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 عودة للجدول ( )أنجيل متي()األصحاح األول

 اإلصحاح األول 
 ميالد السيد المسيح -3
I) 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 )
 وسقط فى اليوم السادس والساعة السادسة. 

( أي 4صورته + )( خلق اإلنسان على  3أي هللا ) 3+ 4= 7يشير للكمال   (7رقم )
( أي اإلنسان الكامل. وليس سوى  7اإلنسان المأخوذ من تراب األرض= )

( 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 )
 ام ، ونحيا اآلن فى اليوم السابع ، وبنهايته تبدأ حياتنا األبدية. أي 6فى 

يشير للكمال التشريعي فهو رقم الوصايا العشر. ويشير لكمال البر والسعادة  ( 10رقم )
 .  (3( باهلل )7حين يلتصق اإلنسان الكامل )

 حدود البر.يرمز للتعدي على وصايا هللا وبره. فالخاطئ يطلب ما هو خارج   ( 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 )
 ليهوذا الذي خرج من وسط التالميذ ليهلك. 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
سلسرلتا األنسراب ويعادونه كعنصر ولمة. فذكر األنساب إنما هرو تأكيرد لحقيقرة التجسرد اإللهري. وقرد أوهررت 

 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

ل األسررمال ليررذكر داود وهبرررا يم ألن هللا لهررذا يفتررتح سلسررلته بقولرره المسرريح ابررن داود ابررن إبرررا يم. فمتررى ترررك كرر
(. 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
برا يم ليأتي منه المسيح. وأهمية ذكر داود أهمية ذكر إبرا يم أنه بإبرا يم بدأت قصة الخالص. فاهلل اختار إ

 الملك أنه سيأتي منه المسيح ملك الملوك.
: المسيح سمح لنفسه أن ُيدعى ابن داود وهو عبد للمسيح لنصير نحرن العبيرد أبنرال هلل. أمرا لوقرا فكترب تأمل

المسيح ضم البشررية لألمم لذلك وصل في أنسابه آلدم ابن هللا الذي منه تفرع العالم كله يهودًا وأمم، ف
 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 

لك يقررول أن فررالن ولررد فالنررًا ليشررير إلررى تسلسررل الخطيررة إلينررا خررالل المسرريح الررذي نررزل ليحمررل خطايانررا، لررذ 
الرروالدات البشرررية. وقررد جررال 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 

العمراد  (. مترى يتحردف فري سلسرلة نسربه قبرل أحرداف 38: 3لروا ويردنا إلى حالتنرا األولرى وآدم ابرن هللاو )يرفعن
ليعلن أن كلمة هللا المتجسد هذا وهن كان بال خطية وحده لكنه جال من نسل خاطئ ليحمل عنا الخطايا التي 
ورثناهررا أبررًا عررن جررد لهررذا جررال الترتيررب تنا ليررًا فهررو يعلررن المسرريا حامررل خطايانررا، ولوقررا الررذي التررزم بالترتيررب 
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حظنرا أن لوقرا لرم يرذكر سلسرلة أنسرابه فري أول إنجيلره التصاعدي يعلن تمتعنرا برالبنوة هلل فري المسريح. لرذلك ال
بل بعد ذكر عماد الرب من يوحنا، ألن الرب أخذ خطايانا وحملها ليرفعها عنا ويكفر عنا بتقرديس المعموديرة 

 ويوحدنا به وبذلك يرفعنا إلى البنوة هلل.
كحامررل لخطايانرا يررذكر ح نالحرظ اخرتالف النسررب فري القرراًمتين ومرجعره أن متررى وهرو يعلررن عرن السرريد المسري .4

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

ب لم يولد منه جسرديًا. وهرذا يحردف بحسرب الشرريعة حرين أن ينتسب أل 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 راعوف(. ولوقا يهتم بالتبني أو النسب الشرعي ألن اآلب تبنانا بالمعمودية فري ابنره فصررنا إخروة 
وشركال لره فري الميرراف. وأي رًا مرن أمثلرة التبنري التري سرنجدها فري سلسرلة نسرب لوقرا أن يتبنرى الجرد   للمسيح

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

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

يمررات يفتخرر بهررن اليهرود كسررارة ورفقرة وراحيررل إنمرا ذكررر ثامرار الترري إرترردت لرم يررذكر النسرب أسررمال نسرال عظ .6
( وبثشربع التري يلقبهرا والتري ألوريراو لخطيتهرا مرع داود 1:2( وراحراب الكنعانيرة الزانيرة )ير 38ثياب  انية )ترك

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

 خطايا الجميع.
ذكر معلمنا متى فري النسرب بعرط النسرال األمميرات مثرل راعروف الموآبيرة وراحراب الكنعانيرة، لريعلن أنره جرال  .7

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

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

بررل ممررن هررم ليسرروا أبكررارًا حسررب الجسررد مثررل إبرررا يم واسررحق ويعقرروب ويهرروذا وداود.. لقررد جررال السرريد المسرريح 
لررريعلن أن البكوريرررة ال تقررروم علرررى الررروالدة الجسررردية وهنمرررا علرررى اسرررتحقاه الرررروح. لقرررد فقرررد آدم بكوريتررره بسررربب 

بكرررررر البشررررررية كلهررررررا وفيررررره يصرررررير المؤمنرررررون أبكررررررارًا الخطيرررررة، وجرررررال السررررريد المسررررريح آدم األخيررررررر ليصرررررير 
 (.23:12)عب 

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
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عررنهم. ففررارص صررار يمثررل كنيسررة األمررم الترري صررارت بكرررًا باتحادهررا مررن 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 
( وهررذا يعنررى أنهررم رف رروا اإلن ررمام للكنيسررة التررى ولرردت يرروم 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 ابددنليشررير لتسلسررل الخطايررا إلررى المولررود. ولوقررا يكرررر كلمررة  ولدددمتررى يكرررر كلمررة  .11

 التي اكتسبناها بالتجسد.
 ي خريطة لسلسلة متى وسلسلة لوقا نرى فيها األسمال المشتركة والتي بينها خالف.فيما يل .12

 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

 يوسف ابن حقيقي ليعقوب 

 ريسا 
 اسم 19                   

 هالي
 يوسف

 يوسف ابن منتسب لهالي 
  يسوع المسيح  

 اسم   77مجموعة لوقا   اسم  41مجموعة متى 
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 هالي ويعقوب ويوسف .13

يوسف خطيب العذرال مريم هو ابن يعقوب بالجسد. وهالي هو أبو العذرال مريم أو جدها )حسب ما يذكر التلمود 
والد العذرال مريم وليس اليهودي وكتب اليهود(. وحينما تزوج يوسف من العذرال ُنِسَب لهالي. وهالي إذا كان  

جدها فهو اسم ثاٍن السم يواقيم. ووالد العذرال مريم أنجب بنتًا ثانية هي سالومة  وجة  بدي وأم يوحنا الحبيب 
ويعقوب. ووالد العذرال مريم لم يكن له ابن لذلك ُدِعَى يوسف خطيب مريم ابنًا له. وقد حدف هذا )راجع 

ي الجلعادي. وراعوف أصبحت بنتًا لنعمى. فيمكن أن ينسب الرجل  ( فهقوص تسمى باسم حميه بر ال63:7نح 
 لحميه. والبنت لحماتها أو حميها. 

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

 داود الملك. وكانت عادة عند اليهود أن يزوجوا ويتزوجوا من األقارب.
 

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

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

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

يهررتم بررالبنوة الشررردية أو التبنرري. والحرررظ أن متررى الررذي يهررتم بررأن يثبرررت أن المسرريح ملررك اليهررود يسررير ورال خرررط 
 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 15يتتبع خط الوالدة الجسدية لشرألتئيل مرن يكنيرا )أنظرر نقطرة 
 النسل الشرعي لشألتئيل.

 شألتئيل وزربابل .15
( نجررد شررألتئيل بررن نيررري. 27:3وفرري )لررو. ( 12:1ئيلو )مررت هررو االبررن الحقيقرري ليكنيررا. ويكنيررا ولررد شررألت شددألتئيل

وهذه المشكلة لها نفس حل مشكلة يوسف ويعقوب وهرالي. فشرألتئيل غالبرًا ترزوج مرن ابنرة نيرري فنسرب لره، ونيرري 
 هذا من ذرية ناثان.

ل متى  هو والي اليهودية بعد العودة من سبي بابل. و ربابل هو االبن الحقيقي لشألتئيل حسب قو وزربابل 
 ( نجد  ربابل ابنًا لفدايا وهذه المشكلة لها حل من اثنين: 19:3أي1(. ولكن في )12:1ووشألتئيل ولد  ربابلو ) 
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حسب شريعة اليهود إذا مات رجل دون أن يكون له ولد تتزوج أرملته ولي المرأة أي أقرب رجل للمتوفي   (1
بعط األحيان ينسب للولي لشهرته )كما سوال أخيه أو أقرب شخص. والمولود األول ينسب للمتوفي، وفي 

حدف في قصة راعوف وبوعز(. وهنا نفهم أن فدايا وشألتئيل أحدهما والد  ربابل بحسب الجسد واآلخر  
 بحسب الشريعة.

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

 ربعة المحذوفة من سلسلة متىاألسماء األ  .16
 ( 20:12-2:11مل 2( يوآش )2   ( 29:8مل 2أخزيا ) -1 

 (6:24-36:23مل2( يهوياقيم )4  ( 20-8:14مل2أمصيا ) -3 
والثالثرة األول جررالوا بعرد يهررورام، بينره وبررين عزيرا، وهررؤالل ربمرا حررذفوا مرن سالسررل النسرب ألنهررم مرن نسررل إيزابررل 

(. وقرد أبردى هللا السرخط الزاًرد علرى هرذه 31:16مرل1وهيزابرل هري بنرت أثبعرل ملرك الصريدونيين )الشريرة وأخاب،  
األسرة، لذلك أسقطتهم سالسل النسب اليهودية، ومتى نقرل عرن السالسرل كمرا وجردها، فهرو الترزم بسالسرل النسرب 

 التي بين أيدي اليهود.
( 8:36أي2اسمه في سالسرل النسرب اليهوديرة إال نرادرًا )أما يهوياقيم فهو ملك شرير مزه كتاب أرميال وال يذكر 

 والتلمود اليهودي يقر حذف أسمال األشرار.
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 ثالثة مجموعات في سلسلة نسب متى .17

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

 
هم ثالثة  

مجموعات ورقم  
( يشير للكمال  3)

 اإللهي:

المجموعددددددددددددددة  •
تبرررررردأ األولددددددي: 

برررررإبرا يم الرررررذي 
لررررررررررررررره الوعرررررررررررررررد 
بررررررررررررررررررررررررررررررراألرض 

( 15)ترررررررررررررررررررررررررررررك
وتنتهررررري نهايرررررة 
سرررررررعيدة بتنفيرررررررذ 
هررررررررررررذا الوعرررررررررررررد 
وقيررررررررام مملكررررررررة 
داود. وداود لرررره 

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

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

فشررل اإلنسرران ممررثاًل فرري سررليمان، الررذي أعطرراه هللا كررل شررئ. فسررليمان أعطرراه هللا حكمررة ومجررد وغنرري وسررالم 
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 ...آدم وماذا كانت النتيجة، فشل 
سلمت للباطل.. من أجل الذي أخ عها على الرجالو 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 20:8بميالد المخلص. فيكنيا الملك نرى فيه الرجال مجسردًا، الرذي أشرار إليره برولس الرسرول فري )رو

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

(. هررذا هررو الرجررال الررذي تبرردأ برره المجموعررة الثالثررة، الرجررال للبشرررية الخاضررعة 29-28:25مررل2أيررام حياترره )
 ذا ما انتهت به المجموعة الثالثة أي ميالد المخلص.للعبودية. ولكن كيف يتحقق هذا الرجال، ه

قصد هللا  لذلك فالمجموعات الثالف يشيروا لقصة معامالت هللا مع اإلنسان. في المجموعة األولى نرى 
نرى فشل اإلنسان وأنه ُسلِ م للباطل على رجال. وفي الثالثة نرى الرجال يصبح حقيقة   وفي الثانية، وتحقيقه 

 الم.ويولد مخلص الع

 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 

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

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

جعل الذي لم يعرف خطية خطيدة ألجلندا لنردير نحدن  "ألنهصار يشير للكفارة. وكما يقول بولس الرسول 
 (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 

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

ار اسم يكنيا مرتين ألنه يرمز إلى المسيح الذي انتقل  اليهود ثم قيام الكنيسة التي ت م األمم واليهود ثانيًا. وتكر 
( الذي يربط الحاًطين معًا. وحجر الزاوية الذي 22:118من اليهود إلى األمم. والمسيح هو حجر الزاوية )مز

رف ه البنالون هو إشارة للمسيح الذي رف ه اليهود. وحجر الزاوية البد وأن يحصى مرتين مرة مع هذا الحاًط.  
 رى مع الحاًط المربوط معه بحجر الزاوية. ومرة أخ

 أرقام سلسلة نسب لوقا .21
 رْ واآلخِ اسمًا وأحد طرفيها هللا واآلخر هو المسيح. فهو األول  77سمال لوقا تشمل أسلسلة 

77 =7×11 
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 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
قا ولم يذكرهم متى وهم ما قبل سم ذكرهم لو إ  21يم حتى المسيح. وبإضافة  اسم مبتدًًا من إبرا    41متى ذكر  

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

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

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

 40ورقرم  40شاملة اسم المسريح، وبردون المسريح يصرير عردد األسرمال  41ونالحظ أن أسمال متى وحدها كانت 
يشررير لفترررة أو مهلررة تعطررى لنررا إمررا يعقبهررا غفررران وبركررة أو يعقبهررا رفررط ولعنررة. المفررران والبركررة لمررن يقرردم توبررة 

يوم ولكنهم تابوا فمفر لهم هللا، وبنى إسراًيل  40 واللعنة لمن ال يجاهد ويتوب. ولذلك رأينا المهلة المعطاة لنينوى 
سرررنة فررري البريررة ثرررم دخلررروا أرض الميعرراد إذًا فررري هرررذا إشررارة لفتررررة غربتنرررا علررى األرض التررري يعقبهرررا إمرررا 40ترراهوا 

. فررنحن 40ولرريس 41يومررًا. ولكررن نالحررظ أن الرررقم هررو  40وهيليررا صرراموا  والمسرريح وموسررى. هررالك خررالص أو 
 المسيح فال فاًدة. مهما جاهدنا بدون 

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

 ه إلبليس، وهذا أهم من نهاية سبي بابل.وذلك أن المسيح سيولد حتى يخلص العالم من سبي
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 مالحظات على سالسل األنساب .24
i)  كان اليهرود يحفظرون جرداول األنسراب ويهتمرون بهرا جردًا وبمايرة االعتنرال والتردقيق، فهرم أواًل ينتظررون

المسيح الذي قد يأتي من أي منهم، ولكنهم كانوا يعلمون أنه من نسل داود. وثانيًا فهم يستوطنون في 
إسراًيل بحسب أسرباطهم. وقرد حفظرت التروراة نفسرها هرذه السالسرل حترى األسرر البرابلي ومنهرا أراضي  

 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 

تى بعد أن تشتتوا[. وهذه السالسل لها اسرتخدام أي رًا فري المواريرث. ولكرن هرذه األنسراب فقردت بعرد ح
 م.70خراب أورشليم سنة 

ii)  ،بالرغم من وجود خالفات واهريرة برين سلسرلتي نسرب مترى ولوقرا فرإن اليهرود أنفسرهم لرم يشرككوا فريهم
 لكنهم لم يفعلوا فهم يعلمون صحتها.في القرن األول، ولو كان هناك أي شبهة شك لهاجمها اليهود. و 

يثير البعط مشكلة حول قول متى وويوشيا ولد يكنيرا وهخوتره عنرد سربي بابرلو ويقولرون أن يوشريا كران قبرل  .25
يط فيوشريا سرنة. والررد علرى هرذا بسر20بحروالي  سبي بابل، وأنه مات قبل سبي بابرل الرابرع وخرراب أورشرليم

فحررب يوشريا ضرد نخرو ملرك مصرر ثرم مروت  لسرريع دينيرًا وسياسريًا.بموته بدأت مملكة يهوذا في اإلنهيرار ا
يوشريا أترى بررالنفوذ المصرري علررى يهروذا، وانتهرى هررذا بالسربي األول لبابررل بعرد مروت يوشرريا برثالف سررنوات. 
 وكانت هذه الفترة فترة سودال في تاريخ المملكة. ومتى يقصد أن نهاية مملكة يهوذا قد بدأت بموت يوشيا.

( نجررد أن لزربابررل خمسررة أبنررال لرريس 19:3أي1أي ررًا مشرركلة حررول أبيهررود ابررن  ربابررل ففرري ) يثيررر الرربعط  .26
سرمين مثرل ديسرو/ إمعرروف أن اليهرود كرانوا يسرتعملون بينهم اسم أبيهرود. وحرل هرذا اإلشركال سرهل فمرن ال

ن بررولس/ شرراول. وروايررة متررى منقولررة مرر -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.

 

 ( أنظر ما سبق17 - 1األيات ) اإلصحاح األول
ِإْبراِهيَم:  1 اْبِن  َداُوَد  اْبِن  اْلَمِسيِح  َيُسوَع  ِمياَلِد  َوَلَد 2ِكَتاُب  َوَيْعُقوُب  َيْعُقوَب.  َوَلَد  َوِإْسحاُق  ِإْسحاَق.  َوَلَد  ِإْبراِهيُم 

َوِإْخَوَتُه.   َوَحْر 3َيُهوَذا  َحْرُروَن.  َوَلَد  َوَفاِرُص  َثاَماَر.  ِمْن  َوَزاَرَح  َفاِرَص  َوَلَد  َأَراَم.  َوَيُهوَذا  َوَلَد  َوَلَد 4ُروُن  َوَأَراُم 
يَناَداَب. َوَعمِ يَناَداُب َوَلَد َنْحُشوَن. َوَنْحُشوُن َوَلَد َسْلُموَن.   َوَسْلُموُن َوَلَد ُبوَعَز ِمْن َراَحاَب. َوُبوَعُز َوَلَد ُعوِبيَد 5َعمِ 

ى.   ى َوَلَد َداُوَد  6ِمْن َراُعوَث. َوُعوِبيُد َوَلَد َيسَّ َوُسَلْيَماُن 7اْلَمِلَك. َوَداُوُد اْلَمِلُك َوَلَد ُسَلْيَماَن ِمَن الَِّتي أُلوِريَّا.  َوَيسَّ
يَّا. 8َوَلَد َرَحْبَعاَم. َوَرَحْبَعاُم َوَلَد َأِبيَّا. َوَأِبيَّا َوَلَد آَسا.     َوآَسا َوَلَد َيُهوَشاَفاَط. َوَيُهوَشاَفاُط َوَلَد ُيوَراَم. َوُيوَراُم َوَلَد ُعزِ 

َوَلَد ِحْزِقيَّا.  9 َوَأَحاُز  َوَلَد َأَحاَز.  َوَلَد ُيوَثاَم. َوُيوَثاُم  يَّا  َوَلَد 10َوُعزِ  َوَلَد آُموَن. َوآُموُن  ى  ى. َوَمَنسَّ َوَلَد َمَنسَّ َوِحْزِقيَّا 
َباِبَل َيُكْنَيا َوَلَد َشَأْلِتِئيَل. َوَشَأْلِتِئيُل َوَلَد َزُربَّاِبَل.   َوَبْعَد َسْبيِ 12َوُيوِشيَّا َوَلَد َيُكْنَيا َوِإْخَوَتُه ِعْنَد َسْبِي َباِبَل.  11ُيوِشيَّا.  

َوَعاُزوُر َوَلَد َصاُدوَق. َوَصاُدوُق َوَلَد َأِخيَم. 14َوَزُربَّاِبُل َوَلَد َأِبيُهوَد. َوَأِبيُهوُد َوَلَد َأِلَياِقيَم. َوَأِلَياِقيُم َوَلَد َعاُزوَر.  13
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َوَيْعُقوُب َوَلَد ُيوُسَف َرُجَل َمْرَيَم 16َوَأِلُيوُد َوَلَد َأِليَعاَزَر. َوَأِليَعاَزُر َوَلَد َمتَّاَن. َوَمتَّاُن َوَلَد َيْعُقوَب.  15ِلُيوَد.  َوَأِخيُم َوَلَد أَ 
َفَجِميُع اأَلْجَياِل ِمْن ِإْبراِهيَم ِإَلى َداُوَد َأْرَبَعَة َعَشَر ِجياًل، َوِمْن َداُوَد 17الَِّتي ُوِلَد ِمْنَها َيُسوُع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح.  
َسبْ  َوِمْن  ِجياًل،  َعَشَر  َأْرَبَعَة  َباِبَل  َسْبِي  ِجياًل.ِإَلى  َعَشَر  َأْرَبَعَة  اْلَمِسيِح  ِإَلى  َباِبَل  اْلَمِسيِح 18  ِي  َيُسوَع  ِواَلَدُة  َأمَّا 

َفُيوُسُف 19وِح اْلُقُدِس.  َفَكاَنْت هَكَذا: َلمَّا َكاَنْت َمْرَيُم ُأمُُّه َمْخُطوَبًة ِلُيوُسَف، َقْبَل َأْن َيْجَتِمَعا، ُوِجَدْت ُحْبَلى ِمَن الرُّ 
َولِكْن ِفيَما ُهَو ُمَتَفكِ ٌر ِفي هِذِه اأُلُموِر، ِإَذا َماَلُك 20ْذ َكاَن َبارًّا، َوَلْم َيَشْأ َأْن ُيْشِهَرَها، َأَراَد َتْخِلَيَتَها ِسرًّا.  َرُجُلَها إِ 

بِ  َقْد َظَهَر َلُه ِفي ُحْلٍم َقاِئاًل:»َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد، اَل َتَخْف َأْن َتْأُخَذ َمْرَيمَ  اْمَرَأَتَك. أَلنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو  الرَّ
وِح اْلُقُدِس.   َوهَذا ُكلُُّه َكاَن ِلَكْي  22َفَسَتِلُد اْبًنا َوَتْدُعو اْسَمُه َيُسوَع. أَلنَُّه ُيَخلِ ُص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهْم«.  21ِمَن الرُّ

بِ  ِبالنَِّبيِ  اْلَقائِ  »ُهَوَذا اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبًنا، َوَيْدُعوَن اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيَل« الَِّذي َتْفِسيُرُه: 23ِل:  َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّ
َمَعَنا. اْمَرَأَتُه.  24  َاهلُل  َوَأَخَذ   ، بِ  َماَلُك الرَّ َأَمَرُه  َكَما  َفَعَل  النَّْوِم  ُيوُسُف ِمَن  اْسَتْيَقَظ  َيْعِرْفَها  25َفَلمَّا  َوَلَدِت َوَلْم  َحتَّى 

 " اْبَنَها اْلِبْكَر. َوَدَعا اْسَمُه َيُسوَع.

 

َل َأْن 18"  -(:1:18)مت    آية َف، َقبدْ ًة ِلُيوسدُ ُه َمْخُطوبدَ ْرَيُم ُأمدُّ ْت مدَ ا َكاندَ َذا: َلمدَّ ْت هكدَ يِح َفَكاندَ وَع اْلَمسدِ ا ِواَلَدُة َيسدُ َأمدَّ
وِح   " اْلُقُدِس.َيْجَتِمَعا، ُوِجَدْت ُحْبَلى ِمَن الرُّ

لمررا كرران مررن المسررتحيل أن نصررعد نحررن إلررى هللا، نررزل هررو إلينررا ليرفعنررا إلررى علرروه. ولمررا كرران ليخلصررنا يجررب أن 
 يموت أخذ جسدًا قاباًل للموت ليموت به عنا.

والمسريح ولرد مرن عرذرال بواسرطة الرروح القردس الرذي  يرأ أحشرالها وقدسرها ليحرل الكلمرة فيهرا، فهرو لريس مررن  رع 
 بشر. وأهمية خطبة العذرال ليوسف:

 يوسف من نسل داود فحين ينسب له المسيح يكون ابن داود )والعذرال أي ًا نسل داود( -1
 حتى ال ُترجم العذرال كزانية إذ توجد حبلى دون  واج طبقًا للشريعة. -2
 لكي تجد العذرال من يعينها خاصة أثنال رحلة هروبها إلى مصر. -3

 جاًل وُوِلَد من امرأة فهو ال يحتقر جنس البشر بل يكره الخطية.: المسيح ُوِلَد ر ملحوظات
وسرف أنره رجلهرا وعرن تشبه )كتب الكتاب عند اإلخوة المسلمين(. لذلك يقول الكتاب عن ي -الخطبة عند اليهود:

(. وهرري ليسررت كالخطبررة عنررد المسرريحيين أو المسررلمين، بررل هرري بمثابررة  واج، 20-19مرأترره )آيررات إالعررذرال أنهررا 
ويجب أن تمر فترة  منية حتى يسركنا معرًا ويعرفرا بع رهما. وهرذا هرو الوضرع الرذي حملرت فيره العرذرال بالمسريح. 
فررإن حملررت المخطوبررة عنررد اليهررود ال يعتبررر هررذا  نررا بررل مخالفررة اجتماديررة بسرريطة. وألن المخطوبررة عنررد اليهررود 

 (.24-23:22ث تعامل كالمتزوجة فعقوبة  نا المخطوبة مع غير خطيبها هو الرجم )ت
خطيررة وترررفط أن [ المسرريح ولررد مررن عررذرال، فهررو ال يوجررد فرري أحشررال إال أحشررال عذراويررة ال تعرررف 1: وتددأمالت

 -لرذلك تشرربه الكنيسرة كلهررا بعشررر عرذارى، فالمسرريحى هرو اع ررو فرى جسررد المسرريح  تقتررن بشررهوات هرذا العررالم.
(. فلكى أكون مسيحى حقيقى والمسيح يسكن 17:3اوالمسيح يحل باإليمان فى قلوبنا )أف -اوله حياة المسيح 

 حكيمرات.فىَّ يجب أن تكون لى الرنفس العذراويرة الترى تتحررر مرن شرهوات هرذا العرالم. وهرذه هرى حالرة العرذارى ال
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[ عجيررب هررو صررمت العررذرال الترري كتمررت سرررها حتررى عررن رجلهررا يوسررف، فهررذا درس لنررا فرري البعررد عررن المجررد 2و
بل فى تأمل عن العليقة والنار داخلها وهرى ال تحترره ، نفهرم هرذا عرن العرذرال الترى لرم  الباطل وفي إنكار الذات.

جيرررب أي رررًا تسرررليمها األمرررر هلل ليررردافع عنهرررا فررري [ ع3و تنرررتفخ بالعطيرررة الترررى نالتهرررا، فالكبريرررال تحرررره صررراحبها .
 موضوع حملها دون أن تدافع عن نفسها.

ى  َدْت ُحْبلددددَ ا، ُوجددددِ َل َأْن َيْجَتِمعددددَ  رع بشرررر فهرررو لرررم يحمرررل الخطيرررة األصرررلية  مرررن )حيرررث أن المسررريح لرررم يكرررنَقبددددْ
يرر وارف للخطيرة ( وبهذا يمكرن أن يمروت ال عرن نفسره برل عرن البشررية فهرو برال خطيرة وغ12:5+ رو5:51)مز

األصرلية(= بردأت مررن القررن الرابررع إسرالة فهرم هررذه اآليرة وقيررل أن تفسريرها هرو أن يوسررف اجتمرع مررع العرذرال بعررد 
الرروالدة، والهرردف إنكررار دوام بتوليررة السرريدة العررذرال. والرررد بسرريط كمررا قررال القررديس جيررروم ولررو قررال إنسرران أننرري قبررل 

يرجررع لشررواطئ أوروبررا للمررذال. والمقصررود مررن اآليررة ببسرراطة أن العررذرال المررذال أبحرررت إلررى إفريقيررا فهررل البررد أن 
 وجدت حبلى بدون  رع بشر.

 
 " َفُيوُسُف َرُجُلَها ِإْذ َكاَن َبارًّا، َوَلْم َيَشْأ َأْن ُيْشِهَرَها، َأَراَد َتْخِلَيَتَها ِسرًّا.19" -(:1:19)مت  آية

 يوسف أحد اختيارين:وهرت عالمات الحمل على العذرال فكان أمام 
 أن يحاكمها أمام الشيوك فترجم حسب الشريعة. (1
يجررب عليرره أن  نتررواه يوسررف. وهررو كررانإ( وهررذا مررا 1:24حتررى ال يشررهرها )تررث يطلقهررا أمررام شررهود برردون علررة  (2

فيهررا. وهررو ف ررل اسررتخدام الرحمررة عررن  ثنررين، فالسرراكت علررى الخطيررة كأنرره قررد اشررتركيتخررذ أي قرررار مررن اإل
 العدل.

 
َقاِئاًل:»َيا 20"  -(:1:20)مت    آية َقْد َظَهَر َلُه ِفي ُحْلٍم  بِ   ِإَذا َماَلُك الرَّ ِفيَما ُهَو ُمَتَفكِ ٌر ِفي هِذِه اأُلُموِر،  َولِكْن 

وِح اْلُقُدِس.ُيوُسُف اْبَن َداُوَد، اَل َتَخْف َأْن َتْأُخَذ َمْرَيَم اْمَرَأَتَك. أَلنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن   " الرُّ
لم يكن من الممكن أن يصده إنسان قصة الميالد العذراوي إن لم يكن بظهور مالًكي مثل هذا. وهنا نرى درس 

فلنتروى قبل أن نحكم على =    ُمَتَفكِ رٌ  فأوهر برها كالشمس.  هللافي التسليم من العذرال فهي ألقت رجالها على  
َداُودَ أحد.   اْبَن  ُيوُسُف  بالجسد، أو أن المولود هو المسيا ابن داود    =  َيا  هذا تذكير بأن داود هو أبو المسيح 

 المنتظر.  
 أي تحفظها في بيتك فهو كان ناويًا أن يخرجها.= َأْن َتْأُخَذ 

 
 "َخَطاَياُهْم«.َفَسَتِلُد اْبًنا َوَتْدُعو اْسَمُه َيُسوَع. أَلنَُّه ُيَخلِ ُص َشْعَبُه ِمْن 21" -(:1:21)مت  آية
أي كل من  =    َشْعَبهُ )ُيَخلِ ُص َشْعَبُه  هذا هو النطق اليوناني السم يشوع أو يهوشع أي الرب يخلص.  =    َيُسوعَ 

أمم(   أو  يهود  سوال  َخَطاَياُهمْ يقبله  الخطية  =    ِمْن  وسلطان  الخطية  محبة  من  القلب  يخلص  أن  يستطيع  هو 
ن عشنا في ح رة هللا اآلب تهرب الخطية. هالخطية ويصالحنا مع هللا اآلب، و وقوتها، وهو يخلصنا من عقوبة  
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وقتية،  مصاًب  أي  من  أو  الرومان  من  يكون  الخالص  أن  فهموا  فهم  خطأ،  بطريقة  الخالص  فهموا  واليهود 
 (.21:24وما ال البعط حتى اآلن يفهمونها هكذا. وكان هذا هو الفهم الخاطئ لتلميذي عمواس )لو

 
بِ  ِبالنَِّبيِ  اْلَقاِئِل:22" -(:1:22 )مت آية  " َوهَذا ُكلُُّه َكاَن ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّ

ِقيَل   َما  َيِتمَّ  وسبق =  ِلَكْي  األ لية  في خطة هللا  هذا  كان  ولكن  الزمان،  في ملل  وتجسد  جال  المسيح  أن  أي 
 وكشفه على لسان النبي. 

 
 " »ُهَوَذا اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبًنا، َوَيْدُعوَن اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيَل« الَِّذي َتْفِسيُرُه: َاهلُل َمَعَنا.23" -(:1:23)مت  آية

المسيح   في  أن  ليثبت  البشير  متى  بها  أتى  نبوات  سلسلة  من  نبوة  أول  المسيا هذه  هو  وأنه  النبوات  تتحقق 
يل ويسوع نفهم أن المسيح هو الرب متجسدًا.سمين ممن اإل=  ِعمَّاُنوِئيلَ . المنتظر  عًا عمانًو

 
ُه. 24"  -(:25-1:24اآليات )مت   َذ اْمَرَأتدَ ، َوَأخدَ بِ  اَلُك الدرَّ َرُه مدَ ا َأمدَ َل َكمدَ ْوِم َفعدَ َفَلمَّا اْسَتْيَقَظ ُيوُسُف ِمَن الندَّ

ْم 25 َولدَ
 " َيْعِرْفَها َحتَّى َوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر. َوَدَعا اْسَمُه َيُسوَع.

 تشرير أنره عرفهرا بعرد أن حتدىمن يريد إنكار دوام بتوليرة العرذرال يسرتخدم هرذه اآليرة ويقرول أن = َلْم َيْعِرْفَها َحتَّى 
 -: ولدت المسيح. والرد على هذا بسيط

ي رع جميرع األعردال تحرت قدميرهو فهرل بعرد أن ي رع أعردا ه تحرت  َحتَّى( وألنه يجب أن يملرك 25:15كو1) (1
 قدميه سيتوقف ملكه.

 ولد إلى يوم موتهاو فهل ولدت بعد موتها.( وولم يكن لميكال 23:6صم2) (2
 يتررالف علينراو فهرل تطلرع النبري إلرى هللا حترى ينرال الرأفرة وعندًرذ  حتدى( وعيوننا نحو الرب إلهنا  2:123)مز (3

 يحول عينيه عنه إلى األرض.
 ال يفيد تمير الوضع بعدها. حتىمما سبق نفهم ان قوله 

يولرد مرن عالقرة جسردية للعرذرال مرريم مرع يوسرف النجرار، برل كران مولرودًا ولكن المقصود من اآلية أن المسيح لرم 
 من الروح القدس والعذرال مريم بدون  رع بشر.

خروة للمسريح مرن بطنهرا. والررد علرى ذلرك بسريط. فرالبكر إيفهمون من هرذا أي رًا أن العرذرال انجبرت =  اْبَنَها اْلِبْكرَ 
ه إخروة والردليل أنره كران علرى شرعب هللا أن يقردم كرل بكرر هلل (. حترى لرو لرم يكرن لر15:18هو كل فاتح رحم )عدد 

أى أول مولررود مررن بطررن أمرره بمررط  firstborn sonكلمررة بكررر فررى اإلنجليزيررة دون أن ينتظررر والدة إخرروة لرره. 
 النظر هل ستلد بعده أم ال.

ِرِه، ُثمَّ َأْرَجَعِني ِإَلى َطِريِق و كما تنبأ بهذا حزقيال النبى والعذرال استمرت بكراً  ِه ِلْلَمشرْ اِرِجيِ  ٱْلُمتَّجرِ ِدِس ٱْلخرَ َباِب ٱْلَمقرْ
، أِلَنَّ ٱلررَّبَّ ِإلرَ  .َوُهَو ُمْمَلق   ان  ُه ِإْنسرَ ْدُخُل ِمنرْ َتُح َواَل يرَ ا، اَل ُيفرْ وُن ُمْمَلقرً اُب َيكرُ : »َهَذا ٱْلبرَ َل َفَقاَل ِلَي ٱلرَّبُّ َراًِيَل َدخرَ َه ِإسرْ

وراجع تفسير النبوة فى مكانها. والمعنى المشار إليه: أن الباب الرذى يظرل  (.2،    1:    44حز)  وِمْنُه َفَيُكوُن ُمْمَلًقا
 مملقًا هو إشارة لدوام بتولية العذرال مريم.
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: 7، يررو 19: 8، لررو 31: 3، مررر 46: 12ويسررتند هررؤالل أي ررًا علررى قررول الكترراب أنرره كرران للمسرريح إخرروة   )مررت 
 -(. وللرد على هؤالل نقول:3

 -اليهود ُيطلقون على األقربال إخوة وأمثلة على ذلك:= كان   إخوته
+    5: 12+ تك  7: 13بينما أن لوط هو إبن هاران أخو إبرا يم )تك نحن أخوان،إبرام يقول للوط  •

 ( 27: 11تك
ٱلطَِّريِق،   ُمَباَرك  ٱلرَّبُّ ِإَلُه َسيِ ِدي ِإْبَراِ يَم ٱلَِّذي َلْم َيْمَنْع ُلْطَفُه َوَحقَُّه َعْن َسيِ ِدي. ِإْذ ُكْنُت َأَنا ِفيوَوَقاَل:  •

 ( هذا ما قاله خادم إبرا يم لالبان وعاًلة رفقة. 27: 24و )تكَبْيِت ِإْخَوِة َسيِ ِديَهَداِني ٱلرَّبُّ ِإَلى 
(. 11: 29و )تك، َوَأنَُّه ٱْبُن ِرْفَقةَ َأُخو َأِبيَهاَوَأْخَبَر َيْعُقوُب َراِحيَل َأنَُّه قيل من يعقوب لراحيل ووهذا نفس ما  •

 مع أن البان هو خال يعقوب، ألن يعقوب هو إبن رفقة أخت البان.
ْخَوِة: ِإنَّ و أنهم إخوةقيل عن تالميذ السيد المسيح  • :  21و )يو  َذِلَك ٱلتِ ْلِميَذ اَل َيُموتُ َذاَع َهَذا ٱْلَقْوُل َبْيَن ٱإْلِ

23 .) 
َفُيِجيُب ٱْلَمِلُك َوَيُقوُل َلُهُم: ٱْلَحقَّ  وو إخوته بل قال السيد المسيح الذى له كل المجد عن المحتاجين أنهم •

 (. 40:  25و )مت ْلُتمْ ، َفِبي َفعَ ِبَأَحِد ِإْخَوِتي َهُؤاَلِء ٱأْلََصاِغرِ َأُقوُل َلُكْم: ِبَما َأنَُّكْم َفَعْلُتُموُه 
وهل يمكن أن يكون للعذرال مريم أوالد من بطنها، إخوة للمسيح، وعند موته على الصليب يسلمها ليوحنا   •

 تلميذه، ألم يكن إبنالها اللذين من بطنها أولى برعايتها.
ان  وبهذا المفهوم يصبح إخوة المسيح إما أبنال إخوة يوسف أو أبنال ليوسف من  واج سابق. ويوسف ك •

 كبيرٍا فى السن، وبالتالى كان أوالده كبارا فى السن أي ًا. 
. فهو إبن هللا بالطبيعة وبإتحادنا به نصير أوالدًا هلل (29:8والمسيح صار بكرًا بين إخوة كثيرين )رو  •

ونصلى هلل ونقول وأبانا الذى فى السمواتو. ولكن بنوة المسيح لآلب هى بالطبيعة، أما بنوتنا هلل فهى  
أننا أصبحنا متحدين بجسد إبنه. نحن بالطبيعة عبيد هلل وهو إلهنا، أما المسيح فهو إبن هللا  بسبب 

َوَلِكِن  بالطبيعة ولكن قال إلهى بحكم أنه صار له جسدًا كالبشر. لذلك قال المسيح لمريم المجدلية و
(. فبنوتنا هلل تختلف 17:  20و )يو يُكْم َوِهَلِهي َوِهَلِهُكمْ ٱْذَهِبي ِإَلى ِإْخَوِتي َوُقوِلي َلُهْم: ِإنِ ي َأْصَعُد ِإَلى َأِبي َوَأبِ 

 نا وهلهناو. ِإنِ ي َأْصَعُد ِإَلى َأِبيعن بنوة المسيح هلل، لذلك لم يقل السيد المسيح و
( تجد أن القديس بولس الرسول يف ل أن يستمر اإلنسان العادى 34-31: 8،  2،   1: 7كو 1ملحووة: راجع )

ر قلبه مقدسًا أى مخصصا ومكرسًا هلل دون أن ينشمل بأمور هذا العالم. فعند بولس الرسول  بال  واج حتى يستم
البتولية هى الدرجة األعلى من الزواج. أفتقبل يا أخى الحبيب أن من حملت فى بطنها إبن هللا المتحد الهوته  

. أتقبل أن تكون العذرال أم المسيح بناسوته الذى أخذه منها، أن تعود وتتزوج لتنجب إنسانا بعد أن أنجبت إبن هللا
فى درجة أقل ممن كرسوا حياتهم لخدمة المسيح. أتقبل أن تكون العذرال قد إنشملت بتربية أبنال آخرين وههتمت  

بأمور هذا العالم، وبهذا تكون فى درجة أقل من ماليين الر بان والرا بات الذين تركوا العالم حبًا فى المسيح،  
 يح تنشمل بالعالم. بينما هى أم المس
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 عودة للجدول ( )أنجيل متي()األصحاح الثاني 

 

 اإلصحاح الثاني 
َقْد  َوَلمَّا ُوِلَد َيُسوُع ِفي َبْيِت َلْحِم اْلَيُهوِديَِّة، ِفي َأيَّاِم ِهيُروُدَس اْلَمِلِك، ِإَذا َمُجوٌس ِمَن اْلَمْشِرِق 1(2اآليات)مت

ِق َوَأَتْيَنا ِلَنْسُجَد َلُه«.  َقاِئِليَن:»َأْيَن ُهَو اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهوِد؟ َفِإنََّنا َرَأْيَنا َنْجَمُه ِفي اْلَمْشرِ 2َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم 
ْعب،  4َفَلمَّا َسِمَع ِهيُروُدُس اْلَمِلُك اْضَطَرَب َوَجِميُع ُأوُرَشِليَم َمَعُه. 3 َفَجَمَع ُكلَّ ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوَكَتَبِة الشَّ

: َفَقاُلوا َلُه:»ِفي َبْيِت َلْحِم اْلَيهُ 5َوَسَأَلُهْم:»َأْيَن ُيوَلُد اْلَمِسيُح؟«  وِديَِّة. أَلنَُّه هَكَذا َمْكُتوٌب ِبالنَِّبيِ 
َوَأْنِت َيا َبْيَت  6
ْغَرى َبْيَن ُرَؤَساِء َيُهوَذا، أَلْن ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبِ ٌر َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَرائِ  ِحيَنِئٍذ َدَعا 7يَل«.َلْحٍم، َأْرَض َيُهوَذا َلْسِت الرُّ

ُثمَّ َأْرَسَلُهْم ِإَلى َبْيِت َلْحٍم، َوَقاَل:»اْذَهُبوا  8َق ِمْنُهْم َزَماَن النَّْجِم الَِّذي َظَهَر. ِهيُروُدُس اْلَمُجوَس ِسرًّا، َوَتَحقَّ 
. َوَمَتى َوَجْدُتُموُه َفَأْخِبُروِني، ِلَكْي آِتَي َأَنا َأْيًضا َوَأْسُجَد َلُه« ِبيِ  َن َفَلمَّا َسِمُعوا مِ 9. َواْفَحُروا ِبالتَّْدِقيِق َعِن الرَّ
ُمُهْم َحتَّى َجاَء َوَوَقَف َفْوُق، َحْيُث كَ  . اْلَمِلِك َذَهُبوا. َوِإَذا النَّْجُم الَِّذي َرَأْوُه ِفي اْلَمْشِرِق َيَتَقدَّ ِبيُّ َفَلمَّا َرَأْوا 10اَن الرَّ

ا.  ِبيَّ 11النَّْجَم َفِرُحوا َفَرًحا َعِظيًما ِجدًّ وا َوَسَجُدوا َلُه. ُثمَّ َفَتُحوا  َوَأَتْوا ِإَلى اْلَبْيِت، َوَرَأْوا الرَّ  َمَع َمْرَيَم ُأمِ ِه. َفَخرُّ
ُموا َلُه َهَداَيا: َذَهًبا َوُلَباًنا َوُمرًّا.  ُثمَّ ِإْذ ُأوِحَي ِإَلْيِهْم ِفي ُحْلٍم َأْن اَل َيْرِجُعوا ِإَلى ِهيُروُدَس، اْنَرَرُفوا 12ُكُنوَزُهْم َوَقدَّ

بِ  َقْد َظَهَر ِلُيوُسَف ِفي ُحْلٍم َقاِئاًل:»ُقْم َوُخِذ 13 َرِتِهْم.ِفي َطِريق ُأْخَرى ِإَلى ُكو  َوَبْعَدَما اْنَرَرُفوا، ِإَذا َماَلُك الرَّ
ِبيَّ َوُأمَُّه َواْهُرْب ِإَلى ِمْرَر، َوُكْن ُهَناَك َحتَّى َأُقوَل َلَك. أَلنَّ ِهيُروُدَس ُمْزِمٌع َأْن َيْطُلَب الرَّ  ِبيَّ ِلُيْهِلَكُه«.  الرَّ

ِبيَّ َوُأمَُّه َلْياًل َواْنَرَرَف ِإَلى ِمْرَر. َفقَ 14 بِ  15اَم َوَأَخَذ الرَّ َوَكاَن ُهَناَك ِإَلى َوَفاِة ِهيُروُدَس. ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّ
ِبالنَِّبيِ  اْلَقاِئل:»ِمْن ِمْرَر َدَعْوُت اْبني«.

ا. َفَأْرَسَل  ِحيَنِئٍذ َلمَّا َرَأى ِهيُروُدُس َأنَّ اْلَمُجوَس 16 َسِخُروا ِبِه َغِضَب ِجدًّ
ْبَياِن الَِّذيَن ِفي َبْيِت َلْحٍم َوِفي ُكلِ  ُتُخوِمَها، ِمِن اْبِن َسَنَتْيِن َفَما ُدوُن، ِبَحَسب  الزََّماِن الَِّذي  َوَقَتَل َجِميَع الرِ 

َقُه ِمَن اْلَمُجوِس.  نَِّبيِ  اْلَقاِئِل: ِحيَنِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِبِإْرِمَيا ال17َتَحقَّ
»َصْوٌت ُسِمَع ِفي الرَّاَمِة، َنْوٌح َوُبَكاٌء َوَعِويٌل  18

َفَلمَّا َماَت ِهيُروُدُس، ِإَذا َماَلُك 19َكِثيٌر. َراِحيُل َتْبِكي َعَلى َأْواَلِدَها َواَل ُتِريُد َأْن َتَتَعزَّى، أَلنَُّهْم َلْيُسوا ِبَمْوُجوِديَن«.
بِ  َقْد َظَهرَ  ِبيَّ َوُأمَُّه َواْذَهْب ِإَلى َأْرِض ِإْسَراِئيَل، أَلنَُّه َقْد َماَت 20ِفي ُحْلٍم ِلُيوُسَف ِفي ِمْرَر   الرَّ َقاِئاًل:»ُقْم َوُخِذ الرَّ

 .» ِبيِ  الَِّذيَن َكاُنوا َيْطُلُبوَن َنْفَس الرَّ
ِبيَّ َوُأمَُّه َوَجاَء ِإَلى َأْرِض ِإْسَراِئي21 َولِكْن َلمَّا َسِمَع َأنَّ  22َل. َفَقاَم َوَأَخَذ الرَّ

َي ِإَلْيِه ِفي ُحْلٍم، َأْرِخياَلُوَس َيْمِلُك َعَلى اْلَيُهوِديَِّة ِعَوًضا َعْن ِهيُروُدَس َأِبيِه، َخاَف َأْن َيْذَهَب ِإَلى ُهَناَك. َوِإْذ ُأوحِ 
ْنِبَياِء:»ِإنَُّه َسُيْدَعى َوَأَتى َوَسَكَن ِفي َمِديَنٍة يُ 23اْنَرَرَف ِإَلى َنَواِحي اْلَجِليِل.   َقاُل َلَها َناِصَرُة، ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِباأَل

 "َناِصِريًّا«
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 كالتالي على أبنائه( هيرودس الكبير )بعد وفاته قسمت المملكة 
 

 فيلبس            أرخيالوس   انتيباس    :هيرودس أوالد
 قيررية   أدوم/ اليهودية/ السامرة                    الجليل                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 مثل األمناء
ليأخرذ لنفسره ملكرًا ثرم يكرافئ (. نجد أن اإلنسان الشرريف الجرنس يرذهب 27-12:19بالرجوع إلى مثل األمنال )لو
على عشر مدن وعبرده الثراني سرلطان علرى خمرس مردن. هرذا المثرل مسرتوحى ممرا   اً عبده األول بأن أعطاه سلطان

كرران يحرردف أيررام المسرريح، فكرران األمرررال الوطنيررون ملزمررون بررأن يررذهبوا إلررى رومررا ليحصررلوا علررى رتررب الترقرري مررن 
 قيصر. وحدف هذا مع هيرودس وأرخيالوس.

وضرروع عاًلررة هيرررودس يفسررر موضرروع مثررل األمنررال. فالملررك هيرررودس الكبيررر حيررث أنرره كرران صررديق لقيصررر وم
 )اإلنسان الشريف الجنس( أعطاه سلطان على مملكة كبيرة.

ولما مات قسم قيصر المملكة على أربعة وبهذا صار كل ًريس ربرع يملرك علرى عردد مردن أقرل. وهنراك مرن ملرك 
وبدأ قيصر بأن أعطى أرخيالوس إبن  مدن وهكذا بحسب قربه من قيصر.  4ى  مدن وهناك من ملك عل10على  

 هيرودس لقب ملك على ربع اليهودية.
أرسل ش به سفارة )أي مندوبين وسفرال عن الشعب( إلى قيصر   إذ كان الشعب يكرهه،  وفي حالة أرخيالوس

بالذبح )وهذا كان  شاكين لقيصر أعماله الوحشية وراف ين ملكه. وحينما رجع أرخيالوس من رو  ما إنتقم منهم 
 . حكم المسيح على صالبيه وراف ي ملكه بخراب أورشليم، هذا هو الحكم المؤقت قبل الدينونة(

 ولكن بعد ذلك نزع منه قيصر لقب ملك وجعله ًريس ربع. وفى النهاية نفاه خارج اليهودية.
معنرى أنره كلمرا كنرا أمنرال فري و ناتنرا كران لنررا وواضرح أنره كلمرا  ادت عردد المردن  اد مجرد وغنرى وثرروة الملرك. وال

 (41:15كو1مجد أعظم في السمال وفنجم يمتا  عن نجم في المجدو )

رفض قيرر تسميته ملكًا 
َى رئيس ربع  وُسمِ 

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

َى رئيس ربع رفض قيرر تسميته ملكًا  ُسمِ 
َى رئيس ربع  وُسمِ 

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

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

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

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

جلوسنا في عرش المسيح يعني أننا نشترك في مجده، كل  بحسب أمانتره وفنجمرًا يمترا  عرن نجرم  (3
في المجدو أحدنا يكون له سلطان على عشرة مدن واآلخر له سلطان على خمس مردن. وهرذا مرا 

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

هذا ال يعني أنه سيكون لنا نفرس مجرد المسريح، لكرن كرل منرا بحسرب أمانتره سريكون لره جرزل مرن  (4
 ه.ًقدر نقامنه علي لمسيح ، 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 ه.م. فلم يكن هير 125اليهودي سنة 

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

وكان القصر مسرح عشرات المؤامرات والفتن. 
واشتركت  وجات الملك وأقاربهن في تلك المؤامرات. 

هذا عدا المؤامرات التي كان يحيكها هيرودس ضد  
أعداًه من اليهود والرومان فقد كان هيرودس الكبير  

قاسي القلب، عديم الشفقة يسعى ورال مصلحته مهما  
ت الخساًر واشتهرر بكثررة الحيل ولم ينتبه إلى  كان

صراك المظلومين. وقتل عدة  وجات وأبنال وأقارب  
خوفًا من مؤامراتهم. ولكنه بني أماكن كثيرة أشهرها  

ن تهدمت وأسماها سباسطيا  أمدينة قيصرية وسماها هكذا تكريمًا ألوغسطس قيصر، ورمم مدينة السامرة بعد 
وناني السم أغسطس الالتيني( أي مدينة أغسطس. وبدأ في ترميم الهيكل في القدس. )سيباستوس هو االسم الي

يسلم   وفيما هو . قتل ابنه انتيباترومن وحشيته أنه قتل ابنيه اإلسكندر وأرسطوبولس، وقبل موته بخمسة أيام 
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جديد مجااًل للبهجة، لكنه  أنفاسه األخيرة أمر بقتل جميع عظمال أورشليم حتى يعم الحزن المدينة وال يجد الملك ال
ك. لْ مات قبل أن تتحقق أمنيته األخيرة. وهو الذي أمر بقتل أطفال بيت لحم حتى ال ينافسه مولود بيت لحم المُ 

فقد ولد المسيح في أواخر أيام هذا الطاغية. ولقد مات هيرودس الكبير بعد قتل أطفال بيت لحم بثالثة شهور  
ألكل اللحم وأصيب بدال النقرس واالستسقال، وتصاعدت منه راًحة   الفترة األخيرةبعد أن اشتدت شراهته في 

 كريهة جدًا حتى لم يقدر أحد أن يقترب إليه. وبعد موته اقتسم أبناله مملكته حسب ما سبق. 
 
ِرِق َوَلمَّا ُوِلَد َيُسوُع ِفي َبْيِت َلْحِم اْلَيُهوِديَِّة، ِفي َأيَّاِم ِهيُرودُ 1" -(:2:1)مت   آية َن اْلَمشدْ وٌس مدِ َس اْلَمِلِك، ِإَذا َمجدُ

 "  َقْد َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم.
الرب  لَ بِ بيت الخبز فهو جال إلينا خبزًا سماويًا يتناوله الجياع والعطاش إلى البر. في ات اع كامل قَ   =َبْيِت َلْحِم  

(. وبيرت 7:2+ فري9:8كرو2يسوع أن يولد والدة مجهولة. في قرية صميرة، فهرو قرد أخلرى ذاتره أخرذًا صرورة عبرد )
يل النبرري ملكررًا علررى إسررراً يل. وفيهررا ولررد المسرريح الملررك مررن نسررل لحرم هرري مدينررة الملررك داود، حيررث مسررحه صررمًو

 داود. ونالحظ أن متى ال يتكلم عن الناصرة فهو يقدم المسيح الملك نسل داود الملك.
َد  ا ُولددِ ه.م. )وكرران هرذا نتيجررة أخطرال العلمررال فري الحسرراب فري القرررون الوسرطى حينمررا 4ولرد المسرريح سرنة = َوَلمدَّ

قرة المصررية، طريقرة النجروم إلرى التقرويم الشمسري وهرو السراًد حاليرًا، حاولوا تمييرر التقرويم مرن الحسراب تبعرًا للطري
 كتشف الخطأ بعد ذلك بقرون(وه

ِرقِ  َن اْلَمشددْ وٌس مددِ هررم كهنرة أو ملرروك كلرردانيون أو فارسريون يهتمررون بدراسرة الفلررك والظرواهر الفلكيررة، واسررم =  َمجدُ
رة ومنجمررين مررن بررين النهرررين، ويعبرردون مجرروس يعطرري للفالسررفة ورجررال العلررم خاصررة علررم الفلررك ويقررال أنهررم سررح

النار. وكان علمال النجوم من المجوس )كانوا يعتقدون بوجرود عالقرة برين حركرة النجروم وأحرداف العرالم( يعتقردون 
أن وهور نجم عالمة على ميالد شرخص عظريم. ويقرال أن هرؤالل المجروس كرانوا يتبعرون مرذهب بلعرام الرذي تنبرأ 

وهم كانوا يعرفون نبوته، وينتظرون هذا المولود العجيب الذي قال عنه بلعام ويبرر  بمجيل المسيح )سفر العدد(. 
(. ونررى فري نبروة بلعرام والرنجم الرذي وهرر للمجروس ليردلهم علرى والدة المسريح 17:24كوكب من يعقوب ..و )عرد 

هررؤالل المجرروس  أن هللا لررم يقصررر نفسرره علررى اليهررود، بررل هررو اهررتم بكررل البشررر، لكررل مررن يطلبرره بأمانررة. ولقررد كرران
يمثلون كنيسة األمم المنجذبة لعريسها الملك. فبينمرا رف ره اليهرود، أترى إليره األمرم الروثنيين فكران مجيرئهم توبيخرًا 
لليهود. كان المجوس هم باكورة الشعوب األممية الذين قبلوا المسيح. وكان المسيح منذ والدته حجرر الزاويرة الرذي 

قريرب والمجروس الرذين أتروا إليره مرن بعيرد. وغالبرًا جرال المجروس فري موكرب عظرريم قبلره الرعراة الرذين أتروا إليره مرن 
يتقرردمهم ثالثررة مررن كبررارهم يحملررون الهرردايا للملررك العجيررب. هررؤالل المجرروس سرريدينوننا، فهررم تعبرروا ليصررلوا للمسرريح، 

لمقردس هرو الرنجم الرذي فماذا قدمنا له مرن تعرب أو هردايا. هرم تركروا بالدهرم فلنتررك شرهواتنا لنرراه. ولريكن الكتراب ا
يهررردينا وسرررراج لرجلررري كالمرررك ونرررور لسررربيليو أو هرررو الرررروح القررردس الرررذي فررري داخلنرررا. والكنيسرررة ت رررع فررري شررررقية 

 الهيكل، في ح ن اآلب قنديل م ئ إشارة للنجم الذي يهدينا إلى أح ان النعمة.
 او نجد هنا قاعدة أساسية وهي أن من يبحث عن المسيح بأمانة يجده وأطلبوا تجدو 
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مررأل قلبرره الحسررد فلررم يجررد المسرريح ولررم يعرفرره. الملررك اليهررودي لررم يجررده والملرروك الرروثنيين )المجرروس( فِهيددُروُدَس 
 وجدوه.  
عرفوا النبوات ولكن مطامعهم المادية أعمت عيونهم فلم يجدوه ولم يبحثروا عنره فقلربهم مشرمول بماديراتهم. والكهنة  

 دوه بل تحول الكهنة إلى صالبين للمسيح.الرعاة الرسميين لم يجدوه ورعاة المنم وج
 فقد وضعوا في قلوبهم أن يجدوه، فوجدوه مع أنهم وثنيين.المجوس أما 

أترى لهرم المالًكرة ليرشردوهم وهكرذا كرل سراهر علرى رعيتره أو سراهر علرى خرالص نفسره سريجد والرعاة الساهرين  
 يسوع.

 
 "اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهوِد؟ َفِإنََّنا َرَأْيَنا َنْجَمُه ِفي اْلَمْشِرِق َوَأَتْيَنا ِلَنْسُجَد َلُه«.َقاِئِليَن:»َأْيَن ُهَو 2" -(:2:2)مت  آية

يقرول القرديس فرم الرذهب أنره لرم يكرن نجمرًا حقيقيرًا كسراًر النجروم، إنمرا هرو مرالك وهرر فري  -ما هدو هدذا الدنجم:
 هيئة نجم ليهدي المجوس العاملين في الفلك وذلك:

 ألن مسار هذا النجم الذي وهر مختلف مع مسار حركة النجوم الطبي ية. -1
 كان النجم يسطع في الظهيرة والشمس مشرقة. -2
 كان يظهر أحيانًا ويختفي في أحيان أخرى. -3
 كان يرتفع حينًا وينخفط حينًا فهو قادهم إلى البيت الذي فيه المسيح تمامًا. -4

 المذنبات، وهذا االحتمال بعيد لألسباب السابقة.أما أوريجانوس فيرى أنه أحد 
يررى الربعط أن الرنجم وهرر قبرل مجريل المسريح للعرالم ليلرة مريالده بمردة تكفري متى جاء المجوس إلى المسيح:  

لسررفر المجرروس مررن بررين النهرررين إلررى بيررت لحررم، وهررم أترروا تمامررًا ليلررة المرريالد، ويرررى الرربعط أن الررنجم وهررر ليلررة 
ن المجرروس أترروا إلررى م أترروا بعررد فترررة )ويقررول أصررحاب هررذا الرررأي أن مررا يدعمرره قررول الكترراب أمرريالده للمجرروس وهرر

 ( ولم يقل المذود. وقال الصبي ولم يقل الطفل. وأن هيرودس قتل كل من كان أقل من سنتين(11ية )آالبيت 
 لماذا استخدم هللا النجم؟

تالميررذ عررن طريررق صرريد السررمك الرروفير وتكلررم مررع هللا يكلررم كررل إنسرران باللمررة الترري يفهمهررا، فكمررا تحرردف مررع ال -1
قسطنطين الملك المحارب وأراه عالمة الصليب قاًاًل بهذا تملب فعرف المسريح وآمرن بره، وتحردف مرع اليهرود 

 ق نجرم، وهكرذايرالنجوم عرن طر بالنبوات ومع اليونانيين بالفلسفة يكلم هللا المجوس الذين ال يفهمون سوى لمة 
 أعمالنا ودراساتنا ومنا لنا كل اليوم.يكلمنا هللا من خالل 

حين وصلوا لليهودية توقف النجم عن إرشادهم فسألوا اليهود ليرشدوهم فذاع الخبر، وبهرذا تكلرم هللا مرع شر به  -2
 من اليهود ليعرفوا نبأ الميالد فال يكون لهم عذر.

 لسمال.هللا كلم المجوس عن طريق نجم، وكلم الرعاة عن طريق مالًكة، الكل تكلم من ا -3
ربمررا شررعر المجرروس أن تعاويررذهم قررد أبطلررت حررين ولررد المسرريح، فررأدركوا أن أمرررًا يفرروه السررحر قررد حرردف فرري  -4

العررررالم، وتررررذكروا نبرررروة بلعررررام، فطلبرررروا أن يررررروا نجمررررًا هررررو كوكررررب يعقرررروب الررررذي حرررردثهم عنرررره أبرررروهم بلعررررام 
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طلرربهم، وحسررب مررا يفهمرروه. فهررم (، ليرردركوا أيررن هررو هررذا المولررود فيررذهبوا إليرره فررأراهم هللا بحسررب 17:24)عررد 
 بحسب مفا يمهم فهموا نبوة بلعام حرفيًا. فهم فهموا قوله كوكب من يعقوب أن هناك نجمًا سيظهر.

 ربما هم عرفوا موعد مولد المسيح من نبوة دانيال الذي كان كبيرًا للمجوس. -5
ا هو هللا يرشدهم عن طريقها هللا أخرج من الجافي حالوة، فالمجوس استخدموا النجوم بطريقة خاطئة ولكن ه -6

يِ ر حياترره، ولكرن نررى هنررا أن  علرى مكران المسريح. وكرران هرؤالل المنجمرون يعتقردون أن لكررل شرخص نجمرًا ُيسرَ
 النجم لم يحدد مصير المسيح، بل أن المسيح هو الذي كان يقود النجم.

 
 "  اْضَطَرَب َوَجِميُع ُأوُرَشِليَم َمَعُه.َفَلمَّا َسِمَع ِهيُروُدُس اْلَمِلُك 3" -(: 2:3)مت  آية

لقد خشى هيرودس أن ترجع المملكة إلى يهودي وت يع منه، اضطرب الملك األرضي حين وهر  =    اْضَطَربَ 
الملك السماوي، وفي قلب كل منا إن تجلى الرب يسوع يزعزع الشيطان الطاغية الذي يملك بالشر. وكأن الرب 

 بصليبه تنهار مملكة إبليس وال تقدر أن تثبت. حين ي ئ النور تذهب الظلمة.يسوع حين يملك فينا 
 
ْعب، َوَسَأَلُهْم:»َأْيَن ُيوَلُد اْلَمِسيُح؟«.4" -(: 2:4)مت  آية  " َفَجَمَع ُكلَّ ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوَكَتَبِة الشَّ

هم   أما  الحي،  للخبز  المجوس  يرشدون  والكتبة  الكهنة  ر سال  أن  هنا  صاروا  نجد  لعلهم  إليه،  يقتربون  فال 
وُحرم  الحياة  بسر  المربال  تمتع  لقد  يدخلوه.  لم  ولكنهم  الخالص  فلك  الذين  يأوا  نوح  فلك  بنال  في  كالعاملين 

 الر سال منه.
 

:  5"  -(:6-2:5اآليات )مت   َمْكُتوٌب ِبالنَِّبيِ  َفَقاُلوا َلُه:»ِفي َبْيِت َلْحِم اْلَيُهوِديَِّة. أَلنَُّه هَكَذا 
َبْيَت َلْحٍم، 6 َيا  َوَأْنِت 
ْغَرى َبْيَن ُرَؤَساِء َيُهوَذا، أَلْن ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبِ ٌر َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئيَل«.  " َأْرَض َيُهوَذا َلْسِت الرُّ

( لكن واضح معرفتهم بالنبوة بل بحسب 2:5أن مخارجه منذ األ ل، وهم كتموها نفاقًا لهيرودس )ميخا  باقي النبوة
 (. 2( فسمعان وحنة كانا ينتظرانه )لو9نبوة دانيال فهم كانوا يعرفون سنة ميالده )دا 

 
)مت   َظَهَر.  7"   -(: 8-2:7اآليات  الَِّذي  النَّْجِم  َزَماَن  ِمْنُهْم  َق  َوَتَحقَّ ِسرًّا،  اْلَمُجوَس  ِهيُروُدُس  َدَعا  ُثمَّ 8ِحيَنِئٍذ 

َفَأخْ  . َوَمَتى َوَجْدُتُموُه  ِبيِ  ِبالتَّْدِقيِق َعِن الرَّ َبْيِت َلْحٍم، َوَقاَل:»اْذَهُبوا َواْفَحُروا  َأَنا ِبُروِني، ِلَكْي آِتَي  َأْرَسَلُهْم ِإَلى 
 "َأْيًضا َوَأْسُجَد َلُه«.

ليجرحوا  الخفال  في  يخططوا  إذ  الشر  فاعلي  كل  طريق  هو  وهذا  الخداع،  بمظاهر  اضطرابه  هيرودس  أخفى 
 اآلخرين. 

 
ُمُهْم َحتَّى َجاَء َوَوَقَف  َفَلمَّا َسِمُعوا ِمَن اْلَمِلِك َذَهُبوا. َوِإَذا النَّْجُم الَِّذي َرَأْوُه ِفي اْلَمْشِرِق  9"  -(:2:9)مت    آية َيَتَقدَّ

. ِبيُّ  " َفْوُق، َحْيُث َكاَن الرَّ
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ما أحوجنا أن نخرج من داًرة إبليس )هيرودس(، داًرة الخطية عمل إبليس لتتكشف لنا عالمات الطريق الملوكي 
 بوضوح. )ن ع قنديل في شرقية الكنيسة رمزا لهذا النجم(.

 
ا.َفَلمَّا رَ 10" -(:2:10)مت  آية   " َأْوا النَّْجَم َفِرُحوا َفَرًحا َعِظيًما ِجدًّ

 حينما نرى الطريق الملوكي البد وسنفرح جدًا.
 
ُكُنوَزُهْم 11"  -(:2:11)مت    آية  َفَتُحوا  ُثمَّ  َلُه.  َوَسَجُدوا  وا  َفَخرُّ ُأمِ ِه.  َمْرَيَم  َمَع  ِبيَّ  الرَّ َوَرَأْوا  اْلَبْيِت،  ِإَلى  َوَأَتْوا 

ُموا َلُه َهَداَيا: َذَهًبا َوُلَباًنا َوُمرًّا.  "  َوَقدَّ
المجوس قبل هداياهم قدموا قلوبهم وسجدوا له. هم نفذوا الناموس وهم األمم، فهم لم يح روا أمام الرب فارغين 

 .  (16:16)تث 
أنه  =    َذَهًبا المجوس  فقد شعر  فيها،  كان  التي  البساطة  بالرغم من مظاهر  ملك،  ألنه  لقد عرفوا إشارة  ملك، 

أن  العالم، وهو رفط  هذا  تكن من  لم  المسيح  المت عة. مملكة  البسيطة  القلوب  يملك على  والمسيح  بالروح، 
(. ودخل أورشليم راكبًا أتانًا. ولكن بينما كان المسيح في مظاهر الوداعة والتواضع كانت 15:6يجعلوه ملكًا )يو

( . وكانت 28:12في األعاليو واآلب يشهد مجدت وأمجد أي ًا )يوالسمال تشهد له، فالمالًكة ترنم والمجد هلل  
معجزاته بسلطان، بل هو أعطى لمن يؤمن به أن يكون في مجده ويرف معه، كل من عاش حياته يرضى هللا 

م قلبه ليكون عرشًا للمسيح سيجلس مع المسيح في عرشه )ر  (. 21:3ويطيع وصاياه سيملك معه، كل من قدَّ
 يملب ويحيا حياة سماوية )رمزها الذهب( على األرض ويرفط أن يملك شهواته على حياته.ولكن هذا لمن 

(. وكاهن أي شفيع، فهو صار شفيعًا لجنسنا البشري عند هللا اآلب. هو كاهن 4:110= إشارة لكهنوته )مزُلَباًنا
ح يسوع  كهنتنا  وًريس  للصليب  رمزًا  القديم  العهد  ذباًح  وكانت  نفسه،  ذبيحة  م  لألبد قدَّ فينا  يشفع  لألبد،  ي 

نملك على شهواتنا 3:7)عب  أن  لنا سلطان  المؤمنين ملوك وكهنة )ملوك  فكل  للكهنوت  مفهوم عام  (. وهناك 
)عب  حية  ذباًح  أجسادنا  نقدم  بل  واإلنسحاه  والصالة  التسبيح  ذباًح  نقدم  وكهنة  +  15-14:13وأجسادنا 

و ملك الملوك وًريس الكهنة وهذا طبعًا ال يتعارض ( وبهذا المفهوم فالمسيح ه 1:12+ رو 2:141،  17:51مز
 (.1:4كو 1مع الكهنوت الخاص، فالكهنة هم خدام أسرار الكنيسة= وكالل سراًر هللا )

م هلل فقط، فلنقدم حياتنا وصلواتنا للمسيح إلهنا. وربما اعتبر المجوس أن   واللبان يصنع منه البخور، والبخور يقدَّ
 لبخور له كما يقدمون آللهتهم.المسيح إله يستوجب تقديم ا

= إشارة آلالمه وهشارة ألنه نبي )فوواًف المسيح الثالف ملك/ كاهن/ نبي تنبأ عنها المجوس يوم ميالده( ُمرًّا
أفكارنا ويكفي  المسيح في صلبه كانت تسمو عن  الذين أرسلهم هللا لش به عانوا األمرين. ولكن آالم  واألنبيال 

لقبوله حمله لخطايا البشرية وحج  ب اآلب وجهه عنه كحامل خطايا(. والمر يستخدم في تحنيط الموتي، إشارة 
الموت ولكن المر راًحته طيبة جدًا إشارة لطاعة المسيح. والمر يستخدم في العطور إال أن مذاقه مر جدًا إشارة 

يشترك مع    اآلب، إذ آلالم المسيح. لذلك فكل من يحتمل مرارة اآلالم والصليب يكون لهذا راًحة حلوة عند هللا
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له حق إ المسيح في موته فيكون  يميت شهوات جسده، فهو يشترك مع  بنه في حمل الصليب. وهكذا كل من 
التمتع بالقيامة مع المسيح، ولذلك فبالمر أي باحتمال األلم نحفظ أجسادنا من الفساد، وباحتمال صلب األهوال 

لها   يكون  إذ  الفساد  من  أجسادنا  نحفظ  إعالنات والشهوات  له  تكون  اآلالم  يحتمل  من  بل  األبدية.  في  قيامة 
 وأسرار يستنير بها قلبه فيكون نبي. 

و  التقدمات  هذه  له  نقدم  بأن  المسيح،  نرضى  )في1وبهذا  السماوية  حياتنا  )كو 20:3[  و1:3(  صلواتنا  2(   ]
 المر )احتمال األلم بشكر(.[تسابيحنا وشكرنا وسط آالمنا. أي الذهب )حياتنا السماوية( واللبان )الصالة( و 3و
 
ُثمَّ ِإْذ ُأوِحَي ِإَلْيِهْم ِفي ُحْلٍم َأْن اَل َيْرِجُعوا ِإَلى ِهيُروُدَس، اْنَرَرُفوا ِفي َطِريق ُأْخَرى ِإَلى 12"  -(:2:12)مت    آية 

 "  ُكوَرِتِهْم.
سيقتلهم ألنهم اعترفوا بالمسيح هللا بهذا أنقذ المسيح وأنقذ المجوس من بط  هيرودس، إذ هو من المؤكد كان  

ملكًا. وانصراف المجوس دون أن يلتقوا بهيرودس فيه درس روحي لنا، إذ على النفس التي تلتقي بالمسيح أن ال  
 تعود لطريقها القديم )إبليس(.

 
)مت   َوُخِذ 13"  -(:14-2:13اآليات  َقاِئاًل:»ُقْم  ُحْلٍم  ِفي  ِلُيوُسَف  َظَهَر  َقْد  بِ   الرَّ َماَلُك  ِإَذا  اْنَرَرُفوا،  َوَبْعَدَما 

الرَّ  َيْطُلَب  َأْن  ُمْزِمٌع  ِهيُروُدَس  أَلنَّ  َلَك.  َأُقوَل  َحتَّى  ُهَناَك  َوُكْن  ِمْرَر،  ِإَلى  َواْهُرْب  َوُأمَُّه  ِبيَّ  ِلُيْهِلَكُه«. الرَّ ِبيَّ 
ِبيَّ َوُأمَُّه َلْياًل َواْنَرَرَف ِإَلى ِمْرَر.َفقَ 14  " اَم َوَأَخَذ الرَّ

بِ    ِبيَّ َوُأمَُّه  المقصود مالك عادي مرسل من الرب، فمالك الرب يقصد به غالبًا المسيح.  =  َماَلُك الرَّ = َوُخِذ الرَّ
قد  ال،   والشك  تم  قد  فالميالد  امرأتك،  مريم  ليوسف  يقل  لم  اآلن  وليس المالك  للمسيح  تنسب  مريم  وصارت 

ليوسف، والمسيح هو منسوب للعذرال ال ليوسف. فالمسيح صار هو المركز الذي ننسب إليه. والمسيح هرب إلى 
و يُ 1مصر  أن  عليه  كان  ألنه  إذ   مم ِ تَ [  اليهود  بين  من  اختفي  ولطالما  رسالته   ارسالة،  يتم  حتى  قتله  أرادوا 

[ صار 3يقة تجسده، فلو أوهر عجاًب منذ صمره لما ُحِسَب إنسانًا. و[ هروب المسيح أكد حق2(. و59:8)يو 
[ أراد المسيح تقديس مصر، 4هروب المسيح درسًا للهروب من الشر إن أمكن، فالنار ال تطفأ بالنار بل بالمال. و

ي كل ( وستكون منارة للعالم كله )وكانت األوثان تسقط ف19:19شإهذه التي سيكون للرب مذبحًا في وسطها )
بلد في مصر تدخله العاًلة المقدسة فكانوا يطردونهم من مدينة إلى أخرى( ومركز إشعاع إيماني، ومركز مدرسة 

 اإلسكندرية وأصل الرهبنة.
تأمل: يوسف لم يقل وإذا كان المولود هو يسوع المخلص فلماذا ال يخلصنا من هيرودس وحينما قال له المالك 

[ التسليم الكامل، وعدم طلب 1يسأله كيف أو متى أعود وفي هذا درسين وإذهب إلى مصر ذهب حتى دون أن  
[ احتمال األلم في صمت، فحياة يوسف كانت مع المسيح هي مزيج من الفرح واأللم  2معجزات بصفة مستمرة و 

، وكان أعظم فرح وتعزية ليوسف والعذرال   ساجدين ورعاة شهود )هروب واضطهاد وألم ومالًكة ونجم ومجوس  
النشيد وشماله مري أنهم هم فى أح انه ، فنحن نرى هذه الصورة فى سفر  بل قل  المسيح فى أح انهم  م أن 

 (. 6:  2تحت رأسى ويمينه تعانقنىو  
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ِبالنَِّبيِ   15"  -(:2:15)مت    آية بِ   الرَّ ِمَن  ِقيَل  َما  َيِتمَّ  ِلَكْي  ِهيُروُدَس.  َوَفاِة  ِإَلى  ُهَناَك  ِمْرَر َوَكاَن  اْلَقاِئل:»ِمْن 
 " َدَعْوُت اْبني«.

(. قالها عن خروج شعب إسراًيل من مصر. لكننا نرى هنا طريقة الروح القدس 1:11هذه اآلية قالها هوشع )
التي استخدمها اإلنجيليين وبولس الرسول في إعادة فهم اآليات النبوية وتطبيقها على المسيح، وأن النبوات عن 

 في العهد القديم. المسيح كانت مختبأة
 
َجِميَع 16"  -(:2:16)مت    آية َوَقَتَل  َفَأْرَسَل  ا.  ِجدًّ َغِضَب  ِبِه  َسِخُروا  اْلَمُجوَس  َأنَّ  ِهيُروُدُس  َرَأى  َلمَّا  ِحيَنِئٍذ 

ُدوُن،   َفَما  َسَنَتْيِن  اْبِن  ِمِن  ُتُخوِمَها،  ُكلِ   َوِفي  َلْحٍم  َبْيِت  ِفي  الَِّذيَن  ْبَياِن  ِمَن الرِ  َقُه  َتَحقَّ الَِّذي  الزََّماِن  ِبَحَسب 
 " اْلَمُجوِس.

أنه يفعل هذا فهو قتل أوالده و وجاته  المؤكد  هنا نرى وحشية هيرودس، فمن قتل أوالده و وجاته وأقرباًه من 
الحسد  نتاًج  يرينا  وهذا  عرشه.  على  وحرصه  خوفه  وهو  أال  بسببه  لحم  بيت  أطفال  قتل  الذي  السبب  لنفس 

المتألمة   العالم. وصار هؤالل األطفال أول  ومحبة  والم ب  شهدال المسيحية، صاروا رمزًا للكنيسة الم طهدة 
وال   إبليس  يحتملها  ال  الكنيسة  هذه  كمسيحها،  بسيطة  كاألطفال  وصارت  رجعت  التي  الكنيسة  المسيح،  ألجل 
يحتملها العالم ويريد قتلها واختفالها. ولكن ما ال يفهمه العالم، أين ذهب هؤالل األطفال؟ هم في السمال.. ولكن 

 ا مصير من قتلهم ليتمسك باألرض..!!م
 

ِبِإْرِمَيا النَِّبيِ  اْلَقاِئِل:  17"  -(:18-2:17اآليات )مت   ِحيَنِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل 
َوُبَكاٌء 18 َنْوٌح  »َصْوٌت ُسِمَع ِفي الرَّاَمِة، 

 "َتَتَعزَّى، أَلنَُّهْم َلْيُسوا ِبَمْوُجوِديَن«.َوَعِويٌل َكِثيٌر. َراِحيُل َتْبِكي َعَلى َأْواَلِدَها َواَل ُتِريُد َأْن 
هنا نرى تطبيق آخر من تطبيقات الروح القدس فيه نتعلم كيف نتعامل مع العهد القديم. فهذه اآلية قالها أرميال  

 ( عمن قتلوا أثنال السبي وعمن ذهبوا سبايا إلى بابل. وراحيل هي أم البنيامينيين، والرامة في بنيامين، 15:31)
وقبر راحيل قرب الرامة. وكأن راحيل هنا ترمز إلسراًيل التي تبكي على أوالدها ضحايا السبي. والروح القدس 
الذي أوحى لمتى باقتباس اآلية )متى استعار آية عن السبي وطبقها على أطفال بيت لحم(، أوهر أنها نبوة عن  

رخات األلم التي تصرخها الكنيسة من آالم  هذا العمل الوحشي الذي قام به هيرودس. ولكن لنعلم أن وسط ص
 هذا العالم تولد الكنيسة المنتصرة في السمال والتي هي بال ألم وباكورتها المسيح. 

: 40)إر  المسبيين إستعدادًا لنقلهم إلى بابل  القاًد البابلى  يبدو أن الرامة كانت المكان الذى جمع فيه نبو ارادان
بل   =  وال تريد أن تتعزى ألنهم ليسوا بموجودينالذين ذهبوا للسبى    والدهاراحيل هنا تبكى على أوكأن    (.1-6

وقد ر  لحم.  وبيت  الرامة  بين  راحيل  قبر  وكان  السبى.  فى  البشير  ىأهم  لقتل   متى  تطبيق  أنها  اآلية  هذه  فى 
 (.18،16:2مت ) هيرودس ألطفال بيت لحم 
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)مت   ِمْرَر 19"  -(: 20-2:19اآليات  ِفي  ِلُيوُسَف  ُحْلٍم  ِفي  َظَهَر  َقْد  بِ   الرَّ َماَلُك  ِإَذا  ِهيُروُدُس،  َماَت  َفَلمَّا 
ِبيَّ َوُأمَُّه َواْذَهْب ِإَلى َأْرِض ِإْسَراِئيَل، أَلنَُّه َقْد َماَت الَِّذيَن َكاُنوا َيْطُلبُ 20 «.َقاِئاًل:»ُقْم َوُخِذ الرَّ ِبيِ   " وَن َنْفَس الرَّ

 س شر ميتة بعد أن قتل ابنه وأصيب بأمراض كريهة.مات هيرود 
 
ِبيَّ َوُأمَُّه َوَجاَء ِإَلى َأْرِض ِإْسَراِئيَل.21" -(:2:21)مت  آية  " َفَقاَم َوَأَخَذ الرَّ

 
ِهيُروُدَس َأِبيِه، َخاَف َأْن َولِكْن َلمَّا َسِمَع َأنَّ َأْرِخياَلُوَس َيْمِلُك َعَلى اْلَيُهوِديَِّة ِعَوًضا َعْن  22"  -(:2:22)مت    آية 

 " َيْذَهَب ِإَلى ُهَناَك. َوِإْذ ُأوِحَي ِإَلْيِه ِفي ُحْلٍم، اْنَرَرَف ِإَلى َنَواِحي اْلَجِليِل.
وكان الداًرة  معنى  تفيد  جليل  )كلمة  الجليل  مدن  إحدى  والناصرة  جدًا.  شريرًا  كان  أرخيالوس  مركز   ت ألن 

 (.2-1:9اتصاالت لألمم المجاورة ومملولة من األمم لذلك سمى جليل األمم )إش 
 
َسُيْدَعى 23"  -(:2:23)مت    آية ْنِبَياِء:»ِإنَُّه  ِباأَل ِقيَل  َما  َيِتمَّ  ِلَكْي  َناِصَرُة،  َلَها  ُيَقاُل  َمِديَنٍة  ِفي  َوَسَكَن  َوَأَتى 

 "َناِصِريًّا«.
(، بل هي بلد بال أهمية، ولكن من ولد في مذود، 46:1+  52:7كانت سمعة الناصرة سيئة جدًا عند اليهود )يو

باطل.  ومجد  وانتساب  افتخار  كل  يهدم  حتى  للناصرة  ينتسب  أن  َقِبَل  أتان  ابن  جح   على  أورشليم  ودخل 
)لو قبل  من  العذرال  فيها  تسكن  كانت  ا26:1والناصرة  بشارة  كانت  وفيها  من مصر (.  وعادوا  للعذرال،  لمالك 

 للناصرة.  
نشأ المسيح في الناصرة ليحمل اسمًا مشتقًا من المكان الذي نشأ فيه، وصار اسمه الناصري =    َسُيْدَعى َناِصِريًّا

بالعبرية هي )  ( وتعنى غصن، NATZARومنها اشتق اسم ونصارىو وهو لقب المسيحيين. وذلك ألن ناصرة 
العربية   الكلمة  بالمصن=  ومنها  القديم  العهد  في  نبوة  من  أكثر  في  المسيح  السيد  وقد سمى  ِقيَل )ناضر(.  َما 

ْنِبَياِء:»ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِريًّا«   األنبيال قالوا أنه غصن وهنا نرى تطبيق ثالث لفهم العهد القديم.ِباأَل
 ( 12:6، 8:3+  ك 15:33+ أر2-1:11راجع النبوات )إش

 ( 2-1:9ور المسيح سيبدأ من الجليل حيث أسباط  بولون ونفتالي )إشولكن إش يال تنبأ أن ن
بعد أن قطعت شجرة داود )العاًلة الملكية انتهت بموت صدقيا(. نبت المسيح كمصن جديد في هذه غرن=  
 الشجرة.

 
   آيات عسرة الفهم خاصة بالهوت المسيح

 ( صلوات يسوع لآلب 1
بالروح. وكانت كمناجاة ، أما فى بستان جثسيمانى كانت كطلب ووهر فيها صالة المسيح كانت كإنسان يصلى  

كإنسان كامل يتألم ولكنه كان طاًعا لمشيئة اآلب التى هى نفس مشيئته فاآلب واإلبن واحد. وكمثال للمناجاة 
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سيح ( يقول الم30  -  28:    12( . وفى )يو 17بين اإلبن واآلب نجد المسيح ينادى اآلب ومجد إبنك...و )يو
 ومجد إسمك .. فجال صوت من السمال مجدت وأمجد أي ا .... هذا الصوت كان من أجلكمو. 

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

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

 ( إلهى إلهى لماذا تركتنى3

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

 هو الالهوت المتحد به الذى يمأل السمال واألرض.

 ( 22:  8( الرب قنانى أول طريقه ... منذ األزل مسحت )أم4
بير ال يختلف الرب إقتنى الحكمة األ لية أى حا ها، هى كانت منذ األ ل وال تزال قاًمة وكاًنة عنده، هذا التع

كثيرا عن وفى البدل كان الكلمة والكلمة كان عند هللاو. ويقول سليمان فى نفس النص ومنذ األ ل مسحتو وال 
هو   المسيح  عمل  وكان  والكهنة(  )الملوك  معينة  لمهمة  التعيين  تعنى  والمسحة  وحده.  هللا  إال  باأل لية  يتصف 

 الخالص والفدال. 

 ( 36:  2موه ربا ومسيحا )أع( هللا جعل يسوع هذا الذى صلبت5
كان بطرس ُيخجل اليهود السامعين مما فعلوه بالمسيح. فهو يقول يسوع هذا الذى قتلتموه ودفنتموه لم تنته قصته 
ليمير  يشرح  هنا  بطرس  عظيم.  بل  ض يفا  ليس  هو  فينا.  اآلن  ترون  كما  علينا  القدس  الروح  وأرسل  قام  بل 

 الصورة فى أذهان اليهود.

 ا يسوع المسيح ( إله ربن6
بولس الرسول هنا يتكلم عن ربنا يسوع المسيح وليس عن األقنوم الثانى مجردا عن الناسوت. المسيح هو إله من  

 حيث الهوته وهنسان من حيث ناسوته. 
الكتاب المقدس ينسب ما للناسوت ليسوع المسيح أو للرب يسوع، ألن الالهوت متحد فيه بالناسوت إتحادا تاما 

إنفصال لحظة واحدة أو طرفة عين. ولذلك نقول عن العذرال مريم أنها والدة اإلله، مع أنها ليست أصال بمير  
بإعتبار اإلتحاد  تدعى والدة اإلله  ناسوتا ومع ذلك فهى  لالهوت، لكن الالهوت حل فى أحشاًها، وهتخذ منها 

 مجرد إنسان فقط.  القاًم بين الالهوت والناسوت، فالذى خرج من أحشاًها إله متأنس وليس
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وجدير بالذكر أنه يمكن أن تكون للكاًن صفتان دون تعارض. فالجمر هو ُمْحِره وُمحَتِره. والرب يسوع هو إله 
من حيث الهوته لكن من حيث ناسوته له إله، وهذا اإلله هو المتحد بالناسوت، وفى نفس الوقت هو الكاًن فى 

 السمال.
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 عودة للجدول ( حاح الثالث)أنجيل متي()األص 

 اإلصحاح الثالث 
 معمودية المسيح ويوحنا المعمدان 

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

 
 يوحنا المعمدانمعمودية 

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

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

 (26:  1الذى يريد )تك اآلبهذا قول   أي بصيمة الجمع.
 . فالثالوف القدوس يشترك فى عمل الخلق، والخلق ُينسب للثالثة أقانيم

 (.1آدم وحوال )تك -: الخليقة األولى
 الكلمة اإلبنيخلق( يرف على وجه المياه ... وقال هللا ) الروحيخلق( ... وروح هللا ) اآلبفى البدل 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 جالت 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 هؤالل القتلى ليحيوا )حز)الروح القدس( وِهْب ع  روح

 وهنا نرى عمل الثالوف فى إعادة الخلق للعظام اليابسة إشارة للخليقة الجديدة 
َمله )الخليقة األولى فى آدم( مخلوقين فى المسيح يسوع )الخليقة الثانية  عَ   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 الثالوف، وُتنسب للثالثة األقان
 واألبن والروح القدس أقنومى التنفيذ .

 :   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 9:51 )إشلذلك شبه الكتاب المقدس اإلبن بذراع هللا 0
 (.20:11لو
 (.2:1وكما كان روح هللا يرف على وجه المياه واألرض خربة وخالية )تك 0
 هو روح هللا يرف على مياه المعمودية على األرض الخربة بسبب الخطية لُيعيد هللا خلقها.  فاليوم ها 
 خليقة الثانية( ُمحتاجا للثالوف القدوس، وهذا هو سر الظهور اإللهى يوم المعمودية. وكان تجديد الخليقة )أو ال 0

وكان هذا التجديد هرو خرالص لإلنسران، ولرذلك ينسرب برولس الرسرول الخرالص للثرالوف القردوس ولكرن حرين وهرر 
 بيسوع المسديحنا الذى سكبه بمنى علي 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

ويوم العماد هو يوم تأسريس سرر المعموديرة الرذي بره ُنخلرق خليقرة جديردة بعرد أن فسردت خليقتنرا األولرى بالخطيرة. 
وكما كانت الخلقة األولى هي عمل الثالوف القدوس، هكذا الخليقة الثانية هي عمرل الثرالوف القردوس، لرذلك وهرر 

(. واالبررن يمطررس فرري المررال إعالنررًا 4:2ترري1ن )الثررالوف القرردوس يرروم المعموديررة. فرراآلب يريررد أن الجميررع يخلصررو 
لقبوله الموت عن البشر، وهذا هو الفدال المزمع أن يقدمه علرى الصرليب. ثرم يخررج مرن المرال 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  ته. والروح القدس سيقوم بعد ذلك مع كل معمد بجعله يموت مع المسيحوجسد المسيح هو كنيس

. نقروم مرع المسريح ثرابتين فري المسريح )حين يخرج من المرال( ويقوم مع المسيح من موت الخطية يدفن فى المال(
قوله وهذا هو ابني ( وهذه الخليقة الجديدة يفرح بها اآلب. وفرحة اآلب هذه وهرت في 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.
شخص هذا المعلم ، وأنه ليس كمعلمى اليهود بل هو إبن هللا وعليهم أن يسمعوا كالمه وتعاليمه ووصاياه ، فهرى 

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

. وهذا يعني أن آدم يوم خلق كان هناك شيئًا ينقصره.. ومرا هرو؟ لرو أخطرأ آدم ينبغي 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  فررح اآلب،ليعرود لألح ران اإللهيرة، وبهرذا الخطية وتبريرر آدم  
لقد أصبح طريق تبرير اإلنسان كاماًل، لذلك قال المسيح على الصرليب وقرد أكمرلو فرنحن كنرا عراجزين و   الخطية .

 .فنعود إلى ح ن اآلب كأبنال بثباتنا فى إبنه عن البر، فجال المسيح ليعطينا فيه أن نتبرر
نه بدون اختراع األستيكة كان إذا حدف أي خطرأ فري ورقرة نقروم بتمزيقهرا وهلقاًهرا ، وهرذا ما حدف يمكن تشبيهه بأ

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

ا ثرابتين فرى coverتمطيتنا.  كفَّارة = غطرال مرن   هو . فرال يعرود اآلب يررى خطيتنرا برل يررى برر 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 إن . وهذا معنى ما كان يحدف يوم الكفارة اليهودى ، اآل

شررح لمرا . وكان المسيح ًريس كهنتنرا علرى الصرليب ودمره يمطرى جسرده هرو هللا  غطال 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

المسيح على الصليب حمل خطايانا ومات بهرا فأماتهرا بموتره. وكرل   ن من يخطئ يموت.أحكم الناموس....  
ر مررررن يمرررروت معرررره بالمعموديررررة تمرررروت خطايرررراه فتمفررررر. وهسررررتخدام كنيسررررتنا القبطيررررة للخبررررز المختمررررر فررررى سرررر

(. وبردخول الخبرز المختمرر 1:12، لرو 12-6: 16اإلفخارستيا يشير لهذا المعنى. فالخمير يشير للشر )مرت 
 لنيران الفرن تموت الخميرة، وهذا كما إجتا  المسيح الموت وهو حاماًل لخطايانا، فأماتها فيه.

قرام مرن  نأة فالمسريح بعرد بديرأ: نقوم متحدين به، وهذا يعطينرا أن نحيرا بحياتره وهري حيراة 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 
 : فمن إتحد بالمسيح اإلبن يصير إبنًا هلل.تبني  (3
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: أننا نتحد مع المسريح الحمرل الرذبيح فتمروت خطيتنرا وتمفرر، ونقروم اإلفخارستياوهذا ما يحدث أيضًا فى سر  (4
المرروت  –مررع المسرريح الحررى القرراًم مررن األمرروات فتكررون لنررا حيرراة أبديررة. فلقررد رآه القررديس يوحنررا وفيرره الفعلررين 

ى لمقرران الخطايرا "خروف قائم كأنه مذبوح".رآه    –والحياة   وحيراة أبديرة  لذلك نصرلى فرى القرداس ونقرول وُيعطرَ
 لمن يتناول منه.

 
 وأنها مجرد عالمة ن يجيب علي هذا السؤالأعلي من ينكر مفاعيل المعمودية  
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 أبهررا صرريمة تفخرريم . اذًا نكمررل هررو قررول الثررالوف الررذي يخلررق االنسرران خليقررة جديرردة . وهررل حمررل اآلب 
 القدس خطايانا ! هذا كان عمل المسيح بصليبه . 

يح . المسريح كران ن المسيح لم يكن محتاجا للمعموديرة لكرن المعموديرة كانرت محتاجرة للمسرأبال 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 المرال بإنسانه العتيق ، فالروح القدس وبطريقة خفية يجعله يموت 
سررر . وسررر تعنررى اننررا نحصررل علرري نعمررة غيررر منظررورة تحررت نهررا أيخرررج مررن المررال . لررذلك نقررول عررن المعموديررة 

 عراض منظورة .أ 
  -(:3اآليات )مت 

يَِّة اْلَيُهوِديَِّة  1 ماَواِت. 2َوِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َجاَء ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َيْكِرُز ِفي َبرِ  َقاِئاًل: »ُتوُبوا، أَلنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ
. اْصَنُعوا ُسُبَلُه َفِإنَّ هَذا ُهَو الَِّذي ِقيَل َعْنُه ِبِإَشْعَياَء النَِّبيِ  اْلَقاِئِل: َصْوُت َصاِرٍخ  3 بِ  وا َطِريَق الرَّ يَِّة: َأِعدُّ ِفي اْلَبرِ 

َوَعَساًل َوُيوَحنَّا هَذا َكاَن ِلَباُسُه ِمْن َوَبِر اإِلِبِل، َوَعَلى َحْقَوْيِه ِمْنَطَقٌة ِمْن ِجْلٍد. َوَكاَن َطَعاُمُه َجَراًدا  4ُمْسَتِقيَمًة«.  
يًّا.   ِإَلْيِه  5َبرِ  َخَرَج  ،  ِحيَنِئٍذ  ِباأُلْرُدنِ  اْلُمِحيَطِة  اْلُكوَرِة  َوَجِميُع  اْلَيُهوِديَِّة  َوُكلُّ  ، 6ُأوُرَشِليُم  اأُلْرُدنِ  ِفي  ِمْنُه  َواْعَتَمُدوا 

ِبَخَطاَياُهْم. َمْعُموِديَِّتهِ 7  ُمْعَتِرِفيَن  ِإَلى  َيْأُتوَن  وِقيِ يَن  دُّ َوالرَّ يِسيِ يَن  اْلَفرِ  ِمَن  َكِثيِريَن  َرَأى  َلُهْم:»َياَأْواَلَد َفَلمَّا  َقاَل   ،
اآلِتي؟   اْلَغَضب  ِمَن  َتْهُرُبوا  َأْن  َأَراُكْم  َمْن  ِبالتَّْوَبِة.  8اأَلَفاِعي،  َتِليُق  َأْثَماًرا  ِفي  9َفاْصَنُعوا  َتُقوُلوا  َأْن  َتْفَتِكُروا  َواَل 
هللَا   ِإنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  أَلنِ ي  َأًبا.  ِإْبراِهيُم  َلَنا  إِلْبراِهيَم.  َأْنُفِسُكْم:  َأْواَلًدا  اْلِحَجاَرِة  هِذِه  ِمْن  ُيِقيَم  َأْن  َقْد 10َقاِدٌر  َواآلَن 

ُتْقَطُع َوُتْلَقى ِفي النَّاِر.   َثَمًرا َجيِ ًدا  َتْرَنُع  َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل  َجِر،  ِبَماٍء 11ُوِضَعِت اْلَفْأُس َعَلى َأْصِل الشَّ ُدُكْم  َأَنا ُأَعمِ 
ُدُكْم ِبالرُّ ِللتَّْوَبِة، َولكِ  وِح اْلُقُدِس ِن الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي ُهَو َأْقَوى ِمنِ ي، الَِّذي َلْسُت َأْهاًل َأْن َأْحِمَل ِحَذاَءُه. ُهَو َسُيَعمِ 
الت ِ 12َوَناٍر.   َوَأمَّا  اْلَمْخَزِن،  ِإَلى  َقْمَحُه  َوَيْجَمُع  َبْيَدَرُه،  ي  َوَسُيَنقِ  َيِدِه،  ِفي  َرْفُشُه  اَل  الَِّذي  ِبَناٍر  َفُيْحِرُقُه  ْبُن 
ِمْنُه.  13ُتْطَفُأ«. ِلَيْعَتِمَد  ُيوَحنَّا  ِإَلى  اأُلْرُدنِ   ِإَلى  اْلَجِليِل  ِمَن  َيُسوُع  َجاَء  »َأَنا 14ِحيَنِئٍذ  َقاِئاًل:  َمَنَعُه  ُيوَحنَّا  َولِكْن 

  »! َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»اْسَمِح اآلَن، أَلنَُّه هَكَذا َيِليُق ِبَنا َأْن ُنَكمِ َل   َفَأَجابَ 15ُمْحَتاٌج َأْن َأْعَتِمَد ِمْنَك، َوَأْنَت َتْأِتي ِإَليَّ
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«. ِحيَنِئٍذ َسَمَح َلُه.   َماَواُت َقِد اْنَفَتَحْت َلُه، َفَرَأى ُروَح  16ُكلَّ ِبر  َفَلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء، َوِإَذا السَّ
َماَواِت َقاِئاًل:» هَذا ُهَو اْبني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرُت«.17ْثَل َحَماَمٍة َوآِتًيا َعَلْيِه، هللِا َناِزاًل مِ   " َوَصْوٌت ِمَن السَّ

 
يَِّة 1" -(:3:1)مت  آية  " اْلَيُهوِديَِّة.َوِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َجاَء ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َيْكِرُز ِفي َبرِ 

اِم  َك اأَليددَّ ي ِتلددْ ال يقصررد برره بعررد عررودة العاًلررة المقدسررة مررن مصررر ولكررن فرري ذلررك العصررر أو فرري ذلررك الزمرران = فددِ
الذى بدأ فيه تدبير الخالص بفدال المسيح. وهنا نرى الخطوة األولى لظهور المسيح إبرن هللا المتجسرد، وذلرك يروم 

  عامًا. 30( أنه حوالي 23:3)لوولوقا حدد عمر المسيح في هذا الوقت معموديته من يوحنا المعمدان. 
( 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 مجرريل أول 5:4عررن مجرريل إيليررا قبررل مجرريل المسرريح الثرراني فرري )مررال
ليا يجب أن يظهر قبل المسيا. ولكن المعمدان جال فري صرورة إيليرا السراكن فري البرراري ومجيل ثاني، ونوا أن إي

 والجبال وبنفس قوته.
يَِّة اْلَيُهوِديَّةِ  هي القطاع الشرقي من إقلريم اليهوديرة، يقرع شرره قمرة الجبرل الًريسرية وغررب البحرر الميرت، لرم =    َبرِ 

 تكن صحرال رملية ولكنها أرض غير مخصبة.
ان برردأ خدمترره قبررل أن يبرردأ المسرريح بشررهور. وكرران مررن حررق يوحنررا أن يصررير كاهنررًا، ولكنرره ترررك الهيكررل والمعمررد 

والكهنوت ذا بًا إلى البرية، ليعلن أن الجميع فسدوا وصاروا برية قاحلة تنتظرر المسريح الرذي سريأتي ليرويهرا بميراه 
ِرم1:63الررروح القرردس لتصررير فردوسررًا يحمررل ثمررار الررروح )مررز يوحنررا المعمرردان مررن خدمررة الهيكررل ليهيررئ  (. لقررد حررُ

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

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

 
ماَواِت.2" -(:3:2)مت  آية  " َقاِئاًل: »ُتوُبوا، أَلنَُّه َقِد 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.

ماَواتِ  بهرذا الملكروت وطريرق التمترع أي أن مجيل 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 
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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 سمال.

 
وا َطِريد3"  -(:3:3)مت    آية دُّ ِة: َأعدِ يدَّ ي اْلَبرِ  اِرٍخ فدِ ْوُت صدَ َق َفِإنَّ هَذا ُهَو الَِّذي ِقيَل َعْنُه ِبِإَشْعَياَء النَِّبيِ  اْلَقاِئِل: صدَ

. اْصَنُعوا ُسُبَلُه ُمْسَتِقيَمًة«. بِ   "الرَّ
هو صوت المعمدان. فهو كران صروتًا = َصْوُت َصاِرٍخ ( ومن الترجمة السبعينية بالذات. 3:40االقتباس من )إش

َتِقيَمةً يوجه النظر ليسروع، يردعو النراس للتوبرة فيكونروا مسرتعدين لقبرول الررب يسروع.  ُبَلُه ُمسدْ َنُعوا سدُ مرادفرة =  اصدْ
قلبه برالطمع أو الشرهوة فليميرر طريقره. والعكرس فمرن كران يشرعر  لتوبوا. أي من ارتفع قلبه بالكبريال أو من التهب 

 (.4:40بيأس أو صمر نفس فليكن له رجال منذ اآلن )إش
 

َراًدا 4"  -(:3:4)مت    آية ُه جدَ اَن َطَعامدُ ٍد. َوكدَ ْن ِجلدْ ٌة مدِ ِه ِمْنَطقدَ ى َحْقَويدْ َوُيوَحنَّا هَذا َكاَن ِلَباُسُه ِمْن َوَبِر اإِلِبِل، َوَعلدَ
يًّا.  " َوَعَساًل َبرِ 

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   لِ  .صرامتة وفع  ِر اإِلبدِ ْن َوبدَ ُه مدِ خشرن ورخريص =  ِلَباسدُ

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

 المعمدان سر قوته، أي ًا خلوته في البرية. وكان له شكل إيليا في ملبسه وطعامه.
 
،ِحيَنِئٍذ َخَرَج ِإَلْيِه ُأوُرَشِليُم َوُكلُّ 5" -(:3:5)مت  آية   "اْلَيُهوِديَِّة َوَجِميُع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة ِباأُلْرُدنِ 

 هكذا لنرجع إلى هللا علينا أن نخرج من العالم.
 
، ُمْعَتِرِفيَن ِبَخَطاَياُهْم.6" -(:3:6)مت  آية  " َواْعَتَمُدوا ِمْنُه ِفي اأُلْرُدنِ 

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 الردخالل 

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(
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ه. فمعموديرة يوحنرا قوتها من قوة المرمو  إليه كما حملت الحية النحاسية قوة الشفال خالل الصليب التي ترمز إلير
لم تكن بالروح مثرل المعموديرة المسريحية. وهنراك معموديرة الردم للشرهدال وهنراك معموديرة الردموع والتوبرة كمرا كران 

 (.6:6داود يعوم كل ليلة سريره )مز
 
يِ يَن 7" -(:3:7)مددت  آيددة يسددِ َن اْلَفرِ  ا َرَأى َكِثيددِريَن مددِ اَأْواَلَد َفَلمددَّ اَل َلُهْم:»يددَ ِه، قددَ ى َمْعُموِديَّتددِ ْأُتوَن ِإلددَ وِقيِ يَن يددَ دُّ َوالرددَّ

 "اأَلَفاِعي، َمْن َأَراُكْم َأْن َتْهُرُبوا ِمَن اْلَغَضب اآلِتي؟
يِسيِ ينَ  ه.م. هردفهم أن يشرددوا علرى وجهرة 150أهم طواًف اليهود الدينية التي وهرت أيام المكابيين سنة =    اْلَفرِ 

نظررر الدينيررة عنررد اليهررود، وكررانوا يحفظررون الشررريعة بدقررة. وكرران هررذا كرررد فعررل للثقافررة اليونانيررة المتحررررة الترري ال
مفررررو ون. ويسرررمون أنفسرررهم األتقيرررال. واعتبرررروا تقليرررد األبرررال علرررى نفرررس مسرررتوى = فريسددديون انتشررررت. ومعنرررى 

لنررراموس فعشرررروا الشررربث والنعنرررع وأطرررالوا النررراموس. سررراد علررريهم الريرررال 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 وهرضال ملذاتهم.و 

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

وبة. وكان يوحنا قويًا لم يخف توبة حقيقية أو س يًا ورال 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 

 هم أي ا. ن يعتمدوا أوهار نقاوتهم بإلتفت حوله الجماهير وأحبوه فخافوا على مراكزهم وأرادوا هالحقيقية. و 
ل  =    اْلَغَضب اآلِتي الدينونة. حقًا أن المسيح آٍت ليخلص، ولكن يا ويل هؤالل المراًين. هؤالل سيقول لهم وَلِكْن َويرْ

يِسيُّوَن ٱْلُمَراُ وَن .... )مت  (. وسنرى فى اآليات القادمة المسيح اآلتى ليخلص، ولكنه هرو 23َلُكْم َأيَُّها ٱْلَكَتَبُة َوٱْلَفرِ 
مسريح أترى ليؤسررس سرر المعموديرة ليكمررل كرل برر، ويعطررى لمرن يعتمرد حياترره أي رًا الرديان الررذى رفشره فرى يررده. ال

يسلك بها فى البر. ومن يرفط ويستمر فى حياة الريال والمظهرية فسيدان. مرن يررفط المسريح الفرادى المخلرص 
 لن يجد سوى المسيح الديان.

 
 

َواَل َتْفَتِكُروا َأْن َتُقوُلوا ِفي َأْنُفِسُكْم: َلَنا ِإْبراِهيُم َأًبا. أَلنِ ي 9َفاْصَنُعوا َأْثَماًرا َتِليُق ِبالتَّْوَبِة. 8"  -(:9-3:8اآليات )مت
 " َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ هللَا َقاِدٌر َأْن ُيِقيَم ِمْن هِذِه اْلِحَجاَرِة َأْواَلًدا إِلْبراِهيَم.

 ظاهر وريال. وكان اليهود يظنون أنهم يخلصون لمجرد التوبة التي بال ثمر هي م
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 نتسابهم إلبرا يم. ولكن يوحنا هنا يشرح لهم أن الخالص ليس ميراثًا من األبال.إ
 ما هي هذه الحجارة؟. ُيِقيَم ِمْن هِذِه اْلِحَجاَرِة َأْواَلًدا إِلْبراِهيمَ 

 ها يشوع في األردن.يقال أن يوحنا المعمدان كان يتكلم وأمامه الحجارة التي وضع -1
( فهررذا الصررخر فرري إشرر يال 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 
 مستودع ميت كالصخر، قادر هو أن يقيم له أوالدًا آخرين.

 (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

وأوالد إبرررا يم هررم مررن يشررابهونه فرري تقررواه وهيمانرره، ولكررن هررؤالل الفريسرريين والصرردوقيين ال يشرربهون إبرررا يم بررل هررم 
 (44:8بمعنى أوالد إبليس )يو أوالد أفاعي

 (.26:36أن يحوله مرة أخرى إلى قلب لحمي )حز فاهلل قادر ،كل من تحجر قلبهلكن و 
 
ى 10"  -(:3:10)مت    آية ُع َوُتْلقدَ َجِر، َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْرَنُع َثَمًرا َجيِ ًدا ُتْقطدَ َواآلَن َقْد ُوِضَعِت اْلَفْأُس َعَلى َأْصِل الشَّ
 " النَّاِر.ِفي 

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، التين  لعن شجرةعليه الدينونة وسيف القصاص، ويلعنه هللا كما 
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.
 

اًل َأْن 11"  -(:3:11)مت    آية ُت َأهدْ ِذي َلسدْ ي، الدَّ َوى ِمندِ  َو َأقدْ ِدي هدُ ْأِتي َبعدْ ِذي يدَ ِن الدَّ ِة، َولكدِ ُدُكْم ِبَماٍء ِللتَّْوبدَ َأَنا ُأَعمِ 
وِح اْلُقُدِس َوَناٍر. ُدُكْم ِبالرُّ  " َأْحِمَل ِحَذاَءُه. ُهَو َسُيَعمِ 

اًل =  نرررى هنررا سررر عظمررة المعمرردان وهررو ات رراعه ُت َأهددْ َذاَءهُ َلسددْ َل حددِ )هررو قررول يشررير أللو يررة السرريد =  َأْن َأْحمددِ
هرو يررى فري نفسره أنره  المسيح فأي ملك أرضري يمكرن أن يحرل سريور حرذاله أي أحرد. أو يحمرل حرذاله أي أحرد(

 غير مستحق أن يعمل أحقر األعمال التي يقوم بها العبيد.
ارٍ  ُدِس َونددَ وِح اْلقددُ الرُّ ُدُكْم بددِ ُيَعمِ  (. 5:3هررذه بقررول المسرريح وإن كرران أحررد ال يولررد مررن المررال والررروح )يررووقررارن =  سددَ

( وهو يجعل المرال نرار إحرراه فمراذا يعنري قولره الرروح القردس ونرار= إال 4:4فالروح القدس هو روح اإلحراه )إش
مررار أن مرال المعموديررة هررو النررار الررذي يلقرري فيهررا المعمررد لتحررره خطايرراه وتميررت اإلنسرران العتيررق. ويقررول القررديس 

يعقوب السروجي والمعمودية هري الكرور العظريم الممتلرئ نرارًا، فيهرا يسربك النراس ليصريروا غيرر أمرواتو هرذا يعنري 
( 4:4أن المعموديررة هرري ليسررت غسرريل إنسرران فرري مررال عررادي، بررل هرري بعمررل الررروح القرردس )روح اإلحررراه )إش

القردس فري أرميرال وفكران فري قلبري كنراٍر  تحره الخطايا القديمة، وتلقي نار حب داخل القلرب. وانظرر لعمرل الرروح
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( لررذلك رأينررا حلررول الررروح القرردس علررى التالميررذ علررى هيئررة ألسررنة ناريررة فالمعموديررة هرري تحررره 9:20محرقررةو )أر
 خطايانا بالنار وتمسلها بالمال.

 
ي َبْيَدَرُه، 12" -(:3:12)مت   آية َوَيْجَمُع َقْمَحُه ِإَلى اْلَمْخَزِن، َوَأمَّا التِ ْبُن َفُيْحِرُقُه ِبَناٍر الَِّذي َرْفُشُه ِفي َيِدِه، َوَسُيَنقِ 

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

لقررر  والتررربن فيطيرررران بعيررردًا. وبهرررذا تجمرررع لثقلهرررا أمرررا ا 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 

التررررربن والقرررر  فيحرقررررران. والرررررف  إشرررررارة لكلمررررة هللا الترررري سرررررتدين غيررررر المرررررؤمنين وغيررررر التررررراًبين  أمررررا ،المخررررزن 
َدَرهُ طان المسررريح. ([ ويشرررير الررررف  لسرررل48:12)يرررو هُ أي كنيسرررته ويشرررير لنهايرررة العرررالم. =  َبيدددْ المرررؤمنين =  َقْمحدددَ

أُ األشررار. =  التِ ْبنُ الكنيسة أو المجد في السرمال. =    اْلَمْخَزنِ األبرار.   اٍر اَل ُتْطفدَ أي الدينونرة األبديرة فري جهرنم.  ندَ
فالمسيح يتررك اآلن القمرح مرع التربن والرزوان ولكرن هنراك يروم يفصرل فيره برين هرذا وذاك. ولكرن مرن اآلن فالتذريرة 

 موجودة وهناك فاصل بين الذي يؤمن والذي ال يؤمن وبين الذي يتوب والذي ال يتوب.
 
 "ِمَن اْلَجِليِل ِإَلى اأُلْرُدنِ  ِإَلى ُيوَحنَّا ِلَيْعَتِمَد ِمْنُه.ِحيَنِئٍذ َجاَء َيُسوُع 13" -(:3:13)مت  آية

كان يؤسس سر المعمودية، فكل معمد بعد ذلك حين نزوله للمال وصرعوده منره يمروت مرع   المسيح=    ِلَيْعَتِمَد ِمْنهُ 
يروم  مرة للصرليب ، وهرذا كران مقد 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  و َولِكْن ُيوَحنَّا َمَنَعُه َقاِئاًل: »َأَنا ُمْحَتاٌج َأْن َأْعَتِمَد ِمْنَك، َوَأْنَت َتْأِتي ِإَليَّ

 بطن أمه، من المؤكد أنه عرفه اآلن.من عرفه وهو في 
 
«. ِحيَنِئٍذ َسَمَح 15"  -(:3:15)مت    آية َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»اْسَمِح اآلَن، أَلنَُّه هَكَذا َيِليُق ِبَنا َأْن ُنَكمِ َل ُكلَّ ِبر 
 " َلُه.

بررارا فيره . أونحسرب  ،الطريرق لنرا لنتبررريؤسرس عد 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 عبيدههنا نرى منتهى اال

 (.21:  5كو2) وألجلنا لنصير نحن بر هللا فيهخطية  ، خطية
هى الكفارة بالدم أى أن دم المسيح يمطينا ويطهرنا  األولى  -= هذه تتم على خطوتين بالمعمودية:   ُنَكمِ َل ُكلَّ ِبر   

نتحرد بالمسريح فتكرون لنرا حياتره، وبهرا نسرلك فرى البرر، وهكرذا  الثانيدة(. و14: 7+ ر  7: 1يرو1من كل خطيرة )
( 6أع رالنا أالت برر )راجرع  رو(. وتكرون 21: 5كرو2نحسب أبرارًا فيه. وهذا معنى ولنصير نحرن برر هللا فيرهو )
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(. فبردون المسريح ال يمكرن ألحرد 8: 16ومن ال يسلك فى البر يبكته الروح القدس على أنه لم يسلك فى البرر )يرو
 أن يصبح بارًا.

براهلل كرديان عرادل أن يهيرئ لنرا  يليدق= ألن هللا يريد منرا أن نسرلك فرى البرر، كران  هَكَذا َيِليُق ِبَنا َأْن ُنَكمِ َل ُكلَّ ِبر  
أواًل طريررق السررلوك فررى البررر. وألن المسرريح يعلررم ضررعف اإلنسرران تجرراه الخطيررة، ويعلررم أننررا بدونرره لررن نسررتطيع أن 

ْيًئانعمررل شررئ، كمررا قررال الرررب نفسرره و وا شررَ ِدُروَن َأْن َتْفَعلررُ ُدوِني اَل َتقررْ ْم بررِ (. أعطانررا المسرريح حياترره 5: 15و )يرروأِلَنَّكررُ
كلفه التجسد وسفك دمه على الصليب. ووافرق علرى  –بها فى البر.  ولكى يعطينا حياته، كلفه هذا الكثير لنسلك  

(. لرذلك ذهرب ليوحنرا المعمردان ليعتمرد، وذلرك 5-2: 27هذا، بل كان يتعجل ويشتهى يوم الصليب حبرًا فينرا )إش
(. وهال 14-3: 6لك بهررا فررى البررر )روليؤسررس سررر المعموديررة التررى بهررا نتحررد برره فتكررون لنررا حياترره، ليمكنررا أن نسرر

كيف يدين من يسلك فرى الشرر إذا لرم تكرن لره وسريلة السرلوك فرى البرر؟ كران مرن الالًرق بإلهنرا المحرب العرادل أن 
َو فرِي يهيئ لنرا طريرق البرر قبرل أن نقرف أمامره يروم الدينونرة. وهكرذا قرال داود النبرى و َر فرِي َأْقَوالرَِك، َوَتْزكرُ ْي َتَتبرَرَّ ِلكرَ

اًِكَ قَ  ( وبحسرررب السررربعينية ولكرررى تتبررررر فرررى أحكامرررك، وتملرررب إذا حوكمرررتو، أى لرررو تجاسرررر أحرررد 4: 51و )مرررز رررَ
لقد أعطيترك حيراتى ودمرى المسرفوك  –وهدعى يوم الدينونة أنه لم يكن لديه إمكانية السلوك فى البر، يكون رد هللا 

 لم أحرمك من شئ. –ألجلك 
 

َرَأى 16"  -(:17-3:16اآليات )مت ُه، فدَ ْت لدَ ِد اْنَفَتحدَ َماَواُت قدَ اِء، َوِإَذا السدَّ َن اْلمدَ ِت مدِ َفَلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصِعَد ِلْلَوقدْ
ِه،  ا َعَليددْ ٍة َوآِتيددً َل َحَمامددَ اِزاًل ِمثددْ ُروَح هللِا نددَ

ِه 17 ِذي بددِ َو اْبنددي اْلَحِبيددُب الددَّ اِئاًل:» هددَذا هددُ َماَواِت قددَ َن السددَّ ْوٌت مددِ َوصددَ
 "ُت«.ُسِررْ 
إذًا هو كان نا اًل في المال. لذلك فالمعمودية بالتمطيس وفي يوم عيد المطاس، يوم عماد المسيح تحتفرل   =  َصِعدَ 

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

 الواحد.
والمسيح حل عليه الروح القدس في شكل حمامرة كاملرة )حمامرة رمرز السرالم والطهرارة والوداعرة والبررالة 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 
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 وهعررداد جسررده لي نفسرره، كمررا كرران ًر

 (. 28:12( وأي ًا في )يو5:17اآلب من السمال تكرر يوم التجلي )مت  . وصوت ًح بالزيت ليقدم ذبا



   متي )اإلصحاح الثالث(أنجيل  –األناجيل 
 

 

38 

 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  والسمال تنفتح  .  (34-31:1)يو

 و وال السخط وانتهال  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 بسررطال 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
داًرررم للمسررريح وإرجعرررى إرجعرررى يرررا شرررولميثو لرررذلك فرررالروح القررردس بتبكيتررره ومعونتررره يجعلنرررا داًمرررًا فرررى حالرررة رجررروع 

خطأنررا يبكتنررا لنترروب ويعيننررا أن هو ، ( 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 النا ك باتحادنا مع المسيح
 
 

 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
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الررروح بعررد ذلررك  ثررم حررل عليررهاعتمررد  والمسرريحبعررد المعموديررة حررل عليرره الررروح القرردس لحسررابنا أي لتقديسررنا.  -4
ليحدف لنا نفس الشئ، ففري المعموديرة نمروت مرع المسريح ونقروم معره فنصربح مسرتعدين لحلرول الرروح القردس 

 فينا. 
 .فالخليقة الجديدة لنا هى عمل الثالوف  لثالوف القدوسوهر أثنال المعمودية سر ا -5
يعطري المرال ف ليؤسسرها المسيح لم يكرن محتاجرًا للمعموديرة، لكرن المعموديرة هري التري كانرت محتاجرة للمسريح -6

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

وكما عبرر يشروع مرال األردن مرع الشرعب ليردخلوا لكنعران األرضرية فالمسريح  . المال( 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 الفدال.

أى الممسروح بالردهن المقردس. وكران ر سرال الكهنرة والملروك واألنبيرال يردهنون بره ليحرل علريهم   المسيح:لقب   -8
الرروح القردس ويتكرسرروا لعملهرم، ويهربهم الررروح القردس قروة ومعونررة فرى عملهرم. وكرران للمسريح الرثالف وورراًف 

رريس كهنتنررا الررذى سرريقدم نفسرره ذبيحررة عنررا، وهرو الررذى سيؤسررس ملكوترره ويصررير  ملكررًا علررى قلوبنررا اآلن فهرو ًر
وبعررررد مجيئرررره الثررررانى سرررريملك علررررى الكررررل ويخ ررررع لرررره الكررررل إمررررا بالحررررب أو الخ رررروع الكامررررل تحررررت قدميرررره 

(، وعرفنرا 18:1(. وهو الذى أنبأنا وعرفنا من هو اآلب واإلبن الوحيد هرو خبرَّرو )يرو8:2+ عب   1:110)مز
َن البشرر  ْن مرِ يمكنره أن يسركب الردهن علرى رأس المسريح الطريق لآلب برل صرار هرو الطريرق لرآلب. ولكرن مرَ

فيحل عليه الروح القدس؟! هو إبن هللا، والهوته متحد بناسوته. لذلك حلَّ الروح القدس عليه من السمال، من 
 عند اآلب.
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 عودة للجدول ( حاح الرابع )أنجيل متي()األص 

 اإلصحاح الرابع 
 تجربة المسيح 

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

 
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 الفردال وهرذا يعنري حتمرًا الردخول فري صرراع 
 مع الشيطان.

 وما الذي أثار الشيطان ليبدأ المواجهة مع المسيح؟
رريس هررذا العررالم كمررا أسررماه المسرريح )يررو (. وهررو يسررتخدم إغرررالات ومررالذ 30:14مررن 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 

 م بأسلحته وملذاته، وبهذا أثار الشيطان.العالم أنه ال يهت
(. 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 
 أنا الخاطئ ال  يف.

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

الخوف من حروبه!! برل أننرا إذا  (. والروح الذي فينا هو روح قوة ونصرة ضد إبليس، فلماذا2:6+ ر 33:16)يو
غلبنا إبليس برف نا لملذات العالم وجهادنا في صلواتنا وأصوامنا نمتلرئ برالروح أكثرر، وهرذا مرا حردف مرع المسريح 

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

قصة من العهد القديم تشرح هذه الفكررة تمامرًا. فقرد جرال يهوشرافاط كملرك قرديس علرى يهروذا، فأثرارت قداسرته ثراًرة 
يس. فمررراذا فعرررل إبلررريس فأهررراج األعررردال ضرررده واجتمرررع عليررره جررري  عظررريم. إذًا سرررمح هللا بتجربرررة هرررذا الملرررك القرررد 

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 )
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ريس هرذا العرالم ونهرب داره إمعنراه  والمسيح أتى ليفتتح ملكوت هللا في صرميم العرالم وهرذا قتحرام سرلطة الشريطان ًر
إذن فقرررد لزمرررت  (29-28:12أواًل، داره الرررذي سرررلَّحه بأسرررلحة الخطيرررة المتعرررددة مرررن شرررهوات وملرررذات العرررالم )مرررت 

 المواجهة.
ففي كل  ولقد تقدم المسيح أعزل من سلطانه اإللهي، إذ تخلى عمدًا عماَّ له ليستطيع أن يقف موقفنا ويأخذ دورنا،

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 ،القدسعليه الروح 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.
ونكرر أنه علينا أن ال ننزعج إذا حاربنا الشيطان إذا  هدنا العالم وصرمنا وصرلينا وذهبنرا للكنيسرة وواوبنرا عليهرا، 
فهررو ال يحتمررل كررل هررذا وهللا يسررمح بهررذه التجررارب إذ نخرررج منهررا ببركررات كثيرررة وغنرراًم عديرردة، بررل نمتلررئ بررالروح 

المتوحررردين، إذ حينمررا تركررروا العررالم وذهبررروا للبريررة أثررراروا أكثررر وأكثرررر. وهررذا مرررا يحرردف وحررردف مرررارًا مرررع الر برران و 
الشيطان بزهدهم ورف هم ألدوات إغرالاته وأسرلحته، أي ملرذات هرذا العرالم، فكران أن  ادت حروبره ضردهم، حترى 
أنه كان يظهر لهم في صورة وحوش ضارية تحاربهم، ولكن لنراجع سيرة هؤالل لنرى البركات التي حصلوا عليها،  

 أعظم من منتصرين.   فعادوا
والمسيح دخل التجربة وهو حامل البشرية فيه وممثلهرا بقصرد مباشرر، هرو أن يجيرز البشررية التري فيره كرل تجرارب 
الشيطان ثم يملب الشيطان بجسده ال  يف، وبهذا فهو يحطم أسلحته وقوته لحسراب اإلنسران الجديرد أو الخليقرة 

 من بين األموات.الجديدة التي هو رأسها التي ستقوم به وفيه 
بعررد هررذه التجربررة ربررط المسرريح إبلرريس بعررد أن هزمرره، ثررم بعررد ذلررك علررى الصررليب جرررده مررن كررل سررلطانه، ثررم نررزل 

. المسرريح ليهررزم الشرريطان فرري النرراس ويشررفيهم ويخرررج الشررياطين مررنهم إعالنررًا ألنرره أترري ليحرررر البشرررية مررن إبلرريس
فالنعمرة الترى وهبهرا هللا لنرا أعظرم  الشريطان أي الخطيرة،  بموته على الصليب كحامل لخطايانا أبطرل أقروى أسرلحة

الخطية فينا ميترة أي  فصارت  ( .6:  4+ يع 14:  6وأقوى وقادرة أن تتملب على شهوات اإلنسان الخاطئة )رو
( صارت الخطية مدانة في المؤمنين إذ ماتوا مع المسريح، وجررد المسريح إبلريس وتاب يره مرن رتربهم 3:8مدانة )رو
(. ولكن بقى لهم عمرل يتناسرب مرع ضرعفهم حترى إلرى ذلرك اليروم، فهرم مرا  الروا 15:2م ليوم الدينونة )كووسلطانه

 يحاربون المؤمنين ولكن في ضعف، وشرح هذه الفكرة نجده في عدة أماكن في العهد القديم:
ال قرروة ( فرراهلل يكسررر ذراعرري فرعررون )رمررز إبلرريس( ولكنرره ال يكسررر رقبترره. سرريظل لرره رأس ولكررن برر24:30)حررز -1

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

 يعًا.أفكاره، بل أن المؤمنين حين يصرخون هلل يطردون هذه األفكار سر 
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نسررمع فرري قصررة فرعررون والخررروج أن جرري  فرعررون قررد غررره فرري البحررر األحمررر، ولكننررا لررم نسررمع أن فرعررون  -2
 نفسه قد غره. وفرعون رمز إلبليس الذي بقي بعد معركة الصليب بال قوة )بال جي (.

 ِزَم.المسيح كرأس للخليقة الجديدة دخل المعركة وغلب ألن آدم رأس الخليقة القديمة دخل المعركة وهُ 
بالمعمودية وحلول الروح القدس على المسريح تكررس المسريح للصرليب، وهرذا معنرى قرول السريد المسريح وهرذا الرذي 

كمررا سررنرى  علررى المسرريح (، فرري التجررارب عررروض مررن إبلرريس36:10(و )يرروأو خصصرره قدسرره هللا اآلب )كرسرره
 ليبتعد عن الصليب في خدمته.

يح، فهو ترارة يشرككه فري محبرة اآلب الرذي تركره جاًعرًا ولرم يحرول لره ضد المس ربما استخدم إبليس سالح األفكار
الحجارة إلى خبرز، وترارة يثيرر فيره شرهوة امرتالك العرالم، وهرذا مرا يصرنعه إبلريس معنرا. ولكرن لرنالحظ أن التعررض 

ن للتجربة الفكرية ليس خطية ولريس هرو السرقوط، برل أن انتصرارنا علرى هرذه التجرارب يعقبره نصررة وبركرة، لكرن أ
نتلررذذ بررالفكر فهررذه هرري الخطيررة، أن نتحرراور مررع إبلرريس، هررذا هررو الخطررأ. لررذلك قررال اآلبررال ولرريس الخطررأ أن تحرروم 

 الطيور حول ر وسنا، بل الخطأ أن تتخذ الطيور من ر وسنا أوكارًا لها.
ين من الروح ونخرج منها أكثر قوة وصرال بة وخبررة، واثقرين هللا يسمح إذًا بالتجارب ويعيننا في أثناًها لنخرج مملًو

في وعود هللا، مختبرين قوته ونصرته، هللا بهذا يكون كأم تعلم أوالدهرا المشري، وكالنسرر الرذي يحمرل أفراخره علرى 
جناحيره ويرتفررع ألعلررى ثررم يتررركهم ليتعلمرروا الطيررران ولكنرره يهرربط ويصررير تحررتهم حتررى ال يسررقطوا علررى األرض بررل 

 عليه.
ًا إذ نردرك ضرعفنا ونردرك أي رًا قروة هللا، برل نردرك أننرا بالمسريح أقروى مرن بل نخرج من هذه التجارب أكثر تواضرع

 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.
ي ررًا مررن المسرريح أن نسررتخدم كلمررة هللا فرري حروبنررا للرررد علررى إبلرريس وعلينررا أي ررًا أن نسررتخدم اسررم يسرروع، نررتعلم أ

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.
إبليس هو المجرب ومن أسماًه أي صفاته أنه الشيطان أي المقاوم. وهو المعانرد والمشرتكي والمتمررد. هرو خصرم 

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

فرري طقررس المعموديررة نجحررد الشرريطان وهررذا معنرراه أن المررؤمن سرريدخل فرري تحررد مررع الشرريطان يرف رره  :ملحوظددة
ويرفط أعماله وهغرالاته. وكمرا أن التجربرة للمسريح ارتبطرت بالمعموديرة هكرذا نحرن بالمعموديرة نردخل فري معركرة 

المسرريح رأسررًا لهررم وحررل علرريهم  مررع إبلرريس العمررر كلرره، لكنهررا معركررة سررتنتهي حتمررًا بانتصررار أوالد هللا الررذين قبلرروا
 الروح القدس. فالروح القدس هو الذي يقودنا بعد المعمودية.
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 -:واإلجابةتسالل البعط هل كان هناك أى إحتمال أن يسقط المسيح فى التجربة؟   
. فالمسررريح قرررال وكرررل مرررن ُيخطرررئ هرررو عبرررد  للخطيرررةو ال يوجدددد أي إحتمدددال أن يسدددقو المسددديح ويخطددد  .1

ور إنسران أن يصرير المسريح عبردًا للخطيرة... هرذا مسرتحيل. ويقرول القرديس يوحنرا (. فهل يتصر34:8)يو
 ( والمسيح هو إبن هللا، فكيف يخطئ؟9:3يو1وكل من هو مولود من هللا ال يفعل خطيةو )

بل أن المسيح هرو الرذى إسرتدرج الشريطان بصرومه وهنسرانيته، فرأتى ليحاربره فالشريطان بخبرتره مرع البشرر  .2
ن. المسررريح سرررمح للشررريطان أن يررردخل فرررى داًرتررره متخرررياًل أنررره األقررروى مرررن المسررريح يعررررف ضرررعف اإلنسرررا

اإلنسرران، فهررو يعرررف ضررعف الطبيعررة اإلنسررانية. سررمح لرره المسرريح أن يرردخل لداًرترره، والمسرريح واثررق أنرره 
األقرروى، وأنرره سرريهزمه فيسررحقه. وفشررل الشرريطان أن ُيسررِقط المسرريح. فربطرره المسرريح بمعنررى أنرره تركرره بررال 

ارب برره. فأسررلحة الشرريطان هررى ملررذات العررالم وشررهواته وهررذه رف ررها المسرريح، فصررار الشرريطان سررالح يحرر
 عاجزًا أمامه. 

ولررذلك بعررد أن إنتصررر المسرريح نجررده ينتهررر الشرريطان ويررأمره بررأن يخرررج مررن البشررر فيحرررر اإلنسرران منرره.  .3
َوَكاَن أمام المسيح وونرى فى إنجيل القديس مرقس نتيجة ربط الشيطان وأن المسيح سحقه وصار بال قوة 

َركَ  ، َفصرَ س  ِه ُروح  َنجرِ ل  برِ ْم َرجرُ اًِاًل  فرِي َمْجَمِعهرِ ا » :قرَ ا! َأنرَ َت ِلُتْهِلَكنرَ ؟ َأَتيرْ ِريُّ وُع ٱلنَّاصرِ ا َيسرُ َك يرَ ا َولرَ ا َلنرَ آِه! مرَ
دُّوُس  هللِ  َت: قررُ ْن َأنررْ َك مررَ ُرْج مِ  .أَْعِرفررُ َرْس! َوٱخررْ اًِاًل: »ٱخررْ وُع قررَ ْْنَتَهَرُه َيسررُ هُ فررَ اَح . نررْ وُح ٱلررنَِّجُس َوصررَ َرَعُه ٱلرررُّ َفصررَ

 (. هنا نجد الشيطان بال قوة وخاضع أمام المسيح.25-23: 1)مر  وِبَصْوٍت َعِظيٍم َوَخَرَج ِمْنهُ 
ونجررد أن المسرريح سررمح للشرريطان بررأن يجربرره بكررل أنررواع التجررارب، هررذه التررى أعلنهررا الرروحى اإللهررى هنررا  .4

ن نجد أن الشيطان حارب القديسين حروبرًا مردبرة ووهرر لهرم فرى أشركال وغيرها أي ًا مما ال نعرفه. ولك
اَك مخيفة وحيوانات متوحشة تهجم عليهم. فما بالك بما حدف مع المسيح نفسه الرذى قيرل عنره و اَن ُهنرَ َوكرَ

ْيَطاِن.  يَِّة َأْرَبِعيَن َيْوًما ُيَجرَُّب ِمَن ٱلشَّ هُ . َوَكاَن َمَع ٱْلُوُحوشِ ِفي ٱْلَبرِ  ُة َتْخِدمرُ اَرِت ٱْلَماَلًِكرَ (. 1:13و )مررَوصرَ
والمسرريح إنتصررر فررى كررل هررذه التجررارب وبعررد أن إنتصررر جررالت المالًكررة لتخدمرره وثررم تركرره إبلرريس، وهذا 

(. المالًكررة جررالت بعررد أن فشررل الشرريطان فررى حربرره ضررد 11:4مالًكررة قررد جررالت فصررارت تخدمرره )مررت 
 المسيح. 

اإلنسانية التى فيه، فأعطاه الروح القدس قوة تسانده. وبنفس الطريقة  المسيح حل عليه الروح القدس ومأل .5
(. ونقررول أن 26:8يمألنرا الررروح القردس معونررة تسراندنا، فيقررول برولس الرسررول والرروح يعررين ضرعفاتناو )رو

. ومرع المسريح حريرة اإلرادةوالفاره برين المسريح وبيننرا هرو  المسيح حارب الشيطان كإنسان وليس كإله.
َوَماَذا َأُقوُل: َأيَُّها (. وأي ًا قال و37:18رادته واضحة، فهو أتى ليصلب ولهذا أتيت إلى العالمو )يوكانت إ

اَعةِ  اَعِة؟ َوَلِكْن أِلَْجِل َهَذا َأَتْيُت ِإَلى َهِذِه ٱلسَّ ِني ِمْن َهِذِه ٱلسَّ (. إرادته كانت واضحة 27:12و )يوٱآْلُب َنجِ 
ِليمَ كترراب وفحررين إقترررب ميعرراد صررلبه يقررول ال ى ُأوُرشررَ َق ِإلررَ ُه ِلَيْنَطلررِ َت َوْجهررَ ِه َثبررَّ اُم ِفْرِتَفاعررِ ِت ٱأْلَيررَّ يَن َتمررَّ و َوحررِ

(. وليلررة خمرريس العهررد بينمررا هررو يررتكلم مررع تالميررذه إذ برره يقررول وقومرروا ننطلررق مررن ههنرراو وذلررك 51:9)لررو
اليسلم نفسه للجند الذين أتوا للقبط عليه و َيْفَهَم ٱْلعرَ َذا َوَلِكْن لرِ اِني ٱآْلُب َهكرَ ا َأْوصرَ بُّ ٱآْلَب، َوَكمرَ َلُم َأنرِ ي ُأحرِ
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(. لكن بالنسبة لنا فنحن فينا 1:15-31:14. أنا الكرمة الحقيقية .....و )يوَأْفَعُل. ُقوُموا َنْنَطِلْق ِمْن َهُهَنا
ُت َأفْ بقايا اإلنسان العتيق الذى يقودنا للخطية كما يقول بولس الرسول و ِذي ُأِريرُدُه، أِلَنرِ ي َلسرْ اِلَح ٱلرَّ ُل ٱلصرَّ عرَ

لُ  اُه َأْفعررَ ُت ُأِريررُدُه َفِإيررَّ ِذي َلسررْ رَّ ٱلررَّ ِل ٱلشررَّ ِل . بررَ ا، بررَ ُه َأنررَ ُد َأْفَعلررُ ُت َبعررْ ُل، َفَلسررْ اُه َأْفعررَ ُت ُأِريررُدُه ِإيررَّ ا َلسررْ ُت مررَ ِإْن ُكنررْ فررَ
اِكَنُة فرِيَّ  . أمرا المسريح فهرو برال إنسران عتيرق مثلنرا، (20،19:  7)بقايرا اإلنسران العتيرق(و )رو  ٱْلَخِطيَُّة ٱلسرَّ

 فهو مولود بال خطية. فإرادته واضحة وثابتة.
أِلَنَّ  هلَل إرادتنا نحن ممكن أن تميرل للشرر بسربب وجرود بقايرا اإلنسران العتيرق، لرذلك يقرول برولس الرسرول و .6

ِل ٱْلَمسرَ  ْن َأجرْ يُكْم َأْن ُتِريرُدوا َوَأْن َتْعَملرُوا مرِ (. والرروح القردس هرو الرذى يعمرل فينرا 13:2و )فرىرَّةِ ُهَو ٱْلَعاِمُل فرِ
ِذي ِفيررِه ليرردعم إرادتنررا. لررذلك يطلررب منررا بررولس الرسررول أن نجاهررد لنمتلررئ بررالروح و ْْلَخْمِر ٱلررَّ َكُروا بررِ َواَل َتسررْ

وِح،  (.21-18: 5و )أفُمَكلِ ِميَن َبْعُ ُكْم َبْعً ا ِبَمَزاِميرَ  ٱْلَخاَلَعُة، َبِل ٱْمَتِلُئوا ِبْلرُّ
لرو كرران هنرراك أى إحتمرال أن يخطررئ مررا كرران اآلب قرد أرسررله، فهررل اآلب أرسرله ليخطررئ فيمرروت، فعقرراب  .7

ٍب، و  الخطية هو الموت. يقول القديس بطرس الرسول ٍة َأْو َذهرَ َياَل َتْفنرَى، ِبِف رَّ ُم ٱْفتُرِديُتْم اَل ِبَأشرْ َعاِلِميَن َأنَّكرُ
ِة  يَرِتُكُم ٱْلَباِطلرررَ ْن سرررِ اِل،مررِ َن ٱآْلبرررَ ْدُتُموَها مررِ ي َتَقلرررَّ ٍس، َدِم  ٱلَّترررِ ٍب َواَل َدنرررَ اَل َعيرررْ ٍل برررِ ْن َحمرررَ ا مرررِ ِريٍم، َكمررَ َدٍم كرررَ ْل برررِ برررَ

يحِ  اَلِم ،ٱْلَمسررِ يِس ٱْلعددَ َل َتْأسددِ اِبًقا َقبددْ ا سددَ مْ َمْعُروفددً ْن َأْجِلكررُ ِة ٱأْلَِخيررَرِة مررِ ي ٱأْلَْ ِمنررَ َر فررِ ْد ُأْوهررِ ْن قررَ : 1بررط1و )، َوَلكررِ
( فررنفهم أن خطررة الفرردال هررى خطررة أ ليررة وكرران معلومررًا لرردى هللا أن المسرريح لررن يخطررئ، وهال مررا 18-20

كان اآلب قد أرسله. فاإلبن تجسد ليموت ويقوم فنموت فيه ونقوم فيه متحدين معه بالمعموديرة. فلرو كران 
 هناك أى إحتمال ألن ُيخطئ المسيح ما كان هناك أى داٍع لتجسده.  

به الشيطان بكل أنرواع التجرارب، وكران المسريح يحاربره كإنسران. المسريح وال .8 حظ أن المسيح سمح بأن ُيجرِ 
رِ ب مثلنررا  سررمح للشرريطان أن يجربرره حتررى ال يقررول إنسرران فيمررا بعررد أن المسرريح ال يشررعر بنررا وأنرره لررو جررُ

ك نررى أن المسريح لسقط. بل هو سمح بأن ُيجرَّب ليملب ونملب نحن فيره. كرل مرن يثبرت فيره يملرب، لرذل
(.  وكمررا يقررول 4:15( . لررذلك يقررول وإثبترروا فررىَّ وأنررا فرريكمو )يررو2:6خرررج غالبررًا ولكررى يملررب )فينررا(و )ر 

ِبينَ القديس بولس الرسول و ًبا َيْقِدُر َأْن ُيِعيَن ٱْلُمَجرَّ أِلَْن (. وأي رًا و18:2و )عب أِلَنَُّه ِفي َما ُهَو َقْد َتَألََّم ُمَجرَّ
ا  ْيَس َلنررررَ ةٍ لررررَ اَل َخِطيررررَّ ا، بررررِ ْيٍل ِمْثُلنررررَ لِ  شررررَ ي كررررُ رَّب  فررررِ ْل ُمجررررَ َعَفاِتَنا، بررررَ َي ِل ررررَ اِدٍر َأْن َيْرثررررِ ُر قررررَ ٍة َغيررررْ يُس َكَهنررررَ و َرًررررِ

(.  المسيح سمح للشيطان أن يجربه كما جرب آدم، وهذ يملبره يصرحح مرا وقرع فيره آدم. نررى 15:4)عب 
اَكَن َفْلَتْعُبْر َعنِ ي َهِذِه ٱْلَكْأُس، َوَلِكْن ا َأَبَتاُه، ِإْن َأمْ هذا فى قول السيد المسيح وي ا ُأِريدُد َأندَ ْيَس َكمدَ ْل  لدَ ا برَ َكمدَ

تَ  (. أمرا آدم فكران قرد قرال ولريس كمررا تريرد أنرت برل كمرا أريرد أنراو وأكرل مرن الشررجرة 39:26و )مرت ُتِريدُد َأندْ
 التى قال عنها هللا ال تأكل منها. 

هرو حمرل بالموت داس المدوت. اإلنسان أى موت جسده، هرو ثم غلب الشيطان والموت بأضعف ما فى  .9
 خطايانا ومات بها ليميت خطايانا فيه.

( فهررل ال يكررون لرره 19:10المسريح أعطانررا سررلطان أن نردوس الحيررات والعقررارب أى الشرريطان )لرو .10
 هو هذا السلطان.
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َب ِمْن ِإْبِليَس.  1  " -(:11-4:1اآليات )مت   وِح ِلُيَجرَّ يَِّة ِمَن الرُّ َفَبْعَد َما َصاَم َأْرَبِعيَن 2ُثمَّ ُأْصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَبرِ 
َأِخيًرا.   َجاَع  َلْيَلًة،  َوَأْرَبِعيَن  َتِري3َنَهاًرا  َأْن  َفُقْل  اْبَن هللِا  ُكْنَت  َلُه:»ِإْن  َوَقاَل  ُب  اْلُمَجرِ  ِإَلْيِه  َم  اْلِحَجاَرُة َفَتَقدَّ هِذِه  َر 

ُثمَّ َأَخَذُه 5«.  َفَأَجاَب َوَقاَل:»َمْكُتوٌب: َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلِ  َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم هللاِ 4ُخْبزًا«.  
َسِة، َوَأْوَقَفُه َعَلى َجَناِح اْلَهيْ  َوَقاَل َلُه:»ِإْن ُكْنَت اْبَن هللِا َفاْطَرْح َنْفَسَك ِإَلى َأْسَفُل، 6َكِل،  ِإْبِليُس ِإَلى اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ

ِرْجَلكَ  ِبَحَجٍر  َتْرِدَم  اَل  ِلَكْي  َيْحِمُلوَنَك  أَياِديِهْم  َفَعَلى  ِبَك،  َماَلِئَكَتُه  ُيوِصي  َأنَُّه  َمْكُتوٌب:  َلُه  7«.  أَلنَُّه  َقاَل 
ُتجَ  اَل  َأْيًضا:  ِإلَهَك«.  َيُسوُع:»َمْكُتوٌب  بَّ  الرَّ ب  َمَماِلِك 8رِ  َجِميَع  َوَأَراُه  ا،  ِجدًّ َعال  َجَبل  ِإَلى  ِإْبِليُس  َأْيًضا  َأَخَذُه  ُثمَّ 

َوَمْجَدَها،   َوَسَجْدَت ِلي«.  9اْلَعاَلِم  ِإْن َخَرْرَت  َلُه: »ُأْعِطيَك هِذِه َجِميَعَها  َيا 10َوَقاَل  َيُسوُع:»اْذَهْب  َلُه  َقاَل  ِحيَنِئٍذ 
بِ  ِإلِهَك َتْسُجُد َوِإيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبُد«.  شَ  ُثمَّ َتَرَكُه ِإْبِليُس، َوِإَذا َماَلِئَكٌة َقْد َجاَءْت َفَراَرْت 11ْيَطاُن! أَلنَُّه َمْكُتوٌب: ِللرَّ

 "  َتْخِدُمُه.

وِح 1" -(:4:1)مت  آية يَِّة ِمَن الرُّ َب ِمْن ِإْبِليَس.ُثمَّ ُأْصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَبرِ   " ِلُيَجرَّ
هذه الكلمة هنا بعد المعمودية تعني أن التجربة أمر طبيعي كان لزامًا علرى السريد أن يردخل فيره نيابرة عنرا، =  ُثمَّ  

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

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

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

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

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

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

 
  " َأْرَبِعيَن َنَهاًرا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة، َجاَع َأِخيًرا.َفَبْعَد َما َصاَم 2" -(:4:2)مت  آية

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 

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

ولرنالحظ أن المسرريح بصرومه قرردس أصرروامنا وشرجعنا عليهررا، كراألم الترري تتررذوه الردوال أمررام طفلهرا المررريط حتررى 
 يشرب منه. بدون ضبط البطن طرد آدم من الفردوس. وب بط البطن والصوم هزم المسيح إبليس.

المسيح إعالنًا وتأكيدًا لحقيقة ناسوته، فهو ليس خيرااًل. فجسرد المسريح كران جسردًا كراماًل حقيقيرًا يجروع وكان جوع  
 ويعط  ويتألم.

يومرًا ليسرتلم شرريعة العهرد القرديم، 40( يشير لفترة ما يعقبهرا خيرر أو عقوبرة فموسرى صرام 40رقم )=  يوماً   َأْرَبِعينَ 
رِ ب  40والطوفرران كرران  سررنة لكررنهم تررذمروا، أمررا المسرريح فررذهب بإرادترره ليجرروع  40فرري سررينال  يومررًا. وهسررراًيل جررُ

ويجرب ولم يتذمر. وهذه األربعين يومًا تشير لمدة غربتنا على األرض، إن ق ريناها فري  هرد وأصروام وبرال ترذمر 
 نذهب للسمال.

 
زًا«. 3"-(:10-4:3اآليات )مت   اَرُة ُخبدْ يَر هدِذِه اْلِحجدَ ْل َأْن َتردِ ُب َوَقاَل َلُه:»ِإْن ُكْنَت اْبَن هللِا َفقدُ َم ِإَلْيِه اْلُمَجرِ  َفَتَقدَّ

ِم هللاِ 4 ْن فدَ ُرُج مدِ ٍة َتخدْ لِ  َكِلمدَ ْل ِبكدُ مَّ 5«. َفَأَجاَب َوَقاَل:»َمْكُتوٌب: َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن، بدَ يُس  ثدُ َذُه ِإْبلدِ َأخدَ
ِل،  َسِة، َوَأْوَقَفُه َعَلى َجَناِح اْلَهْيكدَ ُه 6ِإَلى اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ َفُل، أَلندَّ ى َأسدْ َك ِإلدَ اْطَرْح َنْفسدَ َن هللِا فدَ َت ابدْ ُه:»ِإْن ُكندْ اَل لدَ َوقدَ

َك«. َمْكُتوٌب: َأنَُّه ُيوِصي َماَلِئَكَتُه ِبَك، َفَعَلى أَياِديِهْم َيْحِمُلوَنكَ  وُع:»َمْكُتوٌب 7 ِلَكْي اَل َتْرِدَم ِبَحَجٍر ِرْجلدَ ُه َيسدُ اَل لدَ قدَ
َك«.   بَّ ِإلهدَ ب الرَّ َدَها، 8َأْيًضا: اَل ُتَجرِ  اَلِم َوَمجدْ ِك اْلعدَ ا، َوَأَراُه َجِميدَع َمَمالدِ دًّ ال جدِ ل عدَ ى َجبدَ يُس ِإلدَ ا ِإْبلدِ َذُه َأْيضدً مَّ َأخدَ ثدُ

ُه: »ُأْعِطيددَك هددِذهِ 9 اَل لددَ ي«.  َوقددَ َجْدَت لددِ َرْرَت َوسددَ ا ِإْن خددَ ُه 10َجِميَعهددَ ْيَطاُن! أَلنددَّ ا شددَ وُع:»اْذَهْب يددَ ُه َيسددُ اَل لددَ ٍذ قددَ ِحيَنئددِ
بِ  ِإلِهَك َتْسُجُد َوِإيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبُد«.  "َمْكُتوٌب: ِللرَّ

شهوة الجسد وشهوة  لخص معلمنا القديس يوحنا في رسالته األولى الخطايا التي في العالم في ثالف فئات هي
( وهي بعينها نفس الثالف 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
 : تحويل الحجارة لخبزالمسيح

 شهوة العيون 
 الشجرة شهية للنظر بهجة للعيون 

 هذه أعطيك كل 

 تعظم المعيشة 
 تكونان كاهلل 

 يلقي نفسه وال يصاب 
 

والسرريد المسرريح قهررر الشرريطان بعرردم إبالغرره مررراده واحتقرراره لوسرراًل اإلغرررال 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 )    ربة األولى: تجربة شهوة البطن )الخبز(التج
 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.

وهذا 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 

ِم هللاِ وكان رد المسيح  وهرذا يعنري لريس برالخبز . َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلِ  َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن فدَ
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 بالشررفال مررن المرررض وحررده يحيررا 

 المسيح:اإلنسان، بل بإرادة هللا. ونتعلم من رد 
حتى لو لم يكن خطية كتحويل الحجارة إلى خبز. لكن هذه  أن ال نطيع إبليس فيما يقترحه علينا -أ

ولرذلك لرم ُيطرع إبلريس ولرم يطلرب. المسريح اآلن  .مشورة شيطانية فألنها من الشيطان فهى خطية
وسرى يوما ولم يمرت. فلمراذا يطلرب تحويرل الحجرارة إلرى خبرز. ولنقرارن مرع م40كان صاًما لمدة  

يوما وكان ذلك ألنه فى ح رة هللا. وهل المسيح المملول من الروح لرم 40فموسى أي ًا صام    -
 يكن فى ح رة هللا. لقد كان المسيح فى ح رة هللا فإحتمل الجوع.

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

يتمذي على ما تخرجه األرض، أمرا الرروح ألنهرا علرى صرورة هللا فهري تتمرذى بكلمرة هللا. ومرن ال 
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. ِإْن ُكْنَت اْبَن هللِا وهو يريد أن يتأكد من شخص المسيح فيقول له 
بيره عمرل المعجرزة، لكرن المسريح إن كان المسيح هرو ابرن هللا فليسرتخدم الهوتره لعمرل معجرزة، أو يطلرب مرن أ -3

أثبت هنا أنه ال يريد هذا لنفسه، ألن إرادته كإرادة أبيه أي خالص النفوس، هو أتى ألجل هرذا، ولريس لعمرل 
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  .
بعيدًا عن مشيئة هللا ليكمل شهوة جسده. وبهذا انتزع سالح الشيطان الذي يقوم على استخدام مشيئة اإلنسان 

 (38:6بعيدًا عن مشيئة هللا )يو



  متي )اإلصحاح الرابع(أنجيل  –األناجيل 
 

 

48 

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

 آدم غلبه إبليس إذ أكل والمسيح هزم إبليس إذ امتنع عن األكل.
 

 (:7-5آيات )      التجربة الثانية: تجربة جناح الهيكل
تجربرة األولرى أنره بكلمرة هللا يحيرا اإلنسران أي أن المسريح اسرتخدم كلمرة هللا. كان رد المسيح علرى الشريطان فري ال

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

 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 والكبريررال. والحررظ أن المسرريح لررو فعررل هررذا وقررت احتشرراد  (2

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

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

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

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

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

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

 باألعاجيب وهذا هو تعظم الم يشة أما المسيح فاختار طريق الصليب.
( 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

 [ لم يسخط ولم يثور ولم يهتاج ضد إبليس بل يرد في ثقة وهدول.1و
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صنعها بنفسي حتى أجرب محبته. وعلينا أن نثق أيس التي  [ هللا يحفظنا من التجارب التي أتعرض لها ول2و
 في محبة هللا دون طلب إثبات.

[ المسررريح اخترررار طريرررق الصرررليب ورفرررط طريرررق اسرررتعراض إمكانياتررره بطلرررب مالًكرررة تحفظررره. وعلينرررا أن 3و
نختار طريق األلم واحتمال األلم دون أن نطلرب معجرزات تسرهل لنرا الطريرق، أو بقصرد المباهراة والمجرد 

 الباطل.
 (:10-8آيات )      التجربة الثالثة: شهوة العيون 

الشيطان هو ًريس هرذا العرالم، وهرو يمروي المرؤمنين بملرذات وأمجراد هرذا العرالم الباطلرة التري يملكهرا ويرتحكم فيهرا 
العرررامي   والررثمن هرررو لألسررف السرررجود لرره أي التب يرررة الكاملررة لررره الترري تصرررل لحررد دبادتررره. الشرريطان يطبرررق المثررل

ريس هرذا العرالم )يرو  ونا سريدكأحسنة و 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 
العالم، أي يسهل له تكوين مملكرة مرن العرالم كلره دون الحاجرة للصرليب وكران  الدنيا وأنه قادر أن يعطيه ملك كل

 هذا هو طلب اليهود.
هررذه التجربررة هرري تجربررة كررل يرروم للمررؤمنين، أن يرردخلوا مررن البرراب الواسررع لررذلك ينبهنررا الكترراب وال تحبرروا العررالم..و 

 م فاٍن  اًل.( فهو يموي المؤمنين بعال44:8كذاب وأبو الكذابو )يوووالحظ 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 هرذا معنرى أن المسريح غلرب  اْذهدَ
السرلطان. واألف رل أن نقرول حرين نحرارب ويرا ربري يسروع المسريح أبعرد الشريطان ويملب فينا، أنه أعطانا فيره هرذا  

 عنيو فأنا ال سلطان لي على الشيطان مثل المسيح، لكن باسم المسيح نطرده.
خررداع إبلرريس هنررا خطيررر إذ يوهمنررا أنرره ال داعرري للصررليب أو لأللررم، بررل يكفرري الخ رروع لرره أو السررجود لرره، وهررو 

 أوالد هللا أن يرف وا هذا الفكر وينتهروه، راضين بالصليب.سيعطينا الكثير، لكن على 
بعد أن ُهِزَم إبليس في التجارب الثالف ات ح أن المسيح قد حطم سالحه. وهذا ما يعنيه بأنه ربطه، إذ أن ربطه 
هررو نتيجررة حتميررة لتحطرريم سررالحه الكامررل الررذي اعتمررد عليرره وهررو إغرررالات العررالم )الترري رف ررها السرريد( وسررالح 

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

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

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

 يخرج غالبًا ولكي يملب.
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  " ُثمَّ َتَرَكُه ِإْبِليُس، َوِإَذا َماَلِئَكٌة َقْد َجاَءْت َفَراَرْت َتْخِدُمُه.11" -(:4:11)مت  آية
المالًكة تخدم هذا المنتصر على إبليس، ربما هي أتت له بطعام واألغلب أن المالًكة جالت تسربحه. فالمالًكرة 

لتخردم لتثبرت كرامرة المنتصرر. وهذا غلبرت إبلريس ترأتي المالًكرة لتمردحك وتخردمك كحرراس تفرح بكل نصرة وتأتي  
 لك.

 الهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين 
( ، 7:   5كما قلنا أن المسيح شابهنا فى كل شئ، فهو كان يجوع ويعط  ويتألم ويبكى ويصرك )عب  •

أن يسانده الالهوت فال يعط  وال يشعر بأالم الصليب   ولم يسانده الالهوت أبدا )لقد كان من الممكن
(. بل فى أالمه فى بستان  10:   2والمسامير، لكنه أراد أن َيْكُمل باألالم ليشابهنا فى كل شئ عب 

جثيسمانى جالت مالًكة تقويه، فالالهوت ترك الناسوت ليحتمل كل أالم البشر. وهحتاج لمالًكة تخدمه  
ولنالحظ أن هللا ال  و (.13:   1يوما فى البرية وحربه مع إبليس )مر وهو جاًع بعد صومه أربعون 

 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. 

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

وإلتحاد الهوته بناسوته خرج من جنبه دم ومال عندما طعن على الصليب. وقام جسده من األموات بقوة   •
 الهوته الحى والمحيى. الحياة التى فى الهوته إبتلعت الموت. 

ى على الموت الذى دخل إلى البشرية بسبب الخطية فيحيا  = هللا أراد أن ينه  بموته داس الموت •
اإلنسان، وكانت خطة الخالص من الموت: أن يموت المسيح بجسده، وبذلك يتواجه الموت الذى فى  
جسد المسيح مع الحياة األبدية التى فى الالهوت المتحد مع جسد المسيح. وهنا يتواجه الحياة والموت 

الحياة األبدية التى فى الالهوت هذا الموت الدخيل على اإلنسان. وبالتالى  معًا فى جسد المسيح. فتبتلع 
فكل إنسان يثبت فى المسيح ال يموت حينما تأتى لحظة الموت بل ينتقل إلى مكان إنتظار )الفردوس( 

 إلى أن يأتى المسيح فى مجيئه الثانى فيأخذ كل من هم ثابتين فيه إلى المجد.
ان لعابه يشفى المرضى وهذا لمسهم أو لمسوه مثل المرأة نا فة الدم، يشفوا، بل وإلتحاد الهوته بناسوته ك •

 بلمسته أقام إبن أرملة نايين. وجسده فى سر اإلفخارستيا يعطى حياة أبدية إلتحاده بالهوته المحيى . 
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 كل ما صنعه المسيح بجسده كان لحسابنا 
ويطلب الرب منا قاًال وإثبتوا   .عظامهرأينا فيما سبق أن المسيح جعلنا أع ال جسمه من لحمه ومن  (1

َمْن  بل وأعظم و  فىَّ وأنا فيكمو فيكون أن كل ما كان المسيح يعمله بجسده، نقدر نحن أي ا أن نعمله
( فنجد أن ول  12:14و )يوْيً ا، َوَيْعَمُل أَْعَظَم ِمْنَهاُيْؤِمُن ِبي َفْأْلَْعَماُل ٱلَِّتي َأَنا أَْعَمُلَها َيْعَمُلَها ُهَو أَ 

( وهذا لم يحدف مع المسيح. والسبب ال يرجع لبطرس أو ألى  15:5بطرس كان ُيشفى المرضى )أع
  لذلك يقول الرب ووهذه اآليات تتبع إنسان بل للمسيح المتحد بنا، هو الذى يعمل هذه األعمال بنا. 

ن بإسمى، ويتكلمون بألسنة جديدة... وي عون أيديهم على المرضى المؤمنين: يخرجون الشياطي 
(. وكما تجلى جسد المسيح على جبل التجلى، فهذا سيحدف معنا ونأخذ صورة  18:  16فيبرأونو )مر

( وهذا معنى أننا نجلس فى عرشه  2:  3يو 1( ونصير مثله ألننا سنراه كما هو )21:  3جسد مجده )فى
 ( . 17:  8عنى أننا نرف هللا نرف مع المسيح )رو ( وهذا أي ا م21:  3)ر 

:  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 ال جسد المسيح قادرين إن ثبتنا فيه أن نملب كما غلب هو وال ُينزع  33

 ثابتين فيه.  سالمنا من داخلنا طالما نحن
حلَّ الروح القدس على جسد المسيح يوم العماد، وذلك لحسابنا، فكل من يثبت فى المسيح يحل عليه   (3

الروح القدس فى سر الميرون بعد أن يعتمد ويتحد بالمسيح. ولكن لنفهم أن الروح القدس يحل على  
أما على البشر فالروح يحل   المسيح بصورة أقنومية )لذلك كانت هيئة الحلول على شكل حمامة كاملة( .

( ، وذلك بقدر ما يحتمل وبقدر ما يحتاج اإلنسان من مواهب وثمار وسلطان.  2)أع   منقسمة كألسنة
( . وهذا تم شرحه فى طقس  7:  45ولذلك قيل ومسحك هللا إلهك بدهن اإلبتهاج أكثر من رفقاًكو )مز

رسامة ًريس الكهنة فى العهد القديم، إذ كانوا يسكبون عليه دهن المسحة من قنينة الدهن ويمسحونه  
(، وأما الكهنة فكانوا ين حون )يرشون( عليهم من دم الذبيحة ومن دهن المسحة، ولكن ال  7:   29خر)

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

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(  

الدقيق كان يقدم عجين ملتوت بالزيت )إشارة  ثم ينزل على اللحية والقميص )الكنيسة(. وفى طقس تقديم 
 لإلتحاد األقنومى بين اإلبن والروح القدس( ثم يمسح بزيت إشارة لحلول الروح القدس على جسد المسيح.

المسيح غلب الشيطان فى التجربة على الجبل كإنسان بدون مساندة الالهوت، وكان هذا حتى يعطى    (4
ملب إبليس. المسيح هو الذى يملب فينا. المسيح هو الفارس  إمكانية لكل من يثبت فى المسيح أن ي
(. المسيح يستخدم أع النا كآالت بر. والروح القدس وروح 2:6الذى خرج غالبا ولكى يملب فينا )ر  

القوةو يعيننا ويدفعنا أن نسلم أنفسنا كفرس يقوده المسيح الفارس، لنطيع المسيح الذى يعمل فينا، فيملب 
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. لكن علينا أن نرفط كل ما يعرضه الشيطان علينا من ملذات هذا العالم الخاطئة،  هو الشيطان فينا
(. وهذا هو ما عمله المسيح إذ رفط 24:5أى نقدم أنفسنا ذباًح حية صالبين أهوالنا مع شهواتنا )غل

 كل عطايا ومقترحات الشيطان عليه. 
( . وبنفس الطريقة فكل 14:   4و )لوورجع يسوع بعد التجربة إذ غلب الشيطان بقوة الروح إلى الجليل (5

 من يملب منا يمتلئ بالروح. 
ولنرى ماذا حدف مع المسيح. فقد حلَّ عليه الروح وهمتأل من الروح القدس، أى البشرية التى فيه إمتألت   (6

لنمتلئ نحن فيه أى حينما نتحد به ونثبت فيه، ثم صام ليقاتل إبليس مقتادا بالروح ويملب فيعود بقوة 
( وهذا يعنى أن كل من يثبت فى المسيح يسهل أن يكون إنسانا  14،  2، 1:  4لى الجليل )لوالروح إ

روحيا أى ينقاد بالروح ويملب الشيطان وتجاربه، ويمتلئ قوة. وسمعنا أن الروح حمل فيلبس إلى مركبة  
 ( وكان الروح يقود الرسل والكنيسة كلها )سفر أعمال الرسل( . 44:   8الخصى الحبشى )أع

نفهم أن المسيح إحتاج أن يصوم ليملب الشيطان، وقال هذا لتالميذه وهذا الجنس ال يخرج إال بالصالة  و  (7
 ( .21:  17والصومو )مت 

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

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 ال  1:   12وأننا بالصوم وتقديم أجسادنا ذبيحة حية )رو 

 جسمه.
(  40:   2لصبى ينمو ويتقوى بالروح، ممتلئا حكمة، وكانت نعمة هللا عليهو )لووقيل عن المسيح ووكان ا (9

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

وهذا اإلمتالل من الروح هو معنى القول ينمو فى النعمة والحكمة فالروح القدس هو روح الحكمة. بل  
(، فكان هذا  13،   12:   6هذا يعطينا أن نفهم معنى أن المسيح يصلى قبل أن يختار تالميذه )لو

قاله وعلم به تماما...  ليمتلئ حكمة من صلته باآلب فيختار تالميذه. ونرى أن المسيح قد طبق ما 
 يصلى ويصوم فيمتلئ قوة ونعمة وحكمة. 

:   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

ل وصايا الناموس، وكان اإلنسان الكامل.  المسيح صام وصلى ورفط إغرالات الشيطان وهلتزم بك  •
وهمتأل بالروح، وقبل الصليب حتى الموت، ليقوم ويتمجد بجسده = يجلس عن يمين اآلب. واآلن فكل 

من يقبل أن يجاهد ليسير فى نفس الطريق يصوم ويصلى ويرفط خطايا الشيطان ويقبل أن يميت 
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ن موت الخطية، وُيحسب فى المسيح كامال وبال  جسده ... يمتلئ بالروح ويقوده الروح ليملب ويقوم م
 ( . 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 لنمتل  بالروح الذى يعين
 وذلك لكل من يجاهد ليثبت فيه 

 ( 25-12: 4)مت
 " َوَلمَّا َسِمَع َيُسوُع َأنَّ ُيوَحنَّا ُأْسِلَم، اْنَرَرَف ِإَلى اْلَجِليِل.12"-(:4:12متآية )

الجليل   إلى  يسوع  ذهب  البرية،  فى  والتجربة  األردن  فى  يسوع  معمودية  حَ بعد  )يو   لوَّ وهناك  خمر  إلى  المال 
(. وبعد هذا عاد يسوع ألورشليم وطهر الهيكل ألول مرة )يو  12:2( ثم ذهب ليقيم فى كفر ناحوم )يو  11:2
)يو 13:2-22 نيقوديموس  مع  وتقابل  )مت  21-  1  :  3(  اآلية  هذه  وفى  يمادر 12:4(.  يسوع  أن  نسمع   )

 (. 3-1:4+ يو   14:1اليهودية منصرفًا إلى الجليل وقارن مع )مر 
 

)مت َزُبوُلوَن 13"-(:17-4:13اآليات  ُتُخوِم  ِفي  اْلَبْحِر  ِعْنَد  الَِّتي  َكْفَرَناُحوَم  ِفي  َفَسَكَن  َوَأَتى  النَّاِصَرَة  َوَتَرَك 
اْلَقاِئِل:  14َوَنْفَتاِليَم،   النَِّبيِ   ِبِإَشْعَياَء  ِقيَل  َما  َيِتمَّ  ِلَكْي 

َعْبرُ 15 اْلَبْحِر،  َطِريُق  َنْفَتاِليَم،  َوَأْرُض  َزُبوُلوَن،   »َأْرُض 
اأُلَمِم.   َجِليُل   ، َوِظاَلِلِه  16اأُلْرُدنِ  اْلَمْوِت  ُكوَرِة  ِفي  َواْلَجاِلُسوَن  َعِظيًما،  ُنوًرا  َأْبَرَر  ُظْلَمٍة  ِفي  اْلَجاِلُس  ْعُب  الشَّ
َماَواِت«.ِمْن ذِلَك الزََّماِن اْبَتَدَأ َيُسوُع َيْكِرُز َوَيُقوُل:»ُتوُبوا أَلنَُّه َقِد 17َأْشَرَق َعَلْيِهْم ُنوٌر«.   و اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ

من سبطى و الجليل قليلى العدد  من سكان    اليهود   كانتى إلى الناصرة، و أد عودة السيد المسيح إلى الجليل  بع
الفينيقيين واليونان والعرب   كانوا  وأكثر سكانها  ،   بولون ونفتالى . 1:9ش  إ+    جليل األممولهذا سميت    .  من 

يتنبأ بما سيحدف لمنطقة الجليل. وكان الوثنيون قد مألوا الجليل لما كان إسراًيل فى السبى. وكأن إش يال كان  
ردئ حالهم  صار  بالوثنيين  اليهود  عنهم    ،  وإلختالط  قيل  الظلمةلذلك  فى  الجالس  الخطية =  الشعب  ولمة 

بحر =    طريق البحرعالم.  هو المسيح الذى أتى نورًا لل=  أبرر نورًا عظيماً والجهل وهنقطاع األمل فى الخالص  
 (. 12أى بعد القبط على يوحنا، آية )= زمان من ذلك الأى غرب األردن. = عبر األردن الجليل. 

 . كفر ناحوموالمسيح ترك الناصرة وذهب إلى 
 ألن الناصرة رف ته.... إذًا لنحذر أن نرف ه وهال  سيتركنا.  .1
نجد أن دعوة المسيح    17أى ساحلية. وفى آية    عند البحرليختار تالميذه من بين صياديها ألن كفر ناحوم   .2

 هى التوبة، نفس دعوة المعمدان، فالتوبة هى المدخل، والبشارة المفرحة بأن من يتوب يدخل الملكوت. 
وملكوت السموات هما متكافئتان. وعادة   الترجوم(وعند الربيين كانت عبارة ملكوت هللا )ملكوت يهوه فى  =    السموات  ملكوت

كان اليهود يستخدمون كلمة والسمواتو بديال عن وهللاو حتى ال يستخدموا إسم هللا على نحو غير مالًم أو بإفراط، وحتى ال تتعود  
ال سموات فى إنجيله فهو األذن على إستخدام اإلسم المقدس. وغالبا فإن هذا هو السبب فى إستخدام القديس متى تعبير ملكوت 

موجه لليهود. ويت من تعبير ملكوت السموات ت اد مع مملكة األرض، فاهلل حين يملك على ش به فى األرض يجعله يحيا فى 
 [. 20:  3+ فى 6:   2السموات وأف 
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)مت َلُه  18"-(:22-4:18اآليات  ُيَقاُل  الَِّذي  ِسْمَعاَن  َأَخَوْيِن:  َأْبَرَر  اْلَجِليِل  َبْحِر  ِعْنَد  َماِشًيا  َيُسوُع  َكاَن  َوِإْذ 

َصيَّاَدْيِن.   َكاَنا  َفِإنَُّهَما  اْلَبْحِر،  ِفي  َشَبَكًة  ُيْلِقَياِن  َأَخاُه  َوَأْنَدَراُوَس  َفَأْجَعلُ 19ُبْطُرُس،  َوَراِئي  َلُهَما:»َهُلمَّ  ُكَما َفَقاَل 
َباَك َوَتِبَعاُه.  20َصيَّاَدِي النَّاِس«.   ُثمَّ اْجَتاَز ِمْن ُهَناَك َفَرَأى َأَخَوْيِن آَخَرْيِن: َيْعُقوَب ْبَن َزْبِدي 21َفِلْلَوْقِت َتَرَكا الشِ 

َفَدَعاهُ  ِشَباَكُهَما،  ُيْرِلَحاِن  َأِبيِهَما  َزْبِدي  َمَع  ِفيَنِة  السَّ ِفي  َأَخاُه،  َوَأَباُهَما 22َما.  َوُيوَحنَّا  ِفيَنَة  السَّ َتَرَكا  َفِلْلَوْقِت 
 "  َوَتِبَعاُه.

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

 (31-17:1كو  1)
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 بسطال 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 تركناوهبرا يم ترك أور

اْلَمَلُكوِت، 23"-(:25-4:23)متاآليات   ِبِبَشاَرِة  َوَيْكِرُز  َمَجاِمِعِهْم،  ِفي  ُيَعلِ ُم  اْلَجِليِل  ُكلَّ  َيُطوُف  َيُسوُع  َوَكاَن 
ْعب.   الشَّ ِفي  َضْعٍف  َوُكلَّ  َمَرٍض  ُكلَّ  َقمَ 24َوَيْشِفي  السُّ َجِميَع  ِإَلْيِه  َفَأْحَضُروا  ُسوِريََّة.  َجِميِع  ِفي  َخَبُرُه  اِء َفَذاَع 

ُمْخَتِلَفٍة، َواْلَمَجاِنيَن َواْلَمْرُروِعيَن َواْلَمْفُلوِجيَن، َفَشَفاُهْم.   َفَتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرٌة ِمَن 25اْلُمَراِبيَن ِبَأْمَراٍض َوَأْوَجاٍع 
.  " اْلَجِليِل َواْلَعْشِر اْلُمُدِن َوُأوُرَشِليَم َواْلَيُهوِديَِّة َوِمْن َعْبِر اأُلْرُدنِ 

السبت =  مجامعهم يوم  والتسبيح  يجتمعون للصالة  اليهود  المدن اإلقليمية حيث كان  ، المجامع هى قاعات فى 
أورشليم يوجد سوى  يكل واحد فى  لكن ال  للق ال.  فكانت تستخدم  األيام  باقى  أما  أي ًا،  فيه   وللتعليم  وتقدم 

السيد المسيح صنع معجزات كثيرة ليظهر بها نفسه فتقبله الجموع ويذيع صيته، فيجتمعون   . ونالحظ أنالذباًح
 حوله، فيبدأ يعلمهم. 

المدن باليونانية =  العشر  وهسمها  الجليل،  بحر  من  الشرقى  الشاطئ  على  بع ها  من  قريبة  مدن  عشر  كانوا 
 ديكابوليس. 
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 عودة للجدول ( حاح الخامس)أنجيل متي()األص 

 اإلصحاح الخامس 
 العظة على الجبل 

الحياة    7-6-5تشمل اإلصحاحات   دستور  يسمونها  الجبل وهى كما  العظة على  إنجيل معلمنا متى  من 
ألقاها المسيح من على جبل، كان جالسًا على جبل،   تلتزم بها مملكته وقد  ألقاها المسيح لكى  المسيحية، 

السماويات عل  نحيا  نفذناها  لو  التعاليم  وهذه  إرتفاعه،  فى  للسماويات  ولقد لخص  والجبل رمز  األرض.  ى 
يهتم   لم  فمرقس  شيئًا  منها  يورد  فلم  مرقس  القديس  أم ا  العظة  هذه  فى  المسيح  تعاليم  بعط  لوقا  معلمنا 

 بالتعاليم قدر إهتمامه بإبرا  قوة المسيح الجبارة فهو يقدمه للرومان الذين يهتمون بالقوة وليس بالتعاليم.  
الال مة السامية  المبادئ  فيها كل  العظة  األبدية.    هذه  الحياة  يرف  بها  يلتزم  الكاملة ومن  المسيحية  للحياة 

المسيح يعطينا   النعمة هى أن  الناموس كان يعطى قوانين ولكن  للنعمة،  الناموس  فيها اإلنتقال من  ونرى 
حياته، فنستطيع أن نحيا هذه الف اًل السامية ، فالمسيح قادر أن يعطينا فيه الكمال المسيحى. ولنالحظ  

الناس من هللا، أما المسيح هنا  أن معلم الناموس ليخيفوا  اليهود  ادوا الشعب همًا على همه وهستخدموا  ى 
فهو يصالح الناس على هللا بأن يعلن لهم أن هللا يريد لهم الطوبى والبركة. المسيح يعلن لهم هنا عن قلب 

 هللا الرحيم. 
 
القديم:  تروي ه    -العهد  يريد هللا  بل صار كحصان جامح  للخطية،  مياال  الخطية فصار  اإلنسان  ورف 

حتى ال يستسلم للخطية فيقع فى يد الشيطان. وكان ذلك عن طريق الناموس الذى يعاقب المخطئ بعقوبات  
المسيحو )غل إلى  وكان مؤدبنا  الناموس  الرسول عن  فقال بولس  (. ولكن ليس معنى هذا أن  24:3شديدة 

َفِعْنَد ٱْلَباِب َخِطيَّة  َراِبَ ة ، َوِهَلْيَك ٱْشِتَياُقَها َوَأْنَت  إلنسان كان عاجزًا تماما أمام الخطية، بدليل قول هللا لقايين  ا
َعَلْيَها يتملب عليها. لكن كان  7:4و )تك َتُسوُد  قادر أن  أنه  يعلم  تحاربه ولكن هللا  إذًا كان هناك خطية   .)

 ة الخطية. اإلنسان ض يفا فى مواجه
(. والروح القدس يثبت حياة المسيح فينا. ونرى فى  16:3كو1أصبحنا  ياكل للروح القدس ) -العهد الجديد:

( أن المتواضع  15:57أول التطويبات أن من ينسحق أمام هللا يكون له ملكوت السموات، ونرى فى )إش
حيا يعطينا  المسيح  أن  المعمودية  سر  فى  أنه  ونفهم  عنده.  هللا  المسيح  يسكن  حياة  فيه  تسكن  ومن  ته، 

( ليقودنا ويعطينا قوة ومعونة وهقناع وأقنعتنى يا رب  1تستعمل أع اله كأالت بر. والروح القدس يسكن فينا  
( 2(. الروح يقنعنا أن نخ ع للمسيح ونسلمه أع النا يستعملها لنعمل بها أعمال بر.   7:20فإقتنعتو )إر

البر: فنسلك فى  المسيح  أمام هللا    -يثبتنا فى  ينسحق  لمن  باإلفخارستيا. وطوبى  وثانيا  المعمودية  أواًل فى 
 ويتواضع، فمثل هذا تثبت فيه حياة المسيح، ويسكن فيه الروح القدس فيختبر حياة السالم والعزال.
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( المسيح  فى  ال  -(:21:5كو2بر هللا  فيه    المسيحى  التى  المسيح  بحياة  بل  ذاته،  تلقال  من  البر  يفعل 
ا القدس وبمعونة  الروح  يبكته  البر  يفعل  لم  وهن  وتقويه.  تسانده  التى  النعمة  عمل  أى  القدس،  لروح 

(. والسلوك فى البر هو نتيجة الخالص الذى أتى به المسيح. وهذا الخالص يقول عنه داود النبى  8:16)يو 
َخاَلِصكَ و َبْهَجَة  ِلي  وأرنى بهجة خ12:51و )مزُردَّ  ال بارة  السبعينية جالت  فالسلوك فى  (، وفى  الصكو. 

ُطوَبى  البر له بهجة وفرح. وهذا ما نراه هنا = أن يشتاه اإلنسان للمزيد من السلوك فى البر لكى يفرح و
، أَلنَُّهْم ُيْشَبُعونَ  (. فكلما نشتاه ونطلب يعطينا هللا أكثر، بل وأكثر مما  6:5و )مت ِلْلِجَياِع َواْلِعَطاِش ِإَلى اْلِبرِ 

 (. والنهاية نرى هللا وطوبى ألنقيال القلب ألنهم يعاينون هللا.20:3نطلب أو نفتكرو )أف
اَلحِ يقول هوشع النبى و  -ما بين العهد القديم والعهد الجديد: . ٱْحُصُدوا ِبَحَسِب ٱلصَّ  .ِاْ َرُعوا أِلَْنُفِسُكْم ِبْْلِبرِ 

(. يطلب هللا من شعب  12:10و )هو ٱلرَّبِ  َحتَّى َيْأِتَي َوُيَعلِ َمُكُم ٱْلِبرَّ ٱْحُرُثوا أِلَْنُفِسُكْم َحْرًثا، َفِإنَُّه َوْقت  ِلَطَلِب  
العهد القديم أن يجاهد بالتوبة )أحرثوا( والجهاد فى عمل البر )إ رعوا( إلى أن يأتى المسيح. والفاره رهيب  

اآلن فى العهد الجديد.  بين أن يجاهد اإلنسان وحده ضد طبيعته الساقطة، وبين أن تسانده النعمة كما نحيا  
الخطية شئ سهل  24-18:  12)عب  مقاومة  أن  وهختبر هذا فى حياته  بل  الرسول  بولس  إعتبر  لذلك   .)

ِبَنا  و ٱْلُمِحيَطَة  َوٱْلَخِطيََّة  ِثْقٍل،  ُكلَّ  َأَماَمَناِبُسُهوَلةٍ ِلَنْطَرْح  ٱْلَمْوُضوِع  ٱْلِجَهاِد  ِفي  ْبِر  ِبْلصَّ َوْلُنَحاِضْر  و  ، 
وهكذا عبََّر األبال الرسل على فم القديس بطرس الرسول عن صعوبة تنفيذ الوصايا فى العهد (.  1:12)عب 

ُبوَن  هلَل ِبَوْضِع ِنيٍر َعَلى ُعُنِق ٱلتَّاَلِميِذ َلْم َيْسَتِطْع آَباُ َنا َواَل َنْحُن  القديم بدون مساندة النعمة و َفْآْلَن ِلَماَذا ُتَجرِ 
 (. 11،10:15و )أع ْعَمِة ٱلرَّبِ  َيُسوَع ٱْلَمِسيِح ُنْؤِمُن َأْن َنْخُلَص َكَما ُأوَلِئَك َأْيً اَلِكْن ِبنِ  َأْن َنْحِمَلُه؟

 
 ( 12-1: 5)مت

َم ِإَلْيِه َتاَلِميُذُه. 1"-(: 5:1آية )مت  و َوَلمَّا َرَأى اْلُجُموَع َصِعَد ِإَلى اْلَجَبِل، َفَلمَّا َجَلَس َتَقدَّ
 حاجة للتعليم حتى ال تهلك من عدم المعرفة. رآها فى = لما رأى الجموع
ليسمعه ويراه الجميع. ونالحظ أن المسيح يعلن دستوره من على جبل وموسى صعد إلى =    صعد إلى الجبل

واإلرتفاع عن الماديات    على اإليمان ،   جبل ليستلم شريعة العهد القديم، فالجبل رمز للسمو والعلو والثبات 
كمشرع يعلن شريعة العهد الجديد ووصايا الحق. وكملك إبن داود ي ع شريعته.  =    فلما جلسواألرضيات  

ولكن لنالحظ أنه لم يكن من حق ملوك إسراًيل أن ي عوا شريعة لشعبهم، بل هم يطبقون ناموس موسى.  
ي   إذاً  هو  بل  عاديًا  ملكًا  ليس  داود  الملك  إبن  في فالمسيح  ومكملها  القديم  العهد  شريعة  واضع  نفسه  هوه 

 الجديد. 
 

 و  َففتَح فاُه وَعلََّمُهْم َقاِئاًل:2و"-(: 5:2آية )مت
 (2-1:1هللا تكلم قديمًا بأفواه األنبيال واآلن يكلمنا فى إبنه )عب  =   ففتح فاه
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وِح، أَلنَّ َلُهْم 3و"-(: 5:3آية )مت َماَواِت.»ُطوَبى ِلْلَمَساِكيِن ِبالرُّ  و  َمَلُكوَت السَّ
أى البركة والسعادة لهؤالل. ونالحظ أن المسيح لم يبدأ تعليمه بأن يتحدف عن الممنوعات، بل هو  =    طوبى

يبدأ بالجانب اإليجابى، والحياة الفاضلة كاشفًا عن مكافأتها ليحثهم عليها. والصفات التى طوبها المسيح فى  
فات منفصلة بل متكاملة، فالمسكين بالروح هو بال شك وديع، وصانعو  هذه اآلية واآليات التالية ليست ص

السالم بال شك هم رحمال والذين يجوعون ويعطشون للبر والملكوت يكشف جوعهم وعطشهم عن قلب نقى  
 بال جدال والم طهدون من أجل البر هم باكون حتمًا وبالنهاية يتعزون بال رورة. 

بالروح المعت=    المساكين  هم  بدون هللا، ويشعرون  ليسوا  الشديد  بفقرهم  ولكن هم من يشعرون  ماديًا  ا ين 
وهذا هو مفهوم اإلت اع، وهؤالل يرفعهم   بحاجتهم هلل، وأنه كل شئ لهم لذلك فهم يطلبونه بإنسحاه شديد،

لملكوته   السموات   عندهم ويسكن  هللا  يسكن  فاهلل  سماًل،  من  15:57ش  إ)  فيصيروا  يسقطنا  الكبريال   .)
واإلت اع والمسكنة بالروح ضد مفا يم الفريسيين.    اإلت اع يرفعنا إليه.أما    .أبونا آدم   الملكوت كما أسقط

المفا يم الخاطئة ُيَميِ ر هنا  المسكين بالروح يشعر فى داخله أنه ال يستحق شيئا وأنه ض يف      .فالمسيح 
يقول للسيد أخرج من سفينتى يا رب يدَّعى هذا . وهذا ما جعل بطرس    وخاطئ ، وقلبه مثل لسانه أى ال 

( إذ وجد نفسه غير مستحق لوجود الرب فى سفينته . أما المتكبر فهو داًما  8:    5ألنى رجل خاطئ )لو 
كانت   لذلك  السقوط  فيها حماية من  بالروح  المسكنة  هذه   . أكثر  يستحق  أنه كان  إذ  أن هللا ولمه  يشعر 

( . ونالحظ أن  10:    17به فقولوا إننا عبيد بطالون و )لو  نصيحة رب المجد لنا و إن فعلتم كل ما أمرتم
 التواضع كان أول التطويبات فهو األساس لكل ف يلة .

السيد يرفع أنظارنا لتكون أفكارنا وطموحنا فى السموات وليس على األرض .    =   ألن لهم ملكوت السموات
 . ة وأبانا الذى فى السموات ...و لذلك نجده يكرر دبارة أبوكم السماوى ويعلمنا صال

 
ْوَن.4و"-(: 5:4آية )مت    و ُطوَبى ِلْلَحَزاَنى، أَلنَُّهْم َيَتَعزَّ
ممتلكاته فهذا حزن باطل، بل من يحزن على خطاياه ويحيا  ال يقصد الذى يحزن ل ياع ماله أو  =  الحزانى

حزن هؤالل  هالكهم،  على  ويحزن  اآلخرين  خطايا  على  يبكى  بل  التوبة.  لفرح  حياة  يحوله  وهللا  مقدس  هم 
 . ألنهم يتعزون ( = 5:126(. فمن يزرع بالدموع يحصد باإلبتهاج )مز  10:7كو  2+    22:16يو  روحى )

يسكن هللا عنده فينير بصيرته فيعرف خطاياه ويراها فيحزن      فالمت ع أى المسكين بالروحولنالحظ الترتيب  
عليها، فيحول هللا حزنه إلى فرح. ونالحظ أن السيد المسيح ُذِكَر عنه أكثر من مرة أنه بكى ولم يذكر عنه  

 . وماذا بخالص البشر، فهو يفرح  عمل هللا فى تالميذهأنه ضحك، مرة واحدة قيل عنه تهلل بالروح إذ رأى  
القدس فهو سندنا وسط أال الروح  أما عزال  الدينونة.  يوم  أفراح األرض  لنا  تنفع  منا على األرض وي من 

 .السمال
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 و ُطوَبى ِلْلُوَدَعاِء، أَلنَُّهْم َيِرُثوَن اأَلْرَض.5و"-(: 5:5آية )مت
من  هو في خجل  ،يصقله ويصير وديعامرة أخرى الحظ الترتيب، فالحزين على خطاياه، حزنه =  الودعاء

. الودعال هم ذوى القلوب المتسعة البسيطة التى تحتمل إسالات اآلخرين،  خرينخطاياه الشخصية يمفر لآل 
وال تقاوم الشر بالشر، هم الذين فى ثقة فى مسيحهم يقابلون من يعاديهم بإبتسامة وديعة، ال تربكهم إسالات  

ع ليس  سالمهم،  فيفقدوا  المسيح  اآلخرين  قوة  فى  ثقة  بل  وديعًا(،  كان  القوى  )فالمسيح  ضعف  يرثون  ن 
، فالوديع يتمتع  ( 7:  16و )أم يسالمونه أي ا إن أرضت الرب طره إنسان جعل أعدا هوهذه مثل =  األرض

بحب الناس في ي  فى هدول وسكينة. وهناك فره بين هدول الطبع وبرودة الطبع ، فاألول ال يثور على  
 وال يثيرهم بل تجده يشيع الهدول فيمن حوله ، والثانى بروده يثير الناس . الناس 

يطوب  السيد  وكأن  المستأنسة،  األليفة  الحيوانات  لوصف  تستخدم  ودعال  المترجمة  هنا  اليونانية  والكلمة 
 ضها فتحولت لكاًن أليف وديع. طبيعة المؤمن التى كانت قباًل شرسة وقد خ عت هلل فروَّ 

 
، أَلنَُّهْم ُيْشَبُعوَن.6و"-(: 5:6آية )مت   و ُطوَبى ِلْلِجَياِع َواْلِعَطاِش ِإَلى اْلِبرِ 

نالحظ الترتيب فالتطويب حتى اآلن كان لنفس مت عة سكن فيها هللا ورأت  =  الجياع والعطاش إلى البر
طبيعتها. مثل هذه النفس  خطاياها فحزنت، وحول هللا حزنها فرح، وبدأ المسيح يشفيها من شراستها فتميرت  

قطعًا ستشتاه للمزيد، والبر هنا هو بر المسيح، فهو صار لنا برًا من هللا. وطوبى لمن يشتاه أن يشبع من  
عالمة   الجسدى  الجوع  أن  وكما  المسيح.  ومعرفة  هللا  معرفة  أى  الروحى  للطعام  يجوع  لمن  طوبى  هللا، 

(، كما أن الشبع بالطعام  3:17 والمسيح حياة )يو  صحة، فالجوع الروحى عالمة صحة روحية. ومعرفة هللا
ليثبته فى المسيح   يعطى حياة للجسد. ومن يجوع ويعط  هلل يشبعه هللا ويرويه، يعطيه هللا الروح القدس 

بالمسيح  المسيح ويشبعه  َفه  المرنم و39-37:7)يو    وُيَعرِ  المياه  ( هكذا صرك  إلى جداول  كما يشتاه األيل 
،    4:    63و )مز دىَّ فتشبع نفسى كما من شحم ودسمأرفع ي( + و1:42)مز    وإليك يا هللاهكذا تشتاه نفسى  

الجوع والعط    ( . فالحب اإللهى مشبع للنفس. والحياة هى رحلة نحو الكمال ، والكمال هو بدون حدود.5
مع المرنم وذوقوا    إلى هللا هو شعور داًم باإلحتياج هلل ولإلمتالل به. ومن تذوه هذه المتعة يقول لكل إنسان 

 . (8:   34روا ما أطيب الربو ) مز وأنظ
 

َحَماِء، أَلنَُّهْم ُيْرَحُموَن.7و"-(: 5:7آية )مت   و ُطوَبى ِللرُّ
بسماته  =  الرحماء نتمتع  المنسحقين  عند  يسكن  فهو  فينا  ويسكن  به  ونشبع  ونعرفه  هللا  مع  نتالمس  كلما 

. والذى ال يرحم أخاه لن يذوه من رحمة  36:6لو    و أي ًا رحيمخاصة الرحمة. وكونوا رحمال كما أن أباكم  
هللا. والرحمة تشمل الفقرال والمحتاجين وأي ًا تشمل الخطاة فال ندينهم بل نصلى ألجل توبتهم وخالصهم.  

إلى طبع رحيم.  يمير قساوتنا  وديع، هكذا  لطبع  الشرس  المسيح طبعنا  يمير  الرحمة هى اإلحساس    وكما 
 ته مشاعره. وتسديد إحتياجاته. باآلخر ومشارك
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 و ُطوَبى ِلأَلْنِقَياِء اْلَقْلِب، أَلنَُّهْم ُيَعاِيُنوَن هللَا.8و"-(: 5:8آية )مت
القلب بعد؟  =  أنقياء  به فصارت رحيمة، وماذا  للوداعة وتشبهت  يتعامل معها هللا، حولها  نفس  أمام  نحن 

 كيف نرتقى لدرجة أعلى؟  
ينقى هللا القلب فيصبح بسيط ، والبسيط عكس المركب، أى أن القلب البسيط له هدف واحد ، ال ينقسم بين  

صل كلمة النقاوة فى اليونانية تشير للمسل  وأ  محبة هللا ومحبة العالم، يصبح هذا القلب غير محبًا للخطية.
والتطهير كإ الة األوساك من المالبس، وتعنى أي ًا تنقية ما هو صالح مما هو ردئ كفصل الحنطة عن  

بدمه من كل   المسيح  يمسله ربنا يسوع  المؤمن،  العينين  شاًبة.  التبن هكذا قلب  الخطية كأنها طين على 
يز  وبالتوب  هللا.  ر ية  عن  فرتعميهما  الطين  هذا  هللا   ول  بصورة  =    يعاينون  هللا  نرى  أننا  تعنى  ال  هذه 

مجسمة، فاهلل فوه الحواس بل أن من تطهر من حب الخطية تنفتح بصيرته الداخلية بل حواسه الداخلية  
كلها فيرى ويسمع ويتذوه= فيعاين هللا ، فحين يقول داود النبى وتأملت فرأيت الرب أمامى فى كل حين إنه  

إنما كان هذا بإيمان قوى    ل رأى داود الرب ديانا ؟! قطعا ال ،فه  (8:  16)مزأتزعزعو  عن يمينى لكى ال  
ومساندته له. نحن نعاينه هنا على    ة هللا داًما بحماي  اً شاعر   لو كان بال يان، فيها يكون   يصل لدرجة أنه كما 

السمال فسيكون هذا ديانا. فالخطية هى التى تحجب ر ية هللا، وبدون قداسة لن    األرض باإليمان أما فى
ْب بالقلب إذا تصفى من شواًب محبة العالم والخطية.  س وُيحَّ (. هللا ُيرى وُيحَّ 14:12ى أحد الرب )عب  ير 

يا    فىَّ   إخلقه  قلبًا نقياً داود وب الرب. لذلك هتف  ح ِ أم ا من ي ي  للخطية يصبح قلبه غليظًا ال يشعر وال يُ 
أي ًا أن له عين بسيطة ال تبحث إال  عما  هو هلل، و. مثل هذا اإلنسان الذى له القلب البسيط يقال عنه  هللا

هذا اإلنسان يكون جسده كله نيرًا، أى يكون نورًا للعالم يرى الناس هللا من خالله فاهلل نور. وهذه يصل لها  
 من يقمع جسده وأهواله وي بط شهواته ويصلب نفسه عن العالم. 

 
اَلِم، ألَ 9و"-(: 5:9آية )مت   و نَُّهْم َأْبَناَء هللِا ُيْدَعْوَن.ُطوَبى ِلَراِنِعي السَّ

= من يعاين هللا يشتهى أن يعمل فى كرم هللا ولحساب مجد هللا، والمسيح هو ًريس السالم    صانعى السالم 
الملكوت ويؤسس مع   يعمل لحساب هذا  السالم. وهبن هللا  ليؤسس ملكوته على األرض وهو ملكوت  جال 

الناس،   بين  يعملونه  فإندفعوا  قلبهم سالمًا  أبنال هللا مأل هللا  الناس.  بين  ملكوته  بالمسيح  المسيح  متشبهين 
الذى صنع سالمًا بين السمال واألرض. وكل من يصنع سالمًا فهو إبن هلل، ومن يزرع خصامًا فهو ليس  

 إبنًا هلل.  
 

َماَواِت.10 " -(:5:10آية )مت ، أَلنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ  و ُطوَبى ِلْلَمْطُروِديَن ِمْن َأْجِل اْلِبرِ 
:   15)يو   أبنال هللا المتحدين باإلبن البكر يسوع المسيح ينالهم ما نال المسيح=  المطرودين من أجل البر

طارد  (  18 فكما  المؤمنين،  سيطارد  هكذا  المسيح،  أى    ،الشيطان  المسيح  يبم ون  والعالم  فالشيطان 
البر األرض   ،يبم ون  ملكوت  من  ويحرمونه  البر  يطلب  من  كل  يبم ون  يعطيه  لكن  ،وبالتالى    م هللا 
والمطرودين من أجل البر هم الم طهدين ألجل برهم. نالحظ هنا أن المطرودين ألجل    ملكوت السموات
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يعمل   الطوبى  فحامل  العالم.  يكرهه  المسيح  طوبه  من  فكل  سبقوا.  الذين  الطوبى  أصحاب  من  هم  البر 
)يو    لحساب  هللا  يعرف  ال  فهو  هللا  لحساب  يعمل  ال  العالم  ولكن  األرض 25:17هللا  على  البر  حياة   .)
 . فى ألم من الناس وتعزية من هللا تتلخص 

 
َأْجِلي،  11"-(:21-5:11اآليات )مت ِمْن  يَرٍة،  َكِلَمٍة ِشرِ  َعَلْيُكْم ُكلَّ  َوَقاُلوا  َوَطَرُدوُكْم  ِإَذا َعيَُّروُكْم  َلُكْم  ُطوَبى 
ْنِبَياَء الَِّذيَن قَ 12َكاِذِبيَن.  َماَواِت، َفِإنَُّهْم هَكَذا َطَرُدوا اأَل  " .ْبَلُكمْ ِاْفَرُحوا َوَتَهلَُّلوا، أَلنَّ َأْجَرُكْم َعِظيٌم ِفي السَّ

وهذا تشجيع لهم ألن يكونوا من المؤمنين، وأن يحتملوا ما  =  طوبى لكمهنا السيد يوجه كالمه للسامعين =  
األ فشركال  هلل  كأوالد  ضيق  من  )روسيواجهونه  للمجد  شركال  فى    =  عيروكم  .  (  17:    8لم  شتموكم 

 إتهامات باطلة. =   كلمة شريرةفى غيابكم. =  قالوا عليكموجودكم.... 
بها   ولنالحظ فى النهاية أن الجزالات التى قالها السيد عن حالة ليست منفصلة   عن بقية الحاالت التى طوَّ

بل هى متكاملة، هى تمس حياتنا الداخلية الواحدة من جوانب مختلفة، فمن المؤكد أن الرحمال ُيدعون أبنال  
 -لتشبيه ليشرح تكامل التطوبيات: هللا وأن صانعى السالم ُيشبعون وهكذا قال القديس أغسطينوس هذا ا

مثال ذلك أع ال اإلنسان الجسدية متعددة ولكن لكل منها عملها الخاص فنقول طوبى لمن لهم أقدام ألنهم  
هو  القلب  نقى  ولكن  القلب.  نقاوة  بسبب  سنعاين هللا  نحن  هكذا  يعملون.  ألنهم  أيدى  لهم  ولمن  يمشون، 

قى القلب هو رحيم ولكنه لن  صانع سالم، لكن لن يعاين هللا بسبب صنعه السالم لكن بسبب نقاوة قلبه. ون
 يعاين هللا بسبب رحمته ولكن بسب نقاوة قلبه وهكذا. 

 
)لو  اآل َوُجْمُهوٌر  17"  -(:26-6:17يات  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َوَجْمٌع  ُهَو  َسْهل،  َمْوِضٍع  ِفي  َوَوَقَف  َمَعُهْم  َوَنَزَل 

ْعِب، ِمْن َجِميِع اْلَيُهوِديَِّة َوُأوُرَشِليَم َوَساِحِل ُصوَر َوَصْيَداَء، الَِّذيَن َجاُءوا ِلَيْسَمعُ  وُه َوُيْشَفْوا ِمْن  َكِثيٌر ِمَن الشَّ
َوُكلُّ اْلَجْمِع َطَلُبوا َأْن َيْلِمُسوُه، أَلنَّ ُقوًَّة َكاَنْت  19اْلُمَعذَُّبوَن ِمْن َأْرَواٍح َنِجَسٍة. َوَكاُنوا َيْبَرُأوَن.  وَ 18َأْمَراِضِهْم،  

، أَلنَّ َلُكْم َمَلُكوَت هللِا. َوَرَفَع َعْيَنْيِه ِإَلى َتاَلِميِذِه َوَقاَل:»ُطوَباُكْم َأيَُّها اْلَمَساِكينُ 20  َتْخُرُج ِمْنُه َوَتْشِفي اْلَجِميَع.
ُطوَباُكْم ِإَذا  22.  ُطوَباُكْم َأيَُّها اْلِجَياُع اآلَن، أَلنَُّكْم ُتْشَبُعوَن. ُطوَباُكْم َأيَُّها اْلَباُكوَن اآلَن، أَلنَُّكْم َسَتْضَحُكونَ 21

يٍر ِمْن َأْجِل اْبِن اإِلْنَساِن.  َأْبَغَضُكُم النَّاُس، َوِإَذا َأْفَرُزوُكْم َوَعيَُّروُكْم، َوَأْخَرُجوا ا ِاْفَرُحوا ِفي ذِلَك 23ْسَمُكْم َكِشرِ 
َماِء. أَلنَّ آَباَءُهْم هَكَذا َكاُنوا َيْفَعُلوَن ِباأَلْنبِ  َولِكْن َوْيٌل َلُكْم 24َياِء.  اْلَيْوِم َوَتَهلَُّلوا، َفُهَوَذا َأْجُرُكْم َعِظيٌم ِفي السَّ

ألَ  اأَلْغِنَياُء،  َعَزاَءُكْم.  َأيَُّها  ِنْلُتْم  َقْد  َأيَُّها 25نَُّكْم  َلُكْم  َوْيٌل  َسَتُجوُعوَن.  أَلنَُّكْم  َباَعى،  الشَّ َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل 
اِحُكوَن اآلَن، أَلنَُّكْم َسَتْحَزُنوَن َوَتْبُكوَن.   ا َكاَن َوْيٌل َلُكْم ِإَذا َقاَل ِفيُكْم َجِميُع النَّاِس َحَسًنا. أَلنَُّه هَكذَ 26الضَّ

ْنِبَياِء اْلَكَذَبِة.  "  آَباُؤُهْم َيْفَعُلوَن ِباأَل
واضح أن هناك خالفات فى النص الوارد فى تطويبات إنجيل متى مع تطويبات إنجيل لوقا. فمثاًل يقول فى  
متى طوبى للمساكين بالروح وفى لوقا يقول طوباكم أيها المساكين.. وهكذا. وحل هذا اإلشكال سهل جدًا. 

ع فى لوقا أن المسيح قال  ولكننا نسم  1:5فنحن نسمع فى إنجيل متى أن المسيح ألقى عظته على الجبل  
. فعظة إنجيل متى من على الجبل وعظة  17:6ن نزل من على الجبل وذهب إلى سهل  أعظته الثانية بعد  
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فى سهل. لوقا  على    إنجيل  من  نزوله  بعد  المسيح  حول  إحتشد  الذى  الجمع  أن  المعانى  إختالف  وسبب 
و  وتبعوه،  شىل  كل  تركوا  الذين  تالميذه  من  مكونًا  كان  والمرضى  أي ًا  الجبل  المتألمين  من  كثيرين  من 

على   المسيح  كالم  كان  الجبل،  على  كانوا  لمن  كالمه  يختلف عن  لهؤالل  المسيح  كالم  فكان  والمعذبين، 
والجوع   بالروح،  المسكنة  وهو  اإلت اع  مثل  الروحية  للنواحى  موجهًا   ) للسماويات  رمز  )والجبل  الجبل 

لل السوالعط   المسيح فى  أمًا كالم  الروحى األدنى و هل )بر.  للمستوى  بحالة  السهل رمز  فقد كان متأثرًا   )
الجموع المعذبة، هؤالل الذين يحيون فى ذل وشقال ونجد هنا المسيح يتحنن عليهم ويشفيهم، ويطوبهم على  
إحتمالهم ما هم فيه. لم يكلمهم المسيح عن المسكنة بالروح بل طوبهم على إحتمالهم المسكنة وأنهم تبعوه  

ب هؤالل الجياع ألنهم إحتملوا جوعهم بال تذمر. وقطعًا فالمسيح  أى هم يبحثون عن الحق. وطوَّ   عونه،ويسم
لن يطوب إنسانًا مسكينًا فقط ألنه مسكين وفقير، إن لم يكن له روحيات ترضى المسيح كتسليم حياته هلل، 

يرفع من لوقا  إنجيل  المسيح فى عظة  التذمر.  فيه، وعدم  ما هو  المساكين    والشكر على  معنويات هؤالل 
بالروح.   المسكنة  عن  يكلمهم  بأن  روحياتهم  يرفع  معنوياتهم،  يرفع  أن  وبعد  والعا ر(.  المنى  قصة  )راجع 
المسيح كان يشفى أمراضهم ويحررهم من األرواح النجسة أواًل وبعد ذلك يكلمهم عن الجوع والعط  إلى  

 البر. 
اًل ألجل المسيح كالر بان وعلى رأسهم األنبا أنطونيوس الذى ونالحظ أن هناك من صار فقيرًا وجاًعًا فع

 (. 9:8كو 2باع كل ما يملكه وصار فقيرًا ليتشبه بسيده الذى إفتقر وهو غنى ) 
عظة إنجيل لوقا فى السهل هى الدرجة األولى فى السلم الروحى يليها الدرجة األعلى على الجبل فى إنجيل  

المنارة فى    -مثال:كل المستويات ليرفع الكل إلى أعلى مستوى ممكن.  ونالحظ أن هللا يتعامل مع  متى.  
خيمة اإلجتماع، نجد أن الزيت الذى يرمز للروح القدس يمر فى كل فروع المنارة التى تشير للمؤمنين. وكل 

ل  فرع يحتوى على كل مراحل اإلثمار )الزهرة والبرعم واللو ة( أى أن الروح يعمل فى كل المراحل ليقود الك
للن ج الكامل، وتحدف اإلنارة. فالروح يتعامل مع المسكين ويشبعه، ثم يرفعه روحيا ويقوده لإلنسحاه أمام  

 هللا ليسكن هللا فيه ويحوله إلى سمال.
لذلك جاءوا ليسمعوه... وطلبوا أن يلمسوه..وهو تحنن عليهم إذ    هو نزل معهم لكى يرفعهم.=  ونزل معهم

 =   ألن قوة كانت تخرج منه وتشفى الجميع(  34:6َمهم )مر  فقرهم وجوعهم وَعلَّ ب  إذ طلبوه بصده طوَّ 
القوة   وهو  كان،  مما   شىل  يكن  لم  وبميره  شىل  كل  كان  به  الذى  هو  الخالقة،  القوة  هو  المسيح  فالسيد 

 المصححة الشافية للخليقة، لهذا تجسد.
. فالمسيح ول يعلم الجموع أكثر من ثالف    إذًا ال تعارض بين ما ذكره القديس متى وما قاله القديس لوقا

سنوات . وكل إنجيلى يختار من تعاليم السيد ما يناسب هدفه من كتابة إنجيله. وكما رأينا فى المقدمة فإن  
الموجهة  الكلمات  هذه  المسيح  تعاليم  من  هنا  ينتقى  هو  لذلك  المعذبة،  البشرية  صديق  المسيح  يقدم  لوقا 

دأ تعزياتهم يمكن أن يفهموا المستوى الروحى األعلى عن المسكنة بالروح التى  للمقهورين . وهؤالل حين تب
 ذكرها متى .
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طوبى بمعنى يسعد وينعم وتعنى الغبطة. وفى عظة الجبل كان السيد يقول طوبى، وهنا يوجه  =    طوباكم
  .المساكين ليشجعهمالسيد كالمه لسام يه من 

الغبطة هى لألغنيال، والسيد هنا يقول إن الطوبى للمساكين فلهم  العالم يفهم أن السعادة و   =   أيها المساكين
األرض  على  أجرهم  إستوفوا  فقد  األغنيال  أما  السمال  فى  السعادة  لهم  لعا ر )  ولنراجع  ملكوت هللا،  قصة 

التى    والمنى( الفكرة  يوضح  مما  فقط  لوقا  ذكرها  أي ا  عنوهذه  يقدمها  بأن  لوقا  صديق    يهتم  المسيح 
والف .البسطال  والمعذبين  آية    قرال  ومن  أمجاده.  لشركة  والمتألمين  المساكين  يرفع  المسيح  يقدم    24هنا 

 -المسيح بعط الويالت، مثاًل لألغنيال ونالحظ: 
 المسيح بدأ بالتطويبات قبل الويالت فهدفه تشجيع السامعين وبث الرجال فيهم. -1
أو  -2 القلوب  قساة  األغنيال  األغنيال ولكن ضد  ليس ضد  أموالهم  المسيح  ويتكلون على  يعتمدون  الذين 

 (. 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.  90-30له هو حكم يصدر من المجمع، فال يحق للمحكوم عليه دخو =  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
 مبارك من ُيحكم عليه بما سبق لكونه مسيحى. = من أجل إبن اإلنسان
 الصليب واإلضطهاد واقع على كل أوالد هللا.=  بياءكانوا يفعلون باألن

 من مسرات العالم. =الشباعىالمتكلين على أموالهم، وقلوبهم بال رحمة، =األغنياء
 يلهيهم العالم بإغرالاته عن طلب التوبة بدموع.=  الضاحكين

 .هؤالل الذين يسعون ورال المجد الباطل = قال فيكم جميع الناس حسناً 
 
َبْعُد    "  -:(16-13:5مت  )  ياتاآل َيْرُلُح  اَل  ُيَملَُّح؟  َفِبَماَذا  اْلِمْلُح  َفَسَد  ِإْن  َولِكْن  اأَلْرِض،  ِمْلُح  »َأْنُتْم 

َوُيَداَس ِمَن النَّاِس.   ُيْطَرَح َخاِرًجا  َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة  14ِلَشْيٍء، ِإالَّ أَلْن  ُتْخَفى  ُيْمِكُن َأْن  َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلِم. اَل 
ِت. َواَل ُيوِقُدوَن ِسَراًجا َوَيَضُعوَنُه َتْحَت اْلِمْكَياِل، َبْل َعَلى اْلَمَناَرِة َفُيِضيُء ِلَجِميِع الَِّذيَن ِفي اْلَبيْ 15َلى َجَبل،  عَ 
ُدوا َأَباكُ 16 اَم النَّاِس، ِلَكْي َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة، َوُيَمجِ  َماَواِت.َفْلُيِضْ  ُنوُرُكْم هَكَذا ُقدَّ  "  ُم الَِّذي ِفي السَّ

 
»َأْنُتْم ِمْلُح اأَلْرِض، َولِكْن ِإْن َفَسَد اْلِمْلُح َفِبَماَذا ُيَملَُّح؟ اَل َيْرُلُح َبْعُد ِلَشْيٍء، ِإالَّ أَلْن  13" -(:5:13آية )مت 

 " ُيْطَرَح َخاِرًجا َوُيَداَس ِمَن النَّاِس.
 . ( يعطى طعمًا ويبر  نكهة الطعام لو ذاب بكمية معقولة 1صفات الملح 
 ( يحفظ بعط األطعمة من الفساد  2     
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 بيط. أ( نقى و 3     
التشبيه فالسيد المسيح يدعو المؤمنين للذوبان فى المجتمع، فالطبيعة البشرية فسدت وفقدت نكهتها   وبهذا 

بح  ي يشوا  أن  المؤمنين  وعلى  الخطية.  قادرون  بسبب  وهم  المجتمع.  وسط  كالملح(  )بي ال  النقية  ياتهم 
بالمسيح الذى فيهم أن يؤثروا فيمن حولهم ويكونوا قدوة، وبهذا يتقدس العالم ويمتنع عنه الفساد. ولكن على  
المؤمنين أن يذوبوا فى حياة اآلخرين بإعتدال فال يفقدوهم شخصياتهم ومواهبهم )كمن ي ع كمية كبيرة من  

أما لو فسد الملح لصار خطرًا وبياًل على من يستعمله، والقدوة لو فسدت فأثرها    .  الطعام فتفسده(  الملح فى
من  يحفظهم  أن  بل  العالم  من  يأخذهم  أال   اآلب  من  المسيح  السيد  ولذلك طلب  الفاسد.  كالملح  ُيطاه  ال 

برار أوم لو وجد فيها عشرة  وهللا كان لن يحره سد   ( فهم لهم عملهم ودورهم كملح للعالم. 15:17الشرير )يو 
. وهناك ملح فاسد وهذا يداس مثل شاول الملك ، وهناك ملح قد إتسخ وهذا ُينقى بالتوبة مثل داود . لهذا  

ناثان النبى حين قال لداود الرب نقل عنك خطيتك) نقلها  13:    12صم2جال المسيح ولنالحظ أن  ( فهو 
 يبه. ليحملها المسيح بداًل منه يوم صل لحساب المسيح

 
َجَبل،  14"  -: (16-5:41مت  )  ياتاآل َعَلى  َمْوُضوَعٌة  َمِديَنٌة  ُتْخَفى  َأْن  ُيْمِكُن  اَل  اْلَعاَلِم.  ُنوُر  َواَل  15َأْنُتْم 

َفْلُيِضْ  ُنوُرُكْم  16ُيوِقُدوَن ِسَراًجا َوَيَضُعوَنُه َتْحَت اْلِمْكَياِل، َبْل َعَلى اْلَمَناَرِة َفُيِضيُء ِلَجِميِع الَِّذيَن ِفي اْلَبْيِت.  
ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي اَم النَّاِس، ِلَكْي َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة، َوُيَمجِ  َماَواِت. هَكَذا ُقدَّ  " السَّ

النور الحقيقى هو المسيح، جال لي ىل للعالم، وجعل تالميذه يعكسون نوره كما يعكس القمر نور الشمس، 
للعالم. ي ىل  كمصباح  ويكشف    فيكونوا  حياتهم  فى  اآلخرين  يرشد  أن  يعنى  هو    الشروالنور  يحيا  بأن 

 هو عمل أوالد هللا.  ، وهذابوصايا المسيح
المدينة الموضوعة على جبل هى أورشليم، فهى مبنية على جبل صهيون.  =    ى الجبل مدينة موضوعة عل

فيها )فى النفس(    وطالما المسيح  ،الدهوروأورشليم هى رمز للكنيسة وللنفس البشرية المؤسسة على صخر  
 (  3،   2،  1تكون نورًا للعالم، ال يمكن إخفا ه. ولذلك تسمى الكنيسة منارة )ر   

إذا كانت المدينة المبنية على جبل هى إشارة للكنيسة التى تحيا حياة سماوية ، فالسراج    =يوقدون سراجاً 
أن ونالحظ   . للفرد  أ  يشير  وهكذا  تحتره.  وفتيلة  بالزيت  يوقدونه  النعمة  السراج  بزيت  يوقدون  هللا  والد 

ويحترقون أى يقدموا أجسادهم ذباًح حية والروح القدس يشعلهم ويجعلهم نورًا، هو يعكس نور المسيح الذى 
ال تطفئوا الروحو. ويطفىل النور  ، لذلك نسمع قول بولس الرسول وبالخطيةفيهم. والنور الذى فينا يختبىل  

المادية  المادياتأي ًا   األمر  .  المكيال=  والمقاييس  اإليمان،  أمام  عاًقًا  البشرية  تقف حساباتنا  ما  فكثيرًا 
حينما أرسل السيد    لذلك  ( .7  –  5:    6وراجع موقف فيلبس فى )يو  وفاعليتها،الذى يفقد صلواتنا حيويتها  

 تالميذه للكرا ة سحب منهم كل إمكانيات مادية فال يكون لهم ذهب وال ف ة.... وال عصا لكى ينزع عنهم 
 كل تفكير مادى، ويكون هو غناهم وقوتهم. 

يتحول الجسد   فُيحرم اإلنسان من اإلشتياقات األبدية.  باللذات الجسديةوالمكيال أي ًا يشير لحجب النور  
لحساب  فيه  كل ع و  وتقديس  ال بادة  ممارسته  لها خالل  معينًا  يكون  أن  للروح عوضًا عن  عاًق  إلى 
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= ليصل نوره لكل مكان. والمنارة هى الكنيسة )أى    منارةأن يوضع على    والمصباح يجب   .المسيا الملك
أو فرد  كل  على  مكيال  ي ع  العالم  أن  ونالحظ   . بكنيسته(  المؤمن  وذلك   ليرتبط  نورها  ليخفى  كنيسة 

عن   تخلف  أو  تزمت  تسميه  بالوصايا  والتمسك   ، حرية  اإلباحية  ُتَسمِ ى  أصبحت  التى  المادية  بالمقاييس 
وأن   بد  ال  للعالم  نور  يكون  ألن  يصل  من  فكل   . وهكذا  تعصب  تسميه  بالعقيدة  والتمسك   ، الح ارة 

ب المجد فطوبى لهذا اإلنسان شريك رب وتثير العالم ضده،  ولكن بحسب وعد ر    الشياطين ست طهده
 المجد فى الصليب . 

المسيح إذًا بحلوله فينا وبإمتالًنا بالروح القدس، يظهر نور المسيح الذى فينا والهدف أن يتمجد هللا حين  
 يرى الناس أعمالنا الحسنة، وما يطفىل هذا النور  

 .المادية )فيلبس(  بشرية( الحسابات ال3   العالم( اإلنمماس فى ملذات 2   ( الخطية 1
يخلصون   الجميع  أن  ُيريد  الشري  (4:2تى1)هللا  ُوِضع فى  والعالم  ولكن  فكيف يخلص 19:5يو 1و )ر.   ،) 

 ة؟ ر بل كيف يقبل هللا هذا العالم الشرير دون أن يحرقه كما أحره هللا سدوم وعمو   العالم؟
( هذا دور كل من يؤمن أن يكون نورًا للعالم، فيرى الناس هذا النور وُيدركوا بشاعة خطيتهم ويعودوا هلل، 1

 ويعود هللا إليهم. 
(. وهذا معنى أن أوالد هللا  33-  23:18( وهللا كان لن يحره سدوم وعمورة إن ُوِجَد فيها عشرة أبرار )تك 2

 برار فيه، كما نقبل نحن الطعام إن ُوِجَد فيه ملح جيد. ألم لوجود هم ملح األرض. فاهلل يصبر على العا
عرفوا 3 إذ  الموت  يطلبون  ربما  بل  األشرار،  وعثرة  إضطهاد  وُيعانون من  سيتألمون  األبرار  لكن هؤالل   )

)فى المسيح  وا23:1حالوة عشرة  لألرض حتى (.  وملحًا  للعالم  نورًا  تكونوا  لكى  إصبروا  لهم  يقول  لمسيح 
فيخلصوا. الجميع  سنت  يعرفنى  لكننا  األبرار،  هؤالل  الرب  أفيقول  لهم  يقول  هنا  األشرار.  وسط  بوجودنا  لم 

وطوباكم إذا عيَّروكم وطردوكم ... فإن أجركم عظيم ...و. وهذا األجر العظيم هو ثمر عملهم كنور وملح  
وإن كانت الحياة فى الجسد هى ثمر عملىو    يقول  الرسول   جعل بولسلجذب األشرار للخالص ، وهذا ما  

يشتك 22:1)فى اإلنسان  ول  وهذا  واحدةو (.  ساعة  معى  تسهروا  أن  قدرتم  ما  وأهكذا  المسيح  له  يقول  ى 
(. هنا سهر اإلنسان أى إحتماله األلم فى العالم مع المسيح لخالص اآلخرين. ولنالحظ أن من  40:26)مت 

 لألرض . للعالم وملحاً  تنطبق عليه التطويبات يصير نوراً 
 

َبْل 17  "-: (48-5:71مت  )  ياتاآل أَلْنُقَض  ِجْئُت  َما  ْنِبَياَء.  اأَل َأِو  أَلْنُقَض النَّاُموَس  ِجْئُت  َأنِ ي  َتُظنُّوا  »اَل 
َماُء َواأَلْرُض اَل َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو ُنْقَطٌة َواِحَدةٌ 18أُلَكمِ َل.   ِمَن   َفِإنِ ي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإَلى َأْن َتُزوَل السَّ

ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس هَكَذا، ُيْدَعى  19النَّاُموِس َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ.   َأْصَغَر ِفي  َفَمْن َنَقَض ِإْحَدى هِذِه اْلَوَصاَيا الرُّ
َماَواِت.   َماَواِت. َوَأمَّا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، َفهَذا ُيْدَعى َعِظيًما ِفي َمَلُكوِت السَّ َفِإنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم  20َمَلُكوِت السَّ

َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّ  يِسيِ يَن َلْن  ُكْم َعَلى اْلَكَتَبِة َواْلَفرِ  َيِزْد ِبرُّ َلْم  ِلْلُقَدَماِء: اَل  21  ماَواِت. ِإْن  ِقيَل  »َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه 
َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطاًل َيُكوُن 22َتْقُتْل، َوَمْن َقَتَل َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم.  



   متي )اإلصحاح الخامس(أنجيل  –األناجيل 
 

 

66 

َرَقا، َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلَمْجَمِع، َوَمْن َقاَل: َيا َأْحَمُق، َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر  ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم، َوَمْن َقاَل أَلِخيِه:  
ْمَت ُقْرَباَنَك ِإَلى اْلَمْذَبِح، َوُهَناَك َتَذكَّْرَت َأنَّ أَلِخيَك َشْيًئا َعَلْيَك،  23َجَهنََّم.   اَم 24َفِإْن َقدَّ َفاْتُرْك ُهَناَك ُقْرَباَنَك ُقدَّ

ْم ُقْرَباَنَك.  الْ  ُكْن ُمَراِضًيا ِلَخْرِمَك َسِريًعا َما ُدْمَت  25َمْذَبِح، َواْذَهْب َأوَّاًل اْصَطِلْح َمَع َأِخيَك، َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدِ 
َرِطي ِ  الشُّ ِإَلى  اْلَقاِضي  َوُيَسلِ َمَك  اْلَقاِضي،  ِإَلى  اْلَخْرُم  ُيَسلِ َمَك  ِلَئالَّ  الطَِّريِق،  ِفي  ْجِن. َمَعُه  السِ  ِفي  َفُتْلَقى   ،

»َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء: اَل َتْزِن.  27  َاْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: اَل َتْخُرُج ِمْن ُهَناَك َحتَّى ُتوِفَي اْلَفْلَس اأَلِخيَر!26
لِ 28 اْمَرَأٍة  ِإَلى  َيْنُظُر  َمْن  ُكلَّ  َلُكْم: ِإنَّ  َفَأُقوُل  َأَنا  َقْلِبِه.  َوَأمَّا  ِبَها ِفي  َزَنى  َفَقْد  َعْيُنَك 29َيْشَتِهَيَها،  َكاَنْت  َفِإْن 

َسُدَك ُكلُُّه ِفي َجَهنََّم.  اْلُيْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَلْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك، أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد َأْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى جَ 
َك  ُيْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَطْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك، أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد َأْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى َجَسدُ َوِإْن َكاَنْت َيُدَك الْ 30

نَّ َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه  َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: إِ 32»َوِقيَل: َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه َفْلُيْعِطَها ِكَتاَب َطاَلق.  31  ُكلُُّه ِفي َجَهنََّم.
»َأْيًضا َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء:اَل َتْحَنْث، َبْل  33  إالَّ ِلِعلَِّة الزِ َنى َيْجَعُلَها َتْزِني، َوَمْن َيَتَزوَُّج ُمَطلََّقًة َفِإنَُّه َيْزِني.

َأْقَساَمَك.   بِ   ِللرَّ َلُكمْ 34َأْوِف  َفَأُقوُل  َأَنا  ُكْرِسيُّ هللِا،  َوَأمَّا  أَلنََّها  َماِء  ِبالسَّ اَل  اْلَبتََّة،  َتْحِلُفوا  اَل  ِباأَلْرِض  35:  َواَل 
َواَل َتْحِلْف ِبَرْأِسَك، أَلنََّك اَل َتْقِدُر َأْن َتْجَعَل  36أَلنََّها َمْوِطُ  َقَدَمْيِه، َواَل ِبُأوُرَشِليَم أَلنََّها َمِديَنُة اْلَمِلِك اْلَعِظيِم.  

يِر. 37َرًة َواِحَدًة َبْيَضاَء َأْو َسْوَداَء.  َشعْ  رِ   َبْل ِلَيُكْن َكاَلُمُكْم: َنَعْم َنَعْم، اَل اَل. َوَما َزاَد َعَلى ذِلَك َفُهَو ِمَن الشِ 

38  . ، َبْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: اَل ُتَقاِوُموا  39»َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل: َعْيٌن ِبَعْيٍن َوِسنٌّ ِبِسنٍ  رَّ الشَّ
ْل َلُه اآلَخَر َأْيًضا.   َك اأَلْيَمِن َفَحوِ  َداَء َأْيًضا.  40َخدِ  َوَمْن 41َوَمْن َأَراَد َأْن ُيَخاِصَمَك َوَيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك َلُه الرِ 
َرَك ِمياًل َواِحًدا َفاْذَهْب َمَعُه اْثَنْيِن.   ُه.َمْن َسَأَلَك فَ 42َسخَّ »َسِمْعُتْم  43  َأْعِطِه، َوَمْن َأَراَد َأْن َيْقَتِرَض ِمْنَك َفاَل َتُردَّ
َك.   َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى  44َأنَُّه ِقيَل: ُتِحبُّ َقِريَبَك َوُتْبِغُض َعُدوَّ

َوَيْطُرُدوَنُكْم،  ُمْبِغِضيُكْم، َوَصلُّ  ِإَلْيُكْم  ُيِسيُئوَن  الَِّذيَن  أَلْجِل  َماَواِت،  45وا  السَّ ِفي  الَِّذي  َأِبيُكُم  َأْبَناَء  َتُكوُنوا  ِلَكْي 
َوالظَّاِلِميَن.   اأَلْبَراِر  َعَلى  َوُيْمِطُر  اِلِحيَن،  َوالرَّ اأَلْشَراِر  َعَلى  َشْمَسُه  ُيْشِرُق  أَ 46َفِإنَُّه  ِإْن  الَِّذيَن  أَلنَُّه  ْحَبْبُتُم 

اُروَن َأْيًضا َيْفَعُلوَن ذِلَك؟   َوِإْن َسلَّْمُتْم َعَلى ِإْخَوِتُكْم َفَقْو، َفَأيَّ َفْضل  47ُيِحبُّوَنُكْم، َفَأيُّ َأْجٍر َلُكْم؟ َأَلْيَس اْلَعشَّ
َيْفَعُلوَن هَكَذا؟   َأْيًضا  اُروَن  اْلَعشَّ َأَلْيَس  َأْنتُ 48َتْرَنُعوَن؟  َماَواِت َفُكوُنوا  َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ َكَما َأنَّ  َكاِمِليَن  ْم 

 "  ُهَو َكاِمٌل.

 

ْنِبَياَء. َما ِجْئُت أَلْنُقَض َبْل أُلَكمِ َل.   »اَل َتُظنُّوا َأنِ ي ِجْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأِو اأَل

ْنِبَياَء. َما ِجْئُت أَلْنُقَض َبْل أُلَكمِ َل. »اَل َتُظنُّوا َأنِ ي ِجْئُت أَلْنُقَض   -(:17:5آية )مت  النَّاُموَس َأِو اأَل
 موضوع هذه اآليات هو أن المسيح جال ليكمل الناموس فما معنى هذا ؟  

أواًل : المسيح يعلن أنه ليس ضد الناموس كما أشاعوا عنه. وكيف ينق ه وهو واضعه فهو هللا الذى   -1
 تجسد ليكمله. 
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عجز   -2 يكمل  ومع  يادة  هو  الجديد،  للعهد  التى  النعمة  لمستوى  المستوى  يرفع  هو  الناموس،  وصايا 
اإلمكانيات أى مع وجود النعمة  اد المطلوب )فطالب سنة أولى إبتداًى إذا حفظ جدول ال رب صار 

  ( ففى العهد القديم لم يطلب هللا م ية سيطالب بأكثر من هذا كثيراً هذا معجزة ولكنه إذا أتم دراسته الجا
سوى اإلمتناع عن الزنا، أما فى العهد الجديد صارت النظرة والشهوة ممنوعة. وبهذا فالسيد المسيح لم 
ينقط الناموس، إذ أن نقط الناموس يعنى مثاًل السماح بالزنا. فى العهد القديم منع الناموس القتل،  

الخطية  نزع  لول ألعماه النفس  الوصأما فى العهد الجديد يمنع الم ب باطاًل. إذًا التكميل يعنى هنا  
 . قبل أن تظهر كفعل فى الخارج جذورهامن 

والفراًط،  -3 الطقوس  معنى  ووهر  النبوات،  كل  تحققت  المسيح  فى  أن  يعنى  أي ًا  الناموس  تكميل 
 ففراًط الذباًح والختان كانت رمزًا لشئ سيحدف وبحدوثه إنتهت هذه الفراًط. 

ل -4 الناموس بخ وعه  المسيح أكمل  وو السيد  بنا أن  صاياه دون أن يكسر وصية واحدة  يليق  ألنه هكذا 
+    46:8) يو    ومن منكم يبكتنى على خطية( ولذلك قال السيد و4:4+ غل 15:3  ) مت   ونكمل كل بر

 (.3:14يو  
،    3:    8+ رو  4:10رو  )  السيد المسيح لم يكمل الناموس فى نفسه فحسب وهنما هو يكمله أي ًا فينا -5

دًا لإلنسان لكى يسلك فى البر، لكن الناموس عجز عن هذا. فأتى المسيح (. فالناموس كان مساع4
 ليدخل باإلنسان لطريق البر مثبتًا غاية الناموس. 

 أكمل المسيح الناموس بموته، إذ بموته إستنفذ عقوبة الناموس على البشر.  -6
عطانا أن  من يحبنى يحفظ وصاياى، فهو أ الحب فى الوصية و  أكمل المسيح الناموس أنه كشف روح -7

نتجاوب مع وصايا الناموس ونتممها عن حب، وهذا كان بسكب روح المحبة فى قلوبنا بالروح القدس 
فيه 5:5)رو حبًا  بل  عقاب  من  خوفًا  ليس  الناموس  نطيع  جعلنا  أى  )عب أ=    (،  قلوبهم  فى  كتبها 

في  10:8 المحبة  روح  بسكبه  الجديد  العهد  في  لنا  الممنوح  القدس  الروح  قلوب (.  لنا  ، صار  قلوبنا 
فرض   عن  وليس  حب  عن  الوصية  نحفظ  تجعلنا  والمحبة  الحجر.  قلوب  عن  عوضًا  لحمية 

 وبهذا كمل الناموس فينا إذ أن هدف الناموس أن نحيا حياة البر.  (23+ 21:14)يو 
 صار المسيحى يحفظ الوصية عن حب وليس عن خوف حبًا فى هللا. ولكن ألننا ما  لنا فى الجسد فنحن -8

و يوحنا  القديس  ويقول  ونخطئ.  ِفيَنا ن عف  ٱْلَحقُّ  َوَلْيَس  َأْنُفَسَنا  ُنِ لُّ  َخِطيَّة   َلَنا  َلْيَس  ِإنَُّه  ُقْلَنا:  و  ِإْن 
(. لذلك يقول لنا الرب يسوع وإثبتوا فىَّ وأنا فيكمو. وذلك ألن ثباتنا فى المسيح يسوع أعطانا  8:1يو1)

الكامل الذى كان بال خطية، والوحيد الذى حفظ فى المسيح  ة  أن ُنحسب كاملين وبال لوم وبال دينون
ِإْنَساٍن َكاِماًل ِفي ٱْلَمِسيِح َيُسوعَ الناموس. ويقول بولس الرسول و ُنْحِ َر ُكلَّ  َكَما  ( + و28:1و )كوِلَكْي 

ا َلْوٍم ُقدَّ َوِباَل  يِسيَن  ِلَنُكوَن ِقدِ  َتْأِسيِس ٱْلَعاَلِم،  َقْبَل  ِإًذا اَل َشْيَل  ( + و4:1و )أفَمُه ِفي ٱْلَمَحبَّةِ ٱْخَتاَرَنا ِفيِه 
ْيُنوَنِة ٱآْلَن َعَلى ٱلَِّذيَن ُهْم ِفي ٱْلَمِسيِح َيُسوعَ   (. 1:8و )رو ِمَن ٱلدَّ

 
ْنِبَياَء. َما ِجْئُت أَلْنُقَض َبْل  17" -(:5:71آية )مت    " أُلَكمِ َل.»اَل َتُظنُّوا َأنِ ي ِجْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأِو اأَل
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  وليس كاألنبيال أرسلهم هللا.   أنه جال من نفسه  أي ا  هذا يعنىإذًا هو موجود قبل أن يتجسد، و =  إنى جئت
 فهو بهذا القول يظهر نفسه أعظم من األنبيال.  

 
َماُء  18"  -(:5:81آية )مت َواأَلْرُض اَل َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو ُنْقَطٌة  َفِإنِ ي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإَلى َأْن َتُزوَل السَّ

 " َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ.
(. وربما يشير 1:21إستعدادًا لظهور السمال الجديدة واألرض الجديدة )ر   =  إلى أن تزول السماء واألرض

-21:8هذا إلنتهال اللعنة أو أن هذا العالم الملعون منذ خطية آدم ستتمير صورته إلى صورة مجد )رو  
 ن كلمة فى الناموس لن تسقط حتى لو  الت السمال واالرض .أ(. والمقصود 22

ن ما سيقال شىل مهم، ولم يستعمله سوى المسيح له المجد، أما األنبيال  تعبير يعنى أ  =الحق أقول لكم
 فكانوا يقولون وقال الربو. 
( هو أصمر الحروف    i( واحد. وحرف )  iاألصل اللموى ال يزول حرف )  =حرف واحد أو نقطة واحدة

رًا جوهريًا، والسيد الهجاًية فهو مجرد خط صمير وفوقه نقطة. وهضافة النقطة فوه الحرف تمير المعنى تميي
 بهذا يظهر أن ألصمر األجزال فى الناموس قيمة، هذا تعبير عن كمال الناموس. 

أن يتم المرض من الناموس، فالناموس يحمل معه المكافأة على طاعته والقصاص على    =حتى يكون الكل
 عصيانه. 

 
ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس هَكَذا، ُيْدَعى َأْصَغَر ِفي  َفَمْن َنَقَض ِإْحَدى هِذِه 19" -(:20-5:91اآليات )مت اْلَوَصاَيا الرُّ

َماَواِت. َماَواِت. َوَأمَّا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، َفهَذا ُيْدَعى َعِظيًما ِفي َمَلُكوِت السَّ َفِإنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم  20  َمَلُكوِت السَّ
ُكْم َعَلى اْلكَ  ماَواِت.ِإْن َلْم َيِزْد ِبرُّ يِسيِ يَن َلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّ  " َتَبِة َواْلَفرِ 

لقد ون الفريسيين أنهم يحفظون الناموس خالل غيرتهم بالتعليم، ولم يدروا أنهم ينق ونه بحياتهم الشريرة،  
نفهم من    فالتعليم بمير عمل ُيحسب كنقط للناموس، والتعليم يفقد فاعليته بدون أن يكون المعلم قدوة، بل

قول السيد هنا أن العمل بالتعليم دون أن يكون المعلم قدوة فى حياته، هذا يقلل من مكافأته. هنا دعوة من  
السيد لنا أن نلتزم بتكميل الناموس فى حياتنا العملية. بل أن يزيد برنا على الكتبة والفريسيين، أى ال نتمسك  

متنع فقط عن الخطايا بالفعل بل نمتنع عن األفكار الشريرة  بحرفية الناموس بل نعبد هللا بروح الحب، وال ن
 واإلرادة المنحرفة.... ولماذا ال وهللا أعطانا النعمة تعيننا. 

هى ما يراها الناس أنها وصايا صميرة مثل النظرة أو الم ب فى مقابل الوصايا الكبرى  =  الوصايا الرغرى 
وأعظم من وصية   أكبر  فهناك وصية  الوصايا  يرتبون  كانوا  واليهود  الفعل.  التى هى خطايا  والقتل  كالزنا 

 وهكذا.  
 



   متي )اإلصحاح الخامس(أنجيل  –األناجيل 
 

 

69 

تَ 21"-(:22-5:21اآليات )مت اَل  ِلْلُقَدَماِء:  ِقيَل  َأنَُّه  َسِمْعُتْم  اْلُحْكِم.  »َقْد  ُمْسَتْوِجَب  َيُكوُن  َقَتَل  َوَمْن  ْقُتْل، 
 أَلِخيِه: َرَقا،  َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطاًل َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم، َوَمْن َقالَ 22

   " َأْحَمُق، َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنََّم.َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلَمْجَمِع، َوَمْن َقاَل: َيا 
النفس. والباعث  ليقتلع أصول الشر من  الداخلية التى تدفع للخطية  البواعث  يتتبع  نرى السيد المسيح هنا 

 على القتل هو الم ب، والسيد يحدد هنا ثالف درجات.
الباطل -1 ق  =الغضب  باطل أى صادر عن  أنه  وقوله  القلب  الم ب فى  يف ى  تحرك  لب شرير حاقد 

 إغ بوا وال تخطئواوغ ب حميد قال عنه بولس الرسول و  للعراك والرغبة في اإلنتقام والقتل، وهناك
)يع    .  (26:4)أف هللا  بر  يصنع  ال  اإلنسان  فم ب  عمومًا  الباطل 20:1ولكن  الم ب  وهذا   )

 الم ب الباطل ( ع وًا وقد يعنى 23-3. والحكم هنا يعنى محاكم القرى وتتكون من )يستوجب الحكم
بسبب أمور تافهة و منية مهما بدت ذات قيمة، والم ب المطلوب هو غ ب أب يم ب   الم ب   =

 على إنحراف إبنه أو غ ب معلم يم ب على إهمال تلميذه.
 فوه بكلمات إهانة. والحظ أن الدرجة األولى هى غ ب داخلى لم يصاحبه الت 

الخارج فى صورة كلمة استهزال لآلخر. وكلمة رقا كلمة   =من قال ألخيه رقا -2 إلى  هنا خرج الم ب 
يمتهن بها الشخص على سبيل اإلحتقار )    إمتهان  ة أو إشارة الم ب، كلمانية تعبير عن إنفعال  سري

من يستهزئ بأحد ويقول وهئو فى  بداًل من قوله أنت يقول رقا( وقد تعنى باطل أو فارغ أو تافه، أو ك
وهو مكون    المجمعهذه الحالة يستوجب الشخص أعلى هيئة ق اًية فى ذلك الحين وهى السنهدريم=  

شيخ، وهذا له أن يحكم بالرجم. وكان حكم محاكم القرى يمكن نق ه أمام المجمع، ولكن ُحكم   70من  
 المجمع ال ُينقط. 

يا أحمق -3 قال  يعبر عن غ  =  من  ذم. فكلمة رقا كلمة بال معنى ولكن هنا  هنا الشخص   به بكلمة 
إبليس الذى   الحال أسوأ فكلمة أحمق كلمة جارحة، ومثل هذا يستوجب عقابًا أشد. فجهنم هى مكان 
تنقسم   وكلمة جهنم  فيكون معه فى جهنم.  بإبليس  يتشبه  للم ب  نفسه  يترك  للناس، ومن  قتااًل  كان 

 لقسمين  
 علم طبقات األرض.   GE OLOGYعلم خراًط األرض،   GE OGRAPHYجيه وتعنى أرض ومنها  -أ

هنوم وهو وادى تلقى فيه الف الت ويحرقونها، فهو نار متقدة داًمًا. ويصير معنى جهنم )جيه هنوم(   -ب 
عمومًا   األبدى.  للعذاب  يشير  وهذا  مستمر،  ودود  مستمرة  نار  مكان  وهو  هنوم  أرض  أو  وادى  أى 

المحبة، وأى خروج عن المحبة هو خطية وعصيان لوصية هللا أى المحبة،  وصية العهد الجديد هى  
حتى الشتيمة البسيطة تجرح المحبة وتسىل إلى هللا. والحظ أن الشتيمة البسيطة قد تثير عراك يف ى  

 إلى القتل.
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يقول هذا، نبى أن   ال يجر  =  أما أنا فأقول(    هى وصايا هللا في العهد القديم)   قد سمعتم انه قيل للقدماء
و يقول  اآلفالنبى  هذه  هذا.  فيقول  الناموس  واضع  المسيح  أما   الربو  يقول  الهوت  هكذا  تثبت  وحدها  ية 

 ال لو كان هو هللا .  إو يزيد حرفا على ما قاله هللا ، أو ينقص أ ن يمير أالمسيح فهل يوجد انسان يمكنه 
 

)مت َعَلْيَك، 23"-(:24-5:23اآليات  َشْيًئا  أَلِخيَك  َأنَّ  َتَذكَّْرَت  َوُهَناَك  اْلَمْذَبِح،  ِإَلى  ُقْرَباَنَك  ْمَت  َقدَّ َفِإْن 
ْم 24 اَم اْلَمْذَبِح، َواْذَهْب َأوَّاًل اْصَطِلْح َمَع َأِخيَك، َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدِ   " ُقْرَباَنَك.َفاْتُرْك ُهَناَك ُقْرَباَنَك ُقدَّ

أننا قد    . والمعنىهللكالمه هنا عن عدم الم ب ب رورة مصالحة اإلخوة قبل تقديم ذبيحة حب  يختم السيد  
نذهب   أن  بل علينا  الرجال فى عفو هللا،  فقدان  ليس معناه  هذا  ولكن  ونعتذر  نخطىل فى حق اآلخرين، 

من  .  ونتصالح تمنعنا    ونفهم  والخصومة  الم ب  أن  هذا  السيد  والتناولقول  الصالة  قدمت    .  من  فإن 
ذهبت للتناول . وقد تشير لذباًح التسبيح وال بادة. فالمحبة للناس هى أعظم ذبيحة هلل ودليل حبنا  =    قربانك

 ( وبدونها ال ُتقبل أى ذبيحة. 20:4يو  1هلل )
 

ُكْن ُمَراِضًيا ِلَخْرِمَك َسِريًعا َما ُدْمَت َمَعُه ِفي الطَِّريِق، ِلَئالَّ ُيَسلِ َمَك اْلَخْرُم 25"-(:26-5:25اآليات )مت
ْجِن.   السِ  ِفي  َفُتْلَقى   ، َرِطيِ  الشُّ ِإَلى  اْلَقاِضي  َوُيَسلِ َمَك  اْلَقاِضي،  ِإَلى 

ُهَناَك 26 ِمْن  َتْخُرُج  اَل  َلَك:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 
 "  َفْلَس اأَلِخيَر!َحتَّى ُتوِفَي الْ 
 ( رمزى  2   ( حرفى 1لها تفسيران  

أن هاتين اآليتين هما إمتداد لأليات السابقة، ومعناهما حث المسيح لنا أن نصطلح مع    -التفسير الحرفى:
 اآلخرين، فهذا خير  من تطور األمور حتى السجن إذا حدف غ ب وتهور وهنتقام.  

الرمزى: أغس  -التفسير  القديس  تفسير  أن  هو  ويقول  ترضى   الخرمطينوس.  أن  يجب  ال مير.إذًا  هو 
حتى هو المالك الموكل بالهاوية. ودبارة    الشرطىو  ،جهنمهو    السجنهو هللا. و  القاضىضميرك سريعًا. و
األخير الفلس  اإل=    توفى  على  يدل  تعبير  على  هى  فمستحيل  توفىو  وولن  جوارها  إلى  يوضع  ستحالة، 

العدل   يوفى  أن  أخطأنا فى حق هللا  اإلنسان  ألننا  السجن فخطايانا غير محدودة  اإللهى مهما ق ى فى 
المير محدود، لذلك تجسد اإلبن لكى يوفى عنا. هو ناب عن البشرية فى دفع ثمن الخطية ووفال العدل  

ج  اإللهى فمن لم يؤمن ويقدم توبة لن يستفيد من دم المسيح. وبالتالى سيلقيه القاضى فى جهنم التى ال خرو 
منها، فما دام لم يستفد من دم المسيح، كيف سيوفى وهو ملقى فى السجن. ويكون معنى كالم المسيح أنه  
من األف ل أن تصطلح مع أخيك ههنا وأنت فى حياتك على األرض، قبل أن تلقى بسبب ذلك فى السجن  

هى ضد رغبة    إللهيةفالوصية ا  ،يجب طاعتهاالوصية اإللهية التى    الذى لن تخرج منه ووالخصم قد يكون 
 هو أصمر عملة. : سلْ الفَ اإلنسان العتيق[ 

  
َتْزِن.  27"-(:30-5:27اآليات )مت اَل  ِلْلُقَدَماِء:  ِقيَل  َأنَُّه  َسِمْعُتْم  َمْن  28»َقْد  ُكلَّ  ِإنَّ  َلُكْم:  َفَأُقوُل  َأَنا  َوَأمَّا 

َقْلِبِه.   َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك اْلُيْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَلْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك،  29َيْنُظُر ِإَلى اْمَرَأٍة ِلَيْشَتِهَيَها، َفَقْد َزَنى ِبَها ِفي 
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َأْعَضائِ  َأَحُد  َيْهِلَك  َأْن  َلَك  َخْيٌر  َجَهنََّم.  أَلنَُّه  ِفي  ُكلُُّه  َجَسُدَك  ُيْلَقى  َواَل  ُتْعِثُرَك  30َك  اْلُيْمَنى  َيُدَك  َكاَنْت  َوِإْن 
 " نََّم.َفاْقَطْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك، أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد َأْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه ِفي َجهَ 

ينقط   أي ًا ال  هنا  من  المسيح  وهنه  القلب.  داخل  من  يبدأ  فالزنا  القلب  يطلب طهارة  بل  تزن  وصية ال 
السهل مقاومة الخطية وهى فى مراحلها األولى أى داخل القلب وذلك بأن يمتنع عن النظر بشهوة وبهذا  

 يثير حواسه ويتلذذ بالنظر. 
اليمنى عينك  كانت  اليمنى=    فإن  العين  ألغم نا  وهال   حرفيًا  فهمها  يمكن  ولكن   ال  باليسرى.  ننظر  ثم 

اليمنى تشير للخطية والشهوة المحبوبة. واليد تشير للعمل. ومعنى كالم السيد المسيح ال نفهمه بقطع اليد أو 
خطية وهذا ما قاله  قلع العين فعاًل، لكن المقصود أن ن بط نظراتنا وشهواتنا وأفعالنا، نحيا كأموات أمام ال

أميتوا أع اًكم التى على األرض  ( وأي ًا و11:6تًا عن الخطيةو )رو  بولس الرسول وإحسبوا أنفسكم أموا
ونصلب األهوال والشهوات ونقمع الجسد ونستعبده، وهذا هو الجهاد، وهذا .  (  5:3الزنا النجاسة....و )كو  

( بهذا 20:2+ غل  12:11+ مت    27:9+ اكو    24:5هو التمصب الذى يخطف ملكوت السموات )غل  
كنتم بالروح تميتون    إنن من يفعل يعينه الروح على هذا و (. والحظ أ 1:12أجسادنا ذبيحة حية )رو  نقدم  

 .( 26:8و )رو  ( وفالروح يعين ضعفاتنا13:8أعمال الجسدو )رو 
 .تعنى النظر بلذة إلى منظر محبوب، وبشهوة  =العين اليمنى
 . خطية خارجًا( تعنى تنفيذ ما إشتهاه اإلنسان ) هنا خرجت ال= اليد اليمنى

 

َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن  32»َوِقيَل: َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه َفْلُيْعِطَها ِكَتاَب َطاَلق.  31" -(:32-5:31اآليات )مت
 "  ُمَطلََّقًة َفِإنَُّه َيْزِني.َطلََّق اْمَرَأَتُه إالَّ ِلِعلَِّة الزِ َنى َيْجَعُلَها َتْزِني، َوَمْن َيَتَزوَُّج 

لمرأة فى اليهودية كانت مهانة، وكان الرجال يصلون يوميًا وأشكرك يا رب ألنك خلقتنى رجاًل وليس إمرأة،  ا
لهم  قلوبهم هذه سمح  المرأة، ولقساوة  قلوبهم من ناحية  يعبر عن قساوة  خلقتنى حرًا وليس عبدًا....و وهذا 

هناك مدرستان    ت قد شاع الطاله عند األمم واليهود على السوال. ولقد كان(. ول1:24موسى بالطاله )تث  
عند اليهود، مدرسة شمعى وهى تسمح بالطاله فى حالة فقدان العفة، أمَا مدرسة هليل فتوسعت فى أسباب 
الطاله حتى أنها سمحت بالطاله إن أفسدت الطعام أو خرجت عارية الرأس أو عمومًا إن إنجذب الرجل 

ئولية الجادة، فال يسمح بالطاله إال  لعلة  إلمرأة أخرى. وجال المسيح ليقدس الزواج ويرتفع به لمستوى المس
 الزنى.

المطلقة  =  كتاب طالق الزوجة  بطهارة  ترجم  1هو شهادة  تتزوج رجاًل  2( حتى ال  أن  يمكنها  به  خر.  آ( 
الرجل حين  يشعر  إذ  الطاله،  الزوج ورجوعه عن  مشاعر  لتهدًة  وسيلة  هذا  الطاله  كتاب  يكون  ولذلك 

 ر آلخر فيرجع عن نيته بطالقها. ن إمرأته ستصيأيكتب هذا الكتاب 
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بِ  َأْقَساَمَك.  33" -(:37-5:33اآليات )مت َوَأمَّا َأَنا 34»َأْيًضا َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء:اَل َتْحَنْث، َبْل َأْوِف ِللرَّ
َماِء أَلنََّها ُكْرِسيُّ هللِا،   َواَل ِباأَلْرِض أَلنََّها َمْوِطُ  َقَدَمْيِه، َواَل ِبُأوُرَشِليَم  35َفَأُقوُل َلُكْم: اَل َتْحِلُفوا اْلَبتََّة، اَل ِبالسَّ

اْلَعِظيِم.   اْلَمِلِك  َمِديَنُة  أَلنََّك الَ 36أَلنََّها  ِبَرْأِسَك،  َتْحِلْف  َأْو َسْوَداَء. َواَل  َبْيَضاَء  َواِحَدًة  َتْجَعَل َشْعَرًة  َأْن  َتْقِدُر   
يِر.37 رِ   "  َبْل ِلَيُكْن َكاَلُمُكْم: َنَعْم َنَعْم، اَل اَل. َوَما َزاَد َعَلى ذِلَك َفُهَو ِمَن الشِ 

 طفولتهم الروحية بأن يستخدموا إسمه فى القسم :  سمح هللا لليهود فى
 يرتبطوا به وال يرتبطوا باآللهة الوثنية إذ يقسمون بها.حتى   (1
  . حتى ال يحنثوا بوعودهم بل يلتزمون بأن يوفوا أقسامهم أمام الرب  (2

وكان اليهود حتى يتجنبوا شر القسم باهلل وحتى ال يعاقبهم هللا إن حنثوا بما أقسموا عليه، قد سمحوا بالقسم  
بالسمال وباألرض وبأورشليم وبرأس اإلنسان وهعتبروا أن هذه األشيال ال عالقة لها باهلل. ولكن السيد المسيح 

هد الجديد ما عاد أحد يعبد آلهة غريبة، وبالتالى ما  هنا يعلمنا أن كل خليقة هللا لها عالقة باهلل. وفى الع
باهلل، خصوصًا أن اسم هللا أسمى من أن   يقسم أحد  إذًا ألن  داعى  التعبد هلل، فال  القسم باهلل عالمة  عاد 
نتعامل به فى األمور المادية العالمية، بل يذكر فى ال بادة فقط. والمسيحى له سمة مميزة، هى أنه ال ُيقسم  

أى الصده فقط. وما  اد عن الصده أو قل عنه فهو كذب، والكذب هو من  =    نعم والكالمه    بل يكون 
 . 44:8الشرير الكذاب وأبو الكذاب يو  

  
.  38" -(:42-5:38اآليات )مت َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: اَل ُتَقاِوُموا 39»َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل: َعْيٌن ِبَعْيٍن َوِسنٌّ ِبِسنٍ 

ْل َلُه اآلَخَر َأْيًضا.   َك اأَلْيَمِن َفَحوِ  ، َبْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َخدِ  رَّ َوَمْن َأَراَد َأْن ُيَخاِصَمَك َوَيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك  40الشَّ
َداَء َأْيًضا.   َرَك ِمياًل َواِحدً 41َلُه الرِ  َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطِه، َوَمْن َأَراَد َأْن َيْقَتِرَض  42ا َفاْذَهْب َمَعُه اْثَنْيِن.  َوَمْن َسخَّ
ُه.  "  ِمْنَك َفاَل َتُردَّ
وصايا الناموس هذه تصلح لشعب بداًى، ال يملك النعمة التى تعطى المسيحى أن يحب  =  قيل عين بعين

نتقام الرهيب، إذ أن اإلنسان البداًى مستعد أن  أعداله. ولكن هذه الوصايا كانت ال مة لمنع التوح  واإل
يقتل من يفقده عينه. وجال المسيح ليطلب أن نقابل الشر بالخير وهذه درجة عالية جدًا، ال يملك اإلنسان  

النعمة.   تنفيذها هو حصولنا على  ينفذها، فما يساعدنا اآلن على  المقصود  =  ال تقاوموا الشر البداًى أن 
  .      اليونانية تعنى أن تقف فى حرب ضد من يقاومك مجاهدًا أن تنتصر عليه  وتقاوم فى   ،الشخص الشرير
ُربما يكون المقصود به هو أن تترك لُه سبب =  اآلخر   المقصود به الكرامة الشخصية.  =    خدك األيمن

هذا  2 ( سامحه 1الخالف الذى أدى لإلهانة. فلو أهانك أحد بسبب خالف على شئ   عن  تنا ل   )
 ئ. الش

بها روح شرير، ولما   لفتاة  القديسين ليصلى  إذ ذهب أحد  الشيطان.  الوصية حرفيًا فهزم  وهناك من طبق 
حااًل   الشيطان  فخرج  اآلخر،  الخد  لها  فحول  القديس  ولطمت  الشيطان  فيها  تحرك  الباب  له  هى  فتحت 

حين لطمه أحد أصدقاًه    ، ولقد رأيت شخصيًا أحد اإلخوة غير المسيحيين، هزمتنى بتنفيذك للوصيةصارخًا  
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فى مشادة فسكت بل طأطأ رأسه، وبعد دقاًق إنهار من لطمه طالبًا الصفح وباكيًا. ولكن المهم هو الفهم  
يو   ت ربنى  فلماذا  لطمه....  الذى  للعبد  قال  ُلِطَم  حين  المسيح  فالسيد  الحرفى،  التطبيق  وليس  الروحى 

 من سخرك ميالً  أن يصفح بل أن يموت عمن لطمه.  ، فهو لم يقدم خده اآلخر بل هو كان مستعداً 23:18
مهددًا فى أى لحظة أن يسخره جندى رومانى ليذهب حاماًل رسالة    –كان اليهودى تحت الحكم الرومانى  =  

معينة على مسافة بعيدة وهذا كان النظام البريدى المتبع فى ذلك الحين. أو كانوا يسخرون أحدًا لعمل معين  
الق  سمعان  سخروا  ميل  كما  لمسافة  أحد  إن سخرك  أنه  يطلب  هنا  والسيد  المسيح.  ليحمل صليب  يروانى 

وت طر أن تعمله بنظام العبودية فبحريتك سر معه ميل آخر عالمة المحبة. والميل اآلخر سيزيل مرارة  
   من سألك فأعطهعبودية الميل األول. أى كن مستعدًا للعطال والبذل بحب، وهذا لخصه السيد بقوله 

من كالم السيد هنا هو أن ال نهتم بدرجة كبيرة بحقوقنا الشخصية بل نقبل البذل والت حية والعطال  نفهم  
بحب، والتسامح مع حتى من يوجه لنا إهانة وهن أخذ أحد  منك شئ فإتركه واترك غيره لتستريح من مشاكل  

تربح من يخاصمك بحبك  فتربح وقتك وفكرك وربما    اترك الرداء أيضاً الق ال أى إشتر راحتك وسالمك =  
 والردال عادة أغلى ثمنًا. عمومًا لن يستطيع هذا إال من حسب مع بولس أن كل شئ فى العالم نفاية    له.

 (.  8:3)فى 
فى  السيد   تعاليم اآل  المسيح  قهذه  لزوم  عدم  فهمنا  مثلما  الحرفى  التطبيق  هدفها  ليس  اليد يات  طع 

وفثمر البر يزرع فى السالمو    ،مكانناإن نحتفظ بسالم القلب بقدر  أهم لنا  ن األأ اليمنى...لكن الرب يقصد  
فيدفع ثمنا غاليا هو فقدان سالمه ،    سالمه  ما الذى يتصارع على كل شئ فهو يحيا فاقداأ  (  18:    3)يع  

يعمل فى الهدول القلبى كما سمع إيليا صوت   وبالتالى يفقد ثمار البر أى عمل الروح القدس فيه ، فالروح
 . هللا فى الهدول

( متنا ال عن كرامته وحقوقه بقدر إمكانه ليحتفظ  12:    11نفهم مما سبق أن من ي بط نفسه بتمصب )مت 
، مثل هذا اإلنسان تنمو فيه ثمار الروح . ومن ثمار الروح السالم . وهنا يجد   )جهاد(بسالمه القلبى =  

 . )بالنعمة(ال داعى ليمصب نفسه ، بل صار السالم طبيعة جديدة فيه أعطاها هللا له اإلنسان أنه  
 

َك.  43" -(:48-5:43اآليات )مت َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: َأِحبُّوا  44»َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل: ُتِحبُّ َقِريَبَك َوُتْبِغُض َعُدوَّ
َويَ  ِإَلْيُكْم  ُيِسيُئوَن  الَِّذيَن  أَلْجِل  َوَصلُّوا  ُمْبِغِضيُكْم،  ِإَلى  َأْحِسُنوا  اَلِعِنيُكْم.  َباِرُكوا  ِلَكْي  45ْطُرُدوَنُكْم،  َأْعَداَءُكْم. 

َماَواِت، َفِإنَّ  اِلِحيَن، َوُيْمِطُر َعَلى اأَلْبَراِر  َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السَّ ُه ُيْشِرُق َشْمَسُه َعَلى اأَلْشَراِر َوالرَّ
اُروَن َأْيًضا َيْفَعُلوَن ذِلكَ 46َوالظَّاِلِميَن.   َوِإْن  47؟  أَلنَُّه ِإْن َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُكْم، َفَأيُّ َأْجٍر َلُكْم؟ َأَلْيَس اْلَعشَّ
اُروَن َأْيًضا َيْفَعُلوَن هَكَذا؟  َسلَّْمُتْم َعلَ  َفُكوُنوا َأْنُتْم َكاِمِليَن 48ى ِإْخَوِتُكْم َفَقْو، َفَأيَّ َفْضل َتْرَنُعوَن؟ َأَلْيَس اْلَعشَّ

َماَواِت ُهَو َكاِمٌل.  "  َكَما َأنَّ َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ
+    5:5هللا محبة، وفى العهد الجديد عهد النعمة يسكب هللا روح المحبة فى قلوبنا، ومن ثماره المحبة )رو  

(. وكمال اإلنسان المسيحى أن يمتلئ محبة هلل أواًل ولكل الناس حتى لمن هم يعادونه، فى العهد  22:5غل  
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=   تحب قريبك وتبغض عدوكيع ( فال نستطيع سوى أن نحب الجم 19:4الجديد يتصور المسيح فينا ) غل 
لم يأمرهم أن   أما     تحب قريبك  ولكن  ،يبم وا أعدالهمالناموس  الناموس،  فهى    تبغض عدوكهذه وصية 

تفسير   أما  اليهودى.  نظرهم هو  فالقريب فى  المحبة.  والعظمى هى  األولى  الناموس  الكتبة. فوصية  تعليم 
ناموس بعط الوصايا التى تشير لمحبة العدو )خر  المسيح فنرى فيه أن السامرى هو قريبى. ونلمس فى ال 

وقد  8-7:23+ تث 5،    4:    23 مثل )تث (  أنها كرا ية لألعدال  تفهم على  قد  التى  اآليات  نجد بعط 
ولكن حتى نفهم هذه اآليات يجب أن نعلم أن الشعب اليهودى فى هذه المرحلة ما كان    ،وغيرها(  6:23

ليكرهوا  أحد بل أن يتجنبوا التعامل مع الوثنيين  أن يكرهوا    منهم  يطلب وهللا لم    . يميز بين الخطية والخاطئ
، لم ال توجد وصية فى الكتاب المقدس تطلب أن نكره أحداً .  ها فال يعملونها هم أي اً ونالخطية التى يعمل

لتى تأتى وصية فى الكتاب المقدس ال فى العهد القديم أو العهد الجديد تدعو لكرا ية إنسان بل الوصايا ا
تدعو للكرا ية فهى تطلب كرا ية الخطية وليس كرا ية إنسان. هللا كان يطلب منهم أن يتحاشوا المعامالت 

ولكن  مع الوثنيين حتى ال يتعلموا منهم نجاساتهم. أما تعليم الكرا ية فكان تعليم الربيين أى المعلمين اليهود.
محبة مثل وال تكره أدوميًا وأي ًا ال تكره مصريًاو  ( أن هللا يقول لهم آيات تدعو لل7:23أي ًا نجد فى )تث 

   )ورجال مراجعة التفسير فى مكانه(.
، بل المحبة هى  هذه ليست فى قدرة اإلنسان العادى  السيد يعطى أمرا بأن نحب أعداًنا.=    أحبوا أعداءكم

 ننفذها ؟   فكيف  بة من هللا يعطيها هللا لنا بالنعمة .
  يعطينا الروح القدس هذه اإلمكانية، وهى ليست بإمكانيات بشرية  بل هى عطية إلهية. فى عهد النعمة،  
والجهاد هو عمل فيه تمصب ،    .، وهذا تعليم أبال الكنيسة  ى إال  لمن يجاهد فى سبيلهاعطَ ولكن النعمة ال تُ 

وح القدس يجدد طبيعته وهن ألزمنا أنفسنا وجاهدنا تنسكب النعمة فينا بعمل الروح القدس. ومن يعمل فيه الر 
(  14:    3يو 1( لذلك فمن ليست له محبة لكل إنسان حتى أعداله فهو ميت روحيا )15:    6فيخلص )غل

لسبب بسيط هو أن هذا دليل على أن الروح القدس لم ُيميِ ر طبيعته ويجدده بعد . وأول ثمار الروح هى  
)غل  .  22:    5المحبة  نو   (  حتى  الجهاد  شروط  حدد  فالسيد  النعمة  لذلك  هذه  على  باركوا... حصل 

فهذا أقصى ما نستطيعه ، أما عطية المحبة فهى النعمة    تمارس بالتمصب   اوكله  أحسنوا... صلوا ألجل...
التى يعطيها هللا مجانًا لمن يستحق. وهذا كما مأل الخدام أجران المال فهذا أقصى ما يمكن للبشر عمله  

  ر )نعمة( . )جهاد( ، وحينئٍذ حول الرب المال إلى خم
ال عنهم=    عنيكم باركوا  غيابهم  تكلموا  طبعًا(    فى  )بالمصب  صالح  هو  ما  بكل  إلى وأمامهم  أحسنوا 
بالتمصب ، فهناك من يتصور أننا ال نقدم خدمات  قدموا لهم ما أمكن خدمات وأعمال محبة  =    مبغضيكم

 إال  لمن يستحق هذا ، أى لمن يقدم لنا خدمات . 
أطلبوا بركة هللا لهم ولذويهم فى صلواتكم وربما يتسالل البعط.. هل  =    الذين يسيئون إليكمصلوا ألجل   

أصلى وأقدم خدمة وأبارك شخص أسال لى، وقلبى مملول غ بًا عليه ؟ نقول نعم فهذا هو الجهاد، فالجهاد 
:   11جد )مت وهذا تعليم السيد له الم  هو أن تمصب نفسك على شئ حسن صالح، ال رغبة لك أن تعمله،
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قادرًا على    (12 نفسك  النعمة فيك. فتجد  تنسكب  نفسك غير   ةحب موفى مقابل جهادك  عدوك، بل ستجد 
قادر أن تكرهه. وهذه اآلية تثبت صحة وجهة نظر األرثوذكسية فى أنه ال نعمة بدون جهاد. فالمحبة هى  

 سيد المسيح.عطية من هللا أى نعمة، وهذه ال تنسكب فينا بدون الجهاد الذى ذكره ال
حتى تستطيعوا أن تستمروا وتظهروا هكذا أمام الناس والمالًكة، وتكونوا مشابهين  =  لكى تكونوا أبناء أبيكم 

  = األشرار  حتى  للجميع  بركاته  من  يعطى  فاهلل  المسيحى.  الكمال  هو  هذا  أبيكم.  هلل  المحبة  يشرق  فى 
س عليه هو كمال اآلب السماوى، ومن يفعل  والسيد يعطينا أن يكون المثل الذى نقي.  شمسه على األشرار

 يفرح هللا. 
فهذه يصنعها حتى األشرار، هذه تنتمى لإلنسان العتيق، إنسان العهد القديم، الذى  =    أحببتم الذين يحبونكم

 هو بدون نعمة. 
ستملوا وويفتهم فى إبتزا  الناس لذلك صار إسم عشار يرادف  إكانوا يجمعون الجزية، ولكنهم  =  العشارون 

 أحط األشيال وأحقرها.  
 يوحنا االولى لشرح أهمية بل خطورة هذه الوصية  راجع مقدمة رسالة

اِمُعوَن: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم، َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم، 27"  -(: 36-6:27)لو    اآليات »لِكنِ ي َأُقوُل َلُكْم َأيَُّها السَّ
ِإَلْيُكْم.  28 ُيِسيُئوَن  الَِّذيَن  أَلْجِل  َوَصلُّوا  اَلِعِنيُكْم،  َأْيًضا، 29َباِرُكوا  اآلَخَر  َلُه  َفاْعِرْض  َك  َخدِ  َعَلى  َضَرَبَك  َمْن 

َوَكَما 31َوُكلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطِه، َوَمْن َأَخَذ الَِّذي َلَك َفاَل ُتَطاِلْبُه.  30 ِرَداَءَك َفاَل َتْمَنْعُه َثْوَبَك َأْيًضا.  َوَمْن َأَخذَ 
ِحبُّوَنُكْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفِإنَّ  َوِإْن َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن يُ 32ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ِبُكُم اْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيًضا ِبِهْم هَكَذا.  

