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 (4األناجيل ) جدول - (4األناجيل )

 رقم اإلصحاح رقم اإلصحاح رقم اإلصحاح رقم اإلصحاح رقم اإلصحاح

 أحداث القيامة فصول الباراقليط ثالثاء البصخة سبت لعازر األعياد اليهودية

ترتيب أسبوع 

 اآلالم

  الجمعة العظيمة أربعاء البصخة أحد الشعانين

  سبت النور خميس العهد أثنين البصخة

 

 (4األناجيل ) - الرابعالكتاب  عة فيبتواجد آيات األناجيل األر 
 

 تايع يوحنا وحناي لوقا مرقستايع  متيتايع  متي المكان 

الكتــاب االــرابع
 

12 :2 – 22 12 :12 – 13 21 :12 - 13 21 :12 - 32 22 :2 - 32 12 :2 - 12 
12 :21 – 21 12 :12  21 :13 - 11 21 :33 - 32 22 :31 - 31 12 :2 – 13 

12 :21  12 :12 – 32 21 :12 - 32 12 :2 - 2 21 :2 - 22  
12 :22 – 11 12 :31 – 32 21 :32 - 33 12 :1 - 21 21 :21- 21  
12 :12 – 11 12 :31 – 13 21 :2 -11 12 :12 - 12 21 :12 - 12  
12 :11 – 11 11 :2 - 1 23 :2 - 1 12 :11 - 32 12 :11 - 32  
12 :12 – 11 11 :2 - 22 23 :1 - 1 12 :32 - 33 21 :2 - 12  
12 :11 – 32 11 :22 - 12 23 :22 - 22 12 :33 - 31 21 :12 - 11  
11 :2 - 23 11 :11 - 32 23 :21 - 12 12 :2 - 3 21 :12 - 12  
11 :23 - 11 11 :31 - 22 23 :12  12 :3 - 12 23 :2 - 13  
11 :11 - 11 11 :21 - 22 23 :11 - 12 12 :11- 12 23 :12- 12  
11 :13 - 32 12 :2 - 12 23 :11 - 31 11 :2 - 2 23 :2 - 13  
  11 - 12: 23 11 - 1: 11 31 - 31: 23 مرقس 32 - 32: 11
11 :2 - 11 22 :2 - 22 23 :31 - 11 11 :13 - 12 22 :2 - 11  
13 :2 - 32 22 :22  23 :2  11 :12 - 12 21 :2 - 12  
13 :2 - 32 22 :21 - 23 23 :2 - 12 11 :11 - 32 22 :2   
12 :2 – 1 22 :23 - 21 23 :12 - 32 11 :31 - 31 22 :1 - 21  
12 :1 – 3 22 :12 - 12 23 :31 - 31 11 :33 - 12 22 :21 - 11  
12 :2 – 21 22 :11 - 11 22 :2 - 12 11 :2 - 13 22 :12 - 32  
12 :23 – 22 21 :2 - 21  11 :12 - 31 21 :2 - 22  
12 :21 – 12 21 :21 - 21  11 :32 - 32 21 :22 - 11  

 21 :22 - 11  13 :2 - 31 21 :12- 31  
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 عودة للجدول ملخص سريع لألعياد اليهودية  
 

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

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

 نيسان 23 عيد الفصح
 نيسان 12-23 أيام 1عيد الفطير ويستمر 
 نيسان 22 عيد الباكورة
 عيد الخمسين

 )أو عيد األسابيع أو البنطقستي(
أسابيع من  1ن )بعد سيوا2

 (الفصح أو اليوم الخمسون منه
 

 المجموعة الثانية:
 تسرى 2 عيد رأس السنة )أول الشهر السابع(

 تسرى 22 يوم الكفارة
 تسري 11، 12-23 أيام ثم ثامن يوم العيد(1عيد المظال )

كون حياتنا كلها أفراح وأعياد. هو رقم كامل فاهلل يريد أن ت 7أعياد ورقم  7وبهذا يكون عدد األعياد الرئيسية 
 الحياة مع اهلل هي فرح وليست ضيق وحزن.

وكان شهر تسرى هو أول شهور السنة. وأول يوم في هذا الشهر هو عيد رأس السنة وبعد أن أسس اهلل عيد 
الفصح وهو يأتي في شهر نيسان، طلب الرب أن يكون شهر نيسان، شهر عيد الفصح هو أول شهور السنة. 

الي صار هناك لليهود تقويمين. األول هو التقويم أو السنة المدنية وأول شهورها تسري/ مول.. .. والثاني وبالت
هو التقويم أو السنة الدينية وأول شهورها نيسان/ زيو/ سيوان.. .. والرب طلب هذا لكي يذكر اليهود دائمًا 

ية جديدة لحياتهم مع اهلل. وتستخدم السنة خروجهم من أرض العبودية. وأن حريتهم التي حصلوا عليها هي بدا
المدنية في األمور السياسية والمدنية والزراعية، ولكن كل ما يخص األمور الدينية كانوا يستخدمون فيه السنة 

 الدينية.

من األعياد تمثل عمل المسيح على األرض حتى تأسيس الكنيسة يوم الخمسين فالفصح يمثل المجموعة األولى: 
باكورة تمثل القيامة، فقيامة المسيح كانت باكورة الراقدين. والخمسين )وتعني باليونانية البنطقسي( تمثل الصلب وال

حلووول الووروح القوودس علووى الكنيسووة يوووم الخمسووين وتأسوويس الكنيسووة كووان يوووم حلووول الووروح القوودس. وكووون أن عيوود 
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يسووة طواهرة فوالخمير يشووير للشور ويشوورح أيووام فهوذا إشوارة ألن كنيسووة المسويح التووي أسسوها هوي كن7الفطيور يسوتمر 
 (.32-31:16كو1+ 8-5:6كو1هذا تمامًا اآليات التالية )

من األعياد تمثل حياة الكنيسة على األرض وجهادها وغربتها حتى تنعم بالراحة في السماء. المجموعة الثانية: 
في حياته ويوم الكفارة هو يوم وهي تبدأ بعيد الهتاف وهو إنذار لكل فرد في الكنيسة أن يقدم توبة ويجاهد 

الصوم والتذلل، اليوم الذي يشير للصليب وهكذا ينبغي أن نحيا في جهاد ونصلب أهوائنا مع شهواتنا 
أيام في مظال فهو يشير لغربتنا في رحلة هذه الحياة 7(. أما عيد المظال الذي يقضون فيه 6::3+ 31:3)غل

 ة إشارة ألبديتنا.على األرض. ثم في اليوم الثامن أفراح عظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ملخص سريع لألعياد اليهودية) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
4 

 عيد الفصح -2
كلمة فصح= بيسح بالعبرية أو بسخة وتعني عبور فهو تذكار عبور المالك المهلك في أرض مصر ونجاة أبكار 

نيسان ويوجد تحت الحفظ حتى 11اليهود ثم عبورهم من أرض العبودية إلى الحرية. وكانوا يأخذون الخروف يوم 
 2ظهرًا.. أو بين الساعة  6والساعة  2يذبحونه في اليوم الرابع عشر بين العشاءين )بين الساعة نيسان و :1

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

 (. )وواضح أن الفصح يشير للصليب(.17:6كو3أي المسيح بصليبه قد بدأ كل شئ جديدًا )
 

 عيد الفطير: -1
( وعلينا كمؤمنين مات 37، 36:6المسيح بصليبه أسس كنيسته لتكون طاهرة ال عيب فيها وال غضن )أف

(. وكان رمزًا لهذا يأتي كل رجل 16:13+ خر12:6كو1) المسيح عنا أن نقضي أيام غربتنا وقد إعتزلنا الشر
يهودي ليلة الفصح ويفتش في منزله ويبحث عن أي قطعة خبز مختمر ليعزلها بعيدًا عن منزله. ومعنى هذا أنه 

 اً أيام رمز 7بعد أن ُذِبَح المسيح ألجلي فكيف أرضى وأسمح بوجود خطية في حياتي. وهذا لمدة العمر كله )
(. 13::2لحياة( واليهود كانوا يفهمونها أنهم خرجوا من مصر وحملوا عجينهم الذي لم يختمر )خرللكمال، كل ا

وهكذا نحن إذا أردنا أن نعبر من العبودية للحرية علينا أن ال نضع أي شر في قلوبنا أو أن نعزله لو ُوِجَد 
 ونتخلى عنه.

 

 عيد الباكورة -1
حصاد الشعير. وقد إرتبط عيد الباكورة مع عيدي الفصح والفطير  راجع خريطة األعياد لتجد أن هذا العيد يوافق

وعيد الخمسين. فعيد الباكورة يحتفل به خالل أيام عيد الفطير ويأتي عيد الخمسين بعده بخمسين يومًا. ويعتبر 
هدريم أول األعياد الزراعية. وطقس العيد كان لتقديم الشكر هلل واهب الخيرات. وكان ثالث شيوخ من مجمع السن

يخرجون للحقول المجاورة ليأتوا بأول حزمة من المحصول ويقدمونها للهيكل، وبتقديمها للهيكل يتقدس كل 
الحصاد. فبتقديم الباكورة يكون اهلل أواًل. وهذه الحزمة تمثل شخص السيد المسيح الذي قدَّم حياته تقدمة سرور 

نطة التي سقطت في األرض لتأتي بثمار كثيرة لآلب لكي يبارك كل الحصاد أي الكنيسة. كان هو حبة الح
 (. ونالحظ أن الباكورة كانت تقدم من الشعير أكل الفقراء والمساكين فالمسيح جاء ليرفع المسكين.13::3)يو

وكما سنرى فإن المسيح ُصِلَب فعاًل يوم الجمعة وتوافق هذا مع تقديم خروف الفصح بل هم صلبوه وتركوه في 
نيسان( بينما كان اليهود  15نيسان( وفي اليوم الثالث ) :1ان، وذهبوا ليأكلوا الفصح )حراسة الجنود الروم

يتبادلون التهنئة بعيد الباكورة. كان التالميذ يتبادلون التهنئة بقيامة المسيح باكورة الراقدين أو باكورة القائمين من 
يوم عيد الباكورة. ونالحظ أن الشعب إحتفل الموت. فالمسيح بقيامته أظهر أنه هو الباكورة الحقيقية فهو قام 
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بعيدي الفصح والفطير في البرية ولكن عيد الباكورة إحتفلوا به ألول مرة بعد أن دخلوا األرض. فعيد الباكورة أي 
 القيامة البد وأن تكون في األرض الجديدة والسماء الجديدة.

إنساننا العتيق أو من خميرة الفساد التي  موت المسيح كان رمزه الفصح فهو فصحنا الذي مات ليخلصنا من
( ورفعنا 31:16كو1+ 16:1تسللت إلينا ويحولنا إلى فطير، وقام من األموات ليهبنا نحن أيضًا فيه القيامة )كو

( ونالحظ أن هذا العيد أيضًا هو الثالث في األعياد. وهو ثالث يوم 5:3لحضن أبيه لنحيا في السماويات )أف
 للقيامة. يشير 2الفصح فرقم 

 

 عيد الخمسين: -3
هذه المجموعة من األعياد هي وحدة واحدة )فصح/ فطير/ باكورة/ خمسين( رمزًا لوحدة أخرى هي )الصلب/ 

أسابيع من 7القيامة/ تقديس الكنيسة/ حلول الروح القدس( وقد سمى هذا العيد بعيد األسابيع ألنه يأتي بعد 
( وقد حّل الروح 1:3عيد الخمسين وباليونانية البنطقسي )أع(. كما ُدِعَى 11:15+ تث:33:2الباكورة )خر

(. وهذا العيد هو أيضًا عيد زراعي كالباكورة 15:31القدس على التالميذ يوم الخمسين فعاًل )راجع أيضًا أع
( إذ يأتي في ختام موسم الحصاد بعد نضج القمح. ونسميه عيد تأسيس 15:32ويسمى عيد الحصاد )خر

الحصاد. لقد  نفس وبدأ2111اليوم حّل الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة بطرس آمن  الكنيسة ففي هذا
( وكان بالنسبة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم 13::3ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأت تأتي بالثمر الكثير )يو

 الشكر هلل بمناسبة حصاد القمح.
 

 عيد الهتاف: -3
بداية الشهر السابع من السنة الدينية وكانوا يحتفلون به بالهتاف في األبواق من هو عيد بداية السنة المدنية، و 

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

 

 عيد الكفارة )يوم الكفارة(: -2
 ( هو يوم تذلل ودموع.15رمز ليوم الصليب. وتأتي تفاصيله في )ال

 

 عيد المظال: -1
هو عيد مفرح بهيج. فمن يزرع بالدموع )يوم الكفارة( يحصد باإلبتهاج. ومن يتذلل أمام اهلل ويحيا في غربة في 

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



 (ملخص سريع لألعياد اليهودية) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
6 

 
 

 التوقيت بحسب ما اعتدنا عليه اآلن                   
 فاليوم يبدأ بالصباح وينتهي بالمساء  

 
 

 
 
 
 

 التوقيت بالطريقة اليهودية. وفيها اليوم يبدأ من مساء اليوم الذي يسبقه        
 س طريقة كنيستنا فاليوم يبدأ من عشية اليوم السابق()نف        

 

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

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

  األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد 

 9 11 11 13 12 1: 16 15  

 9/11 11/11 11/13 13/12 12/1: 1:/16 16/15 15/17  

                  

                  

 األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد 

 11 11 13 12 1: 16 15 17 

  صباح اليوم مساء اليوم 
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يسان في تلك السنة. وأصحاب ن :1: أنه كان يوم الخميس. وأن يوم الخميس في ذلك األسبوع كان يوم األول
هذا الرأي هم الكنيسة الكاثوليكية وبحسب هذا الرأي يقولون أن السيد المسيح إحتفل بالفصح مع تالميذه 
يوم الخميس مساًء ثم أسس سر اإلفخارستيا. ولما كان بحسب الطقس اليهودي أنه يمنع إستخدام الفطير 

دمون الفطير في سر اإلفخارستيا إستنادًا على أن المسيح إبتداء من هذه الليلة ولمدة أسبوع، فهم يستخ
وفي أول أيام استخدم الفطير. وهم يستندون في ذلك على ما جاء في أناجيل متى ومرقس ولوقا. "

+ 19-17:35تقدم التالميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح )متالفطير" 
وعلى قول لوقا وفي أول أيام الفطير. ى قول متى ومرقس (. ويستندون عل8، 7:33+ لو:13:1مر

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

نيسان قبل الفصح، ويكون ما قّدمه المسيح في سر اإلفخارستيا هو خبز  12كان يوم الخميس هو 
 ختمر وليس فطيرًا. وهذا الرأي هو رأي كنيستنا األرثوذكسية والدليل على ذلك.م

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

ا فهذا العشاء كان قبل الفصح بستة ( ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع.. عشاء بيت عني12-1:13)يو -3
( يقول وفي الغد )أي األحد( دخل يسوع أورشليم يوم 13أيام. وهذا العشاء كان يوم السبت ألن في آية )

 أحد الشعانين. وبالتالي يكون الفصح قد تحدد أنه يوم الجمعة.
ئال يتنجسوا فيأكلون الفصح. ( ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية.. ولم يدخلوا هم ل38:18)يو -2

إذًا اليهود لم يدخلوا دار الوالية صباح الجمعة لئال يتنجسوا ألن الذي يأكل الفصح يجب أن يكون طاهرًا 
 (. وهذا يدل أن فصح اليهود لم يكن قد بدأ في يوم الجمعة صباحًا وكانوا سيأكلونه مساًء.11-5:9)عد

 اد.. ( وفي الغد الذي بعد االستعد:5-53:37)مت -:
 ( ولما كان المساء إذ كان االستعداد 2:، 3:16:)مر 
 ( وكان يوم االستعداد والسبت يلوح. 32::6)لو 
 (.3:، :1، 12:19فما هو هذا االستعداد؟ هو االستعداد للفصح كما أوضحه )يو 
يح (. وشراء يوسف الكتان لتكفين المس7-3:37أحداث شراء اليهود ورؤساء الكهنة لحقل الفخاري )مت -6

( ال 35:32+ لو31:16( وتسخير سمعان القيرواني ليحمل صليب المسيح )مر62:32+ لو5:16:)مر
يمكن أن تتم ويكون الفصح قد دخل ففي الفصح يمتنع البيع والشراء والتسخير. وكذلك نسمع أن سمعان 

 القيرواني كان آتيًا من الحقل وهذا ال يجوز في الفصح.
ت كان عظيمًا.. فالسبت كان عظيمًا بسبب وقوع الفصح فيه. وفي هذه (.. ألن يوم ذلك السب21:19)يو -5

 اآلية أيضًا نرى أن عصر الجمعة حين موت المسيح على الصليب كان استعداد الفصح ال يوم الفصح.
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( نرى فيها أن بيالطس كان يطلق لليهود أسيرًا في العيد 17:32+ لو16، 5:16+ مر35-16:37)مت -7
يوم الجمعة ومن هذا نفهم أن الفصح لم يكن قد حل بعد. فالعادة أن يطلق األسير  وأنه أطلق باراباس لهم

 قبل أن يحل يوم الفصح.
(. بعد اللقمة دخله الشيطان.. يسوع قال له اشتر ما نحتاج إليه للعيد. فواضح أن وقت 39-37:12)يو -8

 تأسيس سر العشاء الرباني لم يكن الفصح قد حل بعد.
( نرى هنا أن رؤساء الكهنة اهتموا بأن يتم صلب المسيح قبل العيد لئال  يقع 3، :1:1+ مر6-2:35)مت -9

 شغب في الشعب المجتمع من كل ناحية.
 (.:33:1الكلمة المستخدمة في األناجيل عن الخبز هي آراطوس وتشير للخبز المختمر )مر -11
 إن سر اإلفخارستيا لم يتمم منذ األزمنة الرسولية إاّل بخبز مختمر. -11

 :ى الرأي األولالرد عل
من يقول أن الفصح كان يوم الخميس يستند على قول متى ومرقس "وفي أول أيام الفطير. وقول لوقا وجاء يوم 
الفطير. وقول لوقا يسهل الرد عليه فهو ال يعني سوى ولما إقترب يوم الفطير فاألمور المقرر وقوعها في وقت 

يبًا جدًا. ويكون ما قصده لوقا أن الفصح صار قريبًا على معين يقال عنها جاءت أو بلغت إذا كان الوقت قر 
 األبواب.

أما قول متى ومرقس وفي أول أيام الفطير. نجد أن كلمة أول باليونانية هي "بروتي" وتعريبها أول ولكنها تعني 
يصبح  أيضًا قبل. ويحدث هذا في لغتنا العربية أن كلمة أول تعني قبل )مثال أول من أمس= قبل أمس( وبهذا

قول متى ومرقس بحسب هذا المفهوم "وقبل الفطير.. " والفصح الذي أراده مخلصنا هو ليس الفصح اليهودي بل 
( والذي قال 16:33هو الفصح الجديد. الذي قال عنه شهوة إشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم )لو

سيد يشتهي أن يأكل الفصح اليهودي، وهو قد (. فهل كان ال38:35عنه "هذا هو دمي الذي للعهد الجديد" )مت
أكله معهم مرات من قبل؟! بل هو كان يشتهي أن يعطيهم جسده ودمه فصحًا جديدًا بعهد جديد ليوحدهم به 

[ بالقطع فالمسيح كان ال يشتهي أن يذكر 36::1ويكون لهم حياة، بل يشتهي ان يكمل هذا بوصولهم للسماء]لو
خراف، بل هو يريد أن يعطي تالميذه سر الحياة جسده ودمه مأكل حق ومشرب  الخروج من مصر أو يأكل لحم

 (. هو إشتهى أن يكشف لتالميذه سر الفصح الكبير الحقيقي.66:5حق )يو
 -مما سبق نرى تطابق رائع بين األعياد اليهودية وما حدث في هذا األسبوع: 

ذبحهم لخروف الفصح وقام يوم الباكورة فهو فالمسيح دخل أورشليم مع إختيارهم لخروف الفصح وُصِلَب مع 
بعظة واحدة  2111باكورتنا. والروح القدس حّل يوم الخمسين يوم عيد الحصاد، يوم تأسست الكنيسة وآمن 

.لبطرس
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 عودة للجدول ترتيب أحداث أسبوع اآلالم  

 ترتيب أحداث أسبوع اآلالم
 يوم السبت

 (5:-1:11)يو    عازرإقامة ل
 (:6-7:11:)يو  ذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم

 (11:13-66:11+ يو9-:2:1+ مر12-5:35)مت مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا 
: تحتفوول الكنيسووة األرثوذكسووية بإقامووة لعووازر فووي يوووم السووبت وتسووميه سووبت لعووازر، بينمووا أن المعتقوود أن ملحوظــة

(. ولكون الكنيسوة تفضول :6-7:11:السبت بعدة أيام. وهذا يتضح من )يو المسيح أقام لعازر قبل يوم
االحتفال به قبل أسبوع اآلالم ويوم أحد الشعانين مباشرة. فإقامة لعازر كانوت السوبب المباشور السوتقبال 

(. وكانووت السووبب المباشوور لهيوواج رؤسوواء الكهنووة 18، 17:13الجموواهير الحافوول للمسوويح يوووم األحوود )يووو
صرارهم ع  لى اإلسراع بقتل المسيح بل وقتل لعازر أيضًا حتى ال يذهب الناس وراءه ويؤمنون به.وا 

 الشعانين أحد األحد يوم
  دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم

 (19-13:13+ يو::-39:19+ لو11-1:11+ مر11-1:31)مت
 (25-31:13)يو  طلب اليونانيين أن يروا يسوع

 االثنين يوم
 [(35-31، ]:1-13:11[+ مر33-31، ]19، 18:31)مت  مرةشجرة التين غير المث

 تطهير يسوع للهيكل للمرة الثانية
 (28، 27:31+ لو8:-6:19:+ لو19 -11:11،16+ مر17-13:31)مت 

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

 الثالثاء يوم
 يوحنا لوقا مرقس متى 

 - - 12-12:22 11-12:12 شجرة التين اليابسة
سؤال الرؤساء عن 

 سلطان يسوع
 

11:12-11 
 

11:22-11 
 

2:12-2 
 - 

 - 21-1:12 21-2:21 23:11-12:12 ثالثة أمثال إنذار



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

 

 
10 

ثالثة أسئلة يسألها 
 رؤساء اليهود

 
23:11-32 21:21-13 12:12-32 - 

سؤال المسيح الذي ال 
 يرد عليه
 

32:11-32 13:21-11 32:12-33 - 

ت نطق يسوع بالويال
 للكتبة والفريسيين

 
11 12:21-32 33:12-31 - 

 - 3-2:12 33-32:21 - فلسا األرملة الفقيرة
 32-11:21 - - - رفض اليهود للمسيح
خطابه عن خراب 
نقضاء  أورشليم وا 

 الدهر

13 ،13 
2:12 ،1 

21 
- 

3:12-12 
- 

- 
- 

 
 األربعاء يوم

 1:12-3 
23:12-22 

2:23 ،1 
22:23 ،22 

2:11-2 
- 

- 
- 

حسب تقليد كنيستنا فهو يوم المشورة الرديئة لرؤساء اليهود مع يهوذا وهو يوم إعتوزال يورجح أن السويد مكوث ب 
 فيه في بيت عنيا.

 
 العهد خميس الخميس يوم

 الجمعة العظيمة الجمعة يوم

 يوحنا لوقا مرقس متى 
 12-2:21 12-1:11 12-21:23 12-21:12 العشاء األخير

 11:22-12:21 12-12:11 12-11:23 13-12:12 خطب المسيح الوداعية
 21 - - - صالته الشفاعية

 12:12 يسوع في جثسيماني
12:12-32 

12:23 
11:23-31 

11:11-32 
- 

2:22 
- 
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 يوحنا لوقا مرقس متى 
تسليم يسوع والقبض 

 (21،)22-2:22 31-31:11 31-31:23 32-31:12 عليه*

محاكمته أمام رؤساء 
 اليهود*

31:12-22:11 
- 

31:23-11 
2:23 

33:11-12 
- 

21:22-11 
- 

 22:21-12:22 13-2:11 12-2:23 12-22، 1:11 محاكمته أمام بيالطس
 11-22:21 31-12:11 32-12:23 32-11:11 صلب يسوع

 31-12:21 32-32:11 31-31:23 22-31:11 دفنه
عده. وبعوض الكتوب تنسوبها ليووم هذه األحداث ال يمكن تحديد ميعادها تمامًا، هل هو قبل منتصف الليل أو ب 

الخموويس وبعووض الكتووب تنسووبها ليوووم الجمعووة. وبحسووب كتوواب ترتيووب قووراءات أسووبوع اآلالم للكنيسووة القبطيووة 
 األرثوذكسية تقع معظم هذه األحداث يوم الخميس أي قبل منتصف ليلة الجمعة.

 السبت يوم
 (55-53:37الحراس على القبر )مت

دةيوم األحد يوم القيامة المجي
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 عودة للجدول يوم سبت لعازر  

 
 (   32-2:22إقامة لعازر )يو

، ْمــَن َبَيــْت َعَنَيــا ْمــَن َقَرَيــْة َمــَرَيَم َوَمَرَثــا أعَخْتَهــا. 2 "-:(32-2:22)يــو اآليــات َوَكــاَن ْإَنَســانر َمْريَضــا َوهعــَو ْلَعــاَزرع
وَها َمْريَضا، ْهَي الَّْتي َدَهَنْت الرَّبَّ ْبْطيٍب، َوَمَسَحَت ْرَجَلَيـْه ْبَشـَعرَْها. َوَكاَنَت َمَرَيمع، الَّْتي كَ 1 اَن ْلَعاَزرع َأخع

َفَأَرَسـَلْت 1
َيَس ْلَلَمـَوْت، هـَذا اَلَمـَرضع َلـ»َفَلمَّـا َسـْمَع َيسعـوعع، َقـاَل:3«.َياَسيِّدع، هعَوَذا الَّْذي تعْحبُّهع َمْريضر »األعَختَاْن ْإَلَيْه َقاْئَلَتَيْن: 

َد اَبنع اهلْل ْبهْ  َفَلمَّا َسْمَع َأنَّـهع َمـْريضر َمَكـَث 2َوَكاَن َيسعوعع يعْحبُّ َمَرثَا َوأعَخَتَها َوْلَعاَزَر. 3«. َبَل أَلَجْل َمَجْد اهلْل، ْلَيَتَمجَّ
ِْ:ثـعمَّ َبَعـَد ذْلـَق َقـا1ْحيَنْئٍذ ْفي اَلَمَوْضْع الَّْذي َكاَن ْفيْه َيـَوَمَيْن.  َقـاَل َلـهع 2«. ْلَنـَذَهَب ْإَلـى اَلَيهعوْديَّـْة َأَيَضـا»َل ْلَتاَلْميـْذ

معـوَق، َوتَـَذَهبع َأَيَضـا ْإَلـى هعَنـاقَ »التَّاَلْميـذع: أََلَيَسـَت »َأَجـاَب َيسعـوعع:1«. َيـا معَعلِّـمع، اآلَن َكـاَن اَلَيهعـودع َيَطلعبعـوَن َأَن َيَرجع
َة؟ ْإَن َكاَن َأَحدر َيَمْشي ْفي النََّهاْر اَل َيَعثعرع أَلنَّهع َيَنظعرع نعوَر هَذا اَلَعاَلْم، َساَعاتع النََّهاْر اَثَنَتَي َعَشرَ 

َولْكَن ْإَن َكـاَن 22
، أَلنَّ النُّوَر َلَيَس ْفيهْ  َد َنـاَم. لْكنِّـي ْلَعـاَزرع َحْبيبعَنـا َقـ»َقاَل هَذا َوَبَعـَد ذْلـَق َقـاَل َلهعـَم:22«. َأَحدر َيَمْشي ْفي اللََّيْل َيَعثعرع

ِع: 21«. َأَذَهبع ألعوْقَظهع  َوَكـاَن َيسعـوعع َيقعـولع َعـَن َمَوْتـْه، َوهعـَم 21«. َياَسيِّدع، ْإَن َكاَن َقَد َنـاَم َفهعـَو يعَشـَفى»َفَقاَل َتاَلْميذع
َظنُّوا َأنَّهع َيقعولع َعَن رعَقاْد النََّوْم. 

ْلَعاَزرع َماَت. »َة: َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع ْحيَنْئٍذ َعاَلْنيَ 23
َوَأَنا َأَفَرحع أَلَجْلكعـَم ْإنِّـي َلـَم َأكعـَن 23

ْلَنَذَهَب َنَحنع َأَيَضا ْلَكَي »َفَقاَل تعوَما الَّْذي يعَقالع َلهع التََّوَأمع ْللتَّاَلْميْذ رعَفَقاْئْه: 22«. هعَناَق، ْلتعَؤْمنعوا. َولْكَن ْلَنَذَهَب ْإَلَيْه!
ـا َأتَــى َيسعـوعع َوَجــَد َأنَّـهع َقــَد َصـاَر َلــهع َأَرَبَعـةع َأيَّــاٍم ْفـي اَلَقَبــْر. 21 «.َنمعـوَت َمَعــهع! َوَكاَنـَت َبَيــتع َعَنَيـا َقْريَبــَة ْمــَن 22َفَلمَّ

أعورعَشْليَم َنَحَو َخَمَس َعَشَرَة َغَلَوَة. 
وَن ْمَن اَلَيهعوْد َقَد َجاءعوا ْإَلى َمَرثَا َوَمَرَيَم لْ 21 وهعَما َعـَن َأْخيْهَمـا. َوَكاَن َكْثيرع يعَعزُّ

َفَلمَّا َسْمَعَت َمَرثَا َأنَّ َيسعوَع آٍت اَلَقَتهع، َوَأمَّا َمَرَيمع َفاَسَتَمرََّت َجاْلَسَة ْفي اَلَبَيْت. 12
َيـا َسـيِّدع، »َفَقاَلَت َمَرثَا ْلَيسعوَع:12

َلَو كعَنَت ههعَنا َلـَم َيمعـَت َأْخـي! 
ِع لْكنِّـي اآلَن َأَيَضـا َأعَ 11 َقـاَل َلَهـا 11«. َلـمع َأنَّ كعـلَّ َمـا َتَطلعـبع ْمـَن اهلْل يعَعْطيـَق اهللع ْإيَّـا

ــوعع: ــوقْ »َيسع َقــاَل َلَهــا 13«. َأَنــا َأَعَلــمع َأنَّــهع َســَيقعومع ْفــي اَلْقَياَمــْة، ْفــي اَلَيــَوْم اأَلْخيــرْ »َقاَلــَت َلــهع َمَرَثــا:13«. َســَيقعومع َأخع
َوكعلُّ َمَن َكـاَن َحياـا َوآَمـَن ْبـي َفَلـَن َيمعـوَت ْإَلـى 12ةع َواَلَحَياةع. َمَن آَمَن ْبي َوَلَو َماَت َفَسَيَحَيا، َأَنا هعَو اَلْقَيامَ »َيسعوعع:

ى َنَعـــَم َيـــا َســـيِّدع. َأَنـــا َقـــَد آَمَنـــتع َأنَّـــَق َأَنـــَت اَلَمْســـيحع اَبـــنع اهلْل، اآلْتـــي ْإَلـــ»َقاَلـــَت َلـــهع:11« اأَلَبـــْد. َأتعـــَؤْمْنيَن ْبهـــَذا؟
ـا ْتَلـَق 11«. اَلمعَعلِّـمع َقـَد َحَضـَر، َوهعـَو َيـَدععوقْ »َوَلمَّا َقاَلَت هَذا َمَضَت َوَدَعـَت َمـَرَيَم أعَخَتَهـا ْسـراا، َقاْئَلـَة:12«.اَلَعاَلمْ  َأمَّ

َيـْة، َبـَل َكـاَن ْفـي اَلَمَكـاْن الَّـْذي اَلَقَتـهع َوَلَم َيكعَن َيسعوعع َقـَد َجـاَء ْإَلـى اَلَقرَ 12َفَلمَّا َسْمَعَت َقاَمَت َسْريَعا َوَجاَءَت ْإَلَيْه. 
وَنَهـا، َلمَّـا رََأَوا َمـَرَيَم َقاَمـَت َعـاْجاَل َوَخرَ 12ْفيْه َمَرثَا.  َجـَت، َتْبععوَهـا ثعمَّ ْإنَّ اَلَيهعـوَد الَّـْذيَن َكـانعوا َمَعَهـا ْفـي اَلَبَيـْت يعَعزُّ
َفَمَرَيمع َلمَّا َأَتَت ْإَلـى َحَيـثع َكـاَن َيسعـوعع َورََأَتـهع، َخـرََّت ْعَنـَد ْرَجَلَيـْه 11«. ْلَتَبْكَي هعَناقَ  ْإنََّها َتَذَهبع ْإَلى اَلَقَبرْ »َقاْئْليَن: 
َيَبكعـوَن،  َفَلمَّا َرآَها َيسعوعع َتَبْكي، َواَلَيهعودع الَّـْذيَن َجـاءعوا َمَعَهـا11«. َيا َسيِّدع، َلَو كعَنَت ههعَنا َلَم َيمعَت َأْخي!»َقاْئَلَة َلهع:

وْح َواَضـَطَرَب،  َفَقـاَل 12َبَكـى َيسعـوعع. 13«. َيـا َسـيِّدع، َتَعـاَل َواَنظعـرَ »َقـالعوا َلـهع:« َأَيـَن َوَضـَعتعمعوِع؟»َوَقـاَل:13اَنَزَعَج ْبالرُّ
وا َكَيَف َكاَن يعْحبُّهع!»اَلَيهعودع: ي َفـَتَح َعَيَنـْي اأَلَعَمـى َأَن َيَجَعـَل هـَذا أََلَم َيَقْدَر هَذا الَّـذْ »َوَقاَل َبَعضر ْمَنهعَم:11«. اَنظعرع

؟ . 12«.َأَيَضا اَل َيمعوتع ْضـَع َعَلَيـْه َحَجـرر ََـاَرَة َوَقـَد وع َقـاَل 11َفاَنَزَعَج َيسعوعع َأَيَضا ْفي َنَفْسْه َوَجاَء ْإَلى اَلَقَبْر، َوَكـاَن َم
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ــوعع: َقــاَل َلَهــا 32«. َياَســيِّدع، َقــَد َأَنــَتَن أَلنَّ َلــهع َأَرَبَعــَة َأيَّــامٍ »َلَمَيــْت:َقاَلــَت َلــهع َمَرثَــا، أعَخــتع ا«. اَرَفععــوا اَلَحَجــَر!»َيسع
وَعا، َوَرَفَع َيسعوعع َعَيَنَيْه 32«. أََلَم َأقعَل َلْق: ْإَن آَمَنْت َتَرَيَن َمَجَد اهلْل؟»َيسعوعع: َفَرَفععوا اَلَحَجَر َحَيثع َكاَن اَلَمَيتع َمَوضع

، َأَشكعرعَق أَلنََّق َسْمَعَت ْلي، »َل:ْإَلى َفَوقع، َوَقا َأيَُّها اآلبع
َوَأَنـا َعْلَمـتع َأنَّـَق ْفـي كعـلِّ ْحـيٍن َتَسـَمعع ْلـي. َولْكـَن أَلَجـْل 31

، ْليعَؤْمنعوا َأنَّـَق َأَرَسـَلَتْني َِ ْبَصـَوٍت َعْظـيٍم:31«. هَذا اَلَجَمْع اَلَواْقْف قعَلتع ـا َقـاَل هـَذا َصـَر ، »َوَلمَّ « َهلعـمَّ َخاْرَجـا!ْلَعـاَزرع
ــوعع:33 ــَم َيسع ــاَل َلهع ــْديل. َفَق ــهع َمَلفعــوفر ْبْمَن ــٍة، َوَوَجهع ــاتر ْبَأَقْمَط ِع َمَربعوَط ــاَل ِع َوْرَج ــَدا ــتع َوَي ــَرَ  اَلَمَي ــوِع »َفَخ لُّــوِع َوَدعع حع

وا َمــا فَ 33«.َيـَذَهبَ  وَن ْمــَن اَلَيهعــوْد الَّــْذيَن َجـاءعوا ْإَلــى َمــَرَيَم، َوَنَظــرع ــا َقــَومر ْمــَنهعَم 32َعــَل َيسعـوعع، آَمنعــوا ْبــْه. َفَكْثيــرع َوَأمَّ
يْسيِّيَن َوَقالعوا َلهعَم َعمَّا َفَعَل َيسعوعع.    " َفَمَضَوا ْإَلى اَلَفرِّ

قدَّم إنجيل مرقس معجزة إقامة إبنة يايرس وقّدم إنجيل لوقا معجوزة إقاموة إبون أرملوة نوايين. أّموا إنجيول يوحنوا الوذي 
لي نصف قرن أورد وحده هذه المعجزة التي تدل على الهوت المسيح، فهي معجزة خارقة لحدود كتب بعدهم بحوا

الطبيعة والعقل. وبسبب هذه المعجزة هاج السونهدريم وقورروا قتول المسويح. وهوذا موا إهوتم إنجيول يوحنوا أن يظهوره، 
لمسوويح هنووا لوويس صووانع سوونة وشووفاء المولووود أعمووى. وا28فهووو الووذي أورد شووفاء مووريض بيووت حسوودا المشوولول موون 

معجزات فقط بل هو عنده الحياة األبدية، القيامة في سلطانه، فهو ترك لعازر في القبر حتى أنتن ثوم أقاموه وهوذه 
صورة مصغرة لقيامة األجساد في اليوم األخير. فالمسيح هو القيامة وهو الحياة فيوحنا يورد المعجزات التي تثبت 

نجيوول يوحنووا يقوود (. وهووو الووذي سوويعطي 36، 6::3م لنووا هووذه الحيوواة اآلن بشوورط اإليمووان )يوووالهوووت المسوويح. وا 
(. وهنوواك شوورط آخوور لنوووال الحيوواة يقدمووه إنجيوول يوحنووا وهووو التنوواول موون 39، 38:6القيامووة فووي اليوووم األخيوور )يووو

(. ونرى في معجزة لعوازر شوخص المسويح اإلنسوان فوي بكائوه والمسويح اإللوه فوي قوتوه 5::6جسد الرب ودمه )يو
(. ألوم 15:2توي1التي أقامت لعازر فهو حقق ما هو لإلنسان وما هو هلل في آن واحد فهوو اهلل ظهور فوي الجسود )

( وتضع الكنيسة هذه المعجوزة فوي بدايوة أسوبوع 9:52يقال "في كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته خلصهم" )أش
(. توذكر القياموة قبول أن 18، 17:11واآلالم الذي سينتهي بالقيامة فهي تظهر أن القيامة فوي سولطان المسويح )يو

ن مووات سويقوم ويقيمنووا معوه. والمسوويح صونع  معجووزات إقاموة موون األمووات وهووي  2توذكر موتووه. فهوو الحووي الوذي وا 
 تظهر مستويات الخطية في حياتنا فالخطية هي موت.

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

 أو قد تكون:
 : الخطية مازالت في طور التفكير والتخطيط لها.بنت يايرس -1
 : الخطية تم تنفيذها.إبن أرملة نايين -3
 الخطية صارت عادة. :لعازر -2
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ولعاز المربوط هو أنا المربوط برباطات الخطايا، وأنا في إنتظار سماع صوت اهلل ليعطينوي حيواة بوداًل مون مووت 
الخطية. ومرض لعازر هوو مرضوي أنوا الروحوي والوذي ينتهوي بوالموت. ولكون هنواك قياموة كموا قوام لعوازر. ولعواز 

 ولقد صار أسقفًا. بعد إقامته تعرض لمضايقات كثيرة من اليهود.
 

، ْمَن َبَيْت َعَنَيا ْمَن َقَرَيْة َمَرَيَم َوَمَرثَا أعَخْتَها.2" -(:2:22آية )يو   " َوَكاَن ْإَنَسانر َمْريَضا َوهعَو ْلَعاَزرع
(. وكان المسيح يرتاح 29، 28:11واضح أن هناك صداقة شخصية بين المسيح ولعازر وبيته )مريم ومرثا( )لو

كم من أورشليم 3ل يرتاح المسيح في قلبي وهل لى معه صداقة(. وقرية بيت عنيا على بعد في بيتهما )فه
 :/2تعنى بين العناء واأللم عند سفح جبل الزيتون على بعد وبيت عنيا ويحجبها عن أورشليم جبل الزيتون. 

ي. وبهذا تصبح قصة لعازر اليآزار= اهلل معين= واليعازرساعة من أورشليم. وكلنا اآلن شركاء في األلم والموت. 
هي قصة كل البشرية التي كانت في معاناة من األلم، والموت مسيطر عليها فأتى لها المسيح في صداقة وحب 

 ليهبها القيامة من الموت.
 

وَها َمْريَضا، ْهَي الَّْتي َدَهَنْت الرَّبَّ 1" -(:1:22آية )يو ْبْطيٍب، َوَمَسَحَت ْرَجَلَيْه  َوَكاَنَت َمَرَيمع، الَّْتي َكاَن ْلَعاَزرع َأخع
  " ْبَشَعرَْها.

( ولكن متى ومرقس لم يذكرا إسمها 9-:2:1+ مر2، 3:13هنا يحدد أن مريم هي التي دهنت الرب بالطيب )
( يوحنا إذ كتب بعد خراب الهيكل كتب إسم مريم وذكر معجزة لعازر، أما متى ومرقس ولوقا 12-5:35)مت

 ازر ومريم خوفًا من أن يقتلهم اليهود الحاقدين ألنهم كتبوا أناجيلهم قبل خراب الهيكل.فأخفوا المعجزة وأسماء لع
 

 "«.َياَسيِّدع، هعَوَذا الَّْذي تعْحبُّهع َمْريضر »َفَأَرَسَلْت األعَختَاْن ْإَلَيْه َقاْئَلَتَيْن: 1" -(:1:22آية )يو
تدل على قوة العالقات ومودتها بينهم = تحبه الذياألختان تلتجئان إلى المسيح فهو الطبيب الشافي. وكلمة 

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

وجميل أنهما قاال "الذي تحبه" ولم يقوال "الذي يحبك" فنحن ال ينبغي أن  هى فقط قالت له المشكلة . يفعل،
وقد تكون األختان  نطالب المسيح بشئ نظير محبتنا له. فمحبة المسيح لنا ال نهائية وال تقارن بمحبتنا نحن له.

 يمان طلبتا منه أن يصنع شيئًا.إذ علمتا بمؤامرة الفريسيين ضده لم يطلبا منه أن يأتي بل في إ
 

َد اَبنع اهلْل »َفَلمَّا َسْمَع َيسعوعع، َقاَل:3" -(:3:22آية )يو هَذا اَلَمَرضع َلَيَس ْلَلَمَوْت، َبَل أَلَجْل َمَجْد اهلْل، ْلَيَتَمجَّ
  "«.ْبهْ 

(. 2:9تناظر )يو أي ليس للموت العام المستمر أو ليس نهايته الموت فهو سيقوم كما حدث. هذه= ليس للموت
فاهلل يقصد إعالن مجده بواسطة المسيح ليتمجد المسيح. وهم طلبوه أن يأتي ليشفي لعازر وهو تأخر ألنه قصد 
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أن يصنع معجزة أكبر بكثير من الشفاء. لكن هناك من يتصور أن اهلل ال يسمعه إذا تأخر في اإلستجابة. فإذا 
حتى يعطينا أكثر مّما نطلب أو نفتكر، أي يعطي بركة أعظم فكل تأخر اهلل علينا في إستجابته لطلبتنا، فذلك 

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

 نالحظ أن الموت وهو أشد أعدائنا ما هو إاّل رقاد في نظر المسيح.ول
واضووح هنوا أن المسوويح يووربط بووين اهلل وبينووه وموا يمجوود اهلل يمجووده هووو فهمووا = ألجــل مجــد اهلل ليتمجــد إبــن اهلل بــه

 واحد.
 

ا َسْمَع َأنَّهع َمْريضر َمَكَث ْحيَنْئٍذ ْفي َفَلمَّ 2َوَكاَن َيسعوعع يعْحبُّ َمَرثَا َوأعَخَتَها َوْلَعاَزَر. 3" -(:2-3:22اآليات )يو
  " اَلَمَوْضْع الَّْذي َكاَن ْفيْه َيَوَمَيْن.

.. الصداقة مع يسوع ال تعنى إعفائنا من األلم والمرض والموت. ونالحظ أن المسافة من عبر وكان يسوع يحب
كان لعازر قد مات. فلعازر كان له  األردن إلى بيت عنيا حوالي يوم. ومعنى هذا أن الرسول حين وصل للمسيح

أيام في القبر حين عاد المسيح)يوم لسفر الرسول من عند لعازر في بيت عنيا إلى عبر األردن+ يومين مكث  :
فيهم المسيح في إقليم بيريه+ يوم سفر الرجوع إلى بيت عنيا(. ولنالحظ أن كل صمت للرب يخفي غرضًا 

 أسمى.
 

ِْ: ثعمَّ 1" -(:2-1:22اآليات )يو َيا معَعلِّمع، »َقاَل َلهع التَّاَلْميذع:2«. ْلَنَذَهَب ْإَلى اَلَيهعوْديَّْة َأَيَضا»َبَعَد ذْلَق َقاَل ْلَتاَلْميْذ
معوَق، َوَتَذَهبع َأَيَضا ْإَلى هعَناقَ   "«.اآلَن َكاَن اَلَيهعودع َيَطلعبعوَن َأَن َيَرجع

فعينيه قد تثبتتا على أورشليم وعلى = لنذهب إلى اليهوديةل نالحظ أن الرب لم يقل لنذهب إلى بيت عنيا بل قا
وبالعبرانية رابي يكني به عن أعلى مراتب = معلم( وهو يعلم أن ذهابه هو للصليب. ولقب 61:9الصليب )لو

 العلم واألستاذية ويعني العالم أو العالمة ويقابل اآلن األستاذ الدكتور.
 

أََلَيَسَت َساَعاتع النََّهاْر اَثَنَتَي َعَشَرَة؟ ْإَن َكاَن َأَحدر َيَمْشي ْفي النََّهاْر »وعع:َأَجاَب َيسع 1" -(:22-1:22اآليات )يو
اَل َيَعثعرع أَلنَّهع َيَنظعرع نعوَر هَذا اَلَعاَلْم، 

، أَلنَّ النُّوَر َلَيَس ْفيهْ 22    "«.َولْكَن ْإَن َكاَن َأَحدر َيَمْشي ْفي اللََّيْل َيَعثعرع
باشر أنه على اإلنسان أن يعمل طالما كان هناك نهار، فالنهار هو وقت العمل والحركة. فطالما المعنى الم

هنالك نور لن يعثر. والمسيح يقصد أن ينبه تالميذه بأن تخويفهم له غير الئق، فهو الذي يحدد ميعاد موته، فهم 
ه على األرض مازال قائمًا، أي أن كانوا يحذرونه أن هناك خطورة على حياته، وكان رده عليهم أن نهار حيات

المسيح له مهمة ينجزها فإن أتمها يأتي ليل آالمه ثم موته وأنه أي المسيح هو النور، وطالما أنتم معي فال 
أي زمان خدمتى على األرض محدد، = ساعات النهار إثنتى عشرتخافوا فأنتم بمنأى عن الظلمة وأعمالها. 

ؤامرة اليهود ليصلبوه. فلن يكون لألعداء سلطان عليه قبل أن ينهي مهمته هو ساعة م= الليلكساعات النهار. 
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ولن يمكنهم قتله قبل ذلك والمعنى لم يأتي وقت الصليب بعد فألتمم أعمالي... ال تخافوا. واهلل  خلقنا ألعمال 
ينير لنا كل خطواتنا ( والحياة كافية ألن نتمم العمل الذي خلقنا ألجله. واهلل هو نور حياتنا 11:3صالحة .. )أف

( ولذلك علينا أن ال نخاف من العثرات طالما هو فينا أي النور فينا. ولكن ستأتي ساعة 6، 9::+  26:13)يو
(. هي الساعة التي أنهى فيها عمله فسمح 62:33على المسيح قال عنها "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة" )لو

(. والمسيح يقصد أن يقول لتالميذه هذه 11:19+ يو 69، 68:8لألعداء أن يلقوا عليه األيادي )قارن مع يو
الساعة لم تأتي بعد وأنا الذي أحدد متى تأتي. وبالنسبة لكل إنسان ستأتي عليه ساعة ينهي أعماله فلماذا نطمع 
في زيادة أعمارنا، بل ولماذا نخاف من المخاطر ونهرب منها، من يهرب من المخاطر لينقذ حياته من الموت 

ن ينكر المسيح خوفًا من الموت( فهو يمشى في الليل ال يشرق حوله نور اهلل وعناية اهلل ال تحيطه )مثل م
وتحميه، هو َحَرم نفسه من نور اهلل ورضاه، بل هو يعرض نفسه لخطر حقيقي. فالموت في سبيل اهلل وأن نتمم 

ثال لذلك يونان(. بل أن كل عاصي أو الرسالة التي خلقنا اهلل ألجلها هو خيٌر من حياة نهرب فيها من اهلل )م
إن كان أحد يمشي في خاطئ ال يريد أن يتوب هو يتعثر في ظلمة عصيانه ألنه فقد نور المسيح في داخله. 

من من يسلك في طريق القداسة تصير له العثرات والضيقات كال شئ بل تكون أكاليل له. = النهار ال يعثر
اهلل وعناية اهلل ال تحيطه، بسبب خطيته أو بسبب خوفه على حياته  من ال يشرق حوله نور= يمشي في الليل

من يفعل الشر = يعثرمن المخاطر، وتصوره أنه بهروبه منها يطيل حياته فيهرب من المخاطر وال يتمم واجبه.. 
لينقذ  يعثر أي هو الذي يخاف أما من ال يفعل شرًا فلماذا الخوف. وهل يليق هذا بالمسيح أن ال يذهب ألورشليم

 حياته وال يتمم واجبه ولماذا يخاف وهو بال خطية )أي المسيح( . 
النور هو المسيح وهو ينيور بصويرتنا الداخليوة فوال نعثور. ومون يسوير فوي الليول أي لويس بحسوب = النور ليس فيه

 .يعثرمشيئة اهلل 
 

َفَقاَل 21«. َحْبيبعَنا َقَد َناَم. لْكنِّي َأَذَهبع ألعوْقَظهع  ْلَعاَزرع »َقاَل هَذا َوَبَعَد ذْلَق َقاَل َلهعَم:22" -(:21-22:22اآليات )يو
ِع:  َوَكاَن َيسعوعع َيقعولع َعَن َمَوْتْه، َوهعَم َظنُّوا َأنَّهع َيقعولع َعَن رعَقاْد 21«. َياَسيِّدع، ْإَن َكاَن َقَد َناَم َفهعَو يعَشَفى»َتاَلْميذع
 " النََّوْم.
مسيح ولعازر. ونالحظ أن لعازر قد مات اآلن ومع هذا فعالقة المحبة مازالت تشير للصداقة بين ال= حبيبنا

قائمة بينه وبين المسيح وبين التالميذ أيضًا. فالكنيسة كلها في شركة حب، وتبقى المحبة قائمة حتى بعد الموت. 
لرب فسيكون هناك لقد غير المسيح مفهوم الموت إلى أنه رقاد. وطالما هو في ا= قد نامفهنا لعازر قد مات. 

قيامة. "ليس موت لعبيدك يا رب بل هو إنتقال" )أوشية الراقدين(. ولكن من هو الذي له نصيب في هذه القيامة؟ 
+ 6::1+ أف 5:31اإلجابة هو من قام من رقاد الخطيئة فالموت الحقيقي ناتج عن الخطية )رؤ

[ إّما رقاد 1تى إستخدمها المسيح تعني ]وكلمة نام ال "الصبية نائمة"( 9::3( وراجع )مت1:2+رؤ16::3لو
[ فقدان الوعي أو الشعور. لذلك إلتبس األمر على التالميذ. ورقاد الراحة قد يفيد أنه رقد نتيجة 3الراحة أو ]

 حمى وقد تفيد معنى الموت وقد فهمها التالميذ على أنها مرض.
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ْلَعاَزرع َماَت. »َعاَلْنَيَة:  َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع ْحيَنْئذٍ 23" -(:22-23:22اآليات )يو

َوَأَنا َأَفَرحع أَلَجْلكعَم ْإنِّي َلَم َأكعَن 23
ْلَنَذَهَب َنَحنع َأَيَضا ْلَكَي »َفَقاَل تعوَما الَّْذي يعَقالع َلهع التََّوَأمع ْللتَّاَلْميْذ رعَفَقاْئْه: 22«. هعَناَق، ْلتعَؤْمنعوا. َولْكَن ْلَنَذَهَب ْإَلَيْه!

 " «.َمَعهع!َنمعوَت 
هنا تكلم المسيح بوضوح وبدون تورية، تاركًا المعنى الروحي للموت أي أنه نوم، إلى المعنى الواضح المباشر 
يمانهم هو ما يفرح  وأن لعازر قد مات. وهذا ليكشف لتالميذه أنه عالم بكل شئ. ثم ليزداد إيمانهم بعد المعجزة وا 

ألن لعازر قد مات، لكن ألن التالميذ سيرون سلطانه على الموت فال فالمسيح لم يفرح = أنا أفرح ألجلكمالرب= 
لكي هذه تعني أن لعازر ظل حيًا أمام الرب )وهذا معنى أنه نام(. = لنذهب إليهيتشككوا من أحداث الصليب. 

ذه المعنى أن التالميذ كانوا يعلمون أن الذهاب إلى أورشليم فيه خطورة على حياة المسيح وتالمي= نموت معه
ه، أو مع نومعنى كالم توما لو ذهبنا مع المسيح سنموت معه، أي مع المسيح الذي البد وأن اليهود سيقتلو 

ستسهل فكرة أن يموت مع المسيح  لعازر الذي هو اآلن ميت وهم سيلحقوا به. فتوما إستصعب فكرة القيامة وا 
به كل رجاء. ونالحظ أن اليهود حاولوا رجم لمحبته له. فكر توما كان تعبيرًا عن الحزن الشديد الذي يفقد صاح

المسيح في الزيارة السابقة ولكن هذه المخاطر لم تثنى توما وال التالميذ أن يظلوا مرافقين لمعلمهم الذي أحبوه ، 
يريد أن يتأكد من كل  ولكن ال يتركونه. توما قدم المحبة ولكنه لم يستطع أن يقدم اإليمان. وألنه بطبعه شكاك

 قل "نذهب لنحيا معه" وألن يوحنا يكتب لألمم فقد ترجم إسم توما لليونانية.لم ي شئ
 

َوَكاَنَت َبَيتع َعَنَيا 22َفَلمَّا َأَتى َيسعوعع َوَجَد َأنَّهع َقَد َصاَر َلهع َأَرَبَعةع َأيَّاٍم ْفي اَلَقَبْر. 21" -(:21-21:22اآليات )يو
وهعَما 21َشَرَة َغَلَوَة. َقْريَبَة ْمَن أعورعَشْليَم َنَحَو َخَمَس عَ  وَن ْمَن اَلَيهعوْد َقَد َجاءعوا ْإَلى َمَرثَا َوَمَرَيَم ْليعَعزُّ َوَكاَن َكْثيرع

  " َعَن َأْخيْهَما.
أيام أي حتى أنتن؟ كان اليهود يؤمنون ولهم تقليد أن الروح تظل تحوم  :لماذا سكت المسيح على لعازر مدة 

الجسد، ثم بعد إنحالله تشمئز الروح وتذهب لتنضم إلى بقية أرواح الموتى. أيام وتحاول دخول 2حول الميت 
وكون أن السيد يقيم لعازر في اليوم الرابع فهذا يظهر لليهود أن له سلطان على الهاوية التي تضم أرواح 

ين في آيات المنتقلين، والتي ذهب إليها لعازر بعد اليوم الثالث. ولذلك يكرر يوحنا موضوع األربعة أيام مرت
خطوة وهي مقياس يوناني. ونالحظ أن قرب بيت عنيا من أورشليم جعل 1:6ميل = =       الَلوة(. 29، 17)

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

 
 " َفَلمَّا َسْمَعَت َمَرثَا َأنَّ َيسعوَع آٍت اَلَقَتهع، َوَأمَّا َمَرَيمع َفاَسَتَمرََّت َجاْلَسَة ْفي اَلَبَيْت.12" -(:12:22آية )يو

1 
8 



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

 

 
18 

مرثا بطبيعتها نشطة فهي تذهب إلستقبال السيد، ومريم هي الهادئة في البيت. مريم استمرت مع المعزين في 
علم بقدوم الرب. وربما أخبر أحدًا مرثا بقدوم الرب فأسرعت تجري إليه البيت حتى ال يخرجوا معهم. وهي لم ت

 دون أن تخبر مريم ليعطيها تعزية في وفاة أخيها.
 

َيا َسيِّدع، َلَو كعَنَت ههعَنا َلَم َيمعَت َأْخي! »َفَقاَلَت َمَرثَا ْلَيسعوَع:12" -(:13-12:22اآليات )يو
لْكنِّي اآلَن َأَيَضا 11

ِع  َأَعَلمع َأنَّ  وقْ »َقاَل َلَها َيسعوعع:11«.كعلَّ َما َتَطلعبع ْمَن اهلْل يعَعْطيَق اهللع ْإيَّا َأَنا َأَعَلمع »َقاَلَت َلهع َمَرثَا:13«. َسَيقعومع َأخع
 "«.َأنَّهع َسَيقعومع ْفي اَلْقَياَمْة، ْفي اَلَيَوْم اأَلْخيرْ 

ا هي تقصد أنك أنت يا رب مازلت في نظري قادر ربما حملت كلمات مرثا نوع من اإليمان المحمل بالشك، وربم
. وربما كان لها أمل يشوبه الشك في أن يقيم )وهذا هو األوقع( على الشفاء بالرغم من أنك لم تأتي لتشفي أخي

ولكن نرى هنا أن إيمان قائد المئة أقوى من = لو كنت ههنانتن، لذلك قالت. أالسيد أخيها ولكنه أمل بعيد إذ قد 
(. وهنا 8:8قل كلمة فقط فيبرأ الغالم" فهو آمن أن قدرة المسيح على الشفاء تتحدى المكان )مت ثا.. "إيمان مر 

لو كنت ( كالم مرثا :1، 9:7مك3+ 3:13نسمع إيمان مرثا بالقيامة. وغالبًا دخلت فكرة القيامة لليهود من )دا 
كنه يعني أن يسوع قادر أن يمنع الموت ولكنه فيه ثقة في يسوع أنه قادر على الشفاء لو كان موجودًا. ل ها ههنا

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

َوكعلُّ 12َأَنا هعَو اَلْقَياَمةع َواَلَحَياةع. َمَن آَمَن ْبي َوَلَو َماَت َفَسَيَحَيا، »َقاَل َلَها َيسعوعع:13" -(:11-13:22اآليات )يو
َنَعَم َيا َسيِّدع. َأَنا َقَد آَمَنتع َأنََّق َأَنَت »َقاَلَت َلهع:11« َلَن َيمعوَت ْإَلى اأَلَبْد. َأتعَؤْمْنيَن ْبهَذا؟َمَن َكاَن َحياا َوآَمَن ْبي فَ 

 "«.اَلَمْسيحع اَبنع اهلْل، اآلْتي ْإَلى اَلَعاَلمْ 
يعطي للخاطئ ( القيامة هي طبيعته. هو 39-6::3المسيح هو القيامة اآلن للخاطئ وهو القيامة للميت )يو

(. والحظ أن السيد لم يقل سُأَدّبْر له قيامة أو 31:3قيامة فيبدأ حياته من اآلن. وتكون حياته هي المسيح.. )غل
أعد له أو أطلب له، بل قال أنا القيامة أي القيامة كائنة فيه. فكل من يتحد بالمسيح )إيمان/ معمودية/ توبة( 

وهو الحياة فالبد أنه سينتصر على الموت واإلنتصار على الموت هو تكون له قيامة. والقيامة ثمرة الحياة 
القيامة. واإليمان بالمسيح يعطي حياة وهذه معجزة أكبر من إقامة لعازر. فلعازر قام وظل حيًا لعدة سنين ثم 

ة من مات. أّما من يؤمن بالمسيح فله حياة أبدية ويقوم في اليوم األخير. فمعجزة المسيح األعظم هي اإلقام
لكن مرثا ظنت أن المسيح هو إنسان له دالة عند اهلل كل  . (67:5هذه هي الحياة األبدية )يوو  =موت الخطية

مرثا عمن هو وماذا  يزيد إيمانما يطلبه يعطيه اهلل له، لكنه ال يقدر من نفسه أن يقيم ميت. لذلك بدأ المسيح 
ليشع مثاًل. وقول المسيح لمرثاوهو القيامة وهذا هو  ، يستطيع وأنه هو الحياة ذاتها بأنه هو  الفرق بين يسوع وا 

. لذلك )فهو قادر أن يقيمه(  ، والحياة للعازر أيضاً )ومن آمن يحيا( يشمل الحياة لها، فهي قد آمنت ، الحياة
جيل(. فالذي قام من األموات اآلن سيكون موته عبور للحياة األبدية.. "هو حياتنا كلنا وقيامتنا.. " )أوشية اإلن

هو إيمان ناقص فهي  أنت المسيح إبن اهللهنا المسيح يسأل مرثا ليحرك إيمانها قبل المعجزة. = أتؤمنين بهذا
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ال تؤمن أن المسيح سيقيم لعازر. لكن هذا إيمانها المحفوظ في قلبها كما نطقه بطرس واألعمى ونثنائيل من 
اإليمان هو الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة (. هذا 21، 21:31قبل. وهذا هو غرض كتابة إنجيل يوحنا )

الحياة األبدية التي = من كان حيَا وآمن بي فلن يموت إلى األبد(. 1:1+ مر::2+ :22:1+ 15:15)مت
يقصدها الرب هنا هي حياة المجد والفرح. أما الخطاة ستكون لهم حياة دينونة بال مجد وال فرح. فالشيطان 

لى األبد لكن  . لكن الحياة األبدية فى ظلمة خارجية هو ليس حي، بل مصيره بحيرة متقدة بنارموجود واآلن وا 
 هى حياة فى النور والفرح والمجد ورؤية اهلل وشركة المحبة مع القديسين

 
َد َحَضَر، َوهعَو اَلمعَعلِّمع قَ »َوَلمَّا َقاَلَت هَذا َمَضَت َوَدَعَت َمَرَيَم أعَخَتَها ْسراا، َقاْئَلَة:12" -(:11-12:22اآليات )يو

َوَلَم َيكعَن َيسعوعع َقَد َجاَء ْإَلى اَلَقَرَيْة، َبَل َكاَن ْفي 12َأمَّا ْتَلَق َفَلمَّا َسْمَعَت َقاَمَت َسْريَعا َوَجاَءَت ْإَلَيْه. 11«. َيَدععوقْ 
وَنَها، َلمَّا رََأَوا َمَرَيَم َقاَمَت َعاْجاَل  ثعمَّ ْإنَّ اَلَيهعوَد الَّْذيَن َكانعوا12اَلَمَكاْن الَّْذي اَلَقَتهع ْفيْه َمَرثَا.  َمَعَها ْفي اَلَبَيْت يعَعزُّ

َفَمَرَيمع َلمَّا َأَتَت ْإَلى َحَيثع َكاَن َيسعوعع َورََأَتهع، 11«. ْإنََّها َتَذَهبع ْإَلى اَلَقَبْر ْلَتَبْكَي هعَناقَ »َوَخَرَجَت، َتْبععوَها َقاْئْليَن: 
 " «.َيا َسيِّدع، َلَو كعَنَت ههعَنا َلَم َيمعَت َأْخي!»َيْه َقاْئَلَة َلهع:َخرََّت ْعَنَد ْرَجلَ 

يا دليل محبتها الشديدة ليسوع. = سريعاَ إذن سبب أن مريم لم تذهب مع مرثا أنها لم تكن تعلم أن الرب قد أتى. 
ال من مراحم الرب. هي دعت أختها لتن= سراَ نفس كلمة مرثا )هما إتفقتا في هذا(. = سيد لو كنت ها هنا

وتتعزى بعيدًا عن صياح المعزين. فكل من يتعزى من المسيح يدعو اآلخرين. وما فعلته مريم ينبغي أن يفعله 
 كل متألم.. أن يجري للمسيح فيعزيه المسيح.

 
وْح َفَلمَّا َرآَها َيسعوعع َتَبْكي، َواَلَيهعودع الَّْذيَن َجاءعوا َمَعَها يَ 11" -(:13-11:22اآليات )يو َبكعوَن، اَنَزَعَج ْبالرُّ
  " َبَكى َيسعوعع.13«. َيا َسيِّدع، َتَعاَل َواَنظعرَ »َقالعوا َلهع:« َأَيَن َوَضَعتعمعوِع؟»َوَقاَل:13َواَضَطَرَب، 

الكلمووات اليونانيووة تختلووف فبكوواء مووريم واليهووود هووو بكوواء بصوووت مسووموع = تبكــي.. واليهــود يبكــون.. بكــى يســوع
عن الحزن. أّما بكاء يسوع فهو كلمة أخرى تفيد "أدمعت عيناه بدون صوت" فهو تأثر من حزن للتعبير الظاهري 

مريم واليهود، نحن أمام يسوع الوذي لوه إنسوانية كاملوة ولوه أرفوع وأرق المشواعر التوي يمكون أن تصودر عون إنسوان 
ة مون مووت. نحون أموام أمام فاجعة موت حبيب لوه. وأموام تفجوع ذويوه عليوه، بول هوو حوزن علوى موا أصواب الخليقو

المسويح بناسووته وعواطفووه البشورية يبكووي متوأثرًا أموام موقووف المووت الووذي هوو أعظوم ألووم للبشور. وهكووذا بكوى يسوووع 
( ألنها ستهلك، فهو هنا أيضًا بكى حزنًا على مصير اإلنسان. وبكاء المسيح هو 1:19:على مدينة أورشليم )لو

:  52)إش "فوي كول ضويقهم تضوايق" فهوو اهلل ومحبتوه لإلنسوان شهادة عن كمال ناسوته وعون كموال مشواعر قلوب
هنا نحن أمام الهوت المسويح المقتودر. ولكننوا نحون أيضوًا أموام ناسووت كامول فكلموة إنوزعج  =إنزعج بالروح. ( 9

ليفوورح فووى )جنووة َعووْدْن = َعووْدْن  هوو تعبيوور ال نفهمووه يعبوور عوون حزنووه ممووا حوودث لإلنسووان الووذي خلقووه علووى صووورته
رادته أن يفعل شيئًا إلنقاذ المتألمين. كما يعبر عن ما سيخرج منه، تعنى فرح(عبرية و  . وحزنه من بكاء الناس. وا 

أي قوووة الحيوواة المحييووة، قوووة تنتصوور علووى الموووت والفسوواد الووذي لحووق بجسوود لعووازر وعلووى الشوويطان وعلووى الهاويووة 
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( فكوم وكوم القووة 5:8:حتاج لقوة تخرج منوه )لووليخرج لعازر من قبره بل ومن الهاوية. فإن كان شفاء نازفة الدم إ
التي ُتْخِرْج من الهاوية، هي قوة روحية هائلة والروح هو الجزء من إنسانية المسيح الذي به هو في شوركة مباشورة 

ضــطربمووع اآلب.  نتيجووة مووا تحملووه جسووده موون أحووزان واضووطراب اآلخوورين فهووو يشوواركنا أحزاننووا ويحملهووا عنووا = وا 
[ 3[ هنوووا ]1مووورات ] 2لتعوووب ظهووور عليوووه أموووام النووواس. وكلموووة إضوووطرب ذكووورت عووون المسووويح ( وهوووذا ا62::شإ)

[ 3[ هنوا ]1]  مورات 2كموا ذكورت كلموة بكوي أيضوا ( 37:13[ )يوو2( فهو يضطرب ويحزن للخيانوة ]31:12)يو
(. والبكاء هنا على أورشليم كوان بصووت مسوموع فهوو يبكوي علوى موا أصواب البشور. فناسووت المسويح 1:19:)لو
نفعاالته حقيقية. ]ك ( وكانت عن أالم الصليب 7:  6[ المرة الثالثة ذكرها بولس الرسول )عب2ان ناسوتًا كاماًل وا 
. 

يعلن عن نيته في عمول المعجوزة، وينبوه الجمهوور للمعجوزة اآلتيوة فيتحوول الجمهوور لشوهود عيوان = أين وضعتمِو
 إلى هناك.وهي ال تعني قطعًا عدم معرفته بالمكان ولكن تعني خذوني 

 
وا َكَيَف َكاَن يعْحبُّهع!»َفَقاَل اَلَيهعودع:12" -(:11-12:22اآليات )يو أََلَم َيَقْدَر هَذا »َوَقاَل َبَعضر ْمَنهعَم:11«. اَنظعرع

؟  "«.الَّْذي َفَتَح َعَيَنْي اأَلَعَمى َأَن َيَجَعَل هَذا َأَيَضا اَل َيمعوتع
ت دموعه أعلنت حبه فكم وكم دمه الذي سال. لكنهم ظنوا دموعه لم يكن لديهم أي إيمان بالمعجزة. إذا كان

 عالمة ضعف.
 

ْضَع َعَلَيْه 12" -(:11-12:22اآليات )يو ََاَرَة َوَقَد وع َفاَنَزَعَج َيسعوعع َأَيَضا ْفي َنَفْسْه َوَجاَء ْإَلى اَلَقَبْر، َوَكاَن َم
 . َحَجرر

 "«.َياَسيِّدع، َقَد َأَنَتَن أَلنَّ َلهع َأَرَبَعَة َأيَّامٍ »َلهع َمَرثَا، أعَختع اَلَمَيْت: َقاَلتَ «. اَرَفععوا اَلَحَجَر!»َقاَل َيسعوعع:11
هو مازال تحت تأثير هذه القوة الجبارة التي ستقيم ميت قد أنتن. ولكن إنزعج األولى كانت بسبب بكاء = فإنزعج

نزعج هنا بسبب شك الناس.  رى أن على اإلنسان أن يجاهد ويشترك هنا ن= إرفعوا الحجرمريم واآلخرين. وا 
بجهده واهلل يسكب نعمته. ولكن على اإلنسان أن يفعل ما يستطيعه. وتحريكهم للحجر يجعلهم شهود عيان إذ 
يروا الجسد الملفوف ويشتموا رائحة العفونة. وخدام الكنيسة كل ما عليهم أنهم بالتعليم يرفعون الحجر لتدخل قوة 

يشير لتصورها أن السيد يريد = قد أنتنلقدس ليوقظ النفوس من موت الخطية. قول مرثا الرب المحيية بالروح ا
 أن يراه كصديق يحبه ولم تتصور حدوث معجزة.

  
   "«.أََلَم َأقعَل َلْق: ْإَن آَمَنْت َتَرَيَن َمَجَد اهلْل؟»َقاَل َلَها َيسعوعع:32" -(:32:22آية )يو

حتمل اآلالم ناظرًا باإليمان تستعلن القيامة ويشرق النو  ر. وكل من آمن بالمسيح سيرى مجده وكل من آمن وا 
وهذا عكس ما يريده اإلنسان فاإلنسان يريد أن يرى = إن آمنت ترين مجد اهللللمجد المعد سيراه بالتأكيد. 

 ليؤمن، وهذا ليس إيمان.
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وَعا، َوَرَفَع َيسعوعع َعَيَنَيْه ْإَلى َفَوقع، َفَرَفععوا اَلَحَجَر َحَيثع َكاَن اَلَمَيتع مَ 32" -(:31-32:22اآليات )يو َوضع
، َأَشكعرعَق أَلنََّق َسْمَعَت ْلي، »َوَقاَل: َأيَُّها اآلبع

َوَأَنا َعْلَمتع َأنََّق ْفي كعلِّ ْحيٍن َتَسَمعع ْلي. َولْكَن أَلَجْل هَذا اَلَجَمْع 31
، ْليعَؤْمنعوا َأنََّق َأَرَسَلَتْني  "«.اَلَواْقْف قعَلتع

هنا نرى اإلبن الوحيد المحبوب يتكلم مع أبيه جهارًا بخصوص المشيئة الواحدة والعمل الواحد والمجد الواحد. 
 -وصالة المسيح غرضها:

أن القيامة ستتم بأمر المسيح وهي أيضًا عمل اآلب لكي يؤمن الجمع أن ما يحدث ليس بقوة سحرية وال  -1
ت الوحودة اإللهيوة الكائنوة بوين اآلب واإلبون خصوصوًا بعود بقوة الشيطان. بول بقووة اهلل. فوالمعجزة سوتثب

فهو ال يصلي ليأخذ . ألجل هذا الجمع. ليؤمنواصالة اإلبن هلل اآلب. والمسيح أعلن هدف الصالة. 
 قوة بل ليرى الجمع العالقة التي بينه وبين اهلل فال يقولوا انها بقوة بعلزبول كما قالوا قباًل.

إنـق فـي كـل حـين تسـمع فالمسيح لم يطلب بل شكر اآلب على ما إتفقا عليوه. ظهر فيها توافق المشيئة  -3
( وهوذا 12: 15ن الروح القدس يكلمنا بموا يسومعه ) يوو أهذه = ما قيل  تسمع لىقول المسيح = لي

 هوو لكون اآلب يريود وهوا كله تعبير عن طبيعة الوحدة في الثالوث ، وبالتالي فهم لهم مشويئة واحودة .
= هى تعبير عن فرح المسيح بعودة الحياة لألموات ، ونفس المفهوم "تهلل اشكرقوقوله  االبن ينفذ .

يسوووع بووالروح" حينمووا خضووعت الشووياطين لتالميووذه ، فخووالص النفوووس الووذى اتووى موون اجلووه يشووبعه ، 
 11:31وبووووونفس المفهووووووم شوووووكر عنووووود تأسووووويس سووووور اإلفخارسوووووتيا الوووووذى سووووويعطى حيووووواة للبشووووور )لوووووو

 ( 35:37+ مت 62:11+اش
ما نحن فكل صالة نصليها بإسم المسيح فهي مستجابة. لذلك ننهي صلواتنا قائلين "بالمسيح يسوع ربنا" أ -2

 (.35، :3-32:15)يو
 ظهر أن هناك تمايز بين األقانيم فاإلبن ليس هو اآلب واآلب ليس هو اإلبن. -:
الموووت الووذي المسوويح يصوولي بالنيابووة عوون البشوور. فهووو كإنسووان كاموول يمثوول البشوور يصوولي ليبطوول سوولطان  -3

(. والمسيح لم يسأل اآلب بل شكر لثقته في إستجابة اآلب له. ونحن علينا أن 7:16يسود علينا )يو
 نطلب بثقة في المسيح. وفي اإلستجابة إعالن لحب اهلل لنا.

 
َِ ْبَصَوٍت َعْظيٍم:31" -(:31:22آية )يو ، َهلعمَّ َخاْرَجا!»َوَلمَّا َقاَل هَذا َصَر   " «.ْلَعاَزرع

لتُفتح الهاوية وُتْخِلي قوات الجحيم أسيرها. فهو يصرخ ألنه يتعامل مع قوات عنيدة = ِ بصوت عظيمصر 
( هو كان كمن يصرخ في نائم ليوقظه. هنا خرجت  قوة 8، 7، 39::ويأمرها بإقتدار عظيم وقوة وجالل )مز

لم يخرجه بإسم أحد بل = لعازر هلم خارجاَ هائلة من الرب. لقد خرجت قوة جبارة من جسده لتحيي الميت. 
 بسلطانه. وهو ينادي لعازر بإسمه فتعود روحه لجسده.
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ِع َمَربعوَطاتر ْبَأَقْمَطٍة، َوَوَجهعهع َمَلفعوفر ْبْمَنْديل. َفَقاَل َلهعَم 33" -(:33:22آية )يو ِع َوْرَجاَل َفَخَرَ  اَلَمَيتع َوَيَدا
لُّوِع َوَدععوِع َيَذَهبَ »َيسعوعع:  "«.حع

يح يريد أن يحتوي رعبهم وذهولهم وليتأكدوا أنه ليس شبحًا، أو شخص آخر غير لعازر، كان مختبئًا هنا المس
[هذا 1]= حلِوفي الداخل. وكان اليهود يلفون كل يد وحدها وكل رجل وحدها، لذلك إستطاع لعازر أن يخرج. 

 [ ليسير في القرية.3هم قادرين عليه ]
 

وا َما َفَعَل َيسعوعع، آَمنعوا ْبْه. َفَكْثيرع 33" -(:32-33:22اآليات )يو وَن ْمَن اَلَيهعوْد الَّْذيَن َجاءعوا ْإَلى َمَرَيَم، َوَنَظرع
يْسيِّيَن َوَقالعوا َلهعَم َعمَّا َفَعَل َيسعوعع.32   " َوَأمَّا َقَومر ْمَنهعَم َفَمَضَوا ْإَلى اَلَفرِّ

لهم حياة. وهناك من ليس له أذن روحية وال حواس هنا يهود آمنوا وهؤالء سمعوا صوت المسيح وآمنوا فصارت 
(. هؤالء تصوروا أن قيامة لعازر معناها ضياع هيبة السنهدريم. وهؤالء كانوا جواسيس 21:15روحية )لو
أعمال المسيح صارت رائحة حياة لحياة )للذين آمنوا( ورائحة موت لموت . وقالوا لهم عّما فعل يسوعالفريسيين 

 يسيين(.)للذين ذهبوا للفر 
 

 (31-31:22)يو هيا  اليهود وذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم
يْسيُّوَن َمَجَمَعا َوَقالعوا:31 "-(:31-31:22اآليات )يو َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَفرِّ َماَذا َنَصَنعع؟ َفْإنَّ هَذا اإْلَنَساَن »َفَجَمَع رع

ِع هَكَذا يع 32َيَعَملع آَياٍت َكْثيَرَة.  َتَناْإَن َتَرَكَنا ذعوَن َمَوْضَعَنا َوأعمَّ وَماْنيُّوَن َوَيَأخع َفَقاَل 31«. َؤْمنع اَلَجْميعع ْبْه، َفَيَأْتي الرُّ
وَن أَ 32َأَنتعَم َلَستعَم َتَعْرفعوَن َشَيَئا، »َلهعَم َواْحدر ْمَنهعَم، َوهعَو َقَياَفا، َكاَن َرْئيَسا ْلَلَكَهَنْة ْفي ْتَلَق السََّنْة: نَّهع َخَيرر َواَل تعَفكِّرع
َوَلَم َيقعَل هَذا ْمَن َنَفْسْه، َبَل ْإَذ َكاَن َرْئيَسا 32«. َلَنا َأَن َيمعوَت ْإَنَسانر َواْحدر َعْن الشََّعْب َواَل َتَهْلَق األعمَّةع كعلَُّها!
َوَلَيَس َعْن األعمَّْة َفَقَط، َبَل ْلَيَجَمَع َأَبَناَء اهلْل 31ْة، ْلَلَكَهَنْة ْفي ْتَلَق السََّنْة، َتَنبََّأ َأنَّ َيسعوَع معَزْمعر َأَن َيمعوَت َعْن األعمَّ 

َتَفرِّْقيَن ْإَلى َواْحٍد.  اَلمع
وا ْلَيَقتعلعوِع. 31 َفْمَن ذْلَق اَلَيَوْم َتَشاَورع

َفَلَم َيكعَن َيسعوعع َأَيَضا َيَمْشي َبَيَن اَلَيهعوْد َعاَلْنَيَة، َبَل َمَضى ْمَن هعَناَق 33
ِْ. ْإَلى يَّْة، ْإَلى َمْديَنٍة يعَقالع َلَها َأَفرَاْيمع، َوَمَكَث هعَناَق َمَع َتاَلْميْذ َوَكاَن ْفَصحع اَلَيهعوْد َقْريَبا. 33 اَلكعوَرْة اَلَقْريَبْة ْمَن اَلَبرِّ

وا َأَنفعَسهع  وَن ْمَن اَلكعَوْر ْإَلى أعورعَشْليَم َقَبَل اَلْفَصْح ْليعَطهِّرع َفَكانعوا َيَطلعبعوَن َيسعوَع َوَيقعولعوَن ْفيَما 32َم. َفَصْعَد َكْثيرع
َؤَساءع اَلَكَهَنْة 31« َماَذا َتظعنُّوَن؟ َهَل هعَو اَل َيَأْتي ْإَلى اَلْعيْد؟»َبَيَنهعَم، َوهعَم َواْقفعوَن ْفي اَلَهَيَكْل: َوَكاَن َأَيَضا رع
وا َأَمرَا َأنَّهع إْ  يْسيُّوَن َقَد َأَصَدرع  "َن َعَرَف َأَحدر َأَيَن هعَو َفَلَيدعلَّ َعَلَيْه، ْلَكَي يعَمْسكعوِع.َواَلَفرِّ

 
يْسيُّوَن َمَجَمَعا َوَقالعوا:31" -(:32-31:22اآليات )يو َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَفرِّ  َماَذا»َفَجَمَع رع

ِع 32َنَصَنعع؟ َفْإنَّ هَذا اإْلَنَساَن َيَعَملع آَياٍت َكْثيَرَة.   هَكَذا يعَؤْمنع اَلَجْميعع ْبْه، َفَيَأْتي ْإَن َتَرَكَنا

َتَنا ذعوَن َمَوْضَعَنا َوأعمَّ وَماْنيُّوَن َوَيَأخع  "«.الرُّ
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إجتمع أعداء المسيح معًا فمعجزة إقامة لعازر ضد إيمان الصدوقيين وضد مراكز رؤساء الكهنة والكتبة وضد 
لى رؤساء الكهنة التخطيط لقتل المسيح. فهو مصالحهم المادية لذلك فمن هذه اللحظة تنحى الفريسيون وتو 

يصنع معجزات وهم بال أي قوة. والعجيب إعترافهم أن يسوع يصنع آيات كثيرة ومع هذا لم يؤمنوا. وكان رأيهم 
أن عدم حفظ السبت الذي كان المسيح في نظرهم الضيق يكسره بمعجزاته باإلضافة للحياة السماوية التي يطلبها 

اديات(، ستخلخل التمسك باألرض والغيرة على الميراث األرضي واآلبائي والناموسي، فيسهل )وكل همهم هو الم
هذا للمستعمر الروماني اإلستيالء على األرض والحكم معًا، أو أنه بسبب هذه الثورة الروحية )تجمهر الناس 

افوا أن الرومان يعتبروا أن وراء المسيح( يستولى الرومان على ما بقى من سلطة رئيس الكهنة والسنهدريم. هم خ
جمهرة الناس حول المسيح هي ثورة وطنية فيحرموا الكهنة من إمتيازاتهم ألنهم لم يخمدوها. وتتالشى عناصر 
األمة اليهودية التي تقوم على األرض والناموس. خصوصًا حينما رأوا كثرة المؤمنين بالمسيح وأن الجماهير تريده 

يأخذون يخمد الرومان هذه الثورة ويهدموا الهيكل، فحولوا الموضوع لقضية وطنية  ملكًا فخافوا على مراكزهم أن
فقدان حريتهم السياسية والدينية ويتضح من هنا نفاقهم = أمتناالموضع هنا المقصود به الهيكل. = موضعنا

ومن أن يسلبهم  فالرومان كانوا يحتلونهم فعاًل ومسيطرين على بالدهم ولكن كان الخوف على مراكزهم وأموالهم
المسيح من نفوذهم وسلطانهم على الشعب. وأكثرهم خوفًا كان قيافا رئيس الكهنة. وبحكم مركزه كان رئيسًا 
لمجمع السنهدريم )مجلس الشيوخ اليهودي( والذي كان له السلطان األعلى على اليهود في أمور دينهم ودنياهم. 

مة خاف من ضياعها. ونالحظ أنه إذا إنطلق الفكر من وله تجارته في الهيكل وله منها مكاسب مادية ضخ
زاوية المصالح الشخصية يضل اإلنسان. ولقد هدم الهيكل فعاًل ولكن بسبب ثورات اليهود ضد الرومان وألن اهلل 

 كان قد تخلى عنهم. إذ قتلوا يسوع.
 

َأَنتعَم َلَستعَم َتَعْرفعوَن »َرْئيَسا ْلَلَكَهَنْة ْفي ْتَلَق السََّنْة: َفَقاَل َلهعَم َواْحدر ْمَنهعَم، َوهعَو َقَياَفا، َكانَ 31" -(:31:22آية )يو
  "َشَيَئا،

( فمن هو رئيس الكهنة؟ هل هو حنان أم قيافا أو 5، ::6+ أع3:2+ لو9:11:+ 12، 13:18راجع أيضًا )يو
رئيس الكهنة من رتبته كالهما؟! يشرح يوسيفوس هذا األمر بأن الوالي الروماني فاليروس جراتوس أسقط حنان 

سنوات. ولكن ظل تأثيره قويًا بسبب قوة شخصيته. حتى أن الشعب إستمر 7م. بعد أن كان قد شغلها :1سنة 
يعترف به كرئيس للكهنة بالرغم من إقالته. وتّولى بعده رئاسة الكهنة عدة أفراد من عائلته كان آخرهم قيافا، الذي 

م أي طوال فترة خدمة الرب يسوع.   وكان قيافا معروفًا 25سنة  -36 شغل رياسة الكهنوت في الفترة من سنة
بالجهل والقسوة. وأسقطه الوالي فيتلوس الذي أتى بعد بيالطس. لذلك فحينما ذهبوا بالسيد إلى حنان كان هذا من 

ال = لسنةفي هذِ اقبيل المجاملة ولقوة شخصيته ولكن رسميًا كان قيافا هو الذي سيصدر األمر. وقول الكتاب 
تعني أن رئيس الكهنة يعين كل سنة بل تعني هذه السنة المقبولة التي تم فيها خالص البشرية بصليب المسيح 

لماذا أنتم مترددون في إتخاذ قرار بقتل المسيح. عمومًا كان = أنتم لستم تعرفون شيئاَ (. 3:51+ أش::19)لو
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سنة 117شخصًا في هذا المنصب في نحو 38م عينوا الرومان يخلعون ويعينون رؤساء الكهنة بكثرة، حتى أنه
 )يوسيفوس(.

 
وَن َأنَّهع َخَيرر َلَنا َأَن َيمعوَت ْإَنَسانر َواْحدر َعْن الشََّعْب َواَل َتَهْلَق األعمَّةع 32" -(:31-32:22اآليات )يو َواَل تعَفكِّرع

َرْئيَسا ْلَلَكَهَنْة ْفي ْتَلَق السََّنْة، َتَنبََّأ َأنَّ َيسعوَع معَزْمعر َأَن َيمعوَت َعْن َوَلَم َيقعَل هَذا ْمَن َنَفْسْه، َبَل ْإَذ َكاَن 32«. كعلَُّها!
َتَفرِّْقيَن ْإَلى َواْحٍد.31األعمَّْة،  وا ْلَيَقتعلعوِع.31 َوَلَيَس َعْن األعمَّْة َفَقَط، َبَل ْلَيَجَمَع َأَبَناَء اهلْل اَلمع  " َفْمَن ذْلَق اَلَيَوْم َتَشاَورع

ْل الشعب وموته خيٌر من هالك أمة بأسرها إذا أخذها الرومان.  ل ُيضِّ كان رأي قيافا هو موت المسيح ألنه مضِّ
ولكن يوحنا رأى في كلمات قيافا نبوة عن عمل المسيح الفدائي فالمسيح مات فعاًل حتى ال يموت كل الناس. 

م منصبه كرئيس كهنة. فمواهب الرب ال تنقطع عن ورأي يوحنا أن رئيس الكهنة له هذه القدرة على التنبؤ بحك
رجال اهلل بسبب فسادهم ألن هذه المواهب هي للخدمة. كانت نبوة قيافا صحيحة بالرغم من أنه كان له قصد 

 مختلف لكن ما تفوه به كان حقًا. وبلعام فعل نفس الشئ بل هو كان كحمار بلعام.
 

َأَيَضا َيَمْشي َبَيَن اَلَيهعوْد َعاَلْنَيَة، َبَل َمَضى ْمَن هعَناَق ْإَلى اَلكعوَرْة اَلَقْريَبْة َفَلَم َيكعَن َيسعوعع 33 "-(:33:22آية )يو
.ِْ يَّْة، ْإَلى َمْديَنٍة يعَقالع َلَها َأَفرَاْيمع، َوَمَكَث هعَناَق َمَع َتاَلْميْذ  "ْمَن اَلَبرِّ

م تكن قد جاءت بعد. وليس خوفًا من الموت بل كم من أورشليم ألن ساعته ل31ذهب يسوع إلى أفرايم على بعد 
 ليكمل رسالته.

 
وا 33" -(:33:22آية )يو وَن ْمَن اَلكعَوْر ْإَلى أعورعَشْليَم َقَبَل اَلْفَصْح ْليعَطهِّرع َوَكاَن ْفَصحع اَلَيهعوْد َقْريَبا. َفَصْعَد َكْثيرع
  " َأَنفعَسهعَم.

قترب  أيضًا = قريباَ (. 5:: + 12:3هذا ثالث فصح ُيذكر في إنجيل يوحنا ) لقد إقترب عيد الفصح اليهودي وا 
س العدد الصاعد للفصح بحوالي   يحدد يوسيفو = فصعد كثيرونيوم الصليب يوم ُيذبح فصحنا الحقيقي يسوع. 

كان يمتنع على المنجسين أن يقدموا الفصح. ولكن كان التطهير الحقيقي آتيًا = ليطهروا أنفسهممليون نسمة. 3
 المسيح لذلك كانت اآلية التالية مباشرة فكانوا يطلبون يسوع.بدم 
 

َماَذا »َفَكانعوا َيَطلعبعوَن َيسعوَع َوَيقعولعوَن ْفيَما َبَيَنهعَم، َوهعَم َواْقفعوَن ْفي اَلَهَيَكْل:32" -(:31-32:22اآليات )يو
وا َأَمرَا َأنَّهع ْإَن َعَرَف  َوَكاَن َأَيَضا31« َتظعنُّوَن؟ َهَل هعَو اَل َيَأْتي ْإَلى اَلْعيْد؟ يْسيُّوَن َقَد َأَصَدرع َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَفرِّ رع

 " َأَحدر َأَيَن هعَو َفَلَيدعلَّ َعَلَيْه، ْلَكَي يعَمْسكعوِع.
كان قرار السنهدريم ورؤساء اليهود أن من يعرف طريق يسوع يسلمه لهم أو يخبرهم بمكانه ليقتلوه، كان هذا 

د إنتشر وذاع خبره بين الشعب فتساءلوا هل يأتي المسيح إلى الفصح وهو عالم بهذا القرار أم يخشى القرار ق
الموت!! وهل يخشى الموت من له سلطان على الموت وقد أقام لعازر. وكان الشعب متلهفًا على رؤية من أقام 

 (.8، 7مهم )يوحيث كان يسوع يعل= وهم واقفون في الهيكللعازر من األموات بعد أن أنتن. 

1 
2 
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 مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا
 (22-2:21+ يو 1-1:23+ مر 21-2:12وردت هذِ القصة في )مت

وزمنيًا فهي حدثت كما يوردها إنجيل يوحنا يوم السبت مساًء عشية أحد الشعانين ولكننا نجد أن متى ومرقس 
تفاقهم على قتل المسيح. و  ذلك ألن متى ومرقس لم يهتما بالترتيب الزمني يوردان القصة بعد مشاورة اليهود وا 

لكنهما أرادا تصوير محبة مريم للمسيح في مقابل خيانة يهوذا ومؤامرات اليهود. وكأنهما أرادا أن يقوال يا رب 
ن كان اليهود قد رفضوك فنحن على إستعداد أن نبذل كل غالي في سبيل حبك. نحن نحبك يا رب مثل  وحتى وا 

 نسفك حياتنا ألجلك. مريم ومستعدين أن
(. وهناك من يخلط بينهما ويظنهما قصة واحدة ولكن قصة لوقا 61-25:7+ وهناك قصة مشابهة في )لو

ن كانت قد تابت  حدثت في الجليل في بيت سمعان الفريسي وكانت تلك المرأة خاطئة ومعروفة بخطيتها وا 
في بيت سمعان األبرص. غالبًا كان سمعان حديثًا. ولكن القصة التي نحن بصددها فقد حدثت في بيت عنيا 

ال لما جلس معهم. في :2:1األبرص هو والد هذه األسرة أي لعازر ومرثا ومريم )مر ( وكان المسيح قد شفاه وا 
قصة لوقا إنسانة خاطئة تسكب الطيب بروح التوبة وفي متى ومرقس إنسانة فاضلة ُمِحَبة تعلن محبتها وتسكب 

 ين يسوع.الطيب بروح النبوة لتكف
 

ثعمَّ َقَبَل اَلْفَصْح ْبْستَّْة َأيَّاٍم َأَتى َيسعوعع ْإَلى َبَيْت َعَنَيا، َحَيثع َكاَن ْلَعاَزرع اَلَمَيتع الَّْذي 2 "-:(22-2:21اآليات )يو
َزرع َفَكاَن َأَحَد اَلمعتَّْكْئيَن َمَعهع. َفَصَنععوا َلهع هعَناَق َعَشاَء. َوَكاَنَت َمَرثَا َتَخْدمع، َوَأمَّا ْلَعا1َأَقاَمهع ْمَن اأَلَمَواْت. 

َفَأَخَذَت 1
ا، َفاَمَتأَل اَلَبَيتع ْمَن َمَرَيمع َمَنا ْمَن ْطيْب َناْرْديٍن َخاْلٍص َكْثيْر الثََّمْن، َوَدَهَنَت َقَدَمَي َيسعوَع، َوَمَسَحَت َقَدَمَيْه ْبَشَعرْهَ 

، اَلمعَزْمعع َأَن يعَسلَِّمهع: َفَقاَل َواْحدر ْمَن َتالَ 3رَاْئَحْة الطِّيْب.  ِْ، َوهعَو َيهعوَذا ْسَمَعانع اإْلَسَخَريعوْطيُّ ْميْذ
ْلَماَذا َلَم يعَبَع »3

َقا، َوَكاَن َقاَل هَذا َلَيَس أَلنَّهع َكاَن يعَباْلي ْباَلفعَقرَاْء، َبَل أَلنَّهع َكاَن َسارْ 2« هَذا الطِّيبع ْبَثاَلَثْمَئْة ْديَناٍر َويعَعَط ْلَلفعَقرَاْء؟
ِع، َوَكاَن َيَحْملع َما يعَلَقى ْفيْه.  َندعوقع ْعَنَد اَترعكعوَها! ْإنََّها ْلَيَوْم َتَكْفيْني َقَد َحْفَظَتهع، »َفَقاَل َيسعوعع:1الصُّ

أَلنَّ اَلفعَقرَاَء 2
 «.َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحيٍن، َوَأمَّا َأَنا َفَلَستع َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحينٍ 

وا َأَيَضا ْلَعاَزَر  َفَعْلمَ 1 الَّْذي َأَقاَمهع َجَمعر َكْثيرر ْمَن اَلَيهعوْد َأنَّهع هعَناَق، َفَجاءعوا َلَيَس أَلَجْل َيسعوَع َفَقَط، َبَل ْلَيَنظعرع
َؤَساءع اَلَكَهَنْة ْلَيَقتعلعوا ْلَعاَزَر َأَيَضا، 22ْمَن اأَلَمَواْت.  َفَتَشاَوَر رع

اَلَيهعوْد َكانعوا ْبَسَبْبْه َيَذَهبعوَن أَلنَّ َكْثيْريَن ْمَن 22
 " َويعَؤْمنعوَن ْبَيسعوَع.

 
هع ْمَن ثعمَّ َقَبَل اَلْفَصْح ْبْستَّْة َأيَّاٍم َأَتى َيسعوعع ْإَلى َبَيْت َعَنَيا، َحَيثع َكاَن ْلَعاَزرع اَلَمَيتع الَّْذي َأَقامَ 2" -(:2:21آية )يو
  " اأَلَمَواْت.

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



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

 

 
26 

دسة في الساعة تطبيقًا لقول اإلنجيل "قبل الفصح بستة أيام". وتكرر قراءته يوم األربعاء من البصخة المق
السادسة لما جاء فيه عن يهوذا اإلسخريوطي. وذلك حسب ما عرضه متى ومرقس وأوردا القصة بعد ذكر 

يضا الكنيسة اتبعت نفس فكر متي ومرقص ، فتقرأ فصل محبة مريم للمسيح أمؤامرة اليهود ضد المسيح.  و 
ن كراهية العالم له. هنا نجد أن المسيح يسلم كصورة مناقضة لخيانة يهوذا له اعالنا ان الكنيسة تحبه بالرغم م

 نفسه مثل خروف الفصح بين أيدي أحبائه ليكفنوه.
 

َفَصَنععوا َلهع هعَناَق َعَشاَء. َوَكاَنَت َمَرثَا َتَخْدمع، َوَأمَّا ْلَعاَزرع َفَكاَن َأَحَد اَلمعتَّْكْئيَن َمَعهع. 1" -(:1-1:21اآليات )يو
ْمَن ْطيْب َناْرْديٍن َخاْلٍص َكْثيْر الثََّمْن، َوَدَهَنَت َقَدَمَي َيسعوَع، َوَمَسَحَت َقَدَمَيْه ْبَشَعرَْها، َفاَمَتأَل  َفَأَخَذَت َمَرَيمع َمَنا1

 " اَلَبَيتع ْمَن رَاْئَحْة الطِّيْب.
[ أن سمعان 1بحسب ما ورد في متى ومرقس فهذه الوليمة كانت في بيت سمعان األبرص وهناك رأيين ]

[ سمعان األبرص شخص معروف وذو قرابة 3هو والد لعازر ومريم ومرثا والوليمة كانت في بيتهم. ] األبرص
لعائلة لعازر لذلك أقام وليمة ليسوع الذي أقام لعازر. وأتت األختان لتخدما في هذه الوليمة بدافع محبتهما ليسوع 

رص أخذ إسمه هذا من أنه كان أبرصًا وشفاه وكرد لجميله إلقامة أخيهما لعازر من الموت. وغالبًا فسمعان األب
 المسيح. وسواء كان سمعان األبرص والد لهم أو قريب فنحن أمام صورة رائعة يحبها المسيح.

: شووفاه المسوويح وهووو أتووى ليشووفينا موون موورض الخطيووة ومعووروف أن البوورص رمووز ســمعان األبــرص -1
ا فوورح بوودعوة ابووراهيم لبيوتنووا كمووللخطيووة. والمسوويح جوواء لحياتنووا ليطهرها.والمسوويح يحووب ان نوودعوه 

 .ليأكل عنده 
 : أقامه المسيح من الموت وهو أتى لتكون لنا حياة.لعازر -3
مرثا تعبر عن حبها بالخدمة. بعد أن يقويم المسويح كنيسوته مون األمووات  وكانت مرثا تخدم: مرثا -2

 هذه تمثل حياة الخدمة. ، عليها أن تقوم وتخدم وتشهد له ولعمله ، ويعطيها حياة
 ، : تعلن حبها للمسيح وتسكب حياتها ومالها عند قدميه مشتركة في صليبه محتملة كل ألممريم -:

 ويكون هذا رائحة طيبة تنتشر في كل العالم هذه تمثل حياة التأمل.
( فكنيسووته فتحووت قلبهووا له.)يتعشووى 31:2: يتعشووى معهووا وتتعشووى معووه )رؤكنيســته وســط يســوع -6

 ء عرس الخروف في السماء(معها هنا على األرض عربونًا لعشا
: أي بيت الحزن واأللم. والمسيح معنا اآلن يشترك في آالمنا على األرض ويعزينا عنيا بيت في -5

 )هنا على األرض، هذه التعزية والشبع بشخصه= يتعشى معنا(.
مكان ونالحظ أن مرثا استمرت في عملها في خدمة البيت. ومريم إستمرت في عملها تحت قدمي يسوع مالزمة ال

(. وهنووا مووريم إنتهووزت فرصووة وجودهووا تحووت قوودمي يسوووع لووتعلن حبهووا، 1:، 29:11الووذي إختارتووه نصوويبًا لهووا )لووو
وأنها بآالمها تشوترك موع المسويح فوي آالموه. فموريم سومعت كوالم المسويح وأنوه سيصولب ويتوألم ويمووت وآمنوت بموا 

 قال وهي تصنع هذا لتكفينه.
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لعوازر فوي الوليموة إعالنوًا لقووة الحيواة التوي فوي المسويح والتوي تتحودى قورار وجوود = لعازر كان أحد المتكئـين معـه
 جم=237المن=    = مناَ السنهدريم. 

 لتر          رطل روماني= 
 

أي عطوور خووالص دون أي زيوووت أو إضووافات، أصوويل ونقووي. نوواردين معنوواه السوونبل وهووو = نــاردين خــالص      
أثمن ما عرف يومئذ من أطياب وهو من شومال الهنود. هوذا إشوارة لمون النبات الذي يستخرج منه هذا الطيب وهو 
 يقدم حبًا خالصًا وال يطلب ثمنًا لهذا الحب.

يقووول متووى وموورقس أنهووا دهنووت رأسووه. فالعووادة كانووت أن يسووكب المضوويف دهنووًا علووى رأس = دهنــت قــدمي يســوع
قس تكلموا عون العوادة المتبعوة، أن س السويد ثوم قدميوه، ومتوى ومور أ(. ومريم سوكبت الطيوب علوى ر 5:7:ضيفه )لو

 مسـحت قدميـه بشـعرهامريم قامت بواجب الضيافة المعتاد. أّما يوحنوا فالحوظ غيور المعتواد أنهوا تودهن قدميوه بول 
ذا كان الشعر هو مجد المرأة ) (= منتهى اإلتضاع واإلنسحاق، فيوحنا حبيب المسيح الحظ بمحبته 16:11كو1وا 
تقم فقط بواجب الضيافة المعتاد بل وضعت مجدها تحت قدمي مون تحبوه وهوذا هوو النارية هذه المالحظة أنها لم 

مالحظة شاهد عيان. بول أن الرائحوة مازالوت منتشورة لهوذا = فإمتأل البيت من رائحة الطيبالحب في نظر يوحنا. 
وتقرأهوا الكنيسوة  اليوم "يذكر ما فعلته هوذه المورأة توذكارًا لهوا" ونالحوظ أن القصوة حودثت عشوية أسوبوع آالم المسويح

في ميعادها أي السبت مساًء. فمحبة مريم التي قدمتها هي نموذج لموا يجوب أن نقدموه للمسويح فوي مقابول آالموه، 
 علينا أن نضع كل ما لنا )حتى مالنا من مجد تحت قدميه( فتنتشر الرائحة الطيبة.

 
ِْ، َوهعَو 3" -(:2-3:21اآليات )يو ، اَلمعَزْمعع َأَن يعَسلَِّمهع: َفَقاَل َواْحدر ْمَن َتاَلْميْذ َيهعوَذا ْسَمَعانع اإْلَسَخَريعوْطيُّ

َقاَل هَذا َلَيَس أَلنَّهع َكاَن يعَباْلي ْباَلفعَقرَاْء، َبَل أَلنَّهع َكاَن 2« ْلَماَذا َلَم يعَبَع هَذا الطِّيبع ْبَثاَلَثْمَئْة ْديَناٍر َويعَعَط ْلَلفعَقرَاْء؟»3
ِع، َوَكاَن َيَحْملع َما يعَلَقى ْفيهْ َساْرَقا، َوَكاَن الصُّ   " .َندعوقع ْعَنَد

يذكر اإلنجيليين متى ومرقس ويوحنا أن الطيب كان كثير الثمن ولكنهم لم يهتموا بكم هو الثمن. ولكن يهوذا 
ل وهي أجرة العام= بثالثمائة ديناروحده إهتم، فكل شئ عنده يمكن أن يباع حتى سيده المسيح. وهو قدَّر ثمنه 

في سنة فالعامل أجرته دينار في اليوم. ونالحظ أن الثمن الذي قدَّره يهوذا للطيب كان أكثر كثيرًا جدًا من الثمن 
مّرات( هنا نرى التناقض صارخًا بين محبة مريم للسيد ومحبة يهوذا للمال وخيانته  :الذي باع به سيده )ُيقََّدْر بو

ب العطاء، أّما إبن اهلل فهو يسكب نفسه سكيبًا. وكان كالم يهوذا فيه لسيده فاإلنسان العالمي يحب األخذ وال يح
تعريض بالمسيح وأنه قبل الطيب بداًل من الفقراء، وتحريض للتالميذ والسامعين، وهذا ما حدث فهم إغتاظوا 

لخائن وكونه سارقًا يدل على طبعه ا= كان سارقاَ (. ويهوذا :1::+ مر8:35وبدأوا يرددون ما قاله يهوذا )مت
م يهوذا الصندوق لكفاءته في النواحي المالية. وكان المسيح وتالميذه عدم أمانته ونالحظ أن المسيح سلَّ و 

يتعيشون ممّا في الصندوق. ولكن يهوذا كان يأخذ أكثر من حقوقه لنفسه. فاهلل أعطاه موهبة التفوق في األمور 
نملكها قد تتحول لنقاط ضعف إذا إنخذع اإلنسان من شهوته المالية ولكن فنالحظ أن مواهبنا والنقاط القوية التي 

1 
4 

1 
3 
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نغلب من التجربة التي َتْعِرْض له من ناحيتها. كما أنها تكون مصدر بركة وقوة له ومنفعة للخدمة لو غلبها،  وا 
 أصلها ينشل. =يحمل(. :1، 12:1أي غلب شهوته. )يع

 
أَلنَّ اَلفعَقرَاَء َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحيٍن، 2نََّها ْلَيَوْم َتَكْفيْني َقَد َحْفَظَتهع، اَترعكعوَها! إْ »َفَقاَل َيسعوعع:1" -(:2-1:21اآليات )يو

 "«.َوَأمَّا َأَنا َفَلَستع َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحينٍ 
المسيح هنا يتنبأ بأنه عند موته لن يكون هناك وقت لتكفينه وما فعلته مريم هو كنبوءة )فمريم من شدة محبتها 

يحدث له( وواجب تكفين لجسده، وهو بهذا يرد على ما قاله يهوذا من أن هذا كان يجب أن يعطي شعرت بما س
وهناك من قلبه مملوء شرًا ويتستر وراء أشياء حلوة. والمسيح بهذا يبرئ مريم  الفقراء معكم كل حينللفقراء بأن 

أن ذكر التكفين كان فيه تقريع  من أنها أخطأت بفعلها، بل هي كرمت من له كل الكرامة وهو مستحق لها. بل
ليهوذا الخائن الذي يفكر في خيانة سيده. فيهوذا طعن السيد ومريم تلقفت جسده بعطرها. لقد بدأت مريم ما 

( يقول "أنا معكم كل األيام" وهنا يقول "أنا لست 31:38أكمله بعد ذلك يوسف ونيقوديموس. والحظ أنه في )مت
يتركهم بالجسد إذ يموت ويقوم ويصعد للسماء. ولكن المعنى إنتهزوا أي معكم في كل حين" هو يقصد أنه س

 فرصة موجودة، فالفرصة قد ال تتكرر. والمحبة تعرف متى تقدم للمسيح ومتى تعطي الفقراء.
 

