها.

ين من الروح ونخرج منها أكثر قوة وصرالبة وخبررة، واثقرين  هللا يسمح إذًا بالتجارب ويعيننا في أثناًها لنخرج مملًو
هذا يكون كأم تعلم أوالدهرا المشري، وكالنسرر الرذي يحمرل أفراخره علرى في وعود هللا، مختبرين قوته ونصرته، هللا ب

جناحيره ويرتفررع ألعلررى ثررم يتررركهم ليتعلمرروا الطيررران ولكنرره يهرربط ويصررير تحررتهم حتررى ال يسررقطوا علررى األرض بررل 
 عليه.

بالمسريح أقروى مرن بل نخرج من هذه التجارب أكثر تواضرعًا إذ نردرك ضرعفنا ونردرك أي رًا قروة هللا، برل نردرك أننرا 
 الشيطان وأسلحته.

المسررريح هرررو الطريرررق، ففيررره اعتمررردنا وفيررره نلنرررا قررروة الرررروح القررردس وفيررره نصررروم ونزهرررد فررري العرررالم، وفيررره ُنْقتررراد إلرررى 
 التجارب غير  يابين وفيه نملب ونخرج من التجارب أعظم من منتصرين.

ى إبلرريس وعلينررا أي ررًا أن نسررتخدم اسررم يسرروع، نررتعلم أي ررًا مررن المسرريح أن نسررتخدم كلمررة هللا فرري حروبنررا للرررد علرر
فحينمررا تهاجمررك األفكررار أصرررك قرراًاًل ويررا ربرري يسرروع المسرريح ارحمنرري أنررا الخرراطئ، يررا ربرري يسرروع المسرريح أعنرريو 

ن بالقديسررين وشررفاعتهم فيررأتو سررتعن إرشررم نفسررك بعالمررة الصررليب الترري يفررزع منهررا إبلرريس، إفتهرررب منررك األفكررار. 
 لمعونتك.

مجرب ومن أسماًه أي صفاته أنه الشيطان أي المقاوم. وهو المعانرد والمشرتكي والمتمررد. هرو خصرم إبليس هو ال
 ال يكف عن الحرب.

 ( بالترتيب 13:6+ تث 16:6+ تث 3:8كلمات السيد المسيح التي استخدمها مقتبسة من سفر التثنية )تث 
فرري تحررد مررع الشرريطان يرف رره  فرري طقررس المعموديررة نجحررد الشرريطان وهررذا معنرراه أن المررؤمن سرريدخل :ملحوظددة

ويرفط أعماله وألغراراته. وكمرا أن التجربرة للمسريح ارتبطرت بالمعموديرة هكرذا نحرن بالمعموديرة نردخل فري معركرة 
مررع إبلرريس العمررر كلرره، لكنهررا معركررة سررتنتهي حتمررًا بانتصررار أوالد هللا الررذين قبلرروا المسرريح رأسررًا لهررم وحررل علرريهم 

 الذي يقودنا بعد المعمودية.الروح القدس. فالروح القدس هو 
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 إنجيل متى التجربة بحسب 
َب مِّْن إِّْبلِّيَس.  1  " -(:11-4:1اآليات )مت   وحِّ لُِّيَجرَّ َد َيُسوُع إَِّلى اْلَبر ِّيَّةِّ مَِّن الرُّ َفَبْعَد َما َصاَم َأْرَبعِّيَن 2ُثمَّ ُأْصعِّ

يًرا.   َأخِّ َجاَع  َلْيَلًة،  يَن  َوَأْرَبعِّ َجاَرُة 3َنَهاًرا  اْلحِّ هِّ  يَر هذِّ َترِّ َأْن  َفُقْل  اْبَن هللاِّ  ُكْنَت  َلُه:»إِّْن  َوَقاَل  اْلُمَجر ُِّب  إَِّلْيهِّ  َم  َفَتَقدَّ
ْنَساُن، َبْل بُِّكل ِّ َكلَِّمٍة َتْخُرُج مِّْن َفمِّ هللاِّ«.  َفَأَجاَب َوَقاَل:»َمْكُتوٌب: َلْيَس بِّاْلُخْبزِّ َوحْ 4ُخْبزًا«.   ُثمَّ َأَخَذُه 5َدُه َيْحَيا اإلِّ

  ، َسةِّ، َوَأْوَقَفُه َعَلى َجَناحِّ اْلَهْيَكلِّ يَنةِّ اْلُمَقدَّ َوَقاَل َلُه:»إِّْن ُكْنَت اْبَن هللاِّ َفاْطَرْح َنْفَسَك إَِّلى َأْسَفُل، 6إِّْبلِّيُس إَِّلى اْلَمدِّ
رِّْجَلَك«.  أَلنَّ  بَِّحَجٍر  َم  َتْردِّ اَل  لَِّكْي  ُلوَنَك  َيْحمِّ ْم  يهِّ أَيادِّ َفَعَلى  بَِّك،  َماَلئَِّكَتُه  ي  ُيوصِّ َأنَُّه  َمْكُتوٌب:  َلُه  7ُه  َقاَل 

إِّلَهَك«.   بَّ  الرَّ ُتَجر ِّب  اَل  َأْيًضا:  وَ 8َيُسوُع:»َمْكُتوٌب  ا،  دًّ َعال جِّ َجَبل  إَِّلى  إِّْبلِّيُس  َأْيًضا  َأَخَذُه  َمَمالِّكِّ ُثمَّ  يَع  َجمِّ َأَراُه 
َوَمْجَدَها،   َوَسَجْدَت لِّي«.  9اْلَعاَلمِّ  إِّْن َخَرْرَت  يَعَها  هِّ َجمِّ يَك هذِّ َلُه: »ُأْعطِّ َيا 10َوَقاَل  َيُسوُع:»اْذَهْب  َلُه  َقاَل  يَنئٍِّذ  حِّ

َك َتْسُجُد َوإِّيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبُد«. ب ِّ إِّلهِّ ُثمَّ َتَرَكُه إِّْبلِّيُس، َوإَِّذا َماَلئَِّكٌة َقْد َجاَءْت َفَراَرْت 11  َشْيَطاُن! أَلنَُّه َمْكُتوٌب: لِّلرَّ
ُمُه.  "  َتْخدِّ
َب مِّْن إِّْبلِّيَس.1" -(:4:1)مت  آية وحِّ لُِّيَجرَّ َد َيُسوُع إَِّلى اْلَبر ِّيَّةِّ مَِّن الرُّ  " ُثمَّ ُأْصعِّ
طبيعي كان لزامًا علرى السريد أن يردخل فيره نيابرة عنرا، هذه الكلمة هنا بعد المعمودية تعني أن التجربة أمر =  ُثمَّ  

فاتحًا لنا طريق الملكوت. ولنالحظ أن إبليس حارب السيد بعد حلول الروح عليره، فرنحن أي رًا معرضرين لحرروب 
 إبليس بعد كل نعمة ننالها )فهو يحسدنا(

وحِّ  َن الددرُّ وُع ... مددِّ َد َيسددُ عِّ ليهررزم إبلرريس ويربطرره، وتحسررب إمكانياترره الررروح يقترراد المسرريح وفررق خطررة إلهيررة = ُأصددْ
إمكانيرات البشررية بعرد ذلرك. والمسريح لررم يقتراده الرروح عنروة، برل أن المسريح كرران فري اشرتياه لهزيمرة إبلريس. لكررن 

حرد مرع ، أن الروح القدس يدفع اإلنسانية التي في المسيح. حقًا الرروح القردس واالبرن واأصعد يسوعنفهم من كلمة  
أن هذا يعني أن الروح يحرك ويدفع اإلنسانية التي في المسيح، وهذا مرا يعملره الرروح   حدة، إال  اآلب، ومشيئتهم وا

القدس فينا اآلن فهو يحركنرا ويردفعنا ويبكتنرا ويتوبنرا ويردفعنا دفعرًا لألح ران اإللهيرة. ويعطينرا القروة لررفط أفكرار 
 إبليس.
ةِّ  يددَّ لشررياطين، فهرري أمرراكن خربررة وقبررور، والمسرريح ذهررب بهررذا بحسررب المفهرروم اليهررودي فالبريررة هرري مسرركن ل=  اْلَبر ِّ

 للشيطان في عرينه ليحاربه.
واإلنسران قبررل المسرريح كرران كبريررة خربرة، حولهررا الررروح القرردس لجنررة مثمرررة. )الرروح القرردس يرمررز لرره بالميرراه(. كرران 

فاإلنسران هرو أرض المعركرة اإلنسان مسكنًا للشياطين، ميترًا كقبرر، راًحتره نتنرة فصررنا راًحرة المسريح الزكيرة. إذًا 
 بين المسيح وألبليس. ومن المؤكد أن الشيطان جرب المسيح كثيرًا لكن اإلنجيليين لم يذكروا سوى ثال  تجارب.

 
يًرا.2" -(:4:2)مت  آية يَن َلْيَلًة، َجاَع َأخِّ يَن َنَهاًرا َوَأْرَبعِّ   " َفَبْعَد َما َصاَم َأْرَبعِّ

نالحررظ أن الحرررب برردأت أو اشررتدت حينمررا جرراع المسرريح، ومررع الجرروع تشررتد شررهوة اإلنسرران للطعررام، هرري لحظررة 
ضررعف للجسررد، والشرريطان متمرررس فرري إسررقاط اإلنسرران بعراكرره مررع شررهوة الجسررد. لقررد كرران جرروع المسرريح أو  هررده 

الزهرد سرالحًا بره نهرزم إبلريس مرع وتركه للطعام ولملذات العالم هو استدراج الشيطان لمنا لته. ولقد صار الصروم و 
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 بالصوم ننزع من إبليس ًريس هذا العالم سالحه الذى هو ملذات العالم ، والصالة هى سالحنا المخيرفالصالة.  
للشيطان ، إذ بالصالة تكون لنا صلة باهلل الرذى يرعرب الشرياطين . لرذلك قرال الررب أن وهرذا الجرنس ال يخررج إال 

 بالصالة والصومو .
ولرنالحظ أن المسرريح بصرومه قرردس أصرروامنا وشرجعنا عليهررا، كراألم الترري تتررذوه الردوار أمررام طفلهرا المررريط حتررى 

 يشرب منه. بدون ضبط البطن طرد آدم من الفردوس. وب بط البطن والصوم هزم المسيح إبليس.
ن جسردًا كراماًل حقيقيرًا يجروع وكان جوع المسيح إعالنًا وتأكيدًا لحقيقة ناسوته، فهو ليس خيرااًل. فجسرد المسريح كرا

 ويعط  ويتألم.
يومرًا ليسرتلم شرريعة العهرد القرديم، 40( يشير لفترة ما يعقبهرا خيرر أو عقوبرة فموسرى صرام 40رقم )=  يوماً   َأْرَبعِّينَ 

رِ ب فرري سررينار  40والطوفرران كرران  سررنة لكررنهم تررذمروا، أمررا المسرريح فررذهب بإرادترره ليجرروع  40يومررًا. وألسررراًيل جررُ
م يتذمر. وهذه األربعين يومًا تشير لمدة غربتنا على األرض، إن ق ريناها فري  هرد وأصروام وبرال ترذمر ويجرب ول

 نذهب للسمار.
 

زًا«. 3"-(:10-4:3اآليات )مت   اَرُة ُخبدْ جدَ هِّ اْلحِّ يَر هدذِّ ْل َأْن َتردِّ َم إَِّلْيهِّ اْلُمَجر ُِّب َوَقاَل َلُه:»إِّْن ُكْنَت اْبَن هللاِّ َفقدُ َفَتَقدَّ
مِّ هللاِّ 4 ْن فدَ ُرُج مدِّ ٍة َتخدْ ل ِّ َكلِّمدَ ْل بِّكدُ ْنَساُن، بدَ مَّ 5«. َفَأَجاَب َوَقاَل:»َمْكُتوٌب: َلْيَس بِّاْلُخْبزِّ َوْحَدُه َيْحَيا اإلِّ يُس  ثدُ َذُه إِّْبلدِّ َأخدَ

 ، لِّ َسةِّ، َوَأْوَقَفُه َعَلى َجَناحِّ اْلَهْيكدَ يَنةِّ اْلُمَقدَّ ُه 6إَِّلى اْلَمدِّ َفُل، أَلندَّ ى َأسدْ َك إِّلدَ اْطَرْح َنْفسدَ َن هللاِّ فدَ َت ابدْ ُه:»إِّْن ُكندْ اَل لدَ َوقدَ
ْم َيْحمُِّلوَنكَ  يهِّ ي َماَلئَِّكَتُه بَِّك، َفَعَلى أَيادِّ َك«. َمْكُتوٌب: َأنَُّه ُيوصِّ َم بَِّحَجٍر رِّْجلدَ وُع:»َمْكُتوٌب 7 لَِّكْي اَل َتْردِّ ُه َيسدُ اَل لدَ قدَ

َك«.   بَّ إِّلهدَ َدَها، 8َأْيًضا: اَل ُتَجر ِّب الرَّ اَلمِّ َوَمجدْ كِّ اْلعدَ يدَع َمَمالدِّ ا، َوَأَراُه َجمِّ دًّ ال جدِّ ل عدَ ى َجبدَ يُس إِّلدَ ا إِّْبلدِّ َذُه َأْيضدً مَّ َأخدَ ثدُ
هِّ 9 يددَك هددذِّ ُه: »ُأْعطِّ اَل لددَ ي«.  َوقددَ َجْدَت لددِّ َرْرَت َوسددَ ا إِّْن خددَ يَعهددَ ُه 10َجمِّ ْيَطاُن! أَلنددَّ ا شددَ وُع:»اْذَهْب يددَ ُه َيسددُ اَل لددَ ٍذ قددَ يَنئددِّ حِّ

َك َتْسُجُد َوإِّيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبُد«. ب ِّ إِّلهِّ  "َمْكُتوٌب: لِّلرَّ
شهوة الجسد وشهوة  لخص معلمنا القديس يوحنا في رسالته األولى الخطايا التي في العالم في ثال  فئات هي

( وهي بعينها نفس الثال  التجارب التي قام بها إبليس ضد آدم األول وضد 16:2يو 1العيون وتعظم الم يشة )
 المسيح آدم األخير. 

 

 شهوة الجسد )البطن( 
 : األكل من الشجرة آدم

 المسيح: تحويل الحجارة لخبز 

 شهوة العيون 
 الشجرة شهية للنظر بهجة للعيون 

 هذهأعطيك كل 

 تعظم المعيشة 
 تكونان كاهلل

 يلقي نفسه وال يراب 
 

والسرريد المسرريح قهررر الشرريطان بعرردم إبالغرره مررراده واحتقرراره لوسرراًل اإلغرررار الترري اتبعهررا معرره. والحررظ أن المسرريح 
+ 17:6يسرررتخدم سرررالح كلمرررة هللا بقولررره مكتررروب. فالكلمرررة المقدسرررة هررري سررريف ذو حررردين وهررري سررريف الرررروح )أف

 . (12:4عب 
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 (.4-3آيات )    بة األولى: تجربة شهوة البطن )الخبز(التجر 
 ماذا يقصد إبليس بهذه التجربة؟

هو يشكك المسيح في محبة اآلب، فهو يقصد أن يقرول، إن كران اآلب أي هللا هرو أبروك حقرًا، وهرو إلره خيرر  -1
التشكيك هو تخريب العالقة مع محب، فلماذا يتركك جاًعًا. إذًا فليحول لك الحجارة إلى خبز. والمقصود من 

أو مصراب بمررض وأطلرب   هللا. وهذا ما يصنعه إبليس مع كل منا، فهو يأتي ليهمس في أذن من له مشكلة
وهررذا أسررلوب يتبعرره معنررا فررى  مررن هللا إن كرران يحبررك أن يصررنع معررك معجررزة ويشررفيك، أو يحررل لررك المشرركلة.

وألذا لرم تحرل  ده هنا يحارب المسيح إذ وجرده جاًعرًا( .حاالت ضعفنا نتيجة تجربة أو مرورنا بأى ضيقة )فنج
المشكلة يأتي إبليس ليقول لك هللا ال يحبك فهو يشفي كل الناس إال أنت وهرذا معنرى تخريرب العالقرة مرع هللا 

مِّ هللاِّ وكان رد المسيح  ْنَساُن، َبْل بُِّكل ِّ َكلَِّمٍة َتْخُرُج مِّْن فدَ وهرذا يعنري لريس برالخبز . َلْيَس بِّاْلُخْبزِّ َوْحَدُه َيْحَيا اإلِّ
وحررده يحيررا اإلنسرران بررل إن أراد هللا لرري الحيرراة حتررى برردون خبررز فسررأحيا. وعلينررا أن نسررتخدم نفررس الرررد علررى 
إبلرريس وإن حرراول أن يشررككنا فرري محبررة هللا قرراًلين ولرريس بحررل المشرركلة أو بالشررفار مررن المرررض وحررده يحيررا 

 ح:اإلنسان، بل بإرادة هللا. ونتعلم من رد المسي
 أن ال نطيع إبليس فيما يقترحه علينا. -أ

 واثقين فيما يختاره هللا لنا . مورنا ومطالبنا.أأن ال نطلب ونلتمس المعجزات في  -ب 
الجسررد يطعررم بررالخبز ولكررن ال ننسررى أن لنررا روحررًا تطعررم بكلمررة هللا. فالجسررد المررأخوذ مررن التررراب  -ج

هللا فهري تتمرذى بكلمرة هللا. ومرن ال يتمذي على ما تخرجه األرض، أمرا الرروح ألنهرا علرى صرورة 
ل  يتمررذى بكلمررة هللا هررو ميررت روحيررًا. لقررد أراد إبلرريس أن يجررذب المسرريح لإلهتمررام بالماديررات فحرروَّ
 المسيح الكالم إلى الروحيات .

الشرريطان رأي والدة المسرريح المعجزيررة وسررمع اآلب السررماوي يشررهد عررن المسرريح قرراًاًل وهررذا هررو ابنرري الحبيرربو  -2
 فهو تشكك فيه إذ رآه جاًعًا. إِّْن ُكْنَت اْبَن هللاِّ ن يتأكد من شخص المسيح فيقول له وهو يريد أ

إن كان المسيح هرو ابرن هللا فليسرتخدم الهوتره لعمرل معجرزة، أو يطلرب مرن أبيره عمرل المعجرزة، لكرن المسريح  -3
ألجل هرذا، ولريس لعمرل أثبت هنا أنه ال يريد هذا لنفسه، ألن إرادته كإرادة أبيه أي خالص النفوس، هو أتى 

معجزة ألجرل نفسره وهرو جراًع  ُيشبع الجموع بمعجزة وال يعملوالحظ أن المسيح    معجزات تفيده هو شخصيًا.
فالمسرريح ال يريررد أن ينحصررر فرري ذاترره بررل هررو يسررلم بكررل مررا يريررده اآلب، هررو ال يريررد أن يسررتخدم مشرريئته  .

سالح الشيطان الذي يقوم على استخدام مشيئة اإلنسان  بعيدًا عن مشيئة هللا ليكمل شهوة جسده. وبهذا انتزع
 (38:6بعيدًا عن مشيئة هللا )يو

وكانت التجربة األولى هي تجربة الخبز، ولكن لنالحظ أن النفس الشربعانة تردوس العسرل، أي أن عردو الخيرر لرن 
 يجد له مكانًا داخلنا ما دامت نفوسنا شبعانة باهلل.

 ح هزم إبليس إذ امتنع عن األكل.آدم غلبه إبليس إذ أكل والمسي
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 (:7-5آيات )      التجربة الثانية: تجربة جناح الهيكل
كان رد المسيح علرى الشريطان فري التجربرة األولرى أنره بكلمرة هللا يحيرا اإلنسران أي أن المسريح اسرتخدم كلمرة هللا. 

كلمرة هللا. هرو يسرتخدم كلمرة هللا بطريقررة وهنرا نجرد أن الشريطان يتقردم بمشررروعه الثراني القراًم علرى االعتمراد علررى 
م للة ويجعلها أساسًا للتجربة، وكران رد المسريح أي رًا بكلمرة مرن كرالم هللا. ففري كرالم هللا كرل الكفايرة للررد علرى 

 تشكيك إبليس ومحاوالته.
 ما هو هدف إبليس من هذه التجربة؟

ْر إبليس بموته، أو على األقل يتألم. (1  إما يموت المسيح َفُيسَّ
أو يفعلهررا المسرريح وينجررو فعرراًل فيقررع فرري اإلفتخررار والكبريررار. والحررظ أن المسرريح لررو فعررل هررذا وقررت احتشرراد  (2

الجمراهير آلمررن الجميرع برره بسربب هررذه المعجرزة الخارقررة ولكررن طريرق المسرريح هرو طريررق الصرليب ولرريس هررذه 
هرو إبرن هللا ، وألن كران هرو فليبعرده وعموما فالشيطان يريد أن يتأكد هل هذا  األساليب الصبيانية التليفزيونية.

عن الصليب عن طريق عمل المعجزات والخواره مثل هذا العرض الذى يعرضه عليه بإلقار نفسه . وهذا ما 
 ( .13سوف يعمله الشيطان مع ضد المسيح فى األيام األخيرة إذ يزوده بالعجاًب )رؤ

 ير قادر.أو أن المسيح ال يجيب خوفًا من الموت فيعيره إبليس بأنه غ (3
إبليس يقنع المسيح باستخدام حقه كابن هلل بطريقة فيها تهرور، طريقرة خاطئرة وفيهرا تجربرة لرآلب ولكرن محبرة  (4

اآلب لنا ال تحتاج إلثبات بهرذه األسراليب فهرو يحفظنرا فري كرل طرقنرا الصرالحة، وال داعري أن ن رعه موضرع 
 االمتحان.

 كل إنسان.يعبر عن شهوته لسقوط اْطَرْح َنْفَسَك قول إبليس  (5
الحظ أن إبليس يحارب المسيح في المدينة المقدسة وعلى جناح الهيكل أي فري األمراكن المقدسرة، والشريطان  (6

 ال يكف عن أن يحاربنا حتى في أقدس األماكن.
قد تكون حرب الشيطان هنا ذهنية فقط أي هو يمري المسيح بأن يذهب ويفعل هرذا ليصرير الكرار  المشرهور  (7

 تعظم الم يشة أما المسيح فاختار طريق الصليب. باألعاجيب وهذا هو
( ولكنرره لررم يكملهررا، فالبرراقي لرريس فرري مصررلحته، إذ أن بقيررة اآليررات تقررول 91الشرريطان اسررتخدم آيررات مررن )مررز (8

 وتطأ األفعيو .. كناية عن إبليس. 
 ونرى في رد السيد المسيح. (9

 وهدور.[ لم يسخط ولم يثور ولم يهتاج ضد إبليس بل يرد في ثقة 1و
صنعها بنفسي حتى أجرب محبته. وعلينا أن نثق أ[ هللا يحفظنا من التجارب التي أتعرض لها وليس التي  2و

 في محبة هللا دون طلب إثبات.
[ المسررريح اخترررار طريرررق الصرررليب ورفرررط طريرررق اسرررتعراض إمكانياتررره بطلرررب مالًكرررة تحفظررره. وعلينرررا أن 3و

لرب معجرزات تسرهل لنرا الطريرق، أو بقصرد المباهراة والمجرد نختار طريق األلم واحتمال األلم دون أن نط
 الباطل.
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 (:10-8آيات )      التجربة الثالثة: شهوة العيون 
الشيطان هو ًريس هرذا العرالم، وهرو يمروي المرؤمنين بملرذات وأمجراد هرذا العرالم الباطلرة التري يملكهرا ويرتحكم فيهرا 

العرررامي   ه الترري تصرررل لحررد دبادتررره. الشرريطان يطبرررق المثررلوالررثمن هرررو لألسررف السرررجود لرره أي التب يرررة الكاملررة لررر
ريس هرذا العرالم )يرو  ونا سريدكأوحسنة و  ( فهرذا يعنرى أنره قرادر أن يعطرى مرن 30:  14. وكرون أن الررب يسرميه ًر

 يخ ع له كل الملذات الخاطئة .
ر للمسريح كرل مبراهج و ِ صرَ وقد تكون التجربة هنا هي مجرد تجربة ذهنية فكرية فري داخرل العقرل أي أن الشريطان يُ 

الدنيا وأنه قادر أن يعطيه ملك كل العالم، أي يسهل له تكوين مملكرة مرن العرالم كلره دون الحاجرة للصرليب وكران 
 هذا هو طلب اليهود.

هررذه التجربررة هرري تجربررة كررل يرروم للمررؤمنين، أن يرردخلوا مررن البرراب الواسررع لررذلك ينبهنررا الكترراب وال تحبرروا العررالم..و 
 ( فهو يموي المؤمنين بعالم فاٍن  اًل.44:8كذاب وأبو الكذابو )يوو والحظ أن إبليس

ونجد المسيح هنا ينتهر إبليس وهذا يعلمنا أن ال نساوم الشيطان بل ننتهره صرارخين وكيرف نفعرل هرذا الشرر أمرام 
ْيَطانُ هللاو. نحن بالمسيح الذي فينا قادرين أن ننتهر الشريطان قراًلين لره  ا شدَ ْب يدَ نرى أن المسريح غلرب هرذا مع اْذهدَ

ويملب فينا، أنه أعطانا فيره هرذا السرلطان. واألف رل أن نقرول حرين نحرارب ويرا ربري يسروع المسريح أبعرد الشريطان 
 عنيو فأنا ال سلطان لي على الشيطان مثل المسيح، لكن باسم المسيح نطرده.

وع لرره أو السررجود لرره، وهررو خررداع إبلرريس هنررا خطيررر إذ يوهمنررا أنرره ال داعرري للصررليب أو لأللررم، بررل يكفرري الخ رر
 سيعطينا الكثير، لكن على أوالد هللا أن يرف وا هذا الفكر وينتهروه، راضين بالصليب.

بعد أن ُهِزَم إبليس في التجارب الثال  ات ح أن المسيح قد حطم سالحه. وهذا ما يعنيه بأنه ربطه، إذ أن ربطه 
اعتمررد عليرره وهررو إغرررارات العررالم )الترري رف ررها السرريد( وسررالح هررو نتيجررة حتميررة لتحطرريم سررالحه الكامررل الررذي 

 . المراوغة والخداع السقاط اإلنسان بعيدًا عن هللا ووصاياه )وهذه استخدم السيد ضدها سالح كلمة هللا(
(. وهرررذه تمرررت بخدمرررة المسررريح وعملررره طيلرررة ثالثرررة سرررنوات 29:12والخطررروة التاليرررة للسررريد هررري نهرررب أمتعتررره )مرررت 

هررا يجررذب النفرروس هلل ويحررهررا مررن سررلطة إبلرريس ليؤسررس ملكرروت هللا إذ كنررا قبررل المسرريح أمتعررة ونصررف، كرران في
 إبليس )كان يسكن فينا سكنى المتاع(.

والمسرريح هررزم إبلرريس فرري التجررارب الررثال  فلررم يعررد لرره قرردرة أن يواجرره المسرريح. ثررم نررزل المسرريح للعررالم ليخرجرره مررن 
 داًمراً  المسيحليردعه في الناس. أكمل ردع الشيطان على الجبل نزل  البشر الذين كان قد استولى عليهم فبعد أن

 يخرج غالبًا ولكي يملب.
 
ُمُه.11" -(:4:11)مت  آية   " ُثمَّ َتَرَكُه إِّْبلِّيُس، َوإَِّذا َماَلئَِّكٌة َقْد َجاَءْت َفَراَرْت َتْخدِّ

واألغلب أن المالًكة جارت تسربحه. فالمالًكرة المالًكة تخدم هذا المنتصر على إبليس، ربما هي أتت له بطعام 
تفرح بكل نصرة وتأتي لتخردم لتثبرت كرامرة المنتصرر. وألذا غلبرت إبلريس ترأتي المالًكرة لتمردحك وتخردمك كحرراس 

 لك.
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 التجربة بحسب إنجيل مرقس
وُح إَِّلى اْلَبر ِّيَّةِّ، 12"  -(:13-1:12  راآليات )م ُب 13َولِّْلَوْقتِّ َأْخَرَجُه الرُّ رَّ ا ُيجدَ يَن َيْومدً ةِّ َأْرَبعدِّ ي اْلَبر ِّيدَّ اَك فدِّ َوَكاَن ُهندَ

ُمُه. . َوَصاَرتِّ اْلَماَلئَِّكُة َتْخدِّ . َوَكاَن َمَع اْلُوُحوشِّ ْيَطانِّ  " مَِّن الشَّ
وُح ينرا ويحسردنا عقرب كرل بركرة ننالهرا أي بعرد العمراد مباشررة، فالشريطان يحقرد عل=  َولِّْلَوْقتِّ   ُه الدرُّ الرروح = َأْخَرجدَ

البريرة القفررة الموحشرة الخربرة مكران الشرياطين، =  َوَكاَن َمَع اْلُوُحوشِّ  ..إَِّلى اْلَبر ِّيَّةِّ القدس أخرجه ليملب لحسابنا.  
شرركل وحرروش مخيفررة. وبهررا وحرروش تخيررف، ويخيررف بهررا إبلرريس اإلنسرران كمررا كرران يظهررر لألنبررا أنطونيرروس علررى 

والمسيح انتصر على كل ذلك حتى ننتصر نحن فيه. نحن نحمل في جعبتنا إمكانيات إلهية اآلن بها نملب. مرن 
 يقوده روح الرب وهو مختفي في الرأس المسيح بال شك تكون معركته رابحة.

ى الحيرروان، ولررذلك يومررًا وسررط الوحرروش فهررو بهررذا قررد أعرراد السررلطان لإلنسرران علرر40وألذا كرران المسرريح قررد عرراش 
ونالحرررظ أن  برسررروم العريررران.األنبرررا فرررالوحوش ال سرررلطان لهرررا اآلن علرررى أوالد هللا وهرررذا مرررا حرررد  مرررع مرررارمرقس و 

مرررارمرقس هرررو الرررذي أشرررار لموضررروع الوحررروش فررري البريرررة ألن هررردف مرررارمرقس فررري إنجيلررره إوهرررار قررروة المسررريح 
يشر ألن المسريح انتصرر علرى الوحروش فهرذا فري رأيره وسلطانه أمام الرومان الذين يحترمون القوة. ومارمرقس لم 

أمررر مفررروغ منرره ولكنرره ي ررع اللمسررة القويررة أنرره كرران مررع الوحرروش. والمالًكررة الترري صررارت تخدمرره صررارت أي ررًا 
 تسند كل الخليقة بحراستها لنا وصلواتها عنا ومعنا.

ت أصررعب بدرجرة تفرروه خيالنررا، وربمرا اختصررر مررارمرقس قصرة التجربررة فرري إنجيلره ألن تجربررة إبلرريس للمسريح كانرر
 وهذا ما لمَّح له القديس لوقا أن إبليس جربه بكل تجربة. أما متى ولوقا فأوردوا على قدر ما نحتمل من القصة.

 
    إنجيل لوقاالتجربة بحسب 

وحِّ فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ  1"   -(:15-4:1  لواآليات ) ، َوَكاَن ُيْقَتاُد بِّالرُّ وحِّ اْلُقُدسِّ َأمَّا َيُسوُع َفَرَجَع مَِّن اأُلْرُدن ِّ ُمْمَتلًِّئا مَِّن الرُّ
يًرا.2 َأخِّ َجاَع  َتمَّْت  َوَلمَّا  اأَليَّامِّ.  تِّْلَك  َشْيًئا فِّي  َيْأُكْل  َوَلْم  إِّْبلِّيَس.  ُب مِّْن  ُيَجرَّ َيْوًما  يَن  إِّْبلِّيُس:»إِّْن َوقَ 3  َأْرَبعِّ َلُه  اَل 

ُخْبزًا«.   يَر  َيرِّ َأْن  اْلَحَجرِّ  لِّهَذا  َفُقْل  اْبَن هللاِّ،  َيْحَيا 4ُكْنَت  َوْحَدُه  بِّاْلُخْبزِّ  َلْيَس  َأْن  قِّائِّاًل:»َمْكُتوٌب:  َيُسوُع  َفَأَجاَبُه 
ْنَساُن، َبْل بُِّكل ِّ َكلَِّمٍة مَِّن هللاِّ«.   يَع َمَمالِّكِّ اْلَمْسُكوَنةِّ فِّي َلْحَظٍة مَِّن   ُثمَّ َأْصَعَدهُ 5اإلِّ إِّْبلِّيُس إَِّلى َجَبل َعال َوَأَراُه َجمِّ

 . يهِّ 6الزََّمانِّ ، أَلنَُّه إَِّليَّ َقْد ُدفَِّع، َوَأَنا ُأْعطِّ ْلَطاَن ُكلَُّه َوَمْجَدُهنَّ ي هَذا السُّ َفإِّْن 7لَِّمْن ُأرِّيُد.  َوَقاَل َلُه إِّْبلِّيُس:»َلَك ُأْعطِّ
َك َتْسُجُد َوإِّيَّاُه 8َت َأَمامِّي َيُكوُن َلَك اْلَجمِّيُع«.  َسَجدْ  ب ِّ إِّلهِّ َفَأَجاَبُه َيُسوُع َوَقاَل:»اْذَهْب َيا َشْيَطاُن! إِّنَُّه َمْكُتوٌب: لِّلرَّ

:»إِّْن ُكْنَت اْبَن هللاِّ َفاْطَرْح َنْفَسَك مِّْن ُثمَّ َجاَء بِّهِّ إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم، َوَأَقاَمُه َعَلى َجَناحِّ اْلَهْيَكلِّ َوَقاَل َلهُ 9َوْحَدُه َتْعُبُد«.  
ي َماَلئَِّكَتُه بَِّك لَِّكْي َيْحَفُظوَك،  10ُهَنا إَِّلى َأْسَفُل،   ُلوَنَك لَِّكْي اَل  11أَلنَُّه َمْكُتوٌب: َأنَُّه ُيوصِّ ْم َيْحمِّ يهِّ َوَأنَُّهْم َعَلى َأَيادِّ

َم بَِّحَجٍر رِّْجَلَك«.   بَّ إِّلَهَك«.  َفَأَجاَب َيُسوُع  12َتْردِّ َوَلمَّا َأْكَمَل إِّْبلِّيُس ُكلَّ َتْجرَِّبٍة 13َوَقاَل َلُه:»إِّنَُّه قِّيَل: اَل ُتَجر ِّبِّ الرَّ
يٍن. يَطةِّ.  14  َفاَرَقُه إَِّلى حِّ اْلُمحِّ ، َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُه فِّي َجمِّيعِّ اْلُكوَرةِّ  اْلَجلِّيلِّ وحِّ إَِّلى   َوَكانَ 15َوَرَجَع َيُسوُع بُِّقوَّةِّ الرُّ

. ًدا مَِّن اْلَجمِّيعِّ ْم ُمَمجَّ   " ُيَعل ُِّم فِّي َمَجامِّعِّهِّ

وحِّ فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ.1" -(:4:1 لو) آية ، َوَكاَن ُيْقَتاُد بِّالرُّ وحِّ اْلُقُدسِّ   " َأمَّا َيُسوُع َفَرَجَع مَِّن اأُلْرُدن ِّ ُمْمَتلًِّئا مَِّن الرُّ



 أنجيل لوقا )األصحاح الرابع(  –األناجيل 
 

 

68 

كإنسران، لرذلك فيوحنرا الرذي تكلرم عرن الهروت المسريح لرم يرورد هرذه هرذا اسرمه اإلنسراني، فهرو جررب  =  َأمَّا َيُسوُع  
 التجربة، وبهذا فهو صار ُمَجرَّب مثلنا. فلو دخل التجربة بالهوته لما كان قد جرب مثلنا.

 هذه اآلية نرى فيها ارتباط المعمودية بالتجربة.
 
ُب مِّْن 2" -(:4:2 لو) آية يَن َيْوًما ُيَجرَّ يًرا.َأْرَبعِّ  " إِّْبلِّيَس. َوَلْم َيْأُكْل َشْيًئا فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ. َوَلمَّا َتمَّْت َجاَع َأخِّ
ا 2 يَن َيْومددً رَّة مررن 40موسررى يصرروم = َأْرَبعدِّ يومرًا ليتسررلم شرريعة العهررد القررديم كران فيهررا يحررم جسررده لترتفررع الرروح حررُ

 يومًا قبل البدر في خدمة العهد الجديد.40مشاغبات الجسد فيأخذ من هللا الشريعة. وهكذا صام المسيح 
 

زًا«. 3" -(:12-4:3 لددواآليددات ) يَر ُخبددْ رِّ َأْن َيرددِّ ْل لِّهددَذا اْلَحجددَ َن هللاِّ، َفقددُ َت ابددْ يُس:»إِّْن ُكنددْ ُه إِّْبلددِّ اَل لددَ ُه 4َوقددَ َفَأَجابددَ
ْنَساُن، َبْل بُِّكل ِّ َكلَِّمٍة مَِّن هللاِّ«.  إِّْبلِّيُس إَِّلى َجَبل  ُثمَّ َأْصَعَدهُ 5َيُسوُع قِّائِّاًل:»َمْكُتوٌب: َأْن َلْيَس بِّاْلُخْبزِّ َوْحَدُه َيْحَيا اإلِّ

 . انِّ َن الزَّمددَ ٍة مددِّ ي َلْحظددَ ُكوَنةِّ فددِّ كِّ اْلَمسددْ يددَع َمَمالددِّ ال َوَأَراُه َجمِّ عددَ
الَ 6 ُه  َوقددَ ْلَطاَن ُكلددَّ ي هددَذا السددُّ َك ُأْعطددِّ ُه إِّْبلِّيُس:»لددَ لددَ

ْن ُأرِّيدُد.   يدهِّ لِّمدَ ا ُأْعطِّ َع، َوَأندَ ، أَلنَُّه إَِّليَّ َقْد ُدفدِّ َوَمْجَدُهنَّ
يدُع«. 7 َك اْلَجمِّ وُن لدَ امِّي َيكدُ َجْدَت َأمدَ إِّْن سدَ فدَ

وُع 8 ُه َيسدُ َفَأَجابدَ
ُد«. َوَقاَل:»اْذَهْب َيا َشْيَطاُن! إِّنَُّه َمْكُتوبٌ  َدُه َتْعبدُ اُه َوحدْ َك َتْسُجُد َوإِّيدَّ ب ِّ إِّلهِّ ُه 9: لِّلرَّ لِّيَم، َوَأَقامدَ ى ُأوُرشدَ هِّ إِّلدَ اَء بدِّ مَّ جدَ ثدُ

َفُل،  ى َأسدْ ا إِّلدَ ْن ُهندَ َك مدِّ اْطَرْح َنْفسدَ َن هللاِّ فدَ َت ابدْ ُه:»إِّْن ُكندْ ي 10َعَلى َجَناحِّ اْلَهْيَكلِّ َوَقاَل لدَ ُه ُيوصدِّ وٌب: َأندَّ ُه َمْكتدُ أَلندَّ
َك«. 11َماَلئَِّكَتُه بَِّك لَِّكْي َيْحَفُظوَك،   ٍر رِّْجلدَ َم بَِّحجدَ دِّ ُلوَنَك لَِّكْي اَل َتردْ ْم َيْحمِّ يهِّ اَل 12َوَأنَُّهْم َعَلى َأَيادِّ وُع َوقدَ اَب َيسدُ َفَأجدَ

بَّ إِّلَهَك«.  "َلُه:»إِّنَُّه قِّيَل: اَل ُتَجر ِّبِّ الرَّ
 
يٍن.13" -(:4:13لو) آية  " َوَلمَّا َأْكَمَل إِّْبلِّيُس ُكلَّ َتْجرَِّبٍة َفاَرَقُه إَِّلى حِّ

ينٍ  فالشيطان ال يكف عن حروبه ضدنا، فإن لرم نسرتجب إلغراراتره أشرهر ضردنا اضرطهادًا، وهرذا =  َفاَرَقُه إَِّلى حِّ
ما فعله بالمسيح إذ أثار ضده الفريسريين وغيررهم، ثرم انتهرى بمرؤامرة الصرليب. وربمرا أن القرديس لوقرا أراد أن ينروه 

تررى لتصرربح فرري لوقررا التجربررة عررن هررذا إذ هررو نقررل التجربررة الثانيررة، أي تجربررة جنرراح الهيكررل فرري أورشررليم بحسررب م
الثالثة، ألنه يريد أن يقول أن هزيمة إبليس هنرا األخيررة فري أورشرليم كانرت تمهيردًا لهزيمتره النهاًيرة علرى الصرليب 

 في أورشليم أي ًا. 
ربما كانت هناك تجارب أخرى لم يكشف عنها المسيح فهي فوه إدراكنا، بل حتى القديسين حراربهم =  ُكلَّ َتْجرَِّبٍة  

 بليس بحروب فوه إدراكنا. ونشكر هللا أن هللا ال يدعنا نجرب فوه ما نحتمل.إ
 
يَطةِّ.14" -(:4:14 لو) آية ، َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُه فِّي َجمِّيعِّ اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ وحِّ إَِّلى اْلَجلِّيلِّ  " َوَرَجَع َيُسوُع بُِّقوَّةِّ الرُّ

صومه فيه درس لنا بأهمية الصيام وعدم الخوف من حروب  رجوع يسوع بقوة الروح بعد هزيمته إلبليس وبعد 
إبليس. وهذا القول ال يعني أن يسوع لم يكن قويًا ثم صار قويًا، بل أن البشرية التي فيه صارت تحمل قوة جديدة 
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هي لحسابي ولحسابك، هي رصيد نتمتع نحن به. ووهرت هذه القوة في السلطان الذي كان المسيح يعلم به  
 لمعجزات.ويصنع به ا

 
 واآلن بعد دراسة أحداث الميالد والعماد والتجربة لنفهم لماذا تجسد المسيح؟ 

(. فالمسيح هو إبن هللا الكلمة، وألتخذ له جسدا من 14:  1يقول القديس يوحنا ووالكلمة صار جسداو )يو  (1
إتحاد الالهوت  بطن العذرار مريم. وقوله صار جسدا، فهذا ال يعنى تحول الالهوت إلى جسد بل 

 بالناسوت مكونا طبيعة واحدة من طبيعتين بال إختالط وال إمتزاج وال تميير.
  وجعل فمي كسيف حاد.كان مجد الالهوت مختفيا فى جسده، كما سبق إش يار النبى وتنبأ عن هذا و (2

وكان المسيح سهما مبريا   (2:   49و )إشخفانيأفي كنانته  ،في ول يده خبأني وجعلني سهما مبريا
( . وكان هذا المجد 5:  4(. ويقول أي ا ووعلى كل مجد غطارو )إش51:  1موجها لمملكة إبليس )لو 

يا أحيانا، كما حد  فى التجلى وفى بعط المعجزات التى أثبتت الهوته.  يظهر جًز
 آلدم أن يخلص فيحيا أبديا.  هللا خلق آدم ليحيا لألبد، ولما سقط مات وفسدت الخليقة بالخطية. وأراد هللا (3

والحياة هى صفة هلل وحده. فكان أن تجسد إبن هللا ليموت ويقوم، وبالمعمودية نتحد بالمسيح فى موته  
وقيامته، فتموت الطبيعة القديمة التى فسدت وتقوم طبيعة جديدة يمكن لها أن تحيا أبديا لو ولت متحدة 

 (. 24:   12األرض وماتت لتأتى بثمر كثيرو )يو بالمسيح. كان هو وحبة القمح التى وقعت فى 
وكان التجسد لُيمكن للمسيح أن يموت، فإبن هللا بالهوته كان ال يمكن أن يموت، فإتخذ له جسدا ليموت  (4

به وتموت فيه طبيعتنا الفاسدة. ثم يقوم ويصعد ويتمجد الجسد اإلنسانى بجلوس المسيح عن يمين  
ى هذا المجد، وهذا معنى قول الرب وأنا أم ى ألعد لكم مكاناو  اآلب، لنقوم معه ويكون لنا نصيبا ف

 (.2:   14)يو 
وسبق هللا وشرح فكرة موت الخليقة القديمة لتقوم خليقة جديدة فى المسيح بطره عديدة فى العهد القديم.  (5

  فرأينا هللا يقول لموسى كرمز للمسيح حينما أخطأ الشعب فى موضوع العجل الذهبى وإذهب إنزل، ألنه
قد فسد ش بك... واآلن أتركنى ليحمى غ بى عليهم وأفنيهم، فأصيرك ش با عظيما... فت رع موسى  
أمام الرب إلهه وقال ... إندم على الشر بش بك ... فندم الرب على الشر الذى قال أنه يفعله بش بهو  

سل اإلبن  ( . فلو فهمنا أن موسى هنا يرمز للمسيح فيكون المعنى وأن اآلب ير 14  – 7:   32)خر
للبشرية التى فسدت بالخطية، وبالمعمودية تموت الخليقة القديمة، وتقوم خليقة جديدة = ش با عظيما هو  
كنيسة المسيح، ويكون ت رع موسى عن الشعب وقبول ت رعه هو إعالنا عن شفاعة المسيح الكفارية.  

 .(21:  3بط 1الفلك )لطوفان و وفكرة الخليقة الجديدة التى تقوم من الموت بالمعمودية شرحت فى قصة ا
إذًا موت المسيح عنا كان للفدار، فقد دفع الثمن نيابة عنا، وكان كفارة عنا فقد غطانا بدمه، وصار كل  (6

( فيكون  coverمن يثبت فيه يتمطى بدمه وال يعود اآلب يراه بسقطاته بل يرى دم إبنه يمطيه )كفارة = 
 دم المسيح شفاعة كفارية عنه.
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ر والكفارة فقط هما فواًد الفدار، فقد رأينا فى المسيح الصورة الكاملة لإلنسان كما يريدها هللا.    لم يكن الفدا (7
ورأينا فى المسيح أي ا صورة اآلب، فنحن إذ كنا كخطاة غير قادرين على رؤية هللا لئال نموت، تجسد  

  18اآلبو )راجع تفسير تث  المسيح لنرى فيه صورة اآلب، لذلك قال المسيح لفيلبس والذى رآنى فقد رأى
( . فمحبة المسيح ووداعته وتواضعه ... كلها هى نفس صفات اآلب. وكل 9:  14+ يو 19 –  15: 

ما عمله المسيح من معجزات كان إعالنا عن إرادة اآلب تجاه البشر فى أن تكون لهم حياة أبدية  
مجد اآلب وأفراح األبدية )معجزات )معجزات إقامة األموات( . وتكون للبشر العين المفتوحة التى ترى 

 تفتيح أعين العميان( .... وهكذا. 
وكان المسيح بجسده فى فترة وجوده بالجسد على األرض هو المعلم والمشرع لشريعة العهد الجديد. كان  (8

 ُيكِمل وال ينقط. 
يصبح  كان تجسد المسيح ليؤسس كنيسته، التى هى جسده. فكل منا بعد المعمودية وبعد اإلفخارستيا   (9

( . ونحن ننتمى  30:  5ع وا فى جسد المسيح، وألننا أع ار جسمه، من لحمه ومن عظامهو )أف
لجسد المسيح ونصير من أع ار جسمه ونثبت فيه بالمعمودية واإلفخارستيا، ولكن بالخطية ينفك هذا 

. ووضع هللا سر  الثبات فال شركة للنور مع الظلمة. وبهذا اإلتحاد بالمسيح إبن هللا نصير نحن أبنار هلل
التوبة واإلعتراف واإلفخارستيا لنعود للثبات فيه مرة أخرى. لذلك قال الرب أن وكل من يصنع إرادة هللا  

( ويطلب منا المسيح وإثبتوا فىَّ وأنا  31:  3يصير أمه وأخوه وأختهو أى من لحمه وعظامه )راجع مر 
 جهاد.(. وهذا الثبات يتطلب حياة التوبة وال4:   15فيكمو )يو 

(  17:  2ولقد شابهنا المسيح فى كل شئ ومن ثم كان ينبمى أن يشبه إخوته فى كل شئو )عب  (10
ون يف على ما قاله بولس الرسول قول القديس إغريموريوس فى قداسه وشابهنا فى كل شئ ما خال  

نه  ( . ولكنه حمل خطايانا = وأل 46:   8الخطية وحدهاو فالرب قال ومن منكم يبكتنى على خطيةو )يو
( بمعنى أنه وهو على الصليب كان حامال 21:  5كو 2جعل الذى لم يعرف خطية، خطية ألجلناو ) 

لخطايانا، له منظر الخطية لكنه بال خطية. وهذه شرحتها الذباًح الحيوانية البريئة التى كانت تذبح  
بدون سم   حاملة خطايا الشعب بالنيابة عن الشعب. وشرحتها الحية النحاسية، فلها شكل الخطية

(. فجسده مشابه  3:  8بداخلها. ولذلك قال بولس الرسول أن وهللا أرسل ابنه فى شبه جسد الخطيةو )رو
لجسدنا فى كل شئ ما عدا الخطية، فلو كانت له خطية لما إستطاع أن يموت عنا بل كان يموت عن  

 نفسه.  
 

 الهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين 
( ، 7:   5مسيح شابهنا فى كل شئ، فهو كان يجوع ويعط  ويتألم ويبكى ويصرك )عب كما قلنا أن ال •

ولم يسانده الالهوت أبدا )لقد كان من الممكن أن يسانده الالهوت فال يعط  وال يشعر بأالم الصليب  
(. بل فى أالمه فى بستان  10:   2والمسامير، لكنه أراد أن َيْكُمل باألالم ليشابهنا فى كل شئ عب 
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يسمانى جارت مالًكة تقويه، فالالهوت ترك الناسوت ليحتمل كل أالم البشر. وألحتاج لمالًكة تخدمه  جث
ولنالحظ أن هللا ال  و (.13:   1وهو جاًع بعد صومه أربعون يوما فى البرية وحربه مع إبليس )مر

 1)عب  ولعتيدين أن يرثوا الخالص مرسلة للخدمة ألجل ا أرواح خادمةويحرمنا من مساندة المالًكة، فهم 
 :14  .]) 

   تجسد وتأنسلذلك نقول فى قانون اإليمان  •
فهو كان إنسانا كامال مشابها لنا، ففى طفولته كان طفال عاديا ولكنه متفوقا عمن كانوا فى سنه ولذلك  •

(، وهكذا كان فى شبابه 47  – 41:  2عاما )لو  12أبهر الشيوك فى حواره معهم فى الهيكل وعمره  
 ورجولته. 

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

ه خرج من جنبه دم ومار عندما طعن على الصليب. وقام جسده من األموات بقوة  وإلتحاد الهوته بناسوت  •
 الهوته الحى والمحيى. 

وإلتحاد الهوته بناسوته كان لعابه يشفى المرضى وألذا لمسهم أو لمسوه مثل المرأة نا فة الدم، يشفوا، بل  •
 ة إلتحاده بالهوته المحيى . بلمسته أقام إبن أرملة نايين. وجسده فى سر اإلفخارستيا يعطى حياة أبدي 

 
 كل ما صنعه المسيح بجسده كان لحسابنا 

ويطلب الرب منا قاًال وإثبتوا   .عظامهرأينا فيما سبق أن المسيح جعلنا أع ار جسمه من لحمه ومن  (1
فىَّ وأنا فيكمو فيكون أن كل ما كان المسيح يعمله بجسده، نقدر نحن أي ا أن نعمله، لذلك يقول الرب  
ووهذه اآليات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين بإسمى، ويتكلمون بألسنة جديدة... وي عون أيديهم  

جسد المسيح على جبل التجلى، فهذا سيحد  معنا  (. وكما تجلى18:   16على المرضى فيبرأونو )مر 
( وهذا معنى أننا  2:  3يو 1( ونصير مثله ألننا سنراه كما هو ) 21:  3ونأخذ صورة جسد مجده )فى

 ( .17:  8( وهذا أي ا معنى أننا نر  هللا نر  مع المسيح )رو 21:   3نجلس فى عرشه )رؤ
:  16)يو  فى العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالمو.. ليكون لكم فىَّ سالم. يقول الرب و (2

( . وهذا يعنى أننا كأع ار جسد المسيح قادرين إن ثبتنا فيه أن نملب كما غلب هو وال ُينزع  33
 سالمنا من داخلنا طالما نحن ثابتين فيه. 

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

المسيح بصورة أقنومية )لذلك كانت هيئة الحلول على شكل حمامة كاملة( . أما على البشر فالروح يحل  
در ما يحتمل وبقدر ما يحتاج اإلنسان من مواهب وثمار وسلطان.  ( ، وذلك بق2)أع   منقسمة كألسنة

( . وهذا تم شرحه فى طقس  7:  45ولذلك قيل ومسحك هللا إلهك بدهن اإلبتهاج أكثر من رفقاًكو )مز
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رسامة ًريس الكهنة فى العهد القديم، إذ كانوا يسكبون عليه دهن المسحة من قنينة الدهن ويمسحونه  
لكهنة فكانوا ين حون )يرشون( عليهم من دم الذبيحة ومن دهن المسحة، ولكن ال  (، وأما ا7:   29)خر

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

ره داود النبى فى )مز  ( وهوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن اإلخوة معا.  مثل  133وهذا المنظر صوَّ
الدهن الطيب على الرأس، النا ل على اللحية، لحية هارون، النا ل إلى طرف ثيابهو )المسيح هو الرأس(  

جين ملتوت بالزيت )إشارة  ثم ينزل على اللحية والقميص )الكنيسة(. وفى طقس تقديم الدقيق كان يقدم ع 
 لإلتحاد األقنومى بين اإلبن والروح القدس( ثم يمسح بزيت إشارة لحلول الروح القدس على جسد المسيح.

غلب الشيطان فى التجربة على الجبل كإنسان بدون مساندة الالهوت، وكان هذا حتى يعطى    المسيح (4
 إمكانية لكل من يثبت فى المسيح أن يملب إبليس . 

( . وبنفس الطريقة فكل 14:   4يسوع بعد التجربة إذ غلب الشيطان بقوة الروح إلى الجليلو )لوورجع  (5
 من يملب منا يمتلئ بالروح. 

ولنرى ماذا حد  مع المسيح. فقد حلَّ عليه الروح وألمتأل من الروح القدس، أى البشرية التى فيه إمتألت   (6
م ليقاتل إبليس مقتادا بالروح ويملب فيعود بقوة لنمتلئ نحن فيه أى حينما نتحد به ونثبت فيه، ثم صا

( وهذا يعنى أن كل من يثبت فى المسيح يسهل أن يكون إنسانا  14،  2، 1:  4الروح إلى الجليل )لو
روحيا أى ينقاد بالروح ويملب الشيطان وتجاربه، ويمتلئ قوة. وسمعنا أن الروح حمل فيلبس إلى مركبة  

 الروح يقود الرسل والكنيسة كلها )سفر أعمال الرسل( .  ( وكان26:   8الخصى الحبشى )أع
ونفهم أن المسيح إحتاج أن يصوم ليملب الشيطان، وقال هذا لتالميذه وهذا الجنس ال يخرج إال بالصالة   (7

 ( .21:  17والصومو )مت 
نقول  قلنا أن الالهوت لم يكن يساعد الناسوت ليكون جسد المسيح مشابها لنا تماما، لذلك علينا أن ال (8

بقيادة الروح القدس.    ب(بالصوم.      أ(أن المسيح غلب ألنه هللا، بل هو غلب كإنسان، وكان ذلك  
ونرى أننا قد سكن فينا الروح القدس وهو يريد أن يقودنا فى موكب النصرة كما قاد جسد المسيح فملب، 

( قادرين أن نملب فى المسيح فنحن صرنا أع ار  1:   12وأننا بالصوم وتقديم أجسادنا ذبيحة حية )رو 
 جسمه.

(  40:   2، ممتلئا حكمة، وكانت نعمة هللا عليهو )لووقيل عن المسيح ووكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح (9
(. فنفهم من  52:  2. وقيل عنه ووأما يسوع فكان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة، عند هللا والناسو )لو 

هذا أن يسوع كان إنسانا مشابها لنا تماما يقوده الروح ويسانده الروح ، وبالملبة على الشيطان يمتلئ قوة 
ر من الروح هو معنى القول ينمو فى النعمة والحكمة فالروح القدس هو روح الحكمة. بل  وهذا اإلمتال

(، فكان هذا  13،   12:   6هذا يعطينا أن نفهم معنى أن المسيح يصلى قبل أن يختار تالميذه )لو
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ليمتلئ حكمة من صلته باآلب فيختار تالميذه. ونرى أن المسيح قد طبق ما قاله وعلم به تماما...  
 صلى ويصوم فيمتلئ قوة ونعمة وحكمة. ي

:   14)يو  وأنا هو الطريق والحق والحياةولذلك يقول الرب  طريقاوهكذا صار المسيح لكل من يثبت فيه  •
 (. كل من يجاهد ليثبت فى المسيح يصير له المسيح طريقا للمجد.6

إلنسان الكامل.  المسيح صام وصلى ورفط إغرارات الشيطان وأللتزم بكل وصايا الناموس، وكان ا •
وألمتأل بالروح، وقبل الصليب حتى الموت، ليقوم ويتمجد بجسده = يجلس عن يمين اآلب. واآلن فكل 
من يقبل أن يجاهد ليسير فى نفس الطريق يصوم ويصلى ويرفط خطايا الشيطان ويقبل أن يميت 

المسيح كامال وبال   جسده ... يمتلئ بالروح ويقوده الروح ليملب ويقوم من موت الخطية، وُيحسب فى
 ( . وفى النهاية يكون له الجسد الممجد. 4:   1+ أف  28:   1لوم )كو

 الطريق لنغلب لذلك تجسد المسيح ليكون جسده هو
 والطريق للمجد  ويكون لنا الطريق لنمتلئ بالروح الذى يعين
 وذلك لكل من يجاهد ليثبت فيه 

 

 رفض الناصرة له
يَطةِّ. 14"   -(: 30-4:14اآليات )لو ، َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُه فِّي َجمِّيعِّ اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ وحِّ إَِّلى اْلَجلِّيلِّ َوَرَجَع َيُسوُع بُِّقوَّةِّ الرُّ

15 . ًدا مَِّن اْلَجمِّيعِّ ْم ُمَمجَّ َرةِّ َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمعَ 16  َوَكاَن ُيَعل ُِّم فِّي َمَجامِّعِّهِّ  َحَسَب َوَجاَء إَِّلى النَّاصِّ
ْبتِّ َوَقاَم لَِّيْقَرَأ،   َع الَّذِّي َكاَن َمْكُتوًبا 17َعاَدتِّهِّ َيْوَم السَّ ْفَر َوَجَد اْلَمْوضِّ . َوَلمَّا َفَتَح الس ِّ ْفُر إَِّشْعَياَء النَّبِّي ِّ َفُدفَِّع إَِّلْيهِّ سِّ

اْلَمَساكِّيَن،  18فِّيهِّ:   َر  ألَُبش ِّ َمَسَحنِّي  أَلنَُّه   ، َعَليَّ ب ِّ  الرَّ َي  »ُروُح  أُلَنادِّ  ، اْلُقُلوبِّ رِّي  اْلُمْنَكسِّ أَلْشفَِّي  َأْرَسَلنِّي 
اْلُحر ِّيَّةِّ،   فِّي  قِّيَن  اْلُمْنَسحِّ َل  َوُأْرسِّ  ، بِّاْلَبَررِّ ولِّْلُعْميِّ  ْطاَلقِّ  بِّاإلِّ اْلَمْقُبوَلةِّ«.  19لِّْلَمْأُسورِّيَن  ب ِّ  الرَّ بَِّسَنةِّ  َز  ُثمَّ 20َوَأْكرِّ

ْفَر َوَسلََّمُه إَِّلى الْ  َرًة إَِّلْيهِّ.  َطَوى الس ِّ يَن فِّي اْلَمْجَمعِّ َكاَنْت ُعُيوُنُهْم َشاخِّ يُع الَّذِّ مِّ، َوَجَلَس. َوَجمِّ َفاْبَتَدَأ َيُقوُل 21َخادِّ
ُكْم«. َقْد َتمَّ هَذا اْلَمْكُتوُب فِّي َمَسامِّعِّ ُبوَن مِّْن َكلِّمَ 22َلُهْم:»إِّنَُّه اْلَيْوَم  َوَيَتَعجَّ َيْشَهُدوَن َلُه  يُع  اتِّ الن ِّْعَمةِّ  َوَكاَن اْلَجمِّ
َفَقاَل َلُهْم:»َعَلى ُكل ِّ َحال َتُقوُلوَن لِّي هَذا اْلَمَثَل: َأيَُّها 23. اْلَخارَِّجةِّ مِّْن َفمِّهِّ، َوَيُقوُلوَن: »َأَلْيَس هَذا اْبَن ُيوُسَف؟«

ْعَنا َأنَُّه َجَرى فِّي َكْفرَِّناُحوَم، َفاْفَعْل ذلَِّك ُهَنا َأْيًضا فِّي َوَطنَِّك«   َوَقاَل: »اْلَحقَّ َأُقوُل 24الطَّبِّيُب اْشفِّ َنْفَسَك! َكْم َسمِّ
يَن 25ُبواًل فِّي َوَطنِّهِّ.  َلُكْم: إِّنَُّه َلْيَس َنبِّيٌّ َمقْ  َل َكثِّيَرًة ُكنَّ فِّي إِّْسَرائِّيَل فِّي َأيَّامِّ إِّيلِّيَّا حِّ َوبِّاْلَحق ِّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َأَرامِّ

ُكل َِّها،   اأَلْرضِّ  فِّي  يٌم  َعظِّ ُجوٌع  َكاَن  َلمَّا  َأْشُهٍر،  تَّةِّ  َوسِّ نِّيَن  َثاَلثِّ سِّ َة  ُمدَّ َماُء  السَّ إَِّلى َوَلْم  26ُأْغلَِّقتِّ  إِّيلِّيَّا  ُيْرَسْل 
َصْيَداَء.   َصْرَفةِّ  إَِّلى  َأْرَمَلٍة،  اْمَرَأٍة  إَِّلى  إِّالَّ  ْنَها،  مِّ َدٍة  َألِّيَشَع 27َواحِّ َزَمانِّ  فِّي  إِّْسَرائِّيَل  فِّي  َكاُنوا  َكثِّيُروَن  َوُبْرٌص 
  .» ْرَيانِّيُّ ْنُهْم إِّالَّ ُنْعَماُن السُّ ٌد مِّ ْر َواحِّ ، َوَلْم ُيَطهَّ النَّبِّي ِّ
يَن َسمُِّعوا هَذا، 82 يَن فِّي اْلَمْجَمعِّ حِّ َفاْمَتأَل َغَضًبا َجمِّيُع الَّذِّ

يَنُتُهْم َمْبنِّيَّ 29 يَنةِّ، َوَجاُءوا بِّهِّ إَِّلى َحافََّة اْلَجَبلِّ الَّذِّي َكاَنْت َمدِّ ًة َعَلْيهِّ َحتَّى َيْطَرُحوُه إَِّلى َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخارَِّج اْلَمدِّ
ْم َوَمَضى.َأمَّ 30َأْسَفٍل.  هِّ  "  ا ُهَو َفَجاَز فِّي َوْسطِّ
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يوما فى البرية ليحارب إبليس، وكان يسوع خاللها صاًما، وألنتصر    40سبق هذه اآليات أن الروح إقتاد يسوع  
على إبليس بزهده فى كل ملذات العالم فهذه أسلحة إبليس، وبرف ه لكل ما عرضه إبليس عليه فهو حرم إبليس 

الم(، وبهذا فهو ربطه أى قيَّد حركته، فبماذا يحاربه ويمويه وهو رافط لكل ما يعرضه من أسلحته )ملذات الع
عليه. والذى غلب الشيطان هنا هو يسوع اإلنسان فال معنى ألن نقول أن هللا هو الذى كان ُيجرَّب من إبليس 

عركة وهذا اإلنتصار لحساب وأن هللا هزم إبليس. فاهلل قادر بالهوته أن يسحق إبليس بكلمة. ولكن كانت هذه الم 
( لينتصر على الشيطان. 1:    4اإلنسان. فكل منا إذا إتحد بالمسيح وثبت فيه يقتاده الروح كما إقتاد المسيح )لو

راف ا ملذاته الخاطئة يمتلئ بالروح كما حد  مع المسيح فى اآليات التالية. أما من    ومن ينتصر على الشيطان
 شيطان ويتلذذ بإغرارات العالم ُيطفئ الروح ويحزنه. يقاوم الروح القدس ويستجيب لل

، ولكن الروح كان قويًا لكن اإلنسانية التي في المسيح  من الصوم  الجسد كان ض يفاً =  رجع يسوع بقوة الروح
الروح بقوة  يمتلئ   يسوع إمتألت  إمكانية أن  البشر   به من  يتحد  إبليس وهذا لكى يعطى لكل من  حينما غلب 

[ صوم وصالة 1نمتلئ بالروح و  . ومن منهج المسيح نفهم كيف نصبح أقويار بالروح أو كيفبالروح هو أي ا
. والميرون   [ قطعًا يسبق كل هذا المعمودية3[ رفط إقتراحات إبليس و2كما صام المسيح هذه األربعين يومًا و

 ومن المؤكد سننتصر ألن غلبة المسيح على الشيطان كانت لحسابنا. 
المحيطة الكورة  جميع  في  عنه  خبٌر  لكل =  خرج  أخباره  وخرجت  كفرناحوم،  في  وتعاليمه  معجزاته  السيد  بدأ 

( ذلك  على  وآخذوه  وطنه،  هي  فالناصرة  الناصرة،  أهل  غيرة  أثار  مما  الجليل،  قد(.  23:4منطقة  كان   حيث 
 هذه تشير لدقة لوقا، فالمسيح ُوِلَد في بيت لحم لكنه تربى في الناصرة. = تربى

لقد إنبهروا بتعاليمه ومعجزاته، ولكن وياللعجب فبعد قليل نجدهم يثورون ضده ويحاولون =  ممجدًا من الجميع
(، فهم ال يريدون أن يسمعوا كلمات تأنيب، هم يريدون المعجزات ولكن ال يريدون التعاليم التي تقود 29:4قتله )

فما أعثرهم فيه أنه من أصل بسيط للحياة، يريدون شفار األجساد ولكن ال يريدون شفار األرواح. والحظ كبرياًهم  
يوسف   إبن  هذا  آخر  أليس  سببًا  وسنرى  ملوك.  إبن  يكون  يعلمهم  من  أن  يريدون  كبرياًهم  في  ذلك فهم  بعد 
( وهم كانوا يشعرون أنهم أبنار هللا أم ا األمم فكانوا 27-26:4ستحقاه األمم للشفار )لثورتهم أن السيد أشار إل

 يسمونهم كالبًا. 
إنتقالهم ا  إن  إلى  هكذا من  بالمسيح  قتله  إلعجاب  أنهمكان  محاولة  -28:32فقدوا الحس والبصيرة )تث   يشير 

كان الشعب يجتمع في المجامع للصالة ولسماع الكتاب المقدس والوعظ والتعليم. =  وقام ليقرأ(:  16(. )آية33
ُرُسل المسيحية فعلموا من  وكان من الممكن أن ُيدعى للقرارة والوعظ أي شخص يمكنه أن يتكلم، وهذا إستمله  

خالل المجامع اليهودية المنتشرة في العالم كله عن المسيح. والمجامع بدأ إنشاؤها بعد السبي. وكانوا يجتمعون  
أيام السبت واإلثنين والخميس. وكانت هناك قرارات محددة لكل يوم. )بنظام القطمارس القبطي حاليًا(. فكان يقرأ  

إذًا فالمسيح كان قد تعود =  حسب عادته(.  16-14:13وراة وجزر من األنبيار )أع جزر من ناموس موسى أي الت
 وهكذا عمل بولس الرسول .  ح ور المجامع في المكان الذي يوجد به.
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كانت العادة أن =  وقام ليقرأنجد أن المسيح قد وهر في مجامع اليهود كواعظ مشهور.    -(: 15وبالرجوع لآلية )  
والتعليم )نح الوعظ  الكتاب وهم وقوف، ويجلسون عند  لذلك 5:8يقرأوا  يتكلم ويعظ يقف،  يريد أن  (. ومن كان 

 وقف السيد. 

ال17)آية هذا  النبوات في  أسفار  القرارة من  كانت   :)( إش يار  هذا  2-1:61شإيوم مأخوذة من سفر  (. وكان 
 بتدبير إلهي فليس هناك مكان للصدف في تدبيرات هللا، وكان النص يتحد  عن المسيح. 

ولم ُيِكمل باقي اآلية من سفر إش يار،   وأكرز بسنة الرب المقبولةبعد أن قرأ    =وطوى السفر(:  20-18)آيات  
لكن المسيح في مجيئه األول أتى ليخلص ال لينتقم، لذلك طوى السفر تعني أن  والتكملة هي ووبيوم إنتقام إللهناو  

الوقت ليس هو وقت اإلنتقام. هو جار لُيْمَسْح من الروح القدس يوم األردن ويخصص كًريس كهنة يقدم ذبيحة 
وليكرز نفسه ليخلص المساكين، المطحونين في عبودية إلبليس، جار كطبيب سماوي ليشفي المنكسري القلوب.  

المقبولة  تأتي كل  =  بسنة الرب  التي  اليوبيل  العبيد وتحرير األرض، س  50هي سنة  فيها تحرير  يتم  نة وكان 
وهذا رمز لما سيقدمه المسيح بصليبه للبشرية، فهو أتى ليهب المؤمنين الحرية الروحية، ويعيد للبشر ما فقدوه 

ال البصيرة  لنا  وليعيد  السموات.  وملكوت  البر  ميرا   مجيئه من  هي  المقبولة،  السنة  اليوبيل،  سنة  إذًا  روحية. 
األول، أما ويوم إنتقام إلهناو فهذه إشارة لمجيئه الثاني كديان لألرض كلها. والمسيح في كالمه أشار صراحة أنه 
أعمى  قد  فكبرياًهم  يالألسف  ولكن  إليه،  السامعين  جذبا  وسلطان  بقوة  يتكلم  وكان  النبوة.  بهذه  المقصود  هو 

 نهم فلم يعرفوه ولم يؤمنوا.. لماذا؟ ألنه إبن يوسف النجار البسيط. عيو 
 

َكْم 23"   -(:30-4:23اآليات )لو َنْفَسَك!  َأيَُّها الطَّبِّيُب اْشفِّ  اْلَمَثَل:  َتُقوُلوَن لِّي هَذا  َلُهْم:»َعَلى ُكل ِّ َحال  َفَقاَل 
َوَطنَِّك«   فِّي  َأْيًضا  ُهَنا  ذلَِّك  َفاْفَعْل  َكْفرَِّناُحوَم،  فِّي  َجَرى  َأنَُّه  ْعَنا  َنبِّيٌّ  24َسمِّ َلْيَس  إِّنَُّه  َلُكْم:  َأُقوُل  »اْلَحقَّ  َوَقاَل: 

مَ 25ُبواًل فِّي َوَطنِّهِّ.  َمقْ  يَن ُأْغلَِّقتِّ السَّ َل َكثِّيَرًة ُكنَّ فِّي إِّْسَرائِّيَل فِّي َأيَّامِّ إِّيلِّيَّا حِّ َة َوبِّاْلَحق ِّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َأَرامِّ اُء ُمدَّ
ُكل َِّها،   يٌم فِّي اأَلْرضِّ  َكاَن ُجوٌع َعظِّ َلمَّا  َأْشُهٍر،  تَّةِّ  نِّيَن َوسِّ إَِّلى  َوَلْم  26َثاَلثِّ سِّ ْنَها، إِّالَّ  َدٍة مِّ َواحِّ إَِّلى  إِّيلِّيَّا  ُيْرَسْل 

َأْرَمَلٍة، إَِّلى َصْرَفةِّ َصْيَداَء.   ٌد 27اْمَرَأٍة  ْر َواحِّ َوَلْم ُيَطهَّ  ، َألِّيَشَع النَّبِّي ِّ َوُبْرٌص َكثِّيُروَن َكاُنوا فِّي إِّْسَرائِّيَل فِّي َزَمانِّ 
  .» ْرَيانِّيُّ ْنُهْم إِّالَّ ُنْعَماُن السُّ يَن َسمُِّعوا هَذا،  82مِّ يَن فِّي اْلَمْجَمعِّ حِّ يُع الَّذِّ َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخارَِّج  29َفاْمَتأَل َغَضًبا َجمِّ

يَنُتُهْم َمْبنِّيًَّة َعَلْيهِّ َحتَّى َيْطَرُحوُه إِّ  يَنةِّ، َوَجاُءوا بِّهِّ إَِّلى َحافََّة اْلَجَبلِّ الَّذِّي َكاَنْت َمدِّ ا ُهَو َفَجاَز َأمَّ 30َلى َأْسَفٍل.  اْلَمدِّ
ْم َوَمَضى. هِّ  "  فِّي َوْسطِّ

هم تسارلوا لماذا لم يبدأ المسيح معجزاته في بلده الناصرة ولماذا بدأ في كفرناحوم. والمسيح عرف ما يجول في 
أي إذا كنت =  تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب إشف نفسك ذهنهم فهو هللا فاحص القلوب والكلى، فقال لهم  

أ وقادر  األولى  طبيبًا  تشفي أهل كفرناحوم، كان  تشفين  الناصرة  أى  =   نفسك  بك أن  تثبت   .أهلك في  وبهذا 
الطبيب أي مرض(.  إذا أصاب  يقال أصاًل  المثل  فقط )طبعًا  النجار  يوسف  إبن  نفسك كطبيب شافي ولست 

آيات في وسطهم ألنهم ال يستحقون..   لم يصنع  أنه  تساؤالتهم  عليهم وعلى  المسيح  لكم   الحقوكان رد  أقول 
في وطنه  مقبواًل  نبي  أنك ليس  فالمشكلة  مثل شاًع عندهم(.  )هذا  ما =  كل  بل  بي،  تؤمنون  وال  تقبلونني  م ال 
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وأ عاًلتي  بساطة  فيه  وأي ًا  تفكرون  نجار.  أبي  يشير  ن  أباؤهم    أنهمإلى  فالمثل  رفط  كما  للمسيح  راف ين 
األنبيار وقتلوهم، وذلك بسب الحسد، فأهل النبي إذ يعرفون أهله وبيته وسيرته يستكثرون عليه أن يصير نبيًا، إذ 

أو أقل. فرؤية إنسان كثيرًا يفرغ المهابة من حول شخصه. وهذا حقيقي داًمًا فالحسد يجعل    يحسبونه كواحد منهم 
 كل واحد، ال يحتمل تفوه جاره الذي يعرفه ويظن أنه األجدر بهذه الكرامة.

ن  بل أن السيد أشار أن موقفه هذا تكرر من قبل مع إيليا وألليشع إذ تمتع بمعجزاتهم األمم وليس أبنار وطنهم الذي 
وبركاته عمن ال  نعمه  يمنع  أن هللا  أسلوب هللا،  نفهم  وهنا  الوثنية.  ل بادتهم  يؤدبهم  كان هللا  بل  يستحقون،  ال 
يستحقها. وهل كان في إسراًيل إيمان مثل إيمان المرأة. وطبعًا فقصتي إيليا وألليشع، إشارة واضحة لقبول األمم 

القريب هو إستحقاه كفرناحوم للمعجزات إليمانهم وعدم    ورفط اليهود فيما بعد لصلبهم المسيح. ولكن المعنى
إستحقاه أهل الناصرة لعدم إيمانهم. ولكن إشارة المسيح إلستحقاه األمم أكثر من اليهود لمعجزات إيليا وألليشع، 
ره أثارت اليهود الحاضرين لكبرياًهم وقاموا بمحاولة لقتل المسيح. عمومًا ال أحد يريد أن يسمع حقيقة نفسه ويك

)رؤ خطاياه  حقيقة  له  يظهر  وسطهم 10:11من  في  فجا   بعد  جارت  قد  ساعته  تكن  لم  المسيح  أن  إال    .)
( إذًا هو  18-17:10(، بل هو ي ع ذاته من نفسه حين يريد )يو11:19وتركهم، فال سلطان ألحد عليه )يو

 لكل البشرية. جا  وسطهم بسلطان الهوته. وهنا السيد إستمل مقاومة أهل بلده له ليعلن قبوله
 -راجع نظام الصلوات والوعظ فى كتاب إدرشيم. وبإختصار:
(. وفى يوم السبت هذا دعا ًريس الشيوك الرب 4نجد الرب يسوع حسب عادته يتوجه للمجمع يوم السبت )لو

يسوع ليقوم بطقوس الصلوات. وبحسب المشناة كان الشخص الذى يقرأ النبوات كان مسئوال عن القيام بأكبر قسم  
ا )العرش أى منبر الوعظ = وقال عنه  فى خدمة ال بادة. ولذلك حين ُدعى يسوع كان عليه أن يتوجه إلى البيم

المسيح كرسى موسى( ويذهب إلى المنبر ويبدأ الصالة والتسابيح. ثم تقرأ النبوات المقررة لهذا اليوم )وهذا النظام  
نجده فى كنيستنا فى كتاب القطمارس(. وبعد قرارة جزر النبوات مباشرة يأتى الدور على من يقوم للوعظ أو  

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

ألرامية أو اليونانية أو الالتينية أو وقد يتكلم المتكلم بالعبرية أو يهمس للمترجم ويقوم المترجم بترجمة ماقيل إلى ا 
 ألى لمة يفهمها السامعين.  

وعادة ما ينهى الواعظ كالمه ووعظه باإلشارة لرجار إسراًيل الكبير فى العصر المسيانى. وتنتهى الخدمة بصالة  
التى وضعت  القرارة  فكانت  اليوم  هذا  القرارات فى  هذه  الذى حدد  اإللهى  الترتيب  أمام    قصيرة. وواضح طبعا 

 ( 2،  1:   61المسيح ليقرأها هى )إش
، ألنه مسحنى ألبشر المساكين، أرسلنى   فال توجد آيات تعطى رجار إلنسان بقدر هذه اآليات وروح الرب علىَّ
ألشفى المنكسرى القلوب، ألنادى للمأسورين باإلطاله وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقين فى الحرية، وأكر  

(. بل وال توجد أنسب من هذه اآليات ليبدأ بها المسيح رسالته. وكان  2،  1:  61شبسنة الرب المقبولةو )إ



 أنجيل لوقا )األصحاح الرابع(  –األناجيل 
 

 

77 

النظام المتبع كما سبق شرحه أن يصمت الحاضرون تماما إلى أن ينتهى الواعظ من وعظته ثم تبدأ األسئلة  
 والحوار. ويجيب الواعظ على األسئلة أو يواجه اإلعتراضات. 

بلده وحيث كان قد تربىو لخصت تاريخ عمل المسيح مع اليهود وإلى خاصته   أول  يارة للمسيح لمجمع الناصرة
(. 21 -  18:   2جار وخاصته لم تقبلهو. وكما لم تقبله خاصته فى مجمع الناصرة لم ُيقبل فى  يكل أورشليم )يو

لبا فقد تمت بل إتخذت كلماته شهادة ضده عند محاكمته. أما فى الناصرة فأخرجوه من المجمع وحاولوا قتله. وغا
عنهم   تبعد  التى  قانا  ومعجزة  ناحوم  كفر  فى  وما عمله  سبقته،  التى  بسبب شهرته  يعظ  لكى  المسيح   4دعوة 
أميال. بل وحمل الناصريين فى عودتهم من أورشليم أخبار ما عمله فى الهيكل. وربما أراد أهل الناصرة وطنه 

 نع ما صنعه فى كفر ناحوم.أن يختبروا هل يستحق كل ما سمعوه عنه أو أرادوه أن يص
وتعجب الجميع من كلمات النعمة التى قالها والتى لم يسمعوا مثلها من أٍى من الربيين من قبل. وألنتظر المسيح  
أن يكون هنا أسئلة أو حوار روحى حول وكيف نبدأ أو ما هو المطلوب منا لنحصل على هذا الخالصو أو  

بحرارة قلب راجيا إيمانهم ألجل خالص نفوسهم. فهذا المكتوب فى أسئلة عما وعظ به. لقد كانت عظة المسيح 
إش يار قد تحقق فيه. ومن العجيب أن من يصلى ويعظ  فى وسطهم هو إبن هللا نفسه والذى ال بد أن تشعل  
حرارة صلواته قلوب الحاضرين، ولكن كان تعليقهم وأليس هذا إبن يوسف النجار الذى نعرفهو. وهذا ما أثار فى  

يد غ با مقدسا. والقول القديم المعروف أن وأعمال الخير تبدأ من بيتك ووطنكو أو كما يقول اليهود وأيها  الس
الطبيب إشف نفسكو. ولكن كيف يعمل المسيح لهم أعمال خير وهو فى حالة الم ب هذه. فهو أتى ألجل  

كل ما قاله فى عظته، لكنهم  خالص النفوس ولهدم مملكة الشر وليس لعمل معجزات. ولكنهم لم يلتفتوا إلى 
بحثوا عن معجزات. فكان تعليقه أنه غير مقبول فى وطنه. وأشار الرب لعدم إستحقاقهم لعمل أعمال معجزية  
وسطهم إلى ما حد  أيام إيليا وألليشع. وواضح من إشارة المسيح إلى أرملة نايين ونعمان السريانى أن األمم هم  

وهذا ما أثار المجمع ضده فقاموا ودفعوه خارج المجمع ليرجموه. وحاولوا إلقاره  األولى بأعماله وأنه سيتجه لألمم.
متر(. ولكن هيبته اإللهية أوقفتهم ومر فى وسطهم دون أن   13قدم )حوالى   40من فوه صخرة إرتفاعها حوالى 

  يمسه أحد.
ن يلقيه هو الشاهد األول. وألن وتنفيذ عقوبة الرجم عند اليهود كانت بإلقار المتهم من فوه صخرة عالية وكان م 

لم يمت يلقى الشاهد الثانى على قلبه حجرا ثقيال. وألن لم يمت يقوم باقى الجماعة بإلقار الحجارة عليه. وهذا  
يفسر لماذا وضع اليهود عند قدمى شاول الطرسوسى مالبسهم ليقوموا برجم الشهيد إسطفانوس، فالحجارة التى  

 يلقونها تكونة ثقيلة. 
لرب يسوع بعد ذلك إلى كفر ناحوم ليستقر هناك، وتصير كفر ناحوم وطنه فى الجليل. هناك على األقل  وألتجه ا

أصدقاره وتالميذه األواًل بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا إبنا  بدى. واألهم وهذا هو ما يبحث عنه المسيح أن  
كنيسته مثل قاًد المئة الذى بنى المجمع  هناك فى كفرناحوم الكثيرين الذين سيقبلون عمله ويؤمنون به ويمألون 

 فى كفرناحوم وهناك يايرس. 
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 سلطان الرب على الشياطين 

.  31"-:  (37-4:31اآليات )لو ُبوتِّ ُيَعل ُِّمُهْم فِّي السُّ َوَكاَن   ، اْلَجلِّيلِّ يَنٍة مَِّن  َمدِّ َكْفرَِّناُحوَم،  إَِّلى  ُتوا 32َواْنَحَدَر  َفُبهِّ
يٍم 33مِّْن َتْعلِّيمِّهِّ، أَلنَّ َكاَلَمُه َكاَن بُِّسْلَطاٍن.   ٍس، َفَرَرَخ بَِّرْوٍت َعظِّ َوَكاَن فِّي اْلَمْجَمعِّ َرُجٌل بِّهِّ ُروُح َشْيَطاٍن َنجِّ

وُس هللاِّ 34 ؟ َأَتْيَت لُِّتْهلَِّكَنا! َأَنا َأْعرُِّفَك َمْن َأْنَت: ُقدُّ رِّيُّ ! َما َلَنا َوَلَك َيا َيُسوُع النَّاصِّ َفاْنَتَهَرُه َيُسوُع 35!«.  قِّائِّاًل:»آهِّ
ْنُه َوَلْم يَ  ْيَطاُن فِّي اْلَوْسطِّ َوَخَرَج مِّ ْنُه!«. َفَرَرَعُه الشَّ َفَوَقَعْت َدْهَشٌة َعَلى 36ُضرَُّه َشْيًئا.  َقائِّاًل:»اْخَرْس! َواْخُرْج مِّ

َيْأمُ  َوُقوٍَّة  بُِّسْلَطاٍن  أَلنَُّه  اْلَكلَِّمُة؟  هِّ  هذِّ َقائِّلِّيَن:»َما  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  ُبوَن  ُيَخاطِّ َوَكاُنوا   ، َسَة اْلَجمِّيعِّ النَّجِّ اأَلْرَواَح  ُر 
عٍ 37َفَتْخُرُج!«.  يٌت َعْنُه إَِّلى ُكل ِّ َمْوضِّ يَطةِّ.َوَخَرَج صِّ  "  فِّي اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ

 

ْبتِّ َوَصاَر ُيَعل ُِّم.  21"  -(:28-1:21اآليات )مر ُتوا مِّْن 22ُثمَّ َدَخُلوا َكْفَرَناُحوَم، َولِّْلَوْقتِّ َدَخَل اْلَمْجَمَع فِّي السَّ َفُبهِّ
َكاْلَكَتَبةِّ.   َوَلْيَس  ُسْلَطاٌن  َلُه  َكَمْن  ُيَعل ُِّمُهْم  َكاَن  أَلنَُّه  َفَرَرَخ 23َتْعلِّيمِّهِّ  ٌس،  َنجِّ ُروٌح  بِّهِّ  َرُجٌل  ْم  َمْجَمعِّهِّ فِّي  َوَكاَن 

! َما َلَنا َوَلكَ 24 ؟ َأَتْيَت لُِّتْهلَِّكَنا! َأَنا َقائِّاًل: »آهِّ رِّيُّ وُس هللاِّ!«   َأْعرُِّفك  َيا َيُسوُع النَّاصِّ َفاْنَتَهَرُه َيُسوُع 25َمْن َأْنَت: ُقدُّ
ْنُه!«   ْنُه.  26َقائِّاًل: »اْخَرْس! َواْخُرْج مِّ يٍم َوَخَرَج مِّ ُس َوَصاَح بَِّرْوٍت َعظِّ وُح النَّجِّ َفَتَحيَُّروا ُكلُُّهْم، َحتَّى 27َفَرَرَعُه الرُّ

هذَ  َقائِّلِّيَن:»َما  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َسَة  َسَأَل  النَّجِّ اأَلْرَواَح  َحتَّى  َيْأُمُر  بُِّسْلَطاٍن  أَلنَُّه  يُد؟  اْلَجدِّ التَّْعلِّيُم  هَذا  ُهَو  َما  ا؟ 
يُعُه!«  .28َفُتطِّ يَطةِّ بِّاْلَجلِّيلِّ  "  َفَخَرَج َخَبُرُه لِّْلَوْقتِّ فِّي ُكل ِّ اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ

 إنحدر.  صرة لذلك يقول كفر النياح أو الراحة وجمرافيًا فهي أوطى من النا= كفرناحوم 
يوم الراحة فالقديس مرقس بدأ معجزات السيد المسيح بهذه المعجزة، وهو يكتب لألمم ليعلن لهم أن  =  السبتفى  

هم بل  السيد المسيح أتى ليعطي الراحة للمتعبين إذ يحررهم من األرواح النجسة التي سيطرت عليهم  مانًا وأتعبت
الرومان كانوا   الخفية . ومرقس هنا مام األأولكن ال حول لهم وال قوة  قويار عسكريا  أاستعبدتهم.  رواح والقوى 

كمن م ملككم بقوته العسكرية.  أالمسيح    ،  جدر بالخ وعأيهما  أن المسيح عليها. وكأن مرقس يقول  يبر  سلطا
قول.. أو المعلم فالن يقول، أما السيد المسيح فكان  كان الكتبة يقولون، الناموس ي=  له سلطان وليس كالكتبة

وجذابة  قوة  كلها  فكلماته  المسيح  أم ا  قوة،  بال  جوفار  كلماتهم  كانت  والكتبة  وكذا..  كذا  فأقول  أنا  أما  يقول.. 
 للنفس. 

ين  الشياطين عرفت المسيح ولكن ليس كمعرفة المالًكة والقديس =  آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري.. أنا أعرفك
)يو أبدية  وشركة  وحياة  فرحًا  معرفته  في  يجدون  ليهلكها، 3:17الذين  يأتي  لها  ديانًا  فتعرفه  الشياطين  أم ا   .)

ين كرا ية وحقد. هم يعرفون   وترتعب منه. من يفرح بالمسيح هو من إمتأل قلبه محبة، أم ا هؤالر الشياطين فمملًو
( وهم يحاولون إبعاد البشر عن هللا. وهللا ال  19:2ن )يعهللا لكنها معرفة بال حب وال رجار، يؤمنون ويقشعرو 

الشياطين   يخرج  السيد  أن  الفريسيين  أقنعوا  هم  فمثاًل  بنية خبيثة،  هذا  يكون  إذا شهدوا  فهم  يقبل شهادة هؤالر، 
. بواسطة بعلزبول، وربما يريدون بشهادتهم إثبات هذه العالقة. المهم أن المسيح في غنى عن شهادة األشرار عنه
يظن  إذ  ثورة سياسية  المنتظر حتى ال تحد   المسيا  أنه  البداية اإلعالن عن  في  يريد  المسيح كان ال  والسيد 
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الشعب أنه جار ليحررهم من الرومان. والمسيح رفط شهادة الشياطين. فشهادتهم له هي نوع من الخداع. فهم 
 اجمونه في للون السامعين. يريدون إثبات أن لهم عالقة بالمسيح، واليوم يشهدون له وغدًا يه

والحظ أن الشيطان لم يحتمل وجود المسيح الذي كان يعلم بسلطان فبدأ يهتاج. ولكن الشيطان مهما كانت قوته 
فهو بال حول وال قوة أمام سلطان رب المجد. والحظ أنهم عرفوا كثيرًا عن المسيح، لكن الشياطين لم يدركوا أنه 

ولكن   المتجسد،  يخرج هللا  أن  قبل  المسيح  السيد  أن  والحظ  النور.  من  الظلمة  تفزع  كما  منه  فزع  الشيطان 
الشياطين من الناس سبق وهزم الشياطين في البرية. فهو إن لم يكن قد هزمه، ما كان يقدر أن يكون له هذا 

 السلطان. فهو هزمه لحسابنا ليحررنا من سلطانه. 

بُِّسلْ  أَلنَُّه  اْلَكلَِّمُة؟  هِّ  هذِّ بقولهم  َطانٍ َما  يقصدون  الشياطين    الكلمة  =  إخراج  مو بة  لهم  كمن  ليس  المسيح  أن 
ووصاياه  المسيح  كالم  فورًا.  فيخرج  الشيطان  يأمر  واحدة  بكلمة  المسيح  وجدوا  هم  لكن  والت رعات،  بالصالة 

امها فأطاع  يصاحبه قوة للتنفيذ. قوة شعر بها كل من كان يسمع المسيح، وقوة لم يتمكن الشيطان أن يصمد أم
 وخرج فورا. 

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

 المسيح هو هللا. هللا فقط، فبدأ يشك أن 

 
 شفاء حماة بطرس 

ْمَعاَن َقْد َأَخَذْتَها ُحمَّى 38  -:   (41-4:38اآليات )لو ْمَعاَن. َوَكاَنْت َحَماُة سِّ َوَلمَّا َقاَم مَِّن اْلَمْجَمعِّ َدَخَل َبْيَت سِّ
يَدٌة. َفَسَأُلوُه مِّْن َأْجلَِّها.   ْنَد 40َفَوَقَف َفْوَقَها َواْنَتَهَر اْلُحمَّى َفَتَرَكْتَها! َوفِّي اْلَحالِّ َقاَمْت َوَصاَرْت َتْخُدُمُهْم.  39َشدِّ َوعِّ

َيدَ  َفَوَضَع  إَِّلْيهِّ،  ُموُهْم  َقدَّ ُمْخَتلَِّفٍة  بَِّأْمَراٍض  ُسَقَماُء  ْنَدُهْم  َكاَن عِّ يَن  الَّذِّ يُع  َجمِّ  ، ْمسِّ الشَّ ُكل ِّ  ُغُروبِّ  َعَلى  ٍد ْيهِّ  َواحِّ
ْنُهْم َوَشَفاُهْم.   يُح اْبُن هللاِّ!« َفاْنَتَهَرهُ 41مِّ يُن َأْيًضا َتْخُرُج مِّْن َكثِّيرِّيَن َوهَِّي َتْرُرُخ َوَتُقوُل:»َأْنَت اْلَمسِّ ْم َوَكاَنْت َشَياطِّ

يُح.  "  َوَلْم َيَدْعُهْم َيَتَكلَُّموَن، أَلنَُّهْم َعَرُفوُه َأنَُّه اْلَمسِّ
 

َوَمْحُموَمًة،  14"  -(:71-8:14اآليات )مت   َمْطُروَحًة  َحَماَتُه  َرَأى  ُبْطُرَس،  َبْيتِّ  إَِّلى  َيُسوُع  َفَلَمَس 15َوَلمَّا َجاَء 
ُموا إَِّلْيهِّ َمَجانِّيَن َكثِّيرِّيَن، َفَأْخَرَج اأَلْرَواَح بَِّكلَِّمٍة، 16َيَدَها َفَتَرَكْتَها اْلُحمَّى، َفَقاَمْت َوَخَدَمْتُهْم.   َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َقدَّ

يَع اْلَمْرَضى َشَفاُهْم،  :»ُهَو َأَخَذ َأْسَقاَمَنا َوَحَمَل َأْمَراَضَنا«.17َوَجمِّ  " لَِّكْي َيتِّمَّ َما قِّيَل بِّإَِّشْعَياَء النَّبِّي ِّ اْلَقائِّلِّ
 

ْمَعاَن َوَأْنَدَراُوَس َمَع َيْعُقوَب 29"  -(:34  –  1:29)مر    اآليات َوَلمَّا َخَرُجوا مَِّن اْلَمْجَمعِّ َجاُءوا لِّْلَوْقتِّ إَِّلى َبْيتِّ سِّ
َعْنَها.  30َوُيوَحنَّا،   َأْخَبُروُه  َفلِّْلَوْقتِّ  َمْحُموَمًة،  َعًة  ُمْضَطجِّ ْمَعاَن  سِّ َحَماُة  َوَأَقاَمهَ 31َوَكاَنْت  َم  َها، َفَتَقدَّ بَِّيدِّ ًكا  َماسِّ ا 

ُمُهْم.   َتْخدِّ َوَصاَرْت  َحااًل  اْلُحمَّى  َقَماءِّ 32َفَتَرَكْتَها  السُّ يَع  َجمِّ إَِّلْيهِّ  ُموا  َقدَّ ْمُس،  الشَّ َغَرَبتِّ  إِّْذ  اْلَمَساُء،  َصاَر  َوَلمَّا 



 أنجيل لوقا )األصحاح الرابع(  –األناجيل 
 

 

80 

.  33َواْلَمَجانِّيَن.   َعًة َعَلى اْلَبابِّ يَنُة ُكلَُّها ُمْجَتمِّ َشَفى َكثِّيرِّيَن َكاُنوا َمْرَضى بَِّأْمَراٍض ُمْخَتلَِّفٍة، َوَأْخَرَج  فَ 34َوَكاَنتِّ اْلَمدِّ
يَن َيَتَكلَُّموَن أَلنَُّهْم َعَرُفوُه. َياطِّ يَن َكثِّيَرًة، َوَلْم َيَدعِّ الشَّ  " َشَياطِّ

عمره كله هنا نرى السيد المسيح يشفى حماة بطرس، فالسيد يهتم ببيت خادمه أو تلميذه، فعلى الخادم أن يقدم  
المسيح.  يخدمنا  المسيح  خدمنا  وكلما  بيته.  بإحتياجات  يتكفل  والمسيح  الخاصة،  أموره  فى  يفكر  وال   للمسيح 

الروحي هو    دليل الشفار. ونرى هنا أن  (  دليل الشفار الفورى والكامل ) لم توجد فترة نقاهة=  فقامت وخدمتهم
المسيح كان يمكن أن =  فلمس يدهالتخدم أليصابات.  خدمة اآلخرين، حينما حل المسيح في بطن العذرار ذهبت  

قوة  به  كان  المقدس  أن جسده  ليعلمنا  المرضى  األحيان  بعط  فى  يلمس  كان  ولكن  منه.  كلمة  بمجرد  يشفى 
مراضها وتقوى على هجمات أالكلمة اإللهى وهذا لنفهم أنه إذا إتحدنا بجسده المقدس يمكن للنفس أن ُتشفى من  

 الشياطين. 
جزة جذبت كثيرين فأتوا، والسيد شفى كثيرين. وربما من لم يحصل على الشفار، كان هذا بسبب عدم وهذه المع

إيمانه. والشياطين إذ رأت قدرته عرفته فلم يدعهم ينطقون فهو يرفط شهادتهم. ولوقا وحده إذ هو طبيب يصف 
 الحمى بأنها شديدة.

وهذه الصورة محببة لدى السيد وهى تطبيق    ،سألوهونالحظ أن بطرس لم يسأل السيد بنفسه، إنما الموجودين  
 لقول يعقوب صلوا بع كم ألجل بعط. هى صورة حية لشفاعة األع ار بع ها لبعط أمام رأسنا يسوع.  

لقد تصور اليهود أن المسيح أتى كمخلص من الرومان،   لماذا أسكت السيد الشياطين أن تنطق بأنه إبن هللا ؟ 
 لمزامير مثل تحطمهم بق يب منفهموا بعط اآليات كما فى ا

) مز    ينتشر خبر  6:79+ مز  9:2حديد  ال  أن  السيد  لذلك حرص  بطريقة خاطئة،  اواًل، حتى  أ(  المسيا  نه 
اليفهم الشعب أنه آٍت ليحارب الرومان، لذلك كان يوصى تالميذه أن ال يقولوا إنه المسيا، وأي ًا المرضى وكل 

ال أن  أمرهم  شياطين  منهم  أخرج  هذه   الذين  وتكشف  وتتكلم  تقول  ال  الشياطين حتى  ينتهر  وهنا  ألحد،  يقولوا 
الحقيقة أمام الجموع ألن الجموع كان لها فهم سياسى وعسكرى لوويفة المسيح. ولكن حينما أعلن بطرس أن  
المسيح هو إبن هللا تهلل المسيح وطوب بطرس، ولكنه وجه تالميذه للفهم الصحيح والحقيقى للخالص وأن هذا 

(. فالمسيح يود أن يعرف 23-15:16مت  ليس بثورة سياسية أو عمل عسكرى )يتم بموته وصلبه وقيامته و س
القدرة على فهم حقيقة الخالص. وفى أواخر   إبتدأ يعلن  أالناس حقيقته ولكن لمن له  يام المسيح على األرض 

)مت   هللا  إبن  كونه  عن  حالة 64-63:26صراحة  بحسب  الحقيقة  هذه  إعالن  فى  تدرج  أنه  نالحظ  ولكن   )
( فبقدر ما ينمو السامع فى إستيعاب أمور وأسرار الملكوت 12:13السامعين، فإن من لُه سيعطى ويزاد )مت  
األعلى، فمستوى السامع فى نموه هو الذى يحدد مستوى التعليم الذى  يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى األكثر و 

سراره أيقدمه المسيح، أما النفس الراف ة فينقطع عنها أسرار الملكوت والحياة مع هللا. هللا يعطينا إذًا أن نكتشف  
وم يشهد للمسيح  فهو الينتهر الشياطين لعلمه بأن الشيطان مخادع،  إالسيد أي ًا    نكون مستعدين لذلك.  بقدر ما

بأنه إبن هللا. الناس لذلك أسكتهم حتى ال ينطقوا  ولنفس السبب أخرج بولس الرسول   وغدًا يشهد ضده في لل 
 ( .18:  16الشيطان الذى فى الجارية )أع 
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أن المسيح كان قد إعتاد أن يأتى لبيت بطرس لتناول الطعام وأنه أتى فى هذا اليوم لهذا  يبدو -ملحوظة: 
عدت الطعام وكان السيد يأخذ معُه تالميذه األخصار يوحنا ويعقوب ) أ لمرض، بدليل أن حماة بطرس قامت و ا

دمة فجار المسيح  (.عمومًا حماة سمعان ترمز لكل نفس أصيبت بالخطية فأقعدتها عن الحركة والخ29:1مر 
 ليشفيها. ونالحظ أي ًا أن شفار حماة سمعان كان فوريًا بدون فترة نقاهة. 

 
 التبشير فى الجليل 

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

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

ٍع َخاَلٍء، َوَكاَن ُيَرل ِّي ُهَناَك، 35"  -(:39-1:35اآليات )مر  ا َقاَم َوَخَرَج َوَمَضى إَِّلى َمْوضِّ دًّ ْبحِّ َباكًِّرا جِّ َوفِّي الرُّ
يَن َمَعُه.  36 ْمَعاُن َوالَّذِّ يَع َيْطُلُبوَنَك«.  37َفَتبَِّعُه سِّ ُقَرى َفَقاَل َلُهْم: »لَِّنْذَهْب إَِّلى الْ 38َوَلمَّا َوَجُدوُه َقاُلوا َلُه: »إِّنَّ اْلَجمِّ

َز ُهَناَك َأْيًضا، أَلن ِّي لِّهَذا َخَرْجُت«.   َرةِّ أَلْكرِّ يَن. 39اْلُمَجاوِّ َياطِّ ْم فِّي ُكل ِّ اْلَجلِّيلِّ َوُيْخرُِّج الشَّ ُز فِّي َمَجامِّعِّهِّ  َفَكاَن َيْكرِّ
" 

هي عالقة النور بالشمس، هي صلة اإلبن بأبيه، هي المحبة المتبادلة، وألن كان المسيح يصلي  =  وكان يرلي
فكم وكم إحتياجنا نحن للصالة. فبدون الصالة أي الصلة باهلل فال سلطان لنا على إبليس. وال حماية من هللا لنا  

يخرج شياطين، فهو لم يأتي لراحته بل  بدون عالقتنا باهلل. والحظ أنه إذ َعِلَم بأن الجموع تطلبه ذهب ليكر  و 
ينبغي لي أن  والمسيح لم يكتفي بمدينة واحدة بل هو يريد أن يذهب للجميع=   .ألني لهذا خرجتليريح الناس=  

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

 اإلصحاح الخامس
 

 بداية إختيار السيد لتالميذه 
ْنَد ُبَحْيَرةِّ َجن ِّيَساَرَت.  1"  -(:11-5:1لو)  اآليات ُم َعَلْيهِّ لَِّيْسَمَع َكلَِّمَة هللاِّ، َكاَن َواقًِّفا عِّ َفَرَأى 2َوإِّْذ َكاَن اْلَجْمُع َيْزَدحِّ

َباَك.   الش ِّ َوَغَسُلوا  ْنُهَما  مِّ َخَرُجوا  َقْد  يَّاُدوَن  َوالرَّ اْلُبَحْيَرةِّ،  ْنَد  عِّ َواقَِّفَتْينِّ  إِّْحدَ 3َسفِّيَنَتْينِّ  الَّتِّي  َفَدَخَل  فِّيَنَتْينِّ  السَّ ى 
فِّي . ُثمَّ َجَلَس َوَصاَر ُيَعل ُِّم اْلُجُموَع مَِّن السَّ َد َقلِّياًل َعنِّ اْلَبر ِّ ْمَعاَن، َوَسَأَلُه َأْن ُيْبعِّ َوَلمَّا َفَرَغ مَِّن اْلَكاَلمِّ 4َنةِّ.  َكاَنْت لِّسِّ

َباَكُكمْ  ْمَعاَن:»اْبُعْد إَِّلى اْلُعْمقِّ َوَأْلُقوا شِّ «.  َقاَل لِّسِّ ْيدِّ ْبَنا اللَّْيَل ُكلَُّه 5 لِّلرَّ ْمَعاُن َوَقاَل َلُه:»َيا ُمَعل ُِّم، َقْد َتعِّ َفَأَجاَب سِّ
َبَكَة«.   ا، َفَراَرْت َشَبَكُتُهْم 6َوَلْم َنْأُخْذ َشْيًئا. َولكِّْن َعَلى َكلَِّمتَِّك ُأْلقِّي الشَّ دًّ َوَلمَّا َفَعُلوا ذلَِّك َأْمَسُكوا َسَمًكا َكثِّيًرا جِّ

ُق.  تَ  َفَأَتْوا َوَمأُلوا السَّ 7َتَخرَّ ُدوُهْم.  فِّيَنةِّ اأُلْخَرى َأْن َيْأُتوا َوُيَساعِّ يَن فِّي السَّ ُم الَّذِّ فِّيَنَتْينِّ َحتَّى  َفَأَشاُروا إَِّلى ُشَرَكائِّهِّ
  . ْنَد ُرْكَبَتْي َيُسوَع قَ 8َأَخَذَتا فِّي اْلَغَرقِّ ْمَعاُن ُبْطُرُس ذلَِّك َخرَّ عِّ ، أَلن ِّي  َفَلمَّا َرَأى سِّ ائِّاًل:»اْخُرْج مِّْن َسفِّيَنتِّي َياَربُّ
ٌئ!«.   َخاطِّ َأَخُذوُه.  9َرُجٌل  الَّذِّي  َمكِّ  السَّ َصْيدِّ  َعَلى  َدْهَشٌة  َمَعُه  يَن  الَّذِّ يَع  َوجمِّ اْعَتَرْتُه  َيْعُقوُب 10إِّذِّ  َأْيًضا  َوَكذلَِّك 

ْمَعا ْمَعاَن: »اَلَتَخْف! مَِّن اآلَن َتُكوُن َتْرَطاُد النَّاَس!« َوُيوَحنَّا اْبَنا َزَبدِّي اللََّذانِّ َكاَنا َشرِّيَكْي سِّ َن. َفَقاَل َيُسوُع لِّسِّ
فِّيَنَتْينِّ إَِّلى اْلَبر ِّ َتَرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوَتبُِّعوُه.11  " َوَلمَّا َجاُءوا بِّالسَّ
 

 ما ورد فى إنجيلى متى ومرقس عن إختيار التالميذ 
)مت َلُه  18"-(:22-4:18اآليات  ُيَقاُل  الَّذِّي  ْمَعاَن  سِّ  : َأَخَوْينِّ َأْبَرَر  اْلَجلِّيلِّ  َبْحرِّ  ْنَد  عِّ ًيا  َماشِّ َيُسوُع  َكاَن  َوإِّْذ 

  . َصيَّاَدْينِّ َكاَنا  َفإِّنَُّهَما   ، اْلَبْحرِّ فِّي  َشَبَكًة  َيانِّ  ُيْلقِّ َأَخاُه  َوَأْنَدَراُوَس  َفَأْجَعلُ 19ُبْطُرُس،  َوَرائِّي  َلُهَما:»َهُلمَّ  ُكَما َفَقاَل 
  .» َباَك َوَتبَِّعاُه.  20َصيَّاَديِّ النَّاسِّ : َيْعُقوَب ْبَن َزْبدِّي 21َفلِّْلَوْقتِّ َتَرَكا الش ِّ ُثمَّ اْجَتاَز مِّْن ُهَناَك َفَرَأى َأَخَوْينِّ آَخَرْينِّ

َفَدَعاهُ  َباَكُهَما،  شِّ ُيْرلَِّحانِّ  َما  َأبِّيهِّ َزْبدِّي  َمَع  فِّيَنةِّ  السَّ فِّي  َأَخاُه،  َوَأَباُهَما 22َما.  َوُيوَحنَّا  فِّيَنَة  السَّ َتَرَكا  َفلِّْلَوْقتِّ 
 "  َوَتبَِّعاُه.

المسيح ال يستخدم قوى سحرية لجذب الناس، بل أننا نفهم أنه ق ى يومًا تقريبًا فى إقناع يوحنا وأندراوس بعد أن 
وب فأتيا أخويهما بطرس ويعق(. ويوحنا وأندراوس أقنعا  42-35:1شهد المعمدان لهما بأن يسوع هو المسيا )يو  

والمسيح إختار   فطريقة هللا هى اإلقناع وليس اإلجبار .  ( وبعد هذا دعاهم هنا.7:20ر  إللمسيح فأقنعهم أواًل )
صيادين بسطار ليحولهم إلى صيادين للناس، ولم يختار حكمار وفالسفة، حتى تظهر قوته اإللهية العاملة فيهم  

 (31-17:1كو  1)
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نهر األردن اآلتى من وهى شره مقاطعة الجليل يصب فيها    ،  ميالً   13بحيرة عذبة طولها    هو=  بحر الجليل
الميت   الشمال البحر  إلى  ذلك  بعد  المياه  تذهب  اإلسم  ثم  وهذا  طبرية،  بحر  وأي ًا  جنيسارت  بحيرة  وتسمى   .

 وس قيصر. يأطلقوه عليها إكرامًا لطيبار 
ن فى العهد القديم، كان  غنم ليرعوا ش به كموسى وداود وغيرهم، ألإختار هللا فى العهد القديم رعاة  ملحوظة:  

اليهودى هو شعب هللا   داخل ،  الشعب  الذى كان  وهللا هو راعيهم األعظم، وأرسل لهم هللا رعاة يرعون ش به 
بحر هذا  حظيرة اإليمان فعاًل، أم ا فى العهد الجديد فإختار هللا صيادين ليصطادوا األمم الذين كانوا غارقين فى  

 والمسيح إختار صيادين بسطار من الجليل المحتقر ليعمل بهم، فيكون المجد هلل ال للبشر.  (.10:   5)لو العالم
السفينة تركا  الشباك.  كانوا رساًل جبابرة.=    تركا  لذلك  وأطاعا.  تركت    تركا مصدر ر قهم  ،   جرتهاوالسامرية 

 نحن ؟  . وماذا تركناوألبرا يم ترك أور
 

ُز بِّبَِّشاَرةِّ َمَلُكوتِّ هللاِّ  14"   -(:20-1:14مر)  اآليات َوَيُقوُل:»َقْد  15َوَبْعَدَما ُأْسلَِّم ُيوَحنَّا َجاَء َيُسوُع إَِّلى اْلَجلِّيلِّ َيْكرِّ
.» يلِّ ْنجِّ بِّاإلِّ َوآمُِّنوا  َفُتوُبوا  َمَلُكوُت هللاِّ،  َواْقَتَرَب  الزََّماُن  بَ 16َكَمَل  ْنَد  ي عِّ َيْمشِّ ُهَو  ْمَعاَن َوفِّيَما  َأْبَرَر سِّ اْلَجلِّيلِّ  ْحرِّ 

 . ، َفإِّنَُّهَما َكاَنا َصيَّاَدْينِّ َيانِّ َشَبَكًة فِّي اْلَبْحرِّ يَرانِّ 17َوَأْنَدَراُوَس َأَخاُه ُيْلقِّ َفَقاَل َلُهَما َيُسوُع:»َهُلمَّ َوَرائِّي َفَأْجَعُلُكَما َترِّ
  .» النَّاسِّ َباَكُهمَ 18َصيَّاَديِّ  َتَرَكا شِّ َوَتبَِّعاُه.  َفلِّْلَوْقتِّ  َوُيوَحنَّا 19ا  َزْبدِّي  ْبَن  َيْعُقوَب  َفَرَأى  َقلِّياًل  ُهَناَك  مِّْن  اْجَتاَز  ُثمَّ 

َباَك.   فِّيَنةِّ ُيْرلَِّحانِّ الش ِّ فِّيَنةِّ َمَع اأَلْجَرى َوَذَهَبا  20َأَخاُه، َوُهَما فِّي السَّ . َفَتَرَكا َأَباُهَما َزْبدِّي فِّي السَّ َفَدَعاُهَما لِّْلَوْقتِّ
 " اَءُه.َورَ 

نجد هنا نفس قصة دعوة التالميذ، وتركهم سفنهم ومهنتهم وأنهم تبعوا يسوع فورًا. وتفسير هذه اإلستجابة الفورية، 
 هو سابق إقتناعهم بالمسيح كما قلنا سابقًا. 

 (. 9فالنبوات حددت  مان مجئ المسيح )دا = قد كمل الزمان  -:14وفى آية 
 جنيسارت.   بحيرة يسمى أي او ، طبرية هو بحيرة =  بحر الجليل

 
وهم   دعاهم  إذ  وتالميذه،  المسيح  السيد  بين  اللقار  هذا  عن  األخرى  التفصيالت  بعط  فأورد  لوقا  القديس  أم ا 
الكثير،  السمك  فى معجزة صيد  تالميذه  أمام  أوهر سلطانه  قد  المسيح  أن  نجد  وهنا  وشباكهم.  سفنهم  بجانب 

 لنالحظ أسباب إستجابة التالميذ لدعوة المسيح  إذاً   خر لماذا تبع التالميذ يسوع فورًا إذ دعاهم.آ وبهذا نفهم سببا  
   -لهم :

 شهادة يوحنا المعمدان له، والمعمدان كان المعلم األول لهم قبل المسيح. .1
 . 42-35:1حوار يسوع معهم لمدة يوم كامل يو   .2
 . 24:4معجزات الشفار التى أجراها المسيح أمامهم مت  .3
 . 3:5تعاليم المسيح للجموع من سفينة سمعان لو   .4
 جعلتهم يطمئنون لتدبير هللا إلحتياجاتهم المادية.  7-6:5عجزة صيد السمك الكثير لو م .5
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.. وبمقارنة (14-1:21يو  )ونالحظ أن آخر لقار للمسيح حدثت فيه نفس القصة، أى معجزة صيد سمك كثير  
 المعجزتين نجد اآلتي. 

سيح أتى ليجعل اإلثنين واحدًا )اليهود  المعجزة األولى كانت فى سفينتين واألخيرة كانت فى سفينة واحدة فالم .1
 بع هما(. منشقين علىثنين إي أ و أواألرضيين بحسب فكر كنيستنا  واألمم أو السماًيين

فى المعجزة األولى أمرهم بطرح الشباك ولم يحدد الجهة. وفى األخيرة طلب السيد إلقار الشباك على الجانب   .2
سمكة( ألن األولى تشير لكل    153لثانية ُذكَر عدد السمك )األيمن. وفى األولى لم يذكر عدد السمك وفى ا

الداخلين لإليمان وهم كثيرين، أما  الثانية فتشير للقطيع الصمير أى الذين سيخلصون وهؤالر معروفين واحدًا 
األيسر(:   الجانب  على  فهم  الجدار  أما   األيمن،  الجانب  على  )الخراف  األيمن  الجانب  على  وهم  فواحدًا 

 موجهة للجميع لكن قليلين هم الذين يخلصون. فالدعوة 
(. وفى الثانية لم  ض يففى األولى صارت الشبكة تتمزه فيهرب منها السمك الصمير )رمز لمن إيمانهم   .3

( رمز لمن إيمانهم ثابت ناضج فهؤالر ال يتركون  11:21تتمزه الشبكة وكان السمك من كبار السمك )يو  
حتى كة رمز للكنيسة، ومن يترك الكنيسة يمره فى بحر هذا العالم  الكنيسة مهما حد  من تجارب، فالشب

 بسبب هؤالر الذين إيمانهم قليل. ولكن نشكر هللا فالكنيسة يحفظها المسيح. =  أخذتا فى الغرق 
فى الثانية طلب السيد المسيح من التالميذ أن يعطوه السمك الذى إصطادوه، فالمؤمنين هم للمسيح وليس   .4

ى أن المسيح متكفل بإعالة خدامه أاهم من عنده سمكًا مشويًا وخبز،  فأعط  السيد   اللكار ين أو للخدام. أم
 ( .12،   11:   8)راجع تفسير ن ليصطادوا هم لُه المؤمنين، ويكون المؤمنين للمسيح. 

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

ما كان يسوع يستطيع أن و   هذه الليلة ما كانوا قد إقتنعوا بأن يتركوا مصدر ر قهم ويتبعوا يسوع ،   سمكاً   إمتألت 
إمتألت سمكًا بوفرة )بركات مادية(. إذًا لنثق أنه  نرى أن السفن قد  بعد هذا ولكن( سفنهم ليستخدمها للكرا ة يدخل

لو أغلقت أمامنا بعط األبواب فإن هذا يكون بسماح من هللا لنحصل على بركات أكثر، ولو فرغت سفينتنا من 
 السمك )بركات مادية( فهذا ليدخل المسيح لسفينة حياتنا. 

أى تعبنا فى الوقت المناسب للصيد ومع   تعبنا الليل كلهالصيد يكون لياًل لذلك قال بطرس  =    إبعد إلى العمق
هذا لم نحصل على شئ. أما اآلن وبالنهار فالوقت غير مناسب للصيد. والصيد ال يكون بالشباك فى العمق بل 

ن أروع ما قاله بطرس على الشاطئ. وهنا فكالم بطرس يعبر عن الخبرة البشرية بما تحمله من فشل ويأس ولك
هنا ينتقل بطرس من خبراته البشرية المحدودة إلى اإليمان العميق بكلمة هللا. =    على كلمتك ألقى الشبكةهو  

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

يصطاد شيئا. وهنا نرى الجهاد مع النعمة. فالجهاد يتمثل فى الدخول للعمق وأللقار الشبكة )حياة الخادم الداخلية 
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 لقار الشبكة( والنعمة هى عمل هللا العجيب بكلمات الخادم لتأتى هذه الكلمات بثمارها. = عمق، كلمة الكرا ة = إ
ولنالحظ أن الدعوة هى للجميع فالمسيح لم يحدد الجهة التى يلقون فيها الشباك. ومسئولية خالص المؤمن هى 

 مسئوليته الشخصية.
ه ، فال تحرقه ن االرض ليحصل على الميا نه عن النبات الذى يتعمق فى باط أي ا العمق يفهم على  أ:    العمق

 ن نثمر . أ. والمياه تشير للروح القدس الذى يعطى التعزيات وسط التجارب ويعطينا حرارة الشمس فيثمر
  ومحبة المسيح .  (  5:  6حب الرب الهك من كل قلبك...و )تث  ؟ هذا يكون بتنفيذ اآلية و   كيف ندخل الى العمق

( . وبالتالى فالروح القدس المنبثق من اآلب ويمأل االبن يمألنا اذا 9:    15يو تعنى االتحاد معه )راجع تفسير  
 كنا ثابتين فى االبن .  
بطرس   قول  كلهوفى  الليل  الخطية =    تعبنا  كانت  ولكن  تعبوا  إذ  كله،  القديم  العهد  فى  األنبيار  لعمل  إشارة 

مسيطرة على قلوب البشر. ويشير هذا القول أي ًا لمن يكر  ويعلم ببالغة بشرية ولكن من عندياته وليس بعمل 
بعد   يأت  لم  الثمار  وقت  الوقت،  ولكن  كثيرًا  يتعبون  الذين  للخدام  تشير  وربما  فيه.  ليلة   فلقد ،  المسيح  كانت 

 التالميذ فاشلة بمقاييسهم ولكنها كانت بداية نجاح عجيب وتحول عجيب. 
ونالحظ أن المسيح جذب التالميذ إليه بعد أن خاطبهم بلمتهم، فهو كلمهم بلمة صيد السمك فإنجذبوا إليه، وهكذا 

المة الصليب على حينما أرشده أن ي ع ع  كلم المجوس بلمتهم عن طريق نجم، وكلم قسطنطين الملك بلمته
 . أسلحته فيملب فى الحرب 
 فالحصاد كثير والفعلة قليلون.=  فأشاروا إلى شركائهم
بطرس ال يريد من المسيح أن يخرج حقيقة من سفينته لكن هذا مجرد تعبير عن   قطعا   =  أخرج من سفينتى

رأى   المسيح  نور  بطرس  واجه  فحينما  سفينته  فى  السيد  بوجود  إستحقاقه  بعدم  بعدم  شعوره  وشعر  خطاياه 
عمومًا فالمؤمنين  . ال تخف(. وقد طمأنه المسيح بقوله =  6ش إإستحقاقه، وهذا ما حد  مع إش يار إذ رأى هللا )

ينقسمون إلى فئتين األولى مثل بطرس حينما يعطيهم هللا بركة من عنده يشعرون بأنهم غير مستحقين لشئ، وألذا 
الصنف الثانى فهو شاعر بأن هللا ال يعطيه ما هو أهل له، وأن هللا قد صادفتهم تجربة ينسبونها لخطاياهم، أما  

ولمه، وألذا صادفته تجربة نسبها لظلم هللا له. ولنعلم أن الفئة األولى هى التى يدخل المسيح قلبها ويملك عليها 
 . كما دخل لسفينة بطرس
نفاية ويكرس القلب بالتمام للمسيح.   من يعرف المسيح حقيقة يترك كل شئ حاسبًا إياه=    تركوا كل شئ وتبعوه

وعلى  السمار  فى  مجد  من  اآلن  حتى  لبطرس  أعطى هللا  ماذا  ولنرى  وصنارة  شبكة  ترك  بطرس  أن  ولنالحظ 
 التجارب التى تواجه الكنيسة فيتركها ضعاف اإليمان. =  أخذتا فى الغرق .. شبكتهم تتمزق األرض. 

 
       شفاء أبرص 

، َفإَِّذا َرُجٌل َمْمُلوٌء َبَرًصا. َفَلمَّا َرَأى12"   -(:16-5:12لو)  ياتاآل هِّ   َوَكاَن فِّي إِّْحَدى اْلُمُدنِّ َيُسوَع َخرَّ َعَلى َوْجهِّ
َرنِّي«.   ُتَطه ِّ َأْن  ْر  َتْقدِّ َأَرْدَت  إِّْن  َسي ُِّد،  َقائِّاًل:»َيا  إَِّلْيهِّ  َولِّ 13َوَطَلَب  َفاْطُهْر!«.  َقائِّاًل:»ُأرِّيُد،  َوَلَمَسُه  َيَدُه  ْلَوْقتِّ َفَمدَّ 
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اْلَبَرُص.   َعْنُه  َأَمَر 14َذَهَب  َكَما  يرَِّك  َتْطهِّ َعْن  ْم  َوَقد ِّ  ، لِّْلَكاهِّنِّ َنْفَسَك  َوَأرِّ  َبلِّ »اْمضِّ  أَلَحٍد.  َيُقوَل  اَل  َأْن  َفَأْوَصاُه 
َلُهْم«.   َشَهاَدًة  لَِّكْي  15ُموَسى  َكثِّيَرٌة  ُجُموٌع  َفاْجَتَمَع  َأْكَثَر.  َعْنُه  اْلَخَبُر  ْم. َفَذاَع  هِّ َأْمَراضِّ مِّْن  بِّهِّ  َوُيْشَفْوا  َيْسَمُعوا 

ُل فِّي اْلَبَرارِّي َوُيَرل ِّي.16  "  َوَأمَّا ُهَو َفَكاَن َيْعَتزِّ
 
َرنِّي« 40"  -(: 45-1:40)مر    ياتاآل ُتَطه ِّ َأْن  ْر  َتْقدِّ َأَرْدَت  »إِّْن  َلُه:  َوَقائِّاًل  َجاثًِّيا  إَِّلْيهِّ  َيْطُلُب  َأْبَرُص  إَِّلْيهِّ  َفَأَتى 
َفاْطُهْر!«.  41 َلُه:»ُأرِّيُد،  َوَقاَل  َوَلَمَسُه  َيَدُه  َوَمدَّ  َيُسوُع  وَ 42َفَتَحنََّن  اْلَبَرُص  َعْنُه  َذَهَب  َيَتَكلَُّم  َوُهَو  َطَهَر. َفلِّْلَوْقتِّ 
43  ، يرَِّك 44َفاْنَتَهَرُه َوَأْرَسَلُه لِّْلَوْقتِّ ْم َعْن َتْطهِّ َوَقاَل َلُه:»اْنُظْر، اَل َتُقْل أَلَحٍد َشْيًئا، َبلِّ اْذَهْب َأرِّ َنْفَسَك لِّْلَكاهِّنِّ َوَقد ِّ

ُر َأْن َيْدُخَل َوَأمَّا ُهَو َفَخَرَج َواْبَتَدَأ ُيَنادِّ 45َما َأَمَر بِّهِّ ُموَسى، َشَهاَدًة َلُهْم«.   يُع اْلَخَبَر، َحتَّى َلْم َيُعْد َيْقدِّ ي َكثِّيًرا َوُيذِّ
َيٍة. َع َخالَِّيٍة، َوَكاُنوا َيْأُتوَن إَِّلْيهِّ مِّْن ُكل ِّ َناحِّ ًرا، َبْل َكاَن َخارًِّجا فِّي َمَواضِّ يَنًة َظاهِّ  "  َمدِّ

(، فالمسيح أتى ليخلص البشرية  28  –  23:  1المسيح بمعجزة إخراج روح نجس )  بدأ القديس مرقس معجزات 
بهذه  البشر.  تخيف  التى  األرواح  على  المسيح  قوة  يظهر  وبهذا  للرومان  يكتب  ومرقس  إبليس.  سلطان  من 

ى القوى  المعجزة أراد مرقس أن يقول للرومان إن ملوككم هزموا جنودًا هم بشر، أما ملكنا إبن هللا فله سلطان عل
رواح ن تكلم مرقس عن سلطان المسيح على األأوبعد    كل  مان.  حتى ملوككم  البشرالخفية التي أخافت كل  

 .  برص أيات شفار كما نرى فى هذه األ نتقل لمعجزات الشفار وذكر إالنجسة 
معزواًل ال يستطيع أن  = فهذا ألن هذا الشخص كان معروفًا بأنه أبرص، وكان  أر نفسك للكاهنوقول المسيح له  

هذه هى محبة الرب =  تحنن  يحيا وسط المجمع ويحتاج لشهادة من الكهنة بأنه قد برأ ليعود لحياته الطبي ية.
 هذه أتت بعد تحنن فال نفهمها بأن السيد  جره، بل نبهه لعدم العودة للخطية.  =  فإنتهرهيسوع. 
اليهود يعرفون أن البرص هو ضربة غ ب من هللا، وال متى فإذ يكتب لليهود يبدأ بمعجزة شفار أبرص، ف  أما

 ن المسيح هو هللا . أ يشفيه سوى هللا. فيفهمون 
يبدأ القديس لوقا أي ًا إنجيله بأول معجزات السيد وهى معجزة إخراج روح نجس، إذ يكتب لليونانيين والرومان 

 .( 33:4)لو 
فأطهر السيد  أتظهر    أريدكلمة  =  أريد  فهولو ية  إرادته   المسيح،  بل  المريط،  ليشفى  يطلب وال يصلى هلل  ال 

 . فى نظر اليهود نجاسةألن البرص  فأطهرتشفى المريط. والحظ قوله 
)مت َأنْ 2"-(:4-8:2اآليات  ْر  َتْقدِّ َأَرْدَت  إِّْن  َسي ُِّد،  َقائِّاًل:»َيا  َلُه  َوَسَجَد  َجاَء  َقْد  َأْبَرُص  َرنِّي«.    َوإَِّذا  َفَمدَّ 3ُتَطه ِّ

َبَرُصُه.   َولِّْلَوْقتِّ َطُهَر  َفاْطُهْر!«.  َقائِّاًل:»ُأرِّيُد،  َوَلَمَسُه  َيَدُه  َبلِّ 4َيُسوُع  أَلَحٍد.  َتُقوَل  اَل  َأْن  َيُسوُع:»اْنُظْر  َلُه  َفَقاَل 
ي َأَمَر بِّهِّ ُمو  مِّ اْلُقْرَباَن الَّذِّ ، َوَقد ِّ  وَسى َشَهاَدًة َلُهْم«.اْذَهْب َأرِّ َنْفَسَك لِّْلَكاهِّنِّ

م السيد المسيح أواًل التعاليم المحيية، ثم هاهو يقدم الشفار. فهدف المسيح األساسى هو التعليم وليس شفار   َقدَّ
إذ يرينا طريق الثبات فى المسيح فنحيا فى مجد  األمراض، فالتعليم هو الذى سيقدم الشفار من مرض الخطية

بل أن السيد   ع ًا من المعجزات التى صنعها السيد ليقدموا لنا فكر هللا من نحونا.. واإلنجيليون قدموا لنا بأبدى
المسيح كان بمعجزاته يستعلن لنا محبة هللا اآلب. فهو حينما يشفى أبرصًا أو أعمى أو يقيم ميت فهو يريد أن  



 أنجيل لوقا )األصحاح الخامس(   –األناجيل 
 

 

87 

ن ُنشفى من أمراضنا الجسدية  يقول إرادة اآلب من نحوكم هى الشفار والبصيرة والحياة. واآلب قطعًا ال يريد لنا أ 
ثم نهلك أبديًا، لكن إرادة اآلب من نحونا هى شفاًنا روحيًا وأن تكون لنا البصيرة الروحية أى أن نعاين هللا وأن  

 تكون لنا حياة أبدية  
( والمسيح صنع  روحى، وهذا حد  مع بولس ومع أيوب )واألمراض قد تكون وسيلة يستخدمها هللا للشفار ال

معجزات مع اليهود ومع األمم فهو يعلن أنه أتى لخالص الجميع. والمسيح قطعًا إستخدم المعجزات لجذب 
الناس، وليعرفوا قوته فيقبلوا على سماع تعاليمه، وحتى اآلن فالمعجزات التى تحد  بأسمار قديسين كثيرين هى  

 هم.  لجذب مؤمنين كثيرين تنفعهم المعجزة فى تثبيت إيمان
 البرص هو رمز للخطية ) راجع كتاب الالويين(.= أبرص
يقدم مشكلته=    وسجد ال بادة والخ وع قبل أن  تبدأ  ،    هو يقدم  يطلب ما هلل قبل أن يطلب ما لنفسه. ولذلك 

 كنيستنا فى كل مناسبة صلواتها بصالة الشكر.
المسيح يعلن سلطانه على البرص   =أريد فأطهرهذه صالة إيمان بقدرة المسيح على الشفار  =  إن أردت تقدر

عمله   وألرادته  السيد  كلمات  وصاحب  خليقته.  نحو  الطيبة  ولمسهوألرادته  يده  يسوع  كان   أن  ونالحظ  مد  من 
لكن السيد الرب القدوس لم يكن ممكنًا للبرص أن ينجسه،   يتالمس مع أبرص يتنجس ويحتاج إلى أن يتطهر،
وفالنور ي ئ في   لم تدركهو )يوبل البرص يهرب من أمامه  (. وهو يدخل إلى أى نفس 5:1الظلمة، والظلمة 

مهما كانت نجاستها ليطهرها. والمريط كان يحتاج إلى لمسة يد الرب ليدرك حنانه عليه، فهو لم يكن محتاجًا  
 فقط للشفار الجسدى، بل إلى لمسة حنان ليدرك محبة الرب له.

ور المسيا ليخلصهم من حكم الرومان، وبهذا القول الذى  كان اليهود فى انتظار وه =    أنظر أن ال تقول ألحد
والمسيح ، تثير السلطات إستعمله السيد مرارًا كان يتجنب أن يأخذوه عنوة ليجعلوه ملكًا فتحد  ثورة وسط الشعب 

تم يأت ليكون ملكًا أرضيًا. بل أن هذا سيثير الكهنة والكتبة فيخططون لموته قبل أن ينهى تعليمه. والسيد يه   لم
 بالتعليم أكثر من المعجزات. 

وهو لم يأت لينقط الناموس وهو أراد أن ُيظهر للكهنة أنه قادر على   ،فالسيد يحترم الشريعة=  أر نفسك للكاهن
بهذه  المسيح  متى معجزات  القديس  بدأ  ولقد  فقط.  هو من هللا  البرص  فشفار  المسيا  أنه  فيدركوا  البرص  شفار 

ا يشرح والقديس متى هنوالمسيح أتى لشفار البشرية من الخطية أساسًا.  المعجزة، فالبرص كما قلنا رمز للخطية،  
لليهود معنى الخالص وأنه ليس خالصا من الرومان بل من الخطية التى يرمز لها البرص ، لذلك كانت أولى 

 معجزاته شفار أبرص .
* كان الربيون ي عون طرقا لعالج األمراض بع ها طبية وبع ها سحرية. ولكنهم أبدا لم يتعرضوا لمرض 

تبروا البرص نوع من الموت األخالقى والمعنوى. ومنع األبرص  البرص، فهو مرض ال يشفيه إال هللا وحده. وألع
من أى إتصال باآلخرين. ويتم تمييز األبرص بشكل خاص تت ح فى مالبسه ويترك شعره دون تهذيب، ويمطى 

نصف وجهه األسفل وشفته العليا ويصرخون نجس نجس. وقد يكون كل هذا كوسيلة حماية من العدوى أو  
دخولهم إلى الهيكل بل وكل أورشليم، بل وأى مدينة مسورة. وفى حال دخولهم يعاقبون   بحسب الشريعة.  ويمنع
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جلدة. وال يخالطون سوى البرص مثلهم. وكان من المفهوم أنه ال شفار من البرص سوى بتدخل إلهى.   39بالجلد 
ترتيب النجاسة  وكان أى من له خبرة يقوم بفحص األبرص ولكن من يعلن طهارته ويعتمدها هم الكهنة. وفى 

يعتبر الميت هو األكثر نجاسة ويليه األبرص مباشرة )هناك عدة أسباب للنجاسة ويسمونها أبو النجاسات وأولها 
الموت ثم يليه مرض البرص(، وألن دخل األبرص إلى أى مكان ينجسه بالكامل. وكان الرابى مير ال يأكل بي ة 

يرميهم بالحجارة ليبتعدوا عنه. وكان الربيين ينسبون المرض   تم شراؤها من شارع كان به أبرص. ورابى آخر كان
ألسباب أخالقية، فال موت بدون الخطية. وهذا صحيح ونفهم هذا من الخطية األصلية. وقالوا إن العقم والبرص 

 هى من أمراض التأديب. ويقولون أنه ال شفار سوى بمفران كل الخطايا. حقًا كانوا بؤسار.
ص من الربيين الذين يمنعون دخول البرص، وذهب للمسيح قاًال وإن أردت تقدر أن لقد تسلل هذا األبر 

تطهرنىو. ولمس المسيح هذا األبرص وشفاه، عكس ما كان يفعله الربيين. فلهؤالر البؤسار بل وكل البشر الذين  
ة تظهر من هو  أذلتهم الخطية وجعلتهم عاجزين وبال رجار أتى المسيح ليشفيهم. وقطعا كان شفار األبرص آي

 المسيح وما هى قدرته المطلقة. فأتى إليه الكثيرين من المعذبين. 
 

 شفاء المفلوج 
يَن َوُهْم َقْد 17"  -(:26-5:17اآليات )لو   يُّوَن َوُمَعل ُِّموَن لِّلنَّاُموسِّ َجالِّسِّ َوفِّي َأَحدِّ اأَليَّامِّ َكاَن ُيَعل ُِّم، َوَكاَن َفر ِّيسِّ

ْم.   َفائِّهِّ ب ِّ لِّشِّ يَّةِّ َوُأوُرَشلِّيَم. َوَكاَنْت ُقوَُّة الرَّ ْحمُِّلوَن َعَلى فَِّراٍش َوإَِّذا بِّرَِّجال يَ 18َأَتْوا مِّْن ُكل ِّ َقْرَيٍة مَِّن اْلَجلِّيلِّ َواْلَيُهودِّ
َأَماَمُه.   َوَيَضُعوُه  بِّهِّ  َيْدُخُلوا  َأْن  َيْطُلُبوَن  َوَكاُنوا  َمْفُلوًجا،  لَِّسَببِّ 19إِّْنَساًنا  بِّهِّ  َيْدُخُلوَن  َأْيَن  مِّْن  ُدوا  َيجِّ َلْم  َوَلمَّا 

ْطحِّ َوَدلَّْوُه َمَع اْلفَِّراشِّ مِّْن َبْينِّ األَ  ، َصعُِّدوا َعَلى السَّ اَم َيُسوَع.  اْلَجْمعِّ َفَلمَّا َرَأى إِّيَماَنُهْم َقاَل 20ُجر ِّ إَِّلى اْلَوْسطِّ ُقدَّ
َخَطاَياَك«.   َلَك  َمْغُفوَرٌة  ْنَساُن،  اإلِّ َيَتَكلَُّم 21َلُه:»َأيَُّها  الَّذِّي  هَذا  »َمْن  َقائِّلِّيَن  ُيَفك ُِّروَن  يُّوَن  َواْلَفر ِّيسِّ اْلَكَتَبُة  َفاْبَتَدَأ 

يَف؟ َمْن يَ  ُر َأْن َيْغفَِّر َخَطاَيا إِّالَّ هللُا َوْحَدُه؟«  بَِّتَجادِّ ْم، َوَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َماَذا ُتَفك ُِّروَن 22ْقدِّ َفَشَعَر َيُسوُع بَِّأْفَكارِّهِّ
 فِّي ُقُلوبُِّكْم؟ 

؟  23 َواْم ِّ ُقْم  ُيَقاَل:  َأْن  َأْم  َخَطاَياَك،  َلَك  َمْغُفوَرٌة  ُيَقاَل:  َأْن  َأْيَسُر:  ْنَسانِّ َولكِّ 24َأيَُّما  اإلِّ الْبنِّ  َأنَّ  َتْعَلُموا  لَِّكْي  ْن 
ْل فَِّراَشَك َواْذَهْب إِّ  :»َلَك َأُقوُل: ُقْم َواْحمِّ َففِّي  25َلى َبْيتَِّك!«.  ُسْلَطاًنا َعَلى اأَلْرضِّ َأْن َيْغفَِّر اْلَخَطاَيا«، َقاَل لِّْلَمْفُلوجِّ

ًعا   ُمْضَطجِّ َكاَن  َما  َوَحَمَل  َأَماَمُهْم،  َقاَم  هللَا.  اْلَحالِّ  ُد  ُيَمج ِّ َوُهَو  َبْيتِّهِّ  إَِّلى  َوَمَضى  َحْيَرٌة 26َعَلْيهِّ،  يَع  اْلَجمِّ َفَأَخَذتِّ 
ُدوا هللَا، َواْمَتأُلوا َخْوًفا َقائِّلِّيَن:»إِّنََّنا َقْد َرَأْيَنا اْلَيْوَم َعَجائَِّب!«.  " َوَمجَّ

 
يَنتِّهِّ.  1"   -(:8-9:1اآليات )مت   فِّيَنَة َواْجَتاَز َوَجاَء إَِّلى َمدِّ ُموَنُه إَِّلْيهِّ َمْطُروًحا َعَلى 2َفَدَخَل السَّ َوإَِّذا َمْفُلوٌج ُيَقد ِّ

. َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك«.   : »ثِّْق َيا ُبَنيَّ اْلَكَتَبةِّ َقْد َقاُلوا َوإَِّذا َقْوٌم مَِّن  3فَِّراٍش. َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع إِّيَماَنُهْم َقاَل لِّْلَمْفُلوجِّ
ُف!«   ُيَجد ِّ »هَذا  ْم:  هِّ َأْنُفسِّ ُقُلوبُِّكْم؟  4فِّي  فِّي  ر ِّ  بِّالشَّ ُتَفك ُِّروَن  َفَقاَل:»لَِّماَذا  َأْفَكاَرُهْم،  َيُسوُع  َأْن 5َفَعلَِّم  َأْيَسُر،  َأيَُّما 

؟   ْنَسانِّ ُسْلَطاًنا َعَلى اأَلْرضِّ َأْن َولكِّنْ 6ُيَقاَل: َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك، َأْم َأْن ُيَقاَل: ُقْم َواْم ِّ  لَِّكْي َتْعَلُموا َأنَّ الْبنِّ اإلِّ
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َبْيتَِّك!«   إَِّلى  َواْذَهْب  ْل فَِّراَشَك  :»ُقمِّ اْحمِّ لِّْلَمْفُلوجِّ َقاَل  يَنئٍِّذ  اْلَخَطاَيا«. حِّ َبْيتِّهِّ.  7َيْغفَِّر  إَِّلى  َوَمَضى  َرَأى 8َفَقاَم  َفَلمَّا 
ُبوا َومَ  ْثَل هَذا.اْلُجُموُع َتَعجَّ ُدوا هللَا الَّذِّي َأْعَطى النَّاَس ُسْلَطاًنا مِّ  " جَّ

 
َبْيٍت.  1"   -(:12-2:1اآليات )مر   فِّي  َأنَُّه  َع  َفُسمِّ َأيَّاٍم،  َبْعَد  َأْيًضا  َكْفَرَناُحوَم  َدَخَل  َكثِّيُروَن 2ُثمَّ  اْجَتَمَع  َولِّْلَوْقتِّ 

ُبُهْم بِّاْلَكلَِّمةِّ.   . َفَكاَن ُيَخاطِّ ُلُه َأْرَبَعٌة.  3َحتَّى َلْم َيُعْد َيَسُع َواَل َما َحْوَل اْلَبابِّ يَن َمْفُلوًجا َيْحمِّ مِّ َوإِّْذ 4َوَجاُءوا إَِّلْيهِّ ُمَقد ِّ
الْ  َأْجلِّ  مِّْن  إَِّلْيهِّ  َيْقَترُِّبوا  َأْن  ُروا  َيْقدِّ َكاَن َلْم  الَّذِّي  رِّيَر  السَّ َدلَُّوا  َنَقُبوُه  َما  َوَبْعَد  َكاَن.  َحْيُث  ْقَف  السَّ َكَشُفوا   ، َجْمعِّ

ًعا َعَلْيهِّ.   ، َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك«.  5اْلَمْفُلوُج ُمْضَطجِّ : »َيا ُبَنيَّ َوَكاَن َقْوٌم 6َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع إِّيَماَنُهْم، َقاَل لِّْلَمْفُلوجِّ
ْم:  مِّنَ  يَن ُيَفك ُِّروَن فِّي ُقُلوبِّهِّ ُر َأْن َيْغفَِّر َخَطاَيا إِّالَّ 7 اْلَكَتَبةِّ ُهَناَك َجالِّسِّ يَف؟ َمْن َيْقدِّ »لَِّماَذا َيَتَكلَُّم هَذا هَكَذا بَِّتَجادِّ

َوْحَدُه؟«   هِّ 8هللُا  َأْنُفسِّ فِّي  ُيَفك ُِّروَن هَكَذا  َأنَُّهْم  هِّ  بُِّروحِّ َيُسوُع  َشَعَر  بِّهَذا فِّي  َفلِّْلَوْقتِّ  ُتَفك ُِّروَن  َلُهْم:»لَِّماَذا  َفَقاَل  ْم، 
: َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك، َأْم َأْن ُيَقاَل: ُقْم َواْحمِّْل َسرِّيَرَك َوامْ 9ُقُلوبُِّكْم؟   ؟  َأيَُّما َأْيَسُر، َأْن ُيَقاَل لِّْلَمْفُلوجِّ َولكِّْن لَِّكْي  10 ِّ

ْنَسانِّ ُسْلَطا :  َتْعَلُموا َأنَّ الْبنِّ اإلِّ »َلَك َأُقوُل: ُقْم َواْحمِّْل َسرِّيَرَك 11ًنا َعَلى اأَلْرضِّ َأْن َيْغفَِّر اْلَخَطاَيا«. َقاَل لِّْلَمْفُلوجِّ
ُدوا هللَا َقائِّلِّ 12َواْذَهْب إَِّلى َبْيتَِّك!«.   يُع َوَمجَّ َت اْلَجمِّ ، َحتَّى ُبهِّ اَم اْلُكل ِّ رِّيَر َوَخَرَج ُقدَّ يَن:»َما َفَقاَم لِّْلَوْقتِّ َوَحَمَل السَّ
ْثَل هَذا َقطُّ!«.  " َرَأْيَنا مِّ

 كانت آخر آية فى إنجيل متى قبل معجزة شفاؤ المفلوج، أن أهل كورة الجدريين طلبوا منه أن يمادر كورتهم.
فيه.  و ُيْرَغْب  ال  حيث  قط  يبقى  ال  فالسيد  وألجتا ،  السفينة  دخل  الجدريين  كورة  أهل  رف ه  إلى حينما  وجاء 

 ( وكانت كفر ناحوم هى مركز خدماته وتنقالته فى تلك المرحلة.1:2أى كفر ناحوم )مر  =  مدينته
 قرة شفاء المفلوج : 
إليه  يقدمونه  مفلوج  يعرف   =إذا  الذى  هو  والمسيح  المسيح،  أمام  ن عه  أن  هى  إلنسان  نقدمها  خدمة  أروع 

إحتياجاته كما قالت أخوات لعا ر للمسيح ولعا ر مريطو ولم يقوال له ماذا يفعل. ومن إنجيلى مرقس ولوقا نفهم  
 أنهم قدموه بطريقة غير عادية، إذ هم نقبوا سقف البيت ولنالحظ.

بيت، حااًل ذاع الخبر فإجتمع الناس حوله. وألذا دخل المسيح حياتى لصرت راًحة  أنه إذ دخل المسيح إلى ال (1
 المسيح الزكية، فيجتمع الناس حولى يسألون عن المسيح، وهذه هى الكرا ة بحياة المسيح الذى فينا. 

  أن يحتمل   الذى هو راًحة المسيح الزكية  ما ذنب صاحب البيت الذى نقبوا سقفه ؟ ولكن على الخادم األمين (2
 ال يقات ألجل المسيح. 

)أم    أصل الدارفالخطية هى سبب أالمنا. والمسيح يبحث عن شفار البؤرة الصديدية،  =    مغفورة لك خطاياك (3
أن كثيرًا ما يؤدبنا الرب بأمراض الجسد بسبب خطايانا، يؤدبنا فى الجسد لكى ال ندان مع   . ولنفهمالقيح(
(.والمسيح حين يمفر الخطايا  1:4)ابط    وعن الخطية  فَّ كُ الجسد    ومن تألم فىو (.  11-5:12عب  العالم )

 . ثق يابنى فهو يشفى النفس لتتمتع بالبنوة =
المسيح فى معجزة بيت حسدا ذهب هو للمريط، إذ ليس له أصدقار يلقونه فى البركة إذا تحرك المار. وهنا  (4

يفرح فمما  إليه،  به  يأتوا  أن  المفلوج  هذا  أصدقار  المسيح  جعلت   ينتظر  التى  هذه  المحبة  روح  المسيح 
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األصدقار يحملون صاحبهم ليأتوا به للمسيح، هذا هو مفهوم الشفاعة الذى يفرح المسيح أن نصلى بع نا  
ألجل بعط وأن يصلى السماًيين ألجل األرضيين ويصلى األرضيين ألجل السماًيين، أما من ليس له أحد  

 سيح بل يذهب إليه بنفسه ليشفيه. يذكره كمريط بيت حسدا، فهذا ال ينساه الم
متى (5 قلوبكم  فى  فى  بالشر  تفكرون  مرقس  لماذا  وفى  قلوبكم.  فى  بهذا  تفكرون  هو   لماذا  الرب  فالسيد 

فاحص القلوب والكلى. ولنعلم أن هللا يسألنا فيماذا نفكر..... فبينما يمجد هللا بعط الناس على حد  ما، 
ولعل السيد   ولنذكر أنه فى بداية كل قداس يقول الكاهن أين هى قلوبكم.يجدف البعط اآلخر عليه بسببه  

بكشفه لما فى قلوبهم يظهر لهم أنه إن كان يعرف ما فى قلوبهم فهو قادر أن يمفر أي ًا الخطايا كما يقول. 
هذا  يدعى أن له سلطان المفران وهو هلل وحده. وب=    يجدف   (.15:33مز  معرفة ما فى القلوب منسوبة هلل )ف

 ففى نظرهم أنه يدعى األلو ية. 
يسر أن أغفر الخطايا أما أن أشفى المرض، أ حظ أن السيد المسيح لم يقل أيما  ال   =  أيما أيسر أن يقال… (6

بل أيما أيسر أن يقال كذا أو كذا. ألن فى نظر الناس أن األيسر هو أن يقال ممفورة لك خطاياك من أن  
قال ممفورة لك خطاياك فلن يرى أحد الخطايا وهى تمفر، ولكن لو   يقال قم إحمل سريرك وألمشى. فإنه إذا

قال قم إحمل سريرك فهنا سيظهر صدقه إن قام الرجل وحمل سريره. ولكن المسيح إذ هو ينوى أن يشفى  
هو   خطاياك  لك  ممفورة  قوله  يكون  وبهذا  الخطية.  وهو  الدار  أصل  يستأصل  أن  إختار  فلقد  المريط 

عل  يشتمل  ألنه  ) 1ى)األصعب  الثمن  هو  دمه  وسيكون  الخطايا  غفران  هذا 2(  وكان  الجسدى.  الشفار   )
ولما شكوا فى المسيح إذ قال ممفورة لك خطاياك إذ هم يعلمون أن هللا    سيظهر للناس فورًا إذ يقوم المفلوج.

أنه غفر خطاياه ألنه فهموا ضمنًا  أن  بعد  المفلوج  المسيح هذا  أقام  الخطايا،  يمفر  الذى  ا أصل  وحده هو 
الدار. وبهذا فلقد صار عليهم أن يعترفوا بأنه هو هللا، فحسب ما يؤمنون أن هللا وحده هو غافر الخطايا. 

 أن يقولوا  وأممفورة لك خطاياك  كالم السيد المسيح هنا يفهم أن كال األمرين مستحيل على البشر أن يقولوا  
قم وأم ، ومن يفعل هذا هو قادر أن يفعل تلك وال يستطيع أن يفعل هذه أو تلك إال  هللا، وبحدو  المعجزة  

المسيح هنا يعلن أنه إبن    صار عليهم أن يعترفوا أن المسيح له سلطان على ممفرة الخطايا.. إذًا هو هللا.
 (. 21:1طاياهم وأثارها )مت اإلنسان الذى جار محماًل بقوة غفران الخطايا ليشفى البشر من خ

ليس إيمان األصدقار الذين حملوا المفلوج فقط، بل إيمان المفلوج الذى إحتمل هذا  = فلما رأى يسوع إيمانهم (7
 . مغفورة لك خطاياكالوضع العجيب أن يدلونه من السقف، ولم يعترض إذ سمع قول السيد 

 فمفران الخطايا يعيدنا لحالة البنوة هلل.قول المسيح يابنى يساوى تمامًا قوله ممفورة لك خطاياك  (8
= هناك تفسير لطيف آخر لهذه   ولكن لكى تعلموا أن إلبن اإلنسان سلطانًا على األرض أن يغفر الخطايا (9

اآلية، أن الربيين كانوا يعلمون أن اإلنسان ال يمكن شفاؤه من مرض إال  إذا غفرت خطاياه كلها. وبهذا يكون  
 شفار المفلوج قد أثبت انه غفر خطاياه كما قال. السيد المسيح حين قام ب
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حين يعطى السيد أمرًا أو وصية فهو يعطى معها القوة على التنفيذ، لقد قام هذا   =فقام للوقت وحمل السرير  (10
أن   يعطيه  أن هللا  تاًب،  مع كل  يحد   وهكذا  أمام معجزة خلق من جديد.  وكأننا  وعافية  المفلوج بصحة 

 ديدة. لقد كان َحْمَل السرير هو عالمة القوة التى تمتع بها هذا المفلوج.يصير فى المسيح خليقة ج
بسبب الخطية حرمنا من الفردوس بيتنا األول وُحِرمنا من األح ان اإللهية. وبالتوبة نعود =  إذهب إلى بيتك  (11

 ح ان اآلب كما تمتع اإلبن ال ال بقبالت أبيه وأح انه عند عودته تاًبًا. أإلى 
 

 دعوة الوى 
)لو   َفَقاَل 27"  -(:32-5:27اآليات  َباَيةِّ،  اْلجِّ َمَكانِّ  ْنَد  عِّ َجالًِّسا  اَلوِّي  اْسُمُه  اًرا  َعشَّ َفَنَظَر  َخَرَج  هَذا  َوَبْعَد 
َوَتبَِّعُه.  28َلُه:»اْتَبْعنِّي«.   َوَقاَم  َشْيٍء  ُكلَّ  ُمتَّكِّئِّيَن 29َفَتَرَك  َكاُنوا  يَن  َوالَّذِّ َبْيتِّهِّ.  فِّي  َكبِّيَرًة  َياَفًة  اَلوِّي ضِّ َلُه  َوَصَنَع 

ارِّيَن َوآَخرِّيَن.  مَ  هِّ َقائِّلِّيَن:»لَِّماَذا َتْأُكُلوَن 30َعُهْم َكاُنوا َجْمًعا َكثِّيًرا مِّْن َعشَّ يُّوَن َعَلى َتاَلمِّيذِّ َفَتَذمََّر َكَتَبُتُهْم َواْلَفر ِّيسِّ
ارِّيَن َوُخَطاٍة؟«   اُء إَِّلى َطبِّيٍب، َبلِّ اْلَمْرَضى.  َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم: »اَل َيْحَتاُج األَ 31َوَتْشَرُبوَن َمَع َعشَّ حَّ َلْم 32صِّ

 "آتِّ أَلْدُعَو َأْبَراًرا َبْل ُخَطاًة إَِّلى التَّْوَبةِّ«.
 

َباَيةِّ، اْسُمُه َمتَّى. 9"  -(:13-9:9اآليات )مت   ْنَد َمَكانِّ اْلجِّ َوفِّيَما َيُسوُع ُمْجَتاٌز مِّْن ُهَناَك، َرَأى إِّْنَساًنا َجالًِّسا عِّ
اُروَن َوُخَطاٌة َكثِّيُروَن َقْد َجاُءوا وَ 10َفَقاَل َلُه:»اْتَبْعنِّي«. َفَقاَم َوَتبَِّعُه.   ، إَِّذا َعشَّ اتََّكُأوا َوَبْيَنَما ُهَو ُمتَّكٌِّئ فِّي اْلَبْيتِّ

  . هِّ ارِّيَن َواْلُخَطاةِّ؟«  11َمَع َيُسوَع َوَتاَلمِّيذِّ :»لَِّماَذا َيْأُكُل ُمَعل ُِّمُكْم َمَع اْلَعشَّ هِّ يُّوَن َقاُلوا لَِّتاَلمِّيذِّ َفَلمَّا 12َفَلمَّا َنَظَر اْلَفر ِّيسِّ
اُء إَِّلى َطبِّيب َبلِّ الْ  حَّ َع َيُسوُع َقاَل َلُهْم:»اَل َيْحَتاُج اأَلصِّ َفاْذَهُبوا َوَتَعلَُّموا َما ُهَو: إِّن ِّي ُأرِّيُد َرْحَمًة اَل 13َمْرَضى.  َسمِّ
 "َذبِّيَحًة، أَلن ِّي َلْم آتِّ أَلْدُعَو َأْبَراًرا َبْل ُخَطاًة إَِّلى التَّْوَبةِّ«.

 
. َوَأَتى إَِّلْيهِّ ُكلُّ اْلَجْمعِّ َفَعلََّمُهْم.  13"  -(:17-2:13اآليات )مر   َوفِّيَما ُهَو ُمْجَتاٌز َرَأى 14ُثمَّ َخَرَج َأْيًضا إَِّلى اْلَبْحرِّ

َباَيةِّ، َفَقاَل َلُه: »اْتَبْعنِّي«. َفَقاَم َوَتبَِّعُه.   ْنَد َمَكانِّ اْلجِّ ْيتِّهِّ َكاَن َوفِّيَما ُهَو ُمتَّكٌِّئ فِّي بَ 15اَلوَِّي ْبَن َحْلَفى َجالًِّسا عِّ
َوَتبُِّعو  َكثِّيرِّيَن  َكاُنوا  أَلنَُّهْم   ، هِّ َوَتاَلمِّيذِّ َيُسوَع  َمَع  َيتَّكُِّئوَن  َواْلُخَطاةِّ  ارِّيَن  اْلَعشَّ مَِّن  اْلَكَتَبُة 16ُه.  َكثِّيُروَن  َوَأمَّا 

لِّ  َقاُلوا  َواْلُخَطاةِّ،  ارِّيَن  اْلَعشَّ َمَع  َيْأُكُل  َرَأْوُه  َفَلمَّا  يُّوَن  ارِّيَن َواْلَفر ِّيسِّ اْلَعشَّ َمَع  َوَيْشَرُب  َيْأُكُل  َباُلُه  :»َما  هِّ َتاَلمِّيذِّ
َأْبَراًرا17َواْلُخَطاةِّ؟«   أَلْدُعَو  َلْم آتِّ  اْلَمْرَضى.  َبلِّ  َطبِّيٍب  إَِّلى  اُء  حَّ َيْحَتاُج اأَلصِّ َلُهْم:»اَل  َقاَل  َيُسوُع  َع  َبْل   َفَلمَّا َسمِّ

 "ُخَطاًة إَِّلى التَّْوَبةِّ«.
دعوة متى العشار كاتب هذا اإلنجيل ليكون من تالميذ المسيح، وهذه الدعوة تأتى مباشرة بعد   وهنا نسمع عن

الخطاة  أثار الخطية، ويحول  التوبة ويشفى من  إلى  ليدعو الخطاة  أتى  فالمسيح  بمفران خطاياه.  المفلوج  شفار 
رأى =  متى العشارهو مفلوج ال يستطيع العمل وال الخدمة في ملكوت هللا. ومتى هو    وكل خاطئ،  لتالميذ له  

والعشارين كانوا مشهورين بالظلم والقسوة، مكروهين من الشعب فهم يستملون .  إنسانًا جالسًا عند مكان الجباية
ترف بوويفته األولى وويفتهم فى إغتصاب أموال الشعب وهم يعملون لصالح المستعمرين الرومان. وهنا متى يع 
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المخجلة قبل أن يعرف المسيح. كما إعترف بولس بإضطهاده للكنيسة أواًل ، فالتاًب الحقيقي يعترف بماضيه 
بسهولة فهو قد تخلص منه. ومتى هذا كان إسمه الوى. والقديسين مرقس ولوقا إستخدما إسم الوى حتى يتفادوا 

هذا اإلسم، ومرقس ولوقا تأدبًا تجاه  ميلهم اإلنجيلي قاال الوى. إستخدام إسم متى العشار، فمتى كان مشهورًا ب
وكان من األشيار المألوفة أن يكون للشخص إسمين )شاول / بولس..( ومتى غالبًا كان له عالقة سابقة بالمسيح  
يه. ولكن إستمر فى عمله حتى دعاه السيد المسيح هنا لتبعيته. وقول المسيح إتبعنى قطع كل رباطاته مع ماض

ونفهم من مرقس ولوقا أن متى صنع وليمة للرب فى بيته، ودعا إليها  مالؤه العشارين، كما دعت السامرية أهلها 
( أن يسوع 10:9ذكر هذه الوليمة ولكننا نسمع فى)مت  وجيرانها ليعرفوا ويفرحوا بالمسيح. ومتى إنكارًا لذاته لم ي 
ذه الوليمة. لقد تحرر العشار من خطاياه وصار بيته مكانا كان فى بيته وبهذا نفهم أنه كان فى بيته ألجل ه

مع خطاة  المسيح  يعجبهم جلوس  لم  المتكبرين  والفريسيين  تاًب حقيقى.  وهذا حال كل  وفرح،  ووليمة  للمسيح 
و لقد قبل خطاة. والمسيح يقول لهذا أتيت وأنا أريد رحمة ال ذبيحة  وشعروا أنهم أبر من المسيح الذي يجلس مع

وصيره تلميذًا لُه حتى يشهد لمن يبشرهم أن المسيح يريد ويقبل الخطاة وهذه هي ،  الوى بن حلفى هذا  السيد  
المسيح   ثاروا على  فقد  المتكبرين األرضيين  الفريسيين  أما  الخطاة  بتوبة  يفرحون  وأوالد هللا  والسماًيين  الرحمة. 

 لجلوسه مع الخطاة.  
 ع الخطاة نظرًا لطمعهم وقساوتهم. ارتبط إسم العشارين م =  العشارين والخطاة

ي وربما  األول  بالمزمور  الفريسيين  ولكن هناك فره، تعلل  المستهًزينو  الذى ال يجلس فى مجلس  للرجل  طوبى 
فرحوا بمن يقبلهم وألشتاقوا لتميير حياتهم،    تاًبين  ، بل مع خطاةيشاركهم  فالسيد لم يجلس فى مجلس مستهًزين
 لى ماًدة اإلفخارستيا نجتمع كخطاة تاًبين لننال ممفرة خطايانا.  وتالمسهم مع المسيح قدسهم. وع

أبراراً  بار سوى =    لم آت ألدعو  واحد  يوجد وال  فإنه ال  والحقيقة  كالفريسيين،  بار  أنه  نفسه  يظن فى  من  أى 
إكتشف أنه خاطىر نجس   له بصيرة بها  والمسيح أتى لمن  ومن يظن أنه بار هو حقيقة أعمى.  المسيح وحده.

وبولس الرسول مفتوح العينين يقول والخطاة الذين أولهم أناو والقديس يوحنا   يحتاج للمسيح لكى يرحمه ويمفر له.
 ( .10،  8:   1يو1يقول وإن قلنا إنه ليس لنا خطية ن ل أنفسنا وليس الحق فينا ..... ونجعله كاذبًاو )

 فى نظر هللا ما هو إال  مريط يريد هللا شفاؤه.  فالخاطئ =ال يحتاج األصحاء الى طبيب…
 فالمسيح إذا وجد في مكان لصار مصدر جذب. = إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا

للطبيب.  يحتاج  الذى  فالمريط هو  للخطاة،  المسيح  أتى  ليقبلونه،  يتوب أوال  الخاطئ أن  الربيين  بينما يطالب 
تاًبا أوال حتى يكون مقبوال من هللا، أما المسيح فهو يرحب بالخاطئ الربيين يطالبون الخاطئ أن يتحول ويصير  

أمراض  وليشفى  الخطايا  ليمفر  جار  المسيح  بينما  الخاطئ  لقبول  مطالب  لهم  الربيين  تاًب.  إلى  هو  ليحوله 
 وليعطى حياة. أتى المسيح ليمفر خطايا المفلوج ويقبل متى والوى العشارو وباقى العشارون والخطاة. 

الفريسيين ضد الخطاة لعزلهم بل أن كلمة فريسى هى بمعنى اإلنعزال عن الخطاة وألحتقارهم )مفرو  عنهم وقف  
ومنها فريزى(. وفى هذا يتفق معهم الصدوقيون. وألعتبروا أن حتى األفكار تدنس اإلنسان حتى لو لم ينفذها، بل 

  يقبلون سوى التاًب.هم ال  هى أسوأ فهى تعبر عن تقصير داخلى تجاه الناموس. 
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بعط  فى  أنه  حتى  وتمييره،  توبته  هو  الخاطئ  الشخص  قبول  شرط  الربيين،  عند  أنه  عموما  الواضح  ولكن 
الخطايا مثل الهرطقة قالوا أنه حتى فى حالة التوبة الحقيقية الصادقة يكون عالمة الممفرة أن يموت الشخص، 

ألن   كانت صادقة.  توبته  أن  على  موته عالمة  الطريق ويكون  فى  بقاره  سيكون  تاب  لو  حتى  الشخص  هذا 
الصواب مستحيل وهو سينحرف ثانية. بينما نجد المسيح يقبل كل من يأتى إليه مهما كان ماضيهم. ومن هذا 

أن    -وقال الربيين فى رف هم لقبول متى    نفهم معنى إعتراض اليهود وموقفهم من قبول متى والوى العشارو.
 َمَتى ار عليه حينما وقف أمام الق ار فى النهاية، وذلك بالتالعب بإسمه إذ قال وحاول الهروب من الق  متى

فجاره   [متىفى العبرية هى كما فى العربية تعنى حرف اإلستفهام    متىو(  2:    42أجئ وأترارى قدام هللاو )مز
قط من أسمار تالميذ (. ولقد سجل التلمود خمسة أسمار ف5:    41الرد من الق اة وَمتَّى يموت ويباد إسمهو )مز

جار  من  هو  وغالبا  نيقوديموس  إسم  أي ا  التوراة  وسجلت  وتداوس،  متى  هما  معروفين  إسمين  وهناك  الرب 
  (.3للمسيح ليال )يو 

باإلضافة ألن اليهود كانوا يكرهون العشارين ويحتقرونهم. ألن اليهود أصال كارهين ال راًب التى يأخذها منهم  
العشارين المفروض الرومان عن طريق  أكثر من  العشارين كانوا يحصلون منهم على  أن هؤالر  لذلك  ، أضف 

بالقوة. ومن الناحية الدينية فهم راف ين دفع جزية لملك أجنبى فهذا يعتبر عالمة على العبودية لمير هللا. لذلك 
أن وقالوا  وطنيين.  وغير  الجماعة  خارجين عن  أنهم  الجزية  يحصلون  الذين  العشارين  على  توبة   نظروا  قبول 

 العشارين ص بة جدا. 
 

 السؤال عن الروم
)لو   يُذ 33"  -(:39-5:33اآليات  َتاَلمِّ َوَكذلَِّك  ْلَباٍت،  طِّ ُموَن  َوُيَقد ِّ َكثِّيًرا  ُيوَحنَّا  يُذ  َتاَلمِّ َيُروُم  َلُه:»لَِّماَذا  َوَقاُلوا 

يُذَك َفَيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن؟«   ي ِّيَن َأْيًضا، َوَأمَّا َتاَلمِّ ُروَن َأْن َتْجَعُلوا َبنِّي اْلُعْرسِّ َيرُ 34اْلَفر ِّيسِّ وُموَن َما َفَقاَل َلُهْم:»َأَتْقدِّ
يَنئٍِّذ َيُروُموَن فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ«.  35َداَم اْلَعرِّيُس َمَعُهْم؟   يَن ُيْرَفُع اْلَعرِّيُس َعْنُهْم، َفحِّ َوَقاَل 36َولكِّْن َسَتْأتِّي َأيَّاٌم حِّ

يٍد َعَلى َثْوٍب َعتِّيق،   ُه، َواْلَعتِّيُق اَل ُتوافُِّقُه  َلُهْم َأْيًضا َمَثاًل:»َلْيَس َأَحٌد َيَضُع ُرْقَعًة مِّْن َثْوٍب َجدِّ يُد َيُشقُّ َوإِّالَّ َفاْلَجدِّ
  . يدِّ اْلَجدِّ مَِّن  الَّتِّي  ْقَعُة  الز َِّقاَق، 37الرُّ يَدُة  اْلَجدِّ اْلَخْمُر  َتُشقَّ  لَِّئالَّ  َعتِّيَقٍة  زَِّقاق  فِّي  يَدًة  َجدِّ َخْمًرا  َيْجَعُل  َأَحٌد  َوَلْيَس 
َي ُتْهَرُق َوالز َِّقاُق َتْتَلُف.   يَدٍة، َفُتْحَفُظ َجمِّيًعا.  83َفهِّ يَدًة فِّي زَِّقاق َجدِّ َوَلْيَس َأَحٌد إَِّذا َشرَِّب 39َبْل َيْجَعُلوَن َخْمًرا َجدِّ

يَد، أَلنَُّه َيُقوُل: اْلَعتِّيُق َأْطَيُب«.  " اْلَعتِّيَق ُيرِّيُد لِّْلَوْقتِّ اْلَجدِّ
 

يُّوَن َكثِّيًرا، َوَأمَّا 14"  -(:17-9:14اآليات )مت   يَنئٍِّذ َأَتى إَِّلْيهِّ َتاَلمِّيُذ ُيوَحنَّا َقائِّلِّيَن:»لَِّماَذا َنُروُم َنْحُن َواْلَفر ِّيسِّ حِّ
يُذَك َفاَل َيُروُموَن؟«   يُع َبُنو اْلُعْرسِّ َأْن َيُنوُحوا َما َداَم اْلَعرِّيُس َمَعُهمْ 15َتاَلمِّ ؟ َولكِّْن  َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َهْل َيْسَتطِّ

يَنئٍِّذ َيُروُموَن.   يَن ُيْرَفُع اْلَعرِّيُس َعْنُهْم، َفحِّ يَدٍة َعَلى َثْوب 16َسَتْأتِّي َأيَّاٌم حِّ َلْيَس َأَحٌد َيْجَعُل ُرْقَعًة مِّْن قِّْطَعٍة َجدِّ
َأْرَدَأ.   اْلَخْرُق  يُر  َفَيرِّ  ، الثَّْوبِّ مَِّن  َيْأُخُذ  ْلَء  اْلمِّ أَلنَّ  َيْجَعُلو17َعتِّيق،  لَِّئالَّ َواَل  َعتِّيَقٍة،  زَِّقاق  فِّي  يَدًة  َجدِّ َخْمًرا  َن 

يَدٍة فَ  يَدًة فِّي زَِّقاق َجدِّ يًعا«.َتْنَشقَّ الز َِّقاُق، َفاْلَخْمُر َتْنَربُّ َوالز َِّقاُق َتْتَلُف. َبْل َيْجَعُلوَن َخْمًرا َجدِّ  " ُتْحَفُظ َجمِّ
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يُذ ُيوَحنَّا َوالْ 18"  -(:22-2:18اآليات )مر يُذ َوَكاَن َتاَلمِّ ي ِّيَن َيُروُموَن، َفَجاُءوا َوَقاُلوا َلُه:»لَِّماَذا َيُروُم َتاَلمِّ َفر ِّيسِّ

َيُروُموَن؟«   َفاَل  يُذَك  َتاَلمِّ َوَأمَّا  ي ِّيَن،  َواْلَفر ِّيسِّ َيُروُموا 19ُيوَحنَّا  َأْن  اْلُعْرسِّ  َبُنو  يُع  َيْسَتطِّ َيُسوُع:»َهْل  َلُهْم  َفَقاَل 
دَ  َما  َمَعُهْم؟  َيُروُموا.  َواْلَعرِّيُس  َأْن  يُعوَن  َيْسَتطِّ اَل  َمَعُهْم  اْلَعرِّيُس  اْلَعرِّيُس 20اَم  ُيْرَفُع  يَن  حِّ َأيَّاٌم  َسَتْأتِّي  َولكِّْن 

يَنئٍِّذ َيُروُموَن فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ.   يَدٍة َعَلى َثْوٍب َعتِّيق، َوإِّالَّ 21َعْنُهْم، َفحِّ يُط ُرْقَعًة مِّْن قِّْطَعٍة َجدِّ ْلُء َلْيَس َأَحٌد َيخِّ  َفاْلمِّ
يُر اْلَخْرُق َأْرَدَأ.   يُد َيْأُخُذ مَِّن اْلَعتِّيقِّ َفَيرِّ يَدًة فِّي زَِّقاق َعتِّيَقٍة، لَِّئالَّ َتُشقَّ اْلَخْمُر 22اْلَجدِّ َوَلْيَس َأَحٌد َيْجَعُل َخْمًرا َجدِّ

يَدُة الز َِّقاَق، َفاْلَخْمُر َتْنَربُّ َوالز َِّقاُق َتْتَلُف. َبْل َيْجَعلُ  يَدٍة«.اْلَجدِّ يَدًة فِّي زَِّقاق َجدِّ  "وَن َخْمًرا َجدِّ
تحولت ال بادة فى اليهودية إلى المظهريات طلبًا للمجد الدنيوى، فكانوا يصومون ويصلون لعلة، أى ليثيروا إنتباه 
مباشرة  غير  بطريقة  ليشيروا  هذا  كان  المسيح  تالميذ  صوم  عدم  عن  بسؤالهم  هنا  وهم  تقواهم،  إلى  الناس 

ليس ون في المقابل عطايا مادية. فالفريسيون  ألف ليتهم عن تالميذ المسيح. وهؤالر الفريسيون يصومون ويطلب
 قدس يكشف لهم محبة المسيح وبذله وأي ًا إذا حصلوا على تعزيات يتكبرون. الروح ال لديهم

والسيد المسيح فى إجابته شرح مفهومًا جديدًا للصوم فى المسيحية، فهمنا منه أن المسيحى هو عروس للمسيح 
لهذه الخطبة فطالما هو موجود بالجسد، فالتالميذ ينعمون بوجود عريسهم معهم، العريس، والمسيح دفع دمه ثمنًا  

أنه   تفهم  فالعروس سوف  العريس،  أما  بعد أن يرفع  والتذلل والصوم.  النوح  فهم فى فرح، والفرح ال يصح معه 
ًا وسيأتى  طالما أن عريسها فى السمار فهى غريبة على األرض، ستفهم النفس أن عريسها ذهب ليعد لها مكان

ليأخذها إليه، وستذكر أنها لم تتكلف شيئًا للحصول على هذا المكان السماوى، بل أن عريسها دفع كل الثمن ، 
أنها  النشيد  عروس  مع  لتقول  النفس  فتقف  ومحبته.  المسيح  عمل  على  العروس  عيون  سيفتح  القدس  الروح 

عري حب  كل  مع  وأنها  العالم  هذا  ُبْطْل  وتكتشف  حبًا.  ولشهواته مجروحة  للعالم  محبة  ما  الت  فهى  لها  سها 
فتخجل من نفسها قاًلة ماذا أقدم لمن أحبنى كل هذا الحب ؟ سأقدم له إثبات إيمانى بهذا النصيب السماوى،  
سأبيع األرض وكل ما فيها، ولن أطلب أى ملذات فيها ودون طلب أى أجر فى مقابل هذا، ولن أطلب أن يلتفت 

فأن أفعل  إلى ما  بهذا الناس  التى تذوقت حب عريسها لن تكتفى بالصوم  النفس  ا ال أهتم سوى بعريس نفسى. 
المفهوم، بل ستترك عن طيب قلب كل ملذات العالم، بل وهى المجروحة حبًا ستبكى وتنوح على خطاياها التى 

ولوقا القول   سببت األلم لعريسها لذلك نسمع فى متى قول السيد هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ويكرر مرقس
فاألصل أن النفس المجروحة حبًا تنوح إذ تحزن قلب عريسها. لقد تحول   مستبدلين كلمة ينوحوا بكلمة يصوموا.

الصوم إلى عمل خاص بالعروس فيه تنوح وتتذلل فى حب لعريسها عالمة توبة وندم، فتتمتع هنا بحبه كعريس 
يصوم وال يطالب بثمن ألنه يشعر أنه ال يستحق شئ، بل لها، وتتهيأ لتلتقى معُه فى العرس األبدى. المسيحي  

وما يفرح هللا    هللا بخطاياه.هو يتذلل أمام مسيح أحبه لهذه الدرجة. وألن المسيحي عينه إنفتحت فرأى كم أهان  
( . 12:    6فى تذللنا وأصوامنا هو أن هذا سالح ضد الشيطان الذى يحاربنا داًما ليبعدنا عن السماويات )أف

السماويات . وهذا ما يفرح المسيح أن نكون بجانبه فى السمار ، فهذه هى   نا نملبه فيكون لنا نصيب فىوبصوم
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( . 24:    17إرادته وأيها اآلب أريد أن هؤالرالذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا، لينظروا مجدى...و )يو
 وحين ننظر مجده ينعكس مجده علينا ونفرح أمامه لألبد .

هم سيحصلوا  .فط فكرة الترقيع، فال يصح أن يصوم تالميذه وهو معهم بنفس األفكار القديمة الفريسيةوالسيد ير 
على الطبيعة الجديدة بعد حلول الروح القدس وحينئذ يصومون بالفكر الجديد، فالطبيعة الجديدة أو الخليقة  

وات، وكيف تليق تعاليم العهد وليست بإضافة بعط األصوام والصل ،( هى عطية من هللا17:5كو 2الجديدة )
الجديد بالفريسيين الذين يهتمون بالتحيات فى األسواه وبملذاتهم ومسراتهم. فى المسيحية تكون النفس مستعدة  
ألن تصوم العمر كله وتترك الكل وتحسب الكل نفاية، بذل الجسد كذبيحة حية.. فهل يستطيع الفكر اليهودى  

ودى لو أضفنا له هذه األفكار المسيحية ) وهى كرقعة من قطعة جديدة(،  تحمل هذا ؟ قطعًا ال، بل إن اليه
واليهودى ) كثوب عتيق ( من المؤكد أنه لن يتحمل، بل سيتمزه إلنكماش الجديد بعد المسيل. ونالحظ أن  
لعالم اليهود كانوا يصومون يومى اإلثنين والخميس أسبوديًا مع يوم الكفارة. المسيحية تنكر حقوقها من ملذات ا

ليس كفرض عليها وألنما حبًا فى عريسها، وسموًا بالنفس إلى مجال الروح حتى تنتع  وتتخلص من رباطات  
المادة. فهل هذا يتفق مع األفكار الفريسية، هذا ال يتناسب إال  مع من يحوله الروح القدس إلى خليقة جديدة.  

رضيات وتركت شهوة الجسد ترتفع للسماويات وفى المسيحية تكتشف النفس أنها كلما بذلت ذاتها وباعت األ
فتلتقى مع عريسها فى فرح، وألذا حد  هذا فماذا يهم النفس إن طوبها اآلخرين، وهذا هو هدف الفريسيين من  
الصوم. لقد صار الصوم فى المسيحية تحريرًا للنفس من األرضيات لتلتقى بعريسها فى عالقة سرية سوار فى  

فى الفرح والتعزية. والخمر الجديدة إذا وضعت فى  قاه )من الجلد( قديم، فبسبب الصوم والتذلل والنوح أو 
تفاعالت الخمر الجديدة تنبعث غا ات ال يحتملها جلد الزقاه القديم فيتشقق الزقاه. وطبعًا الزقاه القديم إشارة  

فالخمر ر مع العريس السماوى )راح اللقالطبيعة اإلنسان العتيق قبل المعمودية وهذه الطبيعة القديمة ال تحتمل أف
إشارة للفرح(. فببساطة لو تذوه الفريسى أفراح العهد الجديد إلنفجر فى كبرياًه إذ سينسب ما حصل عليه إلى  
تقواه وورعه وأللى أصوامه وصدقاته، ولن ينسبها إلى محبة المسيح، فيسقط فى كبريار قاتل. فالفريسية التى  

سان العتيق الذى يميل ألن يفتخر بما يعمله من بر وبهذا ُيَعرِ ْف شماله ما هاجمها المسيح تشير لطبيعة اإلن
تفعله يمينه. إن الفريسى أو اليهودى أو اإلنسان العتيق لن يستسيغ تعاليم المسيح والعهد الجديد، لذلك سيف ل 

د أن يفتخر بنفسه  فالخمر العتيقة أطيب  يقول العتيق أطيب  ما يعرفه بخبراته = ، والمعنى أن اليهودى الذى تعوَّ
أن ال يصوم تالميذه حتى   ل السيد  َّ لذلك فَ  هلل .من إنكار ذاته ونسبة كل شئ  أطيب وبتقواه ، سيجد أن هذا 

يحصلوا على الطبيعة الجديدة . والفريسيون قطعًا سيرف ون التذلل واإلنسحاه مف لين نفختهم وكبرياًهم. 
هى ال بادة بالروح ومن ضمنها الصوم، وهذه تثير الفرح فى اإلنسان كثمرة للروح القدس. =  دةالخمر الجدي

إشارة للفريسي المنفوك  ة،الخمر الجديد يكون جلدها قد فقد مرونته فتنشق مع تخمر وتفاعالت =   والزقاق القديمة
لل وال صيام فسنكون مع عريسنا أبديًا.  ذ بكبرياًه وبره الذاتي. وبمنطق هذا المثل فلن يكون في السمار نوح وال ت

يومًا  55الر ل لهذا ففي خالل فترة الخمسين المقدسة بعد القيامة ال صوم وال تذلل وما قبل القيامة خاللاوكمث
 الصيام تذلل ونوح. 
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طاة. نرى حيرة تالميذ المعمدان حين رأوا معلمهم فى السجن، بينما كان المسيح وتالميذه يأكلون ويشربون مع الخ
فتحيروا وسألوا لماذا ال يصوم تالميذك كما نصوم نحن والفريسيين، فهكذا علمنا معلمنا يوحنا المعمدان. وكان  
من الصعب شرح مفهوم التجديد الشامل والخليقة الجديدة لهم. ولكن إذا تذكروا كالم معلمهم أنه َفِرَح إذ ذهبت  

(. لفهموا  15،   14:  9الما العريس موجود ال يصومون )مت العريس لعريسها، وقارنوا هذا مع رد المسيح أنه ط 
 الرد على تساؤالتهم.  

كان اليهود يعفون العريس والعروس وأصدقاًهم )وهؤالر األصدقار يسمونهم بنو العرس كما قال عنهم الرب فى 
فرحهم حتى لو جار يوم اآليات السابقة( من الصوم ومن أى تذلل ومن واجبات الصالة اليومية والزهد فى أسبوع  

الكفارة وسط أيام فرحهم. ويعتبرون أن إسعاد العريس والعروس أسبوع فرحهم هو واجب دينى. وبالتالى سيفهمون  
أنه بعد ممادرة المسيح بالجسد لألرض سيبدأ تالميذه فى الصوم والتذلل ولكن بالمفا يم المسيحية الجديدة. بل 

. وولكنهم فى  هولة، بل هو سيصلب ومن بعدها يبدأ إضطهاد مروع ضدهمأن ممادرة المسيح لن تكون بهذه الس
الذى   الجديد  الحب  الجديد.  الخمر  هو  هذا  الموت.  بل  الصوم  فقط  ليس  سيقبلون  أحبهم  الذى  للمسيح  حبهم 
يجعلهم يصومون فى فرح ويتألمون من أجل المسيح فى فرح ويحسبون هذا األلم  بة من المسيح أن يشتركوا 

 ([.29:  1أالمه )فى معه فى 
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 عودة للجدول ()إنجيل لوقا()اإلصحاح السادس

 اإلصحاح السادس
 

 المسيح رب السبت 
)لو   َنابَِّل 1"  -(:5-6:1اآليات  السَّ ُفوَن  َيْقطِّ يُذُه  َتاَلمِّ َوَكاَن   . ُروعِّ الزُّ َبْيَن  اْجَتاَز  لِّ  اأَلوَّ َبْعَد  الثَّانِّي  ْبتِّ  السَّ َوفِّي 

ْم.   يهِّ لُّ فِّعْ 2َوَيْأُكُلوَن َوُهْم َيْفُرُكوَنَها بَِّأْيدِّ ي ِّيَن:»لَِّماَذا َتْفَعُلوَن َما اَل َيحِّ ؟« َفَقاَل َلُهْم َقْوٌم مَِّن اْلَفر ِّيسِّ ُبوتِّ ُلُه فِّي السُّ
يَن َكاُنوا  3 يَن َجاَع ُهَو َوالَّذِّ َكْيَف َدَخَل َبْيَت 4َمَعُه؟  َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َأَما َقَرْأُتْم َواَل هَذا الَّذِّي َفَعَلُه َداُوُد، حِّ

يَن َمَعُه َأْيًض  َمةِّ َوَأَكَل، َوَأْعَطى الَّذِّ لُّ َأْكُلُه إِّالَّ لِّْلَكَهَنةِّ َفَقْط«  هللاِّ َوَأَخَذ ُخْبَز التَّْقدِّ َوَقاَل َلُهْم:»إِّنَّ اْبَن  5ا، الَّذِّي اَل َيحِّ
ْبتِّ َأْيًضا«. ْنَسانِّ ُهَو َربُّ السَّ  "اإلِّ

 
يُذُه َواْبَتدَ 1"  -(:8-12:1اآليات )مت  ، َفَجاَع َتاَلمِّ ُروعِّ ْبتِّ َبْيَن الزُّ ُفوَن فِّي دلَِّك اْلَوْقتِّ َذَهَب َيُسوُع فِّي السَّ ُأوا َيْقطِّ

!«  2َسَنابَِّل َوَيْأُكُلوَن.   ْبتِّ لُّ فِّْعُلُه فِّي السَّ يُذَك َيْفَعُلوَن َما اَل َيحِّ يُّوَن َلمَّا َنَظُروا َقاُلوا َلُه:»ُهَوَذا َتاَلمِّ َفَقاَل 3َفاْلَفر ِّيسِّ
يَن َمَعهُ  يَن َجاَع ُهَو َوالَّذِّ لَّ 4؟  َلُهْم:»َأَما َقَرْأُتْم َما َفَعَلُه َداُوُد حِّ َمةِّ الَّذِّي َلْم َيحِّ َكْيَف َدَخَل َبْيَت هللاِّ َوَأَكَل ُخْبَز التَّْقدِّ

َفَقْط.   لِّْلَكَهَنةِّ  َبْل  َمَعُه،  يَن  لِّلَّذِّ َواَل  َلُه  ُيَدن ُِّسوَن 5َأْكُلُه  اْلَهْيَكلِّ  ْبتِّ فِّي  اْلَكَهَنَة فِّي السَّ التَّْوَراةِّ َأنَّ  َقَرْأُتْم فِّي  َما  َأَو 
ْبَت   َياُء؟  السَّ َأْبرِّ !  6َوُهْم  اْلَهْيَكلِّ مَِّن  َأْعَظَم  هُهَنا  إِّنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  اَل 7َولكِّْن  َرْحَمًة  ُأرِّيُد  إِّن ِّي  ُهَو:  َما  َعلِّْمُتْم  َفَلْو 

 ! ْبتِّ َأْيًضا«.8َذبِّيَحًة، َلَما َحَكْمُتْم َعَلى اأَلْبرَِّياءِّ ْنَسانِّ ُهَو َربُّ السَّ  "َفإِّنَّ اْبَن اإلِّ
 

َنابَِّل َوُهْم َسائُِّروَن.  23"  -(:28-2:23اآليات )مر   ُفوَن السَّ يُذُه َيْقطِّ ، َفاْبَتَدَأ َتاَلمِّ ُروعِّ ْبتِّ َبْيَن الزُّ َواْجَتاَز فِّي السَّ
لُّ؟«  24 ْبتِّ َما اَل َيحِّ يُّوَن:»اْنُظْر! لَِّماَذا َيْفَعُلوَن فِّي السَّ ا َقَرْأُتْم َقطُّ َما َفَعَلُه َداُوُد َفَقاَل َلُهْم:»َأمَ 25َفَقاَل َلُه اْلَفر ِّيسِّ

َمَعُه؟   يَن  َوالَّذِّ ُهَو  َوَجاَع  اْحَتاَج  يَن  َمةِّ 26حِّ التَّْقدِّ ُخْبَز  َوَأَكَل  اْلَكَهَنةِّ،  َرئِّيسِّ  َأبَِّيَأَثاَر  َأيَّامِّ  فِّي  َبْيَت هللاِّ  َدَخَل  َكْيَف 
لُّ َأْكُلُه إِّالَّ لِّْلَكَهَنةِّ، َوَأْعَطى ا يَن َكاُنوا َمَعُه َأْيًضا«.  الَّذِّي اَل َيحِّ ، 27لَّذِّ ْنَسانِّ َل أَلْجلِّ اإلِّ ْبُت إِّنََّما ُجعِّ ُثمَّ َقاَل َلُهُم:»السَّ

 . ْبتِّ ْنَساُن أَلْجلِّ السَّ ْبتِّ َأْيًضا«.28اَل اإلِّ ْنَسانِّ ُهَو َربُّ السَّ  "إًِّذا اْبُن اإلِّ
التالميذ أواًل ثم شكوهم للمسيح. ونالحظ اآلتى بمقارنة ما حد  فى لوقا مع ما قيل فى متى نجد أن اليهود الموا  

 -فى هذه القصة:
فقر التالميذ، إذ يأكلون سنابل وكانت هذه عادة يهودية أن يفركوا السنابل الطرية الناضجة وينفخون الق    -1

(  25-24:23ويأكلون الحب. ولقد سمحت الشريعة بقطف سنابل المير أو عنب المير فى حالة الجوع )تث 
 ال يكون هذا فى وعار أو بإستعمال منجل واال  صار كسرقة للمير وألستمالل للمحبة. ولكن 
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عن    ن متابعة التالميذ المستمرة للمعلم فهو ال يهدأ فى خدمته، وهم ملتصقون به داًمًا محبة فيه، ال يبحثو  -2
ناك جاعوا. والخلوة طعام بل يأكلوا سنابل نيئة. وواضح أن السيد أراد أن يختلى بتالميذه فذهبوا للحقول وه

التالميذ صوت يسوع الهادئ. ولذلك نحتاج نحن أي ًا لهذه الخلوة. ومن يدخل   ا هي فرصة هدور يسمع فيه
 في حوار مع المسيح هو إنسان حي. 

وهذا  -3 السبت،  يوم  الق   ونفخ  وفركها  السنابل  بل قطف  المير  السنابل من حقل  أكل  ليس  اليهود  أثار  ما 
وتذرية، وهذا ممنوع يوم السبت. هو مفهوم حرفى قاتل، فكيف يطبقون مفهوم الحصاد على  إعتبروه حصاد  

 قطف عدة سنابل ألشخاص جوعى. 
والسيد برر ما فعله تالميذه بأن داود إذ جاع هو ورجاله أكل الخبز المقدس الذى ال يحل أكله إالَّ للكهنة.  -4

م بكثير  خطورة  أقل  هو  السبت  يوم  السنابل  فرك  المقدس. وقطعًا  التقدمة  لخبز  عاديين  أشخاص  أكل    ن 
الكاهن   يأكلها  ثم  أسبوع  لمدة  سبت  كل  الوجوه  خبز  ماًدة  على  توضع  التقدمة  خبز  من  األرغفة  وكانت 

 (.6-1:21صم  1وأسرته فقط )
 = المسيح متعجب ممن يقرأون وال يفهمون.  أما قرأتم -5
السبت -6 يدنسون  السبت  فى  باألعما=الكهنة  يقومون  الكهنة  والسلخ أى  الذبح  مثل  السبت  يوم  الطقسية  ل 

والتنظيف وشى الذباًح وختان األطفال إذا وافق اليوم السبت اليوم الثامن لميالد الطفل. فالكهنة لم يتوقفوا 
أى أنهم لم يخطئوا بعملهم هذا. وهذه األعمال لو قاموا بها خارج الهيكل لصار  =وهم أبرياء=  عن العمل

كرامة الهيكل وكرامة الوصية التى وضعها رب الهيكل )تقديم الذباًح والختان....( تدنيسًا للسبت. فمن أجل  
يقوم الكهنة بأعمالهم داخل الهيكل وال يحسب عملهم خطية، حتى تتم رسالة الهيكل لم يتوقفوا عن العمل. 

الخطأ فى أن واآلن فالمسيح هو رب الهيكل وقد حلَّ على األرض وهؤالر التالميذ يخدمونه ويتبعونه، فما  
فالسيد  =  ههنا أعظم من الهيكليعملوا هذا العمل البسيط ليستمروا فى خدمتهم لرب الهيكل يوم السبت = 

 . (  21:   2)يو المسيح بالهوته المتحد بناسوته هو أعظم
وصية السبت تشير لراحتنا األبدية فى السمار فى المسيح وخالصنا من الخطية الذى تم بقيامة المسيح يوم   -7

حد الذى هو يوم الخليقة الجديدة. وكانت الراحة هى راحة من األعمال األرضية ليتذكروا أن هناك سمار  األ
وأن هناك إله يجب أن يعبدونه، وفى دبادة هللا يجدوا راحتهم. لكن المسيح هو هذا اإلله، والتالميذ اآلن  

ضطروا أن يفركوا سنابل ليأكلوا، فهم  معُه ال يذكروا شيئًا عن أعمالهم وأكلهم وشربهم، بل هم جاعوا حتى إ
وجدوا راحتهم الحقيقية فى التصاقهم بالمسيح، وهذا بالنسبة لهم لم يكن يومًا فى األسبوع، بل صار المسيح  
الحق  وله كل  السبت،  إلهنا هو واضع وصية  المسيح  أن  بالحرفيات، خصوصًا  التقيد  فلماذا  كل حياتهم، 

 رب السبت.يريد فهو   كواضع للوصية أن يفسر الوصية كما
= هذا رمز ألن هللا استراح في اليوم السابع بالفدار الذي به صار الخالص لإلنسان هللا يستريح يوم السبت

 فإرتاح اإلنسان. فراحة هللا هي حقيقة راحة اإلنسان.
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ن  ليرتاح اإلنسان وكل من معه جسديًا، باإلضافة أل =    السبت وضع ألجل اإلنسانيذكر إنجيل مرقس أن   -8
جوع   فى  سببًا  يكون  أن  يصح  فال  اإلنسان  ألجل  وضع  السبت  وكون  للسمار.  ينتمى  أنه  اإلنسان  يذكر 

 (. 6:6التالميذ. فاهلل يريد رحمة ال ذبيحة )هو  
لقد إشتكى اليهود التالميذ للمسيح بسبب حريتهم فى المسيح، لكن ما أحلى أن نجد أن المسيح يدافع عنا   -9

 . ( 33:   8)رو  ا من يشتكى فلنا مسيح يدافع عناوعن تالميذه. فليشتكى علين
هناك مقارنة لطيفة بين أكل التالميذ للسنابل والقصة التى إقتبسها السيد المسيح من حياة داود إذ أكل من   -10

الخبز المقدس. فكال القصتين يرمزان لألكل من جسد المسيح فى سر اإلفخارستيا، فالمسيح شبه نفسه بحبة  
وخبز الوجوه يشير لجسد المسيح فى سر اإلفخارستيا ونحن بتناولنا من جسد المسيح  (  24:12الحنطة )يو  

يشير ألن الخبز المقدس الذى كان ،  نصير كلنا خبز واحد. وأكل داود الذى من سبط يهوذا، سبط المسيح  
 حكرًا على سبط الوى صار لسبط يهوذا أى لكل المؤمنين بالمسيح. 

يل و أبيمالكو:فى إنجيل معلمنا مرقس يذكر أن  -11    -ًريس الكهنة هو أبياثار، بينما جار فى سفر صمًو
)يمكن( أن أبياثار كان وهو إبن إبيمالك وكانا معًا حين إلتقى بهما داود النبى، ثم أن شاول قتل إبيمالك   -أ

ر  بياثار إلى داود وصار رفيقًا له. ولما استقر داود فى ملكه صار أبياثار هو ًريس الكهنة واألكثأوهرب 
صم   1) شهرة من أبيمالك، وألستمر ًريسًا للكهنة طوال فترة ملك داود. ونال شهرة أكثر من أبيه.

20:22 +7:30.) 
)يمكن( أن أبيمالك رفط إعطار الخبز المقدس لداود ورجاله ولكن أبياثار إبنه هو الذى وافق على ذلك،  -ب

يكسر الشريعة فأعطى الخبز المقدس إلبنه  أو أن أبيمالك كًريس للكهنة رأى أنه بحكم مركزه ال يصح أن  
 ليعطيه هو لداود فنسب العمل ألبياثار. 

الثانى بعد األول   (1:6فى )لو   -12 الفصح  =  وفى السبت  فالفصح يسمى    14السبت األول هو عيد  نيسان، 
سبت. والسبت الثاني هو السبت الذى أتى بعد الفصح مباشرة. وفى هذا الوقت تكون السنابل طرية يمكن  

لها. وفى هذا السبت يقرأ اليهود فى المجامع قصة داود وأكله من الخبز المقدس. وهذه هى القصة التي أك
 ستشهد بها السيد المسيح.ا
 
   

 شفاء ذو اليد اليابسة فى السبت 

)لوا َيابَِّسٌة، 6"   -:   (11-6:6آليات  اْلُيْمَنى  َيُدُه  َرُجٌل  ُهَناَك  َوَكاَن  ُيَعل ُِّم.  َوَصاَر  اْلَمْجَمَع  َدَخَل  آَخَر  َسْبٍت  َوفِّي 
َكاَيًة.  7 ُدوا َعَلْيهِّ شِّ ، لَِّكْي َيجِّ ْبتِّ يُّوَن ُيَراقُِّبوَنُه َهْل َيْشفِّي فِّي السَّ َأمَّا ُهَو َفَعلَِّم َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل 8َوَكاَن اْلَكَتَبُة َواْلَفر ِّيسِّ

«. َفَقاَم َوَوَقَف.   ُجلِّ الَّذِّي َيُدُه َيابَِّسٌة:»ُقْم َوقِّْف فِّي اْلَوْسطِّ لُّ فِّي  ُثمَّ قَ 9لِّلرَّ اَل َلُهْم َيُسوُع:»َأْسَأُلُكْم َشْيًئا: َهْل َيحِّ
؟ َتْخلِّيُص َنْفٍس َأْو إِّْهاَلُكَها؟«.   ر ِّ ْبتِّ فِّْعُل اْلَخْيرِّ َأْو فِّْعُل الشَّ :»ُمدَّ 10السَّ ُجلِّ ْم َوَقاَل لِّلرَّ ُثمَّ َنَظَر َحْوَلُه إَِّلى َجمِّيعِّهِّ
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يَحًة َكاأُلْخَرى.    َيَدَك«. َفَفَعَل هَكَذا. َفَعاَدْت َيُدهُ  َفاْمَتأُلوا ُحْمًقا َوَصاُروا َيَتَكاَلُموَن فِّيَما َبْيَنُهْم َماَذا َيْفَعُلوَن 11َصحِّ
 " بَِّيُسوَع.

 
)مت   ْم،  9"  -(:14-12:9اآليات  َمْجَمعِّهِّ إَِّلى  َوَجاَء  ُهَناَك  مِّْن  اْنَرَرَف  َفَسَأُلوُه 10ُثمَّ  َيابَِّسٌة،  َيُدُه  إِّْنَساٌن  َوإَِّذا 

َعَلْيهِّ.  قَ  َيْشَتُكوا  لَِّكْي  ؟«  ُبوتِّ السُّ فِّي  ْبَراُء  اإلِّ لُّ  َيحِّ َخُروٌف  11ائِّلِّيَن:»َهْل  َلُه  َيُكوُن  ْنُكْم  مِّ إِّْنَساٍن  َلُهْم:»َأيُّ  َفَقاَل 
يُمُه؟   ُكُه َوُيقِّ ْبتِّ فِّي ُحْفَرٍة، َأَفَما ُيْمسِّ ٌد، َفإِّْن َسَقَط هَذا فِّي السَّ ْنَساُن َكْم ُهوَ 12َواحِّ ! إًِّذا َفاإلِّ  َأْفَضُل مَِّن اْلَخُروفِّ

  »! ُبوتِّ اْلَخْيرِّ فِّي السُّ فِّْعُل  لُّ  َكاأُلْخَرى.13َيحِّ يَحًة  َفَعاَدْت َصحِّ َها.  َفَمدَّ َيَدَك«.  :»ُمدَّ  ْنَسانِّ َقاَل لِّإلِّ َفَلمَّا َخَرَج  14  ُثمَّ 
يُّوَن َتَشاَوُروا َعَلْيهِّ لَِّكْي ُيْهلُِّكوُه،  " اْلَفر ِّيسِّ

 

)مر   َيابَِّسٌة.  1"  -(:6-3:1اآليات  َيُدُه  َرُجٌل  ُهَناَك  َوَكاَن   ، اْلَمْجَمعِّ إَِّلى  َأْيًضا  َدَخَل  َهْل 2ُثمَّ  ُيَراقُِّبوَنُه:  َفَراُروا 
؟ لَِّكْي َيْشَتُكوا َعَلْيهِّ.   ْبتِّ يهِّ فِّي السَّ !«  3َيْشفِّ ُجلِّ الَّذِّي َلُه اْلَيُد اْلَيابَِّسُة:»ُقْم فِّي اْلَوْسطِّ مَّ َقاَل َلُهْم:»َهْل ثُ 4َفَقاَل لِّلرَّ

؟ َتْخلِّيُص َنْفٍس َأْو َقْتٌل؟«. َفَسَكُتوا.   ر ِّ ْبتِّ فِّْعُل اْلَخْيرِّ َأْو فِّْعُل الشَّ لُّ فِّي السَّ ْم بَِّغَضٍب، َحزِّيًنا 5َيحِّ َفَنَظَر َحْوَلُه إَِّلْيهِّ
َها، َفعَ  :»ُمدَّ َيَدَك«. َفَمدَّ ُجلِّ ْم، َوَقاَل لِّلرَّ اَلَظةِّ ُقُلوبِّهِّ يَحًة َكاأُلْخَرى.  َعَلى غِّ يُّوَن لِّْلَوْقتِّ 6اَدْت َيُدُه َصحِّ َفَخَرَج اْلَفر ِّيسِّ

ي ِّيَن َوَتَشاَوُروا َعَلْيهِّ لَِّكْي ُيْهلُِّكوُه. يُروُدسِّ  "  َمَع اْلهِّ
 ( فالسيد هنا بنفسه قام بشفار اإلنسان ذو اليد 6:6السيد هنا يؤكد المبدأ السابق أن هللا يريد رحمة ال ذبيحة )هو  

لم يكن السؤال ألجل المعرفة بل إستنكارًا =  السبوت  هل يحل اإلبراء فى  الرب   لواأاليابسة أى المشلولة. واليهود س
منكم يكون له خروف    أى إنسانلتصرفات المسيح وألتهامًا لُه. والسيد إذ يعلم محبتهم لألموال والمقتنيات سألهم  

ثر من رحمتهم بإنسان يده مشلولة. والرب كما أعطى قوة لهذا  ليظهر لهم أنهم يهتمون بمقتنياتهم وأموالهم أك  …
أيدينا  التنفيذ فنمد  القوة على  لنا يعطى معها  المريط ثم أعطاه أمرًا أن يمد يده، هكذا مع كل وصية يعطيها 

هناك من قال أن اليهود   لفعل الخير بنعمته. والحظ إيمان الرجل إذ لم يعترض على أمر المسيح بل مد يده.
والمسيح تعمد أن يصنع معجزات كثيرة يوم السبت، فهو   عوا هذا الرجل فى المجمع ليروا هل يشفيه المسيح.وض

لقتل  هم  وتآمروا  السبت،  يوم  يشفى  أال   المسيح  من  يريدون  كانوا  أنهم  الخاطئة. والحظ  المفا يم  ليصحح  أتى 
هل يحل فى السبت فعل الخير أو فعل   ( ولهذا إذ عرف المسيح فكرهم قال لهم14:12المسيح يوم السبت )مت  
 .( 4:3)مر  الشر تخليص نفس أو قتل

بسبب عنادهم. ولو فكروا قلياًل فى روح الوصية. ففى وصية السبت يمنع شمل حتى الحيوانات )تث =  بغضب
. ( وذلك لكى يرتاح الحيوان، فهل هللا يهتم براحة الحيوان يوم السبت وال يهتم بشفار مريط يوم السبت 14:5

يراقبونهالحظ قول مرقس   ليتصيدوا عليه خطأ  =فراروا  به  يتربصون  أنهم  قم فى المقصود  للرجل  السيد  قال 
لم  =  الوسط إذ  فاسد  تدين  وهذا  تلْن.  لم  القاسية  القلوب  ولكن  المشلول.  الرجل  ليستدر رحمتهم على  هذا  كان 

لي  السبت  يوم  السيد على عمل معجزاته  لهذا أصر  القلوب رحيمة،  أغلق يجعل  الذى  الفاسد  التدين  هذا  صحح 
 القلوب. 
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= لماذا إعتبر السيد المسيح أن دفاع اليهود عن وصية السبت هو غالوة قلب   غالظة قلوبهم  -( :  5:    3)مر
بينما أنه هو واضع الوصية ؟  كما رأينا أن مفهومهم كان خاطئا،  ولكن نالحظ تفاهة اإلعتراض ، فالمسيح قام 

بت . إذن بعمل خير ، بل كل من هو فيه مرض من الواقفين كان يتمنى من المسيح أن يشفيه حتى لو فى الس
أين غالوة القلب ؟ حقيقة ال بد وأن نعرفها أن القلوب النجسة المملورة شرًا تحاول أن تتمسح بالشكليات لتخفى 

= نجاسة قلوبهم .   غالظةالفساد الداخلى ، فهم يتمسكون هنا بحرفية الوصية إلوهار بٍر كاذب َيدَّعونه إلخفار  
أي ا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون   وهذا معنى قول السيد المسيح و....هكذا أنتم 

 ( .34 –  16:  23ريار وألثما...يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل....)مت 
 

 إختيار الرسل اإلثنى عشر 

)لو هللِّ. 12"  -:(  16-6:12اآليات  اَلةِّ  الرَّ فِّي  ُكلَُّه  اللَّْيَل  َوَقَضى  لُِّيَرل َِّي.  اْلَجَبلِّ  إَِّلى  َخَرَج  اأَليَّامِّ  تِّْلَك  َوفِّي 
يَن َسمَّاُهْم َأْيًضا »ُرُساًل«:  13 ْنُهُم اْثَنْي َعَشَر، الَّذِّ يَذُه، َواْخَتاَر مِّ ْمَعاَن الَّذِّي َسمَّ 14َوَلمَّا َكاَن النََّهاُر َدَعا َتاَلمِّ اُه  سِّ

َوَبْرُثوَلَماُوَس.   َيْعُقوَب َوُيوَحنَّا. فِّيُلبَُّس  َوَأْنَدَراُوَس َأَخاُه.  ُبْطُرَس  ْمَعاَن 15َأْيًضا  ْبَن َحْلَفى َوسِّ َيْعُقوَب  َمتَّى َوُتوَما. 
يَّ الَّذِّي َصاَر مُ 16الَّذِّي ُيْدَعى اْلَغُيوَر.  ْسَخْرُيوطِّ  "  َسل ًِّما َأْيًضا.َيُهوَذا َأَخا َيْعُقوَب، َوَيُهوَذا اإلِّ

 

َسٍة َحتَّى ُيْخرُِّجوَها، 1"  -(:4-10:1اآليات )مت   يَذُه االْثَنْي َعَشَر َوَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َعَلى َأْرَواٍح َنجِّ ُثمَّ َدَعا َتاَلمِّ
ْمَعاُن الَّذِّي ُيَقاُل َلُه بُ 2َوَيْشُفوا ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف.  ُل سِّ : َاأَلوَّ هِّ َي هذِّ ْطُرُس، َوَأمَّا َأْسَماُء االْثَنْي َعَشَر َرُسواًل َفهِّ

َأُخوُه.   َوُيوَحنَّا  َزْبدِّي،  ْبُن  َيْعُقوُب  َأُخوُه.  ْبُن 3َوَأْنَدَراُوُس  َيْعُقوُب  اُر.  اْلَعشَّ َوَمتَّى  ُتوَما،  َوَبْرُثوَلَماُوُس.  فِّيُلبُُّس، 
اُوَس.  ُب َتدَّ ْسَخْرُيوطِّ 4َحْلَفى، َوَلبَّاُوُس اْلُمَلقَّ ، َوَيُهوَذا اإلِّ ْمَعاُن اْلَقاَنوِّيُّ  " يُّ الَّذِّي َأْسَلَمُه.سِّ

 
يَن َأَراَدُهْم َفَذَهُبوا إَِّلْيهِّ.  31"  -(:19-3:13اآليات )مر   َد إَِّلى اْلَجَبلِّ َوَدَعا الَّذِّ َوَأَقاَم اْثَنْي َعَشَر لَِّيُكوُنوا 14ُثمَّ َصعِّ

ُزوا،   َلُهْم لَِّيْكرِّ .  15َمَعُه، َولُِّيْرسِّ ينِّ َياطِّ َفاءِّ اأَلْمَراضِّ َوإِّْخَراجِّ الشَّ ْمَعاَن اْسَم 16َوَيُكوَن َلُهْم ُسْلَطاٌن َعَلى شِّ َوَجَعَل لِّسِّ
َوجَ 17ُبْطُرَس.   َيْعُقوَب،  َأَخا  َوُيوَحنَّا  َزْبدِّي  ْبَن  .  َوَيْعُقوَب  الرَّْعدِّ اْبَنيِّ  َأيِّ  َس  ُبَواَنْرجِّ اْسَم  َلُهَما  َوَأْنَدَراُوَس، 18َعَل 

  ، ْمَعاَن اْلَقاَنوِّيَّ اُوَس، َوسِّ يَّ 19َوفِّيُلبَُّس، َوَبْرُثوَلَماُوَس، َوَمتَّى، َوُتوَما، َوَيْعُقوَب ْبَن َحْلَفى، َوَتدَّ ْسَخْرُيوطِّ َوَيُهوَذا اإلِّ
 " َأَتْوا إَِّلى َبْيٍت.الَّذِّي َأْسَلَمُه. ُثمَّ 

لقد أمر الرب أن يطلبوا من رب الحصاد ليرسل فعلة إلى حصاده وهاهو قد إستجاب، وألختار التالميذ اإلثنى 
(. ونالحظ من إنجيل لوقا 4:5وال أحد يأخذ هذه الوويفة لنفسه بل المدعو من هللا )عب    عشر وأرسلهم للخدمة.

 لليل كله فى الصالة. وهكذا تصلى الكنيسة قبل إختيار راعيها. أن السيد إختار تالميذه بعد أن ق ى ا
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القديم  12وليس مصادفة أن يكون عدد التالميذ   ْد ش بًا 12، فعدد أسباط الشعب فى العهد  ُيعِ  ، فكأن المسيح 
وكنيسة  ش بًا  ليعد  وفيهم  بهم  يعمل  المسيح  كان  جديدًا.  شىر  كل  يصير  المسيح  ففى  جديدة،  بًراسة  جديدًا 

 يشير لمملكة هللا على األرض.   12يدة. ورقم جد 
 )العالم( = المؤمنون باهلل مثلث األقانيم فى كل العالم. 4) الثالو  القدوس( ×  3=    12

فهم شعب هللا فى هذا العالم وبهذا المعنى حينما هلك يهوذا وصاروا   12ولذلك كان أسباط العهد القديم أي ًا  
 سم اإلثنى عشر يستعمل للداللة عنهم. إ. وصار 12ل عددهم إلى  مأحد عشر فقط إختاروا متياس ليك

هذا يدل كما رأينا سابقًا أن السيد سبق وتحاور معهم وألختارهم وأقنعهم، وألقتنعوا به، فلما دعاهم تبعوه  =  ثم دعا
)مت   راجع  الحال.  نجسة(.  21-18:4فى  أرواح  على  سلطانًا  لهدم  =  وأعطاهم  روحية  وقوة  روحى  سلطان 

 مملكة الشر. ولألسف كان يهوذا له هذا السلطان وألستخدمه.
ثنى عشر ليتتلمذوا على يديه، ي يشوا معه ويسمعوه ويرافقوه فيعرفوا فكره، وينقلوه لمن هم بعدهم  والسيد إختار اإل

وهذا ما نسميه الفكر الرسولى، هذا هو التقليد الكنسى. هو إستالم الفكر بطريقة عملية وتسليمه من جيل إلى 
قد إختار السيد تالميذه من وسط جيل ، هي حياة المسيح و أسلوبه في كل تصرف يتعلمونها فيحيون بها. ول

الناس البسطار ليؤكد أن ف ل قوتهم هو هلل وليس منهم. لقد وهبهم السيد إمكانياته ليعملوا ال بإسمهم بل بإسمه 
ولحساب مملكته بكونه العامل فيهم. ونسمع فى مرقس ولوقا أن المسيح صعد إلى الجبل ليصلى قبل إختيار 

لسماويات، وكأن صالته تشير ألنه سماوى متصل باهلل أبيه، يسمو فوه األرضيات تالميذه، والجبل بعلوه يشير ل
بمناها وأمجادها، كأنه بإرتفاعه على الجبل يبعد عن األرضيات. وصالة المسيح تشير ألنه إنسانيًا يمتلئ بالروح 

ا الطريق كبشر أن نمتلئ (، وهذا اإلمتالر كان ليختار تالميذه بقوة وألرشاد الروح. والمسيح بهذا فتح لن1:4)لو
يفتح   فهو  بالروح  المسيح  في  التي  اإلنسانية  تمتلئ  فحين  السماًيات.  على  حواسنا  فيفتح  نصلي  حين  بالروح 

أنه كان هناك عدد كبير يتبع المسيح ولقد    (13:6لو  ). وواضح من  حين نثبت فيه  اإلمتالر الطريق أمامنا لنفس  
 فقط.  12منهم المسيح  إختار

ادم أو راعى أن يحذر لئال السيد قد إختار من ضمن التالميذ يهوذا الذى خانه. لذلك على كل خونالحظ أن  
ن الكنيسة يستحيل أن تصل لدرجة الكمال على األرض وسيبقى أو ونالحظ  يسقط ومن هو قاًم ليحذر لئال يسقط

هناك إنحراف. ونقول أن   الزوان مع الحنطة. ونالحظ فى هذا أي ًا أن سيامة كاهن لن تصلح إنحرافه لو كان
 يهوذا غالبًا كان فى حالة جيدة وقت أن إختاره المسيح ولكن لمحبته للمادة هلك.  

أما ما هى نودية صالة المسيح فهذا لن نستطيع أن نقول عنه إال أنها راحة الروح مع الروح، هى راحة إبن مع  
 أبيه، هى صلة المحبة بالمحبة والنور بالنور. 
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 لدددددددوقا مددددددرقس  مددددددتى

 بطرس وأندراوس  بطرس  بطرس وأندراوس 

 يعقوب ويوحنا  يعقوب ويوحنا  يعقوب ويوحنا 

 فيلبس وبرثولماوس  أندراوس وفيلبس وبرثولماوس  فيلبس وبرثولماوس 

 متى وتوما متى وتوما توما ومتى العشار

يعقوب بن حلفى ولب اوس  
يعقوب بن حلفى وسمعان   حلفى وتداوس يعقوب بن  الملقب تداوس 

 الغيور

 يهوذا أخا يعقوب  سمعان القانوى  سمعان القانوى اى الغيور 

 يهوذا اإلسخريوطى يهوذا اإلسخريوطى يهوذا اإلسخريوطى

 

 أسمار التالميذ فى األناجيل الثالثة نالحظ اآلتى:  ةبمقارن 

أواًل وهو   .1 ُدعى  داًمًا هو سمعان بطرس ألنه  لًراسته.  األول  نيابة عنهم، وليس  يتكلم  أكبرهم سنًا وكان 
ومتى ولوقا وضعا إسم أندراوس أخوه معه لكن مرقس وضع إسم أندراوس فى ترتيبه بحسب أهميته. ولكن  
 بطرس كان مندفع في شخصيته، وهذا اإلندفاع ال يعني بال رورة أنها شجاعة فهو أنكر وشتم المسيح. 

إبنا  بدى   .2 هما  ويوحنا  وحماسهما  يعقوب  غيرتهما  على  يدل  إسم  وهو  بوانرجس،  أسماهم  والمسيح 
وال    (.54:9لو) الشخص  طبيعة  يمير  ال  المسيح  أن  ونالحظ  الكرا ة.  فى  لحماس  تحولت  الميرة  هذه 

، أى صارت هذه الميرة والحماسة لحساب مجد هللا  وقدسهاشخصيته، بل هو إستفاد بما فيهما من غيرة  
في هللا   وأللتهب  حبًا  نقطة  كالهما  وبه  به ضعف  منهم  أن كل  يعرف  المسيح  إتجاه صحيح.  في  وغيرة   

 إيجابية إستملها المسيح وشفى الجميع من ضعفاتهم. 
 . (45:1يو ) برثولماوس هو نثناًيل  .3
 متى تواضعًا يقول عن نفسه متى العشار ولم يقل متى اإلنجيلى. )هذا كان كعشار متواطئًا مع الرومان( .4
 فسه يهوذا أخا يعقوب.لباوس هو تداوس وهو ن .5
للكلمة العبرية قانا وتعنى الميور. والميورين هم حزب   .6 القانوى هو سمعان الميور. قانوى تعريب  سمعان 

وطنى قاوم هيرودس وهم جماعة من اليهود متعصبون لقوميتهم إلى أبعد حد، ويطالبون بالتحرر من نير  
قيام   يرف ون  ثمن.  من  هذا  كلفهم  مهما  الرومانى  يقوموا  الحكم  أن  مستعدون  نفسه،  غير هللا  ملك  أى 

المسيح صار غيورًا على مجد هللا  الرومان. وهذا حينما شفاه  تحرير وطنهم من  تخريبية ألجل  بأعمال 
 وكنيسته. 
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 يهوذا اإلسخريوطى. وكلمة إسخريوطى تشير لعدة إحتماالت  .7
 وهذا هو أشهر تفسير. (2:15ي  )من سكان مدينة قريوت  (أ
 يوتا.  كيس الدراهم وهو باألرامية سيكار ل الشخص الذى يحم (ب
 الشخص الذى شنَق من العبرانية أسكار وقد تعنى قاتل أو َذبَّاْح.   ( ج

والكل تجاوبوا مع عمل المسيح الشافي، ما عدا يهوذا الذي رفط عمل المسيح وألستمر على محبته للمال  
 ورغبته في منصب حينما يملك المسيح فيحصل على أموال أكثر.

هم خليط من الشخصيات فمنهم العشار وهذا باع نفسه للرومان ألجل الربح. وعلى النقيط منهم الميور    .8
.    ويوحنا المملور حبًا وعاطفة وتوما الشكاكالوطنى المتحمس لدرجة الشراسة ومنهم المقدام مثل بطرس.  

واألف ل واألده أن نقول أنه عقالنى يريد أن يقتنع ، وهللا فى معامالته معنا ال يرفط مثل هؤالر بل  
ن ال يترك  أتعود    هو  (7:    20يقنعهم كما قال إرميار وأقنعتنى يا رب فإقتنعت وألححت علىَّ فملبتو )إر

تساؤالتنا    بل هللا يجيب على،    ن يخرجه الى خارج، وهذا ال ي ايق هللاأستفسار دون  إو  أتساؤال داخله  
وطبيعة توما تجدها فى )يو  خرين .  و يشكك اآلأرل بسخرية  الكن هللا يحزن ممن يتس.  طريقة مقنعة  وب
 (.   16:   11و  ي( . لكن كان لتوما محبة كبيرة للمسيح ) 5:   14

للعالم. إختارهم المسي  .9 ح من الناس العاديين  وكلهم جمعهم المسيح ليقدسهم ويمير طبيعتهم فيصيروا نورًا 
ووهر تميير الطبيعة مثاًل فى يوحنا الذى كان مملورًا غيرة وحماسًا، يطلب نزول  الخطاة ليترفقوا بإخوتهم.

وفى المسيح أحب الجميع    حبًا عجيبًا للمسيح،نار من السمار لتحره راف ى المسيح، إلى يوحنا المملور  
المسيح غَ   هى  . ليُ يَّ غيرة وحماس ولكن من نوع آخر.  الكل خليقة  ي ِ مَ ر منهم وأرسلهم  الناس ويصبح  روا 

 جديدة.
ر أسمار البعط مثل سمعان جعله بطرس، وبطرس معناها صخرة لكونه أول من أعلن اإليمان  المسيح غيَّ  .10

بالمسيح أنه إبن هللا، وعلى هذا اإليمان تبنى الكنيسة، فال كنيسة إن لم يكن المسيح هو إبن هللا. وهو  
 ار بسلطان فهو يهوه الذى غير إسم إبرام إلبرا يم......  غير األسم

 .  (22:3كو  1)  ية تعنى كيفاس أو صفا بمعنى صخرةبطرس باألرام  .11
 بوانرجس )يعقوب ويوحنا إبنا  بدى( هذا اإلسم يعنى إبنا الرعد. .12
واقع الحسابات  أسمار فيلبس وأندراوس أسمار يونانية. وهؤالر لهم مشكلة واضحة وهي التعامل مع هللا من   .13

 المادية.
( نجد أن ما جار المسيح ليعمله جعل التالميذ يعملونه. لذلك غسل المسيح 1:10( + )35:9قارن بين ) .14

يوم   األولى  مرتين،  األرجل  غسل  لقان  نصلي  ولذلك  الشئ.  نفس  يفعلوا  أن  منهم  وطلب  تالميذه  أرجل 
 خميس العهد والثانية يوم عيد الرسل. 
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هُؤاَلءِّ االْثَنا َعَشَر َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقائِّاًل:»إَِّلى َطرِّيقِّ ُأَمٍم اَل َتْمُضوا، َوإَِّلى 5"  -:(8-10:5اآليات )مت  
َتْدُخُلوا.   امِّرِّي ِّيَن اَل  يَنٍة لِّلسَّ الَّةِّ.  6َمدِّ َبْيتِّ إِّْسَرائِّيَل الضَّ َرافِّ  َأْنُتمْ 7َبلِّ اْذَهُبوا بِّاْلَحرِّي ِّ إَِّلى خِّ ُزوا   َوفِّيَما  ُبوَن اْكرِّ َذاهِّ

  . َماَواتِّ اًنا 8َقائِّلِّيَن: إِّنَُّه َقدِّ اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ يَن. َمجَّ ُروا ُبْرًصا. َأقِّيُموا َمْوَتى. َأْخرُِّجوا َشَياطِّ اِّْشُفوا َمْرَضى. َطه ِّ
اًنا َأْعُطوا.  "  َأَخْذُتْم، َمجَّ

كان فى الجليل مدن =  للسامريين ال.... إذهبوا إلى خراف بيت إسرائيلإلى طريق أمم ال تمضوا وإلى مدينة  
اليهود وكان اليهود والسامريين فى بم ة شديدة لبع هم البعط. فاليونانيون بوثنيتهم  يونانية ت ي  معزولة عن  
أن يشهدوا   ن يمكنل،  يهود، والتالميذ بمحبتهم الناقصة )قبل حلول الروح القدس(  فهم  والسامرة بكراهيتها للتالميذ  

للمسيح وسط هذه المقاومة واإلهانات والكرا ية خصوصًا كما قلنا وهم لم يحل عليهم الروح بعد. وحلول الروح 
القدس عليهم سيعطيهم المحبة واإلحتمال والصبر، والكلمة المناسبة. ولكن أرسلهم السيد أواًل إلى اليهود، حتى ال 

ولكن بعد صلب اليهود للمسيح ورف هم بعد ذلك لتالميذه وبعد حلول يكون لليهود عذر فى رف هم للمسيح.  
+   19:28مت  )إذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم  أرسلهم الرب لألمم وللسامريين و  الروح القدس على التالميذ 

 ( .8:1أع 
السموات  ملكوت  إقترب  المعمدان    ذاه=  قد  قاله  ما  بنفسه    (2:3مت  )نفس  الرب  السيد  .17:4مت )وقاله   ) 

الرب  يملك  التاًب يستطيع أن  فالقلب  التاًبة.  القلوب  يتأسس فى  الروحى وهذا  ليؤسس ملكوته  فالسيد قد جار 
يسوع عليه، ولكن القلب غير التاًب والمعاند لن يمكنه ذلك. لذلك كانت رسالة المعمدان ثم رسالة رب المجد 

. وحينما يملك هللا على القلب ي ي  اإلنسان في فرح، والعكس فحينما يملك (17:4+  2:3مت )نفسه هى توبوا 
إبليس يشيع الحزن والكآبة في القلب. وألن ملكوت السموات فرح يقول المسيح لهم إكر وا بأن الفرح اآلن متاح  

 لكم.
شياطين   إخرجوا  مرضى..  تسن=  إشفوا  للخدمة،  جبارة  إمكانيات  لتالميذه  يعطى  الطريق المسيح  وتفتح  دهم 

لهم   تريد  التى  للبشر  يعلنوا محبة هللا  وبهذا  المعجزات كرا تهم.  فالناس سوف تصدقهم حينما تصاحب  أمامهم 
الشفار والحياة، وتريد لهم الحرية من سلطان الشيطان ليملك الرب بنفسه عليهم. ونالحظ أنه فى بداية معرفة 

مبتدئ لمحبة المسيح لُه، ومع ن ج المؤمن يسمح له هللا ببعط المسيح يكون الشفار الجسدى هو عالمة عند ال
 األمراض لَيكُمل )بولس الرسول مثال(. 

حتى ال يصبح جمع األموال هدفًا لهم فيهتموا باألغنيار ويتركوا الفقرار. وحتى ال =  مجانًا أخذتم مجانًا اعطوا
طالبهم السيد فى اآلية القادمة بأن ال يقتنوا ذ بًا   . ثمبل هم أخذوا المواهب مجانا  يفعلون هذايظنوا أنهم بقوتهم  

تلك  من  يحرمهم  لم  فالسيد  الجبارة  اإلمكانيات  هذه  أعطاهم  هذا  يطلب  أن  قبل  أنه  نالحظ  ولكن  ف ة.  وال 
 الزمنيات إال  بعد أن أعطاهم الكثير. والحظ أن هذه اإلرسالية كانت كتدريب فى وجود المعلم.
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 بركات وويالت  
، َوُجْمُهوٌر َكثِّيٌر مَِّن  17"  -:  (26-6:17اآليات )لو هِّ ٍع َسْهل، ُهَو َوَجْمٌع مِّْن َتاَلمِّيذِّ َوَنَزَل َمَعُهْم َوَوَقَف فِّي َمْوضِّ

َوُيْشَفوْ  لَِّيْسَمُعوُه  َجاُءوا  يَن  الَّذِّ َوَصْيَداَء،  ُصوَر  لِّ  َوَساحِّ َوُأوُرَشلِّيَم  يَّةِّ  اْلَيُهودِّ َجمِّيعِّ  مِّْن   ، ْعبِّ ْم، الشَّ هِّ َأْمَراضِّ مِّْن  ا 
َيْبَرُأوَن.  وَ 18 َوَكاُنوا  َسٍة.  َنجِّ َأْرَواٍح  مِّْن  ْنُه 19اْلُمَعذَُّبوَن  مِّ َتْخُرُج  َكاَنْت  ُقوًَّة  أَلنَّ  َيْلمُِّسوُه،  َأْن  َطَلُبوا  اْلَجْمعِّ  َوُكلُّ 

يَع.  هِّ َوَقاَل:»ُطوَباُكْم َأيَُّها اْلَمَساكِّينُ 20  َوَتْشفِّي اْلَجمِّ ُطوَباُكْم َأيَُّها 21، أَلنَّ َلُكْم َمَلُكوَت هللاِّ.  َوَرَفَع َعْيَنْيهِّ إَِّلى َتاَلمِّيذِّ
َياُع اآلَن، أَلنَُّكْم ُتْشَبُعوَن. ُطوَباُكْم َأيَُّها اْلَباُكوَن اآلَن، أَلنَُّكْم َسَتْضَحُكوَن.   ُطوَباُكْم إَِّذا َأْبَغَضُكُم النَّاُس، َوإَِّذا 22اْلجِّ

.  َأْفَرُزوُكْم َوَعيَُّروُكْم، َوَأْخَرُجوا ا ْنَسانِّ ر ِّيٍر مِّْن َأْجلِّ اْبنِّ اإلِّ اِّْفَرُحوا فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َوَتَهلَُّلوا، َفُهَوَذا َأْجُرُكْم 23ْسَمُكْم َكشِّ
  . بِّاأَلْنبَِّياءِّ َيْفَعُلوَن  َكاُنوا  هَكَذا  آَباَءُهْم  أَلنَّ   . َماءِّ السَّ فِّي  يٌم  ألَ 24َعظِّ اأَلْغنَِّياُء،  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل  نِّْلُتْم َولكِّْن  َقْد  نَُّكْم 

ُكوَن اآلَن، أَلنَُّكْم َسَتْحَزنُ 25َعَزاَءُكْم.   احِّ َباَعى، أَلنَُّكْم َسَتُجوُعوَن. َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها الضَّ وَن َوَتْبُكوَن. َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها الشَّ
يُع النَّاسِّ َحَسًنا. أَلنَُّه هَكذَ 26  ." ا َكاَن آَباُؤُهْم َيْفَعُلوَن بِّاأَلْنبَِّياءِّ اْلَكَذَبةِّ.َوْيٌل َلُكْم إَِّذا َقاَل فِّيُكْم َجمِّ

واضح أن هناك خالفات فى النص الوارد فى تطويبات إنجيل متى مع تطويبات إنجيل لوقا. فمثاًل يقول فى متى 
فنح  جدًا.  سهل  اإلشكال  هذا  وحل  وهكذا.  المساكين..  أيها  طوباكم  يقول  لوقا  وفى  بالروح  للمساكين  ن  طوبى 

ولكننا نسمع فى لوقا أن المسيح قال عظته الثانية    1:5نسمع فى إنجيل متى أن المسيح ألقى عظته على الجبل  
. فعظة إنجيل متى من على الجبل وعظة إنجيل لوقا فى  17:6ن نزل من على الجبل وذهب إلى سهل  أبعد  
نزوله من على الجبل كان مكونًا من وسبب إختالف المعانى أن الجمع الذى إحتشد حول المسيح بعد    سهل.

من كثيرين من المتألمين والمرضى والمعذبين، فكان كالم المسيح  أي ًا  تالميذه الذين تركوا كل شىر وتبعوه، و 
لهؤالر يختلف عن كالمه لمن كانوا على الجبل، كان كالم المسيح على الجبل )والجبل رمز للسماويات ( موجهًا 

السهل و بر. أمًا كالم المسيح فى السهل ) ت اع وهو المسكنة بالروح، والجوع والعط  للللنواحى الروحية مثل اإل
( فقد كان متأثرًا بحالة الجموع المعذبة، هؤالر الذين يحيون فى ذل وشقار ونجد هنا  رمز للمستوى الروحى األدنى

بالروح بل المسيح يتحنن عليهم ويشفيهم، ويطوبهم على إحتمالهم ما هم فيه. لم يكلمهم ال مسيح عن المسكنة 
ويسمعونه، تبعوه  وأنهم  المسكنة  إحتمالهم  على  الحق. وطوَّ   طوبهم  يبحثون عن  هم  الجياع ألنهم  أى  ب هؤالر 

له   يكن  لم  إن  وفقير،  مسكين  ألنه  فقط  مسكينًا  إنسانًا  يطوب  لن  فالمسيح  وقطعًا  تذمر.  بال  جوعهم  إحتملوا 
، والشكر على ما هو فيه، وعدم التذمر. المسيح فى عظة إنجيل لوقا روحيات ترضى المسيح كتسليم حياته هلل

يرفع من معنويات هؤالر المساكين )راجع قصة المنى والعا ر(. وبعد أن يرفع معنوياتهم، يرفع روحياتهم بأن  
هم عن  يكلمهم عن المسكنة بالروح. المسيح كان يشفى أمراضهم ويحررهم من األرواح النجسة أواًل وبعد ذلك يكلم

 الجوع والعط  إلى البر. 
ونالحظ أن هناك من صار فقيرًا وجاًعًا فعاًل ألجل المسيح كالر بان وعلى رأسهم األنبا أنطونيوس الذى باع كل  

 (.  9:8كو  2ما يملكه وصار فقيرًا ليتشبه بسيده الذى إفتقر وهو غنى ) 
الروحى   السلم  الدرجة األولى فى  لوقا فى السهل هى  إنجيل  إنجيل عظة  الجبل فى  الدرجة األعلى على  يليها 

لذلك جاءوا ليسمعوه... وطلبوا أن يلمسوه..وهو تحنن عليهم إذ    هو نزل معهم لكى يرفعهم.=   ونزل معهممتى.  
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فالسيد   =  ألن قوة كانت تخرج منه وتشفى الجميع(  34:6َمهم )مر  ب فقرهم وجوعهم وَعلَّ إذ طلبوه بصده طوَّ 
قة، هو الذى به كان كل شىر وبميره لم يكن شىر مما  كان، وهو القوة المصححة الشافية المسيح هو القوة الخال
 للخليقة، لهذا تجسد.

إذًا ال تعارض بين ما ذكره القديس متى وما قاله القديس لوقا . فالمسيح ول يعلم الجموع أكثر من ثال  سنوات 
ابة إنجيله. وكما رأينا فى المقدمة فإن لوقا يقدم  . وكل إنجيلى يختار من تعاليم السيد ما يناسب هدفه من كت

المسيح صديق البشرية المعذبة، لذلك هو ينتقى هنا من تعاليم المسيح هذه الكلمات الموجهة للمقهورين . وهؤالر 
 حين تبدأ تعزياتهم يمكن أن يفهموا المستوى الروحى األعلى عن المسكنة بالروح التى ذكرها متى .

معنى يسعد وينعم وتعنى الغبطة. وفى عظة الجبل كان السيد يقول طوبى، وهنا يوجه السيد طوبى ب=    طوباكم
   .المساكين ليشجعهمكالمه لسام يه من 
المساكين فلهم   =  أيها  للمساكين  الطوبى  إن  يقول  هنا  والسيد  لألغنيار،  والغبطة هى  السعادة  أن  يفهم  العالم 

 قصة لعا ر والمنى( )  ولنراجع  ملكوت هللا، لهم السعادة فى السمار أما األغنيار فقد إستوفوا أجرهم على األرض 
التى   الفكرة  لوقا فقط مما يوضح  يقدمها عنوهذه أي ا ذكرها  بأن  لوقا  البسطار والفقرار   يهتم  المسيح صديق 

. آية    والمعذبين  أمجاده. ومن  والمتألمين لشركة  المساكين  المسيح يرفع  الويالت،   24هنا  المسيح بعط  يقدم 
 -مثاًل لألغنيار ونالحظ:

 المسيح بدأ بالتطويبات قبل الويالت فهدفه تشجيع السامعين وبث الرجار فيهم. -1
ا-2 ضد  ولكن  األغنيار  ضد  ليس  أموالهم  المسيح  على  ويتكلون  يعتمدون  الذين  أو  القلوب  قساة  ألغنيار 

 (. 24:10+ مر  19:4)مر
 المسكين ماديًا ولكنه متكبر مثاًل لن يكون له نصيب فى الملكوت. -3

 م العالم سينصفهم هللا. هُ مَ لَ المقصود بهم المظلومين والمقهورين، ومن وَ = أيها الباكون 
 يومًا.  90-30ال يحق للمحكوم عليه دخوله هو حكم يصدر من المجمع، ف=  أفرزوكم
 حكم مدنى. هو  الحكم األول أفر وكم هو حكم دينى، وهذا الحكم عيروكم =وعيروكم

 هذا حكم أدبى ُيحرم فيه اإلنسان من حقوقه الدينية والمدنية والشخصية.= أخرجوا إسمكم كشرير
 لكونه مسيحى. مبارك من ُيحكم عليه بما سبق = من أجل إبن اإلنسان
 الصليب واإلضطهاد واقع على كل أوالد هللا.=  كانوا يفعلون باألنبياء

 من مسرات العالم. =الشباعىالمتكلين على أموالهم، وقلوبهم بال رحمة، =األغنياء
 يلهيهم العالم بإغراراته عن طلب التوبة بدموع.=  الضاحكين

 .ار المجد الباطل هؤالر الذين يسعون ور = قال فيكم جميع الناس حسناً 
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 محبة األعداء 
)لو يُكْم، 27"  -: (  36-6:27اآليات  ُمْبغِّضِّ إَِّلى  ُنوا  َأْحسِّ َأْعَداَءُكْم،  بُّوا  َأحِّ امُِّعوَن:  السَّ َأيَُّها  َلُكْم  َأُقوُل  »لكِّن ِّي 

إَِّلْيُكْم.  28 يُئوَن  يَن ُيسِّ الَّذِّ نِّيُكْم، َوَصلُّوا أَلْجلِّ  َأْيًضا، َوَمْن 29َبارُِّكوا اَلعِّ َلُه اآلَخَر  َفاْعرِّْض  َك  َمْن َضَرَبَك َعَلى َخد ِّ
هِّ، َوَمْن َأَخَذ الَّذِّي َلَك َفاَل ُتَطالِّْبُه.  30 رَِّداَءَك َفاَل َتْمَنْعُه َثْوَبَك َأْيًضا.  َأَخذَ  َوَكَما ُترِّيُدوَن َأْن 31َوُكلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعطِّ

ْم هَكَذا.   بُّوَنُكْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفإِّنَّ اْلُخَطاَة َأْيًضا 32َيْفَعَل النَّاُس بُِّكُم اْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيًضا بِّهِّ يَن ُيحِّ َوإِّْن َأْحَبْبُتُم الَّذِّ
بُّوَنُهْم.   يَن ُيحِّ بُّوَن الَّذِّ َيْفَعُلوَن َوإَِّذا َأْحَسْنُتْم إَِّلى الَّ 33ُيحِّ َأْيًضا  َفإِّنَّ اْلُخَطاَة  َلُكْم؟  ُنوَن إَِّلْيُكْم، َفَأيُّ َفْضل  يَن ُيْحسِّ ذِّ

ْنُهْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفإِّنَّ اْلُخَطاَة َأْيًضا ُيْقرِّضُ 34هَكَذا.   وا مِّ يَن َتْرُجوَن َأْن َتْسَترِّدُّ وَن اْلُخَطاَة لَِّكْي َوإِّْن َأْقَرْضُتُم الَّذِّ
ْثَل.  َيْستَ  اْلمِّ ْنُهُم  مِّ وا  يًما 35رِّدُّ َعظِّ َأْجُرُكْم  َفَيُكوَن  َشْيًئا،  َتْرُجوَن  اَل  َوَأْنُتْم  َوَأْقرُِّضوا  ُنوا  َوَأْحسِّ َأْعَداَءُكْم،  بُّوا  َأحِّ َبْل 

 . اكِّرِّيَن َواأَلْشَرارِّ ٌم َعَلى َغْيرِّ الشَّ ، َفإِّنَُّه ُمْنعِّ َوَتُكوُنوا َبنِّي اْلَعلِّي ِّ
يٌم.َفُكوُنوا رُ 36  "  َحَماَء َكَما َأنَّ َأَباُكْم َأْيًضا َرحِّ

 
)مت َك.  43"-(:48-5:43اآليات  َعُدوَّ َوُتْبغُِّض  َقرِّيَبَك  بُّ  ُتحِّ قِّيَل:  َأنَُّه  ْعُتْم  بُّوا 44»َسمِّ َأحِّ َلُكْم:  َفَأُقوُل  َأَنا  َوَأمَّا 

يُئوَن إَِّلْيُكْم َويَ  يَن ُيسِّ يُكْم، َوَصلُّوا أَلْجلِّ الَّذِّ ُنوا إَِّلى ُمْبغِّضِّ نِّيُكْم. َأْحسِّ لَِّكْي َتُكوُنوا 45ْطُرُدوَنُكْم،  َأْعَداَءُكْم. َبارُِّكوا اَلعِّ
، َفإِّنَّ  َماَواتِّ يَن. َأْبَناَء َأبِّيُكُم الَّذِّي فِّي السَّ ُر َعَلى اأَلْبَرارِّ َوالظَّالِّمِّ يَن، َوُيْمطِّ الِّحِّ ُق َشْمَسُه َعَلى اأَلْشَرارِّ َوالرَّ ُه ُيْشرِّ

ذلِّكَ 46 َيْفَعُلوَن  َأْيًضا  اُروَن  اْلَعشَّ َأَلْيَس  َلُكْم؟  َأْجٍر  َفَأيُّ  بُّوَنُكْم،  ُيحِّ يَن  الَّذِّ َأْحَبْبُتُم  إِّْن  َعلَ 47؟  أَلنَُّه  َسلَّْمُتْم  ى َوإِّْن 
َيْفَعُلوَن هَكَذا؟   َأْيًضا  اُروَن  اْلَعشَّ َأَلْيَس  َتْرَنُعوَن؟  َفْضل  َفَأيَّ  َفَقْط،  َأَباُكُم 48إِّْخَوتُِّكْم  َكَما َأنَّ  َكامِّلِّيَن  َأْنُتْم  َفُكوُنوا 

َماَواتِّ ُهَو َكامٌِّل.  " الَّذِّي فِّي السَّ
+ غل    5:5ة فى قلوبنا، ومن ثماره المحبة )رو  هللا محبة، وفى العهد الجديد عهد النعمة يسكب هللا روح المحب

(. وكمال اإلنسان المسيحى أن يمتلئ محبة هلل أواًل ولكل الناس حتى لمن هم يعادونه، فى العهد الجديد 22:5
الناموس لم  =    تحب قريبك وتبغض عدوك( فال نستطيع سوى أن نحب الجميع  19:4يتصور المسيح فينا ) غل  

فهى تعليم الكتبة. فوصية   تبغض عدوكهذه وصية الناموس، أما     تحب قريبك  ولكن  ، يبم وا أعدارهميأمرهم أن 
الناموس األولى والعظمى هى المحبة. فالقريب فى نظرهم هو اليهودى. أما تفسير المسيح فنرى فيه أن السامرى  

( وقد 8-7:23+ تث 5،    4:    23ر لمحبة العدو )خر  هو قريبى. ونلمس فى الناموس بعط الوصايا التى تشي
( وغيرها ولكن حتى نفهم هذه اآليات 6:23نجد بعط اآليات التى قد تفهم على أنها كرا ية لألعدار مثل )تث  

يجب أن نعلم أن الشعب اليهودى فى هذه المرحلة ما كان يميز بين الخطية والخاطئ، فحين يطلب منهم هللا أن 
   . كان هذا ليكرهوا الخطية التى يعملها فال يعملونها هم أي اً يكرهوا خاطئًا ف
، بل المحبة هى  بة هذه ليست فى قدرة اإلنسان العادى  السيد يعطى أمرا بأن نحب أعداًنا.=    أحبوا أعداءكم

 ننفذها ؟   فكيف من هللا يعطيها هللا لنا بالنعمة .
ولكن   اإلمكانية، وهى ليست بإمكانيات بشرية  بل هى عطية إلهية.فى عهد النعمة، يعطينا الروح القدس هذه  

والجهاد هو عمل فيه تمصب ، وألن ألزمنا    .، وهذا تعليم أبار الكنيسة  ى إال  لمن يجاهد فى سبيلهاعطَ النعمة ال تُ 
 6خلص )غل أنفسنا وجاهدنا تنسكب النعمة فينا بعمل الروح القدس. ومن يعمل فيه الروح القدس يجدد طبيعته في
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( لسبب بسيط هو أن 14:    3يو 1( لذلك فمن ليست له محبة لكل إنسان حتى أعداره فهو ميت روحيا )15:  
ُيميِ ر طبيعته ويجدده بعد . وأول ثمار الروح هى المحبة )غل   ( . 22:    5هذا دليل على أن الروح القدس لم 

تمارس   اوكله  وا... أحسنوا... صلوا ألجل...باركلذلك فالسيد حدد شروط الجهاد حتى نحصل على هذه النعمة  و 
فهذا أقصى ما نستطيعه ، أما عطية المحبة فهى النعمة التى يعطيها هللا مجانًا لمن يستحق. وهذا   بالتمصب 

خمر  إلى  المار  الرب  وحينئٍذ حول   ، )جهاد(  عمله  للبشر  يمكن  ما  أقصى  فهذا  المار  أجران  الخدام  مأل  كما 
  )نعمة( . 
=   أحسنوا إلى مبغضيكموأمامهم بكل ما هو صالح )بالمصب طبعًا(    فى غيابهم  تكلموا عنهم=    عنيكمالباركوا  

بالتمصب ، فهناك من يتصور أننا ال نقدم خدمات إال  لمن يستحق هذا قدموا لهم ما أمكن خدمات وأعمال محبة  
 ، أى لمن يقدم لنا خدمات . 

ركة هللا لهم ولذويهم فى صلواتكم وربما يتسارل البعط.. هل أصلى أطلبوا ب=  صلوا ألجل الذين يسيئون إليكم 
فالجهاد هو أن   الجهاد،  نعم فهذا هو  أسار لى، وقلبى مملور غ بًا عليه ؟ نقول  وأقدم خدمة وأبارك شخص 

وفى   (12:    11وهذا تعليم السيد له المجد )مت   تمصب نفسك على شئ حسن صالح، ال رغبة لك أن تعمله،
عدوك، بل ستجد نفسك غير قادر أن تكرهه.   ةحبمك تنسكب النعمة فيك. فتجد نفسك قادرًا على  مقابل جهاد 

أى   فالمحبة هى عطية من هللا  بدون جهاد.  نعمة  أنه ال  األرثوذكسية فى  نظر  تثبت صحة وجهة  اآلية  وهذه 
 نعمة، وهذه ال تنسكب فينا بدون الجهاد الذى ذكره السيد المسيح. 

حتى تستطيعوا أن تستمروا وتظهروا هكذا أمام الناس والمالًكة، وتكونوا مشابهين فى =  أبيكملكى تكونوا أبناء  
يشرق شمسه على المحبة هلل أبيكم. هذا هو الكمال المسيحى. فاهلل يعطى من بركاته للجميع حتى األشرار =  

 ومن يفعل يفرح هللا. والسيد يعطينا أن يكون المثل الذى نقيس عليه هو كمال اآلب السماوى، . األشرار
فهذه يصنعها حتى األشرار، هذه تنتمى لإلنسان العتيق، إنسان العهد القديم، الذى هو  =    أحببتم الذين يحبونكم

 بدون نعمة. 
ستملوا وويفتهم فى إبتزا  الناس لذلك صار إسم عشار يرادف أحط إكانوا يجمعون الجزية، ولكنهم  =  العشارون 

 األشيار وأحقرها.  
 يوحنا االولى لشرح أهمية بل خطورة هذه الوصية  مقدمة رسالةراجع 

 
 إدانة اآلخرين
يُنوا َفاَل ُتَداُنوا. اَل َتْقُضوا َعَلى َأَحٍد َفاَل ُيْقَضى َعَلْيُكْم. اِّْغفُِّروا ُيْغَفْر َلُكْم. 37"  -:  (42-6:37اآليات )لو »َواَل َتدِّ

كِّيُلوَن ُيَكاُل الَّذِّي بِّهِّ تَ َأْعُطوا ُتْعَطْوا، َكْياًل َجي ًِّدا ُمَلبًَّدا َمْهُزوزًا َفائًِّضا ُيْعُطوَن فِّي َأْحَضانُِّكْم. أَلنَُّه بَِّنْفسِّ اْلَكْيلِّ  38
ُر َأْعَمى َأْن َيُقوَد َأْعَمى؟ َأَما َيْسُقُط االْثَنانِّ فِّي ُحْفَرٍة؟  39َلُكْم«. يُذ َأْفَضَل 40َوَضَرَب َلُهْم َمَثاًل:»َهْل َيْقدِّ َلْيَس الت ِّْلمِّ

ْثَل ُمَعل ِّمِّهِّ.   يَك، َوَأمَّا اْلَخَشَبُة لَِّماَذا تَ 41مِّْن ُمَعل ِّمِّهِّ، َبْل ُكلُّ َمْن َصاَر َكامِّاًل َيُكوُن مِّ ْنُظُر اْلَقَذى الَّذِّي فِّي َعْينِّ َأخِّ
ي، َدْعنِّي ُأْخرِّجِّ اْلَقَذى الَّذِّي فِّي َعْينَِّك، 42الَّتِّي فِّي َعْينَِّك َفاَل َتْفَطُن َلَها؟   يَك: َيا َأخِّ ُر َأْن َتُقوَل أَلخِّ َأْو َكْيَف َتْقدِّ



 أنجيل لوقا )األصحاح السادس(   –األناجيل 
 

 

110 

ُر َجي ًِّدا َأْن ُتْخرَِّج  َوَأْنَت اَل َتْنُظُر اْلَخَشَبَة الَّتِّي   يَنئٍِّذ ُتْبرِّ فِّي َعْينَِّك؟ َيا ُمَرائِّي! َأْخرِّْج َأوَّاًل اْلَخَشَبَة مِّْن َعْينَِّك، َوحِّ
يَك.   " اْلَقَذى الَّذِّي فِّي َعْينِّ َأخِّ

 
يُنوا لَِّكْي اَل ُتَداُنوا،  1"-(:5-7:1اآليات )مت يُنوَن ُتَداُنوَن، َوبِّاْلَكْيلِّ الَّذِّي بِّهِّ 2»اَل َتدِّ ْيُنوَنةِّ الَّتِّي بَِّها َتدِّ أَلنَُّكْم بِّالدَّ

يَك، َوَأمَّا اْلَخَشَبُة الَّتِّي فِّي َعْينَِّك َفاَل َتْفَطُن َلَها؟  3َتكِّيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم.   َأْم 4َولَِّماَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَّذِّي فِّي َعْينِّ َأخِّ
تَ  َعْينَِّك؟  َكْيَف  فِّي  اْلَخَشَبُة  َوَها  َعْينَِّك،  مِّْن  اْلَقَذى  ُأْخرِّجِّ  َدْعني  يَك:  أَلخِّ مِّْن  5ُقوُل  اْلَخَشَبَة  َأوَّاًل  َأْخرِّْج  َياُمَرائِّي، 

يَك! ُر َجي ًِّدا َأْن ُتْخرَِّج اْلَقَذى مِّْن َعْينِّ َأخِّ يَنئٍِّذ ُتْبرِّ  " َعْينَِّك، َوحِّ
اإلدانة منعًا مطلقًا وألال  سقط العدل وألمتنع الناس عن التعليم، وال يوجد بهذا  السيد المسيح ال يمنع  =  ال تدينوا  

، يوبخ تلميذه  المفهوم سلطان للق اة، وال يصير هناك حق ألب يعلم إبنه ويوبخه حين يخطىر، وال من مدرس  
(. بل أن الرب أعطى للكنيسة هذا السلطان  12+ 3:5كو  1الكنيسة فى توبيخ الخطاة وألدانتهم )   وإلنق ى سلطان

( فالمؤمن الحقيقى إذ هو  20:5ش  إ)واًلين للشر خيرًا وللخير شرًا …للق  ويلٌ و(. بل أن هللا يقول  18:18)مت  
التمييز، فيرى األخطار وال يقدر أن ينكرها أو يتجاهلها. وبولس الرسول يقول  مسكن للروح القدس يحمل روح 

تي )لتلميذه  إنتهر عظ....و  ووبخ  وَ 20:5تى  1+   2:4تى 2موثاوس  والمعمدان  الفريسيين )مت  بَّ (  ولكن  7:3خ   )
  -المعنى المطلوب :

 أن نهتم بأن ندين أنفسنا أواًل وأال ندين كشهوة إنتقام أو ندين ولمًا.   .1
 ا المعد لنا. عندما نهتم بإدانة الناس ننسى أن نهتم بأن نراقب أنفسنا وننسى أن نهتم بالسمار ونصيبن .2
نحن لن يمكننا معرفة قلوب الناس وحقيقتهم، فنحن إنما نحكم بالمظاهر التى نراها، لكن هللا هو الديان العادل  .3

 فهو فاحص القلوب والكلى. 
عمومًا من يلتمس العذر لآلخرين  دينونة الناس تفقدنا طبيعة المحبة تجاههم، ومن المحبة الستر على اآلخر. .4

  ويمفر خطاياه. ويرحمهم، يرحمه هللا
غيرهم   .5 إلدانة  يلجأوا  أن  على  الناس  القديمإعتاد  منذ  أنفسهم  ألقى  ،وتبرير  على    فآدم  بل  حوار  على  اللوم 

فالخاطىر ال يريد أن يكون خاطئًا وحده، لذلك ينظر لمن حوله يبحث فيهم  .  المرأة التى خلقتهاو  وهللا....  
ال إصالح  يريد  بأنه  متعلاًل  ويدينهم  الخطأ  ويدينوا  عن  الناس  شئون  فى  يتدخلون  الفريسيين  وكان  مجتمع. 

 ويحكموا عليهم، وهذا عمل هللا وحده.
عمل دينونة الناس هو محاولة منى أن أوهر كإنسان بار، أف ل من الجميع، وهذا عكس ما يريده هللا، فاهلل   .6

  و الخطاة الذين أولهم أنا واًل  قلب بولس القمثل  و و امى فى كل حينخطيتى أمريد قلبًا مثل قلب داود القاًل وي
 (. أما عكس هذا السلوك فيقود للكبريار، ثم السقوط.15:1تى  1)

بأبديته، .7 مهتمًا  المسيح  وعلى  السمار  على  نظره  يركز  حاله    من  مع  ويقارن  وبهاًه  نوره  فى  المسيح  يرى 
أخطارهم   فسيرى  الناس  على  يركز  من  أما   خطيته،  بشاعة  يقوده  فيكتشف  وهذا  منهم  أف ل  أنه  وسيرى 

 قول أما  من يرى خطيته وبشاعتها فسيصرك هلل طالبًا الرحمة فيخلص. وهذا هو تفسير  .  للكبريار وال ياع  
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  فيرى جمال ونقار المسيح   ،والخطاة الذين أولهم أناو فهو عينه مفتوحة على السمار وعلى قلبه  الرسولبولس  
قلبهو   ، أضار  الذى  المسيح  نور  وفى    فى  كبيرة،  أنها  هذه  خطاياه  أن  يرى  بل  نحن  نراها  ال  خطايا  يرى 

 ال يرى خطايا أحد.  إنشماله بنور المسيح وبخطيته
 أن يقيم اإلنسان من نفسه ديانًا للناس فهذا إغتصاب لحق هللا الديان.   .8
ك شىر آخر ( إذ حين ننشمل بخطايا الناس سيكون هنا22:6اإلدانة هى وسيلة نفقد بها العين البسيطة ) .9

 تنشمل به العين غير مجد هللا. 
(. وفى هذا النص نفهم أنه يمكننا  17-15:18إذا أخطأ إلىَّ شخص، يقول السيد المسيح إذهب وعاتبه )مت   .10

( أن نشهر بالمخطىر ونف حه وهذا ال يقبله  1أن نحكم على المخطىر بأنه مخطىر، ولكن هناك موقفين  
 )بينك وبينه( ونعاتبه وهذا ما ُيَعلِ ْم به الرب.( أن نذهب إليه سرًا 2 .   المسيح

لشخص   .11 معين  موقف  عن  أحد  سألنا  إذا  لكن  اآلخرين،  ندين  وأن  نحكم  بأن  نهتم  ال  أن  أخيرة  نصيحة 
فعلينا أن نحكم بالحق، بأن هذا التصرف كان خطأ.... لكن ال ندين الشخص ونحاول أن نستر    مخطىر،

فلندن الخطية وال  أخرى  كمن يدينها. بصيمة    يرحم الطبيعة البشرية العليه أو نجد عذرًا له.. نتصرف كمن  
لى إالناور    نأوالحظ  .  لكى ال تدانواونشوه سمعته ومن يتشبه باهلل فى مراحمه يرحمه هللا=    ندين الخاطىء
يقود سيارة فلو    هذا يكون كمن  .صال ما يعمله الناسأ به مشمولين بفرح بالمسيح لن يرى  السمار وعقله وقل

، أما  من ينشمل بما يلبسه الراكبون معه فستكون  مامه كما يجب لن يلحظ حال الراكبين معهأالطريق بنشمل إ
 .  النتيجة حادثة ص بة

..   مثالحين ترى شخصا يخطئ ، فكر فى األسباب التى جعلته يخطئ محاوال أن تجد عذرا له ..    تدريب : .12
مت ايق جدا / لعله لم يفهم الموقف / لعله يعانى من صمر النفس ... لعله مريط / لعله محتاج / لعله  

 إلخ. 
فيهتم أن يخرجها. ولكن من ينسى نفسه ويركز  الخشبة التى فى عينك  من يركز على خطاياه سيراها كبيرة =   .13

يرى سوى   لن  اآلخرين،  يخرج    القذىعلى خطايا  أن  وينسى  فيدينهم  فى عيونهم    . الخشبة من عينهالذى 
بالمنشار  والقذى نشره  عند  الخشب  من  المتطايرة  الذرات  ندين    ذهوه  ،  هو  فكيف  الصميرة،  للخطية  إشارة 

الناس على خطايا صميرة ونحن ملوثون بخطايا كبيرة. وهذا ال يتعارض مع التعليم لمن له حق التعليم ولكن  
التعليم   إليهم سرًا. ليكن  أخطأ  فليعاتبوا من  التعليم  لهم حق  ليس  ولمن  وكبريار.  بإستهزار  وليس  فى محبة 

 وللكل عليهم أن يهتموا بأنفسهم أواًل. 
 هو وعار لقياس حجم الحبوب. المقصود كما نقيس وندين خطايا اآلخرين هكذا سيفعل هللا بنا. = الكيل
 

 نفس اآليات مع تفصيالت أكثر أما القديس لوقا فيورد 
يُنوا َفاَل ُتَداُنوا. اَل َتْقُضوا َعَلى َأَحٍد َفاَل ُيْقَضى َعَلْيُكْم. اِّْغفُِّروا ُيْغَفْر َلُكْم.37" -( :6:37آية )لو   و »َواَل َتدِّ
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تتكلم عن الرحمة، فعدم   وهذه  رحيم" "فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا    (36:    6لونرى هنا اإلرتباط مع آية )
بالرحمة  مرتبط  للمخطئ  اإلدانة  عذرا  سيجد  رحيم  قلبه  وقولهفمن  تقضوا هنا    .  مفيه  =ال  الدينونة ا  تحول  عنى 

 لق ار وعقوبة )ونالحظ أن التشهير عقوبة(. 
  

)لو ُمَلبًَّدا  38"  -(:6:83آية  َجي ًِّدا  َكْياًل  ُتْعَطْوا،  فِّيَأْعُطوا  ُيْعُطوَن  َفائًِّضا  اْلَكْيلِّ   َمْهُزوزًا  بَِّنْفسِّ  أَلنَُّه  َأْحَضانُِّكْم. 
 والَّذِّي بِّهِّ َتكِّيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم«.

 .من هللا )هللا يعطيكم من بركاته( =  ُتعَطْواللناس. = إعطوا
كياًل .  (  5:    1)يع  ري ِ عَ يصف عطية هللا بالجودة. فاهلل يعطى بسخار وال يُ   ولكن،  عطيتنا لآلخرينوهنا لم يصف  

 .يكون محدبًا مثالً كأن  ص الكميةقِ نْ بال  واًد فى قاعه تُ = جيداً 
هنا الباًع يريد إكرام المشترى، فبعد أن يمأل الكيل ي ع فوقه بعط القمح بزيادة.... = كياًل ملبدًا مهزوزًا فائضاً 

فتنقص الكيلة....، فيمألها ثانية. فيعود وي يف   مهزوزاً كمية  اًدة. ثم يهز الكيل فينكبس القمح =  =    ملبدة
 فرحًا.   حضنهفيفتح الشارى حجره ويستقبل الكيلة الفاً ة فى    فائضاً   قمحًا آخر حتى يفيط القمح من الكيلة =
بالسابقة هى أنه لو غفرنا وما عدنا   (. وألرتباط هذه اآلية9-6:9كو  2ومن يزرع بالبركات فبالبركات يحصد )

نهتم بإدانة الناس ونرحمهم، يرحمنا هللا ويمفر لنا. ولكن اآلية معناها المباشر ينصب على محبة العطار، فبقدر 
 ما نعطى لآلخرين سيعطينا هللا.

 
 الشجرة وثمارها
ُر َثَمًرا َجي ًِّدا.  43"  -:(  46-6:43اآليات )لو يٍَّة ُتْثمِّ يًّا، َواَل َشَجَرٍة َردِّ أَلنَّ 44»أَلنَُّه َما مِّْن َشَجَرٍة َجي َِّدٍة ُتْثمُِّر َثَمًرا َردِّ

ُفوَن مَِّن اْلُعلَّْيقِّ  ْوكِّ تِّيًنا، َواَل َيْقطِّ نَ ُكلَّ َشَجَرٍة ُتْعَرُف مِّْن َثَمرَِّها. َفإِّنَُّهْم اَل َيْجَتُنوَن مَِّن الشَّ الُِّح 45ًبا.   عِّ ْنَساُن الرَّ َاإلِّ
ر ِّيرِّ ُيْخرُِّج الشَّ  ر ِّيُر مِّْن َكْنزِّ َقْلبِّهِّ الش ِّ ْنَساُن الش ِّ اَلَح، َواإلِّ الِّحِّ ُيْخرُِّج الرَّ . َفإِّنَُّه مِّْن َفْضَلةِّ اْلَقْلبِّ مِّْن َكْنزِّ َقْلبِّهِّ الرَّ رَّ

، يَ 46َيَتَكلَُّم َفُمُه.  ، َوَأْنُتْم اَل َتْفَعُلوَن َما َأُقوُلُه؟»َولَِّماَذا َتْدُعوَننِّي: َياَربُّ  " اَربُّ
 

ل 15"  -(:20-7:15اآليات )مت ، َولكِّنَُّهْم مِّْن َداخِّ َيْأُتوَنُكْم بِّثَِّياب اْلُحْماَلنِّ يَن  ُزوا مَِّن اأَلْنبَِّياءِّ اْلَكَذَبةِّ الَّذِّ »اِّْحَترِّ
َفٌة!   َئاٌب َخاطِّ َنًبا، َأْو مَِّن اْلَحَسكِّ تِّيًنا؟  16ذِّ ْوكِّ عِّ َيْجَتُنوَن مَِّن الشَّ َتْعرُِّفوَنُهْم. َهْل  ْم  َشَجَرٍة هَكَذا ُكلُّ  17مِّْن ثَِّمارِّهِّ

يًَّة،   يَُّة َفَتْرَنُع َأْثَماًرا َردِّ دِّ َجَرُة الرَّ يًَّة، 18َجي َِّدٍة َتْرَنُع َأْثَماًرا َجي َِّدًة، َوَأمَّا الشَّ ُر َشَجَرٌة َجي َِّدٌة َأْن َتْرَنَع َأْثَماًرا َردِّ اَل َتْقدِّ
يٌَّة َأْن َتْرَنَع َأْثَماًرا َجي َِّدًة.   .  ُكلُّ  19َواَل َشَجَرٌة َردِّ َفإًِّذا مِّْن ثَِّمارِّهِّْم 20َشَجَرٍة اَل َتْرَنُع َثَمًرا َجي ًِّدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى فِّي النَّارِّ

 " َتْعرُِّفوَنُهْم.
 هنا يحذرنا السيد من المؤمنين المرائين، وهم فئتين 

 لهم إسم المسيحية ولكن إيمانهم غير إيمان الكنيسة. = األنبياء الكذبة -1
 يقولون أن طريقهم هو طريق المسيح. والمسيح هو الحمل.  =  ثياب حمالن     
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 من لهم إيمان صحيح ولكنهم يعملون أعمااًل شريرة. -2
التقوى الخارجية بينما قلوبهم ذًاب خاطفة )  (. وهؤالر 14-13:11كو  2واألنبيار الكذبة هؤالر يحملون مسحة 

على ثمار األرض الملعونة    ن هؤالر من ي يشو سوى الشوك،  يمكن تمييزهم من ثمارهم. فهناك نفوس ال تثمر  
 التى تثمر شوكًا. هؤالر أبنار آدم األول اإلنسان العتيق، أما  أوالد هللا فهم الكرمة واألغصان.  