ُيِحبُّوَنُهْم.   الَِّذيَن  ُيِحبُّوَن  َأْيًضا  َفِإنَّ 33اْلُخَطاَة  َلُكْم؟  َفْضل  َفَأيُّ  ِإَلْيُكْم،  ُيْحِسُنوَن  الَِّذيَن  ِإَلى  َأْحَسْنُتْم  َوِإَذا 
وا ِمْنُهْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة  َوِإْن َأْقَرْضُتُم الَّ 34اْلُخَطاَة َأْيًضا َيْفَعُلوَن هَكَذا.   ِذيَن َتْرُجوَن َأْن َتْسَتِردُّ

وا ِمْنُهُم اْلِمْثَل.   َبْل َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم، َوَأْحِسُنوا َوَأْقِرُضوا َوَأْنُتْم اَل َتْرُجوَن 35َأْيًضا ُيْقِرُضوَن اْلُخَطاَة ِلَكْي َيْسَتِردُّ
اِكِريَن َواأَلْشَراِر.  َشْيًئا، َفيَ  ، َفِإنَُّه ُمْنِعٌم َعَلى َغْيِر الشَّ ُكوَن َأْجُرُكْم َعِظيًما َوَتُكوُنوا َبِني اْلَعِليِ 

َفُكوُنوا ُرَحَماَء  36
 "  َكَما َأنَّ َأَباُكْم َأْيًضا َرِحيٌم.

نعمل الخير  هنا نجد نفس تعاليم السيد التى قالها فى عظة الجبل، يكررها القديس لوقا ونفهم منها أن 
  جديدة خليقة المسيح  فى لآلخرين دون إنتظار مقابل ونرد العداوة بحب وهذا ال يستطيعه سوى من صار

  (.17:  5كو 2)
أن المسيح يسكن فينا ويعطينا حياته ولى   وقد يقول قاًل وهل أنا المسيح ألفعل ذلك؟ حقًا يجب أن نعلم 

إذًا نقدر  .20:2غل  + مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فىَّ  21:1فى   و الحياة هى المسيح
 بالمسيح الذى فينا .
بل أن يحتمل بقدر إمكانه    ،  نكرر، ليس المفهوم أن ال يدافع المسيحى عن نفسه=    من ضربك على خدك

وبمحبة اآلخر لكى يربحه للمسيح، المطلوب أن يكون الرد بوداعة ولطف وحكمة، فكل موقف له رد، ولكن  
نحن في   ونحيا  إلى السالم  المسيح، ونحاول جذبهم  أن نحتمل ضعفات اآلخرين ألجل  العام هو  المفهوم 



   متي )اإلصحاح الخامس(أنجيل  –األناجيل 
 

 

76 

أى =    عل الناس بكم إفعلوا أنتم أيضًا بهم هكذا كما تريدون أن يفسالم. والمسيح ي ع هنا حكمة ذهبية  
 ال نرد على إخوتنا بمثل ما يفعلون بنا من شر، بل بحسب ما نحب أن يفعلوا هم بنا.

منه خيرًا أما إنسان   ويعطى من يرجو  ،يحب من يحبهنحن اآلن ال نحيا بحسب اإلنسان العتيق، فمثل هذا  
 ب حتى من يكرهونه العهد الجديد المملول نعمة فهو قادر أن يح

 ويعادونه. 
الموضوع ال يخصهم،   لم يذكر القديس لوقا موضوع من سخرك مياًل، فهو مكتوب لليونان والرومان فهذا

 فلن يسخرهم أحد.
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 عودة للجدول (حاح السادس)أنجيل متي()األص 

 اإلصحاح السادس
هنا يرفع السيد مستوى ال بادات، من صدقة وصالة وصوم، إلى مستوى العالقة الشخصية مع هللا، وهذا مخالف 
الناس   مديح  على  ليحصلوا  مظهرية  فى  ويتصدقون  ويصومون  يصلون  الفريسيين  كان  فقد  اليهودى.  للفكر 

يطلب  السيد  الناس،  إعجاب  من  تستفيد  وماذا  فيقول  هنا  السيد  أما   وأن    وهعجابهم.  المظهريات،  نكف عن  أن 
يربطنا مع هللا أبينا. السيد يعطينا مفهومًا جديدًا لل بادة أنها دخول إلى   وحياة حب عميق،  حب  ندخل فى عالقة  

. ولكن هناك فهم خاطىل   ح ن اآلب السماوى فى المسيح يسوع، وهذه عالقة خاصة سرية ليست لإلعالن
بيته يرونه وهو يصلى !! لو كان هذا المفهوم صحيحًا لهذه األيات.. فهناك من إمتنع عن الصال ة ألن أهل 

إلمتنعنا عن الصالة فى الكنيسة إذ أن الناس يروننا ونحن نصلى ولكن قصد المسيح أن ال نسعى ألن يرانا 
ظهرية. أحد، ال نسعى ورال مجد من الناس. وبنفس المفهوم يمكن أن نعطى أمام الناس لكن ال نبحث عن الم

 .متدادًا لكالمه السابق عن المحبة إد هنا يبدأ بالصدقة والسي
 

 ( 15-1:6)مت
َأْجٌر 1"  -(:4-6:1اآليات )مت َلُكْم  َفَلْيَس  َوِإالَّ  َيْنُظُروُكْم،  ِلَكْي  اَم النَّاِس  ُقدَّ َصَدَقَتُكْم  َتْرَنُعوا  َأْن  ِمْن  »ِاْحَتِرُزوا 

َماَواِت.   السَّ ِفي  الَِّذي  َأِبيُكُم  اْلُمَراُؤو2ِعْنَد  َيْفَعُل  َكَما  ِباْلُبوِق،  اَمَك  ُقدَّ ْت  ُتَروِ  َفاَل  َصَدَقًة  َصَنْعَت  ِفي  َفَمَتى  َن 
َأْجرَ  اْسَتْوَفْوا  َقِد  ِإنَُّهْم  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ  النَّاِس.  ِمَن  ُدوا  ُيَمجَّ ِلَكْي  اأَلِزقَِّة،  َوِفي  َفَمَتى 3ُهْم!  اْلَمَجاِمِع  َأْنَت  َوَأمَّا 

ْف ِشَماَلَك َما َتْفَعُل َيِميُنَك،   َك ِفي اْلَخَفاِء. َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء ِلَكْي َتُكوَن َصَدَقتُ 4َصَنْعَت َصَدَقًة َفاَل ُتَعرِ 
 "  ُهَو ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيًة.

 = فقد تتسلل محبة المديح إلى قلوبنا.   احترزوا
 . ، وأعمال المحبة لآلخرين  ألعمال البر عامة= تشير حسب أصل الكلمة  صدقتكم

يظهرون )عمل الرحمة( غير ما يبطنون  =    المراؤون نصنعها بهدف الفو  بمديح الناس.    أى=    لكي ينظروكم
 )طلب مديح الناس فى كبريال(. 
بالبوق  قدامك  تروت  من   فال  نوعًا  كانت  ف بادتهم  ألنفسهم،  دعاية  ليقدموا  هذا،  يصنعون  الفريسيون  كان   =

فالن   الرابى  عطوفة  المحسنين،  أبو  هذا  يفعل  من  يدعون  وكانوا  الناس،  وسط  كرامتهم  لتزداد  صانع الريال، 
ن ال نبحث عن  الفريسى من هؤالل ينال أجره من الناس كرامة وتعظيم. والمسيح حتى يعطينا أ  وكان.  الحسنات  

 كرامة من أحد وضع نفسه مكان المحتاج فقيرًا كان أم مري ًا. 
 = اليمين هو عمل الخير الذى تقوم به.  ما تفعل يمينك
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تعرف شمالك أو طلب   ال  المديح  بالرغبة فى  الشعور  وبأننى صنعت شيئًا، وهو  الذاتى،  بالبر  الشعور  = هو 
أعد الكثير لبيت الرب إنه قال ومن يدك    نفسنا. جميل ما قاله داود إذ األجر من هللا، وهو الشعور بأننا معجبون بأ 

 .و أعطيناك
 

»َوَمَتى َصلَّْيَت َفاَل َتُكْن َكاْلُمَراِئيَن، َفِإنَُّهْم ُيِحبُّوَن َأْن ُيَرلُّوا َقاِئِميَن ِفي اْلَمَجاِمِع َوِفي 5"-(:8-6:5اآليات )مت
َواِرِع، ِلَكْي َيْظَهُروا ِللنَّاِس. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّهْم َقِد اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهْم!   َفَمَتى َصلَّْيَت َفاْدُخْل َوَأمَّا َأْنَت  6َزَواَيا الشَّ

ُيجَ  اْلَخَفاِء  ِفي  َيَرى  الَِّذي  َفَأُبوَك  اْلَخَفاِء.  ِفي  الَِّذي  َأِبيَك  ِإَلى  َوَصلِ   َباَبَك،  َوَأْغِلْق  ِمْخَدِعَك  َعاَلِنَيًة. ِإَلى  اِزيَك 
َفِإنَُّهمْ 7 َكاأُلَمِم،  َباِطاًل  اْلَكاَلَم  ُروا  ُتَكرِ  اَل  ُتَرلُّوَن  َلُهْم.    َوِحيَنَما  ُيْسَتَجاُب  َكاَلِمِهْم  ِبَكْثَرِة  َأنَُّه  َتَتَشبَُّهوا 8َيُظنُّوَن  َفاَل 

 "  ِبِهْم. أَلنَّ َأَباُكْم َيْعَلُم َما َتْحَتاُجوَن ِإَلْيِه َقْبَل َأْن َتْسَأُلوُه.
ن نصلى سرًا فى كان الفريسى يتعمد أن يراه الناس مصليًا فيحمدوه على بره وتقواه لذلك طلب السيد المسيح أ 

المخدع فالصالة هى صلة وعالقة شخصية مع هللا ليس ألحد أن يطلع عليها، هى شركة حب مع هللا. ولو إهتم 
 أحد بأن يراه الناس مصليًا فيمدحوه سيكون هذا عاًقًا عن لقال هللا. 

 هذا يعنى خصوصية وسرية العالقة مع هللا فى الصالة.  = ادخل إلى مخدعك
ليس فقط باب المرفة، بل أبواب العالم كله بمشاكله وممرياته وأحزانه، حتى ال يشملنا شىل عن  =    غلق بابكإ

 لقال الحبيب. 
كاألمم باطاًل  الكالم  تكرروا  )  =  ال  النبى  إيليا  أيام  يفعلون  البعل  كهنة  كان  وكما  26:18مل  1كما  كان  (. 

لعلة )مت   ويطيلون 14:23الفريسيين يطيلون صلواتهم  األرامل  لبيوت  يذهبون  الفريسيون  كان  فقد   الصلوات   ( 
ُيخدع  أو لظنهم أن هللا  الناس على برهم وتقواهم،  ليمدحهم  ليحصلوا منهم على أجر عاٍل. ويطيلون صلواتهم 

( فتكرار الصلوات 44:26ح كرر صلواته )مت  بكثرة الكالم. مثل هذا النوع من التكرار مرفوض. فالسيد المسي
من قلب ملتهب بالحب ليس فيه عيب، ولكن تكرار الكالم والعقل غاًب ورال أفكار أخرى مرفوض. إذًا فلنكرر 

(، وال نقول سوى ما 18  -14:    14كو 1الصلوات ولكن ال نقول كلمات ال نعنيها بل نفكر ذهنيًا فيما نقول )
ا (. فلنصلى ونكرر 7-1:18+ لو  44:22لو  للجاجة فى الصالة، وهو فعل هذا )نقصده. والسيد نفسه طلب 

 ( وهيمان. وهذا ما يستجيبه هللا.  8:11، لو  7:18نكرر بإلحاح ولجاجة )لو  لكن بقلب شاكر طالب رحمة هللا.
 
   (4-1:11+ )لو  الرالة الربانية  (15-9:6)متيات اآل

)مت اْسُمَك.  9"   -(:15-6:9اآليات  ِس  ِلَيَتَقدَّ َماَواِت،  السَّ ِفي  الَِّذي  َأَباَنا  هَكَذا:  َأْنُتْم  َمَلُكوُتَك. 10»َفَرلُّوا  ِلَيْأِت 
َماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرِض.   َكَفاَفَنا َأْعِطَنا اْلَيْوَم.  11ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السَّ َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما  12ُخْبَزَنا  َنْغِفُر  َواْغِفْر 

يِر. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك، َواْلُقوََّة، َواْلَمْجَد، ِإَلى  13َنْحُن َأْيًضا ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا.   رِ  َنا ِمَن الشِ  َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة، لِكْن َنجِ 
.  َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرُتْم ِللنَّاِس زَّاَلِتِهْم، َيْغِفْر لَ 14اأَلَبِد. آِميَن.   َماِويُّ َوِإْن َلْم َتْغِفُروا ِللنَّاِس زَّاَلِتِهْم، 15ُكْم َأْيًضا َأُبوُكُم السَّ

 "اَل َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيًضا زَّاَلِتُكْم.
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َأْن 1  و -:   (4-11:1)لو    اآليات َعلِ ْمَنا   ، َتاَلِميِذِه: »َياَربُّ ِمْن  َواِحٌد  َقاَل  َفَرَغ،  َلمَّا  ُيَرلِ ي ِفي َمْوِضٍع،  َكاَن  َوِإْذ 
َتاَلِميَذُه«.   َأْيًضا  ُيوَحنَّا  َعلََّم  َكَما  ِلَيتَ 2ُنَرلِ َي  َماَواِت،  السَّ ِفي  الَِّذي  َأَباَنا  َفُقوُلوا:  َصلَّْيُتْم  َلُهْم:»َمَتى  ِس  َفَقاَل  َقدَّ

َماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرِض.   َواْغِفْر 4ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا ُكلَّ َيْوٍم،  3اْسُمَك، ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك، ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السَّ
يِر«.َلَنا َخَطاَياَنا أَلنََّنا َنْحُن َأْيًضا َنْغِفُر ِلُكلِ  َمْن ُيْذِنُب ِإَلْيَنا، َواَل ُتدْ  رِ  َنا ِمَن الشِ   "ِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة لِكْن َنجِ 

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

وننهيها بها، فهى نموذج حى نتفهم خالله عالقتنا باهلل ودالتنا لديه، نرددها لنحيا بالروح الذى يريده الرب نفسه. 
. ومن إنجيل معلمنا لوقا نفهم أن التالميذ سألوا السيد المسيح  أباناونبدأها بإجعلنا مستحقين أن نصلى ألننا نقول  

بصالته أمامهم تذوقوا معنى جديد وصورة جديدة للصالة لم يعرفوها من  أن يعلمهم الصالة لما رأوه يصلى، فهو  
وحرارتها المسيح  صالة  الداخلى،  الوعى  وفتح  الداخلى  باإلقناع  ولكن  باإللزام  ليس  يعلم  فالمسيح  وهيئته    قبل. 

هوا أن يصلوا  كانت ليس كما كان الفريسيين يصلون، بل تركت أثرًا عميقًا فى نفوس التالميذ فإشت  وربما نورانيته
 مثله وبنفس الروح. 

ولكن    والمسيح كان يصلى كناًب عن البشرية وكرأس للكنيسة، يصلى لحسابنا، حملنا بصالته إلى ح ن أبيه.
أي ا هى صلة اإلبن بأبيه . هذه الصلة هى ما إشتهى التالميذ أن ي يشوه حينما رأوا المسيح يصلى فطلبوا من 

 الرب أن يعلمهم كيف . 
= المسيح جعلنا فيه أبنال هللا، إذ وحدنا فى شخصه كإبن هلل. ونقول أبانا بالجمع، فلسنا    ى فى السمواتأبانا الذ 

إذًا   وحدنا فى وقوفنا أمام هللا، ألن المسيح جمعنا كأع ال جسده ووحدنا فى نفسه. وكون أبانا هو فى السموات،
وهذا معنى   ن فى قلوبنا فأصبحت قلوبنا سماللنفهم أننا أصبحنا سماويين، وغربال فى هذه األرض بل هو ساك 

، هو فى السموات ( . لقد أتى لنا المسيح بتجسده بالسموات على األرض  9:    18وطأطأ السموات ونزلو )مز
أعد هو لنا مكانًا سنذهب إليه   وعلى األرض وفى كل مكان، ولكن السيد يريد أن يرفع عيوننا إلى السموات حيث 

   ( بل أعطانا إمكانية أن نحيا الحياة السماًية ونحن على األرض.3-2:14يو ) واناً أنا ذاهب ألعد لكم مكو
تحمل معنى أنه حتى لو صلينا بمفردنا فى مخدعنا فإننا نصلى ونقدم صلواتنا بإسم الجماعة كلها،   أباناوقولنا  

خبزنا هوم نكمل  فأنا ع و فى جسد المسيح أهتم بكل ع و آخر فى هذا الجسد، فهو مكمل لى. وبنفس المف
 . 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 16:8أبنال 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
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(. صارت شهوة قلوب أبنال 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 

 . ل 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 األعدال. 
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 

هللا طاعة كاملة ومن له هذه الشهوات المقدسة، أن يأتى هللا فى ملكوته سيكون محبة للعالم والزمنيات، بل يطيع  
له معه نصيب فى ملكوته. من له شهوة أن ال يكون للشيطان وال للخطية أى نصيب فى قلبه، بل يكون قلبه كله 

نشتاه إلضم الطلبة  بهذه  يجئ.  المسيح حين  ملكوت  فى  له نصيب  هذا سيكون  يجاهد ألجل  ومن  حالل  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   حدود فى كل شىل. فبولسومشيئة هللا قد تتعارض مع مشيئتى ألننى م
لئال نفسه  هذا لخالص  وكان  شفاله،  بولس، ورفط هللا  مشيئة  اإلستعالنات مشيئة هللا عكس  فرط  يرتفع من   

( وبهذا اإلرتفاع يتكبر وينتفخ فيسقط ويهلك. فمشيئة هللا ليست فى شفال 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  شيالاألن  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
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والروح القدس عمله فى يارب وليس مشيئتى، فأنا ال أعرف ما هو الخير لنفسى،    لتكن مشيئتكإذًا لنصلى بثقة  
وقال األبال 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 كذلك على األرضكما فى السماء  

هللا ومرضاته كما تفعل المالًكة فى السمال، وأن يتمم هللا مشيئته فى كل من على األرض كما يفعل فى السمال. 
ن الجميع يخلصون، ولكن إن  فإرادة البشر قد تعطل إرادة هللا من ناحية خالص نفوسهم، فاهلل كما قلنا يريد أ

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   السمال  كانت  وهذا  أنت.  تريده  ما  فنريد  السماوية  الحياة  نتبع  أن  قادرين  يارب  إجعلنا  تعنى  الطلبة  هذه 
ؤمنين فى الكنيسة، فشهوة قلب المؤمن أن يصير غير المؤمنين )األرض( مؤمنين أى سمال. يقول المرنم أن  للم

( فهل ُنفرح  6:2( أى جعل لألرض إمكانية أن تحيا فى السماويات )أف  9:18)مز    وهللا طأطأ السموات ونزلو
الفع من  والسمال  أراده.  ما  نحقق  وبهذا  السماويات،  فى  ونحيا  هللا  الشهوات قلب  عن  ارتفاع  هى  أى  سما  ل 

 ( 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 للمد،  وتعنى  الذى  الجسدى   خبزنا  بالخبز  يقوتنا  أن  المسئول  هو  فاهلل  األساسى.  الجوهرى  الخبز 
الر  المسئول أي ًا عن اإلحتياجات  الحياة، وهو  الروحى. وهللا يمذىوالملبس وهحتياجات  رواحنا  أ  وحية والمذال 

ِتحت أعين تلميذى بكلمته فى الكتاب المقدس وباألسرار الكنسية ومنها التناول الذى يفتح أعيننا فنعرف هللا كما فُ 
(. هذا نطلبه اآلن 3:17عمواس بعد كسر الخبز. وهللا هو الذى سيعطينا الشبع بمعرفته فى الحياة األبدية )يو 

نحتاج وشبع فال    أن نعرف هللا فتحيا نفوسنا ونحيا منتصرين على أالم هذه الحياة، فمعرفة هللا تعطى عزال وحياة
نا، نفهم أننا نطلب هللا ليعطينا ما نحتاجه فقط وليس عطايا التدليل التى تفسد كفاف  . وهذا فهمنا الكلمة بمعنىلميره

تعطينا أن ال ننشمل بالمد.. وهذا فهمنا الكلمة بمعنى الذى للمد فنحن نعنى بها الحياة األبدية. وكال المعنيين و 
هتمام بالخبز المادى  . ولكن الكنيسة ف لت أن تصلى وتقول وخبزنا الذى للمدو فاألهم من اإل صحيح وضرورى 

تنفيذا لوصية المسيح وأطلبوا أوال  أن نهتم بالشبع بشخص المسيح من اآلن، كما سنشبع به فى األبدية. وهذا 
 ( .  33:  6ملكوت هللا وبره وهذه كلها تزاد لكمو )مت 

 ( ونحن نحتاجه كخبز سماوى يومى، بدونه تصير النفس فى عو . 35:6المسيح خبز الحياة )يو  -تأمل :
هناك شرح مفصل لهذه اآلية فى الباب الرابع والمنو فى كتاب الجذور اليهودية لسر اإلفخارستيا. ومنعا للتكرار 

 يرجى االرجوع لكتاب األسرار الكنسية. وهذا الكتاب تجده فى مقدمة كتاب األسرار الكنسية. 
هذا إعتراف بأننا خطاة ونقدم توبة ونحن محتاجين لممفرة   =ا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضًا للمذنبيين إليناوإغفر لن

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  الخاطىلاللوإحتياج  أنا  إرحمنى  أننا خطاة 13:18و  )ل  وهم  داًمًا  فلنذكر   .)
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ونطلب الرحمة والمفران ونرى أن هناك شرطًا لكى يمفر لنا هللا وهو أن نمفر لآلخرين. ولنعلم أن طبيعتنا الفاسدة 
ودس الشيطان يمنعوننا من أن نمفر، ولكن ذلك يؤدى لفقدان سالمنا على األرض وأبديتنا فى السمال. ولنالحظ  

ى فخطيته صميرة ألننى صمير، ولكنى حين أخطأت إلى هللا فخطيتى كبيرة جدًا بل غير أن من يخطىل فى حق
محدودة ألن هللا غير محدود، فإن لم أغفر الخطايا الصميرة كيف يمفر هللا لى الخطايا الكبيرة. ونالحظ فى هذه 

 بأن نمفر لآلخرين.  الطلبة أننا نقدم إعتراف مستمر بخطايانا وال نلتمس األعذار وفيها أي ًا إلتزام 
نحن نثق فى أن هللا قادر أن يحفظنا من تجارب إبليس الشريرة،  = ال تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير

ولكننا ال نندفع بتهور نحو التجربة، بل فى تواضع نطلب أن ال يدخلنا الشيطان فى تجربة، نطلب من هللا أن  
س المتشامخة التى ال تحتاط من التجربة بل يريد النفس المت عة. ُيبعد عنا تجارب إبليس. فاهلل ال يريد النف

وبصراخنا هلل يهرب الشيطان، فصراخنا هو سر نجاتنا أما  لو إتكلنا على أنفسنا فهذا هو الكبريال. وبداية سقوط  
ر هو  بطرس فى اإلنكار كان كبريالُه إذ قال ال أنكرك، والمسيح سمح بسقوطه فى اإلنكار حتى يت ع. والشري

= أى نجنا من خداعاته وهسندنا ضد  ونجنا من الشريرالشيطان ونحن نطلب أن ننجو من سهامه الملتهبة 
ى لن نجرب، وهال  لما حيله. ولنالحظ أن قولنا ال تدخلنا فى تجربة ال تعنى أننا لن ندخل أبدًا فى تجربة، أ

 لكن نجنا من الشريرو فالشرير البد سوف يجربنا، ونحن نصرك بإت اع  و أضاف الرب 
ال أهلك، وستكون هناك   حتى وهسندنى فنجنى منهايا رب أنا لست كفؤًا لتجارب إبليس فإن سمحت بتجربة 

  ولكننا نعلم أنه إذا سمح هللا بتجربة فهى حتى ننمو روحيًا، هو يسندنا خاللها، تجارب طالما نحن فى الجسد.
ونخرج وقد اكتسبنا شيئًا لذلك نصرك له. وأضاف األبال بعد هذا وبالمسيح يسوع ربناو وهى مستنتجة من قول  

 . ( 23:16+ يو 13:14يو ح مهما سألتم بإسمى فذلك أفعله )المسي
حة بعد أن نطلب أن ينجينا هللا من الشيطان الشرير. نقول هذه التسب  =ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد  

هو يملك على اإلنسان وعلى =  الملك  فتعطينا راحة وثقة أننا فى يد هللا محفووين فال نخاف من إبليس وتجاربه.
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
 

.  14"  -(:15-6:14اآليات )مت َماِويُّ َوِإْن َلْم َتْغِفُروا 15َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرُتْم ِللنَّاِس زَّاَلِتِهْم، َيْغِفْر َلُكْم َأْيًضا َأُبوُكُم السَّ
ِتُكْم.  "  ِللنَّاِس زَّاَلِتِهْم، اَل َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيًضا زَّاَل

الربانية سو  الصالة  أى طلبة فى  المسيح على  السيد  يعلق  للناس كشرط لم  تمفر  أن  أى حتمية  الطلبة  هذه  ى 
 (.35-21:18ليمفر هللا لنا، وليستجيب هللا صلواتنا ونكون مقبولين أمامه يجب أن نمفر. راجع مت )

 
)مت ِلَكْي  16"  -(:18-6:16اآليات  ُوُجوَهُهْم  ُيَغيِ ُروَن  َفِإنَُّهْم  َكاْلُمَراِئيَن،  َعاِبِسيَن  َتُكوُنوا  َفاَل  ُصْمُتْم  »َوَمَتى 

َأْجَرُهْم.   اْسَتْوَفْوا  َقِد  ِإنَُّهْم  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ  َصاِئِميَن.  ِللنَّاِس  َرْأَسكَ 17َيْظَهُروا  َفاْدُهْن  ُصْمَت  َفَمَتى  َأْنَت   َوَأمَّا 
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َك ِلَكْي اَل َتْظَهَر ِللنَّاِس َصاِئًما، َبْل أَلِبيَك الَِّذي ِفي اْلَخَفاِء. َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء ُيَجاِزي 18َواْغِسْل َوْجَهَك،  
 "  َعاَلِنَيًة.

يكون صومنا    الصوم هو تقديم الجسد ذبيحة أمام هللا وتذلل حقيقى للنفس فى ح رة هللا لنوال رحمته. وعلينا أن 
فى الخفال وبخشوع أمام هللا، وبإنكار ذات فى صورة رفط شهوات الجسد لكى تنطلق الروح فى دبادة بال قيود. 
أما حب الظهور كما كان يفعل الفريسيين رغبة منهم فى مديح الناس فيجعل الصوم شكليات بال روح، وال يقود 

 بل هو بال قيمة أمام هللا فقد استوفوا أجرهم.  لحياة سماوية.
المقصود أن تظهر نفسك بشكل طبيعى كما فى األحوال العادية، أما الفريسيين    =  إدهن رأسك وإغسل وجهك

 فكانوا يظهروا بثياب غير منسقة وشعر غير مدهون وعابسين ليظهروا للناس صاًمين وينالوا مجدًا من الناس. 
 

 ( 20:  3)فى السمواتسيرتنا هى فى 
وصايا الرب فى اآليات السابقة تهدف إلى أن نحيا فى السماويات ، وهذا قد صار متاحا إذ هو وطأطأ السموات 

 -( أى أتى لنا بالحياة السماوية على األرض :9:  18ونزلو )مز
 = أعمال المحبة التى نقدمها لمحتاج هى مقدمة لشخص المسيح السماوى . الردقة
 = هى عالقة باهلل أبينا السماوى .  الرالة
 = هو  هد فى الملذات الدنيوية وبالتالى إبتعاد عنها متجهين للسماويات .  الروم

= هى إتجاه للسماويات ، فأبونا سماوى وبأعمالنا وسلوكنا السماوى يتقدس إسمه ، ونصلى لكى    الرالة الربانية
ع الكل له، ونصلى لكى يكون المسيح هو مصدر شبعنا اآلن تكون األرض سمال ويملك هللا على الكل ويخ 

وفى السمال . وحين نمفر يمفر لنا أبونا السماوى ، وننعم بأح انه األبوية كما فرح بها اإلبن ال ال الذى غفر 
 له أبيه . 

نفعه على  ومن يحيا هذه الحياة السماوية يكنز له كنو ا فى السمال . فمن يعمل ويجد فى األرض يكنز أمواال ت 
 األرض، أما من يجاهد ليحيا فى السماويات فهو يكنز كنو ا سماوية وهذا ما يطلبه الرب فى اآليات اآلتية . 

يظل اإلنسان يعمل ليال ونهارا ليزيد أمواله، ويكون قلبه متعلقًا بهذه األموال. فهو فى حالة قلق   الكنوز األرضية:
ويهتم بأن يزيدها. فهو يظن أنها تحميه من وروف الحياة وتؤمن  (  2( إذ هو يخاف عليها من ال ياع.  1داًم:  

 له المستقبل. ولذلك قيل أن األموال تكون إلهًا، هذا لمن يظن أنها تحميه. 
إسأل نفسك كم من الوقت تق يه فى السماويات. فأنت حينما تقدم خدمة لمريط أو محتاج،   الكنوز السماوية:

(. 40:25فهذا المحتاج هو شخص المسيح السماوى وفبى فعلتمو )مت   فأنت كنت فى السماويات مع المسيح،
وهذا صليت فأنت تق ى أوقاتا فى السمال. وهذا صمت بمعنى أنك تترك الملذات األرضية طالبا السماويات فأنت 
تق ى أوقاتا فى السماويات. كل هذه األوقات التى تق يها فى السماويات هى كنز سماوى. رب المجد أتى لنا  

( فهل نجحنا نحن فى أن  نحيا هذه الحياة السماوية على 9:18السمال على األرض وطأطأ السموات ونزلو )مزب
 األرض؟ من يفعل هذا فقد كنز كنو ا سماوية.
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وُس 19"  -(:21-6:19اآليات )مت السُّ ُيْفِسُد  َحْيُث  اأَلْرِض  َعَلى  ُكُنوزًا  َلُكْم  َتْكِنُزوا  َيْنُقُب   »اَل  َوَحْيُث  َدُأ،  َوالرَّ
َوَيْسِرُقوَن.   اِرُقوَن  َيْنُقُب 20السَّ اَل  َوَحْيُث  َصَدٌأ،  َواَل  ُسوٌس  ُيْفِسُد  اَل  َحْيُث  َماِء،  السَّ ِفي  ُكُنوزًا  َلُكْم  اْكِنُزوا  َبِل 
 و ُبَك َأْيًضا.أَلنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنُزَك ُهَناَك َيُكوُن َقلْ 21َساِرُقوَن َواَل َيْسِرُقوَن، 

(. والسيد هنا 14:16الفريسيين محبين للمال وهم يعتبرون أن جزال تقواهم البد أن يكون غنى فى األموال )لو  
(. ولنفهم أن الطمع فى جمع األموال يال مه صالة فارغة 3-1:5ينهى أن يكون كل همنا هو جمع األموال )يع  

المسيح فى اآليات ) فالسيد  الروح.  يفقدنا روحياتنا ويفقدنا (  18-1من  الزمنى  الظهور والمجد  أوضح أن حب 
خر لفقدان الروحيات آوفى هذه اآليات يقدم ربنا سببًا    .من يقدم دبادته فى الخفال   التى ينالها   المكافأة السماوية

يظن    من  مستقبله( فى المال، فصار المال إلهًا له.  أال وهو محبة المال.ألن من يفعل هذا ي ع رجا ه )ضمان
أن المال ُيَؤمِ ن له مستقبله فهو يجعل من المال إلها له ، وهل يليق أن نثق فى أوراه ملونة أكثر من ثقتنا فى  

 هللا .
 بكنز المالبس واألوانى والمال وهذه كلها معرضه لل ياع.=  ال تكنزوا على األرض

البر والصلوات واألصوام وفى هذا كله   وهذا يكون بالتصده على الفقرال وعمل=    إكنزوا لكم كنوزًا فى السموات
ماله فأصبحنا نريد أن نق ى  نق ى أوقاتًا سماوية وتتعلق قلوبنا بهذا المكان الذى أحببناه أى السمال وهكتشفنا ج

أطول مع هللا. فكما أن من يق ى أيامه يكنز أموااًل فيتعلق قلبه بهذه األموال، هكذا من ي ي  أيامه فى   اً أوقات
لنا فى األبدية.السمويات ي بالمصير المبارك الذى  بالسمويات ويكون له كنزًا سماويًا. وهكذا ننشمل   تعلق قلبه 

وليس معنى قول السيد المسيح هنا منع اإلدخار، ولكن أن ال يعتقد اإلنسان أن مستقبله يكون آمنا لو امتلك 
موال أتشعر بأمان تجاه المستقبل هل وجود  الكثير من المال. فبهذا هو يؤله المال.السؤال المهم ما الذى يجعلك  

وفمن ال يريد أن يشتمل فال   ن ال نعمل ونقول هللا ير قناأقطعا ال يعنى    وهذا  ن يدبر؟أقادر  الم هللا  أ...كثيرة لديك
 .  (10:   3تس2يأكلو )

أى عمل البر وخدمة الناس الهدف منه هو أن نحيا   الرالة والروم والردقةلنالحظ أن تعليم السيد هنا عن  
هو  هد وهبتعاد عن األرضيات   الرومهى إلتصاه باهلل أبونا السماوى و  فالرالةالحياة السماوية على األرض  

:   25)مت "  " فبى فعلتمهى خدمة للسيد المسيح فالفقير والمحتاج هم إخوته    الردقةأى إرتفاع إلى السماويات و
   رت مريط فقد  رت المسيح السماوى . ( فإن40  -  31
 

َوِإْن 23ُكلُُّه َيُكوُن َنيِ ًرا،    ِسَراُج اْلَجَسِد ُهَو اْلَعْيُن، َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك َبِسيَطًة َفَجَسُدكَ 22"  -(:23-6:22اآليات )مت
يَرًة َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيُكوُن ُمْظِلًما، َفِإْن   و َكاَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك َظاَلًما َفالظَّاَلُم َكْم َيُكوُن!َكاَنْت َعْيُنَك ِشرِ 

بعد أن تكلم السيد عن الكنز السماوى يكلمنا هنا عن العين البسيطة. والعين البسيطة هى عكس المركبة. فالعين  
يبحث عن أن يكون له كنز  المركبة تطلب هللا يومًا وتطلب العالم أيامًا، وال تشبع من العالم بكل ملذاته. أما  من  

نًا سماوى فمن المؤكد أن عينه ستكون على السماويات يريد أن يحياها على األرض ويشتهيها كأبدية لُه مستهي
ألنها تبحث فقط عن هللا ومجده. مثل   عينه بسيطةاإلنسان تكون    مثل هذا.  (  8:3فى  بالعالم حاسبًا إياه نفاية )
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( والمسيح نور، فيكون  21:1فى  )ه، يستريح فيه تكون له الحياة هى المسيح  هذا اإلنسان يكون المسيح فى داخل
سراج أى المرشد فى السير والعمل. والعين رمز لإلهتمامات والرغبات   =  سراج الجسد هو العين.  جسده نيراً 

 والمطامح التى ُيجتذب إليها اإلنتباه، وهذا دليل على طبيعة حياة اإلنسان كلها.  
بهذا تكون هى المير طامعة فى أمجاد العالم وملذاته، راضية بما هى فيه، ال تهتم إال  بأبديتها   والعين البسيطة

 وبعشرتها مع هللا، ال تبحث إال  عن مجد هللا. 
تترجم   بسيطة  األحيان    Simpleفكلمة  غالب  فى  المقدس  الكتاب  فى  بمعنى    Single heartedوتترجم  أى 

 إتجاه واحد فقط.
مظلم ال يشتهى سوى العالم الباطل، بأمواله وملذاته. هذه ال تقنع بحالها وتورف صاحبها   قلب =    عينك شريرة

الهم، وتفقده الر ية الصحيحة فتنحا  لألباطيل، تجمع وتكدس وال تقنع أبدًا. فالمال سيد قاٍس يستعبد محبيه، وهذا 
يشون فى قلق وخوف فاقدين السالم  أحبوه سقطوا فى سجنه المظلم، ال يتركهم إال  مرضى مهمومين متألمين ي 

النور =    جسدك كله يكون مظلمًا فإن كان النور فيك ظالماً والصحة والفرح والحرية وأخيرًا يفقد حياته األبدية =  
هو العقل والذى يتخذ القرارات، وهذا تعبير تصويرى دقيق يصف القلب الذى هو ميت بالنسبة لألشيال التى هلل. 

ر والمًا وهتخذ قرارات خاطئة باإلنحيا  للعالم فماذا سيكون حال باقى أع اًك والتى هى فإن كان العقل قد صا
بالقطع مستعبد للشهوات واألحقاد والحسد.... الخ. من تكون =  فالظالم كم يكون   بطبيعتها خاضعة للشهوات =

بسيطة   يقبل  أعينه  ال  فقط  أال  إى  يريده هللا  عما  يبحث  ويستخدم  ،  ن  الحقيقى  النور  المسيح  فيه  يسكن  هذا 
يبحث عن شهوات هذا العالم ويتجاوب مع   منفالمسيح . والعكس  ( فيظهر فيه نور  6الت بر)رو  أع اله كأ 
 ثم فيظلم كله . إ ت الأع اله ك أ ان سلطان الظلمة يقود غرالات الشيطإ 
 

)مت  ُياَلِزَم »اَل  24"  -(:6:24آية  َأْو  اآلَخَر،  َوُيِحبَّ  اْلَواِحَد  ُيْبِغَض  َأْن  ِإمَّا  أَلنَُّه  َسيِ َدْيِن،  َيْخِدَم  َأْن  َأَحٌد  َيْقِدُر 
 " اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخَر. اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا هللَا َواْلَماَل. 

ألنه ال يستطيع أحد أن يحيا فى النور والظلمة   =لفال يمكن ألحد أن يعبد سيدين هللا والما  هى تتمة ما سبق
ي يجعل من  قاٍس  قلنا سيد  كما  فالمال  يتخلى عن هللا  معًا.  وأحباعبده  الماللوضميره  فقط ورال  أما    ،ه ويجرى 

يبغض الواحد القداسة فيبيع كل شىل ويطلب هللا = عينه تكون بسيطة أى أعطى قلبه بال إنقسام هلل =    راغب 
و .  اآلخرويحب   فإبرا يم  األغنيال  ليس ضد  ويعقوب هوهللا  نكون    وأيوب   سحق  أن  ولكن هللا ضد  أغنيال،  كانوا 

)مر   للمستقبل  ك مان  المال  على  متكلين  للمال  إلى 24:10عبيدًا  تشير  عبرية  كلمة  هنا  المال  وكلمة   .)
من مال ومقتنيات لكنها تطورت المقتنيات المادية بشكل عام، وكانت فى األصل تشير إلى ما يعتز به اإلنسان  

 لتعنى المال كإله يستعبد له اإلنسان.  
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َتْشَرُبوَن، َواَل أَلْجَساِدُكْم ِبَما  »ِلذِلَك َأُقوُل َلُكْم: اَل َتْهَتمُّوا ِلَحَياِتُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوِبَما25" -(:34-6:25اآليات )مت
اللِ َباِس؟   ِمَن  َأْفَضَل  َواْلَجَسُد  الطََّعاِم،  ِمَن  َأْفَضَل  اْلَحَياُة  َأَلْيَسِت  ِإنََّها اَل 26َتْلَبُسوَن.  َماِء:  السَّ ُطُيوِر  ِإَلى  ُاْنُظُروا 

َماِويُّ َيُقوُتَها. َأَلْسُتْم َأْنُتْم ِباْلَحِريِ  َأْفَضَل ِمْنَها؟  َتْزَرُع َواَل َتْحُرُد َواَل َتْجَمُع ِإَلى َمَخاِزَن، َوَأُبوكُ  َوَمْن ِمْنُكْم 27ُم السَّ
و! اَل َوِلَماَذا َتْهَتمُّوَن ِباللِ َباِس؟ َتَأمَُّلوا َزَناِبَق اْلَحْقِل َكْيَف َتْنمُ 28ِإَذا اْهَتمَّ َيْقِدُر َأْن َيِزيَد َعَلى َقاَمِتِه ِذَراًعا َواِحَدًة؟  

َفِإْن َكاَن ُعْشُب 30َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َواَل ُسَلْيَماُن ِفي ُكلِ  َمْجِدِه َكاَن َيْلَبُس َكَواِحَدٍة ِمْنَها.  29َتْتَعُب َواَل َتْغِزُل.  
هَكَذا، هللُا  ُيْلِبُسُه  التَّنُّوِر،  ِفي  َغًدا  َوُيْطَرُح  اْلَيْوَم  ُيوَجُد  الَِّذي  َقِليِلي   اْلَحْقِل  َيا  َأْنُتْم  ُيْلِبُسُكْم  ا  ِجدًّ ِباْلَحِريِ   َأَفَلْيَس 

َفِإنَّ هِذِه ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم. أَلنَّ 32َفاَل َتْهَتمُّوا َقاِئِليَن: َماَذا َنْأُكُل؟ َأْو َماَذا َنْشَرُب؟ َأْو َماَذا َنْلَبُس؟  31اإِليَماِن؟  
َماِويَّ َيْعلَ  َفاَل 34لِكِن اْطُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت هللِا َوِبرَُّه، َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم. 33ُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى هِذِه ُكلِ َها. َأَباُكُم السَّ

 و َتْهَتمُّوا ِلْلَغِد، أَلنَّ اْلَغَد َيْهَتمُّ ِبَما ِلَنْفِسِه. َيْكِفي اْلَيْوَم َشرُُّه.
هتموا بالمال سيثور سؤال هام.... وكيف نؤمن مستقبلنا من مأكل وملبس ؟ وهنا السيد يقول حين يقول السيد ال ت

أن هللا هو المسئول عن حياتنا ومستقبلنا وم يشتنا. وهل نثق فى مال يأكله السوس ويسرقه اللصوص وال نثق 
مأنينة تحت تدبير هللا الذى  فى هللا كأب سماوى يعولنا. المسيح هنا يريد أن ينزع منا كل قلق وهم لن ي  فى ط

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

القوت  يمنح  أن  يستطيع  أال  الجسد  وخلق  الحياة  وهب  والذى  فقط.  وسيلة  فهما  واللباس  الطعام  أما  هلل   يكل 
 والكسوة. أى إذا كان يمنح العطايا الكبيرة أال يمنح العطايا الصميرة. 

 
َتْهَتمُّوا ِلَحَياِتُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوِبَما َتْشَرُبوَن، َواَل أَلْجَساِدُكْم ِبَما  »ِلذِلَك َأُقوُل َلُكْم: اَل  25" -(:26-25:  6)مت  اتآي

اللِ َباِس؟ ِمَن  َأْفَضَل  َواْلَجَسُد  الطََّعاِم،  ِمَن  َأْفَضَل  اْلَحَياُة  َأَلْيَسِت  ِإنََّها اَل 26  َتْلَبُسوَن.  َماِء:  السَّ ُطُيوِر  ِإَلى  ُاْنُظُروا 
َماِويُّ َيُقوُتَها. َأَلْسُتْم َأْنُتْم ِباْلَحِريِ  َأْفَضَل مِ َتْزَرُع َوالَ   و  ْنَها؟ َتْحُرُد َواَل َتْجَمُع ِإَلى َمَخاِزَن، َوَأُبوُكُم السَّ
 و َوَمْن ِمْنُكْم ِإَذا اْهَتمَّ َيْقِدُر َأْن َيِزيَد َعَلى َقاَمِتِه ِذَراًعا َواِحَدًة؟27و -(:6:27آية )مت
 اللفظة اليونانية قد تعنى ُعمر بداًل من قامة. أى يكون المعنى أنه ال   =قامته يزيد على 

يمكن إضافة شىل إلى مسافة رحلة العمر. وهذا أخذناها كما هى يكون المعنى أنك ال يمكنك أن تزيد إلى طول 
اآلن ال يمكن أن    كما لو قلنا  فى ترجمات أخرى يزيد على قامته أقل وحدة قياسية.=  ذراعًا واحدة  قامتك شىل.

 تزيد على قامتك ملليمترًا واحدًا. 
 

 .ولماذا تهتمون باللباس؟ تاملوا زنابق الحقل كيف تنمو! ال تتعب وال تغزل  -(:28:  6آية )مت
قالت عنها   زنابق الحقل الزنابق  الرب ووال سليمان فى عز مجده كان يلبس كواحدة منهاو، هى نوع معين من  التى قال عنها 

والزنابق الملوكيةو وليست أى نوع من الزنابق. ومن إسمها الملوكية أخذ المسيح المثل وقارن بينها وبين مالبس سليمان  المشناة 
 الملك.
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 َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َواَل ُسَلْيَماُن ِفي ُكلِ  َمْجِدِه َكاَن َيْلَبُس َكَواِحَدٍة ِمْنَها. 29 -(:6:92آية )مت
يتأمل فيه بمير استقرار.و  .  25:  6فى اآلية  تهتموا  ال   والمقصود ال   الكلمة األصلية تفيد تعلق الفكر بشىل 

 تقلقوا ألى سبب فاهلل يدبر كل األمور ولن يتركك.
 نلبس  = ثوب البرن نلبس  أأهم من لباس الجسد أن هللا قادر أن يعطينا بهاًل بتأمل =  

 (. 14:13رو  المسيح ) 
 

 َفِإْن َكاَن ُعْشُب اْلَحْقِل الَِّذي ُيوَجُد اْلَيْوَم َوُيْطَرُح َغًدا ِفي التَّنُّوِر، ُيْلِبُسُه هللُا هَكَذا، َأَفَلْيَس 30و  -(:6:30آية )مت
ا ُيْلِبُسُكْم َأْنُتْم َيا َقِليِلي اإِليَماِن؟  وِباْلَحِريِ  ِجدًّ

 الحشاً  الجافة واألشواك وفروع األشجار الصميرة كوقود.الفرن. ولندرة الخشب كانوا يستخدمون = التنور
 

َماِويَّ َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى هِذِه ُكل ِ 32" -(:6:32آية )مت  " َها.َفِإنَّ هِذِه ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم. أَلنَّ َأَباُكُم السَّ
والواثقة فى هللا، فأفكارهم عن هللا وعنايته أفكار قاصرة، ويطلبون هم ليسوا قادرين على النظرة اإليمانية الهادًة  

 ما يظنونه لسعادتهم أى األكل والشرب والملبس. 
أى أطلبوا أن يملك هللا بالكامل على قلوبكم وال  ا2راجع تفسير ليأت ملكوتك.  *1=  أطلبوا أواًل ملكوت هللا وبره 
ونطلب ا4ببره.  قلوبنا     بين غير المؤمنين. وأن يمأل هللاهللا   واطلبوا نمو ملكوت ا3يكون للشيطان مكانًا فيه.  

اوبعد 5الخطاة.    لكل  توبةالونطلب    الذى يقودنا للتوبة ويقود حياتنا ليملك هللا علينا،  اإلمتالل من الروح القدس
 األمور الزمنية، بل أن هللا سيعطيها لنا حتى لو لم نطلبها.  كل ذلك فلنطلب 

 
 و َفاَل َتْهَتمُّوا ِلْلَغِد، أَلنَّ اْلَغَد َيْهَتمُّ ِبَما ِلَنْفِسِه. َيْكِفي اْلَيْوَم َشرُُّه.34و-(:6:34آية )مت

بالغد باليوم، فعلينا أن نعمل بجدية من أجل قوتنا، ولك=    التهتموا  تهتموا  يقل ال  المد أى لم  ن ال نحمل هم 
 .  ( 9:2تس  1المستقبل )

 بالشر الخطية لكن التعب والمشاكل التى نقابلها. ال يعنى  =  يكفى اليوم شره
 

لو    ( َتْهَتمُّوا22"(:  31-12:22اآليات  اَل  َلُكْم:  َأُقوُل  هَذا  َأْجِل  ِلَتاَلِميِذِه:»ِمْن  َواَل   َوَقاَل  َتْأُكُلوَن،  ِبَما  ِلَحَياِتُكْم 
َتَأمَُّلوا اْلِغْرَباَن: َأنََّها اَل َتْزَرُع َواَل 24َاْلَحَياُة َأْفَضُل ِمَن الطََّعاِم، َواْلَجَسُد َأْفَضُل ِمَن اللِ َباِس.  23ِلْلَجَسِد ِبَما َتْلَبُسوَن.  

َوَمْن ِمْنُكْم ِإَذا اْهَتمَّ 25هللُا ُيِقيُتَها. َكْم َأْنُتْم ِباْلَحِريِ  َأْفَضُل ِمَن الطُُّيوِر!  َتْحُرُد، َوَلْيَس َلَها َمْخَدٌع َواَل َمْخَزٌن، وَ 
َواِحَدًة؟   ِذَراًعا  َقاَمِتِه  َعَلى  َيِزيَد  َأْن  ِباْلَبَواقِ 26َيْقِدُر  َتْهَتمُّوَن  َفِلَماَذا  اأَلْصَغِر،  َعَلى  َواَل  َتْقِدُروَن  اَل  ُكْنُتْم  ي؟ َفِإْن 

كُ 27 ِفي  ُسَلْيَماُن  َواَل  ِإنَُّه  َلُكْم:  َأُقوُل  َولِكْن  َتْغِزُل،  َواَل  َتْتَعُب  اَل  َتْنُمو:  َكْيَف  الزََّناِبَق  َيْلَبُس َتَأمَُّلوا  َكاَن  َمْجِدِه  لِ  
ِمْنَها.   َوُيْطَرُح  28َكَواِحَدٍة  اْلَحْقِل  ِفي  اْلَيْوَم  ُيوَجُد  الَِّذي  اْلُعْشُب  َكاَن  َفَكْم َفِإْن  هَكَذا،  هللُا  ُيْلِبُسُه  التَّنُّوِر  ِفي  َغًدا 

َقِليِلي اإِليَماِن؟   َيا  َأْنُتْم  ُيْلِبُسُكْم  َتْقَلُقوا،  29ِباْلَحِريِ   َتْشَرُبوَن َواَل  َتْأُكُلوَن َوَما  َما  َأْنُتْم  َتْطُلُبوا  َفِإنَّ هِذِه ُكلََّها 30َفاَل 
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 َبِل اْطُلُبوا َمَلُكوَت هللِا، َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم.31ا َأْنُتْم َفَأُبوُكْم َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى هِذِه.  َتْطُلُبَها ُأَمُم اْلَعاَلِم. َوَأمَّ 
" 

نجد هنا نفس الكالم يكرره القديس لوقا. ولكن إستبدل كلمة الطيور بالمربان. ألن المراب إذا ما أفرك يترك أوالده  
بي ًا فينفر منها، وهللا أعطى لهذه الفراك أن تفر  راًحة من فمها تجذب إليها أبال طعام ألن الفراك يكون لونها  

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 

لتالميذه  الحديث  يوجه هذا  األغنيال، وهو  بعد حديثه عن  لوقا  إنجيل  الحديث فى  هذا  السيد وجه  أن   ونالحظ 
ال يوهمهم أنهم سيكونون أكثر سعادة وهطمئنانًا لو إمتلكوا المال الكثير. وقوله  فإبليس يجرب الفقرال بأنه    الفقرال،
والحظ   عن السماويات فنحرم من أن يملك هللا على قلوبنا.حتى ال تمتص الزمنيات كل تفكيرنا فننشمل    =تهتموا

أن هذه هى مشكلة البشر، أن التفكير فى المشاكل والماديات والزمنيات يستمرقهم، بل يقودهم ذلك للكآبة. والسيد 
 المسيح يدعونا أن نثق فيه أنه هو يدبر كل شئ وهذا يجعلنا نحيا فى فرح، وهذا ما يريده لنا. 

، المعنى أن هللا خلقنا لنحيا وهو مسئول   الحياةاألمور األكبر شأنًا فى    =البواقى يادة القامة.    وهو=    األصغر
ويعولنا حياتنا  يحفظ  بالكم   .أن  فما   ، الشئ  هذا  على  حتى  قادرين  غير  ونحن  له  أهمية  ال  القامة شئ   يادة 

 ( . 5:  15على شئ بدونه )يو  بالحفاظ على الحياة نفسها . عموما الرب يريد أن يقول أننا غير قادرين
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 عودة للجدول ( )أنجيل متي()األصحاح السابع

 اإلصحاح السابع 
ْيُنوَنِة الَِّتي ِبَها َتِديُنوَن ُتَداُنوَن، َوِباْلَكْيِل الَِّذي ِبِه 2»اَل َتِديُنوا ِلَكْي اَل ُتَداُنوا،  1"-(:5-7:1اآليات )مت أَلنَُّكْم ِبالدَّ

َأْم 4َوِلَماَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك، َوَأمَّا اْلَخَشَبُة الَِّتي ِفي َعْيِنَك َفاَل َتْفَطُن َلَها؟  3َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم.  
تَ  َعْيِنَك؟  َكْيَف  ِفي  اْلَخَشَبُة  َوَها  َعْيِنَك،  ِمْن  اْلَقَذى  ُأْخِرِج  َدْعني  أَلِخيَك:  ِمْن  5ُقوُل  اْلَخَشَبَة  َأوَّاًل  َأْخِرْج  َياُمَراِئي، 

 " َعْيِنَك، َوِحيَنِئٍذ ُتْبِرُر َجيِ ًدا َأْن ُتْخِرَج اْلَقَذى ِمْن َعْيِن َأِخيَك!
السيد المسيح ال يمنع اإلدانة منعًا مطلقًا وهال  سقط العدل وهمتنع الناس عن التعليم، وال يوجد بهذا  =  ال تدينوا  

، يوبخ تلميذه  المفهوم سلطان للق اة، وال يصير هناك حق ألب يعلم إبنه ويوبخه حين يخطىل، وال من مدرس  
ل أن الرب أعطى للكنيسة هذا السلطان  (. ب12+ 3:5كو  1الكنيسة فى توبيخ الخطاة وهدانتهم )   وإلنق ى سلطان

( فالمؤمن الحقيقى إذ هو  20:5ش  إ)واًلين للشر خيرًا وللخير شرًا …للق  ويل  و(. بل أن هللا يقول  18:18)مت  
التمييز، فيرى األخطال وال يقدر أن ينكرها أو يتجاهلها. وبولس الرسول يقول  مسكن للروح القدس يحمل روح 

)لتلميذه   إنتهر عظ....و  ووبخ  وَ 20:5تى  1+   2:4تى 2تيموثاوس  والمعمدان  الفريسيين )مت  بَّ (  ولكن  7:3خ   )
  -المعنى المطلوب :

 أن نهتم بأن ندين أنفسنا أواًل وأال ندين كشهوة إنتقام أو ندين ولمًا.   .1
 بنا المعد لنا. عندما نهتم بإدانة الناس ننسى أن نهتم بأن نراقب أنفسنا وننسى أن نهتم بالسمال ونصي .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

 هللا ويمفر خطاياه. ويرحمهم، يرحمه  
غيرهم   .5 إلدانة  يلجأوا  أن  على  الناس  القديمإعتاد  منذ  أنفسهم  ألقى  ،وتبرير  على    فآدم  بل  حوال  على  اللوم 

فالخاطىل ال يريد أن يكون خاطئًا وحده، لذلك ينظر لمن حوله يبحث فيهم  .  المرأة التى خلقتهاو  وهللا....  
إصالح   يريد  بأنه  متعلاًل  ويدينهم  الخطأ  ويدينوا  عن  الناس  شئون  فى  يتدخلون  الفريسيين  وكان  المجتمع. 

 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 ولقاًل  قلب بولس امثل  و و امى فى كل حينخطيتى أمريد قلبًا مثل قلب داود القاًل وي
 (. أما عكس هذا السلوك فيقود للكبريال، ثم السقوط.15:1تى  1)

بأبديته، .7 مهتمًا  المسيح  وعلى  السمال  على  نظره  يركز  حاله    من  مع  ويقارن  وبهاًه  نوره  فى  المسيح  يرى 
أخطالهم   فسيرى  الناس  على  يركز  من  أما   خطيته،  بشاعة  منفيكتشف  أف ل  أنه  يقوده  وسيرى  وهذا  هم 
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 قول أما  من يرى خطيته وبشاعتها فسيصرك هلل طالبًا الرحمة فيخلص. وهذا هو تفسير  .  للكبريال وال ياع  
  فيرى جمال ونقال المسيح   ،والخطاة الذين أولهم أناو فهو عينه مفتوحة على السمال وعلى قلبه  الرسولبولس  

ال  و   ، خطايا  يرى  قلبه  أضال  الذى  المسيح  نور  وفى  فى  كبيرة،  أنها  هذه  خطاياه  أن  يرى  بل  نحن  نراها 
 ال يرى خطايا أحد.  إنشماله بنور المسيح وبخطيته

 أن يقيم اإلنسان من نفسه ديانًا للناس فهذا إغتصاب لحق هللا الديان.   .8
( إذ حين ننشمل بخطايا الناس سيكون هناك شىل آخر 22:6اإلدانة هى وسيلة نفقد بها العين البسيطة ) .9

 ل به العين غير مجد هللا. تنشم
(. وفى هذا النص نفهم أنه يمكننا  17-15:18إذا أخطأ إلىَّ شخص، يقول السيد المسيح إذهب وعاتبه )مت   .10

( أن نشهر بالمخطىل ونف حه وهذا ال يقبله  1أن نحكم على المخطىل بأنه مخطىل، ولكن هناك موقفين  
 نعاتبه وهذا ما ُيَعلِ ْم به الرب.( أن نذهب إليه سرًا )بينك وبينه( و 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    مخطىل،

فلندن الخطية وال  أخرى  كمن يدينها. بصيمة    لبشرية العليه أو نجد عذرًا له.. نتصرف كمن يرحم الطبيعة ا
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  السمال 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  وكبريال.  بإستهزال  وليس  فى محبة 
 وللكل عليهم أن يهتموا بأنفسهم أواًل. 

 هو وعال لقياس حجم الحبوب. المقصود كما نقيس وندين خطايا اآلخرين هكذا سيفعل هللا بنا. = الكيل
 

»َواَل َتِديُنوا َفاَل ُتَداُنوا. اَل َتْقُضوا َعَلى َأَحٍد َفاَل ُيْقَضى َعَلْيُكْم. ِاْغِفُروا ُيْغَفْر َلُكْم. 37"  -(:42-6:37)لو    اآليات
ِكيُلوَن ُيَكاُل الَِّذي ِبِه تَ َأْعُطوا ُتْعَطْوا، َكْياًل َجيِ ًدا ُمَلبًَّدا َمْهُزوزًا َفاِئًضا ُيْعُطوَن ِفي َأْحَضاِنُكْم. أَلنَُّه ِبَنْفِس اْلَكْيِل  38
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َلْيَس التِ ْلِميُذ َأْفَضَل 40َوَضَرَب َلُهْم َمَثاًل:»َهْل َيْقِدُر َأْعَمى َأْن َيُقوَد َأْعَمى؟ َأَما َيْسُقُو االْثَناِن ِفي ُحْفَرٍة؟  39َلُكْم«.
ْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك، َوَأمَّا اْلَخَشَبُة ِلَماَذا تَ 41ِمْن ُمَعلِ ِمِه، َبْل ُكلُّ َمْن َصاَر َكاِماًل َيُكوُن ِمْثَل ُمَعلِ ِمِه.  

َأْو َكْيَف َتْقِدُر َأْن َتُقوَل أَلِخيَك: َيا َأِخي، َدْعِني ُأْخِرِج اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِنَك، 42الَِّتي ِفي َعْيِنَك َفاَل َتْفَطُن َلَها؟  
ِفي َعْيِنَك؟ َيا ُمَراِئي! َأْخِرْج َأوَّاًل اْلَخَشَبَة ِمْن َعْيِنَك، َوِحيَنِئٍذ ُتْبِرُر َجيِ ًدا َأْن ُتْخِرَج  َوَأْنَت اَل َتْنُظُر اْلَخَشَبَة الَِّتي  
  " اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك.

 نفس اآليات مع تفصيالت أكثر 
 و َتْقُضوا َعَلى َأَحٍد َفاَل ُيْقَضى َعَلْيُكْم. ِاْغِفُروا ُيْغَفْر َلُكْم.»َواَل َتِديُنوا َفاَل ُتَداُنوا. اَل 37" -( :6:37آية )لو 

تتكلم عن الرحمة، فعدم   وهذه  "فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم"   (36:    6لونرى هنا اإلرتباط مع آية )
بالرحمة  مرتبط  للمخطئ  اإلدانة  عذرا  سيجد  رحيم  قلبه  وقولهفمن  تقضوا هنا    .  مفيه  =ال  الدينونة ا  تحول  عنى 

 لق ال وعقوبة )ونالحظ أن التشهير عقوبة(. 
  

)لو ِفي38"  -(:6:83آية  ُيْعُطوَن  َفاِئًضا  َمْهُزوزًا  ُمَلبًَّدا  َجيِ ًدا  َكْياًل  ُتْعَطْوا،  اْلَكْيِل   َأْعُطوا  ِبَنْفِس  أَلنَُّه  َأْحَضاِنُكْم. 
 والَِّذي ِبِه َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم«.

 .من هللا )هللا يعطيكم من بركاته( =  ُتعَطْواللناس. = إعطوا
كياًل .  (  5:    1)يع  ري ِ عَ يصف عطية هللا بالجودة. فاهلل يعطى بسخال 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  اًدة. ثم يهز الكيل فينكبس القمح =    كمية=    ملبدة
 فرحًا.   حضنهفيفتح الشارى حجره ويستقبل الكيلة الفاً ة فى    فائضاً   قمحًا آخر حتى يفيط القمح من الكيلة =

اآلية بالسابقة هى أنه لو غفرنا وما عدنا (. وهرتباط هذه  9-6:9كو  2ومن يزرع بالبركات فبالبركات يحصد )
نهتم بإدانة الناس ونرحمهم، يرحمنا هللا ويمفر لنا. ولكن اآلية معناها المباشر ينصب على محبة العطال، فبقدر 

 ما نعطى لآلخرين سيعطينا هللا.
 
َوَضَرَب َلُهْم َمَثاًل:»َهْل َيْقِدُر َأْعَمى َأْن َيُقوَد َأْعَمى؟ َأَما َيْسُقُو االْثَناِن ِفي ُحْفَرٍة؟ 39و  -(:40-  6:93لو)  اتياآل
 و  َلْيَس التِ ْلِميُذ َأْفَضَل ِمْن ُمَعلِ ِمِه، َبْل ُكلُّ َمْن َصاَر َكاِماًل َيُكوُن ِمْثَل ُمَعلِ ِمِه.40

قوم أحد أن ي  حهم وتعليمهم فلقد أقام من نفسه معلمًا، وهل يستطيععلى من يتصدى لمهمة إدانة اآلخرين إلصال
ما لم يختبر هو بنفسه ما يقوله. هذا كمن يقود اآلخرين وهو فاقد البصيرة. فاألعمى هو من يحيا حياة   بالتعليم

يُ  فكيف  عينه(،  فى  )الخشبة  عينه(.هِ ظْ الخطية  فى  القذى   ( الذى  لآلخر  الخطايا  على  النصرة  طريق  كال   ر 
 اإلثنين عميان بسبب ما فى عيونهم فسيقود المعلم األعمى اآلخر للحفرة أى جهنم. 

التلميذ   معلمهأليس  من  المقصود    = فضل  لكن  معلميهم،  على  تفوقوا  التالميذ  من  المعلم كثير  هذا  أن  هنا 
وجهله التوبة  بطره  وجهله  الرب،  بطره  وجهله  عينه  فى  التى  الخشبة  بسبب  على   بكيفية  األعمى  اإلنتصار 
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السقوط فى حفرة.   إلىإال     الطريق(  هو اآلخر  رى الذى هو أعمى بدوره وال ي)الخطية لن يستطيع أن يقود اآلخر  
 فمن أين سيأتى التلميذ بمعرفة من معلم جاهل. 

 
ِلَماَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك، َوَأمَّا اْلَخَشَبُة الَِّتي ِفي َعْيِنَك َفاَل َتْفَطُن 41"  -( : 42-  6:41يات )لواآل
 الَِّتي اْلَخَشَبةَ َأْو َكْيَف َتْقِدُر َأْن َتُقوَل أَلِخيَك: َيا َأِخي، َدْعِني ُأْخِرِج اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِنَك، َوَأْنَت اَل َتْنُظُر 42َلَها؟ 

 " الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك. ِفي َعْيِنَك؟ َيا ُمَراِئي! َأْخِرْج َأوَّاًل اْلَخَشَبَة ِمْن َعْيِنَك، َوِحيَنِئٍذ ُتْبِرُر َجيِ ًدا َأْن ُتْخِرَج اْلَقَذى
ك. فكيف هل تريد أن تكون معلمًا، عليك بإختبار طره النصرة على الخطية أواًل، وبعد أن تعرفه إشرحه لمير 

 يمكنك نقد اآلخرين والكشف عن سيئاتهم وشرورهم وفحص أسقامهم وأمراضهم وأنت شرير أثيم ومريط سقيم. 
ساًق السيارة عليه أن ينظر إلى الطريق وهو يقود سيارته. ولكن إن أخذ ينظر   -:تشبيه فى موضوع اإلدانة

حادثة ستقع للسيارة. هكذا على كل منا أن يركز لمن يركب معه السيارة وينتقد مالبسهم مثاًل، من المؤكد أن  
(. ولكن لو ركزنا إنتباهنا على اآلخرين لننقد  6:14نظره على السمال وعلى الطريق، والطريق هو المسيح )يو  

 تصرفاتهم سيكون فى هذا هالك لنا.
يفعل فلن يستطيع  : مارس صالة يسوع أو التأمل فى مزمور طوال اليوم فتحيا فى السماويات ، ومن ال تدريب 

 ذلك حتى أثنال ح وره للقداسات .
 

 ( 12-6:7)مت
)مت َوتَ 6"-(: 7:6آية  ِبَأْرُجِلَها  َتُدوَسَها  ِلَئالَّ  اْلَخَناِزيِر،  اَم  ُقدَّ ُدَرَرُكْم  َتْطَرُحوا  َواَل  ِلْلِكاَلب،  اْلُقْدَس  ُتْعُطوا  ْلَتِفَت اَل 
َقُكْم.  "  َفُتَمزِ 

نكون بسطال ولكن يطلب أي ًا أن نكون حكمال. ومعنى هذه اآلية أن ال نقدم وال نتكلم  حقًا يطلب منا هللا أن  
 مونها حق قيمتها ويتقبلونها بخشوع وورع.  ي ِ قَ م إال  لمن يُ دَّ قَ عن مقدساتنا للمستهًزين فأسرار ملكوت هللا ال تُ 

 يشيروا لمقاومى الحق ألن الكالب تهجم على الشىل لتمزقه.  = الكالب
هى ال تهاجم لتمزه بأسنانها لكنها تدنس الشىل إذ تدوسه بأقدامها. وهى تدوسه ال لعيب فيه ولكنها =  والخنازير

رف مشبه هنا بالدرر الثمينة التى ينبمى أن نحافظ عليها.إذًا علينا أن نع  القدسألنها تجهل ما هذا الشىل. و
 ماذا نقدم ولمن نقدمه. 

 
)مت َلُكْم.  7"-(:12-7:7اآليات  ُيْفَتْح  ِاْقَرُعوا  َتِجُدوا.  ُاْطُلُبوا  ُتْعَطْوا.  َوَمْن 8»ِاْسَأُلوا  َيْأُخُذ،  َيْسَأُل  َمْن  ُكلَّ  أَلنَّ 

ُيْفَتُح َلُه.   َيْقَرُع  َيِجُد، َوَمْن  ُيْعِطيِه َحَجًرا؟  9َيْطُلُب  ِإَذا َسَأَلُه اْبُنُه ُخْبزًا،  ِمْنُكْم  ِإْنَساٍن  َوِإْن َسَأَلُه َسَمَكًة، 10َأْم َأيُّ 
َحيًَّة؟   َأْشرَ 11ُيْعِطيِه  َوَأْنُتْم  ُكْنُتْم  ِفي  َفِإْن  الَِّذي  َأُبوُكُم  ِباْلَحِريِ   َفَكْم  َجيِ َدًة،  َعَطاَيا  َأْواَلَدُكْم  ُتْعُطوا  َأْن  َتْعِرُفوَن  اٌر 

َماَواِت، َيَهُب َخْيَراٍت ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه!   ْم، أَلنَّ َفُكلُّ َما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ِبُكُم اْفَعُلوا هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا ِبهِ 12السَّ
ْنِبَياُء.  " هَذا ُهَو النَّاُموُس َواأَل
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ربما يتسالل ومن أين لى القدس   وال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم....إذ يسمع المؤمن وصية السيد و
 السيد يحفزنا لنصلى فنكون على صلة مستمرة به.  . إسالوا ُتعَطواوالدرر؟ لذا يكمل السيد المسيح 

( وهذا 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 وهلى ماذا يقودنا الطريق ؟ يقودنا إلى الباب، وحينئذ نسمع قول السيد وطال
يفتح لنا باب الكنو  المخفية.. القدس والدرر. والمسيح هو الباب وهذا فتح، وهذا وعده، أنه   =إقرعوا يفتح لكم

يعلن   والسيد هنا.  (  3:2كوكنو  الحكمة والعلم ) يفتح لكل من يقرع، نجد كنو  مخفية فهو المذخر فيه جميع  
يهب   ألن  جيدةإستعداده  وعطايا  حتى   خيرات  قال  ذلك  على  يدلل  ولكى  خيرات.  صانع  فهو  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. ح يكرر أن هللايعطى كل بركة. المسي 

  . 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 للسمال 6:    4ليا آبا اآلبو )غ
التجربة ص بة فهى صالحة ألنها : يحبنا.    1  -. فمهما كانت  الذى  السماوى  أبونا  يد  ( هى ال مة 2( من 

 لخالص نفسى.  
سوى    أوالده  هللا أب وال يعطى، أن  على 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  إبليس يصور لنا التجربة على أنها حية يؤذينا هللا

األبدية وأن هذا المرض أو هذه التجربة   وهو وحده يعلم الطريق للحياة   الخيرات.التجربة هى للخير فهو صانع  
( أنه لنحصل على الخيرات من هللا فلنصنع 12ونفهم من آية )   وهن بدت مميتة للجسد لكنها ستعطى حياة أبدية.

 الخير للناس. 
  

أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل 10َلُكْم.    ُتْعَطْوا، ُاْطُلُبوا َتِجُدوا، ِاْقَرُعوا ُيْفَتحْ َوَأَنا َأُقوُل َلُكُم: اْسَأُلوا  9"  -(:13-11:9اآليات )لو
َلُه.   ُيْفَتُح  َيْقَرُع  َوَمْن  َيِجُد،  َيْطُلُب  َوَمْن  َأْو 11َيْأُخُذ،  َحَجًرا؟  َأَفُيْعِطيِه  ُخْبزًا،  اْبُنُه  َيْسَأُلُه  َأٌب،  َوُهَو  ِمْنُكْم،  َفَمْن 

َمَكِة؟  َسَمَكًة، َأفَ  َفِإْن ُكْنُتْم َوَأْنُتْم َأْشَراٌر َتْعِرُفوَن َأْن 13َأْو ِإَذا َسَأَلُه َبْيَضًة، َأَفُيْعِطيِه َعْقَرًبا؟  12ُيْعِطيِه َحيًَّة َبَدَل السَّ
َماِء، ُيْعِطي الرُّ   و وَح اْلُقُدَس ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنُه؟«.ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيِ َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريِ  اآلُب الَِّذي ِمَن السَّ

 هنا يكرر القديس لوقا نفس الكلمات ولنالحظ فرقين 
… جالت بعد حديث السيد المسيح عن أهمية اللجاجة فى الصالة. ومن هنا نفهم أن    اوْ عطَ إسألوا تُ اآليات   -1

أحد شروطها هو اللجاجة. فاللجاجة لها أهميتها، فهى تخلق دالة بيننا وبين هللا،   الصالة المقبولة عند هللا،
لنا هنا وعدًا أن   بأبوته، خصوصًا أن  يأخذفنشعر  نمتل.  كل من يسأل  الطلبة بلجاجة  ىل رجال. وقد فمع 
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يبطىل هللا بعط األحيان فى اإلستجابة حتى نشعر بأهمية ما سنحصل عليه، أو ألن هللا يرى أن الوقت 
ولو لم  من يصلى بلجاجة حتى    غير مناسب لإلستجابة، أو ألن ما نطلبه ليس فى مصلحتنا، لكن عموماً 

فيتقبل ما يسمح به    ب الصالة الطويلة ،بسب  ستنشأ عالقة حب ودالة وثقة بينه وبين هللا  يستجب هللا طلبته
هللا. وهذا نراه فى صالة المسيح فى جثيسمانى فهو يطلب رفع الكأس عنه، ولكن سرعان ما يقول.. لتكن ال  
كإرادتى ولكن كإرادتك. وهذا يفعله معنا الروح القدس.. لكن قد تحدف اإلستجابة.. إستجابتنا لصوت الروح  

نبدأ الصالة طالبين شيئًا بعينه، ونصلى بلجاجة، لمدة من الزمن، وبعد وقت القدس.. بعد فترة. فنحن قد  
 نستجيب لصوت الروح القدس فينا، ونقول أنا يا رب ال أعرف أين هو الصالح.. إذًا لتكن مشيئتك.  

( عوضًا عن كلمة خيرات فى إنجيل متى.  13الفره الثانى هو أن لوقا وضع كلمة الروح القدس هنا آية ) -2
ه  نسأله  ومن  أن  يجب  ما  هو  وهذا  السماوى.  اآلب  لنا  يعطيها  أعظم عطية  هو  القدس  الروح  أن  نفهم  نا 

وبلجاجة أن يعطيه لنا. من اآلن علينا أن نطلب اإلمتالل من الروح القدس عوضًا عن أن نهتم فى صلواتنا  
جديدة، هو يعلمنا كل شىل باألمور الزمنية فهذه.. تزاد لكم. فالروح القدس هو الذى يعطينا أن نصير خليقة  

يفتح أعيننا على  ويذكرنا بكل ما قاله المسيح، هو يثبتنا فى المسيح الذي يحملنا إلى ح ن اآلب وهو الذى  
 (.10:2كو  1ما لم تره عين ) 

هى أعلى درجة،   إقرعوا  فدرجة  . واللجاجة فى الصالةهى درجات اإلصرار    =إسألوا.. اطلبوا.. إقرعوا  -تأمل : 
ر نفسه هكذا صارخًا أو قارعًا لنفتح قلوبنا له )ر   ( فإن  20:3هى درجة الصراك هلل ليفتح، والعجيب أن هللا صوَّ

 كان المسيح يقرع هكذا على باب قلبى، أفال أثابر وأقرع وأصلى له بلجاجة. 
  يشير للحياة. وهذا ما يريده هللا لنا.  = الخبز
   تجاهنا. قلب هللاوة، وهذا ليس هو وهذا يشير للقسا= الحجر
   العالم. حياة وسط بحر هذاإشارة إلمكانية الهى = السمكة
 موت. فاهلل يريد لنا حياة هنا وفى السمال.تخرج من   حياة =البيضة

هللا وقطعًا هذا ال يريده  .  مراض مميتة، وهذه كالحيات والعقارب أ  هناك مثال، فت  يمفيهما سم م=  الحية والعقرب
 ، ن يخرج من الموت حياة . فالسمكة تحيا وسط البحرأديبنا فتكون لنا للحياة. فاهلل قادر  ألنا. بل التجارب هى لت

يخرج لكن  والبي ة تبدو كحجر ميت و   فيستحيل على اإلنسان أن يحيا فى البحر ،  الموت   للبشروالبحر يعنى  
هللا   ن من الحياة لكن هللا يريد ان يعطينا حياة )خبز(.نه حرماأ والحجر هو ما يبدو لنا    .منها حياة )الكتكوت(

قادر بل هو يريد أن يخرج لنا حياة مما يبدو لنا موت كاألمراض مثال ، أو يبدو لنا قسوة من هللا فالحجر يشير 
 للقسوة.

 ( الموت   لنا  ويريد  كالحجر(  )التجربة  علينا  يقسو  أن هللا  أذاننا  فى  الشيطان  يكذب  التجربة  وقت  التجربة فى 
حياة أبدية . فاهلل عينه ليس   هذا الموت   كالحية أو العقرب( ، لكن هللا يريد فى محبة أن يعطينا حياة ويخرج من

على عدة سنوات نق يها على األرض فى صحة جسدية بل على حياة أبدية فى فرح ومجد أبدى نحيا فيه لألبد  
  فى السمال .
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 ( 23-13:7)مت
)مت ِإَلى 13"-(:14-7:13اآليات  ي  ُيَؤدِ  الَِّذي  الطَِّريُق  َوَرْحٌب  اْلَباُب  َواِسٌع  أَلنَُّه  يِ ِق،  الضَّ اْلَباب  ِمَن  »ُاْدُخُلوا 

ي ِإَلى اْلَحَياِة، َوَقِليلُ 14اْلَهاَلِك، َوَكِثيُروَن ُهُم الَِّذيَن َيْدُخُلوَن ِمْنُه!   وَن َما َأْضَيَق اْلَباَب َوَأْكَرَب الطَِّريَق الَِّذي ُيَؤدِ 
 " ُهُم الَِّذيَن َيِجُدوَنُه!

ال   الذين  البواب  ويمنع  صمير ضيق  باب  من  المدعوون  يدخل  إذ  األيام،  تلك  فى  األعراس  عادة  كانت  هذه 
هو وصايا المسيح وهى توصل للسمال. والباب الواسع هو الجرى ورال   والباب ال يق  .  لهم بالدخوليرخص  

ال قبول  هو  ال يق  والباب  العالم.  على  شهوات  لنحصل  المسيح  إنكار  هو  الواسع  والباب  المسيح،  مع  صليب 
الملذات  باب  هو  الواسع  والباب  الجسد،  وهذالل  والصوم  والميطانيات  الصالة  هو  ال يق  الباب  العالم.  أمجاد 

 العالمية. الباب ال يق هو رفط العالم والباب الواسع هو الجرى ورال العالم. 
الباب ال يق، بأن يمصب نفسه ينفتح له الطريق المملول سالمًا وفرحًا وتعزيات، والعجيب أن من يدخل من  

الواسع  الباب  يدخل من  قلبه فرح عجيب وسالم عجيب. ومن  يمتلىل  العالم  نفسه من ملذات  فبينما هو يحرم 
ومعها الفرح.   الطريق إذ يمتلىل قلبه همًا وغمًا وقلقًا. الباب ال يق هو التمصب ومعه تأتى النعمة  هي يق مع

.    هذا  ن ندخل من الباب ال يق  أ( كان يقصد  16:    10نكون حكمال كالحيات )مت    نأوحينما طلب الرب  
   دخل الحيات بهذا ؟ هو مالكن و 

الحية التي تريد تميير جلدها تمر من خالل فتحة ضيقة ليحتك جلدها القديم ويسقط فيظهر الجديد الالمع . وكل 
 ( فليدخل من الباب ال يق . 2:  12)رو  يتمير عن شكله ويتجدد ذهنه   يريد أن من

 فالشهوات أعمت عيونهم عنه وكذلك مشاغل هذا العالم. = قليلون يجدونه  

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 الدخول من الباب الضيق

 باب الرليب

 حياة كلها سالم وفرح

 والنهاية حياة أبدية

 الدخول من الباب الواسع

العالم()باب ملذات   
 حياة كلها هم والنهاية

 هالك أبدى
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َيْأُتوَنُكْم ِبِثَياب اْلُحْماَلِن، َولِكنَُّهْم ِمْن َداِخل 15"  -(:20-7:15اآليات )مت ْنِبَياِء اْلَكَذَبِة الَِّذيَن  »ِاْحَتِرُزوا ِمَن اأَل
ِتيًنا؟  16ِذَئاٌب َخاِطَفٌة!   ْوِك ِعَنًبا، َأْو ِمَن اْلَحَسِك  َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّ َتْعِرُفوَنُهْم. َهْل  ِثَماِرِهْم  َشَجَرٍة هَكَذا ُكلُّ  17ِمْن 

ِديَُّة َفَتْرَنُع َأْثَماًرا َرِديًَّة،   َجَرُة الرَّ اَل َتْقِدُر َشَجَرٌة َجيِ َدٌة َأْن َتْرَنَع َأْثَماًرا َرِديًَّة، 18َجيِ َدٍة َتْرَنُع َأْثَماًرا َجيِ َدًة، َوَأمَّا الشَّ
َفِإًذا ِمْن ِثَماِرِهْم 20َشَجَرٍة اَل َتْرَنُع َثَمًرا َجيِ ًدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى ِفي النَّاِر.  ُكلُّ  19َواَل َشَجَرٌة َرِديٌَّة َأْن َتْرَنَع َأْثَماًرا َجيِ َدًة.  

 " َتْعِرُفوَنُهْم.
 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     

 من لهم إيمان صحيح ولكنهم يعملون أعمااًل شريرة. -2
التقوى الخارجية بينما قلوبهم ذًاب خاطفة )  (. وهؤالل 14-13:11كو  2واألنبيال الكذبة هؤالل يحملون مسحة 

على ثمار األرض الملعونة    ن هؤالل من ي يشو سوى الشوك،  يمكن تمييزهم من ثمارهم. فهناك نفوس ال تثمر  
 التى تثمر شوكًا. هؤالل أبنال 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 جديدةة جديدة والمسيح طبيع 

إجعلوا و 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 َبِل الَِّذي  َماَواِت.  َمَلُكوَت السَّ َيْدُخُل   ! َياَربُّ  ، َياَربُّ َيُقوُل ِلي:  »َلْيَس ُكلُّ َمْن 
َماَواِت.   السَّ ِفي  الَِّذي  َأِبي  َتَنبَّْأَنا، 22ِإَراَدَة  ِباْسِمَك  َأَلْيَس   ! َياَربُّ  ، َياَربُّ اْلَيْوِم:  ذِلَك  ِفي  ِلي  َسَيُقوُلوَن  َكِثيُروَن 

َفِحيَنِئٍذ ُأَصرِ ُح َلُهْم: ِإنِ ي َلْم َأْعِرْفُكْم َقوُّ! اْذَهُبوا َعنِ ي َيا 23ِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن، َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرًة؟  وَ 
 " َفاِعِلي اإِلْثِم!

، 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 هؤالل 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 
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حقيقة.  =  أعرفكم  مل تعرفونى  لم  ألنكم  ملكوتى  يدخلون  الذين  لإلتحاد كخاصتى  تشير  يعرف  كلمة  أن  والحظ 
 (. 27:   11فهؤالل 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 لبنال الكنيسة وتسمى الو نات ) 

  أما الثمار فوجودها   .، وقد يعطيها هللا ألحد ولكن قد يسحبها منه إن أسال إستعمالها  والهدف منها بنال الكنيسة
   ( وبالتالى وجودها دليل على خالص االنسان.23-22:5متالل من الروح القدس )غالعالمة على اإل

 
أَلنَّ  44»أَلنَُّه َما ِمْن َشَجَرٍة َجيِ َدٍة ُتْثِمُر َثَمًرا َرِديًّا، َواَل َشَجَرٍة َرِديٍَّة ُتْثِمُر َثَمًرا َجيِ ًدا.  43"  -(:46-6:43)لو    اآليات

ْوِك ِتيًنا، َواَل َيْقِطُفوَن ِمَن اْلُعلَّْيقِ  اِلُح 45ًبا.   ِعنَ ُكلَّ َشَجَرٍة ُتْعَرُف ِمْن َثَمِرَها. َفِإنَُّهْم اَل َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّ َاإِلْنَساُن الرَّ
يِر ُيْخِرُج الشَّ  رِ  يُر ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الشِ  رِ  اَلَح، َواإِلْنَساُن الشِ  اِلِح ُيْخِرُج الرَّ . َفِإنَُّه ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلِب ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الرَّ رَّ

، يَ 46َيَتَكلَُّم َفُمُه.  ، َوَأْنُتْم اَل َتْفَعُلوَن َما َأُقوُلُه؟»َوِلَماَذا َتْدُعوَنِني: َياَربُّ  " اَربُّ
ردياً  ثمرًا  الجيدة  الشجرة  تعطى  أن  إستحالة  المسيح عن  السيد  تعليم  نفس  هنا  مثل .  نجد  قبل  األيات  وتسلسل 

( وكأن هذه األعمال هى الثمار  37  -  27:    6)لو  محبة اآلخرين والعطال وعدم اإلدانةكان عن    الشجرة هنا
   ى تعلن عن إنسان صالح.الجيدة الت

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  فاإلنسان وتعليمه، فمن يريد أن يخرج القذى من أعين اآلخرين،    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 ..اإلنسان الرالح من كنز قلبه الرالح يخرج الرالح كالمه = وأي ا سنعرف قلبه من

 فالقلب المملول محبة سيخرج كلمات محبة تجاه اآلخرين والعكس فالقلب الشرير سيخرج كلمات إدانة. . فمه
إرادة هللا. وهذا ليس وكالم السيد يعنى أن نفعل وننفذ أوامر هللا، هذا أهم من قولنا يارب يارب ونحن ال نفعل  

و هذا تنفيذًا لوصية بولس الرسول وصلوا بال انقطاعضد ترديد صالة يسوع أو تكرار كيريي ليسون، فنحن نفعل  
بل بالشفتين وبقلب منشمل باهلل وبذهن منفتح يفكر فيما يردده لسانه.   ،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. 

 
 (  49-47:6لو+ )  (27-24:7)مت 

َعَلى 24"  -(:27-7:24اآليات )مت َبْيَتُه  َبَنى  َعاِقل،  ِبَرُجل  ُأَشبِ ُهُه  ِبَها،  َوَيْعَمُل  هِذِه  َأْقَواِلي  َيْسَمُع  َمْن  »َفُكلُّ 
ْخِر.   َياُح، َوَوَقَعْت َعَلى ذِلَك اْلَبْيِت َفَلْم َيْسُقْو، أَلنَُّه كَ 25الرَّ ًسا اَن ُمَؤسَّ َفَنَزَل اْلَمَطُر، َوَجاَءِت اأَلْنَهاُر، َوَهبَِّت الرِ 
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ْخِر.   ْمِل.  26َعَلى الرَّ َبْيَتُه َعَلى الرَّ َفَنَزَل 27َوُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأْقَواِلي هِذِه َواَل َيْعَمُل ِبَها، ُيَشبَُّه ِبَرُجل َجاِهل، َبَنى 
َياُح، َوَصَدَمْت ذِلَك اْلَبْيَت َفَسَقَو، َوَكاَن سُ   " ُقوُطُه َعِظيًما!«.اْلَمَطُر، َوَجاَءِت اأَلْنَهاُر، َوَهبَِّت الرِ 

 
ُيْشِبُه ِإْنَساًنا َبَنى 48ُكلُّ َمْن َيْأِتي ِإَليَّ َوَيْسَمُع َكاَلِمي َوَيْعَمُل ِبِه ُأِريُكْم َمْن ُيْشِبُه.  47"  -(:49-6:47اآليات )لو  

ْخِر. َفَلمَّا َحَدَث َسْيٌل َصَدَم النَّْهُر ذِلَك اْلَبْيَت، َفلَ  ْم َيْقِدْر َأْن ُيَزْعِزَعُه، َبْيًتا، َوَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضَع اأَلَساَس َعَلى الرَّ
ْخِر.   ًسا َعَلى الرَّ  َيْعَمُل، َفُيْشِبُه ِإْنَساًنا َبَنى َبْيَتُه َعَلى اأَلْرِض ِمْن ُدوِن َوَأمَّا الَِّذي َيْسَمُع َوالَ 49أَلنَُّه َكاَن ُمَؤسَّ

 "  َأَساٍس، َفَرَدَمُه النَّْهُر َفَسَقَو َحااًل، َوَكاَن َخَراُب ذِلَك اْلَبْيِت َعِظيًما!«.
لمسيح ويعمل و فمن ينفذ وصايا اا 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 

إبليس   يستطيع  لن  المسيح حقًا  يعرف  البيت المسيح معرفة حقيقية، ومن  فتأسيس  وأحبه.  فيمن عرفه  تشكيكه 
على الصخر هو اإليمان بالمسيح ومعرفته وهختباره، ومحبته. ولنعلم أننا فى كل تجربة نتعرض لها يأتى إبليس 
هذا   سيرفط  حقيقة  المسيح  محبة  إختبر  ومن  التجربةو  بهذه  سمح  لماذا  وهال   يحبكم  ال  وهللا  قاًاًل  ليشتكى هللا 

 .  ( 32:  8لمسيح وأدرك مقدار محبته هذه التى وهرت على الصليب )روإذ هو عرف ا 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   شف شخص المسيح كلمة هللا الحى فنعرفه فنحبه.تالمكتوبة نك 

 ، من عرفه أحبه وتلذذ بعشرته.  
فالوصية ال نعرف جمالها وال قوتها إن لم ننفذها، وحين ننفذها سنكتشف شخص المسيح  بتنفيذ الوصية :   -2

  نا  طلب م  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 عفال 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 ورجال.لنا حَ مِ حْ فى ضيقاتنا وأحزاننا إذا ذهبنا إليه وهرتبطنا به سنجده يَ 
أن   سيعطينا  الوصية  وتنفيذ  ونعرفه.  عيوننا  فتنفتح  الوصايا،  ننفذ  القلب،  أنقيال  نكن  لم  إن  ونراه  المسيح 
نعرف المسيح المحب الذي يبحث عن فرحنا. فمن ينفذ الوصايا يختبر حالة فرح وسالم ال يعرفها الخاطئ.  

 مسيح تنفيذ هذه الوصايا ويدرك محبته.فيفهم لماذا طلب ال
وبهذا نفهم أنه لن يمكننا أن نصمد فى وجه تشكيك إبليس فى محبة هللا إن لم تكن لنا هذه الخبرات العملية مع 
المسيح وهذا هو البنال على الصخر أما  البنال على الرمل فهو كمن يدرس الكتاب دراسة نظرية ويعلم به دون 

 الوصايا. أن يحاول تنفيذ هذه 
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( هدفه  15:12النهر عادة يشير لعطايا الروح القدس. لكنه هنا هو نهر خادع من شهوات العالم )ر   =  األنهار
أن يبعدنا عن المسيح، أما من تذوه حالوة المسيح، حين عاش معه ونفذ وصاياه، سيحتقر ملذات وأمجاد هذا 

 (. 8:3العالم وسيعتبرها نفاية )فى  
  

ْخِر. َفَلمَّا َحَدَث َسْيٌل َصَدَم 48"  -(:  6:48لو )آية   ُيْشِبُه ِإْنَساًنا َبَنى َبْيًتا، َوَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضَع اأَلَساَس َعَلى الرَّ
ْخِر. ًسا َعَلى الرَّ  "  النَّْهُر ذِلَك اْلَبْيَت، َفَلْم َيْقِدْر َأْن ُيَزْعِزَعُه، أَلنَُّه َكاَن ُمَؤسَّ

بال كلل.    َوَعمَّقَ َوَحَفَر   نتعلمه  ما  وتنفيذ  اإلنجيل وتطبيق  فهم  والمثابرة على  واالهتمام  السهر  كناية عن  هذه 
 والصخرة كانت المسيح، أى لنكتشف ونعرف شخص المسيح ونتلذذ به.  ، نحفر لألعماه حتى إلى الصخر

 

)مت اأَلْقَواَل  28"  -(:29-7:28اآليات  هِذِه  َيُسوُع  َأْكَمَل  َتْعِليِمِه،  َفَلمَّا  ِمْن  اْلُجُموُع  ُيَعلِ ُمُهْم 29ُبِهَتِت  َكاَن  أَلنَُّه 
   " َكَمْن َلُه ُسْلَطاٌن َوَلْيَس َكاْلَكَتَبِة.

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  وصية ) بدونه لن نقدر أن ننفذ أى  وصية يعطيها، و 

 فهو خالقها. 
)الصخر(.=  الرمل المسيح  شخص  يكتشف  لم  صاحبه  أن  إذ  الثابت  غير  لإليمان  اإلنسان   يشير  هذا  ومثل 

الشيطان ، ويصده خداعاته كما صدقته حوال . المسيح حينما يشككه  له  سيتشكك فى  إيمان سطحى لم   هذا 
 باحثًا عن شخص المسيح الحلو المشبع.  يتعمق صاحبه

 
 نظرة عامة على اإلصحاح السابع

 
 كيف نحيا فى السماويات 

بالحياة السماوية على 9:18يقول داود النبى عن الرب يسوع أنه وطأطأ السموات ونزلو )مز لنا  ( أى أنه أتى 
 األرض. وهنا يرشدنا الرب يسوع  

 كيف نحيا هذه الحياة السماوية. 
خطاياى  الرب يدعونى بأن أهتم بخطيتى وال أنشمل باآلخر. وأن أنظر لنفسى وأفت  فيها عن    -(: 5-1اآليات )

القديس بولس الرسول و للنقاوة: فأرى هللا وأحيا فى السماويات، هكذا يقول  ِاْتَبُعوا وأتوب عنها، هذا هو الطريق 
اَلَم َمَع ٱْلَجِميِع، َوٱْلَقَداَسَة ٱلَِّتي ِبُدوِنَها َلْن َيَرى َأَحد  ٱلرَّبَّ   (. 14:12و )عب ٱلسَّ

مال باآلخرين أن يتجه نظرى إلى السماوات وأن أطلبها، وأن  الرب يدعونى عوضًا عن اإلنش -(:12-6)اآليات 
ا ثم يعطينى أن  2ا يساعدنى على حياة النقاوة  1أسأل وأطلب وأقرع من أجل اإلمتالل من الروح القدس الذى  
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، َوَلْم َيْخطُ أعاين السماويات كما يقول القديس بولس الرسوب و ، َوَلْم َتْسَمْع ُأُذن  ْر َعَلى َباِل ِإْنَساٍن: َما َلْم َتَر َعْين 
ُه  هلُل ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَنهُ   (. 10،9:2كو1و )َفَأْعَلَنُه  هلُل َلَنا َنْحُن ِبُروِحهِ . َما أََعدَّ

   -(:29-13اآليات )
 الرب يسوع يرسم لنا هنا طريقة العبادة الرحيحة

 -كطريق للحياة السماوية:
مصب وتنفيذ وصايا المسيح فيكتشف حالوة الطريق، والعكس فمن : يبدأ اإلنسان بالت*الدخول من الباب الضيق

يجرى ورال الشهوات العالمية يمأل المرار قلبه، ولنثق أن الشيطان الذى يقدم هذه الشهوات الخاطئة ال يريد أبدًا 
لكن و ...    أعطيك كل هذهالسعادة لإلنسان، بل إسمع ما يقوله عدو الخير للرب يسوع، وهكذا يقول لكل واحد و

و وفى السجود ذل يتبعه مرار. هو مستعد أن يعطى كل شهوة لإلنسان ولكن ليذله خر وأسجد لى  هناك ثمن ...
 ويمأل حياته بالمرارة ويشمت فيه، فلذة الشيطان فى عذاب اإلنسان إبن هللا الذى حصل على المجد بداًل منه. 

ٱْضُطِرْرُت َأْن َأْكُتَب عنه القديس يهوذا الرسول و  اإليمان هو واحد كما قال  *1:  *اإلبتعاد عن األنبياء الكذبة
يِسينَ  ِلْلِقدِ  َمرًَّة  ٱْلُمَسلَِّم  يَماِن  ٱإْلِ أِلَْجِل  َتْجَتِهُدوا  َأْن  َواِعًظا  )يه ِإَلْيُكْم  اإليمان 3و  شوهوا  قد  كثيرين  هناك  لكن   .)

 * 2ن نتبع اإليمان الصحيح.     الصحيح. والحياة الروحية حتى تكون صحيحة ونختبر الحياة السماوية يجب أ
وهكذا أي ًا ينبمى أن نبتعد عن من ي يشوا فى وسطنا ويقنعوننا بأن الحياة فى الكنيسة ال تتعارض مع حياة 

الرسول و بولس  القديس  يقول  الخاطئة.  َحَسَب الملذات  َبْل  ِحيَح،  ٱلتَّْعِليَم ٱلصَّ ِفيِه  َيْحَتِمُلوَن  اَل  َوْقت   َسَيُكوُن  أِلَنَُّه 
ُمَعلِ ِميَن   َلُهْم  َيْجَمُعوَن  ِة  ٱْلَخاصَّ َمَساِمُعُهمْ َشَهَواِتِهُم  ًة  ِإَلى  ،ُمْسَتِحكَّ َوَيْنَحِرُفوَن   ، ٱْلَحقِ  َعِن  َمَساِمَعُهْم  َفَيْصِرُفوَن 

(. واآلن فى وسطنا من ُيَعلِ م تعاليم غاشة َتِعْد الناس بدخول السمال بدون توبة، وهناك  4،3:4تى 2و )ٱْلُخَراَفاتِ 
أذانهم   الرسول أن  التعاليم، قال عنهم  تلك  أذانهممن يستطيب  التعاليم مستحكة  يتبعوا هذه  يميلون أن  . هوالل 

يقول الرب أن من يخلص هو الشجرة الجيدة،   *3الكاذبه الماشة. أما نحن فعلينا أن نتبع التعاليم الصحيحة.     
وماذا لو إكتشفت أننى شجرة غير جيدة ولى ثمار ردية؟ الحل فى التوبة. نحن ولدنا من المعمودية كشجرة جيدة، 

ِاْجَعُلوا  (. والرب يقول و11:22وخالل حياتنا فى العالم تلوثت ثياب العرس التى حصلنا عليها بالمعمودية )مت 
َجَرَة جَ  َجَرَة َرِديًَّة َوَثَمَرَها َرِديًّاٱلشَّ و الحظ قول الرب وإجعلواو وهذا يعنى أن بالتوبة يِ َدًة َوَثَمَرَها َجيِ ًدا، َأِو ٱْجَعُلوا ٱلشَّ

 يمكننى أن أعود وأصير شجرة جيدة. 
، فكيف نعصى : ال بادة ليست ترديد كلمات بل هى تنفيذ إرادة هللا أى وصاياه   *اإلبتعاد عن العبادة المظهرية

أي ًا أن (. ويطلب  9:1أوامر ملك الملوك. وعن ال بادة يقول القديس بولس الرسول وهللا الذى أعبده بروحىو )رو
َأَتَكلََّم ( وليس ترديد كلمات بدون فهم. ويقول أي ًا و1:12ودبادتنا عقليةو )رو تكون   َأْن  ُأِريُد  َوَلِكْن، ِفي َكِنيَسٍة، 

ِبِذهْ  َكِلَماٍت  ِبِلَسانٍ َخْمَس  َكِلَمٍة  آاَلِف  َعْشَرِة  ِمْن  َأْكَثَر  َأْيً ا،  آَخِريَن  أَُعلِ َم  ِلَكْي  )ِني  فال بادة 19:14كو 1:   .)
الصحيحة تكون بقيادة الروح القدس الذى يقود العقل بإقتناع، ويكون الذهن غير مشتت بل منشمال تماما باهلل،. 

أ بالروح وهذا يظهر فى ثماره.  يفعل يمتلئ  لو أسال إستعمالها. ولكن  ومن  ُتسحب من اإلنسان  المواهب قد  ما 
 وجود الثمار هو شرط فى أن تكون دبادتنا سليمة.
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التغرب والبداية  الوصايا  للوصايا.   *تنفيذ  بتنفيذنا  معه  نرتبط  أى  هينو  فهو  نيرى  وإحملوا  المسيح  يقول   :
ير الذى نرتبط به. ومن يفعل يفاجأ بأن المسيح والبداية تكون بأن نمصب أنفسنا على تنفيذ الوصية، هذا هو الن 

بجانبه ومرتبط معه، وهو الذى يعينه فيكتشف حالوته وحالوة عشرته إذ كان مرتبطًا به طول الوقت. المسيح 
: 53)إش    وَهاَلِكنَّ َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها، َوَأْوَجاَعَنا َتَحمَّلَ يحمل أحمالنا ويعطينا النعمة التى تعيننا فإش يال النبى يقول و

 . وبهذا نعرفه ونحيا معه فى السماويات. بل حتى فى ال يقات سنجده يحملنا فهو يحمل أحزاننا وأوجاعنا. (4
فرى العبريررة هرى وتسررورو وهرى ُتترررجم عرادة  صررخر ولكنهرا أي ررًا  صددخركلمرة =  الرددخر *البيدت المؤسددس علددى

تعنى أصل / مصدر / نبع / السبب األول. وهذه كلها ُتفيد معنى الخالق لذلك تعنى فى هرذه الفقررة و هرو الخرالق 
الكامل صنيعه على أن الترجمة صخرة مناسبة أي ًا ألنه يحتمى فيهرا المسرافر فرى الصرحرال مرن العواصرف وقرد 

إذًا البيت المؤسس على الصرخر هرو مؤسرس علرى معرفرة حقيقيرة براهلل وفرى   .أى هللا  ثيئوس(  :متها السبعينيةترج
 أنه قادر حقيقة على حمايتنا وفى محبة وبقوة، وقوته غير محدودة.
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 عودة للجدول ( )أنجيل متي()األصحاح الثامن

 اإلصحاح الثامن 
 ( 4-1:8)مت

  " َوَلمَّا َنَزَل ِمَن اْلَجَبِل َتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرٌة.1"-(: 8:1آية )مت
ورآهم وتحنن عليهم وخاطبهم ببعط ما قاله من قبل فى عظته على الجبل   =ولما نزل من الجبل تبعته جموع

 .إشارة لنزوله من السمال ليشفى طبيعتنا من الخطية )يشير لها البرص(=  نزل من الجبل( 26-17:6)لو 
 

)مت ِإْن  2"-(:4-8:2اآليات  َسيِ ُد،  َقاِئاًل:»َيا  َلُه  َوَسَجَد  َجاَء  َقْد  َأْبَرُص  َأنْ َوِإَذا  َتْقِدْر  َرِني«.    َأَرْدَت  َفَمدَّ 3ُتَطهِ 
َبَرُصُه.   َوِلْلَوْقِت َطُهَر  َفاْطُهْر!«.  َقاِئاًل:»ُأِريُد،  َوَلَمَسُه  َيَدُه  َبِل 4َيُسوُع  أَلَحٍد.  َتُقوَل  اَل  َأْن  َيُسوُع:»اْنُظْر  َلُه  َفَقاَل 

ِم اْلُقْرَباَن ا  ولَِّذي َأَمَر ِبِه ُموَسى َشَهاَدًة َلُهْم«.اْذَهْب َأِر َنْفَسَك ِلْلَكاِهِن، َوَقدِ 
م السيد المسيح أواًل التعاليم المحيية، ثم هاهو يقدم الشفال. فهدف المسيح األساسى هو التعليم وليس شفال   َقدَّ

إذ يرينا طريق الثبات فى المسيح فنحيا فى مجد  األمراض، فالتعليم هو الذى سيقدم الشفال من مرض الخطية
بل أن السيد   . واإلنجيليون قدموا لنا بع ًا من المعجزات التى صنعها السيد ليقدموا لنا فكر هللا من نحونا.أبدى

المسيح كان بمعجزاته يستعلن لنا محبة هللا اآلب. فهو حينما يشفى أبرصًا أو أعمى أو يقيم ميت فهو يريد أن  
إرادة اآلب من نحوكم هى الشفال والبصيرة والحياة. واآلب قطعًا ال يريد لنا أن ُنشفى من أمراضنا الجسدية   يقول

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 حدف مع بولس ومع أيوب خدمها هللا للشفال ال)واألمراض قد تكون وسيلة يست
معجزات مع اليهود ومع األمم فهو يعلن أنه أتى لخالص الجميع. والمسيح قطعًا إستخدم المعجزات لجذب 
هى  الناس، وليعرفوا قوته فيقبلوا على سماع تعاليمه، وحتى اآلن فالمعجزات التى تحدف بأسمال قديسين كثيرين 

 لجذب مؤمنين كثيرين تنفعهم المعجزة فى تثبيت إيمانهم.  
 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 الشفال  =  إن أردت تقدر

عمله   وهرادته  السيد  كلمات  وصاحب  خليقته.  نحو  الطيبة  ولمسهوهرادته  يده  يسوع  كان   أن  ونالحظ  مد  من 
رص أن ينجسه، لكن السيد الرب القدوس لم يكن ممكنًا للب  يتالمس مع أبرص يتنجس ويحتاج إلى أن يتطهر،

لم تدركهو )يو وفالنور ي ئ في الظلمة، والظلمة  (. وهو يدخل إلى أى نفس 5:1بل البرص يهرب من أمامه 
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مهما كانت نجاستها ليطهرها. والمريط كان يحتاج إلى لمسة يد الرب ليدرك حنانه عليه، فهو لم يكن محتاجًا  
 له. فقط للشفال الجسدى، بل إلى لمسة حنان ليدرك محبة الرب 

كان اليهود فى انتظار وهور المسيا ليخلصهم من حكم الرومان، وبهذا القول الذى  =    أنظر أن ال تقول ألحد
والمسيح ، تثير السلطات إستعمله السيد مرارًا كان يتجنب أن يأخذوه عنوة ليجعلوه ملكًا فتحدف ثورة وسط الشعب 

والكتبة فيخططون لموته قبل أن ينهى تعليمه. والسيد يهتم يأت ليكون ملكًا أرضيًا. بل أن هذا سيثير الكهنة    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  فشفال  المسيا  أنه  فيدركوا  البرص  شفال 

ا يشرح والقديس متى هنوالمسيح أتى لشفال 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 شفال أبرص .
ا كان الربيون ي عون طرقا لعالج األمراض بع ها طبية وبع ها سحرية. ولكنهم أبدا لم يتعرضوا لمرض البرص، فهو مرض 

تبروا البرص نوع من الموت األخالقى والمعنوى. ومنع األبرص من أى إتصال باآلخرين. ويتم تمييز  ال يشفيه إال هللا وحده. وهع
األبرص بشكل خاص تت ح فى مالبسه ويترك شعره دون تهذيب، ويمطى نصف وجهه األسفل وشفته العليا ويصرخون نجس 

دخولهم إلى الهيكل بل وكل أورشليم، بل وأى   نجس. وقد يكون كل هذا كوسيلة حماية من العدوى أو بحسب الشريعة.  ويمنع
جلدة. وال يخالطون سوى البرص مثلهم. وكان من المفهوم أنه ال شفال من   39مدينة مسورة. وفى حال دخولهم يعاقبون بالجلد 

ترتيب البرص سوى بتدخل إلهى. وكان أى من له خبرة يقوم بفحص األبرص ولكن من يعلن طهارته ويعتمدها هم الكهنة. وفى 
النجاسة يعتبر الميت هو األكثر نجاسة ويليه األبرص مباشرة )هناك عدة أسباب للنجاسة ويسمونها أبو النجاسات وأولها الموت ثم 
يليه مرض البرص(، وهن دخل األبرص إلى أى مكان ينجسه بالكامل. وكان الرابى مير ال يأكل بي ة تم شرا ها من شارع كان به  

يرميهم بالحجارة ليبتعدوا عنه. وكان الربيين ينسبون المرض ألسباب أخالقية، فال موت بدون الخطية.   أبرص. ورابى آخر كان
وهذا صحيح ونفهم هذا من الخطية األصلية. وقالوا إن العقم والبرص هى من أمراض التأديب. ويقولون أنه ال شفال سوى بمفران 

 كل الخطايا. حقًا كانوا بؤسال.
ص من الربيين الذين يمنعون دخول البرص، وذهب للمسيح قاًال وإن أردت تقدر أن تطهرنىو. ولمس المسيح لقد تسلل هذا األبر 

هذا األبرص وشفاه، عكس ما كان يفعله الربيين. فلهؤالل البؤسال بل وكل البشر الذين أذلتهم الخطية وجعلتهم عاجزين وبال رجال 
 ة تظهر من هو المسيح وما هى قدرته المطلقة. فأتى إليه الكثيرين من المعذبين.أتى المسيح ليشفيهم. وقطعا كان شفال األبرص آي

 
َرِني« 40"  -(: 45-1:40)مر    ياتاآل ُتَطهِ  َأْن  َتْقِدْر  َأَرْدَت  »ِإْن  َلُه:  َوَقاِئاًل  َجاِثًيا  ِإَلْيِه  َيْطُلُب  َأْبَرُص  ِإَلْيِه  َفَأَتى 
َفاْطُهْر!«.  41 َلُه:»ُأِريُد،  َوَقاَل  َوَلَمَسُه  َيَدُه  َوَمدَّ  َيُسوُع  وَ 42َفَتَحنََّن  اْلَبَرُص  َعْنُه  َذَهَب  َيَتَكلَُّم  َوُهَو  َطَهَر. َفِلْلَوْقِت 
ْم َعْن َتْطِهيِرَك 44َفاْنَتَهَرُه َوَأْرَسَلُه ِلْلَوْقِت،  43 َوَقاَل َلُه:»اْنُظْر، اَل َتُقْل أَلَحٍد َشْيًئا، َبِل اْذَهْب َأِر َنْفَسَك ِلْلَكاِهِن َوَقدِ 

ي َكِثيًرا َوُيِذيُع اْلَخَبَر، َحتَّى َلْم َيُعْد َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َوَأمَّا ُهَو َفَخَرَج َواْبَتَدَأ ُيَنادِ 45َما َأَمَر ِبِه ُموَسى، َشَهاَدًة َلُهْم«.  
 "  َمِديَنًة َظاِهًرا، َبْل َكاَن َخاِرًجا ِفي َمَواِضَع َخاِلَيٍة، َوَكاُنوا َيْأُتوَن ِإَلْيِه ِمْن ُكلِ  َناِحَيٍة.
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(، 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 شفال كما نرى فى هذه األ نتقل لمعجزات الشفال 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 شفال أبرص، ف  أما
 ن المسيح هو هللا . أ يشفيه سوى هللا. فيفهمون 

 
َيُسوَع َخرَّ َعَلى َوْجِهِه   َوَكاَن ِفي ِإْحَدى اْلُمُدِن، َفِإَذا َرُجٌل َمْمُلوٌء َبَرًصا. َفَلمَّا َرَأى12"   -(:16-5:12لو)  ياتاآل

َرِني«.   ُتَطهِ  َأْن  َتْقِدْر  َأَرْدَت  ِإْن  َسيِ ُد،  َقاِئاًل:»َيا  ِإَلْيِه  َوِلْلَوْقِت 13َوَطَلَب  َفاْطُهْر!«.  َقاِئاًل:»ُأِريُد،  َوَلَمَسُه  َيَدُه  َفَمدَّ 
اْلَبَرُص.   َعْنُه  َبلِ 14َذَهَب  أَلَحٍد.  َيُقوَل  اَل  َأْن  َأَمَر   َفَأْوَصاُه  َكَما  َتْطِهيِرَك  َعْن  ْم  َوَقدِ  ِلْلَكاِهِن،  َنْفَسَك  َوَأِر  »اْمِض 
َلُهْم«.   َشَهاَدًة  َأْمَراِضِهْم. 15ُموَسى  ِمْن  ِبِه  َوُيْشَفْوا  َيْسَمُعوا  ِلَكْي  َكِثيَرٌة  ُجُموٌع  َفاْجَتَمَع  َأْكَثَر.  َعْنُه  اْلَخَبُر  َفَذاَع 

 "  ُل ِفي اْلَبَراِري َوُيَرلِ ي.َوَأمَّا ُهَو َفَكاَن َيْعَتزِ 16
يبدأ القديس لوقا أي ًا إنجيله بأول معجزات السيد وهى معجزة إخراج روح نجس، إذ يكتب لليونانيين والرومان 

 .( 33:4)لو 
فأطهر فهوأتظهر    أريدكلمة  =  أريد  المسيح،  السيد  إرادته   لو ية  بل  المريط،  ليشفى  يطلب وال يصلى هلل  ال 

 ألن البرص فى نظر اليهود نجاسة.  فأطهرتشفى المريط. والحظ قوله 
 

 " َوَأمَّا ُهَو َفَكاَن َيْعَتِزُل ِفي اْلَبَراِري َوُيَرلِ ي.16" (:16:  5آية )لو
يختلى، أفال ندرك إحتياجنا للخلوة والهدول حين نرى السيد المسيح يصلى أفال ندرك إحتياجنا للصالة وحين نراه  -

 . مع النفس والتأمل فى كلمة هللا. والمسيح يصلى كممثل وناًب عنا
بينما أن مرقس ومتى يقوالن رجاًل أبرص فلوقا =  رجل مملوء برصاً ونالحظ أسلوب القديس لوقا كطبيب إذ يقول  

 متأخرة من المرض. فالبرص يمتد ويمزو الجسم. كطبيب يحدد مدى إنتشار المرض. فهذا الرجل كان فى حالة 
 
 -(: 10-1:7لو) (+ 13-5:8مت)

)مت   ِإَلْيِه  5"  -(:13-8:5اآليات  َيْطُلُب  ِمَئٍة  َقاِئُد  ِإَلْيِه  َجاَء  َكْفَرَناُحوَم،  َيُسوُع  َدَخَل  َسيِ ُد، 6َوَلمَّا  َوَيُقوُل:»َيا 
ا«.   ِجدًّ ًبا  ُمَتَعذِ  َمْفُلوًجا  اْلَبْيِت  ِفي  َمْطُروٌح  َوَأْشِفيِه«.  7ُغاَلِمي  آِتي  َيُسوُع:»َأَنا  َلُه  اْلِمَئِة  8َفَقاَل  َقاِئُد  َفَأَجاَب 

ا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي، لِكْن ُقْل َكِلَمًة َفَقْو َفَيْبَرَأ ُغاَلِمي.   أَلنِ ي َأَنا َأْيًضا ِإْنَساٌن 9َوَقاَل:»َيا َسيِ ُد، َلْسُت ُمْسَتِحقًّ
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ا َوآلَخَر:  َفَيْذَهُب،  اْذَهْب!  ِلهَذا:  َأُقوُل  َيِدي.  َتْحَت  ُجْنٌد  ِلي  ُسْلَطاٍن.  َفَيْأتِ ئَتْحَت  هَذا!  ِت!  اْفَعْل  َوِلَعْبِدَي:  ي، 
َب، َوَقاَل ِللَِّذيَن َيْتَبُعوَن:»َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َأِجْد َواَل ِفي ِإْسَراِئي10َفَيْفَعُل«.   َل ِإيَماًنا ِبِمْقَداِر َفَلمَّا َسِمَع َيُسوُع َتَعجَّ
ِمنَ 11هَذا!   َسَيْأُتوَن  َكِثيِريَن  ِإنَّ  َلُكْم:  ِفي   َوَأُقوُل  َوَيْعُقوَب  َوِإْسَحاَق  ِإْبَراِهيَم  َمَع  َوَيتَِّكُئوَن  َواْلَمَغاِرب  اْلَمَشاِرِق 

َماَواِت،   «. َوَأمَّا َبُنو اْلَمَلُكوِت َفُيْطَرُحوَن ِإَلى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَنانِ 12َمَلُكوِت السَّ
اَعِة.ُثمَّ َقالَ 13  "  َيُسوُع ِلَقاِئِد اْلِمَئِة: »اْذَهْب، َوَكَما آَمْنَت ِلَيُكْن َلَك«. َفَبَرَأ ُغاَلُمُه ِفي ِتْلَك السَّ
 

ْعِب َدَخَل َكْفَرَناُحوَم.  1"   -(:10-7:1اآليات )لو   َوَكاَن َعْبٌد ِلَقاِئِد ِمَئٍة، 2َوَلمَّا َأْكَمَل َأْقَواَلُه ُكلََّها ِفي َمَساِمِع الشَّ
ُلُه َأْن َيْأِتَي  َفَلمَّا َسِمَع َعْن َيُسوَع، َأْرَسَل ِإَلْيِه ُشُيوَخ اْلَيُهوِد َيْسأَ 3َمِريًضا ُمْشِرًفا َعَلى اْلَمْوِت، َوَكاَن َعِزيزًا ِعْنَدُه.  

ُيْفَعَل َلُه هَذا،  4َوَيْشِفَي َعْبَدُه.   َقاِئِليَن:»ِإنَُّه ُمْسَتِحق َأْن  ِباْجِتَهاٍد  ِإَلْيِه  أَلنَُّه ُيِحبُّ 5َفَلمَّا َجاُءوا ِإَلى َيُسوَع َطَلُبوا 
اْلَمْجَمَع«.   َلَنا  َبَنى  َوُهَو  َوِإذْ 6ُأمََّتَنا،  َمَعُهْم.  َيُسوُع  اْلِمَئِة    َفَذَهَب  َقاِئُد  ِإَلْيِه  َأْرَسَل  اْلَبْيِت،  َعِن  َبِعيٍد  َغْيَر  َكاَن 

ا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي.   ِلذِلَك َلْم َأْحِسْب َنْفِسي َأْهاًل 7َأْصِدَقاَء َيُقوُل َلُه:»َيا َسيِ ُد، اَل َتْتَعْب. أَلنِ ي َلْسُت ُمْسَتِحقًّ
ُقْل   لِكْن  ِإَلْيَك.  آِتَي  ُغاَلِمي.  َأْن  َفَيْبَرَأ  َيِدي. 8َكِلَمًة  َتْحَت  ُجْنٌد  ِلي  ُسْلَطاٍن،  َتْحَت  ُمَرتٌَّب  ِإْنَساٌن  َأْيًضا  َأَنا  أَلنِ ي 

َب َوَلمَّا َسِمَع َيُسوُع هَذا َتعَ 9َوَأُقوُل ِلهَذا: اْذَهْب! َفَيْذَهُب، َوآلَخَر: اْئِت! َفَيْأِتي، َوِلَعْبِدي: اْفَعْل هَذا! َفَيْفَعُل«.   جَّ
ِإيَماًنا   ِإْسَراِئيَل  َواَل ِفي  َأِجْد  َلْم  َلُكْم:  َيْتَبُعُه َوَقاَل:»َأُقوُل  اْلَجْمِع الَِّذي  ِإَلى  َواْلَتَفَت  َوَرَجَع 10ِبِمْقَداِر هَذا!«.  ِمْنُه، 

.  "  اْلُمْرَسُلوَن ِإَلى اْلَبْيِت، َفَوَجُدوا اْلَعْبَد اْلَمِريَض َقْد َصحَّ
 ب أن كل قادة المئات الذين تقابلنا معهم في اإلنجيل كانوا صالحين )مثال آخر: كرنيليوس( من العجملحوظة:  

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 ولكن إهتمامه بعبد عنده يظهروثنى، وضابط،  أى ممىأهنا نحن أمام رجل 

ثم سمع عن أنهم  أ اليهودية وعرف هللا  بال بادة  تأثر  أنه  للحيوانات وهذا يطلب شفال عبده. ولكن واضح  قرب 
قديس هذا إنسان تمير قلبه إذ تالمس مع هللا. بل هو فى محبته بنى مجمعًا لليهود وفى قصة ال  المسيح وأحبه.

لُه  يكلموا  ان  اليهود  للمسيح فطلب من  يذهب  أن  نفسه غير مستحقًا  تواضع وجد  القاًد فى  هذا  أن  نجد  لوقا 
والحظوا  عنه.  مندوبون  هم  اليهود  فالشيوك  نفسه  القاًد  لسان  على  القصة  أورد  فقد  متى  القديس  أما   المسيح، 

ي معلم  أنه  المسيح سوى  يعلم عن  إذ هو ال  القاًد  هذا  ولست تواضع  له  يقول  هذا  يهوه ومع  وليس هو  هودي 
 مستحقًا..و فهو يعلم أن اليهود ال يدخلون بيوت الوثنيين لئال يتنجسوا. 

 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 الشفال 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
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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( )عشال العرس(  11-10:22)مت  

م حسبوا كأبنال 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 )ر   

ُ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 ويعقوبالجزال.  
        .أح ان إبرا يم وهسحق 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: 

أن قاًد المئة أرسل أواًل للسيد المسيح بعط اليهود إذ حسب نفسه غير مستحق أن يذهب للمسيح، ولما شعر 
بقبوله له ذهب بنفسه. وركز متى على كالم السيد مع قاًد المئة مباشرة وركز لوقا على كلمات السيد لليهود 

تهم إذ يجدوا أن األمم لهم عالقة بالمسيح بل  وربما هذا بسبب أن متى يكتب لليهود فهو يريد إثارة حماستهم وغير 
)رو   سبقوهم  رو  19:10قد  األمم، 14:11،  خالص  فى  اليهود  ف ل  لهم  يوضح  لألمم  يكتب  إذ  ولوقا   .)

 فالمسيح أتى منهم، وهاهم يتوسطون لشفال األمم، وهذا ليقبل األمم اليهود بمحبة.  
يخ ع لًريس له ربما يكون قاًد ألف وينفذ أوامره. وهو له هو كقاًد مئة  = 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 
وخالفه. وبهذا التصور لم يخطر على بال هذا القاًد أن المسيح هو هللا نفسه. بل ما فهمه هذا القاًد أن المسيح 

 قد أعطاه هللا سلطان وهو قادر أن يستخدم هذا السلطان بكلمة ويشفي المالم. 
 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 الشفال ورواية لوقا للقصة :
الرب يسوع، بينما لوقا يجعل هذا الحوار من خالل اليهود الذين يشهدون لقاًد المئة أنه مستحق ألنه بنى  وبين 

لهم المجمع. وخالف آخر فمتى يذكر إعجاب المسيح بإيمان قاًد المئة وأنه سيكون لألمم نصيبا فى الملكوت  
لوقا هذا الكالم. فإذا فهمنا أن متى يكتب  بينما يطرح بنو الملكوت )اليهود الراف ين للمسيح( خارجا. وقد حذف

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، 
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يهود واألمم الذين يؤمنون مكانا فى ح ن إبرا يم وهسحق ويعقوب. بينما لوقا يظهر تعاطف وأنه سيكون لكال ال
 اليهود مع األمم. وأي ا ُيظهر أن باليهود صار شفال األمم.

هذه الخالفات بين اإلنجيليين ال نعتبرها دليال على خطأ فى اإلنجيل الموحى به من الروح القدس،  -لحوظة :م
فهناك حكمة ورال هذا الخالف. وما البد أن نفهمه أن اإلنجيليين ليسوا مؤرخين. بل هم أصحاب فكر  فكما رأينا 

يريدونه أن يصل للقارئ وهم مقودين بالروح القدس. بل ومن المهم أننا إذا وجدنا خالفا بين روايتين فعلينا دراسة 
أن نفهمها.  هذا الخالف لنستنتج الفكرة من وراله، والتى يريدنا الروح القدس  

ولم يكن سؤال القاًد وهل يقدر يسوع أن يشفى المالمو بل كان سؤاله وهل يقبل يسوع أن يشفى المالمو. هنا نفهم  
أنه وضع يسوع على قمة شعب اليهود ومعلميهم وشيوخهم، فرأى نفسه غير مستحقا أن يكلم المسيح مباشرة. 

نه إذ حسب نفسه غير مستحق أن يكلم المسيح شخصيا فهو فكلم شيوك اليهود أن يكلموا هم المسيح بالنيابة ع
 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 
الوقت  ذلك  فى  عظيم اليهود  عيد  إلى  اليهود  سُيدعى  إسراًيل،  المسيا  يفدى  يوم  أنه  عام  إيمان  هناك  فكان   .

ووليمة عظيمة مع األبال البطاركة ومع أبطال اإليمان من اليهود، وهى فكرة مأخوذة من أقوال األنبيال كما فى 
الحيوانات مثل لوياثان (. وفى كل سبت وليمة ضخمة لتكريم اليهود، يقدم فيها لحوم من كل أنواع  6:    25)إش

وبهيموف المذكورين فى سفر أيوب وطيور ضخمة وأو  ضخم مخصص لعيد يوم السبت العظيم. أما الخمر 
التى ستقدم لهم فهى معتقة من بدل الخليقة. وطبعا ال مكان لألمم فى هذا اليوم مع اليهود. أما كالم المسيح هنا 

 ليوم.فكان أن األمم سيشتركوا مع اليهود فى هذا ا
هناك جهنم ودخانها أبدى، هذا أي ا تصوير يهودى للمكان المعد = الظلمة الخارجية، البكاء وصرير األسنان 

لألمم ولكن الرب َغيََّر المفهوم اليهودى وجعله لمير المؤمنين عموما. وقال اليهود أنه فى يوم المسيا سيخرج  
بنو جهنم  المسيا اليهود الخطاة الذين كانوا هناك وهذا بركة الختان، فهم مختونين. وقال اليهود عن األمم أنهم  

(.  10:  112حيث البكال وصرير األسنان. وهذا البكال دليل األسف، أما صرير األسنان دليل الم ب )مز
( هم أوالد الملك، أوالد السمال، أوالد الدهر اآلتى، مكانهم فى  12:  8بينما أن اليهود هم بنو الملكوت )مت 

(. 15المنزل( وفى يوم المسيا سينشدون نشيد الحرية )خراألعالى )فقالوا أنهم أوالد العلية، والعلية توجد أعلى 
 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 
د بنو الملكوت الذين لن يؤمنوا سيكون مصيرهم الظلمة يؤمنون لهم نفس حقوه اليهود الذين يؤمنون. وأن اليهو 

 الخارجية. 
 

 -(:41–  38:4+ لو   34  – 29:1+ مر   17-14:8)مت 
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َوَمْحُموَمًة،  14"  -(:17-8:14اآليات )مت   َمْطُروَحًة  َحَماَتُه  َرَأى  ُبْطُرَس،  َبْيِت  ِإَلى  َيُسوُع  َفَلَمَس 15َوَلمَّا َجاَء 
ُموا ِإَلْيِه َمَجاِنيَن َكِثيِريَن، َفَأْخَرَج اأَلْرَواَح ِبَكِلَمٍة، 16َيَدَها َفَتَرَكْتَها اْلُحمَّى، َفَقاَمْت َوَخَدَمْتُهْم.   َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َقدَّ

 " اْلَقاِئِل:»ُهَو َأَخَذ َأْسَقاَمَنا َوَحَمَل َأْمَراَضَنا«. ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبِإَشْعَياَء النَِّبي ِ 17َوَجِميَع اْلَمْرَضى َشَفاُهْم، 
َوَلمَّا َخَرُجوا ِمَن اْلَمْجَمِع َجاُءوا ِلْلَوْقِت ِإَلى َبْيِت ِسْمَعاَن َوَأْنَدَراُوَس َمَع َيْعُقوَب 29"  -(:34  –  1:29اآليات )مر   

مَ 30َوُيوَحنَّا،   ُمْضَطِجَعًة  ِسْمَعاَن  َحَماُة  َعْنَها.  َوَكاَنْت  َأْخَبُروُه  َفِلْلَوْقِت  ِبَيِدَها، 31ْحُموَمًة،  َماِسًكا  َوَأَقاَمَها  َم  َفَتَقدَّ
َتْخِدُمُهْم.   َوَصاَرْت  َحااًل  اْلُحمَّى  َقَماِء 32َفَتَرَكْتَها  السُّ َجِميَع  ِإَلْيِه  ُموا  َقدَّ ْمُس،  الشَّ َغَرَبِت  ِإْذ  اْلَمَساُء،  َصاَر  َوَلمَّا 

َفَشَفى َكِثيِريَن َكاُنوا َمْرَضى ِبَأْمَراٍض ُمْخَتِلَفٍة، َوَأْخَرَج  34َوَكاَنِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها ُمْجَتِمَعًة َعَلى اْلَباِب.  33.  َواْلَمَجاِنينَ 
َياِطيَن َيَتَكلَُّموَن أَلنَُّهْم َعَرُفوُه.  " َشَياِطيَن َكِثيَرًة، َوَلْم َيَدِع الشَّ

َوَلمَّا َقاَم ِمَن اْلَمْجَمِع َدَخَل َبْيَت ِسْمَعاَن. َوَكاَنْت َحَماُة ِسْمَعاَن َقْد َأَخَذْتَها ُحمَّى 38"  -(: 41–  4:38اآليات )لو   
َوِعْنَد 04َفَوَقَف َفْوَقَها َواْنَتَهَر اْلُحمَّى َفَتَرَكْتَها! َوِفي اْلَحاِل َقاَمْت َوَصاَرْت َتْخُدُمُهْم.  39َشِديَدٌة. َفَسَأُلوُه ِمْن َأْجِلَها.  

َيدَ  َفَوَضَع  ِإَلْيِه،  ُموُهْم  َقدَّ ُمْخَتِلَفٍة  ِبَأْمَراٍض  ُسَقَماُء  ِعْنَدُهْم  َكاَن  الَِّذيَن  َجِميُع  ْمِس،  الشَّ َواِحٍد ُغُروِب  ُكلِ   َعَلى  ْيِه 
َتُقوُل:»َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللِا!« َفاْنَتَهَرُهْم َوَكاَنْت َشَياِطيُن َأْيًضا َتْخُرُج ِمْن َكِثيِريَن َوِهَي َتْرُرُخ وَ 41ِمْنُهْم َوَشَفاُهْم.  

 "  َوَلْم َيَدْعُهْم َيَتَكلَُّموَن، أَلنَُّهْم َعَرُفوُه َأنَُّه اْلَمِسيُح.
هنا نرى السيد المسيح يشفى حماة بطرس، فالسيد يهتم ببيت خادمه أو تلميذه، فعلى الخادم أن يقدم عمره كله 

أمو  فى  يفكر  وال  المسيح. للمسيح  يخدمنا  المسيح  خدمنا  وكلما  بيته.  بإحتياجات  يتكفل  والمسيح  الخاصة،   ره 
الروحي هو    دليل الشفال. ونرى هنا أن  (  دليل الشفال الفورى والكامل ) لم توجد فترة نقاهة=  فقامت وخدمتهم

المسيح كان يمكن أن =  فلمس يدهاخدمة اآلخرين، حينما حل المسيح في بطن العذرال ذهبت لتخدم أليصابات.  
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. 

يد شفى كثيرين. وربما من لم يحصل على الشفال، كان هذا بسبب عدم وهذه المعجزة جذبت كثيرين فأتوا، والس
إيمانه. والشياطين إذ رأت قدرته عرفته فلم يدعهم ينطقون فهو يرفط شهادتهم. ولوقا وحده إذ هو طبيب يصف 

 الحمى بأنها شديدة.
ى السيد وهى تطبيق  وهذه الصورة محببة لد   ،سألوهونالحظ أن بطرس لم يسأل السيد بنفسه، إنما الموجودين  

 لقول يعقوب صلوا بع كم ألجل بعط. هى صورة حية لشفاعة األع ال بع ها لبعط أمام رأسنا يسوع.  
لقد تصور اليهود أن المسيح أتى كمخلص من الرومان،   لماذا أسكت السيد الشياطين أن تنطق بأنه إبن هللا ؟ 

 فهموا بعط اآليات كما فى المزامير مثل تحطمهم بق يب من
) 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 ينتهر  وهنا  ألحد،  يقولوا  ال  أن  أمرهم  شياطين  منهم  أخرج  هذه الذين  وتكشف  وتتكلم  تقول  ال  شياطين حتى 
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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  س بثورة سياسية أو عمل عسكرى )ليسيتم بموته وصلبه وقيامته و 
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 12:13، فإن من لُه سيعطى ويزاد )مت  السامعين

يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى األكثر واألعلى، فمستوى السامع فى نموه هو الذى يحدد مستوى التعليم الذى  
سراره أمع هللا. هللا يعطينا إذًا أن نكتشف  يقدمه المسيح، أما النفس الراف ة فينقطع عنها أسرار الملكوت والحياة  

فهو اليوم يشهد للمسيح  نتهر 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 
أن المسيح كان قد إعتاد أن يأتى لبيت بطرس لتناول الطعام وأنه أتى فى هذا اليوم لهذا  يبدو -ملحوظة: 

ويعقوب ) عدت الطعام وكان السيد يأخذ معُه تالميذه األخصال يوحنا أ لمرض، بدليل أن حماة بطرس قامت و ا
(.عمومًا حماة سمعان ترمز لكل نفس أصيبت بالخطية فأقعدتها عن الحركة والخدمة فجال المسيح  29:1مر 

 ليشفيها. ونالحظ أي ًا أن شفال حماة سمعان كان فوريًا بدون فترة نقاهة. 
 

 -(:62-57:9+ لو   22-18:8)متى 
اْلَعْبِر.  18"  -(:22-8:18اآليات )مت   ِإَلى  ِبالذََّهاب  َأَمَر  َحْوَلُه،  َكِثيَرًة  ُجُموًعا  َيُسوُع  َرَأى  َكاِتٌب 19َوَلمَّا  َم  َفَتَقدَّ

َأْيَنَما َتْمِضي«.   َأْتَبُعَك  ُمَعلِ ُم،  َوأَ 20َوَقاَل َلُه:»َيا  َأْوَكاٌر،  َماِء  َوِلُطُيوِر السَّ َأْوِجَرٌة  مَّا اْبُن َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »ِللثََّعاِلب 
َرْأَسُه«.   ُيْسِنُد  َأْيَن  َلُه  َفَلْيَس  َوَأْدِفَن  21اإِلْنَساِن  َأوَّاًل  َأْمِضَي  َأْن  ِلي  اْئَذْن  َسيِ ُد،  َتاَلِميِذِه:»َيا  ِمْن  آَخُر  َلُه  َوَقاَل 

 "َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »اْتَبْعِني، َوَدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم«.22َأِبي«. 
َوِفيَما ُهْم َساِئُروَن ِفي الطَِّريِق َقاَل َلُه َواِحٌد: »َيا َسيِ ُد، َأْتَبُعَك َأْيَنَما َتْمِضي«. 57"  -(: 62-9:57آليات )لو  ا 
َماِء َأْوَكاٌر، َوَأمَّا اْبُن اإِلْنَساِن َفَلْيَس َلُه أَ 58 َوَقاَل 59ْيَن ُيْسِنُد َرْأَسُه«.  َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»ِللثََّعاِلِب َأْوِجَرٌة، َوِلُطُيوِر السَّ

َوَأْدِفَن َأِبي«.   َفَقاَل:»َيا َسيِ ُد، اْئَذْن ِلي َأْن َأْمِضَي َأوَّاًل  َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن 60آلَخَر:»اْتَبْعِني«. 
َع َوقَ 61َمْوَتاُهْم، َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت هللِا«.   اَل آَخُر َأْيًضا: »َأْتَبُعَك َيا َسيِ ُد، َولِكِن اْئَذْن ِلي َأوَّاًل َأْن ُأَودِ 

 " َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَراِء َيْرُلُح ِلَمَلُكوِت هللِا«.62الَِّذيَن ِفي َبْيِتي«. 
الحظ =  َأَمَر ِبالذََّهاب ِإَلى اْلَعْبرِ = ماذا تعنى دبارة  َيُسوُع ُجُموًعا َكِثيَرًة َحْوَلُه، َأَمَر ِبالذََّهاب ِإَلى اْلَعْبرِ   َوَلمَّا َرَأى

الجموع جالوا للمعجزات. ولكن المسيح ينوى إختيار تالميذه، والتلمذة فيها حمل للصليب وليس السعى ورال   أن
(. السيد 27:14و )لوَوَمْن اَل َيْحِمُل َصِليَبُه َوَيْأِتي َوَراًِي َفاَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذاالسهلة والمعجزات والحياة  

أِلَنَُّه َكاَن  المسيح لم يكن له أين يسند رأسه وهكذا ينبمى أن يكون خادمه. أبونا إبرا يم عاش فى خيام غريبًا و 
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أن   الذهاب إلى العبر(. فيكون معنى  10:11و )عب ي َلَها ٱأْلََساَساُت، ٱلَِّتي َصاِنُعَها َوَباِرًَُها  هللُ َيْنَتِظُر ٱْلَمِديَنَة ٱلَّتِ 
للمعجزة  المحتاج  اإليمان  للشعب ض يف  عملها  التى  المعجزات  من عمل  تالميذه  فكر  ينقل  أن  يريد  المسيح 

الرسول بولس  فالقديس  الصليب.  طريق  أى  الكمال  طريق  إلى  و  فيؤمن،  المسيح  عن  َرًِيَس يقول  ُيَكمِ َل  َأْن 
 (.10:2و )عب َخاَلِصِهْم ِبْآْلاَلمِ 

القديس لوقا فأورد القصة هكذا   ُهْم َساِئُروَن ِفي الطَِّريقِ أما  ؟ هؤالل الثالثة عينات بالطريقفماذا يعنى    َوِفيَما 
المسيح =   الكنيسة مع  للخالطريقي يشوا فى  أنفسهم  يفكرون فى تكريس  دمة. وهذا كان هناك من ينوى ، وهم 

تلميذًا للمسيح ويحمل صليبه ويتبعه. ويقول إبن سيراك وي ا بني أن أقبلت لخدمة الرب الخدمة فعليه أن يكون 
(.  وهناك من هو متردد ومن يحتاج لتشجيع وهذا 1:2و )سىاإلله فاثبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتجربة

. هناك من هو منشمل بمشكلة حقيقية فوالده مريط مشرف اَل آلَخَر:»اْتَبْعِنيَوقَ يدعوه المسيح مباشرة للخدمة  
على الموت وال يدرى كيف يتركه؟ وهناك من يبحث عن إمتيا ات الخدمة، فيذكره المسيح بتبعاتها. وهناك من  

 هو متردد بين عواطفه تجاه عاًلته وبين الخدمة. 
القديس لوقا هنا ثالف عينات لثالف أشخ القديس متى مثلين  يقدم  يتتلمذوا للسيد المسيح. وذكر  اص أرادوا أن 

منهم فقط. ومتى يورد هذا بعد شفال حماة بطرس ليقول أن الخدمة ليست إمتيا ات فقط )كما شفى المسيح حماة 
 بطرس( بل لها تبعاتها. 

حبه، نمت مشاعره تجاه السيد، لكنه لم يفهم أن تبعيته للمسيح فيها حمل أهذا اإلنسان رأى المسيح و   -األول:
أفهمه  لذلك  فيها مجد أرضى،  المسيح  تب ية  أن  ر  المسيح وربما تصوَّ وبسلطان  بالمعجزات  فرح  لقد  للصليب، 

لسيد نه فى الحاالت الثالف كان اأالمسيح أنه حتى المسيح وهو السيد ليس له مكان يسند رأسه فيه. ونالحظ  
وال   إلمتيا اتها  الخدمة  يشتهون  كثيرون  الداخلى.  فكره  فى  ما  بحسب  ولكن  الشخص  قول  بحسب  ليس  يجيب 

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. ارأوك= 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 الكبريال إلرتفاعها والثعالب رمز الخبث أمكنة داخل قلب هذا الشخص. إذًا نفهم من كلمات 
المسيح ف تب ية  يطلب  الشخص كان  هذا  أن  هنا  أو المسيح  المرضى،  إمتيا ات كشفال  ليحصل على  ى 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، 

أن   فعليه  يتبعه  أماكن  ومن  به  كان  الشخص  هذا  قلب  ولكن  قلبه،  في  مكانًا  المسيح  فيجد  الوضع  هذا  يقبل 
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. 
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سيح لكنه مرتبك ببعط األمور فلربما كان له والد شيخ وكان هذا الشخص كان يفكر فى أن يتبع الم  -الثانى:
هذا  مثل  العاًلية.  الواجبات  عاقته  لكن  للتلمذة،  مشتاه  النية  حسن  فهو  المسيح.  يتبع  ثم  ليدفنه  موته  ينتظر 

  دع الموتى يقول 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 الميراف ويتصارعوا عليه(  =  يدفنون موتاهم 

يدفنون الموتى جسديًا. )أى يدفنوا أباك حين يموت بالجسد طبي يًا(. والمسيح هنا ال يدعو للقسوة مع الوالدين، 
ن إتبعنى أنت. ومن شفى حماة بطرس قادر أن يدبر بل معنى قوله أن هناك كثيرين سيقومون بهذا الواجب ولك

كما قلنا كل إحتياجات تالميذه بما فيها دفن موتاهم. ولربما لو بقى لدفن والده تنطفأ األشواه المباركة للتلمذة 
ذا  التى كانت داخله ويعوقه العالم. كثيرًا ما منعت العواطف البشرية كثيرين من تب ية المسيح. دعوة المسيح له 

أريدك ألعمال  ال أنا  تعنى  أهل أ شخص  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 األحيال، 

السيد لن يمنعه من دفن والده إذا مات، لكن قطعًا    ليس لخدمة الموتى، هو بخدمته يقود الناس للحياة وهذا أهم.
الخ.  وتقسيمه..  الميت  بميراف  واإلنشمال  الزاًدة،  العاطفية  التعلقات  بسبب  الخدمة  التعطل عن  المقصود عدم 

 ومراسيم العزال اليهودية تمتد لشهور. 
ال  -الثالث: بهموم  يهتم  من  وكل  والعالم.  المسيح  بين  مو ع  قلبه  مترددة،  نظرة  له  يخشى هذا  أو  عالم 

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 

ع المسيح لكنه ال يكمل. من ي ع يده على المحراف، البد وأن  البشرية تجاه أهل بيته، مثل هذا يبدأ الطريق م
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 

اع أهله لكن إذ يذهب هو سيبقى معهم فترة ربما تمنعه من تب ية يسوع بعد ذلك. بل هناك من يترك الشاب لود 
 المسيح إذا صادفه مرض فهو يحب نفسه ونفس الشئ إذا فقد قريب له أو مرض أحد أحباله.

ل ❖ السبعين رسواًل  إرساليته  قبل  مباشرة  للتلمذة  الشروط  هذه  لوقا وضع  أن  لوقا  إنجيل  فى  لهم  ونالحظ  تكون 
 دستور حياة.

  
 -(:25-22:8+ لو   41-35:4+ مر   27-23:8)مت 

َتاَلِميُذُه.  23"  -(: 27-8:23اآليات )مت   َتِبَعُه  ِفيَنَة  السَّ َدَخَل  اْلَبْحِر 24َوَلمَّا  َحَدَث ِفي  َقْد  َعِظيٌم  اْضِطَراٌب  َوِإَذا 
َناِئًما.   ُهَو  َوَكاَن  ِفيَنَة،  السَّ اأَلْمَواُج  َغطَِّت  َنْهِلُك!« 25َحتَّى  َفِإنََّنا  َنا  َنجِ  َسيِ ُد،  َقاِئِليَن:»َيا  َوَأْيَقُظوُه  َتاَلِميُذُه  َم  َفَتَقدَّ

َياَح َواْلَبْحَر، َفَراَر ُهدُ   َفَقاَل َلُهْم:»َما َباُلُكْم َخاِئِفينَ 26 َب 27َعِظيٌم.    ؤَيا َقِليِلي اإِليَماِن؟« ُثمَّ َقاَم َواْنَتَهَر الرِ  َفَتَعجَّ
َياَح َواْلَبْحَر َجِميًعا ُتِطيُعُه!«.  "  النَّاُس َقاِئِليَن:»َأيُّ ِإْنَساٍن هَذا؟ َفِإنَّ الرِ 
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َفَرَرُفوا اْلَجْمَع 36َوَقاَل َلُهْم ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َلمَّا َكاَن اْلَمَساُء: »ِلَنْجَتْز ِإَلى اْلَعْبِر«.  35"  -(:41-4:35اآليات )مر  
ِفيَنِة. َوَكاَنْت َمَعُه َأْيًضا ُسُفٌن ُأْخَرى َصِغيَرٌة.   اُج َفَحَدَث َنْوُء ِريٍح َعِظيٌم، َفَكاَنِت اأَلْموَ 37َوَأَخُذوُه َكَما َكاَن ِفي السَّ

َتْمَتِلُ .   َصاَرْت  َحتَّى  ِفيَنِة  السَّ ِإَلى  َلُه:»َيا 38َتْضِرُب  َوَقاُلوا  َفَأْيَقُظوُه  َناِئًما.  ِوَساَدٍة  َعَلى  ِر  اْلُمَؤخَّ ِفي  ُهَو  َوَكاَن 
َنْهِلُك؟«   َأنََّنا  َيُهمَُّك  َأَما  ِلْلَبْحِر:»اْسكُ 39ُمَعلِ ُم،  َوَقاَل  يَح،  َواْنَتَهَر الرِ  يُح َوَصاَر ُهُدوٌء َفَقاَم  َفَسَكَنِت الرِ  ِاْبَكْم!«.  ْت! 

َلُكْم؟«  40َعِظيٌم.   ِإيَماَن  اَل  َكْيَف  هَكَذا؟  َخاِئِفيَن  َباُلُكْم  َلُهْم:»َما  َبْعُضُهْم 41َوَقاَل  َوَقاُلوا  َعِظيًما،  َخْوًفا  َفَخاُفوا 
يَح َأْيًضا َواْلَبْحَر يُ   " ِطيَعاِنِه!«.ِلَبْعٍض:»َمْن ُهَو هَذا؟ َفِإنَّ الرِ 

َوِفي َأَحِد اأَليَّاِم َدَخَل َسِفيَنًة ُهَو َوَتاَلِميُذُه، َفَقاَل َلُهْم:»ِلَنْعُبْر ِإَلى َعْبِر اْلُبَحْيَرِة«. 22"  -(:25-8:22اآليات )لو  
ُموا 24وا َيْمَتِلُئوَن َماًء َوَصاُروا ِفي َخَطٍر. َوِفيَما ُهْم َساِئُروَن َناَم. َفَنَزَل َنْوُء ِريٍح ِفي اْلُبَحْيَرِة، َوَكانُ 23َفَأْقَلُعوا.  َفَتَقدَّ

يَح َوَتَموَُّج اْلَماءِ  . َوَأْيَقُظوُه َقاِئِليَن:»َيا ُمَعلِ ُم، َيا ُمَعلِ ُم، ِإنََّنا َنْهِلُك!«. َفَقاَم َواْنَتَهَر الرِ  ُثمَّ َقاَل 25، َفاْنَتَهَيا َوَصاَر ُهُدوُّ
ِإيَمانُ  َواْلَماءَ َلُهْم:»َأْيَن  َأْيًضا  َياَح  الرِ  َيْأُمُر  َفِإنَُّه  هَذا؟  ُهَو  »َمْن  َبْيَنُهْم:  ِفيَما  َقاِئِليَن  ُبوا  َوَتَعجَّ َفَخاُفوا   ُكْم؟« 
 " َفُتِطيُعُه!«.

َتِبَعُه َتاَلِميُذهُ   -(:23آية ) ِفيَنَة  ( ، 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  صورة  هى  األمواج،  وسط  المعذبة  المركب  هذه  صورة  أميال( 
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، وهال   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 )ر  

نائماً   .  (20:11+ رو    28:10)مت    هللا  إغ اب   الوحيد هو الخوف من مثلما يحدف كثيرًا فى =  وكان هو 
ه ال يسمع أو أنه ال يستجيب. وكونه ال يستجيب هذا ليس معناه ضعفًا منه لكنه يريد مشاكلنا إذ نصرك ونظن أن

ال  يفة   الخاًرة  لنا طبيعتنا  تنكشف  هذا حتى  ويكون  فيه.  نثق  ولكن  نسأل  أن ال  علينا  لماذا؟  األمور هكذا. 
وهي   ، اض الروحيةوينكشف لنا ضعف إيماننا ونشعر باإلحتياج للمخلص، وعندما يستجيب ُنشفى من هذه األمر 

كاذب بالقوة وعدم اإلحتياج هلل وأي ًا اليأس من التجارب )صمر نفس+ كبريال(. فتأخر إستجابته هى الشعور  ال
 ،المسيح النفوس الهاًجة الم طربة قبل أن يهدئ المسيح عاصفة المياه يهدئ  و   .فرصة لشفاًنا وإلصالح شأننا

طايا كثيرة فيهلك ومن يصرك يتقوى باهلل. ولنعلم أنه طالما ال يشعر ب عفه ستسقطه الشياطين في خ  أما من
نحن فى الجسد، وطالما كانت الكنيسة على األرض فهناك عواصف فالعالم م طرب.. لكن لنطمئن فالمسيح 

( قوة المسيح  2( ضعفنا  1داخلنا فلن نمره، ولكن وجوده ال يمنع التجارب وبالصراك المستمر بلجاجة نكتشف  
ذا هو الشفال. أما لو إستجاب سريعًا فلربما نسقط في الكبريال. وهناك ملحووة راًعة يقدمها القديس الذي فينا وه

هذه ر ية شاهد ديان. ولكنه كان يركز على المسيح فالحظ =  وكان هو فى المؤخر على وسادة نائماً مرقس  
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ناًمًا على وسادة. وقوله   إيقاظ  يشير ألن مرقس كان معهم على الس  فأيقظوهأنه كان  لم يشترك فى  فينة لكن 
السيد، فهو لم يكن مثلهم خاًفًا، والسبب بسيط أنه ركز فكره فى المسيح حتى أنه إنتبه لوجود وسادة تحت رأسه، 
فمن يركز نظره على المسيح ال يخاف، بل هذا يمنح النفس سالمًا وسط التجربة وهذا ما جعل بطرس أي ًا  

للمسيح.   المال وهو ينظر  المسيح فى حياتنا يسير على  لكمال بشريته. ومرة أخرى فوجود  إثبات  المسيح  ونوم 
( أى أن المسيح 36:4مر  )  وأخذوه كما كان فى السفينةوفى الكنيسة ال يمنع التجارب لكن هو يحفظنا منها.  

كانه وهذه أي ًا كان فى السفينة ُيَعلِ م ولما قرر أن يعبر بحر الجليل بسبب الزحام، إنطلقوا بالسفينة والمعلم فى م
 مالحظة شاهد ديان.  

(. لنطمئن فالمسيح له قدرة على كل ما 32-23:107والعجيب أن داود النبى تنبأ عن هذه الحادثة تفصياًل )مز 
هو فوه قدرة اإلنسان كالرياح والبحر.. الخ. يشير القديسين مرقس ولوقا أن التالميذ خافوا إذ رأوا المعجزة، هم 

ن المسيح، ولكنهم خافوا اآلن إذ شعروا بالسلطان اإللهى على الرياح والبحر. وهذا هو الخوف ما كانوا يخافوا م 
( 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 كبريال البحرهوت المسيح. فهذا قيل عن يهوة وهذه 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 

هم أنه يريد األمور كما هي.. لماذا؟ ال داعي أن يشرح لنا، بل علينا أن نسلم بقدراته يريد بكلمة ولكن علينا أن نف 
( فما يفرح المسيح )الخمر( هو اإليمان وما يزعجه عدم اإليمان  9:7وأنه موجود وال نزعجه بعدم إيماننا )ن  

اإلستجابة   يؤخر  قد  وهو  فيه.  الثقة  بدونه1وعدم  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 
حلول الروح القدس اإللهى، ولم يروا سلطانه على البحر والهوال من قبل. وهم لم يعرفوا حقيقة المسيح إال بعد  

 عليهم. لكنهم أيقظوه عند خوفهم فهم كانوا يشعرون معه بالسالم فهو ملك السالم.
 

 -(: 39-26:8+ لو   20-1:5+ مر   34-28:8)مت 
)مت   ِمَن 28"  -(: 34-8:28اآليات  َخاِرَجاِن  َمْجُنوَناِن  اْسَتْقَبَلُه  اْلِجْرَجِسيِ يَن،  ُكوَرِة  ِإَلى  اْلَعْبِر  ِإَلى  َجاَء  َوَلمَّا 

ا، َحتَّى َلْم َيُكْن َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْجَتاَز ِمْن ِتْلَك الطَِّريِق.   َلَنا    َوِإَذا ُهَما َقْد َصَرَخا َقاِئَلْيِن:»َما29اْلُقُبوِر َهاِئَجاِن ِجدًّ
َبَنا؟«   ِلُتَعذِ  اْلَوْقِت  َقْبَل  ُهَنا  ِإَلى  َأِجْئَت  هللِا؟  اْبَن  َيُسوُع  َيا  َتْرَعى. 30َوَلَك  َكِثيَرٍة  َخَناِزيَر  َقِطيُع  ِمْنُهْم  َبِعيًدا  َوَكاَن 

َنذْ 31 َأْن  َلَنا  َفْأَذْن  ُتْخِرُجَنا،  ُكْنَت  َقاِئِليَن:»ِإْن  ِإَلْيِه  َطَلُبوا  َياِطيُن  اْلَخَناِزيِر«.  َفالشَّ َقِطيِع  ِإَلى  َفَقاَل 32َهَب 
ِمنْ  اْنَدَفَع  َقِد  ُكلُُّه  اْلَخَناِزيِر  َقِطيُع  َوِإَذا  اْلَخَناِزيِر،  َقِطيِع  ِإَلى  َوَمَضْوا  َفَخَرُجوا  ِإَلى   َلُهُم:»اْمُضوا«.  اْلُجُرِف  َعَلى 

اْلِمَياِه.   ِفي  َوَماَت  َفَهَربُ 33اْلَبْحِر،  الرَُّعاُة  َأْمِر َأمَّا  َوَعْن  َشْيٍء،  ُكلِ   َعْن  َوَأْخَبُروا  اْلَمِديَنِة،  ِإَلى  َوَمَضْوا  وا 
 " .َفِإَذا ُكلُّ اْلَمِديَنِة َقْد َخَرَجْت ِلُماَلَقاِة َيُسوَع. َوَلمَّا َأْبَرُروُه َطَلُبوا َأْن َيْنَرِرَف َعْن ُتُخوِمِهمْ 34اْلَمْجُنوَنْيِن. 
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)مر   اْلَجَدِريِ يَن.  َوجَ 1"  -(:20-5:1اآليات  ُكوَرِة  ِإَلى  اْلَبْحِر  َعْبِر  ِإَلى  ِلْلَوْقِت 2اُءوا  ِفيَنِة  السَّ ِمَن  َخَرَج  َوَلمَّا 
َنِجٌس،   ُروٌح  ِبِه  ِإْنَساٌن  اْلُقُبوِر  ِمَن  ِبَساَلِسَل، 3اْسَتْقَبَلُه  َواَل  َيْرِبَطُه  َأْن  َأَحٌد  َيْقِدْر  َوَلْم  اْلُقُبوِر،  ِفي  َمْسَكُنُه   َكاَن 

َأْن  4 َأَحٌد  َيْقِدْر  َفَلْم  اْلُقُيوَد،  َر  َوَكسَّ اَلِسَل  السَّ َفَقطََّع  َوَساَلِسَل  ِبُقُيوٍد  َكِثيًرا  ُرِبَو  َقْد  ُ.  أَلنَُّه  َلْياًل 5ُيَذهلل َِ َداِئًما  َوَكاَن 
ِباْلِحَجاَرِة.   َنْفَسُه  َوُيَجرِ ُح  َيِريُح  اْلُقُبوِر،  َوِفي  اْلِجَباِل  ِفي  َلُه، 6َوَنَهاًرا  َوَسَجَد  َرَكَض  َبِعيٍد  ِمْن  َيُسوَع  َرَأى  َفَلمَّا 

ُتَعذ ِ 7 اَل  َأْن  ِباهلِل  َأْسَتْحِلُفَك  ؟  اْلَعِليِ  اْبَن هللِا  َيُسوُع  َيا  َوَلَك  َوَقاَل:»َما ِلي  ِبَرْوٍت َعِظيٍم  َقاَل 8َبِني!«  َوَصَرَخ  أَلنَُّه 
الرُّ  َأيَُّها  َيا  اإِلْنَساِن  ِمَن  النَِّجُس«.  َلُه:»اْخُرْج  أَلنََّنا 9وُح  َلِجُئوُن،  ِقاِئاًل:»اْسِمي  َفَأَجاَب  اْسُمَك؟«  َوَسَأَلُه:»َما 

اْلُكوَرِة.  10َكِثيُروَن«.   َخاِرِج  ِإَلى  ُيْرِسَلُهْم  اَل  َأْن  َكِثيًرا  ِإَلْيِه  ِمَن 11َوَطَلَب  َكِبيٌر  َقِطيٌع  اْلِجَباِل  ِعْنَد  ُهَناَك  َوَكاَن 
َيْرَعى،   ِفيَها12اْلَخَناِزيِر  ِلَنْدُخَل  اْلَخَناِزيِر  ِإَلى  َقاِئِليَن:»َأْرِسْلَنا  َياِطيِن  الشَّ ُكلُّ  ِإَلْيِه  َيُسوُع 13«.  َفَطَلَب  َلُهْم  َفَأِذَن 

ى اْلَبْحِر. َوَكاَن َنْحَو ِلْلَوْقِت. َفَخَرَجِت اأَلْرَواُح النَِّجَسُة َوَدَخَلْت ِفي اْلَخَناِزيِر، َفاْنَدَفَع اْلَقِطيُع ِمْن َعَلى اْلُجْرِف ِإلَ 
اْلَبْحِر.   ِفي  َفاْخَتَنَق  فَ 14َأْلَفْيِن،  اْلَخَناِزيِر  ُرَعاُة  َما َوَأمَّا  ِلَيَرْوا  َفَخَرُجوا  َياِع.  الضِ  َوِفي  اْلَمِديَنِة  ِفي  َوَأْخَبُروا  َهَرُبوا 

َثُهُم 16َوَجاُءوا ِإَلى َيُسوَع َفَنَظُروا اْلَمْجُنوَن الَِّذي َكاَن ِفيِه اللَِّجُئوُن َجاِلًسا َواَلِبًسا َوَعاِقاًل، َفَخاُفوا.  15َجَرى.   َفَحدَّ
َكْيَف   َرَأْوا  اْلَخَناِزيِر.  الَِّذيَن  َوَعِن  ِلْلَمْجُنوِن  ُتُخوِمِهْم.  17َجَرى  ِمْن  َيْمِضَي  َأْن  ِإَلْيِه  َيْطُلُبوَن  َدَخَل 18َفاْبَتَدُأوا  َوَلمَّا 

َمَعُه،   َيُكوَن  َأْن  َمْجُنوًنا  َكاَن  الَِّذي  ِإَلْيِه  َطَلَب  ِفيَنَة  َلُه:»اْذَهْب  19السَّ َقاَل  َبْل  َيُسوُع،  َيَدْعُه  َوِإَلى َفَلْم  َبْيِتَك  ِإَلى 
َوَرِحَمَك«.   ِبَك  بُّ  الرَّ َصَنَع  َكْم  َوَأْخِبْرُهْم  َيُسوُع. 20َأْهِلَك،  ِبِه  َصَنَع  َكْم  اْلُمُدِن  اْلَعْشِر  ِفي  ُيَناِدي  َواْبَتَدَأ  َفَمَضى 

َب اْلَجِميُع.  "  َفَتَعجَّ
)لو   اْلَجَدِريِ ي26"  -(:39-8:26اآليات  ُكوَرِة  ِإَلى  اْلَجِليِل.  َوَساُروا  ُمَقاِبَل  ِهَي  الَِّتي  اأَلْرِض  27َن  ِإَلى  َخَرَج  َوَلمَّا 

َثْوًبا، َواَل ُيقِ  َيْلَبُس  ُمْنُذ َزَماٍن َطِويل، َوَكاَن اَل  ِفيِه َشَياِطيُن  َبْل ِفي  اْسَتْقَبَلُه َرُجٌل ِمَن اْلَمِديَنِة َكاَن  َبْيٍت،  يُم ِفي 
؟ َأطْ 28اْلُقُبوِر.   ُلُب ِمْنَك َفَلمَّا َرَأى َيُسوَع َصَرَخ َوَخرَّ َلُه، َوَقاَل ِبَرْوٍت َعِظيٍم:»َما ِلي َوَلَك َيا َيُسوُع اْبَن هللِا اْلَعِليِ 

َبِني!«.   وَح النَِّجَس َأْن َيْخُرَج ِمَن اإِلْنَساِن. أَلنَُّه ُمْنُذ َزَماٍن كَ 29َأْن اَل ُتَعذِ  ِثيٍر َكاَن َيْخَطُفُه، َوَقْد ُرِبَو أَلنَُّه َأَمَر الرُّ
اْلَبَراِري.   ِإَلى  ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َوُيَساُق  ُبَو  الرُّ َيْقَطُع  َوَكاَن  َمْحُروًسا،  َوُقُيوٍد  ِقاِئاًل:»َما 30ِبَساَلِسل  َيُسوُع  َفَسَأَلُه 

ِفيِه.   َدَخَلْت  َكِثيَرًة  َشَياِطيَن  أَلنَّ  َفَقاَل:»َلِجُئوُن«.  اْلَهاِوَيِة. 31اْسُمَك؟«  ِإَلى  ِبالذََّهاِب  َيْأُمَرُهْم  اَل  َأْن  ِإَلْيِه  َوَطَلَب 
ِفي 32 ُخوِل  ِبالدُّ َلُهْم  َيْأَذَن  َأْن  ِإَلْيِه  َفَطَلُبوا  اْلَجَبِل،  ِفي  َتْرَعى  َكِثيَرٍة  َخَناِزيَر  َقِطيُع  ُهَناَك  َلُهْم. َوَكاَن  َفَأِذَن  َها، 
َياِطيُن ِمَن  33 اإِلْنَساِن َوَدَخَلْت ِفي اْلَخَناِزيِر، َفاْنَدَفَع اْلَقِطيُع ِمْن َعَلى اْلُجُرِف ِإَلى اْلُبَحْيَرِة َواْخَتَنَق. َفَخَرَجِت الشَّ
َياِع،  34 ى. َوَجاُءوا ِإَلى َفَخَرُجوا ِلَيَرْوا َما َجرَ 35َفَلمَّا َرَأى الرَُّعاُة َما َكاَن َهَرُبوا َوَذَهُبوا َوَأْخَبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوِفي الضِ 

َقَدمَ  ِعْنَد  َجاِلًسا  َوَعاِقاًل،  اَلِبًسا  ِمْنُه  َقْد َخَرَجْت  َياِطيُن  َكاَنِت الشَّ اإِلْنَساَن الَِّذي  َفَوَجُدوا  َفَخاُفوا. َيُسوَع  ْي َيُسوَع، 
َكْيَف َخَلَص اْلَمْجُنوُن.  36 َرَأْوا  َأْيًضا الَِّذيَن  ِإَلْيهِ 37َفَأْخَبَرُهْم  َيْذَهَب َعْنُهْم، َفَطَلَب   ُكلُّ ُجْمُهوِر ُكوَرِة اْلَجَدِريِ يَن َأْن 

ِفيَنَة َوَرَجَع.   َياِطيُن َفَطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيُكوَن 38أَلنَُّه اْعَتَراُهْم َخْوٌف َعِظيٌم. َفَدَخَل السَّ ُجُل الَِّذي َخَرَجْت ِمْنُه الشَّ َأمَّا الرَّ
ْث ِبَكْم َصَنَع هللُا ِبَك«. َفَمَضى َوُهَو ُيَناِدي ِفي اْلَمِديَنِة  39 َقاِئاًل:  َمَعُه، َولِكنَّ َيُسوَع َصَرَفهُ  »اْرجْع ِإَلى َبْيِتَك َوَحدِ 
 " ُكلِ َها ِبَكْم َصَنَع ِبِه َيُسوُع.
 = أى عبروا البحيرة  ولما جاء إلى العبر
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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:
شخصين أما لوقا ومرقس فيقوالن أنها حدثت مع شخص واحد. ويبدو أنها فعاًل قد  متى يذكر أنها حدثت مع  .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  
واليهود  لألمم.  أتى  المسيح  أن  يشيروا  وهم  لألمم  فيكتبان  ولوقا  أما مرقس  لليهود.  لألمم كما  أتى  المسيح 

 تسلط عليهم الشيطان لكبرياًهم. واألمم تسلط عليهم الشيطان لوثنيتهم. 
هذا يقول معلمنا متى أن الحادثة وقعت فى كورة الجرجسيين. ويقول مرقس ولوقا أنها فى كورة الجدريين. و  .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   ًا وجسدًا وكان هذا بسبب سقوط اإلنسان فى الخطية. عنف وسطوة الشيطان على اإلنسان روح .1

فالشيطان يف ح. والحظ تأثير الشيطان على الروح فهو يفصلها عن هللا وعلى الجسد فهو يدفعه إليذال  =  
 نفسه وعلى النفس فهو يفقد النفس سالمها. 

و  .2 الشيطان  ضعف  ف ح  الطريق  فى  السيد  عبور  المجنون  أذ مجرد  لسان  على  الشيطان  فصرك  لنا له  ما 
المسيح على األرض ونوا أنه جال 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  وهستمر 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 

 فدال 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 خاطىل  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 
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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 يحدف لمن تمتلكهم الشياطين. ولكن نرى أن ما حدف 
تؤذى المجنونين إال     وهذا يوضح أن هللا لم يسمح للشياطين أن  للمجنونين كان أقل بكثير مما حدف للخنا ير،

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 شىل، 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
يقدم طاهرة  حيوانات  فى  الدخول  تطلب  لم  فى   وهى  الدخول  تطلب  ولكنها  سيرفط،  فالمسيح  ذباًح  منها 

حيوانات نجسة. ومن هذا نتعلم شىل عن عالم األرواح….فنحن معرفتنا ناقصة جدًا عن عالم األرواح فنحن  
تدخل  كيف  وال  اإلنسان  فى  تسكن روح شريرة  كيف  وال  اإلنسان،  فى  اإلنسان  روح  تسكن  كيف  نعرف  ال 

نات، ولكن من هذه القصة نفهم أن المسيح يسمح بدخول األرواح الشريرة للحيوانات األرواح الشريرة فى الحيوا
النجسة أو لإلنسان الذى يحيا فى نجاسة، فمن يقبل أن يسلم حياته للشيطان ويحيا فى النجاسة يكون معرضًا  

كما    فى خطاياهيتمرغ  -ألن تدخل فيه األرواح الشريرة وتحطم حياته. فاإلنسان الذى ي ي  ديشة الخنا ير  
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  هؤالل  ومثل   )
 .( 8:21+   10:20)ر 

رية التى بقيت  مانًا طوياًل مستعبدة لعدو الخير بسالسل الخطية  هذان المجنونان يمثالن اإلنسان أو البش .7
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    يريح ويجرح فى نفسه  شركة الحب مع هللا والناس.  منعزلة عن
 . 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.

 وتعرضت السفينة للمره لينقذ نفسا هذين المجنونين. المسيح عبر البحيرة  .9
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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.  

ن وليس للرجل، فالشيطان قد إمتلك الرجل وسلبه عقله وشخصيته. وسؤال والسؤال موجه للشيطا   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 
إليه .11 أن 31:8)لو    وطلب  المسيح  من  الشيطان  الهاويةال    ( 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  الم36آية  أتى  فلهذا  يخلصنا من سطوة (.  لكى  المخلص  سيح 
 الشياطين ويشفينا روحيًا.  

من   .13 يشبهون  خنا يرهم، هؤالل  مع  يسكنوا  أن  عليه  مف لين  المسيح  الذين رف وا  الكورة  وجمهور  الرعاة 
 (. 22-21:2بط   2يف ل حياة الخطية والنجاسة عن التوبة ) 

للسيد المسيح، لكن المسيح ف ل أن يتحول عالمة خالص هذا المجنون قبوله للمسيح إذ هو أراد أن يتتلمذ   .14
هذا الشخص لكار . وهذا هو اإلنجيل أن مريم المجدلية التى كان بها سبعة شياطين تتحول إلى كار ة 

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. وهن 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
اإِلْنَساِن َيا َأيَُّها اْخُرْج ِمَن  َقاَل َلُه: مرقس أتى المسيح ليحرر اإلنسان من عبوديته للشيطان، والحظ قول القديس

وُح النَِّجُس  ( 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 

من إنجيل مرقس(. وهذا ألن   10ة)آي َوَطَلَب ِإَلْيِه َكِثيًرا َأْن اَل ُيْرِسَلُهْم ِإَلى َخاِرِج اْلُكوَرةِ  الشيطان يقول للسيد 
الشيطان وجد فى هذه الكورة بشر يريدونه. فأهل هذه الكورة يحيون فى نجاسة يشير لها وجود الخنا ير. ولكن 

َيْطُلُبوَن ِإَلْيِه  نالحظ أي ا أنهم لنجاستهم يرف ون وجود المسيح النور الحقيقى، فالنور يكشف نجاستهم. فنجدهم 
من إنجيل مرقس(. وماذا يريد الشيطان من تسهيل النجاسة للناس؟ هدف  17)آية  ُخوِمِهمْ َأْن َيْمِضَي ِمْن تُ 
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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 لهؤالل 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 
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 
  ُجْمُهوِر ُكوَرِة اْلَجَدِريِ يَن َأْن َيْذَهَب َعْنُهْم، أَلنَُّه اْعَتَراُهْم َخْوٌف َعِظيمٌ  َفَطَلَب ِإَلْيِه ُكلُّ والحظ قول القديس لوقا 

( = هم خافوا ولكنهم لم يتوبوا بل أصروا على خطيتهم. وحتى اآلن نسمع عن غ ب هللا فى الطبيعة  37)آية
 توبة وال ندم بل وهصرار 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 َكِثيٍر َكاَن َيْخَطُفهُ 
فكره وهرادته هو، وفكر وهرادة الروح النجس. وهذه يستطيع المجنون المسيطر عليه الروح النجس أن يفصل بين 

 السيطرة التى تختفى فيها شخصية المجنون قد تكون مؤقتة وقد تكون داًمة. 
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 عودة للجدول ( )أنجيل متي()األصحاح التاسع

 اإلصحاح التاسع
 -(:26-17:5+ لو  12-1:2+ مر 8-1:9)مت 

ِفيَنَة َواْجَتاَز َوَجاَء ِإَلى َمِديَنِتِه.  1"   -(:8-9:1اآليات )مت   ُموَنُه ِإَلْيِه َمْطُروًحا َعَلى 2َفَدَخَل السَّ َوِإَذا َمْفُلوٌج ُيَقدِ 
. َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك«.   اْلَكَتَبِة َقْد َقاُلوا َوِإَذا َقْوٌم ِمَن  3ِفَراٍش. َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع ِإيَماَنُهْم َقاَل ِلْلَمْفُلوِج: »ِثْق َيا ُبَنيَّ

ُف!«   ُيَجدِ  »هَذا  َأْنُفِسِهْم:  ُقُلوِبُكْم؟  4ِفي  ِفي  رِ   ِبالشَّ ُتَفكِ ُروَن  َفَقاَل:»ِلَماَذا  َأْفَكاَرُهْم،  َيُسوُع  َأْن 5َفَعِلَم  َأْيَسُر،  َأيَُّما 
 ِلَكْي َتْعَلُموا َأنَّ الْبِن اإِلْنَساِن ُسْلَطاًنا َعَلى اأَلْرِض َأْن َولِكنْ 6ُيَقاَل: َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك، َأْم َأْن ُيَقاَل: ُقْم َواْمِ ؟  

َبْيِتَك!«   ِإَلى  َواْذَهْب  ِفَراَشَك  اْحِمْل  ِلْلَمْفُلوِج:»ُقِم  َقاَل  ِحيَنِئٍذ  اْلَخَطاَيا«.  َبْيِتِه.  7َيْغِفَر  ِإَلى  َوَمَضى  َرَأى 8َفَقاَم  َفَلمَّا 
ُبوا َومَ  ُدوا هللَا الَِّذي َأْعَطى النَّاَس ُسْلَطاًنا ِمْثَل هَذا.اْلُجُموُع َتَعجَّ  " جَّ
َبْيٍت.  1"   -(:12-2:1اآليات )مر   ِفي  َأنَُّه  َفُسِمَع  َأيَّاٍم،  َبْعَد  َأْيًضا  َكْفَرَناُحوَم  َدَخَل  َكِثيُروَن 2ُثمَّ  اْجَتَمَع  َوِلْلَوْقِت 

ِميَن َمْفُلوًجا َيْحِمُلُه َأْرَبَعٌة.  3َحتَّى َلْم َيُعْد َيَسُع َواَل َما َحْوَل اْلَباِب. َفَكاَن ُيَخاِطُبُهْم ِباْلَكِلَمِة.   َوِإْذ 4َوَجاُءوا ِإَلْيِه ُمَقدِ 
الْ  َأْجِل  ِمْن  ِإَلْيِه  َيْقَتِرُبوا  َأْن  َيْقِدُروا  َكاَن َلْم  الَِّذي  ِريَر  السَّ َدلَُّوا  َنَقُبوُه  َما  َوَبْعَد  َكاَن.  َحْيُث  ْقَف  السَّ َكَشُفوا  َجْمِع، 

، َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك«.  5اْلَمْفُلوُج ُمْضَطِجًعا َعَلْيِه.   َوَكاَن َقْوٌم 6َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع ِإيَماَنُهْم، َقاَل ِلْلَمْفُلوِج: »َيا ُبَنيَّ
»ِلَماَذا َيَتَكلَُّم هَذا هَكَذا ِبَتَجاِديَف؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر َخَطاَيا ِإالَّ 7 اْلَكَتَبِة ُهَناَك َجاِلِسيَن ُيَفكِ ُروَن ِفي ُقُلوِبِهْم:  ِمنَ 

َوْحَدُه؟«   َأْنُفِسهِ 8هللُا  ِفي  ُيَفكِ ُروَن هَكَذا  َأنَُّهْم  ِبُروِحِه  َيُسوُع  َشَعَر  ِبهَذا ِفي  َفِلْلَوْقِت  ُتَفكِ ُروَن  َلُهْم:»ِلَماَذا  َفَقاَل  ْم، 
َولِكْن ِلَكْي  10ِ ؟  َأيَُّما َأْيَسُر، َأْن ُيَقاَل ِلْلَمْفُلوِج: َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك، َأْم َأْن ُيَقاَل: ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َوامْ 9ُقُلوِبُكْم؟  

»َلَك َأُقوُل: ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك 11ًنا َعَلى اأَلْرِض َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا«. َقاَل ِلْلَمْفُلوِج:  َتْعَلُموا َأنَّ الْبِن اإِلْنَساِن ُسْلَطا
ُدوا هللَا َقاِئلِ 12َواْذَهْب ِإَلى َبْيِتَك!«.   اَم اْلُكلِ ، َحتَّى ُبِهَت اْلَجِميُع َوَمجَّ ِريَر َوَخَرَج ُقدَّ يَن:»َما َفَقاَم ِلْلَوْقِت َوَحَمَل السَّ
 " َرَأْيَنا ِمْثَل هَذا َقوُّ!«.

يِسيُّوَن َوُمَعلِ ُموَن ِللنَّاُموِس َجاِلِسيَن َوُهْم َقْد 17"  -(:26-5:17اآليات )لو   َوِفي َأَحِد اأَليَّاِم َكاَن ُيَعلِ ُم، َوَكاَن َفرِ 
بِ  ِلِشَفاِئِهْم.  َأَتْوا ِمْن ُكلِ  َقْرَيٍة ِمَن اْلَجِليِل َواْلَيُهوِديَِّة َوُأوُرَشلِ  َوِإَذا ِبِرَجال َيْحِمُلوَن َعَلى ِفَراٍش 18يَم. َوَكاَنْت ُقوَُّة الرَّ

َأَماَمُه.   َوَيَضُعوُه  ِبِه  َيْدُخُلوا  َأْن  َيْطُلُبوَن  َوَكاُنوا  َمْفُلوًجا،  ِلَسَبِب 19ِإْنَساًنا  ِبِه  َيْدُخُلوَن  َأْيَن  ِمْن  َيِجُدوا  َلْم  َوَلمَّا 
اَم َيُسوَع.  اْلَجْمِع، َص  ْطِح َوَدلَّْوُه َمَع اْلِفَراِش ِمْن َبْيِن اأَلُجرِ  ِإَلى اْلَوْسِو ُقدَّ َفَلمَّا َرَأى ِإيَماَنُهْم َقاَل 20ِعُدوا َعَلى السَّ

َخَطاَياَك«.   َلَك  َمْغُفوَرٌة  اإِلْنَساُن،  َيَتَكلَُّم 21َلُه:»َأيَُّها  الَِّذي  هَذا  »َمْن  َقاِئِليَن  ُيَفكِ ُروَن  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َفاْبَتَدَأ 
َفَشَعَر َيُسوُع ِبَأْفَكاِرِهْم، َوَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َماَذا ُتَفكِ ُروَن 22ِبَتَجاِديَف؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر َخَطاَيا ِإالَّ هللُا َوْحَدُه؟«  

 ِفي ُقُلوِبُكْم؟ 
َواْمِ ؟  23 ُقْم  ُيَقاَل:  َأْن  َأْم  َخَطاَياَك،  َلَك  َمْغُفوَرٌة  ُيَقاَل:  َأْن  َأْيَسُر:  اإِلْنَساِن 24َأيَُّما  الْبِن  َأنَّ  َتْعَلُموا  ِلَكْي  َولِكْن 

َفِفي  25َلى َبْيِتَك!«.  ُسْلَطاًنا َعَلى اأَلْرِض َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا«، َقاَل ِلْلَمْفُلوِج:»َلَك َأُقوُل: ُقْم َواْحِمْل ِفَراَشَك َواْذَهْب إِ 
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ُمْضَطجِ  َكاَن  َما  َوَحَمَل  َأَماَمُهْم،  َقاَم  هللَا.  اْلَحاِل  ُد  ُيَمجِ  َوُهَو  َبْيِتِه  ِإَلى  َوَمَضى  َعَلْيِه،  َحْيَرٌة 26ًعا  اْلَجِميَع  َفَأَخَذِت 
ُدوا هللَا، َواْمَتأُلوا َخْوًفا َقاِئِليَن:»ِإنََّنا َقْد َرَأْيَنا اْلَيْوَم َعَجاِئَب!«.  " َوَمجَّ

 
وجاء حينما رف ه أهل كورة الجدريين دخل السفينة وهجتا ، فالسيد ال يبقى قط حيث ال ُيْرَغْب فيه.    -(:1آية)

 ( وكانت كفر ناحوم هى مركز خدماته وتنقالته فى تلك المرحلة. 1:2أى كفر ناحوم )مر  =  إلى مدينته
 قرة شفاء المفلوج : 
إليه  يقدمونه  مفلوج  أن  =إذا  هى  إلنسان  نقدمها  خدمة  يعرف   أروع  الذى  هو  والمسيح  المسيح،  أمام  ن عه 

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.

ناس حوله. وهذا دخل المسيح حياتى لصرت راًحة  أنه إذ دخل المسيح إلى البيت، حااًل ذاع الخبر فإجتمع 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 الدالفالخطية هى سبب أالمنا. والمسيح يبحث عن شفال البؤرة الصديدية،  =    ة لك خطاياكمغفور  (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 ومن تألم فى الجسد  و (.  11-5:12عب  العالم )
 . ثق يابنى فهو يشفى النفس لتتمتع بالبنوة =

المسيح فى معجزة بيت حسدا ذهب هو للمريط، إذ ليس له أصدقال يلقونه فى البركة إذا تحرك المال. وهنا  (4
هذه   المحبة  روح  المسيح  يفرح  فمما  إليه،  به  يأتوا  أن  المفلوج  هذا  أصدقال  المسيح  جعلت ينتظر  التى 

األصدقال 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  

 ليشفيه. يذكره كمريط بيت حسدا، فهذا ال ينساه المسيح بل يذهب إليه بنفسه 
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 حدف ما، 
ولعل السيد   الكاهن أين هى قلوبكم.  يجدف البعط اآلخر عليه بسببه ولنذكر أنه فى بداية كل قداس يقول

بكشفه لما فى قلوبهم يظهر لهم أنه إن كان يعرف ما فى قلوبهم فهو قادر أن يمفر أي ًا الخطايا كما يقول. 
يدعى أن له سلطان المفران وهو هلل وحده. وبهذا  =    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

من أن    بل أيما أيسر أن يقال كذا أو كذا. ألن فى نظر الناس أن األيسر هو أن يقال ممفورة لك خطاياك
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يقال قم إحمل سريرك وهمشى. فإنه إذا قال ممفورة لك خطاياك فلن يرى أحد الخطايا وهى تمفر، ولكن لو 
قال قم إحمل سريرك فهنا سيظهر صدقه إن قام الرجل وحمل سريره. ولكن المسيح إذ هو ينوى أن يشفى  

قوله يكون  وبهذا  الخطية.  وهو  الدال  أصل  يستأصل  أن  إختار  فلقد  هو    المريط  خطاياك  لك  ممفورة 
على) يشتمل  ألنه  ) 1األصعب  الثمن  هو  دمه  وسيكون  الخطايا  غفران  هذا 2(  وكان  الجسدى.  الشفال   )

ولما شكوا فى المسيح إذ قال ممفورة لك خطاياك إذ هم يعلمون أن هللا    سيظهر للناس فورًا إذ يقوم المفلوج.
المفل المسيح هذا  أقام  الخطايا،  يمفر  الذى  أنه غفر خطاياه ألنها أصل  وحده هو  فهموا ضمنًا  أن  بعد  وج 

الدال. 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  

يفعل هذا هو قادر أن يفعل تلك وال يستطيع أن يفعل هذه أو تلك إال  هللا، وبحدوف المعجزة    قم وأم ، ومن
المسيح هنا يعلن أنه إبن    صار عليهم أن يعترفوا أن المسيح له سلطان على ممفرة الخطايا.. إذًا هو هللا.
ومن ناحية    (.21:1ا )مت  اإلنسان الذى جال محماًل بقوة غفران الخطايا ليشفى البشر من خطاياهم وأثاره 

شفاء = يفهم على أن    َأيَُّما َأْيَسُر، َأْن ُيَقاَل: َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك، َأْم َأْن ُيَقاَل: ُقْم َواْم ِ أخرى فقول الرب  
فهذا يستلزم تقديم نفسي ذبيحة،   غفران الخطية:قد يقوم به حتى األطبال، فلهذا هو أمر يسير. أما    المرض:

 وموتى القاسى على الصليب.
ليس إيمان األصدقال 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 
 يساوى تمامًا قوله ممفورة لك خطاياك فمفران الخطايا يعيدنا لحالة البنوة هلل.قول المسيح يابنى  (8
= هناك تفسير لطيف آخر لهذه   ولكن لكى تعلموا أن إلبن اإلنسان سلطانًا على األرض أن يغفر الخطايا (9

. وبهذا يكون  اآلية، أن الربيين كانوا يعلمون أن اإلنسان ال يمكن شفا ه من مرض إال  إذا غفرت خطاياه كلها
 السيد المسيح حين قام بشفال المفلوج قد أثبت انه غفر خطاياه كما قال. 

حين يعطى السيد أمرًا أو وصية فهو يعطى معها القوة على التنفيذ، لقد قام هذا   =فقام للوقت وحمل السرير  (10
أن هللا تاًب،  مع كل  يحدف  وهكذا  أمام معجزة خلق من جديد.  وكأننا  وعافية  أن  المفلوج بصحة  يعطيه   
 يصير فى المسيح خليقة جديدة. لقد كان َحْمَل السرير هو عالمة القوة التى تمتع بها هذا المفلوج.

بسبب الخطية حرمنا من الفردوس بيتنا األول وُحِرمنا من األح ان اإللهية. وبالتوبة نعود =  إذهب إلى بيتك  (11
 انه عند عودته تاًبًا. ح ان اآلب كما تمتع اإلبن ال ال بقبالت أبيه وأح أإلى 

 
  -(: 32-27:5+ لو   17-13:2+ مر   13-9:9)مت 

َوِفيَما َيُسوُع ُمْجَتاٌز ِمْن ُهَناَك، َرَأى ِإْنَساًنا َجاِلًسا ِعْنَد َمَكاِن اْلِجَباَيِة، اْسُمُه َمتَّى. 9"  -(:13-9:9اآليات )مت  
اُروَن َوُخَطاٌة َكِثيُروَن َقْد َجاُءوا وَ 10َفَقاَل َلُه:»اْتَبْعِني«. َفَقاَم َوَتِبَعُه.   اتََّكُأوا َوَبْيَنَما ُهَو ُمتَِّكٌ  ِفي اْلَبْيِت، ِإَذا َعشَّ

اِريَن َواْلُخَطاِة؟«  11َمَع َيُسوَع َوَتاَلِميِذِه.   يِسيُّوَن َقاُلوا ِلَتاَلِميِذِه:»ِلَماَذا َيْأُكُل ُمَعلِ ُمُكْم َمَع اْلَعشَّ َفَلمَّا 12َفَلمَّا َنَظَر اْلَفرِ 
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اُء ِإَلى َطِبيب َبِل الْ  َفاْذَهُبوا َوَتَعلَُّموا َما ُهَو: ِإنِ ي ُأِريُد َرْحَمًة اَل 13َمْرَضى.  َسِمَع َيُسوُع َقاَل َلُهْم:»اَل َيْحَتاُج اأَلِصحَّ
 "َذِبيَحًة، أَلنِ ي َلْم آِت أَلْدُعَو َأْبَراًرا َبْل ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبِة«.

َوِفيَما ُهَو ُمْجَتاٌز َرَأى 14َعلََّمُهْم.  ُثمَّ َخَرَج َأْيًضا ِإَلى اْلَبْحِر. َوَأَتى ِإَلْيِه ُكلُّ اْلَجْمِع فَ 13"  -(:17-2:13اآليات )مر  
َبْيِتِه َكاَن 15اَلِوَي ْبَن َحْلَفى َجاِلًسا ِعْنَد َمَكاِن اْلِجَباَيِة، َفَقاَل َلُه: »اْتَبْعِني«. َفَقاَم َوَتِبَعُه.   َوِفيَما ُهَو ُمتَِّكٌ  ِفي 

مَ  َيتَِّكُئوَن  َواْلُخَطاِة  اِريَن  اْلَعشَّ ِمَن  َوَتِبُعوُه.  َكِثيُروَن  َكِثيِريَن  َكاُنوا  أَلنَُّهْم  َوَتاَلِميِذِه،  َيُسوَع  اْلَكَتَبُة 16َع  َوَأمَّا 
َيْأُكلُ  َباُلُه  ِلَتاَلِميِذِه:»َما  َقاُلوا  َواْلُخَطاِة،  اِريَن  اْلَعشَّ َمَع  َيْأُكُل  َرَأْوُه  َفَلمَّا  يِسيُّوَن  اِريَن   َواْلَفرِ  اْلَعشَّ َمَع  َوَيْشَرُب 

َأْبَراًرا17َطاِة؟«  َواْلخُ  أَلْدُعَو  آِت  َلْم  اْلَمْرَضى.  َبِل  َطِبيٍب  ِإَلى  اُء  اأَلِصحَّ َيْحَتاُج  َلُهْم:»اَل  َقاَل  َيُسوُع  َسِمَع  َبْل   َفَلمَّا 
 "ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبِة«.

)لو   َجالِ 27"  -(:32-5:27اآليات  اَلِوي  اْسُمُه  اًرا  َعشَّ َفَنَظَر  َخَرَج  هَذا  َفَقاَل َوَبْعَد  اْلِجَباَيِة،  َمَكاِن  ِعْنَد  ًسا 
َوَتِبَعُه.  28َلُه:»اْتَبْعِني«.   َوَقاَم  َشْيٍء  ُكلَّ  ُمتَِّكِئيَن 29َفَتَرَك  َكاُنوا  َوالَِّذيَن  َبْيِتِه.  ِفي  َكِبيَرًة  ِضَياَفًة  اَلِوي  َلُه  َوَصَنَع 

اِريَن َوآَخِريَن.   يِسيُّوَن َعَلى َتاَلِميِذِه َقاِئِليَن:»ِلَماَذا َتْأُكُلوَن 30َمَعُهْم َكاُنوا َجْمًعا َكِثيًرا ِمْن َعشَّ َفَتَذمََّر َكَتَبُتُهْم َواْلَفرِ 
اِريَن َوُخَطاٍة؟«  َوَتشْ  اُء ِإَلى َطِبيٍب، َبِل اْلَمْرَضى.  31َرُبوَن َمَع َعشَّ َلْم 32َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم: »اَل َيْحَتاُج اأَلِصحَّ

 "آِت أَلْدُعَو َأْبَراًرا َبْل ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبِة«.
ميذ المسيح، وهذه الدعوة تأتى مباشرة بعد وهنا نسمع عن دعوة متى العشار كاتب هذا اإلنجيل ليكون من تال

الخطاة  أثار الخطية، ويحول  التوبة ويشفى من  إلى  ليدعو الخطاة  أتى  فالمسيح  بمفران خطاياه.  المفلوج  شفال 
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 .  مكان الجبايةإنسانًا جالسًا عند  
وويفتهم فى إغتصاب أموال الشعب وهم يعملون لصالح المستعمرين الرومان. وهنا متى يعترف بوويفته األولى 

فالتاًب الحقيقي يعترف بماضيه المخجلة قبل أن يعرف المسيح. كما إعترف بولس بإضطهاده للكنيسة أواًل ،  
بسهولة فهو قد تخلص منه. ومتى هذا كان إسمه الوى. والقديسين مرقس ولوقا إستخدما إسم الوى حتى يتفادوا 
إستخدام إسم متى العشار، فمتى كان مشهورًا بهذا اإلسم، ومرقس ولوقا تأدبًا تجاه  ميلهم اإلنجيلي قاال الوى. 

أن يكون للشخص إسمين )شاول / بولس..( ومتى غالبًا كان له عالقة سابقة بالمسيح  وكان من األشيال المألوفة 
ولكن إستمر فى عمله حتى دعاه السيد المسيح هنا لتبعيته. وقول المسيح إتبعنى قطع كل رباطاته مع ماضيه. 

دعت السامرية أهلها ونفهم من مرقس ولوقا أن متى صنع وليمة للرب فى بيته، ودعا إليها  مال ه العشارين، كما 
( أن يسوع 10:9ذكر هذه الوليمة ولكننا نسمع فى)مت  وجيرانها ليعرفوا ويفرحوا بالمسيح. ومتى إنكارًا لذاته لم ي 

كان فى بيته وبهذا نفهم أنه كان فى بيته ألجل هذه الوليمة. لقد تحرر العشار من خطاياه وصار بيته مكانا 
ت وهذا حال كل  وفرح،  ووليمة  مع خطاة للمسيح  المسيح  يعجبهم جلوس  لم  المتكبرين  والفريسيين  اًب حقيقى. 

و لقد قبل خطاة. والمسيح يقول لهذا أتيت وأنا أريد رحمة ال ذبيحة  وشعروا أنهم أبر من المسيح الذي يجلس مع
ذه هي وصيره تلميذًا لُه حتى يشهد لمن يبشرهم أن المسيح يريد ويقبل الخطاة وه،  السيد الوى بن حلفى هذا  
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المسيح   ثاروا على  فقد  المتكبرين األرضيين  الفريسيين  أما  الخطاة  بتوبة  يفرحون  وأوالد هللا  والسماًيين  الرحمة. 
 لجلوسه مع الخطاة.  
 ارتبط إسم العشارين مع الخطاة نظرًا لطمعهم وقساوتهم. =  العشارين والخطاة

ي وربما  األول  بالمزمور  الفريسيين  الذى التعلل  للرجل  ولكن هناك فره،   طوبى  المستهًزينو  يجلس فى مجلس 
فرحوا بمن يقبلهم وهشتاقوا لتميير حياتهم،    تاًبين  ، بل مع خطاةيشاركهم  فالسيد لم يجلس فى مجلس مستهًزين

 وتالمسهم مع المسيح قدسهم. وعلى ماًدة اإلفخارستيا نجتمع كخطاة تاًبين لننال ممفرة خطايانا.  
أبراراً  بار سوى أى  =    لم آت ألدعو  واحد  يوجد وال  فإنه ال  والحقيقة  كالفريسيين،  بار  أنه  نفسه  يظن فى  من 

إكتشف أنه خاطىل نجس   له بصيرة بها  والمسيح أتى لمن  ومن يظن أنه بار هو حقيقة أعمى.  المسيح وحده.
والقديس يوحنا   وبولس الرسول مفتوح العينين يقول والخطاة الذين أولهم أناو  يحتاج للمسيح لكى يرحمه ويمفر له.

 ( .10،  8:   1يو1يقول وإن قلنا إنه ليس لنا خطية ن ل أنفسنا وليس الحق فينا ..... ونجعله كاذبًاو )
 فالخاطئ فى نظر هللا ما هو إال  مريط يريد هللا شفا ه.  =ال يحتاج األصحاء الى طبيب…

 لصار مصدر جذب. فالمسيح إذا وجد في مكان = إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا
للطبيب.  يحتاج  الذى  فالمريط هو  للخطاة،  المسيح  أتى  ليقبلونه،  يتوب أوال  الخاطئ أن  الربيين  بينما يطالب 
الربيين يطالبون الخاطئ أن يتحول ويصير تاًبا أوال حتى يكون مقبوال من هللا، أما المسيح فهو يرحب بالخاطئ 

لق مطالب  لهم  الربيين  تاًب.  إلى  هو  أمراض ليحوله  وليشفى  الخطايا  ليمفر  جال  المسيح  بينما  الخاطئ  بول 
 وليعطى حياة. أتى المسيح ليمفر خطايا المفلوج ويقبل متى والوى العشارو وباقى العشارون والخطاة. 

وقف الفريسيين ضد الخطاة لعزلهم بل أن كلمة فريسى هى بمعنى اإلنعزال عن الخطاة وهحتقارهم )مفرو  عنهم 
ى(. وفى هذا يتفق معهم الصدوقيون. وهعتبروا أن حتى األفكار تدنس اإلنسان حتى لو لم ينفذها، بل ومنها فريز 

  هم ال يقبلون سوى التاًب. هى أسوأ فهى تعبر عن تقصير داخلى تجاه الناموس. 
بعط  فى  أنه  حتى  وتمييره،  توبته  هو  الخاطئ  الشخص  قبول  شرط  الربيين،  عند  أنه  عموما  الواضح  ولكن 

طايا مثل الهرطقة قالوا أنه حتى فى حالة التوبة الحقيقية الصادقة يكون عالمة الممفرة أن يموت الشخص، الخ
الطريق  فى  بقاله  سيكون  تاب  لو  حتى  الشخص  هذا  ألن  كانت صادقة.  توبته  أن  على  موته عالمة  ويكون 

مهما كان ماضيهم. ومن هذا الصواب مستحيل وهو سينحرف ثانية. بينما نجد المسيح يقبل كل من يأتى إليه  
أن    -وقال الربيين فى رف هم لقبول متى    نفهم معنى إعتراض اليهود وموقفهم من قبول متى والوى العشارو.

 َمَتىحاول الهروب من الق ال عليه حينما وقف أمام الق ال فى النهاية، وذلك بالتالعب بإسمه إذ قال و  متى
فجاله   [متىفى العبرية هى كما فى العربية تعنى حرف اإلستفهام    متىو(  2:    42أجئ وأترالى قدام هللاو )مز

(. ولقد سجل التلمود خمسة أسمال فقط من أسمال تالميذ 5:    41الرد من الق اة وَمتَّى يموت ويباد إسمهو )مز
جال  من  هو  وغالبا  نيقوديموس  إسم  أي ا  التوراة  وسجلت  وتداوس،  متى  هما  معروفين  إسمين  وهناك  الرب 

  (.3مسيح ليال )يو لل
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باإلضافة ألن اليهود كانوا يكرهون العشارين ويحتقرونهم. ألن اليهود أصال كارهين ال راًب التى يأخذها منهم  
المفروض  أكثر من  العشارين كانوا يحصلون منهم على  أن هؤالل  لذلك  العشارين، أضف  الرومان عن طريق 

ية لملك أجنبى فهذا يعتبر عالمة على العبودية لمير هللا. لذلك بالقوة. ومن الناحية الدينية فهم راف ين دفع جز 
توبة  قبول  أن  وقالوا  وطنيين.  وغير  الجماعة  خارجين عن  أنهم  الجزية  يحصلون  الذين  العشارين  على  نظروا 

 العشارين ص بة جدا. 
 

 -(:39-33:5+ لو   22-18:2+ مر  17-14:9)مت 
يِسيُّوَن َكِثيًرا، َوَأمَّا 14"  -(:17-9:14اآليات )مت   ِحيَنِئٍذ َأَتى ِإَلْيِه َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا َقاِئِليَن:»ِلَماَذا َنُروُم َنْحُن َواْلَفرِ 

؟ َولِكْن  َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َهْل َيْسَتِطيُع َبُنو اْلُعْرِس َأْن َيُنوُحوا َما َداَم اْلَعِريُس َمَعُهمْ 15َتاَلِميُذَك َفاَل َيُروُموَن؟«  
َلْيَس َأَحٌد َيْجَعُل ُرْقَعًة ِمْن ِقْطَعٍة َجِديَدٍة َعَلى َثْوب 16َسَتْأِتي َأيَّاٌم ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم، َفِحيَنِئٍذ َيُروُموَن.  
َأْرَدَأ.   اْلَخْرُق  َفَيِريُر  الثَّْوِب،  ِمَن  َيْأُخُذ  اْلِمْلَء  أَلنَّ  َيْجَعُلو17َعِتيق،  ِلَئالَّ َواَل  َعِتيَقٍة،  ِزَقاق  ِفي  َجِديَدًة  َخْمًرا  َن 

َقاُق َتْتَلُف. َبْل َيْجَعُلوَن َخْمًرا َجِديَدًة ِفي ِزَقاق َجِديَدٍة فَ  َقاُق، َفاْلَخْمُر َتْنَربُّ َوالزِ   " ُتْحَفُظ َجِميًعا«.َتْنَشقَّ الزِ 
يِسيِ يَن َيُروُموَن، َفَجاُءوا َوَقاُلوا َلُه:»ِلَماَذا َيُروُم َتاَلِميُذ َوَكاَن َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا َوالْ 18"  -(:22-2:18اآليات )مر َفرِ 

َيُروُموَن؟«   َفاَل  َتاَلِميُذَك  َوَأمَّا  يِسيِ يَن،  َواْلَفرِ  َيُروُموا 19ُيوَحنَّا  َأْن  اْلُعْرِس  َبُنو  َيْسَتِطيُع  َيُسوُع:»َهْل  َلُهْم  َفَقاَل 
دَ  َما  َمَعُهْم؟  َيُروُموا.  َواْلَعِريُس  َأْن  َيْسَتِطيُعوَن  اَل  َمَعُهْم  اْلَعِريُس  اْلَعِريُس 20اَم  ُيْرَفُع  ِحيَن  َأيَّاٌم  َسَتْأِتي  َولِكْن 

َفاْلِمْلُء  َلْيَس َأَحٌد َيِخيُو ُرْقَعًة ِمْن ِقْطَعٍة َجِديَدٍة َعَلى َثْوٍب َعِتيق، َوِإالَّ 21َعْنُهْم، َفِحيَنِئٍذ َيُروُموَن ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم.  
َوَلْيَس َأَحٌد َيْجَعُل َخْمًرا َجِديَدًة ِفي ِزَقاق َعِتيَقٍة، ِلَئالَّ َتُشقَّ اْلَخْمُر 22اْلَجِديُد َيْأُخُذ ِمَن اْلَعِتيِق َفَيِريُر اْلَخْرُق َأْرَدَأ.  

َقاُق َتْتَلُف. َبْل َيْجَعلُ  َقاَق، َفاْلَخْمُر َتْنَربُّ َوالزِ   "وَن َخْمًرا َجِديَدًة ِفي ِزَقاق َجِديَدٍة«.اْلَجِديَدُة الزِ 
)لو   َتاَلِميُذ 33"  -(:39-5:33اآليات  َوَكذِلَك  ِطْلَباٍت،  ُموَن  َوُيَقدِ  َكِثيًرا  ُيوَحنَّا  َتاَلِميُذ  َيُروُم  َلُه:»ِلَماَذا  َوَقاُلوا 

يِسيِ يَن َأْيًضا، َوَأمَّا َتاَلِميُذَك َفَيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبونَ  َفَقاَل َلُهْم:»َأَتْقِدُروَن َأْن َتْجَعُلوا َبِني اْلُعْرِس َيُروُموَن َما 34؟«  اْلَفرِ 
َوَقاَل 36َولِكْن َسَتْأِتي َأيَّاٌم ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم، َفِحيَنِئٍذ َيُروُموَن ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم«.  35َداَم اْلَعِريُس َمَعُهْم؟  

هُ  ، َواْلَعِتيُق اَل ُتواِفُقُه  َلُهْم َأْيًضا َمَثاًل:»َلْيَس َأَحٌد َيَضُع ُرْقَعًة ِمْن َثْوٍب َجِديٍد َعَلى َثْوٍب َعِتيق، َوِإالَّ َفاْلَجِديُد َيُشقُّ
اْلَجِديِد.   ِمَن  الَِّتي  ْقَعُة  ِزَقاق 37الرُّ ِفي  َجِديَدًة  َخْمًرا  َيْجَعُل  َأَحٌد  َقاَق،   َوَلْيَس  الزِ  اْلَجِديَدُة  اْلَخْمُر  َتُشقَّ  ِلَئالَّ  َعِتيَقٍة 
َقاُق َتْتَلُف.   َوَلْيَس َأَحٌد ِإَذا َشِرَب 39َبْل َيْجَعُلوَن َخْمًرا َجِديَدًة ِفي ِزَقاق َجِديَدٍة، َفُتْحَفُظ َجِميًعا.  38َفِهَي ُتْهَرُق َوالزِ 
 " نَُّه َيُقوُل: اْلَعِتيُق َأْطَيُب«.اْلَعِتيَق ُيِريُد ِلْلَوْقِت اْلَجِديَد، ألَ 

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 يذ المسيح. وهؤالل الفريسيون يصومون ويطلبون في المقابل عطايا مادية. فالفريسيون  ألف ليتهم عن تالم
 قدس يكشف لهم محبة المسيح وبذله وأي ًا إذا حصلوا على تعزيات يتكبرون. الروح ال لديهم
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عروس للمسيح والسيد المسيح فى إجابته شرح مفهومًا جديدًا للصوم فى المسيحية، فهمنا منه أن المسيحى هو  
العريس، والمسيح دفع دمه ثمنًا لهذه الخطبة فطالما هو موجود بالجسد، فالتالميذ ينعمون بوجود عريسهم معهم، 
أنه   تفهم  فالعروس سوف  العريس،  أما  بعد أن يرفع  والتذلل والصوم.  النوح  فهم فى فرح، والفرح ال يصح معه 

ض، ستفهم النفس أن عريسها ذهب ليعد لها مكانًا وسيأتى  طالما أن عريسها فى السمال فهى غريبة على األر 
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 

و  حبًا.  ولشهواته مجروحة  للعالم  محبة  ما  الت  فهى  لها  عريسها  حب  كل  مع  وأنها  العالم  هذا  ُبْطْل  تكتشف 
فتخجل من نفسها قاًلة ماذا أقدم لمن أحبنى كل هذا الحب ؟ سأقدم له إثبات إيمانى بهذا النصيب السماوى،  

ا، ولن أطلب أن يلتفت سأبيع األرض وكل ما فيها، ولن أطلب أى ملذات فيها ودون طلب أى أجر فى مقابل هذ 
بهذا  التى تذوقت حب عريسها لن تكتفى بالصوم  النفس  فأنا ال أهتم سوى بعريس نفسى.  أفعل  إلى ما  الناس 
المفهوم، بل ستترك عن طيب قلب كل ملذات العالم، بل وهى المجروحة حبًا ستبكى وتنوح على خطاياها التى 

د هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ويكرر مرقس ولوقا القول سببت األلم لعريسها لذلك نسمع فى متى قول السي
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 
تهيأ لتلتقى معُه فى العرس األبدى. المسيحي يصوم وال يطالب بثمن ألنه يشعر أنه ال يستحق شئ، بل لها، وت

وما يفرح هللا    هللا بخطاياه.هو يتذلل أمام مسيح أحبه لهذه الدرجة. وألن المسيحي عينه إنفتحت فرأى كم أهان  
( . 12:    6ما ليبعدنا عن السماويات )أففى تذللنا وأصوامنا هو أن هذا سالح ضد الشيطان الذى يحاربنا داً

السماويات . وهذا ما يفرح المسيح أن نكون بجانبه فى السمال ، فهذه هى   وبصومنا نملبه فيكون لنا نصيب فى
( . 24:    17إرادته وأيها اآلب أريد أن هؤاللالذين أعطيتنى يكونون معى حيث أكون أنا، لينظروا مجدى...و )يو

 ينعكس مجده علينا ونفرح أمامه لألبد .وحين ننظر مجده  
هم سيحصلوا   .والسيد يرفط فكرة الترقيع، فال يصح أن يصوم تالميذه وهو معهم بنفس األفكار القديمة الفريسية

الخليقة  أو  الجديدة  فالطبيعة  الجديد،  بالفكر  يصومون  وحينئذ  القدس  الروح  حلول  بعد  الجديدة  الطبيعة  على 
وليست بإضافة بعط األصوام والصلوات، وكيف تليق تعاليم العهد   ،ى عطية من هللا( ه 17:5كو  2الجديدة )

الجديد بالفريسيين الذين يهتمون بالتحيات فى األسواه وبملذاتهم ومسراتهم. فى المسيحية تكون النفس مستعدة 
الفكر اليهودى    ألن تصوم العمر كله وتترك الكل وتحسب الكل نفاية، بذل الجسد كذبيحة حية.. فهل يستطيع

المسيحية ) وهى كرقعة من قطعة جديدة(،  األفكار  له هذه  لو أضفنا  اليهودى  بل إن  ؟ قطعًا ال،  هذا  تحمل 
أن  ونالحظ  المسيل.  بعد  الجديد  بل سيتمزه إلنكماش  يتحمل،  لن  أنه  المؤكد  من   ) ) كثوب عتيق  واليهودى 

ع يوم الكفارة. المسيحية تنكر حقوقها من ملذات العالم اليهود كانوا يصومون يومى اإلثنين والخميس أسبوديًا م
تنتع  وتتخلص من رباطات  بالنفس إلى مجال الروح حتى  ليس كفرض عليها وهنما حبًا فى عريسها، وسموًا 
الفريسية، هذا ال يتناسب إال  مع من يحوله الروح القدس إلى خليقة جديدة.  يتفق مع األفكار  المادة. فهل هذا 
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المسي للسماويات وفى  ترتفع  الجسد  شهوة  وتركت  األرضيات  وباعت  ذاتها  بذلت  كلما  أنها  النفس  تكتشف  حية 
فتلتقى مع عريسها فى فرح، وهذا حدف هذا فماذا يهم النفس إن طوبها اآلخرين، وهذا هو هدف الفريسيين من 

فى عالقة سرية سوال فى الصوم. لقد صار الصوم فى المسيحية تحريرًا للنفس من األرضيات لتلتقى بعريسها  
فبسبب  قديم،  الجلد(  )من  فى  قاه  إذا وضعت  الجديدة  والخمر  والتعزية.  الفرح  فى  أو  والنوح  والتذلل  الصوم 
تفاعالت الخمر الجديدة تنبعث غا ات ال يحتملها جلد الزقاه القديم فيتشقق الزقاه. وطبعًا الزقاه القديم إشارة 

فالخمر راح اللقال مع العريس السماوى )ودية وهذه الطبيعة القديمة ال تحتمل أفلطبيعة اإلنسان العتيق قبل المعم
إشارة للفرح(. فببساطة لو تذوه الفريسى أفراح العهد الجديد إلنفجر فى كبرياًه إذ سينسب ما حصل عليه إلى 

قاتل. كبريال  فى  فيسقط  المسيح،  محبة  إلى  ينسبها  ولن  وصدقاته،  أصوامه  وهلى  وورعه  التى   تقواه  فالفريسية 
ُيَعرِ ْف شماله ما  بر وبهذا  يعمله من  يفتخر بما  الذى يميل ألن  العتيق  المسيح تشير لطبيعة اإلنسان  هاجمها 
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    أطيبوبتقواه ، سيجد أن هذا  

وكبرياًهم.  نفختهم  مف لين  واإلنسحاه  التذلل  سيرف ون  قطعًا  والفريسيون   . الجديدة  الطبيعة  على  يحصلوا 
الجديدة القدس. =    الخمر  للروح  كثمرة  اإلنسان  الفرح فى  تثير  الصوم، وهذه  بالروح ومن ضمنها  ال بادة  هى 
إشارة للفريسي المنفوك  ة،الخمر الجديد نته فتنشق مع تخمر وتفاعالت يكون جلدها قد فقد مرو =  والزقاق القديمة

لل وال صيام فسنكون مع عريسنا أبديًا. ذ بكبرياًه وبره الذاتي. وبمنطق هذا المثل فلن يكون في السمال نوح وال ت
القيامة خاوكمث تذلل وما قبل  القيامة ال صوم وال  المقدسة بعد  الخمسين  فترة  لهذا ففي خالل  يومًا 55الر  اللل 

 الصيام تذلل ونوح. 
نرى حيرة تالميذ المعمدان حين رأوا معلمهم فى السجن، بينما كان المسيح وتالميذه يأكلون ويشربون مع الخطاة. 

فتحيروا وسألوا لماذا ال يصوم تالميذك كما نصوم نحن والفريسيين، فهكذا علمنا معلمنا يوحنا المعمدان. وكان  
التجديد الشامل والخليقة الجديدة لهم. ولكن إذا تذكروا كالم معلمهم أنه َفِرَح إذ ذهبت   من الصعب شرح مفهوم

(. لفهموا  15،   14:  9العريس لعريسها، وقارنوا هذا مع رد المسيح أنه طالما العريس موجود ال يصومون )مت 
 الرد على تسا التهم.  

صدقال يسمونهم بنو العرس كما قال عنهم الرب فى كان اليهود يعفون العريس والعروس وأصدقاًهم )وهؤالل األ
اآليات السابقة( من الصوم ومن أى تذلل ومن واجبات الصالة اليومية والزهد فى أسبوع فرحهم حتى لو جال يوم 
الكفارة وسط أيام فرحهم. ويعتبرون أن إسعاد العريس والعروس أسبوع فرحهم هو واجب دينى. وبالتالى سيفهمون  

ادرة المسيح بالجسد لألرض سيبدأ تالميذه فى الصوم والتذلل ولكن بالمفا يم المسيحية الجديدة. بل أنه بعد مم
. وولكنهم فى  أن ممادرة المسيح لن تكون بهذه السهولة، بل هو سيصلب ومن بعدها يبدأ إضطهاد مروع ضدهم

ا الخمر  هو  هذا  الموت.  بل  الصوم  فقط  ليس  سيقبلون  أحبهم  الذى  للمسيح  الذى  حبهم  الجديد  الحب  لجديد. 
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يجعلهم يصومون فى فرح ويتألمون من أجل المسيح فى فرح ويحسبون هذا األلم  بة من المسيح أن يشتركوا 
 ([29:  1معه فى أالمه )فى 

   -(:56-40:8+ لو   43-21:5+ مر   26-18:9) مت 
)مت   اآلَن 18"  -(: 26-9:18اآليات  اْبَنِتي  َقاِئاًل:»ِإنَّ  َلُه  َفَسَجَد  َجاَء  َقْد  َرِئيٌس  ِإَذا  ِبهَذا،  ُيَكلِ ُمُهْم  ُهَو  َوِفيَما 

اْثَنَتْي   َوِإَذا اْمَرَأٌة َناِزَفُة َدٍم ُمْنذُ 20َفَقاَم َيُسوُع َوَتِبَعُه ُهَو َوَتاَلِميُذُه.  19َماَتْت، لِكْن َتَعاَل َوَضْع َيَدَك َعَلْيَها َفَتْحَيا«.  
ْت ُهْدَب َثْوِبِه،   أَلنََّها َقاَلْت ِفي َنْفِسَها:»ِإْن َمَسْسُت َثْوَبُه َفَقْو ُشِفيُت«. 21َعْشَرَة َسَنًة َقْد َجاَءْت ِمْن َوَراِئِه َوَمسَّ

اَعِة.  َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَأْبَرَرَها، َفَقاَل:»ِثِقي َيا اْبَنُة، ِإيَماُنِك َقْد َشَفاِك«. َفُشِفيَ 22 َوَلمَّا َجاَء 23ِت اْلَمْرَأُة ِمْن ِتْلَك السَّ
وَن،   َيِضجُّ َواْلَجْمَع  ِريَن  اْلُمَزمِ  َوَنَظَر  ِئيِس،  الرَّ َبْيِت  ِإَلى  لِكنََّها 24َيُسوُع  َتُمْت  َلْم  ِبيََّة  الرَّ َفِإنَّ  ْوا،  َلُهْم:»َتَنحَّ َقاَل 

ِبيَُّة.  َفَلمَّا ُأخْ 25َناِئَمٌة«. َفَضِحُكوا َعَلْيِه.   َفَخَرَج ذِلَك اْلَخَبُر ِإَلى ِتْلَك 26ِرَج اْلَجْمُع َدَخَل َوَأْمَسَك ِبَيِدَها، َفَقاَمِت الرَّ
 " اأَلْرِض ُكلِ َها.
ِإَلْيِه َجْمٌع َكِثيٌر، َوَكاَن 21"  -(:43-5:21اآليات )مر   َأْيًضا ِإَلى اْلَعْبِر، اْجَتَمَع  ِفيَنِة  َوَلمَّا اْجَتاَز َيُسوُع ِفي السَّ
ِه َكِثيًرا َوَطَلَب ِإَليْ 23َوِإَذا َواِحٌد ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمْجَمِع اْسُمُه َياِيُرُس َجاَء. َوَلمَّا َرآُه َخرَّ ِعْنَد َقَدَمْيِه،  22ِعْنَد اْلَبْحِر.  

َفَتْحَيا!«.   ِلُتْشَفى  َعَلْيَها  َيَدَك  َوَتَضُع  َتْأِتي  َلْيَتَك  َنَسَمٍة.  آِخِر  َعَلى  ِغيَرُة  الرَّ َوَتِبَعُه  24َقاِئاًل:»اْبَنِتي  َمَعُه  َفَمَضى 
َيْزَحُموَنُه.  َوَكاُنوا  َكِثيٌر  َعْشَرَة سَ 25  َجْمٌع  اْثَنَتْي  ُمْنُذ  َدٍم  ِبَنْزِف  َكِثيِريَن، 26َنًة،  َواْمَرَأٌة  َأِطبَّاَء  ِمْن  َكِثيًرا  َتَألََّمْت  َوَقْد 

َتْنَتِفْع َشْيًئا، َبْل َصاَرْت ِإَلى َحال َأْرَدَأ.   َلمَّا َسِمَعْت ِبَيُسوَع، َجاَءْت ِفي اْلَجْمِع ِمْن 27َوَأْنَفَقْت ُكلَّ َما ِعْنَدَها َوَلْم 
َثْوَبُه،   ْت  َوَمسَّ قَ 28َوَراٍء،  ُشِفيُت«.  أَلنََّها  ِثَياَبُه  َوَلْو  َمَسْسُت  ِفي  29اَلْت:»ِإْن  َوَعِلَمْت  َدِمَها،  َيْنُبوُع  َجفَّ  َفِلْلَوْقِت 

اِء.   ْنُه، َفِلْلَوْقِت اْلَتَفَت َيُسوُع َبْيَن اْلَجْمِع َشاِعًرا ِفي َنْفِسِه ِباْلُقوَِّة الَِّتي َخَرَجْت مِ 30ِجْسِمَها َأنََّها َقْد َبِرَئْت ِمَن الدَّ
َوَكاَن َيْنُظُر 32َفَقاَل َلُه َتاَلِميُذُه:»َأْنَت َتْنُظُر اْلَجْمَع َيْزَحُمَك، َوَتُقوُل: َمْن َلَمَسِني؟«  31َوَقاَل:»َمْن َلَمَس ِثَياِبي؟«  
ْت َوَقاَلْت َلُه َوَأمَّا اْلَمْرَأُة َفَجاَءْت َوِهَي َخاِئَفٌة َوُمْرَتِعَدةٌ 33َحْوَلُه ِلَيَرى الَِّتي َفَعَلْت هَذا.   ، َعاِلَمًة ِبَما َحَرَل َلَها، َفَخرَّ

ُكلَُّه.   َداِئِك«.34اْلَحقَّ  ِمْن  َصِحيَحًة  َوُكوِني  ِبَساَلٍم  اْذَهِبي  َشَفاِك،  َقْد  ِإيَماُنِك  اْبَنُة،  »َيا  َلَها:  ُهَو 35َفَقاَل  َوَبْيَنَما 
َفَسِمَع َيُسوُع ِلَوْقِتِه اْلَكِلَمَة 36ِئِليَن:»اْبَنُتَك َماَتْت. ِلَماَذا ُتْتِعُب اْلُمَعلِ َم َبْعُد؟« َيَتَكلَُّم َجاُءوا ِمْن َداِر َرِئيِس اْلَمْجَمِع َقا

نَّا َأَخا َوَلْم َيَدْع َأَحًدا َيْتَبُعُه ِإالَّ ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب، َوُيوحَ 37الَِّتي ِقيَلْت، َفَقاَل ِلَرِئيِس اْلَمْجَمِع:»اَل َتَخْف! آِمْن َفَقْو«.  
َكِثيًرا.  38َيْعُقوَب.   َوُيَوْلِوُلوَن  َيْبُكوَن  َضِجيًجا.  َوَرَأى  اْلَمْجَمِع  َرِئيِس  َبْيِت  ِإَلى  َلُهْم:»ِلَماَذا 39َفَجاَء  َوَقاَل  َفَدَخَل 

ِبيَُّة لِكنََّها َناِئَمٌة«.   وَن َوَتْبُكوَن؟ َلْم َتُمِت الرَّ ِبيَِّة  َفَضِحُكوا َعَلْيِه. َأمَّا  40َتِضجُّ ُهَو َفَأْخَرَج اْلَجِميَع، َوَأَخَذ َأَبا الرَّ
ِبيَُّة ُمْضَطِجَعًة،   ِبيَِّة َوَقاَل َلَها:»َطِليَثا، ُقوِمي!«. الَِّذي 41َوُأمََّها َوالَِّذيَن َمَعُه َوَدَخَل َحْيُث َكاَنِت الرَّ َوَأْمَسَك ِبَيِد الرَّ

قُ  َأُقوُل:  َلِك  َصِبيَُّة،  َيا  َسَنًة. 42وِمي!  َتْفِسيُرُه:  َعْشَرَة  اْثَنَتْي  اْبَنَة  َكاَنِت  أَلنََّها  َوَمَشْت،  ِبيَُّة  الرَّ َقاَمِت  َوِلْلَوْقِت 
 " َفَأْوَصاُهْم َكِثيًرا َأْن اَل َيْعَلَم َأَحٌد ِبذِلَك. َوَقاَل َأْن ُتْعَطى ِلَتْأُكَل.43َفُبِهُتوا َبَهًتا َعِظيًما. 

َوِإَذا َرُجٌل اْسُمُه 41َجَع َيُسوُع َقِبَلُه اْلَجْمُع أَلنَُّهْم َكاُنوا َجِميُعُهْم َيْنَتِظُروَنُه.  َوَلمَّا رَ 40"  -(:56-8:40اآليات )لو  
ٌت أَلنَُّه َكاَن َلُه ِبنْ 42  َياِيُرُس َقْد َجاَء، َوَكاَن َرِئيَس اْلَمْجَمِع، َفَوَقَع ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوَع َوَطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيْدُخَل َبْيَتُه،
َواْمَرَأٌة ِبَنْزِف َدٍم 43  ُع.َوِحيَدٌة َلَها َنْحُو اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة، َوَكاَنْت ِفي َحاِل اْلَمْوِت. َفِفيَما ُهَو ُمْنَطِلٌق َزَحَمْتُه اْلُجُمو 
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تَ  َوَلْم  ِلأَلِطبَّاِء،  َمِعيَشِتَها  ُكلَّ  َأْنَفَقْت  َوَقْد  َسَنًة،  َعْشَرَة  اْثَنَتْي  َأَحٍد،  ُمْنُذ  ِمْن  ُتْشَفى  َأْن  َوَراِئِه 44ْقِدْر  ِمْن  َجاَءْت 
َفَقاَل َيُسوُع:»َمِن الَِّذي َلَمَسِني؟« َوِإْذ َكاَن اْلَجِميُع ُيْنِكُروَن، 45َوَلَمَسْت ُهْدَب َثْوِبِه. َفِفي اْلَحاِل َوَقَف َنْزُف َدِمَها.  

ا »َياُمَعلِ ُم،  َمَعُه:  َوالَِّذيَن  ُبْطُرُس  َلَمَسِني؟«  َقاَل  الَِّذي  َمِن  َوَتُقوُل:  َوَيْزَحُموَنَك،  َعَلْيَك  ُيَضيِ ُقوَن  َفَقاَل 46ْلُجُموُع 
 َفَلمَّا َرَأِت اْلَمْرَأُة َأنََّها َلْم َتْخَتِف، َجاَءْت ُمْرَتِعَدةً 47َيُسوُع:»َقْد َلَمَسِني َواِحٌد، أَلنِ ي َعِلْمُت َأنَّ ُقوًَّة َقْد َخَرَجْت ِمنِ ي«.  

َبِرَئْت ِفي اْلَحاِل.   َلَمَسْتُه، َوَكْيَف  ْعِب أَليِ  َسَبٍب  اَم َجِميِع الشَّ َوَأْخَبَرْتُه ُقدَّ ْت َلُه،  َيا اْبَنُة، 48َوَخرَّ َفَقاَل َلَها:»ِثِقي 
ِبَساَلٍم«. ِاْذَهِبي  َشَفاِك،  َقْد  َداِر  49ِإيَماُنِك  ِمْن  َواِحٌد  َجاَء  َيَتَكلَُّم،  ُهَو  َماَتِت َوَبْيَنَما  َلُه:»َقْد  َقاِئاًل  اْلَمْجَمِع  َرِئيِس 

اْلُمَعلِ َم«.   ُتْتِعِب  اَل  ُتْشَفى«.  50اْبَنُتَك.  َفِهَي  َفَقْو،  آِمْن  ِقاِئاًل: »اَلَتَخْف!  َوَأَجاَبُه  َيُسوُع،  ِإَلى 51َفَسِمَع  َجاَء  َفَلمَّا 
َوَيعْ  ُبْطُرَس  ِإالَّ  َيْدُخُل  َأَحًدا  َيَدْع  َلْم  َوُأمََّها.  اْلَبْيِت  ِبيَِّة  الرَّ َوَأَبا  َوُيوَحنَّا،  َعَلْيَها 52ُقوَب  َيْبُكوَن  اْلَجِميُع  َوَكاَن 

َناِئَمٌة«.   لِكنََّها  َتُمْت  َلْم  َتْبُكوا.  َفَقاَل:»اَل  َماَتْت.  53َوَيْلِطُموَن.  َأنََّها  َعاِرِفيَن  َعَلْيِه،  اْلَجِميَع 54َفَضِحُكوا  َفَأْخَرَج 
ُقوِمي!«.   َصِبيَُّة،  َقاِئاًل:»َيا  َوَناَدى  ِبَيِدَها  َوَأْمَسَك  ُتْعَطى 55َخاِرًجا،  َأْن  َفَأَمَر  اْلَحاِل.  ِفي  َوَقاَمْت  ُروُحَها  َفَرَجَعْت 

 "  ْوَصاُهَما َأْن اَل َيُقواَل أَلَحٍد َعمَّا َكاَن.َفُبِهَت َواِلَداَها. َفأَ 56ِلَتْأُكَل. 
يايرس، ًريس المجمع كانت إبنته مري ة، وقد إقتربت من    أن  من وضع قصص اإلنجيليين الثالثة معًا، نفهم

الموت، فذهب للسيد المسيح يسأله أن يأتى ويشفيها، والسيد قبل أن يذهب، لكن موضوع نا فة الدم فى الطريق 
تعال السيد. وجال خبر أن البنت قد ماتت، لكن يايرس أصر على أن يذهب السيد ويقيمها =    لَ طَّ عَ وشفاًها  

 ( وواضح أن متى يختصر القصة ويقدم خالصة الموضوع. 18:9)مت  وضع يدك عليها فتحيا
   ( إقامة إبنة يايرس2   ( شفاء نازفة الدم 1 :وهنا نحن أمام معجزتين متداخلتين

 الموت  ( 2           ( النجاسة   1 :   نعاني كخليقة من مشكلتينألننا 
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  الشفال  نالت  وواحدة  المسيح  ورال  ساروا  بإيمان  1كثيرون  الخفال 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 أحدكطبيب يحترم مهنة الطب ال يقول هذا بل يقول  
 . فقط المسيح.  نا من أمراضنا ًغير قادر على شفا شير ألن العالم  المرأة ت

 . إذهبى بسالموالسيد بعد أن شفاها جسديًا منحها السالم لنفسها = 
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هناك من يلمس السيد بإيمان فيشفى وهناك كثيرين يزحمونه ويلتفون =  ُه فقو … من لمسنى  إن مسست َثْوبَ 
شفال  قبل  المرأة  حال  وأرواحنا. والحظ  وأنفسنا  أجسادنا  أمراض  يشفى  وهو  شيئًا.  يأخذون  فال  إيمان  بال  حوله 

 ( مري ة جسديًا.    1المسيح لها  
 أنفقت كل أموالها(. ( بال مال )3    ( نجسة طقسيًا بسبب النزف.2 

منى  خرجت  قد  من =  قوة  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 

والتحام قصتى نا فة الدم وهبنة يايرس يعنى أن المسيح    ة. شمعة من نار شمعة أخرى دون أن تنقص شعلة الثاني
وهنا نجد تفسير لقول السيد للمجدلية ال تلمسينى ، فهى عرفته كمعلم ولم تدرك أنه هللا .   هو قوة شفال وحياة.

وكأن السيد يقول لها أنت لن تأخذى منى ما أخذته هذه المرأة نا فة الدم إن لم يكن إيمانك بى قد إرتفع وصار 
واحد = أى أصبحت فى نظرك أننى  يهوه )أننى واآلب  منى ، إذًا حين تدركى أننىمثلها ، بقدر إيمانك ستأخذى 

 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 

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 
الخاطىل نحو قبر الخطايا، فال يكمل الشرير طريق شره وتتحول الخطية إلى عادة ودفع الشاب ألمه يشير  

 طىل لح ن الكنيسة. ألن المسيح يعيد الخا
ا  ن الشخص بها. وه رتبطت بالشخص وهرتبط  هنا حدف 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 
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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 و1القصتان متداخلتان ألن نتاًج الخطية و 
جالتا بعد ذكر الخليقة    . والقصتانأبدية  حياة[  2[ قداسة و1خليقة جديدة. فهو المسيح القدوس الحي سيعطينا و 

أبدية بدأها  الجديدة. وجالتا متداخلتان ألن من عاش في قداسة يستمر في حياة  الخليقة  ليشرح معنى  الجديدة 
 بالمعمودية أما النجاسة فتؤدي للموت. 

 
 َوَيُقواَلِن:»اْرَحْمَنا َيا اْبَن َوِفيَما َيُسوُع ُمْجَتاٌز ِمْن ُهَناَك، َتِبَعُه َأْعَمَياِن َيْرَرَخانِ 27"  -(: 34-9:27اآليات )مت  
َم ِإَلْيِه اأَلْعَمَياِن، َفَقاَل َلُهَما َيُسوُع:»َأُتْؤِمَناِن َأنِ ي َأْقِدُر َأْن  28َداُوَد!«.   َأْفَعَل هَذا؟« َقااَل َوَلمَّا َجاَء ِإَلى اْلَبْيِت َتَقدَّ

َسيِ ُد!«.   َيا  َأْعُيَنهُ 29َلُه:»َنَعْم،  َلَمَس  َلُكَما«.  ِحيَنِئٍذ  ِلَيُكْن  ِإيَماِنُكَما  َقاِئاًل:»ِبَحَسب  َأْعُيُنُهَما. 30َما  َفاْنَفَتَحْت 
َأَحٌد!«   َيْعَلْم  اَل  »اْنُظَرا،  َقاِئاًل:  َيُسوُع  ُكلِ َها.31َفاْنَتَهَرُهَما  اأَلْرِض  ِتْلَك  ِفي  َوَأَشاَعاُه  َخَرَجا  ُهَما 32  َولِكنَُّهَما  َوِفيَما 

ِإَلْيِه.   ُموُه  َقدَّ َمْجُنوٌن  َأْخَرُس  ِإْنَساٌن  ِإَذا  اْلُجُموُع 33َخاِرَجاِن،  َب  َفَتَعجَّ اأَلْخَرُس،  َتَكلََّم  ْيَطاُن  الشَّ ُأْخِرَج  َفَلمَّا 
يِسيُّوَن َفَقا34َقاِئِليَن:»َلْم َيْظَهْر َقوُّ ِمْثُل هَذا ِفي ِإْسَراِئيَل!«  َياِطيَن!«.َأمَّا اْلَفرِ  َياِطيِن ُيْخِرُج الشَّ  "  ُلوا:»ِبَرِئيِس الشَّ

  -: الخليقة الجديدة وهنا نسمع عن سمات الخليقة الجديدةسمعنا عن 
 . هتنفك عقدة لسانه ويسبحف يعرفه فيحبه  [ من يرى هللا2و . [ أعين مفتوحة ترى هللا1و

(. ولنفهم أنه 4:4كو  2العمى الجسدى هو العمى الروحى )  خطر مننسمع هنا عن معجزة شفال أعميان. واأل
اإلنسان   ولبسنا  بظلمته  العتيق  اإلنسان  خلعنا  حين  بالمعمودية  اإلستنارة  على  أننا حصلنا  ندرك  أن  علينا  أواًل 
 الجديد الذى على صورة خالقنا، فنحمل فينا مسيحنا سر استنارتنا. ولكن بالخطية نفقد هذه اإلستنارة، والمسيح 

( أن نصرك مثل هذين األعميين قاًلين يا 2( أن ندرك أننا عميان  1قادر أن يفتح بصيرتنا الروحية على شرط  
كما سجد  له  سنسجد  حينئذ  ذاته،  لنا  ويعلن  فنعرفه  أعيننا  ويفتح  يستجيب  وهو  وهرحمنا.  أعيننا  إفتح  داود  إبن 

 هذا السؤال ال م: = أتؤمنان(. 9المولود أعمى )يو
 . المسيح يريد أن يظهر إيمانهما للجموع( 2  . يمان لن تحدف المعجزة( فبدون إ1

وللوثنيين )عماهم بسبب وثنيتهم(. والمسيح فى إت اعه طلب   (لليهود )عماهم بسبب كبرياًهم  واألعميان يشيران
ية. والمسيح  منهما أن ال يتكلما لكنهما لم يستطيعا إال  أن يردا الحب بالحب فم يا يشهدا له، كما فعلت السامر 

= لما جاء إلى البيت تأخر فى إستجابته ليصرخا فترة أطول )صالة طويلة( وحين تأتى اإلستجابة يزداد اإليمان.  
البيت بالنسبة للرب يسوع المقصود به كفرناحوم فهناك يقيم. وفى الطريق إلى بيته حدثت عدة أحداف، فقد جال 
إليه يايرس طالبا إقامة بنته، فذهب معه وفى الطريق كان شفال نا فة الدم. وفى طريق عودته لبيته تقابل مع 

صالة   اللقال مع المسيح هو أساسًا لقالهو أن    يتلما جاء إلى الباألعميين. ولكن المعنى الرمزى لقول الكتاب  
مخلصها6:  6)مت   مخدعال  فى على  النفس  وتتعرف  العين  تنفتح  المخدع  لقال  وفى  الروح   .(.  عمل  هو  هذا 
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ُدِني، أِلَنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا   القدس الذى يفتح األعين بل والحواس كلها فنعرف المسيح كما قال الرب يسوع و َذاَك ُيَمجِ 
 (.14: 16و )يو ي َوُيْخِبُرُكمْ لِ 

ثم نسمع عن معجزة أخرى فيها يخرج السيد شيطانًا من إنسان أخرس مجنون. وفيها نالحظ أن الشيطان له قوة 
ن يدخل فى اإلنسان ويسيطر على أع اًه ويوقع به ال رر. أ رهيبة ليس لها نظير فى الكون، وهو يستطيع  

(. فكل مسبى فى أرض 4-1:137يسكت لسانه عن تسبيح هللا ) مز  وهذا ما يفعله الشيطان بكل خاطىل فهو  
 )بابل  الخطية

(. وكلما يتعمق اإلنسان فى خطيته يكون كالمجنون. وما هو تصرف المجنون إال  اإلندفاع رمز ألرض الخطية
 ورال ما يؤذيه، والخاطىل يندفع ورال الخطية المهلكة على األرض وأبديًا.

 وسبحه يكون في ملكوت السموات وهذا ما سنسمع عنه بعد ذلك.ومن رأى المسيح 
 

 ( 38-35:9)مت 
)مت   ِبِبَشاَرِة 35"  -(:37-9:35اآليات  َوَيْكِرُز  َمَجاِمِعَها،  ِفي  ُيَعلِ ُم  َواْلُقَرى  ُكلََّها  اْلُمُدَن  َيُطوُف  َيُسوُع  َوَكاَن 

ْعِب.   الشَّ ِفي  ُضْعٍف  َوُكلَّ  َمَرٍض  ُكلَّ  َوَيْشِفي  ُمْنَزِعِجيَن 36اْلَمَلُكوِت،  َكاُنوا  ِإْذ  َعَلْيِهْم،  َتَحنََّن  اْلُجُموَع  َرَأى  َوَلمَّا 
 " ِحيَنِئٍذ َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:»اْلَحَراُد َكِثيٌر َولِكنَّ اْلَفَعَلَة َقِليُلوَن.37ِرِحيَن َكَغَنٍم اَل َراِعَي َلَها. َوُمْنطَ 

الراعى  المسيح  تثير األسى ألن رعاتهم كانوا يصدونهم عن ر ية الحق. وهنا نجد  إلى حالة  اليهود  لقد وصل 
رعاة الشعب. ولذلك نجده اآلن يرسل تالميذه عوضًا عن رعاة إسراًيل غير الصالح يفتقد ش به بنفسه إذ فسد  

 األمنال. 
الى حراده فعلة  ُيرسل  أن  الحراد  الكن  =  فاطلبوا من رب  إعتادت  إختيار رعاتها لذلك  أن تصلى عند  اًس 

التالميذ وهعطاًهم سلطاناً أ) بعد هذه اآلية مباشرة نسمع عن إختيار  فالتالميذ هم ساقفة وكهنة(. ونالحظ أن   .
 الرعاة الجدد لشعب المسيح عوضًا عن كهنوت اليهود المرفوض.  

 = هذا حال كل مستعبد للخطية، فهو بال سالم وم طرب.  منزعجين
معرضين لهجمات إبليس والسقوط في خطاياه. وليس هذا فقط بل صار رعاة الشعب اليهودي سراه =  منطرحين

 (. 8:10ولصوص )يو
 هللا هو الذي يرسل خدامه. فنحن نطلب و = إطلبوا

هو ملكوت كله حرية وفرح وسالم وهذا ال يشعر به سوى من إنفتحت عينيه، ولن تفتح عيني =  بشارة الملكوت
 إنسان يحيا في نجاسة وطوبى ألنقيال القلب..و ولذلك صار الملكوت موضوع كرا ة فنحن نكر  بطريق الفرح. 

ال ملكوت  ومعنى  الملكوت  تأسيس  هو  سيأتي  هم .  سمواتما  ومن  األرض.  على  هللا  ملكوت  هي  والكنيسة 
الكنيسة. هم من شفاهم هللا وفتح أعينهم فرأوه وأحبوه، رأوه وسطهم وفي إجتماعاتهم، ورأوا مالًكة هللا  أع ال 
وقديسيه وسط الكنيسة. ومن أدرك هذا هو من تخلص من خطاياه بالتوبة فإنفتحت عينيه. ومثل هذا تنفك شفتيه 

[ التمرد على وصايا 2[ التذمر و1عبيرًا عن حالة الفرح. أي ًا ما يعمي العينين عن روعة ملكوت هللا و ويسبح ت
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هللا. ما يأتي هو أن المسيح كإبن داود يؤسس مملكته، وما سبق كان إعداد الناس بشفاًهم ليؤهلوا لدخول هذا 
يًا وكليًا في الحياة األبدية. ومن  الملكوت. والحظ أن كلمة السموات من سمو النفس لتحيا في السمويات  ، هنا جًز

بدأ يتذوه الحياة السماًية يحتقر الملذات الحسية، وهذه هي الخليقة الجديدة التي سكب فيها الروح القدس محبة  
 ( 5:5هللا )رو

 اآليات السابقة جالت بطريقة راًعة كمدخل لموضوع الملكوت. 
 ونحن على األرض ما ال داخلنا جزل من التمرد.  ولكننا. يملك هللا عليَّ هو أن :  ملكوت هللا

التمرد يسمو اإلنسان  :  ملكوت السموات يملك هللا باألكثر ويختفي  المكان سمال، وكلما  ُيَصيِ ر  يملك هللا  حينما 
 ويتذوه السماًيات بأفراحها باألكثر. 

إلنسان أن هذه الوصايا هي طريق والحظ أن هللا حين يملك على قلب إنسان ال يقيده بوصاياه بل يفهم هذا ا
 الفرح والحرية الحقيقية فيحتقر كل لذة خاطئة.

 
 "َفاْطُلُبوا ِمْن َربِ  اْلَحَراِد َأْن ُيْرِسَل َفَعَلًة ِإَلى َحَراِدِه«.38"  -(:9:38)مت  آية
 

 شرح معنى الخالص الذى أتى به المسيح 
 

 األولىقلنا أن تسلسل إنجيل متى هو بحسب اآلية 
 :ٱْبِن ِإْبراِهيمَ      ٱْبِن َداُوَد     َيُسوَع ٱْلَمِسيِح        ِكَتاُب ِمياَلِد 
 قصة ميالد الملك.  3-1إصحاحات =      ِكَتاُب ِمياَلدِ 
 دستور الملك.    7-5 وهصحاحات 
= ممسوح كًريس كهنة ليقردم نفسره ذبيحرة. مراذا  المسيح = يخلص ش به من خطاياهم،  يسوع=    َيُسوَع ٱْلَمِسيحِ 

 (.9،8)يعنى الخالص المسيحى؟ هذا هو موضوع اإلصحاحات 
ِن َداُودَ  = هررو أتررى كملررك فهررو إبررن داود الملررك. ليؤسررس مملكررة. وهررى ليسررت مملكررة أرضررية بررل سررماوية هررى  ٱبددْ

يح ليؤسسررره؟ هرررذا موضررروع ملكررروت السرررموات علرررى األرض. مررراذا يعنرررى تعبيرررر ملكررروت السرررموات الرررذى أترررى المسررر
 (.20-10)اإلصحاحات 
= اآلب يقدمرره إبنرره ذبيحرة، كمررا قردم إبرررا يم إبنرره ذبيحرة. وكمررا عراد إسررحق حيررًا سريقوم اإلبررن ليقيمنررا  إبدن إبددراهيم

 (.28-21) معه. وهذا موضوع اإلصحاحات 
 
 

 9،8كيف شرح القديس متى معنى الخالص فى اإلصحاحات 
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يقدم لهم خالصا سياسريا وعسركريا. والقرديس مترى اإلنجيلرى فرى هرذين اإلصرحاحين ون اليهود أن المسيا اآلتى س
 يقدم المفهوم المسيحى للخالص.

 واآلية المميزة فى القرة-كيف تشير القرة للخالص القرة 
. البرررررص يرمررررز الخددددالص الحقيقددددى هددددو مددددن الخطيددددة شفاء أبرص 1

للخطية. لذلك أول معجزة يذكرها القرديس مترى هرى شرفال 
 = هذه إرادة هللا "أريد فأطهر"أبرص. 

الخررالص للجميررع يهررود وأمررم. يقررول الرررب للقاًررد األممررى  شفاء غالم قائد المئة 2
هللا يريد أن  هو أتى ليخلص الجميع = "أنا آتى ألشفيه"
 (.4:2تى1) الجميع يخلرون 

 الخدمددة عالمددة الشددفاء(2. المسدديح متكفددل بخدامدده(1 ماة بطرسشفاء ح 3
َدَمْتُهمْ و ْت َوخدددَ ى، َفَقامدددَ ا ٱْلُحمدددَّ ، فكرررل ع رررو فرررى  "َفَتَرَكْتهدددَ

جسد المسيح هو ع و عامل له عمله، ودوره فى خدمة 
ا   الجسد، ليكون الجسد صحيحاً  ِب مرَ ٍد ِبَحسرَ وِلَيُكْن ُكلُّ َواحرِ

 (. 10:4بط1) َمْوِ َبًة، َيْخِدُم ِبَها َبْعُ ُكْم َبْعً اَأَخَذ 
حقررا المسرريح متكفررل بخدامرره لكررن هنرراك صررليب. المسرريح  ثمن التبعية 4

ضرررررورة حمررررل  ينقررررل فكررررر تالميررررذه مررررن المعجررررزات إلررررى
ُن  .الخدددالص لددديس أمجدددادًا عالميدددةالصرررليب.  ا ٱبدددْ "َوَأمدددَّ

ِنُد   َن ُيسدْ ْنَساِن َفَلْيَس َلُه َأيدْ ُه"ٱإلِْ ة    َرْأسدَ ا َمِدينرَ ا ُهنرَ ْيَس َلنرَ ولرَ
  (.14:13َباِقَية ، َلِكنََّنا َنْطُلُب ٱْلَعِتيَدَةو )عب 

رريس سرلطان الهرروال يثيررر  تهدئة العاصفة 5 مرن أيررن ال ريقات. الشرريطان ًر
( 1 -البحررررررر )العررررررالم( ضررررررد الكنيسررررررة واألفررررررراد. ولكررررررن:

اِن.  السلطانالمسيح له  يمدَ "ما َباُلُكْم َخاِئِفيَن يا َقِليِلي ٱإلِْ
َر" اَح َوٱْلَبحدْ يدَ َر ٱلرِ  ( المسريح فرى السرفينة 2.  ُثمَّ َقاَم َوٱْنَتهدَ

د و  " فلررن تمررره  اَر دََ  ي    فَصَََ علينددا أن نظددل لكررن  ."َعظََم
 .نررخ للمسيح ولكن بثقة حتى وإن تأخر فى الرد

الشيطان قوة مهولة، أذل اإلنسران وعرراه وف رحه وجعلره  طرد الشياطين اللجيئون  6
يررؤذى نفسرره عاًشررا فررى نجاسررة القبررور= والمسرريح يقرررول 

ولررررم يقررررل مررررن هررررذا "أخددددرج مددددن اإلنسددددان". للشرررريطان 
وَفِإْن  .المسيح حررنا من هذه القوة الشيطانيةاإلنسان.  

َرُكْم ٱِفْبُن َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َأْحَراًراو )يو  (.36:8َحرَّ
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أوضح الررب أن الخطيرة )أم   و."مغفورة لك خطاياكبقوله   شفاء مشلول 7
المسدددديح أتددددى ليغفددددر القرررريح( سرررربب المرررررض والعجررررز. 
الحرررظ قرررول المسررريح  خطاياندددا فنشدددفى ونعدددود أوالدًا  .

  .والثمن كان دم المسيح "يا بنى".للمريط 
 
ْم  ويأكل مع العشرارين.  المسيح أتى من أجل الخطاة دعوة متى العشار 8 "لدَ

ليدعوهم ويدعو  .آِت أِلَْدُعَو َأْبَراًرا َبْل ُخَطاًة ِإَلى ٱلتَّْوَبِة"
 َفَقاَل َلُه ٱْتَبْعِني" جميع الخطاة ليأتوا إليه ويخلصوا

ْل  كيررف ترررم الشرررفال؟ المسرريح يصرررنع كرررل شرررئ جديررداً  السؤال عن الروم 9 "بدددَ
ا".َيْجَعُلوَن َخْمًرا   ُتْحَفُظ َجِميعدً  َجِديَدًة ِفي ِزَقاٍق َجِديدَدٍة فدَ

وال يلجرأ للترقيرع وهصرالح   المسيح يخلقنا خلقدة جديددة
 (.17:5كو2وُهَوَذا ٱْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًداو ) القديم.

أقامة إبنة يايرس وشدفاء  10
 نازفة الدم

قصرررة  –القصرررتين مترررداخلتين معرررًا فرررى الثالثرررة أناجيرررل 
ة الرردم دخلررت فررى قصررة مرروت إبنررة يررايرس. نجاسررة نا فرر

إشرررارة ألن النجاسرررة )نا فرررة الررردم( سرررببت المررروت )إبنرررة 
ُة،  يايرس( والخالص الذى أتى بره المسريح ي يدا ٱْبندَ "ِثقدِ

َفاِك" ْد شددَ ِك قددَ ِبيَُّة" و ِإيَمانددُ ِت ٱلرددَّ ِدَها، َفَقامددَ َك ِبيددَ  "َوَأْمسددَ

 المدوتهو يشفى من يؤمن من نجاسته، ليقيمنا مدن 
 .أحياء حياة أبدية

ا  معنددى الخليقددة الجديدددة شفاء أعميين وأخرس 11 َيُكْن َلُكمددَ ا لددِ ِب ِإيَماِنُكمددَ "ِبَحسددَ
ا" ْت َأْعُيُنُهمدددددَ أعرررررين مفتوحرررررة تررررررى هللا )شرررررفال  َفٱْنَفَتحدددددَ

 األعميين( وحينما تراه تعرفه فتسبحه )شفال األخرس(.
يشددددفى كددددل مددددرض وكددددل  12

 ضعف فى الشعب
اِفيَكو  المسدددديح الشددددافى لطبيعتنددددا ا ٱلرررررَّبُّ شررررَ ِإنِ ي َأنررررَ وفررررَ

الشرررفال هررو أنررره يعطينررا طبيعرررة ممجررردة  (.26:15)خررر
لَّ . "َيْكِرُز  نورانية تحيا أبدياً  ِفي كدُ ِبِبَشاَرِة ٱْلَمَلُكوِت، َوَيشدْ

ْعِب"   .َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف ِفي ٱلشَّ
 



   متي )اإلصحاح العاشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
135 

 عودة للجدول ()أنجيل متي()األصحاح العاشر

 اإلصحاح العاشر
 

 -(: 16-12:6+ لو   19-13:3+ مر  4-1:10) مت 
 

ُثمَّ َدَعا َتاَلِميَذُه االْثَنْي َعَشَر َوَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َعَلى َأْرَواٍح َنِجَسٍة َحتَّى ُيْخِرُجوَها، 1"  -(:4-10:1اآليات )مت  
ُل ِسْمَعاُن الَِّذي ُيَقاُل َلُه بُ 2َوَيْشُفوا ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف.  ْطُرُس، َوَأمَّا َأْسَماُء االْثَنْي َعَشَر َرُسواًل َفِهَي هِذِه: َاأَلوَّ

َأُخوُه.   َوُيوَحنَّا  َزْبِدي،  ْبُن  َيْعُقوُب  َأُخوُه.  ْبُن 3َوَأْنَدَراُوُس  َيْعُقوُب  اُر.  اْلَعشَّ َوَمتَّى  ُتوَما،  َوَبْرُثوَلَماُوُس.  ِفيُلبُُّس، 
اُوَس.  ُب َتدَّ ، َوَيُهوَذا اإِلْسَخْرُيوطِ 4َحْلَفى، َوَلبَّاُوُس اْلُمَلقَّ  " يُّ الَِّذي َأْسَلَمُه.ِسْمَعاُن اْلَقاَنِويُّ

 
َوَأَقاَم اْثَنْي َعَشَر ِلَيُكوُنوا 14ُثمَّ َصِعَد ِإَلى اْلَجَبِل َوَدَعا الَِّذيَن َأَراَدُهْم َفَذَهُبوا ِإَلْيِه.  31"  -(:19-3:13اآليات )مر  

َياِطيِن.  15َمَعُه، َوِلُيْرِسَلُهْم ِلَيْكِرُزوا،   َوَجَعَل ِلِسْمَعاَن اْسَم 16َوَيُكوَن َلُهْم ُسْلَطاٌن َعَلى ِشَفاِء اأَلْمَراِض َوِإْخَراِج الشَّ
َوجَ 17ُبْطُرَس.   َيْعُقوَب،  َأَخا  َوُيوَحنَّا  َزْبِدي  ْبَن  الرَّْعِد.  َوَيْعُقوَب  اْبَنِي  َأِي  ُبَواَنْرِجَس  اْسَم  َلُهَما  َوَأْنَدَراُوَس، 18َعَل 

  ، اُوَس، َوِسْمَعاَن اْلَقاَنِويَّ َوَيُهوَذا اإِلْسَخْرُيوِطيَّ 19َوِفيُلبَُّس، َوَبْرُثوَلَماُوَس، َوَمتَّى، َوُتوَما، َوَيْعُقوَب ْبَن َحْلَفى، َوَتدَّ
 " َأَتْوا ِإَلى َبْيٍت.الَِّذي َأْسَلَمُه. ُثمَّ 

 
)لو   ِ . 12"  -(:16-6:12اآليات  اَلِة  الرَّ ِفي  ُكلَُّه  اللَّْيَل  َوَقَضى  ِلُيَرلِ َي.  اْلَجَبِل  ِإَلى  َخَرَج  اأَليَّاِم  ِتْلَك  َوِفي 

اُه  ِسْمَعاَن الَِّذي َسمَّ 14َوَلمَّا َكاَن النََّهاُر َدَعا َتاَلِميَذُه، َواْخَتاَر ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر، الَِّذيَن َسمَّاُهْم َأْيًضا »ُرُساًل«:  13
َوَبْرُثوَلَماُوَس.   ِفيُلبَُّس  َيْعُقوَب َوُيوَحنَّا.  َوَأْنَدَراُوَس َأَخاُه.  ُبْطُرَس  ْبَن َحْلَفى َوِسْمَعاَن 15َأْيًضا  َيْعُقوَب  َمتَّى َوُتوَما. 

 "  َسلِ ًما َأْيًضا.َيُهوَذا َأَخا َيْعُقوَب، َوَيُهوَذا اإِلْسَخْرُيوِطيَّ الَِّذي َصاَر مُ 16الَِّذي ُيْدَعى اْلَغُيوَر. 
لقد أمر الرب أن يطلبوا من رب الحصاد ليرسل فعلة إلى حصاده وهاهو قد إستجاب، وهختار التالميذ اإلثنى 

(. ونالحظ من إنجيل لوقا 4:5وال أحد يأخذ هذه الوويفة لنفسه بل المدعو من هللا )عب    عشر وأرسلهم للخدمة.
 كله فى الصالة. وهكذا تصلى الكنيسة قبل إختيار راعيها.  أن السيد إختار تالميذه بعد أن ق ى الليل

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.  شىل  كل  يصير  المسيح  ففى  جديدة،  بًراسة  جديدًا 

 يشير لمملكة هللا على األرض.   12ورقم  جديدة.
 )العالم( = المؤمنون باهلل مثلث األقانيم فى كل العالم. 4) الثالوف القدوس( ×  3=    12
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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 12دهم إلى  مل عد أحد عشر فقط إختاروا متياس ليك

هذا يدل كما رأينا سابقًا أن السيد سبق وتحاور معهم وهختارهم وأقنعهم، وهقتنعوا 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 وهستخدمه.
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 البسطال 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 اإلمتالل كان ليختار تالميذه بقوة وهرشاد 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  اإلمتالل 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  
 الملقب تداوس

يعقوب بن حلفى وسمعان   حلفى وتداوسيعقوب بن 
 الميور 

 يهوذا أخا يعقوب  سمعان القانوى  سمعان القانوى اى الميور 

 يهوذا اإلسخريوطى  يهوذا اإلسخريوطى  يهوذا اإلسخريوطى  

 

 أسمال التالميذ فى األناجيل الثالثة نالحظ اآلتى:  ةبمقارن 
لًراسته.   .1 نيابة عنهم، وليس  يتكلم  أكبرهم سنًا وكان  أواًل وهو  ُدعى  داًمًا هو سمعان بطرس ألنه  األول 

معه   أخوه  أندراوس  إسم  ولوقا وضعا  أندراوس    القديس  لكنومتى  إسم  وواضح  مرقس وضع  فيلبس  مع 
  دفاع ال يعني ولكن بطرس كان مندفع في شخصيته، وهذا اإلن.  (22-20:  12إرتباطهما معا بصداقة )يو

 بال رورة أنها شجاعة فهو أنكر وشتم المسيح. 
أسماهم   .2 والمسيح  إبنا  بدى  هما  ويوحنا  غيرتهما   ،(17:  3)مر  بوانرجسيعقوب  على  يدل  إسم    وهو 

هذه الميرة تحولت لحماس فى الكرا ة. ونالحظ أن المسيح ال يمير طبيعة الشخص    (.54:9لو)وحماسهما  
،  أى صارت هذه الميرة والحماسة لحساب مجد هللا وقدسهاوال شخصيته، بل هو إستفاد بما فيهما من غيرة  

نقطة    وهلتهب  وبه  به ضعف  منهم  كل  أن  يعرف  المسيح  إتجاه صحيح.  في  وغيرة  في هللا  حبًا  كالهما 
 جابية إستملها المسيح وشفى الجميع من ضعفاتهم. إي

 . (45:1يو ) برثولماوس هو نثناًيل  .3
 متى تواضعًا يقول عن نفسه متى العشار ولم يقل متى اإلنجيلى. )هذا كان كعشار متواطئًا مع الرومان( .4
 لباوس هو تداوس وهو نفسه يهوذا أخا يعقوب. .5
لل .6 القانوى هو سمعان الميور. قانوى تعريب  كلمة العبرية قانا وتعنى الميور. والميورين هم حزب  سمعان 

وطنى قاوم هيرودس وهم جماعة من اليهود متعصبون لقوميتهم إلى أبعد حد، ويطالبون بالتحرر من نير  
يقوموا   أن  مستعدون  نفسه،  غير هللا  ملك  أى  قيام  يرف ون  ثمن.  من  هذا  كلفهم  مهما  الرومانى  الحكم 
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تحرير   تخريبية ألجل  المسيح صار غيورًا على مجد هللا بأعمال  الرومان. وهذا حينما شفاه  وطنهم من 
 وكنيسته. 

 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 الشخص الذى يحمل  (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 وهستمر 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 المملول حبًا وعاطفة وتوما الشكاكالوطنى المتحمس لدرجة الشراسة ومنهم المقدام مثل بطرس.  

عنا ال يرفط مثل هؤالل بل  واألف ل واألده أن نقول أنه عقالنى يريد أن يقتنع ، وهللا فى معامالته م
ن ال يترك  أتعود    هو  (7:    20يقنعهم كما قال إرميال وأقنعتنى يا رب فإقتنعت وألححت علىَّ فملبتو )إر

تسا التنا    بل هللا يجيب على،  ن يخرجه الى خارج، وهذا ال ي ايق هللا  أستفسار دون  إو  أتسا ال داخله  
وطبيعة توما تجدها فى )يو  خرين .  و يشكك اآلأبسخرية  لل  الكن هللا يحزن ممن يتس.  طريقة مقنعة  وب

 (.   16:   11و  ي( . لكن كان لتوما محبة كبيرة للمسيح ) 5:   14
العاديين   .9 الناس  للعالم. إختارهم المسيح من  وكلهم جمعهم المسيح ليقدسهم ويمير طبيعتهم فيصيروا نورًا 

يوحنا الذى كان مملولًا غيرة وحماسًا، يطلب نزول   ووهر تميير الطبيعة مثاًل فى الخطاة ليترفقوا بإخوتهم.
وفى المسيح أحب الجميع    حبًا عجيبًا للمسيح،نار من السمال لتحره راف ى المسيح، إلى يوحنا المملول  

المسيح غَ   هى  . ليُ يَّ غيرة وحماس ولكن من نوع آخر.  الكل خليقة  ي ِ مَ ر منهم وأرسلهم  الناس ويصبح  روا 
 جديدة.

ر أسمال 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  

 غير األسمال بسلطان فهو يهوه الذى غير إسم إبرام إلبرا يم......  
 .  (22:3كو  1)  تعنى كيفاس أو صفا بمعنى صخرةية بطرس باألرام  .11
 بوانرجس )يعقوب ويوحنا إبنا  بدى( هذا اإلسم يعنى إبنا الرعد. .12
أسمال فيلبس وأندراوس أسمال يونانية. وهؤالل لهم مشكلة واضحة وهي التعامل مع هللا من واقع الحسابات   .13

 المادية.
مله جعل التالميذ يعملونه. لذلك غسل المسيح ( نجد أن ما جال المسيح ليع1:10( + )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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هُؤاَلِء االْثَنا َعَشَر َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقاِئاًل:»ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم اَل َتْمُضوا، َوِإَلى 5"  -(:8-10:5اآليات )مت  

َتْدُخُلوا.   اِمِريِ يَن اَل  الَِّة.  6َمِديَنٍة ِللسَّ َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ ِباْلَحِريِ  ِإَلى ِخَراِف  َأْنُتْم َذاهِ 7َبِل اْذَهُبوا  ُبوَن اْكِرُزوا َوِفيَما 
َماَواِت.   اًنا 8َقاِئِليَن: ِإنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ ُروا ُبْرًصا. َأِقيُموا َمْوَتى. َأْخِرُجوا َشَياِطيَن. َمجَّ ِاْشُفوا َمْرَضى. َطهِ 

اًنا َأْعُطوا.  "  َأَخْذُتْم، َمجَّ
كان فى الجليل مدن =  ا إلى خراف بيت إسرائيلإلى طريق أمم ال تمضوا وإلى مدينة للسامريين ال.... إذهبو 

اليهود وكان اليهود والسامريين فى بم ة شديدة لبع هم البعط. فاليونانيون بوثنيتهم  يونانية ت ي  معزولة عن  
أن يشهدوا   لن يمكن،  يهود، والتالميذ بمحبتهم الناقصة )قبل حلول الروح القدس(  فهم  والسامرة بكراهيتها للتالميذ  

ح وسط هذه المقاومة واإلهانات والكرا ية خصوصًا كما قلنا وهم لم يحل عليهم الروح بعد. وحلول الروح للمسي
القدس عليهم سيعطيهم المحبة واإلحتمال والصبر، والكلمة المناسبة. ولكن أرسلهم السيد أواًل إلى اليهود، حتى ال 

مسيح ورف هم بعد ذلك لتالميذه وبعد حلول يكون لليهود عذر فى رف هم للمسيح. ولكن بعد صلب اليهود لل
+   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 جال 
يسوع عليه، ولكن القلب غير التاًب والمعاند لن يمكنه ذلك. لذلك كانت رسالة المعمدان ثم رسالة رب المجد 

ي ي  اإلنسان في فرح، والعكس فحينما يملك . وحينما يملك هللا على القلب (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..  الطريق =  إشفوا  وتفتح  تسندهم  للخدمة،  جبارة  إمكانيات  لتالميذه  يعطى  المسيح 

فالناس سوف لهم    أمامهم  تريد  التى  للبشر  يعلنوا محبة هللا  وبهذا  المعجزات كرا تهم.  تصدقهم حينما تصاحب 
الشفال والحياة، وتريد لهم الحرية من سلطان الشيطان ليملك الرب بنفسه عليهم. ونالحظ أنه فى بداية معرفة 

مؤمن يسمح له هللا ببعط المسيح يكون الشفال الجسدى هو عالمة عند المبتدئ لمحبة المسيح لُه، ومع ن ج ال
 األمراض لَيكُمل )بولس الرسول مثال(. 