 َفَعْلَم َجَمعر َكْثيرر ْمَن اَلَيهعوْد َأنَّهع هعَناَق، َفَجاءعوا َلَيَس أَلَجلْ 1" -(:22-1:21اآليات )يو
وا َأَيَضا ْلَعاَزَر الَّْذي َأَقاَمهع ْمَن اأَلَمَواْت. َيسع  وَع َفَقَط، َبَل ْلَيَنظعرع

َؤَساءع اَلَكَهَنْة ْلَيَقتعلعوا ْلَعاَزَر َأَيَضا، 22 َفَتَشاَوَر رع
 " أَلنَّ َكْثيْريَن ْمَن اَلَيهعوْد َكانعوا ْبَسَبْبْه َيَذَهبعوَن َويعَؤْمنعوَن ْبَيسعوَع.22

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

آخر واضح هو إلتفاف الناس حول إقامة لعازر دليل على عدم صحة عقيدتهم بأن الموتى ال يقومون. وبسبب 
نفضاضهم عن رؤساء الكهنة اليهود.  المسيح وا 

 
َتَقدََّمَت ْإَلَيْه اَمرََأةر َمَعَها 1َوْفيَما َكاَن َيسعوعع ْفي َبَيْت َعَنَيا ْفي َبَيْت ْسَمَعاَن اأَلَبَرْص، 2 "-(:21-2:12اآليات)مت

وَرةع ْطيب َكْثيْر الثََّمْن، َفَسَكَبَتهع  َعَلى رََأْسْه َوهعَو معتَّْكئر. َقارع
ِع ذْلَق اَغتَاظعوا َقاْئْليَن:2 ْلَماَذا هَذا »َفَلمَّا رََأى َتاَلْميذع

؟  وَن ْلَماَذا تعَزعْ »َفَعْلَم َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:22«. أَلنَّهع َكاَن يعَمْكنع َأَن يعَباَع هَذا الطِّيبع ْبَكْثيٍر َويعَعَطى ْلَلفعَقرَاءْ 1اإْلَتاَلفع جع
أَلنَّ اَلفعَقرَاَء َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحيٍن، َوَأمَّا َأَنا َفَلَستع َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحيٍن. 22اَلَمَرَأَة؟ َفْإنََّها َقَد َعْمَلَت ْبي َعَماَل َحَسَنا! 

اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: َحَيثعَما يعَكَرَز ْبهَذا 21يْني. َفْإنََّها ْإَذ َسَكَبَت هَذا الطِّيَب َعَلى َجَسْدي ْإنََّما َفَعَلَت ذْلَق أَلَجْل َتَكفْ 21
ِْ َتَذَكارَا َلَها  " «.اإْلَنْجيْل ْفي كعلِّ اَلَعاَلْم، يعَخَبَر َأَيَضا ْبَما َفَعَلَتهع هْذ

 
ِع ذْلَق اَغتَاظعوا َقاْئْليَن:2" -(:2: 12آية )مت  "؟ْلَماَذا هَذا اإْلَتاَلفع »َفَلمَّا رََأى َتاَلْميذع
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لم يكن للتالميذ هذا الحب الذي لمريم العظيمة في حبها. فحسبوا ما فعلته إتالفًا، أّما مريم في محبتها = إغتاظوا
للمسيح حسبت أن ال شئ له قيمة أمام حب المسيح لها، وأنها في مقابل حبه تبذل كل غالي ونفيس، وأن حبه 

ي بدأ هذا التذمر. والحظ أن من يريد أن يبرر نقص محبته أهم من العطاء للفقراء، وكما رأينا فإن يهوذا هو الذ
 للمسيح يقدم أعذارًا منطقية مثل الفقراء وغيره. والحظ رقة المسيح في أنه لم يكشف نية يهوذا أمام الجمع.

 
ِْ اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: َحَيثعَما يعَكَرَز ْبهَذا اإْلَنْجيْل ْفي كعلِّ اَلَعالَ 21" -(:21: 12آية )مت ْم، يعَخَبَر َأَيَضا ْبَما َفَعَلَتهع هْذ
 "«.َتَذَكارَا َلَها

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

نشره في العالم بهذه القصة؟ هذه هي قصة الكنيسة التي رأت عريسها يبذل حياته عنها على الصليب وينابيع 
حبه تتفجر خالل الجنب المطعون، تتقدم هذه الكنيسة في شخص مريم كقارورة طيب تكسره بإرادتها لتفجر رائحة 

والرهبان الذي تركوا العالم، بل كل نفس رفضت لذة خطايا  حبها خالل الطيب، وهكذا فعل الشهداء والمتوحدين
والجنب المطعون بالقارورة المنكسرة  ، والصليب بالصليب ، واأللم باأللم ، العالم. وهكذا يمتزج الحب بالحب

والمسكوبة على الجسد المقدس. والكرازة التي يصدقها الناس هي كرازة شخص بذل نفسه حبًا في وألجل من آمن 
 بذل حياته ألجله على الصليب. فالكرازة ليست كالمًا ولكنها محبة تبذل نفسها. أنه
 

َوْفيَما هعَو ْفي َبَيْت َعَنَيا ْفي َبَيْت ْسَمَعاَن اأَلَبَرْص، َوهعَو معتَّْكئر، َجاَءْت اَمرََأةر َمَعَها 1 "-(:1-1:23راآليات)م
وَرةع ْطيْب َناْرْديٍن َخاْلٍص َكْثيْر الثَّمَ  وَرَة َوَسَكَبَتهع َعَلى رََأْسْه. َقارع ْن. َفَكَسَرْت اَلَقارع

تَاْظيَن ْفي 3 ََ َوَكاَن َقَومر مع
أَلنَّهع َكاَن يعَمْكنع َأَن يعَباَع هَذا ْبَأَكَثَر ْمَن َثاَلْثْمَئْة ْديَناٍر َويعَعَطى 3ْلَماَذا َكاَن َتَلفع الطِّيْب هَذا؟ »َأَنفعْسْهَم، َفَقالعوا:

وَنَها؟ َقَد َعْمَلَت ْبي َعَماَل َحَسَنا!. »َأمَّا َيسعوعع َفَقاَل:2َوَكانعوا يعَؤنِّبعوَنَها. «. اءْ ْلَلفعَقرَ  اَترعكعوَها! ْلَماَذا تعَزْعجع
أَلنَّ 1

وَن َأَن َتَعَملعوا ْبْهَم َخَيرَا. َوَأمَّا َأَنا َعْمَلَت 2َفَلَستع َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحيٍن.  اَلفعَقرَاَء َمَعكعَم ْفي كعلِّ ْحيٍن، َوَمَتى َأَرَدتعَم َتَقْدرع
اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: َحَيثعَما يعَكَرَز ْبهَذا اإْلَنْجيْل ْفي كعلِّ 1َما ْعَنَدَها. َقَد َسَبَقَت َوَدَهَنَت ْبالطِّيْب َجَسْدي ْللتََّكْفيْن. 

ِْ، َتَذَكارَ   "«.ا َلَهااَلَعاَلْم، يعَخَبَر َأَيَضا ْبَما َفَعَلَتهع هْذ

 
ورَةع 1" -(:1:23آية )مر َوْفيَما هعَو ْفي َبَيْت َعَنَيا ْفي َبَيْت ْسَمَعاَن اأَلَبَرْص، َوهعَو معتَّْكئر، َجاَءْت اَمرََأةر َمَعَها َقارع

وَرَة َوَسَكَبَتهع َعَلى رََأْسْه.  " ْطيْب َناْرْديٍن َخاْلٍص َكْثيْر الثََّمْن. َفَكَسَرْت اَلَقارع
كل من يقبل كسر جسده ويقدمه ذبيحة حية يكون له رائحة الطيب. فقارورة الطيب تشير للحياة التي = فكسرت

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

فكانوا يجلسون على األرض ويتكئون بيدهم اليسرى على المائدة ويسندون رأسهم على يدهم اليسرى ويأكلون باليد 
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بيت عنيا تعني بيت العناء واأللم. فالمسيح أتى إلى بيت عنيا إستعدادًا ألسبوع = فيما هو في بيت عنيااليمنى. 
صليب ولكنه اآلن في بيت أحبائه يفرح بحبهم له ونحن اآلن في العالم في بيت األلم ولكنه مازال آالمه ولل

نالحظ أن متى ومرقس لم يذكرا إسمها. ولكن يوحنا ذكره = جاءت امرأةوسطنا يفرحنا ويعزينا بوجوده معنا. 
اق قصة اآلالم وبدء المشاورات وحده. كما نالحظ أن متى ومرقس لم يوردا القصة في مكانها الزمني، بل في سي

( . CONTRASTلقتل المسيح. فهما أرادا أن يظهرا التضاد بين موقف الخيانة لليهود وموقف الحب من مريم )
ومتى ومرقس لم يذكرا إسمها ألنهم خافوا أن يقتلها اليهود وألنهم أرادوا أن يجعلوها كرمز لكل نفس أحبت المسيح 

( ألجل المسيح الذي أحبها. صارت 29-26:8( + )رو11، ::11كو3وحياتها ) وعلى إستعداد أن تكسر نفسها
مريم تشير لكل نفس صادقة في لقائها مع السيد، صادقة في حبها وفي إحتمالها لآلالم ألجله، تشير لكل نفس 

قال أن الطيب  بل وللكنيسة كلها التي تقدم حياتها مبذولة كقارورة منكسرة لتعلن رائحة محبتها. والحظنا أن يوحنا
ُسِكَب على قدميه أما متى ومرقس فقاال أنه ُسِكَب على رأسه. وفي هذا إشارة لطيفة هي أن الحب يمكن أن يقدم 
للمسيح نفسه )في جلسة هادئة في الصالة.. وهذا تمثله مريم..= سكب الطيب على رأسه( ويمكن أن نقدم الحب 

سكب الطيب على القدمين(. فالمسيح رأس الكنيسة والكنيسة تحت ألوالد المسيح.. وهذا تمثله مرثا الخادمة..= 
 قدميه.

 
 " َعْمَلَت َما ْعَنَدَها. َقَد َسَبَقَت َوَدَهَنَت ْبالطِّيْب َجَسْدي ْللتََّكْفيْن.2" -(:2:23آية )مر
ة ممّا كان سكب الطيب نبوة عن أالمه فالمريمات لم يقدرن على تكفين الجسد الطاهر مساء الجمع= للتكفين

دفعهن للذهاب باألطياب فجر األحد. المحبة التي في قلب مريم جعلتها تشعر بما سيحدث ليسوع بينما أن 
 التالميذ لم يصدقوا حتى اللحظة األخيرة أن يسوع سيسلم للموت مع أنه قال هذا كثيرًا لهم.

 
ِْ، اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: َحَيثعَما يعَكَرَز ْبهَذا 1" -(:1:23آية )مر اإْلَنْجيْل ْفي كعلِّ اَلَعاَلْم، يعَخَبَر َأَيَضا ْبَما َفَعَلَتهع هْذ
 "«.َتَذَكارَا َلَها

والكنيسة تتبع نفس ما قاله المسيح وهي تذكر لنا قصص محبة الشهداء = يخبر أيضَا بما فعلته هذِ تذكارَا لها
ه هكذا "ألن هذا يا رب هو أمر إبنك الوحيد أن والقديسين في السنكسار يوميًا. وفي المجمع في القداس الذي نبدأ

نشترك في تذكار قديسيك.. وبهذا فالكنيسة تنفذ ما قاله المسيح هنا في أن تذكر من تشابه مع المسيح، فالمسيح 
سكب نفسه على الصليب، والشهداء سكبوا أنفسهم حبًا في المسيح كما سكبت هذه المرأة طيبها وكسرت زجاجتها 

( فالمسيح يهتم بمشاعر أوالده ويطيب 5)آية لماذا تزعجونهاجسادهم. والحظ رقة المسيح في قوله رمزًا لموت أ
.فما فعلته هذه المرأة هو من صميم اإلنجيل أي أن يبذل اإلنسان نفسه محبة في المسيح= تذكارَا لهاخاطرهم. 
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 لعودة للجدو أحد الشعانين –يوم األحد 
 

 دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة
 

كووان الهوودف موون تجسوود السوويد المسوويح وفدائووه هووو أن تكووون لنووا حيوواة أبديووة وهووذا مووا تووم بقيامووة السوويد المسوويح موون 
 األموات لنقوم نحن فيه.

يبوودأ بالمعموديووة،  والطريووق لووذلك يووتم عبوور موووت اإلنسووان العتيووق الووذي فينووا وقيامووة إنسووان جديوود فووي المسوويح وهووذا
 ونكمل بحياة التوبة التي هي قيامة أولى. وهذه لو تمت تكون لنا قيامة ثانية في مجئ السيد المسيح الثاني.

ولنرى الخط العام لألناجيل األربعة وكيف شرحت هوذا، ولونعلم أن اإلنجيليوين ليسووا موؤرخين لكونهم يقودمون بشوارة 
 الخالص، والطريق للخالص، كٌل بطريقته.

 (31:3ونرى أن الطريق للقيامة كان الصلب "مع المسيح صلبت ألحيا ال أنا بل المسيح يحيا فّي " )غل 
 .)ونرى أن المسيح أتى ليطهرنا )تطهير الهيكل = تطهير القلب 
  والطريق لسكنى حياة المسيح فّي هو التشبه بالمسيح في تواضعه. فاهلل يسوكن عنود المنسوحق والمتواضوع

(. وهووذا معنووى نووزول زكووا عوون الشووجرة ليوودخل المسوويح بيتووه. والتواضووع عكووس طلووب أم 16:67القلووب )إش
زبووودي سوووبق تفتووويح أعوووين العميوووان. ومووون إنفتحوووت عينووواه لووون يطلوووب عظموووة  إبنوووى إبنوووى زبووودي. وطلوووب أم

 أرضية، بل يقبل ملك المسيح على قلبه بفرح.
 وهوذا معنوى "مون يحبنوي يحفوظ دخول المسيح أورشليم كملك هو دخول المسويح كملوك لقلبوي ليملوك عليوه ،

 (32، :31:1وصاياي" )يو
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: أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر الجحش الذي دخل المسيح أورشليم راكبًا إياه، بينما إنجيل متى يذكر ملحوظة

ا ويوحنا تذكر فتح أعين أعمى، ولكن متى يذكر فتح أعين أعميين. والسبب أتان وجحش. وأناجيل مرقس ولوق
أن مرقس ولوقا ويوحنا يكتبون لألمم )رمزهم جحش لم يركبه أحد من قبل. واألمم لم يملك اهلل عليهم من قبل(. 

ن( والمسيح أتى ولكن متى يكتب لليهود )الذين رمزهم الحمار وهذا قد ركبه الناس رمزًا لملك اهلل عليهم منذ زم
 للكل يهود وأمم، وكالهما كان أعمى فتح المسيح بصرهم.

 

 إنجيل لوقا مرقسإنجيل  إنجيل متي

 أم إبني زبدى تطلب عظمة أرضية إلبنيها

 المسيح يفتح أعين عميان

نزول زكا ليدخل المسيح 
 بيتة

 مثل األمناء = المسيح ملق يأتي ليدين

علي جحش بدون عظمة أرضية ، ومن إنفتحت عيناِ وعرف المسيح يدخل أوشليم وديعاع متواضعاع راكباع 
 المسيح فرح به وسبحه

 تطهير الهيكل

 المسيح كديان يلعن شجرة التين

 الصلب والقيامة لنموت فيه ونحيا فيه
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 قراءات الكنيسة لها نفس منهج اإلنجيل

 )قطمارس الصوم الكبير(
 

 إنجيل يوحنا

من هو المسيح؟ من إنفتحت عيناِ سيعرف 
 المسيح؟

 فتح أعين أعمي

المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه 
 موت ويقومسي

 المسيح يقيم لعازر

 دخول المسيح إلي أورشليم

 الصلب والقيامة
 
 

 يامة

 ( فعرف المسيح وآمن به1= ) يو
( عناد اليهود 2،1بينما سبق هذا في يوحنا )

 وعدم قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مَلقة.
 

 (12:22إبن اهلل = " أنا واآلب واحد " ) يو 
 الح الذى يبذل الذى تجسد ليكون الراعي الص

 (22:22نفسه عن الخراف ) يو

 " لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاع 
 (23:22) يو

والحظ أن إعالن المسيح هذا ذكِر كل األنجيلين أيضاع 
( مر 21 -21: 12قبل تفتيح أعين العمي ) مت

 (13 – 12: 22( + ) لو13 – 11: 22
 

متنا فلهذا هو تجسد، ليعطينا حياة حتي لو 
 بالجسد

 

ومن أنفتحت عينيه وعرف ما عمله المسيح له يمّلكه 
 علي قلبه.
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فالصوم هذا طريق السماء )فالقيامة هي هدف هذا األسبوع: أحد الرفاع: الصوم والصالة والصدقة:  -1
هي فعل الخير للمحتاج، فالمحتاج هو أخ للرب، وبها  والصدقةهي صلة مع اهلل  صالةوالصلب عن العالم، 

 نتقابل مع الرب فنحيا في السماء.
ُُ في السماء.: الكنز األحد األول: -3  من يفعل ما سبق لن يخسر بل يصنع له كنزًا
 (:::1والنمو )لو البد وأن نتعرض للتجارب، ولكنها طريق لإلمتالء من الروح: التجربة األحد الثاني: -2
 هو دعوة لكل إنسان مهما كانت حالته ليأتي بالتوبة واهلل مستعد لقبوله.: اإلبن الضال األحد الثالث: -:
المسيح أتى ببشارة الخالص لكل العالم، لليهود والسامريين واألمم. ومن يقبل  :السامرية األحد الرابع: -6

 يجد الماء الحي والشفاء.
أله الرب هل تريد أن تبرأ؟ فالتوبة هي عمل مشترك بين اهلل وبيني، اهلل يس :المخلع األحد الخامس: -5

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

والحظ قول السيد المسيح للفريسيين في قراءات يوم  .، بل يحيا في جوع وفي ظلمةيه رافض التوبة يحصل عل
( ومازال المسيح 27:32السبت من هذا األسبوع "كم مرة أردت ولكنكم لم تريدوا ها بيتكم يترك لكم خرابًا" )مت

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

والحظ أن األسابيع الماضية كان موضوعها هو أحد التناصير" إستنارة، فيعرف المسيح ويؤمن به، وهذا هو "
 التوبة، فمن يقدم توبة تنفتح عيناه ويعرف المسيح. ويقبله ملكًا على قلبه.

المسيح يدخل لقلبي كملك يملك عليه، وأطيعه في محبة فيطهر قلبي كما : نينأحد الشعا 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

 
 اليوم ظهر في أورشليم            الجالس فوق الشاروبيم

 وحوله طقوس ني أنجيلوس     راكبا على جحش بمجد عظيم
  

 لنرى مصادر هذا اللحن الشعانينى
 (11: 18)مز ركب على كروب وطار .1
 هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب  .3

 (9: 9على .. جحش .. )زك
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 ح يجد راحته فيهم ألنهم يعرفونه= الجالس فوق الشاروبيم = المسيركب على كروب 
(. ولذلك يسبحونه قائلين "قدوس قدوس 5: :)رؤ  ( +13: 11وهذا معنى أنهم مملوئين أعينًا .. )حز 

 (.8: :)رؤ قدوس"
= نرى في اإلصحاح األول من نبوة حزقيال منظر المركبة الكاروبيمية التي يركبها اهلل ويطير بها  وطار 

يحتاج لمركبة من المالئكة لتحمله إلى السماء، فهو ساكن في األعالي بل ال يحده مكان، للسماء، وقطعا فاهلل ال 
 ولكن هذا التصوير يشير إلى أن من يرتاح اهلل 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 أن يرتاح المسيح فينا كما يرتاح في الشاروبيم = 

 (.7: :هذا عن طريق األربعة األناجيل ولذلك فرموزها هي وجوه الكاروبيم )رؤ
 متى أكثر من تكلم عن المسيح ابن اإلنسان.اإلنسان = 
 مرقس قدم المسيح كملك قوى. األسد = 
 اهلل الجميع.= لوقا قدم المسيح ذبيحة ليقبل  الثور 
 يوحنا قدم المسيح ابن اهلل السماوي. النسر = 

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

 كريس وتخصيص( كل طاقاتنا للمسيح.تقديس )ت  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 

 (.16: 67فهو يسكن عند المنسحقين.." )اشفيسكن اهلل 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 

ننا ال شيء، قيمتنا هي بالمسيح. تنا ،حقيقالتواضع لنا حقيقة هو أن ندرك  أصال فمن أسفل.  وا 
، كما قاد المسيح هذا الجحش اليوم ودخل به إلى أورشليم أو قل نكون وأيضا أن نعطى قيادة حياتنا للمسيح

 (.3: 5كالفرس األبيض الذي يركبه الفارس )المسيح( الذي خرج غالبًا ولكي يغلب )رؤ
    ( التواضع واالنسحاق3    ( بأن نعرفه1= والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا 
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ى بأن نسلم تماما كل أمور حياتنا له بدون أي تذمر ونطيع كل ( أن نعطى المسيح قيادة حياتنا وهذه تأت2 
 وصاياه.

 
 ومن يقبل ويفعل:  
( يصير مركبة مثل المركبة الكاروبيمية أي يحمله المسيح الساكن فيه فيحيا في السماويات هنا، ويدخل 1

 أورشليم السماوية في األبدية.
أستطيع كل شيء في ئية عبر عنها بولس الرسول بقوله "( الذي يسكن المسيح عنده تصير له إمكانيات ال نها3

 ( ونعود لوجوه الكاروبيم:12: :" )فىالمسيح الذي يقويني
 الحكمة اإلنسان =        
 األقوى جسديا األسد =            
  شهوة الحب كلها هلل.الثور =    
  هذا يحلق روحيا في السماويات وله قوة إبصار عجيبة )اإلفراز(.  =النسر 

( بل تكون لإلنسان شفاعة في الخليقة، ألم يقل اهلل عن األنبا بوال "أن نهر النيل يفيض بسببه". وتغير طبع 2
 الثعبان 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.

 دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم 
 21-21:21+ يو 32-11:21+ لو 22-2:22مر + 22-2:12مت

هوو يووم إعوالن ملكوه ونووع ملكوه. فودخل المسويح أورشوليم فوي موكوب ملوك و  األزليوة ، هذا اليوم كوان فوي خطوة اهلل
كمنتصر غالب في الحرب، لكن بتواضع ومحبة وما حدث من إستقبال الناس له لوم يكون بترتيوب بشوري إنموا هوو 

 أبيه أي الهيكل ليطهره.بترتيب إلهي. وكملك دخل بيت 
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َيتعوْن، ْحيَنْئٍذ َأَرَسَل 2 "-:(22-2:12اآليات )مت َوَلمَّا َقرعبعوا ْمَن أعورعَشْليَم َوَجاءعوا ْإَلى َبَيْت َفاْجي ْعَنَد َجَبْل الزَّ
كعَما، َفْلَلَوَقْت َتْجَداْن َأتَاَنا َمَربعوَطَة َوَجَحَشا َمَعَها، ْاَذَهَبا ْإَلى اَلَقَرَيْة الَّْتي َأَمامَ »َقاْئاَل َلهعَما:1َيسعوعع ْتَلْميَذَيْن 

اَلهعَما َوَأْتَياني ْبْهَما.  َن َقاَل َلكعَما َأَحدر َشَيَئا، َفقعواَل: الرَّبُّ معَحتَا ر ْإَلَيْهَما. َفْلَلَوَقْت يعَرْسلعهعَما1َفحُّ َفَكاَن هَذا كعلُّهع 3«. َواْ 
قعولعوا الَبَنْة ْصَهَيَوَن: هعَوَذا َمْلكعْق َيَأْتيْق َوْديَعا، رَاْكَبا َعَلى َأَتاٍن َوَجَحٍش اَبْن »3يَل ْبالنَّْبيِّ اَلَقاْئْل: ْلَكَي َيْتمَّ َما قْ 

َلَيْهَما ْثَياَبهعَما َفَجَلَس َوَأَتَيا ْباأَلتَاْن َواَلَجَحْش، َوَوَضَعا عَ 1َفَذَهَب التَِّلْميَذاْن َوَفَعاَل َكَما َأَمَرهعَما َيسعوعع، 2«. َأتَانٍ 
وَن َقَطععوا َأَغَصاَنا ْمَن الشََّجْر َوَفَرشعوَها ْفي ال2َعَلَيْهَما.  طَّْريْق. َواَلَجَمعع اأَلَكَثرع َفَرشعوا ْثَياَبهعَم ْفي الطَّْريْق. َوآَخرع

معوعع الَّْذيَن َتَقدَّمعوا َوالَّْذيَن َتْبععوا َكانعوا َيَصَرخعو1 ! أعوَصنَّا »َن َقاْئْليَن:َواَلجع َد! معَباَرقر اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ أعوَصنَّا الَبْن َداوع
ْت اَلَمْديَنةع كعلَُّها َقاْئَلَة:22«. ْفي اأَلَعاْلي! معوعع:22« َمَن هَذا؟»َوَلمَّا َدَخَل أعورعَشْليَم اَرَتجَّ هَذا َيسعوعع النَّْبيُّ »َفَقاَلْت اَلجع
 " «.َرْة اَلَجْليلْ الَّْذي ْمَن َناصْ 

بيت عنيا وبيت فاجي هما من ضواحي أورشليم فهما تحسبان أنهما من أورشليم. فهناك طريق واحد منهما 
إلى أورشليم. وبيت عنيا توجد على السفح الشرقي، شمال جبل الزيتون، وبيت فاجي على السفح الشرقي، 

 ، نجنوب جبل الزيتو 

يقع عليه بستان جثسيماني.ونالحظ أن قمة جبل الزيتون تحجب رؤيا أورشليم أّما السفح الغربي لجبل الزيتون ف
 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 11ودخل المسيح فصحنا إلى أورشليم عشية يوم 
فالمسيح دخل أورشليم في نفس اليوم الذي يختارون فيه خروف الفصح. كانت أورشليم تكتظ بالحجاج  نيسان.:1
 حاج. 3711111( ويقدرهم يوسيفوس بحوالي 11-8:3)أع

ونالحظ أن األناجيل األربعة إهتمت بهذا األسبوع األخير من حيواة السويد المسويح فموثاًل إنجيول متوى إشوتمل علوى 
وي فيها ما حدث في هذا األسبوع، أسبوع آالم السيد والذي قوّدم فيوه السويد نفسوه ليكوون لير  38-31اإلصحاحات 

 فصحنا ويعبر بنا من الظلمة إلى ملكوته األبدي. 

رسال التلميذين إ

ليحضرا الجحش تم 

من على الطريق 

المشترك لبيت عنيا 

 وبيت فاجي

 الهيكل

 أورشليم
 جبل

 الزيتون

وادي 

 قدرون

 السفح الغربي
 لجبل الزيتون

 شرق

طريق مشترك إلى 

 أورشليم

 بيت فاجي

 بيت عنيا

ميل1  
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َيتـعوْن، ْحيَنْئـٍذ َأرَ 2" -(:1-2:12اآليات )مت بعـوا ْمـَن أعورعَشـْليَم َوَجـاءعوا ْإَلـى َبَيـْت َفـاْجي ْعَنـَد َجَبـْل الزَّ َسـَل َوَلمَّـا َقرع
ــوعع ْتَلْميــَذَيْن  ــا:1َيسع ــاْئاَل َلهعَم ــا، »َق ــا َمَربعوَطــَة َوَجَحَشــا َمَعَه ــَداْن َأتَاَن ــْت َتْج ــا، َفْلَلَوَق ــي َأَماَمكعَم ــْة الَّْت ــى اَلَقَرَي ــا ْإَل ْاَذَهَب

اَلهعَما َوَأْتَياني ْبْهَما.  َن َقاَل َلكعَما َأَحدر َشَيَئا، َفقعواَل: الرَّبُّ معَحتَ 1َفحُّ   "«.ا ر ْإَلَيْهَما. َفْلَلَوَقْت يعَرْسلعهعَماَواْ 
ومرقس يقول بيت فاجي وبيت عنيا.. وأنظر الرسم، ومنه نفهم أن حدود بيت عنيا وبيت = جاءوا إلى بيت فاجي
طريق واحد مشترك إلى أورشليم. وقلنا سابقًا أن بيت عنيا تعني بيت األلم والعناء. أّموا بيوت  افاجي مشتركة ولهم

فتعني بيت التين )ربما لكثرة أشجار التين فيها(. ولكن التينة تشير للكنيسة التوي يجتموع أفرادهوا فوي محبوة، فاجي 
وهي في العالم في عناء )الحدود مشوتركة( لكون المسويح فوي وسوطها. يفورح بالحوب الوذي فيهوا ويشوترك فوي أالمهوا 

أّموووا بووواقي اإلنجيليوووين )مووورقس ولوقوووا = هـــاأتانـــَا مربوطـــة وجحشـــَا معويرفعهوووا عنهوووا ويعزيهوووا وهوووي علوووى األرض. 
ويوحنووا( فقوود ذكووروا الجحووش فقووط وقووالوا لووم يجلووس عليووه أحوود قووط. وقووال معظووم األبوواء أن األتووان المربوطووة تشووير 

بين بالنووواموس مووورتبطين بووه، خضوووعوا هلل منوووذ زمووان. لكووونهم فوووي تمووردهم وعصووويانهم مثووول لليهووود الوووذين كوووانوا مووؤدَّ 
ه ومعرفتووه الروحيووة، يحموول أحمووااًل ثقيلووة موون نتووائج خطايوواه الثقيلووة، والحمووار حيوووان الحمووار الووذي إنحووط فووي سوولوك

دنووس بحسووب الشووريعة. وهووو موون أكثوور حيوانووات الحموول غبوواًء، هكووذا كووان البشوور قبوول المسوويح. أّمووا الجحووش فيمثوول 
ِرف اهلل، عاشوووا األمووم الشووعب الجديوود الووذي لووم يكوون قوود إسووتخدم للركوووب موون قبوول، ولووم يووروَّض ال بالنوواموس وال َعوو

متمووووردين أغبيوووواء فووووي وثنيووووتهم، لووووم يسووووتخدمه اهلل قبوووول ذلووووك ولووووذلك فهووووم بووووال مووووران سووووابق وبووووال خبوووورات روحيووووة. 
 حمار صغير. = جحشأنثى الحمار. = أتان(. 9::13)مز

جحش. ومتى وحده ألنه كتب لليهود أشار لألتان والجحش، أّما باقي اإلنجيليين فألنهم كتبوا لألمم أشاروا فقط لل
ربما ركب المسيح على األتان فترة من الوقت، وعلى الجحش فترة أخرى ليريح الجحش. لكن اإلنجيليين الثالثة 

 يشيروا لبدء دخول اإليمان لألمم.

( أن المسيح ظهر راكبًا على فرس أبيض يشير لنا نحن المؤمنين. فالمسيح يقودنا في 3:5ونالحظ في )رؤ
رمز لمن أرسلهم المسيح من = حينئذ أرسل يسوع تلميذينولكي يغلب فينا. معركة ضد إبليس وخرج غالبًا 

هذه تشير ألن اهلل يريد أن الجميع يخلصون )يهودًا وأمم(. = قوال الرب محتا  إليهماتالميذه إلى اليهود واألمم. 
أجل كل البشرية. والحظ أنه لم يقل ربك محتاج أو ربنا محتاج بل الرب محتاج فهو رب البشرية كلها، وأتى من 

بل كمن هو محتاج إلى الجميع، يطلب قلوبنا مسكنًا له وحياتنا مركبة  ا يتطلع إلى البشرية ليس في تعال  وهو هن
ُل من = فحاّلهماسماوية تحمله.  هذه هي فائدة الكرازة التي قام بها التالميذ في العالم، أن يؤمن العالم َفُيحَّ

كان يحملها كما يحمل الحمار األثقال على ظهره. الكنيسة تحل أوالدها  ( التي32، 33:31رباطات خطيته )يو
 من رباطات الخطية ليملك عليها المسيح ويقودها لكن كفرس في معركة ضد الشيطان.

ونالحظ أن المسيح لم يدخل أورشليم وال مّرة، وال أي مدينة أخرى في موكب مهيب بهذه الصورة سوى هذه المرة 
صليب، وهو قبل هذا الموكب فهو حسبه موكبه كملك يملك بالصليب. ويوحنا وحده الذي أشار إلعالن سروره بال

لهتاف الجماهير بقولهم ملك إسرائيل. ونالحظ أن المسيح لم يدخل كالقادة العسكريين على حصان فهو مملكته 
كانًا في القلوب، يحمل ليست من هذا العالم، ويرفض مظاهر العظمة العالمية والتفاخر العالمي. ويطلب فقط م
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( فيحولها 23، 33:72عنها خطاياها التي تئن من ثقلها )كالحمار( فترد لُه جميله بأن تسكنه في قلبه )مز
غالبًا كان صاحب الحمار من تالميذ المسيح الذين آمنوا = إن قال لكما أحد شيئاَ ( 11:18لمركبة سماوية )مز

 به سرًا. 
 

قعولعوا الَبَنْة ْصَهَيَوَن: هعَوَذا َمْلكعْق »3هَذا كعلُّهع ْلَكَي َيْتمَّ َما ْقيَل ْبالنَّْبيِّ اَلَقاْئْل:  َفَكانَ 3" -(:3-3:12اآليات )مت
 "«.َيَأْتيْق َوْديَعا، رَاْكَبا َعَلى َأتَاٍن َوَجَحٍش اَبْن َأتَانٍ 

حتوى ال = يأتيق وديعاَ . ( واإلقتباس تمامًا من السبعينية9:9+ زك11:53أي سكان أورشليم )أش= إبنة صهيون
يهووابوه بوول يحبوووه لووذلك دخوول راكبووًا أتووان ولووم يركووب حصووان فووي موكووب مهيووب كقائوود عسووكري. ولكنووه اآلن يركووب 
حصووان، فوورس أبوويض الووذي هووو أنووا وأنووت ليحووارب إبلوويس ويغلووب. وموون الووذي يغلووب إاّل الووذي دخوول المسوويح قلبووه 

 نا. وملك عليه، فدخول المسيح أورشليم يشير لدخوله قلوب
َوَأَتَيا ْباأَلتَاْن َواَلَجَحْش، َوَوَضَعا َعَلَيْهَما 1َفَذَهَب التَِّلْميَذاْن َوَفَعاَل َكَما َأَمَرهعَما َيسعوعع، 2" -(:2-2:12اآليات )مت

وَن قَ 2ْثَياَبهعَما َفَجَلَس َعَلَيْهَما.  َطععوا َأَغَصاَنا ْمَن الشََّجْر َواَلَجَمعع اأَلَكَثرع َفَرشعوا ْثَياَبهعَم ْفي الطَّْريْق. َوآَخرع
  " َوَفَرشعوَها ْفي الطَّْريْق.

فوورش الثيوواب هوووي عووادة شوورقية دليووول إحتوورام الملووووك عنوود دخووولهم للمووودن عالمووة الخضوووع وتسوووليم القلووب. ونحووون 
سووتخدامهم  فلنطوورح أغلووى مالوودينا تحووت قدميووه. فمووا حوودث يعنووي أنهووم يقبلونووه ملكووًا علوويهم، أو يملكونووه علوويهم. وا 
ألغصووان األشوووجار )غالبوووًا شووجر الزيتوووون( موووع سوووعف النخيوول يشوووير للنصووورة )نصووورة علووى الخطيوووة( موووع السوووالم. 

(. واألغصان تشير للسوالم )حماموة نووح عوادت بغصون زيتوون( وهوذا 9:7فالنخل يشير بسعفه للنصرة والغلبة )رؤ
وهذا يدل على فرح الشعب بالمسيح الوذي ما كان اليهود يفعلونه وهم يحتفلون بعيد المظال، عيد األفراح الحقيقية 

يوودخل أورشووليم. وكوول موون يملووك المسوويح علووى قلبووه يغلووب ويفوورح. وفوورش األرض بالخضوورة هووو رمووز للخيوور الووذي 
 يتوقعونه حين يملك المسيح.

 
وَن َقــاْئْلينَ 1" -(:1:12آيــة )مــت ــوعع الَّــْذيَن َتَقــدَّمعوا َوالَّــْذيَن َتْبععــوا َكــانعوا َيَصــَرخع مع َبــاَرقر :»َواَلجع َد! مع أعوَصــنَّا الَبــْن َداوع

! أعوَصنَّا ْفي اأَلَعاْلي!   " «.اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ
إستعمل البشيرون عبارات مختلفة ولكن هذا يعني أن البعض كان يقول هذا والبعض اآلخر كان يقول تلك. وكل 

نطوق أراموي معنواه خلصونا  أوصـناي كلموة إنجيلي إنتقى مما قيل ما يتناسب موع إنجيلوه. أّموا تسوابيحهم فتركوزت فو
فهي مأخوذة من هوشعنا بمعنى الخالص أي يا رب خلص )هو من يهوه(، فالفرح كان بالمسيح المخلص وغالبوًا 
هم فهموا الخالص أن المسيح سيملك عليهم أرضيًا ويخلصهم من الرومان. وهذه التسبحة )أوصنا.. ..( موأخوذة 

 (.118من مزمور )
طبعًا هذه تشير ألن بعض الجموع تقدموا الموكب وبعض الجموع ساروا = تقدموا والذين تبعوا الجموع الذين

وراء الموكب. ولكنها تشير لمن آمن باهلل وعاشوا قبل مجيء المسيح من القديسين، ولمن آمن بالمسيح بعد 
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مسيح نزل إلى الجحيم من مجيئه. فالكل إستفاد بالخالص الذي قّدمه المسيح. الكل في موكب النصرة. لذلك فال
قبل الصليب ليفتحه ويخرج القديسين الذين كانوا فيه ويأخذهم إلى الفردوس. فالمسيح هو مخلص كل العالم. 

فهو الذي أتى من السماء وسيذهب = أوصنا في األعاليإشارة لناسوت المسيح وتجسده. = أوصنا إلبن داود
فهو  أوصنا إلبن داودعن المسيح إبن داود يشير لهذا بقوله  (. والحظ أن متى الذي يتكلم12:2للسماء .. )يو

 .أوصنا في األعاليتجسد ليرفعنا فيه لألعالي= 
 

ـــات )مـــت ـــَة:22" -(:22-22:12اآلي ـــا َقاْئَل ـــةع كعلَُّه ـــْت اَلَمْديَن ـــْليَم اَرَتجَّ ـــَل أعورعَش ـــا َدَخ ـــَن هـــَذا؟»َوَلمَّ ـــْت 22« َم َفَقاَل
معوعع:  "«.الَّْذي ْمَن َناْصَرْة اَلَجْليلْ  هَذا َيسعوعع النَّْبيُّ »اَلجع

سكان المدينة لم يعرفوه. ولكن من سمع عنه وعمول معوه معجوزات قود عرفووه. وهوؤالء كوان أغلبيوتهم مون الجليليوين 
الذين هم في وسط الجموع. وكل مون دخول المسويح قلبوه يورتج قلبوه فيطورد مون داخلوه كول خطايوا تمنعوه مون الفورح 

في التعرف عليوه. لقود خطوط المسويح دخولوه أورشوليم فوي هوذا الموكوب المهيوب لويعلن أنوه بالمسيح المخلص ويبدأ 
ملووك ولكوون علووى القلوووب وكجووزء موون توودبير صوولبه يوووم الفصووح )الجمعووة(. فهووو بهووذا أثووار اليهووود ضووده فهووو دخوول 

 كملك ظافر، المسيا اآلتي لخالص شعبه )فهو ملك بصليبه(.
 

َيتعوْن، َأَرَسَل َوَلمَّا 2 "-:(22-2:22اآليات )مر َقرعبعوا ْمَن أعورعَشْليَم ْإَلى َبَيْت َفاْجي َوَبَيْت َعَنَيا، ْعَنَد َجَبْل الزَّ
 ،ِْ َحَشا اَذَهَبا ْإَلى اَلَقَرَيْة الَّْتي َأَماَمكعَما، َفْلَلَوَقْت َوَأَنتعَما َداْخاَلْن ْإَلَيَها َتْجَداْن جَ »َوَقاَل َلهعَما:1اَثَنَيْن ْمَن َتاَلْميْذ

ِع َوَأْتَيا ْبْه.  الَّ َن َقاَل َلكعَما َأَحدر: ْلَماَذا َتَفَعاَلْن هَذا؟ َفقعواَل: الرَّبُّ 1َمَربعوَطا َلَم َيَجْلَس َعَلَيْه َأَحدر ْمَن النَّاْس. َفحع َواْ 
ِع. َفَمَضَيا َوَوَجَدا اَلَجَحَش مَ 3«. معَحتَا ر ْإَلَيْه. َفْلَلَوَقْت يعَرْسلعهع ْإَلى هعَنا َربعوَطا ْعَنَد اَلَباْب َخاْرَجا َعَلى الطَّْريْق، َفَحالَّ

الَّْن اَلَجَحَش؟»َفَقاَل َلهعَما َقَومر ْمَن اَلْقَياْم هعَناَق:3 َفَقااَل َلهعَم َكَما َأَوَصى َيسعوعع. َفَتَركعوهعَما. 2« َماَذا َتَفَعاَلْن، َتحع
وَن 2َقَيا َعَلَيْه ْثَياَبهعَما َفَجَلَس َعَلَيْه. َفَأَتَيا ْباَلَجَحْش ْإَلى َيسعوَع، َوأَلَ 1 وَن َفَرشعوا ْثَياَبهعَم ْفي الطَّْريْق. َوآَخرع َوَكْثيرع

وَن َقاْئْليَن:1َقَطععوا َأَغَصاَنا ْمَن الشََّجْر َوَفَرشعوَها ْفي الطَّْريْق.  نَّا! أعوصَ »َوالَّْذيَن َتَقدَّمعوا، َوالَّْذيَن َتْبععوا َكانعوا َيَصرعخع
 ! َباَرقر اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ مع

! أعوَصنَّا ْفي اأَلَعاْلي!22 َد اآلْتَيةع ْباَسْم الرَّبِّ َباَرَكةر َمَمَلَكةع َأْبيَنا َداوع َفَدَخَل َيسعوعع 22 «.مع
 َأَمَسى، َخَرَ  ْإَلى َبَيْت َعَنَيا َمَع االَثَنَي َعَشَر.  أعورعَشْليَم َواَلَهَيَكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحَوَلهع ْإَلى كعلِّ َشَيٍء ْإَذ َكاَن اَلَوَقتع َقدَ 

" 

 5سنة من حياة المسيح على األرض  و 2إصحاحات منهم    11إصحاح، إستغرق  15إنجيل مرقس كله 
(. مّما يشير ألن مركز الثقل في خدمة المسيح كانت آالمه وفداؤه للبشرية 15-11إصحاحات ألسبوع اآلالم )

هي تعاليمه لذلك تصلي الكنيسة "بموتك يا رب نبشر" وكانت كرازة التالميذ محورها صلب المسيح أكثر ممّا 
 وموته وقيامته. ونالحظ أن زيارة المسيح ألورشليم هي إفتقاده األخير لهذه المدينة حتى تكون بال عذر.

 

1 
3 
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ِع. َفَمَضَيا َوَوَجَدا اَلَجَحَش َمَربعوَطا ْعَنَد اَلَبابْ 3" -(:3:22آية )مر  " َخاْرَجا َعَلى الطَّْريْق، َفَحالَّ
هذا أحسن وصف لحال األمم. فهم مشبهون بالجحشن = وجدا الجحش مربوطَا عند الباب خارجَا على الطريق

لم يتمرن ولم يخضع لناموس اهلل وشريعته من قبل، يعيشون في وثنيتهم وخطاياهم في غباوة كالجحش، خطيتهم 
برباطات خطاياهم وشهواتهم. خارجًا عن رعوية اهلل كاإلبن الضال الذي ترك بيت أفقدتهم حكمتهم. مربوطين 

أبيه فصار على الطريق بال حماية من أبيه ليس من يضمه وال من يهتم به. ولكن المسيح إهتم بهذا اإلبن 
 الضال وأتى ليحله من رباطاته وأرسل تالميذه ليحلوه. 

 

وَن َفَرشعوا 2َجَحْش ْإَلى َيسعوَع، َوأََلَقَيا َعَلَيْه ْثَياَبهعَما َفَجَلَس َعَلَيْه. َفَأَتَيا ْبالَ 1" -(:2-1:22اآليات )مر َوَكْثيرع
وَن َقَطععوا َأَغَصاَنا ْمَن الشََّجْر َوَفَرشعوَها ْفي الطَّْريْق.  " ْثَياَبهعَم ْفي الطَّْريْق. َوآَخرع

ًا عن الشهوات الدنسة. ونالحظ أن الشهداء فرشوا إلقاء الثياب رمز للخضوع، فهل نخضع أجسادنا للمسيح عوض
أجسادهم خالل قبولهم سفك دمائهم من أجل اإليمان كطريق يسلك عليه الرب ليدخل قلوب الوثنيين. والنساك 
فرشوا أجسادهم بنسكهم فصارت حياتهم طريقًا يسير عليه الرب لقلوب الناس. وهكذا كل خادم يخدم اهلل ويتألم 

مّنا أن يطرح عند قدمي المسيح إنسانه العتيق فيدخل المسيح لقلوبنا منتصرًا. ويعطي لنا  ويتعب. وعلى كل
 (.35-118::3+ مز1:6كو3الرب مسكنًا في السماء، مسكن أبدي )

 

! أعوَصنَّا ْفي اأَلَعاْلي!22 -(:22:22آية )مر َد اآلْتَيةع ْباَسْم الرَّبِّ َباَرَكةر َمَمَلَكةع َأْبيَنا َداوع  " «.مع
هنا نرى موكب المسيا الموعود، كلنا فيه وهو رأس هذا الجسد المنطلق للسماء.  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.

 

َلمَّا َقاَل هَذا َتَقدََّم َصاْعَدا ْإَلى أعورعَشْليَم. وَ 12 "-:(32-12:21اآليات )لو
َذ َقرعَب ْمَن َبَيْت َفاْجي َوَبَيْت َعَنَيا، 11 َواْ 

 ِْ َيتعوْن، َأَرَسَل اَثَنَيْن ْمَن َتاَلْميْذ كعَما، َوْحيَن ْاَذَهَبا ْإَلى اَلَقَرَيْة الَّْتي َأَمامَ »َقاْئاَل:12ْعَنَد اَلَجَبْل الَّْذي يعَدَعى َجَبَل الزَّ
ِع َوَأْتَيا ْبْه.  اَل اَلْنَها َتْجَداْن َجَحَشا َمَربعوَطا َلَم َيَجْلَس َعَلَيْه َأَحدر ْمَن النَّاْس َقطُّ. َفحُّ َن َسأََلكعَما َأَحدر: ْلَماَذا 12َتَدخع َواْ 

اَلْنْه؟ َفقعواَل َلهع هَكَذا: ْإنَّ الرَّبَّ معَحتَا ر ْإَلَيهْ  ى اَلمعَرَساَلْن َوَوَجَدا َكَما َقاَل َلهعَما. َفَمضَ 11«. َتحُّ
اَلْن 11 َوْفيَما هعَما َيحُّ

اَلْن اَلَجَحَش؟»اَلَجَحَش َقاَل َلهعَما َأَصَحابعهع: َوَأَتَيا ْبْه ْإَلى َيسعوَع، 13«. الرَّبُّ معَحتَا ر ْإَلَيهْ »َفَقااَل:13« ْلَماَذا َتحُّ
َوْفيَما هعَو َساْئرر َفَرشعوا ْثَياَبهعَم ْفي الطَّْريْق. 12، َوَأَرَكَبا َيسعوَع. َوَطَرَحا ْثَياَبهعَما َعَلى اَلَجَحشْ 

َوَلمَّا َقرعَب ْعَنَد 11
وَن اهلَل ْبَصَوٍت َعْظيٍم، ألَ  وَن َويعَسبِّحع َمهعوْر التَّاَلْميْذ َيَفَرحع َيتعوْن، اَبَتَدَأ كعلُّ جع َنَحَدْر َجَبْل الزَّ اْت الَّْتي َجْل َجْميْع اَلقعوَّ مع

وا،  َنَظرع
! َساَلمر ْفي السََّماْء َوَمَجدر ْفي اأَلَعاْلي!»َقاْئْليَن:12 َوَأمَّا َبَعضع 11«. معَباَرقر اَلَمْلقع اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ

يْسيِّيَن ْمَن اَلَجَمْع َفَقالعوا َلهع: َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع ْإَن َسَكَت »اَل َلهعَم:َفَأَجاَب َوقَ 32«. َيا معَعلِّمع، اَنَتْهَر َتاَلْميَذَق!»اَلَفرِّ
! ِع  «.هؤعاَلْء َفاَلْحَجاَرةع َتَصرع
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ْإنَّْق َلَو َعْلَمْت َأَنْت َأَيَضا، َحتَّى ْفي َيَوْمْق هَذا، َما »َقاْئاَل:31َوْفيَما هعَو َيَقَتْربع َنَظَر ْإَلى اَلَمْديَنْة َوَبَكى َعَلَيَها 32
َفْإنَّهع َستََأْتي َأيَّامر َويعْحيطع ْبْق َأَعَداؤعْق ْبْمَتَرَسٍة، َويعَحْدقعوَن ْبْق 31ْكْن اآلَن َقَد أعَخْفَي َعَن َعَيَنَيْق. هعَو ْلَساَلْمْق! َول

وَنْق ْمَن كعلِّ ْجَهٍة،  َويعَحاْصرع
ْق َلَم َتَعْرْفي َزَماَن َوَيَهْدمعوَنْق َوَبْنيْق ْفيْق، َواَل َيَترعكعوَن ْفيْق َحَجرَا َعَلى َحَجٍر، أَلنَّ 33

وَن ْفيْه 33«.اَفْتَقاْدقْ  َوَلمَّا َدَخَل اَلَهَيَكَل اَبَتَدَأ يعَخْر ع الَّْذيَن َكانعوا َيْبيععوَن َوَيَشَترع
: ْإنَّ َبَيْتي َبَيتع »َقاْئاَل َلهعَم:32 َمَكتعوبر

وٍص! ََاَرَة لعصع اَلْة. َوَأَنتعَم َجَعَلتعمعوِع َم َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع َمَع  َوَكانَ 31 «.الصَّ يعَعلِّمع كعلَّ َيَوٍم ْفي اَلَهَيَكْل، َوَكاَن رع
وِْ الشََّعْب َيَطلعبعوَن َأَن يعَهْلكعوِع،  جع َتَعلَِّقا ْبْه َيَسَمعع ْمَنهع.32وع  "َوَلَم َيْجدعوا َما َيَفَعلعوَن، أَلنَّ الشََّعَب كعلَّهع َكاَن مع

 

اَلْنَها َتْجَداْن َجَحَشا َمَربعوَطا َلَم َيَجْلَس »َقاْئاَل:12" -(:12:21آية )لو ْاَذَهَبا ْإَلى اَلَقَرَيْة الَّْتي َأَماَمكعَما، َوْحيَن َتَدخع
ِع َوَأْتَيا ْبْه. اَل  " َعَلَيْه َأَحدر ْمَن النَّاْس َقطُّ. َفحُّ

يكون لكل واحد دور وخدمة. فالتلميذين يذهبان  المسيح أتى ليقوم هو بكل العمل الفدائي ولكنه في محبته أراد أن
ويحضران الجحش، وصاحب الجحش يعطيه للسيد. ونالحظ أن من يرسله المسيح لخدمة فهو يهيئ له النجاح 

 فيها. ونالحظ هنا عدم إعتراض صاحب الجحش.
 

َيتعوْن، 11" -(:11-11:21اآليات )لو َنَحَدْر َجَبْل الزَّ َمهعوْر التَّاَلْميْذ َيَفَرحعوَن َوَلمَّا َقرعَب ْعَنَد مع اَبَتَدَأ كعلُّ جع
وا،  وَن اهلَل ْبَصَوٍت َعْظيٍم، أَلَجْل َجْميْع اَلقعوَّاْت الَّْتي َنَظرع َويعَسبِّحع

! َساَلمر »َقاْئْليَن:12 معَباَرقر اَلَمْلقع اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ
يْسيِّيَن ْمَن اَلَجَمْع َفَقالعوا َلهع: َوَأمَّا11«. ْفي السََّماْء َوَمَجدر ْفي اأَلَعاْلي!  " «.َيا معَعلِّمع، اَنَتْهَر َتاَلْميَذَق!»َبَعضع اَلَفرِّ

قارن هذه التسبحة بتسبحة المالئكة يوم ميالد المسيح "المجد هلل في = سالم في السماء ومجدر في األعالي
ي ومفترقتان في السالم على األرض هذا ما األعالي وعلى األرض السالم" فهما مشتركتان في المجد في األعال

يقوله المالئكة. بينما يقول البشر سالم في السماء. فالمالئكة فرحت بالسالم الذي صنعه المسيح على األرض، 
أّما البشر فيفرحون بالسالم الذي على األرض ويتطلعون بفرح للسالم الذي سيحصلون عليه في األعالي، فرحين 

لهم في السماء. وهكذا نتبادل شركتنا مع السمائيين. بينما نالحظ أن أعداء ملكوت اهلل ال بهذا السالم المعد 
يفرحهم التسبيح ولهذا طلب الفريسيين من المسيح أن يسكتهم. ولنالحظ أن المسيح إذ يقترب من قلوبنا 

تسابيح فرحة. هذه التسابيح  )أورشليمنا الداخلية( فيتحول كل كياننا الداخلي إلى قيثارة يعزف عليها الروح القدس
الفرحة هي بمناسبة نزع العداء بين السماء واألرض الذي أتى المسيح ليصنعه بصليبه، فصار سالم في السماء 
مع األرض إذ لم يعد اهلل عدوًا لنا وال السمائيين أيضًا. أّما المجد الذي في األعالي فيعني إنفتاح السماء 

ي األعالي. حقًا كان الروح القدس ينطق على أفواه هؤالء بهذه النبوات بأمجادها على اإلنسان ليتمجد ف
 المعجزات التي صنعها السيد المسيح خصوصًا إقامة لعازر.     = القوات التي نظرواوالتسابيح. 

 سالم في السماء ومجد في األعاليولوقا الذي يتكلم عن المسيح شفيعنا الذي صالحنا مع اهلل إختار القول 
 يح بشفاعته حملنا للسماء ليكون لنا سالم مع السماء، ومجد في األعالي.فالمس
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!»َفَأَجاَب َوَقاَل َلهعَم:32" -(:32:21آية )لو ِع  " «.َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع ْإَن َسَكَت هؤعاَلْء َفاَلْحَجاَرةع َتَصرع
المسيح وسبحوه. بل يوم الصليب من عبد األوثان من األمم صارت قلوبهم حجرية كأوثانهم، حتى هؤالء آمنوا ب

 تحركت الحجارة وتزلزلت األرض فعاًل.
 

ْإنَّـْق َلـَو َعْلَمـْت َأَنـْت »َقـاْئاَل:31َوْفيَما هعـَو َيَقتَـْربع َنَظـَر ْإَلـى اَلَمْديَنـْة َوَبَكـى َعَلَيَهـا 32" -(:33-32:21اآليات )لو
َفْإنَّـهع َسـتََأْتي َأيَّـامر َويعْحـيطع ْبـْق 31َولْكـْن اآلَن َقـَد أعَخْفـَي َعـَن َعَيَنَيـْق.  َأَيَضا، َحتَّى ْفي َيَوْمْق هَذا، َما هعَو ْلَسـاَلْمْق!

وَنْق ْمَن كعلِّ ْجَهٍة،  َأَعَداؤعْق ْبْمَتَرَسٍة، َويعَحْدقعوَن ْبْق َويعَحاْصرع
َوَيَهْدمعوَنْق َوَبْنيْق ْفيْق، َواَل َيَترعكعوَن ْفيْق َحَجرَا َعَلى 33

 "«.نَّْق َلَم َتَعْرْفي َزَماَن اَفْتَقاْدقْ َحَجٍر، ألَ 
م فعاًل بسبب شرورها. ونحن سنهلك كهؤالء أيضًا مثلها إن لم نسوتجب لصووت الوروح 71لقد خربت أورشليم سنة 

القدس ونتوب فنفرح ونسبح كهؤالء وكان بكاء المسيح كما بكوى علوى قبور لعوازر إعالنوًا لحزنوه عّموا حودث للبشور 
والمسوويح هنووا يشووير إلووى مووا تووم بواسووطة الرومووان بقيووادة ( 9:  52)إشفووي كوول ضوويقهم تضووايق" موون موووت وفسوواد "

قيوول أن المجتمعووين فووي أورشووليم يوووم أهلكهووا توويطس حوووالي = ويهــدمونق وبنيــق فيــقتوويطس وتوودميره ألورشووليم. 
ون مليوو3,1علووى صوولبان وقتوول 131111مليووون بسووبب عيوود الفصووح فووي تلووك السوونة. أحوورق موونهم توويطس حوووالي 3

وباع آالف كعبيد والبواقون مواتوا فوي مجاعوة رهيبوة حتوى أن األمهوات أكلون أبنواءهن. فمون يورفض المسويح يخورب 
 ( هذه أجرة العصيان.7:1+ أش28، 27:32ومن يقبله يفرح ويسبح. راجع )مت

 =ما هو لسالمقلو كنت يا أورشليم قد قبلتيني كمخلص ما كان سيحدث لك ما سيحدث. = حتى في يومق هذا
 عدم اإليمان هو عمي بسبب خطاياها.= أخفى عن عينيقاإليمان بالمسيح طريق سالم لها. 

  
ََْد َسْمَع اَلَجَمعع اَلَكْثيرع الَّْذي َجاَء ْإَلى اَلْعيْد َأنَّ َيسعوَع آٍت ْإَلى أعورعَشْليَم، 21 "-:(21-21: 21اآليات )يو َوْفي اَل

وَن: َفَأَخذعوا سعععوَف النََّخْل َوَخَرجع 21 ! َمْلقع ْإَسرَاْئيَل!»وا ْلْلَقاْئْه، َوَكانعوا َيَصرعخع َباَرقر اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ « أعوَصنَّا! مع
23 : َهَيَوَن. هعَوَذا َمْلكعْق َيَأْتي َجاْلَسا »23َوَوَجَد َيسعوعع َجَحَشا َفَجَلَس َعَلَيْه َكَما هعَو َمَكتعوبر اَل َتَخاْفي َيا اَبَنَة َصِْ

وا َأنَّ هْذِْ 22«. َجَحٍش َأتَانٍ َعَلى  َد َيسعوعع، ْحيَنْئٍذ َتَذكَّرع ِع َأوَّاَل، َولْكَن َلمَّا َتَمجَّ ِْ األعمعورع َلَم َيَفَهَمَها َتاَلْميذع َكاَنَت  َوهْذ
ِْ َلهع.  َدَعا ْلَعاَزَر ْمَن اَلَقَبْر َوَأَقاَمهع ْمَن  َوَكاَن اَلَجَمعع الَّْذي َمَعهع َيَشَهدع َأنَّهع 21َمَكتعوَبَة َعَنهع، َوَأنَّهعَم َصَنععوا هْذ

ِْ اآلَيَة. 22اأَلَمَواْت.  ِع اَلَجَمعع، أَلنَّهعَم َسْمععوا َأنَّهع َكاَن َقَد َصَنَع هْذ هعَم 21ْلهَذا َأَيَضا اَلَقا يْسيُّوَن َبَعضع َفَقاَل اَلَفرِّ
وا! ْإنَّكعَم اَل َتَنَفععوَن َشَيَئا!»ْلَبَعٍض:  ِع! اَنظعرع  " «.هعَوَذا اَلَعاَلمع َقَد َذَهَب َورَاَء

ََْد َسْمَع اَلَجَمعع اَلَكْثيرع الَّْذي َجاَء ْإَلى اَلْعيْد َأنَّ َيسعوَع آٍت ْإَلـى أعورعَشـْليَم، 21" -(:21-21: 21اآليات )يو َوْفي اَل
وا ْلْلَقاْئْه، َوَكانعوا َيَصرعخعو21 ! َمْلقع ْإَسرَاْئيَل!»َن: َفَأَخذعوا سعععوَف النََّخْل َوَخَرجع َباَرقر اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ  " «.أعوَصنَّا! مع

أي يوم األحد. إذًا الوليمة كانت يوم السبت. الذين حضوروا حفول العشواء أذاعووا النبوأ السوار أن يسووع = وفي الَد
ن ومن الذين سومعوا بمعجوزة الذي يريدونه كملك سيأتي إلى أورشليم. والجمع الذي إحتشد كان أغلبهم من الجليليي
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إقامة لعازر فتحمسوا للقائه. وأمام هذا اإلستقبال الحافل تأكدت مخاوف الفريسيين ورؤساء الكهنة ووقفوا ينظرون 
(. وهوم رأوا أن يسووع هوو المسويح 9:7+ رؤ1:32:خائفين وحاقدين. وسعف النخيل هو رمز للنصورة والبهجوة )ال

( فهوم 22-23:1+ لوو17-16:2أنه سيأتي من نسل داود ليعيد لهم الملوك )صوفالمسيا الذي تنبأ عنه األنبياء و 
( أنهم كوانوا :1::مك3+ 61:12مك1كانوا يحلمون بإستعادة كرسي داود بل وأن يحكموا العالم كله. ونرى من )

يسوووتقبلون الملووووك بسوووعف النخيووول. ووجووودت عموووالت مسوووكوكة مووون  أيوووام سووومعان المكوووابي عليهوووا سوووعف النخيووول. 
يل شجرة محبوبة ألنها ترتفوع شوامخة نحوو السوماء فارشوة أغصوانها مثول التواج كوأذرع تتوسول دائموًا. خضوراء والنخ

( وفيوه نورى الونفس المحبوبوة للمسويح تشوبه 8-5:7+ نوش12-13:93على الدوام تزهر وتثمر لمئات السنين )موز
 بنخلة.

ى بقوة إلهية لخالص اإلنسان وتجديده، هو فالمسيح أت= أوصنا مبارق اآلتي بإسم الربويوحنا إختار قول الناس 
 إبن اهلل الذي أتى ليخلقنا خلقة جديدة.

 

: 23" -(:23-23: 21اآليات )يو اَل َتَخاْفي َيا اَبَنَة »23َوَوَجَد َيسعوعع َجَحَشا َفَجَلَس َعَلَيْه َكَما هعَو َمَكتعوبر
 "«.َأتَانٍ َصَهَيَوَن. هعَوَذا َمْلكعْق َيَأْتي َجاْلَسا َعَلى َجَحٍش 

فدخول المسيح ألورشليم كان للسالم ولم يأتي ليحارب الرومان وتسيل الدماء في أورشليم لكن ليمأل = ال تخافي
القلوب سالمًا. بل ليصنع سالمًا بين السماء واألرض. وكان دخوله وديعًا هادئًا وليس كالملوك األرضيين 

اء وفي هذا درس لليهود المتكبرين الذين يحلمون بملك يصنعون حربًا ويطلبون جزية. والجحش يستعمله الفقر 
أرضي. وفي تواضع المسيح هذا إشارة ألن أحالم اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة. ودرس لكل من 

 يحلم بمجد أرضي أنه يجري وراء باطل.
 

ِع َأوَّالَ 22" -(:22: 21آية )يو ِْ األعمعورع َلَم َيَفَهَمَها َتاَلْميذع ِْ َوهْذ وا َأنَّ هْذ َد َيسعوعع، ْحيَنْئٍذ َتَذكَّرع ، َولْكَن َلمَّا َتَمجَّ
ِْ َلهع.  " َكاَنَت َمَكتعوَبَة َعَنهع، َوَأنَّهعَم َصَنععوا هْذ

وأنهم صنعوا كثيرًا ما ال نفهم أعمال المسيح أواًل ولكننا من المؤكد سنفهم فيما بعد. = لم يفهمها تالميذِ أوالَ 
شتركوا في تنفيذ النبوات، فهذه عائدة على النبوات. لم يكن أي أنهم = هذِ له إشتركوا في تكريم المسيح كملك، وا 

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.

 

هعَم ْلَبَعٍض: فَ 21" -(:21: 21آية )يو يْسيُّوَن َبَعضع وا! ْإنَّكعَم اَل َتَنَفععوَن َشَيَئا! هعَوَذا اَلَعاَلمع َقَد َذَهَب »َقاَل اَلَفرِّ اَنظعرع
ِع!  " «.َورَاَء

هذه =  تنفعون شيئاَ  اله، ونرى غيظهم من ضياع سلطانهم. ءألعداء بإيمان العالم وذهابه وراهذه نبوة من فم ا
 . فالناس تركتهم وهذا هو ما أغاظهم.مثل "راحت عليكم"
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 (12-12:21طلب اليونانيين أن يروا يسوع )يو

دعوا ْفي اَلْعيْد. 12 "-(:12-12: 21اآليات )يو َفَتَقدََّم هؤعاَلْء ْإَلى 12َوَكاَن أعَناسر يعوَناْنيُّوَن ْمَن الَّْذيَن َصْعدعوا ْلَيَسجع
َفَأَتى ْفيلعبُّسع َوَقاَل 11« َيا َسيِّدع، نعْريدع َأَن َنَرى َيسعوعَ »ْليْل، َوَسأَلعوِع َقاْئْليَن: ْفيلعبَُّس الَّْذي ْمَن َبَيْت َصَيَدا اَلجَ 

َس، ثعمَّ َقاَل َأَنَدرَاوعسع َوْفيلعبُّسع ْلَيسعوَع.  َد اَبنع »َوَأمَّا َيسعوعع َفَأَجاَبهعَما ْقاْئاَل:11أَلَنَدرَاوع َقَد َأَتْت السَّاَعةع ْلَيَتَمجَّ
َن ْإَن َماَتَت اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإَن َلَم َتَقَع َحبَّةع اَلْحَنَطْة ْفي اأَلَرْض َوَتمعَت َفْهَي َتَبَقى َوَحَدَها. َولكْ 13اإْلَنَساْن. 

ْإَن 12َعاَلْم َيَحَفظعَها ْإَلى َحَياٍة َأَبْديٍَّة. َمَن يعْحبُّ َنَفَسهع يعَهْلكعَها، َوَمَن يعَبَْضع َنَفَسهع ْفي هَذا الَ 13تََأْتي ْبَثَمٍر َكْثيٍر. 
َن َكاَن َأَحدر َيَخدْ  . َكاَن َأَحدر َيَخْدمعْني َفَلَيَتَبَعْني، َوَحَيثع َأكعونع َأَنا هعَناَق َأَيَضا َيكعونع َخاْدْمي. َواْ  معْني يعَكْرمعهع اآلبع

؟ 11 ِْ َاآلَن َنَفْسي َقْد اَضَطَرَبَت. َوَماَذا َأقعولع ِْ السَّاَعْة؟. َولْكَن أَلَجْل هَذا َأَتَيتع ْإَلى هْذ ْني ْمَن هْذ َأيَُّها اآلبع َنجِّ
ْد اَسَمَق!12السَّاَعْة  دع َأَيَضا!»َفَجاَء َصَوتر ْمَن السََّماْء:«. َأيَُّها اآلبع َمجِّ ، َوأعَمجِّ َدتع َفاَلَجَمعع الَّْذي َكاَن 11«. َمجَّ

وَن َقالعوا: «. َقَد َحَدَث َرَعدر!»َواْقَفا َوَسْمَع، َقاَل: !»َوآَخرع َلَيَس ْمَن َأَجْلي »َأَجاَب َيسعوعع وَقاَل:12«. َقَد َكلََّمهع َماَلقر
، َبَل ْمَن َأَجْلكعَم.  َوتع ا ْإْن َوَأنَ 11َاآلَن َدَينعوَنةع هَذا اَلَعاَلْم. َاآلَن يعَطَرحع َرْئيسع هَذا اَلَعاَلْم َخاْرَجا. 12َصاَر هَذا الصَّ

َقاَل هَذا معْشيرَا ْإَلى َأيَّْة ْميَتٍة َكاَن معَزْمَعا َأَن َيمعوَت. 11«. اَرَتَفَعتع َعْن اأَلَرْض َأَجْذبع ْإَليَّ اَلَجْميعَ 
َفَأَجاَبهع 13

ي َأَن َيَرَتْفَع اَبنع َنَحنع َسْمَعَنا ْمَن النَّامعوْس َأنَّ اَلَمْسيَح َيَبَقى ْإَلى اأَلَبْد، َفَكَيَف َتقعولع أَ »اَلَجَمعع:  َْ َنَت ْإنَّهع َيَنَب
وا َما َداَم َلكعمع النُّورع »َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع:13« اإْلَنَساْن؟ َمَن هعَو هَذا اَبنع اإْلَنَساْن؟ النُّورع َمَعكعَم َزَماَنا َقْلياَل َبَعدع، َفْسيرع
. ْلَئالَّ يعَدْرَككعمع الظَّاَلمع. َوالَّْذي َيْسيرع ْفي  الظَّاَلْم اَل َيَعَلمع ْإَلى َأَيَن َيَذَهبع

وا 12 َما َداَم َلكعمع النُّورع آْمنعوا ْبالنُّوْر ْلَتْصيرع
 " َتَكلََّم َيسعوعع ْبهَذا ثعمَّ َمَضى َواَخَتَفى َعَنهعَم.«. َأَبَناَء النُّورْ 

دعوا ْفي اَلْعيْد. َوَكاَن أعَناسر يعوَناْنيُّوَن ْمَن الَّْذي12 "-(:11-12: 21اآليات )يو َفَتَقدََّم هؤعاَلْء ْإَلـى 12َن َصْعدعوا ْلَيَسجع
ــوعَ »ْفيلعــبَُّس الَّــْذي ْمــَن َبَيــْت َصــَيَدا اَلَجْليــْل، َوَســأَلعوِع َقــاْئْليَن:  ــَأَتى ْفيلعــبُّسع َوَقــاَل 11« َيــا َســيِّدع، نعْريــدع َأَن َنــَرى َيسع َف

سع  َس، ثعمَّ َقاَل َأَنَدرَاوع  " َوْفيلعبُّسع ْلَيسعوَع.أَلَنَدرَاوع
يقوورأ هووذا الفصوول فووي السوواعة األولووى موون ليلووة اإلثنووين موون البصووخة المقدسووة، فهووذا هووو الوقووت الووذي دار فيووه هووذا 
الحديث بعد دخول الرب ألورشليم. ويقرأ باكر عيد الصوليب، فالصوليب هوو خوالص كول العوالم، وهوو محوور كوالم 

ومون يفعول يورى يسووع. ونورى هنوا أن اليونوانيين األموم جواءوا لتحيوة  السيد المسيح هنا في ضرورة حمول الصوليب.
المصوولوب ملووك اليهووود، كمووا جوواء المجوووس الوووثنيين لتحيووة المولووود ملووك اليهووود، لكووي يجمووع المسوويح فووي حياتووه 
ومماته الشرق والغرب، فالكل يسجد له ويعبده، كالهما )يونانيين ومجووس( هوم مون الخوراف التوي ليسوت مون هوذه 

ظيرة )اليهود(، كالهما يفتتحان عصر قبول األمم. والحظ أن في ميالده رفضه اليهود. فولود فوي موذود ومجوده الح
األمم. فتش عنه المجوس ودبر هيرودس قتله. واآلن يقبله األمم اليونانيين ويدبر اليهود لقتله. واليونانيين هنا هم 

تهوودوا إذ قيول أتووا ليسوجدوا، ولكونهم كوانوا يعيشوون فوي  أصحاب الجنسية اليونانية وليسوا من يهود الشوتات لكونهم
الجليوول معجبووين باليهوديووة، وألنهووم فووي نظوور اليهووود دخووالء فمكووانهم فووي الهيكوول فووي دار األمووم، لووذلك جوواءوا إلووى 
فيلووبس ليوودبر لهووم مقابلووة مووع المسوويح ألن المسوويح كووان داخوول الهيكوول. ونالحووظ أن اليونووانيين أتوووا لفيلووبس ألنهووم 



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

 

 
46 

نوه مون الجليوول حيوث يقوويم يونوانيين كثيورين. ونالحووظ أن فيلوبس إسوومه يونواني فربموا كووان لوه قرابووة معهوم. هووم يعرفو 
ستقباله وتطهيره للهيكل فأعجبوا به وأرادوا أن يروه.   سمعوا عن المسيح ومعجزاته وا 

 

ــا َيسعــوعع َفَأَجاَبهعَمـا ْقــاْئاَل:11" -(:13-11: 21اآليـات )يــو ــَد اَبــنع اإْلَنَســاْن. َقــَد َأتَــْت ا»َوَأمَّ اََلَحــقَّ 13لسَّـاَعةع ْلَيَتَمجَّ
 اَتَت تََأْتي ْبَثَمـٍر َكْثيـٍر.اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإَن َلَم َتَقَع َحبَّةع اَلْحَنَطْة ْفي اأَلَرْض َوَتمعَت َفْهَي َتَبَقى َوَحَدَها. َولْكَن ْإَن مَ 

"  
د بواسطة موته. فحبوة الحنطوة تشوير للمسويح الوذي صَ حْ اد الذي سيُ رأى المسيح في مجيء اليونانيين باكورة الحص

سوويدفن بعوود صوولبه ليووأتي بوواألمم واليهووود. والمسوويح إنتهوووز الفرصووة لوويعلن إقتووراب سوواعة موتووه والتووي بهووا سووويكون 
ن بصليبه وموته ثم بقيامته وصعوده وجلوسوه عو= يتمجدالخالص لكل العالم يهودًا ويونانيين أي يهودًا ووثنيين. 

يمووين اآلب. وبووذلك يكووون الموووت بدايووة للحيوواة المجيوودة السوومائية لألمووم كمووا لليهووود وبهووذا يتمجوود يسوووع. وفووي هووذا 
تشابه مع البذرة في دفنها. اليونانيون أتوا ليروا مجد يسوع الذي دخل في إستقبال عظيم وطهر الهيكل. لكون نجود 

وك األرضويون الوذين يفتخورون بالمظواهر. وعلوى كول يسوع يتكلم عن موته. فالصليب هو مجده. وهذا عكوس الملو
مؤمن أن يميت ذاته مثل حبة الحنطة فوي هوذا العوالم، وهوذا موا سووف يعطيوه حيواة أبديوة. ومون يميوت ذاتوه يكوون 

لذات هوذا العوالم فيكوون قود إختوار المووت كموا مالمسيح بالنسبة له هو الطريق للقيامة والحياة. أّما من إنغمس في 
لووو ُتركووت البووذرة فووي المخووازن دون أن تُوودفن فووي  وأ(. 29:11و تركووت بوودون دفوون يأكلهووا السوووس )مووتأن البووذرة لوو

هكوذا بودون جموال، مجورد بوذرة يابسوة لكنهوا متوى ماتوت نبتوت وأثمورت وأينعوت  سوتظلالسووس،  ولم يأكلهوا األرض
بواب المجود. وأّموا الحبوة  خضرت الحقول وتوجت بالسنابل لذلك فالتضحية هي باب اإلثمار واإلنتواج، والصوليبا  و 

التوووي تووورفض التضوووحية وتووورفض الصوووليب تظووول وحووودها بوووال منظووور، بوووال ثموووار وبوووال مجووود. والثموووار سوووتأتي أيضوووًا 
المسوويح يعلوون أن سوواعة الصووليب إقتربووت، الووذي بووه سوويدخل = قــد أتــت الســاعةبتالميووذه الووذين سوويبذلون حيوواتهم. 

رضووي. ولكون أتوت السواعة ليعورف الجميوع معنوى المجود الحقيقووي األموم )اليونوانيون( لإليموان. هوم أتووا ليوروا مجود أ
السماوي. والمسيح إذ موات ودفون ثوم قوام عرفوه الكول، وآمون العوالم بوه. هوو حبوة الحنطوة التوي إذ تمووت فوي التربوة 
وتتحلل يخرج منها سنابل خضراء مملوءة )الموؤمنين فوي كول العوالم(. فعمول المسويح الفودائي أعطوى حيواة لكثيورين 

فيعرفووه ويؤمنووا بوه فيتمجود  ، في كل العالم. وبالصليب سيرى األمم واليهود المسيح رؤية قلبية بالروح القدس جداً 
 إبن اإلنسان.

دخل المسيح إلى أورشليم كملك يملك على قلوب محبيه، دخل وسط جو كله محبة وفرح، محبة منه ألورشليم 
سس كنيسته ويملك عليها، ودخل ليصلب، فالصليب )رمز لكنيسته( ودخل ليصلب ويكون حبة حنطة تموت ليؤ 

هو قمة الحب، وأمام محبته هذه ملكته كنيسته عليها، على قلوب أوالدها. ومن ملكوه على قلوبهم وجعلوه يتعشى 
معهم كما حدث مع أسرة سمعان األبرص ولعازر باألمس سيجعلهم يتعشوا معه في السماء عشاء عرس 

ويرفع من كانوا في بيت العناء، بيت عنيا على األرض إلى مجد السماء.  ( ويتمجدوا.9: 19الخروف )رؤ
فشركاء األلم شركاء المجد. والمسيح كان وسط أحبائه، وقد قبل أن يسلم نفسه للموت، تاركًا نفسه ألحبائه 
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 ليكفنوه. وكان هذا الحب ترطيبًا آلالمه. لكنه كان قد بدأ طريق الصليب. طريق إعالن أعظم حب من اهلل
للبشرية. ومازال لآلن كل حب معلن، كل زجاجة طيب مكسور هو ُمفرح لقلب المسيح، الزجاجة المكسورة هي 
صليبي ولكن طريق المجد هو الصليب، هذا ما رأيناه مع المسيح، وهذا هو الطريق الذي يدعونا إليه المسيح. 

 )الحب+ حمل الصليب(.

 
 " يعَهْلكعَها، َوَمَن يعَبَْضع َنَفَسهع ْفي هَذا اَلَعاَلْم َيَحَفظعَها ْإَلى َحَياٍة َأَبْديٍَّة. َمَن يعْحبُّ َنَفَسهع 13" -(:13: 21آية )يو

يموت عن شهوات العالم. هنا المسيح يرد على سؤال اليونانيين = من يبَض نفسهنرى هنا التطبيق العملي. 
من يحب صنعه يسوع ويموت عن العالم. وعلى كل من يريد أن يرى يسوع. فمن يريد أن يرى يسوع فليصنع ما 

النفس هنا تشير للحياة الطبيعية الحسية. أّما الحياة األبدية فهي الحياة الحقيقية، فمن يترك لذاته الحسية = نفسه
الخاطئة اآلن يكون كمن يدفن نفسه وبذلك يرتفع ليستحق الحياة األبدية، والحياة األبدية هي المسيح والمعنى أن 

يثار اآلخرين على أنفسنا ونقدم توبة حقيقية، من يصلب األ نا تظهر حياة المسيح فيه. ولنبدأ بحفظ الوصية وا 
يثار اآلخر هو دفن لألنا. وأّما من ال يريد أن يكون كحبة الحنطة المدفونة  فالتوبة هي دفن الجسد العتيق وا 

نفرادية متلذذًا  ويمت فلن يأتي بثمر، من يرفض خدمة اآلخرين ويرفض إعطاء الحب لآلخرين ويحيا في عزلة وا 
بحسياته الجسدية يكون كبذرة في المخازن بال جمال وال مجد معرضة للفساد والسوس محرومة من الحياة 
األبدية. فلنحمل صليب يسوع حتى الموت. ومن يتمسك بالمادة ال يمكن أن يرتقي إلى فوق )السماويات(. ومن 

 لدنيا(. هذا هو طريق رؤية المسيح.يلتصق بشيء فان  يفنى معه )كملذات ا
 

َن َكاَن 12" -(:12: 21آية )يو ْإَن َكاَن َأَحدر َيَخْدمعْني َفَلَيَتَبَعْني، َوَحَيثع َأكعونع َأَنا هعَناَق َأَيَضا َيكعونع َخاْدْمي. َواْ 
.  " َأَحدر َيَخْدمعْني يعَكْرمعهع اآلبع

ة لآلخرين بل هي أن نسير في طريق المسيح أي المسيح هنا يقدم مفهوم الخدمة فهي ليست مجرد خدم
كيف نتبعه إن لم نقبل أن نحمل الصليب. ونسير في طريقه بحفظ وصاياه وقبول أي = فليتبعنيالصليب. 

(. فاإليمان الصادق بالمسيح هو أن نسير في طريقه ونتحمل في سبيله 29، 28:11صليب يوضع علينا )مت
أي = حيث أكون أنا يكون خادمي(. 17:8ه آالمه سيشاركه أمجاده )روكل أنواع الجهاد الروحي فمن يشارك

ال يقصد بهذا خدمته في العالم بينما = إن كان أحد يخدمنييكون له نفس طريق المسيح أي الصليب ثم المجد. 
ْم ال هو في الجسد ألن ساعة موته قد إقتربت. ولكن تعني حفظ وصاياه وخدمة أوالده، ويتشبه به فهو أتى لَيْخدِ 

+ 1:11:من يتبع المسيح ويخدمه حاماًل صليبه سينال كرامة من اهلل اآلب )مت= يكرمه اآلبلُيْخَدْم. 
(. وهنا المسيح يشرح وحدة الذات اإللهية بينه وبين اآلب. فمن يكرم اإلبن يكرمه اآلب أيضًا، وال 21:3صم1

فاآلب يكرمهم. ولنالحظ أنه ال صليب بدون  يعود عبدًا بل يصير إبنًا لآلب. ونحن نكرم القديسين والشهداء
(. وهذه التعزيات هي عربون األفراح واألمجاد السماوية فشركاء األلم شركاء المجد. ومن 11-2:1كو3تعزيات )
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[ يخدم رعيتي.. 3[ يحفظ وصيتي ]1]= يخدمنييلقي نفسه بإيمان في طريق الصليب يبدأ يتذوق هذا العربون. 
 [ قبول أي ألم.3[ يموت عن شهوات العالم ]1: ]كيف؟ يحمل الصليب مثلي

 

ِْ السَّاَعْة؟. َولْكَن أَلَجْل 11" -(:11: 21آية )يو ْني ْمَن هْذ ؟ َأيَُّها اآلبع َنجِّ َاآلَن َنَفْسي َقْد اَضَطَرَبَت. َوَماَذا َأقعولع
ِْ السَّاَعْة.  " هَذا َأَتَيتع ْإَلى هْذ

ا الروح فهي أداة اإلتصال باهلل بها يتحدث مع اهلل وينعكس هذا في النفس هي قاعدة المشاعر اإلنسانية. أمّ 
ضطرابه هنا يشير ألنه إنسان كامل وهو اآلن يتصوًّر الثمن الذي عليه أن يدفعه وهو  تعبيراته وتعاليمه. وا 

سيح ال الموت وحمل خطايا كل البشرية حتى يراه اليونانيين ويراه كل من يؤمن. اإلضطراب ال يعني الخوف فالم
يخاف من الموت فما يجعلنا نخاف من الموت هو الخطية والمسيح بال خطية. ونخاف من الموت فما بعد 

هو ليس خوف بل هو إنفعال عاطفي شديد داخل  الموت مجهول لنا، أما المسيح فيعرف المجد السماوي. إذاً 
ا وهو القدوس البار. والخطية [ من أجل الخطايا التي سيحمله1النفس. ليس من أجل آالم الصليب ولكن ]

[ من أجل الموت الذي سيتذوقه وهو الحي المحيي. القيامة والحياة. والموت ليس 3بالنسبة له شئ مكروه جدًا. ]
[ خيانة الناس الذين احبهم وكراهيتهم له،  :[ حجب وجه اآلب عنه، وهذا فوق مستوى إدراكنا.]2من طبيعته. ]

محبة( .  ولكن إلتصاله الروحي باآلب كان له قرار حاسم هو التوجه إلى وهذا ضد طبيعته)المحبة فاهلل 
[ طاعته لآلب. كان قراره موجه 3[ محبته للبشر ]1ألجل ]= ولكن ألجل هذا أتيتالصليب مهما كان الثمن= 

المسيح ال يسأل، بل هو يلفت النظر = ماذا أقولبكل قوة نحو إتمام المشيئة الربانية وبكل حسم أيضًا. 
نفعاله نتيجة المعركة مع الموت والتي في نهايتها يموت الموت. وهو كان يصلي ويصرخ  إلضطرابه وا 

( ليخرج منتصرًا من هذه المعركة ويضاف إنتصاره لحساب اإلنسان ويكون لإلنسان حياة عوضًا عن 7:6)عب
 الموت.

ستجابة اآلب أعلنها بقيامة أعطني اإلنتصار على الموت بالقيامة. وقبول اآلب و = نجني من هذِ الساعة ا 
 اإلبن. 

 

ْد اَسَمَق!12" -(:12-12:21اآليات )يو دع َأَيَضا!»َفَجاَء َصَوتر ْمَن السََّماْء:«. َأيَُّها اآلبع َمجِّ ، َوأعَمجِّ َدتع «. َمجَّ
وَن َقالعوا:«. َقَد َحَدَث َرَعدر!»َفاَلَجَمعع الَّْذي َكاَن َواْقَفا َوَسْمَع، َقاَل:11 !» َوآَخرع َأَجاَب َيسعوعع 12«. َقَد َكلََّمهع َماَلقر

، َبَل ْمَن َأَجْلكعَم.»وَقاَل: َوتع  " َلَيَس ْمَن َأَجْلي َصاَر هَذا الصَّ
مجد إبنك. فالمسيح = مجد إسمقإجو إيمي )يونانية(= أنا هو= يهوه )عبرية( يهوه صار إسمًا للمسيح. = إسمق

كة مع الموت لينتصر على الموت. ولكن لنالحظ أن اآلب واإلبن يطلب أن يمجده اآلب ويؤيده في هذه المعر 
واحد فمجد اإلبن هو مجد اآلب أيضًا. ولذلك فالمسيح ليس مشتاقًا أن يمجده اآلب، بل هو مشتاق أن يتمجد 
جسده، ويكون هذا المجد لحساب كنيسته التي هي جسده. وهذا المجد يبدأ بإنتصاره على الموت، ويعطي حياته 

لمؤمنين وهي حياة أبدية ثم يصعد للسماء ويتمجد بجسده، ويكون هذا المجد لكل من يغلب من المؤمنين. هذه ل
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والصوت الشديد كان ليسمعه المجتمعون فيؤمنوا بالمسيح بعد أن ظهرت عالقته باآلب. واهلل سبق وكلم موسى 
براهيم وكثير من األنبياء واآلن يكلم إبنه ليظهر العالقة بينه وبين = رعد .. مالقإبنه، إاّل أن اليهود لم يفهموا.  وا 

هتمامه فالبعض فهموا أن هذا صوت فقالوا مالك  اهلل يتكلم لكن كل واحد يسمع بحسب إستعداده ونقاوة قلبه وا 
والبعض لم يفهم أبدًا فقالوا رعد. وعمومًا فصوت الرعد يصاحب كالم اهلل كما حدث مع موسى. ونالحظ أن 

زوا صوت اهلل ولم يفهموا ما قيل، فالناس في بشريتهم وخطيتهم ال يستطيعون أن يسمعوا المجتمعين لم يمي
صوت اهلل. ونالحظ أن صالة المسيح ليست مثل صالتنا وفيها نرجو ونتذلل وننسحق ليقبلنا اهلل، ولكن هي نوع 

لجسد الضعيف حتى من إعالن الصلة بينه وبين أبيه ومن خالل هذه الصلة تنسكب القوة اإللهية لتساند ا
ينتصر في معركة الموت. ويرى الناس هذه الصلة فيؤمنوا بأن المسيح هو من اهلل. وصالة المسيح حيث أنه 

رادتهما واحدة تشير ألنه يعلن مشيئة اآلب التي هي مشيئته أيضًا.  في = مجدتواحد مع اآلب ومشيئتهما وا 
ى مقاوميه. كما شهد اآلب لإلبن في العماد والتجلي حياته ومعجزاته وبره وأن كل اإلتهامات ضده إرتدت عل

وقال "هذا هو إبني الحبيب" وكما شهدت المالئكة له يوم الميالد قائلة "المجد هلل في األعالي.." هنا اآلب يشهد 
المجد الذي سيصير لناسوته بعد موته إذ يقوم ويصعد للسماء = وأمجد أيضاَ للمجد الذي لإلبن منذ األزل= 

إذًا الصوت ليس لتشجيع المسيح = بل من أجلكمن يمين اآلب. وسيؤمن به كل العالم ويسجدون له. ويجلس ع
 لكن ليؤمنوا )هو إعالن للناس(.

 
 " َاآلَن َدَينعوَنةع هَذا اَلَعاَلْم. َاآلَن يعَطَرحع َرْئيسع هَذا اَلَعاَلْم َخاْرَجا.12" -(:12: 21آية )يو

َفْة بالو هي في نهاية العالم. قال دينونة ولم يقل الدينونة. ف يسقط بعنف نتيجة ضربة قوية = دينونةالدينونة ُمَعرَّ
ويخرج خارج دائرة المصارعة إذ إنهزم، هذا معنى الكلمة. واإلنتصار ليس أن اهلل إنتصر على إبليس بل المسيح 

(. ولكن هناك دينونات 6::يو1اإلنسان إنتصر لحسابنا عليه ليجذبنا بصليبه للسماء والغلبة هي لمن يؤمن )
كثيرة كٌل في ميعادها. فمحاكمة المسيح الظالمة سيقع ذنبها على من حكموا عليه، ولذلك خربت أورشليم. وألن 
من حكموا على المسيح ظلمًا يحركهم الشيطان فالبد أن يسقط الشيطان بعد أن ساد العالم بظلمته طوياًل 

ل وصارت حيله معروفة مدانة ألوالد اهلل. المسيح ببره أظهر شر (. ولقد إنكشف إبليس أمام الك19-18:11)لو
العالم والشيطان الذي يحرك العالم حين صلب العالم المسيح. فال عذر إلنسان يسير وراء العالم. لقد كان 

+ 19:2الصليب دليل إدانة العالم على كل شروره، فالعالم عوضًا عن أن يفرح بالمسيح قام  عليه وصلبه )يو
(. ولقد تحوَّل الصليب إلى مجد للمسيح :21:1(. ومعروف أن الشيطان رئيس هذا العالم )يو11:15+ 29:9

دانة لمن صلبه ولمن ال يؤمن به.  وحياة للمؤمنين وقوة يهزمون بها الشيطان، وصار الصليب عار ودينونة وا 
وذ له كان يذلهم به ويجعلهم (. وجرده من  كل نف39:13بالصليب سلب اهلل كل سلطان إلبليس على البشر )مت

(. ومن ثم خلعه من عرشه وطرحه خارج العالم ليصير مجرد مخلوق حقير شرير متمرد 16-3::1عبيدًا له )كو
(. ينتظر أن يلقى 2-1:31( مقيدًا بسالسل بعد الصليب )رؤ3::بط3على اهلل ينتظر في سجنه ساعة الدينونة )
لم يعد اآلن يعطرح (.   ولكن طرحه بدأ بالصليب= 1::3+ مر1:36:في النار األبدية في نهاية األيام )مت
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للشيطان سلطان على أوالد اهلل. هو خارج دائرة من هم للمسيح. هو يحاربهم لكن ال سلطان له عليهم. وقوله 
أي كشف وجه العالم الغادر والمقصود بالعالم هو المادية المعادية لروح اهلل. ونالحظ أنه دينونة العالم 

(. والمسيح 33-31:11معمودية يخرج الشيطان تمامًا من حياة المؤمنين ولكن يظل يحاربهم من خارج )لوبال
أعطانا القوة أن نطرده وأعطانا سلطانًا أن ندوس عليه بعد أن حررنا منه. ولكن هناك من يذهب له وبالتالي يفقد 

ت الخطية فينا أي ماتت وأصبحت بال (. بالصليب أدين25:8حريته لذلك ينبه المسيح أن ال نفعل ذلك )يو
 (.2:8سلطان علينا )رو

 

َقاَل هَذا معْشيرَا ْإَلى َأيَّْة 11«. َوَأَنا ْإْن اَرَتَفَعتع َعْن اأَلَرْض َأَجْذبع ْإَليَّ اَلَجْميعَ 11" -(:11-11: 21اآليات )يو
  " ْميَتٍة َكاَن معَزْمَعا َأَن َيمعوَت.

+ 61:9+ لو19:15( ثم الصعود )مر38:8+ 2::1لى على الصليب )يوالمسيح إرتفع على مرحلتين األو 
(. وكان الصليب هو طريق الصعود ألعلى فهو كان الخطوة األولى. لذلك صار المؤمنون يشتهون 11:1أع

( كان كل هذا ردًا على طلب اليونانيين أن يروه. 2-:1:1الصليب بسبب الخطوة التالية وهي اإلرتفاع للمجد )يو
بهم ألعلى وليس فقط سيرونه. بإرتفاع المسيح على الصليب سيجذب المؤمنين إلى الحياة األبدية. فهو سيجذ

كلمة صليب كانت لعنة وصارت إرتفاع للمجد. لقد صارت كلمة إرتفاع تشير للصليب وتشير للصعود = مشيراَ 
كل واحد يستجيب، أيضًا، بل صارت قوة جبارة تجذب البشر للسماء وعكس قوى الشر. هو يجذب لكن ليس 

 يهود وأمم.= الجميعوقوله 
َنَحنع َسْمَعَنا ْمَن النَّامعوْس َأنَّ اَلَمْسيَح َيَبَقى ْإَلى اأَلَبْد، َفَكَيَف َتقعولع »َفَأَجاَبهع اَلَجَمعع: 13" -(:13: 21آية )يو

ي َأَن َيَرَتْفَع اَبنع اإْلَنَساْن؟ َمَن هعَو هَذا اَبنع  َْ  "«.اإْلَنَساْن؟ َأَنَت ْإنَّهع َيَنَب
+ 25-26، :-2:89+ مز36:27+ حز7:9+ أش:1-12:7تنبأ األنبياء عن أن ملك المسيح أبدي )دا 

( ولكن اليهود فهموا هذه النبوات خطأ ألنهم ظنوا أن ملك المسيح سيكون على األرض ولم يفهموا أن 111::مز
( فهمها اليهود أنه 23ت عن األرض )ملكه سيكون ملك أبدي سماوي. ولذلك حينما قال المسيح إن إرتفع

سيموت، ومن هنا حدث اللبس فكيف يموت وهو المسيا الذي سيملك إلى األبد. وكان خطأ اليهود فهمهم 
السطحي فكيف يقيم المسيح ملكًا أبديًا على أرض مصيرها الفناء. هو قال عن نفسه أنه إبن اإلنسان فبحسب 

 لن يموت. فهمهم أنه لو كان المسيح فإبن اإلنسان
 

وا َما َداَم َلكعمع النُّورع ْلَئالَّ »َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع:13 "-(:12-13: 21اآليات )يو النُّورع َمَعكعَم َزَماَنا َقْلياَل َبَعدع، َفْسيرع
 . يعَدْرَككعمع الظَّاَلمع. َوالَّْذي َيْسيرع ْفي الظَّاَلْم اَل َيَعَلمع ْإَلى َأَيَن َيَذَهبع

وا َأَبَناَء َما َداَم 12 َلكعمع النُّورع آْمنعوا ْبالنُّوْر ْلَتْصيرع
 " َتَكلََّم َيسعوعع ْبهَذا ثعمَّ َمَضى َواَخَتَفى َعَنهعَم.«. النُّورْ 

فيها رد على تصورهم أن المسيح سيبقى على األرض إلى األبد. ومعنى كالمه ال لن أبقى لألبد على األرض 
حة ألنهم متشككين حتى ينتفعوا بفرصة وجوده معهم فهو النور القادر أن كما تظنون. وهنا فالسيد يعطيهم نصي
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-5:1+ 6:9+ 13:8يقودهم. فهو ليس إنسان ذي جسد عادي مثل باقي البشر، بل هو اهلل نور من نور )يو
( وطالما قال السيد عن نفسه أنه هو النور. ونفهم من الكتاب المقدس أن النور هو اهلل ذاته 19:2+ 11
أبناء ( وواضح أن المسيح يدعوهم ألن يؤمنوا به ليصيروا 1:37+ مز:3:11+ مز33:3+ دا19:28)أي
أي من يؤمن بالمسيح يتغير كيانيًا، يصير خليقة جديدة، يصير نوراني )هذه مثل "يصير نيرًِّا كله" = النور
ختفى عنهم(. 25:11لو م رمزًا ألن نوره الذي غالبًا كان إختفائه بطريقة عجيبة ملحوظة من أمامه= ثم مضى وا 

كلمهم عنه سوف يختفي قريبًا كتحذير لهم من عدم إيمانهم.. ولكنهم لم يؤمنوا، هم يريدوا أن يسير اهلل بحسب 
= آمنوا بالنورثم تقدم خطوة فقال سيروا في النور فكرهم وليس العكس. والحظ تسلسل كالم الرب فهو قال أواًل 

في ترجمة أخرى )القطمارس( فسيروا في النور، ومن يسير في النور = رفسيروا ما دام لكم النو  آمنوا بي.
سيعرف المسيح ويؤمن به، أي من ينفذ الوصية سيلتقي بالمسيح ويعرفه، بل يسكن عنده اآلب واإلبن 

أي الشيطان والمعنى إن لم تقبلوني سيسيطر عليكم الشيطان. إذًا إنتهزوا الفرصة = يدرككم الظالم(. :32:1)يو
 ال يسير في النور لن يصل للحياة األبدية. فمن
 

 " ثعمَّ َتَرَكهعَم َوَخَرَ  َخاْرَ  اَلَمْديَنْة ْإَلى َبَيْت َعَنَيا َوَباَت هعَناَق.21 "-(:21:12آية )مت
.المسيح يبيت في بيت األلم )عنيا( فهو يرفض الملك الزمني الذي أراده له الذين إستقبلوه في أورشليم
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 عودة للجدول إثنين البصخة –يوم اإلثنين 
 

  23-21:22[ + مر11-12،]21-22:12شجرة التين غير المثمرة مت
 هناك عدة تساؤالت في موضوع التينة

المسوويح هنووا جوواع وطلووب أن يأكوول موون شووجرة تووين رأى أوراقهووا عليهووا خضووراء ولمووّا لووم يجوود ثموورًا  -1
ل هذا الموقوف يمكون تفسويره بطريقوة بسويطة؟ وهول المسويح الوذي صوام لعنها فيبست!! والسؤال ه

ل له الحجارة خبوزًا، حينموا ال يجود تينوًا علوى 1:من قبل  يومًا ورفض أن يطلب من اآلب أن ُيحوِّ
 الشجرة يلعنها ألنه جائع.

 (.12:11واألعجب أن الوقت ليس وقت إثمار التين )مر -3
-5:12سير هذه القصة إاّل رمزيًا. فشجرة التين تشير إلسرائيل )لومن هذين السؤالين نفهم أنه ال يمكن تف

(. فالمسيح ال يشبع من التين بل من الثمار الروحية المباركة التي يراها في 13+ يه7:1+ يؤ11:9+ هو9
(. وكان 11:62(. ومنها نفهم أن المسيح يفرح بإيمان البشر، هذا ما يشبعه + أش26-:21:1المؤمنين )يو

ولكنه كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، فهذا ليس وقت إثمار شجرة التين  ، تمنى أن يؤمن به اليهود فيشبعالمسيح ي
. والمسيح لعنها إشارة لهدم القديم لتقوم شجرة التين المسيحية أي الكنيسة، ينتهي أى إيمان اليهود اليهودية

مملكة الظلمة. والحظ أن لعن األمة  عهد قديم ليبدأ عهد جديد. ال يمكن أن تقوم مملكة السيد إاّل بهدم
اليهودية كان بسبب عدم إيمانهم بالمسيح وصلبهم للسيد. بعد أن قدَّم لهم السيد كل إمكانيات اإلثمار من 

لهم الورق، أي منظرًا حلوًا فهم لهم طقوسهم وهيكلهم وناموسهم لكنهم  لَّ ناموس وشريعة وأنبياء. لكنهم ظَ 
 التي يريدها اهلل هي إيمانهم وأعمالهم الصالحة. واألوراق بدون ثمر تشير للرياءلألسف بدون ثمار، والثمار 

والرياء هو أن يظهر اإلنسان غير ما يبطن مثل من له صورة التقوى ولكنه ينكر قوتها وهو بال ثمر  ،
قدًّم له الحل (. وتذكرنا أوراق التين، بما فعله آدم حين غطى نفسه بأوراق تين فلم تستره، لكن اهلل 6:2تي3)

في ذبيحة تشير لذبيحة المسيح وستره بها. وهذا يعني أن كل من يحاول أن يستر نفسه بأعمال تدين 
ظاهري دون ثمار إيمان داخلية، إيمان بصليب المسيح وفدائه يكون قد فعل كآدم ولم يستر نفسه. علينا أن 

 نعترف بخطايانا وال نكابر كآدم فيستر المسيح علينا. 
مرقس يذكر أنهم رأوا  ( فنرى أن متى قال أنها يبست في الحال بينما أن12:22مع مر 21:12متقارن )

 هذا في الغد فما تفسير ذلك؟!

سنة وبهذا نفهم أن وقت أن لعن 911هذا يذكرنا بأن اهلل قال آلدم "يوم تأكل.. تموت" ولكنه عاش أكثر من 
هر عليها هذا اإلنحالل في غد الثالثاء. )هذا يشبه من السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة ولكن بدأ يظ

يقول أنه لو تم فصل التيار الكهربي عن مروحة البد وستقف، ولكننا حين نفصل التيار تظل دائرة لمدة 
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بسيطة ثم تقف( هكذا في موضوع آدم فهو يوم أخطأ بدأ يسرى فيه تيار الموت واإلنحالل ومات بعد مدة، 
نة إنقطع عنها تيار الحياة وقوة الحياة في الحال. وظهر عليها عالمات الموت في اليوم ويوم لعن السيد التي

 التالي.

نقطع عنهم تيار بركة اهلل وحمايته وظهر هذا بعد  وهذا ما حدث مع اليهود فهم يوم صلبوا المسيح ُلِعنوا وا 
فيه عوامل الموت فورًا  ب أورشليم وهكذا كل إنسان يخطئ تسرىرَّ سنة على يد تيطس حين خَ 1:أقل من 

ذا لم يقدم توبة ويتناول ليحيا، ستظهر عليه عالمات الخراب سريعًا.  وا 

والعكس فمن يكون في خطيته محرومًا من بركة اهلل فحينما يقدم توبة ستعود له هذه البركات بالتأكيد حتى 
ن تأخرت )حب  (.18-17:2وا 

 

َبْح ْإَذ 22 "-:(11-22:12اآليات )مت َفَنَظَر َشَجَرَة ْتيٍن َعَلى الطَّْريْق، 21َكاَن رَاْجَعا ْإَلى اَلَمْديَنْة َجاَع، َوْفي الصُّ
َفَيْبَسْت التِّيَنةع ْفي «. اَل َيكعَن ْمَنْق َثَمرر َبَعدع ْإَلى اأَلَبْد!»َوَجاَء ْإَلَيَها َفَلَم َيْجَد ْفيَها َشَيَئا ْإالَّ َوَرَقا َفَقَط. َفَقاَل َلَها:

بعوا َقاْئْليَن:12اَلَحاْل.  َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل 12« َكَيَف َيْبَسْت التِّيَنةع ْفي اَلَحاْل؟»َفَلمَّا رََأى التَّاَلْميذع ذْلَق َتَعجَّ
َل ْإَن قعَلتعَم َأَيَضا ْلهَذا اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإَن َكاَن َلكعَم ْإيَمانر َواَل َتشعكُّوَن، َفاَل َتَفَعلعوَن َأَمَر التِّيَنْة َفَقَط، بَ »َلهعَم:

 . اَلْة معَؤْمْنيَن َتَنالعوَنهع 11اَلَجَبْل: اَنَتْقَل َواَنَطْرَح ْفي اَلَبَحْر َفَيكعونع  " «.َوكعلُّ َما َتَطلعبعوَنهع ْفي الصَّ

 
َم ْإيَمـانر َواَل َتشعـكُّوَن، َفـاَل َتَفَعلعـوَن اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإَن َكـاَن َلكعـ»َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:12" -:(12:12آية )مت

.  " َأَمَر التِّيَنْة َفَقَط، َبَل ْإَن قعَلتعَم َأَيَضا ْلهَذا اَلَجَبْل: اَنَتْقَل َواَنَطْرَح ْفي اَلَبَحْر َفَيكعونع
نطوورح وسووط  بحوور األمووم لقوود جفووت تينووة اليهووود بسووبب عوودم إيمووانهم، ولكوون بإيمووان األمووم إنطوورح الجبوول الحقيقووي وا 

(. ونحوون إن كوووان لنوووا اإليموووان بالسووويد المسووويح سووويجفف تينوووة إنسووواننا العتيوووق، ويووودخل إلوووى داخلنوووا كموووا 9::5)أش
ليكون خالص لنا. باإليمان ننعم بكل شئ في  )قلبنا المضطرب( البحرفي  )حياة المسيح وسالمه( الجبلينطرح 

إشوارة  الجبـل وهنواك معنوى آخور فوإن (31:3يح فينوا )غولالمسيح يسوع مادمنا نناله فينا، أي تكوون لنوا حيواة المسو
 ( .البحر( سيؤمن به العالم )الجبل= والمعنى فإن المسيح ) إشارة للعالم الوثني المضطرب.= البحرو  للمسيح.

 

اَلْة معَؤْمْنيَن َتَنالعوَنهع 11" -:(11:12آية )مت  "«.َوكعلُّ َما َتَطلعبعوَنهع ْفي الصَّ
ال يسووتجاب لوه.. ولكوون إن كوان لنوا إيمووان قودر حبووة الخوردل ووقفنووا نصولي يسووتجيب اهلل فمون يطلوب وهووو متشوكك 

فيووزداد إيماننووا، فنصوولي بإيمووان أكثوور وحينمووا يسووتجيب يتزايوود وينمووو إيماننووا وينووزاح وينطوورح جبوول الشووك فووي البحوور 
 ونصير مؤمنين فاهلل يداوي ويعالج عدم أو ضعف إيماننا.
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وا ْمَن َبَيْت َعَنَيا َجاَع، وَ 21 " -:(23-21:22راآليات )م ََْد َلمَّا َخَرجع َفَنَظَر َشـَجَرَة ْتـيٍن ْمـَن َبْعيـٍد َعَلَيَهـا 21ْفي اَل
ـا َجـاَء ْإَلَيَهـا َلـَم َيْجـَد َشـَيَئا ْإالَّ َوَرَقـا، أَلنَّـهع َلـَم يَ  يْن. َوَرقر، َوَجاَء َلَعلَّهع َيْجدع ْفيَها َشَيَئا. َفَلمَّ َأَجـاَب فَ 23كعـَن َوَقـَت التِـّ

ِع َيَسَمععون.«. اَل َيَأكعَل َأَحدر ْمَنْق َثَمرَا َبَعدع ْإَلى اأَلَبْد!»َيسعوعع َوَقاَل َلَها:  " َوَكاَن َتاَلْميذع
 

 : التينة موضوع على مالحظات

له للشر، وفوي موضووع لعون التينوة   إنتشرت وسط اليهود أيام المسيح أفكار وثنية مفادها أن هناك إله للخير وا 
ى أن المسويح يلعون التينوة وكانووت المورة األولوى والوحيودة التووي تخورج مون فوم الوورب يسووع كلموات لعنوة، وهووو نور 

بهوذا أظهوور أن هنوواك إلووه واحود يجووازي بووالخير ويوودين أيضوًا ويعاقووب بالشوورور، هووو القوادر علووى كوول شووئ فهووو 
هوا بوال ثمور، وسيصول شورهم ألن يقيم لعازر من األموات وهو يلعن األمة اليهودية التي لها مظهور التودين لكن

لحاق الشر بمن يريد، فهو كان قادرًا أن يلحق الشر بصوالبيه  يصلبوه. وطالما أظهر قدرته على فعل الخير وا 
 والجنود الذين أتوا لياًل ليلقوا القبض عليه لكنه لم يريد وسلَّم نفسه طواعية وهو القادر.