فى   يرثمارًا عوضًا عن الشوك. فالتوبة تعيدنا لكى نص  يبدأ يحمل  ، ومن يفعل ويتوب   هناك توبة لمن يريد   لكنو 
(. وهذه الطبيعة الجديدة نلبسها 17:5كو  2)  وإن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدةالمسيح طبيعة جديدة و

لوا إجعو أواًل فى المعمودية، وقد نخسرها بخطايانا، ولكننا بالتوبة نستعيدها، وهذا ما كان السيد المسيح يعنيه بقوله
 (.  33:  12و )مت الشجرة جيدة وثمرها جيداً 

 .مصير المعلمون الكذبة = تلقى فى النار
 

َيْفَعُل 21"-(:23-7:21اآليات )مت . َبلِّ الَّذِّي  َماَواتِّ َمَلُكوَت السَّ َيْدُخُل   ! َياَربُّ  ، َياَربُّ َيُقوُل لِّي:  »َلْيَس ُكلُّ َمْن 
  . َماَواتِّ السَّ فِّي  الَّذِّي  َأبِّي  َتَنبَّْأَنا، 22إَِّراَدَة  بِّاْسمَِّك  َأَلْيَس   ! َياَربُّ  ، َياَربُّ اْلَيْومِّ:  ذلَِّك  فِّي  لِّي  َسَيُقوُلوَن  َكثِّيُروَن 

يَن، َوبِّاْسمَِّك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكثِّيَرًة؟  وَ  يَنئٍِّذ ُأَصر ُِّح َلُهْم: إِّن ِّي َلْم َأْعرِّْفُكْم َقطُّ! اْذَهُبوا َعن ِّي َيا 23بِّاْسمَِّك َأْخَرْجَنا َشَياطِّ َفحِّ
ْثمِّ! لِّي اإلِّ  " َفاعِّ

، هللا ال يريد من   مجرد ترديد ألفاظالمسيح هنا يعلن لإلنسان الذى يريد التوبة، أنه ال يريد شكليات ال بادة، أو  
 هللا يطلب القلب الخاضع إلرادته. بعيدًا، لكن  عنه والقلب مبتعد رمونه بالشفاه فقط يك

 -هذه تفهم بطريقتين:= بإسمك أخرجنا شياطين
، ألم يخرج  كثيرون وصلوا لعمل معجزات وأفسدهم المرور ألنهم نسبوا هذه النعمة ألنفسهم ففقدوا هذه النعمة -1

 . يهوذا شياطين ويشفى أمراض !!
الشيطان خداع، إذ يعطى للبعط أن يخرجوا األرواح الشريرة للخداع. ولكن هؤالر يسهل جدًا تمييزهم، من   -2

يقول أحدهم  سمعت  والمحبة.  التواضع  من  الخالى  أسو  أسلوبهم  وكذاأنا  كذا  الشياطين  إخراج  فى  و لوبى 
 .( 8:10شياطين حينما كان مع التالميذ )مت ولنالحظ أن يهوذا الخاًن أخرج 

حقيقة.  =  أعرفكم  مل تعرفونى  لم  ألنكم  ملكوتى  يدخلون  الذين  لإلتحاد كخاصتى  تشير  يعرف  كلمة  أن  والحظ 
 (. 27:   11فهؤالر لم يكن لهم ثبات فى المسيح . )راجع تفسير مت 

 كثيرون يعلمون بالحق ولكنهم ال يعملون به.  = أليس بإسمك تنبأنا
( 10:4بط 1هناك فره بين مواهب الروح القدس وثمار الروح، فالمواهب تعطى لبنار الكنيسة وتسمى الو نات ) 

الكنيسة بنار  منها  ر   والهدف  كما  للخالص  شرطًا  ليس  سابقًا.  أووجودها  على ينا  عالمة  فوجودها  الثمار  أما 
 ( وبالتالى وجودها دليل على خالص االنسان. 23-22:5الروح القدس )غالمتالر من اإل
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لوقا   إنجيل  المسيح  وفى  السيد  تعليم  نفس  هنا  ثمرًا ردياً فى متى  نجد  الجيدة  الشجرة  تعطى  أن  إستحالة  . عن 
 -  27:    6)لو   محبة اآلخرين والعطار وعدم اإلدانةقبل مثل الشجرة كان عن    فى إنجيل لوقا  وتسلسل األيات 

   ( وكأن هذه األعمال هى الثمار الجيدة التى تعلن عن إنسان صالح.37
وهذه اآليات هى عن من يريد أن يعلم    .(42:    6)لو   من يريد أن يخرج القذى من عين أخيهثم يتكلم الرب عن  

   اآلخرين .
هو يريد أن  فى من أعين اآلخرين،  اإلنسان وتعليمه، فمن يريد أن يخرج القذ   أعمالوبهذا نرى عالقة مباشرة بين  

وهل هو   فماذا عن صفاته وماذا عن أعماله وماذا عن ثماره ؟ إننا سنعرف قلبه من ثماره  .يقوم بدور المعلم لهم
 صالح للتعليم أم ال . 

 والثمار هى أعمال المحبة وعدم إدانة اآلخرين. 
القلب يتكلم  من فضلة ..الح يخرج الرالحاإلنسان الرالح من كنز قلبه الر كالمه = وأي ا سنعرف قلبه من

 فالقلب المملور محبة سيخرج كلمات محبة تجاه اآلخرين والعكس فالقلب الشرير سيخرج كلمات إدانة. . فمه
وكالم السيد يعنى أن نفعل وننفذ أوامر هللا، هذا أهم من قولنا يارب يارب ونحن ال نفعل إرادة هللا. وهذا ليس 

و هذا تنفيذًا لوصية بولس الرسول وصلوا بال انقطاعضد ترديد صالة يسوع أو تكرار كيريي ليسون، فنحن نفعل  
قلب منشمل باهلل وبذهن منفتح يفكر فيما يردده لسانه. بل بالشفتين وب  ،وطبعًا علينا أن نصلى ليس بالشفتين فقط

ومن يجدد قلبه بإستمرار ويمأله من كالم هللا وبصلوات بلجاجة وبتوبة وندم سيصلح هذا القلب وستتمير كلمات 
 الفم ويمجد هللا. 

 
 البيت المبنى على الرخر

ُيْشبُِّه إِّْنَساًنا َبَنى 48ُكلُّ َمْن َيْأتِّي إَِّليَّ َوَيْسَمُع َكاَلمِّي َوَيْعَمُل بِّهِّ ُأرِّيُكْم َمْن ُيْشبُِّه.  47"  -:  (49-6:47اآليات )لو
. َفَلمَّا َحَدَث َسْيٌل َصَدَم النَّْهُر ذلَِّك اْلَبْيَت، َفلَ  ْخرِّ ْر َأنْ َبْيًتا، َوَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضَع اأَلَساَس َعَلى الرَّ  ُيَزْعزَِّعُه، ْم َيْقدِّ

  . ْخرِّ ًسا َعَلى الرَّ َوَأمَّا الَّذِّي َيْسَمُع َواَل َيْعَمُل، َفُيْشبُِّه إِّْنَساًنا َبَنى َبْيَتُه َعَلى اأَلْرضِّ مِّْن ُدونِّ 49أَلنَُّه َكاَن ُمَؤسَّ
يًما!«.  "  َأَساٍس، َفَرَدَمُه النَّْهُر َفَسَقَط َحااًل، َوَكاَن َخَراُب ذلَِّك اْلَبْيتِّ َعظِّ

 
َعَلى 24"  -(:27-7:24اآليات )مت َبْيَتُه  َبَنى  َعاقِّل،  بَِّرُجل  ُأَشب ُِّهُه  بَِّها،  َوَيْعَمُل  هِّ  َأْقَوالِّي هذِّ َيْسَمُع  َمْن  »َفُكلُّ 
  . ْخرِّ َياُح، َوَوَقَعْت َعَلى ذلَِّك اْلَبْيتِّ َفَلْم َيْسُقْط، أَلنَُّه كَ 25الرَّ ًسا اَن ُمَؤسَّ َفَنَزَل اْلَمَطُر، َوَجاَءتِّ اأَلْنَهاُر، َوَهبَّتِّ الر ِّ

  . ْخرِّ .  26َعَلى الرَّ ْملِّ َبْيَتُه َعَلى الرَّ هِّ َواَل َيْعَمُل بَِّها، ُيَشبَُّه بَِّرُجل َجاهِّل، َبَنى  َفَنَزَل 27َوُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأْقَوالِّي هذِّ
َياُح، َوَصَدَمْت ذلَِّك اْلَبْيَت َفَسَقَط، َوَكاَن سُ  يًما!«.اْلَمَطُر، َوَجاَءتِّ اأَلْنَهاُر، َوَهبَّتِّ الر ِّ  " ُقوُطُه َعظِّ

 
و فمن ينفذ وصايا المسيح ويعمل ا وال نكتفى بترديد ويا رب يا رب المسيح ونعمل به  من المهم أن ننفذ كلمات 

التجارب  عواصف  العواصف،  هبت  فإذا  فيحبه،  ويختبره  المسيح  سيعرف  بل  الكالم،  هذا  قوة  سيعرف  بكالمه 
واآلالم، أو عواصف ورياح الخطية تجد أن إيمان هذا الشخص ثابتًا ألنه أسسه على الصخر أى على معرفة 
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المسيح حقاً  يعرف  البيت المسيح معرفة حقيقية، ومن  فتأسيس  وأحبه.  فيمن عرفه  تشكيكه  إبليس  يستطيع  لن   
على الصخر هو اإليمان بالمسيح ومعرفته وألختباره، ومحبته. ولنعلم أننا فى كل تجربة نتعرض لها يأتى إبليس 
هذا  سيرفط  حقيقة  المسيح  محبة  إختبر  ومن  التجربةو  بهذه  سمح  لماذا  وألال   يحبكم  ال  وهللا  قاًاًل    ليشتكى هللا 

 .  ( 32:  8إذ هو عرف المسيح وأدرك مقدار محبته هذه التى وهرت على الصليب )رو الصوت 
 وما يساعدنا على أن نعرف المسيح. 

. فالكتاب المقدس هو كلمة هللا. والمسيح هو كلمة هللا. فكلما جلسنا لدراسة كلمة هللا  دراسة الكتاب المقدس -1
ولماذا سوف نحبه؟  ألنه شخص حلو العشرة   نعرفه فنحبه.شف شخص المسيح كلمة هللا الحى فتالمكتوبة نك 

 ، من عرفه أحبه وتلذذ بعشرته.  
فالوصية ال نعرف جمالها وال قوتها إن لم ننفذها، وحين ننفذها سنكتشف شخص المسيح  بتنفيذ الوصية :   -2

  طلب منا    وهو الذى،  (  5:15الذى يساعدنا على تنفيذها فهو القاًل بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا )يو  
أن نحمل نيره. والنير هو الخشبة التى تربط ثورين معًا، وحين نرتبط نحن ال عفار بالمسيح القوى سيحمل 
هو كل الحمل أما من يسمع وصايا المسيح وال ينفذها، فهو سيظل بعيدًا يحكم بعدم إمكانية تنفيذها. وكذلك  

ونحن لن نعرف    ماًل ويمألنا تعزية ورجار.ا حَ لنمِ حْ فى ضيقاتنا وأحزاننا إذا ذهبنا إليه وألرتبطنا به سنجده يَ 
أن   سيعطينا  الوصية  وتنفيذ  ونعرفه.  عيوننا  فتنفتح  الوصايا،  ننفذ  القلب،  أنقيار  نكن  لم  إن  ونراه  المسيح 
نعرف المسيح المحب الذي يبحث عن فرحنا. فمن ينفذ الوصايا يختبر حالة فرح وسالم ال يعرفها الخاطئ.  

 ح تنفيذ هذه الوصايا ويدرك محبته.فيفهم لماذا طلب المسي 
وبهذا نفهم أنه لن يمكننا أن نصمد فى وجه تشكيك إبليس فى محبة هللا إن لم تكن لنا هذه الخبرات العملية مع 
المسيح وهذا هو البنار على الصخر أما  البنار على الرمل فهو كمن يدرس الكتاب دراسة نظرية ويعلم به دون 

 صايا. أن يحاول تنفيذ هذه الو 
( هدفه  15:12النهر عادة يشير لعطايا الروح القدس. لكنه هنا هو نهر خادع من شهوات العالم )رؤ  =  األنهار

أن يبعدنا عن المسيح، أما من تذوه حالوة المسيح، حين عاش معه ونفذ وصاياه، سيحتقر ملذات وأمجاد هذا 
 (. 8:3العالم وسيعتبرها نفاية )فى  

  
. َفَلمَّا َحَدَث َسْيٌل َصَدَم 48"  -(:  6:48لو )آية   ْخرِّ ُيْشبُِّه إِّْنَساًنا َبَنى َبْيًتا، َوَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضَع اأَلَساَس َعَلى الرَّ

. ْخرِّ ًسا َعَلى الرَّ ْر َأْن ُيَزْعزَِّعُه، أَلنَُّه َكاَن ُمَؤسَّ  "  النَّْهُر ذلَِّك اْلَبْيَت، َفَلْم َيْقدِّ
َوَعمَّقَ  كنا    َوَحَفَر  بال كلل. هذه  نتعلمه  ما  وتنفيذ  اإلنجيل وتطبيق  فهم  والمثابرة على  واالهتمام  السهر  ية عن 

 والصخرة كانت المسيح، أى لنكتشف ونعرف شخص المسيح ونتلذذ به.  ، نحفر لألعماه حتى إلى الصخر
 

)مت َتْعلِّيمِّهِّ،  28"  -(:29-7:28اآليات  مِّْن  اْلُجُموُع  َتتِّ  ُبهِّ اأَلْقَواَل  هِّ  هذِّ َيُسوُع  َأْكَمَل  ُيَعل ُِّمُهْم 29َفَلمَّا  َكاَن  أَلنَُّه 
   " َكَمْن َلُه ُسْلَطاٌن َوَلْيَس َكاْلَكَتَبةِّ.
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 هو ليس فقط له سلطان، بل هو ُيعطى سلطانا لنا أن ننفذ الوصية، أى هو ُيعطى قوة مع كل =كمن له سلطان
(. والمسيح له سلطان على القلوب 13:4+ فى  5:15يو  بدونه لن نقدر أن ننفذ أى وصية ) وصية يعطيها، و 

 فهو خالقها. 
ومثل هذا اإلنسان   يشير لإليمان غير الثابت إذ أن صاحبه لم يكتشف شخص المسيح )الصخر(.=  الرمل

إيمان سطحى لم   هذا له سيتشكك فى المسيح حينما يشككه الشيطان ، ويصده خداعاته كما صدقته حوار .
يتعمق صاحبه باحثًا عن شخص المسيح الحلو المشبع. 
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 عودة للجدول ( )إنجيل لوقا()اإلصحاح السابع

 اإلصحاح السابع
 

 قائد مئة له إيمان عجيب 
ْعبِّ َدَخَل َكْفَرَناُحوَم.  1"   -:  (10-7:1اآليات )لو َئٍة، 2َوَلمَّا َأْكَمَل َأْقَواَلُه ُكلََّها فِّي َمَسامِّعِّ الشَّ َوَكاَن َعْبٌد لَِّقائِّدِّ مِّ

ْنَدُه.   ، َوَكاَن َعزِّيزًا عِّ ُلُه َأْن َيْأتَِّي  َفَلمَّا َسمَِّع َعْن َيُسوَع، َأْرَسَل إَِّلْيهِّ ُشُيوَخ اْلَيُهودِّ َيْسأَ 3َمرِّيًضا ُمْشرًِّفا َعَلى اْلَمْوتِّ
ُيْفَعَل َلُه هَذا،  4َوَيْشفَِّي َعْبَدُه.   ق َأْن  َقائِّلِّيَن:»إِّنَُّه ُمْسَتحِّ بُّ 5َفَلمَّا َجاُءوا إَِّلى َيُسوَع َطَلُبوا إَِّلْيهِّ بِّاْجتَِّهاٍد  أَلنَُّه ُيحِّ

اْلَمْجَمَع«.   َلَنا  َبَنى  َوُهَو  َوإِّذْ 6ُأمََّتَنا،  َمَعُهْم.  َيُسوُع  َئةِّ    َفَذَهَب  اْلمِّ َقائُِّد  إَِّلْيهِّ  َأْرَسَل   ، اْلَبْيتِّ َعنِّ  يٍد  َبعِّ َغْيَر  َكاَن 
ا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقفِّي.   قًّ َقاَء َيُقوُل َلُه:»َيا َسي ُِّد، اَل َتْتَعْب. أَلن ِّي َلْسُت ُمْسَتحِّ ي َأْهاًل 7َأْصدِّ ْب َنْفسِّ لِّذلَِّك َلْم َأْحسِّ

ُقْل   لكِّْن  إَِّلْيَك.  آتَِّي  ُغاَلمِّي.  َأْن  َفَيْبَرَأ  َيدِّي. 8َكلَِّمًة  َتْحَت  ُجْنٌد  لِّي  ُسْلَطاٍن،  َتْحَت  ُمَرتٌَّب  إِّْنَساٌن  َأْيًضا  َأَنا  أَلن ِّي 
! َفَيْأتِّي، َولَِّعْبدِّي: اْفَعْل هَذا! َفَيْفَعُل«.   َع َيُسوُع هَذا َتعَ 9َوَأُقوُل لِّهَذا: اْذَهْب! َفَيْذَهُب، َوآلَخَر: اْئتِّ َب َوَلمَّا َسمِّ جَّ

إِّيَماًنا   إِّْسَرائِّيَل  َواَل فِّي  ْد  َلْم َأجِّ َلُكْم:  َيْتَبُعُه َوَقاَل:»َأُقوُل  ي  اْلَجْمعِّ الَّذِّ إَِّلى  َواْلَتَفَت  ْنُه،  ْقَدارِّ هَذا!«.  مِّ َوَرَجَع 10بِّمِّ
. ، َفَوَجُدوا اْلَعْبَد اْلَمرِّيَض َقْد َصحَّ  "  اْلُمْرَسُلوَن إَِّلى اْلَبْيتِّ

 
)مت   إَِّلْيهِّ  5"  -(:13-8:5اآليات  َيْطُلُب  َئٍة  مِّ َقائُِّد  إَِّلْيهِّ  َجاَء  َكْفَرَناُحوَم،  َيُسوُع  َدَخَل  َسي ُِّد، 6َوَلمَّا  َوَيُقوُل:»َيا 

ا«.   دًّ جِّ ًبا  ُمَتَعذ ِّ َمْفُلوًجا  اْلَبْيتِّ  فِّي  َمْطُروٌح  يهِّ«.  7ُغاَلمِّي  َوَأْشفِّ آتِّي  َيُسوُع:»َأَنا  َلُه  َقائِّدُ 8َفَقاَل  َئةِّ  َفَأَجاَب  اْلمِّ  
ا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقفِّي، لكِّْن ُقْل َكلَِّمًة َفَقْط َفَيْبَرَأ ُغاَلمِّي.   قًّ أَلن ِّي َأَنا َأْيًضا إِّْنَساٌن 9َوَقاَل:»َيا َسي ُِّد، َلْسُت ُمْسَتحِّ

ا َوآلَخَر:  َفَيْذَهُب،  اْذَهْب!  لِّهَذا:  َأُقوُل  َيدِّي.  َتْحَت  ُجْنٌد  لِّي  ُسْلَطاٍن.  هَذا!  ئَتْحَت  اْفَعْل  َي:  َولَِّعْبدِّ َفَيْأتِّي،   ! تِّ
ْد َواَل فِّي إِّْسَرائِّي10َفَيْفَعُل«.   يَن َيْتَبُعوَن:»َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َأجِّ َب، َوَقاَل لِّلَّذِّ َع َيُسوُع َتَعجَّ ْقَدارِّ َفَلمَّا َسمِّ َل إِّيَماًنا بِّمِّ
َسيَ 11هَذا!   َكثِّيرِّيَن  إِّنَّ  َلُكْم:  فِّي َوَأُقوُل  َوَيْعُقوَب  َوإِّْسَحاَق  يَم  إِّْبَراهِّ َمَع  َوَيتَّكُِّئوَن  َواْلَمَغارِّب  قِّ  اْلَمَشارِّ مَِّن  ْأُتوَن 

  ، َماَواتِّ يَّةِّ. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصرِّيُر اأَلْسَنانِّ 12َمَلُكوتِّ السَّ «. َوَأمَّا َبُنو اْلَمَلُكوتِّ َفُيْطَرُحوَن إَِّلى الظُّْلَمةِّ اْلَخارِّجِّ
اَعةِّ.13 َئةِّ: »اْذَهْب، َوَكَما آَمْنَت لَِّيُكْن َلَك«. َفَبَرَأ ُغاَلُمُه فِّي تِّْلَك السَّ  " ُثمَّ َقاَل َيُسوُع لَِّقائِّدِّ اْلمِّ

 من العجب أن كل قادة المئات الذين تقابلنا معهم في اإلنجيل كانوا صالحين )مثال آخر: كرنيليوس( ملحوظة:  
يرمز لقطيع المسيح الصمير الذى لو ضل منهم واحد يفت  عليه حتى يعيده . والمسيح هو   100وربما ألن رقم  

 ورأسه .  100قاًد هذا القطيع الر 
لرومان يعاملون العبيد على  تقواه، فا وثنى، وضابط، ولكن إهتمامه بعبد عنده يظهر أى ممىأهنا نحن أمام رجل 

للحيوانات وهذا  أنهم  أ ثم سمع عن قرب  اليهودية وعرف هللا  بال بادة  تأثر  أنه  يطلب شفار عبده. ولكن واضح 
هذا إنسان تمير قلبه إذ تالمس مع هللا. بل هو فى محبته بنى مجمعًا لليهود وفى قصة القديس   المسيح وأحبه.
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اليهود   للمسيح فطلب من  يذهب  أن  نفسه غير مستحقًا  تواضع وجد  القاًد فى  هذا  أن  نجد  لُه لوقا  يكلموا  ان 
والحظوا  عنه.  مندوبون  هم  اليهود  فالشيوك  نفسه  القاًد  لسان  على  القصة  أورد  فقد  متى  القديس  أما   المسيح، 
ولست  له  يقول  هذا  يهوه ومع  وليس هو  يهودي  أنه معلم  المسيح سوى  يعلم عن  إذ هو ال  القاًد  هذا  تواضع 

 نيين لئال يتنجسوا. مستحقًا..و فهو يعلم أن اليهود ال يدخلون بيوت الوث
 أنا آتى وأشفيه هذه القصة رمزيًا تشير لألمم المعذبين من سلطان الشيطان والخطية عليهم وصراخهم للمسيح.  

السيد المسيح أتى ليشفى األمم كما يشفى اليهود، وأن المسيح ال يستنكف من دخول بيوت الخطاة    أن  فيه إعالن
وال األمم فهو يقدس وال يتنجس، بل هو يدخل ليشفى ويحطم الوثنية ويعطى الشفار الروحى للنفوس. ولقد وهرت 

 . على أن يشفى  له سلطان منه ، أن المسيح بكلمة، األممى فى إيمانه عظمة هذا 
 فاليهود ال يدخلون تحت سقف األمم أى بيوتهم. =  تحت سقفى

هذه صورة الجلوس فى الوالًم =  ويتكئون هذا إعالن عن دخول األمم لإليمان    كثيرين سيأتون من المشارق..:
فيطرحون إلى الظلمة هم اليهود الذين رف وا المسيح  =    أما بنو الملكوت( )عشار العرس(  11-10:22)مت  

م حسبوا كأبنار الملكوت ألن ألجلهم أعد الملكوت. المسيح يجمع المؤمنين في جسد واحد هو رأسه. ه  الخارجية
( أي خارج جسد 5:22وهو ينير له. والظلمة الخارجية هى خارج مكان الوليمة الذى ينيره المسيح بنفسه )رؤ  
ُيلقى فى الظلمة الخا  رجية، كإعالن عما هو فيه المسيح. ولنالحظ أن من عاش فى ولمة داخلية يستحق أن 

= هذا يشير لقيامة الجسد ليشترك مع النفس فى   البكاء وصرير األسنانوأنه خاضع للشيطان سلطان الظلمة.  
من هنا أخذنا ما نقوله في أوشية الراقدين ونيح نفس عبدك في =  يتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوبالجزار.  

        .أح ان إبرا يم وألسحق ويعقوب 
من عدم إيمان  (  2  .  من إيمان هذا القاًد األممي(  1  تعجب  يسوع  الرب   نأنسمع مرتان  =    تعجب  -(: 10آية)  

 (.6:6) مر  اليهود بنى جنسه فى الناصرة
المسيح هنا تعجب ألن اليهود لهم كل هذا الكم من الكتب المقدسة والهيكل و .. .. ولم يخرج منهم هذا الحب 

كل هذه البركات، بل هو قاًد روماني وثني له وحشية في   هو بالالذى و النموذج الراًع ،  ا  هلل، لم يخرج مثل هذ 
 طباعه لكنه من خالل معاملته مع اليهود تأثر هكذا وصار رقيق الطباع. أما اليهود أنفسهم فحالهم ردئ.

 -وهناك تفسير للفروق بين قرة متى ولوقا يكمل ما سبق: 
يد المسيح بعط اليهود إذ حسب نفسه غير مستحق أن يذهب للمسيح، ولما شعر أن قاًد المئة أرسل أواًل للس 

بقبوله له ذهب بنفسه. وركز متى على كالم السيد مع قاًد المئة مباشرة وركز لوقا على كلمات السيد لليهود 
قة بالمسيح بل  وربما هذا بسبب أن متى يكتب لليهود فهو يريد إثارة حماستهم وغيرتهم إذ يجدوا أن األمم لهم عال

)رو   سبقوهم  رو  19:10قد  األمم، 14:11،  خالص  فى  اليهود  ف ل  لهم  يوضح  لألمم  يكتب  إذ  ولوقا   .)
 فالمسيح أتى منهم، وهاهم يتوسطون لشفار األمم، وهذا ليقبل األمم اليهود بمحبة.  

قاًد ألف وينفذ أوامره. وهو له هو كقاًد مئة يخ ع لًريس له ربما يكون = جند  لى.  ألنى أنا أيضًا تحت سلطان
جند أي ًا ينفذون أوامره. وهو هنا يتصور أن المسيح خاضع لسلطان هللا وله سلطان على األمراض والشياطين 
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وخالفه. وبهذا التصور لم يخطر على بال هذا القاًد أن المسيح هو هللا نفسه. بل ما فهمه هذا القاًد أن المسيح 
 قادر أن يستخدم هذا السلطان بكلمة ويشفي المالم. قد أعطاه هللا سلطان وهو 
 هذا هو واجب كل منا أن نخبر عن يسوع إن لم يكن بالكالم فباألفعال. = فلما سمع عن يسوع 

متى يجعل الحديث مباشرة بين قاًد المئة الوثنى   -الخالف فى رواية متى لقصة الشفار ورواية لوقا للقصة :
عل هذا الحوار من خالل اليهود الذين يشهدون لقاًد المئة أنه مستحق ألنه بنى  وبين الرب يسوع، بينما لوقا يج

لهم المجمع. وخالف آخر فمتى يذكر إعجاب المسيح بإيمان قاًد المئة وأنه سيكون لألمم نصيبا فى الملكوت  
همنا أن متى يكتب بينما يطرح بنو الملكوت )اليهود الراف ين للمسيح( خارجا. وقد حذف لوقا هذا الكالم. فإذا ف

لليهود بينما لوقا يكتب لألمم، فيبدو واضحا أن كالهما يقوم بمحاولة مصالحة األك األكبر )اليهود( مع األك  
األصمر الذى كان ضاال وعاد )األمم خالل إيمانهم بالمسيح(. فيظهر متى أن األمم لهم نفس نصيب اليهود، 

مكانا فى ح ن إبرا يم وألسحق ويعقوب. بينما لوقا يظهر تعاطف  وأنه سيكون لكال اليهود واألمم الذين يؤمنون 
 اليهود مع األمم. وأي ا ُيظهر أن باليهود صار شفار األمم.

هذه الخالفات بين اإلنجيليين ال نعتبرها دليال على خطأ فى اإلنجيل الموحى به من الروح القدس،  -ملحوظة : 
البد أن نفهمه أن اإلنجيليين ليسوا مؤرخين. بل هم أصحاب فكر   فكما رأينا فهناك حكمة ورار هذا الخالف. وما

يريدونه أن يصل للقارئ وهم مقودين بالروح القدس. بل ومن المهم أننا إذا وجدنا خالفا بين روايتين فعلينا دراسة 
 هذا الخالف لنستنتج الفكرة من وراره، والتى يريدنا الروح القدس أن نفهمها. 

القاًد وهل يقدر يسوع أن يشفى المالمو بل كان سؤاله وهل يقبل يسوع أن يشفى المالمو. هنا نفهم  ولم يكن سؤال  
أنه وضع يسوع على قمة شعب اليهود ومعلميهم وشيوخهم، فرأى نفسه غير مستحقا أن يكلم المسيح مباشرة. 

أن يكلم المسيح شخصيا فهو فكلم شيوك اليهود أن يكلموا هم المسيح بالنيابة عنه إذ حسب نفسه غير مستحق  
 وثنى. تواضع هذا القاًد جعله فى قاًمة من قال عنهم الرب يسوع والمساكين بالروحو فإستحق التطويب.

السموات ملكوت  فى  ويعقوب  وإسحق  إبراهيم  مع  يفهمها =    يتكئون  التى  باللمة  يتكلم  هنا  المسيح  أن  الحظ 
أنه عام  إيمان  هناك  فكان  الوقت.  ذلك  فى  عظيم   اليهود  عيد  إلى  اليهود  سُيدعى  إسراًيل،  المسيا  يفدى  يوم 

ووليمة عظيمة مع األبار البطاركة ومع أبطال اإليمان من اليهود، وهى فكرة مأخوذة من أقوال األنبيار كما فى 
(. وفى كل سبت وليمة ضخمة لتكريم اليهود، يقدم فيها لحوم من كل أنواع الحيوانات مثل لوياثان 6:    25)إش
يمو  المذكورين فى سفر أيوب وطيور ضخمة وأو  ضخم مخصص لعيد يوم السبت العظيم. أما الخمر وبه

التى ستقدم لهم فهى معتقة من بدر الخليقة. وطبعا ال مكان لألمم فى هذا اليوم مع اليهود. أما كالم المسيح هنا 
 فكان أن األمم سيشتركوا مع اليهود فى هذا اليوم.

هناك جهنم ودخانها أبدى، هذا أي ا تصوير يهودى للمكان المعد = بكاء وصرير األسنان الظلمة الخارجية، ال
لألمم ولكن الرب َغيََّر المفهوم اليهودى وجعله لمير المؤمنين عموما. وقال اليهود أنه فى يوم المسيا سيخرج  

اليهود عن األمم أنهم بنو جهنم  المسيا اليهود الخطاة الذين كانوا هناك وهذا بركة الختان، فهم مختونين. وقال 
(.  10:  112حيث البكار وصرير األسنان. وهذا البكار دليل األسف، أما صرير األسنان دليل الم ب )مز
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( هم أوالد الملك، أوالد السمار، أوالد الدهر اآلتى، مكانهم فى  12:  8بينما أن اليهود هم بنو الملكوت )مت 
(. 15ة، والعلية توجد أعلى المنزل( وفى يوم المسيا سينشدون نشيد الحرية )خراألعالى )فقالوا أنهم أوالد العلي

 وهذا راجع ألن األمم رف وا الناموس بينما قبله اليهود. 
وواضح الصدمة التى حدثت لليهود حينما سمعوا كالم المسيح والذى كان ضد أفكارهم، وأن األمم الوثنيين الذين 

ذين يؤمنون. وأن اليهود بنو الملكوت الذين لن يؤمنوا سيكون مصيرهم الظلمة يؤمنون لهم نفس حقوه اليهود ال
 الخارجية. 

 
 )إقامة إبن أرملة نايين( 

هِّ 11"   -(: 17-7:11اآليات )لو يَنٍة ُتْدَعى َنايِّيَن، َوَذَهَب َمَعُه َكثِّيُروَن مِّْن َتاَلمِّيذِّ َوفِّي اْلَيْومِّ التَّالِّي َذَهَب إَِّلى َمدِّ
َي َأْرَمَلٌة َوَمَعَها َجمْ 12َوَجْمٌع َكثِّيٌر.   يٌد أُلم ِّهِّ، َوهِّ يَنةِّ، إَِّذا َمْيٌت َمْحُموٌل، اْبٌن َوحِّ ٌع َكثِّيٌر َفَلمَّا اْقَتَرَب إَِّلى َبابِّ اْلَمدِّ
يَنةِّ.   َم َوَلَمَس النَّْعَ ، َفَوَقَف اْلَحامُِّلوَن.  14َفَلمَّا َرآَها الرَّبُّ َتَحنََّن َعَلْيَها، َوَقاَل َلَها:»اَل َتْبكِّي«.  13مَِّن اْلَمدِّ ُثمَّ َتَقدَّ

ُقْم!«.   َأُقوُل:  َلَك   ، ابُّ الشَّ »َأيَُّها  يَ 15َفَقاَل:  َواْبَتَدَأ  اْلَمْيُت  ُأم ِّهِّ.  َفَجَلَس  إَِّلى  َفَدَفَعُه  َخْوٌف، 16َتَكلَُّم،  يَع  اْلَجمِّ َفَأَخَذ 
يٌم، َواْفَتَقَد هللُا َشْعَبُه«.   ُدوا هللَا َقائِّلِّيَن:»َقْد َقاَم فِّيَنا َنبِّيٌّ َعظِّ يَّةِّ َوفِّي 17َوَمجَّ َوَخَرَج هَذا اْلَخَبُر َعْنُه فِّي ُكل ِّ اْلَيُهودِّ

يطَ   " ةِّ.َجمِّيعِّ اْلُكوَرةِّ اْلُمحِّ
( وهو يحول قاًد المئة الوثنى النجس إلى مؤمن طاهر، 10  -  1:  7رأينا الرب يسوع فى اآليات السابقة )لو 

وفى هذه المعجزة يحول الموت وهو نجاسة إلى حياة. كان الرب فى كفرناحوم وذهب مع تالميذه إلى نايين التى  
ي يدفنون فيه موتاهم. وهناك تقابل موكب ميال عن كفرناحوم ليصل عند مسار اليوم، وهو الموعد الذ  25تبعد 

ًريس الحياة مع موكب جنا ة حزين. وكانت مواكب الجنا ات تسير ورار نع  الميت كنوع من إحترام الميت، إذ 
كانوا يعتقدون أن روح الميت تظل تحوم حول الميت فترة من الزمان. ومن ال يستطيع السير ورار الميت كان  

مرور الجنا ة. وبجانب الحزن المفهوم لدى كل الشعوب على الموتى، نجد اليهود لهم  عليه أن يقف إحتراما عند 
طقوسهم المؤلمة. فيسير ورار النع  ندابات يستأجرونهن للعويل وترديد بعط ال بارات عن الميت مثل يا أسد  

ت معزية فهم أنفسهم  وحتى الربيين والفاهمين ما كان لديهم كلما ووهذا إلى حد بعيد نراه فى مصر[.و يا بطل 
بال رجار، أين سيذهبون بعد الموت. بل لديهم أفكار مخيفة طفولية عن الموت. ولنتصور من كانت أفكارهم  
هكذا كيف سيعزون األم الحزينة فى خطبهم التى يقولونها عادة فى هذه المناسبات. وكان يصاحب الموكب 

ألرملة ال تأكل لحما وال تشرب خمرا فترة طويلة مكتفية  الحزين قارعى طبول ومزمرين. وكانت األم الثكلى أو ا 
 بأكل  هيد. 

ويقابل الرب يسوع ًريس الحياة هذا الموكب، يتقابل الحياة مع الموت والحزن، ليمير الحزن إلى فرح. فهو لهذا 
هاية أتى وتجسد. ولمس نع  الميت ينجس، وكان الربيين يحذرون من العواقب الوخيمة وتحذيرات مردبة بال ن

لمن ينجس نفسه ويتالمس مع نع  ميت غير الذين يحملونه طبعا. ولكن القدوس الطاهر لمس النع  وأقام 
 الميت، فهو ال يتنجس.
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قبل أن يلمس الرب النع  لمس قلب األم قاًاًل لها ال تبكي. وال تبكي هذه لو قالها أي إنسان ألم  =  ال تبكي (1
فاهلل يعطى مع كالمه  تها من المسيح نفسه لدخل العزار إلى قلبها.فقدت وحيدها فهي لن تعزيها، أم ا لو سمع

قادرين على تعزية أحد. لكن   غير  (2:    16)أى  متعبون الناس معزون  و   قوة ومع وصاياه قدرة على التنفيذ.
 هللا وحده هو الذي يحول النار التي في القلب إلى برودة.

هذه المعجزة تختلف عن إقامة إبنة يايرس وألقامة لعا ر، فهنا نجد أن المسيح هو الذي يبادر بصنع المعجزة   (2
الموت الجسدي فقط،  دون أن يسأله أحد ليعلن أنه أتى ليعطي حياة للبشر، فهو ليس قادر على أن يقيم من  

(. ومن يقوم من موت الخطية تكون له حياة أبدية. هذه  25:5بل هو قادر أن يقيمنا من موت الخطية )يو 
المعجزة تشير تمامًا لما عمله المسيح، فهو أتى ليعطي للبشرية حياة دون أن يسأله أحد. فمن كان يتصور  

 من البشر أن هناك حل لمشكلة الموت. 
 رهم ممن أقاموا أموات، أقاموهم بالصالة هلل أما المسيح فكان يعطي أمرًا دون أن يصلي.إيليا وألليشع وغي  (3
األرملة تشير للبشرية التي صارت كأرملة بفقدها نعمة هللا ولذة العشرة مع هللا. أما الشاب الميت فيشير لكل   (4

 نفس وقد أفقدتها الخطية حياتها فصارت ميتة.
لسيد المسيح ولم يقمهم، فالسيد ال يهتم بأن يقيم األجساد لتموت ثانية، بل هناك أموات كثيرين ماتوا أيام ا (5

هو يريد أن يعلن أنه يريد قيامتنا من موت الخطية لحياة أبدية، وألقامته لهذا الشاب خير دليل على إمكانية  
سود الفرح البشر،  يعطى فكرة عن إرادة هللا أن ي  ال تبكى  السيد هنا لألرملة  وقول  األبدية. حدو  هذه القيامة  

 فاهلل ال يريد لنا أن نحزن. ولذلك أي ا بكى على قبر لعا ر بسبب األالم التى لحقت بالبشر. 
الثال  معجزات التي أقام فيها السيد أموات، تشير لثال  درجات الخطية )راجع معجزة إقامة إبنة يايرس في  (6

 .  متى( كتاب إنجيل
متحد بالهوته قادر أن يعطي حياة لمن يتالمس معه، فهو له  لمس السيد للنع  يظهر أن جسد المسيح ال (7

(. وبنفس المفهوم حين تفل المسيح ولمس  57:6سلطان على محو الموت والفساد ومن يأكلني يحيا بيو )يو 
(. من  6:9+ يو 23:8+ مر33:7لسان األصم فهو كان ينقل له حياة، وحين تفل ليلمس عين األعمى )مر

كان له تأثير في خالص اإلنسان، وهذا إلتحاده بالالهوت. ونرى تطبيقًا لهذا قول  هنا نفهم أن جسد المسيح  
 .وشفار  السيد المسيح عن سر اإلفخارستيا ومن يأكلني يحيا بيو ففي جسده حياة

 رأوا هذه المعجزة. والسيد قصد هذا لتثبيت إيمانهم.  كثيرون كان مع السيد المسيح  (8
 

 تالميذه للمسيحيوحنا يرسل إثنين من 

ُكل ِّهِّ.  18"  -: ( 23-7:18اآليات )لو بِّهَذا  َتاَلمِّيُذُه  ُيوَحنَّا  إَِّلى  19َفَأْخَبَر  َوَأْرَسَل   ، هِّ َتاَلمِّيذِّ مِّْن  اْثَنْينِّ  ُيوَحنَّا  َفَدَعا 
ُر آَخَر؟«   َنْنَتظِّ َأْم  َقائِّاًل:»َأْنَت ُهَو اآلتِّي  َأْرَسَلَنا إَِّلْيَك 20َيُسوَع  َقْد  َقااَل:»ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن  ُجاَلنِّ  َفَلمَّا َجاَء إَِّلْيهِّ الرَّ

َأمْ  اآلتِّي  ُهَو  َأْنَت  آَخَر؟«    َقائِّاًل:  ُر  ر ِّيَرٍة، 21َنْنَتظِّ َوَأْرَواٍح شِّ َوَأْدَواٍء  َأْمَراٍض  مِّْن  َكثِّيرِّيَن  َشَفى  اَعةِّ  السَّ تِّْلَك  َوفِّي 
ْعُتمَ 22َوَوَهَب اْلَبَرَر لُِّعْمَياٍن َكثِّيرِّيَن.   ا: إِّنَّ اْلُعْمَي َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهمَا: »اْذَهَبا َوَأْخبَِّرا ُيوَحنَّا بَِّما َرَأْيُتَما َوَسمِّ
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َواْلَمَساكِّينَ  َيُقوُموَن،  َواْلَمْوَتى  َيْسَمُعوَن،  مَّ  َوالرُّ ُروَن،  ُيَطهَّ َواْلُبْرَص  َيْمُشوَن،  َواْلُعْرَج  ُروَن،  ُروَن. ُيْبرِّ ُيَبشَّ  
23 .»  "َوُطوَبى لَِّمْن اَل َيْعُثُر فِّيَّ

 

َز فِّي 1"  -(:6-11:1اآليات )مت   هِّ االْثَنْي َعَشَر، اْنَرَرَف مِّْن ُهَناَك لُِّيَعل َِّم َوَيْكرِّ َوَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع َأْمَرُه لَِّتاَلمِّيذِّ
ْم.   ،  2ُمُدنِّهِّ هِّ ، َأْرَسَل اْثَنْينِّ مِّْن َتاَلمِّيذِّ يحِّ ْجنِّ بَِّأْعَمالِّ اْلَمسِّ ْنَت ُهَو اآلتِّي َوَقاَل َلُه:»أَ 3َأمَّا ُيوَحنَّا َفَلمَّا َسمَِّع فِّي الس ِّ

آَخَر؟«   ُر  َنْنَتظِّ :  4َأْم  َوَتْنُظَرانِّ َتْسَمَعانِّ  بَِّما  ُيوَحنَّا  َوَأْخبَِّرا  َلُهَما:»اْذَهَبا  َوَقاَل  َيُسوُع  ُروَن، 5َفَأَجاَب  ُيْبرِّ َاْلُعْمُي 
مُّ َيْسَمُعوَن، َواْلَمْوَتى َيقُ  ُروَن، َوالرُّ ُروَن.  َواْلُعْرُج َيْمُشوَن، َواْلُبْرُص ُيَطهَّ َوُطوَبى لَِّمْن اَل 6وُموَن، َواْلَمَساكِّيُن ُيَبشَّ

.»  " َيْعُثُر فِّيَّ

 ( 12-3:14راجع )مت =  فلما سمع فى السجن
ويوحنا المعمدان أدرك أنه سوف يستشهد، فأرسل تالميذه للسيد المسيح ليلمسوا بأنفسهم من هو المسيح، هو أراد 

يوحنا   وسؤال  له.  يتتلمذوا  بل  بعد  فيما  المسيح  يقاوموا  ال  حتى  تالميذه  اآلتىتحويل  هو  المسيح   أنت  )أى 
، فمن عرف المسيح وهوفى بطن أمه )لو  كان هذا السؤال ليس عن شك فى المسيح.  أم ننتظر آخرالمنتظر(  
(. فمن شهد للمسيح كل هذه الشهادات أيعود ويشك 34-29:1( ورأى حمامة تحل عليه يوم عماده )يو  44:1

بالمسيح تالميذه  يؤمن  أن  ألجل  السؤال  كان  ولكن  ال.  قطعًا  للمسيح  فيه!  كسابق  دوره  هو  فهذا  . ويتبعوه 
(. خصوصًا 26:3لوب تالميذ المعمدان من نجاح خدمة المسيح )يو  خصوصًا أن الميرة كانت قد بدأت فى ق

)يو   من  واضح  يوحنا 37-35:1أنه  هنا  تبعه  كما  ليتبعوه  المسيح  عن  لتالميذه  يشهد  كان  المعمدان  أن   )
  كان   نه مسجون وحالته النفسية سيئة ، فإنرسل يسأل المسيح هذا السؤال ألأن يوحنا  أوهناك من قال    وأندراوس.
معمدان لم يقرأ من قال هذا الكالم العجيب ما قاله يوحنا الأى فلماذا ال يخرجه من السجن!! .  ح هو اآلت المسي

المسيح )يو   الم36  –  27:  3عن  الكالم عن  يقول هذا  لقد  ( هل من  طلق أسيح ما  ال اليعرف من هو ؟! 
ج  رِ خْ م المسيح ذبيحة ويُ دَّ قَ . فهل يُ   ( والمعنى انه سيقدم ذبيحة29:    1و)يو حمل هللاو    لقب   المعمدان على المسيح
 المعمدان من السجن !! 

وكأنه يقول لهم لقد   العمى يبررون والرم يسمعون …وحين سأل تالميذ المعمدان السيد المسيح أجابهم بأن  
النبوات فىَّ ) ما 1:61+  5:35ش  إتحققت  أن سمعوا  بعد  فيه  يستمر شكهم  أن  التلميذان من  والسيد حذر   .)
إذا رأيتمونى   بالذات   المسيح ال تشكا فىَّ السيد    كان قصد ربما  و   طوبى لمن ال يعثر فى  سمعوه ورأوا ما رأوه=  

 تعنى عدم اإليمان بى.  ويعثر فىَّ معلقًا على عود الصليب، أو معرضًا إلهانات اليهود. 
 ليس فقط الفقرار وال عاف بل المساكين بالروح أى المت عين.  = المساكين

 
 يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء

َفَلمَّا َمَضى َرُسواَل ُيوَحنَّا، اْبَتَدَأ َيُقوُل لِّْلُجُموعِّ َعْن ُيوَحنَّا:»َماَذا َخَرْجُتْم إَِّلى اْلَبر ِّيَّةِّ  24"  -: ( 28-7:24اآليات )لو
َمًة؟ ُهَوَذا  25لَِّتْنُظُروا؟ َأَقَرَبًة ُتَحر ُِّكَها الر ِّيُح؟   يَن فِّي الل َِّباسِّ َبْل َماَذا َخَرْجُتْم لَِّتْنُظُروا؟ َأإِّْنَساًنا اَلبًِّسا ثَِّياًبا َناعِّ الَّذِّ
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 . رِّ َوالتََّنعُّمِّ ُهْم فِّي ُقُرورِّ اْلُمُلوكِّ ! 26اْلَفاخِّ َبْل َماَذا َخَرْجُتْم لَِّتْنُظُروا؟ َأَنبِّيًّا؟ َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم: َوَأْفَضَل مِّْن َنبِّيٍ 
هَذا 27

َك َمالَ  َوْجهِّ َأَماَم  ُل  ُأْرسِّ َأَنا  َها  َعْنُه:  ُكتَِّب  اَمَك!  ُهَو الَّذِّي  ُقدَّ ُيَهي ُِّئ َطرِّيَقَك  َبْيَن  28كِّي الَّذِّي  إِّنَُّه  َلُكْم:  َأُقوُل  أَلن ِّي 
، َولكِّنَّ اأَلْصَغَر فِّي َمَلُكوتِّ هللاِّ  يَن مَِّن الن َِّساءِّ َلْيَس َنبِّيٌّ َأْعَظَم مِّْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِّ ْنُه«.اْلَمْوُلودِّ  " َأْعَظُم مِّ

 
)مت   إَِّلى 7"  -(:11-11:7اآليات  َخَرْجُتْم  »َماَذا  ُيوَحنَّا:  َعْن  لِّْلُجُموعِّ  َيُقوُل  َيُسوُع  اْبَتَدَأ  هَذانِّ  َذَهَب  َوَبْيَنَما 

الر ِّيُح؟   ُتَحر ُِّكَها  َأَقَرَبًة  لَِّتْنُظُروا؟  مَ 8اْلَبر ِّيَّةِّ  َناعِّ ثَِّياًبا  اَلبًِّسا  َأإِّْنَساًنا  لَِّتْنُظُروا؟  َخَرْجُتْم  َماَذا  يَن لكِّْن  الَّذِّ ُهَوَذا  ًة؟ 
  . َمَة ُهْم فِّي ُبُيوتِّ اْلُمُلوكِّ َوَأْفَضَل مِّْن 9َيْلَبُسوَن الث َِّياَب النَّاعِّ َلُكْم،  َأَنبِّيًّا؟ َنَعْم، َأُقوُل  لَِّتْنُظُروا؟  َماَذا َخَرْجُتْم  لكِّْن 

  . َنبِّيٍ 
ُل َأَمامَ 10 اَمَك.  َفإِّنَّ هَذا ُهَو الَّذِّي ُكتَِّب َعْنُه: َها َأَنا ُأْرسِّ َك َماَلكِّي الَّذِّي ُيَهي ُِّئ َطرِّيَقَك ُقدَّ َاْلَحقَّ َأُقوُل 11 َوْجهِّ

، َولكِّنَّ اأَلْصَغَر فِّي مَ  يَن مَِّن الن َِّساءِّ َأْعَظُم مِّْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِّ َماَواتِّ َأْعَظُم َلُكْم: َلْم َيُقْم َبْيَن اْلَمْوُلودِّ َلُكوتِّ السَّ
ْنُه.  "  مِّ

أحد أن يوحنا المعمدان يشك فى المسيح، فلقد شهد له هنا السيد المسيح. وكانت شهادة المسيح    حتى ال يظن
عن المعمدان بعد أن م ى تالميذه حتى ال يكون كالم المسيح عنه تملقًا له أو لهما. عمومًا كان قول المسيح 

يتأثر بالذم. فلقد تعرض يوحنا لكثير  يعنى أن يوحنا لن يتأثر بالمديح كما أنه ال= بقربة تحركها الريحأنه ليس 
من المديح من الناس ولكثير من األلم من هيرودس ولكنه لم يتزعزع ال من هذا وال من ذاك. وأي ًا ألنه ليس 
قصبة تحركها الريح فهو لم يستجب لحروب األرواح النجسة وال ألى تعليم غريب، بل ول على طهارته شاهدًا 

حياة خشنة، ويرتدى لباسًا خشنًا، إذ كان رداؤه من شعر اإلبل. والقصبة فارغة أما يحيا    للحق ال يتزعزع عنه،
يوحنا فمملور من الروح لذلك لم يهتز من أفكار العالم الشريرة. لكن من هو فارغ كالقصبة يهتز ألي شئ أو أي 

 فكر غريب.
أنبيار  =وأفضل من نبى نبوات من  الذى جارت عنه  الوحيد  تنبأ آخر عن مجيئه.  نبى  القديم   فال يوجد  العهد 

( وألمتأل بالروح 13:1(. وتنبأ مالك بوالدته )لو 3:40+ أش   1:3( هو يوحنا المعمدان )مال  )غير المسيح طبعاً 
فأعد له الطريق مباشرة. كل    (. وكل األنبيار تنبأوا عن المسيح، أما يوحنا44:1+ لو    15:1من بطن أمه )لو  

 شتهوا أن يروا المسيح ولم يروه، أما يوحنا فرآه.  إاألنبيار 
ن يعمد المسيح. وهو أهو األعظم ألنه إستحق  =  لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان

شهرته بينما أن المعمدان شهد للحق حتى الموت. وحينما أتى له تالميذه ليثيروه ضد نجاح عمل المسيح وذيوع  
أنا أنقص ينبمى أ و    هو الذى عمده، قال قواًل عظيمًا   (. وكل األنبيار تنبأوا عن 30:3و )يو  ن هذا يزيد وألنى 

المسيح ولم يروه، أما  يوحنا فرآه وعم ده وشهد له، وهو وحده أدرك سر الثالثة األقانيم يوم المعمودية. وأضف 
ل من نبى، وأنه عاش ناسكًا  اهدًا مثل إيليا. وكما لم يهاب إيليا آخاب وأليزابل، لهذا ما قيل فى تفسير أنه أف 

 لم يهاب يوحنا المعمدان هيرودس وهيروديا.
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فيهيىر الطريق و( ولكن الحظ قول مالخى  1:3هى نبوة مالخى عن المعمدان )مال  =  هأنذا أرسل أمام وجهك
يهوه وقول متى  و  أمامى هنا هو  والمتكلم  قدامكيهيىء ط=  اآليتين  ريقك  فبمقارنة  المسيح.  السيد  = وهذه عن 

 نسنتج بسهولة أن المسيح يسوع هو يهوه نفسه. 
المعمدان يوحنا  من  أعظم  السموات  ملكوت  فى  األصغر  األرض ولكن  على  هنا  يبدأ  السموات  ملكوت   =

وبالمعمودي معُه.  وقيامة  المسيح  فهو موت مع  فيه،  نثبت  وبالتوبة  ندخله  وليس بالمعمودية  أوالدًا هلل،  ة نصير 
لم قال المسيح عنه    إمرأة. لذلككل البشر ولدته  مثله مثل  (. أما  يوحنا  13-12:1أوالدًا للرجال أو للنسار )يو  

يوحنا.. من  أعظم  النساء  من  المولودين  بين  منهأما    يقم  أعظم  السموات  ملكوت  فى  أن   =األصغر  يعنى 
( هو أعظم  ) فاالصمر تشير لإلت اع  =  األصغرة التوبة، فى إت اع =  المولود من هللا بالمعمودية، ويحيا حيا

ولكن أوالد هللا بالمعمودية خصوصًا المت عين، قد تبرروا بدم   ،ان. فيوحنا كان له كل بر الناموسمن المعمد 
ثابتين فى المسيح، هؤالر أعظم من أى شخص كان له بر الناموس. والمسيح هنا ال ينقص من  المسيح وهم 
الناموسية.  الحياة  بكثير من سمو  أعظم  اإلنجيلية من سمو  الحياة  فى  ما  يظهر  أن  أراد  وألنما  األنبيار،  مكانة 

ل الناموس مهما جاهد اإلنسان يبقى من مواليد النسار، أما عطية هللا فى العهد الجديد فترفعنا فوه اللحم  فخال
والدم لننال البنوة هلل. وهناك رأى للقديس يوحنا فم الذهب أن األصمر فى ملكوت السموات هو المسيح نفسه ألنه 

 أصمر من المعمدان سنًا. 
و على األرض. ولكن بعد أن فتح السيد المسيح الفردوس للبشر، ودخل أبار ما سبق كان عن يوحنا المعمدان وه

ترتيب  ت ع  المقدسة  فالكنيسة  آخر،  كالمًا  هناك  كان  الجديد  العهد  أبرار  معهم  ودخل  القديم  العهد  وأبرار 
رار. أى أن يوحنا السماًيين هكذا مريم العذرار أواًل ثم المالًكة ثم يوحنا المعمدان ثم الشهدار ثم القديسين واألب 

المعمدان ت عه الكنيسة على رأس كل المؤمنين فى السمار من البشر ما عدا القديسة العذرار مريم التى حملت 
ن وهو ا اآلمأهو يقوله وهو فى صورته الجسدية،  بي اعظم منىو فأوهذا يشبه قول المسيح و  ى بطنها.هللا إلهنا ف

 عن يمين اآلب فهو له نفس مجد اآلب.
 
 هود يرفضوا المسيح كما رفضوا المعمدانالي

ُيوَحنَّا. 29"  -: ( 35-7:29اآليات )لو يَّةِّ  بَِّمْعُمودِّ يَن  ُمْعَتمِّدِّ هللَا  ُروا  َبرَّ اُروَن  َواْلَعشَّ َسمُِّعوا  إِّْذ  ْعبِّ  الشَّ يُع  َوَجمِّ
مِّنْ 30 يَن  ُمْعَتمِّدِّ َغْيَر  ْم،  هِّ َأْنُفسِّ َهةِّ  جِّ مِّْن  هللاِّ  َمُشوَرَة  َفَرَفُضوا  يُّوَن  َوالنَّاُموسِّ يُّوَن  اْلَفر ِّيسِّ َقاَل 31ُه.  َوَأمَّا  ُثمَّ 
ُيْشبُِّهوَن؟  ال َوَماَذا  ؟  يلِّ اْلجِّ ُأَناَس هَذا  ُأَشب ُِّه  :»َفبَِّمْن  بُّ َبْعُضُهْم 32رَّ ُيَناُدوَن  وقِّ  السُّ فِّي  يَن  َجالِّسِّ َأْواَلًدا  ُيْشبُِّهوَن 

نَّا اْلَمْعَمَداُن اَل َيْأُكُل ُخْبزًا َواَل َيْشَرُب أَلنَُّه َجاَء ُيوحَ 33َبْعًضا َوَيُقوُلوَن: َزمَّْرَنا َلُكْم َفَلْم َتْرُقُروا. ُنْحَنا َلُكْم َفَلْم َتْبُكوا.  
َشْيَطاٌن.   بِّهِّ  َفَتُقوُلوَن:  َخْمٍر،  34َخْمًرا،  ر ِّيُب  َوشِّ َأُكوٌل  إِّْنَساٌن  ُهَوَذا  َفَتُقوُلوَن:  َوَيْشَرُب،  َيْأُكُل  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبُن  َجاَء 
ارِّيَن َواْلُخَطاةِّ.  بٌّ لِّْلَعشَّ ْكَمُة تَ 35ُمحِّ َرْت مِّْن َجمِّيعِّ َبنِّيَها«.َواْلحِّ  " َبرَّ
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)مت   إَِّلى 16"  -(:19-11:16اآليات  ُيَناُدوَن  اأَلْسَواقِّ  فِّي  يَن  َجالِّسِّ َأْواَلًدا  ُيْشبُِّه  يَل؟  اْلجِّ هَذا  ُأَشب ُِّه  »َوبَِّمْن 
ْم   ُموا!  17َأْصَحابِّهِّ َتْلطِّ َفَلْم  َلُكْم  ُنْحَنا  َتْرُقُروا!  َفَلْم  َلُكْم  َزمَّْرَنا  َيْشَرُب، 18َوَيُقوُلوَن:  َواَل  َيْأُكُل  اَل  ُيوَحنَّا  َجاَء  أَلنَُّه 

بٌّ 19َفَيُقوُلوَن: فِّيهِّ َشْيَطاٌن.   ر ِّيُب َخْمٍر، ُمحِّ َأُكوٌل َوشِّ إِّْنَساٌن  ُهَوَذا  َفَيُقوُلوَن:  َوَيْشَرُب،  َيْأُكُل  ْنَسانِّ  اْبُن اإلِّ َجاَء 
َرْت مِّْن َبنِّيَها«. ْكَمُة َتَبرَّ ارِّيَن َواْلُخَطاةِّ. َواْلحِّ  " لِّْلَعشَّ

 ة يوحنا المعمدان.نجد موقفين لمن سمع دعو   30-29:7فى لوقا 
أى معترفين أن هللا بار وال يخطئ، إنما هم المخطئين المحتاجين  =    برروا هللا.. معتمدينالشعب البسيط   .1

لتوبة ومعمودية. والذى يبرر هللا فى كل جيل يعترف بف ل هللا عليه وأن كل أعماله وعطاياه هى كريمة وأن  
 لم يخطئ فى أحكامه. مثل هؤالر ينسبون كل خير هلل كل شر يقع عليه هو يستحقه ألجل خطاياه، وأن هللا

هى   توبتهم  عالمة  وكانت  هللا  وببر  بخطاياهم  شعروا  األولى  الفئة  فهذه  لذلك  ألنفسهم  شر  كل  وينسبون 
يوحنا   أى  )مالكه  ودعوته  كالمه  وقبلوا  أرسله،  الذى  مالكه  قبلوا  إذ  أي ًا  هللا  برروا  وهم  معموديتهم. 

 المعمدان(.  
الذاتى، مثل هؤالر ال يشعرون بإحتياجهم  =    الفريسيون والناموسيون  .2 ببرهم  أنهم يشعرون  هؤالر مشكلتهم 

هؤالر    .فرفضوا مشورة هللا من جهة أنفسهمهلل. كبرياؤهم يعميهم فال يروا وال يسمعوا فال يفهموا وال يدركوا.  
م للتوبة لذلك رف وا معمودية يوحنا، بل  إذ هم عميان، وبالتالى ال يشعرون بإحتياجه   بخطاياهم  ن ال يشعرو 

التالية. والمتكبر فى كل جيل يرفط اإلعتراف   المسيح فى األيات  السيد  قالوا عنه كالمًا سيئًا علََّق عليه 
بخطيته، إذ هو في نظر نفسه بار داًمًا وال يقبل أن يقول له أحد كلمة حق، أو يظهر له أحد خطأه، وال  

ى ال يبرر هللا إذا أراد هللا أن يؤدبه، وسيرفط مشورة هللا من جهته، ويرفط تأديب  يفكر فى التوبة، وبالتال
(. لذلك فمثل هؤالر ال يميزون رجال هللا مثل المعمدان ولن يعرفوا هللا وال مسيحه. هؤالر  8:12هللا )عب  

رف ون كل من  رف وا المعمدان إذ كان يحيا فى  هد ورف وا المسيح إذ عاش ببساطة . والحقيقة أنهم سي
   -يأتى مرساًل من هللا، فهم راف ين هلل. ومعنى المثل الذى قاله المسيح:

كانت هذه ل بة يقوم بها األطفال الصمار. وهم ينقسمون إلى فريقين فريق يمثل دور الفرح أى حفلة ُعرس. فيقوم 
خر يحزن ويولول. ولكننا هنا أمام  تمثيل دور جنا ة فيبدأ الفريق اآلالفريق األخر بالرقص والزمر. ثم يقوم فريق ب

أوالد متمردين فالفريق الذى يمثل دور الفرح يقابل بصمت، أى ال تتجاوب حركاتهم مع نممات وحركات الفريق 
رسل هللا لهم يوحنا المعمدان  اهدًا ليجذبهم بالتوبيخ والحزن  أمسيح بهذا يشير للفريسيين، الذى  الذى يقابلهم. وال
فيه فقالوا  المحبة   شيطان  للتوبة  عليهم  عارضًا  أمراضهم  شافيًا  ومحبة  ود  فى  المسيح  جارهم  التوبة،  ورف وا 

فحينما تفسد بصيرة اإلنسان الداخلية يستطيع    .أكول وشريب خمروالصداقة اإللهية، فرف وه أي ًا وقالوا عنه  
ي وال  وحنانه  يحتمل حب هللا  فال  اإللهى،  العمل  لرفط  المبررات  كل  لنفسه  يجد  تجتذبه أن  ال  تأديباته،  تقبل 

 الكلمات اإللهية الرقيقة كما ال تردعه التهديدات. 
هللا لم يترك نفسه بال شاهد، ألنه يعلم الذين له. فإذا كان الفريسيون قد رف وا =  الحكمة تبررت من جميع بنيها

يبررونه )مثل الذين إعتمدوا من يوحنا( فإذا الذين  مشورة هللا من جهة أنفسهم، فإن للحكمة أبنارها. وهللا له أوالده  
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الذين برروا هللا معتمدين من يوحنا. والحكمة   هم  مثل هؤالرو ها يبررونها،  ركان أعدار الحكمة يسفهونها فإن أبنا
هذه الحكمة   .خالص البشريةإرسال يوحنا المعمدان ثم تجسد المسيح ألجل    هنا هى التدبير اإللهى الذى دبر

غبار عليها فى نظر بنيها أى جماعة شعب هللا الذين رحبوا بيوحنا والمسيح وتابوا. الحكمة هي   وهرت بارة ال
 تصرفات وأقوال هللا وكل عمل يعمله في كل  مان أو مكان. 

وحتى اآلن فأوالد هللا فى كل جيل يبررون هللا فى كل تصرفاته، بال تذمر يقبلون ما يحكم به، ناسبين أى ضرر 
لخطاياهم شر  ير   أو  أنفسهم  أعين  فى  فاألبرار  كذا والعكس  تفعل  رب  يا  ولماذا  قاًلين  هللا  أحكام  داًمًا  ف ون 

التأديبات كجزر من خطة  ووكذا.. ببعط  يسمح  ما  كثيرًا  أن هللا  ولنالحظ  كبرياًهم  بسبب  لكن    وهذا  الخالص 
تكبرون داًمًا يرف ون أحكام هللا، أبنار هللا حقيقة فهم يقبلون أحكامه ويبررونه فيها. والم  هناك من يرف ها. أما

أما المنسحقين فيبررون هللا فيما يفعله. المتكبرون يبررون أنفسهم ناسبين الخطأ هلل. أما المتواضع حقيقة فهو  
الذي يفهم وضعه بالنسبة هلل، أن هللا كلي الحكمة وأنه ال شئ بجانبه. المتكبرون قطعًا إذا كانوا قد نسبوا الخطأ 

  ون من يرسلهم هللا. هلل فهم سيرف
 

 )المرأة الخاطئة(
ي ِّ َواتََّكَأ.  36"   -(:50-7:36اآليات )لو ي ِّيَن َأْن َيْأُكَل َمَعُه، َفَدَخَل َبْيَت اْلَفر ِّيسِّ ٌد مَِّن اْلَفر ِّيسِّ َوَسَأَلُه َواحِّ

َوإَِّذا اْمَرَأٌة 37
يٍب   ، َجاَءْت بَِّقاُروَرةِّ طِّ ي ِّ َئًة، إِّْذ َعلَِّمْت َأنَُّه ُمتَّكٌِّئ فِّي َبْيتِّ اْلَفر ِّيسِّ يَنةِّ َكاَنْت َخاطِّ فِّي اْلَمدِّ

ْنَد َقَدَمْيهِّ مِّْن َوَوقَ 38 َفْت عِّ
قَ  َوُتَقب ُِّل  َها،  َرْأسِّ بَِّشْعرِّ  َتْمَسُحُهَما  َوَكاَنْت   ، ُموعِّ بِّالدُّ َقَدَمْيهِّ  َتُبلُّ  َواْبَتَدَأْت  َباكَِّيًة،  . َوَرائِّهِّ  يبِّ بِّالط ِّ َوَتْدَهُنُهَما  َدَمْيهِّ 

يُّ الَّذِّي َدَعاُه ذلَِّك، َتَكلَّمَ 39 هِّ االَمْرَأُة الَّتِّي َتْلمُِّسُه   َفَلمَّا َرَأى اْلَفر ِّيسِّ هِّ قِّائِّاًل:»َلْو َكاَن هَذا َنبِّيًّا، َلَعلَِّم َمْن هذِّ فِّي َنْفسِّ
َئٌة«.   َخاطِّ إِّنََّها  هَِّي!  َياُمَعل ُِّم«. 40َوَما  َفَقاَل:»ُقْل،  َلَك«.  َأُقوُلُه  َشْيٌء  ْندِّي  عِّ ْمَعاُن،  َلُه:»َياسِّ َوَقاَل  َيُسوُع  َفَأَجاَب 

لِّمُ 41 َخْمُسوَن.  »َكاَن  اآلَخرِّ  َوَعَلى  يَناٍر  دِّ َئةِّ  َخْمُسمِّ دِّ  اْلَواحِّ َعَلى   . َمْدُيوَنانِّ ُيوفَِّيانِّ 42َدايٍِّن  َما  َلُهَما  َيُكْن  َلْم  َوإِّْذ 
ْمَعاُن َوَقاَل:»َأُظنُّ الَّذِّي َسا43َساَمَحُهَما َجمِّيًعا. َفُقْل: َأيُُّهَما َيُكوُن َأْكَثَر ُحبًّا َلُه؟«   «. َفَقاَل َفَأَجاَب سِّ َمَحُه بِّاأَلْكَثرِّ

َوابِّ َحَكْمَت«.   هِّ اْلَمْرَأَة؟ إِّن ِّي َدَخْلُت َبْيَتَك، َوَماًء أَلْجلِّ 44َلُه:»بِّالرَّ ْمَعاَن:»َأَتْنُظُر هذِّ   ُثمَّ اْلَتَفَت إَِّلى اْلَمْرَأةِّ َوَقاَل لِّسِّ
َي َفَقْد َغَسَلْت رِّْجَليَّ بِّال . َوَأمَّا هِّ َها.  رِّْجَليَّ َلْم ُتْعطِّ ُموعِّ َوَمَسَحْتُهَما بَِّشْعرِّ َرْأسِّ ُقْبَلًة َلْم ُتَقب ِّْلنِّي، َوَأمَّا هَِّي َفُمْنُذ 45دُّ

  . .  46َدَخْلُت َلْم َتُكفَّ َعْن َتْقبِّيلِّ رِّْجَليَّ يبِّ رِّْجَليَّ َي َفَقْد َدَهَنْت بِّالط ِّ ي، َوَأمَّا هِّ مِّْن َأْجلِّ ذلَِّك 47بَِّزْيٍت َلْم َتْدُهْن َرْأسِّ
َقلِّيَأقُ  بُّ  ُيحِّ َقلِّيٌل  َلُه  ُيْغَفُر  َوالَّذِّي  َكثِّيًرا.  َأَحبَّْت  أَلنََّها  اْلَكثِّيَرُة،  َخَطاَياَها  ُغفَِّرْت  َقْد  َلَك:  َقاَل 48اًل«.  وُل  ُثمَّ 

  .» ْم:»َمْن هذَ 49َلَها:»َمْغُفوَرٌة َلكِّ َخَطاَياكِّ هِّ َأْنُفسِّ َيُقوُلوَن فِّي  َيْغفُِّر َخَطاَيا َأْيًضا؟«. َفاْبَتَدَأ اْلُمتَّكُِّئوَن َمَعُه  ا الَّذِّي 
، اِّْذَهبِّي بَِّساَلٍم«.50  "َفَقاَل لِّْلَمْرَأةِّ:»إِّيَماُنكِّ َقْد َخلََّركِّ

مباشرة   .1 السابقة  بنيهااآلية  تبررت من جميع  فها هي  الحكمة  القصة،  المباشر في هذه  تطبيقها  نجد   ،
المرأة الخاطئة ولكنها كانت حكيمة، فهي أتت للمسيح معترفة بخطاياها في إنكسار نفس، دون إعتراض  

 أما الفريسى صاحب الوليمة ينسب الخطأ للمسيح .  الخالص.أو كبريار أو عجرفة، فحصلت على 
 (. ولكن هناك فروه. 13-6:26لطيب في )مت هناك من يخلط بين هذه القصة وبين ساكبة ا .2
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 7لدددو 26مدددت 

 سمعان الفريسي سمعان األبرص  المضيف: 

 امرأة خاطئة مريم القديسة  المرأة: 

 اقتراب الخاطئة من المسيح  ثمن الطيب أولى به الفقراء  اعتراض الحاضرون: 

 في بداية خدمة المسيح  في نهاية حياة المسيح الزمن:

 في الجليل  بيت عنيا قرب أورشليم  المكان: 

 
سكبت مريم    26وبالتالي نستنتج أنهما قصتان مختلفتان تمامًا والحظ أن إسم سمعان كان منتشرًا وفي متى 
الطيب حبًا في يسوع. وفي )لو الصالح  النصيب  إختارت  التي  لعا ر  المرأة  7القديسة أخت  هذه  تسكب   )

ويمكننا القول من سياه القصة    بخطاياها. وهي إمرأة سيرتها سيئة في المدينة.الطيب طلبًا للمفران وألعترافًا  
وأنها أتت ومعها  جاجة طيب، أنه ربما حد  لقار سابق مع المسيح مع هذه المرأة لمست فيه غفرانه، وكان  

 و هى أتت بالطيب ملتمسة المفران  هذا تعبيرا عن محبتها وشكرها على المفران الذى حصلت عليه، أ
كانت أبواب اليهود مفتوحة بداعي الكرم، وخصوصًا في مناسبة كهذه. لذلك دخلت هذه المرأة. هي كانت  .3

إثم.   المفران وبدر حياة جديدة بال  فأتت وكلها أمل في  لهم  يقبل الخطاة ويمفر  المسيح  قد سمعت أن 
ما عملته، وربما نظر    ووقفت هذه المرأة ورار السيد وسكبت الطيب على رجليه ولما لم يمنعها أو يرفط 

لها نظرة قبول، وهي تعرف عدم استحقاقها بكت عند قدميه فبلت قدميه وهو متكئ، ولما سقطت دموعها 
( فهي بهذا ت ع كل  15:11كو 1على قدميه خجلت فمسحتهما بشعرها )والحظ أن شعر المرأة مجدها  

 هم كانوا يخلعون النعال إذا إتكأوا للطعام(.  :ملحوظةمجدها وكرامتها تحت قدمي المسيح. )
كان من عادة اليهود أن الم يف ليظهر إحترامه ل يفه، وتقديره له، أن يمسل  =  وماء لرجلي لم تعطي  .4

قدميه ويمسح رأسه بالدهن الطيب الراًحة ) يت م اف له رواًح طيبة(. فسمعان تكلف مااًل كثيرًا في  
مشاعره، ربما خوفًا من بقية الفريسيين لئال ينتقدوه وربما شعر أنه يكفي  الوليمة ولكنه لم يعط ل يفه من 

أن يقيم وليمة للمسيح المرفوض من الجميع. هو بهذا شعر أنه صاحب ف ل على المسيح، والمسيح  
. ."لو كان هذا نبيًا، لعلم من هذه..يكفيه هذا. ومن يشعر بهذا سريعًا ما ُيدين المسيح، وهذا ما حد  و

نا فنحن إذا شعرنا أننا أصحاب ف ل على هللا معحد   يداين المسيح سريعًا ما يدينه(. وهذا ما  )من ي
حينما نصلي ونصوم، فسريعًا ما ندينه إذا حدثت لنا أي تجربة قاًلين.. لماذا يا رب تفعل ذلك.. كأن  

فاليمين هو عمل يمينكو  تعمله  ما  تعرف شمالك  وال  المسيح  ينبه  لذلك  أخطأ.  قد  البر من صالة    هللا 
وصوم..الخ. والشمال هو االفتخار بهذا والشعور بأننا أصحاب ف ل. وتعليم رب المجد وإن فعلتم كل  
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، فمن يشعر أنه عبد بطال غير مستحق لشئ، إذا جارته تجربة يقول. هذا  و البر فقولوا إننا عبيد بطالون 
 يدين هللا.   ينسب خطأ هلل وكأنه  بسبب خطيتي، لكنه ال

مت هذه المرأة مجلس السيد المسيح ولكنه قبلها، إذ قد أتت بتوبة صادقة. وهو يقبل كل من  لقد إقتح .5
يأتي بتوبة صادقة غافرًا له. لقد صارت هذه المرأة نموذجًا لكثيرين، تعلموا منها وأتوا للسيد المسيح فمفر  

 لهم. 
لكي .6 المقبول  الشرعي  الطريق  أن  وهو..  منَّا  لكل  درسًا  تعطي  المرأة  ونكون    هذه  المسيح  من  نقترب 

مقبولين.. هو أن نأتي معترفين بخطايانا معترفين بعدم إستحقاقنا )راجع قصة الفريسي والعشار(. بل أن 
إليه كرب غافر.   بإحتياجها  تشعر  التي  الباكية،  المعترفة  التاًبة  النفوس  هذه  لمثل  إشتياه  المسيح في 

الم فهذه  أعظم.  هللا  فرحمة  خطايانا  كانت  هللا  ومهما  مراحم  لكن  الرجم  تستحق  الناموس  بحسب  رأة 
 خلصتها. 

المحبة.   .7 بدالة  البيت  إقتحمت  الخاطئة  المرأة  ولكن  قلبه،  إلى  ال  بيته،  إلى  المسيح  دعا  الفريسي  هذا 
الفريسي يمثل النفس التي تتخفى ورار المظاهر الخارجية دون األعماه، أما المرأة فتمثل النفس الجادة  

آية من  في خالصها   يريد أن يرى  الفريسي  السماوي. وربما كان هذا  العريس  الخفي مع  باللقار  فتهتم 
عمومًا   منه،  يستفيد  أن  وأراد  مشره  المعلم  هذا  مستقبل  أن  رأي  هو  أو  عنها  سمع  التي  الرب  آيات 
ذه  فإرتباطنا بالمسيح بسبب أغراض ومطامع مادية ي يع من ا الخالص. أم ا لو أتينا له كخطاة مثل ه

 المرأة سننال الخالص.
طريقة الجلوس أثنار الطعام: كانوا يجلسون حول مواًد ذات أرجل قصيرة، وكانوا يجلسون على أراًك   .8

أي مقاعد أرضية مستندين على الماًدة، وأرجلهم إلى خلف، وخالعين نعالهم، لذلك أتت تلك المرأة من 
في وضع أقرب   أنها كانت   فيفهمبشعرها،    مسحت قدميهخلف السيد وسكبت الطيب عند قدميه، وطالما  

 للسجود. 
و هذا القول يشير ألن سمعتها كانت سيئة ومنتشرة في وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئةقول الكتاب و .9

كل المدينة. ولكن واضح أنها تابت، ودموعها خير شاهد لذلك، ودموعها، دموع التوبة عند المسيح هي  
 أثمن من أي قارورة طيب.

يتقدس   .10 المسيح  يلمس  من  ولكن  يتنجس،  يلمس  انية  من  ألن  بنبي  ليس  المسيح  أن  في  الفريسي  شك 
المسيح أجاب علنًا على  السيد  القلوب، لكن  يعلم ما في  فالنبي ال  نبي،  أنه أعظم من  له  والسيد أوهر 

[ 1و   فالفريسيبًا.  تساؤالت سمعان التي في قلبه. والسيد المسيح أوهر للفريسي أن هذه المرأة أعظم منه ح
[ الدهن  2لم يقم بواجبات الم يف من غسل األرجل فكانوا يلبسون صنادل فتتسخ أرجلهم من التراب. و

و الزيت يحتوي على عطور 3بالزيت إلنعاش ال يف.  المحبة(. )ملحووة:  إبدار مشاعر  التقبيل )أي   ]
 لإلنعاش(.
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[ قبلت قدميه. وما سبب هذا 3هنت قدميه بالطيب و[ د 2[ غسلت قدمي السيد ومسحتهما بشعرها و 1و  والمرأة 
كانت  ما  أنها  والحظ  لها،  السيد  بمفران  شعورها  الحب؟  هذا  سبب  وما  قلبها.  مأل  الذي  الحب  العطار؟ 
ستشعر بحب السيد وغفرانه إال  لو كانت قد إنفتحت عيناها على خطاياها، بل وعلى محبته وغفرانه لها.  

؟ ال نعرف. فاهلل له طرقه الخاصة التي تختلف من إنسان إلنسان. وهو  والسؤال كيف أدركت هذا الحب 
أعطى لها من محبته )ربما في هذا اليوم أو قبل هذا اليوم فصارت تسير وراره( ما جعلها تفهم أنه غفر لها  
ك فأحبته. أما الفريسي المعجب بنفسه، فهو يرى أنه كامل بال خطية وبالتالي فهو ال يحتاج لمفران، ولذل

يمفر=   أن  سلطان  وله  غفر،  المسيح  بأن  إليمانها  أي ًا  كانت  المرأة  محبة  أن  والحظ  محدودة.  فمحبته 
 إيمانك قد خلرك.

[ لنعرف شخص 1إننا نحتاج لق ار أوقات طويلة في الصالة ودراسة الكتاب المقدس فهذا يفتح أعيننا و .11
بلنا ونحن هكذا. وألذا إنفتحت أعيننا ورأيناه  [ لنعرف نجاسة قلوبنا وكم غفر المسيح لنا، وكيف ق2المسيح و

وعرفنا ما فعله ألجلنا سيمتلئ القلب حبًا له. ولكن هذا الفريسي كانت عينه مملقة، فهو شعر أنه أعطى  
 المسيح ولم يأخذ شيئًا من المسيح، فلم يحب المسيح.

دين الخطية،  ادت خطاياه أم  هذا يعني عجز البشر عن إيفار هللا ما عليهم من  = لم يكن لهما ما يوفيان .12
 قلت. 

 هذه ليست مثل ومع السالمةو ولكن المسيح يهبها سالمًا عجيبًا. = إذهبي بسالم  .13
ألهمية هذا الجزر تصليه الكنيسة يوميًا في صالة نصف الليل، ألننا نرى فيه الطريق الصحيح لإلقتراب من  

 سحاه أمام هللا طالبين الرحمة والمفران. المسيح لننال المفران والسالم وننعم بمحبته، أال وهو اإلن 
بُّ َقلِّيالً  .14 = هل كانت خطايا هذا الفريسى قليلة حقا؟ ال بل هو الذى ال   َوالَّذِّي ُيْغَفُر َلُه َقلِّيٌل ُيحِّ

يرى خطاياه ، وهكذا كل من كانت عينه مملقة. وبالتالى هو ال يشعر بالمفران الذى قدمه له المسيح  
م الحب المطلوب إذ ال يشعر بقدر النعمة التى أعطيت له . أما المرأة الخاطئة  بدمه، وبالتالى لن يقد 

عليه ......  ( قدر المفران الذى حصلت 2( بشاعة خطيتها   1  -العين المفتوحة فرأت : فكان لها
وهذا ما قيل وتكرر فى سفر حزقيال النبى أن هللا سيؤدبهم على خطاياهم   . أحبت كثيرا –والنتيجة  

( . فالتوبة الحقيقية تفتح العين وتدرك بشاعة  43:  20فيرجعون بالتوبة وحينئذ وتمقتون أنفسكمو )حز
الخطايا السابقة فيكره اإلنسان نفسه ، وفى نفس الوقت يقدم الشكر للمسيح على ما صنعه لكى تمفر  

وهذا هو نفس ما حد  مع اللص اليمين، إذ حينما إعترف بخطيته إنفتحت عيناه وعرف عن   خطيته.
.  وطلب منه أن يذكره  الرب والملك الديان والذى سيأتى ليدين العالم فى مجئ ثاٍن للدينونةالمسيح أنه 

ميذه إال بعد  فى هذا اليوم. هذا اللص التاًب المعترف إنفتحت عيناه وعرف عن المسيح ما لم يعرفه تال
 حلول الروح القدس عليهم. 

( هكذا أنهى خدمته قبل صلبه بأيام بتطهير  2كما بدأ المخلص فى بداية خدمته بتطهير الهيكل )يو 
تطهير  يكل هللا )الكنيسة واإلنسان(. هكذا نجد قصتى ساكبات    -الهيكل، وذلك ليعلن هدف مجيئه  
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نراه يقبل هذه الخاطئة ويعطيها غفران الخطية ووعد    الطيب، وهذه هى األولى فى بداية خدمته، وفيها
بالخالص، وأنهى أي ا خدمته فى األسبوع األخير بمريم ساكبة الطيب إعالنا عن محبتها الكبيرة. فمن  
عرف المسيح وغفرانه ومحبته سيبادله الحب، وهذا ما يريده أن يعيد الصورة الفردوسية األولى. ولكن  

م جار بعد تلمذة طويلة ليسوع، إذ كان يسوع يذهب كثيرا لبيت لعا ر. الحظ أن هذا الحب من مري 
 والحظ أنه إحتراما لمشاعر المرأة التى كانت خاطئة أخفى اإلنجيل إسمها. 

والحظ التناقط الكبير بين المرأة التى جارت فرحة بقبول المعلم لها ولم يحتقرها كباقى معلمى اليهود بل  
غفر لها، وكانت تبكى وحينما نزلت دموعها وبللت قدميه خجلت وألنحنت لتمسح دموعها من على قدميه 

اليهود كانوا يعطون كرامة   بشعرها. وبين الفريسى الذى دعاه وأدانه وفكر فيه أفكارا غير الًقة. وعند 
كبيرة للمعلمين لم يعطها هذا الفريسى للمسيح. لذلك نقول أنه لم يدعه إلى بيته ألنه كان مقتنعا به بل  
ألنه كانت هذه هى العادة أن يدعو الفريسيين المعلمين الكبار إلى ماًدتهم. وربما حدثت هذه الحادثة 

والحظ أن قصة المرأة  شهرة المسيح لذلك دعاه هذا الفريسى. فى نايين بعد إقامة إبن األرملة فإ دادت 
. وبهذا نتأكد أن هذا الفريسى المزهو بنفسه هو من أراد أن  أعقبت مباشرة قصة إقامة إبن أرملة نايين[

 يستفيد من شهرة المسيح، ولكنه فى داخله إستنكر وت رر من قبول المسيح لهذه المرأة.
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 عودة للجدول ( )إنجيل لوقا()اإلصحاح الثامن

 اإلصحاح الثامن 
 

 بعض النساء يخدمن يسوع 

)لو االْثَنا 1"  -(:3-8:1اآليات  َوَمَعُه  بَِّمَلُكوتِّ هللاِّ،  ُر  َوُيَبش ِّ ُز  َيْكرِّ َوَقْرَيٍة  يَنٍة  َمدِّ فِّي  يُر  َيسِّ َكاَن  ذلَِّك  َأَثرِّ  َوَعَلى 
الَّتِّ 2َعَشَر.   اْلَمْجَدلِّيََّة  ُتْدَعى  الَّتِّي  َمْرَيُم  َوَأْمَراٍض:  ر ِّيَرٍة  َأْرَواٍح شِّ ُشفِّيَن مِّْن  َقْد  ُكنَّ  الن َِّساءِّ  ْنَها ي خَ َوَبْعُض  َرَج مِّ

يَن،  .3َسْبَعُة َشَياطِّ نَّ ْمَنُه مِّْن َأْمَوالِّهِّ  " َوُيَونَّا اْمَرَأُة ُخوزِّي َوكِّيلِّ هِّيُروُدَس، َوُسوَسنَُّة، َوُأَخُر َكثِّيَراٌت ُكنَّ َيْخدِّ

أثر ذلك الخاطئة )نهاية إصحاح  =  وعلى  للمرأة  السيد  السيد يوسع نشاطه ويقبل 7ذلك هو قبول  (. وهنا نرى 
 الخطاة في كل مكان، بل يكون للنسار دور في العمل خصوصًا مع رفط اليهود له.

منها  يبدأ  له  مركزًا  كفرناحوم  مدينة  إتخذ  وقد  إليه،  يصل  أن  ممكن  مكان  لكل  يوسع خدمته  المسيح  نرى  هنا 
للكرا ة.   بملكوت هللارحالته  الناس، كان هذا هو ملكوت هللا، وبوجوده في =  يكرز ويبشر  السيد بوجوده وسط 

( أما يوحنا المعمدان فكان يكر  أنه قد إقترب ملكوت السموات 21:17قلوبنا، يكون ملكوت هللا في داخلنا )لو
إذ كان  1:3)مت  اليهود،  بدأ مفهومًا جديدًا على  فالمسيح  النسار، وبهذا  يتبعه بعط  المسيح كان  ( والحظ أن 

مرأة..و، فكانوا يحتقرون النسار واألطفال. وهكذا  إاليهود يصلون يوميًا وأشكرك يا رب ألنك لم تخلقني عبدًا وال  
أي  الصرف،  عن  مسئوالت  صرن  بل  النسار،  ُيِكرم  المسيح  نجد  هنا  ولكننا  النسار.  يحتقرون  األمم  كان 

يعلي من المسيح  الكرا ة. وكون  تحتاجها  التي  المادية  الرجل   المصروفات  بأن  للكنيسة  تعليم  فهذا  النسار  شأن 
(، ولكننا 24:17والمرأة متساويان. والحظ أن المسيح وتالميذه كانوا فقرار، بل لم يكن معه ما يدفعه للجزية )مت 

نرى أن هللا يدبر األموال التي تحتاجها الخدمة. وعمومًا فخادم الكلمة يجب أن من يسمعونه يشتركون في سد 
ا الماديات وماذا تساوي إحتياجاته.  يقدمن  بكثير أن  فليس  الروحيات  الشفار، أي هو قدم لهن  م لهن  قدَّ لمسيح 

( الشريرة  األرواح  من  شفاًهن  بجانب  فرصة 11:9كو1أموالهن  هو  المحبة،  يظهر  للخدمة  المادي  العطار   )
 إلوهار الحب هلل. 

ناك أفراح سماوية بعد أحزان هذا العالم.. بينما تشير إلذاعة األخبار السارة بأن ه=  يبشر تشير للتعليم.  =  يكرز
تنفق   بخمس خبزات،  الجمع  أشبع  فمن  المسيح  الخطية. هنا نرى إت اع  والتوبيخ على  اللوم  تشمل  قد  الكرا ة 

من النسار. والبشارة بالملكوت معناها البشارة بأن هناك مملكة يسودها الفرح والسالم والحرية.   عليه بعط 
مملكة حررها   هو هي  وهذا  يتبعنه.  كن  الالتي  والنسار  المجدلية  مريم  فعل مع  كما  الشياطين  هللا من سلطان 

أي  اإلنجيل  هو  وهذا  الملكوت  هو  هذا  للتالميذ!  ولمن؟  بالقيامة  كار ة  هذه صارت  المجدلية  فمريم  اإلنجيل، 
 البشارة. 
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 مثل الزارع
   -(:10-9:8( +) لو 12-10:4(+ )مر  17-10:13اآليات )مت 
يُذ َوَقاُلوا َلُه:»لَِّماَذا ُتَكل ُِّمُهْم بَِّأْمَثال؟«  10" -(:17-13:10اآليات )مت  َم التَّاَلمِّ َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»أَلنَُّه َقْد 11َفَتَقدَّ

، َوَأمَّا أُلوَلئَِّك َفَلْم ُيْعَط.  َماَواتِّ َي َلُكْم َأْن َتْعرُِّفوا َأْسَراَر َمَلُكوتِّ السَّ  َمْن َلُه َسُيْعَطى َوُيَزاُد، َوَأمَّا َمْن َلْيَس َفإِّنَّ 12ُأْعطِّ
ْنُه.   ْنَدُه َسُيْؤَخُذ مِّ ُروَن، َوَسامِّعِّيَن اَل َيْسَمُعوَن  13َلُه َفالَّذِّي عِّ رِّيَن اَل ُيْبرِّ مِّْن َأْجلِّ هَذا ُأَكل ُِّمُهْم بَِّأْمَثال، أَلنَُّهْم ُمْبرِّ

َيْفَهُموَن.   نُ 14َواَل  ْم  فِّيهِّ َتمَّْت  َواَل َفَقْد  ُروَن  ُتْبرِّ رِّيَن  َوُمْبرِّ َتْفَهُموَن،  َواَل  َسْمًعا  َتْسَمُعوَن  اْلَقائَِّلُة:  إَِّشْعَياَء  ُبوَُّة 
ُروا بِّ 15َتْنُظُروَن.   ْعب َقْد َغُلَظ، َوآَذاَنُهْم َقْد َثُقَل َسَماُعَها. َوَغمَُّضوا ُعُيوَنُهْم، لَِّئالَّ ُيْبرِّ مْ أَلنَّ َقْلَب هَذا الشَّ ، ُعُيونِّهِّ

َفَأْشفَِّيُهْم.   ُعوا  َوَيْرجِّ ْم،  بُِّقُلوبِّهِّ َوَيْفَهُموا  ْم،  بِّآَذانِّهِّ أَلنََّها 16َوَيْسَمُعوا  َوآلَذانُِّكْم  ُر،  ُتْبرِّ أَلنََّها  لُِّعُيونُِّكْم  ُطوَبى  َولكِّْن 
ْوا َأْن َيَرْوا َما َأْنُتْم َتَرْوَن َوَلْم َيَرْوا، َوَأْن َيْسَمُعوا َفإِّن ِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َأْنبَِّياَء َوَأْبَراًرا َكثِّيرِّيَن اْشَتهَ 17َتْسَمُع.  

 "  َما َأْنُتْم َتْسَمُعوَن َوَلْم َيْسَمُعوا.

،  10"  -(:12-4:10اآليات )مر   يَن َحْوَلُه َمَع االْثَنْي َعَشَر َعنِّ اْلَمَثلِّ َفَقاَل َلُهْم:»َقْد 11َوَلمَّا َكاَن َوْحَدُه َسَأَلُه الَّذِّ
يَن ُهْم مِّْن َخارٍِّج َفبِّاأَلْمَثالِّ َيُكوُن َلُهْم كُ  رَّ َمَلُكوتِّ هللاِّ. َوَأمَّا الَّذِّ َي َلُكْم َأْن َتْعرُِّفوا سِّ ُروا لِّكَ 12لُّ َشْيٍء،  ُأْعطِّ ْي ُيْبرِّ
ُعوا َفُتْغَفَر َلُهْم َخَطاَياُهْم«. رِّيَن َواَل َيْنُظُروا، َوَيْسَمُعوا َسامِّعِّيَن َواَل َيْفَهُموا، لَِّئالَّ َيْرجِّ  "ُمْبرِّ

  
َي َأْن 10َفَسَأَلُه َتاَلمِّيُذُه َقائِّلِّيَن:»َما َعَسى َأْن َيُكوَن هَذا اْلَمَثُل؟«.  9"  -(:10-8:9اآليات )لو   َفَقاَل:»َلُكْم َقْد ُأْعطِّ

ُروَن، َوَسا رِّيَن اَل ُيْبرِّ  "  ُموَن.مِّعِّيَن اَل َيْفهَ َتْعرُِّفوا َأْسَراَر َمَلُكوتِّ هللاِّ، َوَأمَّا لِّْلَباقِّيَن َفبَِّأْمَثال، َحتَّى إِّنَُّهْم ُمْبرِّ
الصياد الذى    المسيح األحدا  التى يرونها تجرى أمامهم، مثل الزارع الذى خرج ليزرع أو  إستخدم السيد  -1

فالصور التى تجرى أمام عيونهم ُتَثبِ ت المفهوم التعليمى الذى يريده السيد. ولو كان .    يصطاد.... الخ
السيد المسيح موجودًا اليوم ل رب أمثال من حياتنا اليومية. وهذه طريقة لنتأمل أعمال هللا، فلنتأمل فيما  

أسلوب السيد المسيح    حولنا من أحدا  لنرى حكمة هللا ولنرى يد هللا. ولقد إتبعت الكنيسة المقدسة نفس
هاتور شهر الزراعة، بنفس المفهوم الذى    فى شهر  للزارع الذى خرج ليزرع  تقرأ الكنيسة هذا الفصلفمثاًل  

ثم نسمع   القديسين تقرأ فصواًل عن اإلضطهادات واألالم،  المسيح. وفى أدياد إستشهاد  السيد  إستخدمه 
 سيرة الشهيد وُترسم أمام عيوننا. 

ر يصعب فهمه وهذا يت ح من كلمة مثل، وهو قد يكون مجرد تشبيه أو قصة من  المثل هو شرح ألم -2
الواقع اليومى لتوضيح حقيقة روحية. فالقصص واألمثال التى من واقع الحياة تؤثر فى الناس أكثر من 

 هتمامهم.  إ ح أكثر من القصص وعظًا فهو يعرف الوعظ. أما التالميذ فأعطاهم المسي
أ -3 المسيح  السيد  مثل إستخدم  وهناك  القديم....  الثوب  على  الجديد  الثوب  رقعة  كمثل  للمشابهة  مثال 

وقاضى   المبى  والمنى  الصالح  السامرى  كمثل  حَة  الموضِ  بالقصة  مثل  وهناك  الزارع..  كمثل  للمناسبة 
 الظلم وهنا فى هذه القصص يوضح السيد حقاًق روحية فى صورة قصة.
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رج الحقاًق الروحية من األشيار واألحدا  المألوفة ليدربنا أن  إذًا فى األمثال عمومًا يشرح الرب ويستخ -4
واألمثال فيها فاًدة كبيرة لمن يتأمل فيها ، ومن يهتم ويتأمل    نتأمل فيما حولنا وفى الطبيعة ونرى يد هللا.

  من فى األمثال يمكن له أن يستخرج منها كنو ا جديدة كل يوم، ُتَثبِ ت فى عقله فكرا جديدا . وقطعا هذا ل
يريد ويهتم فيتأمل . أما غير المهتم بأمور الملكوت، فلن يهتم أن يتأمل ويبحث، فيصبح المثل كشئ  

   غامط بالنسبة له ، ويقف هو أمام المثل كأعمى غير مدرك للمعانى التى فيه .
يخلصون،  السيد المسيح يتكلم بأمثال ال ليخفى الحقاًق الروحية عن بعط الناس فهو يريد أن الجميع   -5

ولكن الكالم بأمثال هى طريقة تدعو السامع ألن يفكر ويستنتج وبهذا تثبت المعلومة باألكثر، ولكن من  
هو الذى سوف يفكر ويستنتج ؟ قطعًا هو المهتم بأن يفهم أسرار الملكوت، هو من يأخذ األمر بجدية، 

غير المهتمين    ،  بأنفسهم فى كبريارهو المشتاه لمعرفة الحق، أما قساة القلوب والمهتمين بالماديات أو  
فإن السيد يطبق ما سبق أن قاله وال تعطوا    وبهذا  .بالبحث وال بالفهمفلن يهتموا    ،  بالبحث عن الحق
 القدس للكالبو.  

أى من كان أمينًا وقد حرص أن يفت  على الحق،   =  من لُه سيعطى ويزدادمن هنا نفهم قول السيد   -6
وبقدر ما يكون اإلنسان    فهمه يومًا فيومًا ويذوه حالوة أسرار ملكوت هللا.  سيعطيه السيد أن يفهم، وينمو

أمينًا ينمو فى إستيعاب أسرار ملكوت هللا، وكلما ينمو يرتفع مستوى التعليم ويرتفع مستوى كشف أمور  
أما  م =  ملكوت هللا. أما  النفس الراف ة غير األمينة بل المستهترة أو المعاندة فهذه ال ُيعطى لها أى فه

ما الذى كان عند هذه النفس، كان لها الذكار العادى وكان لها  =  من ليس له فالذى عنده سيؤخذ منه
وتفقد حتى  العادى،  ذكارها  تفقد حتى  واستهتارها  النفس  هذه  عناد  أمام  ولكن  الروحية  المفا يم  بعط 

ًا هناك من يكشف له السيد مفا يمها الروحية السابقة ويدخل اإلنسان فى والم روحى ويفقد حكمته. إذ 
عن أسرار الملكوت فينطلق من مجد إلى مجد، وهناك من يحرمه السيد حتى من حكمته العادية. وهذه 
والنبوات  الناموس  لهم  كان  والكتبة.. هؤالر  والفريسيين  اليهودى  الشعب  حالة  كانت هى  األخيرة  الحالة 

والحظ أنهم كانوا يفهمون هذه النبوات إذ حين سأل   تشهد للمسيح وأمام عنادهم فقدوا حتى تمييز النبوات،
فقدوا   أمام عنادهم فهم  بيت لحم. ولكن  المسيح يولد فى  يعلم أن  المسيح كان هناك من  المجوس عن 

وهم رأوا   مبررين ال يبررون وسامعين ال يسمعون وال يفهمون حتى فهم نبوات كتابهم. لقد صاروا  
الروحية   بصيرتهم  إنفتحت  السيد  تالميذ  أن  بينما  اإللهى  صوته  يميزوا  ولم  وسمعوه  يعرفوه  ولم  السيد 

 .  طوبى لعيونكم ألنها تبررفعرفوه وأحبوه 
   -:الناس قسمينهنا السيد يقسم ( 9:13= )مت   من له أذنان للسمع فليسمع 

   .ع ويفهم وينفذ ما تعلمه بال عناد من يريد أن يسم
   .من ال يريد أن يفهم بل يريد أن يقاومو 

فالسيد  )لو    لذلك  ويقول  18:8ينبه  تسمعون (  كيف  يريدون =    فانظروا  ممن  كونوا  ويتأملون    أى  فيسمعون 
   وينفذون .
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هذا لسابق علمه عن إستعدادهم    قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت هللا(  11:13السيد فى )مت    قولأما  
 .( 30-29:8وألشتياقهم للسمع )رو 
إذ يكتب لليهود أورد لهم نبوة إش يار ألنهم يعرفون النبوات وأما مرقس ولوقا إذ يكتبون لألمم لم   ونالحظ أن متى
 يوردوا النبوة.

كم يود السيد أن هذا الشعب يسمع ويؤمن ويرجع إليه فيشفيه، =  قلب هذا الشعب قد غلظ … ويرجعوا فأشفيهم 
. بل صلبوه  بهم وأغلق عيونهم وأذانهم فلم يعرفوا المسيح  َظ قلو ولكن كبريارهم وعنادهم وارتباطهم بشهواتهم َغلَّ 

 ( . 37:  23هو أراد لكنهم هم الذين لم يريدوا )مت 
 أى يروا المسيح حين يتجسد.=  إن أنبياء.. اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون 

ُروَن، َوَسا رِّيَن اَل ُيْبرِّ لماذا قال الرب (  10:    8)لو=    مِّعِّيَن اَل َيْفَهُموَن.َوَأمَّا لِّْلَباقِّيَن َفبَِّأْمَثال، َحتَّى إِّنَُّهْم ُمْبرِّ
هذا  قطعا  يهلك؟!  بل  يخلص  فال  يفهم  ال  والبعط  ويخلص  يفهم  البعط  أن  المسيح  يريد  هل  للتالميذ؟  هذا 

(. وحتى التالميذ نجدهم قد إندهشوا  4:    2تى 1التصور ال يتفق مع قول الكتاب وهللا يريد أن الجميع يخلصونو )
)مت  باألمثال  الجديد  التعليم  هذا  كنه  باألمثال راجع ألن  10:    13وتسارلوا عن  التعليم  أن  الرب  وكان رد   .)

هناك نوعين من السامعين. فالموضوع ليس أن األمثال للناس والتعليم المباشر للتالميذ ألننا نالحظ أن الرب قد 
(. ونفهم من كالم الرب أنه يوجه 55،    44،    36:    13وجه بعط األمثلة للتالميذ بعد أن صرف الجموع )مت

تعليمه للتالميذ ليشرح لهم أسرار الملكوت، وأما لآلخرين فيوجه لهم حديثه باألمثال كنوع من الدينونة لهم، ليكمل 
و  النبى  إش يار  قال  كما  وهذا  له.  برف هم  بدأت  التى  قلوبهم  واطمس  قساوة  اذنيه  وثقل  الشعب  هذا  قلب  غلظ 

(. إذًا تقسية القلب ال ترجع للتعليم  10:  6و )إشصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفىعينيه لئال يب
هل   -بأمثال فالمسيح كان يعلم تالميذه بأمثال، ولكن المعنى أن إدراك معنى المثل أو عدم إدراكه راجع للسامع  

ما سمعه دينونة له. تقسية القلب راجعة    فيكون   -هو يريد أن يفهم أو هو قد أغلق قلبه مقدما رافضا الفهم  
ووهذا ما قاله ليس للتعليم بأمثال بل لعدم الحساسية الروحية التى فى القلوب التى وصلوا هم لها بخطاياهم.   

و لليهود  ذلك  بعد  اليوم الرب  في  يدينه  هو  به  تكلمت  الذي  الكالم  يدينه.  من  فله  يقبل كالمي  ولم  رذلني  من 
وبهذا المفهوم أضاف الرب   ( وأي ا ما قاله الرب لمريط بيت حسدا وهل تريد أن تبرأو[48:    12و )يو االخير

هل كان من    -(. ولفهم أكثر  12:    13قاًال ومن له يعطى ويزاد ومن ليس له فالذى عنده سيؤخذ منهو )مت 
وهذه التعاليم  المتصور أن هؤالر الفريسييين الذين وضعوا فى قلوبهم أن الرب يصنع ما يصنعه من المعجزات  

أنها بقوة بعلزبول. هل هؤالر يستحقون الفهم، هؤالر قسوا قلوبهم بإرادتهم فكانت لهم   -التى لم يسمعوها من قبل  
والرب  الشرح  طالبين  للمسيح  ذهبوا  فقد  كالتالميذ  هللا  ملكوت  طالبا  الفهم  أراد  من  أما  عليهم.  دينونة  األمثال 

 أعطاهم فهما أكثر ورؤية للملكوت. 
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 األمثال اآلتية يشرح بها السيد المسيح ما معنى الملكوت: 
 

 ( 20-13+ 9-1:4( + )مر  23  - 18+   9-1:13اآليات )مت 
 -(:15-11+8–  4:8+ )لو 

)مت   ،  1"  -(:9-13:1اآليات  اْلَبْحرِّ ْنَد  عِّ َوَجَلَس  اْلَبْيتِّ  مَِّن  َيُسوُع  َخَرَج  اْلَيْومِّ  ذلَِّك  ُجُموٌع 2فِّي  إَِّلْيهِّ  َفاْجَتَمَع 
 . ئِّ اطِّ فِّيَنَة َوَجَلَس. َواْلَجْمُع ُكلُُّه َوَقَف َعَلى الشَّ َذا الزَّارُِّع َفَكلََّمُهْم َكثِّيًرا بَِّأْمَثال َقائِّاًل:»ُهوَ 3َكثِّيَرٌة، َحتَّى إِّنَُّه َدَخَل السَّ

، َفَجاَءتِّ الطُُّيوُر َوَأَكَلْتُه.  4َقْد َخَرَج لَِّيْزَرَع،   َوَسَقَط آَخُر َعَلى اأَلَماكِّنِّ  5َوفِّيَما ُهَو َيْزَرُع َسَقَط َبْعٌض َعَلى الطَّرِّيقِّ
َيُكنْ  َلْم  إِّْذ  َحااًل  َفَنَبَت  َكثِّيَرٌة،  ُتْرَبٌة  َلُه  َتُكْن  َلْم  َحْيُث  َرةِّ،  َأْرٍض.    اْلُمْحجِّ ُعْمُق  ْمُس 6َلُه  الشَّ َأْشَرَقتِّ  َلمَّا  َولكِّْن 

  . ْوُك َوَخَنَقُه.  7اْحَتَرَق، َوإِّْذ َلْم َيُكْن َلُه َأْصٌل َجفَّ ، َفَطَلَع الشَّ ْوكِّ َوَسَقَط آَخُر َعَلى اأَلْرضِّ 8َوَسَقَط آَخُر َعَلى الشَّ
َئًة َوآَخُر  ت ِّيَن َوآَخُر َثاَلثِّيَن. اْلَجي َِّدةِّ َفَأْعَطى َثَمًرا، َبْعٌض مِّ ، َفْلَيْسَمْع«9سِّ ْمعِّ  " .َمْن َلُه ُأُذَنانِّ لِّلسَّ

:  18"  -(:23-13:18اآليات )مت   ُكلُّ َمْن َيْسَمُع َكلَِّمَة اْلَمَلُكوتِّ َواَل َيْفَهُم، َفَيْأتِّي 19»َفاْسَمُعوا َأْنُتْم َمَثَل الزَّارِّعِّ
َقْد ُزرَِّع فِّ  ر ِّيُر َوَيْخَطُف َما  .  الش ِّ َقْلبِّهِّ. هَذا ُهَو اْلَمْزُروُع َعَلى الطَّرِّيقِّ َرةِّ ُهَو 20ي  َواْلَمْزُروُع َعَلى اأَلَماكِّنِّ اْلُمْحجِّ

يٌق أَ 21الَّذِّي َيْسَمُع اْلَكلَِّمَة، َوَحااًل َيْقَبُلَها بَِّفَرٍح،   يٍن. َفإَِّذا َحَدَث ضِّ وِّ َولكِّْن َلْيَس َلُه َأْصٌل فِّي َذاتِّهِّ، َبْل ُهَو إَِّلى حِّ
َهاٌد مِّْن َأْجلِّ اْلَكلَِّمةِّ َفَحااًل َيْعُثُر.   ْوكِّ ُهَو الَّذِّي َيْسَمُع اْلَكلَِّمَة، َوَهمُّ هَذا اْلَعاَلمِّ َوُغُروُر 22اْضطِّ َواْلَمْزُروُع َبْيَن الشَّ
يُر بِّاَل َثَمٍر.  َنى َيْخُنَقانِّ اْلَكلَِّمَة َفَيرِّ اأَلْرضِّ اْلَجي َِّدةِّ َفُهَو الَّذِّي َيْسَمُع اْلَكلَِّمَة َوَيْفَهُم. َوُهَو  َوَأمَّا اْلَمْزُروُع َعَلى 23اْلغِّ

ت ِّيَن َوآَخُر َثاَلثِّيَن«. َئًة َوآَخُر سِّ  " الَّذِّي َيْأتِّي بَِّثَمٍر، َفَيْرَنُع َبْعٌض مِّ

 

، َفاْجَتَمَع إَِّليْ 1"  -(:9-4:1اآليات )مر   ْنَد اْلَبْحرِّ فِّيَنَة َوَجَلَس َواْبَتَدَأ َأْيًضا ُيَعل ُِّم عِّ هِّ َجْمٌع َكثِّيٌر َحتَّى إِّنَُّه َدَخَل السَّ
. اأَلْرضِّ َعَلى  اْلَبْحرِّ  ْنَد  عِّ َكاَن  ُكلُُّه  َواْلَجْمُع   ، اْلَبْحرِّ َتْعلِّيمِّهِّ: 2  َعَلى  فِّي  َلُهْم  َوَقاَل  بَِّأْمَثال.  َكثِّيًرا  ُيَعل ُِّمُهْم  َفَكاَن 

َخَرجَ 3 َقْد  الزَّارُِّع  ُهَوَذا  لَِّيْزَرَع،  »اْسَمُعوا!  َماءِّ  4  السَّ ُطُيوُر  َفَجاَءْت   ، الطَّرِّيقِّ َعَلى  َبْعٌض  َسَقَط  َيْزَرُع  ُهَو  َوفِّيَما 
َلُه ُعمْ 5َوَأَكَلْتُه.   َيُكْن  َلْم  إِّْذ  َفَنَبَت َحااًل  َكثِّيَرٌة،  ُتْرَبٌة  َلُه  َتُكْن  َلْم  َحْيُث  ٍر،  ُمْحجِّ َمَكاٍن  َأْرٍض. َوَسَقَط آَخُر َعَلى  ُق 

.  َولكِّ 6 ْمُس اْحَتَرَق، َوإِّْذ َلْم َيُكْن َلُه َأْصٌل َجفَّ ْوُك َوَخَنَقُه 7ْن َلمَّا َأْشَرَقتِّ الشَّ ، َفَطَلَع الشَّ ْوكِّ َوَسَقَط آَخُر فِّي الشَّ
َثَمًرا.   ُيْعطِّ  َوا8َفَلْم  َفَأَتى  َوَيْنُمو،  َيْرَعُد  َثَمًرا  َفَأْعَطى  اْلَجي َِّدةِّ،  اأَلْرضِّ  فِّي  آَخُر  ت ِّيَن َوَسَقَط  بِّسِّ َوآَخُر  بَِّثاَلثِّيَن  ٌد  حِّ
َئٍة«.  ، َفْلَيْسَمْع«9َوآَخُر بِّمِّ ْمعِّ  " .ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»َمْن َلُه ُأُذَنانِّ لِّلسَّ

)مر   ؟  13"  -(:20-4:13اآليات  اأَلْمَثالِّ يَع  َجمِّ َتْعرُِّفوَن  َفَكْيَف  اْلَمَثَل؟  هَذا  َتْعَلُموَن  َلُهْم:»َأَما  َقاَل  َالزَّارُِّع 14ُثمَّ 
اْلَكلَِّمَة.   لِّْلوَ 15َيْزَرُع  ْيَطاُن  الشَّ َيْأتِّي  َيْسَمُعوَن  يَنَما  َوحِّ اْلَكلَِّمُة،  ُتْزَرُع  َحْيُث   : الطَّرِّيقِّ َعَلى  يَن  الَّذِّ ُهُم  ْقتِّ َوهُؤاَلءِّ 

ْم.   ُقُلوبِّهِّ فِّي  اْلَمْزُروَعَة  اْلَكلَِّمَة  يَنَما 16َوَيْنزُِّع  حِّ يَن  الَّذِّ َرةِّ:  اْلُمْحجِّ اأَلَماكِّنِّ  َعَلى  ُزرُِّعوا  يَن  الَّذِّ ُهُم  َكذلَِّك  َوهُؤاَلءِّ 
بَِّفَرٍح،   لِّْلَوْقتِّ  َيْقَبُلوَنَها  اْلَكلَِّمَة  َذوَ 17َيْسَمُعوَن  فِّي  َأْصٌل  َلُهْم  َلْيَس  إَِّذا َولكِّْن  ذلَِّك  َفَبْعَد  يٍن.  حِّ إَِّلى  ُهْم  َبْل  ْم،  اتِّهِّ

ْن َأْجلِّ اْلَكلَِّمةِّ، َفلِّْلَوْقتِّ َيْعُثُروَن.   َهاٌد مِّ يٌق َأوِّ اْضطِّ : هُؤاَلءِّ ُهُم 18َحَدَث ضِّ ْوكِّ يَن ُزرُِّعوا َبْيَن الشَّ َوهُؤاَلءِّ ُهُم الَّذِّ
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يَن َيْسَمُعوَن اْلَكلَِّمَة،   يُر َوُهُموُم هَذا ا19الَّذِّ ْلَعاَلمِّ َوُغُروُر اْلغَِّنى َوَشَهَواُت َسائِّرِّ اأَلْشَياءِّ َتْدُخُل َوَتْخُنُق اْلَكلَِّمَة َفَترِّ
َثَمٍر.   َوُيْثمِّرُ 20بِّاَل  َوَيْقَبُلوَنَها،  اْلَكلَِّمَة  َيْسَمُعوَن  يَن  الَّذِّ اْلَجي َِّدةِّ:  اأَلْرضِّ  َعَلى  ُزرُِّعوا  يَن  الَّذِّ ُهُم  دٌ َوهُؤاَلءِّ  َواحِّ  وَن: 

ت ِّيَن َوآَخُر مَِّئًة«.  " َثاَلثِّيَن َوآَخُر سِّ
 

يَنٍة، َقاَل بَِّمَثل:  4"  -(:8–  8:4اآليات )لو   يَن َجاُءوا إَِّلْيهِّ مِّْن ُكل ِّ َمدِّ »َخَرَج 5َفَلمَّا اْجَتَمَع َجْمٌع َكثِّيٌر َأْيًضا مَِّن الَّذِّ
مَ  ، َفاْنَداَس َوَأَكَلْتُه ُطُيوُر السَّ .  الزَّارُِّع لَِّيْزَرَع َزْرَعُه. َوفِّيَما ُهَو َيْزَرُع َسَقَط َبْعٌض َعَلى الطَّرِّيقِّ َقَط آَخُر َعَلى َوسَ 6اءِّ

ُرُطوَبٌة.   َلُه  َتُكْن  َلْم  أَلنَُّه  َجفَّ  َنَبَت  َفَلمَّا   ، ْخرِّ َوَخَنَقُه. 7الرَّ ْوُك  الشَّ َمَعُه  َفَنَبَت   ، ْوكِّ الشَّ َوْسطِّ  فِّي  آَخُر  َوَسَقَط 
َقا8 ْعٍف«.  َئَة ضِّ َثَمًرا مِّ َنَبَت َصَنَع  َفَلمَّا  الَِّحةِّ،  ْمعِّ َوَسَقَط آَخُر فِّي اأَلْرضِّ الرَّ ُأْذَنانِّ لِّلسَّ َلُه  َل هَذا َوَناَدى:»َمْن 

 "  َفْلَيْسَمْع!«.

ْرُع ُهَو َكاَلُم هللاِّ، 11" -(:15-8:11اآليات )لو   يَن َيْسَمُعوَن، 12َوهَذا ُهَو اْلَمَثُل: الزَّ يَن َعَلى الطَّرِّيقِّ ُهُم الَّذِّ َوالَّذِّ
َفَيْخُلُروا.   ُنوا  ُيْؤمِّ ْم لَِّئالَّ  ُقُلوبِّهِّ اْلَكلَِّمَة مِّْن  َوَيْنزُِّع  إِّْبلِّيُس  َيْأتِّي  َمَتى َسمُِّعوا 13ُثمَّ  يَن  الَّذِّ ُهُم  ْخرِّ  يَن َعَلى الرَّ َوالَّذِّ

وَن.  َيْقَبُلوَن اْلَكلَِّمَة بَِّفَرٍح، َوهُؤالَ  َيْرَتدُّ يٍن، َوفِّي َوْقتِّ التَّْجرَِّبةِّ  َفُيْؤمُِّنوَن إَِّلى حِّ َلُهْم َأْصٌل،  َوالَّذِّي َسَقَط 14ءِّ َلْيَس 
َوَلذَّاتِّهَ  َناَها  اْلَحَياةِّ َوغِّ َفَيْخَتنُِّقوَن مِّْن ُهُمومِّ  َيْذَهُبوَن  ُثمَّ  َيْسَمُعوَن،  يَن  الَّذِّ ُهُم  ْوكِّ  جُ َبْيَن الشَّ ُيْنضِّ َواَل  َثَمًرا. ا،  وَن 

يَن َيْسَمُعوَن اْلَكلَِّمَة َفَيْحَفُظوَنَها فِّي َقْلٍب َجي ٍِّد َصالٍِّح، َويُ 15 ْبرِّ َوالَّذِّي فِّي اأَلْرضِّ اْلَجي َِّدةِّ، ُهَو الَّذِّ  " .ْثمُِّروَن بِّالرَّ
 من  رع يفنى مثل الزارع هو إشارة لكلمة هللا التى تبذر فى قلوب المؤمنين فيولدوا من جديد. ومولودين ثانية ال

( فنحن التربة ألننا مأخوذين من تراب األرض، 23:1بط  1بل مما  ال يفنى بكلمة هللا الحية الباقية إلى األبد )
( السمار  من  النا ل  المطر  هو  القدس  )يو  4-3:44ش  إوالروح  هللا  بكالم  ويذكرنا  يعلمنا  القدس  والروح   )

( ويولد من جديد، أى بعد أن كان  3:15وح القدس يتنقى )يو  هللا التى يعلمها له الر (. ومن يسمع كلمة  26:14
)يو   جديد  من  ُولَد  وكأنه  يحيا  فتنمو،   (.25-24:5ميتا  البذرة  تفتيح  على  يعمل  األرض  على  النا ل  المطر 

أما من   والروح القدس يعمل على تفتيح معانى جديدة لكلمة هللا داخلنا ، فيزداد الفهم والعمق والفرح بكلمة هللا .
 . ( 12:4(. فكلمة هللا سيف ذى حدين )عب 48:12يقاوم فكلمة هللا التى سمعها سوف تدينه )يو 

من النفس وينقى اإلنسان فيحيا ويولد من جديد، هو مشرط الجراح الذى يقطع   للسيف يقطع الشر  الحد األول*
 الدار من الجسم ليحيا. 

 .  (48:12+يو  16:2حد الدينونة والعقاب، )رؤ  هو والحد الثانى*
)األحد األول   األسبوع األولوالكنيسة المقدسة كما قلنا تقرأ فصل الزارع مرتين فى شهر هاتور المرة األولى فى  

الرسول بولس  رسالة  من  فصل  معه  وتقرأ   ) الشهر  و   من  وهذا  الثانية  كورنثوس  أهل  بالشح  ألإلى  يزرع  من  ن 
فبالبركا بالبركات  يزرع  ومن  يحصد،  أي ًا  )فبالشح  يحصد  أي ًا  لقرارة 6:9كو  2ت  تدعونا  الكنيسة  وكأن   .)

للسيف الحد األول  كثيرًا ونسمع كثيرًا، نقرأ ال بالشح بل كثيرًا. هذا هو    أمقدس كلمة هللا لنتنقى، وأن نقر الكتاب ال
 . التى تنقى كلمة هللاأى  ذى الحدين
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، فالكنيسة تقرأ نفس الفصل من  كلمة هللا التى تدينأى  للسيف الثانى الحدمن الشهر لنجد  لألحد الثانىثم نأتى 
( ألن أرضًا قد شربت المطر 8-7:6خر من البولس من )عب  آفصل الزارع ولكن تقرأ معه فصاًل  اإلنجيل أى  

اآلتى عليها.. وأنتجت عشبًا صالحًا تنال بركة من هللا، ولكن أن أخرجت شوكًا.. فهى مرفوضة وقريبة من اللعنة 
 ايتها للحريقو.التى نه

   المعنى اآلخر للبذرة
كلمة هللا التى تزرع فينا ليست فقط هى كلمات الكتاب المقدس بل هى حياة المسيح كلمة هللا، فأقول ولى الحياة 

)فى   المسيحو  فىَّ 23:1هى  يحيا  المسيح  بل  أنا  ال  فأحيا  المسيح صلبت  ومع  وأقول  )غل  (  ومن .  (  20:2و 
(. أى نصير بذرة حية فيها حياة هى 10:5على حياة المسيح فيه يخلص، وفنحن نخلص بحياتهو )رو    يحافظ

 (. 45-35:15كو  1حياة المسيح، فحتى وألن متنا ودفننا نعود ونحيا فى مجد )
مو  والروح القدس المار النا ل من السمار يعمل على تفتيح البذرة )حياة المسيح التى  رعت فينا بالمعمودية( فتن

المسيح  حياة  فينا  لتنمو  القدس  الروح  من  نمتلئ  أن  وجهادنا هو   . المسيح  فى  ثباتنا  ويزداد  المسيح  حياة  فينا 
 ( . 21 –  18:  5)أف

 والحظ هنا أن المثل عن  راعة بذور فى أرض ... ونالحظ أن المثل أعطانا غنى فى التأمل والتفسير . فهناك 
أن البذار هى حياة   تفسير آخراب المقدس والتأمل فيه ودراسته ، وهناك  أن البذار هى كلمة هللا فى الكت  تفسير

 المسيح فينا ، وكل من يجاهد تثبت فيه حياة المسيح فيأتى بثمار أكثر . وهذه هى أهمية األمثال . 
 

)مت   ،  1"  -(:2-13:1اآليات  اْلَبْحرِّ ْنَد  عِّ َوَجَلَس  اْلَبْيتِّ  مَِّن  َيُسوُع  َخَرَج  اْلَيْومِّ  ذلَِّك  ُجُموٌع 2فِّي  إَِّلْيهِّ  َفاْجَتَمَع 
. ئِّ اطِّ فِّيَنَة َوَجَلَس. َواْلَجْمُع ُكلُُّه َوَقَف َعَلى الشَّ  " َكثِّيَرٌة، َحتَّى إِّنَُّه َدَخَل السَّ

)يو   السماوى(  )بيته  اآلب  عند  من  خرج  لي3:13هو  فى  (  ولكنه  )البحر(  للعالم  ليعلم   السفينة أتى  )الكنيسة 
 ش به( 
 " َفَكلََّمُهْم َكثِّيًرا بَِّأْمَثال َقائِّاًل:»ُهَوَذا الزَّارُِّع َقْد َخَرَج لَِّيْزَرَع،3" -:(13:3)مت  آيه
 خرج الزارع ليزرع 

بيت يسوع هو السمار، وقوله خرج من البيت إشارة لتجسده والبحر إشارة للعالم بأمواجه المتقلبة ومياهه المالحة 
التى من يشرب منها يعط . والجمع الواقف أمامه يشير لكل العالم الذى أتى إليه يسوع الزارع ليزرع كلمته فى 

( أرض جيدة 4( أرض بها شوك  3( األرض المحجرة  2( الطريق  1قلوبهم. ولكن انقسم الناس إلى أربعة أنواع  
المستعدةإشارة   تسمعون لتقبل كلمة هللا =    للنفس  ليعلم  18:8)لو    انظروا كيف  تجسد وجار  فالسيد  وأرسل (. 

نسمع ؟ لنا كيف  اآلن  والسؤال  لنا كل شىر،  العطشى، هو  يأ  يروى أرضنا  القدوس كمار  هل نسمع   روحه 
.   كيف تسمعون بإهتمام وتأمل لنفهم وننفذ ما نسمعه وفهمناه ، أم بال إهتمام وبال نية على التنفيذ؟ هذا معنى  

  فيعنى أنظروا بأمانة داخل قلوبكم وفتشوا عن نيتكم فى التنفيذ . أنظرواأما قوله 
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عالم، فالمسيح أتى لكل العالم، هو  يشير لل  4أنا بحريتى أضع نفسى كأرض من األراضى األربع. والحظ أن رقم  
قام بدوره فى الخالص فهل أهتم أنا بخالص نفسى وأسمع بجدية تعاليمه. والحظ فإن الباذر هو المسيح أو خدام  

( نجد أن السيد يشبه نفسه بحبة الحنطة التى تقع فى األرض وتدفن  24:12)يو ( ومن  9-6:3كو  1المسيح )
أى يعطينى أن أموت معه وأقوم معُه،   ويقوم فىَّ   لبذرة فهو كلمة هللا يدفن فىَّ لتموت وتقوم، فالمسيح أي ًا هو ا

 (.20:2هو يعطينى حياته إذا قبلت أن أصلب معه )غل
والحظ أنه ال يولد إنسان طبيعته محجرة، أوبها شوك، وألنسان آخر طبيعته جيدة، فكلنا خطاة ومرضى والسيد 

(. فلنصلى مع داود 17:5كو  2سدة ليعطينا أن نكون فيه خليقة جديدة )المسيح أتى ليمير طبيعتنا مهما كانت فا
يا هللاو ثم نسمع بجدية وبإهتمام كلمة هللا فى إنجيله. وليس المهم السمع فقط بل أن   قاًلين وقلبًا نقيًا إخلق فىَّ 

مة هللا المرسلة (، واألذن المفتوحة التى تريد أن تسمع وتتعلم ستسمع أى ُتدرك كل25-21:1)يع    نسمع ونعمل
 الحاملة لسر الحياة. 

 
 البذار التى تسقط على الطريق: 

ماذا يحد  للبذار التى تسقط على الطريق، إما  تأكلها الطيور )متى ومرقس ولوقا( أو تدوسها األرجل )لوقا فقط  
(. ثم يفسر السيد الطيور بأنها الشياطين التى تخطف ما قد  رع فى القلب. ولوقا وحده يعطى التفسير كيف  

إلحادية، فإذا جعل   فلسفية رًا شهوانية أو أفكاراً يخطف إبليس ما ُيزرع ؟ الطريقة بأن يعرض على اإلنسان أفكا
يكون َمداسًا للشياطين.  اإلنسان حواسه مفتوحة لكل دنس أو يقبل كل فكر غريب إلحادى أو هرطوقى.. الخ. 

الحواس المفتوحة بشمف للعالم تجعل القلب مداسًا للشياطين، أما  من يمنع حواسه عن اإلنفتاح للعالم يكون هللا 
هل يجرؤ الشيطان أن يدخل و ( 5:2من نار فال يدخل شىر ليدوس البذار ويميتها فى القلب ) ك  له سوراً 

سورًا من نار؟ قطعًا لمن يصلب شهواته وأهواره،   هللا له  ولكن لمن يكون  ليدوس وهللا سور يحمى هذه النفس؟!
ا كميت ويقول مع المسيح صلبت لمن ُيْصَلْب مع المسيح، لمن ي ع عينيه فى التراب وال ينظر بشهوة، من يحي

 .(14: 6+    24:   5+   20:2)غل 
ومن يترك البذار على الطريق يخطفها الطيور ، لكن من يدفنها فى األرض ال تصل لها الطيور ، وروحيا هذا 

يعنى من يخبئ كالم هللا فى داخل قلبه متفكرا ومتأمال  فيه وخبأت كالمك فى قلبى لكى ال أخطئ إليكو  
:   119+   8،  27،   48:   119( . وليس فقط أن نخبئ كالم هللا بل أن ننفذه ونلهج فيه )مز11:  119)مز
(  إذًا الطريق الذى يوصى به المرنم هو أن ن ع كالم هللا ونخبئه فى القلب ونلهج فيه طول النهار ونتأمل  15

من ال يفعل تخطف الطيور البذار ( . و 11وهذا معنى أن الحيوانات المجترة طاهرة )راجع ال فيه ونسعى لتنفيذه ،
   )األفكار التى يعرضها الشيطان( .

ونالحظ أن من يكون طريقًا يتقسى قلبه من دوس األقدام، فالطريق يكون داًمًا صلبًا، وهذا يمثل القلب الذى 
يزول، ومع  تقسى بشهوات العالم، يسمع كلمة هللا ولكن بدون إنتباه يتأثر بها مؤقتا وانفعاله عاطفى سريعًا ما 
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وألن القلب قاسى يكون ص بًا توبته )أرض ال تصلح   أول شهوة أو فكرة خاطئة، حااًل تموت كلمة هللا فى قلبه.
 . للحر ( 

وألصالح هذه األرض يكون بالتوبة )يشبه هذا حر  األرض( فيتفتت القلب، ويستعد إلستقبال كلمة هللا ويخبئها 
العالم حينئذ تتدخل فتأتى بثمر، والتوبة هنا هى بحفظ الحواس ، قرار من اإلنسان أن تصبح حواسه ميتة عن 

 نعمة هللا، ويكون هللا سورًا يحمى هذه النفس. فلننتبه إلى أصدقاًنا وجلساتنا وطريقة أفراحنا ولهونا. 
كلمة هللا فى قلبه كبذرة. فإذا خرج وذهب بإرادته لدار لهو أو سينما   ى ودخلت الكنيسة وصلَّ مثال: شخص دخل  

مثاًل، فالشيطان هنا يكون مثل الطير المستعد داًمًا لخطف البذار ليأكلها، وما سيشاهده هذا اإلنسان سيدوس 
= البذرة التى سقطت على الطريق، فهذا اإلنسان هو الذى سمح لنفسه أن يكون طريقًا ومداسًا. أمًا لو   كلمة هللا

ذهب هذا اإلنسان إلى بيته وألستمر باقى اليوم مع هللا، فهو بهذا يخبىر كلمة هللا عن الطيور فتنمو فى داخله.  
ثها مرة أخرى ليدفن البذار داخل التربة. لذلك فالفالح أواًل )فى فلسطين ( يحر  الحقل ثم يبذر البذور ثم يحر 

علينا بعد أن تقع كلمة هللا فى داخل قلوبنا أن ندفنها داخل قلوبنا بأن نمنع حواسنا عن التلذذ بالعالم، وق ار  
 حياتنا مع هللا وفى حماية هللا. 

 
 البذار التى تسقط على أرض محجرة : 

إشارة لخطايا محبوبة مدفونة فى القلب. وتشير للقلب المراًى،   البذار هنا سقطت على أرض بها أحجار كثيرة،
فهى لها مظهر التربة الجيدة لكن داخلها خطايا مدفونة. وبالتالى فلم يكن هناك فرصة أن تمتد الجذور لتحصل 

ارة )لوقا(. ونالحظ أن البذرة وقعت فى منطقة ترابها قليل فسبب الحر   لم تكن له رطوبةعلى المياه من العمق =
تفيد   التى  فالشمس  الزرعة.  هذه  تجفف  الشمس  حرارة  أي ًا  ولكن  بسرعة.  البذرة  تنمو  الرطوبة(  )لقلة  الشديدة 

 المزروعات العادية هى هى نفسها تحره هذه الزرعة. 
 
 
 

عمق ستكون لُه رطوبة، أى من يدخل لعمق محبة ( ومن لُه    4:5لذلك طلب المسيح )ادخلوا إلى العمق ( )لو  
( ومن  23:    14سيحفظ وصاياه )يو  ومن يحب هللا   هللا )وهذا يأتى من عشرة هللا فنكتشف لذة عشرته ونحبه(

)مت  الصخر  على  بيته  يبنى  المسيح24:    7يفعل  فهو عرف  يفعل  ومن  باهللو   (  إيمانه  فى   سيزداد  وسيثبت 
ثمار )غل  ، مثل هذا سيمتلىر من  المسيح   له  )الرطوبة( وسيكون  القدس  تعزية 23-22:5الروح  ( وسيمتلئ 

وصبر. ومن يمتلىر صبر سيحتمل التجربة، فالشمس هى التجارب المؤلمة. أما من يحيا حياة سطحية، يكتفى 
( دون أن يدخل فى عالقة وشركة حب مع المسيح، مثل هذا إن 25:10بالذهاب للكنيسة كما لقوم عادة )عب  

ينكر إيمانه إذ    ( والتجارب هى األمطار والرياح التى تسقط البيت ، مثل هذا25:    7)مت   لتجارب عليههبت ا
، مثل هذا تحرقه التجارب ولنالحظ أن التجارب التى تفيد ولم يعرفه ولم يثبت فيه    هو لم يتذوه حالوة المسيح 

 سطح األرض

 بذرة

 حجر

 تراب قليل
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وة المسيح. وما الذى يجعل اإلنسان المؤمن وتثبته، هى هى نفسها تحره اإلنسان السطحى الذى لم يتذوه حال
يحيا فى سطحية إال  أنه أحب خطاياه وال يريد أن ينقى حياته منها، مثل هذا الفالح الذى لم ينقى أرضه من 
الحجارة الموجودة فيها، المختبئة داخلها. مثل هذا محتاج للتوبة، أى يترك خطاياه المحبوبة، ويمصب نفسه أواًل  

الة ودراسة للكتاب المقدس، إلى أن يدخل للعمق، أى يكتشف حالوة شخص المسيح. على أن يقيم عالقة ص
ويبدو   جدًا  يفرحون  هللا  كلمة  يسمعون  حين  السطحيين  هؤالر  مثل  أن  لكن ولنالحظ  جدًا.  بسرعة  ينمون  أنهم 

ا الخطايا  تكون هذه  يرتدون بسرعة. وغالبًا  المحبوبة  لمحبوبة لألسف بسبب إصرارهم على عدم ترك خطاياهم 
وهذا معنى قول الرب أنظروا كيف تسمعون ... هل تسمع وتريد أن تنفذ أم   .وشهوات الجسد   هى الكبريار والذات 

أنت مصر على خطيتك ، وثق أنك لو قررت أن تترك الخطية ستجد معونة من الروح القدس )النعمة( = وإن 
 ( .13:  8كنتم بالروح تميتون أعمال الجسدو )رو

 
 سقطت على أرض بها أشواك  البذار التى

الحبة التى تقع بين الشوك حين تنمو ينمو معها الشوك، ي رب جذوره حولها، يمتصها ويخنقها، يسره نصيبها 
من التربة ومن المار فتخرج صفرار عليلة وال تعطى ثمر. والسيد المسيح شرح ما هو هذا الشوك فقال إنه هم  

جتمع هذان اإلثنان، َفَهْم هذا العالم يعانى منه الفقرار وال عفار وهذا هذا العالم وغرور المنى. والمريب أن ي
عكس المنى والقوة، ولكن لو فكرنا قلياًل سنجد أن هم هذا العالم وغرور المنى هما وجهان لعملة واحدة إسمها.. 

فًا من المد هو ال يثق  وعدم اإلتكال أو عدم الثقة فى هللاو فالفقير أو ال  يف الذى يحمل الهم وي ي  حزينًا خاً
فى هللا وال يعتمد عليه، ال يفهم أن هللا هو ضابط الكل وهو أبوه السماوى القادر أن يعتنى به. وأي ًا الممرور  

(. ويكون عدم الثقة فى هللا  24:10بمناه، هو يعتمد على أمواله أو قوته أو مركزه، وال يعتمد على هللا )مر  
مة هللا، أما المتكل على هللا فنجده يحيا مسبحًا فرحًا، يفرح بكلمة هللا ويتعزى  واإلتكال عليه هو كشوك يخنق كل

بها، إذ الشىر من األشواك يمنع كلمة هللا من تأدية عملها فى قلبه، والمنى الذى يعرف أن هللا هو الذى يحميه  
مرقس( مثل شهوة العظمة والقوة ) وشهوات سائر األشياءوليس أمواله سيفرح باهلل وتأتى الكلمة بثمارها فى قلبه. 

والسلطان واالنتقام والمتعة. هنا يخرج اإلنسان عن مفهوم أن يحيا فى العالم، أو يكون العالم أداة ن ي  بها إلى  
مفهوم أن يكون العالم هدفًا ولو صار العالم هدف ال يصير هللا هدف، ويكون هذا شوكًا يخنق الكلمة. فكلمة هللا 

 ده مملوكًا آلخر وهو العالم. لو دخلت القلب ستج
إذًا كل من حمل هم هذا العالم، وألنشمل بهمومه عن الفرح باهلل. وكل من صار لُه العالم أو المنى أو الشهوات 

، كل هؤالر (3ويشعره بعدم اإلحتياج هلل )راجع رسالة المسيح لمالك كنيسة الودكية )رؤ   إلهًا آخر يبعده عن هللا 
 .  ال تثمر فيهم كلمة هللا

فلنهتم بأن نحيا ونفكر فى أمورنا ولكن بدون َهْم، نفكر بثقة فى أن هللا سيتدخل فى الوقت المناسب. وال مانع   إذاً 
وليست  الحياة  له  ُيؤمِ ْن  الذى  هو  أن هللا  ويعرف  بطريقة حكيمة  فيها  يتصرف  ولكن  أموال  لإلنسان  يكون  أن 

رض أن يجرى إلى هللا ويصلى ويلقى همه عليه، حينئذ أمواله. وعلى من يحمل همًا نتيجة ضيق أو ولم أو م
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حتى نعتمد على هللا .  (  19:94زياتك تلذذ نفسى )مز  سيكتشف مع المرنم أنه وعند كثرة همومى فى داخلى تع
 .  (7:2ونثق فيه علينا أن ينمو إيماننا، وحتي ينمو إيماننا علينا أن نشكر هللا على كل حال )كو

 األرض الجيدة :
ثال السابقة فاألرض الجيدة هى التى تدخل فيها البذرة للداخل وال تكون أرضا صلبة ألنها مداس للناس من األم 

والبهاًم. وهى األرض التى تنقت من األحجار، فيكون هناك عمق، وال تحيا النفس فى سطحية، بل تتذوه لذة 
المحبوبة أوالً  تترك خطاياها  العشرة مع هللا، ولكن عليها أن  . وهى أرض عرفت هللا فوضعت كل العمق ولذة 

وتصعد النفس لتحيا فى السماويات واألرض الجيدة هى =  يرعد الثمر وينموإتكالها عليه. فى مثل هذه األرض  
 بة هللا لنا فى المعمودية، إذ يعطينا الروح القدس أن نولد بطبيعة جديدة جيدة على صورة المسيح، ويكون لنا 

القدس مياهًا سماًية   فينا. الروح  فتثمر كلمة هللا  تربتنا  ينير على  الذى  البر  تروى أرضنا، ويسوعنا هو شمس 
العالم وخطاياه سيكون مداسًا، أومن   ينفتح على  يعود  للعالم سيكون مداسًا، أومن  يفتح حواسه  يعود  ولكن من 

العت  اإلنسان  طبيعة  إلى  سيعودون  هؤالر  مثل  العالم،  شهوات  ورار  يجرى  أو  سطحية،  فى  واإلنسان  يحيا  يق، 
(و األرض الجيدة هى 50:15كو  1العتيق لن يدخل ملكوت السمار ولحمًا ودمًا ال يقدران أن يرثا ملكوت هللا )

التى يتم حرثها، أى تقليبها فى ضور الشمس، إذًا لنفحص ذواتنا يوميًا فى ضور كلمة هللا، ونقدم توبة عن كل 
يجب أن يكون هناك شمس، وشمس برنا هو مسيحنا، فهل نجلس خطية يظهرها نور هللا لنا. والبذار حتى تثمر  

 أمام المسيح وقتًا كافيًا فى صالة ودرس للكتاب وفى خلوات روحية يومية لتثمر الكلمة فى داخلنا. 
حبة، وهذه 100حبة وثالثة تثمر    60حبة واخرى تثمر    30)قيل ان هناك سنابل تثمر    =  ثالثين وستين ومئة
منين، هذا يعبر عن تفاوت الناس فى دبادة هللا وممارسة الف يلة والرحمة، ووهور ثمار تعبر عن درجات المؤ 

 الروح فيهم. 
 

 مثل السراج 
َناٍء َأْو َيَضُعُه َتْحَت َسرِّيٍر، َبْل َيَضُعُه َعَلى  16"  -: (  18-8:16اآليات )لو يهِّ بِّإِّ َراًجا َوُيَغط ِّ »َوَلْيَس َأَحٌد ُيوقُِّد سِّ

ُلوَن النُّوَر.   اخِّ ْسَمُعوَن، َفاْنُظُروا َكْيَف تَ 18أَلنَُّه َلْيَس َخفِّيٌّ اَل ُيْظَهُر، َواَل َمْكُتوٌم اَل ُيْعَلُم َوُيْعَلُن.  17َمَناَرٍة، لَِّيْنُظَر الدَّ
ْنُه«.  "أَلنَّ َمْن َلُه َسُيْعَطى، َوَمْن َلْيَس َلُه َفالَّذِّي َيُظنُُّه َلُه ُيْؤَخُذ مِّ

)مر َأَلْيَس 21"  -(:25-4:21اآليات  ؟  رِّيرِّ السَّ َتْحَت  َأْو  ْكَيالِّ  اْلمِّ َتْحَت  لُِّيوَضَع  َراٍج  بِّسِّ ُيْؤَتى  َلُهْم:»َهْل  َقاَل  ُثمَّ 
اْلَمنَ  َعَلى  لُِّيْعَلَن.  22اَرةِّ؟  لُِّيوَضَع  إِّالَّ  َمْكُتوًما  َصاَر  َواَل  ُيْظَهُر،  اَل  َخفِّيٌّ  َشْيٌء  َلْيَس  ُأُذَنانِّ  23أَلنَُّه  أَلَحٍد  َكاَن  إِّْن 
َفْلَيْسَمْع«    ، ْمعِّ َأيَُّها 24لِّلسَّ َلُكْم  َوُيَزاُد  َلُكْم  ُيَكاُل  َتكِّيُلوَن  بِّهِّ  الَّذِّي  بِّاْلَكْيلِّ  َتْسَمُعوَن!  َما  َلُهُم:»اْنُظُروا  َوَقاَل 

امُِّعوَن.  ْنُه«.25السَّ ْنَدُه َسُيْؤَخُذ مِّ  "أَلنَّ َمْن َلُه َسُيْعَطى، َوَأمَّا َمْن َلْيَس َلُه َفالَّذِّي عِّ
م ليوضع تحت  بسراج  يؤتى  وتعاليمه سيعرفها =  كيال هل  العالم،  بل سُيعرف في كل  ُيخفى،  لن  المسيح  مجد 

نطبق تعاليمه ووصاياه فنكون نورًا للعالم، نكون   طريق تالميذه وعن طريقنا نحن إذ   الجميع وستعلن للعالم عن
المسيح يطلب أن تكون   نورًا إذ يحيا المسيح فينا، والمسيح هو الذي سيظهر فينا، نورًا في أعمالنا وأحاديثنا. حقاً 



 أنجيل لوقا )األصحاح الثامن(   –األناجيل 
 

 

142 

حياتنا في الخفار، أي كل صلواتنا وأصوامنا في الخفار، ولكن معنى هذا أن ال نبحث عن مجد شخصي لنا، بل 
نبحث عن مجد المسيح في أي عمل نقوم به، ومن يبحث عن مجد المسيح سيجعله المسيح نورًا للعالم ال يمكن  

يختفي.   هو    فالسراجأن  )المسيح  كلمة هللا  وال  هو  ننشرها  أن  علينا  التي  المسيح  السيد  تعاليم  وهو  كلمة هللا( 
 نخفيها.  
يستخدم للبيع والشرار )لكيل البذار ويسع كيلة قمح(. فما يخفي نور المؤمن هموم المكسب والخسارة =  المكيال

(. 7:6البشرية )يو  وهموم لقمة ال ي ، والمقاييس البشرية التي تفقد اإلنسان إيمانه باهلل العامل فوه كل الحدود 
(. المكيال هو اإلنشمال بالعالم وهو المقاييس المادية للعالم  2:3والمكيال هو حب المال ونسيان حقوه هللا )ن 

 التي تخفي كلمة هللا.  
( وفي الليل على فراشي طلبت 1:3هو إشارة للكسل والنوم والتراخي، وهذا ال يليق بتالميذ المسيح )ن  =  السرير

 . طلبته فما وجدتهو من تحبه نفسي
والحظ أن هذا المثل يأتي ورار مثل الزارع، فمن يتقبل كلمة هللا في قلبه ويكون أرضًا جيدة سيكون نورًا للعالم. 
ويكون سراجًا متقدًا بزيت النعمة، أي مملورًا من الروح القدس الذي يلهب قلوب أوالد هللا حبًا وغيرة على مجد 

هي إشارة   والمنارةاإلنشمال عن هللا بسبب ماديات هذا العالم.  هللا. وما يطفئ هذه النار هو التراخي والكسل أو  
للشهادة للحق والخدمة، هي الكنيسة. والنور الذي هو المسيح، الذي كان مكتومًا فينا حينئذ سيظهر للعالم كله 

ل من  من خالل الشهادة للحق واألعمال الصالحة التي يراها الناس فيمجدوا أبونا السماوي. كل هذا ليس من ا ب
المرتفعة عن   السماوية  المؤمنين  لحياة  إشارة  والمنارة مرتفعة  الذي سيظهر.  فينا، مجده هو  يحيا  الذي  المسيح 

إذ أخفينا كلمة هللا بحياتنا األرضية  =  ليس شئ خفي ال ُيظهرملذات وشهوات هذا العالم. فيكونوا نورًا للعالم.  
خسرن قد  نكون  لكن  آخرين،  حياة  في  ستظهر  ملكوت وخطايانا  أي ًا  وهي  المسيح  خدمة  في  العمل  فرصة  ا 

العالم كله.   إنتشر في  ثم  بدأ وسط اإلثنى عشر  الذي  المسيح =  وال صار مكتوماً المسيح  الملكوت وتعاليم  بدأ 
مكتومة بل وشخص المسيح غير معروف من هو )حتى التالميذ ما كانوا يعرفون حقيقة المسيح(، كان مخفيًا 

  داخليتان  أذنانالملكوت سيعلن وسيعرفه من له  =  إن كان ألحد أذنان..ف كل شئ بعد ذلك.  في البداية، ثم ُعرِ 
   .، واألذان الداخلية يفتحها الروح القدس لمن يريد وليس كل العالم
فمن يسمع ويريد أن يفهم، وليس له نية أن يعاند ويقاوم، بل له نية أن =  أنظروا كيف تسمعون وفي لوقا يقول  
يكون له أذنان للسمع وسيسمع ويفهم ويؤمن، أم ا من يسمع وهو يريد أن يعاند ويقاوم، أو يسمع ينفذ مثل هذا  

له من معرفة وحكمة عالمية سوف يؤخذ   أنه   الذي يظنه  أن  دون نية على التنفيذ فهو لن يسمع ولن يفهم، بل 
معلمنا مرقس=   ي يف  وهنا  وُيزادمنه.  لكم  يكال  تكيلون  به  الذي  لو بحسب ط=  بالكيل  السماع،  في  ريقتكم 

بإستهتار أو بعناد ومقاومة، حينئذ ستكونون كمن بال أذان، ولن تفهموا شيئًا وستكونون بال بصيرة. أو لو كان  
هي الخدام وهم كل   والسرجهي الكنيسة    المنارةسماعكم بقلوب بسيطة تريد أن تفهم سأعطيكم فهمًا وألستنارة.  

من كان أمينًا سيزداد داًمًا، هذا للخدام في خدمتهم وللشعب في   =ىمن له سيعطمؤمن ينفذ وصايا المسيح.  
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حياتهم.   تسمعون طريقة  ما  تعلموها =  أنظروا  أن  قبل  نفوسكم  في  بها  وتشبعوا  أواًل  التعاليم  هذه  تأملوا  أي 
 لآلخرين. نفذوا أنتم أواًل هذه التعاليم ثم علموها.  
يهمل في حياته الروحية يزداد فقرًا، من هو ليس أمينًا ويجحد من  =  أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه 

اليهود فالذي كان عندهم أخذ منهم فراحت منهم أورشليم و يكلهم، وفقدوا حكمتهم وفهمهم للناموس  الرب مثل 
فبعد أن كانوا يفهمون النبوات وينتظرون المسيح، صاروا يجهلون كل شئ. وفي حياتنا الروحية إن رف نا عمل 

 فحتى ما نلناه بالطبيعة من مواهب سيؤخذ منا. لذلك نجد أن بعط البشر يسلكون كحيوانات، بل أقل من هللا
 . الحيوانات )فالشذوذ الجنسي غير معروف وسط معظم الحيوانات(

)فحتى ما كان عنده من نور   حقًا.. نرى في هذا المثل.. إم ا أن يصير المؤمن نورًا ال ُيخفى أو يصير ولمة
. فاهلل أعطى لكل منا مواهب وو نات ال ليستمتع بها في ملذاته بل ليشهد بها هلل ويمجد إسمه يسحب منه(  بسيط
 حرم من هذه المواهب.(. فإن لم يصنع ويمجد إسم هللا فمن العدل أن يُ 10:4بط 1)
 

 مكافأة طاعة الوصية 

.  19"  -: (  21-8:19اآليات )لو اْلَجْمعِّ لَِّسَببِّ  إَِّلْيهِّ  ُلوا  َيرِّ َأْن  ُروا  َيْقدِّ َوَلْم  َوإِّْخَوُتُه،  ُأمُُّه  إَِّلْيهِّ  َفَأْخَبُروُه 20َوَجاَء 
ي21َقائِّلِّيَن:»ُأمَُّك َوإِّْخَوُتَك َواقُِّفوَن َخارًِّجا، ُيرِّيُدوَن َأْن َيَرْوَك«.   َن َيْسَمُعوَن َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»ُأم ِّي َوإِّْخَوتِّي ُهُم الَّذِّ

 " َكلَِّمَة هللاِّ َوَيْعَمُلوَن بَِّها«.

 

ُيَكل ُِّموُه. 46"  -(:50-12:46اآليات )مت   ُيَكل ُِّم اْلُجُموَع إَِّذا ُأمُُّه َوإِّْخَوُتُه َقْد َوَقُفوا َخارًِّجا َطالِّبِّيَن َأْن  َوفِّيَما ُهَو 
ٌد: »ُهَوَذا ُأمَُّك َوإِّْخَوُتَك َواقُِّفوَن َخارًِّجا َطالِّبِّيَن َأْن ُيَكل ُِّموَك«.  47 :»َمْن هَِّي  َفَأَجاَب َوَقاَل لِّْلَقائِّلِّ َلهُ 48َفَقاَل َلُه َواحِّ

هِّ َوَقاَل:»َها ُأم ِّي َوإِّْخَوتي.  49ُأم ِّي َوَمْن ُهْم إِّْخَوتي؟«   يَئَة َأبِّي الَّذِّي 50ُثمَّ َمدَّ َيَدُه َنْحَو َتاَلمِّيذِّ أَلنَّ َمْن َيْرَنُع َمشِّ
ي َوُأْختِّي َوُأم ِّي«. َماَواتِّ ُهَو َأخِّ  " فِّي السَّ

هنا يرفع العالقات من مستوى القرابة بالجسد إلى مستوى العمل هذه القصة تحمل نفس المفهوم السابق، فالمسيح  
بمشيئة اآلب كأساس، فمن ال يصنع مشيئة اآلب ال يكون من أهل المسيح. ونالحظ أن إخوة المسيح بالجسد لم  

ر ي(، فأيهما أقرب للمسيح هؤالر غ21:3(، وبعط من أقرباًه قالوا أنه مختل )مر 5:7يكونوا يؤمنون به أواًل )يو 
(. المسيح عمومًا 15:14ه بالجسد، أم الذين آمنوا به وأحبوه وحفظوا وصاياه )يو  رالمؤمنين حتى وألن كانوا أقربا

 كثر منى فال يستحقنى. أيريد أن يرفعنا فوه مستوى العالقات الجسدية، فهو الذى قال من أحب أبًا أو أما.... 
فالمسيح بتجسده وحلوله فى وسطنا دخل معنا فى عالقة جديدة =  ثم مد يده نحو تالميذه وقال ها أمى ……

فحسبنا أمه وألخوته. نحن نصير أمًا له بحمله فى داخلنا، وصرنا إخوة له بكونه بكرًا بين إخوة كثيرين والحظ أن  
ية  بل من هى أمى ليرفع العالقة من أن تكون جسد   ،السيد المسيح لم يتنكر للعذرار أمه، فهو لم يقل ليست أمى

لعالقة أسمى، خالل الطاعة إلرادة أبيه. نحن بتنفيذنا للوصية ال نكون فقط أقربار له بالجسد بل نتحد به ونثبت 
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( ونظل  8-3:6تحدنا به بالمعمودية )رو  إفيه، فما يفصلنا عنه هو الخطية فال شركة للنور مع الظلمة. نحن قد  
 .لتزمنا بوصاياه إثابتين فيه )أقربار له ( إن 

أنه أخاه.   =  هُ إخوت إبرا يم عن لوط  أنهم إخوة. وهكذا قال  العمومة  الخالة والخال وأوالد  يعتبرون أوالد  اليهود 
 وهناك رأى بأنهم إما  أوالد خالته أو هم أوالد يوسف من  واج سابق.

المسيح   السيد  بعد قول  القصة  لوقا ي ع هذه  السيد وين  ونظروا كيف تسمعون وأالحظ أن  فذه فمن يسمع كالم 
يصير قريبًا لُه. ومتى ي ع القصة بعد حديث المسيح عن خروج الروح النجس ورجوعه لو كان المكان مكنوسًا. 
إذًا متى يقصد، هل تريد أن تكون حرًا من األرواح النجسة، وتكون قريبًا للسيد المسيح، إذًا نفذ وصاياه. ونفس  

  .المفهوم نجده فى إنجيل مرقس
ه ألنهم كانوا اليؤمنون به وقفوا خارجًا. فالوقوف خارجًا يفقدنا عالقتنا بالمسيح. أما من فإخوت=    واقفون خارجاً 

 يدخل للداخل فهم أقرباؤه بالجسد وهؤالر هم من قبلوا المسيح وحفظوا وصاياه.  
هو المقبول أمام  الوصايا(= فالكل يسمع ولكن من يسمع وينفذ ويطيع 8:18)لو إنظروا كيف تسمعون لوقا يقول 

(. 12: 2رجار مراجعة موضوع إخوة المسيح فى تفسير )يو  .هللا  

 
 تهدئة العاصفة
َوفِّي َأَحدِّ اأَليَّامِّ َدَخَل َسفِّيَنًة ُهَو َوَتاَلمِّيُذُه، َفَقاَل َلُهْم:»لَِّنْعُبْر إَِّلى َعْبرِّ اْلُبَحْيَرةِّ«. 22"-:   (  25-8:22اآليات )لو
ُموا 24. َوفِّيَما ُهْم َسائُِّروَن َناَم. َفَنَزَل َنْوُء رِّيٍح فِّي اْلُبَحْيَرةِّ، َوَكاُنوا َيْمَتلُِّئوَن َماًء َوَصاُروا فِّي َخَطرٍ 23َفَأْقَلُعوا.  َفَتَقدَّ

. َوَأْيَقُظوُه َقائِّلِّيَن:»َيا ُمَعل ُِّم، َيا ُمَعل ُِّم، إِّنََّنا َنْهلُِّك!«. َفَقاَم َواْنَتَهَر الر ِّيَح َوَتَموَُّج اْلَماءِّ  ُثمَّ َقاَل 25، َفاْنَتَهَيا َوَصاَر ُهُدوُّ
َقائِّلِّيَن   ُبوا  َوَتَعجَّ َفَخاُفوا  إِّيَماُنُكْم؟«  َواْلَماَء َلُهْم:»َأْيَن  َأْيًضا  َياَح  الر ِّ َيْأُمُر  َفإِّنَُّه  هَذا؟  ُهَو  »َمْن  َبْيَنُهْم:  فِّيَما 

يُعُه!«.  " َفُتطِّ
 

َتاَلمِّيُذُه.  23"  -(: 27-8:23اآليات )مت   َتبَِّعُه  فِّيَنَة  السَّ َدَخَل  اْلَبْحرِّ 24َوَلمَّا  َحَدَث فِّي  َقْد  يٌم  َراٌب َعظِّ َوإَِّذا اْضطِّ
اأَلمْ  َغطَّتِّ  َنائًِّما.  َحتَّى  ُهَو  َوَكاَن  فِّيَنَة،  السَّ َنْهلُِّك!« 25َواُج  َفإِّنََّنا  َنا  َنج ِّ َسي ُِّد،  َقائِّلِّيَن:»َيا  َوَأْيَقُظوُه  يُذُه  َتاَلمِّ َم  َفَتَقدَّ

َياَح َواْلَبْحَر،26 ؟« ُثمَّ َقاَم َواْنَتَهَر الر ِّ يَمانِّ يٌم.    ؤَفَراَر ُهدُ   َفَقاَل َلُهْم:»َما َباُلُكْم َخائِّفِّيَن َيا َقلِّيلِّي اإلِّ َب 27َعظِّ َفَتَعجَّ
يُعُه!«. يًعا ُتطِّ َياَح َواْلَبْحَر َجمِّ  "  النَّاُس َقائِّلِّيَن:»َأيُّ إِّْنَساٍن هَذا؟ َفإِّنَّ الر ِّ

 
«.  35"  -(:41-4:35اآليات )مر   َفَرَرُفوا اْلَجْمَع 36َوَقاَل َلُهْم فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َلمَّا َكاَن اْلَمَساُء: »لَِّنْجَتْز إَِّلى اْلَعْبرِّ

يَرٌة.   فِّيَنةِّ. َوَكاَنْت َمَعُه َأْيًضا ُسُفٌن ُأْخَرى َصغِّ يٌم، َفَكاَنتِّ اأَلْموَ 37َوَأَخُذوُه َكَما َكاَن فِّي السَّ اُج َفَحَدَث َنْوُء رِّيٍح َعظِّ
َتْمَتلُِّئ.   َصاَرْت  َحتَّى  فِّيَنةِّ  السَّ إَِّلى  َلُه:»َيا 38َتْضرُِّب  َوَقاُلوا  َفَأْيَقُظوُه  َنائًِّما.  وَِّساَدٍة  َعَلى  رِّ  اْلُمَؤخَّ فِّي  ُهَو  َوَكاَن 

َنْهلُِّك؟«   َأنََّنا  َيُهمَُّك  َأَما  َفَسَكَنتِّ الر ِّيُح َوَصاَر ُهُدوٌء 39ُمَعل ُِّم،  :»اْسُكْت! اِّْبَكْم!«.  َواْنَتَهَر الر ِّيَح، َوَقاَل لِّْلَبْحرِّ َفَقاَم 
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يٌم.   َلُكْم؟«  40َعظِّ إِّيَماَن  اَل  َكْيَف  هَكَذا؟  َخائِّفِّيَن  َباُلُكْم  َلُهْم:»َما  َبْعُضُهْم 41َوَقاَل  َوَقاُلوا  يًما،  َعظِّ َخْوًفا  َفَخاُفوا 
يَعانِّهِّ!«.لَِّبْعٍض:  " »َمْن ُهَو هَذا؟ َفإِّنَّ الر ِّيَح َأْيًضا َواْلَبْحَر ُيطِّ
يُذهُ   -(:23آية ) فِّيَنَة َتبَِّعُه َتاَلمِّ ( ، وهاهم 8:18)مت    "أمر بالذهاب إلى العبر"  هذه رد على  =  َوَلمَّا َدَخَل السَّ

اآلن ينفذون ويركبون السفينة ليذهبوا إلى العبر. ولقد ُعِرف بحر الجليل بالعواصف العنيفة المفاجئة وهو بحيرة 
 ( ×    13صميرة  تتعرض   8ميل  التى  الكنيسة  هى صورة  األمواج،  وسط  المعذبة  المركب  هذه  أميال( صورة 

يثيرها الشيطان ضدها، وصورة لكل نفس بشرية تقبل المسيح داخلها رأسًا لها فيثير الشيطان    لعواصف شديدة 
ضدها رياح التجارب. لكن لنصرك طوال حياتنا للمسيح، وهو قطعًا لن يسمح للسفينة أن تمره لسبب بسيط.... 

نفقد إيماننا، ودون أن نشك ولو للحظة أن السفينة ستمره، وألال   أهو   نه بداخلها. إذًا لنصرك للمسيح دون أن 
المسيح  سنسم توبيخ  اإليمانع  قليلى  يا  خائفين  بالكم  البحيرة  .  ما  الخاًفين  ونصيب  مدمرة  هو طاقة  والخوف 

( فالخوف سببه عدم اإليمان أو بتعبير آخر وعدم الثقة في المسيحو. والخوف الصحى 8:21المتقدة بالنار )رؤ 
مثلما يحد  كثيرًا فى =  ماً وكان هو نائ  .  (20:11+ رو    28:10)مت    هللا  إغ اب   الوحيد هو الخوف من

مشاكلنا إذ نصرك ونظن أنه ال يسمع أو أنه ال يستجيب. وكونه ال يستجيب هذا ليس معناه ضعفًا منه لكنه يريد 
ال  يفة   الخاًرة  لنا طبيعتنا  تنكشف  هذا حتى  ويكون  فيه.  نثق  ولكن  نسأل  أن ال  علينا  لماذا؟  األمور هكذا. 

وهي   ، اإلحتياج للمخلص، وعندما يستجيب ُنشفى من هذه األمراض الروحيةوينكشف لنا ضعف إيماننا ونشعر ب
كاذب بالقوة وعدم اإلحتياج هلل وأي ًا اليأس من التجارب )صمر نفس+ كبريار(. فتأخر إستجابته هى الشعور  ال

 ،الهاًجة الم طربة المسيح النفوس  قبل أن يهدئ المسيح عاصفة المياه يهدئ  و   .فرصة لشفاًنا وإلصالح شأننا
ال يشعر ب عفه ستسقطه الشياطين في خطايا كثيرة فيهلك ومن يصرك يتقوى باهلل. ولنعلم أنه طالما   أما من

نحن فى الجسد، وطالما كانت الكنيسة على األرض فهناك عواصف فالعالم م طرب.. لكن لنطمئن فالمسيح 
( قوة المسيح  2( ضعفنا  1اك المستمر بلجاجة نكتشف  داخلنا فلن نمره، ولكن وجوده ال يمنع التجارب وبالصر 

الذي فينا وهذا هو الشفار. أما لو إستجاب سريعًا فلربما نسقط في الكبريار. وهناك ملحووة راًعة يقدمها القديس 
هذه رؤية شاهد ديان. ولكنه كان يركز على المسيح فالحظ =  وكان هو فى المؤخر على وسادة نائماً مرقس  

ناً إيقاظ    فأيقظوهمًا على وسادة. وقوله  أنه كان  لم يشترك فى  السفينة لكن  يشير ألن مرقس كان معهم على 
السيد، فهو لم يكن مثلهم خاًفًا، والسبب بسيط أنه ركز فكره فى المسيح حتى أنه إنتبه لوجود وسادة تحت رأسه، 

التج ربة وهذا ما جعل بطرس أي ًا  فمن يركز نظره على المسيح ال يخاف، بل هذا يمنح النفس سالمًا وسط 
المسيح فى حياتنا  لكمال بشريته. ومرة أخرى فوجود  إثبات  المسيح  للمسيح. ونوم  المار وهو ينظر  يسير على 

( أى أن المسيح 36:4مر  )  وأخذوه كما كان فى السفينةوفى الكنيسة ال يمنع التجارب لكن هو يحفظنا منها.  
يعبر بحر الجليل بسبب الزحام، إنطلقوا بالسفينة والمعلم فى مكانه وهذه أي ًا   كان فى السفينة ُيَعلِ م ولما قرر أن

 مالحظة شاهد ديان.  
(. لنطمئن فالمسيح له قدرة على كل ما 32-23:107والعجيب أن داود النبى تنبأ عن هذه الحادثة تفصياًل )مز 

وقا أن التالميذ خافوا إذ رأوا المعجزة، هم هو فوه قدرة اإلنسان كالرياح والبحر.. الخ. يشير القديسين مرقس ول
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ما كانوا يخافوا من المسيح، ولكنهم خافوا اآلن إذ شعروا بالسلطان اإللهى على الرياح والبحر. وهذا هو الخوف 
( 41:4مر  )  من هو هذا فإن الريح أيضًا والبحر يطيعانه المطلوب. أما خوف عدم اإليمان فهو خوف ُيهلك.  

(. عمومًا وجود 11-9:89)مز  وأنت متسلط على كبريار البحرالمسيح. فهذا قيل عن يهوة و هوت هذه شهادة بال
المسيح فى الكنيسة أو فى حياتنا ال يمنع التجارب، لكن هو له سلطان عليها ومتى يريد يسكتها. لكن فاًدتها أن 

إليه. وحينما يستجيب يزداد إيماننا به. هو   قادر أن يسكت العواصف وقتما نصرك داًمًا له ونشعر باإلحتياج 
يريد بكلمة ولكن علينا أن نفهم أنه يريد األمور كما هي.. لماذا؟ ال داعي أن يشرح لنا، بل علينا أن نسلم بقدراته 

( فما يفرح المسيح )الخمر( هو اإليمان وما يزعجه عدم اإليمان  9:7وأنه موجود وال نزعجه بعدم إيماننا )ن  
قد  وهو  فيه.  الثقة  اإلستجابة    وعدم  بدونه  1يؤخر  فنكتشف ضعفنا  الصالة  في  لنستمر  الذي 2(  القوي  أنه   )

 يساندنا وبمير هذا الفهم المستنير فنحن مرضى روحيًا. 
ال نعرف ماذا كان يتوقع التالميذ منه أن يفعله حينما أيقظوه، فهم لم يكونوا حتى هذه اللحظة مدركين لشخصه 

حر والهوار من قبل. وهم لم يعرفوا حقيقة المسيح إال بعد حلول الروح القدس اإللهى، ولم يروا سلطانه على الب
 عليهم. لكنهم أيقظوه عند خوفهم فهم كانوا يشعرون معه بالسالم فهو ملك السالم.

 
 المسيح له سلطان على لجيئون 

.  26"  -: (  39-8:26اآليات )لو اْلَجلِّيلِّ ُمَقابَِّل  َي  هِّ الَّتِّي  اْلَجَدرِّي ِّيَن  ُكوَرةِّ  إَِّلى  اأَلْرضِّ 27َوَساُروا  إَِّلى  َخَرَج  َوَلمَّا 
َثْوًبا، َواَل ُيقِّ  َيْلَبُس  ُمْنُذ َزَماٍن َطوِّيل، َوَكاَن اَل  يُن  يَنةِّ َكاَن فِّيهِّ َشَياطِّ َبْل فِّ اْسَتْقَبَلُه َرُجٌل مَِّن اْلَمدِّ َبْيٍت،  ي  يُم فِّي 

  . ؟ َأطْ 28اْلُقُبورِّ يٍم:»َما لِّي َوَلَك َيا َيُسوُع اْبَن هللاِّ اْلَعلِّي ِّ ْنَك َفَلمَّا َرَأى َيُسوَع َصَرَخ َوَخرَّ َلُه، َوَقاَل بَِّرْوٍت َعظِّ ُلُب مِّ
َبنِّي!«.   . أَلنَُّه  29َأْن اَل ُتَعذ ِّ ْنَسانِّ َس َأْن َيْخُرَج مَِّن اإلِّ وَح النَّجِّ ُمْنُذ َزَماٍن َكثِّيٍر َكاَن َيْخَطُفُه، َوَقْد ُربَِّط أَلنَُّه َأَمَر الرُّ

اْلَبَرارِّي.   إَِّلى  ْيَطانِّ  الشَّ مَِّن  َوُيَساُق  ُبَط  الرُّ َيْقَطُع  َوَكاَن  َمْحُروًسا،  َوُقُيوٍد  ل  قِّائِّاًل:»َما 30بَِّساَلسِّ َيُسوُع  َفَسَأَلُه 
َكثِّيَرًة   يَن  َشَياطِّ أَلنَّ  ُئوُن«.  َفَقاَل:»َلجِّ فِّيهِّ.  اْسُمَك؟«  اْلَهاوَِّيةِّ. 31َدَخَلْت  إَِّلى  بِّالذََّهابِّ  َيْأُمَرُهْم  اَل  َأْن  إَِّلْيهِّ  َوَطَلَب 

فِّي 32 ُخولِّ  بِّالدُّ َلُهْم  َيْأَذَن  َأْن  إَِّلْيهِّ  َفَطَلُبوا   ، اْلَجَبلِّ فِّي  َتْرَعى  َكثِّيَرٍة  َخَنازِّيَر  يُع  َقطِّ ُهَناَك  َلُهْم. َوَكاَن  َن  َفَأذِّ َها، 
يُع مِّْن َعَلى اْلُجُرفِّ إَِّلى اْلُبَحْيَرةِّ َواَفَخَرَجتِّ الشَّ 33 ، َفاْنَدَفَع اْلَقطِّ ْنَسانِّ َوَدَخَلْت فِّي اْلَخَنازِّيرِّ يُن مَِّن اإلِّ ْخَتَنَق. َياطِّ
34  ، َياعِّ يَنةِّ َوفِّي الض ِّ َيَرْوا َما َجَرى. َوَجاُءوا إَِّلى َفَخَرُجوا لِّ 35َفَلمَّا َرَأى الرَُّعاُة َما َكاَن َهَرُبوا َوَذَهُبوا َوَأْخَبُروا فِّي اْلَمدِّ

َقَدمَ  ْنَد  َوَعاقِّاًل، َجالًِّسا عِّ اَلبًِّسا  ْنُه  َقْد َخَرَجْت مِّ يُن  َياطِّ َكاَنتِّ الشَّ ْنَساَن الَّذِّي  َفَوَجُدوا اإلِّ َفَخاُفوا. َيُسوَع  ْي َيُسوَع، 
َكْيَف َخَلَص اْلَمْجُنوُن.  36 َرَأْوا  يَن  َأْيًضا الَّذِّ َيْذَهَب َعْنُهْم، 37َفَأْخَبَرُهْم  َفَطَلَب إَِّلْيهِّ ُكلُّ ُجْمُهورِّ ُكوَرةِّ اْلَجَدرِّي ِّيَن َأْن 

فِّيَنَة َوَرَجَع.   يٌم. َفَدَخَل السَّ يُن َفَطَلَب إَِّلْيهِّ َأْن َيُكوَن 38أَلنَُّه اْعَتَراُهْم َخْوٌف َعظِّ َياطِّ ْنُه الشَّ ُجُل الَّذِّي َخَرَجْت مِّ َأمَّا الرَّ
يَنةِّ  39َيُسوَع َصَرَفُه َقائِّاًل:    َمَعُه، َولكِّنَّ  ْث بَِّكْم َصَنَع هللُا بَِّك«. َفَمَضى َوُهَو ُيَنادِّي فِّي اْلَمدِّ »اْرجْع إَِّلى َبْيتَِّك َوَحد ِّ

 " ُكل َِّها بَِّكْم َصَنَع بِّهِّ َيُسوُع.
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)مت   مَِّن 28"  -(: 34-8:28اآليات  َخارَِّجانِّ  َمْجُنوَنانِّ  اْسَتْقَبَلُه  ي ِّيَن،  ْرَجسِّ اْلجِّ ُكوَرةِّ  إَِّلى  اْلَعْبرِّ  إَِّلى  َجاَء  َوَلمَّا 
  . ُر َأْن َيْجَتاَز مِّْن تِّْلَك الطَّرِّيقِّ ا، َحتَّى َلْم َيُكْن َأَحٌد َيْقدِّ دًّ :»َما29اْلُقُبورِّ َهائَِّجانِّ جِّ َلَنا    َوإَِّذا ُهَما َقْد َصَرَخا َقائَِّلْينِّ

َبَنا؟«   لُِّتَعذ ِّ اْلَوْقتِّ  َقْبَل  ُهَنا  إَِّلى  ْئَت  َأجِّ اْبَن هللاِّ؟  َيُسوُع  َيا  َتْرَعى. 30َوَلَك  َكثِّيَرٍة  َخَنازِّيَر  يُع  َقطِّ ْنُهْم  مِّ يًدا  َبعِّ َوَكاَن 
َنذْ 31 َأْن  َلَنا  َفْأَذْن  ُتْخرُِّجَنا،  ُكْنَت  َقائِّلِّيَن:»إِّْن  إَِّلْيهِّ  َطَلُبوا  يُن  َياطِّ «.  َفالشَّ اْلَخَنازِّيرِّ يعِّ  َقطِّ إَِّلى  َفَقاَل 32َهَب 

مِّنْ  اْنَدَفَع  َقدِّ  ُكلُُّه  اْلَخَنازِّيرِّ  يُع  َقطِّ َوإَِّذا   ، اْلَخَنازِّيرِّ يعِّ  َقطِّ إَِّلى  َوَمَضْوا  َفَخَرُجوا  إَِّلى   َلُهُم:»اْمُضوا«.  اْلُجُرفِّ  َعَلى 
  . َياهِّ اْلمِّ فِّي  َوَماَت   ، َفَهَربُ 33اْلَبْحرِّ الرَُّعاُة  َأْمرِّ َأمَّا  َوَعْن  َشْيٍء،  ُكل ِّ  َعْن  َوَأْخَبُروا  يَنةِّ،  اْلَمدِّ إَِّلى  َوَمَضْوا  وا 

 . مْ 34اْلَمْجُنوَنْينِّ يَنةِّ َقْد َخَرَجْت لُِّماَلَقاةِّ َيُسوَع. َوَلمَّا َأْبَرُروُه َطَلُبوا َأْن َيْنَررَِّف َعْن ُتُخومِّهِّ  " .َفإَِّذا ُكلُّ اْلَمدِّ
 

)مر   اْلَجَدرِّي ِّيَن.  َوجَ 1"  -(:20-5:1اآليات  ُكوَرةِّ  إَِّلى  اْلَبْحرِّ  َعْبرِّ  إَِّلى  لِّْلَوْقتِّ 2اُءوا  فِّيَنةِّ  السَّ مَِّن  َخَرَج  َوَلمَّا 
ٌس،   َنجِّ ُروٌح  بِّهِّ  إِّْنَساٌن  اْلُقُبورِّ  مَِّن  لَ 3اْسَتْقَبَلُه  بَِّساَلسِّ َواَل  َيْربَِّطُه  َأْن  َأَحٌد  ْر  َيْقدِّ َوَلْم   ، اْلُقُبورِّ فِّي  َمْسَكُنُه  ، َكاَن 

َأْن  4 َأَحٌد  ْر  َيْقدِّ َفَلْم  اْلُقُيوَد،  َر  َوَكسَّ َل  اَلسِّ السَّ َفَقطََّع  َل  َوَساَلسِّ بُِّقُيوٍد  َكثِّيًرا  ُربَِّط  َقْد  ُ.  أَلنَُّه  َلْياًل 5ُيَذهلل َِّ َدائًِّما  َوَكاَن 
َجاَرةِّ.   بِّاْلحِّ َنْفَسُه  َوُيَجر ُِّح  يُح  َيرِّ  ، اْلُقُبورِّ َوفِّي  َبالِّ  اْلجِّ فِّي  َلُه، فَ 6َوَنَهاًرا  َوَسَجَد  َرَكَض  يٍد  َبعِّ مِّْن  َيُسوَع  َرَأى  َلمَّا 

ُتَعذ ِّ 7 اَل  َأْن  َأْسَتْحلُِّفَك بِّاهللِّ  ؟  اْلَعلِّي ِّ اْبَن هللاِّ  َيُسوُع  َيا  َوَلَك  َوَقاَل:»َما لِّي  يٍم  بَِّرْوٍت َعظِّ َقاَل 8َبنِّي!«  َوَصَرَخ  أَلنَُّه 
و  الرُّ َأيَُّها  َيا  ْنَسانِّ  اإلِّ مَِّن  ُس«.  َلُه:»اْخُرْج  النَّجِّ أَلنََّنا 9ُح  ُئوُن،  َلجِّ قِّائِّاًل:»اْسمِّي  َفَأَجاَب  اْسُمَك؟«  َوَسَأَلُه:»َما 

اْلُكوَرةِّ.  10َكثِّيُروَن«.   َخارِّجِّ  إَِّلى  َلُهْم  ُيْرسِّ اَل  َأْن  َكثِّيًرا  إَِّلْيهِّ  مَِّن 11َوَطَلَب  َكبِّيٌر  يٌع  َقطِّ َبالِّ  اْلجِّ ْنَد  عِّ ُهَناَك  َوَكاَن 
َيْرعَ  فِّيَها«.  12ى،  اْلَخَنازِّيرِّ  لَِّنْدُخَل  اْلَخَنازِّيرِّ  إَِّلى  ْلَنا  َقائِّلِّيَن:»َأْرسِّ ينِّ  َياطِّ الشَّ ُكلُّ  إَِّلْيهِّ  َيُسوُع 13َفَطَلَب  َلُهْم  َن  َفَأذِّ

يُع مِّْن َعَلى اْلُجْرفِّ إِّ  ، َفاْنَدَفَع اْلَقطِّ َسُة َوَدَخَلْت فِّي اْلَخَنازِّيرِّ . َفَخَرَجتِّ اأَلْرَواُح النَّجِّ . َوَكاَن َنْحَو لِّْلَوْقتِّ َلى اْلَبْحرِّ
  . اْلَبْحرِّ فِّي  َفاْخَتَنَق   ، َما 14َأْلَفْينِّ لَِّيَرْوا  َفَخَرُجوا   . َياعِّ الض ِّ َوفِّي  يَنةِّ  اْلَمدِّ فِّي  َوَأْخَبُروا  َفَهَرُبوا  اْلَخَنازِّيرِّ  ُرَعاُة  َوَأمَّا 

ُئوُن َجالًِّسا َواَلبًِّسا َوَعاقِّاًل، َفَخاُفوا.  َوَجاُءوا إَِّلى َيُسوَع َفَنَظُروا اْلَمْجُنوَن الَّذِّي َكانَ 15َجَرى.   َثُهُم 16 فِّيهِّ اللَّجِّ َفَحدَّ
  . اْلَخَنازِّيرِّ لِّْلَمْجُنونِّ َوَعنِّ  َكْيَف َجَرى  َرَأْوا  يَن  ْم.  17الَّذِّ ُتُخومِّهِّ َي مِّْن  َيْمضِّ َأْن  إَِّلْيهِّ  َيْطُلُبوَن  َدَخَل 18َفاْبَتَدُأوا  َوَلمَّا 

إِّ  َطَلَب  فِّيَنَة  َمَعُه،  السَّ َيُكوَن  َأْن  َمْجُنوًنا  َكاَن  الَّذِّي  َوإَِّلى 19َلْيهِّ  َبْيتَِّك  إَِّلى  َلُه:»اْذَهْب  َقاَل  َبْل  َيُسوُع،  َيَدْعُه  َفَلْم 
َمَك«.   َوَرحِّ بَِّك  بُّ  الرَّ َصَنَع  َكْم  َوَأْخبِّْرُهْم  َصنَ 20َأْهلَِّك،  َكْم  اْلُمُدنِّ  اْلَعْشرِّ  فِّي  ُيَنادِّي  َواْبَتَدَأ  َيُسوُع. َفَمَضى  بِّهِّ  َع 

يُع. َب اْلَجمِّ  "  َفَتَعجَّ
 = أى عبروا البحيرة  ولما جاء إلى العبر

الشيطان   أن  نرى  وهنا  اإلنسان،  على  ثاًرة  الطبيعة  وهرت  السفينة،  تواجه  عواصف  رأينا  السابقة  اآليات  فى 
 يواجه نفوس البشر ليحطمها ويذلها. والمسيح أتى ليخلصنا من سطوة هذا العدو المهول. 

   -بمقارنة األناجيل الثالثة نجد أن هناك فروه فى القصة:
ين أما لوقا ومرقس فيقوالن أنها حدثت مع شخص واحد. ويبدو أنها فعاًل قد  متى يذكر أنها حدثت مع شخص .1

حدثت مع شخصين لكن كان أحدهما هو المشهور، أو أن أحدهما كان األكثر شراسة ووحشية. وكان أن  
إكتفى مرقس ولوقا بذكر الشخص األكثر شهرة. ورمزيًا فمتي يكتب لليهود وذكره إلثنان فهو بذلك يشير ألن  
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واليهود الم لألمم.  أتى  المسيح  أن  يشيروا  وهم  لألمم  فيكتبان  ولوقا  أما مرقس  لليهود.  لألمم كما  أتى  سيح 
 تسلط عليهم الشيطان لكبرياًهم. واألمم تسلط عليهم الشيطان لوثنيتهم. 

 يقول معلمنا متى أن الحادثة وقعت فى كورة الجرجسيين. ويقول مرقس ولوقا أنها فى كورة الجدريين. وهذا  .2
ألن القصة حدثت فى مدينة جرجسة وهى إحدى المدن العشر، وهذه المدينة تقع فى مقاطعة إسمها كورة  

ما مرقس ولوقا إذ يكتبان لألمم يكتبان إسم  أالجدريين، ومتى إذ يكتب لليهود يذكر إسم البلدة فهم يعرفونها،  
 المقاطعة ونالحظ فى القصة. 

  ال يلبس ثوباً   وجسدًا وكان هذا بسبب سقوط اإلنسان فى الخطية. عنف وسطوة الشيطان على اإلنسان روحًا   .1
فالشيطان يف ح. والحظ تأثير الشيطان على الروح فهو يفصلها عن هللا وعلى الجسد فهو يدفعه إليذار  =  

 نفسه وعلى النفس فهو يفقد النفس سالمها. 
و  .2 الشيطان  ف ح ضعف  الطريق  فى  السيد  عبور  المجنون  أذ مجرد  لسان  على  الشيطان  فصرك  لنا له  ما 

المسيح على األرض ونوا أنه جار يحاكمهم،  فإذ رأت الشياطين    ولك.. أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا
لهم. عذاب  كان  التوبة    فوجوده  فى  يفكر  لم  ولكنه   ، يوما  سيدان  أنه  يعرف  كان  الشيطان  أن  نفهم  وبهذا 

ذه هى طبيعة المالًكة الذى كان الشيطان واحدا منهم . فالمالك التوجد له  وألستمر فى تحديه هلل وعناده. وه
طبيعة مترددة ، هو يتخذ القرار وال يتردد فيه . وبينما إستقر المالًكة القديسون على قرار حب هللا والخ وع  

لك لم يكن هناك  له وهم لن يتراجعوا فى هذا القرار لألبد ، تمرد الشيطان ضد هللا ولم ولن يتوب لألبد . لذ 
 فدار للشيطان .

الشياطين دفعت المجنونين للقبور كما تدفعنا لقبور نجاسة الخطية فالموت والقبور إشارة للنجاسة. ونالحظ   .3
الدينية   القيود  يقطع كل  الشر  يتملكه روح  بها. وكل خاطىر  يربطونهما  التى  السالسل  يقطعان  كانا  أنهما 

الخطية قبور  نحو  ليجرى  من    واالجتمادية  نار  فالخطية  ويجرحها،  نفسه  يؤذى  وهناك  الشهوة  ونجاسة 
 يح نها يحتره وتؤذيه. 

التى   .4 مملكتهم  فى  راحتهم  يجدون  هم  لنفسه.  بإيذاًه  لتتلذذ  للخطية  اإلنسان  دفع  فى  راحتها  تجد  الشياطين 
ثقين من إنهيار  نفهم أنهم وا  أجئت قبل الوقت لتعذبناولكننا من قول الشياطين    يقيمونها فى القلب الفاسد.

 أى وقت الدينونة.  =قبل الوقت مملكتهم. وقولهم 
الناس،  .5 فيرف ه  للرب  المنطقة  هذه  فى  الناس  كرا ية  لتسبب  الخنا ير  لقطيع  تذهب  أن  الشياطين  طلبت 

 وأي ًا فهى تفرح بأى أذى يصيب الناس. 
   -سمح السيد للشياطين أن تدخل فى الخنا ير لألسباب اآلتية: .6

 ير دخول الشياطين بل سقط القطيع كله مندفعًا إلى البحر ومات فى الحال، ومن هذا نعلم  لم تحتمل الخنا -أ
شر الشياطين. مما فعلوه بأجساد الحيوانات ونعرف ما يحد  لمن تمتلكهم الشياطين. ولكن نرى أن ما حد  

تؤذى المجنونين إال     وهذا يوضح أن هللا لم يسمح للشياطين أن  للمجنونين كان أقل بكثير مما حد  للخنا ير،
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لنا  قدمه  الذي  الخالص  عظمة  ندرك  وبهذا  والمدمرة،  المهولة  الشياطين  قوة  هنا  ورأينا  معينة.  حدود  فى 
 المسيح. 

 النفس البشرية عنده.   بهذا يعلن السيد أنه يسمح بهالك قطيع خنا ير من أجل إنقاذ شخصين فنفهم أهمية -ب 
 ر أن تفعل شىر، حتى الدخول فى قطيع خنا ير إال  بسماح منه.نفهم من القصة أن الشياطين ال تقد  -ج
 كان هذا تأديبًا ألصحاب الخنا ير فتربيتها ممنوعة حسب الناموس. -د 
تى ليشفى اإلنسان سيرفط هذا حتمًا. أ إنسان فهى تعرف أن المسيح الذى    لم تطلب الشياطين الدخول فى  -ه

فى  الدخول  تطلب  ولكنها  سيرفط،  فالمسيح  ذباًح  منها  يقدم  طاهرة  حيوانات  فى  الدخول  تطلب  لم  وهى 
حيوانات نجسة. ومن هذا نتعلم شىر عن عالم األرواح….فنحن معرفتنا ناقصة جدًا عن عالم األرواح فنحن  

اإلنسان فى  اإلنسان  روح  تسكن  كيف  نعرف  تدخل ال  كيف  وال  اإلنسان  فى  تسكن روح شريرة  كيف  وال   ،
األرواح الشريرة فى الحيوانات، ولكن من هذه القصة نفهم أن المسيح يسمح بدخول األرواح الشريرة للحيوانات 
النجسة أو لإلنسان الذى يحيا فى نجاسة، فمن يقبل أن يسلم حياته للشيطان ويحيا فى النجاسة يكون معرضًا  

كما    يتمرغ فى خطاياه-فيه األرواح الشريرة وتحطم حياته. فاإلنسان الذى ي ي  ديشة الخنا ير  ألن تدخل  
يكون للشيطان سلطان عليه، ويدفعه للهالك كما دفع الخنا ير للهالك. فالخنا ير   -يتمرغ الشيطان فى الطين

( لنجاسته  يرتد  لمن  إبليس  22:2بط 2تشير  مع  بالنار  المتقدة  البحيرة  مصيرهم  سيكون  هؤالر  ومثل   )
 .( 8:21+   10:20)رؤ

ل .7 عدو الخير بسالسل الخطية  هذان المجنونان يمثالن اإلنسان أو البشرية التى بقيت  مانًا طوياًل مستعبدة 
وقيود الشر، ال تقوى على العمل لحساب مملكة هللا، ت ي  خارج المدينة أى خارج الفردوس، ال تستطيع  
البرارى   بنفسها، ت ي  فى  النعمة اإللهية تؤذى نفسها  السكن مع هللا فى مقدسه. وهى قد تعرت من ثوب 

= حينما يستحوذ الروح الشرير على إنسان    فى نفسه  يريح ويجرح  منعزلة عن شركة الحب مع هللا والناس.
 . بؤسالو  قلقاليورثه 

المسيح   .8 يخاصم  الذى  لآلن  العالم  منطق  هو  وهذا  خسارتهم.  بسبب  المسيح  رف وا  الخنا ير  أصحاب 
 بسبب أى خسارة مادية، بل قد يرف ه بسببها.

 ين. المسيح عبر البحيرة وتعرضت السفينة للمره لينقذ نفسا هذين المجنون  .9
ال   =  لجيئون  .10 كلمة  والقوة هى  الكثير  العدد   = لمتهم  ويفهم  الرومان  حكم  تحت  كان  لمن  تعنى  تينية 

والطغيان. وقيل أنها إسم فرقة رومانية قوامها ستة أالف جندى. والمسيح بسؤاله عن إسمه يكشف قوته.  
عقله وشخصيته. وسؤال والسؤال موجه للشيطان وليس للرجل، فالشيطان قد إمتلك الرجل وسلبه    ما إسمك

السيد إلبليس هنا ما إسمك، ليعلن شخصيته أمام الناس، فاإلسم هو الرمز الخارجى للشخصية. ونالحظ 
 .ألننا كثيرون أنه بعد هذا السؤال تكلم الشيطان بلمة الجمع 
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إليه .11 أن ال  31:8)لو    وطلب  المسيح  من  الشيطان  الهاوية( طلب  إلى  بالذهاب  فالهاوية هى  =  يأمرهم 
قولهم   معنى  وهذا  حتمًا.  ينتظرهم  لهم  حقيقى  عذاب  الوقتمكان  قبل  لتعذبنا  هنا  إلى  مت    أجئت   (

 (. والمسيح لم يرسلهم إلى الهاوية، فهذا محدد له وقت هو يوم الدينونة. 29:8
لوقا   .12 قول  المجنون الحظ  )  كيف خلص  يخلصنا من سطوة 36آية  لكى  المخلص  المسيح  أتى  فلهذا   .)

 نا روحيًا.  الشياطين ويشفي 
من   .13 يشبهون  خنا يرهم، هؤالر  مع  يسكنوا  أن  عليه  مف لين  المسيح  الذين رف وا  الكورة  وجمهور  الرعاة 

 (. 22-21:2بط   2يف ل حياة الخطية والنجاسة عن التوبة ) 
عالمة خالص هذا المجنون قبوله للمسيح إذ هو أراد أن يتتلمذ للسيد المسيح، لكن المسيح ف ل أن يتحول  .14

شخص لكار . وهذا هو اإلنجيل أن مريم المجدلية التى كان بها سبعة شياطين تتحول إلى كار ة هذا ال
كار    إلى  يتحول  أن  شفاه  أن  بعد  الرب  يطلب من  الباًس  المجنون  وهذا  للتالميذ.  ولمن؟  بكم  بالقيامة 

 .صنع به يسوع
هناك من يتصور أن الشيطان أو أى قوة شيطانية لها سلطان عليه )كاألعمال والسحر والحسد(. ومن هذه  
القصة نفهم عكس هذا. فال سلطان مطلق للشيطان. بل المسيح له سلطان عليه. وألن كان دخول الخنا ير  

وسكن فيه الروح القدس.   حتاج لسماح من المسيح فهل يكون للشيطان سلطان على اإلنسان الذى فداه المسيح إ
 لياًل ونهاراً مثل هذا اإلنسان ويعذبه  والشيطان يذل. الملك( أما من يفارقه الروح فللشيطان سلطان عليه )شاول 

 ( أى داًم العذاب. 5:5)مر
ْنَسانِّ َيا َأيَُّها اْخُرْج مَِّن  َقاَل َلُه: مرقس أتى المسيح ليحرر اإلنسان من عبوديته للشيطان، والحظ قول القديس اإلِّ

ُس  وُح النَّجِّ ( قد يكون المقصود باإلنسان هنا هو هذا المجنون. ولكن ال بارة تشير لما هو أبعد أى 8)آية الرُّ
لخالص كل البشر من سلطان إبليس. ولكن اآلن نجد أن الشيطان ال سلطان له على إنسان إال لمن يسلم نفسه  

شيطان ويقبل من يده ملذاته النجسة. وهذا معنى أن الشيطان عرض على  للشيطان بإرادته، أى لمن يطلب ال
. لذلك نالحظ أن  وهو السجود للشيطان أى العبودية لهوالمسيح أن يعطيه كل ما فى العالم، ولكن هناك ثمن 

َلُهْم إَِّلى َخارِّجِّ اْلُكوَرةِّ  الشيطان يقول للسيد  من إنجيل مرقس(. وهذا ألن   10ة)آي َوَطَلَب إَِّلْيهِّ َكثِّيًرا َأْن اَل ُيْرسِّ
الشيطان وجد فى هذه الكورة بشر يريدونه. فأهل هذه الكورة يحيون فى نجاسة يشير لها وجود الخنا ير. ولكن 

َيْطُلُبوَن إَِّلْيهِّ  نالحظ أي ا أنهم لنجاستهم يرف ون وجود المسيح النور الحقيقى، فالنور يكشف نجاستهم. فنجدهم 
َي مِّْن تُ  مْ َأْن َيْمضِّ من إنجيل مرقس(. وماذا يريد الشيطان من تسهيل النجاسة للناس؟ هدف  17)آية  ُخومِّهِّ

الشيطان إلحاه أكبر أذى للبشر، هو ال يريد أن يجعل اإلنسان يتلذذ بالخطية، بل يسقطه فى الخطية ثم  
لذى كان يجرح نفسه يستعبده ويعذبه. الشيطان فى شره يتلذذ بعذاب البشر وأنظر كيف كان يعذب هذا اإلنسان ا

بالحجارة. ولما ألزمه المسيح بالخروج نجده يطلب إهالك الخنا ير مصدر الر ه لهؤالر الناس ليلحق يهم أكبر  
فالمسيح يؤدب لي من خالص   أذى ممكن وهذا هو هدفه. وقطعا هناك سبب آخر هو أن يكره الناس المسيح.

ر ل44:   8النفس، ولكن الشيطان الكذاب )يو إلنسان أن التأديب ما هو إال قسوة من هللا ليوقع بين  ( ُيصوِ 
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اإلنسان وهللا. هدف هللا هو تحرير اإلنسان الحرية الحقيقية ليخلص وال يعود مستعبدا للشيطان.. لذلك يقول 
 (.  36:   8السيد وإن حرركم اإلبن فبالحقيقة تكونون أحراراو )يو 

يمٌ  َفَطَلَب إَِّلْيهِّ ُكلُّ والحظ قول القديس لوقا    ُجْمُهورِّ ُكوَرةِّ اْلَجَدرِّي ِّيَن َأْن َيْذَهَب َعْنُهْم، أَلنَُّه اْعَتَراُهْم َخْوٌف َعظِّ
( = هم خافوا ولكنهم لم يتوبوا بل أصروا على خطيتهم. وحتى اآلن نسمع عن غ ب هللا فى الطبيعة  37)آية

 توبة وال ندم بل وألصرار على  من  ال ل وغيرها، وهالك الكثير من البشر إعالنا عن غ ب هللا ولكن بال
الخطية. والحظ أن التصرف الخاطئ ألهل كورة الجدريين هو هو نفسه تصرف البشر الخاطئ اآلن. فأهل كورة  
الجدريين رأوا قوة يسوع فى إنقاذ وخالص المجنون، ورأوا قوة الشيطان المدمرة وعمله المخرب فى اإلنسان وفى  

ريين قديما وأهل الزمان الحاضر لم يطلبوا يسوع ليخلصوا بل هم ال يريدونه  هالك الخنا ير. وكالهما أهل الجد 
 وأصروا على خطيتهم. 

وهذا يعنى أنه يقع تماما تحت سيطرة الروح النجس، فال  =  (29:  8)لو  أَلنَُّه ُمْنُذ َزَماٍن َكثِّيٍر َكاَن َيْخَطُفهُ 
فكره وألرادته هو، وفكر وألرادة الروح النجس. وهذه يستطيع المجنون المسيطر عليه الروح النجس أن يفصل بين 

 السيطرة التى تختفى فيها شخصية المجنون قد تكون مؤقتة وقد تكون داًمة. 
 

 شفاء نازفة الدم وإقامة إبنة يايرس 
ُروَنُه.  40"  -: (  56-8:40اآليات )لو يُعُهْم َيْنَتظِّ َوإَِّذا َرُجٌل اْسُمُه  41َوَلمَّا َرَجَع َيُسوُع َقبَِّلُه اْلَجْمُع أَلنَُّهْم َكاُنوا َجمِّ

ْنَد َقَدَمْي َيُسوَع َوَطَلَب إَِّلْيهِّ َأْن َيْدُخَل َبْيَتُه، ، َفَوَقَع عِّ َن َلُه بِّْنٌت أَلنَُّه َكا42  َيايُِّرُس َقْد َجاَء، َوَكاَن َرئِّيَس اْلَمْجَمعِّ
يَما ُهَو ُمْنَطلٌِّق َزَحَمْتُه اْلُجُمو  . َففِّ يَدٌة َلَها َنْحُو اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة، َوَكاَنْت فِّي َحالِّ اْلَمْوتِّ َواْمَرَأٌة بَِّنْزفِّ َدٍم 43  ُع.َوحِّ

بَّاءِّ  لِّأَلطِّ يَشتَِّها  َمعِّ ُكلَّ  َأْنَفَقْت  َوَقْد  َسَنًة،  َعْشَرَة  اْثَنَتْي  َأَحٍد،  ُمْنُذ  مِّْن  ُتْشَفى  َأْن  ْر  َتْقدِّ َوَلْم  َوَرائِّهِّ 44،  مِّْن  َجاَءْت 
َها.   يُع ُيْنكُِّروَن، 45َوَلَمَسْت ُهْدَب َثْوبِّهِّ. َففِّي اْلَحالِّ َوَقَف َنْزُف َدمِّ َفَقاَل َيُسوُع:»َمنِّ الَّذِّي َلَمَسنِّي؟« َوإِّْذ َكاَن اْلَجمِّ

»َيامُ  َمَعُه:  يَن  َوالَّذِّ ُبْطُرُس  َلَمَسنِّي؟«  َقاَل  الَّذِّي  َمنِّ  َوَتُقوُل:  َوَيْزَحُموَنَك،  َعَلْيَك  ُيَضي ُِّقوَن  اْلُجُموُع  َفَقاَل 46َعل ُِّم، 
ٌد، أَلن ِّي َعلِّْمُت َأنَّ ُقوًَّة َقْد َخَرَجْت مِّن ِّي«.   ، َجاَءْت مُ 47َيُسوُع:»َقْد َلَمَسنِّي َواحِّ َدًة َفَلمَّا َرَأتِّ اْلَمْرَأُة َأنََّها َلْم َتْخَتفِّ ْرَتعِّ

  . َلَمَسْتُه، َوَكْيَف َبرَِّئْت فِّي اْلَحالِّ ْعبِّ أَلي ِّ َسَبٍب  اَم َجمِّيعِّ الشَّ َوَأْخَبَرْتُه ُقدَّ ْت َلُه،  َيا اْبَنُة، 48َوَخرَّ َفَقاَل َلَها:»ثِّقِّي 
بَِّساَلٍم«. اِّْذَهبِّي   ، َشَفاكِّ َقْد  ٌد  49إِّيَماُنكِّ  َواحِّ َجاَء  َيَتَكلَُّم،  ُهَو  َماَتتِّ َوَبْيَنَما  َلُه:»َقْد  َقائِّاًل  اْلَمْجَمعِّ  َرئِّيسِّ  َدارِّ  مِّْن 

اْلُمَعل َِّم«.   ُتْتعِّبِّ  اَل  ُتْشَفى«.  50اْبَنُتَك.  َي  َفهِّ َفَقْط،  آمِّْن  قِّائِّاًل: »اَلَتَخْف!  َوَأَجاَبُه  َيُسوُع،  َع  إَِّلى 51َفَسمِّ َجاَء  َفَلمَّا 
ُبطْ  إِّالَّ  َيْدُخُل  َأَحًدا  َيَدْع  َلْم  َوُأمََّها.  اْلَبْيتِّ  بِّيَّةِّ  الرَّ َوَأَبا  َوُيوَحنَّا،  َوَيْعُقوَب  َعَلْيَها 52ُرَس  َيْبُكوَن  يُع  اْلَجمِّ َوَكاَن 

َنائَِّمٌة«.   لكِّنََّها  َتُمْت  َلْم  َتْبُكوا.  َفَقاَل:»اَل  ُموَن.  َماَتْت.  53َوَيْلطِّ َأنََّها  َعارِّفِّيَن  َعَلْيهِّ،  ُكوا  اْلَجمِّيَع 54َفَضحِّ َفَأْخَرَج 
ُقومِّي!«.  َخارِّ  َقائِّاًل:»َيا َصبِّيَُّة،  َوَناَدى  َها  بَِّيدِّ َوَأْمَسَك  ُتْعَطى 55ًجا،  َأْن  َفَأَمَر   . اْلَحالِّ فِّي  َوَقاَمْت  ُروُحَها  َفَرَجَعْت 

َت َوالَِّداَها. َفَأْوَصاُهَما َأْن اَل َيُقواَل أَلَحٍد َعمَّا َكاَن.56لَِّتْأُكَل.   "  َفُبهِّ
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)مت   اآلَن 18"  -(: 26-9:18اآليات  اْبَنتِّي  َقائِّاًل:»إِّنَّ  َلُه  َفَسَجَد  َجاَء  َقْد  َرئِّيٌس  إَِّذا  بِّهَذا،  ُيَكل ُِّمُهْم  ُهَو  َوفِّيَما 
يُذُه.  19َماَتْت، لكِّْن َتَعاَل َوَضْع َيَدَك َعَلْيَها َفَتْحَيا«.   ُة َدٍم ُمْنُذ اْثَنَتْي َوإَِّذا اْمَرَأٌة َنازِّفَ 20َفَقاَم َيُسوُع َوَتبَِّعُه ُهَو َوَتاَلمِّ

ْت ُهْدَب َثْوبِّهِّ،   َها:»إِّْن َمَسْسُت َثْوَبُه َفَقْط ُشفِّيُت«. 21َعْشَرَة َسَنًة َقْد َجاَءْت مِّْن َوَرائِّهِّ َوَمسَّ أَلنََّها َقاَلْت فِّي َنْفسِّ
اَعةِّ.  َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَأْبَرَرَها، َفَقاَل:»ثِّقِّي َيا اْبَنُة، إِّيَماُنكِّ َقْد َشفَ 22 «. َفُشفَِّيتِّ اْلَمْرَأُة مِّْن تِّْلَك السَّ َوَلمَّا َجاَء 23اكِّ

وَن،   جُّ َيضِّ َواْلَجْمَع  اْلُمَزم ِّرِّيَن  َوَنَظَر   ، ئِّيسِّ الرَّ َبْيتِّ  إَِّلى  لكِّنََّها 24َيُسوُع  َتُمْت  َلْم  بِّيََّة  الرَّ َفإِّنَّ  ْوا،  َلُهْم:»َتَنحَّ َقاَل 
ُكوا َعَلْيهِّ.   بِّيَُّة.  25َنائَِّمٌة«. َفَضحِّ َها، َفَقاَمتِّ الرَّ َفَخَرَج ذلَِّك اْلَخَبُر إَِّلى تِّْلَك 26َفَلمَّا ُأْخرَِّج اْلَجْمُع َدَخَل َوَأْمَسَك بَِّيدِّ

 " اأَلْرضِّ ُكل َِّها.
 

، اْجَتَمَع إَِّلْيهِّ َجْمٌع َكثِّيٌر، َوَكاَن 21"  -(:43-5:21اآليات )مر   َأْيًضا إَِّلى اْلَعْبرِّ فِّيَنةِّ  َوَلمَّا اْجَتاَز َيُسوُع فِّي السَّ
  . ْنَد اْلَبْحرِّ ْنَد َقَدَمْيهِّ،  22عِّ ٌد مِّْن ُرَؤَساءِّ اْلَمْجَمعِّ اْسُمُه َيايُِّرُس َجاَء. َوَلمَّا َرآُه َخرَّ عِّ هِّ َكثِّيًرا َوَطَلَب إَِّليْ 23َوإَِّذا َواحِّ

َفَتْحَيا!«.   لُِّتْشَفى  َعَلْيَها  َيَدَك  َوَتَضُع  َتْأتِّي  َلْيَتَك  َنَسَمٍة.  رِّ  آخِّ َعَلى  يَرُة  غِّ الرَّ َوَتبَِّعُه  24َقائِّاًل:»اْبَنتِّي  َمَعُه  َفَمَضى 
َيْزَحُموَنُه.  َوَكاُنوا  َكثِّيٌر  َعْشَرَة سَ 25  َجْمٌع  اْثَنَتْي  ُمْنُذ  َدٍم  بَِّنْزفِّ  َكثِّيرِّيَن، 26َنًة،  َواْمَرَأٌة  بَّاَء  َأطِّ مِّْن  َكثِّيًرا  َتَألََّمْت  َوَقْد 

َتْنَتفِّْع َشْيًئا، َبْل َصاَرْت إَِّلى َحال َأْرَدَأ.   ْنَدَها َوَلْم  َعْت بَِّيُسوَع، َجاَءْت فِّي اْلَجْمعِّ مِّْن 27َوَأْنَفَقْت ُكلَّ َما عِّ َلمَّا َسمِّ
َثْوَبُه،   ْت  َوَمسَّ قَ 28َوَراٍء،  ُشفِّيُت«.  أَلنََّها  ثَِّياَبُه  َوَلْو  َمَسْسُت  فِّي  29اَلْت:»إِّْن  َوَعلَِّمْت  َها،  َدمِّ َيْنُبوُع  َجفَّ  َفلِّْلَوْقتِّ 

  . اءِّ َها َأنََّها َقْد َبرَِّئْت مَِّن الدَّ ْسمِّ هِّ بِّاْلُقوَّةِّ الَّتِّي َخَرَجْت مِّ 30جِّ ًرا فِّي َنْفسِّ ْنُه، َفلِّْلَوْقتِّ اْلَتَفَت َيُسوُع َبْيَن اْلَجْمعِّ َشاعِّ
يُذُه:»َأْنَت َتْنُظُر اْلَجْمَع َيْزَحُمَك، َوَتُقوُل: َمْن َلَمَسنِّي؟«  31َوَقاَل:»َمْن َلَمَس ثَِّيابِّي؟«   َوَكاَن َيْنُظُر 32َفَقاَل َلُه َتاَلمِّ
َدةٌ 33َحْوَلُه لَِّيَرى الَّتِّي َفَعَلْت هَذا.   ْت َوَقاَلْت َلُه َوَأمَّا اْلَمْرَأُة َفَجاَءْت َوهَِّي َخائَِّفٌة َوُمْرَتعِّ ، َعالَِّمًة بَِّما َحَرَل َلَها، َفَخرَّ

ُكلَُّه.   «.34اْلَحقَّ  َدائِّكِّ مِّْن  يَحًة  َصحِّ َوُكونِّي  بَِّساَلٍم  اْذَهبِّي   ، َشَفاكِّ َقْد  إِّيَماُنكِّ  اْبَنُة،  »َيا  َلَها:  ُهَو 35َفَقاَل  َوَبْيَنَما 
َع َيُسوُع لَِّوْقتِّهِّ اْلَكلَِّمَة 36ئِّلِّيَن:»اْبَنُتَك َماَتْت. لَِّماَذا ُتْتعُِّب اْلُمَعل َِّم َبْعُد؟« َيَتَكلَُّم َجاُءوا مِّْن َدارِّ َرئِّيسِّ اْلَمْجَمعِّ َقا َفَسمِّ

:»اَل َتَخْف! آمِّْن َفَقْط«.   نَّا َأَخا َوَلْم َيَدْع َأَحًدا َيْتَبُعُه إِّالَّ ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب، َوُيوحَ 37الَّتِّي قِّيَلْت، َفَقاَل لَِّرئِّيسِّ اْلَمْجَمعِّ
َكثِّيًرا.  38َيْعُقوَب.   َوُيَوْلوُِّلوَن  َيْبُكوَن  يًجا.  َضجِّ َوَرَأى  اْلَمْجَمعِّ  َرئِّيسِّ  َبْيتِّ  إَِّلى  َلُهْم:»لَِّماَذا 39َفَجاَء  َوَقاَل  َفَدَخَل 

بِّيَُّة لكِّنََّها َنائَِّمٌة«.   وَن َوَتْبُكوَن؟ َلْم َتُمتِّ الرَّ جُّ بِّيَّةِّ  40َتضِّ يَع، َوَأَخَذ َأَبا الرَّ ُكوا َعَلْيهِّ. َأمَّا ُهَو َفَأْخَرَج اْلَجمِّ َفَضحِّ
بِّيَّةُ  يَن َمَعُه َوَدَخَل َحْيُث َكاَنتِّ الرَّ َعًة،  َوُأمََّها َوالَّذِّ بِّيَّةِّ َوَقاَل َلَها:»َطلِّيَثا، ُقومِّي!«. الَّذِّي 41 ُمْضَطجِّ َوَأْمَسَك بَِّيدِّ الرَّ

يُرُه: َيا َصبِّيَُّة، َلكِّ َأُقوُل: ُقومِّي!  بِّيَُّة َوَمَشْت، أَلنََّها َكاَنتِّ اْبَنَة اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة. 42َتْفسِّ  َولِّْلَوْقتِّ َقاَمتِّ الرَّ

يايرس، ًريس المجمع كانت إبنته مري ة، وقد إقتربت من    أن  جيليين الثالثة معًا، نفهممن وضع قصص اإلن
الموت، فذهب للسيد المسيح يسأله أن يأتى ويشفيها، والسيد قبل أن يذهب، لكن موضوع نا فة الدم فى الطريق 

تعال لسيد ويقيمها =  السيد. وجار خبر أن البنت قد ماتت، لكن يايرس أصر على أن يذهب ا  لَ طَّ وشفاًها عَ 
 ( وواضح أن متى يختصر القصة ويقدم خالصة الموضوع. 18:9)مت  وضع يدك عليها فتحيا
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   ( إقامة إبنة يايرس2   ( شفاء نازفة الدم 1 :وهنا نحن أمام معجزتين متداخلتين
 الموت  ( 2           ( النجاسة   1 :   ألننا نعاني كخليقة من مشكلتين

ولنالحظ والمسيح أتى ليحل المشكلتين ويعطينا بذلك خليقة جديدة فيها نسود على الخطية والنتيجة حياة أبدية.  
 أن الموت هو بسبب النجاسة فتداخلت المشكلتان . 

 شفاء نازفة الدم : (1
تقدمت    ألنها  الشفار  نالت  وواحدة  المسيح  ورار  ساروا  بإيمان  1كثيرون  الخفار 2(  فى  تتقدم  منكسرة  بنفس   )

السيد  لكن  معها،  يتالمس  من  تنجس  نجسة  هى  الدم  فنا فة  الناموس  وبحسب  الرب.  مع  لتتالمس  بإنسحاه 
لته هذه المرأة ليعلن إيمانها فنتشبه بها القدوس ال يتنجس منا بل بتالمسه معنا يشفينا ويقدسنا. والسيد أعلن ما فع

وحتى ال ينخسها ضميرها ألنها نالت العطية خلسة، وألن المسيح أعجب بإنسحاقها. ونالحظ قول مرقس عنها، 
بينما أن لوقا   وقد تألمت كثيرًا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئًا بل صارت إلى حال أردأ.

هذه .  أنفقت كل معيشتها لألطباء ولم تقدر أن تشفى من أحدالطب ال يقول هذا بل يقول    كطبيب يحترم مهنة
 . فقط المسيح.  نا من أمراضنا ًغير قادر على شفا شير ألن العالم  المرأة ت

 . إذهبى بسالموالسيد بعد أن شفاها جسديًا منحها السالم لنفسها = 
س السيد بإيمان فيشفى وهناك كثيرين يزحمونه ويلتفون هناك من يلم =  إن مسست َثْوَبُه فقط … من لمسنى  

شفار  قبل  المرأة  حال  وأرواحنا. والحظ  وأنفسنا  أجسادنا  أمراض  يشفى  وهو  شيئًا.  يأخذون  فال  إيمان  بال  حوله 
 ( مري ة جسديًا.    1المسيح لها  

 ( بال مال )أنفقت كل أموالها(. 3    ( نجسة طقسيًا بسبب النزف.2 
قد   منى قوة  من =  خرجت  وقليلون  الكناًس  يمألون  فكثيرون  السيد  من  شافية  قوة  تخرج  بإيمان  اللمسة  هذه 

كإشعال  فهذا  بسببها،  نقصت  قوته  أن  تعنى  منه ال  التى خرجت  والقوة  قوة.  فينالوا  يسوع  مع  بإيمان  يتالمسوا 
وألبنة يايرس يعنى أن المسيح    والتحام قصتى نا فة الدم  شمعة من نار شمعة أخرى دون أن تنقص شعلة الثانية. 

وهنا نجد تفسير لقول السيد للمجدلية ال تلمسينى ، فهى عرفته كمعلم ولم تدرك أنه هللا .   هو قوة شفار وحياة.
وكأن السيد يقول لها أنت لن تأخذى منى ما أخذته هذه المرأة نا فة الدم إن لم يكن إيمانك بى قد إرتفع وصار 

يهوه )أننى واآلب واحد = أى أصبحت فى نظرك أننى  منى ، إذًا حين تدركى أننىخذى مثلها ، بقدر إيمانك ستأ
 وأبى متساويان( ستأخذين ما تريدين . أنا أريد يا مريم أن تلمسينى بهذا اإليمان لتأخذى .

 
 إقامة إبنة يايرس :  (2

أما قاًد ،  تعال وضع يدكيايرس كان فى درجة إيمانية أقل من قاًد المئة. فيايرس قال للسيد    أن  الحظ أي اً 
 . كثيراً المئة فقال قل كلمة فقط، لكن يايرس طلب بلجاجة = 

ونالحظ أن     قام المسيح بعمل ثالثة معجزات إقامة من األموات تمثل عمله اإللهى فى إقامتنا من موت الخطية.
   .الخطية درجات موت أن يقيمنا من أى درجة من السيد قادر 
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كانت ما الت فى بيت أبيها = تشير للخطية خالل الفكر الخفى فى الداخل. وهذه تحتاج إلى  =  بنت يايرس -1
 لمسة. ومرقس إذ يكتب للرومان يفسر كلمة طاليثا العبرية.

يق= وهذا يشير ألن الخطية خرجت من مجال الفكر إلى  فى نع  إلى الطر   = هذا ُحِملِ   إبن أرملة نايين -2
ليوقف حركة  لتدخل هللا  يقوم، رمز  أن  الشاب  ويأمر  الجنا ة  السيد  يوقف  أن  إحتاجت  وهذه  التنفيذ.  حيز 
الخاطىر نحو قبر الخطايا، فال يكمل الشرير طريق شره وتتحول الخطية إلى عادة ودفع الشاب ألمه يشير  

 طىر لح ن الكنيسة. ألن المسيح يعيد الخا
ا  ن الشخص بها. وه رتبطت بالشخص وألرتبط  هنا حد  عفونة للجسد = الخطية تحولت إلى عادة إ  =لعازر -3

 أن السيد إنزعج وأمر برفع الحجر ونادى لعا ر ليخرج، وطلب حل رباطاته. نسمع
ونالحظ أن اليهود كانوا يستأجرون فى حاالت الموت ندابات ومزمرون وهذا ال يرضى المسيح فأخرجهم. ونجد  

هنا أن المسيح يعتبر أن الموت هو حالة نوم كما قال فى حالة لعا ر، وهذا يعطينا أن ال ننزعج من الموت فهو  
ن رأوا معجزة قيامة البنت، إشارة ألن قليلون هم من  حالة مؤقتة يعقبها قيامة بالتأكيد. ونالحظ أن قليلين هم الذي

 ( هم من رأوا المسيح بعد قيامته. كثر قليالً أأو  500يتمتعوا بقوة القيامة. وقليلين )حوالى 
   ليثبت أن قيامتها ليست خيااًل أو وهمًا.= وقال أن تعطى لتأكل 

فعب  -تأمل: نوم  إال   ما هو  الموت  أن  السيد  بقول  آمنت  ور الكنيسة  قاًلة  ليتورجيتها  هذا فى  ليس موت ت عن 
 لعبيدك بل هو إنتقالو  

[ بعد هذه الفترة نموت. والمسيح أتى ليعطينا  2[ نحيا في نجاسة فترة و 1القصتان متداخلتان ألن نتاًج الخطية و 
جارتا بعد ذكر الخليقة   . والقصتانأبدية حياة[ 2[ قداسة و1خليقة جديدة. فهو المسيح القدوس الحي سيعطينا و 

ألن من عاش في قداسة يستمر في حياة أبدية بدأها    الجديدة ليشرح معنى الخليقة الجديدة. وجارتا متداخلتان
. بالمعمودية أما النجاسة فتؤدي للموت 
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 عودة للجدول ( )إنجيل لوقا()اإلصحاح التاسع

 اإلصحاح التاسع
 إرسال اإلثنى عشر 

َفاءِّ 1" -:( 6-9:1اآليات )لو َوشِّ ينِّ  َياطِّ الشَّ َجمِّيعِّ  َعَلى  َوُسْلَطاًنا  ُقوًَّة  َوَأْعَطاُهْم  َعَشَر،  االْثَنْي  يَذُه  َتاَلمِّ َوَدَعا 
اْلَمْرَضى.  2َأْمَراٍض،   َوَيْشُفوا  هللاِّ  بَِّمَلُكوتِّ  ُزوا  لَِّيْكرِّ َعًرا  3َوَأْرَسَلُهْم  اَل   : لِّلطَّرِّيقِّ َشْيًئا  ُلوا  َتْحمِّ َلُهْم:»اَل  َواَل  َوَقاَل 

  . دِّ َثْوَبانِّ ًة، َواَل َيُكوُن لِّْلَواحِّ ْزَوًدا َواَل ُخْبزًا َواَل فِّضَّ َوُكلُّ 5َوَأيُّ َبْيٍت َدَخْلُتُموُه َفُهَناَك َأقِّيُموا، َومِّْن ُهَناَك اْخُرُجوا.  4مِّ
يَنةِّ، َواْنُفُضوا اْلُغَباَر َأْيًض  ْم«.  َمْن اَل َيْقَبُلُكْم َفاْخُرُجوا مِّْن تِّْلَك اْلَمدِّ َفَلمَّا َخَرُجوا َكاُنوا 6ا َعْن َأْرُجلُِّكْم َشَهاَدًة َعَلْيهِّ
ٍع. ُروَن َوَيْشُفوَن فِّي ُكل ِّ َمْوضِّ  " َيْجَتاُزوَن فِّي ُكل ِّ َقْرَيٍة ُيَبش ِّ

 

قُِّكْم،  9"  -(:15-10:9اآليات )مت   ًة َواَل ُنَحاًسا فِّي َمَناطِّ ْزَوًدا لِّلطَّرِّيقِّ َواَل َثْوَبْينِّ 10اَل َتْقَتُنوا َذَهًبا َواَل فِّضَّ َواَل مِّ
َطَعاَمُه.   ق  ُمْسَتحِّ َل  اْلَفاعِّ أَلنَّ  َعًرا،  َواَل  َيًة  َأْحذِّ َمْن  11َواَل  َفاْفَحُروا  َدَخْلُتُموَها  َقْرَيٍة  َأْو  يَنٍة  َمدِّ فِّيَها »َوَأيَُّة 

َتْخُرُجوا.   ُهَناَك َحتَّى  َوَأقِّيُموا  ق،  َعَلْيهِّ،  12ُمْسَتحِّ اْلَبْيَت َسل ُِّموا  َتْدُخُلوَن  يَن  َفْلَيْأتِّ 13َوحِّ ا  قًّ ُمْسَتحِّ اْلَبْيُت  َكاَن  َفإِّْن 
إَِّلْيُكْم.   َفْلَيْرجْع َساَلُمُكْم  ا  قًّ ُمْسَتحِّ َيُكْن  َلْم  إِّْن  َولكِّْن  َعَلْيهِّ،  َفاْخُرُجوا 14َساَلُمُكْم  َكاَلَمُكْم  َيْسَمُع  َواَل  َيْقَبُلُكْم  اَل  َوَمْن 
َأْرُجلُِّكْم.   ُغَباَر  َواْنُفُضوا  يَنةِّ،  اْلَمدِّ تِّْلَك  مِّْن  َأْو  اْلَبْيتِّ  ذلَِّك  مِّْن  َسُدوَم  15َخارًِّجا  أَلْرضِّ  َسَتُكوُن  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 

ينِّ َحاَلٌة َأْكَثرُ  يَنةِّ.  َوَعُموَرَة َيْوَم الد ِّ  " اْحتَِّمااًل مِّمَّا لِّتِّْلَك اْلَمدِّ

 
)مر   اأَلْرَواحِّ 7"  -(:13-6:7اآليات  َعَلى  ُسْلَطاًنا  َوَأْعَطاُهْم   ، اْثَنْينِّ اْثَنْينِّ  ُلُهُم  ُيْرسِّ َواْبَتَدَأ  َعَشَر  االْثَنْي  َوَدَعا 
َسةِّ،   ْزَوًدا َواَل ُخْبزًا َواَل ُنَحاًسا فِّي الْ 8النَّجِّ ُلوا َشْيًئا لِّلطَّرِّيقِّ َغْيَر َعًرا َفَقْط، اَل مِّ نْ َوَأْوَصاُهْم َأْن اَل َيْحمِّ َبْل 9َطَقةِّ.  مِّ

  . يَن بِّنَِّعال، َواَل َيْلَبُسوا َثْوَبْينِّ َوَقاَل َلُهْم:»َحْيُثَما َدَخْلُتْم َبْيًتا َفَأقِّيُموا فِّيهِّ َحتَّى َتْخُرُجوا مِّْن ُهَناَك. 10َيُكوُنوا َمْشُدودِّ
ْم. َاْلَحقَّ َوُكلُّ َمْن اَل َيْقَبُلُكْم َواَل َيْسَمُع َلُكْم، َفاْخُرُجوا مِّْن ُهَناَك َواْنُفُضوا التَُّراَب الَّذِّي َتْحَت َأْرُجلِّكُ 11  ْم َشَهاَدًة َعَلْيهِّ

ينَ  ينِّ َحاَلٌة َأْكَثُر اْحتَِّمااًل مِّمَّا لِّتِّْلَك اْلَمدِّ َفَخَرُجوا َوَصاُروا 12ةِّ«.  َأُقوُل َلُكْم: َسَتُكوُن أَلْرضِّ َسُدوَم َوَعُموَرَة َيْوَم الد ِّ
ُزوَن َأْن َيُتوُبوا.  يَن َكثِّيَرًة، َوَدَهُنوا بَِّزْيٍت َمْرَضى َكثِّيرِّي13َيْكرِّ  " َن َفَشَفْوُهْم. َوَأْخَرُجوا َشَياطِّ

المقصود عدم اإلهتمام باإلقتنار أو أن يحملوا َهْم المد، فاهلل سيرسل لهم ما يكفيهم. =  ال تقتنوا ذهبًا وال فضة  
هللا يريد منهم اإلتكال الكامل عليه وأن ال يجدوا فى المال ضمانًا للمد، وأن يهتموا فقط بالكرا ة. عمومًا فمحبة 

الشرور.  لكل  أصل  تالميذهم.   المال  وبين  بينهم  المحبة  لتزداد  هذا  وكان  تالميذهم  بيوت  فى  يأكلون  وكانوا 
النقود =  نحاساً  الذهب    فالنقود ،  أى  من  والنحاسكانت  مناطقكم    .والف ة  المنطقة =  فى  ردار  فى  ثنية  هى 

 كيس صمير ي عون فيه الطعام أثنار سفرهم.  = وال مزودًا  . نستعمل الجيوب اآلنتستعمل كما  
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ال يعقل أن السيد يطلب منهم السير حفاة األقدام، = بل يكونوا مشدودين بنعال ويقول فى مرقس = وال أحذية  
لذلك فليكونوا مشدودين بنعال، ولكن ال يحملوا همًا بزيادة، فيحملوا معهم أحذية لئال ينقطع الحذار الذى يلبسونه. 

ر عليهم أن ال يفكروا فيه، فهو سيدبر لهم كل شئ، بل ألم يكن حذار مار مرقس المقطوع بداية  حتى الحذا
)مرقص(= نفس المعنى أن ال يحملوا هم إنقطاع ثوب فيلبسوا  وال ثوبين.. وال يلبسوا ثوبين الكرا ة فى مصر. 

(، فال يحملوا شيئًا  6-5:29تث  سنة ) 40ثوبين، عليهم أن يذكروا أن ثياب بنى إسراًيل ونعالهم لم تبلى مدة  
فألن   مشدودينم اعفًا. ولكن الحظ قوله مشدودين بنعال أى أنهم على إستعداد مستمر للحركة. وكلمة 

الصنادل المستخدمة كان لها سيور يلفونها حول الساه، ويلزم حلها أواًل قبل خلعها، هذه التى إعتبر المعمدان  
)لوقا( العصا تستخدم فى السير   ال عرا)مرقس(..  غير عرا فقط. )متى(. وال عرانفسه غير أهل لحلها. 

ليستند عليها الساًر، إذ أن الطره غير ممهدة وهم يسيرون فى جبال ووديان، وتستعمل العصا فى الدفاع ضد 
الحيوانات. ويبدو من مقارنة الثالثة أناجيل أن هناك خالف بسيط فى موضوع العصا ففى متى ولوقا ال ُيسمح 

مل عصا وفى مرقس ُيسمح بهذا. وطبعًا علينا أال  نكون حرفيين وأن نفهم روح الوصية، والمقصود أن من  بح
يحتاج لعصا فليأخذها ليستند عليها، ولكن لنفهم أن المهم هو الشعور الداخلى باإلتكال على السيد المسيح فى  

جوع أو عو ، فاهلل يدبر كل شئ. فال نفهم وال من  ، ( 7:11)خر ال يخاف الكار  من حيوان يهاجمه كل شئ، 
عدم حمل العصا حرفيًا، أن المسيح يمنع ذلك لكن المسيح يطلب أن نلقى كل همنا عليه وهو يعولنا. عمومًا  

العصا تشير للحماية من عدو. ومعنى وجود نص يقول أحمل عصا ونص يقول ال تحمل عصا فهذا إشارة إلنه  
و( وألن لم توجد فال تحملوا همًا فأنا أحميكم )عز  9:2حد  مع نحميا ونح  أن وجدت حماية إستعملوها )كما

 ( فعزرا لم يطلب حماية ثقة فى إلهه لكن نحميا إذ عرض عليه الملك جيشًا ليحميه لم يرفط. 21:8-23
مستحق فيها  من  فإفحروا  دخلتموها  مدينة  كنيسة =  وأية  بيته  ويكون  عنده،  تقيموا  أن  مستحق  هو  من  أى 

 حيثما دخلتم بيتًا فأقيموا فيه حتى تخرجوا)متى(.    وأقيموا هناك حتى تخرجوايها الصلوات والقداسات.تصلى ف
إذًا هم سيبحثون عن بيت سمعته طيبة ليقيموا فيه وال يتنقلون من بيت إلى بيت حتى ال تتحول خدمة الكلمة إلى 

الكرا   العمل  فى  وجهدهم  فكرهم  كل  يركزوا  وألنما  المجامالت،  بين  خدمة  منافسات  تحد   ال  وحتى  وحده.  ى 
 البيوت فى إكرامهم فينسون الخدمة. 
السالم هى عادة يهودية، بل هى عادة فى كل العالم. ولكن المقصود هنا =    حين تدخلون البيت سلموا عليه

قين ترجع هو منح البركة لهذا المكان. وألن كان أهل البيت مستحقين لهذه البركة ستكون لهم، وألن لم يكونوا مستح
بمعنى أنهم خرجوا من عندهم ال  =  انفضوا غبار أرجلكم.     فليرجع سالمكم إليكمهذه البركة وهذا السالم لكم=  

يريدون أدنى شئ منهم. وكان اليهود يعتقدون أن أرض إسراًيل مقدسة، لدرجة أنهم إذا كانوا يأتون من مملكة 
أو وينف ون  الخارج  من  بالدهم  حدود  عند  يقفون  تتنجس   وثنية  ال  حتى  أرجلهم،  على  من  الغبار  يمسحون 

ال  فهم  اإلنجيل،  رسالة  يرف ون  الذين  اليهود  ألولئك  حى  مثل  وهنا  وثنية.  أرض  من  الذى  بالغبار  أرضهم 
فإستقرت  الخطايا  غافر  المسيح  رف وا  إذ  األصنام  وعبدة  الوثنيين  مستوى  إلى  يصلون  بل  مقدسين  يعتبرون 

 (. 51:13أع  +   13:5خطاياهم عليهم )نح 
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الكا=    سلموا عليه يطلب  بأن  كنيستنا صلواتها،  تبدأ  أى  بهذا  باسى  وإيرينى  بقوله  للشعب  والسالم  البركة  هن 
و وهذا ليس مثل السالم العادى بين األشخاص العاديين وألال  ما معنى قول السيد يرجع سالمكم السالم لجميعكم

تكون حالتهم أكثر إحتمااًل من هؤالر الراف ين إذ أن سدوم   =سدوم وعمورةإليكم، إذًا هو بركة تمنح من هللا.  
أي ًا درجات وفنجم يمتا  عن  وعمورة لم ترى المعجزات التى رآها هؤالر. هنا نرى أن العذاب درجات. والمجد  

 (. 41:15كو 1و )فى المجد  نجم
 

َسةِّ،َوَدَعا االْثَنْي َعَشَر َواْبَتَدَأ 7" -(:7  :6)مرآية  ، َوَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َعَلى اأَلْرَواحِّ النَّجِّ ُلُهُم اْثَنْينِّ اْثَنْينِّ  "ُيْرسِّ
فواحد منهما يشجع األخر ويعزيه إن هو ضعف. وهكذا ذهب برنابا مع   (12-9:4جا  )=  أرسلهم إثنين إثنين

 بولس ثم سيال مع بولس. أو أحدهما يعظ واآلخر يصلى. 
 

)مر   َيُتوُبوا.  12"  -(: 13-6:12اآليات  َأْن  ُزوَن  َيْكرِّ َوَصاُروا  بَِّزْيٍت 13َفَخَرُجوا  َوَدَهُنوا  َكثِّيَرًة،  يَن  َشَياطِّ َوَأْخَرُجوا 
  " َمْرَضى َكثِّيرِّيَن َفَشَفْوُهْم.

. هنا نرى التالميذ يخرجون فى هذه المهمة التدريبيه فى وجود السيد بالجسد على األرض، ويمارسوا عمل الكرا ة
وهكذا تتمم الكنيسة هذا السر كما   دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم.ونراهم يمارسون سر مسحة المرضى =  

(. ونالحظ أن 15-14:5تسلمته من الرسل، وكما إستلمه الرسل من السيد المسيح، وكما أمر معلمنا يعقوب )يع 
م ودهن بالزيت فشفى مرضى وأخرج شياطين، ولكن هلك إذ لم لَّ يهوذا كان من ضمن التالميذ، إذًا فهو قد عَ 

 ( 23-22:7)مت  وإنى لم أعرفكم قطويقدر قيمة ما أخذ، فإنطبق عليه قول السيد المسيح 
 

 رعب هيرودس 
َكاُنوا 7" -:( 9-9:7اآليات )لو َقْوًما  أَلنَّ  َواْرَتاَب،  ْنُه،  مِّ َكاَن  َما  بَِّجمِّيعِّ  ْبعِّ  الرُّ َرئِّيُس  هِّيُروُدُس  َفَسمَِّع 

  .»  َفَقالَ 9َوَقْوًما:»إِّنَّ إِّيلِّيَّا َظَهَر«. َوآَخرِّيَن:»إِّنَّ َنبِّيًّا مَِّن اْلُقَدَماءِّ َقاَم«.  8َيُقوُلوَن:»إِّنَّ ُيوَحنَّا َقْد َقاَم مَِّن اأَلْمَواتِّ
ْثَل هَذا؟« َوَكاَن َيْطُلُب َأْن يَ   "  َراُه.هِّيُروُدُس:»ُيوَحنَّا َأَنا َقَطْعُت َرْأَسُه. َفَمْن ُهَو هَذا الَّذِّي َأْسَمُع َعْنُه مِّ

 
ْبعِّ َخَبَر َيُسوَع،  1"  -(: 12-14:1اآليات )مت   ْلَمانِّهِّ 2فِّي ذلَِّك اْلَوْقتِّ َسمَِّع هِّيُروُدُس َرئِّيُس الرُّ :»هَذا ُهَو َفَقاَل لِّغِّ

اْلُقوَّاُت«. بِّهِّ  ُتْعَمُل  َولِّذلَِّك   ! اأَلْمَواتِّ مَِّن  َقاَم  َقْد  اْلَمْعَمَداُن  َوَأْوَثَقُه 3ُيوَحنَّا  ُيوَحنَّا  َأْمَسَك  َقْد  َكاَن  هِّيُروُدَس  َفإِّنَّ 
يهِّ،   َأخِّ فِّيُلبَُّس  اْمَرَأةِّ  يَّا  هِّيُرودِّ َأْجلِّ  مِّْن  ْجٍن  فِّي سِّ ُيوحَ 4َوَطَرَحُه  َلَك«. أَلنَّ  َتُكوَن  َأْن  لُّ  َيحِّ َلُه:»اَل  َيُقوُل  َكاَن  نَّا 

5  . ْثَل َنبِّيٍ  ْنَدُهْم مِّ ، أَلنَُّه َكاَن عِّ ْعبِّ َوَلمَّا َأَراَد َأْن َيْقُتَلُه َخاَف مَِّن الشَّ
ُثمَّ َلمَّا َصاَر َمْولُِّد هِّيُروُدَس، َرَقَرتِّ اْبَنُة  6

ْت هِّيُرو  يَّا فِّي اْلَوْسطِّ َفَسرَّ يَها.  7ُدَس.  هِّيُرودِّ َنْت مِّْن 8مِّْن َثمَّ َوَعَد بَِّقَسٍم َأنَُّه َمْهَما َطَلَبْت ُيْعطِّ َي إِّْذ َكاَنْت َقْد َتَلقَّ َفهِّ
  .» ني هُهَنا َعَلى َطَبق َرْأَس ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِّ َها َقاَلْت:»َأْعطِّ َفاْغَتمَّ اْلَملُِّك. َولكِّْن مِّْن َأْجلِّ اأَلْقَسامِّ َواْلُمتَّكِّئِّيَن  9ُأم ِّ
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ُيْعَطى.   َأْن  َأَمَر  ُيوحَ 10َمَعُه  َرْأَس  َوَقَطَع  .  َفَأْرَسَل  ْجنِّ فِّي الس ِّ بِّيَّةِّ، 11نَّا  إَِّلى الرَّ َوُدفَِّع  َطَبق  َعَلى  َرْأُسُه  َر  َفُأْحضِّ
َها.  يُذُه َوَرَفُعوا اْلَجَسَد َوَدَفُنوُه. ُثمَّ َأَتْوا َوَأْخَبُروا َيُسوَع.12َفَجاَءْت بِّهِّ إَِّلى ُأم ِّ َم َتاَلمِّ  " َفَتَقدَّ

 
اْلَمْعَمَداَن 14"  -(: 29-6:14اآليات )مر   ُيوَحنَّا  َوَقاَل:»إِّنَّ  َمْشُهوًرا.  َصاَر  اْسَمُه  أَلنَّ  اْلَملُِّك،  هِّيُروُدُس  َفَسمَِّع 

اْلُقوَّاُت«.   بِّهِّ  ُتْعَمُل  َولِّذلَِّك  اأَلْمَواتِّ  مَِّن  َكَأَحدِّ 15َقاَم  َأْو  َنبِّيٌّ  آَخُروَن:»إِّنَُّه  َوَقاَل  إِّيلِّيَّا«.  آَخُروَن:»إِّنَُّه  َقاَل 
«.  اأَلنْ  !« 16بَِّياءِّ أَلنَّ 17  َولكِّْن َلمَّا َسمَِّع هِّيُروُدُس َقاَل:»هَذا ُهَو ُيوَحنَّا الَّذِّي َقَطْعُت َأَنا َرْأَسُه. إِّنَُّه َقاَم مَِّن اأَلْمَواتِّ

ْجنِّ مِّْن َأْجلِّ هِّيُرودِّ  يهِّ، إِّْذ َكاَن َقْد هِّيُروُدَس َنْفَسُه َكاَن َقْد َأْرَسَل َوَأْمَسَك ُيوَحنَّا َوَأْوَثَقُه فِّي الس ِّ يَّا اْمَرَأةِّ فِّيُلبَُّس َأخِّ
بَِّها.   يَك«  18َتَزوََّج  َأخِّ اْمَرَأُة  َلَك  َتُكوَن  َأْن  لُّ  َيحِّ يُروُدَس:»اَل  لِّهِّ َيُقوُل  َكاَن  ُيوَحنَّا  َعَلْيهِّ، 19أَلنَّ  يَّا  هِّيُرودِّ َفَحنَِّقْت 

ْر،   َتْقُتَلُه َوَلْم َتْقدِّ يٌس، َوَكاَن َيْحَفُظُه. َوإِّْذ 20َوَأَراَدْت َأْن  أَلنَّ هِّيُروُدَس َكاَن َيَهاُب ُيوَحنَّا َعالًِّما َأنَُّه َرُجٌل َبارٌّ َوقِّد ِّ
َعُه بُِّسُروٍر.   َعُه، َفَعَل َكثِّيًرا، َوَسمِّ هِّ َعَشاًء لُِّعَظَمائِّهِّ وَ 21َسمِّ ُقوَّادِّ َوإِّْذ َكاَن َيْوٌم ُموافٌِّق، َلمَّا َصَنَع هِّيُروُدُس فِّي َمْولِّدِّ

  ، بِّيَّةِّ: 22اأُلُلوفِّ َوُوُجوهِّ اْلَجلِّيلِّ ْت هِّيُروُدَس َواْلُمتَّكِّئِّيَن َمَعُه. َفَقاَل اْلَملُِّك لِّلرَّ يَّا َوَرَقَرْت، َفَسرَّ َدَخَلتِّ اْبَنُة هِّيُرودِّ
  .» َيكِّ َفُأْعطِّ ن ِّي  مِّ اْطُلبِّي  َأَرْدتِّ  َطَلْبتِّ 23»َمْهَما  »َمْهَما  َأْن  َلَها  َمْمَلَكتِّي«.   َوَأْقَسَم  نِّْرَف  َحتَّى  َينَّكِّ  أُلْعطِّ مِّن ِّي 

24  .» اْلَمْعَمَدانِّ ُيوَحنَّا  َفَقاَلْت:»َرْأَس  َأْطُلُب؟«  َها:»َماَذا  أُلم ِّ َوَقاَلْت  اْلَملِّكِّ 25َفَخَرَجْت  إَِّلى  بُِّسْرَعٍة  لِّْلَوْقتِّ  َفَدَخَلْت 
َرأْ  َحااًل  َينِّي  ُتْعطِّ َأْن  َقائَِّلًة:»ُأرِّيُد  َطَبق«.  َوَطَلَبْت  َعَلى  اْلَمْعَمَدانِّ  ُيوَحنَّا  اأَلْقَسامِّ 26َس  َوأَلْجلِّ  ا.  دًّ اْلَملُِّك جِّ َن  َفَحزِّ

َها.   َيُردَّ َأْن  ُيرِّْد  َلْم  هِّ.  27َواْلُمتَّكِّئِّيَن  بَِّرْأسِّ ُيْؤَتى  َأْن  َوَأَمَر  َسيَّاًفا  اْلَملُِّك  َأْرَسَل  فِّي  28َفلِّْلَوْقتِّ  َرْأَسُه  َوَقَطَع  َفَمَضى 
َها.  الس ِّ  بِّيَُّة َأْعَطْتُه أُلم ِّ بِّيَّةِّ، َوالرَّ هِّ َعَلى َطَبق َوَأْعَطاُه لِّلرَّ . َوَأَتى بَِّرْأسِّ َع َتاَلمِّيُذُه، َجاُءوا َوَرَفُعوا 29ْجنِّ َوَلمَّا َسمِّ

 " ُجثََّتُه َوَوَضُعوَها فِّي َقْبٍر.
أبنار هيرودس الكبير الذى كان يحكم   أنتيباس أحد  بعد ما كل اليهودية والجليل، و هيرودس هذا هو هيرودس 

 ه.م. إنقسمت مملكته أربعة أجزار. ومن أوالد هيرودس الكبير.  4سنة   هيرودس الكبير مات 
 اريسطوبولوس )لم يكن يحكم( وهو والد هيروديا. (1
 ( وقد تزوج من هيروديا بنت أخيه. 17:6هيرودس فيلبس)مر   (2
جه فى أثنار حياة  وجها فيلبس وهذا ما عارضه  هيرودس أنتيباس. وقد تركت هيروديا  وجها فيلبس لتتزو  (3

أخيه الراحل إذا كان هذا الميت  أرملة  يوحنا المعمدان. ولقد كان مسموحًا، بل مطلبًا للناموس أن يتزوج األك  
 قد مات دون نسل وذلك ليقيم نساًل بإسم أخيه، لكن أن تترك  وجة  وجها لتتزوج بأخيه فهذا ضد الناموس. 

هو أنتيباس، والربع هو ربع مملكة هيرودس الكبير أبوه. والربع الذى حكمه هو الجليل   =رئيس الربع هيرودس  
 وبيرية )وهيرودس هذا هو الذى حاكم المسيح عندما أرسلُه له بيالطس البنطى(.

كان (، والمسيح  41:10رغم أن يوحنا المعمدان لم يعمل معجزات )يو=  هو يوحنا المعمدان قد قام من األموات 
صانع للمعجزات، إال  أن تصور هيرودس أن المسيح هو يوحنا المعمدان وقد قام من األموات، ما كان سوى  

باإلثم وعذابًا لل مير قايين(. وهكذا 1:28)أم    وفالشرير يهرب وال طارد و  ،إحساسًا  ( )وهذا نفس ما حد  مع 
( فهو أواًل قد إغتصب  وجة 1فى حياة هيرودس  تنتهى اللذة العابرة بعذاب مستمر وألم داًم. والحظ تدرج الشر  
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( قتل يوحنا المعمدان. والحظ أن مؤامرة القتل قد تم تدبيرها وقت اإلستمتاع الوقتى بالخطية. ولقد  2  أخيه الحى. 
يفارقه، صار بال سالم، فالخطية  قتل هيرودس المعمدان ليكتم صوت الحق الذى كان يعذبه، لكن الخوف لم 

مه الداخلى، وتفقده أبديته. أما  اإللتزام بالحق فهو وألن كان ثمنه اإلستشهاد لكن لن يفقد المؤمن تفقد اإلنسان سال
 سالمه على األرض، وتكون له حياة أبدية. أين هيرودس اآلن وأين يوحنا المعمدان؟! 

طلقها. فقام   كان هيرودس متزوجًا من إبنة الحار  والى النبطيين وبسبب  واجه من هيروديا  -نهاية هيرودس: 
م، ونالت إبنة هيروديا جزارها 39عليه الحار  وحاربه وسحق جيشه. وتم نفى هيرودس و وجته إلى فرنسا سنة  

 إذ سقطت فى بحيرة من الثلج وقطعت رقبتها.  
وكان وي يف معلمنا مرقس على قصة متى أن هيرودس كان يحترم يوحنا ويهابه عالمًا أنه رجل بار وقديس.  

المعمدان  =    (20:6)مر    يحفظه يوحنا  ضد  المؤامرات  وحبك  التدبير  داًمة  كانت  هيروديا  أن  )مر واضح 
. ولكنها لم تقدر ألن هيرودس كان يحفظه منها، إذ كان خاًفًا من الشعب، وألنه كان يعلم أنه رجل بار  (19:6

ًا أمام أالعيب هذه المرأة وقديس لكن كان في داخله صراع بين رغبته اآلثمة وألعجابه بيوحنا، ولكنه إنهار أخير 
ليس   إنتهت  المعمدان  حياة  أن  لنفهم  لكن  ومجون.  سكر  حالة  فى  وهو  )سالومى(  إبنتها  برقصة  أغوته  التى 

 لسلطان هيرودس أو هيروديا بل ألن هللا سمح بهذا.
كثيراً  فعل  سمعه  الترجم  (20:6)مر    =إذ  كثيراً وفى  إضطرب  سمعه  وإذ  األصلية  ولكنه  ة  . بسرور سمعه  و 

وواضح أن ضميره كان يستيقظ بعط الوقت ويفرح لكالم المعمدان المملور قوة بالروح القدس، ولكنه أمام شهواته 
كان يرفط اإلذعان لصوت الحق، فكان صوت المعمدان يعذبه. هو كان يتعذب إذ لم يكن مستقيمًا فى قلبه  

 وخاضعًا لشهواته. 
ُسكر وعربدة ومج القتل فى جو  ونجحت مؤامرتهم ألن    (21:6ون، كان مجلس مستهًزين )مر  وتمت جريمة 

( حين ننتهى منها نذهب لنرتاح ، وقد 10:    2فاهلل وخلقنا ألعمال صالحةو )أف  أنهى مهمته،  كان قد   المعمدان
توجد منافسة أو حزبين فليصعد يوحنا للسمار بأي وسيلة.   حتى الو   أنهى المعمدان عمله ومهد الطريق للمسيح،

(. 32:13هو كان موافقًا ألغراض هيروديا. وهيرودس هذا سماه السيد المسيح ثعلبًا )لو  =يوم موافق   وإذ كان
 فهيروديا كانت تعلم أن هيرودس كان يسكر في هذا اليوم. 

( وجارت القصة في 13جارت القصة في متى كتطبيق على قول السيد وليس نبي بال كرامة إال  في وطنهو )ص 
 رسل بمعنى أنه سيحد  لكم مثل هذا. مرقس عقب إرسالية ال

 وحتى اآلن نحن نفعل نفس الخطأ إذ نخاصم ونقاطع من يسمعنا كلمة حق حتى ال يعذب ضميرنا. 
 

 معجزة إشباع الجموع  (  17-10:9لواآليات )
  المعجزة وردت فى اآلربعة األناجيل 

)مت   َيُسوُع  13"  -(:23-14:13اآليات  َع  َسمِّ ُمْنَفرًِّدا. َفَلمَّا  َخاَلٍء  ٍع  َمْوضِّ إَِّلى  َسفِّيَنٍة  فِّي  ُهَناَك  مِّْن  اْنَرَرَف 
. اْلُمُدنِّ ُمَشاًة مَِّن  َوَتبُِّعوُه  اْلُجُموُع  َع  َمْرَضاُهْم. 14  َفَسمِّ َوَشَفى  ْم  َعَلْيهِّ َفَتَحنََّن  َكثِّيًرا  َجْمًعا  َأْبَرَر  َيُسوُع  َفَلمَّا َخَرَج 
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ُع َخاَلٌء َواْلَوْقُت َقْد َمَضى. اِّْصرِّفِّ اْلُجُموَع لَِّكْي َيْمُضوا َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َتقَ 15 يُذُه َقائِّلِّيَن:»اْلَمْوضِّ َم إَِّلْيهِّ َتاَلمِّ دَّ
َفَقاُلوا 17ُلوا«.  َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اَل َحاَجَة َلُهْم َأْن َيْمُضوا. َأْعُطوُهْم َأْنُتْم لَِّيْأكُ 16إَِّلى اْلُقَرى َوَيْبَتاُعوا َلُهْم َطَعاًما«.  

  .» َفٍة َوَسَمَكَتانِّ ْنَدَنا هُهَنا إِّالَّ َخْمَسُة َأْرغِّ َفَأَمَر اْلُجُموَع َأْن َيتَّكُِّئوا 19َفَقاَل:»اْئُتوني بَِّها إَِّلى ُهَنا«.  18َلُه:»َلْيَس عِّ
نَ  َوَرَفَع   ، َمَكَتْينِّ َوالسَّ اْلَخْمَسَة  َفَة  اأَلْرغِّ َأَخَذ  ُثمَّ   . اْلُعْشبِّ َفَة  َعَلى  اأَلْرغِّ َوَأْعَطى  َر  َوَكسَّ َوَباَرَك  َماءِّ  السَّ َنْحَو  َظَرُه 

  . لِّْلُجُموعِّ يُذ  َوالتَّاَلمِّ  ، َمْمُلوءًة. 20لِّلتَّاَلمِّيذِّ ًة  ُقفَّ اْثَنَتْي َعْشَرَة  اْلكَِّسرِّ  َفَضَل مَِّن  َما  َرَفُعوا  ُثمَّ  َوَشبُِّعوا.  يُع  اْلَجمِّ َفَأَكَل 
َنحْ 21 َكاُنوا  كُِّلوَن  َواأَلْواَلَد.َواآل  الن َِّساَء  َعَدا  َما  َرُجل،  آاَلفِّ  َخْمَسةِّ  َيْدُخُلوا 22  َو  َأْن  يَذُه  َتاَلمِّ َيُسوُع  َأْلَزَم  َولِّْلَوْقتِّ 

اْلُجُموَع.   َيْررَِّف  َحتَّى  اْلَعْبرِّ  إَِّلى  َوَيْسبُِّقوُه  فِّيَنَة  ُمْنَفرِّ 23السَّ اْلَجَبلِّ  إَِّلى  َد  َصعِّ اْلُجُموَع  َصَرَف  لُِّيَرل َِّي. َوَبْعَدَما  ًدا 
 "  َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َكاَن ُهَناَك َوْحَدُه.

 
)مر  َعلَُّموا. 30"  -(:44-6:30اآليات  َما  َوُكل ِّ  َفَعُلوا  َما  ُكل ِّ  َشْيٍء،  بُِّكل ِّ  َوَأْخَبُروُه  َيُسوَع  إَِّلى  ُسُل  الرُّ َواْجَتَمَع 

َوالذَّ 31 مِّيَن  اْلَقادِّ َقلِّياًل«. أَلنَّ  َواْسَترِّيُحوا  َخاَلٍء  ٍع  َمْوضِّ إَِّلى  يَن  ُمْنَفرِّدِّ َأْنُتْم  َلُهْم:»َتَعاَلْوا  كَ َفَقاَل  َكاُنوا  بِّيَن  ثِّيرِّيَن، اهِّ
  . لِّأَلْكلِّ ُفْرَصٌة  َلُهْم  ْر  َتَتَيسَّ يَن.  32َوَلْم  ُمْنَفرِّدِّ َخاَلٍء  ٍع  َمْوضِّ إَِّلى  فِّيَنةِّ  السَّ فِّي  ُمْنَطلِّقِّيَن، 33َفَمَضْوا  اْلُجُموُع  َفَرآُهُم 

َفَلمَّا َخَرَج َيُسوُع َرَأى 34 َواْجَتَمُعوا إَِّلْيهِّ.  َوَعَرَفُه َكثِّيُروَن. َفَتَراَكُضوا إَِّلى ُهَناَك مِّْن َجمِّيعِّ اْلُمُدنِّ ُمَشاًة، َوَسَبُقوُهمْ 
َي َلَها، َفاْبَتَدَأ ُيَعل ُِّمُهْم َكثِّيًرا.   َراٍف اَل َراعِّ ْم إِّْذ َكاُنوا َكخِّ َم إَِّلْيهِّ 35َجْمًعا َكثِّيًرا، َفَتَحنََّن َعَلْيهِّ َوَبْعَد َساَعاٍت َكثِّيَرٍة َتَقدَّ

يُذُه َقائِّلِّيَن:»اْلمَ  ُع َخاَلٌء َواْلَوْقُت َمَضى.  َتاَلمِّ َياعِّ َواْلُقَرى َحَواَلْيَنا َوَيْبَتاُعوا َلُهْم 36ْوضِّ اِّْصرِّْفُهْم لَِّكْي َيْمُضوا إَِّلى الض ِّ
َيْأُكُلوَن«.   َما  ْنَدُهْم  َلْيَس عِّ أَلْن  َلهُ 37ُخْبزًا،  َفَقاُلوا  لَِّيْأُكُلوا«.  َأْنُتْم  َلُهْم: »َأْعُطوُهْم  َوَقاَل  َوَنْبَتاُع َفَأَجاَب  ي  :»َأَنْمضِّ
َيُهْم لَِّيْأُكُلوا؟«   يَناٍر َوُنْعطِّ َئَتْي دِّ ْنَدُكُم؟ اْذَهُبوا َواْنُظُروا«. َوَلمَّا َعلُِّموا َقاُلوا:»َخْمَسٌة  38ُخْبزًا بِّمِّ يًفا عِّ َفَقاَل َلُهْم:»َكْم َرغِّ

  .» َيتَّكُِّئونَ 39َوَسَمَكَتانِّ يَع  اْلَجمِّ َيْجَعُلوا  َأْن  .  َفَأَمَرُهْم  اْلُعْشبِّ اأَلْخَضرِّ َفاتََّكُأوا ُصُفوًفا ُصُفوًفا: 40 رَِّفاًقا رَِّفاًقا َعَلى 
يَن.   َخْمسِّ يَن  َوَخْمسِّ َئًة  مِّ َئًة  َر 41مِّ َكسَّ ُثمَّ  َوَباَرَك   ، َماءِّ السَّ َنْحَو  َنَظَرُه  َوَرَفَع   ، َمَكَتْينِّ َوالسَّ اْلَخْمَسَة  َفَة  اأَلْرغِّ َفَأَخَذ 

َوَأْعطَ  َفَة،  ،  اأَلْرغِّ لِّْلَجمِّيعِّ َمَكَتْينِّ  السَّ َم  َوَقسَّ ْم،  إَِّلْيهِّ ُموا  لُِّيَقد ِّ يَذُه  َتاَلمِّ َوَشبُِّعوا.  42ى  اْلَجمِّيُع  مَِّن 43َفَأَكَل  َرَفُعوا  ُثمَّ 
 . َمكِّ ًة َمْمُلوًَّة، َومَِّن السَّ َفةِّ َنحْ 44اْلكَِّسرِّ اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ يَن َأَكُلوا مَِّن اأَلْرغِّ  َو َخْمَسةِّ آاَلفِّ َرُجٍل. َوَكاَن الَّذِّ

 
ٍع 10"   -(:17-9:10اآليات )لو إَِّلى َمْوضِّ ُمْنَفرًِّدا  َواْنَرَرَف  َفَأَخَذُهْم  َفَعُلوا،  بَِّجمِّيعِّ َما  َأْخَبُروُه  ُسُل  َرَجَع الرُّ َوَلمَّا 

يَنٍة ُتَسمَّى َبْيَت َصْيَدا.   َتاُجوَن إَِّلى َفاْلُجُموُع إِّْذ َعلُِّموا َتبُِّعوُه، َفَقبَِّلُهْم َوَكلََّمُهْم َعْن َمَلُكوتِّ هللاِّ، َواْلُمحْ 11َخاَلٍء لَِّمدِّ
َفاءِّ َشَفاُهْم.   َم االْثَنا َعَشَر َوَقاُلوا َلُه: »اْصرِّفِّ اْلَجْمَع لَِّيْذَهُبوا إَِّلى اْلُقَرى وَ 12الش ِّ َياعِّ َفاْبَتَدَأ النََّهاُر َيمِّيُل. َفَتَقدَّ الض ِّ

ٍع َخاَلٍء«.   ُدوا َطَعاًما، أَلنََّنا هُهَنا فِّي َمْوضِّ ُتْم لَِّيْأُكُلوا«. َفَقاُلوا:»َلْيَس َفَقاَل َلُهْم:»َأْعُطوُهْم َأنْ 13َحَواَلْيَنا َفَيبِّيُتوا َوَيجِّ
ُكل ِّهِّ  ْعبِّ  الشَّ لِّهَذا  َطَعاًما  َوَنْبَتاَع  َنْذَهَب  َأْن  إِّالَّ   ، َوَسَمَكَتْينِّ َفٍة  َأْرغِّ َخْمَسةِّ  مِّْن  َأْكَثُر  ْنَدَنا  َنْحَو  14«.  عِّ َكاُنوا  أَلنَُّهْم 

:»َأْتكُِّئوُهْم   هِّ لَِّتاَلمِّيذِّ َفَقاَل  َرُجل.  آاَلفِّ  يَن«.  َخْمَسةِّ  َخْمسِّ يَن  َخْمسِّ اْلَجمِّيَع.  15فَِّرًقا  َوَأْتَكُأوا  هَكَذا،  َفَأَخَذ 16َفَفَعُلوا 
التَّ  َوَأْعَطى  َر  َكسَّ ُثمَّ   ، َوَباَرَكُهنَّ َماءِّ  السَّ َنْحَو  َنَظَرُه  َوَرَفَع   ، َمَكَتْينِّ َوالسَّ اْلَخْمَسَة  َفَة  . اأَلْرغِّ لِّْلَجْمعِّ ُموا  لُِّيَقد ِّ يَذ  اَلمِّ

ًة.َفَأَكلُ 17 يًعا. ُثمَّ ُرفَِّع َما َفَضَل َعْنُهْم مَِّن اْلكَِّسرِّ اْثَنَتا َعْشَرَة ُقفَّ  "  وا َوَشبُِّعوا َجمِّ
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َطَبرِّيََّة.  1"  -(:15-6:1اآليات )يو َبْحُر  َوُهَو   ، اْلَجلِّيلِّ َبْحرِّ  إَِّلى َعْبرِّ  َيُسوُع  َمَضى  َكثِّيٌر 2َبْعَد هَذا  َجْمٌع  َوَتبَِّعُه 
.  3ا آَياتِّهِّ الَّتِّي َكاَن َيْرَنُعَها فِّي اْلَمْرَضى.  أَلنَُّهْم َأْبَرُرو  هِّ َد َيُسوُع إَِّلى َجَبل َوَجَلَس ُهَناَك َمَع َتاَلمِّيذِّ َوَكاَن 4َفَرعِّ

، َقرِّيًبا.   يُد اْلَيُهودِّ فِّيُلبَُّس:»مِّْن َأْيَن َنْبَتاُع َفَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيهِّ َوَنَظَر َأنَّ َجْمًعا َكثِّيًرا ُمْقبٌِّل إَِّلْيهِّ، َفَقاَل لِّ 5اْلفِّْرُح، عِّ
؟«   ٌع َأْن َيْفَعَل.  6ُخْبزًا لَِّيْأُكَل هُؤاَلءِّ َنُه، أَلنَُّه ُهَو َعلَِّم َما ُهَو ُمْزمِّ ْم  7َوإِّنََّما َقاَل هَذا لَِّيْمَتحِّ َأَجاَبُه فِّيُلبُُّس:»اَل َيْكفِّيهِّ

ْنُهمْ  ٍد مِّ َواحِّ لَِّيْأُخَذ ُكلُّ  يَناٍر  َئَتْي دِّ بِّمِّ يًرا«.  ُخْبٌز  َشْيًئا َيسِّ ْمَعاَن 8  َأُخو سِّ َأْنَدَراُوُس  َوُهَو   ، هِّ َتاَلمِّيذِّ ٌد مِّْن  َواحِّ َلُه  َقاَل 
؟«  9ُبْطُرَس:   ْثلِّ هُؤاَلءِّ لِّمِّ َما هَذا  َولكِّْن   ، َوَسَمَكَتانِّ يٍر  َشعِّ َفةِّ  َأْرغِّ َمَعُه َخْمَسُة  ُغاَلٌم  َيُسوُع:»اْجَعُلوا 10»ُهَنا  َفَقاَل 

َفَة 11النَّاَس َيتَّكُِّئوَن«. َوَكاَن فِّي اْلَمَكانِّ ُعْشٌب َكثِّيٌر، َفاتََّكَأ الر َِّجاُل َوَعَدُدُهْم َنْحُو َخْمَسةِّ آاَلٍف.   َوَأَخَذ َيُسوُع اأَلْرغِّ
يُذ َأْعَطُوا اْلُمتَّ  ، َوالتَّاَلمِّ َمَكَتْينِّ بَِّقْدرِّ َما َشاُءوا.  َوَشَكَر، َوَوزََّع َعَلى التَّاَلمِّيذِّ َفَلمَّا َشبُِّعوا، 12كِّئِّيَن. َوَكذلَِّك مَِّن السَّ

يَع َشْيٌء«.   َلَة لَِّكْي اَل َيضِّ :»اْجَمُعوا اْلكَِّسَر اْلَفاضِّ هِّ ، مِّْن  13َقاَل لَِّتاَلمِّيذِّ ًة مَِّن اْلكَِّسرِّ َفَجَمُعوا َوَمأُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ
َفةِّ  ، الَّتِّي َفَضَلْت َعنِّ اآلكِّلِّيَن.    َخْمَسةِّ َأْرغِّ عِّيرِّ َفَلمَّا َرَأى النَّاُس اآلَيَة الَّتِّي َصَنَعَها َيُسوُع َقاُلوا:»إِّنَّ هَذا ُهَو 14الشَّ

اْلَعاَلمِّ!«   إَِّلى  اآلتِّي  النَّبِّيُّ  يَقةِّ  َويَ 15بِّاْلَحقِّ َيْأُتوا  َأْن  ُمْزمُِّعوَن  َأنَُّهْم  َعلَِّم  َفإِّْذ  َيُسوُع  َملًِّكا،  َوَأمَّا  لَِّيْجَعُلوُه  ُفوُه  ْخَتطِّ
 " اْنَرَرَف َأْيًضا إَِّلى اْلَجَبلِّ َوْحَدُه.

 
 ف :الأمعجزة إشباع الخمسة 

هذه المعجزة هى المعجزة الوحيدة التى يدونها البشيرون األربعة ألهميتها. فهذه المعجزة، معجزة إشباع الجموع 
بالخبز هى إشارة لشخص المسيح المشبع الذى به نستمنى عن العالم وهى رمز لسر اإلفخارستيا الذى يعطينا 

 شفى السيد مرضاهم ام معجزة إشباع الجمع  السيد فيه جسده على شكل خبز، ويشبعنا كلنا به. لذلك قبل إتم
غسل السيد أرجل تالميذه قبل العشار الربانى وفى هذا إشارة إللزامنا بالتوبة واإلعتراف قبل   ( كما14:    14مت )

بالتوبة واإلعتراف تشفى النفس من مرضها الروحى فتتأهل لتقبل الجسد المقدس ولذلك من   التناول وذلك ألنه 
إشارة رمزية لحال العالم من ضيقات وجوع نفسى وروحى =ولما صار المساء يفرح بالتناول.  يقدم توبة حقيقية  

بالحسابات البشرية ال    =  إصرف الجموع  قبل مجىر المسيح. لكن جار المسيح ليقدم الشبع، قدم جسده طعامًا.
( نجد   6-5:6وفى )يو   يمكن إطعام كل هذا الجمع. وكم تقف الحسابات البشرية عاًقًا أمام إمكانيات اإليمان.

من أين نبتاع خبزًا ليأكل هؤالرو فالسيد يظهر حجم المشكلة أواًل، ثم يظهر سيد المسيح يسأل فيلبس ليمتحنه وال
إيمانه وخطأ   المعجزات ألفيلبس ضعف  فيلبس رأى كثيرًا من  إذ أن  المسيح،  البشرية مع  الى حساباته  يلجأ  ن 

فسؤ  وطبعًا  واثق.  غير  وما ال  يرى الخارقة  أن  بعد  فيلبس  إيمان  عنه  يادة  سينتج  لفيلبس  المسيح  السيد  ال 
المعجزة وشفار اإليمان شرط للشبع. وعلينا أن ن ع كل إمكانياتنا البشرية بين يدى المسيح طالبين البركة فى 
بركة.  ال  محبة  فبدون  وتآلف،  محبة  فى  الشعب  وهو جلوس  البركة  تحل  حتى  مهمًا  سببًا  نرى  وهنا   الصالة. 
ونالحظ أن المسيح يعطى للتالميذ )الكنيسة بكهنوتها وخدامها( والتالميذ يعطون الناس. وفى هذه المعجزة نرى 
وما   النعمة تمتد بالموجود لحدود عجيبة، نرى خلق بصورة جديدة، فالمتاح قليل ولكن مع البركة صار كثيرًا جدًا.