حتى ال يصبح جمع األموال هدفًا لهم فيهتموا باألغنيال ويتركوا الفقرال. 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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   -(:6-1:9+ لو   13-7:6+ مر   15-9:10)مت 

ًة َواَل ُنَحاًسا ِفي َمَناِطِقُكْم،  9"  -(:15-10:9اآليات )مت   َواَل ِمْزَوًدا ِللطَِّريِق َواَل َثْوَبْيِن 10اَل َتْقَتُنوا َذَهًبا َواَل ِفضَّ
َطَعاَمُه.   ُمْسَتِحق  اْلَفاِعَل  أَلنَّ  َعًرا،  َواَل  َأْحِذَيًة  ِفيَها 11َواَل  َمْن  َفاْفَحُروا  َدَخْلُتُموَها  َقْرَيٍة  َأْو  َمِديَنٍة  »َوَأيَُّة 

َتْخُرُجوا.   ُهَناَك َحتَّى  َوَأِقيُموا  َتْدخُ 12ُمْسَتِحق،  َعَلْيِه،  َوِحيَن  اْلَبْيَت َسلِ ُموا  َفْلَيْأِت 13ُلوَن  ا  ُمْسَتِحقًّ اْلَبْيُت  َكاَن  َفِإْن 
ِإَلْيُكْم.   َفْلَيْرجْع َساَلُمُكْم  ا  ُمْسَتِحقًّ َيُكْن  َلْم  ِإْن  َولِكْن  َعَلْيِه،  َفاْخُرُجوا 14َساَلُمُكْم  َكاَلَمُكْم  َيْسَمُع  َواَل  َيْقَبُلُكْم  اَل  َوَمْن 

مِ  َأْرُجِلُكْم.  َخاِرًجا  ُغَباَر  َواْنُفُضوا  اْلَمِديَنِة،  ِتْلَك  ِمْن  َأْو  اْلَبْيِت  ذِلَك  َسُدوَم  15ْن  أَلْرِض  َسَتُكوُن  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 
يِن َحاَلٌة َأْكَثُر اْحِتَمااًل ِممَّا ِلِتْلَك اْلَمِديَنِة.   " َوَعُموَرَة َيْوَم الدِ 

)مر   اأَلْرَواِح َوَدعَ 7"  -(:13-6:7اآليات  َعَلى  ُسْلَطاًنا  َوَأْعَطاُهْم  اْثَنْيِن،  اْثَنْيِن  ُيْرِسُلُهُم  َواْبَتَدَأ  َعَشَر  االْثَنْي  ا 
َبْل 9ِة.  ِمْنَطقَ َوَأْوَصاُهْم َأْن اَل َيْحِمُلوا َشْيًئا ِللطَِّريِق َغْيَر َعًرا َفَقْو، اَل ِمْزَوًدا َواَل ُخْبزًا َواَل ُنَحاًسا ِفي الْ 8النَِّجَسِة،  

َوَقاَل َلُهْم:»َحْيُثَما َدَخْلُتْم َبْيًتا َفَأِقيُموا ِفيِه َحتَّى َتْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك. 10َيُكوُنوا َمْشُدوِديَن ِبِنَعال، َواَل َيْلَبُسوا َثْوَبْيِن.  
ُضوا التَُّراَب الَِّذي َتْحَت َأْرُجِلُكْم َشَهاَدًة َعَلْيِهْم. َاْلَحقَّ َوُكلُّ َمْن اَل َيْقَبُلُكْم َواَل َيْسَمُع َلُكْم، َفاْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك َواْنفُ 11

يِن َحاَلٌة َأْكَثُر اْحِتَمااًل ِممَّا ِلِتْلَك اْلَمِدينَ  َفَخَرُجوا َوَصاُروا 12ِة«.  َأُقوُل َلُكْم: َسَتُكوُن أَلْرِض َسُدوَم َوَعُموَرَة َيْوَم الدِ 
 " َوَأْخَرُجوا َشَياِطيَن َكِثيَرًة، َوَدَهُنوا ِبَزْيٍت َمْرَضى َكِثيِريَن َفَشَفْوُهْم. 13 َيْكِرُزوَن َأْن َيُتوُبوا.

)لو   َوِشَفاِء 1"  -(: 6-9:1اآليات  َياِطيِن  الشَّ َجِميِع  َعَلى  َوُسْلَطاًنا  ُقوًَّة  َوَأْعَطاُهْم  َعَشَر،  االْثَنْي  َتاَلِميَذُه  َوَدَعا 
اْلَمْرَضى.  2َأْمَراٍض،   َوَيْشُفوا  هللِا  ِبَمَلُكوِت  ِلَيْكِرُزوا  َعًرا  3َوَأْرَسَلُهْم  اَل  ِللطَِّريِق:  َشْيًئا  َتْحِمُلوا  َلُهْم:»اَل  َواَل  َوَقاَل 

ًة، َواَل َيُكوُن ِلْلَواِحِد َثْوَباِن.   َوُكلُّ 5َوَأيُّ َبْيٍت َدَخْلُتُموُه َفُهَناَك َأِقيُموا، َوِمْن ُهَناَك اْخُرُجوا.  4ِمْزَوًدا َواَل ُخْبزًا َواَل ِفضَّ
َفَلمَّا َخَرُجوا َكاُنوا 6ا َعْن َأْرُجِلُكْم َشَهاَدًة َعَلْيِهْم«.  َمْن اَل َيْقَبُلُكْم َفاْخُرُجوا ِمْن ِتْلَك اْلَمِديَنِة، َواْنُفُضوا اْلُغَباَر َأْيًض 
ُروَن َوَيْشُفوَن ِفي ُكلِ  َمْوِضٍع.  " َيْجَتاُزوَن ِفي ُكلِ  َقْرَيٍة ُيَبشِ 

المقصود عدم اإلهتمام باإلقتنال 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 

لتزد  هذا  وكان  تالميذهم  بيوت  فى  يأكلون  وكانوا  الشرور.  لكل  أصل  تالميذهم. المال  وبين  بينهم  المحبة  اد 
النقود =  نحاساً  الذهب    فالنقود ،  أى  من  والنحاسكانت  مناطقكم    .والف ة  المنطقة =  فى  ردال  فى  ثنية  هى 

 كيس صمير ي عون فيه الطعام أثنال سفرهم.  = وال مزودًا  . نستعمل الجيوب اآلنتستعمل كما  
ال يعقل أن السيد يطلب منهم السير حفاة األقدام، = عال بل يكونوا مشدودين بنويقول فى مرقس = وال أحذية  

لذلك فليكونوا مشدودين بنعال، ولكن ال يحملوا همًا بزيادة، فيحملوا معهم أحذية لئال ينقطع الحذال الذى يلبسونه. 
حتى الحذال عليهم أن ال يفكروا فيه، فهو سيدبر لهم كل شئ، بل ألم يكن حذال مار مرقس المقطوع بداية  

)مرقص(= نفس المعنى أن ال يحملوا هم إنقطاع ثوب فيلبسوا  وال ثوبين.. وال يلبسوا ثوبين الكرا ة فى مصر. 
(، فال يحملوا شيئًا  6-5:29سنة )تث   40ثوبين، عليهم أن يذكروا أن ثياب بنى إسراًيل ونعالهم لم تبلى مدة  

فألن   مشدودينمستمر للحركة. وكلمة  م اعفًا. ولكن الحظ قوله مشدودين بنعال أى أنهم على إستعداد 
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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 فقو)متى(..  وال عرانفسه غير أهل لحلها. 

الطره غير ممهدة وهم يسيرون فى جبال ووديان، وتستعمل العصا فى الدفاع ضد ليستند عليها الساًر، إذ أن 
الحيوانات. ويبدو من مقارنة الثالثة أناجيل أن هناك خالف بسيط فى موضوع العصا ففى متى ولوقا ال ُيسمح 

د أن من  بحمل عصا وفى مرقس ُيسمح بهذا. وطبعًا علينا أال  نكون حرفيين وأن نفهم روح الوصية، والمقصو 
يحتاج لعصا فليأخذها ليستند عليها، ولكن لنفهم أن المهم هو الشعور الداخلى باإلتكال على السيد المسيح فى  

وال من جوع أو عو ، فاهلل يدبر كل شئ. فال نفهم ، ( 7:11)خر ال يخاف الكار  من حيوان يهاجمه كل شئ، 
المسيح يطلب أن نلقى كل همنا عليه وهو يعولنا. عمومًا  عدم حمل العصا حرفيًا، أن المسيح يمنع ذلك لكن 

العصا تشير للحماية من عدو. ومعنى وجود نص يقول أحمل عصا ونص يقول ال تحمل عصا فهذا إشارة إلنه  
و( وهن لم توجد فال تحملوا همًا فأنا أحميكم )عز  9:2أن وجدت حماية إستعملوها )كما حدف مع نحميا ونح 

 م يطلب حماية ثقة فى إلهه لكن نحميا إذ عرض عليه الملك جيشًا ليحميه لم يرفط. ( فعزرا ل21:8-23
مستحق فيها  من  فإفحروا  دخلتموها  مدينة  كنيسة =  وأية  بيته  ويكون  عنده،  تقيموا  أن  مستحق  هو  من  أى 

 تى تخرجواحيثما دخلتم بيتًا فأقيموا فيه ح)متى(.    وأقيموا هناك حتى تخرجواتصلى فيها الصلوات والقداسات.
إذًا هم سيبحثون عن بيت سمعته طيبة ليقيموا فيه وال يتنقلون من بيت إلى بيت حتى ال تتحول خدمة الكلمة إلى 
بين   منافسات  تحدف  ال  وحتى  وحده.  الكرا ى  العمل  فى  وجهدهم  فكرهم  كل  يركزوا  وهنما  المجامالت،  خدمة 

 البيوت فى إكرامهم فينسون الخدمة. 
السالم هى عادة يهودية، بل هى عادة فى كل العالم. ولكن المقصود هنا =    سلموا عليهحين تدخلون البيت  

هو منح البركة لهذا المكان. وهن كان أهل البيت مستحقين لهذه البركة ستكون لهم، وهن لم يكونوا مستحقين ترجع 
ى أنهم خرجوا من عندهم ال  بمعن=  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 
تتنجس  ال  حتى  أرجلهم،  على  من  الغبار  يمسحون  أو  وينف ون  الخارج  من  بالدهم  حدود  عند  يقفون  وثنية 

مثل وهنا  وثنية.  أرض  من  الذى  بالغبار  ال   أرضهم  فهم  اإلنجيل،  رسالة  يرف ون  الذين  اليهود  ألولئك  حى 
فإستقرت  الخطايا  غافر  المسيح  رف وا  إذ  األصنام  وعبدة  الوثنيين  مستوى  إلى  يصلون  بل  مقدسين  يعتبرون 

 (. 51:13+ أع    13:5خطاياهم عليهم )نح 
الكا=    سلموا عليه يطلب  بأن  كنيستنا صلواتها،  تبدأ  للبهذا  والسالم  البركة  أى  هن  باسى  وإيرينى  بقوله  شعب 

و وهذا ليس مثل السالم العادى بين األشخاص العاديين وهال  ما معنى قول السيد يرجع سالمكم السالم لجميعكم
تكون حالتهم أكثر إحتمااًل من هؤالل الراف ين إذ أن سدوم =  سدوم وعمورةإليكم، إذًا هو بركة تمنح من هللا.  

أي ًا درجات وفنجم يمتا  عن  رآها هؤالل. هنا نرى أن العذاب درجات. والمجد  وعمورة لم ترى المعجزات التى  
 (. 41:15كو 1و )فى المجد  نجم
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 "،َوَدَعا االْثَنْي َعَشَر َواْبَتَدَأ ُيْرِسُلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن، َوَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َعَلى اأَلْرَواِح النَِّجَسةِ 7" -(:7  :6)مرآية 
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  َيْكِرُزوَن  َوَصاُروا  ِبَزْيٍت 13َفَخَرُجوا  َوَدَهُنوا  َكِثيَرًة،  َشَياِطيَن  َوَأْخَرُجوا 
  " َمْرَضى َكِثيِريَن َ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.ون سر مسحة المرضى =  ونراهم يمارس

(. 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 
 

)مت   َوُبَسَطاءَ 16"  -(:42-10:16اآليات  َكاْلَحيَّاِت  ُحَكَماَء  َفُكوُنوا  ِذَئاٍب،  َوْسِو  ِفي  َكَغَنٍم  ُأْرِسُلُكْم  َأَنا   »َها 
َيْجِلُدوَنُكْم.  17َكاْلَحَماِم.   َمَجاِمِعِهْم  َوِفي  َمَجاِلَس،  ِإَلى  َسُيْسِلُموَنُكْم  أَلنَُّهْم  النَّاِس،  ِمَن  اْحَذُروا  َوُتَساُقوَن 18َولِكِن 

َوِلأُلَمِم.   َلُهْم  َشَهاَدًة  َأْجِلي  ِمْن  َوُمُلوٍك  ُواَلٍة  أَلنَُّكْم 19َأَماَم  َتَتَكلَُّموَن،  ِبَما  َأْو  َكْيَف  َتْهَتمُّوا  َفاَل  َأْسَلُموُكْم  َفَمَتى 
ِبِه،   َتَتَكلَُّموَن  َما  اَعِة  السَّ ِتْلَك  ِفي  الْ 20ُتْعَطْوَن  َأْنُتُم  َلْسُتْم  ِفيُكْم. أَلْن  َيَتَكلَُّم  الَِّذي  َأِبيُكُم  ُروُح  َبْل  ُمَتَكلِ ِميَن 

َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمَن 22َوَسُيْسِلُم اأَلُخ َأَخاُه ِإَلى اْلَمْوِت، َواأَلُب َوَلَدُه، َوَيُقوُم اأَلْواَلُد َعَلى َواِلِديِهْم َوَيْقُتُلوَنُهْم،  21
َوَمَتى َطَرُدوُكْم ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة َفاْهُرُبوا 23لِكِن الَِّذي َيْرِبُر ِإَلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخُلُص.  اْلَجِميِع ِمْن َأْجِل اْسِمي. وَ 

َيْأِتَي اْبُن اإِلْنَساِن.   ُمُدَن ِإْسَراِئيَل َحتَّى  ُتَكمِ ُلوَن  َلُكْم: اَل  َفِإنِ ي اْلَحقَّ َأُقوُل  ِميُذ َأْفَضَل »َلْيَس التِ لْ 24ِإَلى اأُلْخَرى. 
ُبوا َربَّ 25ِمَن اْلُمَعلِ ِم، َواَل اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمْن َسيِ ِدِه.   َيْكِفي التِ ْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعلِ ِمِه، َواْلَعْبَد َكَسيِ ِدِه. ِإْن َكاُنوا َقْد َلقَّ
َبْيِتِه!   َأْهَل  ِباْلَحِريِ   َفَكْم  َبْعَلَزُبوَل،  تَ 26اْلَبْيِت  ُيْعَرَف. َفاَل  َلْن  َخِفيٌّ  َواَل  ُيْسَتْعَلَن،  َلْن  َمْكُتوٌم  َلْيَس  أَلْن  َخاُفوُهْم. 

َواَل َتَخاُفوا 28ُطوِح،  َالَِّذي َأُقوُلُه َلُكْم ِفي الظُّْلَمِة ُقوُلوُه ِفي النُّوِر، َوالَِّذي َتْسَمُعوَنُه ِفي األُُذِن َناُدوا ِبِه َعَلى السُّ 27
ُيْهِلَك النَّْفَس ُتُلوَن اْلَجَسَد َولِكنَّ النَّْفَس اَل َيْقِدُروَن َأْن َيْقُتُلوَها، َبْل َخاُفوا ِباْلَحِريِ  ِمَن الَِّذي َيْقِدُر َأْن  ِمَن الَِّذيَن َيقْ 

ُقُو َعَلى اأَلْرِض ِبُدوِن َأِبيُكْم. َأَلْيَس ُعْرُفوَراِن ُيَباَعاِن ِبَفْلٍس؟ َوَواِحٌد ِمْنُهَما اَل َيسْ 29َواْلَجَسَد ِكَلْيِهَما ِفي َجَهنََّم.  
َفُكلُّ َمْن 32َفاَل َتَخاُفوا! َأْنُتْم َأْفَضُل ِمْن َعَراِفيَر َكِثيَرٍة!  31َوَأمَّا َأْنُتْم َفَحتَّى ُشُعوُر ُرُؤوِسُكْم َجِميُعَها ُمْحَراٌة.  30

اَم النَّاِس َأْعَتِرُف َأَنا َأْيًضا ِبِه ُقدَّ  َماَواِت،  َيْعَتِرُف ِبي ُقدَّ اَم النَّاِس ُأْنِكُرُه 33اَم َأِبي الَِّذي ِفي السَّ َولِكْن َمْن ُيْنِكُرني ُقدَّ
َماَواِت.   اَم َأِبي الَِّذي ِفي السَّ »اَل َتُظنُّوا َأنِ ي ِجْئُت أُلْلِقَي َساَلًما َعَلى اأَلْرِض. َما ِجْئُت أُلْلِقَي َساَلًما 34َأَنا َأْيًضا ُقدَّ

َها، َواْلَكنََّة ِضدَّ َحَماِتَها. 35ا. َبْل َسْيفً  َق اإِلْنَساَن ِضدَّ َأِبيِه، َواالْبَنَة ِضدَّ ُأمِ  َوَأْعَداُء اإِلْنَساِن َأْهُل 36َفِإنِ ي ِجْئُت ألَُفرِ 
ِني، َوَمْن َأَحبَّ اْبًنا أَ 37َبْيِتِه.   ِني،  َمْن َأَحبَّ َأًبا َأْو ُأمًّا َأْكَثَر ِمنِ ي َفاَل َيْسَتِحقُّ َوَمْن  38ِو اْبَنًة َأْكَثَر ِمنِ ي َفاَل َيْسَتِحقُّ

ِني.   َمْن 40َمْن َوَجَد َحَياَتُه ُيِضيُعَها، َوَمْن َأَضاَع َحَياَتُه ِمْن َأْجِلي َيِجُدَها.  39اَل َيْأُخُذ َصِليَبُه َوَيْتَبُعني َفاَل َيْسَتِحقُّ
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َمْن َيْقَبُل َنِبيًّا ِباْسِم َنِبيٍ  َفَأْجَر َنِبيٍ  َيْأُخُذ، َوَمْن َيْقَبُل َبارًّا ِباْسِم 41َبُل الَِّذي َأْرَسَلِني. َيْقَبُلُكْم َيْقَبُلِني، َوَمْن َيْقَبُلني َيقْ 
َغاِر َكْأَس َماٍء َباِرٍد َفَقْو ِباْسِم ِتْلِميٍذ، َفاْلَحقَّ 42َبار  َفَأْجَر َبار  َيْأُخُذ،   َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه اَل    َوَمْن َسَقى َأَحَد هُؤاَلِء الرِ 

 "ُيِضيُع َأْجَرُه«.
السيد أرسل تالميذه، وها هو يخبرهم مقدمًا باآلالم التى ستواجههم فرسالة التالميذ هى نشر السالم، ولكن العالم 
يفاجئوا، بل يطمئنوا  يفزعوا وال  إذا ما رأوا تحقيق ذلك ال  الشرير سيواجههم بشره. والسيد يسبق ويخبرهم حتى 

  ( .4-1:16+ يو   29:14يو )ويزداد إيمانهم، فمن يعرف المستقبل هو قادر أن يحميهم 
والعجيب أن هؤالل المنم حولوا الذًاب إلى غنم، ألم يتحول شاول الطرسوسى إلى غنم =  كغنم فى وسو 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  (  5:5ر )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 يحدف ؛ 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 ضعفال 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  حكمال.  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
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
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 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 بر وسنا.  (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 ر وسنا ، 
( 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.
ليفهمها تالميذه والسامعين بسهولة  كان الرب يسوع يستخدم صور وتشبيهات مألوفة لليهود  -( :16:  10)آية

ولكن بعد أن ي عها فى إطارها الصحيح وليس كما يفهمها اليهود. فمثال كان الربيين يستعملون  
تعبير المنم وسط الذًاب عن أنفسهم وسط األمم. وغير معناها ليصير تالميذه هم المنم وسط ذًاب  

ير وليس التلميذ أف ل من معلمهو.اليهود والسنهدريم. وكان الربيين يستعملون أي ا تعب  
  " َولِكِن اْحَذُروا ِمَن النَّاِس، أَلنَُّهْم َسُيْسِلُموَنُكْم ِإَلى َمَجاِلَس، َوِفي َمَجاِمِعِهْم َيْجِلُدوَنُكْم.17"-(: 10:17آية )مت

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
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 "  َوُتَساُقوَن َأَماَم ُواَلٍة َوُمُلوٍك ِمْن َأْجِلي َشَهاَدًة َلُهْم َوِلأُلَمِم.18"-(: 10:18آية )مت
فكل من يحتمل   قبولكم لأللم وهحتمالكم سيكون شهادة لى أمام هؤالل الملوك وأمام األمم.  =  شهادة لهم ولألمم

السالم  بل   . الدعوة  هذه  في  يفكرون  الملوك  ما سيجعل هؤالل  وهذا   ، يقوله  مما  واثق  فهو  الموت   االلم حتى 
 نتشار الكرا ة . إالم والموت كان سببا فى ايمان كثيرين وفى والفرح الذي قابل الشهدال 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   ِتْلَك 19"  -(:20-10:19اآليات  ِفي  ُتْعَطْوَن  أَلنَُّكْم  َتَتَكلَُّموَن،  ِبَما  َأْو  َكْيَف  َتْهَتمُّوا  َفاَل  َأْسَلُموُكْم  َفَمَتى 

اَعِة َما َتَتَكلَُّموَن ِبِه،   " أَلْن َلْسُتْم َأْنُتُم اْلُمَتَكلِ ِميَن َبْل ُروُح َأِبيُكُم الَِّذي َيَتَكلَُّم ِفيُكْم.20السَّ
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   َواِلِديِهْم 21"  -(:22-10:21اآليات  َعَلى  اأَلْواَلُد  َوَيُقوُم  َوَلَدُه،  َواأَلُب  اْلَمْوِت،  ِإَلى  َأَخاُه  اأَلُخ  َوَسُيْسِلُم 
   " َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمَن اْلَجِميِع ِمْن َأْجِل اْسِمي. َولِكِن الَِّذي َيْرِبُر ِإَلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخُلُص.22َوَيْقُتُلوَنُهْم، 

المقاومة ال تقف عند حدود، بل سيقف ضد المؤمن حتى أهل بيته وأقاربه. ولكن السيد إذ يخبرنا بما سيحدف 
يطلب منا الصبر بروح الثقة فى إلهنا ومسيحنا وبروح الرجال 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 

 
َوَمَتى َطَرُدوُكْم ِفي هِذِه اْلَمِديَنِة َفاْهُرُبوا ِإَلى اأُلْخَرى. َفِإنِ ي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل ُتَكمِ ُلوَن 23"-(:10:23آية )مت 
 " ِإْسَراِئيَل َحتَّى َيْأِتَي اْبُن اإِلْنَساِن.ُمُدَن 

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 

ال يحتملها جسده ال  يف، ولكن إن وقعنا فى أيديهم وطلبوا منا أن ننكر إيماننا، هنا لزم اإلستشهاد. التى قد  
وهرب الكار ين من مدينة إلى مدينة سيكون فيه فرصة إلنتشار اإليمان وهذا ما حدف فى بداية المسيحية، إذ  

 فإنتشرت الكرا ة. حينما أثار اليهود اإلضطهاد ضد الكنيسة هرب المسيحيون إلى كل مكان
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أخرى فهم عليهم حين يثوروا ضدهم أن يهربوا إلى مدينة  =    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 حدف 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 حدف فعال سنة  
أبدى لمن ينتظرونه. إلبن اإلنسان ليدين فيه أورشليم. لكن مجيئه الثانى العلنى سيكون للدينونة العامة ولخالص  

أثنال 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 

  دينونة إسراًيل تبدأ من اآلن.
 

َيْكِفي التِ ْلِميَذ 25»َلْيَس التِ ْلِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِ ِم، َواَل اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمْن َسيِ ِدِه.  24"  -(:25-10:24اآليات )مت  
ُبوا َربَّ اْلَبْيِت َبْعَلَزُبوَل، َفَكْم      " ِباْلَحِريِ  َأْهَل َبْيِتِه!َأْن َيُكوَن َكُمَعلِ ِمِه، َواْلَعْبَد َكَسيِ ِدِه. ِإْن َكاُنوا َقْد َلقَّ

 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
 الصبر والرجال إلى المنتهى وهذا يعطيه لنا الروح فاهلل لم يعطنا روح الفشل.  -2
 .  (1:4بط 1)راجع  المسيح كقدوة فى إحتماله األلم -3
 المسالمة بقدر إمكاننا مع من ي طهدوننا حتى ال نثيرهم. -4

القلب سالمًا من  َوْعْد المسيح كان بأن يمأل  َيِعْد أن يمنع األلم عمن يتبعه، ولكن  والحظ أن السيد المسيح لم 
الداخ السالم  عليه  ينتصر  الخارجى  فاأللم  على الداخل،  النصرة  وهذه هى  الداخلى.  والفرح  الداخلى  والعزال  لى 

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     هو ألجل أن نتكمل.(. أفال نقبل األلم لنكون كاملين. فما يسمح به هللا10:2عنه أنه 

 ل ونشبهه . كمُ لم لنَ ابهنا فى كل شئ ، ونحن نتكمل باأللم ليشتكمل باأل
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واليهود أسموه لذباب( )والعقرونيين فى فلسطين(  بعلزبوب هو إله العقرونيين )فهو إله الذباب طارد ل=  بعلزبول
 بعلزبول تحقيرًا له فمعناه )إله األقذار(.  

هذا التعبير الذى إستخدمه الرب هنا غالبا له معنى راجع  )رأى إدرشيم العالم اليهودى المتنصر(=  رب البيت
ألنه حين طهر الهيكل المرة األولى، سخر منه الفريسيين إذ قال أن البيت هو بيت أبيه. وقالوا هو رب البيت  

= تعنى الهيكل بالذات. وكان  زبول= رب +   بعل  -وهذه معناها:  بعلزبولبل هو  -بلهجة ساخرة. بل أكملوا 
( يوجد  ZABHOOLل  سماوات، وفى السمال الرابعة وهسمها  بول )تكتب  بهو   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 الهجال هى ) ببول 

يكل دبادة األوثان، وهو أسوأ أنواع الشياطين وهو وبالتالى يصبح اللقب الذى أعطوه للمسيح بعلزبول هو ًريس  
   الذى يموى الناس على ال بادة الوثنية.

 
َالَِّذي َأُقوُلُه 27َفاَل َتَخاُفوُهْم. أَلْن َلْيَس َمْكُتوٌم َلْن ُيْسَتْعَلَن، َواَل َخِفيٌّ َلْن ُيْعَرَف. 26" -(:27-10:26اآليات )مت 
ُطوِح،َلُكْم ِفي   "الظُّْلَمِة ُقوُلوُه ِفي النُّوِر، َوالَِّذي َتْسَمُعوَنُه ِفي األُُذِن َناُدوا ِبِه َعَلى السُّ

هو قول مشهور يستعمله الرب هنا لبيان إنتشار الكرا ة، والتى هى حتى اآلن  =  ليس مكتوم لن ُيستعلن
كانت فكرة الفدال والصليب غير معلومة  غام ة لكنها ستتوضح. فحتى وقت ما كان السيد يقول هذا الكالم، 

لكنها كانت مكتومة. وأي ًا األمجاد المعدة للكنيسة كانت مكتومة فى هذا الوقت، بل ما الت حتى اآلن كلمز.  
ما يعلمه اآلن لهم سرًا عليهم أن يذيعوه، أما معلمى اليهود فكانوا =  أقوله لكم فى الظلمة قولوه فى النور الذى

تالميذهم، ما كانوا يرف ون أن يعلنوه للجميع. والمسيح لم يكن له تعاليم سرية تخص بع ًا    يهمسون فى أذان
من الناس وتكون سرًا على العامة. ولكن المسيح كان يعلم التالميذ ويرفع من مستواهم، ويعلن لهم بع ًا من  

يقبلها السامع. وهو هنا يقول    أسراره التى كانت أعلى من مستوى العامة، فالمسيح يعطى تعاليمه بالتدريج حتى
  .   ما قاله المسيح لتالميذه فقط فى جلسات خاصة= األذن  لتالميذه، كل ما قلته إعلنوه وهجعلوه فى النور.

 ليسمع الجميع.= السطوح
 

)مت اَل  28"-(:10:28آية  النَّْفَس  َولِكنَّ  اْلَجَسَد  َيْقُتُلوَن  الَِّذيَن  ِمَن  َتَخاُفوا  َخاُفوا َواَل  َبْل  َيْقُتُلوَها،  َأْن  َيْقِدُروَن 
  " ِباْلَحِريِ  ِمَن الَِّذي َيْقِدُر َأْن ُيْهِلَك النَّْفَس َواْلَجَسَد ِكَلْيِهَما ِفي َجَهنََّم.

ال تخافوا فحياتكم ليست فى يدهم بل فى يد هللا الذى فى يده سلطان ليس فقط على أجسادهم بل على نفوسهم. 
المسيح ألنه خاًف من العذاب سينقذ جسده أليام ولكن سيكون قد خسر نفسه أبديًا. وما أجمل أن  فمن ينكر  

 (.11:19نشعر أننا فى يد هللا الرحيم، وأنه ال سلطان ألحد علينا ما لم يكن هللا قد أعطاه هذا السلطان )يو  
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؟ َوَواِحٌد ِمْنُهَما اَل َيْسُقُو َعَلى اأَلْرِض ِبُدوِن َأَلْيَس ُعْرُفوَراِن ُيَباَعاِن ِبَفْلسٍ 29"  -(:33-10:29اآليات )مت  
َفُكلُّ 32َفاَل َتَخاُفوا! َأْنُتْم َأْفَضُل ِمْن َعَراِفيَر َكِثيَرٍة!  31َوَأمَّا َأْنُتْم َفَحتَّى ُشُعوُر ُرُؤوِسُكْم َجِميُعَها ُمْحَراٌة.  30َأِبيُكْم.  

اَم النَّاِس َأعْ  َماَواِت،  َمْن َيْعَتِرُف ِبي ُقدَّ اَم َأِبي الَِّذي ِفي السَّ اَم النَّاِس 33َتِرُف َأَنا َأْيًضا ِبِه ُقدَّ َولِكْن َمْن ُيْنِكُرني ُقدَّ
َماَواِت. اَم َأِبي الَِّذي ِفي السَّ  "  ُأْنِكُرُه َأَنا َأْيًضا ُقدَّ

أى   من  نخاف  فال  بنا  إهتمامه  ليثبت  المقارنة  لهذه  يلجأ  أن  الرب  السيد  إإضطر  فاهلل  يخلق إضطهاد.  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 ر وسنان إهتمام هللا باإلنسان يصل إلى درجة معرفته بعدد  اإلنسان فى محبة هللا مع كل تجربة. بل أ

الخاًفين غير المؤمنين الذين ينكرون المسيح مع كل هذه المحبة فال نصيب لهم فى أمجاد السمال. هذا   ولكن
المسيح   المسيح يشملهم برحمته ويكفر    ينكرهممعنى أن  ، عنهم بدمه= ما عادوا أع ال فى جسده، وما عاد 

 ( . 16:   3هذه مثل وأنا مزمع أن أتقيأك من فمىو )ر  .خالص لمن هو ثابت فى المسيحفال
 
ْعِب، َحتَّى َكاَن َبْعُضُهْم َيُدوُس َبْعًضا، اْبَتَدَأ 1"  -(:12-12:1يات )لو  اآل َوِفي َأْثَناِء ذِلَك، ِإِذ اْجَتَمَع َرَبَواُت الشَّ

َياُء،   ُهَو الرِ  يِسيِ يَن الَِّذي  اْلَفرِ  ِمْن َخِميِر  ْنُفِسُكْم  أَل ُزوا  َتَحرَّ ِلَتاَلِميِذِه: »َأوَّاًل  ُيْستَ 2َيُقوُل  َلْن  َمْكُتوٌم  َواَل َفَلْيَس  ْعَلَن، 
ى ِبِه ِلذِلَك ُكلُّ َما ُقْلُتُموُه ِفي الظُّْلَمِة ُيْسَمُع ِفي النُّوِر، َوَما َكلَّْمُتْم ِبِه األُْذَن ِفي اْلَمَخاِدِع ُيَنادَ 3َخِفيٌّ َلْن ُيْعَرَف.  
ُطوِح.   َن َيْقُتُلوَن اْلَجَسَد، َوَبْعَد ذِلَك َلْيَس َلُهْم َما َيْفَعُلوَن َولِكْن َأُقوُل َلُكْم َيا َأِحبَّاِئي: اَل َتَخاُفوا ِمَن الَِّذي4َعَلى السُّ

، َأُقوُل َلُكْم: ِمْن َبْل ُأِريُكْم ِممَّْن َتَخاُفوَن: َخاُفوا ِمَن الَِّذي َبْعَدَما َيْقُتُل، َلُه ُسْلَطاٌن َأْن ُيْلِقَي ِفي َجَهنََّم. َنَعمْ 5َأْكَثَر.  
َخاُفوا!   هللِا؟    َأَلْيَسْت 6هَذا  َأَماَم  َمْنِسيًّا  َلْيَس  ِمْنَها  َوَواِحٌد  ِبَفْلَسْيِن،  ُتَباُع  َعَراِفيَر  ُرُؤوِسُكْم 7َخْمَسُة  ُشُعوُر  َبْل 

اَم النَّاِس، َوَأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َمِن اْعَتَرَف ِبي 8َأْيًضا َجِميُعَها ُمْحَراٌة. َفاَل َتَخاُفوا! َأْنُتْم َأْفَضُل ِمْن َعَراِفيَر َكِثيَرٍة!  ُقدَّ
اَم َماَلِئَكِة هللِا.  اَم َماَلِئَكِة هللِا. 9َيْعَتِرُف ِبِه اْبُن اإِلْنَساِن ُقدَّ اَم النَّاِس، ُيْنَكُر ُقدَّ َوُكلُّ َمْن َقاَل َكِلَمًة  10َوَمْن َأْنَكَرِني ُقدَّ

ال َعَلى  َف  َجدَّ َمْن  َوَأمَّا  َلُه،  ُيْغَفُر  اإِلْنَساِن  اْبِن  َلُه.  َعَلى  ُيْغَفُر  َفاَل  اْلُقُدِس  وِح  اْلَمَجاِمِع 11رُّ ِإَلى  ُموُكْم  َقدَّ َوَمَتى 
َتُقوُلوَن،   ِبَما  َأْو  وَن  َتْحَتجُّ ِبَما  َأْو  َكْيَف  َتْهَتمُّوا  َفاَل  اَلِطيِن  َوالسَّ َؤَساِء  ِتْلَك 12َوالرُّ ُيَعلِ ُمُكْم ِفي  اْلُقُدَس  وَح  أَلنَّ الرُّ

اَعِة َما َيِجبُ   " َأْن َتُقوُلوُه«.السَّ
( 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
وذلك لحنقهم عليه، فهم يريدون أن يحجبوا الناس عنه فال تنهار شعبيتهم ويفقدون كرامتهم وسلطانهم. لكن  

ليسمعوا السيد الرب. وبهذا   الشعب)عشرات ألوف(  ربواتواضح أن تصرفهم جال بنتيجة عكسية، فلقد جالت 
 ًهم فى النور.يكون ريال الفريسيين قد فشل ومشورتهم فى الظالم قد انف حت ووهر ريا

اآلن بحسب ترتيب إنجيل لوقا صار لهذه اآلية مفهوم آخر. فلقد سبق وفهمنا أنها =    فليس مكتوم لن يستعلن
أي ًا صارت  لكنها  المسيح.  األلوف مجتمعين حول  اآلن ورأينا عشرات  قد حدف  الكرا ة، وهذا  تشير إلنتشار 
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)كو الرب  ف حه  الشيطان  شر  فكل  الظلمة.  إلفت اح  الظلمة 15:2  تشير  فى  الفريسيين  مؤامرات  وكل   .)
صارت فى النور مكشوفة وبهذا لم يهتم الشعب بكالم الفريسيين، لكنهم إجتمعوا حول المسيح. ولنعلم أن ثوب 

 الريال ال يستر صاحبه طوياًل، بل سيتمزه وينكشف ما تحته من نجاسة وضالل. 
= هذه تختلف عم ا سبق فى متى،   به األذن فى المخادعكل ما قلتموه فى الظلمة ُيسمع فى النور وما كلمتم  

ففى متى سمعنا والذى تسمعونه فى األذن نادوا به على السطوح.. الذى أقوله فى الظلمة قولوه فى النورو. وكان 
كالم السيد فى متى يشير ل رورة أن يكر  التالميذ بكل ما سمعوه من السيد أم ا هنا فالسيد يقصد أن يقول 

ه.. تحاشوا الريال.. لتكن حياتكم طاهرة نقية وبال شر. لتكن حياتكم متفقة مع تعاليمكم وهال  ما تخفونه من  لتالميذ 
النور. وتعنى اآلية أي ًا.. ال يكن لكم   الناس. ما ترتكبونه من شر فى الظلمة سيظهر فى  شر سيظهر أمام 

للناس، فهذا ضعف وجبن من الخادم. والسيد تعاليم سرية تخفونها عن الناس، وتعاليم خفية تخشون إستعالنها  
( وبالنظر لمفهوم القديسين متى ولوقا معًا نفهم واجب 21-20:18نفسه كان يعلم فى الهيكل كل يوم علنًا )يو  

الخادم والكار  أنه يعلم بكل ما سمعه من المسيح وأن تكون حياته نقية متفقة مع ما يعلم به، وأن ال تكون له 
ه ليست من المسيح بل من عنده فهو غير قادر أن يعلنها. وال يكونوا كالفريسيين الذين ي مرون تعاليم سرية فهذ 

 خر. آ شيئًا ويتكلمون بشئ 
الفريسيين خمير  من  من  =  تحرزوا  خوفًا  بالمسيح  عالقته  يخفى  كمن  أو  الفريسيين،  ريال  هو  المقصود  طبعًا 

للعجين، كما أن الشر فى بدايته يكون صميرًا إذا ما قورن  الناس. والخمير فى بدايته يكون كمية صميرة بالنسبة  
ن كالهما )الخمير والشر( سرعة اإلنتشار. وكما تخمر الخميرة العجين، هكذا يفسد الشر أ بالحق. ولكن من ش

عقيدة اإلنسان، وكالهما يعمل فى الخفال. وريال الفريسيين هو  يادة إهتمامهم بالناموس وطقوسه فى الخارج، 
 عمالهم رديئة فى الخفية وهذه التصرفات تفسد الكنيسة.لكن أ 

 
وخوفكم هذا يدفعكم للريال. 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 أ(  10:29وقيل فى )مت  =  اليست خمسة عرافير  ليس 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 21:18حتى شعرة واحدة من ر وسنا ال تهلك إال  بسماح منه )لو    -(:12:7آية )لو  

 شئ فينا فشعرة تنقص لن نشعر بها، لكن المسيح مهتم بها.
  
اَم َماَلِئَكِة 8  -(: 12 - 8: 10لويات )اآل اَم النَّاِس، َيْعَتِرُف ِبِه اْبُن اإِلْنَساِن ُقدَّ َوَأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َمِن اْعَتَرَف ِبي ُقدَّ
اَم َماَلِئَكِة هللِا.  9هللِا.   اَم النَّاِس، ُيْنَكُر ُقدَّ ْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َوُكلُّ َمْن َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اإِلْنَساِن يُ 10َوَمْن َأْنَكَرِني ُقدَّ
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وِح اْلُقُدِس َفاَل ُيْغَفُر َلُه.   َف َعَلى الرُّ اَلِطيِن َفاَل َتْهَتمُّوا َكْيَف  11َمْن َجدَّ َؤَساِء َوالسَّ ُموُكْم ِإَلى اْلَمَجاِمِع َوالرُّ َوَمَتى َقدَّ
وَن َأْو ِبَما َتُقوُلوَن،  وَح اْلُقُدَس يُ 12َأْو ِبَما َتْحَتجُّ اَعِة َما َيِجُب َأْن َتُقوُلوُه«.أَلنَّ الرُّ  " َعلِ ُمُكْم ِفي ِتْلَك السَّ

هى تحريط على إعالن اإليمان بالمسيح ربًا علنًا. واإلنكار هو إنكار المسيح أو إهمال وصاياه. وفى متى  
وكال اإلثنين  . 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 السمال تفرح بخاطىل واحد 10:1بنا فالمسيح وحد السماًيين واألرضين وجمع كالهما فيه )أف 

-9:5)ر   نعه الرب للبشر ويتكلمون بإسمنا ون بالخالص الذى ص( ونجد السماًيين يفرح10:15يتوب )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 أبناًل لك  من جسديفالمعنى أيها اآلب هؤالل صاروا جزل  أمام أبي

 دعوة لنن م لهم في حياتهم.  هي صرنا شركال لهم فى السمال ،=  أمام المالئكة
 

 (. 32-31:12أنظر تفسيرها فى )مت  -(:10آية )
 

 (. 15:21أنا أعطيكم فمًا وحكمة ال يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناق وها)لو  -(:12-11يات )اآل
 
»اَل َتُظنُّوا َأنِ ي ِجْئُت أُلْلِقَي َساَلًما َعَلى اأَلْرِض. َما ِجْئُت أُلْلِقَي َساَلًما َبْل  34"  -(:36  -  34:  10يات )متاآل

َها، َواْلَكنََّة ِضدَّ َحَماِتَها.  35َسْيًفا.   َق اإِلْنَساَن ِضدَّ َأِبيِه، َواالْبَنَة ِضدَّ ُأمِ  َوَأْعَداُء اإِلْنَساِن َأْهُل 36َفِإنِ ي ِجْئُت ألَُفرِ 
 " َبْيِتِه.

ه القيامة كانت هذه أي ًا عطيت   ( وبعد 27:14يو المؤمنين به سالمًا )المسيح هو ملك السالم، جال ليمأل قلوب  
)مت  26+21+ 19:20)يو  أبنال هللا  ُيدعون  السالم  وصانعى  السيد  9:5(.  يقول  فحين  جئت (.  إنى  تظنوا  ال 

ال يقصد السالم الذى يعطيه داخل القلب والذى هو ثمرة من ثمار الروح   =أللقى سالمًا على األرض.. بل سيفاً 
ربًا ضدهم كما فعل العالم به هو نفسه ( بل يقصد أن العالم لن يقبل المؤمنين به وسيثير ح22:5القدس )غل  

. بل سيفاً ( وهذا ما حدف فعاًل من اليهود ثم اإلمبراطورية الرومانية التى سفكت دمًا كثيرًا =   20-18:15)يو  
الذى به نحارب إبليس والخطية والذى به )بسيف الكلمة( إنتشرت المسيحية فى كل   والسيف يفسر أنه كلمة هللا

  وجة اإلبن . =   الكنة .أعداء اإلنسان أهل بيتهثار أقارب المؤمن فى وجهه وقتلوه = ( بل12:4األرض )عب 
 
ِني، َوَمْن َأَحبَّ اْبًنا َأِو اْبَنًة َأْكَثَر 37"  -(:39  -  37:  10يات )متاآل َمْن َأَحبَّ َأًبا َأْو ُأمًّا َأْكَثَر ِمنِ ي َفاَل َيْسَتِحقُّ

ِني،   َيْسَتِحقُّ َفاَل  ِني.  38ِمنِ ي  َيْسَتِحقُّ َفاَل  َوَيْتَبُعني  َصِليَبُه  َيْأُخُذ  اَل  َأَض 39َوَمْن  َوَمْن  ُيِضيُعَها،  َحَياَتُه  َوَجَد  اَع َمْن 
 " َحَياَتُه ِمْن َأْجِلي َيِجُدَها.
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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 يستحقه =وبهذا صار ال  
  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  يت=  من  ويخسرها. من  نفسه  ي يع  الحقيقة  فى  فهو  ينكرنى  بأن  نفسه  يخلص  أنه  صور 

من أضاع حياته لهه فهو بهذا ي يعها إد حياته فى ملذات العالم ناسيًا وتفهم أي ًا اآلن، بأن من يتصور أنه يج
يحة حيه فالذى قدم حياته لإلستشهاد معترفًا بإسمى فله أمجاد السموات. ومن قدم جسده ذب=    من أجلى يجدها 

 .  ( 24:5+غل  1:12وقد صلب أهواًه مع شهواته فله تعزيات األرض وأمجاد السموات )رو 
هذه أول مرة يتحدف فيها المسيح عن الصليب وفيها نبوة بصلبه، فكونى أتبعه =    من  ال يأخذ صليبه ويتبعنى

م وهحتماله. والسيد كان هنا آخذًا صليبى فهذا يعنى أن أمتثل به فى حمله لصليبه. وحمل الصليب إشارة لألل
ينبههم أنهم سيجدون أالمًا وهضطهادات كثيرة وعليهم أن يحملوها، والعجيب أن من يقبل الصليب يمأله هللا فرحًا 

)أع   األرض  )رو  41-40:5على  السمال  فى  ومجدًا  ولكن 17:8(  إستشهاد  عصر  العصر  يكون  ال  وقد   .)
واثقين فى محبة هللا   وبال تذمر  بسكوت وهدولبتسليم و أن نقبله    أليست أالم المرض وال يقات هى صليب علينا

فيسكب هللا فرحه فى داخل المتألم، هذا معنى    أبونا السماوى الذى لن يسمح لنا بشئ إال ما فيه خالص نفوسنا ،
صليبه تقديم  =يأخذ  قبول  أي ًا  الصليب  ويحمل  بنصيبه.  وبرضا  تذمر  وبدون  بشكر  األلم  يحتمل  الجسد أى 

)رو   حية  بولس 1:12كذبيحة  عنه  قال  ما  وهذا  العالم.  ملذات  ترك  وهو  إختيارى،  صليب  نسميه  ما  وهذا   )
(. فمن يقبل هذا الصليب تكون له حياة، المسيح يحيا فيه. ولنرى 20:2الرسول مع المسيح صلبت فأحيا )غل  

( + 27:9كو 1يقمع جسده ويستعبده ) كيف طبق بولس هذا على نفسه فهو بالرغم من أالم جسده الرهيبة كان  
 ( 8-7:12كو 2)
 

 (:27-25:14+ لو  38-34:8+ مر 53-49:12)لو 
)لو  اآل اْضَطَرَمْت؟  49"  -(:53-12:49يات  َلِو  ُأِريُد  َفَماَذا  اأَلْرِض،  َعَلى  َناًرا  أُلْلِقَي  ِصْبَغٌة  50»ِجْئُت  َوِلي 

ُتْكَمَل؟   َأْنَحِرُر َحتَّى  َوَكْيَف  َبِل 51َأْصَطِبُغَها،  َلُكْم:  َأُقوُل  اأَلْرِض؟ كَّالَّ،  َعَلى  َساَلًما  أُلْعِطَي  ِجْئُت  َأنِ ي  َأَتُظنُّوَن 
َثاَلَثٍة. ألَ 52اْنِقَساًما.   َعَلى  َواْثَناِن  اْثَنْيِن،  َعَلى  َثاَلَثٌة  ُمْنَقِسِميَن:  َواِحٍد  َبْيٍت  ِفي  َخْمَسٌة  اآلَن  ِمَن  َيُكوُن  نَُّه 

َكنَِّتَها، َواْلَكنَُّة  َلى  َيْنَقِسُم اأَلُب َعَلى االْبِن، َواالْبُن َعَلى اأَلِب، َواأُلمُّ َعَلى اْلِبْنِت، َواْلِبْنُت َعَلى اأُلمِ ، َواْلَحَماُة عَ 53
 "َعَلى َحَماِتَها«.

)مر  اآل َنْفَسُه  34"  -(: 38-8:34يات  َفْلُيْنِكْر  َوَراِئي  َيْأِتَي  َأْن  َأَراَد  َلُهْم:»َمْن  َوَقاَل  َتاَلِميِذِه  َمَع  اْلَجْمَع  َوَدَعا 
ْفَسُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن َأْجِلي َوِمْن َأْجِل اإِلْنِجيِل َفِإنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخلِ َص نَ 35َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني. 

َأْو َماَذا ُيْعِطي اإِلْنَساُن ِفَداًء َعْن 37أَلنَُّه َماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َرِبَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟  36َفُهَو ُيَخلِ ُرَها.  
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َجاَء نَّ َمِن اْسَتَحى ِبي َوِبَكاَلِمي ِفي هَذا اْلِجيِل اْلَفاِسِق اْلَخاِطِ ، َفِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َيْسَتِحي ِبِه َمَتى  ألَ 38َنْفِسِه؟  
يِسيَن«.  " ِبَمْجِد َأِبيِه َمَع اْلَماَلِئَكِة اْلِقدِ 

»ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَّ 26َوَكاَن ُجُموٌع َكِثيَرٌة َساِئِريَن َمَعُه، َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلُهْم:  25"  -(: 27-14:25يات )لو  اآل
َوَمْن اَل 27ِتْلِميًذا. ُر َأْن َيُكوَن ِلي َواَل ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْواَلَدُه َوِإْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه، َحتَّى َنْفَسُه َأْيًضا، َفاَل َيْقدِ 

 " َيْحِمُل َصِليَبُه َوَيْأِتي َوَراِئي َفاَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا. 
وعلينا أن   ( ،48  –  41:    12)لو  تكلم عن أننا وكالل  قبل أن يتكلم الرب عن النار التى يلقيها على األرض 

ولكن أي ا من يحيا كوكيل أمين   يأتى هو فيه فجأة.نحيا كوكالل أمنال وحكمال مستعدين لذلك اليوم الذى س
 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   .     الذين هم وكاللجديد أن السيد سيرسل روحه النارى ليعزى المتألمين ويعطى حكمة ألوالد هللا  

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  ، المؤمنين به من نار الروح القدس
من نار الروح القدس المطهرة والمعزية والتى تعطى حكمة . وهذه الطبيعة النارية التى تحره   المسيح أن نمتلىل

ودية هى بالروح لسنة نار. والمعمأالخطية، 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 وهشعال لنار الحب فى قلبه والميرة على كنيسته ومجده وهنتشار مجده كنار.  
وهذه الكلمة تشير للمعمودية. ألن المعمد يبقى تحت المال   بمة.فى الَص بممر الشىل    بمة تأتىالِص   =أصطبغها

فترة وجيزة من الزمن مممورًا تمامًا إشارة لموته مع المسيح، وكما أن المسيح بقى فى القبر مماتًا فى الجسد لفترة 
بل بموته على قليلة، هكذا يبقى المعمد فترة قليلة تحت المال. ولكن السيد المسيح لم يصطبغ بممره فى المال،  

المعمودية   يدفن فى مال  المعمودية، حتى أن كل من  بدمه. وأسس سر  بدماًه، فهو إصطبغ  الصليب ممطى 
 يكون قد مات مع المسيح، ويكون الخروج من مال المعمودية كأنه قيامة مع المسيح.

  -وهذه اآلية تأتى بعد حديثه عن النار التى سيلقيها على األرض:
 األالم التى ستجو ها الكنيسة، ونار أالمه التى جا ها هو على الصليب. فهذه النار هى نار -1
حلَّ  -2 الذى  القدس  للروح  أي ًا  تشير  النار  بدم    وهذه  المسيح  إصطبغ  أن  بعد  الصليب،  بعد  الكنيسة  على 

 صليبه. 
 بمعنى كيف أهدأ حتى أتمم ما جئت ألجله.  =  كيف أنحرر حتى تكمل

ليعطيهم سالمًا  منيًا ونصرة على كا=  أتظنون إنى جئت أللقى سالماً  المسيح سيأتى  اليهود يتصورون أن  ن 
عمواس(  الرومان لكن)تلميذى  األالم   .  على  ينتصر  داخلى  سالم  هو  المسيح  السيد  يعطيه  الذى  السالم 

 وال يقات الخارجية، هو سالم يفوه كل عقل. 
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 بالنسبة لنا هى حياة نقبل فيها األلم والصليب بفرح. =  الربغة
ما إنحصر المسيح، )إنحصر هنا تأتى بمعنى إحتماله الحزن واأللم أى هو يعلن إستعداده لأللم والحزن حتى وك

يتمم عمله( علينا كمؤمنين أن نعلن إستعدادنا لحمل الصليب وألى حزن أو ألم لنعلن كمال حبنا لُه. فى هذه 
 =  ف أنحرر حتى تكملكيالحالة 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 … ينقسم األب على اإلبن

 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 .
 
)مر  اآل َنْفَسُه  34"  -(:38-8:34يات  َفْلُيْنِكْر  َوَراِئي  َيْأِتَي  َأْن  َأَراَد  َلُهْم:»َمْن  َوَقاَل  َتاَلِميِذِه  َمَع  اْلَجْمَع  َوَدَعا 

 اإِلْنِجيِل َفِإنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخلِ َص َنْفَسُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن َأْجِلي َوِمْن َأْجلِ 35َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني. 
َأْو َماَذا ُيْعِطي اإِلْنَساُن ِفَداًء َعْن 37أَلنَُّه َماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َرِبَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟  36َفُهَو ُيَخلِ ُرَها.  

اِطِ ، َفِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َيْسَتِحي ِبِه َمَتى َجاَء أَلنَّ َمِن اْسَتَحى ِبي َوِبَكاَلِمي ِفي هَذا اْلِجيِل اْلَفاِسِق اْلخَ 38َنْفِسِه؟  
يِسيَن«.  " ِبَمْجِد َأِبيِه َمَع اْلَماَلِئَكِة اْلِقدِ 

(. أما لو ضاع عمرنا  25:11من يؤمن بالمسيح تكون له حياة أبدية )يو    = ماذا يعطى اإلنسان فداًء عن نفسه
فالمقتول بعدما يموت ال يستطيع أن يعطى فدية لقاتله. حتى ومتنا دون إيمان حقيقى حى لن تكون لنا فدية،  

 يحييه أو ال يقتله إذ هو مات، فزمان الفدية قد م ى.
ونالحظ هنا أن كالم السيد المسيح عن الصليب وعن أهمية أن ينكر المؤمن نفسه كان ردًا على بطرس الذى 

مسيحى يريد ( أن شرط حمل الصليب هو شرط لكل  34ونالحظ فى آية ).  (  32بدا أنه رافط لفكرة الصليب )
ينكر ذاته ويقبل   =  يحمل صليبه  هى أن  وشروط التلمذةالكالم موجه للجميع وللتالميذ.    إذ أن   ،أن يتبع المسيح

 يطيع وصاياى. =   ويتبعنىبما سمح به هللا 
المسيح الذى يبم ه العالم بل هو مرفوض من العالم، بالتالى سيكون  = من يتبع    نَّ َمِن اْسَتَحى ِبي َوِبَكاَلِميأل 

العالم، والعالم يبم ه. وهذا قول الرب نفسه )يو  (. فالعالم الذى يبمط المسيح 19،    18:    15مرفوضا من 
ا بدأ ويرف ه سيبمط المؤمنين به معلنين هذا قدام الجميع. ولذلك نجد أن العالم يهزأ بالمؤمنين بل ويقتلهم، وهذ 

من أول يوم للمسيحية فى العالم. وقطعا فإن كل من يحتمل السخرية واإلستشهاد فهو قد حمل صليب المسيح. 
وكيف نعلن إيماننا   ولكن هناك من يستحى بالمسيح حتى ال يسخر منه أحد، ومثل هذا لن يعترف به المسيح.

بإحترام ولكن  مسيحيين  أننا  نعلن  بأن  فقط  يكون  ال  هذا  الجميع.    بالمسيح؟  أمام  وصاياه  وصايا وتنفيذ  ومن 
 المسيح التى رأيناها فى هذه األيات رفط شهوات وملذات العالم.
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»ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَّ 26َوَكاَن ُجُموٌع َكِثيَرٌة َساِئِريَن َمَعُه، َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلُهْم:  25"  -(: 27-14:25يات )لو  اآل
َوَمْن اَل 27ِتْلِميًذا. ُر َأْن َيُكوَن ِلي َواَل ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْواَلَدُه َوِإْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه، َحتَّى َنْفَسُه َأْيًضا، َفاَل َيْقدِ 

 " َيْحِمُل َصِليَبُه َوَيْأِتي َوَراِئي َفاَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا. 
المسيح يوضح لتاب يه صعوبة الطريق، وأنه ستأتى ساعة ووروف فيها ي طر أتباع المسيح أن   =  وال يبغض

وأنهم لن يستطيعوا أن يتبعوه ما لم يتركوا  وبين الموت ألجله.يختاروا بينه وبين أحباًهم. بين الحياة بعيدًا عنه 
األهل فيظهر 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  
وليئة أنه أحب راحيل أكثر منها   ( يحب أقل. وهذا ما قيل عن يعقوب 2( يبمط  1العبرية تحتمل الترجمتين 

حتى   .  ( ونفس الكلمة هنا مترجمة فى إنجيل متى من أحب أبًا… أكثر منى فال يستحقنى30:29)تك 
ه هو يحب نفسه  من يم ب من هللا ويتخاصم معه ويمتنع عن الكنيسة بسبب مشكلة أو مرض أصاب=نفسه 

 أكثر من المسيح. ومن يرفط الصليب ويمتع نفسه بمتع محرمة هو يحب نفسه أكثر من المسيح. 
 عمومًا إذا أحببنا هللا سنحب الجميع حتى أعداًنا من خالله محبة صحيحة. 

الصليب؟ بالنسبة لنا هو إحتمال    ما هو=  "  ا.َوَمْن اَل َيْحِمُل َصِليَبُه َوَيْأِتي َوَراِئي َفاَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذً 27
، 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
أجل  من  حياتهم  بذلوا  الذين  الشهدال  هم  السماًيين  درجات  فأعلى  ولذلك   . الباذلة  المسيح  محبة  على طريقة 

   محبتهم فى الملك المسيح .
 
َمْن َيْقَبُل َنِبيًّا ِباْسِم 41َأْرَسَلِني.    َمْن َيْقَبُلُكْم َيْقَبُلِني، َوَمْن َيْقَبُلني َيْقَبُل الَِّذي40"  -(:42  -  40:  10يات )متاآل

َنِبيٍ  َفَأْجَر َنِبيٍ  َيْأُخُذ، َوَمْن َيْقَبُل َبارًّا ِباْسِم َبار  َفَأْجَر َبار  َيْأُخُذ،  
َغاِر َكْأَس َماٍء َباِرٍد 42 َوَمْن َسَقى َأَحَد هُؤاَلِء الرِ 

 "ُيِضيُع َأْجَرُه«.َفَقْو ِباْسِم ِتْلِميٍذ، َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه اَل 
 هنا يشرح شرف وويفة خدام اإلنجيل بإعتبارهم سفرال لُه. وأن تكريمهم، فيه تكريم له هو شخصيًا. 

 مرسل من هللا. ألنه نبى  ى هو قبلهبصفة نبى أ =بإسم نبى
 ألجل الصالح الذى فى البار دون سواه من أمجاد العالم.  هو قبله=  من يقبل باراً 
 الحظ هذه المقارنة. = الرغارأحد هؤالء 

 نبى   بإسم   نبى   من يقبل  
 بار   بإسم    بار    من يقبل 

 تلميذ   بإسم    من سقى أحد هؤالل الصمار..
والرب يقصد أن من يقبل تالميذه هم التالميذ لبساطتهم وضعفهم وفقرهم.  ومن هنا نفهم أن المقصود بالصمار  

 م إكراما له هو .ألنهم تالميذه ، فلن ي يع أجره ، فهو قبله 
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 وكان جزال أرملة صرفة صيدا على إست افتها إيليا أن أقام هللا إبنها من الموت.
 إذًا مفهوم هذه اآليات هو إكرام وقبول خدام الرب :

  نفسه، ومن يقبل هو  من يقبلهم يكون كمن قبل الرب نفسه فما نفعله بإخوته األصاغر نكون قد فعلناه به   -1
 خادمًا يقبل الرب الذى أرسله. وهذا تشجيع من السيد المسيح لتالميذه. 

من يقبل نبى ألن هللا أرسله أو يقبل بارًا ألن الرب أرسله يكون له نفس أجر النبى الذى أرسله الرب أو نفس  -2
 أجر البار الذى قدسه الرب. 

)مر العطال بل الى قلب المعطى كمية  أى خدمة تقدم لخدام هللا لن ي يع أجرها فاهلل ال ينظر إلى -3
41:12-44 .) 

الكنيسة األرثوذكسية للشهدال والقديسين متفق مع هذه اآلية. أم يقول قاًل ال يجو    وبهذا المفهوم أال يكون تكريم
(. وهللا بارك إلسحق من أجل إبرا يم  32:22ألنهم أموات !! هنا نقول أن إلهنا إله أحيال وليس إله أموات )مت 

كرم الذين يكرموننى  أنى يقول الكتاب على لسان هللا فإ ( وهكذا 24:26أبيه بينما كان إبرا يم قد مات )تك 
 . ( أفال نكرم نحن من يكرمهم هللا30:2صم  1)
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 عودة للجدول ()أنجيل متي()األصحاح الحادى عشر

 اإلصحاح الحادى عشر
 (23-18:7( + )لو6-1:11اآليات )مت 
َوَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع َأْمَرُه ِلَتاَلِميِذِه االْثَنْي َعَشَر، اْنَرَرَف ِمْن ُهَناَك ِلُيَعلِ َم َوَيْكِرَز ِفي 1"  -(:6-11:1اآليات )مت  
ْجِن ِبَأْعَماِل اْلَمِسيِح، َأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذِه،  2ُمُدِنِهْم.   ْنَت ُهَو اآلِتي َوَقاَل َلُه:»أَ 3َأمَّا ُيوَحنَّا َفَلمَّا َسِمَع ِفي السِ 

آَخَر؟«   َنْنَتِظُر  َوَتْنُظَراِن:  4َأْم  َتْسَمَعاِن  ِبَما  ُيوَحنَّا  َوَأْخِبَرا  َلُهَما:»اْذَهَبا  َوَقاَل  َيُسوُع  ُيْبِرُروَن، 5َفَأَجاَب  َاْلُعْمُي 
مُّ َيْسَمُعوَن، َواْلَمْوَتى َيقُ  ُروَن، َوالرُّ ُروَن.  َواْلُعْرُج َيْمُشوَن، َواْلُبْرُص ُيَطهَّ َوُطوَبى ِلَمْن اَل 6وُموَن، َواْلَمَساِكيُن ُيَبشَّ

.»  " َيْعُثُر ِفيَّ

)لو ُكلِ ِه.  18"  -(:23-7:18اآليات  ِبهَذا  َتاَلِميُذُه  ُيوَحنَّا  ِإَلى 19َفَأْخَبَر  َوَأْرَسَل  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  اْثَنْيِن  ُيوَحنَّا  َفَدَعا 
َقاِئاًل:»َأْنَت ُهَو اآلِتي أَ  َنْنَتِظُر آَخَر؟«  َيُسوَع  ِإَلْيَك 20ْم  َأْرَسَلَنا  َقْد  َقااَل:»ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن  ُجاَلِن  ِإَلْيِه الرَّ َفَلمَّا َجاَء 

آَخَر؟«   َنْنَتِظُر  َأْم  اآلِتي  ُهَو  َأْنَت  َوَأْرَواٍح  21َقاِئاًل:  َوَأْدَواٍء  َأْمَراٍض  ِمْن  َكِثيِريَن  َشَفى  اَعِة  السَّ ِتْلَك  يَرٍة، َوِفي  ِشرِ 
َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهمَا: »اْذَهَبا َوَأْخِبَرا ُيوَحنَّا ِبَما َرَأْيُتَما َوَسِمْعُتَما: ِإنَّ اْلُعْمَي 22َوَوَهَب اْلَبَرَر ِلُعْمَياٍن َكِثيِريَن.  

َيْسَمُعونَ  مَّ  َوالرُّ ُروَن،  ُيَطهَّ َواْلُبْرَص  َيْمُشوَن،  َواْلُعْرَج  ُروَن. ُيْبِرُروَن،  ُيَبشَّ َواْلَمَساِكيَن  َيُقوُموَن،  َواْلَمْوَتى   ،
23 .»  "َوُطوَبى ِلَمْن اَل َيْعُثُر ِفيَّ

 ( 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 !! 
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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 الفقرال وال عاف بل المساكين بالروح أى المت عين.  = المساكين
 

 ( 28-24:7( + )لو11-7:11اآليات )مت 
)مت   ِإَلى 7"  -(:11-11:7اآليات  َخَرْجُتْم  »َماَذا  ُيوَحنَّا:  َعْن  ِلْلُجُموِع  َيُقوُل  َيُسوُع  اْبَتَدَأ  هَذاِن  َذَهَب  َوَبْيَنَما 

يُح؟   الرِ  ُكَها  ُتَحرِ  َأَقَرَبًة  ِلَتْنُظُروا؟  يَِّة  ُهَوَذا  8اْلَبرِ  َناِعَمًة؟  ِثَياًبا  اَلِبًسا  َأِإْنَساًنا  ِلَتْنُظُروا؟  َخَرْجُتْم  َماَذا  الَِّذيَن لِكْن 
ُبُيوِت اْلُمُلوِك.   َوَأْفَضَل ِمْن 9َيْلَبُسوَن الثِ َياَب النَّاِعَمَة ُهْم ِفي  َلُكْم،  َأَنِبيًّا؟ َنَعْم، َأُقوُل  ِلَتْنُظُروا؟  َماَذا َخَرْجُتْم  لِكْن 

  . َنِبيٍ 
اَمَك.  َفِإنَّ هَذا ُهَو الَِّذي ُكِتَب َعْنُه: َها َأَنا ُأْرِسُل َأَماَم َوْجِهَك مَ 10 َاْلَحقَّ َأُقوُل 11اَلِكي الَِّذي ُيَهيِ ُ  َطِريَقَك ُقدَّ

َماَواِت َأْعَظُم َلُكْم: َلْم َيُقْم َبْيَن اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النِ َساِء َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ اأَلْصَغَر ِفي مَ  َلُكوِت السَّ
 "  ِمْنُه.
يَِّة 24"  -(:28-7:24اآليات )لو  َفَلمَّا َمَضى َرُسواَل ُيوَحنَّا، اْبَتَدَأ َيُقوُل ِلْلُجُموِع َعْن ُيوَحنَّا:»َماَذا َخَرْجُتْم ِإَلى اْلَبرِ 

يُح؟   ُكَها الرِ  ا الَِّذيَن ِفي اللِ َباِس َبْل َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتْنُظُروا؟ َأِإْنَساًنا اَلِبًسا ِثَياًبا َناِعَمًة؟ ُهَوذَ 25ِلَتْنُظُروا؟ َأَقَرَبًة ُتَحرِ 
! 26اْلَفاِخِر َوالتََّنعُِّم ُهْم ِفي ُقُروِر اْلُمُلوِك.  َبْل َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتْنُظُروا؟ َأَنِبيًّا؟ َنَعْم، َأُقوُل َلُكْم: َوَأْفَضَل ِمْن َنِبيٍ 

هَذا 27
َوْجِهَك َمالَ  َأَماَم  ُأْرِسُل  َأَنا  َها  َعْنُه:  ُكِتَب  اَمَك!  ُهَو الَِّذي  ُقدَّ ُيَهيِ ُ  َطِريَقَك  َبْيَن  28ِكي الَِّذي  ِإنَُّه  َلُكْم:  َأُقوُل  أَلنِ ي 

 " َأْعَظُم ِمْنُه«.اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النِ َساِء َلْيَس َنِبيٌّ َأْعَظَم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ اأَلْصَغَر ِفي َمَلُكوِت هللاِ 
المعمدان يشك فى المسيح، فلقد شهد له هنا السيد المسيح. وكانت شهادة المسيح    حتى ال يظن أحد أن يوحنا 

عن المعمدان بعد أن م ى تالميذه حتى ال يكون كالم المسيح عنه تملقًا له أو لهما. عمومًا كان قول المسيح 
بالذم. فلقد تعرض يوحنا لكثير يعنى أن يوحنا لن يتأثر بالمديح كما أنه ال يتأثر = 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 

نة، ويرتدى لباسًا خشنًا، إذ كان ردا ه من شعر اإلبل. والقصبة فارغة أما يحيا حياة خش  للحق ال يتزعزع عنه،
يوحنا فمملول من الروح لذلك لم يهتز من أفكار العالم الشريرة. لكن من هو فارغ كالقصبة يهتز ألي شئ أو أي 

 فكر غريب.
نبوات من  =وأفضل من نبى الذى جالت عنه  الوحيد  تنبأ آخر عن مجيئه.  نبى  القديم   أنبيال  فال يوجد  العهد 

( وهمتأل بالروح 13:1(. وتنبأ مالك بوالدته )لو 3:40+ أش   1:3( هو يوحنا المعمدان )مال  )غير المسيح طبعاً 
(. وكل األنبيال تنبأوا عن المسيح، أما يوحنا فأعد له الطريق مباشرة. كل  44:1+ لو    15:1من بطن أمه )لو  

 يروه، أما يوحنا فرآه.  شتهوا أن يروا المسيح ولم إاألنبيال 



   متي )اإلصحاح الحادى عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
158 

ن يعمد المسيح. وهو أهو األعظم ألنه إستحق  =  لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان
شهد للحق حتى الموت. وحينما أتى له تالميذه ليثيروه ضد نجاح عمل المسيح وذيوع شهرته بينما أن المعمدان 

أنا أنقص ى أ ينبمو    هو الذى عمده، قال قواًل عظيمًا   (. وكل األنبيال تنبأوا عن 30:3و )يو  ن هذا يزيد وهنى 
المسيح ولم يروه، أما  يوحنا فرآه وعم ده وشهد له، وهو وحده أدرك سر الثالثة األقانيم يوم المعمودية. وأضف 

آخاب وهيزابل،   لهذا ما قيل فى تفسير أنه أف ل من نبى، وأنه عاش ناسكًا  اهدًا مثل إيليا. وكما لم يهاب إيليا
 لم يهاب يوحنا المعمدان هيرودس وهيروديا.

فيهيىل 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  قدامك=  اآليتين  يهيىء طريقك  فبمقارنة  المسيح.  السيد  = وهذه عن 

 ة أن المسيح يسوع هو يهوه نفسه. نسنتج بسهول
المعمدان يوحنا  من  أعظم  السموات  ملكوت  فى  األصغر  األرض ولكن  على  هنا  يبدأ  السموات  ملكوت   =

وليس  أوالدًا هلل،  وبالمعمودية نصير  معُه.  وقيامة  المسيح  فهو موت مع  فيه،  نثبت  وبالتوبة  ندخله  بالمعمودية 
لم قال المسيح عنه    إمرأة. لذلككل البشر ولدته  مثله مثل  . أما  يوحنا  (13-12:1أوالدًا للرجال أو للنسال )يو  

يوحنا.. من  أعظم  النساء  من  المولودين  بين  منهأما    يقم  أعظم  السموات  ملكوت  فى  أن   =األصغر  يعنى 
( هو أعظم  ) فاالصمر تشير لإلت اع  =  األصغرالمولود من هللا بالمعمودية، ويحيا حياة التوبة، فى إت اع =  

ولكن أوالد هللا بالمعمودية خصوصًا المت عين، قد تبرروا بدم   ،ان. فيوحنا كان له كل بر الناموسمن المعمد 
ثابتين فى المسيح، هؤالل أعظم من أى شخ ص 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  وهنما  األنبيال،  مكانة 
فخالل الناموس مهما جاهد اإلنسان يبقى من مواليد النسال، أما عطية هللا فى العهد الجديد فترفعنا فوه اللحم  

نال البنوة هلل. وهناك رأى للقديس يوحنا فم الذهب أن األصمر فى ملكوت السموات هو المسيح نفسه ألنه والدم لن
 أصمر من المعمدان سنًا. 

ما سبق كان عن يوحنا المعمدان وهو على األرض. ولكن بعد أن فتح السيد المسيح الفردوس للبشر، ودخل أبال 
العه أبرار  معهم  ودخل  القديم  العهد  ترتيب وأبرار  ت ع  المقدسة  فالكنيسة  آخر،  كالمًا  هناك  كان  الجديد  د 

السماًيين هكذا مريم العذرال أواًل ثم المالًكة ثم يوحنا المعمدان ثم الشهدال ثم القديسين واألبرار. أى أن يوحنا 
لتى حملت المعمدان ت عه الكنيسة على رأس كل المؤمنين فى السمال من البشر ما عدا القديسة العذرال مريم ا

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.

  
 ( 16:16( + )لو  13-12:11مت)

َواْلَغاِصُبوَن  12"  -(:13-11:12اآليات )مت   ُيْغَرُب،  َماَواِت  السَّ َمَلُكوُت  ِإَلى اآلَن  اْلَمْعَمَداِن  ُيوَحنَّا  َأيَّاِم  َوِمْن 
 أَلنَّ َجِميَع اأَلْنِبَياِء َوالنَّاُموَس ِإَلى ُيوَحنَّا َتَنبَُّأوا.13َيْخَتِطُفوَنُه. 
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ْنِبَياُء ِإَلى16  -(:16:16اآليات )لو   ُر ِبَمَلُكوِت هللِا، َوُكلُّ َواِحٍد   »َكاَن النَّاُموُس َواأَل ُيوَحنَّا. َوِمْن ذِلَك اْلَوْقِت ُيَبشَّ
 "  َيْغَتِرُب َنْفَسُه ِإَلْيِه.

ويتوبون  يجاهدون  الكثيرين  جعل  بالتوبة  ومناداته  بتعليمه  إذ  المعمدان،  يوحنا  لعظمة  آخر  سببًا  نرى  هنا 
مناديًا بدعوة التوبة واليهود يتزاحمون عليه ويقدمون توبة  فيمتصبون ملكوت السموات فمنذ وهور يوحنا المعمدان

فى جهاد وتمصب، وهعتمدوا على يديه وغيروا سيرتهم ونبذوا خطيتهم فبهذا هم يمتصبون ملكوت السموات. هنا 
 نرى المعمدان قد علم الناس معنى الجهاد الصحيح وهو التمصب حتى يكون لهم نصيب في الملكوت.

ان نهاية للعهد القديم، وبه يبدأ العهد الجديد، به إنتهت رسالة األنبيال، ومن يوم إبتدأ خدمته كان يوحنا المعمد 
فى تعميد التاًبين بدأت خدمة ملكوت السموات، ألن هؤالل التاًبين صاروا مستعدين لقبول المسيح، بل مستعدين 

رف المسيح ومن يقبل المسيح مجاهدًا غاصبًا أي ًا لمعرفته. فالتوبة تنقى القلب، والقلب النقى يعاين هللا أى يع
نفسه على ترك الخطية، أي ًا غاصبًا نفسه على اإللتصاه باهلل يكون له ملكوت السموات. فملكوت السموات 

 هو عطية هللا المجانية لكنها ال تقدم للمتهاونين المتراخين.
بالتوبة والعودة إلى هللا جعل إشت القلوب  بواسطة إعداد  الذى  المعمدان  المسيا  يهتاج لدخول ملكوت  الناس  ياه 

 أعلن عنه، وهذا صاحبه جهاد ودبادة وتقوى وتمصب. 
الجهاد يبدأ بالتمصب.   نسمع بولس الرسول يقول جاهدت الجهاد الحسن.. فما هو هذا الجهاد.؟  ما هو الجهاد

فالخاطىل يميل لعدم ترك الخطية وعليه أن يمصب نفسه فال يذهب ألماكن الخطية، من له عين تشتهى. عليه 
أن يجاهد بأن يمصب نفسه وذلك بأن ي ع عينه فى التراب. وهذا هو الجهاد السلبى ولكن هناك أي ًا الجهاد 

َلذ اتُه. إلرضال  محب  متكاسل  فالجسد  فى   اإليجابى  والجهاد  الوقوف  على  نفسه  يمصب  يجاهد  أن  يريد  ومن 
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. 

 ال نمصب أنفسنا ستملك علينا الخطايا والشهوات وتسود علينا فنخرج من ملكوت السموات.  وهن كنا 
   .هلل إحتياجنا المستمرفلنمصب أنفسنا على الجهاد. وما يدفعنا للتمصب تدريب: 

الناس  المعمدان وهنذاراته مما وضع الخوف فى قلوب  تعليم  المعمدان هو  يوحنا  أيام  للتمصب  الناس  دفع  وما 
( . وكانت دعوة المعمدان توبوا ، ومن تجاوب معه وقدم توبة تنقى قلبه 10:    3فعوا يسألون ماذا نفعل )لوفإند 

 فعرف المسيح . وكان هذا هو دور المعمدان أى تمهيد الطريق للمسيح . 
ا يكلمان  الناموس واألنبيال كانا يتنبآن عن المسيح ومجيئه، وكان=    ألن جميع األنبياء والناموس إلى يوحنا....

 اليهود عن الطقوس والفراًط القديمة. 
إنتهى عصر طقوس  لقد  العالم.  فى  السماوى  الملكوت  هذا  لنشر  اإلستعداد  فعاًل  بدأ  فقد  المعمدان  يوحنا  أما  

فالمسيح نفسه أتى، وها هى النبوات قد تحققت، وبدأ تأسيس ملكوت هللا.   ،  الناموس التى كانت تشير للمسيح
من يوحنا المعمدان وحتى اآلن. والطريق لدخول هذا الملكوت هو نعمة هللا، ولكننا ال نأخذ وال كان هذا بدلًا  

 نحصل على هذه النعمة ما لم نمصب أنفسنا ونجاهد.
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ْمِع 15َوِإْن َأَرْدُتْم َأْن َتْقَبُلوا، َفهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتَي.  14"  -(:51-11:41اآليات )مت   َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّ
 "  َفْلَيْسَمْع.

 لنفهم هذه اآلية نرجع إلى نبوة مالخى وسنجد نبوتين :  -:تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتى إن أردتم أن
مالكى  ه .1 أرسل  الذى أنذا  العهد  ومالك  تطلبونه  الذى  السيد  إلى  يكله  بمتة  ويأتى  أمامى  الطريق  فيهيىل 

 (. 1:3تسرون به ) مال 
)مال  وف فيرد قلب األبال على األبنال أنذا أرسُل إليكم إيليا النبى قبل مجىل يوم الرب اليوم العظيم والمخه .2

5:4-6  ) 
يوحنا   مجيل  عن  هى  األولى  اآلية  أن  فى وواضح  األول  المسيح  مجيل  قبل  أى  للمسيح،  كسابق  المعمدان 

-3:11مجيل إيليا هذا نجده فى ر  ) تجسده. واآلية الثانية تشير لمجيل إيليا النبى قبل المجيل الثانى للمسيح
( ولكن بالنسبة لليهود فهم ما كانوا يدرون أن هناك مجيل أول ومجيل ثاٍن للمسيح فخلطوا بين النبوتين، 12

)مال  وفهم فى  والمذكور  المسيا  أمام  الطريق  يهيئ  الذى  المالك  أن  )مال 1:3وا  فى  المذكور  إيليا  نفسه  هو   )
( لذلك فحين رأى التالميذ المسيح فى مجد عظيم على جبل التجلى آمنوا أنه المسيا المنتظر لكنهم تشككوا 5:4

( 10:17)مت    وبة أن إيليا ينبمى أن يأتى أوالً فلماذا يقول الكت و  هوم الخاطئ، فسألوا السيد المسيحبسبب هذا المف
والمسيح لم يرضى أن يكشف حقيقة المجيل األول والمجيل الثانى فى ذلك الوقت، فأشار إشارة غام ة أن  

إن ( وهم فهموا أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. وهنا فى هذه اآلية يقول لهم السيد  12:17إيليا قد جال.. )مت  
)تقبلونى على أننى المسيح المنتظر(. ولكن كل مشكلتكم أن إيليا لم يأتى بعد، فالمعمدان الذى   أردتم أن تقبلوا

فالمعمدان له .  فهذا هو إيليا المزمع أن يأتى  نتحدف عنه هو السابق للمجيل األول والذى أتى بروح إيليا =
 لول من الروح القدس.  نفس قوة وشجاعة إيليا أمام الملوك، وله نفس  هد وتقشف إيليا. وكالهما مم

أذنان للسمع فليسمع الروحية وهدراكها =  من له  القادرتان على سماع األمور  الداخليتان  له األذنان  من كانت 
 سيدرك ما أقوله عن المعمدان وهيليا واألهم أنه سيفهم أننى المسيح المنتظر فيؤمن بى. 

 
 ( 35-29:7+ لو   19-16:11)مت 

)مت   ِإَلى 16"  -(:19-11:16اآليات  ُيَناُدوَن  اأَلْسَواِق  ِفي  َجاِلِسيَن  َأْواَلًدا  ُيْشِبُه  اْلِجيَل؟  هَذا  ُأَشبِ ُه  »َوِبَمْن 
َتْلِطُموا!  17َأْصَحاِبِهْم   َفَلْم  َلُكْم  ُنْحَنا  َتْرُقُروا!  َفَلْم  َلُكْم  َزمَّْرَنا  وَ 18َوَيُقوُلوَن:  َيْأُكُل  اَل  ُيوَحنَّا  َجاَء  َيْشَرُب، أَلنَُّه  اَل 

ِفيِه َشْيَطاٌن.   يُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ 19َفَيُقوُلوَن:  َأُكوٌل َوِشرِ  ِإْنَساٌن  ُهَوَذا  َفَيُقوُلوَن:  َوَيْشَرُب،  َيْأُكُل  اإِلْنَساِن  اْبُن  َجاَء 
َرْت ِمْن َبِنيَها«. اِريَن َواْلُخَطاِة. َواْلِحْكَمُة َتَبرَّ  " ِلْلَعشَّ

)لو   ُيوَحنَّا. 29"  -(:35-7:29اآليات  ِبَمْعُموِديَِّة  ُمْعَتِمِديَن  هللَا  ُروا  َبرَّ اُروَن  َواْلَعشَّ َسِمُعوا  ِإْذ  ْعِب  الشَّ َوَجِميُع 
ِمنْ 30 ُمْعَتِمِديَن  َغْيَر  َأْنُفِسِهْم،  ِجَهِة  ِمْن  هللِا  َمُشوَرَة  َفَرَفُضوا  َوالنَّاُموِسيُّوَن  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َقاَل 31ُه.  َوَأمَّا  ُثمَّ 

ُيْشِبُهوَن؟   َوَماَذا  اْلِجيِل؟  ُأَناَس هَذا  ُأَشبِ ُه  :»َفِبَمْن  بُّ َبْعُضُهْم 32الرَّ ُيَناُدوَن  وِق  السُّ ِفي  َجاِلِسيَن  َأْواَلًدا  ُيْشِبُهوَن 
َحنَّا اْلَمْعَمَداُن اَل َيْأُكُل ُخْبزًا َواَل َيْشَرُب أَلنَُّه َجاَء ُيو 33َبْعًضا َوَيُقوُلوَن: َزمَّْرَنا َلُكْم َفَلْم َتْرُقُروا. ُنْحَنا َلُكْم َفَلْم َتْبُكوا.  
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َشْيَطاٌن.   ِبِه  َفَتُقوُلوَن:  َخْمٍر،  34َخْمًرا،  يُب  َوِشرِ  َأُكوٌل  ِإْنَساٌن  ُهَوَذا  َفَتُقوُلوَن:  َوَيْشَرُب،  َيْأُكُل  اإِلْنَساِن  اْبُن  َجاَء 
اِريَن َواْلُخَطاِة.  َرْت ِمْن َجِميِع َبِنيَها«. َواْلِحْكَمةُ 35ُمِحبٌّ ِلْلَعشَّ  " َتَبرَّ

 نجد موقفين لمن سمع دعوة يوحنا المعمدان.  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  
كل شر يقع عليه هو يستحقه ألجل خطاياه، وأن هللا لم يخطئ فى أحكامه. مثل هؤالل ينسبون كل خير هلل 

هى  وينس توبتهم  عالمة  وكانت  هللا  وببر  بخطاياهم  شعروا  األولى  الفئة  فهذه  لذلك  ألنفسهم  شر  كل  بون 
يوحنا   أى  )مالكه  ودعوته  كالمه  وقبلوا  أرسله،  الذى  مالكه  قبلوا  إذ  أي ًا  هللا  برروا  وهم  معموديتهم. 

 المعمدان(.  
الذات=    الفريسيون والناموسيون  .2 ببرهم  أنهم يشعرون  ى، مثل هؤالل ال يشعرون بإحتياجهم  هؤالل مشكلتهم 

هؤالل    .فرفضوا مشورة هللا من جهة أنفسهمهلل. كبريا هم يعميهم فال يروا وال يسمعوا فال يفهموا وال يدركوا.  
إذ هم عميان، وبالتالى ال يشعرون بإحتياجهم للتوبة لذلك رف وا معمودية يوحنا، بل    بخطاياهم  ن ال يشعرو 

التالية. والمتكبر فى كل جيل يرفط اإلعتراف  قالوا عنه كالمًا سيئًا   المسيح فى األيات  السيد  علََّق عليه 
بخطيته، إذ هو في نظر نفسه بار داًمًا وال يقبل أن يقول له أحد كلمة حق، أو يظهر له أحد خطأه، وال  

هته، ويرفط تأديب  يفكر فى التوبة، وبالتالى ال يبرر هللا إذا أراد هللا أن يؤدبه، وسيرفط مشورة هللا من ج
(. لذلك فمثل هؤالل ال يميزون رجال هللا مثل المعمدان ولن يعرفوا هللا وال مسيحه. هؤالل  8:12هللا )عب  

رف وا المعمدان إذ كان يحيا فى  هد ورف وا المسيح إذ عاش ببساطة . والحقيقة أنهم سيرف ون كل من  
   -الذى قاله المسيح:يأتى مرساًل من هللا، فهم راف ين هلل. ومعنى المثل 

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

مثل دور الفرح يقابل بصمت، أى ال تتجاوب حركاتهم مع نممات وحركات الفريق أوالد متمردين فالفريق الذى ي
رسل هللا لهم يوحنا المعمدان  اهدًا ليجذبهم بالتوبيخ والحزن  أمسيح بهذا يشير للفريسيين، الذى  الذى يقابلهم. وال
فيه   فقالوا  المحبة   شيطانللتوبة  عليهم  عارضًا  أمراضهم  شافيًا  ومحبة  ود  فى  المسيح  جالهم  التوبة،  ورف وا 

فحينما تفسد بصيرة اإلنسان الداخلية يستطيع    .أكول وشريب خمروالصداقة اإللهية، فرف وه أي ًا وقالوا عنه  
تأ يتقبل  وال  وحنانه  هللا  حب  يحتمل  فال  اإللهى،  العمل  لرفط  المبررات  كل  لنفسه  يجد  تجتذبه أن  ال  ديباته، 

 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

ن إعتمدوا من يوحنا( فإذا الذين يبررونه )مثل الذيمشورة هللا من جهة أنفسهم، فإن للحكمة أبنالها. وهللا له أوالده  
الذين برروا هللا معتمدين من يوحنا. والحكمة   هم  مثل هؤاللو ها يبررونها،  لكان أعدال الحكمة يسفهونها فإن أبنا

هذه الحكمة   .خالص البشريةإرسال يوحنا المعمدان ثم تجسد المسيح ألجل    هنا هى التدبير اإللهى الذى دبر
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ر بنيها أى جماعة شعب هللا الذين رحبوا بيوحنا والمسيح وتابوا. الحكمة هي وهرت بارة ال غبار عليها فى نظ
 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 
والعكس   لخطاياهم  شر  ير أو  أنفسهم  أعين  فى  كذا فاألبرار  تفعل  رب  يا  ولماذا  قاًلين  هللا  أحكام  داًمًا  ف ون 

التأديبات كجزل من خطة  ووكذا.. ببعط  يسمح  ما  كثيرًا  أن هللا  ولنالحظ  كبرياًهم  بسبب  لكن    وهذا  الخالص 
اًمًا يرف ون أحكام هللا، أبنال هللا حقيقة فهم يقبلون أحكامه ويبررونه فيها. والمتكبرون د   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 

 رسلهم هللا. هلل فهم سيرف ون من ي
 

 -(:16-12:10( + )لو 24-20:11اآليات )مت 
»َوْيٌل 21ِحيَنِئٍذ اْبَتَدَأ ُيَوبِ ُخ اْلُمُدَن الَِّتي ُصِنَعْت ِفيَها َأْكَثُر ُقوَّاِتِه أَلنََّها َلْم َتُتْب:  20"  -(:24-11:20اآليات )مت  

اَبَتا َقِديًما ِفيُكَما، َلتَ َلِك َيا ُكوَرِزيُن! َوْيٌل َلِك َيا َبْيَت َصْيَدا! أَلنَُّه َلْو ُصِنَعْت ِفي ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْرُنوَعُة  
َماِد.   يِن ِممَّا َلُكَما. 22ِفي اْلُمُسوِح َوالرَّ َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُصوَر َوَصْيَداَء َتُكوُن َلُهَما َحاَلٌة َأْكَثُر اْحِتَمااًل َيْوَم الدِ 

َماِء! َسُتْهَبِطيَن ِإَلى  23 اْلَهاِوَيِة. أَلنَُّه َلْو ُصِنَعْت ِفي َسُدوَم اْلُقوَّاُت اْلَمْرُنوَعُة َوَأْنِت َيا َكْفَرَناُحوَم اْلُمْرَتِفَعَة ِإَلى السَّ
يِن ِممَّا َلِك«.24ِفيِك َلَبِقَيْت ِإَلى اْلَيْوِم.   " َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َأْرَض َسُدوَم َتُكوُن َلَها َحاَلٌة َأْكَثُر اْحِتَمااًل َيْوَم الدِ 

)لو   ِلِتْلَك 21"  -(: 16-10:12اآليات  ِممَّا  اْحِتَمااًل  َأْكَثُر  َحاَلٌة  اْلَيْوِم  ذِلَك  ِفي  ِلَسُدوَم  َيُكوُن  ِإنَُّه  َلُكْم:  َوَأُقوُل 
ُة ُنوعَ »َوْيٌل َلِك َيا ُكوَرِزيُن! َوْيٌل َلِك َيا َبْيَت َصْيَدا! أَلنَُّه َلْو ُصِنَعْت ِفي ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْر 13  اْلَمِديَنِة .

َماِد.   َوالرَّ اْلُمُسوِح  ِفي  َجاِلَسَتْيِن  َقِديًما  َلَتاَبَتا  َأْكَثُر 14ِفيُكَما،  َحاَلٌة  يِن  الدِ  ِفي  ِلُهَما  َيُكوُن  َوَصْيَداَء  ُصوَر  َولِكنَّ 
َلُكَما.   ِممَّا  َسُتْهَبِطينَ 15اْحِتَمااًل  َماِء!  السَّ ِإَلى  اْلُمْرَتِفَعُة  َكْفَرَناُحوَم  َيا  اْلَهاِوَيِة.  َوَأْنِت  ِإَلى  ِمْنُكْم 16  َيْسَمُع  َالَِّذي 

 "َيْسَمُع ِمنِ ي، َوالَِّذي ُيْرِذُلُكْم ُيْرِذُلِني، َوالَِّذي ُيْرِذُلِني ُيْرِذُل الَِّذي َأْرَسَلِني«.
( 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 لِك 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 لِك يا كورزينأن هذه العطايا لو قدمت للمربال لتابوا وأكرموا هللا.   لوالسيد يقو  .يقدمه لهم
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كثيرًا ويخطئ ي رب أكثر. لذلك فعقوبة سدوم أخف من عقوبة كور ين وبيت صيدا. ولنالحظ أن سدوم رف ت 
تبقي عليه خطاياه، فدمه مالك هللا بينما أن كور ين رف ت هللا نفسه. ومن يرفط المسيح رفط دمه المافر فس

 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  

أنت يا و كانت كور ين وكفر ناحوم من المدن التى ضربت بشدة وكانت الجثث تمأل الشوارع وليس من يدفن =  
( 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 حدف لهذه المدن ؟ هل إنتقم المسيح   لماذا يهلك من يرفض المسيحهناك 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 بإغرالات الخطايا التى يقد  مها 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  

ن خطاياه ، فال عن هللا. أضف لذلك ما هو أهم ، من يرفط المسيح فال وسيلة لمفرافقد فصلوا أنفسهم بأنفسهم  
 غفران وال تطهير سوى بالدم .

  
 (  24-21:10( +) لو 30-25:11اآليات )مت 
َماِء َواأَلْرِض، 25"  -(:30-11:25اآليات )مت   ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل: »َأْحَمُدَك َأيَُّها اآلُب َربُّ السَّ

َنَعْم َأيَُّها اآلُب، أَلْن هَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَُّة َأَماَمَك. 26اْلُفَهَماِء َوَأْعَلْنَتَها ِلأَلْطَفاِل.  أَلنََّك َأْخَفْيَت هِذِه َعِن اْلُحَكَماِء وَ 
َيْعِرُف اآلَب ِإالَّ 27 َأَحٌد  َواَل  َيْعِرُف االْبَن ِإالَّ اآلُب،  َأَحٌد  َوَلْيَس  َأِبي،  ِمْن  ِإَليَّ  ُدِفَع  َقْد  َأَراَد ُكلُّ َشْيٍء  َوَمْن   االْبُن 

ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا 29َنا ُأِريُحُكْم.  َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل، َوأَ 28االْبُن َأْن ُيْعِلَن َلُه.  
 " أَلنَّ ِنيِري َهيِ ٌن َوِحْمِلي َخِفيٌف«.30ِمنِ ي، أَلنِ ي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب، َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم. 

َيُسو 21"  -(: 24-10:21اآليات )لو   َتَهلََّل  اَعِة  السَّ ِتْلَك  َماِء َوِفي  السَّ َأيَُّها اآلُب، َربُّ  َوَقاَل:»َأْحَمُدَك  وِح  ِبالرُّ ُع 
ْن هَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَُّة َواأَلْرِض، أَلنََّك َأْخَفْيَت هِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلُفَهَماِء َوَأْعَلْنَتَها ِلأَلْطَفاِل. َنَعْم َأيَُّها اآلُب، ألَ 

َتاَلِميِذِه َوَقاَل:»ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُدِفَع ِإَليَّ ِمْن َأِبي. َوَلْيَس َأَحٌد َيْعِرُف َمْن ُهَو االْبُن ِإالَّ اآلُب،  َواْلَتَفَت ِإَلى22َأَماَمَك«. 
َلُه«.   ُيْعِلَن  َأْن  االْبُن  َأَراَد  َوَمْن  االْبُن،  ِإالَّ  اآلُب  ُهَو  َمْن  اْنِفَرادٍ 23َواَل  َعَلى  َتاَلِميِذِه  ِإَلى  »ُطوَبى   َواْلَتَفَت  َوَقاَل: 

أَلنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َأْنِبَياَء َكِثيِريَن َوُمُلوًكا َأَراُدوا َأْن َيْنُظُروا َما َأْنُتْم َتْنُظُروَن 24ِلْلُعُيوِن الَِّتي َتْنُظُر َما َتْنُظُروَنُه!  
 "َمُعوا«. َوَلْم َيْنُظُروا، َوَأْن َيْسَمُعوا َما َأْنُتْم َتْسَمُعوَن َوَلْم َيسْ 

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  

هناك من يتهلل بالجسد أى يفرح بملذات العالم ولكن يسوع يتهلل بالروح، فما يفرحه هو الروحيات. =    بالروح
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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. 

يقول ألبيه حسنًا    مدكأح المشهورة اإللهية، وكأنه  الرضا عن  بل إعالن  الشكر على إحسان،  بمعنى  ليست   =
البد ان نفهم ان   فعلت إذ أعلنت اإلنجيل لهؤالل السبعين وحجبتها عن المتعجرفين، وحرفيًا تعنى أعترف لك. لكن

س للكنيسة جسده المسيح هنا يتكلم ويشكر كرألهيه هي مشورة االبن كما هى مشورة اآلب . اذًا  هذه المشورة اإل
 . (30: 26ن قدم لهم سر الحياة )مت أ. كما سبح مع تالميذه بعد 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 يؤ   ن  ويقبله  بالمسيح  من 
أما من يرفط مشورة هللا، ألنه حكيم فى عينى نفسه  .    أعلنتها لألطفالويتصرف فى بساطة قلبه بإت اع =  

أى الحكمال =  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   قاأما  فى إنجيل لو 

 هذا نفهم أن الشياطين ال تخ ع سوى للمت عين وليس للمتكبرين . 
حكمتك ومشورتك وأسرارك وتدبيراتك فيما يخص الخالص سوال على المستوى العام للناس كلها أو  = أخفيت هذه
-9:2كو1وأما نحن فلنا فكر المسيحو )  كما يقول بولس الرسول  نفسه. بل هللا يكشف لي فكره للشخص تدبير 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  هؤ ألنفسه  ح نه،  فى  لذته  يجد  السماوى،  إلى بوه  السيد  بهم  يدخل  الل 
= هم  هؤالل متثقلين باألنا= الحكماء والفهماء . (18:3كو 1معرفته. لذلك إختار المسيح تالميذه من البسطال )

مشورة   ألى  رافط  بكبريال  أنفسهم  أعين  فى  الحقة. الحكمال  اإللهية  المعرفة  طريق  يدخلوا  أن  يقدرون  فال   ،
هالل واألغبيال، بل لألطفال، فاألطفال هم البسطال المت عين، ولكنهم فى ولنالحظ أن هللا لم يقل أعلنتها للج

ين حكمة  ال من يعترف أنه جاهل يعطيه هللا حكمة وفهم قلب.    عطيهم هللا.ي  المت عين  وفهم، هؤاللحقيقة 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 ش  قد ُدفع إلى  من أبى 
(. طبعًا وارثًا لكل شئ 2:1  وقول 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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غير المحدودة ال يعلمها سوى هللا غير المحدود. وبنفس  اإلبن بطبيعته اإللهية =    ليس أحد يعرف اإلبن إال  اآلب
ب خالل وحدة الجوهر، وهذه المعرفة آلب يعرف اإلبن واإلبن يعرف اآلفا  وال من هو اآلب إال  اإلبنالمفهوم =  

 غير متاحة لمخلوه سوال مالك أو إنسان.  
ب، فإذ كان هللا محتجب عن اإلنسان، آللهذا تجسد المسيح حتى يعلن لنا ا=  ومن أراد اإلبن أن يعلن له

واإلنسان غير قادر على اإلقتراب منه، بل حين أراد هللا أن يظهر لبنى إسراًيل إرتعبوا مما  حدف، وطلبوا من 
-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 ون هللا اآلب، ولهذا قال المسيح (. فكان تجسد المسيح هو ليعل19
حين أقام موتى كان يعلن إرادة اآلب فى أن يعطينا حياة وحين فتح أعين عميان كان يعلن إرادة اآلب أن تكون  

لنا بصيرة روحية بها نراه وهكذا. وحين ُصلَب رأينا محبة هللا الذى بذل إبنه الوحيد عنا وحين تجسد وقبل اإلهانة  
اإلبن يحمل طبيعتنا لكى يدخل بنا إلى المعرفة اإللهية. حملنا فيه حتى نقدر أن   رأينا تواضعه العجيب. إذًا جال

نعاين ما ال ُيرى وُندرك ما ال ُيدرك. وليس هناك سوى طريق واحد لندرك به هللا ونتعرف عليه، وهذا الطريق هو 
 وهو مختبأ في نقرة  اإلتحاد باإلبن. بل هو حملنا كأبنال إلى ح ن اآلب. وبنفس المفهوم رأي موسى مجد هللا

 في الجبل )رمز إلتحادنا بالمسيح(. 
 الذى ينتج عنه حياة وكلمة يعرف تعنى فى لغة الكتاب المقدس " الوحدة أو اإلتحاد "

 آدم يعرف حوال    ...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 حوال  
فلقد  ثمر.  له  يكون  اإلتحاد  هذا  أو  قاي  المعرفة  ووعرف  أنجبت  يقول  لذلك  وولدت د آين،  فحبلت  امرأته  م حوال 

 .و قايين
= الهوت   و ألنهما فى وحدةآلب وال أحد يعرف اآلب إال اإلبنليس أحد يعرف اإلبن إال ا + وهكذا قيل هنا و

 .( 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 أحيال فهو الحياة. وصرنا نعرف اآلب من خالل إتحادنا   حياة، فالمسيح  ينتج عنهتحاد  إتعنى  
 (. 9:  15)راجع تفسير يو بالمسيح.

حاد به يعنى معرفته. ( فالثبات فيه واإلت10-9:3و )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 

 (. 26-21:17ح فى صالته الشفادية )يو  (. واإلتحاد به أشار إليه المسي 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 والمال.  :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 
 -(:30-29:11)مت

المسيح يريد أن يعلن لي أسرار السمال ولكن ما يمنعني هو خطيتي. وهنا المسيح يدعو الخطاة أن يأتوا إليه 
. وهنا سيتسالل البعط  ( فيعرفوا أسرار هللا28ليريحهم، ويدعو المتألمين والم طهدين أن يأتوا إليه فيريحهم )آية 

كيف أستطيع أن أتخلص من خطيتي المحبوبة، كيف أستطيع أن أنفذ هذه الوصية الص بة التي أرى إستحالة 
؟ 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 إحمخاًف  إلى =  لوا  ثورين  تربط  التي  العصا  هو  والنير 
الثو  بنير واحد، فالذي سوف يحمل كل الحمل هو  أننا ربطنا حماًل صميرًا مع ثور  ر. المحراف. ولكن تصور 

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 حقيقةسأعمل كل    تعزية فأنا الذي

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

لتحمله ستجده خفيفًا جدًا  تقدمت  لو  ولكن  يمكنني حمله.  لي ال  الطفو. ستقول  قانون  تعلم شيئًا عن  وأنت ال 
ل تنفيذ الوصية أو  بل من يرتبط بالمسيح أى يقبل أن يحمل نيره والمعنى قبو بسبب قوة حمل المال الخفية له.  
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إحتمال تجربة بالشكر ودون تذمر، حينئٍذ يكون قد قبل التجربة التى سمح بها هللا واثقًا فى محبته وحكمته. مثل 
هذا اإلنسان ليس فقط يعينه المسيح فى تنفيذ الوصايا، بل يحمل عنه أالمه وأوجاعه وأحزانه. كما يقول الوحى 

النبى  إش يال  سفر  َأْحزَ   فى  َتَحمََّلَهاَلِكنَّ  َوَأْوَجاَعَنا  َحَمَلَها،  يطيقها  4:  53)إش  اَنَنا  ال  أالمًا  إحتمل  فالمسيح   .)
إنسان، وهذا ليحملها بداًل عنا. وهذا هو السر فى أننا كنا نرى الشهدال يتقدمون لساحات اإلستشهاد وهم يسبحون  

سكب فى داخلهم فرحًا ال   (2وأحزانهم.     المسيح حمل أوجاعهم وأالمهم    (1فى فرح! فمن أين أتوا بهذا الفرح؟  
َيْنِزُع َأَحد  تقوى أى أالم أن تنزعه منهم و ُقُلوُبُكْم، َواَل  َفَتْفَرُح  َأْيً ا  َوَلِكنِ ي َسَأَراُكْم   . ِعْنَدُكُم ٱآْلَن ُحْزن  َفَأْنُتْم َكَذِلَك، 

 (.22: 16و )يو َفَرَحُكْم ِمْنُكمْ 
تنفيذ وعوده، إذ رأيت كثيرين جدًا والفرح يمأل وجوههم بينما هم يعانون من أالم أمراض وأشهد على أمانة هللا فى  

  قاتلة. لقد حمل المسيح أالمهم وأوجاعهم وأحزانهم بل وسكب أفراحا عجيبة فى قلوبهم.
وم بالعمل. إذًا تعال للمسيح بأن تحاول أن تنفذ الوصية وستجد هذا سهاًل جدًا، ألنه عمليًا فالمسيح هو الذي يق

ولكنه لن يقوم بالعمل إال  إذا تقدمت وحاولت، حينئذ ستكتشف قوة المسيح الخفية التي ال يكتشفها إال  كل من  
فنيره هين وحمله خفيف )رو بإيمان وحاول  تقدم  أما  11-5:10حاول.  فيعرض عليَّ (.  أرتبط معه   إبليس  أن 

ولكن من يرتبط معه يحيا في كآبة. مهما كانت وصايا المسيح فهي خفيفة بجانب الحمل   الخطية  عارضًا عليَّ 
عرضها علينا. اللذات التي ي  برباطات الخطية التي يربطنا بها لو قبلنا س  الثقيل الذي سنحمله لو إرتبطنا مع إبلي

لهية ، فالمسيح حمل إعزيات  ليه شدة تجد قلبه مملولا تن من هو مرتبط بالمسيح وتأتى ع أوبنفس الطريقة نجد  
 عنه هذا االلم . 

ربما لم يكن في إسراًيل فتاة بجمال دليلة. ولكن إذا كان شمشون قد تزوج بفتاة شريفة عفيفة=)الوصية( مثال:  
ولكنها ليست في جمال دليلة=) الخطية( ، لكان عاش في فرح ونصرة، ربما يكون هناك ضيق ألن دليلة أجمل= 

ل أن يتزوج بفتاة أقل جمااًل من فقد عينيه وقوته وكرامته وحريته. اذًا الوصية مْ ن قارن خفة حِ )لذة الخطية ( ولك
   .هى نير هين
من   بما ال يقاسأخف  فلنمصب أنفسنا على تنفيذ وصايا المسيح، ولربما نشعر بحملها لكن حملها  ماذا إذن:  

الخطايا   رباطات  قبلنا  لو  واأللم  الحزن  وحياة  وعبوديته  ولذلك    إبليس  يده.  يغربمن  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  المعرفة    تعلموا  طريق  سيدخل  المسيح  من  يتعلم  ومن  الوصية  تنفيذ  يحاول  فمن 
أن هناك عالقة وثيقة بين التواضع ولنالحظ    .فتجدوا راحة لنفوسكملآلب، وهكتشاف محبته المافرة=  الحقيقية  

فالتواضع الحقيقى يظهر فى الوداعة   .أَلنِ ي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب   والوداعة لذلك يجمع الرب بينهما هنا ويقول
الخارجية ويقال عنها أنها حالة الالغ ب والالتذمر. فالمتواضع يشعر أنه خاطئ ال يستحق شئ، فال يم ب 

 والينفعل على من أخطأ. 



   متي )اإلصحاح الحادى عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
168 

ِتي َتْنُظُر َما َتْنُظُروَنُه! َواْلَتَفَت ِإَلى َتاَلِميِذِه َعَلى اْنِفَراٍد َوَقاَل: »ُطوَبى ِلْلُعُيوِن الَّ 23"  -(:24-10:23اآليات )لو
ُظُروا، َوَأْن َيْسَمُعوا َما َأْنُتْم  أَلنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َأْنِبَياَء َكِثيِريَن َوُمُلوًكا َأَراُدوا َأْن َيْنُظُروا َما َأْنُتْم َتْنُظُروَن َوَلْم َينْ 24

 "َتْسَمُعوَن َوَلْم َيْسَمُعوا«.
هؤالل التالميذ الذين عاشوا بإت اع ورأوا المسيح وعرفوه فعرفوا اآلب  =  ا تنظرونهطوبى للعيون التي تنظر م

ومحبته هم أف ل من قديسي العهد القديم الذين آمنوا بالمسيح وتنبأوا عنه لكنهم لم يروه، هم عاشوا في الظالل 
ولم يؤمنوا به وال قبلوه. أم ا ر ية  ولكن التالميذ رأوا المسيح حقيقة. وال نقصد بالر ية ر ية جسدية فالفريسيين رأوه

التالميذ فكانت ر ية حقيقية إذ عرفوا المسيح وآمنوا به. والسبب كبريال الفريسيين وبساطة التالميذ لذلك قال 
( تعلموا مني فإني وديع ومتواضع. وهذه اآلية هي التي نصليها داًمًا في أوشية  29:11المسيح في )مت 

يل نرى ونسمع المسيح الذي إشتهى أبال العهد القديم أن يروه ويسمعوه فلم يروا ولم اإلنجيل، فاآلن نحن باإلنج
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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 عودة للجدول ( عشر )أنجيل متي()األصحاح الثاني

 اإلصحاح الثاني عشر
 -(: 5-6:1( + )لو 28-2:23+)مر   (8-12:1اآليات )مت 
ُروِع، َفَجاَع َتاَلِميُذُه َواْبَتَدُأوا َيْقِطُفوَن 1"  -(:8-12:1اآليات )مت  ْبِت َبْيَن الزُّ ِفي دِلَك اْلَوْقِت َذَهَب َيُسوُع ِفي السَّ

ْبِت!«  2َسَناِبَل َوَيْأُكُلوَن.   يِسيُّوَن َلمَّا َنَظُروا َقاُلوا َلُه:»ُهَوَذا َتاَلِميُذَك َيْفَعُلوَن َما اَل َيِحلُّ ِفْعُلُه ِفي السَّ َفَقاَل 3َفاْلَفرِ 
َز التَّْقِدَمِة الَِّذي َلْم َيِحلَّ َكْيَف َدَخَل َبْيَت هللِا َوَأَكَل ُخبْ 4َلُهْم:»َأَما َقَرْأُتْم َما َفَعَلُه َداُوُد ِحيَن َجاَع ُهَو َوالَِّذيَن َمَعُه؟  

َفَقْو.   ِلْلَكَهَنِة  َبْل  َمَعُه،  ِللَِّذيَن  َواَل  َلُه  ُيَدنِ ُسوَن 5َأْكُلُه  اْلَهْيَكِل  ْبِت ِفي  اْلَكَهَنَة ِفي السَّ التَّْوَراِة َأنَّ  َقَرْأُتْم ِفي  َما  َأَو 
َأْبِرَياُء؟   َوُهْم  ْبَت  َلُكمْ 6السَّ َأُقوُل  اْلَهْيَكِل!  َولِكْن  ِمَن  َأْعَظَم  هُهَنا  ِإنَّ  اَل 7:  َرْحَمًة  ُأِريُد  ِإنِ ي  ُهَو:  َما  َعِلْمُتْم  َفَلْو 

ْبِت َأْيًضا«.8َذِبيَحًة، َلَما َحَكْمُتْم َعَلى اأَلْبِرَياِء!   "َفِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّ
  

بْ 23"  -(:28-2:23اآليات )مر   َناِبَل َوُهْم َساِئُروَن.  َواْجَتاَز ِفي السَّ ُروِع، َفاْبَتَدَأ َتاَلِميُذُه َيْقِطُفوَن السَّ ِت َبْيَن الزُّ
ْبِت َما اَل َيِحلُّ؟«  24 يِسيُّوَن:»اْنُظْر! ِلَماَذا َيْفَعُلوَن ِفي السَّ َفَقاَل َلُهْم:»َأَما َقَرْأُتْم َقوُّ َما َفَعَلُه َداُوُد 25َفَقاَل َلُه اْلَفرِ 

ا َمَعُه؟  ِحيَن  َوالَِّذيَن  ُهَو  َوَجاَع  التَّْقِدَمِة 26ْحَتاَج  ُخْبَز  َوَأَكَل  اْلَكَهَنِة،  َرِئيِس  َأِبَيَأَثاَر  َأيَّاِم  ِفي  َبْيَت هللِا  َدَخَل  َكْيَف 
ْبُت ِإنََّما ُجِعَل أَلْجِل اإِلْنَساِن،   ُثمَّ َقالَ 27الَِّذي اَل َيِحلُّ َأْكُلُه ِإالَّ ِلْلَكَهَنِة، َوَأْعَطى الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه َأْيًضا«.   َلُهُم:»السَّ

ْبِت.  ْبِت َأْيًضا«.28اَل اإِلْنَساُن أَلْجِل السَّ  "ِإًذا اْبُن اإِلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّ
 

)لو   َناِبَل 1"  -(:5-6:1اآليات  السَّ َيْقِطُفوَن  َتاَلِميُذُه  َوَكاَن  ُروِع.  الزُّ َبْيَن  اْجَتاَز  ِل  اأَلوَّ َبْعَد  الثَّاِني  ْبِت  السَّ َوِفي 
ِبَأْيِديِهْم.   يِسيِ يَن:»ِلَماَذا َتْفَعُلوَن َما اَل َيِحلُّ ِفعْ 2َوَيْأُكُلوَن َوُهْم َيْفُرُكوَنَها  ُبوِت؟« َفَقاَل َلُهْم َقْوٌم ِمَن اْلَفرِ  ُلُه ِفي السُّ

َكْيَف َدَخَل َبْيَت 4َمَعُه؟  َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َأَما َقَرْأُتْم َواَل هَذا الَِّذي َفَعَلُه َداُوُد، ِحيَن َجاَع ُهَو َوالَِّذيَن َكاُنوا  3
َوَقاَل َلُهْم:»ِإنَّ اْبَن  5ا، الَِّذي اَل َيِحلُّ َأْكُلُه ِإالَّ ِلْلَكَهَنِة َفَقْو«  هللِا َوَأَخَذ ُخْبَز التَّْقِدَمِة َوَأَكَل، َوَأْعَطى الَِّذيَن َمَعُه َأْيًض 

ْبِت َأْيًضا«.  "اإِلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّ
بمقارنة ما حدف فى لوقا مع ما قيل فى متى نجد أن اليهود الموا التالميذ أواًل ثم شكوهم للمسيح. ونالحظ اآلتى 

 -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 
 مالل للمحبة. ولكن ال يكون هذا فى وعال أو بإستعمال منجل واال  صار كسرقة للمير وهست

عن    ن متابعة التالميذ المستمرة للمعلم فهو ال يهدأ فى خدمته، وهم ملتصقون به داًمًا محبة فيه، ال يبحثو  -2
طعام بل يأكلوا سنابل نيئة. وواضح أن السيد أراد أن يختلى بتالميذه فذهبوا للحقول وهناك جاعوا. والخلوة 
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ادئ. ولذلك نحتاج نحن أي ًا لهذه الخلوة. ومن يدخل التالميذ صوت يسوع اله  ا هي فرصة هدول 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 
مفهوم الحصاد على  إعتبروه حصاد وتذرية، وهذا ممنوع يوم السبت. هو مفهوم حرفى قاتل، فكيف يطبقون  

 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

المقدس.  التقدمة  لخبز  عاديين  أشخاص  أكل  من  بكثير  خطورة  أقل  هو  السبت  يوم  السنابل  فرك    وقطعًا 
ا خبز  من  األرغفة  الكاهن  وكانت  يأكلها  ثم  أسبوع  لمدة  سبت  كل  الوجوه  خبز  ماًدة  على  توضع  لتقدمة 

 (.6-1:21صم  1وأسرته فقط )
 = المسيح متعجب ممن يقرأون وال يفهمون.  أما قرأتم -5
السبت -6 يدنسون  السبت  فى  والسلخ =الكهنة  الذبح  مثل  السبت  يوم  الطقسية  باألعمال  يقومون  الكهنة  أى 

ن األطفال إذا وافق اليوم السبت اليوم الثامن لميالد الطفل. فالكهنة لم يتوقفوا والتنظيف وشى الذباًح وختا 
أى أنهم لم يخطئوا بعملهم هذا. وهذه األعمال لو قاموا بها خارج الهيكل لصار  =وهم أبرياء=  عن العمل

والختان....(   تدنيسًا للسبت. فمن أجل كرامة الهيكل وكرامة الوصية التى وضعها رب الهيكل )تقديم الذباًح
يقوم الكهنة بأعمالهم داخل الهيكل وال يحسب عملهم خطية، حتى تتم رسالة الهيكل لم يتوقفوا عن العمل. 
واآلن فالمسيح هو رب الهيكل وقد حلَّ على األرض وهؤالل التالميذ يخدمونه ويتبعونه، فما الخطأ فى أن 

فالسيد  =  ههنا أعظم من الهيكليكل يوم السبت = يعملوا هذا العمل البسيط ليستمروا فى خدمتهم لرب اله
 . (  21:   2)يو المسيح بالهوته المتحد بناسوته هو أعظم

وصية السبت تشير لراحتنا األبدية فى السمال فى المسيح وخالصنا من الخطية الذى تم بقيامة المسيح يوم   -7
ل األرضية ليتذكروا أن هناك سمال  األحد الذى هو يوم الخليقة الجديدة. وكانت الراحة هى راحة من األعما

وأن هناك إله يجب أن يعبدونه، وفى دبادة هللا يجدوا راحتهم. لكن المسيح هو هذا اإلله، والتالميذ اآلن  
معُه ال يذكروا شيئًا عن أعمالهم وأكلهم وشربهم، بل هم جاعوا حتى إضطروا أن يفركوا سنابل ليأكلوا، فهم  

تصاقهم بالمسيح، وهذا بالنسبة لهم لم يكن يومًا فى األسبوع، بل صار المسيح  وجدوا راحتهم الحقيقية فى ال
الحق  وله كل  السبت،  إلهنا هو واضع وصية  المسيح  أن  بالحرفيات، خصوصًا  التقيد  فلماذا  كل حياتهم، 

 رب السبت.كواضع للوصية أن يفسر الوصية كما يريد فهو 
تراح في اليوم السابع بالفدال الذي به صار الخالص لإلنسان = هذا رمز ألن هللا اسهللا يستريح يوم السبت

 فإرتاح اإلنسان. فراحة هللا هي حقيقة راحة اإلنسان.
ليرتاح اإلنسان وكل من معه جسديًا، باإلضافة ألن  =    السبت وضع ألجل اإلنسانيذكر إنجيل مرقس أن   -8

اإلنسان   ألجل  وضع  السبت  وكون  للسمال.  ينتمى  أنه  اإلنسان  جوع  يذكر  فى  سببًا  يكون  أن  يصح  فال 
 (. 6:6التالميذ. فاهلل يريد رحمة ال ذبيحة )هو  
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لقد إشتكى اليهود التالميذ للمسيح بسبب حريتهم فى المسيح، لكن ما أحلى أن نجد أن المسيح يدافع عنا   -9
 . ( 33:   8)رو  وعن تالميذه. فليشتكى علينا من يشتكى فلنا مسيح يدافع عنا

بين أكل التالميذ للسنابل والقصة التى إقتبسها السيد المسيح من حياة داود إذ أكل من  هناك مقارنة لطيفة   -10
الخبز المقدس. فكال القصتين يرمزان لألكل من جسد المسيح فى سر اإلفخارستيا، فالمسيح شبه نفسه بحبة  

ن جسد المسيح  ( وخبز الوجوه يشير لجسد المسيح فى سر اإلفخارستيا ونحن بتناولنا م24:12الحنطة )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: -11    -فى إنجيل معلمنا مرقس يذكر أن ًريس الكهنة هو أبياثار، بينما جال فى سفر صمًو

)يمكن( أن أبياثار كان وهو إبن إبيمالك وكانا معًا حين إلتقى بهما داود النبى، ثم أن شاول قتل إبيمالك   -أ
بياثار إلى داود وصار رفيقًا له. ولما استقر داود فى ملكه صار أبياثار هو ًريس الكهنة واألكثر  أوهرب 

صم   1) ال شهرة أكثر من أبيه.شهرة من أبيمالك، وهستمر ًريسًا للكهنة طوال فترة ملك داود. ون
20:22 +7:30.) 

)يمكن( أن أبيمالك رفط إعطال الخبز المقدس لداود ورجاله ولكن أبياثار إبنه هو الذى وافق على ذلك،  -ب
أو أن أبيمالك كًريس للكهنة رأى أنه بحكم مركزه ال يصح أن يكسر الشريعة فأعطى الخبز المقدس إلبنه  

 العمل ألبياثار. ليعطيه هو لداود فنسب 
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  
الخبز المقدس. وهذه هى القصة التي   أكلها. وفى هذا السبت يقرأ اليهود فى المجامع قصة داود وأكله من

 ستشهد بها السيد المسيح.ا
 

 -(:11-6:6( + )لو6-1:3+ )مر -(: 14-9:12اآليات )مت 
)مت   َمْجَمِعِهْم،  9"  -(:14-12:9اآليات  ِإَلى  َوَجاَء  ُهَناَك  ِمْن  اْنَرَرَف  َفَسَأُلوُه 10ُثمَّ  َياِبَسٌة،  َيُدُه  ِإْنَساٌن  َوِإَذا 

َعَلْيِه.   َيْشَتُكوا  ِلَكْي  ُبوِت؟«  السُّ ِفي  اإِلْبَراُء  َيِحلُّ  َخُروٌف  11َقاِئِليَن:»َهْل  َلُه  َيُكوُن  ِمْنُكْم  ِإْنَساٍن  َلُهْم:»َأيُّ  َفَقاَل 
ْبِت ِفي ُحْفَرٍة، َأَفمَ  َفاإِلْنَساُن َكْم ُهَو َأْفَضُل ِمَن اْلَخُروِف! ِإًذا 12ا ُيْمِسُكُه َوُيِقيُمُه؟  َواِحٌد، َفِإْن َسَقَو هَذا ِفي السَّ

ُبوِت!«   اْلَخْيِر ِفي السُّ ِفْعُل  َكاأُلْخَرى.13َيِحلُّ  َفَعاَدْت َصِحيَحًة  َها.  َفَمدَّ َيَدَك«.  ِلإِلْنَساِن:»ُمدَّ  َقاَل  َفَلمَّا َخَرَج  14  ُثمَّ 
يِسيُّوَن َتَشاوَ   " ُروا َعَلْيِه ِلَكْي ُيْهِلُكوُه،اْلَفرِ 

 

)مر   َياِبَسٌة.  1"  -(:6-3:1اآليات  َيُدُه  َرُجٌل  ُهَناَك  َوَكاَن  اْلَمْجَمِع،  ِإَلى  َأْيًضا  َدَخَل  َهْل 2ُثمَّ  ُيَراِقُبوَنُه:  َفَراُروا 
ْبِت؟ ِلَكْي َيْشَتُكوا َعَلْيِه.   ُجِل الَِّذي َلهُ 3َيْشِفيِه ِفي السَّ ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»َهْل 4 اْلَيُد اْلَياِبَسُة:»ُقْم ِفي اْلَوْسِو!«  َفَقاَل ِللرَّ

؟ َتْخِليُص َنْفٍس َأْو َقْتٌل؟«. َفَسَكُتوا.   رِ  ْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر َأْو ِفْعُل الشَّ َفَنَظَر َحْوَلُه ِإَلْيِهْم ِبَغَضٍب، َحِزيًنا 5َيِحلُّ ِفي السَّ
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َها، َفَعاَدْت َيُدُه َصِحيَحًة َكاأُلْخَرى.  َعَلى ِغاَلَظِة ُقُلوِبِهْم، وَ  ُجِل:»ُمدَّ َيَدَك«. َفَمدَّ يِسيُّوَن ِلْلَوْقِت 6َقاَل ِللرَّ َفَخَرَج اْلَفرِ 
 "  َمَع اْلِهيُروُدِسيِ يَن َوَتَشاَوُروا َعَلْيِه ِلَكْي ُيْهِلُكوُه.

 

)لو َياِبَسٌة، 6"  -(:11-6:6اآليات  اْلُيْمَنى  َيُدُه  َرُجٌل  ُهَناَك  َوَكاَن  ُيَعلِ ُم.  َوَصاَر  اْلَمْجَمَع  َدَخَل  آَخَر  َسْبٍت  َوِفي 
ْبِت، ِلَكْي َيِجُدوا َعَلْيِه ِشَكاَيًة.  7 يِسيُّوَن ُيَراِقُبوَنُه َهْل َيْشِفي ِفي السَّ اَرُهْم، َوَقاَل َأمَّا ُهَو َفَعِلَم َأْفكَ 8َوَكاَن اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

ُجِل الَِّذي َيُدُه َياِبَسٌة:»ُقْم َوِقْف ِفي اْلَوْسِو«. َفَقاَم َوَوَقَف.   ُثمَّ َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َأْسَأُلُكْم َشْيًئا: َهْل َيِحلُّ ِفي  9ِللرَّ
؟ َتْخِليُص َنْفٍس َأْو ِإْهاَلُكَها؟«.   رِ  ْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر َأْو ِفْعُل الشَّ ُجِل:»ُمدَّ 10السَّ ُثمَّ َنَظَر َحْوَلُه ِإَلى َجِميِعِهْم َوَقاَل ِللرَّ

َفاْمَتأُلوا ُحْمًقا َوَصاُروا َيَتَكاَلُموَن ِفيَما َبْيَنُهْم َماَذا َيْفَعُلوَن 11َيَدَك«. َفَفَعَل هَكَذا. َفَعاَدْت َيُدُه َصِحيَحًة َكاأُلْخَرى.  
 " ِبَيُسوَع.

 ( فالسيد هنا بنفسه قام بشفال اإلنسان ذو اليد 6:6سابق أن هللا يريد رحمة ال ذبيحة )هو  السيد هنا يؤكد المبدأ ال
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 وهتهامًا لُه. والسيد إذ يعلم محبتهم لألموال والمقتنيات سألهم  
ليظهر لهم أنهم يهتمون بمقتنياتهم وأموالهم أكثر من رحمتهم بإنسان يده مشلولة. والرب كما أعطى قوة لهذا    …

أيدينا المريط ثم أ  التنفيذ فنمد  القوة على  لنا يعطى معها  عطاه 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.

معجزات كثيرة يوم السبت، فهو   والمسيح تعمد أن يصنع  وضعوا هذا الرجل فى المجمع ليروا هل يشفيه المسيح.
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 لهم  14:12المسيح 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 =  غضبب
( وذلك لكى يرتاح الحيوان، فهل هللا يهتم براحة الحيوان يوم السبت وال يهتم بشفال مريط يوم السبت. 14:5

يراقبونهالحظ قول مرقس   عل=فراروا  ليتصيدوا  به  يتربصون  أنهم  قم فى يه خطأ  المقصود  للرجل  السيد  قال 
لم  =  الوسو إذ  فاسد  تدين  وهذا  تلْن.  لم  القاسية  القلوب  ولكن  المشلول.  الرجل  ليستدر رحمتهم على  هذا  كان 

أغلق  الذى  الفاسد  التدين  هذا  ليصحح  السبت  يوم  السيد على عمل معجزاته  لهذا أصر  القلوب رحيمة،  يجعل 
 القلوب. 

= 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 المملولة شرًا تحاول أن تتمسح بالشكليات لتخفى 

= نجاسة قلوبهم .   غالظةالفساد الداخلى ، فهم يتمسكون هنا بحرفية الوصية إلوهار بٍر كاذب َيدَّعونه إلخفال  
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أي ا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون   وهذا معنى قول السيد المسيح و....هكذا أنتم 
 ( .34 –  16:  23ريال وهثما...يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل....)مت 

 
)مت   َجِميًعا. 15"  -(:21-12:15اآليات  َفَشَفاُهْم  َكِثيَرٌة  ُجُموٌع  َوَتِبَعْتُه  ُهَناَك.  ِمْن  َواْنَرَرَف  َيُسوُع  َفَعِلَم 

ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبِإَشْعَياَء النَِّبيِ  اْلَقاِئِل:  17َوَأْوَصاُهْم َأْن اَل ُيْظِهُروُه،  16
»ُهَوَذا َفَتاَي الَِّذي اْخَتْرُتُه، َحِبيِبي الَِّذي 18

  . ْت ِبِه َنْفِسي. َأَضُع ُروِحي َعَلْيِه َفُيْخِبُر اأُلَمَم ِباْلَحقِ  َواِرِع اَل ُيَخاِصُم َواَل  19ُسرَّ َيِريُح، َواَل َيْسَمُع َأَحٌد ِفي الشَّ
َنًة اَل ُيْطِفُ ، َحتَّى ُيْخِرَج اْلَحقَّ ِإَلى النُّْرَرِة.  20َصْوَتُه.   َوَعَلى اْسِمِه  21َقَرَبًة َمْرُضوَضًة اَل َيْقِرُف، َوَفِتيَلًة ُمَدخِ 

 "َيُكوُن َرَجاُء اأُلَمِم«.
شتكى للجموع المحيطة به الذين يشفيهم ولم يطلب حمايته ممن يريدون  ولم ي  إذ أرادوا قتله إنصرف=  إنررف 
َواِرِع َصْوَتهُ   قتله =  َأَحٌد ِفي الشَّ َيْسَمُع  َواَل  َواَل َيِريُح،  ُيَخاِصُم  هم رف وه   فهم ال يستحقونه،إنصرف  (  1    .اَل 

( إنصرف ليس خوفًا ولكن ألن ساعته لم تكن قد جالت بعد. وكان عليه أن يتم تعاليمه  2      فرف وا الحياة.
لذلك   يظهروهأواًل.  أن ال  وعَ .  أوصاهم  تعاليمه ورسالته  أنهى  أن  بعد  ثبت وجهه لِ لكنه  قد جالت  أن ساعته  َم 

هم لم يقبلوه وتشاوروا ك.  (. من هنا نتعلم أن نهرب من وجه الشر إذا أمكننا ذل9:51لينطلق إلى أورشليم )لو  
 تبعته جموع فشفاهم جميعًا.  = للناس أما هو فقدم محبة 13مت آية على قتله
فتاى ثم رجاًل.=    هوذا  فتى  ثم  لتجسده، وكونه كان طفاًل  لفظ    إشارة  الوحى  الن ج   فتاىوهختار  لفترة  إشارة 

كما يفعل المحاربون فى الحروب،   = اليريحوالقوة، فيسوع لم يكن طفال ولم يكن شيخا غير قادرًا على الحركة.  
    لفرط تواضعه ووداعته. =ال يسمع أحد فى الشوارع صوتهوال يصيح لينتهر ويدين ويزجر. 

   = نبوة إش يال النَِّبيِ  اْلَقاِئلِ ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبِإَشْعَياَء 
 

 -(:23-14:11( + )لو 30-22:3( + )مر  37-22:12اآليات )مت 
ِحيَنِئٍذ ُأْحِضَر ِإَلْيِه َمْجُنوٌن َأْعَمى َوَأْخَرُس َفَشَفاُه، َحتَّى ِإنَّ اأَلْعَمى اأَلْخَرَس 22"  -(:37-12:22اآليات )مت  
يِسيُّوَن َفَلمَّا َسِمُعوا َقاُلوا:»هذَ 24َفُبِهَت ُكلُّ اْلُجُموِع َوَقاُلوا:»َأَلَعلَّ هَذا ُهَو اْبُن َداُوَد؟«  23َتَكلََّم َوَأْبَرَر.   ا اَل َأمَّا اْلَفرِ 

َياِطيِن«.   ِبَبْعَلَزبوَل َرِئيِس الشَّ َياِطيَن ِإالَّ  َفَعِلَم َيُسوُع َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل َلُهْم: »ُكلُّ َمْمَلَكٍة ُمْنَقِسَمٍة َعَلى 25ُيْخِرُج الشَّ
َذاِتِه اَل َيْثُبُت.   َبْيٍت ُمْنَقِسٍم َعَلى  َأْو  ُتْخَرُب، َوُكلُّ َمِديَنٍة  َفَقِد اْنَقَسَم َفإِ 26َذاِتَها  ْيَطاَن  ُيْخِرُج الشَّ ْيَطاُن  ْن َكاَن الشَّ

َتْثُبُت َمْمَلَكُتُه؟   َفَكْيَف  َذاِتِه.  ُيْخِرُجوَن؟ ِلذِلَك ُهْم 27َعَلى  ِبَمْن  َفَأْبَناُؤُكْم  َياِطيَن،  ِبَبْعَلَزُبوَل ُأْخِرُج الشَّ َأَنا  َوِإْن ُكْنُت 
ُقَضاَتُكْم!   ِإنْ 28َيُكوُنوَن  هللِا!  َولِكْن  َمَلُكوُت  َعَلْيُكْم  َأْقَبَل  َفَقْد  َياِطيَن،  الشَّ ُأْخِرُج  هللِا  ِبُروِح  َأَنا  ُكْنُت  َكْيَف  29  َأْم 

َمْن َلْيَس َمِعي  30؟  ٍذ َيْنَهُب َبْيَتهُ َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْدُخَل َبْيَت اْلَقِويِ  َوَيْنَهَب َأْمِتَعَتُه، ِإْن َلْم َيْرِبِو اْلَقِويَّ َأوَّاًل، َوِحيَنئِ 
ُق.   ، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي َفُهَو ُيَفرِ  ِلذِلَك َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َخِطيٍَّة َوَتْجِديٍف ُيْغَفُر ِللنَّاِس، َوَأمَّا التَّْجِديُف 31َفُهَو َعَليَّ

وِح َفَلْن ُيْغَفَر ِللنَّاِس.   وِح اْلُقُدِس َوَمْن َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن  32َعَلى الرُّ اإِلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َقاَل َعَلى الرُّ
اآلِتي.   ِفي  َواَل  اْلَعاَلِم  هَذا  ِفي  اَل  َلُه،  ُيْغَفَر  َرِديًَّة 33َفَلْن  َجَرَة  الشَّ اْجَعُلوا  َأِو  َجيِ ًدا،  َوَثَمَرَها  َجيِ َدًة  َجَرَة  الشَّ ِاْجَعُلوا 
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أَلنْ  َرِديًّا،  َجَرُة.  َوَثَمَرَها  الشَّ ُتْعَرُف  الثََّمِر  ِمَن  َوَأْنُتْم 34  اِلَحاِت  ِبالرَّ َتَتَكلَُّموا  َأْن  َتْقِدُروَن  َكْيَف  اأَلَفاِعي!  َأْواَلَد  َيا 
اْلَفُم.   َيَتَكلَُّم  اْلَقْلب  َفْضَلِة  ِمْن  َفِإنَُّه  الْ 35َأْشَراٌر؟  ِفي  اِلِح  اْلَكْنِز الرَّ ِمَن  اِلُح  اِلَحاِت، َاإِلْنَساُن الرَّ ُيْخِرُج الرَّ َقْلب 

ُروَر.   الشُّ ُيْخِرُج  يِر  رِ  الشِ  اْلَكْنِز  ِمَن  يُر  رِ  الشِ  النَّاُس 36َواإِلْنَساُن  ِبَها  َيَتَكلَُّم  َبطَّاَلٍة  َكِلَمٍة  ُكلَّ  ِإنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  َولِكْن 
يِن.  ُر َوِبَكاَلِمَك ُتَداُن«.أَلنََّك ِبَكالَ 37َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَساًبا َيْوَم الدِ   "ِمَك َتَتَبرَّ

 
ِبَرِئيِس 22"  -(:30-3:22مر  )  اآليات َوِإنَُّه  َبْعَلَزُبوَل!  َمَعُه  َفَقاُلوا:»ِإنَّ  ُأوُرَشِليَم  ِمْن  َنَزُلوا  الَِّذيَن  اْلَكَتَبُة  َوَأمَّا 

َياِطيَن«.   الشَّ ُيْخِرُج  َياِطيِن  َشْيَطاًنا؟  23الشَّ ُيْخِرَج  َأْن  َشْيَطاٌن  َيْقِدُر  ِبَأْمَثال:»َكْيَف  َلُهْم  َوَقاَل   َوِإنِ 24َفَدَعاُهْم 
َوِإِن اْنَقَسَم َبْيٌت َعَلى َذاِتِه اَل َيْقِدُر ذِلَك اْلَبْيُت َأْن 25اْنَقَسَمْت َمْمَلَكٌة َعَلى َذاِتَها اَل َتْقِدُر ِتْلَك اْلَمْمَلَكُة َأْن َتْثُبَت.  

بَ 26َيْثُبَت.   َيْثُبَت،  َأْن  َيْقِدُر  اَل  َواْنَقَسَم  َذاِتِه  ْيَطاُن َعَلى  َقاَم الشَّ اْنِقَضاٌء.  َوِإْن  َلُه  َيُكوُن  َأْن 27ْل  َأَحٌد  َيْسَتِطيُع  اَل 
َبْيَتُه.   َيْنَهُب  َوِحيَنِئٍذ  َأوَّاًل،  اْلَقِويَّ  َيْرِبِو  َلْم  ِإْن  َأْمِتَعَتُه،  َوَيْنَهَب  َقِويٍ   َبْيَت  َجِميَع 28َيْدُخَل  ِإنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 

ِلَبِني اْلَبشَ  ُتْغَفُر  ُفوَنَها.  اْلَخَطاَيا  َمْغِفَرٌة 29ِر، َوالتََّجاِديَف الَِّتي ُيَجدِ  َفَلْيَس َلُه  وِح اْلُقُدِس  َف َعَلى الرُّ َولِكْن َمْن َجدَّ
 " أَلنَُّهْم َقاُلوا: »ِإنَّ َمَعُه ُروًحا َنِجًسا«.30ِإَلى اأَلَبِد، َبْل ُهَو ُمْسَتْوِجٌب َدْيُنوَنًة َأَبِديًَّة«. 

 
اأَلْخَرُس، 14"  -(: 23-11:14اآليات )لو   َتَكلََّم  ْيَطاُن  الشَّ ُأْخِرَج  َفَلمَّا  َأْخَرَس.  ذِلَك  َوَكاَن  َشْيَطاًنا،  ُيْخِرُج  َوَكاَن 

َب اْلُجُموُع.   َياِطيَن«.  15َفَتَعجَّ َياِطيِن ُيْخِرُج الشَّ ُبوا ِمْنُه َوآَخُروَن َطلَ 16َوَأمَّا َقْوٌم ِمْنُهْم َفَقاُلوا:»ِبَبْعَلَزُبوَل َرِئيِس الشَّ
ُبوَنُه.   َماِء ُيَجرِ  َفَعِلَم َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل َلُهْم:»ُكلُّ َمْمَلَكٍة ُمْنَقِسَمٍة َعَلى َذاِتَها َتْخَرُب، َوَبْيٍت ُمْنَقِسٍم َعَلى 17آَيًة ِمَن السَّ

َيْسُقُو.   َفكَ 18َبْيٍت  َذاِتِه،  َيْنَقِسُم َعَلى  َأْيًضا  ْيَطاُن  َكاَن الشَّ ِبَبْعَلَزُبوَل  َفِإْن  ِإنِ ي  َتُقوُلوَن:  أَلنَُّكْم  َمْمَلَكُتُه؟  َتْثُبُت  ْيَف 
َياِطيَن.   َياِطيَن، َفَأْبَناُؤُكْم ِبَمْن ُيْخِرُجوَن؟ ِلذِلَك ُهْم َيُكوُنوَن ُقَضا19ُأْخِرُج الشَّ َتُكْم! َفِإْن ُكْنُت َأَنا ِبَبْعَلَزُبوَل ُأْخِرُج الشَّ

هللِا.  20 َمَلُكوُت  َعَلْيُكْم  َأْقَبَل  َفَقْد  َياِطيَن،  الشَّ ُأْخِرُج  هللِا  ِبَأْصبِع  ُكْنُت  ِإْن  َداَرُه 21َولِكْن  اْلَقِويُّ  َيْحَفُظ  ِحيَنَما 
َأَماٍن.   َأْمَواُلُه ِفي  َيْغِلُبهُ 22ُمَتَسلِ ًحا،َتُكوُن  َفِإنَُّه  ِمْنُه  َأْقَوى  َمْن ُهَو  َمَتى َجاَء  اْلَكاِمَل الَِّذي َولِكْن  َوَيْنِزُع ِساَلَحُه   ،
ُق.23اتََّكَل َعَلْيِه، َوُيَوزِ ُع َغَناِئَمُه.   ، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي َفُهَو ُيَفرِ   "  َمْن َلْيَس َمِعي َفُهَو َعَليَّ

نما عمل نه إأفى إنجيل متى نسمع أن السيد المسيح يشفى مجنون أعمى وأخرس فيتهمه الفريسيون لحسدهم له  
هذا بالشيطان ليبعدوا الناس عنه. ورد المسيح عليهم فى خطاب طويل. يورد منه القديس مرقس بعط  منه. أما 

طبعًا ال يوجد  =  وكان يخِرُج شيطانًا وكان ذلك أخرسالقديس لوقا فأورد نفس الخطاب بعد معجزة شفال أخرس. 
تيجة لسكن الشيطان فيه. وبمقارنة ماورد فى متى شيطان أخرس. ولكن هذه صفة اإلنسان الذى صار أخرسًا ن 

الذى جعله  النجس  الروح  منه  أخرج  بأن  األخرس  األعمى  المجنون  قد شفى  المسيح  السيد  أن  نفهم  لوقا  وفى 
سلطانه  من  ليحررهم  المسيح  وجال  الناس،  يمتلك  الشيطان  كان  المسيح،  قبل  البشر  حال  كان  وهذا  كذلك. 

 وي مهم كأحرار لملكوته. 
ع أن يصدر عن إنسانًا عاقل، مثاًل إذا وجدنا إنسانًا ُيلقى بنفسه فى النار، قَّ وَ تَ ىل ال يُ لمجنون هو من يفعل شوا

يتجاوب معه  يخطىل وحين  أن  اإلنسان  يموى  والشيطان  نفسه.  به  ما ي ر  يفعل  أنه مجنون ألنه  نقول عنه 
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لو س 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(. فشفال السيد المسيح  نه خاطىل ولأالروحى يعمى اإلنسان أي ًا عن فساد طريقه فال يعرف  
عليه   تسيطر  أو  الشيطان  عليه  يسيطر  الذى  الخاطئ  لشفال  هو رمز  األخرس  األعمى  المجنون  الخطية لهذا 

عن ر ية البركات السماوية )والعكس من بالتوبة يتنقى قلبه يرى هللا( ويعميه أي ًا عن ر ية    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 ور يته 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 عدالهم  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  

سوال على مستوى   أن الشيطان ال ينقسم على نفسه وهال  خربت مملكته. وفى هذا درس لنا أال ننقسم على أنفسنا
وكل إنقسام سوال 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 أبنال الشعب وهؤالل لما أرسلهم المسيح أخ عوا الشياطين   =فأبناؤكم بمن يخرجون 
وهم    ،يتعاملون بالسحر( وهؤالل صيادين بسطال لم يعرف عنهم أنهم  8:10+ مت    17:10بإسم المسيح )لو  

وق اة لهؤالل المتمردين، فهم بشهادتهم يوم الدين ُسيحكم على هؤالل   شهود للمسيح وبره وقوته ومحبته ،  صاروا
المفترين على المسيح ولمًا. ولو تعلل هؤالل بأن الشيطان أغواهم إذ كان مسيطرًا عليهم، فتالميذ المسيح أي ًا 

وك وحررهم،  إبليس  قيد  قد  المسيح  أن  سيشهدوا  وهم  وأبنالهم،  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.  

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 البسطال 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
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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، وهن 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  الق  واآلن  .تنفذ  ويهيىل الروح  الكنيسة  يبنى  دس 
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  
إذن  أنفسهم منه.  لهم ولكنهم بعنادهم يحرمون  أي ًا  للتالميذ، ومتاح  الذى صار متاحًا  الشياطين  الجديد على 

ذا السلطان وهذا الرصيد الذى صار للبشرية. عوضًا عن أن تتهمونى بأنى ببعلزبول أخرج الشياطين تمتعوا به
فكل من يتحد بالمسيح ويثبت   للبشرية بأن إمتألت اإلنسانية التي في المسيح بالروح القدس.هذا الرصيد صار  

 فيه يمكن له أن يمتلئ بالروح .
هو األقوى هذا دليل ثالث أن المسيح أخرج الشيطان بسلطانه ف=    أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى..

كل طاقاته وهمكانياته 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 جال السيد المسيح   الشر.

حتى يسحب منه ما قد سبق فسلبه. وقد يكون بيته هو مملكته   ليعلن عمليًا سلطانه كمحطم لهذا العدو القوى 
على األرض وأمتعته هم الناس الذين يتشبهون بإبليس أبيهم فى أعمالهم. وكما أننا ندعو القديسين أوانى مقدسة 
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+ ر     4:2بط  2صليب، وبعد الصليب ربطه )ال
فالحرب لم تنته بعد ألن إبليس لم يلق فى البحيرة المتقدة بالنار( ال يوجد حياد فإما أن نكون مع المسيح ضد  )

 إلبليس. هذا الكالم موجه للسامعين ومنهم إبليس أو نكون مع إبليس ضد المسيح، إما  نكون أوالدًا هلل أو أوالداً 
من إعتبر المسيح أنه إبن داود خصوصًا بعد معجزة شفال المجنون األعمى األخرس، ومنهم الفريسيين الراف ين 

فالذى يجمع بدون المسيح، مهما جمع فهو يفره، فالمسيح =    ومن ال يجمع معى فهو يفرق الذين جدفوا عليه.  
ومن يجمع بدونه سيكون خارج الكنيسة الواحدة. مع المسيح ليس حل وسط، إما  أنت مع واحد وكنيسته واحدة،  

يفرقون الناس عن المسيح، إذن هم مع الشيطان  والفريسيين بقولهم ،الناس هللالمسيح أو ضده. والمسيح أتى ليرد 
التجربة على الجبل، إذ قد   سالح إبليس هو إغرالات العالم، وهذا ما عمله مع إبليس يوم=  يربو القوى ضد هللا.  

ولذلك قال المسيح وًريس هذا العالم يأتى   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 والدهال، وجال   وأسلحة إبليس=    القوى دارُه متسلحاً حينما يحفظ    ( قوله21:11ونالحظ فى )لو  
 المسيح ليشهر هذا العدو ويف حه ويحطم أسلحته بمحبته وبالحق الذى فيه، ليطرده من قلوب أوالده. 
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هم بعثة غالبًا من مجمع السنهدريم مرسلة إلفساد خدمة =    أما  الكتبة الذين نزلوا من أورشليم(  22:3فى )مر  
عقب  السيد  ي ع خطاب  لم  مرقس  أن  والحظ  إلنحطاطهم.  إشارة  فهذا  نزلوا  قوله  لكن  ذاع صيته.  إذ  السيد، 

(. فمرقس يصور أن الهجوم على المسيح كان 21:3معجزة ولكن عقب أن أقربال المسيح قالوا أنه مختل )مر  
أن هؤالل   مرقس  يوضح  وهنا  والسنهدريم.  والكتبة  الفريسيين  ومن  أقرباًه  ليوقفوا   واكانمن  يسوع  سمعة  يلوثون 

 اإلنبهار به. 
)مر   أن  22:3ومن  يقولون  مرة  الكتبة  هؤالل  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

بعينه، و  إنسان هو حكم  هذا هو اإلنقسام  الشيطان من  يفعل ذلك حتى ال تخرب مملكته. فإخراج  الشيطان ال 
 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 السمال كما فعل موسى )يو 

 
 ( 10:12( ما معنى التجديف على الروح القدس + )لو 32-31:12اآليات )مت 
وِح   ِلذِلكَ 31  "-:( 32-12:31اآليات )مت   َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َخِطيٍَّة َوَتْجِديٍف ُيْغَفُر ِللنَّاِس، َوَأمَّا التَّْجِديُف َعَلى الرُّ

وِح اْلُقُدِس َفَلْن ُيْغَفَر َلهُ 32َفَلْن ُيْغَفَر ِللنَّاِس.   ، َوَمْن َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اإِلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َقاَل َعَلى الرُّ
 " اَل ِفي هَذا اْلَعاَلِم َواَل ِفي اآلِتي.

 
وِح اْلُقُدِس َفاَل 10"  -:(12:10  لو)  آية َف َعَلى الرُّ َوُكلُّ َمْن َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اإِلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه، َوَأمَّا َمْن َجدَّ

 " ُيْغَفُر َلُه.
النفوس،   بعط  ليحطم  اآليات  هذه  إبليس  القدس  يستمل  الروح  على  تجديفًا  فكرها  على  مر  قد  أنه  فيشككها 

 وبالتالى تبعًا لهذه اآليات فال غفران وبالتالى إغاله باب الرجال أمامها.
( الحظ قوله يطهرنا من 9-7:1يو  1ولكن علينا أن نفهم أن أى خطية يقدم عنها توبة يمفرها هللا، وهذا وعده )

علىكل   بالتجديف  المقصود  ولكن  الذى   خطية  القدس  الروح  صوت  مقاومة  على  اإلصرار  هو  القدس  الروح 
من يبكت على الخطية داديًا للتوبة، أى أن يصر اإلنسان على عدم التوبة حتى آخر نسمة من نسمات حياته.  

فاإلنسان غير المؤمن قد يتعثر فى المسيح إذ يراه إنسانًا عاديًا فيتكلم  =  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 
تجديف على   بعلزبول، فهم بهذا يقولون عن الروح القدس الذى به يخرج السيد الشياطين أنه بعلزبول، وهذا فيه

تمفر   فلن  للحق  مقاومًا  إستمر  لو  أما  لُه،  ستمفر  إيمانه  بعد  توبة  سيقدم  من  هؤالل  من  وحتى  القدس.  الروح 
(. ولكن أمام إصرار اإلنسان على   8:16ولنالحظ أن الروح القدس هو الذى يبكت على الخطايا )يو  خطيته.
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ووال تحزنوا الروحو   وال تطفئوا الروحول بولس ول صوته. لذلك يحذر الرسالمقاومة لصوت الروح القدس ينطفى
ألنه ال يسمع صوت ( سيصبح غير قادرًا على التوبة )وهذا إنطفأ الروح داخل إنسان لعناده )مثل هؤالل الفريسيين

ُيفهم  ولكن ال  ُيمفر.  ال  الذى  الروح  التجديف على  وهذا هو  تمفر خطيته،  توبة ال  يقدم  ال  وهذ  القدس(  الروح 
؟!! ويفهم نما يؤمنون لن يمفر لهم ما قالوهرفيًا فمير المؤمنين طالما جدفوا على الروح القدس فهل حيالكالم ح

 (.6-4:6التجديف على الروح القدس إلنسان مسيحي تذوه المو بة السماًية وهختار طريق التجديف )عب 
القدس وقد يكون ذلك بال ربات مثل يونان  هللا في محبته يظل يحاول مع أوالده حتى لو أطفا ا الروح  ملحوظة:  

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. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َجِميَع اْلَخَطاَيا ُتغْ 28"   -(:30-3:28)مراآليات   َفُر ِلَبِني اْلَبَشِر، َوالتََّجاِديَف الَِّتي ُيَجدِ 

َأبَ 29 َدْيُنوَنًة  ُمْسَتْوِجٌب  ُهَو  َبْل  اأَلَبِد،  ِإَلى  َمْغِفَرٌة  َلُه  َفَلْيَس  اْلُقُدِس  وِح  الرُّ َعَلى  َف  َجدَّ َمْن  أَلنَُّهْم 30ِديًَّة«.  َولِكْن 
 "َقاُلوا: »ِإنَّ َمَعُه ُروًحا َنِجًسا«.

الحظنا هنا أن خطاب السيد المسيح جال بعد أن قال أقربال المسيح عنه أنه مختل فهذا يعتَبر تجديفًا على إبن  
وجال الخطاب بعد تجديف الفريسيين وقولهم على الروح القدس أنه   .إذ هم تعثروا فيه ولم يعرفوا حقيقته  ،اإلنسان

وبهذا نفهم أن اإلصرار على   بعلزبول وبمثل هذا التجديف على الروح لو إستمروا فى عنادهم فلن يمفر لهم أبدًا.
فط عدم اإليمان والتجديف سوال على المسيح إبن اإلنسان أو على الروح القدس هو خطية بال غفران. فمن ير 

 وال غفران سوى بالدم. -المسيح كيف تمفر خطاياه 
 

َجَرَة َرِديًَّة َوَثَمَرَها َرِديًّا، أَلْن  33"  -(:37-12:33اآليات )مت   َجَرَة َجيِ َدًة َوَثَمَرَها َجيِ ًدا، َأِو اْجَعُلوا الشَّ ِاْجَعُلوا الشَّ
َجَرُة.   اِلَحاِت َوَأْنُتْم َأْشَراٌر؟ َفِإنَُّه ِمْن َفْضَلةِ 34ِمَن الثََّمِر ُتْعَرُف الشَّ  َيا َأْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن َتَتَكلَُّموا ِبالرَّ

اِلَحاِت، َواإِلْنَسا35اْلَقْلب َيَتَكلَُّم اْلَفُم.   اِلِح ِفي اْلَقْلب ُيْخِرُج الرَّ اِلُح ِمَن اْلَكْنِز الرَّ يُر ِمَن اْلَكْنِز َاإِلْنَساُن الرَّ رِ  ُن الشِ 
ُروَر.   يِر ُيْخِرُج الشُّ رِ  َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة َبطَّاَلٍة َيَتَكلَُّم ِبَها النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَساًبا َيْوَم 36الشِ 

يِن.  ُر َوِبَكاَلِمَك ُتَداُن«37الدِ   ".أَلنََّك ِبَكاَلِمَك َتَتَبرَّ
رديئة.. الشجرة  إجعلوا  أو  جيدًا.  وثمرها  الشجرة جيدة  ببعلزبول    = إجعلوا  أنه  يتهمونه  لمن  يوجه كالمه  السيد 

ولكن  رديئة  وثمارها  رديئة  بالتأكيد شجرة  فهو  التهمة  هذه  عليه  تصده  أحد  كان  وهن  الشياطين.  ويخرج  يشفى 
صالحة فهو يجول يصنع خيرًا ويشفى المرضى ويدعو    السيد يشرح لهم، أن ينظروا إلى أعماله فسيجدونها أعماالً 

للتوبة.. إذًا ثماره جيدة وهذا يدل أنه شجرة جيدة. أما هم فشجرة رديئة فأعمالهم شريرة ومؤامراتهم ضده تف ح  
فالفرصة إذن متاحة =    إجعلوا الشجرة جيدةخبثهم ورياًهم. ولكن السيد ال يملق الباب أمام أحد فالحظ أنه يقول  

أي ًا  أمام   يقول  السيد  ولكن  جيدة  ليصيروا شجرة  رديئة  كونهم شجرة  من  يتميروا  لكى  الشجرة الجميع  إجعلوا 
فاهلل خلقهم شجرة جيدة وأتى بهم إلى أرض جيدة، و يأ لهم كل الظروف ليستمروا شجرة جيدة ولكنهم   =   رديئة

يتعلل أن  فرصة  ألحد  يعطى  ال  الكالم  هذا  رديئة.  شجرة  صاروا  ساقطة   بإنحرافهم  طبيعته  وأن  ض يف  بأنه 
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يفتح باب الرجال أمام كل إنسان، ومن يريد يحوله هللا من   ُيفهم من هذا الكالم أن السيد  ض يفة شريرة. لكن 
ٍة والحظ قول القديس بولس الرسول و  شجرة رديئة إلى شجرة جيدة. َوَلِكْن ِفي َبْيٍت َكِبيٍر َلْيَس آِنَية  ِمْن َذَهٍب َوِف َّ

َر َأَحٌد َنْفَسهُ .  َبْل ِمْن َخَشٍب َوَخَزٍف َأْيً ا، َوِتْلَك ِلْلَكَراَمِة َوَهِذِه ِلْلَهَوانِ   َفَقْط، )أى أن قرار التطهير   ِمْن َهِذهِ   َفِإْن َطهَّ
ا ِلُكلِ  َعَمٍل  بيد كل واحد( يِ ِد، ُمْسَتَعدًّ ًسا، َناِفًعا ِللسَّ (. والتجديد هو  21،20:2تى2و )َصاِلحٍ ، َيُكوُن ِإَناًل ِلْلَكَراَمِة، ُمَقدَّ

المستمر طوال حياتنا )تى  القدس  الروح  (. فمن يحاول تطهير نفسه يجدده هللا ويصير خليقة جديدة 5:3عمل 
 (. 17:5كو 2)

هم قالوا أنه ببعلزبول يخرج الشياطين، لذلك قال عليهم أوالد أفاعى. فكل من يقبل األفكار   =يا أوالد األفاعى
،  لتى يطرحها عليه الشيطان فى قلبه ثم يتكلم بها بلسانه فقد صار إبنًا إلبليس وبوقًا للحية القديمةالشيطانية ا

 . (44:8و )يوَأْنُتْم ِمْن َأٍب ُهَو ِإْبِليُس، َوَشَهَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُلواوهكذا قال لهم الرب و
 
 

 -(:32-29:11( +) لو42-38:12اآليات )مت 
يِسيِ يَن َقاِئِليَن:»َيا ُمَعلِ ُم، ُنِريُد َأْن َنَرى ِمْنَك 38"  -(:42-12:38)مت    اآليات ِحيَنِئٍذ َأَجاَب َقْوٌم ِمَن اْلَكَتَبِة َواْلَفرِ 
.  39آَيًة«.   يٌر َوَفاِسٌق َيْطُلُب آَيًة، َواَل ُتْعَطى َلُه آَيٌة ِإالَّ آَيَة ُيوَناَن النَِّبيِ  َفَأجاَب َوَقاَل َلُهْم:»ِجيٌل ِشرِ 

ُه َكَما أَلنَّ 40
اَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َكاَن ُيوَناُن ِفي َبْطِن اْلُحوِت َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َلَيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َقْلب اأَلْرِض ثَ 

يِن َمَع هَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه، أَلنَّ 41َلَيال.   ُهْم َتاُبوا ِبُمَناَداِة ُيوَناَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ِرَجاُل ِنيَنَوى َسَيُقوُموَن ِفي الدِ 
هُهَنا!   ِلَتْسَمعَ 42ُيوَناَن  اأَلْرِض  َأَقاِصي  ِمْن  َأَتْت  أَلنََّها  َوَتِديُنُه،  اْلِجيِل  هَذا  َمَع  يِن  الدِ  ِفي  َسَتُقوُم  التَّْيَمِن    َمِلَكُة 

 "  َلْيَماَن هُهَنا!ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن سُ 
 

)لو َواَل 29"  -(: 32-11:29اآليات  آَيًة،  َيْطُلُب  يٌر.  ِشرِ  اْلِجيُل  َيُقوُل:»هَذا  اْبَتَدَأ  ُمْزَدِحِميَن،  اْلُجُموُع  َكاَن  َوِفيَما 
  . ُتْعَطى َلُه آَيٌة ِإالَّ آَيُة ُيوَناَن النَِّبيِ 

أَلنَُّه َكَما َكاَن ُيوَناُن آَيًة أَلْهِل ِنيَنَوى، َكذِلَك َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن َأْيًضا ِلهَذا 30
َأَقاِصي اأَلْرضِ 31اْلِجيِل.   َأَتْت ِمْن  َوَتِديُنُهْم، أَلنََّها  يِن َمَع ِرَجاِل هَذا اْلِجيِل  ِلَتْسَمَع   َمِلَكُة التَّْيَمِن َسَتُقوُم ِفي الدِ 
يِن َمَع هَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه، 32َمَة ُسَلْيَماَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُسَلْيَماَن هُهَنا!  ِحكْ  ِرَجاُل ِنيَنَوى َسَيُقوُموَن ِفي الدِ 

 " أَلنَُّهْم َتاُبوا ِبُمَناَداِة ُيوَناَن، َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُيوَناَن هُهَنا! 
آية له تقديم  المسيح  السيد  يعملها رفط  أنه  قالوا  لكنهم  بمكر، فهو صنع معجزات من قبل  م ألنهم طلبوا هذا 

َعلَّ  نفسه  السيد  يستحقون، ألن  فهم ال  ُيلقَ ببعلزبول  أال  قبل ضرورة  المعجزة َم من  أن  ولنفهم  للكالب.  القدس  ى 
ى حملت رمزًا لدفن  ليست عماًل إستعراضيًا، وهنما هى عمل إلهى هدفه خالص اإلنسان، يتقدم هذا كله اآلية الت

السيد المسيح وقيامته التى بها أعطانا الخالص وهذه اآلية هى آية يونان النبى. وموت المسيح نفسه وقيامته 
هى آية عجيبة لمن يفهم، فموت المسيح فيه موت للخطية وقيامة المسيح فيها إنتصار على الموت وهذه هى 

 اآلية التى يحتاجها اإلنسان لخالصه.
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، والقاًم  تأمل فى محبة المسيح المصلوب عناًا أن المعجزات لن تزيد إيمان أحد بقدر ما يزيد إيمانه ال ونفهم أي 
المزيد  اليهود قد رأوا معجزات كثيرة ولم يؤمنوا بل هم يطلبون  أبدية فها هم  ليقيمنا ويعطينا حياة  من األموات 

و المعجزة بل التأمل فى عمل المسيح الفداًى منها، والمسيح يقول ال معجزات، فما تحتاجونه لخالصكم ليس ه 
أى موته وقيامته. ويحتاجون لتوبة كتوبة يونان النبى وتوبة نينوى التى تابت بمناداة يونان. فالمسيح يعلم ما في 

 قلوبهم من شرور جعلتهم ال يفهمون كل ما عمله سابقًا من معجزات. 
 التلمود يعتبر جزل 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    = مسال وصباح
 يعمل معجزاته.   

 اليمن أو الجنوب عمومًا أو سبأ.  =التيمن
ربما أن خبر الحوت وصل ألهل نينوى من البحارة، ثم خرج يونان حيًا،   =هل نينوى  يونان آية أل(  30:11)لو  

وكان هذا سببًا فى إيمان أهل نينوى فكانت آية يونان هى خروجه من بطن الحوت بعد ثالثة أيام. وآية المسيح  
كانت ستوجه لنينوى  الكبرى هى خروجه من الموت بعد ثالثة أيام. والمعنى ورال هذا الكالم أن ال ربات التى  

 م. 70إن لم تتب، ستوجه لليهود لو رف وا اإليمان بالمسيح، وهذا ما حدف من تيطس سنة  
( ملكة التيمن جالت 2    ( نينوى سمعت عن خوف وهضطرار1ونالحظ فى المثلين اللذين إستخدمهما المسيح  

فليس لديه إشتياه وال يحرك قلوبهم الخوف بالرغم    أما  إسراًيل  .    أن سمعت عن سليمانتسمع 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 

 بهم المتجسد الذى تكلمت عنه نبوات كتابهم المقدس. وتابت، واليهود رف وا ر 
ما نحتاجه اليوم فعاًل ليس كثرة المعجزات ولكن تمير القلب إلى قلب محب هلل، والقلب المملول حبًا هلل   -تأمل :

 سيقبل من يديه أى شىل.
 

 -( :26-24:11( +) لو 45-43:12اآليات )مت 
وُح النَِّجُس ِمَن اإِلْنَساِن َيْجَتاُز ِفي َأَماِكَن َلْيَس ِفيَها َماٌء، َيْطُلُب ِإَذا َخَرَج ا 43"  -(:45-12:43اآليات )مت   لرُّ
َيِجُد.   ُمَزيًَّنا.  44َراَحًة َواَل  َمْكُنوًسا  َوَيِجُدُه َفاِرًغا  َفَيْأِتي  ِمْنُه.  َبْيِتي الَِّذي َخَرْجُت  َيُقوُل: َأْرجُع ِإَلى  َيْذَهُب 45ُثمَّ  ُثمَّ 

ِمْن َأَواِئِلِه! هَكَذا   َمَعُه َسْبَعَة َأْرَواٍح ُأَخَر َأَشرَّ ِمْنُه، َفَتْدُخُل َوَتْسُكُن ُهَناَك، َفَتِريُر َأَواِخُر ذِلَك اإِلْنَساِن َأَشرَّ َوَيْأُخُذ  
يِر«. رِ   " َيُكوُن َأْيًضا ِلهَذا اْلِجيِل الشَّ

 
وُح النَِّجُس ِمَن اإِلْنَساِن، َيْجَتاُز ِفي َأَماِكَن َلْيَس ِفيَها َماٌء َيْطُلُب 24"  -(:26-11:24اآليات )لو    َمَتى َخَرَج الرُّ

ُخُذ ُثمَّ َيْذَهُب َوَيأْ 26َفَيْأِتي َوَيِجُدُه َمْكُنوًسا ُمَزيًَّنا.  25َراَحًة، َوِإْذ اَل َيِجُد َيُقوُل: َأْرِجُع ِإَلى َبْيِتي الَِّذي َخَرْجُت ِمْنُه.  
 "  َواِئِلِه!«.َسْبَعَة َأْرَواٍح ُأَخَر َأَشرَّ ِمْنُه، َفَتْدُخُل َوَتْسُكُن ُهَناَك، َفَتِريُر َأَواِخُر ذِلَك اإِلْنَساِن َأَشرَّ ِمْن أَ 
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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   حررنا كمؤمنين من سلطان إبليس.

حررنا المسيح، علينا أن نجاهد لنستمر أحرارًا. وذلك بأن نرفط طريق الخطية، وأن نصلى بإستمرار ونمارس  
األخير، أمَا من يهمل ويرتد فسيعود له الشيطان وبقوة  وساًط النعمة، نسهر على خالص نفوسنا ونستعد لليوم 

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 

يد كالمه إليهم، إذ هم بسابق عالقتهم مع هللا ووجود هللا فى وسطهم، فكأنهم تمتعوا بطرد إبليس من  يوجه الس
  .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 
اليهودى حي الروح والشعب  دنسًا سكن  المملولة  المصريين  نواميس  ي يشون حسب  ن كان فى مصر مستعبدًا، 

النجس،  الروح  ُطِرد منهم  الشريعة، حينئذ  بواسطة موسى خالل رحمة هللا وتقبلوا  فيهم، ولكنهم خلصوا  النجس 
مخافة   خاليًا من  فارغًا،  قلبهم  فوجد  جديد  النجس من  الروح  هاجمهم  للمسيح  بجحدهم  كان واآلن  لو  كما  هللا، 

 مكنوسًا مزينًا، فسكن فيهم. والعكس فالروح القدس إذ يجد قلبًا نقيًا يطلب هللا، يأتى ويسكن عنده.
 في مصر إذ كانوا فقط مجرد عبيدًا للمصريين.  أوائلهمم أشر من 70اليهود كانت على يد تيطس سنة  أواخر

لشياطين. ونالحظ عمومًا أن المال يرمز للروح القدس كان اليهود يظنون أن البرية هى مكان ا=  ليس فيها ماء
 بالروح القدس. اً (. والشيطان ال يستطيع أن يموي إنسان مملول39-37:7+ يو   4-1:44)أش 

أرجع إلى   .الشيطان يجد راحة فى إحتالل أجسام البشر. ليؤذيهم ويبعدهم عن هللا، فهذه راحته  =يطلب راحة  
  -:فهو إن لم يجد إنسان آخر يدخل فيه يعود لمن خرج منه. ولنطبق هذا على اليهود  =بيتى 
إذ   (1 منهم  و فالشيطان خرج  الشيطان(  )رمز  فرعون  من   أخرجهم موسى من أرض مصرحررهم موسى 

  .وسكنوا فى أرض الميعاد  أحرارا،
 .  ليس بها ماءفى األمم الوثنيين، فاألمم كانوا أماكن  الشيطان سكن (2
منه  لكنه (3 الذى خرج  بالمكان  متربصًا  معهم.  ول  حال  و   ويحاول  يوسيفوس عن  المؤرك  حسب وصف 

 . م على يد تيطس، نرى فعاًل أن حال اليهود صار من أردأ ما يمكن أخالقياً 70اليهود قبل خراب سنة  
وهذا ما .  سبعة أرواح أخر أشر منهفرجع الشيطان إلى بيته ومعه    .ماء  ليس بها أماكن  صاروا هم  

 . المسيح وصلبوه واجحد  ووصلوا إلى أنهم دف ح
. وكونوا ميليشيات  كإنما إستولى عليهم لجيئون وهندفعوا فى شرورهم جداً   كان اليهود بعد صلب المسيح، (4

مسلحة تهاجم الرومان وتقتل جنودهم، ولما منعهم ًريس الكهنة قتلوه وطردوا الكهنة من الهيكل وجعلوا 
 رت الدعارة والسكر بالخمر فى الهيكل.الهيكل مركزًا للثوار. وهنتش

أوائلهموهنا   (5 من  أشر  أواخرهم  و    صارت  مليون  وقتل  والهيكل  أورشليم  الرومانى  تيطس  حطم  إذ 
 وباع الباقى عبيدا فى أوروبا. 120000وصلب  200000
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عاد لسيرته األولى هذا يعنى أن اإلنسان   ليس فيه أثر لكالم المسيح إذ ترك جهاده.=    مكنوساً =    مكنوسًا مزيناً 
أى أقوى    =أشر منه   صور الخالعة فى القلب.  فيه  =  مزيناً ( ولم يحصن نفسه ب بادته هلل.  22-20:2بط  2)

   لكن من يتحصن باهلل ينجو منهم فإسم الرب برج حصين. ، إذًا الشياطين متفاوتين فى القوة والشر والخداع منه،
والحظ فالشيطان حين يخرج من شخص يظل يجول باحثًا عن شخص آخر يؤذيه، فعمله هو أذية الناس. وهن لم 

  لذى خرج منه ليحتله ثانية ويؤذيه. فهو حقود ال يحتمل نجاة إنسان من يده.يجد آخر يعود للشخص ا
  

َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم ِبهَذا، َرَفَعِت اْمَرَأٌة َصْوَتَها ِمَن اْلَجْمِع َوَقاَلْت َلُه:»ُطوَبى ِلْلَبْطِن 27"  -(: 28-11:27اآليات )لو  
 " َنُه«.َأمَّا ُهَو َفَقاَل:»َبْل ُطوَبى ِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكاَلَم هللِا َوَيْحَفُظو 28الَِّذي َحَمَلَك َوالثَّْدَيْيِن اللََّذْيِن َرِضْعَتُهَما«. 

هذه المرأة تطوب المرأة التى حملت   .(48:1)لو   وهنا نجد تنفيذ نبوة العذرال 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 العذرال أي ًا فهى بال شك تحفظ كالم هللا وهاًل  =  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  أقربا ه  هم  من  المسيح  تالميذ  من  أن  ونجد 
قرابة الجسدية (. فال1+ يه   1:1اإلسخريوطى، ولكنهم فى كتابتهم لم يقولوا أنهم أقربال لُه بالجسد، بل عبيده )يع  

يعتبرونه مختل )مر   أقربا ه  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 وهنما هم يحبونه لشخصه وأعماله، وهكذا
المسيح وعيونهم المملقة، فإننا نطوب هذه المرأة على أذنيها بوهن 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. 

 
 -(:21  -19:8( +) لو 35 -31:3( + )مر  50-46:12اآليات )مت 
ُيَكلِ ُموُه. 46"  -(:50-12:46اآليات )مت   َوِإْخَوُتُه َقْد َوَقُفوا َخاِرًجا َطاِلِبيَن َأْن  ِإَذا ُأمُُّه  ُيَكلِ ُم اْلُجُموَع  َوِفيَما ُهَو 

:»َمْن ِهَي  َفَأَجاَب َوَقاَل ِلْلَقاِئِل َلهُ 48َفَقاَل َلُه َواِحٌد: »ُهَوَذا ُأمَُّك َوِإْخَوُتَك َواِقُفوَن َخاِرًجا َطاِلِبيَن َأْن ُيَكلِ ُموَك«.  47
أَلنَّ َمْن َيْرَنُع َمِشيَئَة َأِبي الَِّذي 50ُثمَّ َمدَّ َيَدُه َنْحَو َتاَلِميِذِه َوَقاَل:»َها ُأمِ ي َوِإْخَوتي.  49ُأمِ ي َوَمْن ُهْم ِإْخَوتي؟«  

َماَواِت ُهَو َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِ ي«.  " ِفي السَّ
 

َوَكاَن اْلَجْمُع 32ٍذ ِإْخَوُتُه َوُأمُُّه َوَوَقُفوا َخاِرًجا َوَأْرَسُلوا ِإَلْيِه َيْدُعوَنُه.  َفَجاَءْت ِحيَنئِ 31"  -(: 35  -3:31اآليات )مر  
ُثمَّ َنَظَر 34َفَأَجاَبُهْم ِقاِئاًل:»َمْن ُأمِ ي َوِإْخَوِتي؟«  33َجاِلًسا َحْوَلُه، َفَقاُلوا َلُه:»ُهَوَذا ُأمَُّك َوِإْخَوُتَك َخاِرًجا َيْطُلُبوَنَك«.  

 "أَلنَّ َمْن َيْرَنُع َمِشيَئَة هللِا ُهَو َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِ ي«.35َحْوَلُه ِإَلى اْلَجاِلِسيَن َوَقاَل:»َها ُأمِ ي َوِإْخَوِتي، 
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اْلَجْمِع.  19"  -(: 21-8:19اآليات )لو    ِلَسَبِب  ِإَلْيِه  َيِرُلوا  َأْن  َيْقِدُروا  َوَلْم  َوِإْخَوُتُه،  ُأمُُّه  ِإَلْيِه  َفَأْخَبُروُه 20َوَجاَء 
َن َيْسَمُعوَن َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»ُأمِ ي َوِإْخَوِتي ُهُم الَِّذي21َقاِئِليَن:»ُأمَُّك َوِإْخَوُتَك َواِقُفوَن َخاِرًجا، ُيِريُدوَن َأْن َيَرْوَك«.  

 " َكِلَمَة هللِا َوَيْعَمُلوَن ِبَها«.
هذه القصة تحمل نفس المفهوم السابق، فالمسيح هنا يرفع العالقات من مستوى القرابة بالجسد إلى مستوى العمل 
بمشيئة اآلب كأساس، فمن ال يصنع مشيئة اآلب ال يكون من أهل المسيح. ونالحظ أن إخوة المسيح بالجسد لم  

ير (، فأيهما أقرب للمسيح هؤالل غ21:3(، وبعط من أقرباًه قالوا أنه مختل )مر 5:7ا يؤمنون به أواًل )يو يكونو 
(. المسيح عمومًا 15:14ه بالجسد، أم الذين آمنوا به وأحبوه وحفظوا وصاياه )يو  لالمؤمنين حتى وهن كانوا أقربا

 كثر منى فال يستحقنى. أيريد أن يرفعنا فوه مستوى العالقات الجسدية، فهو الذى قال من أحب أبًا أو أما.... 
عالقة جديدة   فالمسيح بتجسده وحلوله فى وسطنا دخل معنا فى=  ثم مد يده نحو تالميذه وقال ها أمى ……

فحسبنا أمه وهخوته. نحن نصير أمًا له بحمله فى داخلنا، وصرنا إخوة له بكونه بكرًا بين إخوة كثيرين والحظ أن  
بل من هى أمى ليرفع العالقة من أن تكون جسدية    ،السيد المسيح لم يتنكر للعذرال أمه، فهو لم يقل ليست أمى

حن بتنفيذنا للوصية ال نكون فقط أقربال له بالجسد بل نتحد به ونثبت لعالقة أسمى، خالل الطاعة إلرادة أبيه. ن
( ونظل  8-3:6تحدنا به بالمعمودية )رو  إفيه، فما يفصلنا عنه هو الخطية فال شركة للنور مع الظلمة. نحن قد  

 .لتزمنا بوصاياه إثابتين فيه )أقربال له ( إن 
الخالة والخال وأ  =  إخوتهُ  يعتبرون أوالد  أنه أخاه. اليهود  إبرا يم عن لوط  أنهم إخوة. وهكذا قال  العمومة  والد 

 وهناك رأى بأنهم إما  أوالد خالته أو هم أوالد يوسف من  واج سابق.
المسيح   السيد  بعد قول  القصة  لوقا ي ع هذه  السيد وينفذه   ونظروا كيف تسمعون وأالحظ أن  فمن يسمع كالم 

يث المسيح عن خروج الروح النجس ورجوعه لو كان المكان مكنوسًا. يصير قريبًا لُه. ومتى ي ع القصة بعد حد 
إذًا متى يقصد، هل تريد أن تكون حرًا من األرواح النجسة، وتكون قريبًا للسيد المسيح، إذًا نفذ وصاياه. ونفس  

 (. 12: 2رجال مراجعة موضوع إخوة المسيح فى تفسير )يو  .المفهوم نجده فى إنجيل مرقس
فإخوته ألنهم كانوا اليؤمنون به وقفوا خارجًا. فالوقوف خارجًا يفقدنا عالقتنا بالمسيح. أما من =    خارجاً واقفون  

 يدخل للداخل فهم أقربا ه بالجسد وهؤالل هم من قبلوا المسيح وحفظوا وصاياه.  
و المقبول أمام ه  الوصايا(= فالكل يسمع ولكن من يسمع وينفذ ويطيع 18:8)لو إنظروا كيف تسمعون لوقا يقول 

 .هللا
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 عودة للجدول عشر(  )أنجيل متي()األصحاح الثالث

 اإلصحاح الثالث عشر
 

اإلصحاح الثالث عشر هو إصحاح األمثال ويبدأ بأن يشرح السيد مثل الزارع، ثم نجد التالميذ ينفردون بمعلمهم  
ويسألونه عن تفسير المثل ولماذا يستخدم األمثال فيجيب السيد أواًل عن سبب إستخدامه لألمثال ثم يفسر لهم 

 المثل. وسنبدأ باآليات التى تشرح سبب إستخدام األمثال. 
 

   -(:10-9:8( +) لو 12-10:4(+ )مر  17-10:13اآليات )مت 
َم التَّاَلِميُذ َوَقاُلوا َلُه:»ِلَماَذا ُتَكلِ ُمُهْم ِبَأْمَثال؟«  10" -(:17-13:10اآليات )مت  َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»أَلنَُّه َقْد 11َفَتَقدَّ

َماَواِت، َوَأمَّا أُلوَلِئَك َفَلْم ُيْعَو.  َفِإنَّ َمْن َلُه َسُيْعَطى َوُيَزاُد، َوَأمَّا َمْن َلْيَس 12ُأْعِطَي َلُكْم َأْن َتْعِرُفوا َأْسَراَر َمَلُكوِت السَّ
ْجِل هَذا ُأَكلِ ُمُهْم ِبَأْمَثال، أَلنَُّهْم ُمْبِرِريَن اَل ُيْبِرُروَن، َوَساِمِعيَن اَل َيْسَمُعوَن  ِمْن أَ 13َلُه َفالَِّذي ِعْنَدُه َسُيْؤَخُذ ِمْنُه.  

َيْفَهُموَن.   وَ 14َواَل  ُتْبِرُروَن  َوُمْبِرِريَن  َتْفَهُموَن،  َواَل  َسْمًعا  َتْسَمُعوَن  اْلَقاِئَلُة:  ِإَشْعَياَء  ُنُبوَُّة  ِفيِهْم  َتمَّْت  اَل َفَقْد 
ْعب َقْد َغُلَظ، َوآَذاَنُهْم َقْد َثُقَل َسَماُعَها. َوَغمَُّضوا ُعُيوَنُهْم، ِلَئالَّ ُيْبِرُروا بِ 15َتْنُظُروَن.   ُعُيوِنِهْم، أَلنَّ َقْلَب هَذا الشَّ

َفَأْشِفَيُهْم.   َوَيْرِجُعوا  ِبُقُلوِبِهْم،  َوَيْفَهُموا  ِبآَذاِنِهْم،  لِ 16َوَيْسَمُعوا  ُطوَبى  أَلنََّها َولِكْن  َوآلَذاِنُكْم  ُتْبِرُر،  أَلنََّها  ُعُيوِنُكْم 
ْم َيَرْوا، َوَأْن َيْسَمُعوا َفِإنِ ي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َأْنِبَياَء َوَأْبَراًرا َكِثيِريَن اْشَتَهْوا َأْن َيَرْوا َما َأْنُتْم َتَرْوَن َولَ 17َتْسَمُع.  

 "  َيْسَمُعوا.َما َأْنُتْم َتْسَمُعوَن َوَلْم 

َفَقاَل َلُهْم:»َقْد 11َوَلمَّا َكاَن َوْحَدُه َسَأَلُه الَِّذيَن َحْوَلُه َمَع االْثَنْي َعَشَر َعِن اْلَمَثِل،  10"  -(:12-4:10اآليات )مر  
ِلَكْي ُيْبِرُروا 12لُّ َشْيٍء،  ُأْعِطَي َلُكْم َأْن َتْعِرُفوا ِسرَّ َمَلُكوِت هللِا. َوَأمَّا الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخاِرٍج َفِباأَلْمَثاِل َيُكوُن َلُهْم كُ 

 " َيْرِجُعوا َفُتْغَفَر َلُهْم َخَطاَياُهْم«.ُمْبِرِريَن َواَل َيْنُظُروا، َوَيْسَمُعوا َساِمِعيَن َواَل َيْفَهُموا، ِلَئالَّ 
  

َفَقاَل:»َلُكْم َقْد ُأْعِطَي َأْن 10َفَسَأَلُه َتاَلِميُذُه َقاِئِليَن:»َما َعَسى َأْن َيُكوَن هَذا اْلَمَثُل؟«.  9"  -(:10-8:9اآليات )لو  
 "  ال، َحتَّى ِإنَُّهْم ُمْبِرِريَن اَل ُيْبِرُروَن، َوَساِمِعيَن اَل َيْفَهُموَن.َتْعِرُفوا َأْسَراَر َمَلُكوِت هللِا، َوَأمَّا ِلْلَباِقيَن َفِبَأْمثَ 

الصياد الذى    المسيح األحداف 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 أحداف 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  
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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.

رج الحقاًق الروحية من األشيال واألحداف 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 كبريالهو 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 الذكال العادى وكان لها  =  من ليس له فالذى عنده سيؤخذ منه
وتفقد حتى  العادى،  ذكالها  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.. هؤالل  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 
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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 .

هذا لسابق علمه عن إستعدادهم    قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت هللا(  11:13السيد فى )مت    قولأما  
 .( 30-29:8وهشتياقهم للسمع )رو 

إذ يكتب لليهود أورد لهم نبوة إش يال 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 كبريالهم 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 

لماذا قال الرب (  10:    8)لو=    ِمِعيَن اَل َيْفَهُموَن.َوَأمَّا ِلْلَباِقيَن َفِبَأْمَثال، َحتَّى ِإنَُّهْم ُمْبِرِريَن اَل ُيْبِرُروَن، َوَسا
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:    13وتساللوا عن  التعليم  أن  الرب  وكان رد   .)

للناس والتعليم المباشر للتالميذ ألننا نالحظ أن الرب قد   هناك نوعين من السامعين. فالموضوع ليس أن األمثال 
(. 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 يال  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
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هل كان من    -(. ولفهم أكثر  12:    13قاًال ومن له يعطى ويزاد ومن ليس له فالذى عنده سيؤخذ منهو )مت 
ت وهذه التعاليم  المتصور أن هؤالل الفريسييين الذين وضعوا فى قلوبهم أن الرب يصنع ما يصنعه من المعجزا

أنها بقوة بعلزبول. هل هؤالل يستحقون الفهم، هؤالل 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 ور ية للملكوت. 
 

 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   اْلَبْحِر،  1"  -(:9-13:1اآليات  ِعْنَد  َوَجَلَس  اْلَبْيِت  ِمَن  َيُسوُع  َخَرَج  اْلَيْوِم  ذِلَك  ُجُموٌع 2ِفي  ِإَلْيِه  َفاْجَتَمَع 
اِطِ .  ِفيَنَة َوَجَلَس. َواْلَجْمُع ُكلُُّه َوَقَف َعَلى الشَّ َذا الزَّاِرُع َفَكلََّمُهْم َكِثيًرا ِبَأْمَثال َقاِئاًل:»ُهوَ 3َكِثيَرٌة، َحتَّى ِإنَُّه َدَخَل السَّ

َوَسَقَو آَخُر َعَلى اأَلَماِكِن  5َوِفيَما ُهَو َيْزَرُع َسَقَو َبْعٌض َعَلى الطَِّريِق، َفَجاَءِت الطُُّيوُر َوَأَكَلْتُه.  4َقْد َخَرَج ِلَيْزَرَع،  
َيُكنْ  َلْم  ِإْذ  َحااًل  َفَنَبَت  َكِثيَرٌة،  ُتْرَبٌة  َلُه  َتُكْن  َلْم  َحْيُث  َأْرٍض.    اْلُمْحِجَرِة،  ُعْمُق  ْمُس 6َلُه  الشَّ َأْشَرَقِت  َلمَّا  َولِكْن 

  . ْوُك َوَخَنَقُه.  7اْحَتَرَق، َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُه َأْصٌل َجفَّ ْوِك، َفَطَلَع الشَّ َوَسَقَو آَخُر َعَلى اأَلْرِض 8َوَسَقَو آَخُر َعَلى الشَّ
ْمِع، َفْلَيْسَمْع«9ِستِ يَن َوآَخُر َثاَلِثيَن. اْلَجيِ َدِة َفَأْعَطى َثَمًرا، َبْعٌض ِمَئًة َوآَخُر   " .َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّ

ُكلُّ َمْن َيْسَمُع َكِلَمَة اْلَمَلُكوِت َواَل َيْفَهُم، َفَيْأِتي 19»َفاْسَمُعوا َأْنُتْم َمَثَل الزَّاِرِع:  18"  -(:23-13:18اآليات )مت  
َقْد ُزِرَع فِ  يُر َوَيْخَطُف َما  رِ  َقْلِبِه. هَذا ُهَو اْلَمْزُروُع َعَلى الطَِّريِق.  الشِ  َواْلَمْزُروُع َعَلى اأَلَماِكِن اْلُمْحِجَرِة ُهَو 20ي 

ِو َولِكْن َلْيَس َلُه َأْصٌل ِفي َذاِتِه، َبْل ُهَو ِإَلى ِحيٍن. َفِإَذا َحَدَث ِضيٌق أَ 21الَِّذي َيْسَمُع اْلَكِلَمَة، َوَحااًل َيْقَبُلَها ِبَفَرٍح،  
ْوِك ُهَو الَِّذي َيْسَمُع اْلَكِلَمَة، َوَهمُّ هَذا اْلَعاَلِم َوُغُروُر 22اْضِطَهاٌد ِمْن َأْجِل اْلَكِلَمِة َفَحااًل َيْعُثُر.   َواْلَمْزُروُع َبْيَن الشَّ
اأَلْرِض اْلَجيِ َدِة َفُهَو الَِّذي َيْسَمُع اْلَكِلَمَة َوَيْفَهُم. َوُهَو  َوَأمَّا اْلَمْزُروُع َعَلى 23اْلِغَنى َيْخُنَقاِن اْلَكِلَمَة َفَيِريُر ِباَل َثَمٍر. 

 " الَِّذي َيْأِتي ِبَثَمٍر، َفَيْرَنُع َبْعٌض ِمَئًة َوآَخُر ِستِ يَن َوآَخُر َثاَلِثيَن«.

ِفيَنَة َوَجَلَس َواْبَتَدَأ َأْيًضا ُيَعلِ ُم ِعْنَد اْلَبْحِر، َفاْجَتَمَع ِإَلْيهِ 1"  -(:9-4:1اآليات )مر    َجْمٌع َكِثيٌر َحتَّى ِإنَُّه َدَخَل السَّ
اأَلْرِض. َعَلى  اْلَبْحِر  ِعْنَد  َكاَن  ُكلُُّه  َواْلَجْمُع  اْلَبْحِر،  َتْعِليِمِه: 2  َعَلى  ِفي  َلُهْم  َوَقاَل  ِبَأْمَثال.  َكِثيًرا  ُيَعلِ ُمُهْم  َفَكاَن 

َخَرجَ 3 َقْد  الزَّاِرُع  ُهَوَذا  َماِء  4ِلَيْزَرَع،    »اْسَمُعوا!  السَّ ُطُيوُر  َفَجاَءْت  الطَِّريِق،  َعَلى  َبْعٌض  َسَقَو  َيْزَرُع  ُهَو  َوِفيَما 
َلُه ُعمْ 5َوَأَكَلْتُه.   َيُكْن  َلْم  ِإْذ  َفَنَبَت َحااًل  َكِثيَرٌة،  ُتْرَبٌة  َلُه  َتُكْن  َلْم  َحْيُث  ُمْحِجٍر،  َمَكاٍن  َأْرٍض. َوَسَقَو آَخُر َعَلى  ُق 

.  َولِكنْ 6 ْمُس اْحَتَرَق، َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُه َأْصٌل َجفَّ ْوُك َوَخَنَقُه 7 َلمَّا َأْشَرَقِت الشَّ ْوِك، َفَطَلَع الشَّ َوَسَقَو آَخُر ِفي الشَّ
َثَمًرا.   ُيْعِو  َواحِ 8َفَلْم  َفَأَتى  َوَيْنُمو،  َيْرَعُد  َثَمًرا  َفَأْعَطى  اْلَجيِ َدِة،  اأَلْرِض  ِفي  آَخُر  ِبِستِ يَن َوَسَقَو  َوآَخُر  ِبَثاَلِثيَن  ٌد 
ْمِع، َفْلَيْسَمْع«9َوآَخُر ِبِمَئٍة«.   " .ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسَّ

)مر   اأَلْمَثاِل؟  13"  -(:20-4:13اآليات  َجِميَع  َتْعِرُفوَن  َفَكْيَف  اْلَمَثَل؟  هَذا  َتْعَلُموَن  َلُهْم:»َأَما  َقاَل  َالزَّاِرُع 14ُثمَّ 
اْلَكِلَمَة.   ِلْلوَ 15َيْزَرُع  ْيَطاُن  الشَّ َيْأِتي  َيْسَمُعوَن  َوِحيَنَما  اْلَكِلَمُة،  ُتْزَرُع  َحْيُث  الطَِّريِق:  َعَلى  الَِّذيَن  ُهُم  ْقِت َوهُؤاَلِء 
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ُقُلوِبِهْم.   ِفي  اْلَمْزُروَعَة  اْلَكِلَمَة  ِحيَنَما 16َوَيْنِزُع  الَِّذيَن  اْلُمْحِجَرِة:  اأَلَماِكِن  َعَلى  ُزِرُعوا  الَِّذيَن  ُهُم  َكذِلَك  َوهُؤاَلِء 
ِبَفَرٍح،   ِلْلَوْقِت  َيْقَبُلوَنَها  اْلَكِلَمَة  َذوَ 17َيْسَمُعوَن  ِفي  َأْصٌل  َلُهْم  َلْيَس  ِإَذا َولِكْن  ذِلَك  َفَبْعَد  ِحيٍن.  ِإَلى  ُهْم  َبْل  اِتِهْم، 

َفِلْلَوْقِت َيْعُثُروَن.   ْوِك: هُؤاَلِء ُهُم 18َحَدَث ِضيٌق َأِو اْضِطَهاٌد ِمْن َأْجِل اْلَكِلَمِة،  َوهُؤاَلِء ُهُم الَِّذيَن ُزِرُعوا َبْيَن الشَّ
ْلَعاَلِم َوُغُروُر اْلِغَنى َوَشَهَواُت َساِئِر اأَلْشَياِء َتْدُخُل َوَتْخُنُق اْلَكِلَمَة َفَتِريُر َوُهُموُم هَذا ا19الَِّذيَن َيْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة،  

َثَمٍر.   َوُيْثِمرُ 20ِباَل  َوَيْقَبُلوَنَها،  اْلَكِلَمَة  َيْسَمُعوَن  الَِّذيَن  اْلَجيِ َدِة:  اأَلْرِض  َعَلى  ُزِرُعوا  الَِّذيَن  ُهُم  َواِحدٌ َوهُؤاَلِء   وَن: 
 " َثاَلِثيَن َوآَخُر ِستِ يَن َوآَخُر ِمَئًة«.

 
»َخَرَج 5َفَلمَّا اْجَتَمَع َجْمٌع َكِثيٌر َأْيًضا ِمَن الَِّذيَن َجاُءوا ِإَلْيِه ِمْن ُكلِ  َمِديَنٍة، َقاَل ِبَمَثل:  4"  -(:8–  8:4اآليات )لو  

مَ  َقَو آَخُر َعَلى َوسَ 6اِء.  الزَّاِرُع ِلَيْزَرَع َزْرَعُه. َوِفيَما ُهَو َيْزَرُع َسَقَو َبْعٌض َعَلى الطَِّريِق، َفاْنَداَس َوَأَكَلْتُه ُطُيوُر السَّ
ُرُطوَبٌة.   َلُه  َتُكْن  َلْم  أَلنَُّه  َجفَّ  َنَبَت  َفَلمَّا  ْخِر،  َوَخَنَقُه. 7الرَّ ْوُك  الشَّ َمَعُه  َفَنَبَت  ْوِك،  الشَّ َوْسِو  ِفي  آَخُر  َوَسَقَو 

َقا8 ِمَئَة ِضْعٍف«.  َثَمًرا  َنَبَت َصَنَع  َفَلمَّا  اِلَحِة،  ْمِع َوَسَقَو آَخُر ِفي اأَلْرِض الرَّ ُأْذَناِن ِللسَّ َلُه  َل هَذا َوَناَدى:»َمْن 
 "  َفْلَيْسَمْع!«.

ْرُع ُهَو َكاَلُم هللِا، 11" -(:15-8:11اآليات )لو   َوالَِّذيَن َعَلى الطَِّريِق ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن، 12َوهَذا ُهَو اْلَمَثُل: الزَّ
َفَيْخُلُروا.   ُيْؤِمُنوا  ِلَئالَّ  ُقُلوِبِهْم  ِمْن  اْلَكِلَمَة  َوَيْنِزُع  ِإْبِليُس  َيْأِتي  َمَتى َسِمُعوا 13ُثمَّ  الَِّذيَن  ُهُم  ْخِر  َوالَِّذيَن َعَلى الرَّ

ِبَفَرٍح، َوهُؤالَ  وَن.  َيْقَبُلوَن اْلَكِلَمَة  َيْرَتدُّ َفُيْؤِمُنوَن ِإَلى ِحيٍن، َوِفي َوْقِت التَّْجِرَبِة  َلُهْم َأْصٌل،  َوالَِّذي َسَقَو 14ِء َلْيَس 
َوَلذَّاِتهَ  َوِغَناَها  اْلَحَياِة  ُهُموِم  ِمْن  َفَيْخَتِنُقوَن  َيْذَهُبوَن  ُثمَّ  َيْسَمُعوَن،  الَِّذيَن  ُهُم  ْوِك  ُيْنِضجُ َبْيَن الشَّ َواَل  َثَمًرا. ا،  وَن 

ْبرِ َوالَِّذي ِفي اأَلْرِض اْلَجيِ َدِة، ُهَو الَِّذيَن َيْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة َفَيْحَفُظوَنَها ِفي َقْلٍب َجيِ ٍد َصاِلٍح، َويُ 15  " .ْثِمُروَن ِبالرَّ
 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 )
( السمال  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*
 الدال من الجسم ليحيا. 

 .  (48:12+يو  16:2حد الدينونة والعقاب، )ر   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  هإلى  يزرع  من  ن 
فبالبركا بالبركات  يزرع  ومن  يحصد،  أي ًا  )فبالشح  يحصد  أي ًا  لقرالة 6:9كو  2ت  تدعونا  الكنيسة  وكأن   .)
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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

، 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  هى   فىَّ (  21:1المسيحو  يحيا  المسيح  بل  أنا  ال  فأحيا  المسيح صلبت  ومع  )غل  وأقول   ومن .  (  20:2و 
(. أى نصير بذرة حية فيها حياة هى 10:5على حياة المسيح فيه يخلص، وفنحن نخلص بحياتهو )رو    يحافظ

والبذرة الحية هى التى تعطى   (.45-35:15كو  1حياة المسيح، فحتى وهن متنا ودفننا نعود ونحيا فى مجد )
ال تعطى ثمر. والسوس يشير ثمر عندما تدفن فى األرض، أما البذرة الميتة )التى دخل فيها السوس فال تنبت و 

 للخطية التى يحبها اإلنسان ويرفط تقديم توبة عنها.
والروح القدس المال النا ل من السمال يعمل على تفتيح البذرة )حياة المسيح التى  رعت فينا بالمعمودية( فتنمو  

القدس   الروح  من  نمتلئ  أن  وجهادنا هو   . المسيح  فى  ثباتنا  ويزداد  المسيح  حياة  المسيح فينا  حياة  فينا  لتنمو 
 ( . 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 آخرأن البذار هى كلمة هللا فى الكتاب المقدس والتأمل فيه ودراسته ، وهناك    تفسير

 المسيح فينا ، وكل من يجاهد تثبت فيه حياة المسيح فيأتى بثمار أكثر . وهذه هى أهمية األمثال . 
)مت   اْلَبْحِر،  1"  -(:2-13:1اآليات  ِعْنَد  َوَجَلَس  اْلَبْيِت  ِمَن  َيُسوُع  َخَرَج  اْلَيْوِم  ذِلَك  ُجُموٌع 2ِفي  ِإَلْيِه  َفاْجَتَمَع 

اِطِ . ِفيَنَة َوَجَلَس. َواْلَجْمُع ُكلُُّه َوَقَف َعَلى الشَّ  " َكِثيَرٌة، َحتَّى ِإنَُّه َدَخَل السَّ
)يو   السماوى(  )بيته  اآلب  عند  من  خرج  لي3:13هو  فى  (  ولكنه  )البحر(  للعالم  ليعلم   السفينة أتى  )الكنيسة 

 ش به( 
 " َفَكلََّمُهْم َكِثيًرا ِبَأْمَثال َقاِئاًل:»ُهَوَذا الزَّاِرُع َقْد َخَرَج ِلَيْزَرَع،3" -:(13:3)مت  آيه
 خرج الزارع ليزرع 

بيت يسوع هو السمال، وقوله خرج من البيت إشارة لتجسده والبحر إشارة للعالم بأمواجه المتقلبة ومياهه المالحة 
التى من يشرب منها يعط . والجمع الواقف أمامه يشير لكل العالم الذى أتى إليه يسوع الزارع ليزرع كلمته فى 

( 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 وجال  فالسيد  وأرسل (. 

نسمع ؟ لنا كيف  اآلن  والسؤال  لنا كل شىل،  العطشى، هو  يأ  يروى أرضنا  القدوس كمال  هل نسمع   روحه 
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.   كيف تسمعون ذ ما نسمعه وفهمناه ، أم بال إهتمام وبال نية على التنفيذ؟ هذا معنى  بإهتمام وتأمل لنفهم وننف
  فيعنى أنظروا بأمانة داخل قلوبكم وفتشوا عن نيتكم فى التنفيذ . أنظرواأما قوله 

يشير للعالم، فالمسيح أتى لكل العالم، هو    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  

حبة الحنطة التى تقع فى األرض وتدفن  ( نجد أن السيد يشبه نفسه ب 24:12)يو ( ومن  9-6:3كو  1المسيح )
أى يعطينى أن أموت معه وأقوم معُه،   ويقوم فىَّ   لتموت وتقوم، فالمسيح أي ًا هو البذرة فهو كلمة هللا يدفن فىَّ 

 (.20:2هو يعطينى حياته إذا قبلت أن أصلب معه )غل
طبيعته جيدة، فكلنا خطاة ومرضى والسيد والحظ أنه ال يولد إنسان طبيعته محجرة، أوبها شوك، وهنسان آخر  

(. فلنصلى مع داود 17:5كو  2المسيح أتى ليمير طبيعتنا مهما كانت فاسدة ليعطينا أن نكون فيه خليقة جديدة )
يا هللاو ثم نسمع بجدية وبإهتمام كلمة هللا فى إنجيله. وليس المهم السمع فقط بل أن   قاًلين وقلبًا نقيًا إخلق فىَّ 

(، واألذن المفتوحة التى تريد أن تسمع وتتعلم ستسمع أى ُتدرك كلمة هللا المرسلة 25-21:1)يع    لنسمع ونعم
 الحاملة لسر الحياة. 

 
 البذار التى تسقو على الطريق: 

ماذا يحدف للبذار التى تسقط على الطريق، إما  تأكلها الطيور )متى ومرقس ولوقا( أو تدوسها األرجل )لوقا فقط  
لسيد الطيور بأنها الشياطين التى تخطف ما قد  رع فى القلب. ولوقا وحده يعطى التفسير كيف  (. ثم يفسر ا

إلحادية، فإذا جعل   فلسفية يخطف إبليس ما ُيزرع ؟ الطريقة بأن يعرض على اإلنسان أفكارًا شهوانية أو أفكاراً 
يكون َمداسًا للشياطين.  الخ. اإلنسان حواسه مفتوحة لكل دنس أو يقبل كل فكر غريب إلحادى أو هرطوقى.. 

الحواس المفتوحة بشمف للعالم تجعل القلب مداسًا للشياطين، أما  من يمنع حواسه عن اإلنفتاح للعالم يكون هللا 
هل يجر  الشيطان أن يدخل و ( 5:2له سورًا من نار فال يدخل شىل ليدوس البذار ويميتها فى القلب ) ك 

سورًا من نار؟ قطعًا لمن يصلب شهواته وأهواله،   هللا له  ولكن لمن يكون  !ليدوس وهللا سور يحمى هذه النفس؟
لمن ُيْصَلْب مع المسيح، لمن ي ع عينيه فى التراب وال ينظر بشهوة، من يحيا كميت ويقول مع المسيح صلبت 

 .(14: 6+    24:   5+   20:2)غل 
، وروحيا هذا ومن يترك البذار على الطريق يخطفها الطيور ، لكن من يدفنها فى األرض ال تصل لها الطيور 

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
ونخبئه فى القلب ونلهج فيه طول النهار ونتأمل  (  إذًا الطريق الذى يوصى به المرنم هو أن ن ع كالم هللا 15

( . ومن ال يفعل تخطف الطيور البذار 11وهذا معنى أن الحيوانات المجترة طاهرة )راجع ال فيه ونسعى لتنفيذه ،
   )األفكار التى يعرضها الشيطان( .
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، وهذا يمثل القلب الذى ونالحظ أن من يكون طريقًا يتقسى قلبه من دوس األقدام، فالطريق يكون داًمًا صلباً 
تقسى بشهوات العالم، يسمع كلمة هللا ولكن بدون إنتباه يتأثر بها مؤقتا وانفعاله عاطفى سريعًا ما يزول، ومع  

وألن القلب قاسى يكون ص بًا توبته )أرض ال تصلح   أول شهوة أو فكرة خاطئة، حااًل تموت كلمة هللا فى قلبه.
 . للحرف( 

بالتوبة )يشبه هذا حرف األرض( فيتفتت القلب، ويستعد إلستقبال كلمة هللا ويخبئها   وهصالح هذه األرض يكون 
العالم حينئذ تتدخل  فتأتى بثمر، والتوبة هنا هى بحفظ الحواس، قرار من اإلنسان أن تصبح حواسه ميتة عن 

 أفراحنا ولهونا. نعمة هللا، ويكون هللا سورًا يحمى هذه النفس. فلننتبه إلى أصدقاًنا وجلساتنا وطريقة 
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 
، فهذا اإلنسان هو الذى سمح لنفسه أن يكون طريقًا ومداسًا. أمًا لو = البذرة التى سقطت على الطريق  كلمة هللا

ذهب هذا اإلنسان إلى بيته وهستمر باقى اليوم مع هللا، فهو بهذا يخبىل كلمة هللا عن الطيور فتنمو فى داخله.  
ل التربة. لذلك فالفالح أواًل )فى فلسطين ( يحرف الحقل ثم يبذر البذور ثم يحرثها مرة أخرى ليدفن البذار داخ

علينا بعد أن تقع كلمة هللا فى داخل قلوبنا أن ندفنها داخل قلوبنا بأن نمنع حواسنا عن التلذذ بالعالم، وق ال  
 حياتنا مع هللا وفى حماية هللا. 

 
 البذار التى تسقو على أرض محجرة : 

مدفونة فى القلب. وتشير للقلب المراًى، البذار هنا سقطت على أرض بها أحجار كثيرة، إشارة لخطايا محبوبة  
فهى لها مظهر التربة الجيدة لكن داخلها خطايا مدفونة. وبالتالى فلم يكن هناك فرصة أن تمتد الجذور لتحصل 

)لوقا(. ونالحظ أن البذرة وقعت فى منطقة ترابها قليل فسبب الحرارة   لم تكن له رطوبةعلى المياه من العمق =
الر  )لقلة  تفيد  الشديدة  التى  فالشمس  الزرعة.  هذه  تجفف  الشمس  حرارة  أي ًا  ولكن  بسرعة.  البذرة  تنمو  طوبة( 

 المزروعات العادية هى هى نفسها تحره هذه الزرعة. 
 
 
 

من يدخل لعمق محبة ( ومن لُه عمق ستكون لُه رطوبة، أى    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 
القدس  المسيح   الروح  ثمار )غل  ، مثل هذا سيمتلىل من  له  تعزية 23-22:5)الرطوبة( وسيكون  ( وسيمتلئ 

وصبر. ومن يمتلىل 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  

 سطح األرض

 بذرة

 حجر

 تراب قليل



   متي )اإلصحاح الثالث عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
192 

ينكر إيمانه إذ    ( والتجارب هى األمطار والرياح التى تسقط البيت ، مثل هذا25:    7)مت   هبت التجارب عليه
، مثل هذا تحرقه التجارب ولنالحظ أن التجارب التى تفيد ولم يعرفه ولم يثبت فيه    هو لم يتذوه حالوة المسيح 

وما الذى يجعل اإلنسان المؤمن وتثبته، هى هى نفسها تحره اإلنسان السطحى الذى لم يتذوه حالوة المسيح.  
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  

لكتاب المقدس، إلى أن يدخل للعمق، أى يكتشف حالوة شخص المسيح. على أن يقيم عالقة صالة ودراسة ل
ويبدو   جدًا  يفرحون  هللا  كلمة  يسمعون  حين  السطحيين  هؤالل  مثل  أن  لكن ولنالحظ  جدًا.  بسرعة  ينمون  أنهم 

المحبوبة  الخطايا  تكون هذه  يرتدون بسرعة. وغالبًا  المحبوبة  لألسف بسبب إصرارهم على عدم ترك خطاياهم 
وهذا معنى قول الرب أنظروا كيف تسمعون ... هل تسمع وتريد أن تنفذ أم   .وشهوات الجسد   لكبريال والذات هى ا

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

 
 ض بها أشواك البذار التى سقطت على أر 

الحبة التى تقع بين الشوك حين تنمو ينمو معها الشوك، ي رب جذوره حولها، يمتصها ويخنقها، يسره نصيبها 
من التربة ومن المال فتخرج صفرال عليلة وال تعطى ثمر. والسيد المسيح شرح ما هو هذا الشوك فقال إنه هم  

ثنان، َفَهْم هذا العالم يعانى منه الفقرال وال عفال وهذا هذا العالم وغرور المنى. والمريب أن يجتمع هذان اإل
عكس المنى والقوة، ولكن لو فكرنا قلياًل سنجد أن هم هذا العالم وغرور المنى هما وجهان لعملة واحدة إسمها.. 

هو ال يثق  وعدم اإلتكال أو عدم الثقة فى هللاو فالفقير أو ال  يف الذى يحمل الهم وي ي  حزينًا خاًفًا من المد 
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  
المتكل على هللا فنجده يحيا مسبحًا فرحًا، يفرح بكلمة هللا ويتعزى   واإلتكال عليه هو كشوك يخنق كلمة هللا، أما

بها، إذ الشىل من األشواك يمنع كلمة هللا من تأدية عملها فى قلبه، والمنى الذى يعرف أن هللا هو الذى يحميه  
ة العظمة والقوة مرقس( مثل شهو ) 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 

 خر وهو العالم. لو دخلت القلب ستجده مملوكًا آل
إذًا كل من حمل هم هذا العالم، وهنشمل بهمومه عن الفرح باهلل. وكل من صار لُه العالم أو المنى أو الشهوات 

، كل هؤالل (3ويشعره بعدم اإلحتياج هلل )راجع رسالة المسيح لمالك كنيسة الودكية )ر    إلهًا آخر يبعده عن هللا 
 ال تثمر فيهم كلمة هللا.  
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فلنهتم بأن نحيا ونفكر فى أمورنا ولكن بدون َهْم، نفكر بثقة فى أن هللا سيتدخل فى الوقت المناسب. وال مانع   إذاً 
بطري فيها  يتصرف  ولكن  أموال  لإلنسان  يكون  وليست أن  الحياة  له  ُيؤمِ ْن  الذى  هو  أن هللا  ويعرف  قة حكيمة 

أمواله. وعلى من يحمل همًا نتيجة ضيق أو ولم أو مرض أن يجرى إلى هللا ويصلى ويلقى همه عليه، حينئذ 
حتى نعتمد على هللا .  (  19:94زياتك تلذذ نفسى )مز  سيكتشف مع المرنم أنه وعند كثرة همومى فى داخلى تع

 .  (7:2علينا أن ينمو إيماننا، وحتي ينمو إيماننا علينا أن نشكر هللا على كل حال )كوونثق فيه 
 

 األرض الجيدة :
من األمثال السابقة فاألرض الجيدة هى التى تدخل فيها البذرة للداخل وال تكون أرضا صلبة ألنها مداس للناس 

وال تحيا النفس فى سطحية، بل تتذوه لذة والبهاًم. وهى األرض التى تنقت من األحجار، فيكون هناك عمق،  
أواًل. وهى أرض عرفت هللا فوضعت كل  المحبوبة  تترك خطاياها  العشرة مع هللا، ولكن عليها أن  العمق ولذة 

وتصعد النفس لتحيا فى السماويات واألرض الجيدة هى =  يرعد الثمر وينموإتكالها عليه. فى مثل هذه األرض  
ة، إذ يعطينا الروح القدس أن نولد بطبيعة جديدة جيدة على صورة المسيح، ويكون لنا  بة هللا لنا فى المعمودي

فينا.  فتثمر كلمة هللا  تربتنا  ينير على  الذى  البر  القدس مياهًا سماًية تروى أرضنا، ويسوعنا هو شمس  الروح 
العالم وخطاي ينفتح على  يعود  للعالم سيكون مداسًا، أومن  يفتح حواسه  يعود  اه سيكون مداسًا، أومن  ولكن من 

واإلنسان   العتيق،  اإلنسان  طبيعة  إلى  سيعودون  هؤالل  مثل  العالم،  شهوات  ورال  يجرى  أو  سطحية،  فى  يحيا 
(و األرض الجيدة هى 50:15كو  1العتيق لن يدخل ملكوت السمال ولحمًا ودمًا ال يقدران أن يرثا ملكوت هللا )

إذًا لنفحص ذواتنا يوميًا فى ضول كلمة هللا، ونقدم توبة عن كل   التى يتم حرثها، أى تقليبها فى ضول الشمس،
خطية يظهرها نور هللا لنا. والبذار حتى تثمر يجب أن يكون هناك شمس، وشمس برنا هو مسيحنا، فهل نجلس 

 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    =  ستين ومئةثالثين و 

تعبر عن درجات المؤمنين، هذا يعبر عن تفاوت الناس فى دبادة هللا وممارسة الف يلة والرحمة، ووهور ثمار 
 الروح فيهم. 
 -ملخص:

ويقول القديس  تفتيح البذرة أى  رع حياة المسيح فى المعمد.فهمنا أن المطر يشير للروح القدس الذى يعمل على 
ُح َيْنَتِظُر َثَمَر ٱأْلَْرِض ٱلثَِّميَن، ُمَتَأن ِ يعقوب الرسول و . ُهَوَذا ٱْلَفالَّ ْخَوُة ِإَلى َمِجيِل ٱلرَّبِ  ًيا َعَلْيِه َحتَّى َفَتَأنَّْوا َأيَُّها ٱإْلِ

رَ َيَناَل ٱْلَمَطَر ٱْلُمَبكِ َر َوٱْلُمتَ  ؟ هو المطر الذى ينزل فى بداية الموسم بعد بذر المطر المبكر(. فما هو  7:5و )يعَأخِ 
فهو ينزل قبل الحصاد، وهذا يساعد على ن ج المحصول.   المطر المتأخر البذار، وهذا يشير للمعمودية. أما  

و الذى يجدد طبيعتنا فنكمل ونن ج روحيًا  القدس  الروح  يشير لعمل  ِحيوهذا  ُمَخلِ ِصَنا  هلِل َوَلِكْن  ُلْطُف  َوَهَر  َن 
ِبَأْعَماٍل ِفي ِبرٍ  َعِمْلَناَها َنْحُن، َبْل ِبُمْقَتَ ى َرْحَمِتهِ  -ه  َوِهْحَسانُ  وِح  - اَل  َخلََّصَنا ِبُمْسِل ٱْلِمياَلِد ٱلثَّاِني َوَتْجِديِد ٱلرُّ
)تى ٱْلُقُدسِ  )المطر5،4:3و  المعمودية  أى  الثانى  الميالد  غسل  إذًا  )المطر   (.  القدس  الروح  وتجديد  المبكر(. 
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المتأخر(. ونالحظ أن عمل الروح القدس األساسى فينا هو أنه يثبتنا فى المسيح لذلك يسمى سر الميرون بسر 
التثبيت. فالمملول من الروح يثبت فى المسيح. وأي ا فإن الروح القدس يسكن فينا إذا كنا ثابتين فى المسيح. فما 

معمودية نموت ونقوم مع المسيح وثابتين فيه. وبعد سر الميرون يحل الروح القدس ويسكن فى هى البداية؟ فى ال
)أف وينطفئ  الروح  يحزن  للخطية  اإلنسان  عودة  ومع  المسيح. 19:5تس1،    30:4المعمد.  فى  ثباتنا  فيقل   )

 (. 18:5الل )أفوالبداية كما قال القديس بولس الرسول وإمتلئوا بالروحو وبقية اآلية تشرح كيفية اإلمت 
 -ورأينا أن هناك أنواع من األراضى:

 -مواقف لإلنسان الذى إستمع لكلمة هللا:  3هناك  -البذار التى تسقو على الطريق:(1
 يذهب إلى بيته ويكمل اليوم مع هللا محاوال تنفيذ ما سمعه. (أ

 يذهب لمكان لهو، هنا يخطف الشيطان البذرة عن طريق حواسه المفتوحة.  (ب 
يستمر هذا اإلنسان فى ترك حواسه مفتوحة للعالم بإغرالاته وفلسفاته بل وكل فكر غريب. هنا يوما ورال   (ت 

يوم يتحجر القلب، كما يصبح الطريق الذى يدوسه الناس أرضا ناشفة ال تصلح للزراعة فالبذور ال تدفن  
 فى التربة. 

خطية المحبوبة فى داخل القلب التى تجذب األرض المحجرة تشير لل  -البذار التى تسقو على أرض محجرة:(2
اإلنسان لها، أما من عرف المسيح وتذوه حالوة محبته سيحتقر الخطية المحبوبة ويتركها. وهذا ما قاله السيد 

 (. 32:8المسيح وتعرفون الحق والحق يحرركمو )يو
أشواك(3 بها  أرض  التى سقطت على  ا  -:البذار  الكتاب  فى  المكتوبة  كلمة هللا  المسيح هناك  وهناك  لمقدس. 

كلمة هللا. والمعنى أنه كلما جلسنا أمام كلمة هللا فى الكتاب المقدس يفتح الروح القدس أعيننا على المسيح كلمة 
ُدِني، أِلَنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ هللا ومحبته وعالقته بنا و (. وكلما دخلنا للعمق سنقول مع 14:16و )يو َذاَك ُيَمجِ 

وأنا لحبيبى وحبيبى لىو )ن  ع النشيد  (. فالفقير الذى يفهم هذا لن يعود يختنق )شوك( من فقره إذ 3:6روس 
سيعرف أن له ملك الملوك. والمنى الذى يفهم هذا لن يعود خاًفا من شئ، حقًا هو له األموال ولكن هناك مثال 

تصيب   المشاكل  هذه  الدنيا،  أموال  كل  فيها  ينفع  ال  ومشاكل  هللا  أمراض  كلمة  فيه  تثمر  لن  أى  باإلختناه 
)الشوك(. وهناك من هو مرعوب من ضياع ثروته )شوك( أما من يدرك أن له ملك الملوك الذى وال يستحيل 

 (. 73( فهو يكون فى فرح وهكتفال ويقول مع المرنم ومعك ال أريد شيئًا فى األرضو )مز14:18عليه شئو )تك
هى األرض التى تعطى ثمار. صاحب هذه األرض أغلق حواسه عن شرور وشهوات العالم    -األرض الجيدة:(4

وخبأ كلمات هللا فى قلبه فما عاد يخطئ إذ صار يبحث عن العمق. والعمق معناه أن البذرة يكون لها جذور تمتد 
وتختبر حالوة محبته   للعمق فتجد المياه )تمتلئ النفس من الروح القدس( الذى يفتح الحواس على معرفة المسيح.

فتكره خطاياها. وال تعود تخنقها أشواك الهم وال المنى إذ لها المسيح العريس ملك الملوك. وتحيا هذه النفس فى 
 فرح حقيقى وهكتفال حقيقى بال هم، والنهاية حياة أبدية. 
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 مثل الحنطة والزوان -(:43 -  36+  30-24:13اآليات )مت 
َماَواِت ِإْنَساًنا َزَرَع َزْرًعا َجيِ ًدا ِفي  24"  -(:30-13:24اآليات )مت   َم َلُهْم َمَثاًل آَخَر ِقاِئاًل:»ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ َقدَّ

َمًرا، َفَلمَّا َطَلَع النََّباُت َوَصَنَع ثَ 26َوِفيَما النَّاُس ِنَياٌم َجاَء َعُدوُُّه َوَزَرَع َزَواًنا ِفي َوْسِو اْلِحْنَطِة َوَمَضى.  25َحْقِلِه.  
َواُن َأْيًضا.   َفَجاَء َعِبيُد َربِ  اْلَبْيِت َوَقاُلوا َلُه:َيا َسيِ ُد، َأَلْيَس َزْرًعا َجيِ ًدا َزَرْعَت ِفي َحْقِلَك؟ َفِمْن 27ِحيَنِئٍذ َظَهَر الزَّ

َفَقاَل: اَل! ِلَئالَّ 29: َأُتِريُد َأْن َنْذَهَب َوَنْجَمَعُه؟  َفَقاَل َلُهْم: ِإْنَساٌن َعُدوٌّ َفَعَل هَذا. َفَقاَل َلُه اْلَعِبيدُ 28َأْيَن َلُه َزَواٌن؟.  
َواِن َوَأْنُتْم َتْجَمُعوَنُه.   َدُعوُهَما َيْنِمَياِن ِكاَلُهَما َمًعا ِإَلى اْلَحَراِد، َوِفي َوْقِت اْلَحَراِد َأُقوُل 30َتْقَلُعوا اْلِحْنَطَة َمَع الزَّ

اِديَن: اْجَمُعوا َأوَّالً  َواَن َواْحِزُموُه ُحَزًما ِلُيْحَرَق، َوَأمَّا اْلِحْنَطَة َفاْجَمُعوَها ِإَلى َمْخَزني«.ِلْلَحرَّ  " الزَّ

)مت   َتاَلِميُذُه 36"  -(:43-13:36اآليات  ِإَلْيِه  َم  َفَتَقدَّ اْلَبْيِت.  ِإَلى  َوَجاَء  اْلُجُموَع  َيُسوُع  َصَرَف  ِحيَنِئٍذ 
ْر َلَنا َمَثَل زَ  ْرَع اْلَجيِ َد ُهَو اْبُن اإِلْنَساِن.  37َواِن اْلَحْقِل«.  َقاِئِليَن:»َفسِ  َواْلَحْقُل ُهَو 38َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َالزَّاِرُع الزَّ

يِر.   رِ  َواُن ُهَو َبُنو الشِ  ْرُع اْلَجيِ ُد ُهَو َبُنو اْلَمَلُكوِت. َوالزَّ ِإْبِليُس. َواْلَحَراُد ُهَو َواْلَعُدوُّ الَِّذي َزَرَعُه ُهَو  39اْلَعاَلُم. َوالزَّ
اْلَماَلِئَكُة.   ُهُم  اُدوَن  َواْلَحرَّ اْلَعاَلِم.  اْنِقَضاِء هَذا 40اْنِقَضاُء  ِفي  َيُكوُن  هَكَذا  ِبالنَّاِر،  َوُيْحَرُق  َواُن  الزَّ ُيْجَمُع  َفَكَما 

َملَ 41اْلَعاَلِم:   ِمْن  َفَيْجَمُعوَن  َماَلِئَكَتُه  اإِلْنَساِن  اْبُن  اإِلْثِم،  ُيْرِسُل  َوَفاِعِلي  اْلَمَعاِثِر  َجِميَع  ِفي  42ُكوِتِه  َوَيْطَرُحوَنُهْم 
َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِن.   َأِبيِهْم. َمْن َلُه 43َأُتوِن النَّاِر. ُهَناَك  َمَلُكوِت  ْمِس ِفي  ِحيَنِئٍذ ُيِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ

ْمِع، َفْلَيْسَمْع.  "  ُأُذَناِن ِللسَّ

هو الكنيسة التى تنشر اإليمان ومعرفة المسيح. ليملك المسيح على قلوب ش به فخدمة = يشبه ملكوت السموات
هو  =    إنسانًا زرع زرعًا جيداً الكنيسة سوال كرا ة أو وعظ أو تعليم هدفها وصول المؤمنين إلى ملكوت السموات.  

ناًم، فالمسيح ال ينام بل هو  لم يقل السيد وفيما الزارع  =  وفيما الناس نيامفى كنيسته.  =  فى حقلهالمسيح نفسه  
ساهر على كنيسته ويهتم بها. ولكن الناس هم الذين ينامون أى هم فى غفلة وتراخى وكسل وههمال ونسيان هللا، 

 .كأنه لم يفعل شئ مع أنه سبب الشر الموجود فى العالم =  ومضىسوال رعاة وخدام أو ردية وشعب. 
هم بنو الملكوت، وجال العدو خلسة و رع  وانًا وهم بنو الشرير. ففى   فإبن اإلنسان  رع فى العالم  رعًا جيداً  

وسط الكرا ة ي ع إبليس أرال هدامة ) هرطقات / فلسفات مخادعة إلحادية/ شكوك /شهوات /خطية( وهذه يمكن 
وفجأة   أن تنتشر إذا نام الناس أى لو تناسوا عالقتهم باهلل من صوم وصالة …الخ وهنشملوا بملذات هذا العالم.

الشكل  فى  الحنطة  يشبه  والزوان  الكنيسة.  وسط  من  خرجوا  أشرار  أناسًا  أن  أو  إنتشرت  وقد  األرال  هذه  نجد 
ويصعب تمييزه عنها فى البداية لذا نحتاج لحياة السهر والتدقيق لنميز أفكار الشر ولنحذر الثعالب الصميرة التى 

يؤثر فى نموها فال ن طرب إذا رأيناهما معًا. )وليس أمام تدخل ونحن نيام. والزوان ينمو مع الحنطة ولكنه ال  
فإبليس هو عدو هللا، هى حرب بين هللا وهبليس، وهو يحارب أوالد هللا.   =جاء عدوه  الخدام سوى مخدع الصالة( 

إمكانيات المالًكة الجبارة مع كل    =  لئال تقلعوا الحنطة مع الزوانالمالًكة.  =الحرادينيوم الدينونة.  =الحراد
بالروح القدس، الذى   ل البعط من  وان إلى حنطةو ِ حَ ويُ   ،اهلل يعمل فى قلوب البشرففهم ال يعرفون المستقبل.  

يعلم ويبكت ويقنع فيمير طبيعة األنسان، والمالًكة ال تدرى عن هذا شيئًا مما يعمله الروح القدس داخل قلوب  
لو سمح هللا  البشر   فمثاًل  غير .  للكنيسة  ومهاجمته  بسبب شره  الطرسوسى  شاول  لقلعوا  الزوان  بقلع   للمالًكة 
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عارفين أنه سيتحول إلى أعظم حنطة. فالمالًكة ال تعرف سوى ما يرونه اآلن. وهللا يعطى فرصًا للتوبة لكل فرد  
لو طحنت بذوره مع حتى لو قرر التوبة يعطيه هللا بنعمته طبيعة جديدة، فيتحول من  وان إلى حنطة. والزوان  

)ر   التوبة  فرص  يستملوا  لم  الذين  األشرار  وهذا مصير  الزوان  يجب حره  لذلك  سامًا  يكون  فالدقيق  الحنطة 
النهاية. ولكن  21:2-23 العالم ثم إنتصار الحق فى  الباطل للحق فى هذا  (. هنا نرى فى هذا المثل مزاحمة 

فلعله من نوع الزوان الذى يتحول إلى حنطة. على الكنيسة  على الكنيسة أن ال تتسرع وتحكم على إنسان بالقطع  
-9:5كو  1لذين يصرون على خطاياهم )مع ا  الكنيسة   تهاون أن ت   هذاير الطريق له. لكن ال يعنى  م وتنل ِ عَ أن تُ 
ويعطيهم المسيح يود أن يشرح لتالميذه    =لنا  وجاء إلى البيت.. فتقدم إليه تالميذه قائلين فسر(.  10يو2+ 13

السماوية  أسراره  يهب  ال  فهو  ويثابر،  ويطلب  ويسأل  يشتاه  لمن  إال   هذا  يعطى  ال  لكن  الملكوت،  أسرار  كل 
على  ويمطر  واألشرار  األبرار  على  بشمسه  يشره  فهو  )طعام/ملبس..(  األرضية  األمور  فى  أما  للمتهاونين. 

)مت  والظالمين  نجتم45:5األبرار  حيث  للكنيسة  رمز  هو  والبيت  فرحًا (.  وسطنا  فى  فيحل  المسيح  بإسم  ع 
 بالمحبة التى فينا معلنًا أسراره لنا.

هذا المثل تراه فى كثير من الحداًق . فقد ذهبت إلى حديقة أحد البيوت خارج مصر ورأيت فى حديقته  هورا 
التى لم    لونها أصفر جميل ، فقلت له ما أجمل هذه الزهور ، ف حك وقال إنما هى )ويد ( وتعجبت من الكلمة 

أفهم معناها ، فقال هذه نباتات نسميها هكذا وهى نباتات تمتص كل غذال التربة فتقتل كل نباتات الحديقة إن 
وما العمل ؟ فقال عندنا أدوات خاصة لنقلعها من جذورها . فقلت ومن  رعها ، فقال نسميها تركناها ، فقلت  

ا عن النباتات العادية . وهكذا فالشيطان يعمل فى أتباعه نباتات شيطانية ، والعين الخبيرة فقط هى التى تميزه
 وقد يبدو أن لهم منظرا جميال يجذب اآلخرين ، ولكن من يسقط فى شباكهم يهلك.

الزوان يشبه القمح تماما والخالف بينهما يبدأ عند وهور سنابل القمح.   -ملحوظة عن مثل القمح والزوان : 
بوضوح أكثر من فهم اليهود لكلمة الزوان. فهم يقولون عن الزوان أنه قمح   ولكن مثل القمح والزوان يمكن فهمه

ولكنه فسد. ولهم قول ربما كان أسطورة أو مجرد رمز، أن األرض نفسها كانت فى حالة فسق قبل الطوفان، 
قمح والزوان ولذلك فحينما ُ ِرع القمح أخرجت األرض الفاسدة هذا القمح الفاسد أى الزوان. ونجد أن الفره بين ال

ونرى أن التالميذ سألوا بالذات عن مثل الزوان. والعجيب أنه كان وسطهم يهوذا    .يبدأ فى الظهور عند اإلثمار
 وهو  وان.

 
 ( 19-18:13( مثل حبة الخردل +)لو  32-30:4( + )مر 32-31:13اآليات )مت 
ِإْنَساٌن 31"  -(:32-13:31اآليات )مت   َأَخَذَها  َماَواِت َحبََّة َخْرَدل  َمَلُكوُت السَّ َقاِئاًل:»ُيْشِبُه  َمَثاًل آَخَر  َلُهْم  َم  َقدَّ

َحْقِلِه،   َوَتِريُر َشَجَرًة، َحتَّى ِإنَّ 32َوَزَرَعَها ِفي  اْلُبُقوِل،  َأْكَبُر  َفِهَي  َنَمْت  َمَتى  َولِكْن  اْلُبُزوِر.  َوِهَي َأْصَغُر َجِميِع 
َماِء َتْأِتي َوَتَتآَوى ِفي َأْغَراِنَها«.طُ   " ُيوَر السَّ
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)مر  ُنَمثِ ُلُه؟  30"  -(:32-4:30اآليات  َمَثل  ِبَأيِ   َأْو  هللِا؟  َمَلُكوَت  ُنَشبِ ُه  َمَتى  31َوَقاَل:»ِبَماَذا  َخْرَدل،  َحبَِّة  ِمْثُل 
َولِكْن َمَتى ُزِرَعْت َتْطُلُع َوَتِريُر َأْكَبَر َجِميِع 32ُزِرَعْت ِفي اأَلْرِض َفِهَي َأْصَغُر َجِميِع اْلُبُزوِر الَِّتي َعَلى اأَلْرِض.  
َماِء أَ   "ْن َتَتآَوى َتْحَت ِظلِ َها«.اْلُبُقوِل، َوَتْرَنُع َأْغَراًنا َكِبيَرًة، َحتَّى َتْسَتِطيَع ُطُيوُر السَّ

ُيْشِبُه َحبََّة َخْرَدل َأَخَذَها ِإْنَساٌن 19َفَقاَل:»َماَذا ُيْشِبُه َمَلُكوُت هللِا؟ َوِبَماَذا ُأَشبِ ُهُه؟  18"  -(: 19-13:18اآليات )لو  
َماِء ِفي َأْغَراِنَها«.َوَأْلَقاَها ِفي ُبْسَتاِنِه، َفَنَمْت َوَصاَرْت َشَجَرًة َكِبيَرًة،   "َوَتآَوْت ُطُيوُر السَّ

)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 جزلًا 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

 خردل صميرة تنمو وتزداد وتصبح شجرة كبيرة وهذا يعنى.. 
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. راباتهوسط هموم العالم وهضط 
لميذًا  ت  12يشير للكنيسة التى بدأت بشخص المسيح الذى وهر فى صورة ضعف ومات على الصليب وترك   .2

 خاًفين م طهدين ولكنها نمت فى العالم كله وهنتشرت.
)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. 
والبذرة فيها حياة تظهر بدفنها للموت، وهكذا الخميرة فى المثل القادم، فالحبة تدفن وتتحلل لتثمر، وهكذا كل من  

عالم، ويقبل المسيح فيه مصلوبًا حاماًل شركة آالمه فيه، هذا ينعم بقوة قيامة المسيح مات وُصِلَب عن شهوات ال 
فيه. حبة الخردل التى ُتدفن فى الحقل إنما هى المسيح المتألم الذى يدفن فينا ويقوم شجرة حياة فى قلبنا. وحبة 

ات البرية إال  لو دفنت فى الطين  الخردل هذه الصميرة ال تتحول لشجرة يأوى إليها الطيور ويستظل تحتها حيوان
 . )موت عن شهوات العالم(

 إشارة لألمم الذين آمنوا ودخلوا تحت والل الكنيسة المريحة.   = طيور السماء
آية  ولكن  ا نفهم19:13)مت فى  إلى   (  الشيطان  أبنال  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 
من كل جانب، ولكن الحياة الكامنة فيها إنطلقت لتصبح شجرة. ونالحظ أن ملكوت هللا يبدأ فى حياة اإلنسان  

ك يتحول ليشمل حب هللا كل النفس فيعطى اإلنسان حياته بمعرفة بسيطة عن هللا مع بدايات التوبة، ولكن بعد ذل
 كلها هلل.
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هناك بذور أصمر من حبة الخردل، فلماذا إختار المسيح الخردل؟ ألن شجرة الخردل تنمو من بعد   -ملحوظة: 
البذرة فى شهور قليلة. وكأن المسيح أراد أن يشير ضمنًا لسرعة إنتشار الملكوت، مع الهدف األساسى   وضع 

 ين حجم حبة الخردل والشجرة التى ستنمو.بهو الفاره الهاًل   الذى
ليست أصمر الحبوب فعال ولكن السيد كان يستعمل ما يجعل كالمه مفهوما عند السامعين، وكان  حبة الخردل  

الرب  كان  إذًا  اليهود.  لدى  مشهورا  مثال  لإلشارة ألصمر شئ. وصار  الخردل  حبة  يستخدمون  اليهود  الربيين 
لم عن ما يريده بطريقة تعبير مالًمة لفكر من يسمعه. وكانت حبة الخردل حينما تنمو تصير شجرة يسوع يتك

(. حقا ليست كاألشجار ال خمة ولكنها بالنسب للحديقة تكون  18:    13كبيرة بحسب ما أوضح القديس لوقا )
الخردل. وحبوب الخردل تستخدم = هذا راجع ألن الطيور ممرمة بحبة    والطيور تآوت فى أغرانها  شجرة كبيرة.

كمذال 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   ،)

 -وسط العالم. إذًا إستخدام حبة الخردل فى المثل راجع إلى :ولكن هذه المملكة ستبدأ صميرة 
 مثل متداول بين اليهود كأصمر شئ. .1
 حينما تنمو تصير كبيرة جدا. .2
 ألن الطيور تأتى إليها وتتآوى فيها وتشبع من حبوبها ففيها غذال لها.  .3

 
 ( مثل الخميرة :  21-20:13( + )لو 33:13اآليات )مت 

َثاَلَثِة 33"  -(:13:33)مت    آيه  َوَخبََّأْتَها ِفي  اْمَرَأٌة  َأَخَذْتَها  َخِميَرًة  َماَواِت  السَّ َمَلُكوُت  َمَثاًل آَخَر:»ُيْشِبُه  َلُهْم  َقاَل 
 " َأْكَياِل َدِقيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميُع«.

ُيْشِبُه َخِميَرًة َأَخَذْتَها اْمَرَأٌة َوَخبََّأْتَها ِفي 21َوَقاَل َأْيًضا:»ِبَماَذا ُأَشبِ ُه َمَلُكوَت هللِا؟  20"  -(: 21-13:20اآليات )لو  
 " َثاَلَثِة َأْكَياِل َدِقيق َحتَّى اْخَتَمَر اْلَجِميُع«.

داخلها قوة ح السابق فالخميرة صميرة فى كميتها لكن فى  المثل  العجين كله بنفس مفهوم  ياة، وهذه تمسك فى 
وبسرعة تتفاعل معه وتهبه خواصها، فيتحول الدقيق إلى خمير ، هكذا تعمل فينا كلمة هللا بنفس الطريقة الخفية  

فى قلبنا تجعلنا قديسين وروحيين، على أن ال نملق القلب أمامها، بل والسرية والقوية والمستمرة ، فإذا وضعناها  
تحولنا كلمة هللا إلى صورة   ، ل الخميرة الدقيق إلى صورتهاو ِ حَ نعاند صوت هللا داخلنا. وكما تُ نتجاوب معها وال  

وبهذا تنتشر فينا راًحة المسيح وحبه ويسيطر الروح على الحياة كلها. وهذا العمل يتم فى   (19:    4المسيح )غل 
  .الخفال

قدس وهو رقم القيامة فالسيد قام فى اليوم الثالث. هو رقم األقنوم الثالث أى الروح ال  3رقم  =ثالثة أكيال دقيق
وهذا .    (13-9:1والحظ أنه فى اليوم الثالث خرجت األرض من المال 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
ا أواًل فى المعمودية إذ نموت وندفن مع المسيح ونقوم معه مولودين من المال والروح وتبدأ المسيح، نحصل عليه
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ثمار الروح تظهر فينا، وثانيًا مع الخطية نعود لحالة الموت، لكن عمل الروح القدس الذى يبكت على الخطية، 
إبنى هذا كان  الة الموت للحياة وود من حيعمل فينا وبالتوبة واإلعتراف يعطى الروح القدس غفرانًا للخطية فنع

(. والمرأة هى الكنيسة التى بأسرارها وبالروح القدس العامل فى هذه األسرار تعطى حياة  24:15ميتًا فعاشو )لو 
 ألبناًها.

وقد تشير المرأة لليهود الذين صلبوا المسيح، وبموته وقيامته أعطى الحياة لكل البشرية )الدقيق(. والدقيق يشير 
) للكنيسة   الشركة، ومن خالل 17:10كو1كلها  التى من خالل حياة  الكنيسة  المثل دور  هذا  (. ونرى هنا فى 

والخميرة هنا تكون وا بة للحياة وتعطى صفاتها ،  األسرار تعلن ملكوت السموات، فهى تقدم المسيح )الخميرة(  
المسيح.   الكنيسة سمات  تحمل  أى  بالخميرة،  العجين  ليتشبه  )الكنيسة(  من للعجين  مأخوذة  الخميرة  أن  والحظ 

الدقيق، والمسيح أخذ جسده من العذرال أى جسد بشريتنا، وأعطانا بعد ذلك جسده لنتحد به ونصير خبزًا واحدًا 
وقد تكون الخميرة هى تالميذ ورسل المسيح، هو أعدهم ونشروا اإليمان فى العالم كله بسرعة،   (.17:10كو  1)

(، وبعمل الروح القدس األقنوم الثالث. وهذا ينطبق على أى 3رقم  ة الحياة )قيام  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 19نال )لو  مْ ( واألَ 25الو نات )مت  نعمة هللا فى النمو ، ولكن مثلى  

الخمس  أن  عذارى  العشر  مثل  فى  نرى  فنحن   ، الجهاد  ضرورة  إلغفال  معنى  وال  والجهاد  النعمة  بين  للخلط 
على مإلها بزيت النعمة فلم يدخلوا ، ولم يستطعن أن يأخذن   الجاهالت كان معهن مصابيح ونعسن ولم يسهرن 

من الحكيمات ، فالسهر والجهاد هو أمر شخصى ال يمنحه شخص آلخر . ونالحظ أن الجاهالت كن عذارى  
 أى مؤمنات بالمسيح وها هن يطلبنه كعريس ولكن بسبب إهمالهن الجهاد لم يقبلوا فلم يخلصوا.

   
 -(:34-33:4)مر ( + 35-34:13اآليات )مت 
ِلَكْي َيِتمَّ 35هَذا ُكلُُّه َكلََّم ِبِه َيُسوُع اْلُجُموَع ِبَأْمَثال، َوِبُدوِن َمَثل َلْم َيُكْن ُيَكلِ ُمُهْم، 34" -(:35-13:34اآليات )مت 

 "ِبَمْكُتوَماٍت ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلِم«.َما ِقيَل ِبالنَِّبيِ  اْلَقاِئِل:»َسَأْفَتُح ِبَأْمَثال َفِمي، َوَأْنِطُق 
)مر َيْسَمُعوا، 33  -(:34-4:33اآليات  َأْن  َيْسَتِطيُعوَن  َكاُنوا  َحْسَبَما  ُيَكلِ ُمُهْم  َكاَن  هِذِه  ِمْثِل  َكِثيَرٍة  َوِبَأْمَثال 

ُر ِلَتاَلِميِذِه ُكلَّ َشْيٍء.َوِبُدوِن َمَثل َلْم َيُكْن ُيَكلِ ُمُهْم. َوَأمَّا َعَلى اْنِفَراٍد َفَكاَن يُ 34  َفسِ 
 فكما قلنا فى مقدمة اإلصحاح أن األمثال تزيد توضيح األمور، وتدفع السامع للتفكير فتثبت الحقاًق فى ذهنه. 

 
 ( الكنز المخفى فى حقل 44:13)مت  آيه
َماَواِت َكْنزًا ُمْخفًى ِفي  44"  -: (13:44)مت    آيه  َحْقل، َوَجَدُه ِإْنَساٌن َفَأْخَفاُه. َوِمْن َفَرِحِه  »َأْيًضا ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ

 " َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه َواْشَتَرى ذِلَك اْلَحْقَل.
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هذا المثل والمثلين اآلتيين كانوا للتالميذ وليس للجموع، فهم لمن يريد أن يدخل فى العمق حبًا فى المسيح وليس 
 ألى شخص. 

مسيحى أُعجب بالحياة المسيحية وبشخص المسيح، هذا يترك ما كان فيه من حياته القديمة البداية إنسان غير  
ويصير مسيحيًا. هو دخل للمسيحية منجذبا   ليشترى الحقل  يبيع ما كان له. هو  الحقل  ويدخل إلى المسيحية أى

ال جمال الحياة المسيحية. للحياة والمبادئ والتعاليم المسيحية. وكان عليه أن يدخل إلى العمق ليكتشف السر ور 
المسيح =   المخبأفبدأ يطلب معرفة  إقتنع به عقليا وأحبه فإشترى    الكنز  المسيحية. هو  الحقل، سر جمال  فى 

الحقل، وأراد أن يعرف عن الكنز أكثر. هذا الذى قال عنه الرب فى المثل التالى أنه وجد )اللؤلؤة الواحدة كثيرة 
مسيح. هنا يفقد كل شئ قيمته فى نظره ليقتنى هذه اللؤلؤة. وهناك كثير من  الثمن(. وهو لذة وحالوة شخص ال

 المسيحيين داخل حقل المسيحية لكنهم لم يلتفتوا للكنز أو اللؤلؤة كثيرة الثمن. 
الملكوت  كسر  المسيح  تقدم شخص  فالكنيسة  السموات،  ملكوت  نشر  فى  الكنيسة  دور  رأينا  السابق  المثل  فى 

ور المؤمن وجهاده المستمر إلكتشاف المسيح والكنز المخفىو فى الحقل. والكنز المخفى فى الحقيقى. وهنا نرى د 
فى جهادنا، سوال فى حقل يحتاج لمن يفت  عنه، يتعب ويبحث باذاًل كل الجهد ليجد هذا الكنز والحقيقة أننا  

 ندخل للعمق إنما نجتهد أن  ( ، الحقل  أو تطبيق وصايا الرب أو خدمته )هذا هو  صالة أو دراسة الكتاب المقدس
، وهنا نملكه القلب كله فيمتد الذى فى الحقل  (الكنزوهذا هو )  نعرف شخص المسيح، ونكتشف لذة العشرة معهُ ل

( فى عالقة روتينية الحقلي يشون داخل الكنيسة )  ( فكثيرون مخفى)  وهذا الكنز  بهذا ملكوت السموات إلى قلبى.
ومن يكتشف هذا الكنز سيبيع كل شىل آخر حاسبًا إياه نفاية   ة مع المسيح .سطحية، دون أن يكتشفوا لذة العشر 

المقدس، وال   ( ولكن كما يحفر اإلنسان فى حقل حتى يجد الكنز المخفى، فلنحفر فى آيات الكتاب 8-7:3)فى  
أن نصل بل نجتهد    ، وال نصلى بروتينية كمن يؤدى واجبا ،  نكتفى بثمار الحقل الظاهرة أى المعانى السطحية

فنكتشف شخص المسيح. فلندخل إلى مخدعنا ونصلى وندرس  ، ونصلى بلجاجة وحرارةونفهمها كلمة هللا ألعماه
لنا الروح القدس عن لذة   كلمة هللا بهدف إكتشاف شخص المسيح كلمة هللا، وفى هدول خلوتنا مع هللا يكشف 

، راف ًا الجهاد فى الصالة ودراسة كلمة هللا حينئذ سنبيع كل شىل أما  من تلهيه ملذات العالم  شخص المسيح .
 سيظل هذا الكنز مخفيًا بالنسبة لُه. 

فلنبدأ فى  .والحظ أننا لن يمكننا أن نفرط فيما بين أيدينا من ملذات العالم ونبيعها، ما لم نكتشف أواًل هذا الكنز  
وتفاهاته ، وسنبدأ بالشعور بالراحة ، فنزيد أن نعطى هلل وقتا أطول ، نخصمه من األوقات ال اًعة فى العالم  

من الوقت الذى نق يه مع هللا ، وهكذا إلى أن نكتشف الكنز المخفى فى عالقتنا مع هللا ، وهو لذة الحياة مع 
هللا . ومن يكتشف هذا سيبيع كل شئ )أى يستمنى بالكامل عن كل ملذات العالم إذ صارت فى عينيه بال قيمة( 

 ي ي  هلل فقط ، مجتهدا أن يكتشف الكنز .  ويشترى الحقل أى
 

 ( مثل اللؤلؤة كثيرة الثمن:46-45:13اآليات )مت 
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َيْطُلُب آلِلَ  َحَسَنًة،  45"  -(:46-13:45اآليات )مت   َتاِجًرا  ِإْنَساًنا  َماَواِت  َمَلُكوُت السَّ ُيْشِبُه  َوَجَد 46َأْيًضا  َفَلمَّا 
 " َكِثيَرَة الثََّمِن، َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه َواْشَتَراَها.ُلْؤُلَؤًة َواِحَدًة 

لُه  العالم الشك  العالم بملذاته. وهذا  الثمن هى شخص المسيح، وأما  الآللىل الحسنة هى  الواحدة كثيرة  اللؤلؤة 
كل   تفاهة  نفسه  الوقت  فى  سنكتشف  المسيح  شخص  إكتشفنا  إذا  ولكن  وجذبه  وحالوته  الدنيا  إغرا ه  ملذات 

(. المثل السابق يشرح أن من يجاهد ليكتشف شخص المسيح سيبيع كل شىل، وهنا نكتشف أن ما 8-7:3)فى
نبيعه كان قبل إكتشاف المسيح كآللى فى نظرنا، ولكن بعد معرفة المسيح اللؤلؤة كثيرة الثمن، نكتشف أن ما 

 فى نظره كآللئ فقد قيمته .   = ما كان له قيمة باع كان فى نظرنا كآللىل صار كنفاية.  
 

 ( مثل الشبكة المطروحة فى البحر:50-47:13اآليات )مت 
)مت   ُكلِ   47"  -(:50-13:47اآليات  ِمْن  َوَجاِمَعًة  اْلَبْحِر،  ِفي  َمْطُروَحًة  َشَبَكًة  َماَواِت  السَّ َمَلُكوُت  ُيْشِبُه  َأْيًضا 

اِطِ ، َوَجَلُسوا َوَجَمُعوا اْلِجَياَد ِإَلى َأْوِعَيٍة، َوَأمَّا اأَلْرِدَياُء  48َنْوٍع.   . َفَطَرُحوَها َخاِرًجاَفَلمَّا اْمَتأَلْت َأْصَعُدوَها َعَلى الشَّ
اأَلْبَراِر،  49 َبْيِن  ِمْن  اأَلْشَراَر  َوُيْفِرُزوَن  اْلَماَلِئَكُة  َيْخُرُج  اْلَعاَلِم:  اْنِقَضاِء  ِفي  َيُكوُن  َأُتوِن 50هَكَذا  ِفي  َوَيْطَرُحوَنُهْم 

 "النَّاِر. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِن«.
( الذى دعا إلى ُعرس إبنه كل الناس ولكن أخيرًا أخرج 14-1:22هذا المثل يشبه مثل ُعرس إبن الملك )مت  

 (. 14:22غير المستعدين ألن كثيرين ُيدعون وقليلين ينتخبون )مت 
والبحر إشارة للعالم كله، يدخل   ،فالشبكة المطروحة هى الكنيسة التى ُيدعى الكل إليها، والخدام هم الصيادون 

شف شخص المسيح فيبيع العالم ألجله، وهناك من يجذبه العالم  الكل للكنيسة، ولكن هناك من يجاهد لكى يكت
فيبيع المسيح ألجله، أى ألجل العالم، فمن باع العالم ألجل المسيح فهؤالل هم الحنطة، ومن باع المسيح ألجل 

يترك فالشاطىل يشير لنهاية الزمان يوم    سُتْسَحْب للشاطىل يوم الدينونة.ملذات العالم فهؤالل هم الزوان والشبكة  
  ( .2:65مز ) وشرإليك يأتى كل بكل الناس البحر أى العالم و

 إشارة لجلوس هللا على كرسى الدينونة. =  جلسوا
يشرح أن إنسانا وجد بالصدفة كنزا فى حقل فباع كل شئ وهشترى   الكنز مثل    -:  الكنز واللؤلؤة والشبكة  أمثلة

يشرح أن إنسانا خبيرا يعرف قيمة الآللئ فيفت  بجهد حتى يجد اللؤلؤة كثيرة الثمن. وفى   اللؤلؤةالحقل. ومثل  
مملكة  يمثل  الكنز  شئ.  كل  يبيع  اإلنسان  جعل  مما  واللؤلؤة  للكنز  العظمى  القيمة  الرب  يشرح  الحالتين  كال 

= أن من يفهم المسيحية وعمل المسيح   مثل الكنز فى الحقل المسيح واللؤلؤة هى شخص المسيح. والمعنى أن  
اللؤلؤة كثيرة   ألجله سيترك كل الماضى أى ما كان يؤمن به سابقا ليتبع المسيح. ولكن يأتى المثل التالى عن

ليدخل    الثمن الجهد  عن  يكف  ال  أن  عليه  مسيحيا  صار  من  أن  ليقول  ومعرفة =  المسيح  محبة  عمق  إلى 
 = )الكنيسة  المسيح  ملكوت  دخول  ولكن  المسيح.  بشخص  ليفرح  ملذاته  كل  يترك  يظل  يفعل  ومن   شخصه. 

ولكن الشبكة الكثيرين،  فجذبت  )العالم(  البحر  فى  ألقيت  قد  فالشبكة  الخالص.  وضمان  النهاية  هو  ليس   )
ونوا مستحقين لدخول ملكوت هللا. فحتى كون أحد قد  سيت ح فى النهاية أن بعط الموجودين فى الشبكة لم يك
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صار تلميذا فهذا ال يكفى )يهوذا مثال لهذا(. ومن جذبته الشبكة ثم ُوِجد غير مستحقا فمثل هذا يلقى فى أتون 
 النار مع الزوان فى النهاية. 

 
َفَقاَل َلُهْم:»ِمْن  52َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َأَفِهْمُتْم هَذا ُكلَُّه؟« َفَقاُلوا:»َنَعْم، َيا َسيِ ُد«.  51"  -(:53-13:51اآليات )مت  

َماَواِت ُيْشِبُه َرُجاًل َربَّ َبْيٍت ُيْخِرُج ِمْن َكْنزِِه ُجُددً  ا َأْكَمَل َوَلمَّ 53ا َوُعَتَقاَء«. َأْجِل ذِلَك ُكلُّ َكاِتب ُمَتَعلِ ٍم ِفي َمَلُكوِت السَّ
 " َيُسوُع هِذِه اأَلْمَثاَل اْنَتَقَل ِمْن ُهَناَك.

اليهود  هذا الكالم موجه للتالميذ الذين سيقومون بخدمة الكلمة، والسيد هنا يقول لهم أنهم لن يكونوا مثل كتبة 
وبعم  المسيح،  وتفتيشهم عن شخص  إنما سيكونون بجهادهم  الناموس دون خبرات روحية،  بحرفية  ل متمسكين 

الروح القدس فيهم، لهم خبرات حية جديدة ولهم نمو فى معرفة شخص المسيح اللؤلؤة كثيرة الثمن. وسيكون لهم 
وخبراتهم هم    عتقاً . وسيكون لهم خبرات األبال =  جددًا وعتقاءخبرات الكتاب المقدس بعهديه الجديد والقديم =  

فهم سيكونون ر وسًا لكناًس يعلمون شعبها من هذه الكنو . وقد =  برب بيتويشبههم السيد    .جدداً الشخصية =
 يكون رب البيت هو أنت والبيت هو ذاتك ، فماذا يوجد فى عقلك وقلبك وحواسك ومعارفك.  

في مقابل كتبة اليهود الذين تمسكوا بالحرف فماتوا. وكان الكتبة أكثر الناس =  كاتب متعلم في ملكوت السموات
 كثرهم علما .معرفة بالشريعة وأ

 
   -(:6-1:6( + )مر 58-54:13اآليات )مت 
َأْيَن 54"  -(:58-13:54اآليات )مت   َوَقاُلوا:»ِمْن  ُبِهُتوا  َمْجَمِعِهْم َحتَّى  ِفي  ُيَعلِ ُمُهْم  َكاَن  َوَطِنِه  ِإَلى  َجاَء  َوَلمَّا 

اِر؟ َأَلْيَسْت ُأمُُّه ُتْدَعى َمْرَيَم، َوِإْخَوُتُه َيْعُقوَب َوُيوِسي َوِسمْ 55ِلهَذا هِذِه اْلِحْكَمُة َواْلُقوَّاُت؟   َعاَن َأَلْيَس هَذا اْبَن النَّجَّ
َفَكاُنوا َيْعُثُروَن ِبِه. َوَأمَّا َيُسوُع َفَقاَل 57َأَوَلْيَسْت َأَخَواُتُه َجِميُعُهنَّ ِعْنَدَنا؟ َفِمْن َأْيَن ِلهَذا هِذِه ُكلَُّها؟«  56َوَيُهوَذا؟  

 "  ُهَناَك ُقوَّاٍت َكِثيَرًة ِلَعَدِم ِإيَماِنِهْم.َوَلْم َيْرَنْع 58َلُهْم:»َلْيَس َنِبيٌّ ِباَل َكَراَمٍة ِإالَّ ِفي َوَطِنِه َوِفي َبْيِتِه«. 

َتاَلِميُذُه.  1"  -(:6-6:1اآليات )مر َوَتِبَعُه  َوَطِنِه  ِإَلى  َوَجاَء  ُهَناَك  ُيَعلِ ُم ِفي  2َوَخَرَج ِمْن  اْبَتَدَأ  ْبُت،  َكاَن السَّ َوَلمَّا 
ُبِهُتوا َقاِئِليَن:»مِ  ِإْذ َسِمُعوا  َتْجِرَي اْلَمْجَمِع. َوَكِثيُروَن  َأْيَن ِلهَذا هِذِه؟ َوَما هِذِه اْلِحْكَمُة الَِّتي ُأْعِطَيْت َلُه َحتَّى  ْن 

اَر اْبَن َمْرَيَم، َوَأُخو َيْعُقوَب َوُيوِسي َوَيُهوَذا َوِسْمَعاَن؟ َأَوَلْيَسْت 3َعَلى َيَدْيِه ُقوَّاٌت ِمْثُل هِذِه؟   َأَلْيَس هَذا ُهَو النَّجَّ
َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َلْيَس َنِبيٌّ ِباَل َكَراَمٍة ِإالَّ ِفي َوَطِنِه َوَبْيَن َأْقِرَباِئِه َوِفي  4ا ِعْنَدَنا؟« َفَكاُنوا َيْعُثُروَن ِبِه.  َأَخَواُتُه هُهنَ 
َب 6ى َمْرَضى َقِليِليَن َفَشَفاُهْم.  َوَلْم َيْقِدْر َأْن َيْرَنَع ُهَناَك َواَل ُقوًَّة َواِحَدًة، َغْيَر َأنَُّه َوَضَع َيَدْيِه َعلَ 5َبْيِتِه«.   َوَتَعجَّ

 "  ِمْن َعَدِم ِإيَماِنِهْم. َوَصاَر َيُطوُف اْلُقَرى اْلُمِحيَطَة ُيَعلِ ُم.

هؤالل كانوا واقفين ال ليتعلموا بل ليحكموا عليه، أعجبوا بكالمه ولكنهم =بهتوا وقالوا… أليس هذا هو إبن النجار
كبرياًهم الذى أغلق قلوبهم، فلم يروا فى المسيح سوى إبن نجار هم يعرفون عاًلته، وكم من لم يستفيدوا بسبب  

يتذوقوا حالوته، ألنهم   بالعظمة ولكنهم لم يؤمنوا ولم  فالسفة حتى اآلن يحكمون على كلمات المسيح وتعاليمه 
فتحوا القلب لُه. وربما لم يقبله جعلوا من أنفسهم حكامًا يحكمون عليه وق اة يتحققون من كل كلمة قالها، ولم ي
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هؤالل اليهود إذ إنتظروا المسيح ملكًا  منيًا، وكم من مرة نرفط المسيح ونهاجمه إذ ال يخلصنا بحسب الخطة 
(، فى نظر هؤالل أن الفدال الذى تم على 21:24التى ن عها نحن، وهذه هى نفس سقطة تلميذى عمواس )لو

وهذا ما تنبأ    (34:2فهو وضع لسقوط وقيام كثيرين )لو   =انوا يعثرون فيه فك  الصليب ليس هو الفدال المطلوب.
( إن كبريال هؤالل اليهود تصادم مع تواضع المسيح الذى وهر كإبن نجار، فلم 15-14:8)إش يال أي ًا عنه  

قوات يقبل هؤالل المتمطرسين أن يكون مسيحهم متواضعًا. وبسبب عدم إيمانهم هذا لم يستطيع المسيح أن يعمل  
مبررين (. هؤالل رأوا المسيح بعيونهم وكأنهم لم يروه. وانطبق عليهم قول الرب عنهم  5:6ومعجزات بينهم )مر 

 ( . 13)اية ...ال يبررون 
ُيفهم من هذا أن يوسف النجار كان قد تنيح. فى ذلك الحين وهال  كانوا قد   =  أليس هذا هو النجار إبن مريم

 ذكروا إسمه. 
إبرا يم ولوط   8:13الكتاب المقدس يستخدم لفظ إخوة فى حاالت القرابة الشديدة )تك    =ته يعقوب ويوسى.. إخو 

البان ويعقوب(. وهى تستخدم عند اليهود للتعبير عن أوالد العم والعمة والخال والخالة. وفى اللمة    15:29+تك  
( هم أبنال 1فى هذا الموضوع  األرامية تستخدم نفس الكلمة أك لتعبر عن كل هذه القرابات. وهناك أرال كثيرة  

 ( أوالد خالة للمسيح. 2 وجة أخرى ليوسف النجار  
ويعقوب هو ًريس كنيسة أورشليم وكاتب رسالة يعقوب ويهوذا كاتب رسالة يهوذا. وهخوته لم يقبلوه أواًل ثم عادوا 

 (.5:7وآمنوا )يو
 يعطيهم فرصة أخرى. )الناصرة( لكى  وجاء إلى وطنه)من كفر ناحوم(  خرج من هناك( 1:6)مر 

إن تواضع المسيح الذى بسببه تعثر اليهود فيه صار سببًا إلعجابنا به وحبنا لُه، إذ نزل إلينا ليرفعنا إليه. شاركنا 
= درج الناس على إكرام المريب الذى ال    ليس نبى بال كرامة إال  فى وطنهجسدنا وأعمالنا فبارك لنا كل شىل.  

بسبب الحسد والميرة. والمسيح    يكون هذا  وغالبًا ما،  يعرفون نشأته وأهله  قريب الذى  يعرفونه، والتقليل من شأن ال 
إستعمل مثاًل شاًعًا قال فيه عن نفسه أنه نبى، إذ أن بعط الفئات فهموا أنه النبى الذى قال لهم عنه موسى 

مثل معروف عند اليهود =  ليس نبى بال كرامة إال فى وطنه (.  15:6+ مر    28-27:8+ مر  15:18)تث  
 استخدمه السيد المسيح هنا.  

فعدم إيماننا قادر أن يملق أبواب مراحم هللا، أما  اإليمان  = ر أن يرنع… من عدم إيمانهم لم يقد( 5:6)مر
 فيفتح كوى مراحم هللا. 
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 عودة للجدول عشر(  )أنجيل متي()األصحاح الرابع

 اإلصحاح الرابع عشر 
 

 -(:9-7:9( + ) لو 29-14:6( + )مر  12-1:14اآليات )مت 
ْبِع َخَبَر َيُسوَع،  1"  -(: 12-14:1اآليات )مت   َفَقاَل ِلِغْلَماِنِه:»هَذا ُهَو 2ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َسِمَع ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّ

اْلُقوَّاُت«. ِبِه  ُتْعَمُل  َوِلذِلَك  اأَلْمَواِت!  ِمَن  َقاَم  َقْد  اْلَمْعَمَداُن  َوَأْوَثقَ 3ُيوَحنَّا  ُيوَحنَّا  َأْمَسَك  َقْد  َكاَن  ِهيُروُدَس  ُه َفِإنَّ 
َأِخيِه،   ِفيُلبَُّس  اْمَرَأِة  ِهيُروِديَّا  َأْجِل  ِمْن  ِسْجٍن  ِفي  َلَك«. 4َوَطَرَحُه  َتُكوَن  َأْن  َيِحلُّ  َلُه:»اَل  َيُقوُل  َكاَن  ُيوَحنَّا  أَلنَّ 

5  . ْعِب، أَلنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍ  َوَلمَّا َأَراَد َأْن َيْقُتَلُه َخاَف ِمَن الشَّ
َلمَّا َصاَر َمْوِلُد ِهيُروُدَس، َرَقَرِت اْبَنُة  ُثمَّ  6

ْت ِهيُروُدَس.   َنْت ِمْن 8ِمْن َثمَّ َوَعَد ِبَقَسٍم َأنَُّه َمْهَما َطَلَبْت ُيْعِطيَها.  7ِهيُروِديَّا ِفي اْلَوْسِو َفَسرَّ َفِهَي ِإْذ َكاَنْت َقْد َتَلقَّ
َها َقاَلْت:»َأْعِطني هُهَنا َعَلى َطَبق رَ  َفاْغَتمَّ اْلَمِلُك. َولِكْن ِمْن َأْجِل اأَلْقَساِم َواْلُمتَِّكِئيَن  9ْأَس ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن«.  ُأمِ 

ُيْعَطى.   َأْن  َأَمَر  ْجِن.  10َمَعُه  ِفي السِ  ُيوَحنَّا  َرْأَس  َوَقَطَع  ِبيَِّة، 11َفَأْرَسَل  ِإَلى الرَّ َوُدِفَع  َطَبق  َعَلى  َرْأُسُه  َفُأْحِضَر 
َها.  َم َتاَلِميُذُه َوَرَفُعوا اْلَجَسَد َوَدَفُنوُه. ُثمَّ َأَتْوا َوَأْخَبُروا َيُسوَع.12َفَجاَءْت ِبِه ِإَلى ُأمِ   " َفَتَقدَّ

اسْ 14"  -(: 29-6:14اآليات )مر   أَلنَّ  اْلَمِلُك،  ِهيُروُدُس  اْلَمْعَمَداَن َفَسِمَع  ُيوَحنَّا  َوَقاَل:»ِإنَّ  َمْشُهوًرا.  َصاَر  َمُه 
اْلُقوَّاُت«.   ِبِه  ُتْعَمُل  َوِلذِلَك  اأَلْمَواِت  ِمَن  َكَأَحِد 15َقاَم  َأْو  َنِبيٌّ  آَخُروَن:»ِإنَُّه  َوَقاَل  ِإيِليَّا«.  آَخُروَن:»ِإنَُّه  َقاَل 

ْنِبَياِء«.   أَلنَّ 17  وُدُس َقاَل:»هَذا ُهَو ُيوَحنَّا الَِّذي َقَطْعُت َأَنا َرْأَسُه. ِإنَُّه َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت!« َولِكْن َلمَّا َسِمَع ِهيرُ 16اأَل
ْجِن ِمْن َأْجِل ِهيُروِديَّا اْمَرَأِة فِ  َكاَن َقْد يُلبَُّس َأِخيِه، ِإْذ  ِهيُروُدَس َنْفَسُه َكاَن َقْد َأْرَسَل َوَأْمَسَك ُيوَحنَّا َوَأْوَثَقُه ِفي السِ 

ِبَها.   َأِخيَك«  18َتَزوََّج  اْمَرَأُة  َلَك  َتُكوَن  َأْن  َيِحلُّ  ِلِهيُروُدَس:»اَل  َيُقوُل  َكاَن  ُيوَحنَّا  َعَلْيِه، 19أَلنَّ  ِهيُروِديَّا  َفَحِنَقْت 
َتْقُتَلُه َوَلْم َتْقِدْر،   يٌس، َوَكاَن َيْحَفُظُه. َوِإْذ أَلنَّ ِهيُروُدَس َكاَن َيَهاُب ُيوَحنَّا َعاِلمً 20َوَأَراَدْت َأْن  ا َأنَُّه َرُجٌل َبارٌّ َوِقدِ 

َوِإْذ َكاَن َيْوٌم ُمواِفٌق، َلمَّا َصَنَع ِهيُروُدُس ِفي َمْوِلِدِه َعَشاًء ِلُعَظَماِئِه َوُقوَّاِد 21َسِمَعُه، َفَعَل َكِثيًرا، َوَسِمَعُه ِبُسُروٍر.  
ِبيَِّة: َدَخلَ 22اأُلُلوِف َوُوُجوِه اْلَجِليِل،   ْت ِهيُروُدَس َواْلُمتَِّكِئيَن َمَعُه. َفَقاَل اْلَمِلُك ِللرَّ ِت اْبَنُة ِهيُروِديَّا َوَرَقَرْت، َفَسرَّ

َفُأْعِطَيِك«.   ِمنِ ي  اْطُلِبي  َأَرْدِت  َمْمَلَكِتي«23»َمْهَما  ِنْرَف  َحتَّى  أُلْعِطَينَِّك  ِمنِ ي  َطَلْبِت  »َمْهَما  َأْن  َلَها  . َوَأْقَسَم 
اْلَمْعَمَداِن«.  24 ُيوَحنَّا  َفَقاَلْت:»َرْأَس  َأْطُلُب؟«  أُلمِ َها:»َماَذا  َوَقاَلْت  اْلَمِلِك 25َفَخَرَجْت  ِإَلى  ِبُسْرَعٍة  ِلْلَوْقِت  َفَدَخَلْت 

َطَبق«.   َعَلى  اْلَمْعَمَداِن  ُيوَحنَّا  َرْأَس  َحااًل  ُتْعِطَيِني  َأْن  َقاِئَلًة:»ُأِريُد  اأَلْقَساِم 26َوَطَلَبْت  َوأَلْجِل  ا.  ِجدًّ اْلَمِلُك  َفَحِزَن 
َها.   َيُردَّ َأْن  ُيِرْد  َلْم  ِبَرْأِسِه.  َفِلْلوَ 27َواْلُمتَِّكِئيَن  ُيْؤَتى  َأْن  َوَأَمَر  َسيَّاًفا  اْلَمِلُك  َأْرَسَل  ِفي  28ْقِت  َرْأَسُه  َوَقَطَع  َفَمَضى 

َها.   ِبيَُّة َأْعَطْتُه أُلمِ  ِبيَِّة، َوالرَّ ِبَرْأِسِه َعَلى َطَبق َوَأْعَطاُه ِللرَّ َوَأَتى  ْجِن.  َتاَلِميُذُه، َجاُءوا َوَرَفُعو 29السِ  ا َوَلمَّا َسِمَع 
 " ُجثََّتُه َوَوَضُعوَها ِفي َقْبٍر.
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)لو    َكاُنوا 7"  -(:9-9:7اآليات  َقْوًما  أَلنَّ  َواْرَتاَب،  ِمْنُه،  َكاَن  َما  ِبَجِميِع  ْبِع  الرُّ َرِئيُس  ِهيُروُدُس  َفَسِمَع 
َفَقاَل 9. َوآَخِريَن:»ِإنَّ َنِبيًّا ِمَن اْلُقَدَماِء َقاَم«.  َوَقْوًما:»ِإنَّ ِإيِليَّا َظَهَر«8َيُقوُلوَن:»ِإنَّ ُيوَحنَّا َقْد َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت«.  