د دقوائق سوألوا المسويح عون عالموات األيوّام األخيورة فقوال لهوم أن التالميذ رأوا صباح الثالثواء التينوة يابسوة وبعو 
إحوودى العالمووات "أن شووجرة التووين يصووبح ورقهووا أخضوور، وربمووا نفهووم هووذا عوون األمووة اليهوديووة التووي ظلووت فووي 

 (.:3سنة وبدأت منذ سنوات تظهر كدولة مرة أخرى. )راجع مت 3111خراب حوالي 
 

 تطهير الهيكل

 (12، 11:12+ 32-33:21(+ )لو21-23، 22:22(+) مر 21-21:12)مت

(. وهنووا نسوومع أنووه يكوورر تطهيوور الهيكوول. ولكوون 17-3::1فووي بدايووة خدمووة السوويد المسوويح طهَّووَر الهيكوول )يووو 
نالحظ فرقًا واضحًا بين متى ومرقس في ترتيب األحداث فاإلنجيلي متى يورد القصة كأنها حدثت بعد دخول 

س فيوذكر التفاصويل بصوورة دقيقوة. ففوي يووم األحود، يووم الشوعانين عقوب المسيح إلى أورشليم مباشرة. أموا مورق
(. ولوم يفعول شويئًا سووى أنوه 11:11إتجه مباشورة للهيكول )مور مساء األحد ، دخول السيد المسيح إلى أورشليم

نظر حوله إلى كل شئ. ثم نجد أن المسويح يوذهب للهيكول صوباحًا وفوي طريقوه إلوى الهيكول لعون شوجرة التوين 
(. وال يوجد تنواقض فوي هوذا فمتوى يكتوب لليهوود ويقودم لهوم المسويح 19-16:11للهيكل لتطهيره )مر ثم ذهب

تجوه مباشورة إلوى هيكلوه ليطهوره، هنوا  الوذى هوو بيوت أبيوه على أنه إبن داود الملك الذي دخل أورشوليم كملوك وا 
المسيح كملك إلى قصره.  أن يذهب ، متى ال يهتم بالترتيب الزمني بل بالمعنى أو الهدف من دخول أورشليم

فكل ملك يدخل إلى قصره ولكن ألن المسيح ملوك سوماوي، بول هوو اهلل فقصوره هوو الهيكول بيوت اهلل أبيوه. أّموا 
مرقس فأورد القصة في مكانها الزمني ولكن بطريقة تسوترعى اإلنتبواه فهوو دخول للهيكول عقوب دخولوه أورشوليم 

ى أنووه نظوور كأنووه يعاتووب، ألووم أطهوور هووذا المكووان موون قبوول، مووا مباشورة كمووا قووال متووى، ولكنووه لووم يفعوول شوويئًا سووو 



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

 

 
55 

ره بطريقة شديدة. وهكوذا موع كول مّنوا قبول أن كل ومضى. ولكنه في الغد أتى وطهَّ الذي حدث إذن؟ وترك الهي
 يطهر المسيح حياتنا بعنف يعاتب ويحذر ثم يتدخل بعنف.

 

وَن ْفي  َوَدَخَل َيسعوعع ْإَلى َهَيَكلْ 21 "-:(21-21:12اآليات )مت اهلْل َوَأَخَرَ  َجْميَع الَّْذيَن َكانعوا َيْبيععوَن َوَيَشَترع
َياْرَفْة َوَكرَاْسيَّ َباَعْة اَلَحَماْم  اَلْة يعَدَعى. َوَأَنتعَم »َوَقاَل َلهعَم:21اَلَهَيَكْل، َوَقَلَب َمَواْئَد الصَّ : َبَيْتي َبَيَت الصَّ َمَكتعوبر

ََاَرَة لعصع  َوَتَقدََّم ْإَلَيْه ععَمير َوععَر ر ْفي اَلَهَيَكْل َفَشَفاهعَم. 23« وٍص!َجَعَلتعمعوِع َم
َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَكتََبْة 23 َفَلمَّا رََأى رع

وَن ْفي اَلَهَيَكْل َوَيقعولعوَن: َد!»اَلَعَجاْئَب الَّْتي َصَنَع، َواأَلَواَلَد َيَصَرخع َأَتَسَمعع »لعوا َلهع:َوَقا22، َغْضبعوا «أعوَصنَّا الَبْن َداوع
ْع َهيََّأَت َتَسْبيَحا؟»َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع:« َما َيقعولع هؤعاَلْء؟ ِْ اأَلَطَفاْل َوالرُّضَّ ثعمَّ َتَرَكهعَم 21«. َنَعَم! َأَما َقرََأتعَم َقطُّ: ْمَن َأَفَوا

 " َوَخَرَ  َخاْرَ  اَلَمْديَنْة ْإَلى َبَيْت َعَنَيا َوَباَت هعَناَق.

ى يورد القصة مباشرة بعد دخول المسيح أورشليم، فمتى يريد أن يشير لملك المسيح الروحي على قلوبنا، فحين مت
يدخل قلوبنا يطهرها ويملك عليها فهو الملك اإللهي. فإذ يدخل الرب أورشليمنا الداخلية إنما يدخل إلى مقدسه، 

روح القدس الذي يبكت على خطية وقد يكون يقوم بنفسه بتطهيره. والسوط الذي يستخدمه قد يكون صوت ال
 بعض التجارب واآلالم. )ونالحظ أن الوحيد الذي أشار لموضوع السوط هو يوحنا(.

 

وَن ْفـي اَلَهَيَكـْل، 21" -:(21:12آية )مت َوَدَخَل َيسعـوعع ْإَلـى َهَيَكـْل اهلْل َوَأَخـَرَ  َجْميـَع الَّـْذيَن َكـانعوا َيْبيععـوَن َوَيَشـَترع
َياْرَفْة َوَكرَاْسيَّ َباَعْة اَلَحَماْم. َوَقَلبَ     " َمَواْئَد الصَّ

كانووت هنوواك أموواكن مخصصووة لتغييوور العملووة ليوودفع منهووا العابوودين الجزيووة )ضووريبة نصووف = يبيعــون ويشــترون
الشاقل المقررة على كل يهودي. والشاقل هو العملة اليهودية وهي بدون صور(، ولما كوان أنواس يهوود يوأتون مون 

لعووالم ومعهووم عمالتهووم كووان البوود موون تغييرهووا بالعملووة المحليووة. وكووانوا يبيعووون الطيووور لتقووديمها كووذبائح ولكوون كوول ا
الموضوووع تطووور ليصووير تجووارة توودر عائوودًا ضووخمًا علووى حنووان وقيافووا بوول أن المكووان الووذي كووان مخصصووًا لصووالة 

وض فوي مقابول هودايا عينيوة إذ أن الربوا األتقياء من األمم خصصوه للتجارة. ويورى الوبعض أنهوم كوانوا يقودمون قور 
 ممنوع. بل صاروا يتاجرون في كل شئ في الهيكل.

 

ََاَرَة لعصعوٍص!»َوَقاَل َلهعَم:21" -:(21:12آية )مت اَلْة يعَدَعى. َوَأَنتعَم َجَعَلتعمعوِع َم : َبَيْتي َبَيَت الصَّ   " «.َمَكتعوبر
 (.17:11+ نح39:8مل1+ 11:7رإ+ 7:65شإ) 

 
 " َوَتَقدََّم ْإَلَيْه ععَمير َوععَر ر ْفي اَلَهَيَكْل َفَشَفاهعَم.23" -:(23:12آية )مت

 هذا هو المسيح الذي أتى ليشفي ويطهر ليعدنا للملكوت السماوي.
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َؤَســاءع اَلَكَهَنــْة َواَلَكَتَبــْة اَلَعَجاْئــَب الَّْتــي َصــَنَع، َواأَلَواَلَد َيَصــ23" -:(23:12آيــة )مــت ــا رََأى رع وَن ْفــي اَلَهَيَكــْل َفَلمَّ َرخع
َد!»َوَيقعولعوَن:   " ، َغْضبعوا.«أعوَصنَّا الَبْن َداوع

عجيب أن يصنع السيد المسيح ما فعله في الهيكل وهو شخص وحيد منبوذ بال إعتبار، مكروه من رؤساء الكهنة 
ماديووة وشوواهدوا دمووار والكهنووة، بوول هووو فووي قلبووه لموائوود باعووة الحمووام والصوويارفة يهوواجم مصووالح رؤسوواء الكهنووة ال

مكاسووبهم. ولكوون يبوودو أن جووالاًل إلهيووًا كووان يبوودو علووى مالمحووه ونظراتووه أرعبووتهم فسووكتوا، ولووم يسووتطيعوا أن يفعلوووا 
وفووي المقابوول اكتشووف األطفووال فووي بووراءتهم حووالوة وجهووه ففرحوووا بووه وسووبحوا،  أّمووا موون  .غضــبواشوويئًا سوووى أنهووم 

وواًل للشووعب. واألطفووال لووم يفهموووا مووا يقولونووه لكوونهم كووانوا يوورددون مووا  أعمووتهم شووهوات قلوووبهم فوورأوا فيووه إنسوواناً  ُمضِّ
األطفال الوذين بوال معرفوة إنفوتح قلوبهم وسوبحوا أّموا دارسوي النبووات . أوصنا إلبن داودسمعوه من الكبار باألمس= 

طفوووال فوووي فوووإنغلق قلوووبهم وعيوووونهم فلوووم يوووروا. والوووذي يريووود أن يعووورف كيوووف يسوووبح عليوووه أن يرجوووع ويصوووير مثووول األ
 بساطتهم وبراءتهم وتصديقهم لما يسمعونه.

 

ِْ »َفَقـاَل َلهعـَم َيسعـوعع:« َأَتَسَمعع َمـا َيقعـولع هـؤعاَلْء؟»َوَقالعوا َلهع:22" -:(22:12آية )مت َنَعـَم! َأَمـا َقـرََأتعَم َقـطُّ: ْمـَن َأَفـَوا
ْع َهيََّأَت َتَسْبيَحا؟   "«.اأَلَطَفاْل َوالرُّضَّ

 كماء في أعين أنفسهم كالفريسيين فستكون لهم النبوات مجرد معلومات غير مفرحة وال معزية.( أما الح3:8)مز 
 

 (21-23، 22:22اآليات )مر
َفَدَخَل َيسعوعع أعورعَشْليَم َواَلَهَيَكَل، َوَلمَّا َنَظَر َحَوَلهع ْإَلى كعلِّ َشَيٍء ْإَذ َكاَن اَلَوَقـتع َقـَد َأَمَسـى، 22" -(:22:22آية )مر

 " َ  ْإَلى َبَيْت َعَنَيا َمَع االَثَنَي َعَشَر.َخرَ 
هو اإلله الغيور الذي ال يطيق في بيته فسادًا أو شرًا، بل عيناه تجوالن وتفحصان كل شئ لتفورز = نظر كل شئ

المقدسووات عوون النجاسووات وتطوورد األخيوورة. والمسوويح ينظوور ويحووذر ويعاتووب وينووذر قبوول أن يمسووك السوووط ليووؤدب 
(. ونالحوظ أننوا هياكول 17:2كوو1ن المسيح الوديع نراه حازمًا كل الحزم موع مون يفسود هيكلوه )ويطهر. ونالحظ أ

 (. )الوحيد الذي ذكر موضوع السوط هو يوحنا(.15:2كو1اهلل والروح القدس يسكن فينا )
 

َبَتَدَأ يعَخْر ع الَّْذيَن َكانعوا َيْبيععوَن َوَجاءعوا ْإَلى أعورعَشْليَم. َوَلمَّا َدَخَل َيسعوعع اَلَهَيَكَل ا23 "-:(21-23 :22اآليات )مر
َياْرَفْة َوَكرَاْسيَّ َباَعْة اَلَحَماْم.  وَن ْفي اَلَهَيَكْل، َوَقلََّب َمَواْئَد الصَّ َوَيَشَترع

َوَلَم َيَدَع َأَحَدا َيَجتَازع اَلَهَيَكَل ْبَمتَاٍع. 22
ََاَرَة لعصعوصٍ أََلَيَس َمَكتعو »َوَكاَن يعَعلِّمع َقاْئاَل َلهعَم:21 «. َبا: َبَيْتي َبَيَت َصاَلٍة يعَدَعى ْلَجْميْع األعَمْم؟ َوَأَنتعَم َجَعَلتعمعوِع َم
َؤَساءع اَلَكَهَنْة َفَطَلبعوا َكَيَف يعَهْلكعوَنهع، أَلنَّهعَم َخافعوِع، ْإَذ بعْهَت اَلَجَمعع كعلُّ 22 مَّا َولَ 21هع ْمَن َتَعْليْمْه. َوَسْمَع اَلَكَتَبةع َورع

 " َصاَر اَلَمَساءع، َخَرَ  ْإَلى َخاْرْ  اَلَمْديَنْة.



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

 

 
57 

و23" -(:23:22آية )مر َن َوَجاءعوا ْإَلى أعورعَشْليَم. َوَلمَّا َدَخَل َيسعوعع اَلَهَيَكَل اَبَتَدَأ يعَخْر ع الَّْذيَن َكانعوا َيْبيععوَن َوَيَشَترع
َياْرفَ     "ْة َوَكرَاْسيَّ َباَعْة اَلَحَمامْ ْفي اَلَهَيَكْل، َوَقلََّب َمَواْئَد الصَّ

نالحووظ أن المسوويح بعوود ذلووك بأيووام إستسوولم لصووالبيه بووال مقاومووة، بينمووا نووراه هنووا يسووتخدم سوولطانه فووي غضووب ضوود 
 الذين أفقدوا الهيكل قدسيته. إذًا هو له القدرة أن يفعل هذا مع صالبيه ولكنه بإرادته لم يفعل.

 
  " َع َأَحَدا َيَجتَازع اَلَهَيَكَل ْبَمتَاٍع.َوَلَم َيدَ 22" -(:22:22آية )مر

تحووول رواق األمووم إلووى سوووق. وصووار كوول موون يريوود أن يعبوور موون المدينووة إلووى جبوول الزيتووون، عوضووًا عوون الوودوران 
حول الهيكل، كان يعبر من داخل دار األمم أو رواق األمم، فُحِرم األمم األتقياء من وجود مكان لهم للصوالة فوي 

 سيح منع الناس من إستخدام الهيكل كممر أو معبر.الهيكل. والم
 (21:22تعليق على اآلية )مر

حووين دشوون سووليمان بيووت اهلل صوولى أن يسووتجيب اهلل كوول صووالة توجووه موون هووذا المكووان والوورب قووال لووه قوود سوومعت 
( أما الكهنة ورؤسواء الكهنوة فكوانوا يتواجرون ويسولبون  موا 2:9مل1+ 3:، 1:، 28، 26، 21:8مل1صالتك )

 . ستطاعوا سلبه من عطايا الناسا
 

َؤَساءع اَلَكَهَنْة َفَطَلبعوا َكَيَف يعَهْلكعوَنهع، أَلنَّهعَم َخـافعوِع، ْإَذ بعْهـَت اَلَجَمـعع كعلُّـ22" -(:22:22آية )مر هع َوَسْمَع اَلَكَتَبةع َورع
 " ْمَن َتَعْليْمْه.

ه أنار. مرقس هنا هو الوحيد الذي قدم تفسويرًا الحظ أن قوة غربية كانت تخرج منه فخافوه ويقول البعض أن وجه
وطبعًا هو مرقس الذي يشير لهوذا . خافِولماذا لم يهاجم الكهنة والجنود المسيح إذ أفسد تجارتهم وقلب موائدهم= 

 فهو يقدم المسيح القوي للرومان محبي القوة.
 

ــات )لــو ــَدَأ يع 33" -(:32-33:21اآلي ــَل اَبَت ــَل اَلَهَيَك ــا َدَخ ــْه َوَلمَّ وَن ْفي ــَترع ــوَن َوَيَش ــانعوا َيْبيعع ــْذيَن َك ــْر ع الَّ َخ
َقــاْئاَل 32

ََاَرَة لعصعوٍص!»َلهعَم: اَلْة. َوَأَنتعَم َجَعَلتعمعوِع َم : ْإنَّ َبَيْتي َبَيتع الصَّ َوَكاَن يعَعلِّـمع كعـلَّ َيـَوٍم ْفـي اَلَهَيَكـْل، َوَكـاَن 31 «.َمَكتعوبر
َؤَساءع اَلَكَهَنـْة َواَلَكَتَبـ ـوِْ الشَّـَعْب َيَطلعبعـوَن َأَن يعَهْلكعـوِع، رع جع َوَلـَم َيْجـدعوا َمـا َيَفَعلعـوَن، أَلنَّ الشَّـَعَب كعلَّـهع َكـاَن 32ةع َمـَع وع
َتَعلَِّقا ْبْه َيَسَمعع ْمَنهع.  " مع

[ عمل إيجابي قام 3[ عمل سلبي فيه طرد الرب الباعة وطهر الهيكل ]1الحظ أن عمل التطهير يشمل عملين ]
 ه الرب بالتعليم.في

= تاجر الكهنة ورؤساء الكهنة داخل الهيكل بالغش فاغتنوا جدا . فكان الكهنة يفحصون الخراف  مَارة لصوص
 ( 3:8التى يقدم منها ذبائح فى الهيكل ويختموا ما يجدونه بال عيب ويرسلونه للرعاة المتبدين ) لو
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ذبيحة يذهب ليشترى منهم ويأخذه للهيكل. فيفحصه  الذين يرعون هذه الخراف المختومة . ومن يريد ان يقدم
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 .
َكْل، َوْفي اللََّيْل َيَخرع ع َوَيْبيتع ْفي اَلَجَبْل الَّْذي َوَكاَن ْفي النََّهاْر يعَعلِّمع ْفي اَلَهيَ 11 "-:(12-11:12اآليات )لو

َيتعوْن.  وَن ْإَلَيْه ْفي اَلَهَيَكْل ْلَيَسَمععوِع.12يعَدَعى َجَبَل الزَّ َوَكاَن كعلُّ الشََّعْب يعَبكِّرع
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 عودة للجدول ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء 
 

 (12-12:22(+ )مر 11-12:12ن اليابسة )متشجرة التي
بعوا َقاْئْليَن:12" -(:11-12:12اآليات )مت « َكَيَف َيْبَسْت التِّيَنةع ْفي اَلَحاْل؟»َفَلمَّا رََأى التَّاَلْميذع ذْلَق َتَعجَّ

 َتشعكُّوَن، َفاَل َتَفَعلعوَن َأَمَر التِّيَنْة َفَقَط، َبَل ْإَن اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإَن َكاَن َلكعَم ْإيَمانر َوالَ »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:12
 . اَلْة معَؤْمْنيَن َتَنالعوَنهع 11قعَلتعَم َأَيَضا ْلهَذا اَلَجَبْل: اَنَتْقَل َواَنَطْرَح ْفي اَلَبَحْر َفَيكعونع  "«.َوكعلُّ َما َتَطلعبعوَنهع ْفي الصَّ

 
وْل، َوْفي ال12" -(:12-12:22اآليات )مر َباْح ْإَذ َكانعوا معَجتَاْزيَن رََأَوا التِّيَنَة َقَد َيْبَسَت ْمَن األعصع صَّ

َفَتَذكََّر 12
ْلَيكعَن َلكعَم ْإيَمانر :»َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم 11« َيا َسيِّْدي، اَنظعَر! اَلتِّيَنةع الَّْتي َلَعَنَتَها َقَد َيْبَسَت!»بعَطرعسع َوَقاَل َلهع:

َلْبْه، َبَل يعَؤْمنع أَلنِّي اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ َمَن َقاَل ْلهَذا اَلَجَبْل: اَنَتْقَل َواَنَطْرَح ْفي اَلَبَحْر! َواَل َيشعقُّ ْفي قَ 11اهلْل. بْ 
، َفَمَهَما َقاَل َيكعونع َلهع.  بعوَنهع ْحيَنَما تعَصلُّوَن، َفآْمنعوا َأَن َتَنالعوِع، ْلذْلَق َأقعولع َلكعَم: كعلُّ َما َتَطلع 13َأنَّ َما َيقعولعهع َيكعونع

ْفَر َلكعَم َأَيَضا َأبعوكعمع الَّ 13َفَيكعوَن َلكعَم.  ََ وا ْإَن َكاَن َلكعَم َعَلى َأَحٍد َشَيءر، ْلَكَي َي ْذي ْفي َوَمَتى َوَقَفتعَم تعَصلُّوَن، َفاَغْفرع
َن َلَم تَ 12السََّماَواْت زَّاَلْتكعَم.  ْفَر َأبعوكعمع الَّْذي ْفي السََّماَواْت َأَيَضا زَّاَلْتكعَم.َواْ  ََ وا َأَنتعَم اَل َي ْفرع ََ " 

يرى الدارسون أن الجبل المتحرك يشير إلى كل ما هو صعب. وكانت اللغة المألوفة عند حاخامات اليهود وفي 
ا رأينا سابقًا أن الجبل  أيضًا يشير مدارسهم أن من يفسر نبوة أو نصًا صعبًا من الكتاب أنه محرك الجبال. وكم

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

 (.6::1يو1فق مشيئة اهلل )أن نصلي ونطلب بإيمان وليس عن شك. إلى أن تكون طلبتنا و  -1
أن يمأل القلب الصفح عن خطايا اآلخرين ليغفر لنا اهلل، فاهلل لن يسوتجيب لمون يموأل قلبوه الكراهيوة والغضوب  -3

 وال من يمأل قلبه الشهوات النجسة. اهلل يستجيب لمن يكون قلبه طاهرًا فيسكن فيه. ، والحقد وطلب اإلنتقام
اإلثنين فتوقف عنها تيار الحياة فورًا ولكن عالمات الموت ظهرت يوم الثالثاء  والحظنا أن المسيح لعن التينة يوم

 صباحًا.
 

 ( 11-11:12سؤال الرؤساء عن سلطان يسوع )مت
 (2-2:12(+) لو 11-11:22+ )مر

َؤَساءع اَلَكَهَنْة َوشعيع 11" -(:11-11:12اآليات )مت ِع الشََّعب َوهعَو يعَعلِّمع، َوَلمَّا َجاَء ْإَلى اَلَهَيَكْل َتَقدََّم ْإَلَيْه رع و
َلَطاَن؟»َقاْئْليَن: َلَطاٍن َتَفَعلع هَذا؟ َوَمَن َأَعَطاَق هَذا السُّ َوَأَنا َأَيَضا َأَسأَلعكعَم »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:13« ْبَأيِّ سع

َلَطاٍن َأَفَعلع هَذا: َكْلَمَة َواْحَدَة، َفْإَن قعَلتعَم ْلي َعَنَها َأقعولع َلكعَم َأَنا َأَيَضا  َمَعمعوْديَّةع يعوَحنَّا: ْمَن َأَيَن َكاَنَت؟ 13ْبَأيِّ سع
وا ْفي َأَنفعْسْهَم َقاْئْليَن:« ْمَن السََّماْء َأَم ْمَن النَّاْس؟ ْإَن قعَلَنا: ْمَن السََّماْء، َيقعولع َلَنا: َفْلَماَذا َلَم تعَؤْمنعوا ْبْه؟ »َفَفكَّرع
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َن قعَلَنا:12 اَل »َفَأَجابعوا َيسعوَع َوَقالعوا:11«. ْمَن النَّاْس، َنَخافع ْمَن الشََّعْب، أَلنَّ يعوَحنَّا ْعَنَد اَلَجْميْع ْمَثلع َنْبي   َواْ 
َلَطاٍن َأَفَعلع هَذا.»َفَقاَل َلهعَم هعَو َأَيَضا:«. َنَعَلمع   " َواَل َأَنا َأقعولع َلكعَم ْبَأيِّ سع
 

َؤَساءع 11 "-(:11-11:22اآليات )مر َوَجاءعوا َأَيَضا ْإَلى أعورعَشْليَم. َوْفيَما هعَو َيَمْشي ْفي اَلَهَيَكْل، َأَقَبَل ْإَلَيْه رع
 ، ِع َلَطاَن َحتَّى َتَفَعَل هَذا؟»َوَقالعوا َلهع:12اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع َوالشُّيعو َلَطاٍن َتَفَعلع هَذا؟ َوَمَن َأَعَطاَق هَذا السُّ « ْبَأيِّ سع

َلَطاٍن َأَفَعلع هَذا »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:11 َوَأَنا َأَيَضا َأَسأَلعكعَم َكْلَمَة َواْحَدَة. َأْجيبعوْني، َفَأقعوَل َلكعَم ْبَأيِّ سع
وا ْفي َأَنفع 12«. َمَعمعوْديَّةع يعوَحنَّا: ْمَن السََّماْء َكاَنَت َأَم ْمَن النَّاْس؟ َأْجيبعوْني12 ْإَن قعَلَنا: ْمَن »ْسْهَم َقاْئْليَن:َفَفكَّرع

: َفْلَماَذا َلَم تعَؤْمنعوا ْبْه؟  َن قعَلَنا: ْمَن النَّاسْ 11السََّماْء، َيقعولع َفَخافعوا الشََّعَب. أَلنَّ يعوَحنَّا َكاَن ْعَنَد اَلَجْميْع َأنَّهع «. َواْ 
 . َلَطاٍن َأَفَعلع »َفأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:«. َنَعَلمع اَل »َفَأَجابعوا َوَقالوا ْلَيسوع:11ْباَلَحْقيَقْة َنْبيٌّ َواَل َأَنا َأقعولع َلكعَم ْبَأيِّ سع

 "«.هَذا
 

َؤَساءع اَلَكَهَنْة 2 "-(:2-2:12اآليات )لو ، َوَقَف رع َوْفي َأَحْد ْتَلَق اأَليَّاْم ْإَذ َكاَن يعَعلِّمع الشََّعَب ْفي اَلَهَيَكْل َويعَبشِّرع
، َواَلكَ  ِْ َلَطاَن؟»َوَكلَّمعوعِ َقاْئْليَن:1َتَبةع َمَع الشُّيعو َلَطاٍن َتَفَعلع هَذا؟ َأَو َمَن هعَو الَّْذي َأَعَطاَق هَذا السُّ « قعَل َلَنا: ْبَأيِّ سع

وَحنَّا: ْمَن السََّماْء َكاَنَت َأَم ْمَن َمَعمعوْديَّةع يع 3َوَأَنا َأَيَضا َأَسأَلعكعَم َكْلَمَة َواْحَدَة، َفقعولعوا ْلي: »َفَأَجاَب َوَقاَل َلهعَم:1
وا ْفيَما َبَيَنهعَم َقاْئْليَن:3« النَّاْس؟ : َفْلَماَذا َلَم تعَؤْمنعوا ْبْه؟ »َفَتآَمرع َن قعَلَنا: ْمَن النَّاْس، 2ْإَن قعَلَنا: ْمَن السََّماْء، َيقعولع َواْ 

معوَنَنا، أَلنَّهعَم َواْثقع  َفَأَجابعوا َأنَّهعَم اَل َيَعَلمعوَن ْمَن َأَيَن. 1«. وَن ْبَأنَّ يعوَحنَّا َنْبيٌّ َفَجْميعع الشََّعْب َيَرجع
َفَقاَل َلهعَم 2

َلَطاٍن َأَفَعلع هَذا»َيسعوعع:  "«.َواَل َأَنا َأقعولع َلكعَم ْبَأيِّ سع
ن بسؤال عن يوحنا هو كملك دخل وطهر الهيكل وبهذا يعلن أنه إبن اهلل والسؤال بأي سلطان تفعل هذا. والرد كا

فلماذا؟ ألن يوحنا دعاهم للتوبة ولو فعلوا إلنفتحت بصيرتهم وعرفوه من هو. ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ 
نون مجمع السنهدريم، إذ شعروا بأن السيد سلب سلطانهم بطرد الباعة وتطهير الهيكل، بل وأنه كان وِّ كَ الذين يُ 

تفعل هذا )لو قال من اهلل وهو قالها مرارًا ولم يصدقوا، لقالوا إصنع  يجلس في الهيكل يعلم سألوه بأي سلطان
معجزة، ولو صنع قالوا من إبليس( وأنت لست من سبط الوي وال أنت مكلف من رؤساء الكهنة، لو أتوا ليتعلموا 

تهم لم يدركوا ويبحثوا عن الحق ألجابهم السيد، ولكنهم أتوا يدافعون عن الظلمة ويقتنصوا منه كلمة. وهم في ظلم
أنه هو نفسه واضع الناموس. وهو طالما علَّم ولم يريدوا أن يفهموا فلماذا يجيب هذه المرة بوضوح وقلبهم 

 متحجر. وكان أن المسيح سألهم هل معمودية يوحنا من السماء أم من األرض وهنا نالحظ عدة نقاط:
خوذ مونكم سولطانًا. فالمسويح ال يتهورب مون آي لوم أن يوحنا علَّم بدون سلطان منكم فلماذا تعترضوون علوىَّ بوأنن .1

 اإلجابة بل يواجه ضمائرهم.
إن يوحنووا قوود شووهد للمسوويح. فووإن كانووت رسووالة يوحنووا صووحيحة موون السووماء فلموواذا لووم يؤمنوووا بالمسوويح. بوول هووم  .3

تهموا السيد أنه يخرج الشياطين بسلطان بعلزبول فهم يريدون التشكيك في المسيح أمام الجموع.  سبقوا وا 
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فهم لو أجابوا أن معمودية يوحنا من السماء فيكون السؤال لهم فلماذا لوم تؤمنووا بالمسويح بول لمواذا لوم تعتمودوا مون 
دون النوواس علوويهم وهووم بهووذا عْ تَ يوحنوا، ولووو أنكووروا أن معموديووة أي خدمووة ورسوالة يوحنووا كانووت موون السووماء فهوم يْسوو

السيد. ولذلك تهربووا مون اإلجابوة علوى سوؤال المسويح وقوالوا  ينكرون الحق أيضًا. وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم
ال نعلم فأثبتوا أنهم وهم معلمو إسرائيل أنهم غير مستحقين لهذا المنصب وال يستطيعون التمييز والحكم الصوحيح 

عود ذلوك وبالتالي ال يستحقون أن يجيبهم المسيح )فالحقيقة أنهم رفضوا يوحنا خوفًا على مراكزهم(. ولكنه أجابهم ب
 بمثل الكرامين األردياء.

ونالحووظ أن مكوور هووؤالء الرؤسوواء فووي سووؤالهم أن المسوويح لووو قووال أنووا فعلووت هووذا بسوولطان ذاتووي إلقتنصوووه بتهمووة 
ل أعموال إلهيوة وسوطهم. لوذلك لوم التجديف، ولو قال أنا فعلت هذا بسلطان من آخر يتشكك الناس فيه إذ هو يعم

منا للمسيح بقلب بسيط يدخلنا إلى أسراره إذ يفرح بنا ويقودنا بروحه القدوس إلى بهم السيد. ولنالحظ أننا لو تقديج
معرفوووة أسوووراره غيووور المدركوووة، أّموووا مووون يسوووتخدم مكووور العوووالم فوووال يقووودر أن يووودخل إليوووه ويبقوووى خارجوووًا محروموووًا مووون 

لبسووطاء موون كنوووز معرفتوه. وهووذا حووال كثيورين موون دارسووي الكتواب المقوودس وناقوودي الكتواب المقوودس. فبينمووا ينهول ا
الكتاب المقدس ويشبعون يقف النقاد بكتبهم ومعارفهم يحاولون إصطياد فرق بين كلمة وكلمة وبين فعل وفعل في 
الكتاب المقدس طالبين مجدهم الذاتي، ولوذلك ضواع مونهم سور معرفوة لوذة الكتواب المقودس ولوم يعرفووا المسويح بول 

 مخ عليه.وجدوا أنفسهم. فالمسيح ال يعلن نفسه لمن يتشا
 

 ثالثة أمثال إنذار
 (11-12:12المثل األول: اإلبنان )مت

 

ْل َوَقاَل: َيا اَبْني، اَذَهب »12 "-(:11-12:12اآليات )مت َماَذا َتظعنُّوَن؟ َكاَن إْلَنَساٍن اَبَناْن، َفَجاَء ْإَلى اأَلوَّ
َوَجاَء ْإَلى الثَّاني َوَقاَل َكذْلَق. 12نَّهع َنْدَم َأْخيرَا َوَمَضى. َفَأَجاَب َوَقاَل: َما أعْريدع. َولكْ 11اَلَيَوَم اَعَمَل ْفي َكَرْمي. 

لع »َقالعوا َلهع:2«َفَأيُّ االَثَنَيْن َعْمَل ْإرَاَدَة اأَلْب؟12َفَأَجاَب َوَقاَل: َها َأَنا َيا َسيِّدع. َوَلَم َيَمْض.  َقاَل َلهعَم «. اأَلوَّ
َواْنَي َيَسْبقعوَنكعَم ْإَلى َمَلكعوْت اهلْل،  اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ »َيسعوعع: أَلنَّ يعوَحنَّا َجاَءكعَم ْفي َطْريْق اَلَحقِّ 11اَلَعشَّاْريَن َوالزَّ

َواني َفآَمنعوا ْبْه. َوَأَنتعَم ْإَذ رََأَيتعَم َلَم َتَنَدمعوا َأْخي وَن َوالزَّ   "ْمنعوا ْبْه.رَا ْلتعؤَ َفَلَم تعَؤْمنعوا ْبْه، َوَأمَّا اَلَعشَّارع
أمام خبث وعناد رؤساء الكهنة والشيوخ ومقاومتهم للمسيح ومن قبله يوحنا المعمدان قال لهم السيد المسيح هذا 

مازلتم مصرين على عدم التوبة وعلى = لم تندموا أخيراَ فيوحنا جاءكم يدعوكم للتوبة. = في طريق الحقالمثل. 
[ على صدقه في عدم إعطائه وعدًا قد ال ينفذه 1بن األول يمتدح مرتين ]عبادتكم الشكلية بينما قلوبكم شريرة. اإل

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

 [ قسم يعاند ويهاجم.3[ قسم يطيع وينفذ ]1عمومًا حين تعرض مشيئة اهلل ينقسم الناس لقسمين ]
لويس كول مون  ونالحظ أن الفريسيين هنا الذين لهم مظهر التدين ولكن قلبهم رديء، هوؤالء مون قوال عونهم السويد "

 (.31:7يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات" )مت
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 هنا يظهر أن رب المجد طلب كرب بيت من إبنيه أن يمضيا ليعمال في كرمه أي كنيسته.
 ثل األمم الذين بدأوا حياتهم برفض العمل ولكنهم ندموا أخيرًا وقاموا للعملاألول: يم

الثوواني: يمثوول اليهووود الووذين قووالوا هووا أنووا يووا سوويد لكوونهم لووم يمضوووا، قبلوووا العموول فووي الملكوووت دون أن يعملوووا. لووذلك 
 طردوا أنفسهم بأنفسهم من الكرم ليتركوه لألمم.

 تركوا الرب أواًل لكنهم تابوا ورجعوا للرب أخيرًا. األول: يمثل العشارين والخطاة الذين
والثاني: يمثل المتدينين تدينًا سطحيًا شكليًا مثل الشيوخ والكهنة والفريسيين، لهم مظهر الخضوع لكنهم ال يفعلون 

(. هووؤالء سوويتركون مكووانهم للزوانووي والخطوواة 2:6تووي3إرادة اهلل، لهووم صووورة التقوووى لكوونهم ينكوورون قوتهووا )
 ئبين حقًا.التا

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

 (21-1:12( +) لو21-2:21+) مر
ْاَسَمععوا َمَثاَل آَخَر: َكاَن ْإَنَسانر َربُّ َبَيٍت َغَرَس َكَرَما، َوَأَحاَطهع ْبْسَياٍ ، َوَحَفَر »11" -(:32-11:12اآليات )مت

َذ 13َمهع ْإَلى َكرَّاْميَن َوَساَفَر. ْفيْه َمَعَصَرَة، َوَبَنى بعَرَجا، َوَسلَّ  ِع ْإَلى اَلَكرَّاْميَن ْلَيَأخع َوَلمَّا َقرعَب َوَقتع اأَلَثَماْر َأَرَسَل َعْبيَد
ِع َوَجَلدعوا َبَعَضا َوَقَتلعوا َبَعَضا َوَرَجمعوا َبَعَضا. 13َأَثَماَرِع.  َفَأَخَذ اَلَكرَّامعوَن َعْبيَد

ْبيَدا آَخْريَن َأَكَثَر ثعمَّ َأَرَسَل َأَيَضا عَ 12
ْليَن، َفَفَعلعوا ْبْهَم َكذْلَق.  َفَأْخيرَا َأَرَسَل ْإَلَيْهمع اَبَنهع َقاْئاَل: َيَهابعوَن اَبْني! 11ْمَن اأَلوَّ

َوَأمَّا اَلَكرَّامعوَن َفَلمَّا رََأَوا االَبَن 12
! َهلعمُّوا َنَقتع  َذ ْميرَاَثهع! َقالعوا ْفيَما َبَيَنهعَم: هَذا هعَو اَلَواْرثع وِع َخاْرَ  اَلَكَرْم َوَقَتلعوِع. 11َلهع َوَنَأخع َفَمَتى 32َفَأَخذعوِع َوَأَخَرجع

َرَم أعولْئَق اأَلَرْدَياءع يعَهْلكعهعَم َهاَلَكا َرْدياا، َويعَسلِّمع اَلكَ »َقالعوا َلهع:32« َجاَء َصاْحبع اَلَكَرْم، َماَذا َيَفَعلع ْبأعوَلْئَق اَلَكرَّاْميَن؟
َأَما َقرََأتعَم َقطُّ ْفي اَلكعتعْب: اَلَحَجرع الَّْذي »َقاَل َلهعَم َيسعوعع:31«. ْإَلى َكرَّاْميَن آَخْريَن يعَعطعوَنهع اأَلَثَماَر ْفي َأَوَقاْتَها

وَن هعَو َقَد َصاَر رََأَس الزَّاْوَيْة؟ ْمَن ْقَبْل الرَّبِّ َكاَن هَذا َوهعَو عَ  ْلذْلَق َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ 31ْجيبر ْفي َأَعيعْنَنا! َرَفَضهع اَلَبنَّاؤع
، َوَمَن َسَقَط هعَو َعَلَيْه 33َمَلكعوَت اهلْل يعَنَزعع ْمَنكعَم َويعَعَطى ألعمٍَّة َتَعَملع َأَثَماَرِع.  َوَمَن َسَقَط َعَلى هَذا اَلَحَجْر َيَتَرضَّضع

َؤَساءع اَلكَ 33 «.َيَسَحقعهع! يْسيُّوَن َأَمثَاَلهع، َعَرفعوا َأنَّهع َتَكلََّم َعَلَيْهَم. َوَلمَّا َسْمَع رع َذ َكانعوا َيَطلعبعوَن َأَن 32َهَنْة َواَلَفرِّ َواْ 
. معوْع، أَلنَّهع َكاَن ْعَنَدهعَم ْمَثَل َنْبي   " يعَمْسكعوِع، َخافعوا ْمَن اَلجع

 
ْإَنَسانر َغَرَس َكَرَما َوَأَحاَطهع ْبْسَياٍ ، َوَحَفَر َحَوَض :»َواَبَتَدَأ َيقعولع َلهعَم ْبَأَمثَال2" -(:21-2:21اآليات )مر

َذ ْمَن اَلَكرَّاْميَن ْمَن 1َمَعَصَرٍة، َوَبَنى بعَرَجا، َوَسلََّمهع ْإَلى َكرَّاْميَن َوَساَفَر.  ثعمَّ َأَرَسَل ْإَلى اَلَكرَّاْميَن ْفي اَلَوَقْت َعَبَدا ْلَيَأخع
وِع َوَأَرَسلعوِع معَهاَنا. 3ذعوِع َوَجَلدعوِع َوَأَرَسلعوِع َفارَْغا. َفَأخَ 1َثَمْر اَلَكَرْم،  ثعمَّ َأَرَسَل ْإَلَيْهَم َأَيَضا َعَبَدا آَخَر، َفَرَجمعوِع َوَشجُّ

َفْإَذ َكاَن َلهع َأَيَضا اَبنر َواْحدر 2. ثعمَّ َأَرَسَل َأَيَضا آَخَر، َفَقَتلعوِع. ثعمَّ آَخْريَن َكْثيْريَن، َفَجَلدعوا ْمَنهعَم َبَعَضا َوَقَتلعوا َبَعَضا3
َولْكنَّ أعولْئَق اَلَكرَّاْميَن َقالعوا ْفيَما َبَيَنهعَم: هَذا هعَو 1َحْبيبر ْإَلَيْه ،َأَرَسَلهع َأَيَضا ْإَلَيْهَم َأْخيرَا، َقاْئاَل: ْإنَّهعَم َيَهابعوَن اَبْني! 

! َهلعمُّوا َنَقتعَلهع َفَيكعوَن لَ  ! اَلَواْرثع وِع َخاْرَ  اَلَكَرْم. 2َنا اَلْميرَاثع َفَماَذا َيَفَعلع َصاْحبع اَلَكَرْم؟ َيَأْتي 1َفَأَخذعوِع َوَقَتلعوِع َوَأَخَرجع
وَن، هعَو َقَد َأَما َقرََأتعَم هَذا اَلَمَكتعوَب: اَلَحَجرع الَّْذي َرَفَضهع اَلَبنَّ 22َويعَهْلقع اَلَكرَّاْميَن، َويعَعْطي اَلَكَرَم ْإَلى آَخْريَن.  اؤع
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َفَطَلبعوا َأَن يعَمْسكعوِع، َولْكنَّهعَم َخافعوا ْمَن 21« ْمَن ْقَبْل الرَّبِّ َكاَن هَذا، َوهعَو َعْجيبر ْفي َأَعيعْنَنا!22َصاَر رََأَس الزَّاْوَيْة؟ 
 " َوا.اَلَجَمْع، أَلنَّهعَم َعَرفعوا َأنَّهع َقاَل اَلَمَثَل َعَلَيْهَم. َفَتَركعوِع َوَمضَ 

 
ْإَنَسانر َغَرَس َكَرَما َوَسلََّمهع ْإَلى َكرَّاْميَن َوَساَفَر َزَماَنا »َواَبَتَدَأ َيقعولع ْللشََّعْب هَذا اَلَمَثَل:1 -(:21-1:12اآليات )لو
ِع اَلَكرَّامعوَن، َوَأَرَسلعوِع َفارَْغا.  َوْفي اَلَوَقْت َأَرَسَل ْإَلى اَلَكرَّاْميَن َعَبَدا ْلَكَي يعَعطعوِع ْمَن َثَمْر اَلَكَرْم،22َطْوياَل.  َفَجَلَد

وا هَذا َأَيَضا 21َفَعاَد َوَأَرَسَل َعَبَدا آَخَر، َفَجَلدعوا ذْلَق َأَيَضا َوَأَهانعوِع، َوَأَرَسلعوِع َفارَْغا. 22 ثعمَّ َعاَد َفَأَرَسَل ثَاْلثَا، َفَجرَّحع
وِع.  ؟ أعَرْسلع اَبْني اَلَحْبيَب، َلَعلَّهعَم ْإَذا رََأَوِع َيَهابعوَن! َفَقاَل َصاْحبع اَلَكَرْم: مَ 21َوَأَخَرجع ِع اَلَكرَّامعوَن 23اَذا َأَفَعلع َفَلمَّا َرآ

 ! ! َهلعمُّوا َنَقتعَلهع ْلَكَي َيْصيَر َلَنا اَلْميرَاثع وا ْفيَما َبَيَنهعَم َقاْئْليَن: هَذا هعَو اَلَواْرثع َتآَمرع
وِع َخاْرَ  23 اَلَكَرْم َوَقَتلعوِع. َفَأَخَرجع

َفَلمَّا َسْمععوا «. َيَأْتي َويعَهْلقع هؤعاَلْء اَلَكرَّاْميَن َويعَعْطي اَلَكَرَم آلَخْرينَ 22َفَماَذا َيَفَعلع ْبْهَم َصاْحبع اَلَكَرْم؟ 
: اَلَحَجرع ا»َفَنَظَر ْإَلَيْهَم َوَقاَل:21« َحاَشا!»َقالعوا: وَن هعَو َقَد َصاَر رََأَس ْإَذا َما هعَو هَذا اَلَمَكتعوبع لَّْذي َرَفَضهع اَلَبنَّاؤع

، َوَمَن َسَقَط هعَو َعَلَيْه َيَسَحقعهع!22الزَّاْوَيْة؟  َؤَساءع اَلَكَهَنْة 21« كعلُّ َمَن َيَسقعطع َعَلى ذْلَق اَلَحَجْر َيَتَرضَّضع َفَطَلَب رع
 "َق السَّاَعْة، َولْكنَّهعَم َخافعوا الشََّعَب، أَلنَّهعَم َعَرفعوا َأنَّهع َقاَل هَذا اَلَمَثَل َعَلَيْهَم.َواَلَكَتَبةع َأَن يعَلقعوا اأَلَياْدَي َعَلَيْه ْفي ْتلَ 

( فالكرم يشير إلسرائيل. وبالتالي فالكرامين هم رؤساء الكهنة والمعلمين ولكل صاحب سلطان. 7-1:6شإراجع )
ومن الشريعة والناموس وبنى برجًا من األنبياء. أكون لها وصاحب الكرم هو اهلل الذي أحاطهم بسياج من حمايته 

( في المثال السابق ظهر اليهود كأصحاب كالم بال عمل، ففقدوا مركزهم ليحل محلهم من 6:3سور من نار )زك
بالعمل أعلنوا ندمهم على ماضيهم، أما هنا فالسيد يكشف لهم أنهم عبر التاريخ كله لم يكونوا فقط غير عاملين 

نما مضطهدين لرجال اهلل في أعنف صورة حتى متى جاء إبن اهلل نفسه الوارث يخرجونه خارج أورشليم وا  ، 
 ليقتلوه.

ولقد أخذ السيد الحكم عليهم مون أفوواههم بوأن علوى صواحب الكورم أن يهلكهوم. ويسولم الكورم إلوى آخورين الوذين هوم 
 اليهود الذين آمنوا. كنيسة األمم، أو الكنيسة المسيحية عمومًا التي هي من األمم و 

(. قيل أنه عند بنواء هيكول سوليمان أن البنوائين وجودوا حجورًا ضوخمًا فظنووا 32-33:118)مز= الحجر المرفوض
أنه ال يصلح لشئ فإحتقروه، ولكن إذ إحتاجوا إلى حجر في رأس الزاوية )ليجمع حائطين كبيرين( لم يجدوا حجرًا 

حتقووروه. وكووا ن ذلووك رمووزًا للسوويد المسوويح الووذي إحتقووره رجووال الوودين اليهووودي، ولووم يصوولح إاّل الحجوور الووذي سووبق وا 
يعلموا أنوه الحجور الوذي سويربط بوين اليهوود واألموم فوي الهيكول الجديود ليصوير الكول أعضواء فوي الملكووت الجديود. 

هوو حاضور فوي كول مكوان، وعينوه علوى كرموه = وسلمه إلـى كـرامين وسـافروفي هذا القول إشارة لموته وقيامتوه. 
عاه ويهتم بكل صغيرة وكبيورة، ولكون قولوه سوافر فيوه إشوارة ألنوه تورك للكورامين حريوة العمول وأعطواهم المسوئولية ير 

كاملووة عالمووة حبووه للنضوووج وتقووديره للحريووة اإلنسووانية. وتشووير كلمووة سووافر إلووى أنهووم رأوا اهلل علووى جبوول سوويناء إذ 
هم وهول نخطوئ نحون ونظون أن اهلل ألننوا ال نوراه اآلن أعطاهم الوصايا وما عادوا يرونه بعد ذلك، وكأنه بعيودًا عون

هووو ينتظوور الثمووار موون الكوورم ليصوونع خموورًا. والخموور رمووز = حفــر معصــرةهووو غائووب، ولوون يعووود ويظهوور للدينونووة. 
( ألن أسرار آالم المسيح 3-1:52للفرح. فاهلل يريد أن يفرح بثمار أوالده. ولكن المعصرة تشير آلالم المسيح )أش
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ر الجديوود، فهووو الووذي قووّدم لنووا دمووه مووون عصووير الكرمووة وينتظوور مّنووا أن نقوودم لووه حياتنووا ذبووائح حيوووة، تبوودو كووالخم
اهلل أرسول للشوعب اليهوودي أنبيواء فقتلووهم وعوذبوهم = أرسل عبيدِ ليأخـذ أثمـاِرونحتمل الصليب فنمأل معصرته. 

هوم تشواوروا مون قبول وسوألوه بوأي = هقالوا فيما بينهم هـذا هـو الـوارث. هلمـوا نقتلـورفضوهم، ورفضوا تعاليمهم. 
سلطان تفعل هذا وهو هنا يشير ألنه اإلبن، فهو صاحب السلطان. ولكنه يتنبأ هنا عن موته على أيديهم. ويتنبوأ 
عوون قيامتووه فووي موضوووع حجوور الزاويووة. هنووا المسوويح يظهوور لهووم أنووه هووو صوواحب السوولطان وأنهووم هووم المقوواومين 

 لسلطانه لرفضهم الحق. 
 -( يحدد لوقا أن صاحب الكرم أرسل ثالثة رسل قبل إبنه:13-11:31لوفي إنجيل )

 األول: يمثل الناموس الطبيعي أي الضمير وكان قايين أول من كسره بقتله ألخيه.
 الثاني: يمثل ناموس موسى. وموسى نفسه ممثل الناموس هاجوا عليه.

 األنبياء. الثالث: هم األنبياء ونبواتهم وطالما قتل الشعب اليهودي هؤالء
والمسيح يتهم اليهود الذين أمامه من القادة والرؤساء بأنهم مازالوا يعملون ضد الناموس الطبيعي، وضود النواموس 

 وهو المخلص الذي تكلم عنه األنبياء. ، الموسوي وضد النبوات، في حياتهم وسلوكهم وفي رفضهم له
الهوتووه فلووه كوول المجوود دائمووًا. وبناسوووته سيحصوول علووى وتسوومية المسوويح نفسووه بووالوارث، فهووذا يشووير لناسوووته، أّمووا 

 المجد بعد الصليب لحسابنا لنرث نحن فيه.
وقت الحصاد واإلثمار= بعد أن أعطى اهلل كهنة اليهود فرصة لرعاية الشعب، أرسل = وفي الوقت (:22:12)لو

 ليطلب النفوس التقية المؤمنة التي يفرح بها.
يقول "يأتي ويهلك" بينما في متى، فهو ينسب هذا القول للكهنة والفريسيين  المسيح هنا هو الذي (22:12في )لو

والحل بسيط. أن الفريسيين هم الوذين قوالوا هوذا، والسويد كورر موا قوالوه تأمينوًا علوى كالمهوم أي هوو يوافوق علوى موا 
 قالوه.

عجوابهم  هنا المسيح يشير لسبب أحقادهم عليه أال وهو حسودهم لوه بسوبب إلتفواف= ونأخذ ميراثه الشوعب حولوه وا 
 به. وليس بسبب عدم المعرفة لشخصه.

 ( . 12:12فهم صلبوه خارج أورشليم )عب= فأخذِو وأخرجِو خار  الكرم
هووذا المثوول يقوودم ملخصووًا رمزيووًا لعموول اهلل الخالصووي وتوودبيره ورعايتووه لإلنسووان غيوور المنقطعووة فتحوودث عوون عطيووة 

تجسود اإلبون وصولبه وطورده للكورامين القودامى وتأسويس الكنيسوة  الناموس الطبيعي ونواموس موسوى واألنبيواء وعون
بوالروح القودس ليكونووا كورامين جودد )التالميوذ ورسوول المسويح والكهنووت المسويحي( ولكون لونالحظ أن كوون الكنيسووة 

( نجود أن اهلل علوى 6:3هي الكرمة الجديدة فهوذا ال يعطيهوا مبورر أن تتشوبه بواليهود فوال يكوون لهوا ثمور. ففوي )رؤ
إسوووتعداد أن يزحوووزح منوووارة كنيسوووة أفسوووس ألن محبتهوووا نقصوووت. فوووإن كوووان اهلل لوووم يشوووفق علوووى الكرموووة أو الزيتونوووة 
األصولية فهوول يتوورك الكرمووة أو الزيتونووة الجديوودة إن كانووت بووال ثموور. اهلل مووازال يطلووب الثمووار فووي كنيسووته وفووي كوول 

كانت الجنة في وسطها شجرة الحيواة. واهلل (. ولنالحظ أن اهلل أعطى الجنة آلدم ليعملها. و :3-17:11نفس )رو
أعطى لنا الكنيسة وفي وسطها المسيح لنخدم، فكل مّنا مطالب بأن يعمل في هذه الجنة، فمنَّا من يزرع ومّنا من 
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يسووقي واهلل يطالووب بالثمووار أي المووؤمنين التووائبين. ولكوون هنوواك موون يتضووايق إذا طلووب اهلل الثمووار وهووو ال يريوود أن 
 يقدم شئ.

( إذ ُوِلَد بدون زرع بشر وصار جباًل يمأل المسكونة. 3::2حجر هو المسيح. الحجر الذي قطع بغير يدين )داوال
وهو حجر مرذول مرفوض، في تواضع ميالده في مزود، وفي تواضوع حياتوه وفوي عوار صوليبه وموتوه واإلهانوات 

لوم يؤمنووا بالمسويح ورفضووه  هوم مون= من سـقط علـى الحجـر يترضـضالتي وجهت إليه. لكنه صار رأس الزاوية 
كما رفضه البناؤون، فعدم إيمانهم صار لهم صخرة عثرة. ومن يتعثر في المسيح يضر نفسه، ويكوون كمون سوقط 
علووى الحجوور، هووذا يقووال علووى كوول موون يسوومع اإلنجيوول وال يووؤمن. فكوول موون يوورفض المسوويح ويقاومووه يتعووب ويفقوود 

 سالمه ويعذب نفسه هنا على األرض. 
نجيله واإليمان الحقيقي ويبذلون جهدهم لتعطيله، = عليه يسحقهومن سقط هو  هؤالء يمثلون من يقاوم المسيح وا 

هؤالء يسحقهم المسيح إّما هنا على األرض )آريوس( أو يوم الدينونة. وكل من يظل رافضًا المسيح ويقاومه 
 فنهايته الهالك حين يظهر المسيح في مجيئه الثاني ليدين العالم.

 
 (23-2:11ثالث : عرس إبن الملق )متالمثل ال
َوَجَعَل َيسعوعع يعَكلِّمعهعَم َأَيَضا ْبَأَمثَال َقاْئاَل: 2 "-:(23-2:11)مت اآليات

يعَشْبهع َمَلكعوتع السََّماَواْت ْإَنَساَنا َمْلَكا »1
يَن ْإَلى اَلععرَ 1َصَنَع ععَرَسا الَبْنْه،  ِع ْلَيَدععوا اَلَمَدععوِّ َفَأَرَسَل َأَيَضا َعْبيَدا 3ْس، َفَلَم يعْريدعوا َأَن َيَأتعوا. َوَأَرَسَل َعْبيَد

َناْتي َقَد ذعْبَحَت، َوكعلُّ  يَن: هعَوَذا َغَداْئي َأَعَدَدتعهع. ْثيرَاْني َومعَسمَّ َشَيٍء معَعدٌّ. َتَعاَلَوا ْإَلى آَخْريَن َقاْئاَل: قعولعوا ْلَلَمَدععوِّ
نعوا َوَمَضَوا، َواْحدر ْإَلى َحَقْلْه، َوآَخرع ْإَلى ْتَجاَرْتْه، َولْكنَّهعَم َتَهاوَ 3اَلععَرْس! 

ِع َوَشَتمعوهعَم 2 َواَلَباقعوَن َأَمَسكعوا َعْبيَد
ِع َوَأَهَلَق أعولْئَق اَلَقاْتْليَن َوَأَحَرَق َمْديَنَتهعَم. 1َوَقَتلعوهعَم.  نعوَد ِْ: َأمَّا ثعمَّ قَ 2َفَلمَّا َسْمَع اَلَمْلقع َغْضَب، َوَأَرَسَل جع اَل ْلَعْبيْد

وَن َفَلَم َيكعونعوا معَسَتْحقِّيَن.  اَلععَرسع َفمعَسَتَعدٌّ، َوَأمَّا اَلَمَدععوُّ
ْق، َوكعلُّ َمَن َوَجَدتعمعوِع َفاَدععوِع 1 َفاَذَهبعوا ْإَلى َمَفاْرْق الطُّرع

ْق، َوَجمَ 22ْإَلى اَلععَرْس.  ععوا كعلَّ الَّْذيَن َوَجدعوهعَم َأَشرَارَا َوَصاْلْحيَن. َفاَمَتأَل اَلععَرسع ْمَن َفَخَرَ  أعولْئَق اَلَعْبيدع ْإَلى الطُّرع
اَلمعتَّْكْئيَن. 

َفَلمَّا َدَخَل اَلَمْلقع ْلَيَنظعَر اَلمعتَّْكْئيَن، رََأى هعَناَق ْإَنَساَنا َلَم َيكعَن اَلْبَسا ْلَباَس اَلععَرْس. 22
َفَقاَل َلهع: َيا 21

، َكيَ  دَّاْم: اَربعطعوا ْرَجَلَيْه 21َف َدَخَلَت ْإَلى هعَنا َوَلَيَس َعَلَيَق ْلَباسع اَلععَرْس؟ َفَسَكَت. َصاْحبع ْحيَنْئٍذ َقاَل اَلَمْلقع ْلَلخع
وِع ْفي الظَُّلَمْة اَلَخاْرْجيَّْة. هعَناَق َيكعونع اَلبعَكاءع َوَصْريرع اأَلَسَناْن.  ذعوِع َواَطَرحع َوَيَدَيْه، َوخع

نَّ َكْثيْريَن يعَدَعَوَن ألَ 23
 " «.َوَقْليْليَن يعَنَتَخبعونَ 

 
َوَجَعــَل َيسعــوعع يعَكلِّمعهعــَم َأَيَضــا ْبَأَمثَــال َقــاْئاَل: 2" -(:1-2:11اآليــات )مــت

يعَشــْبهع َمَلكعــوتع السَّــَماَواْت ْإَنَســاَنا َمْلَكــا »1
ِع ْلَيَدععوا الَ 1َصَنَع ععَرَسا الَبْنْه،  يَن ْإَلى اَلععَرْس، َفَلَم يعْريدعوا َأَن َيَأتعوا.َوَأَرَسَل َعْبيَد  " َمَدععوِّ

العريس هو المسيح والعروس هي الكنيسة ككول أو كول نفوس بشورية، فوالنفس مودعوة ال أن تكوون متفرجوة فوي هوذا 
العرس بل هي العروس التي تتحد بعريسها على مستوى أبدي. وما هو العرس؟ هوو دعووة لكول نفوس للفورح الودائم 

، ويمتود العورس للسوماء فوى فورح أبودى  ن خالل أسرار مقدسة وغفران وسالم يفوق العقل وتعزيات وأفوراح روحيوةم
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. ولكون لألسوف فهنواك نفووس مون أجول بؤسوها الوداخلي تورفض أن تفوتح قلبهوا لعريسوها لتفورح. والمثول ومجد أبودى 
توووى شخصووويًا ليووودعوهم ولكووونهم رفضووووه قالووه المسووويح عووون اليهوووود الوووذين يرفضوووونه، وقووود أرسووول لهووم رسووولُه بووول هوووو أ

ورفضوا تالميذه. ونالحظ أن المسيح ال يرغب أن يغتصب قلب عروسته بغيور إرادتهوا فهوو يرسول عبيوده ليقنعوهوا 
أن تقبله بإقتناع كامل، يعلن حبه تاركوًا لهوا اإلختيوار. والمسويح ال يمول مون أن يرسول لنوا دائموًا رسوله لودعوتنا مون 

نجيله وص وت الروح القدس ومون خوالل ظوروف وأحوداث الحيواة. وهوو واقوف علوى البواب ويقورع .. خالل خدامه وا 
( هوم :( هوم أنبيواء العهود القوديم الوذين تنبوأوا عون المسويح. ثوم )آيوة2(. ونالحظ أن هناك إرساليتين )آية31:2)رؤ

س دائوم، أقامهوا الملكووت السوماوي هوو الكنيسوة وهوي فوي عور = يشبه ملكـوت السـمواتالتالميذ والرسل والكنيسوة. 
اآلب إلبنه ينعم بها، وتنعم هي بحلوله في وسطها. وبإتكائها على صودره، تتقبول منوه أسورار أبيوه وتتمتوع = الملق

 بإمكانياته اإللهية حتى ترتفع به وفيه إلى حضن أبيه تنعم بشركة أمجاده. 
السوماوي وهوو مقودم لكول نفوس مّنوا هوذا المثول قّدموه المسويح لقوادة اليهوود ولليهوود الوذين رفضووا ملكووت المسويا  

 ترفض ملكوته الحقيقي في داخلها.
 

يَن: هعَوَذا َغَداْئي َأَعَدَدتعهع. ْثيرَاْني َومعَسمَّنَ 3" -(:3:11آية )مت اْتي َفَأَرَسَل َأَيَضا َعْبيَدا آَخْريَن َقاْئاَل: قعولعوا ْلَلَمَدععوِّ
  " ا ْإَلى اَلععَرْس!َقَد ذعْبَحَت، َوكعلُّ َشَيٍء معَعدٌّ. َتَعاَلوَ 

هذه دعوة تحمل قوة وسلطانًا تقودر أن تجتوذب القلوب إلوى العوريس، لكون دون إلوزام أو إجبوار. = تعالوا إلى العرس
بل . ثيراني ومسمناتي قد ذبحتوقد دفع العريس ثمن الدعوة من حياته التي بذلها كذبيحة لمصالحتنا مع اآلب= 

فواآلب هوو صواحب الودعوة. واإلبون  هوو العوريس . هوذا غـذائي قـد أعددتـه= أعطى لنا جسده مأكاًل ودمه مشرباً 
الوذي يوودفع تكوواليف العورس. والووروح القوودس هوو الووذي يعموول فينوا ليهيئنووا للعوورس. وهوذا مووا يقوودم لإلبون الضووال حووين 

 (:3-33:16يعود، أن يأكل من العجل المسمن )لو
 

َمَضــَوا، َواْحــدر ْإَلــى َحَقْلــْه، َوآَخــرع ْإَلــى ْتَجاَرْتــْه، َولْكــنَّهعَم َتَهــاَونعوا وَ 3" -(:2-3:11اآليــات )مــت
َواَلَبــاقعوَن َأَمَســكعوا 2

ِع َوَشَتمعوهعَم َوَقَتلعوهعَم.  " َعْبيَد
هذا ما فعله اليهود إذ رفضوا الدعوة. وهنواك حتوى اآلن مون يورفض دعووة المسويح للووالئم الروحيوة فوال وقوت لوديهم 

( 7-1:7إعتمدوا على أنهم أوالد إبوراهيم وأن لهوم الهيكول والنواموس والوعوود. )أر ألنهم= تهاونوابسبب أعمالهم. 
وهووؤالء يمثلووون موون يوورفض التوبووة والعمووق مكتفيووًا بأنووه مسوويحي، هووذا ُيحوورم موون أفووراح الُعوورس. وهنوواك موون يوورفض 

شووغال بالروحيووات وهووذا يمثوول موون يوودعي أن ال وقووت لديووه لإلن. حقلــه.. تجارتــهالمسوويح إلنشووغاله بووأموره الزمنيووة= 
بسبب أعماله وظروفه. أّما بالنسبة لليهود فإن قادتهم إنصرفوا عن المسيح إلهتمامهم بالتجارة في الودين وتحولوت 
نشوغل كول واحود بأمالكوه أي حقلوه. ثوم قواموا علوى المسويح وتالميوذه وقتلووهم إذ ظنووا أن  العبادة إلى بيع وشراء. وا 

 من أمالكهم وتجارتهم.المسيح وبالتالي تالميذه سيحرمونهم 
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[ االهتمام بتجارته= لقد 2[ مضوا إلى حقله= االهتمام بنفسه وبأمالكه ]3[ تهاونوا .. ]1ونالحظ التسلسل ]
 [ الهجوم على المسيح إذ يظنوا أنه ينافس آلهتهم التي هي مكاسبهم:تحَولت حياة الشخص لتجارة في كل شئ ]

 .وشهواتهم 
 

ِع َوَأَهَلَق أعولْئَق اَلَقاْتْليَن َوَأَحَرَق َمْديَنَتهعَم. َفلَ 1" -(:1-1:11اآليات )مت نعوَد ثعمَّ 2مَّا َسْمَع اَلَمْلقع َغْضَب، َوَأَرَسَل جع
وَن َفَلَم َيكعونعوا معَسَتْحقِّيَن. ِْ: َأمَّا اَلععَرسع َفمعَسَتَعدٌّ، َوَأمَّا اَلَمَدععوُّ َقاَل ْلَعْبيْد
ْق، َوكعلُّ َمَن َفاَذَهبعوا ْإَلى َمَفاْرْق 1  الطُّرع

 " َوَجَدتعمعوِع َفاَدععوِع ْإَلى اَلععَرْس.
م. 71هنووا نوورى الوودعوة موجهووة لألمووم عوون طريووق الرسوول. ولقوود أحوورق توويطس أورشووليم فعوواًل وأحوورق هيكلهووا سوونة 

نتهت إسرائيل كأمة من وقتهوا. وقولوه  ن [اإليموا1فأموام كول إنسوان طريقوان يسولك فوي أحودهما ]= مفـارق الطـرقوا 
[ رفووض المسوويح واإلهتمووام بلووذات العووالم. 3بالمسوويح فتغفوور خطايوواه ويحيووا فووي طهووارة الئقووة بووه كعووروس للمسوويح ]

والرسوول أرسوولهم المسوويح لموون يفكوور فووي أي الطووريقين يسوولك ليسوواعدوه فووي القوورار علًّووه يقوورر أن يسوولك فووي طريووق 
 لودعوة بوول سويعتذر أو سوويهاجم المسويح ورسووله.اإليموان. أّموا موون إتخوذ قوورارًا أن يكوون ضوود المسويح فهووذا لون يقبوول ا

 . من يَلبومن يختار المسيح تاركا ملذات الخطية هو من قيل عنه فى سفر الرؤيا....
 

ْق، َوَجَمععـوا كعـلَّ الَّـْذيَن َوَجـدعوهعَم َأَشـرَارَا َوَصـاْلْحيَن. َفـاَمَتألَ 22 "-(:22:11آية )مت  َفَخَرَ  أعولْئـَق اَلَعْبيـدع ْإَلـى الطُّـرع
  "اَلععَرسع ْمَن اَلمعتَّْكْئيَن.

المسيح أتى ألجل العشارين والخطاة ليطهرهم. فهو دعا الجميع حتى السامرية. ولكن بعد أن يدعوهم عليهم أن 
يعتمدوا فيلبسوا الحلة األولى. وأّما الخطاة الذين يأتون تائبين فالتوبة تلبسهم الحلة األولى )اإلبن الضال(. 

يدعو الخطاة ويتركهم بخطيتهم!! أو يليق هذا بعرس إبن الملك، بل هو يطهرهم بل يلبسوا  فالمسيح قطعًا لن
( فالبد أن 12::1المسيح ويكون لهم صورته من المحبة والتواضع، والوداعة والحكمة والطهارة والبساطة )رو

 تين فيه.ونظل ثاب (.13::1نلبس المسيح فهو برنا وقداستنا وبدون القداسة لن نعاين الرب )عب
 

 "َفَلمَّا َدَخَل اَلَمْلقع ْلَيَنظعَر اَلمعتَّْكْئيَن، رََأى هعَناَق ْإَنَساَنا َلَم َيكعَن اَلْبَسا ْلَباَس اَلععَرْس. 22 "-(:22:11آية )مت
(. إذًا الوودعوة للجميووع والمعموديووة للجميووع، ولكوون بالمعموديووة نحصوول علووى ثيوواب العوورس 8-7:1قووارن مووع )صووف
ها. ولكن هناك من يأخذ ثياب العرس ثم يختار مرة أخرى طريق الخطية، يعوود إلوى مفوارق الطورق وبالتوبة نحفظ

ويختوار الطريووق اآلخوور فيفقوود لباسووه ويرتوودي لباسووًا غريبوًا ويكووون عوضووًا أن يلووبس المسوويح أي أن تكووون لووه صووورة 
اليهوود الوذين رفضووا الحضوور المسيح أنه تصبح له صوورة العوالم. ولونالحظ أن مون يفعول هوذا لهوو أكثور شورًا مون 

أصاًل. أّما هوذا َفَقبِوَل ثوم إرتودَّ وأضواع ثيابوه التوي حصول عليهوا بالمعموديوة عوضوًا عون أن يحفظهوا ناميوة بواسوطة 
 الروح القدس وجهاده وتوبته.

 
، َكَيَف َدَخَلَت ْإَلى هعَنا َوَلَيَس َعَلَيَق ْلَبا21" -(:13:11آية )مت   " سع اَلععَرْس؟ َفَسَكَت.َفَقاَل َلهع: َيا َصاْحبع
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لقد إنتهى الوقت الذي كان يمكنه فيه أن ينسج لنفسوه ثووب العورس ولويس لوه عوذر فلوذلك يصومت. هوؤالء هوم مون 
 إكتفوا من المسيحية باإلسم دون أن يعملوا أعمااًل صالحة.

 
دَّاْم: اَربعطعوا ْرَجَلَيـهْ 21" -(:21:11آية )مت ـوِع ْفـي الظَُّلَمـْة اَلَخاْرْجيَّـْة.  ْحيَنْئٍذ َقاَل اَلَمْلقع ْلَلخع ـذعوِع َواَطَرحع َوَيَدَيـْه، َوخع

  " هعَناَق َيكعونع اَلبعَكاءع َوَصْريرع اأَلَسَناْن.
اإلنسان الذي رفض بالحب أن يلبس ثوب العرس، فينال الحل من = اربطوا يديه ورجليههم المالئكة.  الخدام

ا ُيربط أي ال يعرف أين يذهب وال ماذا يفعل، لقد إختار الظلمة الداخلية الخطية مقيدًا نفسه بنفسه بخطاياه، فهذ
( فبخطيته إنغلقت عيناه الداخلية 8:6إذ بخطاياه إنطمست عيناه ولم يكن قادرًا أن يرى الرب وهو في العالم )مت

من أن يعاين اهلل مثل وُيحرم  الظلمة الخارجيةوكان غير قادر أن يرى الرب بالروح. لذلك فعقوبته أن ينال أيضًا 
فيشير ألن الجسد  البكاء وصرير األسنان( فهذا إمتداد لما صنعه بنفسه على األرض أّما 3:2يو1القديسين )

سيقوم ليشترك مع النفس في مرارة الظلمة الخارجية. وقوله الخارجية أي هو خارج أورشليم السماوية التي نورها 
 (.6:33هو المسيح نفسه )رؤ

 
 "«.أَلنَّ َكْثيْريَن يعَدَعَوَن َوَقْليْليَن يعَنَتَخبعونَ 23" -(:23:11آية )مت

علووى كوول مووؤمن أن ال يتشووابه مووع النوواس بوودعوى أن الكوول يفعوول ذلووك فقليلووين هووم الووذين ينتخبووون، وقلووة هووي التووي 
 العرس. تغلب ويكون لها نصيب في العرس السماوي أّما الكثرة التي نراها تتلذذ بالشر فستفقد نصيبها في هذا

هوذا لموون  أتعشـى معـه( نسومع عون عشوواءين. األول 31:2(. فوي )رؤ18-17، 7:19+ رؤ 31:2تأمول فوي )رؤ
يفتح، وهوذا عون موا نحصول عليوه اآلن فوي األرض مون لقواء مشوبع فيوه راحوة لنفوسونا، فالعشواء هوو راحوة بعود يووم 

ا مووا سوونفرح بووه موون شووبع وهووذ، عشــاء عــرس الخــروفهووذا عوون = وهــو معــيمرهووق إشووارة لحياتنووا علووى األرض. 
 بشخص المسيح في السماء. والعكس فاألشرار سيكونون هم عشاء للطيور أي مأكاًل ونصيبًا للشياطين.

 
 ثالثة أسئلة يسألها رؤساء اليهود

 (11-23:11السؤال األول : بخصوص الجزية) مت
 (12-12:12+) لو ( 21-21:21+) مر

وا ْلَكَي َيَصَطادعوِع ْبَكْلَمٍة.  ْحيَنْئٍذ َذَهبَ 23" -(:11-23:11اآليات )مت يْسيُّوَن َوَتَشاَورع اَلَفرِّ
َفَأَرَسلعوا ْإَلَيْه 22

ودعْسيِّيَن َقاْئْليَن:  َيا معَعلِّمع، َنَعَلمع َأنََّق َصاْدقر َوتعَعلِّمع َطْريَق اهلْل ْباَلَحقِّ، َواَل تعَباْلي ْبَأَحٍد، أَلنََّق الَ »َتاَلْميَذهعَم َمَع اَلْهيرع
وِْ النَّاْس.  جع َتَنظعرع ْإَلى وع

؟ َأَيجعوزع َأَن تعَعَطى ْجَزَيةر ْلَقَيَصَر َأَم اَل؟21 َبَثهعَم 22« َفقعَل َلَنا: َماَذا َتظعنُّ َفَعْلَم َيسعوعع خع
وَن؟ »َوَقاَل: ْلَماَذا تعَجرِّبعوَنْني َيا معرَاؤع

وْني معَعاَمَلَة اَلْجَزَيةْ 21 ِْ الصُّورَةع »َفَقاَل َلهعَم:12يَنارَا. َفَقدَّمعوا َلهع دْ «. َأرع ْلَمَن هْذ
بعوا 11«. َأَعطعوا ْإَذا َما ْلَقَيَصَر ْلَقَيَصَر َوَماْ هلْلْ هللْ »َفَقاَل َلهعَم:«. ْلَقَيَصرَ »َقالعوا َلهع:12« َواَلْكتَاَبةع؟ َفَلمَّا َسْمععوا َتَعجَّ

 " َوَتَركعوِع َوَمَضَوا.
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ودعْسيِّيَن ْلَكَي َيَصَطادعوِع ْبْكَلَمٍة. 21" -(:21-21:21اآليات )مر يْسيِّيَن َواَلْهيرع ثعمَّ َأَرَسلعوا ْإَلَيْه َقَوَما ْمَن اَلَفرِّ
َفَلمَّا 23

وِْ النَّاْس،»َجاءعوا َقالعوا َلهع: جع َبَل ْباَلَحقِّ تعَعلِّمع  َيا معَعلِّمع، َنَعَلمع َأنََّق َصاْدقر َواَل تعَباْلي ْبَأَحٍد، أَلنََّق اَل َتَنظعرع ْإَلى وع
وزع َأَن تعَعَطى ْجَزَيةر ْلَقَيَصَر َأَم اَل؟ نعَعْطي َأَم اَل نعَعْطي؟ ْلَماَذا »َفَعْلَم ْرَياَءهعَم، َوَقاَل َلهعَم:23« َطْريَق اهلْل. َأَيجع

وَرةع َواَلْكتَاَبةع؟»َفَأَتَوا ْبْه. َفَقاَل َلهعَم:22« تعَجرِّبعوَنْني؟ ْايتعوْني ْبْديَناٍر أَلَنظعَرِع. ِْ الصُّ «. ْلَقَيَصرَ »َفَقالعوا َلهع:« ْلَمَن هْذ
بعوا ْمَنهع.«. َأَعطعوا َما ْلَقَيَصَر ْلَقَيَصَر َوَماْ هلْل هللْ »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:21  " َفَتَعجَّ
 

َوَن َأنَّهعَم َأَبرَارر ْلَكَي يعَمْسكعوِع ْبَكْلَمٍة، َحتَّى يعَسلِّمعوِع َفرَاَقبعوِع َوَأَرَسلعوا َجَواْسيَس َيَترَاءَ 12" -(:12-12:12اآليات )لو
َلَطاْنْه.  َكْم اَلَواْلي َوسع وَِ، َبَل »َفَسأَلعوِع َقاْئْليَن: 12ْإَلى حع جع َيامعَعلِّمع، َنَعَلمع َأنََّق ْباالَسْتَقاَمْة َتَتَكلَّمع َوتعَعلِّمع، َواَل َتَقَبلع اَلوع

تعَعلِّمع َطْريَق اهلْل.  ْباَلَحقِّ 
وزع َلَنا َأَن نعَعْطَي ْجَزَيَة ْلَقَيَصَر َأَم اَل؟11 ْلَماَذا »َفَشَعَر ْبَمَكرْْهَم َوَقاَل َلهعَم:11« َأَيجع

وَرةع َواَلْكتَاَبةع؟13تعَجرِّبعوَنْني؟  وْني ْديَنارَا. ْلَمْن الصُّ َأَعطعوا ْإَذا َما »َل َلهعَم:َفَقا13«. ْلَقَيَصرَ »َفَأَجابعوا َوَقالوعا:« َأرع
بعوا ْمَن َجَواْبْه َوَسَكتعوا.12«. ْلَقَيَصَر ْلَقَيَصَر َوَماْ هلْل هللْ  وا َأَن يعَمْسكعوِع ْبَكْلَمٍة قعدَّاَم الشََّعْب، َوَتَعجَّ  " َفَلَم َيَقْدرع

ذا اإلسم نسبة لكلمة عبرية حزب ديني أو مدرسة يهودية كانت موجودة أيام المسيح. وأطلق عليهم ه= الفريسيين
معناها منفصل. وكان المسيح يهاجمهم بسبب ريائهم. ويمكن تسمية الفريسيين بالمتزمتين والصدوقيين 

 بالعقالنيين.
هم طائفة سياسية تتبع هيرودس الكبير وكان منهم من الفريسيين وأيضًا من الصدوقيين ويؤمنون = الهيرودسيين

ق بآل هيرودس كسد منيع في وجه سيطرة الرومان وهم من أطلق علي خبوثهم خميور أن أمال األمة اليهودية تتعل
( وكوان القيصور فوي ذلوك الوقوت هوو طيبواريوس الوذي 1:13+ لوو16:8هيرودس فوي مقابول خميور الفريسويين )مور

إشووتهر بالقسوووة. وكانووت الجزيووة مفروضووة علووى كوول رأس عالمووة للخضوووع لقيصوور. وكانووت الجزيووة مكروهووة عنوود 
يين الذين إعتقدوا أنها ضد شوريعة موسوى، أموا الهيرودسويين الوذين يتشويعون لهيورودس األدوموي راغبوين أن الفريس

يكون ملكًا على اليهوديوة فكوانوا يرحبوون بالجزيوة تملقوًا للروموان ولقيصور لينوالوا موأربهم، لوذلك كوان همهوم الموواالة 
ذمر بوين اليهوود المتعصوبين إذ يرفضوون دفوع لروما وحفظ هدوء الشوعب مون أي موؤامرة ضود روموا. وكوان هنواك تو

الجزية، وبسبب هذا قامت ثورات مثل ثورة ثوداس ويهوذا الجليلي وقد قتلهم الرومان في فترة قريبوة وأنهووا ثووراتهم 
 (.1:12(. والجليليين الذين تسموا بإسم يهوذا الجليلي قتلهم بيالطس وخلط دمهم بذبائحهم )لو27-25:6)أع

يجتموع الفريسويين والهيرودسويين علوى المسويح موع إخوتالفهم فوي المبوادئ. فونحن يمكننوا أن نتوقوع  والغريب هنوا أن
هذا السؤال من الهيرودسيين فهم كانوا يجمعون الجزية ويعطون قيصر نصيبه ويختلسون البواقي ولكون الفريسويين 

م وناموسوهم. ولكون ألجول أن ممتنعون عن دفع الجزية متذمرين ضدها، بل يعتبرون الهيرودسيين خونة ضد أمته
 أن يتحدوا. من يتخلصوا من المسيح فال مانع

ولو أجاب المسويح بوأن نعطوي الجزيوة لقيصور تنفور منوه الجمووع وتونفض مون حولوه وتفقود ثقتهوا فيوه كمخلوص مون 
ن هوي رد علوى الفريسويين الوذي= إعطوا إذَا ما لقيصر لقيصرالمستعمر ولو رفض ألعتُِبَر مثير فتنة ضد قيصر. 

رفضوا طاعة السلطات الحكومية وقد أمر الكتاب بطاعتهوا. ولونالحظ أن قيصور أعطواهم حكوموة مسوتقرة وحمايوة 
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(. وعلينوووا أن 7-1:12وأنشوووأ لهوووم طووورق فيكوووون مووون حقوووه الجزيوووة. وهكوووذا فعلوووى المسووويحي أن يطيوووع حكومتوووه )رو
لعجيوب أنوه قودَّم الطاعوة لقيصور عون نخضع لحكومتنا وقوانينها طالما أن ذلك ال يتعارض موع موا هلل ووصواياه. وا

الطاعة هلل، ففي طاعة قيصر أي الرؤساء شهادة حق هلل نفسه. فليس هناك ثنائية بين عطاء قيصر حقه وعطاء 
اهلل حقه فكالهما ينبعان عون قلوب واحود يوؤمن بالشوهادة هلل مون خوالل األمانوة فوي التزاموه نحوو اآلخورين ونحوو اهلل 

ي سووددوا أو إدفعوووا. فهووذه الجزيووة واجبووة فقيصوور يوودافع ويحمووي ويمهوود الطوورق.. الووخ. والكلمووة األصوولية إلعطوووا هوو
هوذا رد علوى الهيرودسويين الوذين ينسوون واجبواتهم نحوو اهلل بجوريهم وراء قيصور. واهلل لوه القلوب = إعطوا مـا هلل هلل

الوودينار وهووو قطعووة  وهوو= يــةأرونــي معاملــة الجز والونفس بوول الحيوواة كلهووا. اإلنسوان هووو العملووة المتداولووة عنوود اهلل. 
وعليهوا صوورة قيصور. وكوون أنهوم يقودمون لوه  كجزيـةمن عملة. وكانت عوادة تودفع  معاملةعملة رومانية، وكلمة 

الدينار فهذا إعتراف منهم أنهم تحت حكم قيصر فالعملة الجارية تظهور نظوام الحكوم والسولطة القائموة ويودفع منهوا 
ى عملووة القوودس رة تمامووًا فهووم يرفضووون التماثيوول والشووعارت الوثنيووة وُيَسوومَّ الجزيووة. )عملووة اليهووود الشوواقل بووال صووو 

 ويستخدم للمعامالت الدينية. وللمعامالت المدنية يستخدم معاملة الجزية(.
هوذا تملوق وموديح للخديعوة بعود ذلوك. والموديح هدفوه أن يفقود حوذره مونهم فيخطوئ فوي ..= يا معلم نعلم أنق صـادق
( ومون ال توجود ::19صورته ولما فقدنا هذه الصورة أتوى الوروح القودس ليعيودنا إليهوا )غول كالمه. واهلل خلقنا على

عليه وفيه هذه الصورة سويُرفض. فكموا يحمول الودينار صوورة قيصور هكوذا ينبغوي أن نحمول صوورة اهلل لنقودم للملوك 
نودخلها ويجودوا علينوا  السماوي عملته الروحية تحمول صوورته وكلمتوه فنصوير عملوة متداولوة فوي السوماء يمكننوا أن

ثياب العرس، وكما أن أي دولة ال يمكنك أن تتعامل فيها بعملة ال يكون عليها صورة ملوك هوذه الدولوة، فونحن ال 
يمكننا دخول السماء إاّل كعملة عليهوا صوورة اهلل ملوك السوماء واألرض، ملوك الملووك. فكموا يطلوب قيصور صوورته 

ا. ولكووون إن ُوِجوووَد فوووي إنسوووان صوووورة الشووويطان يسوووتعبده الشووويطان علوووى عملتوووه هكوووذا يطلوووب المسووويح صوووورته فينووو
 (.11-7:2يو1+ 8:::)يو
ال تحووابي وجوووه العظموواء فتغيوور الحووق إرضوواء لهووم. ومووع كوول الحكمووة فووي إجابووة = ال تقبــل الوجــِو(: 12:12)لــو

ائاًل أنه  ملوك المسيح هذه، وأنه لم يخطئ في حق قيصر إتهموه بأنه يفسد األمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصر ق
(. وفي هذا لم يدافع المسيح عن نفسه. لقد قدَّم مبدأ الخضوع للسلطات ليس خوفًا وال دفاعًا  عن نفسه 3:32)لو

ن إتهم بخالف ما يمارس.  بل كمبدأ على المسيحيين أن يمارسوه وا 
 

 ( 11-11:11السؤال الثاني : بخصوص القيامة من األموات) مت
 (32-11:12(+ )لو 11-22:21+) مر

ْفي ذْلَق اَلَيَوْم َجاَء ْإَلَيْه َصدُّوْقيُّوَن، الَّْذيَن َيقعولعوَن َلَيَس ْقَياَمةر، َفَسأَلعوِع 11" -(:11-11:11اآليات )مت
وِع ْباَمرََأْتْه وَ »َقاْئْليَن: 13 َفَكاَن 13يعْقَم َنَساَل أَلْخيْه. َيا معَعلِّمع، َقاَل معوَسى: ْإَن َماَت َأَحدر َوَلَيَس َلهع َأَواَلدر، َيَتَزوََّ  َأخع

َذ َلَم َيكعَن َلهع َنَسلر َتَرَق اَمرََأَتهع أَلْخيْه.  لع َوَماَت. َواْ  َوَكذْلَق الثَّاْني َوالثَّاْلثع ْإَلى 12ْعَنَدَنا َسَبَعةع ْإَخَوٍة، َوَتَزوََّ  اأَلوَّ
« َفْفي اَلْقَياَمْة ْلَمَن ْمَن السََّبَعْة َتكعونع َزَوَجَة؟ َفْإنََّها َكاَنَت ْلَلَجْميْع!12. َوآْخَر اَلكعلِّ َماَتْت اَلَمَرَأةع َأَيَضا11السََّبَعْة. 
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وَن َواَل 12َتْضلُّوَن ْإَذ اَل َتَعْرفعوَن اَلكعتعَب َواَل قعوََّة اهلْل. »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:11 جع أَلنَّهعَم ْفي اَلْقَياَمْة اَل يعَزوِّ
وَن، َبَل َيكعونعوَن َكَماَلْئَكْة اهلْل ْفي السََّماْء. َيَتزَ  َوَأمَّا ْمَن ْجَهْة ْقَياَمْة اأَلَمَواْت، َأَفَما َقرََأتعَم َما ْقيَل َلكعَم ْمَن ْقَبْل 12وَّجع

لهع َيَعقعوَب؟ َلَيَس اهللع ْإلهَ 11اهلْل اَلَقاْئْل:  لهع ْإَسَحاَق َواْ  َفَلمَّا َسْمَع 11«. َأَمَواٍت َبَل ْإلهع َأَحَياءٍ  َأَنا ْإلهع ْإَبرَاْهيَم َواْ 
معوعع بعْهتعوا ْمَن َتَعْليْمْه.  " اَلجع

 
دُّوْقيِّيَن، الَّْذيَن َيقعولعوَن َلَيَس ْقَياَمةر، َوَسأَلعوِع َقاْئْليَن: 22" -(:11-22:21اآليات )مر َوَجاَء ْإَلَيْه َقَومر ْمَن الصَّ

وِع اَمرََأَتهع، َويعقْ َيا معَعلِّمع، َكَتَب لَ »21 َذ َأخع ، َوَتَرَق اَمرََأَة َوَلَم يعَخلَِّف َأَواَلَدا، َأَن َيَأخع ِر يَم َنَساَل َنا معوَسى: ْإَن َماَت أَلَحٍد َأ
لع اَمرََأَة َوَماَت، َوَلَم َيَترعَق َنَساَل. 12أَلْخيْه.  َفَكاَن َسَبَعةع ْإَخَوٍة. َأَخَذ اأَلوَّ

اْني َوَماَت، َوَلَم َيَترعَق هعَو َفَأَخَذَها الثَّ 12
 . َفَأَخَذَها السََّبَعةع، َوَلَم َيَترعكعوا َنَساَل. َوآْخَر اَلكعلِّ َماَتْت اَلَمَرَأةع َأَيَضا. 11َأَيَضا َنَساَل. َوهَكَذا الثَّاْلثع

َفْفي اَلْقَياَمْة، 11
أََلَيَس ْلهَذا »َفَأَجاَب َيسعوعع وَقاَل َلهعَم:13«. اَنَت َزَوَجَة ْللسََّبَعةْ َمَتى َقامعوا، ْلَمَن ْمَنهعَم َتكعونع َزَوَجَة؟ أَلنََّها كَ 

وَن، َبَل َيكعونعوَن 13َتْضلُّوَن، ْإَذ اَل َتَعْرفعوَن اَلكعتعَب َواَل قعوََّة اهلْل؟  وَن َواَل يعَزوَّجع جع أَلنَّهعَم َمَتى َقامعوا ْمَن اأَلَمَواْت اَل يعَزوِّ
َوَأمَّا ْمَن ْجَهْة اأَلَمَواْت ْإنَّهعَم َيقعومعوَن: َأَفَما َقرََأتعَم ْفي ْكتَاْب معوَسى، ْفي َأَمْر اَلععلََّيَقْة، 12ْفي السََّماَواْت.  َكَماَلْئَكةٍ 

لهع َيَعقعوَب؟  لهع ْإَسَحاَق َواْ  َكَيَف َكلََّمهع اهللع َقاْئاَل: َأَنا ْإلهع ْإَبرَاْهيَم َواْ 
َأَمَواٍت َبَل ْإلهع َأَحَياٍء. َفَأَنتعَم ْإَذا  َلَيَس هعَو ْإلهَ 11

 " «.َتْضلُّوَن َكْثيرَا!
 

دُّوْقيِّيَن، الَّْذيَن يعَقاْومعوَن َأَمَر اَلْقَياَمْة، َوَسأَلعوِع، 11" -(:32-11:12اآليات )لو َوَحَضَر َقَومر ْمَن الصَّ
وِع اَلَمَرَأَة َويعْقيمع َنَساَل َيامعَعلِّمع، َكَتَب َلَنا معوَسى: ْإَن مَ »َقاْئْلْيَن:12 ذع َأخع َََيْر َوَلٍد، َيَأخع ِر َوَلهع اَمرََأةر، َوَماَت ْب اَت أَلَحٍد َأ

َََيْر َوَلٍد، 11أَلْخيْه.  لع اَمرََأَة َوَماَت ْب َََيْر َوَلدٍ 12َفَكاَن َسَبَعةع ْإَخَوٍة. َوَأَخَذ اأَلوَّ ثعمَّ 12، َفَأَخَذ الثَّاْني اَلَمَرَأَة َوَماَت ْب
، َوهَكَذا السََّبَعةع. َوَلَم َيَترعكعوا َوَلَدا َوَماتعوا.  َأَخَذَها الثَّاْلثع

َفْفي اَلْقَياَمْة، ْلَمَن 11َوآْخَر اَلكعلِّ َماَتْت اَلَمَرَأةع َأَيَضا. 11
جعوَن »َلهعَم َيسعوعع: َفَأَجاَب َوَقالَ 13« ْمَنهعَم َتكعونع َزَوَجَة؟ أَلنََّها َكاَنَت َزَوَجَة ْللسََّبَعْة! َأَبَناءع هَذا الدََّهْر يعَزوِّ

وَن،  وَن َوالَ 13َويعَزوَّجع وْل َعَلى ذْلَق الدََّهْر َواَلْقَياَمْة ْمَن اأَلَمَواْت، اَل يعَزوِّجع ْسبعوا َأَهاَل ْلَلحعصع  َولْكنَّ الَّْذيَن حع
وَن،  َوَأمَّا 11َيَضا، أَلنَّهعَم ْمَثلع اَلَماَلْئَكْة، َوهعَم َأَبَناءع اهلْل، ْإَذ هعَم َأَبَناءع اَلْقَياَمْة. ْإَذ اَل َيَسَتْطيععوَن َأَن َيمعوتعوا أَ 12يعَزوَّجع

: اَلرَّبُّ ْإلهع إْ  لهع إْ َأنَّ اَلَمَوَتى َيقعومعوَن، َفَقَد َدلَّ َعَلَيْه معوَسى َأَيَضا ْفي َأَمْر اَلععلََّيَقْة َكَما َيقعولع لهع َبرَاْهيَم َواْ  َسَحاَق َواْ 
ِع َأَحَياءر 12َيَعقعوَب.  َيا »َفأَجاَب َقَومر ْمَن اَلَكَتَبْة َوَقالوا:11«. َوَلَيَس هعَو ْإلَه َأَمَواٍت َبَل ْإلهع َأَحَياٍء، أَلنَّ اَلَجْميَع ْعَنَد

وا َأَيَضا َأَن َيَسأَلعوِع َعَن َشَيءٍ 32 «.معَعلِّمع، َحَسَنا قعَلَت!  " .َوَلَم َيَتَجاَسرع
هم فرقة يهودية دينية ينتسبون إلى مؤسس فرقتهم صادوق الذي ربما يكون هو صادوق الذي = الصدوقيون

عاش أيام داود وسليمان وفي عائلته حفظت رياسة الكهنوت حتى عصر المكابيين، أو هو صادوق آخر عاش 
قضة للفريسيين، لكن مع قلة ق.م. حسب رأي البعض وهذه الفرقة كما يقول يوسيفوس كانت منا211حوالي سنة 

حتلوا مركز القيادة في القرنين الرابع والثالث قبل الميالد في  عددهم كانوا متعلمين وأغنياء وأصحاب مراكز وا 
هتموا بالسياسة أكثر من الدين. فسيطر عليهم الفكر  العصرين الفارسي واليوناني. وأحبوا الثقافة اليونانية وا 
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بلوا عودة الروح إلى الجسد بعد إنحالله فأنكروا القيامة، ولذلك إصطدموا بكلمات المادي ولم يستطيعوا أن يق
السيد المسيح في هذا الشأن إذ كان يتحدث عن الملكوت السماوي وأنه ملكوت أبدي. وأنكروا قانونية أسفار 

سفار موسى الخمسة العهد القديم ما عدا أسفار موسى الخمسة )لذلك فإن المسيح حين جاوبهم أتى لهم بآية من أ
ستخفوا بالتقليد على خالف الفريسيين الذين حسبوا أنفسهم حراسًا لتقليد الشيوخ لذلك كرههم  التي يعترفون بها( وا 
الفريسيين. ولكن كان الفريسيون على إستعداد لوضع يدهم في يد خصومهم الصدوقيون لمقاومة المسيح. وظن 

(. بل هم ظنوا أنه بخصوص 8:32عن القيامة من األموات. )أع الصدوقيون بأن أسفار موسى ال تذكر شيئاً 
( 5-6:36الزواج الناموسي، حينما يموت زوج بدون أطفال فتلتزم زوجته بالزواج من أخيه أو أقرب ولي له )تث

العالم ويكون األطفال بإسم الميت. ظنوا في هذا تأكيدًا لعدم القيامة من األموات. وألنهم تعلقوا بالحياة السياسية و 
فحسبوا القيامة حياة زمنية مادية. وهذه القصة التي إستخدمها الصدوقيون هنا، كانت غالبًا مستخدمة في الحوار 
بين الصدوقيين والفريسيين الذين كانوا يعلمون بأن هناك زواج في السماء. وقّدم الصدوقيون القصة للمسيح على 

شتملت إجابة المسيح على:  -أنها لغز يصعب حله. وا 
تضــلون إذ ال تعرفــون أظهوور لهووم أنهووم ال يعرفووون حتووى الكتووب الخمسووة التووي لموسووى والتووي يؤمنووون بهووا=  -1

سووتخدم السوويد المسوويح قووول اهلل لموسووى )خوور. الكتــب سووحق ويعقوووب، واهلل ال 16، 5:2وا  ( وأنووه إلووه إبووراهيم وا 
تغيير حياتنا بل والدتنا ثانية يمكن أن يكون إله أموات بل إله أحياء. )هل نعرف الكتاب المقدس وقوته على 

 (.32:1بط1)
إن الحياة في األبدية ستكون كحياة المالئكة بوال شوهوات وال جونس، إذ ال مووت وال إنقوراض للجونس البشوري،  -3

أجسووادنا سووتكون روحيوووة ال ماديووة، ومووون تووذوق الفوورح الروحوووي ال يعووود يحتووواج بعوود للفوورح الموووادي. لووذلك لووون 
مووؤمنين فووي مجوود نوووراني. وهووم تعموودوا أن يقولوووا أنهووا لووم تنجووب حتووى ال يقووول تناسووبنا الشووهوات بوول سوويكون ال

 المسيح تكون زوجة لمن أنجبت منه.
 السماء.= ذلق الدهر -(:26:31األرض التي نحيا عليها اآلن. )لو= هذا الدهر -(:31::2)لو
 

 ( 13-12:21(+ )مر 32-13:11السؤال الثالث : عن الوصية العظمى )مت
دُّوْقيِّيَن اَجَتَمععوا َمَعا، 13" -(:32-13:11اآليات )مت يْسيُّوَن َفَلمَّا َسْمععوا َأنَّهع َأَبَكَم الصَّ َوَسأََلهع َواْحدر 13َأمَّا اَلَفرِّ

َبهع ْقاْئاَل:  ، ْليعَجرِّ ْمَنهعَم، َوهعَو َنامعوْسيٌّ
َفَقاَل َلهع 11« َيا معَعلِّمع، َأيَّةع َوْصيٍَّة ْهَي اَلععَظَمى ْفي النَّامعوْس؟»12

ِْ ْهَي اَلَوْصيَّةع األعوَلى َواَلععَظَمى. 12تعْحبُّ الرَّبَّ ْإلَهَق ْمَن كعلِّ َقَلْبَق، َوْمَن كعلِّ َنَفْسَق، َوْمَن كعلِّ ْفَكْرَق. »َيسعوعع: هْذ
َنْبَياءع ْبَهاَتَيْن اَلَوْصيََّتَيْن يَ 32 َوالثَّاْنَيةع ْمَثلعَها: تعْحبُّ َقْريَبَق َكَنَفْسَق.11  " «.َتَعلَّقع النَّامعوسع كعلُّهع َواأَل
 

وَن، َفَلمَّا رََأى َأنَّهع َأَجاَبهعَم َحَسَنا، 12" -(:13-12:21اآليات )مر َفَجاَء َواْحدر ْمَن اَلَكَتَبْة َوَسْمَعهعَم َيَتَحاَورع
؟»َسأََلهع: لع اَلكعلِّ . الرَّبُّ ْإلهعَنا َربٌّ »َفَأَجاَبهع َيسعوعع:11« َأيَّةع َوْصيٍَّة ْهَي َأوَّ َل كعلِّ اَلَوَصاَيا ْهَي: اَسَمَع َيا ْإَسرَاْئيلع ْإنَّ َأوَّ
ِْ 12َواْحدر.  ْهَي اَلَوْصيَّةع َوتعْحبُّ الرَّبَّ ْإلَهَق ْمَن كعلِّ َقَلْبَق، َوْمَن كعلِّ َنَفْسَق، َوْمَن كعلِّ ْفَكْرَق، َوْمَن كعلِّ قعَدَرْتَق. هْذ
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َفَقاَل َلهع 11«. ثَاْنَيةر ْمَثلعَها ْهَي: تعْحبُّ َقْريَبَق َكَنَفْسَق. َلَيَس َوْصيَّةر أعَخَرى َأَعَظَم ْمَن َهاَتَينْ وَ 12األعوَلى. 
: ِع. »اَلَكاْتبع َجيَِّدا َيا معَعلِّمع. ْباَلَحقِّ قعَلَت، أَلنَّهع اهللع َواْحدر َوَلَيَس آَخرع ْسَوا

َلْب، َوْمَن كعلِّ اَلَفَهْم، َوَمَحبَّتعهع ْمَن كعلِّ اَلقَ 11
َفَلمَّا 13«. ْت َوالذََّباْئحْ َوْمَن كعلِّ النََّفْس، َوْمَن كعلِّ اَلقعَدَرْة، َوَمَحبَّةع اَلَقْريْب َكالنََّفْس، ْهَي َأَفَضلع ْمَن َجْميْع اَلمعَحَرَقا

ِع َيسعوعع َأنَّهع َأَجاَب ْبَعَقل، َقاَل َلهع:  " َوَلَم َيَجسعَر َأَحدر َبَعَد ذْلَق َأَن َيَسأََلهع!«. َن َمَلكعوْت اهللْ َلَسَت َبْعيَدا عَ »َرآ
 أي مفسر قانوني للناموس.= ناموسي

 إتفق الفريسيين أن يوقعوا المسيح فأرسلوا له هذا الناموسي ليمتحنه في مسألة حيرتهم
ختلفوووا بخصوصووها فيمووا بيوونهم، علووى أي الوصووايا هووي العظمووى، وأيهووا هووي الثق يلووة وأيهووا هووي الخفيفووة وأيهووا هووي وا 

المهمة. وكانت لهم منازعاتهم الساخنة. ففي رأيهم أنه البد أن تكون هناك وصية هي األعظم فمنهم من قال أنها 
حفووظ السووبت وموونهم موون قووال تقووديم الووذبائح وموونهم موون قووال أنهووا الختووان. وهووذا الناموسووي الووذي أرسوولُه الفريسوويين 

فوي داخلووه باحثوًا عوون الحقيقوة بصودق فحووين أجابوه السوويد فوِرح باإلجابووة فمدحوه السوويد  ليموتحن السويد يبوودو أنوه كووان
(. وفعووواًل تتفوووق إجابوووة المسووويح موووع أن الوصوووايا العشووور مقسووومين للووووحين األول يخوووتص بووواهلل والثووواني 13::2)مووور

أن المسويح يختص فيما لإلنسان، وهكذا لخص السويد الوصوايا أن تحوب اهلل وتحوب قريبوك وكوان هودف الفريسويين 
يتكلم عن تعاليمه ويميزها عن تعاليم موسى، أو أن يجيب بان الناموس ناقص فيشتكون عليه. ولكن إجابة السيد 
كانووووت مملوووووءة حكمووووة فحووووب إخوتنووووا مكموووول لحبنووووا هلل، وال يمكننووووا أن نحووووب اهلل غيوووور المنظووووور وال نحووووب إخوتنووووا 

ليسوت موضووع نوزاع عقلوي وبحوث ومناقشوات وجودل بول  المنظورين وأراد السيد بإجابته أن يظهر لهوم أن الوصوايا
 هي حب، حياة حب، يحيا اإلنسان هلل وللناس.

مون يوتمم وصوية الحوب هلل ولإلخووة يتقبول هبوات اهلل وأولهوا الحكموة خوالل الوروح = يتعلق النـاموس كلـه واألنبيـاء
يعطووي المحبووة ال يحتوواج للنوواموس القوودس. ومحبووة اهلل تجعلنووا َنْحفَووْظ وصوواياه. بوول إن موون لووه الووروح القوودس الووذي 

 (.32-33:6)غل
وكوأن الوصوية هوي تمتوع بسومة داخليووة، حيواة داخليوة يعيشوها اإلنسوان فووي أعماقوه وُتْعلَون خوالل إيمانوه ومحبتووه هلل 

أي بكل كيانك ومشاعرك  قلبق وكل نفسق وكل فكرقومعامالته مع الناس. وألنها حياة داخلية قال السيد من كل 
 وقلبك.
المسوويح يشووجعه ليسووتمر ليصوول للمعرفووة الحقيقيووة ويوودخل ملكوووت اهلل فلوويس كافيووًا أن يكووون الموورء (. 13:21)مــر

لوويس بعيووودًا عوون ملكووووت اهلل. بووول عليووه أن يعووورف حاجتوووه للمسوويح المخلوووص. هووو لووويس بعيووودًا إذ كووان باحثوووًا عووون 
تووالي سيسووهل عليووه أن يعوورف الحقيقووة بصوودق مبتعوودًا عوون خبووث الفريسوويين، وهووو فهووم النوواموس فهمووًا صووحيحًا فبال

المسيح. فالمسيح غاية الناموس بل أن وصية المحبة هذه يستحيل تنفيذها بدون المسيح، فكيف نحب كول النواس 
حتى أعدائنا إن لم نكن في المسيح. والسبب بسيط أن اهلل محبة. فبدون معونة منوه ال توجود محبوة حقيقيوة. لوذلك 

 (.32-33:6لروح القدس هو الذي يسكب محبة اهلل فينا )غلفأول ثمار الروح القدس "المحبة". وا
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 ( 32-32:11سؤال المسيح الذي ال يرد عليه )مت
 (33-32:12+) لو ( 11-13:21+ )مر

يْسيُّوَن معَجَتْمْعيَن َسأََلهعَم َيسعوعع 32" -(:32-32:11اآليات )مت َوْفيَما َكاَن اَلَفرِّ
َماَذا َتظعنُّوَن ْفي »َقائاَل:31

دَ »َقالعوا َلهع:« ْسيْح؟ اَبنع َمَن هعَو؟اَلمَ  وْح َرباا؟ َقاْئاَل: »َقاَل َلهعَم: 31«. اَبنع َداوع دع ْبالرُّ َقاَل الرَّبُّ 33َفَكَيَف َيَدععوِع َداوع
دع َيَدعع 33ْلَربِّي: اَجْلَس َعَن َيْميني َحتَّى َأَضَع َأَعَداَءَق َمَوْطَئا ْلَقَدَمَيَق.  « وِع َرباا، َفَكَيَف َيكعونع اَبَنهع؟َفْإَن َكاَن َداوع

 " َفَلَم َيَسَتْطَع َأَحدر َأَن يعْجيَبهع ْبَكْلَمٍة. َوْمَن ذْلَق اَلَيَوْم َلَم َيَجسعَر َأَحدر َأَن َيَسأََلهع َبتََّة.32
 

َيَف َيقعولع اَلَكَتَبةع ْإنَّ اَلَمْسيَح اَبنع كَ »ثعمَّ َأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َوهعَو يعَعلِّمع ْفي اَلَهَيَكْل:13" -(:11-13:21اآليات )مر
َد؟  وْح اَلقعدعْس: َقاَل الرَّبُّ ْلَربِّي: اَجْلَس َعَن َيْميْني، َحتَّى َأَضَع َأَعَداَءقَ 12َداوع َد َنَفَسهع َقاَل ْبالرُّ َمَوْطَئا  أَلنَّ َداوع

دع َنَفسعهع َيَدععوِع َرباا. َفْمَن أَ 11ْلَقَدَمَيَق.  وٍر.« َيَن هعَو اَبنعهع؟َفَداوع  " َوَكاَن اَلَجَمعع اَلَكْثيرع َيَسَمععهع ْبسعرع
 

َد؟ »َوَقاَل َلهعَم:32" -(:33-32:12اآليات )لو دع َنَفسعهع َيقعولع ْفي ْكتَاْب 31َكَيَف َيقعولعوَن ْإنَّ اَلَمْسيَح اَبنع َداوع َوَداوع
دع َيَدععوِع َرباا. 33َحتَّى َأَضَع َأَعَداَءَق َمَوْطَئا ْلَقَدَمَيَق. 31َن َيْميْني اَلَمزَاْميْر: َقاَل الرَّبُّ ْلَربِّي: اَجْلَس عَ  َفْإَذا َداوع

 "«.َفَكَيَف َيكعونع اَبَنهع؟
السيد هنا يفحم اليهود بسؤال تستدعى إجابته إعترافهم بالهوته كما بناسوته، بهذا السؤال يظهر السيد الهوته 

لذي يعتبره اليهود مزمور خاص بالمسيا. وهم يفهمون أن المسيا البد أن يكون إبن ( ا111مستخدمًا المزمور )
داود. ونالحظ أن المسيح قبل هذا اللقب يوم دخوله أورشليم فبالتالي هو يشير لنفسه، ويشير لنفسه أنه إبن داود 

قد رفعه اهلل اآلب وأعطاه إسمًا ورب داود. السيد يسأل لُيعلِّم. والمعنى أن اآلب رب داود واإلبن أيضًا رب داود و 
فوق كل إسم في األعالي وأجلسه عن يمينه ووضع أعداؤه عند موطئ قدميه، بعد أن أكمل الفداء. وكأن السيد 
يحذرهم من المقاومة، فهو جاء ليخلص ال ليدين، يفتح الباب لقبولهم حتى ال يوجدوا في يوم الرب كأعداء 

أي في ذات مجدي وهذا تم بعد = إجلس عن يمينيلهم طريق الخالص.  مقاومين. المسيح بهذا السؤال يكشف
هذا سيتم في المجئ الثاني. لقد إكتفى الفريسيين بأن يعلنوا أن المسيح اآلتي سيكون .. أضع أعداءقالصعود. 