 -هو القليل المتاح: 
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 خمس خبزات وسمكتين.  .1
 عير وهو أرخص أنواع الخبز.الخبز من الش .2
ومع من ؟         مع غالم صمير )وتصور لو رفط هذا المالم أن يعطي ما معه، كم كانت ستكون   .3

 خسارته وهكذا كل خادم يتصور أن إمكانياته ض يفة فيمتنع عن الخدمة( 
 فاهلل يعمل بالقليل ويبارك فيه. 

 عت األالف وتبقى منها. كمادخل عنصر سماوى للمادة فتحدت األعداد والكميات وأشب
 قال هللا لبولس وقوتى فى ال عف ُتْكَملو أى مهم وجود ال عف أى القليل الذى عندنا.

   -وهذا هو مفهوم الكنيسة األرثوذكسية فى الجهاد والنعمة. أمثلة:
التكنولوجيا أيام  ( فهل كانت  16:7هللا يأمر نوح ببنار فلك )جهاد( ولكن هللا يملق عليه فيحميه )نعمة( )تك   -1

 نوح قادرة أن تبنى هذا الفلك العجيب، الذى يقاوم مياهًا من فوه ومن تحت.
المسيح يأمر بمأل األجران فى معجزة تحويل المار الى خمر، فهل من حول المار إلى خمر كان غير قادر  -2

= جهاد وتحويل المار )ملر األجران  على تحويل الهوار إلى خمر وال داعى لشقار الخدام فى ملر األجران.  
 لخمر = نعمة(. 

المسيح يأمر برفع الحجر عن قبر لعا ر ثم أقام الميت، فهل من أقام الميت كان غير قادر على  حزحة   -3
 الحجر. ولكن  حزحة الحجر هى الجهاد. 

باع  النعمة فهى التى حولت هذا القليل إلش  كل ما معهم، وهذا هو الجهاد. أماهنا المسيح يطلب ما معهم، و  -4
 الكثيرين.

جاهد وإذًا نعمة المسيح تعمل مع من يجاهد بقدر استطاعته وال تعمل مع المتكاسل لذلك نسمع أن بولس قد  
(. 27:9كو  1)  بالرغم من أمراضه الجسدية  ( ونسمع أنه كان يقمع جسده ويستعبده7:4تى  2)  والجهاد الحسن

هو رقم الحواس وأصابع اليد والقدمين، وهو   5فهو رقم النعمة المسئولة فرقم    5ومن هذه المعجزة نفهم معنى رقم  
يحفظ  من  مع  تعمل  المسيح  نعمة  أن  المعنى  ويكون  أالف.  خمسة  المسيح  أشبع  خبزات  فبخمسة  النعمة  رقم 

طاهرة )يديه(. فالنعمة ال تعمل مع المتهاون. من يقدس حواسه طاهرة، ويحفظ إتجاهاته )قدميه( ويحفظ أعماله  
حواسه وأعماله وألتجاهاته، أى يكرسها للرب، مانعًا نفسه من التلو  بالعالم يمتلىر نعمة، وهذه النعمة هى التى 

 ندخل السمارو   نخلص   الطبيعة الجديدة(. وبهذه الخليقة الجديدة أو  17:5كو  2ن يصير خليقة جديدة )أتعطيه  
)غل    ،(15:    6)غل المسيح  على صورة  الخليقة  هذه  أن  أنتم 19:4إذ  بالنعمة  الرسول  بولس  يقول  لذلك   )

)أف أحد )أف  8:2مخلصون  يفتخر  أعمال كيال  ليس من  ويكمل  ليست هى 9:2(  أن األعمال  يعنى  ( وذلك 
ىر من هذه النعمة ولكن حتى نمتل ، السبب الًريسى لحصولنا على الطبيعة الجديدة، ولكن نحصل عليها بالنعمة

 (. 10:2علينا أن نعمل ونجاهد فى أعمال صالحة سبق هللا وأعدها لكى نسلك فيها )أف 
وعدد السمك )قليل لم يذكر   4000(. وكان عدد الجموع  39-32:15والسيد المسيح كرر هذه المعجزة )مت   

ًا حتى ال نطلب فى حياتنا معه أن سالل والسيد المسيح لم يكرر هذه المعجزات كثير   7وتبقى   7عدده( والخبزات  
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يشبع إحتياجاتنا الجسدية بطريقة معجزية، لهذا رأيناه يترك تالميذه الجاًعين أن يقطفوا سنابل حنطة يوم السبت 
يشفيه أن  دون  مرضه  فى  الرسول  بولس  وترك  طلب   .ويأكلونها،  دون  به  يسمح  ما  يده  من  نقبل  أن  فنتعلم 

إشباعًا إل الجسد )طعام ومال وصحة( بل نطلب  معجزات بصفة مستمرة  أواًل حتياجات  أطلبوا  الروحيات=  أواًل 
وعدم طلب معجزات فى حياتنا إنما هو ثقة منا فى أن الرب يختار ويسمح بما ملكوت هللا وبره وهذه تزاد لكم.  

... ولكن لتكن ال هو صالح لنا ، فهو صانع خيرات . ولنتعلم من رب المجد طريقة الصالة ويا رب أنا أريد كذا  
 بحسب إرادتى بل حسب إرادتك . ولنختم طلباتنا داًما بقولنا ولتكن مشيئتكو كما علمنا السيد المسيح .

ومامعنى األرقام؟ أشبع السيد الجموع مرتين إنما ليعلن أنه جار   والسؤال لماذا صنع السيد هذه المعجزة مرتين
فالكنيسة   وأمم.  يهودًا  كلهم  المؤمنين  الرليشبع  يمثلها  خالل    5000اليهودية  معهم  وعملت  النعمة  سبقت  إذ 
الر يمثلها  األمم  وكنيسة  واألنبيار.  كالهما   4فرقم    4000الناموس  ولكن  األربعة.  بإتجاهاته  العالم  كل  يمثل 
فرقم   بالمسيح صار سماويًا.  وربوات ربوات.  1000بإيمانهما  ألوف  ألوف  فالمالًكة  السماًيين،  رقم  ورقم    هو 

المطلق   10والحظ فرقم    10×    10×    10=    1000 للكمال  إشارة  وتكرارها ثال  مرات   ، الوصايا  هو رقم 
يدخلها نجس )رؤ السمار، إذ ال  يشير   12ورقم    قفة  12وتبقى من المعجزة األولى    (.27:    21الموجود فى 

يد هو لكل المؤمنين، هناك ما لشعب هللا المؤمن فى العهد القديم أو العهد الجديد. أى أن الشبع الذى يعطيه الس 
  . يكفى لكل مؤمن فى كل  من
تبقى   الثانية  المعجزة  متاح   سالل  7وفى  المسيح  فالشبع بشخص  العالم.  كناًس  أى كل  السبع  للكناًس  إشارة 

= السمكة ترمز سمكتين للجميع فالكنيسة ستكرر إشباع الجموع بجسد المسيح عبر الزمن وأللى نهاية الدهور.  
 .  مكة = إخثيس باليونانية وهذه الكلمة من خمسة حروف تشير لقولنا يسوع المسيح إبن هللا مخلصناللمسيح )س

(. وهو أشبعنا بجسده الذى قدمه 14:2يشير للتجسد فهو الذى جعل اإلثنين واحدًا )أف  2وكونهم إثنتين ألن رقم  
 لنا طعامًا. 

عن   نسمع  الثانية  المعجزة  ورقم    7وفى  الر   7أرغفة  عمل  )  وحهو  يعلن شخص 2:11ش  إالكامل  فالروح   )
إشارة للرسل البسطار المتواضعين الذين تأسست   وصغار السمك  .( وهذا يشبعهم14:16المسيح للمؤمنين )يو  

( فالتالميذ هم الذين أعلنوا شخص المسيح  20:2الكنيسة عليهم، أى على اإليمان بالمسيح الذى كر وا به )أف  
 7= قد يشير رقم    خبزات  7ة ألن هللا يرسل للعالم خدامًا في كل  مان وكل مكان،  المشبع ولم يحدد عددهم إشار 

 لعمل الروح القدس فى الكناًس السبع ليشبع الجميع بشخص المسيح. 
يَع    َلَة لَِّكْي اَل َيضِّ :»اْجَمُعوا اْلكَِّسَر اْلَفاضِّ هِّ ًة مَِّن َفَلمَّا َشبُِّعوا، َقاَل لَِّتاَلمِّيذِّ َشْيٌء«.َفَجَمُعوا َوَمأُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ

عِّيرِّ  َفةِّ الشَّ ، مِّْن َخْمَسةِّ َأْرغِّ  (. 13،   12:   6)يو . اْلكَِّسرِّ
فالمسيح هو الخبز الحى   ،(17،    16:    10كو1)  ويقصد الخبز فكلنا جسد واحد، خبز واحد =  إجمعوا الكسر

النا ل من السمار، من يأكله يحيا به لألبد، وقد إتحدنا به فى المعمودية ونستمر فى اإلتحاد به عن طريق سر  
   (.6اإلفخارستيا )يو 
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َشْيءٌ  يَع  َيضِّ اَل  )  =  لَِّكْي  نفس  بكل  يهتم  الذي 39:6يو فالمسيح  المؤمنين  بكل  يتلفوا   ن(  ال  أن  جسده،  يأكلون 
 + ونالحظ فى سر اإلفخارستيا بعد قسمة الجسد أن الجسد أصبح = اإلسباديقون    ل تكون لهم قيامة. وينحلوا ب
والر    12 المسيح  جسد  إلى  يشير  اإلسباديقون  المسيح صرنا جسد   12جزر.  فى  فنحن  للكنيسة.  يشيرون  جزر 

بأن ال يهلك أحد منها. وهذا واحد، خبز واحد. إذا نفهم أن الخبز المتبقى يشير للكنيسة جسد المسيح الذى يهتم  
 هو موضوع اإلصحاح السادس من إنجيل يوحنا الذى وردت به معجزة الخمس خبزات. 

:   15)مت   سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك  وفى المعجزة الثانية، معجزة األربعة أالف وجدنا مع الجموع
كناًس وجه لهم الرب يسوع رساًله فى سفر الرؤيا   7( فاألرغفة السبعة تشير لكنيسة المسيح فى كل العالم )34

َمكِّ    مان(.  إشارة للكنيسة فى كل مكان وعبر كل ًة َمْمُلوًَّة، َومَِّن السَّ )إنجيل   .ُثمَّ َرَفُعوا مَِّن اْلكَِّسرِّ اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ
إلهتمام المسيح بأن    ( هنا نجد أن القديس مرقس إهتم بذكر أن هناك سمك مع الخبز. وهذا يشير43مرقس آية

 يرسل خداما لكنيسته لرعايتها لكى ال ي يع منها أحد. 
قفة مملورة وهذا إشارة ألن جسد المسيح فيه شبع لكل   12معجزة الخمسة أرغفة تبقى فيها بعد أن شبع الجميع  

 يشير لشعب هللا(.   12ش به عبر الزمان والمكان )رقم 
رقم كامل يشير ألن جسد المسيح فيه شبع لكل كنيسة   7سالل مملورة ورقم    7ومعجزة السبع خبزات تبقى فيها  

الرؤيا موجهة لسبع منارات هم   الزمان والمكان )رساًل سفر  العالم عبر  الرساًل    7فى  كناًس إشارة ألن هذه 
 موجه لكل كنيسة وكل مسيحى(.

 المسيح يقدم نفسه كسر الشبع للكنيسة 
(. ونحن نحتاج لهذه الخلوة الهادًة 13:14ع تالميذه، فى موضع خالر )مت  ونسمع أن السيد أراد أن ينفرد م

( العالم  فى ضوضار  سماعه  يمكننا  ال  فصوته  هدور،  فى  يسوع  فيها صوت  فى 13-12:19مل  1نسمع   .)
إنجيل معلمنا يوحنا بعد هذه المعجزة مباشرة نسمع المسيح يتحد  عن نفسه كخبز الحياة، هو كأنه يشرح معنى 

  ( وأللى ماذا ترمز.6زة )يو المعج
من أين أتوا بالقفف التى وضعوا فيها الكسر؟ كان اليهودى يحمل معه قفة بها طعامه حتى ال ي طر  =  القفة

  لشرار طعام من األمم أو السامريين.
واألوالد النساء  عدا  ما  رجل  أالف  رجااًل  =  خمسة  كونوا  ونسار(  )رجااًل  كورنثوس  ألهل  يقول  الرسول  بولس 

أما 13:16كو 1) الن ج،  لعدم  يرمزون  واألطفال  للتدليل  يرمزن  فالنسار  اإليمان.  فى  يثبتوا  حديثه حتى  فى   )
 شعب هللا فيأخذ أموره الروحية بجدية وهم ناضجين يستوى فى هذا الرجال أو النسار أو األطفال )أبانوب الشهيد 

من أشبع البطون قادر أن يشبع النفوس والعواطف وقادر أن يشبع الروح وهذا هو  =  الشبعسنة(    12كان عمره  
ْب  ْب وأن ُيحِ  األهم، فمن يشبع روحيًا يشبع نفسيًا بالتب ية والشبع النفسى أى العاطفى، فيه يحتاج اإلنسان أن ُيحَّ

كن هللا اآلب يعطينا الحب األبوى والمسيح عريس نفوسنا أى يتبادل الحب مع اآلخرين سوار  وجة أو أطفال. ول 
كيف عاش الر بان القديسين وكيف ي ي     لقدس يسكن المحبة فى قلوبنا وألال  قادر أن يشبعنا عاطفيًا والروح ا

محبة  عن  يفصلني  ومن   + تحصرنيو  المسيح  ومحبة  يقول  بولس  والحظ  نفوسنا.  يشبع  ؟ هللا  أهل  بال  إنسان 
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هي محبة متبادلة. بل من يشبع روحيًا بمعرفة المسيح تشبع بطنه. فكم من أبار سواح إكتفوا بعشب المسيحو إذًا  
األرض طعامًا لهم عشرات السنين. مشكلة العالم أنه يبحث عن الشبع الجسدى والعاطفى وينسى أن لُه روحًا ال 

أمر تحار والتعامل مع األطبار النفسيين  تشبع إاًل بعالقتها مع خالقها. هذا سبب إنهيار المرب وكثرة حاالت اإلن 
العشب على  يتكئوا  أن  لسكان   =  الجموع  عادة  هذه  وكانت  )فسيخ(  مملحًا  سمكًا  كان  أكلوه  الذى  والسمك 

السواحل، فهم يملحون األسماك الباقية من طعامهم، ويأخذونها معهم فى مناسبة كهذه. وهذا المنظر هو ما تعود 
القيامة أى فى يوم شم النسيم إذ يخرجوا إلى الحداًق الخ رار ويأكلون الفسيخ تذكارًا   األقباط أن يعملوه بعد عيد 

الذى فيه أخذنا قيامه وحياة مع المسيح لندخل إلى موضع الخ رة    ،لهذه المعجزة، خصوصًا بعد عيد القيامة
حياة وشبع بشخص المسيح.   على مار الراحة فى فردوس الن يم )أوشية المنتقلين( فالخ رة رمز للحياة، والقيامة

مع   للحداًق  الذهاب  القيامة.  بعد  النسيم  فى شم  نفعله  ما  =  وهذا  للفردوس  هىالخ رة  فالبيط  حيث    إشارة 
نذهب بعد القيامة. والبيط يرمز لخروج حياة )الكتكوت ( من ماًت ) البي ة التى لها هيئة الحجر (،. والحظ 

به   يوحنا أن الموضع كان  وفالرب ف=  عشب كثير قول  يقودنا لمراعي خ رار مشبعة  الذي  الراعي الصالح  هو 
 فال يعو ني شئو وفي مراعي خ ر يسكننيو. راعيَّ 

.  39"  -(:40-6:39اآليات )مر   يَع َيتَّكُِّئوَن رَِّفاًقا رَِّفاًقا َعَلى اْلُعْشبِّ اأَلْخَضرِّ َفاتََّكُأوا 40َفَأَمَرُهْم َأْن َيْجَعُلوا اْلَجمِّ
يَن.ُصُفوًفا  يَن َخْمسِّ َئًة َوَخْمسِّ َئًة مِّ  " ُصُفوًفا: مِّ

(. وهذا النظام حتى ال  33:14كو1فإلهنا إله نظام وليس إله تشوي  )  أمرهم بأن يجلسوا خمسين خمسين..
 ينسوا أحدًا فى التو يع. 

ر وأعطىالحظ الكلمات  يا، فهو  وهذا هو ما عمله عند تأسيس سر اإلفخارست =رفع نظره نحو السماء وبارك وكسَّ
ُيعلن عن نفسه كسر شبع لنا والمسيح يشرح في هذه المعجزة معنى الشبع باللمة التي نفهمها أي شبع البطن.  

في =  الشبع يحتاج ألي شئ  وأحبه ال  المسيح  والذي عرف  آخر  لطعام  يحتاج  ال  بطنه طعامًا  إمتألت  الذي 
 بارك= عبرية وشكر = يونانية(. العالم. ففي المسيح الكفاية. وكلمة بارك هى نفسها كلمة شكر )

( حيث غالبية الناس من  31:  7هذه المعجزة تمت فى محيط العشر المدن )مر  -: إشباع األربعة أالف 
الوثنيين. إذًا هذه المعجزة تمت فى نهاية خدمة المسيح وسط األمم. بينما كانت معجزة إشباع الخمسة أالف فى  

ى نهاية  نهاية خدمة المسيح فى الجليل وسط اليهود اآلتين من كفرناحوم وبيت صيدا. ونالحظ أن المسيح ف
خدمته فى كل مكان يقوم بإشباع تاب يه. أما فى نهاية خدمته فى اليهودية فقد أشبع خاصته على ماًدة العشار 

* المسيح   .الربانى بجسده ودمه. فالمسيح أتى إلشباع الجميع، أما لخاصته فالشبع يكون باإلتحاد بجسده ودمه
(  4000دوا أن يملكوه عليهم. وفى المعجزة الثانية )الر( كان كملك وسط من أرا5000فى المعجزة األولى )الر 

كان إبن اإلنسان. أما فى ليلة العشار السرى كان ًريس كهنة يقدم نفسه ذبيحة بجسده ودمه. مع اليهود كان  
الشعب يجلس على عشب أخ ر كثير، فاليهود كانوا داخل الحظيرة اإللهية، كانوا شعب هللا.   * ومع األمم  

(. وكان هذا هو حال األمم فهم بعيدين عن  4:  8د جف وجلس الشعب على أرض برية جافة )مركان العشب ق
وترتيب الثال  له معنى فكل واحدة تقود  .هللا. أما فى العشار السرى فكان تالميذه على ماًدة صارت مذبحاً 
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اليهود أو من األمم صار  لألخرى. أتى المسيح إلى خاصته اليهود وخاصته لم تقبله، فذهب لألمم. ومن قبله من
دهم بجسده ودمه. والحظ مع إشباع اليهود تكرار رقم   وهو عدد أسفار التوراة، أما رقم   5من خاصته وهؤالر ُيَوحِ 

رقم المقادس فالعالم   7وهو رقم العالم، ورقم  4فهو عدد أسباط إسراًيل. ومع معجزة إشباع األمم نجد رقم  12
 ه، هذه هى الكناًس السبع فى سفر الرؤيا.كله صار مدعوا ليكون من خاصت

 
ٍع  10"  -(:11-9:10اآليات )لو   ُسُل َأْخَبُروُه بَِّجمِّيعِّ َما َفَعُلوا، َفَأَخَذُهْم َواْنَرَرَف ُمْنَفرًِّدا إَِّلى َمْوضِّ َوَلمَّا َرَجَع الرُّ

يَنٍة ُتَسمَّى َبْيَت َصْيَدا.   َتاُجوَن إَِّلى َفاْلُجُموُع إِّْذ َعلُِّموا َتبُِّعوُه، َفَقبَِّلُهْم َوَكلََّمُهْم َعْن َمَلُكوتِّ هللاِّ، َواْلُمحْ 11َخاَلٍء لَِّمدِّ
َفاءِّ َشَفاُهْم.  "  الش ِّ

= لماذا لم يقل والمرضى شفاهم؟ هناك من يستخدم هللا المرض لشفاًه روحيًا والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم
والسيد يعطيه الشفار ليجذبه    ،ليؤمن)أيوب وبولس( هؤالر هم المحتاجين للمرض، هناك من يحتاج لمعجزة شفار  

كان قد قيل عن    ، فإنوين ج روحيا  ك قد يسمح ببعط األالم ليكمل إيمان هذا الشخص لإليمان، ولكن بعد ذل
 . ( 1:4+ابط 11-5:12+ عب   10:2المسيح أنه تكمل باألالم فكم وكم نحن ال عفار )عب 

إنجيل  أحد خامس( وتسميه  )لو تصادف وكان هناك  الشهر  الخامس من  األحد  الفصل فى  هذا  تقرأ  والكنيسة 
فرقم   وجود   5البركة.  تصادف  فإذا  القيامة.  هى  عليها  بركة حصلنا  وأكبر  خبزات(.  )خمس  بالمعجزة  يذكرنا 

 جيل البركة. خمس أحاد )واألحد هو يوم القيامة( تحتفل الكنيسة بهذه المناسبة وتقرأ إن
 

 بطرس يعترف بالمسيح 
َتُقوُل  18"  -:   (21-9:18اآليات )لو قِّائِّاًل:»َمْن  َفَسَأَلُهْم  َمَعُه.  يُذ  التَّاَلمِّ َكاَن  اْنفَِّراٍد  َعَلى  ُيَرل ِّي  ُهَو  َوفِّيَما 

َأَنا؟«   َأن ِّي  َقاَم«. 19اْلُجُموُع  اْلُقَدَماءِّ  مَِّن  َنبِّيًّا  إِّنَّ  َوآَخُروَن:  إِّيلِّيَّا.  َوآَخُروَن:  اْلَمْعَمَداُن.  َوَقالوا:»ُيوَحنَّا  َفَأَجاُبوا 
يُح هللاِّ!«.  20 ى َأْن اَل َيُقوُلوا َفاْنَتَهَرُهْم َوَأْوَص 21َفَقاَل َلُهْم:»َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن َأن ِّي َأَنا؟« َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوَقاَل:»َمسِّ

 " ذلَِّك أَلَحٍد،
 

َيُقوُل 13"  -(:20-16:13اآليات )مت   قِّائِّاًل:»َمْن  يَذُه  َتاَلمِّ َسَأَل  فِّيُلبَُّس  َقْيَررِّيَّةِّ  ي  َنَواحِّ إَِّلى  َيُسوُع  َجاَء  َوَلمَّا 
؟«   ْنَسانِّ اْبُن اإلِّ َأَنا  إِّن ِّي  ٌد مَِّن 14النَّاُس  َواحِّ َأْو  َيا  إِّْرمِّ َوآَخُروَن:  إِّيلِّيَّا،  َوآَخُروَن:  اْلَمْعَمَداُن،  ُيوَحنَّا  َفَقاُلوا:»َقْوٌم: 

  .» يُح اْبُن هللاِّ 16َقاَل َلُهْم:»َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن إِّن ِّي َأَنا؟«  15اأَلْنبَِّياءِّ ْمَعاُن ُبْطُرُس َوَقاَل:»َأْنَت ُهَو اْلَمسِّ  َفَأَجاَب سِّ
 .»! اْلَحي ِّ

ْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، إِّنَّ َلْحًما َوَدًما َلْم ُيْعلِّْن َلَك، لكِّنَّ َأبِّي 17 الَّذِّي فِّي َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»ُطوَبى َلَك َيا سِّ
  . َماَواتِّ َكنِّيسَ 18السَّ َأْبني  ْخَرةِّ  الرَّ هِّ  هذِّ َوَعَلى  ُبْطُرُس،  َأْنَت  َأْيًضا:  َلَك  َأُقوُل  َتْقَوى َوَأَنا  َلْن  يمِّ  اْلَجحِّ َوَأْبَواُب  تِّي، 
. وَ 19َعَلْيَها.   َماَواتِّ ، َفُكلُّ َما َتْربُِّطُه َعَلى اأَلْرضِّ َيُكوُن َمْرُبوًطا فِّي السَّ َماَواتِّ يَك َمَفاتِّيَح َمَلُكوتِّ السَّ ُكلُّ َما َوُأْعطِّ

 .» َماَواتِّ يُح.02َتُحلُُّه َعَلى اأَلْرضِّ َيُكوُن َمْحُلواًل فِّي السَّ يَذُه َأْن اَل َيُقوُلوا أَلَحٍد إِّنَُّه َيُسوُع اْلَمسِّ يَنئٍِّذ َأْوَصى َتاَلمِّ  " حِّ
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يَذُه  27"  -(: 30-8:27اآليات )مر   َتاَلمِّ َسَأَل  فِّيُلبَُّس. َوفِّي الطَّرِّيقِّ  َقْيَررِّيَّةِّ  ُقَرى  إَِّلى  َوَتالمِّيُذُه  َيُسوُع  ُثمَّ َخَرَج 
ا َيُقوُل  »َمْن  َلُهْم:  َأَنا؟«  قِّائِّاًل  إِّن ِّي  مَِّن 28لنَّاُس  ٌد  َواحِّ َوآَخُروَن:  إِّيلِّيَّا.  َوآَخُروَن:  اْلَمْعَمَداُن.  َفَأَجاُبوا:»ُيوَحنَّا 

  .» يُح!«  29اأَلْنبَِّياءِّ ْم َكْي  َفاْنَتَهَرهُ 30َفَقاَل َلُهْم:»َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن إِّن ِّي َأَنا؟« َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوَقاَل َلُه:»َأْنَت اْلَمسِّ
 "  اَل َيُقوُلوا أَلَحٍد َعْنُه.
 =من يقول الناس إنى أنا إبن اإلنسان …. أنت هو المسيح إبن هللا الحى.. طوبى لك    الرب يسأل تالميذه

تجسد الحظ أن المسيح هنا يؤكد ناسوته، واآلب يعلن لبطرس الهوت المسيح وهذا هو إيمان الكنيسة أن إبن هللا  
(. وهذا ما قاله بولس الرسول وال أحد يستطيع أن يقول المسيح رب إال   16:3تى 1وتأنس، هللا وهر فى الجسد )

 ( 3:12كو1بالروح القدسو )
َبٌه المسيح عليه، فهو أعلن دستور اإليمان القويم، والمخلص يعلن أنه يقيم  وهذا اإليمان الذى أعلنه بطرس طَ  وَّ

+ 19:16كنيسته على هذا اإليمان، ويعطى كنيسته سلطان الحل والربط، ليس لبطرس فقط بل لكل الرسل )مت  
أنه  18:18مت   قال  هيرودس  فمثاًل  الناس،  يقوله  ما  التالميذ  ردد  سؤاله  السيد  سأل  ولما   يوحنا (. 

واحد وآخرون تصوروا أنه    (5:4أى أنه السابق للمسيح )مال    إيليا(. وهناك من قالوا أنه  2:14)مت  =المعمدان
 (. 15:18ألن موسى تنبأ بأن نبيا مثله سيأتى لهم )تث  من األنبياء

فالسيد المسيح يهتم جدًا بكيف نعرفه نحن خاصته فماذا لو سألك المسيح.. من =    وأنتم من تقولون إنى أنا
أنا.. هل سيكون ردك عن معرفة نظرية عرفتها من الكتب، أو من خبرات شخصية إختبرت فيها حالوة شخصه 

فى   بجانبك  يقف  إذ  وتعزياته  محدودة  ال يقات وحالوة عشرته،  المير  وقوته  أمبل  عرفته  هل  عنه.   ،  سمعت 
لنعرف  أعيننا  ليفتح  إذًا فلنصرك إلى هللا  لُه،  الناس، بل هللا أعلن  المسيح من كالم  ن رأيه عن  ُيَكوِ  لم  فبطرس 

( لنصلى حتى يعلن  5:42المسيح ونختبره فنقول مع أيوب، بسمع األذن قد سمعت عنك واآلن رأتك عينى )أى  
بالروح القدس )لنا الروح القدس عمن هو المسيح، وليس أحد يقدر أن يقول يسو  + يو   3:12كو  1ع رب إال  

 ( إيماننا بالمسيح، ومعرفتنا بالمسيح هو إعالن إلهى يشره به اآلب بروحه القدوس. 14:16
لنصلى حتى ال يبقى هذا اإليمان مجرد    ، ولكننحن  والكنيسة، وألستلمناهخالل التالميذ    م هذا اإليمانيتسلتم  و 

ال ولكن خبرة عملية بشخص  ُيدرك هذا سوف خبرة نظرية  العشرة معه، ومن  لذة  ندرك  إذ  فنحبه  المسيح،  سيد 
 (. 8:3يحسب كل األشيار نفاية )فى 

المسيح هو المسيا الذى كان اليهود ينتظرونه مخلصًا. وكلمة المسيح تعنى الممسوح من   = أنت هو المسيح
+ لو   4:5+ ابط  5:1فقط )رؤ هللا. وكانت المسحة فى العهد القديم هى للملوك ورؤسار الكهنة واألنبيار 

 .  ( وفى هذه اآليات نرى المسيح ملكًا وًريسًا للكهنة ونبياً  76:1
لقد سبق نثناًيل وقال هذا قبل بطرس، أن المسيح إبن هللا ولكن نثناًيل كان يقصدها بطريقة   =إبن هللا الحى

نثناًيل كما فعل مع بطرس )يو    ولذلك لم نسمع أن السيد طوب إيمان عامة كما يقولون إسراًيل إبن هللا.
47:1-51.) 
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كنيستى أبنى  الرخرة  اإلنسان.   المسيح ال  =أنت بطرس وعلى هذه  هذا  إنسان مهما كان  كنيسته على  يبنى 
ولكن معنى الكالم أن الكنيسة ستؤسس على هذا اإليمان الذى نطق به بطرس، أن المسيح هو إبن هللا الحى. 

صير أوالد هللا، وندخل إلى الع وية فى الملكوت الروحى الجديد وننعم بحياته  وبإتحادنا به خالل المعمودية ن
فينا، نحمله داخلنا كسر حياة أبدية. والخالص يعني أي ًا إستعادة الحياة الفردوسية بأفراحها ونحن على األرض 

 ويكون لنا سلطان على إبليس وعلى الخطية. 
الكتاب   قول  بطرس    َأْنتَ والحظ  هِّ )مذكر(  َهذِّ مؤنث(    وعلى  ألن   الرخرة)  بطرس،  ليست  هى  الصخرة  إذًا 

(. وكلمة 6:2بط  1والمسيح هو حجر الزاوية )  (.4:10كو1الصخرة التى تبنى عليها الكنيسة هى المسيح نفسه ) 
ن هللا بترا أى صخرة، فالمسيح أسس كنيسته على صخرة هى اإليمان به كإب   Petraبطرس مشتقة عن اليونانية  
 . Petrus. بل قال له أنت Petraوالمسيح لم يقل له أنت 

عليها تقوى  لن  الجحيم  وال    =أبواب  بل  الكنيسة،  على  تنتصر  لن  وهذه  الشر  لقوى  إشارة  هى  الجحيم  أبواب 
المؤمنين، بل هم سيقومون من الموت فى األبدية ) هذا إذا كان إيمانهم صحيحًا   الموت قادر أن يسود على 

بطرس ( وهى أي ًا تشير للتجارب والحروب ضد الكنيسة والمؤمنين سوار كان مصدرها الشيطان أو  كإيمان  
  فإبن هللا الصخرة وحجر الزاوية هو بنفسه الذى يسند كنيسته فلن تنهار.بشر يحركهم شياطين. 

الجحيم ، تهاجم الشيطان  وتشير ألن الكنيسة التى يقودها المسيح هى كنيسة بصلواتها وتسابيحها تهاجم أبواب  
الذى هزمه المسيح ، والكنيسة تكمل عليه . وهناك مثال لذلك ، فيوآب حينما كان يحارب جي  إبشالوم ، وتعلق 
أن  نجد  وهكذا   . بسهم  واحد  كل  عليه ف ربه  يجهزوا  أن  جيشه  من  وطلب  يوآب  الشجرة ضربه  فى  إبشالوم 

 وصلوات الكنيسة تكمل عليه ولن يقوى عليها . المسيح بصليبه ضرب الشيطان فصار عدو مهزوم ، 
فالمسيح أعطى لكنيسته سلطان الحل والربط وغفران الخطايا .  21:20+ يو  18:18+مت   وأعطيك مفاتيح.. 

وألمساكها، القبول فى شركة الكنيسة أو إخراج وفر  المخالفين من الشركة المقدسة، السيد أعطي لكنيسته سلطان  
أديبهم. المسيح من خالل كنيسته يحل ويربط. والربط هو لمن يصر على خطيته، فتحرمه الحكم على أوالدها وت 

 الكنيسة من التناول. والحل هو لمن يتوب ويعترف بخطاياه. 
من الرومان. وهم فهموا    يخلصهم  روا أن المسيح آٍت كمخلص = اليهود تصوَّ   أوصى تالميذه أن ال يقولوا ألحد

بطريقة خاطئة، لذلك   (6:79+ مز   9:2مثل تحطمهم بق يب من حديد )مز  سفر المزامير    بعط اآليات فى
المسيح   لذلك كان يوصى أ حرص  الرومان  ليحارب  آٍت  أنه  الشعب  يفهم  المسيا حتى ال  أنه  ينتشر خبر  ن ال 

ر نته ألألحد، و تالميذه أن ال يقولوا أنه المسيا، وأي ًا المرضى وكل من أخرج منهم شياطين أمرهم أن ال يقولوا  
( ألن الجموع كان لها مفهوم سياسي 41:4الشياطين حتى ال تقول وتتكلم وتكشف هذه الحقيقة أمام الجموع )لو  

 وعسكري لوويفة المسيا. 
السليم  أطرس  ولكن حينما أعلن ب الحقيقي  للفهم  لكنه وجه تالميذه  المسيح وطوبه،  إبن هللا فرح  المسيح هو  ن 

( إذًا نفهم أن المسيح يود أن  21:16للخالص، وأن هذا ال يتم باالنتصار على الرومان، بل بموته وقيامته )مت 
ى أواخر أيام المسيح  يعرف الناس حقيقته، ولكن ليس كل واحد، بل لمن له القدرة على فهم حقيقة الخالص. وف
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إبتدأ يعلن صراحة عن كونه إبن هللا )مت   (. لكن نالحظ أنه تدرج فى إعالن هذه 64-63:26على األرض 
( فبقدر ما ينمو السامع فى إستيعاب 12:13الحقيقة بحسب حالة السامعين. فإن من له سيعطى ويزاد )مت  

األكثر واألعلى. فمستوى السامع فى نموه هو الذي يحدد أمور وأسرار الملكوت يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى  
إذًا  فاهلل  والحياة مع هللا.  الملكوت  أسرار  فينقطع عنها  الراف ة  النفس  أما  المسيح،  يقدمه  الذى  التعليم  مستوى 
  يعطينا أن نكتشف أسراره بقدر ما نكون مستعدين لذلك. وراجع حوار المسيح مع السامرية لترى التدرج فى إعالن 

 حقيقته ومع تجاوبها كان يعلن لها ما هو أكثر عنه. 
ثورة   - فتحد   ملكًا  منيًا أرضيًا  يكون  بأن  الجماهير  تطالبه  أن ال  يقولوا ألحد  أن ال  األول من  الهدف  إذًا 

 شعبية ضد الرومان، ولهذا أثاره الرهيبة. بل ستتعطل خدمة المسيح وتعليمه. 
 الكتبة والفريسيون أن يقتلوه قبل الوقت، أى قبل أن ينهى كل تعاليمه وأعماله.السبب الثانى حتى ال يحرص  -
 لوهيته بالدليل الساطع وذلك بقيامته فعاًل بعد موته. أ ميذ عنه كإبن هللا دون أن تظهر ال يصح أن يتكلم التال -
التى على  = أسسها هيرودس فيلبس، وسميت بإسمه تميزًا لها عن قيصرية  قيررية فيلبس(  13:16متى ) -

االردن   نهر  منبع  بجانب  جبل حرمون  سفح  عند  وهى  يرلى البحر.  هو  وفى         (  18:9)لو  وفيما 
 ( 27:8 ر)م الطريق

لوقا وحده أشار لصالة المسيح وربطها بهذا اإلعالن السماًى لبطرس بحقيقة المسيح، إذ بصالة المسيح ُيعلن  
ننا أوهذا معناه    مام اآلب.أمسيح هو شفاعة المسيح عن ا  اآلب بروحه القدوس لبطرس هذا السر. ومعنى صالة ال

(. فالمسيح صل ى على 24-23:16مام اآلب فيه. لذلك نطلب بإسمه أى شىر نطلبه من اآلب )يو  أمقبولين  
( ثم سار معهم إلى نواحى قيصرية فيلبس وفى الطريق سألهم هذا السؤال فالمسيح بشفاعته عنا 18:9إنفراد )لو  

ودية يقبلنا اآلب ويعمل فينا بروحه القدوس، وأول ما يعمله فينا الروح القدس أنه يثبتنا فى المسيح إبن هللا )بالمعم
( ثم يعلن لنا عمن هو المسيح فنفهم حقيقة عالقتنا باهلل، هو يشهد ألرواحنا أننا أوالد والتوبة واإلعتراف والتناول

ح هنا ألنه يدرك خطورة ما سيعلنه بطرس اآلن، ويشير أننا ال يمكننا  (. لوقا يشير لصالة المسي16:8هللا )رو  
ى صلته هو باآلب فهم واحد وصلته بنا فنحن صرنا أ= صالته    فهم هذه الحقاًق إال  بشفاعة المسيح الكفارية

 .(  33:    9وهذا ما كان أيوب يشتهيه وقد حققه المسيح وليس بيننا مصالح ي ع يده على كليناو )أى  جسده  
 . 21ية آده؟ الرد فى وكيف صرنا جس
 عتراف بطرس يختلف من إنجيل آلخر، ولكن بجمع النصوص يتكامل المعنى.إ والحظ أن نص 

 هذه إشارة لالهوته فهو هللا المتجسد.  -: المسيح إبن هللا الحي -متى :
   هو المسيح أى الممسوح كًريس كهنة سيقدم ذبيحة نفسه. -: المسيح -مرقس :
 هو مسيا النبوات الموعود به فى الكتاب، الذى ينتظرونه.  -:  مسيح هللا -لوقا :
 

 حمل الرليب شرط التلمذة للمسيح -يسوع ينبئ بموته  
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ُيوخِّ  22"  -:   (27-9:22اآليات )لو الشُّ مَِّن  َوُيْرَفُض  َكثِّيًرا،  َيَتَألَُّم  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  َأنَّ  َيْنَبغِّي  َوُرَؤَساءِّ َقائِّاًل:»إِّنَُّه 
َيُقوُم«. الثَّالِّثِّ  اْلَيْومِّ  َوفِّي  َوُيْقَتُل،  َواْلَكَتَبةِّ،  َنْفَسُه  23اْلَكَهَنةِّ  َفْلُيْنكِّْر  َوَرائِّي،  َيْأتَِّي  َأْن  َأَحٌد  َأَراَد  :»إِّْن  لِّْلَجمِّيعِّ َوَقاَل 

َوَيْتَبْعنِّي.   َيْوٍم،  يُ 24َوَيْحمِّْل َصلِّيَبُه ُكلَّ  َأْن  َأَراَد  َمْن  َفهَذا َفإِّنَّ  َأْجلِّي  َنْفَسُه مِّْن  ُيْهلُِّك  َوَمْن  ُيْهلُِّكَها،  َنْفَسُه  َخل َِّص 
َرَها؟  25ُيَخل ُِّرَها.   َخسِّ َأْو  َنْفَسُه  َوَأْهَلَك  ُكلَُّه،  اْلَعاَلَم  َربَح  َلْو  ْنَساُن  اإلِّ َيْنَتفُِّع  َماَذا  بِّي 26أَلنَُّه  اْسَتَحى  َمنِّ  أَلنَّ 

ي يَن.    َوبَِّكاَلمِّي، َفبِّهَذا َيْسَتحِّ يسِّ هِّ َوَمْجدِّ اآلبِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ اْلقِّد ِّ ْنَسانِّ َمَتى َجاَء بَِّمْجدِّ ا َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ 27اْبُن اإلِّ َحقًّ
َيامِّ هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكوَت هللاِّ«.  " مَِّن اْلقِّ

 
هِّ َأنَُّه َيْنَبغِّي َأْن َيْذَهَب إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم مِّْن ذلَِّك اْلَوقْ 21"  -(:28-16:21اآليات )مت   ُر لَِّتاَلمِّيذِّ تِّ اْبَتَدَأ َيُسوُع ُيْظهِّ

َيُقوَم.  َوُيْقَتَل، َوفِّي اْلَيْومِّ الثَّالِّثِّ  َواْلَكَتَبةِّ،  ُيوخِّ َوُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ  ُبْطُرُس إَِّلْيهِّ َوا22  َوَيَتَألََّم َكثِّيًرا مَِّن الشُّ ْبَتَدَأ َفَأَخَذُه 
! اَل َيُكوُن َلَك هَذا!«   ُرُه َقائِّاًل:»َحاَشاَك َياَربُّ َفاْلَتَفَت َوَقاَل لُِّبْطُرَس:»اْذَهْب َعن ِّي َياَشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة لِّي، 23َيْنَتهِّ

.» يَنئٍِّذ َقاَل َيُسوُع لَِّتاَلمِّيذِّ 24أَلنََّك اَل َتْهَتمُّ بَِّما هللِّ لكِّْن بَِّما لِّلنَّاسِّ َفْلُيْنكِّْر َنْفَسُه حِّ :»إِّْن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيْأتَِّي َوَرائِّي  هِّ
ُدَها.  25َوَيْحمِّْل َصلِّيَبُه َوَيْتَبْعنِّي،   أَلنَُّه  26َفإِّنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخل َِّص َنْفَسُه ُيْهلُِّكَها، َوَمْن ُيْهلُِّك َنْفَسُه مِّْن َأْجلِّي َيجِّ

نَ  َعْن  فَِّداًء  ْنَساُن  اإلِّ ي  ُيْعطِّ َماَذا  َأْو  َنْفَسُه؟  َر  َوَخسِّ ُكلَُّه  اْلَعاَلَم  َربَح  َلْو  ْنَساُن  اإلِّ َيْنَتفُِّع  هِّ؟  َماَذا  اْبَن 27ْفسِّ َفإِّنَّ 
يَنئٍِّذ ُيَجازِّي ُكلَّ َواحِّ  ْنَسانِّ َسْوَف َيْأتِّي فِّي َمْجدِّ َأبِّيهِّ َمَع َماَلئَِّكتِّهِّ، َوحِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ 28ٍد َحَسَب َعَملِّهِّ.  اإلِّ

ْنَسانِّ آتًِّيا فِّي َمَلُكوتِّهِّ«. َيامِّ هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرُوا اْبَن اإلِّ  " مَِّن اْلقِّ
 

أَ 31"  -(33-  8:31)مر  اآليات َيْنَبغِّي  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  َأنَّ  ُيَعل ُِّمُهْم  ُيوخِّ  َواْبَتَدَأ  الشُّ مَِّن  َوُيْرَفَض  َكثِّيًرا،  َيَتَألََّم  ْن 
ُرُه. 32  َوُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َواْلَكَتَبةِّ، َوُيْقَتَل، َوَبْعَد َثاَلَثةِّ َأيَّاٍم َيُقوُم. َوَقاَل اْلَقْوَل َعاَلنَِّيًة. َفَأَخَذُه ُبْطُرُس إَِّلْيهِّ َواْبَتَدَأ َيْنَتهِّ

بِّمَ 33 َتْهَتمُّ  اَل  أَلنََّك  َشْيَطاُن!  َيا  َعن ِّي  »اْذَهْب  َقائِّاًل:  ُبْطُرَس  َفاْنَتَهَر  َتاَلمِّيَذُه،  َوَأْبَرَر  بَِّما َفاْلَتَفَت  لكِّْن  هللِّ  ا ِّ
.»  " لِّلنَّاسِّ
َيامِّ هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكو 1"  -(:9:1)مر آية   َت َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ مَِّن اْلقِّ

 " هللاِّ َقْد َأَتى بُِّقوٍَّة«.
 الصليب.المسيح أوضح لتالميذه من هو وأنه أتى ليؤسس كنيسته، وها هو يعلن ثمن تأسيس الكنيسة أى 

وقبل أن يتوهم تالميذه إذ سمعوا أنه إبن هللا المسيا المنتظر، أنهم سيملكون معه إذ يصير ملكًا وقاًدًا عظيمًا،  
(  6:9شإليبه، حاماًل الرياسة على كتفه )ها هو يشرح لهم أنه حقًا سيملك ولكن سيملك على قلوب كنيسته بص

هو بصليبه هدم مملكة الخطية ومملكة إبليس وأقام ملكوته.  فالرياسة كانت بصليبه الذى به ملك على قلوبنا،
 وقوله هذا يشير ألنه يعلم سابقًا وبدقة ما سيحد  له، إذًا فما سيحد  له هو بسلطانه.

 
أَلنََّك اَل َتْهَتمُّ بَِّما هللِّ لكِّْن َفاْلَتَفَت َوَقاَل لُِّبْطُرَس:»اْذَهْب َعن ِّي َياَشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة لِّي،  23"  -(:16:23آية )مت 
.»   "بَِّما لِّلنَّاسِّ
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فهو من هللا.   الحى  إبن هللا  المسيح  السيد هو  بأن  إعترافه  أما   ذاته،  نابع من  لهو  هذا  للصليب  رفط بطرس 
لنا    يردد ما  هليس شيطانًا ولكنبطرس    =إذهب عنى ياشيطان لُه، فالشيطان داًمًا يصور  وسوس به الشيطان 

الصليب الموضوع علينا. ويبدو أن بطرس كان راف ًا لفكرة الصليب حتى النهاية، لذلك حين سألُه السيد   رفط 
أتحبنى … أتحبنى.. أتحبنى صرح له السيد بعد ذلك انه سيموت مصلوبًا، ولعلم السيد أن بطرس رافط لفكرة 

تحبنى   إتبعنى = أى ال ترفط الصليب إن كنت حقيقة  له كلمة  (. ويقال أن  22-15:21)يو  الصليب كرر 
بطرس   قتل  أراد  حين  السيد أنيرون  رأى  روما  أبواب  وعلى  بطرس،  فهرب  بالهرب،  روما  فى  المؤمنون  قنعه 

أن   نفسه وطلب  وسلم  بطرس  فعاد  منك.  بداًل  ذاهب ألصلب  أنا  فقال  ؟  أين  إلى  فسأله  لروما  متجهًا  المسيح 
 يصلب منكس الرأس.  
 أنت معثرة لى.. إذهب عنى يا شيطان.. ألنك ال تهتم بما هلل لكن بما للناس. والحظ ما قاله المسيح 

فالسيد جار ليقيم مملكته خالل صليبه وطلب ممن يريد أن يكون له تلميذًا أن يحمل صليبه ويتبعه، فمن يرفط 
 .  (24آية ) الصليب يرفط الفكر اإللهى 

  والفدار.   تعمل على تعطيل الصليب =  معثرة
برفط =    شيطددددان داخلنا  في  يوسوس  الذي  والشيطان هو  الشيطان،  الفدار سوى  بتعطيل  يهتم  من  يوجد  وال 
 الصليب.

الترجمة الحرفية لكلمة تهتم، أن عندك وجهة نظر معينة فهناك من لهم وجهة نظر ال تتفق    =  ال تهتم بما هلل 
ن أننا  العالمى والمنى مع وجهة نظر هللا )مثل بطرس هنا( وهى  المسيح فى الصحة والمجد  قبل أن نسير مع 

أما لو ُوِجَد صليب ، نرفط المسيح ونتصادم معُه . ويكون هذا بإيعا  من الشيطان. لذلك قال ،  المادى.. الخ  
السيد لبطرس إذهب عنى يا شيطان، ألن بطرس كان يكرر فكر الشيطان. والشيطان الخبيث داًمًا يسعى ألن  

ولكن لنعلم أنه كًريس   (د هللا بأنه لو أن هللا يحبهم ألعطاهم خيرات  منية )مال وعظمة وقوة وسلطان..يقنع أوال
)يو   العالم  حتى  30:14لهذا  فيه  بما  العالم  يرف ون  هللا  أوالد  لكن  يديه،  تحت  بما  يمرينا  ألن  (  وصلوا  لو 

نية أو صليب، فما يسمح به أبوهم السماوى ، ويقبلون من يد أبيهم السماوى ما يسمح به سوار خيرات  م ُيصلبوا
(. والمسيح 9:4خر ونسجد لُه )مت  فيه حياتهم األبدية، ولكن شرط الشيطان أن يعطينا من خيرات العالم أن ن

عطانا مثاًل حتى نفهم هذا فقال متساًاًل هل لو سأل إبن أباه أن يعطيه خبزًا فهل يعطيه أبوه حجرًا … فإن كنتم أ 
وا أوالدكم عطايا صالحه فكم وكم أبوكم السماوى. من هنا نعلم أن ما يسمح به هللا سوار خيرات تعرفون أن تعط

 وهو طريقهم للسمار   لخالص نفوسهم منية )مال / صحة..( أو ما يسمح به من تأديبات، هو لصالح أوالده، هو  
 ( + مرض أيوب وتجربته كانت لخالص نفسه وكذلك مرض بولس.  22-21:3كو  1( + ) 28:8)رو
 

َفْلُيْنكِّْر َنْفَسُه َوَيْحمِّْل َصلِّيَبهُ 24و  -(:16:24آية )مت   :»إِّْن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيْأتَِّي َوَرائِّي  هِّ يَنئٍِّذ َقاَل َيُسوُع لَِّتاَلمِّيذِّ  حِّ
 وَوَيْتَبْعنِّي،
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م مع هللا. مثل األك يرفط فكرة أن له حق فى الخيرات الزمنية، وهذا ما يقنعنا به إبليس لنتصاد =    ينكر نفسه
جل أنه لم يعطه ِجْديًا يفرح به مع أصدقاًه، وقارن مع محبة أبيه أبن ال ال، إذ تخاصم مع أبيه من  األكبر لإل 

( فهل نتصادم معه من أجل 17:8)رو الذى يقول له كل شىر هو لك، وهللا أعطانا أن نرثه أى نر  مع المسيح
يقبل بما سمح به هللا واثقًا فى محبة هللا، وأن ما سمح به هو للخير حتى وألن لم    =  يحمل صليبهأشيار تافهة.  
ولنالحظ أن    لكل ما يسمح به هللا.  كاملةطاعة  =    ويتبعنى  إرادة حرة.=    إن أراد أحد(.  7:13نفهم اآلن )يو  

ته حبا فينا دون أن يطلب أحد منه هذا ودون أن يطلب هو منا أى مقابل. وهذه هى هو بذل المسيح ذا  الرليب
الدرجة.  لهذه  له أن يصل  تلميذا حقيقيا  يكون  يريد أن  الرب من كل من  المحبة ، والتى يطلب  أعلى درجات 

 ولذلك ت ع كنيستنا الشهدار فى أعلى الدرجات فهم بذلوا حياتهم حبا فى المسيح . 
 

ُدَها.25و  -(:26-16:25اآليات )مت   َنْفَسُه مِّْن َأْجلِّي َيجِّ ُيْهلُِّك  ُيْهلُِّكَها، َوَمْن  َنْفَسُه  ُيَخل َِّص  َأَراَد َأْن   َفإِّنَّ َمْن 

ْنَساُن 26 ي اإلِّ َر َنْفَسُه؟ َأْو َماَذا ُيْعطِّ ْنَساُن َلْو َربَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخسِّ هِّ؟أَلنَُّه َماَذا َيْنَتفُِّع اإلِّ  و فَِّداًء َعْن َنْفسِّ
يهرب من اإلستشهاد / يهرب من الشداًد فى الخدمة مثاًل ليتمتع بملذات الدنيا / يرفط الصالة =  يخلص نفسه 

 والصوم لمتع دنيوية.  
 يتقدم لإلستشهاد / يقدم جسده ذبيحة حية / يقمع جسده ويستعبده / يصلب أهواره وشهواته.=   يهلك نفسه

العالم   فليعلم أن=    كلهُ لو ربح  تاركًا هللا، مثل هذا  بطبعه   هذا مثل من ي يع عمره فى عمله   .  العالم  اًل 
وهى الباقية والحظ أن السيد قال هذه اآلية ردًا على رفط بطرس للصليب. إذًا رفط الصليب =  وخسر نفسه

 فيه ربح للعالم وخسارة أبدية. 
نفسه عن  فداء  اإلنسان  يعطى  إن ض=    ماذا  ال  األموال  خسارة  فهالكها  النفس  أما  تعود،  أن  فجاًز  اعت 

 تعوض. وكيف أقدم فدية عن إنسان تم قتله فعاًل. فإن هلكت النفس، أى ذهبت للجحيم بعد موتها فال فدار لها. 
 

)مت   َمَع  27"  -(: 16:27آية  َأبِّيهِّ  َمْجدِّ  فِّي  َيْأتِّي  َسْوَف  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  ٍد   َماَلئَِّكتِّهِّ،َفإِّنَّ  َواحِّ ُكلَّ  ُيَجازِّي  يَنئٍِّذ  َوحِّ
 "  َحَسَب َعَملِّهِّ.

 ( 24:    5( وصالبا أهواره مع شهواته )غل1:    12، مقدما نفسه ذبيحة حية )رو  من يرضى بأن يهلك نفسه 
ستكون مجا اته سماوية فى مجد سماوي هو إمتداد للملكوت الداخلى الذى ن يشه هنا على االرض، ننعم بسالم  

الملكوت األخروى فبال ألم    ( أما 22:16+ يو    7:4  يفوه كل عقل، وفرح حقيقى بالرغم من أالم هذا العالم )فى
 (.4:21)رؤ 

العالم فنصيبه معاناة وحزن على األرض، ونار متقدة أبدية. وفى هذه   أما  من ترك المسيح ليجرى ورار لذات 
. فهو بعد أن تحد  عن أالمه يتحد  هنا عن مجده. ولنالحظ يأتى فى مجداآلية يتكلم المسيح عن مجده =  

 (. فمن إحتمل صليبه بشكر سيتمجد معُه. 17:8قول بولس الرسول أن كل من يتألم معُه يتمجد أي ًا معُه )رو 
أن من يهرب من ال يقة يهرب من هللاو فال يقة هى شركة ألم وصليب ل للقديس األنبا بوال ولمسجالقول الوحيد ا

 مع المسيح، ومن يشترك معه فى الصليب سيشترك معه فى المجد. 
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 ( 1:9( + )مر 28:16)مت  + (27:9) لو  اآليات
ْنَسانِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ مَِّن  28"  -(:16:28)مت    آية َيامِّ هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرُوا اْبَن اإلِّ اْلقِّ

 "آتًِّيا فِّي َمَلُكوتِّهِّ«.
َيامِّ هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا  1"  -(:9:1)مر    آية َمَلُكوَت َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ مَِّن اْلقِّ

 " هللاِّ َقْد َأَتى بُِّقوٍَّة«.
َيامِّ هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكوَت هللاِّ«.27" -(:9:27)لو  آية ا َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ مَِّن اْلقِّ  "َحقًّ

أو حتى   يروه  أن  التالميذ شديدًا  إشتياه  المجد، أصبح  المسيح عن  السيد  فيها  والتى تحد   السابقة  اآلية  بعد 
يعرفوا ما هو. والسيد فى هذه اآلية يطمئنهم بأن بع ًا منهم لن يذوقوا الموت قبل أن يروا ملكوت إبن اإلنسان. 

 فما هو ملكوت إبن اإلنسان؟ 
يجلس عن يمين أبيه، ويكون فى صورة مجد اآلب. ويجلس ليدين. ويملك على ملكوت إبن اإلنسان هو حين  

األبرار وهم يخ عون لُه، ويطأ إبليس وتاب يه ويحبسهم فى البحيرة المتقدة بالنار فيكفوا عن مقاومتهم لملكه. كل 
هذا الكالم، الكل  يقولستمع للسيد المسيح وهو إهذا سيكون فى يوم الدينونة وما بعده.. ولكن نالحظ أن كل من 

ستشهدوا قبل مجىر السيد المسيح فى مجده ليدين الجميع. فما معنى أن منهم من ال يموت قبل أن  إماتوا أو  
 يرى إبن اإلنسان آتيًا فى ملكوته ؟  

نالحظ أن بعد هذه اآلية مباشرة، وفى األناجيل الثالثة تأتى قصة تجلى المسيح على الجبل. وفى التجلي رأى  
الميذ بع ًا من مجد السيد المسيح بقدر ما كشفه لهم، وعلى قدر ما إحتملوا، وهم تمتعوا بمجده، وكان  بعط الت

هذا إعالنًا عن بهاًه اإللهي، وهؤالر لم يموتوا حتى رأوا هذا المجد وآخرون ممن سمعوا كلمات المسيح هذه رأوا 
 داخل قلوب المؤمنين، رأوا آالف تترك آلهتها قيامته وصعوده وحلول الروح القدس على الكنيسة وبدر ملكوت هللا

الوثنية )بل وتبيع ممتلكاتها كما رأينا فى سفر أعمال الرسل( ويحرقوا كتب السحر ويتبعوا المسيح ويملكوه على  
(. 21:17قلوبهم، ورأوا آالف الشهدار يبيعون حياتهم حبًا فى المسيح، كل هؤالر كان ملكوت هللا فى داخلهم )لو  

 وا ملكوت هللا معلنًا فى حياة الناس ضد مجد العالم الزاًل.لقد رأ
العالم ألجل المسيح تذوقوا حالوة ملك المسيح على قلوبهم، وكان هذا عربون   كل هؤالر الشهدار والذين باعوا 
 المجد األبدي إلى أن يحصلوا على كمال مجد الملكوت المعد لهم. وهناك ممن سمعوا قول المسيح هذا لم يموتوا 

م، لقد رأوا صورة للمسيح الديان، ورأوا عقوبة راف ى المسيح. 70حتى رأوا خراب أورشليم وحريقها الهاًل سنة  
 والحظ أن هللا دبر هروب المسيحيين كلهم من أورشليم قبل حصارها النهاًي. 

يح عن الموت أنه هذه ال تقال إال  على األبرار فهم ال يموتون بل ينتقلون، وكما قال المس=  ال يذوقون الموت
  و نوم ) عن إبنة يايرس وعن لعا ر(. أما  األشرار فهم يموتون وهم ما الوا على األرض وإبنى هذا كان ميتًا فعاش

( فتذوه الموت 9:2عن المسيح )  قيلت   وذاق الموت(.  1:3+رؤ  24:15  لو)  ولك إسم أنك حى وأنت ميت و+  
بالجسد  موت  على   ،هو  هنا  األبدى  المجد  عربون  يتذوه  ومن  القيامة.  انتظار  فى  إلى هللا  فتذهب  الروح  أما 
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األرض ال يموت بل يتذوه الموت فقط. ويكون معنى كالم السيد أن من الموجودين، من لن ينتقل قبل أن يتذوه 
داخله، وهذا م وفرحًا، حالوة ملكوت هللا فى  القدس فمألهم سالمًا  الروح  الخمسين حينما حل  يوم  بعد  ا حد  

 (.20:2وكان المسيح يحيا فيهم )غل 
  3000س  هذا حد  يوم قيامة المسيح ويوم صعوده، ويوم تجليه، ويوم آمن من عظة بطر =   آتيًا في ملكوته

ندحار أعداؤه الذين صلبوه وهذا حد  في ت المسيح على قلبها، وألكَ فس وألعتمدوا .. وألنتشار الكنيسة التي ملَّ ن
 حريق أورشليم. 

 
 التجلى 

َد إَِّلى َجَبل  28"  -(: 36-9:28اآليات )لو   َوَبْعَد هَذا اْلَكاَلمِّ بَِّنْحوِّ َثَمانَِّيةِّ َأيَّاٍم، َأَخَذ ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوَب َوَصعِّ
ًعا.  29لُِّيَرل َِّي.   اَلمِّ ا  ُمْبَيضًّ َولَِّباُسُه  ُمَتَغي َِّرًة،  هِّ  َوْجهِّ َهْيَئُة  َصاَرْت  ُيَرل ِّي  ُهَو  َيَتَكلَّ 30َوفِّيَما  َرُجاَلنِّ  َمَعُه، َوإَِّذا  َمانِّ 

َلُه فِّي ُأوُرَشلِّيَم.  31َوُهَما ُموَسى َوإِّيلِّيَّا،   هِّ الَّذِّي َكاَن َعتِّيًدا َأْن ُيَكم ِّ َوَأمَّا 32َاللََّذانِّ َظَهَرا بَِّمْجٍد، َوَتَكلََّما َعْن ُخُروجِّ
اْستَ  َفَلمَّا  بِّالنَّْومِّ.  ُلوا  َتَثقَّ َقْد  َفَكاُنوا  َمَعُه  َواللََّذانِّ  َمَعُه.  ُبْطُرُس  اْلَواقَِّفْينِّ  ُجَلْينِّ  َوالرَّ َمْجَدُه،  َرَأْوا  ُهَما  33ْيَقُظوا  َوفِّيَما 

َدًة، ُيَفارَِّقانِّهِّ َقاَل ُبْطُرُس لَِّيُسوَع: »َياُمَعل ُِّم، َجي ٌِّد َأْن َنُكوَن هُهَنا. َفْلَنْرَنْع َثاَلَث َمَظالَّ: َلَك َواحِّ  َدًة، َولُِّموَسى َواحِّ
دَ  يلِّيَّا َواحِّ ْنَدَما َدَخُلوا فِّي  34ًة«. َوُهَو اَل َيْعَلُم َما َيُقوُل.  َوإلِّ َوفِّيَما ُهَو َيُقوُل ذلَِّك َكاَنْت َسَحاَبٌة َفَظلََّلْتُهْم. َفَخاُفوا عِّ
َحاَبةِّ.   اْسَمُعوا«.  35السَّ َلُه  اْلَحبِّيُب.  اْبنِّي  ُهَو  َقائِّاًل:»هَذا  َحاَبةِّ  السَّ َد 36َوَصاَر َصْوٌت مَِّن  ُوجِّ ْوُت  َكاَن الرَّ َوَلمَّا 

 " مَّا ُهْم َفَسَكُتوا َوَلْم ُيْخبُِّروا َأَحًدا فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ بَِّشْيٍء مِّمَّا َأْبَرُروُه.َيُسوُع َوْحَدُه، َوأَ 
 

ْم إَِّلى َجَبل َعال 1"  -(:8-17:1اآليات )مت   َد بِّهِّ تَّةِّ َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصعِّ َوَبْعَد سِّ
يَن.  . 2ُمْنَفرِّدِّ ، َوَصاَرْت ثَِّياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّورِّ ْمسِّ اَمُهْم، َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّ َسى َوإِّيلِّيَّا َقْد َوإَِّذا ُمو 3َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّ

ْئَت َنْرَنْع ُهَنا َثاَلَث 4َظَهَرا َلُهْم َيَتَكلََّمانِّ َمَعُه.   ، َجي ٌِّد َأْن َنُكوَن هُهَنا! َفإِّْن شِّ َفَجَعَل ُبْطُرُس َيُقوُل لَِّيُسوَع: »َياَربُّ
َدٌة«.   َواحِّ يلِّيَّا  َوإلِّ َدٌة،  َواحِّ َولُِّموَسى  َدٌة،  َواحِّ َلَك  مَِّن   َوفِّيَما5َمَظالَّ:  َوَصْوٌت  َظلََّلْتُهْم،  َني َِّرٌة  َسَحاَبٌة  إَِّذا  َيَتَكلَُّم  ُهَو 

ْرُت. َلُه اْسَمُعوا«.   َحاَبةِّ َقائِّاًل:»هَذا ُهَو اْبني اْلَحبِّيُب الَّذِّي بِّهِّ ُسرِّ ْم 6السَّ يُذ َسَقُطوا َعَلى ُوُجوهِّهِّ َع التَّاَلمِّ َوَلمَّا َسمِّ
ا.  دًّ  "  َفَرَفُعوا َأْعُيَنُهْم َوَلْم َيَرْوا َأَحًدا إِّالَّ َيُسوَع َوْحَدُه.8َوَلَمَسُهْم َوَقاَل: »ُقوُموا، َواَل َتَخاُفوا«. َفَجاَء َيُسوُع 7َوَخاُفوا جِّ

 
يَن 2" -(:8-9:2اآليات )مر  ْم إَِّلى َجَبل َعال ُمْنَفرِّدِّ َد بِّهِّ تَّةِّ َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا، َوَصعِّ َوَبْعَد سِّ

اَمُهْم،   اٌر عَ 3َوْحَدُهْم. َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّ ُر َقرَّ ، اَل َيْقدِّ ا َكالثَّْلجِّ دًّ َلى اأَلْرضِّ َأْن ُيَبي َِّض َوَصاَرْت ثَِّياُبُه َتْلَمُع َبْيَضاَء جِّ
ْثَل ذلَِّك.   َفَجَعَل ُبْطُرُس َيقوُل لَِّيُسوَع:»َيا َسي ِّدِّي، َجي ٌِّد 5َوَظَهَر َلُهْم إِّيلِّيَّا َمَع ُموَسى، َوَكاَنا َيَتَكلََّمانِّ َمَع َيُسوَع.  4مِّ

َدًة«.   يلِّيَّا َواحِّ َدًة، َوإلِّ َدًة، َولُِّموَسى َواحِّ أَلنَُّه َلْم َيُكْن َيْعَلُم َما َيَتَكلَُّم 6َأْن َنُكوَن هُهَنا. َفْلَنْرَنْع َثاَلَث َمَظالَّ: َلَك َواحِّ
بِّيَن.   ُمْرَتعِّ َكاُنوا  إِّْذ  َلُه وَ 7بِّهِّ  اْلَحبِّيُب.  اْبنِّي  ُهَو  َقائِّاًل:»هَذا  َحاَبةِّ  السَّ مَِّن  َصْوٌت  َفَجاَء  ُتَظل ُِّلُهْم.  َسَحاَبٌة  َكاَنْت 

 " َفَنَظُروا َحْوَلُهْم َبْغَتًة َوَلْم َيَرْوا َأَحًدا َغْيَر َيُسوَع َوْحَدُه َمَعُهْم.8اْسَمُعوا«. 
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من سوف يرون إبن اإلنسان آتيًا فى ملكوته، ها هو هنا يريهم    فى اآلية السابقة وعد السيد تالميذه أن منهم  (1

 عربون المجد األبدى فى الملكوت. 
كشهود بحسب الناموس. وكان الثالثة    جداً   كافٍ   3، ورقم  ليشهدوا على ما حد    تالميذ   3أخذ السيد معه   (2

داًمًا يرافقونه فى األحدا  الهامة مثل إقامة إبنة يايرس وفى بستان جثسيمانى، وهم بطرس ويعقوب ويوحنا. 
 (.14:1( وهكذا يوحنا )يو 18-16:1بط    2وبطرس لم ينسى ما رآه وسجله فى رسالته )

وهو (3 تابور.  هو جبل  كان  الجبل  أن  الكنيسة  تقليد  الذى   يقول  المسيح  قدر  للسمو، سمو  يشير  عاٍل  جبل 
 . سيرونه اآلن متجليًا 

التجلي هو إعالن لمجد المسيح والهوته بخروجه عن مستوى األرض والزمن. فيه أعطى السيد لتالميذه أن   (4
 جسد.يتذوقوا الحياة األخروية، معلنًا أمجاده اإللهية بالقدر الذى يستطيع التالميذ أن يحتملوه وهم بعد فى ال

السيد حد  تالميذه عن آالمه وموته، فكان البد له أن يظهر لهم ما سيكون عليه مجده عند وهوره، وألذ رأوا   (5
مارأوه كان هذا قوة لهم وسندًا على إحتمال اآلالم واالضطهادات التى سيواجهونها دون أن يتعثروا فيه. وهللا  

 داًمًا يعزى كل متألم ليحتمل ألمه.
بل لكى يتجلى أمامهم. ولكى نعاين نحن مجد الرب يجب أن ندرب أنفسنا أن نحيا فى  صعدوا أواًل على ج (6

العالم  شهوات  فوه  ونرتفع  المقدس،  الكتاب  فى  فيها  نتأمل  باستمرار  هادًة  خلوة  لنا  وتكون  السماويات، 
بما فوه   موافإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوه.. إهتالرسول و ورغبات الذات لنحقق وصية بولس  

(. وتأملنا فى كلمة هللا المكتوبة فى  5-1:3)كو  وميتوا أع اركم التى على األرض أال بما على األرض..  
السماويات كمن يرتفع فوه  المسيح، وكلما عاشرناه نحيا فى  لنا عن كلمة هللا أى  المقدس تكشف  الكتاب 

 جبل.
 (.2:3يو 1+    21:3التجلي محسوب لإلنسان، فنحن سنحصل على جسد ممجد )فى  (7
 

)مت   مْ 1"  -(:71:1آية  بِّهِّ َد  َوَصعِّ َأَخاُه  َوُيوَحنَّا  َوَيْعُقوَب  ُبْطُرَس  َيُسوُع  َأَخَذ  َأيَّاٍم  تَّةِّ  سِّ َعال   َوَبْعَد  َجَبل  إَِّلى 
يَن.  " ُمْنَفرِّدِّ

وحل هذه المشكلة بسيط فالقديس لوقا أحصى    وبعد هذا الكالم بنحو ثمانية أيام.. ويقول لوقا  وبعد ستة أيام
ومرقس فأحصوا األيام الستة التى بين يوم الوعد اليوم الذى فيه أعلن الرب وعده وأحصى يوم التجلى، أما متى  

 ويوم التجلي.  
 هو رقم النقص اإلنساني، فاإلنسان خلق فى اليوم السادس   6فرقم    مقصود،  له معنى  8رقم  و   6ولكن وجود رقم  

ورقم إسم   )كمال النقص(  666هو رقم األبدية. لذلك نجد أن رقم الوح     8ورقم    فى اليوم السادس .  وسقط
اليوم    وما بين  ( .8)  صار له بالمسيح مجد أبدى  (6)  . والمعنى أن اإلنسان الناقص )الحياة األبدية(  888يسوع  

احة. فمن ينتقل اآلن يذهب للراحة فى إنتظار السادس واليوم الثامن يوم األبدية المجيد يأتى اليوم السابع يوم الر 
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التصق بالمسيح الذى صلب فى اليوم السادس والساعة السادسة   6المجد. ولكن يمكننا أي ًا أن نقول أن رقم  
( المجد  له كل  الذى  بال خطية صار خطية ألجلنا. هو  الذى  فهو  السادس،  الشهر  به فى  البشارة  ( 8وكانت 

 ولكن هذا الجسد سيتمجد ثانية .   (.6( صار له جسد ليموت )8الحى األبدى )  (. هو6صار له جسد إنسان )
 (6)الموت فى اليوم السادس والساعة السادسة  المسيح أخذ الذى لنا

 ( .8)الحياة األبدية فى المجد  ليعطينا الذى له
مجده، وبدون هذه الخلوة ت عف الخلوة اليومية فيها الروح القدس يعطينا أن نرى صورة للمسيح في  =  منفردين

 خدمة الخادم.
كان اإلعتراف الذى نطق به بطرس هو األساس الذى ُتبنى عليه الكنيسة. ومن ناحية أخرى رفع التالميذ إلى 
أعلى نقطة إيمانيا لم يصلوا إليها ثانية غير بعد القيامة، ألن تعليم المسيح عن موته والذى قاله بعد إعتراف  

بهم بخيبة أمل. فتوقعاتهم بحسب فكرهم اليهودى عن عظمة ومجد المسيا تصادمت مع فكرة  بطرس مباشرة أصا 
موت المسيح. فكانوا كمن إرتفع للقمة ثم هوى ألسفل. وكان على المسيح أن يق ى معهم ستة أيام ليشرح لهم  

أيام فهو ضم الستة أيام  ويعلمهم الحقاًق عن ضرورة موته وقيامته فى اليوم الثالث. ويقول القديس لوقا ثمانية 
على يوم اإلعتراف العظيم لبطرس ويوم التجلى. وكان هذا التعليم والتجلى بعيدا عن إ عاج الفريسيين والكتبة فى  

 هدور ليفهم تالميذه. 
 وكان التجلى هو الشرح العملى الذى عرفوا منه حقيقة المسيح وذلك لتثبيت إيمانهم. 

 
.2" -(:71:2آية )مت  ، َوَصاَرْت ثَِّياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّورِّ ْمسِّ اَمُهْم، َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّ  " َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّ
هذا التمير هو كشف ألمجاده المختفية ورار الجسد، لقد إضطر أن يخفيها حتى يمكننا أن نراه =    تغيرت هيئته 

ينعكس نوره علينا ، ( 2:4هو شمس البر ) مال  = وأضاء وجهه كالشمسونسمعه دون خوف، ودون أن نموت 
الثياب تشير   =  يضاءصارت ثيابه بفننير لذلك تشبه الكنيسة بالقمر. نوره هو نور الهوته وكان يشع من جسده  

مرقس   ويقول  به.  الملتصقة  ذلكللكنيسة  مثل  يبيض  أن  األرض  على  قرار  يقدر  ألن    =  ال  بي ار  الثياب 
ال =  ( وهذا التبرير ال يستطيع أحد أن يعطيه للكنيسة7:1يو 1+   14:7المسيح برر كنيسته، غسلها بدمه ) رؤ  

ار .   (  18:1ش إ+ ) و مسلنى فأبيط أكثر من الثلجتو. المسيح فقط بدمه يبرر الكنيسة فتقول  يقدر قرار = قر 
والحظ أن المسيح إحتفظ بمالمح وجهه وجسده فهو لن يتخلى عن جسده أبدًا، وجسده هو الذى   .  مبيط ثياب 

تمجد. وهو جلس بجسده عن يمين اآلب. وهذا يعنى أي ًا أننا سنتمجد بجسدنا، إذ يقوم الجسد ولكن يكون جسد 
فمجد الهوته ،  مجد الهوته  مالمح الجسد القديم. وبياض ثيابه ولمعانها إشارة لبر جسده وليس  نورانى له نفس  

هو   وهر الذى  جسده  أى  وناسوته  ثيابه،  بياض  فى  فظهر  ناسوته  بر  أما  كالشمس،  أضار  الذى  وجهه  فى 
 (. بر ناسوته أى أنه كان بال خطية.30:5الكنيسة )أف 

( 21:16نالحظ أنه قبل حادثة التجلى تكلم المسيح مع تالميذه عن صليبه )مت  -(:8،  6خر فى )مت  آتأمل 
ثان  تكلم  التجلى  السادسة،   (12:17ية عن صليبه )مت  وبعد حادثة  السادس والساعة  اليوم  والصليب كان فى 
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فالصليب ) الجديد(.  الثامن )بداية األسبوع  اليوم  يوم األحد أى  المجد )6والقيامة كانت  (. ومن 8( هو طريق 
صرية فيلبس (. وكان قول لوقا وبعد ثمانية أيام من حديث المسيح فى قي 17:8يتألم معه يتمجد أي ًا معُه )رو  

وأليليا  كان موسى  التجلى  لحظات  فى  أنه حتى  مجد. والحظ  هناك  وسيكون  البد  الصليب  فبعد   . عن صليبه 
معه عن أورشليمو  يتكلمان  فى  يكمله  أن  عتيدًا  كان  الذى  )  خروجه  بالمجد، 31آية  الصليب  يلتحم  هكذا   .)
(. ونحن ال يمكننا أن ننعم 9:    5هذا )رؤجد ، فحتى المالًكة يفعلون  موضوع تسبيحنا فى الم  والصليب سيكون 

 بمجد المسيح فينا وتجليه فينا اآلن ما لم نقبل وصية الصليب معه، ولن ننعم بالمجد األبدى بدون صليب. 
 ليم للمرة األخيرة حاماًل صليبه. ممادرة أورش=  خروجه

الذى كان عتيدا أن يكمله فى أورشليم اليهود    وتكلما عن خروجه  إلى أرض = كان    ينتظرون خروجا جديدا 
األرض  كل  فى  المشتتين  إسراًيل  كل  فيها  يجتمع  الرومان.   جديدة  حكم  تحت  إسراًيل  أرض  فى  والموجودين 
ه.م، وهم متمربين فى    586ه.م، وسبى بابل سنة    722وهؤالر المشتتين هم من تشتتوا بعد سبى أشور سنة  

أورشليم خ فى  الذين  واليهود  العالم.  أنحار  ينتظرونه، كل  الذى  الجديد  والمسيا  أحرارا.  وليسوا  للرومان  اضعين 
 ولكن نرى هنا أن موسى وأليليا يتكلمان عن أن هذا الخروج الجديد   يتطلعون أن يصنع لهم هذا الخروج ليتحرروا.

. عن طريق الصليب الذى به نتحرر من عبودية الشيطان والخطية إلى حرية مجد أوالد هللا   سيكمله فى أورشليم
  )راجع التفاصيل فى كتاب الجذور اليهودية فى سر اإلفخارستيا وتجده فى مقدمة كتاب األسرار الكنسية السبعة(. 

(. وتعبير 31:    9وكان حديث موسى وأليليا مع المسيح عن وخروجه الذى كان عتيدا أن يكمله فى أورشليمو )لو
تأكد لهم من هو المسيح وأنه يجب أن يموت فى (. فهم بهذا  15:    1بط2خروجه ُيستخدم للتعبير عن الموت )

كأنهم   وتكلموا عن خروجه  األنبيار  لذلك وهر معه  األنبيار.  بها  تنبأ  أ لية  وأن كل هذا حسب خطة  أورشليم، 
أن  يجب  أنه  المسيح عن  قاله  الذى  التعليم  بأن  التالميذ  ُيَذكِ رون  كأنهم  أو  قالوها.  التى  نبواتهم  بحكم  يعرفون 

يم كتابى وبحسب النبوات، وهذا نفس ما عمله الرب مع تلميذى عمواس أن شرح لهم من النبوات يموت هو تعل
 أن المسيا المنتظر كان يجب أن يموت ويقوم. 

موسى  ما صنعه  ويكرر  موسى  من  أخرى  سيكون صورة  المسيا  أن  منتظرين  كانوا  اليهود  أن  أي ا  ونالحظ 
وبصورة أعظم. وهنا نجد أن المسيح ي ئ كالشمس، وموسى وجهه أضار. وكما قادت موسى سحابة فى البرية 

موسى المار وساروا فوه   هكذا وهرت سحابة نورانية أمام التالميذ. وومن قبل سار المسيح على المار كما شق
اللجج، وأي ا كان للربيين رأيا أن كما عمل موسى إلسراًيل خروجا من عبودية مصر هكذا المسيا موسى الثانى 
التالميذ  يفهم  ولم  المسيح عن خروجه.  وأليليا مع  ولذلك كان كالم موسى  فيه.  الذى هم  الهوان  سيخرجهم من 

   ون بخروج المسيح أى موته بالجسد[.  وقتها أن خروج العالم كله من الهوان سيك
يتميز إنجيل لوقا بالتركيز على الصالة.   وفيما هو يرلى صارت هيئة وجهه متغيرة(  29والحظ أي ًا لوقا آية) 

حظ و وها هو ياليقول الناس إنى أنا إبن اإلنسان  منلمسيح كان يصلى قبل أن يسألهم وولوقا الحظ من قبل أن ا
نسبة للمسيح فالصالة هى حديث الشركة مع اآلب الواحد معُه فى الالهوت، وأن البجلى. فأنه كان يصلى قبل الت

الصالة   أهمية  أما  الالهوت.  فى  واإلبن  اآلب  بين  الوحدة  ناشىر عن  التجلى  فى  الظاهر  المجد  نحن هذا  لنا 
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فمن  (  2:12)رو   وشكلكمتميروا عن  و  الرسول  البشر، فعن طريق الصالة يتمير شكل اإلنسان. وبها ننفذ وصية
تطول وقفته مع هللا يفرح باهلل ويكتشف لذة العالقة مع هللا فيبدأ يتخلى عن إهتماماته الدنيوية ، بل تظهر عليه 

 نعمة هللا . 
بالتجلى، وتحتفل به كعيد سيدى بكونه شهادة حق لالهوت السيد المسيح   التجلى عيد سيدى = الكنيسة تهتم 

أعلنه السيد لبعط من تالميذه قدر ما يحتملوا ليدركوا ما تنعم به الكنيسة فى األبدية  المختفى فى حجاب الجسد، 
 بطريقة فاًقة ال ينطق بها.  

 في إحتفالنا بعيد التجلي نفرح بما سنحصل عليه أي الجسد الممجد. 
 
 -(: 3موسى وإيليا آية ) •
فى المجد سننعم كلنا بهذه العشرة الحلوة مع  هنا نرى صورة راًعة للملكوت، فاهلل ليس إله أموات بل إله احيار. و  

المسيح، هو فى مجده ونحن معه فى المجد فى فرح أبدى، هو يفرح بالبشرية ونحن نفرح به. هناك حوار بين 
موسى وأليليا وبين المسيح، وهذا ما سيحد  لنا فى السمار، فلن نكون منعزلين عنه، بل فى عالقة حب وحوار 

وهذا ما يمكننا أن نختبره من اآلن، فالحياة األبدية تبدأ هنا والملكوت هو فى داخلنا، ومعامالت حلوة وأبدية.  
 نحن نحصل اآلن على العربون، عربون عشرة المسيح المفرحة.

إيليا لم يمت بالجسد بينما موسى مات بالجسد. ولكن كالهما حول المسيح فليس موت لعبيدك يا رب بل هو   -1
 قة مع المسيح ال يقطعها موت الجسد الذى نتذوقه حاليًا.هو نوم، ولكن العال  إنتقال،

)رو هو غاية الناموس ومركز النبوات  موسى ممثل الناموس وأليليا ممثل األنبيار، وبهذا نفهم أن المسيح -2
( فكل طقوس الناموس الموسوى كانت رمزًا للخالص الذى تم بالصليب وكل النبوات 10:19+ رؤ  4:10

 خالص الذى تممه.كان هدفها المسيح وال
موسى كان حليمًا وأليليا كان ناريًا فى غيرته، وملكوت المسيح هو ملكوت الوداعة ولكن بميرة. ووجود موسى   -3

 ن تكون عليهم خدمتهم في المستقبل.أالميذ اآلن يعطيهم صورة لما يجب مام التأوأليليا 
ممثلى العهد الجديد بطرس ويعقوب ويوحنا،  الحظ إجتماع المسيح مع ممثلى العهد القديم موسى وأليليا ومع   -4

 (.16-14:2فالكل صار واحدًا فيه )أف 
نه إيليا أو أحد األنبيار . والتالميذ اآلن رأوا الفاره بين إيليا وموسى وبين  أقال بعط الناس عن المسيح   -5

 المسيح الرب.
 وهور موسى مع المسيح يظهر أن المسيح ليس بناقط للناموس. -6
الشعب من عبودية فرعون كان موسى فى   -7 أخاب    ،غلبته على فرعون وتحرير  إيليا فى غلبته على  وكان 

 رمو ًا للمسيح فى غلبته على الشيطان والوثنية، وتحريره ألوالده من سلطان الشيطان.  ،ودبادة البعل
اًية ليثبت رفط السيد المسيح تقديم آية للفريسيين ألنهم ال يستحقون، أما لتالميذه، فها هو يريهم آية سم -8

 إيمانهم فهم يستحقون. 
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سلطان  -9 يظهر  وهذا  يمت.  لم  ألنه  بجسده  وهر  فقد  إيليا  أما   نورانى،  بشكل  وهر  وقد  روح  اآلن  موسى 
 المسيح فهو رب األحيار واألموات. والحظ أن موسى مات بالجسد لكن الروح موجودة.

بدية أنها ستكون فى مجد ألنه سينعكس  . وهذا ما سيحد  لكل الكنيسة فى األ ظهرا بمجد ويقول لوقا أنهما   -10
 عليها مجد المسيح الذى ستراه ممجدًا. 

أال تتكرر هذه الصورة يوميًا فى المخدع حين نقف لنصلى ونتشفع بالقديسين، وكأننا نعقد اجتماع صالة   -11
 بيننا وبين القديسين، وحسب وعد المسيح إذا إجتمع إثنين أو ثالثة بإسمى أكون فى وسطهم.

 
َفإِّنْ 4"  -(:71:4ت  آية )م هُهَنا!  َنُكوَن  َأْن  َجي ٌِّد   ، »َياَربُّ لَِّيُسوَع:  َيُقوُل  ُبْطُرُس  َثاَلَث   َفَجَعَل  ُهَنا  َنْرَنْع  ْئَت  شِّ

َدٌة«. يلِّيَّا َواحِّ َدٌة، َوإلِّ َدٌة، َولُِّموَسى َواحِّ  وَمَظالَّ: َلَك َواحِّ
إذا تجلى الرب للنفس البشرية فإنها تود لو ولت متمتعة به لألبد تاركة الدنيا وما =    يا رب جيد أن نكون ههنا

 ال يصلى بروتينية وسرعة( فإنه يود أال  تتوقف الصالة. من يتقابل مع المسيح فى الصالة ) فيها. وهذا يتذوقه 
مظال  تصوَّ ثالث  لقد  يص =  ان  فأراد  الجبل،  على  اآلن  ملكوته  سيؤسس  المسيح  أن  بطرس  مظال ر  ثال   نع 

ر أن هذه المظال، )وأن يمكثوا فى الجبل أمام هذا المنظر البهى( ستمنع للمسيح ولموسى وإليليا، وربما تصوَّ 
المسيح من النزول ليتألم كما أخبرهم، ولكن كما قال مرقس أن بطرس ما كان يعلم ما يتكلم به، وهكذا قال لوقا. 

تشب إنبهر بطرس بما رآه فدخل فى حالة  يتساوى لقد  تحتاج لمظال. وهل  الهذيان، فهل األرواح مثل موسى  ه 
المسيح وموسى وأليليا فيكون لكل واحد مظلة، وهل مظلة واحدة ال تكفى، وهل بعد ان أخبرهم المسيح بأنه يجب 

 أن يتألم ويموت، هل سيمير المسيح خطته ويقبل أن يهرب إلى مظلة فى الجبل؟  
ور وحرارة الشمس، ولكن النور يخرج اآلن من جسد المسيح فما فاًدة المظلة. والمظلة عادة لتقى اإلنسان من ن 

 واضح أن كالم بطرس بال معنى والسبب إنبهاره بما رأى. 
ونالحظ أن المسيح نزل معهم بعد ذلك لميدان الخدمة، فالخدمة ليست هى البقار فى الجبل للتمتع بالمسيح فى 

( 12-11:7ر ثم نزول للعالم للخدمة، هكذا قالت عروس النشيد )ن   مجده فقط، بل هى تمتع بالمسيح لإلمتال
لزمهم بالنزول أن يبقى على الجبل، لكن السيد  أس  نزول للعالم حاملين صليب الخدمة والكرا ة. لقد إشتهى بطر 

 ليمارسوا الحب العامل الباذل.
 

)مت   إَِّذا  5"  -(:71:5آية  َيَتَكلَُّم  ُهَو  اْبني  َوفِّيَما  ُهَو  َقائِّاًل:»هَذا  َحاَبةِّ  السَّ مَِّن  َوَصْوٌت  َظلََّلْتُهْم،  َني َِّرٌة  َسَحاَبٌة 
ْرُت. َلُه اْسَمُعوا«.  "اْلَحبِّيُب الَّذِّي بِّهِّ ُسرِّ

ق  وبوص للمسيح. ولكن    من  ةبطرس أنه سيقيم مظلة، لقد تصور  هى الح رة اإللهي=  إذا سحابة نيرة ظللتهم 
اآلب بمجده يظلل عليه وها هو يعلن هذا. فكما مأل مجد الرب الهيكل أيام سليمان وخيمة اإلجتماع أيام موسى 

 على شكل سحاب، ها هو بمجده يظلل على المسيح.  
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التالميذ   هذه الصورة ستتكرر فى المجىر الثانى حين يأتى المسيح فى مجد أبيه وهذه السحابة وللت أي ًا على 
محبته. بدفر  ويشملهم  ويظللهم  يرعاهم  بأنه  أوالده  كل  يشعر  لو  يود  فاآلب  وأليليا،  موسى  اآلب   وعلى  ولكن 

إذًا حتى نتمتع بهذه المحبة األبوية علينا أن نسمع وننفذ وصايا   هذا هو إبنى الحبيب.. له إسمعوايوصى أوالده  
لذى تنبأ عنه، وأليليا بالنيابة عن األنبيار بظهوره اآلن يقدم المسيح. موسى بظهوره يشهد للمسيح أنه هو النبى ا

 المسيح على أنه هو محور النبوات، وها هو اآلب يشهد بحقيقة المسيح أنه إبنه. 
والحظ أن هللا قاد ش به فى البرية عن طريق سحابة فاهلل يحب أن يظلل على ش به ويحميهم ويعزيهم من شمس 

هللا نور وساكن فى النور، ولكى يظلل علينا، يجب أن نترك الخطية فالخطية ولمة التجارب، والسحابة نيرة ألن  
 وال شركة للنور مع الظلمة.

قيلت هنا والمسيح في صورة مجده حتى نخاف وننفذ الوصايا فهي وصايا إلهية. هذا قول  له إسمعواونالحظ أن 
ولنا للتالميذ  كلأ  ،اآلب  كلمة    ن  المسيح هى  يقولها  .  لهيةإكلمة  يحيا  يسمعها  كانت وصية أوهذه    من  ي ا 

  .(5:   2)يوو العذرار  ومهما قال لكم فافعلوه
 

ا.  6"  -(:7-17:6اآليات )مت  دًّ ْم َوَخاُفوا جِّ يُذ َسَقُطوا َعَلى ُوُجوهِّهِّ َع التَّاَلمِّ َفَجاَء َيُسوُع َوَلَمَسُهْم َوَقاَل: 7َوَلمَّا َسمِّ
   "َتَخاُفوا«.»ُقوُموا، َواَل  

سقوط التالميذ وخوفهم يعبر عن عجز البشرية عن اإللتقار باهلل بسبب خطاياها وفقدان سالمها. ولمسة يسوع  
لتالميذه ودعوته لهم للقيام تشير أنه لهذا أتى وتجسد ليقيمنا من التراب الذى نحن فيه ويعطينا أن نتقابل مع 

تخافوااآلب.   أنه=  ال  أى  بسلطان  يقولها  ليعيدنا   هذه  أتى  فالمسيح  القلب.  يمأل  كلماته هذه سالمًا  يعطى مع 
 لألمجاد السماوية ولنتقابل مع اآلب وليقيمنا من التراب الذى كنا فيه وليمأل القلب سالمًا فهو ملك السالم.

 
 "  َوْحَدُه.َفَرَفُعوا َأْعُيَنُهْم َوَلْم َيَرْوا َأَحًدا إِّالَّ َيُسوَع 8" -(:71:8آية )مت 

إختفار موسى وأليليا وبقار المسيح وحده يحمل معنى أهمية أن تتركز األنظار على المسيح وحده كمخلص، فال 
 الناموس وال األنبيار يستطيعان أن يخلصا، ولكنها يقودان فقط للمسيح المخلص.  

عاديًا ولكن عدم إحتمال لهذا المجد   ( أن التالميذ تثقلوا بالنوم، ويبدو أنه ليس نوماً 32يقول لوقا وحده فى آية )
الذى يرونه، وهم ناموا أي ًا فى بستان جثسيمانى فنحن فى جسد بشريتنا ال نحتمل األلم وال المجد. لذلك سيلبس 
نوم   من  نستيقظ  أن  علينا  المسيح  مجد  نشاهد  حتى  عمومًا  هللا.  مجد  نرى  أن  لنحتمل  فساد  عدم  الفاسد  هذا 

 9:17وكان هذا تنفيذًا ألوامر المسيح )مت    أما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدًا…لوقا  ( ويقول  14:5الخطية )أف  
 (.9:9+ مر 

 شفاء صبى به روح نجس 
)لو   َجْمعٌ 37  "   -(:43–  9:37اآليات  اْسَتْقَبَلُه   ، اْلَجَبلِّ مَِّن  َنَزُلوا  إِّْذ  التَّالِّي  اْلَيْومِّ  مَِّن 38َكثِّيٌر.    َوفِّي  َرُجٌل  َوإَِّذا 

لِّي.   يٌد  َوحِّ َفإِّنَُّه  اْبنِّي،  إَِّلى  ُاْنُظْر  إَِّلْيَك.  َأْطُلُب  ُمَعل ُِّم،  قِّائِّاًل:»َيا  َصَرَخ  َبْغَتًة، 39اْلَجْمعِّ  َفَيْرُرُخ  َيْأُخُذُه  ُروٌح  َوَها 
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ًضا إِّيَّاُه.   ُروا«.    َوَطَلْبتُ 40َفَيْرَرُعُه ُمْزبًِّدا، َوبِّاْلَجْهدِّ ُيَفارُِّقُه ُمَرض ِّ َك َأْن ُيْخرُِّجوُه َفَلْم َيْقدِّ َفَأَجاَب َيُسوُع 41مِّْن َتاَلمِّيذِّ
مِّ اْبَنَك إِّ  ُلُكْم؟ َقد ِّ يُل َغْيُر اْلُمْؤمِّنِّ َواْلُمْلَتوِّي إَِّلى َمَتى َأُكوُن َمَعُكْم َوَأْحَتمِّ َوَبْيَنَما ُهَو آٍت 42َلى ُهَنا!«.  َوَقاَل:»َأيَُّها اْلجِّ

وَ  َس،  النَّجِّ وَح  الرُّ َيُسوُع  َفاْنَتَهَر  َوَصَرَعُه،  ْيَطاُن  الشَّ َأبِّيهِّ.  َمزََّقُه  إَِّلى  َوَسلََّمُه  بِّيَّ  الرَّ مِّْن 43َشَفى  اْلَجمِّيُع  َت  َفُبهِّ
: هِّ ُبوَن مِّْن ُكل ِّ َما َفَعَل َيُسوُع، َقاَل لَِّتاَلمِّيذِّ يُع َيَتَعجَّ  و  َعَظَمةِّ هللاِّ. َوإِّْذ َكاَن اْلَجمِّ

 
َم إَِّلْيهِّ َرُجٌل َجاثًِّيا َلُه  14"  -(:21-17:14اآليات )مت   َوَقائِّاًل:»َيا َسي ُِّد، اْرَحمِّ اْبني 15َوَلمَّا َجاُءوا إَِّلى اْلَجْمعِّ َتَقدَّ

  . اْلَماءِّ فِّي  َوَكثِّيًرا  النَّارِّ  فِّي  َكثِّيًرا  َوَيَقُع  يًدا،  َشدِّ َوَيَتَألَُّم  ُيْرَرُع  َفَلْم  16َفإِّنَُّه  َك  َتاَلمِّيذِّ إَِّلى  َأْن َوَأْحَضْرُتُه  ُروا  َيْقدِّ
، اْلُمْلَتوِّي، إَِّلى َمَتى َأُكوُن َمَعُكْم؟ إَِّلى َمَتى َأحْ 17َيْشُفوُه«.   يُل َغْيُر اْلُمْؤمِّنِّ ُلُكْم؟ َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل:»َأيَُّها اْلجِّ َتمِّ

ُموُه إَِّليَّ هُهَنا!«   ْيَطاُن. َفُشفِّ 18َقد ِّ ْنُه الشَّ َفَخَرَج مِّ اَعةِّ.  َفاْنَتَهَرُه َيُسوُع،  يُذ 19َي اْلُغاَلُم مِّْن تِّْلَك السَّ َم التَّاَلمِّ َتَقدَّ ُثمَّ 
ْر َنْحُن َأْن ُنْخرَِّجُه؟«   َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»لَِّعَدمِّ إِّيَمانُِّكْم. َفاْلَحقَّ َأُقوُل 20إَِّلى َيُسوَع َعَلى اْنفَِّراٍد َوَقاُلوا:»لَِّماَذا َلْم َنْقدِّ

: اْنَتقِّْل مِّْن ُهَنا إَِّلى ُهَناَك َفَيْنَتقُِّل، َواَل  َلُكْم: َلْو َكاَن َلُكْم إِّ  ْثُل َحبَّةِّ َخْرَدل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن لِّهَذا اْلَجَبلِّ َيُكوُن  يَماٌن مِّ
ْومِّ«.21َشْيٌء َغْيَر ُمْمكٍِّن َلَدْيُكْم.  اَلةِّ َوالرَّ ْنُس َفاَل َيْخُرُج إِّالَّ بِّالرَّ  "َوَأمَّا هَذا اْلجِّ

 
ُروَنُهْم.  14"  -(: 29-9:14  اآليات )مر  َولِّْلَوْقتِّ ُكلُّ 15َوَلمَّا َجاَء إَِّلى التَّاَلمِّيذِّ َرَأى َجْمًعا َكثِّيًرا َحْوَلُهْم َوَكَتَبًة ُيَحاوِّ

ُروَنُهْم؟«  16اْلَجْمعِّ َلمَّا َرَأْوُه َتَحيَُّروا، َوَرَكُضوا َوَسلَُّموا َعَلْيهِّ.   ٌد مَِّن اْلَجْمعِّ 17َفَسَأَل اْلَكَتَبَة:»بَِّماَذا ُتَحاوِّ َفَأَجاَب َواحِّ
َأْخَرُس،   ُروٌح  بِّهِّ  اْبنِّي  إَِّلْيَك  ْمُت  َقدَّ َقْد  ُمَعل ُِّم،  :»َيا  َوَيْيَبُس. 81َوَقاَل  بَِّأْسَنانِّهِّ  رُّ  َوَيرِّ َفُيْزبُِّد  ُيَمز ِّْقُه  َأْدَرَكُه  َوَحْيُثَما 

ُروا«.   َك َأْن ُيْخرُِّجوُه َفَلْم َيْقدِّ ، إَِّلى َمَتى َأُكوُن َمَعُكْم؟ 19َفُقْلُت لَِّتاَلمِّيذِّ يُل َغْيُر اْلُمْؤمِّنِّ َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َأيَُّها اْلجِّ
!«. إَِّلى َمَتى َأحْ  ُموُه إَِّليَّ ُلُكْم؟ َقد ِّ وُح، َفَوَقَع َعَلى اأَلْرضِّ َيَتَمرَُّغ َوُيْزبُِّد. 20َتمِّ ُموُه إَِّلْيهِّ. َفَلمَّا َرآُه لِّْلَوْقتِّ َصَرَعُه الرُّ َفَقدَّ

َباُه.  21 صِّ »ُمْنُذ  َفَقاَل:  هَذا؟«  َأَصاَبُه  ُمْنُذ  الزََّمانِّ  مَِّن  َأَباُه:»َكْم  اْلَماءِّ َوَكثِّيًرا  22َفَسَأَل  َوفِّي  النَّارِّ  فِّي  َأْلَقاُه  َما 
نَّا«.   َفَتَحنَّْن َعَلْيَنا َوَأعِّ يُع َشْيًئا  َتْسَتطِّ يُع َأْن ُتْؤمَِّن. ُكلُّ  23لُِّيْهلَِّكُه. لكِّْن إِّْن ُكْنَت  َتْسَتطِّ َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»إِّْن ُكْنَت 

  .» ْن َعَدَم إِّيَمانِّي«.  َفلِّْلَوْقتِّ َصَرَخ أَ 24َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع لِّْلُمْؤمِّنِّ َفَلمَّا 25ُبو اْلَوَلدِّ بُِّدُموٍع َوَقاَل:»ُأومُِّن َيا َسي ُِّد، َفَأعِّ
وُح اأَلْخَرُس اأَلَص  َس َقائِّاًل َلُه:»َأيَُّها الرُّ وَح النَّجِّ مُّ، َأَنا آُمُرَك: اْخُرْج َرَأى َيُسوُع َأنَّ اْلَجْمَع َيَتَراَكُضوَن، اْنَتَهَر الرُّ

َوالَ  ْنُه  َأْيًضا!«  مِّ َتْدُخْلُه  َماَت!«. 26  »إِّنَُّه  َكثِّيُروَن:  َقاَل  َحتَّى  َكَمْيٍت،  َفَراَر  َوَخَرَج.  يًدا  َشدِّ َوَصَرَعُه  َفَرَرَخ 
َفَقاَم.  27 َوَأَقاَمُه،  هِّ  بَِّيدِّ َيُسوُع  لَ 28َفَأْمَسَكُه  اْنفَِّراٍد:»لَِّماَذا  َعَلى  يُذُه  َتاَلمِّ َسَأَلُه  َبْيًتا  َدَخَل  َأْن َوَلمَّا  َنْحُن  ْر  َنْقدِّ ْم 

ْومِّ«. 29ُنْخرَِّجُه؟«  اَلةِّ َوالرَّ ْنُس اَل ُيْمكُِّن َأْن َيْخُرَج بَِّشْيٍء إِّالَّ بِّالرَّ  "َفَقاَل َلُهْم:»هَذا اْلجِّ
كان التجلى مسار وفى الصباح نزل الرب يسوع مع تالميذه الثالثة من على الجبل. وعندما وصلوا للتسعة  

الثالثة منظرا مناق ا لمنظر المجد الذى رأوه فوه الجبل. فقد إنتهز الكتبة فرصة غياب  الباقين وجد التالميذ 
المسيح وأتوا بهذا الولد الذى به الروح النجس وتحاوروا مع التسعة التالميذ وأحرجوهم إذ لم يكن لهم سلطان على 

الكتبة يشعرون بلحظات  الروح النجس. وهنا نجد المسيح يثور على التسعة بسبب ضعف إيمانهم مما جعل 
إنتصار على التالميذ. ضعف اإليمان هنا يظهر فى أنهم ما  الوا يطلبون آيات ليعرفوا أن معلمهم هو المسيا  
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المنتظر، وهذا هو خمير الفريسيين الذى حذر منه الرب. باإلضافة ألحالمهم فى أمجاد أرضية حينما يملك  
عه التسعة، ونفهم باألكثر بقايا الفكر اليهودى عن المسيا المنتظر  المسيح. من هنا نفهم لماذا لم يأخذ الرب م

 من مشاجرتهم عمن هو األعظم. وهذه هى القصة التالية بعد شفار المالم. 
ونفهم وتأتى هذه المعجزة مباشرة ورار حادثة التجلى.    ويخرجه منه .  هنا يشفى السيد ولدًا يصرعه الشيطان (1

هللا ونحن ما لنا على األرض بعط التعزيات السماوية أن نكف عن الجهاد ضد   ليس معنى أن يعطيناأنه  
الشيطان. ونالحظ دعوة السيد لتالميذه ألن يصوموا ويصلوا ليهزموا إبليس. إذًا الحياة الروحية هى جهاد ضد 

 هذه النفوس المعذبة   ا الشيطان بل يستعبدها، وَجْذبَ صوم وصالة وخدمة النفوس التى يعذبهمملكة إبليس ب 
تعزياته   وقارن  الرسول،  بولس  هو  مثالى  لخادم  ولننظر  مفرحة.  سماوية  تعزيات  أي ًا  وهى  للمسيح، 

)7-3:1كو 2) خدمته  فى  جهاده  مع  تعزية(  كلمة  يذكر  مرة  )كم  من  33-23:11كو  2(  هناك  ولكن   .)
على  يخ قادر  أنه  ويظن  يخطىر  من  هناك  وأي ًا  فقط،  مع هللا  خلوة  هى  الروحية  الحياة  أن  ويظن  طىر 

 الخدمة المتواصلة بدون خلوة مع هللا. 
= أصل اآلية ُيصرع فى رؤوس األهلة وبعط الترجمات ترجمتها ُيصرع بالقمر )رؤوس    ُيررع ويتألم شديداً  (2

للناس عالقة صرع الولد بالكواكب. عمومًا فلنالحظ أن كل من  الشهور القمرية( وهذا خداع شيطانى ليوحى  
ُيستعبد إلبليس يفقد سالمه وي ي  فى أالم حقيقية. وهكذا يحد  لمن يؤمن بالحسد وأن عين فالن تسبب  

 األذى، فحينما يزورنا هذا الفالن يسبب الشيطان مشكلة لنصده هذا الموضوع. 
الماء (3 النار وكثيرًا فى  فى  كثيرًا  إبليس مع كل  =يقع  يفعله  ما  من  وهذا  لنيران  واحد  يدفعنا  أن  يحاول  فهو  ا 

الشهوات أو نيران الم ب أو يدفعنا لبرودة الفتور. إن من يخ ع للخطية يفقد سالمه ويتشتت فكره ويتألم  
 جسده، ويندفع فى خصام بل قتال عنيف مع من حوله، أما  عن حياته الروحية فهى فتور كامل. 

= المسيح منع عنهم المو بة حتى يفهموا أهمية الصالة )الصراك هلل باستمرار(   روا أن يشفوهتالميذك لم يقد (4
وأهمية الصوم )الزهد فى ملذات الدنيا ( ويكون لديهم شعور مستمر باإلحتياج. فيبدو أنهم بعد التجلى وما  

الذي في يد إبليس الذي  رأوه شعروا بنشوة وألكتفار جعلهم ينسون الصالة والصوم. والصوم هو سحب السالح  
الذي  القوي  مع هللا  فالصالة هي صلة  إبليس.  به  يدي أضرب  في  والصالة هي سالح  العالم.  ملذات  هو 

 يرعب إبليس. 
( ضعف إيمان الوالد وهو صرح بهذا أعن عدم إيماني  2( ضعف إيمان التالميذ  1=  أيها الجيل غير المؤمن  (5

وا يحاورونهم فى إستخفاف وقساوة قلب وعدم إيمان. هنا  ( ضعف بل عدم إيمان الجمع، جلس3(  24:9)مر  
نلمس فى كلمات الرب رنة عدم الرضا ونفاد الصبر فالمسيح أراد أن يرى تالميذه ولهم صلوات قوية وأصوام  

ولنعلم أن اإليمان ينمو حتى ولو كان مثل حبة خردل، لذلك فالتالميذ طلبوا مرة من   يصرع أمامها الشيطان.
(. وهللا يعمل  3:1تس  2( وبولس يمدح أهل تسالونيكى أن إيمانهم ينمو )5:17)لو    و د إيمانناوالسيد قاًلين  

ولكن من يأخذ عطايا    .ها يد هللافيبعطايا حلوة وتارة بتجارب نرى  مع كل واحد من أوالده ليزيد إيمانه، تارة  
عطايا   يأخذ  من  أما   يد هللا.  فيرى  ويصلى  األمر هلل  فليسلم  تجارب  عليه  تأتى  ومن  ويسبح،  فليشكر  حلوة 
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فينشمل بها عن هللا أو من تأتى لُه تجارب فيتذمر ويترك صلواته، فمثل هذا لن يرى يد هللا ولن ينمو إيمانه.  
يمانه ض يف أو معدوم، لكن المسيح لم يرف ه إذ أتى إليه، بل ونرى هذا األب أتى للمسيح وألعترف بأن إ

شفى له إبنه وبهذا  اد إيمانه. فلنصرك هلل بدون تذمر شاكرين على كل حال فينمو إيماننا وما يساعد على  
 نمو اإليمان. أي ًا الصالة الكثيرة واألصوام المصاحبة لها.

- 33:    9ضحة لسبب غ ب الرب على تالميذه فى )مروا  ولكن فى الحقيقة فإن القديس مرقس يقدم إجابة (6
( فبعد رجوع السيد مع تالميذه للبيت سألهم عما كانوا يتكالمون فيما بينهم فى الطريق ، وهم تحاجوا فيمن  37

هو أعظم . والسيد الذى يعرف ما فى القلوب عرف ما فى قلوبهم . وكانت سقطتهم وهى البحث عن العظمة  
شلهم فى إخراج الشيطان من الولد . ولذلك كانت إجابة السيد أن هذا الجنس ال يخرج  الدنيوية ، هى سبب ف

إال بالصالة والصوم . والحظ أن الصوم هو الزهد الكامل عن كل ملذات الدنيا ، أما البحث فيمن هو أعظم  
  فهو على النقيط تماما ، أى البحث عن أمجاد الدنيا . 

إنتقل (7 الجبل  لهذا  أى    =  تقولون  أو  مستحيلة  عقبة  أو  لها  نستعبد  شهوة  او  محبوبة  أى خطية  هو  الجبل 
صعوبة بحسب الظاهر تواجه المسيحى، كل هذا يمكن أن يتزحزح بالصالة والصوم مع اإليمان. ولقد تم نقل  

   .جبل المقطم فعاًل بحسب هذه اآلية
والكتبة والجمع يحاورونهم فى إستهزار.  جار المسيح للتالميذ فى الوقت المناسب، فهم فشلوا فى إخراج الروح   (8

فال  وسطها  فى  وهللا  المقاومين  ويبكم  الحرج  عنها  ليرفع  المناسب  الوقت  فى  لكنيسته  المسيح  يأتى  وداًمًا 
)مت  5:46)مز    وتتزعزع وعده  هو  وهذا  فهى  19:10-20(.  عنها،  والمدافع  الكنيسة  المسئول عن  فهو   )
 عروسه.

لصالة والصوم ولزومهم لطرد األرواح الشريرة إلتقطته كنيستنا ووضعت أصوامًا مفهوم السيد المسيح هنا عن ا (9
كما به ضد إبليس. وهللا يعطى مواهب )كثيرة مع صلوات وتسبيحات عديدة، حتى تعطى شعبها قوة فى حر 

 ( لكن لنحافظ على هذه المو بة البد من الصالة والصوم.ى التالميذ سلطان إخراج الشياطينأعط
يستمر  تحيروا   -(:15:9)مر   (10 أن  أرادوا  وهم  به،  فوجئوا  ألنهم  أو  مبكرًا،  الجبل  من  نا اًل  كان  ألنه  ربما   =

شخصيًا، فإن ح ر لن يستطيعوا   هو   نهم ال يستطيعون شيئًا أمامهأ السافر مع تالميذه، وهم يعلمون    حديثهم 
ار التجلى !! عمومًا فالسيد الحظ تكتل  السخرية من عجز التالميذ. أو هل كان وجهه ما ال يشع نورًا من أث

( فلم يجيبوا. ثم صرك هذا األب طالبًا الشفار. والحظ  16:9الكتبة ضد تالميذه فسألهم بماذا تحاورونهم )مر  
بولس   أسماه  ما  وهذا  والتسابيح  كالصلوات  اإليجابيات  من  بداًل  الهادف  غير  الحوار  يف ل  من  هناك  أن 

 .  (23:2تي2الرسول والمباحثات المبيةو ) 
= إن طرد روح الشر من حياتنا يصحبه صراع شديد، ولكن بعد أن تتقابل  للوقت صرعُه الروح(  20:9)مر   (11

 النفس مع المسيح وتدخل فى عشرة معه تموت عن العالم ثم يمسك بيدها ويقيمها فتقوم مستندة على ذراعه. 
كن خشى أن ال يكون كافيًا فصرك متذلال=  = أعلن الوالد إيمانه = أومن.. ولأومن يا سيد فأعن عدم إيماني (12

… فهو إعتبر إيمانه كالعدم، وطلب من الرب أن يعينه فى حالته. فمهما كان إيماننا فهو    أعن عدم إيمانى
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يجب أن   إيماننا  يقوى  ولكى  فهو عدم.  المسيح  ثقتنا فى  عليه  تكون  أن  يجب  بما  قيس  وألذا  ناقصًا،  ما ال 
مانى. وهللا داًمًا يستجيب لهذه الصرخة وألستجابته تزيد إيماننا. والحظ أن  عن عدم إيأنصرك أؤمن يا سيد ف

 السيد لم يرف ه إذ اعترف بعدم إيمانه بل شفى له ابنه وبالتالى شفى له إيمانه. 
= فيه إشارة لصعوده، فإن كان تالميذه ضعفار وهو فى وسطهم يسندهم،  إلى متى أكون معكمقول المسيح   (13

، ألننا باإليمان  ه.. هذا يحتاج إليمانن يجدو مونه، فماذا سيحد  لهم بعد الصعود إذ ال  يرونه ويسألونه ويكل
 نسلك ال بال يان. 

الخطية ) مان بقاًه  ( = هذا السؤال يوجه لكل من طال  مانه فى  21:9)مركم من الزمن منذ أصابه هذا (14
ألشفيك منذ  مان.    فى أسر إبليس. وسؤال المسيح معناه لماذا لم تأتى إلىَّ   همستعبدًا لها( وطال  مان بقاً

 ويشير السؤال لتأثر المسيح الست باد الشيطان للبشر كل هذا الزمان. 
فأمسكه يسوع  (  27:9)مر   من يخرج منه روح شرير يصير كميت عن العالم=  فرار كميت  (  26:9)مر   (15

 (.20:2)غل  مع المسيح صلبت فأحيا=    وهذه،  حهو ميت عن العالم حى مع المسي = وأقامه 
والصوم   (16 بالصالة  مو بة  أى  إضرام  يلزم  ولكن  الشياطين  وألخراج  الشفار  على  المو بة  تالميذه  أعطى  السيد 

 (. 6:1تى  2)
 ( أن هذه القصة كانت فى اليوم التالى للتجلى. 37:9نفهم من )لو  (17
األناجيل الثالثة لهذه الجملة. إن أكثر ما يحزن الرب يسوع هو  = واضح تكرار إلى متى أكون معكم وأحتملكم (18

 ( فلماذا ال 19:10أن يرى أوالده مهزومين أمام الشياطين. لقد أعطانا سلطانًا أن ندوس الحيات والعقارب )لو 
 و هذه الجملة تحزن رب المجد جدًا. رنستخدمه، لماذا نستسلم ونقول والشيطان شاط

إن كنت تستطيع أن  كان هذا قول األب. وهو خطأ فالرب ال يستحيل عليه شئ.    إن كنت تستطيع شيئا (19
... كان هذا تصحيح الرب لقول األب. والمطلوب اإليمان بقدرة الرب. إذًا مع المسيح ال يقال ماذا  تؤمن

(،  14:   17ولكن هل نحن نؤمن. ومن ال يؤمن فليأتى كما فعل هذا األب جاثيا أمامه )مت  -يستطيع هو  
 . والرب أي ا قادر على شفار اإليمان. أعن عدم إيمانىوليقل مع هذا األب ... 

 
 يسوع ينبئ بموته 

ُبوَن مِّْن ُكل ِّ َما َفَعَل َيُسوُع،  43و  -(:45-9:43)لو    اآليات يُع َيَتَعجَّ َت اْلَجمِّيُع مِّْن َعَظَمةِّ هللاِّ. َوإِّْذ َكاَن اْلَجمِّ َفُبهِّ
  : هِّ «.  44َقاَل لَِّتاَلمِّيذِّ ْنَسانِّ َسْوَف ُيَسلَُّم إَِّلى َأْيدِّي النَّاسِّ مَّا ُهْم َوأَ 45»َضُعوا َأْنُتْم هَذا اْلَكاَلَم فِّي آَذانُِّكْم: إِّنَّ اْبَن اإلِّ

.َفَلْم َيْفَهُموا هَذا اْلَقْوَل، َوَكاَن ُمْخفًى َعْنُهْم لَِّكْي اَل َيْفَهُموُه، َوَخاُفوا َأْن َيْسَأُلوُه َعْن هَذا اْلقَ   و ْولِّ
 

ْنَسانِّ َسْوَف ُيَسلَُّم إَِّلى 22"  -(:23-17:22اآليات )مت   ُدوَن فِّي اْلَجلِّيلِّ َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اْبُن اإلِّ َوفِّيَما ُهْم َيَتَردَّ
ا.23َأْيدِّي النَّاسِّ  دًّ  َفَيْقُتُلوَنُه، َوفِّي اْلَيْومِّ الثَّالِّثِّ َيُقوُم«. َفَحزُِّنوا جِّ

 اج الروح الشرير. ( إخر 2( التجلى 1تى بعد  أسيد يخبر تالميذه بالصليب وهذا يال
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 ( مع أهمية التجلى وأفراحه وتعزياته لكن حتى ننعم بهذا أبديًا البد من الصليب. 1وهذا يعنى  
 (.15-14:2( حتى ُيهزم عدو الخير نهاًيًا فالبد من الصليب )كو  2
ما  3 يفاجئهم  ال  حتى  تالميذه  ينبه  المسيح  السيد  كان  لذلك  تقترب  كانت  الصليب  أحدا   أن  والحظ  سوف ( 

 يحد . ولكن كون السيد يخبرهم بما حد  إذًا هو يذهب للصليب بسلطانه إذ هو أتى لذلك.  
( السيد ال يريد أن تالميذه يذهب فكرهم إلى األمجاد الزمنية خصوصًا بعد التجلى وبعد معجزة إخراج الروح 4

الصليب فالعالم هنا طالما كنا فى ، فيعود ويحدثهم عن أهمية  ، وبالذات بعد جدالهم فيمن هو األعظم  النجس
فهناك. المجد  أما   ألم وصليب  عالم  هو  يفهموا       الجسد  ذهنهم  =  لم  فى  فما عالقة فهم  العالمية،  األمجاد 

يفهموا أن الصليب هو طريق المجد. هم لم يفهموا ألنهم لم يريدوا   بالصليب. ولم األمجاد العالمية التى ينتظرونها
 ي مخالف.أن يفهموا ألن لهم رأ

( الحظ البعط أن السيد فى بعط األحيان كان يطلب إخفار أخبار مجده كما حد  فى موضوع التجلى، 5
 ( يطلب من تالميذه كتمان موضوع أالمه.  44:9وهنا فى )لو 

أذانكم فى  الكالم  أنتم هذا  ا  فضعوا  ب = فكال  فالمسيح تمجد  و أ ألمرين غير منفصل  وبتجليه أالمه  بقيامته  ي ا 
 ه.وبصعود 

 
 من هو األعظم 
ْم؟  46"  -: (  48-9:46اآليات )لو ْم، َوَأَخَذ 47َوَداَخَلُهْم فِّْكٌر َمْن َعَسى َأْن َيُكوَن َأْعَظَم فِّيهِّ َفَعلَِّم َيُسوُع فِّْكَر َقْلبِّهِّ

ْنَدُه،   َغَر َوَقاَل َلُهْم:»َمْن َقبَِّل هَذا اْلَوَلَد بِّاْسمِّي َيْقَبُلنِّي، َوَمْن َقبَِّلنِّي َيْقَبُل الَّذِّي َأْرَسَلنِّي، أَلنَّ اأَلْص 48َوَلًدا َوَأَقاَمُه عِّ
يًما« يًعا ُهَو َيُكوُن َعظِّ  ".فِّيُكْم َجمِّ

 
)مت   َمَلُكوتِّ 1"  -(:5-18:1اآليات  فِّي  َأْعَظُم  ُهَو  َقائِّلِّيَن:»َفَمْن  َيُسوَع  إَِّلى  يُذ  التَّاَلمِّ َم  َتَقدَّ اَعةِّ  السَّ تِّْلَك  فِّي 
؟«   َماَواتِّ ْم  2السَّ هِّ َوَأَقاَمُه فِّي َوْسطِّ َوَلًدا  إَِّلْيهِّ  َيُسوُع  َترْ 3َفَدَعا  َلْم  إِّْن  َلُكْم:  َأُقوُل  ْثَل َوَقاَل:»َاْلَحقَّ  يُروا مِّ ُعوا َوَترِّ جِّ

  . َماَواتِّ السَّ َمَلُكوَت  َتْدُخُلوا  َفَلْن  . 4اأَلْواَلدِّ  َماَواتِّ السَّ َمَلُكوتِّ  فِّي  اأَلْعَظُم  َفُهَو  اْلَوَلدِّ  هَذا  ْثَل  مِّ َنْفَسُه  َوَضَع  َفَمْن 
ْثَل هَذا بِّاْسمِّي َفَقْد َقبَِّلنِّي.5 ًدا مِّ  "  َوَمْن َقبَِّل َوَلًدا َواحِّ
 

َوَجاَء إَِّلى َكْفرَِّناُحوَم. َوإِّْذ َكاَن فِّي اْلَبْيتِّ َسَأَلُهْم:»بَِّماَذا ُكْنُتْم َتَتَكاَلُموَن فِّيَما َبْيَنُكْم  33"   -(: 37-9:33)مر  اآليات
؟«   الطَّرِّيقِّ َأْعَظُم.  34فِّي  ُهَو  َمْن  فِّي  َبْعٍض  َمَع  َبْعُضُهْم  الطَّرِّيقِّ  فِّي  وا  َتَحاجُّ أَلنَُّهْم  َوَناَدى فَ 35َفَسَكُتوا،  َجَلَس 

  .» لِّْلُكل ِّ ًما  َوَخادِّ اْلُكل ِّ  َر  َفَيُكوُن آخِّ َأوَّاًل  َيُكوَن  َأْن  َأَحٌد  َأَراَد  َلُهْم:»إَِّذا  َوَأَقاَمُه فِّي  36االْثَنْي َعَشَر َوَقاَل  َوَلًدا  َفَأَخَذ 
ْم ُثمَّ اْحَتَضَنُه َوَقاَل َلُهْم:   هِّ ًدا مِّْن َأْوالَ 37َوْسطِّ ْثَل هَذا بِّاْسمِّي َيْقَبُلنِّي، َوَمْن َقبَِّلنِّي َفَلْيَس َيْقَبُلنِّي  »َمْن َقبَِّل َواحِّ ٍد مِّ

 "َأَنا َبلِّ الَّذِّي َأْرَسَلنِّي«.
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كان الفكر اليهودى مسيطرا على التالميذ، فبالرغم من سمعهم أن المسيح سيتألم ويموت، لكن أحالمهم فى  
قة التفكير اليهودى. مرض إبن أحد كبار الربيين  المجد األرضى لم تكن قد ماتت بعد. وهذه قصة تشير لطري

يوحانان بن  كاى مرضا خطيرا، وُشِفى بصلوات حانينا بن دو ا. وقال أبو الولد لزوجته ولو ق يت اليوم واضعا 
رأسى بين قدمىَّ لما إكتر  بى أحدو فسألته وهل حانينا أف ل منك أمام هللا؟ فتحركت كبرياره داخله وأجابها وال  

كخادم أمام هللا أما أنا فكأمير أمام هللا، هو كخادم موجود داًما أمام هللا فله فرص كثيرة أكثر منى، أما   بل هو
أنا كسيد فال أتمتع بهذه الفرصو. ونفس هذا الفكر فى العظمة كان موجودا فى التالميذ. بل حتى اللحظات  

دها. وقال التالميذ عن يوحنا والتلميذ الذى  األخيرة قبل الصليب جارت أم إبنى  بدى تطلب مراكز عظيمة ألوال
كان يسوع يحبهو وكان هذا شعورا بالميرة وأن المسيح سيعطى ليوحنا نصيبا أعظم منهم. وحينما قال الرب 
لبطرس عن أن بطرس سيموت مصلوبا إستدار ونظر ليوحنا وسأل المسيح وماذا عن يوحنا )هذا الذى تحبه  

 أكثر منا(.  
التالميذ المتأثر بالفكر اليهودى، أن المسيا حين يأتى، سيأتى لكى يملك على األرض، جعلهم يشتهون أن  فكر  

)مت   يساره  عن  وواحدًا  يمينه  عن  واحدًا  السرى 22-21:20يجلسوا  العشار  ليلة  حتى  إستمر  الفكر  (..هذا 
إختلط عليهم األمر، وونوا أن  ( ولكن المسيح كان يتكلم عن ملكوت السموات أمامهم داًمًا، ف27-24:22)لو

ملكوت السموات هذا يمكن أن يكون على األرض، وبنفس الفكر بدأوا يحلمون بمراكز أرضية حين يملك المسيح 
فى ملكوت السموات هذا، ودخلهم تساؤل عمن يكون األعظم فى هذا الملكوت. وبمقارنة ما حد  فى إنجيلى 

هم تمامًا يتحاورون فى الطريق عمن هو األعظم فيهم، بالتالى متى ومرقس نجدهم وقد شمل هذا الموضوع ذهن
لك المسيح. ولما أتوا إلى البيت فى كفر ناحوم سألهم الذى ال ُيخفى عليه سيكون هو مثاًل الو ير األول فى مُ 

(، 1:18( ثم تسارلوا علنًا ولم يستطيعوا أن يستمروا ساكتين )مت 34:9شئ عم ا كانوا يتكلمون فيه، فسكتوا )مر
فإذا دب فكر العظمة والكبريار فى القلب فهو ال يهدأ. وحتى يكسر السيد كبرياًهم أتى بولد ودعاهم أن يتشبهوا 

 -باألوالد ومن يفعل فهو األعظم.. قطعًا ليس فى السن بل :
 ( 20:14كو 1فى حياتهم المتواضعة الوديعة كاألطفال ) .1
 يه وطاعته. فى الثقة فى كالم أبيهم السماوى واإلتكال عل  .2
 البساطة وتقبل الحقاًق اإليمانية والروحية، فالطفل يصده ما يقال له من والده. .3
 خرين فالمنى يلعب مع الفقير. طفال ال يشعرون أنهم أف ل من اآلاأل .4
الحظ أن األطفال ال يشعرون بأنهم متواضعين، فمن يشعر أنه متواضع، أو أنه يتواضع حين يكلم إنسانًا   .5

 متواضع. فقيرًا فهو ليس
 التسامح المطلق فالطفل ال يحتفظ فى قلبه بأى ضمينة.  .6
 إذا أحزن إنسان طفاًل فهو ال ينتقم لنفسه بذراديه بل يلجأ لوالديه.  .7
 الطفل بال شهوات، بال طلب للمجد الباطل، بال حسد لآلخرين.  .8
 إذا تشاجر األطفال فهم سريعًا ما يتصالحون ويعودون للعب معًا. .9
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يؤسسه المسيح ال وجود فيه لمن يبحث أن يكون األقوى واألعظم بل من يدخله هو من  ملكوت هللا الذى   .10
قوته،  وأنه ال شئ  يحس ب عفه   )  ولكن  له  (. وهذه طبيعة 10-9:12كو  2وعظمته هى فى حماية هللا 

 .فهم يحتمون بوالديهم األطفال
 بلمة التعليم المعاصر، فهذا الولد فى ح ن المسيح هو وسيلة إي اح. .11
فل يطلب ما يريده واثقًا فى أخذه من أبيه، وهو ال يفكر فى أن أبوه يعطيه ألنه يستحق، بل هو يطلب  الط .12

 بدالة المحبة. 
والحظ قول .  لوقا(  إنجيل  أي اآلب وهذا إلتحاده باآلب )كما جار فيمن قبلني يقبل الذي أرسلني  قال السيد  
المسيح قبل ولدًا واحدًا مثل هذا بإسمى  هنا  السيد  قبلنى    من  باألطفال والبسطار فقد  نفسه  د  فالمسيح هنا وحَّ
أى من أجل المسيح، فمن يقبل طفاًل يكون كمن قبل المسيح نفسه. والحقيقة فإن المسيح =    بإسمىوال عفار..  
يقول   األوالد  حين  مثل  وتريروا  ترجعوا  لم  التى إن  صورتى  وتستعيدوا  ترجعوا  لم  إن  أى  نفسه،  يقصد  فهو 

فنحن نولد بالمعمودية على صورة المسيح. نحن خلقنا  فلن تدخلوا ملكوت السموات.حصلتم عليها فى المعمودية 
)تك   على صورة هللا  وأتى 27-26:1أواًل  والخطية.  العصيان  لطريق  باختياره  اإللهية  الصورة  اإلنسان  وفقد   )

وفدانا وأعطانا سر المعمودية وفيها ندفن ونموت ونقوم مع المسيح وبصورة المسيح. ولكننا مع إحتكاكنا المسيح  
إن لم بالعالم نفقد هذه الصورة اإللهية ثانية، وكالم السيد المسيح هنا، أن هناك إمكانية إلستعادة هذه الصورة =  

النعمة، التى تعيدنا للصورة اإللهية، والنعمة تحتاج   إذًا هناك إمكانية للرجوع ولكن كيف؟ هذا هو عمل=  ترجعوا  
لذ  أوالدى  لجهاد،  ويا  يقول  الرسول  بولس  نسمع  بلك  أتمخط  )كالذين  يتصور م  أن  إلى  والخدمة(  الجهاد  أالم 

النعمة( فيكم)عمل  المسيح )غل   و .المسيح  أن نصير خليقة جديدة على صورة  يعطينا  النعمة  +    19:4وعمل 
بالنعمة )أف  ( لذلك نح17:5كو  2 ( التى بها نعود للصورة اإللهية. واألوالد هم المولودين من 8:2ن نخلص 

المار والروح وقد خرجوا بدون خطية، والمسيح هو الذى قال عن نفسه ومن منكم يبكتنى على خطيةو، لذلك كان  
نفسه.   للمسيح  المسيح إشارة  الولد فى ح ن  المسيح   ولو فهمنا أن اإلسم يشير=  ولدًا بإسميهذا  لقدرة وقوة 

أن المسيح قادر أن يعيدني بقوته إلى صورة المعمودية األولى أي كطفل. إذًا يمكننا   بإسميفيكون قول السيد  
السيد   قول  بإسمي  فهم  واحدًا  ندخل ولدًا  لن  المسيح  على صورة  نحصل  لم  إن  ونحن  بقوتي.  كولد  عاد  أنه 

م عملة يتم التعامل بها داخل حدود هذا البلد، لكن إن حاولت ملكوت السموات. هذه تشابه أن لكل بلد فى العال
التعامل بعملة عليها صورة ملك آخر لن ُيسمح لك بأن تتعامل بها. فنحن نصبح ُعملة قابلة للتداول فى السمار 
لو إنطبعت علينا صورة الملك السماوى. فإن كان المسيح قد تواضع وترك مجده السماًى ألجلنا، أفال نتخلى  

حن عن أفكار العظمة األرضية مثل ما فعل هو ونتصاغر أمام الناس وأمام أنفسنا، إذا كان المسيح قد صار ن
 5:15عبدًا أفال نقبل أن نتصاغر مثله أمام إخوتنا. خصوصًا أن النعمة تسندنا، وبالمسيح نستطيع كل شئ )يو 

 يكون بالجهاد.. وكيف نجاهد ؟  ( فهل نقبل؟ والسيد يشرح كيف تساندنا النعمة.... هذا 13:4+ فى 
( من أراد أن يصير فيكم عظيمًا يكون لكم  35:9)مر  خر الكل وخادمًا للكل  آا أراد أحد أن يكون أواًل فيكون  إذ

 (  43:10خادمًا )مر 
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( والسيد ضرب بنفسه المثال فقال عن نفسه أنه أتى 44:10من أراد أن يصير فيكم أواًل يكون للجميع عبدًا )مر  
 (. 45:10لَيخدم ال لُيخدم )مر

 (. 17-12:13وهو غسل أرجل تالميذه وطلب أن نفعل ذلك )يو  
المسيح والحظ   ليرجع ويكون كاألوالد أى يستعيد صورة  النعمة  يفعل تسانده  السيد   ومن  من وضع نفسه    قول 

عى اإلت اع طلبًا لمديح الناس، فما أخطر أن تدعى النفس دَّ كلمة وضع نفسه تعنى أنه ال يَ =    مثل هذا الولد
نحن  ولكن  ي محل.  ثم  قلياًل  يظهر  بخار  تراب..  شئ..  ال  واننا  الحقيقة  يفهم  أن  عليه  هو  بل  اإلت اع. 

ًا هلل. فقيمتنا ترجع ال ألنفسنا بل للمسيح الذى فينا. لذلك فالتواضع  بالمسيح، وليس من أنفسنا، قد أصبحنا أوالد 
أن نفهم حقيقتنا أننا ال شئ وأن قيمتنا    واته. أما التواضع بالنسبة لنا فه الحقيقي هو ما عمله المسيح إذ أخلى ذ 

المسيح فى أن  هو الذي فيك. والحظ أن عمل    هي في المسيح الذي فينا فكيف أنتفخ عليك والمسيح الذي فيَّ 
د يأتى بطفل ويعمل ما عمله، بأن يحت نه ويُ  نفسه به، ويقول ما قاله. هذا كان عجيبًا فى أيامه، فقد إحتقر    َوحِ 

الرومان الطفولة، ولم يكن للطفل أى حق من الحقوه، ويستطيع الوالدان أن يفعال بطفلهما ما يشارا بال رقيب،  
ة، فكانوا يتركون األطفال فى العرار أيامًا حتى يموت ال  يف ويبقى وتعرضت الطفولة فى اليونان لمتاعب كثير 

القوى. واليهود فى أى حصر أو تعداد ما كانوا يحصون النسار وال األطفال. ولكننا هنا نجد السيد يشير للطفل 
ال ل عفهم، أما  بأنه مثال يجب أن نتشبه به. الرومان واليونان كانوا يفتخرون بالقوة والعظمة لذلك إحتقروا األطف

بالتشبه بهم فى ضعفهم وأن نعتبر أن قوتنا هو هللا نفسه بقوة الخيل. ال يرضى   المسيح فيطالبنا  وهللا ال يسر 
 .. هذا هو ملكوت هللا. (10:   147بساقى الرجلو )مز

 
 من ليس علينا فهو معنا 

َفَمَنْعَناُه، أَلنَُّه 49"   -(:50-9:49اآليات )لو يَن بِّاْسمَِّك  َياطِّ ًدا ُيْخرُِّج الشَّ َرَأْيَنا َواحِّ َفأَجاَب ُيوَحنَّا َوَقاَل:»َيا ُمَعل ُِّم، 
 "َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اَل َتْمَنُعوُه، أَلنَّ َمْن َلْيَس َعَلْيَنا َفُهَو َمَعَنا«.50َلْيَس َيْتَبُع َمَعَنا«. 

 
( َلْيَس 38"  -(:41-9:38مراآليات  َوُهَو  بِّاْسمَِّك  يَن  َشَياطِّ ُيْخرُِّج  ًدا  َواحِّ َرَأْيَنا  ُمَعل ُِّم،  قِّائِّاًل:»َيا  ُيوَحنَّا  َفَأَجاَبُه 

َيْتَبُعَنا«.   َلْيَس  أَلنَُّه  َفَمَنْعَناُه  ُقوَّ 39َيْتَبُعَنا،  َيْرَنُع  َأَحٌد  َلْيَس  أَلنَُّه  َتْمَنُعوُه،  َيُسوُع:»اَل  يُع َفَقاَل  َوَيْسَتطِّ بِّاْسمِّي  ًة 
َشرًّا.   َعَليَّ  َيُقوَل  َأْن  َمَعَنا.  40َسرِّيًعا  َفُهَو  َعَلْيَنا  َلْيَس  َمْن  أَلنَُّكْم 41أَلنَّ  بِّاْسمِّي  َماٍء  َكْأَس  َسَقاُكْم  َمْن  أَلنَّ 

يُع َأْجَرُه. ، َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه اَل ُيضِّ يحِّ  " لِّْلَمسِّ
 

أى ليس =  وهو ليس يتبعناطالما يستخدم إسم المسيح فهو مؤمن  =  احدًا يخرج شياطين بإسمك  يا معلم رأينا و 
مؤمنًا  يكن  لم  إن  شياطين  يخرج  أن  اإلنسان  لهذا  ممكنًا  كان  ما  أنه  ولنالحظ  السبعين.  أو  اإلثنى عشر  من 

لتالميذ فقط. لكن هذا بالمسيح. لكن يوحنا تعجب أنه ليس من تالميذ المسيح إذ ون يوحنا أن المعجزات هى ل
اإلنسان كان يعمل لحساب المسيح بإيمان صاده وألن لم تكن له فرصة للتب ية الظاهرة ونفهم من درس المسيح 
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تعاليم  قبول  يعنى  ما، وهذا قطعًا ال  أو جماعة  ما  للتعصب لشخص  فيها  واحدة وال معنى  كنيسة  الكنيسة  أن 
كنيسة أن تفهم أنها متسعة القلب للجميع، لها وحدة ومحبة تجمع مخالفة لتعاليم وعقيدة الكنيسة. ولكن على ال

الكل خالل إيمان مستقيم. أما  من يعمل قوات وأيات من خارج إطار اإليمان المستقيم فهؤالر ينطبق عليهم قول 
)مت   اإلثم  فاعلى  يا  عنى  إذهبوا  علينا(.  23-22:7السيد  ليس  فى =  من  ولكنيستنا  لنا  مخالفًا  ليس  الذى 

 فى وحدة ومحبةفهو معنا اإليمان =  
وهذه األيات أوردها القديس مرقس مباشرة بعد مشاجرة التالميذ فمن هو األعظم فيهم. ومن هذا نفهم أن العثرة  

هو أقل تأتى فى الكنيسة من مفهوم من هو األعظم. فيوحنا إعتبر أن هذا الشخص طالما ليس من مجموعتهم ف
منهم وليس من حقه أن يحصل على نفس مواهبهم فى إخراج الشياطين. والسيد يعلمهم مفهوم آخر، ُيفهم أن من  

ضدنا = يعلم تعاليم مخالفة لإليمان( وهو يحب المسيح ويستخدم إسمه فهو معنا، فالكل جسد واحد )ليس ضدنا  
 م أن  والكل فى مملكة المسيح لهم سلطان على إبليس. ومن هذا نفه

           
 قرية للسامريين ترفض يسوع

هِّ َثبََّت َوْجَهُه لَِّيْنَطلَِّق إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم،  51"   -(:56-9:51اآليات )لو يَن َتمَّتِّ اأَليَّاُم الْرتَِّفاعِّ هِّ  52َوحِّ َوَأْرَسَل َأَماَم َوْجهِّ
وا َلُه.   امِّرِّي ِّيَن َحتَّى ُيعِّدُّ ًها َنْحَو ُأوُرَشلِّيَم.  53ُرُساًل، َفَذَهُبوا َوَدَخُلوا َقْرَيًة لِّلسَّ َفَلمَّا 54َفَلْم َيْقَبُلوُه أَلنَّ َوْجَهُه َكاَن ُمتَّجِّ

يَذاُه َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا، َقااَل:»َيارَ  َماءِّ َفُتْفنَِّيُهْم، َكَما َفَعَل إِّيلِّيَّا َرَأى ذلَِّك تِّْلمِّ َل َناٌر مَِّن السَّ ، َأُترِّيُد َأْن َنُقوَل َأْن َتْنزِّ بُّ
ْنَسانِّ َلْم َيْأتِّ لُِّيْهلَِّك َأنْ 56َفاْلَتَفَت َواْنَتَهَرُهَما َوَقاَل:»َلْسُتَما َتْعَلَمانِّ مِّْن َأي ِّ ُروٍح َأْنُتَما!  55َأْيًضا؟«   ُفَس أَلنَّ اْبَن اإلِّ

، َبْل لُِّيَخل َِّص«. َفَمَضْوا إَِّلى َقْرَيٍة ُأْخَرى.  "  النَّاسِّ

= إنتهى  من التعليم وصنع المعجزات وأتى وقت الصليب. وكلمة تمت تشير أن كل حين تمت األيام إلرتفاعه 
= إرتفاعه شئ يسير وفق خطة إلهية أ لية، فال مجال للصدفة في األحدا . فكم مرة حاولوا قتله ولم يمكنهم.  

عند  إيليا  مع  إستخدم  إرتفاع  التعبير  فهذا  السمار.  إلى  لصعوده  أي ًا  وتشير  الصليب،  على  إلرتفاعه  تشير 
 إرتفاعه إلى السمار. 

)حز=  وجهه  ثبت قاًمة  صعوبات  أمام  القوية  العزيمة  يعني  عبري  خر 10:21رإ+  2:6تعبير   +14:33 .)
ن أعداًه يتآمرون عليه وأنه هناك سيحاكم ويصلب ويموت، فالمسيح قصد أن يتوجه إلى أورشليم وهو عالم بأ

ولكنه قد جار لهذه الساعة ليخلص البشر. وكان كأنه مشتاه لهذه الساعة حبًا فينا، وبنفس المعنى قال وقوموا  
)يو فإنتهزها فرصة 31:14ننطلق من ههناو  بالسامرة  يمر  أن  له  إذ كان متوجهًا ألورشليم كان البد  والسيد   .)

لعداًهم ليكر  السامرة  لهم، لكن أهل  السفر وليكر   ليستريح من عنار  له  يعدون    ويبشر أهلها، فأرسل تالميذه 
لليهود رف وه إذ كان متجهًا ألورشليم أي ألنه يهودي ومعروف العداوة بين السامريين واليهود. وقطعًا هذه البلدة 

الذين تبقوا في أرض العشر أسباط أي مملكة إسراًيل    غير بلدة المرأة السامرية. )السامريون هم خليط من اليهود 
الشمالية بعد أن أخذ ملك أشور معظم اليهود إلى أشور.. مع النا حين من بالد بابل وأشور في ذلك الوقت.. 
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لذلك كانت دبادة السامريين هي خليط من اليهودية والوثنية. كانوا ال يعترفون سوى بأسفار موسى الخمسة، وال 
الجبل يعترفون   هو  أرضهم  في  الذي  جبل جر يم  أن  يعتبرون  إنما  فيها،  بالهيكل  وال  مقدسة  كمدينة  بأورشليم 

يهودي في أرض  يمر  أن  العسير  اليهود( وكان من  السامريون  السامريين، وكره  اليهود  إحتقر  لذلك  المقدس.. 
 عليه وي ربونه.   السامرة خصوصًا لو كان متجهًا ألورشليم، والسبب أن السامريون كانوا يعتدون 

وأمام هذا الرفط يطلب يعقوب ويوحنا نارًا تنزل وتحره وتفني، لذلك أسماهم المسيح بوانرجس أي إبني الرعد 
المسيح 17:3)مر في  تقدست  إذ  اإلنتقام  تطلب  التي  الميرة  هذه  ولكن  وحماسهما.  الشديدة  لميرتهما  وربما   .)

 صارت غيرة مقدسة لمجد هللا، ولخدمة إسمه.
أي أنتم قد تمافلتم عن ما ية الروح الذي فيكم، والذي أريده لكم، والذي يقود =  ا تعلمان من أي روح أنتمالستم

للسالم والوداعة والمحبة وعدم مقاومة الشر بالشر، والرغبة في خالص األشرار وليس روح النقمة واإلفنار. أما 
 القدوس الذي يسكب المحبة في قلوبنا. روح اإلنتقام واإلفنار فهي من عدو الخير وليس من روح هللا

 
 ثمن التبعية 
ي«.  57  -: ( 62-9:57اآليات )لو َتْمضِّ َأْيَنَما  َأْتَبُعَك  َسي ُِّد،  ٌد: »َيا  َواحِّ َلُه  َقاَل  الطَّرِّيقِّ  َسائُِّروَن فِّي  ُهْم  َوفِّيَما 

ْنَسانِّ َفَلْيَس َلُه أَ 58 َماءِّ َأْوَكاٌر، َوَأمَّا اْبُن اإلِّ َرٌة، َولُِّطُيورِّ السَّ َوَقاَل 59  ْيَن ُيْسنُِّد َرْأَسُه«.َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»لِّلثََّعالِّبِّ َأْوجِّ
َوَأْدفَِّن َأبِّي«.   َي َأوَّاًل  َفَقاَل:»َيا َسي ُِّد، اْئَذْن لِّي َأْن َأْمضِّ َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»َدعِّ اْلَمْوَتى َيْدفُِّنوَن 60آلَخَر:»اْتَبْعنِّي«. 

َع َوَقاَل آَخُر َأْيًضا: »َأتْ 61َمْوَتاُهْم، َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَهْب َوَنادِّ بَِّمَلُكوتِّ هللاِّ«.   َبُعَك َيا َسي ُِّد، َولكِّنِّ اْئَذْن لِّي َأوَّاًل َأْن ُأَود ِّ
يَن فِّي َبْيتِّي«.   " َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلمِّْحَراثِّ َوَيْنُظُر إَِّلى اْلَوَراءِّ َيْرُلُح لَِّمَلُكوتِّ هللاِّ«.62الَّذِّ

 
.  18"  -(:22-8:18اآليات )مت   اْلَعْبرِّ إَِّلى  بِّالذََّهاب  َأَمَر  َحْوَلُه،  َكثِّيَرًة  ُجُموًعا  َيُسوُع  َرَأى  َكاتٌِّب 19َوَلمَّا  َم  َفَتَقدَّ

ي«.   َأْيَنَما َتْمضِّ َأْتَبُعَك  ُمَعل ُِّم،  َوأَ 20َوَقاَل َلُه:»َيا  َأْوَكاٌر،  َماءِّ  َرٌة َولُِّطُيورِّ السَّ َأْوجِّ مَّا اْبُن َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »لِّلثََّعالِّب 
َرْأَسُه«.   ُيْسنُِّد  َأْيَن  َلُه  َفَلْيَس  ْنَسانِّ  َوَأْدفَِّن  21اإلِّ َأوَّاًل  َي  َأْمضِّ َأْن  لِّي  اْئَذْن  َسي ُِّد،  :»َيا  هِّ َتاَلمِّيذِّ مِّْن  آَخُر  َلُه  َوَقاَل 

 "َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »اْتَبْعنِّي، َوَدعِّ اْلَمْوَتى َيْدفُِّنوَن َمْوَتاُهْم«.22َأبِّي«. 
القديس متى مثلين  يق يتتلمذوا للسيد المسيح. وذكر  القديس لوقا هنا ثال  عينات لثال  أشخاص أرادوا أن  دم 

منهم فقط. ومتى يورد هذا بعد شفار حماة بطرس ليقول أن الخدمة ليست إمتيا ات فقط )كما شفى المسيح حماة 
 بطرس( بل لها تبعاتها. 

مت مشاعره تجاه السيد، لكنه لم يفهم أن تبعيته للمسيح فيها حمل حبه، نأهذا اإلنسان رأى المسيح و   -األول:
أفهمه  لذلك  فيها مجد أرضى،  المسيح  تب ية  أن  ر  المسيح وربما تصوَّ وبسلطان  بالمعجزات  فرح  لقد  للصليب، 

نه فى الحاالت الثال  كان السيد أالمسيح أنه حتى المسيح وهو السيد ليس له مكان يسند رأسه فيه. ونالحظ  
وال  ي إلمتيا اتها  الخدمة  يشتهون  كثيرون  الداخلى.  فكره  فى  ما  بحسب  ولكن  الشخص  قول  بحسب  ليس  جيب 
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ن تصادفهم مشاكل الخدمة يسرعون بالهرب لذلك نجد السيد هنا أيعرفون صليبها فيسرعون بدخول الخدمة، وما  
 ُيظهر هذا لذلك الشخص، أن هناك تكلفة للتلمذة. 

 = مآوى. أوكار= كهوف.  أوجرة
سه فيه وذلك لرف ه الصليب، بينما أفى قلب هذا الشخص مكانًا يسند ر   وهناك تفسير مواٍ ، أن المسيح ال يجد 

وجدت الطيور رمز الكبريار إلرتفاعها والثعالب رمز الخبث أمكنة داخل قلب هذا الشخص. إذًا نفهم من كلمات 
المسي تب ية  يطلب  الشخص كان  هذا  أن  هنا  أو المسيح  المرضى،  إمتيا ات كشفار  ليحصل على  ح فى خبث 

المسيح سيملك ملكًا عالميًا وسيملك هو معُه ) مثل  العالمية، وقطعًا فهو رافط الصليب. هو ون  المناصب 
سيمون الساحر( وكون السيد ليس له أين يسند رأسه فذلك ألنه سماوى، ال مكان لُه وال راحة لُه على األرض، 

فعليه   يتبعه  أماكن  ومن  به  كان  الشخص  هذا  قلب  ولكن  قلبه،  في  مكانًا  المسيح  فيجد  الوضع  هذا  يقبل  أن 
الوضع   يقبل هذا  المسيح. ومن  إستند عليه  الذي  للصليب  القلب رافط  أن هذا  والسبب  فقط  والثعالب  للطيور 

 عليه أن يتجرد من محبة المال والمجد األرضى. 

المسيح لكنه مرتبك ببعط األمور فلربما كان له والد شيخ وكان هذا الشخص كان يفكر فى أن يتبع    -الثانى:
هذا  مثل  العاًلية.  الواجبات  عاقته  لكن  للتلمذة،  مشتاه  النية  حسن  فهو  المسيح.  يتبع  ثم  ليدفنه  موته  ينتظر 

وتى  دع الميقول له السيد  ف  ،   وهنا يصرح بمشكلته  إتبعنىيشجعه المسيح ليتخذ قراره، لذلك نسمع السيد يقول له  
أى دع الموتى روحيًا )الذين يرف ون أن يتبعوننى وينتظرون تقسيم الميرا  ويتصارعوا عليه(  =  يدفنون موتاهم 

يدفنون الموتى جسديًا. )أى يدفنوا أباك حين يموت بالجسد طبي يًا(. والمسيح هنا ال يدعو للقسوة مع الوالدين، 
ولكن إتبعنى أنت. ومن شفى حماة بطرس قادر أن يدبر بل معنى قوله أن هناك كثيرين سيقومون بهذا الواجب  

كما قلنا كل إحتياجات تالميذه بما فيها دفن موتاهم. ولربما لو بقى لدفن والده تنطفأ األشواه المباركة للتلمذة 
  ذاالتى كانت داخله ويعوقه العالم. كثيرًا ما منعت العواطف البشرية كثيرين من تب ية المسيح. دعوة المسيح له 

أريدك ألعمال   أنا  تعنى  أهل أ الشخص  يترك  أن  عليه  للرب  تلميذًا  أن يصير  يريد  الموتى. من  دفن  عظم من 
العالم ي يشون حياتهم العادية، أما هو فيكرس نفسه لخدمة الملكوت. فتلميذ المسيح كرس حياته لخدمة األحيار، 

ًا السيد لن يمنعه من دفن والده إذا مات، لكن قطع  ليس لخدمة الموتى، هو بخدمته يقود الناس للحياة وهذا أهم.
الخ.  وتقسيمه..  الميت  بميرا   واإلنشمال  الزاًدة،  العاطفية  التعلقات  بسبب  الخدمة  التعطل عن  المقصود عدم 

 ومراسيم العزار اليهودية تمتد لشهور. 
بهموم   -الثالث: يهتم  من  وكل  والعالم.  المسيح  بين  مو ع  قلبه  مترددة،  نظرة  له  يخشى   هذا  أو  العالم 

اإلضطهادات أو خسارة المال، مثل هذا ال يستطيع خدمة اإلنجيل أو أن يتبع يسوع، فيسوع ال يقبل من قلبه 
مو ع بينه وبين العالم. هذا الشخص الثالث يشبه إمرأة لوط. هذا الثالث يطلب التلمذة ولكنه بقلبه مع عواطفه 

ق مع المسيح لكنه ال يكمل. من ي ع يده على المحرا ، البد وأن  البشرية تجاه أهل بيته، مثل هذا يبدأ الطري
ينظر لألمام ليسير فى خط مستقيم غير ملتو، ومن ينظر للخلف يلتوى منه خط السير. وهكذا من يرتد ليهتم 
هذا  يذهب  أن  يمنع من  المسيح ال  أن  تفشل خدمته. الحظ  بسببها،  المسيح  ويترك خدمة  اإلنسانية  بالمشاعر 
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لوداع أهله لكن إذ يذهب هو سيبقى معهم فترة ربما تمنعه من تب ية يسوع بعد ذلك. بل هناك من يترك الشاب  
 المسيح إذا صادفه مرض فهو يحب نفسه ونفس الشئ إذا فقد قريب له أو مرض أحد أحباره.

السبعين رسوالً  ❖ إرساليته  قبل  مباشرة  للتلمذة  الشروط  هذه  لوقا وضع  أن  لوقا  إنجيل  فى  لهم  ونالحظ  لتكون   
 دستور حياة.

 
 تسلسل األحداث

بحسب إنجيل القديس يوحنا نجد المسيح بعد أن شفى مريط بيت حسدا فى أورشليم إتجه إلى الجليل. وكانت  
وكان ذلك قبل عيد الفصح مباشرة. وعيد الفصح يأتى فى اليوم الخامس  5000نهاية أعماله فى الجليل إشباع الر
السنة الدينية عند اليهود. ثم إتجه إلى شره البحيرة وهناك أنهى خدمته بإشباع  عشر من الشهر األول من 

( وهذه الفترة لم يسجل الكتاب عنها شئ. ثم إتجه الرب يسوع  1:  7. وول فترة يتردد على الجليل )يو 4000الر
. وكانت مواكب  إلى أورشليم فى عيد المظال وهذا يأتى فى اليوم األول من الشهر السادس من السنة الدينية

سنين.   3الحج إلى أورشليم إستعدادا لعيد المظال قد بدأت. ولنالحظ الوضع بعد عمل المسيح وخدمته مدة 
*فشل تالميذه فى تقبل حقيقة صلبه وموته أو التشكك فيه إذ لم يقدم آية من السمار للكتبة )خمير الفريسيين(.  

إلى أورشليم ليظهر آياته فيؤمن به الناس. وهذا كان له أحد   *بل حتى إخوته لم يؤمنوا به وطلبوا منه أن يصعد 
تفسيرين إما يقتله اليهود فيتخلصوا منه لحسدهم، أو يملك فعال ويكون لهم نصيب فى أمجاده. ولكن المسيح لم  
يأتى ليعيد ويحيى مملكة أرضية، بل ليقيم مملكة سماوية على األرض ويحطم أعمال عدو الخير. ولم يصعد 

 (. 7ح إلى أورشليم مع مواكب الحجاج الصاخبة بل صعد وحده فى هدور بعدهم مع تالميذه )يوالمسي
 

 ترتيب األحداث األخيرة
( ولم يذكر  14:  18  - 51:   9أحدا  هذه الفترة األخيرة يصعب ترتيبها فلم ترد سوى فى إنجيل لوقا فقط )

ن هناك إتفاه واضح بين ما جار بإنجيل يوحنا مع ما  القديس لوقا لألحدا  التى ذكرها ال مكانها وال  منها. ولك
( *وعيد  10  - 7جار بإنجيل لوقا. فإنجيل يوحنا يذكر ثال  وهورات للرب فى أورشليم هى *عيد المظال )يو 

( وأخيرا *دخول المسيح األخير إلى أورشليم. ونجد القديس يوحنا يأتى بتفاصيل  42  -  22:   10التجديد )يو 
م. ونجد أن إنجيل يوحنا يورد خبر ممادرة الرب ألورشليم متجها إلى شره األردن مرتين  األحدا  فى أورشلي

(. ومن اآلية  43  -  39:   10+   21  -  19:   10خالل الثال  مرات التى تواجد بها الرب فى أورشليم  )
ة سابقة ألن  تشير أن هناك محاول أيضا( يقول القديس يوحنا أنهم حاولوا أي ا أن يمسكوه فقوله 39:   10)يو 

(. وسجل القديس يوحنا أي ا ذهاب الرب إلى بيت عنيا  21 -  19:   10يمسكوه هى غالبا بعد الخالف األول )
ليقيم لعا ر. وبعد هذه المعجزة نجد إجتماعا لتدبير قتل الرب يسوع وألنسحاب الرب إلى مقاطعة بجانب البرية.  

(. ومن الصعب 31:  18+   22:  13+   51:  9)ويسجل القديس لوقا ثال  رحالت للمسيح إلى أورشليم 
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تحديد مكان مدينة إفرايم وهى بقرب البرية. وبالتالى نجد إتفاه القديس لوقا مع القديس يوحنا فى أن المسيح  
 غادر إلى أورشليم ثال  مرات )لوقا( ووهوره فى أورشليم ثال  مرات )يوحنا(.

يح إلى أورشليم على أنها رحلة طويلة واحدة. وكانت عين  رحالت مستقلة للمس 3ونجد أن القديس لوقا يقدم 
القديس لوقا فى كتابته موجهة على صعود المسيح إلى السمار بجسده ووحين تمت األيام إلرتفاعه ثبت وجهه  

( وختم إنجيله بصعود المسيح فعال للسمار. وكأن القديس لوقا فى تقديمه يأخذنا 51:  9لينطلق إلى أورشليمو )لو 
لة واحدة يخرج فيها المسيح من الجليل ليدخل دخوله النهاًى إلى أورشليم ثم يصلب ويموت ويقوم ليصعد فى رح
 للسمار.

وأراد الرب يسوع أن يتجه إلى أورشليم متخذا الطريق المختصر عبر السامرة مع تالميذه وليس طريق الحجاج  
وألتجه الرب لقرية أخرى ونجد شخص فى حماس   عبر بيرية، فرف ته السامرة لكراهيتها لليهود ورف هم للمسيح.

يطلب أن يتبع المعلم. وكان تعبير ويتبع المعلمو هو تعبير معروف فى تلك األيام ويت من التلمذة للمعلم. وكان  
(، فالسيد كان يكون مجموعة السبعين رسوال  59:  9هذا يعتبر شيئا مقدسا. وآخر يطلب المعلم منه أن يتبعه )لو

هذا التلميذ لهم. وكان يريد ضم  
من تالميذه ليرسلهم  70فى أثنار إرتحال الرب يسوع جنوبا متجها إلى أورشليم إختار  -إرسال السبعين رسوال :

أمامه ليبشروا كل قرية ومدينة سيذهب إليها. وكانت وصايا الرب لهم مشابهة لوصاياه لإلثنى عشر فى معظمها  
ا هو الذى أشار لهذه اإلرسالية وأن الرب أرسلهم فى رحلته األخيرة ولكن مختلفة فى أشيار أخرى. والقديس لوق

إلى أورشليم. وكان ذلك قبل عيد المظال الذى كان من نتيجة حوار المسيح مع اليهود خالله فى أورشليم أن بدأ  
  : 11(، وأي ا ما عاد المسيح يمشى عالنية بين اليهود )يو 59:  8،  44:  7إضطهاد اليهود للمسيح )يو 

(. إذًا إرسالية السبعين كانت بعد ممادرته الجليل نهاًيا، وأي ا ممادرته شره البحيرة حيث العشر المدن، 54
 وقبل عيد المظال وفى أثنار رحلته األخيرة إلى أورشليم. 

 كان لإلثنى عشر الدرجة الرسولية وهذه لها قوتها وسلطانها. أما السبعين فلم تكن لهم قوة وسلطان هذه الدرجة
الرسولية، كان اإلثنى عشر مرسلين لكل العالم أما السبعين فمهمتهم مؤقتة فى حدود إعداد الطريق للمسيح فى  

  70ورأينا بعد ذلك من التاريخ أن كثيرين من الر كل مدينة أو قرية كان مزمعا أن يزورها فى طريقه ألورشليم. 
ين إثنين بينما اإلثنى عشر كٌل إنطلق بمفرده. كان  . وكانت إرسالية السبعين إثنإنطلقوا يبشرون فى كل مكان[

عمل السبعين إعداد من يذهبوا إليهم ليستقبلوا المسيح الملك كما عمل يوحنا المعمدان تماما. ولم يحذر الرب الر  
من دخول مدينة للسامريين، فمهمتهم ستكون فى بيرية ولن يمروا بالسامرة. وغالبا خالل عمل السبعين رسوال   70
إعداد الطريق للمسيح تعرفوا على عاًلة لعا ر وأختيه. )وربما حد  بعد ذلك شفار والدهما سمعان األبرص(  فى

(42  - 38:  10وكانت  يارة الرب يسوع لهذا البيت المبارك )لو  
( وقت طويل. فبعد 1:  18(، ومثل قاضى الظلم )لو19:   16ما بين مثل المنى ولعا ر )لو -ترتيب األحداث :

المنى ولعا ر ذهب الرب إلى بيت عنيا ليقيم لعا ر، وبعدها عقدت الًراسات الدينية مجمعا ضد المسيح.  مثل 
( وق ى مدة يعظ ويعلم من حدود الجليل إلى أورشليم، وبدر  54:   11وبعدها ذهب الرب إلى مدينة إفرايم )يو 
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وحديثه عن   17كانت أحدا  إصحاح (. وخالل هذه المدة11:   17اإلستعداد لرحلته األخيرة إلى أورشليم )لو 
 مجيئه الثانى، وعن أيام النهاية، وهذا ما جعل الفريسيين يسألونه ومتى يأتى ملكوت هللاو.

(. وطردوه بعدها من المجمع ووجده يسوع كراع  8،  7كان شفار المولود أعمى فى نهاية أيام عيد المظال )يو 
جد الرب يسوع بعدها يتكلم عن معنى الراعى الصالح والردية  صالح بعد أن طرده الفريسيين الرعاة اللصوص. ون

(. وأنهى الرب يسوع كالمه فى أورشليم بكلمات كلها محبة كراع صالح لرعيته التى يبذل نفسه  10الواحدة )يو
عنها. وألنقسموا على أنفسهم حول شخص الرب يسوع. وأصبح واضحا أن تعليم هؤالر مستحيال. لذلك ترك الرب  

شهور ثم عاد إلى أورشليم لزيارة خاطفة أثنار عيد التجديد. وعاد بعدها ليكمل خدمته   3إلى بيرية لفترة  أورشليم 
(، وهذه الزيارة  54  - 1:  11فى بيرية لمدة ثال  شهور أخرى. ثم كانت  يارة الرب لبيت عنيا ليقيم لعا ر )يو

ل الرب إلى أورشليم للمرة األخيرة فى الفصح  (، وبين دخو 10تقسم الفترة ما بين عيد التجديد فى أورشليم )يو 
ليصلب. وكانت إقامة لعا ر هى المعجزة الكبرى التى قام بها المسيح ورأينا فيها الهوته مع ناسوته. وهى السبب 

 المباشر الذى من أجله إتخذ السنهدريم قراره بأن يموت المسيح، وبدأ التخطيط لذلك.
 األرض بالجسد، وذلك ليتمم الفدار ويصلب ويقوم.  عاد بعدها قبل الفصح األخير له على

ما بين عيد المظال وعيد الفصح حوالى ستة شهور، فعيد المظال )يأتى ما بين سبتمبر وأكتوبر( وعيد الفصح  
)يأتى ما بين مارس وأبريل(. أما عيد التجديد فيأتى فى ديسمبر. فيكون المسيح قد ق ى بعد شفار المولود 

(. ثم ترك  22:   10فى بيرية. عاد بعدها فى  يارة خاطفة ألورشليم أثنار عيد التجديد )يو أعمى ثالثة أشهر 
أورشليم إلى بيرية لمدة ثالثة أشهر عاد بعدها قبل الفصح مباشرة ليدخل أورشليم فى موكب ملوكى إنتهى بصلبه 

أشهر. وما تم تسجيله عن    3وقيامته. لذلك فخدمة الرب فى بيرية كانت لمدة ستة أشهر على فترتين كل منهما  
(. أما األحدا  التى حدثت فى 11:  17  - 13:  11+ لو   45 -  22:  12هذه الفترة هو ما ورد فى )مت 

(. أما بقية  51 -  46:  11+   45  - 1:  11+   42  - 22:  10اليهودية وأورشليم أورده القديس يوحنا )يو 
ا تم تسجيله عن فترة بيرية قليل ربما ألنه مشابه لما  األحدا  فنجدها فى أناجيل متى ومرقس ولوقا. عموما م

 حد  فى الجليل.
 

 فيما يلى بعض الرسوم التوضيحية لتشرح خط خدمة الرب بالجسد على األرض.
 

 بدء خدمة المسيح 
 

 رررررررررررررررررررررررررررررر*ررررررررررررررررررررررررررر*ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر*ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر*رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر*رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر*ررررررررر
1           2         3         4             5               6 
 
 معمودية المسيح. ويوحنا يعرف أنه المسيح من عالمة حلول الروح.  1



 أنجيل لوقا )األصحاح التاسع(   –األناجيل 
 

 

195 

 يوحنا المعمدان يحول تالميذه يوحنا وأندراوس للمسيح  2
 (. 43:   1المسيح يتجه للجليل ويختار تلميذيه فيلبس ونثناًيل )يو 3
 فى اليوم الثالث إلختيار فيلبس كان عرس قانا الجليل. 4
 الرب يسوع يذهب هو وأمه ومعه تالميذه إلى كفر ناحوم. 5
 (. 2الرب يذهب إلى أورشليم فى الفصح ويطهر الهيكل للمرة األولى )يو 6

 أربعين يوما )صوم المسيح والتجربة(.   2 - 1المدة من 
 (. 1:  2ثالثة أيام )يو     4 - 3المدة من 

 
 فى أورشليم

 (.3)يو فى أورشليم يتم الحوار مع نيقوديموس 
 (.4الرب يسوع يتجه إلى الجليل وفى طريقه يتقابل مع السامرية )يو 

 (. 54 -  43:  4فى الجليل يشفى إبن خادم الملك )يو
 الرب يسوع يق ى مدة فى الجليل.

 (. 5الرب يسوع يصعد إلى أورشليم فى عيد لليهود ويشفى مريط بيت حسدا )يو
 .(5الرب يعود للجليل بعد حواره مع اليهود )يو 

 
 الخط العام لخدمة الرب يسوع

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر*ررررررررررر*ررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر*رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 1                                                    2               3 
 
 
 سنوات فى الجليل(. 3مدة   2    -   1الرب يسوع يبدأ خدمته فى الجليل.   )من  1
 د أن ترك الجليل.بداية خدمة الرب يسوع فى بيرية بع 2
 دخول أورشليم يوم أحد الشعانين.  3
 

 سنوات فى خدمة الجليل وتخللها عدة  يارات ألورشليم.  3المسيح يق ى  
 . 5000إنتهت خدمة الرب يسوع فى الجليل بإشباع الرر 

 أشهر للخدمة فى بيرية شره األردن. 6إتجه بعد ذلك الرب يسوع لمدة 
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 أحداث الفترة األخيرة 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد* *ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد*ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد*
1                             2                               3 
 

 إقامة لعازر                                           
 
 )ما بين سبتمبر وأكتوبر(. عيد المظال  1
 )ديسمبر(. عيد التجديد   2
 دخول أورشليم يوم أحد الشعانين.   3
 

 أشهر. 3(   2 -  1الفترة من )
 أشهر تخللها إقامة لعا ر عاد بعدها الرب لبيت عنيا.  3(   3 -  2الفترة من )

 
 يل وقبل عيد المظال كانت إرسالية السبعين. * بعد نهاية خدمة الجل 

 (. 21  - 1:  10،  9،   8،  7* فى عيد المظال جرت أحدا  )يو
 .  4000* فى نهاية مدة خدمة بيرية كانت معجزة إشباع الرر 
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 عودة للجدول ()إنجيل لوقا()اإلصحاح العاشر

 اإلصحاح العاشر
 إرسال السبعين ورجوعهم

   ( 12-1:10اآليات )لو
 (16:10-37:9راجع تفسير إنجيل متى )مت

هِّ إَِّلى 1  "-:(21-10:1اآليات )لو َأَماَم َوْجهِّ َوَأْرَسَلُهُم اْثَنْينِّ اْثَنْينِّ  َأْيًضا،  بُّ َسْبعِّيَن آَخرِّيَن  َوَبْعَد ذلَِّك َعيََّن الرَّ
ًعا َأْن َيْأتَِّي.   ٍع َحْيُث َكاَن ُهَو ُمْزمِّ يَنٍة َوَمْوضِّ يُلوَن. َفاْطُلُبوا َفَقاَل َلُهْم:»إِّنَّ اْلَحَراَد َكثِّيٌر، َولكِّنَّ اْلَفَعَلَة َقلِّ 2ُكل ِّ َمدِّ
  . هِّ َل َفَعَلًة إَِّلى َحَرادِّ َئاٍب.  3مِّْن َرب ِّ اْلَحَرادِّ َأْن ُيْرسِّ ْثَل ُحْماَلٍن َبْيَن ذِّ ُلُكْم مِّ اَل َتْحمُِّلوا كِّيًسا 4اِّْذَهُبوا! َها َأَنا ُأْرسِّ

  . َيًة، َواَل ُتَسل ُِّموا َعَلى َأَحٍد فِّي الطَّرِّيقِّ ْزَوًدا َواَل َأْحذِّ .  5َواَل مِّ َفإِّْن 6َوَأيُّ َبْيٍت َدَخْلُتُموُه َفُقوُلوا َأوَّاًل: َساَلٌم لِّهَذا اْلَبْيتِّ
إَِّلْيُكْم.   َفَيْرجُع  َوإِّ الَّ  َعَلْيهِّ،  َساَلُمُكْم  َيُحلُّ  اَلمِّ  السَّ اْبُن  ُهَناَك  مِّمَّا 7َكاَن  َوَشارِّبِّيَن  آكِّلِّيَن  اْلَبْيتِّ  ذلَِّك  فِّي  َوَأقِّيُموا 

ْنَدُهْم، أَلنَّ  َبْيٍت.    عِّ َبْيٍت إَِّلى  َتْنَتقُِّلوا مِّْن  ُأْجَرَتُه. اَل  ق  َل ُمْسَتحِّ َفُكُلوا مِّمَّا 8اْلَفاعِّ يَنٍة َدَخْلُتُموَها َوَقبُِّلوُكْم،  َوَأيََّة َمدِّ
َلُكْم،   ُم  ْنُكْم َمَلُكوُت هللاِّ 9ُيَقدَّ َلُهْم: َقدِّ اْقَتَرَب مِّ يَن فِّيَها، َوُقوُلوا  َوَلْم 10.  َواْشُفوا اْلَمْرَضى الَّذِّ يَنٍة َدَخْلُتُموَها  َوَأيَُّة َمدِّ

َوُقوُلوا:   َها  إَِّلى َشَوارِّعِّ َفاْخُرُجوا  اْعَلُموا 11َيْقَبُلوُكْم،  َولكِّنِّ  َلُكْم.  َنْنُفُضُه  يَنتُِّكْم  َمدِّ بَِّنا مِّْن  َق  اْلُغَباَر الَّذِّي َلرِّ َحتَّى 
ْنُكْم َمَلُكوُت هللاِّ.   َوَأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه َيُكوُن لَِّسُدوَم فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َحاَلٌة َأْكَثُر اْحتَِّمااًل مِّمَّا لِّتِّْلَك 12هَذا إنَُّه َقدِّ اْقَتَرَب مِّ

يَنةِّ .  "  اْلَمدِّ
وفي إنجيل لوقا هنا في هذه اآليات نجد تعليماته   .في إنجيل متى نجد تعليمات السيد لإلثني عشر قبل إرساليتهم

إختار  .للسبعين رسواًل وهي متشابهة. والسيد المسيح أرسل اإلثني عشر ليكر وا في الجليل السيد المسيح   وقد 
الذين نزلوا ألرض مصر فإستعبدوهم هناك إلى أن أرسل لهم هللا موسى   اإلثني عشر بحسب عدد أسباط إسراًيل 

 فكان فرعون الذى إستعبد شعب هللا رمزا للشيطان الذى إستعبد البشر قبل المسيح. . مالنبى لينقذه 
بيرية والعشر مدن. وسكان هذه المناطق الكثير منهم أمميون وثنيون. وكان ذلك ثم أرسل السبعين ليكر وا في  

  وألختار السبعين   .تة أشهروكان إرسال السبعين قبل صلب السيد بس  إلعداد هؤالر الوثنيون ليفهموا كرا ة المسيح.
 .  (10بحسب عدد شعوب العالم والتي ورد ذكرها في )تك رسوالً 

و المسيح.  إبليس قبل  اليهود كانوا فى عبودية  ِلْلُبْطلِ واألمم كما  ٱْلَخِليَقُة  ُأْخِ َعِت  والحظ قوله (.  20:8و )روِإْذ 
 .أجمع أي لألمم في هذا رمز ألنه سيرسلهم بعد ذلك للعالم= أرسلهم.. إلى كل مدينة

وبهذا تشير اإلرساليتين للكرا ة وسط اليهود ووسط األمم. إرسالية اإلثني عشر تشير للكرا ة وسط اليهود وألرسالية 
 السبعين تشير للكرا ة وسط األمم. 
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وذلك ليعدوا الناس لسماع السيد وقبوله. والسيد =  أرسلهم إلى.. حيث هو كان مزمعًا أن يأتي والحظ قول الكتاب  
كان بعد أن ترك الجليل نهاًيًا متجهًا ألورشليم، كان سيمر في بيرية، وسكانها أمميون وهذا يؤكد أن إرسالية 

ذلك   في  أقيموا  السيد  لهم  قال  ولذلك  األمم.  وسط  للكرا ة  تشير  عندهم السبعين  مما  وشاربين  آكلين  = البيت 
 ر أنه يتنجس من طعام األمم ولكن السيد هنا يفتح أذهانهم أنه جار للكل.فاليهودي يشع

 ويقال أن لوقا كان أحد السبعين رسواًل. 
 والحظ أن متى إذ يكتب لليهود لم يشر إلرسالية السبعين. أما لوقا الذي يكتب لألمم فأشار لهم.

 
بُّ َسْبعِّيَن آ1"  -(:10:1آية )لو يَنٍة  َوَبْعَد ذلَِّك َعيََّن الرَّ هِّ إَِّلى ُكل ِّ َمدِّ َخرِّيَن َأْيًضا، َوَأْرَسَلُهُم اْثَنْينِّ اْثَنْينِّ َأَماَم َوْجهِّ

ًعا َأْن َيْأتَِّي. ٍع َحْيُث َكاَن ُهَو ُمْزمِّ   " َوَمْوضِّ
 

 (.  9بعد تركه الجليل نهاًيًا وبعد األحدا  في إصحاح )= وبعد ذلك
ليشددا =  اثنين اثنين( وهؤالر كانوا كأساقفة.  1:9الهم )لو غير اإلثني عشر السابق إرس=  سبعين رسواًل آخرين 
)جا  البعط  مر 10-9:4بع هم  األسقفية. 7:6+  درجة  لهم  يكن  لم  لكن  وشمامسة  كهنة  منهم  أقيم  وهؤالر   )

 ( 27:15وتذكرنا هذه األرقام باإلثنتا عشرة عين مار وسبعون نخلة التي وجدها موسى في إيليم )خر
 . (4:5الذي يدعو للخدمة )عب الرب هو = عين الرب

 
َل فَ 2"  -(:10:2آية )لو َعَلًة َفَقاَل َلُهْم:»إِّنَّ اْلَحَراَد َكثِّيٌر، َولكِّنَّ اْلَفَعَلَة َقلِّيُلوَن. َفاْطُلُبوا مِّْن َرب ِّ اْلَحَرادِّ َأْن ُيْرسِّ

. هِّ    "  إَِّلى َحَرادِّ
 أواًل.فإختيار الخدام يأتي بالصالة = فأطلبوا من رب الحراد

وكما وهر رجل               الحبشى  للخصى  فيلبس  أرسل  كما  شيئا،  يعرف  لمن ال  ويرسل رعاة  أوالده  برعاية  مهتم  هللا 
بالنسبة للكناًس    -(( . ولكن  9:    16+ أع  40  -  26:    8مكدونى لبولس الرسول وقال له وأعبر إلينا وأعناو )أع 

مهتمون بالرعاية الروحية ومعرفة كلمة هللا دون أغراض التى تعرف المسيح هنا يكون السؤال ... هل حقا أنتم  
أخرى؟ إذًا فلتصلوا وتطلبوا وهللا يرسل لكم. والكنيسة التى تطلب من هللا الرعاية الحقيقية وتصلى من أجل هذا 

 يرسل لهم هللا راديا صالحا. 
 

ْثَل ُحْماَلٍن َبيْ 3" -(:10:3آية )لو ُلُكْم مِّ َئاٍب.اِّْذَهُبوا! َها َأَنا ُأْرسِّ   " َن ذِّ
يجعله هو المسئول   ها أنا أرسلكمهي نبوة مسبقة باإلضطهادات التي ستواجههم ولكن قوله  =  حمالن بين ذئاب

عنهم وهو الذي سيحميهم، ويحول لهم الذًاب لحمالن. وهللا هو الذي ُيرسل، والكنيسة هي التي يرشدها هللا لمن  
تكن الكنيسة هي التي ترسل بإرشاد الروح القدس لكثرت الذًاب وسط (. وألن لم  15:10ُيريد هللا أن ُيرسله )رو

التي  قوة هللا  لكن  ذبحوه  وديع  الرسول جار مصر كحمل  بواسطة حمالن. فمرقس  إنتشرت  والكنيسة  الحمالن. 
 كانت تعمل معه نشرت المسيحية في مصر. 



 أنجيل لوقا )األصحاح العاشر(   –األناجيل 
 

 

199 

 العالم:  ولنتأمل حماية هللا لرسله ولشعبه وهم حمالن وسط ذئاب كثيرة وسط هذا 
ذًاب فى المرة الواحدة. أما النعجة فتلد حمال واحدا فقط فى كل مرة. يعنى أننا نجد   6  –  5أنثى الذًب تلد من  

ذًاب مفترسة مقابل واحد من الحمالن الوديعة. وتأمل كيف عاشت هذه الحمالن الوديعة ال  يفة أمام هذا   5
 كانت قد إنقرضت. ولكنها هى حماية هللا للحمالن.  العدد الكبير من الذًاب المفترسة؟! المفروض أنها 

قرنا فى كل مكان؟ اإلجابة   20كيف عاشت الكنيسة بل ونمت وسط إضطهاد رهيب عبر    والتطبيق العملى:
ل الذًاب إلى حمالن ونرى هنا مثلين لذلك: ( شاول الطرسوسى 1  -هى الحماية اإللهية للحمالن، بل أن هللا حوَّ

ال بولس  إلى  )يتحول  أفسس  فى  وحوشًا  وحارب  بل  الحمل،  الذى 32:15كو 1رسول  فمن  أوروبا.  بشر  لكنه   )
   ( الدولة الرومانية  تتحول للمسيحية.2إنتصر .. الحمل أم الوحوش؟   

 
َيًة، َواَل ُتَسل ُِّموا َعَلى َأَحٍد فِّي 4" -(:10:4آية )لو ْزَوًدا َواَل َأْحذِّ .اَل َتْحمُِّلوا كِّيًسا َواَل مِّ   " الطَّرِّيقِّ

حتى ال يرتبك الكار  بالمجامالت الكثيرة بال هدف روحي، ويحفظ قلبه وفكره =  وال تسلموا على أحد في الطريق
منحصرين في هللا، كثير من أوالد هللا يسيرون في الشارع مرددين مزاميرهم أو صالة يسوع ويا ربي يسوع المسيح  

نفهم هذا حرفيًا وألال  تخاصمنا مع الناس، وألنعدم الود بيننا وبين الناس.  ارحمني أنا الخاطئو. وقطعًا ال يمكننا أن
 ولكن المقصود هو عدم ت ييع الوقت في المجامالت واألحاديث التافهة غير البنارة. 

لحمل الطعام. المقصود أن هللا هو الذي سيدبر كل إحتياجاتهم، فيعتمدوا عليه =  المزودلحمل النقود.  =  الكيس
 الماديات.  وليس على

 
.5"  -(:6-10:5اآليات )لو َفُقوُلوا َأوَّاًل: َساَلٌم لِّهَذا اْلَبْيتِّ َبْيٍت َدَخْلُتُموُه  اَلمِّ َيُحلُّ 6  َوَأيُّ  َفإِّْن َكاَن ُهَناَك اْبُن السَّ

  " َساَلُمُكْم َعَلْيهِّ، َوإِّ الَّ َفَيْرجُع إَِّلْيُكْم.
فالرسول حين يلقي السالم فهو يعطي من عند هللا سالمًا يمأل القلب فعاًل، ولكن  =  فإن كان هناك ابن السالم 

اإلنسان الشرير والمقاوم ال يقبل هذا السالم. وألذا لم يكن هناك من يقبل يعود هذا السالم وهذه البركة للرسول 
 .ورف وا سالمه هو رف  الذين سالمه بسبب الذي قالها، ويمتلئ هو سالمًا. ولن يفقد 

 
ق ُأْجَرَتُه. اَل 7"  -(: 8-10:7اآليات )لو َل ُمْسَتحِّ ْنَدُهْم، أَلنَّ اْلَفاعِّ َوَأقِّيُموا فِّي ذلَِّك اْلَبْيتِّ آكِّلِّيَن َوَشارِّبِّيَن مِّمَّا عِّ

يَنٍة َدَخْلُتُموَها َوَقبُِّلوُكْم، َفُكُلوا مِّمَّا 8َتْنَتقُِّلوا مِّْن َبْيٍت إَِّلى َبْيٍت.  ُم َلُكْم،َوَأيََّة َمدِّ  "ُيَقدَّ
يوسع  المسيح  هنا  أممي.  أو  سامري  طعام  أو  طاهر  وطعام  نجس  طعام  هناك  لنقول  نعود  لن  المسيحية  في 

= ال تنتقلوا من بيت إلى بيت وألكتفوا بما يقدم لكم.    .كلوا مما يقدم لكمأذهانهم ويشفيها من اليهودية ال يقة=  
 س يًا ورار طعام أف ل. والتركيز في الخدمة.

 
ْنُكْم َمَلُكوُت هللاِّ. 9 -(:10:9آية )لو يَن فِّيَها، َوُقوُلوا َلُهْم: َقدِّ اْقَتَرَب مِّ  َواْشُفوا اْلَمْرَضى الَّذِّ

 المسيح ع د تالميذه بالمعجزات لتأكيد بشارتهم. = اشفوا المرضى
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يَنٍة َدَخْلُتُموَها َوَلْم َيْقَبُلوُكْم،  10"  -(:11-10:10اآليات )لو َها َوُقوُلوا:َوَأيَُّة َمدِّ َحتَّى اْلُغَباَر 11  َفاْخُرُجوا إَِّلى َشَوارِّعِّ
ْنُكْم َمَلُكوُت هللاِّ  يَنتُِّكْم َنْنُفُضُه َلُكْم. َولكِّنِّ اْعَلُموا هَذا إنَُّه َقدِّ اْقَتَرَب مِّ َق بَِّنا مِّْن َمدِّ  " .الَّذِّي َلرِّ

الناس.  =  اخرجوا إلى شوارعها لكم. لكن إعلموا أن  =  الغبارإعلنوا لكل  نتركه  الغبار  نأخذ منكم شيئًا حتى  لم 
 ورف تموه. ملكوت السموات إقترب منكم

 
)لو لِّتِّْلَك 12"  -: (  16-10:12اآليات  مِّمَّا  اْحتَِّمااًل  َأْكَثُر  َحاَلٌة  اْلَيْومِّ  ذلَِّك  فِّي  لَِّسُدوَم  َيُكوُن  إِّنَُّه  َلُكْم:  َوَأُقوُل 
يَنةِّ . ُنوَعُة »َوْيٌل َلكِّ َيا ُكوَرزِّيُن! َوْيٌل َلكِّ َيا َبْيَت َصْيَدا! أَلنَُّه َلْو ُصنَِّعْت فِّي ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْر 13  اْلَمدِّ

  . َمادِّ َوالرَّ اْلُمُسوحِّ  فِّي  َجالَِّسَتْينِّ  يًما  َقدِّ َلَتاَبَتا  ا14فِّيُكَما،  فِّي  لُِّهَما  َيُكوُن  َوَصْيَداَء  ُصوَر  َأْكَثُر َولكِّنَّ  َحاَلٌة  ينِّ  لد ِّ
َلُكَما.   مِّمَّا  اْلَهاوَِّيةِّ.  15اْحتَِّمااًل  إَِّلى  يَن  َسُتْهَبطِّ  ! َماءِّ السَّ إَِّلى  اْلُمْرَتفَِّعُة  َكْفَرَناُحوَم  َيا  ْنُكْم 16َوَأْنتِّ  مِّ َيْسَمُع  َالَّذِّي 

ُلنِّي يُ  ُلنِّي، َوالَّذِّي ُيْرذِّ ُلُكْم ُيْرذِّ ن ِّي، َوالَّذِّي ُيْرذِّ ُل الَّذِّي َأْرَسَلنِّي«.َيْسَمُع مِّ  "ْرذِّ
 

يَنئٍِّذ اْبَتَدَأ ُيَوب ُِّخ اْلُمُدَن الَّتِّي ُصنَِّعْت فِّيَها َأْكَثُر ُقوَّاتِّهِّ أَلنََّها َلْم َتُتْب:  20"  -(:24-11:20اآليات )مت   »َوْيٌل 21حِّ
يًما َلكِّ َيا ُكوَرزِّيُن! َوْيٌل َلكِّ َيا َبْيَت َصْيَدا! أَلنَُّه َلْو ُصنَِّعْت فِّي صُ  وَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْرُنوَعُة فِّيُكَما، َلَتاَبَتا َقدِّ

  . َمادِّ ينِّ مِّمَّا َلُكَما. 22فِّي اْلُمُسوحِّ َوالرَّ َولكِّْن َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ ُصوَر َوَصْيَداَء َتُكوُن َلُهَما َحاَلٌة َأْكَثُر اْحتَِّمااًل َيْوَم الد ِّ
يَن إَِّلى اْلَهاوَِّيةِّ. أَلنَُّه َلْو ُصنَِّعْت فِّي َسُدوَم اْلُقوَّاُت اْلَمْر َوَأْنتِّ َيا َكْفَرَناحُ 23 ! َسُتْهَبطِّ َماءِّ ُنوَعُة وَم اْلُمْرَتفَِّعَة إَِّلى السَّ

«.َولكِّْن َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َأْرَض َسُدوَم َتُكوُن َلَها َحاَلٌة َأْكَثُر اْحتَِّماالً 24فِّيكِّ َلَبقَِّيْت إَِّلى اْلَيْومِّ.  ينِّ مِّمَّا َلكِّ  "  َيْوَم الد ِّ
( بمقارنتها بنظيرتها فى إنجيل لوقا. قد قالها السيد المسيح فى 24-20كما نفهم أن هذه اآليات فى إنجيل متى )

  ومن يرذلكم يرذلنى (    16:10لو  )  يسمع منكم يسمع منى  الذىعقب إرسالية السبعين رسواًل. وملخص القول  
السماوى.   اآلب  يرذل  هو  أي ًا  يرذله،  بهذا  فهو  المسيح  رسل  يرذل  من  ويل  الذى ويا  يرذل  يرذلنى  والذى 

 أرسلنى. 
كور ين وبيت صيدا غرب بحر الجليل. وكور ين مدينة فى الجليل =    ويل لكِّ يا كورزين ويٌل لك يا بيت صيدا

ى بيت صيد أأى فى الجليل. وبيت صيدا  بجوار بيت صيدا وكفر ناحوم. وبيت صيدا هى على بحيرة طبرية  
هما مدينتين فينيقيتين وثنيتين على البحر المتوسط. والمعنى أن السيد المسيح بالرغم من    وصور وصيداالسمك.  

عمله معجزات كثيرة فى كور ين وبيت صيدا رف وه فالويل لهم. ومما يحزن قلب هللا جحود أوالده بالرغم مما   
إن الذى يعرف =  ويٌل لكِّ يا كورزينأن هذه العطايا لو قدمت للمربار لتابوا وأكرموا هللا.   والسيد يقول .يقدمه لهم

كثيرًا ويخطئ ي رب أكثر. لذلك فعقوبة سدوم أخف من عقوبة كور ين وبيت صيدا. ولنالحظ أن سدوم رف ت 
ه المافر فستبقي عليه خطاياه، فدمه مالك هللا بينما أن كور ين رف ت هللا نفسه. ومن يرفط المسيح رفط دم

 يمفر كل خطايا البشر، لكن ذلك لمن يقبله ويؤمن به. 
م 70يوم خراب أورشليم أواًل ثم يوم الدينونة. ففى حرب تيطس ضد أورشليم سنة  =    فى ذلك اليوم  12:10لو  

وأنت يا من يدفن =  كانت كور ين وكفر ناحوم من المدن التى ضربت بشدة وكانت الجثث تمأل الشوارع وليس  
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( من هنا نفهم أن هناك درجات فى العذاب األبدى، كما أن هناك 15آية )  كفر ناحوم.. ستهبطين إلى الهاوية
 . ألنها مبنية على ربوة عالية=  هى مرتفعة إلى السماء( . 41:15كو 1درجات فى المجد األبدى )

كما حد  لهذه المدن ؟ هل إنتقم المسيح   سيحلماذا يهلك من يرفض المهناك نقطة أخرى هامة وسؤال هام...
يؤمن   من  لكن   ، أحد  من  ينتقم  ال  هو  يخلصون  الناس  جميع  أن  يريد  من  أن  لنعرف  ؟!  إياه  لرف هم  منهم 
بالمسيح ويلتصق به يحميه المسيح من ضربات هذا العدو الشرير الذى يوجه ضربات حقده ضد كل البشرية. 

ر  وهو يبدأ بإغرارات الخطايا التى   يقدمها لهم ، ومن تجتذبهم شبكته التى نصبها لهم )خداع الخطية = فهو ُيَصوِ 
للناس لذات الخطية ويخفى عنهم نتاًجها( يبدأ يمارس معهم شهوته فى إلحاه أكبر أذى بهم ، إذ هم بال حماية  

فران خطاياه ، فال عن هللا. أضف لذلك ما هو أهم ، من يرفط المسيح فال وسيلة لمفقد فصلوا أنفسهم بأنفسهم  
 غفران وال تطهير سوى بالدم .

    
 

)لو بِّاْسمَِّك!«. 17"  -(: 20-10:17اآليات  َلَنا  َتْخَضُع  يُن  َياطِّ الشَّ َحتَّى   ، َقائِّلِّيَن:»َياَربُّ بَِّفَرٍح  ْبُعوَن  السَّ َفَرَجَع 
18  . َماءِّ السَّ مَِّن  اْلَبْرقِّ  ْثَل  مِّ َساقًِّطا  ْيَطاَن  الشَّ »َرَأْيُت  َلُهْم:  اْلَحيَّاتِّ 19َفَقاَل  لَِّتُدوُسوا  ُسْلَطاًنا  يُكْم  ُأْعطِّ َأَنا  َها 

ُكْم َشْيٌء.  َواْلَعَقارِّ  ، َواَل َيُضرُّ َولكِّْن اَل َتْفَرُحوا بِّهَذا: َأنَّ اأَلْرَواَح َتْخَضُع َلُكْم، َبلِّ اْفَرُحوا بِّاْلَحرِّي ِّ 20َب َوُكلَّ ُقوَّةِّ اْلَعُدو ِّ
.» َماَواتِّ  "َأنَّ َأْسَماَءُكْم ُكتَِّبْت فِّي السَّ

 خ وع الشيطان نفسه لهم.هنا نرى ليس فقط خ وع الذًاب أمام الحمالن، بل  
الشيطان  إنهيار  بالملكوت، والسيد هنا يؤكد أن  أمام اإلنسان خالل كرا تهم  ينهار  الشيطان  إذ رأوا  الرسل  فرح 
نتمتع بالملكوت السماوي خالل  بالصليب. لكن ما يفرحنا ليس إنهيار الشيطان أو صنع المعجزات بل في أن 

. بهذا تكتب أسماؤنا في ملكوت السموات، أما إخراج الشياطين فهي مو بة  الحياة الفاضلة التي ننالها بنعمة هللا
يهوذا  يتمتع  ألم  المو بة،  هذه  على  حصلوا  أشرار  هناك  أن  بل  يعطيها.  ال  أو  لشخص  هللا  يعطيها  قد 
اإلسخريوطي بهذه المواهب ثم هلك. ونالحظ هنا أن السيد المسيح أشفق على تالميذه ورسله أن فرحة النجاح 

الخدمة تنسيهم اإلهتمام بخالص نفوسهم. فالفرح بالنجاح فيه شئ من دبادة النفس، لكن الفرح بالخالص فيه ب
 دبادة هلل والشكر له.

الدرس المستفاد هنا أن ال نفرح بالمواهب، بل بأن نتمتع بثمار الروح القدس فالمو بة ال تبرر صاحبها إن لم 
لقد نال الشيطان سلطانًا على اإلنسان خالل اإلرتداد، هذا السلطان  =  رأيت الشيطان ساقطاً يتب ويحيا مع هللا.  

قد فقُده بالصليب، ولكن يكون للشيطان سلطان على كل من يترك المسيح ويرتد للخطية، ثم يعود الشيطان ويفقد 
بالتوبة إلى هللا. وقول السيد    جارت بصيمة الماضي =  رأيتسلطانه على هذا الشخص إن رجع هذا الشخص 

ألن هذا سيتم حتمًا. فسقوط الشيطان يعني سقوطه من مركز السيادة والقوة على اإلنسان وهي رؤية تشمل ما 
فإبليس كان مخلوقًا نورانيًا، أضار لحظة من الزمان، وبخطيته فقد نوره وألستحال والمًا، =  البرق بعد الصليب.  

ثبات   لفترة وجيزة ثم صار والمًا. والبره ال  نورًا  إبليس . فهو كان  يأتي والم وهكذا  ثم  ينير للحظة  له فهو 
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ي ا من ملذات الخطايا هي كالبره تخدع االنسان بمتع  لحظية سريعا ما تختفى كما يختفى أبليس  إوعطايا  
كالشمس )رؤ نوره  أنه في  فيقال عنه  المسيح  أما   . الذى 16:1البره  والفرح   . ثابت وهكذا عطاياه  نوره  أي   )

ينزعه   ال  يو حد  أيعطيه   (16    :22  ( السمار  في  نكون  حين  نحن  وهكذا  المالًكة  وهكذا  +    2:3يو1(، 
 (.21:3في

والكنيسة المقدسة أخذت هذه اآلية ووضعتها في صالة الشكر التي نصليها داًمًا، فنحن نشكر هللا الذي أعطانا  
ز وال  يف، ما الوا السلطان أن ندوس كل قوة العدو. ولكن لألسف فهناك بعط المؤمنين ذوي اإليمان المهت

 يصدقون أن هناك حسد وأعمال.. الخ كيف والمسيح أعطى المؤمنين سلطان أن ندوس كل هذا؟! 
.   =  الحيات مميت  وسم  وألنق اض  وخداع  إختفار.=  والعقاربمكر  سرعة  مع  مستتر  رمز   شر  وكالهما 
 للشيطان. 

 

 المسيح يتهلل بالروح 

َماءِّ 21"  -: (  24-10:21اآليات )لو َأيَُّها اآلُب، َربُّ السَّ َوَقاَل:»َأْحَمُدَك  وحِّ  بِّالرُّ َيُسوُع  َتَهلََّل  اَعةِّ  تِّْلَك السَّ َوفِّي 
. َنَعْم َأيَُّها اآلُب، ألَ  هِّ َعنِّ اْلُحَكَماءِّ َواْلُفَهَماءِّ َوَأْعَلْنَتَها لِّأَلْطَفالِّ ، أَلنََّك َأْخَفْيَت هذِّ َسرَُّة ْن هَكَذا َصاَرتِّ اْلمَ َواأَلْرضِّ

هِّ َوَقاَل:»ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُدفَِّع إَِّليَّ مِّْن َأبِّي. َوَلْيَس َأَحٌد َيْعرُِّف َمْن ُهَو االبْ 22َأَماَمَك«.  ُن إِّالَّ اآلُب، َواْلَتَفَت إَِّلى َتاَلمِّيذِّ
َلُه«.   ُيْعلَِّن  َأْن  االْبُن  َأَراَد  َوَمْن  االْبُن،  إِّالَّ  اآلُب  ُهَو  َمْن  »ُطوَبى 23َواَل  َوَقاَل:  اْنفَِّراٍد  َعَلى  هِّ  َتاَلمِّيذِّ إَِّلى  َواْلَتَفَت 

أَلن ِّي َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َأْنبَِّياَء َكثِّيرِّيَن َوُمُلوًكا َأَراُدوا َأْن َيْنُظُروا َما َأْنُتْم َتْنُظُروَن 24لِّْلُعُيونِّ الَّتِّي َتْنُظُر َما َتْنُظُروَنُه!  
 "َيْسَمُعوا َما َأْنُتْم َتْسَمُعوَن َوَلْم َيْسَمُعوا«. َوَلْم َيْنُظُروا، َوَأْن 

 

، 25"  -(:30-11:25اآليات )مت   َماءِّ َواأَلْرضِّ فِّي ذلَِّك اْلَوْقتِّ َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل: »َأْحَمُدَك َأيَُّها اآلُب َربُّ السَّ
هِّ َعنِّ اْلُحَكَماءِّ َواْلُفَهَماءِّ َوَأْعَلْنتَ  .  أَلنََّك َأْخَفْيَت هذِّ َنَعْم َأيَُّها اآلُب، أَلْن هَكَذا َصاَرتِّ اْلَمَسرَُّة َأَماَمَك. 26َها لِّأَلْطَفالِّ

َيْعرُِّف اآلَب إِّالَّ 27 َأَحٌد  َواَل  َيْعرُِّف االْبَن إِّالَّ اآلُب،  َأَحٌد  َوَلْيَس  َأبِّي،  إَِّليَّ مِّْن  ُدفَِّع  َقْد  َأَراَد ُكلُّ َشْيٍء  َوَمْن   االْبُن 
، َوَأَنا ُأرِّيُحُكْم.  28لَِّن َلُه.  االْبُن َأْن ُيعْ  يَع اْلُمْتَعبِّيَن َوالثَّقِّيلِّي اأَلْحَمالِّ اِّْحمُِّلوا نِّيرِّي َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا 29َتَعاَلْوا إَِّليَّ َيا َجمِّ

ُكْم.  ُدوا َراَحًة لُِّنُفوسِّ ، َفَتجِّ ُع اْلَقْلبِّ يٌع َوُمَتَواضِّ ن ِّي، أَلن ِّي َودِّ ْملِّي َخفِّيٌف«.أَلنَّ نِّيرِّي َهي ِّ 30مِّ  " ٌن َوحِّ

نفهم من إنجيل لوقا أن السيد قال هذه الكلمات بعد ما رجع الرسل السبعون وأخبروه بخ وع =  فى ذلك الوقت
تهلل يسوع   .نجاح رسالتههو يرى    فهو أتى لهذا وها،  يتهلل بالروحالشياطين لهم بإسمه. هذا ما جعل يسوع  

فما يفرحه هو الروحيات. هناك من يتهلل بالجسد أى يفرح بملذات العالم ولكن يسوع يتهلل بالروح،  =    بالروح
وهنا نراه يتهلل أى يبتهج بنجاح اإلنجيل، وخ وع الشياطين بإسمه لرسله. ولم يذكر فى كل اإلنجيل أن يسوع 

 تهلل سوى فى هذا الموضع، فهو يتهلل فقط ألن الخطاة فا وا بالخالص. 
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المشهورة اإللهي   أحمدك الرضا عن  بمعنى الشكر على إحسان، بل إعالن  ليست  يقول ألبيه حسنًا  =  ة، وكأنه 
البد ان نفهم ان   فعلت إذ أعلنت اإلنجيل لهؤالر السبعين وحجبتها عن المتعجرفين، وحرفيًا تعنى أعترف لك. لكن

س للكنيسة جسده لهيه هي مشورة االبن كما هى مشورة اآلب . اذًا المسيح هنا يتكلم ويشكر كرأهذه المشورة اإل
 . (30: 26ن قدم لهم سر الحياة )مت أمع تالميذه بعد . كما سبح على ما حصلت عليه

   -: ومن المهم أن نقارن المناسبة التى قيلت فيها هذه األيات فى كال اإلنجيلين 
   -عقب تقسيم المؤمنين أو الناس عمومًا إلى فئتين:  فمتى يذكرها

  .حكام وحكمة هللاأاألولى هم من يبرون هللا وهم الذين يفرحون ب
 والثانية هم من يرف ون مشورة هللا أمثال الفريسيين وكفر ناحوم وكور ين.. الخ.  

أن  و  متى  قصد  ُتعلَ يكون  حكمة هللا  أن  هنا  المسيح  السيد  كالم  لمنمعنى  ويبرر هللا   ن  ويقبله  بالمسيح  يؤمن 
فى عينى نفسه    أما من يرفط مشورة هللا، ألنه حكيم .    أعلنتها لألطفالويتصرف فى بساطة قلبه بإت اع =  

أى الحكمار =  أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء يسلك بال تواضع فلن يفهم مشورة هللا وحكمته ولن يفرح بها =  
 فى أعين أنفسهم . 
هذه األيات فى عقب نجاح إرسالية السبعين رسواًل وخ وع الشياطين لهم، ومن   فلقد وردت   أما  فى إنجيل لوقا

 ع سوى للمت عين وليس للمتكبرين . هذا نفهم أن الشياطين ال تخ 
حكمتك ومشورتك وأسرارك وتدبيراتك فيما يخص الخالص سوار على المستوى العام للناس كلها أو  = أخفيت هذه
-9:2كو1وأما نحن فلنا فكر المسيحو )  كما يقول بولس الرسول  للشخص نفسه. بل هللا يكشف لي فكرهتدبير هللا  

16)  . 
من يقبل المسيا فى بساطة قلب ويحمل صليبه فى إت اع ، هو من يرتمى فى ح ن أبيه، ال ينتقم  =  األطفال

هو   وقوته  إطمئنانه  ألبيه،  يشكو  بل  إلى ألنفسه  السيد  بهم  يدخل  هؤالر  ح نه،  فى  لذته  يجد  السماوى،  بوه 
= هم  هؤالر متثقلين باألنا= الحكماء والفهماء . (18:3كو 1تالميذه من البسطار ) معرفته. لذلك إختار المسيح

مشورة   ألى  رافط  بكبريار  أنفسهم  أعين  فى  الحقة. الحكمار  اإللهية  المعرفة  طريق  يدخلوا  أن  يقدرون  فال   ،
المت عين، ولكنهم فى ولنالحظ أن هللا لم يقل أعلنتها للجهالر واألغبيار، بل لألطفال، فاألطفال هم البسطار  

ين حكمة  ال من يعترف أنه جاهل يعطيه هللا حكمة وفهم قلب.    عطيهم هللا.ي  المت عين  وفهم، هؤالرحقيقة مملًو
  .وهذه هى مسرة اآلب أن يعطى حكمة للمت عين

يقول هذا حتى ال يظن التالميذ أن كل سلطان المسيح هو فى إخراج الشياطين.  =    كل شئ قد ُدفع إلى  من أبى 
(. طبعًا وارثًا لكل شئ 2:1وقول المسيح هنا يفيد مساواته لآلب فى الجوهر. وأنه صار وارثًا لكل شئ )عب  
+ أف   30:5+ أف  22:17بجسده، فكل مجد وكل سلطان صار لجسد المسيح هو لحساب كنيسته جسده )يو  

 (. ولكن ال يصح أن نقول أن المسيح بالهوته صار وارثًا، فهو واآلب واحد فى الجوهر اإللهى. 12:4
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اإلبن بطبيعته اإللهية غير المحدودة ال يعلمها سوى هللا غير المحدود. وبنفس =    ليس أحد يعرف اإلبن إال  اآلب
ب خالل وحدة الجوهر، وهذه المعرفة آلف اب يعرف اإلبن واإلبن يعر آلفا  وال من هو اآلب إال  اإلبنالمفهوم =  

 غير متاحة لمخلوه سوار مالك أو إنسان.  
ب، فإذ كان هللا محتجب عن اإلنسان، آللهذا تجسد المسيح حتى يعلن لنا ا=  ومن أراد اإلبن أن يعلن له

 حد ، وطلبوا من واإلنسان غير قادر على اإلقتراب منه، بل حين أراد هللا أن يظهر لبنى إسراًيل إرتعبوا مما  
-15:18+ تث  20-18:12موسى أن ال يظهر لهم هللا ثانية حتى ال يموتوا، بل أن موسى نفسه إرتعب )عب 

(. فالمسيح  9:14)يو   ومن رآني فقد رأى اآلب و(. فكان تجسد المسيح هو ليعلن هللا اآلب، ولهذا قال المسيح 19
حياة وحين فتح أعين عميان كان يعلن إرادة اآلب أن تكون  حين أقام موتى كان يعلن إرادة اآلب فى أن يعطينا 

لنا بصيرة روحية بها نراه وهكذا. وحين ُصلَب رأينا محبة هللا الذى بذل إبنه الوحيد عنا وحين تجسد وقبل اإلهانة  
نقدر أن    رأينا تواضعه العجيب. إذًا جار اإلبن يحمل طبيعتنا لكى يدخل بنا إلى المعرفة اإللهية. حملنا فيه حتى

نعاين ما ال ُيرى وُندرك ما ال ُيدرك. وليس هناك سوى طريق واحد لندرك به هللا ونتعرف عليه، وهذا الطريق هو 
اإلتحاد باإلبن. بل هو حملنا كأبنار إلى ح ن اآلب. وبنفس المفهوم رأي موسى مجد هللا وهو مختبأ في نقرة  

 في الجبل )رمز إلتحادنا بالمسيح(. 
 الذى ينتج عنه حياة يعرف تعنى فى لغة الكتاب المقدس " الوحدة أو اإلتحاد "وكلمة  
 آدم يعرف حوار    ...فتلد قايين. -: على مستوى جسدى (1
( فيخلقه اإلبن  26:    1اآلب يعرف اإلبن.... اآلب يريد أن يعمل إنسان )تك  -:  على مستوى الهوتى (2

 ( . 7:  2)تك
 اإلبن يتحد باإلنسان فيحيا اإلنسان أبديا.  -: عالقة اإلتحاد بين المسيح وكنيسته (3

فهذا يعنى أنهما صارا جسدًا واحدًا، أى إتحد بها جسديًا وهذه   (1:4مرأتهو )تك  إ+ فحين يقول وعرف آدم حوار  
فلقد  ثمر.  له  يكون  اإلتحاد  هذا  أو  ووعرف    المعرفة  يقول  لذلك  قايين،  وولدت د آأنجبت  فحبلت  امرأته  م حوار 

 .و قايين
= الهوت   و ألنهما فى وحدةآلب وال أحد يعرف اآلب إال اإلبنليس أحد يعرف اإلبن إال ا كذا قيل هنا و+ وه
 .( 30:10و )يو ( وتساوى وأنا واآلب واحد 10:14  و )يووهذه تساوى تمامًا وأنا فى اآلب واآلب فىَّ  واحد.

طينا أن نتحد به. فالمعرفة فهذا يعنى أن المسيح يع     ومن أراد اإلبن أن يعلن له+ وبنفس المفهوم حين يقول   
يوحدنا فيه لنكون أحيار فهو الحياة. وصرنا نعرف اآلب من خالل إتحادنا   حياة، فالمسيح  ينتج عنهتحاد  إتعنى  

 (. 9:  15)راجع تفسير يو بالمسيح.
حاد به يعنى معرفته. يه واإلت( فالثبات ف 10-9:3و )فى  ونفهم هذا من قول بولس ووأوجد فيه...... ألعرفه...... 

و معنى  الموهذا  ويسوع  وحدك  الحقيقى  اإلله  أنت  يعرفوك  أن  األبدية  الحياة  هى  أرسلتهوهذه  الذى  )يو  سيح  و 
 (. 26-21:17(. واإلتحاد به أشار إليه المسيح فى صالته الشفادية )يو  3:17

 له شروط  المسيحواالتحاد ب
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به:[  1و الرب )  اإليمان  المسيح هو  إنسان بأن  يقنع كل  الذي  القدس  الروح  ( والذي 3:12كو 1وهذا هو عمل 
 بدونه ال إيمان.  

 التي تعطي إستنارة وهذه بالروح والمار.  :المعمودية[ 2و
 الذي يشهد لإلبن ولآلب. وبالروح نثبت في اإلبن ليحملنا إلى ح ن اآلب.  :حلول الروح القدس[ 3و
( وهذه تحتاج لتوبة مستمرة. ومن يحيا في طهارة يثبت 14:12بدونها لن يرى أحد الرب )عب  يالت :القداسة[ 4و

 في المسيح.  
 . إسم هللا  التي تمجد  :تكون لنا األعمال الرالحة[ 5و
 )فنصير أطفال صمار(.  :اإلنسحاق والتواضع[ 6و

فاإلبن يود لو أعلن اآلب ومن أراد اإلبن أن يعلن لُه.  ومن يوفي هذه الشروط يريد اإلبن أن يعلن له اآلب=  
تعالوا إلى  يا   .  للجميع. ولكنه ال يعلن اآلب سوى لمن يستحق بإيمانه العامل بمحبة، وبتمتعه بأسرار الكنيسة

لها وأي ًا المتعبين من آالم العالم. وهذه اآلية تشير هم المتعبين من الخطايا والمثقلين بحم=  المتعبين..  جميع
أن المسيح يريد أن يعلن اآلب للكل. ولكن خطايانا تمنعنا من هذا. والحل هو أي ًا أن نلجأ للمسيح ليحمل عنا 
   خطايانا ويريحنا من أتعابنا. ومن يقبل للمسيح طالبًا غفران خطاياه، فمثل هذا يريد المسيح أن يعلن له اآلب.

 ن يزيل المسيح اآلالم بل يعطي الراحة خاللها. أ هي ليست وعد ب= فأريحكم
والحظ أن الخطية هي حمل ثقيل. وحين يمفر المسيح يرفع هذا الحمل فيبطل وخز ال مير، ونكتشف محبة  

وليقبلني بقبالت اآلب وحنوه من نحونا. وسنشتاه لمحبة اآلب باألكثر فنقول لإلبن عن اآلب مع عروس النشيد  
 ( أي ليعلن لي محبته أكثر فأكثر.2:1فمهو )ن 
ُكْم. 29  -(:30-11:29)مت ُدوا َراَحًة لُِّنُفوسِّ ، َفَتجِّ ُع اْلَقْلبِّ يٌع َوُمَتَواضِّ ن ِّي، أَلن ِّي َودِّ  اِّْحمُِّلوا نِّيرِّي َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا مِّ
ْملِّي َخفِّيٌف«.30  " أَلنَّ نِّيرِّي َهي ٌِّن َوحِّ

المسيح يريد أن يعلن لي أسرار السمار ولكن ما يمنعني هو خطيتي. وهنا المسيح يدعو الخطاة أن يأتوا إليه 
( فيعرفوا أسرار هللا. وهنا سيتسارل البعط  28ليريحهم، ويدعو المتألمين والم طهدين أن يأتوا إليه فيريحهم )آية 
أنفذ هذه الوصية الص بة التي أرى إستحالة   كيف أستطيع أن أتخلص من خطيتي المحبوبة، كيف أستطيع أن

؟ كيف يعزيني المسيح وأنا متألم   تنفيذها، كيف يحمل عني المسيح همًا أعاني منه او من إضطهاد واقع علىَّ
يرد   والمسيح  منه؟  أعاني  خطير  مرض  من  نيري خاًف  إلى =  إحملوا  ثورين  تربط  التي  العصا  هو  والنير 

أننا ربطن الثو المحرا . ولكن تصور  بنير واحد، فالذي سوف يحمل كل الحمل هو  ر. ا حماًل صميرًا مع ثور 
وسوف ترى أنك ستكون قادرًا على تنفيذ الوصية، وستجد   تعال إلىَّ   =  رتبط بيإوهذا ما يدعوني إليه المسيح،  
هي التي تجعل الحمل خفيف مهما إشتدت ال يقة أو   وهذه التعزيات   .شئ حقيقةتعزية فأنا الذي سأعمل كل  
أستطيع كل شئ و(. ويقول بولس الرسول  5:15)يو   و بدوني ال تقدرون أن تعملوا شيئاً و مهما كان ثقل الوصية، و
(. تصوَّر معي أنني طلبت منك أن تحمل رجاًل ثقياًل جدًا يقف في البحر 13:4)في  وفي المسيح الذي يقويني

تعلم شي لتحمله ستجده خفيفًا جدًا وأنت ال  تقدمت  لو  ولكن  يمكنني حمله.  لي ال  الطفو. ستقول  قانون  ئًا عن 
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بسبب قوة حمل المار الخفية له. إذًا تعال للمسيح بأن تحاول أن تنفذ الوصية وستجد هذا سهاًل جدًا، ألنه عمليًا 
حاولت، حينئذ ستكتشف قوة المسيح الخفية فالمسيح هو الذي يقوم بالعمل. ولكنه لن يقوم بالعمل إال  إذا تقدمت و 

فنيره هين وحمله خفيف )رو بإيمان وحاول  تقدم  إال  كل من حاول.  يكتشفها  أما  11-5:10التي ال  إبليس (. 
ولكن من يرتبط معه يحيا في كآبة. مهما كانت وصايا المسيح  الخطية أن أرتبط معه عارضًا عليَّ  فيعرض عليَّ 

  برباطات الخطية التي يربطنا بها لو قبلنا س  لثقيل الذي سنحمله لو إرتبطنا مع إبليفهي خفيفة بجانب الحمل ا
بالمسيح وتأتى عأعرضها علينا. وبنفس الطريقة نجد  اللذات التي ي ليه شدة تجد قلبه مملورا ن من هو مرتبط 

 لهية ، فالمسيح حمل عنه هذا االلم . إتعزيات 
ال دليلة. ولكن إذا كان شمشون قد تزوج بفتاة شريفة عفيفة=)الوصية( ربما لم يكن في إسراًيل فتاة بجم مثال:  

ولكنها ليست في جمال دليلة=) الخطية( ، لكان عاش في فرح ونصرة، ربما يكون هناك ضيق ألن دليلة أجمل= 
ذًا الوصية ل أن يتزوج بفتاة أقل جمااًل من فقد عينيه وقوته وكرامته وحريته. امْ )لذة الخطية ( ولكن قارن خفة حِ 

   .هى نير هين
من   بما ال يقاسأخف  فلنمصب أنفسنا على تنفيذ وصايا المسيح، ولربما نشعر بحملها لكن حملها  ماذا إذن:  
ولذلك    رباطات  يده.  من  الخطايا  قبلنا  لو  واأللم  الحزن  وحياة  وعبوديته  يغربإبليس  السموات  آية   فملكوت 

(. ولنالحظ أن من يزرع بالدموع يحصد باإلبتهاج، فإذا بدأنا بالتمصب والشعور بالمرارة سريعًا ما سنشعر 12)
 بالفرح. 

أواًل  المسيح  المتواضع )من أسماهم  والتواضع فاهلل يسكن عند  الوداعة  المسيح  نتعلم من  وهناك شرط آخر أن 
  = الصمار(  منياألطفال  تنفيذ   تعلموا  يحاول  المعرفة    فمن  طريق  سيدخل  المسيح  من  يتعلم  ومن  الوصية 

 . فتجدوا راحة لنفوسكمالحقيقية لآلب، وألكتشاف محبته المافرة=  
 

هِّ َعَلى اْنفَِّراٍد َوَقاَل: »ُطوَبى لِّْلُعُيونِّ الَّتِّي َتْنُظُر َما َتْنُظُروَنُه! 23"  -(:24-10:23اآليات )لو َواْلَتَفَت إَِّلى َتاَلمِّيذِّ
َوَأْن َيْسَمُعوا َما َأْنُتْم  ُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َأْنبَِّياَء َكثِّيرِّيَن َوُمُلوًكا َأَراُدوا َأْن َيْنُظُروا َما َأْنُتْم َتْنُظُروَن َوَلْم َيْنُظُروا،  أَلن ِّي أَ 24

 "َتْسَمُعوَن َوَلْم َيْسَمُعوا«.
ورأوا المسيح وعرفوه فعرفوا اآلب    هؤالر التالميذ الذين عاشوا بإت اع=  طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه

ومحبته هم أف ل من قديسي العهد القديم الذين آمنوا بالمسيح وتنبأوا عنه لكنهم لم يروه، هم عاشوا في الظالل 
ولكن التالميذ رأوا المسيح حقيقة. وال نقصد بالرؤية رؤية جسدية فالفريسيين رأوه ولم يؤمنوا به وال قبلوه. أم ا رؤية 

فكانت رؤية حقيقية إذ عرفوا المسيح وآمنوا به. والسبب كبريار الفريسيين وبساطة التالميذ لذلك قال  التالميذ 
( تعلموا مني فإني وديع ومتواضع. وهذه اآلية هي التي نصليها داًمًا في أوشية  29:11المسيح في )مت 

قديم أن يروه ويسمعوه فلم يروا ولم اإلنجيل، فاآلن نحن باإلنجيل نرى ونسمع المسيح الذي إشتهى أبار العهد ال
يسمعوا. فإننا كلما نسمع كلمات اإلنجيل نتأمل شخص المسيح فنعرفه، فالكتاب المقدس هو كلمة هللا المكتوبة 

 (. 17:13التي تكشف المسيح كلمة هللا. قارن أي ًا أوشية اإلنجيل باآلية )مت 
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سمعنا عدة مرات أن يسوع بكى. وهنا نسمع للمرة الوحيدة أنه تهلل. فهو لهذا أتى  =  تهلل   -( :21:    10)لو
رادة االبن  إرادة اآلب هي نفسها  إ=  وقال أحمدك أيها اآلبليخ ع الشيطان تحت أقدام عبيده وهذا قد حد .  
يستعلن اآلب ي ا ، فالمسيح  أ ي ا هذا اعالن لفرح اآلب  أأي ا وهنا المسيح يعلن عن فرحته بخالص البشر و 

فهو = تهلل بالروح( . هذا حديث داخل الذات اإللهية مثلما يتحاور اإلنسان مع نفسه داخل عقله. 18: 1لنا )يو 
ن يلمس أ ليس تهليل جسدي كما نتهلل بالملذات العالمية. بل هو تهليل روحي لخالص البشر، والمسيح سمح ب

 نا هللا .تالميذه هذه الفرحة ليدركوا وندرك نحن معهم كم يحب 
ن هناك فرح روحى وهناك أي ا مصادر أخرى للفرح لكنها مصادر مخادعة . أ تعطينا فكرة عن  = وتهلل بالروح
اإلنسان بأى نجاح فى   هذه كفرح)  أفراح نفسانية)كملذات الطعام والجنس..( وهناك    أفراح جسدانيةمثاًل هناك  
نوع األفراح النفسانية ، فهم فرحوا بالمواهب ، ولذلك نبههم  ( من  17( . وكان فرح السبعون هنا )آية  هذا العالم

بالروح سمارنا كتبت فى السمارأما يفرح حقيقة هو ضمان الخالص )  السيد إلى أن (. بينما كان فرح المسيح 
عبوديته   من  اإلنسان  ليخلص  أجله  من  أتى  الذى  الخالص  عمل  نجاح  يعنى  وهذا   . روحى  فرح  أنه  بمعنى 

ألح ان اآلب السماوى . ونالحظ تحذير رب المجد بأن علينا أال نفرح بالمواهب ، فكثيرين    للشيطان ورجوعه
 (.23  – 21:  7ممن كانت لهم مواهب لم يخلصوا )مت 

 
 )سؤال الناموسي( ( 29-25:10اآليات )لو
)لو مَ 25"  -(: 29-10:25اآليات  ُمَعل ُِّم،  َقائِّاًل:»َيا  ُيَجر ُِّبُه  َقاَم  يٌّ  َناُموسِّ يََّة؟« َوإَِّذا  اأَلَبدِّ اْلَحَياَة  أَلرَِّث  َأْعَمُل  اَذا 

. َكْيَف َتْقَرُأ؟«  26 بَّ إِّلَهَك مِّْن ُكل ِّ َقْلبَِّك، َومِّْن ُكل ِّ 27َفَقاَل َلُه:»َما ُهَو َمْكُتوٌب فِّي النَّاُموسِّ بُّ الرَّ َفَأَجاَب َوَقاَل:»ُتحِّ
َك«.   ْثَل َنْفسِّ َك، َومِّْن ُكل ِّ ُقْدَرتَِّك، َومِّْن ُكل ِّ فِّْكرَِّك، َوَقرِّيَبَك مِّ َوابِّ َأَجْبَت. اِّْفَعْل هَذا َفَتْحَيا«. 28َنْفسِّ َفَقاَل َلُه:»بِّالرَّ

َر َنْفَسُه، َقَاَل لَِّيُسوَع: »َوَمْن ُهَو َقرِّيبِّي؟«.َوَأمَّا ُهَو َفإِّْذ أَ 29  "َراَد َأْن ُيَبر ِّ
وهذا  كله.  بالكتاب  فيهتمون  الكتبة  أم ا  الخمسة،  موسى  كتب  أي  موسى  ناموس  في  يتخصصون  الناموسيون 

لناموس ر أن المسيح سيهاجم افهو تصوَّ =  يجربهليس إحترامًا إنما بخبث لكي    قام  الناموسي في أدب مصطنع=
 وبهذا يوقعه. والحظ أن هذا عمل الشياطين، فهم يجربون اإلنسان ليوقعوه في فخ. 

لو كان هذا الناموسي يقرأ بروح الصالة لطلب فهم كلمات هللا، لكان الروح القدس قد أرشده إلحتياجه =  كيف تقرأ
نتفخ على الناس. ونحن كيف نقرأ؟ للمسيح الذي تنبأت عنه النبوات. لكن هذا الناموسي كان يقرأ ليزداد معرفة في

يشفي طبيعتنا.   الذي  المسيح  لمعرفة  أم  فقط،  للمعلومات  فتحياهل  مماثل، حينما سألوا  =  إفعل هذا  في سؤال 
( وبهذا نفهم أن  29-28:6المسيح وماذا نفعل حتى نعمل أعمال هللا.. أجاب يسوع.. أن تؤمنوا بالذي أرسله )يو

تنفيذ وصايا   يأتي ليعلن وصايا جديدة، بل إذ رأى اإلنسان عاجزًا عن  المسيح لن يعلن وصايا جديدة، هو لم 
الناموس، ولكن هذا لمن يؤمن أواًل. وبدونه ال نقدر أن  الناموس أتى المسيح ليعطينا طبيع ة جديدة بها نحفظ 

)يو شئ  رو 5:15نفعل  تنفذ 3:8-4+  أن  بدوني  تستطيع  كنت  إن  يعني..  للناموسي  المسيح  قول  وكأن   .)
تحيا كناموسي ولكنك بسؤالك تكشف فشلك في أن  تنفذه وحدك، وها أنت  تقدر أن  فنفذه، ولكنك لن  الناموس 
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ولكنه من المؤكد   هذا الناموسى يتكلم عن المحبة هلل وللناس كمعلومات   أنا.ريق الحياة األبدية الذي هو  تعرف ط
 ولقد   يعجز عن أن يحيا بهذه المحبة، فهذه المحبة ثمرة من ثمار الروح القدس، وهذا لن يحد  إال بعد الفدار .

=  ليبرر نفسه والناموسي سأل سؤال آخر  (.  10:15عبر التالميذ صراحة عن صعوبة حفظ وصايا الناموس )أع
ناموسي معلم  بالناموس، فكيف وهو  أمامهم غير عارف  أوهرته  إذ  الناس،  أمام  المسيح أحرجته  إجابة  أن  إذ 
للناموس يسأل سؤااًل بسيطًا واضحًا كهذا، وهل هو ال يحفظ الوصايا. والحظ رقة المسيح في إجابته إذ يعرف أن  

القلب =  تحب الرب إلهك من قلبكلعله يجذبه لإليمان.    بالرواب أجبت يشجعه قاًاًل    هذا الناموسي يجربه، لكنه
هو مركز الشعور والقرار والعواطف والكيان. لذلك حينما يطلب هللا ويا ابني إعطنى قلبكو المقصود أن تكون هلل  

كالحزن والقلق والفرح..( النفس هي مركز العواطف )=  ومن كل نفسك بالكلية، ال ينقسم قلبك بين هللا والعالم.  
والمراًز كالشهوات. واإلنسان الجسداني يشتهي الجسدانيات أم ا الروحاني فهو يشتهي الحياة مع هللا وإلى إسمك 

(. وبولس الرسول يقول ولي إشتهار أن أنطلق  9-8:26وأللى ذكرك شهوة النفس. بنفسي إشتهيتك في الليلو )إش 
ذ قرارًا بإختيار هللا يفرح باهلل ويتذوه هللا، وهنا تبدأ النفس تشتهي لذة العشرة  وأكون مع المسيحو. فالقلب الذي إتخ

 مع هللا. 
القدرة هي اإلرادة للعمل، فنحن نجد شهوات في النفس لتتلذذ باهلل، ولكن قد يكون الجسد بال  = ومن كل قدرتك

=  ومن كل فكرك .الجهاد لنتلذذ باهلل همة، ومتكاساًل عن الصالة وعن حياة التسبيح. هنا المطلوب التمصب أي 
أم نلهج في كلمات هللا ومن يفعل يفرح يا ترى ماذا يشمل الفكر؟ هل نهتم بالماديات والمنى أو بهموم هذا العالم، 

 (.9-6:6(. وكانت هذه وصية هللا لش به )تث 103+ 97+ 148+111:119باهلل )مز
والسؤال هل كان شعب العهد القديم قادرًا على هذا؟ بالشك كان هناك إستثنارات مثل داود المملور من الروح 

هلل الحب  هذا  على  قادرًا  كان  ما  العادي  الشعب  ولكن  القدس القدس.  الروح  ثمار  من  ثمرة  هي  فالمحبة   .
عطية العهد الجديد لكل ُمَعمَّْد ممسوح بالميرون. والروح هو الذي يسكب محبة هللا في   وهذه هي.  (  22:5)غل

 (.  5:5قلوبنا )رو 
قريبي هو  بمثل =  من  السؤال  إستمل  السيد  ولكن  بالناموس  جهله  الناموسي  هذا  به  يبرر  الذي  السؤال  هو 

 الصالح. السامري 
والحظ فإن هللا طلب أن نحبه بكل قدراتنا فهذا هو الطريق الوحيد لن ي  في فرح. وهذا ما عمله الروح القدس 

 أنه يسكب محبة هللا في قلوبنا فتكون ثمار الروح محبة / فرح .. 
 

 )مثل السامري الرالح( 
)لو َنازِّ 30  -(: 37-10:30اآليات  َكاَن  »إِّْنَساٌن  َوَقاَل:  َيُسوُع  َبْيَن َفَأَجاَب  َفَوَقَع  َأرِّيَحا،  إَِّلى  ُأوُرَشلِّيَم  مِّْن  اًل 

ُحوُه، َوَمَضْوا َوَتَرُكوُه َبْيَن َحيٍ  َوَمْيٍت.   ْوُه َوَجرَّ ُلُروٍص، َفَعرَّ
، َفَرآُه َوَجاَز 31 ًنا َنَزَل فِّي تِّْلَك الطَّرِّيقِّ َفَعَرَض َأنَّ َكاهِّ

ْنَد اْلَمَكانِّ َجاَء َوَنَظَر َوَجاَز ُمَقابَِّلُه.  َوَكذلَِّك اَلوِّيٌّ َأْيًضا، إِّْذ َص 32ُمَقابَِّلُه.   َولكِّنَّ َسامِّرِّيًّا ُمَسافًِّرا َجاَء إَِّلْيهِّ، 33اَر عِّ
َتَحنََّن،   َرآُه  إِّلَ 34َوَلمَّا  بِّهِّ  َوَأَتى  َدابَّتِّهِّ،  َعَلى  َوَأْرَكَبُه  َوَخْمًرا،  َزْيًتا  َعَلْيَها  َوَصبَّ  َراَحاتِّهِّ،  جِّ َوَضَمَد  َم  ُفْنُدق  َفَتَقدَّ ى 
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، َوَقاَل َلُه: اْعَتنِّ بِّهِّ، َوَمْهَما  35َواْعَتَنى بِّهِّ.   بِّ اْلُفْنُدقِّ يَناَرْينِّ َوَأْعَطاُهَما لَِّراحِّ َأْنَفْقَت َوفِّي اْلَغدِّ َلمَّا َمَضى َأْخَرَج دِّ
ُأوفِّيَك.   ي  ُرُجوعِّ ْنَد  َفعِّ لِّ 36َأْكَثَر  َقرِّيًبا  َصاَر  َتَرى  الثَّاَلَثةِّ  هُؤاَلءِّ  ؟«  َفَأيَّ  اللُُّروصِّ َبْيَن  َوَقَع  »الَّذِّي 37لَّذِّي  َفَقاَل: 

ْحَمَة«. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »اْذَهْب َأْنَت َأْيًضا َواْصَنْع هَكَذا«.   َصَنَع َمَعُه الرَّ
وبينه.  بيني  عداوة  هناك  كانت  لو  حتى  لمعونة،  يحتاج  إنسان  كل  هو  قريبي  أن  هو  للمثل  األساسي  المعنى 

مة نقدمها هي محسوبة لنا، فاهلل ال ينسى من يقدم كأس مار. والحظ أن ليس هناك ما يسمى والحظ أن كل خد 
هي  إنما  األرضية  حياتنا  في  فالصدف  الجريح.  اإلنسان  هذا  والسامري  والالوي  الكاهن  يجد  أن  في  الصدفة 

الخ بهذه  ليقوما  السمار  من  التي  الفرصة  هذه  والالوي  الكاهن  خسر  وقد  السمار.  هذا توفيقات  وكسبها  دمة، 
 السامري الصالح. ولكن القصة لها معنى رمزي: 

 هو رمز آلدم وللبشرية كلها.= إنسان
بسبب الخطية نزل آدم من أورشليم أي الجنة أو الفردوس الذي أعده له هللا، وأورشليم تعني  =  نازاًل من أورشليم 

 هللا.سالم هللا ورؤيته. هي مكان السالم مع هللا والحياة مع 
( وترمز لألرض الملعونة 26:6ترمز ألرض الشقار الذي نزل إليها آدم. فأريحا مدينة اللعنة )ي =  إلى أريحا

 (. هي مكان يمثل العالم وشهواته. 17:3بسبب الخطية )تك
تخرج =  لروص نفس  أي  يترقب  داًمًا  وألبليس  وألغراراته.  وجنوده  إبليس  أي  اإلنسان  العدوانية ضد  القوى  هم 
من يد   يريد أن يسره أوالد هللا عن أسوار أورشليم )أي الكنيسة فيهاجمها إذ هي بال حماية، إبليس لص    خارجاً 
  .هللا( 
، وهذا  نزع الف اًل عن اإلنسان وف حه. وجعله بال طهارة وال كرامة وال حكمة. أي فقد صورته اإللهية=  فعروه

  .ما حد  مع آدم 
 هي أثار الخطايا المدمرة لإلنسان روحيًا ونفسيًا وجسديًا. = جرحوه

مياًل( ويمر بصحرار، حتى 18الطريق من أورشليم إلى أريحا هو طريق مملور بالصخور ويختبئ اللصوص فيه )
متر(. وكان يقيم  1000  أنه لقب بالطريق الدموي. وأريحا تقع في واٍد لذلك فهي منخف ة عن أورشليم )بحوالي

 اهن والوي من خدام الهيكل. ك 12000فيها 
هو حي جسديًا ولكن لفترة قصيرة سيموت بعدها حتمًا. وحتى في خالل هذه الفترة فهو ميت =  بين حي وميت

 روحيًا بسبب الخطية إلنفصاله عن هللا. فكل من ينفصل عن هللا يموت. 
ا أن يعطيا شفار وحياة للبشرية، هما للنبوات وكالهما عجز الالوي رمز  الكاهن رمز للناموس و =  الكاهن والالوي 

يشخصَّ  ال  لكن  فقط،  الدار  أو  ا  جديدة،  طبيعة  يعطونا  أن  يمكنهما  وال  البشرية،  جراحات  ي مدا  أن  مكنهما 
 يعيدوننا للطبيعة األصلية التي على صورة هللا. 

مقابله والمعنى  =  جازا  كانا عاجزين عن شفاًه،  ولكنهما  الجريح  اإلنسان  أمام  وقفا  كانا مرحلة من هما  أنهما 
 المراحل التي جا  فيها اإلنسان في إنتظار أن يأتي المسيح.. السامري الصالح. 
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مسافراً  مسافرًا =  سامريًا  كان  فكأنه  للسمار،  وسيعود  السمار  من  ولكنه  مؤقتة،  لمدة  األرض  في  كان  المسيح 
ف أورشليم.  من  مسافرًا  أي ًا  كان  وُجِرَح  الذي سقط  واإلنسان  العالم، غريبًا.  هذا  هم غربار عن  أي ًا  أوالد هللا 

 حارس فهي رمز للمسيح الذي أشفق على البشرية. وسيعودون ألورشليم السماوية. وكلمة سامري تعني 
نحن اآلن فى أورشليم األرضية )الكنيسة( وعلينا أن نسأل أنفسنا داًما إلى أين نحن مسافرون؟ هل   -تأمل :

أورشليم   إلى  لمكان نسافر  وألنحدر  المقدسة  ترك حياته  أى  أريحا  إلى  الذى سافر  هذا  نكون مثل  أم  السماوية، 
 الخطية واللعنة. 
يعمل فالخمر بما فيها من كحول تستخدم لقتل الميكروبات والزيت يعزل الجرح عن الجو الملو  = الخمر والزيت

الذى سال من المسيح عندما مات على الصليب ثم    . والخمر رمز للدمفيساعد على إلتئامه  كفاصل ويلين الجرح
أننا نموت مع المسيح ونقوم    وعمل المعمودية  قام من األموات ليعطينا حياته. معه. وما يعطى المعمودية  هو 

قوتها هو دم المسيح المسفوك عنا. وحينما نموت مع المسيح )فى المعمودية أو فى اإلفخارستيا( تموت خطايانا، 
كما يقتل الخمر الميكروبات. والزيت رمز للروح   أى غفرانها،  هو قتل الخطية  إذًا نفهم أن عمل الدم المسفوك

ون يعطي نعمة وقوة لنا حتى ننعزل عن هذا العالم فال نهلك، ويكون هذا بأن والروح القدس في سر المير  ،القدس
للخطية،   اليعطينا طبيعة جديدة راف ة  أن  على  إشارة   وتعيننا  وهذا  للخطية  قتل  هناك  إذًا  ذلك.  بعد  نخطئ 

روح القدس (. والخمر مؤلم للجرح والزيت ملطف له. وهكذا ال14:6لمفرانها، وهناك قوة تحفظنا من السقوط )رو
 يعالجنا ببعط من إحسانات هللا وأي ًا ببعط التجارب. 

  = خمره وبروحه    =الدابة هي جسدنا، فالدابة تشير للشهوة الجسدية وحقيقة فإن المسيح بدمه  =  أركبه على دابته 
 ،بنعمة المسيح (. لكن لنا سلطان عليها  17:5 يته شفى طبيعتنا ولكننا ما لنا في الجسد نعاني من شهواته )غل

 .= لنا سلطان على شهوات الجسد أركبه على دابته و
 .وإعتني بههو الكنيسة التي تستقبل الناس وتشفيهم بالمسيح الذي فيها لذلك قال= = فندق 

والمسيح أعطانا جسده نتحد به، وهذا سر حياة   جسد فهو الذي جعل االثنين واحداً للتيشير    2رقم  =  ترك دينارين
( بعهديه  المقدس  الكتاب  المسيح  لنا  وترك  عليه.2الكنيسة.  نتعرف  وبهما  بهما،  نتمذى  الكنيسة   (  عمل  وهذا 

ْم َتْعَلُموَن َأنَّ َأْجَساَدُكْم َأَلْستُ و بأسرارها، أنها تثبتنا فى جسد المسيح كأع ار فى جسده. وراجع قول بولس الرسول 
(. إذًا المسيح ترك للكنيسة 15:6كو1و )ِهَي أَْعَ اُر ٱْلَمِسيِح؟ َأَفآُخُذ أَْعَ اَر ٱْلَمِسيِح َوَأْجَعُلَها أَْعَ اَر َ اِنَيٍة؟ َحاَشا

 (. 24:1كوعمل تكميل جسده ب م كل يوم أع ار جدد لجسده عن طريق أسرار الكنيسة، وراجع تفسير اآلية )
الفندق يطعمونهم =  صاحب  وأن  فيها  المؤمنين  إستقبال  ووويفتهم  كنيسة  كل  في  وللخدام  للكهنوت  إشارة   هو 
 بكلمة هللا ليشفوا.
 فالمسيح سيأتي ثانية في مجيئه الثاني. = فعند رجوعي 

 على الخادم أن يعمل في خدمة أوالد هللا والمسيح سيجا يه. =  أوفيك
أي تشبه أيها الناموسي بهذا السامري في العمل بمقت ى شريعة الحب. ولكن  =  وإفعل هكذاإذهب أنت أيضًا  

قال   بل  السامري  يقول  أن  تحاشى  فهو  الناموسي  إجابة  الرحمةالحظ  معه  صنع  يحتملون  .  الذي  ال  فاليهود 
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الي عند  وهذه  سامري  أنه  عنه  وقالوا  ورف وه  المسيح  يحتملوا  لم  وهم  السامريين  مع  من  التعاي   نوع  هي  هود 
(. ولكن مثل السامري الصالح يشير لمحبة الناس جميعًا بدون تمييز، لكن هذا الناموسي لم 48:8السباب )يو
 يفهمه. 

 
 )مريم ومرثا( 
)لو َبْيتَِّها.  38"  -:(42-10:38اآليات  فِّي  َمْرَثا  اْسُمَها  اْمَرَأٌة  َفَقبَِّلْتُه  َقْرَيًة،  َدَخَل  َسائُِّروَن  ُهْم  َوَكاَنْت 39َوفِّيَما 

َكاَلَمُه.   َتْسَمُع  َوَكاَنْت  َيُسوَع  َقَدَمْي  ْنَد  عِّ َجَلَسْت  الَّتِّي  َمْرَيَم،  ُتْدَعى  ُأْخٌت  هِّ  فِّ 40لِّهذِّ ُمْرَتبَِّكًة  َفَكاَنْت  َمْرَثا  ي  َوَأمَّا 
َفُقلْ  َوْحدِّي؟  َأْخُدُم  َتَرَكْتنِّي  َقْد  ُأْختِّي  بَِّأنَّ  ُتَبالِّي  َأَما   ، »َياَربُّ َوَقاَلْت:  َفَوَقَفْت  َكثِّيَرٍة.  ْدَمٍة  يَننِّي!«   خِّ ُتعِّ َأْن  َلَها 

ٍد. 42َكثِّيَرٍة،    َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلها:»َمْرَثا، َمْرَثا، َأْنتِّ َتْهَتم ِّيَن َوَتْضَطرِّبِّيَن أَلْجلِّ ُأُمورٍ 41 َولكِّنَّ اْلَحاَجَة إَِّلى َواحِّ
ْنَها«. الَِّح الَّذِّي َلْن ُيْنَزَع مِّ يَب الرَّ  " َفاْخَتاَرْت َمْرَيُم النَّرِّ

فمريم جلست عند   فقبلته امرأةفي اآليات السابقة شبَّه المسيح نفسه بالسامري المرفوض. وهنا صورة عكسية=  
 ف ونه. لكن هناك من يحبونه. قدميه، ومرثا خدمته. فهناك من ير 

تكمل  المسيح  قدمي  عند  جلست  التي  مريم  وقصة  محبة،  في  والعطار  للخدمة  يشير  الصالح  السامري  مثل 
الهادًة  الجلسة  هذه  لنا  تكن  لم  الصالح ما  بالسامري  نخدم في محبة متشبهين  لن نستطيع أن  فنحن  الصورة، 

به ونتشبه  به  نشبع  المسيح،  مع  اليومية  مسيحنا   والخلوة  نشبه  كسامريين صالحين  بخدمتنا  نقوم  أن  فنستطيع 
 السامري الصالح. 

المسيح في إجابته على مرثا المرتبكة لم يقل لها وإمتنعي عن العملو وألال  لمات الناس جوعًا، وهلك المخدومين 
ق عند  الجلوس  إلى  األولى  بالدرجة  نحتاج  أننا  لها  يشرح  المسيح  لكن  الخدمة،  عدم  نشمن  ونعرفه دميه  به  بع 

ويزول إرتباكنا فالواحد الذي نحتاجه هو المسيح، أم ا باقي األشيار فهي فانية وسوف تنتهي بإنتهار  اً فنمتلئ سالم
المسيح.  الجسد )األكل والشرب..( فعلينا أن ال نرتبك بسببها كما إرتبكت مرثا، ونسيت أن تجلس عند قدمي 

ة، ال يذهبون لكنيسة إال  فيما ندر، ال لألسف هذا حال الكثيرين في هذه األيام، فهم مرتبكين بأمور هذه الحيا
وقت لديهم للصالة وال للكتاب المقدس. بل هذا حال كثير من الخدام، كل وقتهم في الخدمة، دون خلوة فردية 

 يشبعون بها من المسيح، ولكن بهذا تتحول الخدمة إلى اجتماديات. 
تاركة كلمة الحياة األبدية، إذًا هو ينبه على أهمية   والمسيح لم َيُلْم مرثا على خدمتها بل إلرتباكها في أمور كثيرة

أي إلى شخص المسيح ومعرفته، وليس االهتمام الزاًد   الحاجة إلى واحد الشعور بالحاجة لكلمة الحياة األبدية=  
ويهمل  ويصلي،  ويدرس  يتأمل  يجلس  أن  يكفي  ال  أنه  يعرف  أن  الخادم  فعلي  الوقت  نفس  وفي  بالجسديات 

المسيح هو التعقل. ال نترك هذا وال نهمل ذاك. المسيح يريدنا أن تكون لنا خلوتنا ولكن ليس    خدمته. ما يريده
 على حساب الخدمة، ويكون لنا خدمتنا ولكن ليس على حساب خلوتنا. أي المطلوب التوا ن.

هو =  افي بيتههي بيت عنيا وهي بالقرب من أورشليم.  =  قريةذاهبون إلى أورشليم.  =  سائرون (:  38في آية )
 بيت لعا ر ومريم ومرثا. 
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فمحبة المسيح تدوم وتثبت في قلب اإلنسان، هنا على األرض وهناك في  = لن ينزع منها(: 42وفي آية )
نتركها ونم ي بالموت أو تزول   وال، إما  السمار. أما األطعمة أو الجسدانيات أو الماديات عمومًا فهي إلى

هي عنا. 
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 عودة للجدول ()إنجيل لوقا()اإلصحاح الحادى عشر

 اإلصحاح الحادى عشر
 

 الرالة الربانية 
، َعل ِّْمَنا َأْن ُنَرل َِّي  1  -( :4  -1:    11)لو : »َياَربُّ هِّ ٌد مِّْن َتاَلمِّيذِّ ٍع، َلمَّا َفَرَغ، َقاَل َواحِّ َوإِّْذ َكاَن ُيَرل ِّي فِّي َمْوضِّ

يَذُه«.   ، لَِّيتَ 2َكَما َعلََّم ُيوَحنَّا َأْيًضا َتاَلمِّ َماَواتِّ َقدَّسِّ اْسُمَك، لَِّيْأتِّ  َفَقاَل َلُهْم:»َمَتى َصلَّْيُتْم َفُقوُلوا: َأَباَنا الَّذِّي فِّي السَّ
  . َماءِّ َكذلَِّك َعَلى اأَلْرضِّ يَئُتَك َكَما فِّي السَّ َنا ُكلَّ َيْوٍم،  3َمَلُكوُتَك، لَِّتُكْن َمشِّ َواْغفِّْر َلَنا َخَطاَياَنا 4ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعطِّ

«.أَلنََّنا َنْحُن َأْيًضا َنْغفُِّر لُِّكل ِّ َمْن ُيْذنُِّب إَِّلْيَنا، َواَل ُتدْ  ر ِّيرِّ َنا مَِّن الش ِّ ْلَنا فِّي َتْجرَِّبٍة لكِّْن َنج ِّ  " خِّ
المسيح كإنسان كامل كان يحتاج للصالة. وكناًب عن البشرية يرفع صالة عنا. =  إذ كان يرلي (:  1في آية )

 الصالة.وليقدم لنا نموذجًا. والتالميذ حينما رأوه يصلي بحرارة إشتهوا أن يصلوا مثله، فسألوه أن يعلمهم 
 

)مت اْسُمَك.  9"   -(:15-6:9اآليات  لَِّيَتَقدَّسِّ   ، َماَواتِّ السَّ فِّي  الَّذِّي  َأَباَنا  هَكَذا:  َأْنُتْم  َمَلُكوُتَك. 10»َفَرلُّوا  لَِّيْأتِّ 
  . َماءِّ َكذلَِّك َعَلى اأَلْرضِّ يَئُتَك َكَما فِّي السَّ َنا اْلَيْوَم.  11لَِّتُكْن َمشِّ َكَفاَفَنا َأْعطِّ َنْغفُِّر  12ُخْبَزَنا  َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما  َواْغفِّْر 

ْلَنا فِّي َتْجرَِّبٍة، لكِّ 13َنْحُن َأْيًضا لِّْلُمْذنِّبِّيَن إَِّلْيَنا.   . أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك، َواْلُقوََّة، َواْلَمْجَد، إَِّلى  َواَل ُتْدخِّ ر ِّيرِّ َنا مَِّن الش ِّ ْن َنج ِّ
. آمِّيَن.   .  14اأَلَبدِّ َماوِّيُّ ْم، َيْغفِّْر َلُكْم َأْيًضا َأُبوُكُم السَّ ْم، 15َفإِّنَُّه إِّْن َغَفْرُتْم لِّلنَّاسِّ زَّاَلتِّهِّ َوإِّْن َلْم َتْغفُِّروا لِّلنَّاسِّ زَّاَلتِّهِّ

 " َيْغفِّْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيًضا زَّاَلتُِّكْم.الَ 
كصلوات هنا يعلم السيد تالميذه صالة محفووة فلماذا تنكر علينا بعط الطواًف أن نصلى المزامير واألجبية  

المقدسة تفتخر بهذه الصالة الربانية فهى نموذج من وضع السيد نفسه، نبدأ به كل صلواتنا    والكنيسة  .محفووة
ا بها، فهى نموذج حى نتفهم خالله عالقتنا باهلل ودالتنا لديه، نرددها لنحيا بالروح الذى يريده الرب نفسه. وننهيه 

. ومن إنجيل معلمنا لوقا نفهم أن التالميذ سألوا السيد المسيح  أباناونبدأها بإجعلنا مستحقين أن نصلى ألننا نقول  
مهم تذوقوا معنى جديد وصورة جديدة للصالة لم يعرفوها من  أن يعلمهم الصالة لما رأوه يصلى، فهو بصالته أما

وحرارتها المسيح  الداخلى، صالة  الوعى  وفتح  الداخلى  باإلقناع  ولكن  باإللزام  ليس  يعلم  فالمسيح  وهيئته    قبل. 
كانت ليس كما كان الفريسيين يصلون، بل تركت أثرًا عميقًا فى نفوس التالميذ فإشتهوا أن يصلوا    وربما نورانيته

 مثله وبنفس الروح. 
ولكن    والمسيح كان يصلى كناًب عن البشرية وكرأس للكنيسة، يصلى لحسابنا، حملنا بصالته إلى ح ن أبيه.

ميذ أن ي يشوه حينما رأوا المسيح يصلى فطلبوا من أي ا هى صلة اإلبن بأبيه . هذه الصلة هى ما إشتهى التال
 الرب أن يعلمهم كيف . 
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= المسيح جعلنا فيه أبنار هللا، إذ وحدنا فى شخصه كإبن هلل. ونقول أبانا بالجمع، فلسنا    أبانا الذى فى السموات
إذًا   هو فى السموات،  وحدنا فى وقوفنا أمام هللا، ألن المسيح جمعنا كأع ار جسده ووحدنا فى نفسه. وكون أبانا

وهذا معنى   لنفهم أننا أصبحنا سماويين، وغربار فى هذه األرض بل هو ساكن فى قلوبنا فأصبحت قلوبنا سمار
، هو فى السموات ( . لقد أتى لنا المسيح بتجسده بالسموات على األرض  9:    18وطأطأ السموات ونزلو )مز

أعد هو لنا مكانًا سنذهب إليه   رفع عيوننا إلى السموات حيث وعلى األرض وفى كل مكان، ولكن السيد يريد أن ي
   ( بل أعطانا إمكانية أن نحيا الحياة السماًية ونحن على األرض.3-2:14يو ) وأنا ذاهب ألعد لكم مكاناً و

تحمل معنى أنه حتى لو صلينا بمفردنا فى مخدعنا فإننا نصلى ونقدم صلواتنا بإسم الجماعة كلها،   أباناوقولنا  
خبزنا فأنا ع و فى جسد المسيح أهتم بكل ع و آخر فى هذا الجسد، فهو مكمل لى. وبنفس المفهوم نكمل  

 . والمسيح رأس هذا الجسد  واحد  جسد  وليس خبزى، نحن نصلى ألجل شعب المسيح كله ألننا جميعاً  كفافنا
فندرك مركزنا الجديد بالنسبة هلل والذى حصلنا عليه بالمعمودية. بل أن الروح  أبانافى بداية الصالة نصلى بقولنا 

 . ( 6:4+غل 16:8أبنار هلل فنصرك يا آبا اآلب )روالقدس فى داخلنا يشهد ألرواحنا أننا صرنا أوالدًا و 
كلمة  ليتقدس إسمك االرضيات. ي متسامى ومرتفع عن  أ  رضىأال  جيوس ومعناها  أباليونانية هى    قدوس  = 

اإلسم فى الكتاب المقدس يعبر عن حقيقة الجوهر وهدفنا هو مجد هللا، نقدس إسمه فى قلوبنا ونتمنى أن يكون  و 
الناس  هو   كل  قلوب  فى  واحد أممجدًا  كل  قلوب  وفى  قلوبنا  فى  ويعلو  يتسامى  الناس   .ى  ويرانا  فينا  يتقدس 

بما فيه تقديس إسمه ، يرانا اآلخرون ويروا أعمالنا   فيقدسوا إسمه. ويكون هذا بسلوكنا فى كمال مسيحى، نسلك
(. صارت شهوة قلوب أبنار هللا أن يصرك الجميع كما يفعل المالًكة 16:5فيمجدوا أبانا الذى فى السموات )مت 

 قاًلين قدوس قدوس قدوس.  
التنا، فهو كامل من كل طبعًا قولنا ليتقدس إسمك ال يعنى أننا نطلب أن يرتقى هللا فى القداسة أو يزداد فيها بص
 وجه، بل نشتاه أننا َنْكُمْل ويقدسنا هللا ويكون ذلك سببًا أن كل الناس يمجدون هللا.  

هللا يملك اآلن على المالًكة وعلى قلوب أوالده المؤمنين به، ولكن ما ال هناك شياطين يقاومون  =  ليأت ملكوتك
كما ، وهللا يترك الجميع، ولكن فى حدود يسمح بها،  ملكوت هللا، وأشرار على األرض غير خاضعين لناموس هللا

والمسيح أتى ومن يقبله ويثبت فيه   (8:    2و )عب   على اننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا لهو  قال بولس الرسول
رأ هو  واحدا  الكل جسدا  فى  يصير  لآلب  يخ ع  الجسد  وهذا   ، )سه  كرأس=    28:15كو 1حب  هنا   المسيح 

 . ر هللا فيكونوا خاضعين تحت قدميهعداأ ما ألكنيسة يقدم الخ وع هلل اآلب( . ل
فالمؤمن الحقيقى يشتهى أن يأتى هذا اليوم الذى يخ ع فيه الكل هلل، هو الشوه لمجئ السيد المسيح الثانى فى 

 مجده ليسود الرب على كل الخليقة ويصير هللا الكل فى الكل، وتبطل مقاومة كل األعدار. 
بالمسيح عددًا، ويزداد  المؤمنين  يمتد وينمو ملكوت هللا اآلن على األرض ويزداد  الحقيقى يشتهى أن  والمؤمن 

 التاًبين من المؤمنين. 
والمؤمن الحقيقى يشتهى أن يملك عليه المسيح تمامًا فال يعود هناك مكان فى قلبه لمشاغبات الجسد وال ألى 

طاعة كاملة ومن له هذه الشهوات المقدسة، أن يأتى هللا فى ملكوته سيكون   محبة للعالم والزمنيات، بل يطيع هللا
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له معه نصيب فى ملكوته. من له شهوة أن ال يكون للشيطان وال للخطية أى نصيب فى قلبه، بل يكون قلبه كله 
نشتاه إلضمحالل  الطلبة  بهذه  يجئ.  المسيح حين  ملكوت  فى  له نصيب  هذا سيكون  يجاهد ألجل  ومن    هلل، 
مملكة الشيطان وأن يخ ع الجميع وأولهم أنا للملك الحقيقى. وبها نتذكر أن نصيبنا هو فى السموات فننصرف 

 عن اإلهتمام باألرضيات. 
فيه ضرر ألحد.   =  لتكن مشيئتك ما  يعمل  أن  يعرف  المطلق، فهو صانع خيرات، ال  الخير  مشيئة هللا هى 

ى وكانت شفَ ليُ   صلى ثالثة مرات   الرسول   فى كل شىر. فبولس  ومشيئة هللا قد تتعارض مع مشيئتى ألننى محدود 
لئال نفسه  هذا لخالص  وكان  شفاره،  بولس، ورفط هللا  مشيئة  اإلستعالنات مشيئة هللا عكس  فرط  يرتفع من   

( وبهذا اإلرتفاع يتكبر وينتفخ فيسقط ويهلك. فمشيئة هللا ليست فى شفار الجسد والمنى المادى 9-7:12كو 2)
( فاهلل قد يسمح  4:2تى  1النفوس )والمراكز العالية، فهذه كلها قد ُتَ يِ ع صاحبها، ولكن مشيئة هللا هى خالص  

تكو  وبهذا  النفس  لخالص  واألالم  التجارب  كل  ببعط  )رو  معاً   تعمل  شياراألن  خيرًا 28:8للخير  نظنه  ما   .)
للخير، أى ( بحسب فكرنا البشرى، كل هذا بسماح من هللا و سب فكرنا البشرى وما نظنه شرًا )كالمرض والفشلبح

نفوسنا )  نقول   (.22:3  و ك1لخالص  بأن  ليتنا ننهى صالتنا  يا  السماوى كل ما نريده ولكن  أبونا  فلنطلب من 
 ن يثق فى محبة أبوه .. هذه صالة إب لتكن مشيئتك

والروح القدس عمله فى يارب وليس مشيئتى، فأنا ال أعرف ما هو الخير لنفسى،    لتكن مشيئتكإذًا لنصلى بثقة  
وقال األبار والمر الذى تختاره لى يا رب خير من الشهد الذى   (.26:8الصالة أن يجعلنا نقبل مشيئة هللا )رو  

 أختاره لنفسىو . 
= هى شهوة قلب المؤمن أن يرى الكل، من على األرض، يعملون وفق إرادة على األرضكما فى السماء كذلك  

هللا ومرضاته كما تفعل المالًكة فى السمار، وأن يتمم هللا مشيئته فى كل من على األرض كما يفعل فى السمار. 
ن، ولكن إن  فإرادة البشر قد تعطل إرادة هللا من ناحية خالص نفوسهم، فاهلل كما قلنا يريد أن الجميع يخلصو 

إرادة   يخلصنى  قاومت  أن  يقدر  لن  فاهلل  خلقك   (.39-37:23)مت  هللا،  الذى  وهللا  أغسطينوس  القديس  وقال 
  بدونك ال يقدر أن يخلصك بدونكو .

تشير   السمار  كانت  وألذا  أنت.  تريده  ما  فنريد  السماوية  الحياة  نتبع  أن  قادرين  يارب  إجعلنا  تعنى  الطلبة  هذه 
سة، فشهوة قلب المؤمن أن يصير غير المؤمنين )األرض( مؤمنين أى سمار. يقول المرنم أن  للمؤمنين فى الكني

( فهل ُنفرح  6:2( أى جعل لألرض إمكانية أن تحيا فى السماويات )أف  9:18)مز    وهللا طأطأ السموات ونزلو
ار  هى  أى  سما  الفعل  من  والسمار  أراده.  ما  نحقق  وبهذا  السماويات،  فى  ونحيا  هللا  الشهوات قلب  عن  تفاع 

 ( إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوه....  1:3األرضية، وهذا ما طلبه الرسول )كو 
يكفينا = يقول الدارسين للمة اليونانية أن كلمة كفافنا المستخدمة هنا تعنى خبزنا الذى  خبزنا كفافنا أعطنا اليوم

أي اً   ،لليوم الجسدى   وتعنى  بالخبز  يقوتنا  أن  المسئول  هو  فاهلل  األساسى.  الجوهرى  الخبز  للمد،  الذى  خبزنا 
الر  المسئول أي ًا عن اإلحتياجات  الحياة، وهو  رواحنا  أ  الروحى. وهللا يمذى  وحية والمذاروالملبس وألحتياجات 

بكلمته فى الكتاب المقدس وباألسرار الكنسية ومنها التناول الذى يفتح أعيننا فنعرف هللا كما ُفِتحت أعين تلميذى 
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(. هذا نطلبه اآلن 3:17عمواس بعد كسر الخبز. وهللا هو الذى سيعطينا الشبع بمعرفته فى الحياة األبدية )يو 
نحتاج وشبع فال    وسنا ونحيا منتصرين على أالم هذه الحياة، فمعرفة هللا تعطى عزار وحياةأن نعرف هللا فتحيا نف

كفافنا، نفهم أننا نطلب هللا ليعطينا ما نحتاجه فقط وليس عطايا التدليل التى تفسد   . وألذا فهمنا الكلمة بمعنىلميره
نحن نعنى بها الحياة األبدية. وكال المعنيين تعطينا أن ال ننشمل بالمد.. وألذا فهمنا الكلمة بمعنى الذى للمد فو 

. ولكن الكنيسة ف لت أن تصلى وتقول وخبزنا الذى للمدو فاألهم من اإلهتمام بالخبز المادى  صحيح وضرورى 
تنفيذا لوصية المسيح وأطلبوا أوال  أن نهتم بالشبع بشخص المسيح من اآلن، كما سنشبع به فى األبدية. وهذا 

 ( .  33:  6ذه كلها تزاد لكمو )مت ملكوت هللا وبره وه
 ( ونحن نحتاجه كخبز سماوى يومى، بدونه تصير النفس فى عو . 35:6المسيح خبز الحياة )يو  -تأمل :

هذا إعتراف بأننا خطاة ونقدم توبة ونحن محتاجين لممفرة   =وإغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبيين إلينا
بال أنه  يتصور  من  الجسد.  فى  ما لنا  فنحن  )مستمرة  متكبرًا  ويكون  نفسه  ي ل  فى 8:1يو  1 خطية  نحن   .)

العشار    مع  داًمًا  هلل  نصرك  أن  الخاطىراللوإحتياج  أنا  إرحمنى  أننا خطاة 13:18)لو    وهم  داًمًا  فلنذكر   .)
مة والمفران ونرى أن هناك شرطًا لكى يمفر لنا هللا وهو أن نمفر لآلخرين. ولنعلم أن طبيعتنا الفاسدة ونطلب الرح

ودس الشيطان يمنعوننا من أن نمفر، ولكن ذلك يؤدى لفقدان سالمنا على األرض وأبديتنا فى السمار. ولنالحظ  
لى هللا فخطيتى كبيرة جدًا بل غير أن من يخطىر فى حقى فخطيته صميرة ألننى صمير، ولكنى حين أخطأت إ

محدودة ألن هللا غير محدود، فإن لم أغفر الخطايا الصميرة كيف يمفر هللا لى الخطايا الكبيرة. ونالحظ فى هذه 
 الطلبة أننا نقدم إعتراف مستمر بخطايانا وال نلتمس األعذار وفيها أي ًا إلتزام بأن نمفر لآلخرين.  

نحن نثق فى أن هللا قادر أن يحفظنا من تجارب إبليس الشريرة، =  نا من الشريرال تدخلنا فى تجربة لكن نج
ولكننا ال نندفع بتهور نحو التجربة، بل فى تواضع نطلب أن ال يدخلنا الشيطان فى تجربة، نطلب من هللا أن 

يريد  بل  التجربة  تحتاط من  التى ال  المتشامخة  النفس  يريد  فاهلل ال  إبليس.  تجارب  المت عة.   ُيبعد عنا  النفس 
وبصراخنا هلل يهرب الشيطان، فصراخنا هو سر نجاتنا أما  لو إتكلنا على أنفسنا فهذا هو الكبريار. وبداية سقوط 
بطرس فى اإلنكار كان كبريارُه إذ قال ال أنكرك، والمسيح سمح بسقوطه فى اإلنكار حتى يت ع. والشرير هو 

المل ننجو من سهامه  أن  نطلب  ونحن  الشريرتهبة  الشيطان  من  وألسندنا ضد   ونجنا  نجنا من خداعاته  أى   =
أ تجربة،  فى  أبدًا  ندخل  لن  أننا  تعنى  تجربة ال  فى  تدخلنا  ال  قولنا  أن  ولنالحظ  لما حيله.  وألال   نجرب،  لن  ى 

الرب  بإت اع  و  أضاف  نصرك  ونحن  يجربنا،  سوف  البد  فالشرير  الشريرو  من  نجنا   لكن 
إ لتجارب  كفؤًا  لست  أنا  بتجربة  يا رب  فإن سمحت  منها بليس  هناك   حتى  وألسندنى   فنجنى  وستكون  أهلك،  ال 
ولكننا نعلم أنه إذا سمح هللا بتجربة فهى حتى ننمو روحيًا، هو يسندنا خاللها،   تجارب طالما نحن فى الجسد.

مستنتجة من قول ونخرج وقد اكتسبنا شيئًا لذلك نصرك له. وأضاف األبار بعد هذا وبالمسيح يسوع ربناو وهى  
 . ( 23:16+ يو 13:14يو ح مهما سألتم بإسمى فذلك أفعله )المسي

بعد أن نطلب أن ينجينا هللا من الشيطان الشرير. نقول هذه التسبحة   =ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد  
لك على اإلنسان وعلى هو يم=  الملك  فتعطينا راحة وثقة أننا فى يد هللا محفووين فال نخاف من إبليس وتجاربه.
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هو مستحق أن  =    والمجدهو أقوى بما ال يقاس من عدونا الذى يجربنا.  =  والقوةالشيطان وعلى كل الخليقة.  
 نمجده. 