 "  َراُه.ِهيُروُدُس:»ُيوَحنَّا َأَنا َقَطْعُت َرْأَسُه. َفَمْن ُهَو هَذا الَِّذي َأْسَمُع َعْنُه ِمْثَل هَذا؟« َوَكاَن َيْطُلُب َأْن يَ 
 ى أيام المسيحُيرجى الرجوع لمقدمات األناجيل موضوع ملوك وحكام اليهودية ف

 
أبنال هيرودس الكبير الذى كان يحكم كل اليهودية والجليل، و  أنتيباس أحد  بعد ما هيرودس هذا هو هيرودس 

 ه.م. إنقسمت مملكته أربعة أجزال. ومن أوالد هيرودس الكبير.  4سنة   هيرودس الكبير مات 
 اريسطوبولوس )لم يكن يحكم( وهو والد هيروديا. (1
 ( وقد تزوج من هيروديا بنت أخيه. 17:6فيلبس)مر  هيرودس  (2
هيرودس أنتيباس. وقد تركت هيروديا  وجها فيلبس لتتزوجه فى أثنال حياة  وجها فيلبس وهذا ما عارضه   (3

أخيه الراحل إذا كان هذا الميت  أرملة  يوحنا المعمدان. ولقد كان مسموحًا، بل مطلبًا للناموس أن يتزوج األك  
 ذلك ليقيم نساًل بإسم أخيه، لكن أن تترك  وجة  وجها لتتزوج بأخيه فهذا ضد الناموس. قد مات دون نسل و 
هو أنتيباس، والربع هو ربع مملكة هيرودس الكبير أبوه. والربع الذى حكمه هو الجليل   =هيرودس رئيس الربع 

 وبيرية )وهيرودس هذا هو الذى حاكم المسيح عندما أرسلُه له بيالطس البنطى(.
(، والمسيح كان 41:10رغم أن يوحنا المعمدان لم يعمل معجزات )يو=  حنا المعمدان قد قام من األموات هو يو 

صانع للمعجزات، إال  أن تصور هيرودس أن المسيح هو يوحنا المعمدان وقد قام من األموات، ما كان سوى  
باإلثم وعذابًا لل مير قايين(. وهكذا   ( )وهذا1:28)أم    وفالشرير يهرب وال طارد و  ،إحساسًا  نفس ما حدف مع 

( فهو أواًل قد إغتصب  وجة 1تنتهى اللذة العابرة بعذاب مستمر وألم داًم. والحظ تدرج الشر فى حياة هيرودس  
( 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 ل يكتم صوت الحق الذى كان يعذبه، لكن الخوف لم 
تفقد اإلنسان سالمه الداخلى، وتفقده أبديته. أما  اإللتزام بالحق فهو وهن كان ثمنه اإلستشهاد لكن لن يفقد المؤمن 

 ! سالمه على األرض، وتكون له حياة أبدية. أين هيرودس اآلن وأين يوحنا المعمدان؟
كان هيرودس متزوجًا من إبنة الحارف والى النبطيين وبسبب  واجه من هيروديا طلقها. فقام   -نهاية هيرودس: 

م، ونالت إبنة هيروديا جزالها 39عليه الحارف وحاربه وسحق جيشه. وتم نفى هيرودس و وجته إلى فرنسا سنة  
 إذ سقطت فى بحيرة من الثلج وقطعت رقبتها.  

وكان على قصة متى أن هيرودس كان يحترم يوحنا ويهابه عالمًا أنه رجل بار وقديس.    وي يف معلمنا مرقس
المعمدان  =    (20:6)مر    يحفظه يوحنا  ضد  المؤامرات  وحبك  التدبير  داًمة  كانت  هيروديا  أن  )مر واضح 
يعلم أنه رجل بار  . ولكنها لم تقدر ألن هيرودس كان يحفظه منها، إذ كان خاًفًا من الشعب، وألنه كان  (19:6

وقديس لكن كان في داخله صراع بين رغبته اآلثمة وهعجابه بيوحنا، ولكنه إنهار أخيرًا أمام أالعيب هذه المرأة 
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ليس   إنتهت  المعمدان  حياة  أن  لنفهم  لكن  ومجون.  سكر  حالة  فى  وهو  )سالومى(  إبنتها  برقصة  أغوته  التى 
 ذا.لسلطان هيرودس أو هيروديا بل ألن هللا سمح به

كثيراً  فعل  سمعه  الترجم  (20:6)مر    =إذ  كثيراً وفى  إضطرب  سمعه  وإذ  األصلية  ولكنه  ة  بسرور و  . سمعه 
وواضح أن ضميره كان يستيقظ بعط الوقت ويفرح لكالم المعمدان المملول قوة بالروح القدس، ولكنه أمام شهواته 

يتعذب إذ لم يكن مستقيمًا فى قلبه  كان يرفط اإلذعان لصوت الحق، فكان صوت المعمدان يعذبه. هو كان  
 وخاضعًا لشهواته. 

ُسكر وعربدة ومجون، كان مجلس مستهًزين )مر   القتل فى جو  ونجحت مؤامرتهم ألن    (21:6وتمت جريمة 
( حين ننتهى منها نذهب لنرتاح ، وقد 10:    2فاهلل وخلقنا ألعمال صالحةو )أف  أنهى مهمته،  كان قد   المعمدان

توجد منافسة أو حزبين فليصعد يوحنا للسمال بأي وسيلة.   حتى الو   أنهى المعمدان عمله ومهد الطريق للمسيح،
(. 32:13)لو    هو كان موافقًا ألغراض هيروديا. وهيرودس هذا سماه السيد المسيح ثعلباً =وإذ كان يوم موافق 

 فهيروديا كانت تعلم أن هيرودس كان يسكر في هذا اليوم. 
( وجالت القصة في 13جالت القصة في متى كتطبيق على قول السيد وليس نبي بال كرامة إال  في وطنهو )ص 

 مرقس عقب إرسالية الرسل بمعنى أنه سيحدف لكم مثل هذا. 
 من يسمعنا كلمة حق حتى ال يعذب ضميرنا.  وحتى اآلن نحن نفعل نفس الخطأ إذ نخاصم ونقاطع

 
 -(:15-1:6( + )يو 17-10:9( +) لو 44-30:6(+ )مر 23-13:14اآليات )مت 
)مت   ُمْنَفِرًدا. 13"  -(:23-14:13اآليات  َخاَلٍء  َمْوِضٍع  ِإَلى  َسِفيَنٍة  ِفي  ُهَناَك  ِمْن  اْنَرَرَف  َيُسوُع  َسِمَع  َفَلمَّا 
اْلُجُموُع   اْلُمُدِن.َفَسِمَع  ِمَن  ُمَشاًة  َمْرَضاُهْم. 14  َوَتِبُعوُه  َوَشَفى  َعَلْيِهْم  َفَتَحنََّن  َكِثيًرا  َجْمًعا  َأْبَرَر  َيُسوُع  َفَلمَّا َخَرَج 

َم ِإَلْيِه َتاَلِميُذُه َقاِئِليَن:»اْلَمْوِضُع َخاَلٌء َواْلَوْقُت َقْد َمَضى. ِاْصِرفِ 15 اْلُجُموَع ِلَكْي َيْمُضوا   َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َتَقدَّ
َفَقاُلوا 17َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اَل َحاَجَة َلُهْم َأْن َيْمُضوا. َأْعُطوُهْم َأْنُتْم ِلَيْأُكُلوا«.  16ِإَلى اْلُقَرى َوَيْبَتاُعوا َلُهْم َطَعاًما«.  

َفَأَمَر اْلُجُموَع َأْن َيتَِّكُئوا 19َفَقاَل:»اْئُتوني ِبَها ِإَلى ُهَنا«.  18َلُه:»َلْيَس ِعْنَدَنا هُهَنا ِإالَّ َخْمَسُة َأْرِغَفٍة َوَسَمَكَتاِن«.  
َوَكسَّ  َوَباَرَك  َماِء  السَّ َنْحَو  َنَظَرُه  َوَرَفَع  َمَكَتْيِن،  َوالسَّ اْلَخْمَسَة  اأَلْرِغَفَة  َأَخَذ  ُثمَّ  اْلُعْشِب.  اأَلْرِغَفَة  َعَلى  َوَأْعَطى  َر 

َوالتَّالَ  ِلْلُجُموِع.  ِللتَّاَلِميِذ،  َمْمُلوءًة. 20ِميُذ  ًة  ُقفَّ اْثَنَتْي َعْشَرَة  اْلِكَسِر  ِمَن  َفَضَل  َما  َرَفُعوا  ُثمَّ  َوَشِبُعوا.  اْلَجِميُع  َفَأَكَل 
َواأَلْواَلَد.21 النِ َساَء  َعَدا  َما  َرُجل،  آاَلِف  َخْمَسِة  َنْحَو  َكاُنوا  ِكُلوَن  َيُسوعُ 22  َواآل  َأْلَزَم  َيْدُخُلوا   َوِلْلَوْقِت  َأْن  َتاَلِميَذُه 

اْلُجُموَع.   َيْرِرَف  َحتَّى  اْلَعْبِر  ِإَلى  َوَيْسِبُقوُه  ِفيَنَة  ِلُيَرلِ َي. 23السَّ ُمْنَفِرًدا  اْلَجَبِل  ِإَلى  َصِعَد  اْلُجُموَع  َصَرَف  َوَبْعَدَما 
 "  َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َكاَن ُهَناَك َوْحَدُه.

 
( َعلَُّموا. 30"  -(:44-6:30مر اآليات  َما  َوُكلِ   َفَعُلوا  َما  ُكلِ   َشْيٍء،  ِبُكلِ   َوَأْخَبُروُه  َيُسوَع  ِإَلى  ُسُل  الرُّ َواْجَتَمَع 

َوالذَّ 31 اْلَقاِدِميَن  َقِلياًل«. أَلنَّ  َواْسَتِريُحوا  َخاَلٍء  َمْوِضٍع  ِإَلى  ُمْنَفِرِديَن  َأْنُتْم  َلُهْم:»َتَعاَلْوا  َكِثيِريَن، اهِ َفَقاَل  َكاُنوا  ِبيَن 
ِلأَلْكِل.   ُفْرَصٌة  َلُهْم  ْر  َتَتَيسَّ ُمْنَفِرِديَن.  32َوَلْم  َخاَلٍء  َمْوِضٍع  ِإَلى  ِفيَنِة  السَّ ِفي  ُمْنَطِلِقيَن، 33َفَمَضْوا  اْلُجُموُع  َفَرآُهُم 
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َفَلمَّا َخَرَج َيُسوُع َرَأى 34ًة، َوَسَبُقوُهْم َواْجَتَمُعوا ِإَلْيِه.  َوَعَرَفُه َكِثيُروَن. َفَتَراَكُضوا ِإَلى ُهَناَك ِمْن َجِميِع اْلُمُدِن ُمَشا
َم ِإَلْيِه 35َجْمًعا َكِثيًرا، َفَتَحنََّن َعَلْيِهْم ِإْذ َكاُنوا َكِخَراٍف اَل َراِعَي َلَها، َفاْبَتَدَأ ُيَعلِ ُمُهْم َكِثيًرا.   َكِثيَرٍة َتَقدَّ َوَبْعَد َساَعاٍت 

َياِع َواْلُقَرى َحَواَلْيَنا َوَيْبَتاُعوا َلُهْم 36اِئِليَن:»اْلَمْوِضُع َخاَلٌء َواْلَوْقُت َمَضى.  َتاَلِميُذُه قَ  ِاْصِرْفُهْم ِلَكْي َيْمُضوا ِإَلى الضِ 
َيْأُكُلوَن«.   َما  ِعْنَدُهْم  َلْيَس  أَلْن  ِلَيْأُكُلوا37ُخْبزًا،  َأْنُتْم  َلُهْم: »َأْعُطوُهْم  َوَقاَل  َوَنْبَتاُع َفَأَجاَب  َلُه:»َأَنْمِضي  َفَقاُلوا   .»
َفَقاَل َلُهْم:»َكْم َرِغيًفا ِعْنَدُكُم؟ اْذَهُبوا َواْنُظُروا«. َوَلمَّا َعِلُموا َقاُلوا:»َخْمَسٌة  38ُخْبزًا ِبِمَئَتْي ِديَناٍر َوُنْعِطَيُهْم ِلَيْأُكُلوا؟«  

اْلَجمِ 39َوَسَمَكَتاِن«.   َيْجَعُلوا  َأْن  اْلُعْشِب اأَلْخَضِر.  َفَأَمَرُهْم  ِرَفاًقا َعَلى  ِرَفاًقا  َيتَِّكُئوَن  َفاتََّكُأوا ُصُفوًفا ُصُفوًفا: 40يَع 
َخْمِسيَن.   َوَخْمِسيَن  ِمَئًة  َر 41ِمَئًة  َكسَّ ُثمَّ  َوَباَرَك  َماِء،  السَّ َنْحَو  َنَظَرُه  َوَرَفَع  َمَكَتْيِن،  َوالسَّ اْلَخْمَسَة  اأَلْرِغَفَة  َفَأَخَذ 

ِلْلَجِميِع،  اأَلرْ  َمَكَتْيِن  السَّ َم  َوَقسَّ ِإَلْيِهْم،  ُموا  ِلُيَقدِ  َتاَلِميَذُه  َوَأْعَطى  َوَشِبُعوا.  42ِغَفَة،  اْلَجِميُع  ِمَن 43َفَأَكَل  َرَفُعوا  ُثمَّ 
َمِك.  ًة َمْمُلوًَّة، َوِمَن السَّ  أَلْرِغَفِة َنْحَو َخْمَسِة آاَلِف َرُجٍل. َوَكاَن الَِّذيَن َأَكُلوا ِمَن ا44اْلِكَسِر اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ

 
َمْوِضٍع 10"   -(:17-9:10اآليات )لو ِإَلى  ُمْنَفِرًدا  َواْنَرَرَف  َفَأَخَذُهْم  َفَعُلوا،  ِبَجِميِع َما  َأْخَبُروُه  ُسُل  َرَجَع الرُّ َوَلمَّا 

َفاْلُجُموُع ِإْذ َعِلُموا َتِبُعوُه، َفَقِبَلُهْم َوَكلََّمُهْم َعْن َمَلُكوِت هللِا، َواْلُمْحَتاُجوَن ِإَلى 11َخاَلٍء ِلَمِديَنٍة ُتَسمَّى َبْيَت َصْيَدا.  
َفاِء َشَفاُهْم.   َم االْثَنا َعَشَر َوَقاُلوا َلُه: »اْصِرِف اْلَجْمَع ِلَيْذَهُبوا ِإَلى اْلُقرَ 12الشِ  َياِع َفاْبَتَدَأ النََّهاُر َيِميُل. َفَتَقدَّ ى َوالضِ 

َفَقاَل َلُهْم:»َأْعُطوُهْم َأْنُتْم ِلَيْأُكُلوا«. َفَقاُلوا:»َلْيَس 13َحَواَلْيَنا َفَيِبيُتوا َوَيِجُدوا َطَعاًما، أَلنََّنا هُهَنا ِفي َمْوِضٍع َخاَلٍء«.  
وَ  َنْذَهَب  َأْن  ِإالَّ  َوَسَمَكَتْيِن،  َأْرِغَفٍة  َخْمَسِة  ِمْن  َأْكَثُر  ُكلِ ِه«.  ِعْنَدَنا  ْعِب  الشَّ ِلهَذا  َطَعاًما  َنْحَو  14َنْبَتاَع  َكاُنوا  أَلنَُّهْم 

َخْمِسيَن«.   َخْمِسيَن  ِفَرًقا  ِلَتاَلِميِذِه:»َأْتِكُئوُهْم  َفَقاَل  َرُجل.  آاَلِف  اْلَجِميَع.  15َخْمَسِة  َوَأْتَكُأوا  هَكَذا،  َفَأَخَذ 16َفَفَعُلوا 
مَ  َوالسَّ اْلَخْمَسَة  ِلْلَجْمِع. اأَلْرِغَفَة  ُموا  ِلُيَقدِ  التَّاَلِميَذ  َوَأْعَطى  َر  َكسَّ ُثمَّ   ، َوَباَرَكُهنَّ َماِء  السَّ َنْحَو  َنَظَرُه  َوَرَفَع   َكَتْيِن، 

ًة.17  "  َفَأَكُلوا َوَشِبُعوا َجِميًعا. ُثمَّ ُرِفَع َما َفَضَل َعْنُهْم ِمَن اْلِكَسِر اْثَنَتا َعْشَرَة ُقفَّ
 

َطَبِريََّة.  1"  -(:15-6:1اآليات )يو َبْحُر  َوُهَو  اْلَجِليِل،  َبْحِر  َعْبِر  ِإَلى  َيُسوُع  َمَضى  َكِثيٌر 2َبْعَد هَذا  َجْمٌع  َوَتِبَعُه 
َوَكاَن 4َفَرِعَد َيُسوُع ِإَلى َجَبل َوَجَلَس ُهَناَك َمَع َتاَلِميِذِه.  3أَلنَُّهْم َأْبَرُروا آَياِتِه الَِّتي َكاَن َيْرَنُعَها ِفي اْلَمْرَضى.  

َفَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِه َوَنَظَر َأنَّ َجْمًعا َكِثيًرا ُمْقِبٌل ِإَلْيِه، َفَقاَل ِلِفيُلبَُّس:»ِمْن َأْيَن َنْبَتاُع 5اْلِفْرُح، ِعيُد اْلَيُهوِد، َقِريًبا.  
ِفيُلبُُّس:»اَل َيْكِفيِهْم    َأَجاَبهُ 7َوِإنََّما َقاَل هَذا ِلَيْمَتِحَنُه، أَلنَُّه ُهَو َعِلَم َما ُهَو ُمْزِمٌع َأْن َيْفَعَل.  6ُخْبزًا ِلَيْأُكَل هُؤاَلِء؟«  

َيِسيًرا«.   َشْيًئا  ِمْنُهْم  َواِحٍد  ِلَيْأُخَذ ُكلُّ  ِديَناٍر  ِبِمَئَتْي  َأُخو ِسْمَعاَن 8ُخْبٌز  َأْنَدَراُوُس  َوُهَو  َتاَلِميِذِه،  َواِحٌد ِمْن  َلُه  َقاَل 
َوَسَمَكتَ 9ُبْطُرَس:   َشِعيٍر  َأْرِغَفِة  َمَعُه َخْمَسُة  ُغاَلٌم  ِلِمْثِل هُؤاَلِء؟«  »ُهَنا  َما هَذا  َولِكْن  َيُسوُع:»اْجَعُلوا 10اِن،  َفَقاَل 

َجاُل َوَعَدُدُهْم َنْحُو َخْمَسِة آاَلٍف.   َوَأَخَذ َيُسوُع اأَلْرِغَفَة 11النَّاَس َيتَِّكُئوَن«. َوَكاَن ِفي اْلَمَكاِن ُعْشٌب َكِثيٌر، َفاتََّكَأ الرِ 
ِبَقْدِر َما َشاُءوا.  َوَشَكَر، َوَوزََّع َعَلى التَّ  َمَكَتْيِن  َفَلمَّا َشِبُعوا، 12اَلِميِذ، َوالتَّاَلِميُذ َأْعَطُوا اْلُمتَِّكِئيَن. َوَكذِلَك ِمَن السَّ

ًة ِمَن اْلِكَسِر، ِمْن  َفَجَمُعوا َوَمأُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ 13َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:»اْجَمُعوا اْلِكَسَر اْلَفاِضَلَة ِلَكْي اَل َيِضيَع َشْيٌء«.  
ِعيِر، الَِّتي َفَضَلْت َعِن اآلِكِليَن.   َفَلمَّا َرَأى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَها َيُسوُع َقاُلوا:»ِإنَّ هَذا ُهَو 14َخْمَسِة َأْرِغَفِة الشَّ
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اْلَعاَلِم!«   ِإَلى  اآلِتي  النَِّبيُّ  عَ 15ِباْلَحِقيَقِة  َفِإْذ  َيُسوُع  َمِلًكا،  َوَأمَّا  ِلَيْجَعُلوُه  َوَيْخَتِطُفوُه  َيْأُتوا  َأْن  ُمْزِمُعوَن  َأنَُّهْم  ِلَم 
 " اْنَرَرَف َأْيًضا ِإَلى اْلَجَبِل َ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 العشال 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 مجىل المسيح. لكن جال 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 هؤاللو 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 وشفال 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: 
 خمس خبزات وسمكتين.  .1
 الشعير وهو أرخص أنواع الخبز.الخبز من  .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. 

 أشبعت األالف وتبقى منها. كمادخل عنصر سماوى للمادة فتحدت األعداد والكميات و 
 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:
تكنولوجيا أيام  ( فهل كانت ال16:7هللا يأمر نوح ببنال فلك )جهاد( ولكن هللا يملق عليه فيحميه )نعمة( )تك   -1

 نوح قادرة أن تبنى هذا الفلك العجيب، الذى يقاوم مياهًا من فوه ومن تحت.



   متي )اإلصحاح الرايع عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
209 

المسيح يأمر بمأل األجران فى معجزة تحويل المال الى خمر، فهل من حول المال إلى خمر كان غير قادر  -2
جهاد وتحويل المال )ملل األجران =  على تحويل الهوال إلى خمر وال داعى لشقال الخدام فى ملل 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. 
ع  النعمة فهى التى حولت هذا القليل إلشبا  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   5ة فرقم  فهو رقم النعمة المسئول  5ومن هذه المعجزة نفهم معنى رقم  

يحفظ  من  مع  تعمل  المسيح  نعمة  أن  المعنى  ويكون  أالف.  خمسة  المسيح  أشبع  خبزات  فبخمسة  النعمة  رقم 
حواسه طاهرة، ويحفظ إتجاهاته )قدميه( ويحفظ أعماله طاهرة )يديه(. فالنعمة ال تعمل مع المتهاون. من يقدس 

تجاهاته، أى يكرسها للرب، مانعًا نفسه من التلوف بالعالم يمتلىل نعمة، وهذه النعمة هى التى حواسه وأعماله وه
 ندخل السمالو   نخلص   الطبيعة الجديدة(. وبهذه الخليقة الجديدة أو  17:5كو  2ن يصير خليقة جديدة )أتعطيه  

)غل    ،(15:    6)غل المسيح  صورة  على  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 

ذه النعمة ولكن حتى نمتلىل من ه ، 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   
ال نطلب فى حياتنا معه أن سالل والسيد المسيح لم يكرر هذه المعجزات كثيرًا حتى    7وتبقى   7عدده( والخبزات  

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 إلحتياجات  أواًل الجسد )طعام ومال وصحة( بل نطلب    معجزات بصفة مستمرة  أطلبوا  الروحيات=  أواًل 
وعدم طلب معجزات فى حياتنا إنما هو ثقة منا فى أن الرب يختار ويسمح بما ملكوت هللا وبره وهذه تزاد لكم.  

كن ال هو صالح لنا ، فهو صانع خيرات . ولنتعلم من رب المجد طريقة الصالة ويا رب أنا أريد كذا ... ولكن لت
 بحسب إرادتى بل حسب إرادتك . ولنختم طلباتنا داًما بقولنا ولتكن مشيئتكو كما علمنا السيد المسيح .

ومامعنى األرقام؟ أشبع السيد الجموع مرتين إنما ليعلن أنه جال   والسؤال لماذا صنع السيد هذه المعجزة مرتين
يم اليهودية  فالكنيسة  وأمم.  يهودًا  كلهم  المؤمنين  الرليشبع  خالل    5000ثلها  معهم  وعملت  النعمة  سبقت  إذ 

الر يمثلها  األمم  وكنيسة  واألنبيال.  كالهما   4فرقم    4000الناموس  ولكن  األربعة.  بإتجاهاته  العالم  كل  يمثل 
فرقم   بالمسيح صار سماويًا.  وربوات ربوات.  1000بإيمانهما  ألوف  ألوف  فالمالًكة  السماًيين،  رقم  ورقم    هو 
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المطلق   10والحظ فرقم    10×    10×    10=    1000 للكمال  إشارة  وتكرارها ثالف مرات   ، الوصايا  هو رقم 
يدخلها نجس )ر  السمال، إذ ال  يشير   12ورقم    قفة  12وتبقى من المعجزة األولى    (.27:    21الموجود فى 

لمؤمنين، هناك ما لشعب هللا المؤمن فى العهد القديم أو العهد الجديد. أى أن الشبع الذى يعطيه السيد هو لكل ا
  . 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 وهلى نهاية الدهور.  

 .  باليونانية وهذه الكلمة من خمسة حروف تشير لقولنا يسوع المسيح إبن هللا مخلصنا  للمسيح )سمكة = إخثيس
(. 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  الروح  7أرغفة  عمل  )  هو  شخص 2:11ش  إالكامل  يعلن  فالروح   )

إشارة للرسل البسطال 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  7ألن هللا يرسل للعالم خدامًا في كل  مان وكل مكان،  المشبع ولم يحدد عددهم إشارة  
 لعمل الروح القدس فى الكناًس السبع ليشبع الجميع بشخص المسيح. 

ًة ِمَن َفَلمَّا َشِبُعوا، َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:»اْجَمُعوا اْلِكَسَر اْلَفاِضَلَة ِلَكْي اَل َيِضيَع    َشْيٌء«.َفَجَمُعوا َوَمأُلوا اْثَنَتْي َعْشَرَة ُقفَّ
ِعيرِ   (. 13،   12:   6)يو . اْلِكَسِر، ِمْن َخْمَسِة َأْرِغَفِة الشَّ

فالمسيح هو الخبز الحى   ،(17،    16:    10كو1)  ويقصد الخبز فكلنا جسد واحد، خبز واحد =  إجمعوا الكسر
النا ل من السمال، من يأكله يحيا به لألبد، وقد إتحدنا به فى المعمودية ونستمر فى اإلتحاد به عن طريق سر  

   (.6اإلفخارستيا )يو 
َشْيءٌ  َيِضيَع  اَل  )  =  ِلَكْي  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   12جزل.  فى  فنحن  للكنيسة.  يشيرون  جزل 

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 الر يا   7( فاألرغفة السبعة تشير لكنيسة المسيح فى كل العالم )34

َمكِ    مان(.  إشارة للكنيسة فى كل مكان وعبر كل ًة َمْمُلوًَّة، َوِمَن السَّ )إنجيل   .ُثمَّ َرَفُعوا ِمَن اْلِكَسِر 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. 
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قفة مملولة 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 مملولة ورقم    7ومعجزة السبع خبزات تبقى فيها  

الر يا 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 خالل )مت  ونسمع أن السيد أراد أن ينفرد م

( العالم  ضوضال  فى  سماعه  يمكننا  ال  فصوته  هدول،  فى  يسوع  صوت  فيها  فى 13-12:19مل  1نسمع   .)
إنجيل معلمنا يوحنا بعد هذه المعجزة مباشرة نسمع المسيح يتحدف عن نفسه كخبز الحياة، هو كأنه يشرح معنى 

  ( وهلى 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

  لشرال طعام من األمم أو السامريين.
واألوالد النساء  عدا  ما  رجل  أالف  رجااًل  =  خمسة  كونوا  ونسال(  )رجااًل  كورنثوس  ألهل  يقول  الرسول  بولس 

أما 13:16كو 1) الن ج،  لعدم  يرمزون  واألطفال  للتدليل  يرمزن  فالنسال  اإليمان.  فى  يثبتوا  حديثه حتى  فى   )
 شعب هللا فيأخذ أموره الروحية بجدية وهم ناضجين يستوى فى هذا الرجال أو النسال 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 سوال  وجة أو أطفال. ول 
كيف عاش الر بان القديسين وكيف ي ي     لقدس يسكن المحبة فى قلوبنا وهال  قادر أن يشبعنا عاطفيًا والروح ا

محبة  عن  يفصلني  ومن   + تحصرنيو  المسيح  ومحبة  يقول  بولس  والحظ  نفوسنا.  يشبع  هللا  ؟  أهل  بال  إنسان 
هي محبة متبادلة. بل من يشبع روحيًا بمعرفة المسيح تشبع بطنه. فكم من أبال 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 األطبال 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 رال 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 مال 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 
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به   يوحنا أن الموضع كان  وفالرب ف=  عشب كثير قول  يقودنا لمراعي خ رال مشبعة  الذي  الراعي الصالح  هو 
 فال يعو ني شئو وفي مراعي خ ر يسكننيو. راعيَّ 

َفاتََّكُأوا 40َفَأَمَرُهْم َأْن َيْجَعُلوا اْلَجِميَع َيتَِّكُئوَن ِرَفاًقا ِرَفاًقا َعَلى اْلُعْشِب اأَلْخَضِر.  39"  -(:40-6:39اآليات )مر  
 " ُصُفوًفا ُصُفوًفا: ِمَئًة ِمَئًة َوَخْمِسيَن َخْمِسيَن.
م حتى ال  (. وهذا النظا33:14كو1فإلهنا إله نظام وليس إله تشوي  )  أمرهم بأن يجلسوا خمسين خمسين..

 ينسوا أحدًا فى التو يع. 
ر وأعطىالحظ الكلمات  وهذا هو ما عمله عند تأسيس سر اإلفخارستيا، فهو  =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.  
بطنه طعا=  الشبع إمتألت  في الذي  يحتاج ألي شئ  وأحبه ال  المسيح  والذي عرف  آخر  لطعام  يحتاج  ال  مًا 

 العالم. ففي المسيح الكفاية. وكلمة بارك هى نفسها كلمة شكر )بارك= عبرية وشكر = يونانية(. 
( 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 العشال 
ا 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 
هو   يشير للروح القدس الذى يشير له سفر الر يا بأنه سبعة أرواح هللا. والروح القدس  7رقمكان إبن اإلنسان. 

ُدِني، أِلَنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيخْ ( و4الذى يكشف سر إبن اإلنسان المشبع للعالم كله ) (. 14:16و )يو ِبُرُكمْ َذاَك ُيَمجِ 
  7والروح القدس هو الذى سيؤسس الكنيسة جسد ابن هللا، كما أسس جسد المسيح فى بطن العذرال مريم. ورقم 
  أمايشير لعمل الروح القدس الكامل فى الكنيسة منذ تأسيسها وحتى تلتقى بالمسيح عريسها عند مجيئه الثانى. 

نفسه ذبيحة بجسده ودمه. مع اليهود كان الشعب يجلس على عشب فى ليلة العشال السرى كان ًريس كهنة يقدم 
أخ ر كثير، فاليهود كانوا داخل الحظيرة اإللهية، كانوا شعب هللا.   ا ومع األمم كان العشب قد جف وجلس 

(. وكان هذا هو حال األمم فهم بعيدين عن هللا. أما فى العشال السرى 4:  8الشعب على أرض برية جافة )مر
وترتيب الثالف له معنى فكل واحدة تقود لألخرى. أتى المسيح إلى   .تالميذه على ماًدة صارت مذبحاً فكان 

خاصته اليهود وخاصته لم تقبله، فذهب لألمم. ومن قبله من اليهود أو من األمم صار من خاصته وهؤالل  
دهم بجسده ودمه. والحظ مع إشباع اليهود تكرار رقم   فهو عدد أسباط   12لتوراة، أما رقم وهو عدد أسفار ا 5ُيَوحِ 

رقم المقادس فالعالم كله صار مدعوا   7وهو رقم العالم، ورقم  4إسراًيل. ومع معجزة إشباع األمم نجد رقم 
 ليكون من خاصته، هذه هى الكناًس السبع فى سفر الر يا.
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ُسُل َأْخَبُروُه ِبَجِميِع َما َفَعُلوا، َفَأَخَذُهْم َواْنَرَرَف ُمْنَفِرًدا ِإَلى َمْوِضٍع  10"  -(:11-9:10اآليات )لو   َوَلمَّا َرَجَع الرُّ
َتاُجوَن ِإَلى َفاْلُجُموُع ِإْذ َعِلُموا َتِبُعوُه، َفَقِبَلُهْم َوَكلََّمُهْم َعْن َمَلُكوِت هللِا، َواْلُمحْ 11َخاَلٍء ِلَمِديَنٍة ُتَسمَّى َبْيَت َصْيَدا.  

َفاِء َشَفاُهْم.  "  الشِ 
= لماذا لم يقل والمرضى شفاهم؟ هناك من يستخدم هللا المرض لشفاًه روحيًا والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم

والسيد يعطيه الشفال ليجذبه    ،ليؤمن)أيوب وبولس( هؤالل هم المحتاجين للمرض، هناك من يحتاج لمعجزة شفال  
كان قد قيل عن    ، فإنوين ج روحيا  لإليمان، ولكن بعد ذلك قد يسمح ببعط األالم ليكمل إيمان هذا الشخص 

 . ( 1:4+ابط 11-5:12+ عب   10:2المسيح أنه تكمل باألالم فكم وكم نحن ال عفال )عب 
)لو تصاد  الشهر  الخامس من  األحد  الفصل فى  هذا  تقرأ  إنجيل والكنيسة  أحد خامس( وتسميه  ف وكان هناك 

فرقم   وجود   5البركة.  تصادف  فإذا  القيامة.  هى  عليها  حصلنا  بركة  وأكبر  خبزات(.  )خمس  بالمعجزة  يذكرنا 
 خمس أحاد )واألحد هو يوم القيامة( تحتفل الكنيسة بهذه المناسبة وتقرأ إنجيل البركة. 

 
 -(:21-14:6( + )يو52-45:6( + ) مر  33-22:14اآليات )مت 
)مت   َحتَّى 22"  -(:33-14:22اآليات  اْلَعْبِر  ِإَلى  َوَيْسِبُقوُه  ِفيَنَة  السَّ َيْدُخُلوا  َأْن  َتاَلِميَذُه  َيُسوُع  َأْلَزَم  َوِلْلَوْقِت 

ُه. َوَبْعَدَما َصَرَف اْلُجُموَع َصِعَد ِإَلى اْلَجَبِل ُمْنَفِرًدا ِلُيَرلِ َي. َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َكاَن ُهَناَك َوْحدَ 23َيْرِرَف اْلُجُموَع.  
يَح َكاَنْت ُمَضا24 ِفيَنُة َفَكاَنْت َقْد َصاَرْت ِفي َوْسِو اْلَبْحِر ُمَعذََّبًة ِمَن اأَلْمَواِج. أَلنَّ الرِ  ًة.  َوَأمَّا السَّ َوِفي اْلَهِزيِع 25دَّ

اْلَبْحِر.   َعَلى  َماِشًيا  َيُسوُع  ِإَلْيِهْم  َمَضى  اللَّْيِل  ِمَن  ا26الرَّابِع  َأْبَرَرُه  اْضَطَرُبوا َفَلمَّا  اْلَبْحِر  َعَلى  َماِشًيا  لتَّاَلِميُذ 
َصَرُخوا!   اْلَخْوِف  َوِمَن  َخَياٌل«.  َتَخاُفوا«. 27َقاِئِليَن:»ِإنَُّه  اَل  ُهَو.  َأَنا  ُعوا!  »َتَشجَّ ِقاِئاًل:  َيُسوُع  َكلََّمُهْم  َفِلْلَوْقِت 

َأْنتَ 28 ُكْنَت  ِإْن  ُبْطُرُس َوَقاَل:»َيا َسيِ ُد،  اْلَماِء«.  َفَأَجاَبُه  ِإَلْيَك َعَلى  آِتَي  َأْن  َفُمْرني  ُهَو،  َفَنَزَل  29  َفَقاَل:»َتَعاَل«. 
ِفيَنِة َوَمَشى َعَلى اْلَماِء ِلَيْأِتَي ِإَلى َيُسوَع.   يَح َشِديَدًة َخاَف. َوِإِذ اْبَتَدَأ َيْغَرُق، 30ُبْطُرُس ِمَن السَّ َولِكْن َلمَّا َرَأى الرِ 

ِني!«.  َصَرَخ ِقاِئاًل:»َيا ، َنجِ  َفِفي اْلَحاِل َمدَّ َيُسوُع َيَدُه َوَأْمَسَك ِبِه َوَقاَل َلُه:»َيا َقِليَل اإِليَماِن، ِلَماَذا َشَكْكَت؟« 31َربُّ
يُح. 32 ِفيَنَة َسَكَنِت الرِ  ِفيَنِة َجاُءوا َوَسَجُدوا َلُه َقاِئِليَن:»ِباْلحَ 33َوَلمَّا َدَخاَل السَّ  "ِقيَقِة َأْنَت اْبُن هللِا!«.َوالَِّذيَن ِفي السَّ
 

َصْيَدا، 45"  -(: 52-6:45اآليات )مر   َبْيِت  ِإَلى  اْلَعْبِر،  ِإَلى  َوَيْسِبُقوا  ِفيَنَة  السَّ َيْدُخُلوا  َأْن  َتاَلِميَذُه  َأْلَزَم  َوِلْلَوْقِت 
َعُهْم َمَضى ِإَلى اْلَجَبِل ِلُيَرلِ َي.  46َحتَّى َيُكوَن َقْد َصَرَف اْلَجْمَع.   ِفيَنُة  47َوَبْعَدَما َودَّ َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء َكاَنِت السَّ

َوْحَدُه.   اْلَبرِ   َوُهَو َعَلى  اْلَبْحِر،  اْلَهِزيعِ 48ِفي َوْسِو  َوَنْحَو  ُهْم.  َكاَنْت ِضدَّ يَح  اْلَجْذِف، أَلنَّ الرِ  ُمَعذَِّبيَن ِفي   َوَرآُهْم 
َيَتَجاَوَزُهْم.   َأْن  َوَأَراَد  اْلَبْحِر،  َعَلى  َماِشًيا  َأَتاُهْم  اللَّْيِل  ِمَن  َخَيااًل،  49الرَّاِبِع  َظنُّوُه  اْلَبْحِر  َعَلى  َماِشًيا  َرَأْوُه  َفَلمَّا 

َفَرِعَد ِإَلْيِهْم ِإَلى 51ِثُقوا! َأَنا ُهَو. اَل َتَخاُفوا«. أَلنَّ اْلَجِميَع َرَأْوُه َواْضَطَرُبوا. َفِلْلَوْقِت َكلََّمُهْم َوَقاَل َلُهْم:»50َفَرَرُخوا. 
ا ِإَلى اْلَغاَيِة،  ُبوا ِفي َأْنُفِسِهْم ِجدًّ يُح، َفُبِهُتوا َوَتَعجَّ ِفيَنِة َفَسَكَنِت الرِ  أَلنَُّهْم َلْم َيْفَهُموا ِباأَلْرِغَفِة ِإْذ َكاَنْت ُقُلوُبُهْم  52السَّ

 " َغِليَظًة.
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َفَلمَّا َرَأى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَها َيُسوُع َقاُلوا:»ِإنَّ هَذا ُهَو ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اآلِتي  14" -(: 21-6:14واآليات )ي
َوَيْخَتِطُفوُه  15ِإَلى اْلَعاَلِم!«   َيْأُتوا  ُمْزِمُعوَن َأْن  َفِإْذ َعِلَم َأنَُّهْم  َأْيًضا ِإَلى اْلَجَبِل َوَأمَّا َيُسوُع  ِلَيْجَعُلوُه َمِلًكا، اْنَرَرَف 

اْلَبْحِر،  16  َوْحَدُه. ِإَلى  َتاَلِميُذُه  َنَزَل  اْلَمَساُء  َكاَن  ِإَلى 17َوَلمَّا  اْلَبْحِر  َعْبِر  ِإَلى  َيْذَهُبوَن  َوَكاُنوا  ِفيَنَة  السَّ َفَدَخُلوا 
.  18، َوَلْم َيُكْن َيُسوُع َقْد َأَتى ِإَلْيِهْم.  َكْفِرَناُحوَم. َوَكاَن الظَّاَلُم َقْد َأْقَبلَ  َفَلمَّا 19َوَهاَج اْلَبْحُر ِمْن ِريٍح َعِظيَمٍة َتُهبُّ

ُمْقَترِ  اْلَبْحِر  َعَلى  َماِشًيا  َيُسوَع  َنَظُروا  َغْلَوًة،  َثاَلِثيَن  َأْو  َوِعْشِريَن  َخْمٍس  َنْحَو  َجذَُّفوا  َقْد  ِفيَنِة، َكاُنوا  السَّ ِمَن    ًبا 
َتَخاُفوا!«.  20َفَخاُفوا.   اَل  ُهَو،  َلُهْم:»َأَنا  ِإَلى 21َفَقاَل  ِفيَنُة  السَّ َصاَرِت  َوِلْلَوْقِت  ِفيَنِة.  السَّ ِفي  َيْقَبُلوُه  َأْن  َفَرُضوا 

 " اأَلْرِض الَِّتي َكاُنوا َذاِهِبيَن ِإَلْيَها.
الجبل. وأم إلى  ألزم يسوع تالميذه أن يدخلوا السفينة… صعد  السفينة فكانت قد صارت فى وسو وللوقت  ا 

 "  البحر معذبة من األمواج مضى إليهم يسوع ماشيًا على البحر … إضطربوا.. وصرخوا.
( أن الناس بعد أن رأوا معجزة إشباع الجموع إنبهروا 15-14:6هذه األحداف ال يفسرها سوى ما ورد فى )يو 

بالمسيح وأرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكًا. ففى نظر الناس ال يوجد ملك أف ل من هذا، يشبعهم بال تعب، ومن 
هؤالل كل ما يشملهم هو البركات المادية، المجد   المؤكد أنه قادر أن يخلصهم من الرومان ويعطيهم ملكًا عالميًا. 

وبالتالى سيكونون هم  المسيح ملكًا  يكون  لفكرة أن  الجموع، وتحمسوا  أفكار  بنفس  تأثر تالميذه  العالمى. وربما 
أمرال، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، كطلبة أم إبنى  بدى. وبدأت أفكار المجد العالمى تداعب خيالهم، وألن  

عنه   المسيح عبر  وهذا  القلبي.  السالم  أفقدهم  التذمر  وهذا  التالميذ  بين  تذمر  حدف  فقد  غالبًا  الملك،  رفط 
هنا كان البد للمسيح أن يعطيهم درسًا ال ُينسى   .لما كان المساء.. وكان الظالم.. هاج البحراإلنجيلي بقوله  

بط الكل سمح بأن ريحًا عظيمة تهب فتعذب طوال حياتهم.. فالسيد نجده هنا يلزمهم أن يدخلوا السفينة، وهو ضا 
األمواج السفينة، أما  هو فيم ى إلى الجبل ليصلى. وأثنال رعبهم لياًل وسط البحيرة يأتى إليهم ماشيًا على البحر 

يتجاوزهم أن  )يوحنا(   وأراد  األرض  إلى  السفينة  صارت  وللوقت  السفينة،  إلى  فدخل  إليه،  فصرخوا  )مرقس( 
)متى( الريح  بالملك وسكنت  يحلمون  الذين  التالميذ  لهؤالل  هنا  المسيح  السيد  يعطيه  الذى  الدرس  هو  ما   .

 األرضى؟  
= أنه هو السماوى، ويلزمهم أن يفكروا فى أنهم أي ًا صاروا سماويين، وغربال عن األرض، ال صعوده للجبل

ينطلق فيه   وهو قريب   ،ى يوماألرض بل سيأت لن يبقى على  ى. وأنه  ميجب أن تداعب خياالتهم أفكار المجد العال
 إلى السمال، يصعد للسمال ليجلس عن يمين أبيه ، وبهذا يعد لهم ولنا مكانا ، فلن نبقى هنا . 

بأننا =ليرلى  الصالة  وتذكرنا  باهلل،  صلة  لنا  لتكون  نصلى  ونحن  باآلب.  صلته  عالمة  هذا  يصلى،  المسيح 
لم طرب لكن المسيح يشرح أهمية الخلوة. وأهمية الصلة غربال فى هذا العالم، وتحفظنا فى سالم وسط العالم ا

 مع هللا وسط ال يقات.
ملىل بالتجارب وال يقات، هو    والعالم  .  يسته وتالميذه فى العالمالمسيح سيصعد إلى السمال ويترك كن =السفينة

 هاًج على أوالد هللا، وعلينا أن نفهم هذا وال نستمرب إذا هاج العالم.  
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(   2:  2فأهو  ياج العالم ضد الكنيسة )السفينة(. وهللا يترك الشيطان )ًريس سلطان الهوال  =والموج الرياح  
 (. 6-1:2يهيج العالم )البحر( ويستهزئ به إذ أنه سيجد نفسه أنه نفذ دون أن يدري إرادة هللا )مز

 ال تحت سيطرة رب المجد علينا أن نفهم أنه مهما هاج العالم ضد الكنيسة فهو ما=    المسيح يسير على الماء
( 11-10:19فهو هللا. هو ضابط الكل، ال يمكن إلنسان أن يمد يده علينا ما لم يسمح له رب المجد بهذا )يو 

 هذه المعجزة تثبت الهوته. 
يتجاوزهم أن  يترالى =    أراد  تلميذى   المسيح  مع  فعل  )هكذا  نطلبه.  لم  ما  حياتنا  فى  يتدخل  ال  ولكن  أمامنا 
   ان نلجأ له بالصالة فى ال يقة .عمواس( والدرس 

تهدأ الريح، وتنتهى ال يقة فى الوقت الذى يراه رب المجد أنه وقت مناسب    =هدوء الريح ووصول السفينة للبر
. والمعنى العام لما حدف أو الدرس الذى أراد وده فى سفينتنا يمأل القلب سالمان تنتهى ال يقة فوجألى  إولكن  

أن ال يفكروا فى أى مجد عالمى، بل هم سيواجهون بإضطهادات عنيفة ولكنها تحت   السيد أن يعطيه لتالميذه
الثورات  سيطرة رب المجد، هو حقًا سيصعد للسمال ولكن لن يترك كنيسته، وفى الوقت الذى يراه مناسبًا تهدأ 

هناك وكانت  الدهر.  هذا  إنق ال  عند  للسمال  أى  للبر  الكنيسة  هذا حتى تصل  وسيظل  الكنيسة  دروس   ضد 
لزمهم أن يدخلوا السفينة حتى يعانوا من البحر الهاًج فال ينتفخوا بل يعرفوا أية، فالسيد بعد معجزته الباهرة،  إضاف

 ضعفهم، إذ أن الجموع ستعطيهم إكرامًا  اًدًا ألنهم تالميذ هذا المعلم.  
( آية  ) 15قارن  آية  مع  كلمة  23(  نسمع  )=  المساء(  يوم   كل  مسالين  اليهود  اإلخوة فعند  قول  يشبه  هذا 

 المسلمين الممرب والعشال( 
هذا يعنى أن =    الظالم أقبل.... ولم يكن يسوع قد أتى إليهم.... وهاج البحر ( الحظ الكلمات  18-17:6)يو  

 عدم وجود يسوع فى حياتى يشعرنى بهياج العالم ضدى وبالظلمة.
 . وتلهفوا أن يقبلوهوصحة الترجمة =  فرضوا( 21:6)يو  

صباحًا. أى أن التجربة إستمرت فترة طويلة.   6إلى الساعة    3= أى من الساعة  الهزيع الرابع من الليلفى   -
وهذا درس لنا أن ال نت ايق إذا استمرت التجربة فترة طويلة فورال اإلنتظار نفع كبير، بل أطلب الرب وهو 

الم طربة أى التجارب هى    هو سالمك. بل أن المياهويدخل لحياتك ويكون  سيأتى فى الوقت المناسب،  
 التى حملت المسيح إلى التالميذ، فالتجربة التى نخاف منها هى التى يأتى المسيح إلينا من خاللها.

 . هفالمسيح هو يهو  14:3و خر ههو اإلسم االلهى ويهو  هذا=   أنا هو( 27:14)مت 
أراد المسيح أن يظهر لتالميذه أنه سر الشبع   =ألنهم لم يفهموا باألرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة  (52:6)مر

الروحى لهم، وهو الذى سيعطيهم حياة أبدية وذلك بأن أوهر لهم قوته الخالقة فى معجزة إشباع الجموع، لكن إذ 
إتجه فكرهم للمجد العالمى بداًل من الشبع الروحى، أراد المسيح أن يظهر لهم أنه ال معنى ألن نبحث عن مجد 

 لم م طرب، بل أن المسيح هو سر سالمنا وشبعنا الداخلى وسط هذا اإلضطراب. عالمى وسط عا
 -بطرس يسير على الماء:
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هذا معناه ببساطة أن أى واحد منا  قادر أن ينتصر على ضيقات العالم، ندوسها وال ن بأ بها طالما أن المسيح  
ونح ولكننا  الخارج،  فى  العالم  إليه، ي طرب  ناورين  نحن  وطالما  قلوبنا من  معنا،  تمتلىل  للمسيح  ناورين  ن 

 السالم فنطأ التجارب وال نهتم بها، وال نفقد سالمنا الداخلى.
للمياه غره، هو شك ألنه رأى  لما نظر  للمسيح، ولكن  ناورًا  المال طالما كان  ونالحظ أن بطرس سار على 

بنفسه فى البحر لكن عاد للسلوك بال يان  هو كان إيمانه عظيمًا إذ ألقى    األمواج عظيمة والهوال رياحه عظيمة.
ال باإليمان، ونحن يجب أن نسلك باإليمان ال بال يان. وعالج ضعف اإليمان تثبيت النظر على المسيح داًمًا 
دون النظر لكمية المخاطر التى نتعرض لها. فلو ركزنا أنظارنا على حجم المشكلة يتزعزع إيماننا، أما لو ركزنا 

 يح يثبت إيماننا.أنظارنا على المس
البحر  فوه  يسير  أن  أعطاه  هو  بل  المال،  على  بطرس  يسير  حتى  البحر  يهدىل  لم  المسيح  أن  والحظ 

التجربة   تنتهى  حتى  ننتظر  أن  يجب  ال  أنه  ببساطة  معناه  وهذا  قادرين الم طرب،  أننا  بل  سالم،  فى  لنحيا 
 بالمسيح الذى فينا أن نحيا فى سالم وسط التجربة.

)خر   أمواج 14وراجع  على  يسير  لم  المسيح  أن  لترى  لألناجيل  األول  الكتاب  فى  األناجيل  مقدمات  وأي ا   )
م طربة هاًجة ، بل هو َجمََّد المال وسار عليه ، ولكن إستمر البحر هاًجا من حولهم حتى دخل السفينة ، 

 فكان من غير المناسب أن يسير المسيح على أمواج هاًجة ويبتل بالمال[
بطرس   مع  فلنصرك  ومشاكلها  التجربة  هموم  فى  نمره  بدأنا  لو  حتى  ربعمومًا  يده   نجنى  يا  يمد  والمسيح 

  . شككت يا قليل اإليمان لماذالينتشلنا. ولكن ما يجعلنا نمره هو قلة اإليمان =  
يعنى . و   األحداف يعنى سلطانه وأن كل شىل خاضع لُه، هو الذى يسيطر على    =  سير المسيح فوق األمواج

كل هذا بشرط أن نظل    إنتصار المؤمن على آالم العالم، أى قدرته أن يحيا فى سالم بالرغم من كل أالم العالم.
 ناورين للمسيح ، وغير ناورين للمشكلة مهما كان حجمها .

 -معجزة السير على الماء وحياتنا اآلن:
، َقْد  حياتنا اآلن ص بة، وهكذا قال الرب يسوع و َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ َساَلم . ِفي ٱْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيق 

(. وكل مؤمن حقيقى يقع فى تجربة يصرك إلى هللا فهو يثق أن عند  33:16و )يو َوَلِكْن ِثُقوا: َأَنا َقْد َغَلْبُت ٱْلَعاَلمَ 
 هللا وحده الحل.

 اآلن يشابه مركب االتالميذ التى تصارع األمواج.  والتجارب وال يق الذى نعانى منه
يحُ 32  والحظ األيات التالية: ِفيَنَة َسَكَنِت الرِ  ِفيَنُة ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي  20)متى( +    َوَلمَّا َدَخاَل السَّ َوِلْلَوْقِت َصاَرِت السَّ
أت الرياح واألمواج فورًا بل ورست السفينة على إذًا حينما دخل المسيح السفينة هد   .)يوحنا(  َكاُنوا َذاِهِبيَن ِإَلْيَها

الشاطئ. فوجود المسيح فى السفينة قادر أن ينهى أى تجربة مؤلمة فى حياتى فى لحظة، بل هو قادر أن ال 
تحدف لنا تجارب فى حياتنا نهاًيًا فهو ضابط الكل. فلماذا ال ينهى التجارب من حياتنا؟ بل نرى أن الرب تأخر 

 يع الرابع أى قرب الفجر. عليهم حتى الهز 
 )متى( َوِفي اْلَهِزيِع الرَّابِع ِمَن اللَّْيِل َمَضى ِإَلْيِهْم َيُسوُع َماِشًيا َعَلى اْلَبْحرِ 25
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ُهْم. َوَنْحَو اْلَهِزيِع الرَّاِبِع ِمَن اللَّْيِل َأَتاهُ 48 يَح َكاَنْت ِضدَّ ْم َماِشًيا َعَلى اْلَبْحِر، َوَرآُهْم ُمَعذَِّبيَن ِفي اْلَجْذِف، أَلنَّ الرِ 
 )مرقس(  .ُخواَفَررَ َفَلمَّا َرَأْوُه َماِشًيا َعَلى اْلَبْحِر َظنُّوُه َخَيااًل، 49. َوَأَراَد َأْن َيَتَجاَوَزُهمْ 

وهذا ما علمنا أن نعمله   ليررخوا ويطلبوا منه التدخل.فلماذا فعل ذلك؟     –بل نرى أن الرب أراد أن يتجاو هم  
(. إذًا الرب يريدنا ان نصرك 8،7:7و )مت أِلَنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل َيْأُخذُ .  ِاْسَأُلوا ُتْعَطْوا. ُاْطُلُبوا َتِجُدوا. ِاْقَرُعوا ُيْفَتْح َلُكمْ و

ونصرك فى ال يقة. والصراك ليس هو الصوت العالى، بل الصالة من عمق القلب. لذلك نجد هللا يقول لموسى 
(، ولم نسمع أن  15:14و )خرمالك تررخ إلىَّ حينما وقف الشعب أمام البحر، وفوجئوا بفرعون والجي  ورالهم و

صرك فى قلبه أن يدركهم هللا. والحظ أي ًا موقف هاجر وهسماعيل حينما تركا موسى صرك بصوت عاٍل، لكنه  
ِإْحَدى ٱأْلَْشَجاِر،بيت إبرا يم و َتْحَت  ٱْلَوَلَد  ٱْلِقْرَبِة َطَرَحِت  ِمَن  ٱْلَماُل  َفَرَغ  َنْحَو   َوَلمَّا  َبِعيًدا  ُمَقاِبَلُه  َوَجَلَسْت  َوَمَ ْت 

و َفَسِمَع  هلُل َصْوَت ٱْلُماَلمِ  .: »اَل َأْنُظُر َمْوَت ٱْلَوَلِد«. َفَجَلَسْت ُمَقاِبَلُه َوَرَفَعْت َصْوَتَها َوَبَكْت َرْمَيِة َقْوٍس، أِلَنََّها َقاَلْت 
(. فهاجر هى التى كانت تصرك لكن هللا إستمع لصوت إسماعيل مع أن إسماعيل لم نسمع 17-15:  21)تك

 أنه صرك، لكنه كان هو حقيقة العطشان. 
ذا يتأخر هللا فى اإلستجابة بينما هو قادر أن ينهى ال يقة فى لحظة؟ اإلجابة ببساطة ألنه يريدنا أن  ولكن لما

نصرك ونصلى ففى االصالة نكون ملتصقين باهلل، وهذا اإللتصاه باهلل قادر أن يطهرنا من عيوب داخلنا وخطايا 
تأتى التجربة بثماره ا. ونرى هنا كتطبيق على هذا، ما حدف مع محبوبة مدفونة فينا. وهللا لن يتدخل إلى أن 

التالميذ. فالتالميذ تذمروا على عدم قبول المسيح للُملك فقد إشتهوا المناصب العالمية فهم تالميذه. وطوال مدة 
المعاناة، تركهم المسيح ليدركوا تفاهة العالم الذى إشتهوه. ولم يأتى ليتدخل إال حينما أدركوا ذلك وهدأت نفوسهم  

 قهم بالعالم، وتذمرهم على المسيح. من تعل
ونصرك  لنصرك  لنا  واألالم  التجارب  ببعط  ويسمح  يدبر  هو  الكل،  فهو ضابط  العاصفة  هذه  دبَّر  الذى  وهللا 
أبديتنا. وليس هذا فقط، فصراخنا  نفقد  لينقينا من خطايا كانت ستجعلنا  فينا  القدوس  به فيعمل روحه  فنلتصق 

َلُكْم ِفيَّ َساَلم  فى سالم وسط ال يقة حسب وعد الرب ووهلتصاقنا باهلل سيجعلنا نحيا   (. إذًا 33:16و )يوِلَيُكوَن 
بثمارها )راجع  ترأتى  أن  وهلى  ال يقة  هذه  ال يقة مهما طالت مدة  تنتهى  نحيا فى سالم حتى  أن  يعطينا هللا 

ِلَيتَ و  (. لذلك على المؤمن أن ينتظر الرب كما قال المرنم1يع   . َوٱْنَتِظِر ٱلرَّبَّ ٱْنَتِظِر ٱلرَّبَّ َقْلُبَك،  ْع  َوْلَيَتَشجَّ ْد  و َشدَّ
ولكنه من 14:27)مز الرابع.  الهزيع  ولو فى  أنه سيأتى حتى  بإيمان  للرب  أى أصبر وأصرك  إنتظر  وقوله   .)

 المؤكد أنه سيأتى فى الوقت الذى يراه مناسبا. والوقت المناسب هو حين تأتى التجربة بثمارها. 
 

 -(:56-53:6( + ) مر 36-34:14اآليات )مت 
َفَعَرَفُه ِرَجاُل ذِلَك اْلَمَكاِن. َفَأْرَسُلوا 35َفَلمَّا َعَبُروا َجاُءوا ِإَلى َأْرِض َجنِ يَساَرَت،  34"  -(:36-14:34اآليات )مت  

َوَطَلُبوا ِإَلْيِه َأْن َيْلِمُسوا ُهْدَب َثْوِبِه َفَقْو. َفَجِميُع 36ِإَلى َجِميِع ِتْلَك اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة َوَأْحَضُروا ِإَلْيِه َجِميَع اْلَمْرَضى، 
َفاَء.  "  الَِّذيَن َلَمُسوُه َناُلوا الشِ 



   متي )اإلصحاح الرايع عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
218 

)مراآلي  َوَأْرَسْوا. 53"  -(: 56-6:53ات  َجنِ يَساَرَت  َأْرِض  ِإَلى  َجاُءوا  َعَبُروا  ِفيَنِة  54  َفَلمَّا  السَّ ِمَن  َخَرُجوا  َوَلمَّا 
َحْيُث َسِمُعوا َأنَُّه   َفَطاُفوا َجِميَع ِتْلَك اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة، َواْبَتَدُأوا َيْحِمُلوَن اْلَمْرَضى َعَلى َأِسرٍَّة ِإَلى55ِلْلَوْقِت َعَرُفوُه.  

ُسوا َوَلْو َوَحْيُثَما َدَخَل ِإَلى ُقرًى َأْو ُمُدٍن َأْو ِضَياٍع، َوَضُعوا اْلَمْرَضى ِفي اأَلْسَواِق، َوَطَلُبوا ِإَلْيِه َأْن َيْلمِ 56ُهَناَك.  
 "  ُهْدَب َثْوِبِه. َوُكلُّ َمْن َلَمَسُه ُشِفَي.

وهل البد أن نتالمس مع المسيح لُنشفى. التالمس .  وكل من لمسهُ شِفىَ ذاعت شهرة المسيح فأتى إليه المرضى  
الشفال  ينال  معُه  تالمس  به،  وآمن  المسيح  هو  من  أدرك  من  فكل  باإليمان،  بل  الجسدى  التالمس  هو  ليس 

ل المربى للبحيرة وكفر ناحوم  تعنى وجنة السرورو وهى سهل خصب يقع على الشاطى = أرض جنيساراتالروحى  
 فى أقصى الشمال بالنسبة لها.

الروحى  شفاًنا  وننال  هو  ونعرفه من  المسيح  مع  نتالمس  إذ  األرض  على  السرور  جنة  لنا  ستكون  هى  وحقًا 
 ونمتلىل سالمًا. 

عمل المسيح هو شفال الناس ليوصلهم   ، ببساطة أنه وسط  ياج العالملماذا ذكرت قرص شفاء هنا؟ 
فمثال ما حدف هنا فى معجزة سير المسيح على المال    للملكوت، بل هو يستمل هذه ال يقات في شفال الناس.

وسط البحر الهاًج، لم يكن فقط لمجرد إوهار الرب لسلطانه على البحر والهوال، بل كان فيه درس للتالميذ 
 ب العالم. وشفال لإليمان ال  يف أمام تجار 
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 عودة للجدول عشر( )أنجيل متي()األصحاح الخامس

 اإلصحاح الخامس عشر
 -(:23-1:7( +  )مر  20-1:15اآليات )مت 
)مت   َقاِئِليَن:  1"  -(: 20-15:1اآليات  ُأوُرَشِليَم  ِمْن  الَِّذيَن  يِسيُّوَن  َوَفرِ  َكَتَبٌة  َيُسوَع  ِإَلى  َجاَء  »ِلَماَذا 2ِحيَنِئٍذ 

ُيوِخ، َفِإنَُّهْم اَل َيْغِسُلوَن َأْيِدَيُهْم ِحيَنَما َيْأُكُلوَن ُخْبزًا؟«   ْنُتْم َأْيًضا، َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َوأَ 3َيَتَعدَّى َتاَلِميُذَك َتْقِليَد الشُّ
ْوَن َوِصيََّة هللِا ِبَسَبب َتْقِليِدُكْم؟   َفِإنَّ هللَا َأْوَصى َقاِئاًل: َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك، َوَمْن َيْشِتْم َأًبا َأْو ُأمًّا َفْلَيُمْت  4ِلَماَذا َتَتَعدَّ

َفَقْد 6ِه: ُقْرَباٌن ُهَو الَِّذي َتْنَتِفُع ِبِه ِمنِ ي. َفاَل ُيْكِرُم َأَباُه َأْو ُأمَُّه.  َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتُقوُلوَن: َمْن َقاَل أَلِبيِه َأْو ُأم ِ 5َمْوًتا.  
ْعُب ِبَفِمهِ 8  َيا ُمَراُؤوَن! َحَسًنا َتَنبََّأ َعْنُكْم ِإَشْعَياُء َقاِئاًل:7َأْبَطْلُتْم َوِصيََّة هللِا ِبَسَبب َتْقِليِدُكْم!   ، َيْقَتِرُب ِإَليَّ هَذا الشَّ

ُثمَّ 10َوَباِطاًل َيْعُبُدوَنني َوُهْم ُيَعلِ ُموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّاِس«.9َوُيْكِرُمني ِبَشَفَتْيِه، َوَأمَّا َقْلُبُه َفُمْبَتِعٌد َعنِ ي َبِعيًدا.  
َواْفَهُموا.   َلُهُم:»اْسَمُعوا  َوَقاَل  اْلَجْمَع  ُينَ 11َدَعا  اْلَفَم  َيْدُخُل  َما  هَذا َلْيَس  اْلَفِم  ِمَن  َيْخُرُج  َما  َبْل  اإِلْنَساَن،  ُس  جِ 

ُس اإِلْنَساَن«.   َوَقاُلوا12ُيَنجِ  َتاَلِميُذُه  َم  َنَفُروا؟«    ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ يِسيِ يَن َلمَّا َسِمُعوا اْلَقْوَل  َفَأَجاَب 13َلُه: »َأَتْعَلُم َأنَّ اْلَفرِ 
َماِويُّ ُيْقَلُع.  َوَقاَل:»ُكلُّ َغْرٍس َلْم َيْغِرْسُه َأبِ  ُاْتُرُكوُهْم. ُهْم ُعْمَياٌن َقاَدُة ُعْمَياٍن. َوِإْن َكاَن َأْعَمى َيُقوُد َأْعَمى  14ي السَّ
َلَنا هَذا اْلَمَثَل«.  15َيْسُقَطاِن ِكاَلُهَما ِفي ُحْفَرٍة«.   ْر  ُبْطُرُس َوَقاَل َلُه: »َفسِ  َأْيًضا 16َفأََّجاَب  َأْنُتْم  َفَقاَل َيُسوُع:»َهْل 
َفاِهِميَن؟   َغْيُر  اآلَن  اْلَمْخَرِج؟ 17َحتَّى  ِإَلى  َوَيْنَدِفُع  اْلَجْوِف  ِإَلى  َيْمِضي  اْلَفَم  َيْدُخُل  َما  ُكلَّ  َأنَّ  َبْعُد  َتْفَهُموَن  َأاَل 

ُس اإِلْنَساَن،  َوَأمَّا َما َيْخُرُج ِمَن اْلَفِم َفِمَن اْلَقْلب َيْرُدُر، َوَذاكَ 18 يَرٌة: َقْتٌل، 19 ُيَنجِ  أَلْن ِمَن اْلَقْلب َتْخُرُج َأْفَكاٌر ِشرِ 
ُس اإِلْنَساَن. َوَأمَّا اأَل ْكُل ِبَأْيٍد َغْيِر َمْغُسوَلٍة َفاَل 20ِزنًى، ِفْسٌق، ِسْرَقٌة، َشَهاَدُة ُزوٍر، َتْجِديٌف.   هِذِه ِهَي الَِّتي ُتَنجِ 

ُس اإِلْنَسانَ   " «.ُيَنجِ 
يِسيُّوَن َوَقْوٌم ِمَن اْلَكَتَبِة َقاِدِميَن ِمْن ُأوُرَشِليَم.  1"  -(:23-7:1اآليات )مر َوَلمَّا َرَأْوا َبْعًضا ِمْن 2َواْجَتَمَع ِإَلْيِه اْلَفرِ 

َغْيِر َمْغُسوَلٍة، اَلُموا.   َأْي  َدِنَسٍة،  ِبَأْيٍد  ُخْبزًا  َيْأُكُلوَن  ي3َتاَلِميِذِه  اْلَفرِ  َأْيِدَيُهْم أَلنَّ  َيْغِسُلوا  َلْم  ِإْن  اْلَيُهوِد  ِسيِ يَن َوُكلَّ 
ُيوِخ.   الشُّ ِبَتْقِليِد  ِكيَن  ُمَتَمسِ  َيْأُكُلوَن،  اَل  َكِثيَرٌة 4ِباْعِتَناٍء،  ُأْخَرى  َوَأْشَياُء  َيْأُكُلوَن.  اَل  َيْغَتِسُلوا  َلْم  ِإْن  وِق  السُّ َوِمَن 

ِك ِبَها، مِ  يِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة:»ِلَماَذا اَل 5ْن َغْسِل ُكُؤوٍس َوَأَباِريَق َوآِنَيِة ُنَحاٍس َوَأِسرٍَّة.  َتَسلَُّموَها ِللتََّمسُّ ُثمَّ َسَأَلُه اْلَفرِ 
َمْغُسوَلٍة؟«   َغْيِر  ِبَأْيٍد  ُخْبزًا  َيْأُكُلوَن  َبْل  ُيوِخ،  الشُّ َتْقِليِد  َحَسَب  َتاَلِميُذَك  َلُهْم:6َيْسُلُك  َوَقاَل  َتَنبََّأ َفَأَجاَب  »َحَسًنا 

َقْلُبهُ  َوَأمَّا  ِبَشَفَتْيِه،  ُيْكِرُمِني  ْعُب  الشَّ هَذا  َمْكُتوٌب:  ُهَو  َكَما  اْلُمَراِئيَن!  َأْنُتُم  َعْنُكْم  َبِعيًدا،   ِإَشْعَياُء  َعنِ ي  َفُمْبَتِعٌد 
النَّاِس.7 َوَصاَيا  ِهَي  َتَعاِليَم  ُيَعلِ ُموَن  َوُهْم  َيْعُبُدوَنِني  النَّاِس: 8  َوَباِطاًل  ِبَتْقِليِد  ُكوَن  َوَتَتَمسَّ َوِصيََّة هللِا  َتَرْكُتْم  أَلنَُّكْم 

َتْفَعُلوَن«.   هِذِه  ِمْثَل  َكِثيَرًة  ُأَخَر  َوُأُموًرا  َواْلُكُؤوِس،  اأَلَباِريِق  هللِا 9َغْسَل  َوِصيََّة  َرَفْضُتْم  َلُهْم:»َحَسًنا!  َقاَل  ُثمَّ 
َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتُقوُلوَن: 11نَّ ُموَسى َقاَل: َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك، َوَمْن َيْشِتُم َأًبا َأْو ُأمًّا َفْلَيُمْت َمْوًتا.  ألَ 10ِلَتْحَفُظوا َتْقِليَدُكْم!  

َتْنَتِفُع ِبِه ِمنِ ي   وَنُه ِفي َما َبْعُد َيْفَعُل َشْيًئا َفاَل َتَدعُ 12ِإْن َقاَل ِإْنَساٌن أَلِبيِه َأْو ُأمِ ِه: ُقْرَباٌن، َأْي َهِديٌَّة، ُهَو الَِّذي 
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ُثمَّ َدَعا ُكلَّ اْلَجْمِع 14 ُمْبِطِليَن َكاَلَم هللِا ِبَتْقِليِدُكُم الَِّذي َسلَّْمُتُموُه. َوُأُموًرا َكِثيَرًة ِمْثَل هِذِه َتْفَعُلوَن«.13أَلِبيِه َأْو ُأمِ ِه. 
َواْفَهُموا.   ُكلُُّكْم  ِمنِ ي  َلُهُم:»اْسَمُعوا  َسُه، لِكنَّ 15َوَقاَل  ُيَنجِ  َأْن  َيْقِدُر  ِفيِه  َدَخَل  ِإَذا  اإِلْنَساِن  ِمْن َخاِرِج  َلْيَس َشْيٌء 

ُس اإِلْنَساَن.   ْمِع، َفْلَيْسَمْع«.    ِإنْ 16اأَلْشَياَء الَِّتي َتْخُرُج ِمْنُه ِهَي الَِّتي ُتَنجِ  َوَلمَّا َدَخَل ِمْن 17َكاَن أَلَحٍد ُأْذَناِن ِللسَّ
َفَقاَل َلُهْم:»َأَفَأْنُتْم َأْيًضا هَكَذا َغْيُر َفاِهِميَن؟ َأَما َتْفَهُموَن َأنَّ 18ِعْنِد اْلَجْمِع ِإَلى اْلَبْيِت، َسَأَلُه َتاَلِميُذُه َعِن اْلَمَثِل.  

َسُه،  ُكلَّ َما َيْدُخُل ا َقْلِبِه َبْل ِإَلى اْلَجْوِف، ُثمَّ َيْخُرُج ِإَلى 19إِلْنَساَن ِمْن َخاِرٍج اَل َيْقِدُر َأْن ُيَنجِ  أَلنَُّه اَل َيْدُخُل ِإَلى 
ُر ُكلَّ اأَلْطِعَمِة«.   ُيَطهِ  ُيَنج ِ 20اْلَخاَلِء، َوذِلَك  َيْخُرُج ِمَن اإِلْنَساِن ذِلَك  َقاَل:»ِإنَّ الَِّذي  أَلنَُّه ِمَن 21ُس اإِلْنَساَن.  ُثمَّ 

يَرُة: ِزنًى، ِفْسٌق، َقْتٌل،   رِ  اِخِل، ِمْن ُقُلوِب النَّاِس، َتْخُرُج اأَلْفَكاُر الشِ  ِسْرَقٌة، َطَمٌع، ُخْبٌث، َمْكٌر، َعَهاَرٌة، َعْيٌن 22الدَّ
يَرٌة، َتْجِديٌف، ِكْبِرَياُء، َجْهٌل.  ُروِر َتْخرُ 23ِشرِ  ُس اإِلْنَساَن«.َجِميُع هِذِه الشُّ اِخِل َوُتَنجِ   "ُج ِمَن الدَّ

هذا اإلصحاح هو عن الطهارة الداخلية فنشبع باهلل وفطوبى ألنقيال القلب ألنهم يعاينون هللاو. وهو إصحاح يشير 
يَماِن ُقُلوَبُهمْ إِ  أن الملكوت هو لألمم باإليمان ولهم أي ًا شبع بشخص المسيح. َر ِبْإْلِ  .(6:15)أع و ْذ َطهَّ

إنتهز السيد فرصة سؤال الكتبة والفريسيين عن عدم غسل التالميذ أيديهم حينما يأكلون خبزًا، ليوبخ اليهود على 
دبادتهم الزاًفة إستنادًا على سنن باطلة وكان السيد يريد هنا التركيز على الطهارة الداخلية وليس الخارجية فبها 

على غسل كل ما تمتد إليه أيديهم كما يشرح معلمنا مرقس حتى ال يكون   نرى الرب ونشبع به. ولقد تعود اليهود 
ما يمسكون به دنسًا )فى نظرهم أن الشىل يتدنس مثاًل لو لمسه أممى وثنى(. ومرقس ألنه يكتب للرومان الذين 

ي طر (. ولكن متى إذ يكتب لليهود لم  4-3:7ال يعلمون شيئًا عن عادات اليهود إضطر لشرح عادات اليهود )
لهذا. وغسل األيادى واألباريق هى عادة من التقليد وليس من الناموس وقد وضعها الفريسيون  يادة على أوامر 

على قليل   الناموس. وهذا التقليد تمسك به اليهود جدًا حتى أن الرابى أكيبا إذ ُسِجَن ولم يكن له أن يحصل إالَّ 
شًا من أن يأكل دون أن يمسل يديه. ويسمون األيدى غير من المال ال يكفى غسل يديه ف ل الموت جوعًا وعط

(. والحظ أن الجماهير البسيطة أدركت من هو المسيح وصارت تنعم بالشفال إذ 2:7الممسولة أيدى دنسة )مر
والمُ  الناقدين  منه موقف  فأخذوا  كبريا هم عيونهم  أعمت  فلقد  المتكبرين،  أما هؤالل  بسبب ر ِ جَ تلمسه،  بين. هؤالل 

مراكزهم.   حسدهم يمتصب  أو  تحتهم  من  الكراسى  ليسحب  جال  أنه  تصوروا  إذ  وقاوموه  اإللهى  الكلمة  رف وا 
وهكذا كل من يفرح ويتلذذ بشهوة عالمية، تجده يقاوم المسيح ألنه يتصور أن المسيح سيحرمه من شىل يحبه، 

الفريسيين   تقليد  يهاجم  المسيح  السيد  وهنا  يشفيه.  أن  يريد  المسيح  أن  الكتاب بينما  يعارض  الذى  اليهود  وأبال 
ولكن  المادية.  إحتياجاتهم  يشمل سد  الوالدين وهذا  بإكرام  ناموس موسى أوصى  المقدس فى  فالكتاب  المقدس. 
األبال اليهود من أجل منفعتهم الشخصية وهستفادتهم من أموال الناس وضعوا لهم تقليد مخالف لناموس موسى= 

   -وهذا يعنى :  = ذى تنتفع به منىمن قال ألبيه أو أمه قربان هو ال
 أن المساعدة التى أقدمها لك ياأبى سأمنعها عنك وأقدمها للهيكل. (1
وهناك رأى أخر أن الشخص كان ينذر كل ما يملك للهيكل بعد وفاته على أن يصرف منه على نفسه فى  (2

 أى سيقدم للهيكل. = قربانمدة حياته وال يعطى ألبويه المحتاجين وهذا معنى قوله 
 من يقدم للهيكل عطايا كانوا يعفونه من اإلنفاه على والديه.  (3
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وال يفهم قول المسيح ضد تقليد اليهود أنه ضد أى تقليد، بل هو ضد التقليد إذا خالف الكتاب المقدس فكنيستنا 
 تؤمن بالتقليد لماذا ؟

لقانونية، فهناك أسفار غير  الكتاب المقدس نفسه محفوظ لنا بالتقليد، فمن قال أن هذه األسفار هى األسفار ا (1
القانونية ورف وا  تقليد األبال الذين حددوا األسفار  القانونى سوى  القانونى من غير  قانونية. من الذى حدد 

 غير القانونية. 
م يعقوب تدشين األماكن بسكب الزيت ومن  من الذى علم إبرا يم دفع العشور لملكى صاده ومن الذى علَّ  (2

 (. 22:28+18:28+20:14كان هذا بالتقليد )تك   .ناموسزنا حرام ولم يكن هناك الذى َعلََّم يوسف أن ال
 كيف سارت الكنيسة دون إنجيل مكتوب حتى كتب أول إنجيل ؟ بالتقليد.  (3
4)  ( لموسى  المقاومين  الساحرين  إسمى  بولس  عرف  اليهودى  التقليد  الرسول  8:3تى  2من  يهوذا  ونقل   .)

)يه( وعرف  9مخاصمة ميخاًيل إلبليس )يه أخنوك  نبوة  أن  14أي ًا  بولس  اليهودى عرف  التقليد  (. ومن 
 (. 19:3الناموس كان مسلمًا بيد مالًكة )غل

    -الذى يسلمه لتالميذه: بولس يؤكد على التقليد (5
َوَتْحَفُظوَن    َشْيٍل،  ُكلِ   ِفي  َتْذُكُروَنِني  َأنَُّكْم  َعَلى  ْخَوُة  ٱإْلِ َأيَُّها  ِإَلْيُكمْ   ٱلتََّعاِليمَ َفَأْمَدُحُكْم  َسلَّْمُتَها  (.  11:2كو1)  َكَما 

(. ونالحظ هنا أن 3:6تس 2و ) ٱلَِّذي َأَخَذُه ِمنَّاٱلتَّْعِليِم  َأْن َتَتَجنَُّبوا ُكلَّ َأٍك َيْسُلُك ِباَل َتْرِتيٍب، َوَلْيَس َحَسَب  وأي ا و
 يعترفون بالتقاليد.  ألنهم ال التعاليم. وترجموها التقليدفى اآليتين هى فى أصلها  التعليمكلمتى 

ْم  ِإْذ َكاَن ِلي َكِثير  أِلَْكُتَب ِإَلْيُكْم، َلْم ُأِرْد َأْن َيُكوَن ِبَوَرٍه َوِحْبٍر، أِلَنِ ي َأْرُجو َأْن آِتَي ِإَلْيكُ أما القديس يوحنا فيقول و
حنا هنا واضح أنه ال يريد أن يعلمهم بالكتابة بل (. فالقديس يو 12يو2و )َوَأَتَكلََّم َفًما ِلَفٍم، ِلَكْي َيُكوَن َفَرُحَنا َكاِماًل 

 شفاهة وهذا هو المقصود بالتقليد. 
وتقليدو إذا كانت محل هجوم مثل هذا النص. ويترجمها ملحوظة:   ولكننا نعيب على المترجم أنه يترجم الكلمة 

 تعليم إذا كان التقليد مهم ومطلوب. 
القلب والحق وأهملت الوصايا األساسية، ودققت وههتمت بالتقاليد  لقد تركت األمة اليهودية دبادة هللا ب  -(: 8آيه)

البشرية المسلمة من الشيوك كمسيل األيدى واألباريق، تركوا محبة هللا ومحبة القريب وههتموا بنظافة الجسد من  
القلب مملول الخارج. وهنه لمن السهل أن يكتفى المرل بال بادة المظهرية وتأدية الفروض الدينية الخارجية ويترك  

من  مأخوذة  إش يال  من  النبوة  وهذه  نجاسة.  وبالداخل  الخارج  من  المبي ة  كالقبور  سيصير  بهذا  ولكنه  شرًا 
 (.  13:29شإ)

يحملون صورة الميرة على مجد هللا   فهم يظهرون كمدافعين عن الحق وهم يكسرونه.  (7:15)مت    يا مراؤون 
لذلك  ذاتية.  بشرية  أهداف  لتحقيق  وهنما  عن حب  ليس  أى  جافة  دبادة  يعبدون هللا  لذواتهم،  بما  يهتمون  وهم 

أما من يخدم هللا بأمانة تكون تعاليمُه هى كالم هللا، كما قال هللا   (.9:15)مت صارت تعاليمهم وصايا الناس  
 (. 19:15ر  إألرميال مثل فمى تكون )

هذا القول سخرية من    .ألنهم قادة عميان مرا ون كلم السيد الفريسيين بعنف  =  إسمعوا وإفهموا   (10:15)مت  
)رو  للعميان  قادة  أنفسهم  يسمون  كانوا  الذين  الشعب 19:2الفريسيين  يكلم  هنا  نجده  ولكن  عميان.  حقًا  وهم   )

الطيبة فإن الكلمات  فالمراًين ال يصلح معهم  أما   بلطف ويعلمهم،  هذا سيمطى على شرهم ويفسدهم باألكثر. 
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الشعب البسيط فال يحتمل كلمة قاسية لئال يحطم ويعثر وييأس. هؤالل يحتاجون لكلمة تشجيع لبنيانهم الروحى. 
والسيد بدأ يعلم الشعب عن حقيقة غسل األيادى قبل األكل التى أثارها أمامهم الفريسيون المرالون ال ليدافع عن  

لبنيان الشعب الروحى، ولكى ال يتعثروا بسبب الشكوك التى يثيرها الكتبة والفريسيون. والسيد شرح تالميذه بل  
للشعب أن سر الحياة والقداسة ال يكمن فى األعمال الخارجية الظاهرة وهنما فى الحياة الداخلية وهذا عكس ما 

 ينادى به الفريسيين إذ تركوا نقاوة القلب مهتمين بمسل األيادى.  
قول المسيح كان كالمشرط الذى فتح الجرح المتقيح فخرجت العفونة ووهر   =فريسيين لما سمعوا القول نفرواال

 الفساد وهذا ال يطيقه المراًى.
دبارة تشير للتقاليد واألشخاص الذين يح ونهم على إتباعها )أى  =  كل غرس لم يغرسه أبى السماوى يقلع

 جماعة الكتبة والفريسيين( 
جعل هللا فى اإلنسان، فى الجسم اإلنسانى نظامًا بأن يستفيد من كل =  الجوف ويندفع إلى المخرجيمضى إلى  

ما هو مفيد فى الطعام ويلقى بما ينجسه للخارج. فما هو نجاسة في الطعام يلقيه الجسم للخارج. ولنالحظ أنه 
ق  فهم  الخارجى،  وليس  الداخلى  التطهير  مفهوم  عن  تساللوا  قد  التالميذ  التى  حتى  بالبيئة  جدًا  متأثرين  طعًا 

ضطر هو   (2ي يشون فيها، بل إن هذا إستمر حتى بعد المسيح، حتى أن بطرس رفط أن يأكل مع أممى )غل 
 . ويعمده كرنيليوس األممىهللا أن يعطيه ر يا الماللة ليقنعه أن يذهب ويبشر 

 تخلى عنهم الناس. لعلهم إذا تركوهم يتوبوا عما هم فيه، إذ ي=   اتركوهم (14:15فى )مت 
)مر   من خارج(  16-15:7فى  غير =    ليس ش   أو  بأيدى ممسولة  أو  غير ممسول  أو  أى طعام ممسول 
 شتاًم / إدانة / كذب / نظرات شريرة.... =  األشياء التى تخرج  ممسولة.
)مر الرب  9:    7فى  يقول  ِلَتْحَفُظوا    (  هللِا  َوِصيََّة  َرَفْضُتْم  فى حسنا    وقوله   َتْقِليَدُكْم!:»َحَسًنا!  مترجمة 

(Jerusalem Bible)  الوصية حول  بذكاء  التففتم  وهذه   و"لقد  الوصية.  على  بخبث  تحايلتم  لقد  والمقصود 
 الترجمة توضح المعنى باألكثر.

 -ملحوظات:
بل   .1 الصحية  للناحية  ليس  والمسل  بالرش.  ولألسرة  المال  فى  بالممر  تتم  لألدوات  المسالت  إل الة  كانت 

لذلك كان اليهود يستعملون كميات كبيرة من المال، من هنا نفهم سر وجود ستة أجران   النجاسة الطقسية.
 (. أما غسيل األيدى لمرض صحى فهو ليس ضد المسيحية. 2بأحجام كبيرة فى بيت يهودى )يو 

ا .2 وهستعملها  أشور  التحالف مع مصر ضد  أرادوا  للشعب حين  إش يال  قالها  إش يال  فكون  نبوة  لمسيح هنا. 
أننى أسبح هللا بشفتى، والجأ إلى إنسان لحل مشكلتى، أى أعتمد عليه دون هللا، فهنا أنا أسبح هللا بشفتى  

 وقلبى مبتعد عنه بعيدًا. 
طالما كان القلب طاهرًا ال تستطيع األطعمة أن تنجسه ألنها تدخل إلى جوف اإلنسان، فما كان منها مفيدًا  .3

دة، وما كان منها ضارًا يخرج إلى الخالل، وذلك يطهر كل األطعمة، أى يطرد كل ما  يتحول إلى أنسجة جدي
 هو ضار بالجسم عن طريق اإلفرا ات التى تخرج إلى الخالل.
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تعنى األعمال الشريرة وهى سمة  =  خبث= من ال يشبع وداًمًا يريد أكثر.    طمع الخطايا التى ذكرها السيد   .4
الحماقة  =  الجهل = من يوقع أحد فى فخ .  المكر  ُيدعى إبليس بالخبيث.من يفرح فى مصاًب اآلخرين لذلك  

الحق.   عن  والبعد  شرا.     شريرة  عينالروحية  قلبه  يمتلىل  إذ  الحاسد  سوى  ي ر  ال  والحسد  حسد.   =
سلوك فاسق وشذوذ. وهذه الخطايا وأمثالها هى التى تنجس الداخل. وَمن داخله أمثال هذه الخطايا    =عهارة

 .نوع من الزنى ولكن فى فجور =   فسقيخرج من فمه كلمات نجسة وأعمال نجسة.  
 أى حتى الكوع )وهو تعبير يهودى(.= يغسلوا أيديهم بإعتناء( 3:7)مر   -5
 رقس يفسر الكلمة فهو يكتب للرومان.م = قربان أى هدية( 11:7)مر  -6
كانت إعتراضات الفريسيين والكتبة حول غسل األيدى بعد حوار  )من إدرشيم العالم اليهودى المتنرر( -7

( الذى إنسحب بعده الكثيرين من تبعيتهم للمسيح. فقالوا أن التالميذ 6اليهود مع المسيح حول خبز الحياة )يو
معجزة الخمس خبزات بدون أن يمسلوا أياديهم، ولم يمنعهم المسيح من ذلك. وهعتبروا أن  أكلوا يوم عمل المسيح 

عدم إعتراض المسيح على ذلك يجعله مذنبا. هم كانوا يبحثون عن أى شئ يمسكونه على المسيح. والعجيب أن  
فكيرهم المريط أن  عدم غسل األيادى كان هو اإلنطباع الوحيد للفريسيين على معجزة إشباع الجموع. وهداهم ت

المسيح يعمل هذه المعجزات بقوة بعلزبول. وبالتالى قالوا أن المسيح ليس من هللا وأنه ي لل الناس. وها هو  
يرتكب خطايا بكسر التقاليد واألكل بأيادى غير ممسولة، إذًا هو خاطئ. وكانوا بحسب تقاليد الربيين يعتبرون أن 

  7كون غير مقدسة، وأن هذا كسر كبير لتقاليد األبال وتدنيس للجسد )مراألكل بأيدى غير ممسولة، أن األيدى ت
(. وأن هذا يقود لدمار الشخص أو على األقل يقوده للفقر. وقد دفنوا أحد الربيين الذى كان يهمل هذا التقليد  3: 

ل أن هذا محروما. ولكن غسل األيادى لم ينص عليه ناموس موسى، لكنهم إعتبروا أن غسل األيادى قبل األك
 عالمة أن الشخص يهودى.

لها   يطبق   18والتطهيرات  كالهما  ولكن  التفاصيل.  فى  شماى  مدرسة  عن  هليل  مدرسة  وتختلف  قانون، 
 التطهيرات بشدة.

ورأى البعط أن وصية وقدسوا أنفسكمو أن تطبيقها يكون باإلغتسال قبل األكل. وفى وصية ولتكن مقدساو أنه  
أن تفسير هذه، أن من يلتزم  -كل. ورأوا أن قول هللا وألننى أنا الرب إلهكمو على الشخص أن يمتسل بعد األ

بتطهير يديه وغسلها فإن هللا يبارك له الطعام. ونفهم بهذا أن غسل األيادى ليس فقط قبل األكل بل وبعد األكل.  
ظون بأوانى حجرية ضخمة  وكان المال الذى يتم اإلغتسال به يعتبر نجسا ال يستعمل مرة أخرى. لذلك كانوا يحتف 

لتخزين المياه )معجزة قانا الجليل(. وهناك مقياس للوعال الزجاجى الذى ُيسحب به المال من الوعال الحجرى ليتم 
صبه على يدى من يمتسل )ال يجب أن يقل حجمه عن حجم مرة ونصف حجم قشرة البي ة(. ويصب المال  

فوعين ألعلى حتى ال يرجع المال الذى تنجس إلى األصابع  على كال اليدين مع حكهما معا وعلى أن يكونا مر 
التى يأكلون بها مرة أخرى. والمال يجب أن يصل إلى المعصمين. ويعتبرون أن الجسد كله يكون دنسا لو كانت 
األيدى غير طاهرة. ويكون صب المال على دفعتين. واليهود المحدثين قالوا أن المال يجب أن يصب على ثالف 

هذا يصاحبه بركات. ومن ضمن القوانين الثمانية عشر نجد قوانين لفصل اليهود عن األمم. فأى   دفعات وأن
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إتصال مع أممى ينجس حتى لو تالمس اليهودى مع مالبس األممى، وعند عودة اليهودى من السوه فى هذه  
ودية الخشبية أو الزجاجية الحالة عليه أن يستحم تماما، وتكسر األودية الفخارية التى تالمست مع أممى، أما األ

فتمسل بالممر فى المال، واآلنية النحاسية تطهر بمال مملى ثم بالنار أو على األقل بجلى اإلنال. عموما هناك 
تفاصيل مطولة لقوانين هذه التطهيرات وردت بكتاب إدرشيم ذكرنا البعط منها فقط. وعند اليهود طالما وضع  

 انون مقدس وملزم. األبال الربيين تقليد فهو يعتبر ق
؟ لم يبرر الرب عمل التالميذ ولم يبالى بالرد على لماذا ال يمسل تالميذه أيديهم - وحينما سأل الفريسيين الرب 

]يتخذ البعض من هجوم الرب على تقليد األباء أن الرب يهاجم أى تقليد.  -السؤال بل هاجم تقاليد أباًهم 
أوال ألن اليهود إعتبروا أن تقاليد   قليد الذى كان الرب يهاجمه.[.ولكن هذا غير حقيقى ولنرى أمثلة على الت

األبال أهم عندهم من الكتاب المقدس كالم هللا. ثانيا لنرى مدى الجنون الذى وصل إليه هؤالل الربين فى  
نهارا    قالوا أن هللا ينشمل بدراسة التوراة  -كبرياًهم وهعجابهم بأنفسهم وبأراًهم ولنأخذ بعط أمثلة على ذلك 

وقالوا أن هناك سنهدريم سماوى يرأسه هللا بنفسه ويجلس فيه الربيين بحسب درجاتهم   -وبدراسة المشناة ليال 
وجال فى  -وذلك لمناقشة الهاالخاة )قوانين التقاليد للربيين( وتتخذ القرارات بحسب ما جال فى كتاب الهاالخاة 

  -قالوا أن هللا يلهو مع لوياثان آخر ثالف ساعات كل يوم  تقاليدهم ما يجب أن يقال عنه أنه كالم دنس، إذ 
وقالوا أنه بعد دمار أورشليم إمتنع هللا عن ال حك بل وكان يبكى فى مكان سرى خاص به. وكل دمعتين من  

دموع هللا حينما تسقط فى البحر تسبب الزال ل، وكان فى غ به عندما ُدمِ ر الهيكل يزمجر كاألسد ثالف 
وقالوا أن هللا   -( 30:  25+ إر  17:  13ربعة محارس كل ليلة. وهستندوا فى هذا على )إرمحارس من األ

وقالوا أن هللا نفسه يلبس الطاليث )مالبس الربيين(  -( 7:  65يصلى من أجل إسراًيل ورجعوا فى هذا إلى )إش
ة بل تعتبر تجديف، (. وهكذا إستخرجوا من نصوص كثيرة أرال عجيب8:   62وأن هذا الطاليث له أهداب )إش

( وقالوا أن الرب تطهر بواسطة هرون إذ نزل الرب إلى مصر فتنجس من مصر،  16:  16فقد رجعوا إلى )ال
وأن هللا قد غمر نفسه فى حمام من النار بعد أن دفن موسى. وقالوا أن تعاليم التوراة ال تحتاج إلثبات أما  

 . ووذلك بحسب تفسيرهم هم للناموس[ف الناموس الهاالخاة فتحتاج التشديد عليها إذ أنها ال تخال
 هذه التقاليد هى التى هاجمها الرب يسوع وأوضح أنها تخالف الناموس. 

 وال عالقة لتقاليد كنيستنا األرثوذكسية بهذا فتقاليد كنيستنا متفقة مع الكتاب المقدس

  التى هى الوصيةوصية وأكرم أباك وأمكو أوضحه الرب فى موضوع تعليم الربيين بخصوص مخالفة وهذا 
الخامسة من الوصايا العشر وهى تعتبر قدس أقداس التوراة، وكسر إحدى الوصايا العشر هو شئ خطير. ومع  

ت المشناة وأن على  (. وذكر 13  - 10:  7هذا قالوا ال تعطى أباك وأمك شيئا بل ضعه فى الهيكل كقربان )مر 
األب أن يسكت إذا نذر اإلبن ما له للهيكلو. وما قاله القديس مرقس وقربان أى هدية هو الذى تنتفع به منىو  

ووضع الربيين   هذا النص باليونانية كما ذكره القديس مرقس هو بعينه ما جال بالعبرية تماما فى المشناة والتلمود.
والقرابين. وقد وضعوا قوانين للحلف أى أن تقسم على فعل شئ، وهناك  فصال فى المشناة بخصوص النذور  11
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وأورد الكتاب بع ها والباقى طبعا  قوانين أخرى أن تنذر شئ. وكل له قوانين لكيفية نطق هذا وكيفية نطق ذاك.
 وكان الكثير من النذور والقرابين يذهب للكهنة.  لم يرد بالكتاب ورأيت عدم أهمية الدخول فيها[.

 
 المرأة الكنعانية -(:30-24:7( + )مر 28-21:15اآليات )مت 
َوَصْيَداَء.  21"  -(:28-15:21اآليات )مت   َنَواِحي ُصوَر  ِإَلى  َواْنَرَرَف  ِمْن ُهَناَك  اْمَرَأٌة 22ُثمَّ َخَرَج َيُسوُع  َوِإَذا 

ا«.  َكْنَعاِنيٌَّة َخاِرَجٌة ِمْن ِتْلَك التُُّخوِم َصَرَخْت ِإَلْيِه َقاِئَلًة: َفَلْم 23»اْرَحْمِني، َيا َسيِ ُد، َيا اْبَن َداُوَد! ِاْبَنِتي َمْجُنوَنٌة ِجدًّ
َم َتاَلِميُذُه َوَطَلُبوا ِإَلْيِه َقاِئِليَن:»اْصِرْفَها، أَلنََّها َتِريُح َوَراَءَنا!«   َفَأَجاَب َوَقاَل:»َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ 24ُيِجْبَها ِبَكِلَمٍة. َفَتَقدَّ

الَِّة«.  ِإَلى خِ  َفَأَجاَب َوَقاَل:»َلْيَس َحَسًنا َأْن  26َفَأَتْت َوَسَجَدْت َلُه َقاِئَلًة:»َيا َسيِ ُد، َأِعنِ ي!«  25َراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ
ِلْلِكاَلب«.   َوُيْطَرَح  اْلَبِنيَن  ُخْبُز  َتْأكُ 27ُيْؤَخَذ  َأْيًضا  َواْلِكاَلُب  َسيِ ُد!  َيا  ِمْن َفَقاَلْت:»َنَعْم،  َيْسُقُو  الَِّذي  اْلُفَتاِت  ِمَن  ُل 

َأْرَباِبَها!«.   َفُشِفَيِت 28َماِئَدِة  ُتِريِديَن«.  َكَما  َلِك  ِلَيُكْن  ِإيَماُنِك!  َعِظيٌم  اْمَرَأُة،  »َيا  َلَها:  َوَقاَل  َيُسوُع  َأَجاَب  ِحيَنِئٍذ 
اَعِة.  " اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك السَّ

َبْيًتا َوُهَو ُيِريُد َأْن اَل 24"  -(:30-7:24اآليات )مر  ُثمَّ َقاَم ِمْن ُهَناَك َوَمَضى ِإَلى ُتُخوِم ُصوَر َوَصْيَداَء، َوَدَخَل 
َيْخَتِفَي،   َأْن  َيْقِدْر  َفَلْم  َأَحٌد،  َقَدَميْ 25َيْعَلَم  ِعْنَد  ْت  َوَخرَّ َفَأَتْت  ِبِه،  َسِمَعْت  َنِجٌس  ُروٌح  ِباْبَنِتَها  َكاَن  اْمَرَأًة  ِه.  أَلنَّ 

ْيَطاَن ِمِن ابْ 26 َوَأمَّا َيُسوُع َفَقاَل 27َنِتَها.  َوَكاَنْت االْمَرَأُة ُأَمِميًَّة، َوِفي ِجْنِسَها ِفيِنيِقيًَّة ُسوِريًَّة. َفَسَأَلْتُه َأْن ُيْخِرَج الشَّ
ُخبْ  ُيْؤَخَذ  َأْن  َحَسًنا  َلْيَس  أَلنَُّه  َيْشَبُعوَن،  َأوَّاًل  اْلَبِنيَن  ِلْلِكاَلِب«.  َلَها:»َدِعي  َوُيْطَرَح  اْلَبِنيَن  َوَقاَلْت 28ُز  َفَأَجاَبْت 

َفَقاَل َلَها:»أَلْجِل هِذِه اْلَكِلَمِة، اْذَهِبي. 29َلُه:»َنَعْم، َيا َسيِ ُد! َواْلِكاَلُب َأْيًضا َتْحَت اْلَماِئَدِة َتْأُكُل ِمْن ُفَتاِت اْلَبِنيَن!«.  
ْيَطاُن ِمِن اْبنَ  ْيَطاَن َقْد َخَرَج، َواالْبَنَة َمْطُروَحًة َعَلى اْلِفَراِش.30ِتِك«. َقْد َخَرَج الشَّ  "  َفَذَهَبْت ِإَلى َبْيِتَها َوَوَجَدِت الشَّ

هنا نجد تناقط عجيب بين موقف الفريسيين الذين يقاومون المسيح ولم يكتشفوه، بل لم يروا قوته الشافية وهم 
بتهم للمال وبين هذه المرأة الكنعانية األممية الوثنية التي تحيا في الذين يحفظون الناموس وذلك لكبرياًهم ومح

نسمع   لذلك  المعجزات.  يصنع  أن  قادرًا  شافيًا  مسيحًا  فيه  إكتشفت  لكنها  هناك نجاسة،  من  يسوع  خرج  ثم 
نواحى صور وصيدا إلى  يفت  عن  وإنررف  ليذهب  اإليمان  الرافط  اليهودى  الشعب  قد رفط  السيد  كأن   =

بي  بينما أن هذه أوالده  المسيح.  لم يعرفوا  النبوات، عميان روحيًا  أيديهم  يكون هؤالل وفى  ن األمم. وعجيب أن 
المرأة التى ال تملك نبوة واحدة وال هى من شعب هللا، قد أدركت من هو المسيح فأتت إليه صارخة واثقة فى 

انية أكثر خطية منهم !! إذًا هو الكبريال إستجابته. ما الذى أعمى قلب هؤالل الفريسيين، لو قلنا الخطية فالكنع
الذى جعلهم يظنون أنهم أعلى من المسيح، ينقدون تصرفاته ويحكمون عليه، ويتصيدون عليه أى خطأ، وهو  
الريال، فبينما الفساد ضارب بجذوره فى الداخل، نجدهم يتبارون فى إوهار قداستهم. ولن نعرف المسيح إال لو  

وإذا إمرأة كنعانية خارجة من تلك اة فى إحتياج إليه، مقدمين توبة. والحظ قول الكتاب  تواضعنا وأدركنا أننا خط 
ففى هذا إشارة إلستعداد المرأة لترك نجاسات هذا المكان وأي ًا فيها رمز لترك الشرير لشره حتى يقبله التخوم  

 =   إرحمنىفيها معنى اإليمان والثقة.    وصرختهى شعرت بإحتياجها إليه،  =صرختالمسيح. والحظ فى كالمها  
 لم تطلب شفال من المسيح أو غيره بل طلبت الرحمة.  
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 هى ال تعرف النبوات ولكن سمعت عنه من اليهود فآمنت. ونادته كما يناديه اليهود  =ياإبن داود
سيح عجيبة إذًا الشيطان سبب جنونها وكانت إستجابة الم.  بها روح نجسومرقس يقول  =  إبنتى مجنونة جدًا  

لم أرسل إال إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ولما ثم حين تكلم معه تالميذه نجده يقول    لم يجبها بكلمةفهو أواًل  
أعنى ياسيد  له  وقالت  لها  أتت وسجدت  يقول  نجده  للكالب.  وُيطرح  البنين  يؤخذ خبز  أن  وهذه   .ليس حسنًا 

 م السيد المسيح هذا األسلوب معها ؟ الردود العنيفة لم تكن من طبع المسيح فلماذا إستخد 
 لكى ال يعثر اليهود إذا رأوه يتجاوب مع األمم. واليهود يقسمون العالم قسمين:   .1
 اليهود أبنال هللا  -أ 
 الكالب )وهم األمم(ويعتبرونهم نجاسة ويمسلون أى شىل تمتد إليه يد أممى وال يأكلون معهم.  -ب  
(. 8:1فى أورشليم وفى كل اليهودية والسامرة وهلى أقصى األرض )أعقال السيد لتالميذه تكونون لى شهودًا   .2

بعد   لم يحن  الوقت كان  للسامرية، ولكن  ثم ذهب  بأورشليم واليهودية  بدأ  بنفسه هذه الوصية فهو  ونفذ هو 
 للذهاب لألمم )أقصى األرض(. بل هو لن يذهب لألمم لكن سيرسل تالميذه. 

ليثير تالميذه   .3 بالعاصمت السيد أواًل كان  لم الوثنى. والسيد يريد  فيطلبون ألجلها، فرسالتهم ستكون اإلهتمام 
المحبة    فهذه هى  .  (16:5)يع    وأن نهتم بكل متألم ونصلى ألجله وصلوا بع كم ألجل بعط   امن كل من

ي ا لتستمر فى لجاجتها فتطهر.  أوكان صمته    فى المسيحية، خروج من الذات والبحث عن كل محتاج.
ى نستمر فى ح رة هللا فنطهر  أن تطول فترة صالتنا  أنه يريد  ونحن اذا تأخر هللا فى استجابته علينا فهذا أل

 ن نفرح بالعطية .أهم من أ وال . وهذا أ
بحسب حالته، وما يصلح لهذا اإلنسان ال   ة مع كل خاطىل ليجذبه للتوبة، كل  تلفالسيد المسيح له طره مخ-4

يصلح مع اآلخر. فمع المرأة السامرية التى تجهل كل شىل عن المسيح يذهب لها المسيح بنفسه ويجذبها إلى 
أبيه بعد أن تذوه    ودها للتوبة ثم إكتشاف شخصه، أماحوار ويق حالوة اإلبن ال ال فهو قد خرج من ح ن 

ح ن أبيه، تركه باختياره، هذا ال يذهب إليه الرب، بل يحاصره بال يقات ) مجاعة / أكل مع الخنا ير/ تخلى 
األصدقال / إفالس تام …( وهنا يشتاه اإلبن ال ال للعودة ألح ان أبيه إذ َيعرف مرارة البعد عنه، والبركات 

 التى فى ح رته.  
(، ثم ثبت تاريخيًا 25:9، هم أشر شعوب األرض لعنهم أبوهم نوح )تك  هذه الكنعانية فهى من شعب ملعون   أما

فمنهم أهل سدوم وعمورة (، أى إشتهروا بالشذوذ )         أنهم مستحقون لهذه اللعنة، فهم عاشوا فى نجاسة رهيبة 
النا فى  أوالدهم  وأجا وا  الحيوانات  مع  حتى  الرجاسات  وفعلوا  لألصنام  ذباًح  بنيهم  وقدموا  والسيد الجنسى  ر. 

إستخدم مع هذه المرأة أسلوب جديد، هو يظهر لها نجاستها، يكشف لها حقيقة نفسها وخطيتها فال شفال دون  
إصالح الداخل وال معجزات دون توبة أواًل. كان أسلوبًا قاسيًا ولكنه كمشرط الجراح، مع كل ألمه إال  أنه الطريقة 

 ها لتشمئز منها فتطلب الشفال والنقاوة الداخلية. الوحيدة إل الة المرض. المسيح يكشف لها نجاست
 لو كان هناك أسلوب آخر لكان السيد قد إستخدمه بالتأكيد.
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ال يدعكم تجربون فوه ما  لمرأة قادرة على إحتمال الموقف وكان السيد الذى يعلم كل شىل يعرف أن هذه ا .5
 (.13:10كو  1)  وتستطيعون 

إذ كان يعلم إحتمالها، وأنها ستظهر إيمانًا وصبرًا عجيبًا. كان بهذا يزكيها أمام الموجودين ويعلن إستحقاقها    .6
 لعمل المعجزة.

ماله تحت رأسى )أى كلماته الص بة( ويمينه  من المؤكد أن يده الحانية كانت تسند قلبها حتى ال تخور فش .7
 نة خاصة تسندها حتى تصمد وال تيأس. (. كانت هناك معو 6:2)ن    تعانقنى أى تعزياته

هذا القول هو إعتراف بالخطية، إعتراف بنجاستها. هنا وهر  ..  نعم يا سيد والكالب أيضًا تأكلالحظ قولها   .8
تى بنتيجة باهرة. لم يكن المسيح ليستعمل هذا األسلوب إاًل لو كان متأكدًا أأن أسلوب المسيح القاسي معها  

 من نجاحه. 
المسيح يركز خدمته وسط اليهود فقط ويكون خميرة مقدسة، وهو أرسل تالميذه لكل األرض. لكن هو  كان   .9

من سماع  و(  43:18)مز  وبنفسه ما كان سيذهب لألمم. لذلك سمعنا قول المزمور وشعب لم أعرفه يتعبد لى
لم أرسل  نى قوله  (. فاألمم آمنوا بسماعهم من الرسل عن المسيح = هذا مع44:18)مز    واألذن يسمعون لى

. لكن إستجابته للكنعانية حمل معنى قبوله لألمم مستقباًل. ونالحظ أن هدف إقامة  إال  إلى خراف بيت إسرئيل
للعالم ولكن   نورًا  يأتى متجسدًا وسطهم ويكونوا  بالمسيح حين  يؤمنوا  شعب إسراًيل كشعب مختار كان أن 

ف ته وسلمته للصلب فالمسيح كان يرجو لهم ملكوت  خاصته رف ته. ولذلك بكى المسيح على أورشليم إذ ر 
بهذه  والسيد  لألمم.  مصراديه  على  الباب  إنفتح  للعالم  نورًا  يكونوا  أن  فى  ولفشلهم  لحظة.  آخر  حتى  هللا 
اإلجابة أعطى درسًا لليهود السامعين أن األمم ليسوا كالبًا بل فيهم من هم أحسن من اليهود. المسيح بما  

 ية واليهود في وقت واحد. عمله عالج الكنعان 
 والمسيح يطوب ويمدح هذه المرأة أمام الجميع على إيمانها. .10

للكالب .11 ويطرح  البنين  خبز  يؤخذ  أن  حسنًا  لفظ    ليس  يستخدمون  اليهود  وكان  شاًع،  يهودى  مثل  هو 
حتى   لليهود  سبب  أو  فرصة  أى  يعطى  ال  بهذا  المسيح  أن  والحظ  لألمم.  إحتقارهم  على  داللة  الكالب 

لكى تتبرر  من أجلهم. حقًا قال داود النبى و وه، فهو يجاملهم ويراعى شعورهم، ويظهر لهم أنه أتى  يرف
 (.4:51) وتزكو فى ق اًك( )مز  وفى أقوالك وتملب إذا حوكمت 

يرى القديس أغسطينوس أن شفال غالم قاًد المئة وشفال ابنة هذه المرأة دون أن يذهب المسيح إليهم فيه   .12
 سيخلصون بالكلمة دون أن يذهب المسيح إليهم بالجسد. معنى ان األمم 

والمسيح لم يذهب   فلم يحن بعد وقت الكرا ة بين األمم.=  دخل بيتًا وهو ال يريد أن يعلم أحد    -(:24:7)مر   
لألمم. لكن كانت هذه الزيارة عربون على خالص األمم. وهو ال يريد أن اليهود يثيروا المشاكل ألنه ذهب لبيت 

 مم.  وسط األ
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ستخدمها. فالكلمة التى يستخدمها  إنعانية وهرت فى نوع الكلمة التى  رقة المسيح فى قوله كالب للمرأة الك  .13
أما  السيد   (2:3فى  )اليهود كلمة تنم على االحتقار وهى الكلمة التى إستخدمها بولس الرسول فى رسالته  

 للمرأة بنظرة حانية.  فإستخدم هنا كلمة تشير للكالب المدللة وغالبًا قالها المسيح
هناك سؤال لماذا ذهب السيد إلى تخوم صور وصيدا أى على الحدود مع الجليل ؟ اآلن عرفنا الجواب وهو   .14

 .انه أراد أن يلتقط هذه النفس ويشفيها كما سار مسافة طويلة ليلتقي بالسامرية فتخلص 
بعد أن صارت الجماهير تلتف حول المسيح وال تترك له فرصة لإلختالل بتالميذه، كان عليه أن    -: من إدرشيم

يبتعد معهم. وكان هذا أي ا بعد حواره مع اليهود حول التطهيرات وحواره عن خبز الحياة، فكان يريد فرصة  
نب الحدود الفاصلة بين الجليل للحوار مع تالميذه فى هدول. ونراه هنا قد ذهب إلى نواحى صور وصيدا أى بجا 

وبين صور وصيدا، ولكنه ما  ال داخل حدود الجليل. وكانت مقاطعة أو ما يسمى ربع صور وصيدا تمتد من  
البحر المتوسط حتى نهر األردن وتقع شمال الجليل. ودخل بيت، ومن المؤكد أنه كان بيت رجل يهودى فى  

منها فذهبت تطلب شفال إبنتها وتزاحمت ودخلت وراله للبيت. الجليل. وسمعت هذه المرأة بأن المسيح قريب 
ويقول القديس متى أن المرأة كنعانية، ويقول القديس مرقس أنها من فينيقية سورية. ومن كال التعبيرين نفهم أنها 

ن من  وثنية. فقول القديس مرقس أنها فينيقية سورية، كان ذلك ليميز بينها وبين من هم من فينيقية لبنان. فكا
 فينيقية لبنان من هم من اليهود. 

وهذا تعبير يهودى واضح عن المسيا  "،"يا إبن داودوجالت المرأة تصرك فى تواضع شديد ساجدة للمسيح وتقول 
هل   -المنتظر. وكان هذا غريبا أن يصدر من وثنية من سورية التى لم يحكمها داود وعاًلته أبدا. والسؤال هنا 

الذى أتى ليؤسس ملكوت هللا على األرض، لشعب يقتنيه يحيا فى   إبن داودية تدرك معنى كانت تلك المرأة الوثن
طهارة ويملك هللا على قلبه طاًعا وصاياه؟. وهل تدرك هذه المرأة الفاره الشاسع بين الوثنية بقذارتها التى تحيا  

لم تكن تدرك كل هذا فهى فيها، وبين إسراًيل كما كان يجب أن تكون مملكة طاهرة بحسب قلب هللا. فإذا 
ستكون كاليهود الذين أرادوا أن يجعلوه ملكا  منيا بحسب تصوراتهم. وتكون كل ما تريده مسيحا صانع عجاًب 
ومعجزات شفال فقط. وكما رفط المسيح أن يعطى عالمات وآيات لليهود الذين يريدونه مسيحا صانع عجاًب 

نجاسة، رفط عمل معجزة شفال لهذه الكنعانية بصفته صانع  يفرحون بعجاًبه وهم باقون على ما هم فيه من  
عجاًب، وأصر الرب أن يشفيها من نجاستها أوال فتؤمن به كمسيح يملك على قلوب طاهرة نقية. تؤمن به  

والمسيح هنا مع الكنعانية يعمل نفس ما عمله مع المفلوج الذى كمسيح أتى يؤسس ملكوت هللا على األرض. 
قال له وممفورة لك خطاياكو. إذاً هو يريد أن يشفى الكنعانية من خطيتها قبل شفال الجسد   دلوه من السقف، إذ 

 فخالص النفس أهم من شفال الجسد[. 
وهنا كان ال بد للرب أن يعطيها الدرس لتعلم الفاره الشاسع بين طهارة مملكته التى جال ليؤسسها وبين قذارة  

لرب عليها القسوة حين قال عنها لفظ الكالب )ولكن كان اللفظ الذى  الوثنيين الذين تحيا بينهم. وبدا فى رد ا 
إستخدمه الرب يقال على كالب المنا ل المدللة وليس كالب الشوارع اللفظ الذى كان اليهود يستعملونه عن  

األمم(. ولكن من سياه القصة نكتشف أن الرب كان يشفى هذه المرأة من خطاياها ويظهر إيمانها للناس. وكان  
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والكالب أيضا تأكل من الفتات الذى  الرب يعلم أنها ستحتمل قسوة الدرس وُتشَفى روحيا. وكان رد المرأة عجيبا و
هذا بجانب الدرس  و والعاِلم بكل شئ كان يعلم ما بداخلها وأراد إعالنه للموجودين[.و. يسقو من مائدة أربابها

والوثنيين يعبدون الشيطان  الذى تعلمته المرأة أن الوثنية بجانب اليهودية هى نفس موقف الكالب بالنسبة للبنين  
. ولكن المرأة بإجابتها العجيبة أدخلت نفسها فى بيت الرب، وهذا ما جعل الرب  باإلضافة لممارساتهم البشعة[

  و."نعم فكالب البيت تأكل من فتات مائدة البنين( فهى قالت 7)مر "ألجل هذه الكلمة"يعجب بإجابتها وقال 
وبهذا أعلنت إن مامها لبيت الرب، وفهمها أنها لوثنيتها فهى ما  الت كالكلب. فالبنين يجلسون على الماًدة  

بينما هى تحت الماًدة. لكن صاحب البيت مسئول عن إطعام الجميع، البنين وكالب البيت. فهو يشره شمسه 
(. أوليس هذا إعالنا إليمانها بأن المسيح ربا لها حتى وهن كانت ما تزال فى  45:  5على األبرار واألشرار )مت 

وثنيتها، ولكن واضح ندمها على وثنيتها ونجاستها، فهى قبلت وصفها بالكلب. هى بإيمانها هذا أوجدت لنفسها  
ة أن تجلس على الماًدة مع البنين وأن تحصل على  مكانا بين أوالد إبرا يم وهسحق ويعقوب. وهستحقت هذه المرأ 

 خبز البنين، وهن مت هذه المرأة للملكوت الذى أتى المسيح ليؤسسه. 
اآلتى ليؤسس ملكوت هللا على األرض.  "إبن داود"بهذا اإليمان صارت هذه المرأة تعنى ما تقول عن المسيح 

هو الملك الذى يملك على كل العالم يهودا وأمما )من ليس بمفهوم اليهود ال يق الذين يظنونه ملكا  منيا، بل  
كانوا بنين ومن كانوا كالكالب يتبعون الملك السابق أى الشيطان وحررهم المسيح( ليجعل الكل بنينا ألبيه  

ولقد حرر المسيح  (. 29:  7و )مرقد خرج الشيطان من إبنتكالسماوى. وهذا معنى خروج الشيطان من إبنتها و
 ([.9:   15ية الشيطان، وكما قال القديس بطرس وطهر باإليمان قلوبهمو )أع األمم من عبود 

(. 17:   51+ مز   15:   57إنسحاه هذه المرأة أمام المسيح هو درس لكيف نحصل على القبول أمام الرب )إش
كيف نتقابل مع المسيح المتواضع الحقيقى بل والوحيد النا ل من السمال لألرض   -ووالسبب بسيط ومفهوم  

والدرس الثانى فى قصة هذه المرأة الكنعانية   نحن نريد أن نصعد من األرض ونصل للسمال فى كبريال؟![.و 
وأنه الملك الذى أتى ليؤسس   "إبن داود"لكيفية الحصول على ما نريد هو مفهومنا لمن هو المسيح، وأنه المسيح 

مملكة هلل على األرض. فهل نحن قد َملَّْكنا المسيح على قلوبنا حقيقة أو أننا نريده مسيحا بحسب المفهوم  
اليهودى المرفوض من المسيح.. مسيحًا صانع معجزات.. مسيحًا ُيرضى رغباتنا، دون أن نملكه على القلب 

 ملك الملوك.   "إبن داود"خاضعين له  كر 
 

اْلَجَبِل 29"  -(:31-15:29اآليات )مت   ِإَلى  َوَصِعَد  اْلَجِليِل،  َبْحِر  َجاِنب  ِإَلى  َوَجاَء  ُهَناَك  ِمْن  َيُسوُع  اْنَتَقَل  ُثمَّ 
ُهَناَك.   َوَطَرحُ 30َوَجَلَس  َكِثيُروَن،  َوآَخُروَن  َوُشل  َوُخْرٌس  َوُعْمٌي  ُعْرٌج  َمَعُهْم  َكِثيَرٌة،  ُجُموٌع  ِإَلْيِه  ِعْنَد َفَجاَء  وُهْم 

لَّ َيِرحُّوَن، َواْلُعْرَج َيْمُشوَن، َواْلُعْمَي  31َقَدَمْي َيُسوَع. َفَشَفاُهْم   َب اْلُجُموُع ِإْذ َرَأْوا اْلُخْرَس َيَتَكلَُّموَن، َوالشُّ َحتَّى َتَعجَّ
ُدوا ِإلَه ِإْسَراِئيَل.  " ُيْبِرُروَن. َوَمجَّ
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المسيح، والمرأة الكنعانية األممية ببساطتها عرفته فشفيت. وهنا نرى بسطال الفريسيين بكبرياًهم ورياًهم رف وا  
إذًا نرى هنا أن اإليمان  .  مجدوا إله إسرائيلوغالبًا كان بينهم أمميين إذ يقول =    اليهود قد أقبلوا عليه فشفاهم.

 .( 9:   15)أع  ر قلوب هؤالل األمم فشفاهم المسيحطهَّ 
 

 إشباع األربعة آالف   -( :9-1:8ر  ( + ) م39-32:15اآليات )مت 
َوَأمَّا َيُسوُع َفَدَعا َتاَلِميَذُه َوَقاَل:»ِإنِ ي ُأْشِفُق َعَلى اْلَجْمِع، أَلنَّ اآلَن َلُهْم َثاَلَثَة 32"  -(:93-15:32اآليات )مت  

ُرو  َقاَل َلُه  فَ 33ا ِفي الطَِّريِق«  َأيَّاٍم َيْمُكُثوَن َمِعي َوَلْيَس َلُهْم َما َيْأُكُلوَن. َوَلْسُت ُأِريُد َأْن َأْصِرَفُهْم َصاِئِميَن ِلَئالَّ ُيَخوِ 
َعَدُدُه؟«   هَذا  َجْمًعا  ُيْشِبَع  َحتَّى  اْلِمْقَداِر،  ِبهَذا  ُخْبٌز  يَِّة  اْلَبرِ  ِفي  َلَنا  َأْيَن  َيُسوُع:»َكْم 34َتاَلِميُذُه:»ِمْن  َلُهْم  َفَقاَل 

َمِك«.   َوَأَخَذ 36ْلُجُموَع َأْن َيتَِّكُئوا َعَلى اأَلْرِض،  َفَأَمَر ا35ِعْنَدُكْم ِمَن اْلُخْبِز؟« َفَقاُلوا:»َسْبَعٌة َوَقِليٌل ِمْن ِصَغاِر السَّ
َر َوَأْعَطى َتاَلِميَذُه، َوالتَّاَلِميُذ َأْعَطُوا اْلَجْمَع.   َمَك، َوَشَكَر َوَكسَّ ْبَع ُخْبَزاٍت َوالسَّ َفَأَكَل اْلَجِميُع َوَشِبُعوا. ُثمَّ َرَفُعوا 37السَّ

ِسالَ  َسْبَعَة  اْلِكَسِر  ِمَن  َفَضَل  َمْمُلوَءٍة،  َما  َواأَلْواَلَد.  38ل  النِ َساَء  َعَدا  َما  َرُجل  آاَلِف  َأْرَبَعَة  َكاُنوا  ُثمَّ 39َواآلِكُلوَن 
ِفيَنِة َوَجاَء ِإَلى ُتُخوِم َمْجَدَل.  " َصَرَف اْلُجُموَع َوَصِعَد ِإَلى السَّ

ا، َوَلْم َيُكْن َلُهْم َما َيْأُكُلوَن، َدَعا َيُسوُع َتاَلِميَذُه 1"  -(:9-8:1اآليات ) مر   ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم ِإْذ َكاَن اْلَجْمُع َكِثيًرا ِجدًّ
َلُهْم:   َيأْ 2َوَقاَل  َما  َلُهْم  َوَلْيَس  َمِعي  َيْمُكُثوَن  َأيَّاٍم  َثاَلَثَة  َلُهْم  اآلَن  أَلنَّ  اْلَجْمِع،  َعَلى  ُأْشِفُق  َوِإْن 3ُكُلوَن.  »ِإنِ ي 

َبِعيٍد«.   ِمْنُهْم َجاُءوا ِمْن  َقْوًما  ُروَن ِفي الطَِّريِق، أَلنَّ  ُبُيوِتِهْم َصاِئِميَن ُيَخوِ  َتاَلِميُذُه:»ِمْن 4َصَرْفُتُهْم ِإَلى  َفَأَجاَبُه 
يَِّة؟«   اْلَبرِ  ِفي  ُهَنا  ُخْبزًا  هُؤاَلِء  ُيْشِبَع  َأْن  َأَحٌد  َيْسَتِطيُع  َفَقاُلوا:»َسْبَعٌة«. َفسَ 5َأْيَن  اْلُخْبِز؟«  ِمَن  ِعْنَدُكْم  َأَلُهْم:»َكْم 

ِليُ 6 َتاَلِميَذُه  َوَأْعَطى  َوَكَسَر  َوَشَكَر  ُخْبَزاٍت  ْبَع  السَّ َوَأَخَذ  اأَلْرِض،  َعَلى  َيتَِّكُئوا  َأْن  اْلَجْمَع  ِإَلى َفَأَمَر  ُموا  َفَقدَّ ُموا،  َقدِ 
َقِليلٌ 7اْلَجْمِع.   َمَعُهْم  َأْيًضا.  َوَكاَن  هِذِه  ُموا  ُيَقدِ  َأْن  َوَقاَل  َفَباَرَك  َمِك،  السَّ ِصَغاِر  ِمْن  َرَفُعوا 8  ُثمَّ  َوَشِبُعوا.  َفَأَكُلوا 

 "  َوَكاَن اآلِكُلوَن َنْحَو َأْرَبَعِة آاَلٍف. ُثمَّ َصَرَفُهْم.9َفَضاَلِت اْلِكَسِر: َسْبَعَة ِساَلل. 
   -ة آالف ونالحظ اآلتي: تم تفسير المعجزة مع معجزة إشباع الخمس

وجودهم مع يسوع أشبعهم حتى أنهم لم يشعروا بجوع.    =لهم ثلثة أيام يمكثون معى وليس لهم ما يأكلون  -1
 فالشبع الروحى يشبع النفس ويشبع البطن. 

 ، داًماً وكان األنبا أنطونيوس يجلس مع تالميذه ويسألونه وهو يجيب، والحظ أن أحدهم ال يسأل بل ينظر إليه  
فإن كان وجه األنبا أنطونيوس .  نظر إلى وجهك يا أبىو  أيكفينى أن    أنت يابنى لماذا ال تسأل فقال لهفقال لُه و 

 يشبع من ينظر إليه فكم وكم وجه المسيح.  
الحظ حيرة التالميذ إذ قال لهم الرب لست أريد أن أصرفهم صاًمين، فلقد نسوا معجزة الخمسة اآلالف. وكم   -2

 عطايا هللا الكثيرة ونشك وقت التجربة.  ننسى نحن
(. فالعشب يرمز للمراعى إذ  19:14فى معجزة الخمسة اآلالف وألنها ترمز لليهود جلسوا على العشب )مت   -3

(.  12:34+ حز  1:23+ مز   24:15كان اليهود خراف فى مرعى هللا، وهللا هو الراعى الصالح لهم )مت 
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( فهذه المعجزة تشير لألمم، واألمم قبل اإليمان ما كان لهم  35)آية    أما  هنا نسمع أنهم جلسوا على األرض 
 مرعى، كانوا خارج الحظيرة ولم يكونوا من خراف هللا. 

قفة. والقفة يستخدمها اليهود لي عوا فيها    12تبقى هنا سبعة سالل بينما تبقى فى معجزة الخمس اآلالف   -4
ت ال  العالم. هى  كل  فيستخدمها  السالل  أما  فيها  طعامهم  يوضع  لسلة  العالم. وتشير  كل  بل  اليهود  خص 

أما   الصيادين  من  المسيح  تالميذ  وكان  للعالم،  يشير  فالبحر  لألمم  يشير  البحر  فى  ألنه  والسمك  السمك. 
وداود   لهم رعاة مثل موسى  الحظيرة. وهللا أرسل  داخل  كانوا من  إذ  بالخراف  لهم  فيشار  اليهودى  الشعب 

 وعاموس. 
 قرية صميرة غير مشهورة على بحر الجليل.= دلمانوثة 

 
 ترابددددددددددو األحدددددددددددددددددداث 

كما قلنا فى المقدمة أن اإلنجيليين ليسوا مؤرخين بل هم يقدمون فكرة معينة عن شخص السيد المسيح. والقديس 
تشرح  (  20  - 10)واإلصحاحات  األرض.متى يقدم الرب يسوع كملك أتى ليؤسس مملكته السماوية هنا على 

لنا معنى الملكوت فى المسيحية وهختالفه تماما عن المفهوم اليهودى المادى فى تكوين مملكة  منية،  
 .(17 -  13)واإلنتصارات على األعدال. ولنرى تطبيق هذا فى اإلصحاحات 

اما عن الفكر اليهودى الزمنى رأينا المسيح الملك يشرح معنى ملكوت هللا، والذى يختلف تم  13فى إصحاح
 المادى. فهو ليس ملكا  منيا أو إنتصارات عسكرية أو خالفه. 

 بل نرى الرب هو الزارع الذى أتى ليزرع حياته فينا فنثمر ويمتد ملكوته وينمو. 
نجد الرب يسوع هو المشبع إلحتياجات ش به، والذى يرفعهم وسط ضيقات العالم. فملكوت هللا    14فى إصحاح

( وأن النظر للمسيح وسط ضيقات العالم هو الطريق للنصرة على  5000شبع بشخص المسيح )إشباع الرهو 
ضيقات العالم. ونفهم أن شعب المسيح له مفهوم مختلف للنصرة. فالنصرة هى تلذذ وشبع بشخص المسيح حتى  

ن يلمى هذه ال يقات وسط ال يقات. وأن المسيح فيه الكفاية. ولكن هناك ضيقات وسط هذا العالم وهللا ل 
)العالم = البحر الهاًج(. وأن على شعب المسيح ورعايا مملكته النظر إليه ليرتفعوا فوه ال يقة )السير على  
البحر(. ولكن من هو الذى له هذا الشبع وهذه النصرة؟ هذا لمن يسكن المسيح فيه. والمسيح يسكن فى قلب 

 نقى، وهذا موضوع اإلصحاح القادم. 
نرى أن مملكته تتأسس على الطهارة الداخلية. ومن يهتم بنقاوة قلبه هو الذى يشبع بشخص   15وفى إصحاح

المسيح. وهنا يشرح الرب يسوع معنى الطهارة الداخلية ونقاوة القلب. فمملكة الرب يسوع هى مملكة الطهارة  
ل شفال الجسد، بل أن الطهارة  الداخلية. وفى قصة شفال إبنة الكنعانية نجد أن الرب يهتم بالطهارة الداخلية قب

نفهم   4000الداخلية هى الطريق لشفال اإلنسان شفال كليا )شفال للنفس والجسد والروح(. وفى معجزة إشباع الر
أن الطهارة الداخلية هى الطريق للشبع بشخص المسيح كطريق للنصرة فى هذا العالم. فالنصرة فى مملكة  
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لنصرة المادية على األعدال، بل هى النصرة على اإلنسان العتيق المسيح ليست هى النصرة العسكرية أو ا
 وشهواته، والحياة فى طهارة داخلية ونقاوة قلب. ملكوت المسيح هو ملكوت الطهارة وليس القوة الزمنية. 

(. بل معرفة 8:  5نرى أن القلب النقى يفتح العينين فيكون لإلنسان بصيرة وتمييز )مت   16وفى اإلصحاح 
يسوع. ومن يعرفه لن يطلب سواه. وهذا ما حدف مع بطرس فعرف أن المسيح هو إبن هللا الحى.  شخص الرب 

وبعد إعتراف بطرس نجد الرب يسوع يحدف تالميذه عن حمل الصليب وضرورة أن ُيهِلك اإلنسان نفسه  
ح فى مجده، بل  ليخلصها. وكلما قبلنا حمل الصليب وقبلنا أن نهلك أنفسنا تنفتح األعين باألكثر ونرى المسي

 ويكون نصيبنا فى هذا المجد كما نرى فى اإلصحاح التالى. 
الرب يسوع فى مجده. فنفهم أن نقاوة القلب هى   -من التالميذ  3ويرى   -يحدف التجلى  17وفى إصحاح

الطريق لمعاينة مجد المسيح. ولسوف نكون فى مجد كما حدف مع موسى وهيليا فى المجئ الثانى. وهذه كانت  
(. فمجد المسيح الملك ليس كمجد ملوك العالم، بل هو مجد إلهى سماوى نعاين  24:  17ة المسيح )يوطلب

 (. 27:   16عربونه هنا بنقاوة القلب ونعاينه ديانا فى مجئ الرب فى مجده مع مالًكته )مت 
ها مملكة تحيا فى  إذًا نفهم من تسلسل األحداف التى يوردها القديس متى أن مملكة المسيح التى أتى ليؤسسها أن

السماويات بينما هى ما  الت على األرض. مملكة تعانى من ضيقات كثيرة ولكن المسيح فى كنيسته يعطيها  
النصرة وسط ال يقات. وهو الذى يسمح بهذه ال يقات ليطهر قلوب المؤمنين وحولت لى العقوبة خالصاو  

ِإْذ َقْد َتَألََّم ٱْلَمِسيُح أِلَْجِلَنا ِبْْلَجَسِد، َتَسلَُّحوا َأْنُتْم َأْيً ا فَ )القداس المريمورى(. وفى هذا يقول القديس بطرس الرسول 
ِلَذِلَك اَل َنْفَشُل، (. ويقول القديس بولس الرسول و1:4بط 1و )ِبَهِذِه ٱلنِ يَِّة. َفِإنَّ َمْن َتَألََّم ِفي ٱْلَجَسِد، ُكفَّ َعِن ٱْلَخِطيَّةِ 

ُد َيْوًما َفَيْوًماَبْل َوِهْن َكاَن  اِخُل َيَتَجدَّ  (. 16:4كو 2و )ِإْنَساُنَنا ٱْلَخاِرُج َيْفَنى، َفْلدَّ
وطالما كان المؤمن ملتصقًا بالمسيح بالصراك وسط ال يقة، يعمل الروح القدس على تنقيته بل وأي ًا تعزيته  

لل يقة التى سمح بها، ويمينه  (. فشماله إشارة 6:2ليحتمل ال يقة وشماله تحت رأسى ويمينه تعانقنىو )ن  
إشارة للتعزية. ولكن الحظ أنه فى ال يقة يحت ننا بكلتا يديه. ونتيجة ال يقات التى يسمح بها هللا هى نقاوة  

القلب سمة مملكة المسيح. ونقاوة القلب تعطى للمؤمن العين المفتوحة التى تدرك من هو المسيح، وأنه هو يهوه. 
سموات على األرض، وفى األبدية تكون مملكة المسيح معه فى المجد كما كان  مملكة المسيح هى ملكوت ال

موسى وهيليا مع المسيح حينما تجلى المسيح على الجبل. وكانت هذه طلبة المسيح فى صالته الشفادية لآلب 
و وُن َأَنا، ِلَيْنُظُروا َمْجِدي ٱلَِّذي أَْعَطْيَتِنيَأيَُّها ٱآْلُب ُأِريُد َأنَّ َهؤاَُلِل ٱلَِّذيَن أَْعَطْيَتِني َيُكوُنوَن َمِعي َحْيُث َأكُ و

(. وبهذا التسلسل الذى إتبعه القديس متى ُيبعد فكر القارئ تماما عن الفكر اليهودى الذى يقول أن  24:17)يو 
ى ملكوت المسيا المنتظر هو مملكة عالمية  منية أرضية منتصرة على الرومان إذ تتمتع بالقوة العسكرية وتحيا ف

  األرض لتتمتع بخيرات األرض. القديس متى يرفع نظرنا إلى السمال.
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 عودة للجدول عشر( )أنجيل متي()األصحاح السادس

 اإلصحاح السادس عشر
 ( 21-10:8( +  )مر  12-1:16اآليات )مت 
َماِء. 1"  -(:12-16:1اآليات )مت   ُبوُه، َفَسَأُلوُه َأْن ُيِرَيُهْم آَيًة ِمَن السَّ وِقيُّوَن ِلُيَجرِ  دُّ يِسيُّوَن َوالرَّ َوَجاَء ِإَلْيِه اْلَفرِ 

َماَء ُمْحَمرٌَّة.  2 َباِح: اْلَيْوَم ِشَتاءٌ 3َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»ِإَذا َكاَن اْلَمَساُء ُقْلُتْم: َصْحٌو أَلنَّ السَّ َماَء   َوِفي الرَّ أَلنَّ السَّ
َماِء، َوَأمَّا َعاَلَماُت اأَلْزِمَنِة َفالَ  يٌر 4 َتْسَتِطيُعوَن!  ُمْحَمرٌَّة ِبُعُبوَسٍة.َيا ُمَراُؤوَن! َتْعِرُفوَن َأْن ُتَميِ ُزوا َوْجَه السَّ ِجيٌل ِشرِ 

ُتْعَطى َلُه آَيٌة ِإالَّ آَيَة ُيوَناَن النَّ  َيْلَتِمُس آَيًة، َواَل  َتَرَكُهْم َوَمَضى.َفاِسٌق  «. ُثمَّ  ِبيِ 
اْلَعْبِر 5   َتاَلِميُذُه ِإَلى  َوَلمَّا َجاَء 

ُخْبزًا.   َيْأُخُذوا  َأْن  وِقيِ يَن«.  6َنُسوا  دُّ َوالرَّ يِسيِ يَن  اْلَفرِ  َخِميِر  ِمْن  ُزوا  َوَتَحرَّ َيُسوُع:»اْنُظُروا،  َلُهْم  ِفي  7َوَقاَل  َفَفكَُّروا 
َفَعِلَم َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»ِلَماَذا ُتَفكِ ُروَن ِفي َأْنُفِسُكْم َيا َقِليِلي اإِليَماِن َأنَُّكْم َلْم 8ِإنََّنا َلْم َنْأُخْذ ُخْبزًا«.  َأْنُفِسِهْم َقاِئِليَن:»
ًة َأَخْذُتْم؟  9َتْأُخُذوا ُخْبزًا؟   َواَل َسْبَع 10َأَحتَّى اآلَن اَل َتْفَهُموَن؟ َواَل َتْذُكُروَن َخْمَس ُخْبَزاِت اْلَخْمَسِة اآلاَلِف َوَكْم ُقفَّ

اًل َأَخْذُتْم؟   ُزوا ِمْن َخِميِر َكْيَف اَل َتْفَهُموَن َأنِ ي َلْيَس َعِن اْلُخْبِز ُقْلُت َلُكْم  11ُخْبَزاِت اأَلْرَبَعِة اآلاَلِف َوَكْم سَّ َأْن َتَتَحرَّ
وِقيِ يَن؟«   دُّ َوالرَّ يِسيِ يَن  يِسيِ يَن 12اْلَفرِ  اْلَفرِ  َتْعِليِم  ِمْن  َبْل  اْلُخْبِز،  َخِميِر  ِمْن  ُزوا  َيَتَحرَّ َأْن  َيُقْل  َلْم  َأنَُّه  َفِهُموا  ِحيَنِئٍذ 

وِقيِ يَن. دُّ  " َوالرَّ
)مر   َدْلَماُنوَثَة.10"  -(:21-8:10اآليات  َنَواِحي  ِإَلى  َوَجاَء  َتاَلِميِذِه  َمَع  ِفيَنَة  السَّ َدَخَل  َفَخَرَج  11  َوِلْلَوْقِت 

ُبوُه.   ُيَجرِ  ِلَكْي  َماِء،  السَّ ِمَن  آَيًة  ِمْنُه  َطاِلِبيَن  ُيَحاِوُروَنُه  َواْبَتَدُأوا  يِسيُّوَن  َيطْ 12اْلَفرِ  َوَقاَل:»ِلَماَذا  ِبُروِحِه  َد  ُلُب َفَتَنهَّ
آَيًة!« اْلِجيُل  هَذا  ُيْعَطى  َلْن  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ  آَيًة؟  اْلِجيُل  ِإَلى 13  هَذا  َوَمَضى  ِفيَنَة  السَّ َأْيًضا  َوَدَخَل  َتَرَكُهْم  ُثمَّ 

َواحِ 14اْلَعْبِر.   َرِغيٌف  ِإالَّ  ِفيَنِة  السَّ ِفي  َمَعُهْم  َيُكْن  َوَلْم  ُخْبزًا،  َيْأُخُذوا  َأْن  »اْنُظُروا!  15ٌد.  َوَنُسوا  َقاِئاًل:  َوَأْوَصاُهْم 
يِسيِ يَن َوَخِميِر ِهيُروُدَس«   ُزوا ِمْن َخِميِر اْلَفرِ  َفَعِلَم 17َفَفكَُّروا َقاِئِليَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: »َلْيَس ِعْنَدَنا ُخْبٌز«.  16َوَتَحرَّ
ِعنْ  َلْيَس  َأْن  ُتَفكِ ُروَن  »ِلَماَذا  َلُهْم:  َوَقاَل  ُقُلوُبُكْم َيُسوُع  اآلَن  َأَحتَّى  َتْفَهُموَن؟  َواَل  َبْعُد  َتْشُعُروَن  َأاَل  ُخْبٌز؟  َدُكْم 

َتْذُكُروَن؟  18َغِليَظٌة؟   َواَل  َتْسَمُعوَن،  َواَل  آَذاٌن  َوَلُكْم  ُتْبِرُروَن،  َواَل  َأْعُيٌن  اْلَخْمَسَة  19َأَلُكْم  اأَلْرِغَفَة  ْرُت  َكسَّ ِحيَن 
ًة َمْمُلوًَّة ِكَسًرا َرَفْعُتْم؟« َقاُلوا َلُه:»اْثَنَتْي َعْشَرَة«.    ِلْلَخْمَسِة اآلاَلِف، ْبَعِة ِلأَلْرَبَعِة اآلاَلِف، َكْم 20َكْم ُقفَّ »َوِحيَن السَّ

 " َفَقاَل َلُهْم:»َكْيَف اَل َتْفَهُموَن؟«21َسلَّ ِكَسٍر َمْمُلوًّا َرَفْعُتْم؟« َقاُلوا:»َسْبَعًة«. 
)مت ، ويقول متى جال إلى تخوم مجدل جاء إلى إلى نواحى دلمانوثةيقول مرقس أن السيد (   10:8)مر 

راجع ألن نفس   (. وهذا المكان بالقرب من طبرية على الشاطىل المربى للبحيرة. وهإلختالف فى األسمال39:15
 قس اآلخر.إسمان، إسم قديم وهسم حديث، ومتى إستخدم أحدهما بينما إستخدم مر  المكان قد يكون له

ويقول إدرشيم بعد تلك المعجزة دخل الرب سفينة ويقول القديس متى أن الرب جال إلى تخوم مجدل، ويقول 
القديس مرقس أنه جال إلى نواحى دلمانوثة. ومجدل نطقها الصحيح مجدان، وغالبا هى مجدو وهى لفظ وسط  

جنوب بحيرة الجليل ولكنه داخل محيط العشر  بين النطق العبرانى مجدون والنطق السريانى مجدو. وهذا المكان 
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المدن وهو قريب من حدود الجليل. وقدم الكاتب بحثا فى أصل كلمة دلمانوثة وقال أنها غالبا خليج صمير أو  
مرفأ ترسو فيه السفن على شاطئ البحيرة فى منطقة مجدل. وهناك مكان معروف لتمليح السمك والتالميذ  

 ان. كصيادين لهم صالت بهذا المك
الفريسيين متعارضون فكريًا، لكننا هنا نجدهم قد إتفقوا معًا ضد المسيح فمملكة الظلمة ال   -(: 4-1:16)مت  

آية من تقبل النور. وقد جالوا للمسيح يطلبون آية، ولم يكفهم كل اآليات التى صنعها السيد المسيح. وهم طلبوا  
مثل إختفال الشمس مثاًل أو بروه   ربما قصدوا بهذا نزول َمْن ِمَن السمال، أو عالمة طبي ية غريبة  =السماء

ورعود كما فعل موسى. ولكن األقرب هو فكرة طلبهم َمْن سماوى، فشيوخهم كانوا يقولون أن المسيا حين يأتى  
(. والمسيح ما كان عنده مانع من عمل معجزة ولكن لمن  31-30:6سينزل منًا من السمال كما فعل موسى )يو  

ولكن هؤالل عقدوا العزم على عدم اإليمان، بل هم قد أتوا لَيَتحدُوا  عله يؤمن.يعمل المعجزة ؟ هو يعملها لمن تج
لذلك هو رفط عمل آية   المسيح فى عناد ومقاومة، ولو كان قد فعل آية لكانوا قد إخترعوا أى شىل ليقاوموه.

  تطيق النور. تفاه الفريسيين والصدوقيين ضد المسيح بالرغم من اختالفهم. فمملكة الظلمة الإوالحظ  لهم.
يروا ولم  آمنوا  للذين  وطوبى  اآليات  بعمل  وليس  بالتعليم  ملكوته  يؤسس  أن  يف ل  (. 29:20)يو    ووالمسيح 

والتعليم يقود للتوبة، لذلك نادى يوحنا المعمدان أواًل بالتوبة، ثم نادى المسيح بالتوبة ومن بعده التالميذ فالزمان  
تاب   والعكس فاهلل حينستمر فى نجاسته،  إذا إخل أحد الملكوت  لن يد هو تأسيس الملكوت وذلك يتم بالتوبة، ف

، لذلك يشير السيد إلى يونان النبى. ولكننا نجد هؤالل المقاومين ال يبحثون سوى عن آية، وحتى قبلهمأهل نينوى  
ما قدمه   اآلن فهناك من يفكر فى المعجزات دون أن يقدم توبة. وهشارة المسيح آلية يونان النبى تعنى أن كل 

يونان ألهل نينوى هو قوله أن المدينة ستهلك إن لم يتوبوا، وبهذه الكلمات فقط تابوا. واآلن أمامهم المسيح بكل 
أى يتعرفوا على حالة  =    تعرفون أن تميزوا وجه السماءما يقوله ويفعله وهم ال يؤمنون وال يتوبون. والسيد يقول  

السمال.   فى  الظاهرة  العالمات  خالل  ال  الجو  لكنهم  المادية  األمور  فى  ذكاًهم  يظهرون  كثيرين  مثل  وهؤالل 
يهتمون باألمور الروحية وهكتشافهم لفرص التوبة والتعرف على الرب. فهؤالل الفريسيين برعوا فى معرفة عالمات 

رسين  هم كدا  =   أما  عالمات األزمنةالطقس ولم يعرفوا  مان اإلفتقاد اإللهى، فالمسيح فى وسطهم ولم يعرفوه  
)دا   بالسنة  المسيح  مجىل  تحدد  مان  التى  النبوات  يعرفون  وأنهم  البد  ووهور27-24:9للناموس  يوحنا   ( 

(. وغيرها كثير من النبوات، 6-5:35ش إ( ثم وهر المسيح ومعجزاته )3:40  شإ+  1:3المعمدان كسابق )مال
فلماذا لم يستخدموا ذكاًهم فى دراسة هذه النبوات، ولو فعلوا لكانوا قد عرفوا المسيح. لكنهم كما يقول المسيح 

خطاياهم وعنادهم ورياًهم وحسدهم للمسيح ومحبتهم لألموال وخوفهم على ضياعها = أى أن  جيل شرير فاسق
، كل هذا أعمى عيونهم عن فهم كتب األنبيال والحل هو التوبة التي نادي بها يونان،  إذا سار الناس ورال المسيح

لذلك   يؤمنوا  لن  آيات  أمامهم من  ُعِمَل  واآلن    ومضىالمسيح    تركهمولو حدف ستعرفونني. ومثل هؤالل مهما 
ينوى على يد يونان وال بالنسبة لنا فالزمن  من توبة فعلينا أن ال نفكر سوى فى اإلستعداد بتوبة كما تاب أهل ن 

 نطلب حدوف معجزات من المسيح بل نسلم بما يريده. 
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ونالحظ أن المسيح أي ًا بإشارته ليونان فهو يشير لموته وقيامته، وتأملنا فيما صنعه المسيح لنا يجعلنا نحبه، 
يو )راجع  به  يسمح  شىل  أى  سيقبل  المسيح  يحب  ق22-15:21ومن  آيات  أعظم  والقيامة  والصليب  دمها (. 

 المسيح للبشرية ففيهما سر خالص البشرية.
هؤالل المعاندين بسبب شرهم فاتهم أن يدركوا من هو المسيح، وأنه جال لخالصهم األبدى، ولو أدركوا لخلصوا، 
لو تابوا لكانوا اآلن فى السمال. والحظ أن إشارة المسيح آلية يونان فيها تلميح بقبول األمم بسبب رفط اليهود 

 للمسيح. 
وفى   يونان.  عن  شيئًا  يعرفون  ال  الذين  للرومان  يكتب  فهو  يونان  عن  المسيح  لكالم  يشر  لم  مرقس  وهنجيل 

 = أى التنهد ليس على مستوى الجسد بل من أعماقه شعر ب يق من موقفهم منه.  تنهد بروحه( 12:8)مر
مسال، يقولون إن الجو غدًا أى إذا رأوا السمال حمرال فى ال=    إذا كان المساء قلتم صحو ألن السماء محمرة

السماء حمراء وفى صباح اليوم تقولون سيكون اليوم شتال إذا رأيتم  =    وفى الرباح اليوم شتاءسيكون صحوًا.  
ى هنا غيوم وسحاب. وتفسير هذا أن السيد أتى بوداعة ومحبة يعلم ويشفى فكان يجب عليهم بذكال أن  أ بعبوسة

فمن ال يريد المسيح يتركه =  ثم تركهم ومضى (.  19:4ة مقبولة )لو  سن=  صحويدركوا أن الزمن  من قبول.  
المسيح. ونحن اآلن مع أن كل العالمات التي تشير إلى أن المجئ الثاني على األبواب موجودة، أال يدعونا هذا 

 لتقديم توبة وبسرعة. 
 

َيْأُخُذوا ُخْبزًا.  5"  -(: 12-16:5اآليات )مت   َتاَلِميُذُه ِإَلى اْلَعْبِر َنُسوا َأْن  َلُهْم َيُسوُع:»اْنُظُروا، 6َوَلمَّا َجاَء  َوَقاَل 
وِقيِ يَن«.   دُّ َوالرَّ يِسيِ يَن  اْلَفرِ  َخِميِر  ِمْن  ُزوا  ُخْبزًا«.  7َوَتَحرَّ َنْأُخْذ  َلْم  َقاِئِليَن:»ِإنََّنا  َأْنُفِسِهْم  ِفي  َيُسوُع فَ 8َفَفكَُّروا  َعِلَم 

ُخْبزًا؟   َتْأُخُذوا  َلْم  َأنَُّكْم  اإِليَماِن  َقِليِلي  َيا  َأْنُفِسُكْم  ِفي  ُتَفكِ ُروَن  َلُهْم:»ِلَماَذا  َواَل 9َوَقاَل  َتْفَهُموَن؟  اَل  اآلَن  َأَحتَّى 
َأَخْذُتْم؟   ًة  ُقفَّ َوَكْم  اآلاَلِف  اْلَخْمَسِة  ُخْبَزاِت  َخْمَس  سَ 10َتْذُكُروَن  َأَخْذُتْم؟ َواَل  اًل  سَّ َوَكْم  اآلاَلِف  اأَلْرَبَعِة  ُخْبَزاِت  ْبَع 

دُّ 11 َوالرَّ يِسيِ يَن  اْلَفرِ  َخِميِر  ِمْن  ُزوا  َتَتَحرَّ َأْن  َلُكْم  ُقْلُت  اْلُخْبِز  َعِن  َلْيَس  َأنِ ي  َتْفَهُموَن  اَل  ِحيَنِئٍذ 12وِقيِ يَن؟«  َكْيَف 
وِقيِ يَن.َفِهُموا َأنَُّه َلْم َيُقْل َأْن َيَتَحرَّ  دُّ يِسيِ يَن َوالرَّ  " ُزوا ِمْن َخِميِر اْلُخْبِز، َبْل ِمْن َتْعِليِم اْلَفرِ 
 أى عبر بحر الجليل. = ولما جاء تالميذه إلى العبر 

وترك الرب هؤالل الفريسيين والصدوقيين، وفى نفس السفينة التى جال بها إلى دلمانوثة عاد إلى بيت صيدا  
جولياس فى طريقه إلى قيصرية فيلبس )هناك مكانين بإسم بيت صيدا أحدهما غرب بحيرة طبرية وهى مينال  

واألخرى بيت صيدا جولياس   صيد بجانب كفرناحوم أو هى مينال صيد داخل حدود كفرناحوم داخل الجليل.
شره بحيرة طبرية وهذه خارج الجليل فهنا كان الرب يسوع قد أنهى خدمته فى الجليل(. وكان هذا قبل ذهابه فى 

رحلته األخيرة إلى أورشليم والتى بدأت بعيد المظال وهنتهت بعيد الفصح يوم الصليب. وعند وصولهم حذرهم  
ليمهم الفاسدة التى أدت بهم لطلب عالمة من السمال. والحظ فهم التالميذ الرب من خمير الفريسيين الذى هو تعا

 الخاطئ لكلمة خمير الفريسيين إذ فهموها حرفيا أنها عن الخبز. 
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وولآلن هناك نجد الكثيرين يسألون عالمات من السمال ليصدقوا المسيح أو ليتأكدوا من محبته وقوته ليطمئنوا. 
(. إذاً علينا أن نثق فى  1:   11هو الثقة بما يرجى واإليقان بأمور ال ترىو )عب وهذا ضد اإليمان، وفاإليمان 

المسيح ووعوده ومحبته ورعايته وحكمته وأنه ضابط الكل، عينه علينا داًما ال يتركنا وال يهملنا، وذلك دون أن 
 نطلب عالمات ملموسة لنتأكد[.  
ى رياًهم فلن يمكن إقامة الملكوت داخلهم، فالريال أخطر = إذا تشبهوا بالفريسيين ف  تحرزوا من خمير الفريسيين 

المسيح   مع  اللقال  ألهمية  دون حساب  بذاته  اإلنسان  لينشمل  والشعب  الخدام  لحياة  يتسلل  هو  للملكوت،  عدو 
اإلنتشار.   الريال هو عدوى سريعة  السريع،  فذلك إلنتشارها  بالخميرة  نأخذ خبزاً وتشبيهه  لم  إنشملوا   =  إننا  لقد 

 كلة تافهة والمسيح صانع المعجزات بينهم.. وكم من مشكلة تافهة تشملنا عن المسيح. بمش
حتى يقيم السيد ملكوته السماوى فينا فلنهتم بعالقتنا الشخصية معه بدون ريال، أى بدون إهتمام برأى الناس.   -

نا فيه. والحظ أن  ولنذكر على الدوام أنه موجود وقادر على حل أى مشكلة تواجهنا، لنحتفظ بإيمان بسالم
السيد حين أراد أن يوبخ تالميذه على خطأ صدر منهم كان هذا بينه وبينهم حتى ال يجرح مشاعرهم أمام  

 الناس.
 ونالحظ أي ًا شمف التالميذ ببقاًهم داًمًا بجوار معلمهم حتى أنهم نسوا أن يأخذوا معهم خبزًا. -

 فهو فاحص القلوب والكلى. =  لماذا تفكرون فى أنفسكم
تفهمون أ بعد وال  به.    ال تشعرون  ويؤمنوا  ليعرفوا من هو  لدخولهم لألعماه،  قلوبكم   أحتى= هى دعوة  اآلن 

 يحركهم ليطلبوا قلبًا جديدًا.= غليظة
عمومًا فالسيد المسيح ال يعنى بكالمه هذا أن نترك أعمالنا فهو ال يشجع الكسل ولكنه ال يريد أن تكون األمور 

 لهم فى قلب اإلنسان. حمل االمادية سببًا ل
 خبثه ومكره. = خمير هيرودس ( 15:8)مر 

درب نفسك على أن تذكر داًمًا أعمال هللا القديمة، وكم مشكلة أخرجك منها حتى ال تيأس من التجربة تدريب:  
 الحالية. 

إنتهت، كان البد للرب وتالميذه أن يتركوا كفرناحوم، فخدمة المسيح فى الجليل قد  -ملخص األحداث الماضية :
وأي ا تزايدت عداوة الفريسيين ومؤامراتهم ضد المسيح، وتشكيكهم مما يفسد عمل المسيح مع الجليليين.  

باإلضافة لتسا الت هيرودس أنتيباس الذى تلوثت يده بدمال المعمدان عن المسيح، كل هذا جعل بقال المسيح  
أالف على الشاطئ المربى للبحيرة، وكان هذا  فى الجليل بال فاًدة. وعند ممادرة المسيح للجليل أشبع الخمسة

هو العشال األخير لليهود فأرادوا أن يجعلوه ملكا. وهنسحب الرب مع تالميذه بعد ذلك إلى نواحى صور وصيدا 
ثم إلى العشر المدن حيث علََّم وشفى أمراضهم. وبعد ذلك أشبع األربعة أالف لينهى خدمته فى هذه األماكن. ثم 

وثة، وهناك تحداه الفريسيين والصدوقيين أن يظهر عالمة على صده إرساليته ولكنه لم يظهر  ذهب إلى دلمان
لهم شئ فقلوبهم قد إغلقت ولن يفهموا إذ هم ال يريدون أن يفهموا فقد إتخذوا قرارهم برف ه. لكن الرب حذرهم  

قبل هللا، وحدف ما حذر من مصيرهم المشئوم. وهذا ما حدف لهم إذ رف وا المسيح فكان هذا رف ا لهم من  
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الرب منه أى مصيرهم الحزين، وأخذ األمم مكانهم. وكان هذا معنى أن اإلعتراف بالمسيح من قبل بطرس 
  -والتجلى، يحدثان فى حدود األمم وليس اليهود. ولكن يبدو أن التالميذ لم يفهموا بل كان فى داخلهم تسا الت  

فرصة للفريسيين أن يظهروا كمنتصرين. بل كان هذا السؤال هو  لماذا إنسحب المسيح ولم يظهر عالمة فأعطى 
سؤال ًريس الكهنة وهل أنت المسيح إبن هللاو وكانت إجابة المسيح بأنه أكد هذا لكنه لم يثبته أمام ًريس الكهنة. 

  وخاف المسيح على تالميذه أن يسود عليهم الشك، بل سيزداد الشك إذ يجدونه قد صلب ولم ُيعلن عن ملكه.
ووأنظر رد تلميذى عمواس وهذا يحدف مع كل منا أننا نقع فى هذا الفخ حينما يكون رد فعل هللا مخالفا لتوقعاتنا، 

ولذلك أخذ المسيح معه تالميذه وهنسحب إلى على المسيح وهذا الذى كنا متوقعين أنه المزمع أن يفدى إسراًيلو[ 
فس الشك الذى عند الفريسيين = وتحر وا من خمير  العشر مدن لُيثبِ ت إيمانهم، وحذرهم أن يكون لهم ن

الفريسيينو إذ أنهم كانوا يريدون أن يبدو المسيح كمنتصر أمام الفريسيين ويظهر لهم عالمة. وما حدف بعد ذلك 
من أقوال وأعمال للمسيح كان تثبيتا إليمان التالميذ. ونالحظ إصرار المسيح على تعاليمه، ومن يريد أن يمادر 

(. ولكن من ناحية أخرى كان يثبت إيمانهم الذى كان قد بدأ ينمو فى كفرناحوم. والرب يعمل 67:   6)يو فليمادر
معنا نفس العمل فهو يدربنا بطره متنوعة ليثبت إيماننا فنقبل أحكامه وأقواله الص بة. ولكن هناك من التالميذ  

صوراته فى أن المسيح سيكون ملكا بالمفهوم  من فشل أن يثبت إيمانه فتحطم حينما لم تتوافق خطة المسيح مع ت
البشرى، أال وهو يهوذا. هذا الذى كانت له أطماعه العالمية فى مملكة عالمية يكون له فيها شأن عظيم، وبدأت  
أحالمه تتبخر أوال بإستشهاد المعمدان. ثم نمت وهنتشرت خميرة الفريسيين تماما داخله، إذ لم يجد المسيح يعطى  

مال وينزل عن الصليب ويأخذ الملك كما كان يتوقع هو. ويمكن أن يحدف هذا داخل كل منا إذ  عالمة من الس
 يكون حكم المسيح فى األمور عكس ما تشتهى قلوبنا. 

ماذا عمل الرب يسوع لتثبيت إيمان تالميذه؟ أخذهم فى رحلة هادًة فى البحيرة من دلمانوثة إلى قيصرية فيلبس  
ليهدأوا، ثم بادرهم بالسؤال عن ماذا عرفوا هم عن شخصه بعد كل خبراتهم معه طوال مدة وجوده معهم وبعد أن 

إبن هللا الحىو. وبدأ المسيح يخبرهم بأنه سيصلب،  رأوا أعماله وأقواله. وهنا كانت إجابة بطرس وأنت هو المسيح
  14)قارن مع يوحتى يعرفوا أنه كان عالما بكل شئ وأن هذا الصليب هو خطة إلهية، فحين يحدف ال يتشككوا 

ولكن كانت قطعة صميرة من خمير الفريسيين قد تسللت للتالميذ. فنجد بطرس يعترض على الصليب  (. 19: 
وقع ويريد المسيح ملكا منتصرا، هذا ما يحدف مع كل منا حين نجد أن خطة هللا وفكره ال فهذا ضد فكره، فهو يت

تتفق مع مشيئتنا وفكرنا. ونجد بعد ذلك أن الرب يعلم ويشرح عن ضرورة حمل الصليب. وعلى كل من يريد أن  
ريق نتبع به المسيح.  يتبع المسيح فليحمل صليبه ويتبعه. هنا صار الصليب ليس فكرا نقبله أو نرف ه بل هو ط

ولكن الصليب ليس هو النهاية بل وسيأتى إبن اإلنسان فى مجد أبيه مع مالًكته ليجا ى كل واحد حسب عملهو  
(. وترك المسيح تالميذه ستة أيام ليهدأوا. وكان بعد ذلك أن أخذ معه بعط التالميذ،  28 -  21:  16)مت 

م ينسوها طيلة أيامهم. وهذا يت ح من تسجيل القديسين  وأوهر لهم نفسه على جبل التجلى ليعطيهم عالمة ل 
 بطرس ويوحنا لحادثة التجلى فى رساًلهما.
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وسأل الرب تالميذه عن من يقول الناس إنى أنا إبن اإلنسانو كان هذا ليس إستطالعا لرأى الناس بل لرفع فكر 
المعمدان أو إرميال أو إيليا. وهذا مع التالميذ إلى مستوى معرفة حقيقة شخص المسيح. وكان رد التالميذ ويوحنا 

أن إرميال والمعمدان إنتقلوا من هذا العالم. والحظ أن هذا كان رأى الناس وليس رأى التالميذ، فبعط اليهود 
كانوا يؤمنون بتناسخ األرواح وأن روح إرميال تسكن فى المسيح، وأنه ينذر إسراًيل حتى ال تخرب كما فعل 

روح المعمدان تسكن فى المسيح فهذا مستحيل فالمعمدان كان معاصرا للمسيح. ومن ال  إرميال من قبل. أما أن
وومن قالوا إيليا كان ذلك لفهمهم نبوة  يؤمن بهذا تصور أن المسيح كان إمتدادا لرسالة إرميال أو المعمدان. 

قال أنه المسيا. وفى هذا ولكن نرى أنه لم يوجد من  (.[5:  4مالخى النبى أن إيليا يكون سابقا للمسيا )مالخى 
نرى أن تشكيك الفريسيين فى المسيح كان له هذه النتيجة، وأنه حدف إرتداد وسط الناس بعد أن كانوا قد حسبوه 
أنه هو المسيا وأرادوا أن يجعلوه ملكا. فلم يعترف أحد بأنه المسيا المنتظر، إال أن ردودهم كانت تعنى أنه ليس  

بل أن رسالته كانت من السمال مباشرة. ثم سأل الرب تالميذه ووأنتم من تقولون   شخصا عاديا أو معلما عاديا،
إنى أناو. وكان سؤال الرب لتالميذه ليستخرج من أفواههم إيمانهم تثبيتا إليمانهم. ولذلك حين نطق بطرس بما  

ه. وهختلف نص  قاله أمَّن الرب يسوع على كالمه وقال أن من أعطى هذه اإلجابة لبطرس هو هللا اآلب نفس
اإلجابات المذكورة فى الثالثة األناجيل، ولكن كل منهم كان يختار من إجابة بطرس ما يتفق مع من يكتب له  
إنجيله. فمتى مثال ألنه كان يكتب لليهود ذكر إجابة بطرس بما يتفق مع الفكر اليهودى وأنت هو المسيح إبن 

بة بحسب متى هو النص الكامل حسبما قاله بطرس هللا الحىو وهذا تعبير يهودى صرف. وكان نص اإلجا 
 فعال، أما النصوص بحسب القديس مرقس وأنت المسيحو وبحسب القديس لوقا ومسيح هللاو فهى ردود مختصرة.

كان داخل التالميذ بذرة إيمان، ول ينمو فنرى أن بطرس قد نطق بإعتراف مشابه بعد حديث المسيح عن خبز 
هذا اإليمان أكثر بعد سير المسيح على األمواج. وول هذا اإليمان ينمو حتى كان  (. ونما  69:   6الحياة )يو

إعتراف بطرس بإعالن من هللا، تقبله بطرس وخ ع له بقية التالميذ. وكان هذا اإلعالن اإللهى لبطرس عقب  
ين لم يفسد (. وبهذا اإلعتراف إت ح أن خمير الفريسي 18:  9صالة المسيح قبل أن يسأل سؤاله للتالميذ )لو

إيمان التالميذ. ولكن قطعا تعرض بعدها التالميذ للحظات شك. ولم يستقر إيمانهم بما نطق به بطرس إال بعد  
وولكن هم لم يعرفوا حقيقة المسيح وأنه يهوه المتجسد والمتأنس إال بعد حلول الروح القدس القيامة ور ية الرب. 

   يوم الخمسين[.
 

   -(:21-18:9( + ) لو 30-27:8  ( + )مر20-13:16اآليات )مت 
َيُقوُل 13"  -(:20-16:13اآليات )مت   ِقاِئاًل:»َمْن  َتاَلِميَذُه  َسَأَل  ِفيُلبَُّس  َقْيَرِريَِّة  َنَواِحي  ِإَلى  َيُسوُع  َجاَء  َوَلمَّا 

اإِلْنَساِن؟«   اْبُن  َأَنا  ِإنِ ي  َواِحٌد ِمنَ 14النَّاُس  َأْو  ِإْرِمَيا  َوآَخُروَن:  ِإيِليَّا،  َوآَخُروَن:  اْلَمْعَمَداُن،  ُيوَحنَّا   َفَقاُلوا:»َقْوٌم: 
ْنِبَياِء«.   َفَأَجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوَقاَل:»َأْنَت ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن هللِا 16َقاَل َلُهْم:»َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن ِإنِ ي َأَنا؟«  15اأَل
 .»! اْلَحيِ 

ا َلْم ُيْعِلْن َلَك، لِكنَّ َأِبي الَِّذي ِفي َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»ُطوَبى َلَك َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، ِإنَّ َلْحًما َوَدمً 17
َماَواِت.   َتْقوَ 18السَّ َلْن  اْلَجِحيِم  َوَأْبَواُب  َكِنيَسِتي،  َأْبني  ْخَرِة  الرَّ هِذِه  َوَعَلى  ُبْطُرُس،  َأْنَت  َأْيًضا:  َلَك  َأُقوُل  ى َوَأَنا 
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َماَواِت، َفكُ 19َعَلْيَها.   َماَواِت. َوُكلُّ َما َوُأْعِطيَك َمَفاِتيَح َمَلُكوِت السَّ لُّ َما َتْرِبُطُه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْرُبوًطا ِفي السَّ
َماَواِت«.   " ِحيَنِئٍذ َأْوَصى َتاَلِميَذُه َأْن اَل َيُقوُلوا أَلَحٍد ِإنَُّه َيُسوُع اْلَمِسيُح.20َتُحلُُّه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْحُلواًل ِفي السَّ

َتاَلِميَذُه  27"  -(: 30-8:27اآليات )مر   َسَأَل  َوِفي الطَِّريِق  ِفيُلبَُّس.  َقْيَرِريَِّة  ُقَرى  ِإَلى  َوَتالِميُذُه  َيُسوُع  ُثمَّ َخَرَج 
َأَنا؟«   ِإنِ ي  النَّاُس  َيُقوُل  »َمْن  َلُهْم:  َواِحٌد  28ِقاِئاًل  َوآَخُروَن:  ِإيِليَّا.  َوآَخُروَن:  اْلَمْعَمَداُن.  ِمَن َفَأَجاُبوا:»ُيوَحنَّا 

ْنِبَياِء«.   َفاْنَتَهَرُهْم َكْي  30َفَقاَل َلُهْم:»َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن ِإنِ ي َأَنا؟« َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوَقاَل َلُه:»َأْنَت اْلَمِسيُح!«  29اأَل
 "  اَل َيُقوُلوا أَلَحٍد َعْنُه.

َوِفيَما ُهَو ُيَرلِ ي َعَلى اْنِفَراٍد َكاَن التَّاَلِميُذ َمَعُه. َفَسَأَلُهْم ِقاِئاًل:»َمْن َتُقوُل اْلُجُموُع 18" -(:21-9:18اآليات )لو  
َأَنا؟«   َقاَم«.  19َأنِ ي  اْلُقَدَماِء  ِمَن  َنِبيًّا  ِإنَّ  َوآَخُروَن:  ِإيِليَّا.  َوآَخُروَن:  اْلَمْعَمَداُن.  َوَقالوا:»ُيوَحنَّا  َفَقاَل 20َفَأَجاُبوا 

ُبْطُرُس َوَقاَل:»َمِسيُح هللِا!«.   َفَأَجاَب  َأَنا؟«  َتُقوُلوَن َأنِ ي  َيُقوُلوا ذِلَك 21َلُهْم:»َوَأْنُتْم، َمْن  َفاْنَتَهَرُهْم َوَأْوَصى َأْن اَل 
 "أَلَحٍد،

 من يقول الناس إنى أنا إبن اإلنسان …. أنت هو المسيح إبن هللا الحى.. طوبى لك 
تجسد سيح هنا يؤكد ناسوته، واآلب يعلن لبطرس الهوت المسيح وهذا هو إيمان الكنيسة أن إبن هللا  الحظ أن الم

(. وهذا ما قاله بولس الرسول وال أحد يستطيع أن يقول المسيح رب إال   16:3تى 1وتأنس، هللا وهر فى الجسد )
 ( 3:12كو1بالروح القدسو )

َبه  المسيح عليه، فهو أعلن دستور اإليمان القويم، والمخلص يعلن أنه يقيم   وهذا اإليمان الذى أعلنه بطرس َطوَّ
+ 19:16كنيسته على هذا اإليمان، ويعطى كنيسته سلطان الحل والربط، ليس لبطرس فقط بل لكل الرسل )مت  

الن18:18مت   يقوله  ما  التالميذ  ردد  سؤاله  السيد  سأل  ولما  أنه  (.  قال  هيرودس  فمثاًل  يوحنا اس، 
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

خاصته فماذا لو سألك المسيح.. من   فالسيد المسيح يهتم جدًا بكيف نعرفه نحن=    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 
المسيح من كال ن رأيه عن  ُيَكوِ  لم  لنعرف فبطرس  أعيننا  ليفتح  إذًا فلنصرك إلى هللا  لُه،  الناس، بل هللا أعلن  م 

( لنصلى حتى يعلن  5:42المسيح ونختبره فنقول مع أيوب، بسمع األذن قد سمعت عنك واآلن رأتك عينى )أى  
بالروح القدس ) + يو   3:12كو  1لنا الروح القدس عمن هو المسيح، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع 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، وهستلمناهخالل التالميذ    م هذا اإليمانيتسلتم  و 

العشرة م لذة  ندرك  إذ  فنحبه  المسيح،  السيد  ولكن خبرة عملية بشخص  ُيدرك هذا سوف خبرة نظرية  عه، ومن 
 (. 8:3يحسب كل األشيال نفاية )فى 



   متي )اإلصحاح السادس عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
240 

المسيح هو المسيا الذى كان اليهود ينتظرونه مخلصًا. وكلمة المسيح تعنى الممسوح من   = أنت هو المسيح
+ لو   4:5+ ابط  5:1هللا. وكانت المسحة فى العهد القديم هى للملوك ور سال الكهنة واألنبيال فقط )ر  

 .  هذه اآليات نرى المسيح ملكًا وًريسًا للكهنة ونبياً ( وفى  76:1
لقد سبق نثناًيل وقال هذا قبل بطرس، أن المسيح إبن هللا ولكن نثناًيل كان يقصدها بطريقة   =إبن هللا الحى

ولذلك لم نسمع أن السيد طوب إيمان نثناًيل كما فعل مع بطرس )يو   عامة كما يقولون إسراًيل إبن هللا.
47:1-51.) 

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. 

الع وية فى الملكوت الروحى الجديد وننعم بحياته  وبإتحادنا به خالل المعمودية نصير أوالد هللا، وندخل إلى  
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  َهِذهِ )مذكر(  مؤنث(    وعلى  ألن إذًا    الرخرة)  بطرس،  ليست  هى  الصخرة 

(. وكلمة 6:2بط  1والمسيح هو حجر الزاوية )  (.4:10كو1الصخرة التى تبنى عليها الكنيسة هى المسيح نفسه ) 
بترا أى صخرة، فالمسيح أسس كنيسته على صخرة هى اإليمان به كإبن هللا   Petraبطرس مشتقة عن اليونانية  

 . Petrusأنت  . بل قال لهPetraوالمسيح لم يقل له أنت 
= كلمرة صرخر فرى العبريرة هرى وتسرورو وهرى  هو الرخر الكامدل صدنيعه (.31،4:32وراجع تفسير اآليات )ترث 

ُتترجم عادة  صخر ولكنها أي ًا تعنى أصل / مصدر / نبع / السبب األول. وهذه كلها ُتفيرد معنرى الخرالق لرذلك 
على أن الترجمة صخرة مناسبة أي ًا ألنره يحتمرى فيهرا المسرافر   وتعنى فى هذه الفقرة وهو الخالق الكامل صنيعه

  (.أى هللا ثيئوسفى الصحرال من العواصف وقد ترجمتها السبعينية 
= أن المسريح يبنرى كنيسرته علرى هرذا اإليمران  وعلدى هدذه الردخرة أبندى كنيسدتىفيصير معنى كالم الرب يسوع 

 بأنه يهوه إبن هللا.
وهو الذى يحمى ش به   شعب هللا مؤسس عليه وُمتكل عليه فهو القوى غير المتزعزعوالصخرة تعنى أي ًا أن  

 .(2:2من  وابع هجمات الشيطان ًريس سلطان الهوال )أف
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 
كإيمان بطرس ( وهى أي ًا تشير للتجارب والحروب ضد الكنيسة والمؤمنين سوال كان مصدرها الشيطان أو  

  فإبن هللا الصخرة وحجر الزاوية هو بنفسه الذى يسند كنيسته فلن تنهار.بشر يحركهم شياطين. 
وتشير ألن الكنيسة التى يقودها المسيح هى كنيسة بصلواتها وتسابيحها تهاجم أبواب الجحيم ، تهاجم الشيطان  

كان يحارب جي  إبشالوم ، وتعلق  الذى هزمه المسيح ، والكنيسة تكمل عليه . وهناك مثال لذلك ، فيوآب حينما
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أن  نجد  وهكذا   . بسهم  واحد  كل  عليه ف ربه  يجهزوا  أن  جيشه  من  وطلب  يوآب  الشجرة ضربه  فى  إبشالوم 
 المسيح بصليبه ضرب الشيطان فصار عدو مهزوم ، وصلوات الكنيسة تكمل عليه ولن يقوى عليها . 

ى لكنيسته سلطان الحل والربط وغفران الخطايا فالمسيح أعط.  21:20+ يو  18:18+مت   وأعطيك مفاتيح.. 
وهمساكها، القبول فى شركة الكنيسة أو إخراج وفر  المخالفين من الشركة المقدسة، السيد أعطي لكنيسته سلطان  
الحكم على أوالدها وتأديبهم. المسيح من خالل كنيسته يحل ويربط. والربط هو لمن يصر على خطيته، فتحرمه 

 اول. والحل هو لمن يتوب ويعترف بخطاياه. الكنيسة من التن 
من الرومان. وهم فهموا    يخلصهم  روا أن المسيح آٍت كمخلص = اليهود تصوَّ   أوصى تالميذه أن ال يقولوا ألحد

بطريقة خاطئة، لذلك   (6:79+ مز   9:2سفر المزامير مثل تحطمهم بق يب من حديد )مز    بعط اآليات فى
المسيح   أنهأ حرص  لذلك كان يوصى   ن ال ينتشر خبر  الرومان  ليحارب  آٍت  أنه  الشعب  يفهم  المسيا حتى ال 

نتهر هألحد، و تالميذه أن ال يقولوا أنه المسيا، وأي ًا المرضى وكل من أخرج منهم شياطين أمرهم أن ال يقولوا  
مفهوم سياسي ( ألن الجموع كان لها  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 
ن ليس كل واحد، بل لمن له القدرة على فهم حقيقة الخالص. وفى أواخر أيام المسيح  يعرف الناس حقيقته، ولك 

إبتدأ يعلن صراحة عن كونه إبن هللا )مت   (. لكن نالحظ أنه تدرج فى إعالن هذه 64-63:26على األرض 
عاب ( فبقدر ما ينمو السامع فى إستي12:13الحقيقة بحسب حالة السامعين. فإن من له سيعطى ويزاد )مت  

أمور وأسرار الملكوت يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى األكثر واألعلى. فمستوى السامع فى نموه هو الذي يحدد 
إذًا  فاهلل  والحياة مع هللا.  الملكوت  أسرار  فينقطع عنها  الراف ة  النفس  أما  المسيح،  يقدمه  الذى  التعليم  مستوى 

لذلك. وراجع حوار المسيح مع السامرية لترى التدرج فى إعالن  يعطينا أن نكتشف أسراره بقدر ما نكون مستعدين  
 حقيقته ومع تجاوبها كان يعلن لها ما هو أكثر عنه. 

ثورة   - فتحدف  ملكًا  منيًا أرضيًا  يكون  بأن  الجماهير  تطالبه  أن ال  يقولوا ألحد  أن ال  األول من  الهدف  إذًا 
 دمة المسيح وتعليمه. شعبية ضد الرومان، ولهذا أثاره الرهيبة. بل ستتعطل خ

 السبب الثانى حتى ال يحرص الكتبة والفريسيون أن يقتلوه قبل الوقت، أى قبل أن ينهى كل تعاليمه وأعماله. -
 لوهيته بالدليل الساطع وذلك بقيامته فعاًل بعد موته. أ ميذ عنه كإبن هللا دون أن تظهر  ال يصح أن يتكلم التال -

رودس فيلبس، وسميت بإسمه تميزًا لها عن قيصرية التى على  = أسسها هيقيصرية فيلبس(  13:16متى ) 
 البحر. وهى عند سفح جبل حرمون بجانب منبع نهر االردن 

  (27:8 ر)م وفى الطريق      (  18:9)لو وفيما هو يصلى
لوقا وحده أشار لصالة المسيح وربطها بهذا اإلعالن السماًى لبطرس بحقيقة المسيح، إذ بصالة المسيح ُيعلن  

ننا أوهذا معناه    مام اآلب.أاآلب بروحه القدوس لبطرس هذا السر. ومعنى صالة المسيح هو شفاعة المسيح عن ا  
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(. فالمسيح صل ى على 24-23:16ب )يو  مام اآلب فيه. لذلك نطلب بإسمه أى شىل نطلبه من اآلأمقبولين  
  ، فالمسيح مهتم أننا سألهم هذا السؤال  وفى الطريق  .فيلبس( ثم سار معهم إلى نواحى قيصرية  18:9إنفراد )لو  

وهلى  األيام  أنا معكم كل  وها  بل وفى كل خطوة  داًما معنا،  ونراه  نتعرف عليه  السمال  نحو  فى طريق حياتنا 
الدهرو )مت  الذى يحفظنا ويحمينا ويعيننا ويستر 20:  28إنق ال  القوى  لنا كل شئ اإلله  (. هو معنا ويكون 

 علينا ويمفر خطايانا فنكون مقبولين أمام هللا … هو كل شئ لنا. 
فى ف يثبتنا  أنه  القدس  الروح  فينا  يعمله  ما  وأول  القدوس،  بروحه  فينا  ويعمل  اآلب  يقبلنا  بشفاعته عنا  المسيح 

( ثم يعلن لنا عمن هو المسيح فنفهم حقيقة عالقتنا باهلل، ودية والتوبة واإلعتراف والتناولالمسيح إبن هللا )بالمعم
قا يشير لصالة المسيح هنا ألنه يدرك خطورة ما سيعلنه بطرس (. لو 16:8هو يشهد ألرواحنا أننا أوالد هللا )رو  

ى صلته هو باآلب فهم واحد أ= صالته   اآلن، ويشير أننا ال يمكننا فهم هذه الحقاًق إال  بشفاعة المسيح الكفارية
وهذا ما كان أيوب يشتهيه وقد حققه المسيح وليس بيننا مصالح ي ع يده على   وصلته بنا فنحن صرنا جسده  

 . 21ية  آده؟ الرد فى . وكيف صرنا جس( 33:  9كليناو )أى 
 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 :
   ذبيحة نفسه.هو المسيح أى الممسوح كًريس كهنة سيقدم  -: المسيح -مرقس :

 هو مسيا النبوات الموعود به فى الكتاب، الذى ينتظرونه.  -:  مسيح هللا -لوقا :
 

 ( 27-22:9( + ) لو 1:9+   33 - 31:8( +  )مر 28-21:16اآليات )مت 
ِمْن ذِلَك اْلَوْقِت اْبَتَدَأ َيُسوُع ُيْظِهُر ِلَتاَلِميِذِه َأنَُّه َيْنَبِغي َأْن َيْذَهَب ِإَلى ُأوُرَشِليَم 21"  -(:28-16:21اآليات )مت  

َيُقوَم.  َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث  َواْلَكَتَبِة،  ُيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة  َكِثيًرا ِمَن الشُّ َواْبَتَدَأ َفَأَخَذُه ُبطْ 22  َوَيَتَألََّم  ِإَلْيِه  ُرُس 
! اَل َيُكوُن َلَك هَذا!«   َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس:»اْذَهْب َعنِ ي َياَشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي، 23َيْنَتِهُرُه َقاِئاًل:»َحاَشاَك َياَربُّ

َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه ِحيَنِئٍذ َقاَل يَ 24أَلنََّك اَل َتْهَتمُّ ِبَما ِ  لِكْن ِبَما ِللنَّاِس«. َيْأِتَي َوَراِئي  ُسوُع ِلَتاَلِميِذِه:»ِإْن َأَراَد َأَحٌد َأْن 
أَلنَُّه  26َفِإنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخلِ َص َنْفَسُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن َأْجِلي َيِجُدَها.  25َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني،  

َيْنتَ  َنْفِسِه؟  َماَذا  َعْن  ِفَداًء  اإِلْنَساُن  ُيْعِطي  َماَذا  َأْو  َنْفَسُه؟  َوَخِسَر  ُكلَُّه  اْلَعاَلَم  َربَح  َلْو  اإِلْنَساُن  اْبَن 27ِفُع  َفِإنَّ 
َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ 82اإِلْنَساِن َسْوَف َيْأِتي ِفي َمْجِد َأِبيِه َمَع َماَلِئَكِتِه، َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِلِه.  

 " ِمَن اْلِقَياِم هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرُوا اْبَن اإِلْنَساِن آِتًيا ِفي َمَلُكوِتِه«.
َأْن  31"  -(33-  8:31)مر  اآليات َيْنَبِغي  اإِلْنَساِن  اْبَن  َأنَّ  ُيَعلِ ُمُهْم  ُيوِخ  َواْبَتَدَأ  الشُّ ِمَن  َوُيْرَفَض  َكِثيًرا،  َيَتَألََّم 

َوَقاَل اْلَقْوَل َعاَلِنَيًة. َفَأَخَذُه ُبْطُرُس ِإَلْيِه َواْبَتَدَأ َيْنَتِهُرُه. 32  َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتَل، َوَبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاٍم َيُقوُم.
 «. يَذُه، َفاْنَتَهَر ُبْطُرَس َقاِئاًل: »اْذَهْب َعنِ ي َيا َشْيَطاُن! أَلنََّك اَل َتْهَتمُّ ِبَماِ ِ  لِكْن ِبَما ِللنَّاسِ َفاْلَتَفَت َوَأْبَرَر َتاَلمِ 33
" 
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اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكوَت َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ِمَن اْلِقَياِم هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن  1"  -(:9:1)مر آية  
 " هللِا َقْد َأَتى ِبُقوٍَّة«.

)لو    َوُرَؤَساِء 22"  -(:27-9:22اآليات  ُيوِخ  الشُّ ِمَن  َوُيْرَفُض  َكِثيًرا،  َيَتَألَُّم  اإِلْنَساِن  اْبَن  َأنَّ  َيْنَبِغي  َقاِئاًل:»ِإنَُّه 
اْلَيوْ  َوِفي  َوُيْقَتُل،  َواْلَكَتَبِة،  َيُقوُم«.اْلَكَهَنِة  الثَّاِلِث  َنْفَسُه  23ِم  َفْلُيْنِكْر  َوَراِئي،  َيْأِتَي  َأْن  َأَحٌد  َأَراَد  ِلْلَجِميِع:»ِإْن  َوَقاَل 
َوَيْتَبْعِني.   َيْوٍم،  َأجْ 24َوَيْحِمْل َصِليَبُه ُكلَّ  َنْفَسُه ِمْن  ُيْهِلُك  َوَمْن  ُيْهِلُكَها،  َنْفَسُه  ُيَخلِ َص  َأْن  َأَراَد  َمْن  َفهَذا َفِإنَّ  ِلي 

َخِسَرَها؟  25ُيَخلِ ُرَها.   َأْو  َنْفَسُه  َوَأْهَلَك  ُكلَُّه،  اْلَعاَلَم  َربَح  َلْو  اإِلْنَساُن  َيْنَتِفُع  َماَذا  ِبي 26أَلنَُّه  اْسَتَحى  َمِن  أَلنَّ 
يِسيَن.  َوِبَكاَلِمي، َفِبهَذا َيْسَتِحي اْبُن اإِلْنَساِن َمَتى َجاَء ِبَمْجِدِه َوَمْجِد اآلِب َواْلمَ  ا َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ 27اَلِئَكِة اْلِقدِ  َحقًّ

 " ِمَن اْلِقَياِم هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكوَت هللِا«.
 

َيْنَبِغي َأْن َيْذَهَب ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَيَتَألََّم ِمْن ذِلَك اْلَوْقِت اْبَتَدَأ َيُسوُع ُيْظِهُر ِلَتاَلِميِذِه َأنَُّه  21"    -(:16:21آية )مت  
ُيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوَم.  "  َكِثيًرا ِمَن الشُّ

 صليب.المسيح أوضح لتالميذه من هو وأنه أتى ليؤسس كنيسته، وها هو يعلن ثمن تأسيس الكنيسة أى ال
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
قلوبنا، هو بصليبه هدم مملكة الخطية ومملكة إبليس وأقام ملكوته. فالرياسة كانت بصليبه الذى به ملك على 

 وقوله هذا يشير ألنه يعلم سابقًا وبدقة ما سيحدف له، إذًا فما سيحدف له هو بسلطانه.
 

اَل َتْهَتمُّ ِبَما ِ  لِكْن   َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس:»اْذَهْب َعنِ ي َياَشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي، أَلنَّكَ 23"  -(:16:23آية )مت 
  "ِبَما ِللنَّاِس«.

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 

رفط الصليب الموضوع علينا. ويبدو أن بطرس كان راف ًا لفكرة الصليب حتى النهاية، لذلك حين سألُه السيد 
أتحبنى … أتحبنى.. أتحبنى صرح له السيد بعد ذلك انه سيموت مصلوبًا، ولعلم السيد أن بطرس رافط لفكرة 

له ك تحبنى )يو  الصليب كرر  إتبعنى = أى ال ترفط الصليب إن كنت حقيقة  (. ويقال أن  22-15:21لمة 
بطرس   قتل  أراد  حين  السيد أنيرون  رأى  روما  أبواب  وعلى  بطرس،  فهرب  بالهرب،  روما  فى  المؤمنون  قنعه 

وطل نفسه  وسلم  بطرس  فعاد  منك.  بداًل  ذاهب ألصلب  أنا  فقال  ؟  أين  إلى  فسأله  لروما  متجهًا  أن  المسيح  ب 
 يصلب منكس الرأس.  
 أنت معثرة لى.. إذهب عنى يا شيطان.. ألنك ال تهتم بما   لكن بما للناس. والحظ ما قاله المسيح 

فالسيد جال ليقيم مملكته خالل صليبه وطلب ممن يريد أن يكون له تلميذًا أن يحمل صليبه ويتبعه، فمن يرفط 
 .  (24آية ) الصليب يرفط الفكر اإللهى 
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  تعمل على تعطيل الصليب والفدال.  =  معثرة
برفط =    شيطددددان داخلنا  في  يوسوس  الذي  والشيطان هو  الشيطان،  الفدال 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   
العالمى والمنى  المسيح فى الصحة والمجد  نقبل أن نسير مع  أننا  مع وجهة نظر هللا )مثل بطرس هنا( وهى 

من الشيطان. لذلك قال   أما لو ُوِجَد صليب ، نرفط المسيح ونتصادم معُه . ويكون هذا بإيعا ،  المادى.. الخ  
السيد لبطرس إذهب عنى يا شيطان، ألن بطرس كان يكرر فكر الشيطان. والشيطان الخبيث داًمًا يسعى ألن  

ولكن لنعلم أنه كًريس   (يقنع أوالد هللا بأنه لو أن هللا يحبهم ألعطاهم خيرات  منية )مال وعظمة وقوة وسلطان..
)يو   العالم  ت30:14لهذا  بما  يمرينا  حتى  (  فيه  بما  العالم  يرف ون  هللا  أوالد  لكن  يديه،  ألن  حت  وصلوا  لو 

، ويقبلون من يد أبيهم السماوى ما يسمح به سوال خيرات  منية أو صليب، فما يسمح به أبوهم السماوى ُيصلبوا
مسيح (. وال9:4خر 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 
تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا صالحه فكم وكم أبوكم السماوى. من هنا نعلم أن ما يسمح به هللا سوال خيرات 

 وهو طريقهم للسمال   لخالص نفوسهم، هو لصالح أوالده، هو   منية )مال / صحة..( أو ما يسمح به من تأديبات 
 ( + مرض أيوب وتجربته كانت لخالص نفسه وكذلك مرض بولس.  22-21:3كو  1( + ) 28:8)رو

 
َيْأِتَي َوَراِئي  24و  -(:16:24آية )مت   َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه ِحيَنِئٍذ َقاَل َيُسوُع ِلَتاَلِميِذِه:»ِإْن َأَراَد َأَحٌد َأْن 
 وَوَيْتَبْعِني،
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 17:8الذى يقول له كل شىل هو لك، وهللا أعطانا أن نرثه أى نرف مع المسيح )رو
لم    يقبل بما سمح به هللا واثقًا فى محبة هللا، وأن ما سمح به هو للخير حتى وهن  =  يحمل صليبهأشيال تافهة.  

ولنالحظ أن    لكل ما يسمح به هللا.  كاملةطاعة  =    ويتبعنى  إرادة حرة.=    إن أراد أحد(.  7:13نفهم اآلن )يو  
هو بذل المسيح ذاته حبا فينا دون أن يطلب أحد منه هذا ودون أن يطلب هو منا أى مقابل. وهذه هى   الرليب

الدرجة.  لهذه  له أن يصل  تلميذا حقيقيا  يكون  يريد أن  الرب من كل من  المحبة ، والتى يطلب  أعلى درجات 
 يح . ولذلك ت ع كنيستنا الشهدال فى أعلى الدرجات فهم بذلوا حياتهم حبا فى المس

 
َيِجُدَها.25و  -(:26-16:25اآليات )مت   َنْفَسُه ِمْن َأْجِلي  ُيْهِلُك  ُيْهِلُكَها، َوَمْن  َنْفَسُه  ُيَخلِ َص  َأَراَد َأْن   َفِإنَّ َمْن 

 و اإِلْنَساُن ِفَداًء َعْن َنْفِسِه؟أَلنَُّه َماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َربَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ َأْو َماَذا ُيْعِطي 26
يهرب من اإلستشهاد / يهرب من الشداًد فى الخدمة مثاًل ليتمتع بملذات الدنيا / يرفط الصالة =  يخلص نفسه 

 والصوم لمتع دنيوية.  
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 يتقدم لإلستشهاد / يقدم جسده ذبيحة حية / يقمع جسده ويستعبده / يصلب أهواله وشهواته.=   يهلك نفسه
كلهُ لو ربح   فليعلم أن=    العالم  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  ال  =    ماذا  خسارة  فهالكها  النفس  أما  تعود،  أن  فجاًز  ضاعت  إن  األموال 
 تعوض. وكيف أقدم فدية عن إنسان تم قتله فعاًل. فإن هلكت النفس، أى ذهبت للجحيم بعد موتها فال فدال لها. 

 
)مت   َمَع  27"  -(: 16:27آية  َأِبيِه  َمْجِد  ِفي  َيْأِتي  َسْوَف  اإِلْنَساِن  اْبَن  َواِحٍد   َماَلِئَكِتِه،َفِإنَّ  ُكلَّ  ُيَجاِزي  َوِحيَنِئٍذ 
 "  َحَسَب َعَمِلِه.

 ( 24:    5( وصالبا أهواله 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)ر  

العالم فنصيبه معاناة وحزن على األرض، ونار متقدة أبدية. وفى هذه  أما  من ترك المسيح ليجرى ورال لذات 
عد أن تحدف عن أالمه يتحدف هنا عن مجده. ولنالحظ . فهو بيأتى 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 والقول الوحيد المسج

 المسيح، ومن يشترك معه فى الصليب سيشترك معه فى المجد. مع 
 

 ( 27:9( + ) لو   1:9( + )مر 28:16اآليات )مت 
َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ِمَن اْلِقَياِم هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرُوا اْبَن اإِلْنَساِن 28"  -(:16:28)مت    آية

 "ِتِه«.آِتًيا ِفي َمَلُكو 
َت َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ِمَن اْلِقَياِم هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكو 1"  -(:9:1)مر    آية

 " هللِا َقْد َأَتى ِبُقوٍَّة«.
ا َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ِمَن اْلِقَياِم 27" -(:9:27)لو  آية  "هُهَنا َقْوًما اَل َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َمَلُكوَت هللِا«.َحقًّ

أو حتى   يروه  أن  التالميذ شديدًا  إشتياه  المجد، أصبح  المسيح عن  السيد  فيها  والتى تحدف  السابقة  اآلية  بعد 
وا ملكوت إبن اإلنسان. يعرفوا ما هو. والسيد فى هذه اآلية يطمئنهم بأن بع ًا منهم لن يذوقوا الموت قبل أن ير 

 فما هو ملكوت إبن اإلنسان؟ 
ملكوت إبن اإلنسان هو حين يجلس عن يمين أبيه، ويكون فى صورة مجد اآلب. ويجلس ليدين. ويملك على 
األبرار وهم يخ عون لُه، ويطأ إبليس وتاب يه ويحبسهم فى البحيرة المتقدة بالنار فيكفوا عن مقاومتهم لملكه. كل 
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يقول هذا الكالم، الكل تمع للسيد المسيح وهو سإهذا سيكون فى يوم الدينونة وما بعده.. ولكن نالحظ أن كل من 
ستشهدوا قبل مجىل 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  

سيح بقدر ما كشفه لهم، وعلى قدر ما إحتملوا، وهم تمتعوا بمجده، وكان  بعط التالميذ بع ًا من مجد السيد الم
هذا إعالنًا عن بهاًه اإللهي، وهؤالل لم يموتوا حتى رأوا هذا المجد وآخرون ممن سمعوا كلمات المسيح هذه رأوا 

الف تترك آلهتها قيامته وصعوده وحلول الروح القدس على الكنيسة وبدل ملكوت هللا داخل قلوب المؤمنين، رأوا آ
الوثنية )بل وتبيع ممتلكاتها كما رأينا فى سفر أعمال الرسل( ويحرقوا كتب السحر ويتبعوا المسيح ويملكوه على  

(. 21:17قلوبهم، ورأوا آالف الشهدال يبيعون حياتهم حبًا فى المسيح، كل هؤالل كان ملكوت هللا فى داخلهم )لو  
 الناس ضد مجد العالم الزاًل. لقد رأوا ملكوت هللا معلنًا فى حياة

العالم ألجل المسيح تذوقوا حالوة ملك المسيح على قلوبهم، وكان هذا عربون   كل هؤالل الشهدال 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. 70ها الهاًل سنة  حتى رأوا خراب أورشليم وحريق
 والحظ أن هللا دبر هروب المسيحيين كلهم من أورشليم قبل حصارها النهاًي. 

هذه ال تقال إال  على األبرار فهم ال يموتون بل ينتقلون، وكما قال المسيح عن الموت أنه =  ال يذوقون الموت
  و ة يايرس وعن لعا ر(. أما  األشرار فهم يموتون وهم ما الوا على األرض وإبنى هذا كان ميتًا فعاشنوم ) عن إبن 

فتذوه   (9:  2)عب المسيح  قيلت عن    وذاق الموت(.  1:3+ر   24:15  لو)  ولك إسم أنك حى وأنت ميت و+  
بالجسد   الموت  القيامة. ومن يتذوه عربون المجد األبدى هنا    ،هو موت  أما الروح فتذهب إلى هللا فى انتظار 

على األرض ال يموت بل يتذوه الموت فقط. ويكون معنى كالم السيد أن من الموجودين، من لن ينتقل قبل أن  
القدس   الروح  حينما حل  الخمسين  يوم  بعد  ما حدف  وهذا  داخله،  فى  ملكوت هللا  فمألهم سالمًا يتذوه حالوة 

 (.20:2وفرحًا، وكان المسيح يحيا فيهم )غل  
  3000س  هذا حدف يوم قيامة المسيح ويوم صعوده، ويوم تجليه، ويوم آمن من عظة بطر =   آتيًا في ملكوته

ت المسيح على قلبها، وهندحار أعدا ه الذين صلبوه وهذا حدف في كَ فس وهعتمدوا .. وهنتشار الكنيسة التي ملَّ ن
 . ورشليمحريق أ
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 عودة للجدول عشر( )أنجيل متي()األصحاح السابع

 اإلصحاح السابع عشر
 التجلى -(:36-28:9( + ) لو 8-2:9( + )مر 8-1:17اآليات )مت 
َوَبْعَد ِستَِّة َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد ِبِهْم ِإَلى َجَبل َعال 1"  -(:8-17:1اآليات )مت  
ْمِس، َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّوِر. 2ُمْنَفِرِديَن.  اَمُهْم، َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّ َسى َوِإيِليَّا َقْد َوِإَذا ُمو 3َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّ

، َجيِ ٌد َأْن َنُكوَن هُهَنا! َفِإْن ِشْئَت َنْرَنْع ُهَنا َثاَلَث 4َظَهَرا َلُهْم َيَتَكلََّماِن َمَعُه.   َفَجَعَل ُبْطُرُس َيُقوُل ِلَيُسوَع: »َياَربُّ
َواِحَدٌة«.   َوإِليِليَّا  َواِحَدٌة،  َوِلُموَسى  َواِحَدٌة،  َلَك  ِمَن   َوِفيَما5َمَظالَّ:  َوَصْوٌت  َظلََّلْتُهْم،  َنيِ َرٌة  َسَحاَبٌة  ِإَذا  َيَتَكلَُّم  ُهَو 

َحاَبِة َقاِئاًل:»هَذا ُهَو اْبني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرُت. َلُه اْسَمُعوا«.   َوَلمَّا َسِمَع التَّاَلِميُذ َسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهْم 6السَّ
ا.   "  َفَرَفُعوا َأْعُيَنُهْم َوَلْم َيَرْوا َأَحًدا ِإالَّ َيُسوَع َوْحَدُه.8َوَلَمَسُهْم َوَقاَل: »ُقوُموا، َواَل َتَخاُفوا«. َفَجاَء َيُسوُع 7َوَخاُفوا ِجدًّ
ْنَفِرِديَن َوَبْعَد ِستَِّة َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا، َوَصِعَد ِبِهْم ِإَلى َجَبل َعال مُ 2" -(:8-9:2اآليات )مر 

اَمُهْم،   اٌر َعَلى اأَلْرِض َأْن ُيَبيِ َض 3َوْحَدُهْم. َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّ ا َكالثَّْلِج، اَل َيْقِدُر َقرَّ َوَصاَرْت ِثَياُبُه َتْلَمُع َبْيَضاَء ِجدًّ
َفَجَعَل ُبْطُرُس َيقوُل ِلَيُسوَع:»َيا َسيِ ِدي، َجيِ ٌد 5َع َيُسوَع.  َوَظَهَر َلُهْم ِإيِليَّا َمَع ُموَسى، َوَكاَنا َيَتَكلََّماِن مَ 4ِمْثَل ذِلَك.  

أَلنَُّه َلْم َيُكْن َيْعَلُم َما َيَتَكلَُّم 6َأْن َنُكوَن هُهَنا. َفْلَنْرَنْع َثاَلَث َمَظالَّ: َلَك َواِحَدًة، َوِلُموَسى َواِحَدًة، َوإِليِليَّا َواِحَدًة«.  
ُمْرتَ  َكاُنوا  ِإْذ  َلُه 7ِعِبيَن.  ِبِه  اْلَحِبيُب.  اْبِني  ُهَو  َقاِئاًل:»هَذا  َحاَبِة  السَّ ِمَن  َصْوٌت  َفَجاَء  ُتَظلِ ُلُهْم.  َسَحاَبٌة  َوَكاَنْت 
 " َفَنَظُروا َحْوَلُهْم َبْغَتًة َوَلْم َيَرْوا َأَحًدا َغْيَر َيُسوَع َوْحَدُه َمَعُهْم.8اْسَمُعوا«. 
َوَبْعَد هَذا اْلَكاَلِم ِبَنْحِو َثَماِنَيِة َأيَّاٍم، َأَخَذ ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا َوَيْعُقوَب َوَصِعَد ِإَلى َجَبل  28"  -(: 36-9:28اآليات )لو  
اَلِمًعا.  29ِلُيَرلِ َي.   ا  ُمْبَيضًّ َوِلَباُسُه  ُمَتَغيِ َرًة،  َوْجِهِه  َهْيَئُة  َصاَرْت  ُيَرلِ ي  ُهَو  َيَتَكلَّ 30َوِفيَما  َرُجاَلِن  َمَعُه، َوِإَذا  َماِن 

َلُه ِفي ُأوُرَشِليَم.  31َوُهَما ُموَسى َوِإيِليَّا،   َوَأمَّا 32َاللََّذاِن َظَهَرا ِبَمْجٍد، َوَتَكلََّما َعْن ُخُروِجِه الَِّذي َكاَن َعِتيًدا َأْن ُيَكمِ 
اْستَ  َفَلمَّا  ِبالنَّْوِم.  ُلوا  َتَثقَّ َقْد  َفَكاُنوا  َمَعُه  َواللََّذاِن  َمَعُه.  ُبْطُرُس  اْلَواِقَفْيِن  ُجَلْيِن  َوالرَّ َمْجَدُه،  َرَأْوا  ُهَما  33ْيَقُظوا  َوِفيَما 

َدًة، َوِلُموَسى َواِحَدًة، ُيَفاِرَقاِنِه َقاَل ُبْطُرُس ِلَيُسوَع: »َياُمَعلِ ُم، َجيِ ٌد َأْن َنُكوَن هُهَنا. َفْلَنْرَنْع َثاَلَث َمَظالَّ: َلَك َواحِ 
َوِفيَما ُهَو َيُقوُل ذِلَك َكاَنْت َسَحاَبٌة َفَظلََّلْتُهْم. َفَخاُفوا ِعْنَدَما َدَخُلوا ِفي  34ًة«. َوُهَو اَل َيْعَلُم َما َيُقوُل.  َوإِليِليَّا َواِحدَ 
َحاَبِة.   اْسَمُعوا«.  35السَّ َلُه  اْلَحِبيُب.  اْبِني  ُهَو  َقاِئاًل:»هَذا  َحاَبِة  السَّ ِمَن  َكا36َوَصاَر َصْوٌت  ُوِجَد َوَلمَّا  ْوُت  َن الرَّ

 " َيُسوُع َوْحَدُه، َوَأمَّا ُهْم َفَسَكُتوا َوَلْم ُيْخِبُروا َأَحًدا ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم ِبَشْيٍء ِممَّا َأْبَرُروُه.
فى اآلية السابقة وعد السيد تالميذه أن منهم من سوف يرون إبن اإلنسان آتيًا فى ملكوته، ها هو هنا يريهم   (1

 بدى فى الملكوت. عربون المجد األ 
كشهود بحسب الناموس. وكان الثالثة    جداً   كافٍ   3، ورقم  ليشهدوا على ما حدف   تالميذ   3أخذ السيد معه   (2

داًمًا يرافقونه فى األحداف 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 )
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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 حدف تالميذه عن آالمه وموته، فكان البد له أن يظهر لهم ما سيكون عليه مجده عند وهوره، وهذ 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 الكم 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   ِبِهمْ 1"  -(:71:1آية  َوَصِعَد  َأَخاُه  َوُيوَحنَّا  َوَيْعُقوَب  ُبْطُرَس  َيُسوُع  َأَخَذ  َأيَّاٍم  ِستَِّة  َعال   َوَبْعَد  َجَبل  ِإَلى 
 " ُمْنَفِرِديَن.

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 
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
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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  

 هدول ليفهم تالميذه. 
 وكان التجلى هو الشرح العملى الذى عرفوا منه حقيقة المسيح وذلك لتثبيت إيمانهم. 

 
ْمِس، َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّوِر.2" -(:71:2آية )مت  اَمُهْم، َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّ  " َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّ
هذا التمير هو كشف ألمجاده المختفية ورال الجسد، لقد إضطر أن يخفيها حتى يمكننا أن نراه =    تغيرت هيئته 

ينعكس نوره علينا ، ( 2:4هو شمس البر ) مال  = وجهه كالشمسوأضاء ونسمعه دون خوف، ودون أن نموت 
الثياب تشير   =  صارت ثيابه بيضاءفننير 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 ال  الثياب 
ال =  ( وهذا التبرير ال يستطيع أحد أن يعطيه للكنيسة7:1يو 1+   14:7كنيسته، غسلها بدمه ) ر   المسيح برر  
ار .   (  18:1ش إ+ ) و تمسلنى فأبيط أكثر من الثلجو. المسيح فقط بدمه يبرر الكنيسة فتقول  يقدر قرار = قر 

ده أبدًا، وجسده هو الذى والحظ أن المسيح إحتفظ بمالمح وجهه وجسده فهو لن يتخلى عن جس  .  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  نورانى له نفس مالمح الجسد القديم. وبياض ثيابه ولمعانها إشارة لبر جسده وليس  
أما    وهر كالشمس،  أضال  الذى  وجهه  هو فى  الذى  جسده  أى  وناسوته  ثيابه،  بياض  فى  فظهر  ناسوته  بر 

 (. 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 )آتأمل  

ثانية عن صليبه )مت   تكلم  التجلى  السادسة،   (12:17وبعد حادثة  السادس والساعة  اليوم  والصليب كان فى 
فالصليب ) الجديد(.  الثامن )بداية األسبوع  اليوم  يوم األحد أى  المجد )6والقيامة كانت  (. ومن 8( هو طريق 

ة أيام من حديث المسيح فى قيصرية فيلبس (. وكان قول لوقا وبعد ثماني17:8يتألم معه يتمجد أي ًا معُه )رو  
وهيليا  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   .)
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(. ونحن ال يمكننا أن ننعم 9:    5جد ، فحتى المالًكة يفعلون هذا )ر مموضوع تسبيحنا فى ال  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   إلى أرض   يكمله فى أورشليموتكلما عن خروجه  ينتظرون خروجا جديدا  اليهود    = كان 

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    722وهؤالل المشتتين هم من تشتتوا بعد سبى أشور سنة  

العا أنحال  ينتظرونه، كل  الذى  الجديد  والمسيا  أحرارا.  وليسوا  للرومان  خاضعين  أورشليم  فى  الذين  واليهود  لم. 
 ولكن نرى هنا أن موسى وهيليا يتكلمان عن أن هذا الخروج الجديد   يتطلعون أن يصنع لهم هذا الخروج ليتحرروا.

الخطية إلى حرية مجد أوالد هللا. عن طريق الصليب الذى به نتحرر من عبودية الشيطان و   سيكمله فى أورشليم
 )راجع التفاصيل فى كتاب الجذور اليهودية فى سر اإلفخارستيا وتجده فى مقدمة كتاب األسرار الكنسية السبعة(. 

 (. 31:  9)لو وكان حديث موسى وهيليا مع المسيح عن وخروجه الذى كان عتيدا أن يكمله فى أورشليمو 
 -وتعبير خروجه:

فهم بهذا تأكد لهم من هو المسيح من الصورة النورانية    -(: 15:    1بط2)  ُيستخدم للتعبير عن الموت  (1
التى وهر بها فى التجلى وسلطانه على موسى وهيليا، وتأكد لهم أي ًا أنه يجب أن يموت فى أورشليم.  
كأنهم   عن خروجه  وتكلموا  األنبيال  معه  لذلك وهر  األنبيال،  بها  تنبأ  أ لية  هذا حسب خطة  كل  وأن 

كم نبواتهم التى قالوها. أو كأنهم ُيَذكِ رون التالميذ بأن التعليم الذى قاله المسيح عن أنه يجب  يعرفون بح
أن يموت هو تعليم كتابى وبحسب النبوات، وهذا نفس ما عمله الرب مع تلميذى عمواس أن شرح لهم  

 من النبوات أن المسيا المنتظر كان يجب أن يموت ويقوم.
فاليهود يفهموا من تعليم الربيين أن هناك خروجا    -:ديد إلى أرض جديدةيستخدم للتعبير عن خروج ج (2

جديدًا يعمله المسيا المنتظر وأنه سيجمع اليهود من كل العالم ليؤسس لهم أرض ميعاد جديدة يحررهم  
المنتظر سيكون   المسيا  أن  منتظرين  كانوا  فاليهود  فعل موسى.  كما  وغيرهم  الرومان  فيها من عبودية 

ى من موسى ويكرر ما صنعه موسى وبصورة أعظم. فكان للربيين رأيا أنه كما عمل موسى  صورة أخر 
إلسراًيل خروجا من عبودية مصر وفرعون، هكذا المسيا موسى الثانى سيخرجهم من الهوان الذى هم  
قادت موسى سحابة فى   كالشمس، وموسى وجهه أضال. وكما  المسيح ي ئ وجهه  أن  نجد  بل  فيه. 

وهرت سحابة نورانية أمام التالميذ. ومن قبل سار المسيح على المال. كما شق موسى المال  البرية هكذا 
 وساروا فوه اللجج. وكان هذا ليتأكد التالميذ أنه المسيا المنتظر.  

الخروج هنا الذى يتكلم عنه موسى وهيليا مع المسيح يشير لكال    -تعبير خروجه هنا يعنى موته للفداء: (3
لمسيح و الخروج الجديد. كان كالم موسى وهيليا مع المسيح عن خروجه هنا إشارة  المعنيين أى موت ا

لموته، ليخرج البشر، كل من آمنوا وثبتوا فيه من عبودية الشيطان. ويسكنهم فى أورشليم السماًية التى  
ُنوَن َلُه َشْ ًبا، َو هلُل َنْفُسُه َيُكوُن َمَعُهْم  ُهَوَذا َمْسَكُن  هلِل َمَع ٱلنَّاِس، َوُهَو َسَيْسُكُن َمَعُهْم، َوُهْم َيُكو قيل عنها و
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(. ولم يفهم التالميذ وقتها أن المسيح سيخرجهم من األرض إلى السمال وليس إلى 3:21و )ر ِإَلًها َلُهمْ 
 أرض جديدة كأرض كنعان.

 يسوع يرلى 
يصلى  لوقا  القديس   الحظ يسوع  متغير (  29آية)   أن  هيئة وجهه  يرلى صارت  لوقا    .ةوفيما هو  إنجيل  يتميز 

بالتركيز على الصالة. ولوقا الحظ من قبل أن المسيح كان يصلى قبل أن يسألهم ومن يقول الناس إنى أنا إبن 
النسبة للمسيح فالصالة هى حديث الشركة مع اآلب  بوها هو يالحظ أنه كان يصلى قبل التجلى. ف  .اإلنسانو

، الظاهر فى التجلى ناشىل عن الوحدة بين اآلب واإلبن فى الالهوت الواحد معُه فى الالهوت، وأن هذا المجد  
والالهوت هو  الالهوت.  أن يصلى ويطلب هذا من  إحتاج  المسيح  الالهوت فى جسد  ولكن حتى يظهر مجد 

 .الهوت هللا الواحد، اآلب واإلبن والروح القدس
 -؟ الحظ اآليات التالية:هل كان المسيح يحتاج للرالة

َم َقِلياًل َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه، َوَكاَن ُيَصلِ ي َقاًِاًل: »َيا َأَبَتاُه، ِإْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبْر َعنِ ي َهِذِه ٱُثمَّ َتقَ ااو  ْلَكْأُس، َوَلِكْن َلْيَس دَّ
. وهنا (. هنا المسيح كان فى شدة ويعلم أنه سيصلب بعد ساعات 39:26و )مت َكَما ُأِريُد َأَنا َبْل َكَما ُتِريُد َأْنتَ 

َوِهْذ َكاَن ِفي ِجَهاٍد َكاَن ُيَصلِ ي ِبَأَشدِ  َلَجاَجٍة، َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَراِت يطلب المساندة من اآلب )أى من الالهوت(. و
(. هذه صالة إنسان حقيقية، إنسان متألم أالم حقيقية، ويطلب المساندة من  44:22و )لو َدٍم َناِ َلٍة َعَلى ٱأْلَْرضِ 

هوت( والالهوت لم يرفع األلم عن المسيح اإلنسان. لذلك كانت أالم المسيح أالم حقيقية. وهنا نستطيع  هللا )الال
. َلِكنَّ َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها، َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها. َوَنْحُن َحِسْبَناُه ُمَصاًبا َمْ ُروًبا ِمَن  هلِل َوَمْذُلوالً أن نفهم قول إش يال النبى و

َتْأِديُب َساَلِمَنا َعَلْيِه، َوِبُحُبِرِه ُشِفيَناَوُهَو مَ  (. ومعنى 5،4:53و )إشْجُروح  أِلَْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوه  أِلَْجِل آَثاِمَنا. 
هذا أن من يثبت فى المسيح بأن ينفذ وصاياه ويتناول من جسده ودمه، يحمل عنه المسيح أالمه، ويقول رب 

ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِ ي، أِلَنِ ي  . يا َجِميَع ٱْلُمْتَعِبيَن َوٱلثَِّقيِلي ٱأْلَْحَماِل، َوَأَنا ُأِريُحُكمْ َتَعاَلْوا ِإَليَّ المجد يسوع و
هو اإللتزام بوصايا الرب   و والنير هناأِلَنَّ ِنيِري َهيِ ن  َوِحْمِلي َخِفيف  .  َوِديع  َوُمَتَواِضُع ٱْلَقْلِب، َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكمْ 

(. لذلك رأينا الشهدال يدخلون ساحات اإلستشهاد وهم فرحين متهللين، فالمسيح حمل 30-28:  11يسوع )مت 
 أالمهم. 

ْعِب ٱْعَتَمَد َيُسوُع َأْيً ا. َوِهْذ َكاَن  اا وُح ٱْلُقُدُس ِبَهْيَئٍة    ُيَرلِ ي َوَلمَّا ٱْعَتَمَد َجِميُع ٱلشَّ َماُل، َوَنَزَل َعَلْيِه ٱلرُّ ٱْنَفَتَحِت ٱلسَّ
َحَماَمةٍ  ِمْثِل  )لو ِجْسِميٍَّة  جسد 22،21:3و  على  القدس  الروح  يحل  لكى  ال مة  كانت  الصالة  أن  نرى  هنا   .)

 المسيح. 
ِتْلَك ٱأْلَيَّاِم َخَرَج ِإَلى ٱْلَجَبِل  ااو اَلِة هللِ . َوَقَ ى ٱللَّ ِلُيَرلِ يَ َوِفي  َدَعا َتاَلِميَذُه، .  ْيَل ُكلَُّه ِفي ٱلصَّ َوَلمَّا َكاَن ٱلنََّهاُر 

(. هنا نرى المسيح يصلى ليختار تالميذه. هو كإنسان يطلب الحكمة من  13:12و )لوَوٱْخَتاَر ِمْنُهُم ٱْثَنْي َعَشرَ 
 الالهوت ليختار تالميذه.
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َأَنا . َكاَن ٱلتَّاَلِميُذ َمَعهُ َعَلى ٱْنِفَرادٍ   ُيَرلِ ي   َوِفيَما ُهوَ ااو َأنِ ي  (. هنا 18:9و )لو َفَسَأَلُهْم َقاًِاًل: »َمْن َتُقوُل ٱْلُجُموُع 
عليه  ستبنى  الذى  الصحيج  اإليمان  بكلمات  فينطق  لبطرس  وفهم  حكمة  الالهوت  ليعطى  يصلى  المسيح  نرى 

 الكنيسة وأنت المسيح إبن هللا الحىو.
ٱْلَكاَل ااو  َهَذا  ِلُيَصلِ يَ َبْعَد  َجَبٍل  ِإَلى  َوَصِعَد  َوَيْعُقوَب  َوُيوَحنَّا  ُبْطُرَس  َأَخَذ  َأيَّاٍم،  َثَماِنَيِة  ِبَنْحِو  ُهَو    ِم    ُيَرلِ ي َوِفيَما 

ا اَلِمًعا  (. هنا المسيح يصلى ليطلب من الالهوت )اآلب 29،28:9و )لو َصاَرْت َهْيَئُة َوْجِهِه ُمَتَميِ َرًة، َوِلَباُسُه ُمْبَي ًّ
واإلبن والروح القدس( أن يظهر مجده فى جسده. فاإلبن بالهوته له نفس مجد اآلب، ولكن ناسوته قبل الصعود  
كان يشبه جسدنا فكان بال مجد. ولكى يظهر ممجدًا فى هيئة التجلى كان يصلى ليطلب وهور المجد فى جسده 

ه اآليات يطلب المجد لجسده بعد قيامته  (، فالمسيح فى هذ 5-1:  17اإلنسانى. برجال مراجعة تفسير اآليات )يو
 وصعوده إذ كان قبل صعوده مثلنا بال مجد فى جسده.

، َعلِ ْمَنا َأْن    ُيَرلِ يَوِهْذ َكاَن  ااو َكَما َعلََّم ُيوَحنَّا َأْيً ا   ُنَرلِ يَ ِفي َمْوِضٍع، َلمَّا َفَرَغ، َقاَل َواِحد  ِمْن َتاَلِميِذِه: »َياَربُّ
(. هنا رأى التالميذ المسيح ُيصلى، ولنا أن نتسالل ماذا رأى التالميذ فى وجه المسيح؟ هل 1:11و و )لَتاَلِميَذهُ 

رأوا نور مثاًل! فإشتاقوا أن يكون لهم أن يصلوا مثله. وأهمية هذا لنا كبشر أن كل ما كان للمسيح بالجسد كان 
والمسي  فيه.  ونصعد  ونقوم  لنموت  وصعد  وقام  مات  المسيح  لحسابنا.  من  هذا  يحصل  أن  لجسده  أعطى  ح 

الالهوت على هذه النورانية فى الصالة. ومن يثبت فى المسيح يكون له هذا، فنحن أع ال فى جسد المسيح. 
وهذا رأيناه مع القديسين العظمال مثل القديسين مكسيموس ودوماديوس والقديسة أناسيمون. فمن أين أتى هؤالل 

( 2( ثباتهم فى المسيح.    1م إلى السمال أثنال الصالة؟ كان هذا من    بالنيران التى تصعد من أياديهم وأفواهه 
 ما حصل لجسد المسيح من نورانية فى صالته.

تميروا و  الرسول  أهمية الصالة لنا نحن البشر، فعن طريق الصالة يتمير شكل اإلنسان. وبها ننفذ وصية  والحظ
شكلكم باهلل(  2:12)رو   وعن  يفرح  هللا  مع  وقفته  تطول  عن فمن  يتخلى  فيبدأ  هللا  مع  العالقة  لذة  ويكتشف   

إهتماماته الدنيوية، بل تظهر عليه نعمة هللا. بل هناك من وصل لدرجات عالية كالقديسين مكسيموس ودوماديوي 
 والقديسة أنا سيمون. 
بالتجلى، وتحتفل به كعيد سيدى بكونه شهادة حق لالهوت السيد المسيح  التجلى عيد سيدى  = الكنيسة تهتم 

المختفى فى حجاب الجسد، أعلنه السيد لبعط من تالميذه قدر ما يحتملوا ليدركوا ما تنعم به الكنيسة فى األبدية  
 بطريقة فاًقة ال ينطق بها.  

 ي الجسد الممجد. في إحتفالنا بعيد التجلي نفرح بما سنحصل عليه أ
 

 موسى وإيليا  
 َوِإَذا ُموَسى َوِإيِليَّا َقْد َظَهَرا َلُهْم َيَتَكلََّماِن َمَعُه.  -(:3)آية 

هنا نرى صورة راًعة للملكوت، فاهلل ليس إله أموات بل إله احيال. وفى المجد سننعم كلنا بهذه العشرة الحلوة مع 
فرح أبدى، هو يفرح بالبشرية ونحن نفرح به. هناك حوار بين المسيح، هو فى مجده ونحن معه فى المجد فى  



   متي )اإلصحاح السابع عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
253 

موسى وهيليا وبين المسيح، وهذا ما سيحدف لنا فى السمال، فلن نكون منعزلين عنه، بل فى عالقة حب وحوار 
ومعامالت حلوة وأبدية. وهذا ما يمكننا أن نختبره من اآلن، فالحياة األبدية تبدأ هنا والملكوت هو فى داخلنا، 

 نحن نحصل اآلن على العربون، عربون عشرة المسيح المفرحة.
إيليا لم يمت بالجسد بينما موسى مات بالجسد. ولكن كالهما حول المسيح فليس موت لعبيدك يا رب بل هو   -1

 هو نوم، ولكن العالقة مع المسيح ال يقطعها موت الجسد الذى نتذوقه حاليًا.  إنتقال،
)رو هو غاية الناموس ومركز النبوات  وهيليا ممثل األنبيال، وبهذا نفهم أن المسيحموسى ممثل الناموس  -2

( فكل طقوس الناموس الموسوى كانت رمزًا للخالص الذى تم بالصليب وكل النبوات 10:19+ ر   4:10
 كان هدفها المسيح والخالص الذى تممه.

يح هو ملكوت الوداعة ولكن بميرة. ووجود موسى  موسى كان حليمًا وهيليا كان ناريًا فى غيرته، وملكوت المس -3
 ن تكون عليهم خدمتهم في المستقبل.أالميذ اآلن يعطيهم صورة لما يجب مام التأوهيليا 

الحظ إجتماع المسيح مع ممثلى العهد القديم موسى وهيليا ومع ممثلى العهد الجديد بطرس ويعقوب ويوحنا،   -4
 (.16-14:2فالكل صار واحدًا فيه )أف 

نه إيليا أو أحد األنبيال . والتالميذ اآلن رأوا الفاره بين إيليا وموسى وبين  أل بعط الناس عن المسيح  قا -5
 المسيح الرب.

 وهور موسى مع المسيح يظهر أن المسيح ليس بناقط للناموس. -6
الشعب من عبودية فرعون  -7 أخاب    ،كان موسى فى غلبته على فرعون وتحرير  إيليا فى غلبته على  وكان 

 رمو ًا للمسيح فى غلبته على الشيطان والوثنية، وتحريره ألوالده من سلطان الشيطان.  ،دة البعلودبا
رفط السيد المسيح تقديم آية للفريسيين ألنهم ال يستحقون، أما لتالميذه، فها هو يريهم آية سماًية ليثبت  -8

 إيمانهم فهم يستحقون. 
ف -9 إيليا  أما   نورانى،  بشكل  وهر  وقد  روح  اآلن  سلطان موسى  يظهر  وهذا  يمت.  لم  ألنه  بجسده  وهر  قد 

 المسيح فهو رب األحيال واألموات. والحظ أن موسى مات بالجسد لكن الروح موجودة.
. وهذا ما سيحدف لكل الكنيسة فى األبدية أنها ستكون فى مجد ألنه سينعكس  ظهرا بمجد ويقول لوقا أنهما   -10

 عليها مجد المسيح الذى ستراه ممجدًا. 
رر هذه الصورة يوميًا فى المخدع حين نقف لنصلى ونتشفع بالقديسين، وكأننا نعقد اجتماع صالة  أال تتك -11

 بيننا وبين القديسين، وحسب وعد المسيح إذا إجتمع إثنين أو ثالثة بإسمى أكون فى وسطهم.
 

َأْن  4"  -(:71:4آية )مت   َجيِ ٌد   ، »َياَربُّ ِلَيُسوَع:  َيُقوُل  ُبْطُرُس  َفِإنْ َفَجَعَل  هُهَنا!  َثاَلَث   َنُكوَن  ُهَنا  َنْرَنْع  ِشْئَت 
 وَمَظالَّ: َلَك َواِحَدٌة، َوِلُموَسى َواِحَدٌة، َوإِليِليَّا َواِحَدٌة«.

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 
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مظال  تصوَّ ثالث  لقد  يص =  ان  فأراد  الجبل،  على  اآلن  ملكوته  سيؤسس  المسيح  أن  بطرس  مظال ر  ثالف  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 وهيليا فيكون لكل واحد مظلة، وهل مظلة واحدة ال تكفى، وهل بعد ان أخبرهم المسيح بأنه يجب 
 أن يتألم ويموت، هل سيمير المسيح خطته ويقبل أن يهرب إلى مظلة فى الجبل؟  

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 البقال فى الجبل للتمتع بالمسيح فى 
( 12-11:7ل 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   ِإَذا  5"  -(:71:5آية  َيَتَكلَُّم  ُهَو  اْبني  َوِفيَما  ُهَو  َقاِئاًل:»هَذا  َحاَبِة  السَّ ِمَن  َوَصْوٌت  َظلََّلْتُهْم،  َنيِ َرٌة  َسَحاَبٌة 
 "اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرُت. َلُه اْسَمُعوا«.

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.  
التالميذ   هذه الصورة ستتكرر فى المجىل الثانى حين يأتى المسيح فى مجد أبيه وهذه السحابة وللت أي ًا على 

محبته. بدفل  ويشملهم  ويظللهم  يرعاهم  بأنه  أوالده  كل  يشعر  لو  يود  فاآلب  وهيليا،  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، وهيليا بالنيابة عن األنبيال 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 العذرال  ومهما قال لكم فافعلوه
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ا.  6"  -(:7-17:6اآليات )مت  َفَجاَء َيُسوُع َوَلَمَسُهْم َوَقاَل: 7َوَلمَّا َسِمَع التَّاَلِميُذ َسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَخاُفوا ِجدًّ
   "َتَخاُفوا«.»ُقوُموا، َواَل  

سقوط التالميذ وخوفهم يعبر عن عجز البشرية عن اإللتقال باهلل بسبب خطاياها وفقدان سالمها. ولمسة يسوع  
لتالميذه ودعوته لهم للقيام تشير أنه لهذا أتى وتجسد ليقيمنا من التراب الذى نحن فيه ويعطينا أن نتقابل مع 

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 ِإالَّ َيُسوَع 8" -(:71:8آية )مت 

إختفال موسى وهيليا وبقال المسيح وحده يحمل معنى أهمية أن تتركز األنظار على المسيح وحده كمخلص، فال 
 الناموس وال األنبيال يستطيعان أن يخلصا، ولكنها يقودان فقط للمسيح المخلص.  

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 

 المجد والرليب هما ش  واحد
(. وهنا قوله وقد مجد بعدو 39:  7و )يو بعد  دَ ج ِ ن يسوع لم يكن قد مُ عطي بعد، ألأ الن الروح القدس لم يكن قد و..

بعد، وتعنى أي ا أنه لم يكن قد صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه فى  تعنى أن الرب لم يكن قد ُصِلَب 
 مجده بعد.

عموما نفهم أن الصليب والمجد شئ واحد. فالصليب فى نظر هللا هو محبة باذلة وهرت فى بذل ذاته عن  
جد هو طبيعة  (. وأي ا فاهلل قيل عنه أنه هو المجد، الم8:  4يو 1أحباًه على الصليب. وهللا طبيعته المحبة )

( وهذا يعنى أن المجد يشع منه  17:  1(. وقيل عن هللا أبو المجد )أف5:  2هللا وأكون مجدًا فى وسطهاو ) ك
فالمجد طبيعته وهذا لن نفهمه اآلن. فالمجد والمحبة هما هللا. فإذا كان الصليب هو المحبة الكاملة، والمحبة  

 أن الصليب والمجد هما شئ واحد.الكاملة هى هللا، وهللا هو المجد. نفهم إذًا 
(. وهذا يعنى ترك كل الملذات الخاطئة ناورين  25:  16لذلك قال الرب ومن يهلك نفسه من أجلى يجدهاو )مت 

للسماويات، هذا نسميه صليب إختيارى. ومن ال يقدر فاهلل فى محبته يساعدنا بتجربة يسمح بها نعتبرها صليب  
قبلها بشكر حامال صليبه فى محبة للمسيح يصير له تلميذًا فى مدرسة )مرض، فشل، ضيقة، ..إلخ(.  ومن ي

(. فالشكر وسط ال يقة هو محبة هلل إذ أن من يشكر وسط ال يقة هو يفهم أن هللا سمح  24:  16الحب )مت 
ان كنا نتالم معه لكي  بال يقة من محبته كطريق ليمجد هذا اإلنسان. ومثل هذا يكون له نصيب فى المجد و

لذلك ال نفشل بل وان كان انساننا الخارج يفنى  (. لذلك يقول بولس الرسول و17:  8و )رو اي ا معه نتمجد 
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(. 17  - 16:  4كو 2و )الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا  .فالداخل يتجدد يوما فيوما
 ما يبدأ بالصليب نهايته حتما المجد.  فاهلل يسمح بال يقة ليكون لنا نصيبا فى المجد. فالصليب طريق المجد.

   -وكل إنسان له إختيار من إثنين : 
أو قبول الصليب الموضوع عليه بشكر كطريق   -إما الصليب اإلختيارى كإختيار حر ناورا للسمال  .1

 للمجد.  
 الهالك.وهما السعى ورال ملذات العالم راف ين الصليب، وهذا يكون طريق العالم. وهذا الطريق نهايته  .2

 
 (  13-9:9( +  ) مر  13-9:17اآليات )مت 
َوِفيَما ُهْم َناِزُلوَن ِمَن اْلَجَبِل َأْوَصاُهْم َيُسوُع َقاِئاًل:»اَل ُتْعِلُموا َأَحًدا ِبَما َرَأْيُتْم َحتَّى 9"  -(: 13-17:9اآليات )مت  

ي َأْن َيْأِتَي َأوَّاًل؟« َوَسَأَلُه َتاَلِميُذُه َقاِئِليَن:»َفِلَماَذا َيُقوُل اْلَكَتَبُة: ِإنَّ ِإيِليَّا َيْنَبغِ 10َيُقوَم اْبُن اإِلْنَساِن ِمَن اأَلْمَواِت«.  
َولِكنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ِإيِليَّا َقْد َجاَء َوَلْم َيْعِرُفوُه، 12َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»ِإنَّ ِإيِليَّا َيْأِتي َأوَّاًل َوَيُردُّ ُكلَّ َشْيٍء.  11

ِحيَنِئٍذ َفِهَم التَّاَلِميُذ َأنَُّه َقاَل َلُهْم َعْن 13اِن َأْيًضا َسْوَف َيَتَألَُّم ِمْنُهْم«.  َبْل َعِمُلوا ِبِه ُكلَّ َما َأَراُدوا. َكذِلَك اْبُن اإِلْنسَ 
 " ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن.
ُثوا َأَحًدا ِبَما َأْبَرُروا، ِإالَّ َمَتى َقاَم 9"  -(:13-9:9اآليات) مر   َوِفيَما ُهْم َناِزُلوَن ِمَن اْلَجَبِل، َأْوَصاُهْم َأْن اَل ُيَحدِ 

اأَلْمَواِت.   ِمَن  اإِلْنَساِن  اأَلْمَواِت؟«  10اْبُن  ِمَن  اْلِقَياُم  ُهَو  َيَتَساَءُلوَن:»َما  أَلْنُفِسِهْم  اْلَكِلَمَة  َفَسَأُلوُه 11َفَحِفُظوا 
َأوَّاًل؟«   َيْأِتَي  َأْن  َيْنَبِغي  ِإيِليَّا  ِإنَّ  اْلَكَتَبُة:  َيُقوُل  َأوَّ 12َقاِئلِيَن:»ِلَماَذا  َيْأِتي  ِإيِليَّا  َلُهْم:»ِإنَّ  َوَقاَل  ُكلَّ َفَأَجاَب  َوَيُردُّ  اًل 

َوُيْرَذَل.   َكِثيًرا  َيَتَألََّم  َأْن  اإِلْنَساِن  اْبِن  َعِن  َمْكُتوٌب  ُهَو  َوَكْيَف  َأَتى، 13َشْيٍء.  َقْد  َأْيًضا  ِإيِليَّا  ِإنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  لِكْن 
 " َوَعِمُلوا ِبِه ُكلَّ َما َأَراُدوا، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب َعْنُه«.

ذكر موضوع آالمه وصلبه وهو اآلن قد وهر مجده فالمقصود أنه حين يصلب فإن هذا قد  كون أن المسيح ي
 حدف بحريته وهرادته. 

 
اْبُن َوِفيَما ُهْم َناِزُلوَن ِمَن اْلَجَبِل َأْوَصاُهْم َيُسوُع َقاِئاًل:»اَل ُتْعِلُموا َأَحًدا ِبَما َرَأْيُتْم َحتَّى َيُقوَم 9" -(:71:9آية )مت 

 "اإِلْنَساِن ِمَن اأَلْمَواِت«.
 السيد يوصيهم أن ال يعلموا أحد بما رأوه على الجبل لماذا؟ 

 حتى ال يظن الناس أن التجلى مقدمة لملك عالمى )وبعد القيامة لن يحدف هذا(. -أ
 حتى ال يتشكك الناس إذ تأتى أالمه، لذلك فليقولوا هذا بعد القيامة.  -ب
بالتأمل فيما رأوه،   -ت التجلى فى قلوبهم عليهم  بالروح القدس، هنا سيروا أحداف  يقوم المسيح ويمتلئوا  حتى 

   وليس كمنظر خارجى فقط
حتى ال ينشملوا بالمجد عن أحداف الصليب واآلالم القادمة. فطريق المسيح هو الصليب وهكذا ينبمي أن   -ث

 يكون هذا طريق التالميذ وطريق الكنيسة كلها. 
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بعد  -ج أما  بالكذب،  الفريسيين  وسيتهمهم  المجد  هذا  له كل  المتواضع  اإلنسان  هذا  أن  تصده  لن  الناس 
 القيامة يمكن إثبات هذا المجد. 

 الخلوة التى نستمتع فيها مع المسيح ننزل لنخدم.   بعد  =وفيما هم نازلون  -ح
   (13  – 10:  17)مت  آيات ....... موضوع أن إيليا ينبغى أن يأتى أوالً 

) و  آيات  تفسير  تحت  ورد  اآليات  هذه  بالكتاب 15-14:11تفسير  نظرية  معرفة  لهم  كان  الكتبة  أن  والحظ   .)
يعرفوه  لم  ولكنهم  ملوك  أمام  للحق  وشهادته  وتقشفه  فى  هده  إيليا  وبروح  كسابق  أتى  فيوحنا  دون روح،  ولكن 

حرفى، ولكن هناك إعداد تم بواسطة المعمدان للناس فقدموا فعيونهم مملقة. فإيليا قد جال ليس بحسب الفكر ال
توبة إستعدادًا لمجىل المسيح األول، وسيأتى إيليا فعاًل قبل المجىل الثانى إلعداد الناس برد قلوب األبال على 

مدان هنا يعنى أن المع(. وكالم السيد  11ية)آ  قال لهم أن أيليا يأتى أواًل ويرد كل شىء=    (6:4األبنال )مال  
إيليا وقوته ليكون سابقًا للمسيح الذى هو إبن اإلنسان الذى أتى هو أي ًا ولم يعرفوه بل سيتألم منهم.    جال بروح 

يأتى كملك   أن المسيحفى  فهو ضد فكرهم الحرفى  وكما لم يميزوا أن المعمدان هو السابق، لن يميزوا المسيح  
( الحظ أن التالميذ ما كانوا فاهمين 10:9)مر    المسيح   منى. وكما قتل هيرودس يوحنا المعمدان سيقتلون هم

 معنى القيامة. 
(. وكان الثالثة يفكرون كيف ينقلون  37:   9نزل الرب مع تالميذه الثالثة من على الجبل وكان صباحا )لو 

أخبار ما رأوه فوه الجبل وفهموا منه من هو هذا المعلم وأنه ال بد وأن ُيرفط ويتألم ويموت. والرب أخذ معه  
ن فهم. واآلن سقط أمامهم نورا سماويا على  الثالثة تالميذ الذين كانوا قد خ عوا لفكرة موت المسيح ولكن دو 

هذه الحقاًق فوه الجبل. إذًا كيف ينقلون ما فهموه للتسعة الباقين الذين يت ح عدم خ وعهم لفكرة موت  
المسيح وقد بنوا أحالمهم على المجد الزمنى الذى ينتظرهم. ولكن الرب منعهم من الكالم حتى يقوم من  

ة لم يكن لديهم اإلستعداد لتقبل الفكرة، وسيكون تأكيد فكرة موت المسيح سببا فى  األموات. فحتى التالميذ التسع
رد فعل عكسى. ومن هنا نفهم أن الرب إختار تالميذه الثالثة ليصعد بهم الجبل ليس ألنه يحبهم أكثر )كما قال  

عدادهم، أو أنهم كانوا قد  الباقين عن يوحنا أنه التلميذ الذى كان المسيح يحبه( بل ألن الثالثة كانوا قد تم إ 
خ عوا وهستسلموا باألكثر لفكر الرب. أما التسعة الباقين فكان نصيبهم من خمير الفريسيين أكثر، أى تشكيكهم  

فى المسيح وطلب المزيد من العالمات باإلضافة ألفكارهم اليهودية عن المسيح ومجدهم األرضى حين يتمجد  
السلطان على الروح النجس الذى فى الولد الذى أتى به أبوه لهم   هو ويملك. ووضح هذا سريعا فى فقدانهم

 ليشفوه ففشلوا. وكان هذا سببا لم ب الرب عليهم. 
وكان رفط المسيح إعالن تالميذه لحقيقته بداية طريقه هو لقبول الهوان حتى الموت، وأي ا كان هذا درسا 

يذ الثالثة للمسيح عدم سؤالهم عن معنى القيامة  للتالميذ فى معنى إخالل الذات. وكانت عالمة خ وع التالم
من األموات مع أنهم لم يفهموا المعنى، وحفظوا كل هذا فى قلبهم كما كانت العذرال مريم تفعل. وكان سؤال 

التالميذ فقط عن إيليا فهم يعرفون أن إيليا ينبمى أن يأتى قبل المسيح، وهم رأوا إيليا لدقاًق وقد أتى ليتكلم مع  



   متي )اإلصحاح السابع عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
258 

ح. ولكن ليس ليرد قلوب الناس كما يقول مالخى النبى. حقا كان التجلى قد ثبت بذرة اإليمان عند الثالثة  المسي
 التالميذ، ولكن ما  ال هناك تسا الت كثيرة بال إجابة. ولكن نجد هذه البذرة تنمو وتثمر مع الزمن.

 
   -(:43– 37:9( + ) لو 29-14:9( + )مر  21-14:17اآليات )مت 
َم ِإَلْيِه َرُجٌل َجاِثًيا َلُه  14"  -(:21-17:14ت  اآليات )م َوَقاِئاًل:»َيا َسيِ ُد، اْرَحِم اْبني 15َوَلمَّا َجاُءوا ِإَلى اْلَجْمِع َتَقدَّ

اْلَماِء.   ِفي  َوَكِثيًرا  النَّاِر  ِفي  َكِثيًرا  َوَيَقُع  َشِديًدا،  َوَيَتَألَُّم  ُيْرَرُع  َأْن 16َفِإنَُّه  َيْقِدُروا  َفَلْم  َتاَلِميِذَك  ِإَلى  َوَأْحَضْرُتُه 
َغْيُر اْلُمْؤِمِن، اْلُمْلَتِوي، ِإَلى َمَتى َأُكوُن َمَعُكْم؟ ِإَلى َمَتى َأْحَتِمُلُكْم؟ َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل:»َأيَُّها اْلِجيُل  17َيْشُفوُه«.  

ُموُه ِإَليَّ هُهَنا!«   اَعِة.  18َقدِ  ِتْلَك السَّ َفُشِفَي اْلُغاَلُم ِمْن  ْيَطاُن.  ِمْنُه الشَّ َفَخَرَج  َم التَّاَلِميُذ 19َفاْنَتَهَرُه َيُسوُع،  َتَقدَّ ُثمَّ 
َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»ِلَعَدِم ِإيَماِنُكْم. َفاْلَحقَّ َأُقوُل 20َيُسوَع َعَلى اْنِفَراٍد َوَقاُلوا:»ِلَماَذا َلْم َنْقِدْر َنْحُن َأْن ُنْخِرَجُه؟«    ِإَلى

ِقْل ِمْن ُهَنا ِإَلى ُهَناَك َفَيْنَتِقُل، َواَل َيُكوُن  َلُكْم: َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِلهَذا اْلَجَبِل: اْنتَ 
ْوِم«.21َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدْيُكْم.  اَلِة َوالرَّ  "َوَأمَّا هَذا اْلِجْنُس َفاَل َيْخُرُج ِإالَّ ِبالرَّ

َوِلْلَوْقِت ُكلُّ 15َلُهْم َوَكَتَبًة ُيَحاِوُروَنُهْم.  َوَلمَّا َجاَء ِإَلى التَّاَلِميِذ َرَأى َجْمًعا َكِثيًرا َحوْ 14"  -(: 29-9:14اآليات )مر   
َفَأَجاَب َواِحٌد ِمَن اْلَجْمِع 17َفَسَأَل اْلَكَتَبَة:»ِبَماَذا ُتَحاِوُروَنُهْم؟«  16اْلَجْمِع َلمَّا َرَأْوُه َتَحيَُّروا، َوَرَكُضوا َوَسلَُّموا َعَلْيِه.  

ْمتُ  َقدَّ َقْد  ُمَعلِ ُم،  :»َيا  َأْخَرُس،    َوَقاَل  ُروٌح  ِبِه  اْبِني  َوَيْيَبُس. 18ِإَلْيَك  ِبَأْسَناِنِه  َوَيِررُّ  َفُيْزِبُد  ْقُه  ُيَمزِ  َأْدَرَكُه  َوَحْيُثَما 
َتى َأُكوُن َمَعُكْم؟ َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َأيَُّها اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن، ِإَلى مَ 19َفُقْلُت ِلَتاَلِميِذَك َأْن ُيْخِرُجوُه َفَلْم َيْقِدُروا«.  

 .»! ُموُه ِإَليَّ وُح، َفَوَقَع َعَلى اأَلْرِض َيَتَمرَُّغ َوُيْزِبُد. 20ِإَلى َمَتى َأْحَتِمُلُكْم؟ َقدِ  ُموُه ِإَلْيِه. َفَلمَّا َرآُه ِلْلَوْقِت َصَرَعُه الرُّ َفَقدَّ
هَذا؟«  21 َأَصاَبُه  ُمْنُذ  الزََّماِن  ِمَن  َأَباُه:»َكْم  ِصَباُه.  َفَسَأَل  »ُمْنُذ  اْلَماِء 22َفَقاَل:  َوِفي  النَّاِر  ِفي  َأْلَقاُه  َما  َوَكِثيًرا 

َوَأِعنَّا«.   َفَتَحنَّْن َعَلْيَنا  َتْسَتِطيُع َشْيًئا  َتْسَتِطيُع َأْن ُتْؤِمَن. ُكلُّ  23ِلُيْهِلَكُه. لِكْن ِإْن ُكْنَت  َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»ِإْن ُكْنَت 
َفَلمَّا 25َفِلْلَوْقِت َصَرَخ َأُبو اْلَوَلِد ِبُدُموٍع َوَقاَل:»ُأوِمُن َيا َسيِ ُد، َفَأِعْن َعَدَم ِإيَماِني«.  24ِلْلُمْؤِمِن«.  َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع  

وُح اأَلْخَرُس اأَلَص  وَح النَِّجَس َقاِئاًل َلُه:»َأيَُّها الرُّ مُّ، َأَنا آُمُرَك: اْخُرْج َرَأى َيُسوُع َأنَّ اْلَجْمَع َيَتَراَكُضوَن، اْنَتَهَر الرُّ
َأْيًضا!«   َتْدُخْلُه  َواَل  َماَت!«. 26ِمْنُه  »ِإنَُّه  َكِثيُروَن:  َقاَل  َحتَّى  َكَمْيٍت،  َفَراَر  َوَخَرَج.  َشِديًدا  َوَصَرَعُه  َفَرَرَخ 

َفَقاَم.  27 َوَأَقاَمُه،  ِبَيِدِه  َيُسوُع  َأْن 28َفَأْمَسَكُه  َنْحُن  َنْقِدْر  َلْم  اْنِفَراٍد:»ِلَماَذا  َعَلى  َتاَلِميُذُه  َسَأَلُه  َبْيًتا  َدَخَل  َوَلمَّا 
ْوِم«. 29ْخِرَجُه؟« نُ  اَلِة َوالرَّ  "َفَقاَل َلُهْم:»هَذا اْلِجْنُس اَل ُيْمِكُن َأْن َيْخُرَج ِبَشْيٍء ِإالَّ ِبالرَّ

)لو   َجْمعٌ 37  "   -(:43–  9:37اآليات  اْسَتْقَبَلُه  اْلَجَبِل،  ِمَن  َنَزُلوا  ِإْذ  التَّاِلي  اْلَيْوِم  ِمَن 38َكِثيٌر.    َوِفي  َرُجٌل  َوِإَذا 
ِلي.   َوِحيٌد  َفِإنَُّه  اْبِني،  ِإَلى  ُاْنُظْر  ِإَلْيَك.  َأْطُلُب  ُمَعلِ ُم،  ِقاِئاًل:»َيا  َصَرَخ  َبْغَتًة، 39اْلَجْمِع  َفَيْرُرُخ  َيْأُخُذُه  ُروٌح  َوَها 

ًضا ِإيَّاُه.   َفَأَجاَب َيُسوُع 41ِمْن َتاَلِميِذَك َأْن ُيْخِرُجوُه َفَلْم َيْقِدُروا«.    َوَطَلْبتُ 40َفَيْرَرُعُه ُمْزِبًدا، َوِباْلَجْهِد ُيَفاِرُقُه ُمَرضِ 
ِم اْبَنَك إِ  َوَبْيَنَما ُهَو آٍت 42َلى ُهَنا!«.  َوَقاَل:»َأيَُّها اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن َواْلُمْلَتِوي ِإَلى َمَتى َأُكوُن َمَعُكْم َوَأْحَتِمُلُكْم؟ َقدِ 

ْيطَ  الشَّ َأِبيِه.  َمزََّقُه  ِإَلى  َوَسلََّمُه  ِبيَّ  الرَّ َوَشَفى  النَِّجَس،  وَح  الرُّ َيُسوُع  َفاْنَتَهَر  َوَصَرَعُه،  ِمْن 43اُن  اْلَجِميُع  َفُبِهَت 
ُبوَن ِمْن ُكلِ  َما َفَعَل َيُسوُع، َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:  و  َعَظَمِة هللِا. َوِإْذ َكاَن اْلَجِميُع َيَتَعجَّ
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وفى الصباح نزل الرب يسوع مع تالميذه الثالثة من على الجبل. وعندما وصلوا للتسعة  كان التجلى مسال 
الباقين وجد التالميذ الثالثة منظرا مناق ا لمنظر المجد الذى رأوه فوه الجبل. فقد إنتهز الكتبة فرصة غياب 

جوهم إذ لم يكن لهم سلطان على المسيح وأتوا بهذا الولد الذى به الروح النجس وتحاوروا مع التسعة التالميذ وأحر 
الروح النجس. وهنا نجد المسيح يثور على التسعة بسبب ضعف إيمانهم مما جعل الكتبة يشعرون بلحظات 

إنتصار على التالميذ. ضعف اإليمان هنا يظهر فى أنهم ما  الوا يطلبون آيات ليعرفوا أن معلمهم هو المسيا  
حذر منه الرب. باإلضافة ألحالمهم فى أمجاد أرضية حينما يملك  المنتظر، وهذا هو خمير الفريسيين الذى 

المسيح. من هنا نفهم لماذا لم يأخذ الرب معه التسعة، ونفهم باألكثر بقايا الفكر اليهودى عن المسيا المنتظر  
 من مشاجرتهم عمن هو األعظم. وهذه هى القصة التالية بعد شفال المالم. 

ونفهم وتأتى هذه المعجزة مباشرة ورال حادثة التجلى.    ويخرجه منه .  يصرعه الشيطانهنا يشفى السيد ولدًا   (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 
 س المعذبة هذه النفو   ا الشيطان بل يستعبدها، وَجْذبَ مملكة إبليس بصوم وصالة وخدمة النفوس التى يعذبه

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   .)

ويظن يخطىل  من  هناك  وأي ًا  فقط،  مع هللا  خلوة  هى  الروحية  الحياة  أن  ويظن  على    يخطىل  قادر  أنه 
 الخدمة المتواصلة بدون خلوة مع هللا. 

= أصل اآلية ُيصرع فى ر وس األهلة وبعط الترجمات ترجمتها ُيصرع بالقمر )ر وس    ُيررع ويتألم شديداً  (2
الشهور القمرية( وهذا خداع شيطانى ليوحى للناس عالقة صرع الولد بالكواكب. عمومًا فلنالحظ أن كل من  

قد سالمه وي ي  فى أالم حقيقية. وهكذا يحدف لمن يؤمن بالحسد وأن عين فالن تسبب  ُيستعبد إلبليس يف
 األذى، فحينما يزورنا هذا الفالن يسبب الشيطان مشكلة لنصده هذا الموضوع. 

الماء (3 النار وكثيرًا فى  فى  كثيرًا  إبليس مع كليقع  يفعله  ما  من  = وهذا  لنيران  واحد  يدفعنا  أن  يحاول  فهو  ا 
نيران الم ب أو يدفعنا لبرودة الفتور. إن من يخ ع للخطية يفقد سالمه ويتشتت فكره ويتألم    الشهوات أو

 جسده، ويندفع فى خصام بل قتال عنيف مع من حوله، أما  عن حياته الروحية فهى فتور كامل. 
 باستمرار( = المسيح منع عنهم المو بة حتى يفهموا أهمية الصالة )الصراك هلل  تالميذك لم يقدروا أن يشفوه (4

وأهمية الصوم )الزهد فى ملذات الدنيا ( ويكون لديهم شعور مستمر باإلحتياج. فيبدو أنهم بعد التجلى وما  
رأوه شعروا بنشوة وهكتفال جعلهم ينسون الصالة والصوم. والصوم هو سحب السالح الذي في يد إبليس الذي  

إبل به  يدي أضرب  في  والصالة هي سالح  العالم.  ملذات  الذي هو  القوي  مع هللا  فالصالة هي صلة  يس. 
 يرعب إبليس. 

( ضعف إيمان الوالد وهو صرح بهذا أعن عدم إيماني  2( ضعف إيمان التالميذ  1=  أيها الجيل غير المؤمن  (5
( ضعف بل عدم إيمان الجمع، جلسوا يحاورونهم فى إستخفاف وقساوة قلب وعدم إيمان. هنا  3(  24:9)مر  
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عدم الرضا ونفاد الصبر فالمسيح أراد أن يرى تالميذه ولهم صلوات قوية وأصوام    نلمس فى كلمات الرب رنة
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 هللا.فيبعطايا 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 
فينشمل بها عن هللا أو من تأتى لُه تجارب فيتذمر ويترك صلواته، فمثل هذا لن يرى يد هللا ولن ينمو إيمانه.  

انه ض يف أو معدوم، لكن المسيح لم يرف ه إذ أتى إليه، بل ونرى هذا األب أتى للمسيح وهعترف بأن إيم
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:    9ة لسبب غ ب الرب على تالميذه فى )مرواضح  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  

هم فى إخراج الشيطان من الولد . ولذلك كانت إجابة السيد أن هذا الجنس ال يخرج  الدنيوية ، هى سبب فشل
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 . 
هذا تعبير يستخدمه الربيين حين يستطيع أحدهم تفسير نص كتابى عسر الفهم    =   تقولون لهذا الجبل إنتقل  (7

الشياطين.   طرد  إلمكانية  ليشير  عندهم  معروفًا  مثاًل  هنا  إستخدم  والرب  الجبل.  أنه  حزح  عنه  فيقولون 
نفهم أن   لنا  لها أو عقبة مستحيلة أو أى صعوبة  وبالنسبة  الجبل هو أى خطية محبوبة او شهوة نستعبد 

حسب الظاهر تواجه المسيحى، كل هذا يمكن أن يتزحزح بالصالة والصوم مع اإليمان. ولقد تم نقل جبل  ب
وفى هذه الحالة )حالة فشل التالميذ فى إخراج الشيطان( يكون الجبل هو    .المقطم فعاًل بحسب هذه اآلية

ن. أو يكون هو أحالمهم فى  عدم إيمان التالميذ وشكهم فى المسيح. وهذا ما قال عنه الرب خمير الفريسيي
الجبل هو أى خطية محبوبة او شهوة نستعبد لها أو عقبة مستحيلة أو أى صعوبة بحسب     مجد أرضى.  

الظاهر تواجه المسيحى، كل هذا يمكن أن يتزحزح بالصالة والصوم مع اإليمان. ولقد تم نقل جبل المقطم  
و عدم إيمان التالميذ وشكهم فى المسيح. وهذا ما . وفى هذه الحالة يكون الجبل هفعاًل بحسب هذه اآلية

  قال عنه الرب خمير الفريسيين. أو يكون هو أحالمهم فى مجد أرضى. 
جال المسيح للتالميذ فى الوقت المناسب، فهم فشلوا فى إخراج الروح والكتبة والجمع يحاورونهم فى إستهزال.   (8

لي المناسب  الوقت  فى  لكنيسته  المسيح  يأتى  فال وداًمًا  وسطها  فى  وهللا  المقاومين  ويبكم  الحرج  عنها  رفع 
)مت  5:46)مز    وتتزعزع وعده  هو  وهذا  فهى  19:10-20(.  عنها،  والمدافع  الكنيسة  المسئول عن  فهو   )

 عروسه.
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مفهوم السيد المسيح هنا عن الصالة والصوم ولزومهم لطرد األرواح الشريرة إلتقطته كنيستنا ووضعت أصوامًا  (9
كما به ضد إبليس. وهللا يعطى مواهب )ات وتسبيحات عديدة، حتى تعطى شعبها قوة فى حر كثيرة مع صلو 

 ( لكن لنحافظ على هذه المو بة البد من الصالة والصوم.ى التالميذ سلطان إخراج الشياطينأعط
أن  تحيروا   -(:15:9)مر   (10 أرادوا  وهم  به،  فوجئوا  ألنهم  أو  مبكرًا،  الجبل  من  نا اًل  كان  ألنه  ربما  يستمر  = 

شخصيًا، فإن ح ر لن يستطيعوا   هو   نهم ال يستطيعون شيئًا أمامهأ السافر مع تالميذه، وهم يعلمون    حديثهم 
السخرية من عجز التالميذ. أو هل كان وجهه ما ال يشع نورًا من أثار التجلى !! عمومًا فالسيد الحظ تكتل  

يجيبوا. ثم صرك هذا األب طالبًا الشفال. والحظ  ( فلم  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 ) 
أن تتقابل  = إن طرد روح الشر من حياتنا يصحبه صراع شديد، ولكن بعد  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. 
= أعلن الوالد إيمانه = أومن.. ولكن خشى أن ال يكون كافيًا فصرك متذلال=  أومن يا سيد فأعن عدم إيماني (12

… فهو إعتبر إيمانه كالعدم، وطلب من الرب أن يعينه فى حالته. فمهما كان إيماننا فهو    أعن عدم إيمانى
إيماننا يجب  يقوى  ولكى  فهو عدم.  المسيح  ثقتنا فى  عليه  تكون  أن  يجب  بما  قيس  وهذا  ناقصًا،  أن    ما ال 

عن عدم إيمانى. وهللا داًمًا يستجيب لهذه الصرخة وهستجابته تزيد إيماننا. والحظ أن  أنصرك أ من يا سيد ف
 السيد لم يرف ه إذ اعترف بعدم إيمانه بل شفى له ابنه وبالتالى شفى له إيمانه. 

سطهم يسندهم،  = فيه إشارة لصعوده، فإن كان تالميذه ضعفال وهو فى و إلى متى أكون معكمقول المسيح   (13
، ألننا باإليمان  ه.. هذا يحتاج إليمانن يجدو يرونه ويسألونه ويكلمونه، فماذا سيحدف لهم بعد الصعود إذ ال  

 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.    ر إبليس. وسؤال المسيح معناه لماذا لم تأتى إلىَّ فى أس  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،  المسيحهو ميت عن العالم حى مع = وأقامه 

والصوم   (16 بالصالة  مو بة  أى  إضرام  يلزم  ولكن  الشياطين  وهخراج  الشفال  على  المو بة  تالميذه  أعطى  السيد 
 (. 6:1تى  2)

 ( أن هذه القصة كانت فى اليوم التالى للتجلى. 37:9نفهم من )لو  (17
اجيل الثالثة لهذه الجملة. إن أكثر ما يحزن الرب يسوع هو  = واضح تكرار األنإلى 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
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إن كنت تستطيع أن    هذا قول األب. وهو خطأ فالرب ال يستحيل عليه شئ.كان   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 شفال اإليمان. أعن عدم إيمانىمع هذا األب ...  وليقل

 
 -(: 45-43:9( + ) لو  32-30:9( + ) مر  23-22:17اآليات )مت 
ُدوَن ِفي اْلَجِليِل َقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اْبُن اإِلْنَساِن َسْوَف ُيَسلَُّم ِإَلى 22"  -(:23-17:22اآليات )مت   َوِفيَما ُهْم َيَتَردَّ
ا.23َأْيِدي النَّاِس   َفَيْقُتُلوَنُه، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوُم«. َفَحِزُنوا ِجدًّ

)مر    َواْجَتا30  -(:32-9:30اآليات  ُهَناَك  ِمْن  َأَحٌد،  َوَخَرُجوا  َيْعَلَم  َأْن  ُيِرْد  َوَلْم  اْلَجِليَل،  ُيَعلِ ُم 31ُزوا  َكاَن  أَلنَُّه 
َل َيُقوُم ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث«. َتاَلِميَذُه َوَيُقوُل َلُهْم:»ِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن ُيَسلَُّم ِإَلى َأْيِدي النَّاِس َفَيْقُتُلوَنُه. َوَبْعَد َأْن ُيْقتَ 

 "  ْم َفَلْم َيْفَهُموا اْلَقْوَل، َوَخاُفوا َأْن َيْسَأُلوُه.َوَأمَّا هُ 32
ُبوَن ِمْن ُكلِ  َما َفَعَل َيُسوُع، 43و  -(: 45-9:43)لو    اآليات  َفُبِهَت اْلَجِميُع ِمْن َعَظَمِة هللِا. َوِإْذ َكاَن اْلَجِميُع َيَتَعجَّ

مَّا ُهْم َوأَ 45»َضُعوا َأْنُتْم هَذا اْلَكاَلَم ِفي آَذاِنُكْم: ِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َسْوَف ُيَسلَُّم ِإَلى َأْيِدي النَّاِس«.  44َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:  
 و ْوِل.َفَلْم َيْفَهُموا هَذا اْلَقْوَل، َوَكاَن ُمْخفًى َعْنُهْم ِلَكْي اَل َيْفَهُموُه، َوَخاُفوا َأْن َيْسَأُلوُه َعْن هَذا اْلقَ 

 ( إخراج الروح الشرير. 2( التجلى 1تى بعد  أسيد يخبر تالميذه بالصليب وهذا يال
 وهذا يعنى 

 ( مع أهمية التجلى وأفراحه وتعزياته لكن حتى ننعم بهذا أبديًا البد من الصليب. 1 
 (.15-14:2( حتى ُيهزم عدو الخير نهاًيًا فالبد من الصليب )كو  2
ما سوف 3 يفاجئهم  ال  حتى  تالميذه  ينبه  المسيح  السيد  كان  لذلك  تقترب  كانت  الصليب  أحداف  أن  والحظ   )

 برهم بما حدف إذًا هو يذهب للصليب بسلطانه إذ هو أتى لذلك.  يحدف. ولكن كون السيد يخ 
( السيد ال يريد أن تالميذه يذهب فكرهم إلى األمجاد الزمنية خصوصًا بعد التجلى وبعد معجزة إخراج الروح 4

، فيعود ويحدثهم عن أهمية الصليب فالعالم هنا طالما كنا فى ، 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
 أن يفهموا ألن لهم رأي مخالف.