ماوي. ملكًا يخلصهم من اإلستعمار الروماني، أما المسيح هنا فيعلن أنه المسيا، هو الرب السماوي الذي ملكه س
(. أّما 29:18(. ولقد أدرك الكل أن المسيا سيكون إبن داود حتى األعمى )لو15:33هو أصل وذرية داود )رؤ

له داود. إذ ال يمكن أن يدعو إنسان إبنه أو = ربياهلل اآلب. = الربما يثيره المسيح هنا جديدًا أنه الرب.  سيد وا 
-31:89+ مز5-6:32رإ+  11، 3-1:11+ 7-5:9)إش= المسيح إبن داود بحسب النبواتحفيده "ربي". 

39). 
 
 
 
 



 (ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
75 

 ( 11نطق المسيح بالويالت للكتبة والفريسيين) مت
 (31-33:12+) لو ( 32-12:21+ )مر

وا ْمَن اَلَكَتَبْة، الَّْذيَن َيَرَغبعوَن اَلَمَشَي ْبالطََّياْلسَ »َوَقاَل َلهعَم ْفي َتَعْليْمْه:12" -(:32-12:21اآليات )مر زع ْة، َتَحرَّ
الَّْذيَن َيَأكعلعوَن بعيعوَت 32َواَلَمَجاْلَس األعوَلى ْفي اَلَمَجاْمْع، َواَلمعتََّكآْت األعوَلى ْفي اَلَواَلْئْم. 11َوالتَّْحيَّاْت ْفي اأَلَسَواْق، 

ذعوَن َدَينعوَنَة َأَعَظمَ  َلَواْت. هؤعاَلْء َيَأخع  "«.اأَلرَاْمْل، َوْلْعلٍَّة يعْطيلعوَن الصَّ
 

ِْ: 33" -(:31-33:12ات )لواآلي وا ْمَن اَلَكَتَبْة الَّْذيَن »32َوْفيَما َكاَن َجْميعع الشََّعْب َيَسَمععوَن َقاَل ْلَتاَلْميْذ اَحَذرع
اَلمعتََّكآْت األعوَلى وَ  َيَرَغبعوَن اَلَمَشَي ْبالطََّياْلَسْة، َويعْحبُّوَن التَّْحيَّاْت ْفي اأَلَسَواْق، َواَلَمَجاْلَس األعوَلى ْفي اَلَمَجاْمْع،

ذعوَن َدَينعوَنَة َأَعَظَم!31ْفي اَلَواَلْئْم.  َلَواْت. هؤعاَلْء َيَأخع  " «.اَلَّْذيَن َيَأكعلعوَن بعيعوَت اأَلرَاْمْل، َوْلْعلٍَّة يعْطيلعوَن الصَّ
 

ِع 2 "-:( 11اآليات) مت معوَع َوَتاَلْميَذ ْحيَنْئٍذ َخاَطَب َيسعوعع اَلجع
َلى كعَرْسيِّ معوَسى َجَلَس اَلَكَتَبةع عَ »َقاْئاَل:1

يْسيُّوَن،   َيقعولعوَن َواَل َفكعلُّ َما َقالعوا َلكعَم َأَن َتَحَفظعوِع َفاَحَفظعوِع َواَفَعلعوِع، َولْكَن َحَسَب َأَعَماْلْهَم اَل َتَعَملعوا، أَلنَّهعمَ 1َواَلَفرِّ
ْقيَلَة َعْسَرَة اَلَحَمْل َوَيَضععوَنَها َعَلى َأَكتَاْف النَّاْس، َوهعَم اَل يعْريدعوَن َأَن يعَحرِّكعوَها َفْإنَّهعَم َيَحْزمعوَن َأَحَمااَل ثَ 3َيَفَعلعوَن. 

وَن َعَصاْئَبهعَم َويعَعظِّمعوَن َأَهَداَب ْثيَ 3ْبْإَصْبْعْهَم،  : َفيعَعرِّضع َم، اْبهْ َوكعلَّ َأَعَماْلْهَم َيَعَملعوَنَها ْلَكَي َتَنظعَرهعمع النَّاسع
َل ْفي اَلَواَلْئْم، َواَلَمَجاْلَس األعوَلى ْفي اَلَمَجاْمْع، 2 َويعْحبُّوَن اَلمعتََّكَأ اأَلوَّ

َوالتَّْحيَّاْت ْفي اأَلَسَواْق، َوَأَن َيَدععَوهعمع 1
: َسيِّْدي َسيِّْدي!  ، َوَأَنتعَم َجْميَعا ْإَخَوةر. َوَأمَّا َأَنتعَم َفاَل تعَدَعَوا َسيِّْدي، أَلنَّ معَعلَِّمكعَم َواحْ 2النَّاسع َواَل َتَدععوا 1در اَلَمْسيحع

. 22َلكعَم َأَبا َعَلى اأَلَرْض، أَلنَّ َأَباكعَم َواْحدر الَّْذي ْفي السََّماَواْت.  َواَل تعَدَعَوا معَعلِّْميَن، أَلنَّ معَعلَِّمكعَم َواْحدر اَلَمْسيحع
 َفَمَن َيَرَفَع َنَفَسهع َيتَّْضَع، َوَمَن َيَضَع َنَفَسهع َيَرَتْفَع.21 َوَأَكَبرعكعَم َيكعونع َخاْدَما َلكعَم.22

ْلقعوَن َمَلكعوَت السََّماَواْت قع »21 ََ وَن! أَلنَّكعَم تع يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع دَّاَم النَّاْس، َفاَل لْكَن َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ
لعوَن َأَنتعَم َواَل َتدَ  لعوَن. َتَدخع وَن! أَلنَّكعَم تََأكعلعوَن بعيعوَت 23ععوَن الدَّاْخْليَن َيَدخع يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ

ذعوَن َدَينعوَنَة َأَعَظَم.  وَن! َوَيلر َلكعَم َأيَُّها الَ 23اأَلرَاْمْل، وْلْعلٍَّة تعْطيلعوَن َصَلَواْتكعَم. ْلذْلَق تََأخع يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع َكَتَبةع َواَلَفرِّ
َكَثَر ْمَنكعَم معَضاَعَفا. أَلنَّكعَم َتطعوفعوَن اَلَبَحَر َواَلَبرَّ ْلَتَكَسبعوا َدْخياَل َواْحَدا، َوَمَتى َحَصَل َتَصَنععوَنهع اَبَنا ْلَجَهنََّم أَ 

َوَيلر 22
! اَلَقاْئلع  َأيَُّها 21وَن: َمَن َحَلَف ْباَلَهَيَكْل َفَلَيَس ْبَشَيٍء، َولْكَن َمَن َحَلَف ْبَذَهب اَلَهَيَكْل َيَلَتْزمع. َلكعَم َأيَُّها اَلَقاَدةع اَلععَمَيانع

! َأيَُّما َأَعَظمع: أَلذََّهبع َأْم اَلَهَيَكلع الَّْذي يعَقدِّسع الذََّهَب؟  هَّالع َواَلععَمَيانع اَلجع
ْبَشَيٍء، َولْكَن  َوَمَن َحَلَف ْباَلَمَذَبْح َفَلَيَس 22

َمَن َحَلَف ْباَلقعَرَباْن الَّْذي َعَلَيْه َيَلَتْزمع. 
! َأيَُّما َأَعَظمع: أََلقعَرَبانع َأْم اَلَمَذَبحع الَّْذي يعَقدِّسع 21 هَّالع َواَلععَمَيانع َأيَُّها اَلجع

َوَمَن َحَلَف ْباَلَهَيَكْل َفَقَد َحَلَف ْبْه َوْبالسَّاْكْن 12لِّ َما َعَلَيْه! َفْإنَّ َمَن َحَلَف ْباَلَمَذَبْح َفَقَد َحَلَف ْبْه َوْبكع 12اَلقعَرَباَن؟ 
يْسيُّوَن 11َوَمَن َحَلَف ْبالسََّماْء َفَقَد َحَلَف ْبَعَرْش اهلْل َوْباَلَجاْلْس َعَلَيْه. 11ْفيْه،  َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ

وَن! أَلنَّكعَم  وَن النََّعَنَع َوالشِّْبثَّ َواَلَكمُّوَن، َوَتَرَكتعَم َأَثَقَل النَّامعوْس: اَلَحقَّ َوالرََّحَمَة َواإْليَماَن. اَلمعرَاؤع َْي تعَعشِّرع َكاَن َيَنَب
ِْ َواَل َتَترعكعوا ْتَلَق.  َأَن َتَعَملعوا هْذ

! الَّْذيَن يعَصفُّوَن َعْن اَلَبعع 13 َوَيلر َلكعَم 13وَضْة َوَيَبَلععوَن اَلَجَمَل. َأيَُّها اَلَقاَدةع اَلععَمَيانع
َحَفْة، َوهعَما ْمَن دَ  وَن! أَلنَّكعَم تعَنقُّوَن َخاْرَ  اَلَكَأْس َوالصَّ يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع اْخل َمَملعوآْن اَخْتَطاَفا َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ
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يْسيُّ اأَلَعَمى! َنقِّ 12َوَدَعاَرَة.  هعَما َأَيَضا َنْقياا.  َأيَُّها اَلَفرِّ َحَفْة ْلَكَي َيكعوَن َخاْرجع َوَيلر َلكعَم 11َأوَّاَل َداْخَل اَلَكَأْس َوالصَّ
وَن! أَلنَّكعَم تعَشْبهعوَن قعبعورَا معَبيََّضَة َتَظَهرع ْمَن َخاْرٍ  َجمْ  يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع  يَلَة، َوْهَي ْمَن َداْخلَأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ

وَن ْللنَّاْس َأَبرَارَا، َولْكنَّكعَم ْمَن َداْخل 12َمَملعوَءةر ْعَظاَم َأَمَواٍت َوكعلَّ َنَجاَسٍة.  هَكَذا َأَنتعَم َأَيَضا: ْمَن َخاْرٍ  َتَظَهرع
َثَما.  ونعوَن ْرَياَء َواْ  وَن! ألَ 11َمَشحع يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع نَّكعَم َتَبنعوَن قعبعوَر اأَلَنْبَياْء َوتعَزيِّنعوَن َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ

دِّيْقيَن،  َنْبَياْء. 12َمَداْفَن الصِّ َفَأَنتعَم َتَشَهدعوَن َعَلى 12َوَتقعولعوَن: َلَو كعنَّا ْفي َأيَّاْم آَباْئَنا َلَما َشاَرَكَناهعَم ْفي َدْم اأَل
َأيَُّها اَلَحيَّاتع َأَواَلَد اأَلَفاْعي! َكَيَف َتَهرعبعوَن ْمَن 11َفاَمألعوا َأَنتعَم ْمَكَياَل آَباْئكعَم. 11ْبَياْء. َأَنفعْسكعَم َأنَّكعَم َأَبَناءع َقَتَلْة اأَلنَ 

َكَماَء َوَكَتَبَة، َفْمَنهعَم َتَقتعلعوَن َوَتَصْلبعونَ 13َدَينعوَنْة َجَهنََّم؟  ، َوْمَنهعَم َتَجْلدعوَن ْفي ْلذْلَق َها َأَنا أعَرْسلع ْإَلَيكعَم َأَنْبَياَء َوحع
َمَجاْمْعكعَم، َوَتَطرعدعوَن ْمَن َمْديَنٍة ْإَلى َمْديَنٍة، 

ْلَكَي َيَأْتَي َعَلَيكعَم كعلُّ َدٍم زْكي  سعْفَق َعَلى اأَلَرْض، ْمَن َدْم َهاْبيَل 13
دِّيْق ْإَلى َدْم َزَكْريَّا َبْن َبَرْخيَّا الَّْذي َقَتَلتعمعوِع َبيَ  اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ هَذا كعلَّهع َيَأْتي َعَلى 12َن اَلَهَيَكْل َواَلَمَذَبْح. الصِّ

 هَذا اَلْجيْل!
َنْبَياْء َورَاْجَمَة اَلمعَرَسْليَن ْإَلَيَها، َكَم َمرٍَّة َأَرَدتع أَ »11 ْق َكَما َن َأَجَمَع َأَواَلدَ َيا أعورعَشْليمع، َيا أعورعَشْليمع! َيا َقاْتَلَة اأَل

أَلنِّي َأقعولع َلكعَم: ْإنَّكعَم اَل 11هعَوَذا َبَيتعكعَم يعَتَرقع َلكعَم َخرَاَبا. 12َتَجَمعع الدََّجاَجةع ْفرَاَخَها َتَحَت َجَناَحَيَها، َوَلَم تعْريدعوا! 
! َباَرقر اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ  " «.َتَرَوَنني ْمَن اآلَن َحتَّى َتقعولعوا: مع

 
ذ أصَّروا على رأينا كي ف قاوم الكتبة والفريسيين مع الهيرودسيين والصدوقيين المسيح. والمسيح سبق وعلَّم، وا 

مقاومتهم سقطوا تحت الويالت كنتيجة طبيعية لحياتهم الشريرة التي قبلوها بإرادتهم، والسيد هنا يظهر ثمار 
تالميذه من أن يصنعوا نفس الشئ.  تصرفاتهم ليعطيهم فرصة يراجعون فيها أنفسهم لعلهم يتوبون، ويحذر

( فمن إستمع للسيد يناله 6( تطويبات بدأ بها المسيح خدمته )مت8( في مقابل )8ونالحظ أن عدد الويالت )
التطويب ومن قاوم ورفض تنصب عليه الويالت. ونالحظ أن هناك تقابل بين كل تطويب وبين كل ويل من 

 الثمانية.
 

ِع ْحينَ 2" -(:1-2:11اآليات )مت معوَع َوَتاَلْميَذ ْئٍذ َخاَطَب َيسعوعع اَلجع
َعَلى كعَرْسيِّ معوَسى َجَلَس اَلَكَتَبةع »َقاْئاَل:1

يْسيُّوَن،  وَن َواَل  َيقعولع َفكعلُّ َما َقالعوا َلكعَم َأَن َتَحَفظعوِع َفاَحَفظعوِع َواَفَعلعوِع، َولْكَن َحَسَب َأَعَماْلْهَم اَل َتَعَملعوا، أَلنَّهعمَ 1َواَلَفرِّ
  " َيَفَعلعوَن.

" "كل ما قالوا لكم أن تحفظِو فإحفظِوبينما صوب الكتبة والفريسيين سهامهم ضد المسيح نجده في لطف يقول 
فهو يحث الشعب على الخضوع لهم، ال من أجل سلوكهم لكن من أجل كرسي موسى الذي جلسوا عليه، ومن 

موسى الذي جلسوا عليه أنهم تسلموا ناموسه لكي يسجلوه  أجل ناموس موسى الذي يشرحونه. والمقصود بكرسي
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 بعض الخدام(. ونالحظ أن اهلل أعطاهم عظات يقدمونها 

( وأن اهلل أعطاهم  هذا كثمرة للكرسي الذي يجلسون 17:1"فكل عطية صالحة هي نازلة من فوق.." )يع للشعب
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عليه. لذلك علينا أن نسمع لمن يجلس على الكرسي فهو يخبرنا بكالم اهلل، واهلل يعطيه ليقول لنا. ولألسف 
د الشعب أن يسمعوا لهم إذ أن اهلل أعطاهم فهؤالء الكتبة والفريسيين لم يستفيدوا حتى ممّا قالوه. لذلك يدعو السي

ما يقولون، ولكن إذا رأوا في كالمهم ما يناقض الناموس فعليهم أن ال يعملوه. فهم بتقليد أبائهم خالفوا الناموس 
(. وعلى الشعب أن ال يفعل ما يرونهم يعملونه من شرور. والمسيح أعطانا أن 17-11:6+ يو31-1:16)مت

ال بإنسان "كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل". فال يصح أن نعمل نتمثل ونقتدي باهلل 
 الخطأ مبررين ذلك بأن هذا أو ذاك مهما كان منصبه يفعل هذا الخطأ.

 
لنَّاْس، َوهعَم اَل يعْريدعوَن َفْإنَّهعَم َيَحْزمعوَن َأَحَمااَل ثَْقيَلَة َعْسَرَة اَلَحَمْل َوَيَضععوَنَها َعَلى َأَكتَاْف ا3" -(:3:11آية )مت

  "َأَن يعَحرِّكعوَها ْبْإَصْبْعْهَم،
، وذلك ألن اهلل يعطي معونة على أن ننفذها ولكن لن مستحيلةفي حد ذاتها ليست  فى العهد القديم الوصية

 .(:1 – 11: 21)تث يدرك هذا إاّل من حاول تنفيذ الوصية
 16لوصية صعبًا وحمل ثقيل ، وهذا ما إعترف به رسل المسيح )أعوحقيقة الوضع قبل المسيح، كان فيه تنفيذ ا

( وكانوا يتغصبون ليحملوه. ولكن الوصية لم تكن مستحيلة ، فاهلل قال لقايين " وأنت تسود عليها " . ولكن 11: 
ا أمام الناس يبدو أن هؤالء الفريسيين كانوا ُيَحمِّلون الناس بوصايا من تقليدات أبائهم أو منهم هم شخصيا ليظهرو 

، أن الوصايا ثقيلة عسرة  علموا الناس وهؤالء المعلمون اليهود قديسين  ، ولكنهم هم ال ينفذون هذه الوصايا
نتشر بين اليهود قول " هل يمكن الخالص لغير الفريسيين " ،فيتصور الناس قداستهم ،  أّما المعلم المختبر وا 

َعِرف معونة اهلل ولذة الوصية يكون تعليمه مشوقًا للناس  الذي والذى يطلب حقا خالص نفوس شعبه كموسى ،
 (.:1-11:21)تث معونة اهلل وهو ال يعمل كهؤالء الفريسيين ألنه هو نفسه قد إختبر

 = فالسيد يقول إحملوا نيري فهو هين وحملي فهو خفيف، والنير هو ما يربط ثورين يجران معاً  أما بعد المسيح ،
ذا وقف اإلنسان ليحكم على الوصية يتصور أنها ثقيلة والمعنى أن السيد يحمل م عنا، بل هو يحمل كل شئ. وا 

جدًا، من يقدر أن ينفذها، والسبب أن اهلل غير مرئي ولكن الحمل مرئي وثقيل. ولكن من يحاول أن يزحزح هذا 
رسول أن لذلك قال بولس ال الحمل حتى بأطراف أصابعه سيجد أن الحمل خفيف فاهلل هو الذي يحمل عنه.

  ( .1:  13الجهاد ضد الخطية سهل ألن المسيح يحمل معنا )عب
وَن َعَصاْئَبهعَم َويعَعظِّمعوَن َأَهَداَب 3" -(:3:11آية )مت : َفيعَعرِّضع َوكعلَّ َأَعَماْلْهَم َيَعَملعوَنَها ْلَكَي َتَنظعَرهعمع النَّاسع
 "ْثَياْبْهَم،

إلى اإلهتمام بالمظهريات وماذا يقول عنهم الناس. طلبوا الزينة  ترك معلمي اليهود اإلهتمام بتنفيذ الوصايا
الخارجية التي تخفي حياة داخلية فارغة بال عمل. وهكذا كل مرائي يهتم بما يجلب له المديح غير مهتم بحقيقة 

عندما أعطى اهلل شريعته لموسى أوصى "أربطها عالمة على يدك = والعصائبحياته الداخلية وخالص نفسه. 
( والمعنى ليكن كل عمل تعمله بيدك هو بحسب وصاياي، وتأملها بعينيك 8:5لتكن عصائب بين عينيك )تثو 

نهارًا ولياًل. ولكن الفريسيين فسروا الوصية حرفيًا وكتبوا الوصايا العشر وبعض من كتابات موسى ووضعوها 
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يربطونها كما نلبس الساعة اآلن( على أربطة صغيرة من الجلد ويطوونها على أياديهم اليمنى وعلى رؤوسهم )
ويربطونها على جباههم، متصورين أنها تعطيهم حماية خاصة، ولم يفهموا أنه يجب حمل الوصية في القلب )هم 
تعاملوا مع العصائب كما يعمل بعض الجهلة اليوم أحجبة تحميهم( بل صاروا يتنافسون في وضع عصائب 

وا أنهم متمسكين بالناموس وتنفيذ الوصية أكثر من الجميع. يراهم الناس فيظن. يعرضون عصائبهمأعرض= 
-28:16األهداب هي حواشي إسمانجونية في أذيال ثيابهم تنفيذًا لما جاء في )عد= ويعظمون أهداب ثيابهم

(. وهي تذكرهم بأهمية تنفيذ الوصايا كمن يربط خيطًا على إصبعه ليتذكر شيئًا مهمًا. والمقصود بهذا أن 29
الفكر السماوي فاللون اإلسمانجوني هو لون أزرق سماوي، وأذيال الثياب تحتك باألرض عند السير يظل لهم 

والمقصود أننا في أثناء إحتكاكنا بالعالم يجب أن يكون لنا الفكر السماوي. أّما هم فطلبوا الكرامة الزمنية. ولنعلم 
 يد هنا.أن كل من يسلك لكي ينظره الناس هو فريسي ينطبق عليه كالم الس

وقطعوا واضوح  )مرقس ولوقا( هي مالبس فضفاضة طويلة تشوبه مالبوس الملووك ليجوذبوا احتورام النواس. الطيالسة
 أن هذا ضد ما علَّم به ربنا يسوع المسيح عن الصالة والصوم والصدقة فى الخفاء ، فعالقتنا مع اهلل خاصة .

 
َل ْفـي اَلـَواَلْئْم، َواَلَمَجـاْلَس األعوَلـى ْفـي اَلَمَجـاْمْع، َويعْحبُّوَن اَلمعتََّكَأ األَ 2" -(:1-2:11اآليات )مت َوالتَّْحيَّـاْت ْفـي 1وَّ

: َسيِّْدي َسيِّْدي!   " اأَلَسَواْق، َوَأَن َيَدععَوهعمع النَّاسع
هوووؤالء عوضوووًا عووون أن يقووودموا للنووواس خدموووة فوووي محبوووة مهتموووين بالضوووعيف طلبووووا األمووواكن األكثووور كراموووة. وكوووانوا 

الشووعب حووين يووراهم موون مسووافة يبوودأ الشووعب فووي عموول حركووات كلهووا تواضووع أمووامهم إلعووالن كوورامتهم. يطلبووون أن 
 والمسيح فعل عكس هذا إذ غسل أرجل تالميذه، هو أتى لَيْخِدْم ال لُيْخَدْم.

 
، َوَأَنتعَم َجْميَعا ْإَخَوةر. َوَأمَّا َأَنتعَم َفاَل تعَدَعَوا َسيِّْدي، أَلنَّ معَعلَِّمكعَم َواْحدر اَلمَ 2" -(:21-2:11اآليات )مت َواَل 1ْسيحع

َواَل تعَدَعَوا معَعلِّْميَن، أَلنَّ معَعلَِّمكعَم َواْحدر 22َتَدععوا َلكعَم َأَبا َعَلى اأَلَرْض، أَلنَّ َأَباكعَم َواْحدر الَّْذي ْفي السََّماَواْت. 
 . َوَأَكَبرعكعَم َيكعونع َخاْدَما َلكعَم. 22اَلَمْسيحع

 " َن َيَرَفَع َنَفَسهع َيتَّْضَع، َوَمَن َيَضَع َنَفَسهع َيَرَتْفَع.َفمَ 21
هل يريد السيد أن نكف عن إستخدام األلقاب سيد/ أب/ معلم؟! بالنسبة لألشخاص الروحيين؟ قطعًا ال يمكن أن 

  -نفهم هذا بمفهوم حرفي:
نوي أنوا ألكوالم بوولس " (. ولكون نفهوم مون:يوو2+ 1:3يوو1+ 11-11+ فل ::16كو1بولس دعا نفسه أب ) -1

فهووى فووى المسوويح ، لووذلك قووال باإلنجيوول ، أى بكرازتووه  ولوودتكم فووي المسوويح باإلنجيوول" معنووى األبوووة المطلوبووة
فخووارج المسوويح يفقوود بووولس أبوتووه، ويفقوود الكوواهن أبوتووه، وتصووير دعوتووه أبووًا إغتصووابًا أّمووا فووي  بالمسوويح لهووم .

 ا هو هلل ال ما هو لذاته.المسيح فيحمل أبوة اهلل ألوالده، يحمل لهم م
( وبوونفس المفهوووم نقبوول 11:1تووي3+ 7:13بووولس دعووا نفسووه معلووم وقووال إن اهلل وضووع للكنيسووة معلمووين )رو -3

 المعلم المختفي في الرب. فالمعلم الحقيقي ُيَعلِّم لحساب مجد اهلل.
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يهتموا باللقوب بول ( والمهوم أنهموا لوم 21:15قبل بولس الرسول من سجان فيلبي هو وسيال قوله يوا سويدي )أع -2
بخووالص نفووس الرجوول وأهوول بيتووه. واهلل أعطووى للقووادة الووروحيين سوولطان بووالروح القوودس ليوودبروا أمووور الكنيسووة 

 (.19، 9-8بالمحبة. )فل
عندما يكون القائد له حياة روحية لن يهوتم باللقوب إنموا بخوالص النفووس. ولون يكوون لأللقواب خطورتهوا علوى  -:

 قلبه فال يجد الرياء أو الكبرياء موضعًا فيه، بول تزيوده األلقواب إنسوحاقًا حياته، فشوقه لخالص كل نفس يمأل
حساسًا بالمسئولية. وال يشعر في نفسه سوى أنه خادم للكل كما قال السيد على نفسه.  وا 

المسووويح ال يقصووود إلغووواء األلقووواب بووول أراد أن نلتقوووي بالقوووادة الوووروحيين خاللوووه شخصووويًا، وال نووورتبط بهوووم خوووالل  -6
 .كما فعل هؤالء الفريسيين المجامالتالتملق و 

إذا فهمنا هذا الكالم حرفيًا فهل ال أقول ألبوي الجسودي يوا أبوي وأقوول لوه يوا أخوي. إعتموادًا علوى قوول المسويح  -5
 ". وهل لن يتعارض هذا مع وصية أكرم أباك وأمك.وأنتم جميعَا إخوةهنا "

 طون.والمسيح يحذر هنا من أن يرتفع القادة ويسعون للعظمة فيسق -7
 

ْلقعوَن َمَلكعوَت السََّماَواْت قع »21" -(:21:11آية )مت ََ وَن! أَلنَّكعَم تع يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع دَّاَم لْكَن َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ
لعوَن. لعوَن َأَنتعَم َواَل َتَدععوَن الدَّاْخْليَن َيَدخع   " النَّاْس، َفاَل َتَدخع

هو في مقابل التطويب األول "طوبى للمساكين بالروح ألن لهم ملكوت السماوات" أّما هؤالء  هذا الويل األول
المتكبرين فهم يغلقون ملكوت السموات أمام الناس. هم أغلقوا الباب أمام الناس بكبريائهم وبعدم تنفيذ الوصايا 

ند قبولهم وظيفتهم. والسيد يقصد أن للكتبة ع اً التي يعلمونها لهم، أي بسلوكهم الخاطئ. وكانوا يقدمون مفتاح
يقول أنه عوضًا عن أن تفتحوا للناس باب ملكوت السموات بأن تفتحوا عقولهم وقلوبهم فيقبلون اهلل، فأنتم أغلقتم 

(. ولو كنتم متضعين ومساكين بالروح لكان الروح القدس مألكم وكان تعليمكم قد فتح لهم 63:11هذا الباب )لو
 م أيضًا.ملكوت السموات، ولك

في مقابل التطويبات التي بدأ المسيح بها خدمته نجود هنوا الوويالت. ولكون شوكرًا هلل فهوو بودأ بالتطويبوات فهوو أتوى 
( هووو أتووى ليبووارك ويطوووب 31-::19ليكوورز بسوونة الوورب المقبولووة وطوووى السووفر ولووم يقوورأ "وبيوووم إنتقووام إللهنووا" )لووو

 هو لمن يطيع وصاياه. ولكنه كديان فسيدين في اليوم األخير. والتطويب
 

وَن! أَلنَّكعَم تََأكعلعوَن بعيعوَت اأَلرَاْمْل، وْلْعلٍَّة 23" -(:23:11آية )مت يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع تعْطيلعوَن َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ
ذعوَن َدَينعوَنَة َأَعَظَم.   " َصَلَواْتكعَم. ْلذْلَق تََأخع

سوى عن أنفسهم ويجرون وراء الماديات ليس من األغنياء فقط، بل من بيوت األرامل  هم أصبحوا ال يبحثون
واآلن ، )كانوا يصلون ويطيلون صلواتهم في بيت الميت ليأخذوا أجرًا كبيرًا من أرملته(، هم طلبوا الكرامة أواًل 

هذا مع التطويب الثاني  يطلبون األموال حتى إن صار في هذا ضيق وحزن في بيوت األرامل واأليتام. ونقارن
"طوبى للحزانى. ألنهم يتعزون". وبينما كان واجب هؤالء الخدام أن يعزوا األرامل أكلوا بيوت األرامل. وبأعمالهم 
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عثروا الناس. في الويل األول نجدهم متعظمين بمعارفهم وعلمهم فأغلقوا باب المعرفة على الناس. أالرديئة هذه 
الحزانى. ونالحظ أن المسيح ال  الفقراءعظمين بأموالهم فأغلقوا باب التعزية على وفي الويل الثاني نجدهم مت

يهاجم الصلوات الطويلة، بل العلة في إطالة الصلوات. ولنقارن بين التطويب الثاني، فاهلل يعزي الحزانى وبين 
 الويل الثاني فالدينونة لمن ينهبون أموالهم.

 

وَن! أَلنَّكعَم َتطعوفعوَن اَلَبَحَر َواَلَبرَّ ْلَتَكَسبعوا َدْخياَل َوَيلر َلكعَم أَ 23 "-(:23:11آية )مت يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع يَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ
 "َواْحَدا، َوَمَتى َحَصَل َتَصَنععوَنهع اَبَنا ْلَجَهنََّم َأَكَثَر ْمَنكعَم معَضاَعَفا.

ي، ولكن هذا الدخيل حينما يدخل ويرى ريائهم، يتعلم هذا كانوا يتعبون ليكسبوا دخياًل يدخل لإليمان اليهود
الرياء، وهو إذ لم يرى نموذج طيب يحتذى به يرتد لوثنيته ويصبح أسوأ حااًل فهو تعلم ريائهم وصار مرتدًا عن 
اإليمان وقد عاد لقيئه ووثنيته، وهذا حتى إن جاءه رجل فاضل مبارك يدعوه لإليمان بعد ذلك فمن المؤكد أنه 

وكان اليهود يحاولون زيادة . ويصير إبنَا لجهنم أكثريرفض إذ صار يشك في الجميع وبهذا يصير حاله أردأ س
المؤمنين ويطوفون البر والبحر ليأتوا بمؤمنين ليزداد عددهم ويزداد عدد المقاتلين فيرثوا أرض كنعان بل يمتدوا 

الثالث يقول أن الودعاء هم الذين يرثون األرض،  إلى أكثر. والمسيح في التطويب الثالث المقابل لهذا الويل
وليس هؤالء المتكبرين المتغطرسين المرائين. الذين بكبريائهم يكونون سببًا في أن يخسروا الناس فيتركون عبادة 

 اهلل ويرتدون عنها.
 

! اَلَقاْئلعونَ 22 "-(:11-22:11اآليات )مت : َمَن َحَلَف ْباَلَهَيَكْل َفَلَيَس ْبَشَيٍء، َولْكَن َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَقاَدةع اَلععَمَيانع
َمـَن َحَلـَف ْبـَذَهب اَلَهَيَكـْل َيَلتَـْزمع. 

! َأيَُّمـا َأَعَظـمع: أَلـذََّهبع َأْم اَلَهَيَكـلع الَّـْذي يعَقـدِّسع الــذََّهَب؟ 21 هَّـالع َواَلععَمَيــانع َأيَُّهـا اَلجع
َيٍء، َولْكَن َمَن َحَلَف ْباَلقعَرَباْن الَّْذي َعَلَيْه َيَلتَـْزمع. َوَمَن َحَلَف ْباَلَمَذَبْح َفَلَيَس ْبشَ 22

! َأيَُّمـا 21 هَّـالع َواَلععَمَيـانع َأيَُّهـا اَلجع
َأَعَظمع: أََلقعَرَبانع َأْم اَلَمَذَبحع الَّْذي يعَقدِّسع اَلقعَرَباَن؟ 

َوَمـَن 12َمـا َعَلَيـْه!  َفْإنَّ َمَن َحَلَف ْباَلَمَذَبْح َفَقـَد َحَلـَف ْبـْه َوْبكعـلِّ 12
 " َوَمَن َحَلَف ْبالسََّماْء َفَقَد َحَلَف ْبَعَرْش اهلْل َوْباَلَجاْلْس َعَلَيْه.11َحَلَف ْباَلَهَيَكْل َفَقَد َحَلَف ْبْه َوْبالسَّاْكْن ْفيْه، 

ار موادي حتوى إذ بهوم يحكموون بمنظو ،يفسد الرياء بصويرة المعلموين فعووض أن يحكمووا روحيوًا فوي أموور الماديوات
في الروحيات. فيرون في ذهب الهيكول أنوه أفضول مون الهيكول، والقربوان أثمون مون الموذبح. فالوذي يحلوف بالوذهب 
يلتزم بدفع ذهبًا لو حنث في قسمه. هذا ليشجعوا الشوعب أن يوأتوا للهيكول بوذهب يسوتفيدوا هوم بوه. والهيكول مدشون 

(. وموون 27:39والمووذبح كوول مووا يمسووه يكووون مقدسووًا )خوور بالزيووت المقوودس وهووو هلل لووذلك فهووو الووذي يقوودس الووذهب.
أقسووم بالقربووان يلتووزم بوودفع قوورابين. أّمووا موون يحلووف بالمووذبح ويحنووث فووي قسوومه فووال يشووغل قلووبهم فووي شووئ. هووؤالء ال 
مووتالء خوزائنهم. والمفهوووم طبعوًا موا يقدمووه السويد هنوا أن موون يحلوف بالمووذبح  يهتموون بمجود اهلل بوول بشوبع بطوونهم وا 

بكل ما عليه من قرابين وذبائح ونوار مقدسوة، وفووق الكول بواهلل. فالموذبح يخوص اهلل نفسوه والمفهووم أن  فهو يحلف
كوول األقسووام ملزمووة وال معنووى لوضووع هووذه الفووروق، وأن كوول قسووم موون أي شووخص هووو إلتجوواء إلووى اهلل. وفووي مقابوول 
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سيح التطويب الرابع "طوبى للجياع هؤالء الجوعى لألمور المادية من ذهب وأموال وكل ما يشبع بطونهم يقدم الم
 والعطاش إلى البر ألنهم يشبعون". هذا في مقابل الويل الرابع للجياع للمادة والعالم والغنى والطمع. 

 
وَن النََّعنَ 11" -(:13-11:11اآليات )مت وَن! أَلنَّكعَم تعَعشِّرع يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع َع َوالشِّْبثَّ َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ

 ِْ ي َأَن َتَعَملعوا هْذ َْ َواَل َتَترعكعوا ْتَلَق. َواَلَكمُّوَن، َوَتَرَكتعَم َأَثَقَل النَّامعوْس: اَلَحقَّ َوالرََّحَمَة َواإْليَماَن. َكاَن َيَنَب
َأيَُّها 13

! الَّْذيَن يعَصفُّوَن َعْن اَلَبععوَضْة َوَيَبَلععوَن    " اَلَجَمَل.اَلَقاَدةع اَلععَمَيانع
الويل الخامس لهم إذ هم يظهرون كمدققين للغاية فيعشرون النعناع والشبث والكمون وهي نباتات تزرع بكميات 
صغيرة في حدائق البيوت. وتدقيقهم هذا هو لصالحهم، فهم يركزون في تعاليمهم على دفع العشور مهما كانت 

بالعشور كلها ألن هذا سيعود عليهم بالفائدة، فالتدقيق هنا في قليلة كالنعنع والشبث والكمون، والمعنى االهتمام 
وصية العشور ليس هدفه مجد اهلل بل مصالحهم الشخصية. وبينما يفعلون هذا أهملوا أهم وصايا الناموس "الحق 

. ولذلك والرحمة واإليمان". لم يوصوا الشعب بالرحمة تجاه األرامل واأليتام والفقراء فهذا لن يعود عليهم بمنفعة
 نجد التطويب الخامس المقابل لهذا الويل الخامس، طوبى للرحماء ألنهم يرحمون.

ــوا هــذِ ــوا تلــقتوودفعون العشووور فووي كوول شووئ. = تعمل الرحمووة. إذًا لوويس معنووى كووالم المسوويح عوودم دفووع = وال تترك
ن بهووا بعوضووة ُيَصووفون مشووروباتهم فووى مصووفاة لووئال يكووو = يصــفون عــن البعوضــةالعشووور بوول اإلهتمووام بالرحمووة. 

الجمول هوو = ويبلعـون الجمـلتنجسها، والبعوضة هي أصغر الحشرات النجسة أي التودقيق فوي األموور الصوغيرة. 
موون الحيوانووات النجسووة وهووو أكبرهووا والحيوانووات النجسووة تشووير للخطايووا. والمقصووود أنهووم يقبلووون أعظووم الخطايووا إن 

البعوضة ولكنهم لم يروا الجمل. وهوم كوان السويد المسويح  هم رأوا= أيها القادة العميانكان في هذا مصلحة لهم. 
أمامهم وبسبب بصيرتهم العمياء وحسدهم وطمعهم لم يوروه وال عرفووه بول صولبوه، لقود أظلوم الريواء وحرفيوة العبوادة 

 عيون قلوبهم.
 

يْسيُّوَن اَلمعرَا13" -(:12-13:11اآليات )مت وَن! أَلنَّكعَم تعَنقُّوَن َخاْرَ  اَلَكَأْس َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ ؤع
َحَفْة، َوهعَما ْمَن َداْخل َمَملعوآْن اَخْتَطاَفا َوَدَعاَرَة.  َحَفْة 12َوالصَّ يْسيُّ اأَلَعَمى! َنقِّ َأوَّاَل َداْخَل اَلَكَأْس َوالصَّ َأيَُّها اَلَفرِّ

هعَما َأَيَضا َنْقياا.  " ْلَكَي َيكعوَن َخاْرجع
ومهم السيد أنهم يتمسكون بمظهر التقوى مثل كأس أو صحفة ينظفانها من الخارج دون الداخل، والمقصود هنا يل

الممارسات الطقسية التي بال روح وبال توبة وبال محاولة لتطهير القلب. هؤالء يطهرون الجسد وال يهتمون 
قي بالسيد المسيح نفسه جوهر عبادتنا بقلوبهم. ومن الخطر أن يهتم أحد بشكليات العبادة الخارجية دون أن يلت

وهو الذي يطهرنا حقيقة. وفي مقابل هذا الويل السادس نجد التطويب السادس "طوبى ألنقياء القلب ألنهم 
 يعاينون اهلل" أّما هؤالء فلم يروا اهلل وال عرفوه.
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سوووًا قووود تالموووس معهوووا. : هوووم كوووانون ينظفوووون األوانوووي مووون الخوووارج خوفوووًا مووون أن يكوووون وثنيوووًا أو شووويئا نجملحوظـــة
والعجيب أنهم ما كانوا يهتمون بتنظيف األواني من الداخل. والسويد هنوا يقوول أن ممارسواتكم هوذه هوي تعبيور عون 

 حالتكم أنتم.
 

وَن! أَلنَّكعَم تعَشْبهعوَن قعبعو 11" -(:12-11:11اآليات )مت يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع رَا معَبيََّضَة َتَظَهرع َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ
وَن 12ْمَن َخاْرٍ  َجْميَلَة، َوْهَي ْمَن َداْخل َمَملعوَءةر ْعَظاَم َأَمَواٍت َوكعلَّ َنَجاَسٍة.  هَكَذا َأَنتعَم َأَيَضا: ْمَن َخاْرٍ  َتَظَهرع

َثَما. ونعوَن ْرَياَء َواْ   " ْللنَّاْس َأَبرَارَا، َولْكنَّكعَم ْمَن َداْخل َمَشحع
يهود عادة أن يغسلوا القبور قبل الفصح أواًل للزينة وثانيًا حتى ال يحتك بها المارة فيتنجسون، وكانوا كان لل
(. هنا يشرح السيد أن هؤالء المظهريين صاروا أمواتًا. 15:19ها باللون األبيض لتصير واضحة )راجع عدنيدهنو 

( والعكس فمن يقدم توبة 1:2ميت" )رؤ فكل من ال يتطهر من خطاياه تقتله الخطية "لك إسم إنك حي وأنت
كاإلبن الضال يحيا "إبني هذا كان ميتًا فعاش". من يهتم بالظاهر، والداخل ميت يكون كالقبر المبيض من 

(. وفي 32، 18:3واهلل هو الذي يري الداخل )رؤ ، الخارج له إسم أنه حي، والناس يمدحونه. بينما داخله ميتاً 
ويب السابع "طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء اهلل". اإلبن الضال بتوبته عاد لحضن مقابل هذا الويل نجد التط

أبيه فحصل على الحياة وصار إبنًا هلل. وصانع السالم هو يعبر عما في داخله من سالم كثمرة لعالقته مع اهلل 
 وبنوته هلل. أليس السالم ثمرة للروح القدس. والروح يحل على أوالد اهلل.

 
َنْبَياْء 11" -(:12-11:11)متاآليات  وَن! أَلنَّكعَم َتَبنعوَن قعبعوَر اأَل يْسيُّوَن اَلمعرَاؤع َوَيلر َلكعَم َأيَُّها اَلَكَتَبةع َواَلَفرِّ

دِّيْقيَن،  َفَأَنتعَم َتَشَهدعوَن 12َنْبَياْء. َوَتقعولعوَن: َلَو كعنَّا ْفي َأيَّاْم آَباْئَنا َلَما َشاَرَكَناهعَم ْفي َدْم األَ 12َوتعَزيِّنعوَن َمَداْفَن الصِّ
َنْبَياْء.  َأيَُّها اَلَحيَّاتع َأَواَلَد اأَلَفاْعي! َكَيَف َتَهرعبعوَن 11َفاَمألعوا َأَنتعَم ْمَكَياَل آَباْئكعَم. 11َعَلى َأَنفعْسكعَم َأنَّكعَم َأَبَناءع َقَتَلْة اأَل

َكَماَء َوَكَتَبَة، َفْمَنهعَم َتَقتعلعوَن َوَتَصْلبعوَن، َوْمَنهعَم َتَجْلدعوَن ْلذْلَق َها َأَنا 13ْمَن َدَينعوَنْة َجَهنََّم؟  أعَرْسلع ْإَلَيكعَم َأَنْبَياَء َوحع
ْفي َمَجاْمْعكعَم، َوَتَطرعدعوَن ْمَن َمْديَنٍة ْإَلى َمْديَنٍة، 

َدْم  ْلَكَي َيَأْتَي َعَلَيكعَم كعلُّ َدٍم زْكي  سعْفَق َعَلى اأَلَرْض، ْمنَ 13
دِّيْق ْإَلى َدْم َزَكْريَّا َبْن َبَرْخيَّا الَّْذي َقَتَلتعمعوِع َبَيَن اَلَهَيَكْل َواَلَمَذَبْح.  َهاْبيَل الصِّ

اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ هَذا كعلَّهع َيَأْتي 12
 " َعَلى هَذا اَلْجيْل!

، وها هم يكملون مكيال أبائهم بتدبيرهم المؤامرات لقتل ببنائهم لقبور األنبياء فهم يشهدون أن أباءهم قتلة األنبياء
المسيح. وكان األهم من بناء قبور لألنبياء أنهم يحفظون أقوالهم ويفهمونها، ولو كانوا قد فعلوا لعرفوا المسيح إذ 

( "فإن شهادة يسوع هي روح النبوة". ونالحظ تصاعد الخطايا فأواًل هم تكبروا 11:19هو هدف النبوات )رؤ
وتعظموا )الويل األول( ثم صاروا جشعين يأكلون أموال األرامل )الويل الثاني( ثم صاروا سبب عثرة بريائهم 
للدخالء )الويل الثالث( ثم إهتمامهم الكامل بالماديات حتى أنهم شوهوا التعاليم الروحية )الويل الرابع( ثم في 

منها وسكتوا عن الخطايا الكبيرة التي كالجمل )الويل سبيل إمتالء بطونهم إهتموا بوصية العشور ألنهم يكسبون 
الخامس( ثم ريائهم )الويل السادس( وأخيرًا وصلوا لحالة الموت الداخلي )الويل السابع( وماذا بعد ذلك إاّل أنهم 
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ل يقاومون الحق ويهدرون ويسفكون دماء األبرياء وعلى رأسهم السيد المسيح )الويل الثامن( وفي مقابل هذا الوي
وكم .. فإنهم هكذا طرودا األنبياء الذين قبلكم. وهل نفلت من  نجد التطويب الثامن.. طوبى لكم إذا طردوكم وعيرَّ

فالحيات تقتل حتى من ال يؤذيها وهي تزحف على األرض = أيها الحياتنار جهنم لو فقدنا التقوى الحقيقية. 
ضطهدوا تالم  فأبائهم أيضًا قتلوا األنبياء.= أوالد األفاعييذه. إشارة لألفكار األرضية فهو صلبوا المسيح وا 

ولنالحظ أن كل إنسان مسئول عن نفسوه، وهوم غيور مسوئولين عون خطايوا أبوائهم، لكونهم إذ يعملوون نفوس الشوئ= 
. دينونـة جهـنموهوم موألوه بشورورهم ثوم بقوتلهم للمسويح، هنوا توأتي علويهم العقوبوة وهوي ، فإمألوا أنتم مكيال أبـائكم

فمـنهم ويتنبأ لهم بوأنهم سيضوطهدونهم=  أرسل إليكم أنبياء وحكماء..خبرهم بأنه سيرسل لهم تالميذه= والمسيح ي
يا لمحبتك يا رب فقبل أن يعاقب وتخرب أورشليم يعطيهم فرصة أخيرة. وبسبب إسوتمرارهم فوي  تقتلون وتصلبون

خطايوواهم. لووذلك فعقوبووة هووؤالء  خطايووا أبووائهم سوويعاقبون ألنهووم لووم يتعظوووا بمووا حوودث ألبووائهم موون مصووائب بسووبب
 أي عقوبة مضاعفة وهذا ما حدث في خراب أورشليم. = يأتي عليكم كل دماألبناء أعظم= 

 
 آراء: 2هناك من هو زكريا بن برخيا: 

(. ولكون الكتوواب لووم يووذكر شويئًا عوون أن دمووه سووفك بووين 1:1هوو زكريووا النبووي فإسوومه فعواًل زكريووا بوون برخيووا )زك .1
 الهيكل والمذبح.

أبو يوحنا المعمدان الذي إذ أتى إليه جنود هيرودس ليأخذوا يوحنا الطفل ليذبحوه، ذهوب بوه للموذبح وقوال هو  .3
 من حيث أخذته أعيده. فخطفه مالك الرب إلى البرية فقتل الجند زكريا.

(. ولكون إسوم أبيوه يهويواداع. ويورى القوديس :31:3أي3إنه زكريا الذي قتله يووآش ملوك يهووذا كموا جواء فوي ) .2
يروم أن برخيا تعني بركة ويهوياداع تعني قداسة. وأن الشخص يحمل اإلسمين. وهذا هو الورأي األصووب. ج

فالمسيح ذكر هابيل كأول شهيد يذكر في الكتاب المقدس بسبب بره. وزكريا هو آخر شهيد يذكر فوي الكتواب 
خبووار األيووام.( ويكووون قصوود المقوودس، فووي العهوود القووديم )ونالحووظ أن الكتوواب المقوودس اليهووودي ينتهووي بسووفري أ

المسوويح أنهووم يتحملووون دم كوول الشووهداء األبريوواء الووذين إحتووواهم الكتوواب المقوودس، فهووم أشوور موون أبووائهم لقووتلهم 
المسيح. وربما كان زكريا الكاهن الذي قتلوه هنا هو حفيد يهوياداع الكاهن فيهوياداع الكاهن حوين موات كوان 

 هو إبن يهوياداع ووالد زكريا.(. ويكون برخيا :16:3أي3سنة )121عمره 
م توم 71وفعاًل فخراب أورشليم على يد تيطس الرومواني سونة = الحق أقول لكم إن هذا كّله يأتي على هذا الجيل

 سنة.27بعد كالم السيد المسيح بحوالي 
 

َنْبَياْء وَ »11" -(:11-11:11اآليات )مت رَاْجَمَة اَلمعَرَسْليَن ْإَلَيَها، َكَم َمرٍَّة َيا أعورعَشْليمع، َيا أعورعَشْليمع! َيا َقاْتَلَة اأَل
هعَوَذا َبَيتعكعَم يعَتَرقع َلكعَم َخرَاَبا. 12َأَرَدتع َأَن َأَجَمَع َأَواَلَدْق َكَما َتَجَمعع الدََّجاَجةع ْفرَاَخَها َتَحَت َجَناَحَيَها، َوَلَم تعْريدعوا! 

!أَلنِّي َأقعولع َلكعَم: ْإنَّكعَم اَل َتَروَ 11 َباَرقر اآلْتي ْباَسْم الرَّبِّ  " «.َنني ْمَن اآلَن َحتَّى َتقعولعوا: مع
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لنالحظ أن إرادتي يمكنها أن تعطل إرادة اهلل في أمر خالص نفسي. فاهلل يريد أن = كم مرة أردت .. ولم تريدوا
ع أن يخلصك (. لذلك قال القديس أغسطينوس )اهلل الذي خلقك بدونك ال يستطي3::تي1الجميع يخلصون.. )

( ويبكي على كل نفس ::-3:19:بدونك(. والمسيح بكى على أورشليم إذ رأى مستقبلها وما سيحدث لها )لو
ترفضه ألنها ستهلك ويحاصرها األعداء ويخربونها. هو أتى ألورشليم عارضًا رحمته وحمايته فرفضوه، َفَخِربوا، 

دأ بالتعليم والتطويب ومن يرفض تنصب عليه وهو عاِرْض حمايته ورحمته لكل نفس ومن يرفض سيخرب. يب
لقد خرب الهيكل فعاًل وكل أورشليم وسيظل خربًا للنهاية وحتى يؤمنوا = هوذا بيتكم يترق لكم خراباَ الويالت. 

النداء الذي رفضه اليهود يوم أحد الشعانين وجن جنونهم بسببه. . مبارق اآلتي بإسم الرببالمسيح ويقولون 
هود عالمة نهاية األيام. والسيد هنا يشبه نفسه بالدجاجة التي تحتضن بيضها حتى يفقس وسيكون إيمان الي

تنطبق على .. إنكم ال ترونني من اآلن حتىوتخرج الفراخ للحياة، فهو يريد الحياة لهذا الشعب، ولكن بإختيارهم. 
المسيح الثاني. ولنالحظ أن البيت  كل مّنا، فكل من يسبح اهلل يراه ويعرفه. ولكنها نبوة عن نهاية األيام ومجيء

تحول خرابًا ألن اهلل تركه بسبب خطاياهم وهكذا كل نفس تخرب إذا إنغمست في الخطية والعكس إن تابت يعود 
 لها اهلل وتراه.

 
 (3-2:12(+ )لو 33-32:21فلسا األرملة الفقيرة )مر

َِ اَلْخزَاَنةْ 32" -(:33-32:21اآليات )مر ، َوَنَظَر َكَيَف يعَلْقي اَلَجَمعع نعَحاَسا ْفي اَلْخزَاَنْة. َوَكاَن َوَجَلَس َيسعوعع تعَجا
وَن يعَلقعوَن َكْثيرَا.  َأَغْنَياءع َكْثيرع

َبعر. 31 َفَجاَءَت َأَرَمَلةر َفْقيَرةر َوأََلَقَت َفَلَسَيْن، ْقيَمتعهعَما رع
ِع َوَقاَل 31 َفَدَعا َتاَلْميَذ

ِْ اأَلَرَمَلَة اَلَفْقيَرَة َقَد أََلَقَت َأَكَثَر ْمنَ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: »َلهعمع: أَلنَّ اَلَجْميَع 33َجْميْع الَّْذيَن أََلَقَوا ْفي اَلْخزَاَنْة،  ْإنَّ هْذ
ِْ َفْمَن ْإَعَوازَْها أََلَقَت كعلَّ َما ْعَنَدَها، كعلَّ َمْعيَشْتَها  "«.ْمَن َفَضَلْتْهَم أََلَقَوا. َوَأمَّا هْذ

 
َورََأى َأَيَضا َأَرَمَلَة ْمَسْكيَنَة أََلَقَت 1َوَتَطلََّع َفرََأى اأَلَغْنَياَء يعَلقعوَن َقرَاْبيَنهعَم ْفي اَلْخزَاَنْة، 2" -(:3-2:12)لواآليات 

ِْ اأَلَرَمَلَة اَلَفْقيَرَة أََلَقَت َأَكَثَر مْ »َفَقاَل: 1هعَناَق َفَلَسَيْن.  أَلنَّ هؤعاَلْء ْمَن 3َن اَلَجْميْع، ْباَلَحقِّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ هْذ
ِْ َفْمَن ْإَعَوازَْها، أََلَقَت كعلَّ اَلَمْعيَشْة الَّْتي َلَها   "«.َفَضَلْتْهَم أََلَقَوا ْفي َقرَاْبيْن اهلْل، َوَأمَّا هْذ

كل معرفتهم  هذه القصة تأتي بعد الويالت للفريسيين والكتبة فهم لهم الويل إذ أن قلبهم مملوء رياء بالرغم من 
بالكتواب والعلوووم الدينيووة، أّمووا هووذه الموورأة فهووي غالبووًا ال تعوورف شووئ لكوون قلبهووا مملوووء حبووًا. هووم أغنيوواء جشووعين 
يأكلون أموال األرامل وهي تعطي مون أعوازهوا. هوم يطوالبون اآلخورين بالعطواء ليغتنووا هوم. وهوي تعطوي وهوي 

 الفقيرة. هنا مقارنة بين المرأة ومعلمى الشعب.
نقضواء الودهر،  وهذه  القصة تأتي كمقدمة للعالمات التي سويعطيها المسويح فوورًا لتالميوذه عون األيوام األخيورة وا 

حتى ال ننشغل بحساب األيام، ومتى ستأتي هذه الساعة بول تنشوغل قلوبنوا فنقوول موع يوحنوا "تعوال أيهوا الورب 
 يسوع". فنترقب مجيئه بشوق وليس بخوف.
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= نظـر كيـف يلقـينوي ال يحتواج ألموالنوا، ولكنوه ينظور إلوى كيوف نعطوي= المسيح ال ينظر كوم نعطوي فهوو غ 
فوواهلل يريوود مشوواعر الحووب والعطووف والبووذل فهنوواك موون يعطووي بتووذمر أو إكووراه أو بتفوواخر. والحووظ أن مووا قدمتووه 
 المرأة يساوي مليمًا فاهلل يهتم بكيوف ال كوم أعطينوا. وهوذا موا وجوده فوي هوذه المورأة. اهلل فواحص القلووب والكلوي
ينظر لحال القلب والدوافع والطريقة التوي نتصورف بهوا. وبهوذا فوإن العطواء هوو عطواء القلوب الوداخلي. فوالمرأة 

 كان مالها قليل وحبها عظيم.
 كانت فوهة الخزانة على شكل بوق حتى ترن العمالت لدى دخولها ويعلو الصوت كلما ثقلت العملة. 
 

 (32-11:21رفض اليهود للمسيح )يو
ْلَيْتمَّ َقَولع 12َوَمَع َأنَّهع َكاَن َقَد َصَنَع َأَماَمهعَم آَياٍت هَذا َعَددعَها، َلَم يعَؤْمنعوا ْبْه، 11" -(:32-11:21اآليات )يو

؟»ْإَشَعَياَء النَّْبيِّ اَلذي َقاَلهع: ، َمَن َصدََّق َخَبَرَنا؟ َوْلَمْن اَستعَعْلَنَت ْذرَاعع الرَّبِّ وا َأَن يعَؤْمنعوا. ْلهَذا َلَم َيَقدْ 11« َياَربُّ رع
وا ْبقعلعوْبْهَم، َوَيَرْجععوا»32أَلنَّ ْإَشَعَياَء َقاَل َأَيَضا:  وا ْبععيعوْنْهَم، َوَيَشععرع  َقَد َأَعَمى ععيعوَنهعَم، َوَأَغَلَظ قعلعوَبهعَم، ْلَئالَّ يعَبْصرع

ِع َوَتَكلَّ 32«. َفَأَشْفَيهعمَ  َؤَساْء 31َم َعَنهع. َقاَل ْإَشَعَياءع هَذا ْحيَن رََأى َمَجَد وَن ْمَن الرُّ َولْكَن َمَع ذْلَق آَمَن ْبْه َكْثيرع
وا َخاْرَ  اَلَمَجَمْع،  يْسيِّيَن َلَم َيَعَتْرفعوا ْبْه، ْلَئالَّ َيْصيرع َأَيَضا، َغَيَر َأنَّهعَم ْلَسَبْب اَلَفرِّ

أَلنَّهعَم َأَحبُّوا َمَجَد النَّاْس َأَكَثَر 31
 .ْمَن َمَجْد اهللْ 

َوالَّْذي َيرَاْني َيَرى الَّْذي َأَرَسَلْني. 33الَّْذي يعَؤْمنع ْبي، َلَيَس يعَؤْمنع ْبي َبَل ْبالَّْذي َأَرَسَلْني. »َفَناَدى َيسعوعع َوَقاَل:33
َن َسْمَع َأَحدر َكاَلْمي َوَلَم يعَؤْمَن 31َأَنا َقَد ْجَئتع نعورَا ْإَلى اَلَعاَلْم، َحتَّى كعلُّ َمَن يعَؤْمنع ْبي اَل َيَمكعثع ْفي الظَُّلَمْة. 32 َواْ 

َمَن َرَذَلْني َوَلَم َيَقَبَل َكاَلْمي َفَلهع َمَن َيْدينعهع. اََلَكاَلمع 32َفَأَنا اَل َأْدينعهع، أَلنِّي َلَم آْت أَلْديَن اَلَعاَلَم َبَل ألعَخلَِّص اَلَعاَلَم. 
أَلنِّي َلَم َأَتَكلََّم ْمَن َنَفْسي، لْكنَّ اآلَب الَّْذي َأَرَسَلْني هعَو َأَعَطاْني 31َلَيَوْم اأَلْخيْر، الَّْذي َتَكلََّمتع ْبْه هعَو َيْدينعهع ْفي ا
َوْصيََّة: َماَذا َأقعولع َوْبَماَذا َأَتَكلَّمع. 

َما َقاَل ْلي اآلبع َوَأَنا َأَعَلمع َأنَّ َوْصيََّتهع ْهَي َحَياةر َأَبْديَّةر. َفَما َأَتَكلَّمع َأَنا ْبْه، َفكَ 32
 " «.هَكَذا َأَتَكلَّمع 

ْلَيْتمَّ َقَولع 12َوَمَع َأنَّهع َكاَن َقَد َصَنَع َأَماَمهعَم آَياٍت هَذا َعَددعَها، َلَم يعَؤْمنعوا ْبْه، 11" -(:32-11:21اآليات )يو
، َمَن َصدََّق َخَبَرَنا؟ َوْلمَ »ْإَشَعَياَء النَّْبيِّ اَلذي َقاَلهع: ؟َياَربُّ وا َأَن يعَؤْمنعوا. 11« ْن اَستعَعْلَنَت ْذرَاعع الرَّبِّ ْلهَذا َلَم َيَقْدرع
وا ْبقعلعوْبْهَم، َوَيَرْجععوا»32أَلنَّ ْإَشَعَياَء َقاَل َأَيَضا:  وا ْبععيعوْنْهَم، َوَيَشععرع  َقَد َأَعَمى ععيعوَنهعَم، َوَأَغَلَظ قعلعوَبهعَم، ْلَئالَّ يعَبْصرع

ِع َوَتَكلََّم َعَنهع.32. «َفَأَشْفَيهعمَ    " َقاَل ْإَشَعَياءع هَذا ْحيَن رََأى َمَجَد
نرى هنا عدم إيمان اليهود بالرغم من كل ما عمله المسيح أمامهم. بل كل ما عمله كان تصديقًا للنبوات، ولو 

= من صدق خبرنام. إهتم هؤالء العلماء الدارسين أن يفهموا، لو إهتموا بالبحث عن الحقيقة لرأوها مجسدة أمامه
من صدق كالم المسيح )اإلنجيل(. ولآلن فهناك من ال يصدق حتى من المسيحيين، فمن يصدق البد أن يتوب 
وتتغير حياته. ولكنهم ألنهم لم يبحثوا عن الحق فقد عميت عيونهم. وحتى هذا تنبأ عنه إشعياء. فهم الذين أعموا 

ال عن اهلل لذلك لم يجدوا اهلل بينما كان هو أمامهم. وكون إشعياء  عيونهم ألنهم ال يريدون. هم بحثوا عن أنفسهم
يعلن هذا، فهذا يشير إلى أن كل شئ يتم بحسب تدبير اهلل، ليس بقوتهم وال مؤامراتهم صلبوا المسيح، بل بسماح 
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رأى  ويوحنا يقصد بهذا ما قصده إشعياء.. أبعد ما= إشعياء قال هذا حين رأي مجدِ(. 11:19من اهلل. )يو
ذراع الرب إشارة للمسيح المتجسد = لمن إستعلنت ذراع الرباليهود كل هذا المجد للمسيح لم يؤمنوا. 

(. فالمسيح ظهر في الجسد، وأظهر بأعماله وأقواله محبة اهلل، ولكن 11-9:63+ أش1:62+ 9:61)إش
ياء. ولكن عدم إيمانهم لم أشعياء يتعجب، لمن حدث هذا؟ لليهود الذين رفضوه وصلبوه، لقد تحققت نبوة إشع

ستعلنت ذراع الرب لألمم.  ليس ألن = لم يقدروا أن يؤمنوايوقف تدبير الخالص بل صار عثرة لهم وحدهم، وا 
( رأى أشعياء مجد اهلل، وهنا يوحنا ينسب هذا 5في أش )= حين رأي مجدِاإليمان صعب. لكنهم لم يريدوا. 

أي سمح بأن يغمضوا عيونهم عن الحق = أعمى عيونهمالمجد.  المجد للمسيح. وبهذا نفهم أن المسيح هو رب
وذلك لشرهم. اهلل يحاول مع اإلنسان لكي يؤمن فإذا عاند اإلنسان فاهلل يترك اإلنسان ويكف عن محاوالته معه 
هم فيقال أن اهلل قسى قلب اإلنسان أو أن اهلل أعمى عينيه وهذا ما حدث مع فرعون. إذًا اهلل تركهم لقساوة قلوب

شعياء نقى القلب رأى مجده . ومع قساوة قلوبهم فاهلل لم يتوقف عن إولم تساندهم نعمته فلم يدركوا مجده ، أما 
 خالص البشرية.

 
يْسيِّينَ 31" -(:31-31:21اآليات )يو َؤَساْء َأَيَضا، َغَيَر َأنَّهعَم ْلَسَبْب اَلَفرِّ وَن ْمَن الرُّ  َولْكَن َمَع ذْلَق آَمَن ْبْه َكْثيرع

وا َخاْرَ  اَلَمَجَمْع،  َلَم َيَعَتْرفعوا ْبْه، ْلَئالَّ َيْصيرع
 " أَلنَّهعَم َأَحبُّوا َمَجَد النَّاْس َأَكَثَر ْمَن َمَجْد اهلْل.31

 اإليمان بال إعتراف يساوي عدمه، فسبب عدم اإلعتراف هو الخوف على ضياع مراكزهم
عند اليهود، وكيف يكون اهلل في مرتبة أقل من مراكزهم. كأعضاء في مجمع السنهدريم وهذه لها كرامة عظيمة 

والكتاب ذكر إثنين من الذين آمنوا من الشيوخ وهم نيقوديموس ويوسف الرامي وهؤالء كانوا يأتون للسيد لياًل حتى 
ال يراهم أحد، لكنهما أظهرا شجاعة ما بعدها شجاعة عند موته وجاهرا بإيمانهما غير مبالين بأي خطر 

 (.33:9+ يو3، 1:2+ يو61-61:32+ لو67:37)مت
 هذه اآليات يذكرها يوحنا هنا لنرى فيها:

 5:-::  مقام المؤمن
 8:-7: مقام غير المؤمن
 61-8: مقام كالم المسيح

وهذه مبادئ ذكرها المسيح ونادى بها من قبل ويسجلها يوحنا هنا كتعليق على عدم إيمان اليهود بالمسيح بعد أن 
( ينفرد المسيح بتالميذه في أحاديث خاصة وتعليم 12مه للجموع ولليهود. فإبتداء من إصحاح )أنهى المسيح تعلي

لهوووم وحووودهم وصوووالته الشوووفاعية يووووم الخمووويس. ولكووون لوووم َيُعوووُد المسووويح بعووود هوووذه الكلموووات يوووتكلم موووع الفريسووويين أو 
هوم كول شوئ. وكول إنسوان الشعب. لذلك يضع يوحنا هذه اآليات كختام بمعنوى أن المسويح صونع لهوم كول شوئ وأرا

( مون يظلوم فلويظلم بعود ومون هوو نجوس فليتونجس بعود 11:33حر أن يقبل أو يرفض. وهذه تشبه موا قيول فوي )رؤ
 ومن هو بار فليتبرر بعد.
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. الَّْذي يعَؤْمنع ْبي، َلَيَس يعَؤْمنع ْبي َبَل ْبالَّْذي َأَرَسَلْني»َفَناَدى َيسعوعع َوَقاَل:33" -(:33-33:21اآليات )يو
 " َوالَّْذي َيرَاْني َيَرى الَّْذي َأَرَسَلْني.33

هذا تعليق على من آمن وأعلن = الذي يؤمن بيأي بصوت عال  إظهارًا لغيرته الشديدة على خالصهم. = نادى
، 1:إيمانه جهارًا، وعلى من آمن من الرؤساء والشيوخ وأخفى إيمانه، وعلى من رفضوا اإليمان تمامًا )آيات 

يراني بحسب الحقيقة ويعرف مجدي السماوي. العين المفتوحة هنا هي درجة أعلى من = يراني والذي(. 3:
اإليمان، وتحتاج إلعالن بالروح القدس. ونرى هنا أن المسيح ال يفصل بين اإليمان باآلب واإليمان به فهما 

لمسيح الدائم أنه مرسل من جوهر إلهي واحد. والمسيح هو صورة اآلب ورسم جوهره فمن يراه يرى اآلب. وتأكيد ا
اآلب هو تأكيد على هذه الوحدة مع أبيه السماوي. من يرى يسوع )ليس بشكله البشري( بل رؤية إيمانية سيرى 

 كل ما يمكن إدراكه عن اآلب.
( الروح ينير قلب اإلنسان فيرى ما ال ُيرى. يرى بعيني قلبوه، بحواسوه الداخليوة. كموا نطوق بطورس "أنوت 1تعليق: 

 مسيح إبن اهلل الحي".هو ال
 (.3:1( نحن نصل لآلب عن طريق اإلبن، واآلب يصل لنا عن طريق اإلبن )نش3       

 
  " َأَنا َقَد ْجَئتع نعورَا ْإَلى اَلَعاَلْم، َحتَّى كعلُّ َمَن يعَؤْمنع ْبي اَل َيَمكعثع ْفي الظَُّلَمْة.32" -(:32:21آية )يو

لمة ال يدرك اهلل وال يراه وال يعرفه. ومجيء المسيح بدد الظلمة بنوره. لكن ال قبل المسيح كان العالم في ظ= نوراَ 
ينتفع بهذا النور سوى من يؤمن بالمسيح.هو الحق المدرك الكامل. والمسيح جاء ليستعلن ذات اهلل المخفية في 

. لذلك فاإليمان شخصه. والخطية أظلمت عيوننا فما عدنا نرى اهلل. والمسيح بنوره نرى خطيتنا ونتوب عنها
بالمسيح يعيدنا إلى الحالة األولى، لنا عيون تبصر اهلل وتراه كما كان آدم في الجنة، وهذا عكس ما قيل في آية 

(. هذه اآلية توضيح لما سبق، فمن يقبل المسيح، ينير له 29( قد أعمى عيونهم بسبب عدم إيمانهم )آية1:)
نسان يعيش في ظالم فال يعرف اهلل وال الطريق وال الحق وال المسيح قلبه فيعرف اآلب. وبدون المسيح فاإل

 المستقبل.
 

َن َسْمَع َأَحدر َكاَلْمي َوَلَم يعَؤْمَن َفَأَنا اَل َأْدينعهع، أَلنِّي َلَم آْت أَلْديَن اَلَعاَلَم َبَل ألعَخلَِّص 31" -(:31:21آية )يو َواْ 
  " اَلَعاَلَم.

ال ليدين، أتي ليدعو الجميع لإليمان، ومن يرفض لن ُيدان اآلن المسيح في مجيئه األول أتى ليخلص 
(. وهذا ما نراه فكثيرين من الملحدين يهاجمون اهلل والمسيح، وال يعاقبهم اهلل. والدعوة معروضة أمامهم 17:2)يو

 سمع وينفذ.= سمع   حتى آخر يوم في حياتهم. هذا الزمان هو زمان الرحمة وليس الدينونة.
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َمَن َرَذَلْني َوَلَم َيَقَبَل َكاَلْمي َفَلهع َمَن َيْدينعهع. اََلَكاَلمع الَّْذي َتَكلََّمتع ْبْه هعَو َيْدينعهع ْفـي 32" -(:32-32:21واآليات )ي
َماَذا َأقعولع َوْبَماَذا َأَتَكلَّـمع.  أَلنِّي َلَم َأَتَكلََّم ْمَن َنَفْسي، لْكنَّ اآلَب الَّْذي َأَرَسَلْني هعَو َأَعَطاْني َوْصيََّة:31اَلَيَوْم اأَلْخيْر، 

 "«.َكلَّمع َوَأَنا َأَعَلمع َأنَّ َوْصيََّتهع ْهَي َحَياةر َأَبْديَّةر. َفَما َأَتَكلَّمع َأَنا ْبْه، َفَكَما َقاَل ْلي اآلبع هَكَذا َأتَ 32
طهور وينقوي ويقطوع ( الحود األول ي::13كوالم اهلل هوو سويف ذو حودين )عوب= الكالم الذي تكلمـت بـه هـو يدينـه

( وموون يوورفض فالحوود الثوواني يوودين بووه المسوويح هووذا الشووخص، وبووه 32:1بووط1الخطيووة موون داخلنووا لنولوود موون جديوود )
(. مووون يووورفض كوووالم المسووويح وكوووالم المسووويح حيووواة. إذًا هوووو يووورفض الحيووواة. إذًا هوووو وقوووع تحوووت 12:3يحاربوووه )رؤ

( إذًا 31-19:2نوور وسويميز البوار مون الشورير )يوو الدينونة. هو وضع نفسه بنفسه تحت الدينونة. فكالم المسيح
المسيح بسلطان كلمته يحيي ويقدس ويطهر وأيضًا يميوت. فالكلموة التوي لهوا قووة الخوالص لهوا أيضوًا قووة الدينونوة 

(، فمن ال يسومع كوالم المسويح ويوؤمن بوه يدينوه اآلب. فكلموات المسويح سوتقف 19-18:18وهذا يتطابق مع )تث
ين بها. المسيح اآلن ال يدين أحدًا، فهو موا جواء ليودين. لكون مون يرفضوه وضوع نفسوه خوارج شاهدًا ضد من يسته

أي رفوض = مـن رذلنـيدائرة الرحمة. وسيدان في األبدية إذ تقف كلمات المسيح شاهدة عليه أنه رفض الرحموة= 
كوالم اآلب. وهوذا  لوم يقبول تعليموي، فكوالم المسويح وتعليموه هوو الحوق وهوو نفسوه= لـم يقبـل كالمـيأن يؤمن بوي. 

الكالم ال يزول، ومن يقبله يحيا ومن ال يقبله يودان. فالدينونوة ليسوت أن نقوف فوي محاكموة أموام اهلل، بول أن كوالم 
المسوويح حووق سوويواجه ضوومير اإلنسووان ويحكووم عليووه. كوول واحوود سوويدان موون الحووق الووذي سوومعه فووي يوووم موون األيووام 

هووي فووي ذاتهووا حيوواة. أي حووين تقبوول وصووية المسوويح تأخووذ  =وصــيته حيــاة أبديــة(. 16:3"ضوومائرهم مشووتكية" )رو
حياة في داخلك. اهلل يريد لإلنسان الحياة األبدية. وحين يعطوي اإلنسوان وصوية فهوو ال يريود أن يوتحكم فوي حريتوه 

 بل أن تساعده هذه الوصية أن يحيا حياة أبدية وال يهلك.
هموا واحود. لوذلك فكول مون ال يوؤمن بالمسويح وبكالموه ونفهم من كالم المسيح هنا أن كالمه هو نفسه كالم اآلب ف

سيبرهن أنه غير مستحق للغفران والخالص الذي أتى ألجلهما المسيح. وبالتالي ال يستحق الحياة األبدية. فهودف 
وصايا المسيح وتجسد المسيح أن يعطينا حياة أبديوة. وخالصوة كوالم المسويح هنوا أنوه هوو اهلل الظواهر فوي الجسود 

 ه ينال حياة ابدية، ووصايا اآلب التي هي وصاياه من يطيعها تكون له الحياة األبدية.ومن يؤمن ب
(. وقال لي اآلب  19-18:18هذا نفس ما قاله موسى )تث= فما أتكلم أنا به فكما قال لي اآلب هكذا أتكلم

 اآلب يعلنه اإلبن وينفذه. هذه تعني أنه، ألن اآلب واإلبن واحد فالمعرفة متطابقة واإلرادة واحدة، ولكن ما يريده
 

نقضاء الدهر) مت  ( 13خطاب المسيح عن خراب أورشليم وا 
 (12-3:12( +) لو21+ )مر

وِع َأَبْنَيَة اَلَهَيَكْل. 2 "-:(13اآليات )مت  ِع ْلَكَي يعرع ثعمَّ َخَرَ  َيسعوعع َوَمَضى ْمَن اَلَهَيَكْل، َفَتَقدََّم َتاَلْميذع
َفَقاَل َلهعَم 1

!أَ »َيسعوعع: ِْ؟ اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع اَل يعَتَرقع ههعَنا َحَجرر َعَلى َحَجٍر اَل يعَنَقضع وَن َجْميَع هْذ َوْفيَما هعَو 1 «.َما َتَنظعرع
َيتعوْن، َتَقدََّم ْإَلَيْه التَّاَلْميذع َعَلى اَنْفرَاٍد َقاْئْليَن: نع هَذا؟ َوَما ْهَي َعاَلَمةع قعَل َلَنا َمَتى َيكعو»َجاْلسر َعَلى َجَبْل الزَّ

وا! اَل يعْضلَّكعَم َأَحدر. »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:3« َمْجيْئَق َواَنْقَضاْء الدََّهْر؟ اَنظعرع
َفْإنَّ َكْثيْريَن َسَيَأتعوَن ْباَسْمي 3
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! َويعْضلُّوَن َكْثيْريَن.  وا، اَل َتَرتَاععوا. أَلنَّهع  َوَسَوَف َتَسَمععونَ 2َقاْئْليَن: َأَنا هعَو اَلَمْسيحع وٍب. اعَنظعرع وب َوَأَخَباْر حعرع ْبحعرع
َنَتَهى َبَعدع.  ِْ كعلَُّها، َولْكَن َلَيَس اَلمع أَلنَّهع َتقعومع أعمَّةر َعَلى أعمٍَّة َوَمَمَلَكةر َعَلى َمَمَلَكٍة، َوَتكعونع 1اَل بعدَّ َأَن َتكعوَن هْذ

َبَتَدأع اأَلَوَجاْع. 2ْزلع ْفي َأَماْكَن. َمَجاَعاتر َوَأَوْبَئةر َوَزالَ  ِْ كعلََّها مع َولْكنَّ هْذ
ْحيَنْئٍذ يعَسلِّمعوَنكعَم ْإَلى ْضيق َوَيَقتعلعوَنكعَم، 1

ََْضيَن ْمَن َجْميْع األعَمْم أَلَجْل اَسْمي.  َب َوَتكعونعوَن مع
هعَم َبَعضَ 22 وَن َويعَسلِّمعوَن َبَعضع وَن َوْحيَنْئٍذ َيَعثعرع َكْثيرع ا َويعَبَْضع

هعَم َبَعَضا.  وَن َويعْضلُّوَن َكْثيْريَن. 22َبَعضع َوَيقعومع َأَنْبَياءع َكَذَبةر َكْثيرع
َوْلَكَثَرْة اإْلَثْم َتَبرعدع َمَحبَّةع اَلَكْثيْريَن. 21

َولْكْن 21
 . َنَتَهى َفهَذا َيَخلعصع الَّْذي َيَصْبرع ْإَلى اَلمع

ِْ ْفي كعلِّ اَلَمَسكعوَنْة َشَهاَدَة ْلَجْميْع األعَمْم. َويعَكَرزع ْبْبَشاَرْة اَلمَ 23 َلكعوْت هْذ
َنَتَهى. ثعمَّ َيَأْتي اَلمع
 الَّْتي َقاَل َعَنَها َداْنيآلع النَّْبيُّ َقاْئَمَة ْفي اَلَمَكاْن اَلمعَقدَّْس « ْرَجَسَة اَلَخرَابْ »َفَمَتى َنَظَرتعَم »23 

َنْئٍذ ْلَيَهرعب الَّْذيَن ْفي اَلَيهعوْديَّْة ْإَلى اَلْجَباْل، َفْحي22  ْلَيَفَهْم اَلَقاْرئع 
َذ ْمَن َبَيْتْه 21 َوالَّْذي َعَلى السََّطْح َفاَل َيَنْزَل ْلَيَأخع

َذ ْثَياَبهع. 22َشَيَئا،  اْت ْفي ْتَلَق اأَليَّاْم! َوَوَيلر ْلَلَحَباَلى َواَلمعَرْضعَ 21َوالَّْذي ْفي اَلَحَقْل َفاَل َيَرجَع ْإَلى َورَاْئْه ْلَيَأخع
أَلنَّهع َيكعونع ْحيَنْئٍذ ْضيقر َعْظيمر َلَم َيكعَن ْمَثلعهع معَنذع اَبْتَداْء 12َوَصلُّوا ْلَكَي اَل َيكعوَن َهَربعكعَم ْفي ْشتَاٍء َواَل ْفي َسَبٍت، 12

َر ْتَلَق األَ 11اَلَعاَلْم ْإَلى اآلَن َوَلَن َيكعوَن.  رع ْتَلَق َوَلَو َلَم تعَقصَّ يَّامع َلَم َيَخلعَص َجَسدر. َولْكَن أَلَجْل اَلمعَختَاْريَن تعَقصَّ
اأَليَّامع. 

أَلنَّهع َسَيقعومع معَسَحاءع َكَذَبةر 13ْحيَنْئٍذ ْإَن َقاَل َلكعَم َأَحدر: هعَوَذا اَلَمْسيحع هعَنا! َأَو: هعَناَق! َفاَل تعَصدِّقعوا. 11
طعوَن آَياٍت َعْظيَمَة َوَعَجاْئَب، َحتَّى يعْضلُّوا َلَو َأَمَكَن اَلمعَختَاْريَن َأَيَضا. َوَأَنْبَياءع َكَذَبةر َويععَ 

َها َأَنا َقَد َسَبَقتع 13
وا. َها هعَو ْفي اَلَمَخاْدْع! َفاَل تعَصدِّقعوا. 12َوَأَخَبَرتعكعَم.  يَّْة! َفاَل َتَخرعجع َفْإَن َقالعوا َلكعَم: َها هعَو ْفي اَلَبرِّ

أَلنَّهع َكَما َأنَّ 11
ََاْرْب، هَكَذا َيكعونع َأَيَضا َمْجيءع اَبْن اإْلَنَساْن.  اَلَبَرَق َيَخرع ع ْمَن اَلَمَشاْرْق َوَيَظَهرع ْإَلى اَلَم

أَلنَّهع َحَيثعَما َتكعْن 12
. ثَّةع، َفهعَناَق َتَجَتْمعع النُّسعورع اَلجع
ِع، َوالنُّجعومع َوْلَلَوَقْت َبَعَد ْضيْق ْتَلَق اأَليَّا»11  ، َواَلَقَمرع اَل يعَعْطي َضَوَء ْم تعَظْلمع الشََّمسع

َوْحيَنْئٍذ َتَظَهرع َعاَلَمةع اَبْن اإْلَنَساْن ْفي السََّماْء. َوْحيَنْئٍذ َتنعوحع 12َتَسقعطع ْمَن السََّماْء، َوقعوَّاتع السََّماَواْت َتَتَزَعَزعع. 
وَن اَبَن اإْلَنَساْن آْتَيا َعَلى َسَحاب السََّماْء ْبقعوٍَّة َوَمَجٍد َكْثيٍر. َجْميعع َقَباْئْل اأَلَرْض، َويعبَ  ْصرع

َفيعَرْسلع َماَلْئَكَتهع 12
َياْح، ْمَن َأَقَصاْء السََّماَواْت ْإَلى َأَقَصائْ  َوْت، َفَيَجَمععوَن معَختَاْريْه ْمَن اأَلَرَبْع الرِّ ْة َفْمَن َشَجرَ 11َها. ْببعوق َعْظيْم الصَّ
. َيَف َقْريبر هَكَذا َأَنتعَم َأَيَضا، 11 التِّيْن َتَعلَّمعوا اَلَمَثَل: َمَتى َصاَر غعَصنعَها َرَخَصا َوَأَخَرَجَت َأَورَاَقَها، َتَعَلمعوَن َأنَّ الصَّ

َمَتى رََأَيتعَم هَذا كعلَّهع َفاَعَلمعوا َأنَّهع َقْريبر َعَلى اأَلَبَواْب. 
كعَم: اَل َيَمْضي هَذا اَلْجيلع َحتَّى َيكعوَن هَذا اََلَحقَّ َأقعولع لَ 13

.13كعلُّهع.  ولع واَلْن َولْكنَّ َكاَلْمي اَل َيزع َوَأمَّا ذْلَق اَلَيَومع َوْتَلَق السَّاَعةع َفاَل َيَعَلمع ْبْهَما َأَحدر، َواَل »12 اَلسََّماءع َواأَلَرضع َتزع
ِع. َماَلْئَكةع السََّماَواْت، ْإالَّ َأْبي َوحَ  َوَكَما َكاَنَت َأيَّامع نعوٍح َكذْلَق َيكعونع َأَيَضا َمْجيءع اَبْن اإْلَنَساْن. 11َد

أَلنَّهع َكَما 12
وَن، ْإَلى اَلَيَوْم  وَن َويعَزوِّجع جع وحر اَلفعَلَق، الَّْذي َدَخَل ْفيْه نع َكانعوا ْفي اأَليَّاْم الَّْتي َقَبَل الطُّوَفاْن َيَأكعلعوَن َوَيَشَربعوَن َوَيَتَزوَّ

َوَلَم َيَعَلمعوا َحتَّى َجاَء الطُّوَفانع َوَأَخَذ اَلَجْميَع، َكذْلَق َيكعونع َأَيَضا َمْجيءع اَبْن اإْلَنَساْن. 11
ْحيَنْئٍذ َيكعونع اَثَناْن ْفي 32

 . اَلَحَقْل، يعَؤَخذع اَلَواْحدع َويعَتَرقع اآلَخرع
وا ْإَذا »31 ، تعَؤَخذع اَلَواْحَدةع َوتعَتَرقع األعَخَرى.ْاَثَنتَاْن َتَطَحَناْن َعَلى الرََّحى32 ْاَسَهرع

أَلنَّكعَم اَل َتَعَلمعوَن ْفي َأيَّْة َساَعٍة َيَأْتي َربُّكعَم. 
َواَعَلمعوا هَذا: َأنَّهع َلَو َعَرَف َربُّ اَلَبَيْت ْفي َأيِّ َهْزيٍع َيَأْتي السَّاْرقع، 31

.  َلَسْهَر َوَلَم َيَدَع َبَيَتهع  ْلذْلَق كعونعوا َأَنتعَم َأَيَضا معَسَتْعدِّيَن، أَلنَّهع ْفي َساَعٍة اَل َتظعنُّوَن َيَأْتي اَبنع اإْلَنَساْن.33يعَنَقبع
 

ِع َعَلى َخَدْمْه ْليعَعْطَيهعمع الطََّعاَم ْفي ْحيْنْه؟ 33 َفَمَن هعَو اَلَعَبدع اأَلْمينع اَلَحْكيمع الَّْذي َأَقاَمهع َسيِّدع
وَبى ْلذْلَق اَلَعَبْد طع 32

ِع َيَفَعلع هَكَذا!  ِع َيْجدع اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع يعْقيمعهع َعَلى َجْميْع َأَمَواْلْه. 31الَّْذي ْإَذا َجاَء َسيِّدع
َولْكَن ْإَن َقاَل ذْلَق 32
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ِع َوَيَأكعلع َوَيَشَربع َمَع السَُّكاَرى. َفَيَبَتدْ 31اَلَعَبدع الرَّْديُّ ْفي َقَلْبْه: َسيِّْدي يعَبْطئع قعدعوَمهع.  ئع َيَضْربع اَلَعْبيَد رعَفَقاَء
َيَأْتي 32

ِع َوْفي َساَعٍة اَل َيَعْرفعَها،  َسيِّدع ذْلَق اَلَعَبْد ْفي َيَوٍم اَل َيَنَتْظرع
َفيعَقطِّععهع َوَيَجَعلع َنْصيَبهع َمَع اَلمعرَاْئيَن. هعَناَق َيكعونع 32

 " ْريرع اأَلَسَناْن.اَلبعَكاءع َوصَ 

 
وِع َأَبْنَيَة اَلَهَيَكْل. 2" -(:1-2:13اآليات )مت ِع ْلَكَي يعرع ثعمَّ َخَرَ  َيسعوعع َوَمَضى ْمَن اَلَهَيَكْل، َفَتَقدََّم َتاَلْميذع

َفَقاَل 1
ِْ؟ اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع اَل يعَترَ »َلهعَم َيسعوعع: وَن َجْميَع هْذ !َأَما َتَنظعرع  " «.قع ههعَنا َحَجرر َعَلى َحَجٍر اَل يعَنَقضع

هو خرج من الهيكل ليتركه لهم خرابًا إذ هم نجسوه. وبعد أن أصدر حكمه = ثم خر  يسوع ومضى من الهيكل
فتقدم تالميذِ لكي يرِو  أبنية (. وكان اليهود يفتخرون بجمال الهيكل= 32المخيف بالويالت عليهم )ص

جمال المباني والرب قد خرج. وبنفس المفهوم تكلم حزقيال قبل خراب الهيكل األول على  ولكن ما قيمة. الهيكل
(. وهكذا هيكل الجسد إن فارقه روح الرب يباغته روح نجس 32-33:11+ 19-18:11يد نبوخذ نصًّر )حز

سكن ( فنحن هيكل اهلل والروح القدس ي11:61( لذلك نصلي "روحك القدوس ال تنزعه مني" )مز15::1صم1)
(. وكان اليهود يتطلعون للهيكل بكونه عالمة ملكهم، وعظمة أبنيته عالمة عظمتهم، لهذا أراد 15:2كو1فينا )

 .ال يترق ههنا حجر على حجر ال ينقضالتالميذ بفخر أن ُيروا السيد عظمة الهيكل. ولكن السيد تنبأ لهم بأن 
(. وكان هدم الهيكل القديم 7::رإوا تطهير قلوبهم )وكان هذا ألن اليهود إهتموا بعظمة الهيكل الخارجية وترك

(. وهذا ما يعمله الروح القدس في سر المعمودية أنه يحطم 11:1رإإعالنًا لبدء بناء الهيكل الجديد أي الكنيسة )
ه اإلنسان العتيق ليقيم فينا اإلنسان الجديد الذي هو على صورة خالقنا. وكان الهيكل عظيمًا بالفعل، فالهيكل نفس

كان صغيرًا، أّما صاالته وأروقته وأبراجه التي كانت تحيط به جعلته من أعظم المباني الفخمة في العالم. 
قدم. وصفوف أعمدته التي قطعت من الرخام المجزع يتكون كل منها 31إستخدمت فيه حجارة يزيد طولها على 

أبواب بعضها مطلي بالذهب والبعض  قدم في إرتفاعها. له ثمانية27من قطعة واحدة طول كل منها أكبر من 
سمه باب الجميل مغطى بالنحاس الجميل بصورة مدهشة. وكل هذا الجمال حطَّمه  اآلخر بالفضة. والتاسع وا 

م. ثم أراد يوليانوس الجاحد أن ينقض هذه النبوة فرفع األساس القديم وأحضر مواد بناء جديدة 71تيطس سنة 
لتهمت الكل فكان أن ي  وليانوس تمم النبوة باألكثر إذ رفع األساس.فخرجت نار وا 

َيتعوْن، َتَقدََّم ْإَلَيْه التَّاَلْميـذع َعَلـى اَنْفـرَاٍد َقـاْئْليَن:1" -(:1:13آية )مت قعـَل َلَنـا َمتَـى »َوْفيَما هعَو َجاْلسر َعَلى َجَبْل الزَّ
  ".«َيكعونع هَذا؟ َوَما ْهَي َعاَلَمةع َمْجيْئَق َواَنْقَضاْء الدََّهْر؟

مون علوى جبوول الزيتوون يظهوور الهيكول واضوحًا. والتالميووذ فوي إعجوواب أشواروا للسويد عليووه، فقوال لهووم أنوه سوويخرب. 
أخطأ التالميذ إذ ظنووا أن خوراب الهيكول هوو عالموة علوى نهايوة العوالم. ولوم يفهمووا أنوه البود ويخورب عالموة علوى 

لقيام الكنيسة أن يقوم المسيح، ولكوي يقووم المسويح البود  إنتهاء العهد اليهودي وأنه يبطل لتبدأ الكنيسة. وكان البد
(. ولقد عبر التالميذ بسوؤالهم عموا يودور فوي أذهوان كول البشور 31-18:3وأن يموت أي ُيهدم هيكله الجسدي )يو

عوون إشووتياقهم لمعرفووة المسووتقبل. ولكوون السوويد لووم يحوودد أزمنووة مكتفيووًا بتقووديم العالمووات حتووى ال يخوودعهم المسووحاء 
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نقضـاء الـدهر. الكذبة التالميوذ كوانوا مقتنعوين أن يسووع هوو المسويا، وكوانوا متووقعين = ومـا هـي عالمـة مجيئـق وا 
 مجده المستقبل في نهاية العالم لُيْدِخل العصر المسياني األبدي.

تصف النبوات عادة حادثًا قريبًا وترمز بهذا الوصوف إلوى أحوداث بعيودة وهكوذا جواءت نبووات المسويح هنوا لتصوف 
وفي نفس الوقت تشير ألحداث بعيدة أي نهاية العالم. والرب تنبأ عون  م. 71سنة  أورشليم على يد تيطس خراب

كالهما فإمتزجت النبوتوان. خصوصوًا أن سوؤال التالميوذ كوان خطوأ فهوم سوألوا عون عالموات خوراب الهيكول ونهايوة 
ت المسويح هنوا بطريقوة مدهشوة لكوال العالم وكان إعتقادهم الخاطئ أن الحدثين هوم حودث واحود ولوذلك جواءت نبووا

الحدثين فهي متفقة مع خراب أورشليم القريب وموع أحوداث نهايوة العوالم فوي المسوتقبل البعيود. لوذلك علينوا أن نفهوم 
 كيف نطبق النبوة في كل حدث.

 
وا! اَل يعْضلَّكعَم َأَحدر. »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم:3" -(:3-3:13اآليات )مت اَنظعرع

ْإنَّ َكْثيْريَن َسَيَأتعوَن ْباَسْمي فَ 3
! َويعْضلُّوَن َكْثيْريَن.  " َقاْئْليَن: َأَنا هعَو اَلَمْسيحع

وهي قيام المضلين والمسحاء الكذبة. فاليهود رفضوا المسيح الحقيقي، وكانوا في إنتظار مسيح  -العالمة األولى:
ا الناس بعجائب كاذبة كما فعل سيمون الساحر، وهذا عوا أنهم هم المسيح ويخدعو دَّ آخر، وهذا دفع البعض أن يَ 

 حدث فعاًل قبل خراب الهيكل وسيتكرر في نهاية األيام.
 

وا، اَل َتَرتَـاععوا. أَلنَّـهع اَل بعـدَّ َأَن َتكعـوَن 2" -(:2-2:13اآليات )مت وٍب. اعَنظعـرع رع وب َوَأَخَباْر حع رع َوَسَوَف َتَسَمععوَن ْبحع
ِْ كعلَُّها، َولْكنَ  َنَتَهى َبَعـدع.  هْذ ـٍة َوَمَمَلَكـةر َعَلـى َمَمَلَكـٍة، َوَتكعـونع َمَجاَعـاتر َوَأَوْبَئـةر 1َلَيَس اَلمع أَلنَّـهع َتقعـومع أعمَّـةر َعَلـى أعمَّ

َبَتَدأع اأَلَوَجاْع.2َوَزاَلْزلع ْفي َأَماْكَن.  ِْ كعلََّها مع   " َولْكنَّ هْذ
وبئووة وزالزل. ال عجووب أن يسووبق مجوويء المسوويح كوول هووذه اآلالم حووروب/ مجاعووات وأ -العالمــة الثانيــة والثالثــة:

فعدو الخير كلما يدرك أن الرب قد إقترب مجيئه تزداد حربه ضود الموؤمنين لكوي يقتونص مونهم بقودر موا يسوتطيع، 
ولهذا يطلب المسيح أن نسهر فنزداد قوة على إحتمال هوذه اآلالم. فهودف الحوروب واألوبئوة.. الوخ هوو إثوارة رعوب 

منين فيرتبكووون خووائفين علووى حيوواتهم الزمنيووة ولكوون موون يرتبووك يخسوور أفراحووه خاصووة الفوورح بمجوويء المسوويح المووؤ 
 والمجد المنتظر. وهذا ما حدث قبل خراب أورشليم أيضًا أن كانت هناك حروب كثيرة وأخبار حروب.

 
ََْضـيَن ْمـَن َجْميـْع األعَمـْم أَلَجـْل ْحيَنْئٍذ يعَسلِّمعوَنكعَم ْإَلى ْضيق َوَيَقتعلعوَنكعمَ 1" -(:22-1:13اآليات )مت َب ، َوَتكعونعوَن مع

هعَم َبَعَضا.22اَسْمي.  وَن َبَعضع هعَم َبَعَضا َويعَبَْضع وَن َويعَسلِّمعوَن َبَعضع  " َوْحيَنْئٍذ َيَعثعرع َكْثيرع
كثيوورين موون الووذين الحوورب التاليووة التووي سوويثيرها عوودو الخيوور هووي اإلضووطهاد ألوالد اهلل، فيرتوود  -العالمــة الرابعــة:

كانت عالقتهم باهلل عالقة سطحية بال عمق مثل النباتات التي بال جذور هذه تحترق مون الشومس إذ ال تجود مواًء 
يرويها فهي بال جذور عميقة، ومون لهوم عموق فوي حيواتهم الروحيوة يعطويهم الوروح القودس التعزيوة. والمرتودون مون 
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وفهم وربما غيرة وحسد. وربما لنقص المحبة في تلك األيام. وربما المؤمنين يسلمون إخوتهم المؤمنين، ربما من خ
 (.9:6من كثرة الضيقات مع عدم وجود تعزية )لألشرار( ما عاد أحد يحتمل إخوته )يع

 
ــات )مــت ــْريَن. 22" -(:23-22:13اآلي وَن َويعْضــلُّوَن َكْثي ــرع ــةر َكْثي ــاءع َكَذَب ــومع َأَنْبَي َوَيقع

ــْم تَ 21 َث ــَرْة اإْل ــةع َوْلَكَث ــرعدع َمَحبَّ َب
. 21اَلَكْثيـْريَن.  َنَتَهــى َفهــَذا َيَخلعـصع َولْكــْن الَّــْذي َيَصـْبرع ْإَلــى اَلمع

ِْ ْفــي كعــلِّ اَلَمَســكعوَنْة 23 َويعَكــَرزع ْبْبَشــاَرْة اَلَمَلكعــوْت هـْذ
َنَتَهى.  " َشَهاَدَة ْلَجْميْع األعَمْم. ثعمَّ َيَأْتي اَلمع

دأ عدو الخير بخلق جو عام قابض من حروب وزالزل..الخ ليسوحب الموؤمن لقد ب -العالمة الخامسة والسادسة:
من الحياة الداخلية العميقوة ثوم يصووب إليوه حربوًا شخصوية مون إضوطهاد ألجول المسويح ثوم نجود هنوا الهجووم علوى 
ح اإليمان والعقيدة لتنحرف بعيدًا عن مسوار الملكووت. مثول ظهوور أنبيواء كذبوة كموا حودث فعواًل بعود صوعود المسوي

وحتى خراب أورشليم فقد ظهر مسحاء كذبة كثيرين جمعوا حولهم أتباعًا كثيرين. وفي أيامنا األخيرة ظهرت مئات 
البدع والفلسفات الملحدة المضللة التي تشكك في اهلل، بل وفلسفات تتستر تحت رداء الدين. وثمار هذه الفلسوفات 

ــرينوالبوودع اإلرتووداد والفتووور  ــة الكثي ــرد محب تعوواظم الشوور قبوول خووراب أورشووليم وزادت جاذبيووة الشوور مّمووا ولقوود . وتب
أن  الســابعةأضووعف إحتمووال الكثيوورين عوون إحتمووالهم لإلستشووهاد. إذًا فالعالمووة السادسووة هووي اإلرتووداد والفتووور أّمووا 
 تصل الشهادة للجميع. وقبل خراب أورشليم كان التالميذ قد وصلوا فعاًل إلى غالبية العالم المعروف.

 
َقـدَّْس « ْرَجَسَة اَلَخرَابْ »َفَمَتى َنَظَرتعَم »23" -(:23:13آية )مت الَّْتي َقاَل َعَنَها َداْنيآلع النَّْبيُّ َقاْئَمَة ْفي اَلَمَكاْن اَلمع

  ".ْلَيَفَهْم اَلَقاْرئع 
. فووي العبووارات السوووابقة حوودثنا السووويد عوون نهايوووة الهيكوول وخووراب أورشوووليم بطريقووة خفيوووة، أمووا هنوووا فيتحوودث عالنيوووة

(. ليتأكووودوا مووون توقوووف الذبيحوووة وبالتوووالي مووون خوووراب 11:13+ 37:9والمسووويح هنوووا يووودعوهم لقوووراءة سوووفر دانيوووال )
 الهيكل. 

 -هناك عدة آراء بخصوصها:= رجسة الخراب
تشير للجيوش الرومانية الجبارة ومعها أصنامها التي أحاطت بأورشليم لتخربها وهذا ما أشار إليه الرب نفسوه  .1

لمكووان المقابوول فووي إنجيوول لوقووا. ونالحوظ أن الجوويش الروموواني حاصوور أورشووليم فتوورة ثووم رأى ( فووي ا31:31)لوو
ذا  تيطس أن أورشليم هذه ال تستحق تعطيل الجيوش الرومانية كل هذه الفتورة فقورر أن يقووم بمحاولوة أخيورة وا 

ى الهيكوول فشوولت ينسووحب. وفووي ذات ليلووة تسوولل بعووض الجنووود الرومووان موون علووى أسوووار أورشووليم ودخلوووا إلوو
تنبووه لكوون  وكووان هوودفهم أن يفتحوووا األبووواب للجوويش المالصووق للسووور ووضووعوا النسوور الروموواني علووى الهيكوول

سووتيقظ المسوويحيين صووباحًا ليجوودوا النسوور الروموواني علووى الهيكوول ) وهووذا  قتلوووهماليهووود و  فإنسووحب توويطس. وا 
بعوودها إذ هربوووا موون أورشووليم فووورًا إلووى ى الهيكوول ( فتووذكروا هووذه اآليووة ونفووذوا مووا أنجاسووة فووى المكووان المقوودس 

لوى بلودة إسومها بويال. أموا اليهوود فأقواموا اإلحتفواالت بهوروب الروموان.  لوى لبنوان وا  الجبال المحيطة بأورشوليم وا 
ولكووون موووا حووودث أن تووويطس بعووود مسووويرة سووواعات قليلوووة تقابووول موووع نجووودة رومانيوووة بوووأوامر مووون قيصووور أن يووودمر 
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حصووووارًا بشووووعًا وصوووول أن أكلووووت األمهووووات أطفووووالهن. ثووووم قتوووول توووويطس  أورشووووليم فعوووواد ثانيووووة لحصووووارها وكووووان
مليون، أّما المسيحيين فنجووا. وهكوذا حوال النبووات ال يمكون فهمهوا إاّل حوين يكوون لهوا فائودة، ويوأتي وقوت 3,1

 تنفيذها.
، والسيد أعطانوا عالموات كاملوة عون (الدجال) ضد المسيح أو الوحش تشير هذه الرجسة إلى ما سيحدث أيام .3

عي أنوه اهلل. وينشور رجاسواته فوى كول مكوان هذا الدجال لنكتشفه. ويسميه السيد رجسة ألنه يأتي ضد اهلل ويودَّ 
وبسرعة ، وهو سيدمر األرض بالحروب والقتل. وسيقبله اليهود ويأخذونه إلى الموضع المقدس الذي يصلون 

هذه المرة. ولكون كموا قلنوا فوالنبوة  (. واهلل يطلب من شعبه أن يهرب إلى الجبال أيضًا في11-2:3تس3فيه )
. ي البريوة حيوث يعوول اهلل الهواربينيشير لموضع ُمعٌَّد فو ( وهنا5:  13)رؤفهم كيف ننفذها إاّل في حينه لن ن

هرب. وهذا ما حدث سنة = ليفهم القارئ  م وسيتكرر في نهاية األيام.71يا من تقرأ إفهم وا 
 -:رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى .1

 " وفى االنجليزية تأتى هكذا وعلى جناح االرجاس مخرب( نجد التعبير هكذا "  37:  9بالرجوع الى )دا     
   And for the overspreading of abominations he shall make it desolate      
جيل . فكيف يسكت ، فى أى نتشرت الرجاسات على مدى واسعإ اوالمعني ان الخراب التام آت  ال محالة إذ   

نتشار . فكان عند إلوقوله " على جناح" فى العربية فهى تشير لسرعة ا اهلل القدوس على هذا الكم من النجاسة .
يمان بالمسيح " تشرق نتشار اإلإجنحتها هى رمز للسرعة وقال هذا مالخى النبى عن سرعة أالقدماء الطيور ب
انتشار  ىن عالمة واضحة للخراب اآلتى هأومعني كل هذا   ( .3:  :مل)جنحتها الشفاء" أشمس البر وفى 

م . فلقد قام  71ورشليم سنة أ. وهذا ما حدث قبل خراب  مثالً  الرجاسات والخطية فى العالم . وهذا ما نراه االن
لفوضي رتكبوا فى الهيكل كل اعمال اا  حتلوا الهيكل وجعلوه مركزا لهم و ا  و  وبدأوا يقتلونهم . ضد الرومان يهود ثوار
 ورشليم ودمرتها.أحاطت 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 
روه فيه من نجاسات . خصوصا كما حدد رجسة الخراب حقيقة كانت وجود هؤالء المجرمين فى الهيكل وما نش

( أن العالمة الواضحة أيضا للخراب هى الجيوش المحيطة بأورشليم. والحظ كم العالمات 31:  31الرب فى )لو
التى يعطيها اهلل ألوالده لكى ينقذهم . والحظ تدبير اهلل فى إنسحاب تيطس وجيشه لمدة ساعات ليهرب 

 المسيحيين من المدينة .
 

َفْحيَنْئٍذ ْلَيَهرعب الَّْذيَن ْفي اَلَيهعوْديَّْة ْإَلى اَلْجَباْل، 22" -(:12-22:13متاآليات )
َوالَّْذي َعَلى السََّطْح َفاَل َيَنْزَل 21

َذ ْمَن َبَيْتْه َشَيَئا،  َذ ْثَياَبهع. 22ْلَيَأخع َحَباَلى َواَلمعَرْضَعاْت ْفي ْتَلَق َوَوَيلر ْللَ 21َوالَّْذي ْفي اَلَحَقْل َفاَل َيَرجَع ْإَلى َورَاْئْه ْلَيَأخع
 "َوَصلُّوا ْلَكَي اَل َيكعوَن َهَربعكعَم ْفي ْشتَاٍء َواَل ْفي َسَبٍت،12اأَليَّاْم! 

ساعات من إنسحابه، فلو حدث أي 5عاد الجيش الروماني لحصار أورشليم بعد ساعات يقدرها البعض بحوالي 
ح بالهروب لكان قد قاسى آالم الحصار ثم هلك مع اليهود. تباطؤ من أي مسيحي في تنفيذ ما طلبه المسي
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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 شيئاَ 

والثياب المقصود بها الرداء = والذي في الحقل فال يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابهلبيت ليأخذوا أمتعة تعوقهم. ا
وصلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء وال في فهن لن يستطعن أن يسرعوا في الهرب.  =وويلر للحبالىالخارجي. 

روبهم في الربيع. واليهود حددوا أقصى مسافة ففي الشتاء يكون الجو باردًا والنهار قصير. وفعاًل كان ه سبت
للسير يوم السبت بألفي خطوة أي نحو ميلين. والمعنى أن صلوا حتى ال تكون أمامكم عوائق تمنع هربكم. مّما 
سبق نرى أن السيد المسيح يرسم صورة واضحة لكل مؤمن تشير لضرورة هربه في أسرع وقت وبال إبطاء. وهذا 

( أن فيها ستبرد محبة الكثيرين. 13ينطبق على األيام األخيرة التي نبه السيد في آية ) الكالم له مفهوم روحي
 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 المملوءة بالخطايا(،لحبالىا
 = )البرودة الروحية(،الشتاء

 

 =)يطلبوا أن يعيشوا في السماويات(يهربوا للجبال
 =)ال يشغف بالممتلكات الزمنية(ال ينزل

 
 =)مثل إمرأة لوط، وال يرتبك بأمور الحياة(ال يرجع

 =)من يكونوا سبب عثرة لآلخرين(والمرضعات
 لروحي(=)عاطل عن العمل االسبت

 
َنـذع اَبْتـَداْء اَلَعـاَلْم ْإَلـى اآلَن َوَلـَن 12" -(:11-12:13اآليات )مت أَلنَّهع َيكعونع ْحيَنْئٍذ ْضيقر َعْظـيمر َلـَم َيكعـَن ْمَثلعـهع مع

َر ْتَلَق اأَليَّامع َلَم َيَخلعَص َجَسدر. َولْكَن أَلَجْل اَلمعَختَاْريَن تعَقصَّ 11َيكعوَن.    " رع ْتَلَق اأَليَّامع.َوَلَو َلَم تعَقصَّ
(. وفي حصوار أورشوليم، كانوت المجاعوة قود وصولت أن أكلوت األمهوات أبنوائهن 3:3+ يؤ1:13هذا يتفق مع )دا 

نتشرت األوبئة من الجثث المتعفنة. هذا غير الصراعات الداخلية ضد بعضوهم. ولقود ُقتِوَل نحوو  مليوون يهوودي 3وا 
لعول = ولكـن ألجـل المختـارين تقصـر تلـق األيـامي مليوون كعبيود. ما بوين المجاعوة وبوين سويف تويطس وبيوع حووال

أشووهر. 6بعووض اليهووود بسووبب هووذه الضوويقات آمنوووا بالمسوويح، وألجلهووم أنقووص اهلل موودة الحصووار الووذي كووان حوووالي 
 وقيل أن تيطس نسب نجاحه إلى معونة إلهية. 