 مين تعنى حقًا. آكلمة عبرية تعنى ليكن هذا وباليونانية = مين آ
 

 اللجاجة فى الرالة 
، َوَيُقوُل َلُه  5" -(:8-11:5اآليات )لو ي إَِّلْيهِّ نِّْرَف اللَّْيلِّ يٌق، َوَيْمضِّ ْنُكْم َيُكوُن َلُه َصدِّ ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»َمْن مِّ

َفٍة،  يُق، َأْقرِّْضنِّي َثاَلَثَة َأْرغِّ ُم َلُه. 6َياَصدِّ يًقا لِّي َجاَءنِّي مِّْن َسَفٍر، َوَلْيَس لِّي َما ُأَقد ِّ يَب ذلَِّك مِّْن  7أَلنَّ َصدِّ َفُيجِّ
ُر َأْن َأُقوَم َوُأْعطِّ َداخِّ  . اَل َأْقدِّ ْجنِّي! َاْلَباُب ُمْغَلٌق اآلَن، َوَأْواَلدِّي َمعِّي فِّي اْلفَِّراشِّ َأُقوُل َلُكْم: 8َيَك. ل َوَيُقوَل: اَل ُتْزعِّ

يَقُه، َفإِّنَُّه مِّْن َأْجلِّ َلَجاَجتِّهِّ َيُقوُم َوُيعْ  يهِّ لَِّكْونِّهِّ َصدِّ يهِّ َقْدَر َما َيْحَتاُج.َوإِّْن َكاَن اَل َيُقوُم َوُيْعطِّ  "  طِّ
فى مثل السامرى الرب أعطى كل الحب دون أن نطلب إذ وجدنا محتاجين. وهنا نرى   -صديق نرف الليل :

جانب آخر لمحبة المسيح الذى يصور نفسه هنا كصديق الذى يعطينا إحتياجنا ولكن حينما نطلب. وقال الرب  
م كيف يصلوا. وكان طلب الرجل لصديقه كما هو واضح يعنى أنه  هذا المثل بعد أن طلب منه تالميذه أن يعلمه

يطلب فى وقت غير مناسب )نصف الليل(. والباب مملق. وطلبه سيسبب إ عاجا لآلخرين )أوالدى معى فى  
الفراش(. والمعنى أن تأخر الرب فى تحقيق طلبنا ليس ألنه يرفط، ولكن ألن الوقت غير مناسب وهناك  

( أن يكون  3( اللجاجة بإيمان. 2( ألنه صديق. 1بة الفورية. وتكون إستجابة الرب : صعوبات تمنع اإلستجا 
 أرغفة( بل كل اإلحتياج. 3هناك إحتياج حقيقى. والرب سيعطى ليس فقط ما طلبناه )

فعلمهم  نصلي.  أن  علمنا  يسألوه  أن  تالميذه  دفع  مما  للصالة  نموذجًا حيًا  نفسه  السيد  قدم  السابقة  اآليات  في 
الة الربانية ثم ها هو هنا يعلمهم اللجاجة. ليس ألنه يستجيب لكثرة الكالم وألنما حين نطيل صلواتنا، فنحن الص

نطيل فترة صلتنا باهلل، وندخل معه في صلة حقيقية، ومع الوقت تتحول الصالة إلى دبادة ملتهبة بالروح، فيها 
النا، وفي الشارع وفي كل مكان. صلوا بال ال نكف عن الصالة، بل نظل في صلة مع هللا حتى ونحن في أعم

( بيأس 17:5تس1إنقطاع  الصالة  ترك  أم ا  هللا،  إستجابة  في  والثقة  اإليمان  معنى  تحمل  بلجاجة  والصالة   .)
فيحمل معنى عدم الثقة في هللا وهذا مم ا يحزن هللا. ونالحظ في مثل السيد المسيح أن هذا اإلنسان حقق غرضه 

تتنا ع مثله  إنسان  والقدرة من  المحبة  كلي  هللا  من  أغراضنا  نحقق  أن  نستطيع  أفال  والكسل،  األثرة  عوامل  ه 
بلجاجتنا مثل هذا اإلنسان، بصالتنا نحن أي ًا بلجاجة. ولكننا يجب أن نعلم أن هللا كثيرًا ما يؤجل اإلستجابة 

البركة. ولنعلم أن الصالة بلجاجة وأليمان تعطينا هذابسبب   لقبول  تمير طبيعتنا   عدم إستعدادنا  اإلستعداد، بل 
   -: تمامًا. ولنالحظ أن اإلنسان تتنا عه نوعان من المشاعر كالهما خطأ 

وأنه ال يحتاج أن يطلب فال يصلى ومثل هذا اإلنسان قال عنه المسيح وأنا    بقوته   [ أن يشعر اإلنسان1و •
   (.17،  16:  3مزمع أن أتقيأك من فمىو )رؤ

 ، فيكف اإلنسان عن الصالة فى يأس. الشعور بأن هللا ال يستجيب [ 2و •
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هلل وأي ًا بقدرة   وتأخر إستجابة هللا مع إستمرار الصالة يعطي إصالح لكال النوعين، فنشعر ب عفنا وألحتياجنا
أي ًا أن الصالة ليست وسيلة لتميير مشيئة هللا بل هي وسيلة لتميير مشيئتي فأقبل ما يسمح به   هللا. ولنالحظ

 هللا والقلب يمتلئ سالمًا وتسليم لمشيئة هللا.
يأتي رسام يقوم برسم صورة ألحد األشخاص على لوحة. فإذا جلس الشخص أمام الرسام لحظات ثم قام، ل :  مثال

بعد أيام ويجلس لحظات ويقوم، لن يستطيع هذا الرسام رسم اللوحة. ولكن على الشخص أن يطيل وقفته أمام 
الرسام حتى ترسم الصورة. والرسام هو الروح القدس، وهو يرسم فينا صورة المسيح، ولكنه يحتاج لوقت نقف فيه 

نقف أمام هللا في مثابرة حتى تتمير طبيعتنا. وأضف ( إذًا ل19:4أمام هللا، ليتمكن من رسم هذه الصورة فينا )غل 
 لذلك أن هللا يفرح بوقوفنا أمامه في صلة معه. 

وهذا يشرح لنا أن طلبتنا منه يجب أن تكون بدالة =  من منكم يكون له صديقوالمسيح هنا يقدم نفسه كصديق=  
والثقة التي يجب أن نصلي بها. وهناك فهو صديق. بل هللا هو أب نصرك له قاًلين يا أبانا.. فما مقدار الدالة  

شرط آخر هو اإلحساس بالعو ، وهذا ما تعبر عنه اللجاجة. ونالحظ في المثل أن الطالب يطلب ألجل آخر 
 جار ليزوره، وهذا يعلمنا أن نصلي ألجل اآلخرين.. هذه هي المحبة في المسيحية. 

تزعجني/ الباب مملق اآلن/ أوالدي في الفراش/  والحظ أن المسيح يصعب األمر )نصف الليل والصديق ناًم/ ال
نزيد من لجاجتنا في الصالة، ويرتفع مستوى   تتأخر اإلستجابة، وحتى  أنه في بعط األحيان  ليشرح  أقدر(  ال 

 الصالة وحرارة اللجاجة إلى المستوى الذي يساوي إستجابة الصالة.
الليل في =  نرف  بشري  لصديق  ذهبنا  لو  ضيقتنا؟  في  نذهب  ولمن  ال يقة،  وقت  عن  إعالن  الليل  نصف 

منتصف الليل لكان هذا إ عاجًا ولكن أبونا السماوي ال ينعس وال ينام، ويقول وإدعني وقت ال يقو وداود كان 
)مز الليل  نصف  في  و 62:119يسبحه  خطية  أو  وفتور  كسل  حالة  عن  تعبير  أي ًا  الليل  ونصف  ألبتعاد، (. 

ولكن   واإلحتياج،  بالعو   يلجأ هلل صارخًا شاعرًا  أن  عليه  هذا،  يدرك وضعه  من  ولكن  هذا.  لكل  يشير  فالليل 
التي  العطية  بعظم  نشعر  يتأخر هللا، حتى  قد  فاهلل سيستجيب.  المؤكد  بثقة وألصرار ومن  ودالة،  مصليًا برجار 

إشارة للثالو  فنحن   3[ رقم  2نفسًا وجسدًا وروحًا. و[ فاهلل يشبعنا  1و=  ثالث خبزاتسنأخذها لكنه سيستجيب.  
[ الخبز يشير لجسد 3نشبع بمعرفتنا وعالقتنا بالثالو . فالروح يثبتنا في االبن، واإلبن يحملنا ألح ان اآلب. و

يشير للقيامة، فنحن نشبع بجسد المسيح القاًم من األموات. ولكن لن نشبع إن لم نقم نحن من    3المسيح، ورقم  
 ت الخطية.مو 

 يأتي بعد هذا المثل إسألوا تعطوا والمقصود إسألوا بلجاجة وثقة. 
 

ُيْفَتحْ 9"  -: ( 13-11:9اآليات )لو اِّْقَرُعوا  ُدوا،  َتجِّ ُاْطُلُبوا  ُتْعَطْوا،  اْسَأُلوا  َلُكُم:  َأُقوُل  َمْن 10َلُكْم.    َوَأَنا  ُكلَّ  أَلنَّ 
ُد، َوَمْن َيْقَرُع ُيْفَتُح َلُه.   يهِّ َحَجًرا؟ َأْو 11َيْسَأُل َيْأُخُذ، َوَمْن َيْطُلُب َيجِّ ْنُكْم، َوُهَو َأٌب، َيْسَأُلُه اْبُنُه ُخْبزًا، َأَفُيْعطِّ َفَمْن مِّ

َمَكةِّ؟   يهِّ َحيًَّة َبَدَل السَّ يهِّ َعْقَرًبا؟  َأْو إَِّذا َسَأَلُه بَ 12َسَمَكًة، َأَفُيْعطِّ َفإِّْن ُكْنُتْم َوَأْنُتْم َأْشَراٌر َتْعرُِّفوَن َأْن 13ْيَضًة، َأَفُيْعطِّ
وَح اْلُقُدَس لِّلَّ  ي الرُّ ، ُيْعطِّ َماءِّ يَن َيْسَأُلوَنُه؟«.ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجي َِّدًة، َفَكْم بِّاْلَحرِّي ِّ اآلُب الَّذِّي مَِّن السَّ  و ذِّ
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)مت َلُكْم.  7"-(:12-7:7اآليات  ُيْفَتْح  اِّْقَرُعوا  ُدوا.  َتجِّ ُاْطُلُبوا  ُتْعَطْوا.  َوَمْن 8»اِّْسَأُلوا  َيْأُخُذ،  َيْسَأُل  َمْن  ُكلَّ  أَلنَّ 
ُيْفَتُح َلُه.   َيْقَرُع  ُد، َوَمْن  يهِّ َحَجًرا؟  9َيْطُلُب َيجِّ ُيْعطِّ ْنُكْم إَِّذا َسَأَلُه اْبُنُه ُخْبزًا،  َوإِّْن َسَأَلُه َسَمَكًة، 10َأْم َأيُّ إِّْنَساٍن مِّ

َحيًَّة؟   يهِّ  َأْشرَ 11ُيْعطِّ َوَأْنُتْم  ُكْنُتْم  فِّي  َفإِّْن  الَّذِّي  َأُبوُكُم  بِّاْلَحرِّي ِّ  َفَكْم  َجي َِّدًة،  َعَطاَيا  َأْواَلَدُكْم  ُتْعُطوا  َأْن  َتْعرُِّفوَن  اٌر 
يَن َيْسَأُلوَنُه!   ، َيَهُب َخْيَراٍت لِّلَّذِّ َماَواتِّ ْم، أَلنَّ َفُكلُّ َما ُترِّيُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس بُِّكُم اْفَعُلوا هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا بِّهِّ 12السَّ

 " هَذا ُهَو النَّاُموُس َواأَلْنبَِّياُء.
ربما يتسارل ومن   وال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم....و  (6:    7)مت   إذ يسمع المؤمن وصية السيد 

 السيد يحفزنا لنصلى فنكون على صلة مستمرة به. . إسالوا ُتعَطواأين لى القدس والدرر؟ لذا يكمل السيد المسيح 
( وألذا شعر اإلنسان بعجزه عن تنفيذ الوصايا يقول 33:6وماذا نسأل ؟ يجيب السيد أطلبوا أواًل ملكوت هللا وبره ) 

 . اطلبوا تجدوا. فلنسأل هللا فيعطينا قوة للسير فى طريق الرب. وكيف نعرف الطريق؟ يجيب السيد  إسألله السيد  
ما نصلى ونطلب فلن ن ل الطريق وأللى ماذا يقودنا الطريق ؟ يقودنا إلى الباب، وحينئذ نسمع قول السيد وطال

يفتح لنا باب الكنو  المخفية.. القدس والدرر. والمسيح هو الباب وألذا فتح، وهذا وعده، أنه   =إقرعوا يفتح لكم
يعلن   والسيد هنا.  (  3:2كوالحكمة والعلم ) يفتح لكل من يقرع، نجد كنو  مخفية فهو المذخر فيه جميع كنو   

يهب   ألن  جيدةإستعداده  وعطايا  حتى   خيرات  قال  ذلك  على  يدلل  ولكى  خيرات.  فهو صانع  يسألونه.  للذين 
األشرار يعطون أوالدهم عطايا جيدة فكم وكم أبوكم السماوى، وأبونا السماوى ال يعطينا عطايا مميتة، بل هو  

  أب لنا، وهو أب شديد المحبة. ر أن هللايعطى كل بركة. المسيح يكر 
  . إذ سمح بهذه الشدة ناداًمًا فى الشداًد نتعرض لسماع صوت إبليس.. أن هللا ال يحب  ولنالحظ أننا

( يقنعنا بمحبة هللا األبوية لنا ، ويشهد فى داخلنا وصارخا 6:    4ولكن الروح القدس الذى يعطى ونعمة أعظمو )يع 
( . وأن هذه الشدة هى عطايا صالحة من أبونا السماوى الذى يعرف كيف نصل للسمار 6:    4يا آبا اآلبو )غل

التجربة ص بة فهى صالحة ألنها : أب1  -. فمهما كانت  يد  يحبنا.    ( من  الذى  السماوى  ( هى ال مة 2ونا 
 لخالص نفسى.  

سوى    أوالده  ، أن هللا أب وال يعطىعلى تشكيك الشيطان  ب بثقةينج ينا حين نسمع لصوت الروح القدس أن  لعف
  . ص أيوب سببًا فى خالص بولس، وال يقة كانت سببًا فى خال عطايا محيية جيدة.. فالمرض كان

. بل أن هذه ولنرد عليه بأن هللا ال يعطى حيات ألوالده  بها  لى أنها حية يؤذينا هللاإبليس يصور لنا التجربة ع
األبدية وأن هذا المرض أو هذه التجربة   وهو وحده يعلم الطريق للحياة   التجربة هى للخير فهو صانع الخيرات.

( أنه لنحصل على الخيرات من هللا فلنصنع 12ونفهم من آية )   وألن بدت مميتة للجسد لكنها ستعطى حياة أبدية.
 الخير للناس. 

 
 اليهود يتهمون يسوع أنه ببعلزبول يخرج الشياطين

َتَكلََّم اأَلْخَرُس، 14"  -:   (23-11:14اآليات )لو ْيَطاُن  ُأْخرَِّج الشَّ َفَلمَّا  َأْخَرَس.  َوَكاَن ذلَِّك  ُيْخرُِّج َشْيَطاًنا،  َوَكاَن 
َب اْلُجُموُع.   يَن«.  15َفَتَعجَّ َياطِّ ينِّ ُيْخرُِّج الشَّ َياطِّ ْنُهْم َفَقاُلوا:»بَِّبْعَلَزُبوَل َرئِّيسِّ الشَّ نْ 16َوَأمَّا َقْوٌم مِّ ُه َوآَخُروَن َطَلُبوا مِّ
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َماءِّ ُيَجر ُِّبوَنُه.   ٍم َعَلى 17آَيًة مَِّن السَّ َمٍة َعَلى َذاتَِّها َتْخَرُب، َوَبْيٍت ُمْنَقسِّ َفَعلَِّم َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل َلُهْم:»ُكلُّ َمْمَلَكٍة ُمْنَقسِّ
َيْسُقُط.   َتثْ 18َبْيٍت  َفَكْيَف  ُم َعَلى َذاتِّهِّ،  َيْنَقسِّ َأْيًضا  ْيَطاُن  َكاَن الشَّ بَِّبْعَلَزُبوَل  َفإِّْن  إِّن ِّي  َتُقوُلوَن:  أَلنَُّكْم  َمْمَلَكُتُه؟  ُبُت 

يَن.   َياطِّ يَن، َفَأْبَناُؤُكْم بَِّمْن ُيْخرُِّجوَن؟ لِّذلَِّك ُهْم َيُكوُنوَن ُقَضا19ُأْخرُِّج الشَّ َياطِّ َتُكْم! َفإِّْن ُكْنُت َأَنا بَِّبْعَلَزُبوَل ُأْخرُِّج الشَّ
بَِّأْصبعِّ 20 ُكْنُت  إِّْن  هللاِّ.    َولكِّْن  َمَلُكوُت  َعَلْيُكْم  َأْقَبَل  َفَقْد  يَن،  َياطِّ الشَّ ُأْخرُِّج  َداَرُه 21هللاِّ  اْلَقوِّيُّ  َيْحَفُظ  يَنَما  حِّ

َأَماٍن.   َأْمَواُلُه فِّي  اْلَكا22ُمَتَسل ًِّحا،َتُكوُن  اَلَحُه  َوَيْنزُِّع سِّ َيْغلُِّبُه،  َفإِّنَُّه  ْنُه  َأْقَوى مِّ َمْن ُهَو  َمَتى َجاَء  َل الَّذِّي َولكِّْن  مِّ
ُق.23اتََّكَل َعَلْيهِّ، َوُيَوز ُِّع َغَنائَِّمُه.   ، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمعِّي َفُهَو ُيَفر ِّ  "  َمْن َلْيَس َمعِّي َفُهَو َعَليَّ

 
َر إَِّلْيهِّ َمْجُنوٌن َأْعَمى َوَأْخَرُس َفَشَفاُه، َحتَّى إِّنَّ اأَلْعَمى اأَلْخَرَس 22"  -(:37-12:22اآليات )مت   يَنئٍِّذ ُأْحضِّ حِّ
َت ُكلُّ اْلُجُموعِّ َوَقاُلوا:»َأَلَعلَّ هَذا ُهَو اْبُن َداُوَد؟«  23َتَكلََّم َوَأْبَرَر.   يُّوَن َفَلمَّا َسمُِّعوا َقاُلوا:»هذَ 24َفُبهِّ ا اَل َأمَّا اْلَفر ِّيسِّ

  .» ينِّ َياطِّ يَن إِّالَّ بَِّبْعَلَزبوَل َرئِّيسِّ الشَّ َياطِّ َمٍة َعَلى 25ُيْخرُِّج الشَّ َفَعلَِّم َيُسوُع َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل َلُهْم: »ُكلُّ َمْمَلَكٍة ُمْنَقسِّ
ٍم َعَلى َذاتِّهِّ اَل َيْثُبُت.   َبْيٍت ُمْنَقسِّ َأْو  يَنٍة  ُتْخَرُب، َوُكلُّ َمدِّ َفَقدِّ اْنَقَسَم َفإِّ 26َذاتَِّها  ْيَطاَن  ْيَطاُن ُيْخرُِّج الشَّ ْن َكاَن الشَّ

َتْثُبُت َمْمَلَكُتُه؟   َفَكْيَف  َفَأْبَناُؤُكْم بَِّمْن ُيْخرُِّجوَن؟ لِّذلَِّك ُهْم 27َعَلى َذاتِّهِّ.  يَن،  َياطِّ َأَنا بَِّبْعَلَزُبوَل ُأْخرُِّج الشَّ َوإِّْن ُكْنُت 
ُقَضاَتُكْم!   إِّنْ 28َيُكوُنوَن  هللاِّ!  َولكِّْن  َمَلُكوُت  َعَلْيُكْم  َأْقَبَل  َفَقْد  يَن،  َياطِّ الشَّ ُأْخرُِّج  هللاِّ  بُِّروحِّ  َأَنا  ُكْنُت  َكْيَف  29  َأْم 

يَنئِّ  يُع َأَحٌد َأْن َيْدُخَل َبْيَت اْلَقوِّي ِّ َوَيْنَهَب َأْمتَِّعَتُه، إِّْن َلْم َيْربِّطِّ اْلَقوِّيَّ َأوَّاًل، َوحِّ َمْن َلْيَس َمعِّي  30؟  ٍذ َيْنَهُب َبْيَتهُ َيْسَتطِّ
ُق.   ، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمعِّي َفُهَو ُيَفر ِّ يُف 31َفُهَو َعَليَّ ، َوَأمَّا التَّْجدِّ يٍف ُيْغَفُر لِّلنَّاسِّ يٍَّة َوَتْجدِّ لِّذلَِّك َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َخطِّ

  . وحِّ َفَلْن ُيْغَفَر لِّلنَّاسِّ وحِّ اْلُقُدسِّ َوَمْن َقاَل َكلَِّمًة َعَلى اْبنِّ  32َعَلى الرُّ ْنَسانِّ ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َقاَل َعَلى الرُّ اإلِّ
اآلتِّي.   فِّي  َواَل  اْلَعاَلمِّ  هَذا  فِّي  اَل  َلُه،  ُيْغَفَر  يًَّة 33َفَلْن  َردِّ َجَرَة  الشَّ اْجَعُلوا  َأوِّ  َجي ًِّدا،  َوَثَمَرَها  َجي َِّدًة  َجَرَة  الشَّ اِّْجَعُلوا 

أَلنْ  يًّا،  َردِّ َجَرُة.  َوَثَمَرَها  الشَّ ُتْعَرُف  الثََّمرِّ  مَِّن  َوَأْنُتْم 34  الَِّحاتِّ  بِّالرَّ َتَتَكلَُّموا  َأْن  ُروَن  َتْقدِّ َكْيَف  ي!  اأَلَفاعِّ َأْواَلَد  َيا 
اْلَفُم.   َيَتَكلَُّم  اْلَقْلب  َفْضَلةِّ  َفإِّنَُّه مِّْن  الْ 35َأْشَراٌر؟  فِّي  الِّحِّ  اْلَكْنزِّ الرَّ مَِّن  الُِّح  ْنَساُن الرَّ ، َاإلِّ الَِّحاتِّ ُيْخرُِّج الرَّ َقْلب 

ُروَر.   الشُّ ُيْخرُِّج  ر ِّيرِّ  الش ِّ اْلَكْنزِّ  مَِّن  ر ِّيُر  الش ِّ ْنَساُن  النَّاُس 36َواإلِّ بَِّها  َيَتَكلَُّم  َبطَّاَلٍة  َكلَِّمٍة  ُكلَّ  إِّنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  َولكِّْن 
 . ينِّ َساًبا َيْوَم الد ِّ ُر َوبَِّكاَلمَِّك ُتَداُن«.أَلنََّك بَِّكالَ 37َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها حِّ  "مَِّك َتَتَبرَّ

بَِّرئِّيسِّ 22"  -(:30-3:22مر  )  اآليات َوإِّنَُّه  َبْعَلَزُبوَل!  َمَعُه  َفَقاُلوا:»إِّنَّ  ُأوُرَشلِّيَم  مِّْن  َنَزُلوا  يَن  الَّذِّ اْلَكَتَبُة  َوَأمَّا 
يَن«.   َياطِّ الشَّ ُيْخرُِّج  ينِّ  َياطِّ َشْيَطاًنا؟  23الشَّ ُيْخرَِّج  َأْن  َشْيَطاٌن  ُر  َيْقدِّ بَِّأْمَثال:»َكْيَف  َلُهْم  َوَقاَل   َوإِّنِّ 24َفَدَعاُهْم 

ُر تِّْلَك اْلَمْمَلَكُة َأْن َتْثُبَت.   ُر ذلَِّك اْلَبْيُت َأْن 25اْنَقَسَمْت َمْمَلَكٌة َعَلى َذاتَِّها اَل َتْقدِّ َوإِّنِّ اْنَقَسَم َبْيٌت َعَلى َذاتِّهِّ اَل َيْقدِّ
بَ 26َيْثُبَت.   َيْثُبَت،  َأْن  ُر  َيْقدِّ اَل  َواْنَقَسَم  َذاتِّهِّ  ْيَطاُن َعَلى  َقاَم الشَّ اْنقَِّضاٌء.  َوإِّْن  َلُه  َيُكوُن  َأْن 27ْل  َأَحٌد  يُع  َيْسَتطِّ اَل 

َبْيَتُه.   َيْنَهُب  يَنئٍِّذ  َوحِّ َأوَّاًل،  اْلَقوِّيَّ  َيْربِّطِّ  َلْم  إِّْن  َأْمتَِّعَتُه،  َوَيْنَهَب  َقوِّيٍ   َبْيَت  َجمِّيَع 28َيْدُخَل  إِّنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 
ُتْغَفُر لَِّبنِّي اْلَبشَ  ُفوَنَها.  اْلَخَطاَيا  يَف الَّتِّي ُيَجد ِّ ، َوالتََّجادِّ َمْغفَِّرٌة 29رِّ َفَلْيَس َلُه  وحِّ اْلُقُدسِّ  َف َعَلى الرُّ َولكِّْن َمْن َجدَّ

يًَّة«.  ٌب َدْيُنوَنًة َأَبدِّ ، َبْل ُهَو ُمْسَتْوجِّ ًسا«.30إَِّلى اأَلَبدِّ  " أَلنَُّهْم َقاُلوا: »إِّنَّ َمَعُه ُروًحا َنجِّ
نه إنما عمل أأن السيد المسيح يشفى مجنون أعمى وأخرس فيتهمه الفريسيون لحسدهم له  فى إنجيل متى نسمع  

هذا بالشيطان ليبعدوا الناس عنه. ورد المسيح عليهم فى خطاب طويل. يورد منه القديس مرقس بعٌط منه. أما 
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طبعًا ال يوجد  =  خرسوكان يخرُِّج شيطانًا وكان ذلك أالقديس لوقا فأورد نفس الخطاب بعد معجزة شفار أخرس. 
شيطان أخرس. ولكن هذه صفة اإلنسان الذى صار أخرسًا نتيجة لسكن الشيطان فيه. وبمقارنة ماورد فى متى 
الذى جعله  النجس  الروح  منه  أخرج  بأن  األخرس  األعمى  المجنون  قد شفى  المسيح  السيد  أن  نفهم  لوقا  وفى 

الشيطا كان  المسيح،  قبل  البشر  حال  كان  وهذا  سلطانه كذلك.  من  ليحررهم  المسيح  وجار  الناس،  يمتلك  ن 
 وي مهم كأحرار لملكوته. 
ع أن يصدر عن إنسانًا عاقل، مثاًل إذا وجدنا إنسانًا ُيلقى بنفسه فى النار، قَّ وَ تَ ىر ال يُ والمجنون هو من يفعل ش

يتجاوب معه  يخطىر وحين  أن  اإلنسان  يموى  والشيطان  نفسه.  به  ما ي ر  يفعل  أنه مجنون ألنه  نقول عنه 
س لو  ثم  الموت.  نهايته  الخطية  فطريق  نفسه،  هو ي ر  إذ  مجنونًا روحيًا  يكون  الخطية  فى طريق  ار ويسير 

إنسان فى هذا الطريق سيصاب بالعمى الروحى فال يعود يعرف المسيح وال يتذوه حالوة عشرته. وطالما صار 
)فالعمى  أخرسًا.  إذ صار  التوبة  طالبًا  لسانه  يتحرك  ولن  يسبحه  لن  فهو  عشرته  وال حالوة  المسيح  يعرف  ال 

ن يطلب التوبة(. فشفار السيد المسيح  نه خاطىر ولأالروحى يعمى اإلنسان أي ًا عن فساد طريقه فال يعرف  
عليه   تسيطر  أو  الشيطان  عليه  يسيطر  الذى  الخاطئ  لشفار  هو رمز  األخرس  األعمى  المجنون  الخطية لهذا 

عن رؤية البركات السماوية )والعكس من بالتوبة يتنقى قلبه يرى هللا( ويعميه أي ًا عن رؤية    فيسلبه عقله ويعميه
صره إال  على اللذات العالمية ويعقد لسانه عن اإلعتراف بالذنب والتوبة وعن التسبيح. الهالك األبدى، فال يقع ب

تجعله  بل  لسانه  السليم ورؤيته وتخرس  فكره  اإلنسان  تفقد  التى  الشيطان  إنهيار مملكة  نرى  المعجزة  هذه  وفى 
متى يكرر  القديس= داود لعل هذا إبنأ = يتصادم مع المسيح. والشعب العادى رأى فى هذا إعالن مملكة المسيا

وأوهروا عدارهم  هذا القول لليهود فهذا هدف القديس متى أن المسيح الملك يؤسس ملكوته ولكن الفريسيين جدفوا
وب أى وأصل كلمة بعلزبول هو بعلزب  =  هذا ال يخرج الشياطين إال  ببعلزبول رئيس الشياطينبمير تعقل قاًلين  

العقرونيين  عند  الذباب  من  3:1مل  2)  إله  الذباب  طرد  على  القدرة  فيه  أن  يعتقدون  كانوا  إذ  هكذا  وأسموه   )
المسيح   وكان رد   .أى إله المزابلالمنا ل، أما اليهود فأخذوا اإلسم وأطلقوه على الشيطان بعد تعديله إلى بعلزبول  

سوار على مستوى   أن الشيطان ال ينقسم على نفسه وألال  خربت مملكته. وفى هذا درس لنا أال ننقسم على أنفسنا
وكل إنقسام سوار على مستوى الكنيسة أو العاًالت هو غريب عن روح المسيح. إنه   الكنيسة أو مستوى العاًلة.

خر وينقسم عليهم آ) وهذه خطتهم ( فيأتى ن الشيطان ليسئ إلنسا من عمل الشيطان. وهل من المنطقى أن يأتى 
 الشياطين.   أخرجه سلطان على الذى لهذا اآلخر ما لم يكن ،ويخرجه

يقصد تالميذه الذين هم من أبنار الشعب وهؤالر لما أرسلهم المسيح أخ عوا الشياطين   =فأبناؤكم بمن يخرجون 
وهم    ،يتعاملون بالسحر( وهؤالر صيادين بسطار لم يعرف عنهم أنهم  8:10+ مت    17:10بإسم المسيح )لو  

وق اة لهؤالر المتمردين، فهم بشهادتهم يوم الدين ُسيحكم على هؤالر   شهود للمسيح وبره وقوته ومحبته ،  صاروا
المفترين على المسيح ولمًا. ولو تعلل هؤالر بأن الشيطان أغواهم إذ كان مسيطرًا عليهم، فتالميذ المسيح أي ًا 

وك وحررهم،  إبليس  قيد  قد  المسيح  أن  سيشهدوا  وهم  وأبنارهم،  إخوتهم  هم  منهم،  هم  إذ  المسيح  سيدينونهم  ان 
هنا =    ولكن إن كنت أنا بروح هللا أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت هللامستعدًا ألن يحرر كل من يقبله.  
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السيد يؤكد أنه يخرج الشياطين بروح هللا، والمقصود طبعًا أن المسيح يريد أن يقول أنا ال أستخدم بعلزبول ولكن  
ه من معجزات إخراج الشياطين، هنا السيد يظهر العالقة بينه وبين هللا أنا بروح هللا الذى تعرفونه أعمل ما أعمل

حتى يطمئنوا أنه ال يستخدم قوى شيطانية، كان المسيح يمكنه أن يقول أنا أخرج الشياطين بقوتى ولكن كان هذا  
صدر قوته هو لن يعطى إطمئنانًا للسامعين فهم لم يعرفوا بعد من هو المسيح، كان السيد يريد أن يطمئنهم أن م

هللا وليس الشيطان. وعالمة ذلك قد وهرت فى حياة التالميذ البسطار الذين صاروا يحملون قوة وسلطانًا. لقد 
أعطاهم الروح القدس هذا السلطان. فما حققه المسيح لجسده صار لكنيسته، األمر الذى يؤكد وهور ملكوت هللا، 

 ة على كل األمم. وليملك على القلوب. محطمًا مملكة الشيطان ليقيم مملكة هللا الروحي
لقد أقبل ملكوت هللا وتحطمت مملكة الشيطان،   واآلن هل السامعين هم من مملكة هللا أم من مملكة الشيطان ؟

فإن هم قبلوا المسيح صاروا مسكنًا للروح القدس وتحرروا من سلطان إبليس، وألن هم عاندوا المسيح وقاوموه فهم  
 ولكن إن كنت أنا بإصبع هللا أخرج.. فى لوقا    وأتت اآلية  .التى هلكت مملكة الشيطان    بال رورة سيهلكوا مع

( فالذراع هى 1:98+ مز  9:51ش  إهللا بينما يسمى المسيح ذراع هللا )  عبهذا نفهم أن الروح القدس هو إصبو 
التى   فهى  األصابع  أما   العمل،  بها  ُيْعَمَل  التى  العملالقوة  ويهيىر   واآلن  .تنفذ  الكنيسة  يبنى  القدس  الروح 

الذراع واألصابع إشارة لوحدة اإلبن  النفوس، ولكن عمله مبنى على قوة عمل المسيح فى فداًه. وعموما وحدة 
 والروح القدس. 

السيد المسيح هنا ال يستعرض قوته اإللهية بل هو يوجه نظر السامعين من الراف ين والمعاندين إلى السلطان  
ا إذن الجديد على  أنفسهم منه.  لهم ولكنهم بعنادهم يحرمون  أي ًا  للتالميذ، ومتاح  الذى صار متاحًا  لشياطين 

عوضًا عن أن تتهمونى بأنى ببعلزبول أخرج الشياطين تمتعوا بهذا السلطان وهذا الرصيد الذى صار للبشرية. 
فكل من يتحد بالمسيح ويثبت   س.للبشرية بأن إمتألت اإلنسانية التي في المسيح بالروح القد هذا الرصيد صار  

 فيه يمكن له أن يمتلئ بالروح .
هذا دليل ثالث أن المسيح أخرج الشيطان بسلطانه فهو األقوى =    أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى..

كل طاقاته وألمكانياته وموا به لتعمل لحساب مملكة  من الشيطان. لقد إحتل الشيطان اإلنسان وحسبه بيته، ونهب 
هذا العدو القوى لن يخرج، وال تسحب منه أمتعته التى إغتصبها ما لم يربط أواًل. فقد جار السيد المسيح   الشر.

ليعلن عمليًا سلطانه كمحطم لهذا العدو القوى حتى يسحب منه ما قد سبق فسلبه. وقد يكون بيته هو مملكته 
أعمالهم. وكما أننا ندعو القديسين أوانى مقدسة   على األرض وأمتعته هم الناس الذين يتشبهون بإبليس أبيهم فى 

على  وأنهاها  الجبل  على  الشيطان  مع  معركة  بدأ  والمسيح  وأمتعته.  إبليس  آنية  هم  فاألشرار  مكرسة،  وأمتعة 
فى الحرب مع إبليس  =  من ليس معى فهو علىَّ .  (  3-1:20+ رؤ    4:2بط  2الصليب، وبعد الصليب ربطه )

إبليس لم يلق فى البحيرة المتقدة بالنار( ال يوجد حياد فإما أن نكون مع المسيح ضد    فالحرب لم تنته بعد ألن )
إبليس أو نكون مع إبليس ضد المسيح، إما  نكون أوالدًا هلل أو أوالدًا إلبليس. هذا الكالم موجه للسامعين ومنهم 

رس، ومنهم الفريسيين الراف ين من إعتبر المسيح أنه إبن داود خصوصًا بعد معجزة شفار المجنون األعمى األخ
فالذى يجمع بدون المسيح، مهما جمع فهو يفره، فالمسيح =    ومن ال يجمع معى فهو يفرق الذين جدفوا عليه.  
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واحد وكنيسته واحدة، ومن يجمع بدونه سيكون خارج الكنيسة الواحدة. مع المسيح ليس حل وسط، إما  أنت مع 
يفرقون الناس عن المسيح، إذن هم مع الشيطان  والفريسيين بقولهم ،ناس هللالالمسيح أو ضده. والمسيح أتى ليرد 

سالح إبليس هو إغرارات العالم، وهذا ما عمله مع إبليس يوم التجربة على الجبل، إذ قد =  يربط القوى ضد هللا.  
لعالم يأتى ولذلك قال المسيح وًريس هذا ا  رفط كل ما عرضه عليه، فما عاد في يد إبليس سالح ضد المسيح. 

 أما من يقبل ملذات العالم من يد إبليس يرتبط مع إبليس ويذله إبليس.   ( .30:   14وليس له فىَّ شئو )يو
القوى الخبث والدهار، وجار   وأسلحة إبليس=    حينما يحفظ القوى دارُه متسلحاً   ( قوله21:11ونالحظ فى )لو  

 المسيح ليشهر هذا العدو ويف حه ويحطم أسلحته بمحبته وبالحق الذى فيه، ليطرده من قلوب أوالده. 
هم بعثة غالبًا من مجمع السنهدريم مرسلة إلفساد خدمة =    أما  الكتبة الذين نزلوا من أورشليم(  22:3فى )مر  

فهذ  نزلوا  قوله  لكن  ذاع صيته.  إذ  عقب السيد،  السيد  ي ع خطاب  لم  مرقس  أن  والحظ  إلنحطاطهم.  إشارة  ا 
(. فمرقس يصور أن الهجوم على المسيح كان 21:3معجزة ولكن عقب أن أقربار المسيح قالوا أنه مختل )مر  

كان أن هؤالر  مرقس  يوضح  وهنا  والسنهدريم.  والكتبة  الفريسيين  ومن  أقرباًه  ليوقفوا   وامن  يسوع  سمعة  يلوثون 
 ر به. اإلنبها

)مر   أن  22:3ومن  يقولون  مرة  الكتبة  هؤالر  أن  نجد  بعلزبول(  يقولون    معُه  يخرج ومرة  الشياطين  برئيس 
إذ كيف وهو مستحوذ عليه الشيطان يخرج شياطين،   ط يرد بأن قولهم هذا وذاك فيه تناق والمسيح    .الشياطين

يفعل ذلك حتى ال تخرب مملكته بعينه، والشيطان ال  إنسان هو حكم  هذا هو اإلنقسام  الشيطان من  . فإخراج 
 بطرده بسلطان يخرج أمامه الشيطان منهزمًا. 

لم يكتفوا بمعجزة إخراج الشياطين بل يطلبوا معجزة أخرى ليثبت أنه المسيا، فكان    نجدهم   (16:    11)لو  وفى
 (.31-30:6اليهود عندهم إعتقاد أن المسيا سينزل منًا من السمار كما فعل موسى )يو 

هذا التعبير الذى إستخدمه الرب هنا غالبا له معنى راجع  )رأى إدرشيم العالم اليهودى المتنصر(=  رب البيت
نه حين طهر الهيكل المرة األولى، سخر منه الفريسيين إذ قال أن البيت هو بيت أبيه. وقالوا هو رب البيت  أل

= تعنى الهيكل بالذات. وكان  زبول= رب +   بعل  -وهذه معناها:  بعلزبولبل هو  -بلهجة ساخرة. بل أكملوا 
( يوجد  ZABHOOLل  بول )تكتب  بهو سماوات، وفى السمار الرابعة وألسمها     7اليهود يعتقدون أن هناك 

أورشليم السماوية وبها الهيكل، وأن المالك ميخاًيل هو الذى يخدم فى  يكلها. ومن الناحية األخرى فهناك كلمة 
( وهذه تعنى تقديم الذباًح لألوثان.  ZABBOOL  -أخرى متشابهة ولكنها مختلفة فى الهجار هى ) ببول 

أعطوه للمسيح بعلزبول هو ًريس  يكل دبادة األوثان، وهو أسوأ أنواع الشياطين وهو وبالتالى يصبح اللقب الذى 
 الذى يموى الناس على ال بادة الوثنية. 

 
 ( 10:12( ما معنى التجديف على الروح القدس + )لو 32-31:12اآليات )مت 
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وحِّ 31  "-:( 32-12:31اآليات )مت   يُف َعَلى الرُّ ، َوَأمَّا التَّْجدِّ يٍف ُيْغَفُر لِّلنَّاسِّ يٍَّة َوَتْجدِّ لِّذلَِّك َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َخطِّ
  . وحِّ اْلُقُدسِّ َفَلْن ُيْغفَ 32َفَلْن ُيْغَفَر لِّلنَّاسِّ ْنَسانِّ ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َقاَل َعَلى الرُّ َر َلُه، َوَمْن َقاَل َكلَِّمًة َعَلى اْبنِّ اإلِّ

 " اَل فِّي هَذا اْلَعاَلمِّ َواَل فِّي اآلتِّي.
 
وحِّ اْلُقُدسِّ َفاَل 10"  -:(12:10  لو)  آية َف َعَلى الرُّ ْنَسانِّ ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َجدَّ َوُكلُّ َمْن َقاَل َكلَِّمًة َعَلى اْبنِّ اإلِّ

 " ُيْغَفُر َلُه.
بعط   ليحطم  اآليات  هذه  إبليس  القدس  يستمل  الروح  على  تجديفًا  فكرها  على  مر  قد  أنه  فيشككها  النفوس، 

 وبالتالى تبعًا لهذه اآليات فال غفران وبالتالى إغاله باب الرجار أمامها.
( الحظ قوله يطهرنا من 9-7:1يو  1ولكن علينا أن نفهم أن أى خطية يقدم عنها توبة يمفرها هللا، وهذا وعده )

بالتكل   المقصود  ولكن  الذى خطية  القدس  الروح  مقاومة صوت  على  اإلصرار  هو  القدس  الروح  على  جديف 
من يبكت على الخطية داديًا للتوبة، أى أن يصر اإلنسان على عدم التوبة حتى آخر نسمة من نسمات حياته.  

فيتكلم    فاإلنسان غير المؤمن قد يتعثر فى المسيح إذ يراه إنسانًا عادياً =  قال كلمة على إبن اإلنسان ُيغفر له
 عليه كالمًا غير الًق، لكنه حين يؤمن ويعترف بهذه الخطية تمفر لُه. 

السيد يقول هذا للفريسيين الذين قالوا أنه يخرج الشيطان بواسطة  =  أما من قال على الروح القدس فلن يغفر لهُ 
وهذا فيه تجديف على بعلزبول، فهم بهذا يقولون عن الروح القدس الذى به يخرج السيد الشياطين أنه بعلزبول،  

تمفر   فلن  للحق  مقاومًا  إستمر  لو  أما  لُه،  ستمفر  إيمانه  بعد  توبة  سيقدم  من  هؤالر  من  وحتى  القدس.  الروح 
(. ولكن أمام إصرار اإلنسان على   8:16ولنالحظ أن الروح القدس هو الذى يبكت على الخطايا )يو  خطيته.

ووال تحزنوا الروحو   وال تطفئوا الروحلذلك يحذر الرسول بولس ور صوته.  المقاومة لصوت الروح القدس ينطفى
ألنه ال يسمع صوت ( سيصبح غير قادرًا على التوبة )وألذا إنطفأ الروح داخل إنسان لعناده )مثل هؤالر الفريسيين

ولكن ال   ُيمفر.  ال  الذى  الروح  التجديف على  وهذا هو  تمفر خطيته،  توبة ال  يقدم  ال  وألذ  القدس(  ُيفهم الروح 
؟!! ويفهم نما يؤمنون لن يمفر لهم ما قالوهالكالم حرفيًا فمير المؤمنين طالما جدفوا على الروح القدس فهل حي

 (.6-4:6التجديف على الروح القدس إلنسان مسيحي تذوه المو بة السماًية وألختار طريق التجديف )عب 
لروح القدس وقد يكون ذلك بال ربات مثل يونان  هللا في محبته يظل يحاول مع أوالده حتى لو أطفاؤا املحوظة:  

القدس فهي حالة  الروح  أما نزع  الخاطئ،  واإلبن ال ال بل في بعط األحيان بعطايا جيدة ربما ليخجل هذا 
 نادرة لم تذكر سوى مرة واحدة مع شاول الملك.
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يَع اْلَخَطايَ 28"   -(:30-3:28)مراآليات   ُفوَنَها. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َجمِّ يَف الَّتِّي ُيَجد ِّ ، َوالتََّجادِّ ا ُتْغَفُر لَِّبنِّي اْلَبَشرِّ
َأبَ 29 َدْيُنوَنًة  ٌب  ُمْسَتْوجِّ ُهَو  َبْل   ، اأَلَبدِّ إَِّلى  َمْغفَِّرٌة  َلُه  َفَلْيَس  اْلُقُدسِّ  وحِّ  الرُّ َعَلى  َف  َجدَّ َمْن  يًَّة«.  َولكِّْن  أَلنَُّهْم 30دِّ

ًسا«.  "َقاُلوا: »إِّنَّ َمَعُه ُروًحا َنجِّ
نه مختل فهذا يعتَبر تجديفًا على إبن  الحظنا هنا أن خطاب السيد المسيح جار بعد أن قال أقربار المسيح عنه أ

وجار الخطاب بعد تجديف الفريسيين وقولهم على الروح القدس أنه   .إذ هم تعثروا فيه ولم يعرفوا حقيقته  ،اإلنسان
 بعلزبول وبمثل هذا التجديف على الروح لو إستمروا فى عنادهم فلن يمفر لهم أبدًا.

 
، َيْجَتاُز فِّي َأَماكَِّن َلْيَس فِّيَها َماٌء َيْطُلُب 24"  -:   (26-11:24اآليات )لو ْنَسانِّ ُس مَِّن اإلِّ وُح النَّجِّ َمَتى َخَرَج الرُّ

ْنُه.   ُع إَِّلى َبْيتِّي الَّذِّي َخَرْجُت مِّ ُد َيُقوُل: َأْرجِّ ُدُه َمْكُنوًسا ُمَزيًَّنا.  25َراَحًة، َوإِّْذ اَل َيجِّ ُخُذ ُثمَّ َيْذَهُب َوَيأْ 26َفَيْأتِّي َوَيجِّ
ْنَسانِّ َأَشرَّ مِّْن أَ  ُر ذلَِّك اإلِّ يُر َأَواخِّ ْنُه، َفَتْدُخُل َوَتْسُكُن ُهَناَك، َفَترِّ  "  َوائِّلِّهِّ!«.َسْبَعَة َأْرَواٍح ُأَخَر َأَشرَّ مِّ

 
ْنَسانِّ َيْجَتاُز فِّي َأَماكَِّن َلْيَس فِّي43"  -(:45-12:43اآليات )مت   ُس مَِّن اإلِّ وُح النَّجِّ َها َماٌء، َيْطُلُب إَِّذا َخَرَج الرُّ
ُد.   ُمَزيًَّنا.  44َراَحًة َواَل َيجِّ َمْكُنوًسا  ُدُه َفارًِّغا  َفَيْأتِّي َوَيجِّ ْنُه.  َبْيتِّي الَّذِّي َخَرْجُت مِّ َيُقوُل: َأْرجُع إَِّلى  َيْذَهُب 45ُثمَّ  ُثمَّ 

ْنُه، َفَتْدُخُل َوَتْسُكنُ  ْنَسانِّ َأَشرَّ مِّْن َأَوائِّلِّهِّ! هَكَذا َوَيْأُخُذ َمَعُه َسْبَعَة َأْرَواٍح ُأَخَر َأَشرَّ مِّ ُر ذلَِّك اإلِّ يُر َأَواخِّ  ُهَناَك، َفَترِّ
.» ر ِّيرِّ يلِّ الشَّ  " َيُكوُن َأْيًضا لِّهَذا اْلجِّ

قبل هذا شرح المسيح أنه هو الذى نهب أمتعة القوى بعد أن دخل بيته وذلك بعد أن ربطه أواًل. والسيد المسيح  
ولكن السيد المسيح هنا يحذرنا لئال نبدأ الطريق وال نكمله، فإننا بعد أن   يس.حررنا كمؤمنين من سلطان إبل

حررنا المسيح، علينا أن نجاهد لنستمر أحرارًا. وذلك بأن نرفط طريق الخطية، وأن نصلى بإستمرار ونمارس  
فسيعود له الشيطان وبقوة  وساًط النعمة، نسهر على خالص نفوسنا ونستعد لليوم األخير، أمَا من يهمل ويرتد 

أكبر، فهو ال يجد راحته إال فى العودة من حيث ُطرد، وهكذا يبقى متربصًا لعله فى تهاوننا يرجع بصورة أشر  
( وهذا هو حال اليهود الذى 3:3وأقوى لكى يسكن فينا من جديد. هذا حال من بدأ بالروح وأكمل بالجسد )غل 

عالقتهم مع هللا ووجود هللا فى وسطهم، فكأنهم تمتعوا بطرد إبليس من    يوجه السيد كالمه إليهم، إذ هم بسابق
  .قلوبهم، لكنهم إذ جحدوا الرب وجدفوا عليه صاروا أشر مما كانوا عليه قبل اإليمان 

 أى يطوف باحثًا عن شخص خال من الروح القدس ليحتل قلبه. = ليس فيها ماء 
ي يش اليهودى حين كان فى مصر مستعبدًا،  الروح والشعب  دنسًا سكن  المملورة  المصريين  نواميس  ون حسب 

النجس،  الروح  ُطِرد منهم  الشريعة، حينئذ  بواسطة موسى خالل رحمة هللا وتقبلوا  فيهم، ولكنهم خلصوا  النجس 
كان  لو  كما  مخافة هللا،  خاليًا من  فارغًا،  قلبهم  فوجد  جديد  النجس من  الروح  هاجمهم  للمسيح  بجحدهم  واآلن 

 ينًا، فسكن فيهم. والعكس فالروح القدس إذ يجد قلبًا نقيًا يطلب هللا، يأتى ويسكن عنده.مكنوسًا مز 
 في مصر إذ كانوا فقط مجرد عبيدًا للمصريين.  أوائلهمم أشر من 70اليهود كانت على يد تيطس سنة  أواخر
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لمار يرمز للروح القدس كان اليهود يظنون أن البرية هى مكان الشياطين. ونالحظ عمومًا أن ا=  ليس فيها ماء
 بالروح القدس. اً (. والشيطان ال يستطيع أن يموي إنسان مملور39-37:7+ يو   4-1:44)أش 

 الشيطان يجد راحة فى إحتالل أجسام البشر. ليؤذيهم ويبعدهم عن هللا، فهذه راحته   =يطلب راحة 
ه. ولنطبق هذا على اليهود، فالشيطان فهو إن لم يجد إنسان آخر يدخل فيه يعود لمن خرج من =أرجع إلى بيتى 

خرج منهم إذ أخرجهم موسى من أرض مصر وسكنوا فى أرض الميعاد، ثم سكن فى األمم الوثنيين، لكنه ول 
. ولما جحد اليهود المسيح وصلبوه، صاروا هم  ليس بها ماءمتربصًا بالمكان الذى خرج منه، فاألمم كانوا أماكن 

وهذا ما حد ، فحسب وصف المؤرك . سبعة أرواح أخر أشر منهإلى بيته ومعه  أماكن بال مار، فرجع الشيطان
اليهود قبل خراب سنة   اليهود صار من أردأ ما 70يوسيفوس عن حال  تيطس، نرى فعاًل أن حال  م على يد 

لسيرته   إذا عاد اإلنسان=    مكنوسًا مزيناً يمكن أخالقيًا كإنما إستولى عليهم لجيئون وألندفعوا فى شرورهم جدًا.  
( هلل.  22-20:2بط  2األولى  ب بادته  نفسه  يحصن  ولم  منه (  والشر =  أشر  القوة  فى  متفاوتين  الشياطين  إذًا 
   لكن من يتحصن باهلل ينجو منهم فإسم الرب برج حصين. ، والخداع
فيه صور الخالعة فى القلب. والحظ فالشيطان    =  مزيناً ليس فيه أثر لكالم المسيح إذ ترك جهاده.  =    مكنوساً 

حين يخرج من شخص يظل يجول باحثًا عن شخص آخر يؤذيه، فعمله هو أذية الناس. وألن لم يجد آخر يعود 
 للشخص الذى خرج منه ليحتله ثانية ويؤذيه. فهو حقود ال يحتمل نجاة إنسان من يده.

 
َوفِّيَما ُهَو َيَتَكلَُّم بِّهَذا، َرَفَعتِّ اْمَرَأٌة َصْوَتَها مَِّن اْلَجْمعِّ َوَقاَلْت َلُه:»ُطوَبى لِّْلَبْطنِّ 27"  -(: 28-11:27اآليات )لو  

ْعَتُهَما«.  يَن َيْسَمُعوَن َكاَلَم هللاِّ َوَيْحَفُظو 28الَّذِّي َحَمَلَك َوالثَّْدَيْينِّ اللََّذْينِّ َرضِّ  " َنُه«.َأمَّا ُهَو َفَقاَل:»َبْل ُطوَبى لِّلَّذِّ

هذه المرأة تطوب المرأة التى حملت   .(48:1)لو   وهنا نجد تنفيذ نبوة العذرار وكل األجيال تطوبنى=  طوبى للبطن
المسيح فى بطنها إذ أعجبت بأقواله. ونفهم أن الروح القدس نطق على شفتيها فهى لم تذكر أباه فهو بال أب 

المسيح بهذا يطوب العذرار أي ًا فهى بال شك تحفظ كالم هللا وألاًل  =  طوبى للذين يسمعون كالم هللا …جسدى  
. المسيح هنا يرفط أن تكون الطوبى بسبب القرابة الجسدية، ولكن بسبب التقوى ما إستحقت أن تكون لُه أماً 

أهم. وليس   فهذا  الرسالة  كاتب  ويهوذا  يعقوب  مثل  بالجسد  أقرباؤه  هم  من  المسيح  تالميذ  من  أن  ونجد 
قرابة الجسدية (. فال1+ يه   1:1اإلسخريوطى، ولكنهم فى كتابتهم لم يقولوا أنهم أقربار لُه بالجسد، بل عبيده )يع  

يعتبرونه مختل )مر   أقرباؤه  بالمسيح، فهاهم بعط  أنه إن 21:3ال تعطى فرحًا  الرسول  بولس  لذلك إعتبر   .)
أنا إبن  16:5كو  2عرفنا المسيح حسب الجسد فنحن ما عرفناه ) الناس لن يحبوا أحدًا ألنه يقول  ( والحظ أن 

السيد المسيح أراد أن تكون الطوبى ألمه بسبب تقواها.   فالن أو عالن وألنما هم يحبونه لشخصه وأعماله، وهكذا
المسيح وعيونهم المملقة، فإننا نطوب هذه المرأة على أذنيها بوألن كنا نهاجم الفريسيين على عنادهم وعدم إيمانهم 

هى المفتوحتين وعيونها المفتوحة وقلبها المفتوح، فهى علمت أن من أمامها أى المسيح، ليس شخصًا عاديًا، إذ  
 عرفت قدر كلماته وتعاليمه. 
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 آية يونان النبى 

ر ِّيٌر. َيْطُلُب آَيًة، َواَل 29"  -:  (32-11:92اآليات )لو يُل شِّ مِّيَن، اْبَتَدَأ َيُقوُل:»هَذا اْلجِّ َوفِّيَما َكاَن اْلُجُموُع ُمْزَدحِّ
  . ُتْعَطى َلُه آَيٌة إِّالَّ آَيُة ُيوَناَن النَّبِّي ِّ

ْنَسانِّ َأْيًضا 30 لِّهَذا   أَلنَُّه َكَما َكاَن ُيوَناُن آَيًة أَلْهلِّ نِّيَنَوى، َكذلَِّك َيُكوُن اْبُن اإلِّ
  . يلِّ ي اأَلْرضِّ 31اْلجِّ َأَتْت مِّْن َأَقاصِّ يُنُهْم، أَلنََّها  يلِّ َوَتدِّ ينِّ َمَع رَِّجالِّ هَذا اْلجِّ لَِّتْسَمَع   َملَِّكُة التَّْيَمنِّ َسَتُقوُم فِّي الد ِّ

ْكَمَة ُسَلْيَماَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم مِّْن ُسَلْيَماَن هُهَنا!   يُنوَنُه، رَِّجاُل نِّيَنَوى َسَيُقوُموَن فِّ 32حِّ يلِّ َوَيدِّ ينِّ َمَع هَذا اْلجِّ ي الد ِّ
 " أَلنَُّهْم َتاُبوا بُِّمَناَداةِّ ُيوَناَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم مِّْن ُيوَناَن هُهَنا! 

 
ي ِّيَن َقائِّلِّيَن:»َيا ُمَعل ُِّم، ُنرِّيُد َأْن َنَرى مِّْنَك 38"  -(:42-12:38اآليات )مت   يَنئٍِّذ َأَجاَب َقْوٌم مَِّن اْلَكَتَبةِّ َواْلَفر ِّيسِّ حِّ

.  39آَيًة«.   ٌق َيْطُلُب آَيًة، َواَل ُتْعَطى َلُه آَيٌة إِّالَّ آَيَة ُيوَناَن النَّبِّي ِّ ر ِّيٌر َوَفاسِّ يٌل شِّ َفَأجاَب َوَقاَل َلُهْم:»جِّ
ُه َكَما أَلنَّ 40

ْنَسانِّ فِّي َقْلب اأَلْرضِّ ثَ  اَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َكاَن ُيوَناُن فِّي َبْطنِّ اْلُحوتِّ َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َلَيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اإلِّ
يُنوَنُه، أَلنَّ 41َلَيال.   يلِّ َوَيدِّ ينِّ َمَع هَذا اْلجِّ ُهْم َتاُبوا بُِّمَناَداةِّ ُيوَناَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم مِّْن رَِّجاُل نِّيَنَوى َسَيُقوُموَن فِّي الد ِّ

هُهَنا!   لَِّتْسَمعَ 42ُيوَناَن  اأَلْرضِّ  ي  َأَقاصِّ مِّْن  َأَتْت  أَلنََّها  يُنُه،  َوَتدِّ يلِّ  اْلجِّ هَذا  َمَع  ينِّ  الد ِّ فِّي  َسَتُقوُم  التَّْيَمنِّ    َملَِّكُة 
ْكَمَة ُسَلْيَماَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم مِّْن سُ   "  َلْيَماَن هُهَنا!حِّ

يعملها  أنه  قالوا  لكنهم  بمكر، فهو صنع معجزات من قبل  آية لهم ألنهم طلبوا هذا  تقديم  المسيح  السيد  رفط 
َعلَّ  نفسه  السيد  يستحقون، ألن  فهم ال  ُيلقَ ببعلزبول  أال  قبل ضرورة  المعجزة َم من  أن  ولنفهم  للكالب.  القدس  ى 

عمل إلهى هدفه خالص اإلنسان، يتقدم هذا كله اآلية التى حملت رمزًا لدفن  ليست عماًل إستعراضيًا، وألنما هى  
السيد المسيح وقيامته التى بها أعطانا الخالص وهذه اآلية هى آية يونان النبى. وموت المسيح نفسه وقيامته 

هذه هى هى آية عجيبة لمن يفهم، فموت المسيح فيه موت للخطية وقيامة المسيح فيها إنتصار على الموت و 
 اآلية التى يحتاجها اإلنسان لخالصه.

، والقاًم  تأمل فى محبة المسيح المصلوب عناونفهم أي ًا أن المعجزات لن تزيد إيمان أحد بقدر ما يزيد إيمانه ال 
المزيد  اليهود قد رأوا معجزات كثيرة ولم يؤمنوا بل هم يطلبون  أبدية فها هم  ليقيمنا ويعطينا حياة  من األموات 

والمسيح يقول ال معجزات، فما تحتاجونه لخالصكم ليس هو المعجزة بل التأمل فى عمل المسيح الفداًى   منها،
أى موته وقيامته. ويحتاجون لتوبة كتوبة يونان النبى وتوبة نينوى التى تابت بمناداة يونان. فالمسيح يعلم ما في 

 ات. قلوبهم من شرور جعلتهم ال يفهمون كل ما عمله سابقًا من معجز 
 التلمود يعتبر جزر اليوم يومًا كاماًل. واليهود يعبرون عن اليوم الكامل بقولهم لياًل ونهاراً   =ثالثة أيام وثالث ليال 
يتهمونه أنه ببعلزبول =  جيل شرير وفاسق     (  16:4إس    +  4:7،12تك  +    5:1،8)تك    = مسار وصباح
 يعمل معجزاته.   

 أ. اليمن أو الجنوب عمومًا أو سب =التيمن
ربما أن خبر الحوت وصل ألهل نينوى من البحارة، ثم خرج يونان حيًا،   =يونان آية ألهل نينوى  (  30:11)لو  

وكان هذا سببًا فى إيمان أهل نينوى فكانت آية يونان هى خروجه من بطن الحوت بعد ثالثة أيام. وآية المسيح  
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ذا الكالم أن ال ربات التى كانت ستوجه لنينوى  الكبرى هى خروجه من الموت بعد ثالثة أيام. والمعنى ورار ه
 م. 70إن لم تتب، ستوجه لليهود لو رف وا اإليمان بالمسيح، وهذا ما حد  من تيطس سنة  

( ملكة التيمن جارت 2    ( نينوى سمعت عن خوف وألضطرار1ونالحظ فى المثلين اللذين إستخدمهما المسيح  
فليس لديه إشتياه وال يحرك قلوبهم الخوف بالرغم    أما  إسراًيل  .    سليمانأن سمعت عن  تسمع عن إشتياه بعد  

ونادى   سليمان،  من  بكثير  أكثر  ومعجزات  بحكمة  أتى  المسيح  أن  مع  المسيح،  من  وسمعوه  رأوه  ما  كل  من 
له  وسمعت  إسراًيل  من  فهو  عنهم  غريبًا  نبيًا  قبلت  نينوى  أن  والحظ  رف وه.  لكنهم  يونان  من  أعظم  بكلمات 

 وتابت، واليهود رف وا ربهم المتجسد الذى تكلمت عنه نبوات كتابهم المقدس. 
ما نحتاجه اليوم فعاًل ليس كثرة المعجزات ولكن تمير القلب إلى قلب محب هلل، والقلب المملور حبًا هلل   -تأمل :

 سيقبل من يديه أى شىر.
 

 العين البسيطة
، َبْل َعَلى اْلَمَناَرةِّ،  33"  -(: 36-11:33اآليات )لو ْكَيالِّ ْفَيٍة، َواَل َتْحَت اْلمِّ َراًجا َوَيَضُعُه فِّي خِّ »َلْيَس َأَحٌد ُيوقُِّد سِّ

ُلوَن النُّوَر.   اخِّ يَطًة َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيُكوُن َني ًِّرا،34لَِّكْي َيْنُظَر الدَّ َراُج اْلَجَسدِّ ُهَو اْلَعْيُن، َفَمَتى َكاَنْت َعْيُنَك َبسِّ َوَمَتى    سِّ
ر ِّيَرًة َفَجَسُدَك َيُكوُن ُمْظلًِّما.   َفإِّْن َكاَن َجَسُدَك ُكلُُّه َني ًِّرا 36ُاْنُظْر إًِّذا لَِّئالَّ َيُكوَن النُّوُر الَّذِّي فِّيَك ُظْلَمًة.  35َكاَنْت شِّ

رَ  يُء َلَك الس ِّ يَنَما ُيضِّ  "اُج بَِّلَمَعانِّهِّ«.َلْيَس فِّيهِّ ُجْزٌء ُمْظلٌِّم، َيُكوُن َني ًِّرا ُكلُُّه، َكَما حِّ
( في حديث السيد المسيح عن أمثال ملكوت هللا، فلماذا يكرره هنا ثانية؟  16:8مثل السراج جار من قبل في )لو

الحظ أنه يأتي مباشرة بعد طلب اليهود )الجيل الشرير( آية. والسيد وصفهم بالجيل الشرير بسبب مقاومتهم. وما 
أمامهم؟ أن عينهم ليست بسيطة. فالعين البسيطة هي التي لها هدف واحد هو    سر مقاومتهم والمسيح نورًا واهراً 

أن تعرف الرب وتعاين الرب، وتطلب مجد الرب. فملكة التيمن كان لها هدف واحد، هو أن ترى مجد سليمان  
ر اليهود وأهل نينوى كان هدفهم إرضار هللا فقبلت توبتهم. أم ا هؤال بل هذا ما حد  مع المجوس . وحكمته فرأت،

(. فعيونهم ليست بسيطة 44:5فال يطلبون معرفة المسيح وال يطلبون مجد هللا، بل هم يطلبون مجد أنفسهم )يو
السماوي  للنور  قلبه  أعين  يفتح  من  نيرًا.  جسده  فيكون  ذاته  له  ويظهر  فيه  المسيح  يستريح  بسيطة  عينه  ومن 

لم بعدم اإليمان والخطية. أي لو إمتأل قلب اإلنسان يخلص كما فعل أهل نينوى وملكة التيمن ، وعين القلب تظ
بالبم ة وحب الذات والكبريار والحقد والحسد فإنه ُيحرم من سكنى المسيح، النور الحقيقي في داخله، فيصير 

ليس أحد النور الذي فيه والمًا، ومع هذا ُيمسى اإلنسان حكيمًا في عيني نفسه وهو ال يدري أنه في ولمة.  
هذا إشارة ألن تعاليم المسيح وأعماله وآياته كانت أمام الجميع، فلماذا يطلبون  =   ويضعه في خفيةيوقد سراجاً 

أتيت  أمتنع عن األعمال ألنني  داعي أن  فلماذا أخبئ نوري، ال  للعالم  أنير  أتيت لكي  أنا  يقصد  المسيح  آية؟ 
يفهمون   أنهم صاروا ولمة وال  السبب  النور.  أنتم ال ترون  لكنكم  يقصد لهذا.  الفهم والحكمة.  يدَّعون  بينما هم 

المسيح أن الجهالة بالنور ال تكون بسبب المصباح بل بسبب العين العميار. فملكة التيمن جارت تتلمس حكمة  
سليمان وهؤالر العميان ال يدركون أن أمامهم أقنوم الحكمة. من يريد بإخالص أن يعرف سيعطيه المسيح أن 
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ح، أما هيرودس والكهنة فلم يجدوه لسبب حسدهم له. وحسدهم أعمى عيونهم فلم يعرف. فالمجوس وجدوا المسي
 يروا النور.

المنارة عالية وألذا وضع فوقها النور سيراه كل أحد والمسيح السماوي نوره يشع في كل مكان =  بل على المنارة
 م. ولكل أحد لكنهم هم عميان. والمسيح سيعطي تالميذه أي ًا أن يكونوا نورًا للعال

هذه تعني إن كان داخلك نيرًا، مستنيرًا بنور المسيح، =  فإن كان جسدك كله نيرًا ليس فيه جزء مظلم(:  36)آية
حينئذ يشع نورك للخارج، سيكون نورك واهرًا  =  يكون نيرًا كلهوأنت ال تترك مجااًل لنفسك للسقوط في الخطية.  

 كما حينما يضئ لك السراج بلمعانه. للجميع كما من مصباح= 
أي ما يجعل جسدك منيرًا كسراج أو مظلمًا هو عينك أي.. ماذا تريد، ما هو هدفك؟ =  سراج الجسد هو العين

مظلمة وهذا   ذر من أن تكون إرادتكأي حا=  أنظر لئال يكون النور الذي فيك ظلمة هل هو المسيح أم العالم.  
تاركا طريق هللا العالم  إخترت  إذا  وألرادتك  يحد   إذ خلقك حرًا،    .  حد  مع   وهذا ماجعلها هللا في سلطانك، 

 . )النور هو عقلك الذى تحدد به قرارك(  الكهنة وهيرودس.
 

 توبيخ الرب للفريسيين 
 (  23راجع تفسير )مت

َواتََّكَأ.  37"  -(:54-11:37لواآليات ) َفَدَخَل  ْنَدُه،  َيَتَغدَّى عِّ َأْن  يٌّ  َفر ِّيسِّ َسَأَلُه  َيَتَكلَُّم  ُهَو  يُّ  38َوفِّيَما  اْلَفر ِّيسِّ َوَأمَّا 
  . ْل َأوَّاًل َقْبَل اْلَغَداءِّ َب َأنَُّه َلْم َيْغَتسِّ :»َأْنُتُم اآل39َفَلمَّا َرَأى ذلَِّك َتَعجَّ بُّ وَن َخارَِّج َفَقاَل َلُه الرَّ يُّوَن ُتَنقُّ َن َأيَُّها اْلَفر ِّيسِّ

َوُخْبًثا.   اْختَِّطاًفا  َفَمْمُلوٌء  ُنُكْم  َباطِّ َوَأمَّا  َواْلَقْرَعةِّ،  َل 40اْلَكْأسِّ  اخِّ الدَّ َصَنَع  اْلَخارَِّج  َصَنَع  الَّذِّي  َأَلْيَس  َأْغبَِّياُء،  َيا 
ْنَدُكْم َصَدَقًة، َفهُ 41َأْيًضا؟   يًّا َلُكْم.  َبْل َأْعُطوا َما عِّ يُّوَن! أَلنَُّكْم 42َوَذا ُكلُّ َشْيٍء َيُكوُن َنقِّ َولكِّْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفر ِّيسِّ

تَ  َأْن  َيْنَبغِّي  َكاَن  َوَمَحبَّةِّ هللاِّ.  اْلَحق ِّ  َوَتَتَجاَوُزوَن َعنِّ  َبْقل،  َذاَب َوُكلَّ  َوالسَّ النَّْعَنَع  ُروَن  تَ ُتَعش ِّ َواَل  هِّ  ْتُرُكوا ْعَمُلوا هذِّ
يَّاتِّ فِّي ا43تِّْلَك.   ، َوالتَّحِّ َل فِّي اْلَمَجامِّعِّ بُّوَن اْلَمْجلَِّس اأَلوَّ يُّوَن! أَلنَُّكْم ُتحِّ .  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفر ِّيسِّ َوْيٌل َلُكْم  44أَلْسَواقِّ

ْثُل اْلُقُبورِّ  يُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم مِّ يَن َيْمُشوَن َعَلْيَها اَل َيْعَلُموَن!«.َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفر ِّيسِّ َيةِّ، َوالَّذِّ َفأَجاَب 45   اْلُمْخَتفِّ
َأْيًضا!«.   َنْحُن  َتْشُتُمَنا  َتُقوُل هَذا  يَن  َلُه: »َياُمَعل ُِّم، حِّ َوقاَل  ي ِّيَن  النَّاُموسِّ مَِّن  ٌد  َأيَُّها 46َواحِّ َأْنُتْم  َلُكْم  َفَقاَل:»َوَوْيٌل 

يُّوَن! ألَ  ُكْم.  النَّاُموسِّ وَن اأَلْحَماَل بِّإِّْحَدى َأَصابِّعِّ َرَة اْلَحْملِّ َوَأْنُتْم اَل َتَمسُّ َوْيٌل َلُكْم! 47نَُّكْم ُتَحم ُِّلوَن النَّاَس َأْحَمااًل َعسِّ
َقَتُلوُهْم.   َوآَباُؤُكْم   ، اأَلْنبَِّياءِّ ُقُبوَر  َتْبُنوَن  َوَأْنُتْم 48أَلنَُّكْم  َقَتُلوُهْم  ُهْم  أَلنَُّهْم  آَبائُِّكْم،  بَِّأْعَمالِّ  َتْشَهُدوَن َوَتْرَضْوَن  إًِّذا 

ْنُهْم َوَيْطُرُدونَ 49َتْبُنوَن ُقُبوَرُهْم.   ْم َأْنبَِّياَء َوُرُساًل، َفَيْقُتُلوَن مِّ ُل إَِّلْيهِّ ْكَمُة هللاِّ: إِّن ِّي ُأْرسِّ لَِّكْي 50  لِّذلَِّك َأْيًضا َقاَلْت حِّ
يلِّ َدُم َجمِّيعِّ اأَلْنبَِّياءِّ اْلُمْهَرُق ُمْنُذ إِّْنَشاءِّ اْلَعاَلمِّ،  يُ  ُأْهلَِّك 51ْطَلَب مِّْن هَذا اْلجِّ مِّْن َدمِّ َهابِّيَل إَِّلى َدمِّ َزَكرِّيَّا الَّذِّي 

  ! يلِّ . َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه ُيْطَلُب مِّْن هَذا اْلجِّ ْفَتاَح   َوْيلٌ 52َبْيَن اْلَمْذَبحِّ َواْلَبْيتِّ يُّوَن! أَلنَُّكْم َأَخْذُتْم مِّ َلُكْم َأيَُّها النَّاُموسِّ
َمَنْعُتُموُهْم«. ُلوَن  اخِّ َوالدَّ َأْنُتْم،  َدَخْلُتْم  َما  َيْحَنُقوَن  53اْلَمْعرَِّفةِّ.  يُّوَن  َواْلَفر ِّيسِّ اْلَكَتَبُة  اْبَتَدَأ  بِّهَذا،  ُيَكل ُِّمُهْم  ُهَو  َوفِّيَما 

ُروَنهُ  ا، َوُيَرادِّ دًّ  "  َوُهْم ُيَراقُِّبوَنُه َطالِّبِّيَن َأْن َيْرَطاُدوا َشْيًئا مِّْن َفمِّهِّ لَِّكْي َيْشَتُكوا َعَلْيهِّ.54 َعَلى ُأُموٍر َكثِّيَرٍة، جِّ
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دعا هذا الفريسي السيد المسيح، غالبًا ليس عن محبة، بل ألنه أراد أن يوقع به ويتصيد أي خطأ عليه. والسيد 
تسال خطأ ولكنه أراد أن يعطي درسًا لهذا الفريسي ومن معه بأن المهم هو الطهارة لم يمتسل عمدًا ال ألن اإلغ 

عدم   أن  الفريسي  هذا  ون  لقد  حماقة.  لهو  الداخل  دون  الخارج  تطهير  أن  بينما  الخارجية،  وليس  الباطنية 
و  داخله عدار  األمر كان  لكن في حقيقة  الباطنية،  الطهارة  ودليل على عدم  حقد وريار اإلغتسال خطية كبرى 

بل هو يريد أن يوقع به. والحظ أن ناموس موسى ال توجد به   وعدم محبة لهذا ال يف الذي أتى به إلى منزله،
إن =  الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضاً وصية واحدة عن اإلغتسال قبل األكل، فالمسيح لم يكسر الناموس.  

تم بطهارة القلب الذي خلقه أي ًا، ويهتم بأن يكون خاليًا من هللا حقًا يهتم بنظافة الخارج ألنه خلقه، فهو قطعًا يه 
 الشر والريار والحقد حتى تجاه ال يف الذي تست يفه. 

الطقسية  للطهارة  بل  للتنظيف  ليس  فالمسيل  الداخل،  وليس  الخارج  من  اآلنية  يمسلون  كانوا  اليهود  أن  والحظ 
فكيف  الغبار،  من  نوع  فيه  وهذا  مثاًل(.  أممي  شخص  مثل  نجس  مع  تالمست  قد  تكون  أن  يخافون  )كانوا 

هم أنهم يمارسون نفس الشئ مع يطهرون خارج اآلنية ويتركون داخلها الذي سيأكلون فيه أو يشربون منه. الم
يرون  )فالناس  فيهم  الناس  برأي  إهتموا  قد  بهذا  هم  شرًا.  مملورة  وقلوبهم  الخارج  من  يمتسلون  هم  إذ  أنفسهم 

 الظاهر( ولم يهتموا برأي هللا فيهم )فاهلل وحده يرى الداخل(. وهذا هو الريار. 
 الطبق.  = القرعة

من=  أعطوا صدقة ولكن  لألموال،  محبين  )إن    هم  الظهور  وحب  والجشع  الطمع  من  نقيًا  قلبه  يصبح  يعطي 
أعطى خفية(. فمن يعمل خيرًا ينقيه هللا. وقول المسيح هذا كان حاًل لمشكلة الفريسيين الذين يهتمون بأنفسهم في 

 كبريار. والسيد يطلب منهم هنا اإلهتمام باآلخرين فتمتلئ قلوبهم محبة.  
النباتات التي يشير إليها السيد هي التي تزرع  =  زون عن الحق ومحبة هللا تعشرون النعنع والسذاب.. وتتجاو 

في البيوت، وهم يعشرونها ليظهروا أمام الناس أنهم مدققين في الناموس، أم ا باطن القلب والذي من المفروض 
فع العشور أن يمتلئ حقًا ومحبة هلل فال يهتمون به. والحظ أن إهتمامهم بالعشور كان ليشجعوا الشعب على د 

 وهم يستفيدون من ذلك. 
المسيحية 43)آية في  أما  ه   (:  يكون  عظيمًا  يكون  أن  أراد  )لو   وفمن  )مت 48:9األصمر  وعبدًا   )27:20 .)

ولنالح نتواضع،  أن  نقبل  فهل  ذاته  أخلى  )المسيح  الشيطان  سقطة  هو  الكبريار  أن  (. 14-13:14شإظ 
 اس وألحتقروا الفقرار والمساكين وال عفار.والفريسيون كانوا قد إفتتنوا بمحبة المجد من الن

كان من يلمس قبرًا يتنجس سبعة أيام لذلك وضعوا عالمات على القبور حتى ال  =  القبور المختفية (:  44)آية
ولكنهم  نجاسة  داخلهم  ألن  بال عالمات،  قبور  مثل  هم  وريار  شرًا  ين  المملًو الفريسيون  وهؤالر  المارة.  يلمسها 

 يتظاهرون بالطهارة.
بالناموس. فطبعًا   والناموسيون هم كتبة مشتملين.  الكتبة والفريسيون ( قال ويل لكم أيها  44(: في آية )45)آية

 فيما قيل ويفكر في كيف يتوب. الكالم كان موجه لهم أي ًا. وهذا الناموسي ثار لكرامته عوضًا عن أن يفكر
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يطلبونه من الناس. ولنفس السبب هاجمهم بولس الرسول (: كانوا يعطون أنفسهم حاًل من ممارسة ما  46)آية
 (.23-17:2)رو

(: المسيح يوبخهم على أنهم يبنون ويزينون قبور األنبيار الذين قتلهم أباًهم ورف وا تعاليمهم. 49-47اآليات ) 
مع   إتفاقهم  من  أكثر  األنبيار  قتلة  آباًهم  مع  متفقون  أنهم  يثبتون  وشرورهم  وأعمالهم  بسيرتهم  في وهم  األنبيار 

(. ثم وهر في مؤامرة الصليب، ثم  54-53أعمالهم الصالحة. وهذا وهر في إتفاقهم اآلن ضد المسيح )آيات  
أباًهم.   هللا أرسل لهم  =  لذلك أيضًا قالت حكمة هللا إنى أرسلرجم إسطفانوس، فهم مستمرين في نفس أعمال 
هم وقتلوهم، فدم هؤالر األنبيار سيشهد عليهم. لكن هللا األنبيار والرسل لكي إذا سمعوهم يخلصوا لكنهم قاموا علي

 سيتبرر إذا حاكمه أحد هؤالر، فاهلل سبق وأنذر، ولم يتركهم دون شاهد. 
طلب منهم إن كانوا قد تابوا أو آمنوا بالمسيح، ولكن هذا  ما كان يُ =  يطلب من هذا الجيل دم جميع(:  50آية )

 الجيل أكمل خطية اآلبار بصلبهم للمسيح. 
)مت 51)آية برخيا  إبن  هو  وغالبًا 22-20:24أي2+  35:23(:  كريا  يهوياداع.  إبن  أنه  كريا  يذكر  حيث   )

سنة. 130فزكريا كان أبوه هو برخيا الذي مات مبكرًا فنسب إلى جده يهوياداع، وهذا منطقي فعمر يهوياداع كان  
كريا هو أبو يوحنا المعمدان، الذي قتله الجند راجع باقي التفسير في كتاب آالم وقيامة السيد المسيح. ويقال أن   

به   وذهب  الرب  فخطفه مالك  أعيده،  )المذبح(  أخذته  قاًاًل، من حيث  المذبح  على  يوحنا  الطفل  بعدما وضع 
 للبرية وكان ذلك إبان قتل أطفال بيت لحم. 

ند الثالثين من عمره داللة ي كل ناموسي مفتاحًا عند تعيينه وفر ه للخدمة وذلك ععطَ (: جرت العادة أن يُ 52)آية
أنه ملزم بفتح كنو  المعرفة والحكمة اإللهية للشعب. وكان هؤالر الدارسين للناموس يعرفون النبوات التي تشهد 
للمسيح وأخفوها عن الشعب. وضللوا الشعب )بينما كان هناك من فهم موعد مجير المسيح مثل حنة وألنتظرت  

ون لم يدخلوا إلى اإليمان ومنعوا الشعب بينما أن معهم مفتاح معرفة وفهم  المسيح في الهيكل( فهؤالر الناموسي
 النبوات.
هي كلمة ق اًية بمعنى أن السلطات تصادر الشخص معنويًا السيما  =  على أمور كثيرة    يرادرونه(  53)آية

 عند إستخدام األحكام العرفية. والمفهوم مقاطعته ومنعه من إبدار رأيه واإلعتراض عليه. 
عليه (:  54)آية من=  يشتكوا  بداًل  وهذا  للرومان  مقاوم  أو  مجدف،  أنه  على  اليهود  يتوبوا.  لرؤسار  أن 
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 عودة للجدول عشر(  )إنجيل لوقا()اإلصحاح الثاني

 اإلصحاح الثانى عشر
 

، َحتَّى َكاَن َبْعُضُهْم َيُدوُس َبْعًضا، اْبَتَدَأ 1  -:(  12-12:1اآليات )لو ْعبِّ َوفِّي َأْثَناءِّ ذلَِّك، إِّذِّ اْجَتَمَع َرَبَواُت الشَّ
َياُء،   ُهَو الر ِّ ي ِّيَن الَّذِّي  اْلَفر ِّيسِّ ُكْم مِّْن َخمِّيرِّ  أَلْنُفسِّ ُزوا  َتَحرَّ : »َأوَّاًل  هِّ لَِّتاَلمِّيذِّ ُيْستَ 2َيُقوُل  َلْن  َمْكُتوٌم  َواَل َفَلْيَس  ْعَلَن، 

عِّ ُيَنادَ 3َخفِّيٌّ َلْن ُيْعَرَف.   ، َوَما َكلَّْمُتْم بِّهِّ األُْذَن فِّي اْلَمَخادِّ ى بِّهِّ لِّذلَِّك ُكلُّ َما ُقْلُتُموُه فِّي الظُّْلَمةِّ ُيْسَمُع فِّي النُّورِّ
  . ُطوحِّ ي4َعَلى السُّ بَّائِّي: اَل َتَخاُفوا مَِّن الَّذِّ َن َيْقُتُلوَن اْلَجَسَد، َوَبْعَد ذلَِّك َلْيَس َلُهْم َما َيْفَعُلوَن َولكِّْن َأُقوُل َلُكْم َيا َأحِّ

، َأُقوُل َلُكْم: مِّْن َبْل ُأرِّيُكْم مِّمَّْن َتَخاُفوَن: َخاُفوا مَِّن الَّذِّي َبْعَدَما َيْقُتُل، َلُه ُسْلَطاٌن َأْن ُيْلقَِّي فِّي َجَهنََّم. َنَعمْ 5َأْكَثَر.  
َخاُفوا!   َأَماَم هللاِّ؟    َأَلْيَسْت 6هَذا  يًّا  َمْنسِّ َلْيَس  ْنَها  مِّ ٌد  َوَواحِّ  ، بَِّفْلَسْينِّ ُتَباُع  َعَرافِّيَر  ُكْم 7َخْمَسُة  ُرُؤوسِّ ُشُعوُر  َبْل 

يُعَها ُمْحَراٌة. َفاَل َتَخاُفوا! َأْنُتْم َأْفَضُل مِّْن َعَرافِّيَر َكثِّيَرٍة!  ، َوَأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َمنِّ اْعَتَرَف بِّي 8َأْيًضا َجمِّ اَم النَّاسِّ ُقدَّ
اَم َماَلئَِّكةِّ هللاِّ.  ْنَسانِّ ُقدَّ اَم َماَلئَِّكةِّ هللاِّ. 9َيْعَترُِّف بِّهِّ اْبُن اإلِّ ، ُيْنَكُر ُقدَّ اَم النَّاسِّ َوُكلُّ َمْن َقاَل َكلَِّمًة  10َوَمْن َأْنَكَرنِّي ُقدَّ

ال َعَلى  َف  َجدَّ َمْن  َوَأمَّا  َلُه،  ُيْغَفُر  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبنِّ  َلُه.  َعَلى  ُيْغَفُر  َفاَل  اْلُقُدسِّ  وحِّ  اْلَمَجامِّعِّ 11رُّ إَِّلى  ُموُكْم  َقدَّ َوَمَتى 
َتُقوُلوَن،   بَِّما  َأْو  وَن  َتْحَتجُّ بَِّما  َأْو  َكْيَف  َتْهَتمُّوا  َفاَل  ينِّ  اَلطِّ َوالسَّ َؤَساءِّ  تِّْلَك 12َوالرُّ ُيَعل ُِّمُكْم فِّي  اْلُقُدَس  وَح  أَلنَّ الرُّ

بُ  اَعةِّ َما َيجِّ  " َأْن َتُقوُلوُه«.السَّ

 
)مت   َوُبَسَطاَء 16"  -(:42-10:16اآليات  َكاْلَحيَّاتِّ  ُحَكَماَء  َفُكوُنوا  َئاٍب،  ذِّ َوْسطِّ  فِّي  َكَغَنٍم  ُلُكْم  ُأْرسِّ َأَنا  »َها 
َيْجلُِّدوَنُكْم.  17َكاْلَحَمامِّ.   ْم  َمَجامِّعِّهِّ َوفِّي  َمَجالَِّس،  إَِّلى  َسُيْسلُِّموَنُكْم  أَلنَُّهْم   ، النَّاسِّ مَِّن  اْحَذُروا  َوُتَساُقوَن 18َولكِّنِّ 
وُ  َولِّأُلَممِّ.  َأَماَم  َلُهْم  َشَهاَدًة  َأْجلِّي  مِّْن  َوُمُلوٍك  أَلنَُّكْم 19اَلٍة  َتَتَكلَُّموَن،  بَِّما  َأْو  َكْيَف  َتْهَتمُّوا  َفاَل  َأْسَلُموُكْم  َفَمَتى 

بِّهِّ،   َتَتَكلَُّموَن  َما  اَعةِّ  السَّ تِّْلَك  فِّي  ُرو 20ُتْعَطْوَن  َبْل  يَن  اْلُمَتَكل ِّمِّ َأْنُتُم  َلْسُتْم  فِّيُكْم. أَلْن  َيَتَكلَُّم  الَّذِّي  َأبِّيُكُم  ُح 
ْم َوَيْقُتُلوَنُهْم،  21 يهِّ ، َواأَلُب َوَلَدُه، َوَيُقوُم اأَلْواَلُد َعَلى َوالِّدِّ يَن مَِّن 22َوَسُيْسلُِّم اأَلُخ َأَخاُه إَِّلى اْلَمْوتِّ َوَتُكوُنوَن ُمْبَغضِّ

يَنةِّ َفاْهُرُبوا 23إَِّلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخُلُص.  اْلَجمِّيعِّ مِّْن َأْجلِّ اْسمِّي. َولكِّنِّ الَّذِّي َيْربُِّر   هِّ اْلَمدِّ َوَمَتى َطَرُدوُكْم فِّي هذِّ
  . ْنَسانِّ َيْأتَِّي اْبُن اإلِّ ُمُدَن إِّْسَرائِّيَل َحتَّى  ُتَكم ُِّلوَن  َلُكْم: اَل  َفإِّن ِّي اْلَحقَّ َأُقوُل  يُذ َأْفَضَل 24إَِّلى اأُلْخَرى.  »َلْيَس الت ِّْلمِّ

.  مَِّن الْ  هِّ ُبوا َربَّ 25ُمَعل ِّمِّ، َواَل اْلَعْبُد َأْفَضَل مِّْن َسي ِّدِّ . إِّْن َكاُنوا َقْد َلقَّ هِّ يَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعل ِّمِّهِّ، َواْلَعْبَد َكَسي ِّدِّ َيْكفِّي الت ِّْلمِّ
َبْيتِّهِّ!   َأْهَل  بِّاْلَحرِّي ِّ  َفَكْم  َبْعَلَزُبوَل،  َليْ 26اْلَبْيتِّ  أَلْن  َتَخاُفوُهْم.  ُيْعَرَف. َفاَل  َلْن  َخفِّيٌّ  َواَل  ُيْسَتْعَلَن،  َلْن  َمْكُتوٌم  َس 

، َوالَّذِّي َتْسَمُعوَنُه فِّي األُُذنِّ َناُدوا بِّهِّ َعَلى السُّ 27 ،  َالَّذِّي َأُقوُلُه َلُكْم فِّي الظُّْلَمةِّ ُقوُلوُه فِّي النُّورِّ َواَل َتَخاُفوا 28ُطوحِّ
يَن َيْقُتُلوَن اْلَجَسَد َولكِّ  ُر َأْن ُيْهلَِّك النَّْفَس مَِّن الَّذِّ ُروَن َأْن َيْقُتُلوَها، َبْل َخاُفوا بِّاْلَحرِّي ِّ مَِّن الَّذِّي َيْقدِّ نَّ النَّْفَس اَل َيْقدِّ
َما فِّي َجَهنََّم.   ْنُهَما اَل َيْسُقُط َعَلى اأَلْرضِّ بِّدُ 29َواْلَجَسَد كَِّلْيهِّ ٌد مِّ ونِّ َأبِّيُكْم. َأَلْيَس ُعْرُفوَرانِّ ُيَباَعانِّ بَِّفْلٍس؟ َوَواحِّ

يُعَها ُمْحَراٌة.  30 ُكْم َجمِّ َفُكلُّ َمْن 32َفاَل َتَخاُفوا! َأْنُتْم َأْفَضُل مِّْن َعَرافِّيَر َكثِّيَرٍة!  31َوَأمَّا َأْنُتْم َفَحتَّى ُشُعوُر ُرُؤوسِّ
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  ، َماَواتِّ اَم َأبِّي الَّذِّي فِّي السَّ اَم النَّاسِّ َأْعَترُِّف َأَنا َأْيًضا بِّهِّ ُقدَّ اَم النَّاسِّ ُأْنكُِّرُه 33َيْعَترُِّف بِّي ُقدَّ َولكِّْن َمْن ُيْنكُِّرني ُقدَّ
  . َماَواتِّ اَم َأبِّي الَّذِّي فِّي السَّ ئْ 34َأَنا َأْيًضا ُقدَّ ْئُت أُلْلقَِّي َساَلًما »اَل َتُظنُّوا َأن ِّي جِّ . َما جِّ ُت أُلْلقَِّي َساَلًما َعَلى اأَلْرضِّ

دَّ َحَماتَِّها. 35َبْل َسْيًفا.  َها، َواْلَكنََّة ضِّ دَّ ُأم ِّ دَّ َأبِّيهِّ، َواالْبَنَة ضِّ ْنَساَن ضِّ َق اإلِّ ْئُت ألَُفر ِّ ْنَسانِّ َأْهُل 36َفإِّن ِّي جِّ َوَأْعَداُء اإلِّ
نِّ َمْن َأَحبَّ  37َبْيتِّهِّ.   قُّ ن ِّي َفاَل َيْسَتحِّ نِّي، َوَمْن َأَحبَّ اْبًنا َأوِّ اْبَنًة َأْكَثَر مِّ قُّ َوَمْن  38ي،  َأًبا َأْو ُأمًّا َأْكَثَر مِّن ِّي َفاَل َيْسَتحِّ

نِّي.   قُّ يُعَها، َوَمْن َأَضاَع َحَياَتهُ 39اَل َيْأُخُذ َصلِّيَبُه َوَيْتَبُعني َفاَل َيْسَتحِّ ُدَها.    َمْن َوَجَد َحَياَتُه ُيضِّ َمْن 40مِّْن َأْجلِّي َيجِّ
َمْن َيْقَبُل َنبِّيًّا بِّاْسمِّ َنبِّيٍ  َفَأْجَر َنبِّيٍ  َيْأُخُذ، َوَمْن َيْقَبُل َبارًّا بِّاْسمِّ 41َيْقَبُلُكْم َيْقَبُلنِّي، َوَمْن َيْقَبُلني َيْقَبُل الَّذِّي َأْرَسَلنِّي. 

َغارِّ َكْأَس َماٍء َبارٍِّد َفَقْط بِّاْسمِّ تِّْلمِّيٍذ، َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم إِّنَُّه اَل  َوَمْن َسَقى َأحَ 42َبار  َفَأْجَر َبار  َيْأُخُذ،   َد هُؤاَلءِّ الر ِّ
يُع َأْجَرُه«.  "ُيضِّ

السيد أرسل تالميذه، وها هو يخبرهم مقدمًا باآلالم التى ستواجههم فرسالة التالميذ هى نشر السالم، ولكن العالم 
يفاجئوا، بل يطمئنوا الشرير سيواجههم بشره.   يفزعوا وال  إذا ما رأوا تحقيق ذلك ال  والسيد يسبق ويخبرهم حتى 

  ( .4-1:16+ يو   29:14يو )ويزداد إيمانهم، فمن يعرف المستقبل هو قادر أن يحميهم 
والعجيب أن هؤالر المنم حولوا الذًاب إلى غنم، ألم يتحول شاول الطرسوسى إلى غنم =  كغنم فى وسط ذئاب

 (. وربما يتساًل البعط لماذا لم يجعلنا هللا أسودًا وسط الذًاب؟ 6:3( بعد أن كان ذًبًا )فى36:8)رو
. هللا يعمل مع المنم الوديع المتشبه به، فهو  (  5:5رؤ)حتى نعتمد عليه وحده كأسد خارج من سبط يهوذا   .1

ر به هللا  . ويتركه وال يدافع عنه. وكل من  ( 1:147مز )حمل هللا. أما  من يعتمد على قوة ذراعه، فهذا ال ُيسَّ
 قوى من الذًاب. ينتقم لنفسه ال يرضى هللا، وبهذا يصير المنم ومعهم المسيح أ

ر أن الُرُسْل كانوا أسودًا فماذ  .2 كان يحد  ؛ سيهرب منهم الناس وال يسمعون لهم، ولكن الناس إذ رأوا   اتصوَّ
تكر .   أن  القادرة  هى  فقط  فالمنم  باهلل،  آمنوا  وتحميهم  فيهم  تعمل  هللا  قوة  ورأوا  أنا  وضعفهم  حينما  ألنى 

قوى  أنا  فحينئذ  ن 10-9:12كو 2)  وض يف  وكيف  بحَ (.  )هل    لْ مَ كر   وحوش  صورة  ولنا  المسيح  هو 
 سيصدقنا أحد(.

هللا ال يعمل بنا إال  لو كنا ضعفار حتى ال نفسد خطته، لذلك لم يرسلنا كأسود وسط العالم، فالقوة لن تكون   .3
فينا.   بنعمته  المسيح  وعمل  الوداعة،  إنما  الكرا ة،  نمو  فى  تختار    -مثال:سببًا  ال  أن  عليها  الفنان  ريشة 

لوان، بل تترك هذا للفنان، أما لو تدخلت الريشة لتختار األلوان لخرجت لوحة فاسدة. والقوى إذا رأى ذًبًا  األ
ل اإلمبراطورية الرومانية كلها  سيقتله غير عارف أن هللا بحكمته وصبره سيحوله إلى غنم بعد قليل، فاهلل حوَّ

الحمام ال يحمل حقدًا نحو  =  وبسطاء كالحمام  حكماء كالحياتللمسيحية بعد أن كانت إمبراطورية متوحشة.  
أحد حتى لو ذبحوا أفراخها أمام عينها، وال تلقى فخاخًا ألحد. والحمام يحيا فى جماعة محتفظين بالمحبة  
)الكنيسة يجب أن تكون هكذا( يبتهجون معًا فى وحدة. وحمامة نوح عادت لفلك نوح بينما أن المراب عاش  

ال يرتاح سوى فى الكنيسة تاركًا نجاسة العالم. الحمامة بمصن الزيتون فى فمها    على الجيف. وهكذا المؤمن
اإلنسان   فيلتزم  حكمار.  نكون  ال  أن  البساطة  معنى  ليس  ولكن  والمحبة  والبساطة  للسالم  رمزًا  صارت 
حظ  المسيحى بحكمته حتى ال يصنع له أحدا فخًا، ال يعطى ألحد مجااًل أن يلقى له الفخاك أو يخدعه. وال
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والمقصود أن يكون    Simpleوقد تترجم    Single heartedأن كلمة بسيط قد تترجم فى الكتاب المقدس  
ولذلك   هو بيته يعود إليه،  للقلب إتجاه واحد هو البحث عن مجد هللا وهكذا الحمام تجده داًمًا له إتجاه واحد 

 الفلك. إستخدموا الحمام الزاجل فى حمل الرساًل وهكذا عادت حمامة نوح إلى
 ولكن لماذا تشبيه الحكيم بالث بان؟  

 الحية تختبئ فى الصخر والمؤمن يحتمى فى المسيح.  (1
 الحية مطاردة من الجميع وهكذا المؤمنين )راجع بقية اإلصحاح(.  (2
الث بان يدخل من ثقب صمير لينسلخ عنه جلده العتيق فيخرج إلى حياة جديدة، والمؤمن يدخل من الباب  (3

(. قارن مع من يدخل من الباب ال يق ويتمير  10-9:3سان العتيق ويلبس الجديد )كو ال يق ليخلع اإلن
)مت  ذهنه  بتجديد  الصمير  2:12+ رو  13:7عن شكله  الثقب  التمصب  (.  الخطية    اإلمتناع عن  فىهو 

تمير  خره. وهذا ما يسمى الجهاد فى المسيحية. والنتيجة أن النعمة آوالتمصب على الصالة والصوم ... إلى  
 (.17:5كو 2شكل اإلنسان إلى الخليقة الجديدة )

الحية معروف عنها الحذر الشديد من الخطر. هكذا المؤمن فليحذر ولتكن عينه مفتوحة حتى ال يقع فى   (4
 عثرة.

 عندما ُيْقَتْل، يترك كل جسمه لل رب ولكنه يحفظ رأسه ويخبئها، ففيها حياته. وكيف نحتفظ برؤوسنا.  (5
)أف  كل شئ. فالمسيح هو رأس الكنيسة مان بالمسيح، فلنتمسك بااليمان ولو خسرنا)أ( الرأس هو اإلي 

 (. إذًا هو رأسنا. 23:5
أفكار    تأتى  الرأس  الجسم، فمن  لتحريك شهوات  إبليس  أداة  الرأس هو مكان األفكار، واألفكار هى  )ب( 

إذ  المؤمن  الم يشة والحقد واإلنتقام. وعلى  ا هاجمته هذه األفكار أن  الشهوة والحسد والتذمر وتعظم 
ف  األفكار  هذه  عنه  لينزع  يسوع  للرب  ي ع   يحمى حياته.يصرك  القدس  الروح  أن  نجد  أي ا  ولكن 

أو   يكون بصالة يسوع  اليوم وهذا  بأفكار مقدسة كل  فلنحفظ عقولنا  إذًا  أفكارا مقدسة فى رؤوسنا ، 
( إنقطاعو  بال  آيات ، وهذا معنى وصلوا  ترديد  أو  ( ، وراجع معنى  17:    5تس1تأمل فى مزمور 

 (. 11شروط الحيوان الطاهر )ال  
ليستمعوا لتعاليم   الحمام وكسب ود اآلخرين ومحبتهم إذًا فلنحافظ على أنفسنا بحكمة الحيات ولكن بوداعة

 الملكوت وتفقد الذًاب وحشيتها.
كان الرب يسوع يستخدم صور وتشبيهات مألوفة لليهود ليفهمها تالميذه والسامعين   -(:16:  10)آية مت

بسهولة ولكن بعد أن ي عها فى إطارها الصحيح وليس كما يفهمها اليهود. فمثال كان الربيين يستعملون تعبير  
اليهود والسنهدريم. المنم وسط الذًاب عن أنفسهم وسط األمم. وغير معناها ليصير تالميذه هم المنم وسط ذًاب 

 وكان الربيين يستعملون أي ا تعبير وليس التلميذ أف ل من معلمهو.  
 

ْم َيْجلُِّدوَنُكْم.17"-(: 10:17آية )مت ، أَلنَُّهْم َسُيْسلُِّموَنُكْم إَِّلى َمَجالَِّس، َوفِّي َمَجامِّعِّهِّ   " َولكِّنِّ اْحَذُروا مَِّن النَّاسِّ
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حاولوا أن تحافظوا على أنفسكم بحكمة الحيات ووداعة الحمام، ولكن لتعلموا أن هذه   =ولكن إحذروا من الناس
م. فستكونون مكروهين من العالم إلنتماًكم  كوسطه. فال تستمربوا من إضطهاده لهى طبيعة العالم الذى أرسلكم  
 لي، فالعالم يكرهني أنا حقيقة. 

، فال تعطوهم فرصة تصيد خطأ   في كالمكم وتصرفاتكمال تسقطوا أنفسكم في مشاكل فكونوا حذرين  =  إحذروا
 .عليكم
 

 "  َوُتَساُقوَن َأَماَم ُواَلٍة َوُمُلوٍك مِّْن َأْجلِّي َشَهاَدًة َلُهْم َولِّأُلَممِّ.18"-(: 10:18آية )مت
فكل من يحتمل   قبولكم لأللم وألحتمالكم سيكون شهادة لى أمام هؤالر الملوك وأمام األمم.  =  شهادة لهم ولألمم

السالم  بل   . الدعوة  هذه  في  يفكرون  الملوك  ما سيجعل هؤالر  وهذا   ، يقوله  مما  واثق  فهو  الموت   االلم حتى 
 نتشار الكرا ة . إالم والموت كان سببا فى ايمان كثيرين وفى والفرح الذي قابل الشهدار به األ

بينما هو  على كل من يتألم أن ال يقول للمسيح ولماذا تجعلني أنا أتألمو فبهذا نجعل من المسيح خصم  :  تحذير
 أنه منفصل عنك بينما هو متحد بك وقد أعطاك حياته.  فال تتصور يحيا فيَّ 

 
)مت   تِّْلَك 19"  -(:20-10:19اآليات  فِّي  ُتْعَطْوَن  أَلنَُّكْم  َتَتَكلَُّموَن،  بَِّما  َأْو  َكْيَف  َتْهَتمُّوا  َفاَل  َأْسَلُموُكْم  َفَمَتى 

اَعةِّ َما َتَتَكلَُّموَن بِّهِّ،  يَن َبْل ُروُح َأبِّيُكُم الَّذِّي َيَتَكلَُّم فِّيُكْم.20السَّ  " أَلْن َلْسُتْم َأْنُتُم اْلُمَتَكل ِّمِّ
ف تشجيع  فيها  بشرى آيات  إلذاعة  الحجة  وقوة  الحكمة  منهم  تفيط  أن  فيهم  الذى  القدس  بالروح  سيعطيهم  اهلل 

ال تستمرب يا أخى إن كنت تخاف اآلن أن يأتى عصر إضطهاد،   =  فى تلك الساعة(.  9-4:1ر  إالخالص )
اآلن. ألن   ألنك ال تشعر فى داخلك أنك قوى بما فيه الكفاية حتى تحتمل. وال تستمرب إن لم تشعر بقوة حجتك

 وليس اآلن. ذلك  حتاج فيهاتفى الساعة التى  بل يسكب الفرح داخلك هللا َيِعد أن يعطى القوة والحكمة
 

)مت   ْم 21"  -(:22-10:21اآليات  يهِّ َوالِّدِّ َعَلى  اأَلْواَلُد  َوَيُقوُم  َوَلَدُه،  َواأَلُب   ، اْلَمْوتِّ إَِّلى  َأَخاُه  اأَلُخ  َوَسُيْسلُِّم 
يَن مَِّن اْلَجمِّيعِّ مِّْن َأْجلِّ اْسمِّي. َولكِّنِّ الَّذِّي َيْربُِّر إَِّلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخُلُص.22َوَيْقُتُلوَنُهْم،     " َوَتُكوُنوَن ُمْبَغضِّ

المقاومة ال تقف عند حدود، بل سيقف ضد المؤمن حتى أهل بيته وأقاربه. ولكن السيد إذ يخبرنا بما سيحد  
يطلب منا الصبر بروح الثقة فى إلهنا ومسيحنا وبروح الرجار فى األبدية. والصبر المطلوب من المؤمن ليس هو 

تنفيذ وصايا   الصبر فى مواجهة اإلضطهاد فقط بل الصبر فى إحتمال أى ألم يسمح به الرب، والصبر على 
 .(19:  21وبصبركم إقتنوا أنفسكمو )لو حياتناالمسيح حتى آخر يوم فى 

 
يَنةِّ َفاْهُرُبوا إَِّلى اأُلْخَرى. َفإِّن ِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل ُتَكم ُِّلوَن 23"-(:10:23آية )مت  هِّ اْلَمدِّ َوَمَتى َطَرُدوُكْم فِّي هذِّ
.ُمُدَن  ْنَسانِّ  " إِّْسَرائِّيَل َحتَّى َيْأتَِّي اْبُن اإلِّ
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هامًا، فإذا ثارت العاصفة وكان هناك فرصة أن نهدئ منها، بأن   دأهنا السيد ي ع مب  =  متى طردوكم فإهربوا
نبتعد فلنبتعد، وال نعطى فرصة للم ايقين أن يزدادوا غ بًا وثورة، ال داعى أن يلقى أحد نفسه وسط المخاطر 

شهاد. التى قد ال يحتملها جسده ال  يف، ولكن إن وقعنا فى أيديهم وطلبوا منا أن ننكر إيماننا، هنا لزم اإلست
وهرب الكار ين من مدينة إلى مدينة سيكون فيه فرصة إلنتشار اإليمان وهذا ما حد  فى بداية المسيحية، إذ  

 حينما أثار اليهود اإلضطهاد ضد الكنيسة هرب المسيحيون إلى كل مكان فإنتشرت الكرا ة.
أخرى أن يهربوا إلى مدينة  فهم عليهم حين يثوروا ضدهم  =    ال تكملون مدن إسرائيل حتى يأتى إبن اإلنسان

يقابلهم إضطهاد آخر فيهربوا إلى مدينة أخرى ليكر وا فيها. وحينما يكملون كل مدن إسراًيل    فيها، ثم  ن يكر و 
 -يأتى إبن اإلنسان، فما معنى هذا؟ هناك معنيين :

إقترفته حتى   -1 اليهودية على كل ما  ليدين األمة  إبن اإلنسان  يأتى  اليهود  المختارين من  إيمان  ينتهى  حين 
م فلقد أحره تيطس 70الهيكل بعد أن يخرج منها الذين آمنوا، وهذا ما حد  سنة  الصليب، وستخرب أورشليم و 

وصلب   مليون  من  أكثر  وقتل  تشتت   120000أورشليم  أن  بعد  هذا  وكان  تمامًا.  الهيكل  وهدم  وأحرقهم 
المسيحيين فى كل مكان. بل فى خالل حصار أورشليم هرب منها كل المسيحيين ولم يبق منهم وال واحد، فلم  

 ؤذى مسيحى واحد خالل هذا الحصار.يُ 
األيام ومجئ    -2 نهاية  لإليمان هو عالمة على  البقية  أن دخول  نعلم  يهود سيؤمنون ونحن  هناك  اآلن  حتى 

السيد   فقول  الثانى.  مجيئه  فى  إسرائيلالمسيح  مدن  تكملون  اليهود   ال  من  البقية  دخول  لكمال  يشير  قد   =
 (15، 32-25:11للمسيحية فى نهاية األيام. )رو 

اإلنسانتعبير    -3 )دا  إبن  من  يفهمون  22+    13:    7مأخوذ  فاليهود  الديان.  اإلنسان  إلبن  تصوير  وفيه   )
م. على يد تيطس الرومانى. ويعتبر هذا مجئ غير مًرى 70التعبير على أنه للدينونة. وهذا ما حد  فعال سنة  

سيكون للدينونة العامة ولخالص أبدى لمن ينتظرونه.   إلبن اإلنسان ليدين فيه أورشليم. لكن مجيئه الثانى العلنى
أثنار محاكمته و  تبصرون إبن  من اآلن  وبهذا يمكننا فهم حجم الم ب عند قيافا عندما سمع قول الرب يسوع 

أن   -و فهم قيافا أن المسيح يقصد  من اآلن( فمن قول الرب و64:    26اإلنسان جالسا عن يمين القوة ..و )مت 
 تبدأ من اآلن.دينونة إسراًيل  
.  24"  -(:25-10:24اآليات )مت   هِّ يُذ َأْفَضَل مَِّن اْلُمَعل ِّمِّ، َواَل اْلَعْبُد َأْفَضَل مِّْن َسي ِّدِّ يَذ 25»َلْيَس الت ِّْلمِّ َيْكفِّي الت ِّْلمِّ

ُبوا َربَّ  . إِّْن َكاُنوا َقْد َلقَّ هِّ    " اْلَبْيتِّ َبْعَلَزُبوَل، َفَكْم بِّاْلَحرِّي ِّ َأْهَل َبْيتِّهِّ!َأْن َيُكوَن َكُمَعل ِّمِّهِّ، َواْلَعْبَد َكَسي ِّدِّ
 هنا المسيح يقدم نفسه كقدوة فى إحتمال األلم. وبهذا تصير أسلحة المؤمن التى يقدمها له هللا إلحتمال األلم. 

 الروح القدس الذى يتكلم فيه ويمنحه القوة.  -1
 لنا الروح فاهلل لم يعطنا روح الفشل. الصبر والرجار إلى المنتهى وهذا يعطيه  -2
 .  (1:4بط 1)راجع  المسيح كقدوة فى إحتماله األلم -3
 المسالمة بقدر إمكاننا مع من ي طهدوننا حتى ال نثيرهم. -4
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القلب سالمًا من  َوْعْد المسيح كان بأن يمأل  َيِعْد أن يمنع األلم عمن يتبعه، ولكن  والحظ أن السيد المسيح لم 
فا على الداخل،  النصرة  وهذه هى  الداخلى.  والفرح  الداخلى  والعزار  الداخلى  السالم  عليه  ينتصر  الخارجى  أللم 

األلم فى المسيحية. والمسيح هنا ي ع نفسه كمثال، فإن كان قد تألَّم وهو رب المجد أفال نقبل األلم، بل قيل 
َتَكمََّل باأللم )عب    هو ألجل أن نتكمل. هو  . فما يسمح به هللا(. أفال نقبل األلم لنكون كاملين10:2عنه أنه 

 ل ونشبهه . كمُ لم لنَ ابهنا فى كل شئ ، ونحن نتكمل باأللم ليشتكمل باأل
بعلزبوب هو إله العقرونيين )فهو إله الذباب طارد للذباب( )والعقرونيين فى فلسطين(        واليهود =  بعلزبول

  أسموه بعلزبول تحقيرًا له فمعناه )إله األقذار(.
 

َالَّذِّي َأُقوُلُه 27َفاَل َتَخاُفوُهْم. أَلْن َلْيَس َمْكُتوٌم َلْن ُيْسَتْعَلَن، َواَل َخفِّيٌّ َلْن ُيْعَرَف. 26" -(:27-10:26اآليات )مت 
، َوالَّذِّي َتْسَمُعوَنُه فِّي األُُذنِّ َناُدوا بِّهِّ َعَلى  ،َلُكْم فِّي الظُّْلَمةِّ ُقوُلوُه فِّي النُّورِّ ُطوحِّ  "السُّ

هو قول مشهور يستعمله الرب هنا لبيان إنتشار الكرا ة، والتى هى حتى اآلن  =  ليس مكتوم لن ُيستعلن
غام ة لكنها ستتوضح. فحتى وقت ما كان السيد يقول هذا الكالم، كانت فكرة الفدار والصليب غير معلومة  

كتومة فى هذا الوقت، بل ما الت حتى اآلن كلمز.  لكنها كانت مكتومة. وأي ًا األمجاد المعدة للكنيسة كانت م
ما يعلمه اآلن لهم سرًا عليهم أن يذيعوه، أما معلمى اليهود فكانوا =  أقوله لكم فى الظلمة قولوه فى النور الذى

يهمسون فى أذان تالميذهم، ما كانوا يرف ون أن يعلنوه للجميع. والمسيح لم يكن له تعاليم سرية تخص بع ًا  
اس وتكون سرًا على العامة. ولكن المسيح كان يعلم التالميذ ويرفع من مستواهم، ويعلن لهم بع ًا من  من الن

أسراره التى كانت أعلى من مستوى العامة، فالمسيح يعطى تعاليمه بالتدريج حتى يقبلها السامع. وهو هنا يقول  
  .   قاله المسيح لتالميذه فقط فى جلسات خاصةما = األذن  لتالميذه، كل ما قلته إعلنوه وألجعلوه فى النور.

 ليسمع الجميع.= السطوح
 

)مت َخاُفوا 28"-(:10:28آية  َبْل  َيْقُتُلوَها،  َأْن  ُروَن  َيْقدِّ اَل  النَّْفَس  َولكِّنَّ  اْلَجَسَد  َيْقُتُلوَن  يَن  الَّذِّ مَِّن  َتَخاُفوا  َواَل 
ُر َأْن  َما فِّي َجَهنََّم.بِّاْلَحرِّي ِّ مَِّن الَّذِّي َيْقدِّ   " ُيْهلَِّك النَّْفَس َواْلَجَسَد كَِّلْيهِّ

ال تخافوا فحياتكم ليست فى يدهم بل فى يد هللا الذى فى يده سلطان ليس فقط على أجسادهم بل على نفوسهم. 
فمن ينكر المسيح ألنه خاًف من العذاب سينقذ جسده أليام ولكن سيكون قد خسر نفسه أبديًا. وما أجمل أن  

 (.11:19شعر أننا فى يد هللا الرحيم، وأنه ال سلطان ألحد علينا ما لم يكن هللا قد أعطاه هذا السلطان )يو  ن
 

ْنُهَما اَل َيْسُقُط َعَلى اأَلْرضِّ بُِّدونِّ 29"  -(:33-10:29اآليات )مت   ٌد مِّ َأَلْيَس ُعْرُفوَرانِّ ُيَباَعانِّ بَِّفْلٍس؟ َوَواحِّ
يُعَها ُمْحَراٌة.  30َأبِّيُكْم.   ُكْم َجمِّ َفُكلُّ 32َفاَل َتَخاُفوا! َأْنُتْم َأْفَضُل مِّْن َعَرافِّيَر َكثِّيَرٍة!  31َوَأمَّا َأْنُتْم َفَحتَّى ُشُعوُر ُرُؤوسِّ
،  مَ  َماَواتِّ اَم َأبِّي الَّذِّي فِّي السَّ اَم النَّاسِّ َأْعَترُِّف َأَنا َأْيًضا بِّهِّ ُقدَّ اَم النَّاسِّ 33ْن َيْعَترُِّف بِّي ُقدَّ َولكِّْن َمْن ُيْنكُِّرني ُقدَّ

. َماَواتِّ اَم َأبِّي الَّذِّي فِّي السَّ  "  ُأْنكُِّرُه َأَنا َأْيًضا ُقدَّ
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المقا لهذه  يلجأ  أن  الرب  السيد  إإضطر  فاهلل  إضطهاد.  أى  من  نخاف  فال  بنا  إهتمامه  ليثبت  يخلق رنة  ستمر 
الف الماليين من السنين ليجعلها جنة حتى يخلق اإلنسان ويمتعه بها، ولم يكن هذا ألجل العصافير.  أاألرض  

يشكك  أن  داًمًا  إبليس  ل بة  هى  هذه  أن  بل  هللا،  محبة  فى  الشك  داًم  اإلنسان  ألن  لهذا  إضطر  السيد  لكن 
 ، شعور رؤوسنارجة معرفته بعدد  اإلنسان فى محبة هللا مع كل تجربة. بل أن إهتمام هللا باإلنسان يصل إلى د 

الخاًفين غير المؤمنين الذين ينكرون المسيح مع كل هذه المحبة فال نصيب لهم فى أمجاد السمار. هذا   ولكن
المسيح   المسيح يشملهم برحمته ويكفر    ينكرهممعنى أن  ، عنهم بدمه= ما عادوا أع ار فى جسده، وما عاد 

 ( . 16:   3مثل وأنا مزمع أن أتقيأك من فمىو )رؤهذه  .فالخالص لمن هو ثابت فى المسيح
( نجد الفريسيين يتهمون المسيح أنه ببعلزبول ًريس الشياطين يخرج الشياطين )قارن مع مت 15:11فى )لو
  كوا عليهتشيئًا من فمه ليش ( نجد الفريسيين يراقبونه طالبين أن يصطادوا 54-53:11(. وفى )لو 22:12-24

ويفقدون كرامتهم وسلطانهم. لكن  وذلك لحنقهم عليه، فهم يريدون أن يحجبوا الناس عنه فال تنهار شعبيتهم 
ليسمعوا السيد الرب. وبهذا   الشعب)عشرات ألوف(  ربواتواضح أن تصرفهم جار بنتيجة عكسية، فلقد جارت 

 يكون ريار الفريسيين قد فشل ومشورتهم فى الظالم قد انف حت ووهر رياًهم فى النور.
صار لهذه اآلية مفهوم آخر. فلقد سبق وفهمنا أنها اآلن بحسب ترتيب إنجيل لوقا  =    فليس مكتوم لن يستعلن

أي ًا صارت  لكنها  المسيح.  األلوف مجتمعين حول  اآلن ورأينا عشرات  قد حد   الكرا ة، وهذا  تشير إلنتشار 
)كو   الرب  ف حه  الشيطان  شر  فكل  الظلمة.  إلفت اح  الظلمة 15:2تشير  فى  الفريسيين  مؤامرات  وكل   .)

ذا لم يهتم الشعب بكالم الفريسيين، لكنهم إجتمعوا حول المسيح. ولنعلم أن ثوب صارت فى النور مكشوفة وبه
 الريار ال يستر صاحبه طوياًل، بل سيتمزه وينكشف ما تحته من نجاسة وضالل. 
= هذه تختلف عم ا سبق فى متى،   كل ما قلتموه فى الظلمة ُيسمع فى النور وما كلمتم به األذن فى المخادع

الذى تسمعونه فى األذن نادوا به على السطوح.. الذى أقوله فى الظلمة قولوه فى النورو. وكان ففى متى سمعنا و
كالم السيد فى متى يشير ل رورة أن يكر  التالميذ بكل ما سمعوه من السيد أم ا هنا فالسيد يقصد أن يقول 

متفقة مع تعاليمكم وألال  ما تخفونه من  لتالميذه.. تحاشوا الريار.. لتكن حياتكم طاهرة نقية وبال شر. لتكن حياتكم  
النور. وتعنى اآلية أي ًا.. ال يكن لكم   الناس. ما ترتكبونه من شر فى الظلمة سيظهر فى  شر سيظهر أمام 
تعاليم سرية تخفونها عن الناس، وتعاليم خفية تخشون إستعالنها للناس، فهذا ضعف وجبن من الخادم. والسيد 

( وبالنظر لمفهوم القديسين متى ولوقا معًا نفهم واجب 21-20:18ل يوم علنًا )يو  نفسه كان يعلم فى الهيكل ك 
الخادم والكار  أنه يعلم بكل ما سمعه من المسيح وأن تكون حياته نقية متفقة مع ما يعلم به، وأن ال تكون له 

الفريسيين الذين ي مرون تعاليم سرية فهذه ليست من المسيح بل من عنده فهو غير قادر أن يعلنها. وال يكونوا ك
 خر. آ شيئًا ويتكلمون بشئ 

الفريسيين خمير  من  من  =  تحرزوا  خوفًا  بالمسيح  عالقته  يخفى  كمن  أو  الفريسيين،  ريار  هو  المقصود  طبعًا 
الناس. والخمير فى بدايته يكون كمية صميرة بالنسبة للعجين، كما أن الشر فى بدايته يكون صميرًا إذا ما قورن  

ن كالهما )الخمير والشر( سرعة اإلنتشار. وكما تخمر الخميرة العجين، هكذا يفسد الشر أ ن من شبالحق. ولك
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عقيدة اإلنسان، وكالهما يعمل فى الخفار. وريار الفريسيين هو  يادة إهتمامهم بالناموس وطقوسه فى الخارج، 
 لكن أعمالهم رديئة فى الخفية وهذه التصرفات تفسد الكنيسة.

 
وخوفكم هذا يدفعكم للريار. قيل أن الجسد ما هو إال  صدفة تخفى لؤلؤة،   -:ال تخافوا  -(:5-12:4يات )لو  اآل

 هذا شعور المسيح نحو خاصته. =  يا أحبائى. واللؤلؤة هى النفس. فلماذا اإلهتمام بالجسد 
 

)لو   بَفلسين  -(:12:6آية  تباع  يباعان ليس  أ(  10:29وقيل فى )مت  =  اليست خمسة عرافير  عصفوران 
بَفلس. ويبدو أن أربعة عصافير كانت تباع بَفلسين ويعطى لمن يشترى أربعة، عصفورًا  يادة مجانًا، فحتى هذا 

 هو أصمر عملة متداولة فى ذلك الوقت. الَفلس العصفور الذى بال ثمن الينساه هللا.
  

(. شعرة واحدة أي أصمر 21:18بسماح منه )لو  حتى شعرة واحدة من رؤوسنا ال تهلك إال     -(:12:7آية )لو  
 شئ فينا فشعرة تنقص لن نشعر بها، لكن المسيح مهتم بها.

  
)اآل اَم 8"  -(:12  -  8:  10لويات  ُقدَّ ْنَسانِّ  اإلِّ اْبُن  بِّهِّ  َيْعَترُِّف   ، النَّاسِّ اَم  ُقدَّ بِّي  اْعَتَرَف  َمنِّ  ُكلُّ  َلُكْم:  َوَأُقوُل 

اَم َماَلئَِّكةِّ هللاِّ.  9َماَلئَِّكةِّ هللاِّ.   ، ُيْنَكُر ُقدَّ اَم النَّاسِّ ْنَسانِّ يُ 10َوَمْن َأْنَكَرنِّي ُقدَّ ْغَفُر َلُه، َوُكلُّ َمْن َقاَل َكلَِّمًة َعَلى اْبنِّ اإلِّ
وحِّ اْلُقُدسِّ َفاَل ُيْغَفُر َلُه.   َف َعَلى الرُّ ينِّ َفاَل َتْهَتمُّوا  11َوَأمَّا َمْن َجدَّ اَلطِّ َؤَساءِّ َوالسَّ ُموُكْم إَِّلى اْلَمَجامِّعِّ َوالرُّ َوَمَتى َقدَّ

وَن َأْو بَِّما َتُقوُلوَن،  وَح اْلُقُدَس يُ 12َكْيَف َأْو بَِّما َتْحَتجُّ ُب َأْن َتُقوُلوُه«.أَلنَّ الرُّ اَعةِّ َما َيجِّ  "َعل ُِّمُكْم فِّي تِّْلَك السَّ
هى تحريط على إعالن اإليمان بالمسيح ربًا علنًا. واإلنكار هو إنكار المسيح أو إهمال وصاياه. وفى متى  

اإلثنين   وكال. قدام مالئكة هللا. وهنا نسمع وأعترف أنا أي ًا به قدام أبى الذى فى السموات ونسمع السيد يقول 
واحدًا. فالمالًكة داًمًا قدام هللا. ولكن كون أن المسيح هنا يذكر مالًكة هللا فهذا يعطينا شعور بإهتمام المالًكة  

(. لذلك نجد أن السمار تفرح بخاطىر واحد 10:1بنا فالمسيح وحد السماًيين واألرضين وجمع كالهما فيه )أف 
-9:5)رؤ  نعه الرب للبشر ويتكلمون بإسمنا الخالص الذى ص( ونجد السماًيين يفرحون ب10:15يتوب )لو 

( وكأن المسيح حين يعترف بى أمام المالًكة، كأنه يقدم لهم من صار لهم شريكًا فى حياتهم السماًية وحياة  10
   -:التسبيح. فحين يقول

   .، إذًا هم صاروا أبناًر لك  من جسديفالمعنى أيها اآلب هؤالر صاروا جزر  أمام أبي
 دعوة لنن م لهم في حياتهم.  هي صرنا شركار لهم فى السمار ،=  أمام المالئكة

 
وحِّ اْلُقُدسِّ َفاَل 10"  -:(12:10  لو)  آية َف َعَلى الرُّ ْنَسانِّ ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َجدَّ َوُكلُّ َمْن َقاَل َكلَِّمًة َعَلى اْبنِّ اإلِّ

 " ُيْغَفُر َلُه.



 أنجيل لوقا )األصحاح الثاني عشر(   –األناجيل 
 

 

240 

القدس   الروح  على  تجديفًا  فكرها  على  مر  قد  أنه  فيشككها  النفوس،  بعط  ليحطم  اآليات  هذه  إبليس  يستمل 
 وبالتالى تبعًا لهذه اآليات فال غفران وبالتالى إغاله باب الرجار أمامها.

( الحظ قوله يطهرنا من 9-7:1يو  1ولكن علينا أن نفهم أن أى خطية يقدم عنها توبة يمفرها هللا، وهذا وعده )
الذى كل   القدس  الروح  مقاومة صوت  على  اإلصرار  هو  القدس  الروح  على  بالتجديف  المقصود  ولكن  خطية 

من يبكت على الخطية داديًا للتوبة، أى أن يصر اإلنسان على عدم التوبة حتى آخر نسمة من نسمات حياته.  
المؤمن قد يتعثر فى المسيح إذ يراه إنسانًا عاديًا فيتكلم    فاإلنسان غير =  قال كلمة على إبن اإلنسان ُيغفر له

 عليه كالمًا غير الًق، لكنه حين يؤمن ويعترف بهذه الخطية تمفر لُه. 
السيد يقول هذا للفريسيين الذين قالوا أنه يخرج الشيطان بواسطة  =  أما من قال على الروح القدس فلن يغفر لهُ 

الروح القدس الذى به يخرج السيد الشياطين أنه بعلزبول، وهذا فيه تجديف على بعلزبول، فهم بهذا يقولون عن  
تمفر   فلن  للحق  مقاومًا  إستمر  لو  أما  لُه،  ستمفر  إيمانه  بعد  توبة  سيقدم  من  هؤالر  من  وحتى  القدس.  الروح 

سان على (. ولكن أمام إصرار اإلن  8:16ولنالحظ أن الروح القدس هو الذى يبكت على الخطايا )يو  خطيته.
ووال تحزنوا الروحو   وال تطفئوا الروحر صوته. لذلك يحذر الرسول بولس والمقاومة لصوت الروح القدس ينطفى

ألنه ال يسمع صوت ( سيصبح غير قادرًا على التوبة )وألذا إنطفأ الروح داخل إنسان لعناده )مثل هؤالر الفريسيين
تمفر   توبة ال  يقدم  ال  وألذ  القدس(  ُيفهم الروح  ولكن ال  ُيمفر.  ال  الذى  الروح  التجديف على  وهذا هو  خطيته، 

؟!! ويفهم نما يؤمنون لن يمفر لهم ما قالوهالكالم حرفيًا فمير المؤمنين طالما جدفوا على الروح القدس فهل حي
 (.6-4:6التجديف على الروح القدس إلنسان مسيحي تذوه المو بة السماًية وألختار طريق التجديف )عب 

هللا في محبته يظل يحاول مع أوالده حتى لو أطفاؤا الروح القدس وقد يكون ذلك بال ربات مثل يونان  لحوظة:  م
القدس فهي حالة  الروح  أما نزع  الخاطئ،  واإلبن ال ال بل في بعط األحيان بعطايا جيدة ربما ليخجل هذا 

 نادرة لم تذكر سوى مرة واحدة مع شاول الملك.
 

ُفوَنَها. 28"   -:(30-3:28)مراآليات   يَف الَّتِّي ُيَجد ِّ ، َوالتََّجادِّ يَع اْلَخَطاَيا ُتْغَفُر لَِّبنِّي اْلَبَشرِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َجمِّ
َأبَ 29 َدْيُنوَنًة  ٌب  ُمْسَتْوجِّ ُهَو  َبْل   ، اأَلَبدِّ إَِّلى  َمْغفَِّرٌة  َلُه  َفَلْيَس  اْلُقُدسِّ  وحِّ  الرُّ َعَلى  َف  َجدَّ َمْن  يًَّة«.  َولكِّْن  أَلنَُّهْم 30دِّ

ًسا«.  "َقاُلوا: »إِّنَّ َمَعُه ُروًحا َنجِّ
نه مختل فهذا يعتَبر تجديفًا على إبن  الحظنا هنا أن خطاب السيد المسيح جار بعد أن قال أقربار المسيح عنه أ

وجار الخطاب بعد تجديف الفريسيين وقولهم على الروح القدس أنه   .إذ هم تعثروا فيه ولم يعرفوا حقيقته  ،اإلنسان
 بعلزبول وبمثل هذا التجديف على الروح لو إستمروا فى عنادهم فلن يمفر لهم أبدًا.

 
 (. 15:21ال يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناق وها)لو  أنا أعطيكم فمًا وحكمة -(:12-11يات )اآل

 (23 -  14:  11راجع تفاصيل أكثر فى )لو
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 مثل الغنى الغبى
يَراَث«.  13"  -(:21-12:13اآليات )لو اْلمِّ َمنِّي  ُيَقاسِّ َأْن  ي  ُقْل أَلخِّ ُمَعل ُِّم،  :»َيا  اْلَجْمعِّ ٌد مَِّن  َواحِّ َلُه  َفَقاَل 14َوَقاَل 

ًما؟«  ًيا َأْو ُمَقس ِّ ، َفإِّنَُّه َمَتى 15َلُه: »َياإِّْنَساُن، َمْن َأَقاَمنِّي َعَلْيُكَما َقاضِّ َكاَن َوَقاَل َلُهُم:»اْنُظُروا َوَتَحفَُّظوا مَِّن الطََّمعِّ
َأْمَوالِّهِّ«.   مِّْن  َحَياُتُه  َفَلْيَسْت  َكثِّيٌر  ُكوَرُتُه،  16أَلَحٍد  َأْخَرَبْت  َغنِّيٌّ  َقائِّاًل:»إِّْنَساٌن  َمَثاًل  َلُهْم  فِّي 17َوَضَرَب  َفَفكََّر 

َأْثَمارِّي؟   فِّيهِّ  َأْجَمُع  ٌع  َمْوضِّ لِّي  َلْيَس  أَلْن  َأْعَمُل،  َماَذا  َقائِّاًل:  هِّ  أَ 18َنْفسِّ َوَأْبنِّي  َوَقاَل:  َمَخازِّنِّي  ُم  َأْهدِّ هَذا:  ْعَمُل 
نِّيَن َكثِّيَرٍة. 19َأْعَظَم، َوَأْجَمُع ُهَناَك َجمِّيَع غَّاَلتِّي َوَخْيَراتِّي،   ي: َيا َنْفُس َلكِّ َخْيَراٌت َكثِّيَرٌة، َمْوُضوَعٌة لِّسِّ َوَأُقوُل لَِّنْفسِّ

ي!   ي َوُكلِّي َواْشَربِّي َواْفَرحِّ هِّ الَّتِّي َأْعَدْدَتَها لَِّمْن َفَقاَل َلُه  20اِّْسَترِّيحِّ ْنَك، َفهذِّ هِّ اللَّْيَلَة ُتْطَلُب َنْفُسَك مِّ ! هذِّ هللُا: َياَغبِّيُّ
هللِّ«.21َتُكوُن؟  هِّ َوَلْيَس ُهَو َغنِّيًّا ِّ  "هَكَذا الَّذِّي َيْكنُِّز لَِّنْفسِّ

ه، وأراد أن يكون من األالف الموجودين حول الرب كان هناك شخص له مشكلة ميرا  مع أخي   -الغنى الغبى :
المسيح قاضيا بينهما. ولكن المسيح جار يدعونا للسماويات ولم ُيِرْد أن يتدخل فى األرضيات فهذه لها ق اة، 
بينما المسيح بالجسد لم يكن له حق الحكم بين الناس كقاض. وقوانين الميرا  واضحة فى الشريعة )البكر له 

متساوين(. ونال إخوته وكل اإلخوة  األكبر طماع ضعف نصيب  فإما األك  المشكلة هى مشكلة طمع،  حظ أن 
وأخذ كل الميرا ، أو أن يكون الشاكى وهو األصمر وأنه غير راضى عن أن يكون نصيبه نصف أخيه البكر 

 ويريد أن يقتسمه مع األكبر.
فإرتفع صوت   ستأتي.  التي  وال يقات  خوف  بال  الكرا ة  عن  يكلمهم  المسيح  كان  السابقة  اآليات  شخص  في 

يشتكي أخيه الذي ولمه في الميرا . ويظهر هنا التناقط، فلو فهم هذا الشخص كالم المسيح الذي يعني أنه 
المسيح،  به  يعترف  يثبت  من  النهاية  وفي  يساندنا  القدس  الروح  ولكن  مستمر،  ضيق  سيكون  العالم  هذا  في 

اذا سيخسر هذا حينما واالستشهاد، وم  إلحتقر هذا الشخص الماديات كلها فماذا ستنفعه أمواله وقت اإلضطهاد 
َفًا به أمام هللا. المسيح واضح هنا أنه يريد رفع مستوى تفكيرنا إلى السماويات، وأليماننا بأننا غربار في يقف ُمْعَترَ 

أوثان   دبادة  الرسول  بولس  أسماه  لذلك  المسيحي،  يقابل  عدو  أخطر  هو  الطمع  أن  ينبه  لذلك  األرض.  هذه 
الطماع ينسى إنتماًه للسمار ويظن أنه سي ي  لألبد على األرض )هذا هو معنى المثل الذي (. ألن  5:3)كو

رفط أن يأخذ دور  قاله هنا السيد المسيح(. لنثق أن المال ال يعطي سالمًا، هللا هو الذي يعطيه. والسيد المسيح
الزمنية الميرا  هو عمل  السلطة  فتقسيم  دوره ر   ،  الق اة،  يكون  أن  أن ي ع وصمم على  تحاشى  وحيًا. هو 

قوانين أرضية للميرا  وخالفه بل هو السماوي، أتى من السمار ليرفعنا للسماويات، المسيح يريدنا أن نشعر بأننا  
غربار على األرض. هو يريد أن يحل المشاكل بإصالح الداخل، ومنع الطمع المفسد للحياة السماوية. والحظ 

المِ  يدين  ال  المسيح  الطمفإن  بل  والماديات، ني  لألرضيات  والنهم  اإلكتفار  بعدم  الداًم  الشعور  هو  والطمع  ع. 
 واإلنشمال بالماديات عن الروحيات، وعدم اإلهتمام بأن يكون للشخص كنز سماوي.  

 المسيحية لم ت ع أي قانون للميرا . فالمسيح أتى لنر  السمار.= من أقامني قاضياً 
 ود أن يتدخلوا لحل هذه المشاكل.كان وويفة معلمي اليه= يا معلم قل ألخي
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هل خطأ أن يفكر إنسان أن يقيم مخا ن؟ قطعًا هذا ليس خطأ، فما هو إذًا خطأ هذا المني   مثل الغني الغبي:
 الذي جعله غبيًا؟ 

هو كان يفكر في الحاضر فقط والمستقبل على أنه سي ي  داًمًا وربما لألبد. ولم يفكر أنه في هذه الليلة   .1
 نفسه. فعلينا أن نعمل بجد ولكن ال ننسى أننا هنا غربار، قد نترك العالم في أي لحظة.ستؤخذ 

إذا فهمنا أنه يمكن لنا أن نترك العالم في أي لحظة، فما الذي أعددناه للسمار. هذا المني كل ما فكر فيه   .2
 وصدقاته..(.كان يخص حياته على األرض، فأين هي كنو ه التي في السمار )أي أين صالته وأصوامه 

فهو نسب الخير لنفسه ولم يذكر أن هللا أعطاه  أثماري غالتي خيراتي  عطايا هللا له حسبها تخصه وحده=   .3
 الكثير فيشكر هللا وليعطي هو من ليس لهم، فنحن وكالر على ما عندنا. 

، ولكن  فكل ما يفكر فيه هو ما يشبع الحيوانات أي اً =  يا نفسي كلي واشربي وإفرحي أنظر ما يفكر فيه   .4
فلنهتم   األرض  على  وغربار  للسمار  تنتمي  مخلوقات  أننا  المثل  من  السيد  هدف  الروح.  نصيب  أين 

 بالسماًيات. 
هو إعتبر أن الخيرات هي الماديات فقط وتناسي أن الخيرات الحقيقية هي الف اًل  =  لكِّ خيرات يا نفسي .5

 ًا ويمكن توجيهها لتكون شرًا. فهذه توصلنا للسمار أما األموال فهذه يمكن توجيهها لتكون خير 
هو إفترض أن غناه سيكون سببًا في راحته، مع أنه أصبح همًا ثقياًل عليه وشاغاًل يشمل باله ويمأله قلقًا.  .6

المسيح.   الحقيقية هي في  الراحة  أم ا  إمتلكه.  الذي  المال هو  لكن  المال  يملك  أنه  أي =  غنيًا هلللقد ون 
 راحته هو شخصيًا.يكون غناه هذا لمجد هللا وليس ل

ن كل شئ هو  أل ولم يخطر على باله أي اعتبار  =  يقول يا نفسي لكِّ خيرات كثيرة، موضوعة لسنين كثيرة .7
أمواله.  يتصرف في  ما سوف  منا حسب  كٌل  وأن هللا سيحاسب  أيدينا.  بين  وأننا وكالر على ما  ملك هلل، 

ي لحظة. هذا اإلنسان ربط نفسه باألرضيات والحظ قوله سنين كثيرة، هو ال يفكر أنه يمكن أن ينتقل في أ
عن   غريبًا  سماويًا  األرض  في  عاش  من  هو  للسماويات  يصلح  فمن  للسماويات.  يصلح  ال  فهو  وبالتالي 

 األرض.
 حينما  ادت خيراته فكر في  يادة مخا نه بداًل من أن يفكر في إحتياج الفقرار لهذه الزيادات.  .8

أنه مال هللا وأنا أمين عليه + لو ضاع المال ال أهتم فاهلل قادر أن يعوض : ما يحكم نظرتنا للمال هو  ملحوظة
+ ال تعارض بين عدم الطمع والطموح. فالطموح مطلوب لكن على أال يتعارض مع واجباتي نحو هللا + ال يكون  

 بظلم اآلخرين + شعوري بأن ضمان المستقبل ليس في أموالي بل أن لي إله غني قدير يحبني.
 

 عتنى بناهللا ي
)لو َتْهَتمُّوا22"  -:(  31-12:22اآليات  اَل  َلُكْم:  َأُقوُل  هَذا  َأْجلِّ  :»مِّْن  هِّ لَِّتاَلمِّيذِّ َواَل   َوَقاَل  َتْأُكُلوَن،  بَِّما  لَِّحَياتُِّكْم 

.  23لِّْلَجَسدِّ بَِّما َتْلَبُسوَن.   ْرَباَن: َأنََّها اَل َتْزَرُع َواَل 24َاْلَحَياُة َأْفَضُل مَِّن الطََّعامِّ، َواْلَجَسُد َأْفَضُل مَِّن الل َِّباسِّ َتَأمَُّلوا اْلغِّ
  ! ْنُكْم إَِّذا اْهَتمَّ 52َتْحُرُد، َوَلْيَس َلَها َمْخَدٌع َواَل َمْخَزٌن، َوهللُا ُيقِّيُتَها. َكْم َأْنُتْم بِّاْلَحرِّي ِّ َأْفَضُل مَِّن الطُُّيورِّ َوَمْن مِّ
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َدًة؟   َواحِّ َراًعا  ذِّ َقاَمتِّهِّ  َعَلى  َيزِّيَد  َأْن  ُر  بِّاْلَبَواقِّي؟ 26َيْقدِّ َتْهَتمُّوَن  َفلَِّماَذا   ، اأَلْصَغرِّ َعَلى  َواَل  ُروَن  َتْقدِّ اَل  ُكْنُتْم  َفإِّْن 
لُ 27 َتْغزِّ َواَل  َتْتَعُب  اَل  َتْنُمو:  َكْيَف  الزََّنابَِّق  َيْلَبُس َتَأمَُّلوا  َكاَن  هِّ  َمْجدِّ ُكل ِّ  فِّي  ُسَلْيَماُن  َواَل  إِّنَُّه  َلُكْم:  َأُقوُل  َولكِّْن   ،

ْنَها.   مِّ َدٍة  َفكَ 28َكَواحِّ هَكَذا،  هللُا  ُيْلبُِّسُه  التَّنُّورِّ  فِّي  َغًدا  َوُيْطَرُح  اْلَحْقلِّ  فِّي  اْلَيْوَم  ُيوَجُد  الَّذِّي  اْلُعْشُب  َكاَن  ْم َفإِّْن 
ُيْلبِّ  ؟  بِّاْلَحرِّي ِّ  يَمانِّ َقلِّيلِّي اإلِّ َيا  َأْنُتْم  َتْقَلُقوا،  29ُسُكْم  َتْشَرُبوَن َواَل  َتْأُكُلوَن َوَما  َما  َأْنُتْم  َتْطُلُبوا  هِّ ُكلََّها 30َفاَل  َفإِّنَّ هذِّ

  . هِّ هِّ ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم.بَ 31َتْطُلُبَها ُأَمُم اْلَعاَلمِّ. َوَأمَّا َأْنُتْم َفَأُبوُكْم َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن إَِّلى هذِّ  لِّ اْطُلُبوا َمَلُكوَت هللاِّ، َوهذِّ
" 
 

ُكْم بَِّما  »لِّذلَِّك َأُقوُل َلُكْم: اَل َتْهَتمُّوا لَِّحَياتُِّكْم بَِّما َتْأُكُلوَن َوبَِّما25" -(:34-6:25اآليات )مت َتْشَرُبوَن، َواَل أَلْجَسادِّ
؟   الل َِّباسِّ َأْفَضَل مَِّن  َواْلَجَسُد  الطََّعامِّ،  مَِّن  َأْفَضَل  اْلَحَياُة  َأَلْيَستِّ  إِّنََّها اَل 26َتْلَبُسوَن.   : َماءِّ السَّ ُطُيورِّ  إَِّلى  ُاْنُظُروا 

َن، َوَأُبوكُ  ْنَها؟  َتْزَرُع َواَل َتْحُرُد َواَل َتْجَمُع إَِّلى َمَخازِّ َماوِّيُّ َيُقوُتَها. َأَلْسُتْم َأْنُتْم بِّاْلَحرِّي ِّ َأْفَضَل مِّ ْنُكْم 27ُم السَّ َوَمْن مِّ
َدًة؟   َراًعا َواحِّ ُر َأْن َيزِّيَد َعَلى َقاَمتِّهِّ ذِّ ؟ َتَأمَُّلوا َزَنابَِّق اْلَحْقلِّ َكْيَف َتْنمُ 28إَِّذا اْهَتمَّ َيْقدِّ و! اَل َولَِّماَذا َتْهَتمُّوَن بِّالل َِّباسِّ

ُل.   ْنَها.  29َتْتَعُب َواَل َتْغزِّ َدٍة مِّ هِّ َكاَن َيْلَبُس َكَواحِّ َفإِّْن َكاَن ُعْشُب 30َولكِّْن َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه َواَل ُسَلْيَماُن فِّي ُكل ِّ َمْجدِّ
هَكَذا، هللُا  ُيْلبُِّسُه   ، التَّنُّورِّ فِّي  َغًدا  َوُيْطَرُح  اْلَيْوَم  ُيوَجُد  الَّذِّي  َقلِّيلِّي   اْلَحْقلِّ  َيا  َأْنُتْم  ُيْلبُِّسُكْم  ا  دًّ جِّ بِّاْلَحرِّي ِّ  َأَفَلْيَس 

؟   يَمانِّ هِّ ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم. أَلنَّ 32َفاَل َتْهَتمُّوا َقائِّلِّيَن: َماَذا َنْأُكُل؟ َأْو َماَذا َنْشَرُب؟ َأْو َماَذا َنْلَبُس؟  31اإلِّ َفإِّنَّ هذِّ
َماوِّيَّ َيْعلَ  هِّ ُكل َِّها. َأَباُكُم السَّ هِّ ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم. 33ُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن إَِّلى هذِّ َفاَل 34لكِّنِّ اْطُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت هللاِّ َوبِّرَُّه، َوهذِّ

هِّ. َيْكفِّي اْلَيْوَم َشرُُّه. ، أَلنَّ اْلَغَد َيْهَتمُّ بَِّما لَِّنْفسِّ  و َتْهَتمُّوا لِّْلَغدِّ
تهتموا بالمال سيثور سؤال هام.... وكيف نؤمن مستقبلنا من مأكل وملبس ؟ وهنا السيد يقول حين يقول السيد ال 

أن هللا هو المسئول عن حياتنا ومستقبلنا وم يشتنا. وهل نثق فى مال يأكله السوس ويسرقه اللصوص وال نثق 
طمأنينة تحت تدبير هللا الذى  فى هللا كأب سماوى يعولنا. المسيح هنا يريد أن ينزع منا كل قلق وهم لن ي  فى  

يرعى حتى الطيور. فلنعمل ونكد ونبحث عن القوت ولكن بال قلق وال هم فاهلل هو الرا ه وإلق على الرب همك 
الحياة هى  بة من هللا والجسد هو    =ليست الحياة أفضل من الطعامأ(  7:5بط  1+  22:55)مز    وفهو يعولك

وسيلة فهما  واللباس  الطعام  أما  هلل  القوت    يكل  يمنح  أن  يستطيع  أال  الجسد  وخلق  الحياة  وهب  والذى  فقط. 
 والكسوة. أى إذا كان يمنح العطايا الكبيرة أال يمنح العطايا الصميرة. 

 
)مت َوالَ 25"  -(:6:52آية  َتْشَرُبوَن،  َوبَِّما  َتْأُكُلوَن  بَِّما  لَِّحَياتُِّكْم  َتْهَتمُّوا  اَل  َلُكْم:  َأُقوُل  بَِّما   »لِّذلَِّك  ُكْم  أَلْجَسادِّ

؟  وَتْلَبُسوَن. َأَلْيَستِّ اْلَحَياُة َأْفَضَل مَِّن الطََّعامِّ، َواْلَجَسُد َأْفَضَل مَِّن الل َِّباسِّ
 فى ترجمات أخرى يزيد على قامته أقل وحدة قياسية. = ذراعًا واحدة
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)مت اَل  26"  -(:6:62آية  إِّنََّها   : َماءِّ السَّ ُطُيورِّ  إَِّلى  إَِّلىُاْنُظُروا  َتْجَمُع  َواَل  َتْحُرُد  َواَل  َوَأُبوُكُم   َتْزَرُع  َن،  َمَخازِّ
ْنَها؟ َماوِّيُّ َيُقوُتَها. َأَلْسُتْم َأْنُتْم بِّاْلَحرِّي ِّ َأْفَضَل مِّ  و  السَّ

َراًعا 27و -(:6:72آية )مت ُر َأْن َيزِّيَد َعَلى َقاَمتِّهِّ ذِّ ْنُكْم إَِّذا اْهَتمَّ َيْقدِّ َدًة؟َوَمْن مِّ  و َواحِّ
 اللفظة اليونانية قد تعنى ُعمر بداًل من قامة. أى يكون المعنى أنه ال   =يزيد على قامته 

يمكن إضافة شىر إلى مسافة رحلة العمر. وألذا أخذناها كما هى يكون المعنى أنك ال يمكنك أن تزيد إلى طول 
 قامتك شىر.

 
ْنَها. َولكِّْن َأُقوُل َلُكْم: 29 -(:6:92آية )مت َدٍة مِّ هِّ َكاَن َيْلَبُس َكَواحِّ  إِّنَُّه َواَل ُسَلْيَماُن فِّي ُكل ِّ َمْجدِّ
 الكلمة األصلية تفيد تعلق الفكر بشىر يتأمل فيه بمير استقرار.=  ال تقلقوا
 نلبس  = ثوب البرن نلبس  أأهم من لباس الجسد أن هللا قادر أن يعطينا بهاًر بتأمل =  

 (. 14:13رو  المسيح ) 
 

، ُيْلبُِّسُه هللُا هَكَذا، َأَفَلْيَس 30و  -(:6:30آية )مت  َفإِّْن َكاَن ُعْشُب اْلَحْقلِّ الَّذِّي ُيوَجُد اْلَيْوَم َوُيْطَرُح َغًدا فِّي التَّنُّورِّ
؟ يَمانِّ ا ُيْلبُِّسُكْم َأْنُتْم َيا َقلِّيلِّي اإلِّ دًّ  وبِّاْلَحرِّي ِّ جِّ

 كانوا يستخدمون الحشاً  الجافة واألشواك وفروع األشجار الصميرة كوقود.الفرن. ولندرة الخشب = التنور
هِّ ُكل ِّ 32" -(:6:32آية )مت َماوِّيَّ َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن إَِّلى هذِّ هِّ ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم. أَلنَّ َأَباُكُم السَّ  " َها.َفإِّنَّ هذِّ

األمم ليسوا  =  تطلبها  فأفكارهم عن هللا وعنايته  الذين هم  والواثقة فى هللا،  الهادًة  اإليمانية  النظرة  قادرين على 
 أفكار قاصرة، ويطلبون ما يظنونه لسعادتهم أى األكل والشرب والملبس. 

راجع تفسير ليأت ملكوتك. أى أطلبوا أن يملك هللا بالكامل على قلوبكم وال يكون  =  أطلبوا أواًل ملكوت هللا وبره
 بين غير المؤمنين. وأن يمأل هللا قلوبنا ببره. ونطلب اإلمتالر من هللاللشيطان مكانًا فيه. واطلبوا نمو ملكوت  

أ بل  الزمنية،  األمور  ثالثًا  أو  ثانيًا  ولنطلب  الخطاة.  توبة  القدس ونطلب  لم الروح  لو  لنا حتى  ن هللا سيعطيها 
 نطلبها. 

 
هِّ. َيْكفِّي اْلَيْوَم َشرُُّه.34و-(:6:34آية )مت ، أَلنَّ اْلَغَد َيْهَتمُّ بَِّما لَِّنْفسِّ  و َفاَل َتْهَتمُّوا لِّْلَغدِّ

بالغد باليوم، فعلينا أن نعمل بجدية من أجل قوتنا، ولك=    التهتموا  تهتموا  يقل ال  المد  لم  أى ن ال نحمل هم 
 .  ( 9:2تس  1المستقبل )

 ال يعنى بالشر الخطية لكن التعب والمشاكل التى نقابلها. =  يكفى اليوم شره
 

نجد هنا نفس الكالم يكرره القديس لوقا. ولكن إستبدل كلمة الطيور بالمربان. ألن المراب إذا ما أفرك يترك أوالده  
 أعطى لهذه الفراك أن تفر  راًحة من فمها تجذب إليها بي ًا فينفر منها، وهللا أبال طعام ألن الفراك يكون لونها  
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البعوض، ويدخل لداخل فمها فتتمذى عليه، حتى يظهر ريشها األسود فيأتى لها أبواها لتمذيتها. فإن كان هللا 
 (. 9:147أفسيترك أوالده ويهملهم )مز يدبر هذا للمربان 

بعد ح لوقا  إنجيل  الحديث فى  هذا  السيد وجه  أن  لتالميذه ونالحظ  الحديث  يوجه هذا  األغنيار، وهو   ديثه عن 
ال يوهمهم أنهم سيكونون أكثر سعادة وألطمئنانًا لو إمتلكوا المال الكثير. وقوله  فإبليس يجرب الفقرار بأنه    الفقرار،
والحظ   حتى ال تمتص الزمنيات كل تفكيرنا فننشمل عن السماويات فنحرم من أن يملك هللا على قلوبنا.  =تهتموا

أن هذه هى مشكلة البشر، أن التفكير فى المشاكل والماديات والزمنيات يستمرقهم، بل يقودهم ذلك للكآبة. والسيد 
 فى فرح، وهذا ما يريده لنا.  المسيح يدعونا أن نثق فيه أنه هو يدبر كل شئ وهذا يجعلنا نحيا

، المعنى أن هللا خلقنا لنحيا وهو مسئول   الحياةاألمور األكبر شأنًا فى    =البواقىوهو  يادة القامة.  =    األصغر
ويعولنا حياتنا  يحفظ  بالكم   .أن  فما   ، الشئ  هذا  على  حتى  قادرين  غير  ونحن  له  أهمية  ال  القامة شئ   يادة 

 ( . 5:  15عموما الرب يريد أن يقول أننا غير قادرين على شئ بدونه )يو  بالحفاظ على الحياة نفسها . 
 

 القطيع الرغير والوكيل األمين

َيُكُم اْلَمَلُكوَت.  32"  -:(48-12:32اآليات )لو يُر، أَلنَّ َأَباُكْم َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعطِّ غِّ يُع الرَّ بِّيُعوا 33»اَل َتَخْف، َأيَُّها اْلَقطِّ
، َحْيُث الَ  َماَواتِّ قٌ   َما َلُكْم َوَأْعُطوا َصَدَقًة. اِّْعَمُلوا َلُكْم َأْكَياًسا اَل َتْفَنى َوَكْنزًا اَل َيْنَفُد فِّي السَّ  َواَل ُيْبلِّي َيْقَرُب َسارِّ

َوَأْنُتْم 36»لَِّتُكْن َأْحَقاُؤُكْم ُمَمْنَطَقًة َوُسُرُجُكْم ُموَقَدًة،  35أَلنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنُزُكْم ُهَناَك َيُكوُن َقْلُبُكْم َأْيًضا.  34ُسوٌس،  
إَِّذا   ، َحتَّى  اْلُعْرسِّ َيْرجُع مَِّن  َمَتى  ُروَن َسي َِّدُهْم  َيْنَتظِّ ُأَناٍس  ْثُل  .  مِّ لِّْلَوْقتِّ َيْفَتُحوَن َلُه  َوَقَرَع  ُطوَبى أُلوَلئَِّك  37َجاَء 

ُدُهْم َساهِّرِّيَن. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه َيَتَمْنَطُق َوُيْتكِّئُ  يَن إَِّذا َجاَء َسي ُِّدُهْم َيجِّ ُم َوَيْخُدُمُهْم.  اْلَعبِّيدِّ الَّذِّ َوإِّْن 38ُهْم َوَيَتَقدَّ
.  َأَتى فِّي اْلَهزِّيعِّ ال َوإِّنََّما اْعَلُموا هَذا: َأنَُّه  39ثَّانِّي َأْو َأَتى فِّي اْلَهزِّيعِّ الثَّالِّثِّ َوَوَجَدُهْم هَكَذا، َفُطوَبى أُلوَلئَِّك اْلَعبِّيدِّ

َر، َوَلْم َيَدْع َبْيَتُه ُيْنَقُب.   ُق َلَسهِّ ارِّ يَن، أَلنَُّه    َفُكوُنوا40َلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيتِّ فِّي َأيَّةِّ َساَعٍة َيْأتِّي السَّ َأْنُتْم إًِّذا ُمْسَتعِّد ِّ
.» ْنَسانِّ اإلِّ اْبُن  َيْأتِّي  َتُظنُّوَن  اَل  َساَعٍة  َأْيًضا؟« 41فِّي  لِّْلَجمِّيعِّ  َأْم  اْلَمَثَل  َتُقوُل هَذا  َأَلَنا   ، ُبْطُرُس:»َياَربُّ َلُه  َفَقاَل 

الَّ 42 اْلَحكِّيُم  يُن  اأَلمِّ اْلَوكِّيُل  ُهَو  »َفَمْن   : بُّ الرَّ ينَِّها؟ َفَقاَل  حِّ فِّي  اْلُعُلوَفَة  َيُهُم  لُِّيْعطِّ َخَدمِّهِّ  َعَلى  َسي ُِّدُه  يُمُه  ُيقِّ ذِّي 
ُدُه َيْفَعُل هَكَذا!  43 ي إَِّذا َجاَء َسي ُِّدُه َيجِّ يُمُه َعَلى َجمِّيعِّ َأْمَوالِّهِّ.  44ُطوَبى لِّذلَِّك اْلَعْبدِّ الَّذِّ بِّاْلَحق ِّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه ُيقِّ
قَ 45 إِّْن  َوَيْأُكُل  َولكِّْن  َواْلَجَوارَِّي،  ْلَماَن  اْلغِّ َيْضرُِّب  ُئ  َفَيْبَتدِّ ُقُدوَمُه،  ُئ  ُيْبطِّ َسي ِّدِّي  َقْلبِّهِّ:  فِّي  اْلَعْبُد  ذلَِّك  َوَيْشَرُب اَل 

ُرُه َوفِّي َساَعٍة اَل َيْعرُِّفَها، َفَيْقَطُعُه وَ 46َوَيْسَكُر.   يَبُه َمَع اْلَخائِّنِّيَن. َيْأتِّي َسي ُِّد ذلَِّك اْلَعْبدِّ فِّي َيْوٍم اَل َيْنَتظِّ َيْجَعُل َنرِّ
هِّ َواَل َيْسَتعِّدُّ َواَل َيْفَعُل بَحَسبِّ إَِّراَدتِّهِّ، َفُيْضَربُ 47 ي َيْعَلُم إَِّراَدَة َسي ِّدِّ َولكِّنَّ الَّذِّي اَل َيْعَلُم، 48 َكثِّيًرا.  َوَأمَّا ذلَِّك اْلَعْبُد الَّذِّ

قُّ َضَرَباٍت، ُيْضَربُ  ُعوَنُه َكثِّيًرا ُيَطالُِّبوَنُه َوَيْفَعُل َما َيْسَتحِّ ْنُه َكثِّيٌر، َوَمْن ُيودِّ َي َكثِّيًرا ُيْطَلُب مِّ  َقلِّياًل. َفُكلُّ َمْن ُأْعطِّ
 "  بَِّأْكَثَر.

 في اآليات السابقة دعوة السيد ألوالده أال يقلقوا فاهلل يعول أوالده ويهتم بهم.
كان هللا قد ُسرَّ أن يعطيكم    ، فإن أو من إنسان عدو أو من شيطان  المذار والكسارمن المد أو من قلة  =  ال تخف

 الملكوت فهل يبخل عليكم بالجسديات.
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فالمدعوون كثيرون والمنتخبون قليلون، الذين يخلصون هم قليلون. وفي أول لقار مع تالميذه =  القطيع الرغير
)لو عدد  بال  وفيرًا  الرب صيدًا  أعطاهم  5أعطاهم  لقار  آخر  وفي  مثل  153(  وفي  الصمير.  القطيع  هم  سمكة 

عرس إبن الملك كان المدعوون كثيرين، ولكن عاد وأخرج من ليس عليهم ثياب العرس. وهم قطيع صمير لقلة 
 عددهم وسط عالم كبير وأعدار كثيرين أشدار. وهم قطيع صمير لقلة إمكانياتهم البشرية. 

أنظر ألبيهم الذي سر بهم ومدى محبته لهم، وماذا أعد ربما هم بال حول وال قوة في العالم، لكن  =  ألن أباكم
الصمير   القطيع  المؤمنين في  أن عدد  الملكوت. والحظ  بل هو معدود لهم؟  أحد/  منه  يهلك  معروف عدده ال 

خروف لو ضل أحدهم يذهب الراعي ليفت  [  100وهم  ف  =  3+    50+    100=    153هم    رمزياً واحدًا فواحدًا )
 راعي وهو أب.   (. فهو[3[ وقاموا من موت الخطية و50حررهم الروح القدس و، وقد عليه حتى يجده
من آمن وصدَّه أن هللا أعد له الملكوت سيبيع بسهولة األرضيات، ويعطي صدقة فيكنز له كنزًا  =  بيعوا ما لكم

نفهم إستحالة  هو ينقل بهذا أمواله إلى بنك السمار حيث هو ذاهب. ومن هذه اآلية ، سماويًا حيث يثق أنه ذاهب 
الجمع بين كنزين إذ ال يمكن أن يتو ع القلب بين إثنين هللا والمال. بهذا يتوقف المسيح عن الكالم في الماديات 
 وينتقل للروحيات. وقوله بيعوا ال تعني أن نبيع كل شئ ونفتقر بل أن نتوقف عن التعلق بها أو اإلعتماد عليها 

اإلتكال على هللا هو =  أكياسًا ال تفني تفاهتها، فلنا أب سماوي هو يعولنا.  . أن نفهم بقلوبنا  أو فى أنها تحمينا
ما  لكل  نهاًي  فاهلل مصدر ال  إيليا.  األرملة في قصة  نقود مثل كو   يت  فيه من  ما  يفنى  له كيس ال  كمن 

اله لخدمة أي تكون حياته سماوية وتكون أمو =  كنز في السمواتيحتاجه أوالده. ولكن هذا لمن إهتم أن يكون له  
 المحتاجين. 

ثياب الشرقيين طويلة، وألذا لم يتمنطقوا تعوقهم ثيابهم عن العمل والرحيل ألنها تشتبك  =  لتكن أحقاءكم ممنطقة 
بأقدامهم. إذًا المعنى الروحي أن ال يرتبك المؤمن بالمعوقات العالمية التي تعوقه عن الخدمة وعن إنتظار الرب 

عن النفس  ب بط  هذا  ويكون  بحياة    بفرح،  واإلهتمام  الدنيا،  ملذات  في  واإلنمماس  الشهوات  في  اإلسترسال 
( 5:3هي إعتبار الجسد ميت عن ملذات العالم والخطية )كو  األحقاء الممنطقة  الف يلة واألعمال الصالحة. إذاً 

 )جهاد سلبي( وعمل أعمال بر وخدمة )جهاد إيجابي(. فمن باع العالم أي لم يعد يهتم به يسهل عليه تركه.
: حينما أتت ساعة الموت من شخص مريط طريح الفراش، كان ينام على وسادة، وجدوه يحت ن وسادته قصة

ينام عليها ويستريح، فكان يرفط بشدة محت نًا وسادته حتى مات،   بعنف، وحاولوا أخذ  ليجعلوه  الوسادة منه 
تعلق  من  فكل  بثروته.  متعلقًا  للموت  راف ًا  كان  هذا  فيها.  ثروته  أخفى  قد  فوجدوه  الوسادة،  فتحوا  مات  ولما 

 حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضًا.=  بالعالم ال يريد أن يتركه.  
فوه  م=  أحقاؤكم مالبسه  ويرفع  اإلنسان  قامة  فيشد  فوقه  الوسط  حزام  ُيْرَبْط  الذي  الفخذ  ُحق  وهو  ُحق  فردها 

 األرض ويجعله بهذا مستعدًا للمشي والرحيل.
موقدة  أصاب =  سرجكم  ما  اإلنسان  يصيب  لئال  الظالم.  في  به  يسير  موقد  لسراج  الليل  في  اإلنسان  يحتاج 

ة اإلمتالر من الروح القدس وسط ليل هذا العالم. وهذا يكون بطلب الروح العذارى الجاهالت. وهذا إشارة ل رور 
 القدس بلجاجة في الصالة. فيمتلئ اإلنسان ويحل المسيح )النور( في قلبه. فينير هو أي ًا. 



 أنجيل لوقا )األصحاح الثاني عشر(   –األناجيل 
 

 

247 

 إشارة للمجير الثاني، أو ساعة اإلنتقال.  = ينتظرون سيدهم متى يرجع 
الزيت كالعذارى الحكيمات وساهر على أوالده وبيته، والخادم ساهر على أن يكون مصباحه مملورًا ب=  ساهرين

إنسان يكون  بأمانة. وكل  الخير أحد أوالده، ساهرًا أن يؤدي خدمته  ساهر على كنيسته حتى ال يخطف عدو 
ساهرًا على أن تكون دبادته بأمانة، والساهر يأخذه رب المجد للمجد. وقد يكون العبيد إشارة لطاقات اإلنسان  

 دية والروحية( التي ينبمي أن تكون في خدمة السيد المسيح.)الجس
 البركات الفرح و شئ من    من  أن هللا لن يحرمنا فى السمار  ال والًم في السمار ولكن المعنى= يتمنطق.. ويخدمهم
يتمنطق ليخدم الذين سبقوا وتمنطقوا في العالم. وهو يمنطق حقويه إستعدادًا للدينونة   . هووالمجد الذى أعده لنا

وفيها يكرم الساهرين، ويحكم على األشرار. وعربون هذا هو الفرح والسالم اللذان يحيا فيهما أوالد هللا اآلن على  
 األرض.

يد أن يرى أوالده معه في السمار وفي ولكن قوله يتمنطق ويخدمهم هو إعالن عن محبة المسيح وألشتياقه الشد 
 .  (30:2صم1المجد، فمن أكرمه على األرض سيكرمه المسيح في السمار وأنا أكرم الذين يكرموننيو )

أو..=   الثاني  )الطفولة/ الهزيع  أقسام  ألربعة  اإلنسان  ْعمر  ويقسمون  ُهزع.  أربعة  إلى  الليل  يقسمون  اليهود 
هنا إلى الليل الذي يشير لفترة وجودنا على األرض. ولكنه أشار لثالثة ُهُزْع   الشباب/ الرجولة/ الشيخوخة( وأشار
 فقط. وقد يكون الهزيع الرابع هو: 

 الطفولة= فالطفل غير مسئول عن تصرفاته وال يعاقب على خطاياه فيها. •
لرأى  . وهذا هو ا  (1:12الشيخوخة= حتى ال نؤخر توبتنا لسن الشيخوخة وأذكر خالقك أيام شبابكو )جا •

األرجح فاألنسان يميل ألن يؤجل توبته ليستمتع بشبابه وانا أن العمر ما  ال طوياًل، وأنه يمكنه الكف  
 عن الخطية حينما يكبر سنا.

يأتي فجأة دون إنتظار. لذلك   بلص   ه الموت ب ِ شَ االهتمام بالسهر وسط ليل هذا العالم. وهو يُ   والمعنى هو •
 على اإلنسان أن يسهر أي يكون مستعدًا في كل وقت بتوبة مستمرة. 

يقيمه   ما قيل كان يخص كل خادم وكل راعٍ   أن.  ألنا تقول هذا.. أم للجميعوكان رد السيد على سؤال بطرس  
. فالمني المبي أعطاه هللا و نة  السيد ليخدم ش به. بل أن هذا المثل يمتد لكل من أعطاه السيد و نة يخدمه بها

هي المال الوفير، وكان هناك حوله جوعي، فهو كوكيل على هذه األموال لم يكن أمينًا على هذه الوكالة وهكذا. 
 (. 43والسيد يطوب كل من كان أمينًا في و نته )آية 

( . 1:  24مز)  وؤهاهلل وللرب األرض وملكل انسان هو وكيل على شئ فى هذه األرض التى هى ملك    =  الوكيل
( أى بكلمة ي عها هللا 17،    10:    1رإله هللا على الشعوب ليقلع ويهدم .. ويبنى ويمرس ..)رميار النبى وكَّ إف

:   4بط 1( ، وكل انسان أخذ مو بة من هللا )1:    4كو1فى فمه يحد  هذا ، واإلكليروس وكالر سراًر هللا )
 تاجر بما أعطاه له هللا وكم ربح .   ( ، وهللا سيحاسب كل انسان على أمانته وكم10
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وسؤال =  العلوفة واحد.  لكل  والمناسب  الال م  الروحي  المذار  والمعنى  واحد  لكل  المخصصة  األكل  كمية  هي 
بطرس غالبًا ألنه فهم من أقوال المسيح الكرامة التي ستنال الخادم الساهر، فسأل ليتأكد باألكثر. وبمقارنة النص 

 ( نجد فرقين:45-42:24نظيره في إنجيل )مت هنا بما ورد في 
 

 لوقا )يكتب لألمم(  متى )يكتب لليهود( 
 أقامه  .1
 طعام  .2

 يقيمه 
 علوفة 

 
فيقول لليهود أقامه فلطالما أرسل هللا لليهود أنبيار، أما لألمم فهو مزمع أن يقيم لهم رعاة. ولليهود أرسل هللا لهم 

ونبوات. أم ا لألمم فيشير لطعامهم بقوله علوفة، فهم كانوا بال إله غارقين طعامًا فهم أبنار وقد أرسل لهم ناموس  
 في شهواتهم كالبهاًم. 

هو إهتم بملذاته، وأعثر أوالد هللا ومنعهم أو صدهم عن الشبع بكلمة هللا، في =  يضرب الغلمان ويأكل ويشرب
 قسوته عليهم لم يكن صورة للمسيح فصدهم عن معرفة المسيح والشبع به. 

يوحده فيه كعروس مع عريسها ويعطيه مجدًا، ال مجدًا أرضيًا بل سماويًا. أي يعطيه =  قيمه على جميع أموالهي
 الملك األبدي.  

ه رجسده وصحته وأع ااته أمينًا على  تطبيق عام على كلمات الرب= على كل واحد من ا أن يكون أمينًا في و ن
وغراًزه وعمله وخدمته التي أستأمنه هللا عليها، ليكن كل ما سلمنا هللا إياه هو أمانة بين أيدينا، نشبع   وعواطفه

 حياتنا بطعام الروح حتى ال تهلك.
ونرى في كالم السيد أن مسئولية كل إنسان ستكون بحسب معرفته، ولكن هذا ليس مبررًا أن نهمل المعرفة، فقلة 

 . (6:4ل هي من المؤكد ستسبب الهالك وهلك شعبي من عدم المعرفةو )هوالمعرفة قد تسبب الهالك ب
 يعرف   فمن يعرف ويهمل يضرب كثيرًا، ومن الوهنا نرى أن من ال يعلم يعاقب أي ًا، فهو أهمل في أن يعرف.  

 . كالهما ي رب أي يهلك.يضرب قليالً ألنه لم يطلب المعرفة 
 ينهي حياته. =  يقطعهعيدة فيجري ورار شهوات العالم. من يتصور أن ساعة موته ب= سيدي يبطئ قدومه

 
 المسيح ال يعد بسالم على األرض بل التلمذة هى حمل الرليب

)لو اْضَطَرَمْت؟  49"  -:(  53-12:49اآليات  َلوِّ  ُأرِّيُد  َفَماَذا   ، اأَلْرضِّ َعَلى  َناًرا  أُلْلقَِّي  ْئُت  ْبَغٌة  50»جِّ صِّ َولِّي 
ُتْكَمَل؟   ُر َحتَّى  َأْنَحرِّ َوَكْيَف  َبلِّ 51َأْصَطبُِّغَها،  َلُكْم:  َأُقوُل  ؟ كَّالَّ،  اأَلْرضِّ َعَلى  َساَلًما  َي  أُلْعطِّ ْئُت  َأن ِّي جِّ َأَتُظنُّوَن 

َثاَلَثٍة. ألَ 52اْنقَِّساًما.   َعَلى  َواْثَنانِّ   ، اْثَنْينِّ َعَلى  َثاَلَثٌة  مِّيَن:  ُمْنَقسِّ ٍد  َواحِّ َبْيٍت  فِّي  َخْمَسٌة  اآلَن  مَِّن  َيُكوُن  نَُّه 
، َواْلبِّْنُت َعَلى اأُلم ِّ، َواْلَحَماُة عَ 53 ، َواأُلمُّ َعَلى اْلبِّْنتِّ ، َواالْبُن َعَلى اأَلبِّ ُم اأَلُب َعَلى االْبنِّ َكنَّتَِّها، َواْلَكنَُّة  َلى  َيْنَقسِّ

 "َعَلى َحَماتَِّها«.
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»إِّْن َكاَن َأَحٌد َيْأتِّي إَِّليَّ 26َوَكاَن ُجُموٌع َكثِّيَرٌة َسائِّرِّيَن َمَعُه، َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلُهْم:  25"  -(: 27-14:25يات )لو  اآل
يًذا. َواَل ُيْبغُِّض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْواَلَدُه َوإِّْخَوَتُه َوَأَخَواتِّهِّ، َحتَّى َنْفَسُه َأْيًضا، َفاَل َيْقدِّ  َوَمْن اَل 27ُر َأْن َيُكوَن لِّي تِّْلمِّ

يًذا. َيْحمُِّل َصلِّيَبُه َوَيْأتِّي َوَرائِّي َفاَل َيْقدِّ   " ُر َأْن َيُكوَن لِّي تِّْلمِّ
 
)مر  اآل َنْفَسُه  34"  -(: 38-8:34يات  َفْلُيْنكِّْر  َوَرائِّي  َيْأتَِّي  َأْن  َأَراَد  َلُهْم:»َمْن  َوَقاَل  هِّ  َتاَلمِّيذِّ َمَع  اْلَجْمَع  َوَدَعا 

يلِّ َفإِّنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخل َِّص َنْفَسُه ُيْهلُِّكَها، َوَمْن ُيْهلُِّك َنْفَسُه مِّْن َأْجلِّي َومِّْن َأْجلِّ 35َوَيْحمِّْل َصلِّيَبُه َوَيْتَبْعنِّي.  ْنجِّ  اإلِّ
َر َنْفَسُه؟  36َفُهَو ُيَخل ُِّرَها.   ْنَساُن َلْو َربَِّح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخسِّ ْنَساُن فَِّداًء َعْن 37أَلنَُّه َماَذا َيْنَتفُِّع اإلِّ ي اإلِّ َأْو َماَذا ُيْعطِّ

هِّ؟   قِّ اْلخَ 38َنْفسِّ يلِّ اْلَفاسِّ ي بِّهِّ َمَتى َجاَء أَلنَّ َمنِّ اْسَتَحى بِّي َوبَِّكاَلمِّي فِّي هَذا اْلجِّ ْنَسانِّ َيْسَتحِّ ، َفإِّنَّ اْبَن اإلِّ ئِّ اطِّ
يَن«. يسِّ  " بَِّمْجدِّ َأبِّيهِّ َمَع اْلَماَلئَِّكةِّ اْلقِّد ِّ

وعلينا أن   ( ،48  –  41:    12)لو  تكلم عن أننا وكالر  قبل أن يتكلم الرب عن النار التى يلقيها على األرض 
ولكن أي ا من يحيا كوكيل أمين   الذى سيأتى هو فيه فجأة.  نحيا كوكالر أمنار وحكمار مستعدين لذلك اليوم
 سيحتمل نار اإلضطهاد هذه بصبر وتعزية . 

نارًا على األرض النار هى نار اإلضطهاد واألالم. وهنا معنى =  جئت أللقى  إنجيل متى أن  سبق وفهمنا من 
فماذا أريد لو   .     ألوالد هللا الذين هم وكالرجديد أن السيد سيرسل روحه النارى ليعزى المتألمين ويعطى حكمة  

عمومًا فالتفسيرين متكاملين فكلما ت طرم نار الروح .    وإضطرمت  كم وددت لووأخرى  فى ترجمة    =إضطرمت
القدس فى المؤمنين تثور ضدهم نار اإلضطهاد. والعكس كلما تثور نار اإلضطهاد ُيسِرْع السيد المسيح ويمأل 

لتعطيهم حكمة يجيبوا بها السالطين، وبها يمتلئوا تعزية وصبر. لذلك كم يود  ، الروح القدسالمؤمنين به من نار 
من نار الروح القدس المطهرة والمعزية والتى تعطى حكمة . وهذه الطبيعة النارية التى تحره   المسيح أن نمتلىر

نار. والمعمودية هى بالروح   لسنةأالخطية، طبيعة الروح القدس، قد وهرت حين حل على التالميذ على هيئة  
لها،  (  11:3مت  القدس ونار ) للشرير حريق.   فهى  يلقيها، هى  التى  نار هللا  فعل اإلحراه والتطهير. عمومًا 

ولى صبغة  وللبار تطهير وتزكية وألشعال لنار الحب فى قلبه والميرة على كنيسته ومجده وألنتشار مجده كنار.  
وهذه الكلمة تشير للمعمودية. ألن المعمد يبقى تحت المار   بمة.فى الَص بممر الشىر    بمة تأتىالِص   =أصطبغها

فترة وجيزة من الزمن مممورًا تمامًا إشارة لموته مع المسيح، وكما أن المسيح بقى فى القبر مماتًا فى الجسد لفترة 
المار، بل بموته على قليلة، هكذا يبقى المعمد فترة قليلة تحت المار. ولكن السيد المسيح لم يصطبغ بممره فى  

المعمودية   يدفن فى مار  المعمودية، حتى أن كل من  بدمه. وأسس سر  بدماًه، فهو إصطبغ  الصليب ممطى 
 يكون قد مات مع المسيح، ويكون الخروج من مار المعمودية كأنه قيامة مع المسيح.

  -وهذه اآلية تأتى بعد حديثه عن النار التى سيلقيها على األرض:
 فهذه النار هى نار األالم التى ستجو ها الكنيسة، ونار أالمه التى جا ها هو على الصليب. -1
حلَّ  -2 الذى  القدس  للروح  أي ًا  تشير  النار  بدم    وهذه  المسيح  إصطبغ  أن  بعد  الصليب،  بعد  الكنيسة  على 

 صليبه. 
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 بمعنى كيف أهدأ حتى أتمم ما جئت ألجله.  =  كيف أنحرر حتى تكمل
ليعطيهم سالمًا  منيًا ونصرة على =  أتظنون إنى جئت أللقى سالماً  المسيح سيأتى  اليهود يتصورون أن  كان 

عمواس(  الرومان لكن)تلميذى  يعطيه  .  الذى  األالم   السالم  على  ينتصر  داخلى  سالم  هو  المسيح  السيد 
 وال يقات الخارجية، هو سالم يفوه كل عقل. 

 بالنسبة لنا هى حياة نقبل فيها األلم والصليب بفرح. =  الربغة
وكما إنحصر المسيح، )إنحصر هنا تأتى بمعنى إحتماله الحزن واأللم أى هو يعلن إستعداده لأللم والحزن حتى 

ينا كمؤمنين أن نعلن إستعدادنا لحمل الصليب وألى حزن أو ألم لنعلن كمال حبنا لُه. فى هذه يتمم عمله( عل
 =  كيف أنحرر حتى تكملالحالة سننعم بالسالم الحقيقى الذى ليس من هذا العالم .     

 How Distressed I am Till It Is Accomplished  .كم أنا محزون وُموَجع حتى أنهى العمل = 
 (.6:7هذه نبوة ميخا النبى )مى … األب على اإلبنينقسم 
 10وهكذا قيلت فى )مت .    (31-30:29في العبرية الكلمة تترجم يبمط وتترجم أي ًا يحب أقل )تك=    يبغض
( . فالمسيح واضع وصية أكرم أباك وأمك لن يطلب منا أن نبم هم ، بل أن ال نحب أحدا أكثر منه ، 37:  

 .فنتصادم معه لو لحقه ضرر 
 

 تمييز األزمنة 

َحاَب َتْطُلُع مَِّن اْلَمَغارِّبِّ َفلِّْلَوْقتِّ َتُقوُلوَن: 54"  -:   (59-12:54اآليات )لو :»إَِّذا َرَأْيُتُم السَّ ُثمَّ َقاَل َأْيًضا لِّْلُجُموعِّ
َفَيُكوُن هَكَذا.   َيْأتِّي َمَطٌر،  ، َفَيُكوُن.  55إِّنَُّه  َتُقوُلوَن: إِّنَُّه َسَيُكوُن َحرٌّ َرَأْيُتْم رِّيَح اْلَجُنوبِّ َتُهبُّ  َراُؤوَن! َيامُ 56َوإَِّذا 

، َوَأمَّا هَذا الزََّماُن َفَكْيَف اَل ُتَمي ُِّزوَنُه؟   َماءِّ َولَِّماَذا اَل َتْحُكُموَن بِّاْلَحق ِّ مِّْن 57َتْعرُِّفوَن َأْن ُتَمي ُِّزوا َوْجَه اأَلْرضِّ َوالسَّ
ُكْم؟   يَنَما َتْذَهُب َمَع َخْرمَِّك إَِّلى اْلَحاكِّمِّ، اْبُذلِّ اْلَجْهدَ 58قَِّبلِّ ُنُفوسِّ َك حِّ ْنُه، لَِّئالَّ َيُجرَّ  َوَأْنَت فِّي الطَّرِّيقِّ لَِّتَتَخلََّص مِّ

  . ْجنِّ َيَك اْلَحاكُِّم فِّي الس ِّ َفُيْلقِّ ي إَِّلى اْلَحاكِّمِّ،  ي، َوُيَسل َِّمَك اْلَقاضِّ َتْخُرُج مِّْن ُهَناَك َحتَّى 59إَِّلى اْلَقاضِّ َأُقوُل َلَك: اَل 
يَر«.  " ُتوفَِّي اْلَفْلَس اأَلخِّ

 
. 1"  -(:12-16:1  اآليات )مت َماءِّ َيُهْم آَيًة مَِّن السَّ وقِّيُّوَن لُِّيَجر ُِّبوُه، َفَسَأُلوُه َأْن ُيرِّ دُّ يُّوَن َوالرَّ َوَجاَء إَِّلْيهِّ اْلَفر ِّيسِّ

َماَء ُمْحَمرٌَّة.  2 َتاءٌ 3َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»إَِّذا َكاَن اْلَمَساُء ُقْلُتْم: َصْحٌو أَلنَّ السَّ : اْلَيْوَم شِّ َباحِّ َماَء   َوفِّي الرَّ أَلنَّ السَّ
َنةِّ َفالَ  ، َوَأمَّا َعاَلَماُت اأَلْزمِّ َماءِّ يُعوَن! ُمْحَمرٌَّة بُِّعُبوَسٍة.َيا ُمَراُؤوَن! َتْعرُِّفوَن َأْن ُتَمي ُِّزوا َوْجَه السَّ   َتْسَتطِّ

 

، لَِّئالَّ ُيَسل َِّمَك اْلَخْرُم 25  -( :26،    25:    5األيات )مت َك َسرِّيًعا َما ُدْمَت َمَعُه فِّي الطَّرِّيقِّ ًيا لَِّخْرمِّ ُكْن ُمَراضِّ
  . ْجنِّ َفُتْلَقى فِّي الس ِّ  ، ي ِّ َرطِّ إَِّلى الشُّ ي  اْلَقاضِّ َوُيَسل َِّمَك  ي،  اْلَقاضِّ إَِّلى 

ُهَناَك َحتَّى 26 َتْخُرُج مِّْن  اَل  َلَك:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 
يَر!ُتوفَِّي الْ  : اَل َتْزنِّ 27 َفْلَس اأَلخِّ ْعُتْم َأنَُّه قِّيَل لِّْلُقَدَماءِّ          »َقْد َسمِّ
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هنا يؤنب السيد من له حكمة  منية بها يعرف عالمات الجو، ومتى ستمطر السمار، ومتى يكون الجو صحوًا. 
والتصالح مع هللا.   واإليمان  للتوبة  المقبول  الوقت  يميز  ال  الوقت  نفس  الذين  وفي  السيد  يؤنب  المفهوم  وبنفس 

وهو  مان   الحاضر،  الزمان  قيمة  معرفة  ويتركون  للدينونة  سيكون  الذي  الثاني  مجيئه  لمعرفة  مان  يسعون 
أما في  تاًب.  بكل  يقرع، هو  مان ترحيب هللا  الباب  واقف على  والرب  والخالص.  التوبة  وألمكانية  المصالحة 

 راحم. مجيئه الثاني سيملق باب التوبة والم
السماًية.  =  واألمطار  للنعم  الجنوب  ترمز  للتاًب. وريح  القدس  الروح  يعطيها  التي  الروحية  للحرارة  ترمز  حارة 

فسبح هللا. أنها من هللا  وأدرك  نعم هللا  عليه  أتت  إنسان  من  وكم  وفداًه.  بالمسيح  تم  ما  تعنى    وهذا  ريح وقد 
الحارة أن هناك تجارب آتية عقابا لمير التاًبين. وبهذا يكون المعنى أنه أمامكم فرصة تنالوا بها النعم    الجنوب

لو   قادم  هناك خطر  ولكن  وتؤمنوا.  ستنفتح عيونكم  حينئٍذ  ومقاومتكم،  كبرياًكم  إمتنعتم عن  إن  هذا  السماوية، 
 بقيتم على كبرياًكم ومقاومتكم وعدم إيمانكم. 

  هذا القول للفريسيين هو عتاب أنهم لم يميزوا أن الذي أمامهم هو المسيح =  فكيف ال تميزونه  أما هذا الزمان
بعد كل ما سمعوه من أقواله ورأوه من أعماله ومقارنة هذا بالنبوات، وهذا راجع لكبرياًهم ورياًهم. وهذا القول لنا 

 إهمال ذلك.  لننتهز الفرصة، فرصة هذه الحياة للتوبة والتصالح مع هللا، وخطورة
-49والحظ أن هذا الكالم يأتي بعد نبوة المسيح عن اإلضطهاد القادم حتمًا فهو جار ليلقي نارًا وألنقسامًا )آيات 

بها 53 التي  بالتعزية  التاًبين والمتصالحين مع هللا، فهؤالر سيتمتعون  يحتملها سوى  (. وهذه اإلضطهادات لن 
المنمم أو  الفاترين،  أم ا  اآلالم.  المسيح يحتملون  سيتركون  اآلالم  تأتي  حينما  التوبة،  وراف ي  الخطية  في  سين 
إمتدادًا لعدم التمييز ال ُيحاسب =  لماذا ال تحكمون بالحق من قبل نفوسكمألنهم لم ولن يستطيعوا أن يميزوه=  

حياة   أما من يحيا  .اإلنسان نفسه فيقدم توبة، ويرفط الخ وع للحق اإللهي ويتمادى في الخطية مبررًا نفسه
ين ريار وحسد لذلك ال يستطيعون أن يميزوا  التوبة سيقتني المسيح داخله فيميز الحق، وهؤالر الفريسيين مملًو
الحق، والمنممسين في خطاياهم أي ًا لن يستطيعوا تمييز المسيح، لذلك سيتركونه إذا جارت آالم وألضطهادات. 

ني الحق في داخلنا أي المسيح وهذا ال يكون سوى بتقديم  وبالنسبة لنا حتى يمكننا أن نحكم بالحق علينا أن نقت 
 توبة حقيقية.

وبعد أن وبخ المخلص السامعين على عدم تمييزهم لأل منة وعدم إنتها هم فرصة عهد النعمة إلتمام التوبة، أخذ 
العظيم الذي ينجم عن ذلك، فشبه الخاطئ برجل أخذه خصمه للقاضي ليحاكمه. هذا الخصم  يبين لهم الخطر 

هو ناموس هللا ووصاياه العادلة وقد يكون الخصم هو صوت تبكيت الروح القدس، وهو يطلب إستيفار حقوقه  
. والحاكم هو من كاملة والقاضي هو الديان العادل الذي يجلس للق ار يوم الدين، والطريق هو فرصة هذا العمر

يلقي في السجن أي المالًكة التي ت ع النفس في مكان العذاب األبدي. والتخلص من الخصم هو التصالح  
معه قبل الوصول إلى كرسي الق ار. أي نطلب العفو والممفرة ونقدم توبة هلل قبل إنتقالنا للعالم اآلخر. وألال 

شارة ألصمر خطية(. وكيف نوفي ما علينا ونحن في سنوضع في السجن حتى نوفي آخر َفْلس )أصمر عملة إ
العذاب األبدي، فإن لم يبررنا دم المسيح فسنظل هناك لألبد، فال شئ يفوه دم المسيح قادر أن يبرر. 
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 عودة للجدول عشر(  )إنجيل لوقا()اإلصحاح الثالث

 اإلصحاح الثالث عشر
 

 وجوب التوبة 
يَن َخَلَط بِّياَلُطُس َدَمُهْم 1"  -(:5-13:1اآليات )لو ًرا فِّي ذلَِّك اْلَوْقتِّ َقْوٌم ُيْخبُِّروَنُه َعنِّ اْلَجلِّيلِّي ِّيَن الَّذِّ َوَكاَن َحاضِّ
ْم.   هِّ اْلَجلِّيلِّي ِّ 2بَِّذَبائِّحِّ ُكل ِّ  مِّْن  َأْكَثَر  ُخَطاًة  َكاُنوا  اْلَجلِّيلِّي ِّيَن  هُؤاَلءِّ  َأنَّ  َلُهْم:»َأَتُظنُّوَن  َوَقاَل  َيُسوُع  أَلنَُّهْم َفأَجاَب  يَن 

ْثَل هَذا؟  يُعُكْم َكذلَِّك َتْهلُِّكوَن. 3َكاَبُدوا مِّ يَن َسَقَط َأْو 4َكالَّ! َأُقوُل َلُكْم: َبْل إِّْن َلْم َتُتوُبوا َفَجمِّ ُأولئَِّك الثََّمانَِّيَة َعَشَر الَّذِّ
ْلَواَم َوَقَتَلُهْم، َأَتُظنُّوَن َأنَّ هُؤاَلءِّ َكاُنوا ُمْذنِّبِّيَن َأْكَثَر مِّْن َجمِّيعِّ النَّا ُم اْلُبْرُج فِّي سِّ اكِّنِّيَن فِّي ُأوُرَشلِّيَم؟ َعَلْيهِّ سِّ السَّ

يُعُكْم َكذلَِّك َتْهلُِّكوَن«.َكالَّ! َأُقوُل َلُكْم: َبْل إِّْن َلْم َتُتوُبو 5  "ا َفَجمِّ
هدف  يكون  وربما  السؤال.  بهذا  فبادروه  تمييزهم  عدم  على  السابقة  اآليات  في  لهم  السيد  تأنيب  اليهود  سمع 

 السؤال: 
 ربما كانوا يصرفون نظره إلى مصيبة قتل الجليليين ليكف عن هجومه عليهم. .1
 إشتكوا له من ولم بيالطس.  إذ أشار المسيح للحاكم والقاضي في مثله األخير .2
معاديًا   .3 لصار  بيالطس  وافق  هو  وألن  له  إشتكوه  بيالطس  هاجم  هو  فإن  بالمسيح،  يوقعوا  أن  أرادوا  ربما 

 للشعب. 
وهم   .4 ويموتوا  يتألم هؤالر  لماذا  هنا،  والسؤال  و مان،  مكان  في كل  البشر  واجهت  األلم هي مشكلة  مشكلة 

 يعملون خيرًا أي يقدمون ذباًح.
 ربما تصوروا أن المسيح هو الملك اآلتي، فهم يشتكون له ولم بيالطس.  .5

أصدقاًه.  مع  أيوب  في حديث  إت ح  قد  وهذا  بال رورة شرير،  فهو  ألمًا  يكابد  من  أن  لهم رأي  كان  واليهود 
ت والمسيح هنا ينكر هذا الفكر بل يزيد على الحادثة التي ذكروها أي قتل بيالطس للجليليين، حادثة أخرى تم

برج على   والحادثة 18بوقوع  بيالطس،  يد  بشرية هي  بيد  تمت  إليها  هم  أشاروا  التي  فالحادثة  فقتلهم.  شخصًا 
 الثانية تمت بيد إلهية مثل الكوار  الطبي ية كالزال ل. ورد السيد نالحظ فيه:

حاد  .أ كل  عن  تفسير  لنا  يقدم  بأن  مطالب  غير  فاهلل  تلك،  أو  الحادثة  لهذه  تفسير  يقدم  لم  ثة. أنه 
التي سيقوم بها، يكفي المريط ثقته في  فالطبيب الماهر ال يشرح لمري ه تفاصيل العملية الجراحية  

، وألذا سمح  ، الذى هو ضابط الكل القوى وهو أبوناطبيبه، ويكفينا كأوالد هللا أن نعلم أننا في يد هللا
ما أوالد هللا  عند  هناك  وليس  فاهلل صانع خيرات،  للخير،  فما    بأي حد  سيكون  كوار ،  يسمونه 

نسميه كوار  سيكون علة دخولنا للسمار، المهم أننا ال نطالب هللا بتقديم تفسير عن كل ما يسمح  
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، وفى هذا يقول بولس الرسول وكل األشيار تعمل معا للخير...و  به، ثقة من ا في أنه صانع خيرات 
 ( .28:  8)رو

الشعوب في كل  مان  .ب  يهود أو جليليين أو أي من  البشر سوار  التي تصيب  النوا ل والكوار   أن 
إنسان أو كارثة   السوار، سوار هي بفعل  بهم  ومكان على  بدليل على أن من نزلت  ليست  طبي ية 

إنذار   إال   هي  ما  نا لة  كل  وأن  الروحي،  للموت  رمز  الزمني  الموت  وأن  غيرهم،  من  أشر  كانوا 
كإنذارباله إعتبارها  يجب  الحادثة  هذه  إذًا  بالتوبة.  يتفادوه  لم  إن  للباقين  المعد  يأتى    الك  فالموت 
 ، بل وكل حادثة مماثلة عوضًا عن أن نحكم على المصاب بأنه خاطئ. كلص 

أن   .ج نقول  وأن  اآلالم،  تحت  وقعوا  إن  بال رورة  مخطئين  اآلخرين  أن  على  نحكم  ال  أن  علينا 
أبرار بال رورة وألال  لما تألم المسيح نفسه وُصِلب وهو البار.. وألال  لما ذهب  األصحار واألغنيار هم  

 لعا ر للسمار، والمني إلى الجحيم. ولكن الخطية هي علة الهالك األبدي وليس الزمني.
علينا أن ال نحكم على أحد، وعلينا أن ال نهتم بخطايا اآلخرين، بل بخطايانا نحن، ونقدم عنها توبة   . د 

إذًا علينا أن ال  .  إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ر المسيح مرتين في هذه اآليات  ولذلك يكر 
 ر وال يخطئو.ي ِ نتسارل عن الحكمة في كل تجربة، بل علينا أن نقدم توبة قاًلين وإلهنا إله خَ 

،  سيهلكون. وهذا ما حد  المسيح إعتبر أن هذه اآلالم هي مجرد إنذار، وألن لم يقدم السامعين توبة   .ه
 م أهلك تيطس أورشليم. 70ففي سنة  

الجليليين ثوارًا راف ين لملك قيصر، راف ين أن يقدموا ذباًح لسالمة قيصر وسالمة كان كثيرون من   . و 
الذين    وربما ون بيالطس أن هؤالر الجليليين.  الدولة الرومانية، وكانوا أتباع ثاًر إسمه يهوذا الجليلي

فقتلهم بيالطس وهم يقدمون ذباًحهم في الهيكل ،  ثوار وهم أبريارمن هؤالر ال  أتوا ليقدموا ذباًح أنهم
بينه وبين  .  (1:13لو   +37:5)أع الدارسين أن ما عمله بيالطس هنا كان سبب العدار  ويرى بعط 

   هيرودس، فهؤالر الجليليين كانوا من رعاياه.
ونتب، تكون هذه ال يقات رمزًا قد يسمح هللا ببعط ال يقات ويكون ذلك ليدفعنا للتوبة، فإن لم نفهم   . 

 ل يقتنا وهالكنا األبدي.
فالموت واأللم   .ح الموتو  وأنا إختطفت لي ق ية  المريموري  القداس  نقول في  والمكابدة )المعاناة(  كما 

للعالم بسبب خطية البشر. لكن هللا الحنون ويحول لي العقوبة خالصًاو )القداس المريموري(  دخلت 
 (.28:8تعمل معًا للخير )رو   شياراأل فتكون لمن يحبون هللا كل

نرى هللا    ومن خبراتنا مع هللا  ونحن نعلمو وهذا من دراستنا للكتاب   الرسول  في اآلية السابقة يقول بولس .ط
وفي كل ضيقهم ت ايقو وبهذا ال يسمح هللا بأي حد  إال  لو كان لخالص نفسي. لكن ال    أب حنون 

 داعي للتساؤالت فلن نفهم اآلن.
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 )التينة غير المثمرة( 
ٍد َشَجَرُة تِّيٍن َمْغُروَسٌة فِّي َكْرمِّهِّ، َفَأَتى َيْطُلُب فِّيَها َثَمًرا 6"  -(:9-13:6اآليات )لو َوَقاَل هَذا اْلَمَثَل:»َكاَنْت لَِّواحِّ
ْد.   ْد. اِّْقَطْعَها! لَِّماَذا7َوَلْم َيجِّ هِّ الت ِّيَنةِّ َوَلْم َأجِّ نِّيَن آتِّي َأْطُلُب َثَمًرا فِّي هذِّ ُل اأَلْرَض   َفَقاَل لِّْلَكرَّامِّ: ُهَوَذا َثاَلُث سِّ ُتَبط ِّ
َنَة َأْيًضا، َحتَّى َأْنُقَب َحْوَلَها وَ 8َأْيًضا؟   هِّ السَّ َفإِّْن َصَنَعْت َثَمًرا،  9َأَضَع زِّْباًل.  َفَأَجاَب َوَقاَل َلُه: َيا َسي ُِّد، اْتُرْكَها هذِّ

يَما َبْعُد َتْقَطُعَها«.  "َوإِّالَّ َففِّ
في الكالم السابق رأينا أهمية التوبة وألال  نهلك، وهنا السيد يشير ألن هللا يبطئ في الدينونة على الخطاة ليعطيهم 

هو هللا. ما =  واحدأال أبطئ.    عليَّ   ضربات. إذاً فرصة للتوبة ولكن هناك  من، وألن تأخرت توبتنا تكون هناك  
 الثالث سنين؟ وما هي  الكرمة؟وما هي  التينةهي هذه 
هي ثال  حقب  منية أ( من إبرا يم لداود ب( من داود  الثالث سنين  لشعب اليهود. و  التينةترمز   .أ

(. وهللا أعطى لليهود شريعته  1إلى السبي ج( من السبي للمسيح. وهذا بحسب تقسيم )مت إصحاح  
  والكرمة أعمال الخير.  =  الثمروأرسل لهم األنبيار وأقام لهم كهنوتًا لعلهم يثمرون ولكن بال جدوى.    

غير المثمرة فوجودها بطقوسها الناموسية سيعطل الكرمة    التينةع  هي الكنيسة، وكان البد من قط
غل النعمة  عمل  يعطل  الجسد  وطهارة  الختان  على  األسبوع  6-1:5)اإلعتماد  في  رأينا  وقد   .  )

اليهودية.  لألمة  لما سيحد   فتجف رمزًا  المثمرة  التينة غير  يلعن  أنه  أورشليم  في  للمسيح  األخير 
تعهد هذه التينة وي ع  باًل فهناك بقية ستؤمن، ومن يؤمن سيثمر، ومن  ولكن هللا بمراحمه سيظل ي 

 لن يؤمن سيهلك. 
ترمز التينة ألي كنيسة وسط الكرمة أي الكنيسة في كل العالم، وهللا يطلب الثمر من كل كنيسة،   .ب 

 ( 5:2والكنيسة التي بال ثمر سيقطعها هللا )رؤ
أي  .ج الكرمة  وسط  لمؤمن  بشرية  نفس  لكل  التينة  كنيسة    ترمز  وكل  نفس  كل  يتعهد  وهللا  الكنيسة 

 بموا به ونعمته وطول أناته ولكنه يطالب بالثمر. وال ثمر بدون توبة.
لماذا سميت تينة؟ بينما الكنيسة تسمى كرمة. التينة تشير لما عمله آدم بأن ستر نفسه بأوراه تين   . د 

ال7:3)تك محاولة  بينما  الداخل،  في  فالخطية  خادعة.  محاولة  وهذه  خارجية  (،  محاولة  هي  نفس 
محكوم عليها بالفشل، هذا ما نسميه الريار، فالنفس تدَّعي الطهارة لكنها ليست ملتحفة والبسة الرب 
يسوع برها وسترها، بل هي ترتدي أعمال بر مظهرية تدعى بها القداسة، أما كنيسة هللا فهي الكرمة 

ا هو ما يفرحه، خمر كنيسته أي كرمته  التي تلبس الرب يسوع برها ودمه يسري فيها ويمطيها، وهذ 
(. فالخمر رمز للفرح. فاهلل يفرح بكنيسته التي بررها. والحظ أن كل قديسي  2:1+  2:8+  1:5)ن 

 . (25: 3)رو العهد القديم )إبرا يم وألسحق .. وأليليا..( كانوا تابعين للكرمة فهم تمطوا بدم المسيح
في  =  الكرام يشفع  الذي  المسيح  في هو  بصلواتهم  يشفعون  الذين  الكنيسة  رعاة  هم  أو  كفارية  شفاعة  كنيسته 

 الكنيسة وعن كل نفس. 
 للشجرة ويرمز للطعام الروحي الذي يعطيه هللا ألوالده ليساعدهم على اإلثمار.   ىعطَ السماد المُ هو = الزبل
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ا=  أنقب حولها للتجارب  إشارة  ال ارة وهذه  الحشاً   لقلع  تعني حفر األرض  لتنقية ينقب  بها هللا  يسمح  لتي 
أوالده )مجاعة اإلبن ال ال(. وبعد المسيح وبالذات بعد خراب أورشليم ترك الرب أمة اليهود في نجاسة وفي 

يشير للحالة المتردية المزرية التي عاش فيها اليهود ألفي سنة ربما يتوبون. فالزبل هو   والزبلعار حتى اآلن=  
سة اليهود إذ صلبوا المسيح. وبالنسبة للنفس البشرية التي يعطيها هللا فرصة رو  الحيوانات ويؤخذ إشارة لنجا

( 8:3+ في  8:2ثانية للتوبة عليها أن تجلس على الرماد حاسبة كل األشيار نفاية كما قال بولس الرسول )أي
هم يتوبون. إذًا هللا التي يسمح بها هللا لتحيط بأوالده لعلتشير لخراب أورشليم، وتشير للتجارب    أنقب حولهافكلمة  

بعط ب[  2[ بسماد أي يقويها بطعام روحي على أن تنسحق و1حين يترك نفس ويعطيها فرصة أخرى يساعدها و
لتساعدها على اإلنسحاه ) التى كان  3ونقب حولها(.  أالتجارب  المتردية  للحالة  الزبل هو إشارة  [ إذا فهمنا أن 

أتركها   هللا قد يسمح بأن تنكشف نجاسة الشخص ليخجل ويتوب.عليها اليهود بعد صلب المسيح، فنتصور أن  
هي الفرصة التي يعطيها هللا للخطاة ليتوبوا قبل أن ينفذ حكمه العادل فيهم وأعطيتها  مانًا =  هذه السنة أيضاً 
هود نة تقريبًا بعد صلبه قبل أن يخربها وما ال يترك اليس   40رك األمة اليهودية  ( وهللا ت21:2لكي تتوبو )رؤ

حتى يؤمن البقية. وبهذا تصبح الثال  سنوات هي فترة عمرنا المتبقية، والسنة هي الفرصة التي يعطيها هللا لنا  
 ويساعدنا خاللها ببعط التجارب وبطعام روحي يسندنا.

هي بال ثمر ولكنه تمتص فواًد األرض فتعطلها، أو هي تأخذ مكانًا كان يمكن أن =  لماذا تبطل األرض أيضاً 
 ع فيه شجرة مثمرة، لقد قطعت األمة اليهودية لتخرج مكانها الكنيسة. تزر 
 

 )شفاء امرأة منحنية( 
)لو ،  10"  -(: 17-13:10اآليات  ْبتِّ السَّ فِّي  اْلَمَجامِّعِّ  َأَحدِّ  فِّي  ُيَعل ُِّم  َضْعٍف  11َوَكاَن  ُروُح  بَِّها  َكاَن  اْمَرَأٌة  َوإَِّذا 

َب اْلَبتََّة.   َتْنَترِّ ْر َأْن  َتْقدِّ َفَلمَّا َرآَها َيُسوُع َدَعاَها َوَقاَل َلَها:»َيا اْمَرَأُة، 12َثَمانَِّي َعْشَرَة َسَنًة، َوَكاَنْت ُمْنَحنَِّيًة َوَلْم 
  .»! َدتِّ هللَا.  َوَوَضَع َعَليْ 13إِّنَّكِّ َمْحُلوَلٌة مِّْن َضْعفِّكِّ ، 14َها َيَدْيهِّ، َففِّي اْلَحالِّ اْسَتَقاَمْت َوَمجَّ َفَأجاَب َرئِّيُس اْلَمْجَمعِّ

اْلَعَمُل، فِّيَها  َيْنَبغِّي  َأيَّاٍم  تَُّة  سِّ لِّْلَجْمعِّ:»هَِّي  َوَقاَل   ، ْبتِّ السَّ فِّي  َأْبَرَأ  َيُسوَع  أَلنَّ  ُمْغَتاٌظ  اْئُتوا    َوُهَو  هِّ  هذِّ َففِّي 
!«  َواْسَتْشُفوا، وَ  ْبتِّ ْبتِّ َثْوَرُه َأْو 15َلْيَس فِّي َيْومِّ السَّ ْنُكْم فِّي السَّ ٍد مِّ بُّ َوَقاَل:»َيا ُمَرائِّي! َأاَل َيُحلُّ ُكلُّ َواحِّ َفَأَجاَبُه الرَّ

ي بِّهِّ َوَيْسقِّيهِّ؟   ْذَودِّ َوَيْمضِّ َماَرُه مَِّن اْلمِّ يْ 16حِّ يَم، َقْد َرَبَطَها الشَّ َي اْبَنُة إِّْبراهِّ ، َوهِّ هِّ َطاُن َثَمانَِّي َعْشَرَة َسَنًة، َأَما َوهذِّ
؟«   ْبتِّ يَن َكاُنوا ُيَعانُِّدوَنُه، َوَفرَِّح  17َكاَن َيْنَبغِّي َأْن ُتَحلَّ مِّْن هَذا الر َِّباطِّ فِّي َيْومِّ السَّ يُع الَّذِّ َل َجمِّ َوإِّْذ َقاَل هَذا ُأْخجِّ

يَدةِّ اْلَكائَِّنةِّ  ْنُه.  ُكلُّ اْلَجْمعِّ بَِّجمِّيعِّ اأَلْعَمالِّ اْلَمجِّ  "  مِّ
هذه القصة جارت بعد أهمية التوبة وأهمية أال  نبطئ لتشرح أن من يقدم التوبة له راحة من ال عف واإلنحنار، 

 فالخطية تحني الظهر والمسيح أتى ليحرر من إبليس وعبوديته. 
 ( 14-9:12( + )مت 8-1:12( كتاب متى )مت 13-1:12في موضوع الشفار في السبت راجع )مت 
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الرب يسوع يقصد أن يقوم بمعجزات الشفار في السبت ألنه يريد أن يعطي راحة للمتألمين والمرضى في لقد كان  
السبت، والسبت هو راحة، هو أراد أن يظهر معنى راحة السبت. فالسبت هو إشارة للراحة األبدية حيث الشفار 

 الخاطئة. النهاًي لكل أمراض النفس والجسد والروح. وأي ًا لتصحيح مفا يم اليهود 
الرب يسوع هنا يف ح ريار الرجل، فالحقيقة أنه حسد يسوع على محبة الناس له وشهرته، وأن الناس =  يا مرائي 

تلتف حوله، ويستتر ورار حفظ شريعة السبت. وأصدر ًريس المجمع هذا أمرًا للشعب أن ال يأتوا لإلستشفار يوم  
مباشرة. ولو أنصف هذا المسكين لفهم أنه ال يمكن لناقط الناموس السبت، وهو بهذا يوبخ يسوع بطريقة غير  

يوم   العطشان  للحيوان  البئر  من  المار  يستقي  أن  للرجل  يسمح  اليهودي  التلمود  وكان  المعجزة.  هذه  يعمل  أن 
ت السبت على أن ال يحمل المار للحيوان بل يجر الحيوان للمار. فإن كانت الوصية أن يريحوا البهاًم يوم السب 

 فاألولى أن يريح الرب يسوع المرضى يوم السبت. 
 . هذه هي عالمة الشفار أن يمجد اإلنسان هللا= إستقامت ومجدت هللا 

 
أمثال عن إنتشار ملكوت هللا. فالمسيح أتى يشفي كل منحني ليمجد هللا   ى( ه21-18:13)لو  التالية  اآليات

 وينتشر الملكوت.
 

 مثل حبة الخردل 

ُيْشبُِّه َحبََّة َخْرَدل َأَخَذَها إِّْنَساٌن 19َفَقاَل:»َماَذا ُيْشبُِّه َمَلُكوُت هللاِّ؟ َوبَِّماَذا ُأَشب ُِّهُه؟  18  -:   (19-13:18)لواآليات  
َماءِّ فِّي َأْغَرانَِّها«.  "َوَأْلَقاَها فِّي ُبْسَتانِّهِّ، َفَنَمْت َوَصاَرْت َشَجَرًة َكبِّيَرًة، َوَتآَوْت ُطُيوُر السَّ

 

إِّْنَساٌن 31"  -(:32-13:31)مت    اآليات َأَخَذَها  َماَواتِّ َحبََّة َخْرَدل  َمَلُكوُت السَّ َقائِّاًل:»ُيْشبُِّه  َمَثاًل آَخَر  َلُهْم  َم  َقدَّ
َحْقلِّهِّ،   يُر َشَجَرًة، َحتَّى إِّنَّ 32َوَزَرَعَها فِّي  ، َوَترِّ اْلُبُقولِّ َأْكَبُر  َي  َفهِّ َنَمْت  َمَتى  َولكِّْن   . اْلُبُزورِّ َي َأْصَغُر َجمِّيعِّ  َوهِّ

َماءِّ َتْأتِّي َوَتَتآَوى فِّي َأْغَرانَِّها«.طُ   " ُيوَر السَّ

  
)مر ُنَمث ُِّلُه؟  30"  -(:32-4:30اآليات  َمَثل  بَِّأي ِّ  َأْو  هللاِّ؟  َمَلُكوَت  ُنَشب ُِّه  َمَتى 31َوَقاَل:»بَِّماَذا  َخْرَدل،  َحبَّةِّ  ْثُل  مِّ

َي َأْصَغُر َجمِّيعِّ اْلُبُزورِّ الَّتِّي   .  ُزرَِّعْت فِّي اأَلْرضِّ َفهِّ يُر َأْكَبَر َجمِّيعِّ 32َعَلى اأَلْرضِّ َولكِّْن َمَتى ُزرَِّعْت َتْطُلُع َوَترِّ
ل َِّها«. َماءِّ َأْن َتَتآَوى َتْحَت ظِّ يَع ُطُيوُر السَّ ، َوَتْرَنُع َأْغَراًنا َكبِّيَرًة، َحتَّى َتْسَتطِّ  "اْلُبُقولِّ

)ما نزل على الطريق / ما نزل على األرض المحجرة / ما   فى مثل الزارع رأينا ثالثة أقسام من البذار يهلك -
، بل فى مثل الزوان رأينا أن جزرًا من  الجيدة(  )ما  رع فى األرض   ، وقسم واحد يخلص  رع وسط الشوك(
ل حبة الخردل. هنا نرى حبة  ثَ ، وحتى ال ييأس أحد يقدم السيد المسيح مَ )ما تأثر بالزوان(  القسم الرابع يهلك
 تنمو وتزداد وتصبح شجرة كبيرة وهذا يعنى..  خردل صميرة
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إذ يجدون سالمهم عنده    يشير للمؤمن الفرد إذ تنمو كلمة هللا فى داخله ويتحول لشجرة يأوى إليها اآلخرون  .1
 . والملكوت ينمو فى القلب الهادئ وتدريجيًا كنمو الحبة أو الخميرة. وسط هموم العالم وألضطراباته

لميذًا  ت  12بشخص المسيح الذى وهر فى صورة ضعف ومات على الصليب وترك  يشير للكنيسة التى بدأت   .2
 خاًفين م طهدين ولكنها نمت فى العالم كله وألنتشرت.

)يو .3 البذرة  هذه  دفنت  كما  وُدِفَن  تألم  الذى  للمسيح  هى  24:12تشير  كنيسته  فيه،  كنيسته  وأقام  قام  ولكن   )
 جسده الذى إمتد فى كل العالم. 

فيها حياة تظهر بدفنها للموت، وهكذا الخميرة فى المثل القادم، فالحبة تدفن وتتحلل لتثمر، وهكذا كل من  والبذرة  
مات وُصِلَب عن شهوات العالم، ويقبل المسيح فيه مصلوبًا حاماًل شركة آالمه فيه، هذا ينعم بقوة قيامة المسيح 

تألم الذى يدفن فينا ويقوم شجرة حياة فى قلبنا. وحبة فيه. حبة الخردل التى ُتدفن فى الحقل إنما هى المسيح الم
الخردل هذه الصميرة ال تتحول لشجرة يأوى إليها الطيور ويستظل تحتها حيوانات البرية إال  لو دفنت فى الطين  

 . )موت عن شهوات العالم(
 إشارة لألمم الذين آمنوا ودخلوا تحت والل الكنيسة المريحة.   = طيور السماء

آية  ولكن  * نفهم19:13)مت فى  إلى   (  الشيطان  أبنار  يتسلل  إذ  ننده   للشيطان، ونحن ال  تشير  الطيور  أن 
  . داخل الكنيسة )فهذا هو مثل الحنطة والزوان(

الحق ونمو    رالعالم. وهذا المثل يشير إل دها  اإلنسان هو المسيح وحقله هو  =وزرعها فى حقله  إنسان  خذهاأ
الملكوت بالرغم من م ايقات أهل العالم. فالحبة ألقيت فى األرض، وأحاطت بها الظلمة، وضمط عليها الطين 

اإلنسان    من كل جانب، ولكن الحياة الكامنة فيها إنطلقت لتصبح شجرة. ونالحظ أن ملكوت هللا يبدأ فى حياة
بمعرفة بسيطة عن هللا مع بدايات التوبة، ولكن بعد ذلك يتحول ليشمل حب هللا كل النفس فيعطى اإلنسان حياته 

 كلها هلل.
هناك بذور أصمر من حبة الخردل، فلماذا إختار المسيح الخردل؟ ألن شجرة الخردل تنمو من بعد   -ملحوظة: 

د أن يشير ضمنًا لسرعة إنتشار الملكوت، مع الهدف األساسى  وضع البذرة فى شهور قليلة. وكأن المسيح أرا
 ين حجم حبة الخردل والشجرة التى ستنمو.بالذى هو الفاره الهاًل  

ليست أصمر الحبوب فعال ولكن السيد كان يستعمل ما يجعل كالمه مفهوما عند السامعين، وكان  حبة الخردل  
أل لإلشارة  الخردل  حبة  يستخدمون  اليهود  الرب الربيين  كان  إذًا  اليهود.  لدى  مشهورا  مثال  صمر شئ. وصار 

يسوع يتكلم عن ما يريده بطريقة تعبير مالًمة لفكر من يسمعه. وكانت حبة الخردل حينما تنمو تصير شجرة 
(. حقا ليست كاألشجار ال خمة ولكنها بالنسب للحديقة تكون  18:    13كبيرة بحسب ما أوضح القديس لوقا )

= هذا راجع ألن الطيور ممرمة بحبة الخردل. وحبوب الخردل تستخدم   والطيور تآوت فى أغرانهاشجرة كبيرة.  
كمذار للحمام فى فلسطين، وحبوب الخردل محبوبة لدى كثير من الطيور. وتشبيه الممالك الكبيرة التى ت م دوال 

دانيال مثال  )راجع  القديم  العهد  فى  معروف  تشبيه  هو  حمايتها  تحت  المسيح. (،  4كثيرة  لملكوت  اإلشارة  وهنا 
 -ولكن هذه المملكة ستبدأ صميرة وسط العالم. إذًا إستخدام حبة الخردل فى المثل راجع إلى :
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 مثل متداول بين اليهود كأصمر شئ. .1
 حينما تنمو تصير كبيرة جدا. .2
 ألن الطيور تأتى إليها وتتآوى فيها وتشبع من حبوبها ففيها غذار لها.  .3
   

 مثل الخميرة :  
يَرًة َأَخَذْتَها اْمَرَأٌة َوَخبََّأْتَها فِّي 21َوَقاَل َأْيًضا:»بَِّماَذا ُأَشب ُِّه َمَلُكوَت هللاِّ؟  20"  -(: 21-13:20اآليات )لو   ُيْشبُِّه َخمِّ

 " َثاَلَثةِّ َأْكَيالِّ َدقِّيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجمِّيُع«.

 
َمَثاًل  33"  -(:13:33)مت    آيه  َلُهْم  َثاَلَثةِّ َقاَل  َوَخبََّأْتَها فِّي  اْمَرَأٌة  َأَخَذْتَها  يَرًة  َخمِّ َماَواتِّ  السَّ َمَلُكوُت  آَخَر:»ُيْشبُِّه 

 " َأْكَيالِّ َدقِّيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجمِّيُع«.
العجين كله  داخلها قوة حياة، وهذه تمسك فى  السابق فالخميرة صميرة فى كميتها لكن فى  المثل  بنفس مفهوم 

اعل معه وتهبه خواصها، فيتحول الدقيق إلى خمير ، هكذا تعمل فينا كلمة هللا بنفس الطريقة الخفية  وبسرعة تتف
فى قلبنا تجعلنا قديسين وروحيين، على أن ال نملق القلب أمامها، بل والسرية والقوية والمستمرة ، فإذا وضعناها  

تحولنا كلمة هللا إلى صورة   ، ة الدقيق إلى صورتهال الخمير و ِ حَ نتجاوب معها وال نعاند صوت هللا داخلنا. وكما تُ 
وبهذا تنتشر فينا راًحة المسيح وحبه ويسيطر الروح على الحياة كلها. وهذا العمل يتم فى   (19:    4المسيح )غل 

  .الخفار
اليوم الثالث. هو رقم األقنوم الثالث أى الروح القدس وهو رقم القيامة فالسيد قام فى    3رقم  =ثالثة أكيال دقيق

وهذا .    (13-9:1والحظ أنه فى اليوم الثالث خرجت األرض من المار وبدأ وهور الحياة من شجر وثمار )تك  
الروح القدس داخل نفس كل إنسان إذ يخرج حياة فيه من بعد موت، وهذه الحياة هى الحياة المقامة مع   عمل

مع المسيح ونقوم معه مولودين من المار والروح وتبدأ   المسيح، نحصل عليها أواًل فى المعمودية إذ نموت وندفن
ثمار الروح تظهر فينا، وثانيًا مع الخطية نعود لحالة الموت، لكن عمل الروح القدس الذى يبكت على الخطية، 

إبنى هذا كان  ود من حالة الموت للحياة ويعمل فينا وبالتوبة واإلعتراف يعطى الروح القدس غفرانًا للخطية فنع
(. والمرأة هى الكنيسة التى بأسرارها وبالروح القدس العامل فى هذه األسرار تعطى حياة  24:15ًا فعاشو )لو ميت

 ألبناًها.
وقد تشير المرأة لليهود الذين صلبوا المسيح، وبموته وقيامته أعطى الحياة لكل البشرية )الدقيق(. والدقيق يشير 

 ( كلها  ا17:10كو1للكنيسة  هذا  الشركة، ومن خالل (. ونرى هنا فى  التى من خالل حياة  الكنيسة  لمثل دور 
والخميرة هنا تكون وا بة للحياة وتعطى صفاتها ،  األسرار تعلن ملكوت السموات، فهى تقدم المسيح )الخميرة(  

من  مأخوذة  الخميرة  أن  والحظ  المسيح.  الكنيسة سمات  تحمل  أى  بالخميرة،  العجين  ليتشبه  )الكنيسة(  للعجين 
والمسيح أخذ جسده من العذرار أى جسد بشريتنا، وأعطانا بعد ذلك جسده لنتحد به ونصير خبزًا واحدًا   الدقيق،

وقد تكون الخميرة هى تالميذ ورسل المسيح، هو أعدهم ونشروا اإليمان فى العالم كله بسرعة،   (.17:10كو  1)
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س األقنوم الثالث. وهذا ينطبق على أى (، وبعمل الروح القد 3رقم  قيامة الحياة )  فأقاموه من موت الخطية إلى
 مجموعة خدام نشطين روحيًا يميرون حياة اآلخرين.

وكالهما يشيران لعمل   ،فيشير للنمو الداخلى  الخميرةيشير للنمو الظاهر من الخارج ، أما مثل    حبة الخردلمثل  
فهما يشيران لجهاد اإلنسان. وال معنى (  19نار )لو  مْ ( واألَ 25الو نات )مت  نعمة هللا فى النمو ، ولكن مثلى  

الخمس  أن  عذارى  العشر  مثل  فى  نرى  فنحن   ، الجهاد  إلغفال ضرورة  معنى  وال  والجهاد  النعمة  بين  للخلط 
الجاهالت كان معهن مصابيح ونعسن ولم يسهرن على مإلها بزيت النعمة فلم يدخلوا ، ولم يستطعن أن يأخذن 

أمر شخصى ال يمنحه شخص آلخر . ونالحظ أن الجاهالت كن عذارى    من الحكيمات ، فالسهر والجهاد هو
 أى مؤمنات بالمسيح وها هن يطلبنه كعريس ولكن بسبب إهمالهن الجهاد لم يقبلوا فلم يخلصوا.

 
 

 الباب الضيق
ُأوُرَشلِّيَم،  22"  -(:30-13:22اآليات )لو َنْحَو  َوُيَسافُِّر  ُيَعل ُِّم  َوُقًرى  ُمُدٍن  ٌد:»َيا َسي ُِّد، 23َواْجَتاَز فِّي  َواحِّ َلُه  َفَقاَل 

يَن َيْخُلُروَن؟« َفَقاَل َلُهُم:   ، َفإِّن ِّي َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َكثِّ 24َأَقلِّيٌل ُهُم الَّذِّ ي ِّقِّ ُدوا َأْن َتْدُخُلوا مَِّن اْلَبابِّ الضَّ يرِّيَن »اْجَتهِّ
ُروَن   َيْقدِّ َواَل  َيْدُخُلوا  َأْن  َتقُِّفوَن َخارًِّجا 25َسَيْطُلُبوَن  َواْبَتَدْأُتْم  اْلَباَب،  َوَأْغَلَق  َقاَم  َقْد  اْلَبْيتِّ  َربُّ  َيُكوُن  َما  َبْعدِّ  مِّْن 

يُب، َوَيُقوُل لَ  ! اْفَتْح َلَنا. ُيجِّ ، َياَربُّ ُئوَن 26ُكْم: اَل َأْعرُِّفُكْم مِّْن َأْيَن َأْنُتْم!  َوَتْقَرُعوَن اْلَباَب َقائِّلِّيَن: َياَربُّ يَنئٍِّذ َتْبَتدِّ حِّ
َنا!   اَمَك َوَشرِّْبَنا، َوَعلَّْمَت فِّي َشَوارِّعِّ َفَيُقوُل: َأُقوُل َلُكْم: اَلَأْعرُِّفُكْم مِّْن َأْيَن َأْنُتْم، َتَباَعُدوا َعن ِّي  27َتُقوُلوَن: َأَكْلَنا ُقدَّ

ال لِّي  َفاعِّ يَع  َجمِّ َوَجمِّيَع 28ظُّْلمِّ!  َيا  َوَيْعُقوَب  َوإِّْسَحاَق  يَم  إِّْبَراهِّ َرَأْيُتْم  َمَتى   ، اأَلْسَنانِّ َوَصرِّيُر  اْلُبَكاُء  َيُكوُن  ُهَناَك 
قِّ َومَِّن اْلَمَغارِّبِّ َومَِّن الش ِّ 29اأَلْنبَِّياءِّ فِّي َمَلُكوتِّ هللاِّ، َوَأْنُتْم َمْطُروُحوَن َخارًِّجا.   ، َوَيْأُتوَن مَِّن اْلَمَشارِّ َمالِّ َواْلَجُنوبِّ

رِّيَن«.30َوَيتَّكُِّئوَن فِّي َمَلُكوتِّ هللاِّ.  ُلوَن َيُكوُنوَن آخِّ لِّيَن، َوَأوَّ ُروَن َيُكوُنوَن َأوَّ  "َوُهَوَذا آخِّ
 

)مت إَِّلى 13"-(:14-7:13اآليات  ُيَؤد ِّي  الَّذِّي  الطَّرِّيُق  َوَرْحٌب  اْلَباُب  ٌع  َواسِّ أَلنَُّه   ، ي ِّقِّ الضَّ اْلَباب  مَِّن  »ُاْدُخُلوا 
ْنُه!   يَن َيْدُخُلوَن مِّ ، َوَكثِّيُروَن ُهُم الَّذِّ وَن َما َأْضَيَق اْلَباَب َوَأْكَرَب الطَّرِّيَق الَّذِّي ُيَؤد ِّي إَِّلى اْلَحَياةِّ، َوَقلِّيلُ 14اْلَهاَلكِّ

ُدوَنُه! يَن َيجِّ  " ُهُم الَّذِّ
َيْفَعُل 21"-(:23-7:21اآليات )مت . َبلِّ الَّذِّي  َماَواتِّ َمَلُكوَت السَّ َيْدُخُل   ! َياَربُّ  ، َياَربُّ َيُقوُل لِّي:  »َلْيَس ُكلُّ َمْن 

  . َماَواتِّ السَّ فِّي  الَّذِّي  َأبِّي  اْلَيْوم22ِّإَِّراَدَة  ذلَِّك  فِّي  لِّي  َسَيُقوُلوَن  َتَنبَّْأَنا، َكثِّيُروَن  بِّاْسمَِّك  َأَلْيَس   ! َياَربُّ  ، َياَربُّ  :
يَن، َوبِّاْسمَِّك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكثِّيَرًة؟   يَنئٍِّذ ُأَصر ُِّح َلُهْم: إِّن ِّي َلْم َأْعرِّْفُكْم َقطُّ! اْذَهُبوا َعن ِّي َيا 23َوبِّاْسمَِّك َأْخَرْجَنا َشَياطِّ َفحِّ

ْثمِّ! لِّي اإلِّ  َفاعِّ
لِّيَن.30 -(:30)مت   ةياآل ُروَن َأوَّ رِّيَن، َوآخِّ ُلوَن َيُكوُنوَن آخِّ   َولكِّْن َكثِّيُروَن َأوَّ

( عن ضرورة الدخول من الباب ال يق فى العظة على الجبل،  13:  7تكلم الرب فى )مت  -الباب الضيق :
م الباب  وهنا أي ا فى إنجيل القديس لوقا يتكلم عن الدخول من الباب ال يق، والفاره كبير فى تطبيق مفهو 
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ال يق. ففى إنجيل متى كان كالم الرب موجها لتالميذه ولكل الشعب عن ضرورة اإلبتعاد عن شهوات العالم 
وملذاته، والجهاد والتمصب. أما هنا فالكالم موجه للفريسيين المتكبرين ويظهر صعوبة خالص هؤالر الفريسيين  

ل يق الذى قاله الرب يسوع هنا عقب سؤال من أحد الذين يريدون الدخول بطريقتهم الخاصة. وكان مثل الباب ا
الفريسيين كمندوب عنهم وأقليل هم الذين يخلصونو. وكان سؤال الفريسى للسيد  عقب مثل إنتشار ملكوت هللا  

( وتبعه الرب بمثل الخميرة وألنتشارها. وفى ضور مفهوم الفريسيين نفهم  18:  13كشجرة الخردل حينما تنمو )لو
لفريسى ال يقصد به الحياة األبدية للروح بل المميزات التى سيحصلون عليها. فهم يطبقون ما  أن سؤال هذا ا

علمت فى  حد  عند دخول أرض الميعاد مع ملكوت المسيا، فلم يدخل أرض الميعاد سوى يشوع وكالب. 
هنا هم يعتمدون على وجود األبار واألنبيار فى الملكوت الذين أرسلهم هللا إلسراًيل لكن كبرياًهم كان  = شوارعنا

و. هم إعتمدوا على أباًهم الذين أكلوا ال أعرفكم، من أين أنتمالسبب فى إغاله الباب أمامهم. بل قال لهم و
ثلهم، ال تشبهونهم. أما الممنوعين فى العظة  ( ولكن قول الرب يعنى أنتم لستم م11:  24وشربوا أمام هللا )خر
 ( فهؤالر كان ُيعلِ مون ولكن ال يعملون بما يقولونه. 7على الجبل )مت 

 ما قاله السيد هنا هو شرح لمثل العشر عذارى. 
قول مستعار من العرف الذي كان متبعًا في األعراس في ذلك الوقت، فقد كانت األعراس تقام  =  الباب الضيق
وكا جميعًا.  لياًل،  دخولهم  عقب  يملق  باب صمير  من  المدعوون  ويدخلها  بالمصابيح،  تزين  البيوت  وكان نت 

أصحاب العريس وصاحبات العروس يصطحبون العريس والعروس يمنون لهم فى فرح من أماكنهم حتى بيت 
واألص والعروس  العريس  يدخل؟  الذى  من  العرس.  بيت  يدخلون  ثم  العروسة(.  نسميه  فة  )ما  حاب العرس 

)المسيح هو نور أورشليم السماوية   باألفراح واألنوار  كلهم  يتمتعون   والصاحبات الذين صاحبوا العريس والعروس،
كان يفتح لهم   فهم من لم يصاحبوا العريس والعروس فى الزفة. هؤالر ما  أما الذين ُيرف ون   (.23،11،2:21رؤ

 ، والسبب أنهم لم يصاحبوا العريس والعروس.  الباب مهما قرعوا ويستمروا في الظلمة الخارجية
وروحيا فهؤالر الذين ال يدخلون أورشليم السماوية هم من لم يصاحبوا المسيح ولم يعرفوا كنيسته ألنهم إنشملوا 

لمسيح والعروس )الكنيسة( بينما أن ما لم يدركوه أن  بالعالم وما فيه من شهوات وملذات حسية تاركين العريس )ا
   طريق المسيح وكنيسته هو طريق الفرح الحقيقى، وشتان الفره بين طريق الملذات الحسية وطريق الفرح.

والسيد هنا يعلن هالك المتهاونين الذين ال يدخلون من الباب ال يق أي ال يحتملوا ال يقات المتعلقة بالحياة  
ويبي  الجسدية، المقدسة  الشهوات  عن  نتخلى  أن  معناه  ال يق  والباب  يحتملونها.  الذين  المجاهدين  خالص  ن 

مملور  الداخل  في  ولكنه  األرض،  بدايته على  في  ال يق ضيق  والباب  المسيح.  إسم  اإلضطهاد ألجل  ونقبل 
ص. فهو لم يجيب تعزيات والنهاية مجد أبدي. وألجابة رب المجد ال تهتم بعدد الذين يخلصون بل بكيفية الخال

يخلرون على سؤال و الذين  ال يق وهذا  أقليل هم  الباب  بالدخول من  أي  الناس..  يخلص  أجابه كيف  بل  و. 
يعني الجهاد والتخلي عن الملذات الزمنية. والباب ال يق هو حفظ أوامر اإلنجيل والثبات على اإليمان مهما  

د بالمسيح فتكون لي حياة وأكون في نور. والحظ في كانت الشداًد. الباب ال يق هو طريق الصليب وبهذا أتح
أنه =  وإجتاز.. ويسافر نحو أورشليم( قوله  22آية ) نفهم  السفر األخير حيث سيصلب هناك وبهذا  وهذا هو 
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الطريق ال يق، طريق الصليب.   البابإختار  الحياة =  وأغلق  بنهاية  أو  الدينونة،  بعد  القديسين  بعد أن أدخل 
وتقرعون تقفون خارجاً اآلن.   الخارجية، =    الظلمة  في  يبقون  لكنهم  للدخول  يشتاقون  المعد  المجد  رأوا  أن  بعد 

أكلنا ليس بمعنى أنه يجهلهم بل هم غير مستحقين أن يكونوا في معرفته.  =  ال أعرفكمخارج أورشليم السماوية.  
هؤالر ليسوا من هللا، =  أنتم  من أينهناك من يظن أن مجرد التناول من الجسد والدم يخلصه.  =  قدامك وشربنا

العالم.   أحبوا  بل  يحبوا هللا،  لم  أن  =  علمت في شوارعناوهم  يقبلوا  لم  فهم  واٍد  ذهبت صرخة في  تعاليمه  لكن 
 إشارة لقبول األمم في الكنيسة.  = ويأتون من المشارق ومن المغاربينفذوها. 

رون يكونون أولين  رين.  األمم الوثنيين صاروا أولين في ملكوت هللا=  آخِّ اليهود أبنار هللا =  أولون يكونون آخِّ
أواًل صاروا مرفوضين لرف هم المسيح. وكم من أشخاص نظن نحن أننا أف ل منهم اآلن وسنجدهم يسبقوننا في 

 الملكوت. 
َوِحيَن َتمَِّت ٱأْلَيَّاُم ِِلْرِتَفاِعِه  = الرب يسوع منذ ما قيل عنه و  َواْجَتاَز فِّي ُمُدٍن َوُقًرى ُيَعل ُِّم َوُيَسافُِّر َنْحَو ُأوُرَشلِّيمَ 22

(، ول يعلم ويكر  ويشفى، لكنه ول متجهًا إلى أورشليم بثبات وبال 51:9و )لو َثبََّت َوْجَهُه ِلَيْنَطِلَق ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 
 تردد، فهناك موعد محدد منذ األ ل سيصلب فيه فى أورشليم. 

 
 المسيح يرثى أورشليم 

َقائِّلِّيَن َلُه:»اْخُرْج َواْذَهْب مِّْن هُهَنا، أَلنَّ 31"  -:(35-13:31اآليات )لو ي ِّيَن  َبْعُض اْلَفر ِّيسِّ َم  فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َتَقدَّ
يَن، َوَأْشفِّي اْلَيْوَم وَ 32هِّيُروُدَس ُيرِّيُد َأْن َيْقُتَلَك«.  : َها َأَنا ُأْخرُِّج َشَياطِّ َغًدا، َفَقاَل َلُهُم: »اْمُضوا َوُقوُلوا لِّهَذا الثَّْعَلبِّ
ُأَكمَُّل.   الثَّالِّثِّ  اْلَيْومِّ  َنبِّيٌّ َخارًِّجا َعْن 33َوفِّي  َيْهلَِّك  َأْن  ُيْمكُِّن  اَل  أَلنَُّه  َيلِّيهِّ،  َوَما  اْلَيْوَم َوَغًدا  يَر  َأْن َأسِّ َيْنَبغِّي  َبْل 

َمةَ 34ُأوُرَشلِّيَم!   اأَلْنبَِّياءِّ َوَراجِّ َقاتَِّلَة  َيا  َياُأوُرَشلِّيُم!  ُأوُرَشلِّيُم،  َأْواَلَدكِّ َيا  َأْجَمَع  َأْن  َأَرْدُت  َمرٍَّة  َكْم  إَِّلْيَها،  اْلُمْرَسلِّيَن   
َجاَجُة فَِّراَخَها َتْحَت َجَناَحْيَها، َوَلْم ُترِّيُدوا!   ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخَراًبا! َواْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّكْم اَل 35َكَما َتْجَمُع الدَّ

!«.َتَرْوَننِّي حَ  ب ِّ  " تَّى َيْأتَِّي َوْقٌت َتُقوُلوَن فِّيهِّ: ُمَباَرٌكاآلتِّي بِّاْسمِّ الرَّ
ال يق  الباب  من  يدخل  بإرادته  المسيح  أن  ليشير  القصة  بهذه  لوقا  يأتي  ال يق،  الباب  السيد عن  تحد   إذ 

هم خافوا على   هؤالر لم يأتوا ليحذروا الرب حبًا فيه، بل  =تقدم بعض الفريسيينويذهب للصليب في أورشليم  
له هيرودس  ولقد صوروا  المكان.  ليترك  يخيفوه  أن  أرادوا  إلتفت حوله، هم  قد  الجموع  إذ رأوا  المادية  مكاسبهم 

به=   سيفتك  أنكأسد  كونه    يقتلك  يريد  عن  يزيد  ال  فرآه  السيد  فال   ثعلباً أم ا  يؤذي،  أن  قادر  غير  لكنه  ماكرًا 
 (. 11-10:19سلطان ألحد أن يؤذي سوى بسماح من هللا )يو 

والثعلب اليفترس بل   هيرودس أنتيباس )راجع المقدمات( الذي قتل يوحنا المعمدان وحاكم المسيح.  وه =  الثعلب
ع الثعالب من أمثال هيرودس وقيافا بل  يأكل بقايا الفريسة التى إلتهمها األسد . ومعركة المسيح الحقيقية ليست م

  ( . وما هذه الثعالب سوى أذناب يحركها هذا العدو الحقيقى إبليس .8:   5بط1مع األسد الزاًر = إبليس ) 
اليوم وغدًا هو إصطالح يهودي دارج بمعنى فترة قصيرة محدودة. =  ها أنا أخرج شياطين وأشفي.. اليوم وغداً 

للصلب، وأيامي صارت محدودة على األرض ولن يستطيع هيرودس أن يزيدها أو  والمعنى أن هناك يوم محدد  
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فالسيد هنا يعلن إصراره على مواصلة خدمته  =  أخرج شياطين وأشفي ينقصها. ولكن أنا لي عمل جئت ألعمله  
فيطرد  النفوس  لبنيان  يعمل  سماوي  ملك  هو  غيره.  أو  هيرودس  من  عليه  تقع  آالم  بأي  عابئ  غير  وعمله 

 بساعته وبمكان صلبه أنه في أورشليم.    عالمٌ  وويشفي، مقدمًا نفسه للموت برضاه، وهطين الشيا
 .  أنني سأتمم عملي بكامل حريتي، وسأذهب للصلب بكامل حريتي= ينبغي وقوله 

( أي هو سيشابهنا، ويصير مشابهًا لنا في كل شئ 10:2= المسيح سيكمل باآلالم )عب في اليوم الثالث ُأَكمَّلْ 
بإحتماله اآلالم. فاآلالم قد صارت من نصيب البشر، والموت أي ًا بسبب الخطية، وحقًا فالمسيح بال خطية، 
ولكنه صار حاماًل لخطايانا، وبالتالي معرضًا لآلالم التي نتحملها، وبهذا شابهنا في كل شئ حتى تحمل اآلالم  

 والموت. 
( فإن كان المسيح قد َتَكمََّل باآلالم، 1:4بط1ونكف عن الخطية )  أم ا بالنسبة لنا فاهلل يسمح ببعط اآلالم لَنْكُمل

أفال نحتمل اآلالم لكي َنْكُمْل. وقوله في اليوم الثالث قد يكون تابعًا لقوله اليوم وغدًا كتعبير دارج عن أن المدة 
يوم الثالث حيث ال نبوة بقيامته في    ولكنها أي ا هىالتي يق يها على األرض محددة وستنتهي بصلبه وآالمه،  

 شئ، ونقوم معه.  ل كلمِ  كَ يُ 
رميار قتلوه في مصر مثاًل ودانيال إهذه ال يمكن تفسيرها حرفيًا ف=  ال يمكن أن يهلك نبي خارجًا عن أورشليم

 مات في بابل. ولكن بمقارنة هذه اآلية بما بعدها نفهم: 
 أن المسيح يحدد مكان صلبه بأنه في أورشليم. .أ
حتى أصبحت ال تطيق رجال   والفساد أكثر من أى مكان  لدرجة خطيرة من القسوةأورشليم وصلت   .ب 

فإن ُوِجَد نبى اآلن فى أورشليم ال بد وأنهم سيقتلونه. ولو وجد هذا النبى فى أى مكان آخر لن   هللا.
والمسيح أعلى من األنبيار. ولكنه يقول نبي إشارة    ، لذلك لن يهلك نبى خارج أورشليم . يقتله أحد 

 وبالتالى سيقتلونه.  كل رجال هللا.ل
الباقين .ج وألضطهدت  األنبيار،  من  الكثير  أورشليم  قتلت  ألسوأ   لقد  اآلن  وصلت  وقد   ، الزمن  عبر 

 . حاالتها عبر التاريخ
 مع كل قسوة أورشليم، فالمسيح في محبته أتى ليموت عن أورشليم.  . د 

الق القساة  قتلهم أهل أورشليم  المعنى أن أغلب األنبيار  بيإذًا  اآلن خصوصا فى حالة   لوب وهذا ما سيعملونه 
 .الفساد والوحشية التى وصلوا لها 

(: هنا المسيح يصور نفسه في محبته التي وهرت عبر العصور من نحو أورشليم، وألرساله 35-34)آيات 
األنبيار والرسل ليجمع أوالدها ويظللهم بمحبته اإللهية. ولكنهم رف وا كل هذه المحاوالت وقتلوا هؤالر األنبيار. 

فعدم إرادتي يمكن أن يعطل إرادة هللا من ناحية خالص نفسي، فاهلل يريد أن الجميع  =  كم مرة أردت.. ولم تريدوا
( أي يحفز  13:2)في وهللا هو العامل فيكم أن تريدواويقول  الرسول والعجيب أن بولس( 4:2تي1يخلصون ) 

لقني بدوني ال  وينشط إرادتنا. ولكنه ال يجبرنا على شئ رغمًا عنا. لذلك قال القديس أغسطينوس )هللا الذي خ
هوذا بيتكم  التكرار فيه رنة حزن فهي حين ترف ه ستهلك. = يا أورشليم يا أورشليميقدر أن يخلصني بدوني( 



 أنجيل لوقا )األصحاح الثالث عشر(   –األناجيل 
 

 

263 

إنكم  م على يد تيطس. 70البيت يشير للهيكل ويشير ألورشليم نفسها وكالهما َخِرب تمامًا سنة = ُيترك لكم خراباً 
هذه نبوة  =  حتى تقولون مبارك اآلتي باسم الربما آتي للدينونة. بعد أن أصلب لن ترونني إال  حين= ال ترونني 

( ويشير  كريا 31+30+26+ 25:11برجوع إسراًيل في آخر اآليام، ويشير بولس الرسول لنفس المعنى )رو 
(.5:3+ هو10:12لنفس الشئ ) ك
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 عودة للجدول عشر(  )إنجيل لوقا()اإلصحاح الرابع

 اإلصحاح الرابع عشر 
 

 إبراء المستسق 
)لو ُيَراقُِّبوَنُه. 1"  -(:6-14:1اآليات  َكاُنوا  ُخْبزًا،  لَِّيْأُكَل  ْبتِّ  السَّ فِّي  ي ِّيَن  اْلَفر ِّيسِّ ُرَؤَساءِّ  َأَحدِّ  َبْيتِّ  إَِّلى  َجاَء  َوإِّْذ 

اَمُه.  2 ُقدَّ َكاَن  ُمْسَتْسق  إِّْنَساٌن  لُّ  3َوإَِّذا  َيحِّ قِّائِّاًل:»َهْل  ي ِّيَن  َواْلَفر ِّيسِّ ي ِّيَن  النَّاُموسِّ َوَكلََّم  َيُسوُع  فِّي  َفَأَجاَب  ْبَراُء  اإلِّ
؟«   ْبتِّ َماُرُه َأْو َثْوُرُه فِّي بِّْئٍر َواَل َيْنُشُلُه 5َفَسَكُتوا. َفَأْمَسَكُه َوَأْبَرَأُه َوَأْطَلَقُه.  4السَّ ْنُكْم َيْسُقُط حِّ ُثمَّ أَجاَبهم َوَقاَل:»َمْن مِّ

؟«  ْبتِّ يُبوُه َعْن ذلِّكَ 6َحااًل فِّي َيْومِّ السَّ ُروا َأْن ُيجِّ  " .َفَلْم َيْقدِّ
المسيح. وهنا نرى أن آالمه هي  للمسيح ومحاولة طرده وعن آالم  الفريسيين  السابقة كانت عن رفط  اآليات 

 لخالص هؤالر الذين يتآمرون عليه، هو أتى لراحتهم أما هم فرف وه.
السبت.   يوم  ليأكلوها  الجمعة  يوم  فاخرة  أطعمة  يعدون  وكانوا  لوليمة،  المسيح  السيد  الفريسي  هذا  نوا كادعا 

إذًا الدعوة ليست عن محبة بل كانوا يتوقون أن يتصيدوا عليه أي خطأ، ألن السيد كثيرًا ما وبخهم  =  يراقبونه 
باإلضافة لحسدهم ضده. وغالبًا فهم أتوا بهذا المريط يوم سبت وهم يعرفون شفقة المسيح وحنانه على المرضى 

ين األمعار وغشار البطن فتنتفخ البطن فالجسم ال  هو تراكم المار ب=  مرض اإلستسقاءوأنه سيشفيه يوم سبت.  
 يستفيد بالمار بل يختزنه بال فاًدة.

 (14-9:12+ مت 8-1:12( + كتاب متى )مت 17-10:13راجع )لو  =الشفاء في السبت
يف ح خبث نيتهم، فهم ينتظرون أن يقوم المسيح بعمل الشفار =  فسكتوا عدم إجابتهم على سؤال السيد المسيح= 

عليه.   )عب =  فأمسكهليشتكوا  منه  الهاربين  إبرا يم  نسل  ليمسك  بتجسده  المسيح  لعمل  = وأبرأه(.  16:2إشارة 
البشر و1(. و7:1يو 1فدمه غفر خطايانا ) إبرار وشفار  يريد  [ ويريد تصحيح مفهوم هؤالر عن السبت. 2[ هو 

 بادة وعمل الخير وليس كما يفهمونه أن يجلسوا بال عمل. فالسبت لل 
 (. 36:8المسيح حررنا من سلطان إبليس )يو= وأطلقه

كلما  اإلستسقار  فمريط  للشياطين.  وألستعبدت  العالم  مياه  من شرب  إنتفخت  التي  للبشرية  يرمز  المريط  هذا 
)أر بالعط   يشعر  يو 13:2شرب  الم13:4+  إتبعها  التي  الشفار  وخطوات  نفس (  هي  المريط  هذا  مع  سيح 

 أمسكه/ أبرأه/ أطلقه.الخطوات التي إتبعها مع البشر في شفاًهم وتحريرهم= 
 

 المتكأ األخير 
ُظ َكْيَف اْخَتاُروا اْلُمتََّكآتِّ اأُلوَلى قِّائِّاًل َلُهْم:  7"   -(:11-14:7اآليات )لو »َمَتى 8َوَقاَل لِّْلَمْدُعو ِّيَن َمَثاًل، َوُهَو ُياَلحِّ

َي مِّنْ  ْنَك َيُكوُن َقْد ُدعِّ ، َلَعلَّ َأْكَرَم مِّ لِّ يَت مِّْن َأَحٍد إَِّلى ُعْرٍس َفاَل َتتَّكِّْئ فِّي اْلُمتََّكإِّ اأَلوَّ  الَّذِّي َدَعاَك َفَيْأتِّيَ 9ُه.  ُدعِّ
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يَر.   َع اأَلخِّ ُئ بَِّخَجل َتْأُخُذ اْلَمْوضِّ يَنئٍِّذ َتْبَتدِّ يَت َفاْذَهْب َواتَّكِّْئ 10َوإِّيَّاُه َوَيُقوَل َلَك: َأْعطِّ َمَكاًنا لِّهَذا. َفحِّ َبْل َمَتى ُدعِّ
، َحتَّى إَِّذا َجاَء الَّذِّي َدَعاَك َيُقوُل َلَك: َيا َص  يرِّ عِّ اأَلخِّ يَنئٍِّذ َيُكوُن َلَك َمْجٌد َأَماَم فِّي اْلَمْوضِّ يُق، اْرَتفِّْع إَِّلى َفْوُق. حِّ دِّ

ُع َوَمْن َيَضُع َنْفَسُه َيْرَتفُِّع«.11اْلُمتَّكِّئِّيَن َمَعَك.   " أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْرَفُع َنْفَسُه َيتَّضِّ
أم في  بكبريار  الجلوس  على  الفريسيين  تسابق  الوليمة  هذه  في  المسيح  السيد  الحظ  فالروح ربما  الصدارة  اكن 

اليهودية روح متعجرفة تجري ورار الكرامات بطريقة غير الًقة، ومن يفعل هذا يصير مكروهًا وموضع سخرية.  
والمسيح يعلمنا أن نصير مثله مت عين، نختار المكان األخير، ألم يت ع هو ويصير عبدًا فلنتشبه به لنوجد 

بالمسيح ونشترك معه في المكان أو معه خالل روح اإلت اع. ال بشعور النقص وال ع  لنلتقي  ن تمصب، بل 
 المتكأ األخير. حين نأخذ المتكأ األخير سنجد المسيح هناك، فتشعر بوجوده بجانبك ويفرحك.

ولكن إن تصارعنا للجلوس في مكان الكرامة، أي المتكأ األول لن نجد المسيح في هذا المكان، أي لن نشعر 
ا )يعبفرحة  أم 5:5بط1+  29:11+ مت 15:57شإ+  17:51+ مز10-9:1لشركة معه.  (. وعمومًا 19:17+ 

فالنفس التي تثبتت عينيها على الملكوت ال تعود تطيق كرامات الدنيا. والعكس فالمتكبر يتصارع إلثبات نفسه 
 .وعماه سببه كبرياره .  يشعر لعماهبجلوسه في المتكآت األولى، غير شاعر أن الناس تسخر منه، وهو ال 

وع هو صاحب العرس، وهو يدعونا لكنيسته، فمن يختار أن يحيا في إت اع سيرفعه في : الرب يسروحي تطبيق
ألن مجده، ويمأله هنا من روحه. المسيح يريدنا أن نعتبر أنفسنا غير كفؤ للمتكأ األول بل لألخير، ويرفعنا هو.  

هذا =  رتفعومن يضع نفسه ي (  15-11:14شإأحسن مثال لذلك الشيطان نفسه )=  كل من يرفع نفسه يتضع
 (.9-7:2ما حد  مع المسيح نفسه )في

 
 دعوة المساكين للوالئم

)لو َواَل 12"  -(: 14-14:12اآليات  َقاَءَك  َأْصدِّ َتْدُع  َفاَل  َعَشاًء  َأْو  َغَداًء  َصَنْعَت  َدَعاُه:»إَِّذا  لِّلَّذِّي  َأْيًضا  َوَقاَل 
يَراَن   اْلجِّ َواَل  َأْقرَِّباَءَك  َواَل  ُمَكاَفاٌة.إِّْخَوَتَك  َلَك  َفَتُكوَن  َأْيًضا،  ُهْم  َيْدُعوَك  لَِّئالَّ  َياَفًة 13  اأَلْغنَِّياَء،  َصَنْعَت ضِّ إَِّذا  َبْل 

َمةِّ َفَيُكوَن َلَك الطُّوَبى إِّْذ َلْيَس َلُهْم َحتَّى ُيَكاُفوَك، أَلنََّك ُتَكاَفى فِّي قَِّيا14َفاْدُع: اْلَمَساكِّيَن، اْلُجْدَع، اْلُعْرَج، اْلُعْمَي،  
.»  " اأَلْبَرارِّ

)مت  والمحتاج  والمريط  والفقير  المسكين  مكان  نفسه  ي ع  المسيح  مكافأته ألن  له  المساكين  -31:25إكرام 
مما   (. ويا ليتنا ال ن طرب حينما ال ُيرد لنا اللطف باللطف، ألننا إن تقبلنا من الناس ال ننال ما هو أكثر46

 ُيرد لنا من البشر فاهلل يرده لنا.، أما إذا لم أعطيناه لهم من لطف وخدمات 
 هم الذين بال ذراع أو بال ذراعين.= الُجْدع

علينا أن نفكر أن ال نعطي لنأخذ )وليمة بوليمة(، بل ممبوط هو العطار أكثر من األخذ. ولكن ليس معنى كالم  
 المسيح أنه يمنع والًم المحبة بين الناس. 
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 مثل العشاء العظيم
َمَلُكوتِّ 15"  -(: 24-14:15)لواآليات   ُخْبزًا فِّي  َيْأُكُل  لَِّمْن  َلُه:»ُطوَبى  َقاَل  اْلُمتَّكِّئِّيَن  ٌد مَِّن  َواحِّ ذلَِّك  َفَلمَّا َسمَِّع 
َكثِّيرِّيَن،  16هللاِّ«.   َوَدَعا  يًما  َعظِّ َعَشاًء  َصَنَع  َلُه:»إِّْنَساٌن  لَِّيُقوَل 17َفَقاَل  اْلَعَشاءِّ  َساَعةِّ  فِّي  َعْبَدُه  َوَأْرَسَل 

  . دَّ ُأعِّ َقْد  َشْيٍء  ُكلَّ  َتَعاَلْوا أَلنَّ  األَ 18لِّْلَمْدُعو ِّيَن:  َلُه  َقاَل  َيْسَتْعُفوَن.  ٍد  َواحِّ بَِّرْأٍي  يُع  اْلَجمِّ اْشَتَرْيُت َفاْبَتَدَأ  إِّن ِّي  ُل:  وَّ
ُتْعفَِّينِّي.   َأْن  َأْسَأُلَك  َوَأْنُظَرُه.  َأْخُرَج  َأْن  ُمْضَطرٌّ  َوَأَنا  َوَأَنا 19َحْقاًل،  َبَقٍر،  َأْزَواجِّ  َخْمَسَة  اْشَتَرْيُت  إِّن ِّي  آَخُر:  َوَقاَل 

ُتْعفَِّينِّي.   َأْسَأُلَك َأْن  َنَها.  يَء.  َوَقاَل آَخُر: إِّن ِّ 20َماٍض أَلْمَتحِّ ُر َأْن َأجِّ َأْقدِّ َفلِّذلَِّك اَل  ْجُت بِّاْمَرَأٍة،  َتَزوَّ َفَأَتى ذلَِّك 21ي 
اًل إَِّلى َشَوارِّعِّ  : اْخُرْج َعاجِّ هِّ ، َوَقاَل لَِّعْبدِّ َب َربُّ اْلَبْيتِّ يَنئٍِّذ َغضِّ ْل اْلَعْبُد َوَأْخَبَر َسي َِّدُه بِّذلَِّك. حِّ يَنةِّ َوَأزِّقَّتَِّها، َوَأْدخِّ  اْلَمدِّ

ُهنَ  َواْلُعْمَي.  إَِّلى  َواْلُعْرَج  َواْلُجْدَع  اْلَمَساكِّيَن  َمَكاٌن. 22ا  َأْيًضا  َوُيوَجُد  َأَمْرَت،  َكَما  َصاَر  َقْد  َسي ُِّد،  َيا  اْلَعْبُد:  َفَقاَل 
ُخولِّ َحتَّى َيْمتَ 23 َياَجاتِّ َوَأْلزِّْمُهْم بِّالدُّ : اْخُرْج إَِّلى الطُُّرقِّ َوالس ِّ ي ُِّد لِّْلَعْبدِّ أَلن ِّي َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه 24لَِّئ َبْيتِّي،  َفَقاَل السَّ

ٌد مِّْن ُأولئَِّك الر َِّجالِّ اْلَمْدُعو ِّيَن َيُذوُق َعَشائِّي«.   "َلْيَس َواحِّ
(. والحظ هذا أحد المتكئين، أن السيد يتكلم عن ما 14كانت آخر كلمات السيد ألنك تكافئ في قيامة األبرار )آية

ن بالتأكيد الذي يؤمنون بالقيامة وليس من الصدوقيين الذين ينكرونها. وكان فكر بعد القيامة. وكان من الفريسيي 
الفريسيين عن القيامة أن المسيح سيأتي ليملك على األرض وسيقيم لهم وليمة عظيمة يقدم فيها ل يوفه خبزًا 

وال البهاًم واألسماك  المصنوعة من لحوم  الملكوت، وأنواعًا فاخرة من األطعمة  طيور وال سيما لحم  أسموه خبز 
(. ومن لحم طير عظيم يشبه الجمل في الجسم ويسقيهم 15:40الثور العظيم المسمى بهيمو  المذكور في )أي

هو  =  خبزًا في ملكوت هللاخمرًا معتقة منذ بدر الخليقة ويطعمهم فاكهة لذيذة من أثمار الفردوس. فقول الرجل  
الشخص يعني أن حرمان بعط الناس من دخول الملكوت ليس إشارة لهذا المفهوم. وكان رد المسيح على هذا  

ناتجًا عن عدم دعوة هللا لهم، لكن هو ناتج عن عدم قبولهم دعوة هللا. وأن الذين سيحظون بالدخول إلى ملكوت 
هللا هم أبعد الناس عن فكر الناس، فالذين يدخلون هم المساكين والجدع والعرج والعمي. فإذا كان هؤالر هم بنو 

وسبقهم  ال والكهنة،  الفريسيين  مثل  الدخول  رف وا  العهود  أصحاب  والًمكم.  في  أنتم  تدعونهم  أفال  ملكوت 
 ط وسبقهم األمم للدخول. فِ المساكين، شعب هللا اليهودي أغلبه رُ 

الجميع يخلصون.  =  دعااإلنسان هو هللا اآلب.  =  إنسان صنع عشاء يريد أن  هو وليمة =  عشاء عظيماً هللا 
طعامًا وشرابًا، بل سعادة سماوية يذوه المدعوون بعط أطايبها الروحية كعربون هنا   ، ليست (19)رؤ  سماًية

هو صنع هذا العشار بموت إبنه على الصليب. ويسميها عشار إذ تعطي   .على األرض من ماًدة اإلفخارستيا
وأرسل هود ولما رف وها وجهت لألمم.  الدعوة وجهت أواًل للي=  ودعا كثيرينفي آخر العمر، فال سعادة تفوقها.  

لقد تم الفدار والتصالح، وألنفتحت أبواب السمار =  ألن كل شئ قد أعدهو المسيح الذي أخذ صورة عبد.  =  عبده
أغلب اليهود رف وا =  إبتدأ الجميع لإلنسان بعد أن غفر المسيح خطايا البشر بدمه. وحصل البشر على التبني.  

يختلقون األعذار، إلنمماسهم في الزمنيات والشهوات، =  يستعفون مثل نيقوديموس.  المسيح، ولكن قلة آمنت به  
وألنحدار الفكر نحو األمور المادية. وكم مرة دعانا هللا للتوبة وألعتذرنا. وكم مرة دعينا للكنيسة وألعتذرنا. والحظ أن 

التي قيلت، فهي إنما تعبر عن أنهم هللا أرسل أنبياًه للشعب اليهودي يدعوهم وأخيرًا أرسل إبنه. والحظ األعذار  
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تهم الدنيا عن خالص أنفسهم، أموالهم ومقتنياتهم صارت شملهم الشاغل وألبتعدوا عن هَ منممسين في الدنيا، لقد ألْ 
 هللا، وألنشملوا باألسباب الدنيوية عن خالص نفوسهم. 