( الحظ البعط أن السيد فى بعط األحيان كان يطلب إخفال أخبار مجده كما حدف فى موضوع التجلى، 5
 ( يطلب من تالميذه كتمان موضوع أالمه.  44:9وهنا فى )لو 

أذانكم فى  الكالم  أنتم هذا  ب   فضعوا  فالمسيح تمجد  األمرين غير منفصل  و أ = فكال  وبتجليه أالمه  بقيامته  ي ا 
الحظ لماذا يريد الرب يسوع إخفال موضوع أنه سيصلب؟ لقد إستوعب تالميذه الثالثة وهم ولكن لن  وبصعوده.

على جبل التجلى من هو المسيح. وهلى حد معقول إقتنعوا بكلمات الرب عن ضرورة الصلب. أما التسعة الباقين  
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ما هو سيصلب، والصلب فكان إستيعابهم لألمر أقل بكثير. فماذا عن الشعب العادى، وكيف يتقبلوا تعليمه بين
 (.  فكيف يستمعون لملعون؟! 23:21بالنسبة لليهود لعنة )تث 

   -كان المسيح يهتم بأن تالميذه يعرفون أنه سيصلب:
َوُقْلُت َلُكُم حتى ال يتفاجأ تالميذه، فحين يحدف الصلب يعرفون أنه كان عالما بالمستقبل فيزداد إيمانهم و .1

 (.   29:14و )يو َيُكوَن، َحتَّى َمَتى َكاَن ُتْؤِمُنونَ ٱآْلَن َقْبَل َأْن 
أنه ذهب للصلب بإرادته فلو لم يكن يريد أن يصلب لكان قد هرب وهختفى، فيفهمون ضرورة الصليب   .2

 للخالص. 
الشعب  أما  فيه،  ووثقوا  وأحبوه  ثالف سنوات  أكثر من  إختبروه  فتالميذه  مختلف.  فاألمر  للشعب  بالنسبة  ولكن 

 معرفتهم به ض يفة وأضف لذلك تشكيك الفريسيين والكتبة المستمر العادى ف
 

 ( إيفاء الدرهمين27-24:17اآليات )مت 
)مت   ُبْطُرَس 24"  -(:27-17:24اآليات  ِإَلى  ْرَهَمْيِن  الدِ  َيْأُخُذوَن  الَِّذيَن  َم  َتَقدَّ َكْفَرَناُحوَم  ِإَلى  َجاُءوا  َوَلمَّا 

ْرَهَمْيِن؟«    َقاَل:»َبَلى«. َفَلمَّا َدَخَل اْلَبْيَت َسَبَقُه َيُسوُع َقاِئاًل:»َماَذا َتُظنُّ َيا ِسْمَعاُن؟ 25َوَقاُلوا:»َأَما ُيوِفي ُمَعلِ ُمُكُم الدِ 
: »ِمَن اأَلَجاِنِب«. َقاَل ِممَّْن َيْأُخُذ ُمُلوُك اأَلْرِض اْلِجَباَيَة َأِو اْلِجْزَيَة، َأِمْن َبِنيِهْم َأْم ِمَن اأَلَجاِنِب؟« َقاَل َلُه ُبْطُرُس 

َأْحَراٌر.   اْلَبُنوَن  َيُسوُع:»َفِإًذا  وَ 27َلُه  اْلَبْحِر  ِإَلى  اْذَهْب  ُنْعِثَرُهُم،  ِلَئالَّ  َأوَّاًل  َولِكْن  َتْطُلُع  الَِّتي  َمَكُة  َوالسَّ ِصنَّاَرًة،  َأْلِق 
 " ُخْذَها، َوَمَتى َفَتْحَت َفاَها َتِجْد ِإْسَتاًرا، َفُخْذُه َوَأْعِطِهْم َعنِ ي َوَعْنَك«.

ًريس =الدرهمين وكان  لقيصر.  المستعمرة  الشعوب  تدفعها  التى  الجزية  هى  وهذه  لقيصر،  تدفع  ضريبة  هى 
نة معافين من دفع هذه الجزية. وكان قد فات، أو قد حان ميعاد دفع الجزية فتسالل الناس هل يدفع الكهنة والكه

المعلم الجزية أم ال. وكان السؤال حرجًا للمسيح، فقد ُعِرَف أن المعلم هو المسيا المنتظر، وكان بعط الناس  
يلزم الساًد  والنظام  بكاهن،  ليس  فهو  رسميًا  ولكن  الكالم  هذا  أميرددون  المسيا  وهو  يدفع  فهل  بالدفع،  ؟ ال   ه 

وبطرس لهذا تحرج أن يسأله، ولكن العارف بما فى القلوب بادره بالسؤال، وسؤال المسيح يشير ألن النظام جاًر 
 فقيصر ال حق له أن يطالب أصحاب األرض بدفع جزية. ولكن المسيح أوهر طاعة للنظام مهما كان جاًرًا.

راد أن يقول لبطرس إدفع الجزية مهما كانت جاًرة وهللا أ معنى فللرب األرض وملؤها، والرب  وهذه المعجزة لها  
وأوفى  وبعه  سمكًا  إصطاد  إذهب  لبطرس  يقل  لم  الرب  أن  والحظ  غناه.  من  يعوضك  األرض  كل  له  الذى 

ل جديدًا  مثااًل  نرى  وهنا  واحدة،  سمكة  يصطاد  أن  منه  طلب  ولكن  ألنك الدرهمين.  بطرس  فيا  والنعمة.  لجهاد 
بطن   فى  )نقود  معجزية  بطريقة  مسددة  أعوا ك  فستجد  هللا  خادم  وألنك  جهاد(   = )الصيد  وِصْد  إذهب  صياد 

 السمكة = نعمة(. وحين يرعانا هللا فال يعو نا شىل.
ومان. ولكن ن الوطنيين كانوا يعارضون دفع الجزية لألجانب أى الر أ حظ أن حرج موقف المسيح أي ًا فى  وال

المسيح ف ل أن يخ ع للنظام الموجود وال يعثر أحد. ولكن الحظ فقر المسيح وتالميذه، إذ ال يملكون مقدار 
 . ( 9:8كو  2قروش، ولكن الرب إفتقر ليمنينا ) 6هذه الجزية. فالدرهمين = ½ شاقل يهودى = تقريبًا 
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يكفى تمامًا لدفع الجزية عنه وعن بطرس،   = شاقل يهودى. والسيد أعطى لبطرس من بطن السمكة ماواألستار 
 فقد كان النظام الرومانى يق ى بأن يدفع كل يهودى ½ شاقل = ½ أستار واألستار هو عملة. 

 بطرس لم يجد في بطن السمكة ثروة تجعله غنيًا. لكن النعمة تعطينا ما نحتاجه فقط.ملحوظة:  
 -قنع جدا :وللعالم اليهودى المتنرر رأى آخر والحقيقة أنه رأى م 

 -كان هناك نوعين من ال راًب يدفعهم اليهودى :
سنة من بنى إسراًيل أن يدفع نصف شاقل ف ة  20كان على كل فرد ذكر سنه أكبر من  -ضريبة الهيكل :ا 

(. وكانت هذه األموال التى تجمع من ضريبة الهيكل تستخدم فى  16  - 13:  30ضريبة سنوية للهيكل )خر
كل شعب   الصرف على إحتياجات الهيكل مثل الذباًح اليومية الصباحية والمساًية، وكل الذباًح التى تقدم عن
دراخما(.  4إسراًيل وهكذا. ونصف الشاقل هذا يعادل درهمين من العملة اليونانية )درهم = دراخما ، األستار = 

ومع أن النص الكتابى لم يوضح أن هذه ال ريبة تدفع سنويا إال أن اليهود فى كل مكان حتى فى الشتات 
سنويا ألزموا أنفسهم به. وكانوا يدفعون هذه ال ريبة قبل  الشرقى أو المربى حسبوا هذه ال ريبة فرضا دينيا أباًيا  

الفصح. ومن هم فى األراضى المجاورة يدفعونها قبل عيد األسابيع، أما من هم فى الشتات فيدفعونها قبل عيد  
ل من قبل السلطات الرومانية بحسب  -الجزية للدولة الرومانية :المظال. ا  وكان هناك ضريبة أخرى ُتَحصَّ

 د، وعلى كل شخص أن يدفع درهمين. التعدا
هل كانوا يحصلونها للدولة أم للهيكل. وكال اإلفتراضين    -وهناك رأيين هل الذين سألوا بطرس عن ال ريبة 

( فلو دفع المسيح الجزية فهو شخص غير  1  -يمثل مشكلة. افإن كانت هذه ال ريبة لقيصر فهنا موقفين :
، بل هذا ضد تعليمه وإعط ما لقيصر لقيصرو. اوهن كانت ال ريبة  ( وهن لم يدفع فهو خاًن لقيصر2وطنى. 

( بعد تطهير المسيح للهيكل فى المرة األولى كان هذا إعالنا منه أنه المسيح إبن  1 -هنا موقفين    -هى للهيكل :
م أم من "ممن يأخذ ملوك األرض الجزية أمن بينههللا، والجزية تدفع للهيكل أى هلل. فهل يدفع الجزية لنفسه = 

( وهن لم يدفع فقد يعثر هذا من لم يعرف بعد أنه هو  2وبهذا لو دفع فهو ينكر صفته كإبن هللا.  األجانب"
 المسيح إبن هللا فهو بهذا يخالف الناموس. 

وكان حل المسيح أن هللا يرسل هو هذه ال ريبة. وهناك تفاسير كثيرة تقول أن المسيح وتالميذه لم يدفعوا 
م أن رأى المؤلف أن ال ريبة كانت ضريبة الهيكل وهذا رأى مقبول جدا بل أضيف أن ضريبة  وونفه لفقرهم. 

( وهى ترمز للفدال وهى تذكار للتكفير عن نفوسهم، فكيف يدفعها 16:   30الهيكل تسمى ف ة الكفارة )خر
رس كنوع من إحراج  . وجال المحصلين لبطالمسيح وهو المرمو  إليه الذى سيقدم الفدال ويكفر عن البشر حقيقة[

المسيح ليسألوا هل المعلم سيدفع ال ريبة وأجاب بطرس باإليجاب وأن المعلم سيدفع، وكان ذلك دون أن يسأل  
المسيح. وبنفس طريقة اإلحراج هذه كان هذا هو سؤال الفريسسين للمسيح وهل ندفع الجزية لقيصرو وحينما  

نى. ولكن سؤال الفريسيين والهيرودسيين هنا كان عن الجزية  طلب المسيح العملة المتداولة كانت الدرهم اليونا 
 التى تدفع للرومان وليس عن نصف الشاقل الذى يدفع للهيكل )ف ة الكفارة(.  
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 عودة للجدول عشر(  )أنجيل متي()األصحاح الثامن

 اإلصحاح الثامن عشر
   -(:48-46:9(+ ) لو   37-33:9( + ) مر 5-1:18اآليات )مت 
)مت   َمَلُكوِت 1"  -(:5-18:1اآليات  ِفي  َأْعَظُم  ُهَو  َقاِئِليَن:»َفَمْن  َيُسوَع  ِإَلى  التَّاَلِميُذ  َم  َتَقدَّ اَعِة  السَّ ِتْلَك  ِفي 
َماَواِت؟«   َوَأَقاَمُه ِفي َوْسِطِهْم  2السَّ َوَلًدا  ِإَلْيِه  َيُسوُع  ِمثْ 3َفَدَعا  َوَتِريُروا  َتْرِجُعوا  َلْم  ِإْن  َلُكْم:  َأُقوُل  َل َوَقاَل:»َاْلَحقَّ 

َماَواِت.   السَّ َمَلُكوَت  َتْدُخُلوا  َفَلْن  َماَواِت. 4اأَلْواَلِد  السَّ َمَلُكوِت  ِفي  اأَلْعَظُم  َفُهَو  اْلَوَلِد  هَذا  ِمْثَل  َنْفَسُه  َوَضَع  َفَمْن 
 "  َوَمْن َقِبَل َوَلًدا َواِحًدا ِمْثَل هَذا ِباْسِمي َفَقْد َقِبَلِني.5

َوَجاَء ِإَلى َكْفِرَناُحوَم. َوِإْذ َكاَن ِفي اْلَبْيِت َسَأَلُهْم:»ِبَماَذا ُكْنُتْم َتَتَكاَلُموَن ِفيَما َبْيَنُكْم  33"   -(: 37-9:33اآليات )مر
الطَِّريِق؟«   َأْعَظُم.  34ِفي  ُهَو  َمْن  ِفي  َبْعٍض  َمَع  َبْعُضُهْم  الطَِّريِق  ِفي  وا  َتَحاجُّ أَلنَُّهْم  َوَناَدى 35َفَسَكُتوا،  َفَجَلَس 

ِلْلُكلِ «.  ا َوَخاِدًما  اْلُكلِ   َفَيُكوُن آِخَر  َأوَّاًل  َيُكوَن  َأْن  َأَحٌد  َأَراَد  َلُهْم:»ِإَذا  َوَأَقاَمُه ِفي  36الْثَنْي َعَشَر َوَقاَل  َوَلًدا  َفَأَخَذ 
اْسِمي َيْقَبُلِني، َوَمْن َقِبَلِني َفَلْيَس َيْقَبُلِني  »َمْن َقِبَل َواِحًدا ِمْن َأْواَلٍد ِمْثَل هَذا بِ 37َوْسِطِهْم ُثمَّ اْحَتَضَنُه َوَقاَل َلُهْم:  

 "َأَنا َبِل الَِّذي َأْرَسَلِني«.
َفَعِلَم َيُسوُع ِفْكَر َقْلِبِهْم، َوَأَخَذ 47َوَداَخَلُهْم ِفْكٌر َمْن َعَسى َأْن َيُكوَن َأْعَظَم ِفيِهْم؟  46"  -(:48-9:46اآليات )لو  

َغَر َوَقاَل َلُهْم:»َمْن َقِبَل هَذا اْلَوَلَد ِباْسِمي َيْقَبُلِني، َوَمْن َقِبَلِني َيْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِني، أَلنَّ اأَلْص 48  َوَلًدا َوَأَقاَمُه ِعْنَدُه،
 ".ِفيُكْم َجِميًعا ُهَو َيُكوُن َعِظيًما«

كن أحالمهم فى  كان الفكر اليهودى مسيطرا على التالميذ، فبالرغم من سمعهم أن المسيح سيتألم ويموت، ل
المجد األرضى لم تكن قد ماتت بعد. وهذه قصة تشير لطريقة التفكير اليهودى. مرض إبن أحد كبار الربيين  

يوحانان بن  كاى مرضا خطيرا، وُشِفى بصلوات حانينا بن دو ا. وقال أبو الولد لزوجته ولو ق يت اليوم واضعا 
حانينا أف ل منك أمام هللا؟ فتحركت كبرياله داخله وأجابها وال  رأسى بين قدمىَّ لما إكترف بى أحدو فسألته وهل 

بل هو كخادم أمام هللا أما أنا فكأمير أمام هللا، هو كخادم موجود داًما أمام هللا فله فرص كثيرة أكثر منى، أما  
للحظات  أنا كسيد فال أتمتع بهذه الفرصو. ونفس هذا الفكر فى العظمة كان موجودا فى التالميذ. بل حتى ا

األخيرة قبل الصليب جالت أم إبنى  بدى تطلب مراكز عظيمة ألوالدها. وقال التالميذ عن يوحنا والتلميذ الذى  
كان يسوع يحبهو وكان هذا شعورا بالميرة وأن المسيح سيعطى ليوحنا نصيبا أعظم منهم. وحينما قال الرب 

المسيح وماذا عن يوحنا )هذا الذى تحبه   لبطرس عن أن بطرس سيموت مصلوبا إستدار ونظر ليوحنا وسأل
 أكثر منا(.  

فكر التالميذ المتأثر بالفكر اليهودى، أن المسيا حين يأتى، سيأتى لكى يملك على األرض، جعلهم يشتهون أن  
)مت   يساره  عن  وواحدًا  يمينه  عن  واحدًا  السرى 22-21:20يجلسوا  العشال  ليلة  حتى  إستمر  الفكر  (..هذا 

( ولكن المسيح كان يتكلم عن ملكوت السموات أمامهم داًمًا، فإختلط عليهم األمر، وونوا أن  27-24:22)لو
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ملكوت السموات هذا يمكن أن يكون على األرض، وبنفس الفكر بدأوا يحلمون بمراكز أرضية حين يملك المسيح 
ت. وبمقارنة ما حدف فى إنجيلى فى ملكوت السموات هذا، ودخلهم تسا ل عمن يكون األعظم فى هذا الملكو 

متى ومرقس نجدهم وقد شمل هذا الموضوع ذهنهم تمامًا يتحاورون فى الطريق عمن هو األعظم فيهم، بالتالى 
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 تساللوا علنًا ولم يستطيعوا أن يستمروا ساكتين )مت 34:9كتوا )مرشئ عم ا كانوا يتكلمون فيه، فس
فإذا دب فكر العظمة والكبريال 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 1عة كاألطفال )فى حياتهم المتواضعة الودي .1
 فى الثقة فى كالم أبيهم السماوى واإلتكال عليه وطاعته.  .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
فمن يشعر أنه متواضع، أو أنه يتواضع حين يكلم إنسانًا  الحظ أن األطفال ال يشعرون بأنهم متواضعين،   .5

 فقيرًا فهو ليس متواضع.
 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
 األطفال فهم سريعًا ما يتصالحون ويعودون للعب معًا.إذا تشاجر  .9
ملكوت هللا الذى يؤسسه المسيح ال وجود فيه لمن يبحث أن يكون األقوى واألعظم بل من يدخله هو من   .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
الطفل يطلب ما يريده واثقًا فى أخذه من أبيه، وهو ال يفكر فى أن أبوه يعطيه ألنه يستحق، بل هو يطلب   .12

 بدالة المحبة. 
= من سار ورال المسيح قبله أواًل كمعلم وأحبه كمعلم ومع الوقت بدأ   من قبلني يقبل الذي أرسلنيقال السيد  

يتدرج  وهكذا  اآلب.  هللا  من  مرسل  أنه  يؤمن  بدأ  ثم  كثيرًا،  عنهم  يسمو  ولكنه  اليهود  كمعلمى  ليس  أنه  يدرك 
نه هو  اإليمان وينمو. والمسيح هنا يقول أن من قبله وأحبه وسار وراله فهو قد قبل اآلب الذى أرسله وهذا أل

   واآلب واحد، وهذه نقطة إيمانية أعلى من قبول المسيح كمعلم مرسل من اآلب.
د نفسه باألطفال من قبل ولدًا واحدًا مثل هذا بإسمى فقد قبلنى    هنا  والحظ قول السيد المسيح فالمسيح هنا وحَّ

مسيح نفسه. والحقيقة أى من أجل المسيح، فمن يقبل طفاًل يكون كمن قبل ال=    بإسمىوالبسطال وال عفال..  
فهو يقصد نفسه، أى إن لم ترجعوا وتستعيدوا صورتى إن لم ترجعوا وتريروا مثل األوالد  فإن المسيح حين يقول  
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فنحن نولد بالمعمودية على صورة المسيح. نحن    فلن تدخلوا ملكوت السموات.التى حصلتم عليها فى المعمودية  
)تك   على صورة هللا  أواًل  والخطية.   (27-26:1خلقنا  العصيان  لطريق  باختياره  اإللهية  الصورة  اإلنسان  وفقد 

مع  ولكننا  المسيح.  وبصورة  المسيح  مع  ونقوم  ونموت  ندفن  وفيها  المعمودية  وأعطانا سر  وفدانا  المسيح  وأتى 
هذه الصورة إحتكاكنا بالعالم نفقد هذه الصورة اإللهية ثانية، وكالم السيد المسيح هنا، أن هناك إمكانية إلستعادة  

ترجعوا  =   لم  اإللهية، =  إن  للصورة  تعيدنا  التى  النعمة،  هذا هو عمل  ولكن كيف؟  للرجوع  إمكانية  هناك  إذًا 
أالم الجهاد والخدمة( إلى  م )كالذين أتمخط بلك نسمع بولس الرسول يقول ويا أوالدى  والنعمة تحتاج لجهاد، لذ 

النعمة( فيكم)عمل  المسيح  يتصور  .أن  المسيح    و  صورة  على  جديدة  خليقة  نصير  أن  يعطينا  النعمة  وعمل 
بالنعمة )أف  17:5كو  2+    19:4)غل ( التى بها نعود للصورة اإللهية. واألوالد هم  8:2( لذلك نحن نخلص 

يبكتنى على   نفسه ومن منكم  الذى قال عن  بدون خطية، والمسيح هو  وقد خرجوا  المال والروح  المولودين من 
ولو فهمنا أن اإلسم يشير  =  ولدًا بإسمي كان هذا الولد فى ح ن المسيح إشارة للمسيح نفسه.  خطيةو، لذلك  

أن المسيح قادر أن يعيدني بقوته إلى صورة المعمودية األولى أي   بإسميلقدرة وقوة المسيح فيكون قول السيد  
السيد   قول  فهم  يمكننا  إذًا  بإسمي  كطفل.  واحدًا  و ولدًا  بقوتي.  كولد  عاد  صورة أنه  على  نحصل  لم  إن  نحن 

المسيح لن ندخل ملكوت السموات. هذه تشابه أن لكل بلد فى العالم عملة يتم التعامل بها داخل حدود هذا البلد، 
تتعامل بها. فنحن نصبح ُعملة قابلة   التعامل بعملة عليها صورة ملك آخر لن ُيسمح لك بأن  لكن إن حاولت 

إنطبعت علينا لو  السمال  السماًى   للتداول فى  المسيح قد تواضع وترك مجده  السماوى. فإن كان  الملك  صورة 
ألجلنا، أفال نتخلى نحن عن أفكار العظمة األرضية مثل ما فعل هو ونتصاغر أمام الناس وأمام أنفسنا، إذا كان  

نستطيع   المسيح قد صار عبدًا أفال نقبل أن نتصاغر مثله أمام إخوتنا. خصوصًا أن النعمة تسندنا، وبالمسيح
( فهل نقبل؟ والسيد يشرح كيف تساندنا النعمة.... هذا يكون بالجهاد.. وكيف 13:4+ فى    5:15كل شئ )يو  

 نجاهد ؟  
( 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 
( 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  

ي   السيد ومن  المسيح والحظ قول  ليرجع ويكون كاألوالد أى يستعيد صورة  النعمة  من وضع نفسه    فعل تسانده 
عى اإلت اع طلبًا لمديح الناس، فما أخطر أن تدعى النفس دَّ كلمة وضع نفسه تعنى أنه ال يَ =    مثل هذا الولد

يظهر   بخار  تراب..  شئ..  ال  واننا  الحقيقة  يفهم  أن  عليه  هو  بل  نحن اإلت اع.  ولكن  ي محل.  ثم  قلياًل 
بالمسيح، وليس من أنفسنا، قد أصبحنا أوالدًا هلل. فقيمتنا ترجع ال ألنفسنا بل للمسيح الذى فينا. لذلك فالتواضع  

أن نفهم حقيقتنا أننا ال شئ وأن قيمتنا    واته. أما التواضع بالنسبة لنا فه الحقيقي هو ما عمله المسيح إذ أخلى ذ 
هو الذي فيك. والحظ أن عمل المسيح فى أن    فينا فكيف أنتفخ عليك والمسيح الذي فيَّ   هي في المسيح الذي
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د يأتى بطفل ويعمل ما عمله، بأن يحت نه ويُ  نفسه به، ويقول ما قاله. هذا كان عجيبًا فى أيامه، فقد إحتقر    َوحِ 
 بطفلهما ما يشالا بال رقيب،  الرومان الطفولة، ولم يكن للطفل أى حق من الحقوه، ويستطيع الوالدان أن يفعال

وتعرضت الطفولة فى اليونان لمتاعب كثيرة، فكانوا يتركون األطفال فى العرال أيامًا حتى يموت ال  يف ويبقى 
القوى. واليهود فى أى حصر أو تعداد ما كانوا يحصون النسال وال األطفال. ولكننا هنا نجد السيد يشير للطفل 

. الرومان واليونان كانوا يفتخرون بالقوة والعظمة لذلك إحتقروا األطفال ل عفهم، أما  بأنه مثال يجب أن نتشبه به 
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
نقول أن هذا اإلصحاح وما يقابله فى إنجيل القديس مرقس. يشتمل على قوانين الملكوت. أى   نستطيع أن •

 كيف ندخل الملكوت.
َأْرَسَلِني  َبِل الَِّذي  َأَنا  َيْقَبُلِني  َفَلْيَس  َقِبَلِني  يقبلنى ليس كمعلم فقط بل يؤمن بى على أنى   َوَمْن  = المعنى أن 

يمانية يطلبها المسيح فيمن يؤمن به. وهذا كان ما أخطأت مريم المجدلية فى ويهوه إبن هللاو. وهذه أعلى نقطة إ
وال   لها  يقول  المسيح  ما جعل  وهذا  العظيم.  اإلله  يهوه  أنه  وليس على  كمعلم عظيم  المسيح  أحبت  إذ  تقديره، 

منى أنى أنا يهوه تلمسينى فإنى لم أصعد بعد إلى أبىو أى ألنِك لم تدركى أننى واآلب واحد، ولم ينمو إيمانك فتؤ 
 اإلله القدير.

 
 نعود ونكون مثل األطفال بقوة وقدرة مسيحنا. -القانون األول:

 
 (  42:9( +  )مر 7-6:18اآليات )مت 
َحَجُر 6"  -(:7-18:6اآليات )مت   ُعُنِقِه  ِفي  ُيَعلََّق  َأْن  َلُه  َفَخْيٌر  ِبي  اْلُمْؤِمِنيَن  َغاِر  الرِ  َأَحَد هُؤاَلِء  َأْعَثَر  َوَمْن 

ِة اْلَبْحِر.   َحى َوُيْغَرَق ِفي ُلجَّ اإِلْنَساِن الَِّذي َوْيٌل ِلْلَعاَلِم ِمَن اْلَعَثَراِت! َفاَل ُبدَّ َأْن َتْأِتَي اْلَعَثَراُت، َولِكْن َوْيٌل ِلذِلَك  7الرَّ
  " ِبِه َتْأِتي اْلَعْثَرُة!

َق ُعُنُقُه ِبَحَجِر َرًحى َوُطِرَح ِفي 42"  -(:9:42)مر    آية َغاِر اْلُمْؤِمِنيَن ِبي، َفَخْيٌر َلُه َلْو ُطوِ  »َوَمْن َأْعَثَر َأَحَد الرِ 
 " اْلَبْحِر.

ضيقات، أالم جسدية وهضطهاد وهستشهاد وستواجه حروبًا  نفهم من هذا أن العالم مملول عثرات والكنيسة ستواجه  
(، لكن هللا 19:5يو1شيطانية وخداعات وتشكيك من هراطقة أو إثارة حب العالم وشهواته فى قلوب أوالد هللا )

روا أوالد هللا، عثِ (. والحظ فالشيطان يعمل لحساب مملكته بأن يستخدم أوالده وأتباعه ليُ 15:17يحفظ أوالده )يو  
ا  بأن يوقعوا بهم فى شباك الخطية أو ي طهدونهم جسديًا. وهذا األسلوب إستعمله إبليس مع يسوع نفسه فهو إم

على الجبل حاول أن يعثر المسيح ويجعله يسجد لُه ولما فشل دبر مؤامرة الصليب. ولكن هللا فى مملكته يحفظ 
)يو   بتواضعهم12-11:17أوالده  وذلك  مملكته  دخلوا  الذين  =    ( هؤالل  المؤمنينوبساطتهم  صمار .  الرغار 

فهو  هللا،  أوالد  ووداعة  بساطة  بسبب  أنه  أحد  يظن  فربما  الخطية  فى  إسقاطه  ويمكن  وبسيط  ض يف  تعنى 
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( ويا ويل من يقع فى 14:14يستطيع أن يفعل بهم ما أراد.. ولكن ال فمملكة هللا لها ملك قوى يدافع عنهم )خر  
ُيعلق فى عنقه حجر اإلنسان أن  بل خيٌر لذلك  لوقوع فى يد هللا ليس هينًا،  (. وا31-30:10يد هللا الحى )عب  

 وكانت هذه عقوبة رومانية ويونانية.  . الرحى ويغرق فى لجة البحر
 حجر ثقيل يستعمل فى طحن الحبوب.= حجر الرحى 

األشرار )كما حدف مع   تباعهوالحظ أن هللا قد يسمح ببعط األالم تقع على أوالده من الشرير إبليس أو من أ
 (.  11-5:12أيوب ومع بولس( ولكن يكون هذا بسماح منه إلعدادهم للملكوت ولتأديبهم )عب  

الرحى  و الرهيبة. وقطعًا حجر  الدينونة  يموص فى بحر  تجعله  التى  الكنيسة  المعتدى على  هذا  هنا هو خطية 
الدي عذاب  أن  المعتدي  يعلم  أن  بل  لإلنتحار  يدعو  ال  هنا  ليكف المسيح  وهذا  غرقًا،  الموت  من  أصعب  نونة 

ق وخير له    المسيح لم يقلوالحظ أن    العدواني.المعتدي عن عمله   هو نفسه بحجر..و ألن هذا يعنى   أن ُيَطوِ 
يقول فيه. فمتى  العقوبة  تنفيذ  بمعنى  يفعلون هذا  بل أن آخرون  َحَجرُ   اإلنتحار،  ُعُنِقِه  ِفي  ُيَعلََّق  َأْن  َلُه   َفَخْيٌر 

َق ُعُنُقُه ِبَحَجِر َرًحى  ومرقس يقول  ىعنقه بحجر رح   قَ و ِ له لو طُ   خيرٌ   . وهكذا فى إنجيل لوقاَفَخْيٌر َلُه َلْو ُطوِ 
قَ   (... )الحظ تشكيل كلمة2:    17)لو والمعنى أن    فاألفعال أتت بصيمة المبنى للمجهول،    (ُيَعلَّقَ   وكلمة  ُطوِ 

 الموضوع ليس إنتحارا بل تنفيذ عقوبة ينفذها آخر فيه.آخر سينفذ فيه العقوبة. إذن 
والحظ أن الشرير قد يحاول إثارة إضطهاد ضد الكنيسة أو ضد إنسان مؤمن، حتى يخيفه وينكر اإليمان فيهلك. 

 من كل هذا نفهم أن  
الثانى: ورئيسها  -القانون  الكنيسة  ملك  لكن  بالعثرات  مل   عالم  فى  موجودة  من   الكنيسة  وينتقم  يحميها 

 أعدائها. 
 

 (  50-49:9( + ) لو41-38:9اآليات )مر
)مر َلْيَس 38"  -(:41-9:38اآليات  َوُهَو  ِباْسِمَك  َشَياِطيَن  ُيْخِرُج  َواِحًدا  َرَأْيَنا  ُمَعلِ ُم،  ِقاِئاًل:»َيا  ُيوَحنَّا  َفَأَجاَبُه 

َيْتَبُعَنا«.   َلْيَس  أَلنَُّه  َفَمَنْعَناُه  َوَيْسَتِطيُع فَ 39َيْتَبُعَنا،  ِباْسِمي  ُقوًَّة  َيْرَنُع  َأَحٌد  َلْيَس  أَلنَُّه  َتْمَنُعوُه،  َيُسوُع:»اَل  َقاَل 
َشرًّا.   َعَليَّ  َيُقوَل  َأْن  َمَعَنا.  40َسِريًعا  َفُهَو  َعَلْيَنا  َلْيَس  َمْن  أَلنَُّكْم 41أَلنَّ  ِباْسِمي  َماٍء  َكْأَس  َسَقاُكْم  َمْن  أَلنَّ 

 " َحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه اَل ُيِضيُع َأْجَرُه.ِلْلَمِسيِح، َفالْ 
َفَمَنْعَناُه، أَلنَُّه 49"   -(:50-9:49اآليات )لو ِباْسِمَك  َياِطيَن  ُيْخِرُج الشَّ َرَأْيَنا َواِحًدا  َفأَجاَب ُيوَحنَّا َوَقاَل:»َيا ُمَعلِ ُم، 

 "َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اَل َتْمَنُعوُه، أَلنَّ َمْن َلْيَس َعَلْيَنا َفُهَو َمَعَنا«.50َلْيَس َيْتَبُع َمَعَنا«. 
أى ليس =  وهو ليس يتبعنا  .فهو مؤمن طالما يستخدم إسم المسيح  =  رج شياطين بإسمك  يا معلم رأينا واحدًا يخ

مؤمنًا  يكن  لم  إن  شياطين  يخرج  أن  اإلنسان  لهذا  ممكنًا  كان  ما  أنه  ولنالحظ  السبعين.  أو  اإلثنى عشر  من 
للتالميذ فقط. لكن هذا بالمسيح. لكن يوحنا تعجب أنه ليس من تالميذ المسيح إذ ون يوحنا أن المعجزات هى  

  .اإلنسان كان يعمل لحساب المسيح بإيمان صاده وهن لم تكن له فرصة للتب ية الظاهرة
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ونفهم من درس المسيح أن الكنيسة كنيسة واحدة وال معنى فيها للتعصب لشخص ما أو جماعة ما، وهذا قطعًا 
الكنيسة أن تفهم أنها متسعة القلب للجميع، لها    ال يعنى قبول تعاليم مخالفة لتعاليم وعقيدة الكنيسة. ولكن على

وحدة ومحبة تجمع الكل خالل إيمان مستقيم. أما  من يعمل قوات وأيات من خارج إطار اإليمان المستقيم فهؤالل 
 (. 23-22:7ينطبق عليهم قول السيد إذهبوا عنى يا فاعلى اإلثم )مت 

. ولكن الحظ ان هناك  فى وحدة ومحبةفهو معنا ى اإليمان = الذى ليس مخالفًا لنا ولكنيستنا ف= من ليس علينا
من يعمل أعماال يقال عنها معجزات ولكن ليست بإسم المسيح أو من أشخاص ليسوا مقبولين من المسيح، أو  
أو   اإلنسان  هذا  ليخدع  الشيطان  يخرج  أن بع هم  ليسوا من هللا  الذين  يحدف مع  أنه  بخداع شيطانى. والحظ 

لكنه يعود مرة أخرى، لذلك نسمع قول رب المجد الذى له السلطان الحقيقى يقول للشيطان الذى يخدع الناس، و 
َأْيً ايخرجه و َتْدُخْلُه  ِمْنُه َواَل  َأَنا آُمُرَك: ٱْخُرْج  وُح ٱأْلَْخَرُس ٱأْلََصمُّ،  (. وهؤالل المخادعين أو  25:9و )مرَأيَُّها ٱلرُّ

،ن قول المسيح و المخدوعين الذين ليسوا من هللا سيسمعو  ! َأَلْيَس   َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك ٱْلَيْوِم: َياَربُّ َياَربُّ
َكِثيَرًة؟ ُقوَّاٍت  َصَنْعَنا  َوِبْْسِمَك  َشَياِطيَن،  َأْخَرْجَنا  َوِبْْسِمَك  َتَنبَّْأَنا،  َقطُّ!  ِبْْسِمَك  أَْعِرْفُكْم  َلْم  ِإنِ ي  َلُهْم:  ُأَصرِ ُح   َفِحيَنِئٍذ 

ْثمِ  ٱإْلِ ياَفاِعِلي  َعنِ ي  (. فيهوذا أخرج شياطين وصنع معجزات شفال حينما أرسل المسيح  23،22:7و )مت ٱْذَهُبوا 
(. فعلى الكنيسة أن تميز بعدل وحكمة، فتقبل من يعمل معجزات أو  13-6:7تالميذه ليكر وا ويعملوا قوات )مر

 ترف ه.
اجرة التالميذ فمن هو األعظم فيهم. ومن هذا نفهم أن العثرة  وهذه األيات أوردها القديس مرقس مباشرة بعد مش

تأتى فى الكنيسة من مفهوم من هو األعظم. فيوحنا إعتبر أن هذا الشخص طالما ليس من مجموعتهم فهو أقل 
منهم وليس من حقه أن يحصل على نفس مواهبهم فى إخراج الشياطين. والسيد يعلمهم مفهوم آخر، ُيفهم أن من  

ضدنا = يعلم تعاليم مخالفة لإليمان( وهو يحب المسيح ويستخدم إسمه فهو معنا، فالكل جسد واحد )ا  ليس ضدن
 والكل فى مملكة المسيح لهم سلطان على إبليس. ومن هذا نفهم أن  

بالعظمة. كنيسة واحدة وحيدة   الكنيسة أو ملكوت هللا هو ملكوت الوحدة والمحبة بال شعور  -القانون الثالث:
 رسولية.جامعة مقدسة 

  
فى بداية   ألن = قوله    أَلنَّ َمْن َسَقاُكْم َكْأَس َماٍء ِباْسِمي أَلنَُّكْم ِلْلَمِسيِح، َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه اَل ُيِضيُع َأْجَرهُ 41

اآلية تربط ما قبلها بما جال بعدها، وهذا ألن اآلية أتت بعد أن أعلن السيد المسيح أنه يقبل من يخرج الشياطين 
وهذا يعنى أنه يقبل المسيح ويؤمن به ولكنه ليس من التالميذ، ولكنه كان يعمل   بإسمه وهو ليس من التالميذ.

يم  نفهم أن كل من يعمل أى شئ مهما كان بسيطًا لحساب مجد هللا. وهذا سيكافئه هللا ألنه  جد إسمه. وبهذا 
ألحد التالميذ الذين يعملون   كأس ماءلحساب مجد هللا، فاهلل البد أن يكافئه، حتى وهن كانت هذه الخدمة تقديم  

ان أحب المسيح وتبعه يعنى أن هذا اإلنس  َوَيْسَتِطيُع َسِريًعا َأْن َيُقوَل َعَليَّ َشرًّافى نشر ملكوت هللا. وقول الرب  
 وآمن بأن إسمه له قوة على إخراج الشياطين ولكنه ليس من اإلثنى عشر. 
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كما يعاقب هللا معثرى الكنيسة نجده هنا يكافئ من يقدم لها الخدمات، ولكن على أن يكون بإسم المسيح. فمن  
 أن  يقدم لخدام المسيح ألجل إسم المسيح فهذا ينال مكافأته من هللا وبهذا نفهم 

  يخدمها. من )يكاف ( يجازى الملك الذى يعاقب أعداء كنيسته هو  -القانون الرابع:
 

 ( 48-43:9( +  )مر  10-8:18اآليات )مت 
َفِإْن َأْعَثَرْتَك َيُدَك َأْو ِرْجُلَك َفاْقَطْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك. َخْيٌر َلَك َأْن َتْدُخَل اْلَحَياَة َأْعَرَج  8"  -(: 10-18:8اآليات )مت  

ْلِقَها َعْنَك. َخْيٌر َلَك  َوِإْن َأْعَثَرْتَك َعْيُنَك َفاْقَلْعَها َوأَ 9َأْو َأْقَطَع ِمْن َأْن ُتْلَقى ِفي النَّاِر اأَلَبِديَِّة َوَلَك َيَداِن َأْو ِرْجاَلِن.  
ُتْلَقى ِفي َجَهنَِّم النَّاِر َوَلَك َعْيَناِن.   َتْدُخَل اْلَحَياَة َأْعَوَر ِمْن َأْن  َغاِر، 10َأْن  َتْحَتِقُروا َأَحَد هُؤاَلِء الرِ  »ُاْنُظُروا، اَل 

َماَواِت ُكلَّ ِحينٍ  َماَواِت.أَلنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َماَلِئَكَتُهْم ِفي السَّ  "  َيْنُظُروَن َوْجَه َأِبي الَِّذي ِفي السَّ
َلَك  43"  -(: 48-9:43اآليات )مر   َتُكوَن  َأْن  ِمْن  َأْقَطَع  اْلَحَياَة  َتْدُخَل  َأْن  َلَك  َخْيٌر  َفاْقَطْعَها.  َيُدَك  َأْعَثَرْتَك  َوِإْن 

َوِإْن َأْعَثَرْتَك ِرْجُلَك 45َحْيُث ُدوُدُهْم اَل َيُموُت َوالنَّاُر اَل ُتْطَفُأ.  44ْطَفُأ.  َيَداِن َوَتْمِضَي ِإَلى َجَهنََّم، ِإَلى النَّاِر الَِّتي اَل تُ 
النَّ  َوُتْطَرَح ِفي َجَهنََّم ِفي  ِرْجاَلِن  َلَك  َتُكوَن  َأْن  ِمْن  َأْعَرَج  اْلَحَياَة  َتْدُخَل  َأْن  َلَك  َخْيٌر  ُتْطَفُأ. َفاْقَطْعَها.  اَل  الَِّتي  اِر 

َوِإْن َأْعَثَرْتَك َعْيُنَك َفاْقَلْعَها. َخْيٌر َلَك َأْن َتْدُخَل َمَلُكوَت هللِا َأْعَوَر ِمْن 47ُدوُدُهْم اَل َيُموُت َوالنَّاُر اَل ُتْطَفُأ.    َحْيثُ 46
 "  ُتْطَفُأ.َحْيُث ُدوُدُهْم اَل َيُموُت َوالنَّاُر الَ 48َأْن َتُكوَن َلَك َعْيَناِن َوُتْطَرَح ِفي َجَهنََّم النَّاِر. 

سبق السيد وتكلم عن العثرات الموجودة فى العالم، فماذا يصنع اإلنسان المسيحى أمام هذه العثرات والشهوات 
المحاربة فى أع اًه ؟ قطعًا المسيح ال يقبل أن نقطع أيادينا وأرجلنا.. الخ. بل أن نحيا كأموات أمام الخطية. 

أن تنظر، فهناك من يسير فى طريقه وعيناه لألرض ويمنع عن عينه   فإن كانت أعيننا تعثرنا فلنمنع أعيننا من
المعثرة. الملكوت يمصب )مت    كل الصور  أماكن معينة  12:11وقطعًا فى هذا تمصب، ولكن  تعثره  (. ومن 

فعليه أن ال يذهب فيكون كمن قطع رجله، وهناك من يعثره صديق معين أو جماعة معينة، فعليه أن يمتنع عنهم 
كان فيه   ويكون كمن قد مات.. وهكذا. وهذا ما ُيسمى الجهاد، أن تمصب نفسك أن ال تفعل ما ترغب فيه إن

الصالة  فى  كالمثابرة  صحيحًا  كان  إن  فيه  ترغب  ال  ما  تفعل  أن  نفسك  وتمصب  أمامه.  كميت  وتحيا  خطأ 
من   وعثرات  اآلخرين  من  عثرات  فهناك  الخ.  اإلمكان..  بقدر  والصيام  للكنيسة.  مبكرًا  الذهاب  على  والمواوبة 

كانت   مهما  نقطعها  أن  يجب  وهذه  ننخدع من شهواتنا  عندما  والعين  أنفسنا  والرجل  اليد  أن  كما  علينا،  عزيزة 
و   العثرة  لنا  يسبب  مما  نتخلص  أى  أى    اليدعزيزة علينا،  الذهاب   والرجلعمل ردئ(  )نبتعد عن  )نمتنع عن 

أقمع جسدى وأستعبده ) المعثرة(..[  فالنعمة ال  27:9كو  1لألماكن  النعمة،  ( ومن يجاهد ويمصب نفسه تمأله 
ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال ذه هى معونة الروح القدس لمن يمصب نفسه  ، وه ُتعطى إال  لمن يستحقها

)رو  فستحيونو  تفرح 13:    8الجسد  ال  خليقة  ميتة،  فيها  الشهوات  جديدة،  خليقة  نكون  أن  تعطينا  والنعمة   .  )
تسودها وال  رو    بالخطية  بولس14:6الخطية  مع  يقول  شهواته  عن  نفسه  يصلب  ومن  المسي  الرسول  .  ح  ومع 

 ( من هذا نفهم أن 21:1ويقول لى الحياة هى المسيح )فى  20:2صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فى  غل 



   متي )اإلصحاح الثامن عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
272 

الخامس: الذى   -القانون  بالمسيح  أحياء  لكن  العالم  كأموات عن  يحيون  الملكوت  المسيح سر   أوالد  فيهم، 
  حياتهم الجديدة.

 
ف  مالئكتهم  الرغار..  هؤالء  أحد  تحتقروا  ال  أبى  أنظروا  وجه  ينظرون  السموات..  األطفال ى  هم  الصمار 

األبريال، أو هم الذين بتواضعهم وقداستهم دخلوا من أبواب الملكوت وصاروا أو رجعوا وصاروا مثل األطفال، هم 
المؤمنين بالمسيح والمتواضعين الذين يبدو أنهم ضعفال ال حيلة لهم. وهنا المسيح يحذر العالم أن هناك مالك 

هؤالل حارس   وأن  ال عفال،  هؤالل  ينصف  أن  قادر  ولكنه  مًرى،  غير  وهو  منهم  كل  وحراسة  لمرافقة  معين 
 المالًكة ينظرون وجه اآلب أى قادرين على حمل البركات منه لهؤالل الصمار واآلن نفهم أن 

المالئكة ( و 51:1)يو    ملكوت السموات صار مفتوحًا لألرضيين المجاهدين كما للسمائيين  -القانون السادس:
   تحرس أوالد هللا.

 
 ( الخروف الضال 6-4:15( + ) لو 14-11:18اآليات )مت 
َماَذا َتُظنُّوَن؟ ِإْن َكاَن 12أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي ُيَخلِ َص َما َقْد َهَلَك.  11"  -(:14-18:11اآليات )مت  

الَّ؟  إِلْنَساٍن ِمَئُة َخُروٍف، َوَضلَّ َواِحٌد ِمْنَها َوِإِن 13، َأَفاَل َيْتُرُك التِ ْسَعَة َوالتِ ْسِعيَن َعَلى اْلِجَباِل َوَيْذَهُب َيْطُلُب الضَّ
َلْيَسْت َمِشيَئًة هَكَذا  14 َتِضلَّ.  اتََّفَق َأْن َيِجَدُه، َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َيْفَرُح ِبِه َأْكَثَر ِمَن التِ ْسَعِة َوالتِ ْسِعيَن الَِّتي َلمْ 

َغاِر. َماَواِت َأْن َيْهِلَك َأَحُد هُؤاَلِء الرِ   " َأَماَم َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السَّ
»َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َلُه ِمَئُة َخُروٍف، َوَأَضاَع َواِحًدا ِمْنَها، َأاَل َيْتُرُك التِ ْسَعَة َوالتِ ْسِعيَن 4"   -(:6-15:4اآليات )لو  
اْلبَ  َيِجَدُه؟  ِفي  َحتَّى  الِ   الضَّ أَلْجِل  َوَيْذَهَب  يَِّة،  َفِرًحا،  5رِ  َمْنِكَبْيِه  َعَلى  َيَضُعُه  َوَجَدُه  َوَيْدُعو 6َوِإَذا  َبْيِتِه  ِإَلى  َوَيْأِتي 

الَّ!.  " اأَلْصِدَقاَء َواْلِجيَراَن َقاِئاًل َلُهُم: اْفَرُحوا َمِعي، أَلنِ ي َوَجْدُت َخُروِفي الضَّ
وفى  .  فى البريةفى متى يأتى المثل فى لوقا    الجبالوه بين المثل كما ورد فى إنجليى متى ولوقا، فبدل  هناك فر 

والسبب أن متى يكتب لليهود ولوقا لألمم. .  يذهب حتى يجدهيأتى المثل فى لوقا  وإن إتفق أن يجده  متى يقول  
لى جبال الشريعة والناموس ومعرفة هللا، أما فبوحى من الروح القدس تميرت األلفاظ، فاليهود قبل المسيح كانوا ع

األمم فكانوا فى برية الوثنية، فى تيه مطلق، واليهود صعب ردهم لإليمان بالمسيح لكبرياًهم لذلك قال وهن إتفق 
النفس المؤمنة التى ضلت ألنها ض يفة. سقطت  أما األمم فسيدخلون اإليمان. من هو الخروف ال ال؟ هى 

هو المسيح الذى تجسد ليفت  عن آدم وبنيه  =    الراعى   .      إذ كان ميتًا فعاش=  يفرح به    .  وتشعر بخطيتها
 .الذين ضلوا 

( . هم الذين بسابق المعرفة يعلم المسيح أنهم 22:    12= هم قطيع المسيح الصمير )لو   من هم المائة خروف
حتى يعيدهم فال يهلك منهم أحد. على سيتجاوبون مع عمله ويقبلونه ، هؤالل يظل الراعى الصالح ورال كل منهم  

أنه يعمل على أن يجذب كل واحد ليخلص، ويعطى كل واحد فرص كثيرة فينطبق القول وتملب إذا حوكمتو. 
 ( . 16:  20و )مت هكذا يكون اآلخرون اولين واالولون آخرين.الن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون 
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 مال الذين لن ي لوا.( المالًكة فى الس1من هم التسعة والتسعين؟ هم 
 القديسون فى المجد وهؤالل لن ي لوا.   (2         

 ( القديسون فى األرض الذين لم يفقدوا نعمة المعمودية3     
مل فى رجوعهم ، أن بعدم اإلحتياج ، هؤالل ال  ( األبرار فى أعين أنفسهم كالفريسيين الذين يشعرو 4وقد يكونوا  

فى هذا المثل يكشف السيد عن    .  (17:    3، ببساطة ألنهم ال يشعرون باإلحتياج )ر    الرب   عن  والن يبحثهم  ف
نظرته لإلنسان أنه ليس مجرد فرد فى عدد ال يحصى، إنما هللا يهتم بكل فرد شخصيًا وبإسمه، كل نفس لها 

 قيمة عظيمة عند المسيح. ومن هنا نفهم أن:  
 يبحث عنها شخريًا. فى ملكوته وال يسمح بهالكها. فهوالمسيح الملك يهتم بكل نفس  -القانون السابع:

 
َاْلِمْلُح َجيِ ٌد. َولِكْن ِإَذا َصاَر 50أَلنَّ ُكلَّ َواِحٍد ُيَملَُّح ِبَناٍر، َوُكلَّ َذِبيَحٍة ُتَملَُّح ِبِمْلٍح.  49"  -(:50-9:49اآليات )مر  

 "ُتْرِلُحوَنُه؟ ِلَيُكْن َلُكْم ِفي َأْنُفِسُكْم ِمْلٌح، َوَساِلُموا َبْعُضُكْم َبْعًضا«.اْلِمْلُح ِباَل ُمُلوَحٍة، َفِبَماَذا 
بنار  ألن كل واحد السموات =  ُيملح  إلى ملكوت  إنتمى  تتمم سر   كل مؤمن  فالكنيسة  القدس.  الروح  فيه  يسكن 

=  ُيملح بنار   ظ المؤمن بنعمته.والروح القدس يحف  .الميرون بعد المعمودية، وبه يسكن الروح القدس فى المعمد 
(. 6:4يصون من الفساد والعفونة )كو    الملح(. و4:4+ إش    4-3:2النار هى الروح القدس، روح اإلحراه )أع  

تعطيه أن يصير خليقة جديدة. والحظ أن تحفظه من الفساد و   والروح القدس هو الذى ُيعطى نعمة لكل مؤمن
حديث السيد المسيح عن أهمية قطع اليد والرجل وقلع العين التى تعثر، هذه األيات جالت فى إنجيل مرقس بعد  

وكما قلنا فإن هذا إشارة للجهاد، وأمام الجهاد يمألنا الروح القدس نعمة تمير من طبيعتنا وتكتم وتميت الخطية  
ُموُس َعاِجًزا َعْنُه، ِفي َما َكاَن أِلَنَُّه َما َكاَن ٱلنَّا، كما يقول القديس بولس الرسول والتى فينا، أو الشهوة التى فينا

( 3:8)رو   وِفي ٱْلَجَسدِ   َداَن ٱْلَخِطيَّةَ َضِ يًفا ِبْْلَجَسِد، َفْهلُل ِإْذ َأْرَسَل ٱْبَنُه ِفي ِشْبِه َجَسِد ٱْلَخِطيَِّة، َوأِلَْجِل ٱْلَخِطيَِّة،  
وة أو الخطية فينا، وصارت الخطية أى حكم عليها بالموت(. فنار الروح القدس أحرقت الشه  دان الخطية)فقوله  

علينا سلطان  )رو   ،بال  علينا  تسود  النعمة  من 14:6ألن  تحفظه  أى  المؤمن  تملح  القدس  الروح  فنار  وبهذا   )
وهذا أسماه   والنعمة تعمل مع من يقبل أن يقدم نفسه ذبيحة حية فتعينه على أن تموت الشهوة داخله.   الفساد.

   (.13:  8+رو   29:2و )روبولس الرسول وختان القلب بالروح
َم نفسه 15-13:2هذا إشارة إلى )ال  =  وكل ذبيحة تملح بملح ( ألن ذباًح العهد القديم تشير للمسيح الذى َقدَّ

ذبيحة، وهضافة الملح إلى ذباًح العهد القديم يشير ألن المسيح هو بال خطية وأنه حين يموت لن يطوله الفساد 
(، 1:12ه ذبيحة حية )رو ( ولن تدع تقيك يرى فسادًاو وكل مؤمن عليه أن يقدم جسد 10:16بل سيقوم ثانية )مز

 تملح بملح كيف؟ بقطع يده ورجله وقلع عينه )بالمفهوم الروحى وليس الحرفى(. ومن يعمل تحفظه النعمة =  
 ( . 13:   8ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيونو )رو وهذا =

أنتم ملح األرض )مت  =  الملح جيد السيد وقال  إمتأل 13:5سبق  الذى يكون ملح األرض إال  كل من  ( ومن 
 نعمة. مثل هذا الملح يكون جيد. 
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ملوحة بال  وسط =  ملح  بذوبانهم  نعمة،  ين  المملًو فالمؤمنين  للطعام،  طعمًا  يُعطى  ال  هو  أو  فاسد،  ملح  أى 
ليكن لكم مياهًا فى نهر النيل بسبب وجود األنبا بوال فى مصر.  العالم، يتقبل هللا هذا العالم، قيل أن هللا يفيط  

 ( وأي ا 21  –  18:    5باإلمتالل بالروح )أف  ملحًا جيدًا ويكون هذاأى لتمتلئوا نعمة لتكونوا  =  فى أنفسكم ملح
تقدموا بأن  حية  بجهادكم  ذبيحة  عن   أجسادكم  كميت  يحيا  أن  اإلنسان  جهاد  هو  حية  ذبيحة  الجسد  وتقديم   ،

 . ذات الخطيةمل
يقول   فالرب  وتحفظنا،  فينا  النعمة  تعمل  حتى  الجهاد  أهمية  أنفسكموالحظ  في  لكم  أنا   ليكن  أما  يقل  ولم 

 فسأعطيكم الملح الذي يحفظكم.
اإلصحاح   هذا  بدأ  كما  الدنيوى،  والمجد  الًراسات  نزاعاتنا وصراعاتنا على  فينا،  النعمة  مفعول  يبطل  ما  ولكن 
بصراع التالميذ عمن هو األعظم. والسيد يعطى نصيحته بأن نحيا فى سالم، وطوبى لصانعى السالم ومن هذا 

 نفهم أن  
  النعمة تحفظ أوالد الملكوت من الفساد -القانون الثامن:

 نحيا فى سالم   (3 اإلمتالل بالروح (2 )نصلب شهواتنا(نكون ذباًح (1وشرط بقال النعمة 
 

رأينا فى القانون السادس أن من يقبل أن يقدم نفسه ذبيحة تحفظه مالئكة هللا. وفى القانون السابع   -الحظ:
رأينا أن المسيح بنفسه يبحث عن هذا الخروف لو َضلَّ. وفى القانون الثامن نرى أن الروح القدس يحمى هذا 

م يعاند، سيسمع صوت اآلب الخروف الضال من الفساد. ولو عاد هذا الخروف الضال وثبت فى المسيح ول
يجتذبنا  فاآلب  به،  ننعم  الذى  العجيب  األبوى  الحب  هو  هذا  سررت".  به  الذى  الحبيب  إبنى  هو  "هذا 

(. واإلبن هو راٍع يفت  عن الخروف الضال. والروح القدس يعمل فينا بنعمته ليحفظنا من الفساد. 44:6)يو
تجاوب مع هذا الحب ويرجع ليرتمى وينعم بأحضان اآلب. هللا ومالئكة هللا تحيو بنا لتعيننا. واآلب يفرح بمن ي

أعطانا الحرية وال يؤيد أن ينزعها منا فنحن مخلوقين على صورته أحرارًا. ويفرح بأن نختاره بحريتنا. وهو كما 
رأينا يحيطنا ويدعمنا ولكن ال يرغمنا على الثبات فيه. ونستعير هنا عبارة جميلة تعبر عن هذا وقد وردت 

 ( 7،6:41( )حزNKJVاإلنجليزية فى )ب
supported but not fastened 

 (. 16:3)ر   "أنا مزمع أن أتقيأك من فمى"ودليل حريتنا قول الرب لمالك كنيسة الودكية 
فمن ال يريد المسيح ويشعر أنه غير محتاج إليه، يخرجه المسيح خارجًا وال يرغمه على البقال ثابتًا فيه. المسيح  

والروح )إر  يحاول  يقنع  فليخرج  7:20القدس   ... حريته  هللا  يعطيه  يريد،  ال  من  ولكن   !! تحمى  والمالًكة   )
 (. 10:4تى2و )"ديماس تركنى إذ أحب العالم الحاضر

 
»َوِإْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َأُخوَك َفاْذَهْب َوَعاِتْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َوْحَدُكَما. ِإْن َسِمَع ِمْنَك َفَقْد 15"  -(:20-18:15اآليات )مت  
َأْو َثاَلَثٍة.    َوِإْن َلْم َيْسَمْع، َفُخْذ َمَعَك َأْيًضا َواِحًدا َأِو اْثَنْيِن، ِلَكْي َتُقوَم ُكلُّ َكِلَمٍة َعَلى َفِم َشاِهَدْينِ 16َرِبْحَت َأَخاَك.  
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اِر.    َوِإْن َلْم َيْسَمْع ِمْنُهْم َفُقْل ِلْلَكِنيَسِة. َوِإْن َلْم َيْسَمْع ِمَن اْلَكِنيَسِة َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَوَثِني ِ 17 َاْلَحقَّ َأُقوُل 18َواْلَعشَّ
مَ  السَّ ِفي  َمْرُبوًطا  َيُكوُن  اأَلْرِض  َعَلى  َتْرِبُطوَنُه  َما  ُكلُّ  َمْحُلواًل ِفي َلُكْم:  َيُكوُن  اأَلْرِض  َعَلى  َتُحلُّوَنُه  َما  َوُكلُّ  اِء، 

َماِء.   َما ِمْن ِقَبِل َوَأُقوُل َلُكْم َأْيًضا: ِإِن اتََّفَق اْثَناِن ِمْنُكْم َعَلى اأَلْرِض ِفي َأيِ  َشْيٍء َيْطُلَباِنِه َفِإنَُّه َيُكوُن َلهُ 19السَّ
َماَواتِ   " أَلنَُّه َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة ِباْسِمي َفُهَناَك َأُكوُن ِفي َوْسِطِهْم«.20، َأِبي الَِّذي ِفي السَّ

تقدم قربانك على المذبح قبل   هذا أما  (.  24-23:5أن تصطلح مع أخيك )مت  سبق السيد وقال للمخطئ ال 
إليه، وهذا يخجل المخطئ، والسرية أدعى لعودة من لحقه األذى، بأن يعاتب من أخطأ  موجه لفهو    هنا  الكالم

الصفال، فالتشهير بمن أخطأ يزيده عنادًا. هنا من لحقه األذى بتصرفه هذا يربح نفسًا للمسيح وهو فى هذا يمتثل  
يعط  السيد  وهنا  للكنيسة،  فلنذهب  يسمع  لم  وهذا  ليصالحنا.  وتجسد  جال  لكن  إليه  أخطأنا  فنحن  ى  بالمسيح، 

(. وقبل الكنيسة فليأخذ معه شاهدين أو ثالثة ربما يخجل هذا العنيد منهم، 18  ةللحل والربط )آيلكنيسته سلطان  
وهؤالل الشهود سيكونون شهودًا عليه بعد ذلك. فإذا رفط تدخل الكنيسة تربطه الكنيسة أى تمنعه من شركتها 

 له   مفران القبول توبته و ن الحل فهو  منع من األسرار، فمن رفط أمومة الكنيسة فهو يرفط أبوة هللا. أما سلطا ويُ 
(. وقطع هذا 8-6:2كو  2ثم    5-4:5كو  1فعله بولس الرسول مع  انى كورنثوس )  وهذا ما  .بالتوبة  لو رجع

طبعًا ليس العشار التاًب ولكن    ليكن عندك كالوثنى والعشارالعنيد المصر على عناده يظهر فى قول المسيح=  
 ى وثنيته.  العشار المعاند، والوثنى المصر عل
فإذا كان هذا المعاند الذى يرفط   ،المسيح يفرح بروح المحبة التى تجمع بيننا=  إن إتفق إثنين.. يكون لهما

محبة  فى  المجتمعين  فإن  الكنيسة،  شركة  من  والحرمان  للقطع  يتعرض  ليعاتبه  ذهب  الذى  أخيه  مع  الصلح 
أن   طلبوا  لو  لهم  هللا  سيستجيب  قطعًا  معين،  شئ  ألجل  المعاند.  يصلون  هذا  قلب  بولس يتمير  أن  ونالحظ 

حله  قرر  حينما  فعل  وهكذا   ، قراره  فى  الكل  أشرك  إذ  كورنثوس  حرم  انى  حين  المفهوم  هذا  طبق  الرسول 
 ( .10  – 6:  2كو 2+ 5 –  3:  5كو 1ومسامحته ) 

+   4-1:2من إجتمعوا للصالة بنفس واحدة )أع    كما مأل  من يجتمعوا بروح الشركة والمحبة  والروح القدس يمأل
بإسمه =  133+ مز   32-31:4أع   تجتمع فى حب  التى  المجموعة  هذه  ويكون فى وسط  المسيح  يأتى  بل   )

وما أجمل هذه اآلية فقداساتنا بوجود المسيح فى وسطنا تتحول إلى سمال وهجتماعاتنا .  فهناك أكون فى وسطهم
و إجتماع يجتمع أكثر من إثنين أو ثالثة بإسم المسيح. بل صالتنا الشخصية تتحول إلى سمال، ففى أى قداس أ

فى مخادعنا إذ نصلى متشفعين بالقديسين والمالًكة، حينئذ نجتمع أرضيين مع سماًيين، وبحسب وعد المسيح 
 فى وسطنا، فيتحول المخدع إلى سمال ومن هذا نفهم أن   هو يكون 

كوت السموات على األرض هى إجتماع إخوة فى محبة والمسيح حاضر هو أن الكنيسة مل  -القانون التاسع:
 فى وسطها، بل أعطاها سلطانًا للحل والربو. بل ما تتفقوا عليه سأنفذه لكم. 

 
، َكْم َمرًَّة ُيْخِطُ  ِإَليَّ َأِخي َوَأَنا َأْغِفُر َلُه؟ 21"  -(:35-18:21اآليات )مت   َم ِإَلْيِه ُبْطُرُس َوَقاَل:»َياَربُّ ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ

ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت؟«   َمرَّاٍت.  22َهْل  َمرًَّة َسْبَع  َسْبِعيَن  ِإَلى  َبْل  ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت،  َلَك  َأُقوُل  َيُسوُع:»اَل  َلُه  ذِلَك لِ 23َقاَل 
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َماَواِت ِإْنَساًنا َمِلًكا َأَراَد َأْن ُيَحاِسَب َعِبيَدُه.   َم ِإَلْيِه َواِحٌد َمْدُيوٌن  24ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ َفَلمَّا اْبَتَدَأ ِفي اْلُمَحاَسَبِة ُقدِ 
ْيُن. َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُه َما ُيوِفي َأَمَر َسيِ ُدُه َأْن يُ 25ِبَعْشَرِة آاَلِف َوْزَنٍة.   َباَع ُهَو َواْمَرَأُتُه َوَأْواَلُدُه َوُكلُّ َما َلُه، َوُيوَفي الدَّ

ْل َعَليَّ َفُأوِفَيَك اْلَجِميَع.  26 َفَتَحنََّن َسيِ ُد ذِلَك اْلَعْبِد َوَأْطَلَقُه، َوَتَرَك َلُه  27َفَخرَّ اْلَعْبُد َوَسَجَد َلُه َقاِئاًل: َيا َسيِ ُد، َتَمهَّ
ْيَن.   َفَأْمسَ 28الدَّ ِبِمَئِة ِديَناٍر،  َلُه  َمْدُيوًنا  ِبُعُنِقِه  َوَلمَّا َخَرَج ذِلَك اْلَعْبُد َوَجَد َواِحًدا ِمَن اْلَعِبيِد ُرَفَقاِئِه، َكاَن  َكُه َوَأَخَذ 

ْل َعَليَّ َفُأوِفَيَك اْلَجِميَع.  َفَخرَّ اْلَعْبُد َرِفيُقُه َعَلى َقَدَمْيِه َوَطَلَب ِإَلْيِه َقا29َقاِئاًل: َأْوِفني َما ِلي َعَلْيَك.   َفَلْم 30ِئاًل: َتَمهَّ
ْيَن.   َوَأْلَقاُه ِفي ِسْجٍن َحتَّى ُيوِفَي الدَّ َبْل َمَضى  وا 31ُيِرْد  َوَأَتْوا َوَقرُّ ا.  ُرَفَقاُؤُه َما َكاَن، َحِزُنوا ِجدًّ َفَلمَّا َرَأى اْلَعِبيُد 

َجَرى.   َما  ُكلَّ  َسيِ ِدِهْم  أَلنََّك َفَدعَ 32َعَلى  َلَك  َتَرْكُتُه  ْيِن  الدَّ ذِلَك  ُكلُّ  يُر،  رِ  الشِ  اْلَعْبُد  َأيَُّها  َلُه:  َوَقاَل  َسيِ ُدُه  ِحيَنِئٍذ  اُه 
  . ُه َوَسلََّمُه ِإَلى  َوَغِضَب َسيِ دُ 34َأَفَما َكاَن َيْنَبِغي َأنََّك َأْنَت َأْيًضا َتْرَحُم اْلَعْبَد َرِفيَقَك َكَما َرِحْمُتَك َأَنا؟.  33َطَلْبَت ِإَليَّ

ِبيَن َحتَّى ُيوِفَي ُكلَّ َما َكاَن َلُه َعَلْيِه.   َماِويُّ َيْفَعُل ِبُكْم ِإْن َلْم َتْتُرُكوا ِمْن ُقُلوِبُكْم ُكلُّ َواِحٍد 35اْلُمَعذِ  َفهَكَذا َأِبي السَّ
 " أَلِخيِه زَّاَلِتِه«.

إليك أخوك إذهب وعاتبهو أى أن تعليم الرب يسوع أن  ( وإن أخطأ 15:  18وكان تعليم المسيح هنا فى )مت 
الذى يبادر بالصلح هو ال حية. أما الربيين فكان تعليمهم أن يذهب من أخطأ، إلى من أخطأ فى حقه ليطلب  
السماح وعلى أن يكون هذا أمام شهود عديدين، وعند ال رورة يتكرر هذا ثالف دفعات. والسبب أن يعرف من  

سأل بطرس وكم مرة يخطئ إلىَّ أخى فأغفر له؟ هل إلى سبع مرات؟و وتحديد بطرس لرقم   أخطأ خطأه. وحينئذ 
مرات كان ألن الربيين قالوا : وعلى الشخص أن يكون رحيما بأخيه ويمفر له لو إعتذر حتى يرحمه هللا، وأن   7

و. أما بطرس فبعد يكون هذا المفران لثالف مرات فقط بعد أن يصلح ما أخطأ فيه ويعتذر لمن أخطأ فى حقه
ولكن رد الرب عليه بل إلى  7تعليم المسيح عن المفران أراد أن يكون أكثر كرما من الربيين فوصل بالرقم إلى  

 سبعين مرة سبع مرات أى بال حدود. 
السموات ملكوت  الكنيسة  =  يشبه  ملكاً أى  الديان.  =  إنسانًا  المسيح  عبيده هو  يوم =  يحاسب  حساب  ليس 

الدينونة، بل هو تعامل هللا معنا اآلن ونحن فى الجسد، فمن يمفر ألخيه هنا يمفر له المسيح يوم الدينونة ومن 
يملق قلبه عن أخيه يملق المسيح قلبه من ناحيته. أما يوم الدينونة فال سماح فيه وال مسامحة. فلننتهز الفرصة 

الشرط الذى وضعه السيد بعد أن علم تالميذه الصالة   هنا ونمفر فيمفر لنا السيد خطايانا. والحظ أن هذا هو 
)مت   يمفر ألخيه 15-14:6الربانية  أن من  ولنالحظ  الربانية.  الصالة  على  الوحيد  التعليق  هو  هذا  وكان   .)

حه وَقِبَلُه، سيمفر له هللا، وسيشعر بهذا المفران فى محبة اآلب الحانية فأبو اإلبن ال ال حين غفر إلبنه وسام 
 َلُه. فمن يمفر سيشعر بهذه المحبة األبوية.  بَّ ى عنقه َوقَ وقع عل

مليون جنيه. والحظ أن خيمة اإلجتماع إستخدم   60لو كانت و نات ذهب تساوى أكثر من  =  عشرة أالف وزنة
(. 7-4:29أى  1و نة ف ة )  7000و نة ذهب فقط،    3000( والهيكل إستخدم فيه  24:38و نة )خر   29فيها  

 مليون جنيه.  2     أما  لو كانت العشرة أالف و نة من ف ة فهى تساوى حوالى 
جنيه وهذا يعنى أن خطايانا تجاه هللا رهيبة وديوننا هلل ال يمكن لنا أن    3هى تساوى حوالى  ف  أما المائة دينار

 نوفيها بل نعجز تمامًا عن ذلك. لذلك جال المسيح ليوفى وليمفر.

1 
2 
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العشرة هى رمز للوصايا العشرة التى أخطأنا فيها، واأللف هى رمز للسماًيات، فمن يلتزم بالوصايا    10000
 ( 1000ويات. ويشير الرقم لمخالفة الوصايا العشر والعقوبة ضياع السماويات )يحيا فى السما

 (. 43-39:25وذلك حسب الشريعة )ال = أمر سيده أن يباع
مليون جنيه وهو مفلس، السيد يريد إوهار إستحالة أن   60وكيف يوفى هذا العبد  =  يا سيد تمهل على  فأوفيك 

تجابة السيد لصراك وصالة عبده، وأنه سامحه. والعبد كان يطلب أن  نوفى، لذلك جال هو ليوفى، ولكن الحظ إس
من  أكثر  كريمة  كانت  السيد  إستجابة  ولكن  ليسدد.  المبلغ  تدبير  يمكن  كيف  أمهله  مهما  لكن  سيده،  يمهله 
التصور، فقد ترك له كل شئ. والحظ بعد ذلك أن إنماله قلب العبد من نحو العبد  ميله أفقده غفران سيده. 

فالمفران ال يكون بالفم فقط بل =    إن لم تتركوا من قلوبكم دينار )إشارة لقطيع هللا(    100ا كان دين  ميله  وماذ 
 أى المفران الكامل داًمًا ومن هذا نعلم أن  = مرة سبع مرات  70هو رقم الكمال =مرات  7من القلب. 

 إلخوته من قلبه لكل أخطائهم.  إستمرار المؤمن فى الملكوت وتمتعه به مربوط بغفرانه -القانون العاشر:
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 عودة للجدول عشر( )أنجيل متي()األصحاح التاسع

 اإلصحاح التاسع عشر
 ( قانون الزواج في المسيحية 12-1:10( + ) مر 12-1:19اآليات )مت 

َوَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع هَذا اْلَكاَلَم اْنَتَقَل ِمَن اْلَجِليِل َوَجاَء ِإَلى ُتُخوِم اْلَيُهوِديَِّة ِمْن َعْبِر 1"  -(: 12-19:1اآليات )مت  
  . ُهَناَك.2اأُلْرُدنِ  َفَشَفاُهْم  َكِثيَرٌة  ُجُموٌع  َلُه:»َهلْ 3  َوَتِبَعْتُه  َقاِئِليَن  ُبوُه  ِلُيَجرِ  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  ِإَلْيِه  َأْن   َوَجاَء  ُجِل  ِللرَّ َيِحلُّ 

َوَقاَل: ِمْن 5َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»َأَما َقَرْأُتْم َأنَّ الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَبْدِء َخَلَقُهَما َذَكًرا َوُأْنَثى؟  4ُيَطلِ َق اْمَرَأَتُه ِلُكلِ  َسَبٍب؟«  
ِبامْ  َوَيْلَتِرُق  َوُأمَُّه  َأَباُه  ُجُل  الرَّ َيْتُرُك  َواِحًدا.  َأْجِل هَذا  َجَسًدا  االْثَناِن  َوَيُكوُن  َجَسٌد 6َرَأِتِه،  َبْل  اْثَنْيِن  َبْعُد  َلْيَسا  ِإًذا 
ُقُه ِإْنَساٌن«.  َقاَل  8َقاُلوا َلُه:»َفِلَماَذا َأْوَصى ُموَسى َأْن ُيْعَطى ِكَتاُب َطاَلق َفُتَطلَُّق؟« 7َواِحٌد. َفالَِّذي َجَمَعُه هللُا اَل ُيَفرِ 

َيُكْن  َلُهْم: »إِ  َلْم  اْلَبْدِء  ِنَساَءُكْم. َولِكْن ِمَن  ُتَطلِ ُقوا  َلُكْم َأْن  َأِذَن  ُقُلوِبُكْم  َقَساَوِة  َوَأُقوُل  9هَكَذا.  نَّ ُموَسى ِمْن َأْجِل 
َنا َوَتَزوََّج ِبُأْخَرى َيْزِني، َوالَِّذي َيَتَزوَّ  َقاَل َلُه َتاَلِميُذُه: 10ُج ِبُمَطلََّقٍة َيْزِني«.  َلُكْم: ِإنَّ َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه ِإالَّ ِبَسَبب الزِ 

ُجِل َمَع اْلَمْرَأِة، َفاَل ُيواِفُق َأْن َيَتَزوََّج!«   َفَقاَل َلُهْم:»َلْيَس اْلَجِميُع َيْقَبُلوَن هَذا اْلَكاَلَم َبِل 11»ِإْن َكاَن هَكَذا َأْمُر الرَّ
ِخْرَياٌن ُوِلُدوا هَكَذا ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتِهْم، َوُيوَجُد ِخْرَياٌن َخَراُهُم النَّاُس، َوُيوَجُد    أَلنَُّه ُيوَجدُ 12الَِّذيَن ُأْعِطَي َلُهم،  

َماَواِت. َمِن اْسَتَطاَع َأْن َيْقَبَل َفْلَيْقَبْل«.  " ِخْرَياٌن َخَرْوا َأْنُفَسُهْم أَلْجِل َمَلُكوِت السَّ

ِمْن  1  "  -(: 12-10:1اآليات )مر ِإَلْيِه ُجُموٌع َوَقاَم  َفاْجَتَمَع   . اأُلْرُدنِ  َعْبِر  اْلَيُهوِديَِّة ِمْن  ُتُخوِم  ِإَلى  َوَجاَء  ُهَناَك 
ُيَعلِ ُمُهْم. َأْيًضا  َكاَن  َوَكَعاَدِتِه  ِلُيَجر ِ 2  َأْيًضا،  اْمَرَأَتُه؟«  ُيَطلِ َق  َأْن  ُجِل  ِللرَّ َيِحلُّ  َوَسَأُلوُه:»َهْل  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َم  ُبوُه. َفَتَقدَّ

ُموَسى؟«  3 َأْوَصاُكْم  َلُهْم:»ِبَماَذا  َوَقاَل  َفُتَطلَُّق«.  4َفَأَجاَب  َطاَلق،  ِكَتاُب  ُيْكَتَب  َأْن  َأِذَن  َفَأَجاَب 5َفَقاُلوا:»ُموَسى 
َلُكْم هِذِه اْلَوِصيََّة،   ُقُلوِبُكْم َكَتَب  َقَساَوِة  َبدْ 6َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»ِمْن َأْجِل  َوُأْنَثى َخَلَقُهَما َولِكْن ِمْن  َذَكًرا  ِء اْلَخِليَقِة، 

ُجُل َأَباُه َوُأمَُّه َوَيْلَتِرُق ِباْمَرَأِتِه،  7هللُا.   َوَيُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا. ِإًذا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْيِن َبْل 8ِمْن َأْجِل هَذا َيْتُرُك الرَّ
ْقُه ِإْنَساٌن«. َفالَِّذي َجَمَعُه هللُا 9َجَسٌد َواِحٌد.  َفَقاَل َلُهْم:»َمْن 11ُثمَّ ِفي اْلَبْيِت َسَأَلُه َتاَلِميُذُه َأْيًضا َعْن ذِلَك، 10اَل ُيَفرِ 

َجْت ِبآَخَر َتْزِني«.12َطلََّق اْمَرَأَتُه َوَتَزوََّج ِبُأْخَرى َيْزِني َعَلْيَها.   " َوِإْن َطلََّقِت اْمَرَأٌة َزْوَجَها َوَتَزوَّ
فى الجليل فترة طويلة من خدمته، ولما أكمل الخدمة ترك الجليل ولم يعد إليها إال  بعد القيامة. وهنا   ق ى الرب 

نراه متجهًا إلى اليهودية وأورشليم للمرة األخيرة، مارًا بعبر األردن. وفى  يارته هذه األخيرة ألورشليم ُصلَب. وفى 
طقة عبر األردن )بيرية وتسمى اآلن الجوالن( هى التى (. ومن34:18-51:9أثنال هذه الرحلة تدخل أحداف )لو 

 . ( 40:10كان يوحنا المعمدان يعلم ويعمد فيها )يو 

  -كانت هناك مدرستين عند اليهود فى موضوع الطاله:=  ليجربوه
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مدرسة الراباى هليل، وهم يسمحون بالطاله لكل سبب حتى عدم إجادة الطهى أو حتى لو أعجبت الرجل  .1
 إمرأة أخرى وكره إمرأته.  

 .مدرسة الراباى شمعى وهى تقيد الطاله إال  لسبب الخيانة فقط  .2
إمرأته بنت فهيرودس كان قد طلق    ،وسؤال الفريسيين للمسيح هنا فى خبث، فهو موجه ضد هيرودس وهيروديا

ولو   المعمدان.  قتل  كما  فيقتله  لهيرودس  الطاله إلشتكوه  المسيح  منع  فلو  فيلبس.  أخيه  بإمرأة  ليتزوج  الحارف 
أى لكل ما ال يعجبه فيها =  لكل سببسمح المسيح بالطاله لكان أقل من المعمدان جرأة فى الشهادة للحق.  

نا يقرر شريعة الزوجة الواحدة، فاهلل خلق إمرأة واحدة الرب ه=  خلقهما ذكرًا وأنثىبحسب مدرسة الرابى هليل.  
 آلدم، بالرغم من حاجته لزيادة النسل فى األرض وألن هللا خلق إمرأة واحدة آلدم، فكيف يطلقها أو يختار غيرها.

رجل الرابطة الزوجية أقوى من كل الروابط العاًلية وال تفك. فإن كان ال=  يترك الرجل أباه وأمه ويلترق بإمرأته
. التى ترك أباه وأمه بسببها  ال يمكنه تميير إمرأته   إذاً   فهوسببوا له من المتاعب ،  ال يمكنه تميير أباه وأمه مهما  

سمح موسى بالطاله، لذلك كان هؤالل الفريسيون الخبثال، وكانوا قد سمعوا رأيه بمنع الطاله أثنال عظته    ولقد 
يه هذا ثانية ليتهموه بأنه كاسر للناموس. أما السيد المسيح ( يريدونه أن يكرر رأ32-31:5على الجبل )مت  

مقدس=   سر  الزواج  أن  ولنا  لهم  ليشرح  السؤال  هو هللافإستمل  جمعه  الزوجين =  فالذى  جمع  الذى  هو  هللا 
من أجل هذا وهذا كان هللا هو الذى جمعهما فكيف يفره اإلنسان بالطاله ما جمعه هللا.  .  جسدًا واحداً ليصبحا  
 من أجل أن يتم سر الزواج ليستقل الرجل عن عاًلته ليبنى أسرة جديدة. = . يترك.

   -والكتاب قدس سر الزواج فى عدة مناسبات:

 هنا يقول عنه السيد المسيح أن ما جمعه هللا. إذًا هو رباط إلهى.  .1
 كثيرًا ما سمعنا فى العهد القديم عن اليهود شعب هللا أنهم عروس هللا   .2

 (. 2:2+ هو   1:50ش إ)
 (.  32-23:5)أف بإمرأته وقال إن هذا السر عظيم  بولس الرسول شبه عالقة المسيح بكنيسته بعالقة الرجل .3
 (.2السيد المسيح كرم الزواج بح وره عرس قانا الجليل )يو  .4
)عب   .5 نجس  غير  والم جع  واحد  كل  عند  مكرمًا  الزواج  وليكن  الرسول  بولس  أي ًا  4:13يقول  وراجع   )

 (.11-10:7كو  1+   3-1:4تى  1)
( 1:24)تث    فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طالق فتطلقبالطاله، فالسؤال خاطئ    وموسى لم يوصى

لكن موسى أوصى أنه فى حالة أن يطلق رجل  وجته يعطيها كتاب طاله به يمكنها أن تصبح حرة وتتزوج من  
أو سمح ولم  أجل قساوة قلبهم أذن  من  رجل آخر لو أرادت. والسيد يشرح لماذا سمح موسى بهذا. بأن موسى  

يوصى بهذا. وهذا كان العهد القديم قد سمح بالطاله فهو سمح أي ًا بالحلف أما شريعة العهد الجديد فقد منعت 
ا سيقتلون نسالهم لو ت ايقوا كالهما فهي شريعة النعمة التي تساند من ينفذ الوصايا. وهم فى قساوة قلوبهم كانو 

جات كان خير  من قتلهن. بل ربما كان الرجل وهو يكتب كتاب طاله لزوجته ويعرف أن  . إذًا طاله الزو نمنه
بهذا الكتاب ستصير آلخر، يرجع عن فكرة الطاله. والسيد أعطى سببًا واحدًا للطاله وهو الزنا. فالزنا يجعل 
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الواحد مع  وجها وبهذا الجسد  الرجل اآلخر، وبهذا هى قطعت عالقة  يقيد   الزانية جسد واحد مع  المجد  فرب 
التى  العالقة  على  للحفاظ  بثبات  بع هما  يحتمال  أن  والزوجة  الزوج  على  وبهذا  الزنا.  لعلة  إال   تمامًا  الطاله 
جمعها هللا. ومن يطلق إمرأة لمير سبب الزنا ويتزوج بأخرى )عن طريق المحاكم العالمية( فهو يزنى، ألن الذى  

ومادام هللا .  ما جمعه هللا ال يفرقه إنسانللقاعدة التى وضعها المسيح    ولكن هللا لم يطلقه. ونرجع  ،طلقه إنسان
ه  فالزنا  يكون  نا.  فهذا  بأخرى؟  يتزوج  فكيف  واحدًا،  جسدًا  ما اال  فهما  باإلنفصال  يحكم  الرجل لم  يقيم  أن  و 

ب حكم هللا، خرى غير  وجته، و وجته األولى )التى طلقها بواسطة إنسان( ما الت  وجته بحسأعالقة مع إمرأة  
فمالخى   ،فهى ما الت  وجته. وهن كان موسى قد سمح بالطالهيزنى عليها  (  11:10لذلك قال السيد فى )مر

( وهنا يصرح أن هللا يكره الطاله. فالمسيح  16-13:2النبى أعلن عن غ ب هللا على من يمدر بإمرأته )مال 
 يشرح لهؤالل القساة روح الناموس وليس حرفه. 

وواضح طبعًا أن فى كالم السيد المسيح منعًا باتًا من تعدد الزوجات فإذا كان من طلق إمرأته )بحكم من  
المحكمة( يزنى إن تزوج بأخرى. فماذا يكون الموقف ممن تزوج إمرأة أخرى دون أن يطلق األولى )حتى بحكم  

 .من المحكمة( 

( ولكن الزواج 2،    1هو سنة إلهية منذ بدل الخليقة )تك و    هناك  واج مدنى=    فالذى جمعه هللا ال يفرقه إنسان
 لماذا      .فى المسيحية مختلف ، فالزواج يكون ببركة خاصة من هللا وبسماح منه وعن طريق وكال ه من الكهنة

؟   ببساطة فالمسيحى حين تعمد فهو صار ع وا فى جسد المسيح وخلية حية في جسده . وأى تميير فى 
بسماح وبركة ونعمة خاصة يعطيها هللا للزوجين ليكونا جسدا واحدا فى المسيح، وخلية    صفته ال بد أن يكون 

ع و فى جسد المسيح دون بركة وهذن من    زواج مدنى وهوبللمسيحى أن يتزوج  . فهل يحق  متكاثرة فى جسده
 الذى جمعه هللا...رأس الجسد؟     لذلك يقول 

واليهود كانوا يعطون  وإن طلقت إمرأة زوجها..  ( أن السيد ساوى بين الرجل والمرأة فقال  12:10ونالحظ فى )مر 
 يهود.  حق طلب الطاله للزوج فقط وليس للزوجة. فكان كالم المسيح هنا غريبًا على أسماع ال

 

ُجِل َمَع اْلَمْرَأِة، َفاَل ُيواِفُق َأْن َيَتَزوََّج!«10" -(: 91:10آية )مت   "  .َقاَل َلُه َتاَلِميُذُه: »ِإْن َكاَن هَكَذا َأْمُر الرَّ

هذا الكالم معناه أن التالميذ رأوا فى منع السيد للطاله تقييدًا لحرية الرجل، فقالوا إذًا =  فال يوافق أن يتزوج  
  واج حتى ال ت ايقه إمرأة ال يستطيع أن يطلقها.  األسهل أن ي ي  اإلنسان بال

 
أَلنَُّه ُيوَجُد 12َفَقاَل َلُهْم:»َلْيَس اْلَجِميُع َيْقَبُلوَن هَذا اْلَكاَلَم َبِل الَِّذيَن ُأْعِطَي َلُهم،11"  -(:12 -  11:    19آية )مت 

ُأمََّهاِتِهْم، َوُيوَجُد ِخْرَياٌن َخَراُهُم النَّاُس، َوُيوَجُد ِخْرَياٌن َخَرْوا َأْنُفَسُهْم أَلْجِل ِخْرَياٌن ُوِلُدوا هَكَذا ِمْن ُبُطوِن  
َماَواِت. َمِن اْسَتَطاَع َأْن َيْقَبَل َفْلَيْقَبْل«.  "َمَلُكوِت السَّ
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الكالم هذا  يقبلون  الجميع  ف=  ليس  التى  الطبي ية  المريزة  مقاومة  يستطيع  إنسان  من ليس كل  بل  ويتبتل،  يه 
ى لهم معونة ونعمة للسمو فوه الطبيعة عطِ أُ =  أعطى لهم  ى معونة إلهية فيصبح أعلى من الطبيعة. هؤالل  ُيعطَ 

ال بالمعنى الحرفى كما فعل العالمة =  خريان خروا أنفسهم  (12آية  )بدون  واج. هؤالل أسماهم السيد فى  
المعنى هو  يادة الجهاد والصلوات واألصوام فتزداد النعمة، ويفرح مثل  أوريجانوس، فالكنيسة تحرم هذا، ولكن  

 ( بالمسيح  عن عالقته  الزواج  يعطله  أن  يريد  وال  بالمسيح  الزواج 34-32:7كو  1هذا  عن  هذا  مثل  فيمتنع   )
فره   مكرسًا كل حياته وعواطفه هلل. أما من يهرب من الزواج بسبب مسئولياته فال يقال عنه هذا الكالم. فهناك 

بين البتولية )من إمتنع عن الزواج حبًا فى المسيح( وبين العزوبية )الهروب من مسئوليات الزواج(. ولكن لماذا 
الزوجين  بين  إنفصال  الزوجية وحدف  المسيح هذا اآلن؟ هناك كثيرين تعرضوا لمشاكل في حياتهم  السيد  ذكر 

ينما الطرف اآلخر ما ال على قيد الحياة. ويقول هؤالل  بسبب هذا. فيأتون مسرعين للكنيسة طالبين الزواج ثانية ب
كيف أدي  بدون حقي الطبيعي في الزواج. والرب يجيب بأنه من األف ل أن تحيا هكذا بدون حقك من أن  

 تكسر القانون اإللهي وهذا معنى خصوا أنفسهم هنا. 

 بسبب عيب َخْلقى. وهؤالل ال يقال عنهم بتوليون.  = خريان ولدوا هكذا

 .كما كانوا يفعلون مع العبيد ليخدموا فى بيوت النسال = يان خراهم الناسخر

 

 الزواج فى المسيحية  
نعمة غير منظورة تحت  الكنيسة هى حصولنا على  الكنيسة، وأسرار  المسيحية هو سر من أسرار  الزواج فى 

فى المسيح )أى يتزوجا   أعراض منظورة. ففى سر الزواج يعطى الروح القدس للزوجان أن يصيروا جسدًا واحداً 
المسيح( فى  ثابتين  وهم  القدس  ويجمعهما  وينجبا  اإلكليل   الروح  سر  صلوات  طقس  من  و  روحانية  محبة  فى 

قلبيهما بين  تجمع  الروحانية  المحبة  يارب  فالمحبة ووإعطهم  الجسدانية  المحبة  عن  تفتره  الروحانية  والمحبة   ]
شهوات الجسدية وهذه مصيرها أن ت يع مع األيام لذلك كثير من الجسدانية هى محبة دافعها األول واألخير ال

 الزيجات التى بدأت بالحب إنتهت بالطاله، ألن الحب كان جسديًا فقط. 
ولكن من حصل على نعمة الروح القدس فى سر الزواج ي ع الروح القدس الحب فى قلب الزوجين، بل ويزيد 

وهذه هى المحبة الروحانية. ولكن لماذا تفشل بعط الزيجات التى تتم بسر    طوال الُعمر  مع الزمن  هذا الحب 
 واج؟ سر الزواج مثل أى سر نحصل فيه على النعمة ولكن علينا أن ن رمها. فمثاًل فى سر المعمودية نموت 

ا على مع المسيح ونقوم معه فهل كل معمد هو ميت عن العالم ويتمتع بالحياة المقامة مع المسيح ؟ نحن حصلن
المستهتر   ولكن  المعمودية  سر  فى  مثال  النعمة  النعمة.  هذه  يفقد  جهاده  يمتلئ   -خر:آفى  الميرون  سر  فى 

يتوقف على  السر هو ممتلئ اآلن؟ قطعًا ال فهذا  القدس فهل كل من يحصل على  الروح  المعمد من  المؤمن 
( ويقول 6:1تى2 التى فيك بوضع يدى )جهاده وهال  لما قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس وإضرم مو بة هللا

 (. 19:5تس   1( إذًا كل من يجاهد يمتلئ. ومن ال يجاهد يطفئ الروح )18:5ألهل أفسس إمتلئوا بالروح )أف 



   متي )اإلصحاح التاسع عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
282 

وهذا ما يحدف فى سر الزواج، فالعروسين يحصالن على النعمة ولكن إن أهمال جهادهما الروحى وعاشا بال 
و  مقدس  كتاب  وبال  وبال صوم  تطفئوا صالة  وال  الزواج  فى سر  عليها  التى حصال  النعمة  تنطفئ  كنيسة  بال 

الخالفات..  فتكبر  أى  وجين،  بين  الطبي ية  الخالفات  تبتلع  كانت  الى  الروحانية  المحبة  تختفى  وبهذا  الروحو 
ن  وينتهى هذا البيت فى أحيان كثيرة بالطاله. فالسيد المسيح حين منع الطاله أعطى لكل  وجين نعمة تصو 

البيت من اإلنهيار. ولكن هل يصون الزوجين هذه النعمة بأن تكون لهما عالقة مع هللا ويستمروا فى جهادهم؟ 
 لو فعلوا لما كان هناك طاله ولما عانت األسر المسيحية.  

 

 المسيح يبارك األوالد 

  ( 17-15:18( + ) لو 16-13:10( +  )مر  15-13:19اآليات )مت 

َم ِإَلْيِه َأْواَلٌد ِلَكْي َيَضَع َيَدْيِه َعَلْيِهْم َوُيَرلِ َي، َفاْنَتَهَرُهُم التَّاَلِميُذ.  13"  -(:15-19:13اآليات )مت   َأمَّا 14ِحيَنِئٍذ ُقدِ 
َماَواِت«.   َوَضَع َيَدْيِه َعَلْيِهْم، فَ 15َيُسوُع َفَقاَل:»َدُعوا اأَلْواَلَد َيْأُتوَن ِإَليَّ َواَل َتْمَنُعوُهْم أَلنَّ ِلِمْثِل هُؤاَلِء َمَلُكوَت السَّ

 " َوَمَضى ِمْن ُهَناَك.

ُموُهْم.  13"  -(:16-10:13اآليات )مر   ُموا ِإَلْيِه َأْواَلًدا ِلَكْي َيْلِمَسُهْم. َوَأمَّا التَّاَلِميُذ َفاْنَتَهُروا الَِّذيَن َقدَّ َفَلمَّا 14َوَقدَّ
ِلِمْثِل هُؤالَ  َتْمَنُعوُهْم، أَلنَّ  َواَل  ِإَليَّ  َيْأُتوَن  اأَلْواَلَد  َلُهْم:»َدُعوا  َوَقاَل  اْغَتاَظ  َيُسوُع ذِلَك  َملَ َرَأى  َاْلَحقَّ 15ُكوَت هللِا.  ِء 

 " َفاْحَتَضَنُهْم َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلْيِهْم َوَباَرَكُهْم.16َأُقوُل َلُكْم: َمْن اَل َيْقَبُل َمَلُكوَت هللِا ِمْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه«. 

ُموا ِإَلْيِه اأَلْطَفاَل َأْيًضا ِلَيْلِمَسُهْم، َفَلمَّا َرآُهُم التَّاَلِميُذ اْنَتَهُروُهْم.  15"  -(: 17-18:15اآليات )لو   َأمَّا َيُسوُع 16َفَقدَّ
هللِا.   َمَلُكوَت  هُؤاَلِء  ِلِمْثِل  أَلنَّ  َتْمَنُعوُهْم،  َواَل  ِإَليَّ  َيْأُتوَن  اأَلْواَلَد  َوَقاَل:»َدُعوا  أَ 17َفَدَعاُهْم  اَل َاْلَحقَّ  َمْن  َلُكْم:  ُقوُل 

 " َيْقَبُل َمَلُكوَت هللِا ِمْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه«
( بعط األبال قدموا أطفالهم للسيد ليباركهم، أما التالميذ فإنتهروا األطفال بحسب 6-1:18راجع تفسير )مت  

نا نجد هنا السيد يحنو على )فال يصح أن يوجدوا فى ح رة المسيح(. ولكن المفهوم اليهودى الذى يحتقر األطفال
إحت ن هؤالل  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

ال   فالطفل  لألطفال،  المسيح  بركة  عن  القصة  هذه  ذكر  السيد ومتى  ذكرهم  من  مثل  يحيا  فمن  وبهذا  يشتهي 
وخصوا أنفسهمو فهو كاألطفال. وبهذا يباركه المسيح، فهذه القصة تطبيق على ما سبق، وهي أي ًا تطبيق على 

 ما سيأتي عن الشاب الذي يبيع أمواله فالطفل ال يتعلق بأموال. 
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 الشاب الغنى 

 ( 27-18:18( + )لو27-17:10( + )مر 26-16:19اآليات )مت 

ِلَي 16"  -(:26-19:16اآليات )مت   ِلَتُكوَن  َأْعَمُل  َأيَّ َصاَلٍح  اِلُح،  اْلُمَعلِ ُم الرَّ َلُه:»َأيَُّها  َوَقاَل  َم  َتَقدَّ َواِحٌد  َوِإَذا 
اأَلَبِديَُّة؟«   َأَرْدتَ 17اْلَحَياُة  ِإْن  َولِكْن  َوُهَو هللُا.  َواِحٌد  ِإالَّ  َأَحٌد َصاِلًحا  َلْيَس  َتْدُعوني َصاِلًحا؟  َلُه:»ِلَماَذا  َأْن َفَقاَل   

َفاْحَفِظ اْلَوَصاَيا«.   َتْشَهْد  18َتْدُخَل اْلَحَياَة  َتْسِرْق. اَل  َتْزِن. اَل  َتْقُتْل. اَل  َفَقاَل َيُسوُع:»اَل  َقاَل َلُه:»َأيََّة اْلَوَصاَيا؟« 
وِر.   َكَنْفِسَك«.  19ِبالزُّ َأَباَك َوُأمََّك، َوَأِحبَّ َقِريَبَك  :  20َأْكِرْم  ابُّ ُمْنُذ َحَداَثِتي. َفَماَذا َقاَل َلُه الشَّ »هِذِه ُكلَُّها َحِفْظُتَها 

ٌز ِفي َقاَل َلُه َيُسوُع:»ِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكوَن َكاِماًل َفاْذَهْب َوبْع َأْماَلَكَك َوَأْعِو اْلُفَقَراَء، َفَيُكوَن َلَك َكنْ 21ُيْعِوُزني َبْعُد؟«  
اْتَبْعِني«.   َوَتَعاَل  َماِء،  َكِثيَرٍة.  َفَلمَّا22السَّ َأْمَوال  َذا  َكاَن  أَلنَُّه  َحِزيًنا،  َمَضى  اْلَكِلَمَة  ابُّ  الشَّ َيُسوُع 23  َسِمَع  َفَقاَل 

َماَواِت!   َجَمل  َوَأُقوُل َلُكْم َأْيًضا: ِإنَّ ُمُروَر  24ِلَتاَلِميِذِه:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َيْعُسُر َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت السَّ
هللِا!«.   َمَلُكوِت  ِإَلى  َغِنيٌّ  َيْدُخَل  َأْن  ِمْن  َأْيَسُر  ِإْبَرٍة  َثْقب  َسِمعَ 25ِمْن  َمْن   َفَلمَّا  َقاِئِليَن:»ِإًذا  ا  ِجدًّ ُبِهُتوا  َتاَلِميُذُه 

ُر ُمْسَتَطاٍع، َولِكْن ِعْنَد هللِا ُكلُّ َشْيٍء َفَنَظَر ِإَلْيِهْم َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»هَذا ِعْنَد النَّاِس َغيْ 26َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُلَص؟«  
 "ُمْسَتَطاٌع«.

)مر اْلُمَعلِ ُم 17"  -(:27-10:17اآليات  َوَسَأَلُه:»َأيَُّها  َلُه  َوَجَثا  َواِحٌد  َرَكَض  الطَِّريِق،  ِإَلى  َخاِرٌج  ُهَو  َوِفيَما 
اِلُح، َماَذا َأْعَمُل أَلِرَث اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة؟«   َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلًحا؟ َلْيَس َأَحٌد َصاِلًحا ِإالَّ َواِحٌد 81الرَّ

َأَباَك  19َوُهَو هللُا.   َأْكِرْم  َتْسُلْب.  وِر. اَل  ِبالزُّ َتْشَهْد  َتْسِرْق. اَل  َتْقُتْل. اَل  َتْزِن. اَل  َتْعِرُف اْلَوَصاَيا: اَل  َوُأمََّك«. َأْنَت 
َحَداَثِتي«.  20 ُمْنُذ  َحِفْظُتَها  ُكلَُّها  هِذِه  ُمَعلِ ُم،  َلُه:»َيا  َوَقاَل  َلُه:»ُيْعِوُزَك 21َفَأَجاَب  َوَقاَل  َوَأَحبَُّه،  َيُسوُع  ِإَلْيِه  َفَنَظَر 

َماءِ  َكْنٌز ِفي السَّ َلَك  َفَيُكوَن  اْلُفَقَراَء،  َوَأْعِو  َلَك  ِبْع ُكلَّ َما  ِاْذَهْب  ِليَب«. َشْيٌء َواِحٌد:  اْتَبْعِني َحاِماًل الرَّ َوَتَعاَل   ،
َكِثيَرٍة.22 َأْمَوال  َذا  َكاَن  أَلنَُّه  َحِزيًنا،  َوَمَضى  اْلَقْوِل  َعَلى  َأْعَسَر 23  َفاْغَتمَّ  ِلَتاَلِميِذِه:»َما  َوَقاَل  َحْوَلُه  َيُسوُع  َفَنَظَر 

، َما َفَتَحيَّ 24ُدُخوَل َذِوي اأَلْمَواِل ِإَلى َمَلُكوِت هللِا!«   َر التَّاَلِميُذ ِمْن َكاَلِمِه. َفَأَجاَب َيُسوُع َأْيًضا َوَقاَل َلُهْم:»َيا َبِنيَّ
ُمُروُر َجَمل ِمْن َثْقِب ِإْبَرٍة َأْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى 25َأْعَسَر ُدُخوَل اْلُمتَِّكِليَن َعَلى اأَلْمَواِل ِإَلى َمَلُكوِت هللِا!  

َيْخُلَص؟«  26هللِا«  َمَلُكوِت   َأْن  َيْسَتِطيُع  »َفَمْن  ِلَبْعٍض:  َبْعُضُهْم  َقاِئِليَن  اْلَغاَيِة  ِإَلى  َيُسوُع 27َفُبِهُتوا  ِإَلْيِهْم  َفَنَظَر 
 "َوَقاَل:»ِعْنَد النَّاِس َغْيُر ُمْسَتَطاٍع، َولِكْن َلْيَس ِعْنَد هللِا، أَلنَّ ُكلَّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد هللِا«.

)لو اأَلَبِديََّة؟« 18"  -(: 27-18:18اآليات  اْلَحَياَة  أَلِرَث  َأْعَمُل  َماَذا  اِلُح،  الرَّ اْلُمَعلِ ُم  ِقاِئاًل:»َأيَُّها  َرِئيٌس  َوَسَأَلُه 
ْعِرُف اْلَوَصاَيا: اَل َتْزِن. اَل َأْنَت تَ 20َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلًحا؟ َلْيَس َأَحٌد َصاِلًحا ِإالَّ َواِحٌد َوُهَو هللُا. 19

وِر. َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك«.   َفَلمَّا َسِمَع 22َفَقاَل:»هِذِه ُكلَُّها َحِفْظُتَها ُمْنُذ َحَداَثِتي«.  21َتْقُتْل. اَل َتْسِرْق. اَل َتْشَهْد ِبالزُّ
َماِء، َوَتَعاَل َيُسوُع ذِلَك َقاَل َلُه:»ُيْعِوُزَك َأْيًضا َشْيٌء: بْع ُكلَّ مَ  ا َلَك َوَوزِ ْع َعَلى اْلُفَقَراِء، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز ِفي السَّ

ا.  23اْتَبْعِني«.   َفَلمَّا َرآُه َيُسوُع َقْد َحِزَن، َقاَل:»َما َأْعَسَر ُدُخوَل َذِوي 24َفَلمَّا َسِمَع ذِلَك َحِزَن، أَلنَُّه َكاَن َغِنيًّا ِجدًّ
َفَقاَل 26ِإْبَرٍة َأْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت هللِا!«.    أَلنَّ ُدُخوَل َجَمل ِمْن َثْقِب 25ُكوِت هللِا!  اأَلْمَواِل ِإَلى َملَ 

 "ِعْنَد هللِا«.َفَقاَل:»َغْيُر اْلُمْسَتَطاِع ِعْنَد النَّاِس ُمْسَتَطاٌع 27الَِّذيَن َسِمُعوا: »َفَمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُلَص؟« 
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هذه  وتحدثنا  الملكوت،  لدخول  شرط  هو  الطفولة  لبساطة  الرجوع  أن  سبق  فما  سبق،  بما  مرتبطة  القصة  هذه 
 حد سوى هللا. أي أو أي شىل أعدم اإلعتماد على  القصة عن الشرط الثانى وهو

مجمع لليهود أو ع و فى السنهدريم لكنه كان صادقًا فى   أى ًريس  رئيسن هذا الشاب كان  أومن لوقا نفهم  
   إذًا هو مهتم ويحترم المسيح. ركض وجثاوقيل عنه  (.21: 10مر) أحبه يسوعسؤاله للمسيح لذلك 

وهو متواضع وليس كالفريسيين المنتفخين ببرهم الذاتى. وليس كباقى الفريسيين المتكبرين الذين يريدون إوهار 
فى مناقشات وحوارات الربيين العقيمة مثل ومن هو قريبىو. لكننا نجد أن هذا الشاب لم يتلوف   معلوماتهم فيدخلوا

بنجاسات العالم وله إشتهال فعلى للنمو الروحى ومعرفة الحق واألف ل. والرب بدأ معه أوال بالخطوة األولى أى 
بالوصايا، وهذه يسهل كسرها. ويصعد به للدرجة األعلى وهى أنه   يوقظ ال مير تجاه الخطية. ونجده اإللتزام 

من  للربيين  يتكرر  السؤال  هذا  وُوِجد  )متى(.  بعدو  يعو نى  وفماذا  صمرى  من  الوصايا  حفظت  للمسيح  يقول 
يجذب  فنجده  هنا  المسيح  أما  الناموسو.  من  أف ل  يوجد شئ  وال  الناموس  إجابتهم مالحظة  وتكون  تالميذهم 

 له. لشئ آخر وهو سحب القلب تجاهه والتلمذة 
ولكن هذا الشاب كان غنيا. وفى حالة شاب صمير يكون هذا المال سببا فى إنجذاب القلب بعيدا عن التقوى 
الحقيقية. وهو سمع عن المسيح وألنه باحث عن الحق والعمق ذهب للمسيح فى خشوع ساجدا وليس كالفريسيين  

ليرتف  فهو  نقطة ضعفه.  وأحبه وعرف  الرب  إليه  نظر  ولذلك  ويتبع المتكبرين  يترك كل شئ  أن  ع روحيا عليه 
(. إذًا 68:    6المسيح ويتتلمذ عليه ويكتشف مع بطرس معنى وإلى من نذهب؟ كالم الحياة األبدية عندكو )يو

عليه أن يترك كل شئ يمنعه عن اإللتصاه بالمسيح، وماذا يمنع هذا الشاب المنى سوى أمواله؟ إذًا عليه أن  
ألرضية فيكون له كنزا سماويا. ولكل منا شئ قلبه معلق به فى هذه األرض ليس  يعطيها للفقرال وي يع ثروته ا

بال رورة أن يكون المال، وعلينا أن نتخلى عنه لنلتصق بالمسيح فتكون لنا الحياة السماوية. أما تعليم الربيين 
 فهم إكتفوا بالصدقة للفقرال وكانت ممتزجة بالنفخة والكبريال.

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:    10أكثر منه، ومن أحب أبا أو أما ...أكثر منى ال يستحقنىو )مت 

)راجع م نفاية حينما عرف الرب يسوع  عن الكمال. وهذا ما إكتشفه القديس بولس الذى وجد كل شئ فى العال
 . لكن طالما كانت هناك فى نظرنا أشيال نتعلق بها ونحبها أكثر من المسيح فنحن ما  لنا (  8-7:  3تفسير فى

 بعد لم نكتشف من هو المسيح.

له    المسيح لم يقلا1  والحظ أن  -:أيها المعلم الرالح.. لماذا تدعونى صالحًا.. ليس صالح إال  واحد وهو هللا
ولكن المسيح أراد أال  ا3(.  11:10والمسيح قال عن نفسه، أنا هو الراعى الصالح )يو ا2  .ال تدعونى صالحاً 

بال فهم كما إعتادوا أن يكلموا معلمى اليهود، إذ يطلقون عليهم ألقاب ال   ردد هذا الشاب كلمات مديح وتفخيمي
تطلق إال  على هللا وحده والمسيح ال ينخدع باأللقاب التى تقال باللسان، بل هو يطلب إيمان هذا الشاب القلبى 

  (.46:8بأنه هو هللا، وانه هو الصالح وحده ومن منكم يبكتنى على خطية )يو  
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)  كان  -ملحوظة:  مثل  فخمة  ألقاب  أنفسهم  على  يطلقون  اليهود  ِفي الربيين  ِللَِّذيَن  َوُنور   ِلْلُعْمَياِن،  َقاًِد  
ِلأْلَْطَفالِ  ٱلظُّْلَمِة، َوُمَعلِ م   ِلأْلَْغِبَياِل،  )روَوُمَهذِ ب   الظلمة: 19-17:  2و  فى  والذين  والعميان  باألطفال  ويقصد   ،)

. وهذه األلقاب مشحونة كبريال وبر ذاتى، فهؤالل المعلمون يعتبرون أنفسهم  هؤالل الذين ال يعرفون شيئًا عن هللا
أنهم هم المستنيرون الذين يفهمون كل شئ أما بقية الشعب فهم قطيع من الجهلة. والمسيح هنا لم يقبل أن يكون  

أن الشعب  يأمرون  وربونى(  رابى  ومنها  )الربيون  المعلمون  هؤالل  كان  بل  الربيين.   هؤالل  بهذه    مثل  يناديهم 
    األلقاب ومن اليفعل من الشعب يشتكونه للسنهدريم ليعاقبه. 

 والمسيح كان يقود الشاب خطوة خطوة. وكانت الخطوة األولى أن يقوده لإليمان به، أنه هو هللا، فبدون اإليمان 
ال يمكن فعاًل حفظ وصايا الناموس وبالتالى ال يمكن له أن يرف الحياة األبدية. وهذا آمن هذا الشاب ألمكنه 
ثقتنا فى  فيما نملكه وأن ن ع كل  الثقة  التخلى عن  التالية هى  الخطوة  ؟  الوصايا. فكيف يصير كاماًل  حفظ 

( فسر ما يعنيه 24:10والسيد بنفسه فى )مر    أمالكك...  أذهب بعالمسيح هذا هو المعنى المطلوب لقول السيد  
  = قال  حين  السابق  ملكوت هللابالقول  إلى  األموال  على  المتكلين  دخول  أعسر  أفقد   =  ما  أن  معناه  فالبيع 

وبهذا المفهوم يستطيع المنى أن يعطى للفقرال   إتبعنىإهتمامى بالشىل وال أعود أعتمد عليه أو أضع فيه ثقتى =
وللمحتاجين من ثروته دون خوف من المستقبل، فاهلل يدبر المستقبل، وال يخاف مثاًل أن ت يع ثروته، فاهلل هو  
ضمان المستقبل، وليس الثروة. والسيد فى إجابته لم يقل أن األغنيال لن يدخلوا إلى ملكوت السموات بل سيدخلوا 

=   مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت هللاوا الدخول من الباب ال يق =  إن هم قبل
ثقب اإلبرة هو باب صمير داخل باب سور أورشليم الكبير. فهم تعودوا على إغاله أبواب أورشليم قبل المروب، 

لًريسى. والجمل ال يستطيع أن وحينما تأتى قافلة متأخرة ال يفتحون الباب الًريسى، بل باب صمير فى الباب ا
يدخل من هذا الباب الصمير )ويسمى ثقب اإلبرة( إال  بعد أن يناك على ركبتيه )يركع على ركبتيه( وتُْنَزْل كل 

ْر وُيْدَفْع للداخل.  وهكذا المنى ال يدخل ملكوت السموات إال  لو تواضع وشعر أن كل أمواله هى بال   حمولته وُيجَّ
فالنعمة تفرغ قلب المنى من حب أمواله =    عند هللا كل شىء مستطاعة دفعا، هذا معنى أنه  قيمة. وتدفعه النعم

( راجع  السماوى.  الكنز  بحب  قلبه  يدخلوا 19-17:6تى  1وتلهب  ان  يمكنهم  األغنيال  أن  الكالم  ومعنى   .)
يوجه الكل   حد صالحليس أوالمسيح بإجابته    الملكوت لو قبلوا الدخول من الباب ال يق والنعمة تعين من يريد.

إذهب وبع إلى عدم الرغبة فى محبة أى كرامة أو ألقاب مبالغ فيها، وأن ننسب كل كرامة هلل ال ألنفسنا. وبقوله  
 هو قد لمس نقطة ضعف هذا الشاب أوال وهى محبته لألموال.=  كل أمالكك

قوب وأيوب كانوا من األغنيال. لكن هللا ليس ضد األغنيال فهو جعل سليمان الملك غنيًا جدًا وهبرا يم وهسحق ويع
 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 
الطبيعي وتلتحق باهلل والروحيات، ولكن بمساعدة بإختيارها  العالم  الشاب اراد أن   تترك  نعمة هللا تستطيع. هذا 

(. وال بادة 10-9:6تى  1يجمع بين حبه هلل وحبه للمال ولكن محبة المال هى عداوة هلل وأصل لكل الشرور )



   متي )اإلصحاح التاسع عشر(أنجيل  –األناجيل 
 

 
286 

يجب ان تكون هلل وحده. وطالما هذا الشاب معلق بحب المال بهذه الصورة، فيستحيل عليه أن يحفظ الوصايا  
 تمامًا. 

(. 29:19ط من البركات الزمنية مع البركات الروحية لمن ترك محبة العالم بإرادته )مت  ن هللا يفيأوالعجيب  
وهذا ما حدف مع بطرس وباقى التالميذ، فقد تركوا شباكًا ومهنة صيد وحصلوا على محبة الناس فى كل مكان  

 و مان وعلى أمجاد أبدية. 

الرب غير مقيد بحرفية الوصية، بل هو  فال تسلب  ( أن السيد ي ع من ضمن الوصايا  19:10والحظ فى )مر
والحكام   واألغنيال  عبده..  وال  إمرأته  وال  قريبك  بيت  تشته  ال  عن  تتكلم  العاشرة  والوصية  الوصية،  روح  يشرح 
والر سال ومنهم هذا الشاب معرضون بحكم قوتهم ومركزهم أنهم إذا إشتهوا ما لقريبهم أو جارهم يأخذوه منه عنوة 

 ( )راجع قصة أخاب ونابوت اليزرعيلى(  4:5ًا ينهبون أجر الفعلة )يع  أى يسلبوه، وهم أي 
يبيعوا ما لهم ولكنه   ❖ كثيرون من األغنيال 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  لألغنيالو.  وصالحًا  الكنيسة  تصلى  لذلك  يمتلكها.  الذى 
لتستعبدنا، وبهذا بداًل من أن تسند األموال الناس ربطت البعط فى شباك التراب، والسيد شرح أن العيب  

إذ قال ما أعسر دخول المتكلين  ليس فى المال بل القلب المتكل على المال )كما شرح هذا إنجيل مرقس  
  =   بهتوا إلى الغاية.. قائلين.. فمن يستطيع أن يخلصعلى األموال…(. ولما سمع التالميذ هذا التعليم  

ال   المال  على  منكبين  الناس  أن  يعلمون  وهم  المال،  إغرالات  بسبب  الطريق  صعوبة  التالميذ  أدرك  لقد 
 ن ال شىل يف ل على الماديات. أ دون يستطيعون أن يتخلوا عنه. واليهود كانوا يعتق

واضح أن هذا الشاب كان يبحث عن طريق الكمال، لقد حفظ وصايا الناموس فماذا بعد ؟ ماذا يعو نى بعد   ❖
( إذًا هو يطلب الكمال الذى فوه الناموس، وال كمال فوه الناموس سوى المسيح الذى قال  20:19)مت  

ا المعلم الصالحو كان رد المسيح يعنى وأنت التؤمن إنى هللا،  جئت ألكمل. لذلك حين قال الشاب للسيد وأيه
وهرتداًى للجسد قد ضللك فلماذا تنعتنى بما يليق بالطبيعة العلوية وحدها مع أنك ال تزال تحسبنى إنسانًا  
فيه كل   وجد  به  آمن  وهذا  الكمال،  هو طريق  فهذا  كإبن هلل  به  لإليمان  يجتذبه  المسيح  كان  وبهذا  مثلكو 

أمواله، كفايت يبيع  أى  لديه  التى  الكثيرة  الاللىل  بيع  عليه  يسهل  حينئذ  الثمن،  الكثيرة  اللؤلؤة  فيه  َوَجَد  ه، 
 وي ع كل إعتماده وهتكاله عليه فقط. 

فى الثالثة أناجيل تأتى قصة ذلك الشاب المنى وقول المسيح أن من العسير دخول األغنيال إلى الملكوت،  ❖
لألطف مباركته  قصة  بعد  وعدم  مباشرة  بساطتهم  فى  فاألطفال  السموات،  ملكوت  هؤالل  لمثل  أن  وقوله  ال 

تعلقهم بالعالم يسهل دخولهم للملكوت، أما  من تثقل بمحبة العالم فمثل هذا يصعب دخوله للملكوت. وبهذا  
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 
 وهو  اًل وفانى وسوف نتركه. 
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ليس معنى هذه القصة أن الفقرال سيدخلون الملكوت بال نقاش، فهناك فقرال بال قناعة، متذمرين، يلعنون   ❖
ال ضمانًا لمستقبلهم، غير شاكرين هللا على ما أعطاهم، فهؤالل  الزمان الذى جعلهم فقرال هكذا، يشتهون الم

 واألغنيال هم وجهان لعملة واحدة. الُعملة هى عدم اإلتكال على هللا. 
 

 ( 30-28:18(+ )لو  31-28:10( + )مر  30-27:19اآليات )مت 

َنْحنُ 27"  -(:30-19:27اآليات )مت   َلُه:»َها  َوَقاَل  ِحيَنِئٍذ  ُبْطُرُس  َفَماَذا َفَأَجاَب  َوَتِبْعَناَك.  َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء  َقْد   
َلَنا؟«   َجَلَس  28َيُكوُن  َمَتى  التَّْجِديِد،  ِفي  َتِبْعُتُموِني،  الَِّذيَن  َأْنُتُم  ِإنَُّكْم  َلُكْم:  َأُقوُل  َيُسوُع:»اْلَحقَّ  َلُهْم  اْبُن َفَقاَل 

اِئيَل االْثَنْي َعَشَر. اإِلْنَساِن َعَلى ُكْرِسيِ  َمْجِدِه، َتْجِلُسوَن َأْنُتْم َأْيًضا َعَلى اْثَنْي َعَشَر ُكْرِسيًّا َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإْسرَ 
ِمْن َأْجِل اْسِمي، َيْأُخُذ ِمَئَة   َوُكلُّ َمْن َتَرَك ُبُيوًتا َأْو ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأًبا َأْو ُأمًّا َأِو اْمَرَأًة َأْو َأْواَلًدا َأْو ُحُقوالً 29

ِليَن.َولِكْن َكِثيُروَن َأوَّ 30ِضْعٍف َوَيِرُث اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة.   " ُلوَن َيُكوُنوَن آِخِريَن، َوآِخُروَن َأوَّ

َفَأَجاَب َيُسوُع 29َواْبَتَدَأ ُبْطُرُس َيُقوُل َلُه:»َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناَك«. 28" -(: 31-10:28اآليات )مر 
 ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأًبا َأْو ُأمًّا َأِو اْمَرَأًة َأْو َأْواَلًدا َأْو ُحُقواًل، أَلْجِلي َوَقاَل: »اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم:َلْيَس َأَحٌد َتَرَك َبْيًتا َأوْ 

، َمَع ِإالَّ َوَيْأُخُذ ِمَئَة ِضْعٍف اآلَن ِفي هَذا الزََّماِن، ُبُيوًتا َوِإْخَوًة َوَأَخَواٍت َوُأمََّهاٍت َوَأْواَلًدا َوُحُقوالً 30َوأَلْجِل اإِلْنِجيِل،  
ْهِر اآلِتي اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة.  ِليَن«.31اْضِطَهاَداٍت، َوِفي الدَّ ُلوَن َيُكوُنوَن آِخِريَن، َواآلِخُروَن َأوَّ  "َولِكْن َكِثيُروَن َأوَّ

اَل َلُهُم:»اْلَحقَّ َأُقوُل َفقَ 29َفَقاَل ُبْطُرُس:»َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناَك«.  28"  -(: 30-18:28اآليات )لو  
َمَلُكوتِ  َأْجِل  ِمْن  َأْواَلًدا  َأْو  اْمَرَأًة  َأِو  ِإْخَوًة  َأْو  َواِلَدْيِن  َأْو  َبْيًتا  َتَرَك  َأَحٌد  َلْيَس  ِإْن  َوَيْأُخُذ ِفي هَذا 30هللِا،    َلُكْم:  ِإالَّ 

ْهِر اآلِتي اْلَحَياةَ   " اأَلَبِديََّة«.الزََّماِن َأْضَعاًفا َكِثيَرًة، َوِفي الدَّ
بطرس هنا يقارن بينه وبين الشاب المنى الذى رفط بيع أمواله وربما كان بطرس يريد أن يطمئن على نفسه. 
أنه يحصل من   بالية وربما تركها ألنه ون  لنسأل بطرس ماذا تركت وماذا أخذت ؟ بطرس ترك شباكًا  ولكن 

لن يزيد عن كونه أشيال بالية، المسيح على مجد  منى حين يملك المسيح. والمهم أن ندرك أن كل ما نتركه  
ربما ينظر اإلنسان بفخر =    مئة ضعفبجانب ما سنحصل عليه من أمجاد فى السمال وتعزيات على األرض=  

العالم شىل له قيمة. وهللا يعطى  أن ما تركه ألجل المسيح كان شيئًا ذو قيمة، لكن حقيقة فإنه ال يوجد فى 
(  30:10هللا ال يحب أن يكون مديونًا و ولكن الحظ اآلية فى )مر    الكثير لمن يترك فهناك حقيقة مهمة..وأن

حقًا سيعوض هللا من يترك العالم بخيرات  منية مع   يأخذ مئة ضعف اآلن فى هذا الزمان … مع اضطهادات
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  على   بالماديات ويفقدوا 1من يحتقر  يتعلقوا  ( حتى ال 
( من يشترك مع 4( خالل ال يقات تزداد تعزيات هللا  3( بهذه ال يقات َنْكُمْل ونزداد نقاوة  2شهوتهم للسمال  

المجد.   فى  شريكه  سيكون  الصليب  فى  عالمسيح  إثنى  على  إسرائيلتجلسون  أسباط  تدينون  كرسيًا   =   شر 
سيكون التالميذ فى يوم الرب العظيم كديانين لألسباط اإلثنى عشر، ألن ما كان ينبمى لهؤالل أن يفعلوه، أى أن  
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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 شىل أى لهم نفس ور  نورًا  به وصاروا  به وكر وا  المسيح وآمنوا  قبلوا  اليهود قد  وف 

ألجله. فماذا سيكون عذر اليهودى الذى رفط المسيح وهو يرى أمامه التالميذ الذين هم مثله فى كل الظروف 
سيعوضه المسيح هنا   الذى يقبل أن يترك من أجل المسيح=مئة ضعف فى مجد عظيم بسبب إيمانهم بالمسيح.  

فى هذه األرض بكل الخيرات المادية التى يحتاجها واألهم التعزيات السماوية. فالراهب أو البتولى الذى يرفط 
الزواج ُيحرم من وجود  وجة وأبنال له، ولكنه يتقبل من هللا سالمًا فاًقًا ولذة روحية خالل إتحاده مع عريس نفسه 

يقتنيها  وج خالل عالقته األسرية. وكل هذا ما هو إال  عربون ما سوف يناله يسوع، هذه اللذة تفوه كل راحة  
 من مجد أبدى.  

هذه شريعة الزوجة الواحدة، فلم يقل من يترك نسال بل إمرأة. والترك   =   الحظ قوله إخوة وأخوات وأوالدًا.. وإمرأة
وليس أل المسيح  الترك ألجل  يكون  أن  أكثر وهناك شرط  المسيح  ألجلى وألجل ى غرض آخر =  يعنى محبة 

 ألجل خدمة كلمة اإلنجيل.= اإلنجيل 

وا. والمقصود بهم اليهود والفريسيين فهؤالل كانوا شعب هللا دُّ هؤالل هم من آمنوا أواًل ثم إرتَ =  أولون يكونون آِخرين
واآلِخرون  لكنهم إذ رف وا المسيح ُرِفُ وا ويقصد بهم األغنيال والملوك، فهم هنا أولون وفى اآلِخرة آِخرون 

ذ، هؤالل مثل األمم كانوا فى وثنيتهم آِخرون وآمنوا بعد ذلك فصاروا أولون. وتشير للرسل والتالمي=  أولين
ليصير  فهؤالل كانوا فقرال 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 شىل لنحصل على  فهل نقب .ولكن بعد هذا يقوم ويصعد ويجلس عن يمين اآلب... نهاية األمر..
 هذا المجد المعد لنا. 

َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم َأْنُتُم الَِّذيَن َتِبْعُتُموِني، ِفي التَّْجِديِد، َمَتى َجَلَس  -(:28:19اآلية )مت 
خين والمتكبرين أحبوا المسيح وتبعوه وهو فى تفالمن  هؤالل الرسل البسطال غير=  اْبُن اإِلْنَساِن َعَلى ُكْرِسيِ  َمْجِدهِ 

ولكنهم كما   (.7:2و )فىَلِكنَُّه َأْخَلى َنْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصاًًِرا ِفي ِشْبِه ٱلنَّاسِ ، إذ أخلى ذاته وحال تواضعه
، ِإَلى َمْن َنْذَهُب؟ َكاَلُم  و الرسول إذ أدركوا أنه هو من يشبعهم بكالم هللا بطرس  القديس جال على لسان َياَربُّ

 . (68:6ٱْلَحَياِة ٱأْلََبِديَِّة ِعْنَدَكو )يو
َوَرَأى  هلُل ُكلَّ َما َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسن   = هللا خلق العالم على غير فساد، بل قال حين أتم خلقة العالم و التجديد

اجِ  (. وبالخطية دخل الفساد والموت واللعنة إلى العالم. وهللا لم يقبل أن تفسد خليقته، وكان أن  31:1و )تكدًّ
تجسد المسيح، والمسيح أتى ليجدد ما قد فسد فى هذا العالم: وبدأ المسيح عمله بالتعليم، وبعد أن إنتهى من  

ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحد  ِفي ٱْلَمِسيِح َفُهَو  ويقيم خليقة جديدة و  التعليم، أسلم ذاته لُيصلب ثم يقوم ليميت الخليقة القديمة
 (.  17:5كو 2و )َخِليَقة  َجِديَدة : ٱأْلَْشَياُل ٱْلَعِتيَقُة َقْد َمَ ْت، ُهَوَذا ٱْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا
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باًح كرمز لعمل اووضع هللا فى العهد القديم قبل تجسد المسيح، شراًع وطقوس تقوم على أطعمة وغسالت وذ 
َوِهَي َقاًَِمة  ِبَأْطِعَمٍة َوَأْشِرَبٍة َوَغَساَلٍت ُمْخَتِلَفٍة َوَفَراًَِط َجَسِديٍَّة َفَقْط،  المسيح، قال عنها القديس بولس الرسول و

ْصاَلحِ   (. 1:10(. ولكن ناموس العهد القديم وكان واًل للخيرات العتيدةو )عب 10:9و )عب َمْوُضوَعٍة ِإَلى َوْقِت ٱإْلِ
اونحن اآلن فى العهد الجديد حصلنا على الخليقة الجديدة فعال بالمعمودية ونثبت فى المسيح باإلفخارستيا  

. َفَما َأْحَياُه ٱآْلَن ِفي ٱْلَجَسِد،  ويسكن فينا الروح القدس.  َمَع ٱْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفَأْحَيا اَل َأَنا، َبِل ٱْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ
يَماِن، ِإيَماِن ٱْبِن  هللِ َفِإنََّما  (. ولكن فى ول هذا اإليمان 20:2و )غلٱلَِّذي َأَحبَِّني َوَأْسَلَم َنْفَسُه أِلَْجِلي، َأْحَياُه ِفي ٱإْلِ

وفى العالم  هى مرحلة ضيق للرسل وللخدامتتكون الكنيسة جسد المسيح. وهذه المرحلة، مرحلة بنال الكنيسة 
ليست مرحلة يطلب فيها خدام هللا كرامات زمنية كما يقول القديس بولس  و (. 33:16سيكون لكم ضيقو )يو 

َنا َمْنَظًرا ِلْلَعاَلِم، َفِإنِ ي َأَرى َأنَّ  هلَل َأْبَرَ َنا َنْحُن ٱلرُُّسَل آِخِريَن، َكَأنََّنا َمْحُكوم  َعَلْيَنا ِبْْلَمْوِت. أِلَنََّنا ِصرْ . والرسول
ال  ِمْن َأْجِل ٱْلَمِسيِح، َوَأمَّا َأْنُتْم َفُحَكَماُل ِفي ٱْلَمِسيِح! َنْحُن ُضَعَفاُل، َوَأمَّا َأْنُتْم َفأَ  .ِلْلَماَلًَِكِة َوٱلنَّاس ْقِوَياُل!  َنْحُن ُجهَّ

اَعِة َنُجوُع َوَنْعَطُ  َوَنْعَرى َوُنْلكَ .  َأْنُتْم ُمَكرَُّموَن، َوَأمَّا َنْحُن َفِباَل َكَراَمةٍ  َوَنْتَعُب   ُم َوَلْيَس َلَنا ِإَقاَمة ،ِإَلى َهِذِه ٱلسَّ
ُيْفَتَرى َعَلْيَنا َفَنِعُظ. ِصْرَنا َكَأْقَذاِر ٱْلَعاَلِم َوَوَسِخ ُكلِ  َشْيٍل ِإَلى   .َعاِمِليَن ِبَأْيِديَنا. ُنْشَتُم َفُنَباِرُك. ُنْ َطَهُد َفَنْحَتِملُ 

 (. 13-9: 4كو 1و ) ٱآْلنَ 
معمودية هو لكى نموت مع المسيح ونقوم بخليقة جديدة ولنا حياة المسيح. اوكان فدال المسيح وتأسيسه لسر ال

وبسر الميرون يسكن فينا الروح القدس ويكمل عمل التجديد. فالمعمودية ال تعطل حريتنا، والعالم قال عنه  
يرِ َنْعَلُم َأنََّنا َنْحُن ِمَن  هلِل، َوٱْلَعاَلَم ُكلَُّه َقْد ُوِضَع فِ القديس يوحنا الرسول و رِ  (. لذلك نجد أن هللا  19:5يو 1و )ي ٱلشِ 

( ويبكتنا  26:14فى سر المعمودية يمنحنا الروح القدس الذى ويعلمنا ويذكرنا داًما بتعاليم وأقوال الرب يسوع )يو 
ْقَتَ ى  اَل ِبَأْعَماٍل ِفي ِبرٍ  َعِمْلَناَها َنْحُن، َبْل ِبمُ ( فيكمل عمل التجديد و26:8( ويعين ضعفاتنا )رو8:16)يو 

وِح ٱْلُقُدسِ   -َرْحَمِتِه   (.5:3و )تىَخلََّصَنا ِبُمْسِل ٱْلِمياَلِد ٱلثَّاِني َوَتْجِديِد ٱلرُّ
اثم بعد أن تنتهى مرحلة بنال الكنيسة، تأتى النهاية ويأتى المسيح فى مجد عظيم جالسًا على عرشه ليدين  

و. وهنا يعطى المسيح ليس فقط  ي َحتَّى َأَضَع أَْعَداَلَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيكَ َقاَل ٱلرَّبُّ ِلَربِ ي: »ٱْجِلْس َعْن َيِمينِ الخليقة و
تجلسون على إثنى عشر كرسيًا تدينون أسباط كنو َا أرضية لمن تبعه، بل يعطى لهم كرامة فى السمال = 

 . إسرائيل
(. فتجديد 17:65+ إش  1:21وينتهى التجديد بتأسيس السموات الجديدة واألرض الجديدة لنحيا فيها أبدًيا )ر  

الخليقة بدأه المسيح هنا على األرض وسينتهى بالمجئ الثانى. ومن تبعه فى صورة تواضعه سيتمجد معه أي ًا  
  َفِإْن ُكنَّا َأْواَلًدا َفِإنََّنا َوَرَثة  َأْيً ا، َوَرَثُة  هلِل َوَواِرُثوَن َمعَ حينما يجلس على عرشه، كما قال القديس بولس الرسول و

َد َأْيً ا َمَعهُ   (.17:8و )رو ٱْلَمِسيِح. ِإْن ُكنَّا َنَتَألَُّم َمَعُه ِلَكْي َنَتَمجَّ
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 عودة للجدول ( )أنجيل متي()األصحاح العشرون 

 اإلصحاح العشرون 
 

)مت   َفَعَلًة  1"  -(:16-20:1اآليات  ِلَيْسَتْأِجَر  ْبِح  الرُّ َمَع  َخَرَج  َبْيٍت  َربَّ  َرُجاًل  ُيْشِبُه  َماَواِت  السَّ َمَلُكوَت  »َفِإنَّ 
اَعِة الثَّاِلَثِة  3َفاتََّفَق َمَع اْلَفَعَلِة َعَلى ِديَناٍر ِفي اْلَيْوِم، َوَأْرَسَلُهْم ِإَلى َكْرِمِه.  2ِلَكْرِمِه،   َوَرَأى آَخِريَن ُثمَّ َخَرَج َنْحَو السَّ

وِق َبطَّاِليَن،   َوَخَرَج َأْيًضا 5َفَقاَل َلُهُم: اْذَهُبوا َأْنُتْم َأْيًضا ِإَلى اْلَكْرِم َفُأْعِطَيُكْم َما َيِحقُّ َلُكْم. َفَمَضْوا.  4ِقَياًما ِفي السُّ
اِدَسِة َوالتَّاِسَعِة َوَفَعَل َكذِلَك.   اَعِة السَّ اَعِة اْلَحاِدَيَة َعْشَرَة َخَرَج َوَوَجَد آَخِريَن ِقَياًما َبطَّاِليَن، 6َنْحَو السَّ ُثمَّ َنْحَو السَّ
ا ِإَلى َقاُلوا َلُه: أَلنَُّه َلْم َيْسَتْأِجْرَنا َأَحٌد. َقاَل َلُهُم:اْذَهُبوا َأْنُتْم َأْيًض 7َفَقاَل َلُهْم: ِلَماَذا َوَقْفُتْم هُهَنا ُكلَّ النََّهاِر َبطَّاِليَن؟ 

َفَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء َقاَل َصاِحُب اْلَكْرِم ِلَوِكيِلِه: اْدُع اْلَفَعَلَة َوَأْعِطِهُم اأُلْجَرَة ُمْبَتِدًئا ِمَن 8اْلَكْرِم َفَتْأُخُذوا َما َيِحقُّ َلُكْم.  
ِليَن.   اأَلوَّ ِإَلى  َعْشَرةَ 9اآلِخِريَن  اْلَحاِدَيَة  اَعِة  السَّ َأْصَحاُب  ِديَناًرا.  َفَجاَء  ِديَناًرا  َوَأَخُذوا  َظنُّوا 10  ُلوَن  اأَلوَّ َجاَء  َفَلمَّا 

َقاِئِليَن: هُؤاَلِء 12َوِفيَما ُهْم َيْأُخُذوَن َتَذمَُّروا َعَلى َربِ  اْلَبْيِت  11َأنَُّهْم َيْأُخُذوَن َأْكَثَر. َفَأَخُذوا ُهْم َأْيًضا ِديَناًرا ِديَناًرا.  
َعِمُلوا سَ  !  اآلِخُروَن  َواْلَحرَّ النََّهاِر  ِثَقَل  اْحَتَمْلَنا  الَِّذيَن  َنْحُن  ِبَنا  َساَوْيَتُهْم  َوَقْد  َواِحَدًة،  ِلَواِحٍد 13اَعًة  َوَقاَل  َفأَجاَب 

يُد َأْن ُأْعِطَي هَذا َفُخِذ الَِّذي َلَك َواْذَهْب، َفِإنِ ي ُأرِ 14ِمْنُهْم: َيا َصاِحُب، َما َظَلْمُتَك! َأَما اتََّفْقَت َمِعي َعَلى ِديَناٍر؟  
ِمْثَلَك.   َصاِلٌح؟  15اأَلِخيَر  َأَنا  أَلنِ ي  يَرٌة  ِشرِ  َعْيُنَك  َأْم  ِلي؟  ِبَما  ُأِريُد  َما  َأْفَعَل  َأْن  ِلي  َيِحلُّ  َما  َيُكوُن 16َأَو  هَكَذا 

ُلوَن آِخِريَن، أَلنَّ َكِثيِريَن ُيْدَعْوَن َوَقِليِلينَ  ِليَن َواأَلوَّ  " ُيْنَتَخُبوَن«.اآلِخُروَن َأوَّ
( السابقة  اآلية  ليشرح  المسيح  السيد  ضربه  المثل  )مت  30:19هذا  من  هذا  ويت ح  آِخرين 16:20(  أن   .)

 يكونون أولين.  
تى أصحاب أ والمثل مأخوذ من بالد الشره حيث تعود الفعلة األجرال أن يتجمعوا فى مكان معين من القرية، وي

جر متفق عليه. وهذا المثل قاله السيد أط العمال للعمل فى حقولهم نظير  المزارع إلى هذا المكان ليؤجروا بع
فى بيرية )عبر األردن (. أثنال ذهابه للمرة األخيرة إلى أورشليم. ومعنى المثل هو الخالص لجميع الناس، فاألمم  

ى الذين  ألى،  وهم أصحاب الساعة الحادية عشر لهم نصيب فى الملكوت تمامًا مثل اليهود أصحاب الساعة األو 
تأخرت  مهما  اآلن  التاًبين  لجميع  هو  فالخالص  المفهوم  وبنفس  ويعقوب.  وهسحق  إبرا يم  أيام  منذ  هللا  عرفوا 
توبتهم. فالدينار إذًا هو دخول ملكوت السموات، هو الخالص، وهو الخير الذى سيقدمه هللا لكل مؤمن تاًب. 

كن داخل الملكوت فإن نجمًا يمتا  عن نجم فى المجد ولنالحظ أن المساواة هى فى دخول الملكوت للكل. ول 
 (.  41:15كو  1)

 هم كل البشر الذين يدعوهم هللا للحياة معه وخدمته.=  الفعلة
هو المسيح كلمة هللا الحى، رب السمال واألرض. الخليقة السماوية واألرضية هى بيته  =رجاًل رب بيت   -(:1آية)

هى الكنيسة التى بخمرها يفرح هللا. وهللا يدعو الكل لكنيسته. وما أجمل أن  =  كرمهالذى يدبر أموره ويهتم به.  
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وه ليخلصون  الجميع  يدعو  فهو  النهار،  لكنيسته، طوال ساعات  الكل  يدعو  السيد  يقبلون  نرى  الحق  معرفة  لى 
 (.  4:2تى  1)

م الفدال لنحيا أبديًا دون أن يسأله أحد. بالحب.هللا هو الذى يبادر =   خرج  فهل كان أحد يتصور أن  فهو الذى قدَّ
 هناك حاًل للموت. 

بداية الساعات هى بحسب التوقيت اليهودى، فالساعة األولى هى الساعة السادسة صباحًا، هى    -(:6-2آيات )
الثانية  التاسعة صباحًا اآلن. والسادسة هى  الثالثة هى  الساعة  ثم  إبرا يم.  اليهودية حين دعا هللا  تكوين األمة 

أي لقد  عشر وهرًا اآلن. والحادية عشرة هى فى نهاية النهار هى ساعة دعوة األمم بعد إنق ال النهار اليهودى.
 تشير الساعات هذه ألن هللا يدعو اإلنسان فى كل مراحل عمره، إقترب وقت إنتهال عالقة إسراًيل باهلل. وأي اً 

وحسنا لو إستجاب حتى لو كان فى الساعة الحادية عشرة، أما  لو تكاسل فالثانية عشر تشير للموت فهى تأتى  
بحلول الظالم ونهاية اليوم أى نهاية العمر. إن الصوت اإللهى لهو موجه للبشرية كلها خالل كل األيام وكل 

(. ولكن إذا كان المثل ُيفهم منه 13:3مراحل العمر. الصوت اإللهى ال يتوقف ما دام الوقت ُيدعى اليوم )عب  
أن هللا يقبل أصحاب الساعة الحادية عشرة، فهذا ال يعنى أن نؤجل توبتنا لسن الشيخوخة فمن يعلم متى تكون 

وال تعنى سن الشيخوخة. وأي ًا لماذا نؤجل   نهاية عمره، الساعة الحادية عشرة هى التى تسبق الموت مباشرة 
 التوبة وفيها أفراح وتعزيات. 

بل  7 العمل،  ممتنعين عن  كانوا  ما  الحادية عشرة  الساعة  أن أصحاب  أحد : والحظ  يستأجرهم  ليسوا   لم  فهم 
 متكاسلين.   معاندين وال مقاومين هلل بل لم تصلهم دعوة هللا، أو لم يفهموها. هم كانوا راغبين فى العمل وليسوا

الباطلة وهشارة لكل من يسير ورال شهواته وخطاياه فهو  =  بطالين:  6 إشارة لألمم وقد صاروا بطالين كآلهتهم 
 بطال إستأجره الشيطان.  

ان بطااًل م طهدًا للكنيسة، كان  ولنأخذ مثااًل، فالمسيح دعا بولس الرسول فى منتصف حياته بعد أن ك ❖
 ِخرًا فصار أواًل إذ إستجاب. آ
لقد إنحطت البشرية وسقطت بسبب الخطية ولكن هللا فى محبة لم ينتظر أن تصعد إليه البشرية، بل هو   ❖

 الذى يبادر بالخروج ليدعوها فترتفع اليه. 
إمكانية  هو  =الدينار ❖ لنا  البشر، فصار  أمام  الملكوت  الملكوت   إنفتاح  أبدية    دخول  والبقال فيه فى حياة 

= صالح  ألنه  هللا  من  عطية  هو  إنما  فينا  لبٍر  ليس  وهذا  المسيح.  بشخص  أنا صالحوالتمتع  هذه  ألنى   .
عطيته تعبيرًا عن جوده اإللهى وكرمه. وهذه العطية ليست عاًدة على أعمالنا بل عاًدة على كرمه، فالنعمة  

وولكن هللا بيَّن محبته لنا، ألنه ونحن بعد    بة من هللا ورحمةتعطى ألعمالنا بل هى محهى عطية مجانية ال  
. فمهما عملنا، هل كان أحد يستحق أن يتجسد المسيح ويموت ألجله  (8:    5خطاة مات المسيح ألجلناو )رو

ويفتح له باب السمال. هذا معنى حصول الكل على نفس الدينار، فدخول السمال بإستحقاه دم المسيح ال  
 مالنا.  عالقة له بأع
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نكرر   ❖ ال  1ولكن  فالنعمة  جهادنا،  على  متوقف  به  وهمتالًنا  فينا  القدس  الروح  عمل  أى  اآلن  النعمة   )
التمتع بثمار صليبه يحتاج  و   الخالص   تعطى إال  لمن يستحقها، حقًا.. المسيح مات ألجل الكل مجانًا.. لكن

تى بعد ما كر ت لالخرين ال اصير انا  بل اقمع جسدي واستعبده حكما يقول بولس الرسول و  للجهاد المستمر
لن يكون الكل متساوون فى المجد، بل كل واحد سيكون له بحسب    (2.    (27:    9كو1)  ونفسي مرفوضا

 عمله. الكل يدخلون )المؤمنون التاًبون( ولكن نجمًا يمتا  عن نجم فى المجد.
( األكبر  إ=  تذمروا  -(:11آية  األك  وتذمر  األمم،  قبول  على  اليهود  لتذمر  لشارة  األب  قبول  إلبن  على 

سيدهم ورحمته    ال ال. وهذا التذمر راجع للحسد، وكان حريًا بهم أن يفرحوا لخالص الكثيرين ويفرحوا بلطف
 . إذ أنعم على اآلخرين بالملكوت، ولكن هذا الحسد دفع اليهود لرفط المسيح فصار اآلِخرون أولون 

إشارة لحسدهم. والحظ أن تذمرهم معناه أنهم لم يجدوا لذة فى العمل لحساب =  أم عينك شريرة  -(:15آية ) 
هللا بل هم عملوا فقط ألجل األجر. وكان هذا هو منطلق التفكير اليهودى والفريسى، ومن يتشبه بهم حتى  

ويعطيه أكثر منهم،   ه هللائمن يكافويحسدون  مادى  اآلن، أن هؤالل يعملون ويخدمون هللا ويطلبون األجر ال
المير.  ناله  الذى  للخير  يرجع  وهنما  شىل  من  لحرمانهم  تذمرهم  يرجع  ال  هؤالل  الذات.  لحب  راجع            وهذا 

  .حقود = عينك شريرة
 أى كريم أعطى بسخال.  =ألنى أنا صالح

وماذا يساوى هذا التعب بجانب المجد المعد ألوالد هللا. المشكلة أن   =إحتملنا ثقل النهار والحر  -(:12آية)
 هؤالل كانوا يعملونه بروح العبودية فلم يشعروا بأى تعزية، بل شعروا بثقل النهار وحره.

 
 رأى رائع إلدرشيم العالم اليهودى المتنرر 

 
( قال بطرس للرب وها قد تركنا كل شئ وتبعناكو .. كأنه  29  - 16:  19فى عقب قصة الشاب المنى )مت 

يطلب المكافأة على ذلك. وواضح أن بطرس لم يكن فاهما حتى هذه اللحظة سوى موضوع المكافأة األرضية فى 
يد فى محبته لم يجب عليه بما  مقابل ما عمله، بينما هو قد سمع الرب يقول أنه ال يجد أين يسند رأسه. والس

حصل عليه وسيحصل عليه. ولكن خاف الرب على التالميذ أن يرتدوا للفكر الفريسى فى رفط الخطاة كما 
رفط الفريسيين العشارين التاًبين. وكما رفط اإلبن األكبر أخيه ال ال حينما عاد. وأعطى الرب مثل الفعلة 

والمبدأ البسيط الذى وضعه الرب فى هذا المثل أنه وهن كان ال ي يع   فى الكرم ليشرح قوانين الملكوت الجديدة.
أجر كأس مال بارد، لكن ال يجب أن نحيا كالفريسيين فى بر ذاتى ونتوقع المكافأة على كل عمل نقوم به. وال  

يتنا  يجب أن نتوقع أنه كلما  اد عملنا ستزداد المكافأة، أو بمعنى أننا نتصور أن المكافأة تكون بحسب ر  
وحكمنا، أو أننا نحن الذين ُنَقيِ م عملنا. ولذلك بدأ الرب بقوله وكثيرين أولون يكونون آِخرين، وآِخرون أولينو. 

وهذه اآلية تشرح لماذا كان المثل. والحظ أن الرب لم يقل أن كل أول سيكون آِخرًا وكل آِخر سيكون أوال، لكنه  
  و إعتراضه ألنه حصل على أقل مما توقع. ونتيجة لعدم فهمنافال معنى إلحتجاج أحد أ كلولذقال كثيرين. 
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  -تماما لطبيعة عالقة هللا بنا لن يخرج منا سوى الكبريال الروحى أو التذمر أو مشاعر خاطئة تجاه اآلخرين 
حين ُنقيِ م نحن عملنا والمكافأة التى حصلنا عليها، مع عمل اآلَخرين وما حصلوا عليه. وببساطة يكون معنى  

لمثل أننا يجب أن ال نتذمر على هللا لو وجدنا هللا يعطى آَخر نصيبا أكبر منا مع أننا عملنا أكثر منه. العمل  ا
 ليس هو مقياس عطايا هللا لنا. 

خرج صاحب الكرم )الرب( ليبحث عن فعلة لكرمه )ملكوت هللا(، وهو خرج بنفسه وخرج فجرا ولم يرسل خداما  
هذا العمل. وهتفق مع بعط الفعلة للذهاب إلى كرمه على أن يدفع لهم دينارا فى من عنده، دليال على إهتمامه ب

اليوم، وكانت هذه أجرة العامل فى اليوم، ويوم العمل عند اليهود يبدأ من الصباح الباكر حتى غروب الشمس. 
لثة خرج صاحب  والمعنى أن صاحب الكرم أخبرهم أنه سيدفع لهم المبلغ الذى يرجوه العامل. وفى الساعة الثا

الكرم وهستأجر مجموعة أخرى ألن هناك أعماال كثيرة مطلوبة فى الكرم. ولم يقل لهم سأعطيكم دينارا بل قال  
وربما تصور هؤالل الذين لم يبدأوا باكرا أنهم ال حق لهم فى أن يتفاوضوا على األجر   "أعطيكم ما يحق لكم"

وتكرر هذا حتى الحادية عشرة. ونالحظ أن عدم ذهاب   ولكن هم وثقوا فى كلمة صاحب الكرم وعدله وكرمه.
الفعلة للعمل ليس ذنبهم، بل هم لم يستأجرهم أحد، أو ربما ألنهم لم يكونوا موجودين فى السوه الذى يوجد فيه 
الفعلة )الكنيسة حظيرة المسيح الراعى الصالح(. وهؤالل اآلخرين واضح أنهم األمم وأي ا هم العشارين والزوانى  

اًبين. هؤالل ق وا جزلا كبيرا من حياتهم بعيدا عن السوه. ولكنهم حينما ُوِجدوا وهستأجرهم صاحب الكرم لم  الت
يرف وا العمل وذهبوا ليعملوا حتى بدون وعد من صاحب الكرم بأجر معين، وبالرغم من صحتهم التى ضعفت  

 خروجه عدة مرات للبحث عن فعلة للكرم.  بفعل السن إذ دخلوا كبارا. ونالحظ أي ا إهتمام صاحب الكرم بكرمه و 
وحينما إنتهى العمل مسال طلب صاحب الكرم )هللا( من وكيله )المسيح( أن يعطى الفعلة أجرهم وهبتدأ من  

فهو لو بدأ باألولين لكانوا أخذوا الدينار وهنصرفوا راضين  -وهذا جزل مهم من المثل   -اآلِخرون فأعطاهم دينارا  
ورأوا أن اآلِخرين أخذوا مثلهم فكل ما سيحدف هو  فهكذا كان اإلتفاه، أو لو بدأ باألولين وهستمروا موجودين 

مشاعر حقد على اآلخرين. ولكن المقصود من المثل ليس معالجة مشاعر الحقد وخالفه. لكنهم حينما رأوا 
اآلِخرين يأخذون دينارا ونوا أنهم يأخذون أكثر منهم فلما أخذوا الدينار المتفق عليه إعترضوا. ونالحظ أي ا أن  

الثالثة والسادسة ... لم يعترضوا فصاحب الكرم لم يتفق معهم على شئ، بل هم أخذوا أكثر من  فعلة الساعة 
حقهم فهم بدأوا العمل متأخرين. ومن إعترضوا هم األولين الذين بدأوا العمل باكرا وثارت فيهم شراهتهم للمزيد 

با أكبر. وهذا بال بط هو المقصود  عن اإلتفاه لما رأوا اآلِخرين يأخذوا دينارا، وتصوروا أنهم سيأخذون نصي
أن ال ُنَقيِ م نحن ما نستحقه عن عملنا ولكن هللا فى سخاًه يعطى بحسب نعمته أكثر مما نظن أو   -بالمثل  
 نفتكر.  

ومن ناحية العدل فالق ية فى صالحهم، فهنا حدف تساوى بين من عمل باكرا مع من جال مسال. ولكن ألم  
ينار وها هم أخذوا حقهم فلماذا اإلعتراض؟ وهذا الدينار هو أجرة العامل فى اليوم  يتفقوا مع صاحب العمل على د 

 وهم عملوا يوما فلماذا اإلعتراض؟ فمن ناحية أخرى للعدل فهم أخذوا حقهم الذى إتفقوا عليه. 
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ربما  لكن لننظر للموضوع من وجهة نظر من أتى متأخرا، فهؤالل لم يتفاوضوا على أجرة ولم يتفقوا على شئ، و 
ونوا أنهم لن يحصلوا على شئ يذكر، لكنهم أتوا واضعين أمام عيونهم كرم ورحمة ومحبة هذا السيد صاحب  

الكرم. وكما آمنوا هكذا كان، إذ كان السيد كريما جدا معهم وأعطاهم أكثر مما يستحقون. والحظ قول السيد  
سيد فى العطال بل سعادته بذلك، وهذا السيد لم فهنا تشديد على أرادة ال"فإنى أريد أن أعطى هذا األخير مثلك" 

يقتطع شيئا من الذين أتوا مبكرا فى الساعة األولى. هو ال ينسى أجر كأس مال بارد. ولكن سرور السيد بالعطال 
. السيد يعطى ليس بحسب األعمال واإلستحقاه بل بحسب محبته ورحمته. وهنا نرى الفره النعمةفهذا ما يسمى 

والمسيحية. فاليهود يفهمون أن هللا يعطى بحسب اإلستحقاه، أما المسيحية فتفهم أن عطايا هللا  بين اليهودية 
الذي خلصنا ودعانا دعوة  ليست بحسب اإلستحقاه بل بمقت ى النعمة وهذا هو ما علم به بولس الرسول و

و وع قبل اال منة اال ليةعمالنا، بل بمقت ى القصد والنعمة التي اعطيت لنا في المسيح يسأ مقدسة، ال بمقت ى 
خلصنا بمسل الميالد الثاني وتجديد  ال باعمال في بر عملناها نحن، بل بمقت ى رحمته ( + و9:  1تى  2)

(. وهذا ما حدف فى قبول األمم وثورة اليهود على ذلك. وهنا نرى أولون صاروا آِخرين  5:  3و )تىالروح القدس
)الكنيسة( فهناك داًما عمل لكل واحد، مع كلمة عتاب بسيطة من  وآِخرون صاروا أولين. وأما عن الملكوت 

ولماذا  -والسيد يظل يدعو الكل للعمل حتى آخر لحظة ويتساًل   "لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين".السيد 
تظل بطاال بال عمل، ما  ال هناك فرص عمل للكلو. وهو سيعطى أكثر مما نظن أو نفتكر بحسب نعمته  

 (. هللا هو إله الجميع يهود وأمم وهو ال يدفع أجرة بل يعطى بمحبة ووبسخال وال يعيِ رو. 20:  3)أف
وكما رأينا من قبل أن الرب يسوع يستخدم أمثاال من واقع ما يفهم اليهود ولكنه يعطيها الفكر المسيحى الصحيح.  

اه على أجر سيحاسبه بحسب أجور  وقالوا إذا إستأجر أحد عامال دون اإلتف -فاليهود إستخدموا أمثلة مشابهة 
بقية العمال، أى كما يحاسب الباقين. وقال البعط من الربيين أن صاحب العمل يحاسب هذا الشخص بحسب 
أقل أجر من أجور العاملين فى المكان. ولكن معظم الربيين قالوا بل سيحاسبه على متوسط أجور العاملين أى  

أما مثل المسيح هنا فهو شئ آخر  -أجر وأقل أجر من أجور العمال أن ما يأخذه هذا العامل هو متوسط أعلى 
سنة. وعرفوا أنه فى ن يم بالرغم أنه عمل  28تماما. ومثل آخر ألحد الربيين الذى توفى شابا صميرا فى سن  

عمال لمدة قصيرة. فقالوا هذا يشبه ملكا إستأجر عماال لكرمه، ووجد عامال صميرا أعجبه عمله فإصطحبه معه  
فى الدخول والخروج. فلما أتى وقت الحساب أعطاه كاآلخرين الذين عملوا كل اليوم. فتذمر هؤالل وقالوا أن هذا 
لم يعمل سوى ساعتين. وكان رد الملك لكنه بمهارته أنجز فى الساعتين نفس ما عملتموه كل اليوم. وكان هذا 

 بحسب العمل. ومثل الرب هنا معناه أنه يعطى إشارة لمميزات هذا الرابى. ملخص الفكر اليهودى أن عطال هللا
 بمقت ى نعمته. 

 -ملخص التعاليم التى فى المثل :
هدف المثل أن الرب أراد أن ال يكون لتالميذه الفكر الفريسى فيرف وا الخطاة، وأن يطالبوا بأجر عن   .1

 كل عمل أو خدمة يقدمونها للملكوت.  
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العمل وبحسب اإلستحقاه، أما فى المسيحية عطال هللا بحسب  الفكر اليهودى أن عطال هللا بحسب  .2
ر بأن يعطى  لذلك فعطايا هللا أكثر مما نظن أو   -محبته ورحمته وهذا ما نسميه النعمة. بل أن هللا ُيسَّ

 نفتكر. 
أصحاب الساعة الحادية عشر )العشارين والزناة الذين أضاعوا حياتهم فى الخطية لكنهم أتوا أخيرا(   .3

هم غير مستحقين لكنهم فى رحمة هللا وسخاله فى العطية أخذوا كثيرا من نعمته. وهذا منطق ونوا أن
 كنيستنا التى ال تكف عن ترديد وكيريي ليسونو بشعور حقيقى من عدم اإلستحقاه. 

 هللا ال ينسى كأس مال وسيكافئ عليه. وهذا معنى أن أصحاب الساعة األولى حصلوا على أجرهم. .4
مكافأة معينة جزال كل عمل نقوم به. وال يجب أن نتوقع أن تكون مكافأتنا بحسب   ال يجب أن نتوقع .5

 تقييمنا، فإن حصلنا على أقل مما نتوقع تذمرنا على هللا. هذه ليست طريقة تعامل أبنال مع أبيهم.
وولهذا عاتب الرب كهنة العهد القديم على هذه النقطة أى توقع أجر مادى على كل عمل يقومون به   .6

(. مجانا عاًدة على غلق الباب  10:  1فيكم يملق الباب، بل ال توقدون على مذبحى مجاناو )مال ومن
.  والمعنى أنهم يطالبون   KJVوتقديم الذبيحة، وكلمة مجانا تكررت فعال فى الترجمة اإلنجليزية القديمة 

منا ل سادتهم وليس   بأجر على كل خدمة يقدمونها مهما كانت تافهة كملق الباب. وهذا فكر العبيد فى
 فكر األبنال فى بيت أبيهم، هو فكر األك األكبر لإلبن ال ال[.

هناك عمل لكل واحد فى الكنيسة، وهناك أعمال كثيرة، والكل مدعو، وهللا مهتم بالعمل، ويخرج طول   .7
النهار يبحث عن عمال لكرمه. ويدعو الجميع حتى آخر لحظة. وسيقبل حتى من يأتى متأخرا، وربما  

 وجه له كلمة عتاب رقيقة.ي

 -(:34-31:18( + )لو34-32:10( + )مر  19-17:20اآليات )مت 
َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َصاِعًدا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َأَخَذ االْثَنْي َعَشَر ِتْلِميًذا َعَلى اْنِفَراٍد ِفي  17" -(:19-20:17اآليات )مت 

َلُهْم:   َوَقاَل  َواْلَكَتَبِة، 18الطَِّريِق  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساِء  ِإَلى  ُيَسلَُّم  اإِلْنَساِن  َواْبُن  ُأوُرَشِليَم،  ِإَلى  َصاِعُدوَن  َنْحُن  »َها 
 " َوُيَسلِ ُموَنُه ِإَلى اأُلَمِم ِلَكْي َيْهَزُأوا ِبِه َوَيْجِلُدوُه َوَيْرِلُبوُه، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوُم«.19ْحُكُموَن َعَلْيِه ِباْلَمْوِت، َفيَ 

ُمُهْم يَ 32"  -(: 34-10:32اآليات )مر   ُسوُع، َوَكاُنوا َيَتَحيَُّروَن.  َوَكاُنوا ِفي الطَِّريِق َصاِعِديَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَيَتَقدَّ
َسَيْحُدُث   َعمَّا  َلُهْم  َيُقوُل  َواْبَتَدَأ  َأْيًضا  َعَشَر  االْثَنْي  َفَأَخَذ  َيَخاُفوَن.  َكاُنوا  َيْتَبُعوَن  ُهْم  َنْحُن 33َلُه:  َوِفيَما  »َها 

ُرَؤَساِء   ِإَلى  ُيَسلَُّم  اإِلْنَساِن  َواْبُن  ُأوُرَشِليَم،  ِإَلى  َوُيَسلِ ُموَنُه َصاِعُدوَن  ِباْلَمْوِت،  َعَلْيِه  َفَيْحُكُموَن  َواْلَكَتَبِة،  اْلَكَهَنِة 
 "َفَيْهَزُأوَن ِبِه َوَيْجِلُدوَنُه َوَيْتُفُلوَن َعَلْيِه َوَيْقُتُلوَنُه، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوُم«.34ِإَلى اأُلَمِم، 
َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم،َوَأَخَذ االْثَنْي عَ 31"  -(:34-18:31اآليات )لو َوَسَيِتمُّ ُكلُّ َما   َشَر َوَقاَل َلُهْم:»َها 

َوَيْجِلُدوَنُه، 33أَلنَُّه ُيَسلَُّم ِإَلى اأُلَمِم، َوُيْسَتْهَزُأ ِبِه، َوُيْشَتُم َوُيْتَفُل َعَلْيِه،  32ُهَو َمْكُتوٌب ِباأَلْنِبَياِء َعِن اْبِن اإِلْنَساِن،  
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َيُقوُم«.   َيْفَهُموا ِمْن ذِلَك َشْيًئا، َوَكاَن هَذا اأَلْمُر ُمْخفًى َعْنُهْم، وَ 34َوَيْقُتُلوَنُه، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث  َلْم  َوَأمَّا ُهْم َفَلْم 
 "  َيْعَلُموا َما ِقيَل.

فى  ونسمع  فيها.  سيصلب  التى  األخيرة  للمرة  أورشليم  إلى  اآلن  متجه  والمسيح  الصليب،  ميعاد  إقترب  لقد 
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 ستحدف ولكنهم 
 ( 29:14كانوا متحيرون ماذا سيحدف بال بط. وها هو السيد يتكلم بوضوح عما سيتم حتى إذا كان يؤمنون )يو 

ن كالم المسيح كان أوهذا ما حدف ما قاله فحينئذ سيعرفون أن ما حدف كان بإرادته وسيؤمنون باألكثر. ومع  
واضحًا إال  أن التالميذ لم يفهموا، فهم لم يتصوروا أن هذا المعلم العجيب الذى يقيم الموتى يستسلم بهدول 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. 
 

 ( طلب إبنا زبدى 45-35:10( +  )مر 28-20:20اآليات )مت 
َشْيًئا. 20"  -(:28-20:20)مت    اآليات ِمْنُه  َوَطَلَبْت  َوَسَجَدْت  اْبَنْيَها،  َمَع  َزْبِدي  اْبَنْي  ُأمُّ  ِإَلْيِه  َمْت  َتَقدَّ ِحيَنِئٍذ 

الْ 21 َعِن  َواآلَخُر  َيِميِنَك  َعْن  َواِحٌد  هَذاِن  اْبَناَي  َيْجِلَس  َأْن  َلُه:»ُقْل  َقاَلْت  ُتِريِديَن؟«  َلَها:»َماَذا  ِفي  َفَقاَل  َيَساِر 
اْلكَ 22َمَلُكوِتَك«.   َتْشَرَبا  َأْن  َأَتْسَتِطيَعاِن  َتْطُلَباِن.  َما  َتْعَلَماِن  َوَقاَل:»َلْسُتَما  َيُسوُع  َأْشَرُبَها َفَأَجاَب  َسْوَف  الَِّتي  ْأَس 

َقااَل َلُه:»َنْسَتِطيُع«.   َأَنا؟«  ِبَها  الَِّتي َأْصَطبُغ  ْبَغِة  ِبالرِ  َوَأْن َتْرَطِبَغا  َفَتْشَرَباِنَها، 23َأَنا،  َفَقاَل َلُهَما: »َأمَّا َكْأِسي 
ْبَغِة الَِّتي َأْصَطِبُغ ِبَها َأَنا َتْرَطِبَغاِن. َوَأمَّا ا ْلُجُلوُس َعْن َيِميني َوَعْن َيَساِري َفَلْيَس ِلي َأْن ُأْعِطَيُه ِإالَّ ِللَِّذيَن  َوِبالرِ 

َفَدَعاُهْم َيُسوُع َوَقاَل: »َأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ 25َفَلمَّا َسِمَع اْلَعَشَرُة اْغَتاُظوا ِمْن َأْجِل اأَلَخَوْيِن.  24ُأِعدَّ َلُهْم ِمْن َأِبي«.  
اأُلمَ  َعَلْيِهْم.  ُرَؤَساَء  َيَتَسلَُّطوَن  َواْلُعَظَماَء  َيُسوُدوَنُهْم،  ِفيُكْم 26ِم  َيُكوَن  َأْن  َأَراَد  َمْن  َبْل  ِفيُكْم.  هَكَذا  َيُكوُن  َفاَل 

اْبَن اإِلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم   َكَما َأنَّ 28َوَمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن ِفيُكْم َأوَّاًل َفْلَيُكْن َلُكْم َعْبًدا،  27َعِظيًما َفْلَيُكْن َلُكْم َخاِدًما،  
 " َبْل ِلَيْخِدَم، َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثيِريَن«.

َم ِإَلْيِه َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا اْبَنا َزْبِدي َقاِئَلْيِن:»َيا ُمَعلِ ُم، ُنِريُد َأْن َتْفَعَل َلَنا ُكلَّ َما 35"  -(:45-10:35اآليات )مر َوَتَقدَّ
ِنَك َواآلَخُر َعْن  َفَقااَل َلُه:»َأْعِطَنا َأْن َنْجِلَس َواِحٌد َعْن َيِمي37َفَقاَل َلُهَما:»َماَذا ُتِريَداِن َأْن َأْفَعَل َلُكَما؟«  36َطَلْبَنا«.  

 َفَقاَل َلُهَما َيُسوُع:»َلْسُتَما َتْعَلَماِن َما َتْطُلَباِن. َأَتْسَتِطيَعاِن َأْن َتْشَرَبا اْلَكْأَس الَِّتي َأْشَرُبَها38َيَساِرَك ِفي َمْجِدَك«.  
ْبَغِة الَِّتي َأْصَطبُغ ِبَها َأَنا؟«   َلُه: »َنْسَتِطيُع«. َفَقاَل َلُهَما َيُسوُع:»َأمَّا اْلَكْأُس الَِّتي َفَقااَل  39َأَنا، َوَأْن َتْرَطِبَغا ِبالرِ 

َتْرَطِبَغاِن.   َأَنا  ِبَها  َأْصَطبُغ  الَِّتي  ْبَغِة  َوَبالرِ  َفَتْشَرَباِنَها،  َأَنا  َيَساِري 40َأْشَرُبَها  َوَعْن  َيِميِني  َعْن  اْلُجُلوُس  َوَأمَّا 
ِإالَّ   ُأْعِطَيُه  َأْن  ِلي  َلُهْم«.َفَلْيَس  ُأِعدَّ  َوُيوَحنَّا. 41ِللَِّذيَن  َيْعُقوَب  َأْجِل  ِمْن  َيْغَتاُظوَن  اْبَتَدُأوا  اْلَعَشَرُة  َسِمَع  َوَلمَّا 

َوأَ 42 َيُسوُدوَنُهْم،  اأُلَمِم  ُرَؤَساَء  ُيْحَسُبوَن  الَِّذيَن  َأنَّ  َتْعَلُموَن  »َأْنُتْم  َلُهْم:  َوَقاَل  َيُسوُع  ُعَظَماءَ َفَدَعاُهْم  ُهْم  نَّ 
َوَمْن َأَراَد َأْن 44َفاَل َيُكوُن هَكَذا ِفيُكْم. َبْل َمْن َأَراَد َأْن َيِريَر ِفيُكْم َعِظيًما، َيُكوُن َلُكْم َخاِدًما،  43َيَتَسلَُّطوَن َعَلْيِهْم.  
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َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن أَلنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َأْيًضا َلْم  45َيِريَر ِفيُكْم َأوَّاًل، َيُكوُن ِلْلَجِميِع َعْبًدا.  
 " َكِثيِريَن«.

بمقارنة متى ومرقس نفهم أن يعقوب ويوحنا طلبا من أمهما أن تطلب هى من المسيح أن يجلسا عن يمينه وعن  
ربما خافا أن يطلبا هذا الطلب من السيد مباشرة. وهذا الطلب يعنى أن أفكارهما ما  الت فى الملك   ايساره، فهم

األرضى. ولكن الطلب يبين أي ًا أنهما مخلصان للسيد ويودان لو تألما معه كما يقول وبعد هذا يجلسان عن  
رد عليه يعقوب ويوحنا. فحين يقول يمينه وعن يساره. وحين سمع السيد طلب األم وجه الكالم ليعقوب ويوحنا ف

مرقس أن يعقوب ويوحنا هما اللذان قاما بالطلب من المسيح، فهذا ألن الطلب هو أصاًل منهما، وأن الحوار بعد 
ذلك تم معهما مباشرة. وهم طلبوا المجد مع المسيح ولكنهم لم يفهموا أن المسيح سيتمجد بالصليب، لذلك قال 

أنه سيتمطى بالدم. وبهذا فالسيد يشرح ليعقوب ويوحنا ثم باقى التالميذ أن العظمة   لهما المسيح عن الصبمة أى
 الحقيقية هى فى الصليب وفى الخدمة والبذل، وهذا التعليم غير تعليم اليهود والفريسيين.  

 بعد كالم المسيح عن صليبه. فكان كالم إبنى  بدى هو عدم الفهم التام لما سوف يحدف. =  حينئذٍ 
 هذه الكأس هى التى أعطاها له اآلب أى اآلالم المعدة له. = سىأما كأ

( ونحن هل نقبل أن نشرب الكأس التى يعطيها 2:12فيعقوب مات شهيدًا، ويوحنا عذبوه كثيرًا )أع  =    فتشربانها
= هؤالل هم الذين   الذين أعد لهم من أبىلنا اآلب، من يقبل سيكون له نصيب فى المجد = هؤالل قال عنهم  

 بلوا حمل الصليب مع المسيح.ق
أعطيه أن  لى  )يو=    فليس  لإلبن  الدينونة  كل  أعطى  قد  اآلب  أن  قال  المسيح  فى 22:5السيد  ولكن   .)

( يقول ألنى لم آت ألدين العالم بل ألخلص العالم. ومن هذا نفهم أن المسيح فى مجيئه األول أتى  47:12)يو 
أما فى   الناس لإليمان والتوبة.  ليدين )مت  ليخلص وليدعو  الثانى فهو سيأتى  لذلك   ( 34،41-31:25مجيئه 

فالمسيح فى مجيئه األول لن يحدد من يجلس عن يمينه ومن يجلس عن يساره فى الملكوت. وفى تواضعه أو  
وهذه متفقة مع قوله   ليس لى أن أعطيه.. لكن الذين أعد لهم من أبى..بينما هو فى وضع إخالًه لذاته قال  

 ، أو ألن اآلب ينسب له اإلرادة ، والتنفيذ ينسب لإلبن والروح القدس . (28:14)يو  وىأبى أعظم من وألن 
زبدى  • إبنى  على طلبهما  =    أم  المسيح سيوافق  السيد  أن  ويوحنا ونا  فيعقوب  المسيح،  خالة  سالومى  هى 

 (  50-46:12بسبب القرابة الجسدية. ولكن ليس هذا هو موقف المسيح من القرابة الجسدية )راجع مت 
لهما   • المسيح  لكماسؤال  أفعل  أن  تريدان  مما  =  ماذا  فيخجالن  مشاعرهما  ليحرك  بل  يعرف  ال  ألنه  ليس 

أنايطلبانه   بها  التى أصطبغ  بالربغة  ويعقوب  =  ترطبغا  الصليب  بدمه على  صطبغ  إالمسيح سيصطبغ 
المعمودية هى   المسيح، وتكون  إذ مات شهيدًا. ولكن كل مسيحى حين يعتمد فهو يموت ويدفن مع  بدمه 

   -وهذا التسرع ناشئ عن: نستطيعالصبمة التى يصبطغ بها ، ويعقوب ويوحنا فى تسرع قاال 
   ( تفكيرهم محصور فى مجد أرضى3 ( جهلهم بما يعنيه المسيح 2 ( محبتهم للمسيح 1

إذ ونوا أن المسيح أعطاهم نصيبًا عظيمًا فى ملكوته األرضى فدب الحسد فى قلوبهم، =  إبتدأوا يغتاظون العشرة  
وهذا هو المرض الذى يوجهه عدو الخير بين الخدام، حب الًراسات والكرامة الزمنية. لذلك بدأ المسيح يشرح 
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لعظيم فى ملكوت السموات هو من  لهم أن ملكوته يختلف عن أى ملكوت عالمى فى مبادًه وروحه وأغراضه، ا
 ينسى نفسه ويخدم اآلخرين ويت ع باذاًل نفسه.. كما فعل المسيح نفسه. 

الحقيقية  العظمة  أن  نفهم  الصليب صرنا  لنفسه واختياره طريق  المجد  له  المسيح  فهمنا إخالل  قد  واآلن ونحن 
 ليست فى المراكز العالمية بل بالتشبه بالمسيح فى رفط كل مجد عالمى. 

 شفاء أعميين  
 (  43-35:18( + ) لو 52-46:10( + )مر 34-29:20اآليات )مت 
َوِإَذا َأْعَمَياِن َجاِلَساِن َعَلى 30َوِفيَما ُهْم َخاِرُجوَن ِمْن َأِريَحا َتِبَعُه َجْمٌع َكِثيٌر،  29"  -(:34-20:29اآليات )مت  

َداُوَد!«   اْبَن  َيا  َسيِ ُد،  َيا  »اْرَحْمَنا  َقاِئَلْيِن:  َصَرَخا  ُمْجَتاٌز  َيُسوَع  َأنَّ  َسِمَعا  َفَلمَّا  اْلَجْمُع 31الطَِّريِق.  َفاْنَتَهَرُهَما 
َيا »اْرَحْمَنا  َقاِئَلْيِن:  َأْكَثَر  َيْرَرَخاِن  َفَكاَنا  َداُوَد!«    ِلَيْسُكَتا،  اْبَن  َيا  َوَقاَل:»َماَذا 32َسيِ ُد،  َوَناَداُهَما  َيُسوُع  َفَوَقَف 

ِبُكَما؟«   َأْفَعَل  َأْن  َأْعُيُنَنا!«  33ُتِريَداِن  َتْنَفِتَح  َأْن  َسيِ ُد،  َلُه:»َيا  َفِلْلَوْقِت 34َقااَل  َأْعُيَنُهَما،  َوَلَمَس  َيُسوُع  َفَتَحنََّن 
 " َفَتِبَعاُه.َأْبَرَرْت َأْعُيُنُهَما 
َتاَلِميِذِه َوَجْمٍع َغِفيٍر، َكاَن 46"  -(:52-10:46اآليات )مر َوَجاُءوا ِإَلى َأِريَحا. َوِفيَما ُهَو َخاِرٌج ِمْن َأِريَحا َمَع 

، اْبَتَدَأ َيْرُرُخ َفَلمَّا َسِمَع َأنَُّه َيسُ 47َباْرِتيَماُوُس اأَلْعَمى اْبُن ِتيَماُوَس َجاِلًسا َعَلى الطَِّريِق َيْسَتْعِطي.   وُع النَّاِصِريُّ
َفاْنَتَهَرُه َكِثيُروَن ِلَيْسُكَت، َفَرَرَخ َأْكَثَر َكِثيًرا:»َيا اْبَن َداُوَد، اْرَحْمِني!«. 48َوَيُقوُل:»َيا َيُسوُع اْبَن َداُوَد، اْرَحْمِني!«  

َفَطَرَح ِرَداَءُه َوَقاَم َوَجاَء 50ِئِليَن َلُه:»ِثْق! ُقْم! ُهَوَذا ُيَناِديَك«.  َفَوَقَف َيُسوُع َوَأَمَر َأْن ُيَناَدى. َفَناَدُوا اأَلْعَمى َقا49
َيُسوَع.   ُأْبِرَر!«. 51ِإَلى  َأْن  َسيِ ِدي،  اأَلْعَمى:»َيا  َلُه  َفَقاَل  ِبَك؟«  َأْفَعَل  َأْن  ُتِريُد  َلُه:»َماَذا  َوَقاَل  َيُسوُع  َفَأَجاَب 

 " ِإيَماُنَك َقْد َشَفاَك«. َفِلْلَوْقِت َأْبَرَر، َوَتِبَع َيُسوَع ِفي الطَِّريِق. َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اْذَهْب.52
َيْسَتْعِطي.  35"  -(:43-18:35اآليات )لو َفَلمَّا َسِمَع  36َوَلمَّا اْقَتَرَب ِمْن َأِريَحا َكاَن َأْعَمى َجاِلًسا عَلى الطَِّريِق 

َفَرَرَخ ِقاِئاًل: »َياَيُسوُع 38َفَأْخَبُروُه َأنَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ ُمْجَتاٌز.  37اْلَجْمَع ُمْجَتازًا َسَأَل:»َما َعَسى َأْن َيُكوَن هَذا؟«  
اْرَحْمِني!«.  اْبَن   اْرَحْمِني!«.  39َداُوَد،  َداُوَد،  اْبَن  »َيا  َكِثيًرا:  َأْكَثَر  َفَرَرَخ  ُهَو  َأمَّا  ِلَيْسُكَت،  ُموَن  اْلُمَتَقدِ  َفاْنَتَهَرُه 
َسَأَلُه  40 اْقَتَرَب  َوَلمَّا  ِإَلْيِه.  َم  ُيَقدَّ َأْن  َوَأَمَر  َيُسوُع  َأْن  41َفَوَقَف  ُتِريُد  َأْن ِقاِئاًل:»َماَذا  »َياَسيِ ُد،  َفَقاَل:  ِبَك؟«  َأْفَعَل 

َقْد َشَفاَك«.  42ُأْبِرَر!«.   ِإيَماُنَك  َيُسوُع: »َأْبِرْر.  َلُه  َوَجِميُع 43َفَقاَل  ُد هللَا.  ُيَمجِ  َوُهَو  َوَتِبَعُه  َأْبَرَر،  اْلَحاِل  َوِفي 
ْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَُّحوا هللَا.  " الشَّ

ويبدو أنهما كانا    س ولوقا يذكران أنه أعمى واحد بل أن مرقس يحدد إسمه،متى يذكر أنهما أعميان ومرق (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  
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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  يحدف  وهذا  ليسكت، 
واألصدقال األشرار والمجتمع الفاسد فال نجد لنا طريق إال  الصراك أكثر كثيرًا مثل األعمى طالبين الرحمة،  

 . وكما إستجاب يسوع لهذا األعمى الذى يصرك سيستجيب حتمًا لكل من يناديه 
يسوع   (4 إرحمنىيا  داود  حسب =    إبن  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 وجال إلى المسيح، وهذا يشير إلى أن كل خاطى يريد أن تستنير عينيه، عليه أن    طرح رداءه  األعمى (5

والردال    الحياة العتيقة.يطرح أعماله القديمة تابعًا المسيح. الردال قد يشير للحياة القديمة أو التكاسل القديم أو  
 .  (2:  12يشير لشكل حياتنا القديمة وتميروا عن شكلكم بتميير أذهانكمو )رو 

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 أريحاول  ولوقا يق  وفيما هو خارج من أريحامتى 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

 ن م إليه فشفاهما. أثنال خروجه من أريحا إ داد هذا األعمى صراخًا، فى حين كان أعمى آخر قد إ
القديمة. وهما متجاورتان، على   .2 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.

 قدم فى الكالم.كانا إثنين ولكن كان واحد هو المت .3
خر معجزة للسيد المسيح قبل دخوله ألورشليم ليصلب وبها نرى أن األعميان يرمزان للبشرية )يهود آهذه المعجزة  

وأمم( التى عجزت عن ر ية هللا ومعرفته. وجال المسيح ليقدم لها الفدال وتنفتح أعين البشرية وتعرف هللا وتدرك 
واًل. أثر لندرك هللا فنحبه ألنه أحبنا  األعمى تدركنا مراحم هللا وتنفتح أعيننا باألك محبته. وكلما صرخنا مثل هذا  

أما الجموع التى كانت تنتهر األعميان فهى تشير لكل المعطالت التى تمنعننا عن الصراك إلستدرار مراحم هللا.  
 وهو سؤال لكل منا اآلن.... ماذا تريدونأتى لسؤال السيد لألعمى... 

 ؟ دماذا نري
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 عودة للجدول ( )أنجيل متي()األصحاح الحادى والعشرون 

 اإلصحاح الحادى والعشرون 
 مقدمة ألحداث أسبوع األالم 

 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(7)عيد المظال 

 
فاهلل يريد أن تكون حياتنا كلها أفراح وأدياد.   .هو رقم كامل 7أدياد ورقم   7وبهذا يكون عدد األدياد الًريسية  

 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

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

د داًمًا هو التقويم أو السنة الدينية وأول شهورها نيسان/  يو/ سيوان.. .. والرب طلب هذا لكي يذكر اليهو 
خروجهم من أرض العبودية. وأن حريتهم التي حصلوا عليها هي بداية جديدة لحياتهم مع هللا. وتستخدم السنة  
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المدنية في األمور السياسية والمدنية والزرادية، ولكن كل ما يخص األمور الدينية كانوا يستخدمون فيه السنة  
 الدينية. 

لمسرريح علررى األرض حتررى تأسرريس الكنيسررة يرروم الخمسررين فالفصررح مررن األديرراد تمثررل عمررل االمجموعددة 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
أيام فهذا إشرارة ألن كنيسرة المسريح التري أسسرها هري كنيسرة طراهرة فرالخمير يشرير 7ن عيد الفطير يستمر وكون أ

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)

على األرض وجهادها وغربتها حتى تنعم بالراحة في السمال.   من األدياد تمثل حياة الكنيسةالمجموعة الثانية: 
وهي تبدأ بعيد الهتاف وهو إنذار لكل فرد في الكنيسة أن يقدم توبة ويجاهد في حياته ويوم الكفارة هو يوم  

الصوم والتذلل، اليوم الذي يشير للصليب وهكذا ينبمي أن نحيا في جهاد ونصلب أهواًنا مع شهواتنا  
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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 عيد الفرح -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    3نيسان ويذبحونه في اليوم الرابع عشر بين العشالين )بين الساعة  14

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 

ك بدأ  قد  بصليبه  المسيح  )أي  جديدًا  شئ  للصليب(.17:5كو2ل  يشير  الفصح  أن  )وواضح  ر   (.  قدَّ ولقد 
مليون شخص من كل أنحال   3  -  2يوسيفوس المؤرك اليهودى أن عدد المحتفلين بالفصح كان يقدر بحوالى  

 ارض. 
 عيد الفطير: -2

)أف غ ن  وال  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 

لتقديم الشكر هلل واهب الخيرات. وكان ثالف شيوك من مجمع السنهدريم    أول األدياد الزرادية. وطقس العيد كان
كل  يتقدس  للهيكل  وبتقديمها  للهيكل،  ويقدمونها  المحصول  من  حزمة  بأول  ليأتوا  المجاورة  للحقول  يخرجون 

م حياته تقد  مة 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 الفقرال والمساكين فالمسيح جال ليرفع المسكين.24:12)يو 
ع تقديم خروف الفصح بل هم صلبوه وتركوه في وكما سنرى فإن المسيح ُصِلَب فعاًل يوم الجمعة وتوافق هذا م

( الفصح  ليأكلوا  وذهبوا  الرومان،  الجنود  )  14حراسة  الثالث  اليوم  وفي  اليهود   16نيسان(  كان  بينما  نيسان( 
يتبادلون التهنئة بعيد الباكورة. كان التالميذ يتبادلون التهنئة بقيامة المسيح باكورة الراقدين أو باكورة القاًمين من 

بقيامته أوهر أنه هو الباكورة الحقيقية فهو قام يوم عيد الباكورة. ونالحظ أن الشعب إحتفل ال موت. فالمسيح 
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بعيدي الفصح والفطير في البرية ولكن عيد الباكورة إحتفلوا به ألول مرة بعد أن دخلوا األرض. فعيد الباكورة أي 
 دة.القيامة البد وأن تكون في األرض الجديدة والسمال الجدي

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

أي ًا هو الثالث في األدياد. وهو ثالث يوم   ( ونالحظ أن هذا العيد 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 

يأ ألنه  األسابيع  بعيد  العيد  هذا  وقد سمى  القدس(  الروح  حلول  الكنيسة/  تقديس  بعد  القيامة/  من  7تي  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  في  16:23ويسمى  يأتي  إذ  تأسيس (  عيد  ونسميه  القمح.  ن ج  بعد  الحصاد  موسم  ختام 

الحصاد. لقد  نفس وبدأ3000الكنيسة ففي هذا اليوم حل  الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة بطرس آمن 
( وكان بالنسبة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم  24:12ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأت تأتي بالثمر الكثير )يو

  بمناسبة حصاد القمح.الشكر هلل
 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 

 ة. ومن يسمع ويتوب يبدأ حياة جديدة )رمزها السنة الجديدة( فالتوبة معمودية ثانية. للجهاد ضد الخطي
 عيد الكفارة )يوم الكفارة(: -6

 ( هو يوم تذلل ودموع.16رمز ليوم الصليب. وتأتي تفاصيله في )ال

 عيد المظال: -7
م هللا ويحيا في غربة في  هو عيد مفرح بهيج. فمن يزرع بالدموع )يوم الكفارة( يحصد باإلبتهاج. ومن يتذلل أما

 ( . يشير لألبدية 8ورقم يوم الثامن أيام المظال(. يحيا في فرح هو عربون أفراح األبدية )ال 7هذا العالم )
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 التوقيت بحسب ما اعتدنا عليه اآلن                   
 فاليوم يبدأ بالصباح وينتهي بالمسال  

 
 

 
 
 
 
 
 

 التوقيت بالطريقة اليهودية. وفيها اليوم يبدأ من مسال اليوم الذي يسبقه
 )نفس طريقة كنيستنا فاليوم يبدأ من عشية اليوم السابق( 
 

 
 

  األحد  السبت  الجمعة الخميس األربعال الثالثال 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 األربعال الثالثال االثنين األحد  
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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 مساًل ثم أسس سر اإلفخارستيا. ولما كان بحسب الطقس اليهودي أنه يمنع إستخدام الفطير  

فهم يستخدمون الفطير في سر اإلفخارستيا إستنادًا على أن المسيح  إبتدال من هذه الليلة ولمدة أسبوع،  
و ولوقا.  ومرقس  متى  أناجيل  في  جال  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 العشال   ..أما يسوع قبل عيد الفرح(  27-1:13)يو  -1
 الرباني وغسل األرجل كانا قبل الفصح. 

عشال بيت عنيا فهذا العشال كان قبل الفصح بستة    .. ثم قبل الفرح بستة أيام أتى يسوع(  13-1:12)يو  -2
يسوع أورشليم يوم    ( يقول وفي المد )أي األحد( دخل12أيام. وهذا العشال كان يوم السبت ألن في آية ) 

 أحد الشعانين. وبالتالي يكون الفصح قد تحدد أنه يوم الجمعة.
. يتنجسوا فيأكلون الفرح  ولم يدخلوا هم لئال( ثم جالوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية..  28:18)يو  -3

أن يكون طاهرًا    إذًا اليهود لم يدخلوا دار الوالية صباح الجمعة لئال يتنجسوا ألن الذي يأكل الفصح يجب 
 (. وهذا يدل أن فصح اليهود لم يكن قد بدأ في يوم الجمعة صباحًا وكانوا سيأكلونه مساًل.11-6:9)عد 

 ..  وفي الغد الذي بعد االستعداد( 64-62:27)مت  -4
 ( ولما كان المسال 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  ور سال  المسيح  7-2:27اليهود  لتكفين  الكتان  يوسف  وشرال   .)
لو 46:15)مر ليحمل صليب 53:23+  القيرواني  وتسخير سمعان  )مر  (  لو 21:15المسيح  ( ال  26:23+ 
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البيع والشرال والتسخير. وكذلك نسمع أن سمعان   تتم ويكون الفصح قد دخل ففي الفصح يمتنع  يمكن أن 
 القيرواني كان آتيًا من الحقل وهذا ال يجو  في الفصح. 

في هذه  عظيمًا بسبب وقوع الفصح فيه. و   .. 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 ( نرى فيها أن بيالطس كان يطلق  17:23+ لو 15،  6:15+ مر26-15:27)مت  -7 لليهود أسيرًا في 
عادة أن يطلق األسير فالومن 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

 تأسيس سر العشال الرباني لم يكن الفصح قد حل بعد.
لئال  يقع    العيد  المسيح قبل  يتم صلب( نرى هنا أن ر سال 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
 إن سر اإلفخارستيا لم يتمم منذ األ منة الرسولية إال  بخبز مختمر. -11

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

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

 األبواب.
ولكنها تعني   أولوتعريبها  أن كلمة أول باليونانية هي وبروتيو    . نجد وفي أول أيام الفطيرومرقس  أما قول متى  

هذا في لمتنا العربية أن كلمة أول تعني قبل )مثال أول من أمس= قبل أمس( وبهذا يصبح    . ويحدف قبلأي ًا  
ير.. و والفصح الذي أراده مخلصنا هو ليس الفصح اليهودي بل قول متى ومرقس بحسب هذا المفهوم ووقبل الفط

( 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 28:26عنه وهذا هو دمي الذي للعهد الجديدو )مت 

هم مرات من قبل؟! بل هو كان يشتهي أن يعطيهم جسده ودمه فصحًا جديدًا بعهد جديد ليوحدهم به أكله مع
[ بالقطع فالمسيح كان ال يشتهي أن يذكر 14:25ن يكمل هذا بوصولهم للسمالولوأويكون لهم حياة، بل يشتهي  

ه ودمه مأكل حق ومشرب  الخروج من مصر أو يأكل لحم خراف، بل هو يريد أن يعطي تالميذه سر الحياة جسد 
 (. هو إشتهى أن يكشف لتالميذه سر الفصح الكبير الحقيقي. 55:6حق )يو 

 -مما سبق نرى تطابق راًع بين األدياد اليهودية وما حدف في هذا األسبوع:  
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فهو   الباكورة  يوم  وقام  الفصح  ذبحهم لخروف  وُصِلَب مع  الفصح  إختيارهم لخروف  أورشليم مع  فالمسيح دخل 
وآمن  باكورتن الكنيسة  تأسست  يوم  الحصاد،  عيد  يوم  الخمسين  يوم  حل   القدس  والروح  واحدة   3000ا.  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
ل (. ولكرن الكنيسرة تف ر54-47:11المسيح أقام لعا ر قبل يوم السبت بعدة أيام. وهذا يت ح من )يو

االحتفال به قبل أسبوع اآلالم ويوم أحد الشعانين مباشرة. فإقامة لعا ر كانت السربب المباشرر السرتقبال 
(. وكانررت السرربب المباشررر لهيرراج ر سررال الكهنررة 18، 17:12الجمرراهير الحافررل للمسرريح يرروم األحررد )يررو

 وراله ويؤمنون به.وهصرارهم على اإلسراع بقتل المسيح بل وقتل لعا ر أي ًا حتى ال يذهب الناس 
 
 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   شجرة التين غير المثمرة
 تطهير يسوع للهيكل للمرة الثانية

 (38، 37:21+ لو48-45:19+ لو19 -11:11،15+ مر17-12:21)مت  
 (17-14:2كانت 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 - 

يسوع بالويالت  نطق 
 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 لر سال اليهود مع يهوذا وهرو يروم إعترزال يررجح أن السريد مكرث  
 فيه في بيت عنيا.
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 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 

تحديررد ميعادهررا تمامررًا، هررل هررو قبررل منتصررف الليررل أو بعررده. وبعررط الكتررب تنسرربها هررذه األحررداف ال يمكررن ا 
ليوم الخميس وبعط الكتب تنسبها ليوم الجمعة. وبحسب كتاب ترتيب قرالات أسبوع اآلالم للكنيسرة القبطيرة 

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

 (66-62:27ى القبر )مت الحراس عل
 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 
 

كرران الهرردف مررن تجسررد السرريد المسرريح وفداًرره هررو أن تكررون لنررا حيرراة أبديررة وهررذا مررا تررم بقيامررة السرريد المسرريح مررن 
 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.

أن اإلنجيليرين ليسروا مرؤرخين لكرنهم يقردمون بشرارة ولنرى الخط العام لألناجيل األربعة وكيف شرحت هرذا، ولرنعلم 
 الخالص، والطريق للخالص، كل  بطريقته.

 (20:2و )غلونرى أن الطريق للقيامة كان الصلب ومع المسيح صلبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ  •
 ونرى أن المسيح أتى ليطهرنا )تطهير الهيكل = تطهير القلب(. •
هو التشبه بالمسيح في تواضعه. فاهلل يسركن عنرد المنسرحق والمتواضرع   المسيح فيَّ والطريق لسكنى حياة   •

(. 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

 ملك المسيح على قلبه بفرح. أرضية، بل يقبل
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

المسيح يدخل أوشليم وديعُا متواضعُا راكبُا علي جح  بدون عظمة أرضية , ومن إنفتحت عيناه وعرف 
 المسيح فرح به وسبحه

 تطهير الهيكل

 المسيح كديان يلعن شجرة التين

 الرلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه
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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 يملِ 
 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 السمال )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 السمال.

 في السمال.  ما سبق لن يخسر بل يصنع له كنزاً من يفعل : الكنز األحد األول: -2
 ( 4:14البد وأن نتعرض للتجارب، ولكنها طريق لإلمتالل 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 المال الحي والشفال.
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  قرالات األسبوع أنها تشير لما يحصل عليه التاًب من شبع فالمسيح خبز الحياة، وأن 

والحظ قول السيد المسيح للفريسيين في قرالات 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 المال 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)ر    (  وقدوس  قاًلين  يسبحونه  ولذلك   .)
 (.8: 4)ر  قدوسو
بها   وطار  ويطير  هللا  يركبها  التي  الكاروبيمية  المركبة  منظر  حزقيال  نبوة  من  األول  اإلصحاح  في  نرى   =

لمالًكة لتحمله إلى السمال، فهو ساكن في األعالي بل ال يحده مكان، للسمال، 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 )ر  
 = 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  

 وهننا ال شيل، 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 )ر  

    ( 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 يال وقولوا إلبنة صهيون، ها مخلصك آٍت. ها أجرته معه وجزا ه 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 ورال 

 اآلتى من بيت عنيا إلى أورشليم.  
وهنتشر خبر دخول السيد إلى أورشليم فتجمع حجاج الجليل الذين يعرفونه، ومعهم الذين سمعوا بمعجزة إقامة  

ون لعا ر وصار الموكب كبيرا. وهن م عليه الموكب الذى أتى مع الرب يسوع من بيت عنيا. وكان الناس يتسالل
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  118حدف. 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 هؤالل فالحجارة تصركو، وهذه ال بارة والحجارة تصركو موجودة 

ورأى ما سيحدف لها بعد سنوات قليلة فبكى   فى تعاليم الربيين وكتاباتهمو. وفيما هو يقترب إلى المدينة نظر إليها
وكلمة بكى هنا جالت 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، وهؤالل هم الذين  الموجودين بأورشليم من اليهود فكانوا من الكارهين له بسب
 صرخوا أمام بيالطس وأصلبه أصلبه .. دمه علينا..و.

(. وكان هذا مسال، والخدمة 2وتوجه السيد إلى الهيكل الذى كان قد طهره فى بدل خدمته )وُذِكَر هذا فقط فى يو 
لهيكل من سرقات وغ  وتجارة مرفوضة. ثم  قد إنتهت وهنصرف الناس ورأى األوضاع السيئة التى رجع إليها ا

 توجه ليبيت فى بيت عنيا. 
 

 دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم  
 19-12:12+ يو 48-28:19+ لو  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 حدف من إستقبال الناس له لرم يكرن بترتيرب بشرري إنمرا هرو كمنتصر  

 بترتيب إلهي. وكملك دخل بيت أبيه أي الهيكل ليطهره.
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ْيُتوِن، ِحيَنِئٍذ َأْرَسَل 1  "-:(11-21:1اآليات )مت َبْيِت َفاِجي ِعْنَد َجَبِل الزَّ َقُرُبوا ِمْن ُأوُرَشِليَم َوَجاُءوا ِإَلى  َوَلمَّا 
ِتْلِميَذْيِن   َوَجْحشً 2َيُسوُع  َمْرُبوَطًة  َأَتاًنا  َتِجَداِن  َفِلْلَوْقِت  َأَماَمُكَما،  الَِّتي  اْلَقْرَيِة  ِإَلى  َلُهَما:»ِاْذَهَبا  َمَعَها، َقاِئاًل  ا 

اَلُهَما َوْأِتَياني ِبِهَما.  بُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِهَما. َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلُهَما«. 3َفحُّ َفَكاَن هَذا ُكلُُّه  4َوِإْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيًئا، َفُقواَل: الرَّ
ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَِّبيِ  اْلَقاِئِل:  
َيْأِتيِك َوِديًعا، َراِكًبا َعَلى َأَتاٍن َوَجْحٍ  اْبِن »ُقوُلوا الْبَنِة ِصْهَيْونَ 5 : ُهَوَذا َمِلُكِك 

َيُسوُع،  6َأَتاٍن«.   َأَمَرُهَما  َكَما  َوَفَعاَل  التِ ْلِميَذاِن  َفَجَلَس 7َفَذَهَب  ِثَياَبُهَما  َعَلْيِهَما  َوَوَضَعا  َواْلَجْحِ ،  ِباأَلَتاِن  َوَأَتَيا 
َجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق. َواْلَجْمُع  8َعَلْيِهَما.   اأَلْكَثُر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَراًنا ِمَن الشَّ

ُموا َوالَِّذيَن َتِبُعوا َكاُنوا َيْرَرُخوَن َقاِئِليَن:»ُأوَصنَّا الْبِن َداُوَد! ُمَباَرٌك ا9 ! ُأوَصنَّا آلِتي بِ َواْلُجُموُع الَِّذيَن َتَقدَّ بِ  اْسِم الرَّ
ِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها َقاِئَلًة:»َمْن هَذا؟«  10ِفي اأَلَعاِلي!«.   َفَقاَلِت اْلُجُموُع:»هَذا َيُسوُع النَِّبيُّ  11َوَلمَّا َدَخَل ُأوُرَشِليَم اْرَتجَّ

 " الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليِل«.
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 

ر يا 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 ت  

من على الطريق 

المشترك لبيت عنيا 

 وبيت فاجي

 الهيكل

 أورشلي 
 جبل

 الزيتون

وادي 

 قدرون

 السفح الغربي
 لجبل الزيتون

 شرق

طريق مشترك إلى 

 أورشلي 

 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 حدف 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 وِن، ِحيَنئدِ ْيتدُ ِل الزَّ َد َجبدَ اِجي ِعندْ ِت فدَ ى َبيدْ اُءوا ِإلدَ ِليَم َوجدَ ْن ُأوُرشدَ وا مدِ ا َقُربدُ َوَلمدَّ
وُع ِتْلِميددَذْيِن  ا َمعَ 2َيسددُ ًة َوَجْحشددً ا َمْرُبوطددَ َداِن َأَتانددً ِت َتجددِ ا، َفِلْلَوقددْ ي َأَماَمُكمددَ ِة الَّتددِ ى اْلَقْريددَ ا ِإلددَ اِئاًل َلُهَما:»ِاْذَهبددَ ا، قددَ هددَ

اَلُهَما َوْأِتَياني ِبِهَما.  بُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِهَما. َفِلْلَوقْ 3َفحُّ   "ِت ُيْرِسُلُهَما«.َوِإْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيًئا، َفُقواَل: الرَّ
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 والعنال. أمر 
أشجار التين فيها(. ولكن التينة تشير للكنيسة التري يجتمرع أفرادهرا فري محبرة، فاجي فتعني بيت التين )ربما لكثرة 

وهي في العالم في عنال )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 األبرال 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 غباًل، هكذا كان البشر قبل المسيح. أم ا الجح  فيمثل األمم الشرعب الجديرد الرذي 

ِرف هللا، عاشروا متمرردين أغب يرال 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 لبدل دخول اإليمان لألمم.

( أن المسيح وهر راكبًا على فرس أبيط يشير لنا نحن المؤمنين. فالمسيح يقودنا في  2:6ونالحظ في )ر  
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.  

 
َفَكاَن هَذا ُكلُُّه ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَِّبيِ  اْلَقاِئِل:  4"   -(:5-21:4اآليات )مت

»ُقوُلوا الْبَنِة ِصْهَيْوَن: ُهَوَذا َمِلُكِك 5
 " َوَجْحٍ  اْبِن َأَتاٍن«.َيْأِتيِك َوِديًعا، َراِكًبا َعَلى َأَتاٍن 

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. 

 
َوَأَتَيا ِباأَلَتاِن َواْلَجْحِ ، َوَوَضَعا َعَلْيِهَما 7َفَذَهَب التِ ْلِميَذاِن َوَفَعاَل َكَما َأَمَرُهَما َيُسوُع،  6"   -(:8-21:6اآليات )مت

َجِر َوَفَرُشوَها 8َما َفَجَلَس َعَلْيِهَما. ِثَياَبهُ  َواْلَجْمُع اأَلْكَثُر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَراًنا ِمَن الشَّ
   " ِفي الطَِّريِق.

القلررب. ونحرررن فرررش الثيرراب هررري عررادة شررررقية دليررل إحتررررام الملرروك عنررد دخرررولهم للمرردن عالمرررة الخ رروع وتسرررليم 
فلنطرررح أغلررى مالرردينا تحررت قدميرره. فمررا حرردف يعنرري أنهررم يقبلونرره ملكررًا علرريهم، أو يملكونرره علرريهم. وهسررتخدامهم 
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 )ر 
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 ِن َداُوَد! ُمبددَ نَّا البددْ َرُخوَن َقاِئِليَن:»ُأوصددَ اُنوا َيرددْ وا كددَ ِذيَن َتِبعددُ ُموا َوالددَّ دَّ ِذيَن َتقددَ وُع الددَّ َواْلُجمددُ
! ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي!«. بِ    " اآلِتي ِباْسِم 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  ورال الموكب. ولكنها تشير لمن آمن باهلل وعاشوا قبل مجيل 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 السمال 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 13:3للسمال .. )يو
 . أوصنا في األعاليتجسد ليرفعنا فيه لألعالي=  

 

ًة:»َمْن هدددَذا؟« 10" -(:11-21:10اآليدددات )مدددت ا َقاِئلدددَ ُة ُكلُّهدددَ ِت اْلَمِديندددَ ِليَم اْرَتجدددَّ َل ُأوُرشدددَ ا َدخدددَ ِت 11َوَلمدددَّ َفَقالدددَ
 "َناِصَرِة اْلَجِليِل«.اْلُجُموُع:»هَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن 

سكان المدينة لم يعرفوه. ولكن من سمع عنره وعمرل معره معجرزات قرد عرفروه. وهرؤالل 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 وكجررزل مررن ترردبير صررلبه يرروم الفصررح )الجمعررة(. فهررو بهررذا أثررار اليهررود ضررده فهررو دخررل 

 كملك وافر، المسيا اآلتي لخالص ش به )فهو ملك بصليبه(.
 

ْيُتوِن، َأْرَسَل  َوَلمَّا َقُرُبوا ِمْن ُأو 1  " -:(11-11:1اآليات )مر ُرَشِليَم ِإَلى َبْيِت َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا، ِعْنَد َجَبِل الزَّ
ًشا  َوَقاَل َلُهَما:»اْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما، َفِلْلَوْقِت َوَأْنُتَما َداِخاَلِن ِإَلْيَها َتِجَداِن َجحْ 2اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذِه، 

بُّ َوِإْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد: ِلَماَذا َتفْ 3َمْرُبوًطا َلْم َيْجِلْس َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس. َفُحالَُّه َوْأِتَيا ِبِه.   َعاَلِن هَذا؟ َفُقواَل: الرَّ
َفَمَضَيا َوَوَجَدا اْلَجْحَ  َمْرُبوًطا ِعْنَد اْلَباِب َخاِرًجا َعَلى الطَِّريِق، َفَحالَُّه. 4ُمْحَتاٌج ِإَلْيِه. َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلُه ِإَلى ُهَنا«. 

َفَقااَل َلُهْم َكَما َأْوَصى َيُسوُع. َفَتَرُكوُهَما. 6َتُحالَِّن اْلَجْحَ ؟«  َفَقاَل َلُهَما َقْوٌم ِمَن اْلِقَياِم ُهَناَك:»َماَذا َتْفَعاَلِن،5
َوَكِثيُروَن َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن  8َفَأَتَيا ِباْلَجْحِ  ِإَلى َيُسوَع، َوَأْلَقَيا َعَلْيِه ِثَياَبُهَما َفَجَلَس َعَلْيِه. 7

َجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق. َقَطُعوا َأْغَراًنا ِمنَ  ُموا، َوالَِّذيَن َتِبُعوا َكاُنوا َيْرُرُخوَن َقاِئِليَن:»ُأوَصنَّا! 9 الشَّ َوالَِّذيَن َتَقدَّ
 ! بِ  ! ُأوَصنَّا ِفي اأَلعَ 10ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ بِ  َفَدَخَل َيُسوُع  11 اِلي!«.ُمَباَرَكٌة َمْمَلَكُة َأِبيَنا َداُوَد اآلِتَيُة ِباْسِم الرَّ

  َعْنَيا َمَع االْثَنْي َعَشَر. ُأوُرَشِليَم َواْلَهْيَكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحْوَلُه ِإَلى ُكلِ  َشْيٍء ِإْذ َكاَن اْلَوْقُت َقْد َأْمَسى، َخَرَج ِإَلى َبْيتِ 
" 
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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 وفدا ه 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  

 

 " َفَمَضَيا َوَوَجَدا اْلَجْحَ  َمْرُبوًطا ِعْنَد اْلَباِب َخاِرًجا َعَلى الطَِّريِق، َفَحالَُّه.4" -(:11:4آية )مر
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 َعَلْيِه.  7"   -(:8-11:7اآليات  َفَجَلَس  ِثَياَبُهَما  َعَلْيِه  َوَأْلَقَيا  َيُسوَع،  ِإَلى  ِباْلَجْحِ   َفَرُشوا 8َفَأَتَيا  َوَكِثيُروَن 
َجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق.  "  ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَراًنا ِمَن الشَّ

إلقال الثياب رمز للخ وع، فهل نخ ع أجسادنا للمسيح عوضًا عن الشهوات الدنسة. ونالحظ أن الشهدال 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 2السمال، مسكن أبدي )الرب مسكنًا في 
 

! ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي!«.10 -(:11:10آية )مر بِ   " ُمَباَرَكٌة َمْمَلَكُة َأِبيَنا َداُوَد اآلِتَيُة ِباْسِم الرَّ
هنا نرى موكب المسيا الموعود، كلنا فيه وهو رأس هذا الجسد المنطلق للسمال.  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.

 

َم َصاِعًدا ِإَلى ُأوُرَشِليَم.  َوَلمَّا َقاَل هَذا  28  "-:(84-19:28اآليات )لو َوِإْذ َقُرَب ِمْن َبْيِت َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا، 29َتَقدَّ
ْيُتوِن، َأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذِه   َقاِئاًل:»ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما، َوِحيَن 30ِعْنَد اْلَجَبِل الَِّذي ُيْدَعى َجَبَل الزَّ

اَلُه َوْأِتَيا ِبِه.  َتدْ  َوِإْن َسَأَلُكَما َأَحٌد: ِلَماَذا 31ُخاَلِنَها َتِجَداِن َجْحًشا َمْرُبوًطا َلْم َيْجِلْس َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َقوُّ. َفحُّ
بَّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِه«.   اَلِنِه؟ َفُقواَل َلُه هَكَذا: ِإنَّ الرَّ اَلِن 33َوَجَدا َكَما َقاَل َلُهَما.  َفَمَضى اْلُمْرَساَلِن وَ 32َتحُّ َوِفيَما ُهَما َيحُّ

اْلَجْحَ ؟«   اَلِن  َتحُّ َأْصَحاُبُه:»ِلَماَذا  َلُهَما  َقاَل  ِإَلْيِه«.  34اْلَجْحَ   ُمْحَتاٌج  بُّ  َيُسوَع، 35َفَقااَل:»الرَّ ِإَلى  ِبِه  َوَأَتَيا 

1 
2 
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َيُسوَع.   َوَأْرَكَبا  اْلَجْحِ ،  َعَلى  ِثَياَبُهَما  الطَِّريِق.  36َوَطَرَحا  ِفي  ِثَياَبُهْم  َفَرُشوا  َساِئٌر  ُهَو  ِعْنَد 37َوِفيَما  َقُرَب  َوَلمَّا 
ْيُتوِن، اْبَتَدَأ ُكلُّ ُجْمُهوِر التَّاَلِميِذ َيْفَرحُ  وَن َوُيَسبِ ُحوَن هللَا ِبَرْوٍت َعِظيٍم، أَلْجِل َجِميِع اْلُقوَّاِت الَِّتي  ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ

اأَلَعاِلي!«.  38َنَظُروا،   ِفي  َوَمْجٌد  َماِء  السَّ ِفي  َساَلٌم   ! بِ  الرَّ ِباْسِم  اآلِتي  اْلَمِلُك  َبْعُض 39َقاِئِليَن:»ُمَباَرٌك  َوَأمَّا 
َفَقالُ  اْلَجْمِع  ِمَن  يِسيِ يَن  َتاَلِميَذَك!«.  اْلَفرِ  اْنَتِهْر  ُمَعلِ ُم،  َلُه:»َيا  َسَكَت 40وا  ِإْن  ِإنَُّه  َلُكْم:  َلُهْم:»َأُقوُل  َوَقاَل  َفَأَجاَب 
 هُؤاَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْرُرُخ!«.

 

ِجَداِن َجْحًشا َمْرُبوًطا َلْم َيْجِلْس َقاِئاًل:»ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما، َوِحيَن َتْدُخاَلِنَها تَ 30"  -(:19:30آية )لو
اَلُه َوْأِتَيا ِبِه.  "  َعَلْيِه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َقوُّ. َفحُّ

المسيح أتى ليقوم هو بكل العمل الفداًي ولكنه في محبته أراد أن يكون لكل واحد دور وخدمة. فالتلميذين يذ بان 
ونالحظ أن من يرسله المسيح لخدمة فهو يهيئ له النجاح ويح ران الجح ، وصاحب الجح  يعطيه للسيد.  

 فيها. ونالحظ هنا عدم إعتراض صاحب الجح .
 

)لو َيْفَرُحوَن 37"  -(:39-19:37اآليات  التَّاَلِميِذ  ُجْمُهوِر  ُكلُّ  اْبَتَدَأ  ْيُتوِن،  الزَّ َجَبِل  ُمْنَحَدِر  ِعْنَد  َقُرَب  َوَلمَّا 
! َسالَ 38َوُيَسبِ ُحوَن هللَا ِبَرْوٍت َعِظيٍم، أَلْجِل َجِميِع اْلُقوَّاِت الَِّتي َنَظُروا،   بِ  ٌم  َقاِئِليَن:»ُمَباَرٌك اْلَمِلُك اآلِتي ِباْسِم الرَّ

َماِء َوَمْجٌد ِفي اأَلَعاِلي!«.  يِسيِ يَن ِمَن اْلَجْمِع َفَقاُلوا َلُه:»َيا ُمَعلِ ُم، اْنَتِهْر َتاَلِميَذَك!«.39ِفي السَّ  "  َوَأمَّا َبْعُض اْلَفرِ 
األعالي في  ومجٌد  السماء  في  في =  سالم  هلل  والمجد  المسيح  ميالد  يوم  المالًكة  بتسبحة  التسبحة  هذه  قارن 

الي وعلى األرض السالمو فهما مشتركتان في المجد في األعالي ومفترقتان في السالم على األرض هذا ما  األع
يقوله المالًكة. بينما يقول البشر سالم في السمال. فالمالًكة فرحت بالسالم الذي صنعه المسيح على األرض، 

الذي سيحصلون عليه في األعالي، فرحين   أم ا البشر فيفرحون بالسالم الذي على األرض ويتطلعون بفرح للسالم
ملكوت هللا ال   أعدال  أن  بينما نالحظ  السماًيين.  مع  نتبادل شركتنا  وهكذا  السمال.  في  لهم  المعد  السالم  بهذا 
قلوبنا   من  يقترب  إذ  المسيح  أن  ولنالحظ  يسكتهم.  أن  المسيح  من  الفريسيين  طلب  ولهذا  التسبيح  يفرحهم 

حول كل كياننا الداخلي إلى قيثارة يعزف عليها الروح القدس تسابيح فرحة. هذه التسابيح )أورشليمنا الداخلية( فيت
الفرحة هي بمناسبة نزع العدال بين السمال واألرض الذي أتى المسيح ليصنعه بصليبه، فصار سالم في السمال 

لنا عدوًا  يعد هللا  لم  إذ  األرض  في  ،    مع  الذي  المجد  أم ا  أي ًا.  السماًيين  السمال وال  إنفتاح  فيعني  األعالي 
النبوات  بهذه  هؤالل  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   إختار  الذي صالحنا مع هللا  المسيح شفيعنا  يتكلم عن  الذي  السماء ومجد في األعالي ولوقا   سالم في 

 فالمسيح بشفاعته حملنا للسمال ليكون لنا سالم مع السمال، ومجد في األعالي. 
 

 "  َوَقاَل َلُهْم:»َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ِإْن َسَكَت هُؤاَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْرُرُخ!«. َفَأَجابَ 40" -(:19:40آية )لو
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من عبد األوثان من األمم صارت قلوبهم حجرية كأوثانهم، حتى هؤالل آمنوا بالمسيح وسبحوه. بل يوم الصليب 
 تحركت الحجارة وتزلزلت األرض فعاًل. 

 

َوِفي اْلَغِد َسِمَع اْلَجْمُع اْلَكِثيُر الَِّذي َجاَء ِإَلى اْلِعيِد َأنَّ َيُسوَع آٍت ِإَلى ُأوُرَشِليَم، 12  "-: (19-12:  12اآليات )يو
مَ 13  ! بِ  الرَّ ِباْسِم  ُمَباَرٌك اآلِتي  َيْرُرُخوَن: »ُأوَصنَّا!  َوَكاُنوا  ِلِلَقاِئِه،  َوَخَرُجوا  النَّْخِل  ُسُعوَف  ِإْسَراِئيَل!« َفَأَخُذوا  ِلُك 
ْهَيْوَن. ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتي َجاِلًسا 15َوَوَجَد َيُسوُع َجْحًشا َفَجَلَس َعَلْيِه َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:  14 ِِ »اَل َتَخاِفي َيا اْبَنَة َص

َد َيُسوعُ 16َعَلى َجْحٍ  َأَتاٍن«.   ، ِحيَنِئٍذ َتَذكَُّروا َأنَّ هِذِه َكاَنْت َوهِذِه اأُلُموُر َلْم َيْفَهْمَها َتاَلِميُذُه َأوَّاًل، َولِكْن َلمَّا َتَمجَّ
َلُه.   هِذِه  َصَنُعوا  َوَأنَُّهْم  َعْنُه،  ِمَن 17َمْكُتوَبًة  َوَأَقاَمُه  اْلَقْبِر  ِمَن  ِلَعاَزَر  َدَعا  َأنَُّه  َيْشَهُد  َمَعُه  الَِّذي  اْلَجْمُع  َوَكاَن 

أَلنَّهُ 18اأَلْمَواِت.   اْلَجْمُع،  اَلَقاُه  َأْيًضا  اآلَيَة.  ِلهَذا  هِذِه  َصَنَع  َقْد  َكاَن  َأنَُّه  َسِمُعوا  َبْعُضُهْم 19ْم  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َفَقاَل 
 " ِلَبْعٍض: »اْنُظُروا! ِإنَُّكْم اَل َتْنَفُعوَن َشْيًئا! ُهَوَذا اْلَعاَلُم َقْد َذَهَب َوَراَءُه!«.

 
ِليَم، 12"  -(:13-12:  12اآليات )يو ى ُأوُرشدَ َوِفي اْلَغِد َسِمَع اْلَجْمُع اْلَكِثيُر الَِّذي َجاَء ِإَلى اْلِعيِد َأنَّ َيُسوَع آٍت ِإلدَ

! مَ 13 بِ   " ِلُك ِإْسَراِئيَل!«.َفَأَخُذوا ُسُعوَف النَّْخِل َوَخَرُجوا ِلِلَقاِئِه، َوَكاُنوا َيْرُرُخوَن: »ُأوَصنَّا! ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ
أي يوم األحد. إذًا الوليمة كانت يوم السربت. الرذين ح رروا حفرل العشرال 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 ور سال الكهنة ووقفوا ينظرون إقامة لعا ر فتحمسوا للقاًه. وأمام هذا اإلستقبال 

(. وهرم رأوا أن يسروع هرو المسريح 9:7+ ر 40:23خاًفين وحاقدين. وسعف النخيل هو رمز للنصررة والبهجرة )ال
( فهرم 33-32:1+ لرو17-15:3المسيا الذي تنبأ عنه األنبيال 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 ررال  والنخيل شجرة محبوبة ألنهرا ترتفرع شرامخة نحرو السرمال 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
 

)يو َمْكُتوٌب:  14"  -(:15-14:  12اآليات  ُهَو  َكَما  َعَلْيِه  َفَجَلَس  َجْحًشا  َيُسوُع  اْبَنَة  15َوَوَجَد  َيا  َتَخاِفي  »اَل 
 " َصْهَيْوَن. ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتي َجاِلًسا َعَلى َجْحٍ  َأَتاٍن«.

ليحارب الرومان وتسيل الدمال في أورشليم لكن ليمأل فدخول المسيح ألورشليم كان للسالم ولم يأتي  =  ال تخافي 
األرضيين   كالملوك  وليس  هادًًا  وديعًا  دخوله  وكان  واألرض.  السمال  بين  سالمًا  ليصنع  بل  سالمًا.  القلوب 
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بملك  يحلمون  الذين  المتكبرين  لليهود  درس  هذا  وفي  الفقرال  يستعمله  والجح   ويطلبون جزية.  يصنعون حربًا 
ضع المسيح هذا إشارة ألن أحالم اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة. ودرس لكل من أرضي. وفي توا

 يحلم بمجد أرضي أنه يجري ورال باطل. 
 

)يو َأنَّ 16"  -(:16:  12آية  َتَذكَُّروا  ِحيَنِئٍذ  َيُسوُع،  َد  َتَمجَّ َلمَّا  َولِكْن  َأوَّاًل،  َتاَلِميُذُه  َيْفَهْمَها  َلْم  اأُلُموُر  هِذِه   َوهِذِه 
 "  َكاَنْت َمْكُتوَبًة َعْنُه، َوَأنَُّهْم َصَنُعوا هِذِه َلُه.

 .(  7:    13)يو   بعد كثيرًا ما ال نفهم أعمال المسيح أواًل ولكننا من المؤكد سنفهم فيما  =  لم يفهمها تالميذه أوالً 
تنفيذ النبوات، فهذه عاًدة على أي أنهم إشتركوا في تكريم المسيح كملك، وهشتركوا في  =  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.

 

يِسيُّوَن َبْعُضُهْم ِلَبعْ 19"  -(:19:   12آية )يو ٍض: »اْنُظُروا! ِإنَُّكْم اَل َتْنَفُعوَن َشْيًئا! ُهَوَذا اْلَعاَلُم َقْد َذَهَب  َفَقاَل اْلَفرِ 
 " َوَراَءُه!«.

هذه =   تنفعون شيئاً   اله، ونرى غيظهم من ضياع سلطانهم.  لألعدال بإيمان العالم وذهابه وراهذه نبوة من فم ا 
 مثل وراحت عليكمو. فالناس تركتهم وهذا هو ما أغاوهم.

 
 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

دخول نالحظ فرقًا واضحًا بين متى ومرقس في ترتيب األحداف فاإلنجيلي متى يورد القصة كأنها حدثت بعد 
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 مسال األحد ،  دخول السيد المسيح إلى أورشليم
طريقره إلرى الهيكرل لعرن شرجرة الترين  نظر حوله إلى كل شئ. ثم نجد أن المسريح يرذهب للهيكرل صرباحًا وفري

(. وال يوجد تنراقط فري هرذا فمترى يكترب لليهرود ويقردم لهرم المسريح 19-15:11ثم ذهب للهيكل لتطهيره )مر
ليطهرره، هنرا  الرذى هرو بيرت أبيره على أنه إبن داود الملك الذي دخل أورشليم كملرك وهتجره مباشررة إلرى  يكلره

أن يذهب المسيح كملك إلى قصره.  ، معنى أو الهدف من دخول أورشليممتى ال يهتم بالترتيب الزمني بل بال
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  شرة كما قال متى، ولكنه لم يفعل شيئًا سوى أنه نظر كأنه يعاتب، ألم أطهر هذا المكان من قبل،مبا
كرل وم رى. ولكنره ؟ وتررك الهيمرا الرذي حردف إذن ( ...22 - 13:   2قصة تطهيرر الهيكرل األولرى فرى )يرو
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ا قبرل أن يطهرر المسريح حيافي المد أتى وطهَّ  تنرا بعنرف يعاترب ويحرذر ثرم ره بطريقة شديدة. وهكذا مع كرل منر 
 يتدخل بعنف.

 

)مت ِفي 12  و-: (17-21:12اآليات  َوَيْشَتُروَن  َيِبيُعوَن  َكاُنوا  الَِّذيَن  َجِميَع  َوَأْخَرَج  هللِا  َهْيَكِل  ِإَلى  َيُسوُع  َوَدَخَل 
اْلَحَماِم   َباَعِة  َوَكَراِسيَّ  َياِرَفِة  الرَّ َمَواِئَد  َوَقَلَب  َوَأْنُتْم 13اْلَهْيَكِل،  ُيْدَعى.  اَلِة  الرَّ َبْيَت  َبْيِتي  َلُهْم:»َمْكُتوٌب:  َوَقاَل 

ُلُروٍص!«   َمَغاَرَة  َفَشَفاُهْم.  14َجَعْلُتُموُه  اْلَهْيَكِل  ِفي  َوُعْرٌج  ُعْمٌي  ِإَلْيِه  َم  َواْلَكَتَبِة  15َوَتَقدَّ اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َرَأى  َفَلمَّا 
َوَقاُلوا َلُه:»َأَتْسَمُع 16َواأَلْواَلَد َيْرَرُخوَن ِفي اْلَهْيَكِل َوَيُقوُلوَن:»ُأوَصنَّا الْبِن َداُوَد!«، َغِضُبوا    اْلَعَجاِئَب الَِّتي َصَنَع،

ِع َهيَّأْ  ُثمَّ َتَرَكُهْم 17ِبيًحا؟«.  َت َتسْ َما َيُقوُل هُؤاَلِء؟« َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»َنَعْم! َأَما َقَرْأُتْم َقوُّ: ِمْن َأْفَواِه اأَلْطَفاِل َوالرُّضَّ
 و َوَخَرَج َخاِرَج اْلَمِديَنِة ِإَلى َبْيِت َعْنَيا َوَباَت ُهَناَك.

متى يورد القصة مباشرة بعد دخول المسيح أورشليم، فمتى يريد أن يشير لملك المسيح الروحي على قلوبنا، فحين  
ل الرب أورشليمنا الداخلية إنما يدخل إلى مقدسه،  يدخل قلوبنا يطهرها ويملك عليها فهو الملك اإللهي. فإذ يدخ

يقوم بنفسه بتطهيره. والسوط الذي يستخدمه قد يكون صوت الروح القدس الذي يبكت على خطية وقد يكون  
 (.2إصحاح   وضوع السوط هو يوحنابعط التجارب واآلالم. )ونالحظ أن الوحيد الذي أشار لم

 

َل  12"  -:(21:12آية )مت ِل، َوَدخدَ ي اْلَهْيكدَ َتُروَن فدِ وَن َوَيشدْ اُنوا َيِبيعدُ ِذيَن كدَ َرَج َجِميدَع الدَّ ِل هللِا َوَأخدْ ى َهْيكدَ وُع ِإلدَ َيسدُ
َياِرَفِة َوَكَراِسيَّ َباَعِة اْلَحَماِم.    " َوَقَلَب َمَواِئَد الرَّ

ة )ضررريبة نصررف كانررت هنرراك أمرراكن مخصصررة لتمييررر العملررة ليرردفع منهررا العابرردين الجزيرر= يبيعددون ويشددترون 
(، ولمرا كران أنراس يهرود يرأتون مرن رْ وَ بدون ُص الشاقل المقررة على كل يهودي. والشاقل هو العملة اليهودية وهي 

ولكرن  .كل العالم ومعهرم عمالتهرم كران البرد مرن تمييرهرا بالعملرة المحليرة. وكرانوا يبيعرون الطيرور لتقرديمها كرذباًح
خمًا علررى حنرران وقيافررا بررل أن المكرران الررذي كرران مخصصررًا لصررالة الموضرروع تطررور ليصررير تجررارة ترردر عاًرردًا ضرر

األتقيال من األمم خصصوه للتجارة. ويرى الربعط أنهرم كرانوا يقردمون قرروض فري مقابرل هردايا عينيرة إذ أن الربرا 
واألسوأ من كل هذا الم  والسرقات التى صنع منها ر سرال  ممنوع. بل صاروا يتاجرون في كل شئ في الهيكل.

 نة ثروات ضخمة.الكه
 

اَلِة ُيْدَعى. َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُلُروٍص!«.13" -:(21:13آية )مت   " َوَقاَل َلُهْم:»َمْكُتوٌب: َبْيِتي َبْيَت الرَّ
 (.17:11+ نح29:8مل1+ 11:7رإ+ 7:56شإ) 

 

َم ِإَلْيِه ُعْمٌي َوُعْرٌج ِفي 14" -:(21:14آية )مت  " اْلَهْيَكِل َفَشَفاُهْم.َوَتَقدَّ
 السماوي. نا للملكوت دَّ عِ أتى ليشفي ويطهر ليُ هذا هو المسيح الذي 
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ِل 15" -:(21:15آيددة )مددت ي اْلَهْيكددَ َرُخوَن فددِ َنَع، َواأَلْواَلَد َيرددْ ي صددَ َب الَّتددِ ِة اْلَعَجائددِ ِة َواْلَكَتبددَ اُء اْلَكَهنددَ ا َرَأى ُرَؤسددَ َفَلمددَّ
  " َوَيُقوُلوَن:»ُأوَصنَّا الْبِن َداُوَد!«، َغِضُبوا.

عجيب أن يصنع السيد المسيح ما فعله في الهيكل وهو شخص وحيد منبوذ بال إعتبار، مكروه من ر سال الكهنة 
والكهنررة، بررل هررو فرري قلبرره لمواًررد باعررة الحمررام والصرريارفة يهرراجم مصررالح ر سررال الكهنررة الماديررة وشرراهدوا دمررار 

م. ولكررن يبرردو أن جررالاًل إلهيررًا كرران يبرردو علررى مالمحرره ونظراترره أرعبررتهم فسرركتوا، ولررم يسررتطيعوا أن يفعلرروا مكاسرربه
ا مررن  .غضددبواشرريئًا سرروى أنهررم  وفرري المقابررل اكتشررف األطفررال فرري برررالتهم 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 . أوصنا إلبن داودسمعوه من الكبار باألمس=  األطفرال الرذين برال معرفرة إنفرتح قلربهم وسربحوا أمر 

فرررإنملق قلررربهم وعيرررونهم فلرررم يرررروا. والرررذي يريرررد أن يعررررف كيرررف يسررربح عليررره أن يرجرررع ويصرررير مثرررل األطفرررال فررري 
 وتصديقهم لما يسمعونه. بساطتهم وبرالتهم

 

َواِه 16"  -:(21:16آية )مت ْن َأفدْ وُّ: مدِ َرْأُتْم قدَ ا قدَ وُع:»َنَعْم! َأمدَ ْم َيسدُ اَل َلهدُ وُل هدُؤاَلِء؟« َفقدَ ا َيقدُ َمُع مدَ َوَقاُلوا َلُه:»َأَتسدْ
ِع َهيَّْأَت َتْسِبيًحا؟«.   "اأَلْطَفاِل َوالرُّضَّ

 ( أما الحكمال في أعين أنفسهم كالفريسيين فستكون لهم النبوات مجرد معلومات غير مفرحة وال معزية.2:8)مز 
 

 " ُثمَّ َتَرَكُهْم َوَخَرَج َخاِرَج اْلَمِديَنِة ِإَلى َبْيِت َعْنَيا َوَباَت ُهَناَك.17 "-(: 21:17آية )مت
 الملك الزمني الذي أراده له الذين إستقبلوه في أورشليم. المسيح يبيت في بيت األلم )عنيا( فهو يرفط 

 
 (19-15، 11:11اآليات )مر
ى، 11" -(:11:11آية )مر ْد َأْمسدَ ُت قدَ اَن اْلَوقدْ َفَدَخَل َيُسوُع ُأوُرَشِليَم َواْلَهْيَكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحْوَلُه ِإَلى ُكلِ  َشْيٍء ِإْذ كدَ

 " َمَع االْثَنْي َعَشَر.َخَرَج ِإَلى َبْيِت َعْنَيا 
هو اإلله الميور الذي ال يطيق في بيته فسادًا أو شرًا، بل عيناه تجوالن وتفحصان كل شئ لتفرر  = نظر كل ش 

المقدسررات عررن النجاسررات وتطرررد األخيرررة. والمسرريح ينظررر ويحررذر ويعاتررب وينررذر قبررل أن يمسررك السرروط ليررؤدب 
(. ونالحرظ أننرا  ياكرل 17:3كرو1مًا كل الحرزم مرع مرن يفسرد  يكلره )ويطهر. ونالحظ أن المسيح الوديع نراه حا  

 (. )الوحيد الذي ذكر موضوع السوط هو يوحنا(.16:3كو1هللا والروح القدس يسكن فينا )
 

َوَجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم. َوَلمَّا َدَخَل َيُسوُع اْلَهْيَكَل اْبَتَدَأ ُيْخِرُج الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن  15  "-: (19-15  :11اآليات )مر
اْلَحَماِم.   َباَعِة  َوَكَراِسيَّ  َياِرَفِة  الرَّ َمَواِئَد  َوَقلََّب  اْلَهْيَكِل،  ِفي  اْلَهْيكَ 16َوَيْشَتُروَن  َيْجَتاُز  َأَحًدا  َيَدْع  ِبَمَتاٍع. َوَلْم  َل 

َوَأْنُتْم َجَعْلتُ 17 ُيْدَعى ِلَجِميِع اأُلَمِم؟  َبْيَت َصاَلٍة  َبْيِتي  َمْكُتوًبا:  َقاِئاًل َلُهْم:»َأَلْيَس  ُيَعلِ ُم  َمَغاَرَة ُلُروٍص«. َوَكاَن  ُموُه 
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ُيْهِلُكوَنُه، أَلنَّهُ 18 َتْعِليِمِه.  َوَسِمَع اْلَكَتَبُة َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َفَطَلُبوا َكْيَف  ُبِهَت اْلَجْمُع ُكلُُّه ِمْن  ِإْذ  َوَلمَّا 19ْم َخاُفوُه، 
 "  َصاَر اْلَمَساُء، َخَرَج ِإَلى َخاِرِج اْلَمِديَنِة.

وَن َوَيْشَتُروَن َوَجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم. َوَلمَّا َدَخَل َيُسوُع اْلَهْيَكَل اْبَتَدَأ ُيْخِرُج الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيعُ 15"  -(:11:15آية )مر
َياِرَفِة َوَكَراِسيَّ َباَعِة اْلَحَماِم    "ِفي اْلَهْيَكِل، َوَقلََّب َمَواِئَد الرَّ

نالحررظ أن المسرريح بعررد ذلررك بأيررام إستسررلم لصررالبيه بررال مقاومررة، بينمررا نررراه هنررا يسررتخدم سررلطانه فرري غ ررب ضررد 
 ذا مع صالبيه ولكنه بإرادته لم يفعل.الذين أفقدوا الهيكل قدسيته. إذًا هو له القدرة أن يفعل ه

 

  " َوَلْم َيَدْع َأَحًدا َيْجَتاُز اْلَهْيَكَل ِبَمَتاٍع.16" -(:11:16آية )مر
تحررول رواه األمررم إلررى سرروه. وصررار كررل مررن يريررد أن يعبررر مررن المدينررة إلررى جبررل الزيتررون، عوضررًا عررن الرردوران 

رواه األمم، فُحِرم األمم األتقيال من وجود مكان لهم للصالة فري حول الهيكل، كان يعبر من داخل دار األمم أو 
 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 ور سرال الكهنرة فكرانوا يتراجرون ويسرلبون  مرا 3:9مل1+ 42، 41، 38، 35، 30:8مل1)صالتك  
 . استطاعوا سلبه من عطايا الناس

 

َت 18"  -(:11:18آية )مر اُفوُه، ِإْذ ُبهدِ ُه َوَسِمَع اْلَكَتَبُة َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َفَطَلُبوا َكْيَف ُيْهِلُكوَنُه، أَلنَُّهْم خدَ ُع ُكلدُّ اْلَجمدْ
 " ِمْن َتْعِليِمِه.

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= 

 يح القوي للرومان محبي القوة.فهو يقدم المس
 

َتُروَن ِفيددِه 45" -(:48-19:45اآليددات )لددو وَن َوَيشددْ اُنوا َيِبيعددُ ِذيَن كددَ ِرُج الددَّ َدَأ ُيخددْ َل اْبتددَ َل اْلَهْيكددَ ا َدخددَ اِئاًل 46َوَلمددَّ قددَ
اَلِة. َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه   اَن 47  َمَغاَرَة ُلُروٍص!«.َلُهْم:»َمْكُتوٌب: ِإنَّ َبْيِتي َبْيُت الرَّ ِل، َوكدَ ي اْلَهْيكدَ ْوٍم فدِ لَّ يدَ ُم كدُ َوَكاَن ُيَعلدِ 

وُه،  وَن َأْن ُيْهِلكدُ ْعِب َيْطُلبدُ وِه الشدَّ َع ُوجدُ ُة مدَ ِة َواْلَكَتبدَ ُرَؤَساُء اْلَكَهندَ
اَن 48 ُه كدَ ْعَب ُكلدَّ وَن، أَلنَّ الشدَّ ا َيْفَعلدُ ُدوا مدَ ْم َيجدِ َولدَ

 " َمُع ِمْنُه.ُمَتَعلِ ًقا ِبِه َيسْ 
[ عمل إيجابي قام  2[ عمل سلبي فيه طرد الرب الباعة وطهر الهيكل و1الحظ أن عمل التطهير يشمل عملين و

 فيه الرب بالتعليم. 
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= تاجر الكهنة ور سال الكهنة داخل الهيكل بالم  فاغتنوا جدا . فكان الكهنة يفحصون الخراف   مغارة لروص
 (  2:8للرعاة المتبدين ) لو ويرسلونه  (27:   6)يو ويختموا ما يجدونه بال عيب  التى يقدم منها ذباًح فى الهيكل

الذين يرعون هذه الخراف المختومة . ومن يريد ان يقدم ذبيحة يذهب ليشترى منهم ويأخذه للهيكل. فيفحصه  
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 .

 

 ( 14-12:11[ + مر22-20،]19-18:21مت)شجرة التين غير المثمرة 
ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجًعا ِإَلى اْلَمِديَنِة َجاَع،  18  و-:(22-21:18اآليات )مت َفَنَظَر َشَجَرَة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق، 19َوِفي الرُّ

يَنُة ِفي  َبِد!«. َفَيِبَسِت الت ِ َوَجاَء ِإَلْيَها َفَلْم َيِجْد ِفيَها َشْيًئا ِإالَّ َوَرًقا َفَقْو. َفَقاَل َلَها:»اَل َيُكْن ِمْنِك َثَمٌر َبْعُد ِإَلى األَ 
اْلَحاِل؟«  20اْلَحاِل.   ِفي  التِ يَنُة  َيِبَسِت  َقاِئِليَن:»َكْيَف  ُبوا  َتَعجَّ ذِلَك  التَّاَلِميُذ  َرَأى  َوَقاَل 21َفَلمَّا  َيُسوُع  َفَأَجاَب 

َأْمَر   َتْفَعُلوَن  َفاَل  وَن،  َتُشكُّ َواَل  ِإيَماٌن  َلُكْم  َكاَن  ِإْن  َلُكْم:  َأُقوُل  ِلهَذا َلُهْم:»َاْلَحقَّ  َأْيًضا  ُقْلُتْم  ِإْن  َبْل  َفَقْو،  التِ يَنِة 
اَلِة ُمْؤِمِنيَن َتَناُلوَنُه«.22اْلَجَبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر َفَيُكوُن.   و  َوُكلُّ َما َتْطُلُبوَنُه ِفي الرَّ

ا 13َوِفي اْلَغِد َلمَّا َخَرُجوا ِمْن َبْيِت َعْنَيا َجاَع،  12  و  -:(14-11:12راآليات )م ْن َبِعيدٍد َعَلْيهدَ يٍن مدِ َجَرَة تدِ َفَنَظَر شدَ
ْم يَ  ُه لدَ ا، أَلندَّ ْيًئا ِإالَّ َوَرقدً ْد شدَ ْم َيجدِ ا لدَ اَء ِإَلْيهدَ ا جدَ يِن. َوَرٌق، َوَجاَء َلَعلَُّه َيِجُد ِفيَها َشْيًئا. َفَلمدَّ َت التدِ  ْن َوقدْ اَب 14كدُ َفَأجدَ
 و َيُسوُع َوَقاَل َلَها:»اَل َيْأُكْل َأَحٌد ِمْنِك َثَمًرا َبْعُد ِإَلى اأَلَبِد!«. َوَكاَن َتاَلِميُذُه َيْسَمُعون.

)مر اأُلُصوِل،  20"  -(:26-11:20اآليات  ِمَن  َيِبَسْت  َقْد  التِ يَنَة  َرَأْوا  ُمْجَتاِزيَن  َكاُنوا  ِإْذ  َباِح  الرَّ َر َفَتَذكَّ 21َوِفي 
َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم :»ِلَيُكْن َلُكْم ِإيَماٌن 22ُبْطُرُس َوَقاَل َلُه:»َيا َسيِ ِدي، اْنُظْر! َالتِ يَنُة الَِّتي َلَعْنَتَها َقْد َيِبَسْت!«  

ْلِبِه، َبْل ُيْؤِمُن أَلنِ ي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َقاَل ِلهَذا اْلَجَبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر! َواَل َيُشكُّ ِفي قَ 23ِباهلِل.  
ِحيَنَما ُتَرلُّوَن، َفآِمُنوا َأْن َتَناُلوُه، ِلذِلَك َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْطُلُبوَنُه  24َأنَّ َما َيُقوُلُه َيُكوُن، َفَمْهَما َقاَل َيُكوُن َلُه.  

ِذي ِفي َوَمَتى َوَقْفُتْم ُتَرلُّوَن، َفاْغِفُروا ِإْن َكاَن َلُكْم َعَلى َأَحٍد َشْيٌء، ِلَكْي َيْغِفَر َلُكْم َأْيًضا َأُبوُكُم الَّ 25َفَيُكوَن َلُكْم.  
َماَواِت زَّاَلِتُكْم.  ِتُكْم.َوِإْن َلْم َتْغِفُروا 26السَّ َماَواِت َأْيًضا زَّاَل  " َأْنُتْم اَل َيْغِفْر َأُبوُكُم الَِّذي ِفي السَّ

 
 هناك عدة تسا الت في موضوع التينة 

المسرريح هنررا جرراع وطلررب أن يأكررل مررن شررجرة تررين رأى أوراقهررا عليهررا خ رررال ولمررا  لررم يجررد ثمرررًا  -1
بطريقرة بسريطة؟ وهرل المسريح الرذي صرام لعنها فيبست!! والسؤال هل هذا الموقرف يمكرن تفسريره 

ل له الحجارة خبرزًا، حينمرا ال يجرد تينرًا علرى 40من قبل  يومًا ورفط أن يطلب من اآلب أن ُيحوِ 
 الشجرة يلعنها ألنه جاًع.

 (.13:11واألعجب أن الوقت ليس وقت إثمار التين )مر -2
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-6:13. فشجرة التين تشير إلسراًيل )لو من هذين السؤالين نفهم أنه ال يمكن تفسير هذه القصة إال  رمزياً 
(. فالمسيح ال يشبع من التين بل من الثمار الروحية المباركة التي يراها في  12+ يه 7:1+ يؤ10:9+ هو 9

  (. وكان11:53ومنها نفهم أن المسيح يفرح بإيمان البشر، هذا ما يشبعه + أش. (8-1: 15يو)المؤمنين 
ولكنه كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، فهذا ليس وقت إثمار شجرة التين   ، المسيح يتمنى أن يؤمن به اليهود فيشبع

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

أن لعن األمة اليهودية كان بسبب عدم إيمانهم بالمسيح وصلبهم   مملكة السيد إال  بهدم مملكة الظلمة. والحظ
م لهم السيد كل إمكانيات اإلثمار من ناموس وشريعة وأنبيال. لكنهم وَ  لهم الوره، أي  لَّ للسيد. بعد أن قدَّ

م لهم طقوسهم و يكلهم وناموسهم لكنهم لألسف بدون ثمار، والثمار التي يريدها هللا هي  منظرًا حلوًا فه
والريال هو أن يظهر اإلنسان غير ما يبطن   ، إيمانهم وأعمالهم الصالحة. واألوراه بدون ثمر تشير للريال
ين، بما فعله آدم حين  (. وتذكرنا أوراه الت5:3تي 2مثل من له صورة التقوى ولكنه ينكر قوتها وهو بال ثمر )

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

 أن نعترف بخطايانا وال نكابر كآدم فيستر المسيح علينا.  وفداًه يكون قد فعل كآدم ولم يستر نفسه. علينا

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

نفهم أن وقت أن لعن  سنة وبهذا 900هذا يذكرنا بأن هللا قال آلدم ويوم تأكل.. تموتو ولكنه عاش أكثر من  
السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة ولكن بدأ يظهر عليها هذا اإلنحالل في غد الثالثال. )هذا يشبه من  
يقول أنه لو تم فصل التيار الكهربي عن مروحة البد وستقف، ولكننا حين نفصل التيار تظل داًرة لمدة  

دأ يسرى فيه تيار الموت واإلنحالل ومات بعد مدة،  بسيطة ثم تقف( هكذا في موضوع آدم فهو يوم أخطأ ب
ويوم لعن السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة وقوة الحياة في الحال. ووهر عليها عالمات الموت في اليوم 

 التالي.
وهذا ما حدف مع اليهود فهم يوم صلبوا المسيح ُلِعنوا وهنقطع عنهم تيار بركة هللا وحمايته ووهر هذا بعد 

ب أورشليم وهكذا كل إنسان يخطئ تسرى فيه عوامل الموت فورًا رَّ سنة على يد تيطس حين خَ 40ل من أق
 وهذا لم يقدم توبة ويتناول ليحيا، ستظهر عليه عالمات الخراب سريعًا.

والعكس فمن يكون في خطيته محرومًا من بركة هللا فحينما يقدم توبة ستعود له هذه البركات بالتأكيد حتى  
 (.18-17:3تأخرت )حب وهن 
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)مت اْلَحاِل؟« 20"  -(:22-21:20اآليات  ِفي  التِ يَنُة  َيِبَسِت  َقاِئِليَن:»َكْيَف  ُبوا  َتَعجَّ ذِلَك  التَّاَلِميُذ  َرَأى  َفَلمَّا 
وَن، َفاَل َتْفَعُلوَن أَ 21 ْمَر التِ يَنِة َفَقْو، َبْل ِإْن  َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن َواَل َتُشكُّ

اَلِة ُمْؤِمِنيَن َتَناُلوَنُه«.َوُكلُّ َما تَ 22ُقْلُتْم َأْيًضا ِلهَذا اْلَجَبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر َفَيُكوُن.   " ْطُلُبوَنُه ِفي الرَّ
يرى الدارسون أن الجبل المتحرك يشير إلى كل ما هو صعب. وكانت اللمة المألوفة عند حاخامات اليهود وفي 
 مدارسهم أن من يفسر نبوة أو نصًا ص بًا من الكتاب أنه محرك الجبال. وكما رأينا سابقًا أن الجبل  أي ًا يشير 

)دا   السالم. 45،  35:2للمسيح  فيسوده  إضطرابه  في  البحر  مثل  الذي  القلب  إلى  المسيح  ينتقل  وباإليمان   )
 وينتقل إلى األمم الذين كالبحر فيسودهم اإليمان والفرح. ولكن هناك شرطين : 

 (.14:5يو1أن نصلي ونطلب بإيمان وليس عن شك. إلى أن تكون طلبتنا وفق مشيئة هللا ) -1
قلب الصفح عن خطايا اآلخرين ليمفر لنا هللا، فاهلل لرن يسرتجيب لمرن يمرأل قلبره الكرا يرة والم رب أن يمأل ال -2

 وال من يمأل قلبه الشهوات النجسة. هللا يستجيب لمن يكون قلبه طاهرًا فيسكن فيه. ، والحقد وطلب اإلنتقام
ًا ولكن عالمات الموت وهرت يوم الثالثال والحظنا أن المسيح لعن التينة يوم اإلثنين فتوقف عنها تيار الحياة فور 

 صباحًا.
 

وَن 21"  -:(21:21آية )مت اَل َتْفَعلدُ وَن، فدَ كُّ اٌن َواَل َتشدُ ْم ِإيمدَ اَن َلكدُ َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن كدَ
 " اْلَجَبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر َفَيُكوُن.َأْمَر التِ يَنِة َفَقْو، َبْل ِإْن ُقْلُتْم َأْيًضا ِلهَذا 

...  "ال يكدن مندك ثمدر" برل قرالملعوندة أندِت يدا شدجرة التدين  فهو لرم يقرل –المسيح لم يلعن شجرة التين صراحة 
 فمن أين فهمنا أن المسيح لعن شجرة التين؟

= التينة أو أى شرجرة تعطرى ثمرر لرو كران  اأَلَبِد!«. َفَيِبَسِت التِ يَنُة ِفي اْلَحالِ َفَقاَل َلَها:»اَل َيُكْن ِمْنِك َثَمٌر َبْعُد ِإَلى 
فيهررا حيرراة )العصررارة التررى تسرررى فررى الفررروع(، ولكررن حينمررا غ ررب هللا علرريهم إذ صررلبوا إبنرره صرراروا بررال حيرراة إذ 

ة قديسددا خددرج مددن شددعب سددن 2000هددل رأينددا عبددر إنفصررل هللا عررنهم، وهللا هررو الحيرراة، لررذلك فهررم لررن يثمررروا. 
هرذا مرا يقرال عنره اللعنرة، إذ ال ثمرار صرالحة. هرم لهرم اآلن دولرة ولهرا أسرلحة لكرن ال ثمرار صرالحة = اليهود؟!   

ا َأنَّ و يقرول الررب يسروع  (.32:24كشجرة التين التى صار لها أوراه لكن برال ثمرار )مرت  يُكْم. َكمرَ ا فرِ ُاْثُبتُروا فرِيَّ َوَأنرَ
َن اَل  ْم َتْثُبتررُ ٱْلُمصررْ ا ِإْن لررَ ُتْم َأْي ررً َذِلَك َأنررْ ِة، كررَ ي ٱْلَكْرمررَ ْت فررِ ْم َيْثبررُ ِه ِإْن لررَ ْن َذاتررِ ٍر مررِ ْأِتَي ِبَثمررَ ِدُر َأْن يررَ يَّ َيقررْ ( 4:15و )يررووا فررِ

البركة سببها وجود هللا فى حياتنا. وهن لم يوجد هللا فى حياتنرا، فهرذا مرا يسرمى اللعنرة أى ال ثمرر وال نجراح )راجرع 
فرى نهايرة تفسرير اإلصررحاح الثالرث مرن رسرالة غالطيرة(. لرذلك يطلررب  "الردليب لعندة تتحدول إلددى بركدة" موضروع

ٍر الرب يسوع منا أن نثبت فيه وهو الحياة فيكون لنا بركة ويكون لنا ثمار و ْأِتي ِبَثمرَ َذا يرَ ا ِفيرِه هرَ ِذي َيْثبرُُت فرِيَّ َوَأنرَ ٱلرَّ
 (.5:15و )يوُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيًئاَكِثيٍر، أِلَنَُّكْم ِبُدوِني اَل َتْقدِ 

لقررد جفررت تينررة اليهررود بسرربب عرردم إيمررانهم، ولكررن بإيمرران األمررم إنطرررح الجبررل الحقيقرري وهنطرررح وسررط بحررر األمررم 
(. ونحرررن إن كررران لنرررا اإليمررران بالسررريد المسررريح سررريجفف تينرررة إنسررراننا العتيرررق، ويررردخل إلرررى داخلنرررا كمرررا 6:49)أش
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ليكون خالص لنا. باإليمان ننعم بكل شئ في  )قلبنا الم طرب(  البحرفي    يح وسالمه()حياة المس  الجبلينطرح  
 .  (20:2المسيح يسوع مادمنا نناله فينا، أي تكون لنا حياة المسيح فينا )غل

= والمعنررى فررإن المسرريح  إشرارة للعررالم الرروثني الم رطرب.= البحددرو  إشررارة للمسرريح. الجبددل وهنراك معنررى آخررر فرإن
( البحددر) فعررال، فهررم بكرررا تهم آمررن األمررم . وهررذا مررا فعلرره التالميررذ بعررد ذلررك( البحددر( سرريؤمن برره العررالم )الجبددل)

الحجرر الرذى قطرع بميرر يرد جربال كبيررا مرأل كرل العرالم )دانيرال  ( . بإيمان التالميذ وكرا تهم صرارالجبلبالمسيح )
. أى أن التالميذ طرحوا المسيح الجبل وسط بحر األمم، ليصير األمم المؤمنين جباال، وهرو ثابرت علرى رأس (  2

 ( .2:  2هذه الجبال )إش
 

اَلِة 22" -:(21:22آية )مت  "ُمْؤِمِنيَن َتَناُلوَنُه«.َوُكلُّ َما َتْطُلُبوَنُه ِفي الرَّ
فمرن يطلررب وهررو متشرركك ال يسررتجاب لرره.. ولكررن إن كرران لنررا إيمرران قرردر حبررة الخررردل ووقفنررا نصررلي يسررتجيب هللا 
فيررزداد إيماننررا، فنصررلي بإيمرران أكثررر وحينمررا يسررتجيب يتزايررد وينمررو إيماننررا وينررزاح وينطرررح جبررل الشررك فرري البحررر 

 عدم أو ضعف إيماننا.ونصير مؤمنين فاهلل يداوي ويعالج 
 

 البحر الجبل 
إنطرررررررح الجبررررررل أى المسرررررريح  بكرازة الرسل

 وسط األمم فآمنوا
البحر هو العرالم الرذى صرار 

 المسيح فيه جبال مأل العالم
يدخل الجبل = حياة المسيح  بإيماننا 

 وسالمه لقلبنا الم طرب 
البحرررر الم رررطرب هرررو قلبنرررا 
 يدخله المسيح فيسود السالم

ووقفنرررا نصرررلي يسرررتجيب هللا فيرررزداد إيماننرررا،  .كررران لنرررا إيمررران قررردر حبرررة الخرررردلولكرررن إن ا
يتزايررد وينمررو إيماننررا وينررزاح وينطرررح جبررل الشررك فرري  ،فنصررلي بإيمرران أكثررر وحينمررا يسررتجيب 

 .البحر ونصير مؤمنين
 اونفهمها أي ا بأن من يصلى ويطلب بإيمان ينزاح عنه جبال الشهوات والخطايا المحببة.

  يستجيب للقلب الخالى من الكرا ية ومن النجاسة. ولكن هللا
اكان هذا مثال يقوله اليهود عن معلم إسرتطاع أن يحرل ويجرد تفسريرًا لنبروة صر بة. فيقولرون 

 عنه أنه محرك الجبال.
 

 :  التينة موضوع على مالحظات
وهله للشر، وفري موضروع لعرن التينرة إنتشرت وسط اليهود أيام المسيح أفكار وثنية مفادها أن هناك إله للخير  

نررى أن المسرريح يلعرن التينررة وكانرت المرررة األولرى والوحيرردة التري تخرررج مرن فررم الررب يسرروع كلمرات لعنررة، وهررو 
بهرذا أوهررر أن هنرراك إلرره واحررد يجررا ي بررالخير ويرردين أي ررًا ويعاقررب بالشرررور، هررو القررادر علررى كررل شررئ فهررو 
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اليهودية التي لها مظهرر التردين لكنهرا برال ثمرر، وسيصرل شررهم ألن  يقيم لعا ر من األموات وهو يلعن األمة
يصلبوه. وطالما أوهر قدرته على فعل الخير وهلحاه الشر بمن يريد، فهو كان قادرًا أن يلحق الشر بصرالبيه 

 نفسه طوادية وهو القادر. وسلَّم دْ رِ يُ  ليلقوا القبط عليه لكنه لم والجنود الذين أتوا ليالً 
رأوا صرباح الثالثرال التينرة يابسرة وبعرد دقراًق سرألوا المسريح عرن عالمرات األيرا م األخيررة فقرال لهرم أن   التالميذ  

إحرردى العالمررات وأن شررجرة التررين يصرربح ورقهررا أخ ررر، وربمررا نفهررم هررذا عررن األمررة اليهوديررة الترري ولررت فرري 
 (.24سنة وبدأت منذ سنوات تظهر كدولة مرة أخرى. )راجع مت 2000خراب حوالي 

يرى الدارسون أن الجبل المتحرك يشير إلى كل ما هو صعب. وكانت اللمة المألوفة عند حاخامات اليهود وفي 
مدارسهم أن من يفسر نبوة أو نصًا ص بًا من الكتاب أنه محرك الجبال. وكما رأينا سابقًا أن الجبل  أي ًا يشير 

)دا   ا45،  35:2للمسيح  القلب  إلى  المسيح  ينتقل  وباإليمان  السالم. (  فيسوده  إضطرابه  في  البحر  مثل  لذي 
 وينتقل إلى األمم الذين كالبحر فيسودهم اإليمان والفرح. ولكن هناك شرطين : 

 (.14:5يو1أن نصلي ونطلب بإيمان وليس عن شك. إلى أن تكون طلبتنا وفق مشيئة هللا ) -3
يسرتجيب لمرن يمرأل قلبره الكرا يرة والم رب أن يمأل القلب الصفح عن خطايا اآلخرين ليمفر لنا هللا، فاهلل لرن  -4

وال مرن يمرأل قلبره الشرهوات النجسرة. هللا يسرتجيب لمرن يكرون قلبره طراهرًا فيسركن   ،  والحقد وطلرب اإلنتقرام
 فيه.

والحظنا أن المسيح لعن التينة يوم اإلثنين فتوقف عنها تيار الحياة فورًا ولكن عالمات الموت وهرت يوم الثالثال 
 صباحًا.

 على شجرة التين وتطهير الهيكل  تعليق
 

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

ار المتبقية من الموسم الماضى وصالحة لألكل ويستعملها المارة أو العاملين مع  على شجر التين بعط من الثم
خبز عندما يشعرون بالجوع. وتقول المشناة أن التين غير الناضج يبدأون أكله حينما يتمير لونه إلى اللون  

فلعنها. هذه التينة   األحمر. ولكن الرب لم يجد على الشجرة العقيمة غير المثمرة ال ثمار قديمة وال ثمار جديدة
هى التى قال عنها الرب َمَثْل التينة غير المثمرة المزمع أن يقتلعها. شجرة التين هذه كانت رمزا إلسراًيل التى  
أتى إليها الرب يسوع فوجدها أمة مزدهرة ولكن بال ثمر كهذه الشجرة، أوراه بال ثمار. فشابهت أبوينا األولين  

ذا ما جعل الرب يبكى على أورشليم فى اليوم السابق عند دخوله إليها إذ رأى ما  حينما تمطيا بأوراه التين. وه
سُيفَعل بها. وتعجب التالميذ حينما رأوا الشجرة قد جفت. وكان تعليق الرب وإن قلتم لهذا الجبل بإيمان إنتقل  

ب إستخدمه هنا للتدليل  فسينتقلو. وكان هذا مثال يستخدمه الربيين كمبالمة على عمل الشئ المستحيل، ولكن الر 
على أن الصالة بإيمان تصنع المعجزات. وكانوا يقولون هذا المثل على الرابى الذى يستطيع حل مشكلة كبيرة  
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فى تفسير الناموس. ووضع الرب شرطا آخر غير اإليمان إلستجابة الصالة وهو أن نمفر لآلخرين. وكان  
 نه فى المستقبل من صعوبات.التالميذ فى إحتياج لهذا الدرس بسبب ما سيقابلو 

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

 المحيطين به.  

 هود للرب نجد األطفال يسبحونه فهم فى برالتهم رأوا وجهه الم ئ. ووسط كرا ية الي
( للتعليم واإلنذار ولكن اآلن وهو فى نهاية خدمته على األرض  2كان تطهير الرب للهيكل فى المرة األولى )يو 

 يعتبر هذا التطهير رمزا لحكم الدينونة على إسراًيل وهذا هو نفس معنى شجرة التين التى  لعنها الرب.

 

 وتبدأ أحداث يوم الثالثاء 
أحداف 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. وبدأ اليوم بمالحظة التالميذ لشجرة التين 
 التى يبست. 
اليوم بتعليم الناس فى الهيكل. فكان التعليم فى الهيكل مسموحا به. ولكن بالنسبة للرب كانوا  بدأ الرب هذا

يراقبون ما يقوله وما يعمله، ولكنهم كانوا خاًفين من التعرض له وسط الجموع. وكانوا يحاولون إصطياد شئ  
هذا الخطر القادم. والمعروف أن عليه إلثارة الجماهير ضده. وبدأت مشاورات السلطات لكى يجدوا طريقة لوقف 

التعليم فى الهيكل يحتاج لموافقة السلطات والتأكد أن التعليم متفق مع التقاليد ومن أى مدرسة للربيين، بل ومن  
أى معلم تسلم تعليمه. فالتعليم يتم تسليمه من معلم لمعلم آخر. وكان هناك نظام إلعتماد أى معلم ويلزمه لذلك  

ين معروفين، وتصريح من السنهدريم. ولذلك نجدهم هنا يسألون السيد وهو ُيعلِ م فى الهيكل  شهادة من ثالثة ربي 
عن من أعطاه السلطان ليفعل هذا، أو هل معه تصريح. وهذا لم ُيظهر مصدر تعليمه فسيقولون أن بعلزبول هو  

ق بتطهيره للهيكل. وهذا  الذى يقوده، ويثيروا الناس ضده. والسؤال أي ا كان يشمل ما فعله فى اليوم الساب
السؤال ألى معلم يقوم بالتعليم لهم الحق فيه. ولكن سؤالهم للمسيح كان فيه تحايل وجبن. فأراد الرب أن يكشفهم  

ويسألهم عن معمودية يوحنا من أين كانت من السمال أم من األرض؟ ويوحنا كان كنبى بين اليهود وشهد 
د ولماذا لم تؤمنوا بى فهو قد شهد لى. ولو قالوا من األرض لهاجت للمسيح. فلو قالوا من السمال سيكون الر 

 عليهم الجماهير. وبهذا السؤال أسكتهم الرب فى هذه النقطة.
 

 (8-1:20(+) لو 33-27:11+ )مر   ( 27-23:21سؤال الرؤساء عن سلطان يسوع )مت
)مت ُيَعلِ ُم،  23"  -(: 27-21:23اآليات  َوُهَو  ْعب  الشَّ َوُشُيوُخ  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  ِإَلْيِه  َم  َتَقدَّ اْلَهْيَكِل  ِإَلى  َجاَء  َوَلمَّا 

ْلَطاَن؟«   السُّ هَذا  َأْعَطاَك  َوَمْن  هَذا؟  َتْفَعُل  ُسْلَطاٍن  َأْسَأُلُكمْ 24َقاِئِليَن:»ِبَأيِ   َأْيًضا  َلُهْم:»َوَأَنا  َوَقاَل  َيُسوُع    َفَأَجاَب 
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َمْعُموِديَُّة ُيوَحنَّا: ِمْن َأْيَن َكاَنْت؟  25َكِلَمًة َواِحَدًة، َفِإْن ُقْلُتْم ِلي َعْنَها َأُقوُل َلُكْم َأَنا َأْيًضا ِبَأيِ  ُسْلَطاٍن َأْفَعُل هَذا:  
َماِء َأْم ِمَن النَّاِس؟« َفَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِهْم َقاِئِليَن:»ِإْن ُقْلَنا: ِمنَ  َماِء، َيُقوُل َلَنا: َفِلَماَذا َلْم ُتْؤِمُنوا ِبِه؟ ِمَن السَّ  السَّ

26  .» َنِبيٍ  ِمْثُل  اْلَجِميِع  ِعْنَد  ُيوَحنَّا  أَلنَّ  ْعِب،  الشَّ ِمَن  َنَخاُف  النَّاِس،  ِمَن  ُقْلَنا:  َوِإْن 
َوَقاُلوا:»اَل 27 َيُسوَع  َفَأَجاُبوا 

 " َنا َأُقوُل َلُكْم ِبَأيِ  ُسْلَطاٍن َأْفَعُل هَذا.َنْعَلُم«. َفَقاَل َلُهْم ُهَو َأْيًضا:»َواَل أَ 
 

)مر ُرَؤَساُء 27  "-(: 33-11:27اآليات  ِإَلْيِه  َأْقَبَل  اْلَهْيَكِل،  ِفي  َيْمِشي  ُهَو  َوِفيَما  ُأوُرَشِليَم.  ِإَلى  َأْيًضا  َوَجاُءوا 
ُيوُخ،   َوالشُّ َواْلَكَتَبُة  هَذا؟« 28اْلَكَهَنِة  َتْفَعَل  َحتَّى  ْلَطاَن  السُّ هَذا  َأْعَطاَك  َوَمْن  هَذا؟  َتْفَعُل  ُسْلَطاٍن  َلُه:»ِبَأيِ   َوَقاُلوا 

ُسلْ 29 ِبَأيِ   َلُكْم  َفَأُقوَل  َأِجيُبوِني،  َواِحَدًة.  َكِلَمًة  َأْسَأُلُكْم  َأْيًضا  َلُهْم:»َوَأَنا  َوَقاَل  َيُسوُع  هَذا َفَأَجاَب  َأْفَعُل  َطاٍن 
َأِجيُبوِني«.  30 النَّاِس؟  ِمَن  َأْم  َكاَنْت  َماِء  السَّ ِمَن  ُيوَحنَّا:  ِمَن  31َمْعُموِديَُّة  ُقْلَنا:  َقاِئِليَن:»ِإْن  َأْنُفِسِهْم  ِفي  َفَفكَُّروا 

َماِء، َيُقوُل: َفِلَماَذا َلْم ُتْؤِمُنوا ِبِه؟   ْعَب. أَلنَّ ُيوَحنَّا َكاَن ِعْنَد اْلَجِميِع َأنَُّه 32السَّ َوِإْن ُقْلَنا: ِمَن النَّاِس«. َفَخاُفوا الشَّ
  . َوَقالوا ِلَيسوع:»اَل َنْعَلُم«. َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َواَل َأَنا َأُقوُل َلُكْم ِبَأيِ  ُسْلَطاٍن َأْفَعُل َفَأَجاُبوا  33ِباْلَحِقيَقِة َنِبيٌّ

 "هَذا«.
 