د أن يشووتري أو يبيووع إاّل موون لووه هووذه ( وال يقوودر أحوو15:12وفووي األيووام األخيوورة سيصوونع الوودجال سوومة ألتباعووه )رؤ
كموا = لـم يخلـص جسـد، لوذلك فسوتهرب الكنيسوة التوي رفضوت السومة إلوى البريوة. يموةالسمة. وسوتكون ضويقة عظ

هلوووك كثيووورين أيوووام تووويطس بسووويفه، هكوووذا فوووي األيوووام األخيووورة سووويثير الووووحش إضوووطهادًا دمويوووًا ضووود الكنيسوووة. واهلل 
 حتى ال ييأس أوالده.= سيقصر األيام

 أو الوحش. .ANTI CHRISTالدجال هو إسم الشهرة واإلسم الدقيق هو ضد المسيح 
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أَلنَّـهع 13ْحيَنْئـٍذ ْإَن َقـاَل َلكعـَم َأَحـدر: هعـَوَذا اَلَمْسـيحع هعَنـا! َأَو: هعَنـاَق! َفـاَل تعَصـدِّقعوا. 11" -(:11-11:13اآليات )مـت
َويعَعطعـوَن آَيـاٍت َعْظيَمـَة َوَعَجاْئـَب، َحتَـّى يعْضـلُّوا َلـَو َأَمَكـَن اَلمعَختَـاْريَن َأَيَضـا. َسَيقعومع معَسـَحاءع َكَذَبـةر َوَأَنْبَيـاءع َكَذَبـةر 

ــوا. َهــا هعــَو ْفــي اَلَمَخــاْدْع! َفــاَل 12َهــا َأَنــا َقــَد َســَبَقتع َوَأَخَبــَرتعكعَم. 13 يَّــْة! َفــاَل َتَخرعجع ــَم: َهــا هعــَو ْفــي اَلَبرِّ َفــْإَن َقــالعوا َلكع
ــنْ 11ا. تعَصــدِّقعو  ــيءع اَب ــا َمْج ــونع َأَيَض ــَذا َيكع ــاْرْب، هَك ََ ــى اَلَم ــرع ْإَل ــاْرْق َوَيَظَه ــَن اَلَمَش ــرع ع ْم ــَرَق َيَخ ــا َأنَّ اَلَب ــهع َكَم  أَلنَّ
 " اإْلَنَساْن.

م. وسوف يوجدون بكثرة في أيام الدجال. والمسويح يحوذرنا حتوى 71إنتشر األنبياء الكذبة قبل خراب أورشليم سنة 
بهووم، فهووم سوويفعلون عجائووب بواسووطة عوودو الخيوور، لووذلك علينووا أن ال ننخوودع بالعجائووب ونجووري وراءهووا، ال ننخوودع 

يودعو أتباعوه لإلجتموواع بوه، ويلتووف = هــا هــو فـي البريــة(. 16-12:12فالشويطان قوادر علووى عمول عجائوب )رؤ
لقلوب عون طريوق نشور يتسولل ل= هـا هـو فـي المخـادعحوله كثيرون. يدَّعي صورة التقوى. والبريوة أي فوي العلون. 

أي ال تصدقوه إن أتوى علنوًا أو سورًا. ولكون نفهوم أن البريوة تشوير للحيواة = البرية والمخادعأفكاره الخبيثة سرًا. إذًا 
 القفرة من اإليمان والخروج عن إيمان الكنيسة. أما المخادع فتعني العمل في الظلمة بعيدًا عن نور الحق.

[ ال يحتاج إلى من يعلن عنه بل ُينظر 3[ هو نور ]1]= كالبرقهكذا سرًا بل  والمسيح لن يأتي في مجيئه الثاني
[ مجيئوه الثواني لون يكوون معوه آيوات أو معجوزات 6[ يوأتي فجوأة ]:[ يأتي من السماء ]2في لحظة في العالم كله ]

ماء، وليودين كول بل سيأتي في األعالي من السماء يشرق على كل المسكونة ليحملنا من أرجاء العالم ويرفعنا للسو
 العالم.

 
.12" -(:12:13آية )مت ثَّةع، َفهعَناَق َتَجَتْمعع النُّسعورع  " أَلنَّهع َحَيثعَما َتكعْن اَلجع

هوي نبووة عون خوراب أورشوليم السوريع حيوث أسورع الجنوود الروموان = ألنه حيثما تكن الجثة فهناق تجتمع النسور
ستهم من اليهود، فاليهود صواروا فوي نظور اهلل جثوة وعلويهم أن ال )وكان رمز الدولة الرومانية هو النسر( نحو فري

ينتظووروا مخلصووًا لهووم فقوود عيوونهم اهلل للهووالك، فصوواروا كجثووة فووي نظوور اهلل وهووذه الجثووة سوويلتهمها نسووور الرومووان 
-17:19سووريعًا، وهووذا مووا سوويحدث فووي األيووام األخيوورة حيووث يكووون األشوورار كجثووة تشووبع موون لحومهووا الجوووارح )رؤ

(. 31-17:29وهووذا موووا قيوول أيضوووًا عووون جيوووش األشووورار التوووي تحووارب شوووعب اهلل فوووي األيووام األخيووورة )حوووز (.31
فالوحش وكل تابعيه ما هم إال جثة في نظر اهلل بسبب شرورهم وبسبب قبولهم لعمل الشيطان فيهم. والنسوور هنوا 

 ألنــه(. والحووظ قولووه 21:36)مووت ليطرحوووا األشوورار فووى الظلمووة الخارجيووة هووم المالئكووة الووذين سوويأتون مووع المسوويح
وسبق قوله أن المسيح سيأتي كالبرق. إذًا المعنوى أن المسويح سويأتي ألنوه أعطوى كول واحود فرصوته، فمون بحريتوه 
إختووار أن يكووون جثووة تعموول بهووا الشووياطين، يدينووه المسوويح وتهجووم عليووه النسووور. كووأن اهلل يقووول كفووى هجومووًا علووى 

 كنيستي.
ـومع َتَسـقعطع َولْ »11" -(:11:13آية )مت ِع، َوالنُّجع ، َواَلَقَمـرع اَل يعَعْطـي َضـَوَء َلَوَقْت َبَعَد ْضيْق ْتَلَق اأَليَّاْم تعَظْلمع الشََّمسع

  " ْمَن السََّماْء، َوقعوَّاتع السََّماَواْت َتَتَزَعَزعع.



 (ثالثاء البصخة –يوم الثالثاء ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
96 

ننووا نسوومع اليوووم عوون  بعووض اإلنفجووارات هووذه األمووور سووتتحقق بالشووك حرفيووًا قبوول مجوويء السوويد المسوويح األخيوور، وا 
ظالم أجزاء منها )بقع شمسية( وهذا سويتزايد فوي فتورة الودجال. ونحون نعلوم أن األرض وسوماء الكواكوب  الشمسية وا 
التوي حولنووا سووتزول صووورتها الحاليووة لتظهوور الصووورة الجميلوة التووى سووتكون لووألرض الجديوودة والسووماء الجديوودة التووي 

(. وروحيووًا فالشوومس تشووير للمسوويح، والقموور للكنيسووة 31: 8+ رو  6:33+ 1:31سوويكون رب المجوود شمسووها )رؤ
والنجوم هم جبابرة الكنيسة وقادتها. وفي أيام الدجال حين تبرد محبة الكثيرين فإن نور اإليمان ينطفئ وكثير مون 
ذ يرتوود كثيوورون عوون اإليمووان فووإن نووور القموور ينطفووئ. وكوول  القووادة والجبووابرة يسووقطون ويعملووون لحسوواب الوودجال، وا 

ـــم اآلن يقبووول أفكوووار العوووالم ينطفوووئ نوووور اإليموووان فوووي قلبوووه. وفوووي هوووذا التفسوووير الروحوووي يكوووون معنوووى  خووواطئ تظل
المسيح لم يعد معروفًا فالهرطقات والخطايا شوهت المعرفة. والقمر اي كنائس كثيورة موا عوادت منوارات = الشمس

ذه الكنوائس موا عوادت تعورف للناس ، ببسواطة الن القمور ال يضوئ مون نفسوه بول مون نوور الشومس ، فوان كانوت هو
 المسيح المعرفة الصحيحة فكيف تضئ لالخرين.

 
َوْحيَنْئٍذ َتَظَهرع َعاَلَمةع اَبْن اإْلَنَساْن ْفي السََّماْء. َوْحيَنْئٍذ َتنعوحع َجْميعع َقَباْئْل 12" -(:12-12:13اآليات )مت

وَن اَبَن اإْلَنَساْن آْتَيا َعَلى َسَحاب  َفيعَرْسلع َماَلْئَكَتهع ْببعوق َعْظيْم 12السََّماْء ْبقعوٍَّة َوَمَجٍد َكْثيٍر. اأَلَرْض، َويعَبْصرع
َياْح، ْمَن َأَقَصاْء السََّماَواْت ْإَلى َأَقَصاْئَها. َوْت، َفَيَجَمععوَن معَختَاْريْه ْمَن اأَلَرَبْع الرِّ  " الصَّ

موكب مالئكي. والمالئكة تجمع القديسين  هذه عن األيام األخيرة فبعد ما سبق يأتي المسيح للدينونة وسط
لمكانهم في السماء. وستظهر في السماء عالمته قبل مجيئه وهي عالمة الصليب. فيفرح المؤمنون الذين كانوا 

حينئذ تنوح جميع يشتهون هذه اللحظة "كما قال يوحنا آمين تعال أيها الرب يسوع" أما غير المؤمنين فينوحون= 
م قبائل األرض إذ هم عاشوا يبحثون عن لذات األرض وهذا في مقابل المؤمنين الذين وأسماه= قبائل األرض

( فهم اآلن سيكملون أفراحهم السماوية. والسحاب يشير 5:3عاشوا حياتهم على األرض وكأنهم في السماء )أف
ّما يشير ( وهذه األخيرة عن العذراء مريم. و 1:19+ أش1:13إّما للقديسين الذين يأتون مع المسيح )عب ا 

(. أي السحاب يحجب مجد المسيح عن األشرار كما يحجب السحاب 11-9:1إلحتجاب مجده عن األشرار )أع
 نور الشمس.

 
َفْمَن َشَجَرْة التِّيْن َتَعلَّمعوا اَلَمَثَل: َمَتى َصاَر غعَصنعَها َرَخَصا َوَأَخَرَجَت َأَورَاَقَها، 11" -(:13-11:13اآليات )مت
.  َتَعَلمعوَن َأنَّ  َيَف َقْريبر هَكَذا َأَنتعَم َأَيَضا، َمَتى َرَأَيتعَم هَذا كعلَّهع َفاَعَلمعوا َأنَّهع َقْريبر َعَلى اأَلَبَواْب. 11الصَّ

اََلَحقَّ 13
  " َأقعولع َلكعَم: اَل َيَمْضي هَذا اَلْجيلع َحتَّى َيكعوَن هَذا كعلُّهع.

.وقد توجه إلى الهيكل صباحًا مع تالميذه وفي الطريق رأوا التينة هذه األقوال يقولها المسيح يوم الثالثاء صباحاً 
اليابسة والتي كانت عالمة على نهاية الدولة اليهودية، وحينما رآها التالميذ تعجبوا. واآلن ومازالت هذه القصة 

رار قبل نهاية في أذهانهم تثير تساؤالتهم نجد المسيح يشير مرة أخرى إلى شجرة التين أنها البد وستعود لإلخض
العالم، إشارة ألن اليهود سيعودون ويكونون ثانية مملكتهم إستعدادًا لقبولهم ضد المسيح وسيكون قبولهم له خرابًا 
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م على يد 71لهم ولدولتهم وألورشليم ثانية )إذًا هذه العالمات لخراب أورشليم تنطبق على خرابها ألول مرة سنة 
ية العالم(. ولكن تجمع اليهود سيكون له هدف آخر، أن هناك بقية مؤمنة تيطس وخرابها نهائيًا في أيام نها

ستدرك مع األحداث أن المسيح الذي رفضوه وصلبوه هو المسيا المنتظر فيؤمنوا به، وأن ضد المسيح هذا هو 
مكن أن (. إاّل أننا أيضًا ي35-36:11الشر نفسه مجسدًا ، فيرفضوه ويكون إيمان اليهود هو عالمة النهاية )رو

نفسر قول المسيح هنا، أنه كما تعرفون أن الصيف قريب إذا الحظتم أن أوراق شجرة التين تصبح خضراء، فأنتم 
 (.31الضيقة العظيمة )آية= الصيفسيمكنكم أن تميزوا النهاية من العالمات التي أعطيتها لكم. 

بخراب أورشليم. ولقود خربوت أورشوليم سنة. وهذه اآلية خاصة 61-1:الجيل يقدر بحوالي = ال يمضي هذا الجيل
سنة، وربما يشير هذا إلى إنقضاء سونوات قليلوة بعود تكووين أورشوليم والدولوة اليهوديوة 27فعاًل بعد المسيح بحوالي 

في نهاية األزمان ليأتي المسيح الدجال إليهوا كعالموة للنهايوة، والجيول الوذي رأى تكووين إسورائيل أو عوودة إسورائيل 
 ايتها، كما أن الجيل الذي رأي المسيح رأي خراب أورشليم على يد تيطس.للوجود سيرى نه

 
.13" -(:12-13:13اآليات )مت ولع واَلْن َولْكنَّ َكاَلْمي اَل َيزع َوَأمَّا ذْلَق اَلَيَومع َوْتَلَق »12 اَلسََّماءع َواأَلَرضع َتزع

ِع.السَّاَعةع َفاَل َيَعَلمع ْبْهَما َأَحدر، َواَل َماَلْئَكةع ال   " سََّماَواْت، ْإالَّ َأْبي َوَحَد
المعنى أنه ال يصح أن نجهد أنفسنا في تحديد السنة أو الشهر الذي يأتي فيه المسيح، فالمسيح ال يريد أن يعلنه 
فالمسيح يعلن وينفذ ما يريده اآلب ، ولكن االرادة واحدة والمعرفة واحدة. فلنتضع وال نحاول أن نعلم ما أغلق 

، 3:فته على اإلنسان. وما طلبه المسيح مّنا بداًل من تحديد األزمنة هو أن نسهر وتكون مستعدين )المسيح معر 
 ( وأن ال ننخدع بأي ضاللة خارج الكنيسة.::
 

َوَكَما َكاَنَت َأيَّامع نعوٍح َكذْلَق َيكعونع َأَيَضا َمْجيءع اَبْن اإْلَنَسـاْن. 11" -(:11-11:13اآليات )مت
َكـانعوا  أَلنَّـهع َكَمـا12

ـوَن، ْإَلـى اَلَيـَوْم الَّـْذي  جع ـوَن َويعَزوِّ جع َدَخـَل ْفيـْه نعـوحر اَلفعَلــَق، ْفـي اأَليَّـاْم الَّْتـي َقَبـَل الطُّوَفـاْن َيـَأكعلعوَن َوَيَشـَربعوَن َوَيَتَزوَّ
 " ْجيءع اَبْن اإْلَنَساْن.َوَلَم َيَعَلمعوا َحتَّى َجاَء الطُّوَفانع َوَأَخَذ اَلَجْميَع، َكذْلَق َيكعونع َأَيَضا مَ 11

الطوفان أتى فهلك األشرار ونجا نوح وهكذا ستأتي أحداث النهاية فيهلك األشرار وينجو كل من يوجد في الكنيسة 
)الفلك( ثابتًا مؤمنًا. ونالحظ أن األكل والشرب والزواج ليسوا في حد ذاتهم شورًا. ولكون المقصوود أن مون يسوتغرقه 

 (.:17:1+ رو13:1+ تي18:15+ رو19:2هلل والدينونة يهلك )فيالعالم بشهواته وينسى ا
 

. 32" -(:32-32:13اآليات )مت ْحيَنْئٍذ َيكعونع اَثَناْن ْفي اَلَحَقْل، يعَؤَخذع اَلَواْحدع َويعَتَرقع اآلَخرع
ْاَثَنتَاْن َتَطَحَناْن 32

 " َعَلى الرََّحى، تعَؤَخذع اَلَواْحَدةع َوتعَتَرقع األعَخَرى.
صود أن واحد يؤخذ للمجد، وواحد للدينونة. قد يكون إثنان أصدقاء. ولكن أحدهما يحيا في قداسة، في والمق
( وحينما تأتي 21ه هموم األرض وغناها، فهو من قبائل األرض )آيةقويات، واآلخر يحيا في الشر تستغر السما
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مظهر ولكنهم في طبيعتهم الروحية هذه الساعة يفترق كٌل منهما لألبد. فهما أمام العالم سيان من ناحية ال
 مختلفان. إذًا لنسهر ونهتم بحياتنا الروحية فهي التي تحدد مصيرنا.

 
وا ْإَذا أَلنَّكعَم اَل َتَعَلمعوَن ْفي َأيَّْة َساَعٍة َيَأْتي َربُّكعَم. »31" -(:32-31:13اآليات )مت ْاَسَهرع

َواَعَلمعوا هَذا: َأنَّهع 31
. َلَو َعَرَف َربُّ اَلبَ  ْلذْلَق كعونعوا َأَنتعَم َأَيَضا معَسَتْعدِّيَن، 33َيْت ْفي َأيِّ َهْزيٍع َيَأْتي السَّاْرقع، َلَسْهَر َوَلَم َيَدَع َبَيَتهع يعَنَقبع

ِع َعَلى َخَدْمْه َفَمَن هعَو اَلَعَبدع اأَلْمينع اَلَحْكيمع الَّْذي َأقَ 33 أَلنَّهع ْفي َساَعٍة اَل َتظعنُّوَن َيَأْتي اَبنع اإْلَنَساْن. اَمهع َسيِّدع
ْليعَعْطَيهعمع الطََّعاَم ْفي ْحيْنْه؟ 

ِع َيَفَعلع هَكَذا! 32 ِع َيْجدع اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع 31طعوَبى ْلذْلَق اَلَعَبْد الَّْذي ْإَذا َجاَء َسيِّدع
يعْقيمعهع َعَلى َجْميْع َأَمَواْلْه. 

َفَيَبَتْدئع َيَضْربع 31َعَبدع الرَّْديُّ ْفي َقَلْبْه: َسيِّْدي يعَبْطئع قعدعوَمهع. َولْكَن ْإَن َقاَل ذْلَق الَ 32
ِع َوَيَأكعلع َوَيَشَربع َمَع السَُّكاَرى.  اَلَعْبيَد رعَفَقاَء

ِع َوْفي َساَعٍة اَل َيَعْرفعَها، 32 َيَأْتي َسيِّدع ذْلَق اَلَعَبْد ْفي َيَوٍم اَل َيَنَتْظرع
 " َوَيَجَعلع َنْصيَبهع َمَع اَلمعرَاْئيَن. هعَناَق َيكعونع اَلبعَكاءع َوَصْريرع اأَلَسَناْن. َفيعَقطِّععهع 32

الرب يدعونا أن نستعد لمجيئه كعبد ينتظر سيده. ويدعو رسله وخدامه أن يكونوا أمناء على ما تسلموه من 
وكالء والبد أن نكون أمناء. وأّما من وزنات. ولنالحظ أن كل مالنا هو أمانة إستودعها اهلل لنا وما نحن سوى 

نغمس في ملذاته بدعوى أن من حقه أن يستمتع بما عنده فمثل هذا ُيَحسْب غير أمينًا  يحسب ما ِعَندُه ملكًا له وا 
كانت حيطان البيوت تبنى من = ال يدع بيته ينقبهو من يستعد ألبديته. = العبد الحكيمفيما ائتمنه اهلل عليه. 

أي الطوب اللبن، أي تبنى وتترك حتى تجف، ولذلك كان من عادة اللصوص أن ينقبوا الحيطان الطين المجفف 
ويدخلوا. المطلوب مّنا قبل أن نهتم بزيادة مواردنا المالية واإلهتمام بصحتنا ومستقبلنا على هذه األرض أن نهتم 

اك ولكن األولوية لحياتنا األبدية. فيوم بمستقبلنا السماوي وننمو روحيًا وتزداد ثمارنا الروحية، وهذا ال يلغي ذ
اإلنتباه لخالص النفس بالتوبة. والجهاد بطول العشرة مع اهلل = السهر   السارق. مغادرة العالم يأتي فجأة= 

ساعات ويسمونه هزيع. ويبدأ  2اليهود يقسمون الليل إلى أربع أقسام، كل قسم= = هزيع  لتنمو محبتنا هلل. 
 مساًء.5ة الهزيع األول الساع

 كل من أنا مسئول عنهم. بل كل إنسان قد يتعثر بسبب تصرفاتي. = خدمه
 التمتع بأمجاد السماء. = يقيمه على جميع أمواله
 أي يهلكه أبديًا.= فيقطعه     .ينهمك في ملذاته وشهواته= يأكل ويشرب مع السكارى

  
ِْ:  َوْفيَما هعَو َخاْر ر ْمَن اَلَهَيَكْل،2 "-:(21اآليات )مر ِْ اَلْحَجاَرةع! »َقاَل َلهع َواْحدر ْمَن َتاَلْميْذ َيامعَعلِّمع، اَنظعَر! َما هْذ

ِْ اأَلَبْنَيةع! ِْ اأَلَبْنَيَة اَلَعْظيَمَة؟ اَل يعَتَرقع َحَجرر َعَلى َحَجٍر اَل يعَنَقضع »َفَأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهع:1« َوهْذ «. َأَتَنظعرع هْذ
سع َعَلى اَنْفرَاٍد:  َوْفيَما هعَو َجاْلسر 1 َِ اَلَهَيَكْل، َسَأَلهع بعَطرعسع َوَيَعقعوبع َويعوَحنَّا َوَأَنَدرَاوع َيتعوْن، تعَجا َعَلى َجَبْل الزَّ

قعَل »3
:َفَأَجاَبهعَم َيسعوعع َواَبَتَدَأ َيقعو3« َلَنا َمَتى َيكعونع هَذا؟ َوَما ْهَي اَلَعاَلَمةع ْعَنَدَما َيْتمُّ َجْميعع هَذا؟ وا! اَل يعْضلُّكعَم »لع اَنظعرع

وٍب 1َفْإنَّ َكْثيْريَن َسَيَأتعوَن ْباَسْمي َقاْئْليَن: ْإنِّي َأَنا هعَو! َويعْضلُّوَن َكْثيْريَن. 2َأَحدر.  رع وٍب َوْبَأَخَباْر حع رع َفْإَذا َسْمَعتعَم ْبحع
َلمعَنَتَهى َبَعدع. َفاَل َتَرتَاععوا، أَلنََّها اَلبعدَّ َأَن َتكعوَن، َولْكَن َلَيَس ا

أَلنَّهع َتقعومع أعمَّةر َعَلى أعمٍَّة، َوَمَمَلَكةر َعَلى َمَمَلَكٍة، 2
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َبَتَدأع اأَلَوَجاْع.  ِْ مع . هْذ َوَتكعونع َزاَلْزلع ْفي َأَماْكَن، َوَتكعونع َمَجاَعاتر َواَضْطرَاَباتر
وا ْإَلى نعفعوْسكعَم. أَلنَّهعَم 1 َفاَنظعرع

َْي 22ْإَلى َمَجاْلَس، َوتعَجَلدعوَن ْفي َمَجاْمَع، َوتعوَقفعوَن َأَماَم وعاَلٍة َومعلعوٍق، ْمَن َأَجْلي، َشَهاَدَة َلهعَم.  َسيعَسلِّمعوَنكعمَ  َوَيَنَب
لع ْبَما َتَتَكلَّمعوَن َواَل َتَهَتمُّوا، َفَمَتى َساقعوكعَم ْليعَسلِّمعوكعَم، َفاَل َتَعَتنعوا ْمَن َقبَ 22َأَن يعَكَرَز َأوَّاَل ْباإْلَنْجيْل ْفي َجْميْع األعَمْم. 

وحع  َتَكلِّْميَن َبْل الرُّ .  َبَل َمَهَما أعَعْطيتعَم ْفي ْتَلَق السَّاَعْة َفْبذْلَق َتَكلَّمعوا. أَلَن َلَستعَم َأَنتعمع اَلمع ِع 21اَلقعدعسع َوَسيعَسْلمع اأَل
ِع، َوَيقعومع  ِع ْإَلى اَلَمَوْت، َواأَلبع َوَلَد ََْضيَن ْمَن اَلَجْميْع ْمَن َأَجْل 21اأَلَواَلدع َعَلى َواْلْديْهَم َوَيَقتعلعوَنهعَم.  َأَخا َوَتكعونعوَن معَب

 . َنَتَهى َفهَذا َيَخلعصع اَسْمي. َولْكنَّ الَّْذي َيَصْبرع ْإَلى اَلمع
الَّْتي َقاَل َعَنَها َداْنيآلع « ْرَجَسَة اَلَخرَابْ »َفَمَتى َنَظَرتعَم 23

ي. النَّ  َْ ، َقاْئَمَة َحَيثع اَل َيَنَب َفْحيَنْئٍذ ْلَيَهرعْب الَّْذيَن ْفي اَلَيهعوْديَّْة ْإَلى اَلْجَباْل،   ْلَيَفَهْم اَلَقاْرئع  ْبيُّ
َوالَّْذي َعَلى 23

َذ ْمَن َبَيْتْه َشَيَئا،  َل ْلَيَأخع َذ َوالَّْذي 22السََّطْح َفاَل َيَنْزَل ْإَلى اَلَبَيْت َواَل َيَدخع ْفي اَلَحَقْل َفاَل َيَرْجَع ْإَلى اَلَورَاْء ْلَيَأخع
َوَوَيلر ْلَلَحَباَلى َواَلمعَرْضَعاْت ْفي ْتَلَق اأَليَّاْم! 21َثَوَبهع. 

أَلنَّهع َيكعونع ْفي 21َوَصلُّوا ْلَكَي اَل َيكعوَن َهَربعكعَم ْفي ْشتَاٍء. 22
َنذع اَبْتَداْء اَلَخْليَقْة الَّْتي َخَلَقَها اهللع ْإَلى اآلَن، َوَلَن َيكعوَن. ْتَلَق اأَليَّاْم ْضيقر َلَم َيكعَن ْمَثلعهع مع 

ْر الرَّبُّ 12 َوَلَو َلَم يعَقصِّ
َر اأَليَّاَم.  كعَم َأَحدر: هعَوَذا ْحيَنْئٍذ ْإَن َقاَل لَ 12ْتَلَق اأَليَّاَم، َلَم َيَخلعَص َجَسدر. َولْكَن أَلَجْل اَلمعَختَاْريَن الَّْذيَن اَختَاَرهعَم، َقصَّ

أَلنَّهع َسَيقعومع معَسَحاءع َكَذَبةر َوَأَنْبَياءع َكَذَبةر، َويعَعطعوَن آَياٍت َوَعَجاْئَب، 11اَلَمْسيحع هعَنا! َأَو: هعَوَذا هعَناَق! َفاَل تعَصدِّقعوا. 
ْلَكَي يعْضلُّوا َلَو َأَمَكَن اَلمعَختَاْريَن َأَيَضا. 

وا َأَنتعمَ 11 َوَأمَّا ْفي ْتَلَق »13 . َها َأَنا َقَد َسَبَقتع َوَأَخَبَرتعكعَم ْبكعلِّ َشَيٍء.َفاَنظعرع
ِع،  يْق، َفالشََّمسع تعَظْلمع، َواَلَقَمرع اَل يعَعْطي َضَوَء ومع السََّماْء َتَتَساَقطع، َواَلقعوَّاتع الَّْتي ْفي 13اأَليَّاْم َبَعَد ذْلَق الضِّ َونعجع

وَن اَبَن اإْلَنَساْن آْتَيا ْفي َسَحاٍب ْبقعوٍَّة َكْثيَرٍة َوَمَجٍد، 12َزعع. السََّماَواْت َتَتَزعَ  َوْحيَنْئٍذ يعَبْصرع
َفيعَرْسلع ْحيَنْئٍذ َماَلْئَكَتهع 11

َياْح، ْمَن َأَقَصاْء اأَلَرْض ْإَلى َأَقَصاْء السََّماْء.  َوَيَجَمعع معَختَاْريْه ْمَن اأَلَرَبْع الرِّ
التِّيْن َتَعلَّمعوا اَلَمَثَل:  َفْمَن َشَجَرةْ 12

 . َيَف َقْريبر َمَتى َصاَر غعَصنعَها َرَخَصا َوَأَخَرَجَت َأَورَاَقا، َتَعَلمعوَن َأنَّ الصَّ
11 ِْ هَكَذا َأَنتعَم َأَيَضا، َمَتى رََأَيتعَم هْذ

اأَلَشَياَء َصاْئَرَة، َفاَعَلمعوا َأنَّهع َقْريبر َعَلى اأَلَبَواْب. 
َأقعولع َلكعَم: اَل َيَمْضي هَذا اَلْجيلع َحتَّى َيكعوَن هَذا كعلُّهع.  اََلَحقَّ 12

12. ولع واَلْن، َولْكنَّ َكاَلْمي اَل َيزع َوَأمَّا ذْلَق اَلَيَومع َوْتَلَق السَّاَعةع َفاَل َيَعَلمع ْبْهَما َأَحدر، َواَل »11 اَلسََّماءع َواأَلَرضع َتزع
. اَلَماَلْئَكةع الَّْذيَن ْفي ا ، ْإالَّ اآلبع . 11لسََّماْء، َواَل االَبنع وا َوَصلُّوا، أَلنَّكعَم اَل َتَعَلمعوَن َمَتى َيكعونع اَلَوَقتع وا! ْاَسَهرع اعَنظعرع

َلَطاَن، َوْلكعلِّ َواْحٍد َعَمَلهع، َوَأَوَصى اَلبَ 13 ِع السُّ اَب َأَن َيَسَهَر. وَّ َكَأنََّما ْإَنَسانر معَساْفرر َتَرَق َبَيَتهع، َوَأَعَطى َعْبيَد
وا ْإَذا، أَلنَّكعَم اَل َتَعَلمعوَن َمَتى َيَأْتي َربُّ اَلَبَيْت، َأَمَساَء، َأَم ْنَصَف اللََّيْل، َأَم ْصَياَح ال13 دِّيْق، َأَم َصَباَحا. ْاَسَهرع
َتَة َفَيْجَدكعَم ْنَياَما! 12 ََ وا َوَما َأقعولعهع َلكعَم َأقعولعهع 11ْلَئالَّ َيَأْتَي َب  " «.ْلَلَجْميْع: اَسَهرع

َِ اَلَهَيَكْل، َسأََلهع بعَطرعسع َوَيَعقعوبع َويعوَحنَّا 1" -(:1: 21آية )مر َيتعوْن، تعَجا َوْفيَما هعَو َجاْلسر َعَلى َجَبْل الزَّ
سع َعَلى اَنْفرَاٍد:  " َوَأَنَدرَاوع

ء على إنفراد. وهو يريد أن يطمئن تالميذه، العالمات واألسرار ال تكشف للجميع بل لخاصته األحبا= على إنفراد
أنها أيام صعبة لكنهم في يده محفوظين، يكشف لهم أنه عالم بكل شئ، وهذا يعطينا إطمئنان فال شئ خارج عن 
معرفته وال عن سلطانه، وهو وحده القادر أن يحفظنا فنحن في يده يحملنا خالل هذه اآلالم. وبالنسبة لموضوع 

شئ في قلوب اليهود وأي مساس به يعتبرونه عالمة غضب اهلل عليهم، لذلك حينما طلب  الهيكل فهو كان كل
لتيطس إلى أن  امنهم تيطس أن يسلموا المدينة ظنوا أن اهلل يخلصهم كما كان يفعل في القديم، فرفضوا تسليمه
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ده الذين أرهقهم وكان تيطس يقدر الجمال وأراد اإلحتفاظ بالهيكل كقطعة فنية ولكن جنو  . سقطت المدينة
الحصار أشعلوا فيه النار إنتقامًا من اليهود ولكن كان هذا تنفيذًا لنبوة السيد المسيح مخالفين أوامر تيطس. وهذا 

ق.م. وأعاد بناءه زربابل ويشوع بعد 685الهيكل ليس هو هيكل سليمان، فهيكل سليمان حطمه نبوخذ نصًّر سنة 
ضخم من هيكل سليمان ولكن هيكل سليمان كان أفخم. وقد بدأ ق.م. وكان أ625العودة من السبي سنة 

ستمر هذا الترميم 31هيرودس ترميم الهيكل سنة  ( بل يقول التاريخ أن أعمال الترميم 31:3سنة )يو5:ق.م. وا 
 م. وموقع الهيكل اآلن الحرم الشريف أو قبة الصخرة في القدس الشرقية كما يقول اليهود.52إستمرت حتى سنة

ؤال التالميذ أو لفت نظر السيد للهيكل وعظمته، هي محاولة منهم لكي يتأكدوا أن السيد حين طهَّر وكان س
الهيكل كان قصده أن يكون مركز ملكه األرضي من خالله يملك على كل العالم، ولكن إجابة المسيح جاءت 

ب حتى يقوم الهيكل السمائي. لتخيب أمالهم األرضية ولكي تفتح أمام أذهانهم أن الهيكل األرضي البد أن يخر 
بل أن العالم كله سينتهي ليبدأ اإلنسان يحيا الحياة األبدية. كان هدف المسيح رفع أنظارهم من النظرة المادية 

[ المسيح 1لألفكار الروحية وأننا غرباء على هذه األرض. المسيح أراد أن يسحب قلوبهم للهيكل السماوي ]
[ كل منا هو هيكل للروح القدس ونحن حجارة حية في هذا الهيكل 3سة ]يؤسس هيكله اآلن الذي هو الكني

[ حتى يقيم المسيح :[ ما نحصل عليه هنا هو عربون حياتنا السماوية في األبدية. ]2( ]6:3بط1+  15:2كو1)
[ حتى تقوم الكنيسة كان ينبغي أن ينتهي دور 6فينا هيكله السماوي ينبغي أن يهدم هيكل جسدنا العتيق. ]

[ هذا ما يحدث في المعمودية حيث يحطم 5العبادة اليهودية بهدم هيكلها فطالما أتى المرموز إليه بطل الرمز. ]
الروح القدس إنساننا القديم لكي ال يكون له أثر في حياتنا، فإن سلكنا بروح اهلل يقوم في داخلنا إنسان جديد 

ن عادت قلوبنا تطلب الشر  الذي في العالم نكون كإمرأة لوط ونفقد بهاء روحي على شكل جسد المسيح، وا 
 (.6:2+ كو11:5ملكوت الرب فينا. لذلك علينا أن نحيا كأموات أمام الخطية )رو

الزيتون يشير للزيت وهذا يشير للروح القدس الذي سيؤسس الهيكل = وفيما هو جالس على جبل الزيتون
 الجديد.

 
 "تعوَن ْباَسْمي َقاْئْليَن: ْإنِّي َأَنا هعَو! َويعْضلُّوَن َكْثيْريَن.َفْإنَّ َكْثيْريَن َسَيأَ 2 "-(:2: 21آية )مر

قوال يوسويفوس الموؤرخ اليهووودي أن موزورين كثيورين وسوحرة جووذبوا إلويهم كثيورين إلوى البريووة يخودعونهم، فمونهم موون 
ا المصوري وعود (. هوذ28:31ُجنَّ ومنهم من عاقبه فيلكس الوالي. من بينهم ذلك المصوري الوذي ذكوره األميور )أع

 وهذا ما يحدث اآلن ونحن نقترب من المجيء الثاني. .اآلالف أنه يهدم أسوار أورشليم بكلمة
 

وٍب َفــاَل َتَرتَــاععوا، أَلنََّهــا اَلبعــدَّ َأَن َتكعــوَن، َولْكــَن 1" -(:2 - 1: 21اآليــات )مــر ــرع وٍب َوْبَأَخَبــاْر حع ــرع َفــْإَذا َســْمَعتعَم ْبحع
َنَتَهى بَ   أَلنَّهع َتقعومع أعمَّةر َعَلى أعمٍَّة، َوَمَمَلَكةر َعَلى َمَمَلَكٍة، َوَتكعونع َزاَلْزلع ْفـي َأَمـاْكَن، َوَتكعـونع َمَجاَعـاتر 2َعدع. َلَيَس اَلمع

َبَتَدأع اأَلَوَجاْع. ِْ مع . هْذ  " َواَضْطرَاَباتر
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الحووروب فووي الفتوورة مووا بووين  م. فقوود إلتهبووت المملكووة الرومانيووة بنووار71حوودث هووذا فعوواًل قبوول خووراب أورشووليم سوونة 
م بوووين المصوووريين واليهوووود 28صوووعود المسووويح وخوووراب الهيكووول. منهوووا الحووورب التوووي إشوووتعلت فوووي اإلسوووكندرية سووونة 

يهووودي، كمووا حوودث هيوواج شووديد بووين اليهووود 61111المقيمووين فيهووا، والحوورب التووي نشووبت فووي سوولوكية ومووات فيهووا 
م. وتفشووى وبوواء فووي 9:( وحوودثت سوونة 38:11غووابوس )أعوبووين السووامريين. وحوودثت مجاعووات كووالتي تنبووأ عنهووا أ

م وفوي أورشوليم سونة 61م وفي روما سنة 5:م. وحدثت زالزل في كريت سنة 56سنة  21111روما مات بسببه 
م. وهكذا فكثير من هذه األحوداث سوتتكرر قبول مجويء المسويح الثواني وبصوورة أصوعب، حتوى يلهوي الشويطان 57

ة بإهتماماتهم الزمنية، إّما باللهو أو بالخوف والقلق. بل أن كل من يحاول أن يقتورب أوالد اهلل عن حياتهم الداخلي
لذات العالم أو بالمشاكل فيضطرب. والسيد يطالبنا بالصوبر "الوذي يصوبر إلوى المنتهوى ممن اهلل يلهيه إبليس إّما ب

( ويطالبنا بأن 11نحتاجه )آية ( فهو سيعطينا ما9:31( ويطالبنا بأن ال نهتم وال نخاف )لو12فهذا يخلص" )آية
( وقولووه يصووبر إلووى المنتهووى، أي ألقصووى حوود أي إحتمووال كاموول. عمومووًا اهلل يسوومح بوواآلالم لعلهووا 26نسووهر )آيووة

 تخيف الناس فيتوبوا عن شرورهم.
 

وا ْإَلى نعفعوْسكعَم. أَلنَّهعـَم َسيعَسـلِّمعوَنكعَم ْإَلـى َمَجـاْلَس، َوتع 1" -(:1: 21آية )مر َجَلـدعوَن ْفـي َمَجـاْمَع، َوتعوَقفعـوَن َفاَنظعرع
 " َأَماَم وعاَلٍة َومعلعوٍق، ْمَن َأَجْلي، َشَهاَدَة َلهعَم.

أي مهمووا إشووتدت الضوويقة، وحتووى لووو كووان مصوودرها الملوووك والوووالة، أو موون المقووربين مّنووا = فــأنظروا إلــى نفوســكم
د.. فووإن سوور القوووة أو الضووعف يتوقووف علووى كوواألوالد واألبوواء، أو موون الحووروب والووزالزل والمجاعووات أو اإلضووطها

أعماق النفس الداخلية. فعلينا أن نعلم أن السالم الداخلي ال يتوقف على الظروف الخارجية، بل هو عطيوة إلهيوة 
(. فإذا حدث ورأينا في داخل نفوسنا أي إضطراب فالسبب ليس الظروف الخارجيوة، بول 2-1:37تمأل القلب )مز

لب، فلو كان لنا بصيرة داخلية لرأينا ان عين الرب علينا يحيطنا برعايته وعنايتوه ومحبتوه أن اهلل ال يملك على الق
فكيف نضطرب، أّما لو إنغلقت البصيرة الداخلية لن نورى سووى الضويقات الروحيوة فنرتعوب )راجوع موضووع إليشوع 

لوووذي يووودرب الحوووواس (. والبصووويرة الروحيوووة تنفوووتح إذا إموووتأل اإلنسوووان مووون الوووروح القووودس ا17-15:5مووول3وجحوووزي 
 ( والروح القدس أيضًا هو الذي يعطينا ما نتكلم به.6::1)عب

 
ـي. « ْرَجَسـَة اَلَخـرَابْ »َفَمتَـى َنَظـَرتعَم 23" -(:23: 21آية )مـر َْ ، َقاْئَمـَة َحَيـثع اَل َيَنَب الَّْتـي َقـاَل َعَنَهـا َداْنيـآلع النَّْبـيُّ

 "الَّْذيَن ْفي اَلَيهعوْديَّْة ْإَلى اَلْجَباْل، َفْحيَنْئٍذ ْلَيَهرعبْ  ْلَيَفَهْم اَلَقاْرئع 
 هي عبارة قصيرة من كاتب اإلنجيل لتكون عالمة للهروب.= ليفهم القارئ

 
َكـَن أَلنَّهع َسَيقعومع معَسَحاءع َكَذَبةر َوَأَنْبَياءع َكَذَبةر، َويعَعطعوَن آَياٍت َوَعَجاْئَب، ْلَكَي يعْضلُّوا َلـَو َأمَ 11" -(:11: 21آية )مر

 " اَلمعَختَاْريَن َأَيَضا.
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قولوه لوو أمكون معنواه أن عودو الخيور سويحاول موع القديسوين ويحواول خوداعهم، وربموا = لو أمكن المختـارين أيضـاَ 
 أن عدو الخير لن يمكنه أن يخدعهم. لو أمكنيشكوا ولكن إلى حين، فاهلل لن يترك مختاريه ومعنى 

 
َلَيَومع َوْتَلَق السَّاَعةع َفاَل َيَعَلمع ْبْهَما َأَحدر، َواَل اَلَماَلْئَكـةع الَّـْذيَن ْفـي السَّـَماْء، َواَل َوَأمَّا ذْلَق ا»11" -(:11: 21آية )مر

. ، ْإالَّ اآلبع  " االَبنع
هذه كمن يسأل أب إعتراف عون خطايوا إنسوان فسويقول ال أعورف. أو حوين تسوأل مودرس عون إمتحوان = وال اإلبن

( واإلبون 11:17فة من يبيح باألمر. وقطعًا هو يعورف فكول موا لوآلب هوو لإلبون )يوووضعه. إذًا هو ال يعرفه معر 
( واآلب رأى أنووه لوويس فووي صووالحنا أن يخبرنووا بهووذا الميعوواد فموون يعوورف سوووف يحيووا 1::3كووو1هووو حكمووة اآلب )

سوؤاله هوذا  حياة اإلستهتار وينسى حياة السهر والجهاد. والقديس يوحنا ذهبي الفم يفسرها بأن المسيح يمونعهم مون
هم يعورفهم قطعوًا ولكون عودم المعرفوة تشوير لعودم الثبوات فوى المسويح ، = ما أعرفكن(. 13:36السؤال ])راجع مت

وبالتالى تعني لن تدخلوا معي..[ ولكن نفهم القول أيضوًا علوى أن اآلب يريود. وموا يريوده اآلب ينفوذه اإلبون والوروح 
فوواإلبن نفووذ الفووداء، والووروح القوودس يقووود الكنيسووة ويقووود كوول نفووس القوودس. فوواآلب مووثاًل يريوود أن الجميووع يخلصووون . 

للخالص. هذا إتفاق داخل المشورة الثالوثية. ومعنى أن اآلب يعرف واإلبن ال يعرف. أن اآلب ال يريد اإلعوالن، 
(. وبووونفس 35:8فووواإلبن ينفوووذ ولووون يعلووون. وهوووذا قالوووه المسووويح بطريقوووة أخووورى. أن موووا يسووومعه عنووود اآلب يقولوووه )يوووو

 (.12:15لمفهوم يقال هذا عن الروح القدس )يوا
 

ـَلَطاَن، َوْلكعـلِّ َواْحـٍد َعَمَلـهع، 13" -(:13 - 13: 21اآليات )مر ِع السُّ َكَأنََّما ْإَنَسانر معَساْفرر َتَرَق َبَيَتهع، َوَأَعَطى َعْبيـَد
وا ْإَذا، أَلنَّكعـَم اَل َتعَ 13َوَأَوَصى اَلَبـوَّاَب َأَن َيَسـَهَر.  َلمعـوَن َمتَـى َيـَأْتي َربُّ اَلَبَيـْت، َأَمَسـاَء، َأَم ْنَصـَف اللََّيـْل، َأَم ْاَسـَهرع
 " ْصَياَح الدِّيْق، َأَم َصَباَحا.

ــهصووعد إلووى السووماء بعوود أن أتووم الفووداء= ســافر ــرق بيت ــوابكنيسووته. = . ت متووى أسووماه العبوود األمووين = أوصــى الب
بغووي أن يكووون عليهووا رؤسوواء الكهنووة والكهنووة والالويووين الووذين الحكوويم، فهووم يكلووم اليهووود ويرسووم لهووم الصووورة التووي ين

ائتموونهم اهلل علووى تعلوويم الشووعب. وموورقس يكلووم الرومووان فيرسووم لهووم صووورة البووواب الووذي يحوورس منووزل أحوود النووبالء 
الروموان، وكوول مون التشووبيهين يكمول اآلخوور، فالوكيول األمووين يشوير لعموول الخودام فووي إشوباع النوواس بأمانوة، وسووهر 

ــديق أم صــباحاَ س والبوووابين يشووير لليقظووة األمينووة. الحوورا ــل أم صــياح ال هووذا هووو التقسوويم = أمســاء أم نصــف اللي
 الروماني لليل.

 

َذ َكاَن َقَومر َيقعولعوَن َعْن اَلَهَيَكْل ْإنَّهع معَزيَّنر ْبْحَجاَرٍة َحَسَنٍة َوتعَحٍف، َقاَل: 3 "-:(12-3:12اآليات )لو َواْ 
2« ِْ هْذ

َيامعَعلِّمع، َمَتى َيكعونع هَذا؟ »َفَسأَلعوِع َقاْئْليَن:1«. َنَها، َستََأْتي َأيَّامر اَل يعَتَرقع ْفيَها َحَجرر َعَلى َحَجٍر اَل يعَنَقضع الَّْتي َتَروَ 
وا! اَل َتْضلُّوا. َفْإنَّ َكْثيْريَن َسَيَأتعونَ »َفَقاَل: 2« وَما ْهَي اَلَعاَلَمةع ْعَنَدَما َيْصيرع هَذا؟ ْباَسْمي َقاْئْليَن: ْإنِّي َأَنا  اَنظعرع

هعَو! َوالزََّمانع َقَد َقرعَب! َفاَل َتَذَهبعوا َورَاَءهعَم. 
وٍب َوَقاَلْقل َفاَل َتَجَزععوا، أَلنَّهع اَل بعدَّ َأَن َيكعوَن هَذا 1 رع َفْإَذا َسْمَعتعَم ْبحع
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َتقعومع أعمَّةر َعَلى أعمٍَّة َوَمَمَلَكةر َعَلى َمَمَلَكٍة، »اَل َلهعَم:ثعمَّ قَ 22«. َأوَّاَل، َولْكَن اَل َيكعونع اَلمعَنَتَهى َسْريَعا
َوَتكعونع َزاَلْزلع 22

َوَقَبَل هَذا كعلِّْه يعَلقعوَن 21َعْظيَمةر ْفي َأَماْكَن، َوَمَجاَعاتر َوَأَوْبَئةر. َوَتكعونع َمَخاْوفع َوَعاَلَماتر َعْظيَمةر ْمَن السََّماْء. 
وٍن، َوتعَساقعوَن َأَماَم معلعوٍق َووعاَلٍة أَلَجْل اَسمْ َأَيْدَيهعَم عَ  َفَيؤعولع 21ي. َلَيكعَم َوَيَطرعدعوَنكعَم، َويعَسلِّمعوَنكعَم ْإَلى َمَجاْمٍع َوسعجع

وا، 23ذْلَق َلكعَم َشَهاَدَة.  َأَنا أعَعْطيكعَم َفَما َوْحَكَمَة اَل أَلنِّي 23َفَضععوا ْفي قعلعوْبكعَم َأَن اَل َتَهَتمُّوا ْمَن َقَبلع ْلَكَي َتَحَتجُّ
وَها.  َيَقْدرع َجْميعع معَعاْنْديكعَم َأَن يعَقاْومعوَها َأَو يعَناْقضع

َوَسَوَف تعَسلَّمعوَن ْمَن اَلَواْلْديَن َواإْلَخَوْة َواأَلَقْرَباْء َواأَلَصْدَقاْء، 22
ََْضيَن ْمَن ا21َوَيَقتعلعوَن ْمَنكعَم.  َب . 22َلَجْميْع ْمَن َأَجْل اَسْمي. َوَتكعونعوَن مع ؤعوْسكعَم اَل َتَهْلقع َولْكنَّ َشَعَرَة ْمَن رع

ْبَصَبْركعمع اَقَتنعوا َأَنفعَسكعَم. 21
يعوٍش، َفْحيَنْئٍذ اَعَلمعوا َأنَّهع َقْد اَقَتَرَب َخرَابعَها. 12 َوَمَتى رََأَيتعَم أعورعَشْليَم معَحاَطَة ْبجع

ْحيَنْئٍذ 12
وا َخاْرَجا، َوالَّْذيَن ْفي اَلكعَوْر فَ ْلَيَهرعْب ا لعوَها، لَّْذيَن ْفي اَلَيهعوْديَّْة ْإَلى اَلْجَباْل، َوالَّْذيَن ْفي َوَسْطَها َفَلَيْفرُّ أَلنَّ 11اَل َيَدخع

 . ِْ َأيَّامع اَنْتَقاٍم، ْلَيْتمَّ كعلُّ َما هعَو َمَكتعوبر هْذ
ْفي ْتَلَق اأَليَّاْم! أَلنَّهع َيكعونع ْضيقر َعْظيمر َوَوَيلر ْلَلَحَباَلى َواَلمعَرْضَعاْت 11
َوَيَقععوَن ْبَفْم السََّيْف، َويعَسَبَوَن ْإَلى َجْميْع األعَمْم، َوَتكعونع أعورعَشْليمع 13َعَلى اأَلَرْض َوسعَخطر َعَلى هَذا الشََّعْب. 
وْم، َوَعَلى اأَلَرْض َكَربع »13 َمدعوَسَة ْمَن األعَمْم، َحتَّى تعَكمََّل َأَزْمَنةع األعَمْم. َوَتكعونع َعاَلَماتر ْفي الشََّمْس َواَلَقَمْر َوالنُّجع

 ، أعَمٍم بَحَيَرٍة. اََلَبَحرع َواأَلَمَوا ع َتْضجُّ
َََشى َعَلَيْهَم ْمَن َخَوٍف َواَنْتَظاْر َما َيَأْتي َعَلى اَلَمَسكعوَنْة، أَلنَّ 12 َوالنَّاسع يع

وَن اَبَن اإْلَنَساْن آْتَيا ْفي َسَحاَبٍة ْبقعوٍَّة َوَمَجٍد َكْثيٍر. 11اْت َتَتَزَعَزعع. قعوَّاْت السََّماوَ  َوْحيَنْئٍذ يعَبْصرع
َوَمَتى اَبَتَدَأَت 12

وَسكعَم أَلنَّ َنَجاَتكعَم َتَقَتْربع  ؤع ، َفاَنَتْصبعوا َواَرَفععوا رع ِْ َتكعونع وا إْ »َوَقاَل َلهعَم َمَثاَل:11«.هْذ َلى َشَجَرْة التِّيْن َوكعلِّ اعَنظعرع
َيَف َقَد َقرعَب. 12اأَلَشَجاْر.  وَن َوَتَعَلمعوَن ْمَن َأَنفعْسكعَم َأنَّ الصَّ َمَتى َأَفَرَخَت تََنظعرع

12 ِْ هَكَذا َأَنتعَم َأَيَضا، َمَتى رََأَيتعَم هْذ
 . اأَلَشَياَء َصاْئَرَة، َفاَعَلمعوا َأنَّ َمَلكعوَت اهلْل َقْريبر

. اَلَ 11 َحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع اَل َيَمْضي هَذا اَلْجيلع َحتَّى َيكعوَن اَلكعلُّ
11 . ولع واَلْن، َولْكنَّ َكاَلْمي اَلَيزع َماٍر َوسعَكٍر »13اَلسََّماءع َواأَلَرضع َتزع وا أَلَنفعْسكعَم ْلَئالَّ َتَثقعَل قعلعوبعكعَم ْفي خع َفاَحَتْرزع

َتَة. َوهعمعوْم اَلَحَياْة، َفيع  ََ َصاْدَفكعَم ذْلَق اَلَيَومع َب
أَلنَّهع َكاَلَفخِّ َيَأْتي َعَلى َجْميْع اَلَجاْلْسيَن َعَلى َوَجْه كعلِّ اأَلَرْض. 13

وا ْإَذا َوَتَضرَّععوا ْفي كعلِّ ْحيٍن، ْلَكَي تعَحَسبعوا َأَهاَل ْللنََّجاْة ْمَن َجْميْع هَذا اَلمعَزْمْع َأَن َيكع 12 ، َوَتْقفعوا قعدَّاَم اَبْن ونَ ْاَسَهرع
َيتعوْن. َوَكاَن ْفي النََّهاْر يعَعلِّمع ْفي اَلَهَيَكْل، َوْفي اللََّيْل َيَخرع ع َوَيْبيتع ْفي اَلَجَبْل الَّْذي يعَدَعى َجَبَل الزَّ 11«.اإْلَنَسانْ 

وَن ْإَلَيْه ْفي اَلَهَيَكْل ْلَيَسَمععوِع 12  " .َوَكاَن كعلُّ الشََّعْب يعَبكِّرع

 
َذ َكاَن َقَومر َيقعولعوَن َعْن اَلَهَيَكْل ْإنَّهع معَزيَّنر ْبْحَجاَرٍة َحَسَنٍة َوتعَحٍف، َقاَل:3" -(:3:12آية )لو  " َواْ 

 قدم. 18×13×6:= كانت بعضها تصل أحجامه إلى حجارة حسنة
ى بهووا العابوودين موون كوول أتوو= وتحــفقوودم. واألثوور البوواقي منووه حووائط المبكووي.  27ومعظمهووا كانووت إرتفاعهووا       

 أنحاء العالم.
وكوان الهيكوول موون الرخووام وبعضووه مطلووي بالووذهب فكووان كأنوه جبوول ثلجووي ومنظووره غايووة فووي الروعووة. واليهووود كووانوا 
يتصورون أن المسيا حين يأتي سيجعل الهيكل مقرا له وكأن التالميذ يتصورون هذا، أن هذا سيكون مقر المسيح 

 معلمهم حين يملك.
 

2 
1 
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َوَقَبـــَل هـــَذا كعلِّـــْه يعَلقعـــوَن َأَيـــْدَيهعَم َعَلـــَيكعَم َوَيَطـــرعدعوَنكعَم، َويعَســـلِّمعوَنكعَم ْإَلـــى َمَجـــاْمٍع 21" -(:21-21:12لـــواآليـــات )
وٍن، َوتعَساقعوَن َأَماَم معلعوٍق َووعاَلٍة أَلَجْل اَسْمي.  َوسعجع

ولع ذْلَق َلكعَم َشَهاَدَة. 21 َأَن اَل َتَهَتمُّوا َفَضععوا ْفي قعلعوْبكعَم 23َفَيؤع
ــوا،  ــوَها. 23ْمــَن َقَبــلع ْلَكــَي َتَحَتجُّ ــْديكعَم َأَن يعَقاْومعوَهــا َأَو يعَناْقضع أَلنِّــي َأَنــا أعَعْطــيكعَم َفَمــا َوْحَكَمــَة اَل َيَقــْدرع َجْميــعع معَعاْن

ََْضيَن ْمـَن اَلَجْميـْع 21اْء، َوَيَقتعلعوَن ْمَنكعَم. َوَسَوَف تعَسلَّمعوَن ْمَن اَلَواْلْديَن َواإْلَخَوْة َواأَلَقْرَباْء َواأَلَصْدقَ 22 َب َوَتكعونعوَن مع
. 22ْمَن َأَجْل اَسْمي.  وْسكعَم اَل َتَهْلقع ؤع َولْكنَّ َشَعَرَة ْمَن رع

 " ْبَصَبْركعمع اَقَتنعوا َأَنفعَسكعَم.21
سويكونون فوي ضويق بسوبب إيموانهم العالم سيكون في ضيق الحروب والمجاعات والزالزل واألوبئة، أّما الموؤمنين ف

، أّما الموؤمنين مْ بالمسيح. بل أن اإلضطهاد سيكون من األقرباء. والفرق أن من في العالم سيكونون في خوف وهَ 
  .(1:6:فسيكونون في فرح )أع

 
يعوٍش، َفْحيَنْئٍذ اَعَلمعوا َأنَّ 12" -(:12:12آية )لو  " هع َقْد اَقَتَرَب َخرَابعَها.َوَمَتى رََأَيتعَم أعورعَشْليَم معَحاَطَة ْبجع

في متى ومرقس قال رجسة الخراب. وهنوا يقوول أورشوليم محاطوة بجيووش، وهوذا تحديود واضوح. حودث أيوام تويطس 
، واهلل سووومح بهوووذا الخوووراب  ش هوووي التوووي خربوووت اورشوووليم والهيكووولو وسووويحدث ثانيوووة. والمعنيوووان متكوووامالن ، فوووالجي

 .إلنتشار النجاسة 
 

.11" -(:11:12آية )لو ِْ َأيَّامع اَنْتَقاٍم، ْلَيْتمَّ كعلُّ َما هعَو َمَكتعوبر  " أَلنَّ هْذ
بسوووبب دم المسووويح الوووذي صوووار كفوووارة للعوووالم، صوووار علوووة دينوووونتهم. ونالحوووظ أن حصوووار = نتقـــامإألن هـــذِ أيـــام 

 أورشليم كان إلنذارهم لعلهم يتوبون.
 

اْت ْفي ْتَلَق اأَليَّاْم! أَلنَّهع َيكعونع ْضـيقر َعْظـيمر َعَلـى اأَلَرْض َوسعـَخطر َوَوَيلر ْلَلَحَباَلى َواَلمعَرْضعَ 11 "-(:11:12آية )لو
 "َعَلى هَذا الشََّعْب.

 بسبب الحصار والمجاعة أكلت األمهات أطفالهن.= ويلر للحبالى والمرضعات
 

ْم، َوَتكعـونع أعورعَشـْليمع َمدعوَسـَة ْمـَن األعَمــْم، َوَيَقععـوَن ْبَفـْم السَّـَيْف، َويعَسـَبَوَن ْإَلـى َجْميـْع األعَمـ13 "-(:13:12آيـة )لـو
 "َحتَّى تعَكمََّل َأَزْمَنةع األعَمْم.
وهذا غير ما حدث أيام سبي بابل، ففي سبي بابل ذهبوا إلى مكان واحد هو بابل. وقد = يسبون إلى جميع األمم

 باع تيطس الباقين أحياء كعبيد فتشتتوا في كل مكان.
أي الحقبة التي أعطيت لألمم = حتى تكمل أزمنة األمميحتلونها ويسكنون فيها. ، من األمم مدوسةأورشليم تظل 

 (.35-36:11التي يتاح فيها أن يقبلوا اإلنجيل. ثم يعود بقية شعب اليهود لإليمان )رو
 

ـوْم، َوَعَلـى األَ »13 "-(:13:12آية )لـو َرْض َكـَربع أعَمـٍم بَحَيـَرٍة. اََلَبَحـرع َوَتكعـونع َعاَلَمـاتر ْفـي الشَّـَمْس َواَلَقَمـْر َوالنُّجع
،  "َواأَلَمَوا ع َتْضجُّ
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فووي نهايووة األيووام إذ تجتمووع أمووة اليهووود ويووأتي المسوويح الوودجال وسوويتبعونه وكلهووم = وعلــى األرض كــرب أمــٍم بحيــرة
اء رجاء كاذب في ملوك عوالمي، سويخيب رجواءهم فيوه وسويعتريهم كورب وحيورة مون األحوداث المخيفوة، وهوم بوال عوز 

يشويرون للعوالم المضووطرب كوالبحر. بوول هوذا موا حوودث فوي زلووزال جنووب شوورق والبحــر واألمــوا  إلهوي كوالمؤمنين. 
 مترًا وبسرعات مخيفة.31-11آسيا فعاًل. أمواج تسونامي تضرب الناس بإرتفاع 

 
َََشى َعَلَيْهَم ْمَن َخَوٍف َواَنْتَظاْر َما َيـَأْتي عَ 12 "-(:12:12آية )لو َلـى اَلَمَسـكعوَنْة، أَلنَّ قعـوَّاْت السَّـَماَواْت َوالنَّاسع يع
 " َتَتَزَعَزعع.

 -هذه قد تشير إلى:= قوات السموات تتزعزع
 المؤمنين الذين هم في حالة سماوية سيضطربون ممّا يحدث من إضطهاد. (1
علوى  السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، فكم يحودث للسوماويين مون إضوطراب نواتج عون إرتوداد الموؤمنين الوذين (3

 األرض.
( إسووتعدادًا لكووي يكووون هنوواك سووماء :39:3ربمووا تشووير فعوواًل إلضووطرابات فووي الكواكووب وتسوواقط النجوووم )مووت (2

 جديدة وأرض جديدة.
 

وَسكعَم أَلنَّ َنَجاَتكعَم َتَقَتْربع 12 "-(:12:12آية )لو ؤع ، َفاَنَتْصبعوا َواَرَفععوا رع ِْ َتكعونع  "«.َوَمَتى اَبَتَدَأَت هْذ
نتصبوا أي إثبتوا = فإنتصبوا عتزاز فالمسيح سيتمجد وتتمجدون معه. ويوم هالك األشرار إقترب.وا  بفخر وفرح وا 

 جر قريب.ألن كلما إقتربت األيام من نهايتها زادت الشدائد، فتحملوا بثبات فالفَ 
.= إرفعوا رؤوسكم نتظروه بفرح وبال تراخ   إلى السماء التي سيأتي منها المسيح وا 

 
َماٍر َوسعَكٍر َوهعمعوْم اَلَحَياْة، َفيعَصاْدَفكعَم ذْلَق »13 "-(:13:12آية )لو وا أَلَنفعْسكعَم ْلَئالَّ َتَثقعَل قعلعوبعكعَم ْفي خع َفاَحَتْرزع

َتَة. ََ  "اَلَيَومع َب
ماراإلرتداد وارد ولذلك فالتحذير مهم. = فإحترزوا تترجم خالعة وتترجم َشَرْه. واإلحتراز يكون بالسهر = خع
 ة فهذا اليوم يأتي فجأة.والصال

 
وَن ْإَلَيْه ْفي اَلَهَيَكْل ْلَيَسَمععوِع.12 "-(:12:12آية )لو  "َوَكاَن كعلُّ الشََّعْب يعَبكِّرع

 كان جبل الزيتون مفروشًا بخيام الجليليين وغيرهم الذين أتوا للفصح.
 

 (1-2:12مت – 13)مت
سََّماَواْت َعَشَر َعَذاَرى، َأَخَذَن َمَصاْبيَحهعنَّ َوَخَرَجَن ْلْلَقاْء اَلَعْريْس. ْحيَنْئٍذ يعَشْبهع َمَلكعوتع ال»2 "-:(13اآليات )مت

َذَن َمَعهعنَّ َزَيتَا، 1َوَكاَن َخَمسر ْمَنهعنَّ َحْكيَماٍت، َوَخَمسر َجاْهاَلٍت. 1 َأمَّا اَلَجاْهاَلتع َفَأَخَذَن َمَصاْبيَحهعنَّ َوَلَم َيَأخع
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. َوَأمَّا اَلَحْكيَماتع 3 َفْفي 2َوْفيَما َأَبَطَأ اَلَعْريسع َنَعَسَن َجْميععهعنَّ َوْنَمَن. 3َفَأَخَذَن َزَيتَا ْفي آْنَيْتْهنَّ َمَع َمَصاْبيْحْهنَّ
، َفاَخرعَجَن ْلْلَقاْئْه!  : هعَوَذا اَلَعْريسع معَقْبلر ِر رَا َصَلَحَن َفَقاَمَت َجْميعع أعولْئَق اَلَعَذاَرى َوأَ 1ْنَصْف اللََّيْل َصاَر صع

 . َفَأَجاَبْت اَلَحْكيَماتع 1َفَقاَلْت اَلَجاْهاَلتع ْلَلَحْكيَماْت: َأَعْطيَنَنا ْمَن َزَيْتكعنَّ َفْإنَّ َمَصاْبيَحَنا َتَنَطْفئع. 2َمَصاْبيَحهعنَّ
، َبْل اَذَهَبَن ْإَلى اَلَباَعْة َواَبَتَعَن َلكع  . َقاْئالٍت: َلَعلَّهع اَل َيَكْفي َلَنا َوَلكعنَّ ، 22نَّ َوْفيَما هعنَّ َذاْهَباتر ْلَيَبَتَعَن َجاَء اَلَعْريسع

 . َواَلمعَسَتْعدَّاتع َدَخَلَن َمَعهع ْإَلى اَلععَرْس، َوأعَغْلَق اَلَبابع
َأْخيرَا َجاَءَت َبْقيَّةع اَلَعَذاَرى َأَيَضا َقاْئاَلٍت: َيا َسيِّدع، َيا َسيِّدع، 22

. َفَأَجاَب َوقَ 21اَفَتَح َلَنا!  : ْإنِّي َما َأَعْرفعكعنَّ وا ْإَذا أَلنَّكعَم اَل َتَعْرفعوَن اَلَيَوَم َواَل السَّاَعَة 21اَل: اَلَحقَّ َأقعولع َلكعنَّ َفاَسَهرع
ِع َوَسلََّمهعَم َأَمَواَلهع، »23 الَّْتي َيَأْتي ْفيَها اَبنع اإْلَنَساْن. َوَكَأنََّما ْإَنَسانر معَساْفرر َدَعا َعْبيَد

َأَعَطى َواْحَدا َخَمَس فَ 23
َفَمَضى الَّْذي َأَخَذ اَلَخَمَس 22َوَزَناٍت، َوآَخَر َوَزَنَتَيْن، َوآَخَر َوَزَنَة. كعلَّ َواْحٍد َعَلى َقَدْر َطاَقْتْه. َوَساَفَر ْلَلَوَقْت. 

َوَأمَّا 22اَلَوَزَنَتَيْن، َرْبَح َأَيَضا َوَزَنَتَيْن أعَخَرَيَيْن.  َوهَكَذا الَّْذي َأَخذَ 21َوَزَناٍت َوتَاَجَر ْبَها، َفَربَح َخَمَس َوَزَناٍت أعَخَر. 
 .ِْ َة َسيِّْد َوَبَعَد َزَماٍن َطْويل َأَتى َسيِّدع أعولْئَق اَلَعْبيْد 21الَّْذي َأَخَذ اَلَوَزَنَة َفَمَضى َوَحَفَر ْفي اأَلَرْض َوَأَخَفى ْفضَّ

اَلَخَمَس َوَزَناٍت َوَقدََّم َخَمَس َوَزَناٍت أعَخَر َقاْئاَل: َيا َسيِّدع، َخَمَس َوَزَناٍت َسلََّمَتْني.  َفَجاَء الَّْذي َأَخذَ 12َوَحاَسَبهعَم. 
! كعَنَت َأْمينَ 12هعَوَذا َخَمسع َوَزَناٍت أعَخرع َرْبَحتعَها َفَوَقَها.  اْلحع َواأَلْمينع ِع: ْنْعمَّا َأيَُّها اَلَعَبدع الصَّ ا ْفي اَلَقْليْل َفَقاَل َلهع َسيِّدع

َل ْإَلى َفَرْح َسيِّْدَق.  َفأعْقيمعَق َعَلى اَلَكْثيْر. اعَدخع
ثعمَّ َجاَء الَّْذي َأَخَذ اَلَوَزَنَتَيْن َوَقاَل: َيا َسيِّدع، َوَزَنَتَيْن َسلََّمَتْني. هعَوَذا 11

ِع:11َوَزَنتَاْن أعَخَرَياْن َرْبَحتعهعَما َفَوَقهعَما.  ! كعَنَت َأْميَنا ْفي اَلَقْليْل َفأعْقيمعَق  َقاَل َلهع َسيِّدع اْلحع اأَلْمينع ْنْعمَّا َأيَُّها اَلَعَبدع الصَّ
َل ْإَلى َفَرْح َسيِّْدَق.  ثعمَّ َجاَء َأَيَضا الَّْذي َأَخَذ اَلَوَزَنَة اَلَواْحَدَة َوَقاَل: َيا َسيِّدع، َعَرَفتع َأنََّق ْإَنَسانر 13َعَلى اَلَكْثيْر. اعَدخع

دع َحَيثع َلَم َتَزَرَع، َوَتَجَمعع ْمَن َحَيثع َلَم َتَبذعَر.  َفْخَفتع َوَمَضَيتع َوَأَخَفَيتع َوَزَنَتَق ْفي اأَلَرْض. هعَوَذا 13َقاٍس، َتَحصع
، َعَرَفَت َأنِّي12الَّْذي َلَق.  يرع َواَلَكَساَلنع ِع َوَقاَل َلهع: َأيَُّها اَلَعَبدع الشِّرِّ دع َحَيثع َلَم َأَزَرَع، َوَأَجَمعع ْمَن  َفَأَجاَب َسيِّدع َأَحصع

ذع الَّْذي ْلي َمَع ْرَبا. 11َحَيثع َلَم َأَبذعَر،  َياْرَفْة، َفْعَنَد َمْجيْئي كعَنتع آخع ْتي ْعَنَد الصَّ ي َأَن َتَضَع ْفضَّ َْ ذعوا 12َفَكاَن َيَنَب َفخع
ِع يعَؤَخذع 11َوَزَناٍت. ْمَنهع اَلَوَزَنَة َوَأَعطعوَها ْللَّْذي َلهع اَلَعَشرع  أَلنَّ كعلَّ َمَن َلهع يعَعَطى َفَيَزَدادع، َوَمَن َلَيَس َلهع َفالَّْذي ْعَنَد

وِع ْإَلى الظَُّلَمْة اَلَخاْرْجيَّْة، هعَناَق َيكعونع اَلبعَكاءع َوَصْريرع اأَلَسَناْن.12ْمَنهع.  َواَلَعَبدع اَلَبطَّالع اَطَرحع
 َوَمَتى َجاَء اَبنع »12 

 .ِْ ِْ َوَجْميعع اَلَماَلْئَكْة اَلْقدِّيْسيَن َمَعهع، َفْحيَنْئٍذ َيَجْلسع َعَلى كعَرْسيِّ َمَجْد َوَيَجَتْمعع َأَماَمهع َجْميعع 11اإْلَنَساْن ْفي َمَجْد
َفيعْقيمع اَلْخرَاَف َعَن َيْميْنْه َواَلْجَداَء 11الشُّععوْب، َفيعَميِّزع َبَعَضهعَم ْمَن َبَعٍض َكَما يعَميِّزع الرَّاْعي اَلْخرَاَف ْمَن اَلْجَداْء، 

َباَرْكي َأْبي، ْرثعوا اَلَمَلكعوَت اَلمعَعدَّ َلكعَم معنَ 13َعْن اَلَيَساْر.  ذع تََأْسيْس ثعمَّ َيقعولع اَلَمْلقع ْللَّْذيَن َعَن َيْميْنْه: َتَعاَلَوا َيا مع
َعتع َفَأَطَعَمتعمعوْني.13اَلَعاَلْم.  َعْطَشتع َفَسَقَيتعمعوْني. كعَنتع َغْريَبا َفآَوَيتعمعوْني.  أَلنِّي جع

َرَياَنا َفَكَسَوتعمعوْني. َمْريَضا 12 عع
 . َرتعمعوْني. َمَحبعوَسا َفَأَتَيتعَم ْإَليَّ َفزع

، َمَتى رََأَيَناَق َجاْئَعا َفَأَطَعَمَناَق، َأوَ 11 َعَطَشاَنا  َفيعْجيبعهع اأَلَبرَارع ْحيَنْئٍذ َقاْئْليَن: َياَربُّ
َرَياَنا َفَكَسَوَناَق؟ 12َفَسَقَيَناَق؟  َوَمَتى رََأَيَناَق َمْريَضا َأَو َمَحبعوَسا َفَأَتَيَنا ْإَلَيَق؟ 11َوَمَتى رََأَيَناَق َغْريَبا َفآَوَيَناَق، َأَو عع

ل َلهعَم: اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْبَما َأنَّكعَم َفعَ 32 َلتعمعوِع ْبَأَحْد ْإَخَوْتي هؤعاَلْء اأَلَصاْغْر، َفْبي َفَعَلتعَم.َفيعْجيبع اَلَمْلقع َوَيقوع
ثعمَّ »32 

َعتع 31يَس َوَماَلْئَكْتْه، َيقعولع َأَيَضا ْللَّْذيَن َعْن اَلَيَساْر: اَذَهبعوا َعنِّي َيا َماَلْعينع ْإَلى النَّاْر اأَلَبْديَّْة اَلمعَعدَّْة إْلَبلْ  أَلنِّي جع
َرَياَنا َفَلَم َتَكسعوْني. َمْريَضا َوَمَحبعوَسا َفَلَم 31وْني. َعْطَشتع َفَلَم َتَسقعوْني. َفَلَم تعَطْعمع  وْني. عع كعَنتع َغْريَبا َفَلَم تََأوع

وْني.  ورع َتزع
، َمَتى رََأَيَناَق َجاْئَعا َأَو َعَطَشاَنا َأَو َغْري33 َرَياَنا َأَو ْحيَنْئٍذ يعْجيبعوَنهع هعَم َأَيَضا َقاْئْليَن: َياَربُّ َبا َأَو عع
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َفيعْجيبعهعَم ْقاْئاَل: اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْبَما َأنَّكعَم َلَم َتَفَعلعوِع ْبَأَحْد هؤعاَلْء اأَلَصاْغْر، 33َمْريَضا َأَو َمَحبعوَسا َوَلَم َنَخْدَمَق؟ 
 " «.َبرَارع ْإَلى َحَياٍة َأَبْديَّةٍ َفَيَمْضي هؤعاَلْء ْإَلى َعَذاب َأَبْدي  َواألَ 32َفْبي َلَم َتَفَعلعوا. 

سبق وأعطى المسيح عالمات النهاية وعالمة إقتراب الملكوت وهنا يعطينا مفاهيم حيوة للملكووت. هوو إسوتمر فوي 
 حديثه السابق ليحدد من الذي يدخل هذا الملكوت.

 
 مثل العذارى الحكيمات (21-2:13اآليات )مت
يعَشْبهع َمَلكعوتع السَّـَماَواْت َعَشـَر َعـَذاَرى، َأَخـَذَن َمَصـاْبيَحهعنَّ َوَخـَرَجَن ْلْلَقـاْء  ْحيَنْئذٍ »2 "-(:21-2:13اآليات )مت
ـَذَن َمَعهعـنَّ 1َوَكاَن َخَمسر ْمَنهعنَّ َحْكيَماٍت، َوَخَمسر َجاْهاَلٍت. 1اَلَعْريْس.  َأمَّا اَلَجاْهاَلتع َفَأَخَذَن َمَصاْبيَحهعنَّ َوَلَم َيَأخع

. وَ 3َزَيتَا،  َوْفيَمـا َأَبَطـَأ اَلَعـْريسع َنَعَسـَن َجْمـيععهعنَّ َوْنَمـَن. 3َأمَّا اَلَحْكيَماتع َفَأَخـَذَن َزَيتَـا ْفـي آْنَيـْتْهنَّ َمـَع َمَصـاْبيْحْهنَّ
، َفـاَخرعَجَن ْلْلَقاْئـْه! 2 َقْبـلر : هعـَوَذا اَلَعـْريسع مع ِر رَا ولْئـَق اَلَعـَذاَرى َوَأَصـَلَحَن َفَقاَمـَت َجْميـعع أع 1َفْفي ْنَصْف اللََّيْل َصاَر صع

 . ــْإنَّ َمَصــاْبيَحَنا َتَنَطْفــئع. 2َمَصــاْبيَحهعنَّ ــْتكعنَّ َف ــا ْمــَن َزَي ــْت اَلَجــاْهاَلتع ْلَلَحْكيَمــاْت: َأَعْطيَنَن ــْت اَلَحْكيَمــاتع 1َفَقاَل َفَأَجاَب
، َبْل اَذَهَبَن ْإَلى اَلبَ  . َقاْئالٍت: َلَعلَّهع اَل َيَكْفي َلَنا َوَلكعنَّ ، 22اَعْة َواَبَتَعَن َلكعنَّ َوْفيَما هعـنَّ َذاْهَبـاتر ْلَيَبـَتَعَن َجـاَء اَلَعـْريسع
 . َواَلمعَسَتْعدَّاتع َدَخَلَن َمَعهع ْإَلى اَلععَرْس، َوأعَغْلَق اَلَبابع

َأْخيرَا َجاَءَت َبْقيَّةع اَلَعَذاَرى َأَيَضا َقاْئاَلٍت: َيا َسيِّدع، َيـا َسـيِّدع، 22
. 21َلَنا! اَفَتَح  : ْإنِّي َما َأَعـْرفعكعنَّ وا ْإَذا أَلنَّكعـَم اَل َتَعْرفعـوَن اَلَيـَوَم َواَل السَّـاَعَة 21َفَأَجاَب َوَقاَل: اَلَحقَّ َأقعولع َلكعنَّ َفاَسـَهرع

 "الَّْتي َيَأْتي ْفيَها اَبنع اإْلَنَساْن.
صووديقاتها العووذارى  ه ليأخووذ العووروس ومعهوواأخووذ المسوويح المثوول موون عووادة يهوديووة، فكووان العووريس يووأتي مووع أصوودقائ

نصووف الليوول، ليتووذكر كوول موون  اللووواتي يضووئن الطريووق بالمصووابيح. وتقوورأ الكنيسووة فصوول هووذا اإلنجيوول فووي صووالة
يصوولي أنووه يجووب أن يكووون مسووتعدًا إلنتظووار العووريس، مهتمووًا أن يكووون كإحوودى العووذارى الحكيمووات. ويبوودأ المثوول 

أن أنهووى حديثووه عوون العالمووات الخاصووة بووالمجيء الثوواني يريوود أن يشووير أن هووذا أي أن السوويد بعوود = حينئــذبقولووه 
المثول لهوو إسوتمرار لحديثوه الخطيور.. ليميوز كول سوامع هول هوو مون الحكيموات أو هوو مون الجواهالت ليعورف هول 

يكون نصيبه هو الملكوت أم سيقف خارجًا. ومن ملَّك المسيح على قلبه هنا سيملك المسيح عليه في ملكوته، أي 
 )راجع قطع نصف الليل(. وفيما يلي محاولة لشرح رموز هذا المثل.. الععرسنصيبه ملكوت السموات= 

 هو الرب يسوع.= العريس
هوون جماعووة النفوووس المؤمنووة أي الكنيسووة. وعموول العووذارى أن يسووتقبلن العووريس بنووور اإليمووان والرجوواء = العــذارى

لمتووزوجين، ولكوون المقصووود بهووذا التعبيوور، طهووارة الوونفس الكاملووة. والمحبووة. ولقووب العذراويووة ال ينطبووق عووادة علووى ا
( يقوووول خطبوووتكم لرجووول واحووود ألقووودم عوووذراء عفيفوووة للمسووويح، وهوووو يكلوووم كووول أهووول 3:11كوووو3وبوووولس الرسوووول فوووي )

كورنثوس، متزوجين وغير متزوجين. المقصود هنوا أن الونفس ال تعورف لهوا إلهوًا سووى المسويح وغيور متعبودة ألي 
، بوول متحووررة موون كوول خطيووة. العووذراء تكووون مكرسووة لعريسووها فقووط، ونحوون صوورنا مكرسووين للمسوويح شووهوة عالميووة

 بواسطة سر الميرون. ولذلك تمثل الكنيسة كلها بعشر عذارى.
 عدد كامل يرمز للكنيسة كلها، التي إجتازت المعمودية ودهنت بزيت الميرون.= عشر
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، أي يمتلووئ القلووب بووالروح القوودس فتسووتنير الوونفس بووالرب موون مووألن آنيووتهن أي قلوووبهن بزيووت النعمووة= الحكيمــات
وتتمسووك بحبووه. عنوودما تنشووأ عالقووة بووين المسوويح والوونفس، تقوودم الوونفس عبووادة حووارة ولكوون هنوواك موون يحووزن الووروح 

بجهادنووووا تزيووود )لوووذلك يقوووول إمتلئووووا بووووالروح( و القووودس ويطفئوووه. فووونحن فوووي الميوووورون نحصووول علوووى نعموووة محوووددة، 
 لك يقول ال تطفئوا الروح(.وبإستهتارنا تقل )لذ

توركن القلوب فارغوَا ونسوين حقيقوة مجويء الورب ولهوون بمحبوة العوالم. هوذا لمون ال يجاهود . هوؤالء لهوم = الجاهالت
 من المحبة. هؤالء أطفأن الروح. مسيحية اإلسمية، أّما القلب فخال  ال

يمووات ينعسوون وهوم ممتلئووون سووالمًا هول علووى المووؤمن أاّل ينوام؟ قطعووًا لوويس هوذا هووو المقصووود. ولكون الحك= نعســن
حقيقيًا "فالرب يعطي ألحبائوه نوموًا" قوال عنوه سوفر النشويد "أنوا نائموة وقلبوي مسوتيقظ". أّموا الجواهالت فهون يتموتعن 

+ 3:137(. وراجووع أيضووًا )مووز11، 5:12+ حووز11:8+ :1-12:5+ 13:6رإبسووالم مزيووف قووال عنووه النبووي )
الوورب سوويأتي فلهووون فووي العووالم. ولكوون علينووا أن ال تفارقنووا حقيقووة أن (. بالنسووبة للجوواهالت فهوون نسووين أن 3:6نووش

 إشارة للموت. إذًا هذا= نعسن ونمن        الرب قادم بل يأتى فجأة. 
هوي حيواتي. وهنواك مون حياتوه مسوتنيرة وصوار نووورًا للعوالم. وهنواك مون يسولك فوي شوهوات هوذا العووالم = المصـابيح

 خاضعًا لسلطان الظلمة.
 المالئكة بالبوق األخير تنادي لألبرار بالخالص ولألشرار بالدينونة. أصوات=صراِ 
هو نعمة الروح القدس، وهذه نأخذها في سر الميرون، ولكن من يجاهد يمتلئ لذلك يقول بولس الرسول = الزيت 

ذرنا مون أن )إمتألوا بالروح، إضورم موهبوة اهلل التوي فيوك بوضوع يودي، وهوذه األخيورة قالهوا لتلميوذه تيموثواوس( ويحو
نقاوم الروح القودس بوأن ال نتجواوب موع دعوتوه لنوا بالتوبوة .. .. .. ال تحزنووا الوروح.. ال تطفئووا الوروح. وبجهادنوا 
فى صلواتنا واصوامنا.... تنسكب النعمة فينا. ومن ال يجاهد تنطفئ النعمة التي فيه. فنحن إذًا من خالل جهادنا 

أن الجاهالت كان لهن رغبة أن يدخلن لكنهن لوم يودخلن ألنهون لوم يسومعن  إّما نمأل مصابيحنا أو نطفئها. والحظ
لصووووت إبووون اهلل ولوووم يجاهووودن بووول هووون نعسووون، فالرغبوووة وحووودها ال تكفوووي. ونالحوووظ أنهووون أخطوووأن إذ تصوووورن أنوووه 
يمكووونهن الحصوووول علوووى الزيوووت فوووي أي وقوووت والسوووبب بسووويط أن الووونفس التوووي تعوووودت علوووى اإلسوووتهتار والتراخوووي 

أن تقوووم فجووأة وتبوودأ الجهوواد. لووذلك يطلووب المسوويح منووا السووهر، أي عوودم التراخووي حتووى تكووون آنيتنووا يصووعب عليهووا 
 مملوءة زيتًا بصفة مستمرة.

( 1:66+ أش17:33+ رؤ18-17:2+ رؤ29-27:7= المسيح هو المصدر الوحيد وهو يبيع مجانوًا )يووالباعة
راء موون هووذه العطيووة المجانيووة سوووى فووي هووذه والمسوويح أعطانووا وسووائط النعمووة وهووي بووال ثموون. لكوون ال فرصووة للشوو

الحياة. أّما العذارى الجاهالت فأردن أن يشترين بعد فوات األوان، بعد مجويء العوريس= بعود أن نغوادر نحون هوذه 
 الحياة، أو يأتي العريس فجأة في مجيئه الثاني.

خووووذتها موووون اهلل كووووان الواجووووب علووووى كوووول نفووووس أن تضوووورم هووووذه الموهبووووة التووووي أ= إنطفــــأت مصــــابيح الجــــاهالت
(. ولكن الجاهالت خدعن أنفسهن معتمدات على أن لهن المواعيد أو هون قوادرات علوى أن يمتلوئن فوي 5:1تي3)

 أي وقت. ولكن الرياء سريعًا ما ينكشف وهو ال يدوم. والذين أهملوا نعمة روح اهلل سينكشفون في نور الرب.
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جهوادي الشخصوي،  عطينوي اإلموتالء، فهوذا يعتمود علوىهوذا خطوأ فوال يوجود إنسوان قوادر أن ي= أعطينا من زيتكن
 (.5:1تي3+ 29-27:7وال وسيلة سوى طلب اإلمتالء من المسيح )يو

ياكن  ال يوجد إنسان له قداسة تزيد عن حاجته... إذًا ال توجد بدعة زوائد فضائل القديسين.= ال يكفينا وا 
 درجات اإلستعداد. ساعة ال ينتظره فيها أحد، ويكون الناس في أضعف= نصف الليل

ما يحدث مع العذارى هو إمتداد لموا مارسووه علوى األرض، فالحكيموات يتموتعن بالحيواة الجديودة = إني ما أعرفكن
تحواد مارسونها علوى األرض موع العوريس، أموا الجواهالت فوال خبورة لهون بوالعريس، فهون عشون علوى  كحياة شركة وا 

ن كان لهن م  نظر الحياة التعبدية.األرض خارج أبواب هذه الشركة حتى وا 
من إمتأل بالروح سيظهر هذا في حياته وأعماله ويكون نورًا للعالم، ويرى الناس أعمالوه ويمجودوا اآلب = مصابيح

 (.26:13+ لو15:6الذي في السموات )مت
 ثبات القرار، فما عاد األبرار يخرجون، وال األشرار وال الشيطان يدخلون.= أغلق الباب

 وصاروا في أمان، ال يستطيع أحد أن يخطفهن.= والمستعدات دخلن
يشير للحواس الخمسة وأصابع اليد الخمسة وأصابع القدم الخمسة أي يشير لمسئولية اإلنسان، فالحواس = 3رقم 

هي التي أتعرف بها على العالم، وأنا مسئول عن كل ما يدخل إلى القلب عن طريق حواسي الخمسة، فهناك من 
يسوومع أي شووئ يدنسووه، وهنوواك موون يفووتح أذنووه لسووماع أي شووئ فيتوودنس، هووذه مسووئوليتي، يقوودس سوومعه رافضووًا أن 

وهناك من يستعمل لسانه في التسبيح فيتقودس قلبوه، وهنواك مون يسوتعمل لسوانه فوي الوذم والونم والشوتيمة والكوذب.. 
ئول عنهموا. إاّل أن ( وأصابع اليد تشير ألعمالي وأصابع القدم تشير إلتجاهاتي وأنا المس6:2الخ فيدنس قلبه )يع

خبزات. والمعنى أن من يجاهود ليضوبط ويقودس حواسوه وأعمالوه 6من  6111يشير للنعمة، فالمسيح أشبع  6رقم 
تجاهاته يمتلئ ويشبع من النعمة ويمأل مصباحه فيكون مستعدًا للقاء العريس.  وا 

 
 

 مثل الوزنات (12-23:13اآليات )مت
ِع َوَسـلََّمهعَم َأَمَواَلـهع، َوَكَأنََّمـ»23 "-(:12-23:13اآليات )مـت ا ْإَنَسـانر معَسـاْفرر َدَعـا َعْبيـَد

َفـَأَعَطى َواْحـَدا َخَمـَس 23
َفَمَضـى الَّـْذي َأَخـَذ اَلَخَمـَس 22َوَزَناٍت، َوآَخـَر َوَزَنتَـَيْن، َوآَخـَر َوَزَنـَة. كعـلَّ َواْحـٍد َعَلـى َقـَدْر َطاَقْتـْه. َوَسـاَفَر ْلَلَوَقـْت. 

َوَأمَّـا 22َوهَكَذا الَّـْذي َأَخـَذ اَلـَوَزَنَتَيْن، َرْبـَح َأَيَضـا َوَزَنتَـَيْن أعَخـَرَيَيْن. 21َر ْبَها، َفَربَح َخَمَس َوَزَناٍت أعَخَر. َوَزَناٍت َوتَاجَ 
 .ِْ ــَة َســيِّْد ى َســيِّدع أعولْئــَق اَلَعْبيــْد َوَبَعــَد َزَمــاٍن َطْويــل َأتَــ21الَّــْذي َأَخــَذ اَلَوَزَنــَة َفَمَضــى َوَحَفــَر ْفــي اأَلَرْض َوَأَخَفــى ْفضَّ

ْني. َفَجاَء الَّْذي َأَخَذ اَلَخَمَس َوَزَناٍت َوَقدََّم َخَمـَس َوَزَنـاٍت أعَخـَر َقـاْئاَل: َيـا َسـيِّدع، َخَمـَس َوَزَنـاٍت َسـلََّمتَ 12َوَحاَسَبهعَم. 
ِع 12هعَوَذا َخَمسع َوَزَناٍت أعَخرع َرْبَحتعَها َفَوَقَها.  ! كعَنَت َأْميَنا ْفي اَلَقْليْل َفَقاَل َلهع َسيِّدع اْلحع َواأَلْمينع : ْنْعمَّا َأيَُّها اَلَعَبدع الصَّ

َل ْإَلى َفَرْح َسيِّْدَق.  َفأعْقيمعَق َعَلى اَلَكْثيْر. اعَدخع
ثعمَّ َجاَء الَّْذي َأَخَذ اَلَوَزَنَتَيْن َوَقاَل: َيا َسيِّدع، َوَزَنَتَيْن َسلََّمَتْني. هعـَوَذا 11

! كعَنَت َأْميَنا ْفي اَلَقْليْل َفأعْقيمعـَق 11تَاْن أعَخَرَياْن َرْبَحتعهعَما َفَوَقهعَما. َوَزنَ  اْلحع اأَلْمينع ِع: ْنْعمَّا َأيَُّها اَلَعَبدع الصَّ َقاَل َلهع َسيِّدع
َل ْإَلى َفَرْح َسيِّْدَق.  َزَنَة اَلَواْحَدَة َوَقاَل: َيا َسيِّدع، َعَرَفـتع َأنَّـَق ْإَنَسـانر ثعمَّ َجاَء َأَيَضا الَّْذي َأَخَذ اَلوَ 13َعَلى اَلَكْثيْر. اعَدخع
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دع َحَيثع َلَم َتَزَرَع، َوَتَجَمـعع ْمـَن َحَيـثع َلـَم َتَبـذعَر.  َفْخَفـتع َوَمَضـَيتع َوَأَخَفَيـتع َوَزَنتَـَق ْفـي اأَلَرْض. هعـَوَذا 13َقاٍس، َتَحصع
ِع َوَقالَ 12الَّْذي َلَق.  ـدع َحَيـثع َلـَم َأَزَرَع، َوَأَجَمـعع ْمـَن  َفَأَجاَب َسيِّدع ، َعَرَفَت َأنِّي َأَحصع يرع َواَلَكَساَلنع َلهع: َأيَُّها اَلَعَبدع الشِّرِّ

ذع الَّْذي ْلي َمَع ْرَبا11َحَيثع َلَم َأَبذعَر،  َياْرَفْة، َفْعَنَد َمْجيْئي كعَنتع آخع ْتي ْعَنَد الصَّ ي َأَن َتَضَع ْفضَّ َْ ـذعوا 12. َفَكاَن َيَنَب َفخع
ْمَنهع اَلَوَزَنَة َوَأَعطعوَها ْللَّْذي َلهع اَلَعَشرع َوَزَناٍت. 

ِع يعَؤَخـذع 11 أَلنَّ كعلَّ َمَن َلهع يعَعَطى َفَيَزَدادع، َوَمـَن َلـَيَس َلـهع َفالَّـْذي ْعَنـَد
وِع ْإَلى الظَُّلَمْة اَلَخاْرْجيَّْة، هعنَ 12ْمَنهع.   "اَق َيكعونع اَلبعَكاءع َوَصْريرع اأَلَسَناْن.َواَلَعَبدع اَلَبطَّالع اَطَرحع

مثوول العووذارى يتحوودث عوون إنتظووار الوورب واإلمووتالء موون النعمووة ومثوول الوزنووات يتحوودث عوون األعمووال. والسوويد هنووا 
يوضوووح أن هنووواك حسووواب علوووى أعمالنوووا والوزنوووات التوووي بوووين أيووودينا. واإلنسوووان المسوووافر هوووو المسووويح الوووذي صوووعد 

لمه لعبيده هو كل ما أعطانا من مواهوب روحيوة وعطايوا روحيوة ومواهوب جسودية ونفسوية، للسماء، والمال الذي س
نجاهوود بهووا فووي حياتنووا لنووربح بهووا هلل. فالمسوويح أعطانووا جسووده ودمووه، وأرسوول لنووا الووروح القوودس، وأسووس لنووا كنيسووة 

وهناك من أخذ بأسرارها وأعطى كل واحد مواهب وعطايا حسب إحتياجه وعلى قدر طاقته. هناك من أخذ خمسة 
إثنووين وهنوواك موون أخووذ واحوودة، فهووو ال يبخوول علووى أحوود بعطايوواه، وال يحووابي أحوودًا علووى حسوواب آخوور، لكنووه يعوورف 
طاقة كل واحد ويووزع بحسوب طاقوة كول واحود. فموا قدموه لنوا اهلل مون مواهوب قودمها بحكموة فهوو يعورف موا يناسوب 

تكبوور علووى أصووحاب المواهووب األقوول وال نحسوود (. وهووذا يوودفعنا أال ن::7كوول عضووو لخووالص وخدمووة الكنيسووة )أف
( لكوون الكوول يأخووذ 5-31::كووو1أصوحاب المواهووب األكثوور، إنمووا نشووكر صوواحب المواهووب.. يكفوي أنهووا موون يديووه )

 (.واهلل كما يتضح من هذا المثل سيحاسب كل واحد بقدر ما أخذ.::11بط1)
نوا/ محبتنوا/ إمكانياتنوا العقليوة والجسودية العضولية مالنوا/ مواهبنوا/ وقتنوا/ صوحتنا/ نفوذنوا/ معرفتنوا/ تعليم= الوزنات

 ومشاعرنا/ ذاكرتنا/ قوتنا.
 ترك كل واحد بحريته.= سافر للوقت

 أي بعد إنتهاء زمان هذه الحياة.= وبعد زمان طويل(: 19)آية
(. 15:6تاآلب )مو واهلل ينتظر من كل مّنا أن يعمل بأمانة فيربح نفوس للمسيح ويشهد له ويكوون سوببًا لمجود اهلل

ومن يربح هنا دخل إلى فرح سيده، بل نال الوزنة التي أهملها العبد الكسالن. أّما صاحب الوزنة إذ أهمل وعواش 
نما هو سقط في خطية أخرى، فالخطية تلد خطية، وهنوا نجود أن هوذا  عاطاًل فهو ليس فقط لم يربح وزنة أخرى وا 

قديموووة، إذ حينموووا أخطوووأ آدم نسوووب هلل الخطوووأ "المووورأة التوووي العبووود البطوووال إتهوووم سووويده بالقسووووة والظلوووم، وهوووي عوووادة 
أعطيتني.." فحياة الكسل والبطالة خطية وهذه سلمته لخطية أخرى وهي إتهام سيده بالقسوة.. وهذه سلمته لخطية 
الخوف. فكل خطية تبودو بسويطة وغيور هاموة تقوود إلوى خطايوا أخطور، لوذا وجوب أن نقواوم كول خطيوة مهموا بودت 

ما نبه اهلل قايين إليه فخطية قايين األولى الحسد وهذا أسلمه للغضب وهذا أسلمه للتفكيور فوي القتول  بسيطة. وهذا
وهوذا أسولمه للتنفيوذ وبعود ذلووك أيضوًا توبجح علوى اهلل قووائاًل "أحوارٌس أنوا ألخوي" ثوم هوورب مون اهلل نهائيوًا. لوذلك وموون 

ليوك إشوتياقها وأنوت تسوود عليهوا" ولوو كوان بداية الطريق نبه قايين قائاًل "إن لم تحسن فعند البواب خطيو ة رابضوة وا 
 قايين قد توقف عند أول خطية بسيطة ما حدث بعد ذلك كل هذا.

 هذا كذب ألن سيده أعطاه كما أعطى لرفقائه.= تحصد حيث ال تزرع
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تهامه الظالم لسيده.= إنسان قاسٍ   هنا نرى تمرده وا 
سوتيقظ مون لو كان يحب سيده ما كان قد خاف، فالمحبة ت= خفت طرد الخوف. ولو خاف حقيقة لكان قود عمول وا 

كسله. ولكنه هنا يمثل من يعتذر دائمًا أنه غير قادر على حفظ وصايا اهلل بينما هو لو حاول لوجود أن نعموة اهلل 
تسنده، أو من يعتذر عون أي خدموة هلل بودعوى أنوه غيور قوادر ولوو حواول لوجود أن اهلل يسونده. خفوت هوذه ضود موا 

 سول بولس "أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني" قاله الر 
بوالعكس فهوو لوم يعرفوه، هوو لوم يعورف اهلل، هوذه تصوورات قلبوه ألن عينوه مغلقوة بسوبب = عرفت أنق إنسـان قـاسٍ 

 خطاياه.
 مثل من يحافظ على صحته ويرفض الخدمة لئاّل ُيرهق.= إخفاء الوزنة

يعطي له أكثر وتزداد له البركات الروحية بفيض. وداود أخذ فكل من يتاجر بمواهب الروح = من له يعطي ويزاد
وزنات شاول حين ثبت أن شاول غير أمين في وزناته. أما من ليس له محبة اهلل، ويسلك في شهواته فاهلل يحرمه 

 من مواهبه فهو ال يستحقها.
 هو دخول العرس األبدي.= إدخل إلى فرح سيدق

فكان نصيبه هو ما  ار الظلمة الداخلية بخطاياه وكان أعمى ال يرى الربهو إخت= إطرحِو إلى الظلمة الخارجية
إختوواره لنفسووه علووى األرض، فلوون يوورى نووور اهلل، وتكووون لووه الظلمووة الخارجيووة بعيوودًا عوون نووور اهلل كمووا إختووار لنفسووه 

ب يسوووووع علووووى األرض الظلمووووة الداخليووووة. الظلمووووة الخارجيووووة أي خارجووووًا عوووون أورشووووليم السووووماوية التووووي ينيرهووووا الوووور 
ن كوان هوذا مصوير مون  ( = العذاب األبودي.6:33)رؤ حورق وزنتوه موثال أعواد الوزنوة كموا هوى فموا مصوير مون أوا 

 فالتدخين يحرق وزنتين ، المال والصحة . وهكذا الخمر والمخدرات والمالهى البطالة والزنا ....الخ
 التفسير الرمزي:

تج ر أي حواسوه الداخليوة َخواهاتوه فوربح خموس وزنوات أُ صاحب الخموس وزنوات يشوير لمون قودس حواسوه وأعمالوه وا 
( يشوير لتجسود المسويح الوذي أتوى 3التي يتصل بها بالسماء. وصاحب الوزنتين يشير لمن عاش في محبوة فورقم )

ليجعوول اإلثنوووين واحووودًا وكووان عملوووه بمحبوووة عجيبوووة، لووذلك قووودًّم السوووامري الصوووالح درهمووين عالموووة محبتوووه للجوووريح. 
فلسين عالمة محبتها هلل وللمحتاجين. وفي قبر المسيح ُوِجَد مالكين عالمة محبوة السومائيين واألرملة التي قدمت 

مووع األرضوويين إذًا هووذا يشووير لموون أحووب اهلل والنوواس فهووذا تضوواعفت محبتووه هلل وللنوواس، أّمووا صوواحب الوزنووة التووي 
بط بحوب اهلل وال النواس، إنسوان دفنها في التراب فيشير إلنسان أناني متقوقع حول ذاته محب لذاته فقط، غير مرت

أرضي لم يستطع أن يرتفوع نحوو السوماء حيوث الحوب، بول عواش فوي األرضويات ولوذات العوالم الترابوي يشوبع لذاتوه 
وشهواته من اللذات الترابية ويفسد نفسه ويخنقها إذ يدفنها في شهوات الجسد الترابي فال ينتفع روحيًا وحتى جسده 

 عًا.يهلك فيفقد السماء واألرض م
حيث تستخدم األموال في التجارة لتربح. وهؤالء يشيرون للمرشدين الروحيين الذين كانوا سيرشدونه = الصيارفة

 .رباألن يقدم خدمات بمحبة لآلخرين، فيربح نفس هلل= 
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 مجيء إبن اإلنسان  (32-12:13اآليات )مت
ِْ َوَجْميـعع اَلَماَلْئَكـْة اَلْقدِّيْسـيَن َمَعـهع، َفْحيَنْئـٍذ َوَمَتى َجاَء اَبنع اإْلَنَساْن ْفـي »12 "-(:32-12:13اآليات )مت َمَجـْد

 .ِْ َوَيَجَتْمعع َأَماَمهع َجْميعع الشُّععوْب، َفيعَميِّزع َبَعَضهعَم ْمَن َبَعٍض َكَما يعَميِّزع الرَّاْعـي اَلْخـرَاَف 11َيَجْلسع َعَلى كعَرْسيِّ َمَجْد
ثـعمَّ َيقعـولع اَلَمْلـقع ْللَّـْذيَن َعـَن َيْميْنـْه: َتَعـاَلَوا َيــا 13اَف َعـَن َيْميْنـْه َواَلْجـَداَء َعـْن اَلَيَســاْر. َفيعْقـيمع اَلْخـرَ 11ْمـَن اَلْجـَداْء، 

َنـذع تََأْسـيْس اَلَعـاَلْم.  َباَرْكي َأْبـي، ْرثـعوا اَلَمَلكعـوَت اَلمعَعـدَّ َلكعـَم مع مع
َعـتع َفـَأَطَعَمتعمعوْني. َعْطَشـتع َفَسـَقيَ 13 تعمعوْني. أَلنِّـي جع

كعَنتع َغْريَبا َفآَوَيتعمعوْني. 
12 . َرتعمعوْني. َمَحبعوَسا َفَأَتَيتعَم ْإَليَّ َرَياَنا َفَكَسَوتعمعوْني. َمْريَضا َفزع عع

َفيعْجيبعـهع اأَلَبـرَارع ْحيَنْئـٍذ 11
، َمَتى رََأَيَنـاَق َجاْئَعـا َفَأَطَعَمَنـاَق، َأَو َعَطَشـاَنا َفَسـقَ  َرَياَنـا 12َيَناَق؟ َقاْئْليَن: َياَربُّ َوَمتَـى رََأَيَنـاَق َغْريَبـا َفآَوَيَنـاَق، َأَو عع

ل َلهعـَم: اَلَحـقَّ َأقعـولع َلكعـَم: ْبَمـا 32َوَمَتى رََأَيَناَق َمْريَضا َأَو َمَحبعوَسـا َفَأَتَيَنـا ْإَلَيـَق؟ 11َفَكَسَوَناَق؟  َفيعْجيـبع اَلَمْلـقع َوَيقـوع
ثـعمَّ َيقعـولع َأَيَضـا ْللَّـْذيَن َعـْن اَلَيَسـاْر: اَذَهبعـوا َعنِّـي َيـا »32 ْإَخَوْتي هؤعاَلْء اأَلَصـاْغْر، َفْبـي َفَعَلـتعَم. َأنَّكعَم َفَعَلتعمعوِع ْبَأَحدْ 

َماَلْعينع ْإَلى النَّاْر اأَلَبْديَّْة اَلمعَعدَّْة إْلَبْليَس َوَماَلْئَكْتْه، 
َعتع َفَلَم تعَطْعمعوْني. َعْطَشتع فَ 31 كعَنـتع 31َلـَم َتَسـقعوْني. أَلنِّي جع

وْنـي.  ورع َرَياَنا َفَلَم َتَكسعوْني. َمْريَضـا َوَمَحبعوَسـا َفَلـَم َتزع وْني. عع َغْريَبا َفَلَم تََأوع
ْحيَنْئـٍذ يعْجيبعوَنـهع هعـَم َأَيَضـا َقـاْئْليَن: 33

َرَيانَ  ، َمَتى رََأَيَناَق َجاْئَعا َأَو َعَطَشاَنا َأَو َغْريَبا َأَو عع َفيعْجيـبعهعَم ْقـاْئاَل: 33ا َأَو َمْريَضا َأَو َمَحبعوَسا َوَلـَم َنَخـْدَمَق؟ َياَربُّ
َفَيَمْضـي هـؤعاَلْء ْإَلـى َعـَذاب َأَبـْدي  32اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْبَما َأنَّكعَم َلَم َتَفَعلعوِع ْبَأَحـْد هـؤعاَلْء اأَلَصـاْغْر، َفْبـي َلـَم َتَفَعلعـوا. 

 "«.َياٍة َأَبْديَّةٍ َواأَلَبرَارع ْإَلى حَ 
(. ويعطوي المجود لإلنسوان البوار ويلقوي األشورار فوي عوذاب 33:6المسيح إبن اإلنسان يأتي في مجده للدينونة )يوو

أبدي. وهو يهب هذا المجد لمن قدموا حبًا للصغار كما لو كانوا يقدمونه للمسيح. فالعذاب هوو لغيور الموؤمنين أو 
 للمؤمنين غير الرحماء. 