رض، هو صار أرضي هذا لم يشتري األرض بل باع نفسه لأل=  أنا مضطراألول: نجده يصطنع ال رورة=  
ونسى أنه غريب على األرض، وألنهمك في األرضيات. هذا مثل من يشمله عمله العمر كله وال يعطي 

 وقتًا هلل.
هو تمسك بإرادته العنيدة ورأيه الخاص، والحظ أن عذره غير منطقي، فمن يشتري بقر  =  يقول أنا ماضٍ الثاني:  

 البقر يتم صباحًا وليس وقت العشار. يمتحنه قبل الشرار وليس بعده. وألمتحان 
يعفيه الناموس من الخروج للحرب وليس عن خالص نفسه وهل هذا عذر، فلماذا ال يأتي  المتزوج حديثاً الثالث:  

 هو وعروسه معه ليقدس هللا هذه الرابطة الجديدة. 
وحسدهم للمسيح إللتفاف    قد يشير هؤالر الثالثة لرفط اليهود للمسيح بسبب إهتمامهم باألرضيات وجمع األموال

لكل واحد من ا من الذين يهملون دعوة المسيح لهم للخالص. وأمام   ن الناس حوله، وعنادهم. لكنهم ما الوا يشيرو 
المسيح دعوته   المسيح، وجه  الملكوت دعوة  اليهود أصحاب  وهؤالر =  للمساكين والجدع والعرج والعميرفط 

لعشارين، ويشيرون لألمم الذين كانوا مرفوضين فقبلهم هللا في ملكوته. يشيرون للخطاة والمنبوذين من إسراًيل كا
والسياجات )أع=  الطرق  مكان  كل  في  لألمم  أي ًا  بيتي(.  6:18إشارة  يمتلئ  المؤمنين  =  حتى  لكثرة  إشارة 

يس األمم إذ ل=  الجدع والعرجاألمم إذ ليس لهم كنو  الكتاب المقدس التي كانت لليهود.  =  المساكين(.  9:7)رؤ
الروحي.   العمل  أو  الحركة  على  القدرة  داخلية.  =  العميلهم  روحية  بصيرة  أي  لهم  ليس  إذ  الطرق  األمم 

البعيدين عن هللا كاألمم يحتاجون =  الزمهم بالدخول األمم إذ كانوا خارج بيت هللا. خارج الحظيرة.  =  والسياجات
عشار عرس =  يذوقون عشائي(.  7:20رإع )لقوة تدفعهم إذ هم غير فاهمين، وهي ليست قوة قهر بل قوة إقنا

يقبل. =  يوجد أيضًا مكان(  22( والحظ قوله في )آية 9-7:19الخروف )رؤ للجميع، لكل من  فالخالص مقدم 
تشير للعربون الذي نحصل عليه هنا   = فأتعشى معه...وأتعشى معه وهو معيو ( قول الرب  20:3والحظ في )رؤ 

ُذِكَر هنا عن عشار ُعرس الخروف في السمار.   وهو معيعلى األرض من شبع بشخص المسيح.   تشير لما 
ويسمى عشار ألنه يشير للراحة في نهاية يوم متعب. ولكن لألسف فهناك عشار آخر لطيور السمار )الشياطين( 

 (.18-17:19يلتهموا فيها أعدار هللا )رؤ 
 

 حمل الرليب شرط للتلمذة على المسيح 
َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلُهْم:  25"  -(:27-14:25اآليات )لو َمَعُه،  َيْأتِّي إَِّليَّ 26َوَكاَن ُجُموٌع َكثِّيَرٌة َسائِّرِّيَن  َأَحٌد  »إِّْن َكاَن 
ُر َأْن َيُكونَ  َواَل ُيْبغُِّض  يًذا. َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْواَلَدُه َوإِّْخَوَتُه َوَأَخَواتِّهِّ، َحتَّى َنْفَسُه َأْيًضا، َفاَل َيْقدِّ َوَمْن اَل 27 لِّي تِّْلمِّ

يًذا.  ُر َأْن َيُكوَن لِّي تِّْلمِّ   َيْحمُِّل َصلِّيَبُه َوَيْأتِّي َوَرائِّي َفاَل َيْقدِّ
ال  ُيْبغُِّض  هذه  أقل كما جار فى )تك=  يحب  أي ًا  تترجم  َأْيً ا،  ( و29:30،31كلمة  َراِحيَل  َعَلى  َوَأَحبَّ َفَدَخَل 

يَل َأْكَثرَ   و َفَفَتَح َرِحَمَها َمْكُروَهةٌ َوَرَأى ٱلرَّبُّ َأنَّ َلْيَئَة  ..  ِمْن َلْيَئةَ  َأْيًضا َراحِّ
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الجميع للملكوت وألبتدار من هنا نسمع شروط الدخول كلمنا عن أن هللا يدعو ( 24-15: 14)في اآليات السابقة 
للملكوت. وفي هذه اآليات نسمع أول شرط وهو محبة هللا أكثر من أي أحد والشرط الثاني هو حمل الصليب 

 فلن يقدر على حمل الصليب إال من أحب هللا حتى أكثر من نفسه. 
نقبل بحمل الصليب، والسؤال لماذا نفعل ( أن نحبه أكثر من أى أحد بل أن  27-25والرب طلب فى اآليات )

 ذلك؟ اإلجابة نجدها فى اآليات التالية وهو أننا سنبنى برجًا.
نِّي، َوَمْن َأَحبَّ اْبًنا َأوِّ اْبَنًة َأْكَثَر 37"  -(:39  -  37:  10يات )متاآل قُّ ن ِّي َفاَل َيْسَتحِّ َمْن َأَحبَّ َأًبا َأْو ُأمًّا َأْكَثَر مِّ

نِّي،   قُّ َيْسَتحِّ َفاَل  ن ِّي  نِّي.  38مِّ قُّ َيْسَتحِّ َفاَل  َوَيْتَبُعني  َصلِّيَبُه  َيْأُخُذ  اَل  َأَض 39َوَمْن  َوَمْن  يُعَها،  ُيضِّ َحَياَتُه  َوَجَد  اَع َمْن 
ُدَها.  " َحَياَتُه مِّْن َأْجلِّي َيجِّ

كان المؤمن معرضًا فى أيام اإلستشهاد ألن يقتل، فتأتى أمه تستعطفه ليترك =  من أحب أبًا أو أمًا أكثر منى
المسيح،  أنكر  إذ  للمسيح،  أكثر من حبه  بهذا يصير حبه ألمه  لكن  يحيا.  فيتركوه  اإليمان من أجل خاطرها، 

ولكن هذه ممتدة حتى اآلن. فإذا أصاب أبى أو أمى أو أحد أحباًى   فال يستحقنى =وبهذا صار ال يستحقه  
  مرض أو أن هللا سمح بإنتقالهم، فأتخاصم مع هللا وأوجه له كلمات ص بة قاًاًل لماذا تفعل هذا يارب !! فأنا بهذا 

 ال أستحقه.  ىقد أحببت غيره أكثر منه، بالتال
يضيعها حياته  وجد  ويخسرها. من  =  من  نفسه  ي يع  الحقيقة  فى  فهو  ينكرنى  بأن  نفسه  يخلص  أنه  يتصور 

من أضاع حياته لهه فهو بهذا ي يعها إد حياته فى ملذات العالم ناسيًا وتفهم أي ًا اآلن، بأن من يتصور أنه يج
ذبيحة حيه فالذى قدم حياته لإلستشهاد معترفًا بإسمى فله أمجاد السموات. ومن قدم جسده  =    من أجلى يجدها 

 .  ( 24:5+غل  1:12وقد صلب أهواًه مع شهواته فله تعزيات األرض وأمجاد السموات )رو 
هذه أول مرة يتحد  فيها المسيح عن الصليب وفيها نبوة بصلبه، فكونى أتبعه =    من  ال يأخذ صليبه ويتبعنى

لم وألحتماله. والسيد كان هنا آخذًا صليبى فهذا يعنى أن أمتثل به فى حمله لصليبه. وحمل الصليب إشارة لأل
ينبههم أنهم سيجدون أالمًا وألضطهادات كثيرة وعليهم أن يحملوها، والعجيب أن من يقبل الصليب يمأله هللا فرحًا 

)أع   األرض  )رو  41-40:5على  السمار  فى  ومجدًا  ولكن 17:8(  إستشهاد  عصر  العصر  يكون  ال  وقد   .)
واثقين فى محبة هللا   وبال تذمر  بسكوت وهدوربتسليم و أن نقبله  نا  أليست أالم المرض وال يقات هى صليب علي

فيسكب هللا فرحه فى داخل المتألم، هذا معنى    أبونا السماوى الذى لن يسمح لنا بشئ إال ما فيه خالص نفوسنا ،
صليبه الجسد =يأخذ  تقديم  قبول  أي ًا  الصليب  ويحمل  بنصيبه.  وبرضا  تذمر  وبدون  بشكر  األلم  يحتمل  أى 

)رو   حية  بولس 1:12كذبيحة  عنه  قال  ما  وهذا  العالم.  ملذات  ترك  وهو  إختيارى،  نسميه صليب  ما  وهذا   )
(. فمن يقبل هذا الصليب تكون له حياة، المسيح يحيا فيه. ولنرى 20:2الرسول مع المسيح صلبت فأحيا )غل  

( + 27:9كو 1سده ويستعبده ) كيف طبق بولس هذا على نفسه فهو بالرغم من أالم جسده الرهيبة كان يقمع ج
 ( 8-7:12كو 2)
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في اآليات السابقة كلمنا عن أن هللا يدعو الجميع للملكوت وألبتدار من هنا نسمع شروط الدخول للملكوت. وفي 
هذه اآليات نسمع أول شرط وهو محبة هللا أكثر من أي أحد والشرط الثاني هو حمل الصليب فلن يقدر على 

  حتى أكثر من نفسه حمل الصليب إال من أحب هللا
 

 تترجم أي ًا يحب أقل. =  يبغض =  (26:  14)لو وال يبغض
المسيح يوضح لتاب يه صعوبة الطريق، وأنه ستأتى ساعة ووروف فيها ي طر أتباع المسيح أن يختاروا بينه   

يتركوا األهل فيظهر  وأنهم لن يستطيعوا أن يتبعوه ما لم   وبين أحباًهم. بين الحياة بعيدًا عنه وبين الموت ألجله.
هذا أمام الناس كأنهم يبم ون أهلهم بالنسبة لهذه العالقة الجديدة مع المسيح. هنا يظهر حب الشخص ألهله  
بجانب حبه للمسيح كأنه بم ة لهم، أى يحبهم أقل من محبته للمسيح. عمومًا فالكلمة فى العبرية تحتمل  

(  30:29)تك وليئة أنه أحب راحيل أكثر منها  يعقوب ( يحب أقل. وهذا ما قيل عن 2( يبمط  1الترجمتين 
من يم ب من =حتى نفسه   .  ونفس الكلمة هنا مترجمة فى إنجيل متى من أحب أبًا… أكثر منى فال يستحقنى

هللا ويتخاصم معه ويمتنع عن الكنيسة بسبب مشكلة أو مرض أصابه هو يحب نفسه أكثر من المسيح. ومن  
 تع محرمة هو يحب نفسه أكثر من المسيح. يرفط الصليب ويمتع نفسه بم

 عمومًا إذا أحببنا هللا سنحب الجميع حتى أعداًنا من خالله محبة صحيحة. 
يًذا.27 ُر َأْن َيُكوَن لِّي تِّْلمِّ الصليب؟ بالنسبة لنا هو إحتمال    ما هو=  "  َوَمْن اَل َيْحمُِّل َصلِّيَبُه َوَيْأتِّي َوَرائِّي َفاَل َيْقدِّ

، أما بالنسبة للمسيح فهو بذل الذات حتى آخر قطرة دم من أجل محبته للبشر . وهذه هى مدرسة المسيح  األلم  
فى هذه المدرسة فلينكر ذاته ويبذل نفسه    التى يريد منا المسيح أن نتتلمذ فيها . ومن أراد أن يكون تلميذا للمسيح

المس محبة  أجل على طريقة  من  حياتهم  بذلوا  الذين  الشهدار  هم  السماًيين  درجات  فأعلى  ولذلك   . الباذلة  يح 
   محبتهم فى الملك المسيح .

 
 ثمن التبعية 
ْنَدُه َما 28"  -(:35-14:28اآليات )لو ُب النََّفَقَة، َهْل عِّ ْنُكْم َوُهَو ُيرِّيُد َأْن َيْبنَِّي ُبْرًجا اَل َيْجلُِّس َأوَّاًل َوَيْحسِّ َوَمْن مِّ

لَِّكَمالِّهِّ؟   بِّهِّ،  29َيْلَزُم  َيْهَزُأوَن  رِّيَن  النَّاظِّ يُع  َجمِّ َئ  َفَيْبَتدِّ َل،  ُيَكم ِّ َأْن  َر  َيْقدِّ َواَل  اأَلَساَس  َيَضَع  هَذا َقا30لَِّئالَّ  ئِّلِّيَن: 
َل.   ُيَكم ِّ َأْن  ْر  َيْقدِّ َوَلْم  َيْبنِّي  اْبَتَدَأ  ْنَساُن  َأوَّاًل 31اإلِّ َيْجلُِّس  اَل  َحْرٍب،  فِّي  آَخَر  َملٍِّك  لُِّمَقاَتَلةِّ  َذَهَب  إِّْن  َملٍِّك  َوَأيُّ 

يُع َأْن ُياَلقَِّي بَِّعَشَرةِّ آاَلٍف الَّذِّي َيْأتِّي َعَلْيهِّ   ُل 32بِّعِّْشرِّيَن َأْلًفا؟  َوَيَتَشاَوُر: َهْل َيْسَتطِّ يًدا، ُيْرسِّ َوإِّالَّ َفَما َداَم ذلَِّك َبعِّ
  . ْلحِّ لِّلرُّ ُهَو  َما  َوَيْسَأُل  َفاَرًة  يًذا. 33سِّ تِّْلمِّ لِّي  َيُكوَن  َأْن  ُر  َيْقدِّ اَل  َأْمَوالِّهِّ،  يَع  َجمِّ َيْتُرُك  اَل  ْنُكْم  مِّ ٍد  َواحِّ ُكلُّ  َفَكذلَِّك 

ْلُح َجي ٌِّد. َولكِّْن إِّذَ 34 ْلُح، َفبَِّماَذا ُيْرَلُح؟  »َاْلمِّ اَل َيْرُلُح أَلْرٍض َواَل لَِّمْزَبَلٍة، َفَيْطَرُحوَنُه َخارًِّجا. َمْن َلُه  35ا َفَسَد اْلمِّ
، َفْلَيْسَمْع«. ْمعِّ  " ُأُذَنانِّ لِّلسَّ

الت حية  هنا نرى شرطًا ثالثًا لدخول الملكوت أال وهو دفع النفقة. فمن أراد أن يتبع يسوع سيكون عليه نفقة وهي  
بكل ما في العالم حتى العالقات األسرية العادية، إن كانت ستعطلنا عن حب يسوع، وقبول حمل الصليب حبًا 
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(. ومن يتبع يسوع سيبني برجًا من الف اًل، البرج يشير لحياته 27-25في يسوع )وهذا موضوع اآليات السابقة 
واإلبتعاد   الف اًل،  في  للنمو  يشير  واإلرتفاع  السماًيات السماًية  في  حياة  هو  فالبرج  الدنيوية.  الملذات  عن 

)1:3)كو وأستعبدهو  وأقمع جسدي  إختياري  وهو صليب  النفقة  هو  العالم  ملذات  عن  واإلبتعاد  (. 27:9كو 1(. 
المسيح بمثل البرج ال يريد تثبيط الهمم من ناحية الخالص، فهو يريد أن جميع الناس يخلصون، إنما يريد أن 

( ألن مثل هذا 42:10عه عليه أن ال ينشمل أو يرتبك باألمور الدنيوية )فالحاجة إلى واحد لويشرح أن من يتب
ويكون بهذا عثرة وسخرية. ولكن المسيح    ،(10:4تي2سريعًا ما يرتد وديماس تركني إذ أحب العالم الحاضرو )

 هنا يواجهنا بالحقاًق التي ستواجهنا لنستطيع أن نكمل برج الف اًل. 
 أى كيف تكون لنا الحياة السماوية  مالحظات على بناء البرج

ونلجأ للرب واضعين أمام أعيننا قول الرب   .(9:12كو 2و ) لمَ كْ في ال عف تُ وأن نشعر ب عفنا فقوته   .1
البيت فباطاًل تعب البناًين و  (. وقول داود النبى5:15وبدونى ال تقدروا أن تفعلوا شيئًاو )يو  و وألن لم يبني الرب 

   .حتى تعمل معنا النعمة وبال يأس  ولكن علينا أن نثابر ونجاهد إلى النهاية (.1:127)مز
، وأن نقف أمام  نرضى بحمل صليبنا في تسليم. )الصليب اإلختياري مثل قمع الجسد كالصوم مثال  نأ .2

. أما الصليب الذى يختاره هللا فهو    (24-22:  5+ غل  5-1:  3+ كو  1:12+ رو  11:6الخطية كأموات )رو
 .  وعلينا قبولها بال تذمر فنحن فى يد أبينا السماوى الذى يحبنا جربة يسمح بها هللات
السماويات   .3 يحيا فى  بعيد ، وهذا سهل لمن  إكتشاف األعدار من  قادرًا على  يكون  ن  أ والبرج في علوه 

فعنا نرى السماويات  الحياة السماًية، فكلما إرت  العالى  نرى في البرجكما أننا  .  فيتجنبها  يكتشف خداعات الشيطان
، ونحتقر ما يحاربنا به  صير برجًا حصينًا ضد العدونوندرك لذة العشرة مع هللا، ونتعرف على أسراره الفاًقة، و 

 .من ملذات الدنيا
ومن ال يقبل حمل الصليب ال تعمل فيه قوته، بل وتهزأ به الشياطين الذين يحاربونه بالتجربة لكى يترك  .4

حمل الصليب، ويرضى بحمل األتعاب واآلالم والتخلي أن يسوى من يقبل    يقدر أن يكمللن  و طريق المسيح.  
عندهم من أسلحة هى ملذات الشياطين  يسعون بكل ما  عن الملذات أي ترك ما هو محبوب ملتصقين باهلل.  

ِلَيْرَتدَّ ِإَلى َخْلٍف َوَيْخَجِل العالم أن يسقطوا أوالد هللا وحينما يسقط أحد يسخرون ممن يسقط كما جار فى المزمور و
َشرًّا ِلي  َههْ .  ٱْلُمْشَتُهوَن  »َهْه!  ٱْلَقاًُِلوَن:  ِخْزِيِهُم  َأْجِل  ِمْن  ي  ِلَيْرِجْع  الذى  من  الشيطان  سخرية  سقط(و )هذه 

 (. 3،2:70)مز
يبني برجًا عليه أن يتوقع أن يأتي    نولكن كلما إرتفع البرج، يهتاج الشيطان فيثير حربًا ضدنا. فكل م  .5

اآلخرعليه   ال   الملك  فهو  لحسده  وذلك  العالم،  هذا  وًريس  الدهر  هذا  إله  إبليس  هو  اآلخر  والملك  ويحاربه، 
الخداع. وهو في ح لنا بكل طره  الظلمة. وهللا يتوقف عن محاربته  الكل لمملكته، مملكة  يقتنص  يريد أن  ربه 

 ، كثرأيسندنا بل يحارب فينا ، ومن يصبر يملب، ومن يملب يرتفع برجه  لكن هللا  ن يحاربنا ، و أ بليس  يسمح إل 
و أنه  عنه  قيل  الشيطان  غلب  حين  يسوع  الرب  مع  رأيناه  ٱأْلُْرُدنِ   وهذا  ِمَن  َفَرَجَع  َيُسوُع  وحِّ  ُمْمَتلِّئً َأمَّا  ٱلرُّ مَِّن  ا 

يَّةِ ٱْلُقُدسِّ  وِح ِفي ٱْلَبرِ   بليس.  إن يجربنا أ لذلك فاهلل يسمح ب (.1:4و )لو ، َوَكاَن ُيْقَتاُد ِبٱلرُّ
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( 6:1فإرتباطنا بملك الملوك يجعلنا ملوكًا )رؤ=  ملك  أيوالحظ أن المسيح في مثله يقول عني وعنك   .6
 ( 12:6وفي )أف .ن لنا إكليل( ويكو 2:6أي أصحاب سلطان روحي، نملب بالمسيح )رؤ 

الروحية .7 الشر  يقول    نرى صورة هذا الصراع مع قوات  فيها كما  التى نحيا  السماويات  حتى تجذبنا من 
اَلِطيِن، َمَع ُواَلِة ٱْلَعاَلِم  القديس بولس الرسول و َؤَساِر، َمَع ٱلسَّ َعَلى َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع ٱلرُّ

َماِويَّاتِ  وِحيَِّة ِفي ٱلسَّ رِ  ٱلرُّ ْهِر، َمَع َأْجَناِد ٱلشَّ . وحربنا ستكون ضد شهواتنا التي سيثيرها  (12:6و )أفُوْلَمِة َهَذا ٱلدَّ
سيفسد محبتنا   إرتباطنا بهم  ستكون ضد إرتباطنا مع األهل، إذا كانبل    .عدو الخير، وستكون ضد محبة العالم

 للمسيح )مثال: من يتخاصم مع هللا بسبب مرض أو موت قريب له، هذا أحب قريبه أكثر من المسيح(.
 -:  20000والد  10000تفسير الد 

)الفكر السماوي( أي حربنا ستكون بإلتزامنا بالوصايا   1000)حفظ الوصايا(،    10  =10000نخرج للحرب ولنا  
نطلب ما هو فوه ألن مسيحنا هو فوه   بفكر سماوى طالبا السماويات   ن نحيا( وبأ21:14حبًا في المسيح )يو

   .( 6:2+ أف 1:3)كو
   20000أما عدو الخير فيأتي بد 

ذاتي .1 )بر  يمينية  ب ربات  يحارب  كبريار   فهو  فى  بذاتى  أفتخر  الوصايا  من  نفذت وصية  لو  أى   =  )
لشهرة الوصايا العشرة.   10هية ُيرمز لها برقم  والوصايا اإلل(  تجعلنى أخالف الوصايا  وضربات يسارية )شهوات 

وتلك الوصايا    وهذه  فكالهما ضد  اليسارية  وال ربات  اليمينية  ال ربات  في 20=  10+ 10أى  يحاربنا  وهو   .
 .   (12:6( التي نحيا فيها، أي حتى يخرجنا منها )أف1000السماويات )

اهلل خلق العالم في وحدة، وبعد الخطية يشير لإلنقسام واإلختالف. ف  2ورقم    10× 2=  20وقد يكون رقم   .2
اإلنقسام طاعةف  ،  حد   الوصايا  الوصايا  عدم  مع  وت اد  وألنقسام  إختالف  رقم  و   هو  له  أن  20يشير  على   .

 ( . 14:2يشير للتجسد ألنه جعل اإلثنين واحدًا )أف 2المسيح بتجسده عاد ووحد الكنيسة فيه، وصار رقم  
 شارة النقسام القلب بين محبة هللا ومحبة العالم . إوالذى يشير لالنقسام هو   2وقد يكون رقم  .3

العدو   قوة  أن  قوتنا    20000ونالحظ  من  وعاش و ،    10000أكبر  بالوصايا  إلتزم  من  أن  ننسى  ال  لكن 
 السماويات يحارب يسوع فيه فيملب.
يعود ألهله ولشهواته.=  يرسل سفارة ويسأل ما هو للرلح الحياة   أي  الشيطان ضدنا هو أن نطلب  يثير  فما 

اإللتصاه  السماوية فيعلن الحرب ضدنا ليجذبنا بعيدا عنها. ولكن إن تركنا الجهاد = الصالة والتسابيح وحياة  
ويسأل ما باهلل لكى نحيا فى السماويات، ونعود لإلنشمال بالعالم يكف الشيطان عن الحرب ضدنا، وهذا معنى  

( نرى شرطًا آخر للملكوت أال وهو ترك األموال، أي عدم اإلتكال عليها وأن ننفق  33وفي آية ) *   .هو للرلح
 منها على المحتاج.

وما بعده(. ومعنى كالم السيد، أنه على المؤمن    14-11:18تى )مت راجع كتاب إنجيل م   -:  (35-34)أيات  
ملحًا   =  ملح جيد  بل يدخل للعمق، مثل هذا سيكون   سطحيات أن يقبل بحمل صليبه ويبني برجًا، وال يكتفي بال

 أى لو كان قدوة يتعلم منها اآلخرين فينصلح حالهم. الطعام بدون ملح يكون غير   يصلح الفساد الذي في العالم،
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مقبول، والعالم بدون القديسين الذين هم كملح يكون غير مقبول، وقد يستمنى عنه هللا كما عمل فى الطوفان، 
مقبولين. فاهلل ال يهلك العالم  10وكما عمل مع سدوم وعمورة. والحظ أن هللا كان سيعفو عن سدوم لو وجد فيها  

المالك قول  أوالده، والحظ  قديسين من  العالم  فى  ُوِجَد  و  لو  ِإَلى  للوط  ٱْهُرْب  التى )  ُهَناكَ َأْسِرِع  المدينة  صوغر 
يَء إَِّلى ُهَناكَ   (يهرب لوط إليها وهللا يحفظها من الهالك يُع َأْن َأْفَعَل َشْيًئا َحتَّى َتجِّ (.  22:19)تك  " ألَِّن ِّي اَل َأْسَتطِّ

أم ا الذي يرتد ويتصالح مع إبليس    (.من هم ملحفالمالك ال يستطيع أن يهلك سدوم طالما كان هناك أبرارًا فيها )
 ال يصلح سوى لمزبلة.  ملحًا فاسداً فهذا سيكون 
 . أي أن كالمي موجه لمن كانت نفسه تواقة لسماع تعليمي وله إستعداد أن يعمل به= من له أذنان

سيحيا فى  السيد المسيح بعد أن دعا الكل للملكوت، قال أن هناك شروط وهناك نفقة. فمن يقبل بهذه النفقة 
أبديًا وله مكانه  بسببه أترك الناس حوله وال أفنيهم. سيكون ملحًا في األرض،السماويات على األرض )البرج( و 

ي األرض، يداس من الناس. وال نصيب له في  السمار. ومن ال يقبل بالنفقة سيصير ملحًا فاسدًا فأمجاد في 
 الملكوت السماوي. 

 الشيطان ُيعلن الحرب على من يطلب السماويات 
اَلِطيِن، َمَع  هذا معنى قول القديس بولس الرسول و َؤَساِر، َمَع ٱلسَّ َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع ٱلرُّ

َماِويَّاتِ ُواَلِة  وِحيَِّة ِفي ٱلسَّ رِ  ٱلرُّ ْهِر، َمَع َأْجَناِد ٱلشَّ (. والمقصود أن الشيطان  12:6و )أفٱْلَعاَلِم َعَلى ُوْلَمِة َهَذا ٱلدَّ
يبدأ بإثارة المشاكل وال يقات ضد من يحاول أن يتوب ويجاهد ليحيا فى السماويات. وهناك من يخاف ويرتد  

 -اآلتى: لحياته السابقة، ولكن نالحظ 
َماَواِت َوَنَزلَ المسيح أتى لنحيا فى السمويات و .1  (.9:18و )مزَطْأَطَأ ٱلسَّ
المسيح قادر أن يحمى من يريد أن يحيا معه فى السماويات، فهو الذى قال وبدونى ال تقدرون أن تفعلوا  .2

(. إذًا البد من أن 7:7(. ولكنه يقول وإسألوا ُتعطْوا، أطلبوا تجدوا، إقرعوا يفتح لكمو )مت 5:15شيئًاو )يو 
 نطلب بجدية إعالنا عن إرادتنا. 

هللا يعرف أننا ُمحاَربين من الشيطان، وأننا فى حرب مستمرة من عدو الخير حتى نفشل فى أن نحيا فى  .3
السماويات التى أتى بها لنا المسيح لنحياها ونتذوه حالوتها هنا على األرض. ووعده لنا بحسب قول 

أن الرسول  يعقوب  )يع القديس  أعظمو  ونعمة  ُيعطينا  و6:4ه  أي ا  ووعد  َأْن  (.  ِفيُكْم  ٱْلَعاِمُل  ُهَو  ٱهلَل  أِلَنَّ 
 (. 13:2و )فىُتِريُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا ِمْن َأْجِل ٱْلَمَسرَّةِ 

و .4 النبى عن فرعون  ِفْرَعْوُن  يقول هللا على فم إرميار  ُهَناَك:  َناُدوا  َهالِّكٌ َقْد  َفاَت  َملُِّك مِّْرَر  َقْد  و  ٱْلِميَعادُ . 
فى  17:46)إر هالكو  مصر  وملك  للقول  الراًعة  الترجمة  والحظ  للشيطان.  رمز  هو  هنا  وفرعون   .)

والمعنى أن الشيطان فى حربه ضد من يسعى ليحيا الحياة السماوية    he is but a noiseاإلنجليزية   
ل بط مثل الصوت يثير حروًب ولكنها ليست أكثر من صوت أو دوشة وستنتهى بسرعة جدًا )هذا با

 الذى يصدر من مسدس صوت، صوت مزعج وسينتهى بسرعة بدون أى ضرر ألى إنسان(. 
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إذًا المطلوب ممن يسعى للحياة السماوية أن يصبر معتمدًا على وعود الكتاب بأن هناك معونة إلهية،   .5
إلنسان فى جهاد وصالة وإسألوا تعطواو وأن يصبر على التجارب أو )الدوشة = الصوت وأن يظل هذا ا

المزعج(  الذى يثيره الشيطان فلنا وعد أنه سينتهى سريعا جدًا. وهللا يسمح بحروب الشيطان لنلجأ له  
دنا  بالصالة، وكلما طالت مدة التجارب وطالت مدة الصلوات، نلتصق باهلل فنمتلئ بالروح وهذا يساع

باألكثر على أن نحيا فى السمايات ونثبت فيها. 
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 عودة للجدول عشر( )إنجيل لوقا()اإلصحاح الخامس

 اإلصحاح الخامس عشر
 

 مثل الخروف الضال
)لو لَِّيْسَمُعوُه.  1"  -(:7-15:1اآليات  ْنُه  مِّ َيْدُنوَن  َواْلُخَطاةِّ  ارِّيَن  اْلَعشَّ يُع  َجمِّ َواْلَكَتَبُة  2َوَكاَن  يُّوَن  اْلَفر ِّيسِّ َفَتَذمََّر 

َئُة َخُروٍف، َوَأَضاَع 4َفَكلََّمُهْم بِّهَذا اْلَمَثلِّ قِّائِّاًل:  3َقائِّلِّيَن:»هَذا َيْقَبُل ُخَطاًة َوَيْأُكُل َمَعُهْم!«.   ْنُكْم َلُه مِّ »َأيُّ إِّْنَساٍن مِّ
َوالت ِّْسعِّ  الت ِّْسَعَة  َيْتُرُك  َأاَل  ْنَها،  ًدا مِّ َدُه؟  َواحِّ َيجِّ ال ِّ َحتَّى  َوَيْذَهَب أَلْجلِّ الضَّ اْلَبر ِّيَّةِّ،  َيَضُعُه َعَلى  5يَن فِّي  َوَجَدُه  َوإَِّذا 

يَراَن َقائِّاًل َلُهُم: اْفَرُحوا َمعِّي، أَلن ِّي َوَجْدُت َخُروفِّي ال6َمْنكَِّبْيهِّ َفرًِّحا،   َقاَء َواْلجِّ الَّ َوَيْأتِّي إَِّلى َبْيتِّهِّ َوَيْدُعو اأَلْصدِّ !. ضَّ
يَن َبا7 ٍد َيُتوُب َأْكَثَر مِّْن تِّْسَعٍة َوتِّْسعِّ ٍئ َواحِّ َماءِّ بَِّخاطِّ رًّا اَل َيْحَتاُجوَن إَِّلى َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه هَكَذا َيُكوُن َفَرٌح فِّي السَّ

 "  َتْوَبٍة.
ال   يقول  اإلصحاح  هذا  ولكن  فاسد.  ملح  نصبح  أو  برجًا  نبني  بإما  إنتهى  السابق  أتيت اإلصحاح  فأنا  تيأس 

 . ( في كتاب إنجيل متى13-12:18للخطاة، حتى ال يهلك أحد راجع تفسير )مت 
المفقودين،  عن  وبحثه  للخطاة،  وطلبه  محبته  في  العجيب  إللهنا  تشير  أمثلة  ثالثة  نرى  اإلصحاح  هذا  في 

الثة أمثال يمثلون حال وأح انه المفتوحة لجميع التاًبين ال الين والذين يعودون إليه، وشوقه نحو كل نفس والث
 الخطاة المختلفين. ويعطيها لنا المسيح لنشفق على الخطاة والبعيدين. ونرى إهتمام المسيح بكل نفس.

 يمثل اإلنسان الخاطئ في غباوته. ونرى في المثل الراعي الصالح.= الخروف الضال
 وصل إليها.يمثل اإلنسان الخاطئ في عدم شعوره بحالة ال ياع التي = الدرهم المفقود

وفي كلتا الحالتين نرى محبة هللا التي تسعي في طلبنا. هو ال يعرف أن هناك حياة أف ل وهذه الحالة تشبه 
 حالة المرأة السامرية. 

 يمثل اإلنسان الخاطئ في شروده عن خالقه بكامل إرادته ومعرفته. = اإلين الضال
 .يشير للخاطئ الذى ي ل عن جهل=  الخروف الضال
 ضاعه غيره . أ= يشير لمن    الدرهم الفقود
 الخطية .   بتعد عن معرفة ورغبة منه فىإ= يشير لمن     االبن الضال

 والمسيح الراعى الرالح يسعي وراء الجميع . 
يدنون الخطاة شعروا بحاجتهم لهذا المخلص السماوي الذي يمفر الخطايا ويقبل الخطاة=    أن  ( نرى 1في آية )

ليسمعوه وتقبله.    .منه  عمل  مهما  للخاطئ  صدرها  تفتح  التي  هللا  محبة  نرى  الفريسيينوهنا  نقد =  فتذمر 
المقاومة.   قصد  عن  وليس  الخطاة(  يحتقرون  )فكبرياًهم جعلهم  جهالة  يأتي عن  هنا  هو  الفريسيين  )المطلوب 

تجنب الخطاة حتى ال نصير مثلهم وليس إحتقارهم(. لذلك يعلمهم المسيح بأمثلة ويشرح لهم بمحبة ودون تأنيب 
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هذا   بهدايتها.  يبتهج  وهللا   ، عند هللا  عظيمة  قيمة  لها  البشرية  النفس  وأن  والعشارين،  بالخطاة  يهتم  أنه  كيف 
   التذمر هو نفس تذمر األك األكبر لإلبن ال ال.

 هم:= التسعة والتسعين باراً 
 المالًكة الذين لم يسقطوا وهم ال يخطئون.  (1
 القديسين في المجد وهؤالر ال يعودوا يخطئوا.  (2
 القديسين على األرض الذين لم يفقدوا نعمة المعمودية. (3
  تعني أن الخروف كان مجهدًا من ضالله ونال منه اإلديار لذلك يحمله الراعي الصالح =  يضعه على منكبيه

أن المسيح حمل طبيعتنا البشرية وحمل خطايانا. هنا نرى المسيح يحمل هذا الخروف ولم    وتعني.  المسيح(  )
 يوبخه. بل يرفعه ليعينه على ترك طريقه الخاطئ القديم. 

  . (10هذا فرح السماًيين بعودة الخروف ال ال )آية=  يدعو األصدقاء والجيران
 نا هو فرحه. = ولم يقل إفرحوا مع الخروف ال ال، ألن خالصأفرحوا معي 

 
 الدرهم المفقود مثل 

َراًجا َوَتْكُنُس 8"   -(:10-15:8اآليات )لو ًدا، َأاَل ُتوقُِّد سِّ ْرَهًما َواحِّ َم، إِّْن َأَضاَعْت دِّ »َأْو َأيَُّة اْمَرَأٍة َلَها َعْشَرُة َدَراهِّ
َدُه؟   َتجِّ َحتَّى  بِّاْجتَِّهاٍد  َوُتَفت ُِّ   ألَ 9اْلَبْيَت  َمعِّي  اْفَرْحَن  َقائَِّلًة:  َواْلَجاَراتِّ  يَقاتِّ  دِّ الرَّ َتْدُعو  َوَجَدْتُه  َوَجْدُت َوإَِّذا  ن ِّي 

ي َأَضْعُتُه.  ْرَهَم الَّذِّ ٍد َيُتوُب.10الد ِّ ٍئ َواحِّ اَم َماَلئَِّكةِّ هللاِّ بَِّخاطِّ  "  هَكَذا، َأُقوُل َلُكْم: َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّ
مثل الراعي الصالح رأينا فيه المسيح الراعي الصالح يتجسد ليبحث عن كل ضال. ال ليعنف. بل بالحب يبحث 

 إلى صدره ويحملها على كتفيه.  عن كل نفس لي مها
تمثل الكنيسة عروس المسيح وواجبها أن تفت  عن كل مفقود. والدراهم هم الوديعة التي أودعها هللا   فالمرأةوهنا  

صورة الملك السماًي )كما يطبع على العملة صورة   ااإلنسانية التي طبع عليهللكنيسة. وكل درهم يشير للطبيعة  
 قيصر(. وضياع الدرهم يشير ل ياع صورة الملك السماًي من اإلنسان.  

الذي توقده المرأة هو إشارة لتجسد المسيح فهو نور الالهوت في إنار الجسد، تجسد ألن اإلنسان أخطأ =  والسراج
هو إشارة لحث الناس على   وكنس البيت ونوره لشعبها.  ف اع. وهذا هو دور الكنيسة أن تظهر شخص المسيح  

بإجتهادالتوبة.   الناس.  =  والتفتي   إفتقاد  والجاراتهو  وعمل =  والرديقات  يخطئون.  ال  الذين  المالًكة  هم 
 (. 19:4الكنيسة وخدمتها مع كل نفس هو لكي تستعيد النفس صورة المسيح الملك )غل

 
   مثل االبن الضال

.  11"  -(:32-15:11لواآليات ) نِّي اْلقِّْسَم الَّذِّي 12َوَقاَل:»إِّْنَساٌن َكاَن َلُه اْبَنانِّ َفَقاَل َأْصَغُرُهَما أَلبِّيهِّ: َيا َأبِّي َأْعطِّ
يَشَتُه.   َلُهَما َمعِّ . َفَقَسَم  يُبنِّي مَِّن اْلَمالِّ َلْيَسْت بَِّكثِّيَرٍة َجَمَع االْبُن اأَلْصَغُر ُكلَّ َشْيٍء َوَساَفَر إَِّلى 13ُيرِّ َوَبْعَد َأيَّاٍم 

يَدٍة، َوُهَناَك َبذَّ  يٌد فِّي تِّْلَك اْلُكوَرةِّ، َفاْبَتَدَأ 14َر َماَلُه بَِّعْيٍ  ُمْسرٍِّف.  ُكوَرٍة َبعِّ َفَلمَّا َأْنَفَق ُكلَّ َشْيٍء، َحَدَث ُجوٌع َشدِّ
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ٍد مِّْن َأْهلِّ تِّْلَك اْلُكوَرةِّ، َفَأْرَسَلُه إَِّلى ُحُقولِّهِّ لَِّيْرَعى َخَنازِّيَر.  15َيْحَتاُج.   ي َأْن َوَكاَن يَ 16َفَمَضى َواْلَتَرَق بَِّواحِّ ْشَتهِّ
هِّ َأَحٌد.   يٍر أَلبِّي  17َيْمأَل َبْطَنُه مَِّن اْلُخْرُنوبِّ الَّذِّي َكاَنتِّ اْلَخَنازِّيُر َتْأُكُلُه، َفَلْم ُيْعطِّ هِّ َوَقاَل: َكْم مِّْن َأجِّ َفَرَجَع إَِّلى َنْفسِّ

َأْهلُِّك ُجوًعا!   َوَأَنا  اْلُخْبُز  َعْنُه  َأبِّ 18َيْفُضُل  إَِّلى  َوَأْذَهُب  اَمَك، َأُقوُم  َوُقدَّ َماءِّ  إَِّلى السَّ َأبِّي، َأْخَطْأُت  َيا  َلُه:  َوَأُقوُل  ي 
ا َبْعُد َأْن ُأْدَعى َلَك اْبًنا. اِّْجَعْلنِّي َكَأَحدِّ َأْجَراَك.  19 قًّ يًدا َرآُه 20َوَلْسُت ُمْسَتحِّ َفَقاَم َوَجاَء إَِّلى َأبِّيهِّ. َوإِّْذ َكاَن َلْم َيَزْل َبعِّ

وَ  َفَتَحنََّن  َلُه.  َأُبوُه،  َوَقبَّ ُعُنقِّهِّ  َعَلى  َوَوَقَع  َوَلْسُت 21َرَكَض  اَمَك،  َوُقدَّ َماءِّ  السَّ إَِّلى  َأْخَطْأُت  َأبِّي،  االْبُن:َيا  َلُه  َفَقاَل 
اْبًنا.   َلَك  ُأْدَعى  َأْن  َبْعُد  ا  قًّ َواجْ 22ُمْسَتحِّ َوَأْلبُِّسوُه،  اأُلوَلى  اْلُحلََّة  َأْخرُِّجوا   : هِّ لَِّعبِّيدِّ اأَلُب  ، َفَقاَل  هِّ َيدِّ فِّي  َخاَتًما  َعُلوا 

رِّْجَلْيهِّ،   فِّي  َذاًء  َوَنْفَرَح،  23َوحِّ َفَنْأُكَل  َواْذَبُحوُه  اْلُمَسمََّن  اْلعِّْجَل  ُموا  َوَكاَن 24َوَقد ِّ َفَعاَش،  َمي ًِّتا  َكاَن  هَذا  اْبنِّي  أَلنَّ 
َيْفَرُحوَن.   َفاْبَتَدُأوا  َد.  ، َسمَِّع َصْوَت آاَلتِّ َوَكاَن اْبُنُه اأَلْكَبُر فِّ 25َضاالًّ َفُوجِّ َفَلمَّا َجاَء َوَقُرَب مَِّن اْلَبْيتِّ  . ي اْلَحْقلِّ

ْلَمانِّ َوَسَأَلُه: َما َعَسى َأْن َيُكوَن هَذا؟  26َطَرٍب َوَرْقًرا.   ًدا مَِّن اْلغِّ َفَقاَل َلُه: َأُخوَك َجاَء َفَذَبَح َأُبوَك 27َفَدَعا َواحِّ
َب َوَلْم ُيرِّْد َأْن َيْدُخَل. َفَخَرَج َأُبوُه َيْطُلُب إَِّلْيهِّ.  28ُه َسالًِّما.  اْلعِّْجَل اْلُمَسمََّن، أَلنَُّه َقبِّلَ  َفَأَجاَب َوَقاَل أَلبِّيهِّ: َها 29َفَغضِّ

نِّي َقطُّ أَلْفَرَح َمَع   يََّتَك، َوَجْدًيا َلْم ُتْعطِّ نِّيَن هَذا َعَدُدَها، َوَقطُّ َلْم َأَتَجاَوْز َوصِّ ُمَك سِّ قَ َأَنا َأْخدِّ َولكِّْن َلمَّا 30ائِّي.  َأْصدِّ
َوانِّي، َذَبْحَت َلُه اْلعِّْجَل اْلُمَسمََّن!   يَشَتَك َمَع الزَّ َفَقاَل َلُه: َيا ُبَنيَّ َأْنَت َمعِّي فِّي ُكل ِّ 31َجاَء اْبُنَك هَذا الَّذِّي َأَكَل َمعِّ

يٍن، َوُكلُّ َما لِّي َفُهَو َلَك.   َنْفَرَح َونُ 32حِّ َيْنَبغِّي َأْن  ، أَلنَّ َأَخاَك هَذا َكاَن َمي ًِّتا َفَعاَش، َوَكاَن َضااُل  َولكِّْن َكاَن  َسرَّ
َد«.  "َفُوجِّ

هذا المثل من أروع األمثلة التي تشير لقبول هللا للخاطئ، وكم جذب هذا المثل الكثيرين من الخطاة ألح ان  
هللا( فإنحدر إلى حد الهوان  هللا. نرى في هذا المثل تردي حال الخاطئ الذي ترك بيت أبيه )الكنيسة( وترك أبيه )

والنجاسة وخراب كل شئ حوله. ثم نرى توبته وفرحة أبيه المشتاه لعودته. في هذا المثل نكتشف موقف هللا من 
عنه   فيعبر  ،من المحبة والمتعجرفةالخاطئ بإعتباره إبنًا له ضل الطريق، أما موقف الفريسيين بقلوبهم الخالية  

موقف اإلبن األكبر. وكأن المثل يرد على الفريسيين بأنه ليس فقط يأكل مع العشارين والخطاة، بل هو يريد أن 
يقيم لهم وليمة لو رجعوا وتابوا. هنا نرى محبة اآلب السماوي الشديدة للخاطئ التاًب. مثل اإلبن ال ال يقول 

فرحوا بطريقتهم يخسرون كثيرًا. وحين يقول المسيح ونيري هينو أن هللا يريد أن يفرح أوالده، لكن إذا أرادوا أن ي
فمن ضمن المعاني التي تشير لها هذه اآلية أن مهما كانت الوصية مت بة لكن عدم تنفيذها خساًره كبيرة وقد ال 
. تحتمل. في بداية طريق الخطية يفرح اإلنسان بلذتها ومع الوقت يذله إبليس بل سوف يحرمه حتى من ملذاتها

 فلذة الشيطان أنه يذل أوالد هللا.
 -بين السامرية واإلبن الضال:

هللا له طرقه المتعددة لجذب كل نفس. فالسامرية لم تعرف هللا وال سمعت عنه هذه يذهب لها المسيح ويجلس 
ه معها ويتحاور حتى يجذبها لإليمان به فتخلص. أما اإلبن ال ال فهذا قد عاش في بيت أبيه مستمتعًا بمحبت 
وأبوته وأطايبه، والشبع في بيته، وبعد كل هذا إختار أن يترك ح ن أبيه وبيت أبيه، هذا ال يذهب له المسيح 
وال يقات  بالتجارب  يحاصره  بل  أبيه(  بيت  عن  شئ  كل  يعرف  فهو  له  سيقوله  الذي  الجديد  )فما  ليحاوره 

وبين حاله في بيت أبيه فيشتاه للرجوع. وألذا )المجاعة واألكل مع الخنا ير( حتى يقارن بين حاله بعيدًا عن أبيه  
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)المجاعة هنا تناور حوت يونان = ضيقة   .رجع نراه يستقبله باألح ان والقبالت وال يعاتب وال يجرح مشاعره
 يسمح بها هللا لعودة ال ال( .

 -ال نحكم على إنسان في منترف الطريق:
ه عاد. بينما اإلبن األكبر تذمر بعد أن كان يظهر أنه في فاإلبن ال ال لم تكن نهايته الم يشة مع الخنا ير، لكن

( فالعبرة بالنهاية. لذلك علينا 7:13طاعة كاملة ألبيه. لذلك يقول بولس الرسول أنظروا إلى نهاية سيرتهم )عب 
 أن ال ندين أحد، فاهلل وحده يعلم ما في القلوب، ومدى إستعداد كل واحد، ونهاية طريق كل واحد. 

 -ران للبشرية:اإلبنان يشي
البداية وعاشوا في نجاسة بل بددوا عطايا هللا )كرامتهم وصورتهم   تركوا هللا في   الذين  يشير لألمم   اإلبن األصغر

السماًية ومواهبهم( في دبادة األوثان وفي شهواتهم. ولكنهم عادوا في نهاية األيام. ويشير للعشارين والزناة وكل 
 خاطئ.  

، فهم كانوا بكرًا في معرفة هللا، قبلوا المواعيد اإللهية وكان لهم الناموس والنبوات. لكنهم يشير لليهود   اإلبن األكبر 
ويشير   خالل حسدهم للمسيح ثم للكنيسة وقفوا خارج اإليمان )خارج البيت( جاحدين هللا وناقدين محبته لألمم.

ويشير لكل من عاش مع هللا في بيته للفريسيين المتكبرين الراف ين لدخول المسيح بيوت الخطاة ولقبوله لهم.  
باهلل شكاًل طالما كانت مادياته جيدة لكنه يم ب على هللا إذا تأثرت مادياته بل يترك هللا وبيته. مثل هذا مرتبط  

 . ، أو قل هو مرتبط بعطايا هللا وليس باهلل نفسهدون حب 
 يشير هلل اآلب.  = األب

وسافر إلى كورة  هذا يشير لكل المواهب والو نات التي أعطاها هللا لنا.  =  إعطني القسم الذي يريبني من المال
طلب الخطية هو بعد عن هللا بالقلب والمشاعر. وألنمماسه في ملذات الخطية، يبحث عن كل ما يرضي =  بعيدة

 كل نعمة ومو بة سبق وأخذها من هللا ت يع =  بذر كل شئ شهواته، وكلما إنممس في الخطية إبتعد عن هللا.  
 منه، هذا أضاع كل طاقاته في أمور العالم وشهواته.  

هو جوع النفس التي إبتعدت عن هللا، فملذات العالم غير قادرة أن تشبع، هي تشبع الجسد،  =  حدث جوع شديد 
ولكن اإلنسان روح وجسد. والروح ال تشبع سوى بقربها من هللا. وهللا له وساًله لجذب النفس للتوبة. فكما جذب 

رجوع إليه بواسطة  ياج البحر، وحوت يبتلعه، جذب هذا اإلبن ال ال بهذه المجاعة. عمومًا فأي نفس يونان لل
تبتعد عن هللا البد وستشعر بهذه المجاعة والفراغ الداخلي ألن اإلنسان مخلوه على صورة هللا، فلن تشبع النفس 

 ويبتعد عنه يتلقفه الشيطان مباشرة. هو الشيطان، فمن يهرب من هللا=  فمضى وإلترق بواحدإال بقربها منه.  
الخنا ير عند اليهود تعني النجاسة. والمعنى أن الشيطان إستعبد هذا اإلنسان = فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير

في خدمة شقاوة الخطية ومرارتها وألنحطاطها. هو ترك خدمة أبيه الخفيفة ونيره الهين ليبيع نفسه إلبليس، يشقى 
= يمأل بطنه من الخرنوب والنجس، وتاه في العالم )حقول إبليس( بعيدًا عن هللا، وعن بيت هللا.    تحت نيره الثقيل

لههم  إوشهواته وكل همه إشباع بطنه    هو إشارة لملذات العالم وشهواته التي يمأل بها الخاطئ بطنه. فالخاطئ
يشبع= من يشرب من هذا 19:3)في  بطنهمو فاًدة غذاًية، أي هو ال  بال  ولكنه  البطن  يمأل  الخرنوب  هذا   .)
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ال يستطيع أحد أن يشبع النفس سوى =  فلم يعطه أحد(. والخرنوب هو طعام الخنا ير.  13:4المار يعط  )يو 
تي كان يمريه بها سابقًا، فهو  هللا. بل بعد أن يقع الخاطئ في براثن الشيطان يحرمه حتى من اللذات الجسدية ال

 يتلذذ بعذاب اإلنسان وآالمه. 
هذه هي نقطة التحول حين يهدأ اإلنسان ويفكر في حاله أيام كان فيها مع هللا، وحاله وهو  =  فرجع إلى نفسه

 بعيد عن هللا. هنا نرى أن خطة هللا في سماحه بالمجاعة قد أتت بالفاًدة المرجوة منها. وكلمة رجع إلى نفسه
األولى  الخطوة  هي  الخطوة  هذه  الفكر.  تميير  تعني  توبة  فكلمة  التوبة،  في  خطوة  أول  أو  التوبة  نفسها  هي 
لرجوعه إلى أبيه، لقد أعمل عقله وضميره وليس شهواته، كان في نوم وألستيقظ. والحظ أن التاًب يحتاج لظروف 

، ويحتاج إلقناع وتبكيت الروح القدس الذي خارجية تجعله يسرع بتقديم التوبة مثل المجاعة وهذه يسمح بها هللا
إقناع  أو  الخارجية(  العمل )الظروف  التاًب. وهذا  لقبول  فاتح أح انه مستعد  بأن هللا  يبكت مع إعطار رجار 

( فكما أن  7:20رإ+    8:16+ يو  18:31ر إرميار توبني فأتوب )إالروح القدس داخليًا هو عمل هللا لذلك يصرك  
إل شيطاني  اإلنسان.  هناك مخطط  لخالص  إلهي  فهناك مخطط  اإلنسان  بروح  =  األجيرذالل  يحيا  لمن  إشارة 

العبودية، يعمل ليس عن حب بل طمعًا في أجر ولكن حتى من يحيا في بيت هللا بروح العبودية وال يفارقه، حتى 
 إشارة لوفرة الشبع )روحيًا ونفسيًا وجسديًا(. = يفضل عنه الخبزهذا يشبعه هللا. 

هذه ُتحسب لإلبن ال ال )اإلبن الشاطر( إذ لم يؤجل توبته، ورجوعه، بل قام فورًا. وكم  =  ذهب إلى أبي أقوم وأ
الوالي أع فيلكس  المد وهلكوا )مثل  يأتي  للمد ولم  توبتهم  أناس أجلوا  = إجعلني كأحد أجراك(.  25-24:24من 
ن اآلب في محبته لم يسمح له بأن الحظ أنه شاعر بعدم اإلستحقاه إذ كان قد أخذ نصيبه من قبل وبدده، لك

تحنن.. ركض.. هو نفذ التوبة فورًا والحظ محبة اآلب وقبوله.  =  فقام وجاء إلي أبيه(.  21يقول هذه ال بارة )آية 
وقبله األبوية كعالمة   وقع على عنقه  القبالت  يحيا معها. هذه  التي كان  الخنا ير  قذارته ونجاسة  بالرغم من 

لقد إنتهت الكبريار. ،  أخطأت( وتشتهيها كل نفس. والحظ كلمات اإلعتراف  2:1نشيد )للممفرة إشتهتها عروس ال
هو تعبير عبري. وهللا يعرف كل شئ ولكنه ينتظر هذا اإلعتراف. رجوع األب إلبنه هو =  أخطأت إلى السماء

بالذات؟   عنقهفلماذا قيل أن األب وقع على  (.  8:4+ يع   3:1أرجع إليكمو ) ك  تطبيق لقول الكتاب وإرجعوا إلىَّ 
ْوا َأْعَناَقُهمْ َفَلْم َيْسَمُعوا َوَلْم ُيِميُلوا ُأُذَنُهْم، َبْل  الحظ أنه قيل عن شعب إسراًيل و و ِلَئالَّ َيْسَمُعوا َوِلَئالَّ َيْقَبُلوا َتْأِديًبا  َقسَّ

لم يستجيبوا لعمل الروح القدس معهم، ولم ُيميِ روا إتجاههم ولم يعودوا بالتوبة   (. فقسوا أعناقهم أى23:  17)إر
إلى هللا. أما اإلبن ال ال فلم تكن له الرقبة المليظة بل إستدار وعاد إلى هللا. فالعنق اللين الذى يستدير عاًدًا 

تعنى فرح  إبنه  إذًا معنى وقوع األب على عنق  التوبة.  تعبير عن  توبة  إلى هللا هو  ته بتوبته. والحظ أن كلمة 
 تعنى قرار بتميير الفكر والنية.

مع أول خطوة للخاطئ التاًب يقترب هللا عدة خطوات. فهذا ال ال كان ما ال في عريه  = وإذا كان لم يزل بعيداً 
 ، أشعره هللا بقبوله، وبقبالت الصفح والمحبة ليشجعه. وخزيه، لكن إذ قرر العودةونجاسته 
 ردار البر الذي حصلنا عليه في المعمودية أواًل، لذلك تسمى التوبة= معمودية ثانية.  = األولىالحلة 
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عالمة عودته للبنوة والسلطان على الحصول على المواهب اإللهية ثانية )فالخاتم يستخدم في =  خاتمًا في يديه
 ختم أوراه صرف النقود(. 

( فكلمة اإلنجيل تنقي وتحفظ وسراج 15:6د إنجيل السالم )أفقارن مع حاذين أرجلكم باستعدا=  حذاًء في رجليه 
ويعطي  الكنيسة،  بفم  اإللهي  المفران  وأعلن  اإلعتراف  قبل  الذي  الكنيسة  )كهنوت  اآلب  فعبيد  كالمكو  لرجلي 

دم  [ تحفظ الق2[ ترشد في أثنار السير و1التعليم لكل نفس بكلمات هللا( عملهم هو التعليم، تعليم كلمة هللا التي و 
 من وعورة الطريق.  

هِّ 22 لَِّعبِّيدِّ اأَلُب  إن    َفَقاَل  قلنا  كما  و  العبيد=  المقدسة  األسرار  وكالر  هم  الذين  الكهنة  هم  َفْلَيْحِسْبَنا  هنا  َهَكَذا 
ٱهللِ  َسَراًِِر  َوُوَكاَلِر  ٱْلَمِسيِح،  اِم  َكُخدَّ ْنَساُن  )ٱإْلِ فعاش  1:4كو1و  ميتًا  كان  الذى  ال ال  فاإلبن  لمفران  (.  يحتاج 

خطاياه، ويحتاج ألن يعود متحدًا بالمسيح، وهذا يحتاج لسر اإلفخارستيا الذى وُيعَطى لممفرة الخطايا وحياة أبدية  
ُموا    ولكن أي ًا نفهم أن هذه اآلية   .قدموا العجل المسمن. وهذا عمل الكهنوت. لذلك قال بعد ذلك  لمن يتناول منهو َوَقد ِّ
 -هى نبوة عن صلب المسيح. ونالحظ: َواْذَبُحوهُ  اْلعِّْجَل اْلُمَسمَّنَ 

. وفبدون سفك دم ال َواْذَبُحوهُ ال وسيلة لمفران الخطايا سوى تقديم المسيح نفسه ذبيحة على الصليب =   .1
 (.22:9تحصل ممفرةو )عب 

 اإلفخارستيا هى إمتداد لذبيحة الصليب. .2
 ذبيحة المسيح. كانت آخر ذبيحة مقبولة قدمها الكهنوت اليهودى هى  .3
م المسيح ذبيحة على الصليب. والكهنوت المسيحى يقدم المسيح ذبيحة حية فى سر   .4 الكهنوت اليهودى قدَّ

 اإلفخارستيا.
إشارة لتقديم المسيح نفسه ذبيحة على الصليب وذبيحة يومية في   هى=    نْ مَّ سَ قدموا العجل المُ   إذًا نفهم أن دبارة

 فهو دسم الحياة الروحية.  نْ مَّ سَ مُ سر اإلفخارستيا. وهو  
فرح المسيح هو في عودة الخاطئ وألتحاده =  ونفرح هذه عالمة إتحادنا مع المسيح في سر اإلفخارستيا.  =  فنأكل

 فإبتدأوا يفرحون. (= 10:15به بعد إنفصال. وهنا الفرح سيكون في السمار كلها )لو 
فعاش  ميتًا  كان  هذا  )رؤ=  إبني  الموت  هي  يو 1:3الخطية  أف 25:5+  أف1:2+  أن 14:5+  نفهم  وبهذا   .)

هذا هو ما =  اإلبن األكبر الموت الجسدي ما هو إال  إنتقال لحياة أف ل، طالما كان المنتقل يحيا حياة التوبة.  
ا ال هناك ( فهو إبن له كل الميرا ، ولكنه يتخاصم مع أبيه بسبب ِجْدْي. وم17)آية كم من أجير ألبيقيل عنه  

العبيد هذه، ويتخاصمون مع هللا بسبب أنهم يشعرون بأن هللا حرمهم من  حتى اآلن في الكنيسة من لهم روح 
الشئ   نفس  ويقولون  صحة/..الخ(.  ترقية/  وصيتك)مال/  أتجاوز  تجربة   لم  تصيبهم  إذ  كثيرين  شعور  وهذا 

ويقول هؤالر نحن الذين صمنا وصلينا =  خدمكها أنا أفيقولون لماذا ونحن ال نخطئ )بر ذاتي( ويقولون أي ًا  
يصومون   هم  هللا،  على  ف ل  أصحاب  أنهم  يظنون  هؤالر  وكذا  كذا  من  هللا  حرمنا  قد  للكنيسة.  نذهب  وكنا 
ويصلون ال عن حب بل طلبًا لمكافأة. ال كبنين بل كعبيد، وهؤالر يمتنعون عن الذهاب للكنيسة )مثل هذا اإلبن 

واإلبن األكبر يرمز للكتبة والفريسيين الذين رف وا قبول المسيح    ب ولم ُيرِّد أن يدخلفغض األكبر( في تجاربهم=  
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قوله   والحظ  األمم.  قبول  رف وا  الذين  عمومًا  واليهود  والخطاة،  هذاللعشارين  اإلحتقار =  إبنك  على  عالمة 
حتى هؤالر المتكبرين. محبة هللا جعلته يطلب خالص نفوس  =  خرج أبوه )إحتقار الفريسيين للعشارين والخطاة(.  

هللا أعد نصيبًا ومجدًا لنا في السمار، فإن كنا نؤمن بهذا ونصدقه، هل نتخاصم مع هللا، إذا  =  كل ما لي فهو لك
ُحِرمنا من أي نصيب أرضي، هذا يعادل غباوة اإلبن االكبر الذي يقارن بين جدي، وكل أمالك األب ومجده! 

السماًيين  =  سمع صوت آالت طرب بالمفران  هو صوت  الكنيسة األرضية  تاب، وصوت فرحة  الذي  بالخاطئ 
 والفدار الذي حصلت عليه.

مرتداً  األصمر كان  اإلبن  أن  مرتداً   ضاالً   نالحظ  كان  األكبر  اإلبن  ولكن  لشهواته  مستسلمًا  البيت   وهو خارج 
دخول البيت. وهو   وهو داخل البيت ووهر هذا في تركه البيت وغ به وعدم إشتراكه في الوليمة ورف ه  ضاالً 

لم تعطني ينتظر األجر، بل أنكر ف ل أبيه=  .  أخدمككان مرتدًا مع أنه داخل البيت ألنه عاش بروح العبيد  
ومع هذا الحظ محبة أبيه له .  قط لم أتجاوز وصيتكوهو عاش بروح البر الذاتي )خطية الفريسيين(=    .جدياً 

  وكلماته الرقيقة له، فهو يريد أن الجميع يخلصون.
اإلبنين ضال، األصمر إذ إشتهى اللذات الحسية ترك بيت أبيه، واألكبر إشتهى اللذات ولكنه ول داخل البيت 
غير شاعر بالبنوة التي تعطيه كل ما لآلب، ولكن ما لآلب هو ما ال يرى أي المجد المعد في السمار. اإلبن 

سيشرحه السيد في مثل وكيل الظلم اآلتي مباشرة األكبر ليس له النظرة المستقبلية لألمور أي للسمار. وهذا ما  
والمالًكة  اإلنتقال  لحظة  إلى  أنظارنا  يرفع  الذي  والمني  لعا ر  مثل  في  أوضح  وبصورة  القادم،  اإلصحاح  في 

 ولكن رجوع اإلبن ال ال األصمر وتوبته جعل الكنيسة تطلق عليه لقب اإلبن الشاطر .  تحمل النفس للسمار.
 اإلبن الضالرؤية أخرى لمثل 

(. وهذا يناور عملنا اليوم في أعمالنا وأشمالنا  15:2+ تك   5:2[ في األرض )تك1هللا خلق اإلنسان ليعمل و 
 (. واإلنسان ُيَقيَّم بقيمة عمله.  10:2[ نعمل لمجد إسمه خصوصًا بعد أن صرنا في المسيح )أف2و

..( ولكن كل  ه )ذكاؤه/ قوته/ عمله/ خبراتهما هو مقدار النجاح الذي ننجح به في أعمالنا؟ لكل واحد موا ب
  .ألن اإلنسان محدود  هذا يقع في حيز المحدود 

ولكن إتصالنا باهلل، إذا كنا على إتصال باهلل، فهذا ينقلنا إلى حيز الال محدود. )مثل بطارية موصلة على  
 مصدر شحن غير محدود، إن فصلتها ستعمل لمدة محددة ثم تنتهي شحنتها وتموت(.

هللا آدم، وكان آدم على إتصال باهلل فكان سي ي  لألبد ولكنه بسبب الخطية إنفصل عن هللا، فوقع في   خلق
 حيز المحدود فمات. 

( نهاًية،  ال  قدرات  يستمد  منها  القدس،  الروح  مع  شركة  له  يكون  باهلل،  المتصل  +  14:13كو 2اإلنسان 
 .رك يا رب مع عبيدك في كل عمل صالحو ( لذلك تصلي الكنيسة في أوشية المسافرين وتقول وإشت6:4 ك

كانت   فمهما  لكل شئ،  الالنهاًي  المصدر  يفصله عن  وقدراته  بذاته  اإلنسان  فهو ال  إحساس  إنسان  قدرات 
. ( 13:4في المسيح الذي يقوينيو )فيويستطيع أن يقول وأستطيع كل شئ.. مع بولس الرسول.. ولكن يكمل 

 لذلك فالطالب الذي يمتنع عن الكنيسة، هو معتمد على ذاته منفصل عن هللا. 
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بإتصال الالنهاًي  المصدر  بعيدة فخسر  إلى كورة  مواِ َبُه وسافر  أخذ  ال ال  أن  اإلبن  المؤكد  بأبيه، ومن  ه 
 أمواله وموا به ستنفذ ويدخل في مجاعة. 

 -: رجوعه إلى أبيه أعاده لحالة اإلتصال مع هللا 
 هللا برره حين رجع إليه.  الحلة األولى

 المصدر الالنهاًي، ليحصل على مواهب ثانية إذ قد تبرر. شئ من كلإتصاله يستمد عاد نتيجة = الخاتم
 ( )المواهب التي حصل عليها هي للخدمة(.10:2ليخرج للعمل المكلف به )أف= حذاًء في رجليه 
نجاح العمل ال نهاًي. نجاح غير محدود فاهلل يعمل معه.هو التناول واإلتحاد مع هللا ليكون  العجل المسمن
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 عودة للجدول عشر( )إنجيل لوقا()اإلصحاح السادس

 اإلصحاح السادس عشر
  

 مثل وكيل الظلم
ُر َأْمَواَلُه.1"   -(:13-16:1اآليات )لو َي بِّهِّ إَِّلْيهِّ بَِّأنَُّه ُيَبذ ِّ :»َكاَن إِّْنَساٌن َغنِّيٌّ َلُه َوكِّيٌل، َفُوشِّ هِّ  َوَقاَل َأْيًضا لَِّتاَلمِّيذِّ

ُر َأْن َتُكوَن َوكِّي2 َساَب َوَكاَلتَِّك أَلنََّك اَل َتْقدِّ ي َأْسَمُع َعْنَك؟ َأْعطِّ حِّ َفَقاَل اْلَوكِّيُل 3اًل َبْعُد. َفَدَعاُه َوَقاَل َلُه: َما هَذا الَّذِّ
َأنْ  يُع  َأْسَتطِّ َلْسُت  اْلَوَكاَلَة.  ن ِّي  مِّ َيْأُخُذ  َسي ِّدِّي  أَلنَّ  َأْفَعُل؟  َماَذا  هِّ:  َنْفسِّ َي.  فِّي  َأْسَتْعطِّ َأْن  ي  َوَأْسَتحِّ َأْنُقَب،  َقْد 4 
ْم.   ُبُيوتِّهِّ َيْقَبُلونِّي فِّي  َأْفَعُل، َحتَّى إَِّذا ُعزِّْلُت َعنِّ اْلَوَكاَلةِّ  َماَذا  ، َوَقاَل 5َعلِّْمُت  هِّ َمْدُيونِّي َسي ِّدِّ ٍد مِّْن  َفَدَعا ُكلَّ َواحِّ

: َكْم َعَلْيَك لَِّسي ِّدِّي؟   لِّ َئةُ 6لِّأَلوَّ يَن.  َفَقاَل: مِّ اًل َواْكُتْب َخْمسِّ َك َواْجلِّْس َعاجِّ َفَقاَل َلُه: ُخْذ َصكَّ َقاَل 7 َبث ِّ َزْيٍت.  ُثمَّ 
َثَمانِّيَن.   َك َواْكُتْب  َفَقاَل َلُه: ُخْذ َصكَّ َقْمٍح.  َئُة ُكر ِّ  َفَقاَل: مِّ َوَأْنَت َكْم َعَلْيَك؟  إِّْذ 8آلَخَر:  ي ُِّد َوكِّيَل الظُّْلمِّ  َفَمَدَح السَّ

كْ  ْم.  بِّحِّ يلِّهِّ ْهرِّ َأْحَكُم مِّْن َأْبَناءِّ النُّورِّ فِّي جِّ َقاَء بَِّمالِّ 9َمٍة َفَعَل، أَلنَّ َأْبَناَء هَذا الدَّ َوَأَنا َأُقوُل َلُكُم: اْصَنُعوا َلُكْم َأْصدِّ
يَّةِّ.   اأَلَبدِّ اْلَمَظال ِّ  فِّي  َيْقَبُلوَنُكْم  َفنِّيُتْم  إَِّذا  َحتَّى  الْ 10الظُّْلمِّ،  فِّي  فِّي َاأَلمِّيُن  َوالظَّالُِّم   ، اْلَكثِّيرِّ فِّي  َأْيًضا  يٌن  َأمِّ َقلِّيلِّ 

  . ؟  11اْلَقلِّيلِّ َظالٌِّم َأْيًضا فِّي اْلَكثِّيرِّ ُنُكْم َعَلى اْلَحق ِّ َوإِّْن َلْم َتُكوُنوا  12َفإِّْن َلْم َتُكوُنوا ُأَمَناَء فِّي َمالِّ الظُّْلمِّ، َفَمْن َيْأَتمِّ
، َفمَ  يُكْم َما ُهَو َلُكْم؟  ُأَمَناَء فِّي َما ُهَو لِّْلَغْيرِّ َد 13ْن ُيْعطِّ ، أَلنَُّه إِّمَّا َأْن ُيْبغَِّض اْلَواحِّ َم َسي َِّدْينِّ ٌم َأْن َيْخدِّ ُر َخادِّ اَل َيْقدِّ

ُموا هللَا َواْلَماَل«. ُروَن َأْن َتْخدِّ َد َوَيْحَتقَِّر اآلَخَر. اَل َتْقدِّ بَّ اآلَخَر، َأْو ُياَلزَِّم اْلَواحِّ  " َوُيحِّ
وهذا موجه  وكيل الظلم -سيح مع تالميذه اإلثنى عشر كثير من الفريسيين. وهنا نجد مثلين : كان يحيط بالم

لتالميذه ليشرح لهم أن كل ما يعطيه لهم من مواهب هم وكالر عليه، وموجه باألكثر للخطاة الذين تبعوه وقبلهم،  
 فأثار قبولهم سخط الفريسيين. 

غنيار. هؤالر الذين سخروا من تعليمه عن مال الظلم، فهم يظنون  وهذا موجه للفريسيين األ الغنى ولعازرومثل 
أن أموالهم ليست أموال ولم، فقال لهم أن السموات مفتوحة للفقرار وليس لكم، يا من تظنون أنكم األبرار  

  المدافعين عن الناموس وحدكم. هؤالر كان برهم الذاتى صنم يعبدونه وهم كاسرين للناموس بتركهم الفقرار بال
طعام وال غطار، هم خالين من المحبة أى من هللا. مثل وكيل الظلم أ عج الفريسيين. فكالم الرب لمس نقطة 
الطمع فيهم. هم إعتبروا أنفسهم أمنار على كنو  الناموس، ولكن ليعطوا أموالهم لمحتاج فهذا بالنسبة لهم  

م يحتقرون من هو ليس دارسا للناموس. مرفوض. وأي ا هل يعطوا للرعاع الخطاة الذين يجهلون الناموس، وه
نجدهم يستهزأون بما قاله السيد المسيح. وربما إستهزأوا علنا وأوهروا للسامعين علو قامتهم بالنسبة   14وفى آية

 للسامعين من الخطاة الذين قبلهم المسيح وأحاطوا به.  
 -لذلك قال الرب مثل الغنى ولعازر وفيه الرد عليهم :
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*فالمثل يظهر الفره بين وجهة نظر الناس ووجهة نظر هللا. وكيف نظر الناس للمنى فى حياته وكيف كانت 
نظرة الناس للعا ر وكيف كانت نظرة هللا لكليهما فى األبدية. *يظهر المثل التطابق بين الفريسيين فى نظرتهم  

منى بال مباالة إلى لعا ر. فما إعتبروه مجدهم  بال مباالة للناس وعزلتهم فى كبريار وألحتقار لآلخرين، ونظرة ال
كان أمام هللا نجاسة. *أشار المثل لطمعهم وللمال الذى كان صنما لهم ونظرتهم األنانية لما يملكون. وجزارهم  
الذى ينتظرهم كما ينتظر أى وكيل غير أمين على ما بين يديه. ومن ناحية الناموس فهم حفظوا كلمات الناموس 

 اة فقرار فى جوع روحى بل إحتقروهم. فماذا فعلوا بما عرفوه من كنو  الناموس غير الكبريار. وتركوا الخط
يتصرف   أن  يلزمه  خاطئ  كل  أن  السيد  يشرح  هنا  خاطئ،  كل  لرجوع  إشتياه هللا  السابق  اإلصحاح  في  رأينا 

الحاضرة. وهللا أعطانا و نات كالمال مثاًل بحكمة ليمتصب الملكوت. وأن الحياة العتيدة هي ثمرة ونتيجة للحياة  
يمكننا أن نستخدمه بأنانية، ويمكننا أن نستخدمه بحكمة فنمتصب الملكوت. ونفس المفهوم نجده في مثل لعا ر 

( سمار  فهناك  يتوب  أن  على  خاطئ  لكل  تشجيع  هو  اإلصحاح  هذا  اإلصحاح.  نفس  في  لعا ر مثل  والمني 
 يتصرف بحكمة )وكيل الظلم(.والمني( وهناك نصيب سماوي لمن 

الظلم غَ =  وكيل  سيطرده  سيده  أن  عرف  حينما  فهو  وثانيًا  سيده  أموال  يبذر  كان  فهو  هكذا  السيد  ر يَّ سماه 
الصكوك وبهذا تسبب في خسارة ثانية لَسيِ ده. والسيد قطعًا ال يمدحه على هذا، بل يمدحه ألنه فكر في مستقبله، 

المديو  إشتري أصدقار )هم  قد  وكالة سيده. وهو فهو  بعد طرده من  منهم  يستفيد  أن  يمكن  لسيده(، وهؤالر  نين 
إشتراهم بالمال الذي كان بين يديه، الذي إستأمنه سيده عليه. هذا الوكيل يشير لمن بدد المواهب والو نات التي 

 أعطاها هللا له على شهواته. 
 هكذا؟ هو المال الذي بين أيدينا، لكن لماذا أسماه السيد = مال الظلم

 هو مال من هذا العالم الظالم الشرير، مهما حصلنا عليه بالحالل. (1
تو يع األموال والم في هذا العالم، فكم من إنسان ال يعمل ويملك الكثير، وهناك من   (2

 يكد ويجتهد وال يملك شيئًا. 
هو مال ولم ألنه يجعل الناس تعبده تاركة هللا، وهو إذا إبتماه أحد ضل عن اإليمان،  (3

 سيد قاٍس يستعبد الناس.وهو 
 هو خادع يوهم الناس بالسعادة ولكنه ال يعطيها.  (4
عتبرتها ملكًا لي، أصرف منها  إ األصل أن كل األموال هي هلل وأنا وكيل عليها، فإذا   (5

على ملذاتي فقط، فأنا بهذا أصبح مبذرًا في أموال هللا، وأصير بهذا وكيل ولم، ولكن  
ترضى   بطريقة  فيها  تصرفت  ألننا  إن  ولم  مال  فهو  مقدسة.  أموال  إلى  فتتحول  هللا 

 ننسب ما هلل لنا، أي نمتصب حق هللا.
جارنى يوما شاب فى إعتراف ليخبرنى بإحتياج شخص لمبلغ كبير من المال ليعمل عملية   -قرة إعتراف :

ليعترف بأنه يدخن ،   إلنقاذ حياته، وهو ال يملك تدبير المبلغ فوعدته بتدبير المبلغ. خرج هذا الشاب ودخل آخر
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فقلت له هذا مال تحرقه وخسارة  كل هذه النقودو فقال عندى أموال كثيرة فماذا أعمل بها . فقلت لنفسى ومال ولم  
 حقاو .

 كيف نرضي هللا بأموالنا؟
وكل هؤالر ليس لديهم ما يأكلونه وما يلبسونه، فلنصرف على .  مديوني السيدهناك فقرار ومحتاجين، هؤالر هم  

أموالنا هؤ  وبهذا صارت  لنا.  أصدقار  وبهذا صاروا  الرب.  إخوة  هم  هؤالر  أليس  السمار،  في  لنا  فيشهدون  الر 
سماوية، وصار لنا كنزًا في السماويات ينفعنا حين نمادر هذا العالم. هذه هي الحكمة المطلوبة من ا أن يكون لنا 

أن نبددها على ملذاتنا وشهواتنا في عالم سنتركه   أصدقار سماويين نشتريهم باألموال التي بين أيدينا عوضًا عن 
(. 10:4بط 1)  هب ا مو   و نات =  هو هللا صاحب كل المواهب، يعطي لكل منا=  إنسان غنيإن آجاًل أو عاجاًل.  

نفس ما قيل عن  =  يبذر أمواله هللا يعطي كل منا مواهب وأموال وسيطلب حسابًا عن كل ما أعطانا.  =  وكيل 
هذا ما سنسمعه يوم الدينونة. ولكن هنا تعني أن الوكيل سيطرد =  إعط حساب وكالتك(.  13:15اإلبن ال ال )
هذه مثل ما قيل عن  =  نفسهقال الوكيل في  أي ستترك هذه الحياة.  =  ال تقدر أن تكون وكياًل بعدمن مكانه  

= أنقب لقد صحا الوكيل من غفلته، وبدأ يفكر في إصالح حاله.  =  ماذا أفعلاإلبن ال ال وفرجع إلى نفسهو.  
ب البيوت  يسرقون  اللصوص  فكان   ، األرض أ أسره  حفر  تعني  وقد  ليسرقوا،  ويدخلوا  البيوت  جدران  ينقبوا  ن 

يع أن يعمل كعامل  راعة أو يتسول أو يسره. ولنالحظ أنه أتسول. وهذا الوكيل لن يستط=  أستعطي للزراعة.  
في يوم الدينونة لن يصلح أن نسره أو نجاهد ونعمل فال عمل يصلح هناك أو نستعطي من القديسين، فالعذارى  

هو يعلم ولكنه =  كم عليككجم تقريبًا.  350=  كرلتر.  40=  بث الحكيمات لم يعطين للجاهالت شيئًا من  يتهن.  
 يون حتى يشعره بأنه يسدي له معروف. يسأل المد 

العالم(.  =  أبناء هذا الدهر الدنيا وال نصيب لهم في األبدية )أوالد  أبنار =  أبناء النورهم المتعلقون بأمور  هم 
هللا(.   )أوالد  األبدية  ولهم  الكتاب  نور  في  يسيرون  الذين  األبديةاإليمان  األدياد =  المظال  من  مستعارة  دبارة 

األدية  اليهو  حيث  الخلود  دار  بها  رمزا مقصود  وكان  اليهود،  عند  الفرح  عيد  هو  المظال  وعيد  الحقيقية،    فراح 
فراح السمار. إذًا المسيح في هذا المثل ال يقصد تطبيقه من كل الجوانب، فقطعًا هو ال يريدنا أن نسره، ولكن أل

رة المستقبلية وليس النظرة المحدودة بهذا هو يريد أن نحول أموالنا لتصير لنا رصيد سماوي. أن تكون لنا النظ
 العالم.

هم داًمًا يفكرون في المد، ويستثمرون أموالهم لتكون ضمانًا لمستقبلهم، فهل نفكر في =  أبناء هذا الدهر أحكم
مستقبلنا األبدي كأبنار نور وبهذا نصير حكمار، وال ت يع فرصتنا في السمار. ونستطيع تطبيق المثل ليس فقط 

موال بل على الوقت والصحة والتعليم والذكار.. وكل ما أعطاه هللا لنا، فهناك من لديه وقت فراغ.. فماذا على األ
الكنيسة  شفيع  له  فيصير  الكنيسة  خدمة  في  وقته  ي يع  هو  أم  والنوادي،  الطرقات  في  يتسكع  به، هل  يعمل 

يقال عليها لفظ  سماوياً صديقًا   . وهناك من ن فيهم من هم فى السماربم   مديونى سيده  والحظ أن كل الخليقة 
من يستمل صحته في إفتقاد المرضى والمساكين والبعيدين   أعطاه هللا صحة، ففي ماذا يصرف صحته؟ هناك

  عن هللا.. وهكذا.
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الدنيا هو من ال يبدد ماله على ملذات  =  واألمين في القليلهو مال الظلم هو الثروة الزمنية.    القليل  (:10)آية
أي العطايا الروحية. فاألمين مع الناس سيكون أمينًا مع =  أمين أيضًا في الكثير للمحتاج.    ، بل يعطيهاوشهواته

هللا. لذلك يعطيه هللا بمنى من  باته اإللهية ما يزين نفسه وتعطيه جمااًل ربانيًا، نكون متشبهين باهلل، ومن كان 
 هللا على األرض في مال الظلم يستأمنه هللا على الكثير الذي هو المجد األبدي المعد لنا. أمينًا مع

 
القليل في اآلية السابقة. والحظ أن السيد الرب ي ع في مقابله كلمة   (:11)آية هنا يت ح أن مال الظلم هو 
موجود غدًا، وال تستطيع أن تأخذه معك ، وذلك ألن المال باطل، فهو غير حقيقي، هو موجود اليوم، وغير الحق

 إلى العالم اآلخر، بينما العطايا السماوية والف اًل، هذه تستمر معنا في السمار. 
 
للغير  (:12)آية هو  لن =  ما  فاهلل  الظلم،  مال  من  أيدينا  بين  فيما  معهم  أمنار  نكن  لم  فإن  الفقرار،  هم  المير 

والرجار.. أما لو أعطيت ما عندك للفقرار سكب هللا عليك من غني   يعطينا ما هو لنا من البركة والسالم والفرح
 مجده.

 
فإبرا يم    (:13)آية المنى،  ليس ضد  المال. هللا  بمحبة  واإلرتباط  تبعيته  قبول  بين  فاصاًل  السيد حدًا  هنا ي ع 

فًا وأللهًا ُيعَبْد، أو وألسحق ويعقوب كانوا أغنيار، وهللا لم يكن ضدهم، بل هللا ضد دبادة المال، أي يصير المال هد 
فيه  المال  أن  اإلنسان  يظن  أن  تعني  المال  ودبادة  في جوع وحرمان.  الفقرار  بينما  الزاًد  والترف  للملذات  أداة 

 ضمانًا للمستقبل. فاهلل وحده القادر على ذلك.
 

 (18-14:16لو الموقف من الملكوت )
 إما النظر للسماء دد أو السعى وراء العالم 

بِّهِّ. 14"  -(: 15-16:14)لواآليات   َفاْسَتْهَزُأوا   ، لِّْلَمالِّ بُّوَن  َوُهْم ُمحِّ ُكلَُّه،  َيْسَمُعوَن هَذا  َأْيًضا  يُّوَن  اْلَفر ِّيسِّ َوَكاَن 
الْ 15 إِّنَّ  ُقُلوَبُكْم.  َيْعرُِّف  َولكِّنَّ هللَا   ! النَّاسِّ اَم  ُقدَّ َأْنُفَسُكْم  ُروَن  ُتَبر ِّ يَن  الَّذِّ َلُهْم:»َأْنُتُم  ُهَو َفَقاَل  النَّاسِّ  ْنَد  ُمْسَتْعلَِّي عِّ

اَم هللاِّ.  "رِّْجٌس ُقدَّ
لن تستطيعوا أن تخدعوا هللا =  هللا يعرف قلوبكمطبعًا من يحب المال لن يعجبه كالم السيد المسيح الذي قاله.  

 كما تخدعون الناس إذ هم يتظاهرون بالبر والقداسة وهم عبيد المال.
ما ترونه أنتم أنه حسٌن كالمال هو رجس عند هللا. والتقوى الظاهرية =  هللاالمستعلى عند الناس هو رجس عند  

الناس وهذا في نظر هللا ريار  التي هي صالحة في نظركم هي رجس عند هللا )فهم يصومون ويصلون ليراهم 
إل أضيف  فإذا  بزيادة،  تكبروا  أموالهم  إ دادت  فكلما  للكبريار  ساقتهم  بالطبيعة  للمال  ومحبتهم  محبة ورجس(  ى 

 57، فاهلل يسكن عند المتواضعين )إش يزداد كبرياًهم وكل مستعلى متكبر هو رجس عند هللاالمال برهم الذاتي،  
 ( ببساطة ألن هذه هى طبيعة هللا، هذه التى وهرت فى التجسد والصليب. 15: 
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الذاتي والتقوى   برال بال و  مالالوليس ب هو ، لكن به ن ،= المتكبر. والحظ أن هللا يريد أن أوالده يكبرو المستعلى
الظاهرية. وكل هذا نجاسة فالعالم بما فيه فاٍن. وقارن مع بولس الرسول حين يقول ولي الحياة هي المسيحو. إذًا 

ر العالم هو رجس ألن العالم  في أشيا. فمن قيمته ىَّ يح فمتي.. هل مالي أو حياة المسالسؤال .. ما هي قي
. لباط  
 

ُر بَِّمَلُكوتِّ هللاِّ، َوُكلُّ 16"  -(:18-16:61اآليات )لو »َكاَن النَّاُموُس َواأَلْنبَِّياُء إَِّلى ُيوَحنَّا. َومِّْن ذلَِّك اْلَوْقتِّ ُيَبشَّ
ُب َنْفَسُه إَِّلْيهِّ.   ٍد َيْغَترِّ َدٌة مَِّن النَّا17َواحِّ َماءِّ َواأَلْرضِّ َأْيَسُر مِّْن َأْن َتْسُقَط ُنْقَطٌة َواحِّ .  َولكِّنَّ َزَواَل السَّ ُكلُّ 18ُموسِّ

 "  َمْن ُيَطل ُِّق اْمَرَأَتُه َوَيَتَزوَُّج بُِّأْخَرى َيْزنِّي، َوُكلُّ َمْن َيَتَزوَُّج بُِّمَطلََّقٍة مِّْن َرُجل َيْزنِّي.

 
)لو  ُر  16  -:  (16:16آية  ُيَبشَّ اْلَوْقتِّ  ذلَِّك  َومِّْن  ُيوَحنَّا.  إَِّلى  َواأَلْنبَِّياُء  النَّاُموُس  ٍد »َكاَن  َواحِّ َوُكلُّ  بَِّمَلُكوتِّ هللاِّ، 

ُب َنْفَسُه إَِّلْيهِّ.  "  َيْغَترِّ
 

ُبوَن  12"  -(:13-11:12اآليات )مت   َواْلَغاصِّ ُيْغَرُب،  َماَواتِّ  السَّ َمَلُكوُت  إَِّلى اآلَن  اْلَمْعَمَدانِّ  ُيوَحنَّا  َأيَّامِّ  َومِّْن 
ُفوَنُه.  معنى   اأَلْنبَِّياءِّ َوالنَّاُموَس إَِّلى ُيوَحنَّا َتَنبَُّأواأَلنَّ َجمِّيَع 13َيْخَتطِّ الناس  علم  قد  المعمدان  نرى  هنا 

 الجهاد الصحيح وهو التمصب حتى يكون لهم نصيب في الملكوت. 
الجهاد يبدأ بالتمصب.   نسمع بولس الرسول يقول جاهدت الجهاد الحسن.. فما هو هذا الجهاد.؟  ما هو الجهاد
لعدم ترك الخطية وعليه أن يمصب نفسه فال يذهب ألماكن الخطية، من له عين تشتهى. عليه   فالخاطىر يميل

أن يجاهد بأن يمصب نفسه وذلك بأن ي ع عينه فى التراب. وهذا هو الجهاد السلبى ولكن هناك أي ًا الجهاد 
ا على  نفسه  يمصب  يجاهد  أن  يريد  ومن  َلذ اتُه.  إلرضار  محب  متكاسل  فالجسد  فى اإليجابى  والجهاد  لوقوف 

الصالة، واإلمتناع عن األكل اللذيذ والصوم فترات طويلة. ومن يجاهد غاصبًا نفسه تنسكب عليه النعمة فيجد 
لذة فى صلبه ألهواًه وشهواته، ويجد لذة فى صلواته وفى أصوامه وميطانياته. وبهذا يمتصب ملكوت السموات. 

 والشهوات وتسود علينا فنخرج من ملكوت السموات.   وألن كنا ال نمصب أنفسنا ستملك علينا الخطايا
   

. 17 -:( 16:17آية )لو َدٌة مَِّن النَّاُموسِّ َماءِّ َواأَلْرضِّ َأْيَسُر مِّْن َأْن َتْسُقَط ُنْقَطٌة َواحِّ  َولكِّنَّ َزَواَل السَّ
 

َدٌة َفإِّن ِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إَِّلى َأْن َتُزوَل 18" -(:5:81آية )مت ٌد َأْو ُنْقَطٌة َواحِّ َماُء َواأَلْرُض اَل َيُزوُل َحْرٌف َواحِّ السَّ
 " مَِّن النَّاُموسِّ َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ.
(. وربما يشير هذا  1:21إستعدادًا لظهور السمار الجديدة واألرض الجديدة )رؤ  =  إلى أن تزول السماء واألرض

الملعون   العالم  هذا  أن  أو  اللعنة  )رو  إلنتهار  مجد  صورة  إلى  صورته  ستتمير  آدم  خطية  (. 22-21:8منذ 
 ن كلمة فى الناموس لن تسقط حتى لو  الت السمار واالرض . أوالمقصود 
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تعبير يعنى أن ما سيقال شىر مهم، ولم يستعمله سوى المسيح له المجد، أما األنبيار فكانوا   =الحق أقول لكم
 يقولون وقال الربو. 
( هو أصمر الحروف الهجاًية   i( واحد. وحرف )  iاألصل اللموى ال يزول حرف )  = حدةحرف واحد أو نقطة وا

فهو مجرد خط صمير وفوقه نقطة. وألضافة النقطة فوه الحرف تمير المعنى تمييرًا جوهريًا، والسيد بهذا يظهر 
 أن ألصمر األجزار فى الناموس قيمة، هذا تعبير عن كمال الناموس.

الكل يكون  عل  =حتى  المكافأة  معه  يحمل  فالناموس  الناموس،  من  المرض  يتم  على  أن  والقصاص  طاعته  ى 
 عصيانه. 

    
 "  ُكلُّ َمْن ُيَطل ُِّق اْمَرَأَتُه َوَيَتَزوَُّج بُِّأْخَرى َيْزنِّي، َوُكلُّ َمْن َيَتَزوَُّج بُِّمَطلََّقٍة مِّْن َرُجل َيْزنِّي.18 -: (16:18آية )لو

فالذى الزواج سر مقدس=    -وبإختصار :   (12  -  1:    19قانون الزواج فى المسيحية مشروح بالكامل فى )مت 
وألذا كان هللا هو الذى جمعهما فكيف يفره .  جسدًا واحداً هللا هو الذى جمع الزوجين ليصبحا  =  جمعه هو هللا 

  اإلنسان بالطاله ما جمعه هللا.
 هذه اآليات سبق شرحها ولكن ما مناسبة ذكرها هنا اآلن؟ و

كان الفريسيون يعظمون ناموس العهد القديم، والمسيح هنا يشرح أن هذا الناموس كان لتهيئة الناس لنظام أكمل، 
تعاليم العهد القديم كانت =  الناموس واألنبياء إلى يوحناوالمعمدان أي ًا جار ليعد الطريق لهذا النظام الجديد.  

الناموس   إذاً .  يبشر بملكوت هللايعني بشارة المسيح=  أي بعد يوحنا المعمدان و =  من ذلك الوقت حتى يوحنا.  
كان وقتيًا، ولكن الناموس ال يمكن أن يبطل فهو رمز للخيرات العتيدة وولها، وهو شاهد بنبواته ورمو ه للمسيح، 
وهدف الناموس والنبوات هو المسيح، وهو يعلن إحتياجنا المستمر للمسيح. وكان وهور المعمدان إيذانًا بظهور 

امكم، الذي شهد عنه ناموسكم وشهد عنه المعمدان لكنكم عميان، المسيح، وها قد أتى المسيح وها ملكوت هللا أم
لقد أدرك العشارون والخطاة هذا الملكوت وها هم يتزاحمون للدخول لهذا الملكوت، كل منهم يبذل جهده ويحتمل 

في سبيل هذا الملكوت الذي صار واضحًا لهم، والذي بدأ المسيح يبشر به، ومن يبذل   ويغرب نفسهالصعاب  
سيفو  جهداً  أنه  عالمًا  خاطر  طيب  عن  هذا  وليفعل  وتركها(  القديمة  خطاياه  عن  )باإلمتناع  نفسه  ويمصب   

بأمجاد ال تقاس بجانب تلك المصاعب والمشقات. إذًا المسيح أمامكم الذي بشر به ناموسكم وما ينقصكم هو أن 
 تمصبوا أنفسكم فتجدوا لكم حياة. 

أصمر تعليم في الناموس لن يتمير. والناموس =  احدة من الناموس زوال السماء.. أيسر من أن تسقط نقطة و 
. وعليهم الخ وع للناموس وليس كما فعل أباًهم. ففي كالم السيد شهد لي وطالما شهد لي فهو قد تحقق فيَّ 

عن الطاله كان يشرح لهم أنهم بحسب تعاليم شيوخهم أباحوا الطاله ألتفه األسباب جريًا ورار شهواتهم فبعط 
اًهم سمحوا بالطاله لو الزوجة كان طعامها سيئًا، وهم يدعون أنهم يكرمون الناموس ولكنهم بإباحتهم الطاله أب

( فقوله هنا أن هللا يكره الطاله فكيف 16-10:2فهم قد حرضوا الناس على الزنا، وخالفوا الناموس )راجع مال
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ه فاهلل  هللا.  هو  جمعه  ما  أن  بإباحته. خصوصًا  ألنفسهم  شرَّ سمحوا  الذي  وأمه و  أباه  الرجل  ويترك  الزواج  ع 
 ( 24:2ويلتصق بامرأتهو )تك 

معنى كالم السيد هنا أنه، أنتم أيها الفريسيون تتهمونني بأنني ضد الناموس. والعكس هو الصحيح. فأنتم الذين  
تحت أعينكم  بل لو كنتم أطعتم الناموس حقا إلنف  ال أكسره.كسرتم الناموس. أما أنا فكصاحب وواضع الناموس  

 وعرفتم من أنا . 
( ألن المسيح يسألهم هل لكم نظرة للمستقبل. 18-14ما يجمع كل ما م ى هو النظرة المستقبلية )في اآليات 

الذاتي.. الشهوات التي تجرون ورارها وتتركون  وجاتكم.. ولكن   ما الذي له قيمة عندكم.. هل األموال.. البر 
يه تاركين شهواتكم. هذا ما يجمع هذه اآليات وهذه عالقة هذه اآليات بما الملكوت أمامكم فلتمصبوا أنفسكم عل

 قبلها وما بعدها. 
 -معنى كالم السيد:

الملكوت أمامكم اآلن، فأنا هللا يهوه المتجسد أمامكم. وملكوت هللا يعنى أن يملك هللا على القلب. وحينما يملك 
الذين   اليهود  هؤالر  ولكن  السموات.  ملكوت  هو  القلب  داخل  ما  ويصبح  سمار،  القلب  يصبح  القلب  على  هللا 

   -يكلمهم المسيح قد مأل قلوبهم أشيار أخرى: 
 (.   14حب المال )اآلية .1
 (.  15البر الذاتى والكبريار )اآلية  .2
 (. 18الشهوات، فيطلقون  وجاتهم ليتزوجوا بأخريات )اآلية  .3

اَم هللاِّ   إِّنَّ اْلُمْسَتْعلِّيَ   والحظ أن الرب يسوع قال ْنَد النَّاسِّ ُهَو رِّْجٌس ُقدَّ فمن يستعلى بماله أو ببره الذاتى أو   عِّ
خ ويستعلى بباطل، فالعالم كله باطل فاٍن. ومن يفتخر ببره الذاتى فهو  بإمكانياته على تحقيق شهواته، فهو ينتف

الرب.  بالباطل فهو رجس قدام  يفتخر  بنفسه، واإلنسان باطل. فمن  نفسه  يبرر  قادر أن  باألنا، وأنه هو  ينتفخ 
 (.  31:1كو1لذلك يقول القديس بولس الرسول ومن يفتخر فليفتخر بالربو )

ن الناموس! ولكن لو كان لهم فهم للناموس ألدركوا إستحالة أن يتبرر إنسان أمام هللا.  وهؤالر إدَّعوا أنهم يفهمو 
 -وسنكتفى باآليات التالية: 

 (. 9:17و )إرَاْلَقْلُب َأْخَدُع ِمْن ُكلِ  َشْيٍر َوُهَو َنِجيٌس، َمْن َيْعِرُفهُ و
 (. 23:13و )إرَهْل ُيَميِ ُر ٱْلُكوِشيُّ ِجْلَدُه َأِو ٱلنَِّمُر ُرَقَطهُ و
اَمَك َحي  و َر ُقدَّ  (.2:143و )مزَواَل َتْدُخْل ِفي ٱْلُمَحاَكَمِة َمَع َعْبِدَك، َفِإنَُّه َلْن َيَتَبرَّ
َنا، َوَقْد َذُبْلَنا َكَوَرَقٍة، َوآَثاُمَنا َكِري و ٍة ُكلُّ أَْعَماِل ِبرِ   (. 6:143ش و )إٍح َتْحِمُلَناَوَقْد ِصْرَنا ُكلَُّنا َكَنِجٍس، َوَكَثْوِب ِعدَّ

. ِإْن َكاَنْت َخَطاَياُكْم َكٱْلِقْرِمِز َتْبَيطُّ َكٱلثَّْلِج. ِإْن وكان هللا َيِعْدُهم ويدعوهم ليبررهم هو و َهُلمَّ َنَتَحاَجْج، َيُقوُل ٱلرَّبُّ
وفِ  وِديِ  َتِصيُر َكٱلصُّ  (.18:1و )إشَكاَنْت َحْمَراَر َكٱلدُّ
ألدركوا إستحالة التبرير أمام هللا بأنفسهم، ولشعروا بإحتياجهم لمخلص.   فلو هم فاهمين للناموس حقًا كما يدَّعون 

هذا المنتفخ ببره الذاتى تجده يفتخر ويتباهى حين يرفط خطية أو لو قام بعمل صالح يمصب نفسه عليه كقول 
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فى صالته َاللَُّهمَّ وأ الفريسى  َهَكَذا:  َنْفِسِه  ِفي  ُيَصلِ ي  َفَوَقَف  يِسيُّ  ٱْلَفرِ  ٱلنَّاِس   مَّا  َباِقي  ِمْثَل  َلْسُت  َأنِ ي  َأْشُكُرَك  َأَنا 
ارِ  ٱْلَعشَّ َهَذا  ِمْثَل  َواَل  َناِة،  ٱلزُّ ٱلظَّاِلِميَن  َأْقَتِنيهِ  .ٱْلَخاِطِفيَن  َما  ُكلَّ  ُر  َوأَُعشِ  ٱأْلُْسُبوِع،  ِفي  َتْيِن  َمرَّ و  َأُصوُم 

قادر أن يعطينا كرا ية للخطية ورف ها رف ًا (. لكن ما ال حب الخطية داخله. والشئ الوحيد ال12،11:18)لو
النعمة   لنا الروح القدس الذى يجدد طبيعتنا    –تامًا هو عمل  بفداًه أرسل  وهذا هو سر إحتياجنا للمسيح الذى 

(. وبهذه الخليقة الجديدة نكره الخطية، ونصنع البر بال 17:5كو2(، فنصير خليقة جديدة فى المسيح )5:3)تى
دع ما  وهذا  وتمصب.  النبى  هوشع  إليه  اَلحِ اهم  ٱلصَّ ِبَحَسِب  ٱْحُصُدوا   . ِبٱْلِبرِ  أِلَْنُفِسُكْم  أِلَْنُفِسُكْم   .ِاْ َرُعوا  ٱْحُرُثوا 

األنبيار (. بل وكل  12:10و )هوَوُيَعلِ َمُكُم ٱْلِبرَّ   (هذا عن المسيا المنتظر)   َحْرًثا، َفِإنَُّه َوْقٌت ِلَطَلِب ٱلرَّبِ  َحتَّى َيْأِتيَ 
 تكلموا عن المسيح المخلص اآلتى. 

المسيح   كان  لذلك  لمخلص،  إحتياجه  إدراك  عن  مملقًا  صار  العالم  وشهوات  الذاتى  بالبر  الممتلئ  القلب  هذا 
المخلص أمامهم ولم يدركوا أنه المخلص، فهم فى داخلهم يشعرون خطأ بأنهم أبرار ال يحتاجون لمخلص. وهذا 

ِمْن َفِميمالك كنيسة الودكية ونفس ما قاله الرب يسوع ل َأَتَقيََّأَك  َأْن  ُمْزِمٌع  َوَقِد  .   َأَنا  َغِني   َأَنا  ِإنِ ي  َتُقوُل:  أِلَنََّك 
ِقيُّ َوٱْلَبِئُس َوَفِقيٌر َوأَْعَمى َوُعْرَيانٌ َواَل َحاَجَة لِّي إَِّلى َشْيءٍ ٱْسَتْمَنْيُت،   (، 17،16:3و )رؤ ، َوَلْسَت َتْعَلُم َأنََّك َأْنَت ٱلشَّ

الذاتى  وبرهم  بأموالهم  المنتفخين  اليهود  هؤالر  مثل  اإلحتياج  بعدم  شاعر  الودكية  أسقف  أى  المالك  فهذا 
أدركه  ما  وهذا  المادية.  مكاسبهم  عليهم  سيفسد  أنه  أدركوا  حينما  بل صلبوه  المسيح  رف وا  فهؤالر  وشهواتهم. 

 (.10:15و )مراُنوا َقْد َأْسَلُموُه َحَسًداأِلَنَُّه َعَرَف َأنَّ ُرَؤَساَر ٱْلَكَهَنِة كَ بيالطس و 
والمسيح هنا يدعوهم ألن يدركوا أنه هو المخلص المسيا المنتظر وها هو قد جار ليخلصهم. وليتمصبوا كما فعل 

والعشارون   بخطاياهم    -الخطاة  يشعرون  داخلهم  فى  كانوا  الخطاة  هؤالر  ولكن  المخلص.  للمسيح  بفرح  فأتوا 
لمخلص، كانوا   وبإحتياجهم  ما  كل  بل  خطاياهم،  ترك  على  وتمصبوا  فرحين،  إليه  فأتوا  المخلص  هذا  ووجدوا 

: »َها َأَنا َياَربُّ أُْعِطي ِنْصَف َأْمَواِلي ِلْلَمَساِكيِن، َوأِلْن ُكْنُت َقْد يفتخرون به مثل  كا العشار و َفَوَقَف َ كَّا َوَقاَل ِللرَّبِ 
(. والسيد المسيح يدعوا اليهود هنا أن يتمصبوا ويتنا لوا عن كبرياًهم 8:19و )لوَأْضَعافٍ   َوَشْيُت ِبَأَحٍد َأُردُّ َأْرَبَعةَ 

 فيدركوا أنهم ليسوا بالحقيقة أبرار بل هم محتاجين لمن يبررهم. 
ثم يأتى مثل لعا ر والمنى ليدرك هؤالر العميان أن هناك حياة أخرى بعد أن تنتهى أيام هذه الدنيا، فأى مكان  

 إليه؟ هل مع لعا ر أو مع المنى؟  سيذهبوا 
 يا هؤالء األغنياء لن ينفعكم هناك أموالكم.

 
 

 مثل لعازر والغني 
)لو ُمَتَرف ًِّها.  19"  -(:31-16:19اآليات  َيْوٍم  ُكلَّ  َيَتَنعَُّم  َوُهَو  َواْلَبزَّ  اأَلْرُجواَن  َيْلَبُس  َوَكاَن  َغنِّيٌّ  إِّْنَساٌن  »َكاَن 

20  ، ْنَد َبابِّهِّ َمْضُروًبا بِّاْلُقُروحِّ ا21َوَكاَن مِّْسكِّيٌن اْسُمُه لَِّعاَزُر، الَّذِّي ُطرَِّح عِّ ي َأْن َيْشَبَع مَِّن اْلُفَتاتِّ السَّ قِّطِّ َوَيْشَتهِّ
، َبْل َكاَنتِّ اْلكِّاَلُب َتْأتِّي َوَتْلَحُس ُقُروَحُه.  مِّْن َمائَِّدةِّ اْلَغنِّي ِّ

يَم. 22 ْضنِّ إِّْبَراهِّ َفَماَت اْلمِّْسكِّيُن َوَحَمَلْتُه اْلَماَلئَِّكُة إَِّلى حِّ
يمِّ َوُهَو فِّي اْلَعَذا23َوَماَت اْلَغنِّيُّ َأْيًضا َوُدفَِّن،  ْضنِّهِّ، َفَرَفَع َعْيَنْيهِّ فِّي الَجحِّ يٍد َولَِّعاَزَر فِّي حِّ يَم مِّْن َبعِّ ، َوَرَأى إِّْبَراهِّ بِّ
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ْل لَِّعاَزَر لَِّيُبلَّ َطَرَف إِّْصَبعِّهِّ بَِّماٍء َوُيَبر َِّد لِّ 24 يَم، اْرَحْمنِّي، َوَأْرسِّ َسانِّي، أَلن ِّي ُمَعذٌَّب فِّي  َفَناَدى َوَقاَل: َيا َأبِّي إِّْبَراهِّ
  . يبِّ يُم: َيا اْبنِّي، اْذُكْر َأنََّك اْسَتْوَفْيَت َخْيَراتَِّك فِّي َحَياتَِّك، َوَكذلَِّك لَِّعاَزُر اْلَباَلَيا. َواآلَن ُهَو َفَقاَل إِّْبَراهِّ 25هَذا اللَّهِّ

يَن ُيرِّيُدوَن اْلُعُبورَ 26َيَتَعزَّى َوَأْنَت َتَتَعذَُّب.   يَمٌة َقْد ُأْثبَِّتْت، َحتَّى إِّنَّ الَّذِّ مِّْن   َوَفْوَق هَذا ُكل ِّهِّ، َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ُهوٌَّة َعظِّ
إَِّلْيَنا.   َيْجَتاُزوَن  ُهَناَك  يَن مِّْن  الَّذِّ َواَل  ُروَن،  َيْقدِّ اَل  إَِّلْيُكْم  َأبَ 27هُهَنا  َيا  إًِّذا،  َأْسَأُلَك  َبْيتِّ َفَقاَل:  إَِّلى  َلُه  ُتْرسِّ َأْن   ، تِّ

عِّ اْلَعَذابِّ هَذا.  28َأبِّي،   يُم: 29أَلنَّ لِّي َخْمَسَة إِّْخَوٍة، َحتَّى َيْشَهَد َلُهْم لَِّكْياَل َيْأُتوا ُهْم َأْيًضا إَِّلى َمْوضِّ َقاَل َلُه إِّْبَراهِّ
ْنُهْم.   مِّ لَِّيْسَمُعوا  َواأَلْنبَِّياُء،  ُموَسى  ْنَدُهْم  الَ 30عِّ اأَلْمَواتِّ  َفَقاَل:  مَِّن  ٌد  َواحِّ ْم  إَِّلْيهِّ َمَضى  إَِّذا  َبْل  يَم،  إِّْبَراهِّ َأبِّي  َيا   ،

ُقونَ 31َيُتوُبوَن.  ٌد مَِّن اأَلْمَواتِّ ُيَرد ِّ ، َواَل إِّْن َقاَم َواحِّ  " «.َفَقاَل َلُه: إِّْن َكاُنوا اَل َيْسَمُعوَن مِّْن ُموَسى َواأَلْنبَِّياءِّ
أسار إنسان  لنهاية  أخرى  صورة  فيما    هنا  أمواله  أنفق  فهو  أمواله.  والتنعم )يفيد  ال  إستخدام  والبز  األرجوان 

)هللا يعين= هذا معنى إسمه، فاهلل يعين من ليس له أحد   ولعازر  شهواته.  إشباع  = استمراره فيكل يوم  (مترفهاً 
يعينه( المسكين ال يجد سوى الفتات الذي ُيلقي عند الباب، وال أحد يعتني بقروحه بل تلحسها الكالب. والحظ 

في . حملته المالئكة إلى حضن إبراهيمأي نهايته التراب، أم ا لعا ر فقد ، مات وُدفِّنالنهاية فيقال عن المني أنه  
له،  المالًكة  وتمتع بحمل  آالمه  المسكين كل  لعا ر  لحظة ترك  يرى كل مشتهياته. وفي  المني  َيُعْد  لم  لحظة 

 وتمتع بح ن إبرا يم في السمار ولألبد. أم ا إسم المني فلم ُيذكر لعدم أهميته. 
المالئكة  )لو=  وحملته  بتوبتنا  يفرحون  الذين  ولكي  10:15فالمالًكة  إلستقبالنا  يأتون  السمار. (  إلى  يحملونا 

وبنفس المفهوم تصلي الكنيسة في صالة المروب قاًلة للعذرار ووعند مفارقة نفسي من جسدي إح ري عنديو 
= فهو في مكان سفلي أما لعا ر  رفع عينيه   فالقديسين يأتون ليستقبلوا نفوس األبرار ويصعدوا معهم إلى السمار.

في الحياة يذكر إسم المني أواًل.  =  رغني.. وكان مسكين إسمه لعاز   كان إنسانففي مكان مرتفع ساٍم )معنويًا(.  
+    23:    7، وهذا معنى قول السيد وال أعرفكمو )مت وكيل ولم غير حكيملكن السيد ال يذكر إسمه فهو كان  

 ( . 12:  25مت 
الغني المسكين.. ومات  لقد  =  فمات  للسمار.  أواًل فهو ذهب  لعا ر  ُذِكَر إسم  الموت  الكرامة في  أماكن  تميرت 

 واإلحتقار في السمار. 
 -هناك رأيين في مثل المني ولعا ر:

 أنها قصة حقيقية بدليل ذكر السيد إلسم الفقير.  .1
الفقرار   .2 يعرف  المسيح  أن  ويعني  المساكين،  يعين  أن هللا  بمعنى  رمزي  هو  لعا ر  وألسم  رمزية،  قصة  أنها 

 باإلسم فهم إخوته. 
أن   لم  ونالحظ  المسيح  ما السيد  بابه.  على  الذي  الفقير  وأهمل  لنفسه  أنه عاش  للمني سوى  أي خطايا  يذكر 

 ليست خطيته ولكنها قسوته.  هذا المنى، غ ب هللا منأ 
ونالحظ أن الفقر ليس سببًا كافيًا لدخول السمار، فالفقير الذي يجدف على هللا، أو الذي يتذمر العنًا فقره والزمن 

ذي يشتهي المني ويحسد األغنيار.. هؤالر لن يدخلوا السمار. لكن لعا ر يرمز لمن الذي جعله فقيرًا، أو الفقير ال
 يحتمل آالمه بشكر وهللا يعينه عليها. 
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 آالم لعازر
 .فقيرًا جداً  -1
الكالب  )يقال أن ما عملته الكالب كان يخفف   ض يف جسديًا ومن ضعفه هو غير قادر على طرد  -2

 . آالمه(
 . ال أحد يعوله -3
 الشديد .عدم إكترا  المني به بالرغم من ترفه  -4
 .  مقارنة حاله بحال المني -5
                              أكله من الفتات الملقي.       -6

 ستحق أن تحمله المالًكة للسمار.إلكنه بالرغم من هذا لم يشتكي ولم يتذمر ولم يجدف على هللا لذلك 
المطوبين، في نفس مكان إبرا يم، مكان الشرف والبنوة. والح ن يرمز للمحبة، كناية عن راحة  =  حضن إبراهيم

 فالمحبة هي لمة السمار.
 كان مالكًا واحدًا قادرًا على حمله، ولكن جارت مالًكة تعبيرًا عن فرحتها به.  .1
 بعد خروج النفس مباشرة تدخل إم ا للفردوس أو للجحيم ونالحظ: .2

 يس بعد صالة يوم الثالث(. ذلك يحد  بعد الخروج مباشرة )ول .أ
 هناك مكانين فقط )الفردوس والجحيم( وليس هناك ما يسمى المطهر. .ب 
:   .ت  لل  -ملحوظة  تذهب  النفوس  كل  كانت  المجد  فدار رب  األبرارقبل  نفوس  حتى  الموت  بعد  . جحيم 

وهللا   والجحيم هو مكان إنتظار وليس مكانا للعذاب فاهلل لن يعذب من أحبهم من أبرار العهد القديم ،
يكرمه ) من  الذين  30:    2صم 1يكرم  األبرار  نفوس  ليخرج  الجحيم  وفتح  السيد  ذهب  الفدار  تم  ولما   )

( . وأخذ الرب هذه النفوس البارة وفتح  12  –  9:    9( + ) ك10  –  8:    4ينتظرون على الرجار )أف
ؤالر األبرار وهم فى  لهم الفردوس ، وهو مكان الراحة )النياح( . والفردوس قطعا هو مكان فرح إفتقده ه

ترتقى النفس البارة لتدخل إلى المجد السماوى .   فى المجئ الثانى للسيد المسيح  الجحيم . وبعد القيامة
( . وبينما  11:    14شإأقسام األرض السفلى والهاوية  )  وكان اليهود يطلقون على الجحيم أسمار مثل

وكان هذا سر     ،شرار فى الجحيم بال رجاركانت نفوس األبرار فى الجحيم لها رجار كانت نفوس األ
أما   . النفوس  على  ليقبط  يأتى  الخير  عدو  كان  إذ   . الخروج  بعد  تعرف مصيرها  فالنفس   ، عذابها 

و  يس له فىَّ شئًريس هذا العالم آت ولفكان هو الوحيد القادر أن يقول والمسيح البار الذى بال خطية  
 مسيح له أن يقول هذا. ( واآلن فكل من هو ثابت فى ال30:   14)يو 
 ولكن المجد والعقاب في اليوم األخير إما فى المجد السماوى أو جهنم . .  
هذا دليل على العذاب، ولكن ال يمكننا فهم طبيعة العذاب تمامًا، فنحن ال ندرى ما هو  =  ليبل طرف إصبعه .3

كان يأكل الفتات، هو اآلن في ن يم، ومن كان    الحظ أن منلكن  و   .عليه حينئذ الحال الذي ستكون أجسادنا  
 في ن يم ال يجد قطرة مار. وأخيرًا صار المني شحاذًا. 
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  عادلة ونهاًية لن تتمير ولألبد.هذه تعني أن أحكام هللا=  هوة عظيمة .4
حياتك .5 في  خيراتك  على  =  إستوفيت  حياتك  أثنار  أجرك  أخذت  فلقد  صالح  عمل  أي  فعلت  قد  كنت  إن 

 األرض.
هذه موجهة لمن ينكرون الشفاعة، فإن كان المني الشرير في الجحيم يتشفع في  =  أسألك يا أبتِّ أن ترسله .6

ين  أهله في األرض، وهو الذي كان بال محبة   في حياته. فهل ينكرون هذا على المالًكة والقديسون المملًو
 حبًا والذين يفرحون بتوبتنا. 

نستنتج من المثل أن النفوس تعرف بع ها فالمني عرف لعا ر، بل عرف إبرا يم الذي لم يراه على األرض.   .7
األرض. على  كان  ما  تتذكر  ن   والنفس  حالتنا  يعرفون  السمار  فى  القديسين  أن  على  ونالحظ  الذين  حن 

األرض ، فمعرفتهم أكثر من األرضيين وتنكشف لهم أسرار أكثر ، باإلضافة لما يكشفه لهم هللا ، فها هو 
إبرا يم يعرف أن المنى إستوفى خيراته على األرض . والسماًيين يفرحون بتوبة الخطاة فكيف يفرحون إن لم  

يرفعون   قسيسا  والعشرون  واألربعة   . تابوا  أنهم  الحارسين  يعرفوا  ومالًكتنا   . يعرفونها  هم ال  فهل  صلواتنا 
( أن كتابة جارت إلى الملك يهورام من إيليا النبى  21ىأ  2يعرفون أخبارنا ، ويشفعون فينا . بل نسمع فى )

بعد صعود إيليا للسمار بفترة طويلة تخبره ب ربة عظيمة بسبب شروره ، فكيف عرف إيليا ماذا يحد  وما  
وكيف وص يحد   ؟!  سوف  الرسالة  }هللالت   . لقديسيه  يكشف  المؤكد  من  شنودة    تعاليم  عن  البابا  قداسة 

 { .الثالث 
إقامة ميت لن تكون سببًا في توبة أحد، فالمسيح أقام لعا ر واليهود فكروا في قتله. لكن الكتاب المقدس له   .8

وفي الكتاب المقدس ما يكفي ليقودنا  . موسى واألنبياءقوة تأثير على النفوس أكثر من إقامة ميت= 
 للخالص دون معجزات.
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 عودة للجدول عشر( )إنجيل لوقا()اإلصحاح السابع

 اإلصحاح السابع عشر
 

 ( 7-6:18راجع كتاب إنجيل متى )مت   (  6-1:17اآليات )لو
 (22-21+ 15:18راجع كتاب إنجيل متى )مت    
 

)لو َطتِّهِّ! 1"    -:(6-17:1اآليات  بَِّواسِّ َتْأتِّي  لِّلَّذِّي  َوْيٌل  َولكِّْن  اْلَعَثَراُت،  َتْأتَِّي  َأْن  إِّالَّ  ُيْمكُِّن  :»اَل  هِّ لَِّتاَلمِّيذِّ َوَقاَل 
2  . َغارِّ ُيْعثَِّر َأَحَد هُؤاَلءِّ الر ِّ ، مِّْن َأْن  َق ُعُنُقُه بَِّحَجرِّ َرحًى َوُطرَِّح فِّي اْلَبْحرِّ َلُه َلْو ُطو ِّ ُزوا ألَ 3َخْيٌر  ُكْم. اِّْحَترِّ ْنُفسِّ

َوإِّْن َأْخَطَأ إَِّلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت فِّي اْلَيْومِّ، َوَرَجَع إَِّلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت 4َوإِّْن َأْخَطَأ إَِّلْيَك َأُخوَك َفَوب ِّْخُه، َوإِّْن َتاَب َفاْغفِّْر َلُه.  
ُسُل لِّ 5فِّي اْلَيْومِّ َقائِّاًل: َأَنا َتائٌِّب، َفاْغفِّْر َلُه«.   :»زِّْد إِّيَماَنَنا!«.  َفَقاَل الرُّ ْثُل 6لرَّب ِّ :»َلْو َكاَن َلُكْم إِّيَماٌن مِّ َفَقاَل الرَّبُّ

يُعُكْم. ي فِّي اْلَبْحرِّ َفُتطِّ هِّ اْلُجمَّْيَزةِّ: اْنَقلِّعِّي َواْنَغرِّسِّ  "َحبَّةِّ َخْرَدل، َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن لِّهذِّ

َطتِّهِّ!  1"  -(:2-17:1اآليات )لو :»اَل ُيْمكُِّن إِّالَّ َأْن َتْأتَِّي اْلَعَثَراُت، َولكِّْن َوْيٌل لِّلَّذِّي َتْأتِّي بَِّواسِّ هِّ َخْيٌر 2َوَقاَل لَِّتاَلمِّيذِّ
. َغارِّ ، مِّْن َأْن ُيْعثَِّر َأَحَد هُؤاَلءِّ الر ِّ َق ُعُنُقُه بَِّحَجرِّ َرحًى َوُطرَِّح فِّي اْلَبْحرِّ  " َلُه َلْو ُطو ِّ

 ث عن السمار ولكننا ما لنا في األرض وبها عثرات. ما سبق كان حدي
الشرير في  وضع  وقد  شرير،  عالم  هو  فيه  نحيا  الذي  المؤمنين   .(19:5يو 1)العالم  على  ضيق  سيأتي    والبد 

ومنا عات  وخصومات  ومخدرات،  ومسكرات  أرديار  وأصدقار  معثرة  خليعة  وصور  وأفالم  وكتب  وهرطقات، 
ا5-1:3تي 2) من  عثرات  هناك  بل  هذه (.  سبب  هو  ليس  وهللا  جدًا.  معثرة  هؤالر  فأخطار  والكهنة،  لخدام 

البد وستأتي. وللناس الحرية أن يقبلوها أو يرف وها. وقول السيد هنا   اال يقات والعثرات، ولكنه هو يعلم أنه
هذا.  =  ويلٌ  يفعل  أن  نفسه  له  تسول  من  لكل  إنذار  الرغارهو  والمؤمنين  =  هؤالء  والتالميذ،  الرسل  يقصد 

هي عقوبة يونانية رومانية. والمسيح ال يدعو  =  يطوق عنقه بحجر رحي البسطار المت عين، أو قليلي المعرفة.  
لإلنتحار قطعًا، بل يدعو للتوبة، ولكن معنى اآلية، أن عذاب المره لثواني أما عذاب الجحيم فأبدي. ومع أن  

والسما بالعثرات  ملئ  لكن  العالم  بالسماويات.  ألفرح  للسمار  أصل  حتى  أنتظر  أن  داعي  ال  لكن  مجد.  كلها  ر 
 اآليات القادمة ترسم لي الطريق لكي أحيا في السماويات. ولكنها سماويات داخل القلب.

َق ُعُنُقُه بَِّحَجرِّ والحظ أن الرب يقول   ه عتقه = فال بارة بصيمة المبنى للمجهول أى أن آخر يُ   َخْيٌر َلُه َلْو ُطو ِّ َطوِ 
 ويرميه فى البحر فهى عقوبة ينفذها آخر وليست إنتحارا.
َق ُعُنُقُه بَِّحَجرِّ َرحًى َوُطرَِّح فِّي اْلَبْحرِّ  هى خيُر له لو عوقب بأن  = القرارة الصحيحة لآلية  َخْيٌر َلُه َلْو ُطو ِّ

ق أحد . وكانت كما قلنا أن هذه عقوبة يونانية، إذ عنقه وُيلقيه فى البحر)هذا األحد هو الذى ينفذ العقوبة(  ُيطو ِّ
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كانوا يربطون حجر فى رقبة المجرم ويلقونه فى البحر ليموت غرقا. أم ا القرارة الخاطئة هى وأن يطوه هو نفسه 
 ًا فالمسيح ال يدعو لإلنتحار. لكن هذا ُيَسمَّى إنتحار، وقطع –بحجر ويلقى نفسه فى البحر[ 

يومًا لكى َتْطُهر المرأة لو ولدت بنتًا،  80ولكى يشرح الوحى خطورة أن ُيعثر أحد شخصًا آخر، حدد الوحى مدة 
(. وهكذا قال القديس بولس الرسول لينبه على أن مسبب العثرة  12يومًا لو ولدت ولدًا )ال  40بينما حدد لها مدة 
لمرأة كانت المدخل للخطية  وآدم لم يمو لكن المرأة أغويت فحصلت فى التعدىو ا عقوبته أكبر فقال أن

 . (14:2تى 1)
 

ُكْم. َوإِّْن َأْخَطَأ إَِّلْيَك َأُخوَك َفَوب ِّْخُه، َوإِّْن َتاَب َفاْغفِّْر َلُه. 3 -(:17:3آية )لو ُزوا أَلْنُفسِّ  اِّْحَترِّ
 ماذا يساعدني أن أحيا في السماويات ونحن ما لنا على األرض؟ المفران. 

 [ من أن تعثروا أحدًا. وأشهر عثرة هي عدم 2[ تتعثروا و1من أن و = إحترزوا ألنفسكم
ل يقول=  المفران  فوبخهذلك  إليك أخوك  قربانك على 24-23:5وفي )مت =  إن أخطأ  تقدم  للمخطئ ال  يقول   )

 المذبح قبل أن تذهب وتصطلح مع أخيك، وبجمع اآليتين نجد السيد يوجه الخصمين للصلح.
 

)لو َوَرَجَع  4"  -(:17:4آية  اْلَيْومِّ،  فِّي  َمرَّاٍت  َسْبَع  إَِّلْيَك  َأْخَطَأ  َتائٌِّب، َوإِّْن  َأَنا  َقائِّاًل:  اْلَيْومِّ  فِّي  َمرَّاٍت  َسْبَع  إَِّلْيَك 
    "َفاْغفِّْر َلُه«.

بالمفران     7× 70( يطلب المفران  22-21:18مرات، وفي )مت 7مرات، وهنا يطلب السيد    3التلمود كان يعلم 
 هو رقم كامل وبذلك يكون المعنى المفران الكامل الداًم. 7ورقم 

 وألن كان السيد يطالبنا بأن نفعل هذا فهو بالتأكيد سيمفر لنا بنفس الشروط. هذا يفتح باب الرجار للتاًبين.  
 

إِّيَماَنَنا!«.  5  -(:6-17:5اآليات )لو :»زِّْد  ب ِّ لِّلرَّ ُسُل  الرُّ َخْرَدل، 6َفَقاَل  َحبَّةِّ  ْثُل  مِّ إِّيَماٌن  َلُكْم  َكاَن  :»َلْو  بُّ الرَّ َفَقاَل 
يُعُكْم. َلُكْنُتْم تَ  ي فِّي اْلَبْحرِّ َفُتطِّ هِّ اْلُجمَّْيَزةِّ: اْنَقلِّعِّي َواْنَغرِّسِّ  ُقوُلوَن لِّهذِّ

فقالوا=   اإلنسانية  الطبيعة  حدود  فوه  هو  السيد  يطلبه  ما  أن  الرسل  إيمانناأدرك  إلهية =  زد  معونة  طلبوا  أي 
والطبيع المفران،  على  قادرة  جديدة  وطبيعة  جديدًا  قلبًا  طلبوا  أو  بعمل للتنفيذ،  ثم  باإليمان  أواًل  تأتي  الجديدة  ة 

( ينمو  إيمانهم  أن  إذ  تسالونيكي  أهل  يمدح  الرسول  وبولس  اإليمان.  يزيد  الذي  هو  وهللا  (.  3:1تس 2النعمة. 
والتالميذ طلبوا  يادة اإليمان بنصيبنا في السمار، فحينئذ نحتقر األرض وما فيها ونسامح على أي شئ إذ أن 

لى السمار، خصوصًا أنني فهمت من الكتاب أن شرط غفران هللا لي ألدخل السمار، أن أعيننا أصبحت مركزة ع
 أغفر أنا لآلخرين. 

هل أن هللا موجود، أو أن هللا واحد، أو أن هللا ثالثة أقانيم ... إلخ. ال بل   ما هو اإليمان الذى يفرح قلب هللا؟
الشياطين   به  ويؤمن  بل  والتفاسير،  الشرح  كتب  أى  الروحية،  الكتب  فى  موجود  اإليمان  من  النوع  هذا  أن 

)يع بأنه  19:2ويقشعرون  نؤمن  أن  هللا  قلب  ُيفرح  الذى  اإليمان  لكن  خيرات(.  القدي  صانع  قال  بولس كما  س 
(. ليس فى قاموس المسيحى ما 28:8و )رو َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ ٱأْلَْشَياِر َتْعَمُل َمًعا ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَن ٱهللَ الرسول و
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يسمَّى مصيبة أو كارثة، فاهلل ليس صانع مصاًب بل هو صانع خيرات. حتى لو أصاب المؤمن تجربة ص بة 
   مار وألال ما كان هللا قد سمح بها. هذا اإليمان هو الذى يفرح قلب هللا ألنه فيه ثقة باهلل.يقول هى طريقى للس

التجارب  ببعط  يسمح  وتارة  الكثير،  وبركاته  نعمه  من  يعطينا  فتارة  إيماننا،  ليزيد  الخاصة  وساًله  له  وهللا 
ال يقات وال  نا أن نشكر في  ي، وعليوالتأديبات، وعلينا أن نشكر هللا على عطاياه فال ننشمل بالعطية عن العاط

الداخلية ونرى يد هللا   .في اإليمان بالشكر  ( فنحن نتفاضل7:2نتذمر)كو  تنفتح عيوننا  نتذمر  وكلما شكرنا ولم 
فيزداد إيماننا فاهلل يعطي أواًل اإليمان، فهو عطية من هللا، ويكون أواًل صميرًا مثل حبة خردل، ومع الشكر وعدم 

تنقلع   الجميز شجالتذمر  خبرة =  رة  هو  فاإليمان  القلب.  في  المتعمقة  الخطية  أو  قلوبنا  على  الجاثم  الشك  أي 
معاشة مع هللا فيها نتالمس معه يوميًا فينمو إيماننا. وقيل أن شجرة الجميز ترمز للشيطان الذي يلقي بذار الشك 

 حد  مع قطيع الخنا ير.  في قلوبنا، فكلما يزداد إيماننا نأمره بأن يبتعد وُيرمي في البحر، كما 
الخردل بطول  =  حبة  شجرة  تكون  تنمو  وحينما  كتوابل،  تستخدم  صميرة  وقوية. 5,3بذرة  ثابتة  وجذورها  متر. 

جدًا. الصميرة  لألشيار  لإلشارة  حبة خردل  يقولون  فلماذا   واليهود  الخردل،  حبة  من  أصمر  حبوب  هناك  ولكن 
إيمانيًا،  الثابت  للمؤمن  إشارة  فيه  وهذا  تحتها،  فتجتمع  الطيور  تحبها  الخردل  بذور  الخردل؟  بذرة  الرب  إختار 
والذى يجد فيه ال عفار راحتهم وشبعهم، كما تستظل الطيور بشجرة الخردل وتشبع ببذورها، فيكون هذا المؤمن 

 إلى هللا.  وسيلة تقربهم
 

ْم َسرِّيًعا 7"   -(:10-17:7اآليات )لو َتَقدَّ  : اْلَحْقلِّ َدَخَل مَِّن  إَِّذا  َلُه  َيُقوُل  َيْرَعى،  َأْو  َيْحُرُث  َعْبٌد  َلُه  ْنُكْم  »َوَمْن مِّ
َتأْ 8َواتَّكِّْئ.   ذلَِّك  َوَبْعَد  َوَأْشَرَب،  آُكَل  َحتَّى  ْمنِّي  َواْخدِّ َوَتَمْنَطْق  بِّهِّ،  ى  َأَتَعشَّ َما  ْد  َأْعدِّ َلُه:  َيُقوُل  َأاَل  َوَتْشَرُب ُكُل  َبْل 
.  9َأْنَت؟   َأُظنُّ اَل  بِّهِّ؟  َر  ُأمِّ َما  َفَعَل  أَلنَُّه  َفْضٌل  اْلَعْبدِّ  لِّذلَِّك  بِّهِّ  10َفَهْل  ْرُتْم  ُأمِّ َما  ُكلَّ  َفَعْلُتْم  َمَتى  َأْيًضا،  َأْنُتْم  َكذلَِّك 

ُب  ْلَنا َما َكاَن َيجِّ  "َعَلْيَنا«.َفُقوُلوا: إِّنََّنا َعبِّيٌد َبطَّاُلوَن، أَلنََّنا إِّنََّما َعمِّ
 السيد يكمل كالمه عن ماذا يساعدنا أن نحيا في السماويات؟ التواضع واإلنسحاه. 

 لنالحظ ان هللا هو الوحيد الذى يمكنه ان يتواضع وينزل ، فهو الوحيد العالى ، وهذا ما عمله المسيح بتجسده. 
تعالى أدمه ثمنا ليشترينا . فلماذا    ما نحن فتراب خاطئ نجس ولكن قيمتنا هى فى المسيح الذى فينا والذى دفعأ

ن نفهم هذه الحقيقة أن التواضع بالنسبة لنا كبشر هو  أ. لذلك فحقيقة    الذى فيَّ   خى والمسيح الذى فيه هو أعلى  
بل   . الحقيقة  هذه  يعرف  الذى  الشيطان  منا  فيسخر  وننتفخ   ، للواقع  مدركة  غير  عميار  عيوننا  تكون  فال   ،

 يدينا فننتفخ ، وبداية السقوط الكبريار وتشامخ الروح . أ وننا ويخدعنا بما فى الشيطان هو الذى يعمى عي 
)يو  أوالدي  يا  لهم  قاًاًل  التالميذ  يكلم  وهو  الذي..  أبانا  يا  قاًلين  نصلي هلل  أن  المسيح علمنا  (. 33:13السيد 

ا كل الذين قبلوه فأعطاهم  (. ويقول الكتاب وأم15:15ويقول ال أعود أسميكم عبيدًا.. لكني قد سميتكم أحبار )يو
(. فلماذا يعود السيد المسيح هنا ويطالبنا أن نكون عبيدًا؟ أواًل: نحن عبيد 12:1سلطانًا أن يصيروا أوالد هللا )يو 

أن  أرادا  إذ  وحوار  آدم  يسقط  ألم  إليه،  وتميل  الباطل  المجد  تشتهي  اإلنسان  طبيعة  لكن  بدمه  إشترانا  قد  فهو 
الفترة الطويلة مع المسيح إشتهوا أن يكون أحدهما عن يمينه و يصيروا مثل هللا. والتال عن اآلخر  ميذ بعد هذه 



 أنجيل لوقا )األصحاح السابع عشر(   –األناجيل 
 

 

296 

( بل حتى الليلة التي أْسِلَم السيد 34:9+ مر  1:18(. وتشاجر التالميذ من منهم أعظم )مت 21:20يساره )مت 
ينتفخ سنسقط في (. ولو تصرف كل إنسان على أنه إبن هللا وبهذا  24:22فيها تشاجروا على من هو أعظم )لو 

الكبريار ون يع ونبحث عن الكرامات التي نستحقها كأبنار هلل..!! ولكن السيد في هذا الدرس كان يريد من ا أن ال  
فليسمينا هللا  الكبريار،  السقوط في  فيه لخطورة  نتعرض  الذي  الزمان  نبحث عن أي أمجاد أو كرامات في هذا 

اتنا، ونقوم بخدمتنا بأمانة، ونعبد هللا بأمانة، ولكن نقول، نحن عبيد  أحبار وبنين، ولكن علينا أن نصنع كل واجب
سوار  مكافآت  منية  وال  خدمتنا،  مقابل  في  عطايا  وال  كرامات  وال  المقابل  في  أمجاد  نطلب  وال  بواجبنا،  قمنا 

ستحق شئ، ماديات أو مواهب روحية، علينا أن ن ي  بهذه الروح، روح اإلت اع واإلنسحاه والشعور بأننا ال ن
( )ليس المقصود أن يخرج الرب فعاًل، لكن  8:5لنردد مع بطرس وأخرج يا رب من سفينتي فأنا رجل خاطئو )لو 

بال  نحن  فهل  خاطئ(  أنه  أدرك  ألنه  وذلك  سفينته،  في  الرب  لوجود  بطرس  إستحقاه  لعدم  تشير  دبارة  هي 
ت بعد حديث الرب عن الممفرة واإليمان. خطية؟ حاشا.. إذًا فنحن خطاة ال نستحق شئ. وربما أتت هذه اآليا

فهل لو رأينا إيماننا قد إ داد، أو أصبحنا بنعمته قادرين على المفران فهل تأخذنا نشوة التفاخر والتعظم؟! هنا 
خدمة ينتظر الراحة بل يكمل    نفهم نصيحة المسيح، أنه ويجب علينا أن نكون كعبد رجع من عمله، فعليه أال  

أال  نكف عن الخدمة، وأال  نطلب الراحة واللذة في هذا الزمان الحاضر. بل ال نطلب شكرًا   ونحن علينا  .  سيده
من أحد بل ال ننسب ألنفسنا فعل الخير، فكل خير فعلناه، هللا هو الذي أعطانا أن نفعله، فلماذا ننسب ألنفسنا  

أبنار فهذا أصاًل من نعمته وليس ف اًل  ( بل كوننا10:15كو 1+ 7:4كو 1+ 17-16:1ما صنعته نعمة هللا )يع 
= أي لم نوفه حقه، ولن نوفه مهما عملنا. فنحن مدينون له عبيد بطالون منا. ونحن خارج نعمته ما نحن سوى  

سبيل  ال  تحت  نفسه  ي ع  فمن  عمومًا  البنوة.  على  وبحصولنا  بفداًه،  ثم  أيدينا،  بين  ما  بكل  ثم  أواًل  بحياتنا 
فوه فهو معرض للسقوط. ومن ي ع نفسه تحت يحرم إبليس من فرصة خداعه إلى    فسه ن  رفع، أما من يلوقوعه
 ليسقطه. 

 وألن كان من يفعل كل ما ُأِمَر به هو عبد بطال فماذا نكون نحن المقصرين فيما ُطِلَب من ا؟!  .9
 (14:1هذا هو السبب الذي جعل بولس الرسول يعتبر نفسه مديونًا للكل )رو .10

إشارة للحياة األبدية والشبع في الملكوت. =  بعد ذلك تأكل وتشربإشارة للجهاد طوال العمر.  =  تمنطق وإخدمني
بعد العودة للمنزل علينا أن نفرح هللا ب بادتنا. ولنالحظ =  أعدد ما أتعشى بهالعمل في العالم.  =  دخل من الحقل

الر )رؤ  24أن  إنسحاه  في  أمام هللا  يسجدون  السمار  في  فلماذا؟10:4قسيس  هذا طريق     (  أن  إكتشفوا  ألنهم 
 الفرح.

( يقول الرب ومن يفتح لى أدخل وأتعشى معه وهو معىو وهنا يقول عن 20:3فى )رؤ=    أعدد ما أتعشى به
؟ ألن  يتعشى  فإذا كانت ال بادة اليومية هى عزار لنا فلماذا يقول الرب أنه هو الذىيتعشى.  ال بادة أنه أى الرب  

 بأوالده وهم فى ح نه.هللا أي ًا يفرح 
 

 )شفاء العشرة برص(     ( 19-11:17اآليات )لو
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.  11"  -(:19-17:11اآليات )لو َرةِّ َواْلَجلِّيلِّ امِّ ٌل 12َوفِّي َذَهابِّهِّ إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم اْجَتاَز فِّي َوْسطِّ السَّ َوفِّيَما ُهَو َداخِّ
َفَوَقُفوا مِّْن َبعِّيٍد   َقْرَيٍة اْسَتْقَبَلُه َعَشَرُة رَِّجال ُبْرٍص،  ُمَعل ُِّم، اْرَحْمَنا!«. 13إَِّلى  َيا  َقائِّلِّيَن:»َيا َيُسوُع،  َوَرَفعُوا َصْوًتا 

ْنُهْم َلمَّا َرَأى َأنَُّه ُشفَِّي، 15ُهْم ُمْنَطلُِّقوَن َطَهُروا.   َفَنَظَر َوَقاَل َلُهُم:»اْذَهُبوا َوَأُروا َأْنُفَسُكْم لِّْلَكَهَنةِّ«. َوفِّيَما14 ٌد مِّ َفَواحِّ
يٍم،   َعظِّ بَِّرْوٍت  هللَا  ُد  ُيَمج ِّ َسامِّرِّيًّا.  16َرَجَع  َوَكاَن  َلُه،  َشاكًِّرا  رِّْجَلْيهِّ  ْنَد  عِّ هِّ  َوْجهِّ َعَلى  َيُسوُع 17َوَخرَّ  َفأَجاَب 

طَ  َقْد  اْلَعَشَرُة  الت ِّْسَعُة؟  َوَقاَل:»َأَلْيَس  َفَأْيَن  اْلَغرِّيبِّ 18َهُروا؟  هَذا  َغْيُر  هللِّ  َمْجًدا ِّ َي  لُِّيْعطِّ ُع  َيْرجِّ َمْن  ُيوَجْد  َأَلْم 
؟«  ْنسِّ ، إِّيَماُنَك َخلََّرَك«.19اْلجِّ  "ُثمَّ َقاَل َلُه:»ُقْم َواْمضِّ

(  37  -  20:   17ثانى ) ذكر القصة القديس لوقا الذى إهتم بذكر أحدا  بيرية ومنها شفار البرص ثم مجيئه ال
ثم قصة  كا. وهذا كله لم يتعرض له إنجيلى متى ومرقس. وفى دخوله لقرية فى الطريق قابله العشرة البرص  
وشفاهم ولكن عاد واحد فقط ليشكره فحصل على الخالص. وهنا نحن أمام موقفين. شخص يطلب منفعة من  

به فيخلص خالل منفعة أخذها من المسيح )هذا  البرص(، وشخص آخر يجد المسيح ويعرفه ويح 9المسيح )الر
الشفار كان الهدف وللرسامرى الذى عاد ليشكر الرب كان الشفار الوسيلة ليعرف  9السامرى الذى عاد ليشكر(. للر

 المسيح فيخلص.
 .الشكرهنا نرى شرط آخر لنحيا به في السماويات وهو .. .. 

برص الخطية، وأنه بينما هو يشفي ويخلص يفرح بمن يعود له نرى هنا الرب يسوع هو الذي يطهر نفوسنا من  
شاكرًا. ولكن هل يحتاج المسيح ألن نشكره؟! المسيح ال يحتاج منى أي شئ. العطار والمحبة من طبعه. ولكن  
أن أشكر هللا فهذا يعطي لي فرصة أن أستمتع بمحبة هللا، القلب الشاكر ُيَمكِ ْن هللا من أن يتعامل معه ويعزيه 
ويفرحه بل يعطي المسيح لمن يعود الشفار الروحي، وهذا عكس القلب المتذمر الذي يملق الباب أمام هللا، فال 
يستطيع هللا أن يتعامل معه. لذلك تعلمنا الكنيسة المقدسة أن نبدأ كل صلواتنا بالشكر، حتى في األحزان، فاهلل 

فهو   أو شدة  أو تجربة  نعتبره ضيقة  ما  أن  22:3كو 1+    28:8للخير )رو صانع خيرات، وحتى  لذلك علينا   )
أن  بأن هللا ال يستطيع  وأليمان  منه في هللا،  ثقة  قلنا  كما  ال يقة،  يشكر في  فمن  داًمًا وفي كل حال.  نشكر 

(، مثل هذا القلب يستطيع 7:13يصنع سوى الخير حتى لو لم نفهم اآلن ما يصنعه ولكننا سنفهم فيما بعد )يو 
مأله تعزية وسط ال يقة. لذلك يطلب المسيح أن نتعلم الشكر في العطايا الحلوة والصحة، أن يتعامل هللا معه وي

وألذا تعلمنا هذا سنستطيع أن نشكره في ال يقات وبهذا تكون صلتنا مستمرة معه. الجحود تجاه هللا، وتجاه الناس 
تدرارًا لعطف الناس ولكنه ال  ناشئ عن خطايانا التي تسببت في قسوة قلوبنا. فهناك من يشتكي حاله بمرارة إس

يشكر أبدًا. وهناك من هو غير راٍض عن نصيبه في الحياة، ويقارن بين حاله وحال غيره ويتذمر إذ يرى نفسه 
 أقل من ناحية الخيرات المادية فيتذمر وال يشكر أبدًا.

هللا يسهل على هللا التعامل لذلك علمتنا الكنيسة أن نبدأ كل صلواتنا بالشكر وهذا يجعل القلب أداة طيعة في يد  
 معها.
ه القلب بقطعة من الشمع، إذا تعرضت للحرارة تسيل وتلين ويسهل تشكيلها، ولو بردت تتكسر لو بَّ شَ يُ =  تشبيه

حاولت أن تعيد تشكيلها. وهكذا قلب اإلنسان. فالقلب الشاكر الذي تعود على الشكر يلين في يد هللا، ويستطيع 
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م الكثير  يعطيه  أن  شفاًه هللا  إلى  باإلضافة  حصل  قد  فهو  شاكرًا،  عاد  الذي  األبرص  هذا  مثل  نعمته،  ن 
أما الجاحد والمتذمر فهذا يحزن هللا، ال ألن هللا كان يحتاج لشكره بل إيمانك خلرك  الجسدي، على الخالص=  

ر على ولكن كيف يحصل الشاك  .فيخلص مثل هذا األبرص الشاكر  كان يود لو أعطاه المزيد من نعمتهألنه  
الخالص؟ ال بد أن نعلم أن لنا نفس متمردة تريد أن تسلك على هواها وليس بحسب وصايا هللا. ولكى نحصل 

التجارب.   ببعط  يسمح هللا  الخالص  التجربة    على  فيحتمل  يد هللا  فى  يلين  القلب  تجعل  بالشكر  هلل  والعودة 
قلبه ، ولو جار يتقسى  يعود شاكرا،  الذى ال  أما  يتقبلها ويتذمر على هللا وبهذا فيتنقى فيخلص.  التجربة ال  ت 

  يبتعد عن طريق الخالص.
هو إبدار األسف والحزن على الجحود، وكما =  فأين التسعةفال بادة الحقة هي أن نشكر هللا داًمًا. وسؤال السيد  

بال   هي  شكر  بال  عطية  )كل  أنفسهم  حرموا  قد  وهم  المزيد،  كلهم  يعطيهم  أن  يود  كان  فالسيد   يادة(  قلنا 
 )مارألسحق(.

بالعطية ونترك :  خطيرة  أخرى   نقطة ننشمل  الزمنية )أموال/ صحة..( وكثيرًا ما  الخيرات  يعطينا كثيرًا من  فاهلل 
بشكر وتسبيح هللا    قلب الينشمل    ال يكفى أنالعاطي، وهذا يحرمنا من الحصول على البركات الروحية. ولكن  

ل هذا يحصل على المزيد بل عليه أن تكون العطية هي لمجد إسمه ومث  ،على الخيرات الزمنية التي يعطيها له
األبدية.   والحياة  والخالص  الروحية،  الخيرات  بعيدمن  من  الناس، =  فوقفوا  يخالطوا  ال  فهم  الشريعة  حسب 

فالبرص نجاسة ومن يتالمس معهم يتنجس. فكانوا يعزلونهم، إشارة ل رورة عزل الخطية، فمن يتالمس معها 
 يتنجس )البرص رمز للخطية(.

خهم يدل على إيمانهم بالمسيح. بل أن إيمانهم إت ح أي ًا في أن المعلم أمرهم بالذهاب صرا=  يا معلم إرحمنا
أن   قبل  للكهنة  الذهاب  على  يعترضوا  ولم  بقوته  آمنوا  فهم  الطريق.  في  ولقد طهروا  ُبرصًا  ما الوا  وهم  للكهنة 

لمزيد. هم انشملوا بالعطايا  يشفوا. هذا دليل ثقتهم في كلمة السيد. ولكن عاب التسعة عدم الشكر فحرموا من ا
 المادية فلم يتمتعوا بالحصول على العطايا الروحية . 

[ هو يعطي للكهنة دلياًل 2[ فالسيد ما جار لينقط الناموس بل ليكمله و1ولقد طلب منهم السيد الذهاب للكهنة: و
التصرف   [ في هذا3به و  انو الناموس لعلهم يؤم ذي يعجز عنه  ماديًا على قدرته على اإلبرار والتطهير، األمر ال
[ كانوا يعلمون أن البرص شفاره من عند هللا فقط، فكون أن 4يعطي السيد الدرس لألجيال أن تخ ع للكنيسة و 

 المسيح قد شفاهم فهذا إعالن عن الهوته. 
و  .11 هو  للمسيح  عاد  و1الذي   + أبرص  ومن  2[  السيد  قاله  الذي  للمثل  تطبيق  وهذا  )محتقر(.  سامري   ]

 .  ألكثر يحبه أكثرويسامحه با 
 : كيف نحيا السماًيات؟ والحظ الترتيب

 
 : ومن يمفر، يمفر له اآلب السماوي والعالمة يقع على عنقه ويقبله وهذه هي السماويات.الغفران .1
 : ما الذي يساعدني على المفران هو اإلنسحاه. فالمتكبر ال يسامح اإلنسحاق .2

 الخطاة. يخطئ. أما المنسحق فهو يشعر أنه أولأبدًا. فالدنيا كلها تخطئ أما هو فال 
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يشعر  الشكر .3 المنسحق  فلماذا؟  الشكر  هو  التواضع؟  على  يساعدني  الذي  ما  لشئ  أ:  مستحق  غير  نه 
دم ويعترض على هللا  فالقليل الذى يحصل عليه هو ال يستحقه فيظل يشكر ، وقطعا من يشكر لن يتصا

فيخسر يستطيعويتذمر  ال  المتذمر  القلب  ألن  بأن هللا    ،  شاعر  فهو  الشاكر  أما  معه.  يتعامل  أن  هللا 
ما   فكل  على هللا،  يتذمر  فما عاد  التسليم،  له حياة  إكتشف محبة هللا وصارت  قد  وهذا  صانع خيرات 
يحد  هو طريقه للسمار. ومثل هذا اإلنسان تنفتح عينيه فيرى نقاوة هللا ونجاسة قلبه. وحينما أدرك مدى  

أنا. وهذا فيه إنسحاهن.. فأنا األسوأ. سأقول الخطاة الذين  نجاستي سأسامح كل إنسا وبالتالي    ، أولهم 
 هللا لي، وحينئذ أشعر باألح ان اإللهية وهذه هي السماويات.  وبالتالي قبول ،غفران

 ملحوظة هامة جداً 
بها. ولكن ما قيمة  إعتدنا أن نشكر هللا على عطاياه المادية )مال/ شفار/ نجاح فى العالم ... إلخ(. ونفرح  

العطايا المادية بجانب العطايا الروحية )فرح / سالم / تعزيات ...إلخ(. بل وما قيمة كل هذا بجانب ما فعله 
المسيح لخالصنا )الفدار / إحتماله لموت الصليب / األسرار ...(. إرفع عينيك أيها الحبيب وأشكر هللا من  

فى صالتك أشكر هللا على الخالص الذى تم بالصليب قبل أن  أعماه قلبك كلما تناولت جسد الرب ودمه. و 
حياتك  ويجدد  فتملب،  بالنعمة  ويسندك  فيك  الساكن  القدس  الروح  على  هللا  أشكر  الماديات.  على  تشكره 

بنهاية هذه الحياة، أما بالصليب ستدخل المجد  5:3فتخلص )تى  (. فما حصلت عليه من ماديات سينتهى 
 لألبد.
 

 )متى يأتي ملكوت هللا(   ( 37-20:17اآليات )لو
 

يُّوَن:»َمَتى َيْأتِّي َمَلُكوُت هللاِّ؟« َأَجاَبُهْم َوَقاَل:»اَل َيْأتِّي َمَلُكوُت 20"  -:(37-17:20اآليات )لو َوَلمَّا َسَأَلُه اْلَفر ِّيسِّ
َلُكْم«.َواَل َيُقوُلوَن: ُهَوَذا هُهَنا، َأْو: ُهَوَذا ُهَناَك! أَلْن  21هللاِّ بُِّمَراَقَبٍة،   :»َسَتْأتِّي 22َها َمَلُكوُت هللاِّ َداخِّ َوَقاَل لِّلتَّاَلمِّيذِّ

ْنَسانِّ َواَل َتَرْوَن.   ًدا مِّْن َأيَّامِّ اْبنِّ اإلِّ َوَيُقوُلوَن َلُكْم:ُهَوَذا هُهَنا! َأْو: ُهَوَذا 23َأيَّاٌم فِّيَها َتْشَتُهوَن َأْن َتَرْوا َيْوًما َواحِّ
َيٍة َتْحَت 24َتْتَبُعوا،    ُهَناَك! اَل َتْذَهُبوا َوالَ  يُء إَِّلى َناحِّ َماءِّ ُيضِّ َيٍة َتْحَت السَّ أَلنَُّه َكَما َأنَّ اْلَبْرَق الَّذِّي َيْبُرُق مِّْن َناحِّ

ْنَسانِّ فِّي َيْومِّهِّ.   ، َكذلَِّك َيُكوُن َأْيًضا اْبُن اإلِّ َماءِّ . َولكِّْن َيْنَبغِّي َأوَّاًل َأْن َيَتَألََّم َكثِّيًرا َوُيرْ 25السَّ يلِّ َفَض مِّْن هَذا اْلجِّ
26  : ْنَسانِّ اإلِّ اْبنِّ  َأيَّامِّ  فِّي  َأْيًضا  َيُكوُن  َكذلَِّك  ُنوٍح  َأيَّامِّ  فِّي  َكاَن  َوُيَزو ُِّجوَن 27َوَكَما  َوَيْشَرُبوَن،  َيْأُكُلوَن  َكاُنوا 

ُجوَن، إَِّلى اْلَيْومِّ الَّذِّي فِّيهِّ َدَخَل ُنوٌح اْلُفْلَك، َوَجاَء الطُّوفَ  يَع.  َوَيَتَزوَّ َكذلَِّك َأْيًضا َكَما َكاَن فِّي َأيَّامِّ 28اُن َوَأْهَلَك اْلَجمِّ
َوَيْبُنوَن.   َوَيْغرُِّسوَن  َوَيبِّيُعوَن،  َوَيْشَتُروَن  َوَيْشَرُبوَن،  َيْأُكُلوَن  َكاُنوا  اْلَيْوَم الَّذِّي فِّيهِّ َخَرَج ُلوٌط مِّْن 29ُلوٍط:  َولكِّنَّ 

َوكِّْبرِّيتً  َناًرا  َأْمَطَر  اْلَجمِّيَع.  َسُدوَم،  َفَأْهَلَك  َماءِّ  . 30ا مَِّن السَّ ْنَسانِّ اْبُن اإلِّ ُيْظَهُر  اْلَيْومِّ الَّذِّي فِّيهِّ  َيُكوُن فِّي  هَكَذا 
ْل لَِّيْأُخَذَها، َوالَّذِّي فِّي اْلحَ 31 ْطحِّ َوَأْمتَِّعُتُه فِّي اْلَبْيتِّ َفاَل َيْنزِّ  َيْرجْع إَِّلى  ْقلِّ َكذلَِّك الَ فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َمْن َكاَن َعَلى السَّ

  . فِّي    َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّهُ 34َمْن َطَلَب َأْن ُيَخل َِّص َنْفَسُه ُيْهلُِّكَها، َوَمْن َأْهَلَكَها ُيْحيِّيَها.  33ُاْذُكُروا اْمَرَأَة ُلوٍط!  32اْلَوَراءِّ
َوُيتْ  ُد  اْلَواحِّ َفُيْؤَخُذ  ٍد،  َواحِّ فَِّراٍش  َعَلى  اْثَنانِّ  َيُكوُن  اللَّْيَلةِّ  اآلَخُر.  تِّْلَك  َفُتْؤَخُذ 35َرُك  َمًعا،  َتْطَحَنانِّ  اْثَنَتانِّ  َتُكوُن 
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اأُلْخَرى.   َوُتْتَرُك  َدُة  اآلَخُر«.  36اْلَواحِّ َوُيْتَرُك  ُد  اْلَواحِّ َفُيْؤَخُذ   ، اْلَحْقلِّ فِّي  اْثَنانِّ  َلُه:»َأْيَن 37َيُكوُن  َوَقاُلوا  َفَأَجابوا 
؟« َفَقاَل َلُهْم: »َحْيُث َتُكونُ  ُع النُُّسوُر«. َياَربُّ  " اْلُجثَُّة ُهَناَك َتْجَتمِّ

يُّوَن:»َمَتى َيْأتِّي َمَلُكوُت هللاِّ؟« َأَجاَبُهْم َوَقاَل:»اَل َيْأتِّي َمَلُكوُت 20"  -(:21-17:20اآليات )لو َوَلمَّا َسَأَلُه اْلَفر ِّيسِّ
َلُكْم«.21هللاِّ بُِّمَراَقَبٍة،   "َواَل َيُقوُلوَن: ُهَوَذا هُهَنا، َأْو: ُهَوَذا ُهَناَك! أَلْن َها َمَلُكوُت هللاِّ َداخِّ

 
  الثاني عالمات المجيء 

 ( 41-37+28+27+23+18+17:24راجع كتاب اآلالم والقيامة )مت 
وهذه يذكرها لوقا ألن التفكير في المجئ الثاني يساعدنا على أن نحيا في السماويات. وتاريخيًا قيلت هذه 
اإلنجيليين غير  لكن  الشعانين  أحد  يوم  المسيح ألورشليم  السيد  بعد دخول  الثالثار صباحًا  يوم    اآليات في 

 .مقيدين بالتأريخ لكنهم يعرضون فكر
الفريسيون ونوا أن الملكوت هو ملكوت أرضي وليس سماوي. =  ولما سأله الفريسيون: متى يأتي ملكوت هللا 

بفارغ  العالم  حكم  ينتظرون  كانوا  فهم  عنه،  تحدثنا  الذي  الملكوت  هذا  وأين  بمعنى  بسخرية  سؤالهم  كان  وربما 
الصبر ولكنهم ها هم يراقبون الموقف ولم يجدوا المسيح يعبئ جيوشًا وال توجد مظاهر أبهة ومواكب ملوكية، هم  

هو ال يأتي مقترنًا بعالمات خارجية، بل في =  ال يأتي ملكوت هللا بمراقبةرون أي عالمات خارجية لعيونهم. ال ي
نتاًجه، وال يراه سوى من كان مستعدًا لمجيئه كسمعان الشيخ. عالمته غير  هدور وبمير جلبة، وال ُيرى سوى 

أي هنا في السامرة أو هناك في أورشليم فهو  =  هوذا هنا أو هوذا هناكواهرة لل يان فال يستطيع أحد أن يقول  
الناس=   قلوب  في  يقوم  داخلكمملكوت روحي  تأخذه   =  ها ملكوت هللا  ولعا ر  السماًيات  قبل عن  من  حدثنا 

المالًكة للسمار. ومعنى ملكوت هللا الذي في داخلنا أنه ال يجب أن ننتظر حتى نموت لنحيا الملكوت بل يمكننا 
اويات داخل قلوبنا. هذا الملكوت يملك فيه هللا على القلب، ويسيطر على الفكر والميول من اآلن أن نحيا السم

والمقاصد والعواطف فنحيا كأننا في السمار. وهذا الملكوت ال يأتي بمراقبة بل يكون وهوره فجأة. ومن عالماته 
داخل وليس في الخارج. ولكن قول داخل القلب الفرح وحب هللا بشدة ونسيان الدنيا وما فيها. إذًا هو يظهر في ال

ال يعني أنهم وصلوا لهذه الدرجات ولكنه يعني ال تفتشوا عن الملكوت في الخارج، في داخلكم  السيد للفريسيين  
و إال   يأتي  ال  ولكنه  الملكوت.  هذا  قبلتم  لو  إال   يأتي  ال  وهذا  الداخل،  في  العالمات  هذه  عن  إبحثوا  [ 1ولكن 

[ المعمودية حتى تولدوا من فوه. إذًا معنى كالم السيد لهم  3لتوبة عن أعمالكم الشريرة و [ ا2باإليمان بي أواًل و 
هنا لألسف، ما ال هو   الفريسيين  ترونهو وسؤال  لغباوتكم وعنادكم ال  لكنكم  أيديكم  متناول  وإن ملكوت هللا في 

سيح.. والمسيح يقول ال تنشملوا السؤال الذي يشمل بال كثير من الطواًف والكثير من الناس وهو.. متى يأتي الم
وفرح  داخله وعالمته حب هلل  الملكوت  يجد  فمن  داخلكم.  في  بدأ  ملكوت هللا  تبحثوا هل  بأن  إنشملوا  بل  بهذا 

 بطاعة الوصية، فمن المؤكد له نصيب في الحياة األبدية.
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:»َسَتْأتِّي َأيَّاٌم فِّيَها َتْشتَ 22"  -(:17:22آية )لو  ْنَسانِّ َواَل َوَقاَل لِّلتَّاَلمِّيذِّ ًدا مِّْن َأيَّامِّ اْبنِّ اإلِّ ُهوَن َأْن َتَرْوا َيْوًما َواحِّ
  " َتَرْوَن.

الفريسيين بجانبها   هذه نبوة عن ال يقات التي ستواجه التالميذ، والتي ستكون ال يقات التي يرونها اآلن من 
هي كال شئ. السيد هنا ال يريد أن يرعبهم بل يهيئهم إلحتمال نفقات اإليمان، ويظهر لهم أنه عالم بكل شئ 

لنا ولكل جيل أال  ن طرب إذ نعلم أن (. وهذ 29:14فيزداد إيمانهم به إذا حدثت هذه اآلالم فعاًل )يو  ا موجه 
 تشتهون وجودي معكم ألعزيكم وأشددكم.=  تشتهون أن تروا يوماً هناك ضيقات ستسبق مجيئه. 

 -يا ليتنا ن ع بجانب هذه اآلية المخيفة قول هللا ليعقوب قبل أن ينزل إلى مصر:
يَمًة ُهَناكَ َلى ِمْصَر، أِلَنِ ي َأَنا ٱهلُل، ِإَلُه َأِبيَك. اَل َتَخْف ِمَن ٱلنُُّزوِل إِ  ُل َمَعَك إَِّلى مِّْررَ  َأَنا .َأْجَعُلَك ُأمًَّة َعظِّ َوَأَنا  ، َأْنزِّ

َأْيًضا ُدَك  يرمز 4،3:46و )تكُأْصعِّ )فرعون  يد فرعون  ويقعون فى  إلى مصر  ينزلون  وبنيه  يعقوب  ترك  فاهلل   .)
الخطية(. ولكن لم يكن الشيطان وال فرعون أحرارا حرية للشيطان هنا، كما سقط آدم وبنيه فى يد الشيطان بعد  

ُل َمَعَك إَِّلى مِّْررَ   َأَنا مطلقة يفعلون ما شاروا بشعب هللا ... بل ُدَك َأْيًضا،  َأْنزِّ ووقع المسيحيين تحت .  َوَأَنا ُأْصعِّ
ند المسيحيين  هللا يساند ش به وسط ضيقات فرعون، كان يسا  إضطهاد اليهود والرومان وغيرهم. لكن كما كان

العالم = كل  فى  وألمتدت  القوية  الكنيسة  بل خرجت  منها.  التى عانوا  الدموية  اإلضطهادات  ُأمًَّة   وسط  َأْجَعُلَك 
يَمًة ُهَناكَ  بل وصعدت الكنيسة من الحياة األرضية لتحيا فى السماويات ككنيسة سماوية ممتدة من األرض   .َعظِّ
ُدَك َأْيًض = إلى السمار   .اَوَأَنا ُأْصعِّ

 
أَلنَُّه َكَما َأنَّ 24َوَيُقوُلوَن َلُكْم:ُهَوَذا هُهَنا! َأْو: ُهَوَذا ُهَناَك! اَل َتْذَهُبوا َواَل َتْتَبُعوا،  23"  -(:24-17:23اآليات )لو

َيٍة َتْحَت   يُء إَِّلى َناحِّ َماءِّ ُيضِّ َيٍة َتْحَت السَّ ْنَسانِّ فِّي  اْلَبْرَق الَّذِّي َيْبُرُق مِّْن َناحِّ ، َكذلَِّك َيُكوُن َأْيًضا اْبُن اإلِّ َماءِّ السَّ
 "  َيْومِّهِّ.

عالمة أخرى وهور م لين وخداعات كثيرة، والت ليل أكثر خطورة من اإلضطهادات، ولكن السيد يحذر من 
(. 15-14:13أن نستجيب ألي بدعة يصاحبها معجزات شفار أو غيره، ف د المسيح سيصنع آيات عجيبة )رؤ 

مجير المسيح سيكون بمتة وكالبره، وليس عن إنتظار ويراه كل العالم، وليس كمجيئه األول ال ُيرى سوى ولكن  
في مكان واحد، وسيكون في عظمة ونور كنور البره، وليس في مظهر متواضع وسيعرفه الجميع، ولن يكون  

هده مثل الشمس التي ت ئ في هناك حاجة لمن يبشر به. ولكن الحظ أنه يقول كبره بينما أن يوحنا الراًي شا
)رؤ السماًية  أورشليم  وشمس  نور  هو  وسيكون  رؤ 16:1قوتها،  مجده 5:22+  ألن  بره؟  هنا  يقول  فلماذا   .)

ولمة  بل  مجده  بعدها  يرون  ال  لألشرار،  مردبة  وبطريقة  فجأة  يظهر  ولكنه  داًمة،  بصورة  للقديسين  سيظهر 
 (. 30:25)مت 
 

.َولكِّْن َيْنبَ 25" -(:17:25آية )لو يلِّ  " غِّي َأوَّاًل َأْن َيَتَألََّم َكثِّيًرا َوُيْرَفَض مِّْن هَذا اْلجِّ



 أنجيل لوقا )األصحاح السابع عشر(   –األناجيل 
 

 

302 

قبل أن نتكلم عن المجد وهذا لن يكون في أيامكم دعنا نتكلم عما سوف ترونه بعد أيام قليلة أي آالم وصلب إبن 
تقبلوا   أن  أنتم  عليكم  وهكذا  لمجده.  الطريق  هو  اإلنسان  إبن  مجدًا  اإلنسان، فصليب  لكم  يكون  الصليب حتى 

 معي.
 

:  26"  -(:30-17:26اآليات )لو ْنَسانِّ َكاُنوا َيْأُكُلوَن 27َوَكَما َكاَن فِّي َأيَّامِّ ُنوٍح َكذلَِّك َيُكوُن َأْيًضا فِّي َأيَّامِّ اْبنِّ اإلِّ
ُجوَن، إَِّلى اْلَيْومِّ الَّذِّي فِّيهِّ َدَخَل ُنو  يَع.  َوَيْشَرُبوَن، َوُيَزو ُِّجوَن َوَيَتَزوَّ َكذلَِّك 28ٌح اْلُفْلَك، َوَجاَء الطُّوَفاُن َوَأْهَلَك اْلَجمِّ

َوَيْبنُ  َوَيْغرُِّسوَن  َوَيبِّيُعوَن،  َوَيْشَتُروَن  َوَيْشَرُبوَن،  َيْأُكُلوَن  َكاُنوا  ُلوٍط:  َأيَّامِّ  فِّي  َكاَن  َكَما  اْلَيْوَم 29وَن.  َأْيًضا  َولكِّنَّ 
يَع.  الَّذِّي فِّيهِّ َخَرَج ُلوٌط مِّْن َسُدومَ  َماءِّ َفَأْهَلَك اْلَجمِّ هَكَذا َيُكوُن فِّي اْلَيْومِّ الَّذِّي فِّيهِّ 30، َأْمَطَر َناًرا َوكِّْبرِّيًتا مَِّن السَّ

. ْنَسانِّ  "  ُيْظَهُر اْبُن اإلِّ
هذه تشير ألن يوم الدينونة يأتي فجأة، فال ينبمي أن نهمل العالمات كما أهمل قوم نوح عالمة بنار الفلك، الذي 

نو  والشرب كان  األكل  أن  ولنالحظ  فهلكت.  لوط  امرأة  تعلقت  كما  العالم،  وملذات  بشرور  نتعلق  وال  يبنيه.  ح 
والزواج ليس خطية، لكن اإلنمماس في ملذات العالم هو الذي يؤدي للهالك. إنشمال الشخص حتى بعمله عن  

 خالصه هو الذي يؤدي للهالك.
 

ْل لَِّيْأُخَذَها، َوالَّذِّي 31" -(:32-17:31اآليات )لو ْطحِّ َوَأْمتَِّعُتُه فِّي اْلَبْيتِّ َفاَل َيْنزِّ فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ َمْن َكاَن َعَلى السَّ
 .   " ُاْذُكُروا اْمَرَأَة ُلوٍط!32فِّي اْلَحْقلِّ َكذلَِّك اَل َيْرجْع إَِّلى اْلَوَراءِّ

 المعنى: 
باحثًا عن    السطحمن إرتفع وسما روحيًا=   .1 ينزل  العريس في  ال  يبقى مرتفعًا منتظرًا  بل  الدنيا،  ملذات 

 مجيئه الثاني. 
 من إنطلق إلى حقل الخدمة ليعمل لحساب مملكة هللا ال يرتد تاركًا خدمته باحثًا عن الزمنيات. .2
من يخرج من سدوم ال ينظر إلى الورار كامرأة لوط، التي رجع قلبها للورار فصارت عمود ملح. أي ال  .3

بإنذاراتي هذه. أي في أيام النهاية علينا أن ال ننشمل بمقتنيات هذا العالم فالكل مصيره الفنار،  تستخفوا  
 بل نوجه أنظارنا للسمار من حيث يأتي المسيح. 

 
 " َمْن َطَلَب َأْن ُيَخل َِّص َنْفَسُه ُيْهلُِّكَها، َوَمْن َأْهَلَكَها ُيْحيِّيَها.33 " -(:17:33آية )لو

نفس يخلص  أن  طلب  إستشهاد،=  ه من  وستأتي عصور  األخيرة  األيام  في  ال يق  المسيح   سيزداد  ينكر  فمن 
وهذه اآلية تفهم أي ًا   يحييهايترك إيمانه    يقبل الموت راف ًا أن    يأ=سيهلكها ومن أهلكهافهو    ليخلص نفسه

بأن =  ومن أهلكهافهو يهلكها.    يخلص نفسهبأن من يحيا منممسًا في ملذات العالم ورفاهيته ويظن بذلك أنه  
)رو  حية  ذبيحة  جسده  )غل1:12يقدم  شهواته  مع  أهواره  وصلب  غل   20:2(  هذا  24:5+  فمثل  + يحييها( 

 (. 5:3)كو
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ُد َوُيْتَرُك 34"  -(:36-17:34اآليات )لو ٍد، َفُيْؤَخُذ اْلَواحِّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه فِّي تِّْلَك اللَّْيَلةِّ َيُكوُن اْثَنانِّ َعَلى فَِّراٍش َواحِّ
اأُلْخَرى.  35اآلَخُر.   َوُتْتَرُك  َدُة  اْلَواحِّ َفُتْؤَخُذ  َمًعا،  َتْطَحَنانِّ  اْثَنَتانِّ  َفُيْؤخَ 36َتُكوُن   ، اْلَحْقلِّ فِّي  اْثَنانِّ  ُد َيُكوُن  اْلَواحِّ ُذ 

   "َوُيْتَرُك اآلَخُر«.
 يؤخذ.. في تلك الليلة

أنه   مجيئه  يوم  السيد  المسيح  ليلةيسمى  ضد  مملكة  وألنتشار  والفساد،  الخطية  إنتشار  عالمة  مظلمة  فهي   ،
(. 12+ 29+21:24لكثرة ال يق الذي سيعاني منه أوالد هللا )مت   ليلةوألنجذاب كثيرين وراره في ضالل وتسمى  

الليل وفي اآل للمجد وُيترك اآلخرين في  البعط  اليوم فجأة ويؤخذ  ية األخيرة نسمع عن كثرة اإلثم. ويأتي هذا 
 والظالم الذي إختاروه ألنفسهم.

يؤخذ أحدهما للمجد ويترك اآلخر في الظلمة الخارجية= =  على فراش واحدهو يوم ينفصل الزوج عن  وجته=  
مثل  الليل المسيح  يظهر  ألم  ثانية .  ليل  لهم  يكون  وال  لألبد  بنوره  ليتمتعوا  البعط  يختطف  فهناك  البره. 
 ( وهناك من يبقي في الظلمة لألبد.5:22)رؤ

وهو يوم ين م فيه القديس المختطف مع القديسين السماويين، حيث يفرحون ويسبحون لألبد. فهو يوم إنفصال=  
 لمالًكة نفس لعا ر إلى ح ن إبرا يم. يؤخذ الواحد ويترك اآلخر. وهو يوم إتصال، كما حملت ا

 . الحقل   أو   على حجر رحي   أو   ،على فراش واحد 
 
 عشرة الخدمة        عشرة العمل          ِعْشرة الُعمر    

 فعشرة القديسين في  واج أو عمل أو خدمة ليست كافية لكي نختطف معهم إلى المجد.
( يعتمد 17:4تس1فالدينونة شخصية، كٌل على حدة. واإلختطاف للمجد )إن لم يبدأ الملكوت في داخلنا اآلن.  

على عالقة كل مؤمن باهلل على حدة. فهي عالقة سرية ال عالقة لها بحياتنا اليومية. والذين يذهبون للمجد أو  
 هم يذهب الدينونة، ال عالقة لدينونتهم وأين يذهبون بحياتهم على األرض. فالفراش يشير للذين في رفا ية )فبع 

أعمال شاقة،  يعملون  أو  فقر  أو  عبودية  في  هم  لمن  يشيرون  والذين على حجر رحى  يهلك(  وبع هم  للمجد 
فبع هم يذهب للمجد وبع هم يهلك. والذين في الحقل أي يخدمون هللا، فخدمتهم هلل ليست شرطًا ليذهبوا للمجد  

 فاهلل وحده هو الذي يعلم حقيقة القلب.
 

ُع النُُّسوُر«.73" -(:17:37آية )لو ؟« َفَقاَل َلُهْم: »َحْيُث َتُكوُن اْلُجثَُّة ُهَناَك َتْجَتمِّ  " َفَأَجابوا َوَقاُلوا َلُه:»َأْيَن َياَربُّ
هناك نسور تجتمع حول كل خاطئ ، فى كل مكان. فحيثما وجدت  أين يا رب تحد  إدانة الخطاة.= أين يا رب

 الخطية ستوجد دينونة . 
حين يصبح اليهود بسبب خطاياهم أمواتًا )فالخطية= موت(.. وإبني هذا كان ميتًا =  إجتماع النسور حول الجثة 

رمز الرومان النسر فعاشو ويكونون بال أمل في توبة أو إصالح= يكونون كجثة. حينئذ يهجم عليهم الرومان )و 
 م بيد تيطس وجنوده.70على أعالمهم(، فالرومان هنا هم منفذو الدينونة، وهذا حد  سنة 
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بسبب خطاياهم  ويكونون كجثة  ويجتمع حوله األشرار،  المسيح  يأتي ضد  النهاية حين  ثانية في  وهو سيتكرر 
( 19يور )النسور( هي المذكورة في )رؤسيأتي عليهم منفذو الدينونة وقتها ويهجمون عليهم كالنسور. وهذه الط

 التي سيكون األشرار عشارها.
: هللا ال يسمح بهذا الخراب وهذه ال ربات الرهيبة إال  إذا وصلت الحالة لموت كامل بال أمل في توبة=  الخالصة
 . جثة

. وهذه اآلية ومعنى هذه اآلية أن السيد المسيح يعطي عالمة النهاية بأنه تجتمع جيوش حول أورشليم الخاطئة
 تنطبق مرتين. 

 م حين إجتمعت الجيوش الرومانية حول أورشليم ودمرتها.70سنة  .1
 في نهاية األ مة حين تجتمع جيوش حول أورشليم الموجود بها ضد المسيح.  .2
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 عودة للجدول عشر(  )إنجيل لوقا()اإلصحاح الثامن

 اإلصحاح الثامن عشر
 

 مثل األرملة وقاضي الظلم
ُيَملَّ،  1"  -(:8-18:1اآليات )لو َواَل  يٍن  ُكلَّ حِّ ُيَرلَّى  َأْن  َيْنَبغِّي  َأنَُّه  َمَثاًل فِّي  َأْيًضا  َلُهْم  قِّائِّاًل:»َكاَن فِّي  2َوَقاَل 

يَنٍة َقاٍض اَل َيَخاُف هللَا َواَل َيَهاُب إِّْنَساًنا.   ْفنِّي مِّْن 3َمدِّ يَنةِّ َأْرَمَلٌة. َوَكاَنْت َتْأتِّي إَِّلْيهِّ َقائَِّلًة: َأْنرِّ َوَكاَن فِّي تِّْلَك اْلَمدِّ
هِّ: َوإِّْن ُكْنُت اَل َأَخاُف هللَا َواَل َأَهاُب إِّنْ 4َخْرمِّي!.   َقاَل فِّي َنْفسِّ َبْعَد ذلَِّك  َيَشاُء إَِّلى َزَماٍن. َولكِّْن  َساًنا، َوَكاَن اَل 

ألَ 5 َفَتْقَمَعنِّي!«.  َفإِّن ِّي  َدائًِّما  َتْأتَِّي  لَِّئالَّ  ُفَها،  ُأْنرِّ ُجنِّي،  ُتْزعِّ اأَلْرَمَلَة  هِّ  هذِّ َأنَّ  َيُقوُل 6ْجلِّ  َما  :»اْسَمُعوا  بُّ الرَّ َوَقاَل 
الظُّْلمِّ.   ي  ُمَتَمه ِّ 7َقاضِّ َوُهَو  َوَلْياًل،  َنَهاًرا  إَِّلْيهِّ  يَن  ارِّخِّ الرَّ ُمْخَتارِّيهِّ،  هللُا  ُف  ُيْنرِّ ْم؟  َأَفاَل  َعَلْيهِّ إِّنَُّه  8ٌل  َلُكْم:  َأُقوُل 

؟«. يَماَن َعَلى اأَلْرضِّ ُد اإلِّ ، َأَلَعلَُّه َيجِّ ْنَسانِّ ُفُهْم َسرِّيًعا! َولكِّْن َمَتى َجاَء اْبُن اإلِّ  " ُيْنرِّ
يشرح  هنا  نجده  األيام.  هذه  سيصاحب  شديد  ضيق  هناك  وأن  الثاني،  مجيئه  عالمات  السيد  أعطى  أن  بعد 
الطريق الذي ينبمي أن نسلكه حتى نحيا السماًيات على األرض. وهذا الطريق هو الصالة بال ملل ليكون لنا 

لوب. ما معنى الصالة كل حين؟ وما هذا هو السهر المط=  ينبغي أن ُيرلَّى في كل حين وال ُيَملَّ صلة باهلل =  
صلوات أجبية، وعند الشروع في عمل يجب أن نصلي،  7؟ الحظ فهناك    (17:5تس1معنى صلوا بال إنقطاع )

في أوقات الفرح أو في أوقات الحزن يجب أن نصلي، في ال يق أو التجارب، في الشكوك أو اإلضطهادات 
به بعد أن بدأ بلسانه، وهناك من يردد مزاميره متأماًل فيها. هذه يجب أن نلجأ هلل. هناك من يردد صالة يسوع بقل

ال  حالة صالة  في  إنسانًا  َوَجَد  إن  إبليس  ضدنا.  إبليس  محاوالت  كل  من  يحمينا  باهلل  اإلتصال  وهذا  الصلة 
 يستطيع معه شئ.  

: إنسان يتكلم فى التليفون، لو حاول أحد أن يطلبه سيجد الخط مشمول وستفشل محاولة اإلتصال. وهكذا مثال
لو عقلى مشمول بالحديث مع هللا لن يستطيع الشيطان أن يجد له مدخل لعقلى. والصالة كل حين وبال إنقطاع 

رك عملى ألصلى أو أقرأ فى إنجيلى، ال تعنى أن أسير فى الشارع ممسكا باألجبية وأصلى بها. وال تعنى أن أت
بل المطلوب هو إنشمال القلب والفكر باهلل. مثال فلنطلب من هللا أن يحفظنا ونحن فى الطريق. ولنطلب منه أن  

يا ربى يسوع المسيح إرحمنى أنا   –يشترك معنا فى العمل ونحن نعمل. لنردد صلوات قصيرة مثل وصالة يسوع  
التصلى صلوات األجبية فى الطريق أو   نريحة:  بينما نسير فى الطريق.  -ير  أو آيات من المزام  –  الخاطئ

 والصالة أثنار قيادة السيارة، فإنك لن تستطيع التركيز، لذلك يستحسن إستخدام الصلوات القصيرة كصالة يسوع.
 ى هللا. هي التي تعطينا تعزية وقت ال يق، وتعطينا ثباتًا وقت الفرح، حتى ال ننجرف ورار أهواًنا وننس 
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أي في حالة ضعف فقد فقدت سندها وأضحت عرضة للجور والمعنى أن نصلي ونحن شاعرين ب عف =  أرملة
حالنا وأنه ال قوة لنا وال سند سوى هللا. وألن كان القاضي الظالم قد إستجاب لها فكم باألولى هللا القاضي العادل 

 لب ولجاجتها. أبي األنوار، ولكن لنتعلم من هذه األرملة إصرارها في الط
(. وهللا سينصفنا ويجعلنا ندوسه لو 23:7خصمها هو إبليس وشهوات جسدنا والعالم )رو =  إنرفني من خرمي 

(.  27:9كو1)  وأقمع جسدي وأستعبدهوهي نفس كلمة  =  فتقمعنيكنا في حالة صلة مع هللا مستمرة بالصالة.  
والقمع هو ال رب بقب ة اليد تحت العين. والصورة إستعارية تشبيهية بطبيعة الحال، وكأنما القاضي يقول لئالَّ 

 تأتي علىًّ بتوسالتها مرة بعد مرة، وهذا بالنسبة له كأنه قمع.
ي. فاإلنسان إذ . ولكن هذا بالمفهوم البشري الزمنمتمهل عكس سريعاً =  وهو متمهل عليهم.. ينرفهم سريعاً 

ستجابته، إالده بأو ن يستجيب فورا ليفرح  أيريد حل مشكلته اآلن، يريد حلها اآلن وليس بعد ساعة. وهللا يتمنى  
يراه    ،لكن هناك وقت مناسب لكل شئ الذى  الوقت  لذلك يتصور أ لذلك فاهلل يستجيب في  المناسب.  الوقت  نه 

 إستجاب الصالة منذ بدايتها. هللا ال  مني، وهو أصدر أحكامه اإلنسان أن هللا متمهل إذ يطيل أناته، ولكن هللا
أ ليًا وحكمه ثابت. فلنصلي واإلستجابة ستأتي ولكنها ستأتي في الوقت المناسب، وحتى تأتي اإلستجابة يمألنا  

+  9:3بط2هللا عزار وسالمًا وراحة حتى وألن لم تحل المشكلة  منيًا. هللا يستجيب في الوقت الذي يراه مناسبًا ) 
(. وقد يتركنا فترة نتنقى فيها كالذهب في البوتقة وحوله النيران، وهو يستجيب حين نتنقي وليس قبل 15:3بط 2

ذلك. والمسيح هنا يكشف عن أهمية اإللحاح في الصالة، ليس ألن هللا قاضي والم ال يسمع من أول مرة، ولكن 
نتنقى من حب الخطية الذي2[ حتى نتعزى فنصبر و 1و [ هللا يستجيب في الوقت  3كان ممروسًا فينا و  [ لكي 

[ مسرة هللا أن يسمع إلحاح ش به وهذا يعلن عن  4المناسب، ونحن محتاجين للصالة لنشعر بوجود هللا جانبنا و
إيمانهم. فهم يصلون بثقة ودليل ذلك إلحاحهم وهذا دليل على إيمانهم. ولكن اإليمان معرض ألن ينطفئ. وكثرة  

يمان. فلكي ال ي عف اإليمان وقت التجربة علينا أن نصلي بال ملل وإسهروا وصلوا لئال تدخلوا الصالة تقوي اإل
[ في الوقت المناسب يعطينا هللا 5( و32-31:22( والتجربة هنا هي ترك اإليمان + )لو46:22في تجربةو )لو

)أف نطلب  أو  نفتكر  أو  نظن  مم ا  وأكثر  طلبنا  مما  المحبة20:3أكثر  ولكن ضعف  في   (.  نتشكك  تجعلنا  هلل 
و  لنا.  يتم  6إستجابة هللا  فيه  أطول  وقتًا  أمام هللا  نقف  فنحن  نطيل صلواتنا،  كلما  علينا، ألنه  أناته  يطيل  [ هللا 

لنفسي   خير  هو  ما  يعطيني  قدير  إله  وأن هللا  وألحتياجنا هلل،  ب عفنا  ونشعر  الداخلي  والشفار  الداخل  إصالح 
القلب سالم بإحساس   حتى في وسط  اً فيمتلئ  التسبيح ومن الصالة  إلى  الشكوى  التجربة. وتتحول الصالة من 

 باأللم إلى صالة فيها دالة. 
الحظ أن السيد قال هذا بعد أن أعلن عن عالمات مجيئه، وأن الخطايا ستزداد على األرض ولكثرة اإلثم   .12

 .  (12:24تبرد محبة الكثيرينو )مت 
لذلك يوصي السيد بأن نصلي داًمًا بال ملل  اإليمان على األرض  متى جاء إبن اإلنسان ألعله يجد  وهنا يقول  

فاألعدار كثيرين فهناك أعدار خارجيين وشياطين، وأضداد للمسيح كثيرين، وهناك في داخلنا شهواتنا وخطايانا. 
ذكر والسيد يعلن أن من يسقط هم كثيرين وهؤالر ستبرد محبتهم، حتى يكاد اإليمان أن يختفي.. إذًا فلنصلي ولن
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و  داًمًا لصلوات أوالده ولكن هناك ثال  طره لإلستجابة:  [ يستجيب بعد 2[ يستجيب فورًا و1أن هللا يستجيب 
[ ال يستجيب لطلبتنا فهي ليست في صالحنا )كما رفط طلبة بولس حينما طلب 3وقت وفي الوقت المناسب و

 الشفار(. 
و إما  أن  فتنفتح األعين و 1حينما تواجهنا مشكلة  و[ نصلي  فيزداد اإليمان.  نلجأ  2نعرف هللا  العالمية  [  للملذات 

ننسى  الحسية )وهذه  حتى  للملذات   المشكلة  اإلنسان  ولجأ  إختفت  الصالة  إجتماعات  وألن  الحالية(  اللمة  هي 
 الحسية ينسي بها مشاكله قال السيد المسيح أنه لن يجد اإليمان على األرض.

( وقاضى الظلم هنا قرابة، فكالهما يتكلم عن اإللحاح فى الصالة  5:    11ما بين مثلى صديق نصف الليل )لو
والطلب. ولكن هناك فاره مهم بينهما. فمثل صديق نصف الليل يحدثنا عن إنسان ُيلِ ح فى طلبه ألن له إحتياج. 

بالصالة، العالم  الكنيسة كلها وسط ضيقات هذا  الداًم وألستعداد  الظلم فيشير إلستعدادنا  حتى   أما مثل قاضى 
المجئ الثانى للمسيح. مثل قاضى الظلم يحدثنا عن الصالة واللجاجة وعدم إستجابة هللا الفورية واإلستجابة فى 
النهاية. والحظ المناسبة التى قيل فيها المثل، فالمثل جار بعد أن أجاب الرب على سؤال الفريسيين ومتى يأتى 

)لو بأن  20:    17ملكوت هللاو  لتالميذه  تعليمه  ثم  )لو(  ملل  بال  المثل 1:    18يصلوا كل حين  الرب  (. وختم 
:   18و )لومتى جاء إبن اإلنسان، ألعله يجد اإليمان على األرضبكالمه عن نهاية الزمان ومجيئه الثانى وقال و

8.) 
هللا ال يستجيب للكنيسة وسط ضيقات العالم وألضطهاده لها بسبب لجاجتها فى الصالة، وكأن هللا يستجيب 

فقط بسبب لجاجتها. أو كأن هللا ال يسمع لنا إن لم نلح فى الطلب وهذا خطأ. والصحيح أن هللا يستجيب  لألرملة 
متى للمرأة بسبب أن ق يتها عادلة )المرأة هنا تمثل الكنيسة ونفهم هذا بما قاله الرب وأنهى به مثل قاضى الظلم  

يسة ليست السبب فى اإلستجابة، ولكن ثقتها فى (. لجاجة الكنضجاء إبن اإلنسان، ألعله يجد اإليمان على األر 
عدالة طلبها يجعلها تستمر فى الصالة، حتى بالرغم من أن كل الظروف المحيطة تدعو لليأس، بل أن هللا  
يتأخر فى اإلستجابة. ويجب أن نثق أنه إن كان قاضى الظلم إستجاب فكم بالحرى هللا الذى يحفظنا فى قلبه  

العادل الذى من المؤكد أنه يستجيب حتى لو تأخرت اإلستجابة. والقاضى العادل لن نحن خاصته، وهو القاضى  
يمير قراره مخلوه أيا كان. إذًا الصالة واإلستمرار فيها بال فتور هى لنا وليست لتميير قرار هللا. الصالة هى  

أن ُيَصلَّى كل حين، وهنا نرى  ( أنه ينبمى 1:   18إعداد لنا لملكوت هللا.  لذلك بدأ الرب كالمه مع تالميذه فى )
الفره بين مثلى قاضى الظلم حيث يطلب الرب منا أن نصلى كل حين، وصديق نصف الليل الذى يطلب الرب 
فيه أن نصلى بلجاجة عندما يكون لنا حاجة. هللا يريد من الكنيسة أن ال تكف عن الصالة حتى لو تأخر فى  

ا إلى المجد. والرب يتأخر فى مجيئه ليكمل عدد الكنيسة. الرب إستجابته، ومهما تأخر مجيئه الثانى ليأخذن 
يريدنا أن نتشبه بهذه المرأة التى كانت تأتى بإستمرار وربما كل يوم مرات ومرات. إذًا الصالة ليست ليستجيب هللا 

 بل لنكون نحن كاملين ومستعدين. وألذا حد  ولم تستمع الكنيسة لهذه النصيحة من رب المجد وتستمر فى
و فالمقاومين وأعدار ألعله يجد اإليمان على األرضالصالة فالنتيجة التى رآها رب المجد مقدمًا بجد محزنة و

  الكنيسة كثيرين وأشدار وال يكفوا عن الهجوم على الكنيسة. وألن إمتنعنا عن الصالة بروح اليأس ن عف وتفتر
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ما عمله المسيح. أما الصالة فهى دعامتنا وسط   محبتنا والنتيجة المحزنة أن ينتهى اإليمان من األرض بعد كل
 هذه الحروب وبها نثبت، بل تكون هذه الحروب وثباتنا فيها سببا إلنتشار اإليمان كما حد  فى الكنيسة األولى. 

لماذا ي رب الرب مثال لقاضى والم ليشير إلستجابته لنا؟ أو كيف يكون مثل  -وهناك سؤال يبدو أنه منطقى 
  -لح لتوضيح حقيقة عدل هللا؟ فى الحقيقة يجب أن نفهم أن هذا أسلوب عبرانى فى الكالم  قاضى الظلم صا

وهذا أسلوب  ". "أفال ينرف هللا مختاريه -"فإنى ألجل أن هذه المرأة تزعجنى، أنرفها والحظ أسلوب المثل 
، أو من األصمر إلى  عبرانى شاًع تجده على كل صفحة من كتابات الربيين اليهود، ويسمونه الخفيف والثقيل

مرات   10األكبر. مثال وإذا كان الخاطئ أخذ كذا أفال يحصل البار على أكثرو. وألستخدم هذا فى الناموس 
..(. فيكون معنى المثل إن كان القاضى الظالم قد أنصف  14:  12+ عد  12،  9:  6| خر  8:  42)مثال تك

تى أحبها. وهنا يشبه الكنيسة بأرملة، إذ هكذا تبدو لمن  األرملة، أفال ينصف المسيح القاضى العادل كنيسته ال
ووعلى الكنيسة أن تلجأ هلل بالصالة المستمرة وفى إلتصاقها باهلل تجد القوة  ي طهدونها ويظلمونها فى هذ العالم. 

 فتتشدد وتثبت.[ 
هناك نوعين من الق اة عند اليهود. الق اة الرسميين اليهود، وق اة محليين للتحكيم فى   -: القاضى الظالم 

المنا عات يعينهم هيرودس أو الرومان لحل المنا عات البسيطة. وهؤالر كانوا لمنع الجراًم. وهؤالر هاجمهم  
الق اة الرسميين لهم أيام  التلمود ووصفهم بالجهل والطمع وأنهم يحرفون حكمهم بسبب وليمة لحم. وبينما كان 

ومواعيد للحكم فى الق ايا وال يتقاضون مرتبات بل يعملون كمتبرعين، كان عمل هؤالر الق اة المحليين مستمر 
طول الوقت وال يعملون عمال آخر وبالتالى كانوا يتقاضون أجورا عالية من خزانة الهيكل. ولذلك كرههم اليهود 

م وق اة السرقةو بدال من وق اة المنع أو ق اة العقوبةو والتالعب فى حرف وتالعبوا باأللفاظ فأطلقوا عليه
 واحد. ومثل الرب يسوع عن قاضى الظلم كان يقصد به واحد من هؤالر. 

هذا نفهمه من أن المرأة تذهب إليه وتقرع بابه لينصفها ليال ونهارا، وهذا يفسره أنه ليس   =هذه األرملة تزعجنى 
لذين لهم مواعيد محددة، بل هو من الق اة المحليين، وهؤالر يمكن أن تذهب لهم أى وقت من الق اة الرسميين ا

 طوال اليوم. وهذا ما يريده منا الرب يسوع، أن ال نكف عن الصالة فال ننهار أمام ضيقات وألضطهاد هذا العالم.
 

 الفريسي والعشار
ْم َأنَُّهْم َأْبَراٌر، َوَيْحَتقُِّروَن اآلَخرِّيَن هَذا اْلَمَثَل:َوَقاَل لَِّقْوٍم  9"   -(:14-18:9اآليات )لو هِّ »إِّْنَساَنانِّ 10  َواثِّقِّيَن بَِّأْنُفسِّ

اٌر.   يٌّ َواآلَخُر َعشَّ ٌد َفر ِّيسِّ َدا إَِّلى اْلَهْيَكلِّ لُِّيَرل َِّيا، َواحِّ هِّ هَكَذا: َالل هُ 11َصعِّ يُّ َفَوَقَف ُيَرل ِّي فِّي َنْفسِّ مَّ َأَنا َأمَّا اْلَفر ِّيسِّ
  . ارِّ اْلَعشَّ هَذا  ْثَل  مِّ َواَل  الزَُّناةِّ،  يَن  الظَّالِّمِّ فِّيَن  اْلَخاطِّ النَّاسِّ  َباقِّي  ْثَل  مِّ َلْسُت  َأن ِّي  فِّي 12َأْشُكُرَك  َتْينِّ  َمرَّ َأُصوُم 

ُر ُكلَّ َما َأْقَتنِّيهِّ.   ، َوُأَعش ِّ يٍد، اَل َيشَ 13اأُلْسُبوعِّ اُر َفَوَقَف مِّْن َبعِّ ، َبْل َقَرَع َوَأمَّا اْلَعشَّ َماءِّ اُء َأْن َيْرَفَع َعْيَنْيهِّ َنْحَو السَّ
َئ.   ًرا ُدوَن َذاَك، أَلنَّ ُكلَّ َمْن  14َعَلى َصْدرِّهِّ َقائِّاًل: الل ُهمَّ اْرَحْمنِّي، َأَنا اْلَخاطِّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ هَذا َنَزَل إَِّلى َبْيتِّهِّ ُمَبرَّ

ُع، َوَمْن يَ   " َضُع َنْفَسُه َيْرَتفُِّع«.َيْرَفُع َنْفَسُه َيتَّضِّ
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فيما سبق رأينا الصالة بال إنقطاع لنحيا في السمار، وهنا نرى كيف نتحول إلى السمار. وذلك بأن يسكن هللا في  
 .  (15:57داخلي كيف؟ وذلك باإلنسحاه فاهلل يسكن عند المنسحق )إش

شرطًا آخر لتكون صلواتنا مقبولة، وهو أن  في اآليات السابقة رأينا أهمية الصالة بال ملل وبلجاجة، وهنا نرى  
أننا ال نستحق شيئًا، نش  نصلي ونحن بأننا  عشاعرين  أننا ال نستحق شيئًا. الشعور  ر بخطايانا أنها السبب في 

و نطلب شئ سوى مراحم هللا  ونقف ال  نستحق شيئًا،  الخاطئخطاة ال  أنا  إرحمني  المقبول "  اللهم  الطريق  هو 
السيد  بللت قدمي  التي  الخاطئة  المرأة  أخذناه من قصة  الذي  الدرس  نفس  للحصول على مراحم هللا. وهذا هو 
بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها فهي قد حصلت على الخالص وعلى غفران خطاياها بينما لم يحصل الفريسي 

المس من  يقترب  فمن  عليهما،  بيته  في  الرب  إست اف  شاعرًا الذي  ويرحم،  ليمفر  للمسيح  بإحتياجه  شاعرًا  يح 
)لو  يخلص  فهذا  الرحمة،  تجعله غير مستحق لشئ، صارخًا طالبًا  التي  هذا  50-36:7بخطاياه  ( ومن صالة 

كل  في  وأي ًا  الخاطئو  أنا  إرحمني  المسيح  يسوع  ربي  ويا  نرددها  التي  يسوع  الكنيسة صالة  تعلمت  العشار 
ويا رب إرحمو. نرى في هذا المثل أن كل من يتكل على بره يسقط ومن يتكل على صلوات الكنيسة نردد صالة  

ًرا ُدوَن َذاكَ   =  المسيح شاعرًا بخطاياه يتبرربر   من يتكل على بره يرى    والحظ أن كل.  إِّنَّ هَذا َنَزَل إَِّلى َبْيتِّهِّ ُمَبرَّ
 (.  19-17:3في نفسه كل الحسنات وال يرى في غيره سوى السيئات )رؤ

[ نشعر بأننا بالمسيح فقط تمفر 2[ نشعر بأننا ال شئ بسبب خطايانا و 1ينا أن نحمل روح اإلت اع فينا، أي وعل
خطايانا فنشكره ونسبحه العمر كله. والحظ قبول العشار مع أنه خاطئ ولكنه مت ع شاعر بخطيته، وعدم قبول 

. لقد إنتزعت من (  يومي اإلثنين والخميسكان الفريسيون يصومون  )  الفريسي مع أنه يدفع عشوره ويصوم مرتين
إدانة  في  وقوعه  يسهل  فالمتكبر  والكبريار.  الباطل  المجد  أي  الشرور،  أم كل  عنه  إنتزعت  إذ  العشار شروره، 
اآلخرين بل في أي خطية. ونالحظ أن صالة الفريسي كانت تدور حول محور واحد وهو الذات. فكانت صالته 

تهنئة لنفسه على بره وأنه أف ل من    ه، حتى شكره هلل كانأنا هي محور صالت عن نفسه وعنها وألليها فكلمة  
اآلخرين. فلننظر ألنفسنا أننا آخر الكل ولو كنا قد بلمنا قمة الف يلة. فالكبريار قادر أن يسقط حتى السماًيين، 

محقًا فيما قاله وأنه لم بينما أن اإلت اع يرفع من هاوية الخطايا. والحظ أنه ربما كان الفريسي حين صلَّى كان  
الرب  قول  يرحمنا. الحظ  لكي  له خطايانا  لنذكر  بل  يعرفها  فهو  بف اًلنا  نذكره  أن  يريد  ال  ولكن هللا  يكذب، 

( أي ال داعي أن تذكرني بأعمالك فأنا  3-2:2لمالك كنيسة أفسس وأنا عارف أعمالك وت بك وصبرك..و )رؤ
أمام هللا ون ع األ نقف  داود أعرفها. ال داعي أن  الحكم من هللا، بل نردد مع  ننتظر  كاليل على رؤوسنا، بل 

 وخطيتي أمامي في كل حينو ومن يذكر خطاياه ويت ع ينساها له هللا. 
و فلنفكر هكذا  له مواهب كثيرة ولكن  الكبريار، هو أن تكون  ينساه ورار فكر  [ كل 1عمومًا ما يجعل اإلنسان 

[ كل المواهب 2ًا فلنشكر على ما عندنا فهو ليس من عندياتنا و( إذ 17:1عطية صالحة هي من عند هللا )يع
وو نات  مواهب  من  عندي  ما  وبقدر  و نات،  هي  لي  بأكثركثيرة  التي  مطالب  فأنا  أصحاب    ،  من  غيرى  من 

 فلنطلب الرحمة إذا إكتشفنا أن لنا مواهب كثيرة.  المواهب القليلة.
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بينما نجد فى المثل السابق قاٍض والم غير بار، نجد هنا نوع آخر من المرفوضين من   -الفريسى والعشار :
هللا هو هذا الفريسى الذى يشعر بالبر الذاتى فى كبريار، يشعر أنه فى عزلة عن الناس األشرار مثل هؤالر  

دخلوا من باب واحد  العشارين، بل هو يحتقرهم )فريسى تعنى معزول مفرو  عن الناس(. الفريسى والعشار الذين
إلى الهيكل يمثلون النقي ين من المجتمع اليهودى من الناحية الدينية. الفريسيين الشاعرين بنقاوتهم فهم ال  

يأكلون إال مما دفعوا عشوره، وال يأكلون مع هؤالر الرعاع الخطاة إذ أنهم لم يهتموا بدفع عشورهم. ويشكرون هللا  
لذين ال يدفعون عشورهم بل عزلوا أنفسهم عنهم. والنقيط اآلخر هم الذين  أنه جعلهم ال يأكلون مع هؤالر ا

يشعرون بخطاياهم ويقفون أي ا بمعزل إذ أنهم يشعرون بأنهم غير مستحقين للوقوف مع باقى المصلين األبرار. 
أنه   وبينما يصلى الفريسى صالة شكر ألنه ليس من الخطاة مثل العشار ال يطلب العشار سوى رحمة هللا إذ 

غير مستحق لطلب أى شئ آخر. الحظ أن الفريسى ال يشكر هللا على ما أعطاه له، لكن يشكر هللا على أنه  
ليس خاطئا مثل العشار الذى يصلى بجانبه. وأن هذا العشار يخطئ فى كذا وكذا. ويشكر هللا على أنه عزله 

ك باطل وألحتقار لباقى الناس. والمثل عن أمثال هؤالر الخطاة. وهذه ليست صالة شكر بل هى كبريار وألنتفا
  -الذى قاله الرب هنا عن الفريسيين ليس بعيدا عما كان يحد  فعال. فمن أمثلة صلوات الفريسيين المسجلة :

*من الصلوات الصباحية وأشكرك يا رب ملك العالم ألنك لم تجعلنى أممى )وثنى( وال عبد وال إمرأةو. *أشكرك 
أجلس مع هؤالر الجالسين فى األكاديمية )أى المتعلمين الناموس، فمير المتعلمين   يا رب يا إلهى أنك جعلتنى

هم رعاع ال يمكن أن يكونوا أتقيار( ولست مثل هؤالر الجالسين فى  وايا الشوارع يجمعون األموال ويتاجرون.  
ا هم فيذهبون إلى أشيار  فأنا أستيقظ مبكرا وهم يستيقظون مبكرا، ولكن أنا أستيقظ وأذهب لدراسة كلمة هللا، أم

باطلة. أنا أعمل وهم يعملون، لكن أنا أعمل ألجل المكافأة أما هم فال مكافأة لهم. أنا أجرى وهم يجرون، لكن أنا  
أجرى ألحصل على الحياة األبدية لكن هم يجرون إلى حفرة الهالك. *أشكرك أيها الرب إلهى ألنك لم تخلقنى  

 ي ي  سكانها على السرقة والنجاسة والباطل والحلف بالكذب.  فى المدن الكبيرة مثل روما التى
أما العشار فوقف ناورا لألرض شاعرا بعدم اإلستحقاه أن يقف مع شعب هللا، ال يطلب سوى الرحمة، شاعرا أنه 

 الرسول فقال والخطاة الذين أولهم أناو أما قبل   وهكذا شعر بولسوحده الخاطئ أما بقية الناس حوله هم أبرار  
وأخذ   المسيحية يقول بولس الرسول ومن جهة الناموس فريسى ... من جهة البر الذى فى الناموس بال لومو[.

العشار ما طلبه أى مراحم هللا. أما الفريسى لم يحصل عليها فهو لم يطلبها إذ يشعر أنه غير محتاج إليها ألنه 
 كيريى اليسون[. -إرحم  والحظ صلوات كنيستنا القبطية والتركيز على صالة يا رب بار. 

 

 المسيح يبارك األوالد 

يُذ اْنَتَهُروُهْم.  15"  -(: 17-18:15اآليات )لو   ُموا إَِّلْيهِّ اأَلْطَفاَل َأْيًضا لَِّيْلمَِّسُهْم، َفَلمَّا َرآُهُم التَّاَلمِّ َأمَّا َيُسوُع 16َفَقدَّ
َمَلُكوَت هللاِّ.   هُؤاَلءِّ  ْثلِّ  لِّمِّ َتْمَنُعوُهْم، أَلنَّ  َواَل  إَِّليَّ  َيْأُتوَن  اأَلْواَلَد  َوَقاَل:»َدُعوا  أَ 17َفَدَعاُهْم  اَل َاْلَحقَّ  َمْن  َلُكْم:  ُقوُل 

ْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه«  " َيْقَبُل َمَلُكوَت هللاِّ مِّ
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يُذ.  13"  -(:15-19:13اآليات )مت   ْم َوُيَرل َِّي، َفاْنَتَهَرُهُم التَّاَلمِّ َم إَِّلْيهِّ َأْواَلٌد لَِّكْي َيَضَع َيَدْيهِّ َعَلْيهِّ يَنئٍِّذ ُقد ِّ َأمَّا 14حِّ
«.    َيُسوُع َفَقاَل:»َدُعوا َماَواتِّ ْثلِّ هُؤاَلءِّ َمَلُكوَت السَّ ْم، 15اأَلْواَلَد َيْأُتوَن إَِّليَّ َواَل َتْمَنُعوُهْم أَلنَّ لِّمِّ َفَوَضَع َيَدْيهِّ َعَلْيهِّ
 " َوَمَضى مِّْن ُهَناَك.

 

ُموُهْم.  13"  -(:16-10:13اآليات )مر   يَن َقدَّ ُموا إَِّلْيهِّ َأْواَلًدا لَِّكْي َيْلمَِّسُهْم. َوَأمَّا التَّاَلمِّيُذ َفاْنَتَهُروا الَّذِّ َفَلمَّا 14َوَقدَّ
ْثلِّ هُؤالَ  َتْمَنُعوُهْم، أَلنَّ لِّمِّ َواَل  إَِّليَّ  َيْأُتوَن  اأَلْواَلَد  َلُهْم:»َدُعوا  َوَقاَل  اْغَتاَظ  َيُسوُع ذلَِّك  َملَ َرَأى  َاْلَحقَّ 15ُكوَت هللاِّ.  ءِّ 

ْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه«.  ْم َوَباَرَكُهْم.16َأُقوُل َلُكْم: َمْن اَل َيْقَبُل َمَلُكوَت هللاِّ مِّ  " َفاْحَتَضَنُهْم َوَوَضَع َيَدْيهِّ َعَلْيهِّ
روا األطفال بحسب ( بعط األبار قدموا أطفالهم للسيد ليباركهم، أما التالميذ فإنته6-1:18راجع تفسير )مت  

)فال يصح أن يوجدوا فى ح رة المسيح(. ولكننا نجد هنا السيد يحنو على  المفهوم اليهودى الذى يحتقر األطفال
إحت ن هؤالر  الرب كما  يحت نه  األطفال  بساطة  للرب فى  يقبل  األطفال كما يحنو على كل ض يف. ومن 

 الكلمة اليونانية تعنى باركهم بشدة مرة ومرات. = وباركهم( ويباركه. 16:10األطفال )مر

السيد  ذكرهم  من  مثل  يحيا  فمن  وبهذا  يشتهي  ال  فالطفل  لألطفال،  المسيح  بركة  عن  القصة  هذه  ذكر  ومتى 
وخصوا أنفسهمو فهو كاألطفال. وبهذا يباركه المسيح، فهذه القصة تطبيق على ما سبق، وهي أي ًا تطبيق على 

 لذي يبيع أمواله فالطفل ال يتعلق بأموال. ما سيأتي عن الشاب ا

 

 الشاب الغنى 

)لو يََّة؟« 18"  -(: 27-18:18اآليات  اأَلَبدِّ اْلَحَياَة  أَلرَِّث  َأْعَمُل  َماَذا  الُِّح،  الرَّ اْلُمَعل ُِّم  قِّائِّاًل:»َأيَُّها  َرئِّيٌس  َوَسَأَلُه 
ٌد َوُهَو هللُا. 19 . اَل 20َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»لَِّماَذا َتْدُعونِّي َصالًِّحا؟ َلْيَس َأَحٌد َصالًِّحا إِّالَّ َواحِّ َأْنَت َتْعرُِّف اْلَوَصاَيا: اَل َتْزنِّ

. َأْكرِّْم َأَباَك َوُأمََّك«.   ورِّ ْق. اَل َتْشَهْد بِّالزُّ هِّ ُكلَُّها حَ 21َتْقُتْل. اَل َتْسرِّ َفَلمَّا َسمَِّع 22فِّْظُتَها ُمْنُذ َحَداَثتِّي«.  َفَقاَل:»هذِّ
، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز فِّ  ُزَك َأْيًضا َشْيٌء: بْع ُكلَّ َما َلَك َوَوز ِّْع َعَلى اْلُفَقَراءِّ ، َوَتَعاَل َيُسوُع ذلَِّك َقاَل َلُه:»ُيْعوِّ َماءِّ ي السَّ

َن، أَلنَُّه َكا23اْتَبْعنِّي«.   ا.  َفَلمَّا َسمَِّع ذلَِّك َحزِّ دًّ َن، َقاَل:»َما َأْعَسَر ُدُخوَل َذوِّي 24َن َغنِّيًّا جِّ َفَلمَّا َرآُه َيُسوُع َقْد َحزِّ
َفَقاَل 26إِّْبَرٍة َأْيَسُر مِّْن َأْن َيْدُخَل َغنِّيٌّ إَِّلى َمَلُكوتِّ هللاِّ!«.    أَلنَّ ُدُخوَل َجَمل مِّْن َثْقبِّ 25اأَلْمَوالِّ إَِّلى َمَلُكوتِّ هللاِّ!  

يَن َسمِّ  يُع َأْن َيْخُلَص؟« الَّذِّ ْنَد هللاِّ«.27ُعوا: »َفَمْن َيْسَتطِّ ْنَد النَّاسِّ ُمْسَتَطاٌع عِّ  "َفَقاَل:»َغْيُر اْلُمْسَتَطاعِّ عِّ

 

لَِّتُكوَن لَِّي 16"  -(:26-19:16اآليات )مت   َأْعَمُل  َأيَّ َصاَلٍح  الُِّح،  اْلُمَعل ُِّم الرَّ َلُه:»َأيَُّها  َوَقاَل  َم  َتَقدَّ ٌد  َواحِّ َوإَِّذا 
يَُّة؟«   اأَلَبدِّ َأَرْدتَ 17اْلَحَياُة  إِّْن  َولكِّْن  َوُهَو هللُا.  ٌد  َواحِّ إِّالَّ  َأَحٌد َصالًِّحا  َلْيَس  َتْدُعوني َصالًِّحا؟  َلُه:»لَِّماَذا  َأْن َفَقاَل   

َفاْحَفظِّ اْلَوَصاَيا«.   َتْشَهْد  18َتْدُخَل اْلَحَياَة  ْق. اَل  . اَل َتْسرِّ َتْقُتْل. اَل َتْزنِّ َفَقاَل َيُسوُع:»اَل  َقاَل َلُه:»َأيََّة اْلَوَصاَيا؟« 
  . ورِّ َك«.  19بِّالزُّ بَّ َقرِّيَبَك َكَنْفسِّ َأَباَك َوُأمََّك، َوَأحِّ :  20َأْكرِّْم  ابُّ ُمْنُذ َحَداَثتِّي. َفَماَذا َقاَل َلُه الشَّ هِّ ُكلَُّها َحفِّْظُتَها  »هذِّ
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ُزني َبْعُد؟«   ٌز فِّي َقاَل َلُه َيُسوُع:»إِّْن َأَرْدَت َأْن َتُكوَن َكامِّاًل َفاْذَهْب َوبْع َأْماَلَكَك َوَأْعطِّ اْلُفَقَراَء، َفَيُكوَن َلَك َكنْ 21ُيْعوِّ
اْتَبْعنِّي«.   َوَتَعاَل   ، َماءِّ َكثِّيَرٍة.  َفَلمَّا22السَّ َأْمَوال  َذا  َكاَن  أَلنَُّه  َحزِّيًنا،  َمَضى  اْلَكلَِّمَة  ابُّ  الشَّ َيُسوُع 23  َسمَِّع  َفَقاَل 

  ! َماَواتِّ :»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه َيْعُسُر َأْن َيْدُخَل َغنِّيٌّ إَِّلى َمَلُكوتِّ السَّ هِّ َجَمل  َوَأُقوُل َلُكْم َأْيًضا: إِّنَّ ُمُروَر  24لَِّتاَلمِّيذِّ
َمَلُكوتِّ هللاِّ!«.   إَِّلى  َغنِّيٌّ  َيْدُخَل  َأْن  مِّْن  َأْيَسُر  إِّْبَرٍة  َثْقب  َسمِّعَ 25مِّْن  َمْن   َفَلمَّا  َقائِّلِّيَن:»إًِّذا  ا  دًّ جِّ ُتوا  ُبهِّ َتاَلمِّيُذُه 

يُع َأْن َيْخُلَص؟«   ْنَد النَّاسِّ َغيْ 26َيْسَتطِّ ْم َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»هَذا عِّ ْنَد هللاِّ ُكلُّ َشْيٍء َفَنَظَر إَِّلْيهِّ ُر ُمْسَتَطاٍع، َولكِّْن عِّ
 "ُمْسَتَطاٌع«.

 

)مر اْلُمَعل ُِّم 17"  -(:27-10:17اآليات  َوَسَأَلُه:»َأيَُّها  َلُه  َوَجَثا  ٌد  َواحِّ َرَكَض   ، الطَّرِّيقِّ إَِّلى  َخارٌِّج  ُهَو  َوفِّيَما 
يََّة؟«   الُِّح، َماَذا َأْعَمُل أَلرَِّث اْلَحَياَة اأَلَبدِّ دٌ 18الرَّ  َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»لَِّماَذا َتْدُعونِّي َصالًِّحا؟ َلْيَس َأَحٌد َصالًِّحا إِّالَّ َواحِّ

َأَباَك  19َوُهَو هللُا.   َتْسُلْب. َأْكرِّْم  . اَل  ورِّ َتْشَهْد بِّالزُّ ْق. اَل  َتْقُتْل. اَل َتْسرِّ . اَل  َتْعرُِّف اْلَوَصاَيا: اَل َتْزنِّ َوُأمََّك«. َأْنَت 
َحَداَثتِّي«.  20 ُمْنُذ  َحفِّْظُتَها  ُكلَُّها  هِّ  هذِّ ُمَعل ُِّم،  َلُه:»َيا  َوَقاَل  إِّلَ 21َفَأَجاَب  ُزَك َفَنَظَر  َلُه:»ُيْعوِّ َوَقاَل  َوَأَحبَُّه،  َيُسوُع  ْيهِّ 

اْتَبْعنِّ  َوَتَعاَل   ، َماءِّ َكْنٌز فِّي السَّ َلَك  َفَيُكوَن  اْلُفَقَراَء،  َوَأْعطِّ  َلَك  اِّْذَهْب بِّْع ُكلَّ َما  ٌد:  لِّيَب«. َشْيٌء َواحِّ ي َحامِّاًل الرَّ
أَلنَّهُ 22 َحزِّيًنا،  َوَمَضى  اْلَقْولِّ  َعَلى  َكثِّيَرٍة.  َفاْغَتمَّ  َأْمَوال  َذا  َأْعَسَر 23  َكاَن  :»َما  هِّ لَِّتاَلمِّيذِّ َوَقاَل  َحْوَلُه  َيُسوُع  َفَنَظَر 

، َما 24ُدُخوَل َذوِّي اأَلْمَوالِّ إَِّلى َمَلُكوتِّ هللاِّ!«   يُذ مِّْن َكاَلمِّهِّ. َفَأَجاَب َيُسوُع َأْيًضا َوَقاَل َلُهْم:»َيا َبنِّيَّ َفَتَحيََّر التَّاَلمِّ
ُمُروُر َجَمل مِّْن َثْقبِّ إِّْبَرٍة َأْيَسُر مِّْن َأْن َيْدُخَل َغنِّيٌّ إَِّلى 25 ُدُخوَل اْلُمتَّكِّلِّيَن َعَلى اأَلْمَوالِّ إَِّلى َمَلُكوتِّ هللاِّ!  َأْعَسرَ 

َيْخلُ 26َمَلُكوتِّ هللاِّ«   َأْن  يُع  َيْسَتطِّ »َفَمْن  لَِّبْعٍض:  َبْعُضُهْم  َقائِّلِّيَن  اْلَغاَيةِّ  إَِّلى  ُتوا  َيُسوُع 27َص؟«  َفُبهِّ ْم  إَِّلْيهِّ َفَنَظَر 
ْنَد هللاِّ«. ْنَد هللاِّ، أَلنَّ ُكلَّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع عِّ ْنَد النَّاسِّ َغْيُر ُمْسَتَطاٍع، َولكِّْن َلْيَس عِّ  "َوَقاَل:»عِّ

هذه  وتحدثنا  الملكوت،  لدخول  شرط  هو  الطفولة  لبساطة  الرجوع  أن  سبق  فما  سبق،  بما  مرتبطة  القصة  هذه 
 حد سوى هللا. أي أو أي شىر أعدم اإلعتماد على  عن الشرط الثانى وهوالقصة 

مجمع لليهود أو ع و فى السنهدريم لكنه كان صادقًا فى   أى ًريس  رئيسن هذا الشاب كان  أومن لوقا نفهم  
وهو متواضع    إذًا هو مهتم ويحترم المسيح.  ركض وجثاوقيل عنه    (.10:21)مر  أحبه يسوعسؤاله للمسيح لذلك  

معلوماتهم   إوهار  يريدون  الذين  المتكبرين  الفريسيين  كباقى  وليس  الذاتى.  ببرهم  المنتفخين  كالفريسيين  وليس 
فيدخلوا فى مناقشات وحوارات الربيين العقيمة مثل ومن هو قريبىو. لكننا نجد أن هذا الشاب لم يتلو  بنجاسات 

هار فعلى للنمو الروحى ومعرفة الحق واألف ل. والرب بدأ معه أوال بالخطوة األولى أى اإللتزام العالم وله إشت
يقول  ونجده  الخطية.  تجاه  ال مير  يوقظ  أنه  وهى  األعلى  للدرجة  به  ويصعد  كسرها.  يسهل  وهذه  بالوصايا، 

ي تكرر للربيين من تالميذهم للمسيح حفظت الوصايا من صمرى وفماذا يعو نى بعدو )متى(. وُوِجد هذا السؤال 
الناموسو. أما المسيح هنا فنجده يجذب لشئ آخر  الناموس وال يوجد شئ أف ل من  وتكون إجابتهم مالحظة 

 وهو سحب القلب تجاهه والتلمذة له.  
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ولكن هذا الشاب كان غنيا. وفى حالة شاب صمير يكون هذا المال سببا فى إنجذاب القلب بعيدا عن التقوى 
وهو سمع عن المسيح وألنه باحث عن الحق والعمق ذهب للمسيح فى خشوع ساجدا وليس كالفريسيين    الحقيقية.

ويتبع  يترك كل شئ  أن  ليرتفع روحيا عليه  فهو  نقطة ضعفه.  وأحبه وعرف  الرب  إليه  نظر  ولذلك  المتكبرين 
(. إذًا 68:    6دكو )يوالمسيح ويتتلمذ عليه ويكتشف مع بطرس معنى وإلى من نذهب؟ كالم الحياة األبدية عن

عليه أن يترك كل شئ يمنعه عن اإللتصاه بالمسيح، وماذا يمنع هذا الشاب المنى سوى أمواله؟ إذًا عليه أن  
يعطيها للفقرار وي يع ثروته األرضية فيكون له كنزا سماويا. ولكل منا شئ قلبه معلق به فى هذه األرض ليس  

 ى بال رورة أن يكون المال، وعلينا أن نتخل 

للفقرار وكانت ممتزجة  بالصدقة  إكتفوا  الربيين فهم  تعليم  أما  السماوية.  الحياة  لنا  بالمسيح فتكون  لنلتصق  عنه 
 بالنفخة والكبريار. 

المسيح ال يطلب منا أن نبيع كل شئ بتطبيق حرفى ولكن أن ال يكون هناك ما نحبه ونتعلق به فى هذا العالم  
(. فما نحبه أكثر من المسيح يعطلنا 37:    10كثر منى ال يستحقنىو )مت أكثر منه، ومن أحب أبا أو أما ...أ

عن الكمال. وهذا ما إكتشفه القديس بولس الذى وجد كل شئ فى العالم نفاية حينما عرف الرب يسوع )راجع 
م (. لكن طالما كانت هناك فى نظرنا أشيار نتعلق بها ونحبها أكثر من المسيح فنحن ما  لنا بعد ل7تفسير فى 

 نكتشف من هو المسيح.

وهو هللا واحد  إال   صالح  ليس  صالحًا..  تدعونى  لماذا  الرالح..  المعلم  تدعونى   أيها  ال  له  يقل  لم  المسيح 
(. ولكن المسيح أراد أال  يكلمه الشاب بال فهم 11:10صالحًا، والمسيح قال عن نفسه، أنا هو الراعى الصالح )يو 

ينخدع  والمسيح ال  إال  على هللا وحده  تطلق  ألقاب ال  عليهم  يطلقون  إذ  اليهود،  يكلموا معلمى  أن  إعتادوا  كما 
ان، بل هو يطلب إيمان هذا الشاب القلبى بأنه هو هللا، وانه هو الصالح وحده ومن منكم باأللقاب التى تقال باللس
(. والمسيح كان يقود الشاب خطوة خطوة. وكانت الخطوة األولى أن يقوده لإليمان  46:8يبكتنى على خطية )يو 

كن له أن ير  الحياة األبدية.  به، أنه هو هللا، فبدون اإليمان ال يمكن فعاًل حفظ وصايا الناموس وبالتالى ال يم
وألذا آمن هذا الشاب ألمكنه حفظ الوصايا. فكيف يصير كاماًل ؟ الخطوة التالية هى التخلى عن الثقة فيما نملكه 

والسيد بنفسه فى )مر    أمالكك...  أذهب بعوأن ن ع كل ثقتنا فى المسيح هذا هو المعنى المطلوب لقول السيد  
 =   ما أعسر دخول المتكلين على األموال إلى ملكوت هللاالسابق حين قال =    ( فسر ما يعنيه بالقول24:10

بالشىر وال أعود أعتمد عليه أو أضع فيه ثقتى = وبهذا المفهوم يستطيع   إتبعنىفالبيع معناه أن أفقد إهتمامى 
 يخاف مثاًل أن  المنى أن يعطى للفقرار وللمحتاجين من ثروته دون خوف من المستقبل، فاهلل يدبر المستقبل، وال

إلى  يدخلوا  لن  األغنيار  أن  يقل  لم  إجابته  فى  والسيد  الثروة.  وليس  المستقبل،  هو ضمان  فاهلل  ثروته،  ت يع 
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن  ملكوت السموات بل سيدخلوا إن هم قبلوا الدخول من الباب ال يق =  

ملكوت هللا  إلى  باب صمير=    يدخل غنى  هو  اإلبرة  على   ثقب  تعودوا  فهم  الكبير.  أورشليم  باب سور  داخل 
فى   باب صمير  بل  الًريسى،  الباب  يفتحون  متأخرة ال  قافلة  تأتى  وحينما  المروب،  قبل  أورشليم  أبواب  إغاله 
الباب الًريسى. والجمل ال يستطيع أن يدخل من هذا الباب الصمير )ويسمى ثقب اإلبرة( إال  بعد أن يناك على 
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ْر وُيْدَفْع للداخل.ركبتيه )يركع ع وهكذا المنى ال يدخل ملكوت السموات إال  لو   لى ركبتيه( وُتْنَزْل كل حمولته وُيجَّ
=   عند هللا كل شىء مستطاعتواضع وشعر أن كل أمواله هى بال قيمة. وتدفعه النعمة دفعا، هذا معنى أنه  

السم الكنز  بحب  قلبه  وتلهب  أمواله  المنى من حب  قلب  تفرغ  )فالنعمة  (. ومعنى 19-17:6تى  1اوى. راجع 
والمسيح   الكالم أن األغنيار يمكنهم ان يدخلوا الملكوت لو قبلوا الدخول من الباب ال يق والنعمة تعين من يريد.

يوجه الكل إلى عدم الرغبة فى محبة أى كرامة أو ألقاب مبالغ فيها، وأن ننسب كل   ليس أحد صالحبإجابته  
وب ألنفسنا.  ال  أمالككقوله  كرامة هلل  كل  وبع  محبته =  إذهب  وهى  أوال  الشاب  هذا  نقطة ضعف  لمس  قد  هو 

 لألموال. 
هللا ليس ضد األغنيار فهو جعل سليمان الملك غنيًا جدًا وألبرا يم وألسحق ويعقوب وأيوب كانوا من األغنيار. لكن 

 المهم عند الرب هو أن ال يعتمد أحد أو ي ع ثقته فى أمواله. 

العالم، من العسير عليها جدًا أن   =مضى الشاب حزيناً  فالطبيعة البشرية بحكم التصاقها الشديد بممريات هذا 
الشاب اراد أن  نعمة هللا تستطيع. هذا  الطبيعي وتلتحق باهلل والروحيات، ولكن بمساعدة  بإختيارها  العالم  تترك 

(. وال بادة 10-9:6تى  1ور )يجمع بين حبه هلل وحبه للمال ولكن محبة المال هى عداوة هلل وأصل لكل الشر 
يجب ان تكون هلل وحده. وطالما هذا الشاب معلق بحب المال بهذه الصورة، فيستحيل عليه أن يحفظ الوصايا  

 تمامًا. 

(. 29:19ن هللا يفيط من البركات الزمنية مع البركات الروحية لمن ترك محبة العالم بإرادته )مت  أوالعجيب  
لتالميذ، فقد تركوا شباكًا ومهنة صيد وحصلوا على محبة الناس فى كل مكان  وهذا ما حد  مع بطرس وباقى ا

 و مان وعلى أمجاد أبدية. 

فالرب غير مقيد بحرفية الوصية، بل هو  ال تسلب  ( أن السيد ي ع من ضمن الوصايا  19:10والحظ فى )مر
و  إمرأته  وال  قريبك  بيت  تشته  ال  عن  تتكلم  العاشرة  والوصية  الوصية،  روح  والحكام  يشرح  واألغنيار  عبده..  ال 

والرؤسار ومنهم هذا الشاب معرضون بحكم قوتهم ومركزهم أنهم إذا إشتهوا ما لقريبهم أو جارهم يأخذوه منه عنوة 
 ( )راجع قصة أخاب ونابوت اليزرعيلى(  4:5أى يسلبوه، وهم أي ًا ينهبون أجر الفعلة )يع  

يبيعوا ما لهم ولكنه    كثيرون من األغنيار تبعوا يسوع مثل نيقوديموس ❖ ويوسف الرامى ولم يطلب منهم أن 
طلب هذا من الشاب ألنه كان متعلقًا بأمواله وأحبها أكثر من هللا. فكانت أمواله هى التى تمتلكه وليس هو  
ال   لنستعملها  واألموال  والمادة  العالم  خلق  هللا  لألغنيارو.  وصالحًا  الكنيسة  تصلى  لذلك  يمتلكها.  الذى 

، وبهذا بداًل من أن تسند األموال الناس ربطت البعط فى شباك التراب، والسيد شرح أن العيب  لتستعبدنا
ليس فى المال بل القلب المتكل على المال )كما شرح هذا إنجيل مرقس إذ قال ما أعسر دخول المتكلين  

  =   ستطيع أن يخلصبهتوا إلى الغاية.. قائلين.. فمن ي على األموال…(. ولما سمع التالميذ هذا التعليم  
ال   المال  على  منكبين  الناس  أن  يعلمون  وهم  المال،  إغرارات  بسبب  الطريق  صعوبة  التالميذ  أدرك  لقد 

 ن ال شىر يف ل على الماديات. أ يستطيعون أن يتخلوا عنه. واليهود كانوا يعتقدون 
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فماذا بعد ؟ ماذا يعو نى بعد  واضح أن هذا الشاب كان يبحث عن طريق الكمال، لقد حفظ وصايا الناموس   ❖
( إذًا هو يطلب الكمال الذى فوه الناموس، وال كمال فوه الناموس سوى المسيح الذى قال  20:19)مت  

جئت ألكمل. لذلك حين قال الشاب للسيد وأيها المعلم الصالحو كان رد المسيح يعنى وأنت التؤمن إنى هللا،  
يليق بالطبيعة العلوية وحدها مع أنك ال تزال تحسبنى إنسانًا    وألرتداًى للجسد قد ضللك فلماذا تنعتنى بما

فيه كل   وجد  به  آمن  وألذا  الكمال،  هو طريق  فهذا  كإبن هلل  به  لإليمان  يجتذبه  المسيح  كان  وبهذا  مثلكو 
أمواله،  يبيع  أى  لديه  التى  الكثيرة  الاللىر  بيع  عليه  يسهل  حينئذ  الثمن،  الكثيرة  اللؤلؤة  فيه  َوَجَد   كفايته، 

 وي ع كل إعتماده وألتكاله عليه فقط. 
فى الثالثة أناجيل تأتى قصة ذلك الشاب المنى وقول المسيح أن من العسير دخول األغنيار إلى الملكوت،  ❖

وعدم   بساطتهم  فى  فاألطفال  السموات،  ملكوت  هؤالر  لمثل  أن  وقوله  لألطفال  مباركته  قصة  بعد  مباشرة 
أما  من تثقل بمحبة العالم فمثل هذا يصعب دخوله للملكوت. وبهذا    تعلقهم بالعالم يسهل دخولهم للملكوت،

واألخ للحياة  إحداهما  متناق تين  صورتين  يعرض  بينهما فاإلنجيل  إنسان  كل  ليختار  للموت  )تث    رى 
العالم ومجده 10:30 البساطة مع غنى هللا والملكوت واألخرى تصور غنى  (. الصورتين إحداهما تصور 

 ف نتركه. وهو  اًل وفانى وسو 
ليس معنى هذه القصة أن الفقرار سيدخلون الملكوت بال نقاش، فهناك فقرار بال قناعة، متذمرين، يلعنون   ❖

الزمان الذى جعلهم فقرار هكذا، يشتهون المال ضمانًا لمستقبلهم، غير شاكرين هللا على ما أعطاهم، فهؤالر  
 ال على هللا. واألغنيار هم وجهان لعملة واحدة. الُعملة هى عدم اإلتك

 

 الرب يبارك من يترك شئ ألجله

َفَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ َأُقوُل 29َفَقاَل ُبْطُرُس:»َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتبِّْعَناَك«.  28"  -(: 30-18:28اآليات )لو  
َمَلُكوتِّ  َأْجلِّ  َأْواَلًدا مِّْن  َأْو  اْمَرَأًة  َأوِّ  إِّْخَوًة  َأْو  َوالَِّدْينِّ  َأْو  َبْيًتا  َتَرَك  َأَحٌد  َلْيَس  إِّْن  َوَيْأُخُذ فِّي هَذا 30هللاِّ،    َلُكْم:  إِّالَّ 

ْهرِّ اآلتِّي اْلحَ  يََّة«.الزََّمانِّ َأْضَعاًفا َكثِّيَرًة، َوفِّي الدَّ  "َياَة اأَلَبدِّ
 

َفَماَذا 27"  -(:30-19:27اآليات )مت   َوَتبِّْعَناَك.  َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء  َقْد  َنْحُن  َلُه:»َها  َوَقاَل  يَنئٍِّذ  ُبْطُرُس حِّ َفَأَجاَب 
َلَنا؟«   َتبِّ 28َيُكوُن  يَن  الَّذِّ َأْنُتُم  إِّنَُّكْم  َلُكْم:  َأُقوُل  َيُسوُع:»اْلَحقَّ  َلُهْم  اْبُن َفَقاَل  َجَلَس  َمَتى   ، يدِّ التَّْجدِّ فِّي  ْعُتُمونِّي، 

يُنوَن َأْسَباَط إِّْسرَ  يًّا َتدِّ ، َتْجلُِّسوَن َأْنُتْم َأْيًضا َعَلى اْثَنْي َعَشَر ُكْرسِّ هِّ ي ِّ َمْجدِّ ْنَسانِّ َعَلى ُكْرسِّ ائِّيَل االْثَنْي َعَشَر. اإلِّ
َئَة َوُكلُّ َمْن َتَرَك ُبُيوًتا َأْو إِّْخَوًة َأْو َأَخوَ 29 اٍت َأْو َأًبا َأْو ُأمًّا َأوِّ اْمَرَأًة َأْو َأْواَلًدا َأْو ُحُقواًل مِّْن َأْجلِّ اْسمِّي، َيْأُخُذ مِّ

يََّة.  ْعٍف َوَيرُِّث اْلَحَياَة اأَلَبدِّ لِّيَن.30ضِّ ُروَن َأوَّ رِّيَن، َوآخِّ ُلوَن َيُكوُنوَن آخِّ  " َولكِّْن َكثِّيُروَن َأوَّ
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َفَأَجاَب َيُسوُع 29َواْبَتَدَأ ُبْطُرُس َيُقوُل َلُه:»َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتبِّْعَناَك«. 28" -(: 31-10:28اآليات )مر 
ا َأْو ُحُقواًل، أَلْجلِّي َأًة َأْو َأْواَلدً َوَقاَل: »اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم:َلْيَس َأَحٌد َتَرَك َبْيًتا َأْو إِّْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأًبا َأْو ُأمًّا َأوِّ اْمرَ 

  ، يلِّ ْنجِّ ، ُبُيوًتا َوإِّْخَوًة َوَأَخَواٍت َوُأمََّهاٍت َوَأْواَلًدا َوُحُقوالً 30َوأَلْجلِّ اإلِّ ْعٍف اآلَن فِّي هَذا الزََّمانِّ َئَة ضِّ ، َمَع إِّالَّ َوَيْأُخُذ مِّ
يََّة.  ْهرِّ اآلتِّي اْلَحَياَة اأَلَبدِّ َهاَداٍت، َوفِّي الدَّ لِّيَن«.َولكِّ 31اْضطِّ ُروَن َأوَّ رِّيَن، َواآلخِّ ُلوَن َيُكوُنوَن آخِّ  "ْن َكثِّيُروَن َأوَّ

بطرس هنا يقارن بينه وبين الشاب المنى الذى رفط بيع أمواله وربما كان بطرس يريد أن يطمئن على نفسه. 
أنه يح بالية وربما تركها ألنه ون  لنسأل بطرس ماذا تركت وماذا أخذت ؟ بطرس ترك شباكًا  صل من  ولكن 

المسيح على مجد  منى حين يملك المسيح. والمهم أن ندرك أن كل ما نتركه لن يزيد عن كونه أشيار بالية، 
ربما ينظر اإلنسان بفخر =    مئة ضعفبجانب ما سنحصل عليه من أمجاد فى السمار وتعزيات على األرض=  

العالم شىر له قيمة. وهللا يعطى  أن ما تركه ألجل المسيح كان شيئًا ذو قيمة، لكن حقيقة فإنه ال يوجد فى 
(  30:10الكثير لمن يترك فهناك حقيقة مهمة..وأن هللا ال يحب أن يكون مديونًا و ولكن الحظ اآلية فى )مر  

حقًا سيعوض هللا من يترك العالم بخيرات  منية مع   اضطهادات  يأخذ مئة ضعف اآلن فى هذا الزمان … مع
تعزيات، ولكن ال ننسى أننا طالما نحن فى العالم، فاإلضطهادات وال يقات هى ضريبة يفرضها العالم وًريسه 

العالم ويختار الحياة األبدية، وهللا يسمح بهذه ال يقات   بالماديات ويفقدو 1على من يحتقر  يتعلقوا  ا ( حتى ال 
( من يشترك مع 4( خالل ال يقات تزداد تعزيات هللا  3( بهذه ال يقات َنْكُمْل ونزداد نقاوة  2شهوتهم للسمار  

المجد.   فى  شريكه  سيكون  الصليب  فى  إسرائيلالمسيح  أسباط  تدينون  كرسيًا  عشر  إثنى  على   =   تجلسون 
ن ما كان ينبمى لهؤالر أن يفعلوه، أى أن  سيكون التالميذ فى يوم الرب العظيم كديانين لألسباط اإلثنى عشر، أل 

يؤمنوا بالمسيح ويكر وا به ويكونوا نورًا لألمم قد تخلوا عنُه ولم يقوموا به، ولكن التالميذ وهم من شعب اليهود 
للعالم، بل هم تركوا كل شىر  نورًا  به وصاروا  به وكر وا  المسيح وآمنوا  قبلوا  اليهود قد  لهم نفس وروف  أى 

ا سيكون عذر اليهودى الذى رفط المسيح وهو يرى أمامه التالميذ الذين هم مثله فى كل الظروف ألجله. فماذ 
الذى يقبل أن يترك من أجل المسيح سيعوضه المسيح هنا =مئة ضعف فى مجد عظيم بسبب إيمانهم بالمسيح.  

ب أو البتولى الذى يرفط فى هذه األرض بكل الخيرات المادية التى يحتاجها واألهم التعزيات السماوية. فالراه
الزواج ُيحرم من وجود  وجة وأبنار له، ولكنه يتقبل من هللا سالمًا فاًقًا ولذة روحية خالل إتحاده مع عريس نفسه 
يسوع، هذه اللذة تفوه كل راحة يقتنيها  وج خالل عالقته األسرية. وكل هذا ما هو إال  عربون ما سوف يناله 

 من مجد أبدى.  

هذه شريعة الزوجة الواحدة، فلم يقل من يترك نسار بل إمرأة. والترك   =   وة وأخوات وأوالدًا.. وإمرأةالحظ قوله إخ
وليس ألى غرض آخر =   المسيح  الترك ألجل  يكون  أن  أكثر وهناك شرط  المسيح  ألجلى وألجل يعنى محبة 

 ألجل خدمة كلمة اإلنجيل.= اإلنجيل 

رين وا. والمقصود بهم اليهود والفريسيين فهؤالر كانوا شعب هللا دُّ واًل ثم إرتَ هؤالر هم من آمنوا أ=  أولون يكونون آخِّ
رون  لكنهم إذ رف وا المسيح ُرِفُ وا ويقصد بهم األغنيار والملوك، فهم هنا أولون وفى اآلِخرة آِخرون  واآلخِّ

للرسل والتالميذ،  هؤالر مثل األمم كانوا فى وثنيتهم آِخرون وآمنوا بعد ذلك فصاروا أولون. وتشير=  أولين
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ليصير  فهؤالر كانوا فقرار معدمين محتقرين فى الدنيا فجعلهم المسيح أولون. وكان من ترك حقه فى هذا العالم 
ي ع نفسه فى آخر الصفوف ( يجعله المسيح أواًل. وفى مرقس ولوقا يأتى بعد هذا مباشرة نبوة المسيح  رًا )أىآخِ 

عن أالمه وصلبه وكأنه بهذا ي ع نفسه كأعظم نموذج للترك، إذ ترك مجده أخذًا صورة عبد متألم يصلب فى 
ل أن نترك شىر لنحصل على  فهل نقب .ولكن بعد هذا يقوم ويصعد ويجلس عن يمين اآلب... نهاية األمر..

 هذا المجد المعد لنا. 
 

 يسوع ينبئ بموته 
ُدوَن إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم،31"  -(:34-18:31اآليات )لو َنْحُن َصاعِّ َوَسَيتِّمُّ ُكلُّ َما   َوَأَخَذ االْثَنْي َعَشَر َوَقاَل َلُهْم:»َها 

  ، ْنَسانِّ َوَيْجلُِّدوَنُه، 33أَلنَُّه ُيَسلَُّم إَِّلى اأُلَممِّ، َوُيْسَتْهَزُأ بِّهِّ، َوُيْشَتُم َوُيْتَفُل َعَلْيهِّ،  32ُهَو َمْكُتوٌب بِّاأَلْنبَِّياءِّ َعنِّ اْبنِّ اإلِّ
َيُقوُم«.   َيْفَهُموا مِّْن ذلَِّك َشْيًئا، َوَكاَن هَذا اأَلْمُر ُمْخفًى َعْنُهْم، َوَلْم  َوَأمَّا ُهْم  34َوَيْقُتُلوَنُه، َوفِّي اْلَيْومِّ الثَّالِّثِّ  َفَلْم 

 "  َيْعَلُموا َما قِّيَل.
   

ًدا إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم َأَخَذ االْثَنْي َعَشَر تِّْلمِّيًذا َعَلى اْنفَِّراٍد فِّي  17" -(:19-20:17اآليات )مت  َوفِّيَما َكاَن َيُسوُع َصاعِّ
َلُهْم:   َوَقاَل  َواْلَكَتَبةِّ، 18الطَّرِّيقِّ  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساءِّ  إَِّلى  ُيَسلَُّم  ْنَسانِّ  اإلِّ َواْبُن  ُأوُرَشلِّيَم،  إَِّلى  ُدوَن  َصاعِّ َنْحُن  »َها 

، َفيَ   " َوُيَسل ُِّموَنُه إَِّلى اأُلَممِّ لَِّكْي َيْهَزُأوا بِّهِّ َوَيْجلُِّدوُه َوَيْرلُِّبوُه، َوفِّي اْلَيْومِّ الثَّالِّثِّ َيُقوُم«.19ْحُكُموَن َعَلْيهِّ بِّاْلَمْوتِّ
 

ُمُهْم  32"  -(: 34-10:32اآليات )مر   يَن إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم َوَيَتَقدَّ دِّ َيُسوُع، َوَكاُنوا َيَتَحيَُّروَن.  َوَكاُنوا فِّي الطَّرِّيقِّ َصاعِّ
َسَيْحُدُث   َعمَّا  َلُهْم  َيُقوُل  َواْبَتَدَأ  َأْيًضا  َعَشَر  االْثَنْي  َفَأَخَذ  َيَخاُفوَن.  َكاُنوا  َيْتَبُعوَن  ُهْم  َنْحُن 33َلُه:  َوفِّيَما  »َها 

ُرَؤَساءِّ  إَِّلى  ُيَسلَُّم  ْنَسانِّ  اإلِّ َواْبُن  ُأوُرَشلِّيَم،  إَِّلى  ُدوَن  َوُيَسل ُِّموَنُه   َصاعِّ  ، بِّاْلَمْوتِّ َعَلْيهِّ  َفَيْحُكُموَن  َواْلَكَتَبةِّ،  اْلَكَهَنةِّ 
 "َفَيْهَزُأوَن بِّهِّ َوَيْجلُِّدوَنُه َوَيْتُفُلوَن َعَلْيهِّ َوَيْقُتُلوَنُه، َوفِّي اْلَيْومِّ الثَّالِّثِّ َيُقوُم«.34إَِّلى اأُلَممِّ، 

إل  اآلن  متجه  والمسيح  الصليب،  ميعاد  إقترب  فى لقد  ونسمع  فيها.  سيصلب  التى  األخيرة  للمرة  أورشليم  ى 
فهم يعرفون عداوة الفريسيين والسنهدريم لمعلمهم، وطالما تنبأ    كانوا يتحيرون ويخافون أن التالميذ    (32:10)مر

لهم المعلم بأنه سوف يتألم منهم، وها هم ذاهبون إلى أورشليم وكانوا شاعرين بان أمورًا خطيرة ستحد  ولكنهم 
 ( 29:14كانوا متحيرون ماذا سيحد  بال بط. وها هو السيد يتكلم بوضوح عما سيتم حتى إذا كان يؤمنون )يو 

ن كالم المسيح كان أوألذا ما حد  ما قاله فحينئذ سيعرفون أن ما حد  كان بإرادته وسيؤمنون باألكثر. ومع  
واضحًا إال  أن التالميذ لم يفهموا، فهم لم يتصوروا أن هذا المعلم العجيب الذى يقيم الموتى يستسلم بهدور للكهنة 

سيكون مجرد مناوشات يتسلم بعدها ُملك إسراًيل. لذلك   وربما تصوروا أن ما قاله المعلم   ولم يعلموا ما قيل=
يأتى بعد هذا مباشرة طلب إبنا  بدى أن يجلسا عن يمينه ويساره فى ملكه. فهم ما تصوروا أبدًا موت المخلص 

 الذى أتى ليخلص إسراًيل، فكيف يخلصها إن هو مات. 
 

 شفاء أعميين 
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ي.  َوَلمَّا اْقَتَرَب مِّ 35"  -(:43-18:35اآليات )لو َيْسَتْعطِّ َفَلمَّا َسمَِّع  36ْن َأرِّيَحا َكاَن َأْعَمى َجالًِّسا عَلى الطَّرِّيقِّ 
رِّيَّ ُمْجَتاٌز.  37اْلَجْمَع ُمْجَتازًا َسَأَل:»َما َعَسى َأْن َيُكوَن هَذا؟«   َفَرَرَخ قِّائِّاًل: »َياَيُسوُع 38َفَأْخَبُروُه َأنَّ َيُسوَع النَّاصِّ

اْرَحْمنِّي!«.   َداُوَد،  اْرَحْمنِّي!«.  39اْبَن  َداُوَد،  اْبَن  »َيا  َكثِّيًرا:  َأْكَثَر  َفَرَرَخ  ُهَو  َأمَّا  لَِّيْسُكَت،  ُموَن  اْلُمَتَقد ِّ َفاْنَتَهَرُه 
َسأَ 40 اْقَتَرَب  َوَلمَّا  إَِّلْيهِّ.  َم  ُيَقدَّ َأْن  َوَأَمَر  َيُسوُع  َأْن 41َلُه  َفَوَقَف  »َياَسي ُِّد،  َفَقاَل:  بَِّك؟«  َأْفَعَل  َأْن  ُترِّيُد  قِّائِّاًل:»َماَذا 

َر!«.   َقْد َشَفاَك«.  42ُأْبرِّ إِّيَماُنَك  ْر.  َيُسوُع: »َأْبرِّ َلُه  َوَجمِّيُع 43َفَقاَل  ُد هللَا.  ُيَمج ِّ َوُهَو  َوَتبَِّعُه  َأْبَرَر،  اْلَحالِّ  َوفِّي 
ْعبِّ إِّْذ َرَأْوا َسبَُّحو   " ا هللَا.الشَّ

َوإَِّذا َأْعَمَيانِّ َجالَِّسانِّ َعَلى 30َوفِّيَما ُهْم َخارُِّجوَن مِّْن َأرِّيَحا َتبَِّعُه َجْمٌع َكثِّيٌر،  29"  -(:34-20:29اآليات )مت  
َداُودَ  اْبَن  َيا  َسي ُِّد،  َيا  »اْرَحْمَنا   : َقائَِّلْينِّ َصَرَخا  ُمْجَتاٌز  َيُسوَع  َأنَّ  َعا  َسمِّ َفَلمَّا   . اْلَجْمُع 31!«  الطَّرِّيقِّ َفاْنَتَهَرُهَما 

َداُوَد!«   اْبَن  َيا  َسي ُِّد،  َيا  »اْرَحْمَنا   : َقائَِّلْينِّ َأْكَثَر  َيْرَرَخانِّ  َفَكاَنا  َوَقاَل:»َماَذا 32لَِّيْسُكَتا،  َوَناَداُهَما  َيُسوُع  َفَوَقَف 
بُِّكَما؟«   َأْفَعَل  َأْن  َتْنفَ 33ُترِّيَدانِّ  َأْن  َسي ُِّد،  َلُه:»َيا  َأْعُيُنَنا!«  َقااَل  َفلِّْلَوْقتِّ 34تَِّح  َأْعُيَنُهَما،  َوَلَمَس  َيُسوُع  َفَتَحنََّن 
 " َأْبَرَرْت َأْعُيُنُهَما َفَتبَِّعاُه.

 
هِّ َوَجْمٍع َغفِّيٍر، َكاَن 46"  -(:52-10:46اآليات )مر َوَجاُءوا إَِّلى َأرِّيَحا. َوفِّيَما ُهَو َخارٌِّج مِّْن َأرِّيَحا َمَع َتاَلمِّيذِّ

ي.   ، اْبَتَدَأ َيْرُرُخ 47َباْرتِّيَماُوُس اأَلْعَمى اْبُن تِّيَماُوَس َجالًِّسا َعَلى الطَّرِّيقِّ َيْسَتْعطِّ رِّيُّ َفَلمَّا َسمَِّع َأنَُّه َيُسوُع النَّاصِّ
َفاْنَتَهَرُه َكثِّيُروَن لَِّيْسُكَت، َفَرَرَخ َأْكَثَر َكثِّيًرا:»َيا اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِّي!«. 48َيُقوُل:»َيا َيُسوُع اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِّي!«  وَ 
َفَطَرَح رَِّداَءُه َوَقاَم َوَجاَء 50يَك«.  َفَوَقَف َيُسوُع َوَأَمَر َأْن ُيَناَدى. َفَناَدُوا اأَلْعَمى َقائِّلِّيَن َلُه:»ثِّْق! ُقْم! ُهَوَذا ُيَنادِّ 49

َيُسوَع.   َر!«. 51إَِّلى  ُأْبرِّ َأْن  َسي ِّدِّي،  اأَلْعَمى:»َيا  َلُه  َفَقاَل  بَِّك؟«  َأْفَعَل  َأْن  ُترِّيُد  َلُه:»َماَذا  َوَقاَل  َيُسوُع  َفَأَجاَب 
.َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اْذَهْب. إِّيَماُنَك َقْد َشَفاَك«. َفلِّْلَوْقتِّ 52  " َأْبَرَر، َوَتبَِّع َيُسوَع فِّي الطَّرِّيقِّ

ويبدو أنهما كانا    متى يذكر أنهما أعميان ومرقس ولوقا يذكران أنه أعمى واحد بل أن مرقس يحدد إسمه، (1
أشهرهما هو   ولكن  فعاًل  هذا    بارتيماوسإثنين  لعل  ولكن  المشهور  واحد وهو  أنه  ولوقا  فذكر مرقس  هذا، 

ومعرفة هلل،   إستنارة  كليهما  ويعطى  واألمم،  اليهود  واحدًا  اإلثنين  ليجعل  أتى  فالمسيح  رمزى،  معنى  يحمل 
 فكالهما كانا أعميان. ومتى يكتب لليهود فيذكر االثنين ومرقس ولوقا يكتبان لالمم فيقوالن واحد .

( وفى هذا يشبه الخاطى الذى هو أعمى روحيًا ويسلك فى الظلمة وال  46:10)مر  سًا يستعطى  جالكان هذا   (2
يرى طريق الملكوت، بل يجلس ليستعطى كسرة عفنة من شهوات  اًلة. ومن ضمن الشهوات الزاًلة ما طلبه  

كملك في  إبني  بدي من مجد عالمي لذلك ذكرت هذه القصة هنا أما من إنفتحت عينيه فيستقبل المسيح  
 قلبه كما نرى في اآليات اآلتية عن دخول المسيح كملك إلى أورشليم. 

كثيرون  (3 المحبوبة    إنتهره  والشهوات  القديمة  العادات  تنتهرنا  إذ  التوبة  صراع  فى  يحد   وهذا  ليسكت، 
لرحمة،  واألصدقار األشرار والمجتمع الفاسد فال نجد لنا طريق إال  الصراك أكثر كثيرًا مثل األعمى طالبين ا

 . وكما إستجاب يسوع لهذا األعمى الذى يصرك سيستجيب حتمًا لكل من يناديه 
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إرحمنى (4 داود  إبن  يسوع  حسب =    يا  داود  إبن  سيكون  وأنه  المسيا  عن  سمع  وهو  يهودى  األعمى  هذا 
 ( 1:11+أش  11:132النبوات، لذلك فقوله إبن داود يحمل معنى إيمانه بأنه المسيا المنتظر )مز

وقام وجار إلى المسيح، وهذا يشير إلى أن كل خاطى يريد أن تستنير عينيه، عليه أن    طرح رداءه  األعمى (5
والردار    الحياة العتيقة.يطرح أعماله القديمة تابعًا المسيح. الردار قد يشير للحياة القديمة أو التكاسل القديم أو  

 ( . 2:  12)رو يشير لشكل حياتنا القديمة وتميروا عن شكلكم بتميير أذهانكمو 
يعنى أن السيد يريد أن يعلن إيمان هذا الرجل أمام الجميع. وأنه يعطى  ،  ماذا تريد أن أفعل بكسؤال السيد   (6

 من يسألونه. 
 الحظ أنه حين تمتع بالبصيرة تبع يسوع. (7
 هذه تعلمنا اللجاجة فى الصالة بإيمان. =  فررخ أكثر كثيراُ  (8
إثنان  .  ولما إقترب من أريحاولوقا يقول    اوفيما هو خارج من أريحمتى ومرقس يقوالن   (9 أنهما  ويقول متى 

   -وهناك حال ن لهذا: -ومرقس ولوقا يقوالن واحد:
بينما كان يسوع يقترب من أريحا سمع عنه هذا األعمى فصرك ولكن يسوع تركه ليشتد إيمانه. وفى الصباح  .1

 أثنار خروجه من أريحا إ داد هذا األعمى صراخًا، فى حين كان أعمى آخر قد إن م إليه فشفاهما. 
القدي .2 مة. وهما متجاورتان، على  يقول يوسيفوس أنه كانت هناك مدينتين بإسم أريحا، أريحا الجديدة وأريحا 

بعد ميل واحد من بع هما. ويكون يسوع فى هذه الحالة خارجًا من واحدة مقتربًا من األخرى واألعميان فى  
 وسط الطريق.

 كانا إثنين ولكن كان واحد هو المتقدم فى الكالم. .3
األعميان يرمزان للبشرية )يهود خر معجزة للسيد المسيح قبل دخوله ألورشليم ليصلب وبها نرى أن  آهذه المعجزة  

وأمم( التى عجزت عن رؤية هللا ومعرفته. وجار المسيح ليقدم لها الفدار وتنفتح أعين البشرية وتعرف هللا وتدرك 
واًل. أثر لندرك هللا فنحبه ألنه أحبنا  محبته. وكلما صرخنا مثل هذا األعمى تدركنا مراحم هللا وتنفتح أعيننا باألك 

تى كانت تنتهر األعميان فهى تشير لكل المعطالت التى تمنعننا عن الصراك إلستدرار مراحم هللا.  أما الجموع ال
 وهو سؤال لكل منا اآلن.... ماذا تريدونأتى لسؤال السيد لألعمى... 

 ؟ ماذا نريد
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 عودة للجدول عشر( لوقا()اإلصحاح التاسع)إنجيل 

 اإلصحاح التاسع عشر
 

 زكا رئيس العشارين
ارِّيَن َوَكاَن َغنِّيًّا،  2ُثمَّ َدَخَل َواْجَتاَز فِّي َأرِّيَحا.  1"   -(:10-19:1اآليات )لو َوإَِّذا َرُجٌل اْسُمُه َزكَّا، َوُهَو َرئِّيٌس لِّْلَعشَّ

يَر اْلَقاَمةِّ. 3 ، أَلنَُّه َكاَن َقرِّ ْر مَِّن اْلَجْمعِّ َد إَِّلى ُجمَّْيَزٍة 4َوَطَلَب َأْن َيَرى َيُسوَع َمْن ُهَو، َوَلْم َيْقدِّ ًما َوَصعِّ َفَرَكَض ُمَتَقد ِّ
ًعا َأْن َيُمرَّ مِّْن ُهَناَك.   ، َنَظَر إَِّلى َفْوُق َفَرآُه، َوَقاَل َلُه:»َيا  5لَِّكْي َيَراُه، أَلنَُّه َكاَن ُمْزمِّ َفَلمَّا َجاَء َيُسوُع إَِّلى اْلَمَكانِّ

َيْنَبغِّي َأنْ  ْل، أَلنَُّه  َواْنزِّ َأْسرِّْع  َبْيتَِّك«.  َزكَّا،  اْلَيْوَم فِّي  َأْمُكَث  َوَقبَِّلُه َفرًِّحا.  6  َوَنَزَل  يُع ذلَِّك 7َفَأْسَرَع  اْلَجمِّ َرَأى  َفَلمَّا 
ٍئ«.   ْنَد َرُجل َخاطِّ ي نِّْرَف َأمْ 8َتَذمَُّروا َقائِّلِّيَن: »إِّنَُّه َدَخَل لَِّيبِّيَت عِّ :»َها َأَنا َياَربُّ ُأْعطِّ ب ِّ َوالِّي َفَوَقَف َزكَّا َوَقاَل لِّلرَّ

، َوإِّْن ُكْنُت َقْد َوَشْيُت بَِّأَحٍد َأُردُّ َأْرَبَعَة َأْضَعاٍف«.   ، إِّْذ 9لِّْلَمَساكِّينِّ َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اْلَيْوَم َحَرَل َخاَلٌص لِّهَذا اْلَبْيتِّ
يَم،  ْنَسانِّ َقْد َجاَء لَِّكْي َيْطُلَب َوُيخَ 10ُهَو َأْيًضا اْبُن إِّْبَراهِّ  "ل َِّص َما َقْد َهَلَك«.أَلنَّ اْبَن اإلِّ

(. ولذلك كرههم 13:3العشارون هم طاًفة الجباة وكانوا يستوفون أكثر من الجزية المقررة ويأخذونها ألنفسهم )لو
اليهود وأسموهم لصوصًا. ولذلك تبرم اليهود إذ قبل السيد دخول بيت  كا. والرب دخل بيت  كا دون أن يسأله 

 فهو عارف بما في القلوب.
يات السابقة ترك الرب األعمى يصرك فترة، بعدها إستجاب وشفاه، وهنا نجده يطلب هو بنفسه أن يدخل  في اآل

بيت  كا. فالرب يدخل بيتي، أو يدخل قلبي ويتمم الشفار حين يرى القلب مستعدًا. فهذا األعمى لم يكن مستعدًا 
فاه. أم ا  كا ففي إنسحاقه وفي إشتياقه لرؤية  بعد للشفار، والصراك جعله مستعدًا، ولما رآه السيد مستعد تدخل وش

السيد كان مستعدًا. فدخل يسوع بيته. هنا نرى جزار قبول يسوع في حياتنا، وجزار إشتياقنا له، بينما نحن  
شاعرين بعدم اإلستحقاه، هنا يدخل يسوع قلوبنا فتصير سمار، ويمفر لنا خطايانا ونفو  بالخالص، فهل نشتاه 

ويشرب.. وتجري من بطنه أنهار مار حيو   كا. يقول الرب وإن عط  أحد فليقبل إلىَّ لخالص يسوع مثل 
(.39-7:37)يو   
صار م يفًا للرب، وبتوبته صار مسكنه قصرًا   ولكنه بإشتياقه   وربما كان خاطئا،  ض يفًا،   كان إيمان  كاربما  

 سماًيًا يدخله الرب، لقد ُمِنَح  كا مجدًا عظيمًا. 
ُوِلدوا بعاهات َخْلقية، مثل  كا الذي كان قصير القامة، وهم يشتكون بسببها، ولكن أال ترى أن  تأمل : كثيرون 

نفهم أن هللا ال يخطئ وألذا كان شيئًا ينقصنا، كان هذا سببًا   إذًا علينا أن  عاهة  كا كانت سببًا في خالصه. 
 هللا داًمًا كامل.  فعمل لقية""بركات خالعاهات لخالصنا، وهذا ما حد  لألعمى. فلنسمي هذه 
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قصة  كا العشار فتحت باب الرجار واألمل لكل خاطئ، حين يعود بالتوبة مشتاقًا للمسيح، يدخل المسيح إلى 
قلبه، ويقبله ويمفر خطاياه. صار  كا هنا تطبيقًا حيًا لمثل الفريسي والعشار، فهو صار مقبواًل ونال الخالص 

 . عنه السيد المسيح ونزل إلى بيته مبررًاومثل ذلك العشار الذي قال  
والحظ أن  كا تكلف الكثير، فهو في مركزه كًريس للعشارين كان من غير الالًق أن يتسلق جميزة كما   .13

 يفعل األطفال )هذا ما نسميه الجهاد، وفي المقابل فلنرى النعمة التي حصل عليها(.
سد بشريتنا وحمله لطبيعتنا نحن الخطاة ليقدس  دخول الرب بيت  كا الخاطئ يمثل دخول المسيح إلى ج .14

 طبيعتنا أبديًا. 
 كانت هناك معوقات كثيرة تحول بين  كا والمسيح:  .15
 .  (31:21خطيته: إذ ُيحسب العشارين في نفس صفوف الزواني )مت  .1
 كرا ية المجتمع له.  .2
 مركزه كًريس قد يتأثر بما فعله، من تسلقه لجميزة. .3
 جعل اإلنسان يتقوقع حول نفسه، مف اًل اإلبتعاد عن المجتمع.قصر قامته، ومثل هذه العاهة ت .4

ولكن إيمان  كا إنتصر على كل ذلك، وألشتياقه، وقلبه التاًب أعطوه الخالص. فباإليمان الحي العملي نملب كل  
 ضعف فينا ونرتفع فوه الظروف لنلتقي بربنا يسوع فنخلص.

عن خطاياه. دبارة يا  كا أسرع هذه مثل وأنت بطرس   فالمسيح سامحه   ،النقي المتبرر كا تعني  =  يا زكا أسرع
 وعلى هذه الصخرةو. فالمسيح في كليهما إستخدم األسمار ليشير لمعاني خاصة.

شجرة الجميز ثمارها رخيصة وتشير لألمور الزمنية التافهة، وال يمكن أن نعاين المسيح ما لم نسمو فوه   .16
ك أن  تشير  وهي  الزمنية.  إال   األمور  هي  ما  عليها،  متكل  أنه  أموال ون  من  حياته  في  جمعه  كا  ما  ل 

 تفاهات.
كم مرة صعد في غناه وكبرياًه، واآلن عليه أن يتعلم أن ينزل ويت ع ويتخلى عن أمواله. والحظ =  أسرع وإنزل 

ي ي ي  فيها تجاوب  كا فهو أسرع ونزل، فالتأجيل قد ي يع فرصة الخالص، فالمسيح لم يذهب ألريحا ثانية الت
 (. 1:19 كا )
وأم ا دفع أربعة أضعاف فكان هذا إجرار من أقصى العقوبات التي كان يفرضها  =  أعطي نرف أموالي  .17

)خر أي ًا عد 6:12صم 2+  1:22القانون على لص  )راجع  العقوبة  هذه  نفسه  على  و كا فرض   ،)7:5  +
يسوع بيته. والحظ أنه مستعد لدفع   ([ صار له القلب الرحيم غير المستعبد للمادة بمجرد أن دخل5-1:6ال

اليوم نصف أمواله، مع أن الشريعة الموسوية ال تطلب من المختلس سوى الخمس  يادة على ما إختلسه.  
حينما يتقدس أحد أفراد األسرة يصير سبب بركة لكل البيت. وهذا ال يمنع أنه  =  حرل خالص لهذا البيت

يكون بركة  قد  المؤمن أي ا وأعدار اإلنسان أهل بيتهو لكن في حالة إيمان شخص قد يقف في وجهه كل بيته
السيد الرب بهذا يعزو خالص  كا  =  هو أيضًا إبن إلبراهيم(.  14:7كو 1ألهل بيته إن كان عندهم إستعداد )
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نصف   هنا  ترك  كا  أور  في  ممتلكاته  كل  إبرا يم  ترك  وكما  وبره.  وقداسته  إيمانه  في  بإبرا يم  لتشبهه 
 ا تذكير للفريسيين الراف ين أنه أك لهم. ممتلكاته. وفيه 

 نور المسيح وبره أضارا بيت  كا وقلبه ولم يحتاج المسيح أن يوجه له كلمة عتاب أو توبيخ. .18
أن في هذا المكان    المسيح لم يمر من هذا الطريق صدفة، ولم ينظر للشجرة صدفة، إنما هو كان يعرف .19

 ن المسيح والمسيح بحث عن  كا.خروف ضال يريد أن يرده فذهب إليه. فزكا بحث ع
(. فما إستمر يجمعه العمر كله من أموال صار  8:3ما فعله  كا هنا هو نفس ما قاله بولس الرسول )في  .20

كنفاية يريد اإلستمنار عنها إذ تمتع بمعرفة الرب يسوع. فحينما وجد  كا اللؤلؤة كثيرة الثمن )المسيح( باع  
معناها، أن كل    ه يظهر هناأمواله أو آلأل (. وباع  46:13ا )مت جمعه بقية الآللئ )أمواله( التي ول عمره ي

 ما ونه له قيمة من قبل، فقد قيمته اآلن بعد أن عرف المسيح ودخل المسيح بيته )وقلبه(.
 