ُرَؤَسا1  "-(: 8-20:1اآليات )لو َوَقَف  ُر،  َوُيَبشِ  اْلَهْيَكِل  ْعَب ِفي  ُيَعلِ ُم الشَّ َكاَن  ِإْذ  اأَليَّاِم  ِتْلَك  َأَحِد  اْلَكَهَنِة َوِفي  ُء 
ُيوِخ،   ْلَطاَن؟« 2َواْلَكَتَبُة َمَع الشُّ َوَكلَُّمُوه َقاِئِليَن:»ُقْل َلَنا: ِبَأيِ  ُسْلَطاٍن َتْفَعُل هَذا؟ َأْو َمْن ُهَو الَِّذي َأْعَطاَك هَذا السُّ

َفُقوُلوا  3 َواِحَدًة،  َكِلَمًة  َأْسَأُلُكْم  َأْيًضا  َلُهْم:»َوَأَنا  َوَقاَل  ِمَن 4ِلي:  َفَأَجاَب  َأْم  َكاَنْت  َماِء  السَّ ِمَن  ُيوَحنَّا:  َمْعُموِديَُّة 
َماِء، َيُقوُل: َفِلَماَذا َلْم ُتْؤِمُنوا ِبِه؟ 5النَّاِس؟«  َوِإْن ُقْلَنا: ِمَن النَّاِس، 6َفَتآَمُروا ِفيَما َبْيَنُهْم َقاِئِليَن:»ِإْن ُقْلَنا: ِمَن السَّ

َيْرُجُمونَ  ْعِب  الشَّ «.  َفَجِميُع  َنِبيٌّ ُيوَحنَّا  ِبَأنَّ  َواِثُقوَن  أَلنَُّهْم  َأْيَن.  7َنا،  ِمْن  َيْعَلُموَن  اَل  َأنَُّهْم  َلُهْم 8َفَأَجاُبوا  َفَقاَل 
 "َيُسوُع:»َواَل َأَنا َأُقوُل َلُكْم ِبَأيِ  ُسْلَطاٍن َأْفَعُل هَذا«.

سلطان تفعل هذا. والرد كان بسؤال عن يوحنا هو كملك دخل وطهر الهيكل وبهذا يعلن أنه إبن هللا والسؤال بأي  
والشيوك  والكتبة  الكهنة  فعلوا إلنفتحت بصيرتهم وعرفوه من هو. ور سال  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 
يكل يعلم سألوه بأي سلطان تفعل هذا )لو قال من هللا وهو قالها مرارًا ولم يصدقوا، لقالوا إصنع يجلس في اله

معجزة، ولو صنع قالوا من إبليس( وأنت لست من سبط الوي وال أنت مكلف من ر سال الكهنة، لو أتوا ليتعلموا 
صوا منه كلمة. وهم في ولمتهم لم يدركوا ويبحثوا عن الحق ألجابهم السيد، ولكنهم أتوا يدافعون عن الظلمة ويقتن

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

خرذ مرنكم سرلطانًا. فالمسريح ال يتهررب مرن آلماذا تعترضرون علرىَّ برأنني لرم أن يوحنا علَّم بدون سلطان منكم ف .1
 اإلجابة بل يواجه ضماًرهم.

إن يوحنررا قررد شررهد للمسرريح. فررإن كانررت رسررالة يوحنررا صررحيحة مررن السررمال فلمرراذا لررم يؤمنرروا بالمسرريح. بررل هررم  .2
 ك في المسيح أمام الجموع.سبقوا وهتهموا السيد أنه يخرج الشياطين بسلطان بعلزبول فهم يريدون التشكي
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فهم لو أجابوا أن معمودية يوحنا من السمال فيكون السؤال لهم فلماذا لرم تؤمنروا بالمسريح برل لمراذا لرم تعتمردوا مرن 
دون النرراس علرريهم وهررم بهررذا عْ تَ يوحنررا، ولررو أنكررروا أن معموديررة أي خدمررة ورسررالة يوحنررا كانررت مررن السررمال فهررم يسررْ 

السيد. ولرذلك تهربروا مرن اإلجابرة علرى سرؤال المسريح وقرالوا  الي ال يستحقون أن يجيبهمينكرون الحق أي ًا. وبالت
ال نعلم فأثبتوا أنهم وهم معلمو إسراًيل أنهم غير مستحقين لهذا المنصب وال يستطيعون التمييز والحكرم الصرحيح 

مراكزهم(. ولكنه أجابهم بعرد ذلرك وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم المسيح )فالحقيقة أنهم رف وا يوحنا خوفًا على 
 بمثل الكرامين األرديال.

ونالحررظ أن مكررر هررؤالل الر سررال فرري سررؤالهم أن المسرريح لررو قررال أنررا فعلررت هررذا بسررلطان ذاترري إلقتنصرروه بتهمررة 
ل أعمرال إلهيرة وسرطهم. لرذلك لرم التجديف، ولو قال أنا فعلت هذا بسلطان من آخر يتشكك الناس فيه إذ هو يعمر

سيد. ولنالحظ أننا لو تقدمنا للمسيح بقلب بسيط يدخلنا إلى أسراره إذ يفرح بنا ويقودنا بروحه القدوس إلى بهم اليج
ا مرررن يسرررتخدم مكرررر العرررالم فرررال يقررردر أن يررردخل إليررره ويبقرررى خارجرررًا محرومرررًا مرررن  معرفرررة أسرررراره غيرررر المدركرررة، أمررر 

اب المقردس. فبينمررا ينهررل البسررطال مررن كنررو  معرفتره. وهررذا حررال كثيرررين مررن دارسري الكترراب المقرردس وناقرردي الكترر
الكتاب المقدس ويشبعون يقف النقاد بكتبهم ومعارفهم يحاولون إصطياد فره بين كلمة وكلمة وبين فعل وفعل في 
الكتاب المقدس طالبين مجدهم الذاتي، ولرذلك ضراع مرنهم سرر معرفرة لرذة الكتراب المقردس ولرم يعرفروا المسريح برل 

 يح ال يعلن نفسه لمن يتشامخ عليه.وجدوا أنفسهم. فالمس
 

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

 

)مت اْذَهب 28  "-(: 32-21:28اآليات  اْبِني،  َيا  َوَقاَل:  ِل  اأَلوَّ ِإَلى  َفَجاَء  اْبَناِن،  إِلْنَساٍن  َكاَن  َتُظنُّوَن؟  »َماَذا 
َكْرِمي.   ِفي  اْعَمْل  َوَمَضى.  29اْلَيْوَم  َأِخيًرا  َنِدَم  َولِكنَُّه  ُأِريُد.  َما  َوَقاَل:  َكذِلَك. 30َفَأَجاَب  َوَقاَل  الثَّاني  ِإَلى  َوَجاَء 

َوقَ  َيْمِض.  َفَأَجاَب  َوَلْم  َسيِ ُد.  َيا  َأَنا  َها  اأَلِب؟« 31اَل:  ِإَراَدَة  َعِمَل  االْثَنْيِن  َلُهْم 0َفَأيُّ  َقاَل  ُل«.  َلُه:»اأَلوَّ َقاُلوا 
َواِنَي َيْسِبُقوَنُكْم ِإَلى َمَلُكوِت هللِا،   اِريَن َوالزَّ ا َجاَءُكْم ِفي َطِريِق اْلَحقِ   أَلنَّ ُيوَحنَّ 32َيُسوُع:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ اْلَعشَّ

َواني َفآَمُنوا ِبِه. َوَأْنُتْم ِإْذ َرَأْيُتْم َلْم َتْنَدُموا َأِخي اُروَن َوالزَّ    "ًرا ِلُتْؤِمُنوا ِبِه.َفَلْم ُتْؤِمُنوا ِبِه، َوَأمَّا اْلَعشَّ
دان قال لهم السيد المسيح هذا أمام خبث وعناد ر سال الكهنة والشيوك ومقاومتهم للمسيح ومن قبله يوحنا المعم

ما لتم مصرين على عدم التوبة وعلى =  لم تندموا أخيراً فيوحنا جالكم يدعوكم للتوبة.  =  في طريق الحقالمثل.  
[ على صدقه في عدم إعطاًه وعدًا قد ال ينفذه 1دبادتكم الشكلية بينما قلوبكم شريرة. اإلبن األول يمتدح مرتين و

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

 [ قسم يعاند ويهاجم.2[ قسم يطيع وينفذ و1عمومًا حين تعرض مشيئة هللا ينقسم الناس لقسمين و
قلربهم رديل، هرؤالل مرن قرال عرنهم السريد ولريس كرل مرن ونالحظ أن الفريسيين هنا الذين لهرم مظهرر التردين ولكرن 

 (.21:7يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السمواتو )مت 
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 هنا يظهر أن رب المجد طلب كرب بيت من إبنيه أن يم يا ليعمال في كرمه أي كنيسته.
 األول: يمثل األمم الذين بدأوا حياتهم برفط العمل ولكنهم ندموا أخيرًا وقاموا للعمل

لثرراني: يمثررل اليهررود الررذين قررالوا هررا أنررا يررا سرريد لكررنهم لررم يم رروا، قبلرروا العمررل فرري الملكرروت دون أن يعملرروا. لررذلك ا
 طردوا أنفسهم بأنفسهم من الكرم ليتركوه لألمم.

 األول: يمثل العشارين والخطاة الذين تركوا الرب أواًل لكنهم تابوا ورجعوا للرب أخيرًا.
تدينًا سطحيًا شكليًا مثل الشيوك والكهنة والفريسيين، لهم مظهر الخ وع لكنهم ال يفعلرون   والثاني: يمثل المتدينين

(. هررؤالل سرريتركون مكررانهم للزوانرري والخطرراة 3:5ترري2إرادة هللا، لهررم صررورة التقرروى لكررنهم ينكرررون قوتهررا )
 التاًبين حقًا.

 
 ( 19-9:20لو( +) 12-1:12(+) مر  46-33:21المثل الثاني: الكرامين األشرار) مت

»ِاْسَمُعوا َمَثاًل آَخَر: َكاَن ِإْنَساٌن َربُّ َبْيٍت َغَرَس َكْرًما، َوَأَحاَطُه ِبِسَياٍج، َوَحَفَر 33"  -(: 46-21:33اآليات )مت
ِلَيْأُخَذ   َوَلمَّا َقُرَب َوْقُت اأَلْثَماِر َأْرَسَل َعِبيَدُه ِإَلى اْلَكرَّاِمينَ 34ِفيِه َمْعَرَرًة، َوَبَنى ُبْرًجا، َوَسلََّمُه ِإَلى َكرَّاِميَن َوَساَفَر.  

ُثمَّ َأْرَسَل َأْيًضا َعِبيًدا آَخِريَن َأْكَثَر 36َفَأَخَذ اْلَكرَّاُموَن َعِبيَدُه َوَجَلُدوا َبْعًضا َوَقَتُلوا َبْعًضا َوَرَجُموا َبْعًضا.  35َأْثَماَرُه.  
ِليَن، َفَفَعُلوا ِبِهْم َكذِلَك.   َوَأمَّا اْلَكرَّاُموَن َفَلمَّا َرَأْوا االْبَن  38 َقاِئاًل: َيَهاُبوَن اْبِني!  َفَأِخيًرا َأْرَسَل ِإَلْيِهُم اْبَنهُ 37ِمَن اأَلوَّ

َوَنْأُخْذ ِميَراَثُه!   َنْقُتْلُه  َبْيَنُهْم: هَذا ُهَو اْلَواِرُث! َهُلمُّوا  ِفيَما  َوَقَتُلوُه.  39َقاُلوا  َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَكْرِم  َفَمَتى 40َفَأَخُذوُه 
َقاُلوا َلُه:»ُأولِئَك اأَلْرِدَياُء ُيْهِلُكُهْم َهاَلًكا َرِديًّا، َوُيَسلِ ُم اْلَكْرَم 41 اْلَكْرِم، َماَذا َيْفَعُل ِبُأوَلِئَك اْلَكرَّاِميَن؟«  َجاَء َصاِحبُ 

َأْوَقاِتَها«.   ِفي  اأَلْثَماَر  ُيْعُطوَنُه  آَخِريَن  َكرَّاِميَن  َقَرأْ 42ِإَلى  َيُسوُع:»َأَما  َلُهْم  الَِّذي َقاَل  اْلَحَجُر  اْلُكُتِب:  ِفي  َقوُّ  ُتْم 
بِ  َكاَن هَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا!  ِلذِلَك َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ 43َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيِة؟ ِمْن ِقَبِل الرَّ

ُض، َوَمْن َسَقَو ُهَو َعَلْيِه  44ْعَمُل َأْثَماَرُه.  َمَلُكوَت هللِا ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى أُلمٍَّة تَ  َوَمْن َسَقَو َعَلى هَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَّ
َعَلْيِهْم.  45  َيْسَحُقُه!«. َتَكلََّم  َأنَُّه  َعَرُفوا  َأْمَثاَلُه،  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َسِمَع  أَ 46َوَلمَّا  َيْطُلُبوَن  َكاُنوا  ْن َوِإْذ 

.  " ُيْمِسُكوُه، َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع، أَلنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍ 
 

)مر َحْوَض 1"  -(:12-12:1اآليات  َوَحَفَر  ِبِسَياٍج،  َوَأَحاَطُه  َكْرًما  َغَرَس  ِبَأْمَثال:»ِإْنَساٌن  َلُهْم  َيُقوُل  َواْبَتَدَأ 
اِميَن ِمْن ُثمَّ َأْرَسَل ِإَلى اْلَكرَّاِميَن ِفي اْلَوْقِت َعْبًدا ِلَيْأُخَذ ِمَن اْلَكرَّ 2َمْعَرَرٍة، َوَبَنى ُبْرًجا، َوَسلََّمُه ِإَلى َكرَّاِميَن َوَساَفَر.  

وُه َوَأْرَسُلوُه ُمَهاًنا. 4َفَأَخُذوُه َوَجَلُدوُه َوَأْرَسُلوُه َفاِرًغا.  3َثَمِر اْلَكْرِم،   ُثمَّ َأْرَسَل ِإَلْيِهْم َأْيًضا َعْبًدا آَخَر، َفَرَجُموُه َوَشجُّ
َفِإْذ َكاَن َلُه َأْيًضا اْبٌن َواِحٌد 6ا ِمْنُهْم َبْعًضا َوَقَتُلوا َبْعًضا.  ُثمَّ َأْرَسَل َأْيًضا آَخَر، َفَقَتُلوُه. ُثمَّ آَخِريَن َكِثيِريَن، َفَجَلُدو 5

َولِكنَّ ُأولِئَك اْلَكرَّاِميَن َقاُلوا ِفيَما َبْيَنُهْم: هَذا ُهَو 7َحِبيٌب ِإَلْيِه ،َأْرَسَلُه َأْيًضا ِإَلْيِهْم َأِخيًرا، َقاِئاًل: ِإنَُّهْم َيَهاُبوَن اْبِني! 
َفَماَذا َيْفَعُل َصاِحُب اْلَكْرِم؟ َيْأِتي 9َفَأَخُذوُه َوَقَتُلوُه َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَكْرِم.  8ُث! َهُلمُّوا َنْقُتْلُه َفَيُكوَن َلَنا اْلِميَراُث!  اْلَوارِ 

آَخِريَن.   ِإَلى  اْلَكْرَم  َوُيْعِطي  اْلَكرَّاِميَن،  اْلَمْكُتوبَ 10َوُيْهِلُك  هَذا  َقَرْأُتْم  َقْد َأَما  ُهَو  اْلَبنَّاُؤوَن،  َرَفَضُه  الَِّذي  اْلَحَجُر   :
بِ  َكاَن هَذا، َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا!«  11َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيِة؟   َفَطَلُبوا َأْن ُيْمِسُكوُه، َولِكنَُّهْم َخاُفوا ِمَن 12ِمْن ِقَبِل الرَّ

 " َمَثَل َعَلْيِهْم. َفَتَرُكوُه َوَمَضْوا.اْلَجْمِع، أَلنَُّهْم َعَرُفوا َأنَُّه َقاَل الْ 
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ْعِب هَذا اْلَمَثَل:»ِإْنَساٌن َغَرَس َكْرًما َوَسلََّمُه ِإَلى َكرَّاِميَن َوَساَفَر َزَماًنا 9  -(:19-20:9اآليات )لو َواْبَتَدَأ َيُقوُل ِللشَّ
لِ 10َطِوياًل.   َعْبًدا  اْلَكرَّاِميَن  ِإَلى  َأْرَسَل  اْلَوْقِت  َفاِرًغا. َوِفي  َوَأْرَسُلوُه  اْلَكرَّاُموَن،  َفَجَلَدُه  اْلَكْرِم،  َثَمِر  ِمْن  ُيْعُطوُه  َكْي 

ُحوا هَذا َأْيًضا 12َفَعاَد َوَأْرَسَل َعْبًدا آَخَر، َفَجَلُدوا ذِلَك َأْيًضا َوَأَهاُنوُه، َوَأْرَسُلوُه َفاِرًغا.  11 ُثمَّ َعاَد َفَأْرَسَل َثاِلًثا، َفَجرَّ
َيَهاُبوَن!  13ُجوُه.  َوَأْخرَ  َرَأْوُه  ِإَذا  َلَعلَُّهْم  َأْفَعُل؟ ُأْرِسُل اْبِني اْلَحِبيَب،  َماَذا  َفَلمَّا َرآُه اْلَكرَّاُموَن  14َفَقاَل َصاِحُب اْلَكْرِم: 

َفَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَكْرِم َوَقَتُلوُه. 15َتآَمُروا ِفيَما َبْيَنُهْم َقاِئِليَن: هَذا ُهَو اْلَواِرُث! َهُلمُّوا َنْقُتْلُه ِلَكْي َيِريَر َلَنا اْلِميَراُث!  
اْلَكْرِم؟   َصاِحُب  ِبِهْم  َيْفَعُل  َوُيْهلِ 16َفَماَذا  َسِمُعوا َيْأِتي  َفَلمَّا  آلَخِريَن«.  اْلَكْرَم  َوُيْعِطي  اْلَكرَّاِميَن  هُؤاَلِء  ُك 

َس َفَنَظَر ِإَلْيِهْم َوَقاَل:»ِإًذا َما ُهَو هَذا اْلَمْكُتوُب: اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرأْ 17َقاُلوا:»َحاَشا!«  
َيسْ 18الزَّاِوَيِة؟   َيْسَحُقُه!«  ُكلُّ َمْن  َعَلْيِه  ُهَو  ُض، َوَمْن َسَقَو  َيَتَرضَّ اْلَحَجِر  اْلَكَهَنِة  19ُقُو َعَلى ذِلَك  ُرَؤَساُء  َفَطَلَب 

ْعَب، أَلنَُّهْم َعَرُفوا أَ  اَعِة، َولِكنَُّهْم َخاُفوا الشَّ  " اْلَمَثَل َعَلْيِهْم. نَُّه َقاَل هَذاَواْلَكَتَبُة َأْن ُيْلُقوا اأَلَياِدَي َعَلْيِه ِفي ِتْلَك السَّ
( فالكرم يشير إلسراًيل. وبالتالي فالكرامين هم ر سال الكهنة والمعلمين ولكل صاحب سلطان. 7-1:5ش إراجع )

وصاحب الكرم هو هللا الذي أحاطهم بسياج من حمايته ومن الشريعة والناموس وبنى برجًا من األنبيال. أكون لها 
سابق وهر اليهود كأصحاب كالم بال عمل، ففقدوا مركزهم ليحل محلهم من ( في المثال ال5:2سور من نار ) ك

، بالعمل أعلنوا ندمهم على ماضيهم، أما هنا فالسيد يكشف لهم أنهم عبر التاريخ كله لم يكونوا فقط غير عاملين 
 شليم ليقتلوه.وهنما م طهدين لرجال هللا في أعنف صورة حتى متى جال إبن هللا نفسه الوارف يخرجونه خارج أور 

ولقد أخذ السيد الحكم علريهم مرن أفرواههم برأن علرى صراحب الكررم أن يهلكهرم. ويسرلم الكررم إلرى آخررين الرذين هرم 
 كنيسة األمم، أو الكنيسة المسيحية عمومًا التي هي من األمم واليهود الذين آمنوا. 

(. قيل أنه عند بنرال  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 

رجررال الرردين اليهررودي، ولررم  يصررلح إال  الحجررر الررذي سرربق وهحتقررروه. وكرران ذلررك رمررزًا للسرريد المسرريح الررذي إحتقررره
يعلمروا أنرره الحجررر الررذي سريربط بررين اليهررود واألمررم فري الهيكررل الجديررد ليصررير الكرل أع ررال فرري الملكرروت الجديررد. 

هرو حاضرر فري كرل مكران، وعينره علرى كرمره = وسلمه إلدى كدرامين وسدافروفي هذا القول إشارة لموته وقيامتره. 
ه سرافر فيره إشرارة ألنره تررك للكررامين حريرة العمرل وأعطراهم المسرئولية يرعاه ويهتم بكل صرميرة وكبيررة، ولكرن قولر

كاملررة عالمررة حبرره للن رروج وتقررديره للحريررة اإلنسررانية. وتشررير كلمررة سررافر إلررى أنهررم رأوا هللا علررى جبررل سررينال إذ 
 نرراه اآلن أعطاهم الوصايا وما عادوا يرونره بعرد ذلرك، وكأنره بعيردًا عرنهم وهرل نخطرئ نحرن ونظرن أن هللا ألننرا ال

هررو ينتظررر الثمررار مررن الكرررم ليصررنع خمرررًا. والخمررر رمررز = 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

م لنررا دمرره مررن ع ا أن نقرردم لرره حياتنررا ذبرراًح حيرررة، تبرردو كررالخمر الجديررد، فهررو الررذي قرررد  صررير الكرمررة وينتظرررر منرر 
هللا أرسرل للشرعب اليهرودي أنبيرال 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.  



   متي )اإلصحاح الحادى والعشرون(أنجيل  –األناجيل 
 

 
340 

= فهو اإلبرن الوحيرد  اْبٌن َواِحٌد َحِبيٌب ِإَلْيهِ  وهو ُأْرِسُل اْبِني اْلَحِبيبَ =  ن تفعل هذا وهو هنا يشير ألنه اإلبنسلطا
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 األنبيال ونبواتهم وطالما قتل الشعب اليهودي هؤالل األنبيال.

النراموس والمسيح يتهم اليهود الذين أمامه من القادة والر سال بأنهم ما الوا يعملون ضد الناموس الطبيعري، وضرد 
 وهو المخلص الذي تكلم عنه األنبيال. ، الموسوي وضد النبوات، في حياتهم وسلوكهم وفي رف هم له

ا الهوترره فلرره كررل المجررد داًمررًا. وبناسرروته سيحصررل علررى  وتسررمية المسرريح نفسرره بررالوارف، فهررذا يشررير لناسرروته، أمرر 
 المجد بعد الصليب لحسابنا لنرف نحن فيه.

وقت الحصاد واإلثمار= بعد أن أعطى هللا كهنة اليهود فرصة لرعاية الشعب، أرسرل   =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
وا هذا، والسيد كرر ما قالوه تأمينًا على كالمهرم أي هرو يوافرق والفريسيين والحل بسيط. أن الفريسيين هم الذين قال

 على ما قالوه.
هنا المسيح يشير لسبب أحقادهم عليره أال وهرو حسردهم لره بسربب إلتفراف الشرعب حولره وهعجرابهم = ونأخذ ميراثه

 به. وليس بسبب عدم المعرفة لشخصه.
لِ م والكررررامين األرديرررال هنرررا يشررريرون لر سرررال الكهنرررة، والكهنرررة  ور سرررال الشرررعب والفريسررريين. وكانرررت العرررادة أن ُيسرررَ

صاحب الكرم كرمه لكرامين يعملون فيه، ويحصل هؤالل الكرامين على ثلث المحصول أو ربعه فى نظير عملهرم 
كأجر لهم، ويحصرل صراحب الكررم علرى براقى المحصرول. ويشرير المثرل ألن هللا سرلَّم شر به إسرراًيل لكررامين هرم 

الكهنة، ور سال الشرعب. وطالرب هرؤالل بثمرار مرن شر به هرى شرعب تاًرب. ولكرن هرؤالل الر سرال ر سال الكهنة، و 
إعتبروا الكرم ملكا خاصا لهم يستملونه لمصلحتهم. فأهانوا األنبيال الذين أرسلهم هللا وقتلروا بع رهم. وأخيررا أرسرل 

ميراثرره أى كرمرره. وكرران سرربب صررلب  إبنرره وهنررا قرررروا قتلرره ليصررير الكرررم ملكررا لهررم إذ شررعروا أن هررذا اإلبررن يريررد 
 -حسدهم له إذ إلترف الشرعب حولره فخسرروا مكاسربهم الماديرة الترى كرانوا يحصرلون عليهرا مرن الشرعب   -المسيح  

 (.10:  15وهكذا فهمها بيالطس )مر
 ( . 13:13فهم صلبوه خارج أورشليم )عب = فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم

هررذا المثررل يقرردم ملخصررًا رمزيررًا لعمررل هللا الخالصرري وترردبيره ورعايترره لإلنسرران غيررر المنقطعررة فتحرردف عررن عطيررة 
الناموس الطبيعري ونراموس موسرى واألنبيرال وعرن تجسرد اإلبرن وصرلبه وطررده للكررامين القردامى وتأسريس الكنيسرة 

ت المسرريحي( ولكرن لررنالحظ أن كرون الكنيسررة برالروح القرردس ليكونروا كرررامين جردد )التالميررذ ورسرل المسرريح والكهنرو 
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( نجرد أن هللا علرى 5:2هي الكرمة الجديردة فهرذا ال يعطيهرا مبررر أن تتشربه براليهود فرال يكرون لهرا ثمرر. ففري )ر 
إسرررتعداد أن يزحرررزح منرررارة كنيسرررة أفسرررس ألن محبتهرررا نقصرررت. فرررإن كررران هللا لرررم يشرررفق علرررى الكرمرررة أو الزيتونرررة 

ة أو الزيتونررة الجديرردة إن كانررت بررال ثمررر. هللا مررا ال يطلررب الثمررار فرري كنيسررته وفرري كررل األصررلية فهررل يترررك الكرمرر
(. 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 فرري هررذه الجنررة، فمنررَّ  وفرري وسررطها المسرريح ، فكررل منرر  ا مررن يررزرع ومنرر 
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

تواضع ميالده في مزود، وفري تواضرع حياتره وفري عرار صرليبه وموتره واإلهانرات وهو حجر مرذول مرفوض، في  
هرم مرن لرم يؤمنروا بالمسريح ورف روه = من سدقو علدى الحجدر يترضدضالتي وجهت إليه. لكنه صار رأس الزاوية 

كما رف ه البنا ون، فعدم إيمانهم صار لهم صخرة عثرة. ومن يتعثر في المسيح ي ر نفسه، ويكرون كمرن سرقط 
لررى الحجررر، هررذا يقررال علررى كررل مررن يسررمع اإلنجيررل وال يررؤمن. فكررل مررن يرررفط المسرريح ويقاومرره يتعررب ويفقررد ع

 سالمه ويعذب نفسه هنا على األرض. 
يسحقه عليه  هو  سقو  جهدهم  =  ومن  ويبذلون  الحقيقي  واإليمان  وهنجيله  المسيح  يقاوم  من  يمثلون  هؤالل 

الدينونة. وكل من يظل راف ًا المسيح لتعطيله، هؤالل يسحقهم المسيح إم ا هنا على   األرض )آريوس( أو يوم 
 ويقاومه فنهايته الهالك حين يظهر المسيح في مجيئه الثاني ليدين العالم.
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 عودة للجدول والعشرون(  ثاني)أنجيل متي()األصحاح ال

 اإلصحاح الثانى والعشرون 
 

 ( 14-1:22المثل الثالث : عرس إبن الملك )مت
َقاِئاًل:  1  "-: (14-22:1)مت  اآليات ِبَأْمَثال  َأْيًضا  ُيَكلِ ُمُهْم  َيُسوُع  َمِلًكا 2َوَجَعَل  ِإْنَساًنا  َماَواِت  السَّ َمَلُكوُت  »ُيْشِبُه 

الْبِنِه،   ُعْرًسا  َيْأُتوا.  3َصَنَع  َأْن  ُيِريُدوا  َفَلْم  اْلُعْرِس،  ِإَلى  يَن  اْلَمْدُعوِ  ِلَيْدُعوا  َعِبيَدُه  َأْيًضا4َوَأْرَسَل  َعِبيًدا   َفَأْرَسَل 
يَن: ُهَوَذا َغَداِئي َأْعَدْدُتُه. ِثيَراِني َوُمَسمََّناِتي َقْد ُذِبَحْت، َوُكلُّ   . َتَعاَلْوا ِإَلى آَخِريَن َقاِئاًل: ُقوُلوا ِلْلَمْدُعوِ  َشْيٍء ُمَعدٌّ

تِ 5اْلُعْرِس!   ِإَلى  َوآَخُر  َحْقِلِه،  ِإَلى  َواِحٌد  َوَمَضْوا،  َتَهاَوُنوا  َوَشَتُموُهْم 6َجاَرِتِه،  َولِكنَُّهْم  َعِبيَدُه  َأْمَسُكوا  َواْلَباُقوَن 
ُثمَّ َقاَل ِلَعِبيِدِه: َأمَّا 8َفَلمَّا َسِمَع اْلَمِلُك َغِضَب، َوَأْرَسَل ُجُنوَدُه َوَأْهَلَك ُأولِئَك اْلَقاِتِليَن َوَأْحَرَق َمِديَنَتُهْم.  7َوَقَتُلوُهْم.  

يَن.   وَن َفَلْم َيُكوُنوا ُمْسَتِحقِ  ، َوَأمَّا اْلَمْدُعوُّ َفاْذَهُبوا ِإَلى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن َوَجْدُتُموُه َفاْدُعوُه 9اْلُعْرُس َفُمْسَتَعدٌّ
، َوَجَمُعوا ُكلَّ الَِّذيَن َوَجُدوُهْم َأْشَراًرا َوَصاِلِحيَن. َفاْمَتأَل اْلُعْرُس ِمَن َفَخَرَج ُأولِئَك اْلَعِبيُد ِإَلى الطُُّرقِ 10ِإَلى اْلُعْرِس.  
اْلُعْرِس.  11اْلُمتَِّكِئيَن.   ِلَباَس  اَلِبًسا  َيُكْن  َلْم  ِإْنَساًنا  ُهَناَك  َرَأى  اْلُمتَِّكِئيَن،  ِلَيْنُظَر  اْلَمِلُك  َدَخَل  َيا 12َفَلمَّا  َلُه:  َفَقاَل 
َفَسَكَت.  َصاِحبُ  اْلُعْرِس؟  ِلَباُس  َعَلْيَك  َوَلْيَس  ُهَنا  ِإَلى  َدَخْلَت  َكْيَف  ِرْجَلْيِه  13،  اْرُبُطوا  اِم:  ِلْلُخدَّ اْلَمِلُك  َقاَل  ِحيَنِئٍذ 

اأَلْسَنانِ  َوَصِريُر  اْلُبَكاُء  َيُكوُن  ُهَناَك  اْلَخاِرِجيَِّة.  الظُّْلَمِة  ِفي  َواْطَرُحوُه  َوُخُذوُه  ُيْدَعْوَن 14.  َوَيَدْيِه،  َكِثيِريَن  أَلنَّ 
 " َوَقِليِليَن ُيْنَتَخُبوَن«.

 
اِئاًل: 1" -(:3-22:1اآليددات )مددت ال قددَ ا ِبَأْمثددَ ْم َأْيضددً وُع ُيَكلِ ُمهددُ َل َيسددُ ا 2َوَجعددَ اًنا َمِلكددً َماَواِت ِإْنسددَ وُت السددَّ ِبُه َمَلكددُ »ُيشددْ

يَن ِإَلى اْلُعْرِس، َفَلْم ُيِريُدوا َأْن َيْأُتوا.3َصَنَع ُعْرًسا الْبِنِه،   " َوَأْرَسَل َعِبيَدُه ِلَيْدُعوا اْلَمْدُعوِ 
تكرون متفرجرة فري هرذا العريس هو المسيح والعروس هي الكنيسة ككرل أو كرل نفرس بشررية، فرالنفس مردعوة ال أن 

العرس بل هي العروس التي تتحد بعريسها على مستوى أبدي. وما هو العررس؟ هرو دعروة لكرل نفرس للفررح الرداًم 
، ويمترد العررس للسرمال فرى فررح أبردى  من خالل أسرار مقدسة وغفران وسالم يفوه العقل وتعزيرات وأفرراح روحيرة

سرها الرداخلي تررفط أن تفرتح قلبهرا لعريسرها لتفررح. والمثرل . ولكرن لألسرف فهنراك نفروس مرن أجرل بؤ ومجد أبردى  
قالررره المسررريح عرررن اليهرررود الرررذين يرف رررونه، وقرررد أرسرررل لهرررم رسرررلُه برررل هرررو أترررى شخصررريًا ليررردعوهم ولكرررنهم رف ررروه 
ورف وا تالميذه. ونالحظ أن المسيح ال يرغب أن يمتصب قلب عروسته بميرر إرادتهرا فهرو يرسرل عبيرده ليقنعوهرا 

قتناع كامل، يعلن حبه تاركرًا لهرا اإلختيرار. والمسريح ال يمرل مرن أن يرسرل لنرا داًمرًا رسرله لردعوتنا مرن أن تقبله بإ
خالل خدامه وهنجيله وصوت الروح القردس ومرن خرالل ورروف وأحرداف الحيراة. وهرو واقرف علرى البراب ويقررع .. 

( هرم 4ين تنبرأوا عرن المسريح. ثرم )آيرة( هرم أنبيرال العهرد القرديم الرذ 3(. ونالحظ أن هناك إرساليتين )آية20:3)ر 
الملكروت السرماوي هرو الكنيسرة وهري فري عررس داًرم، أقامهرا = يشدبه ملكدوت السدمواتالتالميذ والرسل والكنيسة. 
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اآلب إلبنه ينعم بها، وتنعم هي بحلوله في وسطها. وبإتكاًها على صردره، تتقبرل منره أسررار أبيره وتتمترع =  الملك
 ترتفع به وفيه إلى ح ن أبيه تنعم بشركة أمجاده. بإمكانياته اإللهية حتى 

ا   مرره المسريح لقرادة اليهررود ولليهرود الرذين رف رروا ملكروت المسريا السررماوي وهرو مقردم لكررل نفرس منرر  هرذا المثرل قد 
 ترفط ملكوته الحقيقي في داخلها.

 
يَن: ُهَوَذا َغَداِئي َأْعَدْدُتُه. ِثيَراِني َوُمَسمََّناِتي َفَأْرَسَل َأْيًضا َعِبيًدا آَخِريَن َقاِئاًل: ُقوُلوا 4"  -(:22:4آية )مت ِلْلَمْدُعوِ 

. َتَعاَلْوا ِإَلى اْلُعْرِس!   " َقْد ُذِبَحْت، َوُكلُّ َشْيٍء ُمَعدٌّ
هذه دعوة تحمل قوة وسرلطانًا تقردر أن تجترذب القلرب إلرى العرريس، لكرن دون إلرزام أو إجبرار. = تعالوا إلى العرس

بل . ثيراني ومسمناتي قد ذبحتعريس ثمن الدعوة من حياته التي بذلها كذبيحة لمصالحتنا مع اآلب=  وقد دفع ال
فراآلب هرو صراحب الردعوة. واإلبرن  هرو العرريس . هدوذا غدذائي قدد أعددتدهأعطى لنا جسده مأكاًل ودمه مشربًا=  

وهررذا مرا يقرردم لإلبرن ال ررال حررين الرذي يرردفع تكراليف العرررس. والرروح القرردس هرو الررذي يعمررل فينرا ليهيئنررا للعررس. 
 (24-22:15يعود، أن يأكل من العجل المسمن )لو

 
ِه، 5" -(:6-22:5اآليددات )مددت ى ِتَجاَرتددِ ُر ِإلددَ ِه، َوآخددَ ى َحْقلددِ ٌد ِإلددَ ْوا، َواحددِ اَوُنوا َوَمضددَ نَُّهْم َتهددَ ُكوا 6َولكددِ اُقوَن َأْمسددَ َواْلبددَ

 " َعِبيَدُه َوَشَتُموُهْم َوَقَتُلوُهْم.
هذا ما فعله اليهود إذ رف وا الردعوة. وهنراك حترى اآلن مرن يررفط دعروة المسريح للروالًم الروحيرة فرال وقرت لرديهم 

( 7-1:7ألنهرم إعتمردوا علرى أنهرم أوالد إبررا يم وأن لهرم الهيكرل والنراموس والوعرود. )أر=  تهاونوابسبب أعمالهم.  
رس. وهنرراك مررن يرررفط وهررؤالل يمثلررون مررن يرررفط التوبررة والعمررق مكتفيررًا بأنرره مسرري حي، هررذا ُيحرررم مررن أفررراح العررُ

وهررذا يمثررل مررن يرردعي أن ال وقررت لديرره لإلنشررمال بالروحيررات . حقلدده.. تجارتددهالمسرريح إلنشررماله بررأموره الزمنيررة= 
بسبب أعماله ووروفه. أم ا بالنسبة لليهود فإن قادتهم إنصرفوا عن المسيح إلهتمامهم بالتجرارة فري الردين وتحولرت 

إلى بيع وشرال. وهنشرمل كرل واحرد بأمالكره أي حقلره. ثرم قراموا علرى المسريح وتالميرذه وقتلروهم إذ ونروا أن ال بادة  
 المسيح وبالتالي تالميذه سيحرمونهم من أمالكهم وتجارتهم.

و  التسلسل  و1ونالحظ   .. تهاونوا  و2[  وبأمالكه  بنفسه  االهتمام  حقله=  إلى  م وا  لقد 3[  بتجارته=  االهتمام   ]
  [ الهجوم على المسيح إذ يظنوا أنه ينافس آلهتهم التي هي مكاسبهم 4حياة الشخص لتجارة في كل شئ وتحَولت  

 .وشهواتهم 
 

ُثمَّ 8َفَلمَّا َسِمَع اْلَمِلُك َغِضَب، َوَأْرَسَل ُجُنوَدُه َوَأْهَلَك ُأولِئَك اْلَقاِتِليَن َوَأْحَرَق َمِديَنَتُهْم.  7"   -(:9-22:7اآليات )مت
يَن.َقاَل ِلعَ  وَن َفَلْم َيُكوُنوا ُمْسَتِحقِ  ، َوَأمَّا اْلَمْدُعوُّ َفاْذَهُبوا ِإَلى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن 9  ِبيِدِه: َأمَّا اْلُعْرُس َفُمْسَتَعدٌّ

 " َوَجْدُتُموُه َفاْدُعوُه ِإَلى اْلُعْرِس.
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م. 70 يكلهررا سررنة هنررا نرررى الرردعوة موجهررة لألمررم عررن طريررق الرسررل. ولقررد أحررره ترريطس أورشررليم فعرراًل وأحررره 
[اإليمران 1فأمرام كرل إنسران طريقران يسرلك فري أحردهما ومفدارق الطدرق=  وهنتهت إسراًيل كأمة من وقتهرا. وقولره  

 لذات العالم. مالمسيح واإلهتمام ب[ رفط 2بالمسيح فتمفر خطاياه ويحيا في طهارة الًقة به كعروس للمسيح و
ه يقررررر أن يسرررلك فررري طريرررق قين يسرررلك ليسررراعدوه فررري القررررار علرررَّ فررري أي الطرررري لمرررن يفكرررر أرسرررل رسرررله المسررريحو 

ا مررن إتخرذ قرررارًا أن يكرون ضررد المسريح فهررذا لرن يقبررل الردعوة بررل سريعتذر أو سرريهاجم المسريح ورسررله.  اإليمران. أمر 
 . من يغلبومن يختار المسيح تاركا ملذات الخطية هو من قيل عنه فى سفر الر يا....

 
اْمَتأَل 10  "-(:22:10آية )مت اِلِحيَن. فدَ َراًرا َوصدَ ُدوُهْم َأشدْ ِذيَن َوجدَ لَّ الدَّ وا كدُ ُرِق، َوَجَمعدُ ى الطدُّ َك اْلَعِبيدُد ِإلدَ َفَخَرَج ُأولئدِ

  "اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكِئيَن.
المسيح أتى ألجل العشارين والخطاة ليطهرهم. فهو دعا الجميع حتى السامرية. ولكن بعد أن يدعوهم يعتمدوا 

األولى الحلة  العرس  فيلبسوا  دخول  لهم  يحق  األولى  الحلة  وأم اوبهذه  فله فرصة   .  أخطأ  ثم  لإليمان  دخل  من 
ولى )اإلبن ال ال(. فالمسيح قطعًا لن يدعو الخطاة الخطاة الذين يأتون تاًبين فالتوبة تلبسهم الحلة األو   التوبة .

المسيح ويكون لهم صورته من   يلبسوا  بل  الملك، بل هو يطهرهم  إبن  يليق هذا بعرس  أو  ويتركهم بخطيتهم!! 
( فالبد أن نلبس المسيح فهو برنا وقداستنا  14:13)رو  المحبة والتواضع، والوداعة والحكمة والطهارة والبساطة

 ونظل ثابتين فيه.  (.14:12ة لن نعاين الرب )عب وبدون القداس
 

 " َفَلمَّا َدَخَل اْلَمِلُك ِلَيْنُظَر اْلُمتَِّكِئيَن، َرَأى ُهَناَك ِإْنَساًنا َلْم َيُكْن اَلِبًسا ِلَباَس اْلُعْرِس. 11 "-(: 22:11آية )مت
بالمعموديررة نحصررل علررى ثيرراب العرررس (. إذًا الرردعوة للجميررع والمعموديررة للجميررع، ولكررن 8-7:1قررارن مررع )صررف

وبالتوبة نحفظها. ولكن هناك من يأخذ ثياب العرس ثم يختار مرة أخرى طريق الخطيرة، يعرود إلرى مفراره الطرره 
ويختررار الطريررق اآلخررر فيفقررد لباسرره ويرترردي لباسررًا غريبررًا ويكررون عوضررًا أن يلرربس المسرريح أي أن تكررون لرره صررورة 

لم. ولرنالحظ أن مرن يفعرل هرذا لهرو أكثرر شررًا مرن اليهرود الرذين رف روا الح رور المسيح أنه تصبح له صرورة العرا
َل ثرم إرتردَّ وأضراع ثيابره التري حصرل عليهرا بالمعموديرة عوضرًا عرن أن يحفظهرا ناميرة بواسرطة  أصاًل. أم ا هرذا َفَقبرِ

 الروح القدس وجهاده وتوبته.
 

  " َكْيَف َدَخْلَت ِإَلى ُهَنا َوَلْيَس َعَلْيَك ِلَباُس اْلُعْرِس؟ َفَسَكَت.َفَقاَل َلُه: َيا َصاِحُب، 12" -(:22:12آية )مت
يصرمت. هرؤالل هرم مرن لقد إنتهى الوقت الذي كان يمكنه فيه أن ينسج لنفسره ثروب العررس ولريس لره عرذر فلرذلك 

 .بل سلكوا فى طريق الخطية  إكتفوا من المسيحية باإلسم دون أن يعملوا أعمااًل صالحة
 

ِة اْلَخاِرِجيدَّ 13"  -(:22:13آية )مت ي الظُّْلمدَ وُه فدِ ُذوُه َواْطَرحدُ ِه، َوخدُ ِه َوَيَديدْ وا ِرْجَليدْ اِم: اْرُبطدُ ِة. ِحيَنِئٍذ َقاَل اْلَمِلُك ِلْلُخدَّ
  " ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِن.
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اإلنسان الذي رفط بالحب أن يلبس ثوب العرس، فينال الحل من =  اربطوا يديه ورجليه هم المالًكة.    الخدام
الخطية مقيدًا نفسه بنفسه بخطاياه، فهذا ُيربط أي ال يعرف أين يذهب وال ماذا يفعل، لقد إختار الظلمة الداخلية 

الداخلية ( فبخطيته إنملقت عيناه  8:5إذ بخطاياه إنطمست عيناه ولم يكن قادرًا أن يرى الرب وهو في العالم )مت 
وُيحرم من أن يعاين هللا مثل  الظلمة الخارجيةوكان غير قادر أن يرى الرب بالروح. لذلك فعقوبته أن ينال أي ًا 

بنفسه على األرض أم ا  2:3يو 1القديسين )  فيشير ألن الجسد   البكاء وصرير األسنان( فهذا إمتداد لما صنعه 
ة. وقوله الخارجية أي هو خارج أورشليم السماوية التي نورها سيقوم ليشترك مع النفس في مرارة الظلمة الخارجي

 (.5:22هو المسيح نفسه )ر  
 

 " أَلنَّ َكِثيِريَن ُيْدَعْوَن َوَقِليِليَن ُيْنَتَخُبوَن«.14" -(: 22:14آية )مت
 علررى كررل مررؤمن أن ال يتشررابه مررع النرراس برردعوى أن الكررل يفعررل ذلررك فقليلررين هررم الررذين ينتخبررون، وقلررة هرري الترري

 تملب ويكون لها نصيب في العرس السماوي أم ا الكثرة التي نراها تتلذذ بالشر فستفقد نصيبها في هذا العرس.
هرذا لمررن  أتعشددى معده( نسررمع عرن عشرالين. األول 20:3(. فري )ر 18-17، 7:19+ ر  20:3تأمرل فري )ر 

ا، فالعشرال هرو راحرة بعرد يروم يفتح، وهرذا عرن مرا نحصرل عليره اآلن فري األرض مرن لقرال مشربع فيره راحرة لنفوسرن
 مرهق إشارة لحياتنا على األرض. 

وهرذا مرا سرنفرح بره مرن شربع بشرخص المسريح فري السرمال. والعكرس ، عشاء عرس الخدروفهذا عن = وهو معي
 فاألشرار سيكونون هم عشال للطيور أي مأكاًل ونصيبًا للشياطين.

 
 حول الفكر اليهودى عن الُعرس )إدرشيم(

هناك مثل قيل فى التلمود مشابه لمثل الرب ولكن مع فاره كبير. فالمثل اليهودى كان عن ضرورة اإلستعداد 
ملك دعا الناس لحفل عشال عرس، وكان أن أناسا لبسوا وتزينوا وجلسوا بجانب   -الداًم للعالم اآلتى. فقالوا :

عداد. وكانت دعوة الملك فجأة ودخل  قصر الملك، وأناسا ذهبوا ألعمالهم متصورين أن هناك وقت لإلست
المستعدون )وهنا هم الملتزمون بتعاليم الربيين(. وهؤالل جلسوا يأكلون ويشربون على ماًدة الملك، واآلخرين وقفوا 

 فى حسرة خارجا فى جوع وعط .  
ة كما  عن ضرورة أن نسلم الروح هلل حين نفاره الجسد فى حالة من النقاو  -وهناك مثل آخر من المدراش :

سلمها لنا هللا )والحظ هنا عدم وجود فكر الخطية األصلية التى ولدنا بها فى الفكر اليهودى كما شرحها بولس 
الرسول فى رسالة رومية(. ويقول المثل أن هناك ملك سلم عبيده ثيابا إًتمنهم عليها فمنهم من إحتفظ بها فى  

إحتفظ بثيابه نظيفة، فهؤالل فرح بهم الملك وأخذ الثياب  حالة نظيفة، ومنهم من لبسها خالل عمله فإتسخت. ومن 
ووضعها فى مخزن وهم ذهبوا لمنا لهم فى سالم. أما اآلخرون فعاقبهم الملك إذ وجد مالبسهم قد إتسخت وألقاهم 

 فى السجن ليعاقبوا على ما فعلوه ويكفروا عن أخطاًهم. 
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المدعوين األصليين فى مثل الرب يسوع كانوا هم  وواضح الخالف بين مثل الرب يسوع واألمثلة اليهودية. ف
المختارين الذين يستحقون هذه الدعوة )وهم اليهود( ولكنهم رف وا، فتم دعوة من كانوا غير مستحقين )األمم(. 

أما التشابه فهو فى أن الملكوت ُمَصوَّر فى األمثلة اليهودية وفى العهد الجديد على أنه وليمة فرح وعرس، ولكن  
مثل الرب يسوع هى وليمة يقيمها الملك إلبنه. وبالتالى يكون اإلبن الوارف أى المسيح هو المحور الذى   هنا فى

يدور حوله المثل. ونالحظ فى المثل أن الملك لم ييأس وول يرسل لهم رسال بل حتى اآلن هو يرسل وهم  
 يرف ون.

ثم ندخل إلى العرس أى الكنيسة اآلن  أما عن الر يا المسيحية لمالبس العرس هى ما نلبسها بالمعمودية 
(. ويجب أن نحافظ عليها، وهن إتسخت 9:  19إستعدادا لوليمة عرس إبن الملك فى أورشليم السماوية )ر 

 ( حتى ال نطرد إن لم تكن علينا. 22:   15بالخطية فبالتوبة تعود لنا الحلة األولى )لو
 

 ثالثة أسئلة يسألها رؤساء اليهود 
 ( 26-20:20+) لو  ( 17-13:12(+) مر 22-15:22األول : بخروص الجزية) مت السؤال 

)مت ِبَكِلَمٍة.  15"  -(:22-22:15اآليات  َيْرَطاُدوُه  ِلَكْي  َوَتَشاَوُروا  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َذَهَب  ِإَلْيِه 16ِحيَنِئٍذ  َفَأْرَسُلوا 
، َواَل ُتَباِلي ِبَأَحٍد، أَلنََّك اَل َتاَلِميَذُهْم َمَع اْلِهيُروُدِسيِ يَن َقاِئِليَن:»َيا ُمَعل ِ  ُم، َنْعَلُم َأنََّك َصاِدٌق َوُتَعلِ ُم َطِريَق هللِا ِباْلَحقِ 

النَّاِس.   ُوُجوِه  ِإَلى  اَل؟«  17َتْنُظُر  َأْم  ِلَقْيَرَر  ِجْزَيٌة  ُتْعَطى  َأْن  َأَيُجوُز  ؟  َتُظنُّ َماَذا  َلَنا:  ُخْبَثُهْم 18َفُقْل  َيُسوُع  َفَعِلَم 
ُبوَنِني َيا ُمَراُؤوَن؟  وَ  ُموا َلُه ِديَناًرا.  19َقاَل:»ِلَماَذا ُتَجرِ  وَرُة 20َأُروِني ُمَعاَمَلَة اْلِجْزَيِة«. َفَقدَّ َفَقاَل َلُهْم:»ِلَمْن هِذِه الرُّ

ِلَقْيَر 21َواْلِكَتاَبُة؟«   ِلَقْيَرَر  ِإًذا َما  َفَقاَل َلُهْم:»َأْعُطوا  ُبوا 22َر َوَماِ ِ ِ ِ «.  َقاُلوا َلُه:»ِلَقْيَرَر«.  َتَعجَّ َفَلمَّا َسِمُعوا 
 "  َوَتَرُكوُه َوَمَضْوا.

 
يِسيِ يَن َواْلِهيُروُدِسيِ يَن ِلَكْي َيْرَطاُدوُه ِبِكْلَمٍة.  13"  -(: 17-12:13اآليات )مر َفَلمَّا 14ُثمَّ َأْرَسُلوا ِإَلْيِه َقْوًما ِمَن اْلَفرِ 

ال ُوُجوِه  ِإَلى  َتْنُظُر  اَل  أَلنََّك  ِبَأَحٍد،  ُتَباِلي  َواَل  َصاِدٌق  َأنََّك  َنْعَلُم  ُمَعلِ ُم،  َلُه:»َيا  َقاُلوا  بَ َجاُءوا  ُتَعلِ ُم  نَّاِس،  ِباْلَحقِ   ْل 
ُنْعِطي؟«   اَل  َأْم  ُنْعِطي  اَل؟  َأْم  ِلَقْيَرَر  ِجْزَيٌة  ُتْعَطى  َأْن  َأَيُجوُز  هللِا.  َلُهْم:»ِلَماَذا 15َطِريَق  َوَقاَل  ِرَياَءُهْم،  َفَعِلَم 

أَلْنُظَرُه.«   ِبِديَناٍر  ِايُتوِني  ُبوَنِني؟  َلُهْم:»لِ 16ُتَجرِ  َفَقاَل  ِبِه.  َلُه:»ِلَقْيَرَر«. َفَأَتْوا  َفَقاُلوا  َواْلِكَتاَبُة؟«  وَرُة  َمْن هِذِه الرُّ
ُبوا ِمْنُه.17  "  َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َأْعُطوا َما ِلَقْيَرَر ِلَقْيَرَر َوَماِ ِ  ِ «. َفَتَعجَّ

َن َأنَُّهْم َأْبَراٌر ِلَكْي ُيْمِسُكوُه ِبَكِلَمٍة، َحتَّى ُيَسلِ ُموُه َفَراَقُبوُه َوَأْرَسُلوا َجَواِسيَس َيَتَراَءوْ 20"  -(:26-20:20اآليات )لو
َتَتَكلَُّم َوُتَعلِ ُم، َواَل َتْقَبُل اْلُوُجوَه،  21ِإَلى ُحْكِم اْلَواِلي َوُسْلَطاِنِه.   َبْل َفَسَأُلوُه َقاِئِليَن: »َياُمَعلِ ُم، َنْعَلُم َأنََّك ِباالْسِتَقاَمِة 

تُ  هللِا.  ِباْلَحقِ   َطِريَق  اَل؟«  22َعلِ ُم  َأْم  ِلَقْيَرَر  ِجْزَيًة  ُنْعِطَي  َأْن  َلَنا  َلُهْم:»ِلَماَذا 23َأَيُجوُز  َوَقاَل  ِبَمْكِرِهْم  َفَشَعَر 
ُبوَنِني؟   َوَقالُوا:»ِلَقْيَرَر«.  24ُتَجرِ  َفَأَجاُبوا  َواْلِكَتاَبُة؟«  وَرُة  الرُّ ِلَمِن  ِديَناًرا.  َما َفَقاَل  25َأُروِني  ِإًذا  َلُهْم:»َأْعُطوا 

ُبوا ِمْن َجَواِبِه َوَسَكُتوا.26ِلَقْيَرَر ِلَقْيَرَر َوَماِ ِ  ِ «.  ْعِب، َوَتَعجَّ اَم الشَّ  "  َفَلْم َيْقِدُروا َأْن ُيْمِسُكوُه ِبَكِلَمٍة ُقدَّ
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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 هردول 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 الكوارف التى حلت بإسراًيل كان سرببها خ روع اليهرود لملرك أجنبرى ودفرع الجزيرة لره.
 أن يتحردوا. مرن أن يتخلصروا مرن المسريح فرال مرانع أن يتحدوا. ولكن ألجرل من أن يتخلصوا من المسيح فال مانع

وتفسير هرذا أن هيررودس كران خاًفرا مرن أن يرتخلص مرن المسريح ويقتلره حترى ال ُيهريِ ج ثرورة شرعبية ضرده بعرد أن 
 قتل المعمدان قبلها. فأرسل رجاله ليقفوا مع الفريسيين ليوقعوا بالمسيح، ويظل هو بعيدا عن ثورة الجماهير ضده.

المسيح برأن نعطري الجزيرة لقيصرر تنفرر منره الجمروع وترنفط مرن حولره وتفقرد ثقتهرا فيره كمخلرص مرن ولو أجاب  
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 7-1:13وأنشرررأ لهرررم طرررره فيكرررون مرررن حقررره الجزيرررة. وهكرررذا فعلرررى المسررريحي أن يطيرررع حكومتررره )رو

م الطاعرة لقيصرر عرن نخ ع لحكومتنا وقوانينها طالما أن ذلك ال يتعا رض مع مرا هلل ووصراياه. والعجيرب أنره قردَّ
الطاعة هلل، ففي طاعة قيصر أي الر سال شهادة حق هلل نفسه. فليس هناك ثناًية بين عطال قيصر حقه وعطال 
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 ورال قيصرر. وهللا لره القلرب =  إعطوا ما    
الرردينار وهررو قطعررة  وهرر= أرونددي معاملددة الجزيددةهللا.  والررنفس بررل الحيرراة كلهررا. اإلنسرران هررو العملررة المتداولررة عنررد 

وعليهرا صرورة قيصرر. وكرون أنهرم يقردمون لره  كجزيدةمن عملة. وكانرت عرادة تردفع  معاملةعملة رومانية، وكلمة 
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الدينار فهذا إعتراف منهم أنهم تحت حكم قيصر فالعملة الجاريرة تظهرر نظرام الحكرم والسرلطة القاًمرة ويردفع منهرا 
مَّ الجزيررة. )ع ى عملررة القررردس ملررة اليهررود الشرراقل برررال صررورة تمامررًا فهررم يرف ررون التماثيرررل والشررعارت الوثنيررة وُيسررَ

 ويستخدم للمعامالت الدينية. وللمعامالت المدنية يستخدم معاملة الجزية(.
ي هرذا تملرق ومرديح للخديعرة بعرد ذلرك. والمرديح هدفره أن يفقرد حرذره مرنهم فيخطرئ فر..= يا معلم نعلم أنك صدادق

( ومرن ال توجرد 19:4كالمه. وهللا خلقنا على صورته ولما فقدنا هذه الصورة أتى الرروح القردس ليعيردنا إليهرا )غرل
عليه وفيه هذه الصورة سريُرفط. فكمرا يحمرل الردينار صرورة قيصرر هكرذا ينبمري أن نحمرل صرورة هللا لنقردم للملرك 

أن نردخلها ويجردوا علينرا  يمكننرا ،السمالداولة في صورته وكلمته فنصير عملة مت تحمل ،الروحيةالسماوي عملته  
وكما أن أي دولة ال يمكنك أن تتعامل فيها بعملة ال يكون عليها صرورة ملرك هرذه الدولرة، فرنحن ال   .ثياب العرس

يمكننا دخول السمال إال  كعملة عليهرا صرورة هللا ملرك السرمال واألرض، ملرك الملروك. فكمرا يطلرب قيصرر صرورته 
 وهللا محبرة فمرن ال توجرد محبرة فرى قلبره فرال مكران لره فرى السرمال.صرورته فينرا.  هكذا يطلب المسريح  على عملته  

 (.10-7:3يو1+ 44:8ولكن إن ُوِجَد في إنسان صورة الشيطان يستعبده الشيطان )يو
إجابررة ال تحررابي وجرروه العظمررال فتميررر الحررق إرضررال لهررم. ومررع كررل الحكمررة فرري = 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

 ف ما يمارس.بل كمبدأ على المسيحيين أن يمارسوه وهن إتهم بخال
 

مت  األموات)  من  القيامة  بخروص   : الثاني  مر  33-23:22السؤال  )لو  18:12-27(+)   +)27:20-
40 ) 

)مت َفَسَأُلوُه  23"  -(: 33-22:23اآليات  ِقَياَمٌة،  َلْيَس  َيُقوُلوَن  الَِّذيَن  وِقيُّوَن،  َصدُّ ِإَلْيِه  َجاَء  اْلَيْوِم  ذِلَك  ِفي 
اَن َفكَ 25ْم َنْساًل أَلِخيِه.  َقاِئِليَن: »َيا ُمَعلِ ُم، َقاَل ُموَسى: ِإْن َماَت َأَحٌد َوَلْيَس َلُه َأْواَلٌد، َيَتَزوَّْج َأُخوُه ِباْمَرَأِتِه َوُيقِ 24

أَلِخيِه.   اْمَرَأَتُه  َتَرَك  َنْسٌل  َلُه  َيُكْن  َلْم  َوِإْذ  ُل َوَماَت.  ِإْخَوٍة، َوَتَزوََّج اأَلوَّ َسْبَعُة  ِإَلى  26ِعْنَدَنا  َوالثَّاِلُث  الثَّاِني  َوَكذِلَك 
ْبَعِة.   ْبَعِة َتُكوُن َزْوَجًة؟ َفِإنََّها َكاَنْت ِلْلَجِميِع!« َفِفي اْلِقَياَمِة ِلَمْن مِ 28َوآِخَر اْلُكلِ  َماَتِت اْلَمْرَأُة َأْيًضا.  27السَّ َن السَّ

هللِا.  29 ُقوََّة  َواَل  اْلُكُتَب  َتْعِرُفوَن  اَل  ِإْذ  َلُهْم:»َتِضلُّوَن  َوَقاَل  َيُسوُع  َواَل 30َفَأَجاَب  ُجوَن  ُيَزوِ  اَل  اْلِقَياَمِة  ِفي  أَلنَُّهْم 
ُجوَن، َبْل َيُكوُنوَن َكَمالَ  َماِء.  َيَتَزوَّ َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة ِقَياَمِة اأَلْمَواِت، َأَفَما َقَرْأُتْم َما ِقيَل َلُكْم ِمْن ِقَبِل 31ِئَكِة هللِا ِفي السَّ

َفَلمَّا َسِمَع اْلُجُموُع 33. َأَنا ِإلُه ِإْبَراِهيَم َوِإلُه ِإْسَحاَق َوِإلُه َيْعُقوَب؟ َلْيَس هللُا ِإلَه َأْمَواٍت َبْل ِإلُه َأْحَياٍء«32هللِا اْلَقاِئِل: 
 "  ُبِهُتوا ِمْن َتْعِليِمِه.

 
)مر  َقاِئِليَن: 18"  -(: 27-12:18اآليات  َوَسَأُلوُه  ِقَياَمٌة،  َلْيَس  َيُقوُلوَن  الَِّذيَن  وِقيِ يَن،  دُّ الرَّ ِمَن  َقْوٌم  ِإَلْيِه  َوَجاَء 

ٌخ، َوَتَرَك اْمَرَأًة َوَلْم ُيَخلِ ْف َأْواَلًدا، َأْن َيْأُخَذ َأُخوُه اْمَرَأَتُه، َوُيِقيَم َنْساًل »َيا ُمَعلِ ُم، َكَتَب َلَنا ُموَسى: ِإْن َماَت أَلَحٍد أَ 19
َنْساًل.  20أَلِخيِه.   َيْتُرْك  َوَلْم  َوَماَت،  اْمَرَأًة  ُل  اأَلوَّ َأَخَذ  ِإْخَوٍة.  َسْبَعُة  ُهَو 21َفَكاَن  َيْتُرْك  َوَلْم  َوَماَت،  الثَّاِني  َفَأَخَذَها 

ْبَعُة، َوَلْم َيْتُرُكوا َنْساًل. َوآِخَر اْلُكلِ  َماَتِت اْلَمْرَأُة َأْيًضا.  22َأْيًضا َنْساًل. َوهَكَذا الثَّاِلُث.   َفِفي اْلِقَياَمِة، 23َفَأَخَذَها السَّ
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َزْوجَ  َتُكوُن  ِمْنُهْم  ِلَمْن  َقاُموا،  ْبَعِة«.  َمَتى  ِللسَّ َزْوَجًة  َكاَنْت  أَلنََّها  ِلهَذا 24ًة؟  َلُهْم:»َأَلْيَس  وَقاَل  َيُسوُع  َفَأَجاَب 
ُجوَن، َبْل َيُكوُنو25َتِضلُّوَن، ِإْذ اَل َتْعِرُفوَن اْلُكُتَب َواَل ُقوََّة هللِا؟   ُجوَن َواَل ُيَزوَّ َن أَلنَُّهْم َمَتى َقاُموا ِمَن اأَلْمَواِت اَل ُيَزوِ 

َماَواِت.   َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة اأَلْمَواِت ِإنَُّهْم َيُقوُموَن: َأَفَما َقَرْأُتْم ِفي ِكَتاِب ُموَسى، ِفي َأْمِر اْلُعلَّْيَقِة، 26َكَماَلِئَكٍة ِفي السَّ
َلْيَس ُهَو ِإلَه َأْمَواٍت َبْل ِإلُه َأْحَياٍء. َفَأْنُتْم ِإًذا 27َكْيَف َكلََّمُه هللُا َقاِئاًل: َأَنا ِإلُه ِإْبَراِهيَم َوِإلُه ِإْسَحاَق َوِإلُه َيْعُقوَب؟  

 " َتِضلُّوَن َكِثيًرا!«.
 

)لو َوَسَأُلوُه، 27"  -(:40-20:27اآليات  اْلِقَياَمِة،  َأْمَر  ُيَقاِوُموَن  الَِّذيَن  وِقيِ يَن،  دُّ الرَّ ِمَن  َقْوٌم  َوَحَضَر 
اًل ُخوُه اْلَمْرَأَة َوُيِقيُم َنسْ َقاِئِلِيَن:»َياُمَعلِ ُم، َكَتَب َلَنا ُموَسى: ِإْن َماَت أَلَحٍد َأٌخ َوَلُه اْمَرَأٌة، َوَماَت ِبَغْيِر َوَلٍد، َيْأُخُذ أَ 28

َوَلٍد،  29أَلِخيِه.   ِبَغْيِر  َوَماَت  اْمَرَأًة  ُل  اأَلوَّ َوَأَخَذ  ِإْخَوٍة.  َسْبَعُة  َوَلٍد،  30َفَكاَن  ِبَغْيِر  َوَماَت  اْلَمْرَأَة  الثَّاِني  ُثمَّ 31َفَأَخَذ 
َوَماُتوا.   َوَلًدا  َيْتُرُكوا  َوَلْم  ْبَعُة.  السَّ َوهَكَذا  الثَّاِلُث،  ا32َأَخَذَها  َأْيًضا.  َوآِخَر  اْلَمْرَأُة  َماَتِت  ِلَمْن 33ْلُكلِ   اْلِقَياَمِة،  َفِفي 
ْبَعِة!«   ِللسَّ َزْوَجًة  َكاَنْت  أَلنََّها  َزْوَجًة؟  َتُكوُن  ُجوَن 34ِمْنُهْم  ُيَزوِ  ْهِر  الدَّ هَذا  َيُسوُع:»َأْبَناُء  َلُهْم  َوَقاَل  َفَأَجاَب 

ُجوَن،   أَ 35َوُيَزوَّ ُحِسُبوا  الَِّذيَن  َواَل َولِكنَّ  ُجوَن  ُيَزوِ  اَل  اأَلْمَواِت،  ِمَن  َواْلِقَياَمِة  ْهِر  الدَّ ذِلَك  َعَلى  ِلْلُحُروِل  ْهاًل 
ُجوَن،   َأمَّا وَ 37اْلِقَياَمِة.    ِإْذ اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيُموُتوا َأْيًضا، أَلنَُّهْم ِمْثُل اْلَماَلِئَكِة، َوُهْم َأْبَناُء هللِا، ِإْذ ُهْم َأْبَناءُ 36ُيَزوَّ

بُّ ِإلُه إِ  ْبَراِهيَم َوِإلُه ِإْسَحاَق َوِإلُه َأنَّ اْلَمْوَتى َيُقوُموَن، َفَقْد َدلَّ َعَلْيِه ُموَسى َأْيًضا ِفي َأْمِر اْلُعلَّْيَقِة َكَما َيُقوُل: َالرَّ
َفأَجاَب َقْوٌم ِمَن اْلَكَتَبِة َوَقالوا:»َيا 39َدُه َأْحَياٌء«.  َوَلْيَس ُهَو ِإلَه َأْمَواٍت َبْل ِإلُه َأْحَياٍء، أَلنَّ اْلَجِميَع ِعنْ 38َيْعُقوَب.  

 "  َوَلْم َيَتَجاَسُروا َأْيًضا َأْن َيْسَأُلوُه َعْن َشْيٍء.40 ُمَعلِ ُم، َحَسًنا ُقْلَت!«.
الذي =  الردوقيون  يكون هو صادوه  ربما  الذي  فرقتهم صادوه  إلى مؤسس  ينتسبون  دينية  يهودية  فرقة  هم 

أيام داود وسليمان وفي عاًلته حفظت رياسة الكهنوت حتى عصر المكابيين، أو هو صادوه آخر عاش عاش  
ه.م. حسب رأي البعط وهذه الفرقة كما يقول يوسيفوس كانت مناق ة للفريسيين، لكن مع قلة 300حوالي سنة  

ا القرنين  القيادة في  وهحتلوا مركز  وأغنيال وأصحاب مراكز  متعلمين  كانوا  الميالد في عددهم  قبل  والثالث  لرابع 
الفكر  عليهم  فسيطر  الدين.  من  أكثر  بالسياسة  وههتموا  اليونانية  الثقافة  وأحبوا  واليوناني.  الفارسي  العصرين 
بكلمات  ولذلك إصطدموا  القيامة،  فأنكروا  إنحالله  بعد  الجسد  إلى  الروح  يقبلوا عودة  أن  يستطيعوا  ولم  المادي 

الشأ  هذا  في  المسيح  أسفار السيد  قانونية  وأنكروا  أبدي.  ملكوت  وأنه  السماوي  الملكوت  يتحدف عن  كان  إذ  ن 
العهد القديم ما عدا أسفار موسى الخمسة )لذلك فإن المسيح حين جاوبهم أتى لهم بآية من أسفار موسى الخمسة 

قليد الشيوك لذلك كرههم  التي يعترفون بها( وهستخفوا بالتقليد على خالف الفريسيين الذين حسبوا أنفسهم حراسًا لت
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
( 6-5:25لتزم  وجته بالزواج من أخيه أو أقرب ولي له )تث الزواج الناموسي، حينما يموت  وج بدون أطفال فت

ويكون األطفال بإسم الميت. ونوا في هذا تأكيدًا لعدم القيامة من األموات. وألنهم تعلقوا بالحياة السياسية والعالم 
في الحوار فحسبوا القيامة حياة  منية مادية. وهذه القصة التي إستخدمها الصدوقيون هنا، كانت غالبًا مستخدمة  
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والفريسيينبين   بأن  .  الصدوقيين  يعلمون  الفريسيون  القصة وكان  الصدوقيون  م  وقد  السمال.  في   هناك  واج 
 -للمسيح على أنها لمز يصعب حله. وهشتملت إجابة المسيح على:

تضدددلون إذ ال تعرفدددون أوهرررر لهرررم أنهرررم ال يعرفرررون حترررى الكترررب الخمسرررة التررري لموسرررى والتررري يؤمنرررون بهرررا=  -1
( وأنرره إلرره إبرررا يم وهسررحق ويعقرروب، وهللا ال 15، 6:3وهسررتخدم السرريد المسرريح قررول هللا لموسررى )خررر. الكتددب

يمكن أن يكون إله أموات بل إله أحيال. )هل نعرف الكتاب المقدس وقوته على تميير حياتنا بل والدتنا ثانية 
 (.23:1بط1)

جرنس، إذ ال مروت وال إنقرراض للجرنس البشرري،  إن الحياة في األبدية ستكون كحيراة المالًكرة برال شرهوات وال -2
أجسادنا ستكون روحية ال مادية، ومن تذوه الفرح الروحي ال يعود يحتاج بعد للفرح المادي. لذلك لن تناسبنا 
الشررهوات بررل سرريكون المررؤمنين فرري مجررد نرروراني. وهررم تعمرردوا أن يقولرروا أنهررا لررم تنجررب حتررى ال يقررول المسرريح 

 نه.تكون  وجة لمن أنجبت م
 السمال.= ذلك الدهر -(:35:20األرض التي نحيا عليها اآلن. )لو= هذا الدهر -(:34:20)لو

 
 (  34-28:12(+ )مر 40-34:22السؤال الثالث : عن الوصية العظمى )مت

وِقيِ يَن اْجَتَمُعوا َمًعا،  34"  -(: 40-22:34اآليات )مت دُّ يِسيُّوَن َفَلمَّا َسِمُعوا َأنَُّه َأْبَكَم الرَّ َوَسَأَلُه َواِحٌد 35َأمَّا اْلَفرِ 
ِقاِئاًل:   َبُه  ِلُيَجرِ   ، َناُموِسيٌّ َوُهَو  النَّاُموِس؟«  36ِمْنُهْم،  ِفي  اْلُعْظَمى  ِهَي  َوِصيٍَّة  َأيَُّة  ُمَعلِ ُم،  َلهُ 37»َيا   َفَقاَل 

بَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك، َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك، َوِمْن ُكلِ  ِفْكِرَك.   هِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى. 38َيُسوُع:»ُتِحبُّ الرَّ
 "  َيَتَعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّه َواأَلْنِبَياُء«.ِبَهاَتْيِن اْلَوِصيََّتْيِن 40 َوالثَّاِنَيُة ِمْثُلَها: ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك.39
 

)مر َحَسًنا، 28"  -(: 34-12:28اآليات  َأَجاَبُهْم  َأنَُّه  َرَأى  َفَلمَّا  َيَتَحاَوُروَن،  َوَسِمَعُهْم  اْلَكَتَبِة  ِمَن  َواِحٌد  َفَجاَء 
ُل اْلُكلِ ؟«  بُّ ِإلُهَنا َربٌّ 29َسَأَلُه:»َأيَُّة َوِصيٍَّة ِهَي َأوَّ َل ُكلِ  اْلَوَصاَيا ِهَي: اْسَمْع َيا ِإْسَراِئيُل. الرَّ َفَأَجاَبُه َيُسوُع:»ِإنَّ َأوَّ

بَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك، َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك، َوِمْن ُكلِ  ِفْكِرَك، َوِمْن ُكلِ  ُقْدَرِتَك. هِذِه  30َواِحٌد.   يَُّة ِهَي اْلَوِص َوُتِحبُّ الرَّ
َهاَتْيِن«.  31اأُلوَلى.   ِمْن  َأْعَظَم  ُأْخَرى  َوِصيٌَّة  َلْيَس  َكَنْفِسَك.  َقِريَبَك  ُتِحبُّ  ِهَي:  ِمْثُلَها  َلُه  32َوَثاِنَيٌة  َفَقاَل 

ُتُه ِمْن ُكلِ  اْلَقْلِب، َوِمْن ُكلِ  اْلَفْهِم، َوَمَحبَّ 33اْلَكاِتُب:»َجيِ ًدا َيا ُمَعلِ ُم. ِباْلَحقِ  ُقْلَت، أَلنَُّه هللُا َواِحٌد َوَلْيَس آَخُر ِسَواُه.  
َفَلمَّا 34ِت َوالذََّباِئِح«.  َوِمْن ُكلِ  النَّْفِس، َوِمْن ُكلِ  اْلُقْدَرِة، َوَمَحبَُّة اْلَقِريِب َكالنَّْفِس، ِهَي َأْفَضُل ِمْن َجِميِع اْلُمْحَرَقا

 "  :»َلْسَت َبِعيًدا َعْن َمَلُكوِت هللِا«. َوَلْم َيْجُسْر َأَحٌد َبْعَد ذِلَك َأْن َيْسَأَلُه!َرآُه َيُسوُع َأنَُّه َأَجاَب ِبَعْقل، َقاَل َلهُ 
 أي مفسر قانوني للناموس.= ناموسي

 إتفق الفريسيين أن يوقعوا المسيح فأرسلوا له هذا الناموسي ليمتحنه في مسألة حيرتهم 
لعظمررى، وأيهررا هرري الثقيلررة وأيهررا هرري الخفيفررة وأيهررا هرري وهختلفرروا بخصوصررها فيمررا بيررنهم، علررى أي الوصررايا هرري ا

المهمة. وكانت لهم منا عاتهم الساخنة. ففي رأيهم أنه البد أن تكون هناك وصية هي األعظم فمنهم من قال أنها 
حفررظ السرربت ومررنهم مررن قررال تقررديم الررذباًح ومررنهم مررن قررال أنهررا الخترران. وهررذا الناموسرري الررذي أرسررلُه الفريسرريين 

ن السريد يبردو أنره كران فري داخلره باحثرًا عرن الحقيقرة بصرده فحرين أجابره السريد فرِرح باإلجابرة فمدحره السرريد ليمرتح
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(. وفعررراًل تتفرررق إجابرررة المسررريح مرررع أن الوصرررايا العشرررر مقسرررمين للررروحين األول يخرررتص بررراهلل والثررراني 34:12)مرررر
وكران هردف الفريسريين أن المسريح  يختص فيما لإلنسان، وهكذا لخرص السريد الوصرايا أن تحرب هللا وتحرب قريبرك

ن الناموس ناقص فيشتكون عليه. ولكن إجابة السيد أيتكلم عن تعاليمه ويميزها عن تعاليم موسى، أو أن يجيب ب
كانررررت مملررررولة حكمررررة فحررررب إخوتنررررا مكمررررل لحبنررررا هلل، وال يمكننررررا أن نحررررب هللا غيررررر المنظررررور وال نحررررب إخوتنررررا 

بإجابتره أن يظهرر لهرم أن الوصرايا ليسرت موضروع نرزاع عقلري وبحرث ومناقشرات وجردل برل المنظورين وأراد السيد  
 هي حب، حياة حب، يحيا اإلنسان هلل وللناس.

مرن يرتمم وصررية الحرب هلل ولإلخروة يتقبرل  بررات هللا وأولهرا الحكمرة خرالل الررروح = يتعلدق النداموس كلدده واألنبيداء
ْظ وصرراياه. بررل إن مررن لرره الررروح القرردس الررذي يعطرري المحبررة ال يحترراج للنرراموس  القرردس. ومحبررة هللا تجعلنررا َنْحفررَ

    (23-22:5)غل

وكرأن الوصررية هرري تمترع بسررمة داخليررة، حيراة داخليررة ي يشررها اإلنسران فرري أعماقرره وُتْعلرَن خررالل إيمانرره ومحبترره هلل 
بكل كيانك ومشاعرك  أي قلبك وكل نفسك وكل فكركومعامالته مع الناس. وألنها حياة داخلية قال السيد من كل 

 وقلبك.
وتنفيرذ هرذه المعرفرة  المسيح يشرجعه ليسرتمر ليصرل للمعرفرة الحقيقيرة= ( 34:12)مر َلْسَت َبِعيًدا َعْن َمَلُكوِت هللاِ 
برل  ،لديس بعيددًا عدن ملكدوت هللافليس كافيًا أن يكون المررل  .يدخل ملكوت هللابذلك و  )فالمعرفة وحدها ال تكفى(

فالمحبة هى  ملكوت هللا يتحقق بالمحبة   ولكل إنسان.واضح أن  ؟ولكن كيفيدخل إلى ملكوت هللا.   عليه أن
اِت َوالدذََّباِئحِ كما قال الناموسرى   والررب يسروع وافقره علرى مرا قالره وأعجرب بره. وعلرى  ِهَي َأْفَضُل ِمْن َجِميدِع اْلُمْحَرقدَ

"هل أنا قادر علدى ن يسأل نفسه هذا السؤال ويجيب بأمانة على نفسه كل من يبحث بحق عن ملكوت هللا عليه أ
حينئررٍذ سيصرررك هلل طالبررًا المعونررة، ويطلررب  "ال"ولررو كرران أمينررا حقررا سررتكون إجابترره   أن أحددب هللا وكددل الندداس"؟

المخلرررص الرررذى يعينررره ليررردخل إلرررى الملكررروت، حينئرررذ سررريدرك معنرررى المسررريا المنتظرررر الرررذى يخلرررص شررر به ليررردركوا 
ْؤِمنُ ملكررروت. وهررررذا معنررررى قررررول القررررديس بررررولس الرسررررول وال ْن يررررُ لِ  مررررَ رِ  ِلكررررُ يُح ِلْلبررررِ َي: ٱْلَمسررررِ اُموِس هررررِ َة ٱلنررررَّ و أِلَنَّ َغايرررَ

ْيًئا( وهذا هرو نفرس معنرى قرول الررب و4:10)رو ِدُروَن َأْن َتْفَعلرُوا شرَ ُدوِني اَل َتقرْ ْم برِ (. هرذا الناموسرى 5:15و )يروأِلَنَّكرُ
ًا فى بحثه عن الملكوت سيتسالل بينه وبين نفسه، وهذ يرى نفسه عاجزًا سيسأل هللا عن مخلرص إن كان أمينًا حق

هرذا الناموسرى  وهكذا ينبمى أن يعمل كل منرا. يعرف حاجته للمسيح المخلص.يعينه، وحينئٍذ سيرشده هللا وسوف  
هرو فهرم النراموس فهمرًا صرحيحًا ليس بعيدًا إذ كان باحثرًا عرن الحقيقرة بصرده مبتعردًا عرن خبرث الفريسريين، و   كان

فبالتالي سيسهل عليه أن يعرف المسيح. فالمسيح غاية الناموس بل أن وصية المحبة هذه يستحيل تنفيرذها بردون 
المسيح، فكيف نحب كل الناس حتى أعرداًنا إن لرم نكرن فري المسريح. والسربب بسريط أن هللا محبرة. فبردون معونرة 

ول ثمار الروح القدس والمحبةو. والروح القدس هرو الرذي يسركب محبرة هللا فينرا منه ال توجد محبة حقيقية. لذلك فأ
 (.23-22:5)غل
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 (44-41:20+) لو ( 37-35:12(+ )مر 46-41:22سؤال المسيح الذي ال يرد عليه )مت
)مت َيُسوُع  41"  -(:46-22:41اآليات  َسَأَلُهْم  ُمْجَتِمِعيَن  يِسيُّوَن  اْلَفرِ  َكاَن  ِفي 42َوِفيَما  َتُظنُّوَن  َقائاًل:»َماَذا 

وِح َربًّا؟ َقاِئاًل:  43اْلَمِسيِح؟ اْبُن َمْن ُهَو؟« َقاُلوا َلُه:»اْبُن َداُوَد«.   بُّ 44َقاَل َلُهْم: »َفَكْيَف َيْدُعوُه َداُوُد ِبالرُّ َقاَل الرَّ
َفِإْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َربًّا، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟«  45ِلَربِ ي: اْجِلْس َعْن َيِميني َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيَك.  

 "  َأَحٌد َأْن ُيِجيَبُه ِبَكِلَمٍة. َوِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتًَّة. َفَلْم َيْسَتِطعْ 46
 

ُثمَّ َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َوُهَو ُيَعلِ ُم ِفي اْلَهْيَكِل:»َكْيَف َيُقوُل اْلَكَتَبُة ِإنَّ اْلَمِسيَح اْبُن 35"  -(: 37-12:35اآليات )مر
َأْعَداَءكَ 63َداُوَد؟   َأَضَع  َحتَّى  َيِميِني،  َعْن  اْجِلْس  ِلَربِ ي:  الرَّبُّ  َقاَل  اْلُقُدِس:  وِح  ِبالرُّ َقاَل  َنْفَسُه  َداُوَد  َمْوِطًئا   أَلنَّ 
 " ُه ِبُسُروٍر.َفَداُوُد َنْفُسُه َيْدُعوُه َربًّا. َفِمْن َأْيَن ُهَو اْبُنُه؟« َوَكاَن اْلَجْمُع اْلَكِثيُر َيْسَمعُ 37ِلَقَدَمْيَك. 
َوَداُوُد َنْفُسُه َيُقوُل ِفي ِكَتاِب  42َوَقاَل َلُهْم:»َكْيَف َيُقوُلوَن ِإنَّ اْلَمِسيَح اْبُن َداُوَد؟  41"  -(:44-20:41اآليات )لو

َيِميِني   َعْن  اْجِلْس  ِلَربِ ي:  بُّ  الرَّ َقاَل  ِلَقَدَمْيَك.  43اْلَمَزاِميِر:  َمْوِطًئا  َأْعَداَءَك  َأَضَع  َربًّا. 44َحتَّى  َيْدُعوُه  َداُوُد  َفِإًذا 
 " َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟«.

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 أعدا ه عند موطئ قدميه، بعد أن أكمل الفدال. 

السيد يحذرهم من المقاومة، فهو جال ليخلص ال ليدين، يفتح الباب لقبولهم حتى ال يوجدوا في يوم الرب   وكأن
أي في ذات مجدي وهذا  =  إجلس عن يميني كأعدال مقاومين. المسيح بهذا السؤال يكشف لهم طريق الخالص.  

هذا سيتم في المجئ الثاني. لقد إكتفى الفريسيين بأن يعلنوا أن المسيح اآلتي ..  أضع أعداءكتم بعد الصعود.  
سيكون ملكًا يخلصهم من اإلستعمار الروماني، أما المسيح هنا فيعلن أنه المسيا، هو الرب السماوي الذي ملكه 

)ر  داود  وذرية  أصل  هو  األ 16:22سماوي.  حتى  داود  إبن  سيكون  المسيا  أن  الكل  أدرك  ولقد  عمى (. 
سيد وهله داود. إذ ال يمكن أن =  ربيهللا اآلب.  =  الرب(. أم ا ما يثيره المسيح هنا جديدًا أنه الرب.  39:18)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
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 عودة للجدول والعشرون(  ثالث)أنجيل متي()األصحاح ال

 اإلصحاح الثالث والعشرون 
 

 (47-45:20+) لو ( 40-38:12(+ )مر 23نطق المسيح بالويالت للكتبة والفريسيين) مت
مت َوَتاَلِميَذُه  1  "-:(  23اآليات)  اْلُجُموَع  َيُسوُع  َخاَطَب  اْلَكَتَبُة 2ِحيَنِئٍذ  َجَلَس  ُموَسى  ُكْرِسيِ   َقاِئاًل:»َعَلى 
يِسيُّوَن،   ُقوُلوَن َواَل  يَ َفُكلُّ َما َقاُلوا َلُكْم َأْن َتْحَفُظوُه َفاْحَفُظوُه َواْفَعُلوُه، َولِكْن َحَسَب َأْعَماِلِهْم اَل َتْعَمُلوا، أَلنَُّهمْ 3َواْلَفرِ 
ُكوَها َفِإنَُّهْم َيْحِزُموَن َأْحَمااًل َثِقيَلًة َعِسَرَة اْلَحْمِل َوَيَضُعوَنَها َعَلى َأْكَتاِف النَّاِس، َوُهْم اَل ُيِريُدونَ 4َيْفَعُلوَن.    َأْن ُيَحرِ 
النَّاُس 5ِبِإْصِبِعِهْم،   َتْنُظَرُهُم  ِلَكْي  َيْعَمُلوَنَها  َأْعَماِلِهْم  ِثَياِبِهْم، َوُكلَّ  َأْهَداَب  َوُيَعظِ ُموَن  َعَراِئَبُهْم  ُضوَن  َفُيَعرِ   :

اْلَمَجاِمِع،  6 ِفي  اأُلوَلى  َواْلَمَجاِلَس  اْلَواَلِئِم،  ِفي  َل  اأَلوَّ اْلُمتََّكَأ  َيْدُعَوُهُم 7َوُيِحبُّوَن  َوَأْن  اأَلْسَواِق،  ِفي  َوالتَِّحيَّاِت 
َواَل َتْدُعوا 9ا َأْنُتْم َفاَل ُتْدَعْوا َسيِ ِدي، أَلنَّ ُمَعلِ َمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيُح، َوَأْنُتْم َجِميًعا ِإْخَوٌة.  َوَأمَّ 8النَّاُس: َسيِ ِدي َسيِ ِدي!  

َماَواِت.   السَّ ِفي  الَِّذي  َواِحٌد  َأَباُكْم  أَلنَّ  اأَلْرِض،  َعَلى  َأًبا  ُمَعلِ َمكُ 10َلُكْم  أَلنَّ  ُمَعلِ ِميَن،  ُتْدَعْوا  اْلَمِسيُح. َواَل  َواِحٌد  ْم 
 َفَمْن َيْرَفْع َنْفَسُه َيتَِّضْع، َوَمْن َيَضْع َنْفَسُه َيْرَتِفْع. 12َوَأْكَبُرُكْم َيُكوُن َخاِدًما َلُكْم. 11

قُ 13 َماَواِت  السَّ َمَلُكوَت  ُتْغِلُقوَن  أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل  َفاَل  »لِكْن  النَّاِس،  اَم  دَّ
اِخِليَن َيْدُخُلوَن.   يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم َتْأُكُلوَن ُبُيوَت  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلفَ 14َتْدُخُلوَن َأْنُتْم َواَل َتَدُعوَن الدَّ رِ 

َأْعَظَم.   َدْيُنوَنًة  َتْأُخُذوَن  ِلذِلَك  َصَلَواِتُكْم.  ُتِطيُلوَن  وِلِعلٍَّة  اْلُمَراُؤوَن! 15اأَلَراِمِل،  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل 
َوْيٌل 16َواْلَبرَّ ِلَتْكَسُبوا َدِخياًل َواِحًدا، َوَمَتى َحَرَل َتْرَنُعوَنُه اْبًنا ِلَجَهنََّم َأْكَثَر ِمْنُكْم ُمَضاَعًفا.  أَلنَُّكْم َتُطوُفوَن اْلَبْحَر  

َأيَُّها 17ب اْلَهْيَكِل َيْلَتِزُم. هَ َلُكْم َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن! اْلَقاِئُلوَن: َمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَلْيَس ِبَشْيٍء، َولِكْن َمْن َحَلَف ِبذَ 
ُس الذََّهَب؟   اُل َواْلُعْمَياُن! َأيَُّما َأْعَظُم: َألذََّهُب َأِم اْلَهْيَكُل الَِّذي ُيَقدِ  َوَمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَلْيَس ِبَشْيٍء، َولِكْن 18اْلُجهَّ

َيْلَتِزُم.   َعَلْيِه  الَِّذي  ِباْلُقْرَباِن  َحَلَف  ُس 91َمْن  ُيَقدِ  الَِّذي  اْلَمْذَبُح  َأِم  َأْلُقْرَباُن  َأْعَظُم:  َأيَُّما  َواْلُعْمَياُن!  اُل  اْلُجهَّ َأيَُّها 
اِكِن َوَمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبالسَّ 21َفِإنَّ َمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبُكلِ  َما َعَلْيِه!  20اْلُقْرَباَن؟  
َماِء َفَقْد َحَلَف ِبَعْرِش هللِا َوِباْلَجاِلِس َعَلْيِه.  22ِفيِه،   يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! 23َوَمْن َحَلَف ِبالسَّ َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

ِبثَّ َواْلَكمُّوَن، َوَتَرْكُتْم َأْثَقَل ا ُروَن النَّْعَنَع َوالشِ  ْحَمَة َواإِليَماَن. َكاَن َيْنَبِغي َأْن َتْعَمُلوا أَلنَُّكْم ُتَعشِ  لنَّاُموِس: اْلَحقَّ َوالرَّ
َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة 25َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن! الَِّذيَن ُيَرفُّوَن َعِن اْلَبُعوَضِة َوَيْبَلُعوَن اْلَجَمَل.  24هِذِه َواَل َتْتُرُكوا ِتْلَك.  

َمْمُلوآِن اْخِتَطاًفاَواْلفَ  ْحَفِة، َوُهَما ِمْن َداِخل  وَن َخاِرَج اْلَكْأِس َوالرَّ ُتَنقُّ يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم  َأيَُّها 26َوَدَعاَرًة.    رِ 
َأْيًض  َخاِرُجُهَما  َيُكوَن  ِلَكْي  ْحَفِة  َوالرَّ اْلَكْأِس  َداِخَل  َأوَّاًل  َنقِ   اأَلْعَمى!  يِسيُّ  َنِقيًّا.  اْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  27ا  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل 

دَ  ِمْن  َوِهَي  َجِميَلًة،  َخاِرٍج  ِمْن  َتْظَهُر  ُمَبيََّضًة  ُقُبوًرا  ُتْشِبُهوَن  أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  ِعَظاَم َواْلَفرِ  َمْمُلوَءٌة  اِخل 
َنَجاَسٍة.   َوُكلَّ  َأْيًضا:28َأْمَواٍت  َأْنُتْم  ِرَياًء   هَكَذا  َمْشُحوُنوَن  َداِخل  ِمْن  َولِكنَُّكْم  َأْبَراًرا،  ِللنَّاِس  َتْظَهُروَن  َخاِرٍج  ِمْن 

َوُتَزيِ ُنو29َوِإْثًما.   ْنِبَياِء  اأَل ُقُبوَر  َتْبُنوَن  أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  يقِ َوْيٌل  دِ  الرِ  َمَداِفَن  يَن، َن 
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ْنِبَياِء.  30 َفَأْنُتْم َتْشَهُدوَن َعَلى َأْنُفِسُكْم َأنَُّكْم َأْبَناُء َقَتَلِة 31َوَتُقوُلوَن: َلْو ُكنَّا ِفي َأيَّاِم آَباِئَنا َلَما َشاَرْكَناُهْم ِفي َدِم اأَل
ْنِبَياِء.   ِلذِلَك 34َأْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْهُرُبوَن ِمْن َدْيُنوَنِة َجَهنََّم؟  َأيَُّها اْلَحيَّاُت  33َفاْمأُلوا َأْنُتْم ِمْكَياَل آَباِئُكْم.  32اأَل

 ِفي َمَجاِمِعُكْم، َوَتْطُرُدوَن ِمْن  َها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َأْنِبَياَء َوُحَكَماَء َوَكَتَبًة، َفِمْنُهْم َتْقُتُلوَن َوَتْرِلُبوَن، َوِمْنُهْم َتْجِلُدونَ 
يِق ِإَلى َدِم َزَكِريَّا ْبنِ 35َلى َمِديَنٍة،  َمِديَنٍة إِ  دِ   ِلَكْي َيْأِتَي َعَلْيُكْم ُكلُّ َدٍم زِكيٍ  ُسِفَك َعَلى اأَلْرِض، ِمْن َدِم َهاِبيَل الرِ 

 َيْأِتي َعَلى هَذا اْلِجيِل! َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ هَذا ُكلَّهُ 36َبَرِخيَّا الَِّذي َقَتْلُتُموُه َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبِح. 
َأَرْدُت  37 ِإَلْيَها، َكْم َمرٍَّة  ْنِبَياِء َوَراِجَمَة اْلُمْرَسِليَن  َقاِتَلَة اأَل َيا  َيا ُأوُرَشِليُم!  َأْواَلَدِك َكَما »َيا ُأوُرَشِليُم،  َأْن َأْجَمَع 

ُتِريدُ  َوَلْم  َجَناَحْيَها،  َتْحَت  ِفَراَخَها  َجاَجُة  الدَّ َخَراًبا.  38وا!  َتْجَمُع  َلُكْم  ُيْتَرُك  َبْيُتُكْم  اَل 39ُهَوَذا  ِإنَُّكْم  َلُكْم:  َأُقوُل  أَلنِ ي 
.»! بِ   " َتَرْوَنني ِمَن اآلَن َحتَّى َتُقوُلوا: ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ

 
ِبالطََّياِلَسِة، 38"  -(: 40-12:38اآليات )مر  اْلَمْشَي  َيْرَغُبوَن  الَِّذيَن  اْلَكَتَبِة،  ِمَن  ُزوا  َتْعِليِمِه:»َتَحرَّ ِفي  َلُهْم  َوَقاَل 

ُبُيوَت الَِّذيَن َيْأُكُلوَن  40َواْلَمَجاِلَس اأُلوَلى ِفي اْلَمَجاِمِع، َواْلُمتََّكآِت اأُلوَلى ِفي اْلَواَلِئِم.  39َوالتَِّحيَّاِت ِفي اأَلْسَواِق،  
َلَواِت. هُؤاَلِء َيْأُخُذوَن َدْيُنوَنًة َأْعَظَم«.  " اأَلَراِمِل، َوِلِعلٍَّة ُيِطيُلوَن الرَّ

 
ِلَتاَلِميِذِه:  45"  -(:47-20:45اآليات )لو َقاَل  َيْسَمُعوَن  ْعِب  َكاَن َجِميُع الشَّ الَِّذيَن 46َوِفيَما  اْلَكَتَبِة  ِمَن  »اْحَذُروا 

اْلَمْشيَ  األُ َيْرَغُبوَن  َواْلُمتََّكآِت  اْلَمَجاِمِع،  ِفي  اأُلوَلى  َواْلَمَجاِلَس  اأَلْسَواِق،  ِفي  التَِّحيَّاِت  َوُيِحبُّوَن  ِبالطََّياِلَسِة،  وَلى  
َلَواِت. هُؤاَلِء 47ِفي اْلَواَلِئِم.   " َيْأُخُذوَن َدْيُنوَنًة َأْعَظَم!«.َالَِّذيَن َيْأُكُلوَن ُبُيوَت اأَلَراِمِل، َوِلِعلٍَّة ُيِطيُلوَن الرَّ

 
مت َوَتاَلِميَذُه  1  "-:(  23اآليات)  اْلُجُموَع  َيُسوُع  َخاَطَب  اْلَكَتَبُة 2ِحيَنِئٍذ  َجَلَس  ُموَسى  ُكْرِسيِ   َقاِئاًل:»َعَلى 
يِسيُّوَن،    َيُقوُلوَن َواَل َفُكلُّ َما َقاُلوا َلُكْم َأْن َتْحَفُظوُه َفاْحَفُظوُه َواْفَعُلوُه، َولِكْن َحَسَب َأْعَماِلِهْم اَل َتْعَمُلوا، أَلنَُّهمْ 3َواْلَفرِ 
ُكوَها َفِإنَُّهْم َيْحِزُموَن  4َيْفَعُلوَن.   َأْحَمااًل َثِقيَلًة َعِسَرَة اْلَحْمِل َوَيَضُعوَنَها َعَلى َأْكَتاِف النَّاِس، َوُهْم اَل ُيِريُدوَن َأْن ُيَحرِ 
َأْهدَ 5ِبِإْصِبِعِهْم،   َوُيَعظِ ُموَن  َعَراِئَبُهْم  ُضوَن  َفُيَعرِ  النَّاُس:  َتْنُظَرُهُم  ِلَكْي  َيْعَمُلوَنَها  َأْعَماِلِهْم  ِثَياِبِهْم، َوُكلَّ  اَب 

اْلَمَجاِمِع،  6 ِفي  اأُلوَلى  َواْلَمَجاِلَس  اْلَواَلِئِم،  ِفي  َل  اأَلوَّ اْلُمتََّكَأ  َيْدُعَوُهُم 7َوُيِحبُّوَن  َوَأْن  اأَلْسَواِق،  ِفي  َوالتَِّحيَّاِت 
َواَل َتْدُعوا 9َمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيُح، َوَأْنُتْم َجِميًعا ِإْخَوٌة.  َوَأمَّا َأْنُتْم َفاَل ُتْدَعْوا َسيِ ِدي، أَلنَّ ُمَعل ِ 8النَّاُس: َسيِ ِدي َسيِ ِدي!  

َماَواِت.   السَّ ِفي  الَِّذي  َواِحٌد  َأَباُكْم  أَلنَّ  اأَلْرِض،  َعَلى  َأًبا  اْلَمِسيُح. 10َلُكْم  َواِحٌد  ُمَعلِ َمُكْم  أَلنَّ  ُمَعلِ ِميَن،  ُتْدَعْوا  َواَل 
 َفَمْن َيْرَفْع َنْفَسُه َيتَِّضْع، َوَمْن َيَضْع َنْفَسُه َيْرَتِفْع. 12ًما َلُكْم. َوَأْكَبُرُكْم َيُكوُن َخادِ 11

قُ 13 َماَواِت  السَّ َمَلُكوَت  ُتْغِلُقوَن  أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل  َفاَل  »لِكْن  النَّاِس،  اَم  دَّ
اِخِليَن َيْدُخُلوَن.  َتْدُخُلوَن َأْنُتمْ  يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم َتْأُكُلوَن ُبُيوَت  14 َواَل َتَدُعوَن الدَّ َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

َأْعَظَم.   َدْيُنوَنًة  َتْأُخُذوَن  ِلذِلَك  َصَلَواِتُكْم.  ُتِطيُلوَن  وِلِعلٍَّة  َلُكْم  15اأَلَراِمِل،  اْلُمَراُؤوَن! َوْيٌل  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها 
َوْيٌل 16ْكَثَر ِمْنُكْم ُمَضاَعًفا.  أَلنَُّكْم َتُطوُفوَن اْلَبْحَر َواْلَبرَّ ِلَتْكَسُبوا َدِخياًل َواِحًدا، َوَمَتى َحَرَل َتْرَنُعوَنُه اْبًنا ِلَجَهنََّم أَ 

َأيَُّها 17! اْلَقاِئُلوَن: َمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَلْيَس ِبَشْيٍء، َولِكْن َمْن َحَلَف ِبَذَهب اْلَهْيَكِل َيْلَتِزُم. َلُكْم َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَيانُ 
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ُس الذََّهَب؟   اُل َواْلُعْمَياُن! َأيَُّما َأْعَظُم: َألذََّهُب َأِم اْلَهْيَكُل الَِّذي ُيَقدِ  ِح َفَلْيَس ِبَشْيٍء، َولِكْن َوَمْن َحَلَف ِباْلَمْذبَ 18اْلُجهَّ
َيْلَتِزُم.   َعَلْيِه  الَِّذي  ِباْلُقْرَباِن  َحَلَف  ُس 19َمْن  ُيَقدِ  الَِّذي  اْلَمْذَبُح  َأِم  َأْلُقْرَباُن  َأْعَظُم:  َأيَُّما  َواْلُعْمَياُن!  اُل  اْلُجهَّ َأيَُّها 

اِكِن 21 ِبِه َوِبُكلِ  َما َعَلْيِه!  َفِإنَّ َمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَقْد َحَلفَ 20اْلُقْرَباَن؟   َوَمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبالسَّ
َماِء َفَقْد َحَلَف ِبَعْرِش هللِا َوِباْلَجاِلِس َعَلْيِه.  22ِفيِه،   يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! 23َوَمْن َحَلَف ِبالسَّ  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

ْحَمَة َوا ِبثَّ َواْلَكمُّوَن، َوَتَرْكُتْم َأْثَقَل النَّاُموِس: اْلَحقَّ َوالرَّ ُروَن النَّْعَنَع َوالشِ  إِليَماَن. َكاَن َيْنَبِغي َأْن َتْعَمُلوا أَلنَُّكْم ُتَعشِ 
َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة 25َعِن اْلَبُعوَضِة َوَيْبَلُعوَن اْلَجَمَل.    َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن! الَِّذيَن ُيَرفُّونَ 24هِذِه َواَل َتْتُرُكوا ِتْلَك.  

َمْمُلوآِن اْختِ  ْحَفِة، َوُهَما ِمْن َداِخل  وَن َخاِرَج اْلَكْأِس َوالرَّ ُتَنقُّ يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم  َأيَُّها 26َطاًفا َوَدَعاَرًة.  َواْلَفرِ 
األَ  يِسيُّ  َنِقيًّا.  اْلَفرِ  َأْيًضا  َخاِرُجُهَما  َيُكوَن  ِلَكْي  ْحَفِة  َوالرَّ اْلَكْأِس  َداِخَل  َأوَّاًل  َنقِ   اْلَكَتَبُة  27ْعَمى!  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل 

َوِهيَ  َجِميَلًة،  َخاِرٍج  ِمْن  َتْظَهُر  ُمَبيََّضًة  ُقُبوًرا  ُتْشِبُهوَن  أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  ِعَظاَم   َواْلَفرِ  َمْمُلوَءٌة  َداِخل  ِمْن 
َنَجاَسٍة.   َوُكلَّ  ِرَياًء 28َأْمَواٍت  َمْشُحوُنوَن  َداِخل  ِمْن  َولِكنَُّكْم  َأْبَراًرا،  ِللنَّاِس  َتْظَهُروَن  َخاِرٍج  ِمْن  َأْيًضا:  َأْنُتْم  هَكَذا 

اْلُمرَ 29َوِإْثًما.   يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  يِقيَن، َوْيٌل  دِ  الرِ  َمَداِفَن  َوُتَزيِ ُنوَن  ْنِبَياِء  اأَل ُقُبوَر  َتْبُنوَن  أَلنَُّكْم  اُؤوَن! 
ْنِبَياِء.  30 َلِة َفَأْنُتْم َتْشَهُدوَن َعَلى َأْنُفِسُكْم َأنَُّكْم َأْبَناُء َقتَ 31َوَتُقوُلوَن: َلْو ُكنَّا ِفي َأيَّاِم آَباِئَنا َلَما َشاَرْكَناُهْم ِفي َدِم اأَل

ْنِبَياِء.   ِلذِلَك 34َأيَُّها اْلَحيَّاُت َأْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْهُرُبوَن ِمْن َدْيُنوَنِة َجَهنََّم؟  33َفاْمأُلوا َأْنُتْم ِمْكَياَل آَباِئُكْم.  32اأَل
 ِفي َمَجاِمِعُكْم، َوَتْطُرُدوَن ِمْن  َها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َأْنِبَياَء َوُحَكَماَء َوَكَتَبًة، َفِمْنُهْم َتْقُتُلوَن َوَتْرِلُبوَن، َوِمْنُهْم َتْجِلُدونَ 

يِق ِإَلى َدِم َزَكِريَّا ْبِن ِلَكْي َيْأِتَي َعَلْيُكْم ُكلُّ َدٍم زِكيٍ  ُسِفَك عَ 35َمِديَنٍة ِإَلى َمِديَنٍة،   دِ  َلى اأَلْرِض، ِمْن َدِم َهاِبيَل الرِ 
 َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ هَذا ُكلَُّه َيْأِتي َعَلى هَذا اْلِجيِل!36َبَرِخيَّا الَِّذي َقَتْلُتُموُه َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبِح. 

َيا ُأوُرَشِليُم! يَ 37 َأْواَلَدِك َكَما »َيا ُأوُرَشِليُم،  َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع  ِإَلْيَها، َكْم َمرٍَّة  ْنِبَياِء َوَراِجَمَة اْلُمْرَسِليَن  َقاِتَلَة اأَل ا 
ُتِريُدوا!   َوَلْم  َجَناَحْيَها،  َتْحَت  ِفَراَخَها  َجاَجُة  الدَّ َخَراًبا.  38َتْجَمُع  َلُكْم  ُيْتَرُك  َبْيُتُكْم  لَ 39ُهَوَذا  َأُقوُل  اَل أَلنِ ي  ِإنَُّكْم  ُكْم: 

.»! بِ   " َتَرْوَنني ِمَن اآلَن َحتَّى َتُقوُلوا: ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ

 
روا على  وهذ أصَّ والمسيح سبق وعلَّم،  المسيح.  والصدوقيين  الهيرودسيين  والفريسيين مع  الكتبة  قاوم  رأينا كيف 

الش لحياتهم  طبي ية  كنتيجة  الويالت  تحت  سقطوا  ثمار مقاومتهم  يظهر  هنا  والسيد  بإرادتهم،  قبلوها  التي  ريرة 
الشئ.  نفس  يصنعوا  أن  من  تالميذه  ويحذر  يتوبون،  لعلهم  أنفسهم  فيها  يراجعون  فرصة  ليعطيهم  تصرفاتهم 

( فمن إستمع للسيد يناله 5( تطويبات بدأ بها المسيح خدمته )مت 8( في مقابل )8ونالحظ أن عدد الويالت )
تقابل بين كل تطويب وبين كل ويل من  التطويب ومن قاوم ور  فط تنصب عليه الويالت. ونالحظ أن هناك 

 الثمانية. 
 

)مت َوَتاَلِميَذُه  1"   -(:3-23:1اآليات  اْلُجُموَع  َيُسوُع  َخاَطَب  اْلَكَتَبُة  2ِحيَنِئٍذ  َجَلَس  ُموَسى  ُكْرِسيِ   َقاِئاًل:»َعَلى 
يِسيُّوَن،    َيُقوُلوَن َواَل َفُكلُّ َما َقاُلوا َلُكْم َأْن َتْحَفُظوُه َفاْحَفُظوُه َواْفَعُلوُه، َولِكْن َحَسَب َأْعَماِلِهْم اَل َتْعَمُلوا، أَلنَُّهمْ 3َواْلَفرِ 
  " َيْفَعُلوَن.
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و "كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فإحفظوهيسيين سهامهم ضد المسيح نجده في لطف يقول  بينما صوب الكتبة والفر 
فهو يحث الشعب على الخ وع لهم، ال من أجل سلوكهم لكن من أجل كرسي موسى الذي جلسوا عليه، ومن  

لوه أجل ناموس موسى الذي يشرحونه. والمقصود بكرسي موسى الذي جلسوا عليه أنهم تسلموا ناموسه لكي يسج
ويقرأوه ويفسروه. وكان من عادتهم أن يقرأوا التوراة من على المنبر كما فعل عزرا. ولكن لألسف كانوا يقدمون 
تعاليم موسى كوعظ جيد لكنهم ال ينفذونه )وهذا حال بعط الخدام(. ونالحظ أن هللا أعطاهم عظات يقدمونها 

هللا أعطاهم  هذا كثمرة للكرسي الذي يجلسون   ( وأن17:1للشعب وفكل عطية صالحة هي نا لة من فوه..و )يع 
ولألسف  لنا.  ليقول  يعطيه  وهللا  بكالم هللا،  يخبرنا  فهو  الكرسي  على  يجلس  لمن  نسمع  أن  علينا  لذلك  عليه. 
فهؤالل الكتبة والفريسيين لم يستفيدوا حتى مما  قالوه. لذلك يدعو السيد الشعب أن يسمعوا لهم إذ أن هللا أعطاهم  

ن، ولكن إذا رأوا في كالمهم ما يناقط الناموس فعليهم أن ال يعملوه. فهم بتقليد أباًهم خالفوا الناموس  ما يقولو 
(. وعلى الشعب أن ال يفعل ما يرونهم يعملونه من شرور. والمسيح أعطانا أن  17-10:5+ يو 20-1:15)مت 

الس في  الذي  أباكم  أن  كما  كاملين  وكونوا  بإنسان  ال  باهلل  ونقتدي  نعمل نتمثل  أن  يصح  فال  كاملو.  هو  موات 
 الخطأ مبررين ذلك بأن هذا أو ذاك مهما كان منصبه يفعل هذا الخطأ.

 
 َفِإنَُّهْم َيْحِزُموَن َأْحَمااًل َثِقيَلًة َعِسَرَة اْلَحْمِل َوَيَضُعوَنَها َعَلى َأْكَتاِف النَّاِس، َوُهْم اَل ُيِريُدونَ 4"  -(:23:4آية )مت
ُكوهَ     "ا ِبِإْصِبِعِهْم،َأْن ُيَحرِ 

، وذلك ألن هللا يعطي معونة على أن ننفذها ولكن لن يدرك مستحيلةفي حد ذاتها ليست  فى العهد القديم الوصية
 . (14  –  11:  30)تث  هذا إال  من حاول تنفيذ الوصية

 15المسيح )أعوحقيقة الوضع قبل المسيح، كان فيه تنفيذ الوصية ص بًا وحمل ثقيل ، وهذا ما إعترف به رسل  
( وكانوا يتمصبون ليحملوه. ولكن الوصية لم تكن مستحيلة، فاهلل قال لقايين ووأنت تسود عليهاو. ولكن يبدو 10:  

الناس  أمام  ليظهروا  منهم هم شخصيا  أو  أباًهم  تقليدات  بوصايا من  الناس  ُيَحمِ لون  كانوا  الفريسيين  أن هؤالل 
ال ينفذون هذه  اليهود   وصاياقديسين  ، ولكنهم هم ال  المعلمون  الناس  وهؤالل  ثقيلة عسرة    علموا  ، أن الوصايا 

، والذى  أم ا المعلم المختبر وهنتشر بين اليهود قول وهل يمكن الخالص لمير الفريسيينو  ،فيتصور الناس قداستهم
ناس ألنه الذي َعِرف معونة هللا ولذة الوصية يكون تعليمه مشوقًا لل   يطلب حقا خالص نفوس ش به كموسى ،

 (. 14-11:30)تث  معونة هللا وهو ال يعمل كهؤالل الفريسيين هو نفسه قد إختبر
 =   فالسيد يقول إحملوا نيري فهو هين وحملي فهو خفيف، والنير هو ما يربط ثورين يجران معاً   أما بعد المسيح ،

لوصية يتصور أنها ثقيلة والمعنى أن السيد يحمل معنا، بل هو يحمل كل شئ. وهذا وقف اإلنسان ليحكم على ا
جدًا، من يقدر أن ينفذها، والسبب أن هللا غير مًري ولكن الحمل مًري وثقيل. ولكن من يحاول أن يزحزح هذا  

يحمل عنه.  الذي  الحمل خفيف فاهلل هو  أن  بأطراف أصابعه سيجد  أن   الحمل حتى  الرسول  بولس  قال  لذلك 
  ( .1:   12عب الجهاد ضد الخطية سهل ألن المسيح يحمل معنا )
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ا كان الربيين يحزمون أحماال ثقيلة ي عونها على الناس وهم ال يريدون أن يحركوها بأصابعهم. فهم وضعوا  
التقاليد فوه وصايا الناموس. وكقاعدة عامة ال يجب أن تكون هناك شراًع ال يحتملها الناس. فبينما كانوا 

ما هى الوصية األخف، كان الربيين يتبارون فى وضع  يبحثون فى وصايا الناموس عن ما هى الوصية األثقل و 
وصايا ثقيلة. واللوم كان موجه بالدرجة األولى للمدرستين الكبيرتين للربيين اللذان دخال فى منافسة لوضع قوانين  

أشد، وهما مدرستى هليل وشماى. ودخلوا فى شجار وخالف ولكنه كان خالف للخالف. ووصلت التفاهة فى  
ف حول هل يجب قتل قملة يوم السبت أو تحريم هذا. هو تشدد لمجرد إوهار الورع والتقوى.  الجدال لإلختال

وبينما ي عون للناس هذه الوصايا الثقيلة، كانوا يخترعون وساًل يتحايلون بها ليخففوا على أنفسهم ويجدوا 
  مخارج لهذه الوصايا الص بة.

 
)مت َأْهَداَب َوُكلَّ  5و  -(:23:5آية  َوُيَعظِ ُموَن  َعَراِئَبُهْم  ُضوَن  َفُيَعرِ  النَّاُس:  َتْنُظَرُهُم  ِلَكْي  َيْعَمُلوَنَها  َأْعَماِلِهْم 
 و ِثَياِبِهْم،

الزينة  طلبوا  الناس.  عنهم  يقول  وماذا  بالمظهريات  اإلهتمام  إلى  الوصايا  بتنفيذ  اإلهتمام  اليهود  معلمي  ترك 
ية فارغة بال عمل. وهكذا كل مراًي يهتم بما يجلب له المديح غير مهتم بحقيقة  الخارجية التي تخفي حياة داخل

عندما أعطى هللا شريعته لموسى أوصى وأربطها عالمة على يدك =  والعرائبحياته الداخلية وخالص نفسه.  
يك ( والمعنى ليكن كل عمل تعمله بيدك هو بحسب وصاياي، وتأملها بعين 8:6)تث   وولتكن عصاًب بين عينيك

العشر وبعط من كتابات موسى ووضعوها  الوصايا  الوصية حرفيًا وكتبوا  الفريسيين فسروا  نهارًا ولياًل. ولكن 
على أربطة صميرة من الجلد ويطوونها على أياديهم اليمنى وعلى ر وسهم )يربطونها كما نلبس الساعة اآلن(  

يفهموا أنه يجب حمل الوصية في القلب )هم   ويربطونها على جباههم، متصورين أنها تعطيهم حماية خاصة، ولم
في وضع عصاًب  يتنافسون  بل صاروا  تحميهم(  أحجبة  اليوم  الجهلة  بعط  يعمل  كما  العصاًب  مع  تعاملوا 

الجميع. .  يعرضون عرائبهمأعرض=   من  أكثر  الوصية  وتنفيذ  بالناموس  متمسكين  أنهم  فيظنوا  الناس  يراهم 
ثيابهم تنفيذًا لما جال في )عد األهداب هي  =  ويعظمون أهداب ثيابهم -38:15حواشي إسمانجونية في أذيال 

بأهمية تنفيذ الوصايا كمن يربط خيطًا على إصبعه ليتذكر شيئًا مهمًا. والمقصود بهذا أن  39 (. وهي تذكرهم 
الثياب تحتك باألرض عند السير  الفكر السماوي فاللون اإلسمانجوني هو لون أ ره سماوي، وأذيال  يظل لهم 
والمقصود أننا في أثنال إحتكاكنا بالعالم يجب أن يكون لنا الفكر السماوي. أم ا هم فطلبوا الكرامة الزمنية. ولنعلم 

 أن كل من يسلك لكي ينظره الناس هو فريسي ينطبق عليه كالم السيد هنا. 
وقطعرا واضرح  اس.)مرقس ولوقا( هي مالبس ف فاضة طويلرة تشربه مالبرس الملروك ليجرذبوا احتررام النر  الطيالسة

فعالقتنرا مرع هللا هرى عالقرة أن هذا ضد ما علَّم به ربنا يسوع المسيح عن الصالة والصوم والصدقة فرى الخفرال ، 
 خاصة .
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اِمِع، 6"  -(:7-23:6اآليات )مت ي اْلَمجدَ ى فدِ اِلَس اأُلولدَ َواَلِئِم، َواْلَمجدَ ي الدْ َل فدِ ي 7َوُيِحبُّوَن اْلُمتََّكَأ اأَلوَّ اِت فدِ َوالتَِّحيدَّ
  " اأَلْسَواِق، َوَأْن َيْدُعَوُهُم النَّاُس: َسيِ ِدي َسيِ ِدي!

ألكثرررر كرامرررة. وكرررانوا هررؤالل عوضرررًا عرررن أن يقررردموا للنررراس خدمرررة فررري محبررة مهتمرررين بال ررر يف طلبررروا األمررراكن ا
يطلبررون أن الشررعب حررين يررراهم مررن مسررافة يبرردأ الشررعب فرري عمررل حركررات كلهررا تواضررع أمررامهم إلعررالن كرررامتهم. 

 والمسيح فعل عكس هذا إذ غسل أرجل تالميذه، هو أتى لَيْخِدْم ال لُيْخَدْم.
مامية، ويطلبون من الناس تقديم كان الربيين اليهود يسعون فى اإلحتفاالت وفى المجامع للجلوس فى األماكن األ

اإلحترام المبالغ فيه  وأن ينادونهم بألقاب مثل )رابى وأبا وسيد وقالوا أن الملك يهوشافاط كان ينادى الربيين  
هكذا(. وطلب إثنين من الربيين عقاب من ال يفعل. وهشتكى إثنين من الربيين أنهم فقدوا هيبتهم كربيين معلمين  

و. ولنرى   إذ تكلم معهم البعط  فى األسواه قاًلين وليكن لكما سالم عظيمو دون أن ي يف الناس ويا سيدىَّ
   -بعط القصص واألقوال التى قالوها لتعظيم الربيين :

 حاكم قيصرية الوثنى كان يقوم أمام الرابيين ألنه كان يرى وجوههم كالمالًكة.  •
 الحرب ألنه رأى وجه الربيين.قال حاكم إنطاكية أن قسطنطين الكبير هزم إعداله فى   •
 قالوا عن أحد الربيين أن النور كان يخرج من وجهه.  •
قالوا أنه يجب تحية الربيين مثل الملوك، وفى بعط األحيان أكثر من الملوك. وهستندوا فى هذا على  •

 (، فأى فرد من الشعب يمكن أن يصبح ملكا ولكن خسارة رابى ال تعوض.15:  8)أم
 ستنفذ حتى لو بال سبب. لعنة الرابى ألحد  •
 نسبوا للربيين عمل معجزات كثيرة إلثبات كل األكاذيب التى تقال عنهم. •
طلب أحد الربيين أن يدفن فى مالبس بي ال لكى ُيظهر إستحقاقه أمام خالقه. ثم وصل األمر   •

مدى النقال   لهرطقات إذ قالوا أنه بعد موته حدثت مناقشة فى السمال بين هللا واألكاديمية السماوية حول
لهذا الرابى. وعند إنفصال روح هذا الرابى من جسده قال أحد الربيين من األكاديمية السماوية نقى نقى.  
وفى الحال جال خبر من السمال إلى الحكمال من الشعب أن هذا الرابى إن م إلى الجماعة السماًية.  

 وحددوا أسبوعا حدادا على خسارة هذا الرابى.
إبتعدت بهم تماما عن الروحيات. وبسبب هذا حذر الرب تالميذه أن يتشبهوا بهم ويطلبون أن   ومثل هذه األفكار

يناديهم الناس بألقاب. ولمثل هذه التصرفات للربيين اليهود قال كان الربيين اليهود يسعون فى اإلحتفاالت وفى  
لمبالغ فيه  وأن ينادونهم بألقاب مثل المجامع للجلوس فى األماكن األمامية، ويطلبون من الناس تقديم اإلحترام ا

)رابى وأبا وسيد وقالوا أن الملك يهوشافاط كان ينادى الربيين هكذا(. وطلب إثنين من الربيين عقاب من ال  
يفعل. وهشتكى إثنين من الربيين أنهم فقدوا هيبتهم كربيين معلمين إذ تكلم معهم البعط فى األسواه قاًلين وليكن  

و. ولنرى بعط القصص واألقوال التى قالوها لتعظيم الربيين  لكما سالم عظيمو  دون أن ي يف الناس ويا سيدىَّ
:-  
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 حاكم قيصرية الوثنى كان يقوم أمام الرابيين ألنه كان يرى وجوههم كالمالًكة.  •
 قال حاكم إنطاكية أن قسطنطين الكبير هزم إعداله فى الحرب ألنه رأى وجه الربيين. •
 ن أن النور كان يخرج من وجهه. قالوا عن أحد الربيي  •
قالوا أنه يجب تحية الربيين مثل الملوك، وفى بعط األحيان أكثر من الملوك. وهستندوا فى هذا على  •

 (، فأى فرد من الشعب يمكن أن يصبح ملكا ولكن خسارة رابى ال تعوض.15:  8)أم
 لعنة الرابى ألحد ستنفذ حتى لو بال سبب.  •
 كثيرة إلثبات كل األكاذيب التى تقال عنهم.نسبوا للربيين عمل معجزات   •
طلب أحد الربيين أن يدفن فى مالبس بي ال لكى ُيظهر إستحقاقه أمام خالقه. ثم وصل األمر   •

لهرطقات إذ قالوا أنه بعد موته حدثت مناقشة فى السمال بين هللا واألكاديمية السماوية حول مدى النقال  
رابى من جسده قال أحد الربيين من األكاديمية السماوية نقى نقى.  لهذا الرابى. وعند إنفصال روح هذا ال

وفى الحال جال خبر من السمال إلى الحكمال من الشعب أن هذا الرابى إن م إلى الجماعة السماًية.  
 وحددوا أسبوعا حدادا على خسارة هذا الرابى.

رب تالميرذه أن يتشربهوا بهرم ويطلبرون أن ومثل هذه األفكار إبتعدت بهم تماما عن الروحيات. وبسبب هذا حذر ال
اَل  يناديهم الناس بألقاب. ولمثل هذه التصرفات للربيين اليهود قال الرب يسوع لتالميذه ال تتشبهون بهم أمرا ُتْم فدَ َأندْ

 ...اآلية القادمة. ُتْدَعْوا َسيِ ِدي
 

َوَأْنُتْم َجِميًعا ِإْخَوٌة.  8"  -(:12-23:8اآليات )مت ُمَعلِ َمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيُح،  ُتْدَعْوا َسيِ ِدي، أَلنَّ  َأْنُتْم َفاَل  َواَل 9َوَأمَّا 
َماَواِت.   السَّ ِفي  الَِّذي  َواِحٌد  َأَباُكْم  أَلنَّ  اأَلْرِض،  َعَلى  َأًبا  َلُكْم  ُمَعل ِ 10َتْدُعوا  أَلنَّ  ُمَعلِ ِميَن،  ُتْدَعْوا  َواِحٌد َواَل  َمُكْم 

 "  َفَمْن َيْرَفْع َنْفَسُه َيتَِّضْع، َوَمْن َيَضْع َنْفَسُه َيْرَتِفْع.12َوَأْكَبُرُكْم َيُكوُن َخاِدًما َلُكْم. 11اْلَمِسيُح. 
هل يريد السيد أن نكف عن إستخدام األلقاب سيد/ أب/ معلم؟! بالنسبة لألشخاص الروحيين؟ قطعًا ال يمكن أن 

   -نفهم هذا بمفهوم حرفي:
نري أنرا أل(. ولكرن نفهرم مرن كرالم برولس و4يرو3+ 1:2يرو1+ 11-10+ فل  15:4كو1بولس دعا نفسه أب ) -1

هررى فررى المسرريح ، لررذلك قررال باإلنجيررل ، أى بكرا ترره  ةمعنررى األبرروة المطلوبرر. ولرردتكم فرري المسرريح باإلنجيررلو 
ا فرري  بالمسرريح لهررم . فخررارج المسرريح يفقررد بررولس أبوترره، ويفقررد الكرراهن أبوترره، وتصررير دعوترره أبررًا إغتصررابًا أمرر 

 المسيح فيحمل أبوة هللا ألوالده، يحمل لهم ما هو هلل ال ما هو لذاته.
( وبررنفس المفهرروم نقبررل 11:1ترري2+ 7:12للكنيسررة معلمررين )روبررولس دعررا نفسرره معلررم وقررال إن هللا وضررع  -2

 المعلم المختفي في الرب. فالمعلم الحقيقي ُيَعلِ م لحساب مجد هللا.
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( والمهرم أنهمرا لرم يهتمرا باللقرب برل 30:16قبل بولس الرسول من سجان فيلبي هرو وسريال قولره يرا سريدي )أع -3
الررروحيين سررلطان بررالروح القرردس ليرردبروا أمررور الكنيسررة بخررالص نفررس الرجررل وأهررل بيترره. وهللا أعطررى للقررادة 

 (.19، 9-8بالمحبة. )فل
عندما يكون القاًد له حياة روحية لرن يهرتم باللقرب إنمرا بخرالص النفروس. ولرن يكرون لأللقراب خطورتهرا علرى  -4

ب إنسرحاقًا حياته، فشوقه لخالص كل نفس يمأل قلبه فال يجد الريال أو الكبريال موضعًا فيه، برل تزيرده األلقرا
 وهحساسًا بالمسئولية. وال يشعر في نفسه سوى أنه خادم للكل كما قال السيد على نفسه.

المسررريح ال يقصرررد إلمرررال األلقررراب برررل أراد أن نلتقررري بالقرررادة الرررروحيين خاللررره شخصررريًا، وال نررررتبط بهرررم خرررالل  -5
 .كما فعل هؤالل الفريسيين التملق والمجامالت 

 فهرل ال أقرول ألبري الجسردي يرا أبري وأقرول لره يرا أخري. إعتمرادًا علرى قرول المسريح إذا فهمنا هذا الكالم حرفياً  -6
 و. وهل لن يتعارض هذا مع وصية أكرم أباك وأمك.وأنتم جميعًا إخوةهنا و

 والمسيح يحذر هنا من أن يرتفع القادة ويسعون للعظمة فيسقطون. -7
 

اَم »لِكْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكتَ 13و  -(:23:13آية )مت َماَواِت ُقدَّ يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم ُتْغِلُقوَن َمَلُكوَت السَّ َبُة َواْلَفرِ 
اِخِليَن َيْدُخُلوَن.   و  النَّاِس، َفاَل َتْدُخُلوَن َأْنُتْم َواَل َتَدُعوَن الدَّ

بالروح ألن لهم   للمساكين  التطويب األول وطوبى  الويل األول هو في مقابل  أم ا هؤالل هذا  السماواتو  ملكوت 
المتكبرين فهم يملقون ملكوت السموات أمام الناس. هم أغلقوا الباب أمام الناس بكبرياًهم وبعدم تنفيذ الوصايا 

يقدمون مفتاح الخاطئ. وكانوا  بسلوكهم  لهم، أي  يعلمونها  يقصد أن   اً التي  للكتبة عند قبولهم وويفتهم. والسيد 
تحوا للناس باب ملكوت السموات بأن تفتحوا عقولهم وقلوبهم فيقبلون هللا، فأنتم أغلقتم يقول أنه عوضًا عن أن تف 

(. ولو كنتم مت عين ومساكين بالروح لكان الروح القدس مألكم وكان تعليمكم قد فتح لهم  52:11هذا الباب )لو 
 ملكوت السموات، ولكم أي ًا.

هنرا الرويالت. ولكرن شركرًا هلل فهرو بردأ بالتطويبرات فهرو أترى  في مقابل التطويبات التي بدأ المسيح بها خدمته نجرد 
( هررو أتررى ليبررارك ويطرروب 20-19:4ليكررر  بسررنة الرررب المقبولررة وطرروى السررفر ولررم يقرررأ ووبيرروم إنتقررام إللهنرراو )لررو

 ولكنه كديان فسيدين في اليوم األخير. والتطويب هو لمن يطيع وصاياه.
 

يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم َتْأُكُلوَن ُبُيوَت اأَلَراِمِل، وِلِعلٍَّة ُتِطيُلوَن َوْيٌل َلُكْم أَ 14و  -(: 23:14آية )مت يَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 
  و َصَلَواِتُكْم. ِلذِلَك َتْأُخُذوَن َدْيُنوَنًة َأْعَظَم.

بل من بيوت األرامل هم أصبحوا ال يبحثون سوى عن أنفسهم ويجرون ورال الماديات ليس من األغنيال فقط،  
واآلن ،  )كانوا يصلون ويطيلون صلواتهم في بيت الميت ليأخذوا أجرًا كبيرًا من أرملته(، هم طلبوا الكرامة أواًل  

يطلبون األموال حتى إن صار في هذا ضيق وحزن في بيوت األرامل واأليتام. ونقارن هذا مع التطويب الثاني  
ما كان واجب هؤالل الخدام أن يعزوا األرامل أكلوا بيوت األرامل. وبأعمالهم  وطوبى للحزانى. ألنهم يتعزونو. وبين
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عثروا الناس. في الويل األول نجدهم متعظمين بمعارفهم وعلمهم فأغلقوا باب المعرفة على الناس. أ الرديئة هذه  
على   التعزية  باب  فأغلقوا  بأموالهم  متعظمين  نجدهم  الثاني  الويل  و   الفقرالوفي  المسيح ال  الحزانى.  أن  نالحظ 

يهاجم الصلوات الطويلة، بل العلة في إطالة الصلوات. ولنقارن بين التطويب الثاني، فاهلل يعزي الحزانى وبين 
 الويل الثاني فالدينونة لمن ينهبون أموالهم. 

 

يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! ألَ 15  "-(:23:15آية )مت نَُّكْم َتُطوُفوَن اْلَبْحَر َواْلَبرَّ ِلَتْكَسُبوا َدِخياًل َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 
 و َواِحًدا، َوَمَتى َحَرَل َتْرَنُعوَنُه اْبًنا ِلَجَهنََّم َأْكَثَر ِمْنُكْم ُمَضاَعًفا.

هذا  يتعلم  رياًهم،  ويرى  يدخل  حينما  الدخيل  هذا  ولكن  اليهودي،  لإليمان  يدخل  دخياًل  ليكسبوا  يتعبون  كانوا 
ال، وهو إذ لم يرى نموذج طيب يحتذى به يرتد لوثنيته ويصبح أسوأ حااًل فهو تعلم رياًهم وصار مرتدًا عن الري

اإليمان وقد عاد لقيئه ووثنيته، وهذا حتى إن جاله رجل فاضل مبارك يدعوه لإليمان بعد ذلك فمن المؤكد أنه 
وكان اليهود يحاولون  يادة .   لجهنم أكثرويرير إبناً سيرفط إذ صار يشك في الجميع وبهذا يصير حاله أردأ  

المؤمنين ويطوفون البر والبحر ليأتوا بمؤمنين ليزداد عددهم ويزداد عدد المقاتلين فيرثوا أرض كنعان بل يمتدوا 
هذا باإلضافة إلى نظرتهم بإحتقار للدخالل )الذين دخلوا لإليمان بعد أن كانوا وثنيين(. وهم وضعوا  إلى أكثر.  

ثم يتكلمون عنهم على أنهم كلعنة البرص. وكان لهم حماس فى إجتذاب الوثنيين ولكن  شروطا مشددة إلختبارهم  
والمسيح في التطويب الثالث المقابل لهذا الويل الثالث يقول أن    بسبب أخالقياتهم الص بة أعثروا هؤالل الدخالل.

ين بكبرياًهم يكونون سببًا في الودعال هم الذين يرثون األرض، وليس هؤالل المتكبرين المتمطرسين المراًين. الذ 
 أن يخسروا الناس فيتركون دبادة هللا ويرتدون عنها. 

 
ْن 16  "-(:22-23:16اآليات )مت َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن! اْلَقاِئُلوَن: َمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَلْيَس ِبَشْيٍء، َولكدِ

ِزُم.  ِل َيْلتدَ َذَهب اْلَهْيكدَ َف بدِ ْن َحلدَ مدَ
ِذي يُ 17 ُل الدَّ ُم: َألدذََّهُب َأِم اْلَهْيكدَ ا َأْعظدَ اُن! َأيُّمدَ اُل َواْلُعْميددَ ا اْلُجهدَّ ُس الددذََّهَب؟ َأيُّهدَ دِ  قدَ

ِزُم. 18 ِه َيْلتدَ ا 19َوَمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَلْيَس ِبَشْيٍء، َولِكْن َمْن َحَلَف ِباْلُقْرَباِن الَِّذي َعَليدْ اُن! َأيُّمدَ اُل َواْلُعْميدَ ا اْلُجهدَّ َأيُّهدَ
ُس اْلُقْرَباَن؟   ِه! فَ 20َأْعَظُم: َأْلُقْرَباُن َأِم اْلَمْذَبُح الَِّذي ُيَقدِ  ا َعَليدْ لِ  مدَ ِه َوِبكدُ َف بدِ ْد َحلدَ ِإنَّ َمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفقدَ

ْن 21 َومدَ
اِكِن ِفيِه،  َماِء َفَقْد َحَلَف ِبَعْرِش هللِا َوِباْلَجاِلِس َعَلْيِه.22َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبالسَّ  " َوَمْن َحَلَف ِبالسَّ

إذ بهرم يحكمرون بمنظرار مرادي حترى  ،ين فعروض أن يحكمروا روحيرًا فري أمرور الماديرات يفسد الريال بصريرة المعلمر
في الروحيات. فيرون في ذهرب الهيكرل أنره أف رل مرن الهيكرل، والقربران أثمرن مرن المرذبح. فالرذي يحلرف بالرذهب 

والهيكرل مدشرن  يلتزم بدفع ذ بًا لو حنث في قسمه. هذا ليشجعوا الشرعب أن يرأتوا للهيكرل برذهب يسرتفيدوا هرم بره.
(. ومررن 37:29بالزيررت المقرردس وهررو هلل لررذلك فهررو الررذي يقرردس الررذهب. والمررذبح كررل مررا يمسرره يكررون مقدسررًا )خررر

ا مررن يحلررف بالمررذبح ويحنررث فرري قسررمه فررال يشررمل قلرربهم فرري شررئ. هررؤالل ال  أقسررم بالقربرران يلتررزم برردفع قرررابين. أمرر 
والمفهرروم طبعررًا مررا يقدمرره السرريد هنررا أن مررن يحلررف بالمررذبح يهتمرون بمجررد هللا بررل بشرربع بطررونهم وهمررتالل خررزاًنهم. 

فهو يحلف بكل ما عليه من قرابين وذبراًح ونرار مقدسرة، وفروه الكرل براهلل. فالمرذبح يخرص هللا نفسره والمفهروم أن 
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والتلمرود وضرع كل األقسام ملزمة وال معنى لوضع هذه الفروه، وأن كل قسم من أي شخص هو إلتجرال إلرى هللا. 
بين الحلف بالسمال وباألرض وهرذه األخيررة لريس مرن المفتررض أنهرا ملزمرة. والحلرف بإسرم هللا ملرزم. وكران   فواره 

لهرررم تمييرررز برررين أنرررواع الحلرررف فرررى التعهررردات والعقرررود كررران بهرررا نررروع مرررن التحايرررل الشررررعى. والررررب هنرررا يررردين هرررذه 
عط الحروف. بل بالتالعرب فرى حررف التحايالت، فكان هناك تخفيف من ناحية اإللتزام بالحلف بالتالعب فى ب

أو غيره فهذا يقلل من قدسية وُحرمة الحلف. والرب قال عن هذه التحايالت والخدع التى لها مظهر الشردية أنهرا 
وفرري مقابررل هررؤالل الجرروعى لألمررور الماديررة مررن ذهررب وأمرروال وكررل مررا يشرربع بطررونهم يقرردم المسرريح  عمررى أخالقررى.

العطرراش إلررى البررر ألنهررم يشرربعونو. هررذا فرري مقابررل الويررل الرابررع للجيرراع للمررادة التطويررب الرابررع وطرروبى للجيرراع و 
 والعالم والمنى والطمع. 

 
)مت ِبثَّ 23"  -(: 24-23:23اآليات  َوالشِ  النَّْعَنَع  ُروَن  ُتَعشِ  أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل 

َتْعَمُلوا هِذِه   َأْن  َيْنَبِغي  َكاَن  َواإِليَماَن.  ْحَمَة  َوالرَّ اْلَحقَّ  النَّاُموِس:  َأْثَقَل  َوَتَرْكُتْم  َتْترُ َواْلَكمُّوَن،  ِتْلَك.  َواَل  َأيَُّها 24ُكوا 
   " اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن! الَِّذيَن ُيَرفُّوَن َعِن اْلَبُعوَضِة َوَيْبَلُعوَن اْلَجَمَل.

الويل الخامس لهم إذ هم يظهرون كمدققين للماية فيعشرون النعناع والشبث والكمون وهي نباتات تزرع بكميات 
الحهم، فهم يركزون في تعاليمهم على دفع العشور مهما كانت صميرة في حداًق البيوت. وتدقيقهم هذا هو لص

قليلة كالنعنع والشبث والكمون، والمعنى االهتمام بالعشور كلها ألن هذا سيعود عليهم بالفاًدة، فالتدقيق هنا في 
العشور ليس هدفه مجد هللا بل مصالحهم الشخصية.   العشور وصية  تنفيذ وصية موسى عن  فهم توسعوا فى 

ها تشمل األشيال التافهة كالنباتات الصميرة. ومن األقوال الم حكة فى التلمود أن أحد الربيين درَّب حماره وجعلو 
يفعلون هذا بينما  ف  أال يأكل قمحا لم يتم إخراج عشوره. ومثل هذه التفاهات أخرجت الوصايا الثقيلة من الصورة.

واإليمانو. لم يوصوا الشعب بالرحمة تجاه األرامل واأليتام والفقرال فهذا أهملوا أهم وصايا الناموس والحق والرحمة  
 لن يعود عليهم بمنفعة. ولذلك نجد التطويب الخامس المقابل لهذا الويل الخامس، طوبى للرحمال ألنهم يرحمون. 

عرردم دفررع  الرحمررة. إذًا لرريس معنررى كررالم المسرريح= وال تتركددوا تلددكترردفعون العشررور فرري كررل شررئ. = تعملددوا هددذه
فون مشررروباتهم فررى مصررفاة لررئال يكررون بهررا بعوضررة = يرددفون عددن البعوضددةالعشررور بررل اإلهتمررام بالرحمررة.  ُيصررَ

الجمرل هرو = ويبلعدون الجمدلتنجسها، والبعوضة هي أصمر الحشرات النجسة أي التردقيق فري األمرور الصرميرة. 
ا. والمقصررود أنهررم يقبلررون أعظررم الخطايررا إن مررن الحيوانررات النجسررة وهررو أكبرهررا والحيوانررات النجسررة تشررير للخطايرر

هم رأوا البعوضة ولكنهم لم يروا الجمل. وهرم كران السريد المسريح =  أيها القادة العميانكان في هذا مصلحة لهم.  
أمامهم وبسبب بصيرتهم العميال وحسدهم وطمعهم لم يرروه وال عرفروه برل صرلبوه، لقرد أولرم الريرال وحرفيرة ال برادة 

 عيون قلوبهم.
 

)مت اْلَكْأِس 25"  -(: 26-23:25اآليات  َخاِرَج  وَن  ُتَنقُّ أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل 
ْحَفِة، َوُهَما ِمْن َداِخل َمْمُلوآِن اْخِتَطاًفا َوَدَعاَرًة.   يِسيُّ اأَلْعَمى! َنقِ  َأوَّاًل َداِخَل اْلَكْأِس َوالرَّ 26َوالرَّ ْحَفِة َأيَُّها اْلَفرِ 

 " ِلَكْي َيُكوَن َخاِرُجُهَما َأْيًضا َنِقيًّا.
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هنا يلومهم السيد أنهم يتمسكون بمظهر التقوى مثل كأس أو صحفة ينظفانها من الخارج دون الداخل، والمقصود  
يهتمون  وال  الجسد  يطهرون  هؤالل  القلب.  لتطهير  محاولة  وبال  توبة  وبال  روح  بال  التي  الطقسية  الممارسات 

وبهم. ومن الخطر أن يهتم أحد بشكليات ال بادة الخارجية دون أن يلتقي بالسيد المسيح نفسه جوهر دبادتنا بقل
ألنهم  القلب  ألنقيال  وطوبى  السادس  التطويب  نجد  السادس  الويل  هذا  مقابل  وفي  حقيقة.  يطهرنا  الذي  وهو 

 يعاينون هللاو أم ا هؤالل فلم يروا هللا وال عرفوه.
نون ينظفرررون األوانررري مرررن الخرررارج خوفرررًا مرررن أن يكرررون وثنيرررًا أو شررريئا نجسرررًا قرررد تالمرررس معهرررا. : هرررم كررراملحوظدددة

والعجيب أنهم ما كانوا يهتمون بتنظيف األواني من الرداخل. والسريد هنرا يقرول أن ممارسراتكم هرذه هري تعبيرر عرن 
 حالتكم أنتم.

 
يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! أَلنَُّكْم ُتْشِبُهوَن ُقُبوًرا ُمَبيََّضًة َتْظَهُر 27"  -(:28-23:27اآليات )مت َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

َنَجاَسٍة.   َوُكلَّ  َأْمَواٍت  َمْمُلوَءٌة ِعَظاَم  َداِخل  َوِهَي ِمْن  َجِميَلًة،  تَ 28ِمْن َخاِرٍج  ِمْن َخاِرٍج  َأْيًضا:  َأْنُتْم  ْظَهُروَن هَكَذا 
 " ِللنَّاِس َأْبَراًرا، َولِكنَُّكْم ِمْن َداِخل َمْشُحوُنوَن ِرَياًء َوِإْثًما.

وكانوا  فيتنجسون،  المارة  بها  يحتك  ال  حتى  وثانيًا  للزينة  أواًل  الفصح  قبل  القبور  يمسلوا  أن  عادة  لليهود  كان 
السيد أن هؤالل المظهريين صاروا أمواتًا.  (. هنا يشرح  16:19ها باللون األبيط لتصير واضحة )راجع عد ن يدهنو 

تقتله الخطية ولك إسم إنك حي وأنت ميتو )ر  يقدم توبة 1:3فكل من ال يتطهر من خطاياه  ( والعكس فمن 
من   المبيط  كالقبر  يكون  ميت  والداخل  بالظاهر،  يهتم  من  فعاشو.  ميتًا  كان  هذا  وإبني  يحيا  ال ال  كاإلبن 

(. وفي 23،  18:2وهللا هو الذي يري الداخل )ر   ،  س يمدحونه. بينما داخله ميتاً الخارج له إسم أنه حي، والنا
مقابل هذا الويل نجد التطويب السابع وطوبى لصانعي السالم ألنهم أبنال هللاو. اإلبن ال ال بتوبته عاد لح ن  

ثمرة لعالقته مع هللا أبيه فحصل على الحياة وصار إبنًا هلل. وصانع السالم هو يعبر عما في داخله من سالم ك
 وبنوته هلل. أليس السالم ثمرة للروح القدس. والروح يحل على أوالد هللا. 

 
)مت ْنِبَياِء 29"  -(:36-23:29اآليات  اأَل ُقُبوَر  َتْبُنوَن  أَلنَُّكْم  اْلُمَراُؤوَن!  يِسيُّوَن  َواْلَفرِ  اْلَكَتَبُة  َأيَُّها  َلُكْم  َوْيٌل 

يِقيَن،  َوُتَزيِ ُنوَن َمَداِفَن ال دِ  ْنِبَياِء.  30رِ  َفَأْنُتْم َتْشَهُدوَن 31َوَتُقوُلوَن: َلْو ُكنَّا ِفي َأيَّاِم آَباِئَنا َلَما َشاَرْكَناُهْم ِفي َدِم اأَل
ْنِبَياِء.   َأيَُّها اْلَحيَّاُت َأْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْهُرُبوَن 33َفاْمأُلوا َأْنُتْم ِمْكَياَل آَباِئُكْم.  32َعَلى َأْنُفِسُكْم َأنَُّكْم َأْبَناُء َقَتَلِة اأَل

ْجِلُدوَن ِلذِلَك َها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َأْنِبَياَء َوُحَكَماَء َوَكَتَبًة، َفِمْنُهْم َتْقُتُلوَن َوَتْرِلُبوَن، َوِمْنُهْم تَ 34ِمْن َدْيُنوَنِة َجَهنََّم؟  
َوَتْطُردُ  َمَجاِمِعُكْم،  َمِديَنٍة،  ِفي  ِإَلى  َمِديَنٍة  ِمْن  َدِم 35وَن  ِمْن  اأَلْرِض،  َعَلى  ُسِفَك  زِكيٍ   َدٍم  ُكلُّ  َعَلْيُكْم  َيْأِتَي  ِلَكْي 

يِق ِإَلى َدِم َزَكِريَّا ْبِن َبَرِخيَّا الَِّذي َقَتْلُتُموُه َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبِح.   دِ  : ِإنَّ هَذا ُكلَُّه َيْأِتي  َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 36َهاِبيَل الرِ 
 "  َعَلى هَذا اْلِجيِل!

ببناًهم لقبور األنبيال فهم يشهدون أن أبالهم قتلة األنبيال، وها هم يكملون مكيال أباًهم بتدبيرهم المؤامرات لقتل 
رفوا المسيح إذ المسيح. وكان األهم من بنال قبور لألنبيال أنهم يحفظون أقوالهم ويفهمونها، ولو كانوا قد فعلوا لع

)ر  النبوات  هدف  تكبروا 10:19هو  هم  فأواًل  الخطايا  تصاعد  ونالحظ  النبوةو.  روح  هي  يسوع  شهادة  وفإن   )
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برياًهم   عثرة  سبب  ثم صاروا  الثاني(  )الويل  األرامل  أموال  يأكلون  ثم صاروا جشعين  األول(  )الويل  وتعظموا 
بالما الكامل  إهتمامهم  ثم  الثالث(  )الويل  في للدخالل  ثم  الرابع(  )الويل  الروحية  التعاليم  أنهم شوهوا  ديات حتى 

سبيل إمتالل بطونهم إهتموا بوصية العشور ألنهم يكسبون منها وسكتوا عن الخطايا الكبيرة التي كالجمل )الويل 
إال  أنهم  الخامس( ثم رياًهم )الويل السادس( وأخيرًا وصلوا لحالة الموت الداخلي )الويل السابع( وماذا بعد ذلك  

يقاومون الحق ويهدرون ويسفكون دمال األبريال وعلى رأسهم السيد المسيح )الويل الثامن( وفي مقابل هذا الويل 
وكم .. فإنهم هكذا طرودا األنبيال الذين قبلكم. وهل نفلت من   نجد التطويب الثامن.. طوبى لكم إذا طردوكم وعيرَّ

األرض   فالحيات تقتل حتى من ال يؤذيها وهي تزحف على=  الحيات  أيهانار جهنم لو فقدنا التقوى الحقيقية.  
 فأباًهم أي ًا قتلوا األنبيال. = أوالد األفاعيصلبوا المسيح وهضطهدوا تالميذه.   ملألفكار األرضية فه إشارة 

ولنالحظ أن كل إنسان مسئول عرن نفسره، وهرم غيرر مسرئولين عرن خطايرا أبراًهم، لكرنهم إذ يعملرون نفرس الشرئ= 
. دينوندة جهدنموهرم مرألوه بشررورهم ثرم بقرتلهم للمسريح، هنرا ترأتي علريهم العقوبرة وهري ،  مألوا أنتم مكيال أبدائكمفإ

فمدنهم ويتنبأ لهم برأنهم سي رطهدونهم=  أرسل إليكم أنبياء وحكماء..والمسيح يخبرهم بأنه سيرسل لهم تالميذه=  
يا لمحبتك يا رب فقبل أن يعاقب وتخرب أورشليم يعطيهم فرصة أخيرة. وبسبب إسرتمرارهم فري   تقتلون وترلبون 

خطايررا أبرراًهم سرريعاقبون ألنهررم لررم يتعظرروا بمررا حرردف ألبرراًهم مررن مصرراًب بسرربب خطايرراهم. لررذلك فعقوبررة هررؤالل 
لمراذا كانرت العقوبرة و أي عقوبة م اعفة وهذا مرا حردف فري خرراب أورشرليم. =  يأتي عليكم كل دماألبنال أعظم=  

فدإمألوا أندتم م اعفة؟ ألنهم كانوا يكررون نفس خطايا أباًهم وهى الريال، فظلت عيونهم مملقة وداخلهرم مظلرم. 
= فالمكيال ُيمأل من نفس نوع الحبوب الموجرودة فيره. الريرال أعمرى عيرون أبراًهم فلرم يعرفروا األنبيرال   مكيال أبائكم

ونهم فلررم يعرفرروا المسرريح وسيسررلمونه للصررلب. هررم لررم يتعلمرروا مررن كررل مررا حرردف وقتلرروهم. وهررم بريرراًهم أُغلقررت عيرر
 ألباًهم وولوا مثلهم فى رياًهم.

 
 آرال: 3هناك من هو زكريا بن برخيا: 

(. ولكررن الكترراب لررم يرذكر شرريئًا عررن أن دمرره سررفك بررين 1:1هرو  كريررا النبرري فإسررمه فعرراًل  كريرا بررن برخيررا ) ك.1
 الهيكل والمذبح.

يوحنا المعمدان الذي إذ أتى إليه جنود هيرودس ليأخذوا يوحنا الطفل ليرذبحوه، ذهرب بره للمرذبح وقرال هو أبو  .2
 من حيث أخذته أعيده. فخطفه مالك الرب إلى البرية فقتل الجند  كريا.

(. ولكرن إسرم أبيره يهويراداع. ويررى القرديس 21:24أي2إنه  كريرا الرذي قتلره يروآش ملرك يهروذا كمرا جرال فري ).3
أن برخيرررا تعنررري بركرررة ويهويررراداع تعنررري قداسرررة. وأن الشرررخص يحمرررل اإلسرررمين. وهرررذا هرررو الررررأي  جيرررروم

األصوب. فالمسيح ذكر هابيل كرأول شرهيد يرذكر فري الكتراب المقردس بسربب برره. و كريرا هرو آخرر شرهيد 
 يررذكر فرري الكترراب المقرردس، فرري العهررد القررديم )ونالحررظ أن الكترراب المقرردس اليهررودي ينتهرري بسررفري أخبررار

األيام.( ويكون قصد المسيح أنهم يتحملرون دم كرل الشرهدال األبريرال الرذين إحترواهم الكتراب المقردس، فهرم 
أشرررر مرررن أبررراًهم لقرررتلهم المسررريح. وربمرررا كررران  كريرررا الكررراهن الرررذي قتلررروه هنرررا هرررو حفيرررد يهويررراداع الكررراهن 
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بررن يهويرراداع ووالررد (. ويكررون برخيررا هررو إ15:24أي2سررنة )130فيهويرراداع الكرراهن حررين مررات كرران عمررره 
ويقررول إدرشرريم العررالم اليهررودى المتنصررر أن هنرراك تقليررد يهررودى أن دمرره لررم يجررف لمرردة قرررنين مررن   كريررا.

 الزمان وول يملى حتى دخل نبو ردان للهيكل وهنتقم له.
ترم م 70وفعاًل فخراب أورشليم على يد تيطس الرومراني سرنة = الحق أقول لكم إن هذا كل ه يأتي على هذا الجيل

 سنة.37بعد كالم السيد المسيح بحوالي 
 

َكْم َمرٍَّة 37"  -(: 39-23:37اآليات )مت ِإَلْيَها،  اْلُمْرَسِليَن  َوَراِجَمَة  ْنِبَياِء  اأَل َقاِتَلَة  َيا  ُأوُرَشِليُم!  َيا  ُأوُرَشِليُم،  »َيا 
ُتِريُدوا!   َوَلْم  َجَناَحْيَها،  َتْحَت  ِفَراَخَها  َجاَجُة  َتْجَمُع الدَّ َكَما  َأْواَلَدِك  َأْجَمَع  َأْن  ُيْترَ 38َأَرْدُت  َبْيُتُكْم  َخَراًبا. ُهَوَذا  َلُكْم  ُك 

39.»! بِ   " أَلنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم اَل َتَرْوَنني ِمَن اآلَن َحتَّى َتُقوُلوا: ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ
لنالحظ أن إرادتي يمكنها أن تعطل إرادة هللا في أمر خالص نفسي. فاهلل يريد أن  =  كم مرة أردت .. ولم تريدوا

القديس أغسطينوس )هللا الذي خلقك بدونك ال يستطيع أن يخلصك 4:2تي1)   الجميع يخلصون.. (. لذلك قال 
( ويبكي على كل نفس 44-42:19بدونك(. والمسيح بكى على أورشليم إذ رأى مستقبلها وما سيحدف لها )لو 

وه، َفَخِربوا، ترف ه ألنها ستهلك ويحاصرها األعدال ويخربونها. هو أتى ألورشليم عارضًا رحمته وحمايته فرف 
بالتعليم والتطويب ومن يرفط تنصب عليه  يبدأ  وهو عاِرْض حمايته ورحمته لكل نفس ومن يرفط سيخرب. 

يترك لكم خراباً الويالت.   بيتكم  للنهاية وحتى يؤمنوا =  هوذا  الهيكل فعاًل وكل أورشليم وسيظل خربًا  لقد خرب 
ويقولون   الرببالمسيح  بإسم  اآلتي  ال.  مبارك  بسببه. الندال  وجن جنونهم  الشعانين  أحد  يوم  اليهود  رف ه  ذي 

. والسيد هنا يشبه نفسه بالدجاجة التي تحت ن بي ها (  15:    11)رو   وسيكون إيمان اليهود عالمة نهاية األيام
.. إنكم ال ترونني من اآلن حتىحتى يفقس وتخرج الفراك للحياة، فهو يريد الحياة لهذا الشعب، ولكن بإختيارهم.  

الثاني. تنط  المسيح  ومجيل  األيام  نهاية  عن  نبوة  ولكنها  ويعرفه.  يراه  هللا  يسبح  من  فكل  من ا،  كل  على  بق 
الخطية  إنممست في  إذا  نفس تخرب  البيت تحول خرابًا ألن هللا تركه بسبب خطاياهم وهكذا كل  ولنالحظ أن 

 والعكس إن تابت يعود لها هللا وتراه.
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 عودة للجدول والعشرون(  رابع)أنجيل متي()األصحاح ال

 اإلصحاح الرابع والعشرون 
 (  24خطاب المسيح عن خراب أورشليم وإنقضاء الدهر) مت

 ( 38-5:21( +) لو13+ )مر 
اْلَهْيَكِل.  1  "-:(24اآليات )مت  َأْبِنَيَة  ُيُروُه  ِلَكْي  َتاَلِميُذُه  َم  َفَتَقدَّ اْلَهْيَكِل،  ِمَن  َوَمَضى  َيُسوُع  َخَرَج  َلُهْم 2ُثمَّ  َفَقاَل 

َوِفيَما ُهَو 3  «.ُض!َيُسوُع:»َأَما َتْنُظُروَن َجِميَع هِذِه؟ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه اَل ُيْتَرُك هُهَنا َحَجٌر َعَلى َحَجٍر اَل ُيْنقَ 
هذَ  َيُكوُن  َمَتى  َلَنا  َقاِئِليَن:»ُقْل  اْنِفَراٍد  َعَلى  التَّاَلِميُذ  ِإَلْيِه  َم  َتَقدَّ ْيُتوِن،  الزَّ َجَبِل  َعَلى  َعاَلَمُة  َجاِلٌس  ِهَي  َوَما  ا؟ 

ْهِر؟«   الدَّ َواْنِقَضاِء  ُيِض 4َمِجيِئَك  اَل  َلُهْم:»اْنُظُروا!  َوَقاَل  َيُسوُع  َأَحٌد.  َفَأَجاَب  ِباْسِمي 5لَُّكْم  َسَيْأُتوَن  َكِثيِريَن  َفِإنَّ 
َوَسْوَف َتْسَمُعوَن ِبُحُروب َوَأْخَباِر ُحُروٍب. ُاْنُظُروا، اَل َتْرَتاُعوا. أَلنَُّه  6َقاِئِليَن: َأَنا ُهَو اْلَمِسيُح! َوُيِضلُّوَن َكِثيِريَن.  

لَ  َولِكْن  ُكلَُّها،  َتُكوَن هِذِه  َأْن  ُبدَّ  َبْعُد.  اَل  اْلُمْنَتَهى  َوَتُكوُن 7ْيَس  َمْمَلَكٍة،  َعَلى  َوَمْمَلَكٌة  ُأمٍَّة  َعَلى  ُأمٌَّة  َتُقوُم  أَلنَُّه 
َأَماِكَن.   َوَزاَلِزُل ِفي  َوَأْوِبَئٌة  اأَلْوَجاِع.  8َمَجاَعاٌت  ُمْبَتَدُأ  ُكلََّها  َوَيْقُتلُ 9َولِكنَّ هِذِه  ِإَلى ِضيق  ُيَسلِ ُموَنُكْم  وَنُكْم، ِحيَنِئٍذ 

اْسِمي.   أَلْجِل  اأُلَمِم  َجِميِع  ِمْن  ُمْبَغِضيَن  َوُيْبِغُضوَن 10َوَتُكوُنوَن  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َوُيَسلِ ُموَن  َكِثيُروَن  َيْعُثُر  َوِحيَنِئٍذ 
َبْعًضا.   َكِثيِريَن.  11َبْعُضُهْم  َوُيِضلُّوَن  َكِثيُروَن  َكَذَبٌة  َأْنِبَياُء  اْلَكِثيِريَن.  َوِلَكْثَرةِ 12َوَيُقوُم  َمَحبَُّة  َتْبُرُد  ْثِم  اإِل َولِكِن 13 

َوُيْكَرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت هِذِه ِفي ُكلِ  اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة ِلَجِميِع اأُلَمِم. 14الَِّذي َيْرِبُر ِإَلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخُلُص.  
ِس    »َفَمَتى َنَظْرُتمْ 15  ُثمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَهى.   »ِرْجَسَة اْلَخَراِب« الَِّتي َقاَل َعْنَها َداِنيآُل النَِّبيُّ َقاِئَمًة ِفي اْلَمَكاِن اْلُمَقدَّ
ْطِح َفاَل َيْنِزْل ِلَيْأُخَذ  17َفِحيَنِئٍذ ِلَيْهُرب الَِّذيَن ِفي اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلِجَباِل،  16    ِلَيْفَهِم اْلَقاِرئُ  ِمْن َبْيِتِه  َوالَِّذي َعَلى السَّ
ِثَياَبُه.  18َشْيًئا،   ِلَيْأُخَذ  َوَراِئِه  ِإَلى  َيْرجْع  َفاَل  اْلَحْقِل  ِفي  اأَليَّاِم! 19َوالَِّذي  ِتْلَك  ِفي  َواْلُمْرِضَعاِت  ِلْلَحَباَلى  َوَوْيٌل 

ِحيَنِئٍذ ِضيٌق َعِظيٌم َلْم َيُكْن ِمْثُلُه ُمْنُذ اْبِتَداِء أَلنَُّه َيُكوُن  21َوَصلُّوا ِلَكْي اَل َيُكوَن َهَرُبُكْم ِفي ِشَتاٍء َواَل ِفي َسْبٍت،  20
َيُكوَن.   َوَلْن  اآلَن  ِإَلى  ِتْلَك 22اْلَعاَلِم  ُر  ُتَقرَّ اْلُمْخَتاِريَن  أَلْجِل  َولِكْن  َجَسٌد.  َيْخُلْص  َلْم  اأَليَّاُم  ِتْلَك  ْر  ُتَقرَّ َلْم  َوَلْو 

َلُكمْ 23اأَليَّاُم.   َقاَل  ِإْن  ُقوا.    ِحيَنِئٍذ  ُتَردِ  َفاَل  ُهَناَك!  َأْو:  ُهَنا!  اْلَمِسيُح  ُهَوَذا  َكَذَبٌة  24َأَحٌد:  ُمَسَحاُء  َسَيُقوُم  أَلنَُّه 
َأْيًضا.   اْلُمْخَتاِريَن  َأْمَكَن  َلْو  ُيِضلُّوا  َحتَّى  َوَعَجاِئَب،  َعِظيَمًة  آَياٍت  َوُيْعُطوَن  َكَذَبٌة  َسَبْقُت 25َوَأْنِبَياُء  َقْد  َأَنا  َها 

ُقوا.  26َوَأْخَبْرُتُكْم.   يَِّة! َفاَل َتْخُرُجوا. َها ُهَو ِفي اْلَمَخاِدِع! َفاَل ُتَردِ  أَلنَُّه َكَما َأنَّ 27َفِإْن َقاُلوا َلُكْم: َها ُهَو ِفي اْلَبرِ 
هَكَذا اْلَمَغاِرِب،  ِإَلى  َوَيْظَهُر  اْلَمَشاِرِق  ِمَن  َيْخُرُج  اإِلْنَساِن.    اْلَبْرَق  اْبِن  َمِجيُء  َأْيًضا  َتُكِن 28َيُكوُن  َحْيُثَما  أَلنَُّه 

ْمُس، َواْلَقَمُر اَل ُيْعِطي َضْوَءُه، َوالنُُّجوُم 29  اْلُجثَُّة، َفُهَناَك َتْجَتِمُع النُُّسوُر. »َوِلْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق ِتْلَك اأَليَّاِم ُتْظِلُم الشَّ
َماِء، َتَتَزْعَزُع.    َتْسُقُو ِمَن السَّ َماَواِت  َماِء. َوِحيَنِئٍذ َتُنوُح  30َوُقوَّاُت السَّ َتْظَهُر َعاَلَمُة اْبِن اإِلْنَساِن ِفي السَّ َوِحيَنِئٍذ 

َكِثيٍر.   َوَمْجٍد  ِبُقوٍَّة  َماِء  السَّ َسَحاب  َعَلى  آِتًيا  اإِلْنَساِن  اْبَن  َوُيْبِرُروَن  اأَلْرِض،  َقَباِئِل  َماَلِئَكَتُه  َفُيْرِس 31َجِميُع  ُل 
َماَواِت ِإَلى َأْقَرائِ  َياِح، ِمْن َأْقَراِء السَّ ْوِت، َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتاِريِه ِمَن اأَلْرَبِع الرِ  َفِمْن َشَجَرِة 32َها.  ِبُبوق َعِظيِم الرَّ

ْيَف َقِريٌب.  التِ يِن َتَعلَُّموا اْلَمَثَل: َمَتى َصاَر ُغْرُنَها َرْخًرا َوَأْخَرَجْت َأْوَراَقَها، تَ  هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا، 33ْعَلُموَن َأنَّ الرَّ
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َرَأْيُتْم هَذا ُكلَُّه َفاْعَلُموا َأنَُّه َقِريٌب َعَلى اأَلْبَواِب.   َلُكْم: اَل َيْمِضي هَذا اْلِجيُل َحتَّى َيُكوَن هَذا 34َمَتى  َاْلَحقَّ َأُقوُل 
َماُء َواأَلْرُض َتُزواَلنِ 35ُكلُُّه.   اَعُة َفاَل َيْعَلُم ِبِهَما َأَحٌد، َواَل 36   َولِكنَّ َكاَلِمي اَل َيُزوُل.َالسَّ »َوَأمَّا ذِلَك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّ

َوْحَدُه.   َماَواِت، ِإالَّ َأِبي  َأْيًضا َمِجيُء اْبِن اإِلْنَساِن.  37َماَلِئَكُة السَّ َيُكوُن  َأيَّاُم ُنوٍح َكذِلَك  نَُّه َكَما ألَ 38َوَكَما َكاَنْت 
ُجوَن، ِإَلى اْلَيْوِم   ُجوَن َوُيَزوِ  الَِّذي َدَخَل ِفيِه ُنوٌح اْلُفْلَك، َكاُنوا ِفي اأَليَّاِم الَِّتي َقْبَل الطُّوَفاِن َيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَّ

ِحيَنِئٍذ َيُكوُن اْثَناِن ِفي 40 َأْيًضا َمِجيُء اْبِن اإِلْنَساِن.  َوَلْم َيْعَلُموا َحتَّى َجاَء الطُّوَفاُن َوَأَخَذ اْلَجِميَع، َكذِلَك َيُكونُ 39
َحى، ُتْؤَخُذ اْلَواِحَدُة َوُتْتَرُك اأُلْخَرى.41اْلَحْقِل، ُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر.   »ِاْسَهُروا ِإًذا 42  ِاْثَنَتاِن َتْطَحَناِن َعَلى الرَّ

اِرُق، 43ي َأيَِّة َساَعٍة َيْأِتي َربُُّكْم.  أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن فِ  َواْعَلُموا هَذا: َأنَُّه َلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيِت ِفي َأيِ  َهِزيٍع َيْأِتي السَّ
َبْيَتُه ُيْنَقُب.   يَن، أَلنَُّه ِفي َساَعٍة اَل َتُظنُّ 44َلَسِهَر َوَلْم َيَدْع   وَن َيْأِتي اْبُن اإِلْنَساِن.ِلذِلَك ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمْسَتِعدِ 

ِلُيْعِطَيُهُم الطََّعاَم ِفي ِحيِنِه؟  45 َأَقاَمُه َسيِ ُدُه َعَلى َخَدِمِه  ُطوَبى ِلذِلَك اْلَعْبِد 46َفَمْن ُهَو اْلَعْبُد اأَلِميُن اْلَحِكيُم الَِّذي 
َولِكْن ِإْن َقاَل ذِلَك 48وُل َلُكْم: ِإنَُّه ُيِقيُمُه َعَلى َجِميِع َأْمَواِلِه.  َاْلَحقَّ َأقُ 47الَِّذي ِإَذا َجاَء َسيِ ُدُه َيِجُدُه َيْفَعُل هَكَذا!  

ِديُّ ِفي َقْلِبِه: َسيِ ِدي ُيْبِطُ  ُقُدوَمُه.   َكاَرى.  49اْلَعْبُد الرَّ َيْأِتي  50َفَيْبَتِدُئ َيْضِرُب اْلَعِبيَد ُرَفَقاَءُه َوَيْأُكُل َوَيْشَرُب َمَع السُّ
ذلِ  َيْعِرُفَها،  َسيِ ُد  اَل  َساَعٍة  َوِفي  َيْنَتِظُرُه  اَل  َيْوٍم  ِفي  اْلَعْبِد  َيُكوُن  51َك  ُهَناَك  اْلُمَراِئيَن.  َمَع  َنِريَبُه  َوَيْجَعُل  َفُيَقطِ ُعُه 

 " اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِن.
ينفط غبار رجليه ضد ذلك هنا يتنبأ الرب يسوع أو قل يصدر حكما كديان بإدانة  يكل اليهود. كان كمن 

(. وهذا ما حدف فقد خربت المدينة والهيكل حتى  14:  10البيت وتلك المدينة التى رف ته فتركهم خرابا)مت 
كان من يرى أثار الخراب يتشكك أن هذا المكان كان به حياة )يوسيفوس المؤرك اليهودى(. ولقد تحدثت كتابات  

يهود، وحالة من الفساد الداخلى لليهود قبل مجئ المسيا، ولكن لم  اليهود عن أالم حروب ومجاعات تقع على ال
تذكر هذه الكتابات اليهودية أى شئ عن خراب الهيكل أو أن أورشليم سيتم تدميرها. ولكن كانت هناك أصوات 
بل قليلة تكلمت عن هذا المصير للهيكل ولكن دون أن يربطوا هذا بمجئ المسيا فى مجده. وشبهوا أالم إسراًيل ق
مجئ المسيا بأالم المرأة قبل الوالدة. بل تحدثت الكتابات اليهودية عن مجد المسيا المنتظر فى الهيكل. وقال  

 آخرون خالل فترة الحصار األخير بأن هللا سينقذ المدينة والهيكل بطريقة إعجا ية. 
( 27:  7يد ما جال فى )يو أن المسيح يولد ولن يعرف معاصريه ومن أين هوو وهذا يؤ  -أراء اليهود القدماء :

يوما. ثم يظهر ثانية ليدمر أعداله وأدوم والقوة الرومانية التى هى    45ويظهر ويؤدى عمله ثم يختفى لمدة 
الوح  الرابع فى نبوة دانيال، وقال بعط الربيين ال بل هم أوالد إسماعيلو. ويفدى إسراًيل ويجمعهم من كل  

ط توبتهم. وبحسب المدراش فكل إسراًيلى مختون سيفرج عنه من جهنم أنحال المسكونة بإعجا  إلى أرضهم بشر 
ويقوم األموات بحسب السلطة الممنوحة للمسيا من هللا ليقيم األموات. ويقوم األموات الذين ماتوا ودفنوا فى أرض  

  إسراًيل، هؤالل يقومون فى أرض إسراًيل، ومن مات خارجها يتدحرج بأالم شديدة فى ممرات تحت األرض 
ليصل إلى أرض إسراًيل ويقوم فيها. المهم أن الكل سيقومون فى أرض فلسطين.  ويصاحب هذا إعالن بصوت  

البوه العظيم. لكننا نجد أفكارا عجيبة عن مجئ المسيا بع ها بتفسير عجيب للنبوات وبع ها ال يدرى أحد  
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ى الموت وتصبح إسراًيل سيدة العالم مصدرها. ولهم أرال عجيبة عن إختفال المسيح ثم وهوره ليسود سالم ويختف
 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.
 

اْلَهْيَكِل.  1"   -(:2-24:1اآليات )مت َأْبِنَيَة  ُيُروُه  ِلَكْي  َتاَلِميُذُه  َم  َفَتَقدَّ اْلَهْيَكِل،  َيُسوُع َوَمَضى ِمَن  َفَقاَل 2ُثمَّ َخَرَج 
 "  «. ُيْنَقُض!َلُهْم َيُسوُع:»َأَما َتْنُظُروَن َجِميَع هِذِه؟ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه اَل ُيْتَرُك هُهَنا َحَجٌر َعَلى َحَجٍر الَ 

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 

لم حزقيال قبل خراب الهيكل األول على ولكن ما قيمة جمال المباني والرب قد خرج. وبنفس المفهوم تك.  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)
كل بكونه عالمة ملكهم، وعظمة أبنيته عالمة عظمتهم، لهذا أراد (. وكان اليهود يتطلعون للهي16:3كو1فينا ) 

 . ال يترك ههنا حجر على حجر ال ينقضالتالميذ بفخر أن ُيروا السيد عظمة الهيكل. ولكن السيد تنبأ لهم بأن  
ديم  (. وكان هدم الهيكل الق4:7ر إوكان هذا ألن اليهود إهتموا بعظمة الهيكل الخارجية وتركوا تطهير قلوبهم )

(. وهذا ما يعمله الروح القدس في سر المعمودية أنه يحطم 10:1رإإعالنًا لبدل بنال الهيكل الجديد أي الكنيسة )
اإلنسان العتيق ليقيم فينا اإلنسان الجديد الذي هو على صورة خالقنا. وكان الهيكل عظيمًا بالفعل، فالهيكل نفسه 

ال وأبراجه  وأروقته  صاالته  أم ا  صميرًا،  العالم. كان  في  الفخمة  المباني  أعظم  من  جعلته  به  تحيط  كانت  تي 
قدم. وصفوف أعمدته التي قطعت من الرخام المجزع يتكون كل منها 20إستخدمت فيه حجارة يزيد طولها على  

قدم في إرتفاعها. له ثمانية أبواب بع ها مطلي بالذهب والبعط 37من قطعة واحدة طول كل منها أكبر من  
بالف ة الجمال حطَّمه اآلخر  هذا  الجميل بصورة مدهشة. وكل  بالنحاس  الجميل ممطى  باب  وهسمه  والتاسع   .

م. ثم أراد يوليانوس الجاحد أن ينقط هذه النبوة فرفع األساس القديم وأح ر مواد بنال جديدة 70تيطس سنة  
 فخرجت نار وهلتهمت الكل فكان أن يوليانوس تمم النبوة باألكثر إذ رفع األساس. 

 
ا َمتدَ 3و  -(:24:3آية )مت ْل َلندَ َراٍد َقاِئِليَن:»قدُ ى اْنفدِ ِه التَّاَلِميدُذ َعلدَ َم ِإَليدْ ْيُتوِن، َتَقدَّ ى َوِفيَما ُهَو َجاِلٌس َعَلى َجَبِل الزَّ

ْهِر؟«.   وَيُكوُن هَذا؟ َوَما ِهَي َعاَلَمُة َمِجيِئَك َواْنِقَضاِء الدَّ
والتالميررذ فرري إعجرراب أشرراروا للسرريد عليرره، فقررال لهررم أنرره سرريخرب.  مررن علررى جبررل الزيتررون يظهررر الهيكررل واضررحًا.

أخطأ التالميذ إذ ونروا أن خرراب الهيكرل هرو عالمرة علرى نهايرة العرالم. ولرم يفهمروا أنره البرد ويخررب عالمرة علرى 
لمسريح البرد إنتهال العهد اليهودي وأنه يبطل لتبدأ الكنيسة. وكان البد لقيام الكنيسة أن يقوم المسيح، ولكي يقروم ا

(. ولقد عبر التالميذ بسرؤالهم عمرا يردور فري أذهران كرل البشرر 21-18:2وأن يموت أي ُيهدم  يكله الجسدي )يو
عررن إشررتياقهم لمعرفررة المسررتقبل. ولكررن السرريد لررم يحرردد أ منررة مكتفيررًا بتقررديم العالمررات حتررى ال يخرردعهم المسررحال 
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يرذ كرانوا مقتنعرين أن يسروع هرو المسريا، وكرانوا مترروقعين التالم= ومدا هدي عالمدة مجيئدك وإنقضداء الددهرالكذبرة. 
 مجده المستقبل في نهاية العالم لُيْدِخل العصر المسياني األبدي.

تصف النبوات عادة حادثًا قريبًا وترمز بهرذا الوصرف إلرى أحرداف بعيردة وهكرذا جرالت نبروات المسريح هنرا لتصرف 
قت تشير ألحداف بعيدة أي نهاية العالم. والرب تنبأ عرن وفي نفس الو   م.  70سنة    خراب أورشليم على يد تيطس

كالهما فإمتزجرت النبوتران. خصوصرًا أن سرؤال التالميرذ كران خطرأ فهرم سرألوا عرن عالمرات خرراب الهيكرل ونهايرة 
العالم وكان إعتقادهم الخراطئ أن الحردثين هرم حردف واحرد ولرذلك جرالت نبروات المسريح هنرا بطريقرة مدهشرة لكرال 

متفقة مع خراب أورشليم القريب ومرع أحرداف نهايرة العرالم فري المسرتقبل البعيرد. لرذلك علينرا أن نفهرم   الحدثين فهي
 كيف نطبق النبوة في كل حدف.

 
)مت َأَحٌد.  4و   -(:5-24:4اآليات  ُيِضلَُّكْم  اَل  َلُهْم:»اْنُظُروا!  َوَقاَل  َيُسوُع  ِباْسِمي  5َفَأَجاَب  َسَيْأُتوَن  َكِثيِريَن  َفِإنَّ 

 و َقاِئِليَن: َأَنا ُهَو اْلَمِسيُح! َوُيِضلُّوَن َكِثيِريَن.
نوا في إنتظار مسيح وهي قيام الم لين والمسحال 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 
 حدف 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 ِبُحُروب َوَأْخَباِر ُحُروٍب. ُاْنظدُ

ُد.  اٌت 7هِذِه ُكلَُّها، َولِكْن َلْيَس اْلُمْنَتَهى َبعدْ وُن َمَجاعدَ ٍة، َوَتكدُ ى َمْمَلكدَ ٌة َعلدَ ٍة َوَمْمَلكدَ ى ُأمدَّ ٌة َعلدَ وُم ُأمدَّ ُه َتقدُ ٌة أَلندَّ َوَأْوِبئدَ
  و َولِكنَّ هِذِه ُكلََّها ُمْبَتَدُأ اأَلْوَجاِع.8َوَزاَلِزُل ِفي َأَماِكَن. 

حررروب/ مجاعررات وأوبئررة و ال ل. ال عجررب أن يسرربق مجرريل 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 حرردف قبررل خرراب أورشررليم أي ررًا أن كانررت هنرراك حررروب كثيرررة وأخبررار بمجريل المسرريح والمجررد المنتظرر
 حروب.

 
ِل 9و  -(:10-24:9اآليات )مت ِم أَلجدْ ْن َجِميدِع اأُلمدَ يَن مدِ ِحيَنِئٍذ ُيَسلِ ُموَنُكْم ِإَلى ِضيق َوَيْقُتُلوَنُكْم، َوَتُكوُنوَن ُمْبَغضدِ
 و َسلِ ُموَن َبْعُضُهْم َبْعًضا َوُيْبِغُضوَن َبْعُضُهْم َبْعًضا.َوِحيَنِئٍذ َيْعُثُر َكِثيُروَن َويُ 10اْسِمي. 

الحرررب التاليررة الترري سرريثيرها عرردو الخيررر هرري اإلضررطهاد ألوالد هللا، فيرتررد كثيرررين مررن الررذين  -العالمددة الرابعددة:
الشرمس إذ ال تجرد مراًل كانت عالقتهم باهلل عالقة سطحية بال عمق مثل النباتات التي بال جذور هذه تحتره مرن 

يرويها فهي بال جذور عميقرة، ومرن لهرم عمرق فري حيراتهم الروحيرة يعطريهم الرروح القردس التعزيرة. والمرتردون مرن 
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المؤمنين يسلمون إخوتهم المؤمنين، ربما من خوفهم وربما غيرة وحسد. وربما لنقص المحبة في تلك األيام. وربما 
 (.9:5)لألشرار( ما عاد أحد يحتمل إخوته )يعمن كثرة ال يقات مع عدم وجود تعزية 

 
لُّوَن َكِثيددِريَن. 11و -(:14-24:11اآليددات )مددت ٌة َكِثيددُروَن َوُيضددِ اُء َكَذبددَ وُم َأْنِبيددَ ُة 12َوَيقددُ ُرُد َمَحبددَّ ِم َتبددْ َرِة اإِلثددْ َوِلَكثددْ
ُص. 13اْلَكِثيددِريَن.  ى َفهددَذا َيْخلددُ ى اْلُمْنَتهددَ ِبُر ِإلددَ ِذي َيرددْ ِن الددَّ ُكوَنِة 14َولكددِ لِ  اْلَمسددْ ي كددُ وِت هددِذِه فددِ اَرِة اْلَمَلكددُ َرُز ِبِبشددَ َوُيكددْ

 و َشَهاَدًة ِلَجِميِع اأُلَمِم. ُثمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَهى.
لقد بدأ عدو الخير بخلق جو عام قابط من حروب و ال ل..الخ ليسرحب المرؤمن   -العالمة الخامسة والسادسة:

وب إليره حربرًا شخصرية مرن إضرطهاد ألجرل المسريح ثرم نجرد هنرا الهجروم علرى من الحياة الداخلية العميقرة ثرم يصر
اإليمان والعقيدة لتنحرف بعيدًا عرن مسرار الملكروت. مثرل وهرور أنبيرال كذبرة كمرا حردف فعراًل بعرد صرعود المسريح 

رت مئات وحتى خراب أورشليم فقد وهر مسحال كذبة كثيرين جمعوا حولهم أتباعًا كثيرين. وفي أيامنا األخيرة وه
البدع والفلسفات الملحدة الم للة التي تشكك في هللا، بل وفلسفات تتستر تحت ردال الدين. وثمار هرذه الفلسرفات 

ا . وتبددرد محبددة الكثيددرينوالبرردع اإلرتررداد والفتررور  ولقررد تعرراوم الشررر قبررل خررراب أورشررليم و ادت جاذبيررة الشررر ممرر 
ا  هرري السادسددةفالعالمررة إذًا أضررعف إحتمررال الكثيرررين عررن إحتمررالهم لإلستشررهاد.  أن  السددابعةاإلرتررداد والفتررور أمرر 

 تصل الشهادة للجميع. وقبل خراب أورشليم كان التالميذ قد وصلوا فعاًل إلى غالبية العالم المعروف.
 

ِس »َفَمَتى َنَظْرُتْم »ِرْجَسَة اْلَخَراِب« الَِّتي َقاَل َعْنَها َداِنيآُل  15و  -(:24:15آية )مت دَّ النَِّبيُّ َقاِئَمًة ِفي اْلَمَكاِن اْلُمقدَ
   و.ِلَيْفَهِم اْلَقاِرئُ 

فرري ال بررارات السررابقة حرردثنا السرريد عررن نهايررة الهيكررل وخررراب أورشررليم بطريقررة خفيررة، أمررا هنررا فيتحرردف عالنيررة. 
الي مرررن خرررراب (. ليتأكررردوا مرررن توقرررف الذبيحرررة وبالتررر11:12+ 27:9والمسررريح هنرررا يررردعوهم لقررررالة سرررفر دانيرررال )

 الهيكل. 
 -هناك عدة آرال بخصوصها:= 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 20:21)لررو

تريطس أن أورشرليم هرذه ال تسرتحق تعطيررل الجيروش الرومانيرة كرل هررذه الفتررة فقررر أن يقروم بمحاولررة رأى 
أخيرررة وهذا فشررلت ينسررحب. وفرري ذات ليلررة تسررلل بعررط الجنررود الرومرران مررن علررى أسرروار أورشررليم ودخلرروا 

برررواب وكررران هررردفهم أن يفتحررروا األ إلرررى الهيكرررل المالصرررق للسرررور ووضرررعوا النسرررر الرومررراني علرررى الهيكرررل
فإنسررحب ترريطس. وهسررتيقظ المسرريحيين صررباحًا ليجرردوا النسررر الرومرراني  قتلرروهمتنبرره اليهررود و لكررن  للجرري 

ى الهيكرل ( فترذكروا هرذه اآليرة ونفرذوا مرا بعردها إذ هربروا أعلى الهيكل ) وهذا نجاسة فى المكان المقدس 
ة إسرررمها برريال. أمررا اليهررود فأقررراموا مررن أورشررليم فررورًا إلرررى الجبررال المحيطررة بأورشررليم وهلرررى لبنرران وهلررى بلررد 

اإلحتفاالت بهروب الرومان. ولكن ما حدف أن تيطس بعد مسريرة سراعات قليلرة تقابرل مرع نجردة رومانيرة 
بررأوامر مررن قيصررر أن يرردمر أورشررليم فعرراد ثانيررة لحصررارها وكرران حصررارًا بشررعًا وصررل أن أكلررت األمهررات 
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ا المسريحيين2,1أطفالهن. ثم قتل تيطس   فنجروا. وهكرذا حرال النبروات ال يمكرن فهمهرا إال  حرين  مليرون، أمر 
  يكون لها فاًدة، ويأتي وقت تنفيذها.

، والسريد أعطانرا عالمرات كاملرة عرن (الردجال) ضد المسيح أو الوح  تشير هذه الرجسة إلى ما سيحدف أيام.2
رجاسرراته فررى كررل  وينشررر ،عي أنرره هللاويرردَّ هررذا الرردجال لنكتشررفه. ويسررميه السرريد رجسررة ألنرره يررأتي ضررد هللا 

مكرران وبسرررعة ، وهررو سرريدمر األرض بررالحروب والقتررل. وسرريقبله اليهررود ويأخذونرره إلررى الموضررع المقرردس 
الذي يصلون فيه. وهللا يطلب من ش به أن يهرب إلى الجبال أي ًا في هذه المرة. ولكن كما قلنرا فرالنبوة 

د  فررري البريرررة حيرررث يعرررول هللا يشررري ( وهنرررا6:  12)ر لرررن نفهرررم كيرررف ننفرررذها إال  فررري حينررره  ر لموضرررع ُمعرررَّ
 م وسريتكرر فرري نهايرة األيررام.70يررا مرن تقرررأ إفهرم وههرررب. وهرذا مررا حردف سررنة = لدديفهم القدارئ الهراربين. 

علينررا أن نحفررظ مررا هررو مكترروب فررى الكترراب المقرردس فكلرره إرشررادات مرراذا نعمررل وهلررى أيررن نررذهب فررى تلررك 
 األيام ، وسنفهم المعانى فى حينه .

 
 -:سة الخراب التى قال عنها دانيال النبىرج.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  أالقدمال  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 الشفالو  أشمس البر وفى  

م . فلقد قام    70ورشليم سنة  أ . وهذا ما حدف قبل خراب    مثالً   الرجاسات والخطية فى العالم . وهذا ما نراه االن
عمال الفوضي أ رتكبوا فى الهيكل كل  هحتلوا الهيكل وجعلوه مركزا لهم و هو   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  ا  

رجسة الخراب حقيقة كانت وجود هؤالل 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 . 

 
ْطِح َفاَل َيْنِزْل 17َفِحيَنِئٍذ ِلَيْهُرب الَِّذيَن ِفي اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلِجَباِل،  16و  -(: 20-24:16اآليات )مت َوالَِّذي َعَلى السَّ

ْرِضَعاِت ِفي ِتْلَك َوَوْيٌل ِلْلَحَباَلى َواْلمُ 19َوالَِّذي ِفي اْلَحْقِل َفاَل َيْرجْع ِإَلى َوَراِئِه ِلَيْأُخَذ ِثَياَبُه.  18ِلَيْأُخَذ ِمْن َبْيِتِه َشْيًئا،  
 وَوَصلُّوا ِلَكْي اَل َيُكوَن َهَرُبُكْم ِفي ِشَتاٍء َواَل ِفي َسْبٍت،20اأَليَّاِم! 
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ساعات من إنسحابه، فلو حدف 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  الردال =  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 الشتال يكون الجو باردًا والنهار قصير. وفعاًل كان هروبهم في الربيع.    سبت

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 إبطال. 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 

 
 = )المؤمنين في الكنيسة(،الذين في اليهودية
 =)عاليًا في الروح، كاماًل في قلبه(، الذي على السطح
 = )يخدم لحساب المسيح(،الذي في الحقل

 )النفس المملولة بالخطايا(،= الحبالى
 = )البرودة الروحية(، الشتاء

 

 =)يطلبوا أن ي يشوا في السماويات( يهربوا للجبال
 =)ال يشمف بالممتلكات الزمنية( ال ينزل
 =)مثل إمرأة لوط، وال يرتبك بأمور الحياة(ال يرجع

 =)من يكونوا سبب عثرة لآلخرين(والمرضعات
 =)عاطل عن العمل الروحي(السبت

 
 

ْن 21و  -(:22-24:21اآليات )مت ى اآلَن َولدَ اَلِم ِإلدَ َداِء اْلعدَ ُذ اْبتدِ ُه ُمندْ ْن ِمْثلدُ ْم َيكدُ يٌم لدَ أَلنَُّه َيُكوُن ِحيَنِئٍذ ِضيٌق َعظدِ
ْر ِتْلَك اأَليَّاُم َلْم َيْخُلْص َجَسٌد. َولِكْن أَلْجِل اْلُمْخَتاِريَن 22َيُكوَن.  ُر ِتْلَك 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 2وهنتشرت 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. 
يقرردر أحررد أن يشررتري أو يبيررع إال  مررن لرره هررذه ( وال 16:13وفرري األيررام األخيرررة سيصررنع الرردجال سررمة ألتباعرره )ر 

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:  13ه )ر مواصفات الوح  ودمويت
 أو الوح . .ANTI CHRISTالدقيق هو ضد المسيح  واإلسم ولكنه إسم خاطئ ، الشهرةالدجال هو إسم 
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ُقوا. 23و  -(:27-24:23اآليات )مدت دِ  اَل ُتردَ اَك! فدَ ا! َأْو: ُهندَ يُح ُهندَ َوَذا اْلَمسدِ ٌد: هدُ ْم َأحدَ اَل َلكدُ ٍذ ِإْن قدَ ُه 24ِحيَنئدِ أَلندَّ

َها 25 اْلُمْخَتاِريَن َأْيًضا.َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطوَن آَياٍت َعِظيَمًة َوَعَجاِئَب، َحتَّى ُيِضلُّوا َلْو َأْمَكَن 
ُقوا. 26َأَنا َقْد َسَبْقُت َوَأْخَبْرُتُكْم.   دِ  اَل ُتردَ اِدِع! فدَ ي اْلَمخدَ َو فدِ ا هدُ وا. هدَ اَل َتْخُرجدُ ِة! فدَ يدَّ ي اْلَبرِ  َو فدِ ا هدُ ْم: هدَ اُلوا َلكدُ َفِإْن قدَ

 و َذا َيُكوُن َأْيًضا َمِجيُء اْبِن اإِلْنَساِن.أَلنَُّه َكَما َأنَّ اْلَبْرَق َيْخُرُج ِمَن اْلَمَشاِرِق َوَيْظَهُر ِإَلى اْلَمَغاِرِب، هكَ 27
. والمسريح يحرذرنا ضرد المسريحم. وسوف يوجدون بكثرة في أيام 70أورشليم سنة  إنتشر األنبيال الكذبة قبل خراب  

 حتررى ال ننخررردع بهرررم، فهرررم سررريفعلون عجاًرررب بواسرررطة عررردو الخيرررر، لرررذلك علينرررا أن ال ننخررردع بالعجاًرررب ونجرررري 
يردعو أتباعره لإلجتمراع بره، = هدا هدو فدي البريدة(. 15-13:13ن قادر على عمرل عجاًرب )ر ورالها، 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 السمال و3و في لحظة في العالم كله
بل سيأتي في األعالي من السمال يشره على كل المسكونة ليحملنا من أرجال العالم ويرفعنرا للسرمال، وليردين كرل 

 العالم.
 

 و َفُهَناَك َتْجَتِمُع النُُّسوُر.أَلنَُّه َحْيُثَما َتُكِن اْلُجثَُّة، 28و -(:24:28آية )مت
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 سيحدف في األيام األخيرة حيث يكون األشرار كجثة تشبع من لحومهرا الجروارح )ر 

(. 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 ُقُو »َوِلْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق ِتْلَك اأَليَّاِم ُتْظِلُم الشَّ وُم َتسدْ ْوَءُه، َوالنُّجدُ ي ضدَ ُر اَل ُيْعطدِ َواْلَقمدَ

َماَواِت َتَتَزْعَزُع. َماِء، َوُقوَّاُت السَّ   " ِمَن السَّ
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هررذه األمررور سررتتحقق بالشررك حرفيررًا قبررل مجرريل السرريد المسرريح األخيررر، وهننررا نسررمع اليرروم عررن بعررط اإلنفجررارات 
تزايد فري فتررة الردجال. ونحرن نعلرم أن األرض وسرمال الكواكرب الشمسية وهوالم أجزال منها )بقع شمسية( وهذا سري

الترري حولنررا سررتزول صررورتها الحاليررة لتظهررر الصررورة الجميلررة التررى سررتكون لررألرض الجديرردة والسررمال الجديرردة الترري 
(. وروحيررًا فالشررمس تشررير للمسرريح، والقمررر للكنيسررة 21: 8+ رو  5:22+ 1:21سرريكون رب المجررد شمسررها )ر 

تبرررد محبررة الكثيرررين فررإن نررور اإليمرران ينطفررئ  حررين ضررد المسرريحوفرري أيررام جبررابرة الكنيسررة وقادتهررا. والنجرروم هررم 
كثيررون عرن اإليمران فرإن نرور القمرر ينطفرئ. وكرل  ، وهذ يرترد هيسقطون ويعملون لحسابوالجبابرة    وكثير من القادة

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 َقَباِئِل 30و  -(: 31-24:30اآليات  َجِميُع  َتُنوُح  َوِحيَنِئٍذ  َماِء.  السَّ ِفي  اإِلْنَساِن  اْبِن  َعاَلَمُة  َتْظَهُر  َوِحيَنِئٍذ 
َويُ  َكِثيٍر.  اأَلْرِض،  َوَمْجٍد  ِبُقوٍَّة  َماِء  السَّ َسَحاب  َعَلى  آِتًيا  اإِلْنَساِن  اْبَن  َعِظيِم 31ْبِرُروَن  ِبُبوق  َماَلِئَكَتُه  َفُيْرِسُل 

َماَواِت ِإَلى َأْقَراِئَها. َياِح، ِمْن َأْقَراِء السَّ ْوِت، َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتاِريِه ِمَن اأَلْرَبِع الرِ   و  الرَّ
القديسين   تجمع  والمالًكة  مالًكي.  موكب  وسط  للدينونة  المسيح  يأتي  سبق  ما  فبعد  األخيرة  األيام  عن  هذه 
لمكانهم في السمال. وستظهر في السمال 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 السمال )أف
( وهذه األخيرة عن العذرال مريم. 1:19+ أش1:12ن يأتون مع المسيح )عب والسحاب يشير إم ا للقديسين الذي

)أع  األشرار  عن  مجده  إلحتجاب  يشير  كما 11-9:1وهم 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  التِ يِن  َشَجَرِة  َفِمْن 

َقِريٌب.   ْيَف  الرَّ َأنَّ  اأَلْبَواِب.  33َتْعَلُموَن  َعَلى  َقِريٌب  َأنَُّه  َفاْعَلُموا  ُكلَُّه  هَذا  َرَأْيُتْم  َمَتى  َأْيًضا،  َأْنُتْم   َاْلَحقَّ 34هَكَذا 
   و َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْمِضي هَذا اْلِجيُل َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه.

وقد توجه إلى الهيكل صباحًا مع تالميذه وفي الطريق رأوا التينة   هذه األقوال يقولها المسيح يوم الثالثال صباحًا.
تعجبوا. واآلن وما الت هذه القصة    اليابسة والتي كانت عالمة على نهاية الدولة اليهودية، وحينما رآها التالميذ 

في أذهانهم تثير تسا التهم 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 
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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 األحداف 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 رال، فأنتم  

 (. 21ال يقة العظيمة )آية= الريفالعالمات التي أعطيتها لكم. سيمكنكم أن تميزوا النهاية من 
سنة. وهذه اآلية خاصة بخراب أورشليم. ولقرد خربرت أورشرليم 50-40الجيل يقدر بحوالي =  ال يمضي هذا الجيل

سنة، وربما يشير هذا إلى إنق ال 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  َكاَلِمي  َولِكنَّ  َتُزواَلِن  َواأَلْرُض  َماُء  َوِتْلَك 36  َالسَّ اْلَيْوُم  ذِلَك  »َوَأمَّا 
اَعُة َفاَل  َماَواِت، ِإالَّ َأِبي َوْحَدُه.السَّ   و َيْعَلُم ِبِهَما َأَحٌد، َواَل َماَلِئَكُة السَّ

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

اِن.   َوَكَما َكاَنْت َأيَّاُم ُنوٍح َكذِلَك َيُكوُن َأْيًضا37و  -(:39-24:37اآليات )مت اُنوا 38َمِجيُء اْبِن اإِلْنسدَ ا كدَ ُه َكمدَ أَلندَّ
ِذي  ْوِم الددَّ ى اْليددَ وَن، ِإلددَ جددُ وَن َوُيَزوِ  جددُ َرُبوَن َوَيَتَزوَّ ْأُكُلوَن َوَيشددْ اِن يددَ َل الطُّوفددَ ي َقبددْ اِم الَّتددِ ي اأَليددَّ َك، فددِ وٌح اْلُفلددْ َل ِفيددِه نددُ َدخددَ

 و َخَذ اْلَجِميَع، َكذِلَك َيُكوُن َأْيًضا َمِجيُء اْبِن اإِلْنَساِن.َوَلْم َيْعَلُموا َحتَّى َجاَء الطُّوَفاُن َوأَ 39
الطوفان أتى فهلك األشرار ونجا نوح وهكذا ستأتي أحداف 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  اْلَواِحُد  ُيْؤَخُذ  اْلَحْقِل،  ِفي  اْثَناِن  َيُكوُن  َتْطَحَناِن 41ِحيَنِئٍذ  ِاْثَنَتاِن 

َحى، ُتْؤَخُذ اْلَواِحَدُة َوُتْتَرُك اأُلْخَرى.  و َعَلى الرَّ
أحدهما   ولكن  أصدقال.  إثنان  يكون  قد  للدينونة.  وواحد  للمجد،  يؤخذ  واحد  أن  في والمقصود  قداسة،  في  يحيا 

( وحينما تأتي 30ه هموم األرض وغناها، فهو من قباًل األرض )آيةقويات، واآلخر يحيا في الشر تستمر السما
الروحية  طبيعتهم  في  ولكنهم  المظهر  ناحية  من  سيان  العالم  أمام  فهما  لألبد.  منهما  كل   يفتره  الساعة  هذه 

 هي التي تحدد مصيرنا.مختلفان. إذًا لنسهر ونهتم بحياتنا الروحية ف
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َواْعَلُموا هَذا: َأنَُّه  43»ِاْسَهُروا ِإًذا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن ِفي َأيَِّة َساَعٍة َيْأِتي َربُُّكْم.  42"  -(:51-24:42اآليات )مت
اِرُق، َلَسِهَر َوَلْم َيَدْع َبْيَتهُ  يَن، 44ُيْنَقُب.    َلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيِت ِفي َأيِ  َهِزيٍع َيْأِتي السَّ ِلذِلَك ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمْسَتِعدِ 

اإِلْنَساِن. اْبُن  َيْأِتي  َتُظنُّوَن  اَل  َساَعٍة  ِفي  َخَدِمِه 45  أَلنَُّه  َعَلى  َسيِ ُدُه  َأَقاَمُه  الَِّذي  اْلَحِكيُم  اأَلِميُن  اْلَعْبُد  ُهَو  َفَمْن 
َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه 47ُطوَبى ِلذِلَك اْلَعْبِد الَِّذي ِإَذا َجاَء َسيِ ُدُه َيِجُدُه َيْفَعُل هَكَذا!  46ِلُيْعِطَيُهُم الطََّعاَم ِفي ِحيِنِه؟  

َأْمَواِلِه.  ُيِقيُمُه عَ  ُقُدوَمُه.  48َلى َجِميِع  ُيْبِطُ   َقْلِبِه: َسيِ ِدي  ِديُّ ِفي  َقاَل ذِلَك اْلَعْبُد الرَّ َفَيْبَتِدُئ َيْضِرُب 49َولِكْن ِإْن 
َكاَرى.   السُّ َمَع  َوَيْشَرُب  َوَيْأُكُل  ُرَفَقاَءُه  َينْ 50اْلَعِبيَد  اَل  َيْوٍم  ِفي  اْلَعْبِد  ذِلَك  َسيِ ُد  َيْعِرُفَها، َيْأِتي  اَل  َساَعٍة  َوِفي  َتِظُرُه 

 " َفُيَقطِ ُعُه َوَيْجَعُل َنِريَبُه َمَع اْلُمَراِئيَن. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِن.51
من  تسلموه  ما  على  أمنال  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 وكالل والبد أن نكون أمنال. وأم ا من و نات. ولنال
يحسب ما ِعَندُه ملكًا له وهنممس 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

 مساًل. 6
وخدمه هنا عاًدة على السيد، فالبشر  بل كل إنسان قد يتعثر بسبب تصرفاتي.كل من أنا مسئول عنهم. = خدمه 

( قال عن هؤالل الخدام  49كلهم هم خدام هللا، وهللا يقيم من هؤالل 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

الطََّعاَم   ِلُيْعِطَيُهمُ   المواهب أو ما قال عنه السيد بعد ذلك الو نات هى لنخدم بها اآلخرين قال عنها هنا =وهذه  
 "مال ظلم"وكالل عليها تسمى    . وأما لو إستخدمنا هذه الو نات للمتعة الشخصية، ولم نفهم أننا مجرد   ِفي ِحيِنهِ 

َكاَرى    =  ( . وقال عنها هنا13  -  1:    16)لو ينهمك في ملذاته  =  َيْضِرُب اْلَعِبيَد ُرَفَقاَءُه َوَيْأُكُل َوَيْشَرُب َمَع السُّ
 .      وشهواته.

 أي يهلكه أبديًا. = فيقطعه    التمتع بأمجاد السمال.= يقيمه على جميع أمواله 
  

 َوِفيَما ُهَو َخاِرٌج ِمَن اْلَهْيَكِل، َقاَل َلُه َواِحٌد ِمْن َتاَلِميِذِه: »َياُمَعلِ ُم، اْنُظْر! َما هِذِه اْلِحَجاَرُة! 1  " -:(13اآليات )مر 
اأَلْبِنَيُة!«   َحجَ 2َوهِذِه  َعَلى  َحَجٌر  ُيْتَرُك  اَل  اْلَعِظيَمَة؟  اأَلْبِنَيَة  هِذِه  َلُه:»َأَتْنُظُر  َوَقاَل  َيُسوُع  ُيْنَقُض«. َفَأَجاَب  اَل  ٍر 

ْيُتوِن، ُتَجاَه اْلَهْيَكِل، َسَأَلُه ُبْطُرُس َوَيْعُقوُب َوُيوَحنَّا َوَأْنَدَراوُ 3 »ُقْل 4ُس َعَلى اْنِفَراٍد:  َوِفيَما ُهَو َجاِلٌس َعَلى َجَبِل الزَّ
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َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع َواْبَتَدَأ َيُقوُل:»اْنُظُروا! اَل ُيِضلُُّكْم 5َلَنا َمَتى َيُكوُن هَذا؟ َوَما ِهَي اْلَعاَلَمُة ِعْنَدَما َيِتمُّ َجِميُع هَذا؟«  
َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبُحُروٍب َوِبَأْخَباِر ُحُروٍب 7َفِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِباْسِمي َقاِئِليَن: ِإنِ ي َأَنا ُهَو! َوُيِضلُّوَن َكِثيِريَن.  6َأَحٌد.  

أَلنََّها   َتْرَتاُعوا،  َبْعُد.  َفاَل  اْلُمْنَتَهى  َلْيَس  َولِكْن  َتُكوَن،  َأْن  َمْمَلَكٍة، 8اَلُبدَّ  ُأمٍَّة، َوَمْمَلَكٌة َعَلى  ُأمٌَّة َعَلى  َتُقوُم  أَلنَُّه 
اأَلْوَجاِع.   ُمْبَتَدُأ  هِذِه  َواْضِطَراَباٌت.  َمَجاَعاٌت  َوَتُكوُن  َأَماِكَن،  ِفي  َزاَلِزُل  ُنفُ 9َوَتُكوُن  ِإَلى  أَلنَُّهْم َفاْنُظُروا  وِسُكْم. 

َوَيْنَبِغي  10ًة َلُهْم.  َسُيَسلِ ُموَنُكْم ِإَلى َمَجاِلَس، َوُتْجَلُدوَن ِفي َمَجاِمَع، َوُتوَقُفوَن َأَماَم ُواَلٍة َوُمُلوٍك، ِمْن َأْجِلي، َشَهادَ 
َسلِ ُموُكْم، َفاَل َتْعَتُنوا ِمْن َقْبُل ِبَما َتَتَكلَُّموَن َواَل َتْهَتمُّوا، َفَمَتى َساُقوُكْم ِليُ 11َأْن ُيْكَرَز َأوَّاًل ِباإِلْنِجيِل ِفي َجِميِع اأُلَمِم.  

وحُ  اَعِة َفِبذِلَك َتَكلَُّموا. أَلْن َلْسُتْم َأْنُتُم اْلُمَتَكلِ ِميَن َبِل الرُّ َوَسُيْسِلُم اأَلُخ 12اْلُقُدُس.    َبْل َمْهَما ُأْعِطيُتْم ِفي ِتْلَك السَّ
َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضيَن ِمَن اْلَجِميِع ِمْن َأْجِل 13اْلَمْوِت، َواأَلُب َوَلَدُه، َوَيُقوُم اأَلْواَلُد َعَلى َواِلِديِهْم َوَيْقُتُلوَنُهْم.  َأَخاُه ِإَلى  

َيْخُلُص.   َيْرِبُر ِإَلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا  َنَظْرُتْم »ِرْجَسَة اْلَخَراِب 14اْسِمي. َولِكنَّ الَِّذي  َقاَل َعْنَها َداِنيآُل َفَمَتى  « الَِّتي 
َيْنَبِغي.   َقاِئَمًة َحْيُث اَل   ، ِلَيْهُرِب الَِّذيَن ِفي اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلِجَباِل،       ِلَيْفَهِم اْلَقاِرئُ   النَِّبيُّ َوالَِّذي َعَلى 15َفِحيَنِئٍذ 

ِلَيْأخُ  َيْدُخْل  َواَل  اْلَبْيِت  ِإَلى  َيْنِزْل  َفاَل  ْطِح  َشْيًئا،  السَّ َبْيِتِه  ِمْن  ِلَيْأُخَذ 16َذ  اْلَوَراِء  ِإَلى  َيْرِجْع  َفاَل  اْلَحْقِل  ِفي  َوالَِّذي 
أَلنَُّه َيُكوُن ِفي 19َوَصلُّوا ِلَكْي اَل َيُكوَن َهَرُبُكْم ِفي ِشَتاٍء.  18َوَوْيٌل ِلْلَحَباَلى َواْلُمْرِضَعاِت ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم!  17َثْوَبُه.  
بُّ 20أَليَّاِم ِضيٌق َلْم َيُكْن ِمْثُلُه ُمْنُذ اْبِتَداِء اْلَخِليَقِة الَِّتي َخَلَقَها هللُا ِإَلى اآلَن، َوَلْن َيُكوَن.  ِتْلَك ا ِر الرَّ َوَلْو َلْم ُيَقرِ 

ِحيَنِئٍذ ِإْن َقاَل َلُكْم َأَحٌد: ُهَوَذا 21َر اأَليَّاَم.  ِتْلَك اأَليَّاَم، َلْم َيْخُلْص َجَسٌد. َولِكْن أَلْجِل اْلُمْخَتاِريَن الَِّذيَن اْخَتاَرُهْم، َقرَّ 
ُقوا.   أَلنَُّه َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َكَذَبٌة، َوُيْعُطوَن آَياٍت َوَعَجاِئَب، 22اْلَمِسيُح ُهَنا! َأْو: ُهَوَذا ُهَناَك! َفاَل ُتَردِ 

»َوَأمَّا ِفي ِتْلَك 24  َفاْنُظُروا َأْنُتْم. َها َأَنا َقْد َسَبْقُت َوَأْخَبْرُتُكْم ِبُكلِ  َشْيٍء.23اِريَن َأْيًضا.  ِلَكْي ُيِضلُّوا َلْو َأْمَكَن اْلُمْختَ 
ْمُس ُتْظِلُم، َواْلَقَمُر اَل ُيْعِطي َضْوَءُه،   يِق، َفالشَّ َماِء َتَتَساَقُو، َواْلُقوَّ 25اأَليَّاِم َبْعَد ذِلَك الضِ  اُت الَِّتي ِفي َوُنُجوُم السَّ

َماَواِت َتَتَزْعَزُع.   َفُيْرِسُل ِحيَنِئٍذ َماَلِئَكَتُه  27َوِحيَنِئٍذ ُيْبِرُروَن اْبَن اإِلْنَساِن آِتًيا ِفي َسَحاٍب ِبُقوٍَّة َكِثيَرٍة َوَمْجٍد،  26السَّ
َماِء.   َياِح، ِمْن َأْقَراِء اأَلْرِض ِإَلى َأْقَراِء السَّ َفِمْن َشَجَرِة التِ يِن َتَعلَُّموا اْلَمَثَل:  28َوَيْجَمُع ُمْخَتاِريِه ِمَن اأَلْرَبِع الرِ 

َتْعَلُموَن   َأْوَراًقا،  َوَأْخَرَجْت  َرْخًرا  ُغْرُنَها  َصاَر  َقِريٌب.  َمَتى  ْيَف  الرَّ هِذِه 29َأنَّ  َرَأْيُتْم  َمَتى  َأْيًضا،  َأْنُتْم  هَكَذا 
َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْمِضي هَذا اْلِجيُل َحتَّى َيُكوَن هَذا ُكلُُّه. 30اأَلْشَياَء َصاِئَرًة، َفاْعَلُموا َأنَُّه َقِريٌب َعَلى اأَلْبَواِب.  

َتزُ 31 َواأَلْرُض  َماُء  َيُزوُل.َالسَّ اَل  َكاَلِمي  َولِكنَّ  َواَل 32  واَلِن،  َأَحٌد،  ِبِهَما  َيْعَلُم  َفاَل  اَعُة  السَّ َوِتْلَك  اْلَيْوُم  ذِلَك  »َوَأمَّا 
َماِء، َواَل االْبُن، ِإالَّ اآلُب.    َمَتى َيُكوُن اْلَوْقُت. ُاْنُظُروا! ِاْسَهُروا َوَصلُّوا، أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُمونَ 33اْلَماَلِئَكُة الَِّذيَن ِفي السَّ

اْلبَ 34 َوَأْوَصى  َعَمَلُه،  َواِحٍد  َوِلُكلِ   ْلَطاَن،  السُّ َعِبيَدُه  َوَأْعَطى  َبْيَتُه،  َتَرَك  ُمَساِفٌر  ِإْنَساٌن  َيْسَهَر. َكَأنََّما  َأْن  وَّاَب 
أَ 35 اْلَبْيِت،  َيْأِتي َربُّ  َمَتى  َتْعَلُموَن  اَل  أَلنَُّكْم  ِإًذا،  َصَباًحا. ِاْسَهُروا  َأْم  يِك،  الدِ  ِصَياَح  َأْم  اللَّْيِل،  ِنْرَف  َأْم  َمَساًء، 
 "  َوَما َأُقوُلُه َلُكْم َأُقوُلُه ِلْلَجِميِع: اْسَهُروا«.37ِلَئالَّ َيْأِتَي َبْغَتًة َفَيِجَدُكْم ِنَياًما! 36

)مر  َجَبِل  3و  -(:3:  13آية  َعَلى  َجاِلٌس  ُهَو  َوُيوَحنَّا َوِفيَما  َوَيْعُقوُب  ُبْطُرُس  َسَأَلُه  اْلَهْيَكِل،  ُتَجاَه  ْيُتوِن،  الزَّ
 و َوَأْنَدَراُوُس َعَلى اْنِفَراٍد:

العالمات واألسرار ال تكشف للجميع بل لخاصته األحبال 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
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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
ر سنة   ه.م. وأعاد بناله  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. وهستمر 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 جالت 
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  غربال  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 يحدف 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، وهن عادت قلوبنا تطلب الشر الذي في العالم نكون كإمرأة لوط ونفقد بهال 

 (. 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
 

 "َوُيِضلُّوَن َكِثيِريَن.َفِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِباْسِمي َقاِئِليَن: ِإنِ ي َأَنا ُهَو! 6 "-(:6: 13آية )مر
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 يحدف اآلن ونحن نقترب من المجيل الثاني. .أورشليم بكلمةاآلالف أنه يهدم أسوار 
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َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبُحُروٍب َوِبَأْخَباِر ُحُروٍب َفاَل َتْرَتاُعوا، أَلنََّها اَلُبدَّ َأْن َتُكوَن، َولِكْن َلْيَس 7و  -(:8 -  7:  13اآليات )مر
ُد.  ى َبعددْ وُن 8اْلُمْنَتهددَ اِكَن، َوَتكددُ ي َأمددَ وُن َزاَلِزُل فددِ ٍة، َوَتكددُ ى َمْمَلكددَ ٌة َعلددَ ٍة، َوَمْمَلكددَ ى ُأمددَّ ٌة َعلددَ وُم ُأمددَّ ُه َتقددُ اٌت أَلنددَّ َمَجاعددَ

 و َواْضِطَراَباٌت. هِذِه ُمْبَتَدُأ اأَلْوَجاِع.
م. فقررد إلتهبررت المملكررة الرومانيررة بنررار الحررروب فرري الفترررة مررا بررين 70حرردف هررذا فعرراًل قبررل خررراب أورشررليم سررنة 

م برررين المصرررريين واليهرررود 38صرررعود المسررريح وخرررراب الهيكرررل. منهرررا الحررررب التررري إشرررتعلت فررري اإلسررركندرية سرررنة 
يهررودي، كمررا حرردف  يرراج شررديد بررين اليهررود 50000ين فيهررا، والحرررب الترري نشرربت فرري سررلوكية ومررات فيهررا المقيمرر

م. وتفشررى وبررال فرري 49( وحرردثت سررنة 28:11وبررين السررامريين. وحرردثت مجاعررات كررالتي تنبررأ عنهررا أغررابوس )أع
أورشرليم سرنة  م وفري51م وفي روما سرنة 46م. وحدثت  ال ل في كريت سنة 65سنة  30000روما مات بسببه 

م. وهكذا فكثير من هرذه األحرداف سرتتكرر قبرل مجريل 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 اِمَع، َوُتوَقفدُ ي َمجدَ ُدوَن فدِ اِلَس، َوُتْجلدَ ى َمجدَ لِ ُموَنُكْم ِإلدَ ْم َسُيسدَ َفاْنُظُروا ِإَلى ُنُفوِسُكْم. أَلنَّهدُ

 و َأَماَم ُواَلٍة َوُمُلوٍك، ِمْن َأْجِلي، َشَهاَدًة َلُهْم.
ا = فددأنظروا إلددى نفوسددكم أي مهمررا إشررتدت ال رريقة، وحتررى لررو كرران مصرردرها الملرروك والرروالة، أو مررن المقررربين منرر 

كرراألوالد واألبررال، 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 حدف 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 َيْنَبغدِ ًة َحيدْ ، َقاِئمدَ يُّ ا َداِنيدآُل النَّبدِ اَل َعْنهدَ ي قدَ َراِب« الَّتدِ َة اْلخدَ ْرُتْم »ِرْجسدَ َنظدَ
 وَفِحيَنِئٍذ ِلَيْهُرِب الَِّذيَن ِفي اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلِجَباِل،  ِلَيْفَهِم اْلَقاِرئُ 

 عالمة للهروب.هي دبارة قصيرة من كاتب اإلنجيل لتكون = ليفهم القارئ 
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َن 22و  -(:22:  13آية )مر ْو َأْمكدَ أَلنَُّه َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َكَذَبٌة، َوُيْعُطوَن آَياٍت َوَعَجاِئَب، ِلَكْي ُيِضلُّوا لدَ
 و  اْلُمْخَتاِريَن َ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 َماِء، َواَل »َوَأمَّا ذِلَك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّ ي السدَّ ِذيَن فدِ ُة الدَّ ِبِهَما َأَحٌد، َواَل اْلَماَلِئكدَ

 و  االْبُن، ِإالَّ اآلُب.
هذه كمرن يسرأل أب إعترراف عرن خطايرا إنسران فسريقول ال أعررف. أو حرين تسرأل مردرس عرن إمتحران =  وال اإلبن

( واإلبرن 10:17ب هرو لإلبرن )يرووضعه. إذًا هو ال يعرفه معرفة من يبيح باألمر. وقطعًا هو يعررف فكرل مرا لرآل
( واآلب رأى أنرره لرريس فرري صررالحنا أن يخبرنررا بهررذا الميعرراد فمررن يعرررف سرروف يحيررا 24:1كررو1هررو 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 نما أعرفكهذه 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 ويبررارك لهررم طررريقهم.
فاآلب مثاًل يريد أن الجميع يخلصون . فاإلبن نفذ الفدال، والروح القردس يقرود الكنيسرة ويقرود كرل نفرس للخرالص. 

يريررد اإلعررالن، فرراإلبن داخررل المشررورة الثالوثيررة. ومعنررى أن اآلب يعرررف واإلبررن ال يعرررف. أن اآلب ال  هررذا إتفرراه
(. 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 

:   13)مرو بال اآلإحد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أو و
 (. 36:  24)مت و هبي وحدأال إحد وال مالئكة السماوات أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أ و و (.32

 فهل حقا ال يعرف المسيح إبن هللا اليوم والساعة؟! 
 إلجابة هذا السؤال يجب أن نفهم اآلتى.

 
 -( 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 قو" •
 عن طريقهم وأفعالهم.  
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(. 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. •
 -مستويات لهذه المعرفة : 3وهناك الذى ينتج عنه فعل أو حياة. 

(  1:4)تك  و  مرأتهإعرف آدم حواء  وفحين يقول  حوال    ... فتلد قايين.    يعرفآدم    -:  ( على مستوى جسدى1
أنجبت وهذه المعرفة أو هذا اإلتحاد يكون له ثمر. فلقد    . فهذا يعنى أنهما صارا جسدًا واحدًا، أى إتحد بها جسدياً 

 .دم حوال امرأته فحبلت وولدت قايينوآقايين، لذلك يقول ووعرف 
:   1اإلبن أى هما واحد. وحين يريد اآلب أن يعمل إنسان حى )تك   يعرفاآلب    -:   ( على مستوى الهوتى2

)تك26 اإلبن  يخلقه  قيل    (.7:    2(  اإلبن ووهكذا  إال  اآلب  يعرف  أحد  وال  اآلب  إال  اإلبن  يعرف  أحد   و ليس 
و )يو    واحد.= الهوت    ألنهما فى وحدة  (27:    11)مت   .(10:14وهذه تساوى تمامًا وأنا فى اآلب واآلب فىَّ

. وهى وحدة بين اآلب واإلبن ينتج عنها خلقة أحيال. اآلب يريد، واإلبن  (  30:10وتساوى وأنا واآلب واحدو )يو  
 ( ينفذ إرادة اآلب فيخلق اإلنسان. 24:   1كو1قوة هللا وحكمته )

اإلنسان أى يتحد به، فيحيا اإلنسان أبديا. ويقول السيد    يعرف اإلبن    -:   القة اإلتحاد بين المسيح وكنيستهع(  3
الشفادية المسيح و  المسيح فى صالته  الحقيقى وحدك ويسوع  أنت اإلله  يعرفوك  وهذه هى الحياة األبدية أن 

أرسلته )يو  الذى  به.  ،(3:17و  نتحد  أن  يعطينا  المسيح  أن  يعنى  تعنى    فهذا  عنهتحاد  إ فالمعرفة  حياة،   ينتج 
الحياة  فهو  لنكون أحيال  فيه  يوحدنا  )يو األبدية  فالمسيح  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   )
 نا نعرف اآلب من خالل إتحادنا بالمسيح. وصر  واإلتحاد به يعنى معرفته.

اِلُح، ا وأ ِتي  َأْعِرفُ وَ مَّا َأَنا َفِإنِ ي الرَّاِعي الصَّ ِتي َوَخاصَّ و اآلبَ  َأْعِرفُ َوَأَنا  َيْعِرُفِني ، َكَما َأنَّ اآلبَ َتْعِرُفِنيَخاصَّ
و. ووحدة بين  اآلبَ  َأْعِرفُ َوَأَنا  َيْعِرُفِني  اآلبَ (. وهنا نرى وحدة الهوتية بين اآلب واإلبن و15،   14:   10)يو 

ِتي  َأْعِرفُ وَ و اإلبن وبيننا بالجسد  ِتي َوَخاصَّ  . "َتْعِرُفِنيَخاصَّ
يكون المقصود ال أعرفكم  ا وهذا فهمنا أن المعرفة تعنى الوحدة، إذًا حين يقول المسيح لألشرار فى اليوم األخير  

يكونوا فى وحدة مع المسيح، بل كانوا يعملون لحساب أنفسهم. واآلن هو ال يريد أنهم فى حياتهم على األرض لم  
 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 

 هناك قايين فإن قيل آدم لم يعرف حوال فلن يكون  
 
 ( اآلب واإلبن فى وحدة2
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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. 
لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى   +  (20:   5)يو  أَلنَّ اآلَب ُيِحبُّ االْبَن َوُيِريِه َجِميَع َما ُهَو َيْعَمُلهُ 

  (.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   فى اآلب.  ، واإلبن ينبع محبة تنسكب 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

( . هنا تعبير عن الوحدة بين اآلب  31:  14وواإلبن يحب اآلبو )يو (.20: 5)يو  واآلب يحب اإلبنو .1
 فى اآلب بالمحبة.  واإلبن بلمة المحبة التى هى طبيعة هللا. فاآلب فى اإلبن واإلبن 

 (. 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 َوُكلُّ َما ُهَو ِلي َفُهَو و .5  (. 10:  17و )يوَلَك، َ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:   5ولكى يكرم الجميع اإلبن كما يكرمون اآلبو )يو .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 
َيْنُظُر اآلَب ِإالَّ َما َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهُم:»اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر االْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيًئا "

 (.19:  5)يو  "َيْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَذا َيْعَمُلُه االْبُن َكذِلكَ 
ُبو "  (. 20:  5)يو  "ا َأْنُتمْ أَلنَّ اآلَب ُيِحبُّ االْبَن َوُيِريِه َجِميَع َما ُهَو َيْعَمُلُه، َوَسُيِريِه َأْعَمااًل َأْعَظَم ِمْن هِذِه ِلَتَتَعجَّ

 (. 31:   14)يو لكن ليفهم العالم أنى أحب اآلب وكما أوصانى اآلب هكذا أفعل 
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واما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم الى جميع الحق، النه ال يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم "
 (.13:  16)يو" به، ويخبركم بامور اتية

فقد التطابق فى الفكر  ا 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.
وعموما فحين يتكلم المسيح عن أعمال يقول ما أراه، وحين يتكلم عن أقوال يقول ما أسمع أو ما يسمعه الروح ا  

    جالا 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   فيه.ال روح االنسان الذي  إنسان  مور اإل أن الناس يعرف  ن مِ 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   .وهرادتهما 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    اآلنويعبر عنه اللسان. ونسمع فى سفر إش يال هذا النص عن المشورة الثالوثية  
والروح القدس   فاآلب يريد. واإلبن ينفذ. فاآلب يريد أن الجميع يخلصون، واإلبن يقدم الفدال.(.  16:    48)إش

  فهناك إتفاه فى الرأى ولكن لكل أقنوم عمله. يجدد الخليقة.
 -أمثلة على ذلك :

اإلله آدم    (. ووجبل الرب 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   .)

 اإلنسان، ويحل الروح القدس على جسد المسيح يوم المعمودية ليحيى كل من يعتمد. 
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 (.37نرى تطبيق واضح لهذا فى )سفر حزقيال .3
َمِشيَئِتي َبْل   َأَنا اَل َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيًئا. َكَما َأْسَمُع َأِديُن، َوَدْيُنوَنِتي َعاِدَلٌة، أَلنِ ي اَل َأْطُلبُ " .4

َأْرَسَلِني الَِّذي  اآلِب  قوله  30:    5)يو  "َمِشيَئَة  أدين(.  أسمع  بين =  كما  اإلنفصال  إستحالة  تعنى 
يقول  لذلك  اآلب  لفكر  تامة  لمعرفة  إشارة  هي  التام.  لإلتفاه  وتشير  العمل  أو  الرأي  في  األقنومين 

 ، ر أن لهما إرادة واحدة= فهو ال يطلب شيئًا لنفسه. ما دام هناك تساوي مطلق فهذه تشيدينونتي عادلة
وهللا    اآلب يريد واإلبن ينفذ ويعلن لنا أي يستعلن إرادة اآلب، فهو وحدُه الذي يعرف مشيئة اآلب 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 
واالبن ال يعمل شيئًا ما لم يكن اآلب يريده فإرادتهما واحدة. كما يكون في قلبي مشاعر تترجمها يدي إلى خطاب 

أي =  إال  ما ينظر اآلب يعمل  االبن ال يقدر أن يعمل من نفسه شيئاً   ن معًا.و واليد يعمل  والعقل  مكتوب. فالقلب 
القول ال   هذا  أعمال اآلب.  االبن غير منفصلة عن  التي ال    يلمىأعمال  اإلرادة  يعلن وحدة  بل  االبن  سلطان 

المعرفة   -  يرى فكر اآلب فهو فكره وعقله، فهو يرى =  ينظر تنفصم.   تعني  فيعمله.  يريده اآلب  أي يعرف ما 
( 38:8احد. وجالت في الم ارع. أم ا حينما يقول وأنا ما سمعته منه )المستمرة والر ية الواضحة لآلب فهما و 

( رأيت  بما  أتكلم  وتخطيط  26:8أو  قرار  هو  المسيح  يعمله  ما  الن  تشير  فهذه  يقول     لى.أ(  َوَسُيِريِه  وحينما 
 فهو يشير ألعمال سيعملها فى المستقبل.  َأْعَمااًل َأْعَظمَ 

ح لليهود أنهم في توافق مع فكر الشيطان ويعملون ما يريده الشيطان قال  وبنفس األسلوب فلكي يقول السيد المسي
وأنتم   رأيتملهم  ما  )يو  تعملون  أبيكمو  )يو 38:8عند  القتال  إبليس  أبيهم هو  أن  يقصد  المسيح  ( 44:8(. وكان 

للتطابق التام في تشير  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 

بكلمة   أي ا  الفكر موصوف  والتطابق فى  يعلنه.  أو  ينتج عنها   أعرفيفعله  التى  الوحدة كما رأينا  تعنى  التى 
منظورة وأقوال وأعمال تنفيذ. اآلب واإلبن لهما نفس الفكر ويعملون نفس األعمال ولكن أعمال وأقوال اآلب غير  

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 الكلمةبترجمة اآلية و

 و. فإرادة اآلب يترجمها اإلبن إلى فعل.به كان كل ش ة والخالق، ولذلك جالت اآلية التالي
 إذًا القول اإلبن يعرف يعنى وحدة الفكر واإلرادة. اآلب يريد واإلبن يستعلن إرادة اآلب
 والقول ال يعرف يعنى اآلب ال يريد، واإلبن يترجم ال إرادة اآلب إلى ال إعالن 
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 (32:  13)مر.... وال اإلبن إال اآلب حد أفال يعلم بهما ويصبح قول الرب يسوع  
لم يرى   أنه كأن اإلبن  المعنى  بل  باليوم،  المسيح  يفهم منه جهل  أنه ال يعرف، فهذا ال  يقول اإلبن  أنه حينما 

الفكر. لكن الميعاد فى فكر اآلب أو كأنه لم يسمع الميعاد. ومرة أخرى فكلمتى يرى ويسمع يعنيان التطابق فى  
ألن اآلب ال يريد اإلعالن، فإن اإلبن أقنوم التنفيذ لن يعلن. والحظ أي ا أن اإلبن ال يريد اإلعالن. أما قول 
الرب يسوع وال مالًكة السموات فيعنى حقيقة أن المالًكة يجهلون اليوم والساعة. فهناك فره بين اإلبن الوحيد 

 خلوقين. الجنس، الواحد مع أبيه وبين المالًكة الم
وتكون كلمة يعرف تعنى التطابق والوحدة المعرفية ولكن لآلب هى اإلرادة ولإلبن هى اإلعالن. وكلمة ال أعرف 
هى أن اآلب اليريد ولإلبن هى ال يعلن، ال أعرف هى أي ا تطابق ولكن بالنسبة لآلب هى الال إرادة ولإلبن 

 فاللسان لن ينطق به.   -أمر ما   هى الال إعالن. ببساطة حينما يريد عقل اإلنسان إخفال
عالن يسوع المسيح،  ( وإ 1:    1وأما حين يريد اآلب أن يعلن عن شئ يعطى لإلبن أن يعلن كما جال فى )ر  

 و. ن يكون عن قريب، وبينه مرسال بيد مالكه لعبده يوحناأياه هللا، ليري عبيده ما ال بد إعطاه أ الذي 
 ة؟لماذا ال يريد هللا إعالن اليوم والساع

 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  أ النكم  هذا اليوم يأتى كلص أى فجأة، إذًا علينا أن نكون مستعدين و .3

خوة  يها اإلأنتم  أما  أ و (. أما المستعد فهو فى نور وال يخاف و2:    5تس1و )كلص في الليل هكذا يجيل
 (.4:  5تس1و )فلستم في ولمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص 

لكن هللا أعطانا عالمات واضحة على إقتراب األيام األخيرة، حتى نثق حينما تحدف أن من يعرف ما  .4
سيحدف قبل أالف السنين، يعرف كيف يحمى أوالده خالل هذه األحداف. فنؤمن ونطمئن. وهذا ما قاله  

 (. 29:   14)يو الرب يسوع ووقلت لكم اآلن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنونو 

 اإلبن ال ينطبق عليه هذا الكالم فلماذا يخفى اآلب الميعاد عنه؟    واضح أن
 وإذا كان هللا يكشف إلبراهيم عن أسراره  

 ( 17:  18"هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله" )تك
 فهل يخفى ش  عن إبنه الذى هو عقله وحكمته ومتحد معه؟! 

و أن المسيح كان يقصد أنه وهو فى  اإلبن، إال اآلبوال قالوا فى تفسير قول رب المجد و أخيرا نقول أن البعط 
 -الجسد ال يعرف اليوم والساعة. ولكن هذا رأى خاطئ لألسباب اآلتية: 
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هو ال يقصد اإلبن فى حالة التجسد، وهال 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.

 
ُه، 34و  -(:35  -  34:  13اآليات )مر ٍد َعَملدَ لِ  َواحدِ ْلَطاَن، َوِلكدُ َكَأنََّما ِإْنَساٌن ُمَساِفٌر َتَرَك َبْيَتُه، َوَأْعَطى َعِبيدَدُه السدُّ

َهَر.   وَّاَب َأْن َيسدْ لِ 35َوَأْوَصى اْلبدَ َف اللَّيدْ اًء، َأْم ِنردْ ِت، َأَمسدَ ْأِتي َربُّ اْلَبيدْ ى يدَ وَن َمتدَ ْم اَل َتْعَلمدُ َهُروا ِإًذا، أَلنَّكدُ ، َأْم ِاسدْ
يِك، َأْم َصَباًحا.  و  ِصَياَح الدِ 

متررى أسررماه العبررد  اإلنجيلررى= أوصددى البددوابكنيسررته. = . تددرك بيتددهصررعد إلررى السررمال بعررد أن أتررم الفرردال= سددافر
اليهرود ويرسرم لهرم الصرورة التري ينبمري أن يكرون عليهرا ر سرال 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، النبالل 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  ِبِحَجاَرٍة  ُمَزيٌَّن  ِإنَُّه  اْلَهْيَكِل  َعِن  َيُقوُلوَن  َقْوٌم  َكاَن  »هِذِه 6َوِإْذ 
وُن هَذا؟ َفَسَأُلوُه َقاِئِليَن:»َياُمَعلِ ُم، َمَتى َيكُ 7الَِّتي َتَرْوَنَها، َسَتْأِتي َأيَّاٌم اَل ُيْتَرُك ِفيَها َحَجٌر َعَلى َحَجٍر اَل ُيْنَقُض«.  

َفَقاَل: »اْنُظُروا! اَل َتِضلُّوا. َفِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِباْسِمي َقاِئِليَن: ِإنِ ي َأَنا 8وَما ِهَي اْلَعاَلَمُة ِعْنَدَما َيِريُر هَذا؟«  
اَلِقل َفاَل َتْجَزُعوا، أَلنَُّه اَل ُبدَّ َأْن َيُكوَن هَذا  َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبُحُروٍب َوقَ 9ُهَو! َوالزََّماُن َقْد َقُرَب! َفاَل َتْذَهُبوا َوَراَءُهْم.  
َوَتُكوُن َزاَلِزُل  11ُثمَّ َقاَل َلُهْم:»َتُقوُم ُأمٌَّة َعَلى ُأمٍَّة َوَمْمَلَكٌة َعَلى َمْمَلَكٍة،  10َأوَّاًل، َولِكْن اَل َيُكوُن اْلُمْنَتَهى َسِريًعا«.  

َأَماِكَن، َوَمَجاَعا َماِء.  َعِظيَمٌة ِفي  َوَأْوِبَئٌة. َوَتُكوُن َمَخاِوُف َوَعاَلَماٌت َعِظيَمٌة ِمَن السَّ ُيْلُقوَن  12ٌت  َوَقْبَل هَذا ُكلِ ِه 
َفَيُؤوُل 31ٍة أَلْجِل اْسِمي.  َأْيِدَيُهْم َعَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، َوُيَسلِ ُموَنُكْم ِإَلى َمَجاِمٍع َوُسُجوٍن، َوُتَساُقوَن َأَماَم ُمُلوٍك َوُوالَ 

َلُكْم َشَهاَدًة.   َتْحَتجُّوا،  14ذِلَك  ِلَكْي  َقْبُل  ِمْن  َتْهَتمُّوا  اَل  َأْن  ُقُلوِبُكْم  َوِحْكَمًة اَل 15َفَضُعوا ِفي  َفًما  ُأْعِطيُكْم  َأَنا  أَلنِ ي 
َن ِمَن اْلَواِلِديَن َواإِلْخَوِة َواأَلْقِرَباِء َواأَلْصِدَقاِء، َوَسْوَف ُتَسلَُّمو16َيْقِدُر َجِميُع ُمَعاِنِديُكْم َأْن ُيَقاِوُموَها َأْو ُيَناِقُضوَها.  

ِمْنُكْم.   اْسِمي.  17َوَيْقُتُلوَن  َأْجِل  ِمْن  اْلَجِميِع  ِمَن  ُمْبَغِضيَن  َتْهِلُك. 18َوَتُكوُنوَن  اَل  ُرُؤوِسُكْم  ِمْن  َشْعَرًة  َولِكنَّ 
ِحيَنِئٍذ 21َأْيُتْم ُأوُرَشِليَم ُمَحاَطًة ِبُجُيوٍش، َفِحيَنِئٍذ اْعَلُموا َأنَُّه َقِد اْقَتَرَب َخَراُبَها.  َوَمَتى رَ 20ِبَرْبِرُكُم اْقَتُنوا َأْنُفَسُكْم.  19

وا َخاِرًجا، َوالَِّذيَن ِفي   أَلنَّ 22ْدُخُلوَها،  اْلُكَوِر َفاَل يَ ِلَيْهُرِب الَِّذيَن ِفي اْلَيُهوِديَِّة ِإَلى اْلِجَباِل، َوالَِّذيَن ِفي َوْسِطَها َفْلَيِفرُّ
َوَوْيٌل ِلْلَحَباَلى َواْلُمْرِضَعاِت ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم! أَلنَُّه َيُكوُن ِضيٌق َعِظيٌم  23هِذِه َأيَّاُم اْنِتَقاٍم، ِلَيِتمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب.  
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ْعِب.   الشَّ هَذا  َعَلى  َوُسْخٌو  اأَلْرِض  ْيِف،24َعَلى  السَّ ِبَفِم  ُأوُرَشِليُم   َوَيَقُعوَن  َوَتُكوُن  اأُلَمِم،  َجِميِع  ِإَلى  َوُيْسَبْوَن 
ْمِس َواْلَقَمِر َوالنُُّجوِم، َوَعَلى اأَلْرِض َكْرُب 25  َمُدوَسًة ِمَن اأُلَمِم، َحتَّى ُتَكمََّل َأْزِمَنُة اأُلَمِم.  »َوَتُكوُن َعاَلَماٌت ِفي الشَّ

تَ  َواأَلْمَواُج  َاْلَبْحُر  بَحْيَرٍة.  ،  ُأَمٍم  أَلنَّ 26ِضجُّ اْلَمْسُكوَنِة،  َعَلى  َيْأِتي  َما  َواْنِتَظاِر  َخْوٍف  ِمْن  َعَلْيِهْم  ُيْغَشى  َوالنَّاُس 
َتَتَزْعَزُع.   َماَواِت  السَّ َكِثيٍر.  27ُقوَّاِت  َوَمْجٍد  ِبُقوٍَّة  َسَحاَبٍة  ِفي  آِتًيا  اإِلْنَساِن  اْبَن  ُيْبِرُروَن  اْبَتَدَأتْ 28َوِحيَنِئٍذ   َوَمَتى 

َتْقَتِرُب«. َنَجاَتُكْم  أَلنَّ  ُرُؤوَسُكْم  َواْرَفُعوا  َفاْنَتِرُبوا  َتُكوُن،  َوُكلِ  29هِذِه  التِ يِن  َشَجَرِة  ِإَلى  َمَثاًل:»ُاْنُظُروا  َلُهْم  َوَقاَل 
ْيَف َقْد َقرُ 30اأَلْشَجاِر.   هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا، َمَتى َرَأْيُتْم هِذِه 31َب.  َمَتى َأْفَرَخْت َتْنُظُروَن َوَتْعَلُموَن ِمْن َأْنُفِسُكْم َأنَّ الرَّ

َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه اَل َيْمِضي هَذا اْلِجيُل َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ. 32اأَلْشَياَء َصاِئَرًة، َفاْعَلُموا َأنَّ َمَلُكوَت هللِا َقِريٌب.  
َكالَ 33 َولِكنَّ  َتُزواَلِن،  َواأَلْرُض  َماُء  اَلَيُزوُل.  َالسَّ َوُسْكٍر 34ِمي  ُخَماٍر  ِفي  ُقُلوُبُكْم  َتْثُقَل  ِلَئالَّ  ْنُفِسُكْم  أَل »َفاْحَتِرُزوا 

َبْغَتًة.   اْلَيْوُم  ذِلَك  َفُيَراِدَفُكْم  اْلَحَياِة،  اأَلْرِض.  35َوُهُموِم  ُكلِ   َوْجِه  َعَلى  اْلَجاِلِسيَن  َجِميِع  َعَلى  َيْأِتي  َكاْلَفخِ   أَلنَُّه 
اَم اْبِن َهُروا ِإًذا َوَتَضرَُّعوا ِفي ُكلِ  ِحيٍن، ِلَكْي ُتْحَسُبوا َأْهاًل ِللنََّجاِة ِمْن َجِميِع هَذا اْلُمْزِمِع َأْن َيُكونَ ِاسْ 36 ، َوَتِقُفوا ُقدَّ

الزَّ 37اإِلْنَساِن«. َجَبَل  ُيْدَعى  الَِّذي  اْلَجَبِل  ِفي  َوَيِبيُت  َيْخُرُج  اللَّْيِل  َوِفي  اْلَهْيَكِل،  ِفي  ُيَعلِ ُم  النََّهاِر  ِفي  ْيُتوِن. َوَكاَن 
ْعِب ُيَبكِ ُروَن ِإَلْيِه ِفي اْلَهْيَكِل ِلَيْسَمُعوُه.38  " َوَكاَن ُكلُّ الشَّ

 
 و ُقوُلوَن َعِن اْلَهْيَكِل ِإنَُّه ُمَزيٌَّن ِبِحَجاَرٍة َحَسَنٍة َوُتَحٍف، َقاَل:َوِإْذ َكاَن َقْوٌم يَ 5و -(:21:5آية )لو

 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       

 أنحال 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.

 
اِمٍع 12و -(:19-21:12اآليدددات )لدددو ى َمجدددَ لِ ُموَنُكْم ِإلدددَ ُرُدوَنُكْم، َوُيسدددَ ْيُكْم َوَيطدددْ ِدَيُهْم َعلدددَ وَن َأيدددْ ِه ُيْلقدددُ َل هدددَذا ُكلدددِ  َوَقبدددْ

َفَضُعوا ِفي ُقُلوِبُكْم َأْن اَل َتْهَتمُّوا 14َفَيُؤوُل ذِلَك َلُكْم َشَهاَدًة.  13ْجِل اْسِمي.  َوُسُجوٍن، َوُتَساُقوَن َأَماَم ُمُلوٍك َوُواَلٍة ألَ 
وا،  ْي َتْحَتجددُّ ُل ِلكددَ ْن َقبددْ وَها. 15مددِ ا َأْو ُيَناِقضددُ ِديُكْم َأْن ُيَقاِوُموهددَ ِدُر َجِميددُع ُمَعانددِ ًة اَل َيقددْ ا َوِحْكمددَ يُكْم َفمددً ا ُأْعطددِ ي َأنددَ أَلنددِ 

َن اْلَجِميدِع 17ْوَف ُتَسلَُّموَن ِمَن اْلَواِلِديَن َواإِلْخَوِة َواأَلْقِرَباِء َواأَلْصِدَقاِء، َوَيْقُتُلوَن ِمْنُكْم. َوسَ 16 يَن مدِ َوَتُكوُنوَن ُمْبَغضدِ
 و ْم.ِبَرْبِرُكُم اْقَتُنوا َأْنُفَسكُ 19َولِكنَّ َشْعَرًة ِمْن ُرُؤوِسُكْم اَل َتْهِلُك. 18ِمْن َأْجِل اْسِمي. 

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 األقربال. والفره أن من في العالم سيكونون في خوف وهَ  ، أمر 

  .(41:5فسيكونون في فرح )أع
 

1 
3 



   متي )اإلصحاح الرابع والعشرون(أنجيل  –األناجيل 
 

 
388 

 " َوَمَتى َرَأْيُتْم ُأوُرَشِليَم ُمَحاَطًة ِبُجُيوٍش، َفِحيَنِئٍذ اْعَلُموا َأنَُّه َقِد اْقَتَرَب َخَراُبَها.20" -(:21:20)لوآية 
في متى ومرقس قال رجسة الخرراب. وهنرا يقرول أورشرليم محاطرة بجيروش، وهرذا تحديرد واضرح. حردف أيرام تريطس 

، وهللا سرررمح بهرررذا الخرررراب  ش هررري التررري خربرررت اورشرررليم والهيكرررلو لجيوسررريحدف ثانيرررة. والمعنيررران متكرررامالن ، فرررا
 .إلنتشار النجاسة 

 و أَلنَّ هِذِه َأيَّاُم اْنِتَقاٍم، ِلَيِتمَّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب.22و -(:21:22آية )لو
ونالحرررظ أن حصرررار بسررربب دم المسررريح الرررذي صرررار كفرررارة للعرررالم، صرررار علرررة دينرررونتهم. = نتقدددامإألن هدددذه أيدددام 

 أورشليم كان إلنذارهم لعلهم يتوبون.
 

ْخٌو 23  "-(:21:23آية )لو ى اأَلْرِض َوسدُ يٌم َعلدَ يٌق َعظدِ وُن ضدِ َوَوْيٌل ِلْلَحَباَلى َواْلُمْرِضَعاِت ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم! أَلنَُّه َيكدُ
ْعِب.  "َعَلى هَذا الشَّ

 والمجاعة أكلت األمهات أطفالهن.بسبب الحصار = ويٌل للحبالى والمرضعات
 

ْيِف، َوُيْسَبْوَن ِإَلى َجِميِع اأُلَمِم، َوَتُكوُن ُأوُرَشِليُم َمُدوَسًة ِمَن اأُلَمِم، َحتَّى 24  "-(:21:24آية )لو َوَيَقُعوَن ِبَفِم السَّ
 "ُتَكمََّل َأْزِمَنُة اأُلَمِم.

بابل، ففي سبي بابل ذهبوا إلى مكان واحد هو بابل. وقد وهذا غير ما حدف أيام سبي  =  يسبون إلى جميع األمم
 باع تيطس الباقين أحيال 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 اأَلْرِض كدَ وِم، َوَعلدَ ِر َوالنُّجدُ ْمِس َواْلَقمدَ ي الشدَّ اٌت فدِ وُن َعاَلمدَ »َوَتكدُ

،  وَواأَلْمَواُج َتِضجُّ
وسريتبعونه وكلهرم رجرال  المسريح ضرد  اليهرود ويرأتيفي نهاية األيام إذ تجتمع أمرة = وعلى األرض كرب أمٍم بحيرة

كاذب في ملرك عرالمي، سريخيب رجرالهم فيره وسريعتريهم كررب وحيررة مرن األحرداف المخيفرة، وهرم برال عرزال إلهري 
يشرريرون للعررالم الم ررطرب كررالبحر. بررل هررذا مررا حرردف فرري  لررزال جنرروب شررره آسرريا والبحددر واألمددواج كررالمؤمنين. 

 مترًا وبسرعات مخيفة.20-10فاع فعاًل. أمواج تسونامي ت رب الناس بإرت
 

َماَواِت 26  "-(:21:26آية )لو وَّاِت السدَّ ُكوَنِة، أَلنَّ قدُ ى اْلَمسدْ ْأِتي َعلدَ َوالنَّاُس ُيْغَشى َعَلْيِهْم ِمْن َخْوٍف َواْنِتَظاِر َما يدَ
 و َتَتَزْعَزُع.

 -هذه قد تشير إلى:= قوات السموات تتزعزع
 سماوية سي طربون مما  يحدف من إضطهاد.المؤمنين الذين هم في حالة (1
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السمال تفرح بخاطئ واحد يتوب، فكم يحردف للسرماويين مرن إضرطراب نراتج عرن إرترداد المرؤمنين الرذين علرى (2
 األرض.

( إسررتعدادًا لكرري يكررون هنرراك سررمال 29:24ربمررا تشررير فعرراًل إلضررطرابات فرري الكواكررب وتسرراقط النجرروم )مررت (3
 جديدة وأرض جديدة.

 
 و َوَمَتى اْبَتَدَأْت هِذِه َتُكوُن، َفاْنَتِرُبوا َواْرَفُعوا ُرُؤوَسُكْم أَلنَّ َنَجاَتُكْم َتْقَتِرُب«.28 "-(:12:28آية )لو
إثبتوا وهنتصبوا أي    بفخر وفرح وهعتزا  فالمسيح سيتمجد وتتمجدون معه. ويوم هالك األشرار إقترب.=  فإنتربوا

والحظ أن أبونا السماوى ستزداد   جر قريب. ادت الشداًد، فتحملوا بثبات فالفَ ألن كلما إقتربت األيام من نهايتها  
 تعزياته لنا خالل هذه ال يقات .

 إلى السمال التي سيأتي منها المسيح وهنتظروه بفرح وبال تراٍك. = إرفعوا رؤوسكم 
 

)لو  َتْثُقَل  34  "-(:21:34آية  ِلَئالَّ  ْنُفِسُكْم  أَل ذِلَك »َفاْحَتِرُزوا  َفُيَراِدَفُكْم  اْلَحَياِة،  َوُهُموِم  َوُسْكٍر  ُخَماٍر  ِفي  ُقُلوُبُكْم 
 " اْلَيْوُم َبْغَتًة.
مهم.  =  فإحترزوا فالتحذير  ولذلك  وارد  بالسهر =  ُخمار اإلرتداد  يكون  واإلحترا   َشَرْه.  وتترجم  خالعة  تترجم 

 والصالة فهذا اليوم يأتي فجأة.
 

ْعِب ُيَبكِ ُروَن ِإَلْيِه ِفي اْلَهْيَكِل ِلَيْسَمُعوُه.َوَكاَن 38 "-(:21:38آية )لو  "ُكلُّ الشَّ
 كان جبل الزيتون مفروشًا بخيام الجليليين وغيرهم الذين أتوا للفصح.
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 عودة للجدول والعشرون( خامس)أنجيل متي()األصحاح ال

 اإلصحاح الخامس والعشرون 
 

 (2-1:26مت –  25)مت
َماَواِت َعْشَر َعَذاَرى، َأَخْذَن َمَراِبيَحُهنَّ َوَخَرْجَن ِلِلَقاِء اْلَعِريِس. 1  "-:(25اآليات )مت »ِحيَنِئٍذ ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ

َجاِهاَلٍت.  2 َوَخْمٌس  َحِكيَماٍت،  ِمْنُهنَّ  َخْمٌس  زَ 3َوَكاَن  َمَعُهنَّ  َيْأُخْذَن  َوَلْم  َمَراِبيَحُهنَّ  َفَأَخْذَن  اْلَجاِهاَلُت  ْيًتا، َأمَّا 
4  . َمَراِبيِحِهنَّ َمَع  آِنَيِتِهنَّ  ِفي  َزْيًتا  َفَأَخْذَن  اْلَحِكيَماُت  َوِنْمَن.  5َوَأمَّا  َجِميُعُهنَّ  َنَعْسَن  اْلَعِريُس  َأْبَطَأ  َفِفي 6َوِفيَما 

ِلِلَقاِئِه!   َفاْخُرْجَن  ُمْقِبٌل،  اْلَعِريُس  ُهَوَذا  ُصَراٌخ:  َصاَر  اللَّْيِل  َوَأْصَلْحَن َفَقاَمْت  7ِنْرِف  اْلَعَذاَرى  ُأولِئَك  َجِميُع 
  . َتْنَطِفُ .  8َمَراِبيَحُهنَّ َمَراِبيَحَنا  َفِإنَّ  َزْيِتُكنَّ  ِمْن  َأْعِطيَنَنا  ِلْلَحِكيَماِت:  اْلَجاِهاَلُت  اْلَحِكيَماُت 9َفَقاَلِت  َفَأَجاَبِت 

، َبِل اْذَهْبَن   .  َقاِئالٍت: َلَعلَُّه اَل َيْكِفي َلَنا َوَلُكنَّ َوِفيَما ُهنَّ َذاِهَباٌت ِلَيْبَتْعَن َجاَء اْلَعِريُس، 10ِإَلى اْلَباَعِة َواْبَتْعَن َلُكنَّ
اُت َدَخْلَن َمَعُه ِإَلى اْلُعْرِس، َوُأْغِلَق اْلَباُب.   ، َأِخيًرا َجاَءْت َبِقيَُّة اْلَعَذاَرى َأْيًضا َقاِئاَلٍت: َيا َسيِ ُد، َيا َسيِ دُ 11َواْلُمْسَتِعدَّ

.  12اْفَتْح َلَنا!   : ِإنِ ي َما َأْعِرُفُكنَّ اَعَة 13َفَأَجاَب َوَقاَل: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكنَّ َفاْسَهُروا ِإًذا أَلنَُّكْم اَل َتْعِرُفوَن اْلَيْوَم َواَل السَّ
 الَِّتي َيْأِتي ِفيَها اْبُن اإِلْنَساِن.

َعِبيدَ 14  َدَعا  ُمَساِفٌر  ِإْنَساٌن  َأْمَواَلُه،  »َوَكَأنََّما  َوَسلََّمُهْم  َوآَخَر 15ُه  َوْزَنَتْيِن،  َوآَخَر  َوَزَناٍت،  َخْمَس  َواِحًدا  َفَأْعَطى 
َفَمَضى الَِّذي َأَخَذ اْلَخْمَس َوَزَناٍت َوَتاَجَر ِبَها، َفَربَح َخْمَس 16َوْزَنًة. ُكلَّ َواِحٍد َعَلى َقْدِر َطاَقِتِه. َوَساَفَر ِلْلَوْقِت.  

َوَأمَّا الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَة َفَمَضى َوَحَفَر ِفي 18َوهَكَذا الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَتْيِن، َرِبَح َأْيًضا َوْزَنَتْيِن ُأْخَرَيْيِن.  17ُأَخَر.  َوَزَناٍت  
َة َسيِ ِدِه.   َوَأْخَفى ِفضَّ َوَحاَسَبُهْم.  19اأَلْرِض  اْلَعِبيِد  ُأولِئَك  َسيِ ُد  َأَتى  َزَماٍن َطِويل  اْلَخْمَس 20َوَبْعَد  َأَخَذ  َفَجاَء الَِّذي 

َم َخْمَس َوَزَناٍت ُأَخَر َقاِئالً  : َيا َسيِ ُد، َخْمَس َوَزَناٍت َسلَّْمَتِني. ُهَوَذا َخْمُس َوَزَناٍت ُأَخُر َرِبْحُتَها َفْوَقَها. َوَزَناٍت َوَقدَّ
َأِميًنا ِفي اْلَقِليِل َفُأِقيُمَك َعَلى  21 اِلُح َواأَلِميُن! ُكْنَت  ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الرَّ ُاْدُخْل ِإَلى  َفَقاَل َلُه َسيِ ُدُه:  َفَرِح اْلَكِثيِر. 

ِبْحُتُهَما َفْوَقُهَما. ُثمَّ َجاَء الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَتْيِن َوَقاَل: َيا َسيِ ُد، َوْزَنَتْيِن َسلَّْمَتِني. ُهَوَذا َوْزَنَتاِن ُأْخَرَياِن رَ 22َسيِ ِدَك.  
َأمِ 23 ُكْنَت  اأَلِميُن!  اِلُح  الرَّ اْلَعْبُد  َأيَُّها  ِنِعمَّا  َسيِ ُدُه:  َلُه  َفَرِح  َقاَل  ِإَلى  ُاْدُخْل  اْلَكِثيِر.  َعَلى  َفُأِقيُمَك  اْلَقِليِل  ِفي  يًنا 

َحْيُث َلْم َتْزَرْع، ُثمَّ َجاَء َأْيًضا الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَة اْلَواِحَدَة َوَقاَل: َيا َسيِ ُد، َعَرْفُت َأنََّك ِإْنَساٌن َقاٍس، َتْحُرُد  24َسيِ ِدَك.  
َفَأَجاَب َسيِ ُدُه َوَقاَل 26َفِخْفُت َوَمَضْيُت َوَأْخَفْيُت َوْزَنَتَك ِفي اأَلْرِض. ُهَوَذا الَِّذي َلَك.  25ْم َتْبُذْر.  َوَتْجَمُع ِمْن َحْيُث لَ 

يُر َواْلَكْساَلُن، َعَرْفَت َأنِ ي َأْحُرُد َحْيُث َلْم َأْزَرْع، َوَأْجَمُع ِمْن َحْيُث لَ  رِ  َفَكاَن َيْنَبِغي َأْن 27ْبُذْر،  ْم أَ َلُه: َأيَُّها اْلَعْبُد الشِ 
ِرًبا.   َفِعْنَد َمِجيِئي ُكْنُت آُخُذ الَِّذي ِلي َمَع  َياِرَفِة،  ِتي ِعْنَد الرَّ ِمْنُه اْلَوْزَنَة َوَأْعُطوَها ِللَِّذي َلُه  28َتَضَع ِفضَّ َفُخُذوا 

َواْلَعْبُد اْلَبطَّاُل اْطَرُحوُه 30 َلْيَس َلُه َفالَِّذي ِعْنَدُه ُيْؤَخُذ ِمْنُه.  أَلنَّ ُكلَّ َمْن َلُه ُيْعَطى َفَيْزَداُد، َوَمنْ 29اْلَعْشُر َوَزَناٍت.  
اأَلْسَناِن. َوَصِريُر  اْلُبَكاُء  َيُكوُن  ُهَناَك  اْلَخاِرِجيَِّة،  الظُّْلَمِة  َوَجِميُع 31  ِإَلى  َمْجِدِه  ِفي  اإِلْنَساِن  اْبُن  َجاَء  »َوَمَتى 

يِس  يَن َمَعُه، َفِحيَنِئٍذ َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِ  َمْجِدِه. اْلَماَلِئَكِة اْلِقدِ 
ُعوِب، َفُيَميِ ُز َبْعَضُهْم ِمْن 32 َوَيْجَتِمُع َأَماَمُه َجِميُع الشُّ
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ُثمَّ َيُقوُل اْلَمِلُك 34اِر.  َفُيِقيُم اْلِخَراَف َعْن َيِميِنِه َواْلِجَداَء َعِن اْلَيسَ 33َبْعٍض َكَما ُيَميِ ُز الرَّاِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء،  
اْلَعاَلِم َتْأِسيِس  ُمْنُذ  َلُكْم  اْلُمَعدَّ  اْلَمَلُكوَت  ِرُثوا  َأِبي،  ُمَباَرِكي  َيا  َتَعاَلْوا  َيِميِنِه:  َعْن  ُجْعُت 35.  ِللَِّذيَن  أَلنِ ي 

ُعْرَياًنا َفَكَسْوُتُموِني. َمِريًضا َفُزْرُتُموِني. َمْحُبوًسا 63َفَأْطَعْمُتُموِني. َعِطْشُت َفَسَقْيُتُموِني. ُكْنُت َغِريًبا َفآَوْيُتُموِني.  
  . ، َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئًعا َفَأْطَعْمَناَك، َأْو َعْطَشاًنا َفَسَقْينَ 37َفَأَتْيُتْم ِإَليَّ َوَمَتى 38اَك؟  َفُيِجيُبُه اأَلْبَراُر ِحيَنِئٍذ َقاِئِليَن: َياَربُّ

َفآوَ  َغِريًبا  َفَكَسْوَناَك؟  َرَأْيَناَك  ُعْرَياًنا  َأْو  ِإَلْيَك؟  39ْيَناَك،  َفَأَتْيَنا  َمْحُبوًسا  َأْو  َمِريًضا  َرَأْيَناَك  اْلَمِلُك 40َوَمَتى  َفُيِجيُب 
َفَعلْ  َفِبي  اأَلَصاِغِر،  هُؤاَلِء  ِإْخَوِتي  ِبَأَحِد  َفَعْلُتُموُه  َأنَُّكْم  ِبَما  َلُكْم:  َأُقوُل  اْلَحقَّ  َلُهْم:  َأْيًضا 41  ُتْم. َوَيقُول  َيُقوُل  »ُثمَّ 
َوَماَلِئَكتِ  إِلْبِليَس  ِة  اْلُمَعدَّ اأَلَبِديَِّة  النَّاِر  ِإَلى  َماَلِعيُن  َيا  َعنِ ي  اْذَهُبوا  اْلَيَساِر:  َعِن  َفَلْم 42ِه،  ِللَِّذيَن  ُجْعُت  أَلنِ ي 

َتْسُقوِني.   َفَلْم  َعِطْشُت  َتأْ 43ُتْطِعُموِني.  َفَلْم  َغِريًبا  َفَلْم ُكْنُت  َوَمْحُبوًسا  َمِريًضا  َتْكُسوِني.  َفَلْم  ُعْرَياًنا  ُووِني. 
ُعْريَ 44َتُزوُروِني.   َأْو  َغِريًبا  َأْو  َعْطَشاًنا  َأْو  َجاِئًعا  َرَأْيَناَك  َمَتى   ، َياَربُّ َقاِئِليَن:  َأْيًضا  ُهْم  ُيِجيُبوَنُه  َأْو ِحيَنِئٍذ  اًنا 

َفُيِجيُبُهْم ِقاِئاًل: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِبَما َأنَُّكْم َلْم َتْفَعُلوُه ِبَأَحِد هُؤاَلِء اأَلَصاِغِر، 45ْمَك؟  َمِريًضا َأْو َمْحُبوًسا َوَلْم َنْخدِ 
 " َفَيْمِضي هُؤاَلِء ِإَلى َعَذاب َأَبِديٍ  َواأَلْبَراُر ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة«.46َفِبي َلْم َتْفَعُلوا. 

عالمات النهاية وعالمة إقتراب الملكوت وهنا يعطينا مفرا يم حيرة للملكروت. هرو إسرتمر فري سبق وأعطى المسيح  
 حديثه السابق ليحدد من الذي يدخل هذا الملكوت.

 
 مثل العذارى الحكيمات (13-1:25اآليات )مت
ذْ 1  "-(:13-25:1اآليات )مت َذاَرى، َأخدَ َر عدَ َماَواِت َعشدْ وُت السدَّ اِء »ِحيَنِئٍذ ُيْشِبُه َمَلكدُ َرْجَن ِلِلقدَ اِبيَحُهنَّ َوخدَ َن َمردَ
نَّ 3َوَكاَن َخْمٌس ِمْنُهنَّ َحِكيَماٍت، َوَخْمٌس َجاِهاَلٍت. 2اْلَعِريِس.   ْذَن َمَعهدُ ْم َيْأخدُ َأمَّا اْلَجاِهاَلُت َفَأَخْذَن َمَراِبيَحُهنَّ َولدَ
ِتِهنَّ 4َزْيًتا،   ي آِنيدَ ا فدِ ْذَن َزْيتدً اُت َفَأخدَ . َوَأمَّا اْلَحِكيمدَ اِبيِحِهنَّ َع َمردَ  مدَ

َن. 5 يُعُهنَّ َوِنمدْ َن َجمدِ ِريُس َنَعسدْ َأ اْلعدَ ا َأْبطدَ َوِفيمدَ
ِه! 6 اْخُرْجَن ِلِلَقائدِ ٌل، فدَ ِريُس ُمْقبدِ َوَذا اْلعدَ َراٌخ: هدُ َلْحَن 7َفِفي ِنْرِف اللَّْيِل َصاَر صدُ َذاَرى َوَأصدْ َك اْلعدَ ْت َجِميدُع ُأولئدِ َفَقامدَ

 . اِبيَحُهنَّ اِبيَحَنا تَ 8َمرددَ ِإنَّ َمرددَ ِتُكنَّ فددَ ْن َزيددْ ا مددِ اِت: َأْعِطيَننددَ اِهاَلُت ِلْلَحِكيمددَ ِت اْلجددَ ُ . َفَقالددَ اُت 9ْنَطفددِ ِت اْلَحِكيمددَ َفَأَجابددَ
  . ، َبِل اْذَهْبَن ِإَلى اْلَباَعِة َواْبَتْعَن َلُكنَّ ِريُس، 10َقاِئالٍت: َلَعلَُّه اَل َيْكِفي َلَنا َوَلُكنَّ اَء اْلعدَ َتْعَن جدَ اٌت ِلَيبدْ َوِفيَما ُهنَّ َذاِهبدَ

اُت َدَخْلَن َمَعُه ِإَلى اْلُعْرِس، َوأُ  يِ ُد، 11ْغِلَق اْلَباُب.  َواْلُمْسَتِعدَّ َأِخيًرا َجاَءْت َبِقيَُّة اْلَعَذاَرى َأْيًضا َقاِئاَلٍت: َيا َسيِ ُد، َيا سدَ
. 12اْفَتْح َلَنا!   ِرُفُكنَّ : ِإنِ ي َما َأعدْ ْوَم َواَل 13َفَأَجاَب َوَقاَل: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكنَّ وَن اْليدَ ْم اَل َتْعِرفدُ َهُروا ِإًذا أَلنَّكدُ اَعَة َفاسدْ السدَّ

 "الَِّتي َيْأِتي ِفيَها اْبُن اإِلْنَساِن.
صررديقاتها العررذارى  أخررذ المسرريح المثررل مررن عررادة يهوديررة، فكرران العررريس يررأتي مررع أصرردقاًه ليأخررذ العررروس ومعهررا

نصررف الليررل، ليتررذكر كررل مررن  اللررواتي ي ررئن الطريررق بالمصررابيح. وتقرررأ الكنيسررة فصررل هررذا اإلنجيررل فرري صررالة
أن يكررون مسررتعدًا إلنتظررار العررريس، مهتمررًا أن يكررون كإحرردى العررذارى الحكيمررات. ويبرردأ المثررل  يصررلي أنرره يجررب 

أي أن السرريد بعررد أن أنهررى حديثرره عررن العالمررات الخاصررة بررالمجيل الثرراني يريررد أن يشررير أن هررذا = حينئددذبقولرره 
الجراهالت ليعررف هرل المثل لهرو إسرتمرار لحديثره الخطيرر.. ليميرز كرل سرامع هرل هرو مرن الحكيمرات أو هرو مرن 
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عليره فري ملكوترره، أي  سريملك المسريح، علرى قلبره هنرا نصريبه هرو الملكروت أم سريقف خارجرًا. ومرن ملرَّك المسرريح 
 )راجع قطع نصف الليل(. وفيما يلي محاولة لشرح رمو  هذا المثل.. الُعرسيكون نصيبه ملكوت السموات= 

 هو الرب يسوع.= العريس
النفرروس المؤمنررة أي الكنيسررة. وعمررل العررذارى أن يسررتقبلن العررريس بنررور اإليمرران والرجررال هررن جماعررة = العددذارى 

والمحبررة. ولقررب العذراويررة ال ينطبررق عررادة علررى المتررزوجين، ولكررن المقصررود بهررذا التعبيررر، طهررارة الررنفس الكاملررة. 
و يكلرررم كرررل أهرررل ( يقرررول خطبرررتكم لرجرررل واحرررد ألقررردم عرررذرال عفيفرررة للمسررريح، وهررر2:11كرررو2وبرررولس الرسرررول فررري )

كورنثوس، متزوجين وغير متزوجين. المقصرود هنرا أن الرنفس ال تعررف لهرا إلهرًا سروى المسريح وغيرر متعبردة ألي 
شررهوة عالميررة، بررل متحررررة مررن كررل خطيررة. العررذرال تكررون مكرسررة لعريسررها فقررط، ونحررن صرررنا مكرسررين للمسرريح 

 بواسطة سر الميرون. ولذلك تمثل الكنيسة كلها بعشر عذارى.
 عدد كامل يرمز للكنيسة كلها، التي إجتا ت المعمودية ودهنت بزيت الميرون.= عشر

مررن مررألن آنيررتهن أي قلرروبهن بزيررت النعمررة، أي يمتلررئ القلررب بررالروح القرردس فتسررتنير الررنفس بررالرب = الحكيمددات
يحررزن الررروح وتتمسررك بحبرره. عنرردما تنشررأ عالقررة بررين المسرريح والررنفس، تقرردم الررنفس دبررادة حررارة ولكررن هنرراك مررن 

بجهادنرررا تزيرررد )لرررذلك يقرررول إمتلئررروا برررالروح( و القررردس ويطفئررره. فرررنحن فررري الميررررون نحصرررل علرررى نعمرررة محرررددة، 
 وبإستهتارنا تقل )لذلك يقول ال تطفئوا الروح(.