(. أّمووا الجووداء فلونهووا أسووود وهووذا اللووون 7:61+ مووز18:1+ أش7::1لخووراف بيضوواء تشووير للبوور )رؤ(: ا23)آيووة
ولكن من تطهور بودم المسويح يبويض  ، (. ونحن كلنا خطاة تميزنا خطيتنا باللون األسود32:12يشير للخطية )أر

يح وتنوواول جسووده ودمووه. وهووذه تووأتي بالمعموديووة والتوبووة المسووتمرة والثبووات فووي المسوو ،فيصووير علووى يمووين المسوويح
 العذارى الحكيمات.= الخرافمن سبق وأسماهم عذارى جاهالت. = الجداء
ولم يقل خذوا فهم أبناء يرثون مجد أبيهم = رثوا(: نرى هنا أن الملكوت معَّْد لإلنسان منذ تأسيس العالم. :2)آية 

 وليسوا غرباء.
حظ أنه لم يقل يا مالعوين أبوي كموا سوبق وقوال يوا مبواركي (: النار األبدية هذه معدة إلبليس ومالئكته. وال1:)آية

أبووي، فهووم السووبب فووي لعنووتهم ولوويس اآلب. إذًا اهلل لووم ُيعِّووْد النووار األبديووة لإلنسووان بوول للشوويطان، ولكوون موون يختووار 
 (.11:2يو1+ 8:::بنفسه أن يكون إبنًا للشيطان يذهب معه للنار األبدية )يو

 
ِْ:َوَلمَّ 2 "-(:1-2:12اآليات )مت ِْ اأَلَقَواَل كعلََّهـا َقـاَل ْلَتاَلْميـْذ َتَعَلمعـوَن َأنَّـهع َبَعـَد َيـَوَمَيْن َيكعـونع »1 ا َأَكَمَل َيسعوعع هْذ

، َواَبنع اإْلَنَساْن يعَسلَّمع ْليعَصَلبَ   "«.اَلْفَصحع
 هنا نرى السيد يعين ويتنبأ عن يوم موته.
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 لقد صار إبن اإلنسان فصحنا =بعد يومين يكون الفصح وابن اإلنسان يسلم ليصلب
.الحقيقي وكان الفصح رمزًا له
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 عودة للجدول أربعاء البصخة –يوم األربعاء 
 

 (2-2:11(+ )لو22، 22، 1-2:23( +) مر22-23، 3-1:12)مت
اليوم إجتمعت السلطات الدينية معًا بالنسبة للسيد المسيح فقد إعتزل في هذا اليوم. غالبًا في بيت عنيا. وفي هذا 

ليدبروا قتل المسيح، وتآمر معهم يهوذا. وتهتم الكنيسة بهذا األمر وتكرس يوم األربعاء على مدار السنة فيما عدا 
 أيام الخمسين، لكي يصوم المؤمنون تذكارًا لهذا التشاور الرديء.

التوي سوكبت الطيوب علوى قودمي المسويح وهوي موريم  وفي يوم أربعاء البصخة تقورأ القوراءات عاليوه موع قصوة المورأة
 أخت لعازر، ليظهر الفرق بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا. 

 

ِع الشََّعب ْإَلى َداْر َرْئيْس اَلَكَهَنْة الَّْذي 1" -(:3-1:12اآليات )مت َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع َوشعيعو ْحيَنْئٍذ اَجَتَمَع رع
وا ْلَكَي يعَمْسكعوا َيسعوَع ْبَمَكٍر َوَيَقتعلعوِع. 3يعَدَعى َقَياَفا،  َوَتَشاَورع

ََبر ْفي »َولْكنَّهعَم َقالعوا:3 َلَيَس ْفي اَلْعيْد ْلَئالَّ َيكعوَن َش
 "«.الشََّعبْ 

ــة وشــيِو أي موون يمثلووون الكهنووة. حنووان وقيافووا+ رؤسوواء الفوورق )فوورق الكهنووة األربعووة والعشوورين(.  رؤســاء الكهن
ساء العوائالت ومونهم نجود مجموع السونهدريم أي المجموع األعظوم الوذي لوه السولطة العظموى فوي كوال هم رؤ  الشعب

هو رئيس الكهنة الفعلي. وكان حنان الوذي عزلوه بويالطس هوو حموا قيافوا. ولكون = قيافااألمور الروحية والمدنية. 
واًل أي سوووأله عووون تالميوووذه غالبوووًا كوووان حنوووان لوووه توووأثير ونفووووذ كبيووور. ولوووذلك فوووي محاكموووة المسووويح فحصوووه حنوووان أ

ولكون اهلل دبَّور أن يكوون صولبه أموام = قالوا ليس فـي العيـدوخدمته، ثم أرسله إلى قيافا. وقيافا هذا كان صدوقيًا. 
يهووود العووالم كلووه لينتقوول الخبوور للعووالم كلووه. ولموواذا لووم يكتشووف رؤسوواء الكهنووة شووخص المسوويح ويفرحوووا بووه كوورئيس 

 الكهنة األعظم؟!
إهتموووامهم بالكرامووووات الزمنيوووة وخوووووفهم علوووى مصووووالحهم الشخصوووية ومكاسووووبهم الماديوووة وشووووكلية  كوووان هوووذا بسووووبب

 (. فالحسد أعمى عيونهم.11:16عبادتهم. وهذا قد فهمه بيالطس أنهم "أسلموه حسدًا" )مر
 

، ْإَلى ْحيَنْئٍذ َذَهَب َواْحدر ْمَن االَثَنَي َعَشَر، الَّْذي يعَدَعى َيهعوذَ 23" -(:22-23:12اآليات )مت ا اإْلَسَخَريعوْطيَّ
َؤَساْء اَلَكَهَنْة  رع

ْة. « َماَذا تعْريدعوَن َأَن تعَعطعوني َوَأَنا أعَسلِّمعهع ْإَلَيكعَم؟»َوَقاَل:23 َوْمَن ذْلَق 22َفَجَعلعوا َلهع َثاَلْثيَن ْمَن اَلْفضَّ
 " اَلَوَقْت َكاَن َيَطلعبع فعَرَصَة ْليعَسلَِّمهع.

( المسويح بيوع كعبود لكوي يحررنوا مون العبوديوة. 23:31ن شراء العبد حسوب النواموس )خورثم= ثالثين من الفضة
(، 5:33(. وكان الهدف من خيانة يهوذا أن يسلمه منفردًا بعيدًا عن الجموع )لو12:11وتحققت بهذا نبوة زكريا )

، أّموا موريم فقود فوتح الحوب إذ هو يعرف األماكن التوي ينفورد فيهوا موع تالميوذه سورًا. لقود أعموى الطموع أعوين التلميوذ
قلبهووا. وغالبووًا فقوود كووان رؤسوواء الكهنووة قوود دبووروا أنهووم يلقووون القووبض علووى المسوويح بعوود الفصووح ولكوون عوورض يهوووذا 
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ل عليهم األمر وعدلوا خطتهم لتصير قبل الفصح. وربما هم إهتموا بوأن يتعجلووا القضواء عليوه، حتوى ال تثوور هَّ سَ 
 مان ويسلبوا الرؤساء اليهود ما تبقى لهم من سلطة.الجماهير ويملكوه فيثير هذا الرو 

 
َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع َيَطلعبعوَن َكَيَف 2" -(:1-2:23اآليات )مر َوَكاَن اَلْفَصحع َوَأيَّامع اَلَفْطيْر َبَعَد َيَوَمَيْن. َوَكاَن رع

ََبر ْفي الشََّعبْ »َولْكنَّهعَم َقالعوا:1يعَمْسكعوَنهع ْبَمَكٍر َوَيَقتعلعوَنهع،   "«.َلَيَس ْفي اَلْعيْد، ْلَئالَّ َيكعوَن َش

ــام الفطيــر إرتووبط العيوودان فووي أذهووان اليهووود وكأنهمووا صووارا عيوودًا واحوودًا. وكووان يسووتخدم تعبيوور عيوود = الفصــح وأي
 الفطير ليشمل الفصح أيضًا، كما يطلق إسم الفصح على عيد الفطير.

 
َؤَساْء اَلَكَهَنْة ثعمَّ إْ 22" -(:22-22:23اآليات )مر ، َواْحَدا ْمَن االَثَنَي َعَشَر، َمَضى ْإَلى رع نَّ َيهعوَذا اإْلَسَخَريعوْطيَّ

َة. َوَكاَن َيَطلعبع َكَيَف يعَسلِّمعهع ْفي فعَرَصٍة معواْفَقٍة.22ْليعَسلَِّمهع ْإَلَيْهَم.  وا، َوَوَعدعوِع َأَن يعَعطعوِع ْفضَّ  " َوَلمَّا َسْمععوا َفْرحع

ن يهوذا محبًا للمال وطامعًا في مركز كبير حين يصير المسويح ملكوًا. ولكون حوديث المسويح عون صوليبه َخيَّوَب كا
أماله، وربما فهم أن ملكوت المسيح سيكون روحيًا وهذا لن يفيد أطماعه بشئ، بل هو سمع أن تالميذه عليهم أن 

 فباع المسيح.يحتملوا اإلهانات وهذا ال يتفق مع أماله في العظمة والغنى. 
 

. 2" -(:2-2:11اآليات )لو َوَقرعَب ْعيدع اَلَفْطيْر، الَّْذي يعَقالع َلهع اَلْفَصحع
َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع َيَطلعبعوَن 1 َوَكاَن رع

َمَلْة االَثَنَي َفَدَخَل الشََّيَطانع ْفي َيهعوَذا الَّْذي يعَدَعى 1 َكَيَف َيَقتعلعوَنهع، أَلنَّهعَم َخافعوا الشََّعَب. ، َوهعَو ْمَن جع اإْلَسَخَريعوْطيَّ
َنْد َكَيَف يعَسلِّمعهع ْإَلَيْهَم. 3َعَشَر.  َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوقعوَّاْد اَلجع َفَمَضى َوَتَكلََّم َمَع رع

َة. 3 وا َوَعاَهدعوِع َأَن يعَعطعوِع ْفضَّ َفَفْرحع
 " لَِّمهع ْإَلَيْهَم ْخَلَوا ْمَن َجَمٍع.َفَواَعَدهعَم. َوَكاَن َيَطلعبع فعَرَصَة ْليعسَ 2

دخل الشيطان في يهوذا ليس إكراهًا بل ألنه وجد الباب مفتوحًا لديه، وجد فيه الطمع ومحبة المال بابًا للخيانة. 
م نفسه للشيطان، صار إناًء له، ومع كل فرصة (. كان يهوذا قد سلَّ 37:12ثم بعد اللقمة دخله الشيطان )يو

باألكثر للتجاوب مع إبليس كسيد له يملك قلبه ويوجه فكره ويدير كل تصرفاته. أي أن يهوذا كان  ينفتح الباب
كل يوم ينمو في تجاوبه مع الشيطان فيملك عليه باألكثر. لذلك علينا أن ال نفتح للشيطان أي باب يدخل منه، 

لُه فيَّ شئ" إذ لم يقبل منه شئ خاطئ حتى ال يسود علينا. لذلك قال السيد المسيح "رئيس هذا العالم آت  وليس 
(. فروح اهلل يشتاق أن ::3+ 11:1)راجع التجربة على الجبل( والعكس فمن يتجاوب مع الروح القدس يمأله )رؤ

يحل في قلوب أوالده بال توقف ليمألهم من عمله اإللهي. وأيضًا إبليس يحاول أن يمأل ويسود على من يتجاوب 
نتهى خائنًا للمسيحمعُه وُيَصيَِّرُه أداة  .خاضعة له. وكل إنسان حر أن يختار ممن يمتلئ . يهوذا بدأ سارقًا وا 
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 عودة للجدول خميس العهد –يوم الخميس 

 العشاء األخير   
 (12-21:12)مت

ْل َأيَّاْم اَلَفْطيْر َتَقدََّم التَّ 21" -(:12-21:12اآليات )مت َأَيَن تعْريدع َأَن نعْعدَّ َلَق »اَلْميذع ْإَلى َيسعوَع َقاْئْليَن َلهع:َوْفي َأوَّ
. ْعَنَدَق َأَصَنعع »َفَقاَل:22« ْلتََأكعَل اَلْفَصَح؟ : ْإنَّ َوَقْتي َقْريبر اَذَهبعوا ْإَلى اَلَمْديَنْة، ْإَلى فعاَلٍن َوقعولعوا َلهع: اَلمعَعلِّمع َيقعولع

َوَلمَّا َكاَن اَلَمَساءع اتََّكَأ َمَع االَثَنَي 12 َفَفَعَل التَّاَلْميذع َكَما َأَمَرهعَم َيسعوعع َوَأَعدُّوا اَلْفَصَح.21«. ياَلْفَصَح َمَع َتاَلْميذْ 
َواَبَتَدَأ كعلُّ َواْحٍد  َفَحْزنعوا ْجداا،11«. اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ َواْحَدا ْمَنكعَم يعَسلِّمعْني»َوْفيَما هعَم َيَأكعلعوَن َقاَل:12َعَشَر. 

؟»ْمَنهعَم َيقعولع َلهع: َحَفْة هعَو يعَسلِّمعْني! »َفَأَجاَب َوَقاَل: 11« َهَل َأَنا هعَو َياَربُّ ِع َمْعي ْفي الصَّ ََْمسع َيَد ْإنَّ 13الَّْذي َي
لْ  الَّْذي ْبْه يعَسلَّمع اَبنع اإْلَنَساْن. َكاَن َخَيرَا ْلذْلَق  اَبَن اإْلَنَساْن َماٍض َكَما هعَو َمَكتعوبر َعَنهع، َولْكَن َوَيلر ْلذْلَق الرَّجع

ْل َلَو َلَم يعوَلَد! َوْفيَما هعَم 12«.َأَنَت قعَلتَ »َقاَل َلهع:« َهَل َأَنا هعَو َيا َسيِّْدي؟»َفَأَجاَب َيهعوَذا معَسلِّمعهع َوَقاَل:13«. الرَّجع
َبَز، َوَبا ذعوا كعلعوا. هَذا هعَو َجَسْدي»َرَق َوَكسََّر َوَأَعَطى التَّاَلْميَذ َوَقاَل:َيَأكعلعوَن َأَخَذ َيسعوعع اَلخع َوَأَخَذ اَلَكَأَس 11«. خع

يَن أَلنَّ هَذا هعَو َدْمي الَّْذي ْلَلَعَهْد اَلَجْديْد الَّْذي يعَسَفقع ْمَن َأَجْل َكْثيرْ 12اَشَربعوا ْمَنَها كعلُّكعَم، »َوَشَكَر َوَأَعَطاهعَم َقاْئاَل:
ْفَرْة اَلَخَطاَيا.  ََ كعَم َوَأقعولع َلكعَم: ْإنِّي ْمَن اآلَن اَل َأَشَربع ْمَن ْنتَاْ  اَلَكَرَمْة هَذا ْإَلى ذْلَق اَلَيَوْم ْحيَنَما َأَشَربعهع َمعَ 11ْلَم

َيتعوْن.12«. َجْديَدا ْفي َمَلكعوْت َأْبي وا ْإَلى َجَبْل الزَّ وا َوَخَرجع  " ثعمَّ َسبَّحع
طقس الفصح اليهودي يشمل أكل خروف الفصح على مستوى عائلي. فرب األسرة يجتمع مع أسرته كان 

ن لم تكن األسرة قادرة على شراء خروف تجتمع معها عائلة أخرى. ويأكلون خبز  ويشتركون في أكل الخروف، وا 
ذي أكله أباؤنا في مع أعشاب مرة. وكان رب البيت يمسك الخبز في يده ويقول هذا هو خبز الغم والمحنة ال

مصر. ثم يقدم ثالث كئوس خمر للحاضرين وكانت الكأس الثالثة تسمى كأس البركة. وكانوا بعد الكأس األولى 
أيام ال 7يغسلون أيديهم وأرجلهم. وفي الفصح يستخدمون خبزًا غير مختمر أي فطير. ومنذ هذه الليلة ولمدة 

الجمعة أسس السيد المسيح سر العشاء الرباني، قدًّم نفسه  يأكلون سوى الفطير. ومساء الخميس أي عشية يوم
لكنيسته فصحًا حقيقيًا، قّدم جسده ودمه مأكاًل حق ومشربًا حق. كان اليهود سيقدمون الفصح يوم الجمعة، أّما 
المسيح فسبق وأسس هذا السر ألنه كان يعلم أنه وقت الفصح اليهودي سيكون معلقًا على الصليب فالتالميذ في 
العشاء السري لم يأكلوا خروف الفصح بل أكلوا جسد المسيح فصحنا الحقيقي. والمسيح بكلماته هنا غيًّر مفهوم 

 -العيد تمامًا:
كووانوا فووي عيوود الفصووح يووذكرون مووا حوودث لهووم فووي مصوور موون غووم ومشووقة. فصوورنا ال ننظوور للوووراء أي للفووداء  .1

 الرمزي بل صرنا نذكر موته وجسده الذي أعطاه لنا.
 عن كأس الخمر صرنا نشرب دمه غفرانًا للخطايا ولننال حياة أبدية. عوضاً  .3
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لم َيُعوْد الفصوح علوى مسوتوى عوائلي كموا كوان عنود اليهوود، بول تغيور مفهووم العائلوة، وصوارت العائلوة هوي كول  .2
المؤمنين والمسويح رأس هوذه العائلوة. فالمسويح أكول الفصوح موع تالميوذه دون النظور ألن يجتموع كول مونهم موع 

 ته. قّدس المسيح العالقات الروحية على العالقة الجسدية.عائل
 الحظ أنهم كانوا كغرباء يبحثون عن مكان يأكلون فيه الفصح. .:

عداد البيت لئال يكون فيه كسرة خبز مختمر+ 19-17)اآليات  (: إعداد الفصح يستغرق وقتًا كبيرًا في تنظيف وا 
قووت كبيوور ليعوودوا الفصووح يوووم الجمعووة. والمسوويح تووركهم يعوودوا شووراء مووا يحتاجونووه، لووذلك كووان التالميووذ يحتوواجون لو 

كيفمووا شوواءوا دون أن يخبوورهم صووراحة عوون أنووه سيصوولب غوودًا ولوون يأكوول معهووم هووذا الفصووح، بوول إسووتخدم الخبووز 
لن يتمكن من اللحاق بالفصوح فهوو سيصولب. = وقتي قريبوالخمر في تأسيس الفصح الجديد، سر اإلفخارستيا. 

يحودد اإلسوم حتوى ال يعرفوه يهووذا فيوتم تسوليمه قبول أن يؤسوس سور الفصوح. والسويد لوم يحودد  السويد لوم= إلى فالن
( وكووان هوذا العموول تقووم بووه السويدات، وكووان 11:33اإلسوم لكنوه حوودَّد لهوم عالمووة أنوه شووخص حامول جوورة مواء )لوو

ان العشواء الربواني غريبًا أن يحمل رجل جرة. وغالبًا كان الشوخص هوو معلمنوا مورقس كواروز ديارنوا المصورية. وكو
(. وفووي هووذه العليووة قضووى التالميووذ العشوورة أيووام بعوود صووعود السوويد وحتووى حلووول الووروح :1-12:13فووي منزلووه )أع

 القدس.
(: المسوويح هنووا يعطووي يهوووذا فرصووة أخيوورة ويحدثووه برقووة ويعلوون لووه أنووه يعلووم بنيتووه الشووريرة، كووان 36-31)اآليووات 

ذ رأي السويد أن تالميوذه مهتما بخوالص نفسوه، ولوذلك تكلوم وسوطهم دون  أن يشوير إليوه حتوى ال يجورح مشواعره. وا 
هوو = يَمـس يـدِ فـي الصـحفةحزنوا وتشككوا في أنفسهم خاف عليهم وأعطى إشارة أن من يفعل هذا هو يهووذا 

طعام عادي. ومع كل هذا لم يتب ولقد خرج دون أن يتناول الجسد والدم. ولقود أعلون السويد بؤسوه المنتظور، وموع 
تعبيور يهوودي يعنوي الموافقوة، وموع = أنـت قلـتحدث كان بتدبير إلهي إاّل أن يهوذا فعول كول شوئ بإرادتوه. أن ما 

سـؤال: هذا فكانت الخيانة قد أعمت عيني يهوذا. كان يهوذا شوريرًا وقود إسوتخدم اهلل شوره لتحقيوق األموور اإللهيوة. 
 ته كانت شرًا وليست خيرًا.ما ذنب يهوذا والخالص الذي تم هو كل الخير للبشر؟ والرد أن ني

الكلمة تشير للخبز المختمر. واإلخوة الكاثوليك يستخدمون الفطير بدعوى = أخذ يسوع الخبز(: 38-35)اآليات 
أن السيد المسيح بال خطية والخميور يشوير للخطيوة. وكنيسوتنا تسوتخدم الخبوز المختمور ولهوا رأي آخور أن المسويح 

فوورن أفسوودت الخميوورة وقتلتهووا، فووإن المسوويح بنيووران أالمووه وصووليبه وموتووه قتوول حاموول لخطيتنووا ولكنووه كمووا أن نووار ال
هوو تعاقوود إلهوي بوودم الورب والسوويد حوول الخبووز = للعهــد الجديــدلوذلك يسوومى السور سوور الشوكر. = وشــكرخطيئتوي. 

كما  والخمر إلى جسده ودمه بطريقة سرية. ونحن عندما نأكل جسد الرب ونشرب دمه. ننال الحياة فينا، إذ نكون
مووع التوبووة واإلعتووراف فسوور الشووكر يغفوور = مَفــرة الخطايــالووو أننووا واحوود معووه، نسووكن فيووه وهووو يملووك أيضووًا فينووا. 

 الخطايا، فسر الشكر هو هو نفسه ذبيحة الصليب.
(: موا هوو هوذا الجديود الووذي نشوربه معوه فوي ملكووت اآلب، إاّل تمتعنوا بشووركة اإلتحواد موع اهلل فوي إبنوه فووي 39)آيوة

على مسوتوى جديود. إنوه إمتوداد لليتورجيوة الحاليوة )أي موا يحودث فوي القوداس اإللهوي مون صوالة وتنواول( السموات 
= يكون جديدًا كل يوم، نستمر فوي فرحوة هوذا اإلتحواد كأنهوا جديودة دائموًا. جديدولكن بطريقة ال ينطق بها. وقوله 
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عليه يفقد لذته، أّما اإلتحاد باهلل في  بالمقارنة بما نحصل عليه على األرض فنحن نشتهي الشئ وبمجرد حصولنا
 السماء فيظل جديدًا مفرحًا منعشًا ولألبد. 

( فموواذا نقوودم هلل علووى 13:3بعوود نهايووة القووداس وأثنوواء التنوواول )عووب 161(: هكووذا تسووبح الكنيسووة المزمووور 21)آيووة
كول الفصوح والتالميوذ بعود أ 118-116عطية جسده ودمه سوى التسبيح والشكر. وكان اليهوود يسوبحون المزاميور 

 سبحوا بعد أن أكلوا الفصح الجديد.
 

 (   12-21:23)مر
ِع:21" -(:12-21:23اآليات )مر وَن اَلْفَصَح، َقاَل َلهع َتاَلْميذع ْل ْمَن اَلَفْطيْر. ْحيَن َكانعوا َيَذَبحع َأَيَن »َوْفي اَلَيَوْم اأَلوَّ

ِْ َوَقاَل َلهعَما:21« َح؟تعْريدع َأَن َنَمْضَي َونعْعدَّ ْلتََأكعَل اَلْفصَ  اَذَهَبا ْإَلى اَلَمْديَنْة، َفيعاَلْقَيكعَما »َفَأَرَسَل اَثَنَيْن ْمَن َتاَلْميْذ
ِع.  : َأَيَن اَلَمَنْزلع َحيَ 23ْإَنَسانر َحاْملر َجرََّة َماٍء. ْاَتَبَعا َل َفقعواَل ْلَربِّ اَلَبَيْت: ْإنَّ اَلمعَعلَِّم َيقعولع ثع آكعلع َوَحَيثعَما َيَدخع

وَشَة معَعدََّة. هعَناَق َأْعدَّا َلَنا23اَلْفَصَح َمَع َتاَلْميْذي؟  ِع َوَأَتَيا ْإَلى 22«. َفهعَو يعْريكعَما ْعلِّيََّة َكْبيَرَة َمَفرع َفَخَرَ  ْتَلْميَذا
َوْفيَما هعَم معتَّْكئعوَن 22َساءع َجاَء َمَع االَثَنَي َعَشَر. َوَلمَّا َكاَن اَلمَ 21 اَلَمْديَنْة، َوَوَجَدا َكَما َقاَل َلهعَما. َفَأَعدَّا اَلْفَصَح.

َفاَبَتَدأعوا َيَحَزنعوَن، َوَيقعولعوَن َلهع 21« اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ َواْحَدا ْمَنكعَم يعَسلِّمعْني. َاآلْكلع َمْعي!»َيَأكعلعوَن، َقاَل َيسعوعع: 
:وَ « َهَل َأَنا؟»َواْحَدا َفَواْحَدا: ََْمسع َمْعي »َفَأَجاَب َوَقاَل َلهعَم:12« َهَل َأَنا؟»آَخرع هعَو َواْحدر ْمَن االَثَنَي َعَشَر، الَّْذي َي
َحَفْة.  ْل الَّْذي ْبْه يعَسلَّمع اَبنع 12ْفي الصَّ ْإنَّ اَبَن اإْلَنَساْن َماٍض َكَما هعَو َمَكتعوبر َعَنهع، َولْكَن َوَيلر ْلذْلَق الرَّجع

ْل َلَو َلَم يعوَلَد!اإْلَنَسا َبزَا َوَباَرَق َوَكسََّر، َوَأَعَطاهعَم 11 «.ْن. َكاَن َخَيرَا ْلذْلَق الرَّجع َوْفيَما هعَم َيَأكعلعوَن، َأَخَذ َيسعوعع خع
ذعوا كعلعوا، هَذا هعَو َجَسْدي»َوَقاَل: هَذا »َوَقاَل َلهعَم:13كعلُّهعَم. ثعمَّ َأَخَذ اَلَكَأَس َوَشَكَر َوَأَعَطاهعَم، َفَشْربعوا ْمَنَها 11«. خع

اََلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنِّي اَل َأَشَربع َبَعدع ْمَن ْنتَاْ  13هعَو َدْمي الَّْذي ْلَلَعَهْد اَلَجْديْد، الَّْذي يعَسَفقع ْمَن َأَجْل َكْثيْريَن. 
َيتعوْن.12«. كعوْت اهللْ اَلَكَرَمْة ْإَلى ذْلَق اَلَيَوْم ْحيَنَما َأَشَربعهع َجْديَدا ْفي َملَ  وا ْإَلى َجَبْل الزَّ وا َوَخَرجع   "ثعمَّ َسبَّحع
( بأنووه سوويقدم لهووم جسووده ودمووه. وهووو قوودَّم لكنيسووته عبوور 68-61:5لقوود سووبق السوويد وهيووأ أذهووان تالميووذه فووي )يووو

الصوليب الواحودة  األجيال جسده المصلوب القوائم مون األمووات ودموه المبوذول غفرانوًا للخطايوا. قودًّم لكنيسوته ذبيحوة
غير المتكررة خالل سر الشكر. لقد صار لنوا كلنوا كوأس واحود نشورب منوه هوو ينبووع واحود للحيواة أال وهوو الجنوب 

( فهو عهد الغفران بالدم. وختم أي عهد يكون بالدم 21:21رإ( مأخوذة من ):3) للعهد الجديدالمطعون. وكلمة 
هوذا يشوير لفورح اهلل بوأن = أشـربه جديـدَا فـي ملكـوت اهللهد الجديد. )الذبائح في العهد القديم( ودم المسيح في الع

كنيسوووته معوووه فوووي الملكووووت، وفووورح الكنيسوووة بوجودهوووا موووع اهلل فوووي ملكوتوووه. هوووو الفووورح الوووذي يكتمووول حوووين يكمووول 
 المختارون في ملكوت اهلل. والفرح الذي نحصل عليه اآلن هو العربون.

 

 (    11-1:11)لو
. 1" -(:11-1:11اآليات )لو ي َأَن يعَذَبَح ْفيْه اَلْفَصحع َْ َوَجاَء َيَومع اَلَفْطيْر الَّْذي َكاَن َيَنَب

َفَأَرَسَل بعَطرعَس َويعوَحنَّا 2
ا اَلَمْديَنَة ْإَذا َدَخَلتعمَ »َفَقاَل َلهعَما:22«. َأَيَن تعْريدع َأَن نعْعدَّ؟»َفَقااَل َلهع:1«. اَذَهَبا َوَأْعدَّا َلَنا اَلْفَصَح ْلَنَأكعلَ »َقاْئاَل:
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 ، لع ِع ْإَلى اَلَبَيْت َحَيثع َيَدخع َوقعواَل ْلَربِّ اَلَبَيْت: َيقعولع َلَق اَلمعَعلِّمع: َأَيَن 22َيَسَتَقْبلعكعَما ْإَنَسانر َحاْملر َجرََّة َماٍء. ْاَتَبَعا
وَشَة. هعَناَق َأْعدَّاَفَذاَق يعْريكعَما ْعلِّيَّ 21اَلَمَنْزلع َحَيثع آكعلع اَلْفَصَح َمَع َتاَلْميْذي؟  َفاَنَطَلَقا َوَوَجَدا َكَما 21«. َة َكْبيَرَة َمَفرع

َشَهَوَة اَشَتَهَيتع َأَن »َوَقاَل َلهعَم:23َوَلمَّا َكاَنْت السَّاَعةع اتََّكَأ َواالَثَنا َعَشَر َرسعواَل َمَعهع، 23 َقاَل َلهعَما، َفَأَعدَّا اَلْفَصَح.
ثعمَّ 21«. أَلنِّي َأقعولع َلكعَم: ْإنِّي اَل آكعلع ْمَنهع َبَعدع َحتَّى يعَكَمَل ْفي َمَلكعوْت اهللْ 22َعكعَم َقَبَل َأَن َأتَأَلََّم، آكعَل هَذا اَلْفَصَح مَ 

ِْ َواَقَتْسمعوَها َبَيَنكعَم، »َتَناَوَل َكَأَسا َوَشَكَر َوَقاَل: ذعوا هْذ خع
ْمَن ْنتَاْ  اَلَكَرَمْة َحتَّى  أَلنِّي َأقعولع َلكعَم: ْإنِّي اَل َأَشَربع 22

َبزَا َوَشَكَر َوَكسََّر َوَأَعَطاهعَم َقاْئاَل: 21«.َيَأْتَي َمَلكعوتع اهللْ  هَذا هعَو َجَسْدي الَّْذي يعَبَذلع َعَنكعَم. ْاَصَنععوا هَذا »َوَأَخَذ خع
ِْ اَلَكَأسع ْهَي اَلَعَهدع اَلَجْديدع ْبَدْمي الَّْذي يعَسَفقع َعَنكعَم. هذْ »َوَكذْلَق اَلَكَأَس َأَيَضا َبَعَد اَلَعَشاْء َقاْئاَل:12«. ْلْذَكْري

َولْكَن هعَوَذا َيدع الَّْذي يعَسلِّمعْني ْهَي َمْعي َعَلى اَلَماْئَدْة. 12
َواَبنع اإْلَنَساْن َماٍض َكَما هعَو َمَحتعومر، َولْكَن َوَيلر ْلذْلَق 11

 "«.َمَن َتَرى ْمَنهعَم هعَو اَلمعَزْمعع َأَن َيَفَعَل هَذا؟»َفاَبَتَدأعوا َيَتَساَءلعوَن ْفيَما َبَيَنهعَم:11. «اإْلَنَساْن الَّْذي يعَسلِّمعهع!
المسيح ال يشوتهي أكول اللحووم والخبوز، بول أن يعطويهم جسوده ودموه. هوو كوان يرحوب = شهوة إشتهيت(: 16)آية

 بتقديم جسده ليعطينا حياته.
هذه الكأس هي كأس العشاء العادي، قبل أن يؤسس  سر = . وقال .. إقتسموها بينكمثم تناول كأسَا.(: 17)آية

خر طقوس يتممها المسيح بحسب طقوس العهد القوديم قبول أن يؤسوس سور اإلفخارسوتيا. آاإلفخارستيا. كانت هذه 
وأيديهم بعد الكأس  وبعدها غسل أرجل تالميذه إلعدادهم لإلفخارستيا. وكانت العادة اليهودية أنهم يغسلون أرجلهم

 األولى. والسيد هنا هو الذي قام بهذا مع تالميذه.
ال أعووود أشوورب معكووم علووى األرض ثانيووة فووإني سووأترك األرض. فووالخمر = ال أشــرب مــن نتــا  الكرمــة(: 18)آيووة

 رمز للفرح وهو يشير لفرح على مستوى جديد في السماء.
الوذكرى هنوا = إصـنعوا هـذا لـذكرييؤسس سر اإلفخارسوتيا. هنا السيد المسيح = أخذ خبزَا وشكر وكسر(: 19)آية

ليست معناها أن نتذكر ما حدث في هذه الليلة كما ألمر  غائب عنا، بل تحمل إعادة دعوته أو تمثيله فوي معنوى 
فعال. الكلمة اليونانية المستخدمة تشير لهذا وتعني تذكر المسيح المصلوب والقائم من األموات وتذكر ذبيحتوه ال 

 دث ماضي بل تقديم ذبيحة حقة حاضرة وعاملة أي ذكرى فعالة.كح
(: هذه الكأس هوي دموه الوذي للعهود الجديود. القوديس لوقوا ال يهوتم بالترتيوب الزمنوي ويوورد قصوة يهووذا بعود 31)آية

تأسيس السر. لكن هذه القصة حدثت قبل تأسيس السر )راجع إنجيول متوى ومورقس(. ولوقوا يوذكرها هنوا ألنوه يريود 
يظهر التناقض بين موقف المسيح الذى يبذل حياته وبين خيانة يهوذا . ثم يورد قصة عتاب المسيح للتالميوذ ان 

 اذ انشغلوا بالزمنيات بينما هو يقدم لهم حياته ليضمن لهم الحياة االبدية .
 

معلعوقع »َفَقاَل َلهعَم:13َأنَّهع َيكعونع َأَكَبَر.  َوَكاَنَت َبَيَنهعَم َأَيَضا معَشاَجَرةر َمَن ْمَنهعَم يعَظنُّ 13" -(:12-13:11اآليات )لو
األعَمْم َيسعودعوَنهعَم، َواَلمعَتَسلِّطعوَن َعَلَيْهَم يعَدَعَوَن معَحْسْنيَن. 

َوَأمَّا َأَنتعَم َفَلَيَس هَكَذا، َبْل اَلَكْبيرع ْفيكعَم ْلَيكعَن 12
َتَقدِّمع َكاَلَخاْدْم.  ََْر، َواَلمع َكاأَلَص

: أَلَّْذي َيتَّْكئع َأْم الَّْذي َيَخدعمع؟ َأَلَيَس الَّْذي َيتَّْكئع؟ َولْكنِّي َأَنا  أَلنَ 11 َمَن هعَو َأَكَبرع
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َبَيَنكعَم َكالَّْذي َيَخدعمع. 
َأَنتعمع الَّْذيَن َثَبتعوا َمْعي ْفي َتَجاْرْبي، 12

َأكعلعوا ْلتَ 12َوَأَنا َأَجَعلع َلكعَم َكَما َجَعَل ْلي َأْبي َمَلكعوتَا، 11
 "«.َوَتَشَربعوا َعَلى َماْئَدْتي ْفي َمَلكعوْتي، َوَتَجْلسعوا َعَلى َكرَاْسيَّ َتْدينعوَن َأَسَباَط ْإَسرَاْئيَل االَثَنَي َعَشرَ 

نرى هنا الضعف البشري للتالميذ إذ يتشاحنون على المراكز األولى بينما المسيح يستعد لتقديم نفسه على 
 ورون على قتله في الخارج. هم مازالوا يظنون أن ملك المسيح سيكون ملكًا ماديًا.الصليب، واليهود يتشا

سبب الخالف هنا كان في أماكن جلوسهم على المائدة قربًا أو بعدًا عن السيد. والتقليد اليهوودي أن اإلبون األكبور 
أقورب للسويد سويكون لوه  يجلس عون اليموين واألصوغر عون اليسوار رموزًا للحوب. لكون التالميوذ ظنووا أن الوذي يجلوس

 مركزًا أكبر حين يملك السيد.
هم يسمونهم هكذا تملقًا. وهم يسمون أنفسهم هكذا إذا قدموا خدمات لبالدهم بل هم يعطون = محسنين(: 36)آية

عطايا وخدمات ليسميهم الشعب هكذا. ولكن األمم الوثنيين يفهمون أن المحسنين يجب أن يتسلطوا. وهنا المسيح 
 أن األفضل أن يخدموا اآلخرين من أن يسودوا ويترأسوا عليهم. والمسيح هنا ينسب التسلط لألمم. يشرح لهم

 (: المسيح يعطيهم نفسه مثاًل لهم في إتضاعه وخدمته.37)آية
(: المسيح يمدح أمانتهم وثباتهم رغمًا عن مضايقات اليهود وأنهم تركوا كل شئ وتبعوه، مع أنهم لم يثبتوا 38)آية
مسوواندة نعمتووه. والحووظ أنووه فووي محبتووه لووم يوووبخهم علووى ضووعفاتهم. ونالحووظ أن طلووب العظمووة الزمنيووة يسووبب إاّل ب

 إنشقاقًا بين اإلخوة والعكس فروح اإلتضاع والخدمة تولد الحب.
(: هنا المسيح يشرح لهم أنه طلب منهم الخدمة والتخلي عن التسولط والرئاسوة وعودم إشوتهاء العظموة لويس 39)آية

بل طريقًا للملكوت والمجد األبدي، وهذا ال نبلغه إاّل في الصليب وقبول األلوم، وهوذا موا حودث موع المسويح حرمانًا 
 أعطيكم الملكوت السماوي مكافأة لما إحتملتموه = كما جعل لي أبي أجعل لكم.. ملكوتاَ شخصيًا= 

+ :17:1ديين بل الشبع باهلل )رومن شجرة الحياة والمقصود ليس األكل والشرب الما= لتأكلوا وتشربوا(: 21)آية
يكونووون بقبووولهم للمسوويح وحيوواتهم المتضووعة وقداسووتهم علووة تبكيووت ودينونووة = تــدينون أســباط إســرائيل(. 5:6مووت

ثمهم  يظهر بهذا علو درجة التالميذ.= على كراسي .     لليهود ويفضحوا جحود اليهود وا 
ن دان المسويح أحود سوندينه نحون أيضوًا.  وهوذا : في السماء سيكون لنا نفس رأى المسيح بوال تعوار ملحوظة ض، وا 

نحن على األرض ربما نختلف مع اهلل في أحكامه أما في السماء فوال = تدينون أسباط إسرائيلمعنى 
 (15:3كو1إختالف )

 
 (  غسل األرجل   12-2:21)يو

َأنَّ َساَعَتهع َقَد َجاَءَت ْلَيَنَتْقـَل ْمـَن هـَذا اَلَعـاَلْم َأمَّا َيسعوعع َقَبَل ْعيْد اَلْفَصْح، َوهعَو َعاْلمر 2 "-(:12-2:21وياآليات )
َنَتَهــى.  ــَتهع الَّــْذيَن ْفــي اَلَعــاَلْم، َأَحــبَّهعَم ْإَلــى اَلمع ْإَلــى اآلْب، ْإَذ َكــاَن َقــَد َأَحــبَّ َخاصَّ
َفْحــيَن َكــاَن اَلَعَشــاءع، َوَقــَد أََلَقــى 1

َيسعـوعع َوهعـَو َعـاْلمر َأنَّ اآلَب َقـَد َدَفـَع كعـلَّ َشـَيٍء ْإَلـى 1َسـَخَريعوْطيِّ َأَن يعَسـلَِّمهع، الشََّيَطانع ْفي َقَلـْب َيهعـوَذا ْسـَمَعاَن اإلْ 
َلى اهلْل َيَمْضي،  َزَر ْبَهـا، 3َيَدَيْه، َوَأنَّهع ْمَن ْعَنْد اهلْل َخَرَ ، َواْ  مَّ ثـع3َقاَم َعـْن اَلَعَشـاْء، َوَخَلـَع ْثَياَبـهع، َوَأَخـَذ ْمَنَشـَفَة َواتَـّ

ْزرَا بْ  َها ْباَلْمَنَشَفْة الَّْتي َكـاَن معتَـّ َل التَّاَلْميْذ َوَيَمَسحع ََْسلع َأَرجع َََسل، َواَبَتَدَأ َي َفَجـاَء ْإَلـى ْسـَمَعاَن 2َهـا. َصبَّ َماَء ْفي ْم
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!»بعَطرعَس. َفَقاَل َلهع َذاَق: ََْسلع ْرَجَليَّ َلَسَت َتَعَلمع َأَنـَت اآلَن َمـا َأَنـا َأَصـَنعع، »َلهع:َأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل 1« َيا َسيِّدع، َأَنَت َت
:2«. َولْكنََّق َسَتَفَهمع ْفيَما َبَعدع  ََْسَل ْرَجَليَّ َأَبَدا!»َقاَل َلهع بعَطرعسع ْإَن كعَنـتع اَل َأَغْسـلعَق َفَلـَيَس َلـَق »َأَجاَبهع َيسعوعع:« َلَن َت

:1«. َمْعــي َنْصــيبر  َقــاَل َلــهع 22«. َيــا َســيِّدع، َلــَيَس ْرَجَلــيَّ َفَقــَط َبــَل َأَيَضــا َيــَديَّ َورََأْســي»َقــاَل َلــهع ْســَمَعانع بعَطــرعسع
وَن وَ »َيسعوعع: لْكـَن َلـَيَس الَّْذي َقْد اَغَتَسَل َلـَيَس َلـهع َحاَجـةر ْإالَّ ْإَلـى َغَسـْل ْرَجَلَيـْه، َبـَل هعـَو َطـاْهرر كعلُّـهع. َوَأَنـتعَم َطـاْهرع
َلهعـَم َوَأَخـَذ ْثَياَبـهع َواتََّكـَأ 21«.َلَستعَم كعلُّكعَم َطاْهْرينَ »َرَف معَسلَِّمهع، ْلذْلَق َقاَل: أَلنَّهع عَ 22«. كعلُّكعمَ  َفَلمَّا َكـاَن َقـَد َغَسـَل َأَرجع

َأَتَفَهمعوَن َما َقَد َصَنَعتع ْبكعَم؟ »َأَيَضا، َقاَل َلهعَم:
ا َتقعولعـوَن، أَلنِّـي َأَنـا َكـذْلَق. َأَنتعَم َتَدععوَنْني معَعلَِّمـا َوَسـيَِّدا، َوَحَسـنَ 21

ـ23 ْسـَل َبَعضع ََ َلكعـَم، َفـَأَنتعَم َيْجـبع َعَلـَيكعَم َأَن َي ـَل َبَعـٍض، َفْإَن كعَنتع َوَأَنـا السَّـيِّدع َواَلمعَعلِّـمع َقـَد َغَسـَلتع َأَرجع أَلنِّـي 23كعَم َأَرجع
اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع َلَيَس َعَبدر َأَعَظَم ْمَن 22َتَصَنععوَن َأَنتعَم َأَيَضا. َأَعَطَيتعكعَم ْمثَااَل، َحتَّى َكَما َصَنَعتع َأَنا ْبكعَم 

ِْ، َواَل َرسعولر َأَعَظَم ْمَن معَرْسْلْه.  َسيِّْد
ْإَن َعْلَمـتعَم هـَذا َفطعوَبـاكعَم ْإَن َعْمَلتعمعـوِع. 21

َلَسـتع َأقعـولع َعـَن َجْمـيْعكعَم. َأَنـا »22
َبَز َرَفَع َعَليَّ َعْقَبهع. َأعَ  : اَلَّْذي َيَأكعلع َمْعي اَلخع َلمع الَّْذيَن اَخَتَرتعهعَم. لْكَن ْلَيْتمَّ اَلْكتَابع

َأقعولع َلكعمع اآلَن َقَبـَل َأَن َيكعـوَن، 21
َيَقَبلع َمَن أعَرْسلعهع َيَقَبلعْني، َوالَّْذي َيَقَبلعْني َيَقَبـلع اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعمع: الَّْذي 12َحتَّى َمَتى َكاَن تعَؤْمنعوَن َأنِّي َأَنا هعَو. 

وْح، َوَشـْهَد َوَقــاَل:12«.الَّـْذي َأَرَســَلْني ــا َقــاَل َيسعـوعع هــَذا اَضــَطَرَب ْبــالرُّ اَلَحــقَّ اَلَحــقَّ َأقعـولع َلكعــَم: ْإنَّ َواْحــَدا ْمــَنكعَم »َلمَّ
وَن ْفي َمَن َقـاَل َعَنـهع.  َفَكاَن التَّاَلْميذع 11«. َسيعَسلِّمعْني! هعَم ْإَلى َبَعٍض َوهعَم معَحتَارع وَن َبَعضع َيَنظعرع

َوَكـاَن معتَّْكَئـا ْفـي 11
ِْ، َكاَن َيسعـوعع يعْحبُّـهع.  َفَأَوَمـَأ ْإَلَيـْه ْسـَمَعانع بعَطـرعسع َأَن َيَسـَأَل َمـَن َعَسـى َأَن َيكعـوَن 13ْحَضْن َيسعوَع َواْحدر ْمَن َتاَلْميْذ

هعـَو َذاَق الَّـْذي »َأَجـاَب َيسعـوعع:12« َيـا َسـيِّدع، َمـَن هعـَو؟»َفاتََّكَأ َذاَق َعَلـى َصـَدْر َيسعـوَع َوَقـاَل َلـهع: 13ْذي َقاَل َعَنهع. الَّ 
ــْه! ــَة َوأعَعْطي ــا اللَُّقَم . «. َأَغْمــسع َأَن ــَخَريعوْطيِّ ــَمَعاَن اإْلَس ــوَذا ْس ــا ْلَيهع ــَة َوَأَعَطاَه ــَس اللَُّقَم َََم ــهع فَ 11َف ــْة َدَخَل ــَد اللَُّقَم َبَع
. َفَقاَل َلهع َيسعوعع:  َوَأمَّا هَذا َفَلَم َيَفَهـَم َأَحـدر ْمـَن اَلمعتَّْكْئـيَن ْلَمـاَذا 12«. َما َأَنَت َتَعَملعهع َفاَعَمَلهع ْبَأَكَثْر سعَرَعةٍ »الشََّيَطانع

َندعوقع َمَع َيهع 11َكلََّمهع ْبه،  وَذا، َظنُّوا َأنَّ َيسعوَع َقاَل َلهع: اَشـَتْر َمـا َنَحتَـا ع ْإَلَيـْه ْلَلْعيـْد، َأَو َأَن أَلنَّ َقَوَما، ْإَذ َكاَن الصُّ
 " َفَذاَق َلمَّا َأَخَذ اللَُّقَمَة َخَرَ  ْلَلَوَقْت. َوَكاَن َلَياَل.12 يعَعْطَي َشَيَئا ْلَلفعَقرَاْء.

وشووورحوه وكوووان الطقوووس قووود أصوووبح الجميوووع  لوووم يتحووودث معلمنوووا يوحنوووا عووون سووور اإلفخارسوووتيا فقووود سوووبقه البشووويرون
يمارسونه فال حاجة ألن يعيد شرحه. وعوضًا عن شرح طقس سور اإلفخارسوتيا نجوده يحودثنا عون غسويل األرجول، 
أي تطهير تالميذه قبل أن يناولهم جسده ودمه، وكلمنا أيضًا عن الحب في قلب المسيح والخيانة في يهوذا ولكن 

(. وغسووول األرجووول هوووو بوووذل محبوووة إختيووواري. إذًا هوووو مووورتبط 69-8:5:فوووي )يوووويوحنوووا أيضوووًا أشوووار لهوووذا السووور 
( لنقص محبة سومعان. أموا 7:::بالصليب. ولقد سبق السيد وعاتب سمعان الفريسي أن "ماء لرجلي لم تعط" )لو

قمة المسيح فألجل محبته الكثيرة غسل أرجل تالميذه. ليطهرهم قبل أن يؤسس اإلفخارستيا. وسر اإلفخارستيا هو 
 الحب، فالمسيح فيه يكسر جسده ليعطينا حياة.

َأمَّـا َيسعـوعع َقَبـَل ْعيـْد اَلْفَصـْح، َوهعـَو َعـاْلمر َأنَّ َسـاَعَتهع َقـَد َجـاَءَت ْلَيَنَتْقـَل ْمـَن هـَذا اَلَعـاَلْم ْإَلـى 2 "-(:2:21آية )يو
َتهع الَّْذيَن ْفي اَلَعاَلْم، أَ  َنَتَهى.اآلْب، ْإَذ َكاَن َقَد َأَحبَّ َخاصَّ   "َحبَّهعَم ْإَلى اَلمع

لقد تم معنى الفصح اليهودي وُأكِمل الرمز فوي تقوديم المسويح نفسوه، جسوده ودموه للكنيسوة فوي هوذا العشواء األخيور 
ثم بذبح المسيح فعاًل على الصليب عوضًا عن خروف الفصح بل وفي نفس توقيت تقديم خروف الفصوح. ونورى 
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هو يعلم كل شئ بعلمه المطلق. = وهو عالمر مّرة. 16اهلل المذبوح ما يقرب من أن سفر الرؤيا قّدم المسيح كحمل 
جتوواز فووي وسووطهم دون أن يمسوووه بوووأذى = ســاعته قــد جــاءت هووو سيسوولم نفسووه بإرادتووه وبسوولطانه، فلقوود سووبق وا 

ايوة غ= إلى المنتهى(. فهو ليس فقط عالٌم بساعته بل هو يريدها، ألن ُحبَّه لخاصته غطى كل مورارة= 69:8)يو
المحبووة التووى جعلتووه يبووذل نفسووه عوونهم وعنووا. والمحبووة كانووت هووي السووبب فووي كوول مووا يصوونع حتووى غسوول األرجوول. 

 من هنا أطلقت الكنيسة إسم إنتقال على الموت.= لينتقلهم هنا التالميذ. = خاصته
 أحبهم إلى المنتهى..................................    كان قد أحب خاصته   

 
 اضي... .فنفهم أن اهللفعل م كان

لى األبد وال حدود لمحبته  أن يخلقنا بل منذ األزل         أحبنا قبل   اهلل يحب البشر وا 
كنا فى عقل اهلل منذ األزل ، فاهلل اليستجد عليه فكر جديد. لكننا كنا فى عقله إرادة وفكرة، كنا فيه منذ األزل.  

ة ليمتع هذا اإلنسان بالمجد ، هو أحبنا قبل أن يخلقنا فهو محبة، هو لمحبته أراد أن يخلق اإلنسان ويعطيه حيا
( ، لذلك فأول آية تقابلنا فى الكتاب المقدس 8:  :يو1" ) اهلل محبةهو ينبوع محبة ال يوجد فيه سوى المحبة " 

طى حياة الخيرة التى تريد أن تع  " فالخلق هو إعالن عن خيرية اهلل أى عن طبيعته فى البدء خلق اهلل هى "
 لبشر ليمتعهم معه فى مجده.

 (. 35:  1" )تك نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهناولما جاء ملء الزمان قال اهلل  " 
 = هنا الثالوث يقوم بعملية خلق اإلنسان. نعمل
ن إنسان له حياة ليفرح معه وبه ، لماذا ؟ هذا لمحبة اهلل فهذه طبيعته. اآلب  = يريد أن يخلق وُيكوِّ
 = الذى به كان كل شئ  اإلبن

 (.7:  3)تك" جبل اإلنسان ترابا من األرض وعمل له جسداَ "  
 = الروح المحيى  الروح القدس

 (.7:  3" )تك نفخ فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية" 
الخليقة ( وحين كًون اإلبن جسدنا صار رأسا لكل :3:  1كو1إذًا كنا فى عقل اهلل ، وعقل اهلل هو أقنوم اإلبن )

 ( فنحن كنا فيه فكرة ثم صرنا كيانا عاقال حيا . :1:  2( = بداءة خليقة اهلل )رؤ16:  1= بكر كل خليقة )كو
 (.2:  1هو بداية كل خليقة أى به كان كل شئ )يو

ووضع اهلل آدم فى جنة َعْدن ) جنة أى مكان جميل جدا ، وهكذا كانت األرض قبل أن ُتلعن . أما َعْدن فهى 
 عبرية بمعنى فرح وبهجة (  كلمة

 فهذا ما أراده اهلل لإلنسان أن يفرح .
 وأخطأ اإلنسان فإنفصل عن اهلل القدوس " فال شركة بين النور والظلمة..." 

 ( .13:  5( وألن آدم إنفصل عن اهلل الحى مات ، وهكذا إجتاز الموت إلى جميع الناس...)رو:1:  5كو3)
 ( . ::  3تى1) " اهلل يريد أن الجميع يخلصونففلم يتركنا اهلل المحب لنا " 
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  -ولكن للخالص شروط:
 ( أن يتطهر اإلنسان من خطيته . 1
 ( يعود ليثبت فى المسيح فتكون له حياة فال يهلك .3
وكان أن اهلل خلقنا خلقة ثانية جديدة بوالدة ثانية من الماء والروح = أى المعمودية التى فيها يعطى الروح القدس  

يقة األولى أن تموت مع المسيح وبهذا تغفر خطاياها. ثم تقوم معه بحياة جديدة . والروح يثبتنا فى المسيح للخل
)الخلقة  مخلوقين فى المسيح يسوع)الخلقة األولى(  نحن عملهفنحيا، وهذا ما قاله بولس الرسول " ألننا 

ن ، فهو تركه حرا، إن أراد يظل ثابتا فى ( . وألن اهلل ال يريد أن يقيد حرية اإلنسا11:  3الثانية(...)أف
ن أراد أن يعود للعالم وخطاياه فهو حر أيضا . وهنا يقول الرب لإلنسان لو إختار  المسيح، هو حر فى ذلك ، وا 

( أى التعود فىَّ ، ال تعود ثابتا فىَّ إذ أنت الذى 15:  2" )رؤ أنا مزمع أن أتقيأق من فمىخطايا العالم " 
 فصال .إخترت هذا اإلن

 -ولكل هذا نرى أسلوب الخلقة الثانية والتى قام بها الثالوث أيضا :
 = يريد أن الجميع يخلصون. اآلب
 = يقوم بعمل الفداء )يموت ويقوم( . اإلبن

= يعطينا فى المعمودية أن نموت ونقوم ثابتين فى المسيح وبهذا تعود لنا الحياة ، وهذا ما تم  الروح القدس
 (.:1 – 1:  27فر حزقيال )راجع إصحاح شرحه تماما فى س

} فطبيعة الحمام أن يعود         ( 5:  2ويأخذ الروح شكل حمامة ليعلن أنه سيقوم بردنا إلى المسيح بيتنا )عب
إلى بيته { وذلك بأن يبكت ويعين حتى نعود ونثبت فى المسيح . ولكن تظل حرية اإلنسان مكفولة. بل هذه 

 لبدء ، إذ خيَّره اهلل بين أن يثبت فيه )األكل من شجرة الحياة( أو أن ينفصل عنه لو أخطأ الحرية كانت آلدم منذ ا
 )وهذا ما أطلق عليه شجرة المعرفة( .

 واليوم ، يوم خميس العهد نرى الرب فى محبة عجيبة يعيد اإلنسان إلى الثبات 
 -فيه ليحيا  :

 ( .11:  12اإلفخارستيا )يووذلك لُيعِّدهم لسر .  غسيل األرجليطهر تالميذه =  
 (32:  2")يومن يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت فىَّ وأنا فيه. " اإلفخارستيايعيدنا للثبات فيه = 

 يطهر أوال ألنه ال يكون فيه وال يثبت فيه إاّل من كان طاهرا.
لى المنتهى .   هو حب عجيب أزلى منذ كنا فى عقل اهلل  ، وا 

 ه يخلقنا، لنفرح ...نخطئ فيعيد تطهيرنا ويثبتنا فيه فنحيا .حب عجيب ال ينطق به . فى محبت
 حب عجيب ، كنا فيه وخرجنا بإرادتنا، فيقدم لنا فداء عجيبا ليعيدنا فيه، ولكنه ال يقيد حريتنا. 

 ( .2:  1)إش حقا .....يدعى إسمه عجيبا مشيرا إلها أبديا رئيس السالم
  "، َوَقَد أََلَقى الشََّيَطانع ْفي َقَلْب َيهعوَذا ْسَمَعاَن اإْلَسَخَريعوْطيِّ َأَن يعَسلَِّمهع،َفْحيَن َكاَن اَلَعَشاءع 1" -(:1:21آية )يو

 ( )يوم األربعاء(5-1:33راجع تفسير )لو
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الشوويطان ال يقوودر أن يأخووذ منووك إاّل بقوودر مووا تريوود أنووت أن تعطيووه إيوواه. لقوود تجوواوب يهوووذا مووع = ألقــى الشــيطان
تفووق مووع رؤسوواء الكهنووة موون قبوول، والشوويطان لون يكووف عوون محاوالتووه مووع يهوووذا طالمووا هووو يقبوول  الشويطان وذهووب وا 

منه. وهذا يعني أنه يظل يقترح عليه األسوأ دائمًا. الشيطان هو مجرد قووة فكريوة تقتورح السويئ، فوإذا قبول اإلنسوان 
 فهو يقترح عليه األسوأ.

 
َلـى َيسعوعع َوهعَو َعاْلمر َأنَّ اآل1" -(:3-1:21اآليات )يو َب َقَد َدَفَع كعلَّ َشَيٍء ْإَلى َيَدَيْه، َوَأنَّهع ْمَن ْعَنـْد اهلْل َخـَرَ ، َواْ 

 "َقاَم َعْن اَلَعَشاْء، َوَخَلَع ْثَياَبهع، َوَأَخَذ ْمَنَشَفَة َواتََّزَر ْبَها،3اهلْل َيَمْضي، 
الصووورة التوي أمامنووا نورى فيهووا  العظموة الحقيقيوة ليسووت عائقوًا فووي سوبيل اإلتضوواع، إنموا هووي خيور باعوث لووه. فهوذه

فهاتووان اليوودان اللتووان تمسووكان بكوول السووماء = اآلب دفــع كــل شــئ إلــى يديــهمقوودار التنووازل الووذي تنازلووه المسوويح. 
واألرض يغسل بهما السيد أرجل تالميوذه بكول وسوخهما، إشوارة ألن المسويح أتوى ليغسول قوذارة اإلنسوان، ثوم يوحودنا 

ا إلى حضن اهلل أبيه. إذًا وهو عالم بكل ما له من سلطان يتصورف كخوادم يغسول به في سر اإلفخارستيا ليعود بن
لــى اهلل يمضــياألرجوول.  ومووادام هووو الطريووق فسوويأخذنا إلووى حضوون اهلل. وعووادة غسوول ، فهــو مــن عنــد اهلل خــر  وا 

خلووع = بــهخلــع ثيااألرجول كانوت عموول العبيود لسووادتهم بعود رجوووعهم للبيوت لغسوول أرجلهوم موون األتربوة العالقووة بهوا. 
ثيابووه الخارجيووة وهووذا ال يفعلووه سوووى العبيوود )وغالبووًا فقوود كانووت هووذه الثيوواب الخارجيووة فوواخرة فقوود ألقووى الجنوود قرعووة 

تزر بهاعليها( وهو قد تراءى لتالميذه بهذه الصورة.  أيضًا فهذا عمل العبيد. موا صونعه المسويح = وأخذ منشفة وا 
ثم يمضـي أي تجسد وصار في صورة عبد، = خر  من عند اهللو هنا يشير ألنه أخلى ذاته آخذًا صورة عبد، فه

ليأخذنا فيه إلى اهلل. فالمسيح نزل لصورة العبود ليرفوع اإلنسوان للكراموة والمجود، وهوذا بوأن يطهوره )غسول = إلى اهلل
أن األرجل( ويوحده فيه )التناول(. فغسل األرجل هنا هو من صميم عمل الفداء أي التطهير والتقديس. والعجيوب 

 المسيح غسل رجلي يهوذا وهو عالم أنه سيسلمه.
 

زْ 3" -(:3:21آية )يو َها ْباَلْمَنَشـَفْة الَّْتـي َكـاَن معتَـّ ـَل التَّاَلْميـْذ َوَيَمَسـحع ََْسـلع َأَرجع َََسل، َواَبَتَدَأ َي رَا ثعمَّ َصبَّ َماَء ْفي ْم
 " ْبَها.

هوودي أن الكواهن يغتسول ويسوتحم فوي المرحضوة فوي غسل األرجل له مفهوم يهودي ومفهوم روماني. والمفهووم الي
سنة. ثم يغسل يديه ورجليوه فقوط فوي المرحضوة 21الهيكل عند بدء تكريسه وخدمته ككاهن عندما يبلغ من العمر 

كلمووا دخوول للخدمووة. أمووا المفهوووم الروموواني، فقوود كانووت هنوواك حمامووات عامووة يسووتحم فيهووا الشووخص ولكنووه يغسوول 
عودتووه للمنووزل. وهووذا فيووه إشووارة لسوورى المعموديووة )الغسوول الكلووي( والتوبووة واإلعتووراف  قدميووه موون األتربووة فقووط بعوود

)غسووول القووودمين(. وبالنسوووبة إلوووى التالميوووذ فهوووم كوووانوا قووود آمنووووا وتطهوووروا بإيموووانهم ومعموديوووة المسووويح لهوووم )الغسووول 
ل ال يحتوواجون سوووى ( وأنووتم طوواهرون. واآلن وهووم قووادمون إلووى سوور التنوواو 11الكلووي(، لووذلك قووال المسوويح فووي )آيووة

لغسل األرجل فقط. ونالحظ أن من إغتسل ال يحتاج ألن يغتسل ثانية وفي هذا إشارة لعدم تكرار المعموديوة. أّموا 
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التوبة فتتكرر مع كل إحتكاك بالعالم وهذا مثول كول إنسوان يخورج فتتسوخ قدميوه ويحتواج لغسولها. فوالتراب الالصوق 
 حتكاك بالعالم.باألرجل إشارة للخطية التي تأتي من اإل

 
!»َفَجاَء ْإَلى ْسَمَعاَن بعَطرعَس. َفَقاَل َلهع َذاَق:2" -(:2:21آية )يو ََْسلع ْرَجَليَّ   " .«َيا َسيِّدع، َأَنَت َت

كووان التالميووذ لهووم فكوور عووالمي ويريوودون أن يكونوووا علووى يسووار وعلووى يمووين المسوويح فووي ملكووه الووذي تصوووروه ملكووًا 
ن هوووووو األعظوووووم. وبغسوووويل األرجووووول أعطووووواهم اهلل درسووووًا عمليوووووًا فوووووي اإلتضووووواع أرضوووويًا، ولوووووذلك تشووووواجروا علووووى مووووو

(. وكان هذا الفكر المتضوع بعيودًا عون بطورس، وعون البواقين 8:-5:9:+ لو37-33::3+ لو38-31:31)مت
 ايضا الذين تشاجروا عمن هو االعظم .

 
 "«.اآلَن َما َأَنا َأَصَنعع، َولْكنََّق َسَتَفَهمع ْفيَما َبَعدع َلَسَت َتَعَلمع َأَنَت »َأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهع:1" -(:1:21آية )يو

كان الفداء يتطلب اإلتضاع الكامل وأن يأخذ المسيح صورة العبد، وهذا لن يفهمه بطرس اآلن، لذلك أخذ المسيح 
ميوذ فيموا بعود، على عاتقه أن يقوم بدور العبيد ويغسول أقودام تالميوذه إعالنوًا إلتضواعه الكامول، وهوذا سويفهمه التال

تعلمووا بوذلك أن اإلتضواع هوو سور اإلرتفواع. وهكوذا فكثيور حين يدركون ألوهيته فيدركوا كم كان إتضاعه. وهم قود 
موون أعمووال المسوويح ومووا يسوومح بووه فووي حياتنووا لوون ندركووه اآلن ولكننووا سوونفهمه فيمووا بعوود، لووذلك علينووا فقووط أن نحبووه 

ؤالت فهوو ال يخطوئ فوي أحكاموه، بول األموور أعقود مموا نتصوورها ونطيعه ونثق فيه وبكل ما يسمح به، ودون تسا
بعقولنا المحدودة زمنيا اذ ال نعرف المستقبل ، ومحدودة مكانيا اذ ال نعرف ما يدور حولنا ،ومحدودة في ادراكها، 

 (.38:8وهناك الكثير مخفي عن عيوننا، لكن علينا أن نسلم أن كل األشياء تعمل معًا للخير.. )رو
 

:2" -(:2:21يوآية ) ََْسَل ْرَجَليَّ َأَبـَدا!»َقاَل َلهع بعَطرعسع ْإَن كعَنـتع اَل َأَغْسـلعَق َفَلـَيَس َلـَق َمْعـي »َأَجاَبـهع َيسعـوعع:« َلَن َت
  "«.َنْصيبر 

فالذي يغسل حقيقة هو السيد المسيح وبدمه الذي يغفر ويطهر. وهو ليس غسويل عوادي بول = إن كنت ال أغسلق
غسل األرجل هو عمل تأهيلي لنوال نصيب مع الرب. فهو عمل يتعلق بقضية الخالص، فهوو  تطهير للقلب. إذاً 

يشير لتطهير النفوس. وهذا هو عمل الخدام أيضًا، دفع النفوس للتوبة واإلعتوراف ثوم التنواول الوذي يعطوي لمغفورة 
طرس، إن كنت ال تتطهر مون الخطايا. والكنيسة تحث أوالدها على الجهاد ليحيوا في طهارة. معنى كالم السيد لب

كثيرًا ما نعمل مثل بطرس، إذ نصر على أن آرائنا أفضول = ال تَسل رجليَّ خطاياك فلن يكون لك معي نصيب. 
 مما يفعله اهلل فنتذمر عليه.

 
:1" -(:1:21آية )يو   "«.رََأْسيَيا َسيِّدع، َلَيَس ْرَجَليَّ َفَقَط َبَل َأَيَضا َيَديَّ وَ »َقاَل َلهع ْسَمَعانع بعَطرعسع
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بطرس ظن الموضوع تطهيرًا بحسب العقلية اليهودية التي تفهم أن التطهير يكون بالماء. فطلب غسل جسمه كله 
وهنا أيضًا نجد بطرس يريد تغيير فكر المسيح ولكن التطهير في المفهوم المسيحي هو بدم المسويح وهنوا نحصول 

 يل.على مفاعيله في سري المعمودية والتوبة وكالهما غس
 

الَّـْذي َقـْد اَغَتَسـَل َلـَيَس َلـهع َحاَجـةر ْإالَّ ْإَلـى َغَسـْل ْرَجَلَيـْه، َبـَل هعـَو »َقاَل َلهع َيسعـوعع:22" -(:22-22:21اآليات )يو
وَن َولْكَن َلَيَس كعلُّكعمَ   "«.كعلُّكعَم َطاْهْرينَ  َلَستعمَ »أَلنَّهع َعَرَف معَسلَِّمهع، ْلذْلَق َقاَل: 22«. َطاْهرر كعلُّهع. َوَأَنتعَم َطاْهرع

 هناك كلمتين في اليونانية بمعنى يغسل وكالهما إستخدما في هذه اآلية.
 .. غسل رجليه    الذي قد إغتسل

 تشير لغسل اليدين والقدمين     تشير لإلستحمام الكلي
 التوبة واإلعتراف       المعمودية

ا، الذي لم يجودى معوه كول موا صونع المسويح. وعجيوب هذا تحذير أخير ليهوذا فهو يقصد يهوذ= ولكن ليس كلكم
 مع كل محبة المسيح هذه ليهوذا أن تستمر الخيانة في قلب يهوذا.. ومع هذا غسل المسيح رجلي يهوذا.

 
َلهعـَم َوَأَخـَذ ْثَياَبـهع َواتََّكـَأ َأَيَضـا، َقـاَل َلهعـَم:21" -(:23-21:21اآليات )يو َتَفَهمعـوَن َمـا َقـَد أَ »َفَلمَّا َكاَن َقَد َغَسَل َأَرجع

َأَنتعَم َتَدععوَنْني معَعلَِّما َوَسيَِّدا، َوَحَسَنا َتقعولعوَن، أَلنِّي َأَنا َكذْلَق. 21َصَنَعتع ْبكعَم؟ 
َفْإَن كعَنـتع َوَأَنـا السَّـيِّدع َواَلمعَعلِّـمع َقـَد 23

ََْسَل َبعَ  َلكعَم، َفَأَنتعَم َيْجبع َعَلَيكعَم َأَن َي َل َبَعٍض، َغَسَلتع َأَرجع كعَم َأَرجع أَلنِّي َأَعَطَيـتعكعَم ْمثَـااَل، َحتَـّى َكَمـا َصـَنَعتع َأَنـا 23ضع
  " ْبكعَم َتَصَنععوَن َأَنتعَم َأَيَضا.

المسيح يشرح لهم أن قوة الخدمة في أن نتشبه به في إتضاعه ومحبته وبذل نفسه وخدمة األكبر لألصغر )راجوع 
ذا فهمنا أن غسل األرجل إشارة للتطهيور فهوذا أحب خاصته( والفهم هنا يكو  1أية  ن بإستنارة من الروح القدس. وا 

(. فعموول سوور الكهنوووت هنووا هووو 32-31:31عموول سوور الكهنوووت وسوور اإلعتووراف الووذي أعطوواه السوويد لتالميووذه )يووو
، أي مسوواعدة النوواس ودفعهووم للتوبووة ليتقدسوووا أي يحيوووا فووي قداسووة تصــنعون أنــتم أيضــاَ غسوول وتطهيوور الخطوواة = 
 ويكون هذا العمل بإتضاع.

 
ِْ، َواَل َرسعـولر َأَعَظـَم ْمـَن 22" -(:21-22:21اآليات )يو اََلَحقَّ اَلَحـقَّ َأقعـولع َلكعـَم: ْإنَّـهع َلـَيَس َعَبـدر َأَعَظـَم ْمـَن َسـيِّْد
معَرْسْلْه. 

 " ْإَن َعْلَمتعَم هَذا َفطعوَباكعَم ْإَن َعْمَلتعمعوِع.21
على التالميذ أن يصنعوا نفس الشئ. لذلك تصولي الكنيسوة طقوس اللقوان يووم خمويس المسيح يضع نفسه كمثال. و 

( حسوٌن أن 17العهد )يوم صنعه المسيح( ويوم عيد الرسول فهوذا عمول الرسول أن يكملووا موا عملوه المسويح. وفوي )
عالقووة لووه  نعلووم واألفضوول أن ننفووذ )ويوجوود طقووس اللقووان أيضووًا يوووم عيوود الغطوواس ولكوون هووذا إشووارة للمعموديووة وال

بغسل األرجل(. والسيد يطوبهم هنا لو عملووا نفوس الشوئ ليشوجعهم فوي طريوق خودمتهم. أي مون يفعول سويكافأ فوي 
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ستيعاب داخلي للدرس )البوذل واإلتضواع( ومون يتضوع كالسويد = إن عملتمالسماء.  هو إحساس داخلي بالحقيقة وا 
 يكون تلميذًا حقيقيًا له ورسواًل حقيقيًا له.

 
: اَلَّـْذي َيَأكعـلع َمْعـي »22" -(:22:21آية )يو َلَستع َأقعولع َعَن َجْميْعكعَم. َأَنا َأَعَلمع الَّْذيَن اَختَـَرتعهعَم. لْكـَن ْلَيـْتمَّ اَلْكتَـابع

َبَز َرَفَع َعَليَّ َعْقَبهع.   " اَلخع
اقووة الفرديووة للعموول يهوووذا لوون يتقبوول ولوون يفهووم مووا أقولووه فليسووت لووه محبووة فووي داخلووه. اهلل يختووار خدامووه بحسووب اللي

(. 9:13كووو3المطلوووب أداؤه، ويووزود خدامووه بالمعونووة والتأييوود، ويكموول نقائصووهم إن كووانوا خووائفين إسوومه القوودوس )
ولكوون كوول إنسووان حوور، ولووو إختووار اهلل القديسووين فقووط لخدمتووه ينعوودم مفهوووم الحريووة واإلرادة، وينعوودم مفهوووم الجووزاء 

يووز فووي الشووئون الماليوووة وظوول يعلمووه ويفوويض عليوووه موون محبتووه ثوووالث واإلجتهوواد. واهلل إختووار يهوووذا كشوووخص متم
ستشوهد  سنوات وأكثر وجعله من خاصته ولكنه كان ناكرًا للجميل. وبنفس الطريقة فاهلل إختارني فماذا أنا فاعل. وا 

كوان  ، وما فيه قود قيول عون أخيتوفول الوذي يرموز ليهووذا. وهوو كوان قريبوًا جودًا لوداود كموا (1::9المسيح بمزمور )
يهوووذا. ورفووع العقووب بعوود األكوول هووو موون عموول الحيوووان النوواكر للجميوول الووذي بعوود أن يأكوول العلووف يوورفس صوواحبه 

 ( أكل الخبز تعني من يحيا مع الشخص ويلتصق به. 2:1)أش
 ال يعني إختيارهم للخالص بل كتالميذ.= إخترتهم        وهو القدم.= العقب

 
  " اآلَن َقَبَل َأَن َيكعوَن، َحتَّى َمَتى َكاَن تعَؤْمنعوَن َأنِّي َأَنا هعَو.َأقعولع َلكعمع 21" -(:21:21آية )يو

بعد القيامة تنفتح عيونهم ويزداد إيمانهم = حتى متى كان تؤمنونقبل تسليم يهوذا وقبل الصلب، = قبل أن يكون
سوويفهمون أنووه سوولَّم نفسووه  بالمسوويح الووذي سوويدركون وقتهووا أنووه كووان عالمووًا بكوول شووئ حتووى خيانووة تلميووذه، وبالتووالي

 يهوه العالم بكل شئ وأنه سلم نفسه بإرادته. = إني أنا هوبإرادته. 
 

اََلَحــقَّ اَلَحــقَّ َأقعــولع َلكعــمع: الَّــْذي َيَقَبــلع َمــَن أعَرْســلعهع َيَقَبلعْنــي، َوالَّــْذي َيَقَبلعْنــي َيَقَبــلع الَّــْذي 12" -(:12:21آيــة )يــو
 "«.َأَرَسَلْني

مسيح عن إرساليتهم للعالم ليكونوا خدامًا لتطهير العالم. وهذا تشجيع لهم ليتحملوا مشاق الكرازة. بل هنا يكلمهم ال
 أن يقبلوا غسيل أرجل من يضطهدهم كما غسل هو أرجل يهوذا.

 
وْح، َوَشْهَد َوَقاَل:12" -(:12:21آية )يو قعولع َلكعَم: ْإنَّ َواْحَدا ْمَنكعَم اَلَحقَّ اَلَحقَّ أَ »َلمَّا َقاَل َيسعوعع هَذا اَضَطَرَب ْبالرُّ

  " «.َسيعَسلِّمعْني!
ضووطرابه يشووير لطبيعتووه اإلنسووانية التووي تعوورف المعركووة التووي سووتحدث،  المسوويح هنووا ينظوور إلووى داخوول الضوومائر. وا 
وصراع النور والظلمة، والتي سيكون مركزها أي مركز هذه المعركة جسده هو. وهو إضطرب أيضًا ألنه رأي أن 

ضطرب أمام قبور لعوازر وهوا هوو الشي طان قد مأل قلب تلميذه، بل تقمصه فخانه هذا التلميذ. ولقد سبق المسيح وا 
يضووطرب أمووام يهوووذا الميووت، فهووو ال يرضووى عوون الشوور. هووو إضووطراب التنووافر بووين الحووب والخبووث، بووين النووور 
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ضووطرابه ايضووا يشووير لطبيعتووه  فووو "اهلل محبووة" واهلل خلقنووا علووى صووو  الووى  رته وهووو يتووألم بشوودة إذ نتحووولوالظلمووة. وا 
 .صورة الكراهية والخيانة هذه

 

وَن ْفـي َمـَن َقـاَل َعَنـهع. 11" -(:13-11:21اآليات )يـو ـهعَم ْإَلـى َبَعـٍض َوهعـَم معَحتَـارع وَن َبَعضع َفَكـاَن التَّاَلْميـذع َيَنظعـرع
ِْ، كَ 11 َفَأَوَمَأ ْإَلَيْه ْسـَمَعانع بعَطـرعسع َأَن َيَسـَأَل َمـَن 13اَن َيسعوعع يعْحبُّهع. َوَكاَن معتَّْكَئا ْفي ْحَضْن َيسعوَع َواْحدر ْمَن َتاَلْميْذ

 " َعَسى َأَن َيكعوَن الَّْذي َقاَل َعَنهع.

 

 

 

 

 

 

كوان نظوام الجلووس علووى المائودة بحسوب الرسوم. ويجلووس المسويح فوي الوسوط )هووذا مكوان رب البيوت بالنسوبة لألسوورة( 
ثووم األصووغر منووه وهكووذا إلووى أن يجلووس عوون يسوواره أصووغرهم وهووو يوحنووا. ويبوودو أن  ويجلووس عوون يمينووه أكبوورهم سووناً 

مشاجرتهم كانت بخصوص الجلوس عن يمين المسيح. فمونهم مون إعتبرهوا بحسوب سونه ومونهم مون إعتبرهوا بحسوب 
يتساءلون. ( ومن تأكيد المسيح لهذه الحقيقة بدأوا 31" )آيةواحدَا منكم يسلمنيمقامه. وهم حين سمعوا الرب يقول "

ولما ُأِغلَق عليهم فهم كالم المسيح، أومأ بطرس ليوحنا ليسوأل المسويح، إذ كوان يوحنوا عون يسوار المسويح وهوم كوانوا 
متكئين على يدهم اليسرى )هذه كانت العادة عندما يجلسون ليأكلوا متكئين( ونتصور أن يوحنا لو موال برأسوه لويكلم 

هووو أكبوورهم سوونًا وهووو الووذي جلووس عوون اليمووين )لووذلك لووم يسوومع أحوود المسوويح لصووار فووي حضوونه. وربمووا كووان يهوووذا 
 الحديث بين السيد ويهوذا( لذلك كان أقرب المحبوبين للمسيح هو الجالس عن يساره أي يوحنا.

 

هعـَو »سعـوعع:َأَجـاَب يَ 12« َيا َسيِّدع، َمَن هعَو؟»َفاتََّكَأ َذاَق َعَلى َصَدْر َيسعوَع َوَقاَل َلهع: 13" -(:12-13:21اآليات )يو
.«. َذاَق الَّْذي َأَغْمسع َأَنا اللَُّقَمَة َوأعَعْطيْه! َََمَس اللَُّقَمَة َوَأَعَطاَها ْلَيهعوَذا ْسَمَعاَن اإْلَسَخَريعوْطيِّ   " َف

نالحظ هنا رقة المسيح، فهو لآلن ال يريد أن يجرح مشاعر يهوذا. ونالحظ أن غمس اللقمة في صوحن بوه موزيج 
( الممزوج بالنبيذ هو تقليد فصوحي. كوان رب البيوت ُيَكوِرم اإلبون األكبور بغموس :1-12:3كه )را من عصير الفوا

لقموووة فيوووه ويعطيهوووا لوووه. فالمسووويح حتوووى اآلن ُيَكوووِرم يهووووذا ولوووم يجرحوووه بكلموووة، ويعطيوووه آخووور فرصوووة. ولكووون فوووي 

 وسائد

 وسائد

 المائدة

يتكئونيمددون أجسادهم على الوسائد=   

 وسائد
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قوط.  وتفسوير هوذا إّموا ( نرى أن يهوذا هو الذي مّد يوده فوي الصوحفة ولكون العالموة أعطيوت ليوحنوا ف32:35)مت
أن المسيح وجده يمد يده في الصحفة، فبوادره هوو بتقوديم لقموة مغموسوة إليوه، ربموا ألن الصوحفة أقورب للمسويح أو 
بعد أن كّرمه المسيح وأعطاه لقمة مغموسة من الصحفة تجرأ هو ومّد يده ورآه التالميذ يمد يده. الحظ رقوة السويد 

باإلسوم، فإسوتخدم عالموة الغموس فوي الصوحفة حتوى ال يجورح مشواعره. وهوي  المسيح فهو لم يورد أن يفضوح يهووذا
عالمووة توودل علووى إكوورام الشووخص )اإلبوون األكبوور أو الضوويف العزيووز( وربمووا لووو أدرك شووخص منوودفع كبطوورس مووا 

 يحدث، ربما كان سيقتل يهوذا.
. َفَقــالَ 11" -(:11-11:21اآليــات )يــو ــَيَطانع َمــا َأَنــَت َتَعَملعــهع َفاَعَمَلــهع ْبــَأَكَثْر »َلــهع َيسعــوعع:  َفَبَعــَد اللَُّقَمــْة َدَخَلــهع الشَّ

َوَأمَّا هَذا َفَلَم َيَفَهَم َأَحدر ْمَن اَلمعتَّْكْئيَن ْلَماَذا َكلََّمهع ْبه، 12«. سعَرَعةٍ 
َندعوقع َمَع َيهعوَذا، َظنُّـوا 11 أَلنَّ َقَوَما، ْإَذ َكاَن الصُّ

 " َما َنَحتَا ع ْإَلَيْه ْلَلْعيْد، َأَو َأَن يعَعْطَي َشَيَئا ْلَلفعَقرَاْء.َأنَّ َيسعوَع َقاَل َلهع: اَشَتْر 
كوان األكوول موون اللقمووة هوو آخوور شووعاع موون نووور الحوب وجهووه المسوويح ليهوووذا الخوائن. ولمووّا رفضووه دخلووه الشوويطان 

 ودخل هو للظلمة.

 هل كان ما أعطاِ المسيح ليهوذا هو سر اإلفخارستيا، أي هل أعطاِ جسدِ؟
 -فاللقمة كانت لقمة عادية والسر تأسس بعدما خرج يهوذا ألن: اإلجابة ال.

 التناول ليس فيه غمس. -1
كيووف يسوومح السوويد لهووذا التلميووذ الووذي دخلووه الشوويطان أن يتنوواول وهووو الووذي قووال ال تلقوووا درركووم قوودام الخنووازير  -3

 (.5:7)مت
موون معلمهووا المسوويح، والرسوول الووذين قووالوا فووي الكنيسووة ال تنوواول إاّل موون كووان مسووتعدًا تائبووًا، وقوود تعلمووت هووذا  -2

 الدسقولية أن الكنيسة يجب أن تمنع المصر على خطاياه.
( إن الذي يتناول بدون إسوتحقاق يصوبح مجرموًا فوي جسود الورب 37:11كو1نا بولس الرسول في )ميقول معل -:

لتناول أم أن المسيح هو ودمه فهل كان يهوذا يعلم أن ما يعطيه له المسيح يجعله مجرمًا، وهل طلب يهوذا ا
الووذي أعطوواه، لووو كووان يهوووذا يعلووم وتقوودم للتنوواول بإرادتووه بإسووتهتار إذ كووان مصوورًا علووى خطيتووه ومصوورًا علووى 
تسوليم المسويح، فوي هوذه الحالوة يصوبح مجرموًا فوي جسود الورب ودموه ويدخلوه الشويطان بسوبب هوذا اإلسووتهتار. 

أعطوواه اللقمووة، فهوول يعطووي المسوويح جسووده لموون ال ولكوون هووذا لووم يحوودث، بوول المسوويح هووو الووذي عوورض عليووه و 
 يستحق!

( نجوود أن السوويد يكشووف للتالميووذ موون الووذي يسوولمه بعالمووة األكوول موون الصووحفة، 36-31:35وبووالرجوع إلووى )مووت
ونرى يهوذا في جرأة يسأل السيد هل أنا هو يا سيدي والسيد يرد عليوه سورًا حتوى ال يجرحوه قوائاًل أنوت قلوت. وفوي 

( نجوود أن السوويد 35:35ذي نحوون بصوودده نوورى أن يهوووذا خوورج فووورًا بعوود قصووة اللقمووة. ثووم فووي )مووتإنجيوول يوحنووا الوو
يؤسس سر اإلفخارستيا بدون وجود يهوذا الذي كان قد خرج. ونفس الترتيب نجده في إنجيل مرقس فيهوذا حضر 

رج يهووذا بحسوب موا العشاء العادي وأعطاه السيد من الصحفة وأعلن أن يهوذا يسولمه ثوم يؤسوس السور بعود أن خو
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أّمووا إنجيوول لوقووا فالغالووب أنووه لووم يتتبووع نفووس التسلسوول الزمنووي كمووا فعوول متووى وموورقس ثووم يوحنووا لكنووه  . قووال يوحنووا
عوورض أواًل العشوواء العووادي وأن المسوويح شوورب آخوور كووأس موون كئوووس الرمووز اليهووودي وألحووق هووذا بتأسوويس السوور 

نتهت بتأسيس ه ( وبعد أن إنتهى من سورد الرموز 32-33::1ذا السر )لوليعلن أن الطقوس اليهودية قد بطلت وا 
والمرموز إليه أورد نبوة المسيح عن تسليم يهووذا لوه، فبتسوليم يهووذا لوه تبودأ مراحول الصولب الوذى سور االفخارسوتيا 

متووداد لووه . ولكوون يهوووذا كووان قوود خوورج، فيكووون قووول المسوويح "ولكوون هوووذا يوود الووذي يسوولمني هووي معووي علووى إهووو 
( قد قصد به أنه سوف يسلم للموت بواسطة من كان معه علوى المائودة. وتأكيودًا لهوذا نجود أن 31:33المائدة" )لو

لوقا لم يورد قصة إعطاء اللقمة ليهوذا إذ كان قد خرج. ويكون لوقا بهذا لم يهتم بقصة اللقمة التي أعطاها السيد 
 ليهوذا ليركز على إنتهاء رموز العهد القديم.

 ( تلميذ إذ أن يهوذا كان قد خرج.11سية للعشاء الرباني يكون فيها السيد المسيح مع )الصورة الطق: ملحوظة
( يبوودو أن يهوووذا بوودأ يفكوور فووي الخووروج وقبوول أن يسووتأذن سوومح لووه المسوويح بووذلك، هووو أعطوواه سووؤل قلبووه. 37)آيووة
مــا  (.18:11(. وموافقووة المسوويح علووى ذلووك هووي موافقووة علووى الصووليب فهووو لووه سوولطان أن يضووعها )يووو31::)مووز

أي تكميل خيانته. هذه العبوارة ربموا بهوا يراجوع يهووذا ضوميره. ولكون هوذه العبوارة تشوير أن موا يحودث = أنت تعمله
أي أحكوم القبضوة علوى إرادتوه. فهوو جلوس موع = دخلـه الشـيطانمن يهووذا هوو بموافقوة السويد المسويح. وقولوه هنوا 

وهذا فتح الباب للشيطان ليدخل ويمتلك القلب. والحوظ أن  الرب لألكل وقبل اللقمة بشكل ودي والقلب مملوء خبثاً 
 المسيح وتالميذه بالرغم من فقرهم كانوا يعطون الفقراء.

لم يذكره يوحنوا بإسومه فقود سوقط مون عوداد التالميوذ إذ خورج. وقود تعنوي هوذا الكوالم الوذي قالوه = أما هذا(: 38)آية
 يسوع ليهوذا. وهذا الكالم لم يفهمه أحد.

هووذا يؤكوود أن الفصوح كووان يوووم الجمعوة وأن عشوواء الخموويس لوم يكوون هووو = إشــتر مــا نحتــا  إليــه للعيــد(: 39)آيوة
 عشاء الفصح.

 
  " َفَذاَق َلمَّا َأَخَذ اللَُّقَمَة َخَرَ  ْلَلَوَقْت. َوَكاَن َلَياَل.12" -(:12:21آية )يو
( هوو 26:13يوة التوي كوان فيهوا يهووذا )يووهذا ليس إشارة للتوقيت الزمني فقط بل لحالة الظلمة الروح= وكان ليالَ 

اللقموة ليسوت مون سور اإلفخارسوتيا بول = أخـذ اللقمـةخرج من دائرة النور للظلمة الخارجية. إذ خورج وتورك يسووع. 
 طعام عادي.

 
ـَد اهللع فْ »َفَلمَّا َخَرَ  َقاَل َيسعوعع:12" -(:11-12:21اآليات )يو ـَد اَبـنع اإْلَنَسـاْن َوَتَمجَّ ْإَن َكـاَن اهللع 11يـْه. اآلَن َتَمجَّ

ِع َسْريَعا. دع ِع ْفي َذاْتْه، َويعَمجِّ دع َد ْفيْه، َفْإنَّ اهلَل َسيعَمجِّ   " َقَد َتَمجَّ
قول الكتاب فلما، فيه إشارة ألن المسيح فتح قلبه ألحبائه بعد خروج يهووذا الخوائن.. وأعلون إعالنوات = فلما خر 

فيهووا المسوويح يعووزي أوالده وأنووه لوون يتووركهم وحوودهم بوول يرسوول لهووم الووروح لووم يعلنهووا موون قبوول )أناجيوول البوواراقليط( ف
أحووداث الصوولب التووي تمجوود بهووا المسوويح.  فبخووروج يهوووذا بوودأت حقيقووةً = اآلن تمجــدالمعوزي ويقووول لهووم يووا أوالدي. 
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يقوول )مجودًا حقًا هذه األمور محددة أزليًا، لكنها اآلن دخلت التنفيذ لذلك ففي بداية القداس يمسك الكاهن الحمل و 
كرامووًا..( فالمجوود هنووا بوودأ بالصووليب. ويقووول تمجوود )فووي الماضووي( كووأن األحووداث قوود وقعووت وهووذه عووادة الكتوواب  وا 

 المقدس حينما يتكلم عن أحداث ستحدث يقينًا.
أي إنتصر على أعدائه وهم الشيطان والخطية والموت. فأي ملك يتمجد حين يهزم أعدائه. وبالصليب = تمجد

اهلل يتمجد حين يسلم إنسان نفسه للموت ألجله. هنا يوحنا = وتمجد اهلل فيهؤالء األعداء الثالثة. هزم المسيح ه
( بطاعة اإلبن له، وبرجوع الناس 23يظهر أن المسيح قدًّم نفسه ذبيحة على الصليب لآلب ليتمجد اآلب )آية

طائعين لآلب. والمسيح كرر كلمة إليه. لقد فشل البشر في طاعة اآلب وهذا عمله المسيح الذي أتى بنا فيه 
( خمس مرات ليعلن قبول اآلب لذبيحته، وبهذه الذبيحة تمجد اهلل فيه وبسببه. والمجد 23-21المجد في اآليات )

يعلنه المسيح هنا إلبن اإلنسان الذي سريعًا ما سيتمجد أيضًا بجلوسه عن يمين اآلب. فبخروج يهوذا تبدأ أولى 
رادة اإلبن في خالص اإلنسان وينجح اإلبن في خطوات الصليب الذي يذبح  المسيح عليه لتتم إرادة اآلب وا 

ذ تمجد إبن اإلنسان تمجد اهلل اآلب أيضًا فبه ظهرت محبة  تحقيق الهدف، والنجاح إنتصار واإلنتصار مجد. وا 
ن كان اآلب قد تمجد في إبنه فإن اآلب 15:2اهلل اآلب للبشر )يو هو متحد به ف= سيمجد إبنه في ذاته(. وا 

إتحادًا كاماًل وبالتالي فمجد اآلب هو مجد اإلبن ومجد اإلبن هو مجد اآلب، وقوله في ذاته أي في ذات اهلل 
( أي دخوله لعرش اآلب وسيكون له نفس مجد اآلب فهو في اآلب واآلب فيه. 6-17::)تفسير هذا نجده في 

فإن اهلل ير للتمجيد العلني للمسيح أمام الناس، هذه تش= تمجد( 21وهذا يقال عن الناسوت. ونالحظ أنه في )
بقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب وخضوع البشر له، ويوم يأتي للدينونة مع مالئكته.هذا = سيمجدِ

تمجيد سري خاص، فيه يرفع إبن اإلنسان ويقبل إلى المجد الذي يتمتع به اآلب ذاته فيكون الجو المحيط به 
يمجده في ذاته هو إصطالح الهوتي يفيد وحدة اآلب واإلبن لذلك يقول خرجت من عند مجدًا في مجد. وقوله 

اآلب فهما كيان واحد، يخرج منه ليتجسد ويعود إليه ليتمجد دون إنقسام، فهما ال يتجزآن )راجع تفسير 
 (.38:15يو
 

   (12-12:11+ )لو (12-11:23(+ )مر 13-12:12خطب المسيح الوداعية )مت
 

: َأنِّي »ْحيَنْئٍذ َقاَل َلهعَم َيسعوعع:12 "-:(13-12:12اآليات )مت ِْ اللََّيَلْة، أَلنَّهع َمَكتعوبر كعلُّكعَم َتشعكُّوَن ْفىَّ ْفي هْذ
َن »سع َوَقاَل َلهع:َفَأَجاَب بعَطرع 11«. َولْكَن َبَعَد ْقَياْمي َأَسْبقعكعَم ْإَلى اَلَجْليلْ 11َأَضْربع الرَّاْعَي َفَتَتَبدَّدع ْخرَافع الرَّْعيَّْة.  َواْ 
ِْ اللََّيَلْة َقَبَل َأَن َيْصيَح ْديقر »َقاَل َلهع َيسعوعع:13«. َشقَّ ْفيَق اَلَجْميعع َفَأَنا اَل َأشعقُّ َأَبَدا اَلَحقَّ َأقعولع َلَق: ْإنََّق ْفي هْذ

:13«. تعَنْكرعني َثاَلَث َمرَّاتٍ  هَكَذا َقاَل َأَيَضا َجْميعع « معوَت َمَعَق اَل أعَنْكرعَق!َوَلْو اَضطعْرَرتع َأَن أَ »َقاَل َلهع بعَطرعسع
 " التَّاَلْميْذ.

: َأنِّي َأَضْربع »ْحيَنْئٍذ َقاَل َلهعَم َيسعوعع:12" -(:12:12آية )مت ِْ اللََّيَلْة، أَلنَّهع َمَكتعوبر كعلُّكعَم َتشعكُّوَن ْفىَّ ْفي هْذ
  " ْة.الرَّاْعَي َفَتَتَبدَّدع ْخرَافع الرَّْعيَّ 
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( رأينا السيد وقد أخذ تالميذه وذهب إلى جبل الزيتون، رأيناه ذاهبًا للموت بإرادته، وفي الطريق 21في آية )
يحدثهم عن صلبه، ونرى في حديث السيد أن الشيطان أراد بضرب المسيح أن يضرب تالميذه ويشتتهم، والسيد 

ألنهم مازالوا يتصورونه ملكًا = تشكونتى ال يتبددوا. يخبرهم حتى ال ينهاروا ويفاجئوا بما سيحدث، ويشجعهم ح
 أرضيًا ويشكون إذ يرونه مصلوبًا.

 "«.َولْكَن َبَعَد ْقَياْمي َأَسْبقعكعَم ْإَلى اَلَجْليلْ 11" -(:11:12آية )مت
قضى السيد معظم وقت خدمته مع تالميذه في الجليل، وعرفوه كمعلم مقتدر، صانع = أسبقكم إلى الجليل

، عرفوه بحسب ما أبصرته عيونهم الجسدية، وكأن المسيح يريد أن يقول سنتقابل في الجليل مرة أخرى معجزات
نتصر على الموت فتكمل رؤيتكم )مت ( وهذا ما قاله المالك.. هناك 7:38لتعرفونني كإله ظهر في الجسد وا 

 رفتموها في الجليل سابقًا.ترونه. أي هناك تعرفونه برؤية صحيحة تكمل فيها معلوماتكم عنه والتي سبق وع
 

َن َشقَّ ْفيَق اَلَجْميعع َفَأَنا اَل َأشعقُّ َأَبَدا»َفَأَجاَب بعَطرعسع َوَقاَل َلهع:11 "-(:11:12آية )مت  "«.َواْ 
من يثقون في ذواتهم هم أسرع ناس للسقوط، ولذلك نرى بطرس وقد أنكر المسيح بعد هذا القول بساعات قليلة. 

في ذاته بغير أساس. والعجيب أن بطرس يجادل المسيح، فهل بعد ما رأى من المسيح  لقد كان بطرس واثقاً 
سنوات وأنه يعلم كل شئ، هل يتصور بطرس أنه يعلم أكثر من المسيح خالقه. ما أحوجنا أن نرتمي في 2

 حضن اهلل العارف بضعفنا فال نثق بذواتنا بل في نعمة اهلل القادرة أن تقيمنا من الضعف.
 

: َأنِّي »َوَقاَل َلهعَم َيسعوعع:11" -:(12-11:23)مر تاآليا ِْ اللََّيَلْة، أَلنَّهع َمَكتعوبر ْإنَّ كعلَّكعَم َتشعكُّوَن ْفيَّ ْفي هْذ
 . :11«. َولْكَن َبَعَد ْقَياْمي َأَسْبقعكعَم ْإَلى اَلَجْليلْ 12َأَضْربع الرَّاْعَي َفَتَتَبدَّدع اَلْخرَافع َن َشقَّ اَلَجْميعع »َفَقاَل َلهع بعَطرعسع َواْ 

! ِْ اللََّيَلْة، َقَبَل َأَن َيْصيَح الدِّيقع َمرََّتَيْن، »َفَقاَل َلهع َيسعوعع: 12« َفَأَنا اَل َأشعقُّ اَلَحقَّ َأقعولع َلَق: ْإنََّق اَلَيَوَم ْفي هْذ
َوهَكَذا َقاَل َأَيَضا «. تع َأَن َأمعوَت َمَعَق اَل أعَنْكرعَق!َوَلْو اَضطعْررَ »َفَقاَل ْبَأَكَثْر َتَشْديٍد:12«. تعَنْكرعْني َثاَلَث َمرَّاتٍ 

      "اَلَجْميعع.

: َأنِّي َأَضْربع الرَّاْعَي »َوَقاَل َلهعَم َيسعوعع:11" -(:11:23آية )مر ِْ اللََّيَلْة، أَلنَّهع َمَكتعوبر ْإنَّ كعلَّكعَم َتشعكُّوَن ْفيَّ ْفي هْذ
.   " َفَتَتَبدَّدع اَلْخرَافع

الشك سيكون بسبب نقص الشجاعة وهذه نالوها يوم الخمسين. والسيد حينما يقول مكتوب يذكرهم بنبوة زكريا 
 (. وكأنه يؤكد أن كل شئ بتدبير إلهي، خاضع لسيطرة اهلل إذ قد سبق وأخبر عنه قديمًا.7:12)
 

  "«.َولْكَن َبَعَد ْقَياْمي َأَسْبقعكعَم ْإَلى اَلَجْليلْ 12" -(:12:23آية )مر
 زكريا سبق وتنبأ عن ضرب المسيح، والمسيح هنا يتنبأ بأنه سيقوم ويذهب للجليل.

 
:11" -(:11:23آية )مر !»َفَقاَل َلهع بعَطرعسع َن َشقَّ اَلَجْميعع َفَأَنا اَل َأشعقُّ  " «.َواْ 
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ه ضعيف الشك في محبة بطرس وغيرته، ولكن ما ال يعرفه بطرس عن نفسه يعرفه الرب عنه، والرب يعرف أن
إذ هو بشر، فكان كالم بطرس هذا فيه كبرياء وكان األجدر به أن يعترف بضعفه أمام الرب ويصدقه ويطلب 

 معونته.
 

ِْ اللََّيَلْة، َقَبَل َأَن َيْصيَح الدِّيقع »َفَقاَل َلهع َيسعوعع: 12" -(:12:23آية )مر اَلَحقَّ َأقعولع َلَق: ْإنََّق اَلَيَوَم ْفي هْذ
  "«.، تعَنْكرعْني َثاَلَث َمرَّاتٍ َمرََّتَينْ 

لم يذكر متى عدد مرات صياح الديك ولكن مرقس يذكر أنه يصيح مرتين ويقول كثير من الدارسين أن بطرس 
أنكر مرة ثم صاح الديك )هذه كانت كإنذار لتذكره ولم يتذكر( ثم أنكر بطرس مرتين ثم صاح الديك للمرة 

 الثانية.
 

:12 "-(:12-12:11اآليات )لو َََرْبَلكعَم َكاَلْحَنَطْة! »َوَقاَل الرَّبُّ ، هعَوَذا الشََّيَطانع َطَلَبكعَم ْلَكَي يع ، ْسَمَعانع ْسَمَعانع
، ْإنِّي مع »َفَقاَل َلهع:11«. َولْكنِّي َطَلَبتع ْمَن َأَجْلَق ْلَكَي اَل َيَفَنى ْإيَمانعَق. َوَأَنَت َمَتى َرَجَعَت َثبَِّت ْإَخَوَتقَ 11 َسَتْعدٌّ َياَربُّ

َلى اَلَمَوْت! : اَل َيْصيحع الدِّيقع اَلَيَوَم َقَبَل َأَن »َفَقاَل:13«. َأَن َأَمْضَي َمَعَق َحتَّى ْإَلى السَِّجْن َواْ  َأقعولع َلَق َيابعَطرعسع
« َواَل ْمَزَوٍد َواَل َأَحْذَيٍة، َهَل َأَعَوَزكعَم َشَيءر؟ ْحيَن َأَرَسَلتعكعَم ْباَل ْكيسٍ »ثعمَّ َقاَل َلهعَم:13«.تعَنْكَر َثاَلَث َمرَّاٍت َأنََّق َتَعْرفعْني

ِع َوْمَزَودر َكذْلَق. َوَمَن َلَيَس َلهع َفَلَيْبَع َثَوَبهع َوَيَشَتْر »َفَقاَل َلهعَم:12«. الَ »َفَقالعوا:  َذ لْكْن اآلَن، َمَن َلهع ْكيسر َفَلَيَأخع
: َوأعَحْصَي َمَع َأَثَمٍة. أَلنَّ َما هعَو ْمَن ْجَهْتي أَلنِّي َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع يَ 11َسَيَفا.  ي َأَن َيْتمَّ ْفيَّ َأَيَضا هَذا اَلَمَكتعوبع َْ َنَب

، هعَوَذا هعَنا َسَيَفانْ »َفَقالعوا: 12«. َلهع اَنْقَضاءر   " «.َيَكْفي!»َفَقاَل َلهعَم:«. َياَربُّ

:12 " -(:11-12:11اآليات )لو َََرْبَلكعَم َكاَلْحَنَطْة! ْسَمعَ »َوَقاَل الرَّبُّ ، هعَوَذا الشََّيَطانع َطَلَبكعَم ْلَكَي يع ، ْسَمَعانع انع
، ْإنِّي معَسَتْعدٌّ »َفَقاَل َلهع:11«. َولْكنِّي َطَلَبتع ْمَن َأَجْلَق ْلَكَي اَل َيَفَنى ْإيَمانعَق. َوَأَنَت َمَتى َرَجَعَت َثبَِّت ْإَخَوَتقَ 11 َياَربُّ

َلى اَلَمَوْت!َأَن َأَمْضَي    " «.َمَعَق َحتَّى ْإَلى السَِّجْن َواْ 
المسيح يناديه بإسمه القديم )وليس بطرس الصخرة( ليظهر ضعفه بدون المسيح. إبليس ليس = سمعان سمعان

بليس كانت إرادته أن يتفرقوا ويتبددوا كما حذرهم السيد المسيح  له سلطان أن يجرب أحد إاّل بسماح من اهلل، وا 
زكريا، ولكن اهلل سمح إلبليس بتجربتهم ليظهر الحنطة من الزوان، وفعاًل لقد إنفصل الزوان الذي كان بنبوة 

يهوذا، وبقيت الحنطة. ولنالحظ أن اهلل لم يجبر أحد على شئ، بل كان هناك فائدة لما حدث، وهي أن باقي 
وا، ولّما أدركوا ضعفهم صرخوا طالبين التالميذ أدركوا ضعفهم، مثل بطرس الذي أنكر وباقي التالميذ الذين هرب

في أنفسهم، وأدركوا أن سر قوتهم هو اهلل. وبهذا نرى أن اهلل حين يسمح بأن  نالمعونة من اهلل، وما عادوا يثقو 
يجرب إبليس أوالده فيكون هذا لصالحهم. إبليس يقصد من تجاربه أن يجعلنا نترك يسوع والسيد يسمح بالتجارب 

تنا فنلجأ إليه للمعونة. ولكن قوله يغربلكم، فمن الغربلة يسقط القش أي من كان غير ثابت. إذ نكتشف بها ضعفا
والسيد وجه حديثه لبطرس بالذات بسبب إندفاعه وشعوره بأنه قوي، والرب أراد أن يكشف فيه ضعف الطبيعة 

كن بطرس يمثل الضعف البشرية بوجه عام. فيرى كل منا فيه ضعفه الشخصي. فإن كان يهوذا يمثل الخيانة، ل
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طلبت من ت اآلخرين معه خالل النعمة الفياضة التي ينالها. بِّ ثَ ويُ  ،تبُ ثْ الذي يحتاج إلى عون إلهي فيقوم ليَ 
المسيح يتكلم كإنسان مع أنه اهلل، لنتعلم الصالة ألجل الضعفاء. وليظهر إحتياجنا لعمله فينا أثناء = أجلق

تيأس من أن تقوم ثانية. ونفس هذه الخبرة إكتسبها داود النبي بعد = قال يفنى إيمانالتجارب حتى ال نضعف. 
 12سقطته الشهيرة إذ صّلى المزمور الخمسون قائاًل.. إرحمني يا اهلل كعظيم رحمتك.. فأعلم األثمة طرقك )آية

 (. فالتائب يشعر بالخطاة الذين مثله فيحنو عليهم ويشجعهم.61مز
 

« ْحيَن َأَرَسَلتعكعَم ْباَل ْكيٍس َواَل ْمَزَوٍد َواَل َأَحْذَيٍة، َهَل َأَعَوَزكعَم َشَيءر؟»َقاَل َلهعَم: ثعمَّ 13" -(:12-13:11اآليات )لو
ِع َوْمَزَودر َكذْلَق. َوَمَن َلَيَس َلهع َفَلَيْبَع َثَوَبهع َوَيَشتَ »َفَقاَل َلهعَم:12«. الَ »َفَقالعوا:  َذ ْر لْكْن اآلَن، َمَن َلهع ْكيسر َفَلَيَأخع
: َوأعَحْصَي َمَع َأَثَمٍة. أَلنَّ َما 11َسَيَفا.  ي َأَن َيْتمَّ ْفيَّ َأَيَضا هَذا اَلَمَكتعوبع َْ هعَو ْمَن ْجَهْتي أَلنِّي َأقعولع َلكعَم: ْإنَّهع َيَنَب

، هعَوَذا هعَنا َسَيَفانْ »َفَقالعوا: 12«. َلهع اَنْقَضاءر   " «.َيَكْفي!»َفَقاَل َلهعَم:«. َياَربُّ
ن كان المسيح معهم طيلة مدة خدمته كان يعزيهم ولم يدعهم معوزين ألي شئ. ولكن ستأتي ساعة حين حي

يفارقهم، عليهم فيها أن يواجهوا بعض الشدائد وعليهم أن يتعلموا كيف يواجهونها. هنا السيد أشبه بمدرب 
حة، ثم يسحب يديه قلياًل قلياًل السباحة الذي يضع يديه تحت جسم من يدربهم وهم في المياه فيشعروا بثقة ورا

( قال لهم ها أنا 31:38فيجاهدوا ويتعلموا، ويصيرون كمن في عوز، لكي ينعموا بخبرات جديدة. ولكن في )مت
معكم كل األيام إلى إنقضاء الدهر. وكأن المسيح هنا يريد أن يقول حين تأتي أيام الضيق وهي ستأتي تذكروا 

شئ، وأنا مازلت معكم، ولكن ربما تنقضي فترة حتى أتدخل لرفع الضيق.  أنني حينما كنت معكم لم يعوزكم
ويقول األنبا أنطونيوس أن اهلل غالبًا ما يعطي للتائبين في بداية توبتهم تعزيات كثيرة ليرفعهم ويسندهم لكنه 

 يسمح فينزع هذه التعزيات إلى حين لكي يجاهدوا وسط اآلالم فيتزكون وينالون أعظم من األولى. 
أي سيكونوا في إحتياج لتدبير أمورهم، وستمر عليهم ضيقات يحتاجون فيها للزاد الروحي = الكيس والمزود

واإلستعداد الروحي. وهذا يحتاج للجهاد المستمر بصلوات وأصوام بينما كان المسيح فترة وجوده معهم على 
 األرض هو الذي يسندهم.