 ناء مْ مثل األَ 
)لو َوَكاُنوا 11"  -(: 27-19:11اآليات  ُأوُرَشلِّيَم،  مِّْن  َقرِّيًبا  َكاَن  أَلنَُّه  َمَثاًل،  َفَقاَل  َعاَد  هَذا  َيْسَمُعوَن  َكاُنوا  َوإِّْذ 

  . يَدٍة لَِّيْأُخذَ 12َيُظنُّوَن َأنَّ َمَلُكوَت هللاِّ َعتِّيٌد َأْن َيْظَهَر فِّي اْلَحالِّ ْنسِّ َذَهَب إَِّلى ُكوَرٍة َبعِّ  َفَقاَل:»إِّْنَساٌن َشرِّيُف اْلجِّ
َوَيْرجَع.   ُمْلًكا  هِّ  ُروا َحتَّى آتَِّي.  13لَِّنْفسِّ َلُهْم: َتاجِّ َوَقاَل  َأْمَناٍء،  َوَأْعَطاُهْم َعَشَرَة  َلُه  َأْهُل 14َفَدَعا َعَشَرَة َعبِّيٍد  َوَأمَّا 

َأنَّ   ُنرِّيُد  اَل  َقائِّلِّيَن:  َسَفاَرًة  َوَراَءُه  َفَأْرَسُلوا  ُيْبغُِّضوَنُه،  َفَكاُنوا  يَنتِّهِّ  َعَلْيَنا.  َمدِّ َيْملُِّك  َأَخَذ 15هَذا  َبْعَدَما  َرَجَع  َوَلمَّا 
َة، لَِّيْعرَِّف بَِّما َتاَجَر ُكلُّ   يَن َأْعَطاُهُم اْلفِّضَّ ٍد.  اْلُمْلَك، َأَمَر َأْن ُيْدَعى إَِّلْيهِّ ُأولئَِّك اْلَعبِّيُد الَّذِّ ُل َقائِّاًل: 16َواحِّ َفَجاَء اأَلوَّ

َربَح َعَشرَ  َمَناَك  َأْمَناٍء.  َيا َسي ُِّد،  َلَك 17َة  َفْلَيُكْن   ، اْلَقلِّيلِّ يًنا فِّي  َأمِّ ُكْنَت  أَلنََّك  الُِّح!  اْلَعْبُد الرَّ َأيَُّها  نِّعِّمَّا  َلُه:  َفَقاَل 
َل َخْمَسَة َأْمَناٍء.  18ُسْلَطاٌن َعَلى َعْشرِّ ُمْدٍن.   ا َأْيًضا: َوُكْن َفَقاَل لِّهذَ 19ُثمَّ َجاَء الثَّانِّي َقائِّاًل: َيا َسي ُِّد، َمَناَك َعمِّ
يل،  20َأْنَت َعَلى َخْمسِّ ُمْدٍن.   ْندِّي َمْوُضوًعا فِّي مِّْندِّ أَلن ِّي 21ُثمَّ َجاَء آَخُر َقائِّاًل: َيا َسي ُِّد، ُهَوَذا َمَناَك الَّذِّي َكاَن عِّ

ْنَك، إِّْذ َأْنَت إِّْنَساٌن َصارٌِّم، َتْأُخُذ َما َلْم َتَضْع َوَتْحُرُد َما   يُنَك َأيَُّها 22َلْم َتْزَرْع.  ُكْنُت َأَخاُف مِّ َفَقاَل َلُه: مِّْن َفمَِّك َأدِّ
ر ِّيُر. َعَرْفَت َأن ِّي إِّْنَساٌن َصارٌِّم، آُخُذ َما َلْم َأَضْع، َوَأْحُرُد َما َلْم َأْزَرْع،   تِّي َعَلى 23اْلَعْبُد الش ِّ َفلَِّماَذا َلْم َتَضْع فِّضَّ

َيارَِّفةِّ، َفُكْنُت َمَتى جِّ  ْنَدُه 24ْئُت َأْسَتْوفِّيَها َمَع رًِّبا؟  َمائَِّدةِّ الرَّ ْنُه اْلَمَنا َوَأْعُطوُه لِّلَّذِّي عِّ رِّيَن: ُخُذوا مِّ ُثمَّ َقاَل لِّْلَحاضِّ
ْنَدُه َعَشَرُة َأْمَناٍء!  25اْلَعَشَرُة اأَلْمَناُء.   َوَمْن َلْيَس َلُه  أَلن ِّي َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ ُكلَّ َمْن َلُه ُيْعَطى،26َفَقاُلوا َلُه: َيا َسي ُِّد، عِّ

ْنُه.   مِّ ُيْؤَخُذ  ْنَدُه  َواْذَبُحوُهْم 27َفالَّذِّي عِّ ُهَنا  إَِّلى  ْم  بِّهِّ َفْأُتوا  ْم،  َعَلْيهِّ َأْملَِّك  َأْن  ُيرِّيُدوا  َلْم  يَن  الَّذِّ ُأولئَِّك  َأْعَدائِّي،  َأمَّا 
امِّي«.  "ُقدَّ

ل الصليب وبالتالي قبل أن يمادر األرض هنا السيد المسيح قد إقترب من أورشليم وبالتالي بقيت ب عة أيام قب
بالجسد ويذهب ليجلس عن يمين اآلب. واآليات اآلتية مباشرة هي عن دخوله أورشليم يوم أحد الشعانين. وكأن 

 هذه األقوال هي نبواته األخيرة وتعاليمه األخيرة فما معنى المثل:
إلى أنه ذاهب إلى كورة بعيدة )السمار(.    هم ونوا أنه متوجه ألورشليم ليبدأ الملكوت حااًل، ولكنه يشير .1

 وبعد مدة سيأتي ليحكم ويدين. وبالتالي فالملكوت ليس وشيكًا.
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مِ  .2 واحد  لكل  يترك  وهو  به،  والمؤمنين  تالميذه  ويترك  سيذهب  بها،  المسيح  يتاجر  ومواهب  و نات  ن ا 
مِ  وكل  إسمه.  مجد  )لحساب  المواهب  من  نصيبه  على  حصل  أ 10:4بط 1ن ا  وعلينا  في  (.  نستمر  ن 

 الخدمة حتى يأتي. 
أن هناك ملكوت   تالميذه  وبالتالي فال يجب أن يتصور.  ال نريد أن هذا يملك علينااليهود سيرف ونه=   .3

 .  وخاصته لم تقبلهو أرضي وإلى خاصته جار
[ الذين رف وه= 1بعد مدة لم يحددها السيد )فال داعي أن نحاول تحديدها نحن( سيأتي في مجده ليدين و .4

 ن ا عما فعله بو ناته )َأْمناًه(. [ ليحاسب كل مِ 2و. إذبحوهم قدامي
هذه التجارة التي نقوم بها اآلن في اأَلْمنار )المواهب( هي بعينها تأسيس الملكوت على األرض. وفي   .5

 نيب لتالميذه إذ هم إنشملوا بالملك األرضي واألمجاد، والمسيح ينبههم أنه ال أمجاد هنا بل خدمة.هذا تأ
 

 ( 29-14:25( ومثل الوزنات )مت 27-11:19مثل األمناء )لو
 واحد، ولو أنهما متشابهان.  ليسا مثلٌ  ماخالفات بين المثلين فههناك 
فكل العبيد قد أخذوا َمنًا   األمناء فى مثل  نرى كل واحد قد أخذ نصيبًا غير اآلخر، أم ا    الوزناتفي مثل   .1

 واحدًا. 
ومثل    اأَلْمناءمثل   .2 ألورشليم،  متجه  وهو  السيد  والتكرار    الوزناتقاله  أورشليم.  في  وهو  السيد  قاله 

 لألهمية. 
 ولكن اإلختالف له معنى:  

مواهب غير اآلخر، وهللا لن يطالبك بأكثر مما أعطاه لك، المهم أن يشير ألن كل واحد يأخذ    مثل الوزناتففي  
تكون أمينًا، فمن أخذ الخمسة ربح خمسة و نات وهكذا من أخذ الو نتين حينما أتي بو نتين سمع نفس المديح  

ما هو طالب أحد ب. ألن كالهما كان أمينًا. وهللا لن يونعما أيها العبد الصالح ... أدخل إلى فرح سيدكو  عينه
 فوه طاقته. 
فيقول أن الكل أخذ مقدارًا متساويًا )منًا(، ولكن هناك من ربح أكثر فإستحق أكثر، وهذا ألنه   مناءمثل األَ أم ا في  

 جاهد أكثر، فمن يتعب أكثر يأخذ أكثر. 
 نفهم منه أن كل من كان أمينا فى موا به له نصيب فى مجد السمار. الوزنات مثل

 ف بحسب جهاده. فنهم منه أن نصيب كل منا فى مجد السمار يختل األمناء أما مثل
وما يجب أن نفهمه أنه علينا بأال نحزن    نرى فيه أن المواهب )الو نات( تختلف من شخص آلخر.  الوزنات  مثل

أُ  نكون  أن  المهم  أقل،  مواهبنا  لمجد هللا سيجا يه هللاألن  موا به  يستخدم  ومن  بقدر طاقتنا،  ونجاهد  بأن    منار 
 .يدخل إلى المجد 

كانوا يظنون أن السيد سيملك ويؤسس ملكوته بعد أن يدخل =  هللا سيظهر في الحالكانوا يظنون أن ملكوت  
 أورشليم مباشرة. 
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هو المسيح نفسه فهو من السمار وذاهب للسمار وهو ليس فقط شريف الجنس، بل هو =  إنسان شريف الجنس
 الوحيد الجنس )اإلله المتجسد( إبن هللا بالطبيعة. 

 مار ولن يؤسس ملكًا أرضيًا.سيصعد للس= ذهب إلى كورة بعيدة
)=  دعا عشرة عبيد موهبته  له  فكل  المؤمنين،  كل  هناك عشر 11-8:12كو 1+  10:4بط 1هم  كان  )مثلما   )

 .  عذارى(
هذا المثل مستوحى مما كان يحد  أيام المسيح، فكان األمرار الوطنيون ملزمون بأن يذهبوا إلى روما   •

هذا مع هيرودس وأرخيالوس. وفي حالة أرخيالوس أرسل  ليحصلوا على رتب الترقي من قيصر. وحد   
وراف ين   الوحشية  أعماله  لقيصر  شاكين  قيصر  إلى  الشعب(  عن  وسفرار  مندوبين  )أي  سفارة  ش به 
ملكه. وحينما رجع أرخيالوس من روما إنتقم منهم بالذبح )وهذا كان حكم المسيح على صالبيه وراف ي  

 . المؤقت قبل الدينونة(ملكه بخراب أورشليم، هذا هو الحكم 
هذا إعالن نبوي عن جلوس الرب في السمار إستعدادًا لتأسيس ملكوته ولتجثو له كل ركبة =  ليأخذ لنفسه ُملكاً 

 .  (11-6:2)في
 َأْمنار . شهر. وجمعهاأأجر ثالثة عملة يونانية تساوي = الَمنا

لجسد وهم الذين كان لهم الوعد. إلى خاصته هنا يتكلم عن اليهود خاصته الذين أتي منهم با=  وأما أهل مدينته 
 .  (11:1جار وخاصته لم تقبله )يو 
علينا  يملك  هذا  أن  نريد  هي    هذاكلمة  =  ال  ال بارة  هذه  وكأن  المسيح،  يشتمون  فاليهود  ولآلن  تحقير،  كلمة 

 إحتجاج ورفط لشخص المسيح المتواضع.
بعد ما صعد، ورف هم وألضطهادهم لتالميذه   تحمل معنى رف هم المستمر للمسيح حتى=  أرسلوا وراءه سفارة

 سفرار أي اليهود الذين إضطهدوا المسيحيين. = سفارة      ورسله. 
 عينات وهذه أمثلة أو  عبيد فقط  3حين يأتي في مجده، في مجيئه الثاني. وفيما يلي يظهر محاسبة  =  ولما رجع

 . لنفهم أن هناك حساب لكل واحد على ما بين يديه
هذا يشير لتواضع هذا اإلنسان فلم يقل أنا ربحت، إذ هو يعلم أن النجاح والبركة كانت من عند هللا =  مناك ربح

 وليست من عنده هو. والمنا هو إشارة للمواهب والو نات التي أعطاها لنا هللا. 
 ا لحساب الملكوت، والف اًل التي وهرت في حياته. هي النفوس التي ربحه= ربح عشرة أمناء
 المتاجرة بالمو بة. = أمينًا في القليل
 هي نفوس أي ًا. =  ربح خمسة أمناء

المكافأة و ادت  الثمار،  الجهاد  ادت  كلما  اد  ألنه  إشارة  أن    .وهذا  نالحظ  فنحن  الذي  اد،  هو  الجهاد  ونقول 
 .المناالنعمة التي حصل عليها كليهما، أي عطية هللا كانت متساوية= 

مدن  مدن.. على خمس  على عشر  بحسب  =  سلطان  من شخص آلخر  يتفاوت  فهو  المجد،  تعبير عن  هذا 
ما سنأخذه، ونحصل عليه   جهاده. ومن المستحيل فهم ما هو السلطان على مدن، فنحن ال يمكننا أن نتصور
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(. وفي مثل 9:2كو 1من مجد في السمار وفهو ما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسانو ) 
(. وفي هذا الكفاية فهو سلطان على فرح ومجد 23+ 21:25الو نات سمعنا القول وأدخل إلى فرح سيدكو )مت 

مناك (.  41:15كو1)  وفنجم يمتا  عن نجم في المجد و،  أبدي وكٌل سيتمجد ويفرح بحسب جهاده على األرض 
منديل  الخدمة وعن =  موضوع في  فإمتنع عن  هو كمن خاف على صحته  وأخفاها،  موهبته  لمن عطل  إشارة 

الصوم. أو خاف على أمواله فلم يعطها إلى محتاج يربحه للمسيح. وواضح أن هذا العبد الكسالن عديم اإلكترا  
ه وذلك لعدم أمانته، أو عدم محبته، أو عدم تصديقه أن السيد راجع. حقًا هو لم ي يع بشأن مجد الملك وأرباح

 المنا على نفسه ولكنه ون أن في حبسه فيه الكفاية إذ لم ي يعه. 
وهناك من هو أسوأ من هذا العبد مثل من ي يع موا به في الشر. فمثاًل من ي يع صحته في المخدرات أو  

حرقوا و نتين المال وصحتهم ( وكذلك من ي يعها فى الخطايا المتعددة هو أسوأ أالر المسكرات أو السجاًر ) هؤ 
 من هذا العبد، أو من أعطاه هللا أموااًل ف يعها على شهواته وملذاته فهذا أسوأ من هذا العبد. 

ر له هذا  اإلنسان عندما تميل إرادته الشريرة لشئ شرير سيجد األفكار التي تبر =  أخاف منك ألنك إنسان صارم
الشئ، فهو فكر أن ما أعطاه له سيده هو فخ ال نعمة، وخاف )أو هو يبرر موقفه بهذا( من قسوة سيده، أو لماذا 

تحرد يتعب هو ويستفيد سيده. هو هنا إتهم سيده بالظلم سترًا لذنبه، بل إتهم سيده بأنه يطمع في أكثر مم ا له=  
 أي تأمرني بالعمل وتأخذ الربح.  ما لم تزرع

: خادم يشعر أنه مقصر في خدمته، فبداًل من أن يهتم بأن يكون أمينًا في خدمته نجده يترك الخدمة، هذا ثالم
و العبد  الخادم أن هللا أعطاه خفت منك ألنك صارميقول مع هذا  ليذكر هذا  المسئولية، ولكن  يترك  بأن  و وذلك 

ولية. فالرد على مثل هذا اإلدعار.. طالما عرف مو بة وطالبه بأن يربح بها، فهروبه يدينه ولن يعفيه من المسئ
والمعنى لو كان سيدك والمًا فعاًل لكنت .  تضع فضتي على مائدة الريارفةأن سيده إنسان صارم، فلماذا لم  

تخاف منه وتتاجر وتربح له. وماًدة الصيارفة هي أقل األعمال مجهودًا، ولكنها تربح. والمقصود لماذا لم تقم 
جد إسمي، فمثاًل لماذا لم تصلي من أجل الناس ومن أجل المحتاجين، لماذا لم ت ع اموالك بأي عمل ألجل م

صال . والحقيقة أن هللا ال يطلب سوى أالتى ت يعها في الكنيسة وهذا أقل شئ ، واألهم العشور وهذه اموال هللا  
فكل من له  الشرير لألكثر أمانة    (. ونجد أن هللا يعطي ما لهذا العبد 2:5ش إما  رعه، فإتهام هذا العبد والم )

يأخذ =  ُيعطى الرغبة أن يخدم ويعمل  أمينًا وله  المزيد، من كان  ُيعطى  المتاجرة والربح  القدرة على  الذي عنده 
وأم ا الذي كان غير أمينًا فتؤخذ منه موا به وت اف لألمين  =  ومن ليس لهُ أكثر. وفي السمار له مجد أعظم.  

م. 70المسيح هنا يصدر الحكم على أورشليم قبل أن يدخلها. ولقد ذبحهم تيطس فعاًل سنة = أعدائي.. وإذبحوهم
ليهود مصيرهم. ولنرى كم الو نات واألمنار التي أعطاها هللا ل  الذين كتبوا بأيديهم  مالذين يساقون إلى الذبح هإن  

)أنبيار/ كهنوت/  يكل/ معجزات/ إنتصارات إعجا ية على أعداًهم/ ناموس/ شريعة/ أرض مقدسة/ وصايا لو  
نفذوها لعاشوا في سعادة/ مملكة آمنة/ خيرات مادية أرض تفيط لبنًا وعساًل..( فماذا فعلوا؟ هؤالر لم ي عوا 

يح. لقد صاروا في وحشية، وكما ذبحوا المسيح في مناهم في منديل، بل ضيعوا كل ما أخذوه وأخيرًا صلبوا المس
إنتظارًا ألن هللا  الرومان  ال باط  بقتل  فقدوا كل حكمة،  قد  إذ  قاموا في حماقتهم،  وحشية صارت في طبعهم، 
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يرسل لهم المسيا ينقذهم، إذًا فحماقتهم ووحشيتهم التي تعاملوا بها مع المسيح، تعاملوا بها مع ضباط روما، لكن 
لب لهم المفران على الصليب، أما روما فذبحتهم بحسب ما يستحقوا. فالمفران يناله من آمن بالمسيح ، المسيح ط
 ن اشترك فى صلبه . ألحتى و 

 بهذا المثل ينهي السيد المسيح تعاليمه بخصوص الملكوت الذي أتى ليؤسسه:
 .هناك أجر ومكافأة لكل من يجتهد في هذا الملكوت األرضي ويربح نفوسًا للمسيح .1
 األجر والمكافأة بحسب الجهاد. .2
 من يهمل في تجارته يرفط. .3

 من يعادي المسيح وال يقبله يهلك )يذبح(. 
بالنسبة لجهاد كل إنسان. =  سلطان على عشر مدن.. على خمس مدن هذا تعبير عن إختالف درجة المجد 

الملك الذي يحبه ويثق فيه سلطان  وهذا التشبيه مأخوذ مما كان يحد  أيام روما فكان قيصر يعطي الوالي أو  
 على عدد أكبر من المدن فتزداد قيمة هذا الملك. 

فمثاًل هيرودس الكبير )الذي ُوِلَد المسيح في أيامه( كان ملكًا على كل اليهودية والجليل والسامرة.. كانت مملكته 
 قيصر.  عند محل ثقة كبيرة جدًا فهو كان 

لم يكن من   إلى أربعة أرباع، ملك ولكن حينما مات  المملكة  الثقة، فقسم قيصر  أوالده من هو أهل لمثل هذه 
 عليها والة، سمى كل منهم ًريس ربع. وبالطبع كانت سلطة كل منهم أقل ومجده أقل.
العرش هو تعبير عن   تعبيرمن يغلب يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضًا وجلست مع أبي في عرشه.  

ليس هناك عرشين. واحد منهم لآلب وواحد منهم لإلبن. لكن جلوسنا مع اإلبن في عرشه هو  حالة المجد. وطبعًا 
تعبير عن حالة المجد الذي سنكون فيه مع اإلبن، كل بحسب درجته، فنجم يمتا  عن نجم في المجد. أما اإلبن  

+     5:   17و راجع تفسير اآليات )ي  بجسده فسيكون له نفس مجد اآلب. وهذا معنى جلس عن يمين اآلب.
 ( . 21:  3رؤ
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 ملخص سريع لألعياد اليهودية 
 

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

 
 المجموعة األولى: 

 نيسان 14 عيد الفرح
 نيسان   21-15 أيام  7عيد الفطير ويستمر 
 نيسان 16 عيد الباكورة 
 عيد الخمسين

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

 ( الفرح 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 وأدياد.   .هو رقم كامل 7أدياد ورقم   7األدياد الًريسية  وبهذا يكون عدد 

 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

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

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

 الدينية. 

علررى األرض حتررى تأسرريس الكنيسررة يرروم الخمسررين فالفصررح مررن األديرراد تمثررل عمررل المسرريح المجموعددة األولددى: 
يمثررررل الصررررلب والبرررراكورة تمثررررل القيامررررة، فقيامررررة المسرررريح كانررررت برررراكورة الراقرررردين. والخمسررررين )وتعنرررري باليونانيررررة 

وتأسيس الكنيسة كان يوم حلرول الرروح القردس.  .ي( تمثل حلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسينتالبنطقس
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أيام فهذا إشرارة ألن كنيسرة المسريح التري أسسرها هري كنيسرة طراهرة فرالخمير يشرير 7وكون أن عيد الفطير يستمر 
ويشرررررح هررررذا تمامررررًا اآليررررات التاليررررة  ويشررررير أي ررررا ألن كررررل مررررن آمررررن بالمسرررريح عليرررره أن يحيررررا فررررى البررررر . للشررررر
 .(23-20:15كو1+ 8-6:5كو1)

من األدياد تمثل حياة الكنيسة على األرض وجهادها وغربتها حتى تنعم بالراحة في السمار.  المجموعة الثانية: 
وهي تبدأ بعيد الهتاف وهو إنذار لكل فرد في الكنيسة أن يقدم توبة ويجاهد في حياته ويوم الكفارة هو يوم  

حيا في جهاد ونصلب أهواًنا مع شهواتنا  الصوم والتذلل، اليوم الذي يشير للصليب وهكذا ينبمي أن ن
أيام في مظال فهو يشير لمربتنا في رحلة هذه الحياة  7(. أما عيد المظال الذي يق ون فيه 24:5+ 20:2)غل

 على األرض. ثم في اليوم الثامن أفراح عظيمة إشارة ألبديتنا. 
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 الفرحعيد  -1
كلمة فصح= بيسح بالعبرية أو بسخة وتعني عبور فهو تذكار عبور المالك المهلك في أرض مصر ونجاة أبكار  

نيسان ويوجد تحت الحفظ حتى 10اليهود ثم عبورهم من أرض العبودية إلى الحرية. وكانوا يأخذون الخروف يوم  
  3وهرًا.. أو بين الساعة    5والساعة    3ساعة  نيسان ويذبحونه في اليوم الرابع عشر بين العشارين )بين ال14

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

قد  بصليبه  المسيح  )  أي  جديدًا  شئ  كل  للصليب(.17:5كو2بدأ  يشير  الفصح  أن  )وواضح  ر   (.  قدَّ ولقد 
مليون شخص من كل أنحار   3  -  2يوسيفوس المؤرك اليهودى أن عدد المحتفلين بالفصح كان يقدر بحوالى  

 ارض. 
 

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

(. وكان رمزًا لهذا يأتي كل رجل 15:12+ خر13:5كو1أن نق ي أيام غربتنا وقد إعتزلنا الشر )  ،المسيح عنا
ليلة الفصح ويفت  في منزله ويبحث عن أي قطعة خبز مختمر ليعزلها بعيدًا عن منزله. ومعنى هذا أنه   يهودي

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

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

 

 عيد الباكورة -3
راجع خريطة األدياد لتجد أن هذا العيد يوافق حصاد الشعير. وقد إرتبط عيد الباكورة مع عيدي الفصح والفطير 
وعيد الخمسين. فعيد الباكورة يحتفل به خالل أيام عيد الفطير ويأتي عيد الخمسين بعده بخمسين يومًا. ويعتبر 

العيد كان لتقديم الشكر هلل واهب الخيرات. وكان ثال  شيوك من مجمع السنهدريم  أول األدياد الزرادية. وطقس  
كل  يتقدس  للهيكل  وبتقديمها  للهيكل،  ويقدمونها  المحصول  من  حزمة  بأول  ليأتوا  المجاورة  للحقول  يخرجون 

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

 (. ونالحظ أن الباكورة كانت تقدم من الشعير أكل الفقرار والمساكين فالمسيح جار ليرفع المسكين.24:12)يو 
الجمعة وتوافق هذا مع تقديم خروف الفصح بل هم صلبوه وتركوه في وكما سنرى فإن المسيح ُصِلَب فعاًل يوم  

( الفصح  ليأكلوا  وذهبوا  الرومان،  الجنود  )  14حراسة  الثالث  اليوم  وفي  اليهود   16نيسان(  كان  بينما  نيسان( 
كورة القاًمين من يتبادلون التهنئة بعيد الباكورة. كان التالميذ يتبادلون التهنئة بقيامة المسيح باكورة الراقدين أو با
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بقيامته أوهر أنه هو الباكورة الحقيقية فهو قام يوم عيد الباكورة. ونالحظ أن الشعب إحتفل  الموت. فالمسيح 
بعيدي الفصح والفطير في البرية ولكن عيد الباكورة إحتفلوا به ألول مرة بعد أن دخلوا األرض. فعيد الباكورة أي 

 جديدة والسمار الجديدة.القيامة البد وأن تكون في األرض ال
التي  الفساد  العتيق أو من خميرة  إنساننا  ليخلصنا من  الذي مات  الفصح فهو فصحنا  المسيح كان رمزه  موت 

( ورفعنا 20:15كو 1+  15:1تسللت إلينا ويحولنا إلى فطير، وقام من األموات ليهبنا نحن أي ًا فيه القيامة )كو
ونالحظ أن هذا العيد أي ًا هو الثالث في األدياد. وهو ثالث يوم (  6:2لح ن أبيه لنحيا في السماويات )أف

 يشير للقيامة.  3الفصح فرقم 
 

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

ب العيد  هذا  وقد سمى  القدس(  الروح  حلول  الكنيسة/  تقديس  بعد  القيامة/  يأتي  ألنه  األسابيع  من  7عيد  أسابيع 
)خر  تث 22:34الباكورة  الخمسين  10:16+  عيد  ُدِعَى  كما  البنطقس (.  الروح 1:2)أع   يتوباليونانية  حل   وقد   )

أع أي ًا  )راجع  فعاًل  الخمسين  يوم  التالميذ  على  كالباكورة 16:20القدس  عيد  راعي  أي ًا  هو  العيد  وهذا   .)
)خر  الحصاد  عيد  تأسيس 16:23ويسمى  عيد  ونسميه  القمح.  ن ج  بعد  الحصاد  موسم  ختام  في  يأتي  إذ   )

الحصاد. لقد  نفس وبدأ3000الكنيسة ففي هذا اليوم حل  الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة بطرس آمن 
تقديم    ( وكان بالنسبة لليهود غاية هذا العيد هو24:12ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأت تأتي بالثمر الكثير )يو

 الشكر هلل بمناسبة حصاد القمح.
 

 عيد الهتاف: -5
هو عيد بداية السنة المدنية، وبداية الشهر السابع من السنة الدينية وكانوا يحتفلون به بالهتاف في األبواه من 
 الصباح للمروب. والبوه يستعمل في اإلنذار أو الدعوة للحرب. والكنيسة تستخدم كلمة هللا في اإلنذار وللدعوة 

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

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

 

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

 يشير لألبدية (   8أيام المظال (. يحيا في فرح هو عربون أفراح األبدية ) اليوم الثامن ورقم  7هذا العلم )
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 التوقيت بحسب ما اعتدنا عليه اآلن                   
 وينتهي بالمسارفاليوم يبدأ بالصباح   

 
 

 
 
 
 
 
 

 التوقيت بالطريقة اليهودية. وفيها اليوم يبدأ من مسار اليوم الذي يسبقه
 )نفس طريقة كنيستنا فاليوم يبدأ من عشية اليوم السابق( 
 

 
 

  األحد  السبت  الجمعة الخميس األربعار الثالثار 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 األربعار الثالثار االثنين األحد  

 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

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

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

فهم يستخدمون الفطير في سر اإلفخارستيا إستنادًا على أن المسيح  إبتدار من هذه الليلة ولمدة أسبوع،  
و ولوقا.  ومرقس  متى  أناجيل  في  جار  ما  على  ذلك  في  يستندون  وهم  الفطير.  أيام استخدم  أول  وفي 

له  الفطير"   قاًلين  يسوع  إلى  التالميذ  الفصحوتقدم  لتأكل  لك  نعد  أن  تريد  +  19-17:26)مت   وأين 
لو12:14مر و 8،  7:22+  متى ومرقس  (.  قول  الفطير.  يستندون على  أيام  أول  لوقا وفي  قول  وعلى 

 وجاء يوم الفطير. 
نيسان أي أن اليهود صلبوا المسيح وذهبوا ليأكلوا الفصح. وبالتالي    14أن يوم الفصح كان يوم الجمعة  الثاني:  

هو   الخميس  يوم  اإلفخارستي   13كان  سر  في  المسيح  قد مه  ما  ويكون  الفصح،  قبل  خبز  نيسان  هو  ا 
 مختمر وليس فطيرًا. وهذا الرأي هو رأي كنيستنا األرثوذكسية والدليل على ذلك.

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

عشار بيت عنيا فهذا العشار كان قبل الفصح بستة    .. ثم قبل الفرح بستة أيام أتى يسوع(  13-1:12)يو  -2
( يقول وفي المد )أي األحد( دخل يسوع أورشليم يوم  12أيام. وهذا العشار كان يوم السبت ألن في آية ) 

 أحد الشعانين. وبالتالي يكون الفصح قد تحدد أنه يوم الجمعة.
. يتنجسوا فيأكلون الفرح  م يدخلوا هم لئالول( ثم جاروا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية..  28:18)يو  -3

إذًا اليهود لم يدخلوا دار الوالية صباح الجمعة لئال يتنجسوا ألن الذي يأكل الفصح يجب أن يكون طاهرًا  
 (. وهذا يدل أن فصح اليهود لم يكن قد بدأ في يوم الجمعة صباحًا وكانوا سيأكلونه مساًر.11-6:9)عد 

 ..  وفي الغد الذي بعد االستعداد( 64-62:27)مت  -4
 ( ولما كان المسار 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  ورؤسار  المسيح  7-2:27اليهود  لتكفين  الكتان  يوسف  وشرار   .)

لو 46:15)مر )مر53:23+  المسيح  ليحمل صليب  القيرواني  وتسخير سمعان  لو 21:15(  ( ال  26:23+ 
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البيع والشرار والتسخير. وكذلك نسمع أن سمعان   تتم ويكون الفصح قد دخل ففي الفصح يمتنع  يمكن أن 
 في الفصح. القيرواني كان آتيًا من الحقل وهذا ال يجو  

عظيمًا بسبب وقوع الفصح فيه. وفي هذه    .. فالسبت كانألن يوم ذلك السبت كان عظيماً (..  31:19)يو  -6
 اآلية أي ًا نرى أن عصر الجمعة حين موت المسيح على الصليب كان استعداد الفصح ال يوم الفصح. 

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

 .قبل أن يحل يوم الفرح
. فواضح أن وقت للعيد  اشتر ما نحتاج إليه(. بعد اللقمة دخله الشيطان.. يسوع قال له  29-27:13)يو  -8

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

 شمب في الشعب المجتمع من كل ناحية. 
 (. 22:14وتشير للخبز المختمر )مر آراطوسفي األناجيل عن الخبز هي  الكلمة المستخدمة -10
  منة الرسولية إال  بخبز مختمر.إن سر اإلفخارستيا لم يتمم منذ األ -11

 :الرد على الرأي األول
من يقول أن الفصح كان يوم الخميس يستند على قول متى ومرقس ووفي أول أيام الفطير. وقول لوقا وجار يوم 
الفطير. وقول لوقا يسهل الرد عليه فهو ال يعني سوى ولما إقترب يوم الفطير فاألمور المقرر وقوعها في وقت  
معين يقال عنها جارت أو بلمت إذا كان الوقت قريبًا جدًا. ويكون ما قصده لوقا أن الفصح صار قريبًا على 

 األبواب.
ولكنها تعني   أولوتعريبها  أن كلمة أول باليونانية هي وبروتيو    . نجد وفي أول أيام الفطيرومرقس  أما قول متى  

ول تعني قبل )مثال أول من أمس= قبل أمس( وبهذا يصبح  هذا في لمتنا العربية أن كلمة أ  . ويحد  قبلأي ًا  
قول متى ومرقس بحسب هذا المفهوم ووقبل الفطير.. و والفصح الذي أراده مخلصنا هو ليس الفصح اليهودي بل 

( والذي قال 15:22هو الفصح الجديد. الذي قال عنه شهوة إشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم )لو
(. فهل كان السيد يشتهي أن يأكل الفصح اليهودي، وهو قد 28:26دمي الذي للعهد الجديدو )مت عنه وهذا هو  

أكله معهم مرات من قبل؟! بل هو كان يشتهي أن يعطيهم جسده ودمه فصحًا جديدًا بعهد جديد ليوحدهم به 
ن ال يشتهي أن يذكر [ بالقطع فالمسيح كا 14:25ن يكمل هذا بوصولهم للسمارولوأويكون لهم حياة، بل يشتهي  

الخروج من مصر أو يأكل لحم خراف، بل هو يريد أن يعطي تالميذه سر الحياة جسده ودمه مأكل حق ومشرب  
 (. هو إشتهى أن يكشف لتالميذه سر الفصح الكبير الحقيقي. 55:6حق )يو 

 -مما سبق نرى تطابق راًع بين األدياد اليهودية وما حد  في هذا األسبوع:  
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فهو    فالمسيح دخل الباكورة  يوم  وقام  الفصح  ذبحهم لخروف  وُصِلَب مع  الفصح  إختيارهم لخروف  أورشليم مع 
وآمن   الكنيسة  تأسست  يوم  الحصاد،  عيد  يوم  الخمسين  يوم  حل   القدس  والروح  واحدة   3000باكورتنا.  بعظة 

 لبطرس.

 
 ترتيب أحداث أسبوع اآلالم 

 يوم السبت
 (46-1:11)يو    إقامة لعا ر

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

: تحتفررل الكنيسررة األرثوذكسررية بإقامررة لعررا ر فرري يرروم السرربت وتسررميه سرربت لعررا ر، بينمررا أن المعتقررد أن ملحوظددة
(. ولكرن الكنيسرة تف رل 54-47:11عدة أيام. وهذا يت ح من )يوالمسيح أقام لعا ر قبل يوم السبت ب

االحتفال به قبل أسبوع اآلالم ويوم أحد الشعانين مباشرة. فإقامة لعا ر كانت السربب المباشرر السرتقبال 
(. وكانررت السرربب المباشررر لهيرراج رؤسررار الكهنررة 18، 17:12الجمرراهير الحافررل للمسرريح يرروم األحررد )يررو

 اع بقتل المسيح بل وقتل لعا ر أي ًا حتى ال يذهب الناس وراره ويؤمنون به.وألصرارهم على اإلسر 
 الشعانين أحد األحد يوم

  دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم
 (19-12:12+ يو44-29:19+ لو11-1:11+ مر11-1:21)مت 

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

 [(26-20، و14-12:11[+ مر22-20، و19، 18:21)مت   المثمرةشجرة التين غير 
 تطهير يسوع للهيكل للمرة الثانية

 (38، 37:21+ لو48-45:19+ لو19 -11:11،15+ مر17-12:21)مت  
 (17-14:2كانت المرة األولى في بداية خدمة المسيح )يو
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 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 
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 
خطابه عن خراب 
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 
- 

- 
- 

بحسب تقليد كنيستنا فهو يوم المشورة الرديئة لرؤسار اليهود مع يهوذا وهرو يروم إعترزال يررجح أن السريد مكرث  
 فيه في بيت عنيا.

 
 
 



 أنجيل لوقا )األصحاح التاسع عشر(   –األناجيل 
 

 

337 

 العهد  خميس  الخميس يوم

 
 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 

هررذه األحرردا  ال يمكررن تحديررد ميعادهررا تمامررًا، هررل هررو قبررل منتصررف الليررل أو بعررده. وبعررط الكتررب تنسرربها * 
ليوم الخميس وبعط الكتب تنسبها ليوم الجمعة. وبحسب كتاب ترتيب قرارات أسبوع اآلالم للكنيسرة القبطيرة 

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

 (66-62:27الحراس على القبر )مت 
 يوم األحد يوم القيامة المجيدة

 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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 يوم األحد . أحد الشعانين
 

 دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة 
 

المسرريح مررن كرران الهرردف مررن تجسررد السرريد المسرريح وفداًرره هررو أن تكررون لنررا حيرراة أبديررة وهررذا مررا تررم بقيامررة السرريد 
 األموات لنقوم نحن فيه.

والطريررق لررذلك يررتم عبررر مرروت اإلنسرران العتيررق الررذي فينررا وقيامررة إنسرران جديررد فرري المسرريح وهررذا يبرردأ بالمعموديررة، 
 ونكمل بحياة التوبة التي هي قيامة أولى. وهذه لو تمت تكون لنا قيامة ثانية في مجئ السيد المسيح الثاني.

جيل األربعة وكيف شرحت هرذا، ولرنعلم أن اإلنجيليرين ليسروا مرؤرخين لكرنهم يقردمون بشرارة ولنرى الخط العام لألنا
 الخالص، والطريق للخالص، كٌل بطريقته.

 (20:2و )غلونرى أن الطريق للقيامة كان الصلب ومع المسيح صلبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ  •
 ر القلب(.ونرى أن المسيح أتى ليطهرنا )تطهير الهيكل = تطهي •
هو التشبه بالمسيح في تواضعه. فاهلل يسركن عنرد المنسرحق والمتواضرع   والطريق لسكنى حياة المسيح فيَّ  •

(. وهررذا معنررى نررزول  كررا عررن الشررجرة ليرردخل المسرريح بيترره. والتواضررع عكررس طلررب أم 15:57القلررب )إش
 بررردي سررربق تفتررريح أعرررين العميررران. ومرررن إنفتحرررت عينررراه لرررن يطلرررب عظمرررة  إبنرررى إبنرررى  بررردي. وطلرررب أم

 أرضية، بل يقبل ملك المسيح على قلبه بفرح.
دخول المسيح أورشليم كملك هو دخول المسريح كملرك لقلبري ليملرك عليره، وهرذا معنرى ومرن يحبنري يحفرظ  •

 . (23، 21:14وصايايو )يو
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: أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر الجح  الذي دخل المسيح أورشليم راكبًا إياه، بينما إنجيل متى يذكر ملحوظة
أتان وجح . 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 جح  لم يركبه 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

رف المسيح يدخل أوشليم وديعُا متواضعُا راكبُا علي جح  بدون عظمة أرضية , ومن إنفتحت عيناه وع
 المسيح فرح به وسبحه

 تطهير الهيكل

 المسيح كديان يلعن شجرة التين

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 إنجيل يوحنا

من هو المسيح؟ من إنفتحت عيناه سيعرف 
 المسيح؟

 فتح أعين أعمي

المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه 
 سيموت ويقوم

 المسيح يقيم لعازر

 دخول المسيح إلي أورشليم

 الرلب والقيامة

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

 وعدم قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مغلقة.
 

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

 (11:10نفسه عن الخراف ) يو

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

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكره كل األنجيلين أيضُا 
( 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 ِّ
 علي قلبه.

 

 ومن ملك المسيح علي قلبه تكون له قيامة أولي وثانية
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 اإلنجيل قراءات الكنيسة لها نفس منهج 
 )قطمارس الروم الكبير( 

 
فالروم  هذا طريق السمار )فالقيامة هي هدف هذا األسبوع: أحد الرفاع: الروم والرالة والردقة:  -1

هي فعل الخير للمحتاج، فالمحتاج هو أك للرب، وبها   والردقةهي صلة مع هللا  والرالةصلب عن العالم،  
 نتقابل مع الرب فنحيا في السمار.

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

 يجد المار الحي والشفار.
لتوبة هي عمل مشترك بين هللا وبيني، هللا  يسأله الرب هل تريد أن تبرأ؟ فا :المخلع األحد الخامس: -6

(. ونالحظ في  18:31وأنا حر إن كنت أستجيب أو ال أستجيب وتوبني فأتوب ألنك أنت الرب إلهيو )إر يدعو
يحيا في النور، وهذا لن  قرارات األسبوع أنها تشير لما يحصل عليه التاًب من شبع فالمسيح خبز الحياة، وأن 

والحظ قول السيد المسيح للفريسيين في قرارات يوم   .، بل يحيا في جوع وفي ولمةيه رافط التوبة يحصل عل
( وما ال المسيح  37:23السبت من هذا األسبوع وكم مرة أردت ولكنكم لم تريدوا ها بيتكم يترك لكم خرابًاو )مت 

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

والحظ أن األسابيع الماضية كان موضوعها هو  أحد التناصير" إستنارة، فيعرف المسيح ويؤمن به، وهذا هو و
 التوبة، فمن يقدم توبة تنفتح عيناه ويعرف المسيح. ويقبله ملكًا على قلبه. 

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

  من قبل المسيح ملكًا وتطهر قلبه وصارت له قيامة أولى، ستكون له قيامة ثانية بجسد ممجد. أحد القيامة:
 المركبة الكاروبيمية 

 
 رشليماليوم ظهر في أو             الجالس فوق الشاروبيم

 وحوله طقوس ني أنجيلوس      راكبا على جح  بمجد عظيم
  

 لنرى مصادر هذا اللحن الشعانينى 
 ( 10:  18)مز ركب على كروب وطار .1
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 هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب  .2
 (9: 9على .. جح  .. ) ك

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

)حز    .. أعينًا  ين  مملًو أنهم  معنى  +12:  10وهذا  قدوس 6:  4)رؤ   (  وقدوس  قاًلين  يسبحونه  ولذلك   .)
 (.8: 4)رؤ قدوسو
بها   وطار  ويطير  هللا  يركبها  التي  الكاروبيمية  المركبة  منظر  حزقيال  نبوة  من  األول  اإلصحاح  في  نرى   =

لمالًكة لتحمله إلى السمار، فهو ساكن في األعالي بل ال يحده مكان، للسمار، وقطعا فاهلل ال يحتاج لمركبة من ا
 ولكن هذا التصوير يشير إلى أن من يرتاح هللا فيه، فاهلل هو الذي يحمله إلى أعلى السموات. 

 واليوم عيد دخول المسيح إلى أورشليم، وأورشليم تشير لقلبي أنا، فكيف يدخل المسيح إلى قلوبنا؟  
 .. كيف؟ بأن نعرفه فينا كما يرتاح في الشاروبيم =  أن يرتاح المسيح

 (. 7: 4هذا عن طريق األربعة األناجيل ولذلك فرمو ها هي وجوه الكاروبيم )رؤ 
 = متى أكثر 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. رالنس ❖

 لكن بدون عمل المسيح فال قبول لنا .. ومرة ثانية نتقابل مع وجوه الكاروبيم.  
 التجسد  اإلنسان =  ❖
 ذبيحة الرليب الثور=  ❖
 القيامة األسد =  ❖
 .  الرعودالنسر=  ❖

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

 (. 15:  57وفهو يسكن عند المنسحقين..و )اشفيسكن هللا عندنا   أن نتواضع متخذين المسيح نموذج لنا، 
بل قل أن التواضع ال معنى له بالنسبة لإلنسان، هذا ممكن فقط للمسيح السماوي العالي الذي نزل، أما نحن  

 وألننا ال شير، قيمتنا هي بالمسيح.  تنا ،حقيق التواضع لنا حقيقة هو أن ندرك  أصال فمن أسفل.
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قيادة حياتنا   نكون وأي ا أن نعطى  أو قل  إلى أورشليم  به  اليوم ودخل  الجح   المسيح هذا  قاد  للمسيح، كما 
 (.2: 6كالفرس األبيط الذي يركبه الفارس )المسيح( الذي خرج غالبًا ولكي يملب )رؤ 

    ( التواضع واالنسحاه2    ( بأن نعرفه1= والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا  
قيادة حياتنا وه3  المسيح  تذمر ونطيع كل ( أن نعطى  بدون أي  له  تماما كل أمور حياتنا  نسلم  تأتى بأن  ذه 

 وصاياه. 
 
 ومن يقبل ويفعل:   
ويدخل 1 هنا،  السماويات  في  فيحيا  فيه  الساكن  المسيح  يحمله  أي  الكاروبيمية  المركبة  مثل  مركبة  يصير   )

 أورشليم السماوية في األبدية.
أستطيع كل شيء في  ال نهاًية عبر عنها بولس الرسول بقوله و( الذي يسكن المسيح عنده تصير له إمكانيات  2

 ( ونعود لوجوه الكاروبيم:13: 4و )فىالمسيح الذي يقويني
        = الحكمة اإلنسان ❖
            = األقوى جسديا األسد ❖
    = شهوة الحب كلها هلل.الثور  ❖
 را (.  هذا يحلق روحيا في السماويات وله قوة إبصار عجيبة )اإلف =النسر  ❖
( بل تكون لإلنسان شفاعة في الخليقة، ألم يقل هللا عن األنبا بوال وأن نهر النيل يفيط بسببهو. وتمير طبع 3

 الث بان من وجوده مع األنبا برسوم العريان. 
      وقيل أن هذا كان عمل الكاروبيم:

 يشفع في البشر.  اإلنسانفمن   له وجه 
 يشفع في حيوانات الحقل.  الثوروالذي له وجه 
 يشفع في حيوانات البرية. األسدوالذى له وجه 
 يشفع في الطيور.  النسروالذى له وجه 

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

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

(. وهذه اآلية طبقها  9:  9 كمملكة من نوع آخر. لذلك دخل ووديعا متواضعا راكبا على جح  إبن أتانو )
الربيين بإجماع على المسيا مع نبوة إش يار وقولوا إلبنة صهيون، ها مخلصك آٍت. ها أجرته معه وجزاؤه قدامهو 

 م، وكان ذلك وهرا. ولما وصل29وكان دخول الرب إلى أورشليم يوم أحد فى ربيع سنة  . (11:  62)إش
موكب الرب إلى بيت فاجى أرسل تالميذه ليأتوا له باآلتان والجح  من القرية. ولقد وافق صاحب األتان على  
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ترك الجح  ألنه فهم أن الرب يريد دخول أورشليم بهذا الموكب، بعد أن إنتشرت أخبار عزمه على دخول 
هذا الدخول المهيب. وسار الموكب  أورشليم. وهو وافق أن يشارك فى هذه المناسبة، إذ فهم المرض من ورار 

 اآلتى من بيت عنيا إلى أورشليم.  
وألنتشر خبر دخول السيد إلى أورشليم فتجمع حجاج الجليل الذين يعرفونه، ومعهم الذين سمعوا بمعجزة إقامة  
ون لعا ر وصار الموكب كبيرا. وألن م عليه الموكب الذى أتى مع الرب يسوع من بيت عنيا. وكان الناس يتسارل
عنه ومن هذاو، فيقول البعط هذا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليلو. ويجيب شهود معجزة إقامة لعا ر بما  

وأوصنا يا إبن داود = يا رب  118حد . وتزداد حماسة الجميع الذين فهموا أنه المسيا إبن داود فرتلوا المزمور 
ليم مواكب الحجاج اآلتين من الجليل بترتيل هذا أن يستقبل الموجودين بأورش -خلصو. وكانت هذه هى العادة 
( وأما رحمة الرب فإلى الدهر واألبد على خاًفيه، وعدله على بنى  17:  103المزمور، ويرد الحجاج بمزمور )

البنينو. ولكن حماس الناس فى هذا اليوم كان أكثر كثيرا من إستقبال مواكب الحجاج العادية، فهم تصوروا أن 
ًدة قريبا. وهذا ماجعل الفريسيين الكارهين للرب يسوع يستشيطون غيظا وحسدا، ويقولون له ويا  مملكة داود عا

معلم إنتهر تالميذكو فقال لهم الرب وإنه أن سكت هؤالر فالحجارة تصركو، وهذه ال بارة والحجارة تصركو موجودة 
ورأى ما سيحد  لها بعد سنوات قليلة فبكى   فى تعاليم الربيين وكتاباتهمو. وفيما هو يقترب إلى المدينة نظر إليها

وكلمة بكى هنا جارت بمعنى تنهد بصوت مسموع ودموع غزيرة. أما كلمة بكى أمام قبر لعا ر فكانت  -عليها  
 تعنى إنسابت دموعه.

ونالحظ أن الفريسيين والكهنة صمموا على قتل الرب يسوع ولكن بعيدا عن حجاج الجليل، أما يهود أورشليم فهم 
انوا قد لقنوهم كرا ية الرب يسوع. وكانت غالبية الجموع الذين إستقبلوا الرب يسوع عند دخوله ألورشليم من  ك

الجليليين. وكان الفريسيين والكهنة خاًفين من القبط عليه وسط حجاج الجليل الموجودين فى العيد. أما غالبية  
ب إشاعات الفريسيين الرديئة عنه، وهؤالر هم الذين  الموجودين بأورشليم من اليهود فكانوا من الكارهين له بسب
 صرخوا أمام بيالطس وأصلبه أصلبه .. دمه علينا..و.

(. وكان هذا مسار، والخدمة 2وتوجه السيد إلى الهيكل الذى كان قد طهره فى بدر خدمته )وُذِكَر هذا فقط فى يو 
لهيكل من سرقات وغ  وتجارة مرفوضة. ثم  قد إنتهت وألنصرف الناس ورأى األوضاع السيئة التى رجع إليها ا

 توجه ليبيت فى بيت عنيا. 
 

 دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم  
 19-12:12+ يو 48-28:19لو+  11-1:11+ مر 11-1:21مت

هررو يروم إعررالن ملكرره ونروع ملكرره. فرردخل المسرريح أورشرليم فرري موكررب ملررك و  األ ليررة ، هرذا اليرروم كرران فري خطررة هللا
غالب في الحرب، لكن بتواضع ومحبة وما حد  من إستقبال الناس له لرم يكرن بترتيرب بشرري إنمرا هرو كمنتصر  

 بترتيب إلهي. وكملك دخل بيت أبيه أي الهيكل ليطهره.
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يَنئٍِّذ َأْرَسَل 1  "-:(11-21:1اآليات )مت ، حِّ ْيُتونِّ ْنَد َجَبلِّ الزَّ ي عِّ َقُرُبوا مِّْن ُأوُرَشلِّيَم َوَجاُءوا إَِّلى َبْيتِّ َفاجِّ َوَلمَّا 
يَذْينِّ   تِّْلمِّ َوَجْحشً 2َيُسوُع  َمْرُبوَطًة  َأَتاًنا  َدانِّ  َتجِّ َفلِّْلَوْقتِّ  َأَماَمُكَما،  الَّتِّي  اْلَقْرَيةِّ  إَِّلى  َلُهَما:»اِّْذَهَبا  َمَعَها، َقائِّاًل  ا 

َما.  اَلُهَما َوْأتَِّياني بِّهِّ ُلُهَما«. 3َفحُّ َما. َفلِّْلَوْقتِّ ُيْرسِّ بُّ ُمْحَتاٌج إَِّلْيهِّ َفَكاَن هَذا ُكلُُّه  4َوإِّْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيًئا، َفُقواَل: الرَّ
  : لَِّكْي َيتِّمَّ َما قِّيَل بِّالنَّبِّي ِّ اْلَقائِّلِّ
ْهَيْونَ 5 يًعا، َراكًِّبا َعَلى َأَتاٍن َوَجْحٍ  اْبنِّ »ُقوُلوا الْبَنةِّ صِّ : ُهَوَذا َملُِّككِّ َيْأتِّيكِّ َودِّ

َيُسوُع،  6َأَتاٍن«.   َأَمَرُهَما  َكَما  َوَفَعاَل  يَذانِّ  الت ِّْلمِّ َفَجَلَس 7َفَذَهَب  ثَِّياَبُهَما  َما  َعَلْيهِّ َوَوَضَعا   ، َواْلَجْح ِّ بِّاأَلَتانِّ  َوَأَتَيا 
َما.   . َواْلَجْمُع  8َعَلْيهِّ َجرِّ َوَفَرُشوَها فِّي الطَّرِّيقِّ . َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَراًنا مَِّن الشَّ اأَلْكَثُر َفَرُشوا ثَِّياَبُهْم فِّي الطَّرِّيقِّ

يَن َتبُِّعوا َكاُنوا َيْرَرُخوَن َقائِّلِّيَن:»ُأوَصنَّا الْبنِّ َداُوَد! ُمَباَرٌك ا9 ُموا َوالَّذِّ يَن َتَقدَّ ! ُأوَصنَّا آلتِّي بِّ َواْلُجُموُع الَّذِّ ب ِّ اْسمِّ الرَّ
يَنُة ُكلَُّها َقائَِّلًة:»َمْن هَذا؟«  10فِّي اأَلَعالِّي!«.   َفَقاَلتِّ اْلُجُموُع:»هَذا َيُسوُع النَّبِّيُّ  11َوَلمَّا َدَخَل ُأوُرَشلِّيَم اْرَتجَّتِّ اْلَمدِّ

.» َرةِّ اْلَجلِّيلِّ  " الَّذِّي مِّْن َناصِّ
م فهما تحسبان أنهما من أورشليم. فهناك طريق واحد منهما  بيت عنيا وبيت فاجي هما من ضواحي أورشلي 

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

رؤيا أورشليم  أم ا السفح المربي لجبل الزيتون فيقع عليه بستان جثسيماني.ونالحظ أن قمة جبل الزيتون تحجب 
 عمن هو في بيت عنيا. وقد أتى المسيح إلى بيت عنيا لوليمة سمعان األبرص عشية يوم األحد. 

نيسان، وهو اليوم الذي يحفظ فيه خروف الفصح حتى يقدم يوم 10ودخل المسيح فصحنا إلى أورشليم عشية يوم  
الفصرررح. كانرررت أورشرررليم تكرررتظ  نيسررران. فالمسررريح دخرررل أورشرررليم فررري نفرررس اليررروم الرررذي يخترررارون فيررره خرررروف14

 حاج. 2700000( ويقدرهم يوسيفوس بحوالي 11-8:2بالحجاج )أع

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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ونالحظ أن األناجيل األربعة إهتمت بهذا األسبوع األخير مرن حيراة السريد المسريح فمرثاًل إنجيرل مترى إشرتمل علرى 
م فيره السريد نفسره ليكرون دَّ ليروي فيها ما حد  في هذا األسبوع، أسبوع آالم السيد والذي قر  28-21اإلصحاحات  

 فصحنا ويعبر بنا من الظلمة إلى ملكوته األبدي. 
 

َل 1" -(:3-21:1اآليات )مدت ٍذ َأْرسدَ يَنئدِّ ، حِّ ونِّ ْيتدُ لِّ الزَّ َد َجبدَ ندْ ي عِّ اجِّ تِّ فدَ ى َبيدْ اُءوا إِّلدَ لِّيَم َوجدَ ْن ُأوُرشدَ وا مدِّ ا َقُربدُ َوَلمدَّ
يددَذْينِّ  وُع تِّْلمِّ ا َمعَ 2َيسددُ ًة َوَجْحشددً ا َمْرُبوطددَ َدانِّ َأَتانددً تِّ َتجددِّ ا، َفلِّْلَوقددْ ي َأَماَمُكمددَ ةِّ الَّتددِّ ى اْلَقْريددَ ا إِّلددَ ائِّاًل َلُهَما:»اِّْذَهبددَ ا، قددَ هددَ

َما.  اَلُهَما َوْأتَِّياني بِّهِّ َما. َفلِّْلَوقْ 3َفحُّ بُّ ُمْحَتاٌج إَِّلْيهِّ ُلُهَما«.َوإِّْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيًئا، َفُقواَل: الرَّ   "تِّ ُيْرسِّ
ومرقس يقول بيت فاجي وبيت عنيا.. وأنظر الرسم، ومنه نفهم أن حدود بيت عنيا وبيت = جاءوا إلى بيت فاجي
ا بيرت   افاجي مشتركة ولهم طريق واحد مشترك إلى أورشليم. وقلنا سابقًا أن بيت عنيا تعني بيت األلم والعنار. أمر 

أشجار التين فيها(. ولكن التينة تشير للكنيسة التري يجتمرع أفرادهرا فري محبرة، فاجي فتعني بيت التين )ربما لكثرة 
وهي في العالم في عنار )الحدود مشرتركة( لكرن المسريح فري وسرطها. يفررح بالحرب الرذي فيهرا ويشرترك فري أالمهرا 

قس ولوقا ويوحنا( أم ا باقي اإلنجيليين )مر =  أتانًا مربوطة وجحشًا معهاويرفعها عنها ويعزيها وهي على األرض. 
فقد ذكروا الجح  فقط وقالوا لم يجلس عليه أحد قط. وقرال معظرم األبرار أن األتران المربوطرة تشرير لليهرود الرذين 

بين بالناموس مرتبطين به، خ عوا هلل منذ  مان. لكنهم في تمردهم وعصيانهم مثل الحمار الذي إنحرط كانوا مؤدَّ 
اًل ثقيلة من نتاًج خطاياه الثقيلة، والحمار حيوان دنرس بحسرب الشرريعة. في سلوكه ومعرفته الروحية، يحمل أحما

وهو من أكثر حيوانات الحمل غباًر، هكذا كان البشر قبل المسيح. أم ا الجح  فيمثل األمم الشرعب الجديرد الرذي 
ِرف هللا، عاشروا متمرردين أغب يرار فري وثنيرتهم، لم يكن قد إستخدم للركوب من قبل، ولرم يرروَّض ال بالنراموس وال عرَ

أنثررى الحمررار. = أتددان(. 12:49لررم يسررتخدمه هللا قبررل ذلررك ولررذلك فهررم بررال مررران سررابق وبررال خبرررات روحيررة. )مررز
 حمار صمير. = جح 

ومتى وحده ألنه كتب لليهود أشار لألتان والجح ، أم ا باقي اإلنجيليين فألنهم كتبوا لألمم أشاروا فقط للجح . 
تان فترة من الوقت، وعلى الجح  فترة أخرى ليريح الجح . لكن اإلنجيليين الثالثة  ربما ركب المسيح على األ

 يشيروا لبدر دخول اإليمان لألمم.
( أن المسيح وهر راكبًا على فرس أبيط يشير لنا نحن المؤمنين. فالمسيح يقودنا في  2:6ونالحظ في )رؤ 

رمز لمن أرسلهم المسيح من  = سوع تلميذينحينئذ أرسل يمعركة ضد إبليس وخرج غالبًا ولكي يملب فينا. 
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 البشرية كلها، وأتى من أجل كل البشرية.  
بل كمن هو محتاج إلى الجميع، يطلب قلوبنا مسكنًا له وحياتنا مركبة  ع إلى البشرية ليس في تعالٍ ا يتطلوهو هن

ُل من  = فحال هماسماوية تحمله.  هذه هي فاًدة الكرا ة التي قام بها التالميذ في العالم، أن يؤمن العالم َفُيحَّ
الحمار األثقال على وهره. الكنيسة تحل أوالدها  ( التي كان يحملها كما يحمل 23، 22:20رباطات خطيته )يو 

 من رباطات الخطية ليملك عليها المسيح ويقودها لكن كفرس في معركة ضد الشيطان.
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ونالحظ أن المسيح لم يدخل أورشليم وال مر ة، وال أي مدينة أخرى في موكب مهيب بهذه الصورة سوى هذه المرة  
وكب فهو حسبه موكبه كملك يملك بالصليب. ويوحنا وحده الذي أشار إلعالن سروره بالصليب، وهو قبل هذا الم

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

قلبه تسكنه في  بأن  لُه جميله  فترد  )كالحمار(  ثقلها  تئن من  التي   فيحولها   (23،  22:73)مز   ا عنها خطاياها 
غالبًا كان صاحب الحمار من تالميذ المسيح الذين آمنوا =  إن قال لكما أحد شيئاً (  10:18لمركبة سماوية )مز

 به سرًا.  
 

:  4"   -(:5-21:4اآليات )مت َفَكاَن هَذا ُكلُُّه لَِّكْي َيتِّمَّ َما قِّيَل بِّالنَّبِّي ِّ اْلَقائِّلِّ
ْهَيْوَن: ُهَوَذا َملُِّككِّ 5 »ُقوُلوا الْبَنةِّ صِّ

يًعا، َراكًِّبا َعَلى َأَتاٍن   " َوَجْحٍ  اْبنِّ َأَتاٍن«.َيْأتِّيكِّ َودِّ
حترى ال = يأتيك وديعاً ( واإلقتباس تمامًا من السبعينية. 9:9+  ك11:62أي سكان أورشليم )أش=  إبنة صهيون 

يهررابوه بررل يحبرروه لررذلك دخررل راكبررًا أترران ولررم يركررب حصرران فرري موكررب مهيررب كقاًررد عسرركري. ولكنرره اآلن يركررب 
بلرريس ويملررب. ومررن الررذي يملررب إال  الررذي دخررل المسرريح قلبرره حصرران، فرررس أبرريط الررذي هررو أنررا وأنررت ليحررارب إ

 وملك عليه، فدخول المسيح أورشليم يشير لدخوله قلوبنا. 
 

يَذانِّ َوَفَعاَل َكَما َأَمَرُهَما َيُسوُع،  6"   -(:8-21:6اآليات )مت َما 7َفَذَهَب الت ِّْلمِّ ، َوَوَضَعا َعَلْيهِّ َوَأَتَيا بِّاأَلَتانِّ َواْلَجْح ِّ
َما. ثَِّياَبهُ  َجرِّ َوَفَرُشوَها 8َما َفَجَلَس َعَلْيهِّ . َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَراًنا مَِّن الشَّ َواْلَجْمُع اأَلْكَثُر َفَرُشوا ثَِّياَبُهْم فِّي الطَّرِّيقِّ

.    " فِّي الطَّرِّيقِّ
القلررب. ونحرررن فرررش الثيرراب هررري عررادة شررررقية دليررل إحتررررام الملرروك عنررد دخرررولهم للمرردن عالمرررة الخ رروع وتسرررليم 

فلنطرررح أغلررى مالرردينا تحررت قدميرره. فمررا حررد  يعنرري أنهررم يقبلونرره ملكررًا علرريهم، أو يملكونرره علرريهم. وألسررتخدامهم 
ألغصرران األشرررجار )غالبرررًا شررجر الزيترررون( مرررع سررعف النخيرررل يشرررير للنصرررة )نصررررة علرررى الخطيررة( مرررع السرررالم. 

ر للسرالم )حمامرة نروح عرادت بمصرن  يترون( وهرذا (. واألغصان تشي9:7فالنخل يشير بسعفه للنصرة والملبة )رؤ
ما كان اليهود يفعلونه وهم يحتفلون بعيد المظال، عيد األفراح الحقيقية وهذا يدل على فرح الشعب بالمسيح الذي 
يرردخل أورشررليم. وكررل مررن يملررك المسرريح علررى قلبرره يملررب ويفرررح. وفرررش األرض بالخ رررة هررو رمررز للخيررر الررذي 

 لمسيح.يتوقعونه حين يملك ا
 

اَرٌك 9" -(:21:9آيددة )مددت نِّ َداُوَد! ُمبددَ نَّا البددْ َرُخوَن َقائِّلِّيَن:»ُأوصددَ اُنوا َيرددْ وا كددَ يَن َتبِّعددُ ذِّ ُموا َوالددَّ دَّ يَن َتقددَ ذِّ وُع الددَّ َواْلُجمددُ
! ُأوَصنَّا فِّي اأَلَعالِّي!«. ب ِّ   " اآلتِّي بِّاْسمِّ الرَّ

ط كان يقول هذا والبعط اآلخر كان يقول تلك. وكل إستعمل البشيرون دبارات مختلفة ولكن هذا يعني أن البع
ا تسرابيحهم فتركرزت فري كلمرة  نطرق أرامري معنراه خلصرنا  أوصدناإنجيلي إنتقى مما قيل ما يتناسب مرع إنجيلره. أمر 
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فهي مأخوذة من هوشعنا بمعنى الخالص أي يا رب خلص )هو من يهوه(، فالفرح كان بالمسيح المخلص وغالبرًا 
أن المسيح سيملك عليهم أرضيًا ويخلصهم من الرومان. وهذه التسبحة )أوصرنا.. ..( مرأخوذة هم فهموا الخالص 

 (.118من مزمور )
طبعًا هذه تشير ألن بعط الجموع تقدموا الموكب وبعط الجموع ساروا = الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا

من القديسين، ولمن آمن بالمسيح بعد  ورار الموكب. ولكنها تشير لمن آمن باهلل وعاشوا قبل مجير المسيح 
الجحيم من مه المسيح. الكل في موكب النصرة. لذلك فالمسيح نزل إلى مجيئه. فالكل إستفاد بالخالص الذي قدَّ 

ليفتحه ويخرج القديسين الذين كانوا فيه ويأخذهم إلى الفردوس. فالمسيح هو مخلص كل العالم.   الصليب  لْ بَ قِ 
فهو الذي أتى من السمار وسيذهب  = أوصنا في األعاليإشارة لناسوت المسيح وتجسده. = أوصنا إلبن داود 
فهو   أوصنا إلبن داودله (. والحظ أن متى الذي يتكلم عن المسيح إبن داود يشير لهذا بقو 13:3للسمار .. )يو

 . أوصنا في األعاليتجسد ليرفعنا فيه لألعالي=  
 

ًة:»َمْن هدددَذا؟« 10" -(:11-21:10اآليدددات )مدددت ا َقائِّلدددَ ُة ُكلُّهدددَ يندددَ تِّ اْلَمدِّ لِّيَم اْرَتجدددَّ َل ُأوُرشدددَ ا َدخدددَ تِّ 11َوَلمدددَّ َفَقالدددَ
«.اْلُجُموُع:»هَذا َيُسوُع النَّبِّيُّ الَّذِّي مِّْن  َرةِّ اْلَجلِّيلِّ  "َناصِّ

سكان المدينة لم يعرفوه. ولكن من سمع عنره وعمرل معره معجرزات قرد عرفروه. وهرؤالر كران أغلبيرتهم مرن الجليليرين 
الذين هم في وسط الجموع. وكل مرن دخرل المسريح قلبره يررتج قلبره فيطررد مرن داخلره كرل خطايرا تمنعره مرن الفررح 

لقرد خطرط المسريح دخولره أورشرليم فري هرذا الموكرب المهيرب لريعلن أنره بالمسيح المخلص ويبدأ في التعررف عليره. 
ملررك ولكررن علررى القلرروب وكجررزر مررن ترردبير صررلبه يرروم الفصررح )الجمعررة(. فهررو بهررذا أثررار اليهررود ضررده فهررو دخررل 

 كملك وافر، المسيا اآلتي لخالص ش به )فهو ملك بصليبه(.
 

، َأْرَسَل  َوَلمَّا َقُرُبوا مِّْن ُأو 1  " -:(11-11:1اآليات )مر ْيُتونِّ ْنَد َجَبلِّ الزَّ ي َوَبْيتِّ َعْنَيا، عِّ ُرَشلِّيَم إَِّلى َبْيتِّ َفاجِّ
 ، هِّ َدانِّ َجحْ 2اْثَنْينِّ مِّْن َتاَلمِّيذِّ اَلنِّ إَِّلْيَها َتجِّ ًشا  َوَقاَل َلُهَما:»اْذَهَبا إَِّلى اْلَقْرَيةِّ الَّتِّي َأَماَمُكَما، َفلِّْلَوْقتِّ َوَأْنُتَما َداخِّ

. َفُحالَُّه َوْأتَِّيا بِّهِّ.   بُّ َوإِّْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد: لَِّماَذا َتفْ 3َمْرُبوًطا َلْم َيْجلِّْس َعَلْيهِّ َأَحٌد مَِّن النَّاسِّ َعاَلنِّ هَذا؟ َفُقواَل: الرَّ
ُلُه إَِّلى ُهَنا«.  ، َفَحالَُّه. 4ُمْحَتاٌج إَِّلْيهِّ. َفلِّْلَوْقتِّ ُيْرسِّ ْنَد اْلَبابِّ َخارًِّجا َعَلى الطَّرِّيقِّ َفَمَضَيا َوَوَجَدا اْلَجْحَ  َمْرُبوًطا عِّ

5، َيامِّ ُهَناَك:»َماَذا َتْفَعاَلنِّ َفَقااَل َلُهْم َكَما َأْوَصى َيُسوُع. َفَتَرُكوُهَما. 6َتُحالَّنِّ اْلَجْحَ ؟«  َفَقاَل َلُهَما َقْوٌم مَِّن اْلقِّ
. َوآَخُروَن  8َفَأَتَيا بِّاْلَجْح ِّ إَِّلى َيُسوَع، َوَأْلَقَيا َعَلْيهِّ ثَِّياَبُهَما َفَجَلَس َعَلْيهِّ. 7 َوَكثِّيُروَن َفَرُشوا ثَِّياَبُهْم فِّي الطَّرِّيقِّ

. َقَطُعوا َأْغَراًنا مِّنَ  َجرِّ َوَفَرُشوَها فِّي الطَّرِّيقِّ يَن َتبُِّعوا َكاُنوا َيْرُرُخوَن َقائِّلِّيَن:»ُأوَصنَّا! 9 الشَّ ُموا، َوالَّذِّ يَن َتَقدَّ َوالَّذِّ
 ! ب ِّ ! ُأوَصنَّا فِّي اأَلعَ 10ُمَباَرٌك اآلتِّي بِّاْسمِّ الرَّ ب ِّ َفَدَخَل َيُسوُع  11 الِّي!«.ُمَباَرَكٌة َمْمَلَكُة َأبِّيَنا َداُوَد اآلتَِّيُة بِّاْسمِّ الرَّ

  َعْنَيا َمَع االْثَنْي َعَشَر. ُأوُرَشلِّيَم َواْلَهْيَكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحْوَلُه إَِّلى ُكل ِّ َشْيٍء إِّْذ َكاَن اْلَوْقُت َقْد َأْمَسى، َخَرَج إَِّلى َبْيتِّ 
" 
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  6و ة من حياة المسيح على األرض  سن 3إصحاحات منهم     10إصحاح، إستمره  16إنجيل مرقس كله 
(. مم ا يشير ألن مركز الثقل في خدمة المسيح كانت آالمه وفداؤه للبشرية  16-11إصحاحات ألسبوع اآلالم )

أكثر مما  هي تعاليمه لذلك تصلي الكنيسة وبموتك يا رب نبشرو وكانت كرا ة التالميذ محورها صلب المسيح 
  يارة المسيح ألورشليم هي إفتقاده األخير لهذه المدينة حتى تكون بال عذر. وموته وقيامته. ونالحظ أن  

 

، َفَحالَُّه.4" -(:11:4آية )مر ْنَد اْلَبابِّ َخارًِّجا َعَلى الطَّرِّيقِّ  " َفَمَضَيا َوَوَجَدا اْلَجْحَ  َمْرُبوًطا عِّ
مم. فهم مشبهون بالجحشن  هذا أحسن وصف لحال األ=  وجدا الجح  مربوطًا عند الباب خارجًا على الطريق

لم يتمرن ولم يخ ع لناموس هللا وشريعته من قبل، ي يشون في وثنيتهم وخطاياهم في غباوة كالجح ، خطيتهم  
بيت  الذي ترك  أفقدتهم حكمتهم. مربوطين برباطات خطاياهم وشهواتهم. خارجًا عن رعوية هللا كاإلبن ال ال 

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

 

)مر َعَلْيهِّ.  7"   -(:8-11:7اآليات  َفَجَلَس  ثَِّياَبُهَما  َعَلْيهِّ  َوَأْلَقَيا  َيُسوَع،  إَِّلى  بِّاْلَجْح ِّ  َفَرُشوا 8َفَأَتَيا  َوَكثِّيُروَن 
. َجرِّ َوَفَرُشوَها فِّي الطَّرِّيقِّ . َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَراًنا مَِّن الشَّ  "  ثَِّياَبُهْم فِّي الطَّرِّيقِّ

إلقار الثياب رمز للخ وع، فهل نخ ع أجسادنا للمسيح عوضًا عن الشهوات الدنسة. ونالحظ أن الشهدار فرشوا  
سلك عليه الرب ليدخل قلوب الوثنيين. والنساك أجسادهم خالل قبولهم سفك دماًهم من أجل اإليمان كطريق ي

فرشوا أجسادهم بنسكهم فصارت حياتهم طريقًا يسير عليه الرب لقلوب الناس. وهكذا كل خادم يخدم هللا ويتألم 
لنا  ويعطي  منتصرًا.  لقلوبنا  المسيح  فيدخل  العتيق  إنسانه  المسيح  قدمي  يطرح عند  أن  من ا  كل  وعلى  ويتعب. 

 (. 26-24:118+ مز 1:5كو 2السمار، مسكن أبدي )الرب مسكنًا في 
 

! ُأوَصنَّا فِّي اأَلَعالِّي!«.10 -(:11:10آية )مر ب ِّ  " ُمَباَرَكٌة َمْمَلَكُة َأبِّيَنا َداُوَد اآلتَِّيُة بِّاْسمِّ الرَّ
هنا نرى موكب المسيا الموعود، كلنا فيه وهو رأس هذا الجسد المنطلق للسمار.  ومرقس =  أوصنا في األعالي

فهي   بإسم الربالذي يكتب للرومان أصحاب أكبر مملكة في العالم، يقول لهم أن المسيح أتى ليؤسس مملكة  
 ليست من إرادة إنسان كمملكة الرومان.

 

ًدا إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم.  َوَلمَّا َقاَل هَذا  28  "-:(84-19:28اآليات )لو َم َصاعِّ ي َوَبْيتِّ َعْنَيا، 29َتَقدَّ َوإِّْذ َقُرَب مِّْن َبْيتِّ َفاجِّ
هِّ   ، َأْرَسَل اْثَنْينِّ مِّْن َتاَلمِّيذِّ ْيُتونِّ ْنَد اْلَجَبلِّ الَّذِّي ُيْدَعى َجَبَل الزَّ يَن 30عِّ َقائِّاًل:»اِّْذَهَبا إَِّلى اْلَقْرَيةِّ الَّتِّي َأَماَمُكَما، َوحِّ

اَلُه َوْأتَِّيا بِّهِّ.  َتدْ  َدانِّ َجْحًشا َمْرُبوًطا َلْم َيْجلِّْس َعَلْيهِّ َأَحٌد مَِّن النَّاسِّ َقطُّ. َفحُّ َوإِّْن َسَأَلُكَما َأَحٌد: لَِّماَذا 31ُخاَلنَِّها َتجِّ
بَّ ُمْحَتاٌج إَِّلْيهِّ«.   اَلنِّهِّ؟ َفُقواَل َلُه هَكَذا: إِّنَّ الرَّ اَلنِّ 33َوَجَدا َكَما َقاَل َلُهَما.  َفَمَضى اْلُمْرَساَلنِّ وَ 32َتحُّ َوفِّيَما ُهَما َيحُّ

اْلَجْحَ ؟«   اَلنِّ  َتحُّ َأْصَحاُبُه:»لَِّماَذا  َلُهَما  َقاَل  إَِّلْيهِّ«.  34اْلَجْحَ   ُمْحَتاٌج  بُّ  َيُسوَع، 35َفَقااَل:»الرَّ إَِّلى  بِّهِّ  َوَأَتَيا 

1 
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َيُسوَع.   َوَأْرَكَبا   ، اْلَجْح ِّ َعَلى  ثَِّياَبُهَما  .  36َوَطَرَحا  الطَّرِّيقِّ فِّي  ثَِّياَبُهْم  َفَرُشوا  َسائٌِّر  ُهَو  ْنَد 37َوفِّيَما  عِّ َقُرَب  َوَلمَّا 
، اْبَتَدَأ ُكلُّ ُجْمُهورِّ التَّاَلمِّيذِّ َيْفَرحُ  ْيُتونِّ يٍم، أَلْجلِّ َجمِّيعِّ اْلُقوَّاتِّ الَّتِّي  ُمْنَحَدرِّ َجَبلِّ الزَّ وَن َوُيَسب ُِّحوَن هللَا بَِّرْوٍت َعظِّ

اأَلَعالِّي!«.  38َنَظُروا،   فِّي  َوَمْجٌد  َماءِّ  السَّ فِّي  َساَلٌم   ! ب ِّ الرَّ بِّاْسمِّ  اآلتِّي  اْلَملُِّك  َبْعُض 39َقائِّلِّيَن:»ُمَباَرٌك  َوَأمَّا 
َفَقالُ  اْلَجْمعِّ  مَِّن  ي ِّيَن  َتاَلمِّيَذَك!«.  اْلَفر ِّيسِّ ْر  اْنَتهِّ ُمَعل ُِّم،  َلُه:»َيا  َسَكَت 40وا  إِّْن  إِّنَُّه  َلُكْم:  َلُهْم:»َأُقوُل  َوَقاَل  َفَأَجاَب 
َجاَرُة َتْرُرُخ!«.  هُؤاَلءِّ َفاْلحِّ

يَنةِّ َوَبَكى َعَلْيَها 41 َأْنتِّ َأْيًضا، َحتَّى فِّي َيْومِّكِّ هَذا، َما َقائِّاًل:»إِّنَّكِّ َلْو َعلِّْمتِّ 42َوفِّيَما ُهَو َيْقَترُِّب َنَظَر إَِّلى اْلَمدِّ
  . َقْد ُأْخفَِّي َعْن َعْيَنْيكِّ ! َولكِّنِّ اآلَن  ُقوَن بِّكِّ 43ُهَو لَِّساَلمِّكِّ ْتَرَسٍة، َوُيْحدِّ يُط بِّكِّ َأْعَداُؤكِّ بِّمِّ َفإِّنَُّه َسَتْأتِّي َأيَّاٌم َوُيحِّ

َهٍة،   ُروَنكِّ مِّْن ُكل ِّ جِّ ُموَنكِّ وَ 44َوُيَحاصِّ َتْعرِّفِّي َزَماَن َوَيْهدِّ َلْم  َيْتُرُكوَن فِّيكِّ َحَجًرا َعَلى َحَجٍر، أَلنَّكِّ  ، َواَل  َبنِّيكِّ فِّيكِّ
.» يَن َكاُنوا َيبِّيُعوَن َوَيْشَتُروَن فِّيهِّ 45اْفتَِّقادِّكِّ َقائِّاًل َلُهْم:»َمْكُتوٌب: إِّنَّ َبْيتِّي َبْيُت 46َوَلمَّا َدَخَل اْلَهْيَكَل اْبَتَدَأ ُيْخرُِّج الَّذِّ

ُلُروٍص!«. َمَغاَرَة  َجَعْلُتُموُه  َوَأْنُتْم  اَلةِّ.  َمَع 47  الرَّ َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َوَكاَن   ، اْلَهْيَكلِّ فِّي  َيْوٍم  ُكلَّ  ُيَعل ُِّم  َوَكاَن 
ْعبِّ َيْطُلُبوَن َأْن ُيْهلُِّكوُه،  ْعبَ 48ُوُجوهِّ الشَّ ُدوا َما َيْفَعُلوَن، أَلنَّ الشَّ ْنُه. َوَلْم َيجِّ  " ُكلَُّه َكاَن ُمَتَعل ًِّقا بِّهِّ َيْسَمُع مِّ

 

َدانِّ َجْحًشا َمْرُبوًطا َلْم َيْجلِّْس 30"  -(:19:30آية )لو يَن َتْدُخاَلنَِّها َتجِّ  َقائِّاًل:»اِّْذَهَبا إَِّلى اْلَقْرَيةِّ الَّتِّي َأَماَمُكَما، َوحِّ
اَلُه   "  َوْأتَِّيا بِّهِّ.َعَلْيهِّ َأَحٌد مَِّن النَّاسِّ َقطُّ. َفحُّ

المسيح أتى ليقوم هو بكل العمل الفداًي ولكنه في محبته أراد أن يكون لكل واحد دور وخدمة. فالتلميذين يذ بان 
ويح ران الجح ، وصاحب الجح  يعطيه للسيد. ونالحظ أن من يرسله المسيح لخدمة فهو يهيئ له النجاح 

 الجح .فيها. ونالحظ هنا عدم إعتراض صاحب 
 

)لو َيْفَرُحوَن 37"  -(:39-19:37اآليات  التَّاَلمِّيذِّ  ُجْمُهورِّ  ُكلُّ  اْبَتَدَأ   ، ْيُتونِّ الزَّ َجَبلِّ  ُمْنَحَدرِّ  ْنَد  عِّ َقُرَب  َوَلمَّا 
يٍم، أَلْجلِّ َجمِّيعِّ اْلُقوَّاتِّ الَّتِّي َنَظُروا،   ! َساَلٌم  َقائِّلِّيَن:»ُمَباَرٌك اْلَملِّ 38َوُيَسب ُِّحوَن هللَا بَِّرْوٍت َعظِّ ب ِّ ُك اآلتِّي بِّاْسمِّ الرَّ

َماءِّ َوَمْجٌد فِّي اأَلَعالِّي!«.  يَذَك!«.39فِّي السَّ ْر َتاَلمِّ ي ِّيَن مَِّن اْلَجْمعِّ َفَقاُلوا َلُه:»َيا ُمَعل ُِّم، اْنَتهِّ  "  َوَأمَّا َبْعُض اْلَفر ِّيسِّ
األعالي في  ومجٌد  السماء  في  يو =  سالم  المالًكة  بتسبحة  التسبحة  هذه  في قارن  هلل  والمجد  المسيح  ميالد  م 

األعالي وعلى األرض السالمو فهما مشتركتان في المجد في األعالي ومفترقتان في السالم على األرض هذا ما  
يقوله المالًكة. بينما يقول البشر سالم في السمار. فالمالًكة فرحت بالسالم الذي صنعه المسيح على األرض، 

ذي على األرض ويتطلعون بفرح للسالم الذي سيحصلون عليه في األعالي، فرحين أم ا البشر فيفرحون بالسالم ال
ملكوت هللا ال   أعدار  أن  بينما نالحظ  السماًيين.  مع  نتبادل شركتنا  وهكذا  السمار.  في  لهم  المعد  السالم  بهذا 

م يقترب  إذ  المسيح  أن  ولنالحظ  يسكتهم.  أن  المسيح  من  الفريسيين  طلب  ولهذا  التسبيح  قلوبنا  يفرحهم  ن 
)أورشليمنا الداخلية( فيتحول كل كياننا الداخلي إلى قيثارة يعزف عليها الروح القدس تسابيح فرحة. هذه التسابيح 
الفرحة هي بمناسبة نزع العدار بين السمار واألرض الذي أتى المسيح ليصنعه بصليبه، فصار سالم في السمار 

لنا عدوًا  يعد هللا  لم  إذ  األرض  السمار ،    مع  إنفتاح  فيعني  األعالي  في  الذي  المجد  أم ا  أي ًا.  السماًيين  وال 
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النبوات  بهذه  هؤالر  أفواه  على  ينطق  القدس  الروح  كان  حقًا  األعالي.  في  ليتمجد  اإلنسان  على  بأمجادها 
 المعجزات التي صنعها السيد المسيح خصوصًا إقامة لعا ر.      = القوات التي نظرواوالتسابيح. 

القول    ولوقا إختار  الذي صالحنا مع هللا  المسيح شفيعنا  يتكلم عن  السماء ومجد في األعالي الذي   سالم في 
 فالمسيح بشفاعته حملنا للسمار ليكون لنا سالم مع السمار، ومجد في األعالي. 

 

َجاَرُة َتْرُرُخ!«.َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه إِّْن َسَكَت هُؤاَلءِّ فَ 40" -(:19:40آية )لو  "  اْلحِّ
من عبد األوثان من األمم صارت قلوبهم حجرية كأوثانهم، حتى هؤالر آمنوا بالمسيح وسبحوه. بل يوم الصليب 

 تحركت الحجارة وتزلزلت األرض فعاًل. 
 

َوفِّي اْلَغدِّ َسمَِّع اْلَجْمُع اْلَكثِّيُر الَّذِّي َجاَء إَِّلى اْلعِّيدِّ َأنَّ َيُسوَع آٍت إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم، 12  "-: (19-12:  12اآليات )يو
مَ 13  ! ب ِّ الرَّ بِّاْسمِّ  ُمَباَرٌك اآلتِّي  َيْرُرُخوَن: »ُأوَصنَّا!  َوَكاُنوا  لِّلَِّقائِّهِّ،  َوَخَرُجوا  النَّْخلِّ  ُسُعوَف  إِّْسَرائِّيَل!« َفَأَخُذوا  لُِّك 
ْهَيْوَن. ُهَوَذا َملُِّككِّ َيْأتِّي َجالًِّسا 15َوَوَجَد َيُسوُع َجْحًشا َفَجَلَس َعَلْيهِّ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:  14 ِِّ »اَل َتَخافِّي َيا اْبَنَة َص

َد َيُسوعُ 16َعَلى َجْحٍ  َأَتاٍن«.   هِّ اأُلُموُر َلْم َيْفَهْمَها َتاَلمِّيُذُه َأوَّاًل، َولكِّْن َلمَّا َتَمجَّ هِّ َكاَنْت َوهذِّ يَنئٍِّذ َتَذكَُّروا َأنَّ هذِّ ، حِّ
َلُه.   هِّ  هذِّ َصَنُعوا  َوَأنَُّهْم  َعْنُه،  مَِّن 17َمْكُتوَبًة  َوَأَقاَمُه  اْلَقْبرِّ  مَِّن  لَِّعاَزَر  َدَعا  َأنَُّه  َيْشَهُد  َمَعُه  الَّذِّي  اْلَجْمُع  َوَكاَن 

  . أَلنَّهُ 18اأَلْمَواتِّ اْلَجْمُع،  اَلَقاُه  َأْيًضا  اآلَيَة.  لِّهَذا  هِّ  هذِّ َصَنَع  َقْد  َكاَن  َأنَُّه  َسمُِّعوا  َبْعُضُهْم 19ْم  يُّوَن  اْلَفر ِّيسِّ َفَقاَل 
 " لَِّبْعٍض: »اْنُظُروا! إِّنَُّكْم اَل َتْنَفُعوَن َشْيًئا! ُهَوَذا اْلَعاَلُم َقْد َذَهَب َوَراَءُه!«.

لِّيَم، 12"  -(:13-12:  12اآليات )يو ى ُأوُرشدَ َع اْلَجْمُع اْلَكثِّيُر الَّذِّي َجاَء إَِّلى اْلعِّيدِّ َأنَّ َيُسوَع آٍت إِّلدَ َوفِّي اْلَغدِّ َسمِّ
! مَ 13 ب ِّ  " لُِّك إِّْسَرائِّيَل!«.َفَأَخُذوا ُسُعوَف النَّْخلِّ َوَخَرُجوا لِّلَِّقائِّهِّ، َوَكاُنوا َيْرُرُخوَن: »ُأوَصنَّا! ُمَباَرٌك اآلتِّي بِّاْسمِّ الرَّ

أي يوم األحد. إذًا الوليمة كانت يوم السربت. الرذين ح رروا حفرل العشرار أذاعروا النبرأ السرار أن يسروع =  وفي الغد
الذي يريدونه كملك سيأتي إلى أورشليم. والجمع الذي إحتشد كان أغلبهم من الجليليين ومن الرذين سرمعوا بمعجرزة 

الحافل تأكدت مخاوف الفريسيين ورؤسار الكهنة ووقفوا ينظرون إقامة لعا ر فتحمسوا للقاًه. وأمام هذا اإلستقبال 
(. وهرم رأوا أن يسروع هرو المسريح 9:7+ رؤ40:23خاًفين وحاقدين. وسعف النخيل هو رمز للنصررة والبهجرة )ال

( فهرم 33-32:1+ لرو17-15:3المسيا الذي تنبأ عنه األنبيار وأنه سيأتي من نسل داود ليعيد لهم الملرك )صرف
( أنهرم كرانوا 4:14مك2+ 51:13مك1لمون بإستعادة كرسي داود بل وأن يحكموا العالم كله. ونرى من )كانوا يح

يسرررتقبلون الملررروك بسرررعف النخيرررل. ووجررردت عمرررالت مسررركوكة مرررن  أيرررام سرررمعان المكرررابي عليهرررا سرررعف النخيرررل. 
تتوسرل داًمرًا. خ ررار  والنخيل شجرة محبوبة ألنهرا ترتفرع شرامخة نحرو السرمار فارشرة أغصرانها مثرل التراج كرأذرع

( وفيره نررى الرنفس المحبوبرة للمسريح تشربه 8-6:7+ نر 13-12:92على الدوام تزهر وتثمر لمئات السنين )مرز
 بنخلة.

فالمسيح أتى بقوة إلهية لخالص اإلنسان وتجديده، هو  = أوصنا مبارك اآلتي بإسم الربويوحنا إختار قول الناس 
 دة.إبن هللا الذي أتى ليخلقنا خلقة جدي



 أنجيل لوقا )األصحاح التاسع عشر(   –األناجيل 
 

 

352 

)يو َمْكُتوٌب:  14"  -(:15-14:  12اآليات  ُهَو  َكَما  َعَلْيهِّ  َفَجَلَس  َجْحًشا  َيُسوُع  اْبَنَة  15َوَوَجَد  َيا  َتَخافِّي  »اَل 
 " َصْهَيْوَن. ُهَوَذا َملُِّككِّ َيْأتِّي َجالًِّسا َعَلى َجْحٍ  َأَتاٍن«.

مان وتسيل الدمار في أورشليم لكن ليمأل فدخول المسيح ألورشليم كان للسالم ولم يأتي ليحارب الرو =  ال تخافي 
األرضيين   كالملوك  وليس  هادًًا  وديعًا  دخوله  وكان  واألرض.  السمار  بين  سالمًا  ليصنع  بل  سالمًا.  القلوب 
بملك  يحلمون  الذين  المتكبرين  لليهود  درس  هذا  وفي  الفقرار  يستعمله  والجح   ويطلبون جزية.  يصنعون حربًا 

ذا إشارة ألن أحالم اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة. ودرس لكل من أرضي. وفي تواضع المسيح ه
 يحلم بمجد أرضي أنه يجري ورار باطل. 

 
)يو هِّ 16"  -(:16:  12آية  َأنَّ هذِّ َتَذكَُّروا  يَنئٍِّذ  َيُسوُع، حِّ َد  َتَمجَّ َلمَّا  َولكِّْن  َأوَّاًل،  يُذُه  َتاَلمِّ َيْفَهْمَها  َلْم  اأُلُموُر  هِّ   َوهذِّ

هِّ َلُه.  "  َكاَنْت َمْكُتوَبًة َعْنُه، َوَأنَُّهْم َصَنُعوا هذِّ
 .(  7:    13)يو   بعد كثيرًا ما ال نفهم أعمال المسيح أواًل ولكننا من المؤكد سنفهم فيما  =  لم يفهمها تالميذه أوالً 
هذه عاًدة على أي أنهم إشتركوا في تكريم المسيح كملك، وألشتركوا في تنفيذ النبوات، ف=  وأنهم صنعوا هذه له 

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

 

يُّوَن َبْعُضُهْم لَِّبْعٍض:  19"  -(:19:   12آية )يو »اْنُظُروا! إِّنَُّكْم اَل َتْنَفُعوَن َشْيًئا! ُهَوَذا اْلَعاَلُم َقْد َذَهَب  َفَقاَل اْلَفر ِّيسِّ
 " َوَراَءُه!«.

هذه =   تنفعون شيئاً   اله، ونرى غيظهم من ضياع سلطانهم.  رألعدار بإيمان العالم وذهابه وراهذه نبوة من فم ا 
 مثل وراحت عليكمو. فالناس تركتهم وهذا هو ما أغاوهم.

 
 يبكى على أورشليميسوع 

ا  41"  -(:44-19:41اآليات )لو ى َعَلْيهدَ ةِّ َوَبكدَ يندَ ى اْلَمدِّ َر إِّلدَ رُِّب َنظدَ َو َيْقتدَ ا هدُ َوفِّيمدَ
تِّ 42 تِّ َأندْ ْو َعلِّمدْ كِّ لدَ َقائِّاًل:»إِّندَّ
 . كِّ ْن َعْيَنيدْ َي عدَ ْد ُأْخفدِّ نِّ اآلَن قدَ ! َولكدِّ اَلمِّكِّ كِّ 43َأْيًضا، َحتَّى فِّي َيْومِّكِّ هَذا، َما ُهَو لِّسدَ يُط بدِّ اٌم َوُيحدِّ َتْأتِّي َأيدَّ ُه سدَ َفإِّندَّ

ُروَنكِّ مِّْن كُ  ُقوَن بِّكِّ َوُيَحاصِّ ْتَرَسٍة، َوُيْحدِّ َهٍة،  َأْعَداُؤكِّ بِّمِّ ، َواَل َيْتُرُكوَن فِّيكِّ َحَجًرا َعَلى 44ل ِّ جِّ ُموَنكِّ َوَبنِّيكِّ فِّيكِّ َوَيْهدِّ
.»  "َحَجٍر، أَلنَّكِّ َلْم َتْعرِّفِّي َزَماَن اْفتَِّقادِّكِّ

م فعاًل بسبب شرورها. ونحن سنهلك كهؤالر أي ًا مثلها إن لم نسرتجب لصروت الرروح 70لقد خربت أورشليم سنة  
ا حرد  للبشرر القدس ونتوب فنفرح   ونسبح كهؤالر وكان بكار المسريح كمرا بكرى علرى قبرر لعرا ر إعالنرًا لحزنره عمر 

والمسرريح هنررا يشررير إلررى مررا تررم بواسررطة الرومرران بقيررادة ( 9:  63)إشمررن مرروت وفسرراد وفرري كررل ضرريقهم ت ررايقو 
قيررل أن المجتمعررين فرري أورشررليم يرروم أهلكهررا ترريطس حرروالي = ويهدددمونك وبنيددك فيددكترريطس وترردميره ألورشررليم. 

مليررون 2,1علررى صررلبان وقتررل 120000مليررون بسرربب عيررد الفصررح فرري تلررك السررنة. أحررره مررنهم ترريطس حرروالي 2



 أنجيل لوقا )األصحاح التاسع عشر(   –األناجيل 
 

 

353 

وباع آالف كعبيد والبراقون مراتوا فري مجاعرة رهيبرة حترى أن األمهرات أكلرن أبنرارهن. فمرن يررفط المسريح يخررب 
 ( هذه أجرة العصيان.7:1+ أش38، 37:23اجع )مت ومن يقبله يفرح ويسبح. ر 

= ما هو لسالمكلو كنت يا أورشليم قد قبلتيني كمخلص ما كان سيحد  لك ما سيحد . = حتى في يومك هذا
ليتك اصميت  و خطاياها.عدم اإليمان هو عمي بسبب = أخفى عن عينيكاإليمان بالمسيح طريق سالم لها. 

 ( . 18:   48و )إشلجج البحرلوصاياي فكان كنهر سالمك وبرك ك

كِّ  = لماذا هى لم تعرف ، ولماذا لم يعرفوا المسيح؟ يجيب المسيح على هذا ويقول   أَلنَّكِّ َلْم َتْعرِّفِّي َزَماَن اْفتَِّقادِّ
لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي   ألنهم لم يعرفوا اآلب ، فلو كانوا قد عرفوا اآلب لعرفوا إبنه فهو على صورته و

كيف  ( . ولماذا هم لم يعرفوا اآلب؟ ألنهم فى كبرياًهم طلبوا مجد ذواتهم ولم يطلبوا مجد هللا و7:  14و )يواي ا
(  44:  5و )يو تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بع كم من بعط.والمجد الذي من االله الواحد لستم تطلبونه

 بسطار فعرفوه وأحبوه فهم بال كبريار . أما الكبريار فهى تصيب بالعمى .. أما التالميذ ال

 
 تطهير الهيكل 

 ( 38،  37:21+ 48-45:19(+ )لو 19-15، 11:11(+) مر  17-12:21)مت
َر الهيكررل )يررو  (. وهنررا نسررمع أنرره يكرررر تطهيررر الهيكررل. ولكررن 17-14:2فرري بدايررة خدمررة السرريد المسرريح طهررَّ

ى ومرقس في ترتيب األحدا  فاإلنجيلي متى يورد القصة كأنها حدثت بعد دخول نالحظ فرقًا واضحًا بين مت
المسيح إلى أورشليم مباشرة. أما مررقس فيرذكر التفاصريل بصرورة دقيقرة. ففري يروم األحرد، يروم الشرعانين عقرب 

(. ولرم يفعرل شريئًا سروى أنره 11:11إتجه مباشررة للهيكرل )مرر مسار األحد ،  دخول السيد المسيح إلى أورشليم
نظر حوله إلى كل شئ. ثم نجد أن المسريح يرذهب للهيكرل صرباحًا وفري طريقره إلرى الهيكرل لعرن شرجرة الترين 

(. وال يوجد تنراقط فري هرذا فمترى يكترب لليهرود ويقردم لهرم المسريح 19-15:11ثم ذهب للهيكل لتطهيره )مر
ليطهرره، هنرا  الرذى هرو بيرت أبيره لملك الذي دخل أورشليم كملرك وألتجره مباشررة إلرى  يكلرهعلى أنه إبن داود ا

أن يذهب المسيح كملك إلى قصره.  ، متى ال يهتم بالترتيب الزمني بل بالمعنى أو الهدف من دخول أورشليم
ا فكل ملك يدخل إلى قصره ولكن ألن المسريح ملرك سرماوي، برل هرو هللا فقصرره هرو الهيكرل بيرت هللا  أبيره. أمر 

مرقس فأورد القصة في مكانها الزمني ولكن بطريقة تسرترعى اإلنتبراه فهرو دخرل للهيكرل عقرب دخولره أورشرليم 
وذكرت  مباشرة كما قال متى، ولكنه لم يفعل شيئًا سوى أنه نظر كأنه يعاتب، ألم أطهر هذا المكان من قبل،

كرل وم رى. ولكنره ؟ وتررك الهيا الرذي حرد  إذنمر ( ...22 - 13:   2قصة تطهيرر الهيكرل األولرى فرى )يرو
ا قبرل أن يطهرر المسريح حياتنرا بعنرف يعاترب ويحرذر ثرم في المد أتى وطهَّ  ره بطريقة شديدة. وهكذا مع كرل منر 
 يتدخل بعنف.

 



 أنجيل لوقا )األصحاح التاسع عشر(   –األناجيل 
 

 

354 

فِّي 12  و-: (17-21:12اآليات )مت َوَيْشَتُروَن  َيبِّيُعوَن  َكاُنوا  يَن  الَّذِّ يَع  َجمِّ َوَأْخَرَج  َهْيَكلِّ هللاِّ  إَِّلى  َيُسوُع  َوَدَخَل 
اْلَحَمامِّ   َباَعةِّ  يَّ  َوَكَراسِّ َيارَِّفةِّ  الرَّ َمَوائَِّد  َوَقَلَب   ، َوَأْنُتمْ 13اْلَهْيَكلِّ ُيْدَعى.  اَلةِّ  الرَّ َبْيَت  َبْيتِّي  َلُهْم:»َمْكُتوٌب:   َوَقاَل 

ُلُروٍص!«   َمَغاَرَة  َفَشَفاُهْم.  14َجَعْلُتُموُه  اْلَهْيَكلِّ  فِّي  َوُعْرٌج  ُعْمٌي  إَِّلْيهِّ  َم  َواْلَكَتَبةِّ  15َوَتَقدَّ اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َرَأى  َفَلمَّا 
ُبوا  اْلَعَجائَِّب الَّتِّي َصَنَع، َواأَلْواَلَد َيْرَرُخوَن فِّي اْلَهْيَكلِّ َوَيُقوُلوَن:»ُأوَصنَّا البْ  َوَقاُلوا َلُه:»َأَتْسَمُع 16نِّ َداُوَد!«، َغضِّ

عِّ َهيَّأْ  ؟« َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َنَعْم! َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ: مِّْن َأْفَواهِّ اأَلْطَفالِّ َوالرُّضَّ ُثمَّ َتَرَكُهْم 17َت َتْسبِّيًحا؟«.  َما َيُقوُل هُؤاَلءِّ
يَنةِّ إَِّلى َبْيتِّ   و َعْنَيا َوَباَت ُهَناَك. َوَخَرَج َخارَِّج اْلَمدِّ

متى يورد القصة مباشرة بعد دخول المسيح أورشليم، فمتى يريد أن يشير لملك المسيح الروحي على قلوبنا، فحين  
يدخل قلوبنا يطهرها ويملك عليها فهو الملك اإللهي. فإذ يدخل الرب أورشليمنا الداخلية إنما يدخل إلى مقدسه،  

وط الذي يستخدمه قد يكون صوت الروح القدس الذي يبكت على خطية وقد يكون  يقوم بنفسه بتطهيره. والس
 (.2إصحاح   وضوع السوط هو يوحنابعط التجارب واآلالم. )ونالحظ أن الوحيد الذي أشار لم

 

اُنوا 12"  -:(21:12آية )مت يَن كدَ ذِّ يدَع الدَّ َرَج َجمِّ لِّ هللاِّ َوَأخدْ ى َهْيكدَ وُع إِّلدَ َل َيسدُ ، َوَدخدَ لِّ ي اْلَهْيكدَ َتُروَن فدِّ وَن َوَيشدْ َيبِّيعدُ
يَّ َباَعةِّ اْلَحَمامِّ. َيارَِّفةِّ َوَكَراسِّ    " َوَقَلَب َمَوائَِّد الرَّ

كانررت هنرراك أمرراكن مخصصررة لتمييررر العملررة ليرردفع منهررا العابرردين الجزيررة )ضررريبة نصررف = يبيعددون ويشددترون 
(، ولمرا كران أنراس يهرود يرأتون مرن رْ وَ بدون ُص ية وهي الشاقل المقررة على كل يهودي. والشاقل هو العملة اليهود 

ولكرن  .كل العالم ومعهرم عمالتهرم كران البرد مرن تمييرهرا بالعملرة المحليرة. وكرانوا يبيعرون الطيرور لتقرديمها كرذباًح
الموضرروع تطررور ليصررير تجررارة ترردر عاًرردًا ضررخمًا علررى حنرران وقيافررا بررل أن المكرران الررذي كرران مخصصررًا لصررالة 

ن األمم خصصوه للتجارة. ويرى الربعط أنهرم كرانوا يقردمون قرروض فري مقابرل هردايا عينيرة إذ أن الربرا األتقيار م
واألسوأ من كل هذا الم  والسرقات التى صنع منها رؤسرار  ممنوع. بل صاروا يتاجرون في كل شئ في الهيكل.

 الكهنة ثروات ضخمة.
 

اَلةِّ ُيْدَعى. َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُلُروٍص!«.َوَقاَل 13" -:(21:13آية )مت   " َلُهْم:»َمْكُتوٌب: َبْيتِّي َبْيَت الرَّ
 (.17:11+ نح29:8مل1+ 11:7رإ+ 7:56شإ) 

 

َم إَِّلْيهِّ ُعْمٌي َوُعْرٌج فِّي اْلَهْيَكلِّ َفَشَفاُهْم.14" -:(21:14آية )مت  " َوَتَقدَّ
 السماوي. نا للملكوت دَّ عِ ويطهر ليُ  أتى ليشفيهذا هو المسيح الذي 

 
لِّ 15" -:(21:15آيددة )مددت ي اْلَهْيكددَ َرُخوَن فددِّ َنَع، َواأَلْواَلَد َيرددْ ي صددَ َب الَّتددِّ ةِّ اْلَعَجائددِّ ةِّ َواْلَكَتبددَ اُء اْلَكَهنددَ ا َرَأى ُرَؤسددَ َفَلمددَّ

ُبوا.   " َوَيُقوُلوَن:»ُأوَصنَّا الْبنِّ َداُوَد!«، َغضِّ
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عجيب أن يصنع السيد المسيح ما فعله في الهيكل وهو شخص وحيد منبوذ بال إعتبار، مكروه من رؤسار الكهنة 
والكهنررة، بررل هررو فرري قلبرره لمواًررد باعررة الحمررام والصرريارفة يهرراجم مصررالح رؤسررار الكهنررة الماديررة وشرراهدوا دمررار 

ترره أرعبررتهم فسرركتوا، ولررم يسررتطيعوا أن يفعلرروا مكاسرربهم. ولكررن يبرردو أن جررالاًل إلهيررًا كرران يبرردو علررى مالمحرره ونظرا
ا مررن  .غضددبواشرريئًا سرروى أنهررم  وفرري المقابررل اكتشررف األطفررال فرري برررارتهم حررالوة وجهرره ففرحرروا برره وسرربحوا،  أمرر 

اًل للشررعب. واألطفررال لررم يفهمرروا مررا يقولونرره لكررنهم كررانوا يرررددون مررا  أعمررتهم شررهوات قلرروبهم فرررأوا فيرره إنسررانًا ُم ررِ 
ا دارسري النبروات األطفرال الرذين برال معرفرة إنفرتح قلرب. أوصنا إلبن داودسمعوه من الكبار باألمس=  هم وسربحوا أمر 

فرررإنملق قلررربهم وعيرررونهم فلرررم يرررروا. والرررذي يريرررد أن يعررررف كيرررف يسررربح عليررره أن يرجرررع ويصرررير مثرررل األطفرررال فررري 
 بساطتهم وبرارتهم وتصديقهم لما يسمعونه.

 

وُع:»نَ 16"  -:(21:16آية )مت ْم َيسدُ اَل َلهدُ ؟« َفقدَ وُل هدُؤاَلءِّ ا َيقدُ َمُع مدَ َواهِّ َوَقاُلوا َلُه:»َأَتسدْ ْن َأفدْ طُّ: مدِّ َرْأُتْم قدَ ا قدَ َعْم! َأمدَ
عِّ َهيَّْأَت َتْسبِّيًحا؟«.   "اأَلْطَفالِّ َوالرُّضَّ

 ( أما الحكمار في أعين أنفسهم كالفريسيين فستكون لهم النبوات مجرد معلومات غير مفرحة وال معزية.2:8)مز 
 

 (19-15، 11:11اآليات )مر
ى، َفَدَخَل َيُسوعُ 11" -(:11:11آية )مر ْد َأْمسدَ ُت قدَ اَن اْلَوقدْ  ُأوُرَشلِّيَم َواْلَهْيَكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحْوَلُه إَِّلى ُكل ِّ َشْيٍء إِّْذ كدَ

 " َخَرَج إَِّلى َبْيتِّ َعْنَيا َمَع االْثَنْي َعَشَر.
لتفرر  هو اإلله الميور الذي ال يطيق في بيته فسادًا أو شرًا، بل عيناه تجوالن وتفحصان كل شئ = نظر كل شئ

المقدسررات عررن النجاسررات وتطرررد األخيرررة. والمسرريح ينظررر ويحررذر ويعاتررب وينررذر قبررل أن يمسررك السرروط ليررؤدب 
(. ونالحرظ أننرا  ياكرل 17:3كرو1ويطهر. ونالحظ أن المسيح الوديع نراه حا مًا كل الحرزم مرع مرن يفسرد  يكلره )

 ع السوط هو يوحنا(.(. )الوحيد الذي ذكر موضو 16:3كو1هللا والروح القدس يسكن فينا )
 

يَن َكاُنوا َيبِّيُعوَن  15  "-: (19-15  :11اآليات )مر َوَجاُءوا إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم. َوَلمَّا َدَخَل َيُسوُع اْلَهْيَكَل اْبَتَدَأ ُيْخرُِّج الَّذِّ
اْلَحَمامِّ.   َباَعةِّ  يَّ  َوَكَراسِّ َيارَِّفةِّ  الرَّ َمَوائَِّد  َوَقلََّب   ، اْلَهْيَكلِّ فِّي  اْلَهْيكَ 16َوَيْشَتُروَن  َيْجَتاُز  َأَحًدا  َيَدْع  بَِّمَتاٍع. َوَلْم  َل 

َوَأْنُتْم َجَعْلتُ 17 ُيْدَعى لَِّجمِّيعِّ اأُلَممِّ؟  َبْيَت َصاَلٍة  َبْيتِّي  َمْكُتوًبا:  َقائِّاًل َلُهْم:»َأَلْيَس  ُيَعل ُِّم  َمَغاَرَة ُلُروٍص«. َوَكاَن  ُموُه 
ُيْهلُِّكوَنُه، أَلنَّهُ 18 َع اْلَكَتَبُة َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ َفَطَلُبوا َكْيَف  َتْعلِّيمِّهِّ.  َوَسمِّ َت اْلَجْمُع ُكلُُّه مِّْن  َوَلمَّا 19ْم َخاُفوُه، إِّْذ ُبهِّ

يَنةِّ.  "  َصاَر اْلَمَساُء، َخَرَج إَِّلى َخارِّجِّ اْلَمدِّ

يَن َكاُنوا  15"  -(:11:15آية )مر َيبِّيُعوَن َوَيْشَتُروَن َوَجاُءوا إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم. َوَلمَّا َدَخَل َيُسوُع اْلَهْيَكَل اْبَتَدَأ ُيْخرُِّج الَّذِّ
يَّ َباَعةِّ اْلَحَمامِّ َيارَِّفةِّ َوَكَراسِّ ، َوَقلََّب َمَوائَِّد الرَّ    "فِّي اْلَهْيَكلِّ



 أنجيل لوقا )األصحاح التاسع عشر(   –األناجيل 
 

 

356 

نالحررظ أن المسرريح بعررد ذلررك بأيررام إستسررلم لصررالبيه بررال مقاومررة، بينمررا نررراه هنررا يسررتخدم سررلطانه فرري غ ررب ضررد 
 يفعل هذا مع صالبيه ولكنه بإرادته لم يفعل. الذين أفقدوا الهيكل قدسيته. إذًا هو له القدرة أن

 

  " َوَلْم َيَدْع َأَحًدا َيْجَتاُز اْلَهْيَكَل بَِّمَتاٍع.16" -(:11:16آية )مر
تحررول رواه األمررم إلررى سرروه. وصررار كررل مررن يريررد أن يعبررر مررن المدينررة إلررى جبررل الزيتررون، عوضررًا عررن الرردوران 

األمم أو رواه األمم، فُحِرم األمم األتقيار من وجود مكان لهم للصالة فري حول الهيكل، كان يعبر من داخل دار  
 الهيكل. والمسيح منع الناس من إستخدام الهيكل كممر أو معبر.

 (17:11تعليق على اآلية )مر 

حررين دشررن سررليمان بيررت هللا صررلى أن يسررتجيب هللا كررل صررالة توجرره مررن هررذا المكرران والرررب قررال لرره قررد سررمعت 
( أما الكهنرة ورؤسرار الكهنرة فكرانوا يتراجرون ويسرلبون  مرا 3:9مل1+ 42، 41، 38، 35، 30:8مل1)صالتك  

 . استطاعوا سلبه من عطايا الناس
 

عُ 18"  -(:11:18آية )مر َت اْلَجمدْ اُفوُه، إِّْذ ُبهدِّ َع اْلَكَتَبُة َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ َفَطَلُبوا َكْيَف ُيْهلُِّكوَنُه، أَلنَُّهْم خدَ ُه َوَسمِّ  ُكلدُّ
 " مِّْن َتْعلِّيمِّهِّ.

الحظ أن قوة غربية كانت تخرج منه فخافوه ويقول البعط أن وجهه أنار. مرقس هنا هو الوحيد الذي قدم تفسريرًا 
وطبعًا هو مرقس الذي يشير لهرذا . خافوهلماذا لم يهاجم الكهنة والجنود المسيح إذ أفسد تجارتهم وقلب مواًدهم= 

 للرومان محبي القوة. فهو يقدم المسيح القوي 
 
 

َتُروَن فِّيددهِّ 45" -(:48-19:45اآليددات )لددو وَن َوَيشددْ اُنوا َيبِّيعددُ يَن كددَ ذِّ رُِّج الددَّ َدَأ ُيخددْ َل اْبتددَ َل اْلَهْيكددَ ا َدخددَ ائِّاًل 46َوَلمددَّ قددَ
اَلةِّ. َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة   اَن 47  ُلُروٍص!«.َلُهْم:»َمْكُتوٌب: إِّنَّ َبْيتِّي َبْيُت الرَّ ، َوكدَ لِّ ي اْلَهْيكدَ ْوٍم فدِّ لَّ يدَ ُم كدُ َوَكاَن ُيَعلد ِّ

وُه،  وَن َأْن ُيْهلِّكدُ ْعبِّ َيْطُلبدُ وهِّ الشدَّ َع ُوجدُ ُة مدَ ةِّ َواْلَكَتبدَ ُرَؤَساُء اْلَكَهندَ
اَن 48 ُه كدَ ْعَب ُكلدَّ وَن، أَلنَّ الشدَّ ا َيْفَعلدُ ُدوا مدَ ْم َيجدِّ َولدَ

ْنهُ   " .ُمَتَعل ًِّقا بِّهِّ َيْسَمُع مِّ
[ عمل إيجابي قام  2[ عمل سلبي فيه طرد الرب الباعة وطهر الهيكل و1الحظ أن عمل التطهير يشمل عملين و

 فيه الرب بالتعليم. 

= تاجر الكهنة ورؤسار الكهنة داخل الهيكل بالم  فاغتنوا جدا . فكان الكهنة يفحصون الخراف   مغارة لروص
 (  2:8للرعاة المتبدين ) لو ويرسلونه  (27:   6)يو التى يقدم منها ذباًح فى الهيكل ويختموا ما يجدونه بال عيب 
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رى منهم ويأخذه للهيكل. فيفحصه  الذين يرعون هذه الخراف المختومة . ومن يريد ان يقدم ذبيحة يذهب ليشت 
خر آمنه . ويعود الرجل ليشترى خروفا ن به عيب ، ويدفعون للرجل ثمن بخس ويشترونه أعون دَّ الكهنة ثانية ويَ 

 .. وهكذا وبمثل هذه اللصوصية اغتنوا جدا 
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 عودة للجدول ( لوقا()اإلصحاح العشرون )إنجيل 

 اإلصحاح العشرون 
 سؤال الرؤسار عن سلطان يسوع   

اْلَكَهَنةِّ 1  "-(: 8-20:1اآليات )لو ُرَؤَساُء  َوَقَف  ُر،  َوُيَبش ِّ اْلَهْيَكلِّ  ْعَب فِّي  ُيَعل ُِّم الشَّ َكاَن  إِّْذ  تِّْلَك اأَليَّامِّ  َأَحدِّ  َوفِّي 
  ، ُيوخِّ ْلَطاَن؟« َوَكلَُّمُوه َقائِّلِّيَن:»ُقْل َلَنا: بَِّأي ِّ ُسْلَطاٍن َتْفَعُل هَذا؟ َأْو َمْن ُهَو الَّذِّي َأْعَطاَك ه2َواْلَكَتَبُة َمَع الشُّ َذا السُّ

لِّي:  3 َفُقوُلوا  َدًة،  َواحِّ َكلَِّمًة  َأْسَأُلُكْم  َأْيًضا  َلُهْم:»َوَأَنا  َوَقاَل  مَِّن 4َفَأَجاَب  َأْم  َكاَنْت  َماءِّ  السَّ مَِّن  ُيوَحنَّا:  يَُّة  َمْعُمودِّ
؟«  ، 5النَّاسِّ َماءِّ ُنوا بِّهِّ؟ َفَتآَمُروا فِّيَما َبْيَنُهْم َقائِّلِّيَن:»إِّْن ُقْلَنا: مَِّن السَّ ، 6َيُقوُل: َفلَِّماَذا َلْم ُتْؤمِّ َوإِّْن ُقْلَنا: مَِّن النَّاسِّ

  .» َنبِّيٌّ ُيوَحنَّا  بَِّأنَّ  َواثُِّقوَن  أَلنَُّهْم  َيْرُجُموَنَنا،  ْعبِّ  الشَّ يُع  َأْيَن.  7َفَجمِّ مِّْن  َيْعَلُموَن  اَل  َأنَُّهْم  َلُهْم 8َفَأَجاُبوا  َفَقاَل 
 "َأُقوُل َلُكْم بَِّأي ِّ ُسْلَطاٍن َأْفَعُل هَذا«.َيُسوُع:»َواَل َأَنا 

 

)مت ُيَعل ُِّم،  23"  -(: 27-21:23اآليات  َوُهَو  ْعب  الشَّ َوُشُيوُخ  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  إَِّلْيهِّ  َم  َتَقدَّ اْلَهْيَكلِّ  إَِّلى  َجاَء  َوَلمَّا 
ال هَذا  َأْعَطاَك  َوَمْن  هَذا؟  َتْفَعُل  ُسْلَطاٍن  ْلَطاَن؟«  َقائِّلِّيَن:»بَِّأي ِّ  َأْسَأُلُكْم  24سُّ َأْيًضا  َلُهْم:»َوَأَنا  َوَقاَل  َيُسوُع  َفَأَجاَب 

َدًة، َفإِّْن ُقْلُتْم لِّي َعْنَها َأُقوُل َلُكْم َأَنا َأْيًضا بَِّأي ِّ ُسْلَطاٍن َأْفَعُل هَذا:   يَُّة ُيوَحنَّا: مِّْن َأْيَن َكاَنْت؟  25َكلَِّمًة َواحِّ َمْعُمودِّ
َماءِّ َأمْ  ، َيُقوُل َلَنا: َفلَِّماَذا َلْم ُتؤْ مَِّن السَّ َماءِّ ْم َقائِّلِّيَن:»إِّْن ُقْلَنا: مَِّن السَّ هِّ ؟« َفَفكَُّروا فِّي َأْنُفسِّ ُنوا بِّهِّ؟  مَِّن النَّاسِّ مِّ

26  .» َنبِّيٍ  ْثُل  مِّ اْلَجمِّيعِّ  ْنَد  عِّ ُيوَحنَّا  أَلنَّ   ، ْعبِّ الشَّ مَِّن  َنَخاُف   ، النَّاسِّ مَِّن  ُقْلَنا:  َوإِّْن 
َوَقاُلوا:»اَل َفَأَجا27 َيُسوَع  ُبوا 

 " َنْعَلُم«. َفَقاَل َلُهْم ُهَو َأْيًضا:»َواَل َأَنا َأُقوُل َلُكْم بَِّأي ِّ ُسْلَطاٍن َأْفَعُل هَذا.
 

)مر ُرَؤَساُء 27  "-(: 33-11:27اآليات  إَِّلْيهِّ  َأْقَبَل   ، اْلَهْيَكلِّ فِّي  ي  َيْمشِّ ُهَو  َوفِّيَما  ُأوُرَشلِّيَم.  إَِّلى  َأْيًضا  َوَجاُءوا 
ُيوُخ،   َوالشُّ َواْلَكَتَبُة  هَذا؟« 28اْلَكَهَنةِّ  َتْفَعَل  َحتَّى  ْلَطاَن  السُّ هَذا  َأْعَطاَك  َوَمْن  هَذا؟  َتْفَعُل  ُسْلَطاٍن  َلُه:»بَِّأي ِّ  َوَقاُلوا 

ُسلْ 29 بَِّأي ِّ  َلُكْم  َفَأُقوَل  يُبونِّي،  َأجِّ َدًة.  َواحِّ َكلَِّمًة  َأْسَأُلُكْم  َأْيًضا  َلُهْم:»َوَأَنا  َوَقاَل  َيُسوُع  هَذا َفَأَجاَب  َأْفَعُل  َطاٍن 
يُبونِّي«.  30 َأجِّ ؟  النَّاسِّ مَِّن  َأْم  َكاَنْت  َماءِّ  السَّ مَِّن  ُيوَحنَّا:  يَُّة  َأْنُفسِّ 31َمْعُمودِّ فِّي  مَِّن  َفَفكَُّروا  ُقْلَنا:  َقائِّلِّيَن:»إِّْن  ْم  هِّ

ُنوا بِّهِّ؟   ، َيُقوُل: َفلَِّماَذا َلْم ُتْؤمِّ َماءِّ ْنَد اْلَجمِّيعِّ َأنَُّه 32السَّ ْعَب. أَلنَّ ُيوَحنَّا َكاَن عِّ «. َفَخاُفوا الشَّ َوإِّْن ُقْلَنا: مَِّن النَّاسِّ
  . يَقةِّ َنبِّيٌّ ْعَلُم«. َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َواَل َأَنا َأُقوُل َلُكْم بَِّأي ِّ ُسْلَطاٍن َأْفَعُل َفَأَجاُبوا َوَقالوا لَِّيسوع:»اَل نَ 33بِّاْلَحقِّ

 "هَذا«.
أحدا  كثيرة حدثت فى هذا اليوم وهو آخر يوم يوجه الرب يسوع تعاليمه وأحاديثه وحواراته للشعب، وتحذيراته  

 للفريسيين والصدوقيين، وكان آخر يوم ينادى فيه للكل ب رورة التوبة.  
للرب كانوا بدأ الرب هذا اليوم بتعليم الناس فى الهيكل. فكان التعليم فى الهيكل مسموحا به. ولكن بالنسبة 

يراقبون ما يقوله وما يعمله، ولكنهم كانوا خاًفين من التعرض له وسط الجموع. وكانوا يحاولون إصطياد شئ  
عليه إلثارة الجماهير ضده. وبدأت مشاورات السلطات لكى يجدوا طريقة لوقف هذا الخطر القادم. والمعروف أن 
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أن التعليم متفق مع التقاليد ومن أى مدرسة للربيين، بل ومن  التعليم فى الهيكل يحتاج لموافقة السلطات والتأكد 
أى معلم تسلم تعليمه. فالتعليم يتم تسليمه من معلم لمعلم آخر. وكان هناك نظام إلعتماد أى معلم ويلزمه لذلك  

لهيكل  شهادة من ثالثة ربيين معروفين، وتصريح من السنهدريم. ولذلك نجدهم هنا يسألون السيد وهو ُيعلِ م فى ا
عن من أعطاه السلطان ليفعل هذا، أو هل معه تصريح. وألذا لم ُيظهر مصدر تعليمه فسيقولون أن بعلزبول هو  

الذى يقوده، ويثيروا الناس ضده. والسؤال أي ا كان يشمل ما فعله فى اليوم السابق بتطهيره للهيكل. وهذا  
للمسيح كان فيه تحايل وجبن. فأراد الرب أن يكشفهم   السؤال ألى معلم يقوم بالتعليم لهم الحق فيه. ولكن سؤالهم

ويسألهم عن معمودية يوحنا من أين كانت من السمار أم من األرض؟ ويوحنا كان كنبى بين اليهود وشهد 
للمسيح. فلو قالوا من السمار سيكون الرد ولماذا لم تؤمنوا بى فهو قد شهد لى. ولو قالوا من األرض لهاجت 

 وبهذا السؤال أسكتهم الرب فى هذه النقطة.عليهم الجماهير. 
هو كملك دخل وطهر الهيكل وبهذا يعلن أنه إبن هللا والسؤال بأي سلطان تفعل هذا. والرد كان بسؤال عن يوحنا 
والشيوك  والكتبة  الكهنة  فعلوا إلنفتحت بصيرتهم وعرفوه من هو. ورؤسار  ولو  للتوبة  دعاهم  يوحنا  فلماذا؟ ألن 

نون مجمع السنهدريم، إذ شعروا بأن السيد سلب سلطانهم بطرد الباعة وتطهير الهيكل، بل وأنه كان و ِ كَ الذين يُ 
يجلس في الهيكل يعلم سألوه بأي سلطان تفعل هذا )لو قال من هللا وهو قالها مرارًا ولم يصدقوا، لقالوا إصنع 

لف من رؤسار الكهنة، لو أتوا ليتعلموا معجزة، ولو صنع قالوا من إبليس( وأنت لست من سبط الوي وال أنت مك
ويبحثوا عن الحق ألجابهم السيد، ولكنهم أتوا يدافعون عن الظلمة ويقتنصوا منه كلمة. وهم في ولمتهم لم يدركوا 
وقلبهم   بوضوح  المرة  هذه  يجيب  فلماذا  يفهموا  أن  يريدوا  ولم  علَّم  طالما  وهو  الناموس.  واضع  نفسه  هو  أنه 

 مسيح سألهم هل معمودية يوحنا من السمار أم من األرض وهنا نالحظ عدة نقاط: متحجر. وكان أن ال
خرذ مرنكم سرلطانًا. فالمسريح ال يتهررب مرن آأن يوحنا علَّم بدون سلطان منكم فلماذا تعترضرون علرىَّ برأنني لرم  .1

 اإلجابة بل يواجه ضماًرهم.
فلمرراذا لررم يؤمنرروا بالمسرريح. بررل هررم  إن يوحنررا قررد شررهد للمسرريح. فررإن كانررت رسررالة يوحنررا صررحيحة مررن السررمار .2

 سبقوا وألتهموا السيد أنه يخرج الشياطين بسلطان بعلزبول فهم يريدون التشكيك في المسيح أمام الجموع.
فهم لو أجابوا أن معمودية يوحنا من السمار فيكون السؤال لهم فلماذا لرم تؤمنروا بالمسريح برل لمراذا لرم تعتمردوا مرن 

دون النرراس علرريهم وهررم بهررذا عْ تَ عموديررة أي خدمررة ورسررالة يوحنررا كانررت مررن السررمار فهررم يسررْ يوحنررا، ولررو أنكررروا أن م
السيد. ولرذلك تهربروا مرن اإلجابرة علرى سرؤال المسريح وقرالوا  ينكرون الحق أي ًا. وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم

تطيعون التمييز والحكرم الصرحيح ال نعلم فأثبتوا أنهم وهم معلمو إسراًيل أنهم غير مستحقين لهذا المنصب وال يس
وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم المسيح )فالحقيقة أنهم رف وا يوحنا خوفًا على مراكزهم(. ولكنه أجابهم بعرد ذلرك 

 بمثل الكرامين األرديار.
ونالحررظ أن مكررر هررؤالر الرؤسررار فرري سررؤالهم أن المسرريح لررو قررال أنررا فعلررت هررذا بسررلطان ذاترري إلقتنصرروه بتهمررة 

ل أعمرال إلهيرة وسرطهم. لرذلك لرم جديف، ولو قال أنا فعلت هذا بسلطان من آخر يتشكك الناس فيه إذ هو يعمرالت
بهم السيد. ولنالحظ أننا لو تقدمنا للمسيح بقلب بسيط يدخلنا إلى أسراره إذ يفرح بنا ويقودنا بروحه القدوس إلى يج
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ا مرررن يسرررتخدم مكرررر العرررالم فررر ال يقررردر أن يررردخل إليررره ويبقرررى خارجرررًا محرومرررًا مرررن معرفرررة أسرررراره غيرررر المدركرررة، أمررر 
معرفتره. وهررذا حررال كثيرررين مررن دارسري الكترراب المقرردس وناقرردي الكترراب المقردس. فبينمررا ينهررل البسررطار مررن كنررو  
الكتاب المقدس ويشبعون يقف النقاد بكتبهم ومعارفهم يحاولون إصطياد فره بين كلمة وكلمة وبين فعل وفعل في 

طالبين مجدهم الذاتي، ولرذلك ضراع مرنهم سرر معرفرة لرذة الكتراب المقردس ولرم يعرفروا المسريح برل الكتاب المقدس  
 وجدوا أنفسهم. فالمسيح ال يعلن نفسه لمن يتشامخ عليه.

 
 المثل الثاني: الكرامين األشرار

ْعبِّ هَذا اْلَمَثَل:»إِّْنَساٌن َغَرَس َكْرًما َوَسلََّمُه إَِّلى َكرَّامِّيَن َوَساَفَر َزَماًنا 9  -(:19-20:9اآليات )لو َواْبَتَدَأ َيُقوُل لِّلشَّ
وَ 10َطوِّياًل.   اْلَكرَّاُموَن،  َفَجَلَدُه  اْلَكْرمِّ،  َثَمرِّ  مِّْن  ُيْعُطوُه  لَِّكْي  َعْبًدا  يَن  اْلَكرَّامِّ إَِّلى  َأْرَسَل  اْلَوْقتِّ  َفارًِّغا. َوفِّي  َأْرَسُلوُه 

ُحوا هَذا َأْيًضا 12َفَعاَد َوَأْرَسَل َعْبًدا آَخَر، َفَجَلُدوا ذلَِّك َأْيًضا َوَأَهاُنوُه، َوَأْرَسُلوُه َفارًِّغا.  11 ُثمَّ َعاَد َفَأْرَسَل َثالًِّثا، َفَجرَّ
ُل اْبنِّ 13َوَأْخَرُجوُه.   َأْفَعُل؟ ُأْرسِّ َماَذا  ُب اْلَكْرمِّ:  َيَهاُبوَن!  َفَقاَل َصاحِّ َرَأْوُه  َلَعلَُّهْم إَِّذا  َفَلمَّا َرآُه اْلَكرَّاُموَن  14ي اْلَحبِّيَب، 

يَراُث!   يَر َلَنا اْلمِّ َفَأْخَرُجوُه َخارَِّج اْلَكْرمِّ َوَقَتُلوُه. 15َتآَمُروا فِّيَما َبْيَنُهْم َقائِّلِّيَن: هَذا ُهَو اْلَوارُِّث! َهُلمُّوا َنْقُتْلُه لَِّكْي َيرِّ
اْلَكْرمِّ؟  َفَماذَ  ُب  َصاحِّ ْم  بِّهِّ َيْفَعُل  َسمُِّعوا 16ا  َفَلمَّا  آلَخرِّيَن«.  اْلَكْرَم  ي  َوُيْعطِّ يَن  اْلَكرَّامِّ هُؤاَلءِّ  َوُيْهلُِّك  َيْأتِّي 

ْم َوَقاَل:»إًِّذا َما ُهَو هَذا اْلَمْكُتوُب: اْلَحَجُر الَّذِّي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤونَ 17َقاُلوا:»َحاَشا!«   ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس   َفَنَظَر إَِّلْيهِّ
َيْسَحُقُه!«  18الزَّاوَِّيةِّ؟   َعَلْيهِّ  ُهَو  ُض، َوَمْن َسَقَط  َيَتَرضَّ اْلَحَجرِّ  َيْسُقُط َعَلى ذلَِّك  اْلَكَهَنةِّ  19ُكلُّ َمْن  ُرَؤَساُء  َفَطَلَب 

اَعةِّ، َولكِّنَُّهْم خَ  َي َعَلْيهِّ فِّي تِّْلَك السَّ ْم.َواْلَكَتَبُة َأْن ُيْلُقوا اأَلَيادِّ ْعَب، أَلنَُّهْم َعَرُفوا َأنَُّه َقاَل هَذا اْلَمَثَل َعَلْيهِّ  " اُفوا الشَّ
 

َياٍج، َوَحَفَر 33"  -(: 46-21:33اآليات )مت »اِّْسَمُعوا َمَثاًل آَخَر: َكاَن إِّْنَساٌن َربُّ َبْيٍت َغَرَس َكْرًما، َوَأَحاَطُه بِّسِّ
يَن لَِّيْأُخَذ 34إَِّلى َكرَّامِّيَن َوَساَفَر.  فِّيهِّ َمْعَرَرًة، َوَبَنى ُبْرًجا، َوَسلََّمُه   َوَلمَّا َقُرَب َوْقُت اأَلْثَمارِّ َأْرَسَل َعبِّيَدُه إَِّلى اْلَكرَّامِّ

ُثمَّ َأْرَسَل َأْيًضا َعبِّيًدا آَخرِّيَن َأْكَثَر 36َفَأَخَذ اْلَكرَّاُموَن َعبِّيَدُه َوَجَلُدوا َبْعًضا َوَقَتُلوا َبْعًضا َوَرَجُموا َبْعًضا.  35َأْثَماَرُه.  
ْم َكذلَِّك.   لِّيَن، َفَفَعُلوا بِّهِّ ُم اْبَنُه َقائِّاًل: َيَهاُبوَن اْبنِّي!  37مَِّن اأَلوَّ يًرا َأْرَسَل إَِّلْيهِّ َوَأمَّا اْلَكرَّاُموَن َفَلمَّا َرَأْوا االْبَن  38َفَأخِّ
َبْيَنُهْم: هَذا ُهَو الْ  يَراَثُه!  َقاُلوا فِّيَما  َوَنْأُخْذ مِّ َنْقُتْلُه  َوَقَتُلوُه.  39َوارُِّث! َهُلمُّوا  َوَأْخَرُجوُه َخارَِّج اْلَكْرمِّ  َفَمَتى 40َفَأَخُذوُه 

ُب اْلَكْرمِّ، َماَذا َيْفَعُل بُِّأوَلئَِّك اْلَكرَّامِّيَن؟«   َياُء ُيْهلُِّكُهْم َهاَلًكا رَ 41َجاَء َصاحِّ يًّا، َوُيَسل ُِّم اْلَكْرَم َقاُلوا َلُه:»ُأولئَِّك اأَلْردِّ دِّ
َأْوَقاتَِّها«.   فِّي  اأَلْثَماَر  ُيْعُطوَنُه  آَخرِّيَن  َكرَّامِّيَن  الَّذِّي 42إَِّلى  اْلَحَجُر   : اْلُكُتبِّ فِّي  َقطُّ  َقَرْأُتْم  َيُسوُع:»َأَما  َلُهْم  َقاَل 
يٌب فِّي َأْعُينَِّنا! َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاوَِّيةِّ؟ مِّْن قَِّبلِّ الرَّ  لِّذلَِّك َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ 43ب ِّ َكاَن هَذا َوُهَو َعجِّ
ْنُكْم َوُيْعَطى أُلمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرُه.   ُض، َوَمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيهِّ  44َمَلُكوَت هللاِّ ُيْنَزُع مِّ َوَمْن َسَقَط َعَلى هَذا اْلَحَجرِّ َيَتَرضَّ

ْم.  َوَلمَّ 45  َيْسَحُقُه!«. َعَلْيهِّ َتَكلََّم  َأنَُّه  َعَرُفوا  َأْمَثاَلُه،  يُّوَن  َواْلَفر ِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َع  َسمِّ َأْن 46ا  َيْطُلُبوَن  َكاُنوا  َوإِّْذ 
. ْثَل َنبِّيٍ  ْنَدُهْم مِّ ، أَلنَُّه َكاَن عِّ ُكوُه، َخاُفوا مَِّن اْلُجُموعِّ  " ُيْمسِّ

 
)مر َحْوَض 1"  -(:12-12:1اآليات  َوَحَفَر  َياٍج،  بِّسِّ َوَأَحاَطُه  َكْرًما  َغَرَس  بَِّأْمَثال:»إِّْنَساٌن  َلُهْم  َيُقوُل  َواْبَتَدَأ 

امِّيَن مِّْن ُثمَّ َأْرَسَل إَِّلى اْلَكرَّامِّيَن فِّي اْلَوْقتِّ َعْبًدا لَِّيْأُخَذ مَِّن اْلَكرَّ 2َمْعَرَرٍة، َوَبَنى ُبْرًجا، َوَسلََّمُه إَِّلى َكرَّامِّيَن َوَساَفَر.  
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وُه َوَأْرَسُلوُه ُمَهاًنا. 4َفَأَخُذوُه َوَجَلُدوُه َوَأْرَسُلوُه َفارًِّغا.  3َثَمرِّ اْلَكْرمِّ،   ْم َأْيًضا َعْبًدا آَخَر، َفَرَجُموُه َوَشجُّ ُثمَّ َأْرَسَل إَِّلْيهِّ
ْنُهْم َبْعًضا َوَقَتُلوا َبْعًضا.  ُثمَّ َأْرَسَل َأْيًضا آَخَر، َفَقَتُلوُه. ُثمَّ آَخرِّيَن َكثِّيرِّيَن، َفَجَلُدو 5 ٌد 6ا مِّ َفإِّْذ َكاَن َلُه َأْيًضا اْبٌن َواحِّ

يًرا، َقائِّاًل: إِّنَُّهْم َيَهاُبوَن اْبنِّي!  ْم َأخِّ يَن َقاُلوا فِّيَما َبْيَنُهْم: هَذا ُهَو 7َحبِّيٌب إَِّلْيهِّ ،َأْرَسَلُه َأْيًضا إَِّلْيهِّ َولكِّنَّ ُأولئَِّك اْلَكرَّامِّ
يَراُث!  اْلَوارِّ  ُب اْلَكْرمِّ؟ َيْأتِّي 9َفَأَخُذوُه َوَقَتُلوُه َوَأْخَرُجوُه َخارَِّج اْلَكْرمِّ.  8ُث! َهُلمُّوا َنْقُتْلُه َفَيُكوَن َلَنا اْلمِّ َفَماَذا َيْفَعُل َصاحِّ

آَخرِّيَن.   إَِّلى  اْلَكْرَم  ي  َوُيْعطِّ اْلَكرَّامِّيَن،  اْلَمْكُتوبَ 10َوُيْهلُِّك  هَذا  َقَرْأُتْم  َقْد َأَما  ُهَو  اْلَبنَّاُؤوَن،  َرَفَضُه  الَّذِّي  اْلَحَجُر   :
يٌب فِّي َأْعُينَِّنا!«  11َصاَر َرْأَس الزَّاوَِّيةِّ؟   ب ِّ َكاَن هَذا، َوُهَو َعجِّ ُكوُه، َولكِّنَُّهْم َخاُفوا مَِّن 12مِّْن قَِّبلِّ الرَّ َفَطَلُبوا َأْن ُيْمسِّ

، أَلنَُّهْم َعَرُفوا َأنَُّه َقاَل الْ  ْم. َفَتَرُكوُه َوَمَضْوا.اْلَجْمعِّ  " َمَثَل َعَلْيهِّ
 

( فالكرم يشير إلسراًيل. وبالتالي فالكرامين هم رؤسار الكهنة والمعلمين ولكل صاحب سلطان. 7-1:5ش إراجع )
وصاحب الكرم هو هللا الذي أحاطهم بسياج من حمايته ومن الشريعة والناموس وبنى برجًا من األنبيار. أكون لها 

عمل، ففقدوا مركزهم ليحل محلهم من  ( في المثال السابق وهر اليهود كأصحاب كالم بال5:2سور من نار ) ك
، بالعمل أعلنوا ندمهم على ماضيهم، أما هنا فالسيد يكشف لهم أنهم عبر التاريخ كله لم يكونوا فقط غير عاملين 
 وألنما م طهدين لرجال هللا في أعنف صورة حتى متى جار إبن هللا نفسه الوار  يخرجونه خارج أورشليم ليقتلوه.

حكم علريهم مرن أفرواههم برأن علرى صراحب الكررم أن يهلكهرم. ويسرلم الكررم إلرى آخررين الرذين هرم ولقد أخذ السيد ال
 كنيسة األمم، أو الكنيسة المسيحية عمومًا التي هي من األمم واليهود الذين آمنوا. 

(. قيل أنه عند بنرار  يكرل سرليمان أن البنراًين وجردوا حجررًا ضرخمًا فظنروا 23-22:118)مز=  الحجر المرفوض
أنه ال يصلح لشئ فإحتقروه، ولكن إذ إحتاجوا إلى حجر في رأس الزاوية )ليجمع حاًطين كبيرين( لم يجدوا حجرًا 
يصررلح إال  الحجررر الررذي سرربق وألحتقررروه. وكرران ذلررك رمررزًا للسرريد المسرريح الررذي إحتقررره رجررال الرردين اليهررودي، ولررم 

الجديررد ليصررير الكرل أع ررار فرري الملكرروت الجديررد.  يعلمروا أنرره الحجررر الررذي سريربط بررين اليهررود واألمررم فري الهيكررل
هرو حاضرر فري كرل مكران، وعينره علرى كرمره = وسلمه إلدى كدرامين وسدافروفي هذا القول إشارة لموته وقيامتره. 

يرعاه ويهتم بكل صرميرة وكبيررة، ولكرن قولره سرافر فيره إشرارة ألنره تررك للكررامين حريرة العمرل وأعطراهم المسرئولية 
للن رروج وتقررديره للحريررة اإلنسررانية. وتشررير كلمررة سررافر إلررى أنهررم رأوا هللا علررى جبررل سررينار إذ كاملررة عالمررة حبرره 

أعطاهم الوصايا وما عادوا يرونره بعرد ذلرك، وكأنره بعيردًا عرنهم وهرل نخطرئ نحرن ونظرن أن هللا ألننرا ال نرراه اآلن 
م ليصررنع خمرررًا. والخمررر رمررز هررو ينتظررر الثمررار مررن الكررر = حفددر معرددرةهررو غاًررب، ولررن يعررود ويظهررر للدينونررة. 

( ألن أسرار آالم المسيح 2-1:63للفرح. فاهلل يريد أن يفرح بثمار أوالده. ولكن المعصرة تشير آلالم المسيح )أش
ا أن نقرردم لرره حياتنررا ذبرراًح حيرررة،  م لنررا دمرره مررن عصررير الكرمررة وينتظرررر منرر  تبرردو كررالخمر الجديررد، فهررو الررذي قرررد 

هللا أرسرل للشرعب اليهرودي أنبيرار فقتلروهم وعرذبوهم = أرسل عبيده ليأخدذ أثمدارهونحتمل الصليب فنمأل معصررته.  
هرم تشراوروا مرن قبرل وسرألوه برأي = قالوا فيما بينهم هدذا هدو الدوارث. هلمدوا نقتلدهورف وهم، ورف وا تعاليمهم.  

ُل اْبنِّي اْلَحبِّيبَ =  سلطان تفعل هذا وهو هنا يشير ألنه اإلبن دٌ  وهو ُأْرسِّ = فهو اإلبرن الوحيرد   َحبِّيٌب إَِّلْيهِّ اْبٌن َواحِّ
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على أيديهم. ويتنبأ عرن قيامتره فري موضروع  فهو صاحب السلطان. ولكنه يتنبأ هنا عن موتهوألنه اإلبن  ،  الجنس
 حجر الزاوية. 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 بقتله ألخيه.األول: يمثل الناموس الطبيعي أي ال مير وكان قايين أو 

 الثاني: يمثل ناموس موسى. وموسى نفسه ممثل الناموس هاجوا عليه.
 الثالث: هم األنبيار ونبواتهم وطالما قتل الشعب اليهودي هؤالر األنبيار.

س والمسيح يتهم اليهود الذين أمامه من القادة والرؤسار بأنهم ما الوا يعملون ضد الناموس الطبيعري، وضرد النرامو 
 وهو المخلص الذي تكلم عنه األنبيار. ، الموسوي وضد النبوات، في حياتهم وسلوكهم وفي رف هم له

ا الهوترره فلرره كررل المجررد داًمررًا. وبناسرروته سيحصررل علررى  وتسررمية المسرريح نفسرره بررالوار ، فهررذا يشررير لناسرروته، أمرر 
 المجد بعد الصليب لحسابنا لنر  نحن فيه.

لحصاد واإلثمار= بعد أن أعطى هللا كهنة اليهود فرصة لرعاية الشعب، أرسرل وقت ا=  وفي الوقت  (:10:20)لو
 ليطلب النفوس التقية المؤمنة التي يفرح بها.

المسررريح هنرررا هرررو الرررذي يقرررول ويرررأتي ويهلررركو بينمرررا فررري مترررى، فهرررو ينسرررب هرررذا القرررول للكهنرررة  (16:20فدددي )لدددو
، والسيد كرر ما قالوه تأمينًا على كالمهرم أي هرو يوافرق والفريسيين والحل بسيط. أن الفريسيين هم الذين قالوا هذا

 على ما قالوه.
هنا المسيح يشير لسبب أحقادهم عليه أال وهو حسدهم له بسبب إلتفاف الشعب حوله وألعجابهم  = ونأخذ ميراثه 

والكرامين األرديار هنا يشيرون لرؤسار الكهنة، والكهنة ورؤسار الشعب  به. وليس بسبب عدم المعرفة لشخصه.
والفريسيين. وكانت العادة أن ُيَسلِ م صاحب الكرم كرمه لكرامين يعملون فيه، ويحصل هؤالر الكرامين على ثلث  
ألن  المحصول أو ربعه فى نظير عملهم كأجر لهم، ويحصل صاحب الكرم على باقى المحصول. ويشير المثل  

هللا سلَّم ش به إسراًيل لكرامين هم رؤسار الكهنة، والكهنة، ورؤسار الشعب. وطالب هؤالر بثمار من ش به هى  
شعب تاًب. ولكن هؤالر الرؤسار إعتبروا الكرم ملكا خاصا لهم يستملونه لمصلحتهم. فأهانوا األنبيار الذين  

ا قتله ليصير الكرم ملكا لهم إذ شعروا أن هذا اإلبن يريد  أرسلهم هللا وقتلوا بع هم. وأخيرا أرسل إبنه وهنا قررو 
حسدهم له إذ إلتف الشعب حوله فخسروا مكاسبهم المادية التى    -ميراثه أى كرمه. وكان سبب صلب المسيح 

 (. 10:   15وهكذا فهمها بيالطس )مر -كانوا يحصلون عليها من الشعب 
 ( . 13:13شليم )عب فهم صلبوه خارج أور = فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم

هررذا المثررل يقرردم ملخصررًا رمزيررًا لعمررل هللا الخالصرري وترردبيره ورعايترره لإلنسرران غيررر المنقطعررة فتحررد  عررن عطيررة 
الناموس الطبيعري ونراموس موسرى واألنبيرار وعرن تجسرد اإلبرن وصرلبه وطررده للكررامين القردامى وتأسريس الكنيسرة 

رسرل المسرريح والكهنروت المسرريحي( ولكرن لررنالحظ أن كرون الكنيسررة برالروح القرردس ليكونروا كرررامين جردد )التالميررذ و 
( نجرد أن هللا علرى 5:2هي الكرمة الجديردة فهرذا ال يعطيهرا مبررر أن تتشربه براليهود فرال يكرون لهرا ثمرر. ففري )رؤ

إسرررتعداد أن يزحرررزح منرررارة كنيسرررة أفسرررس ألن محبتهرررا نقصرررت. فرررإن كررران هللا لرررم يشرررفق علرررى الكرمرررة أو الزيتونرررة 
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لية فهررل يترررك الكرمررة أو الزيتونررة الجديرردة إن كانررت بررال ثمررر. هللا مررا ال يطلررب الثمررار فرري كنيسررته وفرري كررل األصرر
(. ولنالحظ أن هللا أعطى الجنة آلدم ليعملها. وكانت الجنة في وسطها شرجرة الحيراة. وهللا 24-17:11نفس )رو

ا مطالررب أعطررى لنررا الكنيسررة  ا مررن بررأن يعمررل  وفرري وسررطها المسرريح ، فكررل منرر  ا مررن يررزرع ومنرر  فرري هررذه الجنررة، فمنررَّ
يسررقي وهللا يطالررب بالثمررار أي المررؤمنين الترراًبين. ولكررن هنرراك مررن يت ررايق إذا طلررب هللا الثمررار وهررو ال يريررد أن 

 يقدم شئ.
( إذ ُوِلَد بدون  رع بشر وصار جباًل يمأل المسكونة. 34:2والحجر هو المسيح. الحجر الذي قطع بمير يدين )دا

ر مرذول مرفوض، في تواضع ميالده في مزود، وفري تواضرع حياتره وفري عرار صرليبه وموتره واإلهانرات وهو حج
هرم مرن لرم يؤمنروا بالمسريح ورف روه = من سدقط علدى الحجدر يترضدضالتي وجهت إليه. لكنه صار رأس الزاوية 

ه، ويكرون كمرن سرقط كما رف ه البناؤون، فعدم إيمانهم صار لهم صخرة عثرة. ومن يتعثر في المسيح ي ر نفس
علررى الحجررر، هررذا يقررال علررى كررل مررن يسررمع اإلنجيررل وال يررؤمن. فكررل مررن يرررفط المسرريح ويقاومرره يتعررب ويفقررد 

 سالمه ويعذب نفسه هنا على األرض. 
يسحقه عليه  هو  سقط  جهدهم  =  ومن  ويبذلون  الحقيقي  واإليمان  وألنجيله  المسيح  يقاوم  من  يمثلون  هؤالر 

الدينونة. وكل من يظل راف ًا المسيح لتعطيله، هؤالر   يسحقهم المسيح إم ا هنا على األرض )آريوس( أو يوم 
 ويقاومه فنهايته الهالك حين يظهر المسيح في مجيئه الثاني ليدين العالم.

 
 بمكر  أسئلة يسألها رؤساء اليهود 

 السؤال األول : بخروص الجزية 
ُكوُه بَِّكلَِّمٍة، َحتَّى ُيَسل ُِّموُه 20"  -(:26-20:20اآليات )لو يَس َيَتَراَءْوَن َأنَُّهْم َأْبَراٌر لَِّكْي ُيْمسِّ َفَراَقُبوُه َوَأْرَسُلوا َجَواسِّ

َتَتَكلَُّم َوُتَعل ِّ 21إَِّلى ُحْكمِّ اْلَوالِّي َوُسْلَطانِّهِّ.   ُم، َواَل َتْقَبُل اْلُوُجوَه، َبْل َفَسَأُلوُه َقائِّلِّيَن: »َياُمَعل ُِّم، َنْعَلُم َأنََّك بِّاالْستَِّقاَمةِّ 
هللاِّ.   َطرِّيَق  ُتَعل ُِّم  اَل؟«  22بِّاْلَحق ِّ  َأْم  لَِّقْيَرَر  ْزَيًة  جِّ َي  ُنْعطِّ َأْن  َلَنا  َلُهْم:»لَِّماَذا 23َأَيُجوُز  َوَقاَل  ْم  بَِّمْكرِّهِّ َفَشَعَر 

َواْلكَِّتاَبُة؟24ُتَجر ُِّبوَننِّي؟   وَرُة  الرُّ لَِّمنِّ  يَناًرا.  دِّ َوَقالُوا:»لَِّقْيَرَر«.  َأُرونِّي  َفَأَجاُبوا  َما 25«  إًِّذا  َلُهْم:»َأْعُطوا  َفَقاَل 
هللِّ هللِّ«.  ُبوا مِّْن َجَوابِّهِّ َوَسَكُتوا.26لَِّقْيَرَر لَِّقْيَرَر َوَما ِّ ، َوَتَعجَّ ْعبِّ اَم الشَّ ُكوُه بَِّكلَِّمٍة ُقدَّ ُروا َأْن ُيْمسِّ  "  َفَلْم َيْقدِّ

 
بَِّكلَِّمٍة.  15"  -(:22-22:15)متاآليات   َيْرَطاُدوُه  لَِّكْي  َوَتَشاَوُروا  يُّوَن  اْلَفر ِّيسِّ َذَهَب  يَنئٍِّذ  إَِّلْيهِّ 16حِّ َفَأْرَسُلوا 

ٌق َوُتَعل ُِّم َطرِّيَق هللاِّ بِّاْلحَ  ي ِّيَن َقائِّلِّيَن:»َيا ُمَعل ُِّم، َنْعَلُم َأنََّك َصادِّ يُروُدسِّ يَذُهْم َمَع اْلهِّ ، َوالَ َتاَلمِّ  ُتَبالِّي بَِّأَحٍد، أَلنََّك اَل ق ِّ
  . النَّاسِّ ُوُجوهِّ  إَِّلى  اَل؟«  17َتْنُظُر  َأْم  لَِّقْيَرَر  ْزَيٌة  ُتْعَطى جِّ َأْن  َأَيُجوُز  ؟  َتُظنُّ َماَذا  َلَنا:  ُخْبَثُهْم 18َفُقْل  َيُسوُع  َفَعلَِّم 

يَناًرا.    َأُرونِّي ُمَعاَمَلةَ 19َوَقاَل:»لَِّماَذا ُتَجر ُِّبوَننِّي َيا ُمَراُؤوَن؟   ُموا َلُه دِّ ْزَيةِّ«. َفَقدَّ وَرُة 20اْلجِّ هِّ الرُّ َفَقاَل َلُهْم:»لَِّمْن هذِّ
هللِّ«.  21َواْلكَِّتاَبُة؟«   هللِّ ِّ َفَقاَل َلُهْم:»َأْعُطوا إًِّذا َما لَِّقْيَرَر لَِّقْيَرَر َوَما ِّ ُبوا 22َقاُلوا َلُه:»لَِّقْيَرَر«.  َتَعجَّ َفَلمَّا َسمُِّعوا 
 "  َضْوا.َوَتَرُكوُه َومَ 

 



 أنجيل لوقا )األصحاح العشرون(   –األناجيل 
 

 

364 

ْلَمٍة.  13"  -(: 17-12:13اآليات )مر ي ِّيَن لَِّكْي َيْرَطاُدوُه بِّكِّ يُروُدسِّ ي ِّيَن َواْلهِّ َفَلمَّا 14ُثمَّ َأْرَسُلوا إَِّلْيهِّ َقْوًما مَِّن اْلَفر ِّيسِّ
ال ُوُجوهِّ  إَِّلى  َتْنُظُر  اَل  أَلنََّك  بَِّأَحٍد،  ُتَبالِّي  َواَل  ٌق  َصادِّ َأنََّك  َنْعَلُم  ُمَعل ُِّم،  َلُه:»َيا  َقاُلوا  بَ َجاُءوا   ، ُتَعل ُِّم  نَّاسِّ بِّاْلَحق ِّ  ْل 

ي؟«   ُنْعطِّ اَل  َأْم  ي  ُنْعطِّ اَل؟  َأْم  لَِّقْيَرَر  ْزَيٌة  جِّ ُتْعَطى  َأْن  َأَيُجوُز  هللاِّ.  َلُهْم:»لَِّماَذا 15َطرِّيَق  َوَقاَل  َياَءُهْم،  رِّ َفَعلَِّم 
أَلْنُظَرُه.«   يَناٍر  بِّدِّ اِّيُتونِّي  َلُهْم:»لِّ 16ُتَجر ُِّبوَننِّي؟  َفَقاَل  بِّهِّ.  َلُه:»لَِّقْيَرَر«. َفَأَتْوا  َفَقاُلوا  َواْلكَِّتاَبُة؟«  وَرُة  هِّ الرُّ َمْن هذِّ

ْنُه.17 ُبوا مِّ هللِّ هللِّ«. َفَتَعجَّ  "  َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َأْعُطوا َما لَِّقْيَرَر لَِّقْيَرَر َوَما ِّ
 

حزب ديني أو مدرسة يهودية كانت موجودة أيام المسيح. وأطلق عليهم هذا اإلسم نسبة لكلمة عبرية =  الفريسيين
فريسى  منفصلمعناها   ومنها  مفرو   وكانأو  الفريسيين    .  تسمية  ويمكن  رياًهم.  بسبب  يهاجمهم  المسيح 

 بالمتزمتين والصدوقيين بالعقالنيين. 
لكبير وكان منهم من الفريسيين وأي ًا من الصدوقيين ويؤمنون هم طاًفة سياسية تتبع هيرودس ا=  الهيرودسيين

أن أمال األمة اليهودية تتعلق بآل هيرودس كسد منيع في وجه سيطرة الرومان وهم من أطلق علري خبرثهم خميرر 
( وكران القيصرر فري ذلرك الوقرت هرو طيبراريوس الرذي 1:12+ لرو15:8هيرودس في مقابرل خميرر الفريسريين )مرر

ة. وكانررت الجزيررة مفروضررة علررى كررل رأس عالمررة للخ رروع لقيصررر. وكانررت الجزيررة مكروهررة عنررد إشررتهر بالقسررو 
الفريسيين الذين إعتقردوا أنهرا ضرد شرريعة موسرى، أمرا الهيرودسريين الرذين يتشريعون لهيررودس األدومري راغبرين أن 

ربهم، لرذلك كران همهرم المرواالة يكون ملكًا علرى اليهوديرة فكرانوا يرحبرون بالجزيرة تملقرًا للرومران ولقيصرر لينرالوا مرأ
لروما وحفظ هردور الشرعب مرن أي مرؤامرة ضرد رومرا. وكران هنراك ترذمر برين اليهرود المتعصربين إذ يرف رون دفرع 
الجزية، وبسبب هذا قامت ثورات مثل ثورة ثوداس ويهوذا الجليلي وقد قتلهم الرومان في فتررة قريبرة وأنهروا ثروراتهم 

 (.1:13ين تسموا بإسم يهوذا الجليلي قتلهم بيالطس وخلط دمهم بذباًحهم )لو(. والجليليين الذ 37-36:5)أع
والمريرب هنرا أن يجتمرع الفريسريين والهيرودسرريين علرى المسريح مرع إخرتالفهم فرري المبرادئ. فرنحن يمكننرا أن نتوقررع 

كرن الفريسريين هذا السؤال من الهيرودسيين فهم كانوا يجمعون الجزية ويعطون قيصر نصيبه ويختلسرون البراقي ول
ومررنهم مررن ممتنعررون عررن دفررع الجزيررة متررذمرين ضرردها، بررل يعتبرررون الهيرودسرريين خونررة ضررد أمررتهم وناموسررهم. 
. ولكرن ألجرل إعتبر أن كل الكوار  التى حلت بإسراًيل كان سرببها خ روع اليهرود لملرك أجنبرى ودفرع الجزيرة لره.

ا أن هيررررودس كررران خاًفرررا مرررن أن يرررتخلص مرررن وتفسرررير هرررذ  أن يتحررردوا. مرررن أن يتخلصررروا مرررن المسررريح فرررال مرررانع
المسرريح ويقتلرره حتررى ال ُيهرريِ ج ثررورة شررعبية ضررده بعررد أن قتررل المعمرردان قبلهررا. فأرسررل رجالرره ليقفرروا مررع الفريسرريين 

 ليوقعوا بالمسيح، ويظل هو بعيدا عن ثورة الجماهير ضده.
حولره وتفقرد ثقتهرا فيره كمخلرص مرن ولو أجاب المسيح برأن نعطري الجزيرة لقيصرر تنفرر منره الجمروع وترنفط مرن 

هي رد على الفريسريين الرذين = إعطوا إذًا ما لقيرر لقيررالمستعمر ولو رفط ألعُتِبَر مثير فتنة ضد قيصر. 
رف وا طاعة السلطات الحكومية وقد أمر الكتراب بطاعتهرا. ولرنالحظ أن قيصرر أعطراهم حكومرة مسرتقرة وحمايرة 

(. وعلينرررا أن 7-1:13ة. وهكرررذا فعلرررى المسررريحي أن يطيرررع حكومتررره )رووأنشرررأ لهرررم طرررره فيكرررون مرررن حقررره الجزيررر
م الطاعرة لقيصرر عرن  نخ ع لحكومتنا وقوانينها طالما أن ذلك ال يتعارض مع مرا هلل ووصراياه. والعجيرب أنره قردَّ
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الطاعة هلل، ففي طاعة قيصر أي الرؤسار شهادة حق هلل نفسه. فليس هناك ثناًية بين عطار قيصر حقه وعطار 
هللا حقه فكالهما ينبعران عرن قلرب واحرد يرؤمن بالشرهادة هلل مرن خرالل األمانرة فري التزامره نحرو اآلخررين ونحرو هللا 
والكلمررة األصررلية إلعطرروا هرري سررددوا أو إدفعرروا. فهررذه الجزيررة واجبررة فقيصررر يرردافع ويحمرري ويمهررد الطررره.. الررخ. 

هرذا رد علرى الهيرودسريين الرذين ينسرون واجبراتهم نحرو هللا بجرريهم ورار قيصرر. وهللا لره القلرب =  إعطوا ما هلل هلل
الرردينار وهررو قطعررة  وهرر= أرونددي معاملددة الجزيددةوالررنفس بررل الحيرراة كلهررا. اإلنسرران هررو العملررة المتداولررة عنررد هللا. 

ة قيصرر. وكرون أنهرم يقردمون لره وعليهرا صرور  كجزيدةمن عملة. وكانرت عرادة تردفع  معاملةعملة رومانية، وكلمة 
الدينار فهذا إعتراف منهم أنهم تحت حكم قيصر فالعملة الجاريرة تظهرر نظرام الحكرم والسرلطة القاًمرة ويردفع منهرا 

مَّ  ى عملررة القررردس الجزيررة. )عملررة اليهررود الشرراقل برررال صررورة تمامررًا فهررم يرف ررون التماثيرررل والشررعارت الوثنيررة وُيسررَ
 ة. وللمعامالت المدنية يستخدم معاملة الجزية(.ويستخدم للمعامالت الديني
هرذا تملرق ومرديح للخديعرة بعرد ذلرك. والمرديح هدفره أن يفقرد حرذره مرنهم فيخطرئ فري ..= يا معلم نعلم أنك صدادق

( ومرن ال توجرد 19:4كالمه. وهللا خلقنا على صورته ولما فقدنا هذه الصورة أتى الرروح القردس ليعيردنا إليهرا )غرل
ه الصورة سريُرفط. فكمرا يحمرل الردينار صرورة قيصرر هكرذا ينبمري أن نحمرل صرورة هللا لنقردم للملرك عليه وفيه هذ 
أن نردخلها ويجردوا علينرا  يمكننرا ،السمارصورته وكلمته فنصير عملة متداولة في  تحمل ،الروحيةالسماوي عملته  
ها صرورة ملرك هرذه الدولرة، فرنحن ال وكما أن أي دولة ال يمكنك أن تتعامل فيها بعملة ال يكون علي  .ثياب العرس

يمكننا دخول السمار إال  كعملة عليهرا صرورة هللا ملرك السرمار واألرض، ملرك الملروك. فكمرا يطلرب قيصرر صرورته 
 وهللا محبرة فمرن ال توجرد محبرة فرى قلبره فرال مكران لره فرى السرمار.صرورته فينرا.  على عملته هكذا يطلب المسريح  
 (.10-7:3يو1+ 44:8الشيطان يستعبده الشيطان )يو ولكن إن ُوِجَد في إنسان صورة

ال تحررابي وجرروه العظمررار فتميررر الحررق إرضررار لهررم. ومررع كررل الحكمررة فرري إجابررة = ال تقبددل الوجددوه(: 21:20)لددو
المسيح هذه، وأنه لم يخطئ في حق قيصر إتهموه بأنه يفسد األمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصر قاًاًل أنه  ملك 

م مبدأ الخ وع للسلطات ليس خوفًا وال دفاعًا  عن نفسره 2:23)لو (. وفي هذا لم يدافع المسيح عن نفسه. لقد قدَّ
 بل كمبدأ على المسيحيين أن يمارسوه وألن إتهم بخالف ما يمارس.

 
 السؤال الثاني : بخروص القيامة من األموات 

)لو دُّ 27"  -(:40-20:27اآليات  الرَّ مَِّن  َقْوٌم  َوَسَأُلوُه، َوَحَضَر  َياَمةِّ،  اْلقِّ َأْمَر  ُيَقاوُِّموَن  يَن  الَّذِّ وقِّي ِّيَن، 
يُم َنْساًل َقائِّلِّيَِّن:»َياُمَعل ُِّم، َكَتَب َلَنا ُموَسى: إِّْن َماَت أَلَحٍد َأٌخ َوَلُه اْمَرَأٌة، َوَماَت بَِّغْيرِّ َوَلٍد، َيْأُخُذ أَ 28 ُخوُه اْلَمْرَأَة َوُيقِّ

يهِّ.   َوَلٍد،  29أَلخِّ بَِّغْيرِّ  َوَماَت  اْمَرَأًة  ُل  اأَلوَّ َوَأَخَذ  إِّْخَوٍة.  َسْبَعُة  َوَلٍد،  30َفَكاَن  بَِّغْيرِّ  َوَماَت  اْلَمْرَأَة  الثَّانِّي  ُثمَّ 31َفَأَخَذ 
َوَماُتوا.   َوَلًدا  َيْتُرُكوا  َوَلْم  ْبَعُة.  السَّ َوهَكَذا  الثَّالُِّث،  ا32َأَخَذَها  َماَتتِّ  اْلُكل ِّ  َر  َأْيًضا.  َوآخِّ لَِّمْن 33ْلَمْرَأُة  َياَمةِّ،  اْلقِّ َففِّي 
ْبَعةِّ!«   لِّلسَّ َزْوَجًة  َكاَنْت  أَلنََّها  َزْوَجًة؟  َتُكوُن  ْنُهْم  ُيَزو ُِّجوَن 34مِّ ْهرِّ  الدَّ هَذا  َيُسوُع:»َأْبَناُء  َلُهْم  َوَقاَل  َفَأَجاَب 

ُجوَن،   لِّْلُحُرولِّ 35َوُيَزوَّ َأْهاًل  ُبوا  ُحسِّ يَن  الَّذِّ َواَل َولكِّنَّ  ُيَزو ُِّجوَن  اَل   ، اأَلْمَواتِّ مَِّن  َياَمةِّ  َواْلقِّ ْهرِّ  الدَّ ذلَِّك  َعَلى   
ُجوَن،   ْثُل اْلَماَلئَِّكةِّ، َوُهْم َأْبَناُء هللاِّ، إِّْذ ُهْم َأْبَناءُ 36ُيَزوَّ يُعوَن َأْن َيُموُتوا َأْيًضا، أَلنَُّهْم مِّ َياَمةِّ.    إِّْذ اَل َيْسَتطِّ َوَأمَّا 37اْلقِّ
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يمَ َأنَّ الْ  بُّ إِّلُه إِّْبَراهِّ  َوإِّلُه إِّْسَحاَق َوإِّلُه َمْوَتى َيُقوُموَن، َفَقْد َدلَّ َعَلْيهِّ ُموَسى َأْيًضا فِّي َأْمرِّ اْلُعلَّْيَقةِّ َكَما َيُقوُل: َالرَّ
ْنَدُه َأْحَياٌء«.38َيْعُقوَب.   َفأَجاَب َقْوٌم مَِّن اْلَكَتَبةِّ َوَقالوا:»َيا 39  َوَلْيَس ُهَو إِّلَه َأْمَواٍت َبْل إِّلُه َأْحَياٍء، أَلنَّ اْلَجمِّيَع عِّ

 "  َوَلْم َيَتَجاَسُروا َأْيًضا َأْن َيْسَأُلوُه َعْن َشْيٍء.40 ُمَعل ُِّم، َحَسًنا ُقْلَت!«.
 

)مت َفَسَأُلوُه  23"  -(: 33-22:23اآليات  َياَمٌة،  قِّ َلْيَس  َيُقوُلوَن  يَن  الَّذِّ وقِّيُّوَن،  َصدُّ إَِّلْيهِّ  َجاَء  اْلَيْومِّ  ذلَِّك  فِّي 
يهِّ.  َقائِّلِّيَن: »َيا ُمَعل ُِّم، َقاَل ُموَسى: إِّْن َماَت َأَحٌد َوَلْيَس َلُه َأْواَلٌد، َيَتَزوَّْج َأُخوُه بِّاْمَرَأتِّهِّ َوُيقِّ 24 اَن َفكَ 25ْم َنْساًل أَلخِّ

يهِّ.   اْمَرَأَتُه أَلخِّ َتَرَك  َنْسٌل  َلُه  َيُكْن  َلْم  َوإِّْذ  ُل َوَماَت.  إِّْخَوٍة، َوَتَزوََّج اأَلوَّ َسْبَعُة  ْنَدَنا  إَِّلى  26عِّ َوالثَّالُِّث  الثَّانِّي  َوَكذلَِّك 
ْبَعةِّ.   َر اْلُكل ِّ َماَتتِّ اْلَمْرَأُة َأْيًضا.  27السَّ َياَمةِّ لَِّمْن مِّ 28َوآخِّ !« َففِّي اْلقِّ ْبَعةِّ َتُكوُن َزْوَجًة؟ َفإِّنََّها َكاَنْت لِّْلَجمِّيعِّ َن السَّ

هللاِّ.  29 ُقوََّة  َواَل  اْلُكُتَب  َتْعرُِّفوَن  اَل  إِّْذ  لُّوَن  َلُهْم:»َتضِّ َوَقاَل  َيُسوُع  َواَل 30َفَأَجاَب  ُيَزو ُِّجوَن  اَل  َياَمةِّ  اْلقِّ فِّي  أَلنَُّهْم 
ُجوَن، َبْل َيُكوُنوَن َكَمالَ  .  َيَتَزوَّ َماءِّ ، َأَفَما َقَرْأُتْم َما قِّيَل َلُكْم مِّْن قَِّبلِّ 31ئَِّكةِّ هللاِّ فِّي السَّ َياَمةِّ اأَلْمَواتِّ َهةِّ قِّ َوَأمَّا مِّْن جِّ

 : يَم َوإِّلُه إِّْسَحاَق َوإِّلُه َيْعُقوَب؟ َلْيَس هللُا إِّلَه َأْمَواٍت َبْل إِّلُه َأْحَياٍء«32هللاِّ اْلَقائِّلِّ َع اْلُجُموُع 33. َأَنا إِّلُه إِّْبَراهِّ َفَلمَّا َسمِّ
ُتوا مِّْن َتْعلِّيمِّهِّ.  "  ُبهِّ

 
)مر  َقائِّلِّيَن: 18"  -(: 27-12:18اآليات  َوَسَأُلوُه  قَِّياَمٌة،  َلْيَس  َيُقوُلوَن  يَن  الَّذِّ وقِّي ِّيَن،  دُّ الرَّ مَِّن  َقْوٌم  إَِّلْيهِّ  َوَجاَء 

يَم َنْساًل »َيا ُمَعل ُِّم، َكَتَب َلَنا ُموَسى: إِّْن َماَت أَلَحٍد أَ 19 ٌخ، َوَتَرَك اْمَرَأًة َوَلْم ُيَخل ِّْف َأْواَلًدا، َأْن َيْأُخَذ َأُخوُه اْمَرَأَتُه، َوُيقِّ
يهِّ.   َنْساًل.  20أَلخِّ َيْتُرْك  َوَلْم  َوَماَت،  اْمَرَأًة  ُل  اأَلوَّ َأَخَذ  إِّْخَوٍة.  َسْبَعُة  ُهَو 21َفَكاَن  َيْتُرْك  َوَلْم  َوَماَت،  الثَّانِّي  َفَأَخَذَها 

َر اْلُكل ِّ َماتَ 22َأْيًضا َنْساًل. َوهَكَذا الثَّالُِّث.   ْبَعُة، َوَلْم َيْتُرُكوا َنْساًل. َوآخِّ َياَمةِّ، 23تِّ اْلَمْرَأُة َأْيًضا.  َفَأَخَذَها السَّ َففِّي اْلقِّ
ْبَعةِّ«.   لِّلسَّ َزْوَجًة  َكاَنْت  أَلنََّها  َزْوَجًة؟  َتُكوُن  ْنُهْم  مِّ لَِّمْن  َقاُموا،  لِّهَذا 24َمَتى  َلُهْم:»َأَلْيَس  وَقاَل  َيُسوُع  َفَأَجاَب 

لُّوَن، إِّْذ اَل َتْعرُِّفوَن اْلُكُتَب َواَل ُقوََّة هللاِّ؟   ُجوَن، َبْل َيُكوُنوَن ألَ 25َتضِّ نَُّهْم َمَتى َقاُموا مَِّن اأَلْمَواتِّ اَل ُيَزو ُِّجوَن َواَل ُيَزوَّ
  . َماَواتِّ َهةِّ اأَلْمَواتِّ إِّنَُّهْم َيُقوُموَن: َأَفَما َقَرْأُتْم فِّي كَِّتابِّ ُموَسى، فِّي َأْمرِّ اْلُعلَّْيَقةِّ، 26َكَماَلئَِّكٍة فِّي السَّ َوَأمَّا مِّْن جِّ

يَم َوإِّلُه إِّْسَحاَق َوإِّلُه َيْعُقوَب؟  َكْيَف   َلْيَس ُهَو إِّلَه َأْمَواٍت َبْل إِّلُه َأْحَياٍء. َفَأْنُتْم إًِّذا 27َكلََّمُه هللُا َقائِّاًل: َأَنا إِّلُه إِّْبَراهِّ
لُّوَن َكثِّيًرا!«.  " َتضِّ

 
ي=  الردوقيون  ربما  الذي  فرقتهم صادوه  إلى مؤسس  ينتسبون  دينية  يهودية  فرقة  الذي هم  كون هو صادوه 

عاش أيام داود وسليمان وفي عاًلته حفظت رياسة الكهنوت حتى عصر المكابيين، أو هو صادوه آخر عاش 
ه.م. حسب رأي البعط وهذه الفرقة كما يقول يوسيفوس كانت مناق ة للفريسيين، لكن مع قلة 300حوالي سنة  

وألحتلوا مرك وأغنيار وأصحاب مراكز  متعلمين  كانوا  الميالد في عددهم  قبل  والثالث  الرابع  القرنين  القيادة في  ز 
الفكر  عليهم  فسيطر  الدين.  من  أكثر  بالسياسة  وألهتموا  اليونانية  الثقافة  وأحبوا  واليوناني.  الفارسي  العصرين 
بكلمات  ولذلك إصطدموا  القيامة،  فأنكروا  إنحالله  بعد  الجسد  إلى  الروح  يقبلوا عودة  أن  يستطيعوا  ولم  المادي 

أسفار ال قانونية  وأنكروا  أبدي.  ملكوت  وأنه  السماوي  الملكوت  يتحد  عن  كان  إذ  الشأن  هذا  في  المسيح  سيد 
العهد القديم ما عدا أسفار موسى الخمسة )لذلك فإن المسيح حين جاوبهم أتى لهم بآية من أسفار موسى الخمسة 
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حسبوا أنفسهم حراسًا لتقليد الشيوك لذلك كرههم  التي يعترفون بها( وألستخفوا بالتقليد على خالف الفريسيين الذين  
الفريسيين. ولكن كان الفريسيون على إستعداد لوضع يدهم في يد خصومهم الصدوقيون لمقاومة المسيح. وون 

. بل هم ونوا أنه بخصوص   (8:23)أع   ذكر شيئًا عن القيامة من األموات الصدوقيون بأن أسفار موسى ال ت
( 6-5:25الناموسي، حينما يموت  وج بدون أطفال فتلتزم  وجته بالزواج من أخيه أو أقرب ولي له )تث الزواج  

ويكون األطفال بإسم الميت. ونوا في هذا تأكيدًا لعدم القيامة من األموات. وألنهم تعلقوا بالحياة السياسية والعالم 
ها الصدوقيون هنا، كانت غالبًا مستخدمة في الحوار فحسبوا القيامة حياة  منية مادية. وهذه القصة التي إستخدم

م الصدوقيون القصة للمسيح على  بين الصدوقيين والفريسيين الذين كانوا يعلمون بأن هناك  واج في السمار. وقد 
 -أنها لمز يصعب حله. وألشتملت إجابة المسيح على: 

تضددلون إذ ال تعرفدددون منررون بهرررا= أوهررر لهررم أنهررم ال يعرفرررون حتررى الكتررب الخمسررة التررري لموسررى والترري يؤ  -1
( وأنرره إلرره إبرررا يم وألسررحق ويعقرروب، وهللا ال 15، 6:3وألسررتخدم السرريد المسرريح قررول هللا لموسررى )خررر. الكتددب

يمكن أن يكون إله أموات بل إله أحيار. )هل نعرف الكتاب المقدس وقوته على تميير حياتنا بل والدتنا ثانية 
 (.23:1بط1)

األبدية ستكون كحياة المالًكرة برال شرهوات وال جرنس، إذ ال مروت وال إنقرراض للجرنس البشرري، إن الحياة في  -2
أجسررادنا سرررتكون روحيرررة ال ماديرررة، ومرررن تررذوه الفررررح الروحررري ال يعرررود يحتررراج بعررد للفررررح المرررادي. لرررذلك لرررن 

ب حتررى ال يقررول تناسرربنا الشررهوات بررل سرريكون المررؤمنين فرري مجررد نرروراني. وهررم تعمرردوا أن يقولرروا أنهررا لررم تنجرر
 المسيح تكون  وجة لمن أنجبت منه.

 السمار.= ذلك الدهر -(:35:20األرض التي نحيا عليها اآلن. )لو= هذا الدهر -(:34:20)لو
 

 سؤال المسيح الذي ال يرد عليه 
يَح اْبُن َداُوَد؟  41"  -(:44-20:41اآليات )لو َوَداُوُد َنْفُسُه َيُقوُل فِّي كَِّتابِّ  42َوَقاَل َلُهْم:»َكْيَف َيُقوُلوَن إِّنَّ اْلَمسِّ

َيمِّينِّي   َعْن  اْجلِّْس  لَِّرب ِّي:  بُّ  الرَّ َقاَل   : لَِّقَدَمْيَك.  43اْلَمَزامِّيرِّ ًئا  َمْوطِّ َأْعَداَءَك  َأَضَع  َربًّا.44َحتَّى  َيْدُعوُه  َداُوُد   َفإًِّذا 
 " َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟«.

)مت َيُسوُع  41"  -(:46-22:41اآليات  َسَأَلُهْم  ُمْجَتمِّعِّيَن  يُّوَن  اْلَفر ِّيسِّ َكاَن  فِّي 42َوفِّيَما  َتُظنُّوَن  َقائاًل:»َماَذا 
؟ اْبُن َمْن ُهَو؟« َقاُلوا َلُه:»اْبُن َداُوَد«.   يحِّ وحِّ َربًّا؟ َقائِّاًل:  َقاَل َلُهْم: »َفَكْيَف َيْدُعوُه َداُودُ 43اْلَمسِّ بُّ 44 بِّالرُّ َقاَل الرَّ

ًئا لَِّقَدَمْيَك.   َفإِّْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َربًّا، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟«  45لَِّرب ِّي: اْجلِّْس َعْن َيمِّيني َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوطِّ
يَبُه بَِّكلَِّمٍة. َومِّنْ 46 ْع َأَحٌد َأْن ُيجِّ  "   ذلَِّك اْلَيْومِّ َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتًَّة.َفَلْم َيْسَتطِّ
 

يَح اْبُن 35"  -(: 37-12:35اآليات )مر :»َكْيَف َيُقوُل اْلَكَتَبُة إِّنَّ اْلَمسِّ ُثمَّ َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َوُهَو ُيَعل ُِّم فِّي اْلَهْيَكلِّ
وحِّ 36َداُوَد؟   بِّالرُّ َقاَل  َنْفَسُه  َداُوَد  ًئا أَلنَّ  َمْوطِّ َأْعَداَءَك  َأَضَع  َحتَّى  َيمِّينِّي،  َعْن  اْجلِّْس  لَِّرب ِّي:  الرَّبُّ  َقاَل   : اْلُقُدسِّ  
 " َفَداُوُد َنْفُسُه َيْدُعوُه َربًّا. َفمِّْن َأْيَن ُهَو اْبُنُه؟« َوَكاَن اْلَجْمُع اْلَكثِّيُر َيْسَمُعُه بُِّسُروٍر.37لَِّقَدَمْيَك. 
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السيد الهوته  يظهر  السؤال  بهذا  بناسوته،  بالهوته كما  إعترافهم  إجابته  تستدعى  بسؤال  اليهود  يفحم  هنا  السيد 
إبن ( الذي يعتبره اليهود مزمور خاص بالمسيا. وهم يفهمون أن المسيا البد أن يكون  110مستخدمًا المزمور )

هو يشير لنفسه، ويشير لنفسه أنه   أورشليم فبالتالي  يوم دخوله  داود  إبن  . ونالحظ أن المسيح قبل هذا اللقبداود
إبن داود ورب داود. السيد يسأل لُيعلِ م. والمعنى أن اآلب رب داود واإلبن أي ًا رب داود وقد رفعه هللا اآلب 
وأعطاه إسمًا فوه كل إسم في األعالي وأجلسه عن يمينه ووضع أعداؤه عند موطئ قدميه، بعد أن أكمل الفدار. 

السيد يحذرهم من المقاومة، فهو جار ليخلص ال ليدين، يفتح الباب لقبولهم حتى ال يوجدوا في يوم الرب   وكأن
أي في ذات مجدي وهذا  =  إجلس عن يميني كأعدار مقاومين. المسيح بهذا السؤال يكشف لهم طريق الخالص.  

يسيين بأن يعلنوا أن المسيح اآلتي هذا سيتم في المجئ الثاني. لقد إكتفى الفر ..  أضع أعداءكتم بعد الصعود.  
سيكون ملكًا يخلصهم من اإلستعمار الروماني، أما المسيح هنا فيعلن أنه المسيا، هو الرب السماوي الذي ملكه 

)رؤ داود  وذرية  أصل  هو  األعمى 16:22سماوي.  حتى  داود  إبن  سيكون  المسيا  أن  الكل  أدرك  ولقد   .)
سيد وألله داود. إذ ال يمكن أن =  ربيهللا اآلب.  =  الربجديدًا أنه الرب.    (. أم ا ما يثيره المسيح هنا39:18)لو

وربيو.   حفيده  أو  إبنه  إنسان  النبواتيدعو  بحسب  داود  إبن  +   10،  2-1:11+  7-6:9)إش =  المسيح 
 . (29-20:89+ مز 6-5:23رإ
 

 نطق المسيح بالويالت للكتبة والفريسيين
 ( 23وراجع )متى
:  45"  -(:47-20:45لواآليات ) هِّ لَِّتاَلمِّيذِّ َقاَل  َيْسَمُعوَن  ْعبِّ  َكاَن َجمِّيُع الشَّ يَن 46َوفِّيَما  الَّذِّ اْلَكَتَبةِّ  »اْحَذُروا مَِّن 

، اْلَمَجامِّعِّ فِّي  اأُلوَلى  َواْلَمَجالَِّس   ، اأَلْسَواقِّ فِّي  يَّاتِّ  التَّحِّ بُّوَن  َوُيحِّ بِّالطََّيالَِّسةِّ،  اْلَمْشَي  اأُلوَلى   َيْرَغُبوَن  َواْلُمتََّكآتِّ 
، َولِّ 47فِّي اْلَواَلئِّمِّ.  يَن َيْأُكُلوَن ُبُيوَت اأَلَرامِّلِّ . هُؤاَلءِّ َيْأُخُذوَن َدْيُنوَنًة َأْعَظَم!«.َالَّذِّ َلَواتِّ يُلوَن الرَّ لٍَّة ُيطِّ  " عِّ

 
بِّالطََّيالَِّسةِّ، 38"  -(: 40-12:38اآليات )مر  اْلَمْشَي  َيْرَغُبوَن  يَن  الَّذِّ اْلَكَتَبةِّ،  مَِّن  ُزوا  َتْعلِّيمِّهِّ:»َتَحرَّ فِّي  َلُهْم  َوَقاَل 

  ، يَّاتِّ فِّي اأَلْسَواقِّ ، َواْلُمتََّكآتِّ اأُلوَلى فِّي اْلَواَلئِّمِّ.  وَ 39َوالتَّحِّ يَن َيْأُكُلوَن ُبُيوَت 40اْلَمَجالَِّس اأُلوَلى فِّي اْلَمَجامِّعِّ الَّذِّ
. هُؤاَلءِّ َيْأُخُذوَن َدْيُنوَنًة َأْعَظَم«. َلَواتِّ يُلوَن الرَّ لٍَّة ُيطِّ ، َولِّعِّ  " اأَلَرامِّلِّ

إلهتمرررام بالمظهريرررات ومررراذا يقررول عرررنهم النررراس. طلبررروا الزينرررة ترررك معلمررري اليهرررود اإلهتمرررام بتنفيرررذ الوصررايا إلرررى ا
الخارجية التي تخفي حياة داخلية فارغة بال عمل. وهكذا كل مراًي يهتم بمرا يجلرب لره المرديح غيرر مهرتم بحقيقرة 

هررؤالر عوضررًا عررن أن يقرردموا للنرراس خدمررة فرري محبررة مهتمررين بال رر يف طلبرروا . حياترره الداخليررة وخررالص نفسرره
األماكن األكثر كرامة. وكانوا يطلبون أن الشعب حين يراهم من مسافة يبدأ الشعب في عمل حركات كلها تواضع 

 أمامهم إلعالن كرامتهم. والمسيح فعل عكس هذا إذ غسل أرجل تالميذه، هو أتى لَيْخِدْم ال لُيْخَدْم.
هم أصبحوا ال يبحثون سوى عن أنفسهم ويجرون ورار الماديات ليس من األغنيار فقط، بل من بيوت األرامل  

واآلن   ،)كانوا يصلون ويطيلون صلواتهم في بيت الميت ليأخذوا أجرًا كبيرًا من أرملته(، هم طلبوا الكرامة أواًل 
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يطلبون األموال حتى إن صار في هذا ضيق وحزن في بيوت األرامل واأليتام. ونقارن هذا مع التطويب الثاني  
وطوبى للحزانى. ألنهم يتعزونو. وبينما كان واجب هؤالر الخدام أن يعزوا األرامل أكلوا بيوت األرامل. وبأعمالهم  

متعظمين بمعارفهم وعلمهم فأغلقوا باب المعرفة على الناس.   عثروا الناس. في الويل األول نجدهمأ الرديئة هذه 
الحزانى. ونالحظ أن المسيح ال   الفقراروفي الويل الثاني نجدهم متعظمين بأموالهم فأغلقوا باب التعزية على 

ين  يهاجم الصلوات الطويلة، بل العلة في إطالة الصلوات. ولنقارن بين التطويب الثاني، فاهلل يعزي الحزانى وب
الويل الثاني فالدينونة لمن ينهبون أموالهم. 
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 عودة للجدول ( )إنجيل لوقا()اإلصحاح الحادى والعشرون 

 اإلصحاح الحادى والعشرون 
 

 فلسا األرملة الفقيرة 
َزاَنةِّ،  1"  -(:4-21:1اآليات )لو َوَرَأى َأْيًضا َأْرَمَلًة مِّْسكِّيَنًة َأْلَقْت 2َوَتَطلََّع َفَرَأى اأَلْغنَِّياَء ُيْلُقوَن َقَرابِّيَنُهْم فِّي اْلخِّ

  . َفْلَسْينِّ ،3ُهَناَك  اْلَجمِّيعِّ مَِّن  َأْكَثَر  َأْلَقْت  اْلَفقِّيَرَة  اأَلْرَمَلَة  هِّ  هذِّ إِّنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  »بِّاْلَحق ِّ  مِّْن 4  َفَقاَل:  هُؤاَلءِّ  أَلنَّ 
يَشةِّ الَّتِّي َلَها«. هِّ َفمِّْن إِّْعَوازَِّها، َأْلَقْت ُكلَّ اْلَمعِّ ْم َأْلَقْوا فِّي َقَرابِّينِّ هللاِّ، َوَأمَّا هذِّ   "َفْضَلتِّهِّ

 
َزاَنةِّ، َوَنَظَر َكْيَف ُيْلقِّي اْلَجْمُع ُنَحاسً 41"  -(: 44-12:41اآليات )مر َزاَنةِّ. َوَكاَن  َوَجَلَس َيُسوُع ُتَجاَه اْلخِّ ا فِّي اْلخِّ

َكثِّيًرا.   ُيْلُقوَن  َكثِّيُروَن  ُرْبٌع.  42َأْغنَِّياُء  قِّيَمُتُهَما   ، َفْلَسْينِّ َوَأْلَقْت  َفقِّيَرٌة  َأْرَمَلٌة  َوَقاَل 43َفَجاَءْت  يَذُه  َتاَلمِّ َفَدَعا 
هِّ اأَلْرَمَلَة اْلَفقِّيَرَة َقْد أَ  َزاَنةِّ،    ْلَقْت َأْكَثَر مِّنْ َلُهُم:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ هذِّ يَن َأْلَقْوا فِّي اْلخِّ أَلنَّ اْلَجمِّيَع 44َجمِّيعِّ الَّذِّ

يَشتَِّها«. ْنَدَها، ُكلَّ َمعِّ هِّ َفمِّْن إِّْعَوازَِّها َأْلَقْت ُكلَّ َما عِّ ْم َأْلَقْوا. َوَأمَّا هذِّ  "مِّْن َفْضَلتِّهِّ
 

لهم الويل إذ أن قلبهم مملور ريار بالرغم من كل معرفتهم هذه القصة تأتي بعد الويالت للفريسيين والكتبة فهم  
ا هررذه المرررأة فهرري غالبررًا ال تعرررف شررئ لكررن قلبهررا مملررور حبررًا. هررم أغنيررار جشررعين  بالكترراب والعلرروم الدينيررة، أمرر 
يأكلون أموال األرامل وهري تعطري مرن أعوا هرا. هرم يطرالبون اآلخررين بالعطرار ليمتنروا هرم. وهري تعطري وهري 

 . هنا مقارنة بين المرأة ومعلمى الشعب.الفقيرة
وهذه القصة تأتي كمقدمة للعالمات التي سريعطيها المسريح فرورًا لتالميرذه عرن األيرام األخيررة وألنق رار الردهر،  

حتى ال ننشمل بحساب األيام، ومتى ستأتي هذه السراعة برل تنشرمل قلوبنرا فنقرول مرع يوحنرا وتعرال أيهرا الررب 
 وه وليس بخوف.يسوعو. فنترقب مجيئه بش

= نظدر كيدف يلقديالمسيح ال ينظر كم نعطري فهرو غنري ال يحتراج ألموالنرا، ولكنره ينظرر إلرى كيرف نعطري=  
فرراهلل يريررد مشرراعر الحررب والعطررف والبررذل فهنرراك مررن يعطرري بتررذمر أو إكررراه أو بتفرراخر. والحررظ أن مررا قدمترره 

جرده فري هرذه المررأة. هللا فراحص القلروب والكلري المرأة يسراوي مليمرًا فراهلل يهرتم بكيرف ال كرم أعطينرا. وهرذا مرا و 
ينظر لحال القلب والردوافع والطريقرة التري نتصررف بهرا. وبهرذا فرإن العطرار هرو عطرار القلرب الرداخلي. فرالمرأة 

 كان مالها قليل وحبها عظيم.
 كانت فوهة الخزانة على شكل بوه حتى ترن العمالت لدى دخولها ويعلو الصوت كلما ثقلت العملة. 
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 -:إنقضاء الدهرعالمات خطاب المسيح عن خراب أورشليم و 
 ويفضل دراستها مجمعة  ( 38-5:21( +) لو 13+ )مر (24وردت هذه فى )مت

.  1  "-:(24اآليات )مت  اْلَهْيَكلِّ َأْبنَِّيَة  ُيُروُه  لَِّكْي  يُذُه  َتاَلمِّ َم  َفَتَقدَّ  ، اْلَهْيَكلِّ مَِّن  َوَمَضى  َيُسوُع  َخَرَج  َلُهْم 2ُثمَّ  َفَقاَل 
؟ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه اَل ُيْتَرُك هُهَنا َحَجٌر َعَلى َحَجٍر اَل ُيْنقَ  هِّ َوفِّيَما ُهَو 3  «.ُض!َيُسوُع:»َأَما َتْنُظُروَن َجمِّيَع هذِّ
هذَ  َيُكوُن  َمَتى  َلَنا  َقائِّلِّيَن:»ُقْل  اْنفَِّراٍد  َعَلى  يُذ  التَّاَلمِّ إَِّلْيهِّ  َم  َتَقدَّ  ، ْيُتونِّ الزَّ َجَبلِّ  َعَلى  َعاَلَمُة  َجالٌِّس  هَِّي  َوَما  ا؟ 

؟«   ْهرِّ الدَّ َواْنقَِّضاءِّ  يئَِّك  ُيضِّ 4َمجِّ اَل  َلُهْم:»اْنُظُروا!  َوَقاَل  َيُسوُع  َأَحٌد.  َفَأَجاَب  بِّاْسمِّي 5لَُّكْم  َسَيْأُتوَن  َكثِّيرِّيَن  َفإِّنَّ 
لُّوَن َكثِّيرِّيَن.   يُح! َوُيضِّ َوَسْوَف َتْسَمُعوَن بُِّحُروب َوَأْخَبارِّ ُحُروٍب. ُاْنُظُروا، اَل َتْرَتاُعوا. أَلنَُّه  6َقائِّلِّيَن: َأَنا ُهَو اْلَمسِّ

لَ  َولكِّْن  ُكلَُّها،  هِّ  َتُكوَن هذِّ َأْن  ُبدَّ  َبْعُد.  اَل  اْلُمْنَتَهى  َوَتُكوُن 7ْيَس  َمْمَلَكٍة،  َعَلى  َوَمْمَلَكٌة  ُأمٍَّة  َعَلى  ُأمٌَّة  َتُقوُم  أَلنَُّه 
َأَماكَِّن.   ُل فِّي  َوَزاَلزِّ َوَأْوبَِّئٌة  .  8َمَجاَعاٌت  ُمْبَتَدُأ اأَلْوَجاعِّ ُكلََّها  هِّ  َوَيْقُتُلوَنُكْم، 9َولكِّنَّ هذِّ يق  ُيَسل ُِّموَنُكْم إَِّلى ضِّ يَنئٍِّذ  حِّ

اْسمِّي.   أَلْجلِّ  اأُلَممِّ  َجمِّيعِّ  يَن مِّْن  ُمْبَغضِّ َوُيْبغُِّضوَن 10َوَتُكوُنوَن  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َوُيَسل ُِّموَن  َكثِّيُروَن  َيْعُثُر  يَنئٍِّذ  َوحِّ
َبْعًضا.   كَ 11َبْعُضُهْم  َكَذَبٌة  َأْنبَِّياُء  َكثِّيرِّيَن.  َوَيُقوُم  لُّوَن  َوُيضِّ اْلَكثِّيرِّيَن.  12ثِّيُروَن  َمَحبَُّة  َتْبُرُد  ْثمِّ  اإلِّ َولكِّنِّ 13َولَِّكْثَرةِّ 

هِّ فِّي ُكل ِّ اْلَمْسُكوَنةِّ َشَهاَدًة لَِّجمِّيعِّ اأُلَممِّ. 14الَّذِّي َيْربُِّر إَِّلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخُلُص.   َوُيْكَرُز بِّبَِّشاَرةِّ اْلَمَلُكوتِّ هذِّ
« الَّتِّي َقاَل َعْنَها َدانِّيآُل النَّبِّيُّ َقائَِّمًة فِّي اْلَمَكانِّ اْلُمَقدَّسِّ  15  مَّ َيْأتِّي اْلُمْنَتَهى.ثُ    »َفَمَتى َنَظْرُتْم »رِّْجَسَة اْلَخَرابِّ

،  16    لَِّيْفَهمِّ اْلَقارِّئُ  َبالِّ يَّةِّ إَِّلى اْلجِّ يَن فِّي اْلَيُهودِّ يَنئٍِّذ لَِّيْهُرب الَّذِّ ْل لَِّيْأُخَذ مِّْن َبْيتِّهِّ  َوالَّ 17َفحِّ ْطحِّ َفاَل َيْنزِّ ذِّي َعَلى السَّ
ثَِّياَبُه.  18َشْيًئا،   لَِّيْأُخَذ  َوَرائِّهِّ  إَِّلى  َيْرجْع  َفاَل  اْلَحْقلِّ  فِّي  اأَليَّامِّ! 19َوالَّذِّي  تِّْلَك  فِّي  َعاتِّ  َواْلُمْرضِّ لِّْلَحَباَلى  َوَوْيٌل 

َتاٍء َواَل فِّي َسْبٍت،  َوَصلُّوا لَِّكْي اَل َيُكوَن َهَرُبُكْم فِّ 20 ْثُلُه ُمْنُذ اْبتَِّداءِّ 21ي شِّ يٌم َلْم َيُكْن مِّ يٌق َعظِّ يَنئٍِّذ ضِّ أَلنَُّه َيُكوُن حِّ
َيُكوَن.   َوَلْن  اآلَن  إَِّلى  ُر  22اْلَعاَلمِّ  ُتَقرَّ اْلُمْخَتارِّيَن  أَلْجلِّ  َولكِّْن  َجَسٌد.  َيْخُلْص  َلْم  اأَليَّاُم  تِّْلَك  ْر  ُتَقرَّ َلْم  تِّْلَك َوَلْو 

ُقوا.  23اأَليَّاُم.   ُتَرد ِّ َفاَل  ُهَناَك!  َأْو:  ُهَنا!  يُح  اْلَمسِّ ُهَوَذا  َأَحٌد:  َلُكْم  َقاَل  إِّْن  يَنئٍِّذ  َكَذَبٌة  24حِّ ُمَسَحاُء  َسَيُقوُم  أَلنَُّه 
الْ  َأْمَكَن  َلْو  لُّوا  ُيضِّ َحتَّى  َوَعَجائَِّب،  يَمًة  َعظِّ آَياٍت  َوُيْعُطوَن  َكَذَبٌة  َأْيًضا.  َوَأْنبَِّياُء  َسَبْقُت 25ُمْخَتارِّيَن  َقْد  َأَنا  َها 

ُقوا.  26َوَأْخَبْرُتُكْم.   ! َفاَل ُتَرد ِّ عِّ أَلنَُّه َكَما َأنَّ 27َفإِّْن َقاُلوا َلُكْم: َها ُهَو فِّي اْلَبر ِّيَّةِّ! َفاَل َتْخُرُجوا. َها ُهَو فِّي اْلَمَخادِّ
إِّ  َوَيْظَهُر  قِّ  اْلَمَشارِّ مَِّن  َيْخُرُج  .  اْلَبْرَق  ْنَسانِّ اإلِّ اْبنِّ  يُء  َمجِّ َأْيًضا  َيُكوُن  هَكَذا   ، اْلَمَغارِّبِّ َتُكنِّ 28َلى  َحْيُثَما  أَلنَُّه 

ُع النُُّسوُر. ي َضْوَءُه، َوالنُُّجوُم 29  اْلُجثَُّة، َفُهَناَك َتْجَتمِّ ْمُس، َواْلَقَمُر اَل ُيْعطِّ يقِّ تِّْلَك اأَليَّامِّ ُتْظلُِّم الشَّ »َولِّْلَوْقتِّ َبْعَد ضِّ
َتَتَزْعَزُع.  تَ  َماَواتِّ  ، َوُقوَّاُت السَّ َماءِّ يَنئٍِّذ َتُنوُح  30ْسُقُط مَِّن السَّ . َوحِّ َماءِّ ْنَسانِّ فِّي السَّ َتْظَهُر َعاَلَمُة اْبنِّ اإلِّ يَنئٍِّذ  َوحِّ

َومَ  بُِّقوٍَّة  َماءِّ  السَّ َسَحاب  َعَلى  آتًِّيا  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  ُروَن  َوُيْبرِّ  ، اأَلْرضِّ َقَبائِّلِّ  يُع  َكثِّيٍر.  َجمِّ َماَلئَِّكَتُه  31ْجٍد  ُل  َفُيْرسِّ
َماَواتِّ إَِّلى َأْقَرائِّ  ، مِّْن َأْقَراءِّ السَّ ، َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتارِّيهِّ مَِّن اأَلْرَبعِّ الر َِّياحِّ ْوتِّ يمِّ الرَّ َفمِّْن َشَجَرةِّ 32َها.  بُِّبوق َعظِّ

ْيَف َقرِّيٌب.  الت ِّينِّ َتَعلَُّموا اْلَمَثَل: َمَتى َصاَر ُغْرُنَها َرْخًرا َوَأخْ  هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا، 33َرَجْت َأْوَراَقَها، َتْعَلُموَن َأنَّ الرَّ
  . َرَأْيُتْم هَذا ُكلَُّه َفاْعَلُموا َأنَُّه َقرِّيٌب َعَلى اأَلْبَوابِّ يُل َحتَّى َيُكوَن هَذا 34َمَتى  ي هَذا اْلجِّ َلُكْم: اَل َيْمضِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل 

َماُء َواأَلْرُض َتُزواَلنِّ َولكِّنَّ َكاَلمِّي اَل َيُزوُل.35ُكلُُّه.   َما َأَحٌد، َواَل 36  َالسَّ اَعُة َفاَل َيْعَلُم بِّهِّ »َوَأمَّا ذلَِّك اْلَيْوُم َوتِّْلَك السَّ
َماَوا َوْحَدُه.  َماَلئَِّكُة السَّ ، إِّالَّ َأبِّي  .  37تِّ ْنَسانِّ يُء اْبنِّ اإلِّ َأْيًضا َمجِّ َيُكوُن  َأيَّاُم ُنوٍح َكذلَِّك  أَلنَُّه َكَما 38َوَكَما َكاَنْت 

ُجوَن َوُيَزو ُِّجوَن، إَِّلى اْلَيْومِّ   ذِّي َدَخَل فِّيهِّ ُنوٌح اْلُفْلَك، الَّ َكاُنوا فِّي اأَليَّامِّ الَّتِّي َقْبَل الطُّوَفانِّ َيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَّ
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39  . ْنَسانِّ يُء اْبنِّ اإلِّ يَع، َكذلَِّك َيُكوُن َأْيًضا َمجِّ يَنئٍِّذ َيُكوُن اْثَنانِّ فِّي 40َوَلْم َيْعَلُموا َحتَّى َجاَء الطُّوَفاُن َوَأَخَذ اْلَجمِّ حِّ
ُد َوُيْتَرُك اآلَخُر.   ، ُيْؤَخُذ اْلَواحِّ َدُة َوُتْتَرُك اأُلْخَرى.اِّْثَنَتانِّ َتْطحَ 41اْلَحْقلِّ َحى، ُتْؤَخُذ اْلَواحِّ »اِّْسَهُروا إًِّذا 42  َنانِّ َعَلى الرَّ

ُق، 43أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن فِّي َأيَّةِّ َساَعٍة َيْأتِّي َربُُّكْم.   ارِّ َواْعَلُموا هَذا: َأنَُّه َلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيتِّ فِّي َأي ِّ َهزِّيٍع َيْأتِّي السَّ
َر وَ  َبْيَتُه ُيْنَقُب.  َلَسهِّ .44َلْم َيَدْع  ْنَسانِّ يَن، أَلنَُّه فِّي َساَعٍة اَل َتُظنُّوَن َيْأتِّي اْبُن اإلِّ  لِّذلَِّك ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمْسَتعِّد ِّ

َيُهُم الطَّعَ 45 َأَقاَمُه َسي ُِّدُه َعَلى َخَدمِّهِّ لُِّيْعطِّ يُن اْلَحكِّيُم الَّذِّي  ينِّهِّ؟  َفَمْن ُهَو اْلَعْبُد اأَلمِّ ُطوَبى لِّذلَِّك اْلَعْبدِّ 46اَم فِّي حِّ
ُدُه َيْفَعُل هَكَذا!   يُمُه َعَلى َجمِّيعِّ َأْمَوالِّهِّ.  47الَّذِّي إَِّذا َجاَء َسي ُِّدُه َيجِّ َولكِّْن إِّْن َقاَل ذلَِّك 48َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه ُيقِّ
ُئ ُقدُ  دِّيُّ فِّي َقْلبِّهِّ: َسي ِّدِّي ُيْبطِّ َكاَرى.  49وَمُه.  اْلَعْبُد الرَّ ُئ َيْضرُِّب اْلَعبِّيَد ُرَفَقاَءُه َوَيْأُكُل َوَيْشَرُب َمَع السُّ َيْأتِّي  50َفَيْبَتدِّ

َيْعرُِّفَها،   اَل  َساَعٍة  َوفِّي  ُرُه  َيْنَتظِّ اَل  َيْوٍم  فِّي  اْلَعْبدِّ  ذلَِّك  َيكُ 51َسي ُِّد  ُهَناَك  اْلُمَرائِّيَن.  َمَع  يَبُه  َوَيْجَعُل َنرِّ ُعُه  وُن  َفُيَقط ِّ
.  " اْلُبَكاُء َوَصرِّيُر اأَلْسَنانِّ

هنا يتنبأ الرب يسوع أو قل يصدر حكما كديان بإدانة  يكل اليهود. كان كمن ينفط غبار رجليه ضد ذلك 
(. وهذا ما حد  فقد خربت المدينة والهيكل حتى  14:  10البيت وتلك المدينة التى رف ته فتركهم خرابا)مت 

كك أن هذا المكان كان به حياة )يوسيفوس المؤرك اليهودى(. ولقد تحدثت كتابات  كان من يرى أثار الخراب يتش
اليهود عن أالم حروب ومجاعات تقع على اليهود، وحالة من الفساد الداخلى لليهود قبل مجئ المسيا، ولكن لم  

ت هناك أصوات تذكر هذه الكتابات اليهودية أى شئ عن خراب الهيكل أو أن أورشليم سيتم تدميرها. ولكن كان
قليلة تكلمت عن هذا المصير للهيكل ولكن دون أن يربطوا هذا بمجئ المسيا فى مجده. وشبهوا أالم إسراًيل قبل 
مجئ المسيا بأالم المرأة قبل الوالدة. بل تحدثت الكتابات اليهودية عن مجد المسيا المنتظر فى الهيكل. وقال  

 ينقذ المدينة والهيكل بطريقة إعجا ية. آخرون خالل فترة الحصار األخير بأن هللا س 
( 27:  7أن المسيح يولد ولن يعرف معاصريه ومن أين هوو وهذا يؤيد ما جار فى )يو  -أراء اليهود القدماء :

يوما. ثم يظهر ثانية ليدمر أعداره وأدوم والقوة الرومانية التى هى    45ويظهر ويؤدى عمله ثم يختفى لمدة 
يل ويجمعهم من كل  الوح  الرابع فى نبوة دانيال، وقال بعط الربيين ال بل هم أوالد إسماعيلو. ويفدى إسراً

أنحار المسكونة بإعجا  إلى أرضهم بشرط توبتهم. وبحسب المدراش فكل إسراًيلى مختون سيفرج عنه من جهنم 
ويقوم األموات بحسب السلطة الممنوحة للمسيا من هللا ليقيم األموات. ويقوم األموات الذين ماتوا ودفنوا فى أرض  

ومن مات خارجها يتدحرج بأالم شديدة فى ممرات تحت األرض  إسراًيل، هؤالر يقومون فى أرض إسراًيل، 
ليصل إلى أرض إسراًيل ويقوم فيها. المهم أن الكل سيقومون فى أرض فلسطين.  ويصاحب هذا إعالن بصوت  
البوه العظيم. لكننا نجد أفكارا عجيبة عن مجئ المسيا بع ها بتفسير عجيب للنبوات وبع ها ال يدرى أحد  

رار عجيبة عن إختفار المسيح ثم وهوره ليسود سالم ويختفى الموت وتصبح إسراًيل سيدة العالم مصدرها. ولهم أ
 كله وتحل مكان الدولة الرومانية. وتبنى أورشليم بحجارة ضخمة يقتلعها المالًكة ويزينون أورشليم بحجارة كريمة. 

 ووسط كل هذه األفكار كان سؤال التالميذ للرب عن هذه األيام.
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.  1"   -(:2-24:1اآليات )مت اْلَهْيَكلِّ َأْبنَِّيَة  ُيُروُه  لَِّكْي  َتاَلمِّيُذُه  َم  َفَتَقدَّ  ، اْلَهْيَكلِّ َيُسوُع َوَمَضى مَِّن  َفَقاَل 2ُثمَّ َخَرَج 
؟ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه اَل ُيْتَرُك هُهَنا  هِّ  "  َحَجٌر َعَلى َحَجٍر اَل ُيْنَقُض!«.َلُهْم َيُسوُع:»َأَما َتْنُظُروَن َجمِّيَع هذِّ

هو خرج من الهيكل ليتركه لهم خرابًا إذ هم نجسوه. وبعد أن أصدر حكمه =  ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل
)ص  عليهم  بالويالت  الهيكل=  23المخيف  بجمال  يفتخرون  اليهود  وكان  أبنية (.  يروه   لكي  تالميذه  فتقدم 

ني والرب قد خرج. وبنفس المفهوم تكلم حزقيال قبل خراب الهيكل األول على ولكن ما قيمة جمال المبا.  الهيكل
ر )حز  (. وهكذا  يكل الجسد إن فارقه روح الرب يباغته روح نجس  23-22:11+  19-18:10يد نبوخذ نصًّ

( فنحن  يكل هللا والروح القدس يسكن 11:51( لذلك نصلي وروحك القدوس ال تنزعه منيو )مز14:16صم 1)
(. وكان اليهود يتطلعون للهيكل بكونه عالمة ملكهم، وعظمة أبنيته عالمة عظمتهم، لهذا أراد 16:3كو1فينا ) 

 . ال يترك ههنا حجر على حجر ال ينقضالتالميذ بفخر أن ُيروا السيد عظمة الهيكل. ولكن السيد تنبأ لهم بأن  
القديم  4:7ر إوبهم )وكان هذا ألن اليهود إهتموا بعظمة الهيكل الخارجية وتركوا تطهير قل (. وكان هدم الهيكل 

(. وهذا ما يعمله الروح القدس في سر المعمودية أنه يحطم 10:1رإإعالنًا لبدر بنار الهيكل الجديد أي الكنيسة )
اإلنسان العتيق ليقيم فينا اإلنسان الجديد الذي هو على صورة خالقنا. وكان الهيكل عظيمًا بالفعل، فالهيكل نفسه 

صميراً  العالم. كان  في  الفخمة  المباني  أعظم  من  جعلته  به  تحيط  كانت  التي  وأبراجه  وأروقته  صاالته  أم ا   ،
قدم. وصفوف أعمدته التي قطعت من الرخام المجزع يتكون كل منها 20إستخدمت فيه حجارة يزيد طولها على  

ا مطلي بالذهب والبعط قدم في إرتفاعها. له ثمانية أبواب بع ه37من قطعة واحدة طول كل منها أكبر من  
الجمال حطَّمه  هذا  الجميل بصورة مدهشة. وكل  بالنحاس  الجميل ممطى  باب  وألسمه  والتاسع  بالف ة.  اآلخر 

م. ثم أراد يوليانوس الجاحد أن ينقط هذه النبوة فرفع األساس القديم وأح ر مواد بنار جديدة 70تيطس سنة  
 النبوة باألكثر إذ رفع األساس.  فخرجت نار وأللتهمت الكل فكان أن يوليانوس تمم

 
ا َمتدَ 3و  -(:24:3آية )مت ْل َلندَ َراٍد َقائِّلِّيَن:»قدُ ى اْنفدِّ يدُذ َعلدَ هِّ التَّاَلمِّ َم إَِّليدْ ، َتَقدَّ ْيُتونِّ ى َوفِّيَما ُهَو َجالٌِّس َعَلى َجَبلِّ الزَّ

يئَِّك َواْنقَِّضاءِّ  ؟«.َيُكوُن هَذا؟ َوَما هَِّي َعاَلَمُة َمجِّ ْهرِّ   والدَّ
مررن علررى جبررل الزيتررون يظهررر الهيكررل واضررحًا. والتالميررذ فرري إعجرراب أشرراروا للسرريد عليرره، فقررال لهررم أنرره سرريخرب. 
أخطأ التالميذ إذ ونروا أن خرراب الهيكرل هرو عالمرة علرى نهايرة العرالم. ولرم يفهمروا أنره البرد ويخررب عالمرة علرى 

. وكان البد لقيام الكنيسة أن يقوم المسيح، ولكي يقروم المسريح البرد إنتهار العهد اليهودي وأنه يبطل لتبدأ الكنيسة
(. ولقد عبر التالميذ بسرؤالهم عمرا يردور فري أذهران كرل البشرر 21-18:2وأن يموت أي ُيهدم  يكله الجسدي )يو

سررحار عررن إشررتياقهم لمعرفررة المسررتقبل. ولكررن السرريد لررم يحرردد أ منررة مكتفيررًا بتقررديم العالمررات حتررى ال يخرردعهم الم
التالميرذ كرانوا مقتنعرين أن يسروع هرو المسريا، وكرانوا مترروقعين = ومدا هدي عالمدة مجيئدك وإنقضداء الددهرالكذبرة. 

 مجده المستقبل في نهاية العالم لُيْدِخل العصر المسياني األبدي.
ا لتصرف تصف النبوات عادة حادثًا قريبًا وترمز بهرذا الوصرف إلرى أحردا  بعيردة وهكرذا جرارت نبروات المسريح هنر

وفي نفس الوقت تشير ألحدا  بعيدة أي نهاية العالم. والرب تنبأ عرن   م.  70سنة    خراب أورشليم على يد تيطس
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كالهما فإمتزجرت النبوتران. خصوصرًا أن سرؤال التالميرذ كران خطرأ فهرم سرألوا عرن عالمرات خرراب الهيكرل ونهايرة 
ك جرارت نبروات المسريح هنرا بطريقرة مدهشرة لكرال العالم وكان إعتقادهم الخراطئ أن الحردثين هرم حرد  واحرد ولرذل

الحدثين فهي متفقة مع خراب أورشليم القريب ومرع أحردا  نهايرة العرالم فري المسرتقبل البعيرد. لرذلك علينرا أن نفهرم 
 كيف نطبق النبوة في كل حد .

 
)مت َأَحٌد.  4و   -(:5-24:4اآليات  لَُّكْم  ُيضِّ اَل  َلُهْم:»اْنُظُروا!  َوَقاَل  َيُسوُع  بِّاْسمِّي  5َفَأَجاَب  َسَيْأُتوَن  َكثِّيرِّيَن  َفإِّنَّ 

لُّوَن َكثِّيرِّيَن. يُح! َوُيضِّ  و َقائِّلِّيَن: َأَنا ُهَو اْلَمسِّ
نوا في إنتظار مسيح وهي قيام الم لين والمسحار الكذبة. فاليهود رف وا المسيح الحقيقي، وكا -العالمة األولى:

عوا أنهم هم المسيح ويخدعوا الناس بعجاًب كاذبة كما فعل سيمون الساحر، وهذا  دَّ آخر، وهذا دفع البعط أن يَ 
 حد  فعاًل قبل خراب الهيكل وسيتكرر في نهاية األيام. 

 
وَن 6و  -(:8-24:6اآليات )مت دَّ َأْن َتكدُ ُه اَل بدُ اُعوا. أَلندَّ ُروا، اَل َتْرتدَ َوَسْوَف َتْسَمُعوَن بُِّحُروب َوَأْخَبارِّ ُحُروٍب. ُاْنظدُ

ُد.  هِّ ُكلَُّها، َولكِّْن َلْيَس اْلُمْنَتَهى َبعدْ اٌت 7هذِّ وُن َمَجاعدَ ٍة، َوَتكدُ ى َمْمَلكدَ ٌة َعلدَ ٍة َوَمْمَلكدَ ى ُأمدَّ ٌة َعلدَ وُم ُأمدَّ ُه َتقدُ ٌة أَلندَّ َوَأْوبِّئدَ
ُل فِّي َأَماكَِّن.  .8َوَزاَلزِّ هِّ ُكلََّها ُمْبَتَدُأ اأَلْوَجاعِّ   و َولكِّنَّ هذِّ

حررروب/ مجاعررات وأوبئررة و ال ل. ال عجررب أن يسرربق مجررير المسرريح كررل هررذه اآلالم  -العالمددة الثانيددة والثالثددة:
كري يقترنص مرنهم بقردر مرا يسرتطيع، فعدو الخير كلما يدرك أن الرب قد إقترب مجيئه تزداد حربه ضرد المرؤمنين ل

 الحروب واألوبئة.. عدو الخير من إثارة إحتمال هذه اآلالم. فهدفولهذا يطلب المسيح أن نسهر فنزداد قوة على 
الخ هو إثرارة رعرب المرؤمنين فيرتبكرون خراًفين علرى حيراتهم الزمنيرة ولكرن مرن يرتبرك يخسرر أفراحره خاصرة الفررح 

ر. وهررذا مررا حررد  قبررل خرراب أورشررليم أي ررًا أن كانررت هنرراك حررروب كثيرررة وأخبررار بمجرير المسرريح والمجررد المنتظرر
 حروب.

لِّ 9و  -(:10-24:9اآليات )مت مِّ أَلجدْ يدعِّ اأُلمدَ ْن َجمِّ يَن مدِّ يق َوَيْقُتُلوَنُكْم، َوَتُكوُنوَن ُمْبَغضدِّ يَنئٍِّذ ُيَسل ُِّموَنُكْم إَِّلى ضِّ حِّ
يَنئٍِّذ َيْعُثُر َكثِّيُروَن َويُ 10اْسمِّي.   و َسل ُِّموَن َبْعُضُهْم َبْعًضا َوُيْبغُِّضوَن َبْعُضُهْم َبْعًضا.َوحِّ

الحرررب التاليررة الترري سرريثيرها عرردو الخيررر هرري اإلضررطهاد ألوالد هللا، فيرتررد كثيرررين مررن الررذين  -العالمددة الرابعددة:
ال تجرد مراًر كانت عالقتهم باهلل عالقة سطحية بال عمق مثل النباتات التي بال جذور هذه تحتره مرن الشرمس إذ 

يرويها فهي بال جذور عميقرة، ومرن لهرم عمرق فري حيراتهم الروحيرة يعطريهم الرروح القردس التعزيرة. والمرتردون مرن 
المؤمنين يسلمون إخوتهم المؤمنين، ربما من خوفهم وربما غيرة وحسد. وربما لنقص المحبة في تلك األيام. وربما 

 (.9:5ما عاد أحد يحتمل إخوته )يع من كثرة ال يقات مع عدم وجود تعزية )لألشرار(
 

لُّوَن َكثِّيددرِّيَن. 11و -(:14-24:11اآليددات )مددت ٌة َكثِّيددُروَن َوُيضددِّ اُء َكَذبددَ وُم َأْنبِّيددَ ُة 12َوَيقددُ ُرُد َمَحبددَّ مِّ َتبددْ ثددْ َرةِّ اإلِّ َولَِّكثددْ
ُص. 13اْلَكثِّيددرِّيَن.  ى َفهددَذا َيْخلددُ ى اْلُمْنَتهددَ بُِّر إِّلددَ ذِّي َيرددْ نِّ الددَّ ُكوَنةِّ 14َولكددِّ ل ِّ اْلَمسددْ ي كددُ هِّ فددِّ وتِّ هددذِّ اَرةِّ اْلَمَلكددُ َرُز بِّبِّشددَ َوُيكددْ

 و َشَهاَدًة لَِّجمِّيعِّ اأُلَممِّ. ُثمَّ َيْأتِّي اْلُمْنَتَهى.
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روب و ال ل..الخ ليسرحب المرؤمن لقد بدأ عدو الخير بخلق جو عام قابط من ح  -العالمة الخامسة والسادسة:
من الحياة الداخلية العميقرة ثرم يصروب إليره حربرًا شخصرية مرن إضرطهاد ألجرل المسريح ثرم نجرد هنرا الهجروم علرى 
اإليمان والعقيدة لتنحرف بعيدًا عرن مسرار الملكروت. مثرل وهرور أنبيرار كذبرة كمرا حرد  فعراًل بعرد صرعود المسريح 

كذبة كثيرين جمعوا حولهم أتباعًا كثيرين. وفي أيامنا األخيرة وهرت مئات وحتى خراب أورشليم فقد وهر مسحار 
البدع والفلسفات الملحدة الم للة التي تشكك في هللا، بل وفلسفات تتستر تحت ردار الدين. وثمار هرذه الفلسرفات 

ا ولقررد تعرراوم الشررر قبررل خررراب أورشررليم و ادت . وتبددرد محبددة الكثيددرينوالبرردع اإلرتررداد والفتررور  جاذبيررة الشررر ممرر 
ا  هرري السادسددةفالعالمررة أضررعف إحتمررال الكثيرررين عررن إحتمررالهم لإلستشررهاد. إذًا  أن  السددابعةاإلرتررداد والفتررور أمرر 

 تصل الشهادة للجميع. وقبل خراب أورشليم كان التالميذ قد وصلوا فعاًل إلى غالبية العالم المعروف.
 

دَّسِّ 15و  -(:24:15آية )مت « الَّتِّي َقاَل َعْنَها َدانِّيآُل النَّبِّيُّ َقائَِّمًة فِّي اْلَمَكانِّ اْلُمقدَ »َفَمَتى َنَظْرُتْم »رِّْجَسَة اْلَخَرابِّ
   و.لَِّيْفَهمِّ اْلَقارِّئُ 

فرري ال بررارات السررابقة حرردثنا السرريد عررن نهايررة الهيكررل وخررراب أورشررليم بطريقررة خفيررة، أمررا هنررا فيتحررد  عالنيررة. 
(. ليتأكررردوا مرررن توقرررف الذبيحرررة وبالترررالي مرررن خرررراب 11:12+ 27:9والمسررريح هنرررا يررردعوهم لقررررارة سرررفر دانيرررال )

 الهيكل. 
 -آرار بخصوصها:هناك عدة = رجسة الخراب

تشير للجيوش الرومانية الجبارة ومعها أصنامها التي أحاطت بأورشليم لتخربها وهذا ما أشار إليه الرب نفسره  .1
( فرري المكرران المقابررل فرري إنجيررل لوقررا. ونالحررظ أن الجرري  الرومرراني حاصررر أورشررليم فترررة ثررم رأى 20:21)لرو

نية كل هرذه الفتررة فقررر أن يقروم بمحاولرة أخيررة وألذا تيطس أن أورشليم هذه ال تستحق تعطيل الجيوش الروما
فشررلت ينسررحب. وفرري ذات ليلرررة تسررلل بعررط الجنررود الرومررران مررن علررى أسرروار أورشرررليم ودخلرروا إلررى الهيكرررل 

تنبرره لكررن  وكرران هرردفهم أن يفتحرروا األبررواب للجرري  المالصررق للسررور ووضررعوا النسررر الرومرراني علررى الهيكررل
وألسررتيقظ المسرريحيين صررباحًا ليجرردوا النسررر الرومرراني علررى الهيكررل ) وهررذا  فإنسررحب ترريطس. قتلرروهماليهررود و 

ى الهيكررل ( فتررذكروا هررذه اآليررة ونفررذوا مررا بعرردها إذ هربرروا مررن أورشررليم فررورًا إلررى أنجاسررة فررى المكرران المقرردس 
ب الرومران. الجبال المحيطرة بأورشرليم وأللرى لبنران وأللرى بلردة إسرمها بريال. أمرا اليهرود فأقراموا اإلحتفراالت بهررو 

ولكرررن مرررا حرررد  أن تررريطس بعرررد مسررريرة سررراعات قليلرررة تقابرررل مرررع نجررردة رومانيرررة برررأوامر مرررن قيصرررر أن يررردمر 
أورشررررليم فعرررراد ثانيررررة لحصررررارها وكرررران حصررررارًا بشررررعًا وصررررل أن أكلررررت األمهررررات أطفررررالهن. ثررررم قتررررل ترررريطس 

يكرون لهرا فاًردة، ويرأتي وقرت  مليون، أم ا المسيحيين فنجروا. وهكرذا حرال النبروات ال يمكرن فهمهرا إال  حرين2,1
  تنفيذها.

، والسريد أعطانرا عالمرات كاملرة عرن (الردجال) ضد المسيح أو الوح  تشير هذه الرجسة إلى ما سيحد  أيام .2
رجاسراته فرى كرل مكران  وينشرر ،عي أنره هللاويردَّ هذا الدجال لنكتشفه. ويسميه السيد رجسة ألنه يرأتي ضرد هللا 

وبسرعة ، وهو سيدمر األرض بالحروب والقتل. وسيقبله اليهود ويأخذونه إلى الموضع المقدس الذي يصلون 
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فيره. وهللا يطلرب مرن شر به أن يهررب إلرى الجبرال أي رًا فرري هرذه المررة. ولكرن كمرا قلنرا فرالنبوة لرن نفهرم كيررف 
ٌد في البرية حيث يعول هللا الهاربين. يشير لموض ( وهنا6:  12)رؤننفذها إال  في حينه  = ليفهم القدارئ ع ُمعَّ

علينرا أن نحفرظ مرا هرو مكتروب  م وسريتكرر فري نهايرة األيرام.70يا من تقرأ إفهم وألهرب. وهذا مرا حرد  سرنة 
 فى الكتاب المقدس فكله إرشادات ماذا نعمل وأللى أين نذهب فى تلك األيام ، وسنفهم المعانى فى حينه .

 
 -:راب التى قال عنها دانيال النبىرجسة الخ .3

 و وفى االنجليزية تأتى هكذا وعلى جناح االرجاس مخرب( نجد التعبير هكذا و  27:  9بالرجوع الى )دا     
   And for the overspreading of abominations he shall make it desolate      
، فى أى جيل . فكيف يسكت نتشرت الرجاسات على مدى واسعإ  اوالمعني ان الخراب التام آٍت ال محالة إذ    

نتشار . فكان عند إل على جناحو فى العربية فهى تشير لسرعة اوقوله و  هللا القدوس على هذا الكم من النجاسة .
ب  الطيور  النبى عن سرعة  أالقدمار  وقال هذا مالخى  للسرعة  اإلإجنحتها هى رمز  و نتشار  بالمسيح  تشره يمان 
انتشار   ىن عالمة واضحة للخراب اآلتى ه أومعني كل هذا     ( .2:    4مل)جنحتها الشفارو  أشمس البر وفى  

م . فلقد قام    70ورشليم سنة  أ . وهذا ما حد  قبل خراب    مثالً   الرجاسات والخطية فى العالم . وهذا ما نراه االن
عمال الفوضي أ رتكبوا فى الهيكل كل  ألحتلوا الهيكل وجعلوه مركزا لهم و ألو   وبدأوا يقتلونهم .  ضد الرومان  يهود   ثوار
 ورشليم ودمرتها. أ حاطت الجيوش الرومانية بقيادة تيطس بأ. وبسبب هذا وقتلوا الكهنة والُسْكر والزنا
المسيحيين الذين كانوا فى أورشليم فهموا أن رجسة الخراب كانت هى النسر الرومانى على الهيكل . ولكن  *  

رجسة الخراب حقيقة كانت وجود هؤالر المجرمين فى الهيكل وما نشروه فيه من نجاسات . خصوصا كما حدد 
بأورشليم. والحظ كم العالمات   ( أن العالمة الواضحة أي ا للخراب هى الجيوش المحيطة20:   21الرب فى )لو

ليهرب  ساعات  لمدة  وجيشه  تيطس  إنسحاب  فى  هللا  تدبير  والحظ   . ينقذهم  لكى  ألوالده  هللا  يعطيها  التى 
 المسيحيين من المدينة . 

،  16و  -(: 20-24:16اآليات )مت َبالِّ يَّةِّ إَِّلى اْلجِّ يَن فِّي اْلَيُهودِّ يَنئٍِّذ لَِّيْهُرب الَّذِّ ْل 17َفحِّ ْطحِّ َفاَل َيْنزِّ َوالَّذِّي َعَلى السَّ
َعاتِّ فِّي تِّْلَك َوَوْيٌل لِّْلَحَباَلى َواْلمُ 19َوالَّذِّي فِّي اْلَحْقلِّ َفاَل َيْرجْع إَِّلى َوَرائِّهِّ لَِّيْأُخَذ ثَِّياَبُه.  18لَِّيْأُخَذ مِّْن َبْيتِّهِّ َشْيًئا،   ْرضِّ

َتاٍء َواَل فِّي َسْبٍت،20اأَليَّامِّ!   وَوَصلُّوا لَِّكْي اَل َيُكوَن َهَرُبُكْم فِّي شِّ
ساعات من إنسحابه، فلو حد  أي 6عاد الجي  الروماني لحصار أورشليم بعد ساعات يقدرها البعط بحوالي  
قد لكان  بالهروب  المسيح  ما طلبه  تنفيذ  في  أي مسيحي  اليهود.   تباطؤ من  مع  هلك  ثم  الحصار  آالم  قاسى 

والذي على السطح والمسيح طلب من المؤمنين في أورشليم أن يتركوها إلى الجبال فالرومان سيدمروها تمامًا.  
فكانت درجات ُسلَّْم البيوت تعمل من الخارج على جوانب البيت. وال وقت لدخول = فال ينزل ليأخذ من بيته شيئاً 

أمتع ليأخذوا  ثيابهة تعوقهم.  البيت  ليأخذ  إلى ورائه  الردار =  والذي في الحقل فال يرجع  بها  المقصود  والثياب 
وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء وال في  فهن لن يستطعن أن يسرعوا في الهرب.    =وويٌل للحبالىالخارجي.  
واليهود حددوا أقصى مسافة ففي الشتار يكون الجو باردًا والنهار قصير. وفعاًل كان هروبهم في الربيع.    سبت
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للسير يوم السبت بألفي خطوة أي نحو ميلين. والمعنى أن صلوا حتى ال تكون أمامكم عواًق تمنع هربكم. مم ا  
سبق نرى أن السيد المسيح يرسم صورة واضحة لكل مؤمن تشير ل رورة هربه في أسرع وقت وبال إبطار. وهذا 

( أن فيها ستبرد محبة الكثيرين. 12األخيرة التي نبه السيد في آية )  الكالم له مفهوم روحي ينطبق على األيام
 فكيف ال تبرد محبة المؤمنين، هنا نجد اإلجابة 

 
 الذين في اليهودية= )المؤمنين في الكنيسة(،

 الذي على السطح=)عاليًا في الروح، كاماًل في قلبه(، 
 الذي في الحقل= )يخدم لحساب المسيح(، 

 )النفس المملوءة بالخطايا(، الحبالى= 
 = )البرودة الروحية(،الشتاء
 

 يهربوا للجبال=)يطلبوا أن يعيشوا في السماويات(
 ال ينزل=)ال يشغف بالممتلكات الزمنية( 

 ال يرجع=)مثل إمرأة لوط، وال يرتبك بأمور الحياة( 
 والمرضعات=)من يكونوا سبب عثرة لآلخرين(

 =)عاطل عن العمل الروحي(السبت

 
ْن 21و  -(:22-24:21اآليات )مت ى اآلَن َولدَ اَلمِّ إِّلدَ َداءِّ اْلعدَ ُذ اْبتدِّ ُه ُمندْ ْثلدُ ْن مِّ ْم َيكدُ يٌم لدَ يٌق َعظدِّ يَنئٍِّذ ضِّ أَلنَُّه َيُكوُن حِّ
ْر تِّْلَك اأَليَّاُم َلْم َيْخُلْص َجَسٌد. َولكِّْن أَلْجلِّ اْلُمْخَتارِّيَن 22َيُكوَن.  ُر تِّْلَك اأَليَّاُم.َوَلْو َلْم ُتَقرَّ   و ُتَقرَّ

(. وفري حصرار أورشرليم، كانرت المجاعرة قرد وصرلت أن أكلرت األمهرات أبنراًهن 2:2+ يؤ1:12هذا يتفق مع )دا 
َل نحرو  مليرون يهرودي 2وألنتشرت األوبئة من الجثث المتعفنة. هذا غير الصراعات الداخليرة ضرد بع رهم. ولقرد ُقترِ

لعرل = ولكدن ألجدل المختدارين تقردر تلدك األيداميرع حروالي مليرون كعبيرد. ما برين المجاعرة وبرين سريف تريطس وب
أشررهر. 5بعررط اليهررود بسرربب هررذه ال رريقات آمنرروا بالمسرريح، وألجلهررم أنقررص هللا مرردة الحصررار الررذي كرران حرروالي 

 وقيل أن تيطس نسب نجاحه إلى معونة إلهية. 
( وال يقرردر أحررد أن يشررتري أو يبيررع إال  مررن لرره هررذه 16:13)رؤوفرري األيررام األخيرررة سيصررنع الرردجال سررمة ألتباعرره 

كمرا = لدم يخلدص جسدد، لرذلك فسرتهرب الكنيسرة التري رف رت السرمة إلرى البريرة. يمرةالسمة. وسرتكون ضريقة عظ
. وهذا نراه فى دمويًا ضد الكنيسةهلك كثيرين أيام تيطس بسيفه، هكذا في األيام األخيرة سيثير الوح  إضطهادًا 

 حتى ال ييأس أوالده.= سيقرر األيام. وهللا  (17،  15،  7،  2:  13ت الوح  ودمويته )رؤمواصفا
 أو الوح . .ANTI CHRISTالدقيق هو ضد المسيح  واإلسم ولكنه إسم خاطئ ، الشهرةالدجال هو إسم 

 
ُقوا. 23و  -(:27-24:23اآليات )مدت د ِّ اَل ُتردَ اَك! فدَ ا! َأْو: ُهندَ يُح ُهندَ َوَذا اْلَمسدِّ ٌد: هدُ ْم َأحدَ اَل َلكدُ ٍذ إِّْن قدَ يَنئدِّ ُه 24حِّ أَلندَّ

لُّوا َلْو َأْمَكَن  يَمًة َوَعَجائَِّب، َحتَّى ُيضِّ َها 25 اْلُمْخَتارِّيَن َأْيًضا.َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنبَِّياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطوَن آَياٍت َعظِّ
ُقوا. 26َأَنا َقْد َسَبْقُت َوَأْخَبْرُتُكْم.   د ِّ اَل ُتردَ ! فدَ عِّ ادِّ ي اْلَمخدَ َو فدِّ ا هدُ وا. هدَ اَل َتْخُرجدُ ةِّ! فدَ ي اْلَبر ِّيدَّ َو فدِّ ا هدُ ْم: هدَ اُلوا َلكدُ َفإِّْن قدَ

، هكَ 27 قِّ َوَيْظَهُر إَِّلى اْلَمَغارِّبِّ .أَلنَُّه َكَما َأنَّ اْلَبْرَق َيْخُرُج مَِّن اْلَمَشارِّ ْنَسانِّ يُء اْبنِّ اإلِّ  و َذا َيُكوُن َأْيًضا َمجِّ
. والمسريح يحرذرنا ضرد المسريحم. وسوف يوجدون بكثرة في أيام 70أورشليم سنة  إنتشر األنبيار الكذبة قبل خراب  

 حتررى ال ننخررردع بهرررم، فهرررم سررريفعلون عجاًرررب بواسرررطة عررردو الخيرررر، لرررذلك علينرررا أن ال ننخررردع بالعجاًرررب ونجرررري 
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يردعو أتباعره لإلجتمراع بره، = هدا هدو فدي البريدة(. 15-13:13ن قادر على عمرل عجاًرب )رؤورارها، فالشيطا
يتسلل للقلب عرن طريرق = ها هو في المخادعأي في العلن.  البريةويلتف حوله كثيرون. يدَّعي صورة التقوى. و

رًا. ولكرن نفهرم أن البريرة تشررير أي ال تصرردقوه إن أترى علنرًا أو سر= البريدة والمخدادعنشرر أفكراره الخبيثرة سررًا. إذًا 
 والخروج عن إيمان الكنيسة. أما المخادع فتعني العمل في الظلمة بعيدًا عن نور الحق.، من اإليمان  لحياة قفر

[ ال يحتاج إلى من يعلن عنه بل ُينظر 2[ هو نور و1و=  كالبرق والمسيح لن يأتي في مجيئه الثاني هكذا سرًا بل 
[ مجيئره الثراني لرن يكرون معره آيرات أو معجرزات 5[ يرأتي فجرأة و4[ يأتي من السمار و3و في لحظة في العالم كله

بل سيأتي في األعالي من السمار يشره على كل المسكونة ليحملنا من أرجار العالم ويرفعنرا للسرمار، وليردين كرل 
 العالم.

 
ُع النُُّسوُر.أَلنَُّه َحْيُثَما َتُكنِّ اْلُجثَُّة، 28و -(:24:28آية )مت  و َفُهَناَك َتْجَتمِّ

هري نبروة عرن خرراب أورشرليم السرريع حيرث أسررع الجنرود الرومران =  ألنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور
)وكان رمز الدولة الرومانية هو النسر( نحو فريستهم من اليهود، فراليهود صراروا فري نظرر هللا جثرة وعلريهم أن ال 

عيررنهم هللا للهررالك، فصرراروا كجثررة فرري نظررر هللا وهررذه الجثررة سرريلتهمها نسررور الرومرران  ينتظررروا مخلصررًا لهررم فقررد 
 سريعًا، 

(. وهرذا 21-17:19وهذا ما سيحد  في األيام األخيرة حيث يكون األشرار كجثة تشبع من لحومهرا الجروارح )رؤ
(. فررالوح  وكررل 20-17:39مررا قيررل أي ررًا عررن جيرروش األشرررار الترري تحررارب شررعب هللا فرري األيررام األخيرررة )حررز

تاب يه ما هم إال جثة في نظر هللا بسبب شرورهم وبسبب قبرولهم لعمرل الشريطان فريهم. والنسرور هنرا هرم المالًكرة 
 (. 31:25)مت  ليطرحوا األشرار فى الظلمة الخارجية الذين سيأتون مع المسيح

مسرريح سرريأتي ألنرره أعطررى كررل واحررد وسرربق قولرره أن المسرريح سرريأتي كررالبره. إذًا المعنررى أن ال ألنددهوالحررظ قولرره 
فرصته، فمن بحريته إختار أن يكون جثة تعمل بها الشياطين، يدينه المسيح وتهجرم عليره النسرور. كرأن هللا يقرول 

 كفى هجومًا على كنيستي.
 

ْمُس، 29"  -(:24:29آية )مت يقِّ تِّْلَك اأَليَّامِّ ُتْظلُِّم الشَّ ُقُط »َولِّْلَوْقتِّ َبْعَد ضِّ وُم َتسدْ ْوَءُه، َوالنُّجدُ ي ضدَ ُر اَل ُيْعطدِّ َواْلَقمدَ
َماَواتِّ َتَتَزْعَزُع. ، َوُقوَّاُت السَّ َماءِّ   " مَِّن السَّ

هررذه األمررور سررتتحقق بالشررك حرفيررًا قبررل مجررير السرريد المسرريح األخيررر، وألننررا نسررمع اليرروم عررن بعررط اإلنفجررارات 
تزايد فري فتررة الردجال. ونحرن نعلرم أن األرض وسرمار الكواكرب الشمسية وألوالم أجزار منها )بقع شمسية( وهذا سري

الترري حولنررا سررتزول صررورتها الحاليررة لتظهررر الصررورة الجميلررة التررى سررتكون لررألرض الجديرردة والسررمار الجديرردة الترري 
(. وروحيررًا فالشررمس تشررير للمسرريح، والقمررر للكنيسررة 21: 8+ رو  5:22+ 1:21سرريكون رب المجررد شمسررها )رؤ

تبرررد محبررة الكثيرررين فررإن نررور اإليمرران ينطفررئ  حررين ضررد المسرريحوفرري أيررام جبررابرة الكنيسررة وقادتهررا. والنجرروم هررم 
كثيررون عرن اإليمران فرإن نرور القمرر ينطفرئ. وكرل  ، وألذ يرترد هيسقطون ويعملون لحسابوالجبابرة    وكثير من القادة



 أنجيل لوقا )األصحاح الحادى والعشرون(   –األناجيل 
 

 

379 

تظلدددم خررراطئ اآلن يقبرررل أفكرررار العرررالم ينطفرررئ نرررور اإليمررران فررري قلبررره. وفررري هرررذا التفسرررير الروحررري يكرررون معنرررى 
المسيح لم يعد معروفًا فالهرطقات والخطايا شوهت المعرفة. والقمر اي كناًس كثيررة مرا عرادت منرارات =  الشمس

لقمرر ال ي رئ مرن نفسره برل مرن نرور الشرمس ، فران كانرت هرذه الكنراًس مرا عرادت تعررف للناس ، ببسراطة الن ا
 المسيح المعرفة الصحيحة فكيف ت ئ لالخرين.

 
)مت َقَبائِّلِّ 30و  -(: 31-24:30اآليات  يُع  َجمِّ َتُنوُح  يَنئٍِّذ  َوحِّ  . َماءِّ السَّ فِّي  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبنِّ  َعاَلَمُة  َتْظَهُر  يَنئٍِّذ  َوحِّ
َويُ   ، َكثِّيٍر.  اأَلْرضِّ َوَمْجٍد  بُِّقوٍَّة  َماءِّ  السَّ َسَحاب  َعَلى  آتًِّيا  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  ُروَن  يمِّ 31ْبرِّ َعظِّ بُِّبوق  َماَلئَِّكَتُه  ُل  َفُيْرسِّ

َماَواتِّ إَِّلى َأْقَرائَِّها. ، مِّْن َأْقَراءِّ السَّ ، َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتارِّيهِّ مَِّن اأَلْرَبعِّ الر َِّياحِّ ْوتِّ  و  الرَّ
القديسين   تجمع  والمالًكة  مالًكي.  موكب  وسط  للدينونة  المسيح  يأتي  سبق  ما  فبعد  األخيرة  األيام  عن  هذه 
لمكانهم في السمار. وستظهر في السمار عالمته قبل مجيئه وهي عالمة الصليب. فيفرح المؤمنون الذين كانوا 

يو  يوحنا  القديس  اللحظة وكما قاليشتهون هذه   حينئذ سوعو أما غير المؤمنين فينوحون=  آمين تعال أيها الرب 
األرض قبائل  جميع  مقابل =  تنوح  في  وهذا  األرض  لذات  عن  يبحثون  عاشوا  هم  إذ  األرض  قباًل  وأسماهم 

( فهم اآلن سيكملون أفراحهم السماوية. 6:2المؤمنين الذين عاشوا حياتهم على األرض وكأنهم في السمار )أف
( وهذه األخيرة عن العذرار مريم. 1:19+ أش1:12ن يأتون مع المسيح )عب والسحاب يشير إم ا للقديسين الذي

)أع  األشرار  عن  مجده  إلحتجاب  يشير  كما 11-9:1وألم ا  األشرار  عن  المسيح  مجد  يحجب  السحاب  أي   .)
 يحجب السحاب نور الشمس.

 
َأْوَراَقَها، 32و  -(:34-24:32اآليات )مت َوَأْخَرَجْت  َرْخًرا  ُغْرُنَها  َصاَر  َمَتى  اْلَمَثَل:  َتَعلَُّموا  الت ِّينِّ  َشَجَرةِّ  َفمِّْن 

َقرِّيٌب.   ْيَف  الرَّ َأنَّ  .  33َتْعَلُموَن  اأَلْبَوابِّ َعَلى  َقرِّيٌب  َأنَُّه  َفاْعَلُموا  ُكلَُّه  هَذا  َرَأْيُتْم  َمَتى  َأْيًضا،  َأْنُتْم   َاْلَحقَّ 34هَكَذا 
يُل َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه. ي هَذا اْلجِّ    و َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْمضِّ

وقد توجه إلى الهيكل صباحًا مع تالميذه وفي الطريق رأوا التينة   هذه األقوال يقولها المسيح يوم الثالثار صباحًا.
تعجبوا. واآلن وما الت هذه القصة    اليابسة والتي كانت عالمة على نهاية الدولة اليهودية، وحينما رآها التالميذ 

في أذهانهم تثير تساؤالتهم نجد المسيح يشير مرة أخرى إلى شجرة التين أنها البد وستعود لإلخ رار قبل نهاية 
العالم، إشارة ألن اليهود سيعودون ويكونون ثانية مملكتهم إستعدادًا لقبولهم ضد المسيح وسيكون قبولهم له خرابًا 

م على يد 70ألورشليم ثانية )إذًا هذه العالمات لخراب أورشليم تنطبق على خرابها ألول مرة سنة  لهم ولدولتهم و 
مؤمنة  بقية  هناك  أن  آخر،  له هدف  اليهود سيكون  تجمع  ولكن  العالم(.  نهاية  أيام  في  نهاًيًا  وخرابها  تيطس 

ا به، وأن ضد المسيح هذا هو  ستدرك مع األحدا  أن المسيح الذي رف وه وصلبوه هو المسيا المنتظر فيؤمنو 
(. إال  أننا أي ًا يمكن أن  26-25:11الشر نفسه مجسدًا ، فيرف وه ويكون إيمان اليهود هو عالمة النهاية )رو

نفسر قول المسيح هنا، أنه كما تعرفون أن الصيف قريب إذا الحظتم أن أوراه شجرة التين تصبح خ رار، فأنتم  
 (. 21ال يقة العظيمة )آية= الريفالعالمات التي أعطيتها لكم. سيمكنكم أن تميزوا النهاية من 
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سنة. وهذه اآلية خاصة بخراب أورشليم. ولقرد خربرت أورشرليم 50-40الجيل يقدر بحوالي =  ال يمضي هذا الجيل
سنة، وربما يشير هذا إلى إنق ار سرنوات قليلرة بعرد تكروين أورشرليم والدولرة اليهوديرة 37فعاًل بعد المسيح بحوالي  

ودة إسررراًيل ن إسررراًيل أو عررالمسرريح إليهررا كعالمررة للنهايررة، والجيررل الررذي رأى تكرروي ضررد  نهايررة األ مرران ليررأتيفرري 
 للوجود سيرى نهايتها، كما أن الجيل الذي رأي المسيح رأي خراب أورشليم على يد تيطس.

 
)مت َيُزوُل.35و  -(: 36-24:35اآليات  اَل  َكاَلمِّي  َولكِّنَّ  َتُزواَلنِّ  َواأَلْرُض  َماُء  َوتِّْلَك 36  َالسَّ اْلَيْوُم  ذلَِّك  »َوَأمَّا 
اَعُة َفاَل  ، إِّالَّ َأبِّي َوْحَدُه.السَّ َماَواتِّ َما َأَحٌد، َواَل َماَلئَِّكُة السَّ   و َيْعَلُم بِّهِّ

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 اآلب ، ولكن االرادة واحدة والمعرفة واحدة 

، 42المسيح معرفته على اإلنسان. وما طلبه المسيح من ا بداًل من تحديد األ منة هو أن نسهر وتكون مستعدين ) 
 ( وأن ال ننخدع بأي ضاللة خارج الكنيسة. 44
 

. َوَكَما َكاَنْت َأيَّاُم ُنوٍح َكذلَِّك َيُكوُن َأْيًض 37و  -(:39-24:37اآليات )مت انِّ ْنسدَ يُء اْبنِّ اإلِّ اُنوا 38ا َمجِّ ا كدَ ُه َكمدَ أَلندَّ
ذِّي  ْومِّ الددَّ ى اْليددَ وَن، إِّلددَ وَن َوُيَزو ِّجددُ جددُ َرُبوَن َوَيَتَزوَّ ْأُكُلوَن َوَيشددْ انِّ يددَ َل الطُّوفددَ ي َقبددْ امِّ الَّتددِّ ي اأَليددَّ َك، فددِّ وٌح اْلُفلددْ َل فِّيددهِّ نددُ َدخددَ

.َوَلْم َيْعَلُموا َحتَّى َجاَء الطُّوَفاُن وَ 39 ْنَسانِّ يُء اْبنِّ اإلِّ يَع، َكذلَِّك َيُكوُن َأْيًضا َمجِّ  و َأَخَذ اْلَجمِّ
الطوفان أتى فهلك األشرار ونجا نوح وهكذا ستأتي أحدا  النهاية فيهلك األشرار وينجو كل من يوجد في الكنيسة 

المقصرود أن مرن يسرتمرقه  )الفلك( ثابتًا مؤمنًا. ونالحظ أن األكل والشرب والزواج ليسوا في حد ذاتهرم شررًا. ولكرن
 (.17:14+ رو12:1+ تي18:16+ رو19:3العالم بشهواته وينسى هللا والدينونة يهلك )في

اآلَخُر.  40و  -(: 41-24:40اآليات )مت َوُيْتَرُك  ُد  اْلَواحِّ ُيْؤَخُذ   ، اْلَحْقلِّ فِّي  اْثَنانِّ  َيُكوُن  يَنئٍِّذ  َتْطَحَنانِّ 41حِّ اِّْثَنَتانِّ 
َحى، ُتْؤَخذُ  َدُة َوُتْتَرُك اأُلْخَرى.َعَلى الرَّ  و  اْلَواحِّ

في  قداسة،  في  يحيا  أحدهما  ولكن  أصدقار.  إثنان  يكون  قد  للدينونة.  وواحد  للمجد،  يؤخذ  واحد  أن  والمقصود 
( وحينما تأتي 30ه هموم األرض وغناها، فهو من قباًل األرض )آيةقويات، واآلخر يحيا في الشر تستمر السما

كٌل   يفتره  الساعة  الروحية هذه  طبيعتهم  في  ولكنهم  المظهر  ناحية  من  سيان  العالم  أمام  فهما  لألبد.  منهما 
 مختلفان. إذًا لنسهر ونهتم بحياتنا الروحية فهي التي تحدد مصيرنا.

 
ْعَلُموا هَذا: َأنَُّه  َوا43»اِّْسَهُروا إًِّذا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن فِّي َأيَّةِّ َساَعٍة َيْأتِّي َربُُّكْم.  42"  -(:51-24:42اآليات )مت

َر َوَلْم َيَدْع َبْيَتُه ُيْنَقُب.   ُق، َلَسهِّ ارِّ يَن، 44َلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيتِّ فِّي َأي ِّ َهزِّيٍع َيْأتِّي السَّ لِّذلَِّك ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمْسَتعِّد ِّ
. ْنَسانِّ اإلِّ اْبُن  َيْأتِّي  َتُظنُّوَن  اَل  َساَعٍة  فِّي  َخَدمِّهِّ 45  أَلنَُّه  َعَلى  َسي ُِّدُه  َأَقاَمُه  الَّذِّي  اْلَحكِّيُم  اأَلمِّيُن  اْلَعْبُد  ُهَو  َفَمْن 

ينِّهِّ؟   َيُهُم الطََّعاَم فِّي حِّ ُدُه َيْفَعُل هَكَذا!  46لُِّيْعطِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه 47ُطوَبى لِّذلَِّك اْلَعْبدِّ الَّذِّي إَِّذا َجاَء َسي ُِّدُه َيجِّ
يُمُه عَ  َأْمَوالِّهِّ.  ُيقِّ ُقُدوَمُه.  48َلى َجمِّيعِّ  ُئ  ُيْبطِّ َقْلبِّهِّ: َسي ِّدِّي  دِّيُّ فِّي  َقاَل ذلَِّك اْلَعْبُد الرَّ ُئ َيْضرُِّب 49َولكِّْن إِّْن  َفَيْبَتدِّ
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َكاَرى.   السُّ َمَع  َوَيْشَرُب  َوَيْأُكُل  ُرَفَقاَءُه  َينْ 50اْلَعبِّيَد  اَل  َيْوٍم  فِّي  اْلَعْبدِّ  ذلَِّك  َسي ُِّد  َيْعرُِّفَها، َيْأتِّي  اَل  َساَعٍة  َوفِّي  ُرُه  َتظِّ
51. يَبُه َمَع اْلُمَرائِّيَن. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصرِّيُر اأَلْسَنانِّ ُعُه َوَيْجَعُل َنرِّ  " َفُيَقط ِّ

من  تسلموه  ما  على  أمنار  يكونوا  أن  وخدامه  رسله  ويدعو  سيده.  ينتظر  كعبد  لمجيئه  نستعد  أن  يدعونا  الرب 
حظ أن كل مالنا هو أمانة إستودعها هللا لنا وما نحن سوى وكالر والبد أن نكون أمنار. وأم ا من و نات. ولنال

يحسب ما ِعَندُه ملكًا له وألنممس في ملذاته بدعوى أن من حقه أن يستمتع بما عنده فمثل هذا ُيَحسْب غير أمينًا 
كانت حيطان البيوت تبنى من =  يدع بيته ينقب  الهو من يستعد ألبديته.  =  العبد الحكيمفيما اًتمنه هللا عليه.  

الطين المجفف أي الطوب اللبن، أي تبنى وتترك حتى تجف، ولذلك كان من عادة اللصوص أن ينقبوا الحيطان 
ويدخلوا. المطلوب من ا قبل أن نهتم بزيادة مواردنا المالية واإلهتمام بصحتنا ومستقبلنا على هذه األرض أن نهتم 

الس فيوم  بمستقبلنا  األبدية.  لحياتنا  األولوية  ولكن  ذاك  يلمي  الروحية، وهذا ال  ثمارنا  وتزداد  وننمو روحيًا  ماوي 
يأتي فجأة=   العالم  بالتوبة. والجهاد بطول العشرة مع هللا  =  السهر    السارق.  ممادرة  اإلنتباه لخالص النفس 

   فلنسأل أنفسنا كل لحظة ... ماذا لو أتى المسيح اآلن .. هل أنا مستعد .. وهذا هو السهر .   لتنمو محبتنا هلل.
ساعات ويسمونه هزيع. ويبدأ الهزيع األول الساعة   3اليهود يقسمون الليل إلى أربع أقسام، كل قسم=  =  هزيع
 مساًر. 6

وخدمه هنا عاًدة على السيد، فالبشر  بل كل إنسان قد يتعثر بسبب تصرفاتي.كل من أنا مسئول عنهم. = خدمه 
( قال عن هؤالر الخدام  49كلهم هم خدام هللا، وهللا يقيم من هؤالر الخدام وكيال لخدمة الباقين. ولذلك فى آية )

( وبهذا تتكامل الكنيسة. 10:    4بط1الوكيل. وكل منا له مو بة أعطاها له هللا ليخدم بها اآلخرين )  رفقاء  أنهم
َيُهمُ   المواهب أو ما قال عنه السيد بعد ذلك الو نات هى لنخدم بها اآلخرين قال عنها هنا =وهذه   الطََّعاَم   لُِّيْعطِّ

ينِّهِّ   "مال ظلم"وكالر عليها تسمى    . وأما لو إستخدمنا هذه الو نات للمتعة الشخصية، ولم نفهم أننا مجرد   فِّي حِّ
َكاَرى    =  ( . وقال عنها هنا13  -  1:    16)لو ينهمك في ملذاته  =  َيْضرُِّب اْلَعبِّيَد ُرَفَقاَءُه َوَيْأُكُل َوَيْشَرُب َمَع السُّ

 .      وشهواته.
 أي يهلكه أبديًا. = فيقطعه    التمتع بأمجاد السمار.= يقيمه على جميع أمواله 

  
َجاَرُة! 1  " -:(13اآليات )مر  هِّ اْلحِّ : »َياُمَعل ُِّم، اْنُظْر! َما هذِّ هِّ ٌد مِّْن َتاَلمِّيذِّ ، َقاَل َلُه َواحِّ  َوفِّيَما ُهَو َخارٌِّج مَِّن اْلَهْيَكلِّ

اأَلْبنَِّيُة!«   هِّ  َحجَ 2َوهذِّ َعَلى  َحَجٌر  ُيْتَرُك  اَل  يَمَة؟  اْلَعظِّ اأَلْبنَِّيَة  هِّ  هذِّ َلُه:»َأَتْنُظُر  َوَقاَل  َيُسوُع  ُيْنَقُض«. َفَأَجاَب  اَل  ٍر 
، َسَأَلُه ُبْطُرُس َوَيْعُقوُب َوُيوَحنَّا َوَأْنَدَراوُ 3 ، ُتَجاَه اْلَهْيَكلِّ ْيُتونِّ »ُقْل 4ُس َعَلى اْنفَِّراٍد:  َوفِّيَما ُهَو َجالٌِّس َعَلى َجَبلِّ الزَّ

ْنَدَما َيتِّمُّ َجمِّيُع هَذا؟«   َي اْلَعاَلَمُة عِّ لُُّكْم 5َلَنا َمَتى َيُكوُن هَذا؟ َوَما هِّ َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع َواْبَتَدَأ َيُقوُل:»اْنُظُروا! اَل ُيضِّ
لُّوَن َكثِّيرِّيَن.  6َأَحٌد.   ْعُتْم بُِّحُروٍب َوبَِّأْخَبارِّ ُحُروٍب 7َفإِّنَّ َكثِّيرِّيَن َسَيْأُتوَن بِّاْسمِّي َقائِّلِّيَن: إِّن ِّي َأَنا ُهَو! َوُيضِّ َفإَِّذا َسمِّ

أَلنََّها   َتْرَتاُعوا،  َبْعُد.  َفاَل  اْلُمْنَتَهى  َلْيَس  َولكِّْن  َتُكوَن،  َأْن  َمْمَلَكٍة، 8اَلُبدَّ  ُأمٍَّة، َوَمْمَلَكٌة َعَلى  ُأمٌَّة َعَلى  َتُقوُم  أَلنَُّه 
  . اأَلْوَجاعِّ ُمْبَتَدُأ  هِّ  هذِّ َراَباٌت.  َواْضطِّ َمَجاَعاٌت  َوَتُكوُن  َأَماكَِّن،  فِّي  ُل  َزاَلزِّ ُنفُ 9َوَتُكوُن  إَِّلى  أَلنَُّهْم َفاْنُظُروا  ُكْم.  وسِّ

َوَيْنَبغِّي  10ًة َلُهْم.  َسُيَسل ُِّموَنُكْم إَِّلى َمَجالَِّس، َوُتْجَلُدوَن فِّي َمَجامَِّع، َوُتوَقُفوَن َأَماَم ُواَلٍة َوُمُلوٍك، مِّْن َأْجلِّي، َشَهادَ 
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يلِّ فِّي َجمِّيعِّ اأُلَممِّ.   ْنجِّ َسل ُِّموُكْم، َفاَل َتْعَتُنوا مِّْن َقْبُل بَِّما َتَتَكلَُّموَن َواَل َتْهَتمُّوا، َفَمَتى َساُقوُكْم لِّيُ 11َأْن ُيْكَرَز َأوَّاًل بِّاإلِّ
وحُ  اَعةِّ َفبِّذلَِّك َتَكلَُّموا. أَلْن َلْسُتْم َأْنُتُم اْلُمَتَكل ِّمِّيَن َبلِّ الرُّ يُتْم فِّي تِّْلَك السَّ َوَسُيْسلُِّم اأَلُخ 12اْلُقُدُس.    َبْل َمْهَما ُأْعطِّ

ْم َوَيْقُتُلوَنُهْم.  َأَخاُه إَِّلى   يهِّ ، َواأَلُب َوَلَدُه، َوَيُقوُم اأَلْواَلُد َعَلى َوالِّدِّ يَن مَِّن اْلَجمِّيعِّ مِّْن َأْجلِّ 13اْلَمْوتِّ َوَتُكوُنوَن ُمْبَغضِّ
َيْخُلُص.   َنَظْرُتْم »رِّْجَسَة اْلَخَرابِّ 14اْسمِّي. َولكِّنَّ الَّذِّي َيْربُِّر إَِّلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا  َقاَل َعْنَها َدانِّيآُل َفَمَتى  « الَّتِّي 

َيْنَبغِّي.   َقائَِّمًة َحْيُث اَل   ، ،       لَِّيْفَهمِّ اْلَقارِّئُ   النَّبِّيُّ َبالِّ يَّةِّ إَِّلى اْلجِّ يَن فِّي اْلَيُهودِّ يَنئٍِّذ لَِّيْهُربِّ الَّذِّ َوالَّذِّي َعَلى 15َفحِّ
لَِّيْأخُ  َيْدُخْل  َواَل  اْلَبْيتِّ  إَِّلى  ْل  َيْنزِّ َفاَل  ْطحِّ  َشْيًئا،  السَّ َبْيتِّهِّ  مِّْن  لَِّيْأُخَذ 16َذ  اْلَوَراءِّ  إَِّلى  ْع  َيْرجِّ َفاَل  اْلَحْقلِّ  فِّي  َوالَّذِّي 

َعاتِّ فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ!  17َثْوَبُه.   َتاٍء.  18َوَوْيٌل لِّْلَحَباَلى َواْلُمْرضِّ أَلنَُّه َيُكوُن فِّي 19َوَصلُّوا لَِّكْي اَل َيُكوَن َهَرُبُكْم فِّي شِّ
ْثُلُه ُمْنُذ اْبتَِّداءِّ اْلَخلِّيَقةِّ الَّتِّي َخَلَقَها هللُا إَِّلى اآلَن، َوَلْن َيُكوَن.  تِّْلَك ا يٌق َلْم َيُكْن مِّ بُّ 20أَليَّامِّ ضِّ رِّ الرَّ َوَلْو َلْم ُيَقر ِّ

يَن اْخَتاَرُهْم، َقرَّ  يَنئٍِّذ إِّْن َقاَل َلُكْم َأَحٌد: ُهَوَذا 21َر اأَليَّاَم.  تِّْلَك اأَليَّاَم، َلْم َيْخُلْص َجَسٌد. َولكِّْن أَلْجلِّ اْلُمْخَتارِّيَن الَّذِّ حِّ
ُقوا.   يُح ُهَنا! َأْو: ُهَوَذا ُهَناَك! َفاَل ُتَرد ِّ أَلنَُّه َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنبَِّياُء َكَذَبٌة، َوُيْعُطوَن آَياٍت َوَعَجائَِّب، 22اْلَمسِّ

لُّوا َلْو َأْمَكَن اْلُمْختَ  »َوَأمَّا فِّي تِّْلَك 24  َفاْنُظُروا َأْنُتْم. َها َأَنا َقْد َسَبْقُت َوَأْخَبْرُتُكْم بُِّكل ِّ َشْيٍء.23ارِّيَن َأْيًضا.  لَِّكْي ُيضِّ
ي َضْوَءُه،   ْمُس ُتْظلُِّم، َواْلَقَمُر اَل ُيْعطِّ ، َفالشَّ يقِّ َماءِّ َتَتَساَقُط، َواْلُقوَّ 25اأَليَّامِّ َبْعَد ذلَِّك الض ِّ اُت الَّتِّي فِّي َوُنُجوُم السَّ

َماَواتِّ َتَتَزْعَزُع.   ْنَسانِّ آتًِّيا فِّي َسَحاٍب بُِّقوٍَّة َكثِّيَرٍة َوَمْجٍد،  26السَّ ُروَن اْبَن اإلِّ يَنئٍِّذ ُيْبرِّ يَنئٍِّذ َماَلئَِّكَتُه  27َوحِّ ُل حِّ َفُيْرسِّ
  . َماءِّ ، مِّْن َأْقَراءِّ اأَلْرضِّ إَِّلى َأْقَراءِّ السَّ َفمِّْن َشَجَرةِّ الت ِّينِّ َتَعلَُّموا اْلَمَثَل:  28َوَيْجَمُع ُمْخَتارِّيهِّ مَِّن اأَلْرَبعِّ الر َِّياحِّ

َتْعَلُموَن   َأْوَراًقا،  َوَأْخَرَجْت  َرْخًرا  ُغْرُنَها  َصاَر  َقرِّيٌب.  َمَتى  ْيَف  الرَّ هِّ 29َأنَّ  هذِّ َرَأْيُتْم  َمَتى  َأْيًضا،  َأْنُتْم  هَكَذا 
  . يُل َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه. 30اأَلْشَياَء َصائَِّرًة، َفاْعَلُموا َأنَُّه َقرِّيٌب َعَلى اأَلْبَوابِّ ي هَذا اْلجِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْمضِّ

َتزُ 31 َواأَلْرُض  َماُء  َيُزوُل.َالسَّ اَل  َكاَلمِّي  َولكِّنَّ   ، َواَل 32  واَلنِّ َأَحٌد،  َما  بِّهِّ َيْعَلُم  َفاَل  اَعُة  السَّ َوتِّْلَك  اْلَيْوُم  ذلَِّك  »َوَأمَّا 
، َواَل االْبُن، إِّالَّ اآلُب.   َماءِّ يَن فِّي السَّ  َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت. ُاْنُظُروا! اِّْسَهُروا َوَصلُّوا، أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُمونَ 33اْلَماَلئَِّكُة الَّذِّ

اْلبَ 34 َوَأْوَصى  َعَمَلُه،  ٍد  َواحِّ َولُِّكل ِّ  ْلَطاَن،  السُّ َعبِّيَدُه  َوَأْعَطى  َبْيَتُه،  َتَرَك  ُمَسافٌِّر  إِّْنَساٌن  َيْسَهَر. َكَأنََّما  َأْن  وَّاَب 
أَ 35  ، اْلَبْيتِّ َيْأتِّي َربُّ  َمَتى  َتْعَلُموَن  اَل  أَلنَُّكْم  إًِّذا،  َصَباًحا. اِّْسَهُروا  َأْم   ، يكِّ الد ِّ َياَح  َأْم صِّ  ، اللَّْيلِّ نِّْرَف  َأْم  َمَساًء، 
َدُكْم نَِّياًما! 36 : اْسَهُروا«.37لَِّئالَّ َيْأتَِّي َبْغَتًة َفَيجِّ  "  َوَما َأُقوُلُه َلُكْم َأُقوُلُه لِّْلَجمِّيعِّ

)مر  َجَبلِّ  3و  -(:3:  13آية  َعَلى  َجالٌِّس  ُهَو  َوُيوَحنَّا َوفِّيَما  َوَيْعُقوُب  ُبْطُرُس  َسَأَلُه   ، اْلَهْيَكلِّ ُتَجاَه   ، ْيُتونِّ الزَّ
 و َوَأْنَدَراُوُس َعَلى اْنفَِّراٍد:

العالمات واألسرار ال تكشف للجميع بل لخاصته األحبار على إنفراد. وهو يريد أن يطمئن تالميذه، =  على إنفراد
لهم أنه عالم بكل شئ، وهذا يعطينا إطمئنان فال شئ خارج عن  أنها أيام ص بة لكنهم في يده محفووين، يكشف

معرفته وال عن سلطانه، وهو وحده القادر أن يحفظنا فنحن في يده يحملنا خالل هذه اآلالم. وبالنسبة لموضوع  
الهيكل فهو كان كل شئ في قلوب اليهود وأي مساس به يعتبرونه عالمة غ ب هللا عليهم، لذلك حينما طلب 

لتيطس إلى أن    اتيطس أن يسلموا المدينة ونوا أن هللا يخلصهم كما كان يفعل في القديم، فرف وا تسليمهمنهم  
المدينة أرهقهم    .  سقطت  الذين  جنوده  ولكن  فنية  كقطعة  بالهيكل  اإلحتفاظ  وأراد  الجمال  يقدر  تيطس  وكان 

بوة السيد المسيح مخالفين أوامر تيطس. وهذا الحصار أشعلوا فيه النار إنتقامًا من اليهود ولكن كان هذا تنفيذًا لن



 أنجيل لوقا )األصحاح الحادى والعشرون(   –األناجيل 
 

 

383 

ر سنة   ه.م. وأعاد بناره  ربابل ويشوع بعد 586الهيكل ليس هو  يكل سليمان، فهيكل سليمان حطمه نبوخذ نصًّ
سنة   السبي  من  بدأ  536العودة  وقد  أفخم.  كان  سليمان  ولكن  يكل  سليمان  من  يكل  أضخم  وكان  ه.م. 