ترركن القلرب فارغرَا ونسرين حقيقرة مجريل الررب ولهرون بمحبرة العرالم. هرذا لمرن ال يجاهرد . هرؤالل لهرم =  الجاهالت
 من المحبة. هؤالل أطفأن الروح. اإلسمية، أم ا القلب فخالٍ مسيحية ال

هررل علررى المررؤمن أال  ينررام؟ قطعررًا لرريس هررذا هررو المقصررود. ولكررن الحكيمررات ينعسررن وهررم ممتلئررون سررالمًا = نعسددن
ا الجراهالت فهرن يتمرتعن  حقيقيًا وفالرب يعطي ألحباًه نومًاو قرال عنره سرفر النشريد وأنرا ناًمرة وقلبري مسرتيقظو. أمر 

+ 2:127(. وراجررع أي ررًا )مررز10، 6:13+ حررز11:8+ 14-13:6+ 12:5رإبسررالم مزيررف قررال عنرره النبرري )
(. بالنسرربة للجرراهالت فهررن نسررين أن الرررب سرريأتي فلهررون فرري العررالم. ولكررن علينررا أن ال تفارقنررا حقيقررة أن 2:5نرر 

 إشارة للموت. إذًا هذا= نعسن ونمن        الرب قادم بل يأتى فجأة. 
هري حيراتي. وهنرراك مرن حياتره مسرتنيرة وصرار نررورًا للعرالم. وهنراك مرن يسررلك فري شرهوات هرذا العررالم = المردابيح

 خاضعًا لسلطان الظلمة.
 أصوات المالًكة بالبوه األخير تنادي لألبرار بالخالص ولألشرار بالدينونة.=صراخ 
الميرون، ولكن من يجاهد يمتلئ لذلك يقول بولس الرسرول هو نعمة الروح القدس، وهذه نأخذها في سر =  الزيت  

مو برة هللا التري فيرك بوضرع يردي، وهرذه األخيررة قالهرا لتلميرذه تيموثراوس(  إضررم +( 18:   5)أف  بالروح)إمتألوا  
ويحررذرنا مررن أن نقرراوم الررروح القرردس بررأن ال نتجرراوب مررع دعوترره لنررا بالتوبررة .. .. .. ال تحزنرروا الررروح.. ال تطفئرروا 
الروح. وبجهادنا فى صلواتنا واصوامنا.... تنسكب النعمة فينا. ومن ال يجاهد تنطفئ النعمرة التري فيره. فرنحن إذًا 
من خالل جهادنا إم ا نمأل مصابيحنا أو نطفئها. والحظ أن الجاهالت كان لهن رغبة أن يدخلن لكنهن لرم يردخلن 

فالرغبرة وحردها ال تكفري. ونالحرظ أنهرن أخطرأن إذ  ألنهن لم يسمعن لصوت إبن هللا ولم يجاهردن برل هرن نعسرن،
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تصررورن أنرره يمكررنهن الحصررول علررى الزيررت فرري أي وقررت والسرربب بسرريط أن الررنفس الترري تعررودت علررى اإلسررتهتار 
والتراخي يصعب عليها أن تقوم فجأة وتبدأ الجهاد. لذلك يطلب المسيح منا السرهر، أي عردم التراخري حترى تكرون 

 فة مستمرة.آنيتنا مملولة  يتًا بص
( 1:55+ أش17:22+ ر 18-17:3+ ر 39-37:7= المسيح هو المصدر الوحيد وهو يبيع مجانرًا )يروالباعة

والمسرريح أعطانررا وسرراًط النعمررة وهرري بررال ثمررن. لكررن ال فرصررة للشرررال مررن هررذه العطيررة المجانيررة سرروى فرري هررذه 
بعد مجريل العرريس= بعرد أن نمرادر نحرن هرذه الحياة. أم ا العذارى الجاهالت فأردن أن يشترين بعد فوات األوان، 

 الحياة، أو يأتي العريس فجأة في مجيئه الثاني.
هذا القول ليس للسرخرية ولكرن إلوهرار أن اإلمرتالل مرن الزيرت مسرئولية كرل =  َبِل اْذَهْبَن ِإَلى اْلَباَعِة َواْبَتْعَن َلُكنَّ 

 شخص.شخص وال يوجد من يمأل اآلنية إال جهاد وهستعداد كل 
(. 6:1تي2كان الواجب على كل نفس أن ت رم هذه المو بة التي أخذتها من هللا )= إنطفأت مرابيح الجاهالت

ولكررن الجرراهالت خرردعن أنفسررهن معتمرردات علررى أن لهررن المواعيررد أو هررن قررادرات علررى أن يمتلررئن فرري أي وقررت. 
 هللا سينكشفون في نور الرب. ولكن الريال سريعًا ما ينكشف وهو ال يدوم. والذين أهملوا نعمة روح

جهادي الشخصي، وال   هذا خطأ فال يوجد إنسان قادر أن يعطيني اإلمتالل، فهذا يعتمد على=  أعطينا من زيتكن
 (.6:1تي2+ 39-37:7وسيلة سوى طلب اإلمتالل من المسيح )يو

وهنرا  بدعرة  واًرد ف راًل القديسرين.ال يوجرد إنسران لره قداسرة تزيرد عرن حاجتره... إذًا ال توجرد = ال يكفينا وإيداكن
نرى ضالل ذاك الذى إدعى من سنوات قليلة أنه يمأل من ينفخ فريهم ليمتلئروا برالروح، وتكرون عالمرة إمرتالًهم أن 

 يسقطوا على األرض فاقدون للوعى.
 ساعة ال ينتظره فيها أحد، ويكون الناس في أضعف درجات اإلستعداد.= نرف الليل

حدف مع العذارى هو إمتداد لمرا مارسروه علرى األرض، فالحكيمرات يتمرتعن بالحيراة الجديردة ما ي=  إني ما أعرفكن
كحياة شركة وهتحراد مارسرنها علرى األرض مرع العرريس، أمرا الجراهالت فرال خبررة لهرن برالعريس، فهرن عشرن علرى 

 األرض خارج أبواب هذه الشركة حتى وهن كان لهن منظر الحياة التعبدية.
ويرى النراس أعمالره ( ، 3:  12)داوأعماله ويكون نورًا للعالم، بالروح سيظهر هذا في حياته   من إمتأل=  مرابيح

 (.35:12+ لو16:5)مت   ويمجدوا اآلب الذي في السموات 
 ثبات القرار، فما عاد األبرار يخرجون، وال األشرار وال الشيطان يدخلون.= أغلق الباب

 ع أحد أن يخطفهن.وصاروا في أمان، ال يستطي= والمستعدات دخلن
يشير للحواس الخمسة وأصابع اليد الخمسة وأصابع القدم الخمسة أي يشير لمسئولية اإلنسان، فالحواس =  5رقم  

هي التي أتعرف بها على العالم، وأنا مسئول عن كل ما يدخل إلى القلب عن طريق حواسي الخمسة، فهناك من 
وهنرراك مررن يفررتح أذنرره لسررماع أي شررئ فيترردنس، هررذه مسررئوليتي، يقرردس سررمعه راف ررًا أن يسررمع أي شررئ يدنسرره، 

وهناك من يستعمل لسانه في التسربيح فيتقردس قلبره، وهنراك مرن يسرتعمل لسرانه فري الرذم والرنم والشرتيمة والكرذب.. 
 ( وأصابع اليد تشير ألعمالي وأصابع القدم تشير إلتجاهاتي وأنا المسئول عنهمرا. إال  أن5:3الخ فيدنس قلبه )يع
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خبزات. والمعنرى أن مرن يجاهرد لي ربط ويقردس حواسره وأعمالره 5من  5000يشير للنعمة، فالمسيح أشبع   5رقم  
 وهتجاهاته يمتلئ ويشبع من النعمة ويمأل مصباحه فيكون مستعدًا للقال العريس.

 مثل الوزنات (30-14:25اآليات )مت
افِ 14  "-(:30-25:14اآليات )مدت اٌن ُمسدَ ا ِإْنسدَ ُه، »َوَكَأنَّمدَ لََّمُهْم َأْمَوالدَ ا َعِبيدَدُه َوسدَ َس 15ٌر َدعدَ ًدا َخمدْ َأْعَطى َواحدِ فدَ

ِت.  اَفَر ِلْلَوقدْ ِه. َوسدَ ْدِر َطاَقتدِ ى قدَ ٍد َعلدَ لَّ َواحدِ ًة. كدُ َر َوْزندَ ْيِن، َوآخدَ َر َوْزَنتدَ اٍت، َوآخدَ َس 16َوَزندَ َذ اْلَخمدْ ِذي َأخدَ ى الدَّ َفَمضدَ
َر.  ذَ 17َوَزَناٍت َوَتاَجَر ِبَها، َفَربَح َخْمَس َوَزَناٍت ُأخدَ ِذي َأخدَ َذا الدَّ َرَيْيِن. َوهكدَ ْيِن ُأخدْ ا َوْزَنتدَ َوْزَنَتْيِن، َربِدَح َأْيضدً ا 18 الدْ َوَأمدَّ

يِ ِدِه.  َة سددَ ى ِفضددَّ ي اأَلْرِض َوَأْخفددَ َر فددِ ى َوَحفددَ َة َفَمضددَ َذ اْلَوْزنددَ ِذي َأخددَ َك اْلَعِبيددِد 19الددَّ يِ ُد ُأولئددِ ى سددَ اٍن َطِويددل َأتددَ َد َزمددَ َوَبعددْ
لَّْمَتِني. َفَجاَء الَِّذي َأَخذَ 20َوَحاَسَبُهْم.   اٍت سدَ َس َوَزندَ يِ ُد، َخمدْ ا سدَ اِئاًل: يدَ َر قدَ اٍت ُأخدَ َس َوَزندَ َم َخمدْ دَّ  اْلَخْمَس َوَزَناٍت َوقدَ

اِلُح َواأَلِميُن! ُكْنَت َأِمينً 21ُهَوَذا َخْمُس َوَزَناٍت ُأَخُر َرِبْحُتَها َفْوَقَها.   ا ِفي اْلَقِليِل َفَقاَل َلُه َسيِ ُدُه: ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الرَّ
ُثمَّ َجاَء الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَتْيِن َوَقاَل: َيا َسيِ ُد، َوْزَنَتْيِن َسلَّْمَتِني. ُهَوَذا 22َفُأِقيُمَك َعَلى اْلَكِثيِر. ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِ ِدَك.  

َك َقاَل َلُه َسيِ ُدهُ 23َوْزَنَتاِن ُأْخَرَياِن َرِبْحُتُهَما َفْوَقُهَما.  اِلُح اأَلِميُن! ُكْنَت َأِميًنا ِفي اْلَقِليدِل َفُأِقيمدُ : ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الرَّ
انٌ 24َعَلى اْلَكِثيِر. ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِ ِدَك.   َك ِإْنسدَ ُت َأندَّ  ُثمَّ َجاَء َأْيًضا الَِّذي َأَخَذ اْلَوْزَنَة اْلَواِحَدَة َوَقاَل: َيا َسيِ ُد، َعَرفدْ

ُذْر.  ْم َتبدْ ُث لدَ ْن َحيدْ ُع مدِ َقاٍس، َتْحُرُد َحْيُث َلْم َتْزَرْع، َوَتْجمدَ
َوَذا 25 ي اأَلْرِض. هدُ َك فدِ ُت َوْزَنتدَ ْيُت َوَأْخَفيدْ ُت َوَمضدَ َفِخفدْ

يُر َواْلَكْساَلُن، َعَرْفَت َأند ِ 26الَِّذي َلَك.   رِ  ْن َفَأَجاَب َسيِ ُدُه َوَقاَل َلُه: َأيَُّها اْلَعْبُد الشِ  ُع مدِ ْم َأْزَرْع، َوَأْجمدَ ُث لدَ ُد َحيدْ ي َأْحردُ
ا. 27َحْيُث َلْم َأْبُذْر،   َياِرَفِة، َفِعْنَد َمِجيِئي ُكْنُت آُخُذ الَِّذي ِلي َمَع ِربدً ِتي ِعْنَد الرَّ ُذوا 28َفَكاَن َيْنَبِغي َأْن َتَضَع ِفضَّ َفخدُ

ُذ 29َوَزَناٍت.  ِمْنُه اْلَوْزَنَة َوَأْعُطوَها ِللَِّذي َلُه اْلَعْشرُ  َدُه ُيْؤخدَ ِذي ِعندْ ُه َفالدَّ ْيَس لدَ ْن لدَ ْزَداُد، َومدَ أَلنَّ ُكلَّ َمْن َلُه ُيْعَطى َفيدَ
 "َواْلَعْبُد اْلَبطَّاُل اْطَرُحوُه ِإَلى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة، ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِن.30ِمْنُه. 

 ( فالمثالن متكامالن27 – 12:  19ناء )لويرجى مراجعة مثل األم
مثررل العررذارى يتحرردف عررن إنتظررار الرررب واإلمررتالل مررن النعمررة ومثررل الو نررات يتحرردف عررن األعمررال. والسرريد هنررا 
يوضح أن هناك حساب على أعمالنا والو نات التي بين أيدينا. واإلنسان المسافر هو المسيح الذي صعد للسمال، 

روحية ومواهب جسدية ونفسية، نجاهد بهرا  والمال الذي سلمه لعبيده هو كل ما أعطانا من مواهب روحية وعطايا
في حياتنا لنربح بها هلل. فالمسيح أعطانا جسده ودمه، وأرسل لنا الروح القدس، وأسس لنا كنيسة بأسرارها وأعطرى 
كل واحد مواهب وعطايا حسب إحتياجه وعلى قدر طاقته. هناك من أخذ خمسة وهناك من أخذ إثنين وهناك مرن 

خل على أحد بعطاياه، وال يحابي أحدًا على حساب آخر، لكنه يعرف طاقة كل واحد ويرو ع أخذ واحدة، فهو ال يب
بحسررب طاقررة كررل واحررد. فمررا قدمرره لنررا هللا مررن مواهررب قرردمها بحكمررة فهررو يعرررف مررا يناسررب كررل ع ررو لخررالص 

اهرررب (. وهرررذا يررردفعنا أال نتكبرررر علرررى أصرررحاب المواهرررب األقرررل وال نحسرررد أصرررحاب المو 7:4وخدمرررة الكنيسرررة )أف
 (.وهللا10:4برط1لكرن الكرل يأخرذ ) (6-4:12كدو1)األكثر، إنما نشركر صراحب المواهرب.. يكفري أنهرا مرن يديره 
 كما يت ح من هذا المثل سيحاسب كل واحد بقدر ما أخذ.

مالنرا/ مواهبنرا/ وقتنرا/ صرحتنا/ نفوذنرا/ معرفتنررا/ تعليمنرا/ محبتنرا/ إمكانياتنرا العقليرة والجسردية الع ررلية = الوزندات
 ومشاعرنا/ ذاكرتنا/ قوتنا.
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 ترك كل واحد بحريته.= سافر للوقت
والقصد من هذه ال بارة أن طول المدة قد يدفعنا  بعد إنتهال  مان هذه الحياة.أي = وبعد زمان طويل(: 19)آية

 للتكاسل ونا أن هناك متسع من الوقت. 
وفى هذه الحياة لنرى مثال من حياة مثلث الرحمات البابا األنبا شنودة الذى بدأ خدمته  =أقيمك على الكثير 
سنة فأخذ ما هو أكثر وصار مدرسا فى اإلكليريكية، وألمانته صار أسقفا وألمانته صار   17بأمانة فى سن الر 

لنرى اإلجابة فى ما   -ى بطريركا. ولنأخذ مثاال آخر يجيب على سؤال هل تنطبق هذه اآلية على الحياة األخر 
يفعله اآلن مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس فألمانته فى حياته على األرض. ها هو حتى اآلن بعد نياحته  

َفُخُذوا ِمْنُه  28فى ضول هذا نفهم قول الرب  بعشرات السنين ما  ال بمعجزاته التى ال تنتهى يتمجد إسم هللا[.
= من هو صاحب العشر و نات؟ هو من كان له خمس و نات وتاجر    ِذي َلُه اْلَعْشُر َوَزَناتٍ اْلَوْزَنَة َوَأْعُطوَها ِللَّ 

بهم وربح خمس أخرى فصار عنده عشر و نات. فما معنى أنهم ي يفوا لهذا العبد األمين و نة إلى و ناته وقد 
 ا أعطاه له من و نات؟    إنتهت حياته على األرض وها هو هنا أمام الرب يسوع الديان يسأله عن أمانته فيم

فى أثنال حياة هذا العبد األمين على األرض، كلما كان أمينا يعطيه هللا و نات أكثر يمجد بها إسمه   .1
 القدوس، وهذا رأيناه بوضوح فى حياة البابا األنبا شنودة.  

وبعد اإنتقال هذا العبد األمين أي ا يعطيه هللا أن يعمل ويمجد إسم هللا القدوس، وهذا ما نراه اآلن فى   .2
المعجزات التى يصنعها البابا األنبا كيرلس. فهؤالل الشهدال والقديسين تاجروا بو ناتهم الخمس   الكثير من

وهم على األرض، فحصلوا على خمس ُأخر، بل أضيفت لهم و نة أخرى وربما و نات ُأِخذت من غير  
 األمنال على ما كان لهم من و نات، وصاروا يمجدون هللا بكل هذه الو نات. 

أي ًا يفسر المعجزات الكثيرة التى يقوم بها القديسون الذين إنتقلوا ولكنهم ما الوا يعملون حتى اآلن  وهذا  .3
 ويمجدوا إسم هللا القدوس.

إنسان له أموال كثيرة يستعملها فى   -والعكس فهناك من يستمل و ناته أو موا به فى الخطية، أمثلة: .4
ولنا مثال فى ذلك يهوذا   -دبير الشرور والمؤامرات الخطية، أو إنسان ذكى جدًا ويستخدم ذكاله فى ت

التلميذ الخاًن، الذى إختاره المسيح لموهبته فى إدارة األموال فسره أموال الصندوه بداًل من أن يمجد  
 هللا بهذه المو بة. بل إ داد جشعه لألموال فباع سيده. 

جفال يدل على عدم فهمه لواجباته كعبد رد صاحب الو نة الواحدة على سؤال سيده عما فعله بو نته رد كله 
مستأمن على وكالة، ورده كان فيه عدم محبة لسيده وجهل مطبق وعدم رغبة فى العمل. بل أي ا هو ون أن  

خدمة هللا فيها مشقة ولم يختبر الفرح الذى إختبره كل الذين يعملون فى خدمة الرب هو خاف من المخاطرة وأن  
 كان هللا شريكا لنا فى كل عمل؟  يخسر وال يكسب. وكيف يخسر إن

 جهل بسيده الذى ال ينسى تعب من يقدم كأس مال.  هذا يدل على .1
وأى عمل خدمة للسيد ال يفشل وال ي يع وفالرب وعد بأنه شريك معنا فى كل عمل بل أننا ال يمكن أن   .2

بالبركة الرسولية   نقدر أن نعمل بدونه[. وهكذا تعلمنا من القديس بولس الرسول أن ننهى كل إجتماع لنا
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وِح ٱْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ و (. فنحن لنا  14:13كو2و )ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع ٱْلَمِسيِح، َوَمَحبَُّة  هلِل، َوَشِرَكُة ٱلرُّ
شريك فى كل عمل هو الروح القدس. بل يقول لنا الرب يسوع أننا بدونه ال نقدر أن نعمل شيئًا  

 (.13:2عامل فينا أن نريد وأن نعملو )فى (. فهو وال5:15)يو 
بل أن هذا العبد هو الخسران ألن من يعمل فى كرم الرب يختبر فرحا عظيما فى خدمته. هللا خلقنا لكى   .3

نفرح )جنة َعْدْن تعنى جنة الفرح(. وبالخطية طردنا من الجنة وهذا يعنى حرماننا من حياة الفرح.  
. َوَلِكنِ ي َسَأَراُكْم َأْيً ا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم،  لفرح ووالمسيح ربنا بفداًه أعاد لنا هذا ا َفَأْنُتْم َكَذِلَك، ِعْنَدُكُم ٱآْلَن ُحْزن 

ْفَرُحوا ِفي ٱلرَّبِ  ُكلَّ  (. والرسول يطلب منا أن نفرح فى الرب وإِ 22:16و )يوَواَل َيْنِزُع َأَحد  َفَرَحُكْم ِمْنُكمْ 
(. ولكن الفرح هنا على األرض جًزى، ألن العالم فيه ضيق ووضع 4:4و )فُحواِحيٍن، َوَأُقوُل َأْيً ا: ٱْفرَ 

(. والفرح الذى نحصل عليه هنا هو عربون ما سنحصل عليه فى  19:5يو 1+   33:16فى الشرير )يو
.  ِدكَ ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسي ِ األبدية. فقصد هللا ال يسقط أبدًا. ولذلك نسمع هنا قول الرب يسوع للعبد األمين 

فالبد أن نفرح فى النهاية فهذا قصد هللا. وكل من يعمل مع هللا يختبر هذا الفرح   فاهلل خلقنا لكى نفرح
حينما كان هللا شريكا له فى كل عمل، والحظ قول  -فهى جنة الفرح  –الذى إختبره آدم فى الجنة  

َلُه ِمَن الوحى عن هذه الشركة بين هللا وآدم ويح ر له الحيوانات ليرى ماذا يدعوها و َوَجَبَل ٱلرَّبُّ ٱإْلِ
َماِل، َفَأْحَ َرَها ِإَلى يَِّة َوُكلَّ ُطُيوِر ٱلسَّ آَدَم ِلَيَرى َماَذا َيْدُعوَها، َوُكلُّ َما َدَعا ِبِه   ٱأْلَْرِض ُكلَّ َحَيَواَناِت ٱْلَبرِ 

 (. 19:2و )تكآَدُم َذاَت َنْفٍس َحيٍَّة َفُهَو ٱْسُمَها
(. 16:5اآلب )مرت  وهللا ينتظر من كل من ا أن يعمل بأمانة فيربح نفوس للمسيح ويشهد له ويكون سرببًا لمجرد هللا

ة التي أهملها العبد الكسالن. أم ا صاحب الو نرة إذ أهمرل وعراش ومن يربح هنا دخل إلى فرح سيده، بل نال الو ن
عاطاًل فهو ليس فقط لم يربح و نة أخرى وهنما هو سقط في خطية أخرى، فالخطية تلد خطية، وهنرا نجرد أن هرذا 
 العبرررد البطرررال إتهرررم سررريده بالقسررروة والظلرررم، وهررري عرررادة قديمرررة، إذ حينمرررا أخطرررأ آدم نسرررب هلل الخطرررأ والمررررأة التررري

أعطيتني..و فحياة الكسل والبطالة خطية وهذه سلمته لخطية أخرى وهي إتهام سيده بالقسوة.. وهذه سرلمته لخطيرة 
الخوف. فكل خطيرة تبردو بسريطة وغيرر هامرة تقرود إلرى خطايرا أخطرر، لرذا وجرب أن نقراوم كرل خطيرة مهمرا بردت 

ذا أسلمه للم ب وهذا أسرلمه للتفكيرر فري القترل بسيطة. وهذا ما نبه هللا قايين إليه فخطية قايين األولى الحسد وه
وهرذا أسررلمه للتنفيررذ وبعررد ذلررك أي ررًا ترربجح علررى هللا قرراًاًل وأحررارس  أنررا ألخرريو ثررم هرررب مررن هللا نهاًيررًا. لررذلك ومررن 
بداية الطريق نبه قايين قاًاًل وإن لم تحسن فعند البراب خطيرة راب رة وهليرك إشرتياقها وأنرت تسرود عليهراو ولرو كران 

 ين قد توقف عند أول خطية بسيطة ما حدف بعد ذلك كل هذا.قاي
 هذا كذب ألن سيده أعطاه كما أعطى لرفقاًه.= تحرد حيث ال تزرع

 هنا نرى تمرده وهتهامه الظالم لسيده.= إنسان قاسٍ 
لو كان يحب سيده ما كان قد خاف، فالمحبة تطرد الخوف. ولو خاف حقيقة لكان قد عمرل وهسرتيقظ مرن =  خفت

كسله. ولكنه هنا يمثل من يعتذر داًمًا أنه غير قادر على حفظ وصايا هللا بينما هو لرو حراول لوجرد أن نعمرة هللا 
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جرد أن هللا يسرنده. خفرت هرذه ضرد مرا تسنده، أو من يعتذر عرن أي خدمرة هلل بردعوى أنره غيرر قرادر ولرو حراول لو 
 قاله الرسول بولس وأستطيع كل شئ في المسيح الذي يقوينيو 

بسربب برالعكس فهرو لرم يعرفره، هرو لرم يعررف هللا، هرذه تصرورات قلبره ألن عينره مملقرة =  عرفت أنك إنسدان قداسٍ 
ر لنرا هللا علرى بل هو صار كحوال وصدَّه كذب الشيطان ولم يصده هللا. وهذه عرادة الشريطا  خطاياه. ن أن ُيصروِ 

 أنه إله قاٍس.
 مثل من يحافظ على صحته ويرفط الخدمة لئال  ُيرهق.= إخفاء الوزنة

فكل من يتاجر بمواهب الروح يعطي له أكثر وتزداد له البركات الروحية بفيط. وداود أخرذ =  من له يعطي ويزاد
يس له محبة هللا، ويسلك في شهواته فاهلل يحرمه و نات شاول حين ثبت أن شاول غير أمين في و ناته. أما من ل

 من موا به فهو ال يستحقها.
 هو دخول العرس األبدي.= إدخل إلى فرح سيدك

فكان نصيبه هو مرا  هو إختار الظلمة الداخلية بخطاياه وكان أعمى ال يرى الرب = إطرحوه إلى الظلمة الخارجية
كررون لرره الظلمررة الخارجيررة بعيرردًا عررن نررور هللا كمررا إختررار لنفسرره إخترراره لنفسرره علررى األرض، فلررن يرررى نررور هللا، وت

علررررى األرض الظلمررررة الداخليررررة. الظلمررررة الخارجيررررة أي خارجررررًا عررررن أورشررررليم السررررماوية الترررري ينيرهررررا الرررررب يسرررروع 
حرره و نترره مررثال أعرراد الو نررة كمرا هررى فمرا مصررير مررن أ وهن كران هررذا مصررير مرن  ( = العرذاب األبرردي.5:22)ر 

 فالتدخين يحره و نتين ، المال والصحة . وهكذا الخمر والمخدرات والمالهى البطالة والزنا ....الخ
 التفسير الرمزي:

ر أي حواسرره الداخليررة خرَ صراحب الخمررس و نرات يشررير لمرن قرردس حواسره وأعمالرره وهتجاهاتره فررربح خمرس و نررات أُ 
( يشرير لتجسرد المسريح الرذي أترى 2حبرة فررقم )التي يتصل بها بالسمال. وصاحب الو نتين يشير لمن عاش في م

م السرررامري الصررالح درهمرررين عالمرررة محبتررره للجرررريح.  ليجعررل اإلثنرررين واحررردًا وكررران عملررره بمحبررة عجيبرررة، لرررذلك قررردًّ
واألرملة التي قدمت فلسين عالمة محبتها هلل وللمحتاجين. وفي قبر المسيح ُوِجَد مالكين عالمرة محبرة السرماًيين 

ا صرراحب الو نررة الترري مررع األرضرريين إذاً   هررذا يشررير لمررن أحررب هللا والنرراس فهررذا ت رراعفت محبترره هلل وللنرراس، أمرر 
دفنها في التراب فيشير إلنسان أناني متقوقع حول ذاته محب لذاته فقط، غير مررتبط بحرب هللا وال النراس، إنسران 

عرالم الترابري يشربع لذاتره أرضي لم يستطع أن يرتفرع نحرو السرمال حيرث الحرب، برل عراش فري األرضريات ولرذات ال
وشهواته من اللذات الترابية ويفسد نفسه ويخنقها إذ يدفنها في شهوات الجسد الترابي فال ينتفع روحيًا وحتى جسده 

 يهلك فيفقد السمال واألرض معًا.
حيث تستخدم األموال في التجارة لتربح. وهؤالل يشيرون للمرشدين الروحيين الذين كانوا سيرشدونه =  الريارفة

 .رباألن يقدم خدمات بمحبة لآلخرين، فيربح نفس هلل= 
 

 مجيء إبن اإلنسان  (46-31:25اآليات )مت
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ٍذ 31  "-(:46-25:31اآليات )مت ُه، َفِحيَنئدِ يَن َمعدَ يسدِ ِة اْلِقدِ  ِدِه َوَجِميدُع اْلَماَلِئكدَ ي َمجدْ »َوَمَتى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن فدِ
َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِ  َمْجِدِه. 

َرافَ 32 ي اْلخدِ ُعوِب، َفُيَميِ ُز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيَميِ ُز الرَّاعدِ  َوَيْجَتِمُع َأَماَمُه َجِميُع الشُّ
َداِء،   اِر. 33ِمَن اْلجدِ ِن اْلَيسدَ َداَء عدَ ِه َواْلجدِ ْن َيِميندِ َراَف عدَ يُم اْلخدِ ا 34َفُيقدِ اَلْوا يدَ ِه: َتعدَ ْن َيِميندِ ِذيَن عدَ ُك ِللدَّ وُل اْلَملدِ مَّ َيقدُ ثدُ

اَلِم.  يِس اْلعدَ ُذ َتْأسدِ ْم ُمندْ دَّ َلكدُ وَت اْلُمعدَ وا اْلَمَلكدُ ي، ِرثدُ تُ 35ُمَباَرِكي َأبدِ ي ُجعدْ َقْيُتُموِني.  أَلندِ  ُت َفسدَ َأْطَعْمُتُموِني. َعِطشدْ فدَ
.  36ُكْنُت َغِريًبا َفآَوْيُتُموِني.   يَّ ٍذ 37ُعْرَياًنا َفَكَسْوُتُموِني. َمِريًضا َفُزْرُتُموِني. َمْحُبوًسا َفَأَتْيُتْم ِإلدَ َراُر ِحيَنئدِ ُه اأَلبدْ َفُيِجيبدُ

ا فَ  اَك َجاِئعدً ى َرَأْيندَ ، َمتدَ َقْيَناَك؟  َقاِئِليَن: َياَربُّ اًنا َفسدَ اَك، َأْو َعْطشدَ ا 38َأْطَعْمندَ اَك، َأْو ُعْرَياندً ا َفآَوْيندَ اَك َغِريبدً ى َرَأْيندَ َوَمتدَ
َك؟  39َفَكَسْوَناَك؟   ا ِإَليدْ ا َفَأَتْيندَ ْم: 40َوَمَتى َرَأْيَناَك َمِريًضا َأْو َمْحُبوسدً وُل َلكدُ قَّ َأقدُ ْم: اْلحدَ ُك َوَيقدُول َلهدُ ا َفُيِجيدُب اْلَملدِ ِبمدَ

ُتْم. ي َفَعلدْ اِغِر، َفبدِ ا 41 َأنَُّكْم َفَعْلُتُموُه ِبَأَحِد ِإْخَوِتي هُؤاَلِء اأَلصدَ ي يدَ وا َعندِ  اِر: اْذَهبدُ ِن اْلَيسدَ ِذيَن عدَ ا ِللدَّ وُل َأْيضدً مَّ َيقدُ »ثدُ
ِة إِلْبِليَس َوَماَلِئَكِتِه،   ُقوِني. أَلنِ ي جُ 42َماَلِعيُن ِإَلى النَّاِر اأَلَبِديَِّة اْلُمَعدَّ ْم َتسدْ ُت 43ْعُت َفَلْم ُتْطِعُموِني. َعِطْشُت َفلدَ ُكندْ

ي.   ْم َتُزوُروندِ ا َفلدَ ا َوَمْحُبوسدً وِني. َمِريضدً اِئِليَن: 44َغِريًبا َفَلْم َتْأُووِني. ُعْرَياًنا َفَلْم َتْكسدُ ا قدَ ْم َأْيضدً ُه هدُ ٍذ ُيِجيُبوندَ ِحيَنئدِ
، َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئًعا َأْو عَ  ِدْمَك؟ َياَربُّ ْم َنخدْ ا َولدَ اِئاًل: 45ْطَشاًنا َأْو َغِريًبا َأْو ُعْرَياًنا َأْو َمِريًضا َأْو َمْحُبوسدً َفُيِجيدُبُهْم قدِ

وا.  ْم َتْفَعلدُ ي لدَ اِغِر، َفبدِ ِد هدُؤاَلِء اأَلصدَ ى عدَ 46اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِبَما َأنَُّكْم َلْم َتْفَعُلوُه ِبَأحدَ ي هدُؤاَلِء ِإلدَ ِديٍ  َفَيْمضدِ َذاب َأبدَ
 "َواأَلْبَراُر ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة«.

(. ويعطري المجرد لإلنسران البرار ويلقري األشررار فري عرذاب 22:5المسيح إبن اإلنسان يأتي في مجده للدينونة )يرو
أو  أبدي. وهو يهب هذا المجد لمن قدموا حبًا للصمار كما لو كانوا يقدمونه للمسيح. فالعذاب هرو لميرر المرؤمنين

 للمؤمنين غير الرحمال. 
ا الجرردال فلونهررا أسررود وهررذا اللررون 7:51+ مررز18:1+ أش14:7(: الخررراف بي ررال تشررير للبررر )ر 32)آيررة (. أمرر 

ولكن من تطهرر بردم المسريح يبريط  ، (. ونحن كلنا خطاة تميزنا خطيتنا باللون األسود 23:13يشير للخطية )أر
وديررة والتوبررة المسررتمرة والثبررات فرري المسرريح وتنرراول جسررده ودمرره. وهررذه تررأتي بالمعم ،فيصررير علررى يمررين المسرريح

 العذارى الحكيمات.= الخرافمن سبق وأسماهم عذارى جاهالت. = الجداء
ْد لإلنسان منذ تأسيس العالم. 34)آية   ولم يقل خذوا فهم أبنال يرثون مجد أبيهم = رثوا(: نرى هنا أن الملكوت معَّ

 وليسوا غربال.
(: النار األبدية هذه معدة إلبليس ومالًكته. والحظ أنه لم يقل يا مالعرين أبري كمرا سربق وقرال يرا مبراركي 41)آية

ْد النررار األبديررة لإلنسرران بررل للشرريطان، ولكررن مررن يختررار  أبرري، فهررم السرربب فرري لعنررتهم ولرريس اآلب. إذًا هللا لررم ُيعررِ 
 (.10:3يو1+ 44:8ية )يوبنفسه أن يكون إبنًا للشيطان يذهب معه للنار األبد 
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 عودة للجدول والعشرون( سادس)أنجيل متي()األصحاح ال

 اإلصحاح السادس والعشرون 
 

»َتْعَلُموَن َأنَُّه َبْعَد َيْوَمْيِن َيُكوُن  2 َوَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع هِذِه اأَلْقَواَل ُكلََّها َقاَل ِلَتاَلِميِذِه:1 "-(:2-26:1اآليات )مت
 "ِلُيْرَلَب«.اْلِفْرُح، َواْبُن اإِلْنَساِن ُيَسلَُّم 

 هنا نرى السيد يعين ويتنبأ عن يوم موته. 
فصحنا الحقيقى وكان الفصح  لقد صار إبن اإلنسان = بعد يومين يكون الفرح وابن اإلنسان يسلم ليرلب

 رمزا له.
 

 ( 6-1:22(+ )لو11،  10، 2-1:14( +) مر 16-14، 5-3:26)مت
وأعماله. وهنتهت بنهاية يوم الثالثال أيام عمل مكثف للرب ( تنتهى تعاليم الرب 25بنهاية أمثال الرب فى )مت

وكان يوم األربعال يوم راحة للرب ق اه مع تالميذه بالقرب من بيت عنيا فى هدول يشرح لهم حقيقة صلبه  
(. وقطعا كان تالميذه فى حاجة لهذه الجلسة الهادًة ليتهيأوا لألحداف الجسام والتى ستبدأ فى المد، 1:  26)مت 
الخميس. وكان الرب يسوع قد أخبر تالميذه بحقيقة الصلب عقب إعتراف بطرس بأن المسيح هو إبن هللا.  يوم

(.  19 -  17:  20والمرة الثانية كانت بعد التجلى، والمرة الثالثة كانت قبل دخوله الملوكى إلى أورشليم )مت 
فى المستقبل، لكنه اآلن يخبرهم بميعاد وبينما كان الرب يخبرهم فى المرات السابقة بخبر الصلب على أنه شئ 

الصلب. ولنا أن نتصور كيف جلس تالميذه حوله فى حزن وهضطراب إذ أخبرهم بأنه سيسلم ويصلب فى  
الفصح بعد يومين، فهم أحبوه حقيقة ما عدا واحدا منهم كان قلبه قد إمتأل بالظلمة. فحين خرجت محبة يسوع  

 من قلب يهوذا دخله الشيطان.
 

ة للسيد المسيح فقد إعتزل في هذا اليوم. غالبًا في بيت عنيا. وفي هذا اليوم إجتمعت السلطات الدينية معًا بالنسب
ليدبروا قتل المسيح، وتآمر معهم يهوذا. وتهتم الكنيسة بهذا األمر وتكرس يوم األربعال على مدار السنة فيما 

 اور الرديل. عدا أيام الخمسين، لكي يصوم المؤمنون تذكارًا لهذا التش
وفي يوم أربعال البصرخة تقررأ القررالات عاليره مرع قصرة المررأة التري سركبت الطيرب علرى قردمي المسريح وهري مرريم 

 أخت لعا ر، ليظهر الفره بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا. 
 يهوذا 

لكفالته المالية واإلدارية قد كان يهوذا التلميذ الوحيد الذى من اليهودية، أما الباقون فكانوا من الجليل. وكان 
أعطاه السيد أمانة الصندوه )كانت كفالته هذه هى و نته( ولكنه تحول إلى لص وخاًن. وهناك سؤال لماذا ترك 
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السيد الصندوه معه بعد أن إكتشف أنه يسره؟ هو لم يكن هكذا أوال لكنه مع الوقت ومع اليأس من إشهار  
كبير، بدأ فى إستمالل القليل الذى فى الصندوه. وربما بدأ اليأس  المسيح نفسه كملك فيحصل هو على منصب 

يزداد فى قلبه من حصوله على نصيب كبير بعد ملك المسيا بعد سماع طلب أم إبنى  بدى بمراكز كبيرة  
إلبنيها، وطلب بطرس نصيبه الذى سيحصل عليه إذ ترك كل شئ. لقد إختاره الرب لكفالته، وتركه بعد أن علم 

ة أوال لرحمته وطول أناته، وثانيا حتى ال يدفعه لليأس والعزلة وقد يدفعه هذا لإلرتداد عن المسيح فيخسر  بالسرق
المسيح هذه النفس. إذًا بداية مشكلة يهوذا كانت فساد داخلى والرب أعطى له فرصة للتوبة ولكن الفساد ول  

لممكن أن يمجد بها هللا لكنه إنحرف داخليا  ينمو داخليا حتى وصل للسقوط المروع. و نته أو موهبته كان من ا
بسبب المال فكانت موهبته سبب هالكه. إلتحق يهوذا بالمسيح فى بداية تجمع التالميذ حول المسيح وكله أمل  

فى منصب ممرى له ماديا. وأعجب بتعاليم الرب ومعجزاته وسلطانه على األرواح النجسة، بل صار له هو  
نجسة مع بقية التالميذ. ورأى خ وع المعمدان للمسيح وسمع شهادة المعمدان أي ا سلطان على األرواح ال

عنه. ولكن مع الوقت بدأ اليأس واإلحباط يدب فى قلبه، فقد إستشهد يوحنا ولم ينتقم له المسيح، بل أن المسيح  
ة من السمال إنسحب من المكان. ثم رفط المسيح الملك إذ طلب الشعب أن يملكوه. ثم يطلب الفريسيين منه آي

إلثبات أنه المسيا فيرفط. ويطلب إخوته منه النزول إلى أورشليم ليظهر نفسه فيرفط. ثم إصراره على أنه  
سيصلب ويموت. وكان كل هذا ضد طموحاته التى جعلته يسير ورال المسيح. وربما بدأ الشك يمأل قلبه وخميرة  

واسطة بعلزبول. ومع أنه قد إت ح للكثيرين أن مملكة  الفريسيين تنمو داخله ويصده أن المسيح يعمل معجزاته ب
المسيح هى مملكة روحية تصادم هذا مع أحالم يهوذا فى مملكة مادية وسلطان ومكاسب مادية. وربما دخله  

اإلحباط عندما لم يصعد إلى جبل التجلى وفشله مع بقية التالميذ فى شفال الولد المجنون. وهنا نجد أن اإلحباط  
 د وتحول لكرا ية للمسيح. داخله إ دا 

 وهكذا كل منا معرض لتلك التجربة حينما ال يسمح هللا بتحقيق أحالمنا المادية 
 فيقودنا اإلحباط إلى ظلمة القلب.

وربما مع تأكيد المسيح المتكرر بأنه سيصلب قال يهوذا فألخرج بأى مكسب وتوجه لر سال الكهنة، وكانوا 
سيح. وتكون اإلجتماع من قيافا ور سال الكهنة والسنهدريم والر سال. وكان  مجتمعين يدبرون المؤامرة لقتل الم

هؤالل هم حلقة الوصل بين الشعب وبين السلطات الرومانية. وهذا المجمع كان يجتمع فى حالة الجراًم السياسية 
وماذا تريدون أن   مثل هذه التى يريدون إلصاقها بالمسيح، وليس فى الق ايا الصميرة. وباع يهوذا نفسه وقال لهم

من الف ة وهى ثمن العبد، فالمسيح صار عبدا لفداًنا. وأخذوا الثالثين   30تعطونىو. وباع سيده فى مقابل 
ف ة من نقود الهيكل المخصصة لشرال الذباًح العامة فى المواسم والتقدمات اليومية النهارية والليلية. وهكذا  

الذى فى ضيقته لم يجد أحدا بجانبه فهو ترك المسيح ولم يقف  صار المسيح ذبيحة ألجلنا. ويا لبؤس يهوذا 
 بجانبه ر سال الكهنة وال أحد، ولم تنفعه الف ة بل رماها وذهب لمصيره المشئوم.

 
 لماذا طلب الرب عن بطرس ولم يطلب عن يهوذا 
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ة ال يطفرئ، بينمرا المسيح قال لبطرس ليلة الخميس أنه سأل عنه لكى ال يهلك. والرب سأل عنه ألنره فتيلرة مدخنر
لم يسأل عن يهوذا فلم يكن هناك داخله فتيلة مدخنة بل وصرل للكرا يرة الكاملرة للررب يسروع. الررب يسروع لرم يجرد 
فيه فتيلة مدخنة. ولقد إستنفذ معره الررب كرل الوسراًل برال فاًردة، ولكنره كران قرد تررك أبرواب قلبره مفتوحرة للشريطان 

( ولكررن نالحررظ أن الرررب نررادى بطرررس بإسررمه القررديم قرراًال 27:  13)يررو فمررأل الشرريطان قلبرره وسرراده الظررالم تمامررا
( إذ كان يخاطب اإلنسان العتيق الرذى بداخلره. فإنكرار بطررس للمسريح شرئ 32،   31:    22وسمعان سمعانو )لو

 ينتمى لإلنسان العتيق الذى فيه.
 

 حنان وقيافا )من كتاب إدرشيم العالم اليهودى المتنرر(
سمعة فى العهد الجديد. وول هو وهبنه فى رياسة الكهنوت حتى ترولى بريالطس البنطرى واليرة وهو حنان السيئ ال

 اليهودية. وتبعه قيافا  وج إبنته فى رياسة الكهنوت. 
وفى الهيكل تجد الصيارفة الذين يتواجدون وبكثرة فى المواسم وبالذات الفصح. فكانت أعداد الحجاج بمئات  

وبحسب الشريعة كان على كل واحد ما عدا الكهنة تسديد ضريبة للهيكل نصف  األلوف من كل أنحال الدنيا. 
شيكل. ومن يرفط دفع النصف شيكل يتعرض للحجز على ب اًعه. لكن حجاج اليهود اآلتين من بالد مختلفة 

  كان الموجود معهم عمالت بالدهم. فكان عليهم أن يذهبوا للصيارفة لتميير نقودهم إلى العملة اليهودية أى
الشيكل ليدفعوا ال ريبة السنوية للهيكل. وشرع الصيارفة ألنفسهم نسبة أرباح لهم من تميير العمالت، وكان ما  

يحصلون عليه مبالغ ضخمة. بل كان هؤالل الصيارفة يدخلون فى صفقات وحوارات مع كل من يأتى إليهم  
هذا سبب أرباحا ضخمة لهؤالل  للحصول على أكبر كم من الربح. وكان هناك غ  كثير فى الموا ين. كل 

 الصيارفة. ويقال أن وكراسوسو إستولى من هؤالل الصيارفة فى الهيكل ذات مرة على مليونين ونصف إسترلينى 
 )هذا الرقم مقدر من أيام تأليف هذا الكتاب فى منتصف القرن التاسع عشر(. 

الهيكل. وحتى فى هذه التجارة إنتشر الم  بسبب ي اف لهذا تجارة المواشى والطيور التى تقدم كذباًح فى 
الشرط أن يكون الحيوان الذى يقدم بال عيب. وكان التالعب فى هذا الموضوع سببا فى أرباح عالية باإلضافة  

للمماالة فى أسعار الذباًح. وتصور الحال فى  يكل ال بادة هلل، مع كل هذا الكم من الطمع والم  والخداع  
نات بين الصيارفة وباًعى الحيوانات والطيور )والفصال فى األثمان( والمشاحنات بين الناس  والتجارة والمشاح

ومن يقوموا على الكشف على الحيوان ليتأكدوا من خلوه من العيوب. وكان هناك أي ا تجارة السكاًب وكل ما  
حنان ًريس الكهنة. وكانت   يقدم كتقدمات فى الهيكل. وفى أيام المسيح كان من يقومون بهذه التجارة هم أوالد 

 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  

التجارة أرباح خيالية.  يحصلون على جزل من األرباح. والمعروف وقتها أن عاًلة ًريس الكهنة تربح من كل هذه
بل صارت عاًلة ًريس الكهنة مشهورة بالشراهة والجشع والفساد. وبعد كل هذا ... هل يصح أن يكون هذا بيت 

صالة؟! بل صار ممارة للصوص كما قال الرب. ولقد صوَّر فساد هذه العاًلة يوسيفوس المؤرك وكثير من  
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وقال يوسيفوس عن حنان اإلبن وهو إبن حنان ًريس الكهنة  الربيين الذين أعطوا صورة مردبة عما كان يحدف.
أنه كان خزينة للنقود، وهغتنى غنال فاحشا. بل كان يمتصب بالعنف حقوه الكهنة الشردية. وسجل التلمود 

اللعنة التى نطق بها )آبا شاول( أحد الربيين المشهورين فى أورشليم على عاًلة حنان ًريس الكهنة وعاًالت  
صار خدامهم هنة الموجودين، والذين صار أوالدهم وأصهارهم مساعدين لهم فى جباية األموال، و ر سال الك

ي ربون الشعب بالعصى. وهم ي يشون فى رفا ية ونهم وشراهة وفساد وسفه فى صرف أموالهم. وقال التلمود  
دنستم  يكل هللاو. وهذا  عنهم ولقد كان الهيكل يصرك فى وجوههم .. أخرجوا من هنا يا أوالد عالى الكاهن لقد 

كله يساعد على فهم ما عمله يسوع فى تطهير الهيكل، وسبب عدال ر سال الكهنة له. وهذا أي ا يعطى تفسير  
لماذا لم يعترض الجمهور الموجود على ما عمله يسوع. وخاف المسئولون عن مواجهته أو القبط عليه من  

وأضف لذلك هيبة المسيح التى أخافت  ات فى قلعة أنطونيا.  ياج الجماهير والحامية الرومانية على بعد خطو 
ولكنهم   الجميع كما حدف ليلة القبط عليه، فالمسيح حين يريد تظهر هيبته وهذا إستسلم لهم يكون هذا بإرادته[.

 خزنوا حقدهم ضد المسيح ليوم الصليب. 
ر حنان حما قيافا ًريس الكهنة الرسمى. إقتاده الجند الرومان وخدام الهيكل مقيدا إلى قصوعند محاكمة المسيح 

وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى. وكان حنان غنيا 
جدا هو وأوالده وهستخدم نقوده فى عمل عالقات قوية مع السلطات الرومانية. وكان صدوقيا متفتحا بال تزمت 

لطات الرومانية. ولم يسجل التاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان. وعمل ثروته  قادر على إرضال الس
سنوات وجال بعده قيافا  وج إبنته ثم ليس أقل  7أو   6مستمال الهيكل. وكان حنان قد تولى ًراسة الكهنوت لمدة 

فهو يدبر ويخطط بال  من أبناًه وأحد أحفاده. وكان فى مكانه أف ل من ًراسة الكهنوت الرسمية،  5من 
مسئوليات وال قيود رسمية. وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خساًر جسيمة مادية لكل هؤالل  
الر سال. وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موت يسوع. ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار 

ن مباشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم  بذلك. وذهب الجند الرومان بالرب يسوع إلى حنا 
 يعرفون هذا.

 وذهب الرب يسوع لرؤساء الكهنة هؤالء ليقدموه ذبيحة فرح حقيقية  
 وكآخر ذبيحة مقبولة يقدمونها ككهنة. 

 
الَِّذي 3"   -(:5-26:3اآليات )مت اْلَكَهَنِة  َرِئيِس  َداِر  ِإَلى  ْعب  الشَّ َوُشُيوُخ  َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  اْجَتَمَع  ِحيَنِئٍذ 
 َشَغٌب ِفي  َولِكنَُّهْم َقاُلوا:»َلْيَس ِفي اْلِعيِد ِلَئالَّ َيُكونَ 5َوَتَشاَوُروا ِلَكْي ُيْمِسُكوا َيُسوَع ِبَمْكٍر َوَيْقُتُلوُه.  4ُيْدَعى َقَياَفا،  
ْعِب«.  "الشَّ

وشدديوخ أي مررن يمثلررون الكهنررة. حنرران وقيافررا+ ر سررال الفررره )فررره الكهنررة األربعررة والعشرررين(.  رؤسدداء الكهنددة
هم ر سال العراًالت ومرنهم نجرد مجمرع السرنهدريم أي المجمرع األعظرم الرذي لره السرلطة العظمرى فري كرال   الشعب

الكهنة الفعلي. وكان حنان الذي عزلره بريالطس هرو حمرا قيافرا. ولكرن   هو ًريس=  قيافااألمور الروحية والمدنية.  
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غالبرررًا كررران حنررران لررره ترررأثير ونفررروذ كبيرررر. ولرررذلك فررري محاكمرررة المسررريح فحصررره حنررران أواًل أي سرررأله عرررن تالميرررذه 
ه أمرام ولكرن هللا دبرَّر أن يكرون صرلب= قالوا ليس فدي العيددوخدمته، ثم أرسله إلى قيافا. وقيافا هذا كان صدوقيًا. 

يهررود العررالم كلرره لينتقررل الخبررر للعررالم كلرره. ولمرراذا لررم يكتشررف ر سررال الكهنررة شررخص المسرريح ويفرحرروا برره كررًريس 
 الكهنة األعظم؟!

كررران هرررذا بسررربب إهتمررررامهم بالكرامرررات الزمنيرررة وخرررروفهم علرررى مصرررالحهم الشخصررررية ومكاسررربهم الماديرررة وشرررركلية 
 (. فالحسد أعمى عيونهم.10:15دًاو )مردبادتهم. وهذا قد فهمه بيالطس أنهم وأسلموه حس

 
)مت ِإَلى 14"  -(:16-26:14اآليات   ، اإِلْسَخْرُيوِطيَّ َيُهوَذا  ُيْدَعى  الَِّذي  َعَشَر،  االْثَنْي  ِمَن  َواِحٌد  َذَهَب  ِحيَنِئٍذ 

ِة. 15ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة   َوِمْن ذِلكَ 16َوَقاَل:»َماَذا ُتِريُدوَن َأْن ُتْعُطوني َوَأَنا ُأَسلِ ُمُه ِإَلْيُكْم؟« َفَجَعُلوا َلُه َثاَلِثيَن ِمَن اْلِفضَّ
 "  اْلَوْقِت َكاَن َيْطُلُب ُفْرَصًة ِلُيَسلِ َمُه.

( المسريح بيرع كعبرد لكري يحررنرا مرن العبوديرة. 32:21ثمن شرال 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 يعر رف األمراكن التري ينفررد فيهرا مرع تالميرذه سررًا. لقرد أعمرى الطمرع أعرين التلميرذ، أمر 
قلبهررا. وغالبررًا فقررد كرران ر سررال الكهنررة قررد دبررروا أنهررم يلقررون القرربط علررى المسرريح بعررد الفصررح ولكررن عرررض يهرروذا 

إهتمروا برأن يتعجلروا الق رال عليره، حترى ال تثرور ل عليهم األمر وعدلوا خطتهم لتصير قبل الفصح. وربما هرم هَّ سَ 
 الجماهير ويملكوه فيثير هذا الرومان ويسلبوا الر سال اليهود ما تبقى لهم من سلطة.

 هل يمكن أن نبرئ يهوذا ألن خيانته كانت السبب فى خالص العالم؟
هررم فلنبرررئ يهرروذا ألن قررال الرربعط أن يهرروذا كرران السرربب فررى صررلب المسرريح فلمرراذا يحاسررب كشرررير؟ ومعنررى كالم

 -والرد بسيو:خيانته كانت السبب فى خالص العالم؟    
بنفس المنطق فهل نبرئ ر سال الكهنة الذين دبروا المؤامرة لصلب المسريح، وبحثروا عرن شرهود  ور ضرد  (1

المسيح، ونبرئ من إستجاب لهم وولوا يصرخون أمام بيالطس قاًلين وإصلبه إصلبه ، دمره علينرا وعلرى 
 او. وهل نبرئ الرومان أي ا الذين صلبوا المسيح، بل وهل نبرئ الشيطان الذى حرك هؤالل.أوالدن

إخرروة يهرروذا بخيررانتهم ليوسررف كررانوا السرربب فررى خيررر عظرريم لكررل المنطقررة. فهررل هررم لررم يصررنعوا خطررأ مررع  (2
 يوسف يحاسبوا عليه ألن فعلتهم كانت لخالص العالم!! 

قليررل مررن المراقبررة والتجسررس أن يعرفرروا مكرران المسرريح ويقب رروا كرران ر سررال الكهنررة قررادرين بميررر يهرروذا وب (3
 عليه. إذًا ر سال الكهنة ما كانوا فى إحتياج ليهوذا.

رَ نجرد هنررا أن يهروذا هررو الرذى ذهررب إلرريهم وعررض نفسرره  (4 ْي َعشددَ َن االْثنددَ ٌد مدِ َب َواحددِ ٍذ َذهددَ .  هررم كررانوا ِحيَنئددِ
ح ، فوجرردوا يهرروذا يعرررض نفسرره علرريهم، فلررم يرردبرون الخطررة ويبحثررون عررن جاسرروس يتتبررع خطرروات المسرري

 وقالوا له تعال. هنا تالقت رغبة يهوذا مع رغبة ر سال الكهنة. -يبحثوا عن جاسوس 
 نية يهوذا ما كانت خالص العالم. (5
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قيررل أن يهرروذا عمررل هررذا ليجعررل المسرريح ينررتفط ويقرريم المملكررة؟ ولكررن يرررد علررى هررذا أنرره قررال إعطررونى  (6
 ف ة. 

حترراج ليهرروذا. وال خطررة الخررالص كانررت تحترراج ليهرروذا. وبررنفس المنطررق بررل المسرريح عمومررا المسرريح ال ي (7
 حاول أن يمنع يهوذا من فعلته ولكنه أصر.

 

َوَكاَن اْلِفْرُح َوَأيَّاُم اْلَفِطيِر َبْعَد َيْوَمْيِن. َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْطُلُبوَن َكْيَف 1"  -(:2-14:1اآليات )مر
ْعِب«.2ُيْمِسُكوَنُه ِبَمْكٍر َوَيْقُتُلوَنُه،   "َولِكنَُّهْم َقاُلوا:»َلْيَس ِفي اْلِعيِد، ِلَئالَّ َيُكوَن َشَغٌب ِفي الشَّ

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.

 
، َواِحًدا ِمَن االْثَنْي َعَشَر، َمَضى ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة  10"  -(: 11-14:10اآليات )مر ُثمَّ ِإنَّ َيُهوَذا اإِلْسَخْرُيوِطيَّ

ًة. َوَكاَن َيْطُلُب َكْيَف ُيَسلِ ُمُه ِفي ُفْرَصٍة ُمواِفقَ 11ِلُيَسلِ َمُه ِإَلْيِهْم.   "  ٍة.َوَلمَّا َسِمُعوا َفِرُحوا، َوَوَعُدوُه َأْن ُيْعُطوُه ِفضَّ
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 
 

)لو اْلِفْرُح.  1"  -(:6-22:1اآليات  َلُه  ُيَقاُل  الَِّذي  اْلَفِطيِر،  ِعيُد  َيْطُلُبوَن 2َوَقُرَب  َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َوَكاَن 
ْعَب. ْيَطاُن ِفي َيُهوَذا الَِّذي  3  َكْيَف َيْقُتُلوَنُه، أَلنَُّهْم َخاُفوا الشَّ ، َوُهَو ِمْن ُجْمَلِة االْثَنْي َفَدَخَل الشَّ ُيْدَعى اإِلْسَخْرُيوِطيَّ

ِإَلْيِهْم.  4َعَشَر.   ُيَسلِ ُمُه  َكْيَف  اْلُجْنِد  َوُقوَّاِد  اْلَكَهَنِة  َمَع ُرَؤَساِء  َوَتَكلََّم  ًة. 5َفَمَضى  ُيْعُطوُه ِفضَّ َأْن  َوَعاَهُدوُه  َفَفِرُحوا 
 "  ُفْرَصًة ِلُيَسلِ َمُه ِإَلْيِهْم ِخْلًوا ِمْن َجْمٍع.َفَواَعَدُهْم. َوَكاَن َيْطُلُب 6

دخل الشيطان في يهوذا ليس إكراهًا بل ألنه وجد الباب مفتوحًا لديه، وجد فيه الطمع ومحبة المال بابًا للخيانة. 
رصة  م نفسه للشيطان، صار إناًل له، ومع كل ف(. كان يهوذا قد سلَّ 27:13ثم بعد اللقمة دخله الشيطان )يو 

ينفتح الباب باألكثر للتجاوب مع إبليس كسيد له يملك قلبه ويوجه فكره ويدير كل تصرفاته. أي أن يهوذا كان  
كل يوم ينمو في تجاوبه مع الشيطان فيملك عليه باألكثر. لذلك علينا أن ال نفتح للشيطان أي باب يدخل منه،  

لعالم آٍت وليس لُه فيَّ شئو إذ لم يقبل منه شئ خاطئ  حتى ال يسود علينا. لذلك قال السيد المسيح وًريس هذا ا
(. فروح هللا يشتاه أن  2:4+  10:1)راجع التجربة على الجبل( والعكس فمن يتجاوب مع الروح القدس يمأله )ر 

يحل في قلوب أوالده بال توقف ليمألهم من عمله اإللهي. وأي ًا إبليس يحاول أن يمأل ويسود على من يتجاوب 
 َصيِ َرُه أداة خاضعة له. وكل إنسان حر أن يختار ممن يمتلئ . يهوذا بدأ سارقًا وهنتهى خاًنًا للمسيح.معُه ويُ 
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 مريم ساكبة الطيب 
َمْت ِإَلْيِه اْمَرَأٌة َمَعَها 7َوِفيَما َكاَن َيُسوُع ِفي َبْيِت َعْنَيا ِفي َبْيِت ِسْمَعاَن اأَلْبَرِص،  6  "-(:13-26:6اآليات)مت َتَقدَّ

ُمتَِّكٌ .   َوُهَو  َرْأِسِه  َعَلى  َفَسَكَبْتُه  الثََّمِن،  َكِثيِر  َقاِئِليَن:»لِ 8َقاُروَرُة ِطيب  اْغَتاُظوا  ذِلَك  َتاَلِميُذُه  َرَأى  َماَذا هَذا َفَلمَّا 
َفَعِلَم َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»ِلَماَذا ُتْزِعُجوَن 10أَلنَُّه َكاَن ُيْمِكُن َأْن ُيَباَع هَذا الطِ يُب ِبَكِثيٍر َوُيْعَطى ِلْلُفَقَراِء«.  9اإِلْتاَلُف؟  

ْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن، َوَأمَّا َأَنا َفَلْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن. أَلنَّ اْلُفَقَراَء َمَعكُ 11اْلَمْرَأَة؟ َفِإنََّها َقْد َعِمَلْت ِبي َعَماًل َحَسًنا!  
َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َحْيُثَما ُيْكَرْز ِبهَذا 13َفِإنََّها ِإْذ َسَكَبْت هَذا الطِ يَب َعَلى َجَسِدي ِإنََّما َفَعَلْت ذِلَك أَلْجِل َتْكِفيِني.  12

 " ُيْخَبْر َأْيًضا ِبَما َفَعَلْتُه هِذِه َتْذَكاًرا َلَها«. اإِلْنِجيِل ِفي ُكلِ  اْلَعاَلِم،

 مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا 
 ( 11-1:12+ يو 9-3:14+ مر  13-6:26وردت هذه القرة في )مت 

نجد أن متى ومرقس   ولكننا.  أحد الشعانين  و منيًا فهي حدثت كما يوردها إنجيل يوحنا يوم السبت مساًل عشية  
اليهود وهتفاقهم على قتل المسيح. وذلك ألن متى ومرقس لم يهتما بالترتيب الزمني  يوردان القصة بعد مشاورة 

مقابل خيانة يهوذا ومؤامرات اليهود. وكأنهما أرادا أن يقوال يا رب لكنهما أرادا تصوير محبة مريم للمسيح في  
في سبيل حبك. نحن نحبك يا    ورخيص لى إستعداد أن نبذل كل غالٍ وحتى وهن كان اليهود قد رف وك فنحن ع

وعلى نفس النهج تقرأ الكنيسة هذا الفصل يوم األربعال لتقابل   رب مثل مريم ومستعدين أن نسفك حياتنا ألجلك.
 بين مريم التى سكبت الطيب حبا فى المسيح وبين خيانة يهوذا وتشاوره مع الكهنة . 

في  مشابهة  قصة  وهناك  لوقا 50-36:7)لو  +  قصة  ولكن  واحدة  قصة  ويظنهما  بينهما  يخلط  من  وهناك   .)
تابت  قد  كانت  وهن  بخطيتها  ومعروفة  خاطئة  المرأة  تلك  وكانت  الفريسي  سمعان  بيت  في  الجليل  في  حدثت 
حديثًا. ولكن القصة التي نحن بصددها فقد حدثت في بيت عنيا في بيت سمعان األبرص. غالبًا كان سمعان  

( وكان المسيح قد شفاه وهال لما جلس معهم. في 3:14برص هو والد هذه األسرة أي لعا ر ومرثا ومريم )مراأل
قصة لوقا إنسانة خاطئة تسكب الطيب بروح التوبة وفي متى ومرقس إنسانة فاضلة ُمِحَبة تعلن محبتها وتسكب 

 الطيب بروح النبوة لتكفين يسوع.
)فمريم من شدة محبتها شعرت بما =  نى  َسَكَبْت هَذا الطِ يَب َعَلى َجَسِدي ِإنََّما َفَعَلْت ذِلَك أَلْجِل َتْكِفيَفِإنََّها ِإْذ  12

 (، وصدقت كالمه بأنه سيصلب ويموت ويقوم فى اليوم الثالث كما كان يقول داًماسيحدف له

ُثمَّ َقْبَل اْلِفْرِح ِبِستَِّة َأيَّاٍم َأَتى َيُسوُع ِإَلى َبْيِت َعْنَيا، َحْيُث َكاَن ِلَعاَزُر اْلَمْيُت الَِّذي 1  "-: (11-12:1اآليات )يو
َفَأَخَذْت 3َن َمَعُه.  َفَرَنُعوا َلُه ُهَناَك َعَشاًء. َوَكاَنْت َمْرَثا َتْخِدُم، َوَأمَّا ِلَعاَزُر َفَكاَن َأَحَد اْلُمتَِّكِئي2َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت.  

ا، َفاْمَتأَل اْلَبْيُت ِمْن َمْرَيُم َمًنا ِمْن ِطيِب َناِرِديٍن َخاِلٍص َكِثيِر الثََّمِن، َوَدَهَنْت َقَدَمْي َيُسوَع، َوَمَسَحْت َقَدَمْيِه ِبَشْعِرهَ 
، اْلُمْزِمُع َأْن ُيَسلِ َمُه:  َفَقاَل َواِحٌد ِمْن َتاَلِميِذِه، َوُهَو َيُهوَذا ِسْمَعا4َراِئَحِة الطِ يِب.   »ِلَماَذا َلْم ُيَبْع 5ُن اإِلْسَخْرُيوِطيُّ

َقاَل هَذا َلْيَس أَلنَُّه َكاَن ُيَباِلي ِباْلُفَقَراِء، َبْل أَلنَُّه َكاَن َساِرًقا، َوَكاَن 6هَذا الطِ يُب ِبَثاَلَثِمَئِة ِديَناٍر َوُيْعَو ِلْلُفَقَراِء؟«  
ْنُدوُق ِعْندَ  أَلنَّ اْلُفَقَراَء 8َفَقاَل َيُسوُع:»اْتُرُكوَها! ِإنََّها ِلَيْوِم َتْكِفيِني َقْد َحِفَظْتُه،  7ُه، َوَكاَن َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيِه.  الرُّ

 َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن، َوَأمَّا َأَنا َفَلْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن«. 
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َعاَزَر الَِّذي َأَقاَمُه َفَعِلَم َجْمٌع َكِثيٌر ِمَن اْلَيُهوِد َأنَُّه ُهَناَك، َفَجاُءوا َلْيَس أَلْجِل َيُسوَع َفَقْو، َبْل ِلَيْنُظُروا َأْيًضا لِ 9
اأَلْمَواِت.   َأْيًضا،  10ِمَن  ِلَعاَزَر  ِلَيْقُتُلوا  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َكِثيِرينَ 11َفَتَشاَوَر  َيْذَهُبوَن أَلنَّ  ِبَسَبِبِه  َكاُنوا  اْلَيُهوِد  ِمَن   
 " َوُيْؤِمُنوَن ِبَيُسوَع.

 
ُه ِمَن ُثمَّ َقْبَل اْلِفْرِح ِبِستَِّة َأيَّاٍم َأَتى َيُسوُع ِإَلى َبْيِت َعْنَيا، َحْيُث َكاَن ِلَعاَزُر اْلَمْيُت الَِّذي َأَقامَ 1" -(: 12:1آية )يو 
   " اأَلْمَواِت.
نيسان ووليمة العشال كانت بعد غروب السبت 8نيسان والمسيح أتى إلى بيت عنيا يوم السبت  14يكون  الفصح  

ألن مرثا كانت تخدم وال يحل الخدمة يوم السبت. ويقرأ هذا الفصل مسال سبت لعا ر )عشية أحد الشعانين( 
م األربعال  يوم  قرالته  وتكرر  أيامو.  بستة  الفصح  وقبل  اإلنجيل  لقول  الساعة تطبيقًا  في  المقدسة  البصخة  ن 

ذكر  بعد  القصة  وأوردا  ومرقس  متى  عرضه  ما  حسب  وذلك  اإلسخريوطي.  يهوذا  عن  فيه  جال  لما  السادسة 
و  المسيح.   اليهود ضد  للمسيح  أمؤامرة  فتقرأ فصل محبة مريم   ، فكر متي ومرقص  نفس  اتبعت  الكنيسة  ي ا 

تحبه بالرغم من كرا ية العالم له. هنا نجد أن المسيح يسلم  ن الكنيسة  أعالنا  إ كصورة مناق ة لخيانة يهوذا له  
 نفسه مثل خروف الفصح بين أيدي أحباًه ليكفنوه. 

 
َمَعُه. 2و  -(:3-12:2اآليات )يو اْلُمتَِّكِئيَن  َأَحَد  َفَكاَن  ِلَعاَزُر  َوَأمَّا  َتْخِدُم،  َمْرَثا  َوَكاَنْت  َعَشاًء.  ُهَناَك  َلُه  َفَرَنُعوا 

ا، َفاْمَتأَل ِبَشْعِرهَ   َفَأَخَذْت َمْرَيُم َمًنا ِمْن ِطيِب َناِرِديٍن َخاِلٍص َكِثيِر الثََّمِن، َوَدَهَنْت َقَدَمْي َيُسوَع، َوَمَسَحْت َقَدَمْيهِ 3
 و  اْلَبْيُت ِمْن َراِئَحِة الطِ يِب.

و رأيين  وهناك  األبرص  سمعان  بيت  في  كانت  الوليمة  فهذه  ومرقس  متى  في  ورد  ما  سمعان 1بحسب  أن   ]
[ سمعان األبرص شخص معروف وذو قرابة  2األبرص هو والد لعا ر ومريم ومرثا والوليمة كانت في بيتهم. و

وليمة ليسوع الذي أقام لعا ر. وأتت األختان لتخدما في هذه الوليمة بدافع محبتهما ليسوع  لعاًلة لعا ر لذلك أقام  
وكرد لجميله إلقامة أخيهما لعا ر من الموت. وغالبًا فسمعان األبرص أخذ إسمه هذا من أنه كان أبرصًا وشفاه  

 بها المسيح. المسيح. وسوال كان سمعان األبرص والد لهم أو قريب فنحن أمام صورة راًعة يح 
: شرررفاه المسررريح وهررو أترررى ليشرررفينا مرررن مررررض الخطيررة ومعرررروف أن البررررص رمرررز للخطيرررة. سدددمعان األبدددرص -1

 .ا فرح بدعوة ابرا يم ليأكل عنده ن ندعوه لبيوتنا كمأوالمسيح يحب  والمسيح جال لحياتنا ليطهرها.
 : أقامه المسيح من الموت وهو أتى لتكون لنا حياة.لعازر -2
المسرريح كنيسررته مررن األمرروات ويعطيهررا مرثررا تعبررر عررن حبهررا بالخدمررة. بعررد أن يقرريم  وكانددت مرثددا تخدددم: مرثددا -3

وهكررذا صررنعت حمرراة سررمعان إذ  هررذه تمثررل حيرراة الخدمررة. ، عليهررا أن تقرروم وتخرردم وتشررهد لرره ولعملرره ، حيرراة
 قامت وخدمتهم بعد أن شفاها الرب .

ويكرون هرذا  ، عند قدميه مشتركة في صليبه محتملرة كرل ألرم: تعلن حبها للمسيح وتسكب حياتها ومالها  مريم -4
 راًحة طيبة تنتشر في كل العالم هذه تمثل حياة التأمل.
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( فكنيسته فتحت قلبها له.)يتعشرى معهرا هنرا علرى 20:3: يتعشى معها وتتعشى معه )ر كنيسته  وسو  يسوع -5
 األرض عربونًا لعشال عرس الخروف في السمال(

بيت الحزن واأللرم. والمسريح معنرا اآلن يشرترك فري آالمنرا علرى األرض ويعزينرا )هنرا علرى : أي عنيا  بيت  في -6
 األرض، هذه التعزية والشبع بشخصه= يتعشى معنا(.

ونالحظ أن مرثا استمرت في عملها في خدمة البيت. ومريم إستمرت في عملها تحت قدمي يسوع مال مة المكان 
(. وهنررا مررريم إنتهررزت فرصررة وجودهررا تحررت قرردمي يسرروع لررتعلن حبهررا، 40، 39:10)لرروالررذي إختارترره نصرريبًا لهررا 

وأنها بآالمها تشرترك مرع المسريح فري آالمره. فمرريم سرمعت كرالم المسريح وأنره سيصرلب ويترألم ويمروت وآمنرت بمرا 
 قال وهي تصنع هذا لتكفينه.
ة إعالنرًا لقروة الحيراة التري فري المسريح والتري تتحردى قررار وجرود لعرا ر فري الوليمر= لعازر كان أحدد المتكئدين معده

 لتر          رطل روماني= جم=327المن=    = مناً السنهدريم. 
معنراه السرنبل وهرو النبرات  نداردين أي عطر خالص دون أي  يروت أو إضرافات، أصريل ونقري.=  ناردين خالص 

الذي يستخرج منه هذا الطيب وهرو أثمرن مرا عررف يومئرذ مرن أطيراب وهرو مرن شرمال الهنرد. هرذا إشرارة لمرن يقردم 
 حبًا خالصًا وال يطلب ثمنًا لهذا الحب.

يقررول متررى ومرررقس أنهررا دهنررت رأسرره. فالعررادة كانررت أن يسرركب الم رريف دهنررًا علررى رأس = دهنددت قدددمي يسددوع
س السريد ثرم قدميره، ومترى ومررقس تكلمرا عرن العرادة المتبعرة، أن أ(. ومريم سركبت الطيرب علرى ر 46:7ضيفه )لو

 مسدحت قدميده بشدعرهامريم قامت بواجب ال يافة المعتاد. أم ا يوحنرا فالحرظ غيرر المعتراد أنهرا تردهن قدميره برل 
ا حبيب المسيح الحظ بمحبته (= منتهى اإلت اع واإلنسحاه، فيوحن15:11كو1وهذا كان الشعر هو مجد المرأة )

مجردها تحرت قردمي مرن تحبره وهرذا  برل وضرعت  ،أنها لم تقرم فقرط بواجرب ال ريافة المعتراد   ،النارية هذه المالحظة
مالحظرة شراهد ديران. برل أن الراًحرة ما الرت منتشررة = فإمتأل البيت من رائحة الطيبهو الحب في نظر يوحنا.  

المرررأة تررذكارًا لهرراو ونالحررظ أن القصررة حرردثت عشررية أسرربوع آالم المسرريح وتقرأهررا لهررذا اليرروم ويررذكر مررا فعلترره هررذه 
الكنيسة في ميعادها أي السبت مساًل. فمحبة مريم التي قدمتها هي نموذج لما يجب أن نقدمه للمسريح فري مقابرل 

 آالمه، علينا أن ن ع كل ما لنا )حتى مالنا من مجد تحت قدميه( فتنتشر الراًحة الطيبة.
)يواآل ُيَسلِ َمُه: 4و   -(:6-12:4يات  َأْن  اْلُمْزِمُع   ، اإِلْسَخْرُيوِطيُّ ِسْمَعاُن  َيُهوَذا  َوُهَو  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َواِحٌد  َفَقاَل 
َقاَل هَذا َلْيَس أَلنَُّه َكاَن ُيَباِلي ِباْلُفَقَراِء، َبْل أَلنَُّه َكاَن 6»ِلَماَذا َلْم ُيَبْع هَذا الطِ يُب ِبَثاَلَثِمَئِة ِديَناٍر َوُيْعَو ِلْلُفَقَراِء؟«  5

ْنُدوُق ِعْنَدُه، َوَكاَن َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيهِ   و .َساِرًقا، َوَكاَن الرُّ
يين متى ومرقس ويوحنا أن الطيب كان كثير الثمن ولكنهم لم يهتموا بكم هو الثمن. ولكن يهوذا  يذكر اإلنجيل

وهي أجرة العامل =  بثالثمائة ديناروحده إهتم، فكل شئ عنده يمكن أن يباع حتى سيده المسيح. وهو قدَّر ثمنه  
من الثمن  ذا للطيب كان أكثر كثيرًا جدًا  في سنة فالعامل أجرته دينار في اليوم. ونالحظ أن الثمن الذي قدَّره يهو 

مر ات( هنا نرى التناقط صارخًا بين محبة مريم للسيد ومحبة يهوذا للمال وخيانته   4ْر بردَّ الذي باع به سيده )ُيق
يحب األخذ وال يحب العطال، أم ا إبن هللا فهو يسكب نفسه سكيبًا. وكان كالم يهوذا   فاإلنسان العالمي.  لسيده  

1 
4 

1 
3 
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فيه تعريط بالمسيح وأنه قبل الطيب بداًل من الفقرال، وتحريط للتالميذ والسامعين، وهذا ما حدف فهم إغتاووا 
ًا يدل على طبعه الخاًن وكونه سارق=  كان سارقاً (. ويهوذا  4:14+ مر8:26وبدأوا يرددون ما قاله يهوذا )مت 

سلَّ و  المسيح  أن  ونالحظ  أمانته  وتالميذه عدم  المسيح  وكان  المالية.  النواحي  في  لكفالته  الصندوه  يهوذا  م 
يت يشون مما  في الصندوه. ولكن يهوذا كان يأخذ أكثر من حقوقه لنفسه. فاهلل أعطاه مو بة التفوه في األمور 

نقاط القوية التي نملكها قد تتحول لنقاط ضعف إذا إنخذع اإلنسان من شهوته المالية ولكن فنالحظ أن مواهبنا وال
وهنملب من التجربة التي َتْعِرْض له من ناحيتها. كما أنها تكون مصدر بركة وقوة له ومنفعة للخدمة لو غلبها، 

 أصلها ينشل. =يحمل(. 14، 13:1أي غلب شهوته. )يع 
 

أَلنَّ اْلُفَقَراَء َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن، 8َفَقاَل َيُسوُع:»اْتُرُكوَها! ِإنََّها ِلَيْوِم َتْكِفيِني َقْد َحِفَظْتُه،  7و  -(: 8-12:7اآليات )يو
 وَوَأمَّا َأَنا َفَلْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن«.

)فمريم من شدة محبتها المسيح هنا يتنبأ بأنه عند موته لن يكون هناك وقت لتكفينه وما فعلته مريم هو كنبولة  
شعرت بما سيحدف له( وواجب تكفين لجسده، وهو بهذا يرد على ما قاله يهوذا من أن هذا كان يجب أن يعطي 

وهناك من قلبه مملول شرًا ويتستر ورال أشيال حلوة. والمسيح بهذا يبرئ مريم   الفقراء معكم كل حينللفقرال بأن  
له كل الكرامة وهو مستحق لها. بل أن ذكر التكفين كان فيه تقريع من أنها أخطأت بفعلها، بل هي كرمت من  

ما  بدأت مريم  لقد  بعطرها.  تلقفت جسده  السيد ومريم  فيهوذا طعن  يفكر في خيانة سيده.  الذي  الخاًن  ليهوذا 
ت ( يقول وأنا معكم كل األيامو وهنا يقول وأنا لس 20:28أكمله بعد ذلك يوسف ونيقوديموس. والحظ أنه في )مت 

إنتهزوا أي  المعنى  للسمال. ولكن  إذ يموت ويقوم ويصعد  بالجسد  أنه سيتركهم  معكم في كل حينو هو يقصد 
 فرصة موجودة، فالفرصة قد ال تتكرر. والمحبة تعرف متى تقدم للمسيح ومتى تعطي الفقرال.

 
 ُهَناَك، َفَجاُءوا َلْيَس أَلْجلِ َفَعِلَم َجْمٌع َكِثيٌر ِمَن اْلَيُهوِد َأنَُّه 9"  -(:11-12:9اآليات )يو

اأَلْمَواِت.   ِمَن  َأَقاَمُه  الَِّذي  ِلَعاَزَر  َأْيًضا  ِلَيْنُظُروا  َبْل  َفَقْو،  َأْيًضا، 10َيُسوَع  ِلَعاَزَر  ِلَيْقُتُلوا  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َفَتَشاَوَر 
 " َوُيْؤِمُنوَن ِبَيُسوَع. أَلنَّ َكِثيِريَن ِمَن اْلَيُهوِد َكاُنوا ِبَسَبِبِه َيْذَهُبونَ 11

بدأ الناس يتوافدون، على المسيح بسبب معجزة لعا ر. ونرى هنا غبال هؤالل الر سال، فهل قتل لعا ر سيجعل 
الناس تنسى المعجزة، وهل من أقاُمه مر ة لن يستطيع إقامته ثانية. ولنالحظ أن  ياجهم كان أحد أسبابه أن في 

صحة عقيدتهم بأن الموتى ال يقومون. وبسبب آخر واضح هو إلتفاف الناس حول إقامة لعا ر دليل على عدم  
 المسيح وهنف اضهم عن ر سال الكهنة اليهود.

 
 و َفَلمَّا َرَأى َتاَلِميُذُه ذِلَك اْغَتاُظوا َقاِئِليَن:»ِلَماَذا هَذا اإِلْتاَلُف؟8و -(:8: 26آية )مت
لمريم العظيمة في حبها. فحسبوا ما فعلته إتالفًا، أم ا مريم في محبتها لم يكن للتالميذ هذا الحب الذي  =  إغتاظوا

للمسيح حسبت أن ال شئ له قيمة أمام حب المسيح لها، وأنها في مقابل حبه تبذل كل غالي ونفيس، وأن حبه 
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نقص محبته    أهم من العطال للفقرال، وكما رأينا فإن يهوذا هو الذي بدأ هذا التذمر. والحظ أن من يريد أن يبرر
 للمسيح يقدم أعذارًا منطقية مثل الفقرال وغيره. والحظ رقة المسيح في أنه لم يكشف نية يهوذا أمام الجمع. 

 
 َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َحْيُثَما ُيْكَرْز ِبهَذا اإِلْنِجيِل ِفي ُكلِ  اْلَعاَلِم، ُيْخَبْر َأْيًضا ِبَما َفَعَلْتُه هِذهِ 13و  -(:13:  26آية )مت

 و َتْذَكاًرا َلَها«.
لقد إستحسن الرب صنيع هذه المرأة وسمح بتخليد هذا العمل تذكارًا إليمانها وحبها، تذكار يخبر به في كل العالم  
الذي ينتشر فيه اإلنجيل. وهذه نبوة من الرب يسوع بإنتشار اإلنجيل في العالم كله. وما الذي أراد الرب يسوع 

القصة؟ هذه هي قصة الكنيسة التي رأت عريسها يبذل حياته عنها على الصليب وينابيع نشره في العالم بهذه  
حبه تتفجر خالل الجنب المطعون، تتقدم هذه الكنيسة في شخص مريم كقارورة طيب تكسره بإرادتها لتفجر راًحة 

نفس رف ت لذة خطايا حبها خالل الطيب، وهكذا فعل الشهدال والمتوحدين والر بان الذي تركوا العالم، بل كل  
بالحب  الحب  يمتزج  باأللم  ،  العالم. وهكذا  بالصليب   ،  واأللم  المنكسرة   ،  والصليب  بالقارورة  المطعون  والجنب 

  وألجل من   ،شخص بذل نفسه حبًا فيوالمسكوبة على الجسد المقدس. والكرا ة التي يصدقها الناس هي كرا ة  
 ا ة ليست كالمًا ولكنها محبة تبذل نفسها.آمن أنه بذل حياته ألجله على الصليب. فالكر 

 

َمَعَها 3  "-(:9-14:3راآليات)م اْمَرَأٌة  ُمتَِّكٌ ، َجاَءِت  َوُهَو  اأَلْبَرِص،  َبْيِت ِسْمَعاَن  َعْنَيا ِفي  َبْيِت  ُهَو ِفي  َوِفيَما 
َرْأِسِه.   َعَلى  َوَسَكَبْتُه  اْلَقاُروَرَة  َفَكَسَرِت  الثََّمِن.  َكِثيِر  َخاِلٍص  َناِرِديٍن  ِطيِب  ِفي  4َقاُروَرُة  ُمْغَتاِظيَن  َقْوٌم  َوَكاَن 

الطِ يِب هَذا؟  َأنْ  َتَلُف  َكاَن  َفَقاُلوا:»ِلَماَذا  َوُيْعَطى 5ُفِسِهْم،  ِديَناٍر  َثاَلِثِمَئِة  ِمْن  ِبَأْكَثَر  ُيَباَع هَذا  َأْن  ُيْمِكُن  َكاَن  أَلنَُّه 
ُبوَنَها.   ُيَؤنِ  َوَكاُنوا  ُتْزِعُجوَنَها؟  6ِلْلُفَقَراِء«.  ِلَماَذا  َفَقاَل:»اْتُرُكوَها!  َيُسوُع  َحَسًنا!.  َأمَّا  َعَماًل  ِبي  َعِمَلْت  أَلنَّ 7َقْد 

َعِمَلْت 8َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن.    اْلُفَقَراَء َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن، َوَمَتى َأَرْدُتْم َتْقِدُروَن َأْن َتْعَمُلوا ِبِهْم َخْيًرا. َوَأمَّا َأَنا َفَلْستُ 
ِبالطِ يِب  َوَدَهَنْت  َسَبَقْت  َقْد  ِعْنَدَها.  ِللتَّْكِفيِن.    َما  ُكلِ  9َجَسِدي  ِفي  اإِلْنِجيِل  ِبهَذا  ُيْكَرْز  َحْيُثَما  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 

 " اْلَعاَلِم، ُيْخَبْر َأْيًضا ِبَما َفَعَلْتُه هِذِه، َتْذَكاًرا َلَها«.

 
اأَلْبَرِص، َوُهَو ُمتَِّكٌ ، َجاَءِت اْمَرَأٌة َمَعَها َقاُروَرُة َوِفيَما ُهَو ِفي َبْيِت َعْنَيا ِفي َبْيِت ِسْمَعاَن  3"  -(:14:3آية )مر

 " ِطيِب َناِرِديٍن َخاِلٍص َكِثيِر الثََّمِن. َفَكَسَرِت اْلَقاُروَرَة َوَسَكَبْتُه َعَلى َرْأِسِه.
ة التي  كل من يقبل كسر جسده ويقدمه ذبيحة حية يكون له راًحة الطيب. فقارورة الطيب تشير للحيا =  فكسرت 

طالما كانت مملقة فال فاًدة منها، وعندما تنفتح بالحب للمسيح، بل عندما يهلكها اإلنسان ويحطمها ألجل الرب 
هذه عادة رومانية وتعني اإلستناد على الماًدة. =  متك تفوح منها راًحة مباركة أبدية )الشهدال والر بان مثال(.  

رى على الماًدة ويسندون رأسهم على يدهم اليسرى ويأكلون باليد فكانوا يجلسون على األرض ويتكئون بيدهم اليس
بيت عنيا تعني بيت العنال واأللم. فالمسيح أتى إلى بيت عنيا إستعدادًا ألسبوع  =  فيما هو في بيت عنيااليمنى.  

م ولكنه  األلم  بيت  في  العالم  في  اآلن  ونحن  له  بحبهم  يفرح  أحباًه  بيت  في  اآلن  ولكنه  وللصليب  ا ال آالمه 
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بوجوده معنا.   ويعزينا  يفرحنا  امرأةوسطنا  ذكره =  جاءت  يوحنا  ولكن  إسمها.  يذكرا  لم  أن متى ومرقس  نالحظ 
وحده. كما نالحظ أن متى ومرقس لم يوردا القصة في مكانها الزمني، بل في سياه قصة اآلالم وبدل المشاورات 

( . CONTRASTة لليهود وموقف الحب من مريم )لقتل المسيح. فهما أرادا أن يظهرا الت اد بين موقف الخيان
ومتى ومرقس لم يذكرا إسمها ألنهم خافوا أن يقتلها اليهود وألنهم أرادوا أن يجعلوها كرمز لكل نفس أحبت المسيح  

( ألجل المسيح الذي أحبها. صارت 39-35:8( + )رو11، 10:4كو 2وعلى إستعداد أن تكسر نفسها وحياتها )
صادقة في لقاًها مع السيد، صادقة في حبها وفي إحتمالها لآلالم ألجله، تشير لكل نفس مريم تشير لكل نفس  

بل وللكنيسة كلها التي تقدم حياتها مبذولة كقارورة منكسرة لتعلن راًحة محبتها. والحظنا أن يوحنا قال أن الطيب 
ة لطيفة هي أن الحب يمكن أن يقدم ُسِكَب على قدميه أما متى ومرقس فقاال أنه ُسِكَب على رأسه. وفي هذا إشار 

للمسيح نفسه )في جلسة هادًة في الصالة.. وهذا تمثله مريم..= سكب الطيب على رأسه( ويمكن أن نقدم الحب 
ألوالد المسيح.. وهذا تمثله مرثا الخادمة..= سكب الطيب على القدمين(. فالمسيح رأس الكنيسة والكنيسة تحت 

 قدميه.
 

 و  َعِمَلْت َما ِعْنَدَها. َقْد َسَبَقْت َوَدَهَنْت ِبالطِ يِب َجَسِدي ِللتَّْكِفيِن.8و -(:14:8آية )مر
كان سكب الطيب نبوة عن أالمه فالمريمات لم يقدرن على تكفين الجسد الطاهر مسال الجمعة مما  =  للتكفين

سي بما  تشعر  جعلتها  مريم  قلب  في  التي  المحبة  األحد.  فجر  باألطياب  للذهاب  أن  دفعهن  بينما  ليسوع  حدف 
 التالميذ لم يصدقوا حتى اللحظة األخيرة أن يسوع سيسلم للموت مع أنه قال هذا كثيرًا لهم.

 
)مر  هِذهِ 9و  -(:14:9آية  َفَعَلْتُه  ِبَما  َأْيًضا  ُيْخَبْر  اْلَعاَلِم،  ُكلِ   ِفي  اإِلْنِجيِل  ِبهَذا  ُيْكَرْز  َحْيُثَما  َلُكْم:  َأُقوُل  ،  َاْلَحقَّ 
 و ًرا َلَها«.َتْذَكا

والكنيسة تتبع نفس ما قاله المسيح وهي تذكر لنا قصص محبة الشهدال =  يخبر أيضًا بما فعلته هذه تذكارًا لها
والقديسين في السنكسار يوميًا. وفي المجمع في القداس الذي نبدأه هكذا وألن هذا يا رب هو أمر إبنك الوحيد أن 

سيح، فالمسيح نشترك في تذكار قديسيك.. وبهذا فالكنيسة تنفذ ما قاله المسيح هنا في أن تذكر من تشابه مع الم
سكب نفسه على الصليب، والشهدال سكبوا أنفسهم حبًا في المسيح كما سكبت هذه المرأة طيبها وكسرت  جاجتها 

( فالمسيح يهتم بمشاعر أوالده ويطيب 6)آية  لماذا تزعجونهارمزًا لموت أجسادهم. والحظ رقة المسيح في قوله  
 من صميم اإلنجيل أي أن يبذل اإلنسان نفسه محبة في المسيح. فما فعلته هذه المرأة هو = تذكارًا لهاخاطرهم. 

 

 العشاء األخير   
 ( 30-17:26)مت

َم التَّاَلِميُذ ِإَلى َيُسوَع َقاِئِليَن َلُه:»َأْيَن ُتِريُد َأْن ُنِعدَّ َلَك 17"  -(: 30-26:17اآليات )مت ِل َأيَّاِم اْلَفِطيِر َتَقدَّ َوِفي َأوَّ
يٌب. ِعْنَدَك َأْصَنُع َفَقاَل:»اْذَهُبوا ِإَلى اْلَمِديَنِة، ِإَلى ُفاَلٍن َوُقوُلوا َلُه: اْلُمَعلِ ُم َيُقوُل: ِإنَّ َوْقِتي َقرِ 18ِلَتْأُكَل اْلِفْرَح؟«  
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َتاَلِميِذي«.   َمَع  اْلِفْرَح.19اْلِفْرَح  وا  َوَأَعدُّ َيُسوُع  َأَمَرُهْم  َكَما  التَّاَلِميُذ  َمَع االْثَنْي 20  َفَفَعَل  اتََّكَأ  اْلَمَساُء  َوَلمَّا َكاَن 
َواحِ 21َعَشَر.   ِإنَّ  َلُكْم:  َأُقوُل  َقاَل:»اْلَحقَّ  َيْأُكُلوَن  ُهْم  ُيَسلِ ُمِني«.  َوِفيَما  ِمْنُكْم  َواِحٍد 22ًدا  ُكلُّ  َواْبَتَدَأ  ا،  ِجدًّ َفَحِزُنوا 

؟«   ْحَفِة ُهَو ُيَسلِ ُمِني!  23ِمْنُهْم َيُقوُل َلُه:»َهْل َأَنا ُهَو َياَربُّ ِإنَّ 24َفَأَجاَب َوَقاَل: »الَِّذي َيْغِمُس َيَدُه َمِعي ِفي الرَّ
ُجِل الَِّذي ِبِه ُيَسلَُّم اْبُن اإِلْنَساِن. َكاَن َخْيًرا ِلذِلَك اْبَن اإِلْنَساِن َماٍض َكَما ُهَو مَ  ْكُتوٌب َعْنُه، َولِكْن َوْيٌل ِلذِلَك الرَّ

ُيوَلْد!«.   َلْم  َلْو  ُجِل  ُقْلَت«.25الرَّ َقاَل َلُه:»َأْنَت  َيا َسيِ ِدي؟«  ُهَو  َأَنا  َوَقاَل:»َهْل  َيُهوَذا ُمَسلِ ُمُه  ُهْم َوِفيَما  26َفَأَجاَب 
َجَسِدي«. ُهَو  ُكُلوا. هَذا  َوَقاَل:»ُخُذوا  التَّاَلِميَذ  َوَأْعَطى  َر  َوَكسَّ َوَباَرَك  اْلُخْبَز،  َيُسوُع  َأَخَذ  اْلَكْأَس 27  َيْأُكُلوَن  َوَأَخَذ 

 اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن أَلنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي ِلْلَعْهدِ 28َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقاِئاًل:»اْشَرُبوا ِمْنَها ُكلُُّكْم،  
ُكْم َوَأُقوُل َلُكْم: ِإنِ ي ِمَن اآلَن اَل َأْشَرُب ِمْن ِنَتاِج اْلَكْرَمِة هَذا ِإَلى ذِلَك اْلَيْوِم ِحيَنَما َأْشَرُبُه َمعَ 29ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا.  

ْيُتوِن.ُثمَّ َسبَّحُ 30َجِديًدا ِفي َمَلُكوِت َأِبي«.   " وا َوَخَرُجوا ِإَلى َجَبِل 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 السمال.9:   19يشير لوليمة عشال عرس الخروف )ر اإلفخارستيا 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 )ر  -ذبيحة حية داًمة   -= جسده  يوميا لكنيسته
 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، وهن لم تكن األسرة قادرة على شرال خروف تجتمع معها عاًلة أخرى. ويأكلون خبز  

ة الذي أكله أبا نا 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 عشال الفصح عند اليهود،    .اإلفخارستيا تحت عنوان الكأس الرابعة(
( وهذا يعنى أن المسيح إتبع فى هذه الليلة طقوس الفصح 17:    22)لو وهنجيل 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 جزلا من اإلفخارستيا، وصارت اإلفخارستيا هى نفسها 

  صليب.ذبيحة الصليب. فاإلفخارستيا ليست ذبيحة جديدة بل هى نفسها ذبيحة ال
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أيام ال يأكلون سوى الفطير. ومسال 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 العشال 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 العشال السري لم يأكلوا  

 -خروف الفصح بل أكلوا جسد المسيح فصحنا الحقيقي. والمسيح بكلماته هنا غيًّر مفهوم العيد تمامًا: 
فصررح يررذكرون مررا حرردف لهررم فرري مصررر مررن غررم ومشررقة. فصرررنا ال ننظررر للررورال أي للفرردال 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 مفهروم ال .3 عاًلرة، 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 كمربال يبحثون عن مكان يأكلون فيه الفصح. .4
الفصح يستمره وقتًا كبيرًا في تنظيف وهعداد البيت لئال يكون فيه كسرة خبرز مختمرر+   (: إعداد 19-17)اآليات  

شرررال مررا يحتاجونرره، لررذلك كرران التالميررذ يحترراجون لوقررت كبيررر ليعرردوا الفصررح يرروم الجمعررة. والمسرريح تررركهم يعرردوا 
إسررتخدم الخبررز كيفمررا شررالوا دون أن يخبرررهم صررراحة عررن أنرره سيصررلب غرردًا ولررن يأكررل معهررم هررذا الفصررح، بررل 

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 مرال  ( وكران هررذا العمرل تقرروم بره السرريدات، وكرران 10:22)لررواإلسرم لكنرره حردَّ
غريبًا أن يحمل رجل جرة. وغالبًا كان الشرخص هرو معلمنرا مررقس كرارو  ديارنرا المصررية. وكران العشرال الربراني 

(. 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 25-20)اآليررات 
مهتما بخرالص نفسره، ولرذلك تكلرم وسرطهم دون أن يشرير إليره حترى ال يجررح مشراعره. وهذ رأي السريد أن تالميرذه 

هرو = يغمدس يدده فدي الردحفةحزنوا وتشككوا في أنفسهم خاف عليهم وأعطى إشارة أن من يفعل هرذا هرو يهروذا 
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 حدف كان بتدبير إلهي إال  أن يهروذا فعرل كرل شرئ بإرادتره. 
سدؤال: ا. كران يهروذا شرريرًا وقرد إسرتخدم هللا شرره لتحقيرق األمرور اإللهيرة. هذا فكانت الخيانة قد أعمت عيني يهوذ 

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
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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 

فررإن المسرريح بنيررران أالمرره وصررليبه وموترره قتررل  حامررل لخطيتنررا ولكنرره كمررا أن نررار الفرررن أفسرردت الخميرررة وقتلتهررا،
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 الخطايددان فيرره وهررو يملررك أي ررًا فينررا. لررو أننررا واحررد معرره، نسررك

 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

جديد. إنه إمتداد لليتورجية الحالية )أي ما يحدف في القرداس  على مستوى ل و ، إتحادا نهاًيا وبال إنفصاالسموات  
= يكرون جديردًا كرل يروم، نسرتمر فري فرحرة هرذا جديدداإللهي من صالة وتناول( ولكن بطريقة ال ينطق بها. وقولره 

لنا عليرره اإلتحراد كأنهررا جديرردة داًمرًا. بالمقارنررة بمررا نحصرل عليرره علررى األرض فرنحن نشررتهي الشررئ وبمجررد حصررو 
 يفقد لذته، أم ا اإلتحاد باهلل في السمال فيظل جديدًا مفرحًا منعشًا ولألبد.

ة لسددددر "الجددددذور اليهوديددد المتررررجم ب تررراكال فررري كددددأس الرابعدددة"ال"ع موضرررو  فرررى ال مراجعرررة البررراب السرررادسرجررر 
يشرررربون  أن اليهررود كرررانوا . وسرررنجد السررربعة مقدمرررة كترراب األسررررار الكنسررية فررريهررذا الكتررراب موجررود و  ا"خارسدددتيفاإل

. ونالحرررظ هنرررا أن اكرين شررريسررربحوا هللا أن د وبعررر السرررنوي ح بطقرررس عيرررد الفصررر فرررالهمنهايرررة إحت فرررية الكرررأس الرابعررر
. ولكررن المسرريح شررربها علررى ابعررةجبررل الزيتررون ولررم يشررربوا الكررأس الر  خرجرروا إلررى ثررمميررذه سرربحوا هللا ح وتالالمسرري

س مرم طقروبهرذا ت لصرليب،قرد سرفك دمره كلره علرى ا. وحين قال المسريح هرذا كران الصليب حين قال وأنا عطشانو
ِفك  لرذىف الفصرح الجديرد او خرو فكان بذلك ه .يدى أبيه فيحه رو  وبعدها أسلم  الكأس الرابعة.الفصح بشربه   سرُ

بعررد أن تصررالحنا مررع هللا بمرروت ، (21:8رو) حريررة مجررد أوالد هللا فررية دمرره ومررات لنعبررر نحررن إلررى الحيرراة الجديررد 
حين و  (.10:5و )رو هلِل ِبَمْوِت ٱْبِنهِ ْد ُصوِلْحَنا َمَع ال  قَ َوَنْحُن أَْعدَ نَّا نَُّه ِإْن كُ أِلَ و ديس بولس الرسولكما يقول الق  إبنه

ى شرربه المسريح علرى الصرليب هرو الكرأس الرذ  كوت هللا الذى أسسه المسيح بدمره. ويكرون الكرأستم الصلح بدأ مل
الكررأس  شرررب  حررين إمتنررع عررنالمسرريح  .ملكرروت العهررد الجديررد  ،شررربها جديرردا بعررد أن أسررس ملكرروت السررموات  الترري

َد( وليمررة الفصررح لكررى تشررمل وتت ررمن علررى الماًرردة، ثررم شررربها علررى الصررليب الرابعررة  وبهررذا  .الصررليب  أطررال )مرردَّ
نفيررذه يوميررًا ليظررل ة فصررح العهررد الجديررد. طلررب منررا المسرريح تب جررزلًا ال يتجررزأ مررن اإلفخارسررتيا ذبيحررصررار الصررلي
معنررى هررذا ( و 5:28مررت بعررد قيامترره والمسرريح المصررلوبو ) ل المررالك عررن المسرريحكررذا قرراوه .امنررا يوميرراً الصررليب أم

وبهرذا التصرالح مرع . كرل يروموراهرة لتكرون محبترى لكرم ًا الصليب أمام عيونكم داًمإجعلوا    أيإصنعوا هذا لذكرى  
ديًا ذا الررذى فيرره نتحررد جسررجديررد، هرربرردأ العهررد ال ينررا بصررليبه،ح علملررك المسرريكرروت السررموات الررذى ، وبدايررة ملهللا

. أمرا بعرد ر اإلفخارسرتياالثانى عرن طريرق سر لوحدة إلى المجئه ار هذ تستمبالمسيح عريسنا ونصير معه واحدًا. و 
فرررال توجرررد خطايرررا فأورشرررليم  إنفصرررال أيبرررال  فهرررذه الوحررردة مسرررتمرة ويةالمجرررئ الثرررانى حرررين نررردخل لألمجررراد السرررما
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. ن يوجد ما يفصرله، فإتحادنا بالمسيح لستيافخار فال حاجة لإل. لذلك (27:21 ر دنس ) شيللسماوية ال يدخلها ا
 .لم عنه الرب هو أنه سيتذوه بفرح هذه الوحدة األبدية مع عروسهكلجديد هنا الذى يتوا

( فمرراذا نقرردم هلل علررى 12:2بعررد نهايررة القررداس وأثنررال التنرراول )عررب  150(: هكررذا تسرربح الكنيسررة المزمررور 30)آيررة
د أكرل الفصرح والتالميرذ بعر 118-115عطية جسده ودمه سوى التسبيح والشكر. وكان اليهرود يسربحون المزاميرر 

( فري نهايرة 116 ،115كان اليهود معتادين أن يسبحوا برالمزمورين )=  سبحوا  سبحوا بعد أن أكلوا الفصح الجديد.
أكلهررم الفصررح وهنررا هررم قرردموا تسررابيح بعررد تنرراولهم سررر الشرركر. وهررذا مررا تعملرره الكنيسررة أثنررال التو يررع أنهررا تسرربح 

 (. 150بالمزمور )
 
 (    26-12:14)مر

ِل ِمَن اْلَفِطيِر. ِحيَن َكاُنوا َيْذَبُحوَن اْلِفْرَح، َقاَل َلُه َتاَلِميُذُه:»َأْيَن 12"  -(:26-14:12اآليات )مر َوِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ
اْلِفْرَح؟«   ِلَتْأُكَل  َوُنِعدَّ  َنْمِضَي  َأْن  فَ 13ُتِريُد  اْلَمِديَنِة،  ِإَلى  َلُهَما:»اْذَهَبا  َوَقاَل  َتاَلِميِذِه  ِمْن  اْثَنْيِن  ُياَلِقَيُكَما َفَأْرَسَل 

ِاْتَبَعاُه.   َماٍء.  َجرََّة  َحاِمٌل  آُكُل 14ِإْنَساٌن  َحْيُث  اْلَمْنِزُل  َأْيَن  َيُقوُل:  اْلُمَعلِ َم  ِإنَّ  اْلَبْيِت:  ِلَربِ   َفُقواَل  َيْدُخْل  َوَحْيُثَما 
َتاَلِميِذي؟   َمَع  ُمعَ 15اْلِفْرَح  َمْفُروَشًة  َكِبيَرًة  ِعلِ يًَّة  ُيِريُكَما  َلَنا«.  َفُهَو  ا  َأِعدَّ ُهَناَك  ًة.  ِإَلى 16دَّ َوَأَتَيا  ِتْلِميَذاُه  َفَخَرَج 

ا اْلِفْرَح. َوِفيَما ُهْم ُمتَِّكُئوَن 18َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء َجاَء َمَع االْثَنْي َعَشَر.  17  اْلَمِديَنِة، َوَوَجَدا َكَما َقاَل َلُهَما. َفَأَعدَّ
َفاْبَتَدُأوا َيْحَزُنوَن، َوَيُقوُلوَن َلُه 19ْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َواِحًدا ِمْنُكْم ُيَسلِ ُمِني. َاآلِكُل َمِعي!«  َيْأُكُلوَن، َقاَل َيُسوُع: »ا

ْغِمُس َمِعي َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:»ُهَو َواِحٌد ِمَن االْثَنْي َعَشَر، الَِّذي يَ 20َواِحًدا َفَواِحًدا:»َهْل َأَنا؟« َوآَخُر:»َهْل َأَنا؟«  
ْحَفِة.   الرَّ اْبُن 21ِفي  ُيَسلَُّم  ِبِه  الَِّذي  ُجِل  الرَّ ِلذِلَك  َوْيٌل  َولِكْن  َعْنُه،  َمْكُتوٌب  ُهَو  َكَما  َماٍض  اإِلْنَساِن  اْبَن  ِإنَّ 

ُيوَلْد!«. َلْم  َلْو  ُجِل  الرَّ ِلذِلَك  َخْيًرا  َكاَن  يَ 22  اإِلْنَساِن.  َأَخَذ  َيْأُكُلوَن،  ُهْم  َوَأْعَطاُهْم َوِفيَما  َر،  َوَكسَّ َوَباَرَك  ُخْبزًا  ُسوُع 
َوَقاَل َلُهْم:»هَذا 24ُثمَّ َأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم، َفَشِرُبوا ِمْنَها ُكلُُّهْم.  23َوَقاَل:»ُخُذوا ُكُلوا، هَذا ُهَو َجَسِدي«.  

مِ  ُيْسَفُك  الَِّذي  اْلَجِديِد،  ِلْلَعْهِد  الَِّذي  َدِمي  َكِثيِريَن.  ُهَو  َأْجِل  ِنَتاِج 25ْن  ِمْن  َبْعُد  َأْشَرُب  اَل  ِإنِ ي  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 
ْيُتوِن.26اْلَكْرَمِة ِإَلى ذِلَك اْلَيْوِم ِحيَنَما َأْشَرُبُه َجِديًدا ِفي َمَلُكوِت هللِا«.    "ُثمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا ِإَلى َجَبِل الزَّ

م لكنيسررته عبررر 58-51:6ان تالميررذه فرري )يررولقررد سرربق السرريد و يررأ أذهرر ( بأنرره سرريقدم لهررم جسررده ودمرره. وهررو قرردَّ
م لكنيسرته ذبيحرة الصرليب الواحردة  األجيال جسده المصرلوب القراًم مرن األمروات ودمره المبرذول غفرانرًا للخطايرا. قردًّ

لحيراة أال وهرو الجنرب غير المتكررة خالل سر الشكر. لقد صرار لنرا كلنرا كرأس واحرد نشررب منره هرو ينبروع واحرد ل
( 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

علرى  هرذا الفررح بردأ بمروت المسريح يكمل المختارون في ملكوت هللا. والفرح الذي نحصل عليه اآلن هو العربرون.
فرس الموجرودة قرال الررب يسروع لألنكمرا األبديرة  فري، وبردأ ملكروت هللا الرذى سريكمل آلب صليب وتم الصرلح مرع اال

ا، َوِقيررَل لَ فررَ والسررمال  فرري ا ِبي ررً ٍد ِثَيابررً لُّ َواحررِ مْ ُأْعُطوا كررُ َتِريُحو   َأنْ هررُ ا َيسررِ َيسررْ ا َحتررَّى َيْكمررَ ا َ َمانررً اُ ُهمْ  َل ٱْلَعِبيرردُ يًرا َأْي ررً ، ُرَفقررَ
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ْثَلُهمْ  ٱْلَعِتيُدوَن َأْن ُيْقَتُلواَوُتُهْم َأْيً ا،  َوِهخْ  سريح طقرس الفصرح الجديرد شرربه الم فريابرع هرذا الكرأس الر  (.11:6ر و )مرِ
 عهد الجديد بدمه.ال بعد أن تمم الصلح مع اآلب بموته، وقد بدأ

 

 (    23-7:22)لو
َفَأْرَسَل ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا 8َوَجاَء َيْوُم اْلَفِطيِر الَِّذي َكاَن َيْنَبِغي َأْن ُيْذَبَح ِفيِه اْلِفْرُح.  7"   -(:23-22:7اآليات )لو

ِلَنْأُكَل«.   اْلِفْرَح  َلَنا  ا  َوَأِعدَّ ؟«.  9َقاِئاًل:»اْذَهَبا  ُنِعدَّ َأْن  ُتِريُد  َلُه:»َأْيَن  َدَخْلُتَما10َفَقااَل  َلُهَما:»ِإَذا  اْلَمِديَنَة    َفَقاَل 
َيْدُخُل،   َحْيُث  اْلَبْيِت  ِإَلى  ِاْتَبَعاُه  َماٍء.  َجرََّة  َحاِمٌل  ِإْنَساٌن  َأْيَن 11َيْسَتْقِبُلُكَما  اْلُمَعلِ ُم:  َلَك  َيُقوُل  اْلَبْيِت:  ِلَربِ   َوُقواَل 

ا«.  َفَذاَك ُيِريُكَما ِعلِ يَّ 12اْلَمْنِزُل َحْيُث آُكُل اْلِفْرَح َمَع َتاَلِميِذي؟   َفاْنَطَلَقا َوَوَجَدا َكَما 13ًة َكِبيَرًة َمْفُروَشًة. ُهَناَك َأِعدَّ
ا اْلِفْرَح. اَعُة اتََّكَأ َواالْثَنا َعَشَر َرُسواًل َمَعُه،  14  َقاَل َلُهَما، َفَأَعدَّ َوَقاَل َلُهْم:»َشْهَوًة اْشَتَهْيُت َأْن 15َوَلمَّا َكاَنِت السَّ
ُثمَّ 17أَلنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنِ ي اَل آُكُل ِمْنُه َبْعُد َحتَّى ُيْكَمَل ِفي َمَلُكوِت هللِا«.  16ُكْم َقْبَل َأْن َأَتَألََّم،  آُكَل هَذا اْلِفْرَح َمعَ 

ِمْن ِنَتاِج اْلَكْرَمِة َحتَّى أَلنِ ي َأُقوُل َلُكْم: ِإنِ ي اَل َأْشَرُب  18َتَناَوَل َكْأًسا َوَشَكَر َوَقاَل:»ُخُذوا هِذِه َواْقَتِسُموَها َبْيَنُكْم،  
ُيْبَذُل َعْنُكْم. ِاْصَنُعوا هَذا 19َيْأِتَي َمَلُكوُت هللِا«. َقاِئاًل: »هَذا ُهَو َجَسِدي الَِّذي  َر َوَأْعَطاُهْم  َوَأَخَذ ُخْبزًا َوَشَكَر َوَكسَّ

َقاِئاًل:»هِذهِ 20ِلِذْكِري«.   اْلَعَشاِء  َبْعَد  َأْيًضا  اْلَكْأَس  َعْنُكْم. َوَكذِلَك  ُيْسَفُك  الَِّذي  ِبَدِمي  اْلَجِديُد  اْلَعْهُد  ِهَي  اْلَكْأُس   
َواْبُن اإِلْنَساِن َماٍض َكَما ُهَو َمْحُتوٌم، َولِكْن َوْيٌل ِلذِلَك 22َولِكْن ُهَوَذا َيُد الَِّذي ُيَسلِ ُمِني ِهَي َمِعي َعَلى اْلَماِئَدِة.  21

 " َفاْبَتَدُأوا َيَتَساَءُلوَن ِفيَما َبْيَنُهْم:»َمْن َتَرى ِمْنُهْم ُهَو اْلُمْزِمُع َأْن َيْفَعَل هَذا؟«.23اإِلْنَساِن الَِّذي ُيَسلِ ُمُه!«. 
المسيح ال يشرتهي أكرل اللحروم والخبرز، برل أن يعطريهم جسرده ودمره. هرو كران يرحرب =  شهوة إشتهيت(:  15)آية

 بتقديم جسده ليعطينا حياته.
هذه الكأس هي كأس العشال 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 السمال.
الرذكرى هنرا = إصدنعوا هدذا لدذكري لمسيح يؤسس سر اإلفخارسرتيا. هنا السيد ا=  أخذ خبزًا وشكر وكسر(:  19)آية

ليست معناها أن نتذكر ما حدف 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

 كحدف 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

يرد تأسيس السر. لكن هذه القصة حدثت قبل تأسيس السر )راجع إنجيرل مترى ومررقس(. ولوقرا يرذكرها هنرا ألنره ير 
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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 .

أشرار أنره هرو الرذى . فرالرب كران قرد (21)آيرة وهناك سبب آخر مهم ليذكر الرب خيانة يهوذا الذى خرج منرذ فتررة
(. وهنررا يتحرردف الرررب عررن تقررديم دمرره علررى الصررليب. لررذلك 25 - 20:  26+ مررت  29 - 18:  13يسررلمه )يررو

يشير ليهوذا الذى خرج منذ قليل ليشترك مع ر سال الكهنة بخيانته فى تردبير مرؤامرة الصرليب. وكرأن المسريح أراد 
لتالميذه فى هرذه الكرأس، فهرذا سريتم علرى الصرليب. فعلرى  أن يشير للطريقة التى ُيسفك بها دمه، هذا الذى يقدمه

الصليب سيشرب المسيح الكرأس الرابعرة، فهرذا الردم الرذى يقدمره المسريح لتالميرذه فرى هرذا العشرال السررى هرو دمره 
الذى يسفكه على الصليب. وبهذا صارت اإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب. )يرجى مراجعة موضروع الكرأس 

 تاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا لفهم تفاصيل الموضوع(. الرابعة فى ك
َدةِ  ويقررول الرررب  ى اْلَمائددِ ي َعلددَ َي َمعددِ لِ ُمِني هددِ ِذي ُيسددَ ُد الددَّ َوَذا يددَ ِرد أن يف ررحه  هددُ بينمررا كرران يهرروذا قررد خرررج ألنرره لررم يررُ

 سيسلمه.عالنية. ولكن كان الرب قد أعلن ليوحنا أن يهوذا هو من 
 

 يسوع ينب  بإنكار بطرس
َأنِ ي 31  "-: (35-26:31اآليات )مت َمْكُتوٌب:  أَلنَُّه  اللَّْيَلِة،  هِذِه  ِفي  ِفىَّ  وَن  َتُشكُّ َيُسوُع:»ُكلُُّكْم  َلُهْم  َقاَل  ِحيَنِئٍذ 

ُد ِخَراُف الرَِّعيَِّة.   :»َوِإْن َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوَقاَل َلهُ 33َولِكْن َبْعَد ِقَياِمي َأْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَجِليِل«.  32َأْضِرُب الرَّاِعَي َفَتَتَبدَّ
َقاَل َلُه َيُسوُع:»اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّك ِفي هِذِه اللَّْيَلِة َقْبَل َأْن َيِريَح ِديٌك 34َشكَّ ِفيَك اْلَجِميُع َفَأَنا اَل َأُشكُّ َأَبًدا«.  

َمرَّاٍت«.   َثاَلَث  الَ 35ُتْنِكُرني  َمَعَك  َأُموَت  َأْن  اْضُطِرْرُت  ُبْطُرُس:»َوَلِو  َلُه  َجِميُع َقاَل  َأْيًضا  َقاَل  هَكَذا  ُأْنِكُرَك!«   
 و التَّاَلِميِذ.

)مت  َأْضِرُب  31"  -(:26:31آية  َأنِ ي  َمْكُتوٌب:  أَلنَُّه  اللَّْيَلِة،  هِذِه  ِفي  ِفىَّ  وَن  َتُشكُّ َيُسوُع:»ُكلُُّكْم  َلُهْم  َقاَل  ِحيَنِئٍذ 
ُد ِخَراُف الرَِّعيَِّة.    " الرَّاِعَي َفَتَتَبدَّ

( آية  الطريق 30في  وفي  بإرادته،  للموت  ذا بًا  الزيتون، رأيناه  إلى جبل  وذهب  تالميذه  أخذ  وقد  السيد  رأينا   )
يحدثهم عن صلبه، ونرى في حديث السيد أن الشيطان أراد ب رب المسيح أن ي رب تالميذه ويشتتهم، والسيد 

ألنهم ما الوا يتصورونه ملكًا =  تشكون بددوا.  يخبرهم حتى ال ينهاروا ويفاجئوا بما سيحدف، ويشجعهم حتى ال يت 
 أرضيًا ويشكون إذ يرونه مصلوبًا.

 "َولِكْن َبْعَد ِقَياِمي َأْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَجِليِل«.32" -(: 26:32آية )مت
الجليل إلى  صانع =  أسبقكم  مقتدر،  كمعلم  وعرفوه  الجليل،  في  تالميذه  مع  خدمته  وقت  معظم  السيد  ق ى 

بحسب ما أبصرته عيونهم الجسدية، وكأن المسيح يريد أن يقول سنتقابل في الجليل مرة أخرى  معجزات، عرفوه  
الموت فتكمل ر يتكم )مت  الجسد وهنتصر على  المالك.. هناك 7:28لتعرفونني كإله وهر في  قاله  ( وهذا ما 

 في الجليل سابقًا. ترونه. أي هناك تعرفونه بر ية صحيحة تكمل فيها معلوماتكم عنه والتي سبق وعرفتموها 
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سيكون هناك فرصة لتصحيح   فى الجليل  و )اآلية السابقة(، ولكنكلكم تشكون فىَّ فى هذه الليلةو  قال لهم الرب 
 هذه الشكوك، حيث تفهمون حقيقتى، وماذا عملته لكم بصليبى. 

 
 "اْلَجِميُع َفَأَنا اَل َأُشكُّ َأَبًدا«.َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوَقاَل َلُه:»َوِإْن َشكَّ ِفيَك 33 "-(: 26:33آية )مت

من يثقون في ذواتهم هم أسرع ناس للسقوط، ولذلك نرى بطرس وقد أنكر المسيح بعد هذا القول بساعات قليلة.  
لقد كان بطرس واثقًا في ذاته بمير أساس. والعجيب أن بطرس يجادل المسيح، فهل بعد ما رأى من المسيح 

كل  3 يعلم  وأنه  في سنوات  نرتمي  أن  أحوجنا  ما  خالقه.  المسيح  من  أكثر  يعلم  أنه  بطرس  يتصور  هل  شئ، 
 ح ن هللا العارف ب عفنا فال نثق بذواتنا بل في نعمة هللا القادرة أن تقيمنا من ال عف.

 
اللَّْيلَ 27"  -:(31-14:27)مر  اآليات هِذِه  ِفي  ِفيَّ  وَن  َتُشكُّ ُكلَُّكْم  َيُسوُع:»ِإنَّ  َلُهْم  َأنِ ي  َوَقاَل  َمْكُتوٌب:  أَلنَُّه  ِة، 

ُد اْلِخَراُف.   َفَتَتَبدَّ َأْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَجِليِل«.  28َأْضِرُب الرَّاِعَي  َبْعَد ِقَياِمي  ُبْطُرُس:»َوِإْن َشكَّ اْلَجِميُع 29َولِكْن  َفَقاَل َلُه 
َأُشكُّ!«   اَل  َتيْ 30َفَأَنا  َمرَّ يُك  الدِ  َيِريَح  َأْن  َقْبَل  اللَّْيَلِة،  هِذِه  ِفي  اْلَيْوَم  ِإنََّك  َلَك:  َأُقوُل  »اْلَحقَّ  َيُسوُع:  َلُه  ِن، َفَقاَل 

َمرَّاٍت«.   َثاَلَث  َتشْ 31ُتْنِكُرِني  ِبَأْكَثِر  َأْيًضا َفَقاَل  َقاَل  َوهَكَذا  ُأْنِكُرَك!«.  اَل  َمَعَك  َأُموَت  َأْن  اْضُطِرْرُت  ِديٍد:»َوَلِو 
      "اْلَجِميُع.

وَن ِفيَّ ِفي هِذِه اللَّْيَلِة، أَلنَُّه َمْكُتوٌب: َأنِ ي َأْضِرُب الرَّاِعيَ 27"  -(: 14:27آية )مر  َوَقاَل َلُهْم َيُسوُع:»ِإنَّ ُكلَُّكْم َتُشكُّ
ُد اْلِخَراُف.َفَتتَ     " َبدَّ

بنبوة  كريا  يذكرهم  الخمسين. والسيد حينما يقول مكتوب  يوم  نالوها  الشك سيكون بسبب نقص الشجاعة وهذه 
 (. وكأنه يؤكد أن كل شئ بتدبير إلهي، خاضع لسيطرة هللا إذ قد سبق وأخبر عنه قديمًا.7:13)
 

  "ِقَياِمي َأْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَجِليِل«.َولِكْن َبْعَد 28" -(:14:28آية )مر
  كريا سبق وتنبأ عن ضرب المسيح، والمسيح هنا يتنبأ بأنه سيقوم ويذهب للجليل.

 " َفَقاَل َلُه ُبْطُرُس:»َوِإْن َشكَّ اْلَجِميُع َفَأَنا اَل َأُشكُّ!«.29" -(:14:29آية )مر
بطرس عن نفسه يعرفه الرب عنه، والرب يعرف أنه ض يف الشك في محبة بطرس وغيرته، ولكن ما ال يعرفه  

إذ هو بشر، فكان كالم بطرس هذا فيه كبريال وكان األجدر به أن يعترف ب عفه أمام الرب ويصدقه ويطلب 
 معونته. 

 
)مر اللَّْيَلةِ 30"  -(: 14:30آية  هِذِه  ِفي  اْلَيْوَم  ِإنََّك  َلَك:  َأُقوُل  »اْلَحقَّ  َيُسوُع:  َلُه  يُك َفَقاَل  الدِ  َيِريَح  َأْن  َقْبَل   ،

َتْيِن، ُتْنِكُرِني َثاَلَث َمرَّاٍت«.   "َمرَّ
لم يذكر متى عدد مرات صياح الديك ولكن مرقس يذكر أنه يصيح مرتين ويقول كثير من الدارسين أن بطرس 

الد  صاح  ثم  مرتين  بطرس  أنكر  ثم  يتذكر(  ولم  لتذكره  كإنذار  كانت  )هذه  الديك  صاح  ثم  مرة  للمرة أنكر  يك 
 الثانية. 
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 ( 46-39:22)لو(+ 42-32 ،26:14(+) مر 46-36 ،30:26يسوع المسيح في جثسيماني )مت 

 ( 1:18+) يو
 

ْيُتوِن.30 " -:(26:30اآليات )مت  " ُثمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا ِإَلى َجَبِل الزَّ
)مت َفَقاَل 36"  -:(46  -26:63اآليات  َجْثَسْيَماِني،  َلَها  ُيَقاُل  َضْيَعٍة  ِإَلى  َيُسوُع  َمَعُهْم  َجاَء  ِحيَنِئٍذ 

ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي َزْبِدي، َواْبَتَدَأ َيْحَزُن َوَيْكَتِئُب. 37ِللتَّاَلِميِذ:»اْجِلُسوا هُهَنا َحتَّى َأْمِضَي َوُأَصلِ َي ُهَناَك«.  
ا َحتَّى اْلَمْوِت. ُاْمُكُثوا هُهَنا َواْسَهُروا َمِعي«.  َفَقاَل َلهُ 38 َم َقِلياًل َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه، 39ْم:»َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجدًّ ُثمَّ َتَقدَّ

َفْلَتْعُبْر َعنِ ي هِذِه اْلَكْأُس، َولِكْن َلْيَس َكَما ُأِريدُ  َأْمَكَن  َأَبَتاُه، ِإْن  َقاِئاًل:»َيا  ُتِريُد َأْنَت«. َوَكاَن ُيَرلِ ي  َبْل َكَما  َأَنا   
ِاْسَهُروا 41َعًة َواِحَدًة؟ ُثمَّ َجاَء ِإَلى التَّاَلِميِذ َفَوَجَدُهْم ِنَياًما، َفَقاَل ِلُبْطُرَس: »َأهَكَذا َما َقَدْرُتْم َأْن َتْسَهُروا َمِعي َسا40

وُح فَ  َفَمَضى َأْيًضا َثاِنَيًة َوَصلَّى َقاِئاًل:»َيا 42َنِشيٌو َوَأمَّا اْلَجَسُد َفَضِعيٌف«.  َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة. َأمَّا الرُّ
ُثمَّ َجاَء َفَوَجَدُهْم َأْيًضا ِنَياًما،  43َأَبَتاُه، ِإْن َلْم ُيْمِكْن َأْن َتْعُبَر َعنِ ي هِذِه اْلَكْأُس ِإالَّ َأْن َأْشَرَبَها، َفْلَتُكْن َمِشيَئُتَك«.  

ُثمَّ َجاَء ِإَلى َتاَلِميِذِه َوَقاَل 45َفَتَرَكُهْم َوَمَضى َأْيًضا َوَصلَّى َثاِلَثًة َقاِئاًل ذِلَك اْلَكاَلَم ِبَعْيِنِه. 44َكاَنْت َأْعُيُنُهْم َثِقيَلًة.  ِإذْ 
اَعُة َقِد اْقَتَرَبْت، َواْبُن اإِلْنَسانِ  ُقوُموا َنْنَطِلْق! 46ُيَسلَُّم ِإَلى َأْيِدي اْلُخَطاِة.    َلُهْم:»َناُموا اآلَن َواْسَتِريُحوا! ُهَوَذا السَّ

 " ُهَوَذا الَِّذي ُيَسلِ ُمني َقِد اْقَتَرَب!«.

)مت ْيُتوِن.30  "-(: 36+ 26:30اآليات  الزَّ َجَبِل  ِإَلى  َوَخَرُجوا  َسبَُّحوا  " ُثمَّ   + ِإَلى 36  "  َيُسوُع  َمَعُهْم  َجاَء  ِحيَنِئٍذ 
 "َلَها َجْثَسْيَماِني، َفَقاَل ِللتَّاَلِميِذ:»اْجِلُسوا هُهَنا َحتَّى َأْمِضَي َوُأَصلِ َي ُهَناَك«.َضْيَعٍة ُيَقاُل 

( في نهاية أكلهم الفصح وهنا هم قردموا تسرابيح 116 ،115كان اليهود معتادين أن يسبحوا بالمزمورين )=  سبحوا
 (. 150 يع أنها تسبح بالمزمور )بعد تناولهم سر الشكر. وهذا ما تعمله الكنيسة أثنال التو 

كلمة آرامية تعني معصرة  يت، وهي كانت في بستان للزيتون علي جبل الزيتون، وغالبًا كان يملكه =  جثسيماني
مارمرقس. وكان هرذا البسرتان مف راًل عنرد الررب يسروع ليجتمرع فيره مرع تالميرذه للصرالة والتعلريم. ولقرد أترى السريد 

كمن يدخل بإرادته إلى المعصررة، ولقرد رآه إشر يال برروح النبروة يجترا  المعصررة الحقرة   مع تالميذه إلى هذا المكان
(. رآه إشرر يال يجتررا  المعصرررة وحررده. وهن كرران يسرروع يصررلي فرري ضرريقته فكررم برراألولى نحترراج نحررن 3-1:63)أش

 إلى الصالة في ضيقاتنا فيسندنا هللا.
 

ُه ُبطدْ 37 "-(:38-26:37اآليات )مت ُب. ُثمَّ َأَخَذ َمعدَ َزُن َوَيْكَتئدِ َدَأ َيحدْ ِدي، َواْبتدَ ْي َزبدْ ي 38ُرَس َواْبندَ اَل َلُهْم:»َنْفسدِ َفقدَ
ا َحتَّى اْلَمْوِت. ُاْمُكُثوا هُهَنا َواْسَهُروا َمِعي«.  "َحِزيَنٌة ِجدًّ

ن هررم رأوه أي ررًا فرري حالررة التجلرري، فمررن رأى التجلرري يكررون مسررتعدًا أن يعرراين اآلالم دون أ= بطددرس وإبنددي زبدددي
ليس خوفًا من اآلالم الجسدية وهنما ألجل ثقرل الخطيرة التري ال يقبلهرا وال يطيقهرا، والمروت =  يحزن ويكتئبيشك.  

البشررر  ، وخيانررةبررل بحسررب النرراموس كرران المرروت نجاسررة ،فهررو الحيرراةالررذى كرران مقرربال عليرره وهررو ضررد طبيعترره ، 
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نفسدي حزيندة جددًا حتدى . وكراهيتهم له وهذا ضد طبيعته فهو المحبة . ولكنه أتى ليحمرل خطايانرا ويميتهرا بموتره
يقويرره. ونرررى أن تالميررذه لررم يسررتطيعوا حتررى أن  لررذا وهررر لرره مررالك إحترراج لمعونررة تسررندههررو كإنسرران = المددوت

 يشاركوه في أحزانه وصالته بل ناموا.. حقًا لقد جا  المعصرة وحده. وشدة الحزن قد تؤدي للموت فعاًل.
 

َم َقِلياًل  39  "-(:26:39آية )مت َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه، َوَكاَن ُيَرلِ ي َقاِئاًل:»َيا َأَبَتاُه، ِإْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبْر َعنِ ي هِذِه ُثمَّ َتَقدَّ
 "اْلَكْأُس، َولِكْن َلْيَس َكَما ُأِريُد َأَنا َبْل َكَما ُتِريُد َأْنَت«.

 لماذا كان المسيحُ يرلى؟   وهل يحتاج المسيح للرالة؟ 
يعطررى التالميررذ مثرراال ليعرفرروا مرراذا يفعلررون فررى ال رريقات والتجررارب التررى سررتأتى علرريهم وأنهررم حقررًا كرران المسرريح 

بالصررالة يسررتمدون قرروة مررن هللا تسررندهم فررال ي ررعفوا وينكررروا اإليمرران. لكننررا نالحررظ أن المسرريح كرران يصررلى كثيرررا 
أنس وشرابهنا فرى كرل شرئ مرا فلماذا؟ أليس هو ابن هللا وهو واحد مرع اآلب؟ هرذا حقيقرى، ولكرن المسريح تجسرد وتر

(. وفرى ضريقته 7:  5خال الخطية وحدها. وكإنسان جاع وعط  وحزن وترألم وبكرى وصررك علرى الصرليب )عرب 
صررلى فررى بسررتان جثسرريمانى طالبررا معونررة، إذ أن الالهرروت لررم يسررانده وكرران مررا يحصررل عليرره، كرران يحصررل عليرره 

ي شررديدة وليسررت صررالة تعليميررة للرسررل وكإنسرران. بررل حررين صررلَّى المسرريح كانررت صررالته بجهرراد وحرررارة  اَن فررِ َوِهْذ كررَ
ٍة َعلرَى ٱأْلَْرضِ  (. وعنرد إختيرار تالميرذه 44:22و )لروِجَهاٍد َكاَن ُيَصلِ ي ِبَأَشدِ  َلَجاَجٍة، َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِ لرَ

كران يصرلى فرى موضرع ورآه (. و 13،  12:  6صلى قبل أن يختار تالميذه، بل ق ى الليل كله فى الصرالة )لرو
(. وكران ُيصرلى 1:  11تالميذه ورأوا نورانيته حينما كان يصلى، فطلبروا منره أن يعلمهرم الصرالة ليكونروا مثلره )لرو

ٍل قبل التجلى و ِعَد ِإلرَى َجبرَ وَب َوصرَ ا َوَيْعقرُ ُرَس َوُيوَحنرَّ َذ ُبطرْ لِ يَ َوَبْعَد َهَذا ٱْلَكاَلِم ِبَنْحِو َثَماِنَيِة َأيَّاٍم، َأخرَ َو  .ِلُيصرَ ا هرُ َوِفيمرَ
ا ا اَلِمعررً ُه ُمْبَي ررًّ َرًة، َوِلَباسررُ ِه ُمَتَميررِ  ُة َوْجهررِ اَرْت َهْيئررَ لِ ي صررَ ( فهررو يصررلى ليحرردف التجلررى. وقبررل أن 29،28:9و )لرروُيصررَ

ه اآلب أنرره المسرريح إبررن هللا  فررَ يسررأل تالميررذه علررى مررا يقولرره النرراس عنرره، كرران يصررلى ليفررتح هللا عررين بطرررس وُيَعرِ 
ي أَ الحررى.  وُع َأنررِ  وُل ٱْلُجمررُ ْن َتقررُ اًِاًل: »مررَ َأَلُهْم قررَ ُه. َفسررَ اَن ٱلتَّاَلِميررُذ َمعررَ َراٍد كررَ ى ٱْنفررِ لِ ي َعلررَ َو ُيصررَ ا هررُ ا؟َوِفيمررَ اَب ... نررَ َأجررَ

يُح  هللِ  اَل: »َمسررِ ُرُس َوقررَ (. إذًا المسرريح كرران ُيصررلى ليأخررذ مررن اآلب حكمررة وقرروة. وهررذا صررار 20-18: 9و )لرروُبطررْ
 نا، فمن يصلى يأخذ من اآلب كما أخذ المسيح قوة وحكمة ........ إلخ.لحساب

إن إرادة اآلب وهرادة اإلبرررن واحررردة فهمرررا روح واحرررد، ولكنررره جرررال 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 لماذا طلب المسيح أن تعبر عنه الكأس

 غير اآلب؟
(، برل 6:18لقد سلَّم المسيح نفسه بإرادته، فهو كران يمكنره الهررب وقرت أن سرقط الجنرد عنرد قولره أنرا هرو )يرو (1

إمكانه أن يؤذيهم كما سبق وفعل بشجرة التين بل هو قال لتالميذه وقد إقترب الرذي يسرلمنيو فلرو هو كان في 
+  53:22+ لو30  ،29:4أراد الهرب لهرب. وكان يمكنه أن يجتا  كما إجتا  من قبل دون أن يمسه أحد )لو
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( بل  59:8+ يو44:7+ يو46:21+ مت 23-21:16+ مت 1:17+ يو17:10+ يو8-6:2+ في10:10يو
(. من هنا نفهم أنه لم يخاف الموت. 51:9هو 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 
كثير بسببه. والدليل أن يهوذا كان يريد  كانوا ال يريدون إلقال األيدي عليه وسط المدينة حتى ال يحدف شمب 

أن يسررلمه خارجرررًا عرررن الجمررع، والمسررريح كررران يعلررم أن يهررروذا كررران عارفررًا بأنررره يرررذهب إلررى بسرررتان جثسررريماني 
(. ولو حدف قتل وشرمب لكران هرذا دلرياًل لليهرود أن بسرببه صرار شرمب وقترل وبالترالي فهرو يسرتحق 2:18)يو

عروا الشرمب. وهرو ذهرب للبريرة أي رًا ليعطري فرصرة لتالميرذه أن يهربروا المروت، وتكرون حجرتهم أنهرم قتلروه ليمن
(. فكران التالميرذ فري ضرعفهم سررينكرون اإليمران كلهرم كمرا فعرل بطرررس، 9 ،8:18بعرد إلقرال القربط عليره )يررو

ف رراًل عررن أن السرريد كرران قررد إعترراد أن يصررلي فرري البريررة وهررو لررم يرررد أن يصررلي فرري العليررة فيسررمعونه، أي 
و حدف القبط عليه في المدينة فسيدافع عنه أحبا ه، وهو ال يريد ألحد أن يدافع عنه. فهو يسرلم تالميذه. ول

 نفسه بإرادته وال يريد كرامة بشرية من أحد، كما أنه ال يريد أن ُيقتل أحد بسببه. 
ن مرر ات، وعررف أ3(، بل كان يعلم كل شرئ، وعلرم أن بطررس سرينكره 21:16هو أعلم تالميذه بقيامته )مت  (2

( وهرو علرم حرال السرامرية وكران يعلرم ضرماًر النراس وتنبرأ بمرا 27:17سرتارًا )مرت أبطرس يصطاد سمكة بها  
(. إذًا هرو 27:11وأعظم شئ فري هرذا المقرال قولره لريس أحرد يعررف اآلب إال  اإلبرن )مرت . سيحدف ألورشليم 

أوهر أنه إنسان كامل ي طرب هو بهذا  فلماذا إذًا صل ى لتعبر عنه هذه الكأس؟كان عارفًا بما سيحدف له، 
، كما كان يجوع ويعط .. وهو بسماحه أوهرر إضرطرابه لنعررف فهو يعرف كم اآلالم التى سيتحملها  ويحزن 

إنسانيته ثم أوهر شجاعته بعد ذلك مرع الجنرد. وكران إوهرار إضرطرابه ليسرتدرج الشريطان ليقتررب منره فيملبره 
 وهو صلَّى هكذا لنتعلم أن نصلي ولتكن مشيئتكو. الرب، فهو كان يخفي عن إبليس تدبيره.

(. فررإذا كانررا واحرردا فرري الررذات 15:16( وكررل مررا لررآلب هررو لرري )يررو30:10السرريد قررال أنررا واآلب واحررد )يررو (3
فهمرررا واحررردًا فررري المشررريئات. والمشررريئة اإللهيرررة إتحررردت أي رررا بالمشررريئة اإلنسرررانية حرررين إتحرررد الالهررروت 

( ال يعنرري 38:6+19:5مشرريئتي بررل مشرريئة الررذي أرسررلني )يررو بالناسرروت. وحتررى قولرره مررا جئررت ألصررنع
شريئًا ولكرن المسريح ال ينفرذه، ألن مشريئته هري أن  تمنىوجود مشيئتان بل أن الجسد في ضعفه العادي ي

يصررنع مشرريئة اآلب. بررل حتررى القديسررين صررار لهررم نفررس الوضررع فهررم ال يصررنعون سرروى مشرريئة هللا وال 
ألكثر من إتحد الهوته بناسروته. لكرل هرذا نررى أنره أطراع حترى المروت يستجيبون لندالات الجسد. فكم با

سي ررطرب ويتمنررى أال أنرره مرروت الصررليب. أي إنسرران منررا إذا علررم أن هنرراك ضرريقة تنتظررره مررن المؤكررد 
تحدف، ويصلي. وبعد فترة من الصرالة يقنعره الرروح القردس برأن يسرلم األمرور هلل، فيقرول ولرتكن مشريئتكو 

ته كانررت كاملررة إضررطرب إذ أتررت السرراعة بينمررا هررو كرران يعرفهررا. وصررلى. ولكررن لررم والمسرريح ألن إنسرراني
يأخذ األمر معره وقترًا مرا برين وإن أمكرن فلتعبرر عنري هرذه الكرأسو وبرين ولريس كمرا أريرد أنرا برل كمرا تريرد 

لسيد اوالحظ أن ختزل الوقت إلى ال شئ. فإرادته هي إرادة اآلب هي اإلرادة اإللهية التي فيه. إأنتو لقد  
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صررحح وضررع البشررر بالنسرربة لررآلب، فررآدم وبنيرره عصرروا وبحثرروا عررن إرادتهررم )األنررا( ولرريس مررا يريررده هللا. 
 .وجال السيد المسيح ليقدم الطاعة والخ وع كناًب عنا، مع أن إرادته واحدة مع أبيه

ن ههناو أي لماذا ي اف لذلك تشوه السيد لهذه اللحظة التي يفدي فيها البشرية بدليل قوله وقوموا ننطلق م  (4
. وهرذا تنبرأ عنره إشر يال ولريس لري غريظ. ليرت  أنا ما لت بعيدًا عن بستان جثسيماني حيث ُيلقى القربط علري 

 (.5 ،4:27علي  الشوك..و )
إنتصار المسيح هنا على إرادته اإلنسانية كان لحسابنا. بمعنى أن كل  منا له إرادته اإلنسانية وشهواته التى   (5

َب المسرريح اإلرادة اإللهيررة علررى المشرريئة اإلنسررانية، صررار لكررل منررا أن يفعررل قررد تكررون خاطئررة.  ولكررن حررين َغلررَّ
هِ نفس الشئ. بل قال القديس بولس الرسول  أن المسيح و ا تَرَألََّم برِ َة ِممرَّ َم ٱلطَّاعرَ ا َتَعلرَّ (. 8:5و )عرب َمَع َكْوِنِه ٱْبنرً

َب المشرريئة ا إللهيررة علررى إرادة الجسررد. هررذه القرروة التررى بهررا غلررب فهررو قررد إختبررر ال ررعف اإلنسررانى ولكنرره َغلررَّ
اويصررلى كمررا 2امررن يتخررذ قرررارًا بطاعررة وصررايا الرررب 1المسرريح اإلرادة اإلنسررانية صررارت لنررا، صررارت لكررل 

يَن صلى المسيح فينال هذه القوة. وهكذا فعل كل القديسين. لذلك يقول الرب يسوع و َتَعاَلْوا ِإَليَّ يا َجِميَع ٱْلُمْتَعبرِ
مْ وَ  ا ُأِريُحكرُ ًة  .ٱلثَِّقيِلي ٱأْلَْحَماِل، َوَأنرَ ُدوا َراحرَ ِب، َفَتجرِ ُع ٱْلَقلرْ وا ِمنرِ ي، أِلَنرِ ي َوِديرع  َوُمَتَواضرِ ْيُكْم َوَتَعلَّمرُ ِاْحِملرُوا ِنيرِري َعلرَ

لرب ويحكم علرى (. فمن يقبل أن ينفذ وصايا ا30-11:28و )مت ِنيِري َهيِ ن  َوِحْمِلي َخِفيف  ااأِلَنَّ    .ِلُنُفوِسُكمْ 
مشيئته برالموت يجرد األمرر سرهاًل فالمسريح سربق وفعلهرا لرذلك وجرد القرديس برولس الرسرول أن مقاومرة الخطيرة 

ا سررهلة و َة ِبنررَ َة ٱْلُمِحيطررَ ٍل، َوٱْلَخِطيررَّ لَّ ِثقررْ َرْح كررُ ُهوَلةٍ ِلَنطررْ وِع ِبسددُ اِد ٱْلَمْوضررُ ي ٱْلِجهررَ ْبِر فررِ ْر ِبْلصررَّ ا، َوْلُنَحاضررِ و َأَماَمنررَ
 (.1:12)عب 

 اا النير يعنى أن نرتبط بالمسيح ووصاياه وبصليبه الذى يسمح به دون إعتراض أو تذمر. 
 

 قرص حزن المسيح تختلف من إنجيل آلخر فلماذا؟
لقد أخبر كل واحد من اإلنجيليين بحال من أحواله، وبع هم إشترك في بعط األخبار. وعمومًا هم إقتسموا  

 ا نرى تكامل األربعة أناجيل.  األخبار ومن هن

 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  وهررروب برراقي تالميررذه وصررراك الجمرروع ضررده وهررو الررذي كرران يجررول يصررنع خيرررًا،
لخالصررهم. وهررو كرران عالمررًا بكررل اآلالم واإلهانررات الترري سررتقع عليرره. وحررزين لهررالك اليهررود الررذين أتررى المحبررة. 

ون يف لهذا أن المسيح كان سيحمل خطايا البشر، وهذا ما فاه إحتماله لقداسته المطلقة، وكان سيتذوه الموت 
أنرره بحسررب النرراموس أن  فهررل نتصررور ،، بررل بحسررب النرراموس كرران مررن يلمررس ميررت يتررنجس وهررو الحيرراة نفسررها

برل كران يعلرم أن اآلب القردوس سريحجب وجهره عنره  نيقوديموس ويوسف الرامى قد تنجسا إذ كفنا جسد المسريح .
حينما يحمل خطايا البشر، وهذه النقطة بالذات يصعب علينا أن نتصورها ألننرا ال نعلرم حقيقرة العالقرة برين اآلب 

وهضرررطرابه ليطمرررع فيررره الشررريطان ويظرررن أنررره قرررادر أن يملبررره، فيملبررره واإلبرررن. والمسررريح أراد إوهرررار ضرررعفه وحزنررره 



   متي )اإلصحاح السادس والعشرون(أنجيل  –األناجيل 
 

 
422 

وهزم مرا هرو أقروى  المسيح. وأي ًا كونه أوهر ضعفه فقد أوهر إنسانيته الكاملة. هو بال عف هزم قوة الشيطان
 بالموت داس الموت. من القوة ، فأقوى أعدال البشر هو الموت ، والرب 

 مر ات؟ 3لماذا أيقظ السيد تالميذه مر ات أو  3لماذا صل ى المسيح 
( وكران المسريح 14:5+ أف 14-11:13( رقم القيامة وهذا ما قاله برولس الرسرول )رو3هذا فيه إشارة إلى رقم )

يصلي ليعلم تالميذه أن يصلوا عند أي تجربة، وهو كان يطلب منهم الصالة في هذه الساعة بالذات والتي إقترب 
ال يقرل إيمرانهم فيره وي رربهم إبلريس بالشرك. والسريد كمرا علر م تالميرذه التواضرع برأن   فيها إلقال القربط عليره حترى

غسل أرجلهم علمهم الصالة في ال ريقات فري هرذه الليلرة. وكمرا علمهرم أن يصرلوا منفرردين، إنفررد عرنهم ليصرلي، 
ونية. وهم كانوا أقرب التالميذ ( تالميذ فشهادة الثالثة قان3أخذ ) وثيرًا ليتعلموا طريقة الصالة. وهولكنه لم يبتعد ك

لنقاوتهم ومحبتهم الكاملرة. وهرو أرادهرم أن يشرهدوا حزنره علرى العرالم الرذي فسرد وهسرراًيل 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 ِلُبطددْ ا، َفقددَ َدُهْم ِنَيامددً ى التَّاَلِميددِذ َفَوجددَ اَء ِإلددَ مَّ جددَ ثددُ

وُح َفَنِشيٌو َوَأمَّا اْلَجَسُد َفَضِعيٌف«.41 َتْسَهُروا َمِعي َساَعًة َواِحَدًة؟  "ِاْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة. َأمَّا الرُّ
أي أن السررريد يعطررريهم عرررذرًا فررري نرررومهم، أن جسررردهم = الدددروح نشددديو والجسدددد ضدددعيفالحرررظ كلمرررات التشرررجيع 

 ض يف، لكن روحهم نشيطة.
 
ي هدِذِه 42 "-(:45 - 42:    26مت)  اتآي َر َعندِ  ْن َأْن َتْعبدُ ْم ُيْمكدِ اُه، ِإْن لدَ َفَمَضى َأْيًضا َثاِنَيًة َوَصلَّى َقاِئاًل:»َيا َأَبتدَ

يَئُتَك«.  َتُكْن َمشددِ َرَبَها، َفلددْ ْأُس ِإالَّ َأْن َأشددْ ًة. 43اْلكددَ ُنُهْم َثِقيلددَ ْت َأْعيددُ ا، ِإْذ َكانددَ ا ِنَيامددً َدُهْم َأْيضددً اَء َفَوجددَ مَّ جددَ ثددُ
رَ 44 َكُهْم َفتددَ

 َوَمَضى َأْيًضا َوَصلَّى َثاِلَثًة َقاِئاًل ذِلَك اْلَكاَلَم ِبَعْيِنِه.
ُن اإلِ 45 ْت، َوابدْ ِد اْقَتَربدَ اَعُة قددَ َوَذا السدَّ َتِريُحوا! هدُ اُموا اآلَن َواسدْ اَل َلُهْم:»ندَ ى َتاَلِميدِذِه َوقددَ اَء ِإلدَ مَّ جدَ ى ثدُ لَُّم ِإلددَ اِن ُيسدَ ْنسدَ

 "َأْيِدي اْلُخَطاِة.  
فيهرا.  اهو توبيخ لطيف المقصود به ناموا اآلن إن إستطعتم فلقد أتت الساعة التري تتفرقرو =  موا اآلن وإستريحوانا

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.

 
 " ُقوُموا َنْنَطِلْق! ُهَوَذا الَِّذي ُيَسلِ ُمني َقِد اْقَتَرَب!«.46 "-(:26:46)متآية 

 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. -
 

ْيُتوِن.26 "-:(42-32 ،14:26اآليات )مر  " ُثمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا ِإَلى َجَبِل الزَّ
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ُأَصلِ َي«.32"  َحتَّى  هُهَنا  ِلَتاَلِميِذِه:»اْجِلُسوا  َفَقاَل  َجْثَسْيَماِني،  اْسُمَها  َضْيَعٍة  ِإَلى  ُبْطُرَس 33َوَجاُءوا  َمَعُه  َأَخَذ  ُثمَّ 
َوَيْكَتِئُب.   َيْدَهُ   َواْبَتَدَأ  َوُيوَحنَّا،  َواْسَهُروا«. 34َوَيْعُقوَب  ُهَنا  ُاْمُكُثوا  اْلَمْوِت!  َحتَّى  ا  ِجدًّ َحِزيَنٌة  َلُهْم:»َنْفسي  َفَقاَل 

ِلَكْي تَ 35 َقِلياًل َوَخرَّ َعَلى اأَلْرِض، َوَكاَن ُيَرلِ ي  َم  َتَقدَّ َأْمَكَن.  ُثمَّ  اَعُة ِإْن  َأَبا اآلُب، ُكلُّ 36ْعُبَر َعْنُه السَّ َوَقاَل:»َيا 
ُثمَّ َجاَء َوَوَجَدُهْم 37َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلَك، َفَأِجْز َعنِ ي هِذِه اْلَكْأَس. َولِكْن ِلَيُكْن اَل َما ُأِريُد َأَنا، َبْل َما ُتِريُد َأْنَت«.  

ِاْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي  38َيا ِسْمَعاُن، َأْنَت َناِئٌم! َأَما َقَدْرَت َأْن َتْسَهَر َساَعًة َواِحَدًة؟  ِنَياًما، َفَقاَل ِلُبْطُرَس:»
َفَضِعيٌف«.   اْلَجَسُد  َفَنِشيٌو، َوَأمَّا  وُح  َأمَّا الرُّ ِبَعْينِ 39َتْجِرَبٍة.  اْلَكاَلَم  َقاِئاًل ذِلَك  َأْيًضا َوَصلَّى  َرَجَع  40ِه.  َوَمَضى  ُثمَّ 

ُثمَّ َجاَء َثاِلَثًة َوَقاَل َلُهْم:»َناُموا اآلَن 41َوَوَجَدُهْم َأْيًضا ِنَياًما، ِإْذ َكاَنْت َأْعُيُنُهْم َثِقيَلًة، َفَلْم َيْعَلُموا ِبَماَذا ُيِجيُبوَنُه.  
اإِلْنَسانِ  اْبُن  ُهَوَذا  اَعُة!  َأَتِت السَّ َقْد  َيْكِفي!  اْلُخَطاِة.  َواْسَتِريُحوا!  َأْيِدي  ِإَلى  ُيَسلَُّم  الَِّذي 42  ُهَوَذا  ِلَنْذَهَب!  ُقوُموا 

 "  ُيَسلِ ُمِني َقِد اْقَتَرَب!«.

ْيُتوِن.26 "-(:14:26آية )مر  "ُثمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا ِإَلى َجَبِل 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 لقررال 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  بمعونررة الررروحتقبررل األلررم مررن يرردي اآلب وال مشرراركة المسرريح أحزانرره إال  

كانوا قد فعلوا هذا بالرب فلسروف يعدهم أي ًا لحمل الصليب واآلالم، فإن  . والسيد كان(16،    15دقاًق )يو
 يفعلون بهم هكذا. لكن هناك تعزيات سماًية تساندهم.

أخررذ معرره تالميررذه الررذين رأوا التجلرري، فررإذا رأوه يحررزن ويكتئررب ودموعرره تتقرراطر يرردركوا تأنسرره ودخولرره تحررت  -4
 اآلالم دون أن يتعثروا، فقد رأوه في تجليه ومجده.

ففقررردت البشرررية سرررر حياتهررا وبهجتهرررا وسررالمها خرررالل عصرريانه، ففررري إن كرران آدم قرررد خررالف هللا فررري بسررتان  -5
 بستان جثسيماني دخل آدم األخير كما إلى معصرة يعتصر فيها باأللم ليرد بطاعته لآلب ما فقدته البشرية.

 
ا َحتَّى اْلَمْوِت! ُاْمُكُثوا ُهَنا َواْسَهرُ 34 -(:14:34آية )مر  وا«.َفَقاَل َلُهْم:»َنْفسي َحِزيَنٌة ِجدًّ

ليسرررت بسررربب المررروت الجسررردي واآلالم النفسرررية وهال  لكررران كثيرررر مرررن الشرررهدال قرررد أوهرررروا  يسررروع هنرررا الررررب  أحرررزان
شجاعة أكثر من المسيح. ولكن أحزان المسيح الجسدية والنفسية ي اف لها أحزانه الروحية إلحتجاب وجره اآلب 

نردركها ولرن يردركها سرواه. وهذا كران المسريح قرد عنره كحامرل خطايرا وهرو الرذي برال خطيرة. أحزانره لرن نفهمهرا ولرن 
صلَّى لآلب لتصير إرادته خاضعة فعلينا أن نصلي نحن أي رًا قراًلين لرتكن إرادترك، فهرو ذهرب للصرليب منتصررًا 
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ال إرادة هللا ينهرزم.  ، إذ سلم إرادته لآلب، وهكذا كل من يسلم إرادته لآلب ينتصر. ومن يريرد أن تثبرت إرادتره هرو
 ليكونوا مستعدين للهروب إذ يأتي الجند للقبط على يسوع.= وإسهروا

 
ا 36  -(:14:36آية )مر َيُكْن اَل مدَ ْن لدِ ْأَس. َولكدِ ي هدِذِه اْلكدَ َأِجْز َعندِ  َك، فدَ َتَطاٌع لدَ ْيٍء ُمسدْ َوَقاَل:»َيا َأَبا اآلُب، ُكلُّ شدَ

 ُأِريُد َأَنا، َبْل َما ُتِريُد َأْنَت«.
 .(6:4+غل15:8يا أبويا اآلبو وهستخدمه بولس الرسول )روهو تعبير يعني و= آب ا اآلب
ا اآلب ا هررى فررى األصررل =آبدد  ا والمعنررىبدداتير  آبدد  بدداتير  جررالت باليونانيررةاآلب =  = كلمررة عبريررة تعنررى أبررى. آبدد 

للمجدليرة بمعنى اآلب أي ا. فالمسيح بفداًه جعل اآلب أبًا للكل، لكال اليهود واألمم، والررب يسروع هرو الرذى قرال 
َيا َأَبا (. وهو هنا يقول لآلب 17:20و )يوٱْذَهِبي ِإَلى ِإْخَوِتي َوُقوِلي َلُهْم: ِإنِ ي َأْصَعُد ِإَلى َأِبي َوَأِبيُكْم َوِهَلِهي َوِهَلِهُكمْ و

 كرأس للكنيسة جسده وعروسه التى أعاد لها البنوة هلل اآلب فيه. اآلبُ 
 

ْيُتوِن، َوَتِبَعُه َأْيًضا َتاَلِميُذُه.  39  "-: (46-22:39اآليات )لو َوَلمَّا َصاَر ِإَلى 40َوَخَرَج َوَمَضى َكاْلَعاَدِة ِإَلى َجَبِل الزَّ
 َوَصلَّى َواْنَفَرَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيهِ 41اْلَمَكاِن َقاَل َلُهْم:»َصلُّوا ِلَكْي اَل َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة«.  

َوَظَهَر َلُه َماَلٌك ِمَن 43َقاِئاًل:»َيا َأَبَتاُه، ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِ ي هِذِه اْلَكْأَس. َولِكْن ِلَتُكْن اَل ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتَك«.  42
يِه.   َماِء ُيَقوِ  ُثمَّ 45اَر َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اأَلْرِض.  َوِإْذ َكاَن ِفي ِجَهاٍد َكاَن ُيَرلِ ي ِبَأَشدِ  َلَجاَجٍة، َوَص 44السَّ

اَلِة َوَجاَء ِإَلى َتاَلِميِذِه، َفَوَجَدُهْم ِنَياًما ِمَن اْلُحْزِن.   َفَقاَل َلُهْم:»ِلَماَذا َأْنُتْم ِنَياٌم؟ ُقوُموا َوَصلُّوا ِلَئالَّ 46َقاَم ِمَن الرَّ
 "  َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة«.

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 ِإَلى اْلَمَكاِن َقاَل َلُهْم:»َصلُّوا ِلَكْي اَل َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبٍة«. 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.
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 َواْنَفَرَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َ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. 
 

 َقاِئاًل:»َيا َأَبَتاُه، ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِ ي هِذِه اْلَكْأَس. َولِكْن ِلَتُكْن اَل ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتَك«.42 -(:22:42آية )لو
السيد صحح وضع البشر بالنسبة لآلب، فآدم وبنيه عصوا وبحثوا عن إرادتهرم )األنرا( =  إرادتكلتكن ال إرادتي بل  

ولرريس مررا يريررده هللا. وجررال السرريد المسرريح ليقرردم الطاعررة والخ رروع كناًررب عنررا، مررع أن إرادترره واحرردة مررع أبيرره. لقررد 
ادها، فهو أراد أن يشررب الكرأس كان السيد يمكنه أن يح ر جيوش المالًكة لتمنع عنه هذه الكأس، ولكنه هو أر 

م نفسره مثرااًل بالعمرل  التي أراد له اآلب أن يشربها ويقدمها له. بهذا يقدم نفسه مثااًل لشرب كأس اآلالم بصبر. قد 
 ال بالكالم. 

 
يِه. 43 -(:22:43آية )لو َماِء ُيَقوِ   َوَظَهَر َلُه َماَلٌك ِمَن السَّ

كانت هناك مالًكة تسربح يروم المريالد، وبشرروا الرعراة، وتقردموا لخدمرة السريد   =  ظهر له مالك من السماء يقويه
(. ومالًكرة بشررت النسروة بعرد القيامرة، ومالًكرة تررالت للتالميرذ بعرد الصرعود. 11:4بعد التجربة مرن إبلريس )مرت 

ا دفع البعط أن يتصور أن هناك مالًكة قرد تعينروا لخدمرة السريد وقرت تجسرده، فرإذا كانرت المالًكرة تخردم وهذا م
(. وهكرذا كرل مرن يصرلي يجرد معونرة مرن السرمال فالمالًكرة تخردم البشرر 14:1البشر أفال تخدم ملك الملوك )عب 

لررك المجررد، لررك العررزةو وهررذا مررا ، فرري محبررة. ويقررال أن المررالك الررذي وهررر للمسرريح كرران يقررول لرره ولررك القرروة يررا رب 
 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
الكهنررة ليسررراعد المسررريح، ولكررن غالبرررًا فالمسررريح لررم يكرررن محتررراج لمعونررة المرررالك وبالتأكيرررد لررم يكرررن محتررراج لسررريف 

رس. وكررأن المررالك الررذي أتررى للسرريد ليقويرره أراد أن يقررول لرره، حتررى وهن قررام عليررك البشررر ولررم يعرفرروك فررنحن بطرر
 نعرفك من أنت، نحن نحبك حتى وهن لم يحبوك، نعرف عظمة مجدك وهن لم يعرفها البشر.

 
 َر َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اأَلْرِض.َوِإْذ َكاَن ِفي ِجَهاٍد َكاَن ُيَرلِ ي ِبَأَشدِ  َلَجاَجٍة، َوَصا44 -(:22:44آية )لو

. 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 يحدف هذا فإن الشعيرات الدموية المحيطة بالمدد العرقية يزداد ال مط عليها فتنفجر وين رح 

دف 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 
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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 
   

 َقاَل َيُسوُع هَذا َوَخَرَج َمَع َتاَلِميِذِه ِإَلى َعْبِر َواِدي َقْدُروَن، َحْيُث َكاَن ُبْسَتاٌن َدَخَلُه ُهوَ 1 -(:18:1آية )يو
 َوَتاَلِميُذُه. 
( 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  
جبل الزيتون. خصوصًا إن وادي قدرون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون   الهيكل إلى عبر وادي قدرون إلى

 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 الشتال يمتلئ من المطر. وهذا = قدرون 

حزين لخروج المسيح إلى جبل الزيتون هو مشهد مكرر لخروج الملك داود حزينًا هاربًا من إبنه إبشالوم  المشهد ال
 (.30 ،23:15صم 2بمشورة أخيتوفل. وهسراًيل 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

َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم، ِإَذا َيُهوَذا َأَحُد االْثَنْي َعَشَر َقْد َجاَء َوَمَعُه َجْمٌع َكِثيٌر ِبُسُيوٍف 47"  -:(56-26:47اآليات )مت
ْعِب.   الشَّ َوُشُيوِخ  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساِء  ِعْنِد  ِمْن  َوِعِريٍ  

َأْعَطا48 َأْسَلَمُه  ُهَو. َوالَِّذي  ُهَو  ُأَقبِ ُلُه  َقاِئاًل:»الَِّذي  َعاَلَمًة  ُهْم 
َلُه.  49َأْمِسُكوُه«.   اَلُم َيا َسيِ ِدي!« َوَقبَّ َم ِإَلى َيُسوَع َوَقاَل: »السَّ َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »َيا َصاِحُب، ِلَماَذا 50َفِلْلَوْقِت َتَقدَّ

ُموا َوَأْلَقْوا اأَلَيادِ  َوِإَذا َواِحٌد ِمَن الَِّذيَن َمَع َيُسوَع َمدَّ َيَدُه َواْسَتلَّ َسْيَفُه 51َي َعَلى َيُسوَع َوَأْمَسُكوُه. ِجْئَت؟« ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ
ْيَف  52َوَضَرَب َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َفَقَطَع ُأْذَنُه.   َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »ُردَّ َسْيَفَك ِإَلى َمَكاِنِه. أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن السَّ

َيْهِلُكوَن!   ْيِف  َجْيًشا ِمَن 53ِبالسَّ اْثَنْي َعَشَر  ِمِن  َأْكَثَر  َم ِلي  َفُيَقدِ  َأِبي  ِإَلى  َأْطُلَب  َأْن  َأْسَتِطيُع اآلَن  اَل  َأنِ ي  َأَتُظنُّ 
اَعِة َقاَل َيُسوُع ِلْلُجُموِع:»َكَأنَُّه َعَلى 55َفَكْيَف ُتَكمَُّل اْلُكُتُب: َأنَُّه هَكَذا َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن؟«.54ِئَكِة؟  اْلَمالَ  ِفي ِتْلَك السَّ

ٍ َخَرْجُتْم ِبُسُيوٍف َوِعِريٍ  ِلَتْأُخُذوِني! ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت َأْجِلُس َمَعُكْم ُأَعلِ ُم ِفي الْ  َوَأمَّا هَذا 56َهْيَكِل َوَلْم ُتْمِسُكوِني.  ِلص 
ْنِبَياِء«. ِحيَنِئٍذ َتَرَكُه التَّاَلِميُذ ُكلُُّهْم َوَهَرُبوا.  " ُكلُُّه َفَقْد َكاَن ِلَكْي ُتَكمََّل ُكُتُب اأَل

يٍ  َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم، ِإَذا َيُهوَذا َأَحُد االْثَنْي َعَشَر َقْد جَ 47"  -(:26:47آية )مت اَء َوَمَعُه َجْمٌع َكِثيٌر ِبُسُيوٍف َوِعردِ
ْعِب.   " ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُشُيوِخ الشَّ

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
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أع ررال = شدديوخ الشددعب. وجرروههم. وربمررا وررن اليهررود أن عنررده شررعب يسررمع تعاليمرره. وأنهررم ربمررا يجرردون مقاومررة
 السنهدريم. 

 
 "َوالَِّذي َأْسَلَمُه َأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقاِئاًل:»الَِّذي ُأَقبِ ُلُه ُهَو ُهَو. َأْمِسُكوُه«.48" -(:26:48آية )مت

( 14-12:55المسيح حمل كل آالمنا، ولكي تكمل آالمه كان عليه أن يشرب كأس الخيانة مرن أحرد أحباًره )مرز
(. فررالجراح تررزداد حينمررا تررأتي مررن األحبررال. والقبلررة كانررت عالمررة للجنررود الرومرران فهررم ال 6:13وبقبلررة غاشررة ) ك

 يعرفونه، أم ا اليهود فهم يعرفونه تمامًا.
 

َلُه.49" -(:26:49آية )مت اَلُم َيا َسيِ ِدي!« َوَقبَّ َم ِإَلى َيُسوَع َوَقاَل: »السَّ  " َفِلْلَوْقِت َتَقدَّ
 

وَع 50"  -(:26:50تآية )م ى َيسدُ اِدَي َعلدَ ْوا اأَليدَ ُموا َوَأْلقدَ دَّ ٍذ َتقدَ َت؟« ِحيَنئدِ اَذا ِجئدْ اِحُب، ِلمدَ ا صدَ وُع: »يدَ ُه َيسدُ اَل لدَ َفقدَ
  " َوَأْمَسُكوُه.

 لعله يتوب.. يا صاحب لماذا جئتالمسيح يعطيه الفرصة األخيرة ويعاتبه برقة= 
 

َوِإَذا َواِحٌد ِمَن الَِّذيَن َمَع َيُسوَع َمدَّ َيَدُه َواْسَتلَّ َسْيَفُه َوَضَرَب َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة، 51"  -(:52-26:51اآليات )مت
ْيِف َيْهِلُكو52َفَقَطَع ُأْذَنُه.  ْيَف ِبالسَّ  " َن!َفَقاَل َلُه َيُسوُع: »ُردَّ َسْيَفَك ِإَلى َمَكاِنِه. أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن السَّ

(. 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 وشرفا ه لمرن يريرد أن يلقري القربط 2[ إوهرار حرب بطررس و1سمح هللا بمرا حردف 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 مدِ َم ِلي َأْكَثَر ِمِن اْثَنْي َعَشَر َجْيشدً َأَتُظنُّ َأنِ ي اَل َأْسَتِطيُع اآلَن َأْن َأْطُلَب ِإَلى َأِبي َفُيَقدِ 
 "اْلَماَلِئَكِة؟
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لررم و  يرونرره إنسرران وفررى حالررة ضررعف ألن التالميررذ  . فهررو يررتكلم كإنسررانوالسرريد لررم يقررل أرسررل أنررا= أطلددب إلددى أبددي
ُل وبرل هرو قرال  ووهو قال وكرل مرا لرآلب هرو لري يكونوا بعد قد تحققوا من ألوهيته. سأرسرل الرروح القردسو فمرن ُيرسرِ

ُل مالًكررة. ولكنرره يخفيرره ليررتم الصررلب الررذى أراده إذًا هررو قررادر ولرره السررلطان  روح هللا أال يكررون لرره سررلطان أن ُيرسررِ
 ليحيينا.

 
اَعِة َقاَل َيُسوُع 55َفَكْيَف ُتَكمَُّل اْلُكُتُب: َأنَُّه هَكَذا َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن؟«.  54" -(: 56-26:54اآليات )مت ِفي ِتْلَك السَّ

ُأَعل ِ  َمَعُكْم  َأْجِلُس  ُكْنُت  َيْوٍم  ُكلَّ  ِلَتْأُخُذوِني!  َوِعِريٍ   ِبُسُيوٍف  َخَرْجُتْم   ٍ َعَلى ِلص  َوَلْم ِلْلُجُموِع:»َكَأنَُّه  اْلَهْيَكِل  ِفي  ُم 
ْنِبَياِء«. ِحيَنِئٍذ َتَرَكُه التَّاَلِميُذ ُكلُُّهْم َوَهَرُبوا. َوَأمَّا هَذا ُكلُُّه َفَقْد َكاَن ِلَكْي ُتَكمَّلَ 56ُتْمِسُكوِني.   "  ُكُتُب اأَل
َيُهوَذا، َواِحٌد ِمَن االْثَنْي َعَشَر، َوَمَعُه َجْمٌع َكِثيٌر 43  "-:(25-14:43اآليات )مر َأْقَبَل  َيَتَكلَُّم  ِفيَما ُهَو  َوِلْلَوْقِت 

ُيوِخ.  ِبُسُيوٍف َوِعِريٍ  ِمْن ِعْنِد ُرَؤَسا َوَكاَن ُمَسلِ ُمُه َقْد َأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقاِئاًل:»الَِّذي ُأَقبِ ُلُه 44ِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة َوالشُّ
َلُه.  45ُهَو ُهَو. َأْمِسُكوُه، َواْمُضوا ِبِه ِبِحْرٍص«.   َم ِإَلْيِه َقاِئاًل:»َيا َسيِ ِدي، َياَسيِ ِدي!« َوَقبَّ َفَأْلَقْوا  46َفَجاَء ِلْلَوْقِت َوَتَقدَّ

ْيَف، َوَضَرَب َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأْذَنُه.47َوَأْمَسُكوُه.  َأْيِدَيُهْم َعَلْيِه   َفَأَجاَب 48  َفاْسَتلَّ َواِحٌد ِمَن اْلَحاِضِريَن السَّ
ٍ َخَرْجُتْم ِبُسُيوٍف َوِعِريٍ  ِلَتْأُخُذوِني!   َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َكَأنَُّه َعَلى ِلص 

ِفي اْلَهْيَكِل ُأَعلِ ُم َوَلْم   ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت َمَعُكمْ 49
اْلُكُتُب«.   ُتْكَمَل  ِلَكْي  َولِكْن  َوَهَرُبوا.  50ُتْمِسُكوِني!  اْلَجِميُع  َفَأْمَسَكُه 51َفَتَرَكُه  ُعْرِيِه،  َعَلى  ِإَزاًرا  اَلِبًسا  َوَتِبَعُه َشابٌّ 

بَّاُن،   "  َفَتَرَك اإِلَزاَر َوَهَرَب ِمْنُهْم ُعْرَياًنا.52الشُّ

َيُهوَذا، َواِحٌد ِمَن االْثَنْي َعَشَر، َوَمَعُه َجْمٌع َكِثيٌر 43"  -(:50-14:43يات )مراآل َأْقَبَل  َيَتَكلَُّم  ِفيَما ُهَو  َوِلْلَوْقِت 
ُيوِخ.   ِبُسُيوٍف َوِعِريٍ  ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة َوالشُّ

َوَكاَن ُمَسلِ ُمُه َقْد َأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقاِئاًل:»الَِّذي ُأَقبِ ُلُه 44
َلُه.  45ُهَو ُهَو. َأْمِسُكوُه، َواْمُضوا ِبِه ِبِحْرٍص«.   َم ِإَلْيِه َقاِئاًل:»َيا َسيِ ِدي، َياَسيِ ِدي!« َوَقبَّ َفَأْلَقْوا  46َفَجاَء ِلْلَوْقِت َوَتَقدَّ

ْيَف، َوَضَرَب َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأْذَنُه.47َوَأْمَسُكوُه.  َأْيِدَيُهْم َعَلْيِه   َفَأَجاَب 48  َفاْسَتلَّ َواِحٌد ِمَن اْلَحاِضِريَن السَّ
ٍ َخَرْجُتْم ِبُسُيوٍف َوِعِريٍ  ِلَتْأُخُذوِني!   َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:»َكَأنَُّه َعَلى ِلص 

ِفي اْلَهْيَكِل ُأَعلِ ُم َوَلْم   ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت َمَعُكمْ 49
 " َفَتَرَكُه اْلَجِميُع َوَهَرُبوا.50ُتْمِسُكوِني! َولِكْن ِلَكْي ُتْكَمَل اْلُكُتُب«. 

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 َفَتَرَك اإِلَزاَر َوَهَرَب ِمْنُهْم 52َوَتِبَعُه َشابٌّ اَلِبًسا ِإَزاًرا َعَلى ُعْرِيِه، َفَأْمَسَكُه الشُّ
 "  ُعْرَياًنا.
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هررذا الشرراب هررو مررارمرقس وغالبررًا كرران هررو صرراحب البسررتان الررذي فرري جثسرريماني الررذي يختلرري فيرره المسرريح مررع 
 في ذلك الوقت وهستيقظ علرى صروت الجلبرة غيرر العاديرة، ونهرط مرن فراشره تالميذه. وغالبًا كان مارمرقس ناًماً 

ليرررى مرراذا يحرردف فأمسرركوه إذ شرركوا أنرره مررن تالميررذ المسرريح فهرررب مررنهم تاركررًا إ اره الررذي كرران يلبسرره علررى عريرره. 
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  َوالَِّذي  َجْمٌع،  ِإَذا  َيَتَكلَُّم  ُهَو  َوَبْيَنَما 

ِلُيَقبِ َلُه.   َيُسوَع  ِمْن  اإِلْنَساِن؟«  48َفَدَنا  اْبَن  ُتَسلِ ُم  َأِبُقْبَلٍة  َيُهوَذا،  َيُسوُع:»َيا  َلُه  َحْوَلُه  49َفَقاَل  الَِّذيَن  َرَأى  َفَلمَّا 
ْيِف؟«  ، َأَنْضِرُب ِبالسَّ َفَأَجاَب 51َوَضَرَب َواِحٌد ِمْنُهْم َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأْذَنُه اْلُيْمَنى. 50َماَيُكوُن، َقاُلوا:»َياَربُّ

ُيوِخ 52  َيُسوُع وَقاَل:»َدُعوا ِإَلى هَذا!« َوَلَمَس ُأْذَنُه َوَأْبَرَأَها. ُثمَّ َقاَل َيُسوُع ِلُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد ُجْنِد اْلَهْيَكِل َوالشُّ
  ! َوِعِريٍ  ِبُسُيوٍف  َخَرْجُتْم   ٍ َعَلى ِلص  َعَلْيِه:»َكَأنَُّه  اْلُمْقِبِليَن 

َعَليَّ  ِإْذ  53 وا  َتُمدُّ َلْم  اْلَهْيَكِل  ِفي  َيْوٍم  ُكلَّ  َمَعُكْم  ُكْنُت 
 " اأَلَياِدَي. َولِكنَّ هِذِه َساَعُتُكْم َوُسْلَطاُن الظُّْلَمِة«.

َر، َيَتقدَ 47"  -(:22:47آية )لو ْي َعشدَ ُد االْثندَ وَذا، َأحدَ ْدَعى َيهدُ ِذي يدُ ْن َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَكلَُّم ِإَذا َجْمٌع، َوالدَّ َدَنا مدِ ُمُهْم، فدَ دَّ
 " َيُسوَع ِلُيَقبِ َلُه.
 َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»َيا َيُهوَذا، َأِبُقْبَلٍة ُتَسلِ ُم اْبَن اإِلْنَساِن؟«48 -(:22:48آية )لو

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.

ْيِف؟« 49"  -(:50-22:49اآليات )لو ، َأَنْضِرُب ِبالسَّ دٌ 50َفَلمَّا َرَأى الَِّذيَن َحْوَلُه َماَيُكوُن، َقاُلوا:»َياَربُّ  َوَضَرَب َواحدِ
 " ِمْنُهْم َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأْذَنُه اْلُيْمَنى.

 " َفَأَجاَب َيُسوُع وَقاَل:»َدُعوا ِإَلى هَذا!« َوَلَمَس ُأْذَنُه َوَأْبَرَأَها.51" -(:22:51آية )لو
ميرذه، وكأنره كأن المسيح يعتذر هنا عم ا فعله بطرس، ليهدئ من ثورة الجماعرة علرى بطررس وتال=  دعوا إلى  هذا

يقررول دعرروا لرري هررذه اإلسررالة فلررن يحرردف غيرهررا، وهرري تمررت برردون إذن منرري. وفرري شررفاًه ألذن العبررد أثبررت قدرترره 
 ورحمته وصالحه.

 
ُيوِخ اْلُمْقِبِليَن َعَلْيِه:»َكَأنَُّه 52"  -(:53-22:52اآليات )لو ُثمَّ َقاَل َيُسوُع ِلُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُقوَّاِد ُجْنِد اْلَهْيَكِل َوالشُّ

  ! َوِعِريٍ  ِبُسُيوٍف  َخَرْجُتْم   ٍ ِلص  َعَلى 
وَ 53 اأَلَياِدَي.  َعَليَّ  وا  َتُمدُّ َلْم  اْلَهْيَكِل  ِفي  َيْوٍم  ُكلَّ  َمَعُكْم  ُكْنُت  هِذِه ِإْذ  لِكنَّ 

 " َساَعُتُكْم َوُسْلَطاُن الظُّْلَمِة«.
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  وسلطان الص بة،  ساعتكم  هذه 
 فيه إشارة: = ةالظلم
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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.

أن سررلطان الظلمررة وقترره قصررير، فلررن يمتررد سررلطانه ألكثررر مررن سرراعة أي وقررت قصررير وهررم فعرراًل تمكنرروا منرره  .2
 أيام. 3وصلبوه ولكنه قام بعد 

 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
 قدر العلمال وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساعة الثانية صباحًا.يو  ، المحاكمات الدينية

 ( 10 -1:27-57:26محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود )مت
 (27-13:18(+ )يو 71-54:22(+ )لو 1:15 ،72-53:14+) مر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسم يوضح مكان المحاكمة ومقر حنان وقيافا والسرنهدريم. والفسرحة )الحروش( فري الردور األوضري، حيرث إجتمرع 
 الباب والحوش.العبيد والخدام. ثم الدهليز، وهي الطرقة بين 

 
َوالَِّذيَن َأْمَسُكوا َيُسوَع َمَضْوا ِبِه ِإَلى َقَياَفا َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َحْيُث اْجَتَمَع اْلَكَتَبُة  57  "  -:(75-26:57اآليات )مت
ُيوُخ.   اِم  58َوالشُّ اْلُخدَّ َبْيَن  َوَجَلَس  َداِخل  ِإَلى  َفَدَخَل  اْلَكَهَنِة،  َرِئيِس  َداِر  ِإَلى  َبِعيٍد  ِمْن  َفَتِبَعُه  ُبْطُرُس  ُظَر ِلَينْ َوَأمَّا 
َهاَيَة.   َيْقُتُلوهُ 59النِ  ِلَكْي  َيُسوَع  َعَلى  ُزوٍر  َشَهاَدَة  َيْطُلُبوَن  ُكلُُّه  َواْلَمْجَمُع  ُيوُخ  َوالشُّ اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َفَلْم 60،  َوَكاَن 

مقر 
 حنان

السنهدر
 يم

 الباب الدهليز الحوش

في الدور 
األسفل حيث 
النار أضواء 
(14:66)مر  

(18:16الباب )يو  
 الدهليز 

 ثم إذ خرج إلى الدهليز 
+  26:71)مت
(14:68مر مقر  

 قيافا



   متي )اإلصحاح السادس والعشرون(أنجيل  –األناجيل 
 

 
431 

َم   َوَقااَل:»هَذا َقاَل: ِإنِ ي َأْقِدُر 61َشاِهَدا ُزوٍر  َيِجُدوا. َوَمَع َأنَُّه َجاَء ُشُهوُد ُزوٍر َكِثيُروَن، َلْم َيِجُدوا. َولِكْن َأِخيًرا َتَقدَّ
َفَقاَم َرِئيُس اْلَكَهَنِة َوَقاَل َلُه:»َأَما ُتِجيُب ِبَشْيٍء؟ َماَذا َيْشَهُد ِبِه 62َأْن َأْنُقَض َهْيَكَل هللِا، َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َأْبِنيِه«.  

َساِكًتا. َفَأَجاَب َرِئيُس اْلَكَهَنِة َوَقاَل َلُه:»َأْسَتْحِلُفَك ِباهلِل اْلَحيِ  َأْن َتُقوَل َلَنا: َهْل َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن  63هَذاِن َعَلْيَك؟«  
َقاَل َلُه َيُسوُع:»َأْنَت ُقْلَت! َوَأْيًضا َأُقوُل َلُكْم: ِمَن اآلَن ُتْبِرُروَن اْبَن اإِلْنَساِن َجاِلًسا 64َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللِا؟«  

َماِء«.   َف! َما َحاَجُتَنا 65َعْن َيِميِن اْلُقوَِّة، َوآِتًيا َعَلى َسَحاب السَّ َق َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِحيَنِئٍذ ِثَياَبُه َقاِئاًل:»َقْد َجدَّ َفَمزَّ
ِحيَنِئٍذ َبَرُقوا 67 ُمْسَتْوِجُب اْلَمْوِت«. َماَذا َتَرْوَن؟« َفَأَجاُبوا َوَقالُوا :»ِإنَّهُ 66َبْعُد ِإَلى ُشُهوٍد؟ َها َقْد َسِمْعُتْم َتْجِديَفُه! 
َلَطُموُه   َوآَخُروَن  َوَلَكُموُه،  َوْجِهِه  َمْن َضَرَبَك؟«.68ِفي  اْلَمِسيُح،  َأيَُّها  َلَنا  َجاِلًسا  69َقاِئِليَن:»َتَنبَّْأ  َفَكاَن  ُبْطُرُس  َأمَّا 

َقاِئلَ  َجاِرَيٌة  ِإَلْيِه  َفَجاَءْت  اِر،  الدَّ ِفي  !«.  َخاِرًجا  اْلَجِليِليِ  َيُسوَع  َمَع  ُكْنَت  ًة:»َوَأْنَت 
َقاِئاًل: 70 اْلَجِميِع  اَم  ُقدَّ َفَأْنَكَر 

َتُقوِليَن!«   َما  َأْدِري  َيُسوَع 71»َلْسُت  َمَع  َكاَن  ُهَناَك:»َوهَذا  ِللَِّذيَن  َفَقاَلْت  ُأْخَرى،  َرَأْتُه  ْهِليِز  الدِ  ِإَلى  َخَرَج  ِإْذ  ُثمَّ 
  »! ُجَل!«  27النَّاِصِريِ  ا َأْنَت 73َفَأْنَكَر َأْيًضا ِبَقَسٍم:»ِإنِ ي َلْسُت َأْعِرُف الرَّ َوَبْعَد َقِليل َجاَء اْلِقَياُم َوَقاُلوا ِلُبْطُرَس:»َحقًّ

ُتْظِهُرَك!«   ُلَغَتَك  َفِإنَّ  ِمْنُهْم،  يُك. 74َأْيًضا  الدِ  َوِلْلَوْقِت َصاَح  ُجَل!«  الرَّ َأْعِرُف  اَل  َوَيْحِلُف:»ِإنِ ي  َيْلَعُن  ِحيَنِئٍذ  َفاْبَتَدَأ 
فَ 75 َمرَّاٍت«.  َثاَلَث  ُتْنِكُرني  يُك  الدِ  َيِريَح  َأْن  َقْبَل  َلُه:»ِإنََّك  َقاَل  الَِّذي  َيُسوَع  َكاَلَم  ُبْطُرُس  َخاِرٍج  َفَتَذكََّر  ِإَلى  َخَرَج 
 " َكى ُبَكاًء ُمرًّا.َوبَ 

 
ْي 59 -(:26:59آيددة )مددت وَع ِلكددَ ى َيسددُ َهاَدَة ُزوٍر َعلددَ وَن شددَ ُه َيْطُلبددُ ُع ُكلددُّ ُيوُخ َواْلَمْجمددَ ِة َوالشددُّ اُء اْلَكَهنددَ اَن ُرَؤسددَ َوكددَ
  َيْقُتُلوُه،

اب لرم يقرل إذًا هم أتوا بشرهود معرروف عرنهم سرول السرمعة فهرم شرهود  ور معرروفين، فالكتر= يطلبون شهادة زور
أنهم شهدوا  ورًا بل هرم أصراًل شرهود  ور، هرذه هري طبيعرتهم السرابقة قبرل محاكمرة المسريح. واليهرود إحتراجوا لهرم 

 ليقفوا أمام بيالطس. 
 

اٍم َأْبِنيددِه«. 61" -(:64 - 26:61اآليددات )مددت ِة َأيددَّ ي َثاَلثددَ َل هللِا، َوفددِ َض َهْيكددَ ِدُر َأْن َأْنقددُ ي َأقددْ اَل: ِإنددِ  َوَقااَل:»هددَذا قددَ
َك؟« 62 ِه هدَذاِن َعَليدْ َهُد بدِ اَذا َيشدْ ْيٍء؟ مدَ ُه:»َأَما ُتِجيدُب ِبشدَ اَل لدَ ِة َوقدَ يُس اْلَكَهندَ َفَقاَم َرئدِ

اِكًتا. 63 اَن سدَ وُع َفكدَ ا َيسدُ َوَأمدَّ
ا ُن هللِا؟«َفَأجددَ يُح ابددْ َت اْلَمسددِ ْل َأنددْ ا: هددَ وَل َلنددَ يِ  َأْن َتقددُ اهلِل اْلحددَ َتْحِلُفَك بددِ اَل َلُه:»َأسددْ ِة َوقددَ يُس اْلَكَهنددَ ُه 64 َب َرئددِ اَل لددَ قددَ

َحاب َيُسوُع:»َأْنَت ُقْلَت! َوَأْيًضا َأُقوُل َلُكْم: ِمَن اآلَن ُتْبِرُروَن اْبَن اإِلْنَساِن َجاِلًسا َعْن َيِميِن اْلقدُ  ى سدَ ا َعلدَ وَِّة، َوآِتيدً
َماِء«.  "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

أيرام وقرالوا هرذا  3أيرام. وهرم فهمروا كالمره وهرم كرانوا يعلمرون أنره قرال أنره سريقوم بعرد  3يامته بعد )انق وا..( ثم ق
(. وهم ألنهم شهود  ور فهم لم يشهدوا بأن المسيح صنع معجزات أكبر مرن إقامرة الهيكرل 63:27لبيالطس )مت 
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هو فك .. هل أنت المسيح إبن هللا أستحلأيام، 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
 إن قال نعم فهو سيدينه بتهمة التجديف. .2
 إن قال ال فهو يكذب نفسه ألنه أعلن هذا أمام الجموع. .3

وفي الحاالت الثالف سيدينه ويحكم عليه أنره مسرتوجب المروت. فرألن شرهادة الرزور فشرلت فهرو يريرد أن يصرطاده 
بكلمررة مررن فمرره. والسرريد عرررف خبررث ضررماًرهم ووجررد أن سرركوته ال يصررح فأجرراب بأنرره إبررن هللا حتررى تكررون الفاًرردة 

لره، فمرن يرتكلم كثيررًا يشرير إلرى ضرعفه،  عامرة للكرل. والسريد عمومرًا كران صرامتًا أثنرال محاكمرات اليهرود والرومران
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 ومتررى يكررون الصررمت. والسرريد كرران هنررا واضررحًا فرري إجابترره 
 للسمال وسيأتي للدينونة في المجيل الثاني. يرونه في ضعف بل هو سيصعد 

 وهن كان ًريس الكهنة يبمي حقًا أن يعرف، كان عليه أن يفت  الكتب واألنبيال فيعلم.  -
تشير للمسيح. ويعني كالم المسريح أي رًا أنره بعرد "  جالسًا عن يمين القوةوهم يعرفون من دانيال أن دبارة و -

ن معجررزات علررى يررد الرسررل سررتعرفون إننرري أنررا الررذي قصررده دانيررال. أن تصررلبوني أقرروم وينتشررر اإليمرران وترررو 
 عمومًا من نبوة دانيال هم يعرفون أن لقب إبن اإلنسان المقصود به المسيح.

وما أثار ًريس الكهنة أن نبوة دانيال هذه عن إبن اإلنسان تتكلم عن المسيح فرى مجرده وأنره هرو الرديان، وأن  -
نونة. ويكون المعنى إنرذار مرن المسريح لرًريس الكهنرة ولكرل مرن يترآمر ضرده نبوة دانيال هذه هى عن يوم الدي
 أنهم سوف يقفون أمامه ليدينهم.

 
ْد 65"  -(:26:65آية )مت ا قدَ ُهوٍد؟ هدَ ى شدُ ُد ِإلدَ ا َبعدْ ا َحاَجُتندَ َف! مدَ دَّ َق َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِحيَنِئٍذ ِثَياَبُه َقاِئاًل:»َقْد جدَ َفَمزَّ
 " َتْجِديَفُه!َسِمْعُتْم 

َ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 الررالوي ليظهررر كهنرروت جديررد علررى طقررس ملكرري صرراده. ولكررن ًر

 .الموجودين كلهم فيؤيدوه على قراره بقتل المسيح
 

 " ِحيَنِئٍذ َبَرُقوا ِفي َوْجِهِه َوَلَكُموُه، َوآَخُروَن َلَطُموُه.67" -(:26:67آية )مت
(. ومرا أفظرع خطيرة الحسرد والبم رة وهرذا مرا جعلهرم يصررخون أصرلبه أصرلبه 18:27فعلوا هذا به لحسدهم )مرت 

سقط آدم فيموت، وهرذا مرا حردف لما أراد بيالطس أن يؤدبه )يجلده( ويطلقه. بل أن الحسد هو الذي دفع إبليس ليُ 
 مع قايين.
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َقاِئَلًة:»َوَأْنَت  69  "-(:75  -  26:69اآليات )مت ِإَلْيِه َجاِرَيٌة  َفَجاَءْت  اِر،  ُبْطُرُس َفَكاَن َجاِلًسا َخاِرًجا ِفي الدَّ َأمَّا 
  .»! ُكْنَت َمَع َيُسوَع اْلَجِليِليِ 

اَم اْلَجِميِع َقاِئاًل: »َلْسُت َأْدِري َما َتُقوِليَن!« 70 ْهِليزِ 71َفَأْنَكَر ُقدَّ َرَأْتُه   ُثمَّ ِإْذ َخَرَج ِإَلى الدِ 
  »! النَّاِصِريِ  َيُسوَع  َمَع  َكاَن  ُهَناَك:»َوهَذا  ِللَِّذيَن  َفَقاَلْت  ُجَل!« 72ُأْخَرى،  الرَّ َأْعِرُف  َلْسُت  ِبَقَسٍم:»ِإنِ ي  َأْيًضا  َفَأْنَكَر 

لُ 73 َفِإنَّ  ِمْنُهْم،  َأْيًضا  َأْنَت  ا  ِلُبْطُرَس:»َحقًّ َوَقاُلوا  اْلِقَياُم  َجاَء  َقِليل  ُتْظِهُرَك!«  َوَبْعَد  َيْلَعُن 74َغَتَك  ِحيَنِئٍذ  َفاْبَتَدَأ 
يُك.   َوِلْلَوْقِت َصاَح الدِ  ُجَل!«  َقْبَل َأْن 75َوَيْحِلُف:»ِإنِ ي اَل َأْعِرُف الرَّ َقاَل َلُه:»ِإنََّك  ُبْطُرُس َكاَلَم َيُسوَع الَِّذي  َفَتَذكََّر 

يُك ُتْنِكُرني َثاَلَث َمرَّاٍت«. َفخَ   "َرَج ِإَلى َخاِرٍج َوَبَكى ُبَكاًء ُمرًّا.َيِريَح الدِ 

كان بطرس جالسًا خارجًا في الدار الخارجية )الحوش( فإصطادته جارية لتتهمه أنه كان مع يسروع :  إنكار بطرس
فأنكر، وهذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وهتهمته كاألولى ثم عرفه الجالسرون فري المكران مرن لمتره، فرالجليليين لهرم 

مختلفة عن اليهود. فهم ينطقون السرين مثرل الثرال. ومرن بقيرة األناجيرل يبردو أن كثيررين حاصرروه بإتهامراتهم لكنة  
بأنرره تلميررذ المسرريح. ولررنالحظ أن الخطيررة تبرردأ بالتهرراون فرري الصررالة فرري البسررتان، ثررم كبريررا ه 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 الر ية 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 يحرردف، ثررم صرراح  الررديك صرراح مرررة بعررد أن أنكررر

تشير ل رورة خروج الخاطئ من مكان الخطيرة وهعترزال شرهوات = ثم خرج إلى خارجالديك بعد إنكاره ثالث مرة.  
 نال المفران. نالدموع بف . العالم. إن بكال 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 كبريال 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 بكبريال، 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. 
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 لماذا أخبره السيد بما سيقع مقدمًا؟

 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.
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 عودة للجدول والعشرون(  سابع)أنجيل متي()األصحاح ال

 اإلصحاح السابع والعشرون 
 

 يأس يهوذا وإنتحاره  (10-1:27اآليات )مت
ْعب َعَلى َيُسوَع َحتَّى 1"    -:(10-72:1اآليات )مت َباُح َتَشاَوَر َجِميُع ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُشُيوُخ الشَّ َوَلمَّا َكاَن الرَّ
َفَأْوَثُقوُه َوَمَضْوا ِبِه َوَدَفُعوُه ِإَلى ِبياَلُطَس اْلُبْنِطيِ  اْلَواِلي.2َيْقُتُلوُه، 

نَُّه َقْد ِديَن، ِحيَنِئٍذ َلمَّا َرَأى َيُهوَذا الَِّذي َأْسَلَمُه أَ 3 
ُيوِخ   ِة ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالشُّ َقاِئاًل:»َقْد َأْخَطْأُت ِإْذ َسلَّْمُت َدًما َبِريًئا«. َفَقاُلوا:»َماَذا 4َنِدَم َوَردَّ الثَّاَلِثيَن ِمَن اْلِفضَّ

َة ِفي اْلَهْيَكِل َواْنَررَ 5َعَلْيَنا؟ َأْنَت َأْبِرْر!«   َة  6َف، ُثمَّ َمَضى َوَخَنَق َنْفَسُه.  َفَطَرَح اْلِفضَّ َفَأَخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة اْلِفضَّ
َدٍم«.   َثَمُن  أَلنََّها  اْلِخَزاَنِة  ِفي  ُنْلِقَيَها  َأْن  َيِحلُّ  ِلْلُغَرَباِء.  7َوَقاُلوا:»اَل  َمْقَبَرًة  اِريِ   اْلَفخَّ َحْقَل  ِبَها  َواْشَتَرْوا  َفَتَشاَوُروا 

ِم« ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.    ِلهَذا ُسمِ يَ 8 ِحيَنِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِبِإْرِمَيا النَِّبيِ  اْلَقاِئِل:»َوَأَخُذوا الثَّاَلِثيَن ِمَن  9ذِلَك اْلَحْقُل »َحْقَل الدَّ
ِة، َثَمَن اْلُمَثمَِّن الَِّذي َثمَُّنوُه ِمْن َبني ِإْسَراِئيَل،  «.َوَأْعَطْوَها َعْن َحْقِل اْلفَ 10اْلِفضَّ بُّ ، َكَما َأَمَرِني الرَّ اِريِ   " خَّ

 
َحتَّى 1"   -(:2-27:1اآليات )مت َيُسوَع  َعَلى  ْعب  الشَّ َوُشُيوُخ  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساِء  َجِميُع  َتَشاَوَر  َباُح  َكاَن الرَّ َوَلمَّا 
  "َفَأْوَثُقوُه َوَمَضْوا ِبِه َوَدَفُعوُه ِإَلى ِبياَلُطَس اْلُبْنِطيِ  اْلَواِلي.2َيْقُتُلوُه، 

 أنظر المحاكمة المدنية للمسيح.
 

ى ُرؤَ 3"  -(:27:3)متآية   ِة ِإلدَ َن اْلِفضدَّ يَن مدِ ِدَم َوَردَّ الثَّاَلثدِ اِء ِحيَنِئٍذ َلمَّا َرَأى َيُهوَذا الَِّذي َأْسَلَمُه َأنَُّه َقْد ِديدَن، ندَ سدَ
ُيوِخ.  " اْلَكَهَنِة َوالشُّ

فرذهب يررد الف رة فري كان يهوذا في طمعه يظرن أنره يقتنري ربحرًا برالثالثين مرن الف رة وهذا بره يقتنري همرًا وغمرًا، 
برره يقتنرري همررًا وغمررًا  اندامررة بررال توبررة ومرررارة بررال رجررال. وهكررذا كررل خرراطئ فهررو يظررن أن الخطيررة سررتعطيه لررذة وهذ 

 ويأسًا.
 

ْر!« 4"  -(:6-27:4اآليات )مت َت َأْبردِ ا؟ َأندْ اَذا َعَلْيندَ ا«. َفَقاُلوا:»مدَ َقاِئاًل:»َقْد َأْخَطْأُت ِإْذ َسلَّْمُت َدًما َبِريئدً
َرَح 5 َفطدَ

َة ِفي اْلَهْيَكِل َواْنَرَرَف، ُثمَّ َمَضى َوَخَنَق َنْفَسُه.  َة َوَقاُلوا:»اَل َيِحلُّ َأنْ 6اْلِفضَّ ُنْلِقَيَها ِفي  َفَأَخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة اْلِفضَّ
  "اْلِخَزاَنِة أَلنََّها َثَمُن َدٍم«.

دبرارة تعنري عردم إهتمرامهم بمرا يقرول، فقرد حصرلوا علرى مرا يريردون. عجيرب أن هرؤالل القتلرة يقولرون =  ماذا عليندا
ألنهدا ثمدن ال يحدل أن نلقيهدا فدي الخزاندة "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. وهذا كنتم قد رأيرتم عرذرًا لصرلب المسريح   "دم
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فلمراذا ترف ررون قبررول الرثمن، حقررًا قررال علرريهم السريد ويصررفون عررن البعوضررة ويبلعرون الجمررلو إذ يشررترون صرراحب 
 من الدم في الهيكل.الدم الزكي بالمال ليقتلوه، ويرتابوا من وضع ث

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 بالرجرال، ويدفعره الحرب لإلرتمرال فري أح ران 

الواسررعة. إن الشرريطان الررذي أغررواه بالخطيررة دفعرره لليررأس بعررد السررقوط هللا. ولكررن يهرروذا كرران أعمررى عررن رحمررة هللا 
( نفهرم أنره فري شرنقه لنفسره سرقط علرى وجهره فإنشرق 18:1(. وفري )أع10:7كرو2مصورًا له أن خطيته لن تمفر )

 من الوسط وهنسكبت أحشا ه كلها، ويبدو أنه بعد أن خنق نفسه سقط على شئ حاد أو بار  فشقت بطنه.
 

اِريِ  َمْقَبَرًة ِلْلُغَرَباِء.7"  -(:8  -  7  :  27متآية ) َل 8 َفَتَشاَوُروا َواْشَتَرْوا ِبَها َحْقَل اْلَفخَّ ُل »َحقدْ َك اْلَحقدْ ِلهَذا ُسمِ َي ذلدِ
ِم« ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.  " الدَّ

للزرع وال للرعي بسبب سمى هكذا ألن فخاريًا كان يمتلكه ويستمله، وكان ثمنه  هيدًا إذ ال يصلح = حقل الفخاري 
إستعمال الفخاري له. وهذا الحقل الذي إشترى بالثالثين من الف ة وصرار مردفنًا للمربرال يشرير للعرالم الرذي إفترداه 
الرررب بدمرره لكرري يرردفن فيرره األمررم فينعمررون معرره بقيامترره )الررذين مرراتوا مررع المسرريح وأي ررًا سرريقومون معرره( وهررذا مررا 

 يحدف في المعمودية.
 

َثمَِّن الدَّ 9"  -(:27:9)متآية   َن اْلمدُ ِة، َثمدَ َن اْلِفضدَّ يَن مدِ ُذوا الثَّاَلثدِ يِ  اْلَقاِئِل:»َوَأخدَ ا النَّبدِ ا ِقيدَل ِبِإْرِميدَ مَّ مدَ ٍذ تدَ ِذي ِحيَنئدِ
 "َثمَُّنوُه ِمْن َبني ِإْسَراِئيَل،
(. ولكن كان سرفر إرميرال فري التلمرود أول 13 ،12:11) ك الذي تنبأ هذه النبوة هو  كريا=  ما قيل بإرمياء النبي

أسفار األنبيال لذا كران إسرم إرميرال يطلرق علرى كرل النبروات. فراليهود يقسرمون العهرد القرديم ثالثرة أقسرام األول هرو 
 األنبيداء والثالرث هروا المزامير يسمونهلذلك يبدأ بالمزامير و  الكتوبيميسمونه    والثاني. االتوراةويسمى  الشريعة  ا

 فهو عند اليهود أشهر األنبيال. إرمياء نهويسمو 
 

 الكتوبيم )المزامير(  األنبياء )إرمياء(  التوراة )الشريعة(
إشررررررر يال وهرميرررررررال واألنبيرررررررال  خمس أسفار موسى

الصررررررررررمار ويقولررررررررررون عنرررررررررره 
 إرميال فهو األشهر

دانيررررال وبقيررررة الكتررررب ويقررررال 
عنها المزامير فالمزامير هرى 
 األشهر )كتوبيم جمع كتاب(

 
والحظ أن اليهود يعرفون ذلك، ولو كان هناك خطأ من القديس متى أو تحريف منه فى الكتابة لما سكت اليهود. 

سرنة لررم يعتررض مررن اليهرود أحررد علرى هررذه اآليرة، فهررم يعرفرون أن هررذا هرو تقسرريم العهررد  2000فحترى اآلن وبعررد 
 القديم كما يقسمونه. 
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م جميع ما هو  مكتوب عنى فى اناموس موسى )التوراة( اواألنبيال قال السيد المسيح وال بد أن يت  -لذلك:مثال  
(. والمسرريح هنررا يقررول المزاميررر كإسررم مشررهور لمجموعررة الكترروبيم وهررى تشررمل كتررب كثيرررة 44:24اوالمزاميررر )لررو

ولرم  يسمونها الكتوبيم ولكن أشهرها وأولها المزامير، فقال المسيح اإلسم المشهور لمجموعرة الكتروبيم وهرو المزاميرر
 يقل الكتوبيم. 

 
 (1:15( + آية )مر72-53:14اآليات )مر
ُيوُخ  53  "-: (72-14:53اآليات )مر َفَمَضْوا ِبَيُسوَع ِإَلى َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َفاْجَتَمَع َمَعُه َجِميُع ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالشُّ
اِم َيسْ 54َواْلَكَتَبُة.   َتْدِفُ  ِعْنَد َوَكاَن ُبْطُرُس َقْد َتِبَعُه ِمْن َبِعيٍد ِإَلى َداِخِل َداِر َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َوَكاَن َجاِلًسا َبْيَن اْلُخدَّ
ِلَيْقُتُلوُه،  55النَّاِر.   َيُسوَع  َعَلى  َشَهاَدًة  َيْطُلُبوَن  ُكلُُّه  َواْلَمْجَمُع  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َيِجُدوا.  َوَكاَن  َكِثيِريَن 56َفَلْم  أَلنَّ 

»َنْحُن َسِمْعَناُه َيُقوُل: ِإنِ ي  58ُثمَّ َقاَم َقْوٌم َوَشِهُدوا َعَلْيِه ُزوًرا َقاِئِليَن:  57َشِهُدوا َعَلْيِه ُزوًرا، َوَلْم َتتَِّفْق َشَهاَداُتُهْم.  
َثالَ  َوِفي  ِباأَلَياِدي،  اْلَمْرُنوَع  اْلَهْيَكَل  هَذا  ِبَأَياٍد«.  َأْنُقُض  َمْرُنوٍع  َغْيَر  آَخَر  َأْبِني  َأيَّاٍم  َكاَنْت 59َثِة  ِبهَذا  َواَل 

َفَقاَم َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِفي اْلَوْسِو َوَسَأَل َيُسوَع ِقاِئاًل:»َأَما ُتِجيُب ِبَشْيٍء؟ َماَذا َيْشَهُد ِبِه هُؤاَلِء 60َشَهاَدُتُهْم َتتَِّفُق.  
ُهوَ 61َعَلْيَك؟«   اْبُن   َأمَّا  اْلَمِسيُح  َلُه:»َأَأْنَت  َوَقاَل  َأْيًضا  اْلَكَهَنِة  َرِئيُس  َفَسَأَلُه  ِبَشْيٍء.  ُيِجْب  َوَلْم  َساِكًتا  َفَكاَن 
َسحَ 62اْلُمَباَرِك؟«   ِفي  َوآِتًيا  اْلُقوَِّة،  َيِميِن  َعْن  َجاِلًسا  اإِلْنَساِن  اْبَن  ُتْبِرُروَن  َوَسْوَف  ُهَو.  َيُسوُع:»َأَنا  اِب َفَقاَل 
َماِء«.   َق َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِثَياَبُه َوَقاَل:»َما َحاَجُتَنا َبْعُد ِإَلى ُشُهوٍد؟  63السَّ َقْد َسِمْعُتُم التََّجاِديَف! َما َرْأُيُكْم؟« 64َفَمزَّ

اْلَمْوِت.   ُمْسَتْوِجُب  َأنَُّه  َعَلْيِه  َحَكُموا  َعلَ 65َفاْلَجِميُع  َيْبُرُقوَن  َقْوٌم  َوَيُقوُلوَن َفاْبَتَدَأ  َوَيْلُكُموَنُه  َوْجَهُه  َوُيَغطُّوَن  ْيِه، 
َيْلِطُموَنُه. اُم  اْلُخدَّ َوَكاَن  اْلَكَهَنِة. 66  َلُه:»َتَنبَّْأ«.  َرِئيِس  َجَواِري  ِإْحَدى  َجاَءْت  َأْسَفَل  اِر  الدَّ ِفي  ُبْطُرُس  َكاَن  َوَبْيَنَما 

!«    َفَلمَّا َرَأْت ُبْطُرَس َيْسَتْدِفُ ، َنَظَرْت 67 َفَأْنَكَر َقاِئاًل: »َلْسُت َأْدِري 68ِإَلْيِه َوَقاَلْت: »َوَأْنَت ُكْنَت َمَع َيُسوَع النَّاِصِريِ 
يُك.   الدِ  َفَراَح  ْهِليِز،  الدِ  ِإَلى  َخاِرًجا  َوَخَرَج  َتُقوِليَن!«  َما  َأْفَهُم  َتُقوُل 69َواَل  َواْبَتَدَأْت  َأْيًضا  اْلَجاِرَيُة  َفَرَأْتُه 

ِمْنُهْم!«  ِلْلحَ  هَذا  أَلنََّك 70اِضِريَن:»ِإنَّ  ِمْنُهْم،  َأْنَت  ا  ِلُبْطُرَس:»َحقًّ اْلَحاِضُروَن  َقاَل  َأْيًضا  َقِليل  َوَبْعَد  َأْيًضا.  َفَأْنَكَر 
ُلَغَتُهْم!«.   ُتْشِبُه  َوُلَغُتَك  َأْيًضا  هَذا71َجِليِليٌّ  َأْعِرُف  اَل  »ِإنِ ي  َوَيْحِلُف:  َيْلَعُن  َعْنُه!«   َفاْبَتَدَأ  َتُقوُلوَن  الَِّذي  ُجَل  الرَّ

يكُ 72 يُك َثاِنَيًة، َفَتَذكََّر ُبْطُرُس اْلَقْوَل الَِّذي َقاَلُه َلُه َيُسوُع:»ِإنََّك َقْبَل َأْن َيِريَح الدِ  َتْيِن، ُتْنِكُرِني َثاَلَث   َوَصاَح الدِ  َمرَّ
 "  َمرَّاٍت«. َفَلمَّا َتَفكََّر ِبِه َبَكى.

ُيوُخ 53  -(:60-14:53اآليات )مر ِة َوالشدُّ اِء اْلَكَهندَ ُه َجِميدُع ُرَؤسدَ اْجَتَمَع َمعدَ ِة، فدَ َفَمَضْوا ِبَيُسوَع ِإَلى َرِئيِس اْلَكَهندَ
اِم َيسدْ 54َواْلَكَتَبُة.   دَّ ْيَن اْلخدُ ا بدَ اَن َجاِلسدً ِة، َوكدَ َد َوَكاَن ُبْطُرُس َقْد َتِبَعُه ِمْن َبِعيٍد ِإَلى َداِخِل َداِر َرِئيِس اْلَكَهندَ َتْدِفُ  ِعندْ
اِر.  وُه، 55النددَّ وَع ِلَيْقُتلددُ ى َيسددُ َهاَدًة َعلددَ وَن شددَ ُه َيْطُلبددُ ُع ُكلددُّ ِة َواْلَمْجمددَ اُء اْلَكَهنددَ اَن ُرَؤسددَ ُدوا. َوكددَ ْم َيجددِ أَلنَّ َكِثيددِريَن 56َفلددَ

ي 58ُثمَّ َقاَم َقْوٌم َوَشِهُدوا َعَلْيِه ُزوًرا َقاِئِليَن: 57َشِهُدوا َعَلْيِه ُزوًرا، َوَلْم َتتَِّفْق َشَهاَداُتُهْم.  وُل: ِإندِ  ِمْعَناُه َيقدُ ُن سدَ »َنحدْ
ي َثالَ  اِدي، َوفددِ ُنوَع ِباأَليددَ َل اْلَمرددْ ُض هددَذا اْلَهْيكددَ اٍد«. َأْنقددُ ُنوٍع ِبَأيددَ َر َمرددْ َر َغيددْ ي آخددَ اٍم َأْبنددِ ِة َأيددَّ ْت 59ثددَ َواَل ِبهددَذا َكانددَ

ِه هدُؤاَلِء 60َشَهاَدُتُهْم َتتَِّفُق.   َهُد بدِ اَذا َيشدْ ْيٍء؟ مدَ ا ُتِجيدُب ِبشدَ وَع ِقاِئاًل:»َأمدَ َفَقاَم َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِفي اْلَوْسِو َوَسَأَل َيسدُ
 "َعَلْيَك؟«.
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[ ويمنرع إصردار الحكرم فري 2[ فرالتلمود يمنرع المحاكمرات لرياًل و1تي تمت كانت ضرد التقليرد اليهرودي والمحاكمة ال
[ أسرراس 4[ هررذا ي رراف علررى إسررتئجارهم شررهود  ور و3نفررس يرروم المحاكمررة خصوصررًا لررو كرران الحكررم بررالموت و

وهرم ال  ، ذا ما لم يحدف هنراالمحاكمات اليهودية أن يحاكم على شئ عمله فعاًل وليس قواًل قاله أمام المحكمة وه
 والمعنى أن القرار قد إتخذ قبل المحاكمة. والمحاكمة كانت صورية.= ليقتلوهيحكمون بمجرد اعتراف المتهم. 

 
اَل 61" -(:62-14:61اآليددات )مددر ا َوقددَ ِة َأْيضددً يُس اْلَكَهنددَ َأَلُه َرئددِ ْيٍء. َفسددَ ْب ِبشددَ ْم ُيجددِ اِكًتا َولددَ اَن سددَ َو َفكددَ ا هددُ َأمددَّ

اَرِك؟«  ُن اْلُمبددَ يُح ابددْ ُه:»َأَأْنَت اْلَمسددِ يِن 62لددَ ْن َيمددِ ا عددَ اِن َجاِلسددً َن اإِلْنسددَ ُروَن ابددْ ْوَف ُتْبرددِ َو. َوسددَ وُع:»َأَنا هددُ اَل َيسددُ َفقددَ
َماِء«.اْلُقوَِّة، َوآتِ   "ًيا ِفي َسَحاِب السَّ

علمنا هنا السيد المسيح أن هناك وقت للصمت ووقت للكالم وأنه علينا أن ال نصمت إذا ُفِهَم صمتنا أننرا نتراجرع 
ومرقس ألنه يكترب للرومران يقولهرا بوضروح أمرا مترى " أنا هوعن موقفنا وننكر الحق. في إجابة المسيح هنا قال و

 عبير عبري بنفس المعنى لكن الرومان لن يفهموه.فقال وأنت تقولو وهذا ت
 

َق َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِثَياَبُه َوَقاَل:»َما َحاَجُتَنا َبْعُد ِإَلى ُشُهوٍد؟63" -(:14:63آية )مر  "َفَمزَّ
ريس الكهنرة مرن أن يمرزه ثيابره. ولكنره كمرا سربق وقرال نبروة دون أن يردري عرن أن المسريح  كانت الشرريعة تمنرع ًر

( حررردف هنرررا أنررره دون أن يررردري أي رررًا تنبرررأ بنهايرررة الكهنررروت اليهرررودي. ونالحرررظ أن 52-49:11عرررالم )يرررويفرردي ال
الجنررود الرومرران لررم يسررتطيعوا تمزيررق ثرروب المسرريح الررذي يشررير لكنيسررته الواحرردة. وقيافررا كرران يظهررر حزنرره علررى 

 التجديف الذي لحق إسم هللا بينما كان قلبه فرحًا إذ وجد علة على يسوع.
 

 َفَرَأْتُه اْلَجاِرَيُة َأْيًضا َواْبَتَدَأْت َتُقوُل ِلْلَحاِضِريَن:»ِإنَّ هَذا ِمْنُهْم!«.69 -(:14:69)مرآية 
وفي متى يقول ورأته أخرىو. واضرح حالرة الهررج والكرل يرتكلم. فرنفس الجاريرة األولرى إتهمتره =  فرأته الجارية أيضاً 

( وواضرح أن 58:22نجرد اإلتهرام الثراني موجره مرن رجرل )آيرة ثانية وهذا أثار أخرى فبردأت فري إتهامره. وفري لوقرا
 هذا الرجل كان يؤمن على كالم الجارية األولى.

 

ُيوُخ َواْلَكَتَبُة َواْلَمْجَمُع ُكلُُّه، َفَأْوَثُقوا يَ 1  "-:(15:1آية )مر َباِح َتَشاَوَر ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُّ ُسوَع َوِلْلَوْقِت ِفي الرَّ
 " َوَمَضْوا ِبِه َوَأْسَلُموُه ِإَلى ِبياَلُطَس.

 
 ( 71-54:22)لو

َبِعيٍد.  54"  -(:71-22:54اآليات )لو َفَتِبَعُه ِمْن  ُبْطُرُس  َوَأمَّا  اْلَكَهَنِة.  َرِئيِس  َبْيِت  ِإَلى  َوَأْدَخُلوُه  َوَساُقوُه  َفَأَخُذوُه 
اِر َوَجَلُسوا َمًعا، َجَلَس ُبْطُرُس َبْيَنُهْم.  55 َسْت   َفَرَأْتُه َجاِرَيٌة َجاِلًسا ِعْنَد النَّارِ 56َوَلمَّا َأْضَرُموا َناًرا ِفي َوْسِو الدَّ َفَتَفرَّ

َمَعُه!«.   َكاَن  َوَقاَلْت:»َوهَذا  اْمَرَأُة!«  57فيِه  َيا  َأْعِرُفُه  َقاِئاًل:»َلْسُت  َوَقاَل:»َوَأْنَت 58َفَأْنَكَرُه  آَخُر  َرآُه  َقِليل  َوَبْعَد 
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ِحَدٍة َأكََّد آَخُر َقاِئاًل:»ِباْلَحقِ  ِإنَّ هَذا َوَلمَّا َمَضى َنْحُو َساَعٍة َوا59ِمْنُهْم!« َفَقاَل ُبْطُرُس: »َيا ِإْنَساُن، َلْسُت َأَنا!«  
َفَقاَل ُبْطُرُس:»َيا ِإْنَساُن، َلْسُت َأْعِرُف َما َتُقوُل!«. َوِفي اْلَحاِل َبْيَنَما ُهَو 60َأْيًضا َكاَن َمَعُه، أَلنَُّه َجِليِليٌّ َأْيًضا!«.  

يُك.   الدِ  َصاَح  َونَ 61َيَتَكلَُّم  بُّ  الرَّ َأْن َفاْلَتَفَت  َقْبَل  َلُه:»ِإنََّك  َقاَل  َكْيَف   ، بِ  الرَّ َكاَلَم  ُبْطُرُس  َفَتَذكََّر  ُبْطُرَس،  ِإَلى  َظَر 
يُك ُتْنِكُرِني َثاَلَث َمرَّاٍت«.   َجاُل الَِّذيَن َكاُنوا َضاِبِطيَن 63  َفَخَرَج ُبْطُرُس ِإَلى َخاِرٍج َوَبَكى ُبَكاًء ُمرًّا.62َيِريَح الدِ  َوالرِ 

َوَغطَّْوُه َوَكاُنوا َيْضِرُبوَن َوْجَهُه َوَيْسَأُلوَنُه َقاِئِليَن:»َتَنبَّْأ! َمْن ُهَو الَِّذي 64 َكاُنوا َيْسَتْهِزُئوَن ِبِه َوُهْم َيْجِلُدوَنُه،  َيُسوعَ 
ِفيَن.65َضَرَبَك؟«   ْعِب: ُرَؤَساُء َوَلمَّا َكاَن  66  َوَأْشَياَء ُأَخَر َكِثيَرًة َكاُنوا َيُقوُلوَن َعَلْيِه ُمَجدِ  النََّهاُر اْجَتَمَعْت َمْشَيَخُة الشَّ

َقاِئِليَن:»ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلمِسيَح، َفُقْل َلَنا!«. َفَقاَل َلُهْم:»ِإْن ُقْلُت َلُكْم اَل 67اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة، َوَأْصَعُدوُه ِإَلى َمْجَمِعِهْم  
ُقوَن،   ُمْنُذ اآلَن َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن َجاِلًسا َعْن َيِميِن ُقوَِّة هللِا«.  69وَنِني َواَل ُتْطِلُقوَنِني.  َوِإْن َسَأْلُت اَل ُتِجيبُ 68ُتَردِ 

َهاَدٍة؟ َفَقاُلوا:»َما َحاَجُتَنا َبْعُد ِإَلى شَ 71َفَقاَل اْلَجِميُع:»َأَفَأْنَت اْبُن هللِا؟« َفَقاَل َلُهْم: »َأْنُتْم َتُقوُلوَن ِإنِ ي َأَنا ُهَو«.  70
 "أَلنََّنا َنْحُن َسِمْعَنا ِمْن َفِمِه«.

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.  

جديدًا في توبته ودموعه.   المملولة عتابًا، مع صياح الديك حر كا قلب بطرس وخرج ليبكي بكاًل مرًا وليصير داوداً 
وذكرته  قلبه  لمست  حانية  ولمسة  وسرية  بصمت  إليه  المسيح  مراحم  إقتراب  هي  له  المسيح  نظرة  كانت  لقد 
نفس بطرس  ينسى خالص  لم  المرة  المسيح  آالم  الداخلية. في وسط  بنعمته  الرب بطرس  إفتقد  فيها  بالماضي 

 وشجعه.
( وسررألهم عررن 7-5:20عررن معموديررة يوحنرا وقررالوا ال نعرررف )لرو سربق المسرريح وسرألهم= وإن سددألت ال تجيبددونني

( والمسيح يقصد هنا أنره لرو ناقشرتكم فري النبروات التري تثبرت أننري إبرن هللا 44-41:20مزمور داود ولم يجيبوا)لو
ان وتفسيرها لن تجيبوا ألنكم ال تريدون أن تعرفوا الحق،وال تريدون أن يعرف أحد الحق، ولو تجردوا عن الهوى لك

  المسيح قد شرح لهم.
 لن يطلقوه حتى لو أثبت برالته فهم قد بيتوا النية على قتله.  =وال تطلقونني

 
ى 66" -(:22:66آيددة )لددو َعُدوُه ِإلددَ ُة، َوَأصددْ ِة َواْلَكَتبددَ اُء اْلَكَهنددَ ْعِب: ُرَؤسددَ َيَخُة الشددَّ ْت َمشددْ اُر اْجَتَمعددَ اَن النَّهددَ ا كددَ َوَلمددَّ
 " َمْجَمِعِهْم.

 اجتماع صوري بالنهار حتى يكون الحكم رسميًا فأحكام اإلعدام لياًل باطلة.
 

اَم اْلَيُهوِد َقَبُضوا َعَلى َيُسوَع َوَأْوَثُقوُه،  12  "-:(27-18:13اآليات )يو َوَمَضْوا ِبِه ِإَلى 13ُثمَّ ِإنَّ اْلُجْنَد َواْلَقاِئَد َوُخدَّ
َنِة.   السَّ ِتْلَك  ِفي  ِلْلَكَهَنِة  َرِئيًسا  َكاَن  الَِّذي  َقَياَفا  َحَما  َكاَن  أَلنَُّه  َأوَّاًل،  َعَلى 14َحنَّاَن  َأَشاَر  الَِّذي  ُهَو  َقَياَفا  َوَكاَن 

ْعِب. ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوالتِ ْلِميُذ اآلَخُر َيْتَبَعاِن َيُسوَع، َوَكاَن   َوَكانَ 15  اْلَيُهوِد َأنَُّه َخْيٌر َأْن َيُموَت ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّ
َوَأمَّا ُبْطُرُس َفَكاَن َواِقًفا ِعْنَد 16ذِلَك التِ ْلِميُذ َمْعُروًفا ِعْنَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َفَدَخَل َمَع َيُسوَع ِإَلى َداِر َرِئيِس اْلَكَهَنِة.  

َفَقاَلِت 17التِ ْلِميُذ اآلَخُر الَِّذي َكاَن َمْعُروًفا ِعْنَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َوَكلََّم اْلَبوَّاَبَة َفَأْدَخَل ُبْطُرَس.    اْلَباِب َخاِرًجا. َفَخَرجَ 
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َأَنا! َذاَك:»َلْسُت  َقاَل  اإِلْنَساِن؟«  هَذا  َتاَلِميِذ  ِمْن  َأْيًضا  َأْنَت  ِلُبْطُرَس:»َأَلْسَت  اْلَبوَّاَبُة  اْلَعِبيُد 18«.  اْلَجاِرَيُة  َوَكاَن 
َواقِ  ُبْطُرُس  َوَكاَن  َيْرَطُلوَن،  َوَكاُنوا  َبْرٌد،  َكاَن  أَلنَُّه  َجْمًرا  َأْضَرُموا  َقْد  َوُهْم  َواِقِفيَن،  اُم  َيْرَطِلي. َواْلُخدَّ َمَعُهْم   ًفا 

اَبُه َيُسوُع:»َأَنا َكلَّْمُت اْلَعاَلَم َعاَلِنَيًة. َأَنا َعلَّْمُت ُكلَّ َأجَ 20َفَسَأَل َرِئيُس اْلَكَهَنِة َيُسوَع َعْن َتاَلِميِذِه َوَعْن َتْعِليِمِه.  19
ِبَشْيٍء.   َأَتَكلَّْم  َلْم  اْلَخَفاِء  َوِفي  َداِئًما.  اْلَيُهوُد  َيْجَتِمُع  َحْيُث  اْلَهْيَكِل  َوِفي  اْلَمْجَمِع  ِفي  َأَنا؟ 21ِحيٍن  َتْسَأُلِني  ِلَماَذا 

َوَلمَّا َقاَل هَذا َلَطَم َيُسوَع َواِحٌد ِمَن 22ِمُعوا َماَذا َكلَّْمُتُهْم. ُهَوَذا هُؤاَلِء َيْعِرُفوَن َماَذا ُقْلُت َأَنا«.  ِاْسَأِل الَِّذيَن َقْد سَ 
اِم َكاَن َواِقًفا، َقاِئاًل: »َأهَكَذا ُتَجاِوُب َرِئيَس اْلَكَهَنِة؟«   ُت َرِديًّا َفاْشَهْد َعَلى َأَجاَبُه َيُسوُع:»ِإْن ُكْنُت َقْد َتَكلَّمْ 23اْلُخدَّ

، َوِإْن َحَسًنا َفِلَماَذا َتْضِرُبِني؟«   ِديِ  َوِسْمَعاُن ُبْطُرُس 25  َوَكاَن َحنَّاُن َقْد َأْرَسَلُه ُموَثًقا ِإَلى َقَياَفا َرِئيِس اْلَكَهَنِة.24الرَّ
َقاَل َواِحٌد ِمْن 26اَلِميِذِه؟« َفَأْنَكَر َذاَك َوَقاَل:»َلْسُت َأَنا!«.  َكاَن َواِقًفا َيْرَطِلي. َفَقاُلوا َلُه:»َأَلْسَت َأْنَت َأْيًضا ِمْن تَ 

اْلُبْسَتاِن؟ ِفي  َمَعُه  َأَنا  َرَأْيُتَك  ُأْذَنُه:»َأَما  ُبْطُرُس  َقَطَع  الَِّذي  َنِسيُب  َوُهَو  اْلَكَهَنِة،  َرِئيِس  ُبْطُرُس 27«  َعِبيِد  َفَأْنَكَر 
يُك.َأْيًضا. َوِلْلَوْقِت َصاَح ال  " دِ 

تمت المحاكمة الدينية، أي محاكمة المسيح أمام ر سال الكهنة، في أثنرال الليرل، فأبنرال الظلمرة ال يعملرون إال  فري 
الظلمة. بل هم تجاو وا قروانينهم ليحكمروا باإلدانرة علرى المسريح علرى وجره السررعة. برل أن قيافرا قرد أصردر الحكرم 

الحظ أنره بحسرب التقليرد اليهرودي تعتبرر أحكرام الليرل الغيرة. لررذلك (. ولرن14:18عليره برالموت قبرل المحاكمرة )يرو
إجتمعوا صباحًا )شكليًا( للتصديق على الحكم. ومن مها ل هذه المحاكمة فبحسب القروانين يمنرع تنفيرذ الحكرم فري 

 نفس اليوم لكنهم نفذوه في المسيح.
 

َنِة.َوَمَضْوا ِبِه ِإَلى َحنَّاَن 13" -(:18:13آية )يو  " َأوَّاًل، أَلنَُّه َكاَن َحَما َقَياَفا الَِّذي َكاَن َرِئيًسا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ
ألنده كدان حمدا ليحاكمره. فبرأي صرفة يحاكمره حنران .. حندان  يوحنرا فري سرخرية أنهرم ذهبروا بره إلرى  القرديس  يقول
مره يوحنرا، فكرأن قيافرا يرقيافا=   ريس الكهنرة. ونالحرظ هذا هو التبرير الوحيد الذي قدَّ رد الجميرل لحنران أنره جعلره ًر

يوحنررا لررم يررورد أي إتهررام للمسرريح ممررا  قررالوه فهررم لررم يسررتقروا علررى تهمررة واحرردة ضررده. ونالحررظ أن دار  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 53:14قاعررة )مرررفرري هررذه ال (. وخرررج المسرريح مررن دار ًر
 المجمع وال المحاكمة أمامه ألنه رأي أن الحكم كله في يد قيافا.

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 سنةإسمه فاليريوس ج م. ومن بعده جرال قيافرا  وج 17-16راتوس. وتو 

حيررث أسررقطه الرروالي الررذي أتررى بعررد برريالطس. ومررن بعررد قيافررا تررولى  36-35إبنترره وبقررى فرري الًراسررة حتررى سررنة 
الد حنران وهرم ثراوفيلس م ومرن بعرده ترولى الًراسرة ثالثرة مرن أو 37-36الًراسة إبن آخرر لحنران هرو يوناثران سرنة 

م وهو الذي مد  يده وقتل يعقوب أخو الرب 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
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رريس 2:3متسررلطًا علررى قيافررا وغيررره وهررذا مررا نالحظرره فرري )لرروالدينيررة وواضررح أن حنرران الكبيررر كرران  ( فهررو يقررول ًر
 الكهنة حنان وقيافا. فقال ًريس الكهنة بالمفرد. فكان حنان يمارس وويفة ًريس الكهنة من خلف قيافا.

وكانرررت هرررذه العاًلرررة كعصرررابة تسرررتخدم الهيكرررل فررري التجرررارة لرررذلك قرررال المسررريح عرررن الهيكرررل وحولتمررروه إلرررى ممرررارة 
صو. ولذلك كانت حادثة تطهير الهيكل سبب حقد حنان وقيافا، فهي أوقفرت نهرر المرال الرذي يتردفق عليهمرا لصو 

( أن المؤامرات وهرسال الخدام، خدام الهيكل الذين هم ضباط علرى 49-45:7من تجارة الهيكل. ونالحظ من )يو
 خدام للمسيح أعجبوا به.مستوى عاٍل من المعرفة، كانت مستمرة منذ  من ولكن حينما ذهب هؤالل ال

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  بهذا أن قيافا كان ًر

 ال الكهنة بواسطة الحكام الرومان.لكل شئ. وتعني أي ًا كثرة تميير ر س
إقتاد الجند الرومان وخدام الهيكل الرب يسوع مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا ًريس  =  َوَمَضْوا ِبِه ِإَلى َحنَّاَن َأوَّالً 

الكهنة الرسمى. وفى تلك الساعة المتأخرة من الليل كانت الشوارع خالية. فمشهد الجنود بمشاعلهم لم يلفت نظر 
. وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى. وكان غنيا  أحد 

جدا هو وأوالده وهستخدم نقوده فى عمل عالقات قوية مع السلطات الرومانية. وكان صدوقيا متساهال بال تزمت 
تاريخ اليهودى رجال فى قوة وغنى ونفوذ حنان.  كالفريسيين، قادر على إرضال السلطات الرومانية. ولم يسجل ال

وعمل ثروته مستمال الهيكل. وكان فى مكانه أف ل من ًراسة الكهنوت الرسمية، فهو يدبر ويخطط بال  
مسئوليات وال قيود رسمية. وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خساًر جسيمة مادية لكل هؤالل  

ضمن الذين قرروا موت يسوع. ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار الر سال. وطبعا كان حنان من 
بذلك. وذهب الجند الرومان بالرب يسوع إلى حنان مباشرة كإختيار واقعى عملى فهو صاحب القرار عمليا وهم  

كان إنكار بطرس يعرفون هذا. ولكننا ال نعلم شيئا عما دار بين الرب وبين حنان. وأرسله حنان إلى قيافا وهناك 
 للمسيح. 

 
ْعِب.14" -(:18:14آية )يو  "  َوَكاَن َقَياَفا ُهَو الَِّذي َأَشاَر َعَلى اْلَيُهوِد َأنَُّه َخْيٌر َأْن َيُموَت ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّ

 (. وتعني أن القرار قد إتخذوه قبل المحاكمة. 50 ،49:11اإلشارة هنا إلى )يو 
 

َوَكاَن ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوالتِ ْلِميُذ اآلَخُر َيْتَبَعاِن َيُسوَع، َوَكاَن ذِلَك التِ ْلِميُذ َمْعُروًفا ِعْنَد َرِئيِس 15"  -(:18:15آية )يو
 " .اْلَكَهَنِة، َفَدَخَل َمَع َيُسوَع ِإَلى َداِر َرِئيِس اْلَكَهَنةِ 

من هنا نرى أن يوحنا كان شاهد ديان فهو وبطرس فقط تبعرا المسريح وهررب البراقون. ولكرن بطررس احتجرز عنرد 
الباب، إذ لم يكن معروفًا لخدام قيافا. ولكن يوحنا كان معروفًا فهو غالبًا كان وأخيه يعقوب أقارب لًريس الكهنة. 

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
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(. وهذه القرابة هي التفسير أنهرم 16بطرس المسيح أمامها أنها هي البوابة، بل هو توسط لبطرس لكي يدخل )آية
 له.لم يعترضوا على دخو 
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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،  
و وبحسررب التلقيررد اليهررودي ال بحسررب هررذا القررانون. االجتمرراع فرري الرردار المخصصررة للسررنهدريم المسررماة وجا يررتو

يجو  للسنهدريم أن يحكم بالموت خارج الجا يت. ولذلك كران اجتمراعهم فري دار قيافرا إجتماعرًا غيرر قرانوني، برل 
لكهنررة للتصررديق الشرركلي علررى الحكررم. ويقررول التلمررود اليهررودي أنرره قبررل خررراب الهيكررل بنرال علررى إسررتدعال ر سررال ا

بأربعين سنة إنتزع من إسراًيل حق الحكم باإلعدام، ولكن يبدو أنه في غياب الوالي الروماني خارج أورشليم أتيح 
 لهم أن يحكموا على إسطفانوس بالرجم.

 
َد َوَأمَّا  16"  -(:18:16آية )يو ا ِعندْ اَن َمْعُروفدً ِذي كدَ ُر الدَّ َرَج التِ ْلِميدُذ اآلخدَ ا. َفخدَ ُبْطُرُس َفَكاَن َواِقًفا ِعْنَد اْلَباِب َخاِرجدً

  " َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َ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 كبريال بطرس )
 

اَل 17" -(:18:17آيددة )يددو اِن؟« قددَ ْن َتاَلِميددِذ هددَذا اإِلْنسددَ ا مددِ َت َأْيضددً َت َأنددْ ُة ِلُبْطُرَس:»َأَلسددْ ُة اْلَبوَّابددَ ِت اْلَجاِريددَ َ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  َواِقِفيَن،  اُم  َواْلُخدَّ اْلَعِبيُد 
 " َوَكاَن ُبْطُرُس َواِقًفا َمَعُهْم َيْرَطِلي.

هنا إنسحب القاًد والجند ولم يبق سوى العبيد وضباط الحراسة اليهود، وهؤالل تجمعوا معًا في فسحة الدار في 
إشارة ألن هذا الجو إستثناًي في هذه السنة، فمن المعتاد في مثل هذا الوقت أن  =  ألنه كان بردالدور األرضي.  

 (.72-67:14+ مر  56:22وجه بطرس فيتعرفوا عليه )لويكون الجو دافئًا. وضول الجمر ساعد العبيد أن يروا 
 

 " َفَسَأَل َرِئيُس اْلَكَهَنِة َيُسوَع َعْن َتاَلِميِذِه َوَعْن َتْعِليِمِه.19" -(:18:19آية )يو
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 ونرره ينروي أن ينكرل بهررم ويقردم أسرمال[ أل1وتالميدذه 
[ 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 
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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 ِع َوفدِ ي اْلَمْجمدَ يٍن فدِ لَّ حدِ ُت كدُ ا َعلَّمدْ ًة. َأندَ اَلَم َعاَلِنيدَ ُت اْلعدَ وُع:»َأَنا َكلَّمدْ ُه َيسدُ ِل َأَجابدَ

  " َحْيُث َيْجَتِمُع اْلَيُهوُد َداِئًما. َوِفي اْلَخَفاِء َلْم َأَتَكلَّْم ِبَشْيٍء.
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 ،45:7وهستمعوا 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 هدُؤاَلِء َيْعِرفدُ ُتُهْم. هدُ اَذا َكلَّمدْ ِمُعوا مدَ ْد سدَ ِذيَن قدَ  ِلَماَذا َتْسَأُلِني َأَنا؟ ِاْسَأِل الدَّ
 "َأَنا«.

كانت القوانين اليهودية للمحاكمات تنص على سماع شهود البرالة 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 اِوُب َرئددِ َذا ُتجددَ اِئاًل: »َأهكددَ ا، قددَ اَن َواِقفددً اِم كددَ دَّ َن اْلخددُ ٌد مددِ وَع َواحددِ َم َيسددُ اَل هددَذا َلطددَ قددَ
  "اْلَكَهَنِة؟«.
 ( 6:50راجع )أش

 
نً 23" -(:18:23آيدددة )يدددو ، َوِإْن َحسدددَ ِديِ  ى الدددرَّ َهْد َعلدددَ ا َفاشدددْ ُت َرِديدددًّ ْد َتَكلَّمدددْ ُت قدددَ وُع:»ِإْن ُكندددْ ُه َيسدددُ اَذا َأَجابدددَ ا َفِلمدددَ
 "َتْضِرُبِني؟«.

المسريحية ال تعرررف الجربن. والمسرريح هنررا كران فرري مررلل 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 ِذي َقطدَ يُب الدَّ َو َنسدِ ِة، َوهدُ يِس اْلَكَهندَ َقاَل َواِحٌد ِمْن َعِبيدِد َرئدِ

  "َمَعُه ِفي اْلُبْسَتاِن؟«.
 نرى هنا إمكانيات يوحنا في التعرف على أهل بيت ًريس الكهنة مما يشير لقرابته ألهل البيت.
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يُك.27" -(:18:27آية )يو  " َفَأْنَكَر ُبْطُرُس َأْيًضا. َوِلْلَوْقِت َصاَح الدِ 
ي الفسرحة التري وقرف فيهرا بطررس. وكران كان التدبير اإللهي عجيب في أن المحاكمة إنتهت وكان المسيح يمر ف

(. 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 

ريقرة يرردبرها ليصرل إلينرا صرروته. ولكرن الحرظ رقررة يوحنرا فهرو لررم يرذكر تجرديف بطرررس الررب فري داخلنررا أو برأي ط
 ضد المسيح. لكنه ذكر القصة تثبيتًا لنبوة السيد المسيح.

: كانت الشريعة اليهودية المدونة في كتاب التلمود تحرم الحكم لياًل على إنسان بالموت، وال تجيز الحكرم ملحوظة
لتزم مجلس السبعين )السنهدريم( أن يجتمعوا في صباح الجمعة في الهيكرل، ليجعلروا عليه في جلسة واحدة، لهذا ا

ما حكموا به على يسوع لياًل فري دار قيافرا شررديًا. والحرظ أن المروت عنرد اليهرود برالرجم وعنرد الرومران بالصرلب، 
 لهذا ُصلب يسوع.

 
 الرلب

كانت عقوبة الصلب وككل الممارسات غير اآلدمية بل والرجاسات أصولها فينيقية. أخذها عنهم الرومان بعد  
ذلك وطبقوها على المجرمين من غير الرومان. ولم يكن اليهود يمارسون عقوبة الصلب فيما عدا أحد ملوك 

س وهو من أحفاد جانيوس  شخصا فى أورشليم. ولكن حتى هيرود  80المكابيين وهسمه جانيوس الذى صلب 
م. ُصِلب أعدادا كبيرة من اليهود.  70وبالرغم من وحشيته لم يستعمل عقوبة الصلب. وفى حصار أورشليم سنة  

أما طره تنفيذ اإلعدام عند اليهود فكانت الشنق وضرب العنق بالسيف والرجم والحره. ولكن الربيين اليهود لم  
هذا أنهم منعوا تنفيذ حكم الموت فى نفس يوم صدوره. وكتب إثنين   يكن لهم ميل نحو عقوبة اإلعدام. ويظهر

من الربيين أنه فى فترة تواجدهم بالسنهدريم لم يتم إصدار حكم باإلعدام. لكنهم كانوا يعلقون المتهم بالوثنية أو  
عدام غير  التجديف، ولكن بعد موته بطريقة أخرى كالرجم مثال. ولكن بعد صلب المسيح بقليل إنتهت عقوبة اإل

اآلدمية من العالم. وكأن صلب المسيح وضع نهاية لهذا المفهوم للصليب بل صار الصليب رمزا للحب والبذل  
 واإلنسانية والسالم.  

 
 محاكمة المسيح الدينية فيها كسر لكل القوانين

 (.15:  18ما كان مسموحا لهم بعقد هذه المحاكمة )آية يو .1
 تخذ مسبقا.مع هذا حكموا بقتله، بل القرار م .2
 والمحاكمة لم تتم فى المكان الرسمى أمام السنهدريم بل فى قصر قيافا. .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. 
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 واألدياد وال فى عشية عيد أو سبت. وكانت المحاكمات ال تتم فى السبوت  .6
 ولم يتبع النظام المتعارف عليه فى تحذير الشهود وهنذارهم أن يكون كالمهم بالصده.  .7
رريس الكهنررة لررذلك وقررال لرره  .8 وكرران شرررطا أن يسررمع شررهود البرررالة أوال وهررذا لررم يحرردف. لررذلك نبرره المسرريح ًر

 إسأل الذين سمعوا.
الحالة كرانوا ال يعتردون بهرا. ولكرنهم أخرذوا بهرا. والرتهم الترى كران كانت شهادة الشهود مت اربة وفى هذه   .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.
 

 (  20-1:15( + ) مر  31-  11,  2-1:  27)مت  محاكمته أمام بيالطس  -المحاكمة المدنية 
 ( 16:19-28:18( + )يو  25-1:23+ ) لو

ْعب َعَلى َيُسوَع َحتَّى 1  "  -:(2-1:  27اآليات )مت َباُح َتَشاَوَر َجِميُع ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُشُيوُخ الشَّ َوَلمَّا َكاَن الرَّ
 " َفَأْوَثُقوُه َوَمَضْوا ِبِه َوَدَفُعوُه ِإَلى ِبياَلُطَس اْلُبْنِطيِ  اْلَواِلي.2َيْقُتُلوُه، 

لقد حوكم المسيح دينيًا أمام ر سال اليهود، ومدنيًا أمام بيالطس حتى ينجوا الجميع يهود وأمم من دينونة اليوم  
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.
كان يقيم في قيصرية شمال أورشليم. لكنه في األدياد الكبرى كان يوجد فري أورشرليم ليخمرد   ونالحظ أن بيالطس

 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 هررم تشرراوروا ليقرردموه بتهمررة أخرررى وهرري أنهررم إدعرروا أن المسرريح يطلررب المُ المسرريح بررالموت بسرربب تهمررة دينيررة، ف
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.
الرومران علرى المسريح، إذ أن نفرس الحكرم الرومراني قرد نفرذ فريهم هرم علرى يرد  وكان خطيررًا أن يطلرب اليهرود حكرم

وهرررم الرررذين بررردأوا باإللتجرررال للحكرررم  . فف وقترررل مئرررات األالم حرررين صرررلب مرررنهم عشررررات األال70سرررنة تررريطس 
 (4:28الروماني. )مز

 ِقاِئاًل:»َأَأْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟« َفَقاَل َلهُ   َفَسَأَلُه اْلَواِليَفَوَقَف َيُسوُع َأَماَم اْلَواِلي.  11"  -:( 31-11:  27اآليات )مت
َتُقوُل«.   ِبَشْيٍء.  12َيُسوُع:»َأْنَت  ُيِجْب  َلْم  َعَلْيِه  َيْشَتُكوَن  ُيوُخ  َوالشُّ اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َكاَن  َلُه 13َوَبْيَنَما  َفَقاَل 

ا.14ِبياَلُطُس:»َأَما َتْسَمُع َكْم َيْشَهُدوَن َعَلْيَك؟«   َب اْلَواِلي ِجدًّ َوَكاَن 15  َفَلْم ُيِجْبُه َواَل َعْن َكِلَمٍة َواِحَدٍة، َحتَّى َتَعجَّ
َأَراُدوُه. َمْن  َواِحًدا،  َأِسيًرا  ِلْلَجْمِع  ُيْطِلَق  َأْن  اْلِعيِد  ِفي  ُمْعَتاًدا  ُيَسمَّى 16  اْلَواِلي  َمْشُهوٌر  َأِسيٌر  ِحيَنِئٍذ  َلُهْم  َوَكاَن 

ْدَعى َفِفيَما ُهْم ُمْجَتِمُعوَن َقاَل َلُهْم ِبياَلُطُس:»َمْن ُتِريُدوَن َأْن ُأْطِلَق َلُكْم؟ َباَراَباَس َأْم َيُسوَع الَِّذي يُ 17َباَراَباَس.  
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حَ 18اْلَمِسيَح؟«   َأْسَلُموُه  َأنَُّهْم  َعِلَم  اْمَرَأُتُه  19َسًدا.  أَلنَُّه  ِإَلْيِه  َأْرَسَلْت  اْلِواَلَيِة  ُكْرِسيِ   َعَلى  َجاِلًسا  َكاَن  َوِإْذ 
، أَلنِ ي َتَألَّْمُت اْلَيْوَم َكِثيًرا ِفي ُحْلٍم ِمْن َأْجِلِه«.   ُضوا  20َقاِئَلًة:»ِإيَّاَك َوذِلَك اْلَبارَّ ُيوَخ َحرَّ َولِكنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

َفأَجاَب اْلَواِلي َوَقاَل َلُهْم:»َمْن ِمْن االْثَنْيِن ُتِريُدوَن َأْن ُأْطِلَق 21ُجُموَع َعَلى َأْن َيْطُلُبوا َباَراَباَس َوُيْهِلُكوا َيُسوَع.  الْ 
َفَقاُلوا: »َباَراَباَس!«.   ُيْدَعى22َلُكْم؟«  ِبَيُسوَع الَِّذي  َأْفَعُل  ِبياَلُطُس: »َفَماَذا  َلُهْم  اْلَجِميُع:   َقاَل  َلُه  َقاَل  اْلَمِسيَح؟« 

َقاِئِليَن: »ِلُيْرَلْب!«  23»ِلُيْرَلْب!«   َيْزَداُدوَن ُصَراًخا  َفَكاُنوا  ِبياَلُطُس 24َفَقاَل اْلَواِلي:»َوَأيَّ َشر  َعِمَل؟«  َفَلمَّا َرَأى 
َماءً  َأَخَذ  َشَغٌب،  َيْحُدُث  ِباْلَحِريِ   َبْل  َشْيًئا،  َيْنَفُع  اَل  َدِم هَذا َأنَُّه  ِمْن  َبِريٌء  َقاِئاًل:»ِإنِ ي  اْلَجْمِع  اَم  ُقدَّ َيَدْيِه  َوَغَسَل   

! َأْبِرُروا َأْنُتْم!«. ْعب َوَقاُلوا:»َدُمُه َعَلْيَنا َوَعَلى َأْواَلِدَنا«.  25  اْلَبارِ  ِحيَنِئٍذ َأْطَلَق َلُهْم َباَراَباَس، 26َفَأَجاَب َجِميُع الشَّ
َفَجلَ  َيُسوُع  ِلُيْرَلَب.َوَأمَّا  َوَأْسَلَمُه  اْلَكِتيَبِة، 27  َدُه  ُكلَّ  َعَلْيِه  َوَجَمُعوا  اْلِواَلَيِة  َداِر  ِإَلى  َيُسوَع  اْلَواِلي  َعْسَكُر  َفَأَخَذ 

ِقْرِمِزيًّا،  28 ِرَداًء  َوَأْلَبُسوُه  ْوُه  َوَقَربَ 29َفَعرَّ َرْأِسِه،  َعَلى  َوَوَضُعوُه  َشْوٍك  ِمْن  ِإْكِلياًل  َوَكاُنوا َوَضَفُروا  َيِميِنِه.  ِفي  ًة 
اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد!«   اَمُه َوَيْسَتْهِزُئوَن ِبِه َقاِئِليَن:»السَّ َوَبَرُقوا َعَلْيِه، َوَأَخُذوا اْلَقَرَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى 30َيْجُثوَن ُقدَّ

َداَء وَ 31َرْأِسِه.  ْلِب.َوَبْعَد َما اْسَتْهَزُأوا ِبِه، َنَزُعوا َعْنُه الرِ     وَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه، َوَمَضْوا ِبِه ِللرَّ
 

َلُه  11  -(:14-11:  27اآليات )مت َفَقاَل  اْلَيُهوِد؟«  َمِلُك  ِقاِئاًل:»َأَأْنَت  اْلَواِلي  َفَسَأَلُه  اْلَواِلي.  َأَماَم  َيُسوُع  َفَوَقَف 
َتُقوُل«.   ِبَشْيٍء.  12َيُسوُع:»َأْنَت  ُيِجْب  َلْم  َعَلْيِه  َيْشَتُكوَن  ُيوُخ  َوالشُّ اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َكاَن  َلُه 13َوَبْيَنَما  َفَقاَل 

ا. 14ُس:»َأَما َتْسَمُع َكْم َيْشَهُدوَن َعَلْيَك؟« ِبياَلطُ  َب اْلَواِلي ِجدًّ  َفَلْم ُيِجْبُه َواَل َعْن َكِلَمٍة َواِحَدٍة، َحتَّى َتَعجَّ
كانت إجابة السيد لبيالطس مقت بة للماية. في الحدود التي يكشف فيها له عن الحق فال يكون له عذر. وعندًذ 

وهو لو أراد ألمكنه، بل يأمر    قادة الدينيين أو الوالي إذ لم يرد أن يدافع عن نفسه.توقف عن الكالم سوال مع ال
 السمال فتشهد لُه. ولكنه لم يكن محتاجًا إلي هذه الشهادة والدفاع عنه. 

صمت السيد يعلمنا أن ال نثور لكرامتنا ون طرب، فهو إتهم ولمًا وأهين وصمت. بل حتى اآلن يهاجمه كثيرين 
بل ي ع دفاعه في حياة تالميذه الحقيقيين. هو جال ليحمل خطايا البشرية فلماذا يدافع عن نفسه وهو صامت،  
 بأنه لم يخطئ. 

 
)مت َأَراُدوُه. 15"  -(:26-15:  27اآليات  َمْن  َواِحًدا،  َأِسيًرا  ِلْلَجْمِع  ُيْطِلَق  َأْن  اْلِعيِد  ِفي  ُمْعَتاًدا  اْلَواِلي  َوَكاَن 

َباَراَباَس.  16 ُيَسمَّى  َمْشُهوٌر  َأِسيٌر  ِحيَنِئٍذ  َلُهْم  َأْن 17َوَكاَن  ُتِريُدوَن  ِبياَلُطُس:»َمْن  َلُهْم  َقاَل  ُمْجَتِمُعوَن  ُهْم  َفِفيَما 
ُيْدَعى اْلَمِسيَح؟«  ُأْطِلَق لَ  َأْم َيُسوَع الَِّذي  َباَراَباَس  َوِإْذ َكاَن َجاِلًسا َعَلى 19أَلنَُّه َعِلَم َأنَُّهْم َأْسَلُموُه َحَسًدا.  18ُكْم؟ 

، أَلنِ ي َتَألَّْمُت الْ  َولِكنَّ 20َيْوَم َكِثيًرا ِفي ُحْلٍم ِمْن َأْجِلِه«.  ُكْرِسيِ  اْلِواَلَيِة َأْرَسَلْت ِإَلْيِه اْمَرَأُتُه َقاِئَلًة:»ِإيَّاَك َوذِلَك اْلَبارَّ
ُضوا اْلُجُموَع َعَلى َأْن َيْطُلُبوا َباَراَباَس َوُيْهِلُكوا َيُسوَع.   ُيوَخ َحرَّ َفأَجاَب اْلَواِلي َوَقاَل َلُهْم:»َمْن 21ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

َقاَل َلُهْم ِبياَلُطُس: »َفَماَذا َأْفَعُل ِبَيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى 22؟« َفَقاُلوا: »َباَراَباَس!«.  ِمْن االْثَنْيِن ُتِريُدوَن َأْن ُأْطِلَق َلُكمْ 
»ِلُيْرَلْب!«   اْلَجِميُع:  َلُه  َقاَل  َقاِئِليَن: 23اْلَمِسيَح؟«  ُصَراًخا  َيْزَداُدوَن  َفَكاُنوا  َعِمَل؟«  َشر   اْلَواِلي:»َوَأيَّ  َفَقاَل 

اَم اْلَجْمِع َفَلمَّا َرَأى ِبياَلُطُس َأنَُّه اَل َيْنَفُع َشْيًئا، َبْل ِباْلَحِريِ  َيْحُدُث َشَغٌب، َأَخَذ َماًء َوَغَسَل َيَدْيِه ُقدَّ 24»ِلُيْرَلْب!«  
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! َأْبِرُروا َأْنُتْم!«. ْعب َوَقاُلوا:»دَ 25  َقاِئاًل:»ِإنِ ي َبِريٌء ِمْن َدِم هَذا اْلَبارِ  ُمُه َعَلْيَنا َوَعَلى َأْواَلِدَنا«. َفَأَجاَب َجِميُع الشَّ
 " ِحيَنِئٍذ َأْطَلَق َلُهْم َباَراَباَس، َوَأمَّا َيُسوُع َفَجَلَدُه َوَأْسَلَمُه ِلُيْرَلَب.26

= برار = إبرن + أبراس = األب. لقرد أنقرذ السريد بموتره حيراة بارابراس كمرا أنقرذ حيراة كرل خراطئ محكروم   بار أباس
 عليه بالموت. 

وكان مجرما مستحقا الموت والمسيح   - إبن األب=  باراباس لها معنى رمزى.  فر باراباس صلب المسيح وبرالة
)أبنال اآلب(. ونظرا لجراًمنا وخطايانا كنا مستحقين  مات عوضا عنه. نرى هنا باراباس رمزا لنا فنحن أوالد هللا 

 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 لر سررال اليهررود أن هررذا الرروالي الرروثني غريررب الجررنس يشررهد ببرررالة  وأي شددٍر عمددلبررال شرراهد. 
المسيح. ولكن بيالطس خاف من ثورة الجماهير وخاف أي ًا من قتل من يرى أنه بار فمسل يديه. ولكن هو بال 

رأى أن المسيح بار وليس هناك ما يدينه بسببه. بيالطس كان    عذر فقد أرشده هللا عن طريق  وجته بل هو نفسه
 ( ولكنه كان ض يفًا أمام الحق لتمسكه بكرسيه.1:13قاسيًا وسفك دمال كثيرين )لو

= مررن عررذاب الجلررد كرران يمرروت الرربعط فكرران الجلررد بصررورة بربريررة بسرروط برره قطررع عظررم ورصرراص وقررد  جلددده
 تصيب ال ربات الرأس والعين.

 = أنتم المسئولون عن قتله. أبرروا أنتم
 

ِة، 27"  -(:31-27:  27اآليات )مت لَّ اْلَكِتيبدَ ْوُه 28َفَأَخَذ َعْسَكُر اْلَواِلي َيُسوَع ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة َوَجَمُعوا َعَلْيِه كدُ رَّ َفعدَ
ُه 29َوَأْلَبُسوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيًّا،   امدَ وَن ُقدَّ اُنوا َيْجثدُ َوَضَفُروا ِإْكِلياًل ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأِسِه، َوَقَرَبًة ِفي َيِميِنِه. َوكدَ

اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد!«  ى َرأْ 30َوَيْسَتْهِزُئوَن ِبِه َقاِئِليَن:»السَّ َرُبوُه َعلدَ َبَة َوضدَ ُذوا اْلَقردَ ِه. َوَبَرُقوا َعَلْيِه، َوَأخدَ َد 31سدِ َوَبعدْ
ْلِب. َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه، َوَمَضْوا ِبِه ِللرَّ  " َما اْسَتْهَزُأوا ِبِه، َنَزُعوا َعْنُه الرِ 

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 هزل 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 ِة َوالشددُّ اُء اْلَكَهنددَ اَوَر ُرَؤسددَ َباِح َتشددَ ي الرددَّ ِت فددِ ُه، َوِلْلَوقددْ ُع ُكلددُّ َواْلَمْجمددَ
ياَلُطَس. ُه:»َأْنَت 2  َفَأْوَثُقوا َيُسوَع َوَمَضْوا ِبِه َوَأْسَلُموُه ِإَلى بدِ اَل لدَ اَب َوقدَ وِد؟« َفَأجدَ ُك اْلَيهدُ َت َملدِ َأَلُه ِبياَلُطُس:»َأَأندْ َفسدَ
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ْم َفَسَألَ 4َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َيْشَتُكوَن َعَلْيِه َكِثيًرا.  3َتُقوُل«.   ْر كدَ ْيٍء؟ ُاْنظدُ ا ُتِجيدُب ِبشدَ ا ِقاِئاًل:»َأمدَ ُه ِبياَلُطُس َأْيضدً
ياَلُطُس. 5َيْشَهُدوَن َعَلْيَك!«  َب بدِ ى َتَعجدَّ ْيٍء َحتدَّ ا ِبشدَ وُع َأْيضدً ْب َيسدُ يًرا 6َفَلْم ُيجدِ لِ  ِعيدٍد َأسدِ ي كدُ ْم فدِ ُق َلهدُ اَن ُيْطلدِ َوكدَ
ْتاًل. َوَكاَن اْلُمَسمَّ 7َواِحًدا، َمْن َطَلُبوُه.   وا قدَ ِة َفَعلدُ ي اْلِفْتندَ ِذيَن فدِ ِة، الدَّ ي اْلِفْتندَ ِه فدِ َرَخ 8ى َباَراَباَس ُموَثًقا َمَع ُرَفَقائدِ َفردَ

ْم.  ُل َلهددُ ا َيْفعددَ اَن َداِئمددً ا كددَ َل َكمددَ وَن َأْن َيْفعددَ َدُأوا َيْطُلبددُ ُع َواْبتددَ اْلَجمددْ
َق لَ 9 اَبُهْم ِبياَلُطُس:»َأُتِريددُدوَن َأْن ُأْطلددِ َك َفَأجددَ ْم َملددِ كددُ

ًدا. 10اْلَيُهوِد؟«.   َلُموُه َحسدَ ْد َأسدْ َق 11أَلنَُّه َعَرَف َأنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َكاُنوا قدَ ْي ُيْطلدِ َع ِلكدَ ِة اْلَجمدْ اُء اْلَكَهندَ يََّج ُرَؤسدَ َفهدَ
وِد؟« َفأَجاَب ِبياَلُطُس َأْيًضا َوَقاَل َلُهْم:»َفَماَذا تُ 12َلُهْم ِباْلَحِريِ  َباَراَباَس.   َك اْلَيهدُ ُه َملدِ ِذي َتْدُعوندَ َل ِبالدَّ ِريُدوَن َأْن َأْفعدَ

ا ُصَراًخا:»اْصِلْبُه!« 14َفَرَرُخوا َأْيًضا:»اْصِلْبُه!« 13 َفِبياَلُطُس 15َفَقاَل َلُهْم ِبياَلُطُس:»َوَأيَّ َشر  َعِمَل؟« َفاْزَداُدوا ِجدًّ
َلَب.ِإْذ َكاَن ُيِريُد َأْن َيْعَمَل ِلْلَجْمِع َما يُ  ِه 16 ْرِضيِهْم، َأْطَلَق َلُهْم َباَراَباَس، َوَأْسَلَم َيُسوَع، َبْعَدَما َجَلَدُه، ِلُيردْ ى بدِ َفَمضدَ

اِر، الَِّتي ِهَي َداُر اْلِواَلَيِة، َوَجَمُعوا ُكلَّ اْلَكِتيَبِة.  اًل ِمْن َشْوٍك َوَأْلَبُسوُه ُأْرُجَواًنا، َوَضَفُروا ِإْكِلي17اْلَعْسَكُر ِإَلى َداِخِل الدَّ
ِه،  ُعوُه َعَليددْ وِد!« 18َوَوضددَ َك اْلَيهددُ ا َملددِ اَلُم يددَ اِئِليَن: »السددَّ ِه قددَ لِ ُموَن َعَليددْ َدُأوا ُيسددَ ِه 19َواْبتددَ ى َرْأسددِ ِرُبوَنُه َعلددَ اُنوا َيضددْ َوكددَ

ِبِهْم.  ى ُركددَ اِثيَن َعلددَ ُه جددَ ُجُدوَن لددَ مَّ َيسددْ ِه، ثددُ ُقوَن َعَليددْ َبٍة، َوَيْبرددُ واَن َوبَ 20ِبَقرددَ ُه اأُلْرجددُ وا َعنددْ ِه، َنَزعددُ َتْهَزُأوا بددِ َدَما اسددْ عددْ
 " َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه، ُثمَّ َخَرُجوا ِبِه ِلَيْرِلُبوُه.

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 جزل 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 ببرالته. 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 وهال  ُ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 ببرالته. 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  وهكليرل الشروك مرؤلم جرردًا، وهرو بره رفرع عنررا لعنرة الخطيرة، وحمررل لعنرة األرض 
تشرراور الر سررال فجرررًا لكرري يصرربح حكررم اإلعرردام  1. ونالحررظ فرري آيررة( 4:  27إشيوضررع عليرره إكليررل الشرروك )

 قانونيًا فصدوره لياًل باطل بحسب األعراف اليهودية.
 