( واآلالم التي يسمح بها المسيح 11:5ا ضد مكائد إبليس )أف( التي نتسلح به::13هو كلمة اهلل )عب= السيف
لتالميذه بها يشتركون في صليبه وبالتالي في مجده. الكيس والمزود والسيف تفهم بمعانيها الروحية وليست 

 المادية، لإلمتالء الروحي حتى يستطيعوا الحرب ضد إبليس.
 ن لذبح خروف الفصح.غالبًا هما سكينتان كبيرتان يستخدما= هوذا هنا سيفان

هي ترجمة للكلمة العبرية )َدّيير( التي كان معلمو اليهود يستخدمونها ليسكتوا بها جهالة بعض تالميذهم. = يكفي
وكأن السيد المسيح أراد أن يسكت تالميذه الذين إنصرفت أفكارهم إلى السيف المادي ال سيف الروح. وال تعني 

يفان في مقابل جماهير اليهود وجنود الرومان اآلتين للقبض عليه. بل يكفي بالمعنى المباشر فماذا يعمل س
حينما إستخدم بطرس سكينًا منهم وقطع أذن عبد رئيس الكهنة شفاه المسيح بمعجزة وقال "ألن كل الذين يأخذون 

 (.63-61:35السيف بالسيف يهلكون" )مت
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 .م بعد، فسأتمم الفداء وأصعد للسماءأي سوف ال أبقى في وسطك= ما هو من جهتي له إنقضاء(: 13)آية 
(.13:62)أش= المكتوب(: 11)آية
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 عودة للجدول فصول الباراقليط
 

 فصول الباراقليط
( وتنقسووم بحسووب كتوواب ترتيووب وقووراءات أسووبوع 17( وحتووى نهايووة )ص12وهووي تتضوومن اآليووات األخيوورة موون )ص

 -اآلالم إلى أربعة فصول:

 الفصــــــــل األول
 الفصـــل الثــــاني
 الفصـــل الثالـــث
 الفصــــل الرابــــع

 

 (11:21)يو
 (12:23)يو
 (12:23)يو
 ( كله21)يو

 (13:23)يو -
 (13:23)يو -
 (11:22)يو -
 } 

ـــوداع، الخطـــاب  أحاديـــث ال
 األخير العظيم.

 
 صالة الرب.

ط لموا فيهوا مون كووالم ( وتسومى فصوول البواراقلي17وهوي تتضومن أحاديوث موا بعود العشواء ثوم الصوالة الشووفاعية )يوو
معز  ووعود بإرسال الروح القدس الباراقليط. وفي صالة المسيح الشوفاعية يسوكب فيهوا تضورعاته الحوارة لوآلب مون 
أجل تالميذه ومون أجول الكنيسوة كلهوا. وكول هوذا مون حوديث المسويح ألحبائوه حوديثًا خاصوًا وداعيوًا. وصوالة لوآلب 

هووذا فهوو ال يسوتحق أن يكوون صوديقًا للمسويح يسومع كول هوذا. ومون عنهم أرادهم أن يسمعوها، كانت بعد خروج ي
 هنا نفهم أن هذه التعزيات الخاصة هي ألوالد اهلل األحباء فقط.

ونوورى فوووي هوووذه اإلصوووحاحات أعموووق العالقوووات بوووين اآلب واإلبوون وعالقوووة اآلب واإلبووون موووع الوووروح القووودس وعالقوووة 
رى فيهووا فعاليووات المحبووة الفائضووة موون قلووب اهلل نحووو اإلنسووان المسوويح مووع كنيسووته. وعالقووة الكنيسووة مووع العووالم. ونوو

 وملخصها:
 .  أنا في اآلب واآلب فيَّ
 .أنا في المؤمنين. والمؤمنين يشاركونني أمجادي 
 .جئت من اآلب من السماء ألتمم مشيئة اآلب على األرض وسأعود لآلب 
 .أرسل الروح القدس ليحفظ ويقدس ويبني الكنيسة 
 ساسي من َتجسد الرب وموته عن الكنيسة.نرى هنا القصد األ 
 

 اإلصحاح الثالث عشر
 خطب المسيح الوداعية

 (13: 23-12:21يو) الفصل األول
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َد اهللع ْفيْه. »َفَلمَّا َخَرَ  َقاَل َيسعوعع:12 " -(:12-12:21يواآليات ) َد اَبنع اإْلَنَساْن َوَتَمجَّ اآلَن َتَمجَّ
ْإَن َكاَن اهللع 11

َد  ِع َسْريَعا. َقَد َتَمجَّ دع ِع ْفي َذاْتْه، َويعَمجِّ دع َيا َأَواَلْدي، َأَنا َمَعكعَم َزَماَنا َقْلياَل َبَعدع. َسَتَطلعبعوَنْني، 11ْفيْه، َفْإنَّ اهلَل َسيعَمجِّ
وَن َأَنتعَم َأَن تََأتعوا، َأقعولع َلكعَم أَ  َنتعمع اآلَن. َوَكَما قعَلتع ْلَلَيهعوْد: َحَيثع َأَذَهبع َأَنا اَل َتَقْدرع

َوْصيََّة َجْديَدَة َأَنا أعَعْطيكعَم: 13
كعَم َبَعَضا.  كعَم َبَعَضا. َكَما َأَحَبَبتعكعَم َأَنا تعْحبُّوَن َأَنتعَم َأَيَضا َبَعضع ْبهَذا َيَعْرفع اَلَجْميعع َأنَّكعَم َتاَلْميْذي: 13َأَن تعْحبُّوا َبَعضع

:12«.ْإَن َكاَن َلكعَم حعبٌّ َبَعَضا ْلَبَعضٍ  ؟»َقاَل َلهع ْسَمَعانع بعَطرعسع َحَيثع َأَذَهبع »َأَجاَبهع َيسعوعع:« َيا َسيِّدع، ْإَلى َأَيَن َتَذَهبع
:11«. اَل َتَقْدرع اآلَن َأَن َتَتَبَعْني، َولْكنََّق َسَتَتَبععْني َأْخيرَا آلَن؟ ْإنِّي َيا َسيِّدع، ْلَماَذا اَل َأَقْدرع َأَن َأَتَبَعَق ا»َقاَل َلهع بعَطرعسع

َأَتَضعع َنَفَسَق َعنِّي؟ اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلَق: اَل َيْصيحع الدِّيقع َحتَّى تعَنْكَرْني »َأَجاَبهع َيسعوعع:12«. َأَضعع َنَفْسي َعَنَق!
 "َثاَلَث َمرَّاٍت.

َطلعبعوَنْني، َوَكَمـا قعَلـتع ْلَلَيهعـوْد: َحَيـثع َأَذَهـبع َأَنـا اَل َيا َأَواَلْدي، َأَنا َمَعكعَم َزَماَنا َقْلياَل َبَعدع. َسـتَ 11 -(:11:21آية )يو
وَن َأَنتعَم َأَن تََأتعوا، َأقعولع َلكعَم َأَنتعمع اآلَن.   َتَقْدرع

فووي اآليووات السووابقة تكلووم المسوويح عوون مجووده العتيوود، وهنووا نجووده ينتقوول سووريعًا إلووى التفكيوور فووي تالميووذه بكوول حنووو 
أصلها أوالدي الصغار أو المحبوبون وتشير لعنايته بهم ورعايتوه لهوم ومعرفتوه بوآالمهم. = ييا أوالدوعطف قائاًل 

ولم نسمع المسيح يقول هذه الكلمة سوى هنا ألنه شوعر أن التالميوذ سويكونون مثول اليتوامى حوين يفوارقهم وهوذه لوم 
ــياَل بعــديسوومعها يهوووذا فهووو ال يسووتحقها.  ــَا قل ــا معكــم زمان وكمــا قلــت به اليهووود ويموووت فبعوود سوواعات سيصوول= أن

( ألن المسويح حوين يتورك العوالم لون يعوود أحود 31:8+  7::2سبق المسيح وقوال نفوس الشوئ لليهوود )= لليهود..
يراه بالجسد سواء من اليهود أو من التالميذ. ولكون هنواك فوارق فواليهود لون يوروا المسويح بسوبب عودم إيموانهم، أّموا 

يووووذهب للصوووولب فسوووويذهب وحووووده فهووووذا عملووووه وحووووده ال يقوووودر عليووووه سووووواه التالميووووذ فسوووووف يووووروه بووووالروح. وحووووين 
( فالصووليب معركووة مووع إبلوويس والخطيووة والموووت ال يقوودر عليهووا أحوود سوووى المسوويح. وحووين يصووعد إلووى 2:52)أش

كوان المسويح هوو المحوامي عونهم وكوان = سـتطلبوننيمجده لن يستطيع اآلن سواء اليهوود أو التالميوذ أن يوذهبوا. 
عد أن يصعد وتبدأ اإلضطهادات والضيق سيطلبونه في آالمهم ولكنهم لن يستطيعوا الذهاب إليه في كأب لهم. وب

مجووده، هووم تعووودوا أن يووذهبوا إليووه فووي ضوويقاتهم وهووو معهووم فووي الجسوود ولكوون الوضووع سوويتغير بعوود القيامووة. ولكوون 
( يرونوه باإليموان 31:38تالمسيح لن يتركهم يتامى بل سيرسل لهم الروح المعزي بل سيكون معهوم كول حوين )مو

 وفي اإلفخارستيا. ولكن بعد المجئ الثانى سنراه وجها لوجه .
 

كعَم َبَعَضا. َكَما َأَحَبَبتعكعَم َأَنا تعْحبُّوَن َأَنتعَم 13 "-(:13-13:21اآليات )يو َوْصيََّة َجْديَدَة َأَنا أعَعْطيكعَم: َأَن تعْحبُّوا َبَعضع
كعَم َبَعَضا.   "«.ْبهَذا َيَعْرفع اَلَجْميعع َأنَّكعَم َتاَلْميْذي: ْإَن َكاَن َلكعَم حعبٌّ َبَعَضا ْلَبَعضٍ 13َأَيَضا َبَعضع

( فلماذا يسميها المسويح جديودة؟ هوي جديودة ألنهوا علوى نفوس نموط محبوة 18:19سمعنا عن وصية المحبة في )ال
بووه ولكوون المسوويح علمنووا أن نحووب المسوويح، محبووة باذلووة حتووى الموووت. وكووان اليهووود يعلمووون أن يحووب اإلنسووان قري

هلل  أعداءنا، بل نحب اآلخرين أكثر من ذواتنا، وهذا ما عمله المسيح على الصليب. وصوية المحبوة وصوية قديموة
 ، لكن الصليب قدمها لنا بأعماق جديدة. وللقريب وكانت بالتغصب يمارسونها كأمر
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ه المحبة حتى ألعدائنا فجوهر المسيح الذي فينا وصية جديدة ألن المسيح الذي فينا هو الذي يعطينا هذ صارتو 
هوو المحبووة، فواهلل محبووة ولوذلك فالمحبووة هوي أول ثمووار الوروح القوودس. صوارت موون نتوائج الطبيعووة الجديودة ، ولكووي 

وال ، ثووم تووأتى كثموورة للخليقووة الجديوودة التووى نأخووذها . صووارت وصووية المحبووة ليسووت أبالتغصووب  نبوودأ نقتنيهووا علينووا
ى اإلنسان من خارج ، بل هي حياة وهي قوة محبة باذلة تعمل فيه بإمكانيات المسيح الذي فيه. فرضًا يفرض عل

وصارت هذه المحبة دليل وجوده فينا. وصارت هذه المحبة التي فينا كرازة بها يستعلن المسيح نفسه للعوالم فعلينوا 
يهم، والوروح القودس يسوكب فينوا محبوة أن ال نندهش إذ ال نجد المحبة فوي اآلخورين، فهوم ال يسوكن الوروح القودس فو

(. لذلك ظول يوحنوا الحبيوب يكورز بهوذه 32-33:6(. ومن ثمار الروح القدس، بل أولها، المحبة )غل6:6اهلل )رو
الوصية عموره كلوه، فهوذه الكلموات ظلوت تورن فوي أذنيوه العمور كلوه. وبعود أن أصوبح شويخًا كوانوا يحملونوه للكنيسوة 

بعضووًا، ولمووا سووألوه لموواذا تكوورر هووذا الكووالم قووال "أليسووت هووذه تعوواليم السوويد المسوويح  فيقووول يووا أوالدي أحبوووا بعضووكم
هوي تسومية تشوير للعالقوة الخاصوة بوين المسويح وتالميوذه، وهوي عالقوة = تالميـذيوفيها كل الكفاية لوو نفوذتموها. 

 سامية عاشروا المسيح فيها فترة طويلة. ومن عشرة المسيح صارت لهم نفس صفاته.
 

:12 -(:12:21آية )يو ؟»َقاَل َلهع ْسَمَعانع بعَطرعسع َحَيثع َأَذَهبع اَل َتَقْدرع »َأَجاَبهع َيسعوعع:« َيا َسيِّدع، ْإَلى َأَيَن َتَذَهبع
 «. اآلَن َأَن َتَتَبَعْني، َولْكنََّق َستََتَبععْني َأْخيرَا

 اذا ال يستطيع بطرس أن يتبعه؟فهم بطرس من كالم الرب أنه سيغادرهم وأنه أي بطرس ال يقدر أن يتبعه ولم
ألن بطرس لم يتمم بعد عمله الذي إختاره له اهلل، فهو له رسالة عليه أن يتممها. نحن مخلوقين لنتمم أعموال .1

 ( ولن نموت قبل أن نتممها.11:3صالحة سبق اهلل فأعدها لكي نسلك فيها )أف
 الصليب والفداء هو عمل المسيح وحده.هو اآلن غير مستعد للصليب والدليل أنه أنكر بعد دقائق بل إن .3

كان الفداء لم يتم. لذلك فإن مكان بطرس في المجد غير معد، كما أن بطرس كان غير معد لهذا المجد. بل  .2
إن بطرس لم يدرك من كالم السيد أنه ذاهوب للصولب والمسويح سوبق وأنبوأ تالميوذه بأنوه سيسولم للمووت ويهوان 

+  19-18:31+  38-31:15أنهوووم لوووم يفهمووووا هوووذا تماموووًا )راجوووع موووت ويمووووت ويقووووم فوووي اليووووم الثالوووث إالّ 
( وربما كان سوؤال بطورس هنوا للورب كيوف توذهب 22-21:18+  36:17+  9:::+ لو21:9+  21:8مر

 بعيدًا وأنت سوف تملك على أورشليم.
 

:11 -(:11:21آية )يو  «. َعَق اآلَن؟ ْإنِّي َأَضعع َنَفْسي َعَنَق!َيا َسيِّدع، ْلَماَذا اَل َأَقْدرع َأَن َأَتبَ »َقاَل َلهع بعَطرعسع
نرى هنا بطرس في غرور يتصوًّر نفسه فاديًا للفوادي. ولكون لويس بالحمواس وحوده فقوط نضوع أنفسونا عون المسويح 

 بل بالنضج الروحي ونمو المحبة.
 

قعـولع َلـَق: اَل َيْصـيحع الـدِّيقع َحتَـّى تعَنْكَرْنـي َأَتَضعع َنَفَسـَق َعنِّـي؟ اََلَحـقَّ اَلَحـقَّ أَ »َأَجاَبهع َيسعوعع:12 -(:12:21آية )يو
 َثاَلَث َمرَّاٍت.
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عتوواب مسووبق موون المسوويح لبطوورس. وبطوورس وضووع نفسووه فووي هووذا الموقووف المحوورج ألنووه لووم يقبوول كلمووات السوويد 
 المسيح "ال تقدر اآلن أن تتبعني" إذًا األليق بنا أن نقبل كلمات السيد المسيح ووصاياه دون مناقشة.

ى في اإلصحاح الثالوث عشور غسول األرجول الوذي سوبق التنواول ثوم نورى وصوية المحبوة الباذلوة. وهكوذا بعود كول نر 
قوووداس نتنووواول وتغفووور خطايانوووا ونخووورج مووون الكنيسوووة لنعووويش وسوووط النووواس نخووودمهم بمحبوووة باذلوووة فوووي حيووواة خدموووة 

 متواضعة.
 ملحوظة:

 كالم السيد المسيح للتالميذ هنا مشابه لكالمه لليهود.
 -( ولكن هناك فروق:7::2( هنا مع )يو25، 22ن آيات )قار 
"سووتطلبونني وال تجوودونني" هووذه قيلووت لليهووود فهووم لوون يووروه بسووبب عوودم إيمووانهم. أمووا للتالميووذ، "سووتطلبونني وال (1

 تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم اآلن" فهذا وضع مؤقت.
 تبعني أخيرًا" وهذا لم يقوله الرب لليهود.كان وضع مؤقت وسينتهي ويذهب التالميذ للمجد " ولكنك ست(3
( مباشورة 22يعطي الرب وصوية المحبوة لتالميوذه بعود قولوه "ال تقودرون أنوتم أن توأتوا أقوول لكوم أنوتم اآلن" )آيوة(2

 ( والسبب أنه بدون محبة لن يدخل أحد إلى المجد.:2في )آية
 

 ن خارج العلية وداخل العلية.هذه اآلية تجعلنا نتأمل فى المقارنة بيوخر  يهوذا وكان لياَل.
كووان ليوول )ظووالم الخطيووة واليووأس والحرمووان موون رؤيووة نووور المسوويح ومحبتووه( هووذه قيوول عنهووا الظلمووة  خــار  العليــة:
 (. 21:36الخارجية )مت

خارج العلية ال شوركة فوى جسود المسويح، إذًا هنواك مووت فالمسويح هوو الحيواة، لوذلك مون يأكول جسوده يحيوا ويهووذا 
 اإلنفصال عن من فى العلية إختار طريق الموت. ويهوذا دخل فى حالة يأس دفعه لإلنتحار. بإصراره على 

 خارج العلية كانت الخيانة والمؤامرات ضد المسيح فى حلف مع الشيطان. 
 خارج العلية يأس من غفران الخطية، وثقل الخطية ال ُيحتمل لذلك إنتحر يهوذا.

 أو مراكز دنيوية، وال ُيفكر فى حياته األبدية وهذا هو ظالم الليل خارجًا. خارج العلية كان يهوذا طامعًا فى مال
نور، فالمسيح نور العالم، ورمز هذا كان النور ُمضاء داخل العليوة. والكنيسوة تحورص علوى إضواءة  داخل العلية:

نووور داخلووى والتالميووذ  (. إذًا فووى العليووة8:31األنوووار فووى أثنوواء القووداس اإللهووى رمووزًا لوجووود المسوويح والمالئكووة )أع
 يخطئون ويشتهون المراكز العالمية والجلوس عن اليمين واليسار، لكن هناك غسيل لألرجل وغفران للخطية. 

(. وهووذه المحبووة جعلووت المسوويح ُيوودلِّل تالميووذه قووائاًل: يووا 1:12فووى الووداخل شووركة ُحووْب صوونعها المسوويح بمحبتووه )يووو
 المجد الُمَعْد لهم.( وُيعزيهم وَيِعْدُهم ب22:12أوالدى )يو

فى الداخل إفخارستيا أى شركة فى جسد  المسيح أى حيواة. فوى الوداخل شوبع وسوالم وفورح لوجوود المسويح معهوم. 
 الشبع المادى )هم تعشوا( ثم الشبع الروحى )إفخارستيا(.
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يوق المجود فوى فى الداخل نور ، ومن له النور ال يضل فى الطريق وتكون له العين المفتوحة لمعرفة المسويح وطر 
 السماء.

(. والعليووة ُمرتفعووة عوون المنووزل كلووه رمووزًا للسووماء. فهووى :16:1فووى الووداخل حيوواة سووماوية فهووم كووانوا فووى عليووة )موور
(. وكعربون لهوذا تحيوا الكنيسوة حيواة سوماوية علوى األرض 6:33ُتشير ألورشليم السماوية التى ُينيرها المسيح )رؤ

 (.18:8(. ولكنه مجد سُيستعلن أخيرًا ) رو6:3( والمسيح وسطها مجدًا )زك31:2)فى
 ؟! ففى المسيح الحياة والغفران والسالم والفرح والشبع.إذَا كيف نختار العالم تاركين المسيح

= ال حظ انه مهما حصول اإلنسوان علوى المجود والموال ... الوخ ، فوى العوالم فلسووف يظول يشوتهى ويطلوب  الشبع
المسيح تمجد بالصليب وكانت نهايوة هوذا الجلووس  ... ولكنح الالنهائىأكثر. وال شئ ُيشبعنا سوى شخص المسي

عوون يمووين اآلب. والقصووة بوودأت بوورفض كوول إغووراءات الشوويطان فووى التجربووة علووى الجبوول . فهوول تقبوول أن توورفض 
 إغراءات الخطية التى فى العالم وتقبل الصليب حتى الموت واإلستشهاد؟

(.وهووذه إرادة اهلل أن يخلووص 9- 8:3فالطاعووة هلل تووؤدى للمجوود )فووى( 35:3هووذا هووو مووا ُيسوومى اإليمووان الحووى )يووع
 (.3:3)يوفهل تعريد أن تبرأ .            (3::تى1اإلنسان )

(، واإلموتالء مون 18:6إذا لوم تكون قود شوعرت فأطلوب اإلموتالء )أف هل تشـعر بخطيتـق؟، وهـل شـعرت بـالَفران؟
فى معرفة مع الثالوث، وتطلب الشعور بالغفران والشعور  الروح ُيعطى العين المفتوحة التى تعرف المسيح وتدخل

 (.3:1بمحبة اهلل اآلب )نش
 

 اإلصحاح الرابع عشر:    
ْفي َبَيْت َأْبي َمَناْزلع َكْثيَرةر، 1اَل َتَضَطْرَب قعلعوبعكعَم. َأَنتعَم تعَؤْمنعوَن ْباهلْل َفآْمنعوا ْبي. »2 "  -(:13-2:23يواآليات )
الَّ َفْإنِّي ، 1كعَنتع َقَد قعَلتع َلكعَم. َأَنا َأَمْضي ألعْعدَّ َلكعَم َمَكاَنا،  َواْ  ذعكعَم ْإَليَّ َن َمَضَيتع َوَأَعَدَدتع َلكعَم َمَكاَنا آْتي َأَيَضا َوآخع َواْ 

َيا َسيِّدع، »َقاَل َلهع تعوَما:3«.الطَّْريقَ َوَتَعَلمعوَن َحَيثع َأَنا َأَذَهبع َوَتَعَلمعوَن 3َحتَّى َحَيثع َأكعونع َأَنا َتكعونعوَن َأَنتعَم َأَيَضا، 
، َفَكَيَف َنَقْدرع َأَن َنَعْرَف الطَّْريَق؟ َأَنا هعَو الطَّْريقع َواَلَحقُّ َواَلَحَياةع. َلَيَس »َقاَل َلهع َيسعوعع: 2« َلَسَنا َنَعَلمع َأَيَن َتَذَهبع

َقاَل َلهع 2«. َد َعَرَفتعمعوْني َلَعَرَفتعَم َأْبي َأَيَضا. َوْمَن اآلَن َتَعْرفعوَنهع َوَقَد رََأَيتعمعوِع َلَو كعَنتعَم قَ 1َأَحدر َيَأْتي ْإَلى اآلْب ْإالَّ ْبي. 
: ! »َقاَل َلهع َيسعوعع:1«. َيا َسيِّدع، َأْرَنا اآلَب َوَكَفاَنا»ْفيلعبُّسع ِْ معدَّتعهع َوَلَم َتَعْرَفْني َيا ْفيلعبُّسع اَلَّْذي َأَنا َمَعكعَم َزَماَنا هْذ

؟ اَلَكاَلمع الَّْذي 22َرآْني َفَقَد رََأى اآلَب، َفَكَيَف َتقعولع َأَنَت: َأْرَنا اآلَب؟  أََلَسَت تعَؤْمنع َأنِّي َأَنا ْفي اآلْب َواآلَب ْفيَّ
َصدِّقعوْني َأنِّي ْفي اآلْب َواآلَب 22َعَماَل. أعَكلِّمعكعَم ْبْه َلَستع َأَتَكلَّمع ْبْه ْمَن َنَفْسي، لْكنَّ اآلَب اَلَحالَّ ْفيَّ هعَو َيَعَملع األَ 

الَّ َفَصدِّقعوْني ْلَسَبْب اأَلَعَماْل َنَفْسَها.  ، َواْ  اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: َمَن يعَؤْمنع ْبي َفاأَلَعَمالع الَّْتي َأَنا َأَعَملعَها 21ْفيَّ
َد اآلبع 21َها، أَلنِّي َماٍض ْإَلى َأْبي. َيَعَملعَها هعَو َأَيَضا، َوَيَعَملع َأَعَظَم ْمنَ  َوَمَهَما َسأََلتعَم ْباَسْمي َفذْلَق َأَفَعلعهع ْلَيَتَمجَّ

َوَأَنا َأَطلعبع ْمَن اآلْب 22ْإَن كعَنتعَم تعْحبُّوَنْني َفاَحَفظعوا َوَصاَياَي، »23 ْإَن َسَأَلتعَم َشَيَئا ْباَسْمي َفْإنِّي َأَفَعلعهع.23ْباالَبْن. 
َيا آَخَر ْلَيَمكعَث َمَعكعَم ْإَلى اأَلَبْد، فَ  يعَعْطيكعَم معَعزِّ

ِع َواَل 21 وحع اَلَحقِّ الَّْذي اَل َيَسَتْطيعع اَلَعاَلمع َأَن َيَقَبَلهع، أَلنَّهع اَل َيرَا رع
 َأَترعكعكعَم َيتَاَمى. ْإنِّي آْتي ْإَلَيكعَم. الَ 22َيَعْرفعهع، َوَأمَّا َأَنتعَم َفَتَعْرفعوَنهع أَلنَّهع َماْكثر َمَعكعَم َوَيكعونع ْفيكعَم. 

َبَعَد َقْليل اَل 21
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َيرَاْني اَلَعاَلمع َأَيَضا، َوَأمَّا َأَنتعَم َفَتَرَوَنْني. ْإنِّي َأَنا َحيٌّ َفَأَنتعَم َسَتَحَيَوَن. 
ْفي ذْلَق اَلَيَوْم َتَعَلمعوَن َأنِّي َأَنا ْفي َأْبي، 12

، َوأَ  ِع َوَصاَياَي َوَيَحَفظعَها َفهعَو الَّْذي يعْحبُّْني، َوالَّْذي يعْحبُّْني يعْحبُّهع َأْبي، َوَأَنا أعْحبُّهع 12َنا ْفيكعَم. َوَأَنتعَم ْفيَّ ، اَلَّْذي ْعَنَد
:11«.َوأعَظْهرع َلهع َذاْتي معَزْمعر َأَن تعَظْهَر َذاَتَق َلَنا  َيا َسيِّدع، َماَذا َحَدَث َحتَّى ْإنَّقَ »َقاَل َلهع َيهعوَذا َلَيَس اإْلَسَخَريعوْطيَّ
ِع َنَصَنعع »َأَجاَب َيسعوعع َوَقاَل َلهع:11« َوَلَيَس ْلَلَعاَلْم؟ َلَيْه َنَأْتي، َوْعَنَد ْإَن َأَحبَّْني َأَحدر َيَحَفَظ َكاَلْمي، َويعْحبُّهع َأْبي، َواْ 

اَلَكاَلمع الَّْذي َتَسَمععوَنهع َلَيَس ْلي َبَل ْلآلْب الَّْذي َأَرَسَلْني. اَلَّْذي اَل يعْحبُّْني اَل َيَحَفظع َكاَلْمي. وَ 13َمَنزاَْل. 
ْبهَذا 13

 " َكلََّمتعكعَم َوَأَنا ْعَنَدكعَم. 

 
 "اَل َتَضَطْرَب قعلعوبعكعَم. َأَنتعَم تعَؤْمنعوَن ْباهلْل َفآْمنعوا ْبي. »2 "-(:2:23آية )يو

هول أو بسبب شدة الحزن. وهنا التالميذ نجدهم فعاًل في اإلضطراب ينشأ من الخوف من المج= ال تضطرب
حالة إضطراب بسبب ما سمعوه من أن أحد التالميذ ينكره وآخر يسلمه وأنه سيفارقهم، بل سمعوا أنه سيموت، 
بل إحساسهم بخيبة أمل في مملكة توقعوا قيامها وها هي أمالهم تنهار. والمسيح هنا يطمئن تالميذه بأنه هو 

لذي سيحميهم وسط الضيقات الرهيبة القادمة المجهولة، فالضيقات ينبغي أن تأتي على كل مؤمن. القائد ا
(. والمسيح يطلب أن يضعوا رجاءهم في اهلل 33-15:11والمسيح يطمئنهم حتى ال يتزعزع إيمانهم )راجع مت

، والصلة تأتي القلب هو مصدر الشعور والعواطف، ومصدر الخوف هو فقدان الصلة باهلل= قلوبكموفيه. 
بالتمسك باهلل باإليمان، فاإلضطراب والخوف هو الداء واإليمان باهلل هو الدواء. فإذا ركز اإلنسان فكره في الواقع 
المفزع أمامه يغرق في الحال، وهذا ما حدث مع بطرس إذ رأى الريح شديدة ولم يضع ثقته في الرب بل ركز 

ا نرى أن عالج اإلضطراب هو اإليمان بشخصه المبارك ومعنى اآلية، ثقوا بي. هن= فآمنوا بيرؤيته في الريح. 
أنتم تؤمنون باهلل وهذا حسن، ولكنكم حتى اآلن ال تفهمون أنني واحد مع اآلب. ولكنكم ستفهمون فيما بعد. وأنا 

أنني لن أفعل ما أفعله حتى إذا جاءكم الموت وهو حتمًا سيجيء فأنا سآتي وآخذكم إلّى، فلماذا الخوف آمنوا 
أترككم. وآمنوا أن كل ما أفعله يفتح لكم طريق الخالص. ونالحظ أن الثقة في المسيح تالشي من النفس أي 

 إضطراب.
 

الَّ َفْإنِّي كعَنتع َقَد قعَلتع َلكعَم. َأَنا َأَمْضي ألعْعدَّ َلكعَم َمَكاَنا، 1 -(:1:23آية )يو  ْفي َبَيْت َأْبي َمَناْزلع َكْثيَرةر، َواْ 
تنوواظر أروقووة وغوورف الهيكوول. وكلمووة منووازل تعنووي إقامووة دائمووة. ونحوون سووننال مكانووًا فووي السووماء بحسووب = زلمنــا

إذًا الملكووت لون يضويق بمون هوو أهول لوه. وكلموة منوازل ال تشوير لودرجات مجود.. لكوون = منـازل كثيـرةوعوده هوذا. 
ًا يمتوواز عوون نجووم فووي ( وهكووذا قووال بووولس الرسووول أن نجموو2:12:هنوواك درجووات مجوود )هووي درجووات إضوواءة مووت

 (.1:، 32-33:16كو1المجد )
قامووة مسوتمرة )فوي اليونانيووة(، أمواكن راحووة. = منـازل أصولها بيوووت نسوكن فيهووا بصوفة دائموة، هووي مسواكن دائموة وا 

ونحوون نقوويم فووي األرض هنووا فووي خيمووة )إقامووة مؤقتووة( نخلعهووا بووالموت، إسووتعدادًا لكووي نحصوول علووى بنوواء )جسوود 
(. المسويح قوال هنوا علوى األرض ضويق لكون هنواك 1:6كوو3فيه نهائيًا بعد طوول تغورب )ممجد( في السماء لنقيم 
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( لكون هنواك 3:15لنا مكان مجد في السماء. هذا هو الحق الذي ليس فيه خداع. هنوا سويخرجوننا مون المجوامع )
 راحة للجميع وأبدية.
اّل فإني قد قلت لكم إني أمضي لكم جميعًا هل كنت قلت لكم هذه تعني "إذا لم يكن في بيت أبي منازل كثيرة = وا 

توطين اإلنسان عند اهلل مرة أخرى، فبعود أن دخول المسويح بجسود بشوريته للسوماء صوار الحضون = ألعد لكم مكاناَ 
األبوووي يسووع اإلنسووان الجديوود الووذى تبنوواه اهلل . المسوويح هنووا يطمئوونهم بووأن لهووم كلهووم أموواكن فووي السووماء، وأنهووم لوون 

 نفصال هو ما كانوا يخشونه.ينفصلوا عنه، فهذا اإل
 

، َحتَـّى َحَيـثع َأكعـونع َأَنـا َتكعونعـوَن َأَنـتعمَ 1 -(:1:23آية )يو ـذعكعَم ْإَلـيَّ َن َمَضَيتع َوَأَعَدَدتع َلكعَم َمَكاَنا آْتي َأَيَضـا َوآخع  َواْ 
 َأَيَضا، 

غربوة هوذا العوالم فهوي  المسيح هنا يلطف من صدمة الفراق بل يجعلها ضرورة حتمية لنرث الملكوت وال نظل فوي
. اآلية تشير للسحابة التي كانت تتقدم الشوعب فهوو يتقودمهم إلوى السوماء.  فرقة وقتية اآلن لحساب إتحاد أبدي آت 

يوموًا وهوو اآلن وسوط كنيسوته  1:وفي هذه اآلية إشارة للمجيء الثاني فهو جزئيًا عاد لهم بعد قيامته وظل معهوم 
المسويح هنوا يسوتقبل أوالده ويضومهم إلوى حضونه، وهوو الوذي يحودد = ذكم إلـىّ آخـ( نراه باإليمان. 1:3+12:1)رؤ

ميعوواد إنتقووالهم ليسووتقروا عنووده بوول هووو يجووذبهم إليووه بحسووب شوودة قوووة حبووه الفووائق. لووذلك كانووت شووهوة القديسووين أن 
اس كل مرة نتقابل مع المسيح في صالة أو قود= تى أيضاَ آ(. :3-32:1ينطلقوا ويتخلصوا من سجن الجسد )في

 نتقابل معه ثم أخيرًا يأتي ليجذبنا للسماء معه. والملكوت هو حيث يكون المسيح سنكون نحن، بعد مجيئه الثاني.
 

 «.َوَتَعَلمعوَن َحَيثع َأَنا َأَذَهبع َوَتَعَلمعوَن الطَّْريقَ 3 -(:3:23آية )يو
السابقة أي أنه سيصولب ويمووت  المسيح يفترض أن تالميذه قد فهموا الطريق الذي سيسلك فيه من خالل تعاليمه

 ويقوم ويصعد للسماء ليفتح الطريق لإلنسان.
 

، َفَكَيَف َنَقْدرع َأَن َنَعْرَف الطَّْريَق؟»َقاَل َلهع تعوَما:3 -(:3:23آية )يو  « َيا َسيِّدع، َلَسَنا َنَعَلمع َأَيَن َتَذَهبع
ماء كإيليوا فوال يوروه. فهوم لوم يفهمووا موضووع هنا نورى العجوز البشوري عون الفهوم. هوم ربموا تصووروا أنوه يصوعد للسو

الجسوود المكسووور والوودم المسووفوك الووذي قدَّمووه لهووم منووذ دقووائق. ولووم يفهموووا قصووة تسووليمه بواسووطة يهوووذا. وحتووى إن 
فهموووا إن المسوويح سيسوولم ويموووت فكيووف يكووون هووذا الموووت طريقووًا لحيوواتهم هووم ورجوواًء فووي القيامووة. ولووم يفهموووا أن 

بثباتنا فيه نسلك نفس الطريق. وليس من الخطأ أن نسأل. فاإلعالن القوادم أعلنوه المسويح لمون بتمسكنا بالمسيح و 
 تساءل بأمانة ألنه يريد أن يعرف.

 
 َأَنا هعَو الطَّْريقع َواَلَحقُّ َواَلَحَياةع. َلَيَس َأَحدر َيَأْتي ْإَلى اآلْب ْإالَّ ْبي. »َقاَل َلهع َيسعوعع: 2 -(:2:23آية )يو
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هذا جواب المسيح على من يتساءل أين الطريق. فهو كإبن حمول جسود بشوريتنا ثوم صوعد لوآلب = الطريقأنا هو 
موون حيووث جوواء وذلووك موون خووالل قوووة قيامتووه وبواسووطة روح الحيوواة األبديووة التووي فيووه ليرفووع البشوورية التووي فيووه لووآلب 

ول لوآل ب بإسوتعالن شوخص اآلب فوي السماوي ويصير هو الطريق الوحيد )وليس سوواه فهوو لوم يقول طورق( الموصِّ
نفسه وبالوصول إلى اآلب وهو حامل جسد بشريتنا وبذلك ال يستطيع أحد أن يأتي إلوى اآلب إاّل بوه. هوو طريقنوا 
ختبوور نفووس اآلالم بوول وأكثوور منهووا بمووا ال يوصووف  فووي حياتنووا اليوميووة وآالمنووا وبدونووه نضوول ونهلووك، فهووو سووبق وا 

ختبر المووت وقوام وصوعد لألقوداس السوماوية إلوى اآلب السوماوي فمون يثبوت فيوه يقودر أن  وَعِرف كيف يواجهها، وا 
 يواجه آالم العالم مهما كانت صعوبتها ويواجه الموت ويكون المسيح طريقه لألقداس السماوية.

ــال : إنسووان تائووه فووي جووو مطيوور ورعوود وريوواح وظلمووة وهووو خووائف. ظهوورت لووه سوويارة حملتووه لمكووان آموون. هووذا مث
آالم هذا العالم وتجاربه. والسيارة رمز للمسيح الوذي يحملنوي فيوه ألعبور آالم هوذا العوالم فوي اإلنسان هو أنا وسط 

طمئنان إلى السماء.. إلى أحضان اآلب، بعد أن كان اإلنسوان قود فقود عالقتوه بواآلب بسوبب الخطيوة. هوو  سالم وا 
لسنا نعلـم . فكرد على توموا "آلب إاّل بيال أحد يأتي لصالحنا مع اآلب. إبن اهلل نزل لنا ليحملنا فيه ويرفعنا هلل" "

يرد السيد أنا ذاهب لآلب آلخذكم فّي لآلب. فال أحد يصل هلل إاّل بالمسيح. المسيح لم يعطنا طريقوة = أين تذهب
ووصوفة ووصووايا نصوول بهووا لووآلب. بول قوودم نفسووه طريقووًا إلووى اآلب، نودخل بووه لووآلب دون أن نخوورج موون اإلبوون ألن 

(. إذًا كول موا علوى الموؤمن 16::إتحادنا به نتحد باآلب. لذلك يقول المسيح إثبتوا فّي )يوواإلبن في اآلب. هكذا ب
أن يثبووت فووي المسوويح وبهووذا يكووون فووي طريقووه لألقووداس السووماوية دائسووًا آالم هووذا العووالم. ومووا الووذي يفصوولنا عوون 

أيضوًا هوو الحوق، ومون يعرفوه الطريق أي المسيح؟ إنخوداعنا بملوذات العوالم الباطول. لوذلك يحودثنا المسويح عون أنوه 
 (.23:8يتحرر من العبودية للباطل )يو

الكلمووة تعنووي الشووئ الثابووت، الووذي ال يتغيوور، وتعنووي ذات اهلل. ورسووالة المسوويح كانووت أنووه يسووتعلن اآلب = والحــق
ذ ( فاإلنسان بسبب الخطية فقد معرفة اهلل أما المسيح فهو الوحيد الذي يعرفه ويُدركه ونحن ال ندرك18:1)يو ه )وا 

لووم يوودرك اإلنسووان اهلل عبوود الشوومس..الخ(. ]اآلب كلمووة سووريانية تعنووي المصوودر َفَضووّلت اللغووة العربيووة إسووتخدامها 
تمييزًا لآلب عن أي أب آخر[. والمسيح ال ُيَعلِّْم الحق عن اهلل، بل هو الحق اإللهي نفسه، الحوق الكامول المطلوق 

و باطل وما هو خطأ. فالمسيح هو الذي أعلون الحوق، أعلون اهلل ليس فيه ذرة بطالن والشك بل هو يبدد كل ما ه
(. هوو اهلل اإلبون وهوو 11-9:3وأدخله إلى العالم في شخصه فهو "بهاء مجوده" إذ هوو حامول لمولء الالهووت )كوو

(. فالووذي 1::1+ يووو 31:6يووو1( وبووه نعوورف الحووق )27:18إسووتعالن اآلب. هووو الوحيوود الووذي يشووهد للحووق )يووو
ك اهلل اآلب. المسيح هو الحق ألنه كلمة اهلل، وهو يعلن لنا كول موا يلزمنوا معرفتوه عون اهلل وعون يدرك المسيح يدر 

أنفسوونا. والمسوويح هووو الحووق معلنووًا فووي قداسووته ومحبتووه. المسوويح هووو الحووق والعووالم هووو الباطوول. المسوويح هووو الحووق 
ه. المسويح هوو الودائم لألبود والوذي الذي ينبغي أن نؤمن به ونشهد له حتى الموت. هو أظهر الحوق بأقوالوه وأعمالو

)سوراب( ويبلوى وينتهوي فهوو  = باطول وقوبض الوريح = لذاتوه وزائولميعطي فرحًا حقيقيوًا لكون العوالم غواش وخوادع ب
ليس حق بل كذب. فالحق الوحيد الذي ال يتغير هو اهلل. ومن يكتشف الحق ويعرفه يثبوت فوي الطريوق فتكوون لوه 

 حياة.
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(. إذًا المسوويح ال يموونح 21:31+11:11+  52 ،67:5+ 6::3+ 1::ه الحيوواة )يوووالمسوويح كانووت فيوو= والحيــاة
حياة غير حياته بل حياته هوو ذاتوه. وهوو موات ليفتودينا ويعطينوا حياتوه فهوو إشوترى لنوا الحيواة بموتوه ووهبنوا إياهوا 

الحيواة ذاتهوا أتوى بروحه بعد أن فقدناها بالخطية. "أنا إختطفت لي قضية الموت" لكن المسيح الحي المحيوي، بول 
ليعطينووي حيوواة فووال أظوول ميتووًا لألبوود. الموووت هووو إنفصووال عوون اهلل. والمسوويح أتووى ليتحوود بووي فتعووود لووي الحيوواة "لووي 

( وهووو حيوواة أبديووة "موون يووأكلني يحيووا بووي". إذًا المسوويح هووو الطريووق الووذي نثبووت فيووه 32:1الحيواة هووي المسوويح" )فووي
ه فوي جهادنوا. كول طريوق غيوره ضوالل وكول حوق سوواه باطول وكول لنصل به إلى الحياة ويكون معنا كحق نشوهد لو

حياة عداه موت. بدون الطريق ال تقدم وال مسير وبدون الحق فال معرفة وبدون الحيواة فهنواك مووت. هوو الطريوق 
ة. الذي علينا أن نتبعه والحق الذي علينا أن نؤمن به والحياة التي نسعى لنوالها. هو الطريق الوحيد للحياة األبدي

 هو حياة اهلل المعطاة لإلنسان. وهو الطريق الذي به نشعر بأبوة اهلل لنا.
 تشير للكيان الحي اإللهي. وأنا هو هي ترجمة يهوه العبرية.= أنا هو

هودف التجسود هوو وصوول اهلل لإلنسوان ووصوول اإلنسوان إلوى اهلل اآلب. وهوذا تووم = لـيس أحـد يـأتي لـآلب إاّل بـي
عالن اآلب في اإلبون )الحوق( ثوم مووت المسويح لنقبول حياتوه المنسوكبة بوالموت )الحيواة(. بالتجسد )الطريق( ثم إست

 ذى يثبتنا فى االبن هو الروح القدس. ل( وا18: 1ومن يثبت فيه يحمله الى حضن اآلب فهو فى حضن اآلب)يو
[ هوم لهوم مكوان 3ة بوه ][ اإليموان والثقو1في اآليات السابقة نجد المسيح يعزي تالميذه ويرسم لهم طريق السوالم. ]

 [ هو الطريق والحق والحياة.2في بيت أبيه وسيأتي ويأخذهم إليه ]
 

 «. َلَو كعَنتعَم َقَد َعَرَفتعمعوْني َلَعَرَفتعَم َأْبي َأَيَضا. َوْمَن اآلَن َتَعْرفعوَنهع َوَقَد رََأَيتعمعوِع 1 -(:1:23آية )يو
ولووم يعرفوووه. فهووو قووال لهووم أنووه "أنووا هووو" وأنووه النووور والخبووز هنووا مراجعووة وعتوواب فالمسوويح معهووم كوول هووذه السوونين 

ستمعوا أقواله. فاآلب غير مدرك وال منظور و  َُ لكن المسيح أعلنوه فوي نفسوه "هوو َخووالقيامة.. ورأوا أعماله وا  ر" بَّ
( نرى أن فرحة اإلبون هوي بوأن نعورف اآلب. وموا :3-31:11( ]في )لو33:11رَّف به العالم )لوعً ( و 1:18)يو 

خفى عن الحكماء هو معرفة اآلب التي أعلنها لألطفوال )المتضوعين البسوطاء( وموا ينظرونوه ولهوم الطووبى عليوه أ
هو شخص اآلب في صورة المسيح[. لذلك كل من رفض المسيح فهو قد رفض اهلل، فكيوف يورفض المسويح الوذي 

تأتي بعود دقوائق والتوي ُتَكمَّوْل مون سواعة بودء المحنوة التوي سو= من اآلن تعرفونه(. 36-32:16هو صورة اهلل )يو
فيهووا مشوويئة اآلب وطاعووة اإلبوون. ولكوون التالميووذ لووم يوودركوا كوول هووذه األسوورار الخاصووة بوواإلبن إاّل بعوود حلووول الووروح 
القوودس الووذي أعطوواهم فهمووًا لسوور اآلب واإلبوون. ونالحووظ أن موون سوواعة الصووليب سوويبدأ اإلعووالن عوون محبووة اآلب 

( نفهوم أن الطريووق 16 ،12:3يووو1 ونتذوقووه خوالل قبولنوا لأللووم وللصوليب. ومون )واإلبون لنوا. ونحوون نبودأ نعورف اهلل
ــد رأيتمــِولمعرفووة اآلب هووو عوودم محبووة العووالم وأن نغلووب الشوورير.  رأوا المسوويح الووذي هووو صووورة اآلب. فووداء = وق

 المسيح أدى إلرسال الروح القدس الذي يعطينا رؤية حقيقية بها نعرف اآلب واإلبن.
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هنووا نفهووم لموواذا قووال المسوويح خيووٌر لكووم أن أنطلووق ألنووه إن لووم أنطلووق ال يووأتيكم المعووزي = فتمــونيلــو كنــتم قــد عر 
سنين ولم يعرفوه، أما حين حل عليهم الروح القودس عرفووه  2( فالمسيح له معهم اآلن بالجسد أكثر من 7:15)يو

 برؤية حقيقية.
 

:2 -(:2:23آية )يو  «. َنا اآلَب َوَكَفاَناَيا َسيِّدع، َأرْ »َقاَل َلهع ْفيلعبُّسع
المشكلة هنا أن فيلبس يريد أن يرى شيئًا محسوسًا بعينيه كما حدث أيام موسى ورأوا اهلل على الجبل، كان فيلبس 
يظن أن المسيح يريه ما هو أعظم. وكيف يرى الالمحدود بعينيه. هوذه الطلبوة تشوبه طلبوة موسوى "أرنوي مجودك". 

لجسد يمكنه أن يرى اآلب. ولكنه لم ُيدرك أن تجسد المسيح هو الذي مكنه من هو تصوَّر أنه كما يرى المسيح با
( ولكوون داخول المسويح يسووكن كول موولء الالهووت. وموون 18:1رؤيوة الجسود، أمووا الالهووت فووال ُيورى بوالعين قووط )يوو

يظهر فيه  ( فإذا تكلم اإلبن أو عمل،2:8:يسمع كالم المسيح يدرك أبعاد ال يمكن إدراكها بالحواس الجسدية )يو
اهلل اآلب غيووور المنظوووور، فالمسووويح يسوووتعلن اآلب بأعمالوووه وأقوالوووه. وفيلوووبس أخفوووق فوووي أن يووورى اآلب الموووتكلم فوووي 
اإلبوون. هووم لووم يفهموووا فووي ذلووك الوقووت أن اآلب فووي اإلبوون واإلبوون فووي اآلب. المسوويح فووي تواضووعه ومحبتووه.. أي 

( أعلون إرادة اآلب مون نحوو البشور. وفوي تعاليموه صفاته أعلون صوفات اآلب. وفوي أعمالوه )شوفاء، إقاموة أمووات..
(. لوووذلك فمووون رأى اإلبووون فقووود رأي اآلب. )راجوووع أيضوووًا بووونفس 3:1+ عوووب 61-9:13:كوووان اآلب يوووتكلم فيوووه )يوووو

 (.19-16:18المعنى تث
 

ِْ معدَّتعهع َوَلَم َتَعْرَفْنـي َيـا فْ »َقاَل َلهع َيسعوعع:1 -(:1:23آية )يو ! اَلَّـْذي َرآْنـي َفَقـَد رََأى اآلَب، َأَنا َمَعكعَم َزَماَنا هْذ يلعـبُّسع
 َفَكَيَف َتقعولع َأَنَت: َأْرَنا اآلَب؟ 

المسوويح هنووا يعاتووب فيلووبس علووى إخفاقووه هووذا. وسووبب هووذا اإلخفوواق أن فيلووبس كووان مرتبطووًا بالعووالم وال يفهووم سوووى 
ذا موا ظهور عنود هروبوه سواعة ( ويخواف المووت وهو7:5الماديات والمحسوسات "ال يكفويهم خبوز بمئتوي دينوار" )يوو

ــا اآلب(. :::الصووليب فمحبووة العووالم والماديووات تطفووئ بصوويرة اإلنسووان الروحيووة )يووع هنووا = فكيــف تقــول أنــت أرن
أنوه لوم يور  قوله ، وهذا ثبت منأى لم يعرفه حقيقة المسيح يواجه فيلبس بحقيقة صعبة وهو أنه لم ير المسيح بعد

ولوم يقول وأنوت معوي، ألن المسويح هوو الوذي أتوى لفيلوبس = وأنـا معكـمآلب. اآلب، بينما أن المسيح كان يستعلن ا
 (.15-13:15وللبشرية كلها وليس العكس. وكان هذا عمل الروح القدس أنه يعطينا رؤية صحيحة للمسيح )يو

 
؟ اَلَكــاَلمع الَّـْذي أعكَ 22 -(:22:23آيـة )يــو لِّمعكعــَم ْبـْه َلَســتع َأَتَكلَّـمع ْبــْه ْمــَن أََلَسـَت تعــَؤْمنع َأنِّـي َأَنــا ْفـي اآلْب َواآلَب ْفــيَّ

 َنَفْسي، لْكنَّ اآلَب اَلَحالَّ ْفيَّ هعَو َيَعَملع اأَلَعَماَل.
لذلك فأنا الطريق إلى اآلب. وعليك أن تؤمن بذلك فاإليمان هوو الوسويلة لتثبوت فوي هوذا = أنا في اآلب واآلب فيّ 

(. والجسوود الووذي أخووذه اإلبوون لذاتووه ووحووده 21:11إنفصووال )يوووالطريووق. المسوويح اإلبوون واآلب همووا كيووان واحوود بووال 
(. والمسيح 25:2(. وهذه حقائق ندركها باإليمان )يو12:2بالهوته قد دخل في هذا الكيان دخواًل أبديًا متميزًا )يو
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هووو يعلوون اآلب لنووا بكلماتووه .. الكــالم الــذي أكلمكــم بــه[ كالمووه= 1يقوودم برهووان وحدتووه مووع اآلب علووى مسووتويين ]
( 3-1:1فاإلبن هو قوة اآلب. وهذا هو مفهوم بولس الرسوول فوي )عوبهو يعمل األعمال [ أعماله= 3وأعماله. ]

فأعمال المسيح هي إسوتعالن اآلب ومشويئته مون نحوو اإلنسوان وذلوك بتجديود طبيعوة اإلنسوان، اآلب يعمول بواإلبن 
ذي أرسولني". فواآلب يريود واإلبون ( لذلك يقول "جئت ألصونع مشويئة الو11:63+  11-9:61فهو ذراع اآلب )أش

ينفذ إرادة اآلب. وكان المسيح يقدم نفسوه دائموًا كمثول أعلوى لإلنسوان الجديود الوذي يسومع لوآلب ويطيعوه. فالمسويح 
كان يطبع فينا صورته فنطيع اآلب. وكالم المسيح هنا نفهم منه أننا عدنا للحالة الفردوسية األولى حوين كوان اهلل 

لسـت أتكلـم بـه مـن . فهناك إرتبواط اإليموان والرؤيوة، فوال رؤيوة إاّل باإليموان= ألست تؤمناء. يكلم أبوينا آدم وحو 
.= نفسي  أي ليس كالم إنسان عادي كما ترونني أمامكم اآلن. بل هو كالم اهلل اآلب يعلنه فيَّ

سويح فنوؤمن (. وهو يعطي رؤية صوحيحة عون الم33:6ثم يأتي الكالم عن الروح القدس، فمن ثماره اإليمان )غل
(. فرؤيوة المسويح بالجسود لوم يسوتفيدوا منهوا كثيورًا فوي معرفوة 7:15به. لذلك قال الرب "خيوٌر لكوم أن أنطلوق.." )يوو

 (.15:6كو3المسيح )
 

الَّ َفَصدِّقعوْني ْلَسَبْب اأَلَعَماْل َنَفْسَها. 22 -(:22:23آية )يو ، َواْ   َصدِّقعوْني َأنِّي ْفي اآلْب َواآلَب ْفيَّ
ن لووم يصوودقوا فووإن أعمالووه تشووهد لووه.  المسوويح هووذه تعنووي أن = إنــي فــي اآلب واآلب فــيّ هنووا يطلووب أن يصوودقوه وا 

اآلب واإلبن هما واحد وتعلن التساوي المطلوق. لكون التموايز بينهموا يعنوي أن لكول أقنووم عملوه فواآلب يريود واإلبون 
نسووتنتجها موون كووالم المسوويح عوون إرسووال الووروح وهووذا معنووى اآليووة السووابقة. وهووذه الحقيقووة  ،ينفووذ هووذه اإلرادة ويعلنهووا

القووودس فمووورة يشوووير ألن اآلب سيرسووول لهوووم الوووروح القووودس ومووورة أخووورى يقوووول أنوووه هوووو الوووذي سيرسووول الوووروح القووودس 
( واآلن إن لم يصدقوا المسيح فليصدقوه بسبب أن األعمال التي يعملها تشهد بأن اآلب 35:16+ يو :35:1)يو

لمسيح هو أن يظهر محبة اآلب لهم وأن اآلب يشتاق أن ُيسِعد البشرية، وأن هذه فيه وهو العامل فيه. إن هدف ا
هي مشويئته أن يعوود البشور للحيواة موع اهلل وأن سوعادة المسويح تتركوز فوي توصويلنا لوآلب لنشوترك فوي نفوس الحوب 

أن مشيئة ( وأعمال المسيح تنطق بحب اآلب فهو يشفي المقعد ليعلن 35-36:17الذي به يحب اآلب اإلبن )يو
اآلب هي تصحيح ما فسد في طبيعتنا العتيقة. ويفتح أعين األعموى لويعلن أن مشويئة اآلب هوي أن النوور اإللهوي 

صـدقوني إنـي يعمل في الطبيعة العتيقة. وهو يقيم من األمووات لويعلن أن إرادة اآلب هوي أن يعطينوا حيواة أبديوة. 
اآلب. ولووذلك فأنووا الطريووق إلووى اآلب. وهووذه تحتوواج هووذه طبيعتووي أننووي غيوور منفصوول عوون = فــي اآلب واآلب فــيّ 

ن لم تفهموا هذا   وهذه تحتاج لتصديق بالعقل.= فصدقوني بسبب األعمالإليمان. وا 
 

َوَيَعَمـلع  اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: َمَن يعَؤْمنع ْبي َفاأَلَعَمالع الَّْتي َأَنا َأَعَملعَها َيَعَملعَها هعَو َأَيَضا،21 -(:21:23آية )يو
 َأَعَظَم ْمَنَها، أَلنِّي َماٍض ْإَلى َأْبي. 
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( كووان المسوويح يركووز علووى العالقووة بينووه وبووين اآلب واآلن ينتقوول ليوضووح هووذه العالقووة بالنسووبة 11-8فووي اآليووات )
للتالميووذ. فموون يووؤمن بالمسوويح )وموون يووؤمن بالمسوويح يووؤمن بوواآلب حتمووًا( سيسووتطيع أن يعموول نفووس األعمووال التووي 

 ( وذلك لتكمل الخدمة وتستمر الكنيسة في مواجهة إضطهاد العالم.31-17:2ا اآلب باإلبن )أفعمله
إذًا الرب سيعلن حقيقة جديدة. وهي أن مفارقته لتالميذه ستكون سبب قوة عظيمة لهم. والسوبب أنوه = الحق الحق

لووذي سوويكون المسوويح فيووه. سويكون فوويهم. وهووو سوويكون فووي مجوود اآلب. فسووبب القوووة التوي سووتكون فوويهم هووو المجوود ا
رفوع للبشورية للسوماء = مـاٍض إلـى أبـيالمسيح رفع البشرية فيه. ومن يعطينا حياة المسيح فينا هو الوروح القودس. 

رسوووال الوووروح القووودس الوووذى يجووودد طبيعوووتكم ويثبوووت حيووواتى فووويكم )  كموووال الفوووداء وا  (، فتصوووير 33،  31: 1كوووو 3وا 
فنازفة الدم شفيت بلمسوها للمسويح = ويعمل أعظم منها. االعمال  نا لعملأ( استعملها  5اعضاءكم االت بر )رو

( وبوولس كوانوا يأخوذون الموآزر مون علوى جسوده فتشوفي األموراض 16:6أّما بطرس فكان ظله يشفي المرضوى )أع
( فوونحن نعموول أعمالووه ويكووون لنووا 15:3كووو1(. وأيضووًا نحوون لنووا فكوور المسويح )13:19وتخورج األرواح الشووريرة )أع

زرع حياتووه فينووا. ومووا نعملووه هووو بإسوومه ولكوون كووان التالميووذ يصوونعون هووذه المعجووزات بإسووم المسوويح أي  فكووره، فهووو
( )فهوم كطفوول يمسوك أبوووه بيوده فيرسووم لوحوة رائعووة( لوذلك فكوول عمول نعملووه هوو بإسووم المسويح. حتووى 5:2بقوتوه )أع

أي لون يسوتطيع = ماٍض إلى أبـي ألنيصومنا وصالتنا. وكان الناس يؤمنون بالتالميذ وبالتالي يؤمنون بالمسيح 
التالميووذ أن يفعلوووا شوويئًا إاّل بعوود أن يووتم الفووداء ويووذهب المسوويح إلووى اآلب ويرسوول الووروح القوودس يعموول فوويهم ويووتمم 

+  1:1إتحاد المسويح بتالميوذه وثباتوه فويهم. ويشوفع فويهم أموام اآلب فيواصولون عملوه الوذي بودأه علوى األرض )أع
تأتي بثمر إاّل إذا إتحدت بالكرمة إتحادًا قويًا. وأهم معجزة سيقوم بها التالميذ هوي  (. فأغصان الكرمة ال29:7يو

نفوس. أعموال التالميوذ كانوت 2111إقامة الموتي بالخطايا، فيأتون بهم إلوى حيواة أبديوة ولوذلك آمون بعظوة بطورس 
غيوروا شووعوب وثنيوة إحتوواجوا أعظوم لكوون كوان المسوويح هوو العاموول فويهم. عمومووًا العمول هدفووه مجود اهلل. والتالميووذ لي

ألعموووال أعظوووم. فموووا تحتاجوووه الكووورازة يعملوووه المسووويح فوووي رسوووله. فكانوووت أكبووور معجوووزة تغييووور األموووم الووووثنيين إلوووى 
فلون أكوون موجوودًا بالجسود، وأنوتم سوتكملون = ألنـي مـاٍض إلـى أبـيالمسيحية. وبهذا نفهم معنى آخر لقول الورب 
 تي وأرسل لكم الروح القدس.العمل ونشر اإليمان، لكنني سأعطيكم حيا

 
َد اآلبع ْباالَبْن. 21 -(:21:23آية )يو  َوَمَهَما َسأََلتعَم ْباَسْمي َفذْلَق َأَفَعلعهع ْلَيَتَمجَّ

أي صليتم. وهنا نرى أننا نطلب من اآلب بإسم المسيح، والمسيح يعمول والوروح القودس يعلمنوا مواذا = مهما سألتم
والووووووروح يعلمنووووووا أن نطلووووووب بحسووووووب مشوووووويئة اهلل ليسووووووتجيب لنووووووا اهلل  (.35:8+ رو18:3+ أف6:16نطلووووووب )يووووووو

ــاإلبن(. وحينمووا يسووتجيب لنووا اآلب حينمووا يعموول اإلبوون 6::1يووو1) ألننووا سوونمجد اآلب وهووذا هووو = يتمجــد اآلب ب
ليتمجووود اهلل ولووويس إلرضووواء الوووذات وشوووهواتها. لوووذلك يمكووون أن تعملووووا أعموووال أعظوووم مووون = بإســـميهووودف اإلبووون. 
بتم بإسمي لمجد اآلب. واإلسم ليس هو إسم الشخص، لكن هو قدراته وقوته، والمسيح بفدائه صار أعمالي إذا طل

لنا قبول عند اآلب. ولهوذا يسوتجيب اآلب لصولواتنا بإمكانيوات دم المسويح. واألعموال التوي نعملهوا حينئوذ هوي بقووة 
( يريد أن تالميذه 17::جده هو )يوومازال المسيح هدفه أن يتمجد اآلب، فكما م= بإسميوقدرة المسيح القدير= 
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فاإلبن سيعطي قوته للتالميذ ليعملوا وينشروا الكرازة فيتمجد اآلب = ليتمجد اآلب باإلبنيكون هدفهم مجد اآلب= 
وهذا هو هدف المسيح دائمًا، أن يتمجد اآلب. ألم يقل لنا جميعًا "لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أبواكم 

 (15:6" )متالذي في السموات
 

 ْإَن َسأََلتعَم َشَيَئا ْباَسْمي َفْإنِّي َأَفَعلعهع.23 -(:23:23آية )يو
( يشورح أن 12رادتنا . وهذه يبودو أنهوا تكورار لآليوة السوابقة ولكون هنواك فورق. ففوي آيوة )إعالن عن إ=  إن سألتم

يضووع كوول إمكانياتووه رهوون سووؤالنا ، اآلب يسوور ويتمجوود بسووؤالنا وتنفيووذ طلباتنووا. أمووا فووي هووذه اآليووة نوورى أن المسوويح 
اإلسووم = بإســميحوود علووى شووئ . أليسووت حياتووه فينووا ، وموون يريوود يسووأل والمسوويح يعطيووه ان يعموول ، فهووو اليجبوور أ

يعبوور عوون الشووخص بكوول قوتووه وكرامتووه. لووذلك فهووذه اآليووة تظهوور إمكانيووات المسوويح الفائقووة وتشووير لمجوود المسوويح 
ودخول للحضرة اإللهية. ولوذلك ففوي بودء القوداس يقوول الكواهن.. خوين  أيضًا. والدعاء باإلسم يصير هو إستدعاء

إفوووران إم إفيووووت.. أي بإسوووم اآلب واإلبووون والوووروح القووودس. وهوووذا إسوووتدعاء للثوووالوث ليحووول ويقووودس القووورابين وينقووول 
فوي  الموجودين إلى الحضرة اإللهية التي للثالوث القدوس وبهذا فإن المسيح أبقى على حضوره السري مع كنيسته

كل حين كلما إحتاجوه كمصدر قوة وعمل وعزاء. نحن نطلب اآلن من اآلب ليس فقط عن طريق عالقة اهلل بكل 
البشوور صووالحين وأشوورار، بوول بطريووق جديوود طهووره المسوويح بدمووه. وهووذا هووو مصوودر القوووة الحقيقيووة ومووا يعطينووا ثقووة 

ب، وهو سويعطينا القووة فوي كول عمول نعملوه. للسؤال. اآلية السابقة يطلب فيها المسيح أن نعمل من أجل مجد اآل
وفي هذه اآلية يقول السيد المسويح.. أموا عون حيواتكم الشخصوية فأنوا مسوئول عنهوا، وأطلبووا أي شوئ وأنوا سوأعمله 
لكووم. إذًا بضووم اآليتووين يصووبح المعنووى. أننووا نعموول لمجوود اآلب والمسوويح مسووئول عنووا ويعموول فينووا بقوتووه. وفووي كووال 

 يعيننا. إسمهاألمرين فقوته= 
 

َيا 22ْإَن كعَنتعَم تعْحبُّوَنْني َفاَحَفظعوا َوَصاَياَي، »23 -(:22-23:23اآليات )يو َوَأَنا َأَطلعبع ْمَن اآلْب َفيعَعْطيكعَم معَعزِّ
 آَخَر ْلَيَمكعَث َمَعكعَم ْإَلى اأَلَبْد،  

". الطريق هو  بحفظ الوصية ، فال شركة للنور المسيح هو الطريق لآلب، لكن كيف نثبت في الطريق "إثبتوا فيَّ
خر لقول الرب "خيٌر لكم أن آمع الظلمة. والروح القدس هو الذي يساعدنا على حفظ الوصية. وهنا نرى سببًا 

( يكلمنا :1-13أنطلق. ألنه إن لم أنطلق ال يأتيكم المعزي" فالروح هو الذي يثبتنا في الطريق. في اآليات )
ل فيستجيب لنا. وهنا نسمع عن الحب. فاإليمان ُيْخَتَبْر بأن نسأل أسئلة ونطلب المسيح عن اإليمان الذي به نسأ

ان يكون لنا عمل لمجد اسمه ، ومحبتنا تختبر بأن نحفظ الوصايا أي نطيع الوصايا. والسيد يعد بإرسال الروح 
يع الوصايا والروح (. اإليمان يأتي أواًل ثم الحب ومن يحب يط35:8القدس الذي يعيننا على حفظ الوصايا )رو

(. فتتحول 6:6القدس هو الذي يعطينا الحب فنحفظ الوصايا. فالروح القدس يسكب محبة اهلل في قلوبنا )رو
(. والقلوب الحجرية هي الخالية من المحبة، أما القلوب 19:11قلوبنا من قلوب حجرية إلى قلوب لحمية )حز

أوامر من يحبه، والروح القدس يعيننا على ذلك  اللحمية هي المملوءة محبة. ومن يحب يسعده أن ينفذ
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(. ومن يحفظ الوصايا يكرهه العالم، لذلك يعد المسيح بأن ُيْرِسًل 22:21(. وهذا معنى قول إرمياء )35:8)رو
الروح المعزي ليعزينا إن أساء العالم لنا وليعلمنا الوصايا، ويشرحها لنا، ويكتبها في قلوبنا. هنا نجد معز  ماض  

آت  فقوله إحفظوا وصاياي هي وصية وداعية. معز  ماض  تعني أن المسيح بوجوده بصورة جسدية على  ومعز  
( والروح القدس يسميه 31:38األرض، هذا سينتهي بصعوده لكنه موجود في الكنيسة دائمًا بحسب وعده )مت
ويحامي عنه حتى يحصل على  المسيح هنا المعزي والكلمة تعني المحامي الذي يساند المتهم ويشفع فيه ويدافع

البراءة، فيفرح اإلنسان بالبراءة. وحفظ الوصية يبدأ بالتغصب لكن الروح يعزي فنفرح. والروح يظل يبكت ويعين 
حتى نتوب وبهذا نصير مقبولين لدى اآلب. فيشهد لنا بقبول اهلل لنا وأننا أبناء ويعطينا الفرح فنصرخ يا آبا اآلب 

حة التي يعطيها لنا الروح. والمعزي جاءت "المحامي األعظم" باراكليتوس والحظ في (. هذه هي الرا7-::6)غل
هذه شفاعة المسيح عنا. = وأنا أطلب( ظهور الثالوث )اآلب( واإلبن )آخر غيرى( والروح )معزيًا( 15آية )

نا. والروح القدس فبشفاعته يرسل اآلب الروح القدس ليالزمنا. أي من ثمار عمله الفدائي إرسال الروح القدس ل
هو الذي يسكب الحب هلل في قلوبنا ويعلمنا وصاياه ويذكرنا بها طوال اليوم ويبكتنا إن خالفنا وصايا اهلل ويعيننا 

 على حفظها وبهذا نثبت في الطريق.
 

وحع اَلَحقِّ الَّْذي اَل َيَسَتْطيعع اَلَعاَلمع َأَن َيَقَبَلهع، أَلنَّهع اَل يَ 21 -(:21:23آية )يو ِع َواَل َيَعْرفعهع، َوَأمَّا َأَنتعَم َفَتَعْرفعوَنهع رع رَا
 أَلنَّهع َماْكثر َمَعكعَم َوَيكعونع ْفيكعَم. 

كما أن المسيح هو الحق كذلك الروح القدس هو حق. وألن المسيح ماض  فهو يرسل الروح القدس لهم. وهو 
وهو روح الحق ألنه يرشد للحق، وهذا في  الحق الذي سينطق على أفواههم وفي قلوبهم ليسمعهم العالم كله.

مقابل روح الضالل الذي في العالم. اإلبن كان يعلن اآلب.. هذا هو الحق الذي يقوله المسيح ويعمله. والحق 
ستعالن اآلب الذي في اإلبن ) -::12يو1الذي يقوله ويعمله الروح القدس فيهم وبهم هو اإلعالن عن اإلبن وا 

غير = والحق( أي يعطينا رؤية حقيقية له. 15::1الحق "يأخذ مما لي ويخبركم" )يو(. هو يرشدنا للمسيح 16
ذا كان المسيح هو الحق. فروح الحق هو روح المسيح. فمن هو مملوء بالروح ال يتقلب وال  متغير بل ثابت. وا 

= العالم أن يقبله ال يستطيعيتغير. ال تجده يومًا في فرح ويومًا آخر في حزن وهكذا ال يتغير بتغير الظروف. 
فالروح القدس هو روح الحق، أما روح العالم فهو روح التزييف والضالل. وكما رفضوا المسيح وصلبوه وهو 

( هكذا رفضوا الروح القدس الذي ينطق على فم التالميذ برفضهم للتالميذ 36:17+ لو 36-16::3الحق )يو
(. والعكس فمن يقبل المسيح 31:16للمسيح )يو ورفضهم للروح القدس ألنهم يرفضون المسيح والروح يشهد

(. يقصد بالعالم الذين أحبوا العالم فحملوا إسمه. الروح القدس ال يقبله العالم فهو يدعو 16:3يو1يرفض العالم )
للصالة والزهد والتسبيح فنجد فرح حقيقي، أما العالم فيبحث عن الملذات الحسية لذلك لن يقبل من يدعوه إلى 

الروح القدس ال ُيرى بالعين = ال يراِ وال يعرفهحب الظلمة ال يطيق ان يفضحه النور . أمن عكس ذلك. 
المجردة، ولكن ُيرى بالعقل الروحي. والعالم ليس لديه هذه اإلمكانية، فهو حق ال ُيدركه من إنشغل بالعالم بل 

نشغل بالحقائق الروحية والممارسات الروحية )عب ( لتصير له الحواس مدربة. وكل 6::1ُيدركه من أعطاه اهلل وا 
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من يتوقف من المؤمنين عن الممارسات الروحية يتوقف فيهم مركز اإلتصال باهلل ويفقدوا حساسيتهم وتصبح 
معرفة اهلل غير واضحة لهم، وهذا يحدث لمن ينشغل بالمحسوسات. مثل هذا يصير إنسانًا طبيعيًا وهي الصفة 

(. فمن ينشغل بالروحيات ويقارن الروحيات بالروحيات يصلي ويقرأ 15-11:3كو1الدنيا أي إنسان العالم )راجع 
كتابه المقدس ويتأمل فيه تصير له الحساسية الروحية وحواسه الروحية مفتوحة، يرى الحق ويمتلئ سالمًا وفرحًا 

ة إاّل على وراحة. أّما من ينشغل بالعالم لن يجد الراحة فاإلنسان مخلوق على صورة اهلل ولن ترتاح الصور 
أصلها. الحق عكس العالم الباطل، فالعالم متغير متبدل تافه، ال أمان له ومن يلصق نفسه به يصير مثله، أّما 
الحق فال يتغير وال يتبدل. من يعيش وراء العالم سيعلو وينخفض معه كموج البحر وال يهدأ إلى أن ييأس، أما 

أي ال يستطيع أن يستقبله = ال يستطيع أن يقبله(. 33:15+ :37:1من يعيش مع المسيح فسيجد الفرح )يو
طفأ الروح لذلك فمراكز الوعي الروحي عنده معطلة، حواسه أفليس له جهاز إستقبال الذي به يدرك الحق، هو 

التي تعمل هي حواس الجسد الذي يدرك الملموسات، الشيطان أعمى العالم عن كل ما هو سماوي بأن فتح 
ا هو أرضي ومادي وجسداني. إذًا مثل هذا لن يقبله ألنه ال يراه وال يعرفه. بل إن من أعين العالم على كل م

إنفتحت حواسه على العالم صارت ملذاته في العالم بل أصبح ال يحتاج هلل وهذا يغلق جهاز اإلستقبال تمامًا. 
وء شرًا وأباطيل (. فالعالم ممل31-19:6يو1+  6-1:3+ أف :-::2كو3فالعالم ال يدرك سوى المحسوسات )

فكيف يعرف الحق والروح القدس هو روح الحق. هذا العالم ال يفهم األمور الروحية. فالروح القدس ال ُيعرف من 
ماكث معهم اآلن بمكوثهم مع = وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم الخارج بل من الداخل نشعر به وبعمله.

ي الروح القدس ليقيم فيهم ويشترك معهم بل يعمل األعمال التي حينما يرفع المسيح سيأت= ويكون فيكمالمسيح. 
سيعملونها. الروح القدس يقيم فينا ويدرب حواسنا فيفتحها ونكون هياكل له ويغير طبيعتنا ويقدسها ويجددها كأنه 

ويعلم  أنتم الذي سيسكن الروح القدس فيكم ستعرفونه وتدركون عمله، فهو يبكت= أنتم تعرفونهيخلقها من جديد. 
ويذكر ويعطي كلمة حكمة في حينه ويعزي ويعطي فرح وسالم بل يفتح األعين الداخلية على السماء 

( ويعطي قوة وقت اإلضطهاد. بل يغير طبيعتنا من طبيعة عتيقة إلى خليقة جديدة 11:3كو1)
تحدث في سلوكياتنا. (..الخ كل هذا ندركه داخليًا ونعرفه. كل ما يالحظه العالم هو التغيرات التي 17:6كو3)

( والمسيح حق 2:17هو وصف هلل. فاآلب حق )يو= الحقلن يفارقكم كما سأفارقكم أنا اآلن بالجسد. = ماكث
(. والروح القدس حق )هذه اآلية( وهو يعلن حق اهلل ومجد اهلل وصدق ومحبة اهلل وشخص إبن اهلل ويرشد :5:1)

 للحق.
 

 تَاَمى. ْإنِّي آْتي ْإَلَيكعَم.اَل َأَترعكعكعَم يَ 22 -(:22:23آية )يو
ال يزال المسيح يعوزي تالميوذه علوى الفوراق بعود موتوه وقيامتوه ولكنوه يعطويهم وعود بأنوه سويظل حاضورًا فوي كنيسوته 

( ولكووون ذهابوووه لوووآلب ضوووروري لصوووالحهم. والوووروح القووودس يكشوووف لنوووا عووون عمووول 31:38فهوووو رأس الكنيسوووة )موووت
إشارة لموتوه. فهوم سيشوعرون بواليتم = ال أترككم يتامى( 31:3)غل المسيح ووجوده في كنيسته وعمله لي شخصياً 

 إشارة لقيامته.= . إني آتي إليكمإذ يفارقهم السيد، لكن الروح القدس عمله التعزية
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 َفَأَنتعَم َسَتَحَيَوَن. َبَعَد َقْليل اَل َيرَاْني اَلَعاَلمع َأَيَضا، َوَأمَّا َأَنتعَم َفَتَرَوَنْني. ْإنِّي َأَنا َحيٌّ 21 -(:21:23آية )يو

= أنـتم فتروننـي أّمـا يقصد بالجسد. فالعالم لوم يكون يدركوه إاّل كإنسوان وبموتوه لون يعوودوا يرونوه.= ال يراني العالم
ترونني هنا تفيد الرؤيا اليقينية. أي يرونه بالرؤية الروحية التوي يعطيهوا الوروح القودس للموؤمنين. وباإلضوافة لوذلك 

المسيح يشير لقوة القيامة التي فيوه وكوأن المووت سويعبر بوه عبوورًا وكأنوه = إني أنا حيد القيامة. فهم رأوه فعاًل بع
فأنتم لم يكن. هو حي وبعد القيامة والصعود سيظل مع اآلب في المجد. وكل من يؤمن بالمسيح تكون له حياة= 

= أنـــا حـــي فـــأنتم ســـتحيونة. حيووواة المحبوووة واإليمووان والرجووواء علووى األرض وحيووواة المجووود فووي األبديووو= ســتحيون
 (. الحياة التي فيه ستنتقل لنا.31:3+ غل32:1فالمسيح يعطينا حياته )في

 
، َوَأَنا ْفيكعَم. 12 -(:12:23آية )يو  ْفي ذْلَق اَلَيَوْم َتَعَلمعوَن َأنِّي َأَنا ْفي َأْبي، َوَأَنتعَم ْفيَّ

ستعلن المسيح، بل سنعرف طبيعة المسيح وأنه في هو سبق وقال في اآلية السابقة "ترونني" أي الروح القدس ي
في ذلق أبيه وأننا فيه وهو فينا سر حياتنا. هنا نرى كيفية إمتداد حياته إلى تالميذه وأن ذلك يكون بالروح. 

والروح القدس يشهد للمسيح أنه إبن . تعلمونيوم الخمسين، يوم حّل الروح القدس روح المعرفة والفهم= = اليوم
يشير = إني أنا في أبي(. 17-8::1( وهو يستعلن عالقتنا بالمسيح وبأننا صرنا ورثة )رو21-21:31اهلل )يو

للوحدة القائمة بين اآلب واإلبن، وحدة الطبيعة أو الجوهر، وجوهر اهلل ألوهيته. هذه الحقيقة ال يفهمها التالميذ 
ان ليكونا الذات اإللهية الواحدة.. اهلل. لهما اآلن، ألنهم يرون المسيح كإنسان. فاآلب واإلبن هما بالطبيعة متحد

المشيئة الواحدة. الروح القدس يشهد لنا بهذه الحقيقة. ما لستم تدركونه من عالقتي باآلب سيشرحها لكم الروح 
المتكلم هنا هو المسيح إبن اهلل المتجسد، الذي إتحد = أنتم فّي وأنا فيكمالقدس. فالروح يعطي إنفتاح للذهن. 

عة البشرية، وصارت الكنيسة جسده. وقوله أنا فيكم أي حياتي صارت فيكم وأنتم فّي أي طبيعتكم صارت بالطبي
فّي. وصرتم أعضاء جسدي. وهذا هو ما فتح لنا المجال لنطالب بحق هذا التجسد. وهذا الحق هو الشركة معه 

( أي :3:1ا أمضي ألعد لكم مكانًا" )أو فيه أو في حياته، ويكون له هو الشركة في حياتنا. وهذا معنى قوله "أن
يدخل جسد بشريتنا الذي فيه للمجد، فيكون لنا إمكانية أن ندخل نحن أيضًا. هي حالة إتحاد. ولكن هناك فرق 
شاسع بين قوله أنا في أبي.. فهنا إتحاد على أساس وحدة الطبيعة أي الجوهر اإللهي، وبين قوله أنا فيكم.. 

نهما ذات واحدة ولكن أنا فيكم ال يوحد الذات وال يرفع الفوارق بل يعطي حقوقًا مجانًا األولى أنا في أبي تعني أ
وألن = وأنا فيكم( 67-65:5+ يو 31:3( أوجد فيه + )غل9:2وُيعبَّر عنه بمفهوم الشركة في حياة المسيح )في

قوم فهو أعطانا حياة (. فنحن حين نموت جسديًا سن9:5حياة المسيح أبدية "وال يسود عليه الموت بعد" )رو
(. هذه الشركة معه لن تبلغ مداها إاّل في الحياة 17:2أبدية. وهذه مثل "يحل المسيح باإليمان في قلوبكم" )أف

األخرى، ولكنها تبدأ تتحقق منذ اآلن جزئيًا على مستوى اإلستعالن بواسطة الروح القدس وبتقديس الروح أيضًا 
اإلنسان العتيق ولبس اإلنسان الجديد الذي يتجدد بحسب صورة خالقه. وعلى  وبالتغيير والتجديد المتواصل. بخلع

أساس اإلتفاق الكامل في العمل والمشيئة مع الروح القدس لتكميل الحياة المسيحية. ومن له شركة مع المسيح 
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لنفس فرحًا بالروح سيدرك حقيقة المسيح المنيرة وصورته تصبح ال تفارق النفس الواعية بوجوده، وهذا يمأل ا
 وسالمًا حقيقيًا.

هذه شركة بيننا وبينه، هي شركة فيها يعطينا حياته ويعطينا أن يشترك معنا في كل عمل = أنتم فّي أنا فيكم
وهو يعمل االعمال فينا ، ويعطينا قداسة، وسلطان على إبليس وعلى الخطية وبهذا يصير لنا سلطان أن نكون 

 أوالد اهلل.
 

ِع َوَصاَياَي َوَيَحَفظعَهـا َفهعـَو الَّـْذي يعْحبُّْنـي، َوالَّـْذي يعْحبُّْنـي يعْحبُّـهع َأْبـي، َوَأَنـا أعْحبُّـهع، اَ 12 -(:12:23آية )يو لَّْذي ْعَنَد
 «.َوأعَظْهرع َلهع َذاْتي

(  6:6من يحب احد تصبح وصايا وطلبوات المحبووب هوى اوامور لمون يحوب . وحوب اهلل يسوكبه فينوا الوروح القودس) رو 
فوال شوركة للنوور  طاعوة وصواياه ، وبالتوالى يثبوت فويَّ ى قلوبنوا وصوايا المسويح . لوذلك فودليل محبتنوا للمسويح هوو فيطبع ف

 مع الظلمة . ومن هو ثابت ومتحد مع االبن فاآلب يحبه ، ألن اآلب يحب االبن ويحب من هو متحد وثابت فى ابنه 
المحبوة. ووصوايا المسويح هوي محبوة الكول وخدموة  الذي قد سطرها في قلبه وأطاعها فالطاعة عالمة= الذي عندِ

الكووول وغسووول أرجلهوووم خصوصوووًا مووون قوووال عووونهم إخوتوووه. وحمووول الصوووليب وتووورك محبوووة العوووالم والصوووالة بووودون ملووول 
حترام كلمته وكل وصية قالها.   لينسكب الروح. وتكريم المسيح يكون بحفظ وطاعة وا 

(. ومون ُيكوِرْم المسويح بحفوظ وصويته 21:3صوم1." )"أكرم الذين يكرمونني.= يحبه أبيهو أب خاص لي. = أبي
ُيكِرْم اآلب. ومن يحب المسيح يؤهل ليكون محبوبًا من اآلب. فال ثبات فوي المسويح بودون محبوة، ومون يثبوت فوي 
المسيح اإلبن ينعم بحب اآلب له. فبالحب الذي يحبني أبي به ، يحب به اآلب من يحبني. فالمسيح هوو الحامول 

حب اآلب هو حب أبوي يدخلنا لميراث البنين وحب اإلبن هوو حوب العوريس = وأنا أحبهاإلبن. إلسمه واآلب في 
هو ظهور فائق لمظاهر المادة والعالم، هو ظهور ال تدركه سوى الحوواس الروحيوة فهوو  وأظهر له ذاتيلعروسه. 

يمتلوئ مون الوروح القودس . اعالن من الروح القدس الذى يعطينا رؤية حقيقية للمسيح. وتزداد الرؤية وضوحا لمن 
والوروح يمووأل موون يثبووت فووى المسوويح . وحفووظ الوصووايا شوورط لالمووتالء ، فموون يصوور علووى خطايوواه فهووو يقوواوم الووروح 
فينطفئ داخله فيفقود الرؤيوة . لوذلك فهوذه المعرفوة هوي معرفوة داخليوة للمسويح يعرفهوا مون يحفوظ الوصوايا أي يحوب 

لة روحية متقدمة نرى فيها مجد الدهر اآلتي. والمسويح يظهور ذاتوه المسيح. هذه إنارة خاصة من المسيح. هي حا
بحسووب إحتيوواج كوول واحوود )وهووذا يتضووح موون رسووائل سووفر الرؤيووا السووبع( فالمسوويح كووان يظهوور لكوول كنيسووة بصووورة 
تتناسب مع إحتياجاتها.  إذًا لن يدرك المسيح ويراه بعينه الروحية ويستمتع بنوره سووى مون يطيوع الوصوية ويوحنوا 

لنا هذه الوصية منه أن من يحب اهلل يحب أخاه أيضوًا". معرفوة المسويح  " (::31يو1ر هذه اآلية في رسالته )كر 
 لها لذة خاصة تجعل من يشعر بها يحتقر كل ملذات العالم.

 
:11 -(:11:23آية )يو َق معَزْمعر َأَن تعَظْهَر َذاَتَق َلَنا َيا َسيِّدع، َماَذا َحَدَث َحتَّى ْإنَّ »َقاَل َلهع َيهعوَذا َلَيَس اإْلَسَخَريعوْطيَّ

 « َوَلَيَس ْلَلَعاَلْم؟
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لم يفهم يهوذا أن الظهور الذي يقصده الرب هو ظهور روحي. فيهوذا كان يتوقع أن يملك المسيح على أورشليم 
 يهوذاسد. ملكًا ماديًا. فالمسيح يتكلم عن السموات ويهوذا يفكر في األرض. الرب يعلن ألوهيته ويهوذا ينظر للج

 هو لباوس أو تداوس كاتب رسالة يهوذا وهو أخو يعقوب كاتب الرسالة.
 

ِع »َأَجـاَب َيسعـوعع َوَقـاَل َلـهع:11 -(:11:23آيـة )يـو َلَيـْه َنـَأْتي، َوْعَنــَد ْإَن َأَحبَّْنـي َأَحــدر َيَحَفـَظ َكاَلْمـي، َويعْحبُّـهع َأْبـي، َواْ 
 َنَصَنعع َمَنزاَْل. 

ه سوويظهر لتالميووذه وسوويرونه ولكوون لوويس بالجسوود كمووا يفهووم هووو، ولوون يووراه سوووى موون يحبووه المسوويح يشوورح ليهوووذا أنوو
أي أنوا واآلب فوونحن واحود، وهووذه إشووارة = إليــه نــأتيويحفوظ وصوواياه. هنوا المسوويح يرفوع فكوور يهووذا لالهوتووه فقولوه 

ين األقوانيم. ومعنوى لوحدانيته مع اآلب. والحظ أنه سبق وقال إن الروح ماكث معكوم ويكوون فويكم. فوال إنفصوال بو
 كالم الرب إن أردتني أن أظهر لك فأعمل ما يحبه اآلب.

( فاهلل يسكن عند المنسحق. والخطية هي نوع 16:67+ إش31:17+ لو31:2)هذه مثل رؤ= عندِ نصنع منزالَ 
ذا أطعنوا فواآلب يكوون معنوا يسوكب حبوه األبووي فنسوت متع من الكبرياء فمون أظون نفسوي حتوى أخوالف أوامور اهلل. وا 

اهلل هو الذي يصنع منوزاًل عنود مون يطيوع الوصوية، فيسومح هلل بوأن يصونع المنوزل. وعودم = نصنع منزالَ بالبنوة هلل. 
طاعة الوصية يعطل اهلل عن إقامة المنزل فالخطية تمنع عمل اهلل والخطية تنشأ من عدم المحبة. والمسيح يكون 

ع عن اإليمان. وهوذا تنوازل مون اهلل أن يسوكن عنودنا اآلن هنوا كقائد ومخلص والروح القدس للتعليم والشهادة والدفا
علوووى األرض ويشوووترك معنوووا فوووي ضووويق الحيووواة وتنوووازل منوووه أيضوووًا أن نسوووكن نحووون معوووه فوووي منوووازل فوووي السوووماء 

(. وفي الحالتين لنا مجد معد على األرض أو في السماء. من يستضيف اهلل علوى األرض يستضويفه 15:5كو3)
نسان يعجز عن أن يصنع منزاًل هلل، ولكن مون يطيوع اهلل تاركوًا الخطيوة يصونع اهلل عنوده منوزاًل اهلل في السماء. واإل

ذا صوونع اهلل عنوودي منووزاًل فبهووذا أراه وبهووذا يظهوور ذاتووه  يرتوواح فيووه هنووا علووى األرض، ويعطيووه منووزل فووي السووماء. وا 
ليسوت بوالعين الجسودية. ومون يصونع (. وقطعًا هي رؤية داخليوة و 33لي، وهذه هي اإلجابة على سؤال يهوذا )آية

( وكالهمووا شووبع. 31:2اهلل عنووده منووزاًل علووى األرض يشووبع بوواهلل= يتعشووى معووه. ويتعشووى مووع اهلل فووي السووماء )رؤ
 على األرض عربون الشبع في السماء.

 
 َنهع َلَيَس ْلي َبَل ْلآلْب الَّْذي َأَرَسَلْني.اَلَّْذي اَل يعْحبُّْني اَل َيَحَفظع َكاَلْمي. َواَلَكاَلمع الَّْذي َتَسَمععو 13 -(:13:23آية )يو

( الحب يترجم إلى :::)يع ال يحفظ كالميمن إنجرف في تيار محبة العالم يتنكر هلل وكلماته= = الذي ال يحبني
(. هووذه إجابووة علوى سووؤال يهوووذا "لموواذا لوون يظهوور 15:5كووو3طاعوة للوصووية. فووأي موافقووة لهيكوول اهلل موع األوثووان )

فالمسيح يستعلن اآلب ويسوتعلن الوحودة الذاتيوة موع اآلب. ورفوع = ليس لي بل لآلبم" فالعالم ال يحبه. نفسه للعال
مستوى الكالم الذي يتكلم به إلى مستوى الرسالة اإللهية. فمن ال يحفظ أقواله فهو ال يحب اهلل اآلب. يهووذا سوأل 

أن من يسومع كالموي يرانوي، وهوذه أهميوة دراسوة  السيد لماذا يراك البعض وال يراك البعض اآلخر. وكانت اإلجابة
 الكتاب المقدس.
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 ْبهَذا َكلََّمتعكعَم َوَأَنا ْعَنَدكعَم. 13 -(:13:23آية )يو
هنا المسيح يشرح أنه في الوقت الحاضر طالما هو موجود بالجسد فهو يعلوم ويوتكلم بشخصوه، وعلوى قودر فهمهوم 

 لروح القدس فيعلمهم كل شئ ويذكرهم بكل ما قاله السيد المسيح.اآلن. ويودع كالمه أمانة عندهم إلى أن يأتي ا
 

 (13: 23-12:23)يو الفصل الثاني
، الَّْذي َسيعَرْسلعهع اآلبع ْباَسْمي، َفهعَو يعَعلِّمعكعَم كعلَّ 12 " -(:12-12:23اآليات )يو وحع اَلقعدعسع َوَأمَّا اَلمعَعزِّي، الرُّ

َساَلَما َأَترعقع َلكعَم. َساَلْمي أعَعْطيكعَم. َلَيَس َكَما يعَعْطي اَلَعاَلمع أعَعْطيكعَم َأَنا. اَل »11 ا قعَلتعهع َلكعَم.َشَيٍء، َويعَذكِّرعكعَم ْبكعلِّ مَ 
وَن َسْمَعتعَم َأنِّي قعَلتع َلكعَم: َأَنا َأَذَهبع ثعمَّ آْتي ْإَلَيكعَم. َلَو كعَنتعَم تعْحبُّ 12َتَضَطْرَب قعلعوبعكعَم َواَل َتَرَهَب.  وَنْني َلكعَنتعَم َتَفَرحع

أَلنِّي قعَلتع َأَمْضي ْإَلى اآلْب، أَلنَّ َأْبي َأَعَظمع ْمنِّي. 
َوقعَلتع َلكعمع اآلَن َقَبَل َأَن َيكعوَن، َحتَّى َمَتى َكاَن تعَؤْمنعوَن. 11

َولْكَن ْلَيَفَهَم اَلَعاَلمع َأنِّي أعْحبُّ 12ي َوَلَيَس َلهع ْفيَّ َشَيءر. اَل َأَتَكلَّمع َأَيَضا َمَعكعَم َكْثيرَا، أَلنَّ َرْئيَس هَذا اَلَعاَلْم َيَأتْ 12
. قعومعوا َنَنَطْلَق ْمَن ههعَنا.  "  اآلَب، َوَكَما َأَوَصاْني اآلبع هَكَذا َأَفَعلع

ــو ــة )ي ــمْ 12 -(:12:23آي ــلعهع اآلبع ْباَس ــْذي َسيعَرْس ، الَّ وحع اَلقعــدعسع ــرُّ ــزِّي، ال ــا اَلمعَع ــَيٍء، َوَأمَّ ــلَّ َش ــَم كع ــَو يعَعلِّمعكع ي، َفهع
 َويعَذكِّرعكعَم ْبكعلِّ َما قعَلتعهع َلكعَم.

هنا المسيح يشرح أنه بعد إنطالقه يكون الروح القدس هو العامل فوي هوذه المعلنوات، وهوو الوذي يعلوم ويوذكر بكول 
ح القوودس هووو الووذي ذكووره بكوول مووا قالووه المسوويح. ومووا كتبووه يوحنووا بالووذات فووي هووذه اإلصووحاحات يشووير فعوواًل أن الوورو 

سوونة بوول هووذا الكووالم سوومعه يوحنووا وهووو فووي قمووة 51كلمووة، فكيووف يووذكر يوحنووا تفاصوويل هووذا الكووالم بكوول دقووة لموودة 
( فالروح القدس 15:3كو1(. وهذا معنى قول بولس الرسول "أما نحن فلنا فكر المسيح )31:1بط3التعب واأللم )

( قادر أن يكشف لنوا حتوى 11:3كو1ي يفحص كل شئ حتى أعماق اهلل )يرفع فكرنا ويعلمنا ويذكرنا. فالروح الذ
( 2:5أعمووواق اهلل. ولكووون هووول نجلوووس فوووي هووودوء لنوووتعلم. ونالحوووظ أنوووه حوووين أخطوووأ اإلنسوووان فارقوووه روح الووورب )توووك

وبالفداء يعود الروح القدس لإلنسان ليعطيه قوة القداسة مرة أخرى. ولم يكن هذا ممكنوًا أي أن يوأتي الوروح القودس 
(. وهوذا خيوٌر لنوا أن يكوون الوروح فوي داخلنوا :1-7:15قبل أن يتم الفداء لذلك قال المسيح خيوٌر لكوم أن أنطلوق )

إذ يخطئ اإلنسان أو يفكر في أن يخطئ يذكره الروح القدس بأنه = يذكركمكل وقت ليعلمنا ويذكرنا حين نحتاج. 
نا بكلمووات المسوويح لنوورد علووى ملوووك ووالة. سوويخالف وصووية المسوويح ويووذكره بالوصووية. وفووي كوول موقووف حوورج يووذكر 

-:15:1مورات بوالمعزي ):مرات فوي العهود الجديود. ترجموت 6أصل الكلمة الباراقليط وأتت هذه الكلمة = المعزي
( عووون المسووويح وترجموووت 1:3يوووو1( وكلهوووا فوووي إنجيووول يوحنوووا. وجووواءت مووورة واحووودة فوووي )7:15+  35:16+  35

األولى جواءت عون الوروح القودس. ولكون المعنوى واحود. وتشوير الكلموة إلوى شفيع. ونالحظ أنها في المرات األربعة 
من يدافع عنا في المحاكم أمام القضاء ولها معاني الشفيع والمعين والمشجع الذي يقوف بجووار الضوعيف ليسوانده 

(. parallelفيكووون بمسوواندته لووه معزيووًا مشووعرًا إيوواه باألمووان وتعنووى الحاضوور للمعونووة )بووارا ومووالزم ومجوواور ومنهووا 
( سوومعنا ان المسوويح سيرسوول الووروح القوودس معزيووًا آخوور ألنووه كووان فووي حالووة تجسووده هووو المعووزي لهووم 15وفووي آيووة )

والمدافع عنهم وفي السماء شفيعنا بفدائوه والوروح القودس شوفيعنا فوي هوذا العوالم بعملوه الخفوي فينوا ليجعلنوا مقبوولين 
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(. والوروح يعلمنوا كول شوئ يخوص المسويح )مجوده 37-35:8)روامام اهلل ، بول هوو يعلمنوا مواذا نقوول فوي الصوالة 
اّل كيووف دافعووت الكنيسووة عوون اإليمووان الصووحيح ضوود الهراطقووة. 15::1وعظمتووه ومحبتووه وطبيعتووه(.وراجع )يووو ( وا 

أي بسبب يسوع وعمله وبحضوره وبواسطته. هو سيغيب جسديًا لكن هو حاضر بشخصه. واإلسم يعلن = بإسمي
وقوته وعمله ومشيئته فكل هذا متضومن فوي اإلسوم. واآلب سيرسوله بشوفاعة المسويح وفوداء كل قوة اإلبن وطبيعته 

ل الروح القدس رسَ اإلبن حتى صعوده للسماء. وقوله بإسمي يشير لقوة وقدرة عمل المسيح الفدائي الذي أدى أن يُ 
جواءت = يرسـلهرموز للقووة. لإلنسان، وهذا شرحه اهلل في أن مذبح المحرقة ومذبح البخور كان لهما قرون والقورن 
ألنووه يقوودس = الــروح القــدسفووي صوويغة المسووتقبل الوودائم فووالروح القوودس سيرسووله اآلب للكنيسووة كوول األيووام. وهووو 

( نرى 15الكنيسة اى يكرسها هلل ويهيأها كعروس للمسيح. فتكون مقبولة أمام اآلب وهذا معنى شفاعته. في ص)
( نووراه يأخووذ ممووا للمسوويح ويخبرنووا فيكووون لنووا 15م ويووذكر. وفووي ص)الووروح يبكووت فنتوووب. وفووي هووذه اآليووة نووراه يعلوو

رؤيووة صووحيحة عوون المسوويح فنحبووه. ولووو وصوولنا لدرجووة الحووب يكشووف لنووا الووروح عوون أمجوواد السووماء كمووا فووي لغووز 
(. فلو هناك رجل غنوي عنوده 19:12(. وكتشبيه لهذه المحبة الفائقة المعرفة )أف13:12كو1+  13-9:3كو1)

فووال وسوويلة لكووي نوورى مووا فووي القصوور سوووى الوودخول مووع صوواحبه فووي عالقووة صووداقة وحووب.  قصوور جميوول محصوون.
 وهذا هو دور الروح القدس.

 
ــَم. َســاَلْمي أعَعْطــيكعَم. َلــَيَس َكَمــا يعَعْطــي اَلَعــاَلمع أعَعْطــيكعَم َأَنــا. اَل َتَضــَطْرَب »11 -(:11:23آيــة )يــو َســاَلَما َأَتــرعقع َلكع

 . قعلعوبعكعَم َواَل َتَرَهبَ 
هووي عطيووة المسوويح، هبووة موون المسوويح ووعوود منووه وهووو يووودع = ســالميهووذا عهوود بووين المسوويح وكنيسووته. = ســالماَ 

( ::7( واهلل يعطووي سووالمًا يفوووق كوول عقوول )فووي1:6إذ قوود تبررنووا باإليمووان لنووا سووالم مووع اهلل )رو= ســالمتالميووذه. 
وطمأنينة وراحة وسط ضويقات العوالم، راحوة  الهدوء والسكينة اإللهية ير. هو سالم يعطى العقل بر تولكن شرطه ال

(. وهوو سوالم يرفعنوا فووق ::8كوو3) والحيرة التى تدخل العقل عنودما يواجوه مشواكل كبيورة تتفوق على اإلضطراب
( فيوقف إضطرابها. إذًا مجال سالم اهلل فوي القلوب والعقول. القلوب 16:2ذواتنا ويسكن في قلوبنا ويملك عليها )كو

هوو أيضوًا هبوة. ويوتالزم = أعطـيكمهوو اآلن منطلوق ويتورك لهوم السوالم كميوراث. = أترق لكـممنبع والعقل مصب. 
السالم والفرح في وعود المسيح للمؤمنين كعربون لما سنتذوقه في الحياة األبدية، وهما عالمة الثبات في المسيح. 

. فسوالم المسويح مورتبط بالثبوات ( وعالموة الثبوات السوالم والفورح16::لذلك فجهادنا اآلن أن نثبت في المسيح )يو
ماذا يعطي العالم؟ مال/ مناصب/ جاه/ مباهج وملوذات زائفوة وزائلوة. وهوذه = ليس كما يعطي العالمفي شخصه. 

كووان تالميووذه ينتظرونهووا إذ كووانوا يتصووورون أنووه سوويملك ملكووًا زمنيووًا ويكونووون هووم حاشوويته. ولكوون عطايووا العووالم إن 
ما يذهب كل شوئ ولكون عطيوة المسويح تموأل القلوب وتمتود لألبديوة وهوي ثابتوة.  أعطى فهي تدوم إلى زمن وسريعاً 
[ يؤجل اإلنسوان مشوكلته 3[ يهرب منها مثاًل بالنوم أو التليفزيون أو اإلدمان ]1اإلنسان العالمي إذ تقابله مشكلة ]

م المسويح فهوو بواقي [ تنازل مقابل شئ أحصل عليه. وكل هذا ال يعطي سالم. أما سوال2ويظل يؤجل بال نهاية ]
سيقابلكم اآلن وبعد ذلك ضيقات كثيرة ولكن ال تخافوا فسأعطيكم سوالمًا = ال تضطرب قلوبكمغير متغير وينمو. 
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يمأل قلوبكم كعطية فائقة. بل أعطى المسيح تالميذه أن يهبووا السوالم لآلخورين، وهوذه قووَّة فعالوة روحيوة تخورج موع 
ذا لم ت (. وهذا ما 5-6:11جد لها مكانًا في اآلخرين تعود مرة أخرى إلى ناطقها )لوالنطق لتسكن الفكر والقلب وا 

يصوونعه الكوواهن حينمووا يصوولي قووائاًل "السووالم لكووم" إيرينووي باسووي. وفووي نهايووة كوول إجتموواع أو صووالة يقووول "إذهبوووا 
(. نبودأ بسالم سالم الرب مع جميعكم" فهو بدايوة ونهايوة كول صوالة )والشوعب يورد علوى الكواهن وموع روحوك أيضواً 

الصالة بالسوالم لنشوترك فوي الصوالة بأذهوان صواحية، وننهوي بوه الصوالة كأننوا نسوتودع السوالم كعطيوة فوي قلووب 
هوي نفوس = ال تضـطرب قلـوبكمالشعب قبل أن ينصرفوا. لكن من هو منفصل عن اهلل يحيا بال سالم في حياتوه. 

 الذي أعطيه لكم لن تضطرب قلوبكم.العبارة التي بدأ بها اإلصحاح. لكن هي تعني هنا أن بالسالم 
 وألن السالم عطية المسيح وسط هذا العالم المضطرب نقول "يا ملك السالم".

 
وَن ألَ 12 -(:12:23آية )يو  نِّي قعَلتع َسْمَعتعَم َأنِّي قعَلتع َلكعَم: َأَنا َأَذَهبع ثعمَّ آْتي ْإَلَيكعَم. َلَو كعَنتعَم تعْحبُّوَنْني َلكعَنتعَم َتَفَرحع

 َأَمْضي ْإَلى اآلْب، أَلنَّ َأْبي َأَعَظمع ْمنِّي.
فووال تضووطرب قلوووبكم لهووذا السووماع. هنووا المسوويح يعووزي تالميووذه عوون فراقووه لهووم = ســمعتم أنــي قلــت لكــم أنــا أذهــب

بالموت ويشرح لهم أن الموت هو الطريوق الوحيود للخلوود حواماًل معوه كنيسوته، وهوو سويذهب لكنوه سويأتي ليأخوذهم 
ئج التي سيحصلون عليها هي أعظم ممّا لو بقى معهم، بل هو سيرسول لهوم الوروح القودس الوذي يشورح معه. فالنتا

لهووم ويعلمهووم ويووذكرهم بكوول شووئ ويكشووف لهووم حقيقووة المسوويح، فكيووف ال يفرحووون بذهابووه، فهووو سوويتمجد لحسوواب 
-:3:1+ يو 1:3يو1+  36-7::3+ عب :3 ،13:9( وهم يكسبون مكاسب عظيمة )عب:35:3الكنيسة )لو

(. إذًا هوووم سووويفرحون بوووأن المسووويح بجسوووده سووويكون لوووه نفوووس مجووود اآلب. وهوووذا 37 ،15:8+ رو 35 ،15-18 ،2
يقولهوا المسويح وقود أخلوى ذاتوه وصوار إنسوانًا تحوت اآلالم. فواآلب = أبي أعظم منـيسيعود بالبركة على تالميذه. 

ن صورة المجد ال يقوال هوذا. فوإن اآلب فوي واإلبن واحد في الطبيعة وفي الجوهر ومقامهما واحد. وحين يأخذ اإلب
مجووده فهووو أعظووم موون حالووة اإلبوون حووال تجسووده، والعبيوود يهينونووه بوول هووو قووادم علووى موووت شوونيع وملعووون. ويكووون 

 المقصود أن الصورة السماوية هي أعظم من الصورة األرضية المتواضعة.
 

 َحتَّى َمَتى َكاَن تعَؤْمنعوَن.  َوقعَلتع َلكعمع اآلَن َقَبَل َأَن َيكعوَن،11 -(:11:23آية )يو
رسال للروح القدس، حتى حينموا يوتم ذلوك يوزداد  المسيح يخبر تالميذه بكل ما سيحدث من موت وقيامة وصعود وا 

 وأنا على وشك الرحيل.= اآلنإيمانهم به. 
 