( بل يقول التاريخ أن أعمال الترميم  20:2سنة )يو 46م. وألستمر هذا الترميم  ه. 20هيرودس ترميم الهيكل سنة  
 م. وموقع الهيكل اآلن الحرم الشريف أو قبة الصخرة في القدس الشرقية كما يقول اليهود. 63إستمرت حتى سنة

السيد ح أن  يتأكدوا  لكي  منهم  للهيكل وعظمته، هي محاولة  السيد  نظر  لفت  أو  التالميذ  ين طهَّر وكان سؤال 
الهيكل كان قصده أن يكون مركز ملكه األرضي من خالله يملك على كل العالم، ولكن إجابة المسيح جارت 
لتخيب أمالهم األرضية ولكي تفتح أمام أذهانهم أن الهيكل األرضي البد أن يخرب حتى يقوم الهيكل السماًي. 

ية. كان هدف المسيح رفع أنظارهم من النظرة المادية بل أن العالم كله سينتهي ليبدأ اإلنسان يحيا الحياة األبد 
و السماوي  للهيكل  قلوبهم  يسحب  أن  أراد  المسيح  األرض.  هذه  على  غربار  وأننا  الروحية  المسيح 1لألفكار   ]

و الكنيسة  هو  الذي  اآلن  الهيكل 2يؤسس  يكله  هذا  في  حية  ونحن حجارة  القدس  للروح  هو  يكل  منا  كل   ]
و3و(  5:2بط 1+    16:3كو 1) األبدية.  في  السماوية  حياتنا  عربون  هو  هنا  عليه  نحصل  ما  يقيم  4[  حتى   ]

[ حتى تقوم الكنيسة كان ينبمي أن ينتهي 5المسيح فينا  يكله السماوي ينبمي أن يهدم  يكل جسدنا العتيق. و
المعمودية حيث   [ هذا ما يحد  في6دور ال بادة اليهودية بهدم  يكلها فطالما أتى المرمو  إليه بطل الرمز. و

يحطم الروح القدس إنساننا القديم لكي ال يكون له أثر في حياتنا، فإن سلكنا بروح هللا يقوم في داخلنا إنسان  
جديد روحي على شكل جسد المسيح، وألن عادت قلوبنا تطلب الشر الذي في العالم نكون كإمرأة لوط ونفقد بهار 

 (. 5:3+ كو11:6ات أمام الخطية )رو ملكوت الرب فينا. لذلك علينا أن نحيا كأمو 
 الهيكل الجديد الزيتون يشير للزيت وهذا يشير للروح القدس الذي سيؤسس  =  وفيما هو جالس على جبل الزيتون 

 .الذى هو الكنيسة جسد المسيح
لُّوَن َكثِّيرِّيَن.َفإِّنَّ َكثِّيرِّيَن َسَيْأُتوَن بِّاْسمِّي َقائِّلِّيَن: إِّن ِّي َأَنا ُهَو! 6 "-(:6: 13آية )مر  "َوُيضِّ

قرال يوسرريفوس المرؤرك اليهررودي أن مررزورين كثيررين وسررحرة جرذبوا إلرريهم كثيرررين إلرى البريررة يخردعونهم، فمررنهم مررن 
(. هرذا المصرري وعرد 38:21ُجنَّ ومنهم من عاقبه فيلكس الوالي. من بيرنهم ذلرك المصرري الرذي ذكرره األميرر )أع

 وهذا ما يحد  اآلن ونحن نقترب من المجير الثاني. .مةاآلالف أنه يهدم أسوار أورشليم بكل
 

ْعُتْم بُِّحُروٍب َوبَِّأْخَبارِّ ُحُروٍب َفاَل َتْرَتاُعوا، أَلنََّها اَلُبدَّ َأْن َتُكوَن، َولكِّْن َلْيَس 7و  -(:8 -  7:  13اآليات )مر َفإَِّذا َسمِّ
ُد.  ى َبعددْ وُن 8اْلُمْنَتهددَ اكَِّن، َوَتكددُ ي َأمددَ ُل فددِّ وُن َزاَلزِّ ٍة، َوَتكددُ ى َمْمَلكددَ ٌة َعلددَ ٍة، َوَمْمَلكددَ ى ُأمددَّ ٌة َعلددَ وُم ُأمددَّ ُه َتقددُ اٌت أَلنددَّ َمَجاعددَ

. هِّ ُمْبَتَدُأ اأَلْوَجاعِّ َراَباٌت. هذِّ  و َواْضطِّ
م. فقررد إلتهبررت المملكررة الرومانيررة بنررار الحررروب فرري الفترررة مررا بررين 70حررد  هررذا فعرراًل قبررل خررراب أورشررليم سررنة 

م برررين المصرررريين واليهرررود 38صرررعود المسررريح وخرررراب الهيكرررل. منهرررا الحررررب التررري إشرررتعلت فررري اإلسررركندرية سرررنة 
يهررودي، كمررا حررد   يرراج شررديد بررين اليهررود 50000ين فيهررا، والحرررب الترري نشرربت فرري سررلوكية ومررات فيهررا المقيمرر

م. وتفشررى وبررار فرري 49( وحرردثت سررنة 28:11وبررين السررامريين. وحرردثت مجاعررات كررالتي تنبررأ عنهررا أغررابوس )أع
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أورشرليم سرنة  م وفري51م وفي روما سرنة 46م. وحدثت  ال ل في كريت سنة 65سنة  30000روما مات بسببه 
م. وهكذا فكثير من هرذه األحردا  سرتتكرر قبرل مجرير المسريح الثراني وبصرورة أصرعب، حترى يلهري الشريطان 67

أوالد هللا عن حياتهم الداخلية بإهتماماتهم الزمنية، إم ا باللهو أو بالخوف والقلق. بل أن كل من يحراول أن يقتررب 
المشاكل في طرب. والسيد يطالبنا بالصربر والرذي يصربر إلرى المنتهرى لذات العالم أو بممن هللا يلهيه إبليس إم ا ب

( ويطالبنا برأن 11( فهو سيعطينا ما نحتاجه )آية9:21( ويطالبنا بأن ال نهتم وال نخاف )لو13فهذا يخلصو )آية
ا ( وقولرره يصرربر إلررى المنتهررى، أي ألقصررى حررد أي إحتمررال كامررل. عمومررًا هللا يسررمح برراآلالم لعلهرر35نسررهر )آيررة

 تخيف الناس فيتوبوا عن شرورهم.
 

وَن 9و  -(:9:  13آية )مر امَِّع، َوُتوَقفدُ ي َمجدَ ُدوَن فدِّ الَِّس، َوُتْجلدَ ى َمجدَ ل ُِّموَنُكْم إِّلدَ ْم َسُيسدَ ُكْم. أَلنَّهدُ َفاْنُظُروا إَِّلى ُنُفوسِّ
 و َأَماَم ُواَلٍة َوُمُلوٍك، مِّْن َأْجلِّي، َشَهاَدًة َلُهْم.

ا = فددأنظروا إلددى نفوسددكم أي مهمررا إشررتدت ال رريقة، وحتررى لررو كرران مصرردرها الملرروك والرروالة، أو مررن المقررربين منرر 
كرراألوالد واألبررار، أو مررن الحررروب والررزال ل والمجاعررات أو اإلضررطهاد.. فررإن سررر القرروة أو ال ررعف يتوقررف علررى 

، برل هرو عطيرة إلهيرة أعماه النفس الداخلية. فعلينا أن نعلم أن السالم الداخلي ال يتوقف على الظروف الخارجية
(. فإذا حد  ورأينا في داخل نفوسنا أي إضطراب فالسبب ليس الظروف الخارجيرة، برل 3-1:27تمأل القلب )مز

ن عين الرب علينا يحيطنا برعايتره وعنايتره ومحبتره أأن هللا ال يملك على القلب، فلو كان لنا بصيرة داخلية لرأينا 
الداخلية لن نرى سروى ال ريقات الروحيرة فنرتعرب )راجرع موضروع إليشرع فكيف ن طرب، أم ا لو إنملقت البصيرة  

(. والبصررريرة الروحيرررة تنفرررتح إذا إمرررتأل اإلنسررران مرررن الرررروح القررردس الرررذي يررردرب الحرررواس 17-16:6مرررل2وجحرررزي 
 ( والروح القدس أي ًا هو الذي يعطينا ما نتكلم به.14:5)عب 
 

ى  14و  -(:14:  13آية )مدر ي. َفَمتدَ ُث اَل َيْنَبغدِّ ًة َحيدْ ، َقائِّمدَ يُّ ا َدانِّيدآُل النَّبدِّ اَل َعْنهدَ ي قدَ « الَّتدِّ َرابِّ َة اْلخدَ ْرُتْم »رِّْجسدَ َنظدَ
،  لَِّيْفَهمِّ اْلَقارِّئُ  َبالِّ يَّةِّ إَِّلى اْلجِّ يَن فِّي اْلَيُهودِّ يَنئٍِّذ لَِّيْهُربِّ الَّذِّ  وَفحِّ

 عالمة للهروب.هي دبارة قصيرة من كاتب اإلنجيل لتكون = ليفهم القارئ 
 

َن 22و  -(:22:  13آية )مر ْو َأْمكدَ لُّوا لدَ أَلنَُّه َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنبَِّياُء َكَذَبٌة، َوُيْعُطوَن آَياٍت َوَعَجائَِّب، لَِّكْي ُيضِّ
 و  اْلُمْخَتارِّيَن َأْيًضا.

قولره لرو أمكرن معنراه أن عردو الخيرر سريحاول مرع القديسرين ويحراول خرداعهم، وربمرا =  لو أمكدن المختدارين أيضداً 
 أن عدو الخير لن يمكنه أن يخدعهم. لو أمكنيشكوا ولكن إلى حين، فاهلل لن يترك مختاريه ومعنى 

 
اَعُة َفاَل َيْعَلُم 32و -(:32: 13آية )مر ، َواَل »َوَأمَّا ذلَِّك اْلَيْوُم َوتِّْلَك السَّ َماءِّ ي السدَّ يَن فدِّ ذِّ ُة الدَّ َما َأَحٌد، َواَل اْلَماَلئِّكدَ بِّهِّ

 و  االْبُن، إِّالَّ اآلُب.
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هذه كمرن يسرأل أب إعترراف عرن خطايرا إنسران فسريقول ال أعررف. أو حرين تسرأل مردرس عرن إمتحران =  وال اإلبن
( واإلبرن 10:17وضعه. إذًا هو ال يعرفه معرفة من يبيح باألمر. وقطعًا هو يعررف فكرل مرا لرآلب هرو لإلبرن )يرو

يعرررف سرروف يحيررا  ( واآلب رأى أنرره لرريس فرري صررالحنا أن يخبرنررا بهررذا الميعرراد فمررن24:1كررو1هررو حكمررة اآلب )
سرؤاله هرذا حياة اإلستهتار وينسى حياة السهر والجهاد. والقديس يوحنا ذهبي الفم يفسرها بأن المسيح يمرنعهم مرن 

يعرفهم قطعرًا ولكرن عردم المعرفرة تشرير لعردم الثبرات  فهو (12:  25)مت ما أعرفكنهذه مثل قول الرب السؤال و
 . وذلك أي ا كمرا قيرل فرى المزمرور األول عرن األبررار وألن الررب فى المسيح ، وبالتالى تعني لن تدخلوا معي..[ 

والمعنررى فررى هررذه اآليررة أنرره يفرررح بطريررق األبرررار  ، (6:  1طريررق األبرررار أمررا طريررق األشرررار فتهلرركو )مررزيعددرف 
. ولكررن نفهررم القررول أي ررًا علررى أن اآلب يريررد. ومررا يريررده اآلب ينفررذه اإلبررن والررروح القرردس م طررريقهم.ويبررارك لهرر

فاآلب مثاًل يريد أن الجميع يخلصون . فاإلبن نفذ الفدار، والروح القردس يقرود الكنيسرة ويقرود كرل نفرس للخرالص. 
يريررد اإلعررالن، فرراإلبن يعرررف. أن اآلب ال هررذا إتفرراه داخررل المشررورة الثالوثيررة. ومعنررى أن اآلب يعرررف واإلبررن ال 

(. وبنفس 26:8وهذا قاله المسيح بطريقة أخرى. أن ما يسمعه عند اآلب يقوله )يو ولن يعلن. ما يريده اآلب   ينفذ 
 (.13:16المفهوم يقال هذا عن الروح القدس )يو

 وبتفريل أكثر
:   13و )مربال اآلإحد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أو و
 (. 36:  24و )مت هبي وحدأال إحد وال مالئكة السماوات أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أ و (. و32

 فهل حقا ال يعرف المسيح إبن هللا اليوم والساعة؟! 
 السؤال يجب أن نفهم اآلتى. إلجابة هذا

 -( كلمة يعرف لها عدة معاٍن 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.  

(. وقوله هنا  6:  1سبعينية( طريق األبرار، أما طريق األشرار فتهلكو )مز -)يعرف  ألن الرب يعلمو •
 أو يعرف تعنى موافقته ورضاه عنهم.  يعلم

 الوحدددة أو اإلتحدداد""كلمددة يعددرف تعنددى فددى لغددة الكتدداب المقدددس ف وأي ررا كلمررة المعرفررة تشررير لإلتحرراد. •
 -عرفة :مستويات لهذه الم 3وهناك الذى ينتج عنه فعل أو حياة. 

(  1:4و )تك  مرأتهإعرف آدم حواء  فحين يقول وحوار    ... فتلد قايين.    يعرفآدم    -:  ( على مستوى جسدى1
وهذه المعرفة أو هذا اإلتحاد يكون له ثمر. فلقد أنجبت   . فهذا يعنى أنهما صارا جسدًا واحدًا، أى إتحد بها جسدياً 

 .ولدت قايينودم حوار امرأته فحبلت و آقايين، لذلك يقول ووعرف 
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:   1اإلبن أى هما واحد. وحين يريد اآلب أن يعمل إنسان حى )تك   يعرفاآلب    -:   ( على مستوى الهوتى2
)تك26 اإلبن  يخلقه  و  (.7:    2(  قيل  اإلبن وهكذا  إال  اآلب  يعرف  أحد  وال  اآلب  إال  اإلبن  يعرف  أحد   و ليس 
و )يو  وهذه تساوى    واحد.= الهوت    ألنهما فى وحدة  (27:    11)مت   .(10:14تمامًا وأنا فى اآلب واآلب فىَّ

. وهى وحدة بين اآلب واإلبن ينتج عنها خلقة أحيار. اآلب يريد، واإلبن  (  30:10وتساوى وأنا واآلب واحدو )يو  
 ( ينفذ إرادة اآلب فيخلق اإلنسان. 24:   1كو1قوة هللا وحكمته )

إلنسان أى يتحد به، فيحيا اإلنسان أبديا. ويقول السيد  ا  يعرف اإلبن    -:   عالقة اإلتحاد بين المسيح وكنيسته(  3
الشفادية المسيح و  المسيح فى صالته  الحقيقى وحدك ويسوع  أنت اإلله  يعرفوك  وهذه هى الحياة األبدية أن 

أرسلته )يو  الذى  تعنى    ،(3:17و  فالمعرفة  به.  نتحد  أن  يعطينا  المسيح  أن  يعنى  عنهتحاد  إ فهذا  حياة،   ينتج 
الحياة فالمسيح يوح فهو  لنكون أحيار  فيه  )يو األبدية  دنا  الشفادية  المسيح فى صالته  إليه  أشار  به  واإلتحاد   .
بولس21:17-26 قول  من  هذا  ونفهم  )فى    الرسول  (.  ألعرفه....و  فيه...  فيه  10-8:3ووأوجد  فالثبات   )

 وصرنا نعرف اآلب من خالل إتحادنا بالمسيح.  واإلتحاد به يعنى معرفته.
اِلُح، وَ مَّا * وأ ِتي  َأْعرِّفُ َأَنا َفِإنِ ي الرَّاِعي الصَّ ِتي َوَخاصَّ و اآلبَ  َأْعرِّفُ َوَأَنا  َيْعرُِّفنِّي ، َكَما َأنَّ اآلبَ َتْعرُِّفنِّيَخاصَّ
و. ووحدة بين  اآلبَ  َأْعرِّفُ َوَأَنا  َيْعرُِّفنِّي  اآلبَ (. وهنا نرى وحدة الهوتية بين اآلب واإلبن و15،   14:   10)يو 

ِتي  َأْعرِّفُ وَ ننا بالجسد و اإلبن وبي  ِتي َوَخاصَّ  . "َتْعرُِّفنِّيَخاصَّ
يكون المقصود ال أعرفكم  * وألذا فهمنا أن المعرفة تعنى الوحدة، إذًا حين يقول المسيح لألشرار فى اليوم األخير  

واآلن هو ال يريد أنهم فى حياتهم على األرض لم يكونوا فى وحدة مع المسيح، بل كانوا يعملون لحساب أنفسهم.  
 أن يتحد بهم. وهذا معناه الموت األبدى فالمسيح هو الحياة األبدية. 

 نفهم إذًا أن كلمة يعرف تعنى وحدة ينتج عنها فعل 
 والعكس فكلمة ال يعرف ينتج عنها ال فعل 

 فإن قيل آدم لم يعرف حوار فلن يكون هناك قايين 
 
 ( اآلب واإلبن فى وحدة2

رأينا أن الوحدة تم التعبير عنها   .بن بعدة طره في الكتاب المقدسالوحدة بين اآلب واإلتم التعبير عن هذه 
 إذًا المحبة والمعرفة كالهما تعبير عن الوحدة.بكلمة المعرفة، ويتم التعبير عنها أي ا بكلمة الحب. 

يَع َما ُهَو َيْعمَ  بُّ االْبَن َوُيرِّيهِّ َجمِّ + لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى   (20:   5)يو  ُلهُ أَلنَّ اآلَب ُيحِّ
  (.31:   14)يو اآلب هكذا أفعل 

هذا التعبير ناشئ   .، واإلبن يحب اآلب هللا محبة والوحدة بين اآلب واإلبن تم التعبير عنها بأن اآلب يحب اإلبن
وهذا يعنى   واإلبن ينبع محبة تنسكب فى اآلب.،  ينبع محبة تنسكب في اإلبن. اآلب  فاهلل محبة  من طبيعة هللا،

   -واآليات التالية تشير لهذه الوحدة بين اآلب واإلبن : اآلب في اإلبن واإلبن في اآلب. أن
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( . هنا تعبير عن الوحدة بين اآلب  31:  14وواإلبن يحب اآلبو )يو (.20: 5)يو  واآلب يحب اإلبنو .1
 فاآلب فى اإلبن واإلبن فى اآلب بالمحبة.  واإلبن بلمة المحبة التى هى طبيعة هللا. 

 (. 27: 11)مت  وال أحد يعرف اآلب اال اإلبن وال أحد يعرف اإلبن اال اآلب و .2
 . (9: 14)يو  ومن رآني فقد رأى اآلب و(. 10:  14)يو  ونا في اآلب واآلب فىَّ وأ .3
 (. 15:   16وكل ما لآلب هو لىو )يو  (.30: 10)يو وأنا واآلب واحد و .4

ٌد ِفيِهمْ و .5  (. 10:  17و )يوَوُكلُّ َما ُهَو ِلي َفُهَو َلَك، َوَما ُهَو َلَك َفُهَو ِلي، َوَأَنا ُمَمجَّ
 (. 1:  1)يو  ووالكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة هللاو .6
 (. 18:  1)يو وواإلبن الوحيد الذى هو فى ح ن اآلب هو خبَّر .7
 (.23:   5جميع اإلبن كما يكرمون اآلبو )يوولكى يكرم ال .8

واضح مما سبق المساواة الكاملة بين اآلب واإلبن وأنهما واحد. وقد فهم اليهود الذين يسمعون كلمات الرب 
(. وكون أن كل ما لآلب هو لإلبن  31:  10+  18:  5يسوع أنه يعادل نفسه باهلل فأرادوا أن يرجموه )يو 

(. 24عالمات اليوم والساعة )مت فهذا يعنى أن معرفة اآلب هى نفسها معرفة اإلبن. والرب يسوع أعطانا  
 فهل من يعرف العالمات ال يعرف اليوم والساعة.  

 إذًا اآلب واإلبن هما واحد وكل ما لآلب هو لإلبن 
 .إذًا هو يعلم اليوم والساعة قطعا

 
 ( كيف شرح السيد المسيح فكرة التطابق فى الفكر والمعرفة بين األقانيم الثالثة  3

 هذا ما نراه واضحا فى اآليات التالية 
هِّ َشْيًئا " ُر االْبُن َأْن َيْعَمَل مِّْن َنْفسِّ َيْنُظُر اآلَب إِّالَّ َما َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقدِّ

َل َذاَك َفهَذا َيْعَمُلُه االْبُن َكذلِّكَ   (.19:  5)يو  "َيْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعمِّ
ُبو " هِّ لَِّتَتَعجَّ يَع َما ُهَو َيْعَمُلُه، َوَسُيرِّيهِّ َأْعَمااًل َأْعَظَم مِّْن هذِّ بُّ االْبَن َوُيرِّيهِّ َجمِّ  (. 20:  5)يو  "ا َأْنُتمْ أَلنَّ اآلَب ُيحِّ

 (. 31:   14)يو هم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى اآلب هكذا أفعل لكن ليف
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 التطابق فى الفكر  * رأينا فى النقطة السابقة أن اآلب واإلبن فى وحدة. وأن كل ما لآلب هو لإلبن. أما  

فاآلب واالبن واحد وكل ما يعمل اآلب يراه االبن    اآلب.  يسمععمل اآلب و  يرى شرحه الرب يسوع بأن اإلبن  
ما يريده اآلب تماما. وهل هناك من يرى   . واإلبن يرى تماما فكر اآلب ويعرفوحده أي يعرفه معرفة التطابق

، وهو ينفذ إرادة اآلب هللا المتجسد   ( وأنه24:    1كو 1إرادة اآلب إال إبنه الوحيد والذى هو قوة هللا وحكمة هللاو )
 ويستعلنها فهو قوة اآلب الذى ينفذ إرادته والتى هى نفسها إرادة اإلبن إذ هما واحد. اإلبن يحول اإلرادة إلى فعل.
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وعموما فحين يتكلم المسيح عن أعمال يقول ما أراه، وحين يتكلم عن أقوال يقول ما أسمع أو ما يسمعه الروح *  
    جارا بصيمة الحاضر المستمر فهما عمالن مستمران ال ينقطعان.يحب ويريه والفعالن  القدس.

وما يريده اآلب أن يصل لنا، يقوم الروح القدس بتوصيله لنا. وأي ا عن الروح   اآلب يسمع  والروح القدس أي ا  
ن الروح  أل "  وهل من يعرف فكر اآلب إال روح اآلب أى الروح القدس  يسمع.القدس قال الرب يسوع أن الروح  

هكذا   .ال روح االنسان الذي فيهإنسان  مور اإل أن الناس يعرف  ن مِّ ن مَ أل   .عماق هللاأيفحص كل شيء حتى  
 (. 11،  10:  2كو 1) ال روح هللاإحد أمور هللا ال يعرفها أايضا 

وهكذا الروح   ،فاإلبن ينظر كل ما لآلب ويسمع كل ما عند اآلب   غير منفرلين:إذًا اآلب واإلبن والروح القدس  
ونفهم أن قول الرب يسوع   مشيئة واحدة:و   إذًا اآلب واإلبن والروح القدس لهم فكر واحد وإرادة واحدة  القدس.
( ال تشير للعجز بل ألن المشيئة واحدة واإلرادة واحدة، فاإلبن يقدر أن يفعل كل شئ، 19:    5)يو   ال يقدر  أنه
بل هو يترجم ما يراه أى يعرفه   .وألرادتهما واحدةفهما واحد    أن تكون له إرادة منفصلة في العمل عن إرادة أبيه  إال

 معرفة التطابق فى اإلرادة، إلى فعل وعمل.
ولكن يجب أن نفهم أن هناك تمايز بين األقانيم الثالثة. أى أن هناك عمل أو وويفة لكل أقنوم. ويمكن أن نقول 

التنفيذ فهما أقنومى اإلبن   والروح القدس. وهذا نراه فى اإلنسان .. أن أقنوم اإلرادة هو أقنوم اآلب أما أقنومى 
وكتشبيه بسيط لتقريب الصورة نراه فى اإلنسان، فما يريده العقل تقوم اليدان بتنفيذه. أو أن ما يدور فى العقل 

و رسلني وروحهأالسيد الرب    اآلنيعبر عنه اللسان. ونسمع فى سفر إش يار هذا النص عن المشورة الثالوثية و
والروح القدس   ب يريد. واإلبن ينفذ. فاآلب يريد أن الجميع يخلصون، واإلبن يقدم الفدار.فاآل(.  16:    48)إش

  فهناك إتفاه فى الرأى ولكن لكل أقنوم عمله. يجدد الخليقة.
 -أمثلة على ذلك :

(. ووجبل الرب اإلله آدم  26:    1هللا قرر أن يخلق اإلنسان وقال هللا نعمل اإلنسان على صورتناو )تك  .1
ونفخ فى أنفه نسمة حياة    -)الرب اإلله هو يهوه إبن هللا الذى به كان كل شئ(    -ترابا من األرض  

 (. 7:  2)نرى هنا الروح القدس يعطى حياة للجسد الذى جبله اإلبن( )تك 
2. ( يخلصونو  الناس  أن جميع  ويريد  فهو  اإلنسان  يقرر خالص  ليفدى  4:    2تى 1هللا  اإلبن  فيتجسد   .)

 لروح القدس على جسد المسيح يوم المعمودية ليحيى كل من يعتمد. اإلنسان، ويحل ا
 (.37نرى تطبيق واضح لهذا فى )سفر حزقيال .3
َلٌة، أَلن ِّي اَل َأْطُلبُ " .4 يُن، َوَدْيُنوَنتِّي َعادِّ ي َشْيًئا. َكَما َأْسَمُع َأدِّ ُر َأْن َأْفَعَل مِّْن َنْفسِّ يَئتِّي َبْل   َأَنا اَل َأْقدِّ َمشِّ

اآلبِّ  يَئَة  َأْرَسَلنِّي  َمشِّ قوله  30:    5)يو  "الَّذِّي  أدين(.  أسمع  بين =  كما  اإلنفصال  إستحالة  تعنى 
يقول  لذلك  اآلب  لفكر  تامة  لمعرفة  إشارة  هي  التام.  لإلتفاه  وتشير  العمل  أو  الرأي  في  األقنومين 

 ، = فهو ال يطلب شيئًا لنفسه. ما دام هناك تساوي مطلق فهذه تشير أن لهما إرادة واحدةدينونتي عادلة
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وهللا    إرادة اآلب، فهو وحدُه الذي يعرف مشيئة اآلب   اآلب يريد واإلبن ينفذ ويعلن لنا أي يستعلن ولكن  
 . (18:   1لم يره أحد قط، اإلبن الوحيد الذى هو فى ح ن اآلب هو خبَّرو )يو

واالبن هو هللا المنظور، ويعمل األعمال المنظورة.   وأعماله هى إرادة غير منظورة،  فاآلب هو هللا غير المنظور 
ب يريده فإرادتهما واحدة. كما يكون في قلبي مشاعر تترجمها يدي إلى خطاب واالبن ال يعمل شيئًا ما لم يكن اآل

أي =  االبن ال يقدر أن يعمل من نفسه شيئًا إال  ما ينظر اآلب يعمل  ن معًا.و واليد يعمل  والعقل  مكتوب. فالقلب 
القول ال   هذا  أعمال اآلب.  االبن غير منفصلة عن  اإل  يلمىأعمال  يعلن وحدة  بل  االبن  التي ال  سلطان  رادة 

المعرفة   -  يرى فكر اآلب فهو فكره وعقله، فهو يرى =  ينظر تنفصم.   تعني  فيعمله.  يريده اآلب  أي يعرف ما 
( 38:8المستمرة والرؤية الواضحة لآلب فهما واحد. وجارت في الم ارع. أم ا حينما يقول وأنا ما سمعته منه )

( رأيت  بما  أتكلم  يعمله26:8أو  ما  الن  تشير  فهذه  وتخطيط    (  قرار  هو  يقول     لى.أالمسيح  َوَسُيرِّيهِّ  وحينما 
 فهو يشير ألعمال سيعملها فى المستقبل.  َأْعَمااًل َأْعَظمَ 

وبنفس األسلوب فلكي يقول السيد المسيح لليهود أنهم في توافق مع فكر الشيطان ويعملون ما يريده الشيطان قال  
وأنتم   رأيتملهم  ما  )يو  تعملون  أبيكمو  )يو 38:8عند  القتال  إبليس  أبيهم هو  أن  يقصد  المسيح  ( 44:8(. وكان 

تشير للتطابق التام في  وأعمل ما رأيتوأو  وتعملون ما رأيتمو( إذًا دبارة 40:8ألنهم يريدون أن يقتلوا المسيح )يو 
 الفكر والعمل.  

من كل ما سبق نفهم أن اآلب واإلبن واحد، وهناك تطابق فى الفكر والمعرفة. وتم التعبير عن هذا التطابق بقول 
التنفيذ. فما يراه اإلبن عند اآلب   "ما أراه عند اآلب"الرب يسوع   ولكن اآلب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم 

بكلم أي ا  الفكر موصوف  والتطابق فى  يعلنه.  أو  ينتج عنها   أعرفة  يفعله  التى  الوحدة كما رأينا  تعنى  التى 
تنفيذ. اآلب واإلبن لهما نفس الفكر ويعملون نفس األعمال ولكن أعمال وأقوال اآلب غير منظورة وأقوال وأعمال 
اإلبن هى منظورة. اآلب هو أقنوم اإلرادة واإلبن هو أقنوم التنفيذ والفعل، لذلك قامت إحدى الترجمات الفرنسية 

و. وأرى أنها ترجمة صحيحة، فاإلبن هو  verbفى البدء كان الفعل  و هكذا وفى البدء كان الكلمةترجمة اآلية وب
 و. فإرادة اآلب يترجمها اإلبن إلى فعل.به كان كل شئالخالق، ولذلك جارت اآلية التالية و

 رادة اآلبإذًا القول اإلبن يعرف يعنى وحدة الفكر واإلرادة. اآلب يريد واإلبن يستعلن إ
 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 ويصبح قول الرب يسوع  

اإلبن لم  أنه حينما يقول اإلبن أنه ال يعرف، فهذا ال يفهم منه جهل المسيح باليوم، بل المعنى أنه كأن   •
يرى الميعاد فى فكر اآلب أو كأنه لم يسمع الميعاد. ومرة أخرى فكلمتى يرى ويسمع يعنيان التطابق فى  
الفكر. لكن ألن اآلب ال يريد اإلعالن، فإن اإلبن أقنوم التنفيذ لن يعلن. والحظ أي ا أن اإلبن ال يريد  
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حقي  فيعنى  السموات  يسوع وال مالًكة  الرب  قول  أما  والساعة.  اإلعالن.  اليوم  يجهلون  المالًكة  أن  قة 
 فهناك فره بين اإلبن الوحيد الجنس، الواحد مع أبيه وبين المالًكة المخلوقين.

وتكون كلمة يعرف تعنى التطابق والوحدة المعرفية ولكن لآلب هى اإلرادة ولإلبن هى اإلعالن. وكلمة ال أعرف 
هى أي ا تطابق ولكن بالنسبة لآلب هى الال إرادة ولإلبن هى أن اآلب اليريد ولإلبن هى ال يعلن، ال أعرف  

 فاللسان لن ينطق به.   -هى الال إعالن. ببساطة حينما يريد عقل اإلنسان إخفار أمر ما 
عالن يسوع المسيح،  ( وإ 1:    1وأما حين يريد اآلب أن يعلن عن شئ يعطى لإلبن أن يعلن كما جار فى )رؤ 

 و. ن يكون عن قريب، وبينه مرسال بيد مالكه لعبده يوحناأيده ما ال بد ياه هللا، ليري عبإعطاه أ الذي 
 لماذا ال يريد هللا إعالن اليوم والساعة؟

 حتى ال نعتمد على أننا نعرف أن الميعاد ما  ال بعيدا ونؤجل التوبة.  .1
 إنتقال كل شخص من هذه الحياة قد يأتى فى أى لحظة، فمن يؤجل التوبة سيهلك.  .2
ن يوم الرب أنتم تعلمون بالتحقيق  أالنكم  كلص أى فجأة، إذًا علينا أن نكون مستعدين و  هذا اليوم يأتى .3

خوة  يها اإلأ نتم  أما  أو (. أما المستعد فهو فى نور وال يخاف و 2:    5تس 1و )كلص في الليل هكذا يجير 
 (.4:  5تس1و )فلستم في ولمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص 

لكن هللا أعطانا عالمات واضحة على إقتراب األيام األخيرة، حتى نثق حينما تحد  أن من يعرف ما   .4
سيحد  قبل أالف السنين، يعرف كيف يحمى أوالده خالل هذه األحدا . فنؤمن ونطمئن. وهذا ما قاله  

   (.29:   14)يو الرب يسوع ووقلت لكم اآلن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنونو 

 ن اإلبن ال ينطبق عليه هذا الكالم فلماذا يخفى اآلب الميعاد عنه؟   واضح أ
 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 معه؟! 

و أن المسيح كان يقصد أنه وهو فى  وال اإلبن، إال اآلبقالوا فى تفسير قول رب المجد و أخيرا نقول أن البعط 
 -الجسد ال يعرف اليوم والساعة. ولكن هذا رأى خاطئ لألسباب اآلتية: 

هو ال يقصد اإلبن فى حالة التجسد، وألال كان قد قال  الرب يسوع قال اإلبن ولم يقل إبن اإلنسان. إذاً  .1
(. وقطعًا  32:  13)مر  اإلبن بالهوتههو   اإلبنوال قوله  من المقصود   نسانو. وبهذا يصيرإل إبن او

 . والساعة فالالهوت ال يجهل اليوم
(. ومن يعلم العالمات بهذه 21+ لو   13+ مر 24المسيح بالجسد كان يعلم عالمات اليوم بدقة )مت  .2

 الدقة فهو يعلم اليوم والساعة.
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ُه، 34و  -(:35  -  34:  13اآليات )مر ٍد َعَملدَ ل ِّ َواحدِّ ْلَطاَن، َولِّكدُ َكَأنََّما إِّْنَساٌن ُمَسافٌِّر َتَرَك َبْيَتُه، َوَأْعَطى َعبِّيدَدُه السدُّ

َهَر.   وَّاَب َأْن َيسدْ لِّ 35َوَأْوَصى اْلبدَ َف اللَّيدْ اًء، َأْم نِّردْ ، َأَمسدَ تِّ ْأتِّي َربُّ اْلَبيدْ ى يدَ وَن َمتدَ ْم اَل َتْعَلمدُ َهُروا إًِّذا، أَلنَّكدُ ، َأْم اِّسدْ
، َأْم َصَباًحا. يكِّ َياَح الد ِّ  و  صِّ

متررى أسررماه العبررد  اإلنجيلررى= أوصددى البددوابكنيسررته. = . تددرك بيتددهصررعد إلررى السررمار بعررد أن أتررم الفرردار= سددافر
اليهرود ويرسرم لهرم الصرورة التري ينبمري أن يكرون عليهرا رؤسرار الكهنرة والكهنرة والالويرين  يكلم  واألمين الحكيم، فه

الررذين اًتمررنهم هللا علررى تعلرريم الشررعب. ومرررقس يكلررم الرومرران فيرسررم لهررم صررورة البررواب الررذي يحرررس منررزل أحررد 
ي إشرباع النراس بأمانرة، النبالر الرومران، وكرل مرن التشربيهين يكمرل اآلخرر، فالوكيرل األمرين يشرير لعمرل الخردام فر

هذا هو التقسيم = أمساء أم نرف الليل أم صياح الديك أم صباحاً وسهر الحراس والبوابين يشير لليقظة األمينة.  
 الروماني لليل.

 

)لو َقاَل:  5  "-:(38-21:5اآليات  َوُتَحٍف،  َحَسَنٍة  َجاَرٍة  بِّحِّ ُمَزيٌَّن  إِّنَُّه  اْلَهْيَكلِّ  َعنِّ  َيُقوُلوَن  َقْوٌم  َكاَن  هِّ 6َوإِّْذ  »هذِّ
وُن هَذا؟ َفَسَأُلوُه َقائِّلِّيَن:»َياُمَعل ُِّم، َمَتى َيكُ 7الَّتِّي َتَرْوَنَها، َسَتْأتِّي َأيَّاٌم اَل ُيْتَرُك فِّيَها َحَجٌر َعَلى َحَجٍر اَل ُيْنَقُض«.  

يُر هَذا؟«   ْنَدَما َيرِّ لُّوا. َفإِّنَّ َكثِّيرِّيَن َسَيْأُتوَن بِّاْسمِّي َقائِّلِّيَن: إِّن ِّي َأَنا 8وَما هَِّي اْلَعاَلَمُة عِّ َفَقاَل: »اْنُظُروا! اَل َتضِّ
ْعُتْم بُِّحُروٍب َوقَ 9ُهَو! َوالزََّماُن َقْد َقُرَب! َفاَل َتْذَهُبوا َوَراَءُهْم.   اَلقِّل َفاَل َتْجَزُعوا، أَلنَُّه اَل ُبدَّ َأْن َيُكوَن هَذا  َفإَِّذا َسمِّ
ُل  11ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»َتُقوُم ُأمٌَّة َعَلى ُأمٍَّة َوَمْمَلَكٌة َعَلى َمْمَلَكٍة،  10َأوَّاًل، َولكِّْن اَل َيُكوُن اْلُمْنَتَهى َسرِّيًعا«.   َوَتُكوُن َزاَلزِّ

َأَماكَِّن، َوَمَجاَعا يَمٌة فِّي  .  َعظِّ َماءِّ يَمٌة مَِّن السَّ َوَأْوبَِّئٌة. َوَتُكوُن َمَخاوُِّف َوَعاَلَماٌت َعظِّ ُيْلُقوَن  12ٌت  َوَقْبَل هَذا ُكل ِّهِّ 
َيُهْم َعَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، َوُيَسل ُِّموَنُكْم إَِّلى َمَجامٍِّع َوُسُجوٍن، َوُتَساُقوَن َأَماَم ُمُلوٍك َوُوالَ  َفَيُؤوُل 31ٍة أَلْجلِّ اْسمِّي.  َأْيدِّ

َلُكْم َشَهاَدًة.   َتْحَتجُّوا،  14ذلَِّك  لَِّكْي  َقْبُل  َتْهَتمُّوا مِّْن  اَل  َأْن  ُقُلوبُِّكْم  ْكَمًة اَل 15َفَضُعوا فِّي  َفًما َوحِّ يُكْم  ُأْعطِّ َأَنا  أَلن ِّي 
ُموَها َأْو ُيَناقُِّضوَها.   يُكْم َأْن ُيَقاوِّ يُع ُمَعانِّدِّ ُر َجمِّ ، َوَسْوَف ُتَسلَُّمو16َيْقدِّ َقاءِّ ْخَوةِّ َواأَلْقرَِّباءِّ َواأَلْصدِّ يَن َواإلِّ َن مَِّن اْلَوالِّدِّ

ْنُكْم.   مِّ اْسمِّي.  17َوَيْقُتُلوَن  َأْجلِّ  مِّْن  اْلَجمِّيعِّ  مَِّن  يَن  ُمْبَغضِّ َتْهلُِّك. 18َوَتُكوُنوَن  اَل  ُكْم  ُرُؤوسِّ مِّْن  َشْعَرًة  َولكِّنَّ 
يَنئٍِّذ اْعَلُموا َأنَُّه َقدِّ اْقَتَرَب َخَراُبَها.  َوَمَتى رَ 20بَِّرْبرُِّكُم اْقَتُنوا َأْنُفَسُكْم.  19 يَنئٍِّذ 21َأْيُتْم ُأوُرَشلِّيَم ُمَحاَطًة بُِّجُيوٍش، َفحِّ حِّ

يَن فِّي   وا َخارًِّجا، َوالَّذِّ َها َفْلَيفِّرُّ يَن فِّي َوْسطِّ ، َوالَّذِّ َبالِّ يَّةِّ إَِّلى اْلجِّ يَن فِّي اْلَيُهودِّ أَلنَّ 22ْدُخُلوَها،  اْلُكَورِّ َفاَل يَ لَِّيْهُربِّ الَّذِّ
هِّ َأيَّاُم اْنتَِّقاٍم، لَِّيتِّمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب.   يٌم  23هذِّ يٌق َعظِّ َعاتِّ فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ! أَلنَُّه َيُكوُن ضِّ َوَوْيٌل لِّْلَحَباَلى َواْلُمْرضِّ
  . ْعبِّ الشَّ هَذا  َعَلى  َوُسْخٌط  اأَلْرضِّ  ،24َعَلى  ْيفِّ السَّ بَِّفمِّ  ُأوُرَشلِّيُم   َوَيَقُعوَن  َوَتُكوُن  اأُلَممِّ،  َجمِّيعِّ  إَِّلى  َوُيْسَبْوَن 
َنُة اأُلَممِّ.  ْمسِّ َواْلَقَمرِّ َوالنُُّجومِّ، َوَعَلى اأَلْرضِّ َكْرُب 25  َمُدوَسًة مَِّن اأُلَممِّ، َحتَّى ُتَكمََّل َأْزمِّ »َوَتُكوُن َعاَلَماٌت فِّي الشَّ

تَ  َواأَلْمَواُج  َاْلَبْحُر  بَحْيَرٍة.  ،  ُأَمٍم  جُّ أَلنَّ 26ضِّ اْلَمْسُكوَنةِّ،  َعَلى  َيْأتِّي  َما  َواْنتَِّظارِّ  َخْوٍف  مِّْن  ْم  َعَلْيهِّ ُيْغَشى  َوالنَّاُس 
َتَتَزْعَزُع.   َماَواتِّ  السَّ َكثِّيٍر.  27ُقوَّاتِّ  َوَمْجٍد  بُِّقوٍَّة  َسَحاَبٍة  فِّي  آتًِّيا  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  ُروَن  ُيْبرِّ يَنئٍِّذ  اْبَتَدَأتْ 28َوحِّ  َوَمَتى 

َتْقَترُِّب«. َنَجاَتُكْم  أَلنَّ  ُرُؤوَسُكْم  َواْرَفُعوا  ُبوا  َفاْنَترِّ َتُكوُن،  هِّ  َوُكل ِّ 29هذِّ الت ِّينِّ  َشَجَرةِّ  إَِّلى  َمَثاًل:»ُاْنُظُروا  َلُهْم  َوَقاَل 
  . ْيَف َقْد َقرُ 30اأَلْشَجارِّ ُكْم َأنَّ الرَّ هِّ 31َب.  َمَتى َأْفَرَخْت َتْنُظُروَن َوَتْعَلُموَن مِّْن َأْنُفسِّ هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا، َمَتى َرَأْيُتْم هذِّ



 أنجيل لوقا )األصحاح الحادى والعشرون(   –األناجيل 
 

 

392 

يُل َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ. 32اأَلْشَياَء َصائَِّرًة، َفاْعَلُموا َأنَّ َمَلُكوَت هللاِّ َقرِّيٌب.   ي هَذا اْلجِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه اَل َيْمضِّ
َكالَ 33 َولكِّنَّ   ، َتُزواَلنِّ َواأَلْرُض  َماُء  اَلَيُزوُل.  َالسَّ َوُسْكٍر 34مِّي  ُخَماٍر  فِّي  ُقُلوُبُكْم  َتْثُقَل  لَِّئالَّ  ُكْم  أَلْنُفسِّ ُزوا  »َفاْحَترِّ

َبْغَتًة.   اْلَيْوُم  ذلَِّك  َفُكْم  َفُيَرادِّ اْلَحَياةِّ،  .  35َوُهُمومِّ  اأَلْرضِّ ُكل ِّ  َوْجهِّ  َعَلى  يَن  اْلَجالِّسِّ َجمِّيعِّ  َعَلى  َيْأتِّي  َكاْلَفخ ِّ  أَلنَُّه 
يٍن، لَِّكْي ُتْحَسُبوا َأْهاًل لِّلنََّجاةِّ مِّْن َجمِّيعِّ هَذا اْلُمْزمِّعِّ َأْن َيُكونَ اِّسْ 36 اَم اْبنِّ َهُروا إًِّذا َوَتَضرَُّعوا فِّي ُكل ِّ حِّ ، َوَتقُِّفوا ُقدَّ

.» ْنَسانِّ الزَّ 37اإلِّ َجَبَل  ُيْدَعى  الَّذِّي  اْلَجَبلِّ  فِّي  َوَيبِّيُت  َيْخُرُج  اللَّْيلِّ  َوفِّي   ، اْلَهْيَكلِّ فِّي  ُيَعل ُِّم  النََّهارِّ  فِّي  . َوَكاَن  ْيُتونِّ
ْعبِّ ُيَبك ُِّروَن إَِّلْيهِّ فِّي اْلَهْيَكلِّ لَِّيْسَمُعوُه.38  " َوَكاَن ُكلُّ الشَّ

 
َجاَرٍة َحَسَنٍة َوُتَحٍف، َقاَل:َوإِّْذ َكاَن َقْوٌم يَ 5و -(:21:5آية )لو  و ُقوُلوَن َعنِّ اْلَهْيَكلِّ إِّنَُّه ُمَزيٌَّن بِّحِّ

 قدم. 18×12×45= كانت بع ها تصل أحجامه إلى حجارة حسنة
أتررى بهررا العابرردين مررن كررل = وتحددفقرردم. واألثررر البرراقي منرره حرراًط المبكرري.  37ومعظمهررا كانررت إرتفاعهررا       

 أنحار العالم.
وكرران الهيكررل مررن الرخررام وبع رره مطلرري بالررذهب فكرران كأنرره جبررل ثلجرري ومنظررره غايررة فرري الروعررة. واليهررود كررانوا 

وكأن التالميذ يتصورون هذا، أن هذا سيكون مقر المسيح يتصورون أن المسيا حين يأتي سيجعل الهيكل مقرا له 
 معلمهم حين يملك.

 
امٍِّع 12و -(:19-21:12اآليدددات )لدددو ى َمجدددَ ل ُِّموَنُكْم إِّلدددَ ُرُدوَنُكْم، َوُيسدددَ ْيُكْم َوَيطدددْ َيُهْم َعلدددَ دِّ وَن َأيدددْ هِّ ُيْلقدددُ َل هدددَذا ُكلددد ِّ َوَقبدددْ

َفَضُعوا فِّي ُقُلوبُِّكْم َأْن اَل َتْهَتمُّوا 14َفَيُؤوُل ذلَِّك َلُكْم َشَهاَدًة.  13ْجلِّ اْسمِّي.  َوُسُجوٍن، َوُتَساُقوَن َأَماَم ُمُلوٍك َوُواَلٍة ألَ 
وا،  ْي َتْحَتجددُّ ُل لِّكددَ ْن َقبددْ وَها. 15مددِّ ا َأْو ُيَناقِّضددُ يُكْم َأْن ُيَقاوُِّموهددَ دِّ يددُع ُمَعانددِّ ُر َجمِّ دِّ ًة اَل َيقددْ ْكمددَ ا َوحِّ يُكْم َفمددً ا ُأْعطددِّ ي َأنددَ أَلندد ِّ

ْنُكْم. َوسَ 16 ، َوَيْقُتُلوَن مِّ َقاءِّ ْخَوةِّ َواأَلْقرَِّباءِّ َواأَلْصدِّ يَن َواإلِّ يدعِّ 17ْوَف ُتَسلَُّموَن مَِّن اْلَوالِّدِّ َن اْلَجمِّ يَن مدِّ َوَتُكوُنوَن ُمْبَغضدِّ
ُكْم اَل َتْهلُِّك. 18مِّْن َأْجلِّ اْسمِّي.   و ْم.بَِّرْبرُِّكُم اْقَتُنوا َأْنُفَسكُ 19َولكِّنَّ َشْعَرًة مِّْن ُرُؤوسِّ

ا المرؤمنين فسريكونون فري ضريق بسربب إيمرانهم  العالم سيكون في ضيق الحروب والمجاعات والزال ل واألوبئة، أمر 
ا المرؤمنين مْ بالمسيح. بل أن اإلضطهاد سيكون من األقربار. والفره أن من في العالم سيكونون في خوف وهَ  ، أمر 

  .(41:5فسيكونون في فرح )أع
 

يَنئٍِّذ اْعَلُموا َأنَُّه َقدِّ اْقَتَرَب َخَراُبَها.20" -(:21:20)لوآية   " َوَمَتى َرَأْيُتْم ُأوُرَشلِّيَم ُمَحاَطًة بُِّجُيوٍش، َفحِّ
في متى ومرقس قال رجسة الخرراب. وهنرا يقرول أورشرليم محاطرة بجيروش، وهرذا تحديرد واضرح. حرد  أيرام تريطس 

، وهللا سرررمح بهرررذا الخرررراب  ش هررري التررري خربرررت اورشرررليم والهيكرررلو لجيوسررريحد  ثانيرررة. والمعنيررران متكرررامالن ، فرررا
 .إلنتشار النجاسة 

 
هِّ َأيَّاُم اْنتَِّقاٍم، لَِّيتِّمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب.22و -(:21:22آية )لو  و أَلنَّ هذِّ

1 
3 
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ونالحرررظ أن حصرررار بسررربب دم المسررريح الرررذي صرررار كفرررارة للعرررالم، صرررار علرررة دينرررونتهم. = نتقدددامإألن هدددذه أيدددام 
 أورشليم كان إلنذارهم لعلهم يتوبون.

 
ْخٌط 23  "-(:21:23آية )لو ى اأَلْرضِّ َوسدُ يٌم َعلدَ يٌق َعظدِّ وُن ضدِّ َعاتِّ فِّي تِّْلَك اأَليَّامِّ! أَلنَُّه َيكدُ َوَوْيٌل لِّْلَحَباَلى َواْلُمْرضِّ

. ْعبِّ  "َعَلى هَذا الشَّ
 والمجاعة أكلت األمهات أطفالهن.بسبب الحصار = ويٌل للحبالى والمرضعات

 
، َوُيْسَبْوَن إَِّلى َجمِّيعِّ اأُلَممِّ، َوَتُكوُن ُأوُرَشلِّيُم َمُدوَسًة مَِّن اأُلَممِّ، َحتَّى 24  "-(:21:24آية )لو ْيفِّ َوَيَقُعوَن بَِّفمِّ السَّ

َنُة اأُلَممِّ.  "ُتَكمََّل َأْزمِّ
بابل، ففي سبي بابل ذهبوا إلى مكان واحد هو بابل. وقد وهذا غير ما حد  أيام سبي  =  يسبون إلى جميع األمم

 باع تيطس الباقين أحيار كعبيد فتشتتوا في كل مكان.
أي الحقبة التي أعطيت لألمم = حتى تكمل أزمنة األمميحتلونها ويسكنون فيها. ، مدوسة من األممأورشليم تظل 

 (.26-25:11اليهود لإليمان )روالتي يتاح فيها أن يقبلوا اإلنجيل. ثم يعود بقية شعب 
 

ُر 25  "-(:21:25آية )لدو َرٍة. َاْلَبحدْ ٍم بَحيدْ ْرُب ُأمدَ ى اأَلْرضِّ كدَ ومِّ، َوَعلدَ رِّ َوالنُّجدُ ْمسِّ َواْلَقمدَ ي الشدَّ اٌت فدِّ وُن َعاَلمدَ »َوَتكدُ
، جُّ  وَواأَلْمَواُج َتضِّ

وسريتبعونه وكلهرم رجرار  المسريح ضرد  اليهرود ويرأتيفي نهاية األيام إذ تجتمع أمرة = وعلى األرض كرب أمٍم بحيرة
كاذب في ملرك عرالمي، سريخيب رجرارهم فيره وسريعتريهم كررب وحيررة مرن األحردا  المخيفرة، وهرم برال عرزار إلهري 

يشرريرون للعررالم الم ررطرب كررالبحر. بررل هررذا مررا حررد  فرري  لررزال جنرروب شررره آسرريا والبحددر واألمددواج كررالمؤمنين. 
 مترًا وبسرعات مخيفة.20-10فاع فعاًل. أمواج تسونامي ت رب الناس بإرت

 
َماَواتِّ 26  "-(:21:26آية )لو وَّاتِّ السدَّ ُكوَنةِّ، أَلنَّ قدُ ى اْلَمسدْ ْأتِّي َعلدَ ْم مِّْن َخْوٍف َواْنتَِّظارِّ َما يدَ َوالنَّاُس ُيْغَشى َعَلْيهِّ
 و َتَتَزْعَزُع.

 -هذه قد تشير إلى:= قوات السموات تتزعزع
 سماوية سي طربون مما  يحد  من إضطهاد.المؤمنين الذين هم في حالة (1
السمار تفرح بخاطئ واحد يتوب، فكم يحرد  للسرماويين مرن إضرطراب نراتج عرن إرترداد المرؤمنين الرذين علرى  (2

 األرض.
( إسررتعدادًا لكرري يكررون هنرراك سررمار 29:24ربمررا تشررير فعرراًل إلضررطرابات فرري الكواكررب وتسرراقط النجرروم )مررت  (3

 جديدة وأرض جديدة.
 
ُبوا َواْرَفُعوا ُرُؤوَسُكْم أَلنَّ َنَجاَتُكْم َتْقَترُِّب«.28 "-(:21:28)لوآية  هِّ َتُكوُن، َفاْنَترِّ  و َوَمَتى اْبَتَدَأْت هذِّ



 أنجيل لوقا )األصحاح الحادى والعشرون(   –األناجيل 
 

 

394 

إثبتوا وألنتصبوا أي    بفخر وفرح وألعتزا  فالمسيح سيتمجد وتتمجدون معه. ويوم هالك األشرار إقترب.=  فإنتربوا
والحظ أن أبونا السماوى ستزداد   جر قريب.نهايتها  ادت الشداًد، فتحملوا بثبات فالفَ ألن كلما إقتربت األيام من  

 تعزياته لنا خالل هذه ال يقات .
 إلى السمار التي سيأتي منها المسيح وألنتظروه بفرح وبال تراٍك. = إرفعوا رؤوسكم 

 
)لو  لَِّئالَّ  34  "-(:21:34آية  ُكْم  أَلْنُفسِّ ُزوا  ذلَِّك »َفاْحَترِّ َفُكْم  َفُيَرادِّ اْلَحَياةِّ،  َوُهُمومِّ  َوُسْكٍر  ُخَماٍر  فِّي  ُقُلوُبُكْم  َتْثُقَل 

 " اْلَيْوُم َبْغَتًة.
مهم.  =  فإحترزوا فالتحذير  ولذلك  وارد  بالسهر =  ُخمار اإلرتداد  يكون  واإلحترا   َشَرْه.  وتترجم  خالعة  تترجم 

 والصالة فهذا اليوم يأتي فجأة.
َجَبَل وَ 37  -(:21:38آية )لو  ُيْدَعى  الَّذِّي  اْلَجَبلِّ  فِّي  َوَيبِّيُت  َيْخُرُج  اللَّْيلِّ  َوفِّي   ، اْلَهْيَكلِّ فِّي  ُيَعل ُِّم  النََّهارِّ  فِّي  َكاَن 
 . ْيُتونِّ ْعبِّ ُيَبك ُِّروَن إَِّلْيهِّ فِّي اْلَهْيَكلِّ لَِّيْسَمُعوُه.38الزَّ    َوَكاَن ُكلُّ الشَّ

 الجليليين وغيرهم الذين أتوا للفصح.كان جبل الزيتون مفروشًا بخيام 
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 عودة للجدول والعشرون(  )إنجيل لوقا()اإلصحاح الثاني

 اإلصحاح الثانى والعشرون 
 المشورة الرديئة

)لو اْلفِّْرُح.  1"  -(:6-22:1اآليات  َلُه  ُيَقاُل  الَّذِّي   ، يرِّ اْلَفطِّ يُد  عِّ َيْطُلُبوَن 2َوَقُرَب  َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َوَكاَن 
ْعَب.َكْيَف َيْقُتُلوَنُه،  ، َوُهَو مِّْن ُجْمَلةِّ االْثَنْي 3  أَلنَُّهْم َخاُفوا الشَّ يَّ ْسَخْرُيوطِّ ْيَطاُن فِّي َيُهوَذا الَّذِّي ُيْدَعى اإلِّ َفَدَخَل الشَّ

ْم.  4َعَشَر.   إَِّلْيهِّ ُيَسل ُِّمُه  َكْيَف  اْلُجْندِّ  َوُقوَّادِّ  اْلَكَهَنةِّ  َمَع ُرَؤَساءِّ  َوَتَكلََّم  ًة. َفَفرُِّحوا َوعَ 5َفَمَضى  ُيْعُطوُه فِّضَّ َأْن  اَهُدوُه 
ْلًوا مِّْن َجْمٍع.6 ْم خِّ  "  َفَواَعَدُهْم. َوَكاَن َيْطُلُب ُفْرَصًة لُِّيَسل َِّمُه إَِّلْيهِّ

 

الَّ 3"   -(:5-26:3اآليات )مت اْلَكَهَنةِّ  َرئِّيسِّ  َدارِّ  إَِّلى  ْعب  الشَّ َوُشُيوُخ  َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  اْجَتَمَع  يَنئٍِّذ  ذِّي حِّ
ُكوا َيُسوعَ 4ُيْدَعى َقَياَفا،   َولكِّنَُّهْم َقاُلوا:»َلْيَس فِّي اْلعِّيدِّ لَِّئالَّ َيُكوَن َشَغٌب فِّي  5بَِّمْكٍر َوَيْقُتُلوُه.    َوَتَشاَوُروا لَِّكْي ُيْمسِّ
.» ْعبِّ  "الشَّ

 

)مت إَِّلى 14"  -(:16-26:14اآليات   ، يَّ ْسَخْرُيوطِّ اإلِّ َيُهوَذا  ُيْدَعى  الَّذِّي  َعَشَر،  االْثَنْي  مَِّن  ٌد  َواحِّ َذَهَب  يَنئٍِّذ  حِّ
ةِّ. 15ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ   َومِّْن ذلِّكَ 16َوَقاَل:»َماَذا ُترِّيُدوَن َأْن ُتْعُطوني َوَأَنا ُأَسل ُِّمُه إَِّلْيُكْم؟« َفَجَعُلوا َلُه َثاَلثِّيَن مَِّن اْلفِّضَّ

 "  اْلَوْقتِّ َكاَن َيْطُلُب ُفْرَصًة لُِّيَسل َِّمُه.
بالنسبة للسيد المسيح فقد إعتزل في هذا اليوم. غالبًا في بيت عنيا. وفي هذا اليوم إجتمعت السلطات الدينية معًا 

السنة فيما ليدبروا قتل المسيح، وتآمر معهم يهوذا. وتهتم الكنيسة بهذا األمر وتكرس يوم األربعار على مدار  
 عدا أيام الخمسين، لكي يصوم المؤمنون تذكارًا لهذا التشاور الردير. 

وفي يوم أربعار البصرخة تقررأ القررارات عاليره مرع قصرة المررأة التري سركبت الطيرب علرى قردمي المسريح وهري مرريم 
 أخت لعا ر، ليظهر الفره بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا. 

( تنتهى تعاليم الرب وأعماله. وألنتهت بنهاية يوم الثالثار أيام عمل مكثف للرب 25)متبنهاية أمثال الرب فى 
وكان يوم األربعار يوم راحة للرب ق اه مع تالميذه بالقرب من بيت عنيا فى هدور يشرح لهم حقيقة صلبه  

والتى ستبدأ فى المد،  (. وقطعا كان تالميذه فى حاجة لهذه الجلسة الهادًة ليتهيأوا لألحدا  الجسام1:  26)مت 
يوم الخميس. وكان الرب يسوع قد أخبر تالميذه بحقيقة الصلب عقب إعتراف بطرس بأن المسيح هو إبن هللا. 

(.  19 -  17:  20والمرة الثانية كانت بعد التجلى، والمرة الثالثة كانت قبل دخوله الملوكى إلى أورشليم )مت 
قة بخبر الصلب على أنه شئ فى المستقبل، لكنه اآلن يخبرهم بميعاد وبينما كان الرب يخبرهم فى المرات الساب

الصلب. ولنا أن نتصور كيف جلس تالميذه حوله فى حزن وألضطراب إذ أخبرهم بأنه سيسلم ويصلب فى  
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الفصح بعد يومين، فهم أحبوه حقيقة ما عدا واحدا منهم كان قلبه قد إمتأل بالظلمة. فحين خرجت محبة يسوع  
 وذا دخله الشيطان.من قلب يه
 يهوذا 

كان يهوذا التلميذ الوحيد الذى من اليهودية، أما الباقون فكانوا من الجليل. وكان لكفارته المالية واإلدارية قد 
أعطاه السيد أمانة الصندوه )كانت كفارته هذه هى و نته( ولكنه تحول إلى لص وخاًن. وهناك سؤال لماذا ترك 

إكتشف أنه يسره؟ هو لم يكن هكذا أوال لكنه مع الوقت ومع اليأس من إشهار  السيد الصندوه معه بعد أن  
المسيح نفسه كملك فيحصل هو على منصب كبير، بدأ فى إستمالل القليل الذى فى الصندوه. وربما بدأ اليأس 

يزداد فى قلبه من حصوله على نصيب كبير بعد ملك المسيا بعد سماع طلب أم إبنى  بدى بمراكز كبيرة  
إلبنيها، وطلب بطرس نصيبه الذى سيحصل عليه إذ ترك كل شئ. لقد إختاره الرب لكفارته، وتركه بعد أن علم 
بالسرقة أوال لرحمته وطول أناته، وثانيا حتى ال يدفعه لليأس والعزلة وقد يدفعه هذا لإلرتداد عن المسيح فيخسر  

لى والرب أعطى له فرصة للتوبة ولكن الفساد ول  المسيح هذه النفس. إذًا بداية مشكلة يهوذا كانت فساد داخ
ينمو داخليا حتى وصل للسقوط المروع. و نته أو موهبته كان من الممكن أن يمجد بها هللا لكنه إنحرف داخليا  
بسبب المال فكانت موهبته سبب هالكه. إلتحق يهوذا بالمسيح فى بداية تجمع التالميذ حول المسيح وكله أمل  

ه ماديا. وأعجب بتعاليم الرب ومعجزاته وسلطانه على األرواح النجسة، بل صار له هو  فى منصب ممرى ل
أي ا سلطان على األرواح النجسة مع بقية التالميذ. ورأى خ وع المعمدان للمسيح وسمع شهادة المعمدان 

سيح، بل أن المسيح  عنه. ولكن مع الوقت بدأ اليأس واإلحباط يدب فى قلبه، فقد إستشهد يوحنا ولم ينتقم له الم
إنسحب من المكان. ثم رفط المسيح الملك إذ طلب الشعب أن يملكوه. ثم يطلب الفريسيين منه آية من السمار 
إلثبات أنه المسيا فيرفط. ويطلب إخوته منه النزول إلى أورشليم ليظهر نفسه فيرفط. ثم إصراره على أنه  

ه يسير ورار المسيح. وربما بدأ الشك يمأل قلبه وخميرة  سيصلب ويموت. وكان كل هذا ضد طموحاته التى جعلت 
الفريسيين تنمو داخله ويصده أن المسيح يعمل معجزاته بواسطة بعلزبول. ومع أنه قد إت ح للكثيرين أن مملكة  
المسيح هى مملكة روحية تصادم هذا مع أحالم يهوذا فى مملكة مادية وسلطان ومكاسب مادية. وربما دخله  

دما لم يصعد إلى جبل التجلى وفشله مع بقية التالميذ فى شفار الولد المجنون. وهنا نجد أن اإلحباط  اإلحباط عن
 داخله إ داد وتحول لكرا ية للمسيح. 

 وهكذا كل منا معرض لتلك التجربة حينما ال يسمح هللا بتحقيق أحالمنا المادية 
 فيقودنا اإلحباط إلى ظلمة القلب.

متكرر بأنه سيصلب قال يهوذا فألخرج بأى مكسب وتوجه لرؤسار الكهنة، وكانوا وربما مع تأكيد المسيح ال
مجتمعين يدبرون المؤامرة لقتل المسيح. وتكون اإلجتماع من قيافا ورؤسار الكهنة والسنهدريم والرؤسار. وكان  

الجراًم السياسية هؤالر هم حلقة الوصل بين الشعب وبين السلطات الرومانية. وهذا المجمع كان يجتمع فى حالة 
مثل هذه التى يريدون إلصاقها بالمسيح، وليس فى الق ايا الصميرة. وباع يهوذا نفسه وقال لهم وماذا تريدون أن  

من الف ة وهى ثمن العبد، فالمسيح صار عبدا لفداًنا. وأخذوا الثالثين   30تعطونىو. وباع سيده فى مقابل 
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ح العامة فى المواسم والتقدمات اليومية النهارية والليلية. وهكذا  ف ة من نقود الهيكل المخصصة لشرار الذباً 
صار المسيح ذبيحة ألجلنا. ويا لبؤس يهوذا الذى فى ضيقته لم يجد أحدا بجانبه فهو ترك المسيح ولم يقف  

 بجانبه رؤسار الكهنة وال أحد، ولم تنفعه الف ة بل رماها وذهب لمصيره المشئوم.
 

 س ولم يطلب عن يهوذا لماذا طلب الرب عن بطر 
المسيح قال لبطرس ليلة الخميس أنه سأل عنه لكى ال يهلك. والرب سأل عنه ألنره فتيلرة مدخنرة ال يطفرئ، بينمرا 
لم يسأل عن يهوذا فلم يكن هناك داخله فتيلة مدخنة بل وصرل للكرا يرة الكاملرة للررب يسروع. الررب يسروع لرم يجرد 

ب كرل الوسراًل برال فاًردة، ولكنره كران قرد تررك أبرواب قلبره مفتوحرة للشريطان فيه فتيلة مدخنة. ولقد إستنفذ معره الرر 
( ولكررن نالحررظ أن الرررب نررادى بطرررس بإسررمه القررديم قرراًال 27:  13فمررأل الشرريطان قلبرره وسرراده الظررالم تمامررا )يررو

ئ ( إذ كان يخاطب اإلنسان العتيق الرذى بداخلره. فإنكرار بطررس للمسريح شر32،   31:    22وسمعان سمعانو )لو
 ينتمى لإلنسان العتيق الذى فيه.

 
 حنان وقيافا )من كتاب إدرشيم العالم اليهودى المتنرر(

وهو حنان السيئ السمعة فى العهد الجديد. وول هو وألبنه فى رياسة الكهنوت حتى ترولى بريالطس البنطرى واليرة 
 اليهودية. وتبعه قيافا  وج إبنته فى رياسة الكهنوت. 

فة الذين يتواجدون وبكثرة فى المواسم وبالذات الفصح. فكانت أعداد الحجاج بمئات  وفى الهيكل تجد الصيار 
األلوف من كل أنحار الدنيا. وبحسب الشريعة كان على كل واحد ما عدا الكهنة تسديد ضريبة للهيكل نصف  
ختلفة شيكل. ومن يرفط دفع النصف شيكل يتعرض للحجز على ب اًعه. لكن حجاج اليهود اآلتين من بالد م
كان الموجود معهم عمالت بالدهم. فكان عليهم أن يذهبوا للصيارفة لتميير نقودهم إلى العملة اليهودية أى  

الشيكل ليدفعوا ال ريبة السنوية للهيكل. وشرع الصيارفة ألنفسهم نسبة أرباح لهم من تميير العمالت، وكان ما  
ون فى صفقات وحوارات مع كل من يأتى إليهم  يحصلون عليه مبالغ ضخمة. بل كان هؤالر الصيارفة يدخل

للحصول على أكبر كم من الربح. وكان هناك غ  كثير فى الموا ين. كل هذا سبب أرباحا ضخمة لهؤالر  
 الصيارفة. ويقال أن وكراسوسو إستولى من هؤالر الصيارفة فى الهيكل ذات مرة على مليونين ونصف إسترلينى 

هذا الكتاب فى منتصف القرن التاسع عشر(.  )هذا الرقم مقدر من أيام تأليف  
ي اف لهذا تجارة المواشى والطيور التى تقدم كذباًح فى الهيكل. وحتى فى هذه التجارة إنتشر الم  بسبب 
الشرط أن يكون الحيوان الذى يقدم بال عيب. وكان التالعب فى هذا الموضوع سببا فى أرباح عالية باإلضافة  

باًح. وتصور الحال فى  يكل ال بادة هلل، مع كل هذا الكم من الطمع والم  والخداع  للمماالة فى أسعار الذ 
والتجارة والمشاحنات بين الصيارفة وباًعى الحيوانات والطيور )والفصال فى األثمان( والمشاحنات بين الناس  

رة السكاًب وكل ما  ومن يقوموا على الكشف على الحيوان ليتأكدوا من خلوه من العيوب. وكان هناك أي ا تجا 
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ان من يقومون بهذه التجارة هم أوالد حنان ًريس الكهنة. وكانت  يقدم كتقدمات فى الهيكل. وفى أيام المسيح ك
 المحال التى يتم فيها هذه التجارة تسمى وبا ار أوالد حنانو.

وحقا كان التجار والصيارفة يكسبون مكاسب ضخمة من هذه التجارة. ولكن كان المكسب األكبر للكهنة الذين  
يحصلون على جزر من األرباح. والمعروف وقتها أن عاًلة ًريس الكهنة تربح من كل هذه التجارة أرباح خيالية. 

عد كل هذا ... هل يصح أن يكون هذا بيت بل صارت عاًلة ًريس الكهنة مشهورة بالشراهة والجشع والفساد. وب
صالة؟! بل صار ممارة للصوص كما قال الرب. ولقد صوَّر فساد هذه العاًلة يوسيفوس المؤرك وكثير من  

الربيين الذين أعطوا صورة مردبة عما كان يحد . وقال يوسيفوس عن حنان اإلبن وهو إبن حنان ًريس الكهنة 
نار فاحشا. بل كان يمتصب بالعنف حقوه الكهنة الشردية. وسجل التلمود أنه كان خزينة للنقود، وألغتنى غ

اللعنة التى نطق بها )آبا شاول( أحد الربيين المشهورين فى أورشليم على عاًلة حنان ًريس الكهنة وعاًالت  
م رؤسار الكهنة الموجودين، والذين صار أوالدهم وأصهارهم مساعدين لهم فى جباية األموال، وصار خدامه

ي ربون الشعب بالعصى. وهم ي يشون فى رفا ية ونهم وشراهة وفساد وسفه فى صرف أموالهم. وقال التلمود  
عنهم ولقد كان الهيكل يصرك فى وجوههم .. أخرجوا من هنا يا أوالد عالى الكاهن لقد دنستم  يكل هللاو. وهذا 

ؤسار الكهنة له. وهذا أي ا يعطى تفسير  كله يساعد على فهم ما عمله يسوع فى تطهير الهيكل، وسبب عدار ر 
لماذا لم يعترض الجمهور الموجود على ما عمله يسوع. وخاف المسئولون عن مواجهته أو القبط عليه من  

وأضف لذلك هيبة المسيح التى أخافت   ياج الجماهير والحامية الرومانية على بعد خطوات فى قلعة أنطونيا. 
ولكنهم   ، فالمسيح حين يريد تظهر هيبته وألذا إستسلم لهم يكون هذا بإرادته[.الجميع كما حد  ليلة القبط عليه

 خزنوا حقدهم ضد المسيح ليوم الصليب. 
إقتاده الجند الرومان وخدام الهيكل مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا ًريس الكهنة الرسمى. وعند محاكمة المسيح 

على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى. وكان حنان غنيا وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى 
جدا هو وأوالده وألستخدم نقوده فى عمل عالقات قوية مع السلطات الرومانية. وكان صدوقيا متفتحا بال تزمت 
قادر على إرضار السلطات الرومانية. ولم يسجل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان. وعمل ثروته  

سنوات وجار بعده قيافا  وج إبنته ثم ليس أقل  7أو   6تمال الهيكل. وكان حنان قد تولى ًراسة الكهنوت لمدة مس
من أبناًه وأحد أحفاده. وكان فى مكانه أف ل من ًراسة الكهنوت الرسمية، فهو يدبر ويخطط بال   5من 

سبب خساًر جسيمة مادية لكل هؤالر  مسئوليات وال قيود رسمية. وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف ي
الرؤسار. وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موت يسوع. ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار 
بذلك. وذهب الجند الرومان بالرب يسوع إلى حنان مباشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم  

 يعرفون هذا.
 ؤساء الكهنة هؤالء ليقدموه ذبيحة فرح حقيقية  وذهب الرب يسوع لر 

 وكآخر ذبيحة مقبولة يقدمونها ككهنة. 
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وشدديوخ أي مررن يمثلررون الكهنررة. حنرران وقيافررا+ رؤسررار الفررره )فررره الكهنررة األربعررة والعشرررين(.  رؤسدداء الكهنددة
هم رؤسار العراًالت ومرنهم نجرد مجمرع السرنهدريم أي المجمرع األعظرم الرذي لره السرلطة العظمرى فري كرال   الشعب

هو ًريس الكهنة الفعلي. وكان حنان الذي عزلره بريالطس هرو حمرا قيافرا. ولكرن =  قيافااألمور الروحية والمدنية.  
نررران أواًل أي سرررأله عرررن تالميرررذه غالبرررًا كررران حنررران لررره ترررأثير ونفررروذ كبيرررر. ولرررذلك فررري محاكمرررة المسررريح فحصررره ح

ولكرن هللا دبرَّر أن يكرون صرلبه أمرام = قالوا ليس فدي العيددوخدمته، ثم أرسله إلى قيافا. وقيافا هذا كان صدوقيًا. 
يهررود العررالم كلرره لينتقررل الخبررر للعررالم كلرره. ولمرراذا لررم يكتشررف رؤسررار الكهنررة شررخص المسرريح ويفرحرروا برره كررًريس 

 الكهنة األعظم؟!
بسررربب إهتمررررامهم بالكرامرررات الزمنيرررة وخرررروفهم علرررى مصرررالحهم الشخصررررية ومكاسررربهم الماديرررة وشرررركلية  كررران هرررذا

 (. فالحسد أعمى عيونهم.10:15دبادتهم. وهذا قد فهمه بيالطس أنهم وأسلموه حسدًاو )مر
 

ة. ( المسريح بيرع كعبرد لكري يحررنرا مرن العبودير32:21ثمن شرار العبد حسرب النراموس )خرر= ثالثين من الفضة
(، 6:22(. وكان الهدف من خيانة يهوذا أن يسلمه منفردًا بعيدًا عن الجموع )لو13:11وتحققت بهذا نبوة  كريا )

ا مرريم فقرد فرتح الحرب  إذ هو يعررف األمراكن التري ينفررد فيهرا مرع تالميرذه سررًا. لقرد أعمرى الطمرع أعرين التلميرذ، أمر 
هررم يلقررون القرربط علررى المسرريح بعررد الفصررح ولكررن عرررض يهرروذا قلبهررا. وغالبررًا فقررد كرران رؤسررار الكهنررة قررد دبررروا أن

ل عليهم األمر وعدلوا خطتهم لتصير قبل الفصح. وربما هرم إهتمروا برأن يتعجلروا الق رار عليره، حترى ال تثرور هَّ سَ 
 الجماهير ويملكوه فيثير هذا الرومان ويسلبوا الرؤسار اليهود ما تبقى لهم من سلطة.

 
. َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ َواْلَكَتَبُة َيْطُلُبوَن َكْيَف 1"  -(:2-14:1اآليات )مر يرِّ َبْعَد َيْوَمْينِّ َوَكاَن اْلفِّْرُح َوَأيَّاُم اْلَفطِّ

ُكوَنُه بَِّمْكٍر َوَيْقُتُلوَنُه،  «.2ُيْمسِّ ْعبِّ ، لَِّئالَّ َيُكوَن َشَغٌب فِّي الشَّ  "َولكِّنَُّهْم َقاُلوا:»َلْيَس فِّي اْلعِّيدِّ

إرترربط العيرردان فرري أذهرران اليهررود وكأنهمررا صررارا عيرردًا واحرردًا. وكرران يسررتخدم تعبيررر عيررد = ام الفطيددرالفرددح وأيدد
 الفطير ليشمل الفصح أي ًا، كما يطلق إسم الفصح على عيد الفطير.

 
ًدا مَِّن االْثَنْي َعَشَر، َمَضى إَِّلى ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ  10"  -(: 11-14:10اآليات )مر ، َواحِّ يَّ ْسَخْرُيوطِّ ُثمَّ إِّنَّ َيُهوَذا اإلِّ

ْم.  ًة. َوَكاَن َيْطُلُب َكْيَف ُيَسل ُِّمُه فِّي ُفْرَصٍة ُموافِّقَ 11لُِّيَسل َِّمُه إَِّلْيهِّ  "  ٍة.َوَلمَّا َسمُِّعوا َفرُِّحوا، َوَوَعُدوُه َأْن ُيْعُطوُه فِّضَّ
كان يهوذا محبًا للمال وطامعًا في مركز كبير حين يصرير المسريح ملكرًا. ولكرن حرديث المسريح عرن صرليبه َخيرََّب 
أماله، وربما فهم أن ملكوت المسيح سيكون روحيًا وهذا لن يفيد أطماعه بشئ، بل هو سمع أن تالميذه عليهم أن 

 والمنى. فباع المسيح.يحتملوا اإلهانات وهذا ال يتفق مع أماله في العظمة 
 

دخل الشيطان في يهوذا ليس إكراهًا بل ألنه وجد الباب مفتوحًا لديه، وجد فيه الطمع ومحبة المال بابًا للخيانة. 
م نفسه للشيطان، صار إناًر له، ومع كل فرصة  (. كان يهوذا قد سلَّ 27:13ثم بعد اللقمة دخله الشيطان )يو 
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إبليس كسيد له يملك قلبه ويوجه فكره ويدير كل تصرفاته. أي أن يهوذا كان  ينفتح الباب باألكثر للتجاوب مع 
كل يوم ينمو في تجاوبه مع الشيطان فيملك عليه باألكثر. لذلك علينا أن ال نفتح للشيطان أي باب يدخل منه،  

قبل منه شئ خاطئ  حتى ال يسود علينا. لذلك قال السيد المسيح وًريس هذا العالم آٍت وليس لُه فيَّ شئو إذ لم ي
(. فروح هللا يشتاه 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 
 حر أن يختار ممن يمتلئ . يهوذا بدأ سارقًا وألنتهى خاًنًا للمسيح.معُه وُيَصيِ َرُه أداة خاضعة له. وكل إنسان 

 

 العشاء األخير   
يُذ إَِّلى َيُسوَع َقائِّلِّيَن َلُه:»َأْيَن ُترِّيُد َأْن ُنعِّدَّ َلَك 17"  -(: 30-26:17اآليات )مت َم التَّاَلمِّ يرِّ َتَقدَّ لِّ َأيَّامِّ اْلَفطِّ َوفِّي َأوَّ

يَنةِّ، إَِّلى ُفاَلٍن َوُقوُلوا َلُه: اْلُمَعل ُِّم َيُقوُل: إِّنَّ َوْقتِّي َقرِّ 18لَِّتْأُكَل اْلفِّْرَح؟«   ْنَدَك َأْصَنُع َفَقاَل:»اْذَهُبوا إَِّلى اْلَمدِّ يٌب. عِّ
َتاَلمِّيذِّي«.   َمَع  اْلفِّْرَح.19اْلفِّْرَح  وا  َوَأَعدُّ َيُسوُع  َأَمَرُهْم  َكَما  يُذ  َمَع االْثَنْي 20  َفَفَعَل التَّاَلمِّ اتََّكَأ  اْلَمَساُء  َوَلمَّا َكاَن 

َواحِّ 21َعَشَر.   إِّنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  َقاَل:»اْلَحقَّ  َيْأُكُلوَن  ُهْم  ُيَسل ُِّمنِّي«.  َوفِّيَما  ْنُكْم  مِّ ٍد 22ًدا  َواحِّ ُكلُّ  َواْبَتَدَأ  ا،  دًّ جِّ َفَحزُِّنوا 
؟«   ْنُهْم َيُقوُل َلُه:»َهْل َأَنا ُهَو َياَربُّ ْحَفةِّ ُهَو ُيَسل ُِّمنِّي!  23مِّ إِّنَّ 24َفَأَجاَب َوَقاَل: »الَّذِّي َيْغمُِّس َيَدُه َمعِّي فِّي الرَّ

ْنَسانِّ َماٍض َكَما ُهَو مَ  . َكاَن َخْيًرا لِّذلَِّك اْبَن اإلِّ ْنَسانِّ ُجلِّ الَّذِّي بِّهِّ ُيَسلَُّم اْبُن اإلِّ ْكُتوٌب َعْنُه، َولكِّْن َوْيٌل لِّذلَِّك الرَّ
ُيوَلْد!«.   َلْم  َلْو  ُجلِّ  ُقْلَت«.25الرَّ َقاَل َلُه:»َأْنَت  َيا َسي ِّدِّي؟«  ُهَو  َأَنا  َوَقاَل:»َهْل  َيُهوَذا ُمَسل ُِّمُه  ُهْم َوفِّيَما  26َفَأَجاَب 

َجَسدِّي«. ُهَو  ُكُلوا. هَذا  َوَقاَل:»ُخُذوا  يَذ  التَّاَلمِّ َوَأْعَطى  َر  َوَكسَّ َوَباَرَك  اْلُخْبَز،  َيُسوُع  َأَخَذ  اْلَكْأَس 27  َيْأُكُلوَن  َوَأَخَذ 
ْنَها ُكلُُّكْم،   يدِّ الَّذِّي ُيْسَفُك مِّْن َأْجلِّ َكثِّيرِّيَن أَلنَّ هَذا ُهَو َدمِّي الَّذِّي لِّْلَعْهدِّ 28َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقائِّاًل:»اْشَرُبوا مِّ  اْلَجدِّ

يَنَما َأْشَرُبُه َمعَ 29لَِّمْغفَِّرةِّ اْلَخَطاَيا.   ُكْم َوَأُقوُل َلُكْم: إِّن ِّي مَِّن اآلَن اَل َأْشَرُب مِّْن نَِّتاجِّ اْلَكْرَمةِّ هَذا إَِّلى ذلَِّك اْلَيْومِّ حِّ
يًدا فِّي َمَلُكوتِّ َأبِّي«.  .ُثمَّ َسبَّحُ 30َجدِّ ْيُتونِّ  " وا َوَخَرُجوا إَِّلى َجَبلِّ الزَّ

بدأ الرب خدمته بتأسيس سر المعمودية يوم إعتمد فى األردن. وبتأسيس سر اإلفخارستيا ينهى خدمته. وكما أننا 
فى المعمودية ندفن معه ونقوم معه هكذا فى سر اإلفخارستيا نرى موته وقيامته ونشترك معه فيهما. وسر 

 ( فى السمار.9:   19يشير لوليمة عشار عرس الخروف )رؤاإلفخارستيا أي ا  
مع تلميذى عمواس، نجد أنه حينما كسر الرب الخبز أمامهما إنفتحت أعينهما وعرفوا الرب يسوع فإختفى من  
أمامهما. والمعنى أنهم ونحن لن نعود نراه على األرض بهيئة جسمية بل فى صورة خبز وخمر. فهو يقدم نفسه  

( يعطى غفرانا للخطايا وثباتا  6:   5خروف قاًم كأنه مذبوح )رؤ -ذبيحة حية داًمة   -لكنيسته = جسده يوميا 
 وحياة أبدية. -فى جسده  -فيه 

 يرجى مراجعة سر اإلفخارستيا فى مذكرة األسرار الكنسية 
أسرته  مع  يجتمع  األسرة  فرب  عاًلي.  مستوى  على  الفصح  خروف  أكل  يشمل  اليهودي  الفصح  طقس  كان 
ويشتركون في أكل الخروف، وألن لم تكن األسرة قادرة على شرار خروف تجتمع معها عاًلة أخرى. ويأكلون خبز  
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ة الذي أكله أباؤنا في مع أعشاب مرة. وكان رب البيت يمسك الخبز في يده ويقول هذا هو خبز المم والمحن
 مصر. 

)راجع مقدمة سر   كئوس خمر للحاضرين وكانت الكأس الثالثة تسمى كأس البركة  أربعيقدم    وكان رب األسرة
وكانت الكئوس األولى والثانية من طقوس عشار الفصح عند اليهود،    .اإلفخارستيا تحت عنوان الكأس الرابعة(
( وهذا يعنى أن المسيح إتبع فى هذه الليلة طقوس الفصح 17:    22)لو وألنجيل 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:    5كو 1(. والمعنى أن المسيح صار هو فصحنا )20:    22هى الكأس الثالثة كأس البركة )لو

س الفصح يسبحون ويشربون الكأس الرابعة ... وهذه هى التى شربها المسيح خاًل على الصليب، وأسلم الروح طق
بعدها ليصير هو ذبيحة الفصح الجديد، ويصير الصليب جزرا من اإلفخارستيا، وصارت اإلفخارستيا هى نفسها 

  صليب.ذبيحة الصليب. فاإلفخارستيا ليست ذبيحة جديدة بل هى نفسها ذبيحة ال
أيام ال يأكلون سوى الفطير. ومسار 7وفي الفصح يستخدمون خبزًا غير مختمر أي فطير. ومنذ هذه الليلة ولمدة  

م   م نفسه لكنيسته فصحًا حقيقيًا، قد  الخميس أي عشية يوم الجمعة أسس السيد المسيح سر العشار الرباني، قدًّ
اليهود سيقدم كان  مأكاًل حق ومشربًا حق.  المسيح فسبق وأسس هذا جسده ودمه  أم ا  الجمعة،  يوم  الفصح  ون 

السر ألنه كان يعلم أنه وقت الفصح اليهودي سيكون معلقًا على الصليب فالتالميذ في العشار السري لم يأكلوا  
 -خروف الفصح بل أكلوا جسد المسيح فصحنا الحقيقي. والمسيح بكلماته هنا غيًّر مفهوم العيد تمامًا: 

فصررح يررذكرون مررا حررد  لهررم فرري مصررر مررن غررم ومشررقة. فصرررنا ال ننظررر للررورار أي للفرردار كررانوا فرري عيررد ال .1
 الرمزي بل صرنا نذكر موته وجسده الذي أعطاه لنا.

 عوضًا عن كأس الخمر صرنا نشرب دمه غفرانًا للخطايا ولننال حياة أبدية. .2
ْد الفصرح علرى مسرتوى عراًلي كمرا كران عنرد اليهرود، برل تميرر  .3 مفهروم العاًلرة، وصرارت العاًلرة هري كرل لرم َيعرُ

المرؤمنين والمسريح رأس هرذه العاًلرة. فالمسريح أكرل الفصرح مرع تالميرذه دون النظرر ألن يجتمرع كرل مرنهم مررع 
 عاًلته. قد س المسيح العالقات الروحية على العالقة الجسدية.

 الحظ أنهم كانوا كمربار يبحثون عن مكان يأكلون فيه الفصح. .4
(: إعداد الفصح يستمره وقتًا كبيرًا في تنظيف وألعداد البيت لئال يكون فيه كسرة خبرز مختمرر+ 19-17)اآليات  

شرررار مررا يحتاجونرره، لررذلك كرران التالميررذ يحترراجون لوقررت كبيررر ليعرردوا الفصررح يرروم الجمعررة. والمسرريح تررركهم يعرردوا 
فصررح، بررل إسررتخدم الخبررز كيفمررا شرراروا دون أن يخبرررهم صررراحة عررن أنرره سيصررلب غرردًا ولررن يأكررل معهررم هررذا ال

لن يتمكن من اللحاه بالفصرح فهرو سيصرلب. = وقتي قريبوالخمر في تأسيس الفصح الجديد، سر اإلفخارستيا.  
السريد لرم يحردد اإلسرم حترى ال يعرفره يهروذا فيرتم تسرليمه قبرل أن يؤسرس سرر الفصرح. والسريد لرم يحردد =  إلى فالن

د لهررم عالمرة أنرره شرخص حامررل جرررة ( وكران هررذا العمرل تقرروم بره السرريدات، وكرران 10:22مرار )لررو اإلسرم لكنرره حردَّ
غريبًا أن يحمل رجل جرة. وغالبًا كان الشرخص هرو معلمنرا مررقس كرارو  ديارنرا المصررية. وكران العشرار الربراني 
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(. وفرري هررذه العليررة ق ررى التالميررذ العشرررة أيررام بعررد صررعود السرريد وحتررى حلررول الررروح 14-13:12فرري منزلرره )أع
 القدس.
(: المسرريح هنررا يعطرري يهرروذا فرصررة أخيرررة ويحدثرره برقررة ويعلررن لرره أنرره يعلررم بنيترره الشررريرة، كرران 25-20يررات )اآل

مهتما بخرالص نفسره، ولرذلك تكلرم وسرطهم دون أن يشرير إليره حترى ال يجررح مشراعره. وألذ رأي السريد أن تالميرذه 
هرو = يغمدس يدده فدي الردحفةهروذا حزنوا وتشككوا في أنفسهم خاف عليهم وأعطى إشارة أن من يفعل هرذا هرو ي

طعام عادي. ومع كل هذا لم يتب ولقد خرج دون أن يتنراول الجسرد والردم. ولقرد أعلرن السريد بؤسره المنتظرر، ومرع 
تعبيرر يهرودي يعنري الموافقرة، ومرع = أندت قلدتأن ما حد  كان بتدبير إلهي إال  أن يهروذا فعرل كرل شرئ بإرادتره. 

سدؤال: يهوذا. كران يهروذا شرريرًا وقرد إسرتخدم هللا شرره لتحقيرق األمرور اإللهيرة.   هذا فكانت الخيانة قد أعمت عيني
هررذا كمررا قررال  الخيررر للبشررر؟ والرررد أن نيترره كانررت شرررًا وليسررت خيرررًا.مررا ذنررب يهرروذا والخررالص الررذي تررم هررو كررل 

 ( .20:  50يوسف إلخوته وأنتم قصدتم لى شرا ، أما هللا فقصد به خيراو )تك
الكلمة تشير للخبز المختمر. واإلخوة الكاثوليك يستخدمون الفطير بدعوى = أخذ يسوع الخبز  (:28-26)اآليات  

أن السيد المسيح بال خطية والخميرر يشرير للخطيرة. وكنيسرتنا تسرتخدم الخبرز المختمرر ولهرا رأي آخرر أن المسريح 
ران أالمرره وصررليبه وموترره قتررل حامررل لخطيتنررا ولكنرره كمررا أن نررار الفرررن أفسرردت الخميرررة وقتلتهررا، فررإن المسرريح بنيرر

هرو تعاقررد إلهرري بردم الرررب والسريد حررول الخبررز = للعهددد الجديدددلررذلك يسرمى السررر سرر الشرركر. = وشددكرخطيئتري. 
والخمر إلى جسده ودمه بطريقة سرية. ونحن عندما نأكل جسد الرب ونشرب دمه. ننال الحياة فينا، إذ نكون كما 

مررع التوبررة واإلعتررراف فسررر الشرركر يمفررر = مغفددرة الخطايدداأي ررًا فينررا. لررو أننررا واحررد معرره، نسرركن فيرره وهررو يملررك 
 الخطايا، فسر الشكر هو هو نفسه ذبيحة الصليب.

(: مررا هرو هررذا الجديرد الررذي نشرربه معرره فري ملكرروت اآلب، إال  تمتعنرا بشررركة اإلتحراد مررع هللا فري إبنرره فرري 29)آيرة
يد. إنه إمتداد لليتورجية الحالية )أي ما يحد  في القرداس جد  على مستوى ، إتحادا نهاًيا وبال إنفصال و السموات  

= يكرون جديردًا كرل يروم، نسرتمر فري فرحرة هرذا جديدداإللهي من صالة وتناول( ولكن بطريقة ال ينطق بها. وقولره 
اإلتحراد كأنهررا جديرردة داًمرًا. بالمقارنررة بمررا نحصرل عليرره علررى األرض فرنحن نشررتهي الشررئ وبمجررد حصررولنا عليرره 

 يفقد لذته، أم ا اإلتحاد باهلل في السمار فيظل جديدًا مفرحًا منعشًا ولألبد. 
( فمرراذا نقرردم هلل علررى 12:2هايررة القررداس وأثنررار التنرراول )عررب بعررد ن 150(: هكررذا تسرربح الكنيسررة المزمررور 30)آيررة

بعرد أكرل الفصرح والتالميرذ  118-115عطية جسده ودمه سوى التسبيح والشكر. وكان اليهرود يسربحون المزاميرر 
 سبحوا بعد أن أكلوا الفصح الجديد.

   
. حِّ 12"  -(:26-14:12اآليات )مر يرِّ لِّ مَِّن اْلَفطِّ يُذُه:»َأْيَن َوفِّي اْلَيْومِّ اأَلوَّ يَن َكاُنوا َيْذَبُحوَن اْلفِّْرَح، َقاَل َلُه َتاَلمِّ

اْلفِّْرَح؟«   لَِّتْأُكَل  َوُنعِّدَّ  َي  َنْمضِّ َأْن  َيُكَما 13ُترِّيُد  َفُياَلقِّ يَنةِّ،  اْلَمدِّ إَِّلى  َلُهَما:»اْذَهَبا  َوَقاَل  هِّ  َتاَلمِّيذِّ مِّْن  اْثَنْينِّ  َفَأْرَسَل 
اِّْتَبَعاُه.   َماٍء.  َجرََّة  ٌل  َحامِّ آكُ 14إِّْنَساٌن  َحْيُث  ُل  اْلَمْنزِّ َأْيَن  َيُقوُل:  اْلُمَعل َِّم  إِّنَّ   : اْلَبْيتِّ لَِّرب ِّ  َفُقواَل  َيْدُخْل  ُل َوَحْيُثَما 

َتاَلمِّيذِّي؟   َمَع  َلَنا«.  15اْلفِّْرَح  ا  دَّ َأعِّ ُهَناَك  ًة.  ُمَعدَّ َمْفُروَشًة  َكبِّيَرًة  ل ِّيًَّة  عِّ ُيرِّيُكَما  إَِّلى 16َفُهَو  َوَأَتَيا  يَذاُه  تِّْلمِّ َفَخَرَج 
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ا اْلفِّْرَح. يَنةِّ، َوَوَجَدا َكَما َقاَل َلُهَما. َفَأَعدَّ َوفِّيَما ُهْم ُمتَّكُِّئوَن 18اَء َمَع االْثَنْي َعَشَر.  َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء جَ 17  اْلَمدِّ
ْنُكْم ُيَسل ُِّمنِّي. َاآلكُِّل َمعِّي!«   ًدا مِّ َفاْبَتَدُأوا َيْحَزُنوَن، َوَيُقوُلوَن َلُه 19َيْأُكُلوَن، َقاَل َيُسوُع: »اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إِّنَّ َواحِّ

ًدا:»َهْل َأَنا؟« َوآَخُر:» ًدا َفَواحِّ ٌد مَِّن االْثَنْي َعَشَر، الَّذِّي َيْغمُِّس َمعِّي 20َهْل َأَنا؟«  َواحِّ َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»ُهَو َواحِّ
ْحَفةِّ.   الرَّ اْبُن 21فِّي  ُيَسلَُّم  بِّهِّ  الَّذِّي  ُجلِّ  الرَّ لِّذلَِّك  َوْيٌل  َولكِّْن  َعْنُه،  َمْكُتوٌب  ُهَو  َكَما  َماٍض  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  إِّنَّ 
َكا  . ْنَسانِّ ُيوَلْد!«.اإلِّ َلْم  َلْو  ُجلِّ  الرَّ لِّذلَِّك  َخْيًرا  َوَأْعَطاُهْم 22  َن  َر،  َوَكسَّ َوَباَرَك  ُخْبزًا  َيُسوُع  َأَخَذ  َيْأُكُلوَن،  ُهْم  َوفِّيَما 

ْنَها ُكلُّهُ 23َوَقاَل:»ُخُذوا ُكُلوا، هَذا ُهَو َجَسدِّي«.   َوَقاَل َلُهْم:»هَذا 24ْم.  ُثمَّ َأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم، َفَشرُِّبوا مِّ
َكثِّيرِّيَن.   َأْجلِّ  مِّْن  ُيْسَفُك  الَّذِّي   ، يدِّ اْلَجدِّ لِّْلَعْهدِّ  الَّذِّي  َدمِّي  نَِّتاجِّ 25ُهَو  مِّْن  َبْعُد  َأْشَرُب  اَل  إِّن ِّي  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 

يًدا فِّي َمَلُكوتِّ هللاِّ  يَنَما َأْشَرُبُه َجدِّ .26«. اْلَكْرَمةِّ إَِّلى ذلَِّك اْلَيْومِّ حِّ ْيُتونِّ   "ُثمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا إَِّلى َجَبلِّ الزَّ
م لكنيسررته عبررر 58-51:6لقررد سرربق السرريد و يررأ أذهرران تالميررذه فرري )يررو ( بأنرره سرريقدم لهررم جسررده ودمرره. وهررو قرردَّ

م لكنيسرته ذبيحرة الصرليب  الواحردة  األجيال جسده المصرلوب القراًم مرن األمروات ودمره المبرذول غفرانرًا للخطايرا. قردًّ
غير المتكررة خالل سر الشكر. لقد صرار لنرا كلنرا كرأس واحرد نشررب منره هرو ينبروع واحرد للحيراة أال وهرو الجنرب 

( فهو عهد المفران بالدم. وختم أي عهد يكون بالدم 31:31رإ( مأخوذة من )24) للعهد الجديدالمطعون. وكلمة  
لفررح هللا برأن هرذا يشرير = أشدربه جديددًا فدي ملكدوت هللا)الذباًح في العهد القديم( ودم المسيح فري العهرد الجديرد. 

ين الكنيسة بوجودها مع هللا في ملكوتره. هرو الفررح الرذي يكتمرل حر  ، وفرحولألبد   معه في الملكوت   عروسه  كنيسته
 يكمل المختارون في ملكوت هللا. والفرح الذي نحصل عليه اآلن هو العربون.

     
يرِّ الَّذِّي َكاَن َيْنَبغِّي َأْن ُيْذَبَح فِّيهِّ اْلفِّْرُح.  7"   -(:23-22:7اآليات )لو َفَأْرَسَل ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا 8َوَجاَء َيْوُم اْلَفطِّ

لَِّنْأُكَل«.   اْلفِّْرَح  َلَنا  ا  دَّ َوَأعِّ ؟«.  9َقائِّاًل:»اْذَهَبا  ُنعِّدَّ َأْن  ُترِّيُد  َلُه:»َأْيَن  َدَخْلُتَما10َفَقااَل  َلُهَما:»إَِّذا  يَنَة    َفَقاَل  اْلَمدِّ
َيْدُخُل،   َحْيُث  اْلَبْيتِّ  إَِّلى  اِّْتَبَعاُه  َماٍء.  َجرََّة  ٌل  َحامِّ إِّْنَساٌن  َأْيَن 11َيْسَتْقبُِّلُكَما  اْلُمَعل ُِّم:  َلَك  َيُقوُل   : اْلَبْيتِّ لَِّرب ِّ  َوُقواَل 

ُل َحْيُث آُكُل اْلفِّْرَح َمَع َتاَلمِّيذِّي؟   ل ِّيَّ 12اْلَمْنزِّ ا«.  َفَذاَك ُيرِّيُكَما عِّ دَّ َفاْنَطَلَقا َوَوَجَدا َكَما 13ًة َكبِّيَرًة َمْفُروَشًة. ُهَناَك َأعِّ
ا اْلفِّْرَح. اَعُة اتََّكَأ َواالْثَنا َعَشَر َرُسواًل َمَعُه،  14  َقاَل َلُهَما، َفَأَعدَّ َوَقاَل َلُهْم:»َشْهَوًة اْشَتَهْيُت َأْن 15َوَلمَّا َكاَنتِّ السَّ
ْنُه َبْعُد َحتَّى ُيْكَمَل فِّي َمَلُكوتِّ هللاِّ«.  16ُكْم َقْبَل َأْن َأَتَألََّم،  آُكَل هَذا اْلفِّْرَح َمعَ  ُثمَّ 17أَلن ِّي َأُقوُل َلُكْم: إِّن ِّي اَل آُكُل مِّ

ُموَها َبْيَنُكْم،   هِّ َواْقَتسِّ مِّْن نَِّتاجِّ اْلَكْرَمةِّ َحتَّى أَلن ِّي َأُقوُل َلُكْم: إِّن ِّي اَل َأْشَرُب  18َتَناَوَل َكْأًسا َوَشَكَر َوَقاَل:»ُخُذوا هذِّ
ُيْبَذُل َعْنُكْم. اِّْصَنُعوا هَذا 19َيْأتَِّي َمَلُكوُت هللاِّ«. َقائِّاًل: »هَذا ُهَو َجَسدِّي الَّذِّي  َر َوَأْعَطاُهْم  َوَأَخَذ ُخْبزًا َوَشَكَر َوَكسَّ

ْكرِّي«.   هِّ 20لِّذِّ َقائِّاًل:»هذِّ اْلَعَشاءِّ  َبْعَد  َأْيًضا  اْلَكْأَس  َعْنُكْم. َوَكذلَِّك  ُيْسَفُك  الَّذِّي  بَِّدمِّي  يُد  اْلَجدِّ اْلَعْهُد  َي  هِّ اْلَكْأُس   
ْنَسانِّ َماٍض َكَما ُهَو َمْحُتوٌم، َولكِّْن َوْيٌل لِّذلَِّك 22َولكِّْن ُهَوَذا َيُد الَّذِّي ُيَسل ُِّمنِّي هَِّي َمعِّي َعَلى اْلَمائَِّدةِّ.  21 َواْبُن اإلِّ

ْنَسانِّ الَّذِّي ُيَسل ُِّمُه!«.  ْنُهْم ُهَو اْلُمْزمُِّع َأْن َيْفَعَل هَذا؟«.23اإلِّ  " َفاْبَتَدُأوا َيَتَساَءُلوَن فِّيَما َبْيَنُهْم:»َمْن َتَرى مِّ
المسيح ال يشرتهي أكرل اللحروم والخبرز، برل أن يعطريهم جسرده ودمره. هرو كران يرحرب =  شهوة إشتهيت(:  15)آية

 بتقديم جسده ليعطينا حياته.



 أنجيل لوقا )األصحاح الثاني والعشرون(   –األناجيل 
 

 

404 

هذه الكأس هي كأس العشار العادي، قبل أن يؤسس  سر = كأسًا.. وقال .. إقتسموها بينكمثم تناول (: 17)آية
خر طقوس يتممها المسيح بحسب طقوس العهد القرديم قبرل أن يؤسرس سرر اإلفخارسرتيا. آاإلفخارستيا. كانت هذه  

أرجلهم وأيديهم بعد الكأس وبعدها غسل أرجل تالميذه إلعدادهم لإلفخارستيا. وكانت العادة اليهودية أنهم يمسلون 
 األولى. والسيد هنا هو الذي قام بهذا مع تالميذه.

ال أعود أشرب معكم على األرض ثانية فإني سأترك األرض. فالخمر رمز =  ال أشرب من نتاج الكرمة(:  18)آية
 للفرح وهو يشير لفرح على مستوى جديد في السمار.

الرذكرى هنرا = إصدنعوا هدذا لدذكري لمسيح يؤسس سر اإلفخارسرتيا. هنا السيد ا=  أخذ خبزًا وشكر وكسر(:  19)آية
ليست معناها أن نتذكر ما حد  في هذه الليلة كما ألمٍر غاًب عنا، بل تحمل إعادة دعوته أو تمثيلره فري معنرى 
ال  فعال. الكلمة اليونانية المستخدمة تشير لهذا وتعني تذكر المسيح المصلوب والقاًم من األموات وتذكر ذبيحتره

 كحد  ماضي بل تقديم ذبيحة حقة حاضرة وعاملة أي ذكرى فعالة.
(: هذه الكأس هري دمره الرذي للعهرد الجديرد. القرديس لوقرا ال يهرتم بالترتيرب الزمنري ويرورد قصرة يهروذا بعرد 20)آية

ألنره يريرد تأسيس السر. لكن هذه القصة حدثت قبل تأسيس السر )راجع إنجيرل مترى ومررقس(. ولوقرا يرذكرها هنرا 
ان يظهر التناقط بين موقف المسيح الذى يبذل حياته وبين خيانة يهوذا . ثم يورد قصة عتاب المسريح للتالميرذ 

 اذ انشملوا بالزمنيات بينما هو يقدم لهم حياته لي من لهم الحياة االبدية .
كران قرد أشرار أنره هرو الرذى . فرالرب (21)آيرة وهناك سبب آخر مهم ليذكر الرب خيانة يهوذا الذى خرج منرذ فتررة

(. وهنررا يتحررد  الرررب عررن تقررديم دمرره علررى الصررليب. لررذلك 25 - 20:  26+ مررت  29 - 18:  13يسررلمه )يررو
يشير ليهوذا الذى خرج منذ قليل ليشترك مع رؤسار الكهنة بخيانته فى تردبير مرؤامرة الصرليب. وكرأن المسريح أراد 

ى يقدمه لتالميذه فى هرذه الكرأس، فهرذا سريتم علرى الصرليب. فعلرى أن يشير للطريقة التى ُيسفك بها دمه، هذا الذ 
الصليب سيشرب المسيح الكرأس الرابعرة، فهرذا الردم الرذى يقدمره المسريح لتالميرذه فرى هرذا العشرار السررى هرو دمره 
الذى يسفكه على الصليب. وبهذا صارت اإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب. )يرجى مراجعة موضروع الكرأس 

 عة فى كتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا لفهم تفاصيل الموضوع(. الراب
َدةِّ  ويقررول الرررب  ى اْلَمائددِّ ي َعلددَ َي َمعددِّ ل ُِّمنِّي هددِّ ذِّي ُيسددَ ُد الددَّ َوَذا يددَ ِرد أن يف ررحه  هددُ بينمررا كرران يهرروذا قررد خرررج ألنرره لررم يررُ

 من سيسلمه.عالنية. ولكن كان الرب قد أعلن ليوحنا أن يهوذا هو 
 

 من هو األكبر 
ْنُهْم ُيَظنُّ َأنَُّه َيُكوُن َأْكَبَر.  24"  -(:30-22:24اآليات )لو َفَقاَل َلُهْم:»ُمُلوُك 25َوَكاَنْت َبْيَنُهْم َأْيًضا ُمَشاَجَرٌة َمْن مِّ

نِّيَن.   ُمْحسِّ ُيْدَعْوَن  ْم  َعَلْيهِّ َواْلُمَتَسل ُِّطوَن  َيُسوُدوَنُهْم،  لَِّيُكْن 26اأُلَممِّ  فِّيُكْم  اْلَكبِّيُر  َبلِّ  هَكَذا،  َفَلْيَس  َأْنُتْم  َوَأمَّا 
مِّ.   َكاْلَخادِّ ُم  َواْلُمَتَقد ِّ  ، َألَّذِّي  27َكاأَلْصَغرِّ َأْكَبُر:  ُهَو  َمْن  َأَنا أَلْن  َولكِّن ِّي  َيتَّكُِّئ؟  الَّذِّي  َأَلْيَس  َيْخُدُم؟  الَّذِّي  َأمِّ  َيتَّكُِّئ 

يَن َثَبُتوا َمعِّي فِّي َتَجارِّبِّي،  28َبْيَنُكْم َكالَّذِّي َيْخُدُم.   لَِّتْأُكُلوا 30َوَأَنا َأْجَعُل َلُكْم َكَما َجَعَل لِّي َأبِّي َمَلُكوًتا،  29َأْنُتُم الَّذِّ
يُنوَن َأْسَباَط إِّْسَرائِّيَل االْثَنْي َعَشَر«.َوَتْشَرُبوا َعَلى مَ  يَّ َتدِّ  "ائَِّدتِّي فِّي َمَلُكوتِّي، َوَتْجلُِّسوا َعَلى َكَراسِّ
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على  نفسه  لتقديم  يستعد  المسيح  بينما  األولى  المراكز  على  يتشاحنون  إذ  للتالميذ  البشري  ال عف  هنا  نرى 
  الوا يظنون أن ملك المسيح سيكون ملكًا ماديًا. الصليب، واليهود يتشاورون على قتله في الخارج. هم ما 

سبب الخالف هنا كان في أماكن جلوسهم على الماًدة قربًا أو بعدًا عن السيد. والتقليد اليهرودي أن اإلبرن األكبرر 
يجلس عرن اليمرين واألصرمر عرن اليسرار رمرزًا للحرب. لكرن التالميرذ ونروا أن الرذي يجلرس أقررب للسريد سريكون لره 

 بر حين يملك السيد.مركزًا أك
هم يسمونهم هكذا تملقًا. وهم يسمون أنفسهم هكذا إذا قدموا خدمات لبالدهم بل هم يعطرون = محسنين(:  25)آية

عطايا وخدمات ليسميهم الشعب هكذا. ولكن األمم الوثنيين يفهمون أن المحسنين يجب أن يتسلطوا. وهنا المسيح 
 ن أن يسودوا ويترأسوا عليهم. والمسيح هنا ينسب التسلط لألمم.يشرح لهم أن األف ل أن يخدموا اآلخرين م

 (: المسيح يعطيهم نفسه مثاًل لهم في إت اعه وخدمته.27)آية
(: المسيح يمدح أمانتهم وثباتهم رغمًا عن م ايقات اليهود وأنهم تركوا كل شئ وتبعوه، مع أنهم لم يثبتوا 28)آية

ترره لررم يرروبخهم علررى ضررعفاتهم. ونالحررظ أن طلررب العظمررة الزمنيررة يسرربب إال  بمسرراندة نعمترره. والحررظ أنرره فرري محب
 إنشقاقًا بين اإلخوة والعكس فروح اإلت اع والخدمة تولد الحب.

(: هنا المسيح يشرح لهم أنه طلب منهم الخدمة والتخلي عن التسرلط والًراسرة وعردم إشرتهار العظمرة لريس 29)آية
ي، وهذا ال نبلمه إال  في الصليب وقبرول األلرم، وهرذا مرا حرد  مرع المسريح حرمانًا بل طريقًا للملكوت والمجد األبد 

 أعطيكم الملكوت السماوي مكافأة لما إحتملتموه = كما جعل لي أبي أجعل لكم.. ملكوتاً شخصيًا= 
+ 17:14من شجرة الحياة والمقصود ليس األكل والشرب الماديين بل الشبع باهلل )رو= لتأكلوا وتشربوا(:  30)آية
يكونررون بقبررولهم للمسرريح وحيرراتهم المت ررعة وقداسررتهم علررة تبكيررت ودينونررة = تدددينون أسددباط إسددرائيل(. 6:5مررت 

 يظهر بهذا علو درجة التالميذ.= على كراسي .     لليهود ويف حوا جحود اليهود وألثمهم
: في السمار سيكون لنا نفس رأى المسيح برال تعرارض، وألن دان المسريح أحرد سرندينه نحرن أي رًا.  وهرذا ملحوظة

نحن على األرض ربما نختلف مع هللا في أحكامه أما في السرمار فرال =  تدينون أسباط إسرائيلمعنى  
 (16:2كو1إختالف )

 
 يسوع ينبئ بإنكار بطرس. وتعاليم أخيرة للتالميذ

( ْنَطةِّ! 31  "-(:83-22:31لواآليات  َكاْلحِّ ُيَغْربَِّلُكْم  لَِّكْي  َطَلَبُكْم  ْيَطاُن  الشَّ ُهَوَذا  ْمَعاُن،  سِّ ْمَعاُن،  :»سِّ بُّ الرَّ َوَقاَل 
، إِّن ِّي ُمْسَتعِّدٌّ  َفَقاَل َلُه:»َيا33َولكِّن ِّي َطَلْبُت مِّْن َأْجلَِّك لَِّكْي اَل َيْفَنى إِّيَماُنَك. َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت َثب ِّْت إِّْخَوَتَك«.  32 َربُّ

  .»! اْلَمْوتِّ َوإَِّلى  ْجنِّ  الس ِّ إَِّلى  َمَعَك َحتَّى  َي  َأْن 34َأْن َأْمضِّ َقْبَل  اْلَيْوَم  يُك  يُح الد ِّ َياُبْطُرُس: اَل َيرِّ َلَك  َفَقاَل:»َأُقوُل 
يَن َأْرَسْلتُ 35ُتْنكَِّر َثاَلَث َمرَّاٍت َأنََّك َتْعرُِّفنِّي«. َيٍة، َهْل َأْعَوَزُكْم َشْيٌء؟« ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»حِّ ْزَوٍد َواَل َأْحذِّ ُكْم بِّاَل كِّيٍس َواَل مِّ

»اَل«.   َوَيشْ 36َفَقاُلوا:  َثْوَبُه  َفْلَيبِّْع  َلُه  َلْيَس  َوَمْن  َكذلَِّك.  ْزَوٌد  َومِّ َفْلَيْأُخْذُه  كِّيٌس  َلُه  َمْن  اآلَن،  َلُهْم:»لكِّنِّ  َترِّ َفَقاَل 
َهتِّي  أَلن ِّي َأُقوُل لَ 37َسْيًفا.   َي َمَع َأَثَمٍة. أَلنَّ َما ُهَو مِّْن جِّ ُكْم: إِّنَُّه َيْنَبغِّي َأْن َيتِّمَّ فِّيَّ َأْيًضا هَذا اْلَمْكُتوُب: َوُأْحرِّ

«. َفَقاَل َلُهْم:»َيْكفِّي!«.38َلُه اْنقَِّضاٌء«.  ، ُهَوَذا ُهَنا َسْيَفانِّ  "  َفَقاُلوا: »َياَربُّ
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ْنَطةِّ! 31  "  -(:33-22:31)لواآليات   َكاْلحِّ ُيَغْربَِّلُكْم  لَِّكْي  َطَلَبُكْم  ْيَطاُن  الشَّ ُهَوَذا  ْمَعاُن،  سِّ ْمَعاُن،  :»سِّ بُّ الرَّ َوَقاَل 
، إِّن ِّي ُمْسَتعِّدٌّ  َفَقاَل َلُه:»يَ 33َولكِّن ِّي َطَلْبُت مِّْن َأْجلَِّك لَِّكْي اَل َيْفَنى إِّيَماُنَك. َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت َثب ِّْت إِّْخَوَتَك«.  32 اَربُّ

.»! ْجنِّ َوإَِّلى اْلَمْوتِّ َي َمَعَك َحتَّى إَِّلى الس ِّ   " َأْن َأْمضِّ
المسيح يناديه بإسمه القديم )وليس بطرس الصخرة( ليظهر ضعفه بدون المسيح. إبليس ليس =  سمعان سمعان

يتفرقوا ويتبددوا كما حذرهم السيد المسيح  له سلطان أن يجرب أحد إال  بسماح من هللا، وألبليس كانت إرادته أن  
كان  الذي  الزوان  إنفصل  لقد  وفعاًل  الزوان،  من  الحنطة  ليظهر  بتجربتهم  إلبليس  ولكن هللا سمح  بنبوة  كريا، 
يهوذا، وبقيت الحنطة. ولنالحظ أن هللا لم يجبر أحد على شئ، بل كان هناك فاًدة لما حد ، وهي أن باقي  

م، مثل بطرس الذي أنكر وباقي التالميذ الذين هربوا، ولم ا أدركوا ضعفهم صرخوا طالبين  التالميذ أدركوا ضعفه
في أنفسهم، وأدركوا أن سر قوتهم هو هللا. وبهذا نرى أن هللا حين يسمح بأن    ن المعونة من هللا، وما عادوا يثقو 

يجرب إبليس أوالده فيكون هذا لصالحهم. إبليس يقصد من تجاربه أن يجعلنا نترك يسوع والسيد يسمح بالتجارب 
من كان غير ثابت.  إذ نكتشف بها ضعفاتنا فنلجأ إليه للمعونة. ولكن قوله يمربلكم، فمن المربلة يسقط الق  أي  

والسيد وجه حديثه لبطرس بالذات بسبب إندفاعه وشعوره بأنه قوي، والرب أراد أن يكشف فيه ضعف الطبيعة  
البشرية بوجه عام. فيرى كل منا فيه ضعفه الشخصي. فإن كان يهوذا يمثل الخيانة، لكن بطرس يمثل ال عف 

ليَ  فيقوم  إلهي  عون  إلى  يحتاج  ينالها.    ت ب ِ ثَ ويُ   ،ت بُ ثْ الذي  التي  الفياضة  النعمة  معه خالل  من اآلخرين  طلبت 
أثنار =  أجلك فينا  لعمله  إحتياجنا  وليظهر  ال عفار.  ألجل  الصالة  لنتعلم  هللا،  أنه  مع  كإنسان  يتكلم  المسيح 

تيأس من أن تقوم ثانية. ونفس هذه الخبرة إكتسبها داود النبي بعد =  ال يفنى إيمانك التجارب حتى ال ن عف.  
  51)مز  وطرقكإرحمني يا هللا كعظيم رحمتك.. فأعلم األثمة  وته الشهيرة إذ صل ى المزمور الخمسون قاًاًل..  سقط
 فالتاًب يشعر بالخطاة الذين مثله فيحنو عليهم ويشجعهم.  (.13: 
 

َيٍة، َهْل َأْعَوَزُكْم َشْيٌء؟« 35"  -(:38-22:35اآليات )لو ْزَوٍد َواَل َأْحذِّ يَن َأْرَسْلُتُكْم بِّاَل كِّيٍس َواَل مِّ ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»حِّ
»اَل«.   َويَ 36َفَقاُلوا:  َثْوَبُه  َفْلَيبِّْع  َلُه  َلْيَس  َوَمْن  َكذلَِّك.  ْزَوٌد  َومِّ َفْلَيْأُخْذُه  كِّيٌس  َلُه  َمْن  اآلَن،  َلُهْم:»لكِّنِّ  ْشَترِّ َفَقاَل 

َي َمَع َأَثَمٍة. أَلنَّ َما  37َسْيًفا.   َهتِّي  أَلن ِّي َأُقوُل َلُكْم: إِّنَُّه َيْنَبغِّي َأْن َيتِّمَّ فِّيَّ َأْيًضا هَذا اْلَمْكُتوُب: َوُأْحرِّ ُهَو مِّْن جِّ
«. َفَقاَل َلُهْم:»َيْكفِّي!«.38َلُه اْنقَِّضاٌء«.  ، ُهَوَذا ُهَنا َسْيَفانِّ  "  َفَقاُلوا: »َياَربُّ

المسيح مع كان  يحين  ولكن ستأتي ساعة  هم طيلة مدة خدمته كان  يدعهم معو ين ألي شئ.  ين  ح عزيهم ولم 
يواجهونها. هنا السيد أشبه بمدرب   عط الشداًد وعليهم أن يتعلموا كيفوا بفيها أن يواجه  عليهما  وقته و يفارقهم،  

ه قلياًل قلياًل بهم وهم في المياه فيشعروا بثقة وراحة، ثم يسحب يديديه تحت جسم من يدر السباحة الذي ي ع ي
ها أنا ولهم ( قال 20:28ولكن في )مت ت جديدة. اا ويتعلموا، ويصيرون كمن في عو ، لكي ينعموا بخبر فيجاهدو 

   .ور الدهرمعكم كل األيام إلى إنق ا
ًة َواَل ُنَحاًسا ِفي َمَناِطِقُكْم،و   سابقاً   قال لهم  الرب  اَل  وَ ْيِن َواَل َأْحِذَيًة   َثْوبَ لطَِّريِق َوالَ َواَل ِمْزَوًدا لِ  اَل َتْقَتُنوا َذَ ًبا َواَل ِف َّ

لكِّنِّ اآلَن، َمْن َلُه "لهم هنا  فهل هناك تناقط حين قال    .(10،9:10و )مت َعًصا، أِلَنَّ ٱْلَفاِعَل ُمْسَتِحق  َطَعاَمهُ 
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َكذلِّ  ْزَوٌد  َفْلَيْأُخْذُه َومِّ الم  ؟" كَ كِّيٌس  نفهم  المسيح أرسلهم    فما حد    :قصود ال يوجد تناقط بل لكى  بداية   يفأن 
  . وهنا يقول لهم بطريقة عجيبة  تدبير أمورهم وطعامهم  إذ وجدواه العقول  تدبيرًا يفو أعطاهم  و   الخدمة كتدريب لهم

أهملكم ولن ن  ل  ىمان قوى أنولكن بإي  ،دبروا أموركمو . إذًا فلتحيوا حياة طبي ية  أترككم  ملبالخبرة إنى    لقد عرفتم
ولكن حين نما اإليمان   بتدبير كالمعجزات.  ، وكان ذلكار اإليمان ونموه تدبير المسيح لهم أوال كان لبن  أترككم.

َفَقاَل ٱلرُُّسُل وكان هذا طلب التالميذ من الرب و  ن.توقع المعجزات بل الحياة بإيماو   اليأس   يدعوهم المسيح لعدم
: »ِ ْد ِإيَماَننَ     يادة إيماننا. يعمل على وهذا هو أسلوب هللا معنا داًمًا أنه (.5:17و )لو اِللرَّبِ 

ن لين  بداياتنا الروحية  في  يتعامل معنا  هللا  ، حيا ونواجه الحياة بصعوبتهامو إيماننا بطره عجيبة، ثم يدعونا أن 
يين  قة. وهذا ما فعله مع بنى إسراًيل إذ رأوا ضربات المصر ولكن واثقين أن عينه علينا من خالل خبراتنا الساب 

إيمانهم    ولكن كان هذا بعد أن نما  ،جدوا مياهًا مرة إشارة لصعوبة الحياةو وشق البحر، ولكن بعد هذا    ةالعشر 
  (.6:11و )عب َلِكْن ِبُدوِن ِإيَماٍن اَل ُيْمِكُن ِإْرَضاُؤهُ و ألنه و  ولماذا يهتم هللا بنمو إيماننا؟ بمعجزات باهرة.
نما كنت معكم لم يعو كم شئ، تذكروا أنني حي ام ال يق وهي ستأتيأيهنا يريد أن يقول حين تأتي  وكأن المسيح

أنطو  األنبا  ويقول  ال يق.  لرفع  أتدخل  فترة حتى  تنق ي  ولكن ربما  أن هللا غالب نوأنا ما لت معكم،  ما يوس  ًا 
للتا  تع  ًبينيعطي  توبتهم  بداية  إلى حيفي  التعزيات  لكنه يسمح فينزع هذه  ليرفعهم ويسندهم  لكي  ن  زيات كثيرة 

 نالون أعظم من األولى. الم فيتزكون وييجاهدوا وسط اآل
والمزود الروحي =  الكيس  للزاد  فيها  يحتاجون  عليهم ضيقات  وستمر  أمورهم،  لتدبير  إحتياج  في  سيكونوا  أي 

على  معهم  وجوده  فترة  المسيح  كان  بينما  وأصوام  بصلوات  المستمر  للجهاد  يحتاج  وهذا  الروحي.  واإلستعداد 
 األرض هو الذي يسندهم. 

( واآلالم التي يسمح بها المسيح 11:6تسلح بها ضد مكاًد إبليس )أف( التي ن12:4هو كلمة هللا )عب =  السيف
وليست  الروحية  بمعانيها  تفهم  والسيف  والمزود  الكيس  مجده.  في  وبالتالي  صليبه  في  يشتركون  بها  لتالميذه 

 المادية، لإلمتالر الروحي حتى يستطيعوا الحرب ضد إبليس.
 كبيرتان يستخدمان لذبح خروف الفصح. غالبًا هما سكينتان =  هوذا هنا سيفان

هي ترجمة للكلمة العبرية )َدي ير( التي كان معلمو اليهود يستخدمونها ليسكتوا بها جهالة بعط تالميذهم. =  يكفي 
وكأن السيد المسيح أراد أن يسكت تالميذه الذين إنصرفت أفكارهم إلى السيف المادي ال سيف الروح. وال تعني 

المبا بالمعنى  بل يكفي  عليه.  للقبط  اآلتين  الرومان  وجنود  اليهود  جماهير  مقابل  في  سيفان  يعمل  فماذا  شر 
حينما إستخدم بطرس سكينًا منهم وقطع أذن عبد ًريس الكهنة شفاه المسيح بمعجزة وقال وألن كل الذين يأخذون 

 (. 52-51:26السيف بالسيف يهلكونو )مت 
 . ال أبقى في وسطكم بعد، فسأتمم الفدار وأصعد للسمارأي سوف = ما هو من جهتي له إنقضاء(: 35)آية 
 (.12:53)أش= المكتوب(: 37)آية
 

 ( 46-39:22(+ )لو42-32 ،26:14(+) مر 46-36 ،30:26يسوع المسيح في جثسيماني   )مت 
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 ( 1:18+) يو
 

.30 " -:(26:30اآليات )مت ْيُتونِّ  " ُثمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا إَِّلى َجَبلِّ الزَّ
)مت َفَقاَل 36"  -:(46  -26:63اآليات  َجْثَسْيَمانِّي،  َلَها  ُيَقاُل  َضْيَعٍة  إَِّلى  َيُسوُع  َمَعُهْم  َجاَء  يَنئٍِّذ  حِّ

َي َوُأَصل َِّي ُهَناَك«.   :»اْجلُِّسوا هُهَنا َحتَّى َأْمضِّ ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي َزْبدِّي، َواْبَتَدَأ َيْحَزُن َوَيْكَتئُِّب. 37لِّلتَّاَلمِّيذِّ
. ُاْمُكُثوا هُهَنا َواْسَهُروا َمعِّي«.  َفَقاَل َلهُ 38 ا َحتَّى اْلَمْوتِّ دًّ ي َحزِّيَنٌة جِّ هِّ، 39ْم:»َنْفسِّ َم َقلِّياًل َوَخرَّ َعَلى َوْجهِّ ُثمَّ َتَقدَّ

هِّ اْلَكْأُس، َولكِّْن َلْيَس َكَما ُأرِّيدُ  َفْلَتْعُبْر َعن ِّي هذِّ َأْمَكَن  َأَبَتاُه، إِّْن  َقائِّاًل:»َيا  َبْل َكَما ُترِّيُد َأْنَت«. َوَكاَن ُيَرل ِّي  َأَنا   
َدًة؟ ُثمَّ َجاَء إَِّلى التَّاَلمِّيذِّ َفَوَجَدُهْم نَِّياًما، َفَقاَل لُِّبْطُرَس: »َأهَكَذا َما َقَدْرُتْم َأْن َتْسَهُروا َمعِّي َسا40 اِّْسَهُروا 41َعًة َواحِّ

وُح فَ  يٌف«.  َوَصلُّوا لَِّئالَّ َتْدُخُلوا فِّي َتْجرَِّبٍة. َأمَّا الرُّ يٌط َوَأمَّا اْلَجَسُد َفَضعِّ َفَمَضى َأْيًضا َثانَِّيًة َوَصلَّى َقائِّاًل:»َيا 42َنشِّ
يَئُتَك«.   هِّ اْلَكْأُس إِّالَّ َأْن َأْشَرَبَها، َفْلَتُكْن َمشِّ ُثمَّ َجاَء َفَوَجَدُهْم َأْيًضا نَِّياًما،  43َأَبَتاُه، إِّْن َلْم ُيْمكِّْن َأْن َتْعُبَر َعن ِّي هذِّ

هِّ َوَقاَل 45َفَتَرَكُهْم َوَمَضى َأْيًضا َوَصلَّى َثالَِّثًة َقائِّاًل ذلَِّك اْلَكاَلَم بَِّعْينِّهِّ. 44َكاَنْت َأْعُيُنُهْم َثقِّيَلًة.  إِّذْ  ُثمَّ َجاَء إَِّلى َتاَلمِّيذِّ
ْنَسانِّ  اَعُة َقدِّ اْقَتَرَبْت، َواْبُن اإلِّ ُقوُموا َنْنَطلِّْق! 46ُيَسلَُّم إَِّلى َأْيدِّي اْلُخَطاةِّ.    َلُهْم:»َناُموا اآلَن َواْسَترِّيُحوا! ُهَوَذا السَّ

 " ُهَوَذا الَّذِّي ُيَسل ُِّمني َقدِّ اْقَتَرَب!«.

)مت .30  "-(: 36+ 26:30اآليات  ْيُتونِّ الزَّ َجَبلِّ  إَِّلى  َوَخَرُجوا  َسبَُّحوا  " ُثمَّ   + إَِّلى 36  "  َيُسوُع  َمَعُهْم  َجاَء  يَنئٍِّذ  حِّ
َي َوُأَصل َِّي ُهَناَك«.َضْيَعٍة ُيَقاُل  :»اْجلُِّسوا هُهَنا َحتَّى َأْمضِّ  "َلَها َجْثَسْيَمانِّي، َفَقاَل لِّلتَّاَلمِّيذِّ

( في نهاية أكلهم الفصح وهنا هم قردموا تسرابيح 116 ،115كان اليهود معتادين أن يسبحوا بالمزمورين )=  سبحوا
 (. 150بعد تناولهم سر الشكر. وهذا ما تعمله الكنيسة أثنار التو يع أنها تسبح بالمزمور )

كلمة آرامية تعني معصرة  يت، وهي كانت في بستان للزيتون علي جبل الزيتون، وغالبًا كان يملكه =  جثسيماني
مف راًل عنرد الررب يسروع ليجتمرع فيره مرع تالميرذه للصرالة والتعلريم. ولقرد أترى السريد   مارمرقس. وكان هرذا البسرتان

مع تالميذه إلى هذا المكان كمن يدخل بإرادته إلى المعصررة، ولقرد رآه إشر يار برروح النبروة يجترا  المعصررة الحقرة 
ألولى نحترراج نحررن (. رآه إشرر يار يجتررا  المعصرررة وحررده. وألن كرران يسرروع يصررلي فرري ضرريقته فكررم بررا3-1:63)أش

 إلى الصالة في ضيقاتنا فيسندنا هللا.
 

ُب. 37 "-(:38-26:37اآليات )مت َزُن َوَيْكَتئدِّ َدَأ َيحدْ دِّي، َواْبتدَ ْي َزبدْ ُرَس َواْبندَ ُه ُبطدْ ي 38ُثمَّ َأَخَذ َمعدَ اَل َلُهْم:»َنْفسدِّ َفقدَ
. ُاْمُكُثوا هُهَنا َواْسَهُروا َمعِّ  ا َحتَّى اْلَمْوتِّ دًّ  "ي«.َحزِّيَنٌة جِّ

هررم رأوه أي ررًا فرري حالررة التجلرري، فمررن رأى التجلرري يكررون مسررتعدًا أن يعرراين اآلالم دون أن = بطددرس وإبنددي زبدددي
ليس خوفًا من اآلالم الجسدية وألنما ألجل ثقرل الخطيرة التري ال يقبلهرا وال يطيقهرا، والمروت =  يحزن ويكتئبيشك.  

البشررر  ، وخيانررةبررل بحسررب النرراموس كرران المرروت نجاسررة ،الحيرراةفهررو الررذى كرران مقرربال عليرره وهررو ضررد طبيعترره ، 
نفسدي حزيندة جددًا حتدى وكراهيتهم له وهذا ضد طبيعته فهو المحبة . ولكنه أتى ليحمرل خطايانرا ويميتهرا بموتره. 
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يقويرره. ونرررى أن تالميررذه لررم يسررتطيعوا حتررى أن  لررذا وهررر لرره مررالك إحترراج لمعونررة تسررندههررو كإنسرران = المددوت
 في أحزانه وصالته بل ناموا.. حقًا لقد جا  المعصرة وحده. وشدة الحزن قد تؤدي للموت فعاًل.يشاركوه 

 
هِّ، َوَكاَن ُيَرل ِّي َقائِّاًل:»َيا َأَبَتاُه، إِّْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبْر َعن ِّي 39  "-(:26:39آية )مت َم َقلِّياًل َوَخرَّ َعَلى َوْجهِّ هِّ ُثمَّ َتَقدَّ هذِّ

 "َلْيَس َكَما ُأرِّيُد َأَنا َبْل َكَما ُترِّيُد َأْنَت«. اْلَكْأُس، َولكِّنْ 
إن إرادة اآلب وألرادة اإلبرررن واحررردة فهمرررا روح واحرررد، ولكنررره جرررار نيابرررة عنرررا نحرررن الرررذين رف رررنا إرادة هللا فخ رررع 
للصررليب بسرررور مررن أجررل الطاعررة لررآلب. وفرري نفررس الوقررت كرران المسرريح يريررد ذلررك. ونرررى فرري كررالم المسرريح أنرره 

 (. 16:3يعلن إرادة اآلب المحب )يو
 

[ هرل إرادتره 3و    [ هل هو ال يعلرم أنره سريقوم؟ 2و     [ هل خاف؟1و لكأسلماذا طلب المسيح أن تعبر عنه ا
 غير اآلب؟

(، برل 6:18لقد سلَّم المسيح نفسه بإرادته، فهو كران يمكنره الهررب وقرت أن سرقط الجنرد عنرد قولره أنرا هرو )يرو (1
الرذي يسرلمنيو فلرو هو كان في إمكانه أن يؤذيهم كما سبق وفعل بشجرة التين بل هو قال لتالميذه وقد إقترب 

+  53:22+ لو30  ،29:4أراد الهرب لهرب. وكان يمكنه أن يجتا  كما إجتا  من قبل دون أن يمسه أحد )لو
( بل  59:8+ يو44:7+ يو46:21+ مت 23-21:16+ مت 1:17+ يو17:10+ يو8-6:2+ في10:10يو

نفهم أنه لم يخاف الموت.  (. من هنا51:9هو ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم حين تمت األيام إلرتفاعه )لو
وهناك من يسأل لماذا ذهب إلى بستان جثسيماني في جبل الزيتون أال يعتبر هذا هروبًا؟ واإلجابرة أن اليهرود 
كانوا ال يريدون إلقار األيدي عليه وسط المدينة حتى ال يحد  شمب كثير بسببه. والدليل أن يهوذا كان يريد 

ح كررران يعلررم أن يهررروذا كررران عارفررًا بأنررره يرررذهب إلررى بسرررتان جثسررريماني أن يسررلمه خارجرررًا عرررن الجمررع، والمسررري
(. ولو حد  قتل وشرمب لكران هرذا دلرياًل لليهرود أن بسرببه صرار شرمب وقترل وبالترالي فهرو يسرتحق 2:18)يو

المروت، وتكرون حجرتهم أنهرم قتلروه ليمنعروا الشرمب. وهرو ذهرب للبريرة أي رًا ليعطري فرصرة لتالميرذه أن يهربروا 
(. فكران التالميرذ فري ضرعفهم سررينكرون اإليمران كلهرم كمرا فعرل بطرررس، 9 ،8:18القربط عليره )يررو بعرد إلقرار

ف رراًل عررن أن السرريد كرران قررد إعترراد أن يصررلي فرري البريررة وهررو لررم يرررد أن يصررلي فرري العليررة فيسررمعونه، أي 
فع عنه. فهو يسرلم تالميذه. ولو حد  القبط عليه في المدينة فسيدافع عنه أحباؤه، وهو ال يريد ألحد أن يدا

 نفسه بإرادته وال يريد كرامة بشرية من أحد، كما أنه ال يريد أن ُيقتل أحد بسببه. 
مرر ات، وعررف أن 3(، برل كران يعلرم كرل شرئ، وعلرم أن بطررس سرينكره 21:16هو أعلم تالميذه بقيامته )مت  (2

ماًر النراس وتنبرأ بمرا ( وهرو علرم حرال السرامرية وكران يعلرم ضر27:17سرتارًا )مرت أبطرس يصطاد سمكة بها  
(. إذًا هرو 27:11وأعظم شئ فري هرذا المقرال قولره لريس أحرد يعررف اآلب إال  اإلبرن )مرت . سيحد  ألورشليم 

كان عارفًا بما سيحد  له، فلماذا إذًا صل ى لتعبر عنه هذه الكأس؟ هو بهذا أوهر أنه إنسان كامل ي طرب 
يجوع ويعط .. وهو بسماحه أوهرر إضرطرابه لنعررف  ، كما كانفهو يعرف كم اآلالم التى سيتحملها  ويحزن 
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إنسانيته ثم أوهر شجاعته بعد ذلك مرع الجنرد. وكران إوهرار إضرطرابه ليسرتدرج الشريطان ليقتررب منره فيملبره 
 ئتكو.الرب، فهو كان يخفي عن إبليس تدبيره. وهو صلَّى هكذا لنتعلم أن نصلي ولتكن مشي

(. فرإذا كانرا واحردا فري الرذات فهمرا 15:16( وكرل مرا لرآلب هرو لري )يرو30:10السيد قال أنا واآلب واحرد )يرو (3
واحدًا في المشيئات. والمشيئة اإللهية إتحدت أي ا بالمشيئة اإلنسانية حرين إتحرد الالهروت بالناسروت. وحترى 

( ال يعنرري وجررود مشرريئتان بررل أن 38:6+19:5قولرره مررا جئررت ألصررنع مشرريئتي بررل مشرريئة الررذي أرسررلني )يررو
الجسد في ضعفه العادي يريد شيئًا ولكن المسيح ال ينفذه، ألن مشيئته هي أن يصنع مشيئة اآلب. برل حترى 
القديسين صار لهم نفس الوضع فهم ال يصنعون سوى مشيئة هللا وال يستجيبون لندارات الجسد. فكم براألكثر 

أنرره أطرراع حتررى المرروت مرروت الصررليب. أي إنسرران منررا إذا علررم أن  مررن إتحررد الهوترره بناسرروته. لكررل هررذا نرررى 
هنراك ضريقة تنتظرره مرن المؤكرد سي رطرب ويتمنرى أال تحررد ، ويصرلي. وبعرد فتررة مرن الصرالة يقنعره الررروح 
القررردس برررأن يسرررلم األمرررور هلل، فيقرررول ولرررتكن مشررريئتكو والمسررريح ألن إنسرررانيته كانرررت كاملرررة إضرررطرب إذ أترررت 

ن يعرفهررا. وصررلى. ولكررن لررم يأخررذ األمررر معرره وقتررًا مررا بررين وإن أمكررن فلتعبررر عنرري هررذه السرراعة بينمررا هررو كررا
الكأسو وبين وليس كما أريد أنا بل كما تريد أنتو لقرد أخترزل الوقرت إلرى ال شرئ. فإرادتره هري إرادة اآلب هري 

 اإلرادة اإللهية التي فيه.
بردليل قولره وقومروا ننطلرق مرن ههنراو أي لمراذا  ي اف لذلك تشوه السيد لهذه اللحظة التي يفدي فيهرا البشررية (4

. وهرذا تنبرأ عنره إشر يار ولريس لري غريظ. ليرت  أنا ما لت بعيدًا عن بستان جثسيماني حيث ُيلقى القربط علري 
 (.5 ،4:27علي  الشوك..و )

 
 قرص حزن المسيح تختلف من إنجيل آلخر فلماذا؟
ع هم إشترك في بعط األخبار. وعمومًا هم إقتسموا  لقد أخبر كل واحد من اإلنجيليين بحال من أحواله، وب

 األخبار ومن هنا نرى تكامل األربعة أناجيل.  

 لماذا كانت آالم المسيح رهيبة؟
كانرررت أحرررزان المسررريح ال تحتمرررل، فأضرررف آلالم الجسرررد آالم الرررنفس أي رررًا، فهرررو ترررألَّم بسررربب خيانرررة يهررروذا تلميرررذه 

وهررذا ي رراد طبيعترره التررى هررى  الررذي كرران يجررول يصررنع خيرررًا، وهررروب برراقي تالميررذه وصررراك الجمرروع ضررده وهررو
لخالصررهم. وهررو كرران عالمررًا بكررل اآلالم واإلهانررات الترري سررتقع عليرره. المحبررة. وحررزين لهررالك اليهررود الررذين أتررى 

ون يف لهذا أن المسيح كان سيحمل خطايا البشر، وهذا ما فاه إحتماله لقداسته المطلقة، وكان سيتذوه الموت 
فهررل نتصررور أنرره بحسررب النرراموس أن  ،، بررل بحسررب النرراموس كرران مررن يلمررس ميررت يتررنجس يرراة نفسررهاوهررو الح

برل كران يعلرم أن اآلب القردوس سريحجب وجهره عنره  نيقوديموس ويوسف الرامى قد تنجسا إذ كفنا جسد المسريح .
قيقرة العالقرة برين اآلب حينما يحمل خطايا البشر، وهذه النقطة بالذات يصعب علينا أن نتصورها ألننرا ال نعلرم ح

واإلبرررن. والمسررريح أراد إوهرررار ضرررعفه وحزنررره وألضرررطرابه ليطمرررع فيررره الشررريطان ويظرررن أنررره قرررادر أن يملبررره، فيملبررره 
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وهزم مرا هرو أقروى  المسيح. وأي ًا كونه أوهر ضعفه فقد أوهر إنسانيته الكاملة. هو بال عف هزم قوة الشيطان
 بالموت داس الموت. والرب  من القوة ، فأقوى أعدار البشر هو الموت ،

 مر ات؟ 3مر ات أو لماذا أيقظ السيد تالميذه  3لماذا صل ى المسيح 
( وكران المسريح 14:5+ أف 14-11:13( رقم القيامة وهذا ما قاله برولس الرسرول )رو3هذا فيه إشارة إلى رقم )

الصالة في هذه الساعة بالذات والتي إقترب يصلي ليعلم تالميذه أن يصلوا عند أي تجربة، وهو كان يطلب منهم 
فيها إلقار القربط عليره حترى ال يقرل إيمرانهم فيره وي رربهم إبلريس بالشرك. والسريد كمرا علر م تالميرذه التواضرع برأن 
غسل أرجلهم علمهم الصالة في ال ريقات فري هرذه الليلرة. وكمرا علمهرم أن يصرلوا منفرردين، إنفررد عرنهم ليصرلي، 

( تالميذ فشهادة الثالثة قانونية. وهم كانوا أقرب التالميذ 3أخذ ) ويرًا ليتعلموا طريقة الصالة. وهثولكنه لم يبتعد ك
لنقاوتهم ومحبتهم الكاملرة. وهرو أرادهرم أن يشرهدوا حزنره علرى العرالم الرذي فسرد وألسرراًيل إبنره البكرر الرذي رف ره، 

 وأن آالمه كانت حقيقية. ويشهدوا بهذا أمام العالم فيكره الناس الخطية التي سببت كل هذا للرب.
 

َدْرُتْم َأْن 40 "-(:41 - 40:  26مددتآيددة ) ا قددَ َذا مددَ ُرَس: »َأهكددَ اَل لُِّبطددْ ا، َفقددَ َدُهْم نَِّيامددً يددذِّ َفَوجددَ ى التَّاَلمِّ اَء إِّلددَ مَّ جددَ ثددُ
َدًة؟ وُح 41 َتْسَهُروا َمعِّي َساَعًة َواحِّ يٌف«.اِّْسَهُروا َوَصلُّوا لَِّئالَّ َتْدُخُلوا فِّي َتْجرَِّبٍة. َأمَّا الرُّ يٌط َوَأمَّا اْلَجَسُد َفَضعِّ  "َفَنشِّ
أي أن السررريد يعطررريهم عرررذرًا فررري نرررومهم، أن جسررردهم = الدددروح نشددديط والجسدددد ضدددعيفالحرررظ كلمرررات التشرررجيع 

 ض يف، لكن روحهم نشيطة.
 
ْم ُيْمكدِّ 42 "-(:45 - 42:    26مت)  اتآي اُه، إِّْن لدَ هِّ َفَمَضى َأْيًضا َثانَِّيًة َوَصلَّى َقائِّاًل:»َيا َأَبتدَ ي هدذِّ َر َعند ِّ ْن َأْن َتْعبدُ

يَئُتَك«.  َتُكْن َمشددِّ َرَبَها، َفلددْ ْأُس إِّالَّ َأْن َأشددْ ًة. 43اْلكددَ ُنُهْم َثقِّيلددَ ْت َأْعيددُ ا، إِّْذ َكانددَ ا نَِّيامددً َدُهْم َأْيضددً اَء َفَوجددَ مَّ جددَ ثددُ
َرَكُهْم 44 َفتددَ

 اْلَكاَلَم بَِّعْينِّهِّ.َوَمَضى َأْيًضا َوَصلَّى َثالَِّثًة َقائِّاًل ذلَِّك 
ُن اإلِّ 45 ْت، َوابدْ دِّ اْقَتَربدَ اَعُة قددَ َوَذا السدَّ َترِّيُحوا! هدُ اُموا اآلَن َواسدْ اَل َلُهْم:»ندَ هِّ َوقددَ يدذِّ ى َتاَلمِّ اَء إِّلدَ مَّ جدَ ى ثدُ لَُّم إِّلددَ انِّ ُيسدَ ْنسدَ

 "َأْيدِّي اْلُخَطاةِّ.  
فيهرا.  ان إستطعتم فلقد أتت الساعة التري تتفرقرو هو توبيخ لطيف المقصود به ناموا اآلن إ=  ناموا اآلن وإستريحوا

والسيد يعاتبهم فهم لم يفهموا قوله إسهروا لذلك قال لهم ناموا. وربما قصد أنه غير محتاج إليهم في األمور التالية  
 التي ينبمي أن يحتملها وحده.

 " ُيَسل ُِّمني َقدِّ اْقَتَرَب!«.ُقوُموا َنْنَطلِّْق! ُهَوَذا الَّذِّي 46 "-(:26:46آية )مت
 وهذا يثبت أنه سلم نفسه بإرادته.. قوموا ننطلقهنا نرى السيد هو الذي يذهب ليقابل يهوذا= 

 المسيح حمل كل خطايا البشر في جسده ليموت بها ليلميها بقوة قيامته وقدوسيته. -
.ُثمَّ َسبَُّحوا 26 "-:(42-32 ،14:26اآليات )مر ْيُتونِّ  " َوَخَرُجوا إَِّلى َجَبلِّ الزَّ

ُأَصل َِّي«.32"  َحتَّى  هُهَنا  :»اْجلُِّسوا  هِّ لَِّتاَلمِّيذِّ َفَقاَل  َجْثَسْيَمانِّي،  اْسُمَها  َضْيَعٍة  إَِّلى  ُبْطُرَس 33َوَجاُءوا  َمَعُه  َأَخَذ  ُثمَّ 
َوَيْكَتئُِّب.   َيْدَهُ   َواْبَتَدَأ  َوُيوَحنَّا،  َواْسَهُروا«. 34َوَيْعُقوَب  ُهَنا  ُاْمُكُثوا   ! اْلَمْوتِّ َحتَّى  ا  دًّ َحزِّيَنٌة جِّ َلُهْم:»َنْفسي  َفَقاَل 
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، َوَكاَن ُيَرل ِّي لَِّكْي تَ 35 َقلِّياًل َوَخرَّ َعَلى اأَلْرضِّ َم  َتَقدَّ َأْمَكَن.  ُثمَّ  اَعُة إِّْن  َأَبا اآلُب، ُكلُّ 36ْعُبَر َعْنُه السَّ َوَقاَل:»َيا 
هِّ اْلَكْأَس. َولكِّْن لَِّيُكْن اَل َما ُأرِّيُد َأَنا، َبْل َما ُترِّيُد َأْنَت«.   ْز َعن ِّي هذِّ ُثمَّ َجاَء َوَوَجَدُهْم 37َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلَك، َفَأجِّ

َدًة؟  نَِّياًما، َفَقاَل لُِّبْطُرَس:» ْمَعاُن، َأْنَت َنائٌِّم! َأَما َقَدْرَت َأْن َتْسَهَر َساَعًة َواحِّ اِّْسَهُروا َوَصلُّوا لَِّئالَّ َتْدُخُلوا فِّي  38َيا سِّ
يٌف«.   َفَضعِّ اْلَجَسُد  يٌط، َوَأمَّا  َفَنشِّ وُح  َأمَّا الرُّ بَِّعْينِّ 39َتْجرَِّبٍة.  اْلَكاَلَم  َقائِّاًل ذلَِّك  َأْيًضا َوَصلَّى  َرَجَع  40هِّ.  َوَمَضى  ُثمَّ 

يُبوَنُه.   ُثمَّ َجاَء َثالَِّثًة َوَقاَل َلُهْم:»َناُموا اآلَن 41َوَوَجَدُهْم َأْيًضا نَِّياًما، إِّْذ َكاَنْت َأْعُيُنُهْم َثقِّيَلًة، َفَلْم َيْعَلُموا بَِّماَذا ُيجِّ
ْنَسانِّ  اإلِّ اْبُن  ُهَوَذا  اَعُة!  َأَتتِّ السَّ َقْد  َيْكفِّي!  اْلُخَطاةِّ.  َواْسَترِّيُحوا!  َأْيدِّي  إَِّلى  ُيَسلَُّم  الَّذِّي 42  ُهَوَذا  لَِّنْذَهَب!  ُقوُموا 

 "  ُيَسل ُِّمنِّي َقدِّ اْقَتَرَب!«.

.26 "-(:14:26آية )مر ْيُتونِّ  "ُثمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا إَِّلى َجَبلِّ الزَّ
م السيد جسده ودمه ذبيحة حب سبح مع تالميذه، ربما تسابيح  الفصح المفرحة، معلنًا أن العلية قد  بعد أن قد 
 إمتألت فرحًا وحمدًا هلل. ولماذا أخذ السيد تالميذه إلى جبل الزيتون؟ 

 ليشاركوه حزنه وبكاًه على أورشليم، وليعلموا كم قدم ألجلهم. -1
هررو ذهررب ليصررلي، ليرردخل فرري لقررار مررع اآلب يتسررلم فيرره كررأس الصررليب مررن يديرره مررع مرارترره الشررديدة، وكررأن  -2

ريد أن يعلم تالميذه أن يتقبلوا من اآلب أي شئ حتى الصليب المر الذي يسمح به، هنا يعلمهرم حيراة السيد ي
 التسليم الكامل.

هرو صرعد أي رًا علرى جبرل الزيتررون، والزيترون بمرا فيره مرن  يرت يشررير لعمرل الرروح القردس فهرم لرن يسررتطيعوا  -3
الررذى وعرردهم بأنرره سيرسررله لهررم منررذ  نررة الررروحبمعو تقبررل األلررم مررن يرردي اآلب وال مشرراركة المسرريح أحزانرره إال  

يعدهم أي ًا لحمل الصليب واآلالم، فإن كانوا قد فعلوا هذا بالرب فلسروف  . والسيد كان(16،    15دقاًق )يو
 يفعلون بهم هكذا. لكن هناك تعزيات سماًية تساندهم.

تتقرراطر يرردركوا تأنسرره ودخولرره تحررت أخررذ معرره تالميررذه الررذين رأوا التجلرري، فررإذا رأوه يحررزن ويكتئررب ودموعرره  -4
 اآلالم دون أن يتعثروا، فقد رأوه في تجليه ومجده.

إن كرران آدم قرررد خررالف هللا فررري بسررتان ففقررردت البشرررية سرررر حياتهررا وبهجتهرررا وسررالمها خرررالل عصرريانه، ففررري  -5
 البشرية. بستان جثسيماني دخل آدم األخير كما إلى معصرة يعتصر فيها باأللم ليرد بطاعته لآلب ما فقدته

 
! ُاْمُكُثوا ُهَنا َواْسَهُروا«.34 -(:14:34آية )مر ا َحتَّى اْلَمْوتِّ دًّ  َفَقاَل َلُهْم:»َنْفسي َحزِّيَنٌة جِّ
ليسرررت بسررربب المررروت الجسررردي واآلالم النفسرررية وألال  لكررران كثيرررر مرررن الشرررهدار قرررد أوهرررروا  يسررروع هنرررا الررررب  أحرررزان

جسدية والنفسية ي اف لها أحزانه الروحية إلحتجاب وجره اآلب شجاعة أكثر من المسيح. ولكن أحزان المسيح ال
عنره كحامرل خطايرا وهرو الرذي برال خطيرة. أحزانره لرن نفهمهرا ولرن نردركها ولرن يردركها سرواه. وألذا كران المسريح قرد 
صلَّى لآلب لتصير إرادته خاضعة فعلينا أن نصلي نحن أي رًا قراًلين لرتكن إرادترك، فهرو ذهرب للصرليب منتصررًا 

ال إرادة هللا ينهرزم.  ، سلم إرادته لآلب، وهكذا كل من يسلم إرادته لآلب ينتصر. ومن يريرد أن تثبرت إرادتره هروإذ  
 ليكونوا مستعدين للهروب إذ يأتي الجند للقبط على يسوع.= وإسهروا
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َك، 36  -(:14:36آية )مر َتَطاٌع لدَ ْيٍء ُمسدْ ا َوَقاَل:»َيا َأَبا اآلُب، ُكلُّ شدَ َيُكْن اَل مدَ ْن لدِّ ْأَس. َولكدِّ هِّ اْلكدَ ي هدذِّ ْز َعند ِّ َأجِّ فدَ

 ُأرِّيُد َأَنا، َبْل َما ُترِّيُد َأْنَت«.
 (6:4+غل15:8هو تعبير يعني ويا أبويا اآلبو وألستخدمه بولس الرسول )رو= آب ا اآلب

 
يُذُه.  39  "-: (46-22:39اآليات )لو ، َوَتبَِّعُه َأْيًضا َتاَلمِّ ْيُتونِّ َوَلمَّا َصاَر إَِّلى 40َوَخَرَج َوَمَضى َكاْلَعاَدةِّ إَِّلى َجَبلِّ الزَّ

 َوَصلَّى َواْنَفَرَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيةِّ َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيهِّ 41اْلَمَكانِّ َقاَل َلُهْم:»َصلُّوا لَِّكْي اَل َتْدُخُلوا فِّي َتْجرَِّبٍة«.  
هِّ اْلَكْأَس. َولكِّْن لَِّتُكْن اَل إَِّراَدتِّي َبْل إَِّراَدُتَك«.  42 يَز َعن ِّي هذِّ ْئَت َأْن ُتجِّ َوَظَهَر َلُه َماَلٌك مَِّن 43َقائِّاًل:»َيا َأَبَتاُه، إِّْن شِّ

َماءِّ ُيَقو ِّيهِّ.   َهاٍد َكاَن ُيَرل ِّي بَِّأَشد ِّ َلَجاَجٍة، َوَص 44السَّ .  َوإِّْذ َكاَن فِّي جِّ ُثمَّ 45اَر َعَرُقُه َكَقَطَراتِّ َدٍم َنازَِّلٍة َعَلى اأَلْرضِّ
  . ، َفَوَجَدُهْم نَِّياًما مَِّن اْلُحْزنِّ هِّ اَلةِّ َوَجاَء إَِّلى َتاَلمِّيذِّ َفَقاَل َلُهْم:»لَِّماَذا َأْنُتْم نَِّياٌم؟ ُقوُموا َوَصلُّوا لَِّئالَّ 46َقاَم مَِّن الرَّ

 "  َتْدُخُلوا فِّي َتْجرَِّبٍة«.
خل المسيح إلى البستان في هذه المرة األخيرة كما إلى  يكله المقدس ليترك ثمانية من تالميذه في الدار  د 

الخارجية، ويدخل بثالثة منهم إلى القدس، وأخيرًا ينطلق بمفرده ليجثو في قدس األقداس كًريس كهنة أعظم يقدم  
للبشرية وكل من ا يستطيع أن يدخل معه وبه إلى  ذبيحة فريدة عن العالم، يقدم حياته مبذولة طاعة لآلب وحبًا 

جثسيماني وندخل إلى معصرة األلم، كل بحسب قامته الروحية إم ا مع الثمانية أو مع الثالثة، أم ا العمل الكفاري  
فللمسيح وحده، هو إختصاصه وحده. وعلينا أن نعرف أن كل البركات التي أخذناها تُثير حسد الشياطين فيثيروا  

 تجارب وعلينا أن نصلي لنملب.ضدنا ال
 

 َوَلمَّا َصاَر إَِّلى اْلَمَكانِّ َقاَل َلُهْم:»َصلُّوا لَِّكْي اَل َتْدُخُلوا فِّي َتْجرَِّبٍة«. 40 -(:22:40آية )لو
ن ألبعد كل مرة نتناول فيهرا علينرا أن نصرلي وال ننرام لكري ننرال النصررة والملبرة =  صلوا لكي ال تدخلوا في تجربة

يصرل حرين  حرين ترأتي التجربرةهجمات العدو البد وستأتي. المسيح كان يريد لتالميذه أن يكونروا فري حالرة صرالة 
طراع وألنهرم لرم والرجال فال ي رعفوا ويخروروا. وهرذا معنرى وصرية المسريح وبرولس الرسرول أن نصرلي برال إنق  يهوذا

 يصلوا فبطرس أنكر إذ أتت التجربة وباقي التالميذ هربوا.
 

 َواْنَفَرَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيةِّ َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيهِّ َوَصلَّى41 -(:22:41آية )لو
ه هرذه اللحظرات دليل ناسوتيته. وهو جثا وحده دون التالميذ. فالتالميذ لم يكرن لهرم أن يشراركو = وجثا على ركبتيه

 التي حمل فيها ضعفنا وشفع بدمه عنا لدى اآلب. كان عمله فريدًا في نوعه. 
 

هِّ اْلَكْأَس. َولكِّْن لَِّتُكْن اَل إَِّراَدتِّي َبْل إَِّراَدُتَك«.42 -(:22:42آية )لو يَز َعن ِّي هذِّ ْئَت َأْن ُتجِّ  َقائِّاًل:»َيا َأَبَتاُه، إِّْن شِّ
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سيد صحح وضع البشر بالنسبة لآلب، فآدم وبنيه عصوا وبحثوا عن إرادتهرم )األنرا( ال=  لتكن ال إرادتي بل إرادتك
ولرريس مررا يريررده هللا. وجررار السرريد المسرريح ليقرردم الطاعررة والخ رروع كناًررب عنررا، مررع أن إرادترره واحرردة مررع أبيرره. لقررد 

أراد أن يشررب الكرأس كان السيد يمكنه أن يح ر جيوش المالًكة لتمنع عنه هذه الكأس، ولكنه هو أرادها، فهو 
م نفسره مثرااًل بالعمرل  التي أراد له اآلب أن يشربها ويقدمها له. بهذا يقدم نفسه مثااًل لشرب كأس اآلالم بصبر. قد 

 ال بالكالم. 
 

َماءِّ ُيَقو ِّيهِّ. 43 -(:22:43آية )لو  َوَظَهَر َلُه َماَلٌك مَِّن السَّ
كانت هناك مالًكة تسربح يروم المريالد، وبشرروا الرعراة، وتقردموا لخدمرة السريد   =  ظهر له مالك من السماء يقويه
(. ومالًكرة بشررت النسروة بعرد القيامرة، ومالًكرة تررارت للتالميرذ بعرد الصرعود. 11:4بعد التجربة مرن إبلريس )مرت 

وهذا ما دفع البعط أن يتصور أن هناك مالًكة قرد تعينروا لخدمرة السريد وقرت تجسرده، فرإذا كانرت المالًكرة تخردم 
(. وهكرذا كرل مرن يصرلي يجرد معونرة مرن السرمار فالمالًكرة تخردم البشرر 14:1البشر أفال تخدم ملك الملوك )عب 

لررك المجررد، لررك العررزةو وهررذا مررا ، يررا رب  فرري محبررة. ويقررال أن المررالك الررذي وهررر للمسرريح كرران يقررول لرره ولررك القرروة
 تسبح به الكنيسة في أسبوع اآلالم.

رريس  وربمررا أن المررالك حررين رأى السرريد فرري آالمرره فرري البسررتان تقرردم ليقويرره، كمررا حرراول بطرررس أن ي رررب عبررد ًر
سررريف الكهنررة ليسررراعد المسررريح، ولكررن غالبرررًا فالمسررريح لررم يكرررن محتررراج لمعونررة المرررالك وبالتأكيرررد لررم يكرررن محتررراج ل

بطرررس. وكررأن المررالك الررذي أتررى للسرريد ليقويرره أراد أن يقررول لرره، حتررى وألن قررام عليررك البشررر ولررم يعرفرروك فررنحن 
 نعرفك من أنت، نحن نحبك حتى وألن لم يحبوك، نعرف عظمة مجدك وألن لم يعرفها البشر.

 
َهاٍد َكاَن ُيَرل ِّي بَِّأَشد ِّ َلَجاَجٍة،44 -(:22:44آية )لو . َوإِّْذ َكاَن فِّي جِّ  َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَراتِّ َدٍم َنازَِّلٍة َعَلى اأَلْرضِّ

. ألنره فري HEAMATIDROSISهرذه الظراهرة وراهرة نرادرة تسرمى =  صار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض
األحرروال العاديررة حررين يررزداد األلررم باإلنسرران حتررى ال يسررتطيع أن يتحمررل، ففرري هررذه الحالررة غالبررًا مررا يفقررد اإلنسرران 
وديه، ولكن إذا لم يحد  هذا فإن الشعيرات الدموية المحيطة بالمدد العرقية يزداد ال مط عليها فتنفجر وين رح 

د  من جبهة اإلنسان فقط بل من الجسرم كلره، ويكرون نتيجرة ذلرك أن الدم من البشرة مختلطًا بالعره. وهذا ال يح
يتسمم جسرم اإلنسران. وألنهرا وراهرة طبيرة فقرد لفترت أنظرار لوقرا الطبيرب. ونرزل الردم علرى األرض، وهرذه أول مررة 

خرل فقرد د = وإذ كان فدي جهداديسفك فيها دم المخلص ألجلنا. وتلطخت ثيابه بالدم. ولوقا يحدد هذه الحالة بقولره 
السيد المسيح في صراع حقيقي، حتى سال دمره وصرار هابيرل الجديرد الرذي تتقبرل األرض دمره طالبرًا النعمرة لكرل 

 مؤمن. وبينما كان السيد في هذا الجهاد كان تالميذه ناًمون ويهوذا والكهنة يتآمرون.
ألن دم المسيح يعطى  لتعطى حياة للبشر 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 
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هِّ إَِّلى َعْبرِّ َوادِّي َقْدُروَن، َحْيُث َكاَن ُبْسَتاٌن َدَخَلُه ُهَو 1 -(:18:1آية )يو َقاَل َيُسوُع هَذا َوَخَرَج َمَع َتاَلمِّيذِّ

 َتاَلمِّيُذُه. وَ 
( وقوموا 31:14هذه ال تفيد العلية، فالسيد وتالميذه سبق وتركوا العلية التي كانوا مجتمعين فيها )راجع يو = خرج 

فهي تفيد خروجهم من   خرجننطلق من ههناو كإفادة للخروج من العلية. وغالبًا ذهبوا للهيكل. أم ا قول الكتاب هنا  
بل الزيتون. خصوصًا إن وادي قدرون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون  الهيكل إلى عبر وادي قدرون إلى ج

 الملئ بأشجار الزيتون. وبذلك تكون صالة المسيح الشفادية الختامية قد حدثت في الهيكل.
هو نهير يجف صيفًا فيترك قاعه جافًا كالوادي لَيُمْر المارة فوقه، وفي الشتار يمتلئ من المطر. وهذا = قدرون 

ين لخروج المسيح إلى جبل الزيتون هو مشهد مكرر لخروج الملك داود حزينًا هاربًا من إبنه إبشالوم  المشهد الحز 
 (.30 ،23:15صم 2بمشورة أخيتوفل. وألسراًيل هي إبن هللا البكر وأخيتوفل رمز ليهوذا وكالهما إنتحر ) 

 
 ( 12-2:18(+) يو 53-47:22لو(+) 52-43:14(+ )مر56-47:26تسليم يسوع والقبض عليه )مت

َوفِّيَما ُهَو َيَتَكلَُّم، إَِّذا َيُهوَذا َأَحُد االْثَنْي َعَشَر َقْد َجاَء َوَمَعُه َجْمٌع َكثِّيٌر بُِّسُيوٍف 47"  -:(56-26:47اآليات )مت
  . ْعبِّ الشَّ َوُشُيوخِّ  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساءِّ  ْندِّ  مِّْن عِّ يٍ   َوعِّرِّ

َأْعَطا48 َأْسَلَمُه  ُهَو. َوالَّذِّي  ُهَو  ُأَقب ُِّلُه  َقائِّاًل:»الَّذِّي  َعاَلَمًة  ُهْم 
ُكوُه«.   َلُه.  49َأْمسِّ اَلُم َيا َسي ِّدِّي!« َوَقبَّ َم إَِّلى َيُسوَع َوَقاَل: »السَّ ُب، لَِّماَذا 50َفلِّْلَوْقتِّ َتَقدَّ َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »َيا َصاحِّ

ُموا َوَأْلَقْوا اأَلَيادِّ  يَنئٍِّذ َتَقدَّ ْئَت؟« حِّ يَن َمَع َيُسوَع َمدَّ َيَدُه َواْسَتلَّ َسْيَفُه 51َي َعَلى َيُسوَع َوَأْمَسُكوُه. جِّ ٌد مَِّن الَّذِّ َوإَِّذا َواحِّ
ْيَف  52َوَضَرَب َعْبَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، َفَقَطَع ُأْذَنُه.   يَن َيْأُخُذوَن السَّ َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »ُردَّ َسْيَفَك إَِّلى َمَكانِّهِّ. أَلنَّ ُكلَّ الَّذِّ

َيْهلُِّكوَن!   ْيفِّ  َجْيًشا مَِّن 53بِّالسَّ اْثَنْي َعَشَر  َأْكَثَر مِّنِّ  َم لِّي  َفُيَقد ِّ َأبِّي  إَِّلى  َأْطُلَب  َأْن  يُع اآلَن  َأْسَتطِّ اَل  َأن ِّي  َأَتُظنُّ 
:»َكَأنَُّه َعَلى 55َفَكْيَف ُتَكمَُّل اْلُكُتُب: َأنَُّه هَكَذا َيْنَبغِّي َأْن َيُكوَن؟«.54ئَِّكةِّ؟  اْلَمالَ  اَعةِّ َقاَل َيُسوُع لِّْلُجُموعِّ فِّي تِّْلَك السَّ

يٍ  لَِّتْأُخُذونِّي! ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت َأْجلُِّس َمَعُكْم ُأَعل ُِّم فِّي الْ  ٍ َخَرْجُتْم بُِّسُيوٍف َوعِّرِّ ُكونِّي.  لِّص  َوَأمَّا هَذا 56َهْيَكلِّ َوَلْم ُتْمسِّ
يُذ ُكلُُّهْم َوَهَرُبوا. يَنئٍِّذ َتَرَكُه التَّاَلمِّ «. حِّ  " ُكلُُّه َفَقْد َكاَن لَِّكْي ُتَكمََّل ُكُتُب اأَلْنبَِّياءِّ

يٍ  َوفِّيَما ُهَو َيَتَكلَُّم، إَِّذا َيُهوَذا َأَحُد االْثَنْي َعَشَر َقْد جَ 47"  -(:26:47آية )مت ردِّ اَء َوَمَعُه َجْمٌع َكثِّيٌر بُِّسُيوٍف َوعِّ
. ْعبِّ ْندِّ ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َوُشُيوخِّ الشَّ   " مِّْن عِّ

كان اليهود قد  عموا لبيالطس أن المسيح مقاوم لقيصر، وشخص هذه صفاته ربما يكون معره جري  مرن الثروار، 
( جعلهرررم يسرررقطون علرررى 6:18لرررذلك أرسرررل بررريالطس جماعرررة عظيمرررة مرررن الجنرررد ولكرررن السررريد بقولررره أنرررا هرررو )يرررو

أع ررار = شدديوخ الشددعب. وجرروههم. وربمررا وررن اليهررود أن عنررده شررعب يسررمع تعاليمرره. وأنهررم ربمررا يجرردون مقاومررة
 السنهدريم. 

 
ُكوُه«.48" -(:26:48آية )مت  "َوالَّذِّي َأْسَلَمُه َأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقائِّاًل:»الَّذِّي ُأَقب ُِّلُه ُهَو ُهَو. َأْمسِّ
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( 14-12:55المسيح حمل كل آالمنا، ولكي تكمل آالمه كان عليه أن يشرب كأس الخيانة مرن أحرد أحباًره )مرز
(. فررالجراح تررزداد حينمررا تررأتي مررن األحبررار. والقبلررة كانررت عالمررة للجنررود الرومرران فهررم ال 6:13) ك وبقبلررة غاشررة

 يعرفونه، أم ا اليهود فهم يعرفونه تمامًا.
 

َلُه.49" -(:26:49آية )مت اَلُم َيا َسي ِّدِّي!« َوَقبَّ َم إَِّلى َيُسوَع َوَقاَل: »السَّ  " َفلِّْلَوْقتِّ َتَقدَّ
 

وَع 50"  -(:26:50)متآية   ى َيسدُ َي َعلدَ ادِّ ْوا اأَليدَ ُموا َوَأْلقدَ دَّ ٍذ َتقدَ يَنئدِّ َت؟« حِّ ئدْ اَذا جِّ ُب، لِّمدَ احِّ ا صدَ وُع: »يدَ ُه َيسدُ اَل لدَ َفقدَ
  " َوَأْمَسُكوُه.

 لعله يتوب.. يا صاحب لماذا جئتالمسيح يعطيه الفرصة األخيرة ويعاتبه برقة= 
 

يَن َمَع َيُسوَع َمدَّ َيَدُه َواْسَتلَّ َسْيَفُه َوَضَرَب َعْبَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، 51"  -(:52-26:51اآليات )مت ٌد مَِّن الَّذِّ َوإَِّذا َواحِّ
ْيفِّ َيْهلُِّكو52َفَقَطَع ُأْذَنُه.  ْيَف بِّالسَّ يَن َيْأُخُذوَن السَّ  " َن!َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »ُردَّ َسْيَفَك إَِّلى َمَكانِّهِّ. أَلنَّ ُكلَّ الَّذِّ

(. ومرن 51:22( ولوقرا أكمرل القصرة برأن السريد شرفى أذن العبرد )لرو10:18يوحنا ذكر إسم العبد وأنه ملخس )يرو
هرذه القصرة نفهرم أن إسرتخدام العنرف مرفروض فري الرردفاع عرن الردين، فحينمرا يسرتخدم اإلنسران العنرف فري خدمترره 

لعبررد فيفقررده اإلسررتماع لصرروت تحررت سررتار الرردفاع عررن السرريد المسرريح يكررون كبطرررس الررذي ي رررب بالسرريف أذن ا
الكلمة، من نستخدم معهم العنف نملق أمامهم باب اإليمان، بل كلمات العنف تزيدهم عنادًا. ولكن قول المسيح= 

هي نبوة بخرراب أورشرليم بالسريف نظيرر صرلبهم للمسريح. وهرذا =  ألن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون 
له سلطة إستخدام السيف. وكران بطررس قاصردًا ضررب عنقره ولكرن هللا لرم الكالم موجه للناس وليس للحاكم الذي 

ريس الكهنرة قرد إنملقرت أذنيره عرن فهرم النبروات. ولقرد  يسمح بل سمح بقطع أذنه، وفي هرذا إشرارة ألن سريده وهرو ًر
[ إوهرار محبرة المسريح وقدرتره وشرفاؤه لمرن يريرد أن يلقري القربط 2[ إوهرار حرب بطررس و1سمح هللا بمرا حرد  و

[ اآلن يفهم 4[ درس للجميع أن السيف ليس هو طريق المسيحيين و3ليه ويظهر بالتالي أنه يسلم نفسه بإرادته وع
تالميررذه قولررره السرررابق ولررريكن لكرررم سررريفو وأنررره يقصررد بهرررذا اإلسرررتعداد الروحررري ولررريس سررريوفًا حقيقيرررة. وباإلسرررتعداد 

رس الصياد ال خبرة له في إستعمال السيف، فكرل الروحي والذهني يكونون مستعدين إلحتمال اآلالم القادمة. وبط
 ما إستطاعه قطع أذن ملخس العبد.

 
َن 53"  -(:26:53آية )مت ا مدِّ َم لِّي َأْكَثَر مِّنِّ اْثَنْي َعَشَر َجْيشدً يُع اآلَن َأْن َأْطُلَب إَِّلى َأبِّي َفُيَقد ِّ َأَتُظنُّ َأن ِّي اَل َأْسَتطِّ
 "اْلَماَلئَِّكةِّ؟

م يقل أرسل أنا ألن التالميذ لم يكونوا بعد قد تحققوا من ألوهيته. وهو قال وكل مرا لرآلب والسيد ل=  أطلب إلى أبي
 سأرسل الروح القدسو فمن ُيرِسُل روح هللا أال يكون له سلطان أن ُيرِسُل مالًكة.وبل هو قال  وهو لي
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اَعةِّ َقاَل َيُسوُع 55َفَكْيَف ُتَكمَُّل اْلُكُتُب: َأنَُّه هَكَذا َيْنَبغِّي َأْن َيُكوَن؟«.  54" -(: 56-26:54اآليات )مت فِّي تِّْلَك السَّ
ُأَعل ِّ  َمَعُكْم  َأْجلُِّس  ُكْنُت  َيْوٍم  ُكلَّ  لَِّتْأُخُذونِّي!  يٍ   بُِّسُيوٍف َوعِّرِّ َخَرْجُتْم   ٍ لِّص  َعَلى  :»َكَأنَُّه  وَ لِّْلُجُموعِّ اْلَهْيَكلِّ  فِّي  َلْم ُم 

ُكونِّي.  يُذ ُكلُُّهْم َوَهَربُ 56ُتْمسِّ يَنئٍِّذ َتَرَكُه التَّاَلمِّ «. حِّ  "  وا.َوَأمَّا هَذا ُكلُُّه َفَقْد َكاَن لَِّكْي ُتَكمََّل ُكُتُب اأَلْنبَِّياءِّ
ٌد مَِّن االْثَنْي َعَشَر، َوَمَعُه َجْمٌع َكثِّيٌر 43  "-:(25-14:43اآليات )مر َيُهوَذا، َواحِّ َأْقَبَل  َيَتَكلَُّم  َولِّْلَوْقتِّ فِّيَما ُهَو 

  . ُيوخِّ ْندِّ ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َواْلَكَتَبةِّ َوالشُّ يٍ  مِّْن عِّ بُِّسُيوٍف َوعِّرِّ
ذِّي ُأَقب ُِّلُه َوَكاَن ُمَسل ُِّمُه َقْد َأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقائِّاًل:»الَّ 44

ْرٍص«.   ُكوُه، َواْمُضوا بِّهِّ بِّحِّ َلُه.  45ُهَو ُهَو. َأْمسِّ َم إَِّلْيهِّ َقائِّاًل:»َيا َسي ِّدِّي، َياَسي ِّدِّي!« َوَقبَّ َفَأْلَقْوا  46َفَجاَء لِّْلَوْقتِّ َوَتَقدَّ
َيُهْم َعَلْيهِّ َوَأْمَسُكوُه.   يْ 47َأْيدِّ رِّيَن السَّ ٌد مَِّن اْلَحاضِّ َفَأَجاَب 48  َف، َوَضَرَب َعْبَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ َفَقَطَع ُأْذَنُه.َفاْسَتلَّ َواحِّ

يٍ  لَِّتْأُخُذونِّي!   ٍ َخَرْجُتْم بُِّسُيوٍف َوعِّرِّ َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َكَأنَُّه َعَلى لِّص 
ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت َمَعُكْم فِّي اْلَهْيَكلِّ ُأَعل ُِّم َوَلْم 49

لَِّكيْ  َولكِّْن  ُكونِّي!  اْلُكُتُب«.  ُتْمسِّ ُتْكَمَل  َوَهَرُبوا.  50  يُع  اْلَجمِّ َفَأْمَسَكُه 51َفَتَرَكُه  ُعْريِّهِّ،  َعَلى  إَِّزاًرا  اَلبًِّسا  َوَتبَِّعُه َشابٌّ 
بَّاُن،  ْنُهْم ُعْرَياًنا.52الشُّ َزاَر َوَهَرَب مِّ  "  َفَتَرَك اإلِّ
َيَتَكلَُّم أَ 43"  -(:50-14:43اآليات )مر ٌد مَِّن االْثَنْي َعَشَر، َوَمَعُه َجْمٌع َكثِّيٌر َولِّْلَوْقتِّ فِّيَما ُهَو  َيُهوَذا، َواحِّ ْقَبَل 

  . ُيوخِّ ْندِّ ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َواْلَكَتَبةِّ َوالشُّ يٍ  مِّْن عِّ بُِّسُيوٍف َوعِّرِّ
َوَكاَن ُمَسل ُِّمُه َقْد َأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقائِّاًل:»الَّذِّي ُأَقب ُِّلُه 44

ْرٍص«.   ُكوُه، َواْمُضوا بِّهِّ بِّحِّ َلُه.  45ُهَو ُهَو. َأْمسِّ َم إَِّلْيهِّ َقائِّاًل:»َيا َسي ِّدِّي، َياَسي ِّدِّي!« َوَقبَّ َفَأْلَقْوا  46َفَجاَء لِّْلَوْقتِّ َوَتَقدَّ
َيُهْم َعَلْيهِّ   ْيَف، َوَضَرَب َعْبَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ َفَقَطَع ُأْذَنُه.47َوَأْمَسُكوُه.  َأْيدِّ رِّيَن السَّ ٌد مَِّن اْلَحاضِّ َفَأَجاَب 48  َفاْسَتلَّ َواحِّ

يٍ  لَِّتْأُخُذونِّي!   ٍ َخَرْجُتْم بُِّسُيوٍف َوعِّرِّ َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َكَأنَُّه َعَلى لِّص 
فِّي اْلَهْيَكلِّ ُأَعل ُِّم َوَلْم   ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت َمَعُكمْ 49

ُكونِّي! َولكِّْن لَِّكْي ُتْكَمَل اْلُكُتُب«.   " َفَتَرَكُه اْلَجمِّيُع َوَهَرُبوا.50ُتْمسِّ
سلطان  يعرفوا  أن  من  يتمكنوا  لم  التالميذ  كل  الماشة.  قبلته  في  يهوذا  وخطأ  هروبهم  في  التالميذ  خطأ  نرى 

على حمايتهم حتى وهو في ضعفه، ويهوذا لم ُيدِرْك أن السيد يعرف ما في المسيح. فالتالميذ لم يدركوا أنه قادر  
 قلبه ولن تخدعه القبلة. 

وبطرس إستل سيفه لي رب العبد، ربما ألنه تذكر كالمه للسيد وأنه مستعد أن يموت معه. ولكن دفاعنا عن 
بطرس يتصور أنه سيبدأ المعركة   مبادًنا ال يكون بالقتل بل بإستعدادنا للموت عنها، وهذا أصعب. وغالبًا كان

والمسيح يكمل بمعجزة من معجزاته ويقتل الجند. ولكنه حينما رأي السيد يستسلم للجند َهرَب بل أنكر إذ لم يكن 
 هو مستعدًا للموت واإلستشهاد في سبيل إيمانه ومبادًه. 

 
بَّاُن، 51"  -(:52-14:51اآليات )مر ْنُهْم 52َوَتبَِّعُه َشابٌّ اَلبًِّسا إَِّزاًرا َعَلى ُعْريِّهِّ، َفَأْمَسَكُه الشُّ َزاَر َوَهَرَب مِّ َفَتَرَك اإلِّ
 "  ُعْرَياًنا.

هررذا الشرراب هررو مررارمرقس وغالبررًا كرران هررو صرراحب البسررتان الررذي فرري جثسرريماني الررذي يختلرري فيرره المسرريح مررع 
 في ذلك الوقت وألستيقظ علرى صروت الجلبرة غيرر العاديرة، ونهرط مرن فراشره تالميذه. وغالبًا كان مارمرقس ناًماً 

ليرررى مرراذا يحررد  فأمسرركوه إذ شرركوا أنرره مررن تالميررذ المسرريح فهرررب مررنهم تاركررًا إ اره الررذي كرران يلبسرره علررى عريرره. 
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تسرجيل ومارمرقس يذكر ضعفه هنا في تلك اللحظة التي ال ينساها. وهو لرم يرذكر إسرمه إت راعًا. وذكرر القصرة ل
 ضعفه.

 
)لو ُمُهْم، 47  "-: (53-22:47اآليات  َيَتَقدَّ َعَشَر،  االْثَنْي  َأَحُد  َيُهوَذا،  ُيْدَعى  َوالَّذِّي  َجْمٌع،  إَِّذا  َيَتَكلَُّم  ُهَو  َوَبْيَنَما 

لُِّيَقب َِّلُه.   َيُسوَع  مِّْن  ؟«  48َفَدَنا  ْنَسانِّ اإلِّ اْبَن  ُتَسل ُِّم  َأبُِّقْبَلٍة  َيُهوَذا،  َيُسوُع:»َيا  َلُه  َحْوَلُه  49َفَقاَل  يَن  الَّذِّ َرَأى  َفَلمَّا 
؟«  ْيفِّ ، َأَنْضرُِّب بِّالسَّ ْنُهْم َعْبَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ َفَقَطَع ُأْذَنُه اْلُيْمَنى. 50َماَيُكوُن، َقاُلوا:»َياَربُّ ٌد مِّ َفَأَجاَب 51َوَضَرَب َواحِّ

ُيوخِّ 52  َيُسوُع وَقاَل:»َدُعوا إَِّلى هَذا!« َوَلَمَس ُأْذَنُه َوَأْبَرَأَها. ُثمَّ َقاَل َيُسوُع لُِّرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َوُقوَّادِّ ُجْندِّ اْلَهْيَكلِّ َوالشُّ
  ! يٍ  َوعِّرِّ بُِّسُيوٍف  َخَرْجُتْم   ٍ لِّص  َعَلى  َعَلْيهِّ:»َكَأنَُّه  اْلُمْقبِّلِّيَن 

َعَليَّ  إِّْذ  53 وا  َتُمدُّ َلْم  اْلَهْيَكلِّ  فِّي  َيْوٍم  ُكلَّ  َمَعُكْم  ُكْنُت 
هِّ َساَعُتُكْم َوُسْلَطاُن الظُّْلَمةِّ«. َي. َولكِّنَّ هذِّ  " اأَلَيادِّ

 
َر، َيتَ 47"  -(:22:47آية )لو ْي َعشدَ ُد االْثندَ وَذا، َأحدَ ْدَعى َيهدُ ذِّي يدُ ْن َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَكلَُّم إَِّذا َجْمٌع، َوالدَّ َدَنا مدِّ ُمُهْم، فدَ دَّ قدَ

 " َيُسوَع لُِّيَقب َِّلُه.
 

؟«48 -(:22:48آية )لو ْنَسانِّ  َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»َيا َيُهوَذا، َأبُِّقْبَلٍة ُتَسل ُِّم اْبَن اإلِّ
لم يقل تسلم ربك أو سيدك أو معلمك أو من له الف ل عليك، بل قال إبن اإلنسران أي ذاك   =تسلم إبن اإلنسان

 اللطيف الوديع الذي أحبك، هل تسلم من أحبك.
 

؟« 49"  -(:50-22:49اآليات )لو ْيفِّ ، َأَنْضرُِّب بِّالسَّ يَن َحْوَلُه َماَيُكوُن، َقاُلوا:»َياَربُّ ٌد 50َفَلمَّا َرَأى الَّذِّ َوَضَرَب َواحدِّ
ْنُهْم َعْبَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ َفَقَطَع ُأْذَنُه اْلُيْمَنى.  " مِّ

 
 " َنُه َوَأْبَرَأَها.َفَأَجاَب َيُسوُع وَقاَل:»َدُعوا إَِّلى هَذا!« َوَلَمَس ُأذْ 51" -(:22:51آية )لو

كأن المسيح يعتذر هنا عم ا فعله بطرس، ليهدئ من ثورة الجماعرة علرى بطررس وتالميرذه، وكأنره =  دعوا إلى  هذا
يقررول دعرروا لرري هررذه اإلسررارة فلررن يحررد  غيرهررا، وهرري تمررت برردون إذن منرري. وفرري شررفاًه ألذن العبررد أثبررت قدرترره 

 ورحمته وصالحه.
 

ُيوخِّ اْلُمْقبِّلِّيَن َعَلْيهِّ:»َكَأنَُّه 52"  -(:53-22:52)لواآليات   ُثمَّ َقاَل َيُسوُع لُِّرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َوُقوَّادِّ ُجْندِّ اْلَهْيَكلِّ َوالشُّ
  ! يٍ  َوعِّرِّ بُِّسُيوٍف  َخَرْجُتْم   ٍ لِّص  َعَلى 

َعَليَّ 53 وا  َتُمدُّ َلْم  اْلَهْيَكلِّ  فِّي  َيْوٍم  ُكلَّ  َمَعُكْم  ُكْنُت  هِّ إِّْذ  هذِّ َولكِّنَّ  َي.  اأَلَيادِّ  
 " َساَعُتُكْم َوُسْلَطاُن الظُّْلَمةِّ«.

المسيح عاتب يهوذا عتابًا رقيقًا، وعاتب بطرس إذ قطع أذن العبد، ثم شفاه، هو إهتم بالجميع في هذه اللحظة  
وقوله   فيتوبوا.  يندمون  لعلهم  الحشد  هذا  لكل  لطيفًا  عتابًا  ويوجه  يستدير  ثم  سالص بة،  وسلطان هذه  اعتكم 

 فيه إشارة: = الظلمة
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أن هذه الساعة هي بتحديد من هللا. وسلطان الظلمة هو الشيطان، فأنا الذي سمحت بأن أسلم في أيديكم في  .1
 هذه الساعة، ولكن أنتم اآلن والشيطان واحد في نواياكم.

فعرراًل تمكنرروا منرره أن سررلطان الظلمررة وقترره قصررير، فلررن يمتررد سررلطانه ألكثررر مررن سرراعة أي وقررت قصررير وهررم  .2
 أيام. 3وصلبوه ولكنه قام بعد 

 
. 2  "-:(12-18:2اآليات )يو هِّ يدذِّ َع َتاَلمِّ اَك َكثِّيدًرا مدَ َع ُهندَ وَع اْجَتمدَ َع، أَلنَّ َيسدُ رُِّف اْلَمْوضدِّ ل ُِّمُه َيعدْ وَذا ُمسدَ اَن َيهدُ َوكدَ

ةِّ 3 اءِّ اْلَكَهندَ ْندِّ ُرَؤسدَ اًما مِّْن عِّ اَلٍح.  َفَأَخَذ َيُهوَذا اْلُجْنَد َوُخدَّ ابِّيَح َوسدِّ َل َوَمردَ اعِّ اَك بَِّمشدَ ى ُهندَ اَء إِّلدَ ي ِّيَن، َوجدَ َواْلَفر ِّيسدِّ
وَن؟« 4 ْن َتْطُلبددُ ْم: »مددَ اَل َلهددُ هِّ، َوقددَ ْأتِّي َعَليددْ ا يددَ ل ِّ مددَ الٌِّم بِّكددُ َو عددَ وُع َوهددُ َرَج َيسددُ َفخددَ

اَل 5 «. قددَ رِّيَّ وَع النَّاصددِّ اُبوُه: »َيسددُ َأجددَ
َقُطوا 6َلُهْم:»َأَنا ُهَو«. َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسل ُِّمُه َأْيًضا َواقًِّفا َمَعُهْم.  َوَراءِّ َوسدَ َفَلمَّا َقاَل َلُهْم:»إِّن ِّي َأَنا ُهَو«، َرَجُعوا إَِّلى الدْ

  . «.  َفَسَأَلُهْم َأْيًضا: »َمْن َتْطُلُبونَ 7َعَلى اأَلْرضِّ رِّيَّ ا 8؟« َفَقاُلوا:»َيُسوَع النَّاصدِّ ي َأندَ ْم: إِّند ِّ ُت َلكدُ وع:»َقْد ُقلدْ اَب َيسدُ َأجدَ
ْذَهُبوَن«.   ْنُهْم 9ُهَو. َفإِّْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَننِّي َفَدُعوا هُؤاَلءِّ يدَ ْك مدِّ ْم ُأْهلدِّ ي لدَ يَن َأْعَطْيَتندِّ ذِّ ُه: »إِّنَّ الدَّ ذِّي َقالدَ ْوُل الدَّ تِّمَّ اْلقدَ لِّيدَ

ُه اْليُ 10ا«.َأَحدً  َع ُأْذندَ ةِّ، َفَقطدَ يسِّ اْلَكَهندَ َد َرئدِّ َرَب َعبدْ ْمَعاَن ُبْطُرَس َكاَن َمَعُه َسْيٌف، َفاْسَتلَُّه َوضدَ اَن ُثمَّ إِّنَّ سِّ ى. َوكدَ ْمندَ
َس.  دِّ َمْلخددددُ ُم اْلَعبددددْ ي َأْعطددددَ 11اسددددْ ْأُس الَّتددددِّ ! اْلكددددَ دِّ مددددْ ي اْلغِّ ْيَفَك فددددِّ ْل سددددَ وُع لُِّبْطُرَس:»اْجعددددَ اَل َيسددددُ انِّي اآلُب َأاَل َفقددددَ

اَم اْلَيُهودِّ َقَبُضوا َعَلى َيُسوَع َوَأْوَثُقوُه،12َأْشَرُبَها؟«.  " ُثمَّ إِّنَّ اْلُجْنَد َواْلَقائَِّد َوُخدَّ
 

َع، أَلنَّ َيُسوَع اْجَتَمَع ُهَناَك َكثِّيًرا َمَع َتاَلمِّيذِّ 2" -(:18:2آية )يو .َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسل ُِّمُه َيْعرُِّف اْلَمْوضِّ   " هِّ
هرررذه تؤكرررد أن المسررريح لرررم يخررررج إلرررى بسرررتان جثسررريماني هربرررًا، فيهررروذا طالمرررا إجتمرررع معرررُه هنررراك، برررل هرررو ذهرررب 
لجثسرريماني ليسررهل للخرراًن مهمترره، فهررو بهررذا قررد إبتعررد عررن الجمرراهير وعررن أصرردقاًه الررذين قررد يترردخلوا لحمايترره 

برأكثر سررعةو. لقرد سرقط آدم األول فري بسرتان وألنتصرر فتحد  معركة. بل هو قال ليهروذا ومرا أنرت تعملره فإعملره 
 آدم اآلخير بطاعته في بستان، في صالته وتسليمه، بل هو ُدِفَن في بستان وقام منتصرًا على الموت في بستان.

 
ي ِّ 3"  -(:18:3آية )يو ةِّ َواْلَفر ِّيسدِّ اءِّ اْلَكَهندَ دِّ ُرَؤسدَ ندْ ْن عِّ اًما مدِّ َل َفَأَخَذ َيُهوَذا اْلُجْنَد َوُخدَّ اعِّ اَك بَِّمشدَ ى ُهندَ اَء إِّلدَ يَن، َوجدَ

اَلٍح.   " َوَمَرابِّيَح َوسِّ
والفريسرريين  الخدددامالشرريطان هنررا يقررود مجموعررة مررن كررل قرروات الظلمررة، التلميررذ الخرراًن ورؤسررار الكهنررة وخرردامهم= 

(. وسيظل هذا هو الوضع في الكنيسة آلخر األيام، صراع بين قوات الظلمة وشعب هللا 44:8وجنود الرومان )يو
حتى يأتي الرب في مجده لينهي سرلطان إبلريس. ونالحرظ أن الكلمرة المسرتخدمة فري اليونانيرة للجنرد هري األورطرة 

الهيكل وكان الوالي يرسل مجموعة من الجند ليكونروا الفرقة المخصصة لحراسة  جندي وهي200وتعدادها حوالي  
َر القاًرد والكلمرة المسرتخدمة تشرير ألنره قاًرد 12تحت أمر ًريس الكهنة في األدياد لحفظ النظرام. وفري آيرة ) ( ُذكرِ

ألف وهري رتبرة كبيررة. وهرذا يردل علرى رعربهم مرن شرخص المسريح. وهرذا العردد مرن الجنرد والقاًرد الرومراني الكبيرر 
ى إتفاه مسبق بين رؤسرار الكهنرة وبريالطس، فهرم بعرد المحاكمرة رحلروه إلرى دار الواليرة أي مقرر الحكومرة يدل عل
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( وكران صربح وترجمتهرا مبكررًا جردًا. وكران ذلرك نتيجرة ل رمط 28الرومانية. ولرذلك خررج لهرم بريالطس مبكررًأ )آيرة
ُدْر الحكررم مبكرررًا قبررل أن  ( ورؤسررار الكهنررة كررانوا فرري عجلررة مررن أمرررهم،20:27رؤسررار الكهنررة عليرره )مررت  أن َيصررْ
يمثلرون اليهرود. وأن يوحنرا يميرز برين  والخدداميمثلون األمم  الجندعن المسيح. والحظ أن   ايستيقظ الشعب ويدافعو 

 رؤسار الكهنة والفريسيين فرؤسار الكهنة من الصدوقيين.
 

 "َيْأتِّي َعَلْيهِّ، َوَقاَل َلُهْم: »َمْن َتْطُلُبوَن؟«.َفَخَرَج َيُسوُع َوُهَو َعالٌِّم بُِّكل ِّ َما 4" -(:18:4آية )يو
ألنره كران =مدن تطلبدون المسيح هو الذي خرج ليالقيهم، وهم يعلرم براآلالم التري سرتأتي عليره. وسرؤال المسريح لهرم 

ناويًا ليس أن يعلن إسمه فقط برل شخصره ويظهرر سرلطان الهوتره فيفهمروا أنره سرلم نفسره بإرادتره، ويعطري فرصرة 
 يذه ليهربوا. لذلك خرج بثبات ولم ينتظر وصول الجند.لتالم
 

«. َقاَل َلُهْم:»َأَنا ُهَو«. َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسل ُِّمُه َأْيًضا َواقًِّفا َمَعُهْم.5" -(:18:5آية )يو رِّيَّ   " َأَجاُبوُه: »َيُسوَع النَّاصِّ
فيها صيمة إستهزار. كان اليهود يحتقرون الناصريين وأمن الناصرة يمكن أن يكون شئ صرالحو =  يسوع الناصري 

أنرا هللا= أنرا الكراًن= مجرد وكرامرة وسرلطان وبهرار إسرم يهروه العظريم. = أنا هدوحملت كلمرة =  أنا هو(.  46:1)يو
ا هروو لريعلن محبتره للعرالم وأنرا لذلك سقط الجنود، هي فيها إعرالن الهوتره. لقرد سربق السريد وألسرتخدم هرذا اللفرظ وأنر

هو الراعي.. أنا هو النور .. الخو ليعزي ش به. ولكنه في هذه المررة ليظهرر قروة سرلطان الهوتره، وأنره يسرلم نفسره 
بإرادته. وألذا كان المسيح له هذا المجد وهو يساه للصليب فكم بالحري سريكون مجرده حينمرا يرأتي فري مجرد أبيره. 

 الجند. فهو الذي أسلم ذاته.هو كان في موقف أقوى من 
 

. 6 -(:18:6آية )يو  َفَلمَّا َقاَل َلُهْم:»إِّن ِّي َأَنا ُهَو«، َرَجُعوا إَِّلى اْلَوَراءِّ َوَسَقُطوا َعَلى اأَلْرضِّ
رعبرتهم هرى نفسرها الترى ألو أراد الهررب لهررب اآلن وهرم سراقطون، ولكنره لهرذا أترى .. للصرليب. هرذه الهيبرة الترى 

 الهيكل ليطهره ، فلم يقدر احد ان يؤذيه .وهرت عندما دخل 
 

«.7" -(:18:7آية )يو رِّيَّ  "َفَسَأَلُهْم َأْيًضا: »َمْن َتْطُلُبوَن؟« َفَقاُلوا:»َيُسوَع النَّاصِّ
كأن المسيح يذكرهم بهدف مجيئهم والواجب الذي أتوا ألجله. فهم فري رعربهم بعرد سرقوطهم إرتبكروا ال يردرون مراذا 

 يأمرهم أن يقب وا عليه والقوى يملي شروطه.يفعلون. هو هنا 
 

  "َأَجاَب َيُسوع:»َقْد ُقْلُت َلُكْم: إِّن ِّي َأَنا ُهَو. َفإِّْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَننِّي َفَدُعوا هُؤاَلءِّ َيْذَهُبوَن«.8" -(:18:8آية )يو
المسيح هنا ُيْملي شروطه، بعد أن شعروا بالهيبة نحوه، هنا كان يأمر بسلطان وليس ب عف ليحمي تالميذه، 
أحدو  منهم  يهلك  ولم  حفظتهم  أعطيتني  والذين  به  والمؤمنين  تالميذه  وليخلص  نفسه  ليسلم  لهذا  أتى  فهو 

 اآلالم بعد.فما كانوا يستطيعون تحمل دعوا هؤالء يذهبون (. وشروط السيد= 12:17)يو 
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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 به.  هو
 

يَن 9" -(:18:9آية )يو ْنُهْم َأَحًدا«.لَِّيتِّمَّ اْلَقْوُل الَّذِّي َقاَلُه: »إِّنَّ الَّذِّ  "َأْعَطْيَتنِّي َلْم ُأْهلِّْك مِّ
لو كان أحرد مرنهم قرد مرات قبرل قيامرة المسريح لكران موتره يعتبرر هالكرًا. فبعرد أن حرلَّ علريهم الرروح القردس تميرروا 

شخص وأخيرًا 3000ألشخاص آخرين. ولنقارن بين بطرس الذي أنكر المسيح ولعن، وبطرس الذي يؤمن بعظته  
فرراهلل ال يسررمح  كرررا تهم .يررتمم تالميررذه يمرروت عررن المسرريح. وهررو اي ررا حفررظ نفوسررهم حتررى ال يقتلرروهم ، وبالتررالي 

 (.10:  2بموت أحد إال بعد أن يتمم العمل الذى خلقه من أجل أن يتممه )أف
 

ُه 10" -(:18:10آية )يو َع ُأْذندَ ةِّ، َفَقطدَ يسِّ اْلَكَهندَ َد َرئدِّ َرَب َعبدْ َتلَُّه َوضدَ ْيٌف، َفاسدْ ْمَعاَن ُبْطُرَس َكاَن َمَعُه سدَ ُثمَّ إِّنَّ سِّ
  " اْلُيْمَنى. َوَكاَن اْسُم اْلَعْبدِّ َمْلُخَس.

ريس الكهنرة عقوبتره اإلعردام، لرذلك كران الوحيرد الرذي ذكرر إسرم بطررس هرو  كان اإلعتدار على جنردي مرن جنرود ًر
يوحنا.فقد كتب بشارته بعد إستشهاد بطرس. وغالبًا كان عبيد ًريس الكهنة في المقدمة ولم يرى الجند الرومان ما 

بطرس. ولكن المسريح أنقرذ الموقرف بشرفاًه ألذن العبرد. ولرنعلم أن العواطرف البشررية والعوامرل الجسردية التري فعله  
ا المسرريح فكرران مملررورًا محبررة محتملررة صررابرة، إحتملررت خيانررة يهرروذا  تحرررك اإلنرردفاعات تررؤدي لإلنكررار والجرربن. أمرر 

فرري خياناتنررا وضررعفاتنا. والحررظ أن مررا فعلرره وولررم الجنررد ومررؤامرات رؤسررار الكهنررة وجرربن بطرررس وال الررت تحتملنررا 
 بطرس كان يمكن أن يحاكم المسيح بسببه أنه السبب فيما حد .

 
! اْلَكْأُس الَّتِّي َأْعَطانِّي اآلُب َأاَل َأْشَرُبَها؟«.11" -(:18:11آية )يو ْمدِّ  "َفَقاَل َيُسوُع لُِّبْطُرَس:»اْجَعْل َسْيَفَك فِّي اْلغِّ

 ، بل يتقبل كرأس المروت طواديرة. المسريحي ال يحمرل سريفًا برل صرليبًا. ولمراذا السريفالمسيحي ال يمد يده للسيف
نحن نقبل كل ألم وصليب بهذا المفهوم أنهرا مرن يرد =  الكأس التي أعطاني اآلب(.  21:1والموت ربح )في  أصالً 

يرررد اآلب اآلب. هنرررا المسررريح لرررم يررررى جنرررود أتررروا للقررربط عليررره وال مرررؤامرات ضرررده، برررل هررري كرررأس يشرررربها مرررن 
(11:19.) 
 

اَم اْلَيُهودِّ َقَبُضوا َعَلى َيُسوَع َوَأْوَثُقوُه،12 -(:18:12آية )يو  ُثمَّ إِّنَّ اْلُجْنَد َواْلَقائَِّد َوُخدَّ
(. وفي الحالتين لم يقاوم أحد، ال المسيح قاوم الجند وال إسحق قاوم 9:22كما أوثق إبرا يم إسحق )تك= وأوثقوه

بل بين  نه بين يدي أبيه الذي يحبه. والمسيح لم يرى أنه بين يدي اليهود والرومان أبيه. فإسحق كان يشعر أ
(. 27:118ولم يكن هناك داٍع أن يوثقوه وهو مستسلم. ولكن ليتم المكتوب أوثقوا الذبيحة )مز اآلب. إرادة يدي

 مسيح بمنتهى العنف.وكان اليهود يوثقون المجرم من خلف بحبل يربطونه أي ًا في رقبته وهكذا صنعوا مع ال
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 المحاكمات 
تمت محاكمة المسيح دينيًا ومدنيًا. دينيًا أمام حنان وقيافرا ومردنيًا أمرام هيررودس وبريالطس. وبريالطس كران يميرل 

ررره المسررريح )يرررو ( ولكنررره حكرررم ضرررده تحرررت ترررأثير اليهرررود. ويوحنرررا يميرررز بدقرررة مرررا دار فررري 6 ،4:19+  38:18لتبًر
 العلمار وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساعة الثانية صباحًا.قدر يو  ، المحاكمات الدينية

 ( 1:15 ،72-53:14(+) مر 10 -1:27-57:26محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود )مت
 (27-13:18(+ )يو 71-54:22+ )لو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسم يوضح مكان المحاكمة ومقر حنان وقيافا والسرنهدريم. والفسرحة )الحروش( فري الردور األوضري، حيرث إجتمرع 
 الطرقة بين الباب والحوش.العبيد والخدام. ثم الدهليز، وهي 

 

مقر  
 حنان

السنهدر 
 يم

 الدهليز الحوش

مقر  
 قيافا 

(18:16الباب )يو  
 الدهليز 

 ثم إذ خرج إلى الدهليز 
+  26:71)مت
(14:68مر  

الدور في 
األسفل حيث 
أضواء النار 

(14:66)مر  

 الباب



 أنجيل لوقا )األصحاح الثاني والعشرون(   –األناجيل 
 

 

423 

يَن َأْمَسُكوا َيُسوَع َمَضْوا بِّهِّ إَِّلى َقَياَفا َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، َحْيُث اْجَتَمَع اْلَكَتَبُة  57  "  -:(75-26:57اآليات )مت َوالَّذِّ
ُيوُخ.   امِّ  58َوالشُّ اْلُخدَّ َبْيَن  َوَجَلَس  ل  َداخِّ إَِّلى  َفَدَخَل  اْلَكَهَنةِّ،  َرئِّيسِّ  َدارِّ  إَِّلى  َبعِّيٍد  مِّْن  َفَتبَِّعُه  ُبْطُرُس  ُظَر لَِّينْ َوَأمَّا 
َيْقُتُلوهُ 59الن َِّهاَيَة.   لَِّكْي  َيُسوَع  َعَلى  ُزوٍر  َشَهاَدَة  َيْطُلُبوَن  ُكلُُّه  َواْلَمْجَمُع  ُيوُخ  َوالشُّ اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َفَلْم 60،  َوَكاَن 

َم   يًرا َتَقدَّ ُدوا. َولكِّْن َأخِّ ُدوا. َوَمَع َأنَُّه َجاَء ُشُهوُد ُزوٍر َكثِّيُروَن، َلْم َيجِّ َدا ُزوٍر  َيجِّ ُر 61َشاهِّ َوَقااَل:»هَذا َقاَل: إِّن ِّي َأْقدِّ
يُب بَِّشْيٍء؟ َماَذا َيْشَهُد بِّهِّ 62َأْن َأْنُقَض َهْيَكَل هللاِّ، َوفِّي َثاَلَثةِّ َأيَّاٍم َأْبنِّيهِّ«.   َفَقاَم َرئِّيُس اْلَكَهَنةِّ َوَقاَل َلُه:»َأَما ُتجِّ

َساكًِّتا. َفَأَجاَب َرئِّيُس اْلَكَهَنةِّ َوَقاَل َلُه:»َأْسَتْحلُِّفَك بِّاهللِّ اْلَحي ِّ َأْن َتُقوَل َلَنا: َهْل َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن  63هَذانِّ َعَلْيَك؟«  
يُح اْبُن هللاِّ؟«   ْنَسانِّ َجالًِّسا 64َأْنَت اْلَمسِّ ُروَن اْبَن اإلِّ َقاَل َلُه َيُسوُع:»َأْنَت ُقْلَت! َوَأْيًضا َأُقوُل َلُكْم: مَِّن اآلَن ُتْبرِّ

  .» َماءِّ َف! َما َحاَجُتَنا 65َعْن َيمِّينِّ اْلُقوَّةِّ، َوآتًِّيا َعَلى َسَحاب السَّ يَنئٍِّذ ثَِّياَبُه َقائِّاًل:»َقْد َجدَّ َق َرئِّيُس اْلَكَهَنةِّ حِّ َفَمزَّ
يَفُه!  ْعُتْم َتْجدِّ «. َماَذا َتَرْوَن؟« َفَأَجاُبوا َوَقالُوا :»إِّنَّهُ 66َبْعُد إَِّلى ُشُهوٍد؟ َها َقْد َسمِّ ُب اْلَمْوتِّ يَنئٍِّذ َبَرُقوا 67 ُمْسَتْوجِّ حِّ
َلَطُموُه   َوآَخُروَن  َوَلَكُموُه،  هِّ  َوْجهِّ َمْن َضَرَبَك؟«.68فِّي  يُح،  اْلَمسِّ َأيَُّها  َلَنا  َجالًِّسا  69َقائِّلِّيَن:»َتَنبَّْأ  َفَكاَن  ُبْطُرُس  َأمَّا 

َقائِّلَ  َيٌة  َجارِّ إَِّلْيهِّ  َفَجاَءْت   ، ارِّ الدَّ فِّي  !«.  َخارًِّجا  اْلَجلِّيلِّي ِّ َيُسوَع  َمَع  ُكْنَت  ًة:»َوَأْنَت 
َقائِّاًل: 70 اْلَجمِّيعِّ  اَم  ُقدَّ َفَأْنَكَر 

َتُقولِّيَن!«   َما  َأْدرِّي  َيُسوَع 71»َلْسُت  َمَع  َكاَن  ُهَناَك:»َوهَذا  يَن  لِّلَّذِّ َفَقاَلْت  ُأْخَرى،  َرَأْتُه  ْهلِّيزِّ  الد ِّ إَِّلى  َخَرَج  إِّْذ  ُثمَّ 
  »! رِّي ِّ ُجَل!«  27النَّاصِّ ا َأْنَت 73َفَأْنَكَر َأْيًضا بَِّقَسٍم:»إِّن ِّي َلْسُت َأْعرُِّف الرَّ َياُم َوَقاُلوا لُِّبْطُرَس:»َحقًّ َوَبْعَد َقلِّيل َجاَء اْلقِّ

ُرَك!«   ُتْظهِّ ُلَغَتَك  َفإِّنَّ  ْنُهْم،  مِّ جُ 74َأْيًضا  الرَّ َأْعرُِّف  اَل  َوَيْحلُِّف:»إِّن ِّي  َيْلَعُن  يَنئٍِّذ  يُك. َفاْبَتَدَأ حِّ الد ِّ َولِّْلَوْقتِّ َصاَح  َل!« 
فَ 75 َمرَّاٍت«.  َثاَلَث  ُتْنكُِّرني  يُك  الد ِّ يَح  َيرِّ َأْن  َقْبَل  َلُه:»إِّنََّك  َقاَل  الَّذِّي  َيُسوَع  َكاَلَم  ُبْطُرُس  َخارٍِّج  َفَتَذكََّر  إَِّلى  َخَرَج 

 " َوَبَكى ُبَكاًء ُمرًّا.

 
اُء 59 -(:26:59آيددة )مددت اَن ُرَؤسددَ ْي َوكددَ وَع لِّكددَ ى َيسددُ َهاَدَة ُزوٍر َعلددَ وَن شددَ ُه َيْطُلبددُ ُع ُكلددُّ ُيوُخ َواْلَمْجمددَ ةِّ َوالشددُّ اْلَكَهنددَ
  َيْقُتُلوُه،

إذًا هم أتوا بشرهود معرروف عرنهم سرور السرمعة فهرم شرهود  ور معرروفين، فالكتراب لرم يقرل = يطلبون شهادة زور
تهم السرابقة قبرل محاكمرة المسريح. واليهرود إحتراجوا لهرم أنهم شهدوا  ورًا بل هرم أصراًل شرهود  ور، هرذه هري طبيعر

 ليقفوا أمام بيالطس. 
 

اٍم َأْبنِّيددهِّ«. 61" -(:64 - 26:61اآليددات )مددت ةِّ َأيددَّ ي َثاَلثددَ َل هللاِّ، َوفددِّ َض َهْيكددَ ُر َأْن َأْنقددُ دِّ ي َأقددْ اَل: إِّندد ِّ َوَقااَل:»هددَذا قددَ
َك؟« 62 هِّ هدَذانِّ َعَليدْ َهُد بدِّ اَذا َيشدْ ْيٍء؟ مدَ يدُب بِّشدَ ُه:»َأَما ُتجِّ اَل لدَ ةِّ َوقدَ يُس اْلَكَهندَ َفَقاَم َرئدِّ

اكًِّتا. 63 اَن سدَ وُع َفكدَ ا َيسدُ َوَأمدَّ
ا ُن هللاِّ؟«َفَأجددَ يُح ابددْ َت اْلَمسددِّ ْل َأنددْ ا: هددَ وَل َلنددَ ي ِّ َأْن َتقددُ اهللِّ اْلحددَ َتْحلُِّفَك بددِّ اَل َلُه:»َأسددْ ةِّ َوقددَ يُس اْلَكَهنددَ ُه 64 َب َرئددِّ اَل لددَ قددَ

ْنَسانِّ َجالًِّسا َعْن َيمِّينِّ اْلقدُ  ُروَن اْبَن اإلِّ َحاب َيُسوُع:»َأْنَت ُقْلَت! َوَأْيًضا َأُقوُل َلُكْم: مَِّن اآلَن ُتْبرِّ ى سدَ ا َعلدَ وَّةِّ، َوآتِّيدً
.» َماءِّ  "السَّ

( طريقررة التزويررر فرري الشررهادة، فالمسرريح لررم يقررل أنررا أنقررط  يكررل هللا. بررل قررال عررن  يكررل جسررده 61يت ررح فرري )
(. وهو لم يقل أنا أنقط بل قال لهم أنق وا.. وأنا أقيمره. فالمسريح يرتكلم عمرا  سريفعلوه بصرلبهم لره 21  ،19:2)يو
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أيرام وقرالوا هرذا  3أيرام. وهرم فهمروا كالمره وهرم كرانوا يعلمرون أنره قرال أنره سريقوم بعرد  3)انق وا..( ثم قيامته بعد 
المسيح صنع معجزات أكبر مرن إقامرة الهيكرل (. وهم ألنهم شهود  ور فهم لم يشهدوا بأن 63:27لبيالطس )مت 

هو أستحلفك .. هل أنت المسيح إبن هللا أيام، فهو أقام لعا ر بعد أن أنتن وكان سؤال ًريس الكهنة للسيد 3في  
 يسأل ال ليعرف اإلجابة، بل ليسقط المسيح في مشكلة

 اإلجابة يتهمه بأنه يستهين بالحلف بإسم هللا. َط 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 الحاالت الثال  سيدينه ويحكم عليه أنره مسرتوجب المروت. فرألن شرهادة الرزور فشرلت فهرو يريرد أن يصرطاده 
ن الفاًرردة بكلمررة مررن فمرره. والسرريد عرررف خبررث ضررماًرهم ووجررد أن سرركوته ال يصررح فأجرراب بأنرره إبررن هللا حتررى تكررو 

عامرة للكرل. والسريد عمومرًا كران صرامتًا أثنرار محاكمرات اليهرود والرومران لره، فمرن يرتكلم كثيررًا يشرير إلرى ضرعفه، 
وهررو يعلررم نيررتهم المسرربقة، وأن حكمهررم سرريكون والمررًا فلمرراذا كثرررة الكررالم. ولكنرره هررو وحررده يعلررم متررى يكررون الكررالم 

أي كالمررك صررحيح بررل  اد أنهررم لررن يعررودوا أنددت قلددت إجابترره ومتررى يكررون الصررمت. والسرريد كرران هنررا واضررحًا فرري 
 يرونه في ضعف بل هو سيصعد للسمار وسيأتي للدينونة في المجير الثاني.

 وألن كان ًريس الكهنة يبمي حقًا أن يعرف، كان عليه أن يفت  الكتب واألنبيار فيعلم.  -
للمسيح. ويعني كالم المسريح أي رًا أنره بعرد تشير "  جالسًا عن يمين القوةوهم يعرفون من دانيال أن دبارة و -

أن تصررلبوني أقرروم وينتشررر اإليمرران وترررون معجررزات علررى يررد الرسررل سررتعرفون إننرري أنررا الررذي قصررده دانيررال. 
 عمومًا من نبوة دانيال هم يعرفون أن لقب إبن اإلنسان المقصود به المسيح.

 
َق َرئِّيُس  65"  -(:26:65آية )مت ْد َفَمزَّ ا قدَ ُهوٍد؟ هدَ ى شدُ ُد إِّلدَ ا َبعدْ ا َحاَجُتندَ َف! مدَ دَّ يَنئٍِّذ ثَِّياَبُه َقائِّاًل:»َقْد جدَ اْلَكَهَنةِّ حِّ

يَفُه! ْعُتْم َتْجدِّ  " َسمِّ
َف عليه. وهنا نرى عالمة  تمزيق ًريس الكهنة لثيابه عالمة يهودية تشير للحزن والميرة على هللا ألن إسمه قد ُجدِ 

رريس الكهنررة فعررل ذلررك ليثيررر علررى نررزع الكهنرروت الررالو  ي ليظهررر كهنرروت جديررد علررى طقررس ملكرري صرراده. ولكررن ًر
 الموجودين كلهم فيؤيدوه على قراره بقتل المسيح.

 
هِّ َوَلَكُموُه، َوآَخُروَن َلَطُموُه.67" -(:26:67آية )مت يَنئٍِّذ َبَرُقوا فِّي َوْجهِّ  " حِّ

البم رة وهرذا مرا جعلهرم يصررخون أصرلبه أصرلبه (. ومرا أفظرع خطيرة الحسرد و 18:27فعلوا هذا به لحسدهم )مرت 
سقط آدم فيموت، وهرذا مرا حرد  لما أراد بيالطس أن يؤدبه )يجلده( ويطلقه. بل أن الحسد هو الذي دفع إبليس ليُ 

 مع قايين.
 

َقائَِّلًة:»َوَأْنَت  69  "-(:75  -  26:69اآليات )مت َيٌة  َفَجاَءْت إَِّلْيهِّ َجارِّ  ، ارِّ ُبْطُرُس َفَكاَن َجالًِّسا َخارًِّجا فِّي الدَّ َأمَّا 
  .»! ُكْنَت َمَع َيُسوَع اْلَجلِّيلِّي ِّ

اَم اْلَجمِّيعِّ َقائِّاًل: »َلْسُت َأْدرِّي َما َتُقولِّيَن!« 70 ْهلِّيزِّ 71َفَأْنَكَر ُقدَّ َرَأْتُه   ُثمَّ إِّْذ َخَرَج إَِّلى الد ِّ
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  »! رِّي ِّ النَّاصِّ َيُسوَع  َمَع  َكاَن  ُهَناَك:»َوهَذا  يَن  لِّلَّذِّ َفَقاَلْت  ُجَل!« 72ُأْخَرى،  الرَّ َأْعرُِّف  َلْسُت  بَِّقَسٍم:»إِّن ِّي  َأْيًضا  َفَأْنَكَر 
لُ 73 َفإِّنَّ  ْنُهْم،  مِّ َأْيًضا  َأْنَت  ا  لُِّبْطُرَس:»َحقًّ َوَقاُلوا  َياُم  اْلقِّ َجاَء  َقلِّيل  ُرَك!«  َوَبْعَد  ُتْظهِّ َيْلَعُن 74َغَتَك  يَنئٍِّذ  حِّ َفاْبَتَدَأ 

يُك.   ُجَل!« َولِّْلَوْقتِّ َصاَح الد ِّ َقْبَل َأْن 75َوَيْحلُِّف:»إِّن ِّي اَل َأْعرُِّف الرَّ َقاَل َلُه:»إِّنََّك  ُبْطُرُس َكاَلَم َيُسوَع الَّذِّي  َفَتَذكََّر 
يُك ُتْنكُِّرني َثاَلَث َمرَّاٍت«. َفخَ  يَح الد ِّ  "َرَج إَِّلى َخارٍِّج َوَبَكى ُبَكاًء ُمرًّا.َيرِّ

كان بطرس جالسًا خارجًا في الدار الخارجية )الحوش( فإصطادته جارية لتتهمه أنه كان مع يسروع :  إنكار بطرس
فأنكر، وألذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وألتهمته كاألولى ثم عرفه الجالسرون فري المكران مرن لمتره، فرالجليليين لهرم 

مختلفة عن اليهود. فهم ينطقون السرين مثرل الثرار. ومرن بقيرة األناجيرل يبردو أن كثيررين حاصرروه بإتهامراتهم لكنة  
بأنرره تلميررذ المسرريح. ولررنالحظ أن الخطيررة تبرردأ بالتهرراون فرري الصررالة فرري البسررتان، ثررم كبريرراؤه وثقترره فرري ذاترره، ثررم 

نكررار ثررم القسررم الكرراذب ثررم اللعررن. فكررل إنسرران هروبرره مررع التالميررذ، ثررم جلوسرره اآلن مررع مررن يبم ررون الرررب ثررم اإل
 يسقط في الخطية يبدأ سقوطه في خطية صميرة ثم يتدرج إلى األكبر. ونالحظ أن الخوف يفقدنا الرؤية والتمييز.

يشير لصياح صوت ال مير فينرا، أو صروت الرروح القردس الرذي يبكرت علرى خطيرة. ونالحرظ أن =  صياح الديك
أول مرررة، وكرران هررذا كإنررذار ليكررف عررن اإلنحرردار ولكررن هررذا لررم يحررد ، ثررم صرراح  الررديك صرراح مرررة بعررد أن أنكررر
تشير ل رورة خروج الخاطئ من مكان الخطيرة وألعترزال شرهوات = ثم خرج إلى خارجالديك بعد إنكاره ثالث مرة.  

 نال المفران. نالدموع بف . العالم. إن بكار بطرس غسل خطيته دون أن يقول كلمة إعتذار
 غالبًا ألنه جليلي ولكن هناك رأي بأنه تشبه بالسيد في كالمه. = لغتك تظهرك

 
 لماذا لم تتدخل العناية اإللهية وتحمي بطرس من اإلنكار؟

هذه الليلة، قال بطرس وأنا ال أشكو وكان في هذا كبريار من    فىلما قال المسيح لتالميذه كلكم تشكون فيَّ 
ما هو رأي من سابق عشرته للسيد معرفته بكل شئ، وهنا المسيح  بطرس، فهو شك في كالم المسيح بكبريار، بين

تركه ليشفيه وليتأدب. وكان من المفروض أن يقول بطرس للسيد، أعنى حتى ال أشك ولكنه أخطأ فتركه السيد  
ليسقط فيعرف ضعفه وال يعود يثق في ذاته. ونالحظ أنه بعد هذه السقطة وبعد أن تأدب قال للسيد حين سأله  

يو أجاب وأنت تعلم أني أحبكو فهو أصبح ال يثق في ذاته، وقارن هذا القول بأنه سيبذل نفسه عن السيد  وأتحبن
بينما سيده يقول له ستشكون في  في هذه الليلة، فهل كان يتصور أن السيد ال يعلم. ونالحظ أن المسيح كان  

بسقوطه حتى ال يتكبر، كما سمح  يعلم مستقبل بطرس وأنه سيصنع معجزات ويؤمن على يديه ألوف، وهو سمح  
لبولس بشوكة في الجسد لئال يرتفع. ونالحظ أن المسيح لم يجعله يسقط بل هو رفع العناية اإللهية التي تحفظه.  
وهذا يفسر كالم المسيح له ووأنا طلبت إلى اآلب حتى ال يفنى إيمانكو فالمسيح هو الذي يعتني بنا أما بطرس  

وته وسيفه هما اللذان يحميانه. وبطرس صار لنا مثااًل، لذلك قال له المسيح ووأنت ففي كبرياًه األول ون أن ق 
 متى رجعت فثبت إخوتكو. 

 
 لماذا أخبره السيد بما سيقع مقدمًا؟
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 ليعلم أن السيد يعرف كل شئ فال يعود يراجعه في شئ بل يثق أن عنده المعرفة الكاملة. .1
 لتحذرت ولم أنكر.حتى ال يقول أن السيد لو أعلمني بما سيكون  .2
 حتى إذا تذكر معرفة السيد وأنه أخبره تزداد توبته وندامته. .3
 

 الفرق بين يهوذا وبطرس
ا يهروذا  ا يهروذا فقرد خران دون مبررر وأخرذ الرثمن. وبطررس تراب ونردم أمر  كان إنكار بطررس عرن خروف طبيعري، أمر 

ولمررا رآهررم حكمرروا عليرره بررالموت وكرران يظررنهم يؤدبونرره ويطلقونرره تملكترره الحيرررة واليررأس والنرردم وبرردل  . فيررأس وهلررك
 التوبة إنتحر يأسًا.

 يأس يهوذا وإنتحاره  (10-1:27اآليات )مت
ْعب َعَلى َيُسوَع َحتَّى 1"    -:(10-72:1اآليات )مت يُع ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َوُشُيوُخ الشَّ َباُح َتَشاَوَر َجمِّ َوَلمَّا َكاَن الرَّ
ي ِّ اْلَوالِّي.2َيْقُتُلوُه،  َفَأْوَثُقوُه َوَمَضْوا بِّهِّ َوَدَفُعوُه إَِّلى بِّياَلُطَس اْلُبْنطِّ

يَنئٍِّذ َلمَّا َرَأى َيُهوَذا الَّذِّي َأْسَلَمُه أَ 3  يَن، حِّ نَُّه َقْد دِّ
ُيوخِّ   ةِّ إَِّلى ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َوالشُّ َم َوَردَّ الثَّاَلثِّيَن مَِّن اْلفِّضَّ َقائِّاًل:»َقْد َأْخَطْأُت إِّْذ َسلَّْمُت َدًما َبرِّيًئا«. َفَقاُلوا:»َماَذا 4َندِّ

ْر!«   َة فِّي اْلَهْيَكلِّ َواْنَررَ 5َعَلْيَنا؟ َأْنَت َأْبرِّ َة  6َف، ُثمَّ َمَضى َوَخَنَق َنْفَسُه.  َفَطَرَح اْلفِّضَّ َفَأَخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ اْلفِّضَّ
َدٍم«.   َثَمُن  أَلنََّها  َزاَنةِّ  اْلخِّ فِّي  ُنْلقَِّيَها  َأْن  لُّ  َيحِّ .  7َوَقاُلوا:»اَل  لِّْلُغَرَباءِّ َمْقَبَرًة  ارِّي ِّ  اْلَفخَّ َحْقَل  بَِّها  َواْشَتَرْوا  َفَتَشاَوُروا 

مِّ« إَِّلى هَذا اْلَيْومِّ.    لِّهَذا ُسم ِّيَ 8 :»َوَأَخُذوا الثَّاَلثِّيَن مَِّن  9ذلَِّك اْلَحْقُل »َحْقَل الدَّ َيا النَّبِّي ِّ اْلَقائِّلِّ يَنئٍِّذ َتمَّ َما قِّيَل بِّإِّْرمِّ حِّ
ةِّ، َثَمَن اْلُمَثمَّنِّ الَّذِّي َثمَُّنوُه مِّْن َبني إِّْسَرائِّيَل،  «.َوَأْعَطْوَها َعْن َحْقلِّ اْلفَ 10اْلفِّضَّ بُّ ، َكَما َأَمَرنِّي الرَّ ارِّي ِّ  " خَّ

 
َحتَّى 1"   -(:2-27:1اآليات )مت َيُسوَع  َعَلى  ْعب  الشَّ َوُشُيوُخ  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساءِّ  يُع  َجمِّ َتَشاَوَر  َباُح  َكاَن الرَّ َوَلمَّا 
ي ِّ اْلَوالِّي.2َيْقُتُلوُه،    "َفَأْوَثُقوُه َوَمَضْوا بِّهِّ َوَدَفُعوُه إَِّلى بِّياَلُطَس اْلُبْنطِّ

 أنظر المحاكمة المدنية للمسيح.
 

ى ُرؤَ 3"  -(:27:3)متآية   ةِّ إِّلدَ َن اْلفِّضدَّ يَن مدِّ َم َوَردَّ الثَّاَلثدِّ دِّ يدَن، ندَ يَنئٍِّذ َلمَّا َرَأى َيُهوَذا الَّذِّي َأْسَلَمُه َأنَُّه َقْد دِّ اءِّ حِّ سدَ
. ُيوخِّ  " اْلَكَهَنةِّ َوالشُّ

وغمرًا، فرذهب يررد الف رة فري كان يهوذا في طمعه يظرن أنره يقتنري ربحرًا برالثالثين مرن الف رة وألذا بره يقتنري همرًا 
برره يقتنرري همررًا وغمررًا  اندامررة بررال توبررة ومرررارة بررال رجررار. وهكررذا كررل خرراطئ فهررو يظررن أن الخطيررة سررتعطيه لررذة وألذ 

 ويأسًا.
 

ْر!« 4"  -(:6-27:4اآليات )مت َت َأْبردِّ ا؟ َأندْ اَذا َعَلْيندَ ا«. َفَقاُلوا:»مدَ َقائِّاًل:»َقْد َأْخَطْأُت إِّْذ َسلَّْمُت َدًما َبرِّيئدً
َرَح 5 َفطدَ

َة فِّي اْلَهْيَكلِّ َواْنَرَرَف، ُثمَّ َمَضى َوَخَنَق َنْفَسُه.  لُّ َأنْ 6اْلفِّضَّ َة َوَقاُلوا:»اَل َيحِّ ُنْلقَِّيَها فِّي  َفَأَخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ اْلفِّضَّ
َزاَنةِّ أَلنََّها َثَمُن َدٍم«.   "اْلخِّ
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دبرارة تعنري عردم إهتمرامهم بمرا يقرول، فقرد حصرلوا علرى مرا يريردون. عجيرب أن هرؤالر القتلرة يقولرون =  ماذا عليندا
 ال يحدل أن نلقيهدا فدي الخزاندة ألنهدا ثمدن"أما هم قاتلوه فليس علريهم أن يبصرروا. ثرم يقولرون ،  أنت أبرر  ليهوذا
فإذا كان وضع ثمن الدم في الخزانة يعتبر إثمًا فكم يكون إهدار الدم. وألذا كنتم قد رأيرتم عرذرًا لصرلب المسريح   "دم

فلمراذا ترف ررون قبررول الرثمن، حقررًا قررال علرريهم السريد ويصررفون عررن البعوضررة ويبلعرون الجمررلو إذ يشررترون صرراحب 
 الدم في الهيكل.الدم الزكي بالمال ليقتلوه، ويرتابوا من وضع ثمن 

ر أن المسيح سوف يخرج من بين أيديهم كمرا كران يفعرل سرابقًا. ولمرا لرم يفعرل =  ثم مضى وخنق نفسه لعله تصوَّ
ندم يهوذا. ولكن التوبة ليسرت مجررد نردم، ولكنهرا إيمران يمرأل القلرب بالرجرار، ويدفعره الحرب لإلرتمرار فري أح ران 

اسررعة. إن الشرريطان الررذي أغررواه بالخطيررة دفعرره لليررأس بعررد السررقوط هللا. ولكررن يهرروذا كرران أعمررى عررن رحمررة هللا الو 
( نفهرم أنره فري شرنقه لنفسره سرقط علرى وجهره فإنشرق 18:1(. وفري )أع10:7كرو2مصورًا له أن خطيته لن تمفر )

 من الوسط وألنسكبت أحشاؤه كلها، ويبدو أنه بعد أن خنق نفسه سقط على شئ حاد أو بار  فشقت بطنه.
 

.7" -(:27:7آية )مت ارِّي ِّ َمْقَبَرًة لِّْلُغَرَباءِّ  " َفَتَشاَوُروا َواْشَتَرْوا بَِّها َحْقَل اْلَفخَّ
سمى هكذا ألن فخاريًا كان يمتلكه ويستمله، وكان ثمنه  هيدًا إذ ال يصلح للزرع وال للرعي بسبب = حقل الفخاري 

دفنًا للمربرار يشرير للعرالم الرذي إفترداه إستعمال الفخاري له. وهذا الحقل الذي إشترى بالثالثين من الف ة وصرار مر
الرررب بدمرره لكرري يرردفن فيرره األمررم فينعمررون معرره بقيامترره )الررذين مرراتوا مررع المسرريح وأي ررًا سرريقومون معرره( وهررذا مررا 

 يحد  في المعمودية.
 

ي ِّ 9" -(:27:9آيدة )مددت ا النَّبددِّ يدَ ا قِّيددَل بِّإِّْرمِّ مَّ مددَ ٍذ تدَ يَنئددِّ ذِّي حِّ َثمَّنِّ الددَّ َن اْلمددُ ةِّ، َثمدَ َن اْلفِّضددَّ يَن مددِّ ُذوا الثَّاَلثدِّ :»َوَأخددَ اْلَقائِّلِّ
 "َثمَُّنوُه مِّْن َبني إِّْسَرائِّيَل،
الذي تنبأ هذه النبوة هو  كريا. ولكن كان سرفر إرميرار فري التلمرود أول أسرفار األنبيرار لرذا = ما قيل بإرمياء النبي

(. فراليهود يقسرمون العهرد القرديم ثالثرة أقسرام األول هرو 13 ،12:11وات ) ككان إسم إرميرار يطلرق علرى كرل النبر
 الشريعة والثاني يبدأ بالمزامير ويسمونه المزامير والثالث هو األنبيار ويسمونه إرميار.

 
 (1:15( + آية )مر72-53:14اآليات )مر
ُيوُخ  53  "-: (72-14:53اآليات )مر يُع ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َوالشُّ َفَمَضْوا بَِّيُسوَع إَِّلى َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، َفاْجَتَمَع َمَعُه َجمِّ
امِّ َيسْ 54َواْلَكَتَبُة.   لِّ َدارِّ َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، َوَكاَن َجالًِّسا َبْيَن اْلُخدَّ ْنَد َتْدفِّ َوَكاَن ُبْطُرُس َقْد َتبَِّعُه مِّْن َبعِّيٍد إَِّلى َداخِّ ُئ عِّ
  . ُدوا.  55النَّارِّ َيجِّ َفَلْم  لَِّيْقُتُلوُه،  َيُسوَع  َعَلى  َشَهاَدًة  َيْطُلُبوَن  ُكلُُّه  َواْلَمْجَمُع  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َكثِّيرِّيَن 56َوَكاَن  أَلنَّ 

ُدوا َعَلْيهِّ ُزوًرا، َوَلْم َتتَّفِّْق َشَهاَداُتُهْم.   ُدوا عَ 57َشهِّ ْعَناُه َيُقوُل: إِّن ِّي  58َلْيهِّ ُزوًرا َقائِّلِّيَن:  ُثمَّ َقاَم َقْوٌم َوَشهِّ »َنْحُن َسمِّ
بَِّأَياٍد«.   َمْرُنوٍع  َغْيَر  آَخَر  َأْبنِّي  َأيَّاٍم  َثاَلَثةِّ  َوفِّي  بِّاأَلَيادِّي،  اْلَمْرُنوَع  اْلَهْيَكَل  هَذا  َكاَنْت 59َأْنُقُض  بِّهَذا  َواَل 

يُب بَِّشْيٍء؟ َماَذا َيْشَهُد بِّهِّ هُؤاَلءِّ َفَقاَم َرئِّيُس اْلكَ 60َشَهاَدُتُهْم َتتَّفُِّق.   َهَنةِّ فِّي اْلَوْسطِّ َوَسَأَل َيُسوَع قِّائِّاًل:»َأَما ُتجِّ
يحُ 61َعَلْيَك؟«   اْلَمسِّ َلُه:»َأَأْنَت  َوَقاَل  َأْيًضا  اْلَكَهَنةِّ  َرئِّيُس  َفَسَأَلُه  بَِّشْيٍء.  ْب  ُيجِّ َوَلْم  َساكًِّتا  َفَكاَن  ُهَو  اْبُن   َأمَّا 
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؟«  اْلُمَبارَ  َسَحابِّ 62كِّ فِّي  َوآتًِّيا  اْلُقوَّةِّ،  َيمِّينِّ  َعْن  َجالًِّسا  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبَن  ُروَن  ُتْبرِّ َوَسْوَف  ُهَو.  َيُسوُع:»َأَنا  َفَقاَل 
  .» َماءِّ َق َرئِّيُس اْلَكَهَنةِّ ثَِّياَبُه َوَقاَل:»َما َحاَجُتَنا َبْعُد إَِّلى ُشُهوٍد؟  63السَّ ْعُتُم التَّجَ 64َفَمزَّ يَف! َما َرْأُيُكْم؟« َقْد َسمِّ ادِّ

  . اْلَمْوتِّ ُب  ُمْسَتْوجِّ َأنَُّه  َعَلْيهِّ  َحَكُموا  يُع  َوَيُقوُلوَن 65َفاْلَجمِّ َوَيْلُكُموَنُه  َوْجَهُه  َوُيَغطُّوَن  َعَلْيهِّ،  َيْبُرُقوَن  َقْوٌم  َفاْبَتَدَأ 
ُموَنُه. َيْلطِّ اُم  اْلُخدَّ َوَكاَن  َكاَن  66  َلُه:»َتَنبَّْأ«.  اْلَكَهَنةِّ. َوَبْيَنَما  َرئِّيسِّ  َجَوارِّي  إِّْحَدى  َجاَءْت  َأْسَفَل  ارِّ  الدَّ فِّي  ُبْطُرُس 

67  »! رِّي ِّ َفَأْنَكَر َقائِّاًل: »َلْسُت َأْدرِّي 68َفَلمَّا َرَأْت ُبْطُرَس َيْسَتْدفُِّئ، َنَظَرْت إَِّلْيهِّ َوَقاَلْت: »َوَأْنَت ُكْنَت َمَع َيُسوَع النَّاصِّ
َتُقو  َما  َأْفَهُم  يُك.  َواَل  الد ِّ َفَراَح   ، ْهلِّيزِّ الد ِّ إَِّلى  َخارًِّجا  َوَخَرَج  َتُقوُل 69لِّيَن!«  َواْبَتَدَأْت  َأْيًضا  َيُة  اْلَجارِّ َفَرَأْتُه 

ْنُهْم!«   مِّ هَذا  رِّيَن:»إِّنَّ  مِّْنهُ 70لِّْلَحاضِّ َأْنَت  ا  لُِّبْطُرَس:»َحقًّ ُروَن  اْلَحاضِّ َقاَل  َأْيًضا  َقلِّيل  َوَبْعَد  َأْيًضا.  أَلنََّك َفَأْنَكَر  ْم، 
ُلَغَتُهْم!«.   ُتْشبُِّه  َوُلَغُتَك  َأْيًضا  َعْنُه!« 71َجلِّيلِّيٌّ  َتُقوُلوَن  الَّذِّي  ُجَل  الرَّ هَذا  َأْعرُِّف  اَل  »إِّن ِّي  َوَيْحلُِّف:  َيْلَعُن  َفاْبَتَدَأ 

يُك َثانَِّيًة، َفَتَذكََّر ُبْطُرُس اْلَقْوَل الَّذِّي َقاَلُه َلُه َيُسوُع:»72 ، ُتْنكُِّرنِّي َثاَلَث َوَصاَح الد ِّ َتْينِّ يُك َمرَّ يَح الد ِّ إِّنََّك َقْبَل َأْن َيرِّ
 "  َمرَّاٍت«. َفَلمَّا َتَفكََّر بِّهِّ َبَكى.

ُيوُخ 53  -(:60-14:53اآليات )مر ةِّ َوالشدُّ اءِّ اْلَكَهندَ يدُع ُرَؤسدَ ُه َجمِّ اْجَتَمَع َمعدَ ةِّ، فدَ َفَمَضْوا بَِّيُسوَع إَِّلى َرئِّيسِّ اْلَكَهندَ
امِّ َيسدْ 54َواْلَكَتَبُة.   دَّ ْيَن اْلخدُ ا بدَ اَن َجالِّسدً ةِّ، َوكدَ لِّ َدارِّ َرئِّيسِّ اْلَكَهندَ يٍد إَِّلى َداخِّ َد َتْدفِّ َوَكاَن ُبْطُرُس َقْد َتبَِّعُه مِّْن َبعِّ ندْ ُئ عِّ
 . ارِّ ُدوا. 55النددَّ ْم َيجددِّ وُه، َفلددَ وَع لَِّيْقُتلددُ ى َيسددُ َهاَدًة َعلددَ وَن شددَ ُه َيْطُلبددُ ُع ُكلددُّ ةِّ َواْلَمْجمددَ اُء اْلَكَهنددَ اَن ُرَؤسددَ َوكددَ

أَلنَّ َكثِّيددرِّيَن 56
ُدوا َعَلْيهِّ ُزوًرا، َوَلْم َتتَّفِّْق َشَهاَداُتُهْم.  ُدوا عَ 57َشهِّ ي 58َلْيهِّ ُزوًرا َقائِّلِّيَن: ُثمَّ َقاَم َقْوٌم َوَشهِّ وُل: إِّند ِّ ْعَناُه َيقدُ مِّ ُن سدَ »َنحدْ

اٍد«.  ُنوٍع بَِّأيددَ َر َمرددْ َر َغيددْ ي آخددَ اٍم َأْبنددِّ ةِّ َأيددَّ ي َثاَلثددَ ادِّي، َوفددِّ ُنوَع بِّاأَليددَ َل اْلَمرددْ ُض هددَذا اْلَهْيكددَ ْت 59َأْنقددُ َواَل بِّهددَذا َكانددَ
هِّ هدُؤاَلءِّ َفَقاَم َرئِّيُس اْلكَ 60َشَهاَدُتُهْم َتتَّفُِّق.   َهُد بدِّ اَذا َيشدْ ْيٍء؟ مدَ يدُب بِّشدَ ا ُتجِّ وَع قِّائِّاًل:»َأمدَ َهَنةِّ فِّي اْلَوْسطِّ َوَسَأَل َيسدُ

 "َعَلْيَك؟«.
[ ويمنرع إصردار الحكرم فري 2[ فرالتلمود يمنرع المحاكمرات لرياًل و1المحاكمة التي تمت كانت ضرد التقليرد اليهرودي و
[ أسرراس 4[ هررذا ي رراف علررى إسررتئجارهم شررهود  ور و3موت ونفررس يرروم المحاكمررة خصوصررًا لررو كرران الحكررم بررال

وهرم ال  ، المحاكمات اليهودية أن يحاكم على شئ عمله فعاًل وليس قواًل قاله أمام المحكمة وهذا ما لم يحد  هنرا
 والمعنى أن القرار قد إتخذ قبل المحاكمة. والمحاكمة كانت صورية.= ليقتلوهيحكمون بمجرد اعتراف المتهم. 

 
اَل 61" -(:62-14:61اآليددات )مددر ا َوقددَ ةِّ َأْيضددً يُس اْلَكَهنددَ َأَلُه َرئددِّ ْيٍء. َفسددَ ْب بِّشددَ ْم ُيجددِّ اكًِّتا َولددَ اَن سددَ َو َفكددَ ا هددُ َأمددَّ

؟«  اَركِّ ُن اْلُمبددَ يُح ابددْ ُه:»َأَأْنَت اْلَمسددِّ ْن 62لددَ ا عددَ انِّ َجالِّسددً ْنسددَ َن اإلِّ ُروَن ابددْ ْوَف ُتْبرددِّ َو. َوسددَ وُع:»َأَنا هددُ اَل َيسددُ ينِّ َفقددَ َيمددِّ
.» َماءِّ  "اْلُقوَّةِّ، َوآتًِّيا فِّي َسَحابِّ السَّ

علمنا هنا السيد المسيح أن هناك وقت للصمت ووقت للكالم وأنه علينا أن ال نصمت إذا ُفِهَم صمتنا أننرا نتراجرع 
أمرا مترى ومرقس ألنه يكترب للرومران يقولهرا بوضروح " أنا هوعن موقفنا وننكر الحق. في إجابة المسيح هنا قال و

 فقال وأنت تقولو وهذا تعبير عبري بنفس المعنى لكن الرومان لن يفهموه.
 

َق َرئِّيُس اْلَكَهَنةِّ ثَِّياَبُه َوَقاَل:»َما َحاَجُتَنا َبْعُد إَِّلى ُشُهوٍد؟63" -(:14:63آية )مر  "َفَمزَّ
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ريس الكهنرة مرن أن يمرزه ثيابره. ولكنره كمرا سربق وقرال نبروة دو  ن أن يردري عرن أن المسريح كانت الشرريعة تمنرع ًر
( حرررد  هنرررا أنررره دون أن يررردري أي رررًا تنبرررأ بنهايرررة الكهنررروت اليهرررودي. ونالحرررظ أن 52-49:11يفرردي العرررالم )يرررو

الجنررود الرومرران لررم يسررتطيعوا تمزيررق ثرروب المسرريح الررذي يشررير لكنيسررته الواحرردة. وقيافررا كرران يظهررر حزنرره علررى 
 حًا إذ وجد علة على يسوع.التجديف الذي لحق إسم هللا بينما كان قلبه فر 

 
ْنُهْم!«.69 -(:14:69آية )مر رِّيَن:»إِّنَّ هَذا مِّ َيُة َأْيًضا َواْبَتَدَأْت َتُقوُل لِّْلَحاضِّ  َفَرَأْتُه اْلَجارِّ

وفي متى يقول ورأته أخرىو. واضرح حالرة الهررج والكرل يرتكلم. فرنفس الجاريرة األولرى إتهمتره =  فرأته الجارية أيضاً 
( وواضرح أن 58:22أثار أخرى فبردأت فري إتهامره. وفري لوقرا نجرد اإلتهرام الثراني موجره مرن رجرل )آيرةثانية وهذا  

 هذا الرجل كان يؤمن على كالم الجارية األولى.
 

ُيوُخ َواْلَكَتَبُة  1  "-:(15:1آية )مر َباحِّ َتَشاَوَر ُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ َوالشُّ َواْلَمْجَمُع ُكلُُّه، َفَأْوَثُقوا َيُسوَع َولِّْلَوْقتِّ فِّي الرَّ
 " َوَمَضْوا بِّهِّ َوَأْسَلُموُه إَِّلى بِّياَلُطَس.

 
 ( 71-54:22)لو

يٍد.  54"  -(:71-22:54اآليات )لو َبعِّ َفَتبَِّعُه مِّْن  ُبْطُرُس  َوَأمَّا  اْلَكَهَنةِّ.  َرئِّيسِّ  َبْيتِّ  إَِّلى  َوَأْدَخُلوُه  َوَساُقوُه  َفَأَخُذوُه 
ارِّ َوَجَلُسوا َمًعا، َجَلَس ُبْطُرُس َبْيَنُهْم.  55 ْنَد النَّارِّ 56َوَلمَّا َأْضَرُموا َناًرا فِّي َوْسطِّ الدَّ َيٌة َجالًِّسا عِّ َسْت   َفَرَأْتُه َجارِّ َفَتَفرَّ

َمَعُه!«.   َكاَن  َوَقاَلْت:»َوهَذا  اْمَرَأُة!«  57فيهِّ  َيا  َأْعرُِّفُه  َقائِّاًل:»َلْسُت  َوَقاَل:»َوَأْنَت 58َفَأْنَكَرُه  آَخُر  َرآُه  َقلِّيل  َوَبْعَد 
ْنُهْم!« َفَقاَل ُبْطُرُس: »َيا إِّْنَساُن، َلْسُت َأَنا!«   َدٍة َأكََّد آَخُر َقائِّاًل:»بِّاْلَحق ِّ إِّنَّ هَذا َوَلمَّا َمَضى َنْحُو َساَعٍة َوا59مِّ حِّ

َفَقاَل ُبْطُرُس:»َيا إِّْنَساُن، َلْسُت َأْعرُِّف َما َتُقوُل!«. َوفِّي اْلَحالِّ َبْيَنَما ُهَو 60َأْيًضا َكاَن َمَعُه، أَلنَُّه َجلِّيلِّيٌّ َأْيًضا!«.  
يُك.   الد ِّ َصاَح  َونَ 61َيَتَكلَُّم  بُّ  الرَّ َأْن َفاْلَتَفَت  َقْبَل  َلُه:»إِّنََّك  َقاَل  َكْيَف   ، ب ِّ الرَّ َكاَلَم  ُبْطُرُس  َفَتَذكََّر  ُبْطُرَس،  إَِّلى  َظَر 

يُك ُتْنكُِّرنِّي َثاَلَث َمرَّاٍت«.   يَح الد ِّ يَن 63  َفَخَرَج ُبْطُرُس إَِّلى َخارٍِّج َوَبَكى ُبَكاًء ُمرًّا.62َيرِّ يَن َكاُنوا َضابِّطِّ َوالر َِّجاُل الَّذِّ
َوَغطَّْوُه َوَكاُنوا َيْضرُِّبوَن َوْجَهُه َوَيْسَأُلوَنُه َقائِّلِّيَن:»َتَنبَّْأ! َمْن ُهَو الَّذِّي 64 َكاُنوا َيْسَتْهزُِّئوَن بِّهِّ َوُهْم َيْجلُِّدوَنُه،  َيُسوعَ 

فِّيَن.65َضَرَبَك؟«   : ُرَؤَساُء َوَلمَّا َكاَن  66  َوَأْشَياَء ُأَخَر َكثِّيَرًة َكاُنوا َيُقوُلوَن َعَلْيهِّ ُمَجد ِّ ْعبِّ النََّهاُر اْجَتَمَعْت َمْشَيَخُة الشَّ
ْم   يَح، َفُقْل َلَنا!«. َفَقاَل َلُهْم:»إِّْن ُقْلُت َلُكْم اَل 67اْلَكَهَنةِّ َواْلَكَتَبُة، َوَأْصَعُدوُه إَِّلى َمْجَمعِّهِّ َقائِّلِّيَن:»إِّْن ُكْنَت َأْنَت اْلمسِّ

ُقوَن،   يبُ 68ُتَرد ِّ ْنَسانِّ َجالًِّسا َعْن َيمِّينِّ ُقوَّةِّ هللاِّ«.  69وَننِّي َواَل ُتْطلُِّقوَننِّي.  َوإِّْن َسَأْلُت اَل ُتجِّ ُمْنُذ اآلَن َيُكوُن اْبُن اإلِّ
َهاَدٍة؟ َفَقاُلوا:»َما َحاَجُتَنا َبْعُد إَِّلى شَ 71َفَقاَل اْلَجمِّيُع:»َأَفَأْنَت اْبُن هللاِّ؟« َفَقاَل َلُهْم: »َأْنُتْم َتُقوُلوَن إِّن ِّي َأَنا ُهَو«.  70

ْعَنا مِّْن َفمِّهِّ«.  "أَلنََّنا َنْحُن َسمِّ
هو يمسك العصا من الوسط فمن ناحية يريح ضميره بأنه تبع المسيح ومن ناحية هو كان من  =  تبعه من بعيد 

هذه ي يفها لوقا ليشرح سبب توبة بطرس، فنظرة المسيح  =  فإلتفت الرب ونظر إلى بطرسبعيد لينقذ سمعته.  
عتابًا، مع صياح الديك حر كا قلب بطرس وخرج ليبكي بكاًر مرًا وليصير داودًا جديدًا في توبته ودموعه.  المملورة 
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وذكرته  قلبه  لمست  حانية  ولمسة  وسرية  بصمت  إليه  المسيح  مراحم  إقتراب  هي  له  المسيح  نظرة  كانت  لقد 
ال المسيح  آالم  الداخلية. في وسط  بنعمته  الرب بطرس  إفتقد  فيها  نفس بطرس بالماضي  ينسى خالص  لم  مرة 

 وشجعه.
( وسررألهم عررن 7-5:20سربق المسرريح وسرألهم عررن معموديررة يوحنرا وقررالوا ال نعرررف )لرو= وإن سددألت ال تجيبددونني
( والمسيح يقصد هنا أنره لرو ناقشرتكم فري النبروات التري تثبرت أننري إبرن هللا 44-41:20مزمور داود ولم يجيبوا)لو

ريدون أن تعرفوا الحق،وال تريدون أن يعرف أحد الحق، ولو تجردوا عن الهوى لكان وتفسيرها لن تجيبوا ألنكم ال ت
  المسيح قد شرح لهم.

 لن يطلقوه حتى لو أثبت برارته فهم قد بيتوا النية على قتله.  =وال تطلقونني
: 66" -(:22:66آيددة )لددو ْعبِّ َيَخُة الشددَّ ْت َمشددْ اُر اْجَتَمعددَ اَن النَّهددَ ا كددَ ى َوَلمددَّ َعُدوُه إِّلددَ ُة، َوَأصددْ ةِّ َواْلَكَتبددَ اُء اْلَكَهنددَ ُرَؤسددَ
ْم.  " َمْجَمعِّهِّ

 اجتماع صوري بالنهار حتى يكون الحكم رسميًا فأحكام اإلعدام لياًل باطلة.
 

اَم اْلَيُهودِّ َقَبُضوا َعَلى َيُسوَع َوَأْوَثُقوُه،  12  "-:(27-18:13اآليات )يو َوَمَضْوا بِّهِّ إَِّلى 13ُثمَّ إِّنَّ اْلُجْنَد َواْلَقائَِّد َوُخدَّ
َنةِّ.   السَّ تِّْلَك  فِّي  لِّْلَكَهَنةِّ  َرئِّيًسا  َكاَن  الَّذِّي  َقَياَفا  َحَما  َكاَن  أَلنَُّه  َأوَّاًل،  الَّذِّي14َحنَّاَن  ُهَو  َقَياَفا  َعَلى   َوَكاَن  َأَشاَر 

. ْعبِّ ٌد َعنِّ الشَّ يُذ اآلَخُر َيْتَبَعانِّ َيُسوَع، َوَكاَن 15  اْلَيُهودِّ َأنَُّه َخْيٌر َأْن َيُموَت إِّْنَساٌن َواحِّ ْمَعاُن ُبْطُرُس َوالت ِّْلمِّ َوَكاَن سِّ
ْنَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، َفَدَخَل َمَع َيُسوَع إَِّلى دَ  يُذ َمْعُروًفا عِّ ْنَد 16ارِّ َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ.  ذلَِّك الت ِّْلمِّ َوَأمَّا ُبْطُرُس َفَكاَن َواقًِّفا عِّ

ْنَد َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، َوَكلََّم اْلَبوَّاَبةَ  َفَقاَلتِّ 17َفَأْدَخَل ُبْطُرَس.    اْلَبابِّ َخارًِّجا. َفَخَرَج الت ِّْلمِّيُذ اآلَخُر الَّذِّي َكاَن َمْعُروًفا عِّ
اْلَبوَّاَبُة   َيُة  َأَنا!«.  اْلَجارِّ َذاَك:»َلْسُت  َقاَل  ؟«  ْنَسانِّ اإلِّ هَذا  َتاَلمِّيذِّ  مِّْن  َأْيًضا  َأْنَت  اْلَعبِّيُد 18لُِّبْطُرَس:»َأَلْسَت  َوَكاَن 

َواقِّ  ُبْطُرُس  َوَكاَن  َيْرَطُلوَن،  َوَكاُنوا  َبْرٌد،  َكاَن  أَلنَُّه  َجْمًرا  َأْضَرُموا  َقْد  َوُهْم  َواقِّفِّيَن،  اُم  َمَعهُ َواْلُخدَّ َيْرَطلِّي. ًفا   ْم 

هِّ َوَعْن َتْعلِّيمِّهِّ.  19 َأَجاَبُه َيُسوُع:»َأَنا َكلَّْمُت اْلَعاَلَم َعاَلنَِّيًة. َأَنا َعلَّْمُت ُكلَّ 20َفَسَأَل َرئِّيُس اْلَكَهَنةِّ َيُسوَع َعْن َتاَلمِّيذِّ
َوفِّ  َدائًِّما.  اْلَيُهوُد  ُع  َيْجَتمِّ َحْيُث  اْلَهْيَكلِّ  َوفِّي  اْلَمْجَمعِّ  فِّي  يٍن  بَِّشْيٍء.  حِّ َأَتَكلَّْم  َلْم  اْلَخَفاءِّ  َأَنا؟ 21ي  َتْسَأُلنِّي  لَِّماَذا 

يَن َقْد َسمُِّعوا َماَذا َكلَّْمُتُهْم. ُهَوَذا هُؤاَلءِّ َيْعرُِّفوَن َماَذا ُقْلُت َأَنا«.   ٌد مَِّن 22اِّْسَألِّ الَّذِّ َوَلمَّا َقاَل هَذا َلَطَم َيُسوَع َواحِّ
امِّ َكاَن َواقًِّفا، قَ  يًّا َفاْشَهْد َعَلى 23ائِّاًل: »َأهَكَذا ُتَجاوُِّب َرئِّيَس اْلَكَهَنةِّ؟«  اْلُخدَّ َأَجاَبُه َيُسوُع:»إِّْن ُكْنُت َقْد َتَكلَّْمُت َردِّ

، َوإِّْن َحَسًنا َفلَِّماَذا َتْضرُِّبنِّي؟«   دِّي ِّ ْمَعاُن ُبْطُرُس 25  .َوَكاَن َحنَّاُن َقْد َأْرَسَلُه ُموَثًقا إَِّلى َقَياَفا َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ 24الرَّ َوسِّ
؟« َفَأْنَكَر َذاَك َوَقاَل:»َلْسُت َأَنا! هِّ ٌد مِّْن 26«.  َكاَن َواقًِّفا َيْرَطلِّي. َفَقاُلوا َلُه:»َأَلْسَت َأْنَت َأْيًضا مِّْن َتاَلمِّيذِّ َقاَل َواحِّ

ُأْذَنُه:»َأمَ  ُبْطُرُس  َقَطَع  الَّذِّي  يُب  َنسِّ َوُهَو  اْلَكَهَنةِّ،  َرئِّيسِّ  ؟«  َعبِّيدِّ  اْلُبْسَتانِّ فِّي  َمَعُه  َأَنا  َرَأْيُتَك  ُبْطُرُس 27ا  َفَأْنَكَر 
يُك.  " َأْيًضا. َولِّْلَوْقتِّ َصاَح الد ِّ

تمت المحاكمة الدينية، أي محاكمة المسيح أمام رؤسار الكهنة، في أثنرار الليرل، فأبنرار الظلمرة ال يعملرون إال  فري 
دانرة علرى المسريح علرى وجره السررعة. برل أن قيافرا قرد أصردر الحكرم الظلمة. بل هم تجاو وا قروانينهم ليحكمروا باإل

(. ولرنالحظ أنره بحسرب التقليرد اليهرودي تعتبرر أحكرام الليرل الغيرة. لررذلك 14:18عليره برالموت قبرل المحاكمرة )يرو
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ي إجتمعوا صباحًا )شكليًا( للتصديق على الحكم. ومن مها ل هذه المحاكمة فبحسب القروانين يمنرع تنفيرذ الحكرم فر
 نفس اليوم لكنهم نفذوه في المسيح.

 
َنةِّ 13" -(:18:13آية )يو  " .َوَمَضْوا بِّهِّ إَِّلى َحنَّاَن َأوَّاًل، أَلنَُّه َكاَن َحَما َقَياَفا الَّذِّي َكاَن َرئِّيًسا لِّْلَكَهَنةِّ فِّي تِّْلَك السَّ
ألنده كدان حمدا ليحاكمره. فبرأي صرفة يحاكمره حنران .. حندان  يوحنرا فري سرخرية أنهرم ذهبروا بره إلرى  القرديس  يقول
ريس الكهنرة. ونالحرظ قيافا=   مره يوحنرا، فكرأن قيافرا يررد الجميرل لحنران أنره جعلره ًر هذا هو التبرير الوحيد الذي قدَّ
علررى تهمررة واحرردة ضررده. ونالحررظ أن دار يوحنررا لررم يررورد أي إتهررام للمسرريح ممررا  قررالوه فهررم لررم يسررتقروا  القررديس أن

يسرًا سرابقًا للكهنرة. ومجمرع السرنهدريم كران يجتمرع  حنان وقيافا هي دار واحدة وبها قاعة للمحكمرة. وكران حنران ًر
رريس الكهنررة إلررى دار الواليررة. ويوحنررا لررم يررذكر اجتمرراع 53:14فرري هررذه القاعررة )مررر (. وخرررج المسرريح مررن دار ًر

 ألنه رأي أن الحكم كله في يد قيافا. المجمع وال المحاكمة أمامه
يسررًا للكهنررة مررن سررنة : حنددان وقيافددا م حينمررا أسررقطه الرروالي السررابق لبرريالطس وكرران 15-14 –م 7كرران حنرران ًر

لى بعد حنان إبنه اليعا ار لمدة سنة واحدة سنة م. ومن بعده جرار قيافرا  وج 17-16إسمه فاليريوس جراتوس. وتو 
حيررث أسررقطه الرروالي الررذي أتررى بعررد برريالطس. ومررن بعررد قيافررا تررولى  36-35سررنة  إبنترره وبقررى فرري الًراسررة حتررى

م ومرن بعرده ترولى الًراسرة ثالثرة مرن أوالد حنران وهرم ثراوفيلس 37-36الًراسة إبن آخرر لحنران هرو يوناثران سرنة 
ب م وهو الذي مد  يده وقتل يعقوب أخو الر 62م ثم حنان الصمير حتى سنة44-41م ثم متياس سنة41-37سنة

(. وكانرت هرذه العاًلرة مشرهورة بالرشروة والدسراًس 2 ،1:12)هذا غير يعقروب أخرو يوحنرا الرذي قتلره هيررودس( )أع
رريس 2:3الدينيررة وواضررح أن حنرران الكبيررر كرران متسررلطًا علررى قيافررا وغيررره وهررذا مررا نالحظرره فرري )لررو ( فهررو يقررول ًر

 يمارس وويفة ًريس الكهنة من خلف قيافا.الكهنة حنان وقيافا. فقال ًريس الكهنة بالمفرد. فكان حنان 
وكانرررت هرررذه العاًلرررة كعصرررابة تسرررتخدم الهيكرررل فررري التجرررارة لرررذلك قرررال المسررريح عرررن الهيكرررل وحولتمررروه إلرررى ممرررارة 
لصوصو. ولذلك كانت حادثة تطهير الهيكل سبب حقد حنان وقيافا، فهي أوقفرت نهرر المرال الرذي يتردفق عليهمرا 

( أن المؤامرات وألرسال الخدام، خدام الهيكل الذين هم ضباط علرى 49-45:7)يومن تجارة الهيكل. ونالحظ من  
 مستوى عاٍل من المعرفة، كانت مستمرة منذ  من ولكن حينما ذهب هؤالر الخدام للمسيح أعجبوا به.