َواْبَتَدُأوا َيْشَتُكوَن َعَلْيِه َقاِئِليَن:»ِإنََّنا 2َفَقاَم ُكلُّ ُجْمُهوِرِهْم َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى ِبياَلُطَس،  1  " -:(25-23:1اآليات )لو
َمِلٌك«.   َمِسيٌح  ُهَو  ِإنَُّه  َقاِئاًل:  ِلَقْيَرَر،  ِجْزَيٌة  ُتْعَطى  َأْن  َوَيْمَنُع  اأُلمََّة،  ُيْفِسُد  هَذا  ِبياَلُطُس 3َوَجْدَنا  َفَسَأَلُه 

َفَقاَل ِبياَلُطُس ِلُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلُجُموِع:»ِإنِ ي اَل َأِجُد ِعلًَّة 4»َأْنَت َتُقوُل«. ِقاِئاًل:»َأْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟« َفَأَجاَبُه َوَقاَل: 
ْعَب َوُهَو ُيَعلِ ُم ِفي ُكلِ  اْلَيُهوِديَِّة ُمْبَتِدًئا ِمَن الْ 5ِفي هَذا اإِلْنَساِن«.  ُدوَن َقاِئِليَن:»ِإنَُّه ُيَهيِ ُج الشَّ يِل ِإَلى  َجلِ َفَكاُنوا ُيَشدِ 
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؟«  6ُهَنا«.   َجِليِليٌّ ُجُل  الرَّ َسَأَل:»َهِل  اْلَجِليِل،  ِذْكَر  ِبياَلُطُس  َسِمَع  ِهيُروُدَس، 7َفَلمَّا  َسْلَطَنِة  ِمْن  َأنَُّه  َعِلَم  َوِحيَن 
 َأْرَسَلُه ِإَلى ِهيُروُدَس، ِإْذ َكاَن ُهَو َأْيًضا ِتْلَك اأَليَّاَم ِفي ُأوُرَشِليَم.

ِهيرُ 8 َأشْ َوَأمَّا  َعْنُه  ِلَسَماِعِه  َيَراُه،  َأْن  َطِويل  َزَماٍن  ِمْن  ُيِريُد  َكاَن  أَلنَُّه  ا،  ِجدًّ َفِرَح  َيُسوَع  َرَأى  َفَلمَّا  َياَء وُدُس 
َؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َوَوَقَف رُ 10َوَسَأَلُه ِبَكاَلٍم َكِثيٍر َفَلْم ُيِجْبُه ِبَشْيٍء.  9َكِثيَرًة، َوَتَرجَّى َأْن َيَري آَيًة ُتْرَنُع ِمْنُه.  

ُه ِإَلى ِبياَلُطَس. 11َيْشَتُكوَن َعَلْيِه ِباْشِتَداٍد،   َفاْحَتَقَرُه ِهيُروُدُس َمَع َعْسَكرِِه َواْسَتْهَزَأ ِبِه، َوَأْلَبَسُه ِلَباًسا اَلِمًعا، َوَردَّ
 ي ذِلَك اْلَيْوِم، أَلنَُّهَما َكاَنا ِمْن َقْبُل ِفي َعَداَوٍة َبْيَنُهَما. َفَراَر ِبياَلُطُس َوِهيُروُدُس َصِديَقْيِن َمَع َبْعِضِهَما فِ 12

ْعَب،  13 َوالشَّ َواْلُعَظَماَء  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساَء  ِبياَلُطُس  ُيْفِسُد  14َفَدَعا  َكَمْن  اإِلْنَساَن  هَذا  ِإَليَّ  ْمُتْم  َقدَّ َلُهْم:»َقْد  َوَقاَل 
ْعَب. َوَها َأَنا َقْد َفحَ  اَمُكْم َوَلْم َأِجْد ِفي هَذا اإِلْنَساِن ِعلًَّة ِممَّا َتْشَتُكوَن ِبِه َعَلْيِه. الشَّ َواَل ِهيُروُدُس َأْيًضا، 15ْرُت ُقدَّ

ُبُه َوُأْطِلُقُه«.  16أَلنِ ي َأْرَسْلُتُكْم ِإَلْيِه. َوَها اَل َشْيَء َيْسَتِحقُّ اْلَمْوَت ُصِنَع ِمْنُه.    ُمْضَطرًّا َأْن ُيْطِلَق  َوَكانَ 17َفَأَنا ُأَؤدِ 
َواِحًدا،   ِعيٍد  ُكلَّ  َباَراَباَس!«  18َلُهْم  َلَنا  َوَأْطِلْق  هَذا!  َقاِئِليَن:»ُخْذ  ِبُجْمَلِتِهْم  ِفي 19َفَرَرُخوا  ُطِرَح  َقْد  َكاَن  َوَذاَك 

َوَقْتل.   اْلَمِديَنِة  َحَدَثْت ِفي  ِفْتَنٍة  أَلْجِل  ْجِن  بِ 20السِ  َأْيًضا  َيُسوَع،  َفَناَداُهْم  ُيْطِلَق  َأْن  ُيِريُد  َوُهَو  َفَرَرُخوا 21ياَلُطُس 
اْصِلْبُه!«   ُبُه  22َقاِئِليَن:»اْصِلْبُه!  ُأَؤدِ  َفَأَنا  ِلْلَمْوِت،  ِعلًَّة  ِفيِه  َأِجْد  َلْم  ِإنِ ي  هَذا؟  َعِمَل  َشر   َثاِلَثًة:»َفَأيَّ  َلُهْم  َفَقاَل 

ِبأَ 23َوُأْطِلُقُه«.   وَن  َيِلجُّ اْلَكَهَنِة. َفَكاُنوا  ُرَؤَساِء  َوَأْصَواُت  َأْصَواُتُهْم  َفَقِوَيْت  ُيْرَلَب.  َأْن  َطاِلِبيَن  َعِظيَمٍة  ْصَواٍت 
ْجِن أَلْجِل ِفْتَنٍة َوَقْتل، الَِّذي َطَلُبوُه، َوَأْسلَ 25َفَحَكَم ِبياَلُطُس َأْن َتُكوَن ِطْلَبُتُهْم.  24 َم َفَأْطَلَق َلُهُم الَِّذي ُطِرَح ِفي السِ 

 و َيُسوَع ِلَمِشيَئِتِهْم.
َر، َواْبَتَدُأوا َيْشَتُكوَن َعَلْيِه َقاِئِليَن:»ِإنََّنا َوَجْدَنا هَذا ُيْفِسُد اأُلمََّة، َوَيْمَنُع َأْن ُتْعَطى ِجْزَيٌة لِ 2"  -(:23:2آية )لو َقْيردَ

  "َقاِئاًل: ِإنَُّه ُهَو َمِسيٌح َمِلٌك«.
 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
 

 "َفَسَأَلُه ِبياَلُطُس ِقاِئاًل:»َأْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟« َفَأَجاَبُه َوَقاَل:»َأْنَت َتُقوُل«.3" -(:23:3آية )لو
لحقيقة هي كما تقول ولكن بحسب ما قال يوحنا أن = تحمل معنى هل لك إثبات على ما تقول، ولكن اأنت تقول

 من العالم. ت ليسو المسيح بعد ذلك أثبت له أن مملكته روحية 
 

ْعَب َوُهَو ُيَعلِ ُم ِفي ُكلِ  اْلَيُهوِديَِّة ُمْبَتِدًئا ِمَن 5"  -(:23:5آية )لو ُدوَن َقاِئِليَن:»ِإنَُّه ُيَهيِ ُج الشَّ اْلَجِليِل ِإَلى َفَكاُنوا ُيَشدِ 
 "ُ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.
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َك َوِحيَن  7"  -(:12-23:7)لو  اآليات ا ِتلدْ َو َأْيضدً اَن هدُ َعِلَم َأنَُّه ِمْن َسْلَطَنِة ِهيُروُدَس، َأْرَسَلُه ِإَلى ِهيُروُدَس، ِإْذ كدَ
َماِعهِ 8  اأَليَّاَم ِفي ُأوُرَشِليَم. َراُه، ِلسدَ اٍن َطِويدل َأْن يدَ ْن َزمدَ ا، أَلنَُّه َكاَن ُيِريُد مدِ  َوَأمَّا ِهيُروُدُس َفَلمَّا َرَأى َيُسوَع َفِرَح ِجدًّ

ُه.  َنُع ِمنددْ ًة ُترددْ َري آيددَ ى َأْن يددَ َياَء َكِثيددَرًة، َوَتَرجددَّ ُه َأشددْ ْيٍء. 9َعندْ ُه ِبشددَ ْم ُيِجبددْ اَلٍم َكِثيددٍر َفلددَ َأَلُه ِبكددَ اُء 10َوسدَ َف ُرَؤسددَ َوَوقددَ
ُه 11اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْشَتُكوَن َعَلْيِه ِباْشِتَداٍد،  ا، َوَردَّ ا اَلِمعدً ُه ِلَباسدً ِه، َوَأْلَبسدَ َتْهَزَأ بدِ َفاْحَتَقَرُه ِهيُروُدُس َمَع َعْسَكرِِه َواسدْ

َبْعِضِهَما ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، أَلنَُّهَما َكاَنا ِمْن َقْبُل ِفي َعَداَوٍة َفَراَر ِبياَلُطُس َوِهيُروُدُس َصِديَقْيِن َمَع  12ِإَلى ِبياَلُطَس.  
 " َبْيَنُهَما.

(. 2:2محاكمترره أمررام برريالطس وهيرررودس فيهررا تحقيررق للمزمررور قررام ملرروك األرض علررى الرررب وعلررى مسرريحه)مز
ودس تأكرد مرن برالتره 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 ردال 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 َوُأْطلِ 22" -(:23:22آية )لو   "ُقُه«.َفَقاَل َلُهْم َثاِلَثًة:»َفَأيَّ َشر  َعِمَل هَذا؟ ِإنِ ي َلْم َأِجْد ِفيِه ِعلًَّة ِلْلَمْوِت، َفَأَنا ُأَؤدِ 

 مرات.3مرات وبطرس ينكره 3بيالطس يشهد ببرالة يسوع 
 

اِلِبينَ 23" -(:23:23آيددة )لددو ٍة طددَ َواٍت َعِظيمددَ وَن ِبَأصددْ اُنوا َيِلجددُّ اِء  َفكددَ َواُت ُرَؤسددَ َواُتُهْم َوَأصددْ ْت َأصددْ َلَب. َفَقِويددَ َأْن ُيرددْ
 " اْلَكَهَنِة.
 = 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 

 
 

 قيصرية  الجليل وبيريه  اليهودية
أعطيت ألرخيالوس ثم أستدعى إلي 

 روما وُعِزَل ثم أدارت  
 روما اليهودية مباشرة عن 

 طريق واٍل روماني

 لقب ًريس له هيرودس أنتيباس و 
 ربع ألن اإلمبراطور رفط 

 منحه لقب ملك.

 فيلبس
 

 

فيلرربس، وهجررر  وجترره برراترا إبنررة الحررارف 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 بشريل 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
 

ُثمَّ َجاُءوا ِبَيُسوَع ِمْن ِعْنِد َقَياَفا ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة، َوَكاَن ُصْبٌح. َوَلْم َيْدُخُلوا ُهْم 28  "  -: (40-18:28اآليات )يو
ُمو29ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة ِلَكْي اَل َيَتَنجَُّسوا، َفَيْأُكُلوَن اْلِفْرَح.   َن َعَلى هَذا َفَخَرَج ِبياَلُطُس ِإَلْيِهْم َوَقاَل:»َأيََّة ِشَكاَيٍة ُتَقدِ 

ِإَلْيَك!«  30اإِلْنَساِن؟«   َقْد َسلَّْمَناُه  ُكنَّا  َلَما  َفاِعَل َشر   َيُكْن  َلْم  َلُه:»َلْو  َوَقاُلوا  ِبياَلُطُس:»ُخُذوُه 31َأَجاُبوا  َلُهْم  َفَقاَل 
لَ  َيُجوُز  اْلَيُهوُد:»اَل  َلُه  َفَقاَل  َناُموِسُكْم«.  َعَلْيِه َحَسَب  َواْحُكُموا  َأَحًدا«.  َأْنُتْم  َنْقُتَل  َأْن  َقْوُل َيُسوَع الَِّذي 32َنا  ِلَيِتمَّ 

َيُموَت. َأْن  ُمْزِمًعا  َكاَن  ِميَتٍة  َأيَِّة  ِإَلى  ُمِشيًرا  َوَقاَل 33  َقاَلُه  َيُسوَع،  اْلِواَلَيِة َوَدَعا  َداِر  ِإَلى  َأْيًضا  ِبياَلُطُس  َدَخَل  ُثمَّ 
َأَجاَبُه ِبياَلُطُس: 35ُه َيُسوُع:»َأِمْن َذاِتَك َتُقوُل هَذا، َأْم آَخُروَن َقاُلوا َلَك َعنِ ي؟«  َأَجابَ 34َلُه:»أْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟«  

. َماَذا َفَعْلَت؟«   ؟ ُأمَُّتَك َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َأْسَلُموَك ِإَليَّ َأَجاَب َيُسوُع: »َمْمَلَكِتي َلْيَسْت ِمْن هَذا 36»َأَلَعلِ ي َأَنا َيُهوِديٌّ
ُيجَ  اِمي  َلَكاَن ُخدَّ اْلَعاَلِم،  ِمْن هَذا  َمْمَلَكِتي  َكاَنْت  َلْو  َلْيَسْت اْلَعاَلِم.  َولِكِن اآلَن  اْلَيُهوِد.  ِإَلى  ُأَسلََّم  اَل  ِلَكْي  اِهُدوَن 
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َفَقاَل َلُه ِبياَلُطُس: »َأَفَأْنَت ِإًذا َمِلٌك؟« َأَجاَب َيُسوُع:»َأْنَت َتُقوُل: ِإنِ ي َمِلٌك. ِلهَذا َقْد ُوِلْدُت 37َمْمَلَكِتي ِمْن ُهَنا«.  
. ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِ  َيْسَمُع َصْوِتي«.  َأَنا، َوِلهَذا َقْد َأَتْيُت ِإَلى   َقاَل َلُه ِبياَلُطُس:»َما ُهَو 38اْلَعاَلِم أَلْشَهَد ِلْلَحقِ 

؟«. َوَلمَّا َقاَل هَذا َخَرَج َأْيًضا ِإَلى اْلَيُهوِد َوَقاَل َلُهْم:»َأَنا َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلًَّة َواِحَدًة.   ٌة َأْن ُأْطِلَق َوَلُكْم َعادَ 39اْلَحقُّ
َفَرَرُخوا َأْيًضا َجِميُعُهْم َقاِئِليَن: »َلْيَس هَذا َبْل  40َلُكْم َواِحًدا ِفي اْلِفْرِح. َأَفُتِريُدوَن َأْن ُأْطِلَق َلُكْم َمِلَك اْلَيُهوِد؟«.  

ا.  و   َباَراَباَس!«. َوَكاَن َباَراَباُس ِلرًّ
ت الترري أجراهررا برريالطس مررع المسرريح فرري غيرراب اليهررود. وقررد يخررتص إنجيررل يوحنررا بمفرررده بالكشررف عررن التحقيقررا

(. وبرررراقي 11-8:19( وهرررري مرررا تسررررمى بررراإلعتراف الحسررررن والثانيرررة )37-33:18كانرررت علرررى مرررررتين األولرررى )
اإلنجيليين أوردوا هذه المحاكمة بصورة موجزة وهذا يرجرع غالبرًا لوجرود يوحنرا داخرل دار الواليرة. ودار الواليرة هرذه 

س الكبير وكانت المكان الذي ينزل فيه الوالة الرومان إذا أتوا إلرى أورشرليم مرن مركرزهم فري قيصررية. بناها هيرود 
 ويسمى هذا المقر قلعة أنطونيا.

 
 (40-28:18اآليات )يو
ْبٌح. 28"  -(:18:28آية )يو اَن صدُ ِة، َوكدَ ى َداِر اْلِواَليدَ ا ِإلدَ ِد َقَيافدَ ى َداِر ُثمَّ َجاُءوا ِبَيُسوَع ِمْن ِعندْ ْم ِإلدَ ْدُخُلوا هدُ ْم يدَ َولدَ

ُسوا، َفَيْأُكُلوَن اْلِفْرَح.   " اْلِواَلَيِة ِلَكْي اَل َيَتَنجَّ
= تعنى الفجر إذ ول ر سال اليهود يحاكمون المسيح طوال الليل وأتوا به فجرًا إلى بريالطس بحسرب   وكان صبح

أن يرردخلوا إلررى دار الواليررة فيتنجسرروا وال يررأكلوا إتفرراه مسرربق معررُه. وكرران الفصررح يرروم الجمعررة لررذلك إمتنررع هررؤالل 
الفصح. حقًا ويصفون عن البعوضرة ويبلعرون الجمرلو )النجاسرة ربمرا لردخولهم قصرر وثنرى بره تماثيرل آلهرة وثنيرة( 

 ومن يتنجس يظل نجسًا حتى المسال فال يأكل الفصح الذي يؤكل بين العشاًين.
صباحًا.  8، وهذا عكس المعتاد فالمحاكم الرومانية تبدأ الساعةصباحاً  6= يقدرها الدارسين بحوالي الساعة  صبح

وكان هذا التبكيرر دليرل علرى قلرق السرنهدريم وعلرى إتفراقهم المسربق مرع بريالطس أن يرتم كرل شرئ قبرل أن يسرتيقظ 
 محبي المسيح فتحدف ثورة.

 
ُموَن َعَلى هَذا اإِلْنَساِن؟«.َفَخَرَج ِبياَلُطُس ِإَلْيِهْم 29و -(:18:29آية )يو  وَوَقاَل:»َأيََّة ِشَكاَيٍة ُتَقدِ 

 = لعلمه بتعصبهم وأنهم لن يدخلوا إلى داخل دار الوالية خرج هو لهم.فخرج بيالطس
= كلمات تحمرل إسرتنكار بريالطس لمرا يعملونره مرع المسريح، فهرو مرن المؤكرد سرمع عرن يسروع أية شكاية تقدمون 

= يحمرل نوعرًا  هدذا اإلنسداننسربونه لرُه. باإلضرافة إلرى الحلرم الرذي أخبرتره بره  وجتره. وقولره ويعلم أنه برئ مما  ي
متمطرررررررس يكررررررره اليهررررررود  36سررررررنة-26مررررررن التعرررررراطف معررررررُه. وبرررررريالطس كرررررران خررررررامس واٍل علررررررى اليهررررررود سررررررنة

 وعواًدهم.إشتبك كثيرًا مع اليهود فأوهر قسوة ضدهم.
 

  َوَقاُلوا َلُه:»َلْو َلْم َيُكْن َفاِعَل َشر  َلَما ُكنَّا َقْد َسلَّْمَناُه ِإَلْيَك!«.َأَجاُبوا 30و -(:18:30آية )يو
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 فوجئ اليهود بسؤال بيالطس. وكان ردهم مختصرًا وفيه وقاحة. ولنالحظ أن الرب صار فاعل شر بالنيابة عنى.
 

ْم 31و -(:18:31آيدة )يدو اَل َلهددُ وُد:»اَل َفقدَ ُه اْلَيهددُ اَل لدَ ُكْم«. َفقدَ َب َناُموسددِ ِه َحسدَ وا َعَليدْ ُتْم َواْحُكمددُ ُذوُه َأندْ ِبياَلُطُس:»خدُ
 وَيُجوُز َلَنا َأْن َنْقُتَل َأَحًدا«.

أن  ن هنرررا لهجرررة تهكرررم مرررن بررريالطس علرررى اليهرررود وناموسرررهم. إذ هرررو يعلرررم أن ناموسرررهم مقيرررد، وأنهرررم ال يسرررتطيعو 
فرررد برريالطس كلرره غطرسررة علرريهم. والمعنررى أن طالمررا ناموسررهم مقيررد فعلرريهم بالخ رروع  يحكمرروا بالقتررل علررى أحررد.

للقانون الروماني. وواضح أنهم ما أتوا للمناقشة مع بيالطس بل هم إتخذوا قرارًا ضد المسريح يريردون إعتمراده مرن 
علرررون اآلن لمررا صرررار برريالطس. وربمرررا كرران تهكرررم برريالطس معنررراه أنرره لررروال أنكررم أسرررأتم إسررتخدام ناموسررركم كمررا تف

 = إذًا قرارهم قد إتخذوه. ال يجوز لنا أن نقتلناموسكم مقيدًا. 
 

 و ِلَيِتمَّ َقْوُل َيُسوَع الَِّذي َقاَلُه ُمِشيًرا ِإَلى َأيَِّة ِميَتٍة َكاَن ُمْزِمًعا َأْن َيُموَت.32و -(:18:32آية )يو
 الصررلب فهررو عقوبررة رومانيررة تسررتخدم مررع سرركان المسررتعمرات العقوبررة اليهوديررة كانررت الرررجم حسررب النرراموس، أمررا 

. ولذلك لو لم يصدر بيالطس حكمًا بالموت على يسوع لما كان قد صلب. وكران المسريح قرد تنبرأ مررارًا الرومانية  
( وأنه سيسلم أليدي األمم. ور سال اليهود لفقروا تهمرًا سياسرية ضرد المسريح لريحكم 19  ،18:20بأنه سيصلب )مت 

الطس بالموت صلبًا، وهو يريدون هرذا. فالمصرلوب ملعرون بحسرب النراموس وهرم يريردون إوهراره كملعرون عليه بي
أمام الشعب باإلضافة إلى أنها أصعب ميتة. وأكثرها هوانًا فيق وا علرى دعوتره وتالميرذه إذ أفسردوا سرمعته تمامرًا 

 ه.بصلبه. حقًا لقد إشترك اليهود واألمم في تقديمه ذبيحة عن العالم كل
 (2:23وما جعل بيالطس يحكم عليه بالموت خوفه من قيصر بعد التهم التي وجهها له ر سال اليهود )لو

 
 وُثمَّ َدَخَل ِبياَلُطُس َأْيًضا ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة َوَدَعا َيُسوَع، َوَقاَل َلُه:»أْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟«.33 -(:18:33آية )يو

فهرررذا جررروهر إتهامررراتهم لررره. وكررران  أندددت ملدددك اليهدددودبررريالطس رأى خبرررثهم وشررررهم فقررررر محاكمتررره بنفسررره وسرررأله 
بيالطس يتعجب من هذا المتهم الصامت فإن كان ملك يريد الثرورة علرى قيصرر فرأين هرم أتباعره ومعراونوه ولمراذا 
ال يتكلم. وال يبالي بالموت، وال يدافع عن نفسه. ولكن هذه التهمرة ألقرت بالرعرب فري قلرب بريالطس وواضرح حيررة 

 لكنه تحت ضمط ثورة اليهود. بيالطس فهو مقتنع ببرالة يسوع
 
)يو  َعنِ ي؟«  34و  -(:37-18:34اآليات  َلَك  َقاُلوا  آَخُروَن  َأْم  هَذا،  َتُقوُل  َذاِتَك  َيُسوُع:»َأِمْن  َأَجاَبُه 35َأَجاَبُه 

فَ  َماَذا   . ِإَليَّ َأْسَلُموَك  اْلَكَهَنِة  َوُرَؤَساُء  ُأمَُّتَك  ؟  َيُهوِديٌّ َأَنا  »َأَلَعلِ ي  »َمْمَلَكِتي  36َعْلَت؟«  ِبياَلُطُس:  َيُسوُع:  َأَجاَب 
اِمي ُيَجاِهُدوَن ِلَكْي اَل ُأَسلَّ  َم ِإَلى اْلَيُهوِد. َولِكِن َلْيَسْت ِمْن هَذا اْلَعاَلِم. َلْو َكاَنْت َمْمَلَكِتي ِمْن هَذا اْلَعاَلِم، َلَكاَن ُخدَّ

ُطُس: »َأَفَأْنَت ِإًذا َمِلٌك؟« َأَجاَب َيُسوُع:»َأْنَت َتُقوُل: ِإنِ ي َمِلٌك. ِلهَذا َفَقاَل َلُه ِبيالَ 37اآلَن َلْيَسْت َمْمَلَكِتي ِمْن ُهَنا«. 
. ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِ  َيْسَمُع َصوْ   و ِتي«.َقْد ُوِلْدُت َأَنا، َوِلهَذا َقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم أَلْشَهَد ِلْلَحقِ 
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 اإلعتراف الحسن
(: المسيح هنا يدعو بيالطس أن يفره بين ما يسمعه من اليهود الكاذبين وبين ما يشعر به هو في داخل 34)آية

نفسه. والمسيح بحسب التوراة سيكون ملكًا من نسل داود ولكن ليس ملكًا أرضيًا بل يملك على األرواح وال ماًر 
عرف أي نوع من الملك يملك المسيح. ولكن  والقلوب، هو يملك في السمال، فإن كان بيالطس يطلب الحق سي

ُيشِهْد  المسيح  أي ًا.  بيالطس  ويرف ه  المسيح  يرف ه  فهذا  سياسي  ملك  المسيح  أن  المادر  اليهود  بمفهوم 
 بيالطس، هل سمع عنه ما يثبت هذه التهمة.  

التهمة على اليهود.هنا يت ح أن بيال35)آية يلقى  طس يبحث (: واضح أن بيالطس فهم درس المسيح ولكنه 
يهودي حقير حتى  أنا  بمعنى هل  باليهود  ولكنه يستهزئ  اليهود.  المسيح وخبث  ببرالة  ويشعر  فعاًل  الحق  عن 
إثبات  يحاول  الروماني  وبيالطس  المسيح  المؤامرات ضد  يدبر  الكهنة  ًريس  أن  ملك. عجيب  أنك  عنك  أقول 

 أنهم يبحثون سرًا عن ملك ليثوروا ضد قيصر. = لماذا يكرهك اليهود هكذا بينما أنا أعلم  ماذا فعلتبرالته.  
(: هنا المسيح يشرح لبيالطس أن مملكته سماوية وأنه ال ينافس قيصر ولكن اليهود لم يفهموه فكل فكرهم  36)آية

= والسبب كما قال القديس بولس الرسول   اآلنوالحظ قول الرب    أرضى، ولم يقبلوا موضوع الملكوت السماوي.
(. المسيح يملك اآلن على قلوب من يؤمنوا به ويحبونه فملكوه 8:    2)عب   اآلن  د خ ع لهأنه ليس الكل بعد ق

على قلوبهم. ولكن فى الدينونة سيملك على الكل، إما بالحب على من أحبوه. أو سيكون الباقين من أعداًه عند 
 (.28  - 24:  15كو1موطئ قدميه. هو اآلن يؤسس ملكوته على من يؤمنوا به ويحبونه. وراجع أي ا تفسير )

هو جال صديقًا للجميع، وخدامه ليسوا من هذا العالم. وهرذا القرول أرجرف بريالطس. نررى أن يسروع حترى وهرو فري 
المحاكمررة يبشررر بمملكررة الحررق وملكرروت هللا. المسرريح بهررذا يثبررت فكرررة ملكرره ولكررن بفهررم غيررر مررا يفهررم اليهررود وكررل 

 ملك العالم.العالم. فالعالم ور سال الكهنة يتصارعون على 

= أنررت تقررول الحقيقررة فأنررا ملررك لكررن مررا قالرره برريالطس ال يقبررل النفرري وال يقبررل اإليجرراب.  أنددت تقددول(: 37)آيررة
فالمسريح يرررفط أن يكررون ملكررًا حسررب مررا يقررول اليهررود. وبريالطس فهررم ملررك المسرريح كمررا فهمرره اليهررود لررذلك شرررح 

( وشررمل عناصررر اإليمرران 13:6تررى1عتررراف الحسررن )المسرريح لرره الحقيقررة. وفيمررا يلرري مررا أسررماه بررولس الرسررول اإل
 جميعًا. المسيح هنا ذكر بتلخيص شديد وعمق جوهر رسالته.

 لك. المسيح يشهد بهذا أمام ممثل أقوى دولة في العالم = فالمسيح ُوِلَد أي تجسد للمُ  لهذا ُولدت أنا
لعالم ولكنه أتى وتجسد ليقريم مملكتره التري = إذًا هو موجود قبل ميالده، وهو ليس من هذا ا  لهذا أتيت إلى العالم

 ال تقام على أسس أرضية بل بسلطة وقوة سماوية.
= الحقيقة الكلية هي المجال الذي يحيا ويعمل فيه المسيح، والمسيح يشهد للحق لريس كشرئ خرارج عنره برل الحق

 ن تاه البشر في ضالل.هو يستعلن ذاته فهو الحق. هذا هو اإلعتراف الحسن. المسيح أتى ليعلن الحق بعد أ
= كل من أحب الحق وسار بحسب هداه سيسمع صوت المسريح ويفهمره ويصرير لره صروت كل من هو من الحق
  -(. وملخص اإلعتراف الحسن:24:5المسيح حياة أبدية )يو

 أن المسيح ُولد ليُعلن ملكوت هللا بالحق الذي يقوله ويملكه ويملك عليه.-1
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 أنه نزل من السمال وأتى إلينا على األرض ليؤسس ملكوت الحق.-2
من يسعى ويجد في أثر الحق ُيستعلن له المسيح والحق والحياة. ولو كان بيالطس يبحث عن الحق فعاًل كل  -3

 إلستمع لصوت المسيح ولكانت له حياة. فكل من يبحث عن الحق يعطيه روح هللا إستنارة.
 

؟«. َوَلمَّا َقاَل  38"  -(:18:38آية )يو ا َقاَل َلُه ِبياَلُطُس:»َما ُهَو اْلَحقُّ اَل َلُهْم:»َأندَ وِد َوقدَ ى اْلَيهدُ ا ِإلدَ َرَج َأْيضدً هَذا خدَ
  " َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلًَّة َواِحَدًة.

= يحمرل معنرى اليرأس فري  ما هدو الحدقلم يرفط بيالطس كالم المسيح ولكنه لم يفهمه. ومعنى سؤال بيالطس 
و متميرر لريس بحرق، أمرا  الحرق فيبقرى أن يجد إنسان الحق على األرض، وهذا حرق ألن األرض  اًلرة، فكرل مرا هر

ن أ(. هررو كقرراض يعلررم صررعوبة الحكررم بررالحق ، فررالحق فررى العررالم نسرربى ، كررل انسرران يرررى 20 ،19:5لألبررد )ايررو
ن هناك حق مطلق هو هللا ولريس سرواه . لكرن عيرب بريالطس أنره خررج دون أن أما نحن فنفهم أالحق فى جانبه.  

وكثيرين يعملون هكذا يصلون ويخرجون سريعًا دون أن يسمعوا الرد. ولكن بريالطس   .  يسمع إجابة السيد المسيح
أدرك اآلن أنه أمام إنسان عظيم وليس مجرمًا، كان تأثير المسيح فيه قويًا فخررج ليبررأهُ بعرد أن أدرك غر  اليهرود 

عرالم برأن المسريح لريس فيره (. َعِلَم أنهم أسلموه حسدًا. وشهادة بيالطس ببررالة المسريح، هري شرهادة ال18:27)مت 
 علة واحدة، إنما هو مات ألجلنا وألجل كل العالم.

 
َك 39و -(:40-18:39اآليددات )يددو ْم َملددِ َق َلكددُ ِح. َأَفُتِريددُدوَن َأْن ُأْطلددِ ي اْلِفرددْ ًدا فددِ ْم َواحددِ َق َلكددُ اَدٌة َأْن ُأْطلددِ ْم عددَ َوَلكددُ
ا.َفَرَرُخوا َأْيًضا َجِميُعُهْم َقاِئلِ 40اْلَيُهوِد؟«.   و يَن: »َلْيَس هَذا َبْل َباَراَباَس!«. َوَكاَن َباَراَباُس ِلرًّ

= هنا بيالطس يسخر من التهمة التي يحاولون إلصاقها بالمسريح،  ملك اليهودهنا يت ح ضمير اليهود السيل.  
ألن برريالطس برررأه، فهرررو أي ررًا بررررأه مررن تهمرررة أنرره يرردعى الملرررك وأنرره ضرررد قيصررر. وبررريالطس حرراول أن يسرررتعين 
بالشررعب ضرررد ر سرررال الكهنرررة فهرررو يعلرررم أن الشرررعب يريرررد ملكرررًا. ولكرررن كررران هرررذا فررري رخررراوة منررره كرررواٍل وكقاضررري. 

د تلقرن مرن ر سررال الكهنرة مرا يقولونره. فبارابراس لرن ينافسررهم فري مكاسربهم الماديرة أمرا المسريح فقررد فالشرعب كران قر
 جذب منهم شعبهم.

 

 (16-1:19اآليات )يو
َدُه.  1"    -:(61-91:1اآليات )يو وَع َوَجلدَ ياَلُطُس َيسدُ َذ بدِ ٍذ َأخدَ َكرُ 2َفِحيَنئدِ َفَر اْلَعسدْ ُعوُه  َوضدَ ْوٍك َوَوضدَ ْن شدَ ياًل مدِ ِإْكلدِ

اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد!«. َوَكاُنوا َيْلِطُموَنُه. 3َعَلى َرْأِسِه، َوَأْلَبُسوُه َثْوَب ُأْرُجَواٍن،  ياَلُطُس 4َوَكاُنوا َيُقوُلوَن:»السَّ َرَج بدِ َفخدَ
َدًة«. َأْيًضا َخاِرًجا َوَقاَل َلُهْم:»َها َأَنا ُأْخِرُجُه ِإَلْيُكْم  َو 5ِلَتْعَلُموا َأنِ ي َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلًَّة َواحدِ ا َوهدُ وُع َخاِرجدً َرَج َيسدُ َفخدَ

اُن!«.   َوَذا اإِلْنسدَ ْم ِبياَلُطُس:»هدُ اَل َلهدُ واِن. َفقدَ ْوَب اأُلْرجدُ ْوِك َوثدَ اُم 6َحاِمٌل ِإْكِليَل الشدَّ دَّ ِة َواْلخدُ اُء اْلَكَهندَ ا َرآُه ُرَؤسدَ َفَلمدَّ
ُد ِفيدِه ِعلدَّ َصَرُخوا   ُه 7ًة«. َقاِئِليَن:»اْصِلْبُه! اْصِلْبُه!«. َقاَل َلُهْم ِبياَلُطُس:»ُخُذوُه َأْنُتْم َواْصِلُبوُه، أَلنِ ي َلْسُت َأجدِ َأَجابدَ

َن هللِا«.   ُه ابدْ َل َنْفسدَ ُه َجعدَ وَت، أَلندَّ ُب َأْن َيمدُ َنا َيجدِ َب َناُموسدِ اْلَيُهوُد:»َلَنا َناُموٌس، َوَحسدَ
ياَلُطُس هدَذا َفَلمدَّ 8 ِمَع بدِ ا سدَ
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ا.   ا.9اْلَقْوَل اْزَداَد َخْوفدً ِه َجَوابدً ْم ُيْعطدِ وُع َفلدَ ا َيسدُ َت؟«. َوَأمدَّ َن َأندْ وَع:»ِمْن َأيدْ اَل ِلَيسدُ ِة َوقدَ ى َداِر اْلِواَليدَ ا ِإلدَ َدَخَل َأْيضدً  فدَ
َك؟« َفَقاَل َلُه ِبياَلُطُس: »َأَما ُتَكلِ ُمِني؟ َأَلْسَت َتْعَلُم َأنَّ لِ 10 وُع: 11ي ُسْلَطاًنا َأْن َأْصِلَبَك َوُسْلَطاًنا َأْن ُأْطِلقدَ اَب َيسدُ َأجدَ

َلَمِني ِإلَ  ِذي َأسدْ ُم«. » َلْم َيُكْن َلَك َعَليَّ ُسْلَطاٌن اْلَبتََّة، َلْو َلْم َتُكْن َقْد ُأْعِطيَت ِمْن َفْوُق. ِلذِلَك الدَّ ٌة َأْعظدَ ُه َخِطيدَّ َك لدَ يدْ
َت هدَذاِمْن هَذا  12 اِئِليَن:»ِإْن َأْطَلقدْ ُرُخوَن قدَ اُنوا َيردْ وَد كدَ نَّ اْلَيهدُ ُه، َولكدِ ُب َأْن ُيْطِلقدَ َت  اْلَوْقِت َكاَن ِبياَلُطُس َيْطلدُ َفَلسدْ

وْ 13  ُمِحبًّا ِلَقْيَرَر. ُكلُّ َمْن َيْجَعُل َنْفَسُه َمِلًكا ُيَقاِوُم َقْيَرَر!«. َس َفَلمَّا َسِمَع ِبياَلُطُس هدَذا اْلقدَ وَع، َوَجلدَ َرَج َيسدُ َل َأخدْ
َعَلى ُكْرِسيِ  اْلِواَلَيِة ِفي َمْوِضٍع ُيَقاُل َلُه »اْلَباَلُط« َوِباْلِعْبَراِنيَِّة »َجبَّاَثا«. 

اَعِة 14 ُو السدَّ ِح، َوَنحدْ ِتْعَداُد اْلِفردْ َوَكاَن اسدْ
ْم!«.  َوَذا َمِلُككددُ اَل ِلْلَيُهوِد:»هددُ ِة. َفقددَ اِدسددَ َرُخوا15السَّ ِلُب َفرددَ ياَلُطُس: »َأَأصددْ ْم بددِ اَل َلهددُ ِلْبُه!« قددَ ْذُه! اصددْ ْذُه! خددُ : »خددُ

َر!«.  ٌك ِإالَّ َقْيرددَ ا َملددِ ِة:»َلْيَس َلنددَ اُء اْلَكَهنددَ اَب ُرَؤسددَ ْم؟« َأجددَ وَع 16َمِلَككددُ ُذوا َيسددُ َلَب. َفَأخددَ ْيِهْم ِلُيرددْ َلَمُه ِإلددَ ٍذ َأسددْ َفِحيَنئددِ
 "َوَمَضْوا ِبِه. 

 
  و ِحيَنِئٍذ َأَخَذ ِبياَلُطُس َيُسوَع َوَجَلَدُه.فَ 1و -(:19:1آية )يو

برريالطس هنررا يريررد أن يسررتدر عطررف الشررعب بررأن يعاقررب المسرريح عقوبررة شرركلية ثررم يطلقرره. ولكررن نالحررظ أن هررذه 
العقوبة كانت دون حكم رسمي بل هي إلرضال الشعب الهاًج. ولكن بريالطس دون يردرى أكمرل كرأس آالم السريد 

ذا الهرزل ليعيرد لنرا كرامتنرا. ولربس التي تحملها عنا. وكل مرا فعلروه بعرد ذلرك هرو الهرزل منره كملرك. والمسريح قبرل هر
ْد يسررقط أمررام ق رراته كتلررة مررن اللحررم إكليرل الشرروك ليرررد لنررا  إكليررل المجررد. والجلررد كرران عقوبررة رهيبرة وكرران مررن ُيْجلررَ

وبهرذا الجلرد تمطرى جسرد المسريح بالردم مرن رأسره الممطرى  صباحًا.9المشوه الممزه. ويقال أن الجلد كان الساعة 
 وك إلى قدميه )والتمطية بالدم هى الكفارة ، فجسد المسيح هو كنيسته( .بالدم بسبب إكليل الش

 
 وَوَضَفَر اْلَعْسَكُر ِإْكِلياًل ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأِسِه، َوَأْلَبُسوُه َثْوَب ُأْرُجَواٍن،2و -(:19:2آية )يو

هيرررودس إسررتهزال برره. والشرروك نتيجررة للخطيررة هنررا نرررى اإلسررتهزال بالمسرريح كملررك. وثرروب األرجرروان خلعرره عليرره 
(. وكرران منظررر المسرريح وهررو البررس إكليررل الشرروك هررو منظررر اإلنسرران المطرررود مررن أمررام وجرره هللا 18 ،17:3)تررك

 خارجًا من جنة عدن حاماًل اللعنة والشوك.
 

اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد!«. َوَكاُنو 3و -(:19:3آية )يو   و ا َيْلِطُموَنُه.َوَكاُنوا َيُقوُلوَن:»السَّ
= هي التحية التي تقال للملوك. وأخذ منها كلمة السالم الملكي. فالسالم الملكري بالموسريقى السالم يا ملك اليهود

هو تحية الملوك عوضًا عن أن يقولوا السالم للملك. وهي نفسها هايل سيزار ومنها أخذت التحية األلمانية وهايرل 
 بالموسيقى صار عوضًا عن قولهم هايل سيزار.هتلرو فالسالم الملكي 

 
ِعلًَّة َفَخَرَج ِبياَلُطُس َأْيًضا َخاِرًجا َوَقاَل َلُهْم:»َها َأَنا ُأْخِرُجُه ِإَلْيُكْم ِلَتْعَلُموا َأنِ ي َلْسُت َأِجُد ِفيِه  4و  -(:19:4آية )يو
 وَواِحَدًة«.
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اليهود   الروح اإلنسانية عند  يوقظ  لُه هو   ولكنه فشل.لقد حاول بيالطس أن  إدانة  لليهود كان  ولكن إستسالمه 
 أي ًا. 

 
َوَذا 5 -(:19:5آيدة )يددو ْم ِبياَلُطُس:»هددُ اَل َلهدُ واِن. َفقددَ ْوَب اأُلْرجدُ ْوِك َوثددَ ٌل ِإْكِليددَل الشدَّ َو َحامدِ ا َوهددُ وُع َخاِرجدً َرَج َيسددُ َفخدَ

  و اإِلْنَساُن!«.
كررل كرامررة ليظهررره لليهررود كإنسرران ضرر يف بررال ثرروار يسرراندونه = يقولهررا برريالطس بعررد أن رفررع عنرره هددوذا اإلنسددان

كملك، أو قالها ربمرا ليرذكرهم بإنسرانيتهم وأنره أخروهم فري اإلنسرانية ليتنرا لوا عرن موضروع صرلبه ولكرن هرذه الكلمرة 
تشير للمسيح وقد أخلى ذاته آخذًا صورة عبرد، برل حمرل عرار العبيرد ومذلرة البشرر. هرو اإلنسران الكامرل والنمروذج 
السليم لإلنسان حسب قصد اآلب الذي بال خطية لكنه صار إبن اإلنسان الذي حمل خطايا اإلنسان وعراره. وهرو 
اإلنسان المملول نعمة وهو اإلنسان الذي سيأتي يومًا في مجد اآلب، ليس في صورة المصلوب المهان بل كرديان 

يرًا. هرو اإلنسران محرل الخرالف والق رية أيهرا األرض كلها العادل. هرو اإلنسران الرذي لريس مثلره، لريس إنسرانًا عاد 
 (.51 ،50:11اليهود بل وحتى اآلن. هي نبوة من بيالطس دون أن يدرى كما تنبأ قيافا دون أن يدرى )يو

 

ِلْبُه! 6و -(:19:6آيددددة )يددددو َرُخوا َقاِئِليَن:»اصددددْ اُم صددددَ دَّ ِة َواْلخددددُ اُء اْلَكَهنددددَ ا َرآُه ُرَؤسددددَ ْم َفَلمددددَّ اَل َلهددددُ ِلْبُه!«. قددددَ اصددددْ
 وِبياَلُطُس:»ُخُذوُه َأْنُتْم َواْصِلُبوُه، أَلنِ ي َلْسُت َأِجُد ِفيِه ِعلًَّة«.

. حمررل اللعنررة عنررا ( والمسرريح بصررلبه23:  21فالصررليب لعنررة )تررث  الفرردالكرران فعرراًل البررد للصررلب أن يررتم ، ليررتم 
دم المسرررريح  ل برررريالطس اليهررررود الصررررلب. وبررررذلك حمررررَّ ونرررررى حتررررى هررررذه اللحظررررة أن برررريالطس غيررررر موافررررق علررررى 

اسري ل موت المسيح وهو يعلم ببرالته حتى ال يحدف إضرطراب سي َّ (. ولكن خطأ بيالطس أنه فَ 15-13:3)أع
 .أو ُتَشوَّْه صورته لدى قيصر

 
 وَأْن َيُموَت، أَلنَُّه َجَعَل َنْفَسُه اْبَن هللِا«.َأَجاَبُه اْلَيُهوُد:»َلَنا َناُموٌس، َوَحَسَب َناُموِسَنا َيِجُب 7و -(:19:7آية )يو

اليهود هنرا يرف رون المسراومة مرع بريالطس رف رًا تامرًا. ومعنرى كالمهرم أن حكمهرم علرى المسريح هرو حكرم إلهرى 
ومررا علررى برريالطس سرروى التنفيررذ. واليهررود هنررا أوهررروا للرروالي الرروثني معتقررداتهم الدينيررة لعلرره يقبررل بصررلبه أي لررو 

أنرت بريئرًا مرن الناحيرة المدنيرة فهرو مرن ناحيرة ديننرا فهرو محكروم عليره. ولكرن ذكررهم أنره إبرن هللا أترى برأثر وجدته  
 عكسي إذ خاف منه بيالطس.

 
  و َفَلمَّا َسِمَع ِبياَلُطُس هَذا اْلَقْوَل اْزَداَد َخْوًفا.8و -(:19:8آية )يو

حين ذكر أصرله اإللهري، واآلن يرزداد خوفرًا حينمرا يسرمع أن لقد أحس بيالطس بالر بة في حديثه أواًل مع المسيح 
المسيح هو إبن هللا. وبحسب فكر بيالطس الروماني أنه بدأ يدخل حربًا مع اآللهرة. فالرومران يعتقردون أن اآللهرة 

 يمكن أن تتجسد وتنزل وسط الناس.
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 و ِلَيُسوَع:»ِمْن َأْيَن َأْنَت؟«. َوَأمَّا َيُسوُع َفَلْم ُيْعِطِه َجَواًبا.َفَدَخَل َأْيًضا ِإَلى َداِر اْلِواَلَيِة َوَقاَل 9و -(:19:9آية )يو
= يقصد هل أصلك سماوي أم أرضى. والمسيح لم يرد فبريالطس لرن يفهرم ألن مفرا يم بريالطس عرن من أين أنت

اليهود وعنردهم النبروات لرم البنوة هلل مأخوذة من األساطير اليونانية. فهو لن يفهم قطعًا ما هو المقصود. فإن كان 
 يفهم بيالطس.سوف يفهموا أف

 
ْلَطاًنا 10و  -(:11-19:10اآليات )يو َفَقاَل َلُه ِبياَلُطُس: »َأَما ُتَكلِ ُمِني؟ َأَلْسَت َتْعَلُم َأنَّ ِلي ُسْلَطاًنا َأْن َأْصِلَبَك َوسدُ
َك 11َأْن ُأْطِلَقَك؟«   ْن لدَ ْم َيكدُ ِذي َأَجاَب َيُسوُع: » لدَ ذِلَك الدَّ ْوُق. لدِ ْن فدَ ْد ُأْعِطيدَت مدِ ْن قدَ ْم َتكدُ ْو لدَ َة، لدَ ْلَطاٌن اْلَبتدَّ يَّ سدُ َعلدَ

  وَأْسَلَمِني ِإَلْيَك َلُه َخِطيٌَّة َأْعَظُم«.
المسيح هنا يشرح لبيالطس من أين يستمد سلطانه، فهو يصحح معلومات بيالطس. هنا المسيح يشرح لبيالطس 

وأن أي شئ يصيبنا هو بسماح مرن هللا ولريس بسربب سرلطان الر سرال. فرنحن فري يرد هللا أن هللا هو ضابط الكل، 
[. وهن هرذا ليشرعرنا 28-26:4+23:2+أع1:13ولسنا في يد إنسان. فاهلل هو الذي أعطى السرلطان للر سرال ورو

 بمنتهى اإلطمئنان. والتقليد القبطي يقول أن بيالطس و وجته صارا مسيحيين وهستشهداو
= فبيالطس أخطأ ألنه إسرتخدم القرانون المردني لقترل المسريح خوفرًا. ولكرن ر سرال الكهنرة خطيرتهم ة أعظملُه خطي

أعظم إذ هم إستخدموا الناموس اإللهي في تلفيرق تهمرة ضرد المسريح، فهرم خطيرتهم تعتبرر قترل مرع سربق اإلصررار 
 والتعمد.

 
اِئِليَن:»ِإْن ِمْن هَذا اْلَوْقِت َكاَن ِبياَلُطُس يَ 12و  -(:19:12آية )يو ُرُخوَن قدَ ْطُلُب َأْن ُيْطِلَقُه، َولِكنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا َيردْ

 و َأْطَلْقَت هَذا َفَلْسَت ُمِحبًّا ِلَقْيَرَر. ُكلُّ َمْن َيْجَعُل َنْفَسُه َمِلًكا ُيَقاِوُم َقْيَرَر!«.
رريس الكهنررة بقيصررر، فررإن رفررط رد المسرريح علررى برريالطس جعلرره يررزداد خوفررًا، وكرران يريررد إطالقرره، وهنررا  يتمسررح ًر

ريس الكهنرة بفعلتره هرذه تررك هللا ليرذهب ألوثران قيصرر.  . بيالطس قتل المسريح يلصرق بره تهمرة خيانرة قيصرر وًر
= كران هرذا لقرب محبدًا لقيردرفي لحظة إنقلب هؤالل اليهود المتعصبون للناموس إلى رومان متعصبين لقيصرر. 

و يشررير لدديس محبددًا لقيرددرل جليلررة لحسرراب اإلمبراطوريررة. واللقررب الم رراد وال ررباط العظررام الررذين يقومررون بأعمررا
للوشرايات يلقرى بمرن يرتهم بأنره ضرده . وكان طيباريوس قيصر سامعًا يقاوم قيررللخيانة وهذا ما قالوه لبيالطس 

ويقرول مع المنبوذين ويرفع من يسمع عنهم أنهم يحبونه. لذلك خاف بيالطس أن تصل هرذه التهمرة لطيبراريوس. و
. ومرن المنطقرى أن المرؤرك  يوسيفوس أن بيالطس ُوشى به بعد ثالف سنوات عند طيباريوس فعزله فإنتحر يأسرًاو

 اليهودى يكتب أنه إنتحر إذا كان قد إستشهد بحسب التقليد القبطى .
تهموه بتهمرة مدنيرة والحظ أن السنهدريم حاكموا المسيح بتهمة دينية بأنه إدعى أنه إبن هللا. ولما ذهبوا لبيالطس إ

( بررل وهيرررودس 14:23(. ولمررا  برررأه برريالطس مررن هررذه التهمررة )لررو2:23أنرره ضررد قيصررر ويمنررع دفررع الجزيررة )لررو
(. وحراول بريالطس إطالقره إذ شرعر 7:19( غيروا التهمة أمام بيالطس إلى تهمة دينية مرة أخرى )يرو15:23)لو
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(. مررا يحرردف هررو تلفيررق تهررم ضرررد 12:19م قيصررر )يرروبزيررف التهمررة. فميررر اليهررود كالمهررم ثانيررة أن يسرروع يقررراو 
 المسيح لقتله بأي وسيلة.

 
اُل 13و  -(:19:13آية )يو ٍع ُيقدَ َفَلمَّا َسِمَع ِبياَلُطُس هَذا اْلَقْوَل َأْخَرَج َيُسوَع، َوَجَلَس َعَلى ُكْرِسيِ  اْلِواَلَيِة ِفي َمْوضدِ

  وَوِباْلِعْبَراِنيَِّة »َجبَّاَثا«.َلُه »اْلَباَلُط« 
بيالطس أدرك خطة اليهرود الخبيثرة ضرده فلرم يجرا ف بحياتره برل ضرحى بالمسريح وكران شرعاره فألحيرا أنرا وليمرت 

= هررو رصرريف مرتفررع الددبالط= جب اثددا= لينطررق بحكررم الصررلب ضررد المسرريح. جلددس علددى كرسددي الواليددةالمسرريح. 
مرتفع مستدير ليراه كل الواقفين. يقع بين قلعة أنطونيرا وبرين الهيكرل. مرصوف بقطع بالط مرمر يتبع البيت وهو 

 وكان يجلس عليه الوالي وقت إصدار األحكام.
 

اِدَسِة. َفَقاَل ِلْلَيُهوِد:»ُهَوَذا َمِلُكُكْم!«.14و -(:19:14آية )يو اَعِة السَّ   و َوَكاَن اْسِتْعَداُد اْلِفْرِح، َوَنْحُو السَّ
= أنظررر موضرروع السرراعة السادسررة فيمررا السادسددةوسرراعة الحكررم=  إسددتعداد الفرددحهنررا يحرردد يوحنررا يرروم الحكررم= 

يلرري. ويرروم الجمعرررة عمومررًا مرررا يسررمى اإلسرررتعداد للسرربت ولكرررن هررذه الجمعرررة إسررمها بالرررذات إسررتعداد الفصرررح ألن 
 .( 31الفصح كان يوم السبت لذلك سمى هذا السبت عظيمًا )آية

 هنا بيالطس يسخر من اليهود. ولكنه دون أن يدرى يسجل الحقيقة. = هوذا ملككم
 

اُء 15و  -(:19:15آية )يو اَب ُرَؤسدَ ْم؟« َأجدَ ِلُب َمِلَككدُ ياَلُطُس: »َأَأصدْ ْم بدِ اَل َلهدُ ِلْبُه!« قدَ ْذُه! اصدْ ْذُه! خدُ َرُخوا: »خدُ َفردَ
 و اْلَكَهَنِة:»َلْيَس َلَنا َمِلٌك ِإالَّ َقْيَرَر!«.

= فيها أي ًا سخرية من بيالطس، فاليهود ملكهم أأصلب ملككمهم يريدون أن يتخلصوا من المسيح الذي يبكتهم. 
= ولررنالحظ أن الررذي قررال ذلررك لرريس لدديس لنددا ملددك إال  قيرددرهررو هللا. ولكررنهم بلعرروا السررخرية بررل  ادوهررا بقررولهم 

فوا. وهللا إستمع (. نجدهم هنا وقد طم33:8الشعب إنما ر سال الكهنة وقارن مع )يو سوا معالم إيمانهم بل لقد جد 
لمررا طلبرروه فملررًّك علرريهم قيصررر فررأذلهم بررل أحرررقهم وأحررره دولررتهم وهسررتعبدهم وشررتتهم فرري كررل األرض ومخيررف هررو 

( ولكررن لرنالحظ أن هللا إسررتخدم واٍل وثنرى ليسرمع اليهررود ور سرال كهنررتهم 31:10الوقروع فري يرردي هللا الحريو )عرب 
 كالم حق.

 
 و َفِحيَنِئٍذ َأْسَلَمُه ِإَلْيِهْم ِلُيْرَلَب. َفَأَخُذوا َيُسوَع َوَمَضْوا ِبِه.16و -(:19:16وآية )ي

حسب القانون الروماني كان يتحتم أن يمر يومان على األقل بين صدور الحكم باإلعدام ويوم تنفيذه. بل في أيام 
أحد  لتنفيذ. ولكن عمومًا لم يراعبرالة للمتهم فال يتم اطيباريوس قيصر صارت المدة عشرة أيام، لعله يظهر دليل 

القوانين في هذه الق ية فراليهود متشروقين لقتلره سرريعًا خوفرًا مرن ترردد بريالطس. هرم حسربوا أن بريالطس قرد يرأمر 
( 2 ،1:2ثانيررة بررإطاله سررراحه. وجنررود الرومرران ملهرروفين علررى ذلررك برردافع غطرسررتهم وتعصرربهم لجنسررهم )مزمررور

 فمسئولية الصلب واقعة على اليهود حتمًا. اسلمه إليهم ليرلبلذي قام بالصلب عساكر الرومان قيل ومع أن ا
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 هل صلب المسيح في الساعة الثالثة أم السادسة
( وكران إسرتعداد الفصرح ونحرو السراعة السادسرة 14:19( وكانت الساعة الثالثرة فصرلبوه وفري )يرو25:15في )مر

 ملككم.. فحينئذ أسلمه اليهود ليصلب:فقال )بيالطس( هو ذا 
سراعات 3سراعات كبيررة )السراعة الكبيررة = 4ساعات كبيررة ويقسرمون النهرار إلرى 4كان اليهود يقسمون الليل إلى  

 بتوقيتنا(.
سراعات بحسرب سراعاتنا وتسرمى السراعة األولرى. وتبردأ بعردها 3وتبدأ سراعات النهرار عنرد شرروه الشرمس ولمردة )

ساعات( وبعدها الساعة السادسة. وبهذا تنتهي الساعة الثالثرة عنرد نصرف النهرار وتنتهري 3دة )الساعة الثالثة ولم
الساعة السادسة عند بعد الظهر وتمتد الساعة التاسعة للمروب. ولم تكن هنراك سراعات فري يردهم لتحديرد الرزمن، 

لررى بدايررة السادسررة أنهررا الثالثررة. بررل بالتقريررب. وربمررا يطلقررون علررى نهايررة السرراعة الثالثررة أنهررا السرراعة السادسررة وع
فالتدقيق في الساعات لم يكن مهمًا في ذلك الوقت. فإن قرال مررقس أن الصرلب قرد حردف فري السراعة الثالثرة فهرو 
يقصد نهايتها وهذا قال يوحنا أن الصلب حدف في الساعة السادسة فهو يقصد بدايتها وكالهما يصح التعبير عنه 

المفسرررين أن نهايررة أحررد السررواعى هررو إبترردال السرراعة األخرررى والقرردر الررذي بررين  بطررريقتهم كمررا حرردف. ويقررول أحررد 
الساعتين من الزمان مجهول. والفعرل قرد ينسرب إلرى  مرانين )الثالثرة والسادسرة( لجروا  وقروع طرفيره فري طرفيهمرا، 

 أي طرف الساعة الثالثة وطرف الساعة السادسة.
 
 
 
 
 
 

لسيد في يد اليهود/ الحكم بالصلب/ الجلد/ اإلهانرات/ كتابرة اللوح/إقتسرام الجنرد لوأحداف الصلب )تسليم بيالطس  
لثيابه/محاورة اللصين/ إستهزال العابرين/ إعتراض المجتا ين/ صلب المسريح علرى الصرليب( هرذه األحرداف بردأت 

حتررى السرراعة فرري السرراعة الثالثررة وهنتهررت فرري السرراعة السادسررة. والظلمررة حرردثت فرري السرراعة السادسررة وهسررتمرت 
التاسررعة. وغالبررًا فقررد قصررد مرررقس أن هررذه األحررداف برردأت بصرردور الحكررم الررذي صرردر فرري خررالل السرراعة الثالثررة. 
ويوحنا يشير بقوله نحو الساعة السادسة أن األحداف التي يشير إليهرا كانرت فري نهايرة السراعة الثالثرة وقرد إقتربنرا 

ه فيشرير لصردور الحكرم ضرد السريد بالصرلب وبدايرة األحرداف فصرلبو  مررقس القرديس أما  قولمن الساعة السادسة. 
 وهتفاه قرار بيالطس مع إرادة اليهود في الصلب.

إال  أن بعط المفسرين ذهبوا ألن يوحنا يقصد بقوله الساعة السادسة أنها السراعة بالتوقيرت الحرالي أي فجررًا  
َر علررى ودلرريلهم علررى ذلررك أن يوحنررا كرران ي رري  فرري أفسررس الترري كانررت تسررتخدم ت وقيتررات مشررابهة، وأنرره ُعثررِ

ثالثةالساعة ال الساعة األولى شروق الشمس  الساعة التاسعة الساعة السادسة 

 أحداث الرلب
ق السيد في السادسة  بدأت في الثالثة وعلِ 
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ستشررهد فرري السرراعة الثامنررة صررباحًا. والشررهيد فررالن أستشررهد فرري إكتابررات تعررود لررذلك الزمرران أن الشررهيد فررالن 
 العاشرة صباحًا مما  يشير إلستخدام توقيت مشابه لتوقيتنا. والرأي األول أرجح.

 
 (37-16:19( + )يو49-26:23)لو+  (41-21:15( + )مر56-32:27)مت صلب يسوع
)مت ِلَيْحِمَل 32  "-:(  56-27:32اآليات  ُروُه  َفَسخَّ ِسْمَعاُن،  اْسُمُه  َقْيَرَواِنيًّا  ِإْنَساًنا  َوَجُدوا  َخاِرُجوَن  ُهْم  َوِفيَما 
اًل َمْمُزوًجا ِبَمَراَرٍة 34اْلُجْمُجَمِة«   َوَلمَّا َأَتْوا ِإَلى َمْوِضٍع ُيَقاُل َلُه ُجْلُجَثُة، َوُهَو اْلُمَسمَّى »َمْوِضعَ 33َصِليَبُه.  َأْعَطْوُه خَّ

َيْشَرَب.   َأْن  ُيِرْد  َلْم  َذاَق  َوَلمَّا  ِقيَل 35ِلَيْشَرَب.  َما  َيِتمَّ  ِلَكْي  َعَلْيَها،  ُمْقَتِرِعيَن  ِثَياَبُه  اْقَتَسُموا  َصَلُبوُه  َوَلمَّا 
َوعَ  َبْيَنُهْم،  ِثَياِبي  :»اْقَتَسُموا  ُقْرَعًة«.  ِبالنَِّبيِ  َأْلَقْوا  ِلَباِسي  ُهَناَك.  36َلى  َيْحُرُسوَنُه  َجَلُسوا  َرْأِسِه 37ُثمَّ  َفْوَق  َوَجَعُلوا 

اِن، َواِحٌد َعِن اْلَيِميِن َوَواِحٌد َعِن  38ِعلََّتُه َمْكُتوَبًة:»هَذا ُهَو َيُسوُع َمِلُك اْلَيُهوِد«.     اْلَيَساِر.ِحيَنِئٍذ ُصِلَب َمَعُه ِلرَّ

ُرُؤوَسُهْم  39 وَن  َيُهزُّ َوُهْم  َعَلْيِه  ُفوَن  ُيَجدِ  اْلُمْجَتاُزوَن  َأيَّاٍم، 40َوَكاَن  َثاَلَثِة  ِفي  َوَباِنَيُه  اْلَهْيَكِل  َناِقَض  َقاِئِليَن:»َيا 
ِليِب!«.   اْلَكَهَنِة َأْيًضا َوُهْم َيْسَتْهِزُئوَن َمَع اْلَكَتَبِة    َوَكذِلَك ُرَؤَساءُ 41َخلِ ْص َنْفَسَك! ِإْن ُكْنَت اْبَن هللِا َفاْنِزْل َعِن الرَّ

ُيوِخ َقاُلوا:   َعِن »َخلََّص آَخِريَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقِدُر َأْن ُيَخلِ َرَها! ِإْن َكاَن ُهَو َمِلَك ِإْسَراِئيَل َفْلَيْنِزِل اآلَن  42َوالشُّ
ِليب َفُنْؤِمَن ِبِه!   َوِبذِلَك َأْيًضا َكاَن 44 َعَلى هللِا، َفْلُيْنِقْذُه اآلَن ِإْن َأَراَدُه! أَلنَُّه َقاَل: َأَنا اْبُن هللِا!«.  َقِد اتََّكلَ 43الرَّ

اِن اللََّذاِن ُصِلَبا َمَعُه ُيَعيِ َراِنِه. اَعةِ 45  اللِ رَّ اِدَسِة َكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى ُكلِ  اأَلْرِض ِإَلى السَّ اَعِة السَّ التَّاِسَعِة.    َوِمَن السَّ
اَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ َيُسوُع ِبَرْوٍت َعِظيٍم َقاِئاًل: »ِإيِلي، ِإيِلي، ِلَما َشَبْقَتِني؟« َأْي: ِإلِهي،46 ِإلِهي، ِلَماَذا   َوَنْحَو السَّ

ِإي47َتَرْكَتِني؟   ُيَناِدي  َقاُلوا:»ِإنَُّه  َسِمُعوا  َلمَّا  ُهَناَك  اْلَواِقِفيَن  ِمَن  َوَأَخَذ 48ِليَّا«.  َفَقْوٌم  ِمْنُهْم  َواِحٌد  َرَكَض  َوِلْلَوْقِت 
اًل َوَجَعَلَها َعَلى َقَرَبٍة َوَسَقاُه.   َوَأمَّا اْلَباُقوَن َفَقاُلوا:»اْتُرْك. ِلَنَرى َهْل َيْأِتي ِإيِليَّا ُيَخلِ ُرُه!«.  49ِإْسِفْنَجًة َوَمأَلَها خَّ

َعِظي50 ِبَرْوٍت  َأْيًضا  َيُسوُع  وَح.َفَرَرَخ  الرُّ َوَأْسَلَم  ِإَلى 51  ٍم،  َفْوُق  ِمْن  اْثَنْيِن،  ِإَلى  اْنَشقَّ  َقِد  اْلَهْيَكِل  ِحَجاُب  َوِإَذا 
َقْت،   َتَشقَّ ُخوُر  َوالرُّ َتَزْلَزَلْت،  َواأَلْرُض  الرَّاِقِديَن 52َأْسَفُل.  يِسيَن  اْلِقدِ  َأْجَساِد  ِمْن  َكِثيٌر  َوَقاَم  َتَفتََّحْت،  َواْلُقُبوُر 

ِلَكِثيِريَن.  وَ 53 َوَظَهُروا  َسَة،  اْلُمَقدَّ اْلَمِديَنَة  َوَدَخُلوا  ِقَياَمِتِه،  َبْعَد  اْلُقُبوِر  ِمَن  َمَعُه 54َخَرُجوا  َوالَِّذيَن  اْلِمَئِة  َقاِئُد  َوَأمَّا 
ا   َوَقاُلوا:»َحقًّ ا  َكاَن، َخاُفوا ِجدًّ َوَما  َرَأْوا الزَّْلَزَلَة  َفَلمَّا  َيُسوَع  اْبَن هللِا!«.  َيْحُرُسوَن  ِنَساٌء 55َكاَن هَذا  ُهَناَك  َوَكاَنْت 

َيْخِدْمَنُه،   اْلَجِليِل  ِمَن  َيُسوَع  َتِبْعَن  َقْد  ُكنَّ  َوُهنَّ  َبِعيٍد،  ِمْن  َيْنُظْرَن  ُأمُّ 56َكِثيَراٌت  َوَمْرَيُم  اْلَمْجَدِليَُّة،  َمْرَيُم  َوَبْيَنُهنَّ 
 " ِدي.َيْعُقوَب َوُيوِسي، َوُأمُّ اْبَنْي َزبْ 

ُصِلَب المسيح يوم الجمعة، اليوم السادس، يوم سقط آدم وفيه تعرى من لباس البهال وصرار فري هرذا الجسرد غيرر 
القادر أن يعاين بهال هللا وال أن يراه، صار هرذا الجسرد لرُه حراجزًا كثيفرًا. والظلمرة التري حردثت تشرير لظلمرة عيرون 

فرعرررون ب رررربات منهرررا الظرررالم. والظلمرررة هررري مكررران عقررراب  اليهرررود وعالمرررة علرررى عقوبرررات قادمرررة كمرررا عاقرررب هللا
األشرررار. وكرران الصررلب يررتم بررأن يمرردد المصررلوب علررى خشرربة الصررليب إلررى أقصررى الحرردود ثررم يسررمر بالمسررامير. 

ة بطريقرة عنيفرة. وكرانوا يسرتخدمون عقوبرة الصرلب مرع العبيرد والمجررمين. دَّ عَ ويرفع الصليب وي عونه في حفرة مُ 
(. 6:9بالصررلب ملررك السرريد علررى قلرروب المررؤمنين برره. لررذلك قررال إشرر يال ووتكررون الًراسررة علررى كتفيررهو )إشولكررن 
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م إبنره إسرحق فري نفرس المكران، وهسرحق كران رمرزًا للمسريح. وهرذا المكران نفسره هرو مكران الهيكرل الرذي  وهبرا يم قدَّ
 كان يقدم فيه الذباًح رمزًا لذبيحة الصليب.

 
ُروُه ِلَيْحِمَل َصِليَبُه.وَ 32" -(: 27:32آية )مت   " ِفيَما ُهْم َخاِرُجوَن َوَجُدوا ِإْنَساًنا َقْيَرَواِنيًّا اْسُمُه ِسْمَعاُن، َفَسخَّ
(. 9:6وكان لهم مجمع فري أورشرليم )أع . ها سكن كثير من اليهود فيالقيروان توجد في شمال إفريقيا، و   =قيروانياً 

(. وفي الطريق حيرث 21:15وقد صار إبنا سمعان وهما الكسندروس وروفس من المسيحيين المعروفين جدًا )مر
حمل ربنا الصليب سقط عدة مرات فسخروا سمعان القيرواني ليحمل معه صليبه. فكان سمعان رمزًا للكنيسة التي 

بها صرليبه وبالترالي تشراركه مجرده. واضرح أن المسريح لرم يسرتطع حمرل الصرليب تحتمل صليبها وتحمله لتشارك ر 
 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 يحردف مرع كرل منرا إذ تواجهره   ،  ربما

تجربة فيقول وأنا برئو وأنا لم أفعل شرئو فلمراذا هرذه التجربرة. ولكرن لرنعلم أن كرل مرن ترألم معره يتمجرد أي رًا معره 
 (.17:8)رو

 
  "َقاُل َلُه ُجْلُجَثُة، َوُهَو اْلُمَسمَّى »َمْوِضَع اْلُجْمُجَمِة«.َوَلمَّا َأَتْوا ِإَلى َمْوِضٍع يُ 33" -(: 27:33آية )مت

ه الجمجمدددة = ألنررره يقرررال أن آدم كررران مررردفونًا فررري هرررذا الموقرررع. أو أن الصرررخرة تشررربه الجمجمرررة أو لكثررررة 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 ِبَمَراَرٍة ِلَيْشَرَب. َوَلمَّا َذاَق َلْم ُيِرْد َأْن َيْشَرَب.34 "-(: 27:34آية )مت   "َأْعَطْوُه خَّ
ولرره = هررذا كرران نرروع مررن الشررراب الررذي يشررربه الرومرران عررادة وهررو خمررر ممررزوج بأعشرراب مرررة خدداًل ممزوجددًا بمددرارة

تررأثير مخرردر. وكرران يعطررى للمصررلوبين لتخفيررف آالمهررم. لكررن السرريد رفررط أن يشرررب حتررى يحمررل األلررم بكمالرره 
 بإرادته الحرة.

 

اِبي35"  -(:  27:35آية )مت ُموا ِثيدَ :»اْقَتسدَ ا ِقيدَل ِبالنَِّبيِ  ِتمَّ مدَ ْي يدَ ا، ِلكدَ ِرِعيَن َعَلْيهدَ  َوَلمَّا َصَلُبوُه اْقَتَسُموا ِثَياَبُه ُمْقتدَ
  "َبْيَنُهْم، َوَعَلى ِلَباِسي َأْلَقْوا ُقْرَعًة«.

( إشارة إلنتشرار الكنيسرة ألربعرة جهرات المسركونة. وقميصره لرم يقطرع ويقسرم 23:19أربعة 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
 الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسهامالبس 
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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 الردال أو 

ويربط وسطه   أكمام.  وله  أى شق  بدون  أسفل  إلى  أعلى  الردال  بزنار  من  وكان  الجسم.  على  القميص  لتثبيت 
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"  مونهركن. وكان ي ع على رأسه غطال يس
الثياب التى إقتسمها الجنود عند صلب السيد. وكانت أربعة أقسام وهى غطال الرأس والصندل والطاليث والزنار. 

 وأما القميص فلم يقسموه.   
 

  "ًة:»هَذا ُهَو َيُسوُع َمِلُك اْلَيُهوِد«.َوَجَعُلوا َفْوَق َرْأِسِه ِعلََّتُه َمْكُتوبَ 37 "-(: 27:37آية )مت
 (11:3هذه الجملة تختلف في البشاًر ولكن البشيرين كتبوا الجملة وههتموا بالمعنى دون الحروف )راجع ن 

 

اِن، َواِحٌد َعِن اْلَيِميِن َوَواِحٌد َعِن اْلَيَساِر.38 "-(: 27:38آية )مت  "ِحيَنِئٍذ ُصِلَب َمَعُه ِلرَّ
معلمرررو اليهرررود علرررى كراسررري يعلمرررون كمرررن هرررم مرررن فررروه، يوبخرررون وينتهررررون، يخشرررون أن يلمسررروا نجسرررًا جلرررس 

فيتنجسررروا، أمرررا  السررريد فقررردم مفهومرررًا جديررردًا إذ تررررك الكرسررري ليُحصرررى برررين األثمرررة والمجررررمين، يررردخل فررري وسرررطهم 
 لق بهم إلى ح ن أبيهويشاركهم آالمهم حتى إلى الصليب ويقبل تعييراتهم، معلنْا لهم حبه العملي لينط

 
ُهْم  39"  -(:  44-27:39اآليات )مت وَن ُرُؤوسدَ زُّ ْم َيهدُ ِه َوهدُ ُفوَن َعَليدْ دِ  اُزوَن ُيجدَ اِقَض 40َوَكاَن اْلُمْجتدَ ا ندَ َقاِئِليَن:»يدَ

ِليِب!«.  ِن الردَّ اْنِزْل عدَ َن هللِا فدَ َت ابدْ ِة 41اْلَهْيَكِل َوَباِنَيُه ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم، َخلِ ْص َنْفَسَك! ِإْن ُكندْ اُء اْلَكَهندَ ذِلَك ُرَؤسدَ َوكدَ
ُيوِخ َقاُلوا:   آَخِريَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقِدُر َأْن ُيَخلِ َرَها! ِإْن َكاَن ُهَو »َخلََّص 42َأْيًضا َوُهْم َيْسَتْهِزُئوَن َمَع اْلَكَتَبِة َوالشُّ

ِليب َفُنْؤِمَن ِبِه!  َقِد اتََّكَل َعَلى هللِا، َفْلُيْنِقْذُه اآلَن ِإْن َأَراَدُه! أَلنَُّه َقاَل: َأَنا اْبُن 43َمِلَك ِإْسَراِئيَل َفْلَيْنِزِل اآلَن َعِن الرَّ
اِن اللََّذاِن ُصِلَبا َمَعُه ُيَعيِ َراِنِه.وَ 44هللِا!«.   " ِبذِلَك َأْيًضا َكاَن اللِ رَّ

ر صررورة للصررلب ومررن ناحيررة  هنررا نرررى اإلسررتهزال 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 هرؤالل المجردفين ليثيرروا 

 الصليب ليوقف عملية الفدال وما كان أتعس حال البشرية لو نزل المسيح فعاًل من على الصليب.
 

اَعِة التَّاِسَعِة.45 "-(: 27:45آية )مت اِدَسِة َكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى ُكلِ  اأَلْرِض ِإَلى السَّ اَعِة السَّ   " َوِمَن 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 يحدف 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 علمررال الفلررك وا

الكسوف غير الطبيعي بقوله وإما  أن إله الكون يتألَّم وهما  يكون كيان العالم ينحلو. ولما  ذهرب برولس الرسرول إلرى 
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كان هذا الفيلسوف الروثني حاضررًا  ، أثينا وذهب إلى أريوس باغوس وتكلم عن أن المسيح مات وقام وأنه هو هللا
(. وذلررك ألن ديونيسرريوس خرررج ورال 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 األنبيررال ) ك
(. وفيه نرى أن عيد فصحهم صار نوحًا لهم إذ بكت النسوة وغابت الشمس. بل بدأ في نهايرة أمرتهم وهنشرقاه 10

 حجاب  يكلهم إذ تخلى عنهم هللا. 
 

ا 46" -(:47 - 27:46آيددة )مددت ي، ِلمددَ ي، ِإيلددِ اِئاًل: »ِإيلددِ يٍم قددَ ْوٍت َعظددِ وُع ِبرددَ َرَخ َيسددُ َعِة صددَ اَعِة التَّاسددِ َو السددَّ َوَنحددْ
 ي ِإيِليَّا«.َفَقْوٌم ِمَن اْلَواِقِفيَن ُهَناَك َلمَّا َسِمُعوا َقاُلوا:»ِإنَُّه ُيَنادِ 47َشَبْقَتِني؟« َأْي: ِإلِهي، ِإلِهي، ِلَماَذا َتَرْكَتِني؟

= كان المسيح في النزع األخير، ولو كان إنسانًا عاديرًا مرا إسرتطاع أن يصررك بصروت صرخ يسوع بروت عظيم
وهررذا يرردل علررى ناسرروته. وبهررذا دلَّ المسرريح علررى أنرره اإللرره  إلهددي إلهدديعظرريم. فهررذا يرردل علررى الهوترره. وهررو قررال 

. ومرن ناحيرة المره حقيقيرة وجسرده حقيقيرًا ال خيرالأالمتأنس أو هللا وهر فري الجسرد. وصرياحه هرذا يردل علرى أن 
، وقوله إلهري بروت عظيمفالمصلوب المتأل م ال يستطيع الصراك  يدل على الهوته بروت عظيمأخرى فصراخه  

= كلمررة إيلددىتركتنرري إشررارة إلررى أنرره إنسرران كامررل تحررت اآلالم. فهررذه اآليررة تشررير لالهوترره وناسرروته.  إلهرري لمرراذا
 (34:15)مر إلوى عبرانية معناها وإلهيو وبالسريانية 

= المسريح هنررا كممثرل للبشرررية التري سررقطت تحرت سررلطان الظلمرة يصرررك فري أنررين مررن إلهدي إلهددي لمدداذا تركتنددي
أحنرى السريد رأسره ليحمرل خطايرا البشرررية كلهمرا صرار كمرن قرد حجرب اآلب وجهرره  ثقلهرا كمرن فري حالرة تررك، فررإذ 

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. 

اإلبن كحامل خطايا العالم، وهرذه يصرعب فهمهرا علرى مسرتوانا البشررى، كيرف حردف إحتجاب وجه اآلب عن  -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
 مور لوجدوها تنطبق عليه.يهزأون بالسيد كلمات هذا المز 

ر أي  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 
سررمع مررا يقررول المسرريح فالمسرريح قررال مررا قالرره باآلراميررة فكرران وإيلررى إيلررى لمررا شرربقتنىو وهررم أخطررأوا أخطررأوا فهررم أو 

 فيه سخرية منه إذ المعروف أن إيليا يسبق المسيح. إنه ينادى إيلياالسمع فظنوه ينادى إيليا. وقولهم 
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ْنُهْم 48" -(:49 - 27:48آيددة )مددت ٌد مددِ َض َواحددِ ِت َركددَ َبٍة َوِلْلَوقددْ ى َقرددَ ا َعلددَ اًل َوَجَعَلهددَ ا خددَّ ِفْنَجًة َوَمأَلهددَ َذ ِإسددْ َوَأخددَ
 َوَأمَّا اْلَباُقوَن َفَقاُلوا:»اْتُرْك. ِلَنَرى َهْل َيْأِتي ِإيِليَّا ُيَخلِ ُرُه!«.49 َوَسَقاُه.

الخرل  هو رفط أن يشرب الخرل الممرزوج بمررارة الرذي لره مفعرول تسركين األلرم. لكنره شررب الخرل فقرط. والحرظ أن
 يزيد من إحساس العط .

 

وَح.50" -(: 27:50آية )مت  " َفَرَرَخ َيُسوُع َأْيًضا ِبَرْوٍت َعِظيٍم، َوَأْسَلَم الرُّ
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

هرذا تحقيقرًا للنبروات. وكران موتره رجليه ليعلم الجميع أنه مات بإرادتره ولريس بكسرر رجليره أو برإرادة آخررين. وكران 
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 يحردف مرع 10:12) ك
 لكنه أسلم الروح وهو في ملل حياته.من ُيِسلْم الروح بطرية عادية، و 

 

ْت، 51 "-(: 27:51آيددة )مددت َفُل. َواأَلْرُض َتَزْلَزلددَ ى َأسددْ ْوُق ِإلددَ ْن فددَ ْيِن، مددِ ى اْثنددَ قَّ ِإلددَ ِد اْنشددَ ِل قددَ اُب اْلَهْيكددَ َوِإَذا ِحجددَ
َ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 تررالى مرذبح البخرور لقردس األقرداس 

ليشفع فينا أمام اآلب شفاعة كفارية. ولرذلك قرال  أن المسيح بموته على الصليب دخل إلى السمال  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 

يفوس المؤرك اليهودي يقول أنه في وقت صلب الرب خرج من الهيكل أصوات قوات سماًية (. ويوس38:23)مت 
تقول ولنرحل من هناو أما  الحجاب في الكناًس المسيحية فهرو لريس ليحجرب مجرد هللا عرن أحرد، برل بحسرب إسرمه 

ين هرم فري السرمال، األيقونات. ووضع األيقونات عليه إشرارة ألن هرؤالل القديسراليوناني إيكون ستاسيس أي حامل 
حينما يبردأ الصرالة، وفري  )رمز لكهنوت المسيح( فالهيكل هو رمز للسمال في الكنيسة. ويوجد ستر يفتحه الكاهن

 إنفتح الحجاب ولم تعد السمال محتجبة عنا.فبالصليب  المسيح الكاهن قدم ذبيحة نفسه يده الصليب، بمعنى أن
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ك الطبيعرة الصرمال وال تتحررك قلروب اليهرود. ولكرن مرا حردف = عجيرب أن تتحرر 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
 لمعمودية إذ نموت معُه وننعم باإلنسان الجديد المقام من األموات. داخل مياه ا

 
ِديَن 52" -(: 53-27:52اآليددات )مددت يَن الرَّاقددِ يسددِ اِد اْلِقدِ  ْن َأْجسددَ اَم َكِثيددٌر مددِ ْت، َوقددَ وُر َتَفتَّحددَ َن 53َواْلُقبددُ وا مددِ َوَخَرجددُ

َسَة، َوَظَهُروا ِلَكِثيِريَن.   "اْلُقُبوِر َبْعَد ِقَياَمِتِه، َوَدَخُلوا اْلَمِديَنَة اْلُمَقدَّ
ألن اليرروم يرروم سرربت، وعنررد قيامررة المسرريح قررام األمرروات غالبررًا تفتحررت القبررور بفعررل الزلزلررة ولررم يسررتطيعوا إغالقهررا 

عالمرة إنتصرار المسريح علرى المرروت. وبقيامرة هرؤالل األمروات تتكامرل الصررورة السرابقة فلقرد تحطرم القلرب الحجررري 
أي مات اإلنسران العتيرق وقرام اإلنسران الجديرد )هرذا مرا يحردف 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 بر ية 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 َقائددِ ا َوَأمددَّ دًّ اُفوا جددِ اَن، خددَ ا كددَ َة َومددَ ا َرَأْوا الزَّْلَزلددَ وَع َفَلمددَّ وَن َيسددُ ُه َيْحُرسدُ ِذيَن َمعددَ ِة َوالددَّ اْلِمئددَ
ا َكاَن هَذا اْبَن هللِا!«.  " َوَقاُلوا:»َحقًّ

قاًد المئة سمع سخرية اليهود على المسيح وقرولهم وإن كنرت إبرن هللاو. ولمرا  حردف مرا حردف آمرن بالمسريح، وكران 
 مانه إيذانًا بدخول األمم لإليمان.إي
 

َأُبو 21  "-:(41-15:21)مر  اآليات اْلَقْيَرَواِنيُّ  ِسْمَعاُن  َوُهَو  اْلَحْقِل،  ِمَن  آِتًيا  َكاَن  ُمْجَتازًا  َرُجاًل  ُروا  َفَسخَّ
َصِليَبُه. ِلَيْحِمَل  َوُروُفَس،  »ُجْمُجَمٍة«. 22  َأَلْكَسْنَدُرَس  َمْوِضُع  َتْفِسيُرُه  الَِّذي  »ُجْلُجَثَة«  َمْوِضِع  ِإَلى  ِبِه  َوَجاُءوا 

ِثَياَبُه ُمْقَتِرِعيَن َعَلْيَها: َماَذا َيْأُخُذ ُكلُّ  24َوَأْعَطْوُه َخْمًرا َمْمُزوَجًة ِبُمر  ِلَيْشَرَب، َفَلْم َيْقَبْل.  23 َوَلمَّا َصَلُبوُه اْقَتَسُموا 
اَعُة الثَّاِلَثُة َفَرَلُبوُه.  25َواِحٍد؟   ْيِن، 27َوَكاَن ُعْنَواُن ِعلَِّتِه َمْكُتوًبا: »َمِلُك اْلَيُهوِد«.  26َوَكاَنِت السَّ َوَصَلُبوا َمَعُه ِلرَّ

َيَسارِِه.   َعْن  َوآَخَر  َيِميِنِه  َعْن  َأَثَمٍة«.  28َواِحًدا  َمَع  اْلَقاِئُل:»َوُأْحِرَي  اْلِكَتاُب  ُفوَن َوكَ 29َفَتمَّ  ُيَجدِ  اْلُمْجَتاُزوَن  اَن 
َأيَّاٍم!   َثاَلَثِة  ِفي  َوَباِنَيُه  اْلَهْيَكِل  َناِقَض  َيا  َقاِئِليَن:»آِه  ُرُؤوَسُهْم  وَن  َيُهزُّ َوُهْم  َعِن 30َعَلْيِه،  َواْنِزْل  َنْفَسَك  َخلِ ْص 

ِليِب!«   فِ 31الرَّ ُمْسَتْهِزُئوَن  َوُهْم  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  َنْفُسُه َوَكذِلَك  َوَأمَّا  َقاُلوا: »َخلََّص آَخِريَن  اْلَكَتَبِة،  َمَع  َبْيَنُهْم  يَما 
ُيَخلِ َرَها!   َأْن  َيْقِدُر  َمَعُه 32َفَما  َواللََّذاِن ُصِلَبا  َوُنْؤِمَن!«.  ِلَنَرى  ِليِب،  ِإْسَراِئيَل َعِن الرَّ َمِلُك  اْلَمِسيُح  ِلَيْنِزِل اآلَن 

ُيَعيِ َراِنِه.  التَّاِسَعِة.  وَ 33  َكاَنا  اَعِة  السَّ ِإَلى  ُكلِ َها  اأَلْرِض  َعَلى  ُظْلَمٌة  َكاَنْت  اِدَسُة،  السَّ اَعُة  السَّ َكاَنِت  َوِفي  34َلمَّا 
َتْفِسيُرُه: َالَِّذي  َشَبْقَتِني؟«  ِلَما  ِإُلِوي،  َقاِئاًل:»ِإُلِوي،  َعِظيٍم  ِبَرْوٍت  َيُسوُع  َصَرَخ  التَّاِسَعِة  اَعِة  إِ   السَّ لِهي، ِإلِهي، 
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َتَرْكَتِني؟   ِإيِليَّا«.  35ِلَماَذا  ُيَناِدي  َسِمُعوا:»ُهَوَذا  َلمَّا  اْلَحاِضِريَن  ِمَن  َقْوٌم  ِإْسِفْنَجًة خَّاًل 36َفَقاَل  َوَمأَل  َواِحٌد  َفَرَكَض 
ِلُيْنِزلَ  ِإيِليَّا  َيْأِتي  َهْل  ِلَنَر  َقاِئاًل:»اْتُرُكوا.  َوَسَقاُه  َقَرَبٍة  َعَلى  َوَأْسَلَم 37  ُه!« َوَجَعَلَها  َعِظيٍم  ِبَرْوٍت  َيُسوُع  َفَرَرَخ 

وَح.   َأْسَفُل.  38الرُّ ِإَلى  َفْوُق  ِمْن  اْثَنْيِن،  ِإَلى  اْلَهْيَكِل  ِحَجاُب  َأنَُّه  39َواْنَشقَّ  ُمَقاِبَلُه  اْلَواِقُف  اْلِمَئِة  َقاِئُد  َرَأى  َوَلمَّا 
ا كَ  وَح، َقاَل:»َحقًّ َوَكاَنْت َأْيًضا ِنَساٌء َيْنُظْرَن ِمْن َبِعيٍد، َبْيَنُهنَّ 40اَن هَذا اإِلْنَساُن اْبَن هللِا!«  َصَرَخ هَكَذا َوَأْسَلَم الرُّ

َوَساُلوَمُة،   َوُيوِسي،  ِغيِر  الرَّ َيْعُقوَب  ُأمُّ  َوَمْرَيُم  اْلَمْجَدِليَُّة،  ِفي  41َمْرَيُم  َكاَن  ِحيَن  َوَخَدْمَنُه  َتِبْعَنُه  َأْيًضا  اللََّواِتي 
 " ِليِل. َوُأَخُر َكِثيَراٌت اللََّواِتي َصِعْدَن َمَعُه ِإَلى ُأوُرَشِليَم.اْلجَ 

 
  "َوَكاَن ُعْنَواُن ِعلَِّتِه َمْكُتوًبا: »َمِلُك اْلَيُهوِد«.26" -(:15:26آية )مر

 = قيل أن بيالطس لغيظه من اليهود كتب هذا إعالنًا عن صلب ملك اليهود.ملك اليهود
 

ْيِن، َواِحًدا َعْن َيِميِنِه َوآَخَر َعْن َيَسارِِه.27" -(:15:27)مرآية   "َوَصَلُبوا َمَعُه ِلرَّ
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.

 

    "َفَتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئُل:»َوُأْحِرَي َمَع َأَثَمٍة«.28" -(:15:28آية )مر
 (12:53)أش 
 

اِقَض 29"  -(:31-15:29اآليات )مر ا ندَ اِئِليَن:»آِه يدَ ُهْم قدَ وَن ُرُؤوسدَ زُّ ْم َيهدُ ِه، َوهدُ ُفوَن َعَليدْ دِ  َوَكاَن اْلُمْجَتاُزوَن ُيجدَ
ِليِب!« 30اْلَهْيَكِل َوَباِنَيُه ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم!  ِن الردَّ ِزْل عدَ َك َواندْ َتْهِزُئونَ 31َخلِ ْص َنْفسدَ ْم ُمسدْ ِة َوهدُ اُء اْلَكَهندَ ذِلَك ُرَؤسدَ  َوكدَ

 " ِفيَما َبْيَنُهْم َمَع اْلَكَتَبِة، َقاُلوا: »َخلََّص آَخِريَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقِدُر َأْن ُيَخلِ َرَها!
وهنتشررت 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 ر سال الكهنة والقيادات بأن أعماله كانت صالحة. وأنه أتى ليخلص آخرين وليس نفسه.

  
اِدَسُة، َكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى اأَلْرِض 33" -(:15:33آية )مر اَعُة السَّ اَعِة التَّاِسَعِة.َوَلمَّا َكاَنِت السَّ  " ُكلِ َها ِإَلى السَّ

في اللحظة التي صدر حكم الموت على آدم وحوال 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
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فآدم خالف الوصية في اليروم السرادس وفري حروالي السراعة السادسرة )كمرا جرال فري التكروين أن صروت الررب كران 
 ماشيًا في النهار(. وسادت الظلمة بالخطية على العالم إلى أن أنهاها المسيح بموته في الساعة التاسعة.

َبْقَتِني؟« 34"  -(:15:34آية )مر ا شدَ ِوي، ِلمدَ اِئاًل:»ِإُلِوي، ِإلدُ يٍم قدَ ْوٍت َعظدِ وُع ِبردَ َرَخ َيسدُ َعِة صدَ اَعِة التَّاسدِ ي السدَّ َوفدِ
 "َالَِّذي َتْفِسيُرُه: ِإلِهي، ِإلِهي، ِلَماَذا َتَرْكَتِني؟

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.

 
اًل َوَجَعَلَها َعَلى َقَرَبٍة َوَسَقاُه َقاِئاًل:»اْتُرُكوا. ِلَنَر َهْل َيْأِتي 36"    -(:15:36آية )مر َفَرَكَض َواِحٌد َوَمأَل ِإْسِفْنَجًة خَّ

 "ِإيِليَّا ِلُيْنِزَلُه!«
بدددددددددداب راجرررررررررع كتررررررررراب والجرررررررررذور اليهوديرررررررررة لسرررررررررر اإلفخارسرررررررررتياو فرررررررررى مقدمرررررررررة األسررررررررررار الكنسرررررررررية السررررررررربعة. 

. ومنعررررررررا للتكرررررررررار نقررررررررول أن الخررررررررل الررررررررذى شررررررررربه المسرررررررريح علررررررررى الصررررررررليب الكدددددددددأس الرابعدددددددددة
كرررررررران هررررررررو الكررررررررأس الرابعررررررررة التررررررررى تمررررررررم بهررررررررا المسرررررررريح سررررررررر اإلفخارسررررررررتيا، ويصرررررررربح الصررررررررليب 

ارسرررررررررتيا هرررررررررى نفسرررررررررها ذبيحرررررررررة الصرررررررررليب وتعتبرررررررررر تتميمرررررررررا لسرررررررررر اإلفخارسرررررررررتيا، وتصررررررررربح اإلفخ
ِفْنَجةً إمترررررررردادا للصرررررررررليب. لرررررررررذلك الحرررررررررظ قرررررررررول الكتررررررررراب  أَل ِإسدددددددددْ ٌد َومدددددددددَ َرَكَض َواحدددددددددِ فهرررررررررذا . فدددددددددَ

كررررررررران مررررررررردفوعا مرررررررررن هللا ليقررررررررردم الخرررررررررل )نبيرررررررررذ مختمرررررررررر( للمسررررررررريح، فالمسررررررررريح  ركددددددددددضالرررررررررذى 
 كرررررررران باقيررررررررًا لرررررررره لحظررررررررات ويسررررررررلم الررررررررروح، وكرررررررران ال بررررررررد لرررررررره أن يكمررررررررل طقررررررررس اإلفخارسررررررررتيا.

وبعررررررررد أن شرررررررررب المسرررررررريح هررررررررذه الكررررررررأس الرابعررررررررة وتمررررررررم سررررررررر اإلفخارسررررررررتيا سررررررررلَّم روحرررررررره فررررررررى 
 يد أبيه بعد أن تمم لنا سر الحياة وغفران الخطايا )اإلفخارستيا(.

 
وَح.37" -(:15:37آية )مر  " َفَرَرَخ َيُسوُع ِبَرْوٍت َعِظيٍم َوَأْسَلَم الرُّ

بسرلطانه أسرلم روحره لرذلك لرم يقرل أي  مرن البشريرين أنره مرات برل = موته لم يكن بأسباب طبي ية بل وأسلم الروح
هو أسلم الروح طوادية. والمسيح بعد أن أسلم الروح نزل إلى الجحيم يكر  لهم ويخرج من مات على الرجرال مرن 

 (.9:4،10+أف19:3بط1أبال العهد القديم )
 

 " اْثَنْيِن، ِمْن َفْوُق ِإَلى َأْسَفُل.َواْنَشقَّ ِحَجاُب اْلَهْيَكِل ِإَلى 38" -(:15:38آية )مر
شق حجاب الهيكل يشير ألن اليهود صاروا غيرر مسرتحقين لوجرود هللا فري وسرطهم وكمرا غرادر الررب الهيكرل مررة 

 م.70( فارقه هذه المرة أي ًا فحطمه الرومان سنة 23:11+18:10سابقة فخربه البابليين )حز
 

اَن هدَذا َوَلمَّا  39"  -(:15:39آية )مر ا كدَ وَح، َقاَل:»َحقدًّ َلَم الدرُّ َذا َوَأسدْ َرَخ هكدَ ُه صدَ ُه َأندَّ َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة اْلَواِقُف ُمَقاِبلدَ
 " اإِلْنَساُن اْبَن هللِا!«
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قاًد المئة هذا رأى مئات المصلوبين ولم يكن أحدهم قادرًا حتى على التنفس، وذلك بسربب تعليرق المصرلوب، فرال 
ب أن يترنفس سروى بصرعوبة شرديدة جردًا، وقطعرا فالمصرلوب ال يسرتطيع الكرالم. وكران هرذا سربب يستطيع المصلو 

تعجب قاًد المئة من صراك المسيح بصوت عظيم، فمن أين أتى بهذه القوة. سمع قاًد المئة أن المسريح هرو إبرن 
ِليِب ِإْن هللا، وأي را كران اليهرود يسرخرون مرن المسريح وهرو علرى الصرليب ويقولرون  ِن الردَّ اْنِزْل عدَ َن هللِا فدَ َت ابدْ  ُكندْ

 (. ومن هنا تأكد قاًد المئة أن المسيح المصلوب هو إبن هللا.40:27)مت 
وكان الشيطان قد تعود أن يأتى ساعة موت أى إنسان ليقبط على روحه ويأخذها معه إلى الجحيم. أما بالنسبة 

ريس هرذا  للمسيح فهو لم يقبل من يد الشيطان أى خطية )تجربة المسيح على الجبل كمثرال( لرذلك قرال المسريح وًر
( فهو ليس مدينًا للشريطان برأى شرئ. فلمرا أترى هرذا الشريطان 30:14العالم )الشيطان( آٍت وليس له فىَّ شئو )يو

للمسيح كما تعود وهر هنا الهروت المسريح الرذى كران مخفيرًا عرن عرين الشريطان، وبرداًل مرن أن يقربط الشريطان 
ه بسلسررلة )ر علررى نفررس ال دَّ (. وكانررت صرررخة المسرريح هررى 2:20مسرريح ألقررى المسرريح القرربط علررى الشرريطان وقيررً

صرخة اإلنتصار على الشيطان والموت والخطية، والقروة الترى وهررت فرى صررخة المسريح راجعرة لظهرور الهروت 
الم المسريح ( فكانرت أ7:5+ عرب  28:19المسيح. الهوت المسيح لم يدعم المسيح فى أالمه وجوعه وعطشه )يو

حقيقيرة. ولكنره هنرا وألول مررة يظهرر الالهروت ويرردعم الجسرد المصرلوب ال ر يف ويقربط علرى الشريطان متلبسررًا 
إذ هو يحاول أن يقبط على نفس المسريح البريئرة بينمرا أن المسريح لرم يقبرل خطيرة مرن يرد الشريطان،   -بجريمته:

 فلماذا أتى للقبط على نفس المسيح. 
لمتحرردة بالهوترره إلررى الجحرريم لتفررتح األبررواب الدهريررة وتخرررج نفرروس األبرررار مررن الجحرريم بررل ذهبررت نفررس المسرريح ا

وترذهب بهرم إلرى الفرردوس وتفرتح أبوابره الدهريرة ليردخل األبررار إلرى الفرردوس. ونقرول بالنسربة لنرا: أن كرل مرن هرو 
  .ثابت فى المسيح ال يستطيع الشيطان أن يقبط على نفسه )قطع صالة المروب فى األجبية(

 
 اللََّواِتي َأْيًضا َتِبْعَنُه َوَخَدْمَنُه ِحيَن َكاَن ِفي اْلَجِليِل. َوُأَخُر َكِثيَراٌت اللََّواِتي َصِعْدَن َمَعُه ِإَلى41"  -(:15:41آية )مر
 " ُأوُرَشِليَم.

 النسال تبعن السيد في شجاعة بينما الرجال هربوا.
 

)لو َوَوَضُعوا 26"  -: (49-23:26اآليات  اْلَحْقِل،  ِمَن  آِتًيا  َكاَن  َقْيَرَواِنيًّا  َرُجاًل  ِسْمَعاَن،  َأْمَسُكوا  ِبِه  َمَضْوا  َوَلمَّا 
ِليَب ِلَيْحِمَلُه َخْلَف َيُسوَع.   ْعِب، َوالنِ َساِء اللََّواِتي ُكنَّ َيْلِطْمَن َأْيًضا وَ 27َعَلْيِه الرَّ َيُنْحَن َوَتِبَعُه ُجْمُهوٌر َكِثيٌر ِمَن الشَّ

َأْنُفِسُكنَّ وَ 28َعَلْيِه.   َبِل اْبِكيَن َعَلى  َتْبِكيَن َعَليَّ  َبَناِت ُأوُرَشِليَم، اَل  ِإَلْيِهنَّ َيُسوُع َوَقاَل:»َيا  ، َفاْلَتَفَت  َأْواَلِدُكنَّ َعَلى 
َواْلُبُطونِ 29 ِلْلَعَواِقِر  ُطوَبى  ِفيَها:  َيُقوُلوَن  َتْأِتي  َأيَّاٌم  ُهَوَذا  ُتْرِضْع!    أَلنَُّه  َلْم  الَِّتي  َوالثُِّديِ   َتِلْد  َلْم  ِحيَنِئٍذ 30الَِّتي 

َغطِ يَنا!   َوِلآلَكاِم:  َعَلْيَنا!  اْسُقِطي  ِلْلِجَباِل:  َيُقوُلوَن  َفَماَذا 31َيْبَتِدُئوَن  هَذا،  َيْفَعُلوَن  ْطِب  الرَّ ِباْلُعوِد  َكاُنوا  ِإْن  أَلنَُّه 
َوَلمَّا َمَضْوا ِبِه ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي ُيْدَعى  33  وا َأْيًضا ِباْثَنْيِن آَخَرْيِن ُمْذِنَبْيِن ِلُيْقَتاَل َمَعُه.َوَجاءُ 32َيُكوُن ِباْلَياِبِس؟«.  

اُه، اْغِفْر َلُهْم، َفَقاَل َيُسوُع: »َياَأَبتَ 34»ُجْمُجَمَة« َصَلُبوُه ُهَناَك َمَع اْلُمْذِنَبْيِن، َواِحًدا َعْن َيِميِنِه َواآلَخَر َعْن َيَسارِِه.  
َؤَساُء 35  أَلنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن«. َوِإِذ اْقَتَسُموا ِثَياَبُه اْقَتَرُعوا َعَلْيَها. ْعُب َواِقِفيَن َيْنُظُروَن، َوالرُّ َوَكاَن الشَّ
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َواْلُجْنُد 36 َنْفَسُه ِإْن َكاَن ُهَو اْلَمِسيَح ُمْخَتاَر هللِا!«.  َأْيًضا َمَعُهْم َيْسَخُروَن ِبِه َقاِئِليَن:»َخلََّص آَخِريَن، َفْلُيَخلِ ْص 
ُموَن َلُه َخاُل،   َوَكاَن 38َقاِئِليَن:»ِإْن ُكْنَت َأْنَت َمِلَك اْلَيُهوِد َفَخلِ ْص َنْفَسَك!«.  37َأْيًضا اْسَتْهَزُأوا ِبِه َوُهْم َيْأُتوَن َوُيَقدِ 

بِ  َفْوَقُه  َمْكُتوٌب  اْلَيُهوِد«.  ُعْنَواٌن  َمِلُك  ُهَو  َوِعْبَراِنيٍَّة:»هَذا  َوُروَماِنيٍَّة  ُيوَناِنيٍَّة  اْلُمْذِنَبْيِن 39َأْحُرٍف  ِمَن  َواِحٌد  َوَكاَن 
ُف َعَلْيِه َقاِئاًل:»ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح، َفَخلِ ْص َنْفَسَك َوِإيَّاَنا!«   َِ َقاِئاًل:»َأَواَل َفأَجاَب اآلَخُر وَ 40اْلُمَعلََّقْيِن ُيَجدِ  اْنَتَهَرُه

َأمَّا َنْحُن َفِبَعْدل، أَلنََّنا َنَناُل اْسِتْحَقاَق َما َفَعْلَنا، َوَأمَّا هَذا َفَلْم 41َأْنَت َتَخاُف هللَا، ِإْذ َأْنَت َتْحَت هَذا اْلُحْكِم ِبَعْيِنِه؟  
َفَقاَل َلُه َيُسوُع:»اْلَحقَّ  43:»اْذُكْرِني َياَربُّ َمَتى ِجْئَت ِفي َمَلُكوِتَك«.  ُثمَّ َقاَل ِلَيُسوعَ 42َيْفَعْل َشْيًئا َلْيَس ِفي َمَحلِ ِه«.  

اِدَسِة، َفَكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى اأَلْرِض ُكلِ َها 44َأُقوُل َلَك: ِإنََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي اْلِفْرَدْوِس«. اَعِة السَّ َوَكاَن َنْحُو السَّ
ال اَعِة  السَّ َوْسِطِه.  45تَّاِسَعِة.  ِإَلى  ِمْن  اْلَهْيَكِل  ِحَجاُب  َواْنَشقَّ  ْمُس،  الشَّ َعِظيٍم 46َوَأْظَلَمِت  ِبَرْوٍت  َيُسوُع  َوَناَدى 

وَح.   َد هللَا َفَلمَّا َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة مَ 47َوَقاَل: »َيا َأَبَتاُه، ِفي َيَدْيَك َأْسَتْوِدُع ُروِحي«. َوَلمَّا َقاَل هَذا َأْسَلَم الرُّ ا َكاَن، َمجَّ
َبارًّا!«   اإِلْنَساُن  هَذا  َكاَن  َما 48َقاِئاًل:»ِباْلَحِقيَقِة  َأْبَرُروا  َلمَّا  اْلَمْنَظِر،  ِلهَذا  ُمْجَتِمِعيَن  َكاُنوا  الَِّذيَن  اْلُجُموِع  َوُكلُّ 

َتِبْعَنُه ِمَن اْلَجِليِل، َواِقِفيَن ِمْن َبِعيٍد َوَكاَن َجِميُع َمَعاِرِفِه، وَ 49َكاَن، َرَجُعوا َوُهْم َيْقَرُعوَن ُصُدوَرُهْم.   ِنَساٌء ُكنَّ َقْد 
 "َيْنُظُروَن ذِلَك.

ِه 26" -(:23:26آيددة )لددو ُعوا َعَليددْ ِل، َوَوضددَ َن اْلَحقددْ ا مددِ اَن آِتيددً ا كددَ اًل َقْيَرَواِنيددًّ ْمَعاَن، َرجددُ ُكوا سددِ ِه َأْمسددَ ْوا بددِ ا َمضددَ َوَلمددَّ
ِليَب    " ِلَيْحِمَلُه َخْلَف َيُسوَع.الرَّ
وهرو مرن مدينرة وثنيرة فري ليبيرا فهرو يشرير لكنيسرة األمرم الوثنيرة التري إسرتمعت  = ميرراف.قيروان= يسرمع.  سمعان

 للمسيح وحملت صليبه لتصير وارثة للملكوت. 
 

اِء ا27" -(:31-23:27اآليددات )لددو ْعِب، َوالنِ سددَ َن الشددَّ وٌر َكِثيددٌر مددِ ُه ُجْمهددُ ُنْحَن َوَتِبعددَ ا َويددَ َن َأْيضددً نَّ َيْلِطمددْ َواِتي كددُ للددَّ
ُكنَّ وَ 28َعَلْيِه.   ى َأْنُفسدِ يَن َعلدَ ِل اْبكدِ يَّ بدَ يَن َعلدَ ِليَم، اَل َتْبكدِ اِت ُأوُرشدَ ، َفاْلَتَفَت ِإَلْيِهنَّ َيُسوُع َوَقاَل:»َيا َبندَ نَّ ى َأْواَلِدكدُ َعلدَ

وَن ِفي29 ْأِتي َيُقولددُ اٌم تددَ َوَذا َأيددَّ ُه هددُ ْع! أَلنددَّ ْم ُتْرضددِ ي لددَ ِديِ  الَّتددِ ْد َوالثددُّ ْم َتلددِ ي لددَ وِن الَّتددِ َواِقِر َواْلُبطددُ وَبى ِلْلعددَ ا: طددُ ٍذ 30هددَ ِحيَنئددِ
ا!   اِم: َغطِ يندَ ا! َوِلآلكدَ ُقِطي َعَلْيندَ اِل: اسدْ وَن هدَذا، َفمدَ 31َيْبَتِدُئوَن َيُقوُلوَن ِلْلِجبدَ ِب َيْفَعلدُ طدْ اْلُعوِد الرَّ اُنوا بدِ ُه ِإْن كدَ اَذا أَلندَّ

 "َيُكوُن ِباْلَياِبِس؟«.
أواًل المسيح يوجه كالمه للنسال الباكيات ليظهر أنهن كرن أمينرات للحرق بينمرا الرجرال ثراروا ضرد الحرق. وهرذا فيره 
إكرام لدور المررأة، ولرنالحظ أن لوقرا يكترب لألمرم الرذين ال يحترمروا النسرال. ولكرن السريد المسريح يوجره نظرر هرؤالل 

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
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وهذا كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب أي المسيح الذي لم يسئ إلى الرومان بل أن بيالطس شهد ببرالته فكم وكم 
وأنرا لرم أخطرئ برل كنرت  سيفعلون باليهود الذين سيثورون ضد قيصر. وهن 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 أبنالهن في هذ  ..طوبى للعواقر والبطون 
(. وبرذلك 16:6هرذه نفرس الكلمرات التري يرددهرا األشررار فري األيرام األخيررة )ر   ..=يقولون للجبال إسقطي علينا

نفهم أن سقوط الجبال على األشرار لهو أخف من ر يتهم للعذاب األخير واآلالم التي يسمح بها الررب لتقرع علرى 
 األشرار.

 

ْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن«. َوِإِذ اْقَتَسُموا ِثَياَبُه  َفَقاَل َيُسوُع: »َياَأَبَتاُه، اْغِفْر َلُهْم، أَلنَّهُ 34" -(:23:34آية )لو
 " اْقَتَرُعوا َعَلْيَها.

= هم حين صلبوا المسيح تصوروا أنهم يقتلونره حسرب النراموس ألنره فري نظررهم أهران إغفر لهم ألنهم ال يعلمون 
لمسيح هو إنسان عادى ولم يفهمروا أنره إبرن الناموس. ولكنهم لم يعلموا أنهم بهذا يكملون الناموس. وهم ونوا أن ا

(. وهكذا الجنود الرومان أي رًا ال يعلمرون شريئًا برل هرم ينفرذون 8:2كو1هللا، فهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد )
غطانا بدمه. إذًا  فهو coverفكفارة =    ،ممطى بالدم بدأ شفاعته الكفارية  أوامر الوالي الروماني. المسيح هنا وهو

المفران هنا هو شفاعة كفارية. والمعنى لقد تممت إرادتك إيها اآلب بالتكفير عرن خطايرا البشرر فرإغفر لهرم. طلب  
ثرم نزيرف الردم النراتج عرن الجلرد والمسرامير  جسده تمطي بدمه بدًأ بعرقره المخرتلط بدمره الرذى سرال مرن كرل جسرده

=  غطاهررا بدمرره (  وقرد 30:  5)أف ده، وكنيسررته هري جسرروهكليرل الشرروك ، لرم يكررن هنرراك جرزل غيررر ممطرى بالرردم
 كفارة. ولما حدثت الكفارة طلب المفران.

 
 َوَكاَن ُعْنَواٌن َمْكُتوٌب َفْوَقُه ِبَأْحُرٍف ُيوَناِنيٍَّة َوُروَماِنيٍَّة َوِعْبَراِنيٍَّة:»هَذا ُهَو َمِلُك اْلَيُهوِد«.38 -(:23:38آية )لو

يب ألنهم إهتمروا برالمعنى ال برالحرف. ولرو جمعنرا المكتروب سرنجد األربعة أناجيل مختلفين في ما كتب على الصل
أن مررا كتررب فعرراًل وهررذا هررو يسرروع الناصررري ملررك اليهررودو هررذه الجملررة كتبررت بكررل اللمررات المعروفررة للعررالم آنررذاك 

ب المقدس فالفلسفة جعلت اليونانية مشهورة والقوانين والسلطة واإلدارة الرومانية جعلت الالتينية لمة مشهورة والكتا
العهررد القررديم مكترروب بالعبرانيررة وهررذا جعررل العبرانيررة معروفررة. وبررذلك كرران فرري اللمررات الررثالف الترري كتبررت بهررا هررذه 

 ال بارة كرا ة لكل العالم المعروف، وفيها إعالن أن المسيح ملك على العالم كله.
 

يَح، 39"  -(:43-23:39اآليات )لو َت اْلَمسدِ َت َأندْ اِئاًل:»ِإْن ُكندْ ِه قدَ ُف َعَليدْ دِ  ْيِن ُيجدَ ْذِنَبْيِن اْلُمَعلَّقدَ َن اْلمدُ َوَكاَن َواِحٌد مدِ
ا!«   َك َوِإيَّاندَ ِم بِ 40َفَخلِ ْص َنْفسدَ َت هدَذا اْلُحكدْ َت َتحدْ اُف هللَا، ِإْذ َأندْ َت َتخدَ اِئاًل:»َأَواَل َأندْ َِ قدَ َرُه ُر َواْنَتهدَ اَب اآلخدَ ِه؟ َفأجدَ َعْيندِ

ي َمَحلدد ِ 41 ْيَس فددِ ْيًئا لددَ ْل شددَ ْم َيْفعددَ ا هددَذا َفلددَ ا، َوَأمددَّ ا َفَعْلنددَ ِتْحَقاَق مددَ اُل اسددْ ا َننددَ ْدل، أَلنَّنددَ ُن َفِبعددَ ا َنحددْ اَل 42ِه«. َأمددَّ مَّ قددَ ثددُ
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َك«.  وُع:»اْلَحقَّ أَ 43ِلَيُسوَع:»اْذُكْرِني َياَربُّ َمَتى ِجْئَت ِفي َمَلُكوتدِ ُه َيسدُ اَل لدَ ي َفقدَ ي فدِ وُن َمعدِ ْوَم َتكدُ َك اْليدَ َك: ِإندَّ وُل لدَ قدُ
 "اْلِفْرَدْوِس«.

(. 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 للجدال للص اآلخر )مت 
ليظهررر أن التوبررة ال تتررأخر فرري عملهررا. وبتوبترره وهعترافرره 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، وهنفتحرت عينراه وهسرتنارت فعررف أن المسريح هرو 

قد (. ل18:119+مز22:10ملك. وهللا هو الذي يكشف عن عيوننا فنعلم، وهذا لمن يريد اإلبن أن يكشف لُه )لو
أضال 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 كاْذُكْرِني َياَربُّ َمَتى ِجْئَت فدِ ، وتدِ
لرُه ر يرة واضرحة ألن المسريح المعلرق علرى الصرليب  ت بل صار لهذا اللص رجال فري البعرث مرن األمروات وصرار 

سرريكون لررُه سررلطان أن يعطررى لمررن يريررده أن يوجررد فرري ملكوترره. فهررو آمررن أنرره الررديان، فكرران لررُه الفررردوس ولنررري 
 -الخطوات للفردوس:

 قلب .لص مصلوب + توبة = إيمان.....التوبة تنقى ال-1
 ن بدأنا خطوة فى اتجاه هللا يقترب هو عشر ، ليساعدنا.إإيمان + نور إلهي = ر ية إلهية وهستنارة...-2
َر عرن خطايرا البشرر )للتراًبين( ر ية + مسيح مصرلوب -3 .... هرذه كانرت الفدردوس اليدوم تكدون معدي فدي=  َكفرَّ

 بركات الصليب.
 الناس ينقسمون ألحد فريقين: وما ال درس اللص اليمين هو درس لنا جميعًا. فكل

= حين تقع عليهم ضيقة يظنون أن هللا البد وأن يثبت قوته وعظمته وهحسانه برأن يخررجهم فرورًا مرن الفريق األول
وهؤالل 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. هؤالل 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
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أن هررؤالل 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 هؤالل يكونون كاللص اليمرين ويكرون 

ور يررة المسرريح معهررم  ، لهررم عطىَ آالمهررم إلررى مجررد. وتكررون لهررم تعزيررات أثنررال 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 ر يرة 
رة وعرردم اإلقتنراع بشريل سرروى أنهرم مظلرومين وكررانوا وهسرتنارة. 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 هررؤالل 
يفقرردون الر يررة الروحيررة. والخطرروات الترري حرردثت مررع اللررص اليمررين كانررت خطرروات سررريعة جرردًا مررن توبررة وهعتررراف 

 ية وهستنارة. وسبب هرذه السررعة ضريق الوقرت. ولكرن هرذه الخطروات عرادة تحردف مرع كرل بالخطية ثم إيمان ثم ر 
 تاًب وتستمره فترة  منية.

وتوبرة اللررص تمثررل توبررة أصررحاب السرراعة الحاديررة عشرررة وهرذه تعطررى رجرراًل 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 هؤالل 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
 هو مات ليفتح لنا باب الفردوس  ( 43:23)لو اليوم تكون معي في الفردوس-2
 هو يعتني بالجميع                    ( 26:19،27)يو يا امرأة هوذا إبنك-3
 آالمه سبب خالصي  (  34:15+مر46:27)مت   إلهي إلهي لماذا تركتني-4
 هو مشتاه لكل نفس تؤمن                          (  38:19)يو      أنا عطشان-5
 كمال الفدال  ( 46:23)لو يا أبتاه في يديك استودع روحي-6
 نصرة الخالص                   ( 30:19)يو  قد أكمل-7
 

ْمُس، َواْنَشقَّ ِحَجاُب اْلَهْيَكِل ِمْن َوْسِطِه.45" -(:23:45آية )لو   " َوَأْظَلَمِت 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 
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اَل هدَذا َوَناَدى َيُسوُع ِبَرْوٍت َعِظيٍم 46"  -(:23:46آية )لو ا قدَ ي«. َوَلمدَّ َتْوِدُع ُروحدِ َدْيَك َأسدْ ي يدَ َوَقاَل: »َيا َأَبَتاُه، فدِ
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.

 
َد هللَا َقاِئاًل:»ِباْلَحِقيَقِة َكاَن هَذا اإِلْنَساُن َبارًّا!«.َفَلمَّا َرَأى َقاِئدُ 47 -(:23:47آية )لو  "  اْلِمَئِة َما َكاَن، َمجَّ

لقد شاهد قاًد المئة كثير من المصلوبين يموتون. لكرن مروت هرذا المصرلوب كران فريردًا، هرز أعمراه قلبره ليسرحبه 
 تحقرررق قرررول الرررب ووأنرررا إن إرتفعررت أجرررذب إلرررىَّ لإليمرران بررره، خاصررة وأنررره أبصررر بعينيررره شرررهادة الطبيعررة لرررُه. لقررد 

( 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.

هو بحسب أمر بيالطس حل محل باراباس  ( أو2( اليهود أرادوا اإلستهزال به )1المسيح ُصِلَب بيَن لَصين ألن )
 .. وبهذا والمسيح مات عن الخطية األصلية )يمثلها جمجمة آدم( وعن خطايانا الحالية )يمثلها اللصين(

 على الرليب
والصلب كان يقوم به الرومان فكان المصلوب يخلع مالبسه بالقرب من الصليب تماما كنوع من اإلحتقار. ولكن 

راعى األداب اليهودية فى الحشمة ويمطون جسد المصلوب وهذا ما إتبع مع الرب يسوع.  فى اليهودية كانت ت
ومع اليهود بدافع الرحمة كانوا يعطون المصلوب خال مخلوطا بالمر )الخل هو نبيذ مختمر( وهذا يعتبر كمخدر، 

د أن يحمل أالمنا  لذلك رفط مخلصنا الشرب منه كما رفط تعاطف بنات أورشليم اللواتى كن يبكين عليه. أرا
وحده حتى أقصاها فرفط تخدير األلم ليتحمل كل األالم الجسدية، ورفط حتى المساندة والمشاركة النفسية من 

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. 

ة اليهود من الرب يسوع كانت سببا فى سخرية الجند منه كملك لليهود فهم يكرهون اليهود ويحتقرونهم  سخري
وكانت سخريتهم من الرب يسوع هى سخرية ممن إعتبروه ملكا لليهود الذين يكرهونهم. وبهذا كانت تصرفات 

األدبى بالنسبة لرجال إسراًيل  ر سال اليهود والسنهدريم من شخص الرب يسوع فى الواقع هى نوع من اإلنتحار 
فى وجودها وكيانها. فهم شاركوا الجند الرومان فى السخرية من الرمز. وكان الرومان يسمعون سخرية اليهود 

من المسيح ويكررونها ولكن كنوع من السخرية من اليهود فى شخص ملكهم. ويأخذ اليهود سخرية الرومان من  
ضد الرب. والحظ أن موضوع السخرية هو أمل اليهود فى إستعادة شخص الرب كملك لليهود ويكررونها هم 

حريتهم تحت ملك منهم. وكانت التهمة المعلقة على الصليب أن المسيح هو ملك اليهود، إذًا نفهم أنهم صلبوا 
  رمز األمل والرجال 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 
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بعد أن تمم الرب كل عمله لفداًنا قال وقد أكملو ونادى يسوع بصوت عظيم وقال ويا أبتاه فى يديك أستودع  
 روحىو. 

عجيب أن الرب يسوع فى هذه اللحظة وهو فى منتهى ال عف الجسدى وفى لحظة موت ايصرك بصوت  
يم. بل كان صراخه فى  عظيم. فاإلنسان العادى فى لحظة موته ال تكون له قدرة على الصراك بصوت عظ

(  39:   15لحظة موته سببا فى أن قاًد المئة الموجود بجانب الصليب يقول وحقا كان هذا اإلنسان إبن هللاو )مر 
وهذا يدل على قوة جبارة ناشئة عن إتحاد ناسوته ال  يف بالهوته. وعجيب أي ا أن نسمع اوونكَّس رأسه  

الروح أوال ثم ينكس رأسه وليس العكس، وذلك إلنه يحاول أن تظل رأسه وأسلم الروح. فالطبيعى أن ُيسلِ م اإلنسان 
مرفوعة بقدر اإلمكان ليتنفس، ولكنه بعد أن يموت تسقط رأسه. وهاتين الملحووتين يشيران أن موت المسيح لم  

. وبهذا يكن كموت أى إنسان عادى، بل هو بسلطانه سلَّم حياته أى مات بإرادته حينما أراد أى حينما تمم عمله
نفهم أن الموت لم يبتلع المسيح بل أن المسيح هو الذى إبتلع الموت كمالب وليس كمملوب. الموت لم يملب 

الرب بل هو الذى غلب الموت، ونزل إلى الجحيم بروحه المتحدة بالهوته ليفتح األبواب لمن ماتوا على الرجال  
 ويأخذهم إلى الفردوس. 

لحظة ليحمل أالمه، بل أراد المسيح أن يحمل األالم بالكامل ليشابهنا فى كل  الالهوت لم يساند الناسوت فى أى 
(. فالمسيح لم يكن من  10:  2شئ. وهذا معنى قول بولس الرسول وأنه ُيَكمِ ْل ًريس خالصهم باألالمو )عب 

أللم ليصير  المفروض أن يتألم، فاأللم نتج عن الخطية وهو بال خطية. ولكنه بإرادته أراد أن يتذوه الموت وا
كواحد منا. ولكن فى لحظات الموت وهر عمل الالهوت ال ليحمل عنه أالمه فهو قال وأنا عطشانو وقال وإلهى 
إلهى لماذا تركتنىو وهذا دليل على أن أالمه كانت حقيقية. ولكن معنى وهور عمل الالهوت هنا هو أن الموت 

موت حينما أسلم روحه بإرادته. ونظرا إلتحاد روحه  ال يمكنه أن يهاجم المسيح ويملبه، بل هاجم المسيح ال
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 
المسيح لم يشرب ألنه عطشان فقط، إذ هو عطشان لخالصنا. ولم   شان" =]"فلكى يتم الكتاب قال أنا عط

يشرب الخل )وهو نوع من النبيذ الذى يستعمله الجنود( فقط ليتمم النبوات. بل أنه كان يتمم طقس الفصح  
الجديد. ففى طقس الفصح اليهودى يشرب المجتمعين حول الماًدة أربعة كئوس. والكأس األخير أى الرابع يعلن  

إنتهال طقس الفصح. فالمسيح شرب هذا الكأس الرابع على الصليب فربط الصليب بسر اإلفخارستيا. 
فاإلفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب، والصليب شرح كيف أن المسيح قد أعطى تالميذه على ماًدة الفصح  

د فى مقدمة سر اإلفخارستيا جسده ودمه مأكال ومشربا حقيقيين. وُيرجى الرجوع لكتاب الجذور اليهودية والموجو 
 فى كتاب األسرار الكنسية. 

 
َتِبْعَن َيُسوَع ِمَن   55"  -:  (56-72:55متاآليات )  َقْد  َبِعيٍد، َوُهنَّ ُكنَّ  َيْنُظْرَن ِمْن  َكِثيَراٌت  ِنَساٌء  َوَكاَنْت ُهَناَك 

 " َوَبْيَنُهنَّ َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة، َوَمْرَيُم ُأمُّ َيْعُقوَب َوُيوِسي، َوُأمُّ اْبَنْي َزْبِدي.56اْلَجِليِل َيْخِدْمَنُه، 
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ِه َمْرَيُم َزْوَجُة ِكُلوَبا، َوَمْرَيُم اْلَمْجَدِليَّةُ 25" -(:19:25)يوآية   " .َوَكاَنْت َواِقَفاٍت ِعْنَد َصِليِب َيُسوَع، ُأمُُّه، َوُأْخُت ُأمِ 
بعد أن إطمأن اليهود أن فريستهم قد ُصِلَب ذهبوا إلعداد الفصح فتركوا المكران وأعطروا فرصرة ألحباًره أن يقتربروا 

 ليب، فإقترب يوحنا مع العذرال األم.من الص
( نجررررد مررررن حررررول الصررررليب مررررريم المجدليررررة ومررررريم أم يعقرررروب ويوسررررى وأم إبنررررى  برررردى. وفرررري 56:27وفررري )مررررت 

ه وأخرت أمره مرريم  ة( نجدهم مريم المجدلية ومريم أم يعقروب الصرمير ويوسرى وسرالوم40:15)مر وهنرا نجردهم أمرُّ
ليزيررة جررالت اآليررة أمرره وأخررت أمرره، مررريم  وجررة كلوبررا ومررريم يم المجدليررة. وفرري الترجمررات اإلنج وجررة كلوبررا ومررر 

 المجدلية وبالتالي نفهم أنهن كن أربعة حول الصليب 
 

     الشاهد 
 أم إبنى  بدى  مريم أم يعقوب ويوسى  مريم المجدلية   ( 56:27)مت 
مريم أم يعقوب الصمير   مريم المجدلية   ( 40:15)مر

 ويوسى 
 سالومة

 أخت أمه مريم  وجة كلوبا  مريم المجدلية  أمه )العذرال(  ( 25:19)يو 
 
(من هذا الجدول نفهم أن سالومة هي أخت العذرال مريم و وجها إسمه  بدى وهي أم يوحنا ويعقوب الكبير إبنا  1

خالة السيد المسيح وهو تواضعًا لم يذكر إسم أمه. كما يتحاشى ذكر إسمه هو   بدى. وبالتالي فيوحنا هو إبن 
 شخصيًا. 

(مريم  وجة كلوبرا )وهسرمه حلفرى أي رًا( ويوحنرا أسرماها  وجرة كلوبرا حترى ال يظرن أحرد أنهرا أمره )أو أم يعقروب 2
وحنا(. ومرقس قال أخيه( لو قال أم يعقوب. وهي لها ولدان يعقوب الصمير ويوسى. )يعقوب الكبير هو أخو ي

أم يعقوب الصمير حتى ال يظن أحرد أنهرا أم يعقروب ويوحنرا. وطبعرًا فرإن يعقروب ويوسرى هنرا هرم غيرر يعقروب 
 (.3:6ويوسى إخوة الرب )مر

( يوجد شخصان بإسم يعقوب، أكبرهم سنًا هو يعقوب بن  بدى أخو يوحنا وأصمرهم سنًا هو يعقروب برن حلفرى 3
 )أو كلوبا(.

يعقرروب بأنرره الصررمير إذ هررو أورد اسررم يعقرروب اآلخررر بقولرره إبنررى  برردى وهمررا معروفرران بأنهمررا (متررى لررم يحرردد 4
 يعقوب الكبير ويوحنا. فلم يجد ضرورة لتعريف يعقوب بن حلفى بأنه الصمير. 

( يوحنرا يرذكر أواًل العرذرال مررريم ثرم أختهرا دون أن يرذكر إسررمها. ويبردو أن العرذرال مرريم لررم يكرن لهرا سروى أخررت 5
 دة.واح

لم يذكر متى ومرقس وقوف العذرال 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 حرردف فعرراًل )آيررة 

26.) 
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 (42-38:19( +) يو 56-50:23+ )لو (47-42:15مر( + )  61-57:27مت) دفن المسيح
ا 57"  -(:61-27:57اآليات )مت َو َأْيضدً اَن هدُ ُف، َوكدَ ُمُه ُيوسدُ ِة اسدْ َن الرَّامدَ يٌّ مدِ َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء، َجاَء َرُجٌل َغندِ

ُد. 58ِتْلِميًذا ِلَيُسوَع.   ى اْلَجسدَ ٍذ َأْن ُيْعطدَ ياَلُطُس ِحيَنئدِ َأَمَر بدِ وَع. فدَ َد َيسدُ َب َجسدَ ياَلُطَس َوَطلدَ َم ِإَلى بدِ َذ 59َفهَذا َتَقدَّ َفَأخدَ
،  ُيوُسفُ  ُه ِبَكتَّاٍن َنِقيٍ   اْلَجَسَد َوَلفَّ

ًرا 60 َرَج َحجدَ مَّ َدحدْ ْخَرِة، ثدُ ي الردَّ ُه فدِ ْد َنَحتدَ اَن قدَ ِذي كدَ رِِه اْلَجِديدِد الدَّ ي َقبدْ َعُه فدِ َوَوضدَ
 " ِلَسَتْيِن ُتَجاَه اْلَقْبِر.َوَكاَنْت ُهَناَك َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َوَمْرَيُم اأُلْخَرى َجا61َكِبيًرا َعَلى َباب اْلَقْبِر َوَمَضى. 

( 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

ف فرري شررجاعة يطلررب جسررد يسرروع ووضررعه فرري قبررره ( عنرردما تخلررى الكررل عررن المصررلوب. وتقرردم يوسرر39:19)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.
رة الشرمس ترزداد في لحظات ال يق واأللم يظهرر القديسرون، فبينمرا تجرف األوراه الصرفرال وتتسراقط مرن حررا 

تهرررب  نفسرررهاهررري ف بينمرررا تحرررره الشرررمس العشرررب و األوراه الخ ررررال حيويرررة، والشرررمس هررري شرررمس التجرررارب، 
 .ن وجًا للثمر

ل   كان من الممكن أن يف ل يوسف الرامي نفسه عن المسيح ويحتفظ بقبرره لنفسره. 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.
ت وخطايرا العرالم لتحرول إلررى قبرر نجرس أمررا  لرو وهبنراه للمسرريح لررذامهكرذا لرو أردنرا أن نحررتفظ بجسردنا لنتلرذذ ب 

 (25:12فهو يقدسه )يو
(. ولرررو كررانوا قرررد تركرروا جسرررد يسررروع 9 ،8:53سرربق إشررر يال 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.

 كان القبر يبعد مسافة قصيرة جدًا)عدة أمتار( عن مكان الصليب. 
لما كان السيد قد ُوِلَد من مستودع جديد طاهر لم يتقدمه فيه غيره، حسن دفنره فري قبرر جديرد لرم يوضرع فيره  

 غيره.
ي قرام. وكونره قبرر لرم يوضرع ُوِضَع في قبر لم يوضع فيه أحد حتى حينما يقوم ال يظن أحد أن غيره هو الذ  

هََّل مجرريل تالميررذه لررُه، وصررار سررهاًل أن يعرراينوا مررا حرردف مررن أحررداف القيامررة، وحتررى األعرردال  فيرره أحررد سررَ
 صاروا شهودًا على ما حدف بوضعهم األختام على قبره وهقامة جنود حراسة صاروا شهود قيامته.
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قره كان يوسف ونيقوديموس قد أح را حنوطًا كثيرًا، ومع هذا   خرج المسيح من كفنه تاركًا إياه مكانه ولم ُيَعوِ 
فررالحنوط  كررل هررذا الحنرروط الررذي جعررل الجسررد يلتصررق باألكفرران، وكرران هررذا دلررياًل علررى أن القيامررة إعجا يررة.

 حين يجف يصير كالمرال .
 سه.لكن لنالحظ أنهم لفوا جسد المسيح بكتان، وهذا لبس الكهنة. فهو ًريس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نف 
 (47:15هي مريم أم يوسي )راجع مرمريم األخرى.  

 
ْبِت، 42"  -(:47-15:42اآليات )مر َل السدَّ ِذي 43َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء، ِإْذ َكاَن االْسِتْعَداُد، َأْي َما َقبدْ ُف الدَّ اَء ُيوسدُ جدَ

وَع. ِمَن الرَّاَمِة، ُمِشيٌر َشِريٌف، َوَكاَن ُهَو َأْيًضا ُمْنَتِظًرا َمَلُكوَت هللِا، َفَتَجاَسَر َوَدَخَل ِإَلى ِبياَلُطَس َوطَ  َد َيسدُ َب َجسدَ لدَ
َب ِبياَلُطُس َأنَُّه َماَت َكَذا َسِريًعا. َفَدَعا َقاِئَد اْلِمَئِة َوَسأَ 44 َوَلمَّا َعَرَف ِمْن َقاِئِد 45َلُه:»َهْل َلُه َزَماٌن َقْد َماَت؟« َفَتَعجَّ

ْخَرٍة، 46اْلِمَئِة، َوَهَب اْلَجَسَد ِلُيوُسَف.   ي صدَ ا فدِ اَن َمْنُحوتدً ٍر كدَ َنُه ِباْلَكتَّاِن، َوَوَضَعُه ِفي َقبدْ َفاْشَتَرى َكتَّاًنا، َفَأْنَزَلُه َوَكفَّ
 " َوَكاَنْت َمْرَيُم اْلَمْجَدِليَُّة َوَمْرَيُم ُأمُّ ُيوِسي َتْنُظَراِن َأْيَن ُوِضَع.47ْلَقْبِر. َوَدْحَرَج َحَجًرا َعَلى َباِب ا

 (5-3:15كو1يشير 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. 
 ال مطة والدينونة أخذ، بينما أن المصلوب العادي قد يستمر مصلوبًا ألكثر من يوم قبل أن يموت.

= كرل يروم جمعرة يسرمى اإلسرتعداد للسربت. ولكرن  المسداء إذ كدان اإلسدتعداد. أي مدا قبدل السدبتولما كان   
هذا السبت كان عظيمًا ألنه الفصح. لقد مرات المسريح يروم الجمعرة أي اليروم السرادس، ليسرتريح فري السرابع، 

 وراحته كانت بأن أكمل لنا الفدال.
 

)لو .50"  -(: 56-50:23اآليات  َبارًّا  َصاِلًحا  َوَرُجاًل  ُمِشيًرا  َوَكاَن  ُيوُسُف،  اْسُمُه  َرُجٌل  َيُكْن 51َوِإَذا  َلْم  هَذا 
َمَلُكوَت   َيْنَتِظُر  َأْيًضا  ُهَو  َوَكاَن  ِلْلَيُهوِد.  َمِديَنٍة  الرَّاَمِة  ِمَن  َوُهَو  َوَعَمِلِهْم،  ِلَرْأِيِهْم  ِإَلى 52هللِا.  ُمواِفًقا  َم  َتَقدَّ هَذا 

َيُسوَع،  بِ  َجَسَد  َوَطَلَب  َقوُّ. 53ياَلُطَس  ُوِضَع  َأَحٌد  َيُكْن  َلْم  َحْيُث  َمْنُحوٍت  َقْبٍر  َوَوَضَعُه ِفي  ِبَكتَّاٍن،  ُه  َوَلفَّ َوَأْنَزَلُه، 
َيُلوُح.  54 ْبُت  َوالسَّ االْسِتْعَداِد  َيْوُم  الْ 55َوَكاَن  ِمَن  َمَعُه  َأَتْيَن  َقْد  ُكنَّ  ِنَساٌء  َوَكْيَف َوَتِبَعْتُه  اْلَقْبَر  َوَنَظْرَن  َجِليِل، 

 ُوِضَع َجَسُدُه. 
ْبِت اْسَتَرْحَن َحَسَب اْلَوِصيَِّة.56  "  َفَرَجْعَن َوَأْعَدْدَن َحُنوًطا َوَأْطَياًبا. َوِفي السَّ

 هنا نفهم أن يوسف لم يكن موافقًا ر سال اليهود على صلب المسيح وال على مؤامراتهم ضده. 
ُثمَّ ِإنَّ ُيوُسَف الَِّذي ِمَن الرَّاَمِة، َوُهَو ِتْلِميُذ َيُسوَع، َولِكْن ُخْفَيًة ِلَسَبِب اْلَخْوِف  38  و-: (42-19:38اآليات ) يو

َيُسوَع.   َجَسَد  َوَأَخَذ  َفَجاَء  ِبياَلُطُس.  َفَأِذَن  َيُسوَع،  َجَسَد  َيْأُخَذ  َأْن  ِبياَلُطَس  َسَأَل  اْلَيُهوِد،  َأْيًضا وَ 39ِمَن  َجاَء 
َمًنا.   ِمَئِة  َنْحَو  َمِزيَج ُمر  َوُعوٍد  َوُهَو َحاِمٌل  َلْياًل،  َيُسوَع  ِإَلى  َأوَّاًل  َأَتى  َيُسوَع، 40ِنيُقوِديُموُس، الَِّذي  َفَأَخَذا َجَسَد 

ُنوا.   ُيَكفِ  َأْن  َعاَدٌة  ِلْلَيُهوِد  َكَما  اأَلْطَياِب،  َمَع  ِبَأْكَفاٍن  اُه  َوِفي  َوَكاَن  41َوَلفَّ ُبْسَتاٌن،  ِفيِه  ُصِلَب  الَِّذي  اْلَمْوِضِع  ِفي 
 و َفُهَناَك َوَضَعا َيُسوَع ِلَسَبِب اْسِتْعَداِد اْلَيُهوِد، أَلنَّ اْلَقْبَر َكاَن َقِريًبا.42اْلُبْسَتاِن َقْبٌر َجِديٌد َلْم ُيوَضْع ِفيِه َأَحٌد َقوُّ. 
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ُيوُسَف الَِّذي ِمَن الرَّاَمِة، َوُهَو ِتْلِميُذ َيُسوَع، َولِكْن ُخْفَيًة ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهوِد، ُثمَّ ِإنَّ 38" -(:19:38آية )يو
 " َسَأَل ِبياَلُطَس َأْن َيْأُخَذ َجَسَد َيُسوَع، َفَأِذَن ِبياَلُطُس. َفَجاَء َوَأَخَذ َجَسَد َيُسوَع.

(. والمحبة تظهر وقت الشداًد. كلمة مشير 32:12وا مختفين)يوعجيب أن موت المسيح جذب تالميذه الذين كان
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.
 

َو َوَجاَء َأْيًضا نِ 39" -(:19:39آية )يو يُقوِديُموُس، الَِّذي َأَتى َأوَّاًل ِإَلى َيُسوَع َلْياًل، َوُهَو َحاِمٌل َمِزيَج ُمر  َوُعوٍد َنحدْ
  " ِمَئِة َمًنا.

( ولكنه أي ًا كان خاًفًا 53-50:7نيقوديموس كان غنيًا جدًا وهو ع و بالسنهدريم وكان أي ًا مخالفًا لرأيهم)يو
يًا بعررد ذلررك. وو ع يوسررف ونيقوديرروس العمررل بينهمررا. فإشررتري يوسررف الكترران مررنهم، والتقليررد يقررول أنرره صررار مسرريح

َد إلرى يوسررف بطلرب أخرذ جسررد المسريح ربمررا لجسرارته وتقررابال عنرد الصررليب  وهشرتري نيقوديمروس المررر والعرود، ُعهررِ
 وقد فارقهما الخوف
( وكل ثيابك مر  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.

 
اُه ِبَأْكَفاٍن َمَع اأَلْطيَ 40" -(:19:40آية )يو ُنوا.َفَأَخَذا َجَسَد َيُسوَع، َوَلفَّ   " اِب، َكَما ِلْلَيُهوِد َعاَدٌة َأْن ُيَكفِ 

= يبدو أن المر والعود كانا على هيئة مسرحوه وقرد أضريف لهمرا بعرط الزيروت العطررة فتكرون مرزيج مع األطياب
فرري التكفررين هرري بممررس شرراش )كترران( فرري العطررور ولررف  وعددادة اليهددودسرراًل يمكررن دهررن الجسررد برره قبررل ربطرره. 

 وحدها ثم الصدر، ثم اليدين كل يد وحدها. ويوضع منديل على الرأس.الرجلين، كل رجل 
 

ٌد 41"  -(:19:41آية )يو ْع ِفيدِه َأحدَ ْم ُيوضدَ َوَكاَن ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي ُصِلَب ِفيِه ُبْسَتاٌن، َوِفي اْلُبْسَتاِن َقْبٌر َجِديدٌد لدَ
  " َقوُّ.

َد مرن عرذرال لرم تحمرل  لقد أراد يوسف قبرًا لدفن موتاه فصرار قبررًا إلعرالن القيامرة والحيراة. ونالحرظ أن المسريح ُولرِ
أحشا ها 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. 
 

  َفُهَناَك َوَضَعا َيُسوَع ِلَسَبِب اْسِتْعَداِد اْلَيُهوِد، أَلنَّ اْلَقْبَر َكاَن َقِريًبا.42" -(:19:42آية )يو
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عامرل السررعة  كأنه يريد أن يقول أن اإلسرتعجال فري الردفن وعردم تقرديم كرل واجبرات التكفرين والتجنيرز كران بسربب 
بسربب إقترراب السرربت وأي رًا كرران اإلسرتعداد للسرربت هرو السربب فرري إختيرار القبررر القريرب مررن موضرع الصررلب أي 

 (.11-2:12قبر يوسف الرامي الجديد. والمسيح سبق وتنبأ أنه لن يكون هناك وقت لتكفينه )يو
قدوس الحي الذي ال يموتو والتي  ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة وقدوس هللا قدوس القوي 

 أخذتها منه الكنيسة وهو يكفن جسد المسيح؟ 

 النور  يوم سبت 
 الحراس على القبر وختم القبر 

   
يِسيُّوَن ِإَلى ِبياَلُطَس 62"  -(: 66-27:62اآليات )مت َوِفي اْلَغِد الَِّذي َبْعَد االْسِتْعَداِد اْجَتَمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ 

: ِإنِ ي َبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاٍم َأُقومُ 63 ْبِو اْلَقْبِر ِإَلى َفُمْر ِبَض 64.  َقاِئِليَن:»َيا َسيِ ُد، َقْد َتَذكَّْرَنا َأنَّ ذِلَك اْلُمِضلَّ َقاَل َوُهَو َحيٌّ
ِمَن اأَلمْ  َقاَم  ِإنَُّه  ْعِب:  ِللشَّ َوَيُقوُلوا  َوَيْسِرُقوُه،  َلْياًل  َتاَلِميُذُه  َيْأِتَي  ِلَئالَّ  الثَّاِلِث،  اَلَلُة اأَلِخيَرُة اْلَيْوِم  َفَتُكوَن الضَّ َواِت، 

اأُلوَلى!«   ِمَن  ُحرَّ 65َأَشرَّ  ِبياَلُطُس:»ِعْنَدُكْم  َلُهْم  َتْعَلُموَن«.  َفَقاَل  َكَما  َواْضُبُطوُه  ِاْذَهُبوا  َوَضَبُطوا 66اٌس.  َفَمَضْوا 
 " .اْلَقْبَر ِباْلُحرَّاِس َوَخَتُموا اْلَحَجرَ 

بررالرغم مررن الظلمررة والزلزلررة. فبينمررا إنفتحررت عررين القاًررد الرومرراني وررل أع ررال  لضددِ  المُ مررا  الرروا يسررمون المسرريح 
ولكررنهم ال يبصرررونو. وواضررح أنهررم فهمرروا كررالم المسرريح أنرره سرريقوم بعررد مجمررع السررنهدريم فرري عمرراهم ولهررم عيررون 

(. وطلربهم وضرع األخترام ووجرود الحرراس 21:16( أو من تالميرذه الرذين فهمروا هرذا مرن )مرت 19:2أيام من )يو3
 أكد القيامة إذ لو لم يحدف هذا ألكدوا أن التالميذ قد سرقوا جسد المخلص.

= هم إعتبروا أن كل تعاليم المسيح ومعجزاته ما هي إال  ضالل وأن قيامته ستكون ال اللة   الضاللة األخيرة
 .األخيرة أي حين يسره التالميذ جسده ويدعون قيامته
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 عودة للجدول والعشرون(  )أنجيل متي()األصحاح الثامن

 اإلصحاح الثامن والعشرون 
 أحداث القيامة 

 ( 20-1:28)مت
 ( 20-1:16)مر
 ( 53-1:24)لو
 (25:21-1:20)يو

 
 اليثوس آنستي    خرستوس آنستي 
 حقدًا قدددام      المسيدددح قام 

 مقدمة 

 المسيح الرورة التي يظهر بها 
 

 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

جاع وعط  وتألم وبكري. كران هرذا فري أثنرال حيراة المسريح علري األرض قبرل صرلبه وموتره. وكران هرو وهللا وهرر 
عبرد صراًرًا فري شربه  ةخرذًا صرور آذاتره (. في فترة التجسد هذه كان المسيح اإلبن قد أخلي 16:3تي1في الجسدو )

( ولكرن بردون خطيرة. وفري فتررة وجروده بالجسرد كران وراهرًا لكرل إنسران، وراهرًا بجسرده الرذي يشربه 7:2الناس )في
+  59:8جسرردنا، يسررتطيع أي إنسرران أن يررراه ويلمسرره، إال  فرري األوقررات الترري كرران يريررد هررو أن يختفرري فيهررا )يرررو

 (.التجليكما حدف فى ( أو يظهر مجده )30 ،29:4لو
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صررار الوضرع معكوسرًا. لقررد صرار المسريح مختفيررًا بجسرده إال  فري األوقررات  -: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. 

م يظهر هذا المجرد ولكرن لرم يكرن كرل إنسران قرادرًا أن ، لبناسوته للبشر ولكن في هذه الفترة لم يظهر مجد المسيح
يرررى المسرريح وذلررك بسرربب خطايررا البشررر. كرران هنرراك شررروط ليرررى أحررد المسرريح. مررا عرراد أحررد يسررتطيع أن يررراه إال  
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 الشرروط 20:33و )خراإلنسان وي ي 
وهذا ليكون للشخص بصيرة روحية يراه بهرا، ومرا يسراعد علري وجرود هرذه   ،  هي اإليمان والمحبة والقداسة والرجال

تعطري أن نعرفره ال كشرخص  البصيرة التناول من جسد الرب ودمه كما حدف مع تلميرذي عمرواس، وهرذه البصريرة
 عادى، بل كإله، كما صرك توما وربي والهيو وهناك درجات لر ية المسيح فيما بعد القيامة.

   ( يراه أحد ويعرفه3 ( يراه أحد وال يعرفه  2   ى ر ( ال يُ 1
رأوه ولررم فررالمرات الترري وهررر فيهررا المسرريح لتالميررذه كانررت قليلررة وبقيررة الوقررت كرران ال يررراه أحررد. وتلميررذي عمررواس 

 يعرفوه وبعد كسر الخبز عرفوه، والمجدلية رأته ولم تعرفه ثم عرفته. 
وهنا نجيب عن سؤال ُيسأل كثيرًا.. لماذا لم يظهر المسيح لليهود ولر سال الكهنرة فيؤمنروا بره؟ واإلجابرة أن هرؤالل 

(. فالمسيح ال يريد أن يستعرض قوته 14:12)عب كانوا بال إيمان وبال قداسة. والقداسة بدونها ال يرى أحد الرب  
 وبهررذا يمكررن لإلنسرران أن يعاينرره. وهمكانيررات نصرررته علررى المرروت أمررام أحررد.. بررل هررو يطلررب تمييررر القلررب والررذهن

فررالفره بررين مررا قبررل الصررليب ومررا بعررد القيامررة، أنرره قبررل الصررليب كرران يمكررن لكررل إنسرران أن يررراه، وكرران يمكنرره 
يظهرررر إال  فررري بعرررط األوقرررات مرررا ليكمرررل رسرررالته. أمرررا بعرررد القيامرررة فكررران مختفيرررًا عرررادة ال اإلختفرررال لررريس خوفرررًا إن

 . وبشروط
 نقول في قانون اإليمان ووقام من بين األموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمرين أبيره  -:بعد الرعودما  

وه والمجرد. أي أن المسريح واآلب قطعًا ليس له يمين وال يسار فهو غير محدود. ولكن المقصود باليمين الق  ،
بجسده صار له صورة المجد الذي ألبيه والذي كان له من قبل بالهوتره، مرا كران بالهوتره مرن قبرل صرار لره 

(. هرذا مرا جعرل يوحنرا يسرقط أمامره كميرت إذ رآه  5:  17بناسوته اآلن ، وهذه كانت طلبرة المسريح فرى )يرو 
اتره. لرذلك قيرل عنرد صرعوده يره فهرذه عكرس أخلرى ذ (. حين نقول جلرس عرن يمرين أب17  ،16:1في مجده )ر 

 ( ألن التالميذ ما كانوا قادرين على معاينة هذا المجد.9:1قد 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. 7:16مر+  
ولررذلك شرركوا فيرره. واآلن فالمسرريح يريررد أن يرسررلهم للعررالم كلرره بعررد أن عرفرروا حقيقترره وبعررد أن أعلررن لهررم ذاترره. 

ي الناصررررة التررري فرري الجليرررل نشرررأ والمسرريح يأخرررذهم إلررى الجليرررل ليجررردد العهررد معهرررم علرررى أسرراس القيامرررة. وفرر
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المسرريح وعرراش، وبهررذا فهررو يررربط تأنسرره وحياترره بقيامترره، بررل أن قيامترره أكرردت تأنسرره وتجسررده وأوهرررت سرربب 
 التجسد.

 وكلمة ترونه مقصود بها ليس المعرفة الظاهرية بل المعرفة الحقيقية.
  ل هذه المدة: ة وتسليم المسيح إياها للرسل خالسيسرار 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 ،30:24أخذ خبزًا وبارك وكسر وناولهما فإنفتحت أعينهما. )لو -: التناولد _ 

  (22:20القدس .. )يو ولما قال هذا نفخ وقال لهم إقبلوا الروح -: الكهنوتهر 
 (18 ،17:16)مر هذه اآليات تتبع المؤمنين .. ي عون أيديهم على المرضى  -: المرضى مسحةو_ 

تشديد إيمان التالميذ وتثبيت فكر القيامة عندهم، ومحو أي شكوك تكون قد تكونت عندهم )مثال لذلك توما(  .3
 (.14:16بل وبخ عدم إيمانهم )مر

( وأن يعلمرروا األمررم حفررظ الوصررايا الترري علمهررا لهررم 19:28وتلمررذة األمررم واليهررود )مررت إرسررال التالميررذ للكرررا ة  .4
(. وقطيرررع المسررريح أي 17-15:21(. وأن يرعررروا شررر به كمرررا يرعرررى الراعررري قطيعررره )يرررو20:28السررريد )مرررت 

 كنيسته مؤسسة على األسرار التي هي استحقاقات موته وقيامته.
داًمًا في كنيسته وهرا أنرا معكرم كرل األيرام وهلرى إنق رال الردهر ألن المسيح حي وقد قام من األموات فسيكون  .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

 لذى علم تلميذى عمواس تفسير نبوات العهد القديم.هو الُمعلم ا -ب 
هو الذى شفى شكوك توما وهو الذى يشفى أى تسا الت عقلية ممكن أن تشككنا فهذه إحدى حرروب  -ت 

 الشيطان.
، فالسررمك رمررز  رأينررا فررى معجررزة صرريد السررمك الكثيررر أنرره هررو الرررا ه وأي ررًا هررو الررذى يمررأل الكنيسررة -ف 

 .للمؤمنين 
 (.21هو الذى قام بشفال محبة بطرس )راجع إنجيل يوحنا إصحاح  -ج
 هو الذى شفى محبة المجدلية غير الناضجة إذ كانت محبتها له كإنسان وليس كإله. -ح



   متي )اإلصحاح الثامن والعشرون(أنجيل  –األناجيل 
 

 
485 

هررو الررذى أعطررى الرجررال لبطرررس أى شررفى رجرراله. وهررذا رأينرراه فررى قررول المررالك للمريمررات إذ بررا قرروال  -ك
 للتالميذ ولبطرس . ثم قول المسيح نفسه لبطرس إرعى غنمى ثالف مرات.

والمسيح له وساًل متعددة للشرفال قرد تكرون برأن يفريط مرن بركاتره كمرا فرى معجرزة صريد السرمك وقرد  -د 
 تكون بأحداف مخيفة كالزلزلة التى جعلت قاًد المئة يؤمن.

 شفال عبيده من الخوف ونرى كم تكررت كلمة سالم لكم. -ذ 
ًا يكررون الشررفال النهرراًى بررأن نلرربس الجسررد الممجررد وهررذا معنررى صررعوده بجسررده إلررى السررمال. وهررو أخيررر  -ر

 ( 2:  14ذهب ليعد لنا مكانًا)يو 

 لمن ظهر المسيح أواًل؟ 
يقرررول القرررديس مررررقس ووبعرررد مرررا قرررام بررراكرًا وهرررر أواًل لمرررريم المجدليرررة التررري كررران قرررد أخررررج منهرررا سررربعة شرررياطينو 

ا القرديس لوقرا فيرذكر أن عردد مرن 1:20( والقرديس يوحنرا )10 ،9:28قديس متى )( وهكذا يؤكد ال9:16)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 9-5:15كرو1مريمرات وال المجدليرة فري )بينما أن بولس الرسول لرم يرذكر ال 

لإلثنى عشر وبعد ذلك ألكثر من خمسماًة أك وبعد ذلك ليعقروب ثرم لبرولس نفسره. فهرل يوجرد إخرتالف أو ت راد 
 بين الروايات المختلفة ؟

ة القيامررة، بررل صرررن كررار ات بالنسرربة لألناجيررل األربعررة إتفقرروا علررى أن النسررال سرربقن الرسررل فرري معرفررة حقيقرر -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 

ة في العهد القديم كانت هري سربب سرقوط آدم. واآلن صرارت أن يتحول لكار  رأى المسيح. ونالحظ أن المرأ 
المررررأة بعرررد القيامرررة كرررار ة وشررراهدة للقيامرررة. هرررذا التحرررول العجيرررب هرررو الخرررالص، وهرررذه هررري بشرررارة األناجيرررل 

 المفرحة. 
أك ثم بولس نفسه. فصرفا )بطررس( ويعقروب  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 9:2عمدة )غلمن األ
يشك أحد في أنهم كلهم كانوا في وهم. وهذا لم يرى الكل حقيقة القيامة فقد رآهرا برولس وهرذا مرا قصرده برولس 

ن شررهادة الرجررال. والنرراموس يحرردد أن تأكيررد حقيقررة القيامررة بشررهود عرراينوا القيامررة. وكعررادة اليهررود فهررم يعتمرردو 
( لرذلك لرم يرررد فري كلمرات برولس الرسررول 15:19+ ترث  30:35تكرون الشرهادة علرى فررم أكثرر مرن شراهد )عررد 

 ذكر للنسال.
في هذه الظهورات كان يسوع بإرادته يظهر ذاته، وهن لم يظهر ذاته ال يراه أحد ووهوره هذا يعنى أنه  -: ملحوظة

 يعلن ذاته.  
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 اثترتيب األحد
هناك صعوبة في ترتيب األحداف، ألن كل إنجيل ٍانفرد بذكر بعط األحداف دون األخرى، والصعوبة ال تتصل 
بحقيقة القيامة ولكن في ترتيب األحداف. ونجد هنا محاولة متواضعة لترتيب األحداف تظهر التكامل في روايات 

 -ا حدثت في وقت واحد. ولكن:اإلنجيليين األربعة. والصعوبة تنشأ لو تصورنا أن األحداف كله
 األحداف لم تحدف كلها في وقت واحد. -1
 نفس الحدف يراه كل إنجيلي ويرويه بطريقة مختلفة، ولكن الحقيقة واحدة. -2
 

 حاول البعط أن يروا في التعبيرات اآلتية تسلساُل  منياُ  -:ملحوظة
 الشمسإذ طلعت  / عند فجر األحد /  باكرًا جدًا والظالم بٍاق 
 / إنجيل مرقس    إنجيل متى /   إنجيل يوحنا 
 / ثالث األحداف    ثاني األحداف  / قالوا أن هذا هو أول حدف  

ولكن التعبيرات الثالثة يمكن أن تنطبق على نفس الوقت، وكرل واحرد مرن اإلنجيليرين يعبرر عنهرا بطريقرة مختلفرة، 
ر نسرتطيع أن نقررول أن الظرالم بررٍاه ونسرتطيع أن نقررول فحينمرا تشرره الشررمس فري البدايررة، أي مرع أول خيرروط النرو 

أنه الفجر ويعبر آخر عرن نفرس المشرهد بقولره إذ طلعرت الشرمس. ولرذلك نررى أن األحرداف التري ترم التعبيرر عنهرا 
 (3في األناجيل األربعة بهذه التعبيرات إنما هي حدف واحد وفي وقت واحد أنظر الجدول.. مشهد رقم )

 ب الحوادف كما يلي )أنظر الجدول(ومن هذا نرى أن ترتي
نرى في هذا المشهد أن النسال وعلى رأسهن مريم المجدلية التي ٍامتأل قلبها بحرب الررب يسروع وفمرن يمفرر لره   -1

شرياطين. هرؤالل النسرال تربعن مشرهد الردفن ليعررفن أيرن يوضرع  7كثيرًا يحب كثيرًاو، وهذه أخرج المسيح منهرا 
 وهن سيأتين لتكفينه أي ي عوا عليه العطور فيما بعد. وكيف.. هن ال يردن مفارقته،

فرري هررذا المشررهد نرررى النسرروة ذا بررات إلرري سرروه المدينررة يشررترين الحنرروط والعطررور، ألن واجبررًا عظيمررًا نحررو  -2
الجسررد المقرردس فرراتهن أدا ه. فررإن أحررداف يرروم الجمعررة الحزينررة كانررت سررريعة خاطفررة فلررم ينترربهن إلرري شرررال 

إنتظرررن مررن الرررب أن يفرراجئ العررالم بمعجررزة كبرررى، فينررزل عررن الصررليب فرري قرروة ومجررد الحنرروط، بررل لعلهررن 
 عظيمين. فيسجد له األعدال قبل األصدقال. ولكن شيئًا من هذا لم يحدف.

في هذا المشرهد نررى جماعرة متجهرة للقبرر ليقردموا آخرر خدمرة ممكنرة لجسرد الررب!! وكران فري الجماعرة التري   -3
ل. وهررذا الظررن لرريس بعيررد ااٍلحتمررال، ويوجررد مررا يبرررره فرري التقاليررد الشرررقية الترري سررعت إلرري القبررر بعررط الرجررا

تجعل من الرجل حماية للمرأة وباألولى فري تلرك الظرروف وبعرد منتصرف الليرل. ولعرل هرذا هرو قصرد القرديس 
( ويقصررد باألنرراس الرجررال الررذين كررانوا فرري المجموعررة. ومررن النسررال نعلررم بعررط 1:24لوقررا بقولرره أنرراس )لررو

    ألسمال.ا
     مريم المجدلية وهذه ذكرها اإلنجيليون األربعة. -أ 
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    يونا إمرأة خو ى.  -ج سالوما  وجة  بدى وأم يوحنا ويعقوب. -ب 
( نفهم أن مريم األخرى هذه ربما كانت هي مريم  1:16مع مر   1:28مريم األخرى، بمقارنة و)مت    -د   

اًعًا، والجماعة التي خرجت لتكفين المسيح كانت كبيرة وال  أم يعقوب. وربما كانت غيرها فإسم مريم كان ش
 يستبعد تكرار إسم مريم في وسطها. 

 هل مريم األخرى هي العذراء األم؟
هذا اإلحتمال مرفوض تمامًا. فكيف يسميها متى مريم األخرى، هل يليرق هرذا برأم المخلرص، أمرا كران يقرول مرريم 

ل فري وسرط هررذه الجماعرة لكران أحرد اإلنجيليررين علرى األقرل وبرراألخص أمره كمرا هري العررادة. لرو كانرت مرريم العررذرا
يوحنررا الترري صررارت لررُه أمررًا قررد ذكررر وجودهررا. وألرريس عجيبررًا أن يررذكر اإلنجيليررين مررريم المجدليررة باإلسررم وال يشررار 

 للعذرال سوى بالقول واألخرىو.
وال حاجرة لرذهابها للقبرر. وكمرا قلنرا  قد يكون هنراك وهرور للسريد المسريح غيرر مرذكور فري األناجيرل ألمره العرذرال.

سابقُا فهناك شروط ليظهر المسيح إلنسان بعد القيامة مثل اإليمان والمحبة، وهل هناك إيمان بقدر إيمان العذرال 
(. وهررل هنراك محبرة تعررادل 51:2التري رأت منرذ البشرارة بالمسرريح العجرب. وحفظرت كررل هرذه األمرور فرري قلبهرا )لرو

هنرراك قداسررة تعررادل قداسررتها هررذه الترري إسررتحقت أن يولررد منهررا المسرريح. العررذرال األم إذن  محبررة األم إلبنهررا، وهررل
يترروفر فيهررا كررل الشررروط الترري تسررمح لهررا بررأن يكررون لهررا وهررور. بررل أن إيمانهررا كرران يمنعهررا أن تررذهب للقبررر فهرري 

وموتررره بهرررذه الصرررورة بالتأكيرررد كانرررت متأكررردة مرررن قيامتررره كمرررا قرررال. وهرررل ال يظهرررر المسررريح ألمررره المتألمرررة لصرررلبه 
(. نثرق فرري أن المسريح وهررر ألمره وهررورأ خاصرًا ليعررزى قلبهررا 35:2البشرعة، هررذه التري جررا  سريف  فرري نفسرها )لررو

 فهي تستحق هذا.
ولررنالحظ أن المسرريح لررن يررراه كمررا قلنررا أحررد مررن البشررر إال بشررروط كاإليمرران والمحبررة والقداسررة ولكررن هنرراك ثررالف 

 -حاالت لهذه الر يا :
كرراليهود الراف ررين لرره ألنرره ضررد مصررالحهم الماديررة ، لررذلك تحجرررت  -يسددتحيل أن يروندده :مددن  (1

 قلوبهم وعميت أعينهم . وأي ا من ي ي  فى خطاياه .
مثرررل المجدليرررة والتالميرررذ وشررراول  -مدددن يعددددالج المسددديح ضددددعفهم النددداتج عددددن عدددددم الفهدددم : (2

 . الطرسوسى. وهؤالل يكون وهوره لهم على درجات كما قلنا من قبل 
هؤالل هم من يحبونه من كل قلوبهم ويؤمنروا  -ر لهم نفسه فى حب :ظهِ من يحب المسيح أن يُ  (3

برره ويحيررون فررى قداسررة ، مثررل أمرره العررذرال مررريم والقررديس يوحنررا فررى ر يرراه والقررديس األنبررا بيشرروى 
 .الشهدال أثنال أالمهم وعذاباتهم وكثيرين من

 يتباعد أفرادهدرجات الحب تحول الجماعة إلى صف 
 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 
لبثرت أن تفرقرت إلري مجموعرات، كمجموعة واحدة ولكنها سرعان ما أصبحت صفًا، ومع اإلستمرار في السرير مرا 
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في المقدمة مجموعة تكاد تركط رك ًا )حرب قروى( وأخررى تلحرق بهرا فري عجلرة وهكرذا. وفري المجموعرة األولرى 
(. فالمجدليرة ولرت بجانرب القبرر 47:7كانت مريم المجدلية هذه التي أحبت كثيررًا ألن المسريح غفرر لهرا كثيررًا )لرو

وها هي أول من يصل، لذلك رأت الزلزلة وكل ما حدف   -3  د القيامة .وهنا أول مشهد من مشاه تراقب الدفن،
 لحظة القيامة، فإرتعبت ولم تستطع الكالم هي ومن معها.

فرري المشررهد ترررى المجدليررة المسرريح هرري ومررريم األخرررى، ويعطرريهم سررالمًا فتنطررق ألسررنتهم المعقررودة وتتحررول  -4
 وال يمنعها الرب من ذلك. المجدلية لمبشرة بالقيامة، بل تمسك قدمي المخلص 

هنررا نرررى مشررهد ذهرراب الحرررس الرومرران لليهررود، وحيلررة اليهررود إلنكررار حقيقررة القيامررة. وواضررح أن كذبررة نرروم  -5
    -الحراس كذبة مكشوفة لألسباب اآلتية :

هم ما ُعِهَد فري الجنرود الرومران، أنهرم يخ رعون للنظرام وتنفيرذ القرانون وأدال الواجرب فرأدال الواجرب عنرد   -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 

عادت المجدلية ومرن معهرا بخبرر القيامرة، مقرابلين براقي المجموعرات فري الطريرق فلرم يصردقهم أحرد، ووصرلوا   -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 
 بينما تذكر هذا ر سال الكهنة والفريسيين.

ينررة القبررر، وكلمررا كررانوا يقتربررون كانررت خطرروات يوحنررا الحبيررب تسرررع وخطرروات ذهررب بطرررس مررع يوحنررا لمعا -7
 بطرس تبطئ إذ يذكر إنكاره للمسيح منذ ساعات.

أمام عردم تصرديق أحرد للمريمرات عرادت المريمرات للقبرر ومرنهن المجدليرة وهرن فري شرك، فلقرد ورن مرن سرمع   -8
( وكرران هررذا 15:12+ أع 37:24( قررارن )لرروقررد رأت روحرره )مالكرره هرراأن ، مررن المجدليررة قيامررة المسرريحخبررر 

إعتقاد اليهرود أن الميرت يمكرن أن يظهرر لره شربحًا قرد يكرون روحره أو مالكره[ ولرذلك شركت المريمرات ومرنهن 
المجدلية أن ما رأوه كان روحًا أو شبحًا، لذلك فقد وبخها المالك فلم ترجع عن شكوكها. ولذلك لم يسمح لها 

([ برررل 4لررك بسرربب إيمانهررا ال ررر يف، إذ شرركت بعررد أن رأترره وراجررع مشررهد)المسرريح أن تلمسرره حررين أرادت ذ 
 لمسته. وكان ذلك الشك ألنها كانت تعتبره في فكرها مجرد إنسان. 

قصررة تلميررذي عمررواس، وهررؤالل حرراولوا الهرررب مررن أورشررليم بعررد إنتشررار إشرراعة القيامررة، إذ خررافوا مررن اليهررود  -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
 سمكة( ثم حواره مع بطرس. 153المسيح يظهر لسبعة من التالميذ عند بحيرة طبرية، وصيد السمك ) -12
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غالبًا كان هذا هرو الظهرور الرذي أشرار إليره برولس الرسرول برأن المسيح يظهر للتالميذ على جبل بالجليل. و   -13
 أك. 500عدد الحاضرين فيه كانوا أكثر من 

 نجد ملخص أقوال المسيح خالل رحلة األربعين يومًا. -14
( هي األرقام الموجودة بالجدول التالي وسنجد بجانب كل رقرم شرواهد اآليرات التري وردت 14)-(  1األرقام عاليه )

 األناجيل األربعة والتي تدل على الحدف.في 
( والموجررررودة بالجرررردول هررررى وهررررورات ألشررررخاص ذكرررررهم بررررولس الرسررررول فرررري رسررررالته األولررررى VI) –( Iاألرقررررام )

 ولم تذكر في األناجيل األربعة. 15لكورنثوس إصحاح 
 لفة في األناجيل بير عنه بصور مختاألحداف المذكورة داخل مربع واحد وتحت رقم واحد هي حدف واحد تم التع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   متي )اإلصحاح الثامن والعشرون(أنجيل  –األناجيل 
 

 
490 

 
 
 

 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)

 رعاية في محبة 
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 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 الفدال، وأي ا أكمل كل  (1

 تعاليمه التى أراد لها أن تصل إلى ش به فى العهد الجديد. 
العمل فى الكنيسة هو عمل الروح القدس والذى قال عنه  واآلن بعد أن أتم السيد المسيح عمله، صار  (2

ربنا يسوع المسيح ووأما المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله اآلب باسمي، فهو يعلمكم كل شيل،  
 (.26:  14ويذكركم بكل ما قلته لكمو )يو

ت نحن معه  (، لنمو 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 السمال. فنحن نولد من المال  (4
فينا فى سر الميرون. وهو يبكتنا لو أخطأنا فإن  والروح فى سر المعمودية، ثم يسكن الروح القدس 

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

 عطى لمفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منهو. جسد المسيح ودمه والذى ي
  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:   16والروح 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:   1لروح القدس عليهم )أعلذلك قال الرب لتالميذه أن ال يبرحوا أورشليم قبل حلول ا (6
 لذلك بعد أن أتم الرب يسوع عمله صار العمل هو عمل الروح القدس فى الكنيسة.    (7
( اأُلْخَرى 1"    -(: 20-82:1:متاآليات  َوَمْرَيُم  اْلَمْجَدِليَُّة  َمْرَيُم  َجاَءْت  اأُلْسُبوِع،  ِل  َأوَّ َفْجِر  ِعْنَد  ْبِت،  السَّ َوَبْعَد 

اْلَقْبَر.   الْ 2ِلَتْنُظَرا  َعِن  اْلَحَجَر  َوَدْحَرَج  َوَجاَء  َماِء  السَّ ِمَن  َنَزَل  بِ   الرَّ َماَلَك  أَلنَّ  َحَدَثْت،  َعِظيَمٌة  َزْلَزَلٌة  َباِب، َوِإَذا 
َعَلْيِه.   َكالثَّْلِج.  3َوَجَلَس  َأْبَيَض  َوِلَباُسُه  َكاْلَبْرِق،  َمْنَظُرُه  َكَأْمَواٍت. 4َوَكاَن  َوَصاُروا  اْلُحرَّاُس  اْرَتَعَد  َخْوِفِه  َفِمْن 

َأنَُّكمَ 5 َأْعَلُم  َفِإنِ ي  َأْنُتَما،  َتَخاَفا  ِلْلَمْرَأَتْيِن :»اَل  َوَقاَل  اْلَماَلُك  اْلَمْرُلوَب.  َفَأَجاَب  َيُسوَع  َتْطُلَباِن  ُهَو هُهَنا،  6ا  َلْيَس 
بُّ ُمْضَطِجًعا ِفيِه.   َواْذَهَبا َسِريًعا ُقواَل ِلَتاَلِميِذِه: ِإنَُّه َقْد َقاَم 7أَلنَُّه َقاَم َكَما َقاَل! َهُلمَّا اْنُظَرا اْلَمْوِضَع الَِّذي َكاَن الرَّ

َفَخَرَجَتا َسِريًعا ِمَن اْلَقْبِر ِبَخْوٍف 8ْم ِإَلى اْلَجِليِل. ُهَناَك َتَرْوَنُه. َها َأَنا َقْد ُقْلُت َلُكَما«.  ِمَن اأَلْمَواِت. َها ُهَو َيْسِبُقكُ 
َتاَلِميَذُه.   ِلُتْخِبَرا  َراِكَضَتْيِن  َعِظيٍم،  اَلَقاهُ 9َوَفَرٍح  َيُسوُع  ِإَذا  َتاَلِميَذُه  ِلُتْخِبَرا  ُمْنَطِلَقَتاِن  ُهَما  َوَقاَل:»َساَلٌم َوِفيَما  َما 

ِبَقَدَمْيِه َوَسَجَدَتا َلُه.   َمَتا َوَأْمَسَكَتا  َفَقاَل َلُهَما َيُسوُع:»اَل َتَخاَفا. ِاْذَهَبا ُقواَل إِلْخَوِتي َأْن َيْذَهُبوا ِإَلى 10َلُكَما«. َفَتَقدَّ
ْوٌم ِمَن اْلُحرَّاِس َجاُءوا ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَأْخَبُروا ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوِفيَما ُهَما َذاِهَبَتاِن ِإَذا قَ 11اْلَجِليِل، َوُهَناَك َيَرْوَنِني«.



   متي )اإلصحاح الثامن والعشرون(أنجيل  –األناجيل 
 

 
492 

ًة َكِثيَرًة  12ِبُكلِ  َما َكاَن.   ُيوِخ، َوَتَشاَوُروا، َوَأْعَطُوا اْلَعْسَكَر ِفضَّ َقاِئِليَن:»ُقوُلوا ِإنَّ َتاَلِميَذُه َأَتْوا 13َفاْجَتَمُعوا َمَع الشُّ
َة 15َوِإَذا ُسِمَع ذِلَك ِعْنَد اْلَواِلي َفَنْحُن َنْسَتْعِطُفُه، َوَنْجَعُلُكْم ُمْطَمِئنِ يَن«.  14ُقوُه َوَنْحُن ِنَياٌم.  َلْياًل َوَسرَ  َفَأَخُذوا اْلِفضَّ

َد َعَشَر ِتْلِميًذا َفاْنَطَلُقوا ِإَلى اْلَجِليِل َوَأمَّا اأَلحَ 16  َوَفَعُلوا َكَما َعلَُّموُهْم، َفَشاَع هَذا اْلَقْوُل ِعْنَد اْلَيُهوِد ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.
وا.  17ِإَلى اْلَجَبِل، َحْيُث َأَمَرُهْم َيُسوُع.   َم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقاِئاًل:»ُدِفَع 18َوَلمَّا َرَأْوُه َسَجُدوا َلُه، َولِكنَّ َبْعَضُهْم َشكُّ َفَتَقدَّ
َماِء َوعَ  وِح  19َلى اأَلْرِض،  ِإَليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ِفي السَّ َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمِ ُدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ

هْ 20اْلُقُدِس.   ".ِر«. آِمينَ َوَعلِ ُموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم ِبِه. َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ
نالحظ أن المالك الذى أرعب الحراس، هرو الرذي إسرتقبل المررأتين وبشررهما بالقيامرة وقرال لهمرا أن ال تخافرا.   -1

وهللا قررد يسررتعمل طريقررة الخرروف ليجررذب غيررر المررؤمن لإليمرران، ونرررى الجنرردي الرروثني يعترررف وبالحقيقررة كرران 
مؤمنين فعطية هللا لهم هري السرالم ووالمحبرة هذا إبن هللاو حين إرتعب من األحداف المصاحبة للصلب. أما  لل

 (.18:4يو1تطرح الخوف خارجًاو )
تمت القيامة والحجر موضوع والحراس قاًمون للحراسة، وخرج الرب من القبر وهو مملق كما خرج من بطن   -2

 (2:28( أم ا دحرجة الحجر فهي إلعالن القيامة )2 ،1:44العذرال وبقيت عذرال كما تنبأ حزقيال )
 (17:8يجدونىو )أم والحظ أن من ذهبتا باكرًا جدًا من محبتهما، تمتعتا بر ية القيامة والذين يبكرون إليَّ  -3
المالك علي الحجر شاهد علي قيامة المسيح التري صرارت لنرا شرجرة حيراة، بعرد أن كران هنراك مرالك بسريف   -4

القبر، خرتم المروت، وجلروس المرالك علري ناري يقف أمام الجنة ليمنعنا من شجرة الحياة. والحجر يعنى باب 
 (. 2:28الحجر بعد إ احته هو بشرى بإنتصار المسيح علي الموت )

بينمررا هررو قررد قررام. فالصررلب صررار سررمة لعمررل المسرريح الخالصررى،  يسددوع المرددلوبنالحررظ أن المررالك يقررول  -5
(، 6:5وح و )ر والصرررليب صرررار تررراج، لرررذلك رأى يوحنرررا المسررريح فرررري سرررفر الر يرررا وخرررروف قررراًم كأنررره مررررذب

 فبالصليب تفتخر السمال واألرض. ولذلك إحتفظ المسيح بجراحاته وأراها لتالميذه.
 : نرى هنا الخاطئة تتحول لكار ة. والمسيح قابلها لتأكيد خبر القيامة.إذهبا قوال -6
بموتره أو نرى  لزلة مع موت المسيح و لزلة مع قيامته فالذي مات هرو الرذي قرام. هرو قروى ال ي رعف سروال   -7

 قيامته. هو الذي يزلزل األرض.
 ( نجد الحراس الوثنيين يبشرون الكهنة ور سالهم بالقيامة والكهنة لعماهم يرف ون.11في آيه ) -8
(. المسريح 10:2: يسرجد للمسريح كرل مرن فري السرمال وعلري األرض وتحرت األرض )فريكل سدلطان دفع إليَّ   -9

 ، بعد ما رأوا ضعف جسده وصلبه وموته.هنا يعلن لتالميذه سلطانه الالهوتي كإله
 : حتى ال يخوروا في ال يقات اآلتية.أنا معكم -10

تعليررق علررى قصررة سرررقة جسررد المسرريح.. كيررف يمكررن للتالميررذ الخرراًفين الهرراربين أن يتملبرروا علررى الحررراس  -11 
 !الرومان األشدال األقويال؟!
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 الرليب طريق للفرح
المحبة المتبادلة مع هللا كما كان الوضع فى جنة َعْدْن. َعْدْن كلمة عبرية تعنى الفرح، الطريق الوحيد للفرح هو  

فاهلل خلق آدم ليفرح، ولكن هذا الفرح كان له شرط وهو أن يستمر آدم فى عالقة المحبة المتبادلة مع هللا. فاهلل 
طبيعته. وألن آدم مخلوه على صورة يحب آدم ولذلك خلقه ليمتعه بالجنة ويمتعه بالفرح، وهللا محبة، هذه هى  

(. وبالتالى 31:  8و )أم ذَّاِتي َمَع َبِني آَدمَ هللا، لذلك كان آدم يحب هللا. فالمحبة كانت متبادلة. وهللا يقول أي ًا ول
هللا، ألن آدم على صورة هللا ال بد أنه يجد لذته فى عالقته ومحبته هلل. ولكن بعد السقوط نجد أن آدم يختبئ من 
: 45وكلما  ادت الخطية  اد اإلنفصال عن هللا حتى قال إش يال النبى وحقًا أنت إله محتجب يا إله إسراًيلو )إش

إلهنا نار   (. وهللا ال يسمح لنا اآلن بأن نراه، ألن20:  33(. وقال هللا لموسى وال يرانى اإلنسان وي ي و )خر15
النار إما تلهب القلب حبًا وشوقًا وغيرة، وهذا يحدف   (. وهذه29:  12+ عب   24:  4+ تث   17:  24)خر  آكلة

(. ونحن هنا على األرض 35-31:  16+ عد   1:  11+ عد   2-1:  10مع القديسين، وهما تحره الخطاة )خر
 اليوجد إنسان بال خطية لذلك ال يوجد من هو مستحق أن يرى هللا وهال يحتره.

َفُتِحبُّ ٱلرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  د.   َيا ِإْسَراًِيُل: ٱلرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواحِ ِاْسَمعْ وألن الفرح شرطه المحبة طلب هللا من ش به و
ِتكَ   (. 5-4: 6و )تث َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ُقوَّ

ع  ( وذلك بعد أن تمم المسيح الصلح م 5:  5وفى العهد الجديد نجد الروح القدس يسكب محبة هللا فى قلوبنا )رو 
(. وماذا تكون النتيجة؟ أى ماذا تكون 10: 5و )روأِلَنَُّه ِإْن ُكنَّا َوَنْحُن أَْعَدال  َقْد ُصوِلْحَنا َمَع  هلِل ِبَمْوِت ٱْبِنهِ و  اآلب 

القدس ومحبة، فرح، سالمو )غل الروح  الفردوسية األولى، محبة متبادلة 22:  5ثمار  للحالة  يعيدنا هللا  (. وبهذا 
 ونتيجتها الفرح. 

و الرب  قاله  ما  المسيح، وهذا  يخبرنا عن  بأنه  هذا  يكون  قلوبنا؟  القدس محبة هللا فى  الروح  يسكب  َذاَك وكيف 
ُدِني، أِلَنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ   (.  14:  16و )يو ُيَمجِ 

ر لنا المسيح فى وداعته وتواضعه ومحبته … لكن أكثر ما يثير حبنا للم سيح هو الصليب الروح القدس ُيصوِ 
الذى قدمه المر (. وهذا ما يشرحه 13: 15و )يوَلْيَس أِلََحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا: َأْن َيَ َع َأَحد  َنْفَسُه أِلَْجِل َأِحبَّاًِهِ و

 -المجوس للمسيح:
 فما هو المر وإلى ماذا يرمز؟

راًحة جميلة له  ولكن  الموت:  تسبب  قد  منه  وكمية  جدًا  مر  فكانت   المر طعمه  األيام.  تلك  وكان عطر  جدًا 
فى  ويعلقونها  ومربوطة(  المر  بعط  بها  القماش  من  )قطعة  ُصرَّة  فى  المر  بعط  ي عون  والسيدات  البنات 

و النشيد  لذلك قالت عروس  اليوم.  َثْدَييَّ صدورهن فتخرج منهن راًحة معطرة طوال  َبْيَن  ِلي.  َحِبيِبي  ٱْلُمرِ   ُصرَُّة 
. والمعنى إن سر راًحتها الحلوة بين الناس وجود المسيح فيها. وهذا هو نفس ما ردده بولس (13:  1و )ن  َيِبيتُ 

( الزكيةو  المسيح  راًحة  وأنتم  إذا  15:  2كو2الرسول  ولكن  المر،  من شجرة  قطرات  هيئة  على  يسيل  والمر   .)
شجرة حين تقطر تشير ُضِربت الشجرة بسكين ينسكب كمية كبيرة من المر منها، ولكن بهذا تموت الشجرة. فال

فينا.  بالصليب ألجلنا حبًا  المسيح  لموت  تشير  فتموت  الحلوة. وحين ت رب  الحلوة وحياته  للمسيح فى سيرته 
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ولكن الحظ كمية الراًحة التى تصدر من القطرات وقارن مع كمية الراًحة الصادرة من الكمية ال خمة التى 
يرته العطرة كان له راًحة حلوة جذبت الكثيرين، أما موته تسيل عند موت الشجرة. هكذا المسيح فى حياته وس 

 وصليبه فكان لهما راًحة عجيبة فاحت لكل العالم كل األ مان. 
َتْطُلَباِن  لذلك نجد أن المالك الذى قابل المريمات بعد القيامة قال لهما و َأنَُّكَما  َفِإنِ ي أَْعَلُم  َأْنُتَما،  َتَخاَفا  َيُسوَع اَل 

َهُهَنا، أِلَنَُّه َقاَم َكَما َقالَ  .ٱْلَمْرُلوبَ  (. فهو لم يقل يسوع القاًم من األموات بل يسوع 6-5:  28و )مت َلْيَس ُهَو 
المصلوب، فلماذا؟ صفة المسيح الحى هى طبي ية، فهو حي ومحيى. لكن الجديد والذى يشعل محبته فى قلوبنا  

 الصلب هو أصعب وأشنع ميتة. أنه بذل نفسه عنا وقبل الصلب والموت حبًا فينا، بل أن  
و ْنُتُم ٱلَِّذيَن َأَماَم ُعُيوِنُكْم َقْد ُرِسَم َيُسوُع ٱْلَمِسيُح َبْيَنُكْم َمْصُلوًباوَ أولذلك نجد أن بولس الرسول يقول ألهل غالطية  

: 1كو 1و )  َعْثَرًة، َوِلْلُيوَناِنيِ يَن َجَهاَلةً َوَلِكنََّنا َنْحُن َنْكِرُ  ِبْْلَمِسيِح َمْصُلوًبا: ِلْلَيُهودِ (. ويقول ألهل كورنثوس و1: 3)غل
فى 23 بولس  به  إهتم  فما  المصلوب.  بالمسيح  نكر   أننا  إال  الصليب  يحتقرون  واليونانيين  اليهود  أن  فمع   .)

كرا ته هو أن يرسم للناس صورة المسيح المصلوب. فهذه الصورة حين ُتْحَفر فى القلب ويدركها اإلنسان سيمتلئ 
مسيح. فإن كان بولس الرسول قد إهتم برسم صورة يسوع المسيح المصلوب، فمن المؤكد أن الروح القدس محبة لل

هو من أوحى لبولس بهذا، الروح هو الذى يقود بولس الرسول فى كرا ته. وبالتالى نفهم أن هذا هو عمل الروح  
ر لنا المسيح وهياه مصلوبا فنلتهب حبًا و   حينئٍذ نتذوه الفرح الفردوسى األول.القدس فى داخلنا أنه ُيَصوِ 

طفل له عمة مشوهة قد إحتره وجهها. وكان هذا الطفل حين يراها يصرك ويختبئ منها. ولما كبر    قرة معبرة:
هذا الطفل سأل عمته عن سبب ما حدف لها، وكان ردها ولقد إشتعلت النيران فى البيت وكنت أنت طفال صميرا 

تصوَّر معى موقف هذا الشاب بعد أن فهم أن هذا التشوه كان بسببه، بل أنه فدخلت ألنقذك فحدف لى هذاو. و 
يدرك. هذا ما عبََّرت عنه عروس  لها عندما كان صميرًا ال  أنقذت حياته بصراخه ورف ه  ُيزيد أالم من  كان 

وفى ترجمة (.  5:  2النشيد )الكنيسة( عندما أدركت معنى الصليب وأالمه ألجلها إذ قالت وإنى مري ة حبًاو )ن  
أخرى وإنى مجروحة حبًاو. لقد إشتعلت نيران الحب والندم عند العروس على رف ها السابق للمسيح. لذلك حينما 

(. واآلية هى عمل 40-39: 12سأل الفريسيون المسيح آية، قال لهم وال تعطى لكم آية إال آية يونان النبى )مت 
ت ثالثة أيام رمزا لبقال المسيح ثالثة أيام فى القبر. ُيظهر طبيعة الشخص. وطبعا كان يونان فى جوف الحو 

وكأن المسيح يريد أن يقول لهم: هل تريدون أن تعرفوننى حقًا، إذًا تأملوا فى صليبى وموتى ولسوف تدركون إلى 
 أى مدى قد أحببتكم. 

 موقف البشر من الرليب؟ 
وكب المسيح حامال صليبه، وكنت أعانى قال أحد الفالسفة المربيين، لو مر تحت منزلى م  من هو غير مهتم:ا

من ألم فى ضرسى فلن أهتم بأالم المسيح بل سأهتم بألم ضرسى )هذا اإلنسان لم يدرك أن أالم المسيح كانت 
 ألجله(.
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قال غاندى الزديم الهندى أنا ال أدرى كيف ينام المسيحيون ولهم إله صنع كل هذا ألجلهم.   على النقيض:ا
د العظيم وأحب المسيح وأكره المسيحيينو فالمسيحيين فى نظره هم اإلنجليز الذين كانوا وقال طاغور شاعر الهن

 يستعمرون بالده ويستملون خيراتها. 
أدخل إلى مخدعك وصلى وأطلب من الروح القدس أن يرسم صورة   وما هو موقفنا نحن من صليب المسيح:ا

  سوف تتذوه الفرح الفردوسى. المسيح المصلوب فى قلبك واضحة لتزداد حبا للمسيح وحينئذٍ 
ِلُيَقبِ ْلِني وبعد أن تدرك محبة المسيح المصلوب، ستطلب منه أن يعطيك أن تشعر بمحبة اآلب )راجع تفسير و

(. الخمر رمز الفرح. وحينما ندرك محبة المسيح المصلوب 2:  1و ن ِبُقْباَلِت َفِمِه، أِلَنَّ ُحبََّك َأْطَيُب ِمَن ٱْلَخْمرِ 
ئٍذ سنطلب إدراك محبة اآلب = ليقبلنى بقبالت فمه، وهى قبالت األب إلبنه ال ال حين عودته، وما نفرح، حين

و اآلية  هذه  ُعُنِقِه  أروع  َعَلى  َوَوَقَع  َوَرَكَط  َفَتَحنََّن  َأُبوُه،  َرآهُ  َبِعيًدا  َيَزْل  َلْم  َكاَن  َوِهْذ  َأِبيِه.  ِإَلى  َوَجاَل  و َوَقبََّلهُ َفَقاَم 
 .(. هذه هى القبالت التى طلبتها عروس النشيد 20: 15)لو
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 عودة للجدول ( جيل متي()بحث في أنجيل متي)أن

 بحث فى إنجيل متى
 معنى تسلسل األحداث في إنجيل متى 

قد يتصور البعط أن األحداف والمعجزات والتعاليم والعظات تأتي في األناجيل بطريقرة عشرواًية، فرال تررابط برين 
 قبله ويمهد لما يأتي بعدهحدف وما قبله وما بعده. وهذا خطأ. فاألحداف مترابطة، وكل حدف يشرح ما 

واإلنجيل بل األناجيل كلها ليست تأريخ لحياة المسيح بقدر ما هى عرض لفكرة معينرة يريردها اإلنجيلرى أن تصرل 
 إلينا.

 "كتاب ميالد يسوع المسيح إبن داود إبن إبراهيم .. .." فنجد إنجيل متى يبدأ بقوله 
ن إبنرره وهررو يبنررى بيتررًا إلسررمى وأنررا أثبررت كرسررى مملكترره إلررى هررو الملررك األشررهر فررى ترراريخ إسررراًيل وقيررل عرر وداود

(. وقيررل عنررره أي ررًا وأقسرررم الرررب لرررداود برررالحق ال يرجررع عنررره. مررن ثمررررة بطنررك أجعرررل علرررى 13:7صرررم 2األبرردو )
(. وحيرث أن كرسرى هرذا اإلبرن الموعرود بره يسرتمر لألبرد فهرذا يشرير للمسريح إبرن 12،  11:132كرسيك ..و )مرز  

 .( 16:22داود )ر  
هرو الرذى بردأت بره قصرة الخرالص حينمرا اختراره هللا وأمرره بالرذهاب إلرى أرض الميعراد ومنره خررج شرعب وإبدراهيم 

 ( .18:22أتى منه المسيح المخلص فتحقق قول هللا إلبرا يم ويتبارك فى نسلك جميع أمم األرضو )تك 
ى أن يقولره برأن المسريح هرو إبرن داود إبرن وقصة تقديم ابرا يم ابنه ذبيحة هي رمز واضح للفردال . إذًا مرا أراد متر

إبرا يم .. هو أن المسيح أتى ليخلص ويؤسس مملكة هى وملكوت السمواتو. وهنجيل القرديس مترى كلره يشررح مرا 
 هو الخالص، وما هى هذه المملكة، وكيف يؤسسها المسيح فى أحداف مترابطة. 

 هللا معنا.تفسيره الذى عمانوئيل ويقول المالك ليوسف أن هذا المولود إسمه 
وهللا حياة وهللا قدوس فحينما إتحد بجسد بشريتنا صارت لنرا حيراة أبديرة. هللا ظهر فى الجسد. فيسوع المسيح هو  

( وننتصررر علررى 23-22:5( فنمتلررئ فرحررًا )غررل 5:5وصررار لنررا أن يحررل الررروح القرردس فينررا ويمألنررا محبررة )رو 
( وصرررار الشررريطان تحرررت أقررردامنا )لرررو 16:3ترررى 1سررردو . )الخطيرررة وعظررريم هرررو سرررر التقررروى ، هللا وهرررر فرررى الج

(. وكل من يثبت فى المسيح 4:15( ولذلك يطلب السيد المسيح منا أن نثبت فيه فيكون لنا كل هذا )يو 19:10
ب بيرت الشريطان القروى ونهرب أمتعتره بعرد  ين م لمملكته أى لملكوت السموات الذى أتى المسريح ليؤسسره برأن َنهرَ

 ( وأمتعته كانت نحن ولكن المسيح حررنا منه فصرنا للمسيح.29:12أن ربطه )مت 

 معرفة هللا
 -لها معنيان: يعرفكلمة 
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 . To Knowيعرف بمعنى تزداد معلوماته عن شئ  (1
 يعرف بمعناها الرمزى فى الكتاب المقدس وتعنى إتحاد .  (2

عنره السريد المسريح بقولره ولريس أحرد فراآلب واحرد فرى اإلبرن واإلبرن واحرد فرى اآلب. وهرذا عبرَّر إتحاد الهدوتى:   (أ
(. وهرررذه 27:11يعررررف اإلبرررن إال  اآلب، وال أحرررد يعررررف اآلب إال اإلبرررن ومرررن أراد اإلبرررن أن يعلرررن لررره )مرررت 

( وتسررراوى أي رررًا و صررردقونى إنرررى فرررى اآلب واآلب فرررىَّ و )يرررو 30:10تسرراوى تمامرررًا و أنرررا واآلب واحرررد و )يرررو 
11:14. ) 

هنررا كلمررة يعرررف تشررير للوحرردة بررين اآلب واإلبررن ، كمررا أن هنرراك تعبيرررًا آخررر يشررير للوحرردة يسررتخدم كلمررة المحبررة 
التررى هررى طبيعررة هللا، فنقررول عررن اإلبررن أنرره المحبرروب واآلب يحررب اإلبررن ، كررل هررذه تعبيرررات عررن الوحرردة بلمررة 

يد المسرريح و اآلب يحررب اإلبررن ويريرره ( يقررول وملكرروت إبررن محبتررهو ويقررول السرر13:1( وفررى )كررو 6:1المحبررة )أف 
( فقوله هنا يحب تشير للوحدة التى هى بالطبيعرة برين اآلب واإلبرن ، وطبيعرة هللا 20:5جميع ما هو يعملهو )يو  
(. والحررظ قولرره ويريرره جميررع مررا هررو يعملررهو أى أن اإلبررن يعرررف كررل مررا لررآلب 8:4يررو 1هررى المحبررة فرراهلل محبررة )

عن اآلب واإلبن يقال عن الروح القدس وألن الروح يفحص كل شئ حتى أعماه هللا نتيجة هذه الوحدة. وما يقال  
(. وبررنفس المفهرروم و كررل مررا يسررمع يررتكلم برره ويخبررركم 11-10:2كررو 1.. أمررور هللا ال يعرفهررا أحررد إال روح هللاو )

مررع اآلب  ( فررالروح الررذى هررو واحررد 14-13:16بررأمور آتيررة. ذاك يمجرردنى. ألنرره يأخررذ ممررا لررى ويخبررركم و )يررو 
 يعرف كل ما لآلب وَعبَّر عن ذلك بأنه يسمع ، ويعرف كل ما لإلبن فهو واحد معه فيخبرنا بما لإلبن. 

هللا وهرررر فرررى الجسرررد ليتحرررد بطبيعتنرررا. وهرررذا يرررتم لكرررل منرررا عرررن طريرررق  -إتحددداد المسددديح بندددا نحدددن البشدددر: ( ب
(. وراجرع )يررو 5:6بقيامتررهو )رو  المعموديرة. وألنره إن كنررا قرد صررنا متحرردين معره بشربه موترره ، نصرير أي راً 

 (. 27:11(. وهذا تم التعبير عنه فى قول السيد المسيح وومن أراد اإلبن  أن يعلن لهو )مت 20:17-26
( هرو إتحراد نشرأ عنره 1:4فقيرل و وعررف آدم حروال إمرأتره فحبلرت وولردت قرايين )ترك   -إتحاد إنسدان بإنسدان: (ج

 حياة. 
ون لنررا حيرراة أبديررة ، وهررذا مررا أتررى المسرريح ألجلرره وهررذه هررى الحيرراة األبديررة أن وبررنفس المفهرروم إذا إتحرردنا برراهلل يكرر

 (. 3:17يعرفوك أنت اإلله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته )يو 
( معرفرة عميقرة فيكرون TO KNOW HIMفالمعرفة بالمفهوم الرمزى تعنى اتحاد. ومن يتحد باهلل يعرفه بمعنرى )

(. فهى ليست كمعرفة اإلنسان لإلنسان. معرفة قال عنها بولس الرسرول ووأوجرد فيره 16:2كو  1لنا فكر المسيح )
 (10-9:3.. .. ألعرفه .. ..و )فى 

 المسيح المخلص 
بالخطية دخل المروت إلرى العرالم ، ومرات كرل بنرى آدم . والمسريح الرذى أترى ليتحرد بنرا صرار لنرا حيراة أبديرة. أترى 

 ( الخطية 2  ( الموت 1المسيح ليشفى طبيعتنا من 
وهرررذا هرررو الخرررالص. فحينمرررا نسرررمع أن المسررريح صرررنع معجرررزة شرررفال ، فعلينرررا أال نتوقرررف عنرررد المفهررروم السرررطحى 
للمعجزة وأنها مجرد شفال للجسد ، بل ندخل للعمق وننظر إلى ما تشير إليره المعجرزة. فكرل الرذين شرفاهم المسريح 

وا ثانية. إذًا المهم هو الشفال الروحى الذى يعطينا حياة عادوا ومرضوا ثانية ، وكل الذين أقامهم من الموت ، مات
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أبدية ونستعيد صورة المجرد الترى كانرت آلدم قبرل الخطيرة إذ كران يعكرس مجرد هللا ألنره كران يررى هللا ، وقرارن مرع 
 إنارة وجه موسى إذ رأى جزل من مجد هللا. 

الروحيتين فيرى هللا ، فبدون القداسة لن يرى أحد الرب )عب فشفال األعمى هو إشارة إلرادة هللا فى تفتيح عينيه  
( وهقامة ميت 17:2 ( وشفال أصم هو إشارة إلرادة هللا فى تفتيح أذنيه فيسمع صوت الروح القدس )ر 14:12

هو إشارة ألن هللا يريد لنا حياة أبدية. وهكذا. المسيح أتى ليستعلن لنا حب اآلب وهرادته أن الجميع يخلصون 
 ( أبديًا.  4:2تى  1)
 
 

 هدف العظة على الجبل 
هذا ليس شرحًا لآليات بل محاولة لفهم الترابط بين اآليات. فهى ليست أقوال متناثرة ، بل هى تعاليم لها رباط 

يجمعها هو   المسيح  واحد  أن معرفة  العظة  بداية  أن  فيعطيها حياة. والحظ  البشرية  بالنفس  المسيح  إتحاد  أى 
الالمسيح   إلى  مستوى  جبل.  صعد  فوه  ويرتقى  مثله،  يكون سماويًا  أن  عليه  به  اإلتحاد  يريد  ومن  هو سماوى 

األرضيات. وكانت بداية العظة هو تطويب المساكين بالروح أى المت عين والمنسحقين وهؤالل يسكن هللا عندهم  
)فى15:57)إش   المسيحو  هى  الحياة  ولى  المسيح  حياة  له  تكون  عنده  المسيح  يسكن  ومن   .)21:1 +  )

(. هذه هى معرفة المسيح. ويقول أي ًا وطوبى ألنقيال القلب ألنهم يعاينون هللاو هذه هى المعرفة التى 20:2)غل
تعطى حياة. وتستمر العظة حتى نسمع أن من يتبع تعاليم المسيح يثبت فيه ويكون كمن بنى بيته على الصخر 

ه فى المسيح ، وهذا ما َعبَّر عنه السيد بهبوب فال يهتز وال ي طرب مع  يجان عدو الخير ضده ، وتشكيك
(. فمن عرف المسيح يثبت فى المسيح فيكون له خالص وهذا 27-24:7الرياح وتساقط األمطار .. .. )مت  

 هو  موضوع العظة على الجبل. 
(. 5:18ال المسيحية ليست وصايا ننفذها فنخلص. هذه كانت تعاليم اليهودية عن الوصايا ومن يفعلها يحيا بهاو )

لكن المسيحية هى والمسيح يحيا فىَّ و هى جهادى أن أستمر ثابتًا فى المسيح الذى إتحدت به فى المعمودية 
 وهذا ما تحدثنا عنه العظة على الجبل. 

إنجيل متى بدأ بقوله كتاب ميالد يسوع )لذلك فهو يبدأ بشرح معنى الخالص في المسيح الذي أتى يسوع ليتممه 
ة ميالد يسوع ، ليتم اتحاد جسده بنا( وهذا الخالص يتم ليس بأن أنفذ وصايا بل بحياة المسيح وكانت اول خطو 

، والثبات في المسيح )وهذا هدف عظة الجبل( ومفهوم أن من يثبت فى المسيح سيسهل عليه حفظ الوصايا ،  فيَّ
ف يثبت  يبدأ  يفعل  ومن   . جهادًا(  نسميه  ما  )وهذا  بالتمصب  أوال  الوصايا  حفظ فحفظ  عليه  فيسهل  المسيح  ى 

 الوصايا بواسطة )النعمة( . ولكن الخالص يكون لمن هو ثابت فى المسيح وله حياة المسيح. 

 ( 7-5العظة على الجبل: اإلصحاحات )
 (1:5-12 ) 
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هذه راجعة لنهاية اإلصحاح الرابع وفيه رأينا السيد المسيح يشفى الجموع ، فتبعته الجموع ولما رأى الجموع =  
 ولما رآها أعطاهم هذا التعليم الذى يعطى الثبات بعد الشفال.

الجبل يشير للسماويات. ومن أراد أن يثبت فى المسيح عليه بأن يحيا فى السماويات وإن  صعد إلى الجبل =  
( 44:11( + وكونوا قديسين ألنى أنا قدوس .. ..و )ال  1:3كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوه .. ..و )كو  

. ولذلك يشير السيد ألن من يفعل يكون لهم وملكوت السمواتو وهذا عكس مفهوم اليهود الذين يحلمون بملك 
 األرض. ونسمع تعليم السيد .. صلوا وأبانا الذى فى السمواتو . 

هى إشارة للسعادة والفرح لمن يثبت فى المسيح وللبركة التى يحصل عليها فى السمال وعلى األرض. طوبى =  
اة األبدية التى سينالها. لذلك قال السيد وأتيت لتكون لهم حياة )فى السمال( وليكون لهم أف ل )أي ًا على وللحي

 ( 10:10األرض سيفرحون(و )يو 
(. وهذا 17:3المتواضع المنسحق ، الشاعر باالحتياج هلل داًمًا ، عكس مالك الودكيه )ر بالروح =    المساكين

 (. 39-37:7( والشاعر باإلحتياج هلل يمتلئ )يو 15:57المنسحق يسكن هللا عنده )إش 
على خطيتهم فيتوبون ويحزنون أي ًا على خطايا الناس ، فهؤالل يتشبهون باهلل ، وحزانى فى تذللهم  الحزانى =  

(. والذين يزرعون بالدموع يحصدون باالبتهاج ثباتًا  27:9كو  1أمام هللا بأصوام وقمع للجسد ، كمل فعل بولس )
   (.5:126ح )مزفى المسي
= تشبه بالمسيح الذى ال يصيح وال يخاصم وال يسمع أحد فى الشوارع صوته. هى هدول وطول أناة الوداعة  

 واحتمال للناس.  
(. وهناك إنسان  39-37:7هذه مثل وإن عط  أحد فليقبل إلى  ويشرب..و )يو  الجياع والعطاش إلى البر =  

(. ولكن اإلنسان الروحى يريد أن يعرف هللا أكثر 13:2ال تروى )أرأرضى يجرى ورال ملذات العالم ، هذه التى  
 ويزداد فى صنع البر فيزداد ثباتًا فى هللا وحبًا فى هللا. 

 يتشبهون باهلل الرحيم . الرحماء = 
هؤالل إذ سكن هللا فيهم )مساكين بالروح( وحزنوا وتابوا )حزانى( وتشبهوا باهلل )ودعال( وعطشوا  أنقياء القلب =  

هلل )جياع وعطاش إلى البر( وصاروا )رحمال( مثل هللا ، إتحدوا باهلل وثبتوا فيه فعرفوه وصارت لهم ر ية قلبية 
 يعاينون هللا.واضحة وفرحوا به  
 تشبهوا بالمسيح  صانعى السالم = 
 تسلسل التطوبيات 

تنفتح عينيه فيرى هللا ويرى خ طيته فيحزن عليها ويسبح هللا  المتواضع يسكن هللا عنده ، ومن يسكن هللا عنده 
الذى غفر. ومن رأى خطيته ينكسر ويعطى عذرًا لآلخرين فيصير وديعًا وال يكون عنيفًا مع الناس إذا أخطأوا. 
باهلل.  ومتشبهًا  فيه صار رحيمًا  وكلما عمل هللا  باألكثر،  فيه  بعمل هللا  يعط   بعمل هللا  اإلنسان  وكلما شعر 

ما تنقى قلب اإلنسان يصير فى سالم مع هللا ومع الخليقة بل يتشبه باهلل ويصنع سالمًا  ويتنقى قلبه فيرى هللا. وكل
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بين الناس ويحاول أن يجعل كل إنسان فى فرح. ولكن كل من يتشبه بالمسيح سيكرهه العالم ، فإبليس ًريس هذا 
 العالم فى عداوة مع هللا.....ولكن 

بالمسيح مكروهطوبى لكم إذا طردوكم =   العالم. ولكن    المتحد  من ًريس هذا العالم عدو المسيح، ومكروه من 
 ( .17:8طوبى له إذ صارت له حياة المسيح، وصار شريك المسيح في األلم وبالتالي في المجد )رو

 
 ( ملح األرض ونور العالم13:5-16)

اته وهذا هو سر قبول (. والمسيح أعطانا حي 20:5كو 2هللا أرسل المؤمنين فى العالم كسفرال ، يعظ المسيح بهم )
( 10هللا لنا. فحياة المسيح فينا صيرتنا ملحًا ونورًا. ملحًا بسببه يقبل هللا العالم ويحتمله ، فلو وجد فى سدوم )

فينا   المسيح  هو  بل  من ا  ليس  طبعًا  والنور  اآلخرون.  فيتوب  العالم  خطايا  يكشف  ونورًا  هللا.  أحرقها  ما  أتقيال 
 ( ولكن كيف نثبت فى المسيح لنكون ملحًا ونورًا. 12:8)يو  والمسيح هو النور الحقيقى

 تكون لنا أعمال صالحة بسببها يمجد الناس أبونا السماوى.  (1
 ننزع المكيال ..  (2

 هو إشارة للخطية عمومًا.   (أ
 نمتنع عن اللذات الحسية الخاطئة التى تعطل اكتشاف الفرح الروحى.    ( ب
 الحسابات المادية فى التعامل مع هللا وهذه ضد اإليمان.    ( ج

 
 (  إكمال الناموس 17:5-20)

وهل ما ينادى به المسيح كان غير متاحًا فى العهد القديم ، قطعًا ال ، وهال  ما جال المسيح. فالمسيح أتى ليمنحنا 
( وفلو كان بالناموس بر فالمسيح إذًا مات 13:8( + )رو26:8النعمة أى بالروح القدس الذى يعين ضعفاتنا )رو 

 (.21:2بال سببو )غل  
نقاوة  وألن لنا معونة من الروح القدس طلب السيد المسيح منا أن يزيد برنا عن الكتبة والفريسيين، وهذه تعنى 

 الداخل ، وهذه قال عنها بولس الرسول  
أي ًا ضمير خطاياو )عب  14:9ويطهر ضماًركم..و )عب  لهم  يكون  وال  قلوبنا من  2:10( +  ومرشوشة   + )

)عب  شرير..و  بالروح 22:10ضمير  إاًل  يمكن  ال  فهذا  الداخل  تطهير  أما   ، بالمال  يكون  الخارج  فتطهير   .)
برهم عن الكتبة والفريسيين ، وهذا القدس. وهذا ما صار متاحًا للمؤمنين ، لذلك يطالبهم السيد المسيح بأن يزيد  

نتجاوب مع   يزداد حينما  برنا  فإن  والخالصة  المسيح.  نثبت فى  برنا  يزيد  الناموس. وحينما  إكمال  أحد معانى 
 عمل الروح القدس أى نستمع له فال ينطفئ. 

 المحبة   –االنتقام  –الطالق  –الزنا  –(    الغضب 21:5-48)
لكتبة والفريسيين. فالمسيح مأل النفس سالمًا فلماذا الم ب والمسيح أشبع النفس هنا نرى معنى ا دياد البر عن ا

فلماذا الشهوة. والذى صارت له حياة المسيح فلماذا يهتم بحقوقه المادية، فليترك ما يتصارع عليه اآلخرون من  
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أى ال تناول لمن هو فى    هذا العالم الفانى ليحيا هو فى سالم أعطاه له المسيح. وال تقدم قربانك وأنت متخاصم
عدال مع اآلخرين. ولذلك طلب السيد منا محبة األعدال. فكيف نثبت فى المسيح ، والمسيح محبة، بينما نحن 

( ، وكيف يتم اإلتحاد ونحن لنا طبيعة كارهة حاقدة حاسدة 26-20:17فى عدال. المسيح أتى ليوحدنا به )يو 
لنا حياة أبدية وفرح على األرض وفى وهللا محبة. والعكس فلو كانت لنا محبة إلت  حدنا باهلل وثبتنا فيه فتكون 

 ( .   9:  15السمال وهذا ما يريده المسيح لنا. هذا هو الخالص. راجع تفسير ) يو 
 ( الردقة والرالة والروم 1:6-18)

ا ي ع  كان اليهود يمارسون الصدقة والصالة والصوم بهدف مظهرى أى ليمدحهم الناس. والسيد المسيح هن
الصدقة والصالة والصوم كثالف وساًل أساسية للثبات فيه. لذلك يطلب أن تكون خفية ، فهى عالقة خاصة  

 بالمسيح هدفها الثبات فيه وال عالقة للناس بها.  

هى فعل البر عمومًا للمحتاج، وهذه قال عنها السيد المسيح أن من  ار مريط أو سجين فقد  اره  الردقة =  
 يلة نرى بها المسيح فنعرفه ، فمن يقدم خدمة إلخوة الرب فهو يقدمها للرب فيعرف المسيح. هو. إذًا هى وس
 هى صلة باهلل   الرالة = 
 هو ارتفاع للسماًيات تاركين الملذات األرضية فيسهل االتصال بالمسيح. الروم = 

لنا كنز سماوى ، فمن يلتصق   إذًا فالصدقة والصالة والصوم وساًل للثبات فى المسيح وللحياة السماوية فيكون 
باهلل السماوى بالصالة ويقدم له خدمة فى شخص المحتاج  اهدا فى العالم وملذاته بالصوم فهو يحيا  

 فى السمال. 

 الرالة الربانية  
الذى  ما  فلماذا؟  نصلى.  أن  علمنا  واحد  فقال  تالميذه  رآه  يصلى  كان  إذ  المسيح  أن  البشير  لوقا  معلمنا  يقول 
عليها  كان  التى  والنور  السالم  حالة  التالميذ  رأى  فلما  اآلب  مع  صلة  هى  الصالة  قلنا  كما  التالميذ؟  أعجب 

قال لنا أن من عينه بسيطة يكون جسده كله نيرًا المسيح فى صالته إشتاقوا أن يكونوا هكذا. فإذا كان المسيح قد  
فكم كان هو ، وهو فى حالة الصلة الكاملة مع اآلب ، هى حالة تجلى بسيطة حدثت ورآها التالميذ فإشتاقوا هم  
أي ًا لهذه الحالة من اإلتحاد والثبات فى هللا. ولنالحظ فى الصالة الربانية ليس فقط أن نرددها بل أن نحيا فى 

 فكر. هذا ال
  = السموات  فى  الذى  إبنه  1أبانا  بالمسيح  ونتحد  نثبت  حينما  لنا  أب  هللا  فى  2(  عشنا  إن  الثبات  هذا   )

( قوله أبانا / إغفر لنا .. تشير ألننا جسد واحد 3السماويات ونكون قديسين ، فنحيا فى األرض بروح المربة  
 والخالص إال  من خالل الوحدة. 

ات فى المسيح ؟ بالطهارة والبعد عن الخطية ، فالخطية هى التى تفصلنى عن  كيف يتم الثبليتقدس اسمك =  
الناس  يرى  ولكى  تساوى  وهذه  إسمك.  الناس  يقدس  لكى  وقداسة  بطهارة  أسلك  أن  يارب  إجعلنى  إذًا  المسيح. 
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اة لكى يكون أعمالكم .. فيمجدوا أباكم..و أى يعلو إسم هللا فى نظر الناس وأكون أنا أداة لذلك. يارب إجعلنى أد 
 الناس كالمالًكة يصرخون لك قاًلين قدوس قدوس قدوس. 

تعال يارب وهملك علىَّ فليس من الممكن أن أثبت فى المسيح سوى بهذا. وبهذا أتحد بالمسيح  ليأتى ملكوتك =  
 بالكامل. 

م يكون إذا التسليم الكامل هلل فهو يعرف كل شئ ويعرف المستقبل فكيف أعترض. وهذا التسليلتكن مشيئتك =  
 إكتشفت محبته.  

األرض =   كذلك على  السماء  فى  ، كما  الناس  كل  الطلبة هى عن  وهذه  أنا شخصيًا  كان يخصنى  ما سبق 
لتكون األرض كالسمال ، طهارة وتسبيح وفرح وخ وع. فالذى تذوه السماًيات يتمنى أن يكون الكل هكذا ، أما 

أما القديسين فهم يتشبهون باهلل ويريدون أن الكل يخلصون.   (.32:1الخاطئ فهو يريد أن يصبح الكل مثله )رو  
 ومن يكون هكذا يثبت فى هللا. 
 إعطنى أن أنشمل بك وحدك وليس باألكل والشرب.  خبزنا كفافنا أعطنا اليوم =  

إعطنى اإلتحاد الكامل بك فأنت الخبز الحقيقى األبدى لى ، خبز الحياة ، وأنت مصدر خبزنا الذى للغد.. =  
 شبع الحقيقى . ال

كيف يتم اإلتحاد بينى وبين هللا وأنا قلبى مملول حقد وكرا ية ، كيف يتم اإلتحاد   إغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ..=  
 بين طبيعتين مختلفتين )محبة وكرا ية( فالذى ال يمفر هو قلب كاره.

 يات فأنفصل عنك. إجعلنى فى السماًيات يارب ، فال يسقطنى الشيطان لألرضال تدخلنا فى تجربة = 
 أنت قادر يارب أن تفعل كل هذا. فيجب أن يكون لى ثقة فى قدرة هللا. لك القوة = 

 (   الكنز السماوى 19:6-21)
هل تظن أنك بصيامك وصدقتك والوقت الذى ت يعه فى صالتك أنك تخسر شيئًا ؟ قطعًا ال فأنت بهذا تتحد 

 ال.وتثبت فى المسيح كما سبق، وتصنع كنزًا فى السم
الكنز األرضى هو المال، فهل ت ع ثقتك فى أوراه ملونة ومقتنيات أم فى هللا. الكنز السماوى هو المسيح الذى  

(. حقًا وأنا لحبيبى 6:3تتحد به. ومن هذا الكنز الذى كان لبطرس قال للرجل األعرج والذى لى إياه أعطيكو )أع
و )ن     ( 3:6وحبيبى لى 

.إهتموا بأن إكنزوا =   يزداد ثباتكم فى المسيح الساكن فيكم، الكنز هو المسيح يحيا فىَّ
السمال هى قلبى الذى يسكن فيه المسيح وفملكوت هللا فى داخلناو هذا ما قال عنه بولس كنوزًا فى السماء =  

 ( واألوانى الخزفية هى أجسادنا.  7:4كو  2الرسول ولنا هذا الكنز فى أواٍن خزفيةو )
هذا الكنز  لم    وهنجيل  أننا  الكنيسة  لنا  لتقول  أسبوعَا  قد صمنا  نكون  أن  بعد  الصوم  من  األول  األحد  فى  يأتى 

 نخسر بل صار لنا كنزًا سماويًا. وهذا الكنز هو الذى ينفعنى فى السمال.  
 (    العين البسيطة  22:6-23)
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فى المسيح  سكن  وهذا  بالعالم.  تهتم  فال  المسيح  هو  فقط  واحد  هدف  عن  تبحث  التى  نورًا   هى  يكون  إنسان 
. وهذا ما رآه التالميذ إذ كان المسيح يصلى فإشتهوا أن  جسده كله يكون نيرَا  فالمسيح الساكن فيه هو نور =  

 يجازيك عالنية . يصلوا مثله. وحين يكون الجسد كله نيرًا يتحقق القول 
ينير لى الطريق. والعين هى هدفى وطموحسراج الجسد هو العين =   اتى أى ماذا أريد. وما السراج مصباح 

أريده هو الذى يقودنى. فإذا كان هدفك مادى فسيكون كل ما تبحث عنه هو الماديات . هناك من يأتى للكنيسة 
ال يطلب معرفة المسيح والتلذذ بشخصه، بل يطلب من هللا الماديات فقط. لكن هناك من يذهب إلى عمله طالبًا 

هللا ماديًا أما الثانى فعينه بسيطة ، هو يريد هللا ويريد معرفة هللا ، لكنه  أن يشترك هللا معه وينجحه. األول يستمل
 حتى وهو فى العالم يعمل ال ينفصل عن هللا.  

َر ألوثان    -مثال:هذا من يسعى ورال شهواته.  عينك شريرة =   سليمان الذى سعى ورال النسال والمال والنتيجة َبخَّ
وبهذا تشبه باألوثان ، فصار جسده مظلمًا. وكل من ال هدف له سوى إرضال شهواته ينفصل عن هللا وينفصل 

 .  فجسده كله يكون مظلماً عنه هللا ، وهللا هو النور  
ملذات العالم، لكن هناك عقل نيِ ر يعرف أن لهذه   أى عقلك الذى يرشدك. وهناك عقل إختارالنور الذى فيك =  

الدنيا نهاية وقد تأتى سريعًا فيختار طريق اإللتصاه باهلل. خطأ الرجل المنى المبى أنه لم يفكر فى أنه قد يموت 
فظل يفكر ويحلم فقط ببنال المخا ن ويأكل ويشرب ويتلذذ بالعالم، ولم يفكر فى أن يكون له كنز سماوى ينفعه 

فإن فى   النور،  لطريق  ترشد صاحبها  نور  أداة  والعقل أصاًل هو   ، الشهوات  إختار عقله طريق  السمال. ومن 
كم )أى أع ال الجسد(  فالظالم  أع ال جسد هذا اإلنسان تكون فى خدمة الشر، تكون أالت إثم وهذا معنى  

وتقود بل هى بطبيعتها منقادة    فالعقل نور ألنه يرشد أما أع ال الجسد فظالم فهى غير قادرة أن ترشد يكون .  
 أما من يخدم هللا ويبحث عنه تكون أع ا ه أالت بر. . 
 (    السيدين  24:6)

 من هو إلهى الذى أعتمد عليه ، هل هللا أم المال ؟ على من ألقى رجاًى؟  
( يأكل  ال  يعمل  ال  من  يقول  الرسول  وبولس  أعمل.  أن  علىَّ  بل   ، أعمل  أن  خطأ  مانع 10:3تس  2ليس  ًا ( 

 التكاسل. لكن السؤال هنا. ما هو مصدر إطمئنانى، هل هو هللا أم  يادة األموال. 
من ي ع كل ثقته فى هللا يثبت فى هللا، أما من يشك فى هللا يفقد ثباته فى هللا. العالم مخادع. فماذا فى العالم؟ 

الريح. وكل هذا عاجز عن أن   المال والقوة والشهوات. ومن يسعى ورال هذا كله فهو يسعى ورال باطل أى قبط 
فرحه  مصدر  هو  كله  هذا  بأن  اإلنسان  يقنع  أن  يحاول  فهو  الشيطان  أما  والفرح.  السالم  اإلنسان  يعطى 

 -وهطمئنانه، فهو ًريس هذا العالم ، وهذه هى أدواته. لكن لنعلم أن : 
 مستقبل .موجود اليوم وقد ال يوجد غدًا. وهو ال يعطى إطمئنانًا وال ثقة فى ال -المال:
 شاول الملك كان له مظهر القوة ، لكن داود الهارب كان هو القوى حقيقة.  -القوة:
 وجة  999فأخذها أى لم تشبعه  1000إمرأة وهشتهى رقم   999هذه ال تشبع احدًا ، فسليمان كان له   -الشهوة:
 وسرية. 
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يس. فالمسيح يعطى الشبع واإلطمئنان  لذلك قال المسيح عن نفسه أنه الحق فى مقابل العالم الباطل وًريسه إبل
ماديًا ونفسيًا وروحيًا، ولكن هذا لمن عينه بسيطة ويقول مثل هذا اإلنسان للمسيح ومعك ال أريد شيئًا فى األرضو 

 (. 25:73)مز 
(25:6-34 ) 

، فأنتم أهم من  الثقة باهلل تزيد الثبات فى هللا ، عكس الشك. والسيد الرب ليعطينا درسًا ال ُينسى، يقول سأهتم بكم
 العصافير. 

 
 (    ال تدينوا 1:7-5)

إهتم بأن تدين نفسك فتتنقى ، فتعاين هللا. ألن أنقيال القلب يعاينون هللا. ومن يعاين هللا يعرفه ويحبه فيثبت فيه.  
 أما من ينشمل باآلخرين وخطاياهم فلن يهتم بأن ينقى نفسه، وهذا لن يثبت فى المسيح. 

عمينى عن الخشبة التى فى عينى فال أرى كيف أتوب وأتخلص منها، وبذلك لن أرى المسيح  الدينونة لآلخرين ت
 ولن أثبت فيه. 

 ( .  15:   57والدينونة لآلخرين فيها كبريال والمسيح ال يسكن عند المتكبر بل المنسحق )إش
 والدينونة لآلخرين فيها نقص محبة ، وكيف أتحد بالمسيح وأنا بال محبة.  

 والدينونة لآلخرين تجعلنى أفقد العين البسيطة التى تطلب مجد المسيح إذ تطلب مجد نفسها.  
أما من ينظر للسمال وال ينظر للناس سيرى المسيح فى قداسته ونقاًه ويرى خطاياه فيشمئز منها ويتوب ويتنقى 

ى المسيح ويعرفه ويثبت فيه. أما من ال يتوب فاهلل ال يمفر له فيحرم من األح ان األبوية التى نالها اإلبن  فير 
 ال ال إذ تاب 

 
(6:7-8     ) 

الثبات فى المسيح ، وحياة المسيح فىَّ هى كنز سماوى داخلى أغلى من كل درر األرض. ولكن هذه   درركم =
 س وأتباهى بها ، خصوصًا إذا كان الناس مستعدين للسخرية منها. عالقة خفية ليست أللقيها أمام النا
 وكيف أحرل على هذه الدرر 

 إسألوا تعطوا / أطلبوا تجدوا / إقرعوا يفتح لكم 
هى درجات ثالف من اإللحاح ، وأعلى درجة هى أن أقرع. هذه لجاجة وهصرار فى الطلب وهذا اإللحاح يزيد 
العالقة مع هللا إذ يقف اإلنسان فترة أطول ، وهذ يفعل يعرف هللا. وقد يكون الطلب الذى أطلبه فى حد ذاته غير  

و  والمعرفة  الصلة  وتزداد  معه  الوقفة  لتزداد  هللا  فيتركنى  اإلستجابة هام  فى  هللا  تأخر  فيكون  واإلتحاد.  الثبات 
 ليعطينى ما هو أهم أى إكتشاف الدرر أو الكنز السماوى أو حياة المسيح داخلى.  

 ( اإلمتالل من الروح القدس 2 ( حياة المسيح فىَّ 1واألهم من الطلبات المادية فلنطلب 
 ( 33:6)مت وهذا ما قال عنه السيد و أطلبوا أواًل ملكوت هللا وبره و 
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 ما هو الطريق للمسيح ، كما فعل المجوس. إسألوا = 
 أن نظل ثابتين فى المسيح بعد أن عرفناه. إطلبوا = 
 (11-9:2كو 1لنرى أمجاد السمال يعلنها لنا الروح القدس )إقرعوا = 

فىَّ ، أن    إذًا ما أريده أن أرى أمجاد السمال ، أن أكتشف أن السمال داخلى ، أن أكتشف معنى حياة المسيح
 أعرف معنى المجد المعد .. .. إذًا.  

 لتعرفوا الطريق. إسألوا = 
 حتى ال ت لوا وتحافظوا على الثبات فى الطريق. أطلبوا = 
  = الدرر إقرعوا  فنرى  لنا  ليفتح  نقرع  نحن  وها  للباب  وصلنا  الطريق.  فى  وثبتنا  الطريق  عن  سألنا  أن  بعد 
 واألمجاد. 

 ب هما المسيح  ولنالحظ أن الطريق والبا
   -لكن حتى يشرح لنا الروح القدس ويصور لنا هذا المجد المعد ، هناك خطوات مهمة تسبق هذا:

 أن نتجاوب مع الروح القدس حتى يبكت على خطية وعلى بر .. .. فتحدف التنقية.   (1
 (.14:16من يتنقى يحكى له الروح القدس عن المسيح )يو (2
 المسيح.  من يعرف المسيح يدخل فى عالقة حب مع (3
 والمحبة تجعلنى ال َأمَّل أن أقرع ، وأول أقرع حتى أعرف هذه األمجاد والدرر.   (4
 ( . 23:1حينئذ أقول مع بولس الرسول ولى إشتهال أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أف ل جدًاو )فى  (5
 وهللا فى محبته يستجيب ولكن كيف يستجيب. (6

 
(9:7-11 ) 

هللا أبونا السماوى يعرف كيف يقودنا للسمال وللثبات فى المسيح. فإذ نسأل يستجيب. وقد يستجيب بأن يسمح 
بتجربة أو ألم أو مرض ، ونظن أن التجربة هى حية أو عقرب ، وهللا يقول ، وهل هذا ممكن أن أب يسمح 

أسمح بما يخرج لكم منه حياة وثبات ،   (. فأنا1:4بط 1ألوالده بهذا. إنما ومن تألم فى الجسد كف عن الخطيةو )
يعنى أن هللا يمذينى بطريقته فأحيا ،   فالخبزكل ما يسمح به هللا لنا هو لكى نرى الدرر. فاأللم طريق المجد.  

و  البيضو بطريقته.  حياة  إلى  العالم  يخرجنى من موت  أن هللا  أحيا وسط   السمكيعنى  يجعلنى  أن هللا  يعنى 
 هلك وبطريقته.  تيارات العالم دون أن أ 

  ، أوالده  يؤذى  السماوى ال  أبونا  يسألونه.  هللا  للذين  يهب خيرات  للذين بل هو  للخير  معًا  تعمل  األمور  وكل 
 يحبون هللا ، حتى ما نظن أنه حية أو عقرب 

 (     الطريق  12:7-14)
 أن نفعل بالناس ما نريد أن يفعلوه بنا )هذه عن المعامالت مع الناس(. (1
 صوم / صالة / تسابيح / قمع للجسد / خدمة.  -الباب ال يق:ندخل من  (2
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لنجده   (3 نسأل  أن  يحتاج  ضيق  ألنه  الباب  تعطوا  هذا  العالم وإسألوا  شهوات  طريق   ، الواسع  الطريق  أما 
 فالشيطان يسهله لإلنسان.  

برة مع  يجد لذة عا   –من يسلك فى الطريق ال يق يجد الفرح والسالم والعكس من يسلك فى الطريق الواسع   (4
 هم وغم مستمرين.  

 (     األنبياء الكذبة 15:7)
طريق هللا ُيحارب داًمًا من أصحاب التعاليم الزاًفة الم للة وممن لهم أفعال منحرفة ، وكيف يعلم من له سلوك 

 منحرف. 
 من يتنبأ بالمستقبل ومن يعلم ويعظ  أنبياء = 
 لحًا ، هذا نبيًا كاذبًا .. .. فلنحذر .من تثمر تعاليمه كبريال ، كيف يكون معلمًا صامثال = 

(16:7-20 ) 
 من ثمارهم .. .. الثمار هى عالمات الطريق 

الثمار هى عالمات الطريق الصحيح. فكل عقيدة صحيحة لها ثمار حلوة تفرح هللا. أما التعليم الخاطئ فيثمر 
 خطايا )شوك وحسك(.

 
 (     من هو خارج الطريق 21:7-23)

خارج  هو  من  أما  فيه.  ثابتين  ونظل  األبدية  حياته  لنا  تكون  أى  المسيح  نعرف  أن  الجبل  على  العظة  هدف 
الطريق فلن يثبت فى المسيح ولن يعرفه أى لن يتحد به فلن تكون له حياة أبدية. والحياة مع هللا ليست فى ترديد 

ا الشعب أكرمنى بشفتيه أما قلبه فأبعده فهذا قيل عنه وهذ ليس كل من يقول لى يارب يارب  صلوات مظهرية ،  
   -( أما ما يريده هللا فهو :13:29عنىو )إش

 ( أن ننفذ إرادة هللا.  2    ( أن نصلى 1
 ( من هو فى الطريق ثابت فى المسيح  24:7-27)

ة من هو غير ثابت فى المسيح ، خارج الطريق كما سبق ، فال حياة أبدية له ، بل هو بسهولة جدًا مع أى تجرب
 يترك المسيح )التجربة هى المطر والرياح ....( فهو إذ لم يعرف المسيح يسهل تشكيكه فى محبة المسيح.  

أما من هو ثابت فى المسيح ، عرف المسيح ، إتحد به ال يمكن تشكيكه فى المسيح إذ هو يرى المسيح فى 
 قلبه فيرى المسيح ويعرفه.   محبته فكيف يشك فيه. وهذا يتطلب أن يسمع أقوال المسيح وينفذها فيتنقى

أتى ليكمل الناموس. لذلك   -بدياًل لمعلمى العهد القديم -القديس متى يقدم المسيح كمشرع )ربونى( العهد الجديد  
وضع كل التشريعات معًا ، جمع كل تعاليم السيد المسيح ووضعها معًا. لكن كما رأينا لم ي عها عشواًيًا، بل 

وهذا هو و كيفية الثبات فى المسيح. كيفية أن تثبت فى حياة المسيح وأثبت فيه. كان هناك خيط واحد يجمعها ه
المسيحية  مفهوم فى  أي الخالص  يسوع  يدعي  المسيح  أن  معنى  ما  يظهره..  أن  متى  القديس  أراد  ما  هذا   .

 يخلص.
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 معرفة المسيح 
 TO KNOW( معرفة بمعنى 1كما رأينا فهناك نوعان من المعرفة 

 رفة بالمعنى الرمزى وتعنى إتحاد  (  مع2          
 والسؤال كيف نتحد بالمسيح وكيف نثبت فيه؟  

 ( 5-3:6اإلتحاد بالمسيح يكون بالمعمودية )رو  (1
 الثبات فى المسيح يكون بكل ما سبق فيما قيل فى العظة على الجبل   (2

( إذا يحكى لنا الروح القدس عنه ، وكلما  TO KNOWونالحظ أنه كلما إ داد ثباتنا فى المسيح نعرفه باألكثر )
 عرفناه أحببناه وكلما أحببناه إ داد ثباتنا فيه وهكذا. 

القديم،  العهد  مشرع  مفهوم  بنفس  الجبل  على  العظة  هذه  أعطانا  قد  الجديد  للعهد  كمشرع  المسيح  أن  ونالحظ 
األبد )عب  وهلى  واليوم  المسيح هو هو أمس  قال آلدم أن8:13فيسوع  فاهلل  الجنة ومن    (  يأكل من كل شجر 

ضمن شجر الجنة نجد شجرة الحياة أي )المسيح( ويمتنع أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر أي اإلنفصال 
 (. 25:11عن هللا. فطريق الحياة هو واحد وهو الثبات في المسيح الذي هو القيامة والحياة )يو 

 تسلسل األحداث فى إنجيل متى 
 

يح الملك المخلص ، هللا الذى وهر فى الجسد ليعطى الخالص لإلنسان ويؤسس مملكة اإلنجيل يقدم لنا المس
خاضعة له. المسيح يحيا فى أع اًها فتكون لهم حياة أبدية ، وي يشون فى فرح وشبع. وهذا هو خط اإلنجيل 

 العام. 
 

 اإلصحاح األول  
يل. أتى وتجسد من إبرا يم ومن داود  ليخلص ويملك إلى األبد. هو أتى من اليهود المسيح هو هللا معنا = عمانًو
 لخالص اليهود. هو تجسد ليموت ويقوم ويعطينا حياته نخلص بها.

 اإلصحاح الثانى
الذهب. كملك =  حقًا المسيح ُوِلَد من اليهود. لكننا هنا نرى األمم يقبلون المسيح فى شخص المجوس. ويقبلونه  

والمسيح يأتى إلى مصر ليبارك العالم كله فى شخص مصر،  وما سيكون  اللبان.  وشفيع =  المر.  ومخلص =  
 لمصر من دور فى األيام األخيرة. هنا نرى الخالص للجميع، لكل العالم. 

 اإلصحاح الثالث 
يوحنا المعمدان يعد الطريق للملك. فكل ملك يأتى أمامه من يعد الطريق. وهعداد الطريق كان بالدعوة للتوبة +  

مسيح التى بها أسس سر المعمودية. فالمسيح ما كان محتاجًا للمعمودية بل المعمودية كانت محتاجة معمودية ال
للمسيح. فبالمعمودية يبدأ عمل هللا معنا فيكون لنا ثبات فى المسيح وتكون لنا حياة المسيح ، نموت معه ونقوم 
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كان يدعو للتوبة، ومن يقدم توبة تنفتح   متحدين به فى المعمودية فتكون لنا حياته ، وهذا هو الخالص. ويوحنا 
 عيناه ويعرف المسيح ويقبله ويؤمن به فيأتي ليعتمد فيتحد به وتكون له حياته. 

 اإلصحاح الرابع 
(1:4-11 ) 

المسيح يهزم الشيطان إذ جال ليجربه ، فربطه ، ربط الملك السابق الذى إستعبد البشر وحررنا منه ليبدأ تأسيس 
هذا وأي ًا  المسيح.   ملكوته.  في  فنثبت  والخطية  الشيطان  نهزم  أن  المسيح  في  ونحن  لنا  يمكن  أنه  إعالن 

 ( 14:6( وعلى الخطية )رو19:10فالخالص في المسيحية يشمل السلطان على الشيطان )لو
(12:4-17 ) 

 . المسيح يبدأ خدمته فى تأسيس ملكوته. وهنا نرى أن دعوة المسيح هي التوبة للخالص فال خالص بدون توبة
(18:4-22 ) 

المسيح يدعو تالميذه الذين سيعملون فى تأسيس ملكوته. وتالميذه هنا كانوا تالميذًا للمعمدان وهستجابوا لدعوة 
المعمدان وقدموا توبة فعرفوا المسيح وهستجابوا للمسيح بسرعة. المسيح كملك يؤسس جيشا ليحارب بهم جي  

 الملك السابق .
(23:4-25 ) 

السابق  للملك  وخ وعهم  السقوط  عن  الناشئة  أمراضهم  من  البشر  شفال   ، الشفال  فى  يبدأ  المخلص  المسيح 
والشفال الجسدى رمز للشفال الروحى، وماذا روحيًا  )الشيطان( . فمملكة المسيح هى مملكة أع ا ها أصحال  

 يعني الشفال الروحي؟ هذا ما تجيب عنه اإلصحاحات التالية. 
 

  7،  6،  5اإلصحاحات 
ولكننا  شريعته  ي ع  كملك  فالمسيح  المسيح.  فى  الثبات  طريقة  أنها  رأينا  لكن  الجديد.  العهد  هى شريعة  هذه 

 إكتشفنا أن هدف الشريعة هو أن نثبت فيه. 
( حتى نثبت في المسيح فلنلتزم بهذه 2   ( إعتمد ليؤسس سر المعمودية وبها تكون لنا حياة المسيح.1فالمسيح  

(  3 ا المسيح فينا. فالعظة على الجبل ترسم طريقة الثبات في المسيح وبهذا نثبت في الحياة األبدية.الشريعة فيحي
( األديان األخرى ت ع وصايا وومن يفعلها يحيا  4   إعالنه عن إرادته فى الشفال. هو أتي ليعطي الناس حياة.

 ين من يريد أن يلتزم بوصاياه. ( أما  المسيحية فهي أن نحيا بحياة المسيح. إذًا هو يع 5:18بهاو )ال 
 

 اإلصحاح الثامن
(1:8-4) 

المسيح بوضوح أن هدفه  يعلن  الالويين(. وبهذا  فالبرص رمز للخطية )راجع سفر  بشفال أبرص.  يبدأ  المسيح 
األساسى ليس شفال األمراض الجسدية بل شفال البشرية من مرض الخطية. فالخالص هو خالص من سلطان  
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الخطية وفإن  )رو    الخطية  النعمةو  تحت  بل  الناموس  تحت  لستم  ألنكم  تسودكم  بشفال 14:6لن  الرب  بدأ   .)
يهودى. ونفهم أن الخالص ليس مفهوم سياسي أو عسكري كما يفهمه اليهود، إذ تصوروا أن الخالص هو من 

 الرومان. 
 (      شفاء غالم قائد المئة  5:8-13)

الحظ قول السيد ولم أجد وال فى إسراًيل إيمانًا بمقدار هذاو هنا نرى اإليمان شرط للشفال. المسيح يريد أن يشفى 
 ، هو أتى لهذا. لكن الشرط لُنشَفى هو أن نؤمن. الرب هنا يشفى أممى ، فهو أتى للكل. 

 )مصير راف ى اإليمان( الظلمة الخارجية 
لها فى جسد واحد هو رأسه، وهو نوره فال يحتاج هذا الجسد لشمس تنير له السيد المسيح أتى ليوحد الكنيسة ك

( وكل من هو خارج هذا الجسد يكون فى ولمة ، تسمى ولمة خارجية ألنها خارج الجسد. الجسد 5:22)ر   
 سيحتوى الكل يهود وأمم. 

 (       شفاء حماة سمعان14:8-17)
 .  المسيح يهتم بخدامه )جيشه( ومشكالت عاًالتهم (1
الخطية   (2 أما  الشفال، شفال طبيعتنا  بسيدنا هي عالمة  متشبهين  فالخدمة  قامت وخدمتهم.  الشفال =  عالمة 

 فهي تقعد النفس عن الحركة والخدمة.  
 فهو أتى لشفال الطبيعة اإلنسانية جميع المرضى شفاهم =  (3
(18:8-27 ) 

األجساد؟ هنا نرى أن هناك ثمن لتب ية    رأينا فيما سبق أن الرب يشفى كثيرين ، فهل أتى السيد المسيح لشفال
هنا نرى نودية الخدمة الصحيحة. بل سيهيج البحر أى العالم ضد ليس إلبن اإلنسان أين يسند رأسه  المسيح  

ولحبيبى   = قلبه  يفرح  وهيماننا  تمره.  لن  إذًا  )السفينة(  الكنيسة  فى  الرب  لكن  )السفينة(  الكنيسة  فى  هللا  أوالد 
الناًمينو )ن   الساًمة المرقرقة ا ناًمًا عليها أن تفرحه 9:7لساًحة على شفاه  (. فالعروس إذا وجدت عريسها 

بإيمانها أي ثقتها فيه )تسكب خمرًا على شفتيه( . وال توقظه أى تزعجه بعدم إيمانها وهنزعاجها ألى خبر. لكن  
شفال الروح ، لذلك قد يسمح  المقصود أنه سيكون هناك ضيقات فى العالم. فالمسيح لم يأتى لشفال الجسد بل ل

ببعط اآلالم للجسد يثيرها عدو الخير )الرياح(. ونوم العريس يشير ألن هللا فى بعط األحيان ال يتدخل سريعًا 
 لحل المشكلة. لكن مسيحنا له سلطان على الطبيعة. 

 وما الذى يعطينا هذا اإلطمئنان بينما عدو الخير يثير اإلضطرابات ضد الكنيسة؟  
(28:8-34 ) 

هنا نرى الشيطان تحت سيطرة رب المجد. المجنونان الهاًجان جدًا = إشارة لعمل الرياح السابق مع السفينة. 
وكما إنتهر رب المجد الرياح فهدأت ، هو قادر أن يوقف عمل الشياطين كما حدف هنا. فإذا كان عدو الخير 

ن على من هم في المسيح، وهكذا ليس للخطية  تحت سيطرة رب المجد ، فلماذا الخوف، ليس للشيطان سلطا
 سلطان عليهم. المسيح أتى ليخلصنا من الشيطان العدو المهول وسلطانه وأذيته.  
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 اإلصحاح التاسع
(1:9-8) 

فى معجزة شفال المفلوج يقول له الرب وممفورة لك خطاياكو وهذا إعالن واضح أن السيد ما جال لشفال أمراض 
 جسدية بل لشفال أمراض البشرية الناشئة عن الخطية ، ولمفران الخطايا.  

(9:9-13 ) 
كخطاة من مرض   الرب يدعو متى العشار ويدخل بيته ويأكل مع خطاة كثيرين ، فهو الطبيب الذى أتى لشفاًنا 

 الخطية . 
 لكن كيف الشفاء

(14:9-17 ) 
 (.17:5كو  2الشفال سيكون بأن يجعل كل شئ جديدًا. وإن كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدةو )

(18:9-26 ) 
 -ماذا تعنى الخليقة الجديدة. هنا نسمع عن قصتين متداخلتين :

 ( شفال نا فة الدم.2    ( إقامة إبنة يايرس .1
 لت القصتان متداخلتان فى إنجيل مرقس ولوقا فلماذا. وهكذا جا

آدم مات بسبب الخطية ، لكن تركه هللا يحيا لسنوات ومات بعدها ، عاش فى نجاسة خطيته بدون حل ، فال 
حل سوى بدم المسيح. وترك آدم ي ي  فى نجاسته َعبََّر عنه حزقيال النبى على فم الرب وفمررت بك ورأيتك 

( أى إستمر فى حياتك يا إنسان وأنت فى نجاستك لفترة 6:16لك بدمك ديشى .. ..و )حز  مدوسة بدمك فقلت  
تموت بعدها. ولذلك يكون بدمك ديشى تناور نا فة الدم ، فنزف الدم نجاسة وموت إبنة يايرس يناور موت كل 

ليخلق خلقة أتى  المسيح  نتاج الخطية. والسيد  ال ي  فى نجاسة والموت هما  لها قداسة   البشرية. وكال  جديدة 
 وطهارة ولها حياة أبدية. فتداخلت قصتا إقامة إبنة يايرس وشفال نا فة الدم. 

(27:9-34 ) 
المسيح يشفى أعميان ويفتح أعينهما ويشفى المجنون األخرس. وهذا لنفهم معنى الخليقة الجديدة فهى خليقة ترى 

 تسبح هللا إذ رأته وعرفته وتصالحت معه فأحبته.  هللا وفطوبى ألنقيال القلب ألنهم يعاينون هللاو وهى خليقة
(35:9 ) 

هو  يشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب =  المسيح لم يأتى ليشفى أعمى أو عشرة عميان ، لكننا نجده هنا  
 أتى لشفال كل الطبيعة البشرية وهذا هو الخالص.   

(36:9-38 ) 
ملكوته. ويبدأ فى تأسيس ملكوته. وهذا الملكوت    المسيح يرى الناس المتألمين ويريد لهم الخالص لي مهم إلى

مؤمنين فى هذا  حراد =  يحتاج إلى فعلة )جي  الملك الذى يعمل فى الكرا ة لتأسيس المملكة( ليكون هناك  
 الملكوت. 
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 اإلصحاح العاشر  
(1:10-4 ) 

لهم أى يطهرهم ويمير نرى السيد المسيح وقد إختار تالميذه اإلثنى عشر. وكل  منهم لهم عيوبه ، لكنه غسل أرج
به )يو ليتحدوا  يمسلون أرجل 13طبيعتهم  الناس ،  لُيعلِ موا فى وسط  ( وكان هذا قبل سر اإلفخارستيا وأرسلهم 

ونرى كان يشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب.  ( أن المسيح  35:9الناس كما غسل هو أرجلهم. ونرى فى ) 
وهذا ما كان يعنيه أن يشفوا كل مرض وكل ضعف.  ..  ( أن السيد المسيح أعطى تالميذه سلطانًا  1:10فى )

السيد المسيح بقوله وفإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم ، فانتم يجب عليكم أن يمسل بع كم أرجل 
 (. إختيار التالميذ هنا وتميير طبيعتهم هو تطبيق على ما سبق عن الخليقة الجديدة.15-14:13بعط..و )يو

 يؤسس ملكوته. بدأ متى هنا يشرح معنى أن المسيح هو إبن داود الملك.وهكذا بدأ الرب 
( إصحاح  )9حتى  إصحاح  من  وهبتدال  الخالص.  معنى  رأينا  يعنى 10(  وماذا  الملكوت  تأسيس  نسمع عن   )

 الملكوت ، وكيف ندخل لهذا الملكوت.  
 (     التعليمات لإلثنى عشر  5:10-15)

األخير   اللقال  فعله فى  ما  ، وهذا  إعالتهم  المسئول عن  أنه  إياهم  واعدًا  الملكوت  ليؤسسوا  تالميذه  يرسل  السيد 
سمكة رمز المؤمنين( وأعطاهم سمكًا مشويًا أى    153( فالسيد اخذ منهم السمك الذى إصطادوه )الر21معهم )يو 

 حتياجاتهم هو مسئول عن تسديد إ
(16:10-42 ) 

هم سيواجهون اإلضطهاد كما حدف لمعلمهم أى السيد المسيح. فالملكوت هو فرح لكن هناك صليب طالما نحن 
 على األرض.

  
 اإلصحاح الحادى عشر  

(1:11-15 ) 
 يوحنا يحول تالميذه للمسيح ، ألم يأتى إلعداد الطريق للمسيح.   (1
عظمة يوحنا المعمدان يؤكدها السيد المسيح. فإذا كان الرسول الذى يعد الطريق عظيمًا هكذا ، فكم تكون   (2

 عظمة الملك الذى يعد له يوحنا الطريق أى المسيح. هو رب األرباب. 
 (12اد فى المسيحية . )آية ملكوت السماوات ُيمصب . وهذا معنى الجه (3
(16:11-19 ) 

اليهود يرف ون المسيح كما رف وا يوحنا ، فهم بسبب كبرياًهم يرف ون أى توبيخ لهم وبهذا يخسرون الملكوت 
 ويخسرون الخالص. مملكة المسيح هى للمت عين . 

(20:11-24 ) 
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ال يا ويل الذي التوبة شرط للملكوت وعدم التوبة تجعل اإلنسان خارج الملكوت. الملكوت  كل مدعو إليه ولكن 
 يرفط هللا. والسبب أن من يرفط المسيح.. من سيمفر له خطاياه، خطاياه تستقر عليه ويعاقب عليها. 

(25:11-30 ) 
األطفال.  هنا  وأسماهم  التاًبين  للبسطال  الملكوت  طريق  كشف  الذى  اآلب  ويشكر  فرحته  يعلن  المسيح  السيد 

لطريق سهل، يأتون بال عناد وال أعذار بأن الطريق للملكوت صعب. فحقيقة هو ويدعو الجميع ألن يأتوا إليه فا
 الذى يحمل عنا النير. 

 
 اإلصحاح الثانى عشر 

 (      المسيح رب السبت 1:12-21)
المسيح هو الملك المشرع لمملكته ، هذا الملكوت الذى يؤسسه السيد هو يشرع له فهو ملك الملوك ولكنه هو 

 يخاصم وال يصيح.  الوديع الذى ال 
(22:12-37 ) 

المسيح من  أن حررنا  بعد  المسيح  فنحن صرنا فى مملكة  إبليس.  أنقاض مملكة  يؤسس مملكته على  المسيح 
 إبليس.  

 
 (       آية يونان النبى 38:12-45)

 المملكة تؤسس بالصليب ورمزه ما حدف ليونان.  
 (      من يرنع مشيئة أبى هو أخى .. ..  46:12-50)

المملكة التى يؤسسها المسيح هى جسده . كل مؤمن ين م لهذا الملكوت هو جزل من جسد المسيح. لقد صرنا 
(. مملكة المسيح كلهم أقربال وهخوة وأحبال بل جسد واحد، 30:5وأع ال جسمه من لحمه ومن عظامهو )أف  

 الواحد. لكن بشرط تنفيذ الوصية. جسد المسيح 
 

 اإلصحاح الثالث عشر 
 أمثال تشرح معنى الملكوت  

(1:13-23 ) 
 المسيح  رع حياته فى كل مؤمن معمد ، وبحسب كل شخص وجهاده تكون الثمار. مثل الزارع = 

(24:13-30( ،  )36:13-43 ) 
 ك يوم للدينونة.ليس اآلن وقت الحساب ، الكل فى الملكوت. وهنامثل القمح والزوان = 

(31:13-35 ) 
 الملكوت ينمو . مثل حبة الخردل ومثل الخميرة = 

(44:13-53 ) 



  متي )بحث في أنجيل متي(أنجيل  –األناجيل 
 

 
513 

ملكوت السموات أو معرفة شخص يسوع تستحق أن نترك كل األرض بما فيها أمثلة الكنز واللؤلؤة والشبكة =  
)فى نفاية  األشر 8:3ونحسبها  مع  فنصيبه  يفعل  ال  ومن  األبرار  مع  فنصيبه  يفعل  ومن   . حتى (  فلنجاهد  ار. 

 نكتشف حالوة هذا الملكوت. 
(54:13-58 ) 

السيد  العالم. ويقول  المسيح ليس كملوك  الناس فملكنا  فيه  يتعثر  الملوك ملك وديع ومتواضع قد  المسيح ملك 
 "ليس نبى بال كرامة إال  فى وطنه" . المسيح فى نهاية اإلصحاح  

 
 اإلصحاح الرابع عشر 

(1:14-12 ) 
 األخيرة. فيوحنا العظيم قطعوا رأسه. إذًا من يدخل لهذا الملكوت عليه أن ال يطلب مجد أرضى  تطبيق على اآلية

. 
(13:14-21 ) 

 الشبع سمة من سمات ملكوت السموات ، فليس معنى أن ُيهان من يدخل لهذا الملكوت أن المسيح سيتركه.  
(22:14-36 ) 

ه. لكن كل شئ تحت سيطرة المسيح ملك الملوك ضابط البحر الهاًج رمز لهذا العالم الثاًر ضد المسيح وملكوت
 الكل = هذا معنى سيره على المياه. بل حتى تالميذ المسيح لهم سلطان = بطرس سار على المال.

  
 اإلصحاح الخامس عشر 

(1:15-20 ) 
 ملكوت المسيح ملكوت السموات من شروطه الطهارة الداخلية وليس الخارجية  

 (      المرأة الكنعانية 21:15-28)
هذه المرأة مثال للنجاسة ، ولكنها تطهرت وخلصت باإليمان. وهذا ما قاله بطرس وطهر باإليمان قلوبهمو )أع 

 (. فاإليمان شرط دخول هذا الملكوت.  9:15
 (     إشباع األربعة اآلالف 29:15-39)

م األممى ، أما معجزة هى شبيهة بمعجزة إشباع الخمسة آالف ولكن األرقام هنا تشير إلشباع العالم كله أي العال
 الخمسة آالف فتشير لليهود. فالشبع للجميع،  لكل من يؤمن.

  
 اإلصحاح السادس عشر 

(1:16-4 ) 
 الملكوت إقترب وعلى كل إنسان أن يميز عالمات األ منة ليكون له نصيب فيه.  

(4:16-12 ) 
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الكل. و  فالشر كالخميرة يخمر  الشر ،  الملكوت عليه أن يحترس من  من ال يحترس يصير خارج  من هو فى 
 الملكوت.  

(13:16-28 ) 
المسيح الملك مؤسس الملكوت هو إبن هللا ، لكنه سيصلب ، والسيد قال هذا حتى ال يفهم تالميذه أن ملكوته 

 ملكوت أرضى.  
 

 اإلصحاح السابع عشر 
 (      التجلى 1:17-13)

 المسيح الملك يظهر مجده. 
(14:17-23 ) 

 سلطان على إبليس بالصوم والصالة.  المؤمنين فى الملكوت لهم
(24:17-27 ) 

المسيح   نتبع  أن  معنى  فليس  )ال راًب(.  الجباية  ويدفعون  الزمنيين  للملوك  خاضعين  الملكوت  فى  المؤمنون 
( أنهم معينين من قبل 2-1:13كملك أن هذا معناه أننا ال نخ ع للملوك والر سال األرضيين. بل نفهم من )رو

 هللا.
 

 امن عشر اإلصحاح الث
(1:18-14 ) 

 أع ال الملكوت هم كأطفال فى الشر ، أع الهم ميتة أمام الشر. والرب يبحث عن كل ضال ليعيده.  
(15:18-35 ) 

 المفران لآلخرين شرط ألن يسامحنا الملك فنبقى فى الملكوت.  
 

 اإلصحاح التاسع عشر 
(1:19-12 ) 

الذين خصوا أنفسهم( والزواج ذكر هنا ألنه سر إلهى به يجمع هللا واألف ل البتولية )الخصيان    -قانون الزواج  
رجل وهمرأة بمرض اإلنجاب فينمو الملكوت عدديًا ويستمر بالنسل. وفي هذا الملكوت هللا يزوج الناس فليس من  

  حق أحد أن يفصم هذه العالقة واألف ل من الزواج البتولية.
(13:19-15 ) 

 طنى الملكوت )بساطة األطفال وتسامحهم( . التشبه باألطفال هذه سمات موا
(16:19-30 ) 

 الترك هو طريق الكمال فى الملكوت. 



  متي )بحث في أنجيل متي(أنجيل  –األناجيل 
 

 
515 

 اإلصحاح العشرين   
(1:20-16 ) 

 كل من يأتى للمسيح له نصيب فى الملكوت  
(17:20-19 ) 

 الصليب إقترب . والرب يخبر تالميذه بأنه سيصلب. 
(20:20-28  ) 

 طريقه ، ما الوا يطلبون ملكًا أرضيًا وهذا يدل على عيون مملقة .  مع أن الرب أخبر تالميذه بأن الصليب هو
(29:20-34 ) 

 السيد يفتح أعين أعميين ، ومتى يريد أن يقول بهذا أن من تنفتح عينيه يدرك أن الملكوت سماوى.
 

 اإلصحاح الحادى والعشرون 
المسيح الملك يدخل أورشليم كملك وديع ليؤسس ملكه بصليبه ويدخل المسيح الملك إلى الهيكل ليطهره ، فهو  

 رب الهيكل. ويلعن التينة فهو كديان يعاقب ويدين من ال يقبل التطهير فيثمر.  
التالى   اليوم  وفى  يحدف  ماذا  ونظر  للهيكل  وذهب  أورشليم  دخل  المسيح  أن  مرقس  إنجيل  من  يوم  ونفهم  أى 

اإلثنين طهر الهيكل. لكن القديس متى يورد قصة التطهير مباشرة بعد دخول المسيح إلى أورشليم فهو يقدم لنا 
يؤسس  الذى  المسيح  فكرة  لنا  يقدم  بل  التاريخ  يراعى  ال  فمتى  لذلك   ، ويطهر  ليملك  أتى  الذى  الملك  المسيح 

 ملكوته.
  

 ب ويموت ثم يقوم وبهذا أسس ملكوته  أسبوع األالم وفيه المسيح يرل 28-22اإلصحاح 
(20:28) 

 المسيح مع أنه صعد بالجسد إلى السمال إال  أنه باٍه فى كنيسته يملك عليها لألبد.
 

 الملخدددص 
 كتاب ميالد 

 ( نرى قصة الميالد. فالمسيح تجسد ليموت ويقدم الخالص.2-1ص)
 المسيح. ( معمودية المسيح وهي كيف نستفيد من تجسد 3ص )

 .. .. ماذا يعني الخالص  يسوع المسيح
 ( المسيح يملب الشيطان كإنسان ليعطيني أن أغلبه. 11-1(  )4ص )

 ( المسيح يدعو للتوبة فهي طريق الخالص.12-17)         
 ( التالميذ تجاوبوا مع المسيح ألنهم إستجابوا لدعوة معلمهم المعمدان وهي التوبة. 18-22)         
 ( المسيح يشفي وماذا يعني الشفال.. هذا ما سنراه فيما يلي: 23-25)         
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 ( العظة على الجبل نرى فيها طريق الخالص 7-6-5ص )
 المسيح يعطيني حياته. (1
 حتى أثبت في حياته علىَّ أن ألتزم بوصاياه. (2

 ( الخالص هو خالص من الخطية. وكان هذا لليهود.4-1( )8ص )
 ( الخالص أي ًا لألمم. 5-13)         
 ( عالمة الشفال الحركة والخدمة. 14-17)         
 ( نرى هنا نودية الخدمة الصحيحة ونرى لزوم صراخنا المستمر لنحصل على الخالص.18-27)         
 ( الخالص من سلطان الشياطين علينا. 28-34)         

 الخطايا. ( الخالص هو غفران 8-1( )9ص )
 ( المسيح هو الطبيب الذي أتى ليشفي من الخطية. 9-13)         
 ( المسيح سيجعل كل شئ جديد أي سنكون خليقة جديدة.14-17)         
 ( المسيح سيخلصنا من نجاسة الخطية ومن الموت.18-26)         
 معنى الخليقة الجديدة.  ( الخليقة الجديدة تعاين هللا وتسبحه. وهذا تطبيق على27-34)         

ملكوت 35)            إسمه  وهذا  يقبل.  من  لكل  الناس،  ولكل  مرض  لكل  وعام  كامل  شفال  الشفال      )
 السموات. 

بهذا رأينا معنى الخالص الذي أتى يسوع المسيح ليتممه. وهذا مدخل راًع للموضوع اآلتي وهو تأسيس ملكوت 
 لتى أتى المسيح لشفاًها. السموات الذي أفراده الخليقة الجديدة ا

 

 إبن داود .. .. .. تأسيس الملكوت 
(  المسيح يختار تالميذه وبهم يؤسس الملكوت ويخبرهم بما سيالقونه من إضطهادات فليس الملكوت  10ص )

معناه الراحة في األرض. وتميير حياة التالميذ وشفاًهم من ضعفاتهم تطبيق مباشر على ما سبق عن الخليقة 
 التالميذ قام المسيح بشفاًهم ليشفوا الناس ويمتد الملكوت. الجديدة. 

(    يوحنا يحول تالميذه للمسيح فهو قد أنهى دوره ومهد الطريق للمسيح. والمسيح اآلن يؤسس ملكوته 11)ص  
فليحول يوحنا تالميذه لهذا الملكوت. وهذا الملكوت يجب أن نمصب أنفسنا عليه. ولكن هناك من سيرفط هذا  

ت ويعاند وهذا يا ويله فمن يمفر له لو رفط المسيح. وأسرار الملكوت معلنة للبسطال. والحظ أن المسيح  الملكو 
 يعمل معنا فالطريق سهل.

(    هذا الملكوت هو للمسيح الرب الذي يملك فيه ويشرع له. وبعد أن كان البشر في سلطان إبليس 12)ص 
وهخوة له، وهذا كان بالصليب )يونان النبي(. لكن الشرط أن نحفظ حررهم وضمهم إلى ملكوته بل صيرهم أقربال  

 الوصايا. هو ملكوت طرد المسيح منه الشيطان ولكن من يهمل جهاده يعود له الشيطان. 
 (     أمثال تشرح معنى ملكوت السموات. 13)ص 
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نسال إستشهد. ثم نرى  (   من هم في ملكوت السموات عليهم أن ال يطلبوا مجدًا أرضيًا فأعظم مواليد ال14)ص 
أنها مملكة شبع )الخمس خبزات( لكن العالم م طرب )البحر هاًج( والمسيح له سلطان على األمور، إذًا ال 

 داعي للخوف.
(   الملكوت هو ملكوت شبع لكن ال طريق للشبع سوى نقاوة القلب لنعاين هللا فنشبع به. فهذا اإلصحاح 15)ص 

ذا عن غير المؤمنين. الطريق لذلك هو اإليمان وطهر باإليمان قلوبهمو. فالمرأة يتكلم عن النجاسة والطهارة. وما
ويشبعوا  الملكوت  ليدخلوا  ويطهروا  ليؤمنوا  األمم  تطهير  هو  اإلصحاح  هذا  إيمانكو  وعظيم  لها  قال  الكنعانية 

 بالمسيح. 
ن في الملكوت. والمسيح  (   المسيح يسأل ومن أنا في نظركمو فإذا كنا نحن قد عرفناه وشبعنا به فنح16)ص 

 مهتم أن تكون أعيننا قد إنفتحت والعالمة أننا نكون قد عرفناه من هو. بهذا نكون في الملكوت. 
الحقيقي 17)ص  والشبع  األبدية  اإللهي وهذا هو جمال  نشبع بشخصه  فنحن  اإللهي،  يظهر جماله  المسيح    )

 ليس لكن بالجهاد، والبد من حمل الصليب.األبدي بشخص المسيح. ومن هم في الملكوت لهم سلطان على إب
 (   قوانين ملكوت السموات الذي يؤسسه المسيح.18)ص  

 (  قانون الزواج في المسيحية )ملكوت السموات على األرض( . 12-1( )19ص)  
أنفسهم من أجل ملكوت 13-15)  القصة ذكرت هنا كتطبيق على من خصوا  يبارك األطفال وهذه  المسيح   )

روا كاألطفال ال يشتهون. وهذه القصة أي ًا مقدمة لقصة الشاب المني التي فيها قال المسيح أن  السموات فصا
 الكمال هو لمن يبيع كل ماله ويعتمد على هللا فقط فيكون أي ًا كاألطفال. 

 ( قصة الشاب المني وفيها أن الكمال هو أن يبيع كل شئ معتمدًا على هللا. 16-26)
 ذا الملكوت يعوضه هللا أضعاف أضعاف ما تركه. ( من يترك شئ في ه27-30)

)20)ص  في 1-16(  األمم  قبول  عن  واضح  إعالن  هو  الملكوت.  في  نصيب  له  للمسيح  يأتي  من  كل   )
 الملكوت. 

( الصليب إقترب والرب يخبر تالميذه بأنه سيصلب، فالصليب به سيملك المسيح والمسيح بهذا صار 17-19) 
 نموذج للترك.

الرب أخبر تالميذه بأنه سيصلب إال  أنهم يطلبون ملكًا  منيًا. وهذا إن دل على شئ فهو يدل ( مع أن 20-28) 
 على أن من يطلب المجد الزمني فهو أعمى البصيرة.

( السيد يفتح أعين أعميين إعالنًا عن أن هذه هي إرادته أن تنفتح أعيننا فندرك سر الصليب ونملك 29-34) 
 المسيح على قلوبنا. 

أن هذه المعجزة بفتح أعين أعميين تسبق دخول المسيح أورشليم كملك فإن من إنفتحت عينيه يعرف من  والحظ  
 هو المسيح ويملكه على قلبه.

 ( المسيح يؤسس ملكوته بصليبه وقيامته.21-28) 
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 كما قدم إبراهيم ابنه ذبيحة قدم اآلب ابنه ذبيحة   -ابن إبراهيم:
 27 –  21وهذا موضوع االصحاحات 

 28وكما عاد إسحق حيا قام المسيح  .... إصحاح 
 ملحوظة: 

 .25إلى   21الحظ التسلسل فى اإلصحاحات 
 السيد المسيح يعطى إنذارات لكل من ال يسلك بأمانة.  21إصحاح 
 مكر الفريسيين مما يظهر إصرارهم على عدم األمانة.  22إصحاح 
 ه الويالت خراب أورشليم.ويالت السيد المسيح لهم لعدم أمانتهم وقمة هذ  23إصحاح 
 عالمات خراب أورشليم.   24إصحاح 
 ماذا نفعل أمام ما سمعناه من أخبار مزعجة عن النهاية:  25إصحاح 

 مثل العشر عذارى.. أن نمتلئ من الروح القدس. .1
 مثل الو نات.. أن نكون أمنال ونجاهد لنربح.  .2
 خدمة إخوة الرب.. هذا هو الجهاد المطلوب.  .3

 طرح فى الظلمة الخارجية هو من دفن و نته إشارة لمن تقوقع حول نفسه راف ًا خدمة اآلخرين. ونالحظ أن من 

 

 لقد لخص القديس متي إنجيله فى أول آية 

     ... كتاب ميالد   يسوع المسيح    ابن داود      ابن ابراهيم.             

    28  – 21     20-  10       9،  8         3- 1إصحاح            

 الميالد         الخالص       المملكة        الذبيحة                    

 
 