ريس الكهنرة يسرتمر فري وويفتره حترى يمروت. ولكرن قصرد يوحنرا =  الذي كان رئيسًا للكهنة فدي تلدك السدنة كران ًر
يسرًا للكهنرة فري تلرك السرنة التري كانرت السرنة المقبولرة للمرؤمنين وسرنة خيبرة اليهرود وخسرارتهم بهذ  ا أن قيافا كان ًر

 لكل شئ. وتعني أي ًا كثرة تميير رؤسار الكهنة بواسطة الحكام الرومان.
دا إلى قصر حنان حما قيافا ًريس  إقتاد الجند الرومان وخدام الهيكل الرب يسوع مقي=  َوَمَضْوا بِّهِّ إَِّلى َحنَّاَن َأوَّالً 

الكهنة الرسمى. وفى تلك الساعة المتأخرة من الليل كانت الشوارع خالية. فمشهد الجنود بمشاعلهم لم يلفت نظر 
أحد. وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى. وكان غنيا  

دم نقوده فى عمل عالقات قوية مع السلطات الرومانية. وكان صدوقيا متساهال بال تزمت جدا هو وأوالده وألستخ
كالفريسيين، قادر على إرضار السلطات الرومانية. ولم يسجل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان.  
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بر ويخطط بال  وعمل ثروته مستمال الهيكل. وكان فى مكانه أف ل من ًراسة الكهنوت الرسمية، فهو يد 
مسئوليات وال قيود رسمية. وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خساًر جسيمة مادية لكل هؤالر  
الرؤسار. وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موت يسوع. ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار 

رة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم  بذلك. وذهب الجند الرومان بالرب يسوع إلى حنان مباش 
يعرفون هذا. ولكننا ال نعلم شيئا عما دار بين الرب وبين حنان. وأرسله حنان إلى قيافا وهناك كان إنكار بطرس 

 للمسيح. 
 

.َوَكاَن َقَياَفا ُهَو الَّذِّي َأَشاَر َعَلى اْلَيُهودِّ َأنَُّه َخْيٌر 14" -(:18:14آية )يو ْعبِّ ٌد َعنِّ الشَّ  "  َأْن َيُموَت إِّْنَساٌن َواحِّ
 (. وتعني أن القرار قد إتخذوه قبل المحاكمة. 50 ،49:11اإلشارة هنا إلى )يو 

يُذ 15"  -(:18:15آية )يو يُذ اآلَخُر َيْتَبَعانِّ َيُسوَع، َوَكاَن ذلَِّك الت ِّْلمِّ ْمَعاُن ُبْطُرُس َوالت ِّْلمِّ ْنَد َرئِّيسِّ َوَكاَن سِّ َمْعُروًفا عِّ
 " اْلَكَهَنةِّ، َفَدَخَل َمَع َيُسوَع إَِّلى َدارِّ َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ.

من هنا نرى أن يوحنا كان شاهد ديان فهو وبطرس فقط تبعرا المسريح وهررب البراقون. ولكرن بطررس احتجرز عنرد 
البًا كان وأخيه يعقوب أقارب لًريس الكهنة. الباب، إذ لم يكن معروفًا لخدام قيافا. ولكن يوحنا كان معروفًا فهو غ

رريس الكهنررة ملخررس، بررل تعرررف علررى نسرريب ملخررس بررين  وهررذه المعرفررة هرري الترري أهلررت يوحنررا ليعرررف إسررم عبررد ًر
ِرف أن الجاريررة الترري أنكررر  الخرردام، وأهلترره لرردخول بيررت قيافررا دون حرررج فرري هررذا الموقررف الخطيررر. وهررو أي ررًا عررَ

(. وهذه القرابة هي التفسير أنهرم 16البوابة، بل هو توسط لبطرس لكي يدخل )آية بطرس المسيح أمامها أنها هي
 لم يعترضوا على دخوله.
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ومعروف في التراريخ اليهرودي أن السرنهدريم وهرو الجهرة الق راًية العليرا المنروط بهرا الفحرص والحكرم فري الق رايا 
سررنة قبررل خررراب أورشررليم، أي كرران متوقفررًا عررن العمررل أيررام 40الكبرررى الترري تخررص اليهررود، قررد توقررف عررن العمررل 

وهرم قرد منعروا مرن  تهرا الحكرم باإلعردام.وهم قرد منعروا بحسرب هرذا القرانون مرن عقرد محاكمرات تكرون نتيجالمسيح،  
وبحسب التلقيد اليهودي ال يجو   بحسب هذا القانون. االجتماع في الدار المخصصة للسنهدريم المسماة وجا يتو

للسرنهدريم أن يحكرم بررالموت خرارج الجا يررت. ولرذلك كرران اجتمراعهم فرري دار قيافرا إجتماعررًا غيرر قررانوني، برل بنررار 
كهنة للتصديق الشكلي على الحكم. ويقول التلمود اليهودي أنه قبل خراب الهيكرل برأربعين على إستدعار رؤسار ال

سنة إنتزع من إسراًيل حق الحكم باإلعدام، ولكن يبدو أنه في غياب الوالي الروماني خارج أورشرليم أتريح لهرم أن 
 يحكموا على إسطفانوس بالرجم.

 
َد َوَأمَّا  16"  -(:18:16آية )يو ندْ ا عِّ اَن َمْعُروفدً ذِّي كدَ ُر الدَّ يدُذ اآلخدَ َرَج الت ِّْلمِّ ا. َفخدَ ْنَد اْلَبابِّ َخارِّجدً ُبْطُرُس َفَكاَن َواقًِّفا عِّ

  " َرئِّيسِّ اْلَكَهَنةِّ، َوَكلََّم اْلَبوَّاَبَة َفَأْدَخَل ُبْطُرَس.
البوابررة أي ررًا تعرفرره. ولكررن إذًا = وكلددم البوابددةبعررد أن إسررتقر يوحنررا فرري الررداخل عرراد ليبحررث عررن بطرررس ليرردخل. 

 (.37:13البوابة كلمت بطرس وتركت يوحنا. وهللا سمح بهذا حتى ينكسر كبريار بطرس )
 

اَل 17" -(:18:17آيددة )يددو ؟« قددَ انِّ ْنسددَ يددذِّ هددَذا اإلِّ ْن َتاَلمِّ ا مددِّ َت َأْيضددً َت َأنددْ ُة لُِّبْطُرَس:»َأَلسددْ ُة اْلَبوَّابددَ يددَ تِّ اْلَجارِّ َفَقالددَ
 "  !«.َذاَك:»َلْسُت َأَنا

يشرير ألن البوابرة سربقت وتعرفرت علرى يوحنرا وعرفرت أنره مرن  أيضداً في دخوله تعرفت عليه البوابة، وقول الكتراب 
تالميررذ المسرريح. وبطرررس خانترره شررجاعته وأنكررر وكرران مررن الممكررن أن يهلكرروه ولكررن المسرريح كرران قررد طلررب ألجلرره 

 (.32:22)لو
 

)يو  َيْرَطُلوَن، َوَكاَن  18"  -(:18:18آية  َوَكاُنوا  َبْرٌد،  َكاَن  أَلنَُّه  َجْمًرا  َأْضَرُموا  َقْد  َوُهْم  َواقِّفِّيَن،  اُم  َواْلُخدَّ اْلَعبِّيُد 
 " َوَكاَن ُبْطُرُس َواقًِّفا َمَعُهْم َيْرَطلِّي.
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دار في هنا إنسحب القاًد والجند ولم يبق سوى العبيد وضباط الحراسة اليهود، وهؤالر تجمعوا معًا في فسحة ال
إشارة ألن هذا الجو إستثناًي في هذه السنة، فمن المعتاد في مثل هذا الوقت أن  =  ألنه كان بردالدور األرضي.  

 (.72-67:14+ مر  56:22يكون الجو دافئًا. وضور الجمر ساعد العبيد أن يروا وجه بطرس فيتعرفوا عليه )لو
 

هِّ َوَعْن َتْعلِّيمِّهِّ.َفَسَأَل َرئِّيُس 19" -(:18:19آية )يو  " اْلَكَهَنةِّ َيُسوَع َعْن َتاَلمِّيذِّ
عددن ( أن هررذا التحقيررق كرران أمررام قيافررا، بعررد أن أرسررله حنرران إليرره. وهنررا قيافررا يسررأل المسرريح 24نفهررم مررن آيررة )

أن المسرريح مرتهم بأنرره  [ فرري نظرر بريالطس2هم إلررى بريالطس و[ ألنرره ينروي أن ينكرل بهررم ويقردم أسرمار1وتالميدذه 
[ والمسرريح كررإبن هللا 3يريررد أن يكررون ملكررًا وبالتررالي يكررون تالميررذه والة منافسررين لبرريالطس )هررذا مررا يريررده قيافررا(. و

يكون تالميذه فوه ًريس الكهنة. والمسيح لرم يجرب علرى السرؤال الخراص بتالميرذه ليحمريهم. وقيافرا يسرأل المسريح 
كررًا يمنررع أن تعطررى الجزيررة لقيصررر، وأنرره ملررك لليهررود. وكررأن قيافررا يسررتدرج أي دعوترره ألن يكررون مل= عددن تعليمدده

 المسيح ليعترف بخططه السرية للقيام بثورة ليكون ملكًا.
 

ي اْلَهْيكدَ 20"  -(:18:20آية )يدو عِّ َوفدِّ ي اْلَمْجمدَ يٍن فدِّ لَّ حدِّ ُت كدُ ا َعلَّمدْ ًة. َأندَ اَلَم َعاَلنِّيدَ ُت اْلعدَ وُع:»َأَنا َكلَّمدْ ُه َيسدُ لِّ َأَجابدَ
ُع اْلَيُهوُد َدائًِّما. َوفِّي اْلَخَفاءِّ َلْم َأَتَكلَّْم بَِّشْيٍء.   " َحْيُث َيْجَتمِّ

هنا المسيح يعلن أنه لم يكن يعد لثورة وليس له تعاليم سرية. بل كل تعاليمه كانرت علرى المرأل ومرا قالره للسرامرية 
(. برل أن رد المسريح 46 ،45:7وألستمعوا له وشهدوا لره )يروأذاعته هي في كل المدينة. وخدام ًريس الكهنة سبقوا 

يشرمل تالميرذه وكرل اليهرود =العدالمفيه إشارة إتهام لًريس الكهنة بأنه هو الذي يعمل في الظالم بمحاكمته. وقوله 
 ( فكل تعليم سرى يخلو من الحق.27:10واآلخرين بال تمييز، بل المسيح يمنع كل تعليم سرى )مت 

 
تُ 21"  -:(18:21آية )يو اَذا ُقلدْ وَن مدَ َوَذا هدُؤاَلءِّ َيْعرِّفدُ ُتُهْم. هدُ اَذا َكلَّمدْ مُِّعوا مدَ ْد سدَ يَن قدَ ذِّ  لَِّماَذا َتْسَأُلنِّي َأَنا؟ اِّْسَألِّ الدَّ
 "َأَنا«.

كانت القوانين اليهودية للمحاكمات تنص على سماع شهود البرارة أواًل. وفي قرول المسريح إشرارة ألنهرم أغفلروا هرذا 
وكأن المسيح يطلب سماع شهود الدفاع أواًل، ألنه أي ًا بحسب القوانين اليهودية فالمتهم برئ حترى تثبرت النص.  

إدانته. ولكن واضح هنا أن المحاكمرة صرورية. وبهرذا لرم يجرب المسريح علرى األسرئلة الموجهرة لره كمرا قرال مررقس 
 (.63 ،62:26+ مت  61 ،60:14ومتى )مر

 
ا22" -(:18:22آيددة )يددو يَس  َوَلمددَّ اوُِّب َرئددِّ َذا ُتجددَ ائِّاًل: »َأهكددَ ا، قددَ اَن َواقِّفددً امِّ كددَ دَّ َن اْلخددُ ٌد مددِّ وَع َواحددِّ َم َيسددُ اَل هددَذا َلطددَ قددَ
  "اْلَكَهَنةِّ؟«.
 ( 6:50راجع )أش
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نً 23" -(:18:23آيدددة )يدددو ، َوإِّْن َحسدددَ دِّي ِّ ى الدددرَّ َهْد َعلدددَ ا َفاشدددْ يدددًّ ُت َردِّ ْد َتَكلَّمدددْ ُت قدددَ وُع:»إِّْن ُكندددْ ُه َيسدددُ اَذا َأَجابدددَ ا َفلِّمدددَ
 "َتْضرُِّبنِّي؟«.

المسريحية ال تعرررف الجربن. والمسرريح هنررا كران فرري مررلر السرالم ومسررتعدًا ألقصررى درجرات اآلالم ولكنرره رد بجررواب 
( فعلينا أن نكرون مسرتعدين ألن نحتمرل الظلرم وأن نظهرر الحرق بكرل 39:5فيه الحق. وهذه اآلية تتكامل مع )مت 
ة وأثبت أن اللطمة والمة. والحظ هنا الكمال اإللهي في تصرف المسريح مرع وداعة ورقة وبال خنوع فيسوع رد بقو 
 (5-1:23رد بولس الرسول في موقف مشابه )أع

 
ا 26"  -(:18:26آية )يو َك َأندَ ُه:»َأَما َرَأْيتدُ ُرُس ُأْذندَ َع ُبطدْ ذِّي َقطدَ يُب الدَّ َو َنسدِّ ةِّ، َوهدُ يسِّ اْلَكَهندَ ٌد مِّْن َعبِّيددِّ َرئدِّ َقاَل َواحِّ

؟«.   "َمَعُه فِّي اْلُبْسَتانِّ
 نرى هنا إمكانيات يوحنا في التعرف على أهل بيت ًريس الكهنة مما يشير لقرابته ألهل البيت.

 
يُك.27" -(:18:27آية )يو  " َفَأْنَكَر ُبْطُرُس َأْيًضا. َولِّْلَوْقتِّ َصاَح الد ِّ

في الفسرحة التري وقرف فيهرا بطررس. وكران كان التدبير اإللهي عجيب في أن المحاكمة إنتهت وكان المسيح يمر 
(. ونالحرظ أن 61:22هذا بعد صياح الديك واإلنكار الثالث حتى ينظر المسيح لبطرس معاتبًا فيردعوه للتوبرة )لرو

هللا يستخدم ديكًا لينبه بطرس لخطيته. وهكذا فكل مرا فري الكرون يسرير بتردبير الررب. وعلينرا أن ال نررفط صروت 
طريقرة يرردبرها ليصرل إلينرا صرروته. ولكرن الحرظ رقررة يوحنرا فهرو لررم يرذكر تجرديف بطرررس الررب فري داخلنررا أو برأي 

 ضد المسيح. لكنه ذكر القصة تثبيتًا لنبوة السيد المسيح.
: كانت الشريعة اليهودية المدونة في كتاب التلمود تحرم الحكم لياًل على إنسان بالموت، وال تجيز الحكم  ملحوظة

لهذا التزم مجلس السبعين )السنهدريم( أن يجتمعوا في صباح الجمعة في الهيكل، ليجعلوا عليه في جلسة واحدة، 
ما حكموا به على يسوع لياًل في دار قيافا شرديًا. والحظ أن الموت عند اليهود بالرجم وعند الرومان بالصلب، 

 لهذا ُصلب يسوع.
 

 الرلب
رجاسات أصولها فينيقية. أخذها عنهم الرومان بعد  كانت عقوبة الصلب وككل الممارسات غير اآلدمية بل وال

ذلك وطبقوها على المجرمين من غير الرومان. ولم يكن اليهود يمارسون عقوبة الصلب فيما عدا أحد ملوك 
شخصا فى أورشليم. ولكن حتى هيرودس وهو من أحفاد جانيوس   80المكابيين وألسمه جانيوس الذى صلب 

م. ُصِلب أعدادا كبيرة من اليهود.  70عقوبة الصلب. وفى حصار أورشليم سنة  وبالرغم من وحشيته لم يستعمل 
أما طره تنفيذ اإلعدام عند اليهود فكانت الشنق وضرب العنق بالسيف والرجم والحره. ولكن الربيين اليهود لم  

وكتب إثنين  يكن لهم ميل نحو عقوبة اإلعدام. ويظهر هذا أنهم منعوا تنفيذ حكم الموت فى نفس يوم صدوره. 
من الربيين أنه فى فترة تواجدهم بالسنهدريم لم يتم إصدار حكم باإلعدام. لكنهم كانوا يعلقون المتهم بالوثنية أو  
التجديف، ولكن بعد موته بطريقة أخرى كالرجم مثال. ولكن بعد صلب المسيح بقليل إنتهت عقوبة اإلعدام غير  
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هاية لهذا المفهوم للصليب بل صار الصليب رمزا للحب والبذل  اآلدمية من العالم. وكأن صلب المسيح وضع ن
 واإلنسانية والسالم.  

 
 محاكمة المسيح الدينية فيها كسر لكل القوانين

 (.15:  18ما كان مسموحا لهم بعقد هذه المحاكمة )آية يو .1
 مع هذا حكموا بقتله، بل القرار متخذ مسبقا. .2
 السنهدريم بل فى قصر قيافا.والمحاكمة لم تتم فى المكان الرسمى أمام  .3
 وبأى صفة يحاكمه حنان وهو معزول من ًراسة الكهنوت. .4
فالمحاكمررات كانررت تبرردأ صررباحا وحتررى وقررت  -والمحاكمررة تمررت لرريال ولرريس فررى الصررباح عكررس المتبررع  .5

 تناول الطعام. 
 وكانت المحاكمات ال تتم فى السبوت واألدياد وال فى عشية عيد أو سبت. .6
 المتعارف عليه فى تحذير الشهود وألنذارهم أن يكون كالمهم بالصده. ولم يتبع النظام  .7
رريس الكهنررة لررذلك وقررال لرره  .8 وكرران شرررطا أن يسررمع شررهود البرررارة أوال وهررذا لررم يحررد . لررذلك نبرره المسرريح ًر

 إسأل الذين سمعوا.
هم الترى كران كانت شهادة الشهود مت اربة وفى هذه الحالة كرانوا ال يعتردون بهرا. ولكرنهم أخرذوا بهرا. والرت .9

 يتم فيها الحكم بالموت هى التى كان فيها المتهم يدعو الشعب للوثنية فيفسد إيمان الشعب.
والحكم لم يكن ينفذ فى نفس يوم صدوره بل بعده بأيام. ولكن تم تنفيذ الحكم على المسريح بعرد المحاكمرة  .10

 بساعات قليلة.
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 عودة للجدول والعشرون(  )إنجيل لوقا()اإلصحاح الثالث

 عشرون لاإلصحاح الثالث وا
 

 ( +   31-  11,  2-1:  27)مت  محاكمته أمام بيالطس  -المحاكمة المدنية 
 (16:19-28:18( + )يو  25-1:23لو ( + )  20-1:15) مر

ْعب َعَلى َيُسوَع َحتَّى 1  "  -:(2-1:  27اآليات )مت يُع ُرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َوُشُيوُخ الشَّ َباُح َتَشاَوَر َجمِّ َوَلمَّا َكاَن الرَّ
ي ِّ اْلَوالِّي.2َيْقُتُلوُه،   " َفَأْوَثُقوُه َوَمَضْوا بِّهِّ َوَدَفُعوُه إَِّلى بِّياَلُطَس اْلُبْنطِّ

ام بيالطس حتى ينجوا الجميع يهود وأمم من دينونة اليوم  لقد حوكم المسيح دينيًا أمام رؤسار اليهود، ومدنيًا أم
هم فربطوه ألنهم خافوا أن   حل الجميع من رباطات الخطية. أما ( فهو قبل أن يربط لي2ية )آ  فأوثقوهاألخير.  

 يهرب كما كان يختفي من وسطهم من قبل.
كبرى كان يوجد فري أورشرليم ليخمرد ونالحظ أن بيالطس كان يقيم في قيصرية شمال أورشليم. لكنه في األدياد ال

 أي ثورة أو فتنة وسط التجمعات في األدياد.
واليهود لم يكن لهم سلطان على تنفيذ حكم الموت فهذا من إختصاص الوالي الروماني وألن الوالي لن يحكم على 

ك لررْ يح يطلررب المُ المسرريح بررالموت بسرربب تهمررة دينيررة، فهررم تشرراوروا ليقرردموه بتهمررة أخرررى وهرري أنهررم إدعرروا أن المسرر
ويقاوم قيصر. وكانت خطتهم أن يصلب فهذه هي العقوبة الرومانية. وباراباس كان محكومًا عليره بالصرلب فأخرذ 

 السيد عقوبته، رمزًا ألنه حمل عقوبة الموت المحكوم بها علينا.
وكان خطيررًا أن يطلرب اليهرود حكرم الرومران علرى المسريح، إذ أن نفرس الحكرم الرومراني قرد نفرذ فريهم هرم علرى يرد 

وهرررم الرررذين بررردأوا باإللتجرررار للحكرررم  . فف وقترررل مئرررات األالم حرررين صرررلب مرررنهم عشررررات األال70سرررنة تررريطس 
 (4:28الروماني. )مز

 

؟« َفَقاَل َلهُ   َيُسوُع َأَماَم اْلَوالِّي. َفَسَأَلُه اْلَوالِّيَفَوَقَف  11"  -:( 31-11:  27اآليات )مت  قِّائِّاًل:»َأَأْنَت َملُِّك اْلَيُهودِّ
َتُقوُل«.   بَِّشْيٍء.  12َيُسوُع:»َأْنَت  ْب  ُيجِّ َلْم  َعَلْيهِّ  َيْشَتُكوَن  ُيوُخ  َوالشُّ اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َكاَن  َلُه 13َوَبْيَنَما  َفَقاَل 

ا.14َتْسَمُع َكْم َيْشَهُدوَن َعَلْيَك؟«    بِّياَلُطُس:»َأَما دًّ َب اْلَوالِّي جِّ َدٍة، َحتَّى َتَعجَّ ْبُه َواَل َعْن َكلَِّمٍة َواحِّ َوَكاَن 15  َفَلْم ُيجِّ
َأَراُدوُه.   َمْن  ًدا،  َواحِّ يًرا  َأسِّ لِّْلَجْمعِّ  ُيْطلَِّق  َأْن  اْلعِّيدِّ  فِّي  ُمْعَتاًدا  أَ 16اْلَوالِّي  يَنئٍِّذ  حِّ َلُهْم  ُيَسمَّى َوَكاَن  َمْشُهوٌر  يٌر  سِّ

يَما ُهْم ُمْجَتمُِّعوَن َقاَل َلُهْم بِّياَلُطُس:»َمْن ُترِّيُدوَن َأْن ُأْطلَِّق َلُكْم؟ َباَراَباَس َأْم َيُسوَع الَّذِّي يُ 17َباَراَباَس.   ْدَعى َففِّ
يَح؟«   َحَسًدا.  18اْلَمسِّ َأْسَلُموُه  َأنَُّهْم  َعلَِّم  َجالِّسً 19أَلنَُّه  َكاَن  اْمَرَأُتُه  َوإِّْذ  إَِّلْيهِّ  َأْرَسَلْت  اْلوِّاَلَيةِّ  ي ِّ  ُكْرسِّ َعَلى  ا 

، أَلن ِّي َتَألَّْمُت اْلَيْوَم َكثِّيًرا فِّي ُحْلٍم مِّْن َأْجلِّهِّ«.   ُضوا  20َقائَِّلًة:»إِّيَّاَك َوذلَِّك اْلَبارَّ ُيوَخ َحرَّ َولكِّنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنةِّ َوالشُّ
َفأَجاَب اْلَوالِّي َوَقاَل َلُهْم:»َمْن مِّْن االْثَنْينِّ ُترِّيُدوَن َأْن ُأْطلَِّق 21َباَراَباَس َوُيْهلُِّكوا َيُسوَع.    اْلُجُموَع َعَلى َأْن َيْطُلُبوا
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َفَقاُلوا: »َباَراَباَس!«.   اْلجَ 22َلُكْم؟«  َلُه  َقاَل  يَح؟«  اْلَمسِّ ُيْدَعى  بَِّيُسوَع الَّذِّي  َأْفَعُل  بِّياَلُطُس: »َفَماَذا  َلُهْم  يُع: َقاَل  مِّ
َقائِّلِّيَن: »لُِّيْرَلْب!«  23»لُِّيْرَلْب!«   َيْزَداُدوَن ُصَراًخا  َفَكاُنوا  َفَلمَّا َرَأى بِّياَلُطُس 24َفَقاَل اْلَوالِّي:»َوَأيَّ َشر  َعمَِّل؟« 

ا اَم  ُقدَّ َيَدْيهِّ  َوَغَسَل  َماًء  َأَخَذ  َشَغٌب،  َيْحُدُث  بِّاْلَحرِّي ِّ  َبْل  َشْيًئا،  َيْنَفُع  اَل  َدمِّ هَذا َأنَُّه  مِّْن  َبرِّيٌء  َقائِّاًل:»إِّن ِّي  ْلَجْمعِّ 
ُروا َأْنُتْم!«. ! َأْبرِّ َنا«.  25  اْلَبار ِّ ْعب َوَقاُلوا:»َدُمُه َعَلْيَنا َوَعَلى َأْواَلدِّ يُع الشَّ يَنئٍِّذ َأْطَلَق َلُهْم َباَراَباَس، 26َفَأَجاَب َجمِّ حِّ

لُِّيْرَلَب. َوَأْسَلَمُه  َفَجَلَدُه  َيُسوُع  اْلَكتِّيَبةِّ، 27  َوَأمَّا  ُكلَّ  َعَلْيهِّ  َوَجَمُعوا  اْلوِّاَلَيةِّ  َدارِّ  إَِّلى  َيُسوَع  اْلَوالِّي  َعْسَكُر  َفَأَخَذ 
قِّْرمِّزِّيًّا،  28 رَِّداًء  َوَأْلَبُسوُه  ْوُه  َوَكاُنوا 29َفَعرَّ ينِّهِّ.  َيمِّ فِّي  َوَقَرَبًة  هِّ،  َرْأسِّ َعَلى  َوَوَضُعوُه  َشْوٍك  مِّْن  إِّْكلِّياًل  َوَضَفُروا 
!«  يَ  اَلُم َيا َملَِّك اْلَيُهودِّ اَمُه َوَيْسَتْهزُِّئوَن بِّهِّ َقائِّلِّيَن:»السَّ َوَبَرُقوا َعَلْيهِّ، َوَأَخُذوا اْلَقَرَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى 30ْجُثوَن ُقدَّ

هِّ.  .َوَبْعَد َما اْسَتْهَزُأوا بِّهِّ، َنَزُعوا َعْنُه الر َِّداَء َوَأْلَبُسوُه 31َرْأسِّ ْلبِّ    وثَِّياَبُه، َوَمَضْوا بِّهِّ لِّلرَّ
َلُه  11  -(:14-11:  27اآليات )مت َفَقاَل  ؟«  اْلَيُهودِّ َملُِّك  قِّائِّاًل:»َأَأْنَت  اْلَوالِّي  َفَسَأَلُه  اْلَوالِّي.  َأَماَم  َيُسوُع  َفَوَقَف 

َتُقوُل«.   ُيوُخ  12َيُسوُع:»َأْنَت  َوالشُّ اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َكاَن  بَِّشْيٍء.  َوَبْيَنَما  ْب  ُيجِّ َلْم  َعَلْيهِّ  َلُه 13َيْشَتُكوَن  َفَقاَل 
ا. 14بِّياَلُطُس:»َأَما َتْسَمُع َكْم َيْشَهُدوَن َعَلْيَك؟«  دًّ َب اْلَوالِّي جِّ َدٍة، َحتَّى َتَعجَّ ْبُه َواَل َعْن َكلَِّمٍة َواحِّ  َفَلْم ُيجِّ

يكشف فيها له عن الحق فال يكون له عذر. وعندًذ كانت إجابة السيد لبيالطس مقت بة للماية. في الحدود التي 
وهو لو أراد ألمكنه، بل يأمر    توقف عن الكالم سوار مع القادة الدينيين أو الوالي إذ لم يرد أن يدافع عن نفسه.

 السمار فتشهد لُه. ولكنه لم يكن محتاجًا إلي هذه الشهادة والدفاع عنه. 
ن طرب، فهو إتهم ولمًا وأهين وصمت. بل حتى اآلن يهاجمه كثيرين صمت السيد يعلمنا أن ال نثور لكرامتنا و 

وهو صامت، بل ي ع دفاعه في حياة تالميذه الحقيقيين. هو جار ليحمل خطايا البشرية فلماذا يدافع عن نفسه 
 بأنه لم يخطئ. 

 
)مت لِّ 15"  -(:26-15:  27اآليات  ُيْطلَِّق  َأْن  اْلعِّيدِّ  فِّي  ُمْعَتاًدا  اْلَوالِّي  َأَراُدوُه. َوَكاَن  َمْن  ًدا،  َواحِّ يًرا  َأسِّ ْلَجْمعِّ 

َباَراَباَس.  16 ُيَسمَّى  َمْشُهوٌر  يٌر  يَنئٍِّذ َأسِّ َلُهْم حِّ َأْن 17َوَكاَن  ُترِّيُدوَن  بِّياَلُطُس:»َمْن  َلُهْم  َقاَل  ُمْجَتمُِّعوَن  ُهْم  يَما  َففِّ
يحَ  ُيْدَعى اْلَمسِّ َأْم َيُسوَع الَّذِّي  َباَراَباَس  َلُكْم؟  َوإِّْذ َكاَن َجالًِّسا َعَلى 19أَلنَُّه َعلَِّم َأنَُّهْم َأْسَلُموُه َحَسًدا.  18؟«  ُأْطلَِّق 

، أَلن ِّي َتَألَّْمُت اْلَيْوَم كَ  ي ِّ اْلوِّاَلَيةِّ َأْرَسَلْت إَِّلْيهِّ اْمَرَأُتُه َقائَِّلًة:»إِّيَّاَك َوذلَِّك اْلَبارَّ َولكِّنَّ 20ثِّيًرا فِّي ُحْلٍم مِّْن َأْجلِّهِّ«.  ُكْرسِّ
ُضوا اْلُجُموَع عَ  ُيوَخ َحرَّ َفأَجاَب اْلَوالِّي َوَقاَل َلُهْم:»َمْن 21َلى َأْن َيْطُلُبوا َباَراَباَس َوُيْهلُِّكوا َيُسوَع.  ُرَؤَساَء اْلَكَهَنةِّ َوالشُّ

َقاَل َلُهْم بِّياَلُطُس: »َفَماَذا َأْفَعُل بَِّيُسوَع الَّذِّي ُيْدَعى 22مِّْن االْثَنْينِّ ُترِّيُدوَن َأْن ُأْطلَِّق َلُكْم؟« َفَقاُلوا: »َباَراَباَس!«.  
يحَ  »لُِّيْرَلْب!«  اْلَمسِّ اْلَجمِّيُع:  َلُه  َقاَل  َقائِّلِّيَن: 23؟«  ُصَراًخا  َيْزَداُدوَن  َفَكاُنوا  َعمَِّل؟«  َشر   اْلَوالِّي:»َوَأيَّ  َفَقاَل 

اَم اْلَجْمعِّ   َفَلمَّا َرَأى بِّياَلُطُس َأنَُّه اَل َيْنَفُع َشْيًئا، َبْل بِّاْلَحرِّي ِّ َيْحُدُث َشَغٌب، َأَخَذ َماًء َوَغَسلَ 24»لُِّيْرَلْب!«   َيَدْيهِّ ُقدَّ
ُروا َأْنُتْم!«. ! َأْبرِّ َنا«. 25  َقائِّاًل:»إِّن ِّي َبرِّيٌء مِّْن َدمِّ هَذا اْلَبار ِّ ْعب َوَقاُلوا:»َدُمُه َعَلْيَنا َوَعَلى َأْواَلدِّ يُع الشَّ َفَأَجاَب َجمِّ

يَنئٍِّذ َأْطَلَق َلُهْم َباَراَباَس، َوَأمَّا َيُسوُع َفَجَلَدُه َوأَ 26  " ْسَلَمُه لُِّيْرَلَب.حِّ

= برار = إبرن + أبراس = األب. لقرد أنقرذ السريد بموتره حيراة بارابراس كمرا أنقرذ حيراة كرل خراطئ محكروم   بار أباس
 عليه بالموت. 
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وكان مجرما مستحقا الموت والمسيح   - إبن األب=  باراباس لها معنى رمزى.  فر باراباس صلب المسيح وبرارة
مات عوضا عنه. نرى هنا باراباس رمزا لنا فنحن أوالد هللا )أبنار اآلب(. ونظرا لجراًمنا وخطايانا كنا مستحقين  

 الموت. ومات المسيح عنا ليحمل عنا عقوبة الموت، ومات مصلوبا والصليب لعنة ليحمل عنا اللعنة. 
= هللا ال يترك نفسره  أرسلت إليه امرأته= كان بيالطس يعلم شرهم ونيتهم الخبيثة.   ألنه علم أنهم أسلموه حسداً 

= كرران هررذا درسررًا لرؤسررار اليهررود أن هررذا الرروالي الرروثني غريررب الجررنس يشررهد ببرررارة  وأي شددٍر عمددلبررال شرراهد. 
. ولكن هو بال المسيح. ولكن بيالطس خاف من ثورة الجماهير وخاف أي ًا من قتل من يرى أنه بار فمسل يديه

عذر فقد أرشده هللا عن طريق  وجته بل هو نفسه رأى أن المسيح بار وليس هناك ما يدينه بسببه. بيالطس كان  
 ( ولكنه كان ض يفًا أمام الحق لتمسكه بكرسيه.1:13قاسيًا وسفك دمار كثيرين )لو

برره قطررع عظررم ورصرراص وقررد = مررن عررذاب الجلررد كرران يمرروت الرربعط فكرران الجلررد بصررورة بربريررة بسرروط  جلددده
 تصيب ال ربات الرأس والعين.

 = أنتم المسئولون عن قتله. أبرروا أنتم
 

ةِّ، 27"  -(:31-27:  27اآليات )مت لَّ اْلَكتِّيبدَ ْوُه 28َفَأَخَذ َعْسَكُر اْلَوالِّي َيُسوَع إَِّلى َدارِّ اْلوِّاَلَيةِّ َوَجَمُعوا َعَلْيهِّ كدُ رَّ َفعدَ
ُه 29َوَأْلَبُسوُه رَِّداًء قِّْرمِّزِّيًّا،   امدَ وَن ُقدَّ اُنوا َيْجثدُ ينِّهِّ. َوكدَ هِّ، َوَقَرَبًة فِّي َيمِّ َوَضَفُروا إِّْكلِّياًل مِّْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأسِّ

 »! اَلُم َيا َملَِّك اْلَيُهودِّ ى َرأْ 30َوَيْسَتْهزُِّئوَن بِّهِّ َقائِّلِّيَن:»السَّ َرُبوُه َعلدَ َبَة َوضدَ ُذوا اْلَقردَ هِّ. َوَبَرُقوا َعَلْيهِّ، َوَأخدَ َد 31سدِّ َوَبعدْ
. ْلبِّ  " َما اْسَتْهَزُأوا بِّهِّ، َنَزُعوا َعْنُه الر َِّداَء َوَأْلَبُسوُه ثَِّياَبُه، َوَمَضْوا بِّهِّ لِّلرَّ

عروه ألجلنا )وتمثياًل لذلك تعرى المذابح في أسبوع اآلالم( نحن الذين نزعت عنرا الخطيرة ثروب القداسرة ليعيرد لنرا 
(. سرجدوا 18:3ل شوك ليزيل عنا لعنة الخطية التي بسببها حصدنا الشوك )تركلباس البر. وضع على رأسه إكلي

 لبسوه ثوب أرجوان وضربوه على رأسه. أله في هزر ولم يعلموا أن أمم العالم سوف تسجد له في فرح. 
 لقد ون بيالطس أن منظر المسيح بعد هذه اآلالم وهو م رج بدماًه سيثير شفقة اليهود ويحرك قلوبهم فيكفوا

(. لقد سخروا منه كملك فأعطوه قصبة في يمينه كصولجان وجثوا 6  ،5:19عن طلب صلبه ولكنهم أصروا )يو
 أمامه كملك

 
 ( 20-1:15) مر

ُة 1" -(: 20-15:1اآليددات ) مددر ُيوُخ َواْلَكَتبددَ ةِّ َوالشددُّ اُء اْلَكَهنددَ اَوَر ُرَؤسددَ َباحِّ َتشددَ ي الرددَّ تِّ فددِّ ُه، َولِّْلَوقددْ ُع ُكلددُّ َواْلَمْجمددَ
ياَلُطَس. ُه:»َأْنَت 2  َفَأْوَثُقوا َيُسوَع َوَمَضْوا بِّهِّ َوَأْسَلُموُه إَِّلى بدِّ اَل لدَ اَب َوقدَ ؟« َفَأجدَ ودِّ ُك اْلَيهدُ َت َملدِّ َأَلُه بِّياَلُطُس:»َأَأندْ َفسدَ

ْم َفَسَألَ 4َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ َيْشَتُكوَن َعَلْيهِّ َكثِّيًرا.  3َتُقوُل«.   ْر كدَ ْيٍء؟ ُاْنظدُ يدُب بِّشدَ ا ُتجِّ ا قِّائِّاًل:»َأمدَ ُه بِّياَلُطُس َأْيضدً
ياَلُطُس. 5َيْشَهُدوَن َعَلْيَك!«  َب بدِّ ى َتَعجدَّ ْيٍء َحتدَّ ا بِّشدَ وُع َأْيضدً ْب َيسدُ يًرا 6َفَلْم ُيجدِّ يدٍد َأسدِّ ل ِّ عِّ ي كدُ ْم فدِّ ُق َلهدُ اَن ُيْطلدِّ َوكدَ
ًدا، َمْن َطَلُبوُه.   ْتاًل. َوَكاَن اْلُمَسمَّ 7َواحِّ وا قدَ ةِّ َفَعلدُ ي اْلفِّْتندَ يَن فدِّ ذِّ ةِّ، الدَّ ي اْلفِّْتندَ هِّ فدِّ َرَخ 8ى َباَراَباَس ُموَثًقا َمَع ُرَفَقائدِّ َفردَ

ْم.  ُل َلهددُ ا َيْفعددَ اَن َدائِّمددً ا كددَ َل َكمددَ وَن َأْن َيْفعددَ َدُأوا َيْطُلبددُ ُع َواْبتددَ اْلَجمددْ
َق لَ 9 يددُدوَن َأْن ُأْطلددِّ اَبُهْم بِّياَلُطُس:»َأُترِّ َك َفَأجددَ ْم َملددِّ كددُ

؟«.   ًدا. 10اْلَيُهودِّ َلُموُه َحسدَ ْد َأسدْ َق 11أَلنَُّه َعَرَف َأنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنةِّ َكاُنوا قدَ ْي ُيْطلدِّ َع لِّكدَ ةِّ اْلَجمدْ اُء اْلَكَهندَ يََّج ُرَؤسدَ َفهدَ
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؟« َفأَجاَب بِّياَلُطُس َأْيًضا َوَقاَل َلُهْم:»َفَماَذا تُ 12َلُهْم بِّاْلَحرِّي ِّ َباَراَباَس.   ودِّ َك اْلَيهدُ ُه َملدِّ ذِّي َتْدُعوندَ َل بِّالدَّ رِّيُدوَن َأْن َأْفعدَ
ا ُصَراًخا:»اْصلِّْبُه!« 14َفَرَرُخوا َأْيًضا:»اْصلِّْبُه!« 13 دًّ َفبِّياَلُطُس 15َفَقاَل َلُهْم بِّياَلُطُس:»َوَأيَّ َشر  َعمَِّل؟« َفاْزَداُدوا جِّ

َلَب.إِّْذ َكاَن ُيرِّيُد َأْن َيْعَمَل لِّْلَجْمعِّ َما يُ  ْم، َأْطَلَق َلُهْم َباَراَباَس، َوَأْسَلَم َيُسوَع، َبْعَدَما َجَلَدُه، لُِّيردْ يهِّ هِّ 16 ْرضِّ ى بدِّ َفَمضدَ
َي َداُر اْلوِّاَلَيةِّ، َوَجَمُعوا ُكلَّ اْلَكتِّيَبةِّ.  ، الَّتِّي هِّ ارِّ لِّ الدَّ اًل مِّْن َشْوٍك َوَأْلَبُسوُه ُأْرُجَواًنا، َوَضَفُروا إِّْكلِّي17اْلَعْسَكُر إَِّلى َداخِّ

هِّ،  ُعوُه َعَليددْ !« 18َوَوضددَ ودِّ َك اْلَيهددُ ا َملددِّ اَلُم يددَ ائِّلِّيَن: »السددَّ هِّ قددَ ل ُِّموَن َعَليددْ َدُأوا ُيسددَ هِّ 19َواْبتددَ ى َرْأسددِّ رُِّبوَنُه َعلددَ اُنوا َيضددْ َوكددَ
ْم.  بِّهِّ ى ُركددَ اثِّيَن َعلددَ ُه جددَ ُجُدوَن لددَ مَّ َيسددْ هِّ، ثددُ ُقوَن َعَليددْ َبٍة، َوَيْبرددُ واَن َوبَ 20بَِّقرددَ ُه اأُلْرجددُ وا َعنددْ هِّ، َنَزعددُ َتْهَزُأوا بددِّ َدَما اسددْ عددْ

 " َوَأْلَبُسوُه ثَِّياَبُه، ُثمَّ َخَرُجوا بِّهِّ لَِّيْرلُِّبوُه.
مرقس يكتب للرومان ويظهر لهم أن الحاكم الروماني لم يجد فيه شرًا، وأنه لريس ثراًرًا أو مهريج سياسري. برل هري 

م. وكان فاسردًا قاسريًا. ولكرن 36م إلي سنة 26مؤامرة يهودية. وبيالطس حكم سوريا واليهودية جزر منها من سنة 
على اليهود، إال  أنهم لم يبرأوا بيالطس فهو حكم علرى  نجد اإلنجيليين ال يشيرون إلي هذا، فهم يلقون كل التب ية

من قد إعتقد ببرارته. ونالحظ أن اليهود إسرتخدموا عرن المسريح لقرب ملرك اليهرود ولرم يسرتخدموا لقرب المسريا الرذي 
. فالتهمة التي وجهها اليهود للمسيح هي أخطر تهمة أنت ملك اليهودلن يفهمه بيالطس. وبيالطس سأل المسيح  

َب خاًنررا لقيصررر. والمسرريح لررم ينكررر أنرره ملررك ولكنرره فرري ذلرر ك الحررين وال يمكررن أن يتهرراون فيهررا برريالطس وألال  ُحسررِ
أوضرح لبريالطس أنرره ُملرك روحرري ومملكتره ليسررت مرن هررذا العرالم كمررا أوضرح إنجيررل يوحنرا. ولكررن بريالطس أخيرررًا 

 ن الوقوف بجانب الحق.أسلمه مع إقتناعه ببرارته. فهو ف ل مصلحته الشخصية وأن تهدأ الفتنة ع
وكان العسكر الرومان يهزأون به، ليس بشخصه ولكن بصفته ملكًا لليهود. فهم ال يحترمون اليهود وكانوا يهرزأون 

 بهم في شخصه.
وأي را حقرق برره شرهوة قلبره فررى أن  وألكليرل الشروك مرؤلم جرردًا، وهرو بره رفرع عنررا لعنرة الخطيرة، وحمررل لعنرة األرض 

تشرراور الرؤسررار فجرررًا لكرري يصرربح حكررم اإلعرردام  1. ونالحررظ فرري آيررة( 4:  27إشيوضررع عليرره إكليررل الشرروك )
 قانونيًا فصدوره لياًل باطل بحسب األعراف اليهودية.

 

ْم َوَجاُءوا بِّهِّ إَِّلى بِّياَلُطَس،  1  " -:(25-23:1اآليات )لو َواْبَتَدُأوا َيْشَتُكوَن َعَلْيهِّ َقائِّلِّيَن:»إِّنََّنا 2َفَقاَم ُكلُّ ُجْمُهورِّهِّ
َملٌِّك«.   يٌح  َمسِّ ُهَو  إِّنَُّه  َقائِّاًل:  لَِّقْيَرَر،  ْزَيٌة  جِّ ُتْعَطى  َأْن  َوَيْمَنُع  اأُلمََّة،  ُد  ُيْفسِّ هَذا  بِّياَلُطُس 3َوَجْدَنا  َفَسَأَلُه 

؟« َفَأَجاَبُه َوَقاَل:  لًَّة 4»َأْنَت َتُقوُل«. قِّائِّاًل:»َأْنَت َملُِّك اْلَيُهودِّ ُد عِّ :»إِّن ِّي اَل َأجِّ َفَقاَل بِّياَلُطُس لُِّرَؤَساءِّ اْلَكَهَنةِّ َواْلُجُموعِّ
 .» ْنَسانِّ ًئا مَِّن الْ 5فِّي هَذا اإلِّ يَّةِّ ُمْبَتدِّ ْعَب َوُهَو ُيَعل ُِّم فِّي ُكل ِّ اْلَيُهودِّ ُدوَن َقائِّلِّيَن:»إِّنَُّه ُيَهي ُِّج الشَّ يلِّ إَِّلى  َجلِّ َفَكاُنوا ُيَشد ِّ

؟«  6ُهَنا«.   َجلِّيلِّيٌّ ُجُل  الرَّ َسَأَل:»َهلِّ   ، اْلَجلِّيلِّ ْكَر  ذِّ بِّياَلُطُس  َع  َسمِّ هِّيُروُدَس، 7َفَلمَّا  َسْلَطَنةِّ  مِّْن  َأنَُّه  َعلَِّم  يَن  َوحِّ
 َأْرَسَلُه إَِّلى هِّيُروُدَس، إِّْذ َكاَن ُهَو َأْيًضا تِّْلَك اأَليَّاَم فِّي ُأوُرَشلِّيَم.

هِّيرُ 8 َأشْ َوَأمَّا  َعْنُه  هِّ  لَِّسَماعِّ َيَراُه،  َأْن  َطوِّيل  َزَماٍن  مِّْن  ُيرِّيُد  َكاَن  أَلنَُّه  ا،  دًّ جِّ َفرَِّح  َيُسوَع  َرَأى  َفَلمَّا  َياَء وُدُس 
ْنُه.   ْبُه بَِّشْيٍء.  9َكثِّيَرًة، َوَتَرجَّى َأْن َيَري آَيًة ُتْرَنُع مِّ َؤَساُء اْلَكَهَنةِّ َواْلَكَتَبُة َوَوَقَف رُ 10َوَسَأَلُه بَِّكاَلٍم َكثِّيٍر َفَلْم ُيجِّ
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ُه إَِّلى بِّياَلُطَس. 11َيْشَتُكوَن َعَلْيهِّ بِّاْشتَِّداٍد،   ًعا، َوَردَّ َفاْحَتَقَرُه هِّيُروُدُس َمَع َعْسَكرِّهِّ َواْسَتْهَزَأ بِّهِّ، َوَأْلَبَسُه لَِّباًسا اَلمِّ
َما فِّ 12 هِّ يَقْينِّ َمَع َبْعضِّ  ي ذلَِّك اْلَيْومِّ، أَلنَُّهَما َكاَنا مِّْن َقْبُل فِّي َعَداَوٍة َبْيَنُهَما. َفَراَر بِّياَلُطُس َوهِّيُروُدُس َصدِّ

ْعَب،  13 َوالشَّ َواْلُعَظَماَء  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساَء  بِّياَلُطُس  ُد  14َفَدَعا  ُيْفسِّ َكَمْن  ْنَساَن  اإلِّ هَذا  إَِّليَّ  ْمُتْم  َقدَّ َلُهْم:»َقْد  َوَقاَل 
ْعَب. َوَها َأَنا َقْد َفحَ  لًَّة مِّمَّا َتْشَتُكوَن بِّهِّ َعَلْيهِّ. الشَّ ْنَسانِّ عِّ ْد فِّي هَذا اإلِّ اَمُكْم َوَلْم َأجِّ َواَل هِّيُروُدُس َأْيًضا، 15ْرُت ُقدَّ

ْنُه.   قُّ اْلَمْوَت ُصنَِّع مِّ ُبُه َوُأْطلُِّقُه«.  16أَلن ِّي َأْرَسْلُتُكْم إَِّلْيهِّ. َوَها اَل َشْيَء َيْسَتحِّ  ُمْضَطرًّا َأْن ُيْطلَِّق  َوَكانَ 17َفَأَنا ُأَؤد ِّ
ًدا،   َواحِّ يٍد  عِّ ُكلَّ  َباَراَباَس!«  18َلُهْم  َلَنا  َوَأْطلِّْق  هَذا!  َقائِّلِّيَن:»ُخْذ  ْم  بُِّجْمَلتِّهِّ فِّي 19َفَرَرُخوا  ُطرَِّح  َقْد  َكاَن  َوَذاَك 

َوَقْتل.   يَنةِّ  اْلَمدِّ َحَدَثْت فِّي  فِّْتَنٍة  أَلْجلِّ  ْجنِّ  بِّ 20الس ِّ َأْيًضا  َيُسوَع،  َفَناَداُهْم  ُيْطلَِّق  َأْن  ُيرِّيُد  َوُهَو  َفَرَرُخوا 21ياَلُطُس 
اْصلِّْبُه!«   ُبُه  22َقائِّلِّيَن:»اْصلِّْبُه!  ُأَؤد ِّ َفَأَنا   ، لِّْلَمْوتِّ لًَّة  عِّ فِّيهِّ  ْد  َأجِّ َلْم  إِّن ِّي  هَذا؟  َعمَِّل  َشر   َثالَِّثًة:»َفَأيَّ  َلُهْم  َفَقاَل 

بِّأَ 23َوُأْطلُِّقُه«.   وَن  َيلِّجُّ اْلَكَهَنةِّ. َفَكاُنوا  ُرَؤَساءِّ  َوَأْصَواُت  َأْصَواُتُهْم  َفَقوَِّيْت  ُيْرَلَب.  َأْن  َطالِّبِّيَن  يَمٍة  َعظِّ ْصَواٍت 
ْلَبُتُهْم.  24 ْجنِّ أَلْجلِّ فِّْتَنٍة َوَقْتل، الَّذِّي َطَلُبوُه، َوَأْسلَ 25َفَحَكَم بِّياَلُطُس َأْن َتُكوَن طِّ َم َفَأْطَلَق َلُهُم الَّذِّي ُطرَِّح فِّي الس ِّ

ْم. يَئتِّهِّ  و َيُسوَع لَِّمشِّ
ْزَيٌة لِّ 2"  -(:23:2آية )لو ُد اأُلمََّة، َوَيْمَنُع َأْن ُتْعَطى جِّ َر، َواْبَتَدُأوا َيْشَتُكوَن َعَلْيهِّ َقائِّلِّيَن:»إِّنََّنا َوَجْدَنا هَذا ُيْفسِّ َقْيردَ

يٌح َملٌِّك«.   "َقائِّاًل: إِّنَُّه ُهَو َمسِّ
 الجريمة التي بسببها أبادهم الرومان بعد ذلك. حقًا قرال النبري وكمرا فعلرت يفعرل برك= كانت هذه هي   يفسد األمة
= مع أنه قال إعرط مرا لقيصرر لقيصرر. وحينمرا أرادوا أن يجعلروا منره يمنع أن تعطى جزية لقيرر(. 15)عوبديا  

وأمرام بريالطس نجرد تهمرة جديردة  ، ملكًا إختفى من بينهم. أمام السرنهدريم إتهمروه بتهمرة دينيرة أنره يردعى األلو يرة
 ليثيروا بيالطس، فالتهمة اآلن صارت مدنية. ، أنه يدعى أنه ملك

 
؟« َفَأَجاَبُه َوَقاَل:»َأْنَت َتُقوُل«.3" -(:23:3آية )لو  "َفَسَأَلُه بِّياَلُطُس قِّائِّاًل:»َأْنَت َملُِّك اْلَيُهودِّ
= تحمل معنى هل لك إثبات على ما تقول، ولكن الحقيقة هي كما تقول ولكن بحسب ما قال يوحنا أن أنت تقول

 من العالم. ت ليسو المسيح بعد ذلك أثبت له أن مملكته روحية 
 

ْعَب َوُهَو ُيَعل ُِّم فِّي ُكل ِّ 5"  -(:23:5آية )لو ُدوَن َقائِّلِّيَن:»إِّنَُّه ُيَهي ُِّج الشَّ ًئا مَِّن اْلَجلِّيلِّ إَِّلى َفَكاُنوا ُيَشد ِّ يَّةِّ ُمْبَتدِّ اْلَيُهودِّ
 "ُهَنا«.
إلثارة شكوك بيالطس وذلك ألنه يكره الجليليين بسبب تمردهم وعصيانهم وثوراتهم. ونذكر كيف أنه  الجليلذكروا  

 .في فصح سابق أرسل جنوده بين جماعات الثاًرين من الجليل وأعملوا فيهم سيوفهم وخلطوا دماًهم بذباًحهم
 

َك 7"  -(:12-23:7)لو  اآليات ا تِّلدْ َو َأْيضدً اَن هدُ يَن َعلَِّم َأنَُّه مِّْن َسْلَطَنةِّ هِّيُروُدَس، َأْرَسَلُه إَِّلى هِّيُروُدَس، إِّْذ كدَ َوحِّ
هِّ 8  اأَليَّاَم فِّي ُأوُرَشلِّيَم. َماعِّ َراُه، لِّسدَ اٍن َطوِّيدل َأْن يدَ ْن َزمدَ ا، أَلنَُّه َكاَن ُيرِّيُد مدِّ دًّ  َوَأمَّا هِّيُروُدُس َفَلمَّا َرَأى َيُسوَع َفرَِّح جِّ

ُه.  نددْ َنُع مِّ ًة ُترددْ َري آيددَ ى َأْن يددَ َياَء َكثِّيددَرًة، َوَتَرجددَّ ُه َأشددْ ْيٍء. 9َعندْ ُه بِّشددَ بددْ ْم ُيجِّ اَلٍم َكثِّيددٍر َفلددَ َأَلُه بِّكددَ اُء 10َوسدَ َف ُرَؤسددَ َوَوقددَ
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ُه 11اْلَكَهَنةِّ َواْلَكَتَبُة َيْشَتُكوَن َعَلْيهِّ بِّاْشتَِّداٍد،  ا، َوَردَّ ا اَلمِّعدً ُه لَِّباسدً هِّ، َوَأْلَبسدَ َتْهَزَأ بدِّ َفاْحَتَقَرُه هِّيُروُدُس َمَع َعْسَكرِّهِّ َواسدْ
يَقْينِّ َمَع  12إَِّلى بِّياَلُطَس.   َما فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ، أَلنَُّهَما َكاَنا مِّْن َقْبُل فِّي َعَداَوٍة َفَراَر بِّياَلُطُس َوهِّيُروُدُس َصدِّ هِّ َبْعضِّ

 " َبْيَنُهَما.
(. 2:2محاكمترره أمررام برريالطس وهيرررودس فيهررا تحقيررق للمزمررور قررام ملرروك األرض علررى الرررب وعلررى مسرريحه)مز

ودس تأكرد مرن برارتره فلرم يشرأ والمسيح صمت تمامًا أمام هيرودس فإحتقره هيرودس وونه جاهاًل. غالبًا فرإن هيرر 
أن يحكم عليه، لكن إذ لم يجرب يسروع علرى أسرئلة هيررودس فرإن هيررودس إغتراظ منره وسرمح لعسراكره بإهانتره ثرم 
أرسله لبيالطس. ولكن العجيب أنه بسبب المسيح تصالح هيررودس وبريالطس والصردوقيين مرع الفريسريين … ألرم 

 يأتي للمصالحة. فكان يصالح الجميع بموته.
( ألبسرروه أرجوانررًا وهنررا 17:15( أنهررم ألبسرروه ردار قرمزيررًا. وفرري )مررر28:27= قيررل فرري )مررت  وألبسدده لباسددًا المعدداً 

( البسه العسكر ثوب أرجوان. وليس فري هرذا تعرارض. فرالملوك اليهرود 2:19هيرودس يلبسه لباسًا المعًا وفي )يو
ألنره يكترب لليهرود وصرف الثيراب بأنهرا قرمزيرة لريفهم  يلبسون ثيابًا قرمزية والملوك الرومان يلبسون أرجوان. ومترى

اليهود أنهم ألبسوه ثيابًا تشبه ثياب الملوك للسخرية منه ومرقس كان يكتب للرومان وهكرذا يوحنرا فقرالوا أنهرا ثيراب 
 أرجوان ولوقا حل  الموضوع تمامًا بقوله أنها ثياب المعة تشبه ثياب الملوك.

 
ُبُه َوُأْطلِّ 22" -(:23:22آية )لو ، َفَأَنا ُأَؤد ِّ لًَّة لِّْلَمْوتِّ ْد فِّيهِّ عِّ   "ُقُه«.َفَقاَل َلُهْم َثالَِّثًة:»َفَأيَّ َشر  َعمَِّل هَذا؟ إِّن ِّي َلْم َأجِّ

 مرات.3مرات وبطرس ينكره 3بيالطس يشهد ببرارة يسوع 
 

الِّبِّينَ 23" -(:23:23آيددة )لددو ٍة طددَ يمددَ َواٍت َعظِّ وَن بَِّأصددْ اُنوا َيلِّجددُّ اءِّ  َفكددَ َواُت ُرَؤسددَ َواُتُهْم َوَأصددْ ْت َأصددْ َلَب. َفَقوِّيددَ َأْن ُيرددْ
 " اْلَكَهَنةِّ.
 = يطلبون بلجاجة وبإلحاح. يلجون 
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 من هو هيرودس؟
 لما مات هيرودس الكبير الذي كان يحكم كل فلسطين بإذن من روما، قسمت المملكة بين أوالده.

 هيرودس الكبير 
 مملكة هيرودس الكبير 

 
 

 قيررية  الجليل وبيريه  اليهودية 
أعطيدددت ألرخددديالوس ثدددم أسدددتدعى 

َل ثم أدارت   إلي روما وُعزِّ
 روما اليهودية مباشرة عن 

 طريق واٍل روماني

 لقب رئيس له هيرودس أنتيباس و 
 ربع ألن اإلمبراطور رفض 

 منحه لقب ملك.

 فيلبس
 

 
فيلرربس، وهجررر  وجترره برراترا إبنررة الحررار  ملررك العربيررة. ولمررا وهيرررودس أنتيبرراس هررو الررذي أخررذ  وجررة أخيرره الحرري 

 (.11-3:14وبخه يوحنا المعمدان قتله )مت 
( ويقتلرره 9:9(. وكرران يريررد أن يررراه )لررو16:6+ مررر2:14وحرين سررمع بررالرب يسرروع وررن أنرره يوحنررا قررام لينرتقم )مررت 

عنردما حراول الشرعب المنراداة ( وألنه كان يخاف إلتفاف الشعب حوله وذلك خوفًا على عرشره وخاصرة 31:13)لو
( ولمرا أرسرل بريالطس يسروع 32:13(. ولشدة مكرره لقبره السريد المسريح بالثعلرب )لرو15:6بالسيد المسيح ملكًا )يو

إلي هيرودس فرح ألنه سمع عنه كثيرًا وكان يريرد أن يرراه. ولكرن الررب يسروع لرم يجبره بشرير وال صرنع لره معجرزة 
 حسب ما تمنى.

دامرره غالبررًا، وهرررو الررذي ال يتررورع عررن إعرردام أحررد ربمرررا ألنرره لررم يرررد أن يسرراعد بررريالطس وهيرررودس لررم يحكررم بإع
 .(15:23خصوصًا أنه سمع أن بيالطس برأه. وهيرودس أي ًا لم يكن يجد فيه علة تستوجب الموت )لو

 
 (37-16:19( + )يو49-26:23(+ )لو41-21:15( + )مر56-32:27)مت صلب يسوع
لَِّيْحمَِّل 32  "-:(  56-27:32)متاآليات   ُروُه  َفَسخَّ ْمَعاُن،  سِّ اْسُمُه  َقْيَرَوانِّيًّا  إِّْنَساًنا  َوَجُدوا  َخارُِّجوَن  ُهْم  َوفِّيَما 
َع اْلُجْمُجَمةِّ«  33َصلِّيَبُه.  ٍع ُيَقاُل َلُه ُجْلُجَثُة، َوُهَو اْلُمَسمَّى »َمْوضِّ َمْمُزوًجا بَِّمَراَرٍة  َأْعَطْوُه خَّالً 34َوَلمَّا َأَتْوا إَِّلى َمْوضِّ

َيْشَرَب.   َأْن  ُيرِّْد  َلْم  َذاَق  َوَلمَّا  قِّيَل 35لَِّيْشَرَب.  َما  َيتِّمَّ  لَِّكْي  َعَلْيَها،  يَن  ُمْقَترِّعِّ ثَِّياَبُه  اْقَتَسُموا  َصَلُبوُه  َوَلمَّا 
ُقْرَعًة«.   َأْلَقْوا  ي  لَِّباسِّ َوَعَلى  َبْيَنُهْم،  ثَِّيابِّي  :»اْقَتَسُموا  بِّالنَّبِّي ِّ

ُهَناَك.  36 َيْحُرُسوَنُه  َجَلُسوا  هِّ 37ُثمَّ  َرْأسِّ َفْوَق  َوَجَعُلوا 
  .» لََّتُه َمْكُتوَبًة:»هَذا ُهَو َيُسوُع َملُِّك اْلَيُهودِّ .38عِّ ٌد َعنِّ اْلَيَسارِّ ٌد َعنِّ اْلَيمِّينِّ َوَواحِّ ، َواحِّ انِّ يَنئٍِّذ ُصلَِّب َمَعُه لِّرَّ   حِّ

ُفوَن  39 ُيَجد ِّ اْلُمْجَتاُزوَن  ُرُؤوَسُهْم  َوَكاَن  وَن  َيُهزُّ َوُهْم  َأيَّاٍم، 40َعَلْيهِّ  َثاَلَثةِّ  فِّي  َوَبانَِّيُه  اْلَهْيَكلِّ  َناقَِّض  َقائِّلِّيَن:»َيا 
  .»! لِّيبِّ ْل َعنِّ الرَّ َكَتَبةِّ  َوَكذلَِّك ُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ َأْيًضا َوُهْم َيْسَتْهزُِّئوَن َمَع الْ 41َخل ِّْص َنْفَسَك! إِّْن ُكْنَت اْبَن هللاِّ َفاْنزِّ
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ُيوخِّ َقاُلوا:   لِّ اآلَن  42َوالشُّ ُر َأْن ُيَخل َِّرَها! إِّْن َكاَن ُهَو َملَِّك إِّْسَرائِّيَل َفْلَيْنزِّ َعنِّ »َخلََّص آَخرِّيَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقدِّ
لِّيب َفُنْؤمَِّن بِّهِّ!   َوبِّذلَِّك َأْيًضا َكاَن 44َقدِّ اتََّكَل َعَلى هللاِّ، َفْلُيْنقِّْذُه اآلَن إِّْن َأَراَدُه! أَلنَُّه َقاَل: َأَنا اْبُن هللاِّ!«.  43الرَّ

انِّ اللََّذانِّ ُصلَِّبا َمَعُه ُيَعي َِّرانِّهِّ. َسةِّ َكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى ُكل ِّ اأَلْرضِّ إِّلَ 45  الل ِّرَّ ادِّ اَعةِّ السَّ َعةِّ.  َومَِّن السَّ اَعةِّ التَّاسِّ ى السَّ
ي،46 يٍم َقائِّاًل: »إِّيلِّي، إِّيلِّي، لَِّما َشَبْقَتنِّي؟« َأْي: إِّلهِّ َعةِّ َصَرَخ َيُسوُع بَِّرْوٍت َعظِّ اَعةِّ التَّاسِّ ي، لَِّماَذا   َوَنْحَو السَّ إِّلهِّ

َقاُلوا:»إِّنَُّه  47َتَرْكَتنِّي؟   َسمُِّعوا  َلمَّا  ُهَناَك  اْلَواقِّفِّيَن  مَِّن  إِّيلِّيَّا«.  َفَقْوٌم  َوَأَخَذ 48ُيَنادِّي  ْنُهْم  مِّ ٌد  َواحِّ َرَكَض  َولِّْلَوْقتِّ 
اًل َوَجَعَلَها َعَلى َقَرَبٍة َوَسَقاُه.   َوَأمَّا اْلَباُقوَن َفَقاُلوا:»اْتُرْك. لَِّنَرى َهْل َيْأتِّي إِّيلِّيَّا ُيَخل ُِّرُه!«.  49إِّْسفِّْنَجًة َوَمأَلَها خَّ

بِّ 50 َأْيًضا  َيُسوُع  وَح.َفَرَرَخ  الرُّ َوَأْسَلَم  يٍم،  إَِّلى 51  َرْوٍت َعظِّ َفْوُق  مِّْن   ، اْثَنْينِّ إَِّلى  اْنَشقَّ  َقدِّ  اْلَهْيَكلِّ  َجاُب  َوإَِّذا حِّ
َقْت،   َتَشقَّ ُخوُر  َوالرُّ َتَزْلَزَلْت،  َواأَلْرُض  الرَّ 52َأْسَفُل.  يَن  يسِّ اْلقِّد ِّ َأْجَسادِّ  مِّْن  َكثِّيٌر  َوَقاَم  َتَفتََّحْت،  يَن َواْلُقُبوُر  اقِّدِّ

لَِّكثِّيرِّيَن.  53 َوَظَهُروا  َسَة،  اْلُمَقدَّ يَنَة  اْلَمدِّ َوَدَخُلوا  َياَمتِّهِّ،  قِّ َبْعَد  اْلُقُبورِّ  مَِّن  َمَعُه 54َوَخَرُجوا  يَن  َوالَّذِّ َئةِّ  اْلمِّ َقائُِّد  َوَأمَّا 
َوَقالُ  ا  دًّ َكاَن، َخاُفوا جِّ َوَما  َرَأْوا الزَّْلَزَلَة  َفَلمَّا  َيُسوَع  َكاَن هَذا اْبَن هللاِّ!«.  َيْحُرُسوَن  ا  نَِّساٌء 55وا:»َحقًّ ُهَناَك  َوَكاَنْت 

ْمَنُه،   َيْخدِّ اْلَجلِّيلِّ  َن  مِّ َيُسوَع  َتبِّْعَن  َقْد  ُكنَّ  َوُهنَّ  يٍد،  َبعِّ مِّْن  َيْنُظْرَن  ُأمُّ 56َكثِّيَراٌت  َوَمْرَيُم  اْلَمْجَدلِّيَُّة،  َمْرَيُم  َوَبْيَنُهنَّ 
ي، َوُأمُّ   " اْبَنْي َزْبدِّي.َيْعُقوَب َوُيوسِّ

ُصِلَب المسيح يوم الجمعة، اليوم السادس، يوم سقط آدم وفيه تعرى من لباس البهار وصرار فري هرذا الجسرد غيرر 
القادر أن يعاين بهار هللا وال أن يراه، صار هرذا الجسرد لرُه حراجزًا كثيفرًا. والظلمرة التري حردثت تشرير لظلمرة عيرون 

مرررا عاقرررب هللا فرعرررون ب رررربات منهرررا الظرررالم. والظلمرررة هررري مكررران عقررراب اليهرررود وعالمرررة علرررى عقوبرررات قادمرررة ك
األشرررار. وكرران الصررلب يررتم بررأن يمرردد المصررلوب علررى خشرربة الصررليب إلررى أقصررى الحرردود ثررم يسررمر بالمسررامير. 

والمجررمين. ة بطريقرة عنيفرة. وكرانوا يسرتخدمون عقوبرة الصرلب مرع العبيرد دَّ عَ ويرفع الصليب وي عونه في حفرة مُ 
(. 6:9ولكررن بالصررلب ملررك السرريد علررى قلرروب المررؤمنين برره. لررذلك قررال إشرر يار ووتكررون الًراسررة علررى كتفيررهو )إش

م إبنره إسرحق فري نفرس المكران، وألسرحق كران رمرزًا للمسريح. وهرذا المكران نفسره هرو مكران الهيكرل الرذي  وألبرا يم قدَّ
 كان يقدم فيه الذباًح رمزًا لذبيحة الصليب.

 
ُروُه لَِّيْحمَِّل َصلِّيَبُه.32" -(: 27:32تآية )م ْمَعاُن، َفَسخَّ   " َوفِّيَما ُهْم َخارُِّجوَن َوَجُدوا إِّْنَساًنا َقْيَرَوانِّيًّا اْسُمُه سِّ
(. 9:6وكان لهم مجمع فري أورشرليم )أع . ها سكن كثير من اليهود فيالقيروان توجد في شمال إفريقيا، و   =قيروانياً 

(. وفي الطريق حيرث 21:15ما الكسندروس وروفس من المسيحيين المعروفين جدًا )مروقد صار إبنا سمعان وه
حمل ربنا الصليب سقط عدة مرات فسخروا سمعان القيرواني ليحمل معه صليبه. فكان سمعان رمزًا للكنيسة التي 

حمرل الصرليب تحتمل صليبها وتحمله لتشارك ربها صرليبه وبالترالي تشراركه مجرده. واضرح أن المسريح لرم يسرتطع 
 بسبب جروح الجلدات.

= يفهم من الكلمة أن سمعان أجبر على ذلك، وربما قال أنا برئ فلماذا أحمرل الصرليب. ولرم يردرى وقتهرا   سخروه
أي كرامرة ومجرد حصرل عليهمرا إذ إشرترك مرع المسريح فري صرليبه. وهرذا مرا يحرد  مرع كرل منرا إذ تواجهره   ،  ربما
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ل شرئو فلمراذا هرذه التجربرة. ولكرن لرنعلم أن كرل مرن ترألم معره يتمجرد أي رًا معره تجربة فيقول وأنا برئو وأنا لم أفع
 (.17:8)رو
 

َع اْلُجْمُجَمةِّ«.33" -(: 27:33آية )مت ٍع ُيَقاُل َلُه ُجْلُجَثُة، َوُهَو اْلُمَسمَّى »َمْوضِّ   "َوَلمَّا َأَتْوا إَِّلى َمْوضِّ
ه الجمجمدددة مررردفونًا فررري هرررذا الموقرررع. أو أن الصرررخرة تشررربه الجمجمرررة أو لكثررررة = ألنررره يقرررال أن آدم كررران يقدددال لدددُ

ِلَب علرى  المصلوبين في ذلك المكان وكثرة جماجمهم. المهم أن المسيح ُصِلَب ومات ليعطى حياة آلدم وبنيه )صرُ
 شجرة ألجل من مات بسبب شجرة(.

 

اًل َمْمُزوًجا بَِّمَراَرٍة لَِّيشْ 34 "-(: 27:34آية )مت   "َرَب. َوَلمَّا َذاَق َلْم ُيرِّْد َأْن َيْشَرَب.َأْعَطْوُه خَّ
= هررذا كرران نرروع مررن الشررراب الررذي يشررربه الرومرران عررادة وهررو خمررر ممررزوج بأعشرراب مرررة ولرره خدداًل ممزوجددًا بمددرارة

تررأثير مخرردر. وكرران يعطررى للمصررلوبين لتخفيررف آالمهررم. لكررن السرريد رفررط أن يشرررب حتررى يحمررل األلررم بكمالرره 
 الحرة.بإرادته 

 

ابِّي35"  -(:  27:35آية )مت ُموا ثِّيدَ :»اْقَتسدَ ا قِّيدَل بِّالنَّبِّي ِّ تِّمَّ مدَ ْي يدَ ا، لِّكدَ يَن َعَلْيهدَ رِّعِّ  َوَلمَّا َصَلُبوُه اْقَتَسُموا ثَِّياَبُه ُمْقتدَ
ي َأْلَقْوا ُقْرَعًة«.   "َبْيَنُهْم، َوَعَلى لَِّباسِّ

كنيسرة ألربعرة جهرات المسركونة. وقميصره لرم يقطرع ويقسرم ( إشارة إلنتشرار ال23:19أربعة أقسام )يو قسموا ثيابه
= أي كنيسررته ثوبدده منسددوج مددن فددوق ألن كنيسررته واحرردة، وغرررض المسرريح أن تكررون بررال إنشررقاقات وال إنقسررام. 
 (18:22طبعها سماوي، هي منسوجة بيد هللا نفسه ومن عمل روحه القدوس )مزمور

 

«.َوَجَعُلوا َفْوَق 37 "-(: 27:37آية )مت لََّتُه َمْكُتوَبًة:»هَذا ُهَو َيُسوُع َملُِّك اْلَيُهودِّ هِّ عِّ   "َرْأسِّ
 (11:3هذه الجملة تختلف في البشاًر ولكن البشيرين كتبوا الجملة وألهتموا بالمعنى دون الحروف )راجع ن 

 

دٌ 38 "-(: 27:38آية )مت ٌد َعنِّ اْلَيمِّينِّ َوَواحِّ ، َواحِّ انِّ يَنئٍِّذ ُصلَِّب َمَعُه لِّرَّ . حِّ  "َعنِّ اْلَيَسارِّ
جلرررس معلمرررو اليهرررود علرررى كراسررري يعلمرررون كمرررن هرررم مرررن فررروه، يوبخرررون وينتهررررون، يخشرررون أن يلمسررروا نجسرررًا 
فيتنجسررروا، أمرررا  السررريد فقررردم مفهومرررًا جديررردًا إذ تررررك الكرسررري ليُحصرررى برررين األثمرررة والمجررررمين، يررردخل فررري وسرررطهم 

 نْا لهم حبه العملي لينطلق بهم إلى ح ن أبيهويشاركهم آالمهم حتى إلى الصليب ويقبل تعييراتهم، معل
 

ُهْم  39"  -(:  44-27:39اآليات )مت وَن ُرُؤوسدَ زُّ ْم َيهدُ هِّ َوهدُ ُفوَن َعَليدْ د ِّ اُزوَن ُيجدَ اقَِّض 40َوَكاَن اْلُمْجتدَ ا ندَ َقائِّلِّيَن:»يدَ
 .»! لِّيبِّ نِّ الردَّ ْل عدَ اْنزِّ َن هللاِّ فدَ َت ابدْ ةِّ 41اْلَهْيَكلِّ َوَبانَِّيُه فِّي َثاَلَثةِّ َأيَّاٍم، َخل ِّْص َنْفَسَك! إِّْن ُكندْ اُء اْلَكَهندَ ذلَِّك ُرَؤسدَ َوكدَ

ُيوخِّ َقاُلوا:  ُر َأْن ُيَخل َِّرَها! إِّْن َكاَن ُهَو »َخلََّص 42َأْيًضا َوُهْم َيْسَتْهزُِّئوَن َمَع اْلَكَتَبةِّ َوالشُّ  آَخرِّيَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقدِّ
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لِّيب َفُنْؤمَِّن بِّهِّ!  لِّ اآلَن َعنِّ الرَّ َقدِّ اتََّكَل َعَلى هللاِّ، َفْلُيْنقِّْذُه اآلَن إِّْن َأَراَدُه! أَلنَُّه َقاَل: َأَنا اْبُن 43َملَِّك إِّْسَرائِّيَل َفْلَيْنزِّ
انِّ اللََّذانِّ ُصلَِّبا َمَعُه ُيَعي َِّرانِّهِّ.وَ 44هللاِّ!«.   " بِّذلَِّك َأْيًضا َكاَن الل ِّرَّ

ر صررورة للصررلب ومررن ناحيررة  هنررا نرررى اإلسررتهزار بالسرريد فمررن ناحيررة تكاتفررت كررل قرروى الشررر ضررد السرريد لتقررديم َأمرر 
المسريح فينرزل مرن علرى أخرى فلقد بدأ الشيطان فيما يبدو يتحسس خطورة الصليب فأثار هرؤالر المجردفين ليثيرروا 

 الصليب ليوقف عملية الفدار وما كان أتعس حال البشرية لو نزل المسيح فعاًل من على الصليب.
 

َعةِّ.45 "-(: 27:45آية )مت اَعةِّ التَّاسِّ َسةِّ َكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى ُكل ِّ اأَلْرضِّ إَِّلى السَّ ادِّ اَعةِّ السَّ   " َومَِّن السَّ
إعجا ية ولرم تكرن كسروفًا فرالقمر كران بردرًا ال هرالاًل )عيرد الفصرح يرأتي فري اليروم الرابرع عشرر كانت الظلمة ولمة  

من الشهر القمري( ومن المعروف أن الكسوف ال يحد  إال  والقمر محاه أي في نهاية الشرهر القمرري. والشرمس 
لفلسررفة اليونانيررة علررَّق علررى هررذا قرد حجبررت نورهررا عرردة سرراعات ألن إلرره الطبيعررة متررأَلم . لررذلك فأحررد علمررار الفلررك وا

الكسوف غير الطبيعي بقوله وإما  أن إله الكون يتألَّم وألما  يكون كيان العالم ينحلو. ولما  ذهرب برولس الرسرول إلرى 
كان هذا الفيلسوف الروثني حاضررًا  ، أثينا وذهب إلى أريوس باغوس وتكلم عن أن المسيح مات وقام وأنه هو هللا

(. وذلررك ألن ديونيسرريوس خرررج ورار بررولس وسررأله متررى تررألَّم يسرروع 34-22:17ريوبرراغى )أعوهررو ديونيسرريوس األ
د لُه الوقت والسنة تذكر قوله المرذكور سرابقًا وآمرن. والظلمرة التري سرادت كانرت  الذي يبشر به ومتى مات فلما  حد 

أن مرررات المسررريح وتمرررت  إعالنرررًا عرررن الظلمرررة التررري سرررادت العرررالم منرررذ لحظرررة السرررقوط ثرررم أشرررره النرررور ثانيرررة بعرررد 
 ،9:8+عررا7 ،6:14المصررالحة. وهررذه السرراعة الترري أولمررت فيهررا الشررمس فرري وسررط النهررار تنبررأ عنهررا األنبيررار ) ك

(. وفيه نرى أن عيد فصحهم صار نوحًا لهم إذ بكت النسوة وغابت الشمس. بل بدأ في نهايرة أمرتهم وألنشرقاه 10
 حجاب  يكلهم إذ تخلى عنهم هللا. 

 
َبْقَتنِّي؟« 46"  -(:  27:46)متآية   ا شدَ يٍم َقائِّاًل: »إِّيلِّي، إِّيلِّي، لِّمدَ َعةِّ َصَرَخ َيُسوُع بَِّرْوٍت َعظِّ اَعةِّ التَّاسِّ َوَنْحَو السَّ

ي، لَِّماَذا َتَرْكَتنِّي؟ ي، إِّلهِّ  "َأْي: إِّلهِّ
يصررك بصروت  = كان المسيح في النزع األخير، ولو كان إنسانًا عاديرًا مرا إسرتطاع أنصرخ يسوع بروت عظيم

وهررذا يرردل علررى ناسرروته. وبهررذا دلَّ المسرريح علررى أنرره اإللرره  إلهددي إلهدديعظرريم. فهررذا يرردل علررى الهوترره. وهررو قررال 
المتررأنس أو هللا وهررر فرري الجسررد. وصررياحه هررذا يرردل علررى أن آالمرره حقيقيررة وجسررده حقيقيررًا ال خيررال فالمصررلوب 

ي لماذا تركتني إشارة إلى أنه إنسان كامل تحت اآلالم. المتأل م ال يستطيع الصراك بصوت عظيم، وقوله إلهي إله
 (34:15)مر إلوى = كلمة عبرانية معناها وإلهيو وبالسريانية إيلىفهذه اآلية تشير لالهوته وناسوته. 

= المسريح هنررا كممثرل للبشرررية التري سررقطت تحرت سررلطان الظلمرة يصرررك فري أنررين مررن إلهدي إلهددي لمدداذا تركتنددي
رك، فررإذ أحنرى السريد رأسره ليحمرل خطايرا البشرررية كلهمرا صرار كمرن قرد حجرب اآلب وجهرره ثقلهرا كمرن فري حالرة تر

عنه حتى يحطم سلطان الخطية بدفع الثمن كاماًل، فيعود بنا نحن البشر إلى وجه اآلب الرذي كران محتجبرًا عنرا. 
 وبهذا تكون صرخة المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني تحمل المعاني اآلتية. 
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ب عن اإلبن كحامل خطايا العالم، وهرذه يصرعب فهمهرا علرى مسرتوانا البشررى، كيرف حرد  إحتجاب وجه اآل -1
 لن نفهم ولكن كان هذا سببًا ألالم المسيح غير المحتملة. ؟ هذا

( الرذى يتنبرأ عرن أالم المسريح ولرو ترذكر اليهرود الرذين 22إلهي إلهي لماذا تركتني هو اإلسرم العبرري )لمزمرور -2
 ا المزمور لوجدوها تنطبق عليه.يهزأون بالسيد كلمات هذ 

ر أٌي منررا  فرري هررذه الكلمررات، ولمرراذا ترررك اآلب إبنرره لهررذه اآلالم، تكررون اإلجابررة .. ألجلررى أنررا فهررو ال  -3 إذا فكررَّ
 يستحق هذه اآلالم.

لقد قبل اإلبن أن ينظر اآلب إليه كخاطئ ألجلنرا وهرو حمرل الخطيرة فري جسرده وحمرل لعنتهرا. ونالحرظ أن المرارة 
أخطررأوا فهررم أو سررمع مررا يقررول المسرريح فالمسرريح قررال مررا قالرره باآلراميررة فكرران وإيلررى إيلررى لمررا شرربقتنىو وهررم أخطررأوا 

 ة منه إذ المعروف أن إيليا يسبق المسيح.فيه سخري إنه ينادى إيلياالسمع فظنوه ينادى إيليا. وقولهم 
 

اًل َوَجَعَلَها َعَلى َقَرَبٍة َوَسَقاُه.48" -(: 27:48آية )مت ْنُهْم َوَأَخَذ إِّْسفِّْنَجًة َوَمأَلَها خَّ ٌد مِّ  " َولِّْلَوْقتِّ َرَكَض َواحِّ
. والحرظ أن الخرل هو رفط أن يشرب الخرل الممرزوج بمررارة الرذي لره مفعرول تسركين األلرم. لكنره شررب الخرل فقرط

 يزيد من إحساس العط .
 

وَح.50" -(: 27:50آية )مت يٍم، َوَأْسَلَم الرُّ  " َفَرَرَخ َيُسوُع َأْيًضا بَِّرْوٍت َعظِّ
م روحرره بإختيرراره ال عررن قهررر صررالبيه وكرران المصررلوب ربمررا يسررتمر أيامررًا علررى لَّ سررَ  ه= يرردل ذلررك أنرروأسددلم الددروح

ا سررريعًا. أمررا  المسرريح فلررم ينتظررر أن يكسررروا سرراقيه الفصررح كسررروا سرريقان اللصررين ليموترر الصررليب. لررذلك وبسرربب 
(. لقرد مرات السريد قبرل كسرر 18 ،17:10فيكونوا هم الذين تسببوا في موته سريعًا بل هو بسلطانه أسلم روحه )يو

تحقيقرًا للنبروات. وكران موتره رجليه ليعلم الجميع أنه مات بإرادتره ولريس بكسرر رجليره أو برإرادة آخررين. وكران هرذا 
الررذي طعنرروهو  سررببًا فرري طعررن جنبرره بالحربررة ليتحققرروا مررن موترره، فكرران هررذا أي ررًا لتحقيررق نبرروة  كريررا ولينظررروا إلررىَّ 

(. ولقد تعجب بريالطس مرن موتره سرريعًا. ونالحرظ صرراخه ثانيرة بصروت عظريم. وهرذا ال يحرد  مرع 10:12) ك
 أسلم الروح وهو في ملر حياته. من ُيِسلْم الروح بطرية عادية، ولكنه

 

ْت، 51 "-(: 27:51آيددة )مددت َفُل. َواأَلْرُض َتَزْلَزلددَ ى َأسددْ ْوُق إِّلددَ ْن فددَ ، مددِّ ْينِّ ى اْثنددَ قَّ إِّلددَ دِّ اْنشددَ لِّ قددَ اُب اْلَهْيكددَ جددَ َوإَِّذا حِّ
َقْت، ُخوُر َتَشقَّ   "َوالرُّ

= إنشرررقاه الحجررراب الرررذي يفصرررل القررردس عرررن قررردس األقرررداس يكشرررف عرررن عمرررل المسررريح حجددداب الهيكدددل إنشدددق
الخالصررى، إذ بموترره إنفررتح برراب السررموات للمرررة األولررى، لكرري بدالررة نرردخل قرردس األقررداس اإللهيررة خررالل إتحادنررا 

حجراب كران بالمسيح. وكان قدس األقداس ال يدخله سوى ًريس الكهنة ولمرة واحدة في السنة يوم عيد الكفرارة، وال
ليحجررب مجررد هللا الررذي يظهررر مررا بررين الكررروبين المظللررين لتررابوت العهررد. وكرران مررذبح البخررور الررذي يرمررز لشررفاعة 
المسيح خارج قدس األقداس، هو موجود في القدس. ولكن بعد شق الحجراب تررارى مرذبح البخرور لقردس األقرداس 
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ليشفع فينا أمام اآلب شفاعة كفارية. ولرذلك قرال  أن المسيح بموته على الصليب دخل إلى السمار  يشير إلىوهذا  
بررولس الرسررول أن شررق الحجرراب يرمررز لمرروت المسرريح علررى الصررليب بررل أن الحجرراب نفسرره يرمررز لجسررد المسرريح 

 (24:9+عب 19:10)عب 
ومررررن ناحيررررة أخرررررى فشررررق الحجرررراب كرررران يرررردل علررررى نهايررررة الكهنرررروت اليهررررودي وهررررو ذا بيررررتكم يترررررك لكررررم خرابررررًاو 

(. ويوسيفوس المؤرك اليهودي يقول أنه في وقت صلب الرب خرج من الهيكل أصوات قوات سماًية 38:23)مت 
عرن أحرد، برل بحسرب إسرمه  تقول ولنرحل من هناو أما  الحجاب في الكناًس المسيحية فهرو لريس ليحجرب مجرد هللا

األيقونات. ووضع األيقونات عليه إشرارة ألن هرؤالر القديسرين هرم فري السرمار، اليوناني إيكون ستاسيس أي حامل 
حينما يبردأ الصرالة، وفري  )رمز لكهنوت المسيح( فالهيكل هو رمز للسمار في الكنيسة. ويوجد ستر يفتحه الكاهن

 إنفتح الحجاب ولم تعد السمار محتجبة عنا.فبالصليب  قدم ذبيحة نفسه المسيح الكاهن يده الصليب، بمعنى أن
= عجيرب أن تتحررك الطبيعرة الصرمار وال تتحررك قلروب اليهرود. ولكرن مرا حرد  األرض تزلزلت والرخور تشققت

كرران إشررارة ألن األرض كلهررا سررتتزلزل باإليمرران المسرريحي، ويترررك النرراس األمررم وثنيررتهم وتتكسررر قلرروبهم الصررخرية 
(. وبمروت المسريح تزلرزل إنسراننا العتيرق األرضرى 19:11وتتحول إلى قلوب لحمية تحب المسريح وترؤمن بره )حرز

 داخل مياه المعمودية إذ نموت معُه وننعم باإلنسان الجديد المقام من األموات. 
 

يَن 52" -(: 53-27:52اآليددات )مددت دِّ يَن الرَّاقددِّ يسددِّ ادِّ اْلقِّد ِّ ْن َأْجسددَ اَم َكثِّيددٌر مددِّ ْت، َوقددَ وُر َتَفتَّحددَ َن 53َواْلُقبددُ وا مددِّ َوَخَرجددُ
َسَة، َوَظَهُروا لَِّكثِّيرِّيَن. يَنَة اْلُمَقدَّ َياَمتِّهِّ، َوَدَخُلوا اْلَمدِّ   "اْلُقُبورِّ َبْعَد قِّ

ألن اليرروم يرروم سرربت، وعنررد قيامررة المسرريح قررام األمرروات غالبررًا تفتحررت القبررور بفعررل الزلزلررة ولررم يسررتطيعوا إغالقهررا 
عالمرة إنتصرار المسريح علرى المرروت. وبقيامرة هرؤالر األمروات تتكامرل الصررورة السرابقة فلقرد تحطرم القلرب الحجررري 
أي مات اإلنسران العتيرق وقرام اإلنسران الجديرد )هرذا مرا يحرد  مرع المعموديرة والتوبرة( وقيامرة األمروات كمرا تشرير 

الروحيرة تشرير أي رًا لقيامرة األجسراد فري يروم الررب العظريم. فهنراك خطراة مروتى يسرمعون صروت المسريح   لقيامتنا
( وكرران خررروج 29-25:5اآلن فيتوبررون ويحيررون .. وفرري اليرروم األخيررر يسررمع مررن فرري القبررور صرروته فيقومررون )يررو

= وهروا لمن وظهروا لكثيرينوله الموتى من قبورهم آية لليهود وكثيرون آمنوا. وهم لم يظهروا لكل الناس بدليل ق
هو متشكك ولكن قلبه مخلص هلل، يطلب هللا وال يعرف ، فاهلل يساعده برؤية مثل هذه. ولكرن مرن قلروبهم متحجررة 

 لن تنفعهم مثل هذه األدلة فهم حين أقام السيد لعا ر فكروا في قتله ثانية.
 

ُد 54" -(: 27:54آيدة )مددت ا َقائددِّ ا َوَأمددَّ دًّ اُفوا جددِّ اَن، خددَ ا كددَ َة َومددَ ا َرَأْوا الزَّْلَزلددَ وَع َفَلمددَّ وَن َيسددُ ُه َيْحُرسدُ يَن َمعددَ ذِّ ةِّ َوالددَّ ئددَ اْلمِّ
ا َكاَن هَذا اْبَن هللاِّ!«.  " َوَقاُلوا:»َحقًّ

قاًد المئة سمع سخرية اليهود على المسيح وقرولهم وإن كنرت إبرن هللاو. ولمرا  حرد  مرا حرد  آمرن بالمسريح، وكران 
 مانه إيذانًا بدخول األمم لإليمان.إي
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َأُبو 21  "-:(41-15:21)مر  اآليات اْلَقْيَرَوانِّيُّ  ْمَعاُن  سِّ َوُهَو   ، اْلَحْقلِّ مَِّن  آتًِّيا  َكاَن  ُمْجَتازًا  َرُجاًل  ُروا  َفَسخَّ
َصلِّيَبُه. لَِّيْحمَِّل  َوُروُفَس،  »ُجْمُجَمٍة«. 22  َأَلْكَسْنَدُرَس  ُع  َمْوضِّ يُرُه  َتْفسِّ الَّذِّي  »ُجْلُجَثَة«  عِّ  َمْوضِّ إَِّلى  بِّهِّ  َوَجاُءوا 

يَن َعَلْيَها: َماَذا َيْأُخُذ ُكلُّ  24َوَأْعَطْوُه َخْمًرا َمْمُزوَجًة بُِّمر  لَِّيْشَرَب، َفَلْم َيْقَبْل.  23 َوَلمَّا َصَلُبوُه اْقَتَسُموا ثَِّياَبُه ُمْقَترِّعِّ
ٍد؟   اَعُة الثَّالَِّثُة َفَرَلُبوُه.  25َواحِّ «.  26َوَكاَنتِّ السَّ لَّتِّهِّ َمْكُتوًبا: »َملُِّك اْلَيُهودِّ ، 27َوَكاَن ُعْنَواُن عِّ ْينِّ َوَصَلُبوا َمَعُه لِّرَّ

  . َيَسارِّهِّ َعْن  َوآَخَر  ينِّهِّ  َيمِّ َعْن  ًدا  َأَثَمٍة«.  28َواحِّ َمَع  َي  اْلَقائُِّل:»َوُأْحرِّ اْلكَِّتاُب  ُفوَن َوكَ 29َفَتمَّ  ُيَجد ِّ اْلُمْجَتاُزوَن  اَن 
َأيَّاٍم!   َثاَلَثةِّ  فِّي  َوَبانَِّيُه  اْلَهْيَكلِّ  َناقَِّض  َيا  َقائِّلِّيَن:»آهِّ  ُرُؤوَسُهْم  وَن  َيُهزُّ َوُهْم  َعنِّ 30َعَلْيهِّ،  ْل  َواْنزِّ َنْفَسَك  َخل ِّْص 

  »! لِّيبِّ ُمْسَتْهزُِّئوَن فِّ 31الرَّ َوُهْم  اْلَكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َنْفُسُه َوَكذلَِّك  َوَأمَّا  َقاُلوا: »َخلََّص آَخرِّيَن  اْلَكَتَبةِّ،  َمَع  َبْيَنُهْم  يَما 
ُيَخل َِّرَها!   َأْن  ُر  َيْقدِّ َمَعُه 32َفَما  َواللََّذانِّ ُصلَِّبا  َوُنْؤمَِّن!«.  لَِّنَرى   ، لِّيبِّ إِّْسَرائِّيَل َعنِّ الرَّ َملُِّك  يُح  اْلَمسِّ لِّ اآلَن  لَِّيْنزِّ

ُيَعي َِّرانِّهِّ.  َعةِّ.  وَ 33  َكاَنا  التَّاسِّ اَعةِّ  السَّ إَِّلى  ُكل َِّها  اأَلْرضِّ  َعَلى  ُظْلَمٌة  َكاَنْت  َسُة،  ادِّ السَّ اَعُة  السَّ َكاَنتِّ  َوفِّي  34َلمَّا 
يُرُه: َتْفسِّ َالَّذِّي  َشَبْقَتنِّي؟«  لَِّما  إُِّلوِّي،  َقائِّاًل:»إُِّلوِّي،  يٍم  َعظِّ بَِّرْوٍت  َيُسوُع  َصَرَخ  َعةِّ  التَّاسِّ اَعةِّ  إِّ   السَّ ي،  ي، إِّلهِّ لهِّ

َتَرْكَتنِّي؟   إِّيلِّيَّا«.  35لَِّماَذا  ُيَنادِّي  َلمَّا َسمُِّعوا:»ُهَوَذا  رِّيَن  اْلَحاضِّ َقْوٌم مَِّن  إِّْسفِّْنَجًة خَّاًل 36َفَقاَل  َوَمأَل  ٌد  َواحِّ َفَرَكَض 
لُِّيْنزِّلَ  إِّيلِّيَّا  َيْأتِّي  َهْل  لَِّنَر  َقائِّاًل:»اْتُرُكوا.  َوَسَقاُه  َقَرَبٍة  َعَلى  َوَأْسَلَم 37  ُه!« َوَجَعَلَها  يٍم  َعظِّ بَِّرْوٍت  َيُسوُع  َفَرَرَخ 

وَح.   َأْسَفُل.  38الرُّ إَِّلى  َفْوُق  مِّْن   ، اْثَنْينِّ إَِّلى  اْلَهْيَكلِّ  َجاُب  حِّ َأنَُّه  39َواْنَشقَّ  ُمَقابَِّلُه  اْلَواقُِّف  َئةِّ  اْلمِّ َقائُِّد  َرَأى  َوَلمَّا 
ا كَ  وَح، َقاَل:»َحقًّ ْنَساُن اْبَن هللاِّ!«  َصَرَخ هَكَذا َوَأْسَلَم الرُّ يٍد، َبْيَنُهنَّ 40اَن هَذا اإلِّ َوَكاَنْت َأْيًضا نَِّساٌء َيْنُظْرَن مِّْن َبعِّ

َوَساُلوَمُة،   ي،  َوُيوسِّ غِّيرِّ  الرَّ َيْعُقوَب  ُأمُّ  َوَمْرَيُم  اْلَمْجَدلِّيَُّة،  فِّي  41َمْرَيُم  َكاَن  يَن  حِّ َوَخَدْمَنُه  َتبِّْعَنُه  َأْيًضا  اللََّواتِّي 
ْدَن َمَعُه إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم.اْلجَ  . َوُأَخُر َكثِّيَراٌت اللََّواتِّي َصعِّ  " لِّيلِّ

 

«.26" -(:15:26آية )مر لَّتِّهِّ َمْكُتوًبا: »َملُِّك اْلَيُهودِّ   "َوَكاَن ُعْنَواُن عِّ
 = قيل أن بيالطس لغيظه من اليهود كتب هذا إعالنًا عن صلب ملك اليهود.ملك اليهود

 

.27" -(:15:27)مرآية  ينِّهِّ َوآَخَر َعْن َيَسارِّهِّ ًدا َعْن َيمِّ ، َواحِّ ْينِّ  "َوَصَلُبوا َمَعُه لِّرَّ
مَّر المسريح الخطيرة حترى ال  لقد إحتل اللصين المكانين الذين طلبهما من قبل يعقوب ويوحنا، يمينه ويسراره لقرد سرَ

ليقدمها لآلب. وهو مرا ال فاتحرًا ذراديره فلنسررع تملك مرة أخرى. وبسط يديه ليمسك بكل الخليقة ويحملها بذراديه 
 بالتوبة ونرتمي بينهما.

 

َي َمَع َأَثَمٍة«.28" -(:15:28آية )مر     "َفَتمَّ اْلكَِّتاُب اْلَقائُِّل:»َوُأْحرِّ
 (12:53)أش 
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اقَِّض 29"  -(:31-15:29اآليات )مر ا ندَ ائِّلِّيَن:»آهِّ يدَ ُهْم قدَ وَن ُرُؤوسدَ زُّ ْم َيهدُ هِّ، َوهدُ ُفوَن َعَليدْ د ِّ َوَكاَن اْلُمْجَتاُزوَن ُيجدَ
!« 30اْلَهْيَكلِّ َوَبانَِّيُه فِّي َثاَلَثةِّ َأيَّاٍم!  لِّيبِّ نِّ الردَّ ْل عدَ زِّ َك َواندْ َتْهزُِّئونَ 31َخل ِّْص َنْفسدَ ْم ُمسدْ ةِّ َوهدُ اُء اْلَكَهندَ ذلَِّك ُرَؤسدَ  َوكدَ

ُر َأْن ُيَخل َِّرَها!  " فِّيَما َبْيَنُهْم َمَع اْلَكَتَبةِّ، َقاُلوا: »َخلََّص آَخرِّيَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقدِّ
وألنتشررت هرذه ال برارة سرريعًا وصرارت شراهدة علريهم  "يا ناقض الهيكل وبانيه فدي ثالثدة أيدام"قال لُه المسرتهًزون  
ص آخددرينأيررام دون أن يرردروا. وقررولهم 3ر قيامترره بعررد أيررام. بررل هررم نشررروا خبرر3بعررد قيامترره بعررد  = كرران فيرره خلددَّ

 إعتراف من رؤسار الكهنة والقيادات بأن أعماله كانت صالحة. وأنه أتى ليخلص آخرين وليس نفسه.
  

َسُة، َكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى اأَلْرضِّ 33" -(:15:33آية )مر ادِّ اَعُة السَّ َعةِّ.َوَلمَّا َكاَنتِّ السَّ اَعةِّ التَّاسِّ  " ُكل َِّها إَِّلى السَّ
في اللحظة التي صدر حكم الموت على آدم وحوار وأدركا أنهمرا تحرت حكرم المروت، سرادت الظلمرة علرى األرض 

 ليحمل آدم الجديد ذات الحكم وهو معلق على الشجرة. 
ى حررين كقولرره وهررذه سررراعتكم ى للظلمرررة علررى السرريد المسرريح إلررعطررِ لهررذا فالظلمررة هنررا تشررير إلررى السررلطان الررذي أُ 

 (.53:22وسلطان الظلمةو )لو
فآدم خالف الوصية في اليروم السرادس وفري حروالي السراعة السادسرة )كمرا جرار فري التكروين أن صروت الررب كران 

 ماشيًا في النهار(. وسادت الظلمة بالخطية على العالم إلى أن أنهاها المسيح بموته في الساعة التاسعة.
 

َبْقَتنِّي؟« 34"  -(:15:34آية )مر ا شدَ وِّي، لِّمدَ ائِّاًل:»إُِّلوِّي، إِّلدُ يٍم قدَ ْوٍت َعظدِّ وُع بِّردَ َرَخ َيسدُ َعةِّ صدَ اَعةِّ التَّاسدِّ ي السدَّ َوفدِّ
ي، لَِّماَذا َتَرْكَتنِّي؟ ي، إِّلهِّ يُرُه: إِّلهِّ  "َالَّذِّي َتْفسِّ

أالم المسيح تمامًا ولكننا نقرف = لن نستطيع فهم هذه ال بارة تمامًا، كما لن نستطيع فهم إلهي إلهي لماذا تركتني
 صامتين أمام عظمة كفارة المسيح.

 

وَح.37" -(:15:37آية )مر يٍم َوَأْسَلَم الرُّ  " َفَرَرَخ َيُسوُع بَِّرْوٍت َعظِّ
= موته لم يكن بأسباب طبي ية بل بسرلطانه أسرلم روحره لرذلك لرم يقرل أٌي مرن البشريرين أنره مرات برل وأسلم الروح

ة. والمسيح بعد أن أسلم الروح نزل إلى الجحيم يكر  لهم ويخرج من مات على الرجرار مرن هو أسلم الروح طوادي
 (.9:4،10+أف19:3بط1أبار العهد القديم )

 
، مِّْن َفْوُق إَِّلى َأْسَفُل.38" -(:15:38آية )مر َجاُب اْلَهْيَكلِّ إَِّلى اْثَنْينِّ  " َواْنَشقَّ حِّ

مسرتحقين لوجرود هللا فري وسرطهم وكمرا غرادر الررب الهيكرل مررة   شق حجاب الهيكل يشير ألن اليهود صاروا غيرر
 م.70( فارقه هذه المرة أي ًا فحطمه الرومان سنة 23:11+18:10سابقة فخربه البابليين )حز
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. َوُأَخُر 41"  -(:15:41آية )مر يَن َكاَن فِّي اْلَجلِّيلِّ ْدَن َمَعُه إَِّلى اللََّواتِّي َأْيًضا َتبِّْعَنُه َوَخَدْمَنُه حِّ َكثِّيَراٌت اللََّواتِّي َصعِّ
 " ُأوُرَشلِّيَم.

 النسار تبعن السيد في شجاعة بينما الرجال هربوا.
 

)لو َوَوَضُعوا 26"  -: (49-23:26اآليات   ، اْلَحْقلِّ مَِّن  آتًِّيا  َكاَن  َقْيَرَوانِّيًّا  َرُجاًل  ْمَعاَن،  سِّ َأْمَسُكوا  بِّهِّ  َمَضْوا  َوَلمَّا 
َلُه َخْلَف َيُسوَع.   لِّيَب لَِّيْحمِّ ْمَن َأْيًضا وَ 27َعَلْيهِّ الرَّ ، َوالن َِّساءِّ اللََّواتِّي ُكنَّ َيْلطِّ ْعبِّ َيُنْحَن َوَتبَِّعُه ُجْمُهوٌر َكثِّيٌر مَِّن الشَّ

ُكنَّ وَ 28َعَلْيهِّ.   َأْنُفسِّ َتْبكِّيَن َعَليَّ َبلِّ اْبكِّيَن َعَلى  َبَناتِّ ُأوُرَشلِّيَم، اَل  نَّ َيُسوُع َوَقاَل:»َيا  ، َفاْلَتَفَت إَِّلْيهِّ ُكنَّ َعَلى َأْواَلدِّ
َواْلُبُطونِّ 29 لِّْلَعَواقِّرِّ  ُطوَبى  فِّيَها:  َيُقوُلوَن  َتْأتِّي  َأيَّاٌم  ُهَوَذا  ْع!    أَلنَُّه  ُتْرضِّ َلْم  الَّتِّي  ي ِّ  َوالثُّدِّ َتلِّْد  َلْم  يَنئٍِّذ 30الَّتِّي  حِّ

يَنا!   َغط ِّ َولِّآلَكامِّ:  َعَلْيَنا!  ي  اْسُقطِّ  : َبالِّ لِّْلجِّ َيُقوُلوَن  ُئوَن  َفَماَذا 31َيْبَتدِّ هَذا،  َيْفَعُلوَن  ْطبِّ  الرَّ بِّاْلُعودِّ  َكاُنوا  إِّْن  أَلنَُّه 
؟«.   عِّ الَّذِّي ُيْدَعى  33  وا َأْيًضا بِّاْثَنْينِّ آَخَرْينِّ ُمْذنَِّبْينِّ لُِّيْقَتاَل َمَعُه.َوَجاءُ 32َيُكوُن بِّاْلَيابِّسِّ َوَلمَّا َمَضْوا بِّهِّ إَِّلى اْلَمْوضِّ

  . ينِّهِّ َواآلَخَر َعْن َيَسارِّهِّ ًدا َعْن َيمِّ ، َواحِّ اُه، اْغفِّْر َلُهْم، َفَقاَل َيُسوُع: »َياَأَبتَ 34»ُجْمُجَمَة« َصَلُبوُه ُهَناَك َمَع اْلُمْذنَِّبْينِّ
َؤَساُء 35  أَلنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن«. َوإِّذِّ اْقَتَسُموا ثَِّياَبُه اْقَتَرُعوا َعَلْيَها. ْعُب َواقِّفِّيَن َيْنُظُروَن، َوالرُّ َوَكاَن الشَّ

يَح ُمْخَتاَر هللاِّ!«.  َأْيًضا َمَعُهْم َيْسَخُروَن بِّهِّ َقائِّلِّيَن:»َخلََّص آَخرِّيَن، َفْلُيَخل ِّْص  َواْلُجْنُد 36 َنْفَسُه إِّْن َكاَن ُهَو اْلَمسِّ
ُموَن َلُه َخاُل،   َوَكاَن 38َقائِّلِّيَن:»إِّْن ُكْنَت َأْنَت َملَِّك اْلَيُهودِّ َفَخل ِّْص َنْفَسَك!«.  37َأْيًضا اْسَتْهَزُأوا بِّهِّ َوُهْم َيْأُتوَن َوُيَقد ِّ

بِّ  َفْوَقُه  َمْكُتوٌب  «.  ُعْنَواٌن  اْلَيُهودِّ َملُِّك  ُهَو  ْبَرانِّيٍَّة:»هَذا  َوعِّ َوُروَمانِّيٍَّة  ُيوَنانِّيٍَّة  اْلُمْذنَِّبْينِّ 39َأْحُرٍف  مَِّن  ٌد  َواحِّ َوَكاَن 
يَح، َفَخل ِّْص َنْفَسَك َوإِّيَّاَنا!«   ُف َعَلْيهِّ َقائِّاًل:»إِّْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمسِّ َِ َقائِّاًل:»َأَواَل َفأَجاَب اآلَخُر وَ 40اْلُمَعلََّقْينِّ ُيَجد ِّ اْنَتَهَرُه

َأمَّا َنْحُن َفبَِّعْدل، أَلنََّنا َنَناُل اْستِّْحَقاَق َما َفَعْلَنا، َوَأمَّا هَذا َفَلْم 41َأْنَت َتَخاُف هللَا، إِّْذ َأْنَت َتْحَت هَذا اْلُحْكمِّ بَِّعْينِّهِّ؟  
ْئَت فِّي َمَلُكوتَِّك«.  ُثمَّ َقاَل لَِّيُسوعَ 42َيْفَعْل َشْيًئا َلْيَس فِّي َمَحل ِّهِّ«.   َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اْلَحقَّ  43:»اْذُكْرنِّي َياَربُّ َمَتى جِّ

.» َسةِّ، َفَكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى اأَلْرضِّ ُكل َِّها 44َأُقوُل َلَك: إِّنََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمعِّي فِّي اْلفِّْرَدْوسِّ ادِّ اَعةِّ السَّ َوَكاَن َنْحُو السَّ
ال اَعةِّ  السَّ َعةِّ.  إَِّلى  هِّ.  45تَّاسِّ َوْسطِّ مِّْن  اْلَهْيَكلِّ  َجاُب  حِّ َواْنَشقَّ  ْمُس،  الشَّ يٍم 46َوَأْظَلَمتِّ  َعظِّ بَِّرْوٍت  َيُسوُع  َوَناَدى 

وَح.   ي«. َوَلمَّا َقاَل هَذا َأْسَلَم الرُّ ُع ُروحِّ َئةِّ مَ 47َوَقاَل: »َيا َأَبَتاُه، فِّي َيَدْيَك َأْسَتْودِّ َد هللَا َفَلمَّا َرَأى َقائُِّد اْلمِّ ا َكاَن، َمجَّ
َبارًّا!«   ْنَساُن  اإلِّ هَذا  َكاَن  يَقةِّ  َما 48َقائِّاًل:»بِّاْلَحقِّ َأْبَرُروا  َلمَّا   ، اْلَمْنَظرِّ لِّهَذا  ُمْجَتمِّعِّيَن  َكاُنوا  يَن  الَّذِّ اْلُجُموعِّ  َوُكلُّ 

يُع َمَعارِّفِّهِّ، وَ 49َكاَن، َرَجُعوا َوُهْم َيْقَرُعوَن ُصُدوَرُهْم.   ، َواقِّفِّيَن مِّْن َبعِّيٍد َوَكاَن َجمِّ نَِّساٌء ُكنَّ َقْد َتبِّْعَنُه مَِّن اْلَجلِّيلِّ
 "َيْنُظُروَن ذلَِّك.

هِّ 26" -(:23:26آيددة )لددو ُعوا َعَليددْ ، َوَوضددَ لِّ َن اْلَحقددْ ا مددِّ اَن آتِّيددً ا كددَ اًل َقْيَرَوانِّيددًّ ْمَعاَن، َرجددُ ُكوا سددِّ هِّ َأْمسددَ ْوا بددِّ ا َمضددَ َوَلمددَّ
لِّيَب  َلُه َخْلَف َيُسوَع.الرَّ   " لَِّيْحمِّ
وهرو مرن مدينرة وثنيرة فري ليبيرا فهرو يشرير لكنيسرة األمرم الوثنيرة التري إسرتمعت  = ميررا .قيروان= يسرمع.  سمعان

 للمسيح وحملت صليبه لتصير وارثة للملكوت. 
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اءِّ ا27" -(:31-23:27اآليددات )لددو ، َوالن ِّسددَ ْعبِّ َن الشددَّ وٌر َكثِّيددٌر مددِّ ُه ُجْمهددُ ُنْحَن َوَتبِّعددَ ا َويددَ َن َأْيضددً مددْ نَّ َيْلطِّ َواتِّي كددُ للددَّ
ُكنَّ وَ 28َعَلْيهِّ.   ى َأْنُفسدِّ يَن َعلدَ لِّ اْبكدِّ يَّ بدَ يَن َعلدَ لِّيَم، اَل َتْبكدِّ اتِّ ُأوُرشدَ نَّ َيُسوُع َوَقاَل:»َيا َبندَ ، َفاْلَتَفَت إَِّلْيهِّ نَّ كدُ ى َأْواَلدِّ َعلدَ

وَن فِّي29 ْأتِّي َيُقولددُ اٌم تددَ َوَذا َأيددَّ ُه هددُ ْع! أَلنددَّ ْم ُتْرضددِّ ي لددَ دِّي ِّ الَّتددِّ ْد َوالثددُّ ْم َتلددِّ ي لددَ ونِّ الَّتددِّ َواقِّرِّ َواْلُبطددُ وَبى لِّْلعددَ ا: طددُ ٍذ 30هددَ يَنئددِّ حِّ
ا!   يندَ امِّ: َغط ِّ ا! َولِّآلكدَ ي َعَلْيندَ ُقطِّ : اسدْ الِّ بدَ ُئوَن َيُقوُلوَن لِّْلجِّ وَن هدَذا، َفمدَ 31َيْبَتدِّ بِّ َيْفَعلدُ طدْ اْلُعودِّ الرَّ اُنوا بدِّ ُه إِّْن كدَ اَذا أَلندَّ

؟«.  "َيُكوُن بِّاْلَيابِّسِّ
أواًل المسيح يوجه كالمه للنسار الباكيات ليظهر أنهن كرن أمينرات للحرق بينمرا الرجرال ثراروا ضرد الحرق. وهرذا فيره 
إكرام لدور المررأة، ولرنالحظ أن لوقرا يكترب لألمرم الرذين ال يحترمروا النسرار. ولكرن السريد المسريح يوجره نظرر هرؤالر 

وعهن مرررن الشرررفقة البشررررية عليررره، إلرررى التوبرررة الصرررادقة وطلرررب خرررالص نفوسرررهن ونفررروس النسررروة ألن يررروجهن دمررر
أوالدهن. والحقيقة أن المسيح يتوجه بكالمه لكل اليهود فقوله يا بنات أورشليم يشير لكل األمة اليهودية ليعلن لهم 

كان قد صدر الحكم على أنهم عليهم أن ينوحوا بالحرى على ما سيحل بأورشليم من خراب على يد الرومان. فإن 
العررود الرطررب، أي المثمررر الحرري والمقصررود المسرريح، والحكررم كرران الجلررد والصررلب، فكررم وكررم سرريكون الحكررم الررذي 
يصرردر علررى اليررابس أي اليهررود الررذين هررم كشررجرة التررين غيررر المثمرررة، ولنررذكر مررا صررنعه الرومرران بأورشررليم سررنة 

 الجافة إلشعال النار وليس األعواد الرطبة.م. والحظ أنه من الطبيعي أن يستخدم األعواد 70
وألذا كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب أي المسيح الذي لم يسئ إلى الرومان بل أن بيالطس شهد ببرارته فكم وكم 

وأنرا لرم أخطرئ برل كنرت  سيفعلون باليهود الذين سيثورون ضد قيصر. وألن كان هللا قد سمح بكل هرذه اآلالم علرىَّ 
ذبيحة خطية فكم وكم سيصنع باألشرار الخطاة. إن التأمل في أالم المسيح تدفعنا أن نقرف فري خروف مرن عقراب 

 هللا لألشرار. المسيح هنا وهو في منتهى ضعفه إحتفظ بجالله الملوكي إذ ليس هو الذي ُيبكَى عليه
 ا العذاب.حتى ال يرون أبنارهن في هذ  ..طوبى للعواقر والبطون 

(. وبرذلك 16:6هرذه نفرس الكلمرات التري يرددهرا األشررار فري األيرام األخيررة )رؤ  ..=يقولون للجبال إسقطي علينا
نفهم أن سقوط الجبال على األشرار لهو أخف من رؤيتهم للعذاب األخير واآلالم التي يسمح بها الررب لتقرع علرى 

 األشرار.
 

َياَأَبَتاُه، اْغفِّْر َلُهْم، أَلنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن«. َوإِّذِّ اْقَتَسُموا ثَِّياَبُه  َفَقاَل َيُسوُع: »34" -(:23:34آية )لو
 " اْقَتَرُعوا َعَلْيَها.

= هم حين صلبوا المسيح تصوروا أنهم يقتلونره حسرب النراموس ألنره فري نظررهم أهران إغفر لهم ألنهم ال يعلمون 
نهم بهذا يكملون الناموس. وهم ونوا أن المسيح هو إنسان عادى ولم يفهمروا أنره إبرن الناموس. ولكنهم لم يعلموا أ

(. وهكذا الجنود الرومان أي رًا ال يعلمرون شريئًا برل هرم ينفرذون 8:2كو1هللا، فهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد )
غطانا بدمه. إذًا  فهو coverة =  فكفار   ،ممطى بالدم بدأ شفاعته الكفارية  أوامر الوالي الروماني. المسيح هنا وهو

طلب المفران هنا هو شفاعة كفارية. والمعنى لقد تممت إرادتك إيها اآلب بالتكفير عرن خطايرا البشرر فرإغفر لهرم. 
ثرم نزيرف الردم النراتج عرن الجلرد والمسرامير  جسده تمطي بدمه بدًأ بعرقره المخرتلط بدمره الرذى سرال مرن كرل جسرده
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=  غطاهررا بدمرره (  وقرد 30:  5)أف ، وكنيسررته هري جسرردهوألكليرل الشرروك ، لرم يكررن هنرراك جرزر غيررر ممطرى بالرردم
 كفارة. ولما حدثت الكفارة طلب المفران.

 
«.َوَكاَن ُعْنَواٌن َمْكُتوٌب َفْوَقُه بَِّأْحُرٍف ُيوَنانِّيٍَّة َوُرو 38 -(:23:38آية )لو ْبَرانِّيٍَّة:»هَذا ُهَو َملُِّك اْلَيُهودِّ  َمانِّيٍَّة َوعِّ

األربعة أناجيل مختلفين في ما كتب على الصليب ألنهم إهتمروا برالمعنى ال برالحرف. ولرو جمعنرا المكتروب سرنجد 
أن مررا كتررب فعرراًل وهررذا هررو يسرروع الناصررري ملررك اليهررودو هررذه الجملررة كتبررت بكررل اللمررات المعروفررة للعررالم آنررذاك 
فالفلسفة جعلت اليونانية مشهورة والقوانين والسلطة واإلدارة الرومانية جعلت الالتينية لمة مشهورة والكتاب المقدس 
العهررد القررديم مكترروب بالعبرانيررة وهررذا جعررل العبرانيررة معروفررة. وبررذلك كرران فرري اللمررات الررثال  الترري كتبررت بهررا هررذه 

 أن المسيح ملك على العالم كله. ال بارة كرا ة لكل العالم المعروف، وفيها إعالن
 

يَح، 39"  -(:43-23:39اآليات )لو َت اْلَمسدِّ َت َأندْ ائِّاًل:»إِّْن ُكندْ هِّ قدَ ُف َعَليدْ د ِّ ْينِّ ُيجدَ ْذنَِّبْينِّ اْلُمَعلَّقدَ َن اْلمدُ ٌد مدِّ َوَكاَن َواحِّ
ا!«   َك َوإِّيَّاندَ مِّ بِّ 40َفَخل ِّْص َنْفسدَ َت هدَذا اْلُحكدْ َت َتحدْ اُف هللَا، إِّْذ َأندْ َت َتخدَ ائِّاًل:»َأَواَل َأندْ َِ قدَ َرُه ُر َواْنَتهدَ اَب اآلخدَ هِّ؟ َفأجدَ َعْيندِّ

ي َمَحلدد ِّ 41 ْيَس فددِّ ْيًئا لددَ ْل شددَ ْم َيْفعددَ ا هددَذا َفلددَ ا، َوَأمددَّ ا َفَعْلنددَ تِّْحَقاَق مددَ اُل اسددْ ا َننددَ ْدل، أَلنَّنددَ ُن َفبِّعددَ ا َنحددْ اَل 42هِّ«. َأمددَّ مَّ قددَ ثددُ
َك«.  ْئَت فِّي َمَلُكوتدِّ وُع:»اْلَحقَّ أَ 43لَِّيُسوَع:»اْذُكْرنِّي َياَربُّ َمَتى جِّ ُه َيسدُ اَل لدَ ي َفقدَ ي فدِّ وُن َمعدِّ ْوَم َتكدُ َك اْليدَ َك: إِّندَّ وُل لدَ قدُ

.»  "اْلفِّْرَدْوسِّ
(. وكانررا كالهمررا يعيرانرره ثررم برردأ لررص مررنهم يراجررع نفسرره ويررذكر 44:27برردأ اللصررين بالتجررديف علررى السرريد )مررت 

( أمررا اآلخررر فكرران مصرررًا علررى تجديفرره، وبررالرغم مررن كررل 2:3خطايرراه هررو، فصررار كشررعلة منتشررله مررن النررار ) ك
ه لررم يمنررع لسررانه. وكمررا يقررول الحكرريم وإن دققررت األحمررق فرري هرراون فلررن تفارقرره حماقتررهو والكنيسررة تعررودت أن أالمرر

تطلق على اللص التاًب، اللص اليمين فهو بتوبته وبإيمانه بالسريد المسريح صرار عرن اليمرين مثرل الخرراف وتررك 
اللرص اليمرين مرن الصرليب للفرردوس (. والمسيح جرذب هرذا 33:25المكان األيسر الذي للجدار للص اآلخر )مت 

ليظهررر أن التوبررة ال تتررأخر فرري عملهررا. وبتوبترره وألعترافرره تجرررأ أن يطلررب الملكرروت مررع أنرره لررص. والسرريد أعطررى 
الفردوس للص اليمين وترك اللص اليسرار فكران ديانرًا وهرو علرى الصرليب. وتراب اللرص إذ شرعر بخطايراه. وقرارن 

أكيرد قرد سرمع عنره( وبرين حالره ووجرد أنره يسرتحق كلرص عقوبتره. فكران أن بين المسيح البرار المصرلوب )وهرو بالت
إعترف بأنه خاطئ ويستحق العقوبة. وقاده إعترافه إلى اإليمان، وألنفتحرت عينراه وألسرتنارت فعررف أن المسريح هرو 

قد (. ل18:119+مز22:10ملك. وهللا هو الذي يكشف عن عيوننا فنعلم، وهذا لمن يريد اإلبن أن يكشف لُه )لو
أضار النور اإللهي عيني ذلك اللص، وكان هناك إلهام إلهي لرُه، كمرا سربق المسريح وقرال لبطررس إن لحمرًا ودمرًا 
لررم يعلنررا لررك بررل أبررى الررذي فرري السررموات. وقررد يكررون اللررص سررمع مررن قبررل أن المسرريح هررو ملررك اليهررود أويكررون قررد 

العالم . لكن إيمان هذا اللص فراه كرل هرذا  سمع الحوار مع بيالطس حين قال لُه المسيح مملكتي ليست من هذا
ن حتى التالميذ لم أإذ هو َعِرَف أن المسيح هو الملك السماًي الذي ملكه سماًي وليس أرضيًا وهذه النقطة كان 

ي َمَلكُ إذ قرال  يفهموها تمامًا في هذا الوقت. وأن المسيح هو الذي سيأتي للدينونة ْئَت فدِّ كاْذُكْرنِّي َياَربُّ َمَتى جِّ ، وتدِّ
لرُه رؤيرة واضرحة ألن المسريح المعلرق علرى الصرليب  ت بل صار لهذا اللص رجار فري البعرث مرن األمروات وصرار 
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سرريكون لررُه سررلطان أن يعطررى لمررن يريررده أن يوجررد فرري ملكوترره. فهررو آمررن أنرره الررديان، فكرران لررُه الفررردوس ولنررري 
 -الخطوات للفردوس:

 إيمان.....التوبة تنقى القلب .لص مصلوب + توبة = -1
 ن بدأنا خطوة فى اتجاه هللا يقترب هو عشر ، ليساعدنا.إإيمان + نور إلهي = رؤية إلهية وألستنارة...-2
َر عرن خطايرا البشرر )للتراًبين( رؤية + مسيح مصرلوب -3 .... هرذه كانرت الفدردوس اليدوم تكدون معدي فدي=  َكفرَّ

 بركات الصليب.
 ن هو درس لنا جميعًا. فكل الناس ينقسمون ألحد فريقين:وما ال درس اللص اليمي

= حين تقع عليهم ضيقة يظنون أن هللا البد وأن يثبت قوته وعظمته وألحسانه برأن يخررجهم فرورًا مرن الفريق األول
وهؤالر غالبًا ينسون خطاياهم السابقة. ويرون داًمًا أنهم  .إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإياناهذه ال يقة و

 مستحقون لكل خير. وال داعي لهذه ال يقة فهم لم يخطئوا. هؤالر كاللص الذي على اليسار. 
= حين تقع علريهم ضريقة يرذكرون خطايراهم وينردمون عليهرا ويقررون برأنهم أخطرأوا، وأنهرم يسرتحقون الفريق الثاني

قة، وال يطلبون سوى أن هللا يسامحهم. بل هم اليعراتبون هللا علرى ال ريقة التري هرم فيهرا. برل هذا األلم وهذه ال ي
أن هررؤالر إذا أعطرراهم هللا مررن بركاترره يقولررون مررع بطرررس وأخرررج يررا رب مررن سررفينتي فأنررا رجررل خرراطئو أي أنررا ال 

لهرم الفرردوس. وتتحرول  أستحق يا رب كل هذه الخيرات بسبب خطيتي. مثل هؤالر يكونون كاللص اليمرين ويكرون 
ورؤيررة المسرريح معهررم  ، لهررم عطىَ آالمهررم إلررى مجررد. وتكررون لهررم تعزيررات أثنررار ضرريقتهم بسرربب اإلسررتنارة الترري سررتُ 

 (17:8فيقولون مع بولس وإن كنا نتألم معُه لكي نتمجد أي ًا معُهو )رو ، حاماًل آلالمهم
ر كمررا طلررب التالميررذ مررن قبررل بررل هررو ترررك المسرريح والحرظ أن اللررص اليمررين لررم يطلررب مكانررًا عررن اليمررين أو اليسررا

 ى قلب المسيح وهو على الصليب.يختار.. هذا اللص عزَّ 
ولنالحظ أن الفريق األول هو عكس الفريق الثاني. فبينما يتمتع الفريق الثراني بإنفتراح العرين والبصريرة ولهرم رؤيرة 

رة وعرردم اإلقتنراع بشرير سرروى أنهرم مظلرومين وكررانوا وألسرتنارة. فرالفريق األول ال يوجررد فري قلبره سرروى الترذمر والمررا
يسررتحقون أكثررر مررن هررذا، مررن النصرريب المررادي علررى األرض، وأن هللا لررم يعطهررم كررل مررا يسررتحقون .. مثررل هررؤالر 
يفقرردون الرؤيررة الروحيررة. والخطرروات الترري حرردثت مررع اللررص اليمررين كانررت خطرروات سررريعة جرردًا مررن توبررة وألعتررراف 

ؤية وألستنارة. وسبب هرذه السررعة ضريق الوقرت. ولكرن هرذه الخطروات عرادة تحرد  مرع كرل بالخطية ثم إيمان ثم ر 
 تاًب وتستمره فترة  منية.

وتوبرة اللررص تمثررل توبررة أصررحاب السرراعة الحاديررة عشرررة وهرذه تعطررى رجرراًر لكررل تاًررب إال  أننررا ال يصررح أن نعلررق 
حظة علينا. وأصحاب التوبة فري السراعة الحاديرة توبتنا إلي الساعة الحادية عشرة فنحن ال نعلم متى تأتى هذه الل
 عشرة مقبولين ولكن ما أندر توبة هؤالر المارقين في خطاياهم.

وردت سرربع كلمررات للمسرريح علررى الصررليب وراجررع كترراب قداسررة البابررا شررنوده عررنهم[ ووردوا فرري األناجيررل األربعررة 
 )مت/مر/لو/يو( ومن هنا نفهم معنى التكامل بين األناجيل 

 هو بدأ كفارته  إذ  شفاديةنرى فيها كلمة         (  34:23)لوأبتاه إغفر لهميا -1
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 هو مات ليفتح لنا باب الفردوس  ( 43:23)لو اليوم تكون معي في الفردوس-2
 العذرار أمنا، هى أم الكنيسة /هو يعتني بالجميع            ( 26:19،27)يو يا امرأة هوذا إبنك-3
 آالمه سبب خالصي  (  34:15+مر46:27)مت   تركتنيإلهي إلهي لماذا -4
 هو مشتاه لكل نفس تؤمن                          (  38:19)يو      أنا عطشان-5
 كمال الفدار  ( 46:23)لو يا أبتاه في يديك استودع روحي-6
 نصرة الخالص                   ( 30:19)يو  قد أكمل-7
 

هِّ.45" -(:23:45آية )لو َجاُب اْلَهْيَكلِّ مِّْن َوْسطِّ ْمُس، َواْنَشقَّ حِّ   " َوَأْظَلَمتِّ الشَّ
( نرى أن بعط كهنة اليهود آمنوا بالمسيح وربما كران سربب هرذا أنهرم رأوا الحجراب الرذي إنشرق وقرت 7:6من )أع

 . الصلب. ولنالحظ أن الشمس أولمت 
 

اَل هدَذا َوَناَدى َيُسوُع بَِّرْوٍت 46"  -(:23:46آية )لو ا قدَ ي«. َوَلمدَّ ُع ُروحدِّ َتْودِّ َدْيَك َأسدْ ي يدَ يٍم َوَقاَل: »َيا َأَبَتاُه، فدِّ َعظِّ
وَح.  " َأْسَلَم الرُّ

= كانررت نفرس المسرريح أول نفررس يسررتلمها اآلب ال الشريطان الررذي هزمرره يسرروع يددا أبتدداه فددي يددديك أسددتودع روحددي
 وقيده منذ هذه اللحظة.

 
ْنَساُن َبارًّا!«.47 -(:23:47آية )لو يَقةِّ َكاَن هَذا اإلِّ َد هللَا َقائِّاًل:»بِّاْلَحقِّ َئةِّ َما َكاَن، َمجَّ  " َفَلمَّا َرَأى َقائُِّد اْلمِّ

لقد شاهد قاًد المئة كثير من المصلوبين يموتون. لكرن مروت هرذا المصرلوب كران فريردًا، هرز أعمراه قلبره ليسرحبه 
 ة الطبيعررة لرررُه. لقررد تحقرررق قرررول الرررب ووأنرررا إن إرتفعررت أجرررذب إلرررىَّ لإليمرران بررره، خاصررة وأنررره أبصررر بعينيررره شرررهاد 

( فبعررد أن إرتفررع علررى الصررليب إجتررذب اللررص اليمررين وقاًررد المئررة هررذا، وأعلررن يوسررف الرامرري 32:12)يررو والجميررع
 ونيقوديموس إيمانهما وكفناه، وغيرهم من المؤكد كثيرين.

( أو هو بحسب أمر بيالطس حل محل باراباس 2( اليهود أرادوا اإلستهزار به )1المسيح ُصِلَب بيَن لَصين ألن )
 يح مات عن الخطية األصلية )يمثلها جمجمة آدم( وعن خطايانا الحالية )يمثلها اللصين(. وبهذا والمس

 
)يو بِّهِّ.  16  "-:(37-19:16اآليات  َوَمَضْوا  َيُسوَع  َفَأَخُذوا  لُِّيْرَلَب.  ْم  إَِّلْيهِّ َأْسَلَمُه  يَنئٍِّذ  َحامٌِّل  17َفحِّ َوُهَو  َفَخَرَج 

عِّ الَّذِّي ُيَقالُ  ْبَرانِّيَّةِّ »ُجْلُجَثُة«،    َصلِّيَبُه إَِّلى اْلَمْوضِّ ُع اْلُجْمُجَمةِّ« َوُيَقاُل َلُه بِّاْلعِّ َحْيُث َصَلُبوُه، َوَصَلُبوا 18َلُه »َمْوضِّ
. . َوَكاَن 19  اْثَنْينِّ آَخَرْينِّ َمَعُه مِّْن ُهَنا َومِّْن ُهَنا، َوَيُسوُع فِّي اْلَوْسطِّ لِّيبِّ َوَكَتَب بِّياَلُطُس ُعْنَواًنا َوَوَضَعُه َعَلى الرَّ

  .» اْلَيُهودِّ َملُِّك  رِّيُّ  النَّاصِّ فِّيهِّ  20َمْكُتوًبا:»َيُسوُع  ُصلَِّب  الَّذِّي  اْلَمَكاَن  أَلنَّ   ، اْلَيُهودِّ مَِّن  َكثِّيُروَن  اْلُعْنَواَن  هَذا  َفَقَرَأ 
ينَ  اْلَمدِّ مَِّن  َقرِّيًبا  َكاَن  َوال اَلتِّينِّيَّةِّ.  َيُسوُع  َواْلُيوَنانِّيَّةِّ  ْبَرانِّيَّةِّ  بِّاْلعِّ َمْكُتوًبا  َوَكاَن  اْلَيُهودِّ 21ةِّ.  َكَهَنةِّ  ُرَؤَساُء  َفَقاَل 

  .»! ، َبْل: إِّنَّ َذاَك َقاَل: َأَنا َملُِّك اْلَيُهودِّ َقْد َكَتْبُت«.   َأَجاَب بِّياَلُطُس:»َما َكَتْبتُ 22لِّبِّياَلُطَس: »اَل َتْكُتْب: َملُِّك اْلَيُهودِّ
عَ 23 لُِّكل ِّ  َأْقَساٍم،  َأْرَبَعَة  َوَجَعُلوَها  ثَِّياَبُه  َأَخُذوا  َيُسوَع،  َصَلُبوا  َقْد  َكاُنوا  َلمَّا  اْلَعْسَكَر  إِّنَّ  َوَأَخُذوا ُثمَّ  قِّْسًما.  ْسَكرِّيٍ  
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مِّنْ  ُكلُُّه  َمْنُسوًجا  َياَطٍة،  خِّ بَِّغْيرِّ  اْلَقمِّيُص  َوَكاَن  َأْيًضا.  َفْوُق.  اْلَقمِّيَص  َبْل 24  ُه،  َنُشقُّ لَِّبْعٍض:»اَل  َبْعُضُهْم  َفَقاَل 
َأْلقَ  ي  لَِّباسِّ َوَعَلى  َبْيَنُهْم،  ثَِّيابِّي  اْلَقائُِّل:»اْقَتَسُموا  اْلكَِّتاُب  لَِّيتِّمَّ  َيُكوُن«.  لَِّمْن  َعَلْيهِّ  َفَعَلُه  َنْقَترُِّع  هَذا  ُقْرَعًة«.  ْوا 

نْ 25  اْلَعْسَكُر. َفَلمَّا َرَأى 26َد َصلِّيبِّ َيُسوَع، ُأمُُّه، َوُأْخُت ُأم ِّهِّ َمْرَيُم َزْوَجُة كُِّلوَبا، َوَمْرَيُم اْلَمْجَدلِّيَُّة.  َوَكاَنْت َواقَِّفاٍت عِّ
  .» اْبُنكِّ ُهَوَذا  اْمَرَأُة،  َقاَل أُلم ِّهِّ:»َيا  َواقًِّفا،  بُُّه  ُيحِّ َكاَن  َوالت ِّْلمِّيَذ الَّذِّي  ُأمَُّه،  لِّلت ِّلْ 27َيُسوُع  َقاَل  ُأمَُّك«.  ُثمَّ  :»ُهَوَذا  مِّيذِّ

تِّهِّ. إَِّلى َخاصَّ يُذ  الت ِّْلمِّ َأَخَذَها  اَعةِّ  السَّ تِّْلَك  اْلكَِّتاُب 28  َومِّْن  َيتِّمَّ  َفلَِّكْي  َكَمَل،  َقْد  َشْيٍء  ُكلَّ  َأنَّ  َيُسوُع  َرَأى  َبْعَد هَذا 
اًل، َفمَ 29َقاَل:»َأَنا َعْطَشاُن«.   ُموَها َوَكاَن إَِّناٌء َمْوُضوًعا َمْمُلوًّا خَّ ، َوَوَضُعوَها َعَلى ُزوَفا َوَقدَّ أُلوا إِّْسفِّْنَجًة مَِّن اْلَخل ِّ

وَح.30إَِّلى َفمِّهِّ.   ُثمَّ إِّْذ َكاَن اْستِّْعَداٌد، َفلَِّكْي اَل 31  َفَلمَّا َأَخَذ َيُسوُع اْلَخلَّ َقاَل:»َقْد ُأْكمَِّل«. َوَنكََّس َرْأَسُه َوَأْسَلَم الرُّ
َعلَ  اأَلْجَساُد  ُتْكَسَر َتْبَقى  َأْن  بِّياَلُطَس  اْلَيُهوُد  َسَأَل  يًما،  َعظِّ َكاَن  ْبتِّ  السَّ ذلَِّك  َيْوَم  أَلنَّ   ، ْبتِّ السَّ فِّي  لِّيبِّ  الرَّ ى 
يَقاُنُهْم َوُيْرَفُعوا.   لِّ َواآلَخرِّ اْلَمْرُلوبِّ َمَعُه.  32سِّ اُءوا إَِّلْيهِّ َلْم َوَأمَّا َيُسوُع َفَلمَّا جَ 33َفَأَتى اْلَعْسَكُر َوَكَسُروا َساَقيِّ اأَلوَّ

َماَت.   َقْد  َرَأْوُه  أَلنَُّهْم  َساَقْيهِّ،  ُروا  َوَماٌء. 34َيْكسِّ َدٌم  َخَرَج  َولِّْلَوْقتِّ  بَِّحْرَبٍة،  َجْنَبُه  َطَعَن  اْلَعْسَكرِّ  مَِّن  ًدا  َواحِّ لكِّنَّ 
اْلحَ 35 َيُقوُل  َأنَُّه  َيْعَلُم  َوُهَو  َحق÷،  َوَشَهاَدُتُه  َد،  َشهِّ َعاَيَن  َأْنُتْم.  َوالَّذِّي  لُِّتْؤمُِّنوا  اْلكَِّتاُب 36قَّ  لَِّيتِّمَّ  َكاَن  هَذا  أَلنَّ 

َتاٌب آَخُر:»َسَيْنُظُروَن إَِّلى الَّذِّي َطَعُنوُه«.37اْلَقائُِّل:»َعْظٌم اَل ُيْكَسُر مِّْنُه«.   " َوَأْيًضا َيُقوُل كِّ

ى 17" -(:19:17آيددة )يددو لِّيَبُه إِّلددَ ٌل صددَ َو َحامددِّ َرَج َوهددُ ُه َفخددَ اُل لددَ ةِّ« َوُيقددَ ُع اْلُجْمُجمددَ ُه »َمْوضددِّ اُل لددَ ذِّي ُيقددَ عِّ الددَّ اْلَمْوضددِّ
ْبَرانِّيَّةِّ »ُجْلُجَثُة«،   "بِّاْلعِّ

فخدرج وهدو كان مكان المحاكمة قريبًا من الباب الشمالي المربي المؤدى إلى خرارج المدينرة حيرث مكران الصرلب. 
(. أما عن 31:9يم( ليحره كذباًح الخطية والكفارة )لو= تشير لخروجه خارج المحلة )أورشلفخرج=  حامٌل صليبه

مررات. وبعرد خروجره بردأ 3الصليب يقول التراريخ أنره لرم يسرتطع حملره سروى إلرى براب المدينرة ويقرال أنره سرقط بره 
(. والمسيح خرج من دار الوالية أمام قلعة أنطونيا عبر شوارع المدينة من المرتفع 14-11:13طريق اآلالم )عب 

له جبَّاثا. وكان النسوة يستقبلنه بالبكار. وخرج من باب سور المدينة الشمالي المربري الرذي يرُدعى براب   الذي يقال
دمشرررق ألنررره قررررب الطريرررق المرررؤدى إلرررى دمشرررق. وسرررموه بعرررد ذلرررك بررراب إسرررطفانوس فخرررارج هرررذا البررراب رجمررروا 

نيرة كالفاريرا. ومكران الصرلب سرمى = بالعبرانية جولجوثا وباليونانية إكرانيون وبالالتيموضع الجمجمةإسطفانوس.  
ن  المكررران  ورأى ثالرررث أن، ورأى آخرررر أن الصرررخرة تشررربه الجمجمرررة ، آدم هكرررذا حسرررب رأى الررربعط أنررره فيررره ُدفرررِ

( 20:19مخصص للرجم والصلب وبه جمراجم كثيررة. ومكران الصرلب كران علرى بعرد دقراًق مرن براب المدينرة )يرو
 وكان يوجد في المكان بستان به الممارة التي دفن فيها المسيح، وفي هذا المكان قدم اسحق ذبيحة.

 
. َحْيُث َصَلُبوُه، َوَصَلُبوا اْثَنْينِّ آَخَرْينِّ 18" -(:19:18آية )يو  " َمَعُه مِّْن ُهَنا َومِّْن ُهَنا، َوَيُسوُع فِّي اْلَوْسطِّ

ل اإليمرران  الرومرران جعلرروا الصررلب للمجرررمين الخطرررين فرري مسررتعمراتهم، وأي ررًا للعبيررد. ولمررا جررار قسررطنطين وَقبررِ
اللررص نتهرري مررن العررالم نهاًيررًا بمنشررور تحررذيري. والتقليررد القبطرري يقررول أن إسررم أللمرري الحكررم بالصررلب و أالمسرريحي 

اليمين هو ديمراس. وهنراك تفسرير لمراذا لرم يرذكر يوحنرا حرديث اللصرين وتعييررات النراس؟ يقرول التفسرير أن يوحنرا 
 ذهب ليح ر العذرار مريم، فأتى بعد أن ُصِلب المسيح وهو ال يذكر سوى ما رآه.
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. 19" -(:19:19آيددة )يددو لِّيبِّ ى الرددَّ َعُه َعلددَ ا َوَوضددَ ياَلُطُس ُعْنَوانددً َب بددِّ ُك َوَكتددَ رِّيُّ َملددِّ وُع النَّاصددِّ اَن َمْكُتوًبا:»َيسددُ َوكددَ
.»   "اْلَيُهودِّ

(. وهنراك تفسرير 37:27كانت العادة الرومانية أن يوضع فروه رأس المصرلوب لوحرة بهرا إسرمه وعلرَّة صرلبه )مرت 
لمرراذا إختلررف البشرريرون فيمررا كتررب علررى هررذه اللوحررة أن المكترروب كرران بررثال  لمررات وربمررا إختلررف مررا جررار بكررل 

 مة، والتفسير اآلخر أن البشيرين إهتموا بالمعني وليس بالحرف. وما كتب كان بالعبرية والالتينية واليونانية ترج
العبرانية = هي لمة الشرعب والكتراب المقردس والردين اليهرودي، وبهرذا كانرت الكتابرة بالعبريرة فيهرا شرهادة أن يسروع 

 المصلوب هو المسيا الموعود.
 والسياسة. وهذه الكتابة شهدت أن المسيح ملك الملوك، ملك المؤمنين.الالتينية = لمة الحكام 

اليونانيررة = هرري لمررة الثقافررة والفلسررفة الترري كانررت سرراًدة فرري العررالم كلرره. ولمررة الفلسررفة شررهدت أن المسرريح هررو رب 
 الحق.

وكانرت التروراة والعهرد القرديم قرد  باليونانيرة.الذي ُكِتَب ولنالحظ أن اليونانية سادت العالم كله وبهذا إنتشر اإلنجيل 
 ه.م فيما يسمى بالترجمة السبعينية. 189ترجم لليونانية سنة 

رومرا وكررانوا علررى كرل طريررق يكتبررون  وحينمرا إمتلررك الرومران العررالم إهتمرروا بشرق الطررره فري كررل مكرران لترؤدى إلرري
و وشق الطره أدى لسهولة إنتقرال الرسرل عبرر المسافة إلى روما. ومن هنا جار المثل وكل الطره تؤدى إلى روما

 العالم كله لينتشر اإلنجيل.
 INRIيسوع الناصري ملك اليهود ولماذا كتب بيالطس 

 هو كتبها بالالتينية ليظهر لقيصر أنه قتل من إد عى الملك وقاوم قيصر، فيكافئه. -1
كتبهررا بالعبرانيررة إهانررة لشررعب اليهررود، فهرروذا ملككررم مصررلوبًا، فهررو ممترراظ مررنهم ألنهررم قرراوموه وأصررروا علررى  -2

وكرران هررو يريررد أن يطلقرره. وهررو لررم ي بررأ بإحتجرراجهم، بررل هررو أعلررن أمررامهم أن حجررتهم فرري ، صررلب المسرريح 
 الزاًف إلي قيصر. شكايته لقيصر قد إنتهت بصلب ملك اليهود. وربما أراد أن يحررهم من إنتسابهم

والرربعط قررالوا أن برريالطس كرران يكررن للمسرريح شررعورًا فاًقررًا جعلرره يكتررب هررذا تعبيرررًا عررن مشرراعره وتقررديرًا لرره  -3
 وألعتذارًا عما حد .

 

، أَلنَّ اْلَمَكاَن الَّذِّي ُصلَِّب فِّيدهِّ 20"  -(:19:20آية )يو َن َفَقَرَأ هَذا اْلُعْنَواَن َكثِّيُروَن مَِّن اْلَيُهودِّ ا مدِّ اَن َقرِّيبدً وُع كدَ َيسدُ
ْبَرانِّيَّةِّ َواْلُيوَنانِّيَّةِّ َوال اَلتِّينِّيَّةِّ. يَنةِّ. َوَكاَن َمْكُتوًبا بِّاْلعِّ  " اْلَمدِّ

ألن مكرران صررلب المسرريح كرران علررى مقربررة مررن الطريررق المررؤدى إلررى دمشررق، وهررو طريررق هررام وعررام. قرررأ العنرروان 
ونالحررظ أن الوقررت كرران وقررت الفصررح والزاًرررين بمئررات األلرروف أو كثيرررون مررن الررداخلين والخررارجين إلررى المدينررة. 

 بالماليين. وهم حملوا هذه األخبار للعالم كله فمهدوا الطريق للبشارة.
 

 " َأَجاَب بِّياَلُطُس:»َما َكَتْبُت َقْد َكَتْبُت«. 22" -(:19:22آية )يو
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ب المسيح نفسه ملكًا على العالم بالصليب وألستخدم   بيالطس ليعلن هذا للعالم.لقد نصَّ
 

َأْقَساٍم، 23"  -(: 24-19:23اآليات )يو َأْرَبَعَة  َوَجَعُلوَها  ثَِّياَبُه  َأَخُذوا  َيُسوَع،  َصَلُبوا  َقْد  َكاُنوا  َلمَّا  اْلَعْسَكَر  إِّنَّ  ُثمَّ 
َفَقاَل َبْعُضُهْم 24َياَطٍة، َمْنُسوًجا ُكلُُّه مِّْن َفْوُق.  لُِّكل ِّ َعْسَكرِّيٍ  قِّْسًما. َوَأَخُذوا اْلَقمِّيَص َأْيًضا. َوَكاَن اْلَقمِّيُص بَِّغْيرِّ خِّ 

ُه، َبْل َنْقَترُِّع َعَلْيهِّ لَِّمْن َيُكوُن«. لَِّيتِّمَّ اْلكَِّتاُب اْلَقائُِّل:»اْقَتَسُموا ثَِّيابِّي َبيْ  ي َأْلَقْوا لَِّبْعٍض:»اَل َنُشقُّ َنُهْم، َوَعَلى لَِّباسِّ
 "  ُر.ُقْرَعًة«. هَذا َفَعَلُه اْلَعْسكَ 

يقول يوسيفوس أن القميص المنسوج كله من فوه بمير خياطة لم يحل لبسه إال  لرؤسار الكهنة، وبالتالي فهذا 
وكان   ذبيحته.  يقدم  كهنة  كًريس  صليبه  إلى  يذهب  المسيح  جعل  الكهنة  ًريس  مالبس  يشبه  الذي  القميص 

عة. وكونهم ال يشقوه فهو يشير للكنيسة التي ال  القميص بهذه الطريقة ثمين جدًا لذلك لم يشقوه بل ألقوا عليه قر 
)قارن مع مزمور تنقسم  الرومان(.  22تنشق وال  والعسكر هم عساكر  فوق .  إشارة ألن هللا هو منسوجًا من   =

 الذي أسس كنيسته ليس إلنسان أن يمزقها.
 مالبس الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسها

وهو ينزل إلى الكعبين. وهذا ال بد أن يلبسه كل من له عمل بالمجمع "الكيتونا"  داخليا ما يسمى  كانوا يلبسون  
بحسب تسمية القديس يوحنا، يكون منسوجا  القميصوكل من يقرأ فى الترجوم أو الكتاب المقدس. وهذا الردار أو 

ويربط وسطه   أكمام.  وله  أى شق  بدون  أسفل  إلى  أعلى  القم بزنار  من  الردار  لتثبيت  وكان  الجسم.  على  يص 
ومزود فى أركانه األربعة بالعصاًب واألهداب )واألهداب مصنوعة من جداًل بكل   "الطاليث"الخارجى يسمى  

. هذه هى صندالوهو على شكل عمامة. وي ع فى قدميه    "السودار"  ركن. وكان ي ع على رأسه غطار يسمونه
كانت أربعة أقسام وهى غطار الرأس والصندل والطاليث والزنار. الثياب التى إقتسمها الجنود عند صلب السيد. و 

 وأما القميص فلم يقسموه.   
 

ْنَد َصلِّيبِّ َيُسوَع، ُأمُُّه، َوُأْخُت ُأم ِّهِّ َمْرَيُم َزْوَجُة كُِّلوَبا، َوَمْرَيُم اْلَمْجَدلِّيَّةُ 25" -(:19:25آية )يو  " .َوَكاَنْت َواقَِّفاٍت عِّ
اليهود أن فريستهم قد ُصِلَب ذهبوا إلعداد الفصح فتركوا المكران وأعطروا فرصرة ألحباًره أن يقتربروا بعد أن إطمأن  

 من الصليب، فإقترب يوحنا مع العذرار األم.
( نجررررد مررررن حررررول الصررررليب مررررريم المجدليررررة ومررررريم أم يعقرررروب ويوسررررى وأم إبنررررى  برررردى. وفرررري 56:27وفررري )مررررت 

ه وأخرت أمره مرريم  ةم يعقروب الصرمير ويوسرى وسرالوم( نجدهم مريم المجدلية ومريم أ40:15)مر وهنرا نجردهم أمرُّ
ليزيررة جررارت اآليررة أمرره وأخررت أمرره، مررريم  وجررة كلوبررا ومررريم يم المجدليررة. وفرري الترجمررات اإلنج وجررة كلوبررا ومررر 

 المجدلية وبالتالي نفهم أنهن كن أربعة حول الصليب 
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     الشاهد 
 أم إبنى زبدى يعقوب ويوسى مريم أم  مريم المجدلية   ( 56:27)مت
مريم أم يعقوب الرغير   مريم المجدلية   (40:15)مر

 ويوسى 
 سالومة 

 أخت أمه  مريم زوجة كلوبا مريم المجدلية  أمه )العذراء( ( 25:19)يو
(من هذا الجدول نفهم أن سالومة هي أخت العذرار مريم و وجها إسمه  بدى وهي أم يوحنا ويعقوب الكبير إبنا  1

 بدى. وبالتالي فيوحنا هو إبن خالة السيد المسيح وهو تواضعًا لم يذكر إسم أمه. كما يتحاشى ذكر إسمه هو  
 شخصيًا. 

(مريم  وجة كلوبرا )وألسرمه حلفرى أي رًا( ويوحنرا أسرماها  وجرة كلوبرا حترى ال يظرن أحرد أنهرا أمره )أو أم يعقروب 2
ويوسى. )يعقوب الكبير هو أخو يوحنا(. ومرقس قال أخيه( لو قال أم يعقوب. وهي لها ولدان يعقوب الصمير  

أم يعقوب الصمير حتى ال يظن أحرد أنهرا أم يعقروب ويوحنرا. وطبعرًا فرإن يعقروب ويوسرى هنرا هرم غيرر يعقروب 
 (.3:6ويوسى إخوة الرب )مر

فرى ( يوجد شخصان بإسم يعقوب، أكبرهم سنًا هو يعقوب بن  بدى أخو يوحنا وأصمرهم سنًا هو يعقروب برن حل3
 )أو كلوبا(.

(متررى لررم يحرردد يعقرروب بأنرره الصررمير إذ هررو أورد اسررم يعقرروب اآلخررر بقولرره إبنررى  برردى وهمررا معروفرران بأنهمررا 4
 يعقوب الكبير ويوحنا. فلم يجد ضرورة لتعريف يعقوب بن حلفى بأنه الصمير. 

ر مرريم لررم يكرن لهرا سروى أخررت ( يوحنرا يرذكر أواًل العرذرار مررريم ثرم أختهرا دون أن يرذكر إسررمها. ويبردو أن العرذرا5
 واحدة.

لم يذكر متى ومرقس وقوف العذرار بجانب الصليب ألنها غالبًا لم تكن موجودة منرذ بدايرة الصرلب وأن يوحنرا  (6
أتررى بهررا أخيرررًا. وهررو قررد أح رررها ألنرره شررعر أن السرريد يريررد أن يودعهررا وهرري أي ررًا. وهررذا مررا حررد  فعرراًل )آيررة 

26.) 
 

بُُّه َواقًِّفا، َقاَل أُلم ِّهِّ:»َيا اْمَرَأُة، ُهَوَذا اْبنُ 26" -(:19:26)يوآية  يَذ الَّذِّي َكاَن ُيحِّ «.َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع ُأمَُّه، َوالت ِّْلمِّ   "كِّ
= صارت أمًا للتلميذ الذي يحبه يسوع بل هري صرارت أمرًا لكرل كنيسرة يسروع، جسرده. والمسريح ذا إبنكيا إمرأة هو 

يسررميها إمرررأة وهررذه صررفة األم، أم الكنيسررة جسررد إبنهررا يسرروع. فررنحن بالمعموديررة بررالروح القرردس نصررير جسررد هنررا 
(. 11:2المسيح وبهذا أي ًا صار يوحنا أخرًا للمسريح، لقرد رفعره المسريح الرذي صرار بكررًا برين إخروة كثيررين )عرب 

ًا للعالم والعذرار سميت إمرأة لكونها صرارت كٌل منا إبن لحوار وألبن للعذرار مريم لقد سميت حوار إمرأة وصارت أم
 أم الكنيسة.

 
تِّهِّ.27" -(:19:27آية )يو يُذ إَِّلى َخاصَّ اَعةِّ َأَخَذَها الت ِّْلمِّ :»ُهَوَذا ُأمَُّك«. َومِّْن تِّْلَك السَّ  " ُثمَّ َقاَل لِّلت ِّْلمِّيذِّ
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بالجسررد وألال  لكرران قررد  لهررا أوالد آخرررينكررون أن المسرريح يسررلم العررذرار ليوحنررا فهررذا داللررة قاطعررة علررى أنهررا لررم يكررن 
وهي أي ًا خالته. ونرى هنا أن المسيح رفع مستوى األمومة والبنوة من مسرتوى الجسرد واللحرم والردم   م ،أسلمها له

إلى أمومة روحية وبنوة روحية. هي وحدة روحيرة لبنرار الكنيسرة. ويوحنرا أخرذ العرذرار فرورًا معرُه فري عليرة صرهيون 
هنراك  إنتقلرت أفسس وغالبرًا سنة في أورشليم ثم رافقته إلى 11الخميس. وهي إستمرت مع يوحنا    وكانت معهم يوم

إذ يوجد قبر للعذرار مريم في تركيا. ولكن يوجد قبر آخر للعذرار َبَنْت عليه الملكة هيالنة كنيسرة يقرول تقليرد آخرر 
 رشليم أخذ العذرار مريم إليه.أنه قبر العذرار. وكان يوحنا من الجليل ولكن غالبًا لُه بيت في أو 

 
  "َبْعَد هَذا َرَأى َيُسوُع َأنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقْد َكَمَل، َفلَِّكْي َيتِّمَّ اْلكَِّتاُب َقاَل:»َأَنا َعْطَشاُن«.28" -(:19:28آية )يو

(. ونالحظ أن المسيح لم يشتكى كل مدة الصلب إال  بهذه ال بارة ألنه كان قد وصرل لقمرة 21:69+15:22)مز 
العذاب، وسال دمه وعرقه ووصل إلى لحظة اإلحت ار بعرد سلسرلة مرن اآلالم الجسردية كران قمتهرا الصرلب وأالم 

إذ حجررب اآلب وجهرره عنرره حينمررا حمررل  نفسررية مررن خيانررة األحبررار وتخلررى التالميررذ وألسررتهزار النرراس وأالم روحيررة
خطايا العالم وصار ذبيحة إثم أمام هللا. والمسيح لم ينتبه إلرى أالمره وعطشره إال  بعرد أن تمرم الخرالص وكران كرل 

(. والخرل الرذي شرربه كران يزيرد مرن إحساسره برالعط . ولكرن لرو 29-27:13شئ قد كمل، وتمم كرل النبروات )أع
 للسامرية وإعطني ألشربو فنفهم أن السيد كان عطشانا لخالص النفوس. قارننا هذه ال بارة بقول السيد 

 
ُموَها 29" -(:19:29آية )يو ، َوَوَضُعوَها َعَلى ُزوَفا َوَقدَّ اًل، َفَمأُلوا إِّْسفِّْنَجًة مَِّن اْلَخل ِّ َوَكاَن إَِّناٌء َمْوُضوًعا َمْمُلوًّا خَّ
 " إَِّلى َفمِّهِّ.

عمله الجنررود. وكران مررن أعمرال الرحمرة للمصررلوب أن يسرقوه خرراًل مرع مرررارة الخرل هرو نرروع مرن النبيررذ الررخيص يسرت
 (.6:31لتسكين األلم لذلك كانت الزوفا واإلسفنجة موجودتين بالمكان للزومهما لعملية الصلب )أم

 
وَح.َفَلمَّا َأَخَذ َيُسوُع اْلَخلَّ َقاَل:»َقْد ُأْكمَِّل«. َوَنكََّس َرْأَسُه 30 "-(:19:30آية )يو  "َوَأْسَلَم الرُّ

لَ المسررريح أسرررلم روحررره بإرادتررره وهرررو فررري مرررلر الحيررراة. وقولررره  = هررري صررررخة النصرررر األخيررررة فهرررو أكمرررل قدددد أكمدددِّ
= أي أمال رأسه. وكل إنسان يسلم الروح ثم ينكس الرأس بمير إرادته. فاإلنسان يظرل رافعرًا نكس رأسهالخالص.  

تنفس وألذ يموت تسرقط رأسره. أمرا  المسريح ففعرل العكرس إذ نكرس رأسه بقدر إمكانه حتى آخر لحظة حتى يمكنه ال
( وهكذا قرال إشر يار وسركب للمروت نفسرهو 18:10فهو أسلمها بإرادته ونكس رأسه بإرادته )يو أسلم الروحرأسه ثم 

( فلم تؤخذ روحه منه كالبشر بل سكب هو نفسره بنفسره، بإرادتره، أسرلم روحره فري يرد أبيره كمرن يسرتودع 12:53)
 هو وشيك أن يستردها. وديعة

 على الرليب
والصلب كان يقوم به الرومان فكان المصلوب يخلع مالبسه بالقرب من الصليب تماما كنوع من اإلحتقار. ولكن 
فى اليهودية كانت تراعى األداب اليهودية فى الحشمة ويمطون جسد المصلوب وهذا ما إتبع مع الرب يسوع.  

كانوا يعطون المصلوب خال مخلوطا بالمر )الخل هو نبيذ مختمر( وهذا يعتبر كمخدر، ومع اليهود بدافع الرحمة 
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لذلك رفط مخلصنا الشرب منه كما رفط تعاطف بنات أورشليم اللواتى كن يبكين عليه. أراد أن يحمل أالمنا  
كة النفسية من وحده حتى أقصاها فرفط تخدير األلم ليتحمل كل األالم الجسدية، ورفط حتى المساندة والمشار 

بنات أورشليم. وكان ثمن الخل والمر يتكفل به جم ية من سيدات أورشليم. وكان القانون يفرض وضع الفتة 
 تعلق على صليب المحكوم عليه تعلن سبب صلبه. 

سخرية اليهود من الرب يسوع كانت سببا فى سخرية الجند منه كملك لليهود فهم يكرهون اليهود ويحتقرونهم  
يتهم من الرب يسوع هى سخرية ممن إعتبروه ملكا لليهود الذين يكرهونهم. وبهذا كانت تصرفات وكانت سخر 

رؤسار اليهود والسنهدريم من شخص الرب يسوع فى الواقع هى نوع من اإلنتحار األدبى بالنسبة لرجار إسراًيل  
رومان يسمعون سخرية اليهود فى وجودها وكيانها. فهم شاركوا الجند الرومان فى السخرية من الرمز. وكان ال

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 

ى الصليب أن المسيح هو ملك اليهود، إذًا نفهم أنهم صلبوا حريتهم تحت ملك منهم. وكانت التهمة المعلقة عل
رمز األمل والرجار فى حريتهم من الرومان وأن تكون لهم مملكتهم. وهكذا كما باع يهوذا معلمه ثم إنتحر، باع  

 م. 70اليهود رمز وطنهم الذى يحلمون به فإنتحروا ولنراجع ما عمله تيطس سنة 
نا قال وقد أكملو ونادى يسوع بصوت عظيم وقال ويا أبتاه فى يديك أستودع  بعد أن تمم الرب كل عمله لفداً

 روحىو. 
عجيب أن الرب يسوع فى هذه اللحظة وهو فى منتهى ال عف الجسدى وفى لحظة موت *يصرك بصوت  
عظيم. فاإلنسان العادى فى لحظة موته ال تكون له قدرة على الصراك بصوت عظيم. بل كان صراخه فى  

(  39:   15موته سببا فى أن قاًد المئة الموجود بجانب الصليب يقول وحقا كان هذا اإلنسان إبن هللاو )مر لحظة 
وهذا يدل على قوة جبارة ناشئة عن إتحاد ناسوته ال  يف بالهوته. وعجيب أي ا أن نسمع *وونكَّس رأسه  

ليس العكس، وذلك إلنه يحاول أن تظل رأسه وأسلم الروح. فالطبيعى أن ُيسلِ م اإلنسان الروح أوال ثم ينكس رأسه و 
مرفوعة بقدر اإلمكان ليتنفس، ولكنه بعد أن يموت تسقط رأسه. وهاتين الملحووتين يشيران أن موت المسيح لم  
يكن كموت أى إنسان عادى، بل هو بسلطانه سلَّم حياته أى مات بإرادته حينما أراد أى حينما تمم عمله. وبهذا 

يبتلع المسيح بل أن المسيح هو الذى إبتلع الموت كمالب وليس كمملوب. الموت لم يملب نفهم أن الموت لم 
الرب بل هو الذى غلب الموت، ونزل إلى الجحيم بروحه المتحدة بالهوته ليفتح األبواب لمن ماتوا على الرجار  

 ويأخذهم إلى الفردوس. 
المسيح أن يحمل األالم بالكامل ليشابهنا فى كل   الالهوت لم يساند الناسوت فى أى لحظة ليحمل أالمه، بل أراد 

(. فالمسيح لم يكن من  10:  2شئ. وهذا معنى قول بولس الرسول وأنه ُيَكمِ ْل ًريس خالصهم باألالمو )عب 
المفروض أن يتألم، فاأللم نتج عن الخطية وهو بال خطية. ولكنه بإرادته أراد أن يتذوه الموت واأللم ليصير  

ن فى لحظات الموت وهر عمل الالهوت ال ليحمل عنه أالمه فهو قال وأنا عطشانو وقال وإلهى كواحد منا. ولك
إلهى لماذا تركتنىو وهذا دليل على أن أالمه كانت حقيقية. ولكن معنى وهور عمل الالهوت هنا هو أن الموت 
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ته. ونظرا إلتحاد روحه  ال يمكنه أن يهاجم المسيح ويملبه، بل هاجم المسيح الموت حينما أسلم روحه بإراد 
بالالهوت الحى إبتلعت الحياة التى فى الالهوت المتحد بالناسوت الموت، ولم يبتلع الموت الحياة التى فى  

 [.  بالموت غلب الموت -المسيح فهى حياة أبدية ال تموت. وهذا معنى ال بارة التى نرددها 
ه عطشان فقط، إذ هو عطشان لخالصنا. ولم  المسيح لم يشرب ألن ]"فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان" =

يشرب الخل )وهو نوع من النبيذ الذى يستعمله الجنود( فقط ليتمم النبوات. بل أنه كان يتمم طقس الفصح  
الجديد. ففى طقس الفصح اليهودى يشرب المجتمعين حول الماًدة أربعة كئوس. والكأس األخير أى الرابع يعلن  

شرب هذا الكأس الرابع على الصليب فربط الصليب بسر اإلفخارستيا.  إنتهار طقس الفصح. فالمسيح
فاإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب، والصليب شرح كيف أن المسيح قد أعطى تالميذه على ماًدة الفصح  
 جسده ودمه مأكال ومشربا حقيقيين. وُيرجى الرجوع لكتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا 

 فى كتاب األسرار الكنسية. 
 

 أين ذهب المسيح بعد موته؟
 نقول في القداس الباسيلى ونزل إلى الجحيم من قبل الصليبو فمن أين فهمنا هذه الحقيقة.

ولذلك يقول إذ َصِعَد إلى العالر سبى سبيًا وأعطى الناس عطايا. وأما  أنه صعد فما هو إالَّ  ( 9 ،8:4)أف -1
أواًل إلى أقسام األرض السفلي .. هنا نرى المسيح نزل إلى أقسام األرض السفلي )كناية عن  أنه نزل أي ًا 

على األرض  نْ الجحيم( ثم سبى سبيًا )أخذ نفوس األبرار( وأعطى الناس عطايا )أخذهم للفردوس(. ومَ 
 أعطاهم الروح القدس بموا به.

ذهرب ولجسد ولكن محيى في الرروح. الرذي فيره أي رًا وفإن أي ًا المسيح تألم .. مماتًا في ا  (19  ،18:3بط1)-2
فكررر  لررألرواح الترري فرري السررجنو. فهررو بموترره بالجسررد ولكررن بحياترره فهررو الحيرراة، ذهررب للسررجن )الجحرريم( ليبشررر 

 األبرار الذين فيه، أن وجودهم في هذا الجحيم قد إنتهي وسيأخذهم للفردوس .. ثم إلى الملكوت األبدي.
أي ًا فإني بدم عهردك )دم المسريح( قرد أطلقرت أسرراِك )الرذين رقردوا علرى الرجرار( مرن   ووأنتِ   (12  ،11:9)زك-3

الجب )الجحيم( الذي ليس فيه مار )قال المنى إلبرا يم إرسرل لعرا ر ليبرل لسراني( إرجعروا إلري الحصرن )المسريح( 
 يا أسرى الرجار )إسم الرب برج حصين يركط إليه الصديق ويتمنع(

 الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمةو ولتخرج من (7:42)أش-4
 وسريعًا يطلق المنحنى وال يموت في الجبو (14:51)أش-5
و.. ألنرادى للمسربيين برالعتق وللمأسررورين براإلطاله. إذًا ذهرب المسريح إلررى الجحريم ليقرود األبرررار  (1:61)أش-6

 دخلهم هناك ومعهم ديماس اللص اليمين.الراقدين على رجار ويصعد بهم إلى الفردوس وفتح أبوابه وأ
لرذلك يسررمى يرروم السرربت التررالي للصرليب بسرربت النررور، الررذي أشررره فيرره السريد المسرريح علررى الجالسررين فرري الظلمررة 

 (16:4+مت 2:9ووالل الموت )اش
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 (42-38:19( +) يو 56-50:23(+ )لو47-42:15( + ) مر 61-57:27مت) دفن المسيح
ا 57"  -(:61-27:57)متاآليات   َو َأْيضدً اَن هدُ ُف، َوكدَ ُمُه ُيوسدُ ةِّ اسدْ َن الرَّامدَ يٌّ مدِّ َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء، َجاَء َرُجٌل َغندِّ

يًذا لَِّيُسوَع.   ُد.58تِّْلمِّ ى اْلَجسدَ ٍذ َأْن ُيْعطدَ يَنئدِّ ياَلُطُس حِّ َأَمَر بدِّ وَع. فدَ َد َيسدُ َب َجسدَ ياَلُطَس َوَطلدَ َم إَِّلى بدِّ َذ 59 َفهَذا َتَقدَّ َفَأخدَ
  ، ُه بَِّكتَّاٍن َنقِّيٍ  ُيوُسُف اْلَجَسَد َوَلفَّ

ًرا 60 َرَج َحجدَ مَّ َدحدْ ْخَرةِّ، ثدُ ي الردَّ ُه فدِّ ْد َنَحتدَ اَن قدَ ذِّي كدَ يددِّ الدَّ رِّهِّ اْلَجدِّ ي َقبدْ َعُه فدِّ َوَوضدَ
.َوَكاَنْت ُهَناَك َمْرَيُم اْلَمْجَدلِّيَُّة َوَمرْ 61َكبِّيًرا َعَلى َباب اْلَقْبرِّ َوَمَضى.   " َيُم اأُلْخَرى َجالَِّسَتْينِّ ُتَجاَه اْلَقْبرِّ

( ومررقس يقرول عنره أنره مشرير 38:19كان يوسف الرامي تلميذًا للمسيح في الخفية بسبب الخوف من اليهود )يرو
يوسررررف فرررري لحظررررات المحنررررة ومعرررره نيقوديمرررروس  السررررنهدريم. ووهررررر( أي أنرررره ع ررررو فرررري 43:15شررررريف )مررررر

عررن المصررلوب. وتقرردم يوسررف فرري شررجاعة يطلررب جسررد يسرروع ووضررعه فرري قبررره ( عنرردما تخلررى الكررل 39:19)يررو
(. شررجاعة يوسررف الرامرري تت ررح أنرره 10:11الجديررد فصررار قبررر يوسررف الرامرري أقرردس مكرران علررى األرض )إش

 بعمله هذا سيعزل من مناصبه اليهودية وسيحتقره الرومان.
في لحظات ال يق واأللم يظهرر القديسرون، فبينمرا تجرف األوراه الصرفرار وتتسراقط مرن حررارة الشرمس ترزداد  

تهرررب  نفسرررهاهررري ف بينمرررا تحرررره الشرررمس العشرررب و األوراه الخ ررررار حيويرررة، والشرررمس هررري شرررمس التجرررارب، 
 .ن وجًا للثمر

ل كان من الممكن أن يف ل يوسف الرامي نفسه عن المسيح ويحتفظ بقبرره لنف  سره. ولكرن كران القبرر قرد تحروَّ
هرا المؤمنرون مرن ب يتبراركإلي مكان نجاسة كساًر القبور، ولكن إذ قد مه للسريد المسريح صرار كنيسرة مقدسرة 

 كل العالم عبر كل العصور.
لررذات وخطايرا العرالم لتحرول إلررى قبرر نجرس أمررا  لرو وهبنراه للمسرريح مهكرذا لرو أردنرا أن نحررتفظ بجسردنا لنتلرذذ ب 

 (25:12)يو فهو يقدسه
(. ولرررو كررانوا قرررد تركرروا جسرررد يسررروع 9 ،8:53سرربق إشررر يار وتنبررأ أن المسررريح يررردفن فرري قبرررر رجررل غنرررى )إش 

)يوسف الرامي ونيقوديموس( لكران اليهرود قرد دفنروه فري مردافن المجررمين واللصروص. = ووجعرل مرع األشررار 
 قبره ومع غنى عند موتهو.

 ( عن مكان الصليب.كان القبر يبعد مسافة قصيرة جدًا)عدة أمتار 
لما كان السيد قد ُوِلَد من مستودع جديد طاهر لم يتقدمه فيه غيره، حسن دفنره فري قبرر جديرد لرم يوضرع فيره  

 غيره.
ُوِضَع في قبر لم يوضع فيه أحد حتى حينما يقوم ال يظن أحد أن غيره هو الذي قرام. وكونره قبرر لرم يوضرع  

هََّل مجررير تالميررذه لررُه، وصررار سرر هاًل أن يعرراينوا مررا حررد  مررن أحرردا  القيامررة، وحتررى األعرردار فيرره أحررد سررَ
 صاروا شهودًا على ما حد  بوضعهم األختام على قبره وألقامة جنود حراسة صاروا شهود قيامته.

قره   كان يوسف ونيقوديموس قد أح را حنوطًا كثيرًا، ومع هذا خرج المسيح من كفنه تاركًا إياه مكانه ولم ُيَعوِ 
فررالحنوط  الررذي جعررل الجسررد يلتصررق باألكفرران، وكرران هررذا دلررياًل علررى أن القيامررة إعجا يررة.كررل هررذا الحنرروط 

 حين يجف يصير كالمرار .
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 لكن لنالحظ أنهم لفوا جسد المسيح بكتان، وهذا لبس الكهنة. فهو ًريس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نفسه. 
 (47:15هي مريم أم يوسي )راجع مرمريم األخرى.  
 
، 42"  -(:47-15:42)مراآليات   ْبتِّ َل السدَّ ذِّي 43َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء، إِّْذ َكاَن االْستِّْعَداُد، َأْي َما َقبدْ ُف الدَّ اَء ُيوسدُ جدَ

ًرا َمَلُكوَت هللاِّ، َفَتَجاَسَر َوَدَخَل إَِّلى بِّياَلُطَس َوطَ  يٌر َشرِّيٌف، َوَكاَن ُهَو َأْيًضا ُمْنَتظِّ َب جَ مَِّن الرَّاَمةِّ، ُمشِّ وَع. لدَ َد َيسدُ سدَ
َئةِّ َوَسَأَلُه:»َهْل َلُه َزَماٌن َقْد َماَت؟« 44 َب بِّياَلُطُس َأنَُّه َماَت َكَذا َسرِّيًعا. َفَدَعا َقائَِّد اْلمِّ َوَلمَّا َعَرَف مِّْن َقائِّدِّ 45َفَتَعجَّ

َئةِّ، َوَهَب اْلَجَسَد لُِّيوُسَف.   َنهُ 46اْلمِّ ْخَرٍة،   َفاْشَتَرى َكتَّاًنا، َفَأْنَزَلُه َوَكفَّ ي صدَ ا فدِّ اَن َمْنُحوتدً ٍر كدَ ، َوَوَضَعُه فِّي َقبدْ بِّاْلَكتَّانِّ
 . َع.47َوَدْحَرَج َحَجًرا َعَلى َبابِّ اْلَقْبرِّ ي َتْنُظَرانِّ َأْيَن ُوضِّ  " َوَكاَنْت َمْرَيُم اْلَمْجَدلِّيَُّة َوَمْرَيُم ُأمُّ ُيوسِّ

 (5-3:15كو1)يشير إلى أنه مات موت حقيقي  دفن المسيح 
آالمرره الجسرردية والنفسررية والروحيررة الترري لررن نسررتطيع أن نتصررورها وال نفهمهررا وال ت كانرر =مددات هكددذا سددريعاً  

( مرررن 8:53شإروحررره بإرادتررره بعرررد أن أنهرررى مهمتررره فررري خرررالص اإلنسررران.) هرررو الرررذي أسرررلملكنررره نررردركها. 
 كثر من يوم قبل أن يموت.ال مطة والدينونة أخذ، بينما أن المصلوب العادي قد يستمر مصلوبًا أل

= كرل يروم جمعرة يسرمى اإلسرتعداد للسربت. ولكرن  ولما كان المسداء إذ كدان اإلسدتعداد. أي مدا قبدل السدبت 
هذا السبت كان عظيمًا ألنه الفصح. لقد مرات المسريح يروم الجمعرة أي اليروم السرادس، ليسرتريح فري السرابع، 

 وراحته كانت بأن أكمل لنا الفدار.
 

( .50"  -(: 56-50:23لواآليات  َبارًّا  َصالًِّحا  َوَرُجاًل  يًرا  ُمشِّ َوَكاَن  ُيوُسُف،  اْسُمُه  َرُجٌل  َيُكْن 51َوإَِّذا  َلْم  هَذا 
َمَلُكوَت   ُر  َيْنَتظِّ َأْيًضا  ُهَو  َوَكاَن   . لِّْلَيُهودِّ يَنٍة  َمدِّ الرَّاَمةِّ  مَِّن  َوُهَو  ْم،  َوَعَملِّهِّ ْم  لَِّرْأيِّهِّ َتقَ 52هللاِّ.  ُموافًِّقا  إَِّلى هَذا  َم  دَّ

َيُسوَع،   َجَسَد  َوَطَلَب  َقطُّ. 53بِّياَلُطَس  َع  َأَحٌد ُوضِّ َيُكْن  َلْم  َحْيُث  َمْنُحوٍت  َقْبٍر  َوَوَضَعُه فِّي  بَِّكتَّاٍن،  ُه  َوَلفَّ َوَأْنَزَلُه، 
َيُلوُح.  54 ْبُت  َوالسَّ االْستِّْعَدادِّ  َيْوُم  مَ 55َوَكاَن  َأَتْيَن  َقْد  ُكنَّ  نَِّساٌء  َوَكْيَف َوَتبَِّعْتُه  اْلَقْبَر  َوَنَظْرَن   ، اْلَجلِّيلِّ مَِّن  َعُه 

َع َجَسُدُه.   ُوضِّ
يَّةِّ.56 ْبتِّ اْسَتَرْحَن َحَسَب اْلَوصِّ  "  َفَرَجْعَن َوَأْعَدْدَن َحُنوًطا َوَأْطَياًبا. َوفِّي السَّ

 هنا نفهم أن يوسف لم يكن موافقًا رؤسار اليهود على صلب المسيح وال على مؤامراتهم ضده. 
 

يُذ َيُسوَع، َولكِّْن ُخْفَيًة لَِّسَببِّ اْلَخْوفِّ  38  و-: (42-19:38اآليات ) يو ُثمَّ إِّنَّ ُيوُسَف الَّذِّي مَِّن الرَّاَمةِّ، َوُهَو تِّْلمِّ
َيُسوَع.   َجَسَد  َوَأَخَذ  َفَجاَء  بِّياَلُطُس.  َن  َفَأذِّ َيُسوَع،  َجَسَد  َيْأُخَذ  َأْن  بِّياَلُطَس  َسَأَل   ، اْلَيُهودِّ َأْيًضا وَ 39مَِّن  َجاَء 

َمًنا.   َنْحَو مَِّئةِّ  َمزِّيَج ُمر  َوُعوٍد  َوُهَو َحامٌِّل  َلْياًل،  َيُسوَع  إَِّلى  َأوَّاًل  َأَتى  يُموُس، الَّذِّي  َيُسوَع، 40نِّيُقودِّ َفَأَخَذا َجَسَد 
ُيَكف ُِّنوا.   َأْن  َعاَدٌة  لِّْلَيُهودِّ  َكَما   ، اأَلْطَيابِّ َمَع  بَِّأْكَفاٍن  اُه  َوفِّي  َوَكاَن  41َوَلفَّ ُبْسَتاٌن،  فِّيهِّ  ُصلَِّب  الَّذِّي  عِّ  اْلَمْوضِّ فِّي 

يٌد َلْم ُيوَضْع فِّيهِّ َأَحٌد َقطُّ.  ، أَلنَّ اْلَقْبَر َكاَن َقرِّيًبا.42اْلُبْسَتانِّ َقْبٌر َجدِّ  و َفُهَناَك َوَضَعا َيُسوَع لَِّسَببِّ اْستِّْعَدادِّ اْلَيُهودِّ
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(. والمحبة تظهر وقت الشداًد. كلمة مشير 32:12ختفين)يوعجيب أن موت المسيح جذب تالميذه الذين كانوا م
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.
( ولكنه أي ًا كان خاًفًا 53-50:7م وكان أي ًا مخالفًا لرأيهم)يونيقوديموس كان غنيًا جدًا وهو ع و بالسنهدري

مررنهم، والتقليررد يقررول أنرره صررار مسرريحيًا بعررد ذلررك. وو ع يوسررف ونيقوديرروس العمررل بينهمررا. فإشررتري يوسررف الكترران 
َد إلرى يوسررف بطلرب أخرذ جسررد المسريح ربمررا لجسرارته وتقررابال عنرد الصررلي ب وألشرتري نيقوديمروس المررر والعرود، ُعهررِ

 وقد فارقهما الخوف
( وكل ثيابك مٌر وعود وسليخةو والمصرريون إسرتخدموا المرر فرى التحنريط. وهرو 8:45= )مزحامٌل مزيج مر وعود

يستعمل طبيًا كمطهر، ويستخدم كعطر، وأتى به المجروس كهديرة)نبوة عرن آالمره وموتره( والعرود ثمرين جردًا يرو ن 
ان يكنره هرذا الفريسرى = تشرير للتروقير الرذي كرمائدة منداً (  6:24بو ن الذهب وراًحته نفاذة تبقرى لسرنين عديدة)عرد 

للمسيح)هكذا فعلوا مع ملوكهم وهذا مذكور مع آسا، وهذا فعله هذا الدارس للناموس مع المسيح كملك. ومرن هرذه 
 العطور أخذت الكنيسة خميرة الميرون المقدس كذخيرة حياة.

ة فتكرون مرزيج = يبدو أن المر والعود كانا على هيئة مسرحوه وقرد أضريف لهمرا بعرط الزيروت العطرر مع األطياب
فرري التكفررين هرري بممررس شرراش )كترران( فرري العطررور ولررف  وعددادة اليهددودسرراًل يمكررن دهررن الجسررد برره قبررل ربطرره. 

 الرجلين، كل رجل وحدها ثم الصدر، ثم اليدين كل يد وحدها. ويوضع منديل على الرأس.
َد مرن عرذرار لرم تحمرل  لقد أراد يوسف قبرًا لدفن موتاه فصرار قبررًا إلعرالن القيامرة والحيراة. ونالحرظ أن المسريح ُولرِ

أحشاؤها أحد قبله. وركب أتانًا لم يركبه أحد قبلره ودفرن فري قبرر لرم يردفن فيره أحرد قبلره. وهرذا يرذكرنا بالصروم قبرل 
 = أخطأ آدم األول في بستان وآدم األخير بدأ خالصه في بستان.بستانالتناول فال يدخل جوفنا شئ قبله. 

، أَلنَّ اْلَقْبَر َكاَن َقرِّيًبا.َفُهنَ 42" -(:19:42آية )يو   اَك َوَضَعا َيُسوَع لَِّسَببِّ اْستِّْعَدادِّ اْلَيُهودِّ
كأنه يريد أن يقول أن اإلسرتعجال فري الردفن وعردم تقرديم كرل واجبرات التكفرين والتجنيرز كران بسربب عامرل السررعة 

إختيرار القبررر القريرب مررن موضرع الصررلب أي بسربب إقترراب السرربت وأي رًا كرران اإلسرتعداد للسرربت هرو السربب فرري 
 (.11-2:12قبر يوسف الرامي الجديد. والمسيح سبق وتنبأ أنه لن يكون هناك وقت لتكفينه )يو

ي قدوس الحي الذي ال يموتو والتي ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة وقدوس هللا قدوس القو 
أخذتها منه الكنيسة وهو يكفن جسد المسيح؟ 
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 الرورة التي يظهر بها المسيح 
 

 المسيح ظهر بعدة هيئات
( وليشروع 2 ،1:18وهر المسيح عدة مرات ألشرخاص فري العهرد القرديم مثرل إبررا يم )ترك  -: ما قبل التجسد  -1

 (. وهذا الظهور هو مجرد وهور فقط، أي لم يكن للرب جسد حقيقي مثلنا.2:6+ي  15-13:5)ي  
نقررول فرري قررانون اإليمرران عررن المسرريح أنرره تجسررد وتررأنس أي صررار مثلنررا، وشررابهنا فرري كررل شررئ،  -: التجسددد -2
ع وعط  وتألم وبكري. كران هرذا فري أثنرار حيراة المسريح علري األرض قبرل صرلبه وموتره. وكران هرو وهللا وهرر جا

عبرد صراًرًا فري شربه  خرذًا صرورةآذاتره (. في فترة التجسد هذه كان المسيح اإلبن قد أخلي 16:3تي1في الجسدو )
ل إنسران، وراهرًا بجسرده الرذي يشربه ( ولكرن بردون خطيرة. وفري فتررة وجروده بالجسرد كران وراهرًا لكر7:2الناس )في

+  59:8جسرردنا، يسررتطيع أي إنسرران أن يررراه ويلمسرره، إال  فرري األوقررات الترري كرران يريررد هررو أن يختفرري فيهررا )يرررو
 التجلي(.كما حد  فى ( أو يظهر مجده )30 ،29:4لو

 فري األوقررات صررار الوضرع معكوسرًا. لقررد صرار المسريح مختفيررًا بجسرده إال   -:مدا بعددد القيامدة وقبددل الردعود -3
التي يريد أن يظهر فيها بتنا ل منه. فالمسيح قام بجسد ممجد ال يستطيع أحد من البشر أن يعاينره ويتطلرع إليره. 

، لم يظهر هذا المجرد ولكرن لرم يكرن كرل إنسران قرادرًا أن بناسوته للبشر ولكن في هذه الفترة لم يظهر مجد المسيح
هنرراك شررروط ليرررى أحررد المسرريح. مررا عرراد أحررد يسررتطيع أن يررراه إال   يرررى المسرريح وذلررك بسرربب خطايررا البشررر. كرران

بالقرردر الررذي يسررمح برره هررو. فالخطيررة جعلررت إمكانياتنررا الجسرردية ضرر يفة. وهررذا مررا نفهمرره مررن قررول هللا وال يرانرري 
 (. في هذه المرحلة بعد القيامة كان البرد أن تتروافر شرروط فريمن يرراه وهرذه الشرروط20:33اإلنسان وي ي و )خر

وهذا ليكون للشخص بصيرة روحية يراه بهرا، ومرا يسراعد علري وجرود هرذه   ،  هي اإليمان والمحبة والقداسة والرجار
البصيرة التناول من جسد الرب ودمه كما حد  مع تلميرذي عمرواس، وهرذه البصريرة تعطري أن نعرفره ال كشرخص 

 يح فيما بعد القيامة.عادى، بل كإله، كما صرك توما وربي والهيو وهناك درجات لرؤية المس
   ( يراه أحد ويعرفه3 ( يراه أحد وال يعرفه  2   ى ر ( ال يُ 1

فررالمرات الترري وهررر فيهررا المسرريح لتالميررذه كانررت قليلررة وبقيررة الوقررت كرران ال يررراه أحررد. وتلميررذي عمررواس رأوه ولررم 
 يعرفوه وبعد كسر الخبز عرفوه، والمجدلية رأته ولم تعرفه ثم عرفته. 

نجيب عن سؤال ُيسأل كثيرًا.. لماذا لم يظهر المسيح لليهود ولرؤسار الكهنرة فيؤمنروا بره؟ واإلجابرة أن هرؤالر وهنا  
(. فالمسيح ال يريد أن يستعرض قوته 14:12كانوا بال إيمان وبال قداسة. والقداسة بدونها ال يرى أحد الرب )عب 
 وبهررذا يمكررن لإلنسرران أن يعاينرره. القلررب والررذهن وألمكانيررات نصرررته علررى المرروت أمررام أحررد.. بررل هررو يطلررب تمييررر

فررالفره بررين مررا قبررل الصررليب ومررا بعررد القيامررة، أنرره قبررل الصررليب كرران يمكررن لكررل إنسرران أن يررراه، وكرران يمكنرره 
يظهرررر إال  فررري بعرررط األوقرررات اإلختفرررار لررريس خوفرررًا إنمرررا ليكمرررل رسرررالته. أمرررا بعرررد القيامرررة فكررران مختفيرررًا عرررادة ال 

 . وبشروط
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 نقول في قانون اإليمان ووقام من بين األموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمرين أبيره  -:بعد الرعودما  
واآلب قطعًا ليس له يمين وال يسار فهو غير محدود. ولكن المقصود باليمين القوه والمجرد. أي أن المسريح   ،

كران بالهوتره مرن قبرل صرار لره بجسده صار له صورة المجد الذي ألبيه والذي كان له من قبل بالهوتره، مرا 
(. هرذا مرا جعرل يوحنرا يسرقط أمامره كميرت إذ رآه  5:  17بناسوته اآلن ، وهذه كانت طلبرة المسريح فرى )يرو 

اتره. لرذلك قيرل عنرد صرعوده (. حين نقول جلرس عرن يمرين أبيره فهرذه عكرس أخلرى ذ 17  ،16:1في مجده )رؤ
 ادرين على معاينة هذا المجد.( ألن التالميذ ما كانوا ق9:1قد حجبته )أع ةأن سحاب

 ماذا فعل المسيح خالل األربعين يومًا؟
 7:28كان يؤسس كنيسته على أساس القيامة. لذلك سمعنا وهراهو يسربقكم إلرى الجليرل .. هنراك ترونرهو )مرت  .1

( فلماذا الذهاب إلى الجليل؟ لقد إختار المسيح تالميذه هناك، وهناك عرفوه على مستوى الجسرد. 7:16+ مر
لك شرركوا فيرره. واآلن فالمسرريح يريررد أن يرسررلهم للعررالم كلرره بعررد أن عرفرروا حقيقترره وبعررد أن أعلررن لهررم ذاترره. ولررذ 

والمسرريح يأخرررذهم إلررى الجليرررل ليجررردد العهررد معهرررم علرررى أسرراس القيامرررة. وفرري الناصررررة التررري فرري الجليرررل نشرررأ 
تأنسرره وتجسررده وأوهرررت سرربب المسرريح وعرراش، وبهررذا فهررو يررربط تأنسرره وحياترره بقيامترره، بررل أن قيامترره أكرردت 

 التجسد.
 وكلمة ترونه مقصود بها ليس المعرفة الظاهرية بل المعرفة الحقيقية.

  ة وتسليم المسيح إياها للرسل خالل هذه المدة: سيسرار الكناأل التأكيد علىنالحظ  .2
  ( 19:28إذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم بإسم .. )مت  -: المعمودية -أ 

 ها أنا أرسل إليكم موعد أبى .. فأقيموا في أورشليم.  -: الميرون ب_ 
 (49:24لو)     
  (47:24أن ُيكر  بإسمه للتوبة وممفرة الخطايا ..)لو -: واإلعتراف التوبةج_ 

 (23:20+ من غفرتم خطاياه تمفر له ومن أمسكتم .. )يو                        
 (31 ،30:24كسر وناولهما فإنفتحت أعينهما. )لوأخذ خبزًا وبارك و  -: التناولد _ 
  (22:20ولما قال هذا نفخ وقال لهم إقبلوا الروح القدس .. )يو -: الكهنوتهر 
 (18 ،17:16)مر هذه اآليات تتبع المؤمنين .. ي عون أيديهم على المرضى  -: المرضى مسحةو_ 

شكوك تكون قد تكونت عندهم )مثال لذلك توما(  تشديد إيمان التالميذ وتثبيت فكر القيامة عندهم، ومحو أي .3
 (.14:16بل وبخ عدم إيمانهم )مر

( وأن يعلمرروا األمررم حفررظ الوصررايا الترري علمهررا لهررم 19:28إرسررال التالميررذ للكرررا ة وتلمررذة األمررم واليهررود )مررت  .4
(. وقطيرررع المسررريح أي 17-15:21(. وأن يرعررروا شررر به كمرررا يرعرررى الراعررري قطيعررره )يرررو20:28السررريد )مرررت 

 نيسته مؤسسة على األسرار التي هي استحقاقات موته وقيامته.ك
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ألن المسيح حي وقد قام من األموات فسيكون داًمًا في كنيسته وهرا أنرا معكرم كرل األيرام وأللرى إنق رار الردهر  .5
( فخرجرروا وكررر وا فرري كررل مكرران والرررب يعمررل معهررم ويثبررت الكررالم باآليررات التابعررة آمررينو 20:28آمررينو )مررت 

 (.20:16)مر
 -نرى خالل مدة األربعين يومًا المسيح الشافى: .6

 فهو يشفى إيمان تلميذى عمواس والمجدلية. -أ
 هو الُمعلم الذى علم تلميذى عمواس تفسير نبوات العهد القديم. -ب 
هو الذى شفى شكوك توما وهو الذى يشفى أى تساؤالت عقلية ممكن أن تشككنا فهذه إحدى حرروب  -ت 

 الشيطان.
، فالسررمك رمررز  السررمك الكثيررر أنرره هررو الرررا ه وأي ررًا هررو الررذى يمررأل الكنيسررةرأينررا فررى معجررزة صرريد  -  

 .للمؤمنين 
 (.21هو الذى قام بشفار محبة بطرس )راجع إنجيل يوحنا إصحاح  -ج
 هو الذى شفى محبة المجدلية غير الناضجة إذ كانت محبتها له كإنسان وليس كإله. -ح
أينرراه فررى قررول المررالك للمريمررات إذ بررا قرروال هررو الررذى أعطررى الرجررار لبطرررس أى شررفى رجرراره. وهررذا ر  -ك

 للتالميذ ولبطرس . ثم قول المسيح نفسه لبطرس إرعى غنمى ثال  مرات.
والمسيح له وساًل متعددة للشرفار قرد تكرون برأن يفريط مرن بركاتره كمرا فرى معجرزة صريد السرمك وقرد  -د 

 تكون بأحدا  مخيفة كالزلزلة التى جعلت قاًد المئة يؤمن.
 الخوف ونرى كم تكررت كلمة سالم لكم. شفار عبيده من -ذ 
أخيرررًا يكررون الشررفار النهرراًى بررأن نلرربس الجسررد الممجررد وهررذا معنررى صررعوده بجسررده إلررى السررمار. وهررو  -ر

 ( 2:  14ذهب ليعد لنا مكانًا)يو 

 لمن ظهر المسيح أواًل؟ 
منهرررا سررربعة شرررياطينو يقرررول القرررديس مررررقس ووبعرررد مرررا قرررام بررراكرًا وهرررر أواًل لمرررريم المجدليرررة التررري كررران قرررد أخررررج 

ا القرديس لوقرا فيرذكر أن عردد مرن 1:20( والقرديس يوحنرا )10 ،9:28( وهكذا يؤكد القديس متى )9:16)مر (. أمر 
المريمررات ذهرربن للقبررر أواًل ورأوا المالًكررة وعرفرروا حقيقررة القيامررة. ثررم يؤكررد القررديس لوقررا أن مررريم المجدليررة ومعهررا 

      . أخريات أخبرن الرسل وبشروهم بالقيامة
( برل قرال إن المسريح وهرر لصرفا ثرم 9-5:15كرو1بينما أن بولس الرسول لرم يرذكر المريمرات وال المجدليرة فري ) 

لإلثنى عشر وبعد ذلك ألكثر من خمسماًة أك وبعد ذلك ليعقروب ثرم لبرولس نفسره. فهرل يوجرد إخرتالف أو ت راد 
 بين الروايات المختلفة ؟

ا علررى أن النسررار سرربقن الرسررل فرري معرفررة حقيقررة القيامررة، بررل صرررن كررار ات بالنسرربة لألناجيررل األربعررة إتفقررو  -1
بالقيامرررة للرسرررل أنفسرررهم. واألربعرررة بشررراًر ترررذكر إسرررم المجدليرررة كشررراهد للقيامرررة وألنهرررا رأت المسررريح وصرررارت 
كار ة. وهى التي كان بها سبعة شياطين. وهذا هو هدف األناجيل األربعرة أن كرل خراطئ بقروة القيامرة قرادر 
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يتحول لكار  رأى المسيح. ونالحظ أن المرأة في العهد القديم كانت هري سربب سرقوط آدم. واآلن صرارت   أن
المررررأة بعرررد القيامرررة كرررار ة وشررراهدة للقيامرررة. هرررذا التحرررول العجيرررب هرررو الخرررالص، وهرررذه هررري بشرررارة األناجيرررل 

 المفرحة. 
ك ثم بولس نفسه. فصرفا )بطررس( ويعقروب أ 500أم ا بولس فعلى عادة الناموس ذكر صفا أواًل ثم الرسل ثم   -2

أك هم عدد من الشهود ال  500ًتمنهم المسيح على الكرا ة والرإ(. ثم الرسل وهم الذين 9:2من األعمدة )غل
يشك أحد في أنهم كلهم كانوا في وهم. وألذا لم يرى الكل حقيقة القيامة فقد رآهرا برولس وهرذا مرا قصرده برولس 

عرراينوا القيامررة. وكعررادة اليهررود فهررم يعتمرردون شررهادة الرجررال. والنرراموس يحرردد أن تأكيررد حقيقررة القيامررة بشررهود 
( لرذلك لرم يرررد فري كلمرات برولس الرسررول 15:19+ ترث  30:35تكرون الشرهادة علرى فررم أكثرر مرن شراهد )عررد 

 ذكر للنسار.
وره هذا يعنى أنه في هذه الظهورات كان يسوع بإرادته يظهر ذاته، وألن لم يظهر ذاته ال يراه أحد ووه -: ملحوظة

 يعلن ذاته.  
 ترتيب األحداث

هناك صعوبة في ترتيب األحدا ، ألن كل إنجيل ٍانفرد بذكر بعط األحدا  دون األخرى، والصعوبة ال تتصل 
بحقيقة القيامة ولكن في ترتيب األحدا . ونجد هنا محاولة متواضعة لترتيب األحدا  تظهر التكامل في روايات 

 -اإلنجيليين األربعة. والصعوبة تنشأ لو تصورنا أن األحدا  كلها حدثت في وقت واحد. ولكن:
 األحدا  لم تحد  كلها في وقت واحد. -1
 نفس الحد  يراه كل إنجيلي ويرويه بطريقة مختلفة، ولكن الحقيقة واحدة. -2
 

  منياُ حاول البعط أن يروا في التعبيرات اآلتية تسلساُل  -:ملحوظة
 إذ طلعت الشمس / عند فجر األحد /  باكرًا جدًا والظالم بٍاق 
 / إنجيل مرقس    إنجيل متى /   إنجيل يوحنا 
 / ثالث األحدا     ثاني األحدا   / قالوا أن هذا هو أول حد   

قرة مختلفرة، ولكن التعبيرات الثالثة يمكن أن تنطبق على نفس الوقت، وكرل واحرد مرن اإلنجيليرين يعبرر عنهرا بطري
فحينمرا تشرره الشررمس فري البدايررة، أي مرع أول خيرروط النرور نسرتطيع أن نقررول أن الظرالم بررٍاه ونسرتطيع أن نقررول 
أنه الفجر ويعبر آخر عرن نفرس المشرهد بقولره إذ طلعرت الشرمس. ولرذلك نررى أن األحردا  التري ترم التعبيرر عنهرا 

 (3وفي وقت واحد أنظر الجدول.. مشهد رقم ) في األناجيل األربعة بهذه التعبيرات إنما هي حد  واحد 
 ومن هذا نرى أن ترتيب الحواد  كما يلي )أنظر الجدول(

نرى في هذا المشهد أن النسار وعلى رأسهن مريم المجدلية التي ٍامتأل قلبها بحرب الررب يسروع وفمرن يمفرر لره   -1
ر تربعن مشرهد الردفن ليعررفن أيرن يوضرع شرياطين. هرؤالر النسرا 7كثيرًا يحب كثيرًاو، وهذه أخرج المسيح منهرا 

 وكيف.. هن ال يردن مفارقته، وهن سيأتين لتكفينه أي ي عوا عليه العطور فيما بعد.
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فرري هررذا المشررهد نرررى النسرروة ذا بررات إلرري سرروه المدينررة يشررترين الحنرروط والعطررور، ألن واجبررًا عظيمررًا نحررو  -2
حزينررة كانررت سررريعة خاطفررة فلررم ينترربهن إلرري شرررار الجسررد المقرردس فرراتهن أداؤه. فررإن أحرردا  يرروم الجمعررة ال

الحنرروط، بررل لعلهررن إنتظرررن مررن الرررب أن يفرراجئ العررالم بمعجررزة كبرررى، فينررزل عررن الصررليب فرري قرروة ومجررد 
 عظيمين. فيسجد له األعدار قبل األصدقار. ولكن شيئًا من هذا لم يحد .

كنرة لجسرد الررب!! وكران فري الجماعرة التري في هذا المشرهد نررى جماعرة متجهرة للقبرر ليقردموا آخرر خدمرة مم  -3
سررعت إلرري القبررر بعررط الرجررال. وهررذا الظررن لرريس بعيررد ااٍلحتمررال، ويوجررد مررا يبرررره فرري التقاليررد الشرررقية الترري 
تجعل من الرجل حماية للمرأة وباألولى فري تلرك الظرروف وبعرد منتصرف الليرل. ولعرل هرذا هرو قصرد القرديس 

األنرراس الرجررال الررذين كررانوا فرري المجموعررة. ومررن النسررار نعلررم بعررط ( ويقصررد ب1:24لوقررا بقولرره أنرراس )لررو
    األسمار.
     مريم المجدلية وهذه ذكرها اإلنجيليون األربعة. -أ 
     يونا إمرأة خو ى.   -ج سالوما  وجة  بدى وأم يوحنا ويعقوب. -ب 
ربما كانت هي مريم    ( نفهم أن مريم األخرى هذه1:16مع مر   1:28مريم األخرى، بمقارنة و)مت    -د   

أم يعقوب. وربما كانت غيرها فإسم مريم كان شاًعًا، والجماعة التي خرجت لتكفين المسيح كانت كبيرة وال  
 يستبعد تكرار إسم مريم في وسطها. 

 هل مريم األخرى هي العذراء األم؟
خلرص، أمرا كران يقرول مرريم هذا اإلحتمال مرفوض تمامًا. فكيف يسميها متى مريم األخرى، هل يليرق هرذا برأم الم

أمره كمرا هري العررادة. لرو كانرت مرريم العررذرار فري وسرط هررذه الجماعرة لكران أحرد اإلنجيليررين علرى األقرل وبرراألخص 
يوحنررا الترري صررارت لررُه أمررًا قررد ذكررر وجودهررا. وألرريس عجيبررًا أن يررذكر اإلنجيليررين مررريم المجدليررة باإلسررم وال يشررار 

 للعذرار سوى بالقول واألخرىو.
يكون هنراك وهرور للسريد المسريح غيرر مرذكور فري األناجيرل ألمره العرذرار. وال حاجرة لرذهابها للقبرر. وكمرا قلنرا قد  

سابقُا فهناك شروط ليظهر المسيح إلنسان بعد القيامة مثل اإليمان والمحبة، وهل هناك إيمان بقدر إيمان العذرار 
(. وهررل هنراك محبرة تعررادل 51:2ور فرري قلبهرا )لروالتري رأت منرذ البشرارة بالمسرريح العجرب. وحفظرت كررل هرذه األمر

محبررة األم إلبنهررا، وهررل هنرراك قداسررة تعررادل قداسررتها هررذه الترري إسررتحقت أن يولررد منهررا المسرريح. العررذرار األم إذن 
يترروفر فيهررا كررل الشررروط الترري تسررمح لهررا بررأن يكررون لهررا وهررور. بررل أن إيمانهررا كرران يمنعهررا أن تررذهب للقبررر فهرري 

أكررردة مرررن قيامتررره كمرررا قرررال. وهرررل ال يظهرررر المسررريح ألمررره المتألمرررة لصرررلبه وموتررره بهرررذه الصرررورة بالتأكيرررد كانرررت مت
(. نثرق فرري أن المسريح وهررر ألمره وهررورأ خاصرًا ليعررزى قلبهررا 35:2البشرعة، هررذه التري جررا  سريٌف فرري نفسرها )لررو

 فهي تستحق هذا.
كاإليمرران والمحبررة والقداسررة ولكررن هنرراك ثررال  ولررنالحظ أن المسرريح لررن يررراه كمررا قلنررا أحررد مررن البشررر إال بشررروط 

 -حاالت لهذه الرؤيا :
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كرراليهود الراف ررين لرره ألنرره ضررد مصررالحهم الماديررة ، لررذلك تحجرررت  -مددن يسددتحيل أن يروندده : (1
 قلوبهم وعميت أعينهم . وأي ا من ي ي  فى خطاياه .

وشررراول  مثرررل المجدليرررة والتالميرررذ  -مدددن يعددددالج المسددديح ضددددعفهم النددداتج عددددن عدددددم الفهدددم : (2
 الطرسوسى. وهؤالر يكون وهوره لهم على درجات كما قلنا من قبل . 

هؤالر هم من يحبونه من كل قلوبهم ويؤمنروا  -ر لهم نفسه فى حب :ظهِّ من يحب المسيح أن يُ  (3
برره ويحيررون فررى قداسررة ، مثررل أمرره العررذرار مررريم والقررديس يوحنررا فررى رؤيرراه والقررديس األنبررا بيشرروى 

 .ثنار أالمهم وعذاباتهمالشهدار أ وكثيرين من

 درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراده
 ابتدأت الجماعة سيرها لياًل، وكان لكل من في الجماعة دوافعه، ولكل منهم درجة 

لشجاعته تختلف من واحد آلخر، والحب القوى يعطى دفعة للشجاعة ال  يفة. لذلك فمالبًا بدأت الجماعة سيرها 
ولكنها سرعان ما أصبحت صفًا، ومع اإلستمرار في السرير مرا لبثرت أن تفرقرت إلري مجموعرات، كمجموعة واحدة  

في المقدمة مجموعة تكاد تركط رك ًا )حرب قروى( وأخررى تلحرق بهرا فري عجلرة وهكرذا. وفري المجموعرة األولرى 
ليرة ولرت بجانرب القبرر (. فالمجد 47:7كانت مريم المجدلية هذه التي أحبت كثيررًا ألن المسريح غفرر لهرا كثيررًا )لرو

وها هي أول من يصل، لذلك رأت الزلزلة وكل ما حد    -3  وهنا أول مشهد من مشاهد القيامة . تراقب الدفن،
 لحظة القيامة، فإرتعبت ولم تستطع الكالم هي ومن معها.

ة وتتحررول فرري المشررهد ترررى المجدليررة المسرريح هرري ومررريم األخرررى، ويعطرريهم سررالمًا فتنطررق ألسررنتهم المعقررود  -4
 المجدلية لمبشرة بالقيامة، بل تمسك قدمي المخلص وال يمنعها الرب من ذلك.

هنررا نرررى مشررهد ذهرراب الحرررس الرومرران لليهررود، وحيلررة اليهررود إلنكررار حقيقررة القيامررة. وواضررح أن كذبررة نرروم  -5
    -الحراس كذبة مكشوفة لألسباب اآلتية :

ون للنظرام وتنفيرذ القرانون وأدار الواجرب فرأدار الواجرب عنردهم ما ُعِهَد فري الجنرود الرومران، أنهرم يخ رع  -أ
  دبادة في مستوى دبادة اآللهة.

 (.19:12كان الجندي الروماني إذا أهمل يقتلونه )أع -ب 
 هل يعقل أن الحراس الناًمين يتعرفوا على شخصية من سره جسد المسيح. -ج 

مقرابلين براقي المجموعرات فري الطريرق فلرم يصردقهم أحرد، ووصرلوا عادت المجدلية ومرن معهرا بخبرر القيامرة،   -6
للتالميذ )ربما كان بعط التالميذ في الموكب( وأخبروا بطرس ويوحنا وبراقي الرسرل. ولكرن لرم يصردقهم أحرد 

( وهذا مما يخجل فالتالميذ لم يتذكروا كالم المسيح عن قيامتره فري اليروم الثالرث 63  ،62:27)وقارن مع مت 
 ر هذا رؤسار الكهنة والفريسيين.بينما تذك

ذهررب بطرررس مررع يوحنررا لمعاينررة القبررر، وكلمررا كررانوا يقتربررون كانررت خطرروات يوحنررا الحبيررب تسرررع وخطرروات  -7
 بطرس تبطئ إذ يذكر إنكاره للمسيح منذ ساعات.
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ع أمام عردم تصرديق أحرد للمريمرات عرادت المريمرات للقبرر ومرنهن المجدليرة وهرن فري شرك، فلقرد ورن مرن سرم  -8
( وكرران هررذا 15:12+ أع 37:24قررد رأت روحرره )مالكرره( قررارن )لررو هرراأن ، مررن المجدليررة قيامررة المسرريحخبررر 

إعتقاد اليهرود أن الميرت يمكرن أن يظهرر لره شربحًا قرد يكرون روحره أو مالكره[ ولرذلك شركت المريمرات ومرنهن 
عن شكوكها. ولذلك لم يسمح لها المجدلية أن ما رأوه كان روحًا أو شبحًا، لذلك فقد وبخها المالك فلم ترجع 

([ برررل 4المسرريح أن تلمسرره حررين أرادت ذلررك بسرربب إيمانهررا ال ررر يف، إذ شرركت بعررد أن رأترره وراجررع مشررهد)
 لمسته. وكان ذلك الشك ألنها كانت تعتبره في فكرها مجرد إنسان. 

إذ خررافوا مررن اليهررود قصررة تلميررذي عمررواس، وهررؤالر حرراولوا الهرررب مررن أورشررليم بعررد إنتشررار إشرراعة القيامررة،  -9
 وهربوا من أورشليم فتقابل معهم المسيح.

 المسيح يدخل واألبواب مملقة وسط التالميذ ويظهر لهم. ولم يكن توما معهم هذه المرة. -10
 المسيح يظهر للتالميذ وتوما معهم. -11
 حواره مع بطرس.سمكة( ثم  153المسيح يظهر لسبعة من التالميذ عند بحيرة طبرية، وصيد السمك ) -12
المسيح يظهر للتالميذ على جبل بالجليل. وغالبًا كان هذا هرو الظهرور الرذي أشرار إليره برولس الرسرول برأن   -13

 أك. 500عدد الحاضرين فيه كانوا أكثر من 
 نجد ملخص أقوال المسيح خالل رحلة األربعين يومًا. -14

التالي وسنجد بجانب كل رقرم شرواهد اآليرات التري وردت  ( هي األرقام الموجودة بالجدول14)-(  1األرقام عاليه )
 في األناجيل األربعة والتي تدل على الحد .

( والموجررررودة بالجرررردول هررررى وهررررورات ألشررررخاص ذكرررررهم بررررولس الرسررررول فرررري رسررررالته األولررررى VI) –( Iاألرقررررام )
 ولم تذكر في األناجيل األربعة. 15لكورنثوس إصحاح 

 بير عنه بصور مختلفة في األناجيل احد وتحت رقم واحد هي حد  واحد تم التعاألحدا  المذكورة داخل مربع و 
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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 ) 

 ظهر لرفا 
(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 لد 

(IV ()17:15كو ) 

 ظهر ليعقوب 

(V( )17:15كو) 

 ظهر في الرعود 

(VI()18:15كو ) 

 ظهر لبولس 

 ( التعليم األخير 14)

 كرازة + معمودية 

 ( التعليم األخير 14)

 كرازة + معمودية 

 ( التعليم األخير 14)

 شهادة + كرازة 

 ( التعليم األخير 14)

 محبة رعاية في 

 لماذا لم يكن للمسيح تعاليم جديدة 

 فى خالل األربعين يوما بعد القيامة 
حين قال السيد المسيح على الصليب وقد أكملو فهو كان قد أكمل كل عمل الفدار، وأي ا أكمل كل  (1

 تعاليمه التى أراد لها أن تصل إلى ش به فى العهد الجديد. 
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صار العمل فى الكنيسة هو عمل الروح القدس والذى قال عنه  واآلن بعد أن أتم السيد المسيح عمله،  (2
ربنا يسوع المسيح ووأما المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله اآلب باسمي، فهو يعلمكم كل شير،  

 (.26:  14ويذكركم بكل ما قلته لكمو )يو
لنموت نحن معه  (، 9:   6مات المسيح على الصليب وقام فى اليوم الثالث وله حياة أبدية ال تموت )رو (3

 فى المعمودية ونقوم متحدين به، ولنا حياته األبدية. والروح القدس يثبتنا فى حياة المسيح األبدية هذه.
يرافقنا الروح القدس فى حياتنا كلها من أول المعمودية ليصل بأوالد هللا إلى السمار. فنحن نولد من المار  (4

القدس فينا فى سر الميرون. وهو يبكتنا لو أخطأنا فإن  والروح فى سر المعمودية، ثم يسكن الروح 
تجاوبنا معه ولم نقاوم وذهبنا لنعترف، ينقل خطايانا إلى المسيح، ثم تمفر الخطايا ونعود للثبات فى 

الخبز والخمر إلى  المسيح وتكون لنا الحياة األبدية فى سر اإلفخارستيا. والروح القدس هو الذى يحول
 الذى يعطى لمفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منهو. جسد المسيح ودمه و

  1تى 2الروح القدس يرافقنا كل أيام حياتنا، فهو المرشد روح الحكمة. وهو وروح القوة والمحبة والنصحو ) (5
  10(. وهو الذى يعلمنا ويذكرنا بكل تعاليم المسيح. ويعطينا كلمة إذا وقفنا قدام الملوك والوالة )مت 7: 
( فنعرف المسيح حقيقة، ومن  14:   16(. والروح القدس يأخذ من المسيح ويخبرنا )يو 20 -  18: 

يحبه، وهكذا يسكب محبة هللا فى قلوبنا بأن يعطينا معرفة المسيح الحقيقية  س يعرف المسيح حقيقة فهو 
 (. 22:   5(. ومن يحب يفرح )غل5:  5)رو

 (. 4:   1حلول الروح القدس عليهم )أعلذلك قال الرب لتالميذه أن ال يبرحوا أورشليم قبل  (6
 لذلك بعد أن أتم الرب يسوع عمله صار العمل هو عمل الروح القدس فى الكنيسة.    (7
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 بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل لوقا 
، َأَتْيَن إَِّلى اْلَقْبرِّ َحامِّاَلٍت اْلَحُنوَط الَّذِّي َأْعَدْدَنُه، 1و  -(:53-42:1:لواآليات ) َل اْلَفْجرِّ ، َأوَّ لِّ اأُلْسُبوعِّ ُثمَّ فِّي َأوَّ

،  2َوَمَعُهنَّ ُأَناٌس.   ب ِّ َيُسوَع.  3َفَوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرًجا َعنِّ اْلَقْبرِّ ْدَن َجَسَد الرَّ  ُمْحَتاَراٌت َوفِّيَما ُهنَّ 4َفَدَخْلَن َوَلْم َيجِّ
نَّ بِّثَِّياٍب َبرَّاَقٍة.   :»لَِّماَذا 5فِّي ذلَِّك، إَِّذا َرُجاَلنِّ َوَقَفا بِّهِّ ، َقااَل َلُهنَّ َوإِّْذ ُكنَّ َخائَِّفاٍت َوُمَنك َِّساٍت ُوُجوَهُهنَّ إَِّلى اأَلْرضِّ

؟   اأَلْمَواتِّ َبْيَن  اْلَحيَّ  ُاذْ 6َتْطُلْبَن  َقاَم!  لكِّنَُّه  هُهَنا،  ُهَو  اْلَجلِّيلِّ  َلْيَس  فِّي  َبْعُد  َوُهَو  َكلََّمُكنَّ  َكْيَف  إِّنَُّه  7ُكْرَن  َقائِّاًل: 
َيُقوُم«.   الثَّالِّثِّ  اْلَيْومِّ  َوفِّي  َوُيْرَلَب،  ُخَطاٍة،  ُأَناٍس  َأْيدِّي  فِّي  ْنَسانِّ  اإلِّ اْبُن  ُيَسلََّم  َأْن  َكاَلَمُه، 8َيْنَبغِّي  َفَتَذكَّْرَن 

َوَأخْ 9  ، اْلَقْبرِّ مَِّن  ُكل ِّهِّ.  َوَرَجْعَن  بِّهَذا  اْلَباقِّيَن  َوَجمِّيَع  َعَشَر  اأَلَحَد  ُأمُّ 10َبْرَن  َوَمْرَيُم  َوُيَونَّا  اْلَمْجَدلِّيَُّة  َمْرَيُم  َوَكاَنْت 
  . ُسلِّ لِّلرُّ هَذا  ُقْلَن  اللََّواتِّي   ، َمَعُهنَّ َياُت  َواْلَباقِّ يُ 11َيْعُقوَب  َوَلْم  َكاْلَهَذَيانِّ  َلُهْم  َكاَلُمُهنَّ  .  َفَتَراَءى  ُقوُهنَّ َفَقاَم 12َرد ِّ

هِّ مِّ  ًبا فِّي َنْفسِّ ، َفاْنَحَنى َوَنَظَر اأَلْكَفاَن َمْوُضوَعًة َوْحَدَها، َفَمَضى ُمَتَعج ِّ َوإَِّذا 13  مَّا َكاَن.ُبْطُرُس َوَرَكَض إَِّلى اْلَقْبرِّ
يدَ  ْنُهْم َكاَنا ُمْنَطلَِّقْينِّ فِّي ذلَِّك اْلَيْومِّ إَِّلى َقْرَيٍة َبعِّ ْمَواُس«.  اْثَنانِّ مِّ ت ِّيَن َغْلَوًة، اْسُمَها »عِّ َوَكاَنا 14ٍة َعْن ُأوُرَشلِّيَم سِّ
  . اْلَحَوادِّثِّ هِّ  َجمِّيعِّ هذِّ َعْن  َبْعٍض  َمَع  َبْعُضُهَما  َيُسوُع 15َيَتَكلََّمانِّ  َما  إَِّلْيهِّ اْقَتَرَب   ، َوَيَتَحاَوَرانِّ َيَتَكلََّمانِّ  ُهَما  َوفِّيَما 

ي َمَعهُ  َكْت َأْعُيُنُهَما َعْن َمْعرَِّفتِّهِّ.  16َما.  َنْفُسُه َوَكاَن َيْمشِّ َفَقاَل َلُهَما:»َما هَذا اْلَكاَلُم الَّذِّي َتَتَطاَرَحانِّ 17َولكِّْن ُأْمسِّ
؟«   َعابَِّسْينِّ َيانِّ  َماشِّ َوَأْنُتَما  وَ 18بِّهِّ  ُمَتَغر ٌِّب  َأْنَت  َلُه:»َهْل  َوَقاَل  َكْلُيوَباُس  اْسُمُه  الَّذِّي  َأَحُدُهَما،  فِّي  َفَأَجاَب  ْحَدَك 

هِّ اأَليَّامِّ؟«   ُة بَِّيُسوَع 19ُأوُرَشلِّيَم َوَلْم َتْعَلمِّ اأُلُموَر الَّتِّي َحَدَثْت فِّيَها فِّي هذِّ َفَقاَل َلُهَما:»َوَما هَِّي؟« َفَقااَل:»اْلُمْخَترَّ
ًرا فِّي اْلفِّْعلِّ َواْلَقْولِّ َأمَ  ي َكاَن إِّْنَساًنا َنبِّيًّا ُمْقَتدِّ ، الَّذِّ رِّي ِّ .  النَّاصِّ ْعبِّ َكْيَف َأْسَلَمُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنةِّ 20اَم هللاِّ َوَجمِّيعِّ الشَّ

َوَصَلُبوُه.   اْلَمْوتِّ  لَِّقَضاءِّ  ُكل ِّهِّ، 21َوُحكَّاُمَنا  هَذا  َمَع  َولكِّْن،  إِّْسَرائِّيَل.  َي  َيْفدِّ َأْن  ُع  اْلُمْزمِّ ُهَو  َأنَُّه  َنْرُجو  ُكنَّا  َوَنْحُن 
َأيَّ  َثاَلَثُة  َلُه  ذلَِّك.  اْلَيْوَم  َحَدَث  ُمْنُذ  ،  22اٍم  اْلَقْبرِّ ْنَد  َباكًِّرا عِّ ُكنَّ  إِّْذ  َحيَّْرَنَنا  نَّا  مِّ الن َِّساءِّ  َبْعُض  ْدَن 23َبْل  َيجِّ َلْم  َوَلمَّا 

  . ، َفَوَجُدوا 24َجَسَدُه َأَتْيَن َقائِّاَلٍت: إِّنَُّهنَّ َرَأْيَن َمْنَظَر َماَلئَِّكٍة َقاُلوا إِّنَُّه َحيٌّ يَن َمَعَنا إَِّلى اْلَقْبرِّ َوَمَضى َقْوٌم مَِّن الَّذِّ
َيَرْوُه«.   َفَلْم  ُهَو  َوَأمَّا  الن َِّساُء،  َأْيًضا  َقاَلْت  َكَما  يَمانِّ 25هَكَذا  اإلِّ فِّي  اْلُقُلوبِّ  يَئا  َواْلَبطِّ اْلَغبِّيَّانِّ  َلُهَما:»َأيَُّها  َفَقاَل 

؟«  26بَِّياُء!  بَِّجمِّيعِّ َما َتَكلََّم بِّهِّ اأَلنْ  هِّ يَح َيَتَألَُّم بِّهَذا َوَيْدُخُل إَِّلى َمْجدِّ ُثمَّ اْبَتَدَأ مِّْن ُموَسى 27َأَما َكاَن َيْنَبغِّي َأنَّ اْلَمسِّ
. اْلُكُتبِّ َجمِّيعِّ  فِّي  بِّهِّ  َة  اْلُمْخَترَّ اأُلُموَر  َلُهَما  ُر  ُيَفس ِّ اأَلْنبَِّياءِّ  َجمِّيعِّ  الْ 28  َومِّْن  إَِّلى  اْقَتَرُبوا  َكاَنا ُثمَّ  الَّتِّي  َقْرَيةِّ 

:»اْمُكْث َمَعَنا، أَلنَُّه َنْحُو اْلَمَساءِّ َوَقْد 29ُمْنَطلَِّقْينِّ إَِّلْيَها، َوُهَو َتَظاَهَر َكَأنَُّه ُمْنَطلٌِّق إَِّلى َمَكاٍن َأْبَعَد.   َفَأْلَزَماُه َقائَِّلْينِّ
َر َوَناَوَلُهَما،  َفَلمَّا اتَّ 30َماَل النََّهاُر«. َفَدَخَل لَِّيْمُكَث َمَعُهَما.   َفاْنَفَتَحْت َأْعُيُنُهَما 31َكَأ َمَعُهَما، َأَخَذ ُخْبزًا َوَباَرَك َوَكسَّ

ًبا فِّيَنا إِّْذ َكاَن ُيَكل ُِّمَنا فِّي الطَّرِّيقِّ َوُيوضِّ 32َوَعَرَفاُه ُثمَّ اْخَتَفى َعْنُهَما،   ُح َفَقاَل َبْعُضُهَما لَِّبْعٍض:»َأَلْم َيُكْن َقْلُبَنا ُمْلَتهِّ
اْلُكُتَب؟«   َمَعهُ 33َلَنا  يَن  َوالَّذِّ ُهْم  ُمْجَتمِّعِّيَن،  َعَشَر  اأَلَحَد  َوَوَجَدا  ُأوُرَشلِّيَم،  إَِّلى  َوَرَجَعا  اَعةِّ  السَّ تِّْلَك  فِّي  ْم َفَقاَما 

ْمَعاَن!« 34 يَقةِّ َوَظَهَر لِّسِّ بَّ َقاَم بِّاْلَحقِّ ، َوَكْيَف  َوَأمَّا ُهَما َفَكانَ 35َوُهْم َيُقوُلوَن:»إِّنَّ الرَّ ا ُيْخبَِّرانِّ بَِّما َحَدَث فِّي الطَّرِّيقِّ
. اْلُخْبزِّ َكْسرِّ  ْنَد  عِّ َلُكْم!«  36  َعَرَفاُه  َلُهْم:»َساَلٌم  َوَقاَل  ْم،  هِّ َوْسطِّ فِّي  َنْفُسُه  َيُسوُع  َوَقَف  بِّهَذا  َيَتَكلَُّموَن  ُهْم  َوفِّيَما 

َفَقاَل َلُهْم:»َما َباُلُكْم ُمْضَطرِّبِّيَن، َولَِّماَذا َتْخُطُر َأْفَكاٌر فِّي ُقُلوبُِّكْم؟ 38ا.  َفَجزُِّعوا َوَخاُفوا، َوَظنُّوا َأنَُّهْم َنَظُروا ُروحً 37
َظاٌم َكَما39 وَح َلْيَس َلُه َلْحٌم َوعِّ ونِّي َواْنُظُروا، َفإِّنَّ الرُّ : إِّن ِّي َأَنا ُهَو! ُجسُّ يَن  40َتَرْوَن لِّي«.    ُاْنُظُروا َيَديَّ َورِّْجَليَّ َوحِّ
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ْنَدُكْم هُهَنا َطَعاٌم؟« 41هَذا َأَراُهْم َيَدْيهِّ َورِّْجَلْيهِّ.  َقاَل   ُبوَن، َقاَل َلُهْم:»َأعِّ ، َوُمَتَعج ِّ قِّين مَِّن اْلَفَرحِّ َوَبْيَنَما ُهْم َغْيُر ُمَرد ِّ
َوَشْيًئا مِّْن َشْهدِّ َعَسل.  42  ، امَ 43َفَناَوُلوُه ُجْزًءا مِّْن َسَمٍك َمْشوِّيٍ  ُقدَّ َوَأَكَل  اْلَكاَلُم 44  ُهْم.َفَأَخَذ  ُهَو  َلُهْم:»هَذا  َوَقاَل 

َنامُ  فِّي  َعن ِّي  َمْكُتوٌب  ُهَو  َما  يُع  َجمِّ َيتِّمَّ  َأْن  ُبدَّ  اَل  َأنَُّه  َمَعُكْم:  َبْعُد  َوَأَنا  بِّهِّ  َكلَّْمُتُكْم  َواأَلْنبَِّياءِّ الَّذِّي  ُموَسى  وسِّ 
  .» ْهَنُهْم لَِّيْفَهمُ 45َواْلَمَزامِّيرِّ يَنئٍِّذ َفَتَح ذِّ يَح 46وا اْلُكُتَب.  حِّ َوَقاَل َلُهْم:»هَكَذا ُهَو َمْكُتوٌب، َوهَكَذا َكاَن َيْنَبغِّي َأنَّ اْلَمسِّ

  ، َدًأ مِّْن  َوَأْن ُيْكَرَز بِّاْسمِّهِّ بِّالتَّْوَبةِّ َوَمْغفَِّرةِّ اْلَخَطاَيا لَِّجمِّيعِّ اأُلَممِّ، ُمْبتَ 47َيَتَألَُّم َوَيُقوُم مَِّن اأَلْمَواتِّ فِّي اْلَيْومِّ الثَّالِّثِّ
يَنةِّ ُأوُرَشلِّيَم إَِّلى َأْن ُتْلَبُسوا ُقوًَّة 49َوَأْنُتْم ُشُهوٌد لِّذلَِّك.  48ُأوُرَشلِّيَم.   َد َأبِّي. َفَأقِّيُموا فِّي َمدِّ ُل إَِّلْيُكْم َمْوعِّ َوَها َأَنا ُأْرسِّ

َوفِّيَما ُهَو ُيَبارُِّكُهُم، اْنَفَرَد َعْنُهْم َوُأْصعَِّد  51َوَباَرَكُهْم.  َوَأْخَرَجُهْم َخارًِّجا إَِّلى َبْيتِّ َعْنَيا، َوَرَفَع َيَدْيهِّ  50مَِّن اأَلَعالِّي«.
  . َماءِّ يٍم،  52إَِّلى السَّ يٍن فِّي اْلَهْيَكلِّ ُيَسب ُِّحوَن َوُيَبارُِّكوَن 53َفَسَجُدوا َلُه َوَرَجُعوا إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم بَِّفَرٍح َعظِّ َوَكاُنوا ُكلَّ حِّ
يَن.  و  هللَا. آمِّ

، 39يررةآ جسددونىنرررى المسرريح يسررعى ورار الكررل، يحرراور ويقنررع، فهررو يطلررب مررن تالميررذه أن يجسرروه ليؤمنرروا.  -1
ويسررير مررع تلميررذى عمررواس مسررافة طويلررة ليشرررح لهررم. والتلميررذين همررا كليوبرراس واألخررر بحسررب رأى بعررط 

أهل تخيالت بل أن شكوكهم   المفسرين هو لوقا نفسه وال يذكر إسمه تواضعًا. وبهذا نفهم أن الرسل لم يكونوا
 كانت تنقشع رويدًا رويدًا على إثر البراهين التي يظهرها لهم المسيح. 

نرررررى النسررررار سرررربقن الرسررررل إلررررى القبررررر ونرررراال كرامررررة الكرررررا ة بررررين الرسررررل بالقيامررررة .ورؤيررررة األكفرررران جعلررررتهم  -2
ن المسيح إنسل من داخلها كمرا [هي موجودة بشكلها أل2[ إذًا الجسد لم ُيسره فاألكفان موجودة و1يندهشونو

 دخل واألبواب مملقة.
 ( 31:24) وإنفتحت أعينهما   ( 16:24)أمسكت اعينهما  -3
)ونسروا أنره إبررن إنسدانًا نبيداً مرا الرذي امسرك أعرين التلميرذين؟ الحرظ كالمهمرا عرن المسريح وقيامتره فهمرا قراال عنره  

)فالفدار الذي قدمه  ه هو المزمع أن يفدى إسرائيلكنا نرجو أن)فهم شككوا في خبر قيامته(    وصلبوههللا(… 
بعددض النسدداء منددا المسرريح لهررم لررم يقبلرروه فهررم يطلبررون فررداًر  منيررًا أي حكررم العررالم والخررالص مررن الرومرران( 

ك. والمسريح كشرف حيرننا )فهم يشككون في موضروع القيامرة(. إذًا هرو عردم اإليمران الرذي جعرل عيرونهم ُتْمسرَ
( فالتنرراول 30:24وكيررف إنفتحررت أعينهمررا؟ بعررد أن تنرراوال) ئددا القلددوب فددي اإليمددانأيهددا البطيهررذا صررراحة= 

يعطى إنفتاح للعيون، ولكن لنالحظ أنه قبل التناول قام المسيح بتعليمهما ليصيرا مستحقين ويزيل شكوكهما. 
ين للتنراول. وهللا أمسك أعينهما ليعلنا شكوكهما أي مرضهما للمسيح فيعلمهم فيشفيهم وبذلك يصيران مستحق

 قناع العقلى . واإليمان أي ًا يفتح األعين.ولكن المسيح بدأ معهما اوال باإل
: كررم مرررة كنررا فيهررا مثررل تلميررذي عمررواس، نطلررب الخررالص بالطريقررة الترري نراهررا نحررن ولرريس بحسررب رأي ملحوظددة

يظرن أن هللا لررم يخلصرره كمررا وررن تلميررذي عمررواس أن  ، الررب. فمررن هررو مررريط وال يسررتجيب هللا صررلواته ويشررفيه
ألن الخرررالص فررري مفهرررومهم هرررو خرررالص مرررن الرومررران. والحرررظ أن مررررض برررولس كررران  ، المسررريح لرررم يخلصرررهم

لخالصره. وألذا تعارضررت إرادتنررا مررع إرادة الرررب فررإن عيوننررا تعمرى وال نعرررف الرررب وال نررراه كمررا حررد  مررع تلميررذي 
 عمواس بل نتصادم معه.
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 َم لهما المسيح موسى واألنبيار، فموسى واألنبيار كانوا تمهيدًا للمسيح، كانوا يشهدون لُه.َقدَّ  -4
= فالمسيح ال يفرض نفسه علي أحد والبد أن نطلبه، هو يحاول معنا، لكن البد أن نطلبره تظاهر أنه منطلق  -5

 (.48:6(. ونالحظ أن المسيح فعل هذا من قبل يوم هاج البحر )مر4-2:5)ن 
 ( 5= لقب الحي هو لقب هللا. فهذا القول دليل الهوته )آيةماذا تطلبن الحيل -6
 = بعد القيامة صار إختفاؤه هو القاعدة والظهور هو اإلستثنار ولهدف ما.ثم إختفى عنهما -7
هكذا وأعطوا لها وهورهم، و  = وهبهما المسيح قوة القيامة ليرجعا إلي أورشليم بعد أن كانا قد تحوال عنهافقاما  -8

(. وهررم تركرروا أورشررليم ربمررا خوفررًا مررن إضررطهاد اليهررود أو ربمررا وررن 4:14شررفاهم المسرريح مررن إرترردادهم )هررو
 .، كما عاد بطرس وغيره للصيد  التالميذ أن قصة المسيح قد إنتهت بموته فعاد كل منهم لعمله ولبلده

 في أول لقار للمسيح مع تالميذه وهبهم السالم فهو ملك السالم. -9
)بطرس والمجدلية( فهم عاشوا معه كإنسان طبيعى وها هرو يردخل  ك األغلبية طما على األقلية التي رأتهش  -10

 .37ية آواألبواب مملقة فظنوه روحًا 
 المسيح أبقى جراحاته لتشفينا، وها هي شفت التالميذ من عدم إيمانهم. وجراحاته التي أبقاها -11

 ( إعالن شفاعته الكفارية أمام اآلب. 1
 ( نراها فنرى حبه فنحبه ألنه أحبنا أواًل. ويراها غير المؤمنين فيندموا على رف هم له.2
األكرررل إثبرررات أنررره قرررام  -أ      (:43 ،42:24نسمع هنا أن المسيح أكل شهد عسل) -12

 (37يةآبجسده ، وأنه ليس روحًا كما يظنون) 
كل الرب  أالجسد الممجد ال يحتاج ألكل فهو ال يجوع وال يعط ، إنما هذا ليثبت قيامته. وكان هذا كما  -ب  

 رواح .أوالمالكان مع ابرا يم وهم غير محتاجين لألكل فهم 
رمررزًا آلالم الصررليب، ويمنررع العهررد القررديم تقررديم عسررل مررع  كرران خررروف الفصررح يقرردم مررع أعشرراب مرررة، -ج  

 الذباًح، لكن هنا نرى أكل الشهد رمزًا ألفراح القيامة.
= هذه أول مرة نسمع أن التالميذ يسجدون للمسيح سجود دبرادة، هنرا عرفروا مرن هرو تمامرًا فسرجدوا فسجدوا  -13

 (.52ية آجعوا فرحين )له. ودبادة المسيح والسجود لُه تعطى فرحًا للنفس لذلك ر 
(.  29 ،28:2+ يؤ 3:44شإالمسيح يقول لهم سأرسل موعد أبي، فاآلب وعد بإرسال الروح القدس ) -14

(. والسيد ال يريد لتالميذه أن يبدأوا الكرا ة بدون  7:16+ 26:15+ 26 ،17 ،16:14والمسيح سبق فوعد بهذا )يو 
[ يعملون  3[ يكون لهم قوة تأثير على السامعين و2لحق و[ يتمكنون من إدراك ا1هذه القوة الروحية التي بها و 

[ يتعزون أثنار ضيقاتهم وألضطهاد العالم لهم فال يفشلوا وييأسوا فيرتدوا. فالروح  5[ يتكلمون بألسنة و4المعجزات و
 القدس قوة جبارة تعين المؤمن في جهاده. 

سم(   46ذراع والذراع  حوالى  400كم )الملوة =  12= تقريبا   ستون غلوة -15
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 عودة للجدول ()إنجيل لوقا()تسلسل األحداث في أنجيل لوقا

 تسلسل األحداث في إنجيل لوقا
 

كما رأينا من قبل في دراسة عن إنجيل متى أن كل حد  مرتبط بما قبله وبما بعده في ترابط، ليقدم اإلنجيلي 
 فكرة معينة. وهذا ما سوف نراه في إنجيل لوقا أي ًا. 

الهدف من إنجيل لوقا يبدو واضحًا من مقدمة اإلنجيل. فها نحن نرى مالكًا يظهر لزكريا الكاهن وهو يبخر أمام 
مذبح البخور بعد أن قدم المحرقة ليبشره بوالدة السابق للمسيح. وكأن المالك يقول له.. هل تفهم يا  كريا معنى 

على مذبح المحرقة ثم يدخل ويقدم بخورا على مذبح    وكان الكاهن اليهودى يقدم ذبيحةما تقوم به من طقوس؟  
يوميا[.   مرتين  على البخور  محرقة  ذبيحة  نفسه  سيقدم  الذي  وهو  حقيقة  إليه  بالمرمو   ألبشرك  جئت  أنا  ها 

دًا للطريق ه ِ مَ الصليب )مذبح المحرقة( ثم يشفع فيكم وفي كل البشر أبديًا  )مذبح البخور(، والذي سيكون إبنك مُ 
 أمامه.
 المسيح الشفيع في البشرية هدف اإلنجيل واضح.. ف

بالخالص، وهو عالمة   فالتسبيح عالمة فرح  يسبح،  والكل  بالروح  تمتلئ  وأليصابات  بالروح  يمتلئ  ونرى  كريا 
 اإلمتالر من الروح القدس، الذي سيحل على الكنيسة بفدار المسيح. 

 عنا صار إنسانًا مثلنا. ونرى بشارة المالك للعذرار بيسوع المخلص الذي ستلده فشفي
( من البشر وسجل إسمه في التعداد البشري. وفي 35:1وفي اإلصحاح الثاني نرى اإلكتتاب، لقد صار إبن هللا ) 

 بيت لحم فهو إبن داود بالجسد.
 ولكن هل سيخلص الكل بشفاعة المسيح وفدائه 

 يقبله. المسيح أتى لكل البشر ولكن لن َيْخُلص كل البشر... فقط من 
:   2و )لووباركهما سمعان وقال لمريم امه ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسراًيل ولعالمة تقاومو
34 . ) 

البداية منذ  لوقا  وسنرى  اإلنجيل..  الشيخ    -  هذا موضوع  نبوة سمعان  هناك من سيقبل    -فى  أن  يحدثنا عن 
يعرفه ومن ال يريد فلن يعرفه/ من   سوف من يريد    /المسيح ومن ال يقبله/ من سيعرف المسيح ومن لن يعرفه

يستحق أن يجده سيجده ومن ال يستحق فهو لن يجده. ونجد أن إنجيل لوقا قد ذكر العديد جدا من أمثلة التوبة )  
}ص   الخاطئة  }ص  7المرأة  العشار  و كا  فالتوبة  9{  حالتك  كانت  مهما  والمعنى   )... اليمين  اللص  وتوبة   }

هذا من الناحية السلبية،   فالمسيح أتى حتى ألشر الخطاة ولكنه أتى لمن يريد.  .شفاعة المسيحل  تجعلك مستحقاً 
حتى يكون االنسان مستحق . فالمنى هلك ألنه  ىلكن من ناحية أخرى يوضح المسيح أن عمل اإليجابيات أساس

 لم يعمل عمل رحمة مع لعا ر ، وطوب المسيح السامرى الصالح.



 أنجيل لوقا )تسلسل األحداث في أنجيل لوقا(   –األناجيل 
 

 

480 

 اإلصحاح الثاني:
)اآل بينما   (20-8يات  ورأوه.  المسيح  وعرفوا  وذهبوا  يستحقون،  فهم  مالًكة  لهم  وهر  هؤالر  البسطار  الرعاة 

 الكهنة وهيرودس لم يعرفوه والعكس فالمجوس الذين سعوا ليعرفوه عرفوه بل قادهم نجم.
قادر أن يشفع في المسيح ُوِلَد خاضعًا للناموس بكل وصاياه وطقوسه ليكون الرجل الكامل ال  (24-21اآليات )
 . ، فكل البشر فشلوا فى اإللتزام بالناموسالبشر
 سمعان الشيخ وحنة عرفوا المسيح إذ هما يستحقان.  (38-25اآليات )

 "أنه ينتظر تعزية إسرائيل.."والحظ قول الكتاب عن سمعان 
وآخرون   حنة  الكتاب عن  قول  أورشليم..  والحظ  من  فداء  المنتظرين  وينتظ"جميع  يطلبه  عنه  فمن  ويفت   ره 

 .يجده أما من ال يريد فهو لن يجده
يسوع إنسان كامل يخ ع ألمه وليوسف، ولكن يت ح من أول الطريق أنه جار لهدف إتفق   (52-39اآليات )

 . ينبغي أن أكون في ما ألبي"عليه مع أبيه 
 

 اإلصحاح الثالث: 
 بالدعوة للتوبة ، فلن يعرفه إال من إنفتحت عينيه.  يوحنا يمهد الطريق للمسيح  (20-1اآليات )
 .فنخلق خليقة جديدة المسيح يعتمد ليؤسس المعمودية (22-21اآليات )
 ."..بن آدم، إبن هللا"المسيح بمعموديته جعلنا أوالدًا هلل  (38-23اآليات )

 
 اإلصحاح الرابع:

 ل .. فالمسيح غلب لكي نملب فيه إبليس. التجربة على الجب( 13-1اآليات )
 هو يمتلئ إنسانيًا لكي نمتلئ نحن فيه. رجع يسوع بقوة الروح=   (15-14اآليات )
ألنه لم يرد أن يقرأ آيات "أرسلني ألشفى المنكسري القلوب" وطوى السفر  هو أتي كشفيع ..    (24-16اآليات )
 الدينونة. 
خليقة   • الجميع  ليجعل  أتى  المسيح  أن  فى  الحظ  معه  القديمة  بحياتنا  )ونموت  وقيامته  بموته  جديدة 

المعمودية ونقوم متحدين به فيجعلنا أبنار لآلب( . وغلب إبليس ليمكننا أن نملبه ، وألمتأل بالروح حتى 
أن كل من يتحد به يمكنه أن يمتلئ بالروح. وهو أتى فى المجئ األول ال ليدين بل يعطى فرص جديدة  

 اإلنجيل كثير مما أتى المسيح ليقدمه للبشرية.لمن يريد. وسنرى عبر 
هو   أن من رف وه حاولوا قتله.  بل،  ههناك من يقبله ومن يرف   والعجيب بعد كل هذا أن  (30-25اآليات )

 فاتح ذراديه للجميع ، ولكنه يحترم حرية الجميع . 
* وألبتدار من هنا نرى لوقا يقدم صورًا مت ادة لمن يقبل المسيح ومن يرف ه، وتنتهي هذه اآليات بقول السيد 

 ( 34:13كم مرة أردت .. ولم تريدوا )المسيح 
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القديس أغسطينوس  4:2تي1وفاهلل يريد أن الجميع يخلصونو ) ( لكن هل يريد الجميع أن يخلصوا!! لذلك قال 
 . ك ال يستطيع أن يخلصك بدونكووهللا الذي خلقك بدون

( في خالص   (37-31اآليات  إرادته  يعلن عن  فهو  أحد  يسأله  أن  دون  حتى  ويخلص  شياطين  يخرج  يسوع 
 البشرية من عبوديتها للشيطان.

بيته ويشفى حماته. وعالمة   (41-38اآليات ) تلميذًا له، يحل له مشاكل  يسوع قبل أن يختار سمعان ليكون 
الشفار أنها قامت لتخدم. وهذا هو موضوعنا. المسيح يريد شفار البشرية ويختار خدامًا له هم التالميذ ليعايشوه 

 ويصيروا تالميذًا له يعملون على جذب الناس. 
= المدعوين كثيرين والمسيح دعاهم ليشفيهم    (6:5للكل )= يمأل الشبكة لو  هو يريد الشفار  (44-42اآليات )

 ويجعلهم أبنار هلل. 
 

 اإلصحاح الخامس:
)= يريد الجميع( لكن ليس الكل يقبل، بل أمسكوا سمكًا كثيرًا=  )= يهود وأمم( ..  سفينتين    (11-1اآليات )

فهو يدعو الكل، ولكن هناك من ال يريد ق.  صارت شبكتهم تتخرالبعط بعد أن يدخل لإليمان يعود ويهرب=  
 .(10:4تي 2وديماس تركني إذ أحب العالم الحاضرو )

"يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني" شفار أبرص )والبرص رمز للخطية( والحظ قول الرجل    (16-12اآليات )
 .سأله وإسألوا تعطواووالمسيح يريد، وهذا الشخص يريد والدليل أنه أتى يسأل المسيح، والمسيح ال يرد من ي

هنا المسيح يشفي من أراد أصدقاره له الشفار، وهذه صورة محببة للمسيح، البد وأن يستجيب    (26-17اآليات )
لها. صورة المحبة. ولكننا نرى هنا أن المسيح شفى الرجل بأن غفر له خطاياه. فهو شفى األبرص في اآليات 

 هي سبب كل دار.   السابقة وكان هذا رمزًا للخطية وأن الخطية
هنا نرى دعوة الوي )وهو متى اإلنجيلي(. ونراه يقبل الخطاة ليشفيهم، فلهذا أتى .. ليحول   (32-27اآليات )

 الوي العشار إلى متى اإلنجيلي هو أتى ليجعل كل شئ جديدًا.
لصوم له نرى السيد يريد أن يجعل كل شئ جديد. فهو يحول الخطاة إلى قديسين، ويجعل ا  (39-33اآليات )

 معنى جديد. 
 

 اإلصحاح السادس: 
( في خالص   (11-1اآليات  حقيقة  وراحة هللا  راحة.  هو  والسبت  جديد.  معنى  له  السبت  أي ًا  يجعل  السيد 

 البشر وتجديدهم كما رأينا. 
 .السيد يختار تالميذه الذين سيمألون الشبكة )الكنيسة( (16-12اآليات )
 السيد يدرب تالميذه على الخدمة ويعلم ويشفي. (19-17اآليات )
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وهذه الويالت قبل أن   ت وهذا لمن يريد ونسمع عن ويالت وهذا لمن ال يريد.نسمع البركا  (26-20اآليات )
يتحرر من   تمفر خطاياه، وكيف  المسيح كيف  يرفط  فمن  المسيح،  نتاًج تصيب راف ى  تكون عقوبات هى 

 عبودية إبليس وكيف يصير إبنا هلل. 
وأساس   تي يجب أن يتبعها من يريد الطريق لمن يريد أن يعرف يسوع )القوانين أو الوصايا ال  (49-27اآليات )

 (.المحبةكل القوانين 
 

 اإلصحاح السابع:
 هذا قاًد مئة وثني لكنه عرف يسوع، والسبب أن المحبة دخلت إلى قلبه  (10-1اآليات )

 وهذا تطبيق مباشر "وهو بنى لنا المجمع" ووهر هذا في أعماله "ألنه يحب أمتنا".. 
 .(49-27:6) المحبةالتى تكلمت عن  على اآليات السابقة

يسوع يتقدم من نفسه دون أن يسأله أحد ليقيم إبن أرملة نايين، فهو لهذا أتى. ليعطي حياة.   (17-11اآليات )
 وهذا يعتبر نتيجة لما سبق، فمن دخلت المحبة قلبه، أي تم شفاره، يقيمه يسوع في الحياة األبدية. 

هذه عن يوحنا المعمدان الذي كانت دعوته التوبة، ومن يتوب يعرف يسوع. وما الت التوبة    (30-18اآليات )
 ( .8:  5وطوبى ألنقيار القلب ألنهم يعاينون هللاو )مت هي الطريق الوحيد لنعرف يسوع 

 ونرى يوحنا يحول تالميذه للمسيح، وهذا هو ما أتى يوحنا ألجله. 
 دان والمسيح.. هؤالر ال يريدون. ( اليهود يرف ون المعم35-31اآليات )
( للمسيح    (50-36اآليات  وبإنسحاه  المعمدان(  نادي  )كما  بتوبة  نتقدم  أن  يريد،  لمن  الطريق  نرى  هنا 

 وسنعرفه.. هذه المرأة أرادت فأخذت. وهكذا كل من يريد.
 

 اإلصحاح الثامن:
النسار يخدمن يسوع. هذه تطبيق على ما سبق. فهؤالر النسار شفاهن المسيح من أرواح شريرة.   (3-1اآليات )

. والحظ أن النسار مرفوضات من المجتمع اليهودي، كان حالهم ردئ، لكن   ومن يشفيه المسيح يخدم المسيح 
 المسيح أتى ليجعلهم شيئًا جديدًا. 

 .يريد )األرض الجيدة( ومن ال يريد )األراضي الفاسدة(هنا نرى عينات لمن  مثل الزارع:   (15-4اآليات )
 هذا تطبيق على األرض الجيدة.مثل السراج:  (18-16اآليات )
 من يريد يصبح ليس فقط سراجًا بل قريب للمسيح بالجسد. (21-19اآليات )
 هنا صورة يشجع بها المسيح من يريد )يهدئ له العاصفة(. (25-22اآليات )
ونرى ماذا أتى المسيح ليقدمه لنا؟ التحرر من   يسيطر عليهم الشياطين  مخيفة لمنا صورة  هن  (39-26اآليات )

 .الشيطان . ولكن من يرفط المسيح يعود هذا العدو الشرير ليسود عليه
 [ إقامة إبنة يايرس.2[ شفار إمرأة من نجاسة و1هنا تتداخل قصتان و (56-40اآليات )
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 أتي للمسيح مثل هذه المرأة بإيمان طالبًا الشفار هنا نرى هدف اإلنجيلي بوضوح. فمن ي 
 من نجاسته يشفيه المسيح ويعطيه حياة أبدية. 

 
 اإلصحاح التاسع:

ليؤسسوا كنيسته، وهو يعول من يرسله. ولكن أي ًا هم يدعون    12السيد المسيح يرسل تالميذه الر  (6-1اآليات )
 كل من ال يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة.."من يريد و
 حيرة هيرودس تمثل تطبيقًا لمن لم يقبل المسيح.  (9-7اآليات )
 .معجزة الخمس خبزات(صورة عكسية فمن يقبل المسيح يحيا حياة الشبع ) (17-10اآليات )
( )يو   (20-18اآليات  أبدية  حياة  له  يعرفه  فمن  هو.  يعرفون من  تالميذه  بأن  وهذا هو 3:17المسيح مهتم   )
)الحقيقى    الشبع ألحد  يحتاج  ولن  شئ  كل  المسيح  له  سيصير  المسيح  يعرف  فمن  السابقة(.  معنى )اآليات 

   يشبع جسديًا ونفسيًا وروحيًا(المعجزة أن المسيح 
المسيح إبن هللا، ولكن معرفتنا بالمسيح الملك ال تعني ملكًا أرضيًا، بل على األرض الطريق   (27-21يات )اآل 

 هو الصليب واأللم.
 التجلي. الصليب بداية والمجد في السمار. (36-28اآليات )
 المسيح له كل المجد تخ ع له الشياطين.  (43-37اآليات )
 مرة ثانية هو الصليب واإلت اع.الطريق لهذا المجد  (50-44اآليات )
 هو أتى بثبات لهذا الصليب.  (:51آية )

 ليس الكل يقبلونه.. هنا قرية سامرية ترف ه. (56-52اآليات )
 هناك ثمن للتب ية. نعم هناك مجد في السمار، وشبع على األرض. لكن هناك ثمن ندفعه. (62-57اآليات )

 
 اإلصحاح العاشر: 

تلميذًا ملكوت هللا. لقد رأينا فيما سبق أن هناك ثمن   12لسبعين رسواًل ليؤسسوا مع الرإرسالية ا  (20-1اآليات )
و وسلطان  بركات  نرى  وهنا  و1للتب ية،  السماويات  تكتب في  أسمارنا  و2[  الشياطين.  على  [ رعاية 3[ سلطان 

 [ ملكوت السموات يقترب )فرح(.4كاملة من المسيح لخدامه. و
 البسطار يدركون ما حصل عليه من عرف المسيح.  (24-21اآليات ) 

 .مثل السامري الصالح: المسيح المرفوض )فالسامريين مرفوضون(  (37-25اآليات )
 صورة م ادة. المسيح في بيت أحباًه مريم ومرثا. (42-38اآليات )

 
 اإلصحاح الحادي عشر: 

 الصالة طريق لنعرف يسوع. ومن يعرف يسوع يريد الخالص. (13-1اآليات )
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( لآليات   (26-14اآليات  عكسية  هذه صورة  يسبح.  وال  يصلي  ال  الشياطين  أو  الخطية  عليه  تسيطر  الذي 
 السابقة. 
 إمرأة تسبح يسوع.. صورة لمن عرف يسوع فسبحه.  (28-27اآليات )
 ذ لم يعرفوه. صورة عكسية لليهود راف ي المسيح إ (32-29اآليات )
البسيطة، التي لها   (36-33اآليات ) هنا يكشف اإلنجيلي السبب الحقيقي لعدم معرفة يسوع، أي العين غير 

طلب  غير  فاسدة  مادية  عالمية،  وشهوات  عالمية  مجد هللا   أهداف  هدفهم  كان  لو  الفريسيين  فهؤالر  مجد هللا، 
.. من يريد يسوع يجد سيجده  معرفة المسيح بأمانة  من يطلب   إلنفتحت عيونهم وعرفوا المسيح فهو صورة هللا.

 يسوع. 
( ويحبون    (54-37اآليات  المال،  يحبون  الذين  للفريسيين  هذه صورة  البسيطة.  العين  له  لمن  صورة عكسية 

مرة أخرى فالويالت قبل أن    أنفسهم ويفتخرون ببرهم الذاتي تاركين طهارة الداخل، هؤالر يسمعون هنا الويالت.
 ت إلهية ، هى نتيجة طبي ية لمن يرفط كل هذه البركات وهذا الخالص الذى أتى به المسيح . تكون عقوبا

 
 اإلصحاح الثاني عشر: 

( )  (3-1اآليات  السابق  اإلصحاح  األخيرة من  اآليات  يقبلوا 54-53في  لم  إذ  الفريسيين،  وخبث  ريار  نرى   )
 يكونوا مثل الفريسيين. توبيخ السيد المسيح لهم، وهنا نرى تحذير السيد لتالميذه أن 

( يطمئن    (12-4اآليات  المسيح  السيد  نجد  لذلك  الخوف.  هو  غالبًا  والخبث؟  للريار  اإلنسان  يدفع  الذي  ما 
 تالميذه قاًاًل أنه مع أن هناك آالم ستواجههم إال  أن هللا لن يتركهم. 

( ال  (15-13اآليات  نجد  وهنا  آالم،  هناك  أنه سيكون  رأينا  السابقة  اآليات  في في  تفكيره  إنسان كل  تناقط، 
 الميرا ، مع أن هناك آالم بل إستشهاد.

ردًا على من تكلم عن الميرا  ضرب السيد لهم مثل المني المبي، وهذا كان غباره راجع في (  21-16اآليات )
 غنيًا هلل.أنه إهتم بحياته على األرض ولم يفكر في أبديته. وتنتهي اآليات بقول السيد أن هناك من هو 

 هنا نفهم معنى غنى هلل السابقة، أي أن هللا يعوله فال يعو ه شئ.  (34-22اآليات )
هللا يعول أوالده.. لكن كل ما لنا هو و نات، ونحن وكالر عليها. إذًا بهذا يكمل معنى وغنيًا   (48-35آليات )ا

 هللو أن ما عندي هو لمجد هللا.
 عالم كله نار وعدم سالم فلماذا ننشمل به أو نتمسك به.  (53-49اآليات ) 
 ل هذا العالم، ويتصرف على هذا األساس.من له توقع سليم، فعليه أن يتوقع سرعة  وا (59-54اآليات ) 
 

 اإلصحاح الثالث عشر:
هناك آالم كثيرة في العالم، وال داعي لفلسفة األمور والبحث عن سبب لكل ألم، بل المهم تقديم    (5-1اآليات )
 توبة. 
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( واإلثمار.    (9-6اآليات  التوبة  بها هللا تساعدنا على  يسمح  التي  زباًل=  اآلالم  إشارة أنقب حولها وأضع  هذه 
 للتجارب التي تؤهل للسمار. 

من يقدم هذه المعجزة لشفار المرأة المنحنية أتت بعد الحديث عن أهمية تقديم توبة وبسرعة . ف  (17-10اآليات )
توبة سريعًا يتخلص من حمل خطاياه، ويشفى من اإلنحنار، فلماذا نؤخر التوبة. هذا معنى شفار المرأة المنحنية 

 أن يعطينا راحة.  المسيح يريد  هنا.
 هذه أمثال عن الملكوت فلماذا وضعها القديس لوقا هنا؟   (21-18اآليات )

حررهم  للذين  هو  فالملكوت  الملكوت.  يؤسس  خطاياهم  حمل  تحت  للمنحنين  بشفاًه  المسيح  فالسيد  ببساطة، 
 اإلبن. فصاروا بالحقيقة أحرارًا. 

 يق، وهو إختياري. الدخول للملكوت يكون من الباب ال  (30-22اآليات )
هنا نرى المسيح بإرادته يدخل من الباب ال يق ويذهب للصليب. وتنتهي هذه اإلصحاحات،    (35-31اآليات )

كم مرة أردت .. بأن المسيح الذي أتى ليؤسس الملكوت وليشفع في البشرية، ال يجبر أحد على طريقه بل       
 ولم تريدوا 

 موانع الوصول لهذا الملكوت. ( 1في اإلصحاحات التالية نجد: 
 ( عدة صور تشجي ية. 2                            
 ( ما يساعدنا للوصول لهذا الملكوت. 3                            

 
 اإلصحاح الرابع عشر:

( السابقة   (7-1اآليات  بهيردس  اآليات  ويخيفونه  يطردونه  اليهود  فيها  المسيحو   رأينا  بأن  أنه   ألنتهت   يعرف 
من سيصلب ألجلهم يريدون   ه يبحث عن راحة من سيصلبونه .وهنا نرى أنفي اليوم الثالث أكمل.  =    سيصلب 
 أن يقتلوه.
ار لخالصهم. دعوة للتواضع، فالكبريار هو سبب عمي هؤالر الفريسيين الذين يرف ون من ج  (14-8اآليات )

 وبالتالي فالكبريار سيكون سببًا لفقدانهم للملكوت.
( هناك    (24-15اآليات  بأن  السابقة  اآليات  األبرار.  إنتهت  قيامة  في  وليمة مكافأة  وأنها  المكافأة  نرى  وهنا 
 .(20:3+ رؤ 9:19عشار )رؤ 

 ( و(  33-25اآليات  ثمن  لها  الوليمة  و1هذه  أحد.  أي  من  أكثر  المسيح  نحب  أن  الصليب      2[  حمل  قبول   ]
 [ سندخل في حرب مع إبليس.3و

 من يقبل أن يدفع النفقة سيكون ملحًا جيدًا. (35-34اآليات )
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 اإلصحاح الخامس عشر:
هناك ثمن سيدفع ولكن هنا دعوة لعدم اليأس فالسيد المسيح أتى يبحث ويفت  عن كل ضال    (31-1اآليات )

 فقود أو اإلبن ال ال. هذا هو شفيعنا. خاطئ كالخروف ال ال أو الدرهم الم
 

 اإلصحاح السادس عشر: 
رأينا في اإلصحاح السابق أن هللا يبحث عن كل خاطئ. وهنا لوقا يأتي بهذا  مثل وكيل الظلم=  (13-1اآليات )

المثل ليشجع كل واحد أن يتوب. وماذا يشجع على التوبة؟ أن تكون لنا النظرة المستقبلية، فالموت آٍت بالشك 
وألذا فكر اإلنسان بعقل أن    إذا فنيتم يقبلونكم في المظال األبدية ل في السمار=  قبَ إذًا علينا أن نتصرف بحكمة لنُ 

 هناك نصيب سماوي، فمن المؤكد أنه سيترك خطيته. 
لنا نظرة مستقبلية. فالسيد   (18-14اآليات ) هي مجموعة آيات متناثرة لها نفس المعنى، أنه علينا أن تكون 

المسيح كأنه يقول هنا للفريسيين .. هل أنتم لكم هذه النظرة المستقبلية أم أنتم مهتمون ببركم الذاتي أن يظهر 
 ا بأخريات تشتهونهن. أمام الناس، ومهتمون بالمال، ومهتمون بشهواتكم فتتركون  وجاتكم لتتزوجو 

هذه فيها تشجيع وترهيب للخاطئ، وعليه أن يختار ما بين أن تحمله قرة الغني ولعازر=    (31-19اآليات )
المالًكة إلى ح ن إبرا يم، وما بين عذاب أبدي. وهذه الصورة تدفع الخاطئ لترك خطيته ويعود ألح ان أبيه 

 كما عاد اإلبن ال ال. 
 

 اإلصحاح السابع عشر:
بعد أن رفع لوقا نظرنا إلى السمار، ها هو يعود ويقول لكن نحن ما لنا على األرض ولذلك فالبد   ( 6-1يات )اآل

منه   وي يع  كرا ية  القلب  فيمتلئ  المفران  عدم  هو  العثرات  وأحد  منها،  لنحذر  إذًا  عثرات.  هناك  تكون  أن 
 الملكوت. فالمفران شرط للملكوت. 

 ى الوصول للملكوت.. اإلت اع واإلنسحاه أمام هللا.ما يساعد أي ًا عل (10-7اآليات )
 هنا نرى أن الشكر هو شرط آخر لدخول الملكوت.  (19-10اآليات )
 هذه عن عالمات المجئ الثاني، والتفكير في المجئ الثاني يدفعنا للخوف وبالتالي للتوبة.  (37-20اآليات )

 
 اإلصحاح الثامن عشر:

 طريق الملكوت هو الصالة وبلجاجة، وبها نحيا في السمار.مثل األرملة وقاضي الظلم:  (8-1اآليات )
رأينا فيما سبق أن الصالة بها نحيا في السمار، وهنا نرى أن اإلنسحاه مثل الفريسي والعشار:  (14-9اآليات )

 . (15:57يجعلنا سمار، فالمنسحق والمتواضع يسكن هللا عنده )إش
 اطة كاألطفال هي طريق للملكوت.البس (17-15اآليات )
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األطفال يعتمدون على األبار إعتمادًا كاماًل، وهذا ما طلبه السيد المسيح من الشاب الغني:    (30-18اآليات )
وهذا هو طريق بع كل أموالك  الشاب المني، أن يعتمد على هللا إعتمادًا كاماًل وليس على أمواله، وهذا معنى  

 الكمال.
يسوع طلب من الشاب المني أن يبيع كل ماله، وهنا يسوع يترك ليس ماله فقط بل حياته   (34-31)اآليات  

 ويذهب للصليب. لقد إقترب الصليب، والسيد يخبر تالميذه بذلك. 
لقد إقترب دخول أورشليم ومعنى ذكر هذه القصة هنا، أن من إنفتحت السيد يشفي أعمى"    (43-35اآليات )

المسي السابقة  عيناه سيستقبل  اآلية  بعد  لوقا  أوردها  القصة  األمر مخفي عنهم=  ح كملك. وهذه  فمن كان هذا 
 إنفتحت عينيه يدرك سر الصليب.

 
 اإلصحاح التاسع عشر:

 قرة زكا رئيس العشارين  (11-1اآليات )
 ( 14-9:18تطبيق لقبول العشار ) .أ
 (8:19( مع )22:18تطبيق على قول المسيح للشاب وبع كل مالكو. فزكا فعل هذا. وقارن ) .ب 
فاًدة  .ج )هذه  مستعدًا  الشخص  يجعل  فالصراك  لزكا.  هو  ذهب  يصرك،  أريحا  أعمى  الرب..  ترك  بينما 

 الصالة(. فاألعمى لم يكن مستعدًا بعد للمعجزة، أما  كا فكان مستعدًا. 
 

 قبل دخول المسيح ألورشليم مباشرة يقول هذا المثل والمعنى. (27-12اآليات )
 )المسيح ذاهب للسمار(.الذاهب إلى كورة بعيدة )اإلبن الوحيد الجنس( الجنس  هو اإلنسان شريف  .1
 )اليهود أبم وا المسيح(.أهل مدينته كانوا يبغضونه   .2
 )وهذا ما كان اليهود يرددونه(ال نريد أن هذا يملك علينا  .3
 )المسيح في مجيئه الثاني سيكون ديانًا للكل(. إذبحوهم قدامي  .4
لناس قبل دخوله أورشليم النهاًي يحذر.. كل ما بين أيديكم هو و نات وسأحاسب كل  في نهاية تعاليم السيد ل .5

 واحد على ما بين يديه. 
 ًا هو الشفيع ولكن هذا لمن يريد قح

 ولكنه الديان لمن ال يريد 
 (44-41ولكننا نجده هنا في محبته يبكي على من يهلك كما بكى على أورشليم )

 .راد ولكنهم لم يريدواأ ذبحوهم قدامي( هوإي ا الديان العادل )أ يبكى فهو يريد خالص كل الناس ولكنه هو 
 اإلصحاحات الباقية هي قرة اآلالم والرليب والقيامة. 
 . هى قرة كيف صار ابن هللا شفيعا لكل البشرية

 