 اَلْم َيَأْتي َوَلَيَس َلهع ْفيَّ َشَيءر.اَل َأَتَكلَّمع َأَيَضا َمَعكعَم َكْثيرَا، أَلنَّ َرْئيَس هَذا اَلعَ 12 -(:12:23آية )يو
المسوويح يعورف أن السوواعة أتووت وال وقوت للكووالم الكثيور، لقوود إنتهوى وقووت التعلويم بووالكرازة وأتوى وقووت العموول = كثيـراَ 

بالفووداء. أتووى وقووت الصووراع مووع رئوويس هووذا العووالم الووذي سوويأتي بعوود دقووائق مووع كوول موون حووركهم ضووده لوويهجم عليووه 
( نجوود فيووه نفووس المفهوووم، وأسووماه بووولس الرسووول إلووه هووذا 5-::6)لووو= رئــيس هــذا العــالم. بووأكبر وأشوورس هجمووة
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( والشويطان قووي وقوتوه فوي القتول وفوى 13:5( أي إلوه هوذا الزموان أو العوالم )راجوع أيضوًا أف:-::2كو3الدهر )
والغوش والمسويح قوتوه  يتاجر بهوا، أموا مسويحنا فقوتوه فوي الحيواة. الشويطان قوتوه فوي الكوذب التى لماخطايا هذا الع
ـــه فـــّي شـــئ(. 13:5+ أف 18:35+ أع 39:13+ موووت 21:13فوووي الحوووق )يوووو كووول إنسوووان خووواطئ، = لـــيس ل

للشوويطان فيووه شووئ هووو الخطايووا التووي أعطووى لووه أن يعملهووا، لووذلك يطالووب بموتووه ثمنووًا للخطيووة. ولكوون المسوويح يقوودم 
خطيوووة" . وكووول موون هوووو ثابووت فوووي المسووويح ( "مووون موونكم يبكتنوووي علووى 5:8:نفسووه بإرادتوووه ثمنووًا لخطايوووا غيووره )يوووو

يسووتطيع أن يقووول "الشوويطان لوويس لووه فووّي شووئ" . وموون يقبوول موون يوود الشوويطان خطايووا يصووبح مووديونا لووه . فيووأتى 
الشيطان لحظة مفارقة الروح للجسد ويطالب بوالثمن ، أال وهوو نفوسونا يأخوذها معوه للجحويم . لكون المسويح لحظوة 

( . ومون هوو ثابوت فوى المسويح االن حوين   3، 1: 31وقيده بسلسولة ) رؤ موته إذ هو بال خطية قبض هو عليه
 تأتيه هذه الساعة ، تأتى له أم النور ) صالة الغروب ( وتحمل نفسه المالئكة الى السماء .

 
. قعومعـوا َنَنَطْلـَق ْمـَن َولْكـَن ْلـَيَفَهَم اَلَعـاَلمع َأنِّـي أعْحـبُّ اآلَب، َوَكَمـا َأَوَصـاْني اآلبع هَكـَذا َأَفَعـ12 -(:12:23آية )يو لع
 ههعَنا.

موع أننووي لسوت موون العوالم والشوويطان لويس لووه فوّي شووئ لكننوي ألجوول محبتوي لووآلب وطواعتي لووه ومحبتوي لكووم أسوولم 
نفسي للموت، وسمحت للشيطان أن يأتي علّي. ويرى الناس طاعتي هذه فيعرفون محبتي لآلب، فالطاعة عالمة 

آلب هي خالص البشر من سلطان إبلويس، فمون أجول تحقيوق خطوة اآلب سومح المحبة. لذلك فمن أجل أن إرادة ا
السيد المسيح إلبليس أن يدخل معه في معركة كأنه إنسان عادي، يأتي إبليس ليقوبض علوى روحوه. لكون المسويح 
 الذي بال خطية لم يستطع إبليس معه شيئًا بل قبض هو على إبليس وقيده وأشهره جهوارًا. والحوظ أن المسويح قودم

 نفسه للموت بإرادته وليس للموت سلطان عليه. هو لم يمت مغلوبًا من ضعف، فهو له سلطان الحياة.
 :إني أحب اآلب

(. فهي إذًا محبة متبادلة. ولكن  هذا 5:1(. وقيل عن اإلبن أنه المحبوب )أف31:6وقيل "اآلب يحب اإلبن" )يو
إنسانًا آخر. بل هو تعبير عن الوحدة بين اآلب الكالم ال يفهم على المستوى البشري، أي كما يحب إنسان 
 (::8يو1واإلبن، ولكن بلغة المحبة التي هي طبيعة اهلل، فاهلل محبة )

وتعبير اهلل محبة يعنى أن اهلل نبع محبة، تنبع منه المحبة. فقولنوا اآلب يحوب اإلبون هوذا يسواوي اآلب فوي اإلبون. 
آلب. فالمحبة التي تنبع من اآلب تصب في اإلبن، والمحبة التوي وقولنا اإلبن يحب اآلب فهذا يساوي اإلبن في ا

 من اإلبن تصب في اآلب.
 :وكما أوصاني اآلب هكذا أفعل

(. ولكوون موورة 8:3دليوول المحبووة هووو الطاعووة. والمسوويح دليوول طاعتووه أنووه أطوواع حتووى الموووت، موووت الصووليب )فووي
(. ومشويئتهما واحودة. إذًا هنواك إتفواق 21:11وأخرى، فالمعنى ليس مباشور هكوذا. لكون ألن اآلب واإلبون واحود )يو

أزلوي علووى أن يقوووم اإلبون بعملووه الفوودائي. وقولوه أوصوواني اآلب يعنووي أن اآلب يريود وأنووا أنفووذ. فواآلب يريوود واإلبوون 
 والروح القدس هما أقنومي التنفيذ. وبهذا تكون طاعة المسيح لآلب عالمة وحدة بينه وبين اآلب .
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 :قوموا ننطلق من ههنا
فهوي تشووير لشودة إشووتياق المسويح لتنفيووذ إرادة اآلب، ولشوودة  كمـا أوصــاني اآلب هكــذا أفعــلين تووأتي مباشورة بعوود حو

 ( لترى شوق المسيح لفداء البشر.6-3:37إشتياقه هو أيضًا في تنفيذ الفداء ليخلص البشر. راجع )إش
يوأتي إليوه المووت، بول قوام هوو ذاهبوًا  هو كان يعلم أن أعداؤه إستعدوا لوه، فلوم ينتظور أن= قوموا ننطلق من ههنا

إليووه فووي شووجاعة وبمحووض إرادتووه. قولووه هووذا يعنووي هيووا نواجووه الصووليب. ألوويس عملووه أن يعلوون حووب اآلب وينفووذ 
وصيته فهو يخرج طواعية وبمحض إرادته ليواجه الصليب والموت. بول قولوُه هوذا لتالميوذه يعنوي أنكوم سوتتبعونني 

وهوذه العبوارة . كمـا أوصـاني اآلبذا القول هو تعليق علوى أنوه ينفوذ وصوية اآلب= يومًا إلى الصليب فال تهابوا. ه
تعني غالبًا أنهوم خرجووا مون العليوة حيوث غسول أقودامهم وقوّدم لهوم جسوده ودموه فوي العشواء السوري. وغالبوًا إنطلقووا 

( وبعود 17)ص ( وبعود ذلوك صوّلى صوالته الشوفاعية15-16إلى الهيكل حيث فاه السيد بتعاليمه الواردة فوي )ص
( ووادي قودرون هوذا هوو وادي يفصول بوين الهيكول 1:18ذلك نسمع أنه خرج مع تالميوذه إلوى عبور وادي قودرون )

( كانووت فووي الطريووق. والصووالة 15-16وجبوول الزيتووون حيووث بسووتان جثسوويماني. وهنوواك موون يقووول أن تعوواليم )ص
نوه هوو الكرموة الحقيقيوة ويقوول المفسورون ( يحدثهم فيها المسويح أ16( في الهيكل. واآلية األولى في )ص17)ص

أن المسيح رأى كرمة في الطريق فأشار لها وقال أنا هو الكرمة الحقيقية. أّما أصحاب الرأي األول الوذين يقولوون 
( كانووت فووي الهيكوول فيقولووون أن الكرمووة المقصووودة هووي كرمووة ذهبيووة مجسوومة علووى أبووواب 15-16أن تعوواليم )ص

ز إلسرائيل(. عمومًا فالمقصوود إسوتعارة مون واقوع موا يرونوه بعيوونهم. والمسويح يسوتعمل الهيكل )فالكرمة كانت ترم
ما نراه بعيوننا ليحدثنا عن طريقه )مثل الزارع والصياد والحقول..( والمسيح إختار الكرمة ألنهوم منوذ دقوائق شوربوا 

المسويح. والكرموة قيلوت أواًل من عصير الكرمة أي دم المسيح الوذي يعطويهم حيواة فيكونووا أعضواء حيوة فوي كرموة 
(. 5:-32:31+ مت19-8:81+ مز3-1:6شإ+ 33-31:3رإعن إسرائيل ولكن قيل أنها أعطت ثمرًا رديئًا )

وكل تطهيرات الناموس لن تفيد في تطهيرهوا ثانيوة فكوان البود أن تقطوع ويغورس اهلل كرموة أخورى جديودة هوي جسود 
ونحووون نولووود بالمعموديوووة لنكوووون أغصوووان فوووي الكرموووة المسووويح السوووري فووونحن أعضووواؤه مووون لحموووه ومووون عظاموووه. 

 وعصيرها أي دمه يسري فينا وحينما نحفظ الوصايا نثبت في الكرمة.
 اإلصحاح الخامس عشر           

َأَنا اَلَكَرَمةع اَلَحْقيْقيَّةع َوَأْبي اَلَكرَّامع. »2" -(:13-2:23اآليات )يو
َنزْععهع، َوكعلُّ َما كعلُّ غعَصٍن ْفيَّ اَل َيَأْتي ْبَثَمٍر يَ 1

َأَنتعمع اآلَن َأَنْقَياءع ْلَسَبْب اَلَكاَلْم الَّْذي َكلََّمتعكعَم ْبْه. 1َيَأْتي ْبَثَمٍر يعَنقِّيْه ْلَيَأْتَي ْبَثَمٍر َأَكَثَر. 
اعَثبعتعوا ْفيَّ َوَأَنا ْفيكعَم. َكَما 3

َعَصَن اَل َيَقْدرع َأَن َيَأْتَي ْبَثَمٍر ْمَن ذَ  . َأنَّ اَل َأَنا 3اْتْه ْإَن َلَم َيَثبعَت ْفي اَلَكَرَمْة، َكذْلَق َأَنتعَم َأَيَضا ْإَن َلَم َتَثبعتعوا ْفيَّ
. الَّْذي َيَثبعتع ْفيَّ َوَأَنا ْفيْه هَذا َيَأْتي ْبَثَمٍر َكْثيٍر، أَلنَّكعَم ْبدعوْني الَ  وَن َأَن َتَفَعلعو اَلَكَرَمةع َوَأَنتعمع اأَلَغَصانع ا َشَيَئا.  َتَقْدرع

وَنهع ْفي النَّاْر، فَ 2 َعَصْن، َفَيْجفُّ َوَيَجَمععوَنهع َوَيَطَرحع ْإَن َثَبتَُّم ْفيَّ 1َيَحَتْرقع. ْإَن َكاَن َأَحدر اَل َيَثبعتع ْفيَّ يعَطَرحع َخاْرَجا َكاَل
دع َأْبي: َأَن تََأتعوا ْبَثَمٍر َكْثيٍر َفَتكعونعوَن َتاَلْميْذي. ْبهَذا َيَتمَ 2َوَثَبَت َكاَلْمي ْفيكعَم َتَطلعبعوَن َما تعْريدعوَن َفَيكعونع َلكعَم.  جَّ

ْإَن َحْفَظتعَم َوَصاَياَي َتَثبعتعوَن ْفي َمَحبَّْتي، َكَما َأنِّي َأَنا 22َكَما َأَحبَّْني اآلبع َكذْلَق َأَحَبَبتعكعَم َأَنا. اعَثبعتعوا ْفي َمَحبَّْتي. 1
كعَم.22َوَأَثبعتع ْفي َمَحبَّْتْه.  َقَد َحْفَظتع َوَصاَيا َأْبي ِْ ْهَي »21 َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْلَكَي َيَثبعَت َفَرْحي ْفيكعَم َويعَكَمَل َفَرحع هْذ
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كعَم َبَعَضا َكَما َأَحَبَبتعكعَم.  هع أَلَجْل َلَيَس أَلَحٍد حعبٌّ َأَعَظمع ْمَن هَذا: َأَن َيَضَع َأَحدر َنَفسَ 21َوْصيَّْتي َأَن تعْحبُّوا َبَعضع
ِع، 23َأَنتعَم َأْحبَّاْئي ْإَن َفَعَلتعَم َما أعوْصيكعَم ْبْه. 23َأْحبَّاْئْه.  اَل َأععودع أعَسمِّيكعَم َعْبيَدا، أَلنَّ اَلَعَبَد اَل َيَعَلمع َما َيَعَملع َسيِّدع

َلَيَس َأَنتعمع اَخَتَرتعمعوْني َبَل َأَنا اَخَتَرتعكعَم، َوَأَقَمتعكعَم 22هع ْمَن َأْبي. لْكنِّي َقَد َسمََّيتعكعَم َأْحبَّاَء أَلنِّي َأَعَلَمتعكعَم ْبكعلِّ َما َسْمَعتع 
ْلَتَذَهبعوا َوتََأتعوا ْبَثَمٍر، َوَيدعوَم َثَمرعكعَم، ْلَكَي يعَعْطَيكعمع اآلبع كعلَّ َما َطَلَبتعَم ْباَسْمي. 

كعَم 21 ْبهَذا أعوْصيكعَم َحتَّى تعْحبُّوا َبَعضع
َََضْني َقَبَلكعَم. »22 َضا.َبعَ  كعَم َفاَعَلمعوا َأنَّهع َقَد َأَب ضع ْإَن َكاَن اَلَعاَلمع يعَبَْ

َلَو كعَنتعَم ْمَن اَلَعاَلْم َلَكاَن اَلَعاَلمع يعْحبُّ 21
َتهع. َولْكَن أَلنَّكعَم َلَستعَم ْمَن اَلَعاَلْم، َبَل َأَنا اَخَتَرتعكعَم ْمَن اَلَعاَلْم، ْلذْلقَ  كعمع اَلَعاَلمع.  َخاصَّ وا اَلَكاَلَم الَّْذي 12يعَبَْضع اعَذكعرع

َن َكانعوا ِْ. ْإَن َكانعوا َقْد اَضَطَهدعوْني َفَسَيَضَطْهدعوَنكعَم، َواْ  َقَد َحْفظعوا َكاَلْمي  قعَلتعهع َلكعَم: َلَيَس َعَبدر َأَعَظَم ْمَن َسيِّْد
َلَو 11ا َيَفَعلعوَن ْبكعَم هَذا كعلَّهع ْمَن َأَجْل اَسْمي، أَلنَّهعَم اَل َيَعْرفعوَن الَّْذي َأَرَسَلْني. لْكنَّهعَم ْإنَّمَ 12َفَسَيَحَفظعوَن َكاَلَمكعَم. 

ْني يعَبَْضع اَلَّْذي يعَبَْضع 11. َلَم َأكعَن َقَد ْجَئتع َوَكلََّمتعهعَم، َلَم َتكعَن َلهعَم َخْطيَّةر، َوَأمَّا اآلَن َفَلَيَس َلهعَم ععَذرر ْفي َخْطيَّْتْهمَ 
اآلَن َفَقَد رََأَوا َلَو َلَم َأكعَن َقَد َعْمَلتع َبَيَنهعَم َأَعَمااَل َلَم َيَعَمَلَها َأَحدر َغَيْري، َلَم َتكعَن َلهعَم َخْطيَّةر، َوَأمَّا 13َأْبي َأَيَضا. 

وْني َأَنا َوَأْبي.  ََضع وْني ْباَل َسَبٍب. لْكَن ْلَكَي َتْتمَّ اَلَكْلَمةع اَلَمَكتعوَبةع 13َوَأَب ََضع  " ْفي َنامعوْسْهَم: ْإنَّهعَم َأَب

 
 َأَنا اَلَكَرَمةع اَلَحْقيْقيَّةع َوَأْبي اَلَكرَّامع. »2 -(:2:23آية )يو

هذه في مقابل الكرمة التي لوم = الكرمة الحقيقيةإبتداء من هذا اإلصحاح يتكلم المسيح وحده والتالميذ يسمعون. 
-3:37(. والكرمووة هووي تعبيوور عوون الكنيسووة جسوود المسوويح )أش7-1:6+ أش12-8:81تثبووت وهووي إسوورائيل )مووز

نتهت 6 (. وحقيقية تعنى لغويا الثابتة التى التتغير و ال تفسد وال تزول. لكن إسرائيل ليست حقيقية ألنها فسدت وا 
يح تجسود ليوحودنا فيوه وتشبيه الكنيسة بالكرمة، فالكرمة تعطي الخمر رمز الفورح والكنيسوة بثمرهوا تفورح اهلل. والمسو

 الكرامليقدمنا لآلب كجسده الحى وهذا ما يفرح اآلب صاحب الكرمة = 
المسيح هنا يتحدث عن إتحاده بتالميذه وكنيسته وأنه كإتحواد الكرموة باألغصوان. فهوو إتحواد وثيوق، فواإلبن صوار 

الكرموووة حيوووة. ورفوووع عووونهم  يحمووول الموووؤمنين الوووذين ثبتووووا فيوووه يعطووويهم جسوووده ودموووه طعاموووًا وشووورابًا كعصوووارة تجعووول
حووزن قلووب اآلب ، فجوواء االبوون ليعيوود لهووم الحيوواة و ليقوودمهم هلل اآلب أخطايوواهم التووى كانووت سووببا فووى موووتهم الووذى 

صووالحها واإلبوون( 19-81::1الكوورام ليفوورح بهووم. هووذه الكرمووة قووال عنهووا داود.. )مووز ( )نبوووة ربطووت بووين الكرمووة وا 
لى ميراثه وقدرتوه وقوتوه وهوو  (32-17:1وقال عنها بولس الرسول .. )أف فاهلل اآلب هو الذي يدعونا لمعرفته وا 

+ 13:17الوووذي أقوووام المسووويح رأسوووًا لهوووذه الكرموووة وهوووو يثبوووت األعضووواء حسوووب عمووول شووودة قوتوووه فوووي المسووويح )يوووو
(. فهنووا اإلنسووان يتحوود بالمسوويح بسوور 17::(. والعموول قطعووًا هووو عموول مشووترك بووين اآلب واإلبوون )يووو:: ،27:5يووو

ير عضووًا حيوًا فوي المسويح علوى مسوتوى الغصون فوي الكرموة. واآلب هوو الوذي أرسول إبنوه ليكوون سوبب إلهي ليصو
المسويح بسوبب إنسوانيته إتحود بالكرموة أموا اآلب فهوو متميوز عنهوا. اآلب هوو حوارس = أبي الكرامحياة للموؤمنين= 

ه الكرمووة حقيقيووة لهووا صووفة البقوواء فهووو الووذي يريووده ليكووون هنوواك حيوواة للكنيسووة الكرمووة. وهووذ ، هووذا اإلتحوواد والثبوووت
والخلود وعدم التغيير والفساد كموا حودث للكرموة اليهوديوة. هوذه الكرموة الجديودة )الكنيسوة( بودأت بغصون )المسويح( 

 ( ويتفرع منه أغصان كثيرة )المؤمنين المعمدين( ليكونوا الكرمة.1:11)أش
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 َيَنزْععهع، َوكعلُّ َما َيَأْتي ْبَثَمٍر يعَنقِّيْه ْلَيَأْتَي ْبَثَمٍر َأَكَثَر. كعلُّ غعَصٍن ْفيَّ اَل َيَأْتي ْبَثَمرٍ 1 -(:1:23آية )يو
( وأعمووال حسوونة 32-33:6الثمووار هووي اإليمووان والرجوواء والمحبووة والشووهادة للمسوويح وثمووار الووروح القوودس فينووا )غوول

لثمور وعلوى أسواس الثمور (. فواآلب يطلوب ا5-1:6تمجد اهلل وتنفع اآلخرين. واآلب ينزع الغصن عديم الثمر )أش
يتعامل مع األغصان. وهو ينزع الغصون عوديم الثمور ألنوه يعطول نموو الكرموة فهوو يأخوذ مون عصوير الكرموة دون 
فائوودة بوول يحوورم الغصوون المثموور. ومووا يووأتي بثموور ينقيووه علووى المسووتوى الروحووي موون كوول نجاسووة وشووهوة بالتجووارب. 

ين. وهذا ما نراه في شوكة بولس الرسول. إذًا فاهلل ال يريد ثمورًا فالتنقية تأديب. أو ينقيه بالكلمة فهي سيف ذو حد
(. بل إن شرط حياتنا 21:6فال يمكن فصل المؤمنين عن المسيح )أف= ن فيّ صكل غوكفى بل يريد ثمر كثير. 

 حياء.أهو إتحادنا بالمسيح. وطاعة الوصية تثبتنا فى الكرمة فنستمر 
 ْقَياءع ْلَسَبْب اَلَكاَلْم الَّْذي َكلََّمتعكعَم ْبْه. َأَنتعمع اآلَن َأنَ 1 -(:1:23آية )يو

أي = أنـتم اآلن أنقيـاءحتى ال يتساءل التالميذ هل نحن من األغصان التي تقطع أو التي تنقى قال لهوم الورب= 
التوي أن المسيح يوراهم مثمورين، فهوو أتوم عملوه معهوم بتعاليموه وكلمتوه الحيوة الفاحصوة والبانيوة والمبكتوة والمعزيوة و 

تستعلن الحق اإللهي. وهذا الكالم قيل بعد خروج يهوذا. ونالحظ أن المسيح بكالمه ينقي وفي اآلية السابقة نجود 
اآلب ينقوووي بالتجوووارب النافعوووة. وكلموووة المسووويح سووويف ذو حووودين، بحووودها األول تنقوووي وتقووودس فتحيوووي وكأنهوووا َتِلوووْد 

( فإن لم تأتي كلمة اهلل بثمور تكوون هوذه 8:13:+ 33:6( وبحدها الثاني تدين )يو32:1بط1اإلنسان من جديد )
( وكلموا نهوتم بكلموة اهلل فوي حياتنوا نوزداد نقواوة. فكلموة اهلل حيوة وفعالوة ::13+ عب15 ،13:3الكلمة للدينونة )رؤ

ولها قوة على التنقية. لذلك فالكنيسة تنصح الشعب بعدم التناول لمون لوم يسومع اإلنجيول. فكلموات اإلنجيول تعطوي 
كول تعواليم الورب لهوم لكون إسوتمرار النقواوة متوقوف علوى شوركتهم معوه أي = بسـبب الكـالميحتاجها المتناول.  نقاوة

 إستمرار ثباتهم في المسيح.
َعَصــَن اَل َيَقــْدرع َأَن َيــَأْتَي ْبَثَمــٍر ْمــَن َذاْتــْه ْإَن َلــَم يَ 3   -(:3:23آيــة )يــو َثبعــَت ْفــي اعَثبعتعــوا ْفــيَّ َوَأَنــا ْفــيكعَم. َكَمــا َأنَّ اَل

 اَلَكَرَمْة، َكذْلَق َأَنتعَم َأَيَضا ْإَن َلَم َتَثبعتعوا ْفيَّ 
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اهلل خلق آدم. ومن جنب آدم خلقت حواء. واألوالد هم جزء من آدم وجزء من  =اثبتوا فّي وأنا فيكم اثبتوا فيّ 
ن جسد وِّ كَ جاء المسيح ليُ  رأسها ميت. حواء. لذلك فالخليقة كلها اآلن هي أجزاء من آدم ولكنها خليقة ميتة فآدم

 . في المسيحهو رأسه وكلنا ينتمي لهذا الجسد بالمعمودية. ويكون  ثان  حى
( وحين أتحد به 6-2:5المسيح مات وقام. وأنا أموت مع المسيح وأقوم متحدًا به في المعمودية )رو= وأنا فيكم

" لمسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ ( "مع ا32:1تكون لي حياته "لي الحياة هي المسيح" )في
ذا كنت ثابتًا في 12:5( وحين تكون لي الحياة هي المسيح فهو يستخدم أعضائي كآالت بر )رو31:3)غل ( وا 

 المسيح. ولي حياة المسيح فأنا غصن مثمر. 
 

 مة فكل تعطيني قوة ألثبت في المسيح وأثمر وهذا ينطبق على مثال الكر  وحياة المسيح فيَّ 
  إثبتوا فّي.=         في الكرمة       هو غصن

 وأنا فيكم.في كل غصن  =  تسرى    الحياة   والعصارة  
المسيح أعطانا جسده ودمه لنثبت فيه، ومن يتناول بإستحقاق )في حالة توبة صادقة( يثبوت فيوه. ومون يثبوت فيوه 

َُ فوي الكرموة. إذًا فلنلتصوق يقدسه ويعطيه حياة ويكون له ثمر. فالغصن ال يمكن أن يوأ تي بثمور إن لوم يكون ثابتوًا
ل ثمر بر المسيح ) ( أي أن 37:3يوو1باهلل كل ايام حياتنا. والمسيح هو منبع الثمر والروح القدس هو الذي يوصِّ

وصوية مون المسويح لنوا وهوو يعطوي موع وصواياه = اثبتـوا فـيّ الروح القدس )المسحة( يعلمنا أن نثبت في المسويح. 
-2::1هذه تعني إقبلوا ثبوتي فيكم، أي علينا أن نفتح قلوبنوا ليودخلها المسويح ليعمول )أف= وأنا فيكمنفيذ. قوة للت
(. وثبوووت المووؤمن فووي المسوويح شوورط الزم لثبوووت المسوويح فووي المووؤمن. وثبوووت المسوويح فووي المووؤمن هووو نتيجووة 17

حبتووه يثبووت فيووه المسوويح بووأن يمنحووه طبيعيووة لثبوووت المووؤمن فووي المسوويح موون يثبووت فووي المسوويح بأعمالووه وتوبتووه وم
نعمته ويمأله من روحه. ومعنى اآلية أن المسيح يقول إعطوني الفرصة ألثبت فيكم. فالثبات فوي المسويح يسوتلزم 

 [ إرادة اإلنسان.3[ عمل المسيح ]1]
نوا حيواة ( فكلما مات إنسواننا العتيوق، كلموا ثبتوت في11:  :كو3+  11:  5[ إماتة اإلنسان لشهوات جسده )رو2]

 المسيح . والحظ أن قيامة المسيح كانت بإتحاد حياته األبدية بجسده المائت . 
. الَّْذي َيَثبعـتع ْفـيَّ َوَأَنـا ْفيـْه هـَذا َيـَأْتي ْبَثَمـٍر َكْثيـٍر، أَلنَّكعـَم ْبـدع 3 -(:3:23آية )يو وْني اَل َأَنا اَلَكَرَمةع َوَأَنتعمع اأَلَغَصانع

وَن َأَن َتَفَعلع   وا َشَيَئا. َتَقْدرع
الوورب يشووير أنووه مصوودر الحيوواة الحقيقيووة، نسووتمدها منووه بصووفة ثابتووة ونسووتمد منووه كياننووا، وبووذلك نحقووق توودبير اهلل 
فيكوووون لنوووا ثموووار. ولووونالحظ أننوووا ال يمكووون بدونوووه أن نفعووول شوووئ فوووالثمر هوووو مووون سوووخاء الكرموووة ولووويس مووون صووونع 

أاّل نظن أننا ضعفاء غير قادرين فمن يثبت فيه ال يعود وأيضًا علينا  بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئاَ الغصن= 
له. كيوف  ةالثبات فيه ال قيم وكل عمل خارج ( .12:  :)فى ضعيفًا "أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني"

[ دراسووة 2[ ممارسووة األسوورار ]3( ]13::1[ النقوواوة )فبوودون القداسووة ال يوورى أحوود الوورب عووب1نثبووت فووي المسوويح ]
[ 6( )ب( إيجووابي )صووالة / صوويام..( ]11:5[ جهووادي )أ( سوولبي )نموووت عوون الخطيووة رو:إسووتمرار ]كلمووة اهلل ب
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قبول الصليب. بهذا نثبت في الكرموة ونصوير أغصوانًا حيوة تسورى فيهوا عصوارة الكرموة )حيواة المسويح(. والغصون 
 الحي يكون له ثمار.

 
وَنـهع ْفـي النَّـاْر، ْإَن َكـاَن َأَحـدر اَل َيَثبعـتع ْفـيَّ يعَطـرَ 2 -(:2:23آية )يـو َعَصـْن، َفَيْجـفُّ َوَيَجَمععوَنـهع َوَيَطَرحع حع َخاْرَجـا َكاَل

 َفَيَحَتْرقع. 
هنا إنذار مخيف لمن هو غير ثابت فوي الكرموة، فهوذا سينفصول عنهوا فيجوف. مون لويس لوه ثموار سويقطع ويحورق 

غصن الذي يقطع مون الكرموة ال فائودة )ربما أشار المسيح إلى بعض األغصان التي قطعوها إستعدادًا لحرقها( )ال
لووه إطالقووًا لووذلك يحرقونووه، فغصوون الكرمووة ضووعيف جوودًا ال يصوولح لشووئ. والغصوون مهمووا كووان جمووال أوراقووه، إن لووم 
يكوون لووه ثمووار يقطعونووه )األوراق هنووا إشووارة للبوور الووذاتي مثوول شووجرة التووين التووي لعنهووا المسوويح(. ولكوون متووى يجووف 

ز فلينوي يمنوع وصووول العصوارة، وهوذا الحواجز هوو الخطيوة التوي تعويش فينووا أو الغصون؟ هوذا يحودث إن ُوِجوَد حواج
 ل نعمة اهلل التي فيه إلى مجد دنيوي. والمالئكة هم الذين يجمعون ويطرحون في النار.من حوَّ 

 
 كعَم.ْإَن َثَبتَُّم ْفيَّ َوَثَبَت َكاَلْمي ْفيكعَم َتَطلعبعوَن َما تعْريدعوَن َفَيكعونع لَ 1 -(:1:23آية )يو

هووذه عكووس اآليووة السووابقة، هنووا نوورى بركووات الثبووات فووي المسوويح أي إسووتجابة الصووالة. هنووا نوورى الوعوود الثمووين لموون 
هنا نرى المسيح يضع كالمه مكان شخصه. فنرى كيف نثبت فوي المسويح = وثبت كالمي فيكميثبت في الكرمة. 

أوتينوا مون إرادة وفكور وقلوب. وطاعوة المسويح وهذا بأن نثبت في كالمه. وهذا يعني تصديق وعد المسيح بكول موا 
[ فوي مولء 3[ فوورًا ]1مهما حدث حتى االستشهاد. هنا فاهلل يستجيب لنا مهما طلبنا. واهلل يستجيب بثالث طورق ]

[ ال يسوتجيب لوو طلبوي لويس لمصولحتي فهوو لوم يسوتجب لبوولس ورفوض 2( ]فوى الوقوت المناسوب الزمان )بعد مدة
يسووتجيب. وأن يكووون لنووا الحاسووة السوومعية الروحيووة فنسووتطيع أن نميووز صوووته. والمسوويح ولكنووه البوود وأن  ، شووفاءه

إذا كنوا نسوتطيع أن نميوز صووته فحينئوذ = تطلبونيخاطبنا وسط كل أحداث اليوم من خالل كل ما نسمع ونورى. 
مون = تريـدون مـا(. 21:13( "أطلبووا أواًل ملكووت اهلل" )لوو6::1يوو1لن نطلب إاّل ما هو حسب إرادته ومشيئته )

ثبت في المسيح تصبح إرادته الحرة حسب حرية البنين ال العبيد واإلبون ال يطلوب سووى موا َيسأوْر أبواه. بول سويكون 
(. ولنالحظ أن خالصة المسويحية هوي الحيواة موع 31:2لمن يثبت في المسيح َتماثل في اإلرادة والمسرة معه )أف

 . وصايا المسيح تصبح مكتوبة داخل القلب، فال نحتاج = مي فيكمثبت كالالمسيح وفي المسيح وحياة المسيح فيَّ
لمن يعلمها لنا أو يوصينا بها أو يقنعنا بتنفيذها، بل ننفذها عن حب في المسويح، وهوذا عمول الوروح القودس الوذي 
 يعلمنووا ويووذكرنا ويسووكب محبووة اهلل فووي قلوبنووا. لكوون يكووون هووذا لموون يتجوواوب إيجابيووًا مووع صوووت الووروح القوودس وال

 يقاومه.
 

دع َأْبي: َأَن تََأتعوا ْبَثَمٍر َكْثيٍر َفَتكعونعوَن َتاَلْميْذي. 2 -(:2:23آية )يو  ْبهَذا َيَتَمجَّ
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وثبوووتكم فووي كالمووي، هووذا ينشووئ إسووتجابة لصوولواتكم كونهووا تتفووق مووع إرادة اآلب  بثبوووتي فوويكم وثبوووتكم فوويَّ = بهــذا
( 13::3قود صولب المسويح ليوأتي بثمور هوو إيموان البشور )يوول= أن تأتوا بثمر كثير فتكونـون تالميـذيالسماوي. 

( وكول 15:6+ موت 9:1بوط1(. والثموار الكثيورة تمجود اآلب )19:38وعمل التالميذ أن يكملوا عمل المسيح )مت
هوذا يحودث إن ثبتنووا فوي كووالم المسويح أي صودقناه وعشوونا بوه كلمووة كلموة، فيورى النوواس فينوا صووورة للمسويح الثابووت 

 فينا. 
ة السابقة رأينا أن طاعة كالم المسيح شرط للثبوات فيوه، وفوي اآليوة اآلتيوة وموا بعودها نورى أن المحبوة هوي في اآلي

 الشرط اآلخر.
 

 َكَما َأَحبَّْني اآلبع َكذْلَق َأَحَبَبتعكعَم َأَنا. اعَثبعتعوا ْفي َمَحبَّْتي. 1 -(:1:23آية )يو
إنتقائيووة، أي نحوب مون يووروق لنوا ونكوره موون يكرهنوا، فهووذا المحبوة التوي يطلبهووا المسويح أن تكوون فينووا ليسوت محبوة 

(. أمووا المحبووة التووي 8:-2:6:النوووع موون الحووب ينتمووي للخليقووة العتيقووة.. "فالعشووارون أيضووًا يفعلووون هكووذا" )مووت
يطلبها المسيح أن تكون فينا هي محبة مطلقة أي للكل.. هلل أواًل ولكل إنسوان، لمون يحبنوي ولمون يكرهنوي.. لوذلك 

 (3:6-::31يو1سيد "أحبوا أعداءكم.." المحبة هي للخالق وللمخلوق )قال ال
+  5-2:5والطبيعووووووة الجديوووووودة، طبيعووووووة المحبووووووة حصوووووولنا عليهووووووا بالمعموديووووووة، وفيهووووووا صوووووورنا خليقووووووة جديوووووودة )رو

أي ما حصلتم عليه من طبيعة جديدة إثبتوا فيها. وأهمية = إثبتوا في محبتي(. والرب يطلب هنا قائاًل 17:6كو3
(. إذًا مون يثبوت فوي المحبوة 36:11أن نثبت فيه هو، وهو الوذي قوال عون نفسوه "أنوا هوو القياموة والحيواة" )يووذلك 

 تثبت فيه الحياة األبدية التي حصل عليها في المعمودية. وذلك ألن المسيح حياة وهو أيضًا محبة.
ة أزليوة أبديوة ال نهائيووة ألن اهلل المسويح حوين أراد أن يشورح مقودار محبتوه للبشور شوبهها بمحبوة اآلب لوه وهوذه محبو

محبووة واهلل غيوور متنوواهي فاألصوول فووي المحبووة هووو محبووة اآلب لإلبوون. ومحبووة اآلب لإلبوون تعنووي وحوودة اآلب مووع 
اإلبن، محبة اآلب تصب في اإلبن المحبوب. إذًا محبوة اآلب لإلبون هوي تعبيور آخور لقوول المسويح "أنوا فوي اآلب 

فصـار . وعلوى نفوس الونمط أحبنوا المسويح  فـاآلب واالبـن واحـد بالمحبـة محبوة. واآلب فيَّ ولكن بلغوة المحبوة فواهلل
شـرط هـذا ، ولذلك قال إثبتوا فيَّ وأنا فيكم أي نحن صرنا فيه وصارت حياته فينا. ولكون بالمحبة فينا وصرنا فيه

وتعنوي  ، بلغوة المحبوة هو مساو لقوله أثبتوا فويَّ لكون. إثبتوا في محبتيلذلك يقول هنا  الثبات أن نحيا في محبة
أن من يثبت به يتذوق ويتلذذ بمحبته. وأن المحبة هي شرط لثبوات المسويح فينوا. والمسويح أوصول لنوا بمجيئوه فوي 
الجسود محبوة اآلب. هنوا يشورح المسويح سور ثبوات الغصوون )الموؤمن( فوي الكرموة )المسويح( وهوذا السور هوو الحووب. 

وب فيكونووان ذاتووًا واحوودة وكيانووًا واحوودًا، الحووب هووو سوور الوحوودة فوواآلب يحووب اإلبوون، حووب يتوحوود فيووه المحووب بووالمحب
القائمة بين اآلب واإلبن. وهكذا أحبنا المسيح حبوًا بلوغ مون قوتوه أن يجعلنوا معوه فوي إتحواد كامول يحيوا فينوا ونحيوا 

اإلنسوان فيه ومعه وبه وله. فحب المسيح لنا هو سر اإللتحام أو الوحدة التي جاء إبن اإلنسان ليؤسسها مع بنوي 
( ومحبتوووه لنوووا قائموووة علوووى أن هوووذا هوووو طبعوووه فهوووو يحوووب اآلب واآلب يحبوووه فووواهلل محبوووة. 32:17لحسووواب اهلل )يوووو

( لكون السوؤال الموجوه لنوا هوو هول 13وتظهر فاعلية هذه المحبوة فوي محبتنوا لوه وفوي محبتنوا لبعضونا الوبعض )آيوة
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( "لكنووي قوود سووميتكم أحبوواء ألنووي 16:16فووي )نقبوول هووذه المحبووة ونبادلووه حبووًا بحووب وهوول نثبووت فووي هووذه المحبووة. و 
أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. هنا أعلمتكم ال تعني المعرفة والفلسفة بل هي توصيل أسورار اآلب ومحبتوه لنوا. 
فوووواإلبن الضووووال حووووين عوووواد لووووم يتعوووورف علووووى أبيووووه علووووى مسووووتوى الفكوووور إنمووووا علووووى مسووووتوى األحضووووان والقووووبالت 

محبة فائقة للطبيعة وألفكارنا ولكون المسويح يعطينوا أن نتوذوقها فنفورح بوأبوة  (. محبة المسيح لآلب هي35:17)يو
المسيح ظهرت محبته لنا في بذله نفسه على الصليب. ولوال هذه المحبوة موا كنوا قود = كذلق أحببتكم أنااآلب لنا. 

-1:2يو1القدر والمجد ) فهمنا محبة اآلب لإلبن وال محبة اإلبن لنا. والمسيح بمحبته لنا ضمنا في بنوته الرفيعة
بأن نصدق دعوته ونقبلهوا ونسوتمر فيهوا ونقويم  إثبتوا في محبتي( وهنا نرى ما سنحصل عليه لذلك يشجعنا أن 3

في محبة له ولكل أحد )وهنا نرى خطورة ان ال نحب اعوداءنا( ونبادلوه حبوًا بحوب ويكوون هوذا بوأن نحفوظ وصواياه 
لس "محبة المسيح تحصرنا" + "من يفصلني عن محبة المسويح". ومون وكلما نكتشف محبته نحبه وهذا ما قاله بو 

يحفووظ وصوواياه يكتشووف أعماقهووا. الوصووية ال تشوورح وال تفلسووف بوول تنفووذ بووال فحووص وموون ينفووذها يكتشووف معناهووا. 
ولوونالحظ أن اآلب واإلبوون همووا واحوود بسووبب المحبووة، واإلبوون محبووة، فكيووف يتحوود اإلبوون بنووا لووو عشوونا فووي كراهيووة. 

(. 16-2::1يووو1يوواة، فووإن عشوونا فووي كراهيوة نموووت، لووذلك قيوول "كوول موون يوبغض أخوواه فهووو قاتوول نفووس" )واإلبون ح
 (.::31يو1ومن يحب اهلل يحب اإلخوة )

 من هنا نرى ان الوحدة بين اآلب واألبن تم التعبير عنها بعدة طرق في الكتاب المقدس : 
 (.31: 6اآلب يحب اإلبن )يو .1
 (.37: 11 أحد يعرف اإلبن اال اآلب )مت ال أحد يعرف اآلب اال اإلبن وال .3
 (.11: :1انا في اآلب واآلب فّى )يو .2
 (.21: 11أنا واآلب واحد )يو .:
 (9: :1من رآني فقد رأى اآلب )يو .6

( لترى أن كلمة يعرف في الكتاب المقدس تعنى 31: 6( + )يو37: 11( + ) مت8: 2راجع تفسير اآليات )في
 -اإلتحاد لها ثالثة أنواع : الوحدة . والمعرفة بهذا المعنى أى

 (16: 11( + )يو37: 11)متوحدة الهوتية:  .1
 (     28: 11فاآلب يعرف اإلبن واإلبن يعرف اآلب = اآلب فّى وأنا فى اآلب )يو  

 ( وهى وحدة مثمرة فلقد أثمرت أبنًا.1: :وعرف آدم أمرأته فحبلت وولدت قايين )تكوحدة جسدية:  .3
 ( "ومن أراد اإلبن أن يعلن له" 37: 11( + )مت2: 17) يو وحدة بين المسيح واإلنسان : .2
 (+ هذه االية وفيها نتحد بالمسيح بالمحبة2: 17(. وهذه الوحدة أثمرت حياة لجسدنا المائت )يو8: 2+ )في   

 ( في الجزء الثالث من كتب االناجيل31: 6إذًا المحبة والمعرفة كالهما تعبير عن الوحدة. وراجع تفسير آية )يو
 ( 2: 17+ )يو

( وحينئذ سنعرفه وحين نعرفه :1: 15ونحن حين نمتلئ من الروح القدس فهو يحكي لنا عن المسيح )يو 
 سنحبه. لذلك فالمعرفة والمحبة 
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  -مرتبطان، ونالحظ أن كالهما عمل الروح القدس فينا :
 (6:6يسكب محبة اهلل في قلوبنا )رو .1
 Know himيعطينا أن نعرف المسيح  .3
 عرفه بمعنى اإلتحاد به وبهذا ن

 وأيضًا المحبة هى وحدة :
(، أو "اإلبن يحب اآلب" )هذه اآلية 31: 6على مستوى الالهوت فقول الكتاب "اآلب يحب اإلبن")يو .1

 ( فهذا يعني أنهما واحد.9: 16يو
: 2يو1( + )36: 11وحينما نبقى في المحبة نحيا ألننا سنثبت في المسيح. والمسيح هو الحياة )يو .3

1: ) 
 لذلك نقول أن الروح القدس يثبتنا في المسيح .

( لنظل ثابتين في المسيح، وهذا معنى قول الكتاب "توبني فأتوب 35: 8( ويعين )رو8: 15وكذلك هو يبكت )يو
 ( وكل هذا يبدأ باألسرار السبعة التي هى عمل الروح القدس.18: 21ألنك أنت الرب إلهي" ) أر

 (.33، 31: 1كو3يسمى سر التثبيت. فالروح القدس يثبتنا في المسيح )ولذلك نالحظ أن سر الميرون 
 

ْإَن َحْفَظتعَم َوَصاَياَي َتَثبعتعوَن ْفي َمَحبَّْتـي، َكَمـا َأنِّـي َأَنـا َقـَد َحْفَظـتع َوَصـاَيا َأْبـي َوَأَثبعـتع ْفـي 22 -(:22:23آية )يو
 َمَحبَّْتْه.

= حفظــت وصــايا أبــيتم علووى تنفيووذها متشووبثين بالوعوود. سووهر = حفظــتم( 9هنووا نوورى كيووف نثبووت فووي محبتووه )آيووة
(. وبولس هنوا يطلوب أن نوتعلم الطاعوة كموا أطواع المسويح نفسوه. وهكوذا أطواع بوولس 8-6:3بالتجسد والفداء )في
حتمل اآلالم )  إن(. بول إحتمول شووكة الجسود التوي كوان اهلل ينقيوه بهوا ليوأتي بثمور أكثور. 35-32:11كو3نفسه وا 
هذه خبرة عملية يختبرها من يحفظ الوصية. فمن أحب اإلبون بحفوظ وصواياه  بتون في محبتيحفظتم وصاياي تث

(. عمومووًا موون 13( وأهووم وصووية للمسوويح هووي المحبووة )آيووة37:15يشووعر بمحبووة اآلب وهووذه المحبووة ال توصووف )
ايا يحفووظ وصووايا المسوويح حتووى ولووو بالتغصووب )فهووذا هووو الجهوواد( يبوودأ فووي الحووب. وباإلصوورار علووى حفووظ الوصوو

يشتعل الحب في داخل القلب فيثبت اإلنسان في المحبة لدرجة أن يضحي ويبذل. وهذه هي المحبوة الكاملوة التوي 
تطرح الخوف إلى خارج. ومن يحوب محبوة كاملوة يكوون مسوتعدًا لقبوول أي ألوم مون أجول الوذي موات ألجلنوا. حفوظ 

ة. والمسووويح نووور. وال شوووركة للنووور موووع الوصووية هوووو سوولوك فوووي النووور، إذًا مخالفوووة الوصووية هوووو سوولوك فوووي الظلموو
الظلمة. ومن يغصوب نفسوه علوى حفوظ الوصوية يثبوت فوي المسويح. ومون يثبوت فوي المسويح يكتشوف محبتوه. ومون 
يكتشووف محبتووه يبوودأ يطيووع الوصووية عوون حووب ولوويس عوون تغصووب. وهكووذا يتنووامي داخوول اإلنسووان حفووظ الوصووية 

يح واآلب، فألنهموووا واحووود ومشووويئتهما واحووودة. فإنوووه مووون والثبووووت فوووي محبوووة المسووويح. أموووا عووون العالقوووة بوووين المسووو
المسووتحيل أن يخووالف المسوويح إرادة اآلب، وبالتووالي فهووو ثابووت فووي محبتووه وبووولس الووذي نفووذ وصووايا المسوويح شووعر 
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التووي يسوومعكم إياهووا = إن حفظــتم وصــاياي( 6::1كووو3بهووذا الثبووات فووي محبتووه فقووال "محبووة المسوويح تحصوورنا" )
 (.6:6يزداد إنسكاب المحبة هلل في داخلنا من الروح القدس )رو= في محبتيتثبتون الروح القدس. 

رادتهمووا واحوودة . ولكوون اآلب يريوود واالبوون والووروح ا  = اآلب واالبوون واحوود بالمحبووة، ومشوويئتهما و  حفظــت وصــايا ابــي
 ضا .ي ما يريده االبن ايأهما اقنومى التنفيذ . فتصبح طاعة االبن لآلب هي تنفيذ ما يريده اآلب ، 

كعَم.22 -(:22:23آية )يو  َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْلَكَي َيَثبعَت َفَرْحي ْفيكعَم َويعَكَمَل َفَرحع
هوو سور الكرموة الوذي شورحه، وثباتنوا فيوه بالمحبوة وطاعوة وصواياه يجعلوه يفورح ويعطينوا أن = بهـذا= كلمتكم بهذا

تى تثبت فينا محبوة اهلل فيوه إرهواق وتضوحية نفرح بان يدخل فرحه هو فينا. حتى ال نتصور أن حفظنا للوصايا ح
منا وتثقياًل علينا يشرح الرب هنا أن الثبوت في المحبة هو سر الفرح الكامول. والطريوق للفورح الكامول إذن هوو أن 
نثبت فوي اإليموان وفوي كوالم الورب بوأن نصودقه وننفوذه فنثبوت فوي محبتوه أي نكتشوفه هوو ونحبوه وهنوا يكوون الفورح 

فرح التالميذ والمؤمنين يحتاج إلى تكميل. = ويكمل فرحكمفرح المسيح كامل. = ت فرحي فيكميثب(. 5-2:3يو1)
فالمسوويح يسووكب فرحووه فووي القلووب ونحوون نأخووذ ليكموول فرحنووا. فرحووه وجوود موضووعًا فينووا. وهووذا هووو طلووب المسوويح أن 

فرحنا ويكمل )والحظ أنه نفرح فهو يطلب أن نثبت فيه ونطيع وصاياه لنفرح. وكلما نطيع نثبت وكلما نثبت يزداد 
سبق وأعطاهم السالم واآلن الفرح( وأهم فرح يفرح به اإلنسان الخالص الذي قدمه المسيح، هو حيواة جديودة نورى 
فيها الرب من هنوا علوى األرض. ولونالحظ العالقوة المباشورة بوين المحبوة والفورح. فوالفرح هوو نتيجوة وجوود المحبوة. 

(. لووذلك فووأول ثمووار الووروح المحبووة وثوواني 6:6كب محبووة اهلل فووي قلوبنووا )رووهووذا مووا عملووه الووروح القوودس، فهووو يسوو
 (.33:6الثمار مباشرة هو الفرح )غل

 
كعَم َبَعَضا َكَما َأَحَبَبتعكعَم. »21 -(:21:23آية )يو ِْ ْهَي َوْصيَّْتي َأَن تعْحبُّوا َبَعضع  هْذ

 ا نرى اننا نكون جسد واحد اذا ترابطنا بالمحبة.ننا نتحد بالمسيح ونثبت فيه بالمحبة ، وهنأ( 9راينا فى اية )
فالكنيسة جسد المسويح تتورابط ببعضوها بمفاصول هوى المحبوة وهوذه يعملهوا الوروح القودس لمون يريود ويقبول عملوه. ) 

( . ما سبق كان عن محبتنا هلل وهذه تنواظر وصوايا اللووح األول. وابتوداء مون هنوا نجود  1: 7+ نش  15: :اف 
وهووذه تنوواظر وصووايا اللوووح الثوواني. ووصووية المسوويح أن نحووب بعضوونا كمووا أحبنووا هووو فالمحبووة هووي المحبووة لإلنسووان 

 التي تجعل فرحنا كاماًل. 
تحاد المسيح بنا هو حياة وبالتالي فرح. والمسيح ال يسكن حيث  ونالحظ أن المحبة شرط ألن يتحد بنا المسيح، وا 

 تكون هناك كراهية.
 -ومحبته هي:

 ي محبة إلهية وليست محبة جسدانية أو عاطفية. هي وحدة بين اآلب واإلبن.كما أحبووه اآلب= أ -1
 أحبنا ونحن خطاة= هكذا ينبغي أن نحب من هم أضعف منا. -3
 أحبنا ونحن أعداء= هكذا ينبغي أن نحب أعدائنا. -2
 أحبنا حتى الصليب= هكذا ينبغي أن نحب حتى الموت. -:
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نطلب شيئًا في مقابل محبتنا إلخوتنوا، محبوة اهلل أنوه يعطوي محبة باذلة= هكذا ينبغي أن نحب بال أنانية، ال  -6
بسوووخاء وال يعيووور، هكوووذا علينوووا أن نعمووول فالمحبوووة روح كووول الوصوووايا فأنوووا ال أسووورق وال أقتووول.. الوووخ ألننوووي 

 أحب.
 هي محبة من نوع غير محبة األرضيين النفعية.

ى عموول ذبيحووة الصووليب وهووذا هووو أسوواس (. وموون يحووب فقوود إنفووتح قلبووه علوو::7يووو1وموون يحووب فقوود ُوِلووَد موون اهلل )
(. ومحبة اآلب هذه ال تسوكن 15:2ميالد الخليقة الجديدة. والمسيح إحتمل كل اآلالم ليستعلن لنا محبة اآلب )يو

في قلوب، وال تعمل في قلوب ليس لها صفة المحبة. فالمحبة اإللهية ال تعمل إاّل في مجال المحبة. هوذه المحبوة 
( 6:::هي وصية المسيح في حديث الوداع األخير قبل الفراق )موت= وصيتيوالفساد.  تحمي الكنيسة من الشر

ووصووية المسوويح أن نحووب أعوودائنا ال مثيوول لهووا فووي أي مكووان فووي الوودنيا وال فووي أي ديوون، هووي وصووية مسووتمدة موون 
يبنووي  (. والمسوويح حووين يعطووي أموورًا أو وصووية يعطووي معهووا اإلمكانيووة علووى التنفيووذ فهووو11:6صووليب المسوويح )رو

أوامره بناًء على ما عمله هو وما سيعمله فينوا وموا هوو مسوتعد أن يفعلوه فوي كول مون يوؤمن بوه فبدونوه ال نقودر أن 
عضووواءها أن يؤسوووس ويبنوووى الكنيسوووة رابطوووا أجووول هوووذا ، أل(. فالمسووويح ارسووول لنوووا الوووروح القووودس 6نفعووول شووويئًا )آيوووة

هوووي طبيعتوووه. وهوووو مسوووتعد أن يعطينوووا أن نحوووب  بالمحبوووة . ونالحوووظ أن المصووودر الوحيووود للمحبوووة هوووو اهلل، فهوووذه
أعووودائنا، لكووون هووول نجاهووود ألجووول ذلوووك. لنراجوووع قوووول الووورب "أحبووووا أعووودائكم، بووواركوا العنووويكم، أحسووونوا.. صووولوا.." 

(. فمن يغصب نفسه على أن يتكلم بالخير علوى عودوه ويحسون إليوه ويصولي ألجلوه، يسوكب اهلل محبوة 6:::)مت
بووة يسوكبها الووروح القودس لموون يجاهود . وموون يحوب سوويفرح ، فهوذه هووي ثموار الووروح داخول قلبوه لعوودوه هذا.هوذه المح

 ي حينما توجد المحبة يوجد الفرح .أ( . محبة.......فرح . 33،  31:  6)غل 
 

 َلَيَس أَلَحٍد حعبٌّ َأَعَظمع ْمَن هَذا: َأَن َيَضَع َأَحدر َنَفَسهع أَلَجْل َأْحبَّاْئْه. 21 -(:21:23آية )يو
ى غاية المحبة أن يضع اإلنسان نفسه عن اآلخرين. هي محبة مضحية، وهذا ما عمله المسيح هذه الليلة هنا نر 

لم يقل ألجل من يحبونه فهو ال يقصد القديسين. فالمسيح وضع نفسه ألجل كل = ألجل أحبائه(. 15:2يو1)
( فالمسيح مات 31:3+ غل 11:6ه )روءاالناس ألنه هو الذي يحبهم. فهو أتى ألجل الخطاة الذين كانوا أعد

له إلى إنسان يحبه حقًا. وهكذا ينبغي أن نفعل مع كل إنسان حتى  عن شاول الطرسوسي الذي كان عدوًا له وحوَّ
 لو لم نكن نحبه أو لم يكن يحبنا.

 
 َأَنتعَم َأْحبَّاْئي ْإَن َفَعَلتعَم َما أعوْصيكعَم ْبْه. 23 -(:23:23آية )يو

هنوا جواءت = أحبـائي( 1::8+ إش 32:3هنا المسيح يرفع درجة المؤمن الذي يحفظ الوصايا لدرجة إبوراهيم )يوع
 في اليونانية "خالني" "من خل" وهذه قيلت عن إبراهيم. والخل كل شئ مكشوف أمامه.
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َيتعكعَم َأْحبَّـاَء أَلنِّـي اَل َأععودع أعَسمِّيكعَم َعْبيَدا، أَلنَّ اَلَعَبَد اَل َيَعَلمع مَ 23 -(:23:23آية )يو ِع، لْكنِّـي َقـَد َسـمَّ ا َيَعَملع َسـيِّدع
 َأَعَلَمتعكعَم ْبكعلِّ َما َسْمَعتعهع ْمَن َأْبي. 

السيد يكشف أسراره ألحبائه ال لعبيده. والمسيح كشف لنا تدابير اآلب التي هي أيضًا تودابيره وال أحود يعورف قلوب 
( وموا الوذي أعلنوه المسويح ألحبائوه؟ 17:18 عون إبوراهيم موا هوو فاعلوه )توكاآلب سوى اإلبن. ولذلك لم يخفوي اهلل

(. والوذي رأي المسويح فقود رأى 18:1هو أعلن لهم محبة اآلب وأعلن لهوم اآلب فهوو وحوده الوذي يعورف اآلب )يوو
طيوع عون اآلب، هو يعلن ما يمكن أن ندركه والعبد يطيع إما عون خووف أو طلبوًا فوي أجورة أو فائودة. أموا اإلبون في

هو قبالت وأحضان اآلب لإلبن الضال. هو إشتياق اآلب لعودة أبنائه لحضنه. وهي = ما سمعته من أبيحب. 
هووو تعبيوور عوون تطووابق فكوور اآلب واإلبوون. لكوون اآلب مووا يريووده يعلنووه  مــا ســمعتهنفووس إشووتياقات اإلبوون لنووا. فقولووه 

 اإلبن.
 

ي َبَل َأَنا اَخَتَرتعكعَم، َوَأَقَمتعكعَم ْلتَـَذَهبعوا َوتَـَأتعوا ْبَثَمـٍر، َوَيـدعوَم َثَمـرعكعَم، ْلَكـَي َلَيَس َأَنتعمع اَخَتَرتعمعونْ 22 "-(:22:23آية )يو
 "يعَعْطَيكعمع اآلبع كعلَّ َما َطَلَبتعَم ْباَسْمي. 

دعووتهم هوي دعووة إلهيوة ألجول محبتوه لهوم. وهوذا موا يعطويهم الحوافز إلحتموال اآلالم فوي  =ليس أنـتم إخترتمـوني
دمتهم أن اهلل يحبهم ويثق فيهم )هذه اآلية موجهة للخودام(. ولونالحظ أن اهلل دائموًا هوو صواحب المبوادرة فوي كول خ

ما يمت لإلنسان من الخيرات السماوية. فهو الذي بوادر وأتوى لويجعلهم أبنواًء بوداًل مون عبيود ويعطويهم المجود الوذي 
بل هذا اإلختيار وأختار اهلل تاركوا العوالم. ولكون لونالحظ أن ( ويعطيهم الفرح هنا. واهلل يختارني وأنا أق33:17له )

اختوارهم  لهوذا لتـأتوا بثمـرهذه ال تخص الخالص بل إخترتكم للرسولية) فهو اختار يهوذا(= = إخترتكمقول الرب 
إذًا ليس لهم فضل في أن يكونووا رسواًل بول الفضول للمسويح فوي إختيوارهم، فهوو صواحب . رسال ليرسلهم لكل العالم

المبووادرة. هووو الووذي يعوورف ظووروفهم ومووواهبهم وضووعفاتهم. ولكوون هووذا ال يمنووع أنهووم هووم البوود أن يقبلوووا الوودعوة. أمووا 
( إذًا هوو يودعو الجميوع ولكون كول واحود حور فوي أن 3::توي1بالنسبة لكل إنسوان فهوو يريود أن الجميوع يخلصوون )

ذا يعني سبق معرفة اهلل لقبول هذا اإلنسان دعوة يقبل أو يرفض. أما لو قيل أن اهلل قد إختار إنسانًا للخالص، فه
 (.39:8اهلل له لإليمان )رو

بنى اهلل إختارهم كتالميذ ال كشرف لهوم فقوط بول ليودعوا العوالم بكورازتهم. ويكونووا سوفراء لوه. فالكنيسوة سوتُ = لتذهبوا
يــدوم يكووون لهووم حيوواة. علووى أسوواس اإليمووان الووذي سوويكرزوا بووه. فووالثمر المطلوووب هووو إيمووان كوول العووالم بالمسوويح ف

يعطـيكم اآلب كـل مـا طلبـتم اإلثمار مستمر في الكنيسة وخدامها وخدمتها للعوالم كلوه حتوى نهايوة الودهر. = ثمركم
المسيح هو المتكفل بأن يعطيهم اآلب كل ما يطلبونوه ويحمويهم مون مخواطر الكورازة ويضومن لهوم الثمور = بإسمي

سووتجابة الصووالة نتيجتووان لثباتنووا فووي المسوويح. والحووظ أنهووم حينمووا يجاهوودون  الكثيوور. ولوونالحظ أن الثموور الكثيوور وا 
ويكرزون بالمسيح يستجيب اهلل لصلواتهم إذ هم أمنواء. فيعطويهم موا يطلبونوه فيوزداد ثمورهم. فوال ثمور بودون صوالة 

مووور (. والحوووظ أن هوووذه هوووي إرادة اهلل أنوووه إختوووارهم وأرسووولهم ليوووأتوا بث17وال ثبوووات بووودون صوووالة وبووودون محبوووة )آيوووة
 [ بثباتهم في المسيح. 3[ بالصالة ]1ليتمجد، لكن ال نجاح لخدمتهم إاّل ]
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 فمع أن إرادة اآلب أن يتمجد بزيادة المؤمنين إاّل أنه ينبغي أن نصلي ألجل ذلك.= كل ما طلبتم بإسمي
 

كعَم َبَعَضا.21 -(:22-21:23اآليات )يو ـكعَم َفـاَعَلمعوا َأنَّـهع ْإَن كَ »22 ْبهَذا أعوْصيكعَم َحتَّى تعْحبُّوا َبَعضع ضع اَن اَلَعاَلمع يعَبَْ
َََضْني َقَبَلكعَم.  َقَد َأَب

( نورى المواجهوة موع العوالم الوذي يجهول اآلب واإلبون وعوداوة العوالم لكنيسوة المسويح والمسويح 37-18فوي اآليوات )
أي سيبغضووكم العووالم، = أبَضــني قــبلكمنفسووه. وعلووى التالميووذ أن يكملوووا الصووراع الووذي بوودأه العووالم مووع المسوويح. 

بسبب إيمانكم بي. والمقصود بالعالم، روح الشر الذي في العالم. أما العالم الذي خلقوه اهلل فقيول عنوه "هكوذا أحوب 
(. ولكوون 19-::13بووط1+  2:1يووو1اهلل العووالم". ولكوون الووروح القوودس سوووف يووؤازرهم ويقوودم المعونووة فووي وقتهووا )

نوا لنسوتطيع أن نواجوه العوالم. والعوالم يكوره المسويح ألن قداسوته ونووره المسيح يؤكد ويكرر علوى ضورورة المحبوة بين
يفضوحان شورورهم. وهكوذا الكنيسووة التوي فيهوا الحوب يكرههووا العوالم. محبتنوا لبعضونا الووبعض درع نواجوه بوه كراهيووة 

ال نكوره أحود وال العالم لنا. فمن خالل محبتنا يعمول اهلل فينوا ويعطينوا قووة ومعونوة وتعزيوة. ولوو كرهنوا العوالم فونحن 
نعووادي أحوود. بوول نصوولي ألجوول الجميووع ونحووب الجميووع. ومحبتنووا تجعوول المسوويح يسووكن فينووا وهووذا هووو الوودرع الووذي 

 يجعلنا نحتمل إضطهاد العالم. لكن لنعلم أن الشيطان الذي يسود العالم سيجعل العالم يكرهنا.
نا، ونحب هوؤالء ونكورز لهوم ونخودمهم، وهوذا ومعنى كالم السيد هنا أنه ينبغي أن نعمل وسط عالم يبغضنا ويكره

 ما عمله هو تمامًا. فال نقول أنه طالما أن العالم يبغضنا فهذا مبرر لنا أن نكره من يبغضنا.
 

ــَم َلَســتعَم ْمــَن اَلَعــالَ 21 -(:21:23آيــة )يــو ــَتهع. َولْكــَن أَلنَّكع ــا َلــَو كعَنــتعَم ْمــَن اَلَعــاَلْم َلَكــاَن اَلَعــاَلمع يعْحــبُّ َخاصَّ ْم، َبــَل َأَن
كعمع اَلَعاَلمع.   اَخَتَرتعكعَم ْمَن اَلَعاَلْم، ْلذْلَق يعَبَْضع

(. الشيطان رئيس العالم ال يحتمل أن يهرب أحد من تحت سلطانه ويتركوه. وحينموا يحودث 13:2تي3)قارن مع  
وهووذا مووا حوودث فووي بوودء  ج الشوويطان العووالم ضووده.يِّ هَووهووذا ويوودخل أي مووؤمن فووي الكرمووة سووواء باإليمووان أو بالتوبووة يٌ 

الكنيسة وما يحدث لكول تائوب حتوى اآلن. ولكون هوذا الهيجوان وهوذه البغضوة ضود الموؤمنين هوي عالموة ثبوات فوي 
العـالم يحـب المسيح ورجاء لنا أننا علوى الطريوق الصوحيح. علوى شورط أن ال نكوون نحون سوببًا فوي هوذه البغضوة. 

(. فوال أحود يحوارب الوذين لوه وهوذا غيور محبوة المسويح 8:::الوذين أصوبحوا عبيودًا لوه يعملوون لحسوابه )= خاصته
الباذلة. فمحبوة العوالم لخاصوته هوي محبوة أنانيوة فيهوا يسوتعبد العوالم خاصوته كموا يسوتعبد الموال النواس. والحوظ أن 

مورات للتنبيوه علوى خطوورة هوذا العودو. فالعوالم يرفضونا لكون هوذا ال يهوم 6المسيح يكرر كلمة العوالم فوي هوذه اآليوة 
فالعووالم يكووره المسوويح، ألن رئوويس هووذا = أنــا إختــرتكمحن لسوونا موون العووالم بوول موون فوووق بعوود أن إختارنووا المسوويح. فوون

 العالم أي الشيطان يكره المسيح، وبالتالي يكره من هم للمسيح.
 

ــَيَس َعَبــدر َأَعَظــَم ْمــَن َســيِّ 12 -(:12:23آيــة )يــو ــَم: َل وا اَلَكــاَلَم الَّــْذي قعَلتعــهع َلكع ــرع ــانعوا َقــْد اَضــَطَهدعوْني اعَذكع ِْ. ْإَن َك ْد
َن َكانعوا َقَد َحْفظعوا َكاَلْمي َفَسَيَحَفظعوَن َكاَلَمكعَم.   َفَسَيَضَطْهدعوَنكعَم، َواْ 
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إحترموووا كالمووي. وهووذا لووم يحوودث. وسووفر األعمووال شوواهد كيووف قوواوم اليهووود كوورازة الرسوول وكووالم = حفظــوا كالمــي
(. والمسوويح أسوومانا بنووين وأحبوواء فلموواذا يعووود ويسوومينا عبيوود؟! المسوويح 15:12المسوويح. هووذا الوونص وارد فووي )يووو

يسمينا أبناء ولكن علينا أن نسمى أنفسنا عبيد، علينا أن ندرك في أنفسنا أننا عبيد.. "متى فعلتم كل ما أمورتم بوه 
ن قريبووًا للمسوويح (. ولووذلك كووان التالميووذ يفتخوورون بووأنهم عبيوود وموونهم موون كووا11:17فقولوووا إننووا عبيوود بطووالون" )لووو

(. فالمسويح وهوو 1+ يوه 1:1+ يع 1:1بط3+  1:1بالجسد وحتى بهذا لم يفتخر بل إفتخر بأنه عبد للمسيح )رو
اهلل فعل هذا وغسل أرجل تالميذه وقبل الشتائم واإلهانات فهل نطلب نحون األكاليول، هوو تواضوع فهول نرتفوع. هوو 

(. ومون يظون  12:  63+ اش  7: 3خوذ صوورة عبود ) فوي أنوه إوضع نفسه في المقدمة كنموذج لنا، فقيول عنوه 
في نفسه أنه عبد لن ينتفخ ويتكبر بل وسيشعر فوي نفسوه أنوه ال شوئ وال يسوتحق شوئ ولون يختلوف موع اهلل إذا لوم 
يعطه شئ، لسان حاله يقول "اللهم إرحمني أنا الخاطئ" "وخطيتي أمامي في كل حين" وكل ما تعطيه لي يوا رب 

بل هو من رحمتك وحنانك. ومن يحب اهلل محبة حقيقية يشتهي أن يكون له عبدا أي أن يسود اهلل أنا ال أستحقه 
+  1::5( وهووذا مووا قيوول عوون المسوويح نفسووه )مووز5-6:31علووي حياتووه ويكووون هووو وكوول مووا يملووك ملكووًا لووه )خوور

منوا هوي شوركة فوي ( ومعنى كالم السيد أننا سنتألم ألجلوه، وهوذا جوزء مون معركوة النوور موع الظلموة. آال6:11عب
آالم المسيح ونحن لسنا أفضل منه حتى ال نتألم. بل أن آالمنا حقيقة هي موجهة ضده. فاإلضطهاد الواقع علينا 
ن كان هو قد تألم فهذا سيحدث لنا. إحساسنا أننا عبيد يحمينا من مخاطر الشعور بالكبرياء ،" فمن  هو بسببه. وا 

( اموا مون هوو تحوت فلون يسوقط ألسوفل ، فهوو أصواًل تحوت  13:  11و ك 1يظن انه قائم فلينظر ان ال يسقط" ) 
 (. لكن هو في محبته يسمينا أبناء.11:17لذلك قال الرب "قولوا إننا عبيد بطالون" )لو

 
 لَّْذي َأَرَسَلْني.لْكنَّهعَم ْإنََّما َيَفَعلعوَن ْبكعَم هَذا كعلَّهع ْمَن َأَجْل اَسْمي، أَلنَّهعَم اَل َيَعْرفعوَن ا12 -(:12:23آية )يو

طووبى لمون = ألجـل إسـمي(. :::1بوط1+  1:-1:6:سبب اإلضطهاد ضد الكنيسوة هوو إرتباطهوا بالمسويح )أع
يضطهد ألجل إسم المسيح، فاآلالم مع المسيح هي شركة مجد. هم يضطهدونكم ألن إسومي فويكم. فالمسويح فوتح 

يطان والظلموة. لوذلك يكوره العوالم إسوم المسويح، الباب لكل إنسان ليعود إلوى أحضوان اآلب ويخورج مون سولطان الشو
هووم يتصووورون أنهووم يعرفووون اهلل ولكوونهم = ألنهــم ال يعرفــون الــذي أرســلنيأّموا أبنوواء اهلل فيوودركون أنووه سوور قوووتهم. 

ب مقصوورة علوى حقيقة ال يعرفوه وال يعرفون أن اآلب هو الذي أرسول اإلبون ليجموع فيوه أبنواء اهلل. ومعرفوة اهلل اآل
ه فتكووون لووه حيوواة. والووذي ال يعوورف اإلبوون يسووتحيل عليووه معرفووة اآلب وموون ال يعوورف اآلب ءاإلبوون وفوودا موون يقبوول

حقيقة ال يعرف اإلبن فهو إبنه. وبالتالي فهو يجدف علوى اآلب واإلبون دون أن يودري. ودون أن يودري يسوئ إلوى 
 اإلضطهاد حتى القتل والتعيير واإلحتقار.= هذا كله(. 32::2نفسه )لو
هنوواك موون يتصووور أنووه يعوورف اآلب ولكنووه ال يعرفووه حقيقووة إذ قوود صووور هووو لنفسووه صووورة غيوور حقيقيووة : ةملحوظــ

 لآلب تتفق مع ميوله، مثل هؤالء اليهود. لكنهم لم يعرفوا اآلب الحقيقي، ولذلك لم يعرفوا إبنه الذي هو صورته.
 

 َلَم َتكعَن َلهعَم َخْطيَّةر، َوَأمَّا اآلَن َفَلَيَس َلهعَم ععَذرر ْفي َخْطيَّْتْهَم. َلَو َلَم َأكعَن َقَد ْجَئتع َوَكلََّمتعهعَم، 11 -(:11:23آية )يو
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العالم ليس له عذر في إضطهاده للمسيح ولكنيسته، فهو قد جاء وجعل معرفة اآلب ظاهرة لكل إنسان. هو جعل 
ن المسويح فيوه تحقيوق كول النبووات، معرفة اآلب ظاهرة بأقواله وأعماله. واليهود كان يجوب أن يودركوا قبول غيورهم أ

ولذلك آمن الكثيرون وسيكونون سبب دينونوة لمون لوم يوؤمن، فمون لوم يوؤمن أثبوت أنوه قود أسولم نفسوه للشويطان وقود 
لذلك برفضهم المسيح وصلبهم له بدون وجه حوق كوانوا بوال عوذر بول صولبوه = لم تكن لهم خطيةإنحاز لشهواته. 

ظهوور لهووم اآلب. فلموواذا الوورفض؟ واإلنسووان مسووئول علووى قوودر مووا أحبووه و  بحقوود مجنووون. فهووو جوواء بنفسووه وأظهوور
 .أبَضوني أنا وأبييعرف، وهم رأوه وعرفوه فصارت لهم خطية إذ رفضوه وهي = 

 
ْني يعَبَْضع َأْبي َأَيَضا. 11 -(:11:23آية )يو ضع  اَلَّْذي يعَبَْ

يصويب اإلبون يصويب اآلب، ومون أبغوض  ( هنا نرى ببسواطة أن اآلب واإلبون هوم واحود. فموا32:3يو1قارن مع )
 اإلبن فقد أبغض اآلب.

 
اآلَن َلَو َلَم َأكعَن َقَد َعْمَلتع َبَيَنهعَم َأَعَمااَل َلَم َيَعَمَلَهـا َأَحـدر َغَيـْري، َلـَم َتكعـَن َلهعـَم َخْطيَّـةر، َوَأمَّـا 13 -(:13:23آية )يو

وْني َأَنا َوَأْبي. ََضع  َفَقَد رََأَوا َوَأَب
(. :11:1مسوويح المملوووءة حبووًا وقوووة إعجازيووة كانووت تنطووق بووأن اآلب الحووال فيووه هووو يعموول األعمووال )يوووأعمووال ال

(. فأعموال :-1:1يوو1فاآلب عن طريق أعمال المسيح يقترب لإلنسان لذلك فال عوذر لمون ال يوؤمن وقوارن موع )
يح معنا في حياتنا، كوم سوتر المسيح كان فيها خلقة وبسلطانه الشخصي. وياليتنا نضع أمام أعيننا كم صنع المس

 علينا وأعاننا في حياتنا المادية، فال نشك أبدًا في محبته.
 

وْني ْباَل َسَبٍب.13 -(:13:23آية )يو ََضع  لْكَن ْلَكَي َتْتمَّ اَلَكْلَمةع اَلَمَكتعوَبةع ْفي َنامعوْسْهَم: ْإنَّهعَم َأَب
(. وكوون أن النواموس يتنبوأ عموّا 59::+  19:26)موزفالمسيح لم يؤذ أحد وال أساء ألحود. = أبَضوني بال سبب

حودث للمسوويح بالتفصوويل فهووذا فيووه إعووالن بووأن خطووة الفوداء أزليووة. )الحووظ أن بوويالطس لووم يجوود فيووه علووة تسووتوجب 
 الموت(.

 
وحع »12 -(:11-12:23اآليات )يو اَلَحقِّ، الَّْذي ْمَن َوَمَتى َجاَء اَلمعَعزِّي الَّْذي َسأعَرْسلعهع َأَنا ْإَلَيكعَم ْمَن اآلْب، رع

 َوَتَشَهدعوَن َأَنتعَم َأَيَضا أَلنَّكعَم َمْعي ْمَن االَبْتَداْء.11ْعَنْد اآلْب َيَنَبْثقع، َفهعَو َيَشَهدع ْلي. 

إزاء أضووطهاد العوووالم للكنيسوووة نجوود اهلل ُيرسووول الوووروح القوودس للكنيسوووة كقووووة إلهيووة جبوووارة تشوووهد وتوودعو سووورًا القلووووب 
( وهووو يقنووع ويشووجع ويعووزي ويعطووي كلمووة لإلقنوواع بقوووة وسووط هووذه الضوويقات. 2:13كووو1ل اهلل )األمينووة التووي تقبوو

أي حينما أتمم عملي بالصليب ثم باإلنطالق إلى اآلب ألتمجد ُأْرِسْل = أرسلهع أناوبدونه ال نقدر على مواجهتها. 
يوودة ويعيوود تشووكيلنا فهووذا العموول هووو الووروح القوودس للكنيسووة. وكووون المسوويح ُيرسوول الووروح القوودس ليعطينووا الوووالدة الجد

تكميل نهائي لعمل الخلقة األولى التي إضطلع بها الكلمة سابقًا. وكون أن المسيح ُيرسل الروح القدس فهذا يثبوت 
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( فكما يرسل اآلب الروح القودس :35:1( فقد قال سابقًا "الذي سيرسله اآلب بإسمي" )يو7:15ألوهية المسيح )يو
الووذي يشووهد فينووا للمسوويح الحووق )عكووس الباطوول الووذي فووي العووالم(. الووروح يشووهد = وح الحــقر يرسووله اإلبوون أيضووًا. 

اإلنبثوواق يعنووي أن الووروح = مــن عنــد اآلب ينبثــق(. ::2يووو1للنوواس بالحقيقووة الغائبووة عوونهم. والعكووس نجووده فووي )
. وتعبيور ( فواآلب هوو المنبوع38-37:15القدس يخورج مون اآلب بالطبيعوة. كوذلك المسويح يخورج مون عنود اآلب )

اإلنبثوواق هووو تعبيوور خوواص بووالروح القوودس. والفوورق بووين الوووالدة )للمسوويح( واإلنبثوواق )للووروح القوودس( هووو الفوورق بووين 
نبعوواث الحوورارة منهووا. ونالحووظ أنووه ال توجوود فوووارق زمنيووة بووين اآلب المصوودر واإلبوون  خووروج النووور موون الشوومس وا 

الشومس منوذ وجودهوا. واآليوة صوريحة أن الوروح القودس ينبثوق المولود والروح المنبثق. فالحرارة والضوء كائنين مع 
ه. هووو يرسووله موون عنوود ءموون اآلب ولوويس موون اآلب واإلبوون. ولكوون نقووول أن اإلبوون يرسوول الووروح لنووا بعوود أن أتووم فوودا

مون خووالل التالميوذ وكورازتهم وفوي قلووب موون يسومعهم وبتوجيوه الموؤمنين للقيوام بأعمووال = يشـهد لـياآلب بإسومه. 
عوووالن ينطوووق بالكلموووة فوووي األفوووواه وفوووي هوووي بحووود ذات هوووا تصوووير شوووهادة للمسووويح. فوووالروح القووودس هوووو روح منووواداة وا 

القلوووب، أفووواه الكووارزين وقلوووب المسووتمعين. والووروح القوودس أوحووي للتالميووذ ليكتبوووا الكتوواب المقوودس ليكووون شوواهدًا 
أي أن الوروح = وتشـهدونح. فاآلب يشهد للمسويح والمسويح يشوهد لوآلب والوروح يشوهد للمسوي= يشهد ليللمسيح. 

القدس يعطينا قوة لنشهد للمسيح الذي شهد له الروح داخلنا. ويعطينا قووة أن نحيوا بحسوب الحوق. )والحوظ التغييور 
كثمر لحلول الروح القدس فيهم يشهدوا لعمل = وتشهدون أنتم أيضاَ الذي حدث لبطرس والتالميذ يوم الخمسين(. 

ين حتووى سووفك الوودم. والشووهادة تكووون بسوويرتنا فيظهوور المسوويح الووذي يحيووا فينووا. المسوويح فوويهم. ويشووهدوا أنهووم مسوويحي
فالتالميوذ عاشووا موع المسويح منوذ بدايوة عملوه وخدمتوه وتعليموه وكوانوا شوهودًا علوى كول = ألنكم معي مـن األبتـداء

ا تتبعوا األموور كلمة وكل عمل. والمسيح هنا يتكلم عن رحلة الكورازة منوذ يومهوا األول. والقوديس متوى والقوديس لوقو
منووذ بوودايتها. والووروح القوودس علمهووم مووا يكتبونووه عوون كوول القصووة منووذ والدة المسوويح بوول والبشووارة بووه. وموورقس شووهد 
بالروح القدس عن كول القصوة مون بودء عمول الوروح القودس فوي المعمودان. أّموا يوحنوا فكشوف لوه الوروح القودس سور 

(. ولونالحظ 1:1يوو1( + )33-31:1، 23:6)راجوع أع البدء األزلي، بل وكشوف ليوحنوا عون تفاصويل سورية جوداً 
أن الخادم الذي لم يعش مع المسيح ويختبره ويراه ال يستطيع أن يشهد لوه وعنوه. والوروح القودس يعمول فوي الخوادم 

 المتكلم ليشهد للمسيح ويعمل في السامع ليقبل الكالم.
أنووه منبثووق موون اآلب واإلبوون بووزعم الوحوودة  هنوواك موون َغيَّووَر فووي قووانون اإليمووان وقووال عوون الووروح القوودس: ملحوظــة

والتسوواوي بووين اآلب واإلبوون. ولكوون الوحوودة ال تمنووع األقنوميووة والتميووز فووي الفعوول. فوواإلبن مولووود موون اآلب والووروح 
القدس منبثق من اآلب. ولو كانت الوحدة تلغي األقنومية لكنا نقول أن اإلبن مولود من اآلب ومن الروح القدس. 

ال نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي!! فاهلل أعلن في هذه اآلية أن الروح القدس ينبثق من اآلب فهل ولكن علينا أن 
نترك لعقولنا المحدودة فحص طبيعة اهلل بل وتغيير اآليات!! ربما فهوم مون قوال هوذا )أن الوروح القودس منبثوق مون 

فهم أن الروح القدس منبثق من اإلبن. لكن اإلبن( ألنه إلتبس عليه األمر، إذ سمع أن اإلبن ُيرسل الروح القدس ف
هناك فرق كبير بين اإلنبثاق واإلرسال. فاإلنبثاق هذا من طبيعة اهلل. واآلب بعد فداء المسيح أرسل الروح القودس 
للكنيسووة يسووكن فيهووا ليقدسووها. وحووين يقووول الكتوواب اآلب ُيرسوول الووروح فهووذا إعووالن أن هووذه هووي إرادة اآلب. وحووين 
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ه سيرسوول الووروح فهووذا يعنووي أن الووروح سوويحل علووى الكنيسووة بنوواء علووى فووداء المسوويح بعوود أن يووتمم يقووول اإلبوون أنوو
 ه ويجلس عن يمين اآلب.ءالمسيح فدا

 باراكليتوس =المعزي
 (PARALLEL= بجوار أي مالزم لشخص/ حاضر معه/ قريب منه )ومنها بارا

 = المدعوكليتوس
 ليعينه ويعزيه ويسنده ويشهد للمسيح.فهو يطلب ليساعد، هو حاضر بالقرب من اإلنسان 

 ولكن لماذا ذكر السيد المسيح هذِ الحقيقة أن الروح القدس منبثق من اآلب؟
 لماذا يدخلنا السيد المسيح في تفاصيل هي أسمى من عقولنا كعلو السماء عن األرض؟ 

 بل إن تكلمنا عن طبيعة اهلل ذاته فهذا أسمى من السموات بما ال يقاس.

 ببساطة هي أن اهلل يحترم عقولنا.اإلجابة 
التالميذ المسيح وعرفوه، ثم رأوه يصلب ويقوم ثم فهموا أن هذا هو الفداء، وأن المسيح تموم عملوه الفودائي  ىلقد رأ

 وجلس عن يمين اآلب.
 ولكن كيف يكمل الخالص؟

 (3::تي1اآلب يريد أن الجميع يخلصون )
 المسيح بذل ذاته وتمم الفداء.

فكيف نستفيد كلة كبيرة هي أن اإلنسان الساقط صارت له طبيعة عاصية متمردة تحب الخطية.. ولكن هناك مش
 من الفداء لكي نخلص؟     هذا هو عمل الروح القدس.

اإلنسان بسقوطه صار له طبيعة خاطئة تشتهي الخطية، وبسبب هذه الطبيعة سيموت ويهلك. والخالص هو أن 
 (::19( بل شكل المسيح )غل17:6كو3) تتجدد طبيعتنا ونصير خليقة جديدة.

( ولذلك أرسل لنا اهلل ناموس جديد إسومه نواموس 7لكن هناك قانون إسمه ناموس الخطية يعمل في أعضائنا )رو
 (.12:8( وهو قوة الروح القدس تميت ناموس الخطية فينا بشرط أن نحاول تنفيذ الوصايا )رو8روح الحياة )رو

، في محبته شرح لنا شيئًا من طبيعتوه ال لنتفلسوف بهوا كمعلوموات ولكون لنودري مواذا واهلل الذي يحترم عقول البشر
سيحدث فينا فالمؤمن سيشعر بتبكيت لو عمل خطية فما مصدر هوذا التبكيوت؟ والموؤمن سيشوعر بإضومحالل قووة 

 الخطية فيه وأنه قد صارت له قوة جديدة. فما مصدر كل هذا؟
ذا قام إضطهاد وقرروا قتله سيجد   قوة داخله ويقبل على الموت بال خوف. فما مصدر هذه القوة؟وا 

 والكنيسة ستمارس أسرار، فما القوة الخفية وراء األسرار؟
والمووؤمن سيشووعر بثمووار جديوودة )محبووة/ فوورح/ سووالم..( فمووا مصوودرها؟ والمووؤمن سوويجد مواهووب مووا كانووت فيووه فمووا 

 مصدرها؟
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( هنوا 8:2لقودس. والمسويح سوبق وشورح هوذا لنيقوديمووس )يوومصدرها قوة خفيوة غيور مرئيوة هوي قووة أقنووم الوروح ا
السيد المسيح يقول مصدر كل هذا هو الوروح القودس الوذي سويتمم عمول الخوالص فويكم. فموا كوان مناسوبًا أن نورى 
كل هذا التغييرات فينا والقوى التي تعمل فينوا وفوي كول الكنيسوة، دون أن نودري مصودرها. لقود تعوود التالميوذ رؤيوة 

 وشاهدوا قوته، والمسيح هنا يقول سيبدأ من اآلن عصر قوة غير مرئية.المسيح 
 واآلن نقول اآلب يريد الخالص للبشر.

 واإلبن تمم الفداء.           
 والروح القدس أعطى الكنيسة أن تستفيد من الفداء.          

 (:::1نبي في رؤياه )فاآلب يريد واإلبن والروح القدس ينفذان إرادة اآلب. وهذا ما رآه زكريا ال
 (؟3:8وما معنى قول الرسول ناموس روح الحياة )رو

هو قانون أن الروح القدس الساكن فينا يتمم الخالص لمن يتجواوب معوه فيثبتوه فوي المسويح، والمسويح هوو القياموة 
 والحياة، فيكون له حياة. ولكن كيف يعمل الروح القدس هذا؟ 

 هذا موضوع اإلصحاح القادم.
أراد المسويح أن يقولووه هنوا للتالميوذ.. .. ال تخوافوا موون إختفوائي عونكم. فوإن كنووت أنوا إبون اهلل المولووود  وملخوص موا

من اهلل، فالروح القدس الذي سويكون كرفيوق دائوم لكوم وفويكم هوو أيضوًا منبثوق مون اهلل. هوذه رسوالة للتعزيوة وليسوت 
دثنا فيها السيد المسيح كأحبائه، فوي حوديث كلوه للفلسفة والمناقشات. لذلك كان من غير المناسب أن نغير آية يح

ذا كوان اإلنسوان عواجزًا عون أن  محبة، عون طبيعوة اهلل، فنعمول عقولنوا العواجزة ونغيور فيموا قالوه عون طبيعوة اهلل. وا 
يفهووم كوول أسوورار األرض، وقطعووًا هووو عوواجز عوون فهووم أسوورار السووماء )سووفر التكوووين بوودأ بقولووه فووي البوودء خلووق اهلل 

رض، ثم في بقية الكتاب المقدس يكلمنا عن األرض فقط( فهل نتجاسر ونتكلم عن طبيعة اهلل نفسوه السموات واأل
 ونغير فيما قاله !!

 
 :فكرة هذا األصحاح

( وكووان هووذا عوون طريووق 3+ يووو1اإلبوون تجسوود لُيعيوود لنووا الحيوواة األبديووة والفوورح الووذى فقوودناه بالخطيووة )يووو 
(، وهو 36:11الحياة؟، ذلك بأن يثبت فينا ونثبت فيه وهو الحياة )يو (. وكيف تعود لنا2الصليب والمعمودية )يو

 (.::15يو1(، فلكى نثبت فى الحياة يجب أن نثبت فى المحبة )::15المحبة )يو
 

 الثبات فى المسيح بالمحبة 9:16يو .1

 ( = اآلب فى اإلبن.31:6= اآلب ُيحب اإلبن )هذه اآلية + يو كما أحبنى اآلب 
 "28:11( = اإلبن فى اآلب  "يو:21:1اآلب )يو اإلبن ُيحب      
 (.21:11فاآلب واحد مع اإلبن بالمحبة التى هى طبيعة اهلل )يو      
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= علووى نفووس القيوواس نجوود أننووا نتحوود بالمسوويح عوون طريووق المحبووة، وبهووذه المحبووة يتحقووق طلووب  كووذلك أحببووتكم أنووا
 (.16::السيد المسيح "إثبتوا فّى وأنا فيكم" )يو

 = طريقة الثبات فى المسيح هى أن ُنحب اهلل والناس. ى محبتىإثبتوا ف
"، والخواتم هوو شومع أحمور يتشوكل بحسوب الخوتم حوين إجعلنوى كخواتم علوى قلبوك" 5:8( تتفق مع نشويد 9آية ) إذاً 

( ُيشووعل حوورارة المحبووة فووى 6:6ن بووالحرارة. والمعنووى أن الووروح القوودس الووذى يسووكب محبووة اهلل فووى قلوبنووا )روُيسووخَّ 
(، أّمووا عوودم 12:1وبنووا هلل وبهووذا كأننووا نووذوب فووى اهلل بالمحبووة ونتحوود بووه. والووروح القوودس قيوول عنووه أنووه خووتم )أفقل

 (. 16و 2::1يو1المحبة أو الكراهية تجعل ثباتنا فى اهلل مستحيل ونموت )
 

 الثبات فى المسيح بحفظ الوصايا  11:16يو .3
كموا مسيح مثال لذلك بأنوه يحفوظ وصوايا اآلب فيثبوت فيوه = "، ويعطينا الإن ثبتم فى وصاياى تثبتون فى محبتى"

 .بى وأثبت فى محبتهأإنى قد حفظت وصايا 
مرة ثانية نقول أن اآلب واإلبن واحد فمشيئتهما واحدة، ومعنى أن المسيح يحفظ وصية اآلب معناها أنه واحد مع 

اآلب فهمووا واحوود بالمحبووة. وال معنووى  اآلب لهمووا نفووس اإلرادة والمشوويئة. ولوويس موون الممكوون أن يختلووف اإلبوون مووع
. يكون هوذا بالتالى أن نقول أن المسيح يغصب نفسه على حفظ الوصية . ولكنه يقول هنا لنا ... حتى تثبتوا فىَّ 

علووى نفووس الوونمط أى بحفووظ الوصووية بووأن نحووب اهلل وموون اجوول المحبووة سوونحفظ وصوويته. ونحوون نبوودأ بووأن نغصووب 
إمتألنوا مون الوروح القودس توزداد محبتنوا هلل ويصوير لنوا مشويئة اهلل فننفوذ الوصوية أنفسنا لنحفظ الوصية. ولكن كلما 

. وهوووذا معنوووى "مووون يحبنوووى يحفوووظ وصووواياى"  ، وكلموووا إزداد الحوووب إزدادت الوحووودة والثبوووات فيوووه بسوووهولة عووون حوووب
وهوذا ( .  37 – :3:  7(. وكلما نفوذنا الوصوية نختبور المسويح ونعرفوه فنثبوت فوى محبتوه ) موت32، :31:1)يو

"أكتب شوريعتى  ءرمياإ(. وأيضًا بنفس المعنى يقول 19:11هو تفسير قلوب اللحم بداًل من القلوب الحجر )خروج
ألن المحبوة ". "إجعلنوى كخواتم علوى سواعدك( "5:8(، ومورة أخورى بهوذا يتفوق موع )نوش22:21على قلووبهم" )ارميوا

عل محبة اهلل فى قلوبنوا،/ فنعمول ونحفوظ الوصوية ". فالروح القدس يشقوية كالموت .. لهيبها لهيب نار لظى الرب
 (.6:16نتيجة ثباتنا فى المسيح وهذا معنى "ألنكم بدونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا" )يو

 طريق الثبات فى المسيح هو الروح القدس الذى ُيعطينا:  إذاً  35:16يو .2
 .9:16( وقارن مع يو33:6+ غل 6:16المحبة هلل وللناس )رو (1
 (31:1كو3هو يثبتنا فى المسيح ) –فيذ الوصية: أ إمكانية تن (3
 (35:8(، وُيعين على كل شئ لنخلص )رو8:15يبكت )يو  -ب      

 
 اإلصحاح السادس عشر    

وا. »2" -(:11-2:22يواآليات ) َقَد َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْلَكَي اَل َتَعثعرع
وَنكعَم ْمَن اَلَمَجاْمْع، َبَل تََأْتي َساعَ 1 ةر ْفيَها َسيعَخْرجع

َيظعنُّ كعلُّ َمَن َيَقتعلعكعَم َأنَّهع يعَقدِّمع ْخَدَمَةْ هلْل. 
لْكنِّي َقَد 3َوَسَيَفَعلعوَن هَذا ْبكعَم أَلنَّهعَم َلَم َيَعْرفعوا اآلَب َواَل َعَرفعوْني. 1
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وَن َأنِّي َأَنا قعَلتعهع   َلكعَم. َوَلَم َأقعَل َلكعَم ْمَن اَلْبَداَيْة أَلنِّي كعَنتع َمَعكعَم. َكلََّمتعكعَم ْبهَذا َحتَّى ْإَذا َجاَءْت السَّاَعةع َتَذكعرع

لْكَن أَلنِّي قعَلتع َلكعَم هَذا َقَد 2َوَأمَّا اآلَن َفَأَنا َماٍض ْإَلى الَّْذي َأَرَسَلْني، َوَلَيَس َأَحدر ْمَنكعَم َيَسأَلعْني: َأَيَن َتَمْضي؟ »3
َزنع قعلعوَبكعَم.  ي، َولْكَن نِّي َأقعولع َلكعمع اَلَحقَّ: ْإنَّهع َخَيرر َلكعَم َأَن َأَنَطْلَق، أَلنَّهع ْإَن َلَم َأَنَطْلَق اَل َيَأْتيكعمع اَلمعَعزِّ لكْ 1َمأَل اَلحع

َأمَّا َعَلى َخْطيٍَّة 1نعوَنٍة: َوَمَتى َجاَء َذاَق يعَبكِّتع اَلَعاَلَم َعَلى َخْطيٍَّة َوَعَلى ْبّر َوَعَلى َديَ 2ْإَن َذَهَبتع أعَرْسلعهع ْإَلَيكعَم. 
َوَأمَّا َعَلى َدَينعوَنٍة َفأَلنَّ َرْئيَس 22َوَأمَّا َعَلى ْبّر َفأَلنِّي َذاْهبر ْإَلى َأْبي َواَل َتَرَوَنْني َأَيَضا. 22َفأَلنَّهعَم اَل يعَؤْمنعوَن ْبي. 

َوَأمَّا َمَتى 21َضا أَلقعوَل َلكعَم، َولْكَن اَل َتَسَتْطيععوَن َأَن َتَحَتْملعوا اآلَن. ْإنَّ ْلي أعمعورَا َكْثيَرَة َأيَ »21 هَذا اَلَعاَلْم َقَد ْديَن.
وحع اَلَحقِّ، َفهعَو يعَرْشدعكعَم ْإَلى َجْميْع اَلَحقِّ، أَلنَّهع اَل َيَتَكلَّمع ْمَن َنَفْسْه، َبَل كعلُّ مَ  ا َيَسَمعع َيَتَكلَّمع ْبْه، َجاَء َذاَق، رع

كعَم ْبأعمعوٍر آْتَيٍة. َويعَخْبرع 
ذع ْممَّا ْلي َويعَخْبرعكعَم. 23 دعْني، أَلنَّهع َيَأخع َذاَق يعَمجِّ

ذع 23 كعلُّ َما ْلآلْب هعَو ْلي. ْلهَذا قعَلتع ْإنَّهع َيَأخع
ْممَّا ْلي َويعَخْبرعكعَم. 

وَنْني، ثعمَّ َبَعَد َقْليل َأَيَضا َتَرَوَنْني، ألَ 22 َفَقاَل َقَومر ْمَن 21«.نِّي َذاْهبر ْإَلى اآلبْ َبَعَد َقْليل اَل تعَبْصرع
هعَم ْلَبَعٍض: ِْ، َبَعضع وَنْني، ثعمَّ َبَعَد َقْليل َأَيَضا َتَرَوَنْني، َوأَلنِّي »َتاَلْميْذ َما هعَو هَذا الَّْذي َيقعولعهع َلَنا: َبَعَد َقْليل اَل تعَبْصرع

َفَعْلَم َيسعوعع َأنَّهعَم 21«. ا اَلَقْليلع الَّْذي َيقعولع َعَنهع؟ َلَسَنا َنَعَلمع ْبَماَذا َيَتَكلَّمع!َما هعَو هذَ »َفَقالعوا:22«. َذاْهبر ْإَلى اآلْب؟
وَنْني»َكانعوا يعْريدعوَن َأَن َيَسأَلعوِع، َفَقاَل َلهعَم:  : َبَعَد َقْليل اَل تعَبْصرع ، ثعمَّ َأَعَن هَذا َتَتَساَءلعوَن ْفيَما َبَيَنكعَم، أَلنِّي قعَلتع

. َأَنتعَم َسَتَحَزنعوَن، َولْكنَّ 12َبَعَد َقْليل َأَيَضا َتَرَوَنْني  وَن َواَلَعاَلمع َيَفَرحع  اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّكعَم َسَتَبكعوَن َوتَنعوحع
لع ْإَلى َفَرٍح.  َزَنكعَم َيَتَحوَّ َتَها َقَد َجاَءَت، َولْكَن َمَتى َوَلَدْت الطَِّفَل اَل َتععودع َتَذكعرع اََلَمَرَأةع َوْهَي َتْلدع َتَحَزنع أَلنَّ َساعَ 12حع

ْلَد ْإَنَسانر ْفي اَلَعاَلْم.  . َولْكنِّي َسَأرَاكعَم َأَيَضا َفَتَفَرحع 11الشِّدََّة ْلَسَبْب اَلَفَرْح، أَلنَّهع َقَد وع َزنر َفَأَنتعَم َكذْلَق، ْعَنَدكعمع اآلَن حع
َوْفي ذْلَق اَلَيَوْم اَل َتَسأَلعوَنْني َشَيَئا. اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ كعلَّ َما َطَلَبتعَم 11اَل َيَنْزعع َأَحدر َفَرَحكعَم ْمَنكعَم قعلعوبعكعَم، وَ 

ذعوا13ْمَن اآلْب ْباَسْمي يعَعْطيكعَم.  كعَم َكاْماَل.ْإَلى اآلَن َلَم َتَطلعبعوا َشَيَئا ْباَسْمي. اعَطلعبعوا تََأخع َقَد »13 ، ْلَيكعوَن َفَرحع
ْفي ذْلَق 12آلْب َعاَلْنَيَة. َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْبَأَمثَال، َولْكَن تََأْتي َساَعةر ْحيَن اَل أعَكلِّمعكعَم َأَيَضا ْبَأَمثَال، َبَل أعَخْبرعكعَم َعْن ا

أَلنَّ اآلَب َنَفَسهع يعْحبُّكعَم، أَلنَّكعَم َقَد 11ي َأَنا َأَسَألع اآلَب ْمَن َأَجْلكعَم، اَلَيَوْم َتَطلعبعوَن ْباَسْمي. َوَلَستع َأقعولع َلكعَم ْإنِّ 
 . َأَحَبَبتعمعوْني، َوآَمَنتعَم َأنِّي ْمَن ْعَنْد اهلْل َخَرَجتع

َخَرَجتع ْمَن ْعَنْد اآلْب، َوَقَد َأَتَيتع ْإَلى اَلَعاَلْم، َوَأَيَضا َأَترعقع اَلَعاَلَم 12
ِع:11«.َذَهبع ْإَلى اآلبْ َوأَ  هعَوَذا اآلَن َتَتَكلَّمع َعاَلْنَيَة َوَلَسَت َتقعولع َمَثاَل َواْحَدا. »َقاَل َلهع َتاَلْميذع

َاآلَن َنَعَلمع َأنََّق َعاْلمر 12
َأآلَن تعَؤْمنعوَن؟ »َأَجاَبهعَم َيسعوعع:12«. ْبكعلِّ َشَيٍء، َوَلَسَت َتَحتَا ع َأَن َيَسأََلَق َأَحدر. ْلهَذا نعَؤْمنع َأنََّق ْمَن اهلْل َخَرَجتَ 

ْتْه، َوَتَترعكعوَنْني َوَحْدي.11 َوَأَنا َلَستع َوَحْدي  هعَوَذا تََأْتي َساَعةر، َوَقَد َأَتْت اآلَن، َتَتَفرَّقعوَن ْفيَها كعلُّ َواْحٍد ْإَلى َخاصَّ
َلكعَم ْفيَّ َساَلمر. ْفي اَلَعاَلْم َسَيكعونع َلكعَم ْضيقر، َولْكَن ْثقعوا: َأَنا َقَد َغَلَبتع َقَد َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْلَيكعوَن 11أَلنَّ اآلَب َمْعي. 

 " «.اَلَعاَلمَ 

 
وا. »2 -(:2:22آية )يو  َقَد َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْلَكَي اَل َتَعثعرع

يسولكوا بمحبوة فالمسويح  [2[ لكنوه سيرسول لهوم الوروح القودس ]3[ أنه سيكون هناك ضيقات ]1]= قد كلمتكم بهذا 
لم يخدع أحد، فطريق المسيح فيه ضيق، ولكن تعزيات الروح القدس تساند. هذا الكالم ليس موجهًا للتالميوذ فقوط 
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بوول لكوول الكنيسوووة عبوور كووول العصووور. المسوويح فوووي هووذه اآليوووة واآليووات التاليووة يكمووول حديثووه عووون إضووطهاد العوووالم 
ج اليهووود التالميووذ موون المجمووع، ثووم يصوول األموور للقتوول، بوول سوويأخذ هووذا خوورِ لتالميووذه ولكنيسووته والووذي سوويبدأ بووأن يُ 

اإلضوووطهاد شوووكل الغيووورة الدينيوووة وبعووود هوووذا سووويأتي اإلضوووطهاد الرومووواني ولووون ينتهوووي إضوووطهاد العوووالم للكنيسوووة، 
واإلضووطهاد هووو كوول مقاومووة موون العووالم ضوود اإليمووان. وهنوواك إضووطهادات موون نوووع حووديث كووأن يجتمووع األشوورار 

 سانًا طاهرًا بحجة أنه منغلق ومقفول عن المجتمع وال يساير روح العصر.ليدينوا إن
ولكن السيد المسيح يخبر تالميذه ليطمئنهم أن الروح القودس الوذي سيرسوله لهوم سيشوهد فوي داخلهوم بمجود المسويح 

ــد كلمــتالووذي ينتظوورهم وسوويعطيهم مووا يقولونووه إذا وقفوووا أمووام مجووامع أو والة. بوول سوويعزيهم ويشووددهم.  = كم بهــذاق
لتزامهم بقانون المحبة.  رسال الروح وا  ضطهاد العالم وا  العثرة = لكي ال تعثرواكلمهم عن مفارقته لهم وثباتهم فيه وا 

تعنووي اإلرتووداد عوون المسوويح أو يتوقفوووا عوون الكوورازة إذا واجههووم إضووطهاد ورفووض موون العووالم وبالووذات موون إخوووتهم 
جهونه حتى ال يفاجوأوا بوه فيتشوككوا فوي حمايوة اهلل لهوم وأن اهلل قود اليهود. والمسيح أخبرهم باإلضطهاد الذي سيوا

سووتجابة اآلب لصوولواتهم إن حفظوووا الوصووايا  يكووون تخلووى عوونهم أو يرتوودوا، خاصووة أن لهووم مواعيوود إرسووال الووروح وا 
م علووى وبالتووالي تعزيووات ومسوواندة الووروح لهووم إذا ثبتوووا. والعكووس فووإن اإلنكووار سوويؤدي لفقوودان التعزيووة وفقوودان السووال

العثوورة هووي أن يتوقووف إنسووان عوون السووير حووين يصووطدم = تعثــروا(. 22:11األرض وخسووارة حيوواتهم األبديووة )مووت
بحجوور فووي طريقووه. والمقصووود بووالعثرة هنووا الشووك فووي مسوواندة المسوويح لهووم أو تخليووه عوونهم أو كووراهيتهم لبعضووهم 

 (9-8:6يشوا بعضهم ببعض )يعالبعض، فحينما تزداد الضيقات يتضايق الناس ممن حولهم، بل يمكن أن 
 

وَنكعَم ْمَن اَلَمَجاْمْع، َبَل تََأْتي َساَعةر ْفيَها َيظعنُّ كعلُّ َمَن َيَقتعلعكعَم َأنَّهع يعَقدِّمع ْخَدَمَة ْ 1 -(:1:22آية )يو  هلْل. َسيعَخْرجع
ـــه مـــن المجمـــع (. ومووون 2:-3:13:+  33:9قوووارن موووع )يوووو ينيوووة ُيحووورم مووون الصوووالة وكووول الحقووووق الديخرجون

عقوبة مدنية فال أحد يشتري أو يبيع منه. بل أن الموضووع سويتطور إلوى القتول= هناك و  ، والسياسية واإلحتفاالت
تشير لكثرة المضوطهدين الوذين يريودون قوتلهم. وقطعوًا سويكون مصواحبًا لهوذا إضوطهاد علوى كافوة = كل من يقتلكم

تشوير للعبوادة الطقسوية.  خدمـةفكلموة = يقدم خدمة هلل المستويات. بل يظنون أنهم يقدمونهم كذبائح إلرضاء اهلل.
وهكذا صونعوا بإسوطفانوس بول قيول فوي كتواب المودراش اليهوودي "أن مون قتول إنسوان شورير مثول المسويحيين فكأنوه 

سوووتندوا فوووي هوووذا إلوووى )عووود ( حينموووا قتووول فينحووواس الرجووول الزانوووي فووورد سوووخط اهلل عووون 11-1:36قووودَّم ذبيحوووة هلل وا 
 (.11-9:35ا صنع بولس قبل إيمانه بالمسيحيين )أعالجماعة" ولنرى ماذ

 
 َوَسَيَفَعلعوَن هَذا ْبكعَم أَلنَّهعَم َلَم َيَعْرفعوا اآلَب َواَل َعَرفعوْني. 1 -(:1:22آية )يو
( فموون يفعوول هووذا يجهوول حقيقووة اآلب واإلبوون. هووؤالء ال يعرفووون سوووى أنفسووهم، وال يعرفووون اهلل، 12:1تووي1راجووع )

واء ذواتهووم أو عقيوودتهم التووي يوودافعون عنهووا عوون جهوول. ولووو عرفوووا اهلل ألحبوووا أعوودائهم ولوويس يحبووون مووا عنوودهم سوو
 (2:1ذواتهم فاهلل محبة. ومن يعرف اآلب سيعرف إبنه، فاإلبن هو صورة اآلب ورسم جوهره )عب
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هع َلكعـَم. َوَلـَم َأقعـَل َلكعـَم ْمـَن لْكنِّي َقَد َكلََّمتعكعَم ْبهَذا َحتَّى ْإَذا َجاَءْت السَّاَعةع تَـَذكع 3 -(:3:22آية )يو وَن َأنِّـي َأَنـا قعَلتـع رع
 اَلْبَداَيْة أَلنِّي كعَنتع َمَعكعَم.

ضوطهدوكم ال = حتـى إذا جـاءت السـاعةلم أكن أريد أن أحزنكم بهذه األخبوار اآلن، ولكون أنوا مضوطر = لكني وا 
ذا فهمووتم أنووي عووالم موون البدايووة سووتفهمون أننووي مسوويطر علوو ــم مــن ى األمووور فووال تخووافوا. تفاجووأوا. وا  ــم أقــل لك ول

لم يقل لهم عن هذا اإلضطهاد ألنه كان معهم يحفظهم من الذئاب ويشجعهم حين يخافون ويقويهم حين = البداية
يضوعفون ويخفووف عونهم كوول ضويق ويتلقووي هوو الهجمووات بووداًل مونهم لوويحفظهم منهوا. المسوويح أراهوم قوتووه وسوولطانه 

سووط اإلضووطهادات اآلتيووة بعوود صووعوده. والمسوويح إسووتمر فووي هووذا إلووى أن قبوول وهووو معهووم حتووى يثقوووا فيووه حتووى و 
الصووليب عوونهم. ولكوون اآلن هووو موواض  إلووى اآلب ولوون يووروه. ولكنووه لوون يتووركهم يتووامى فسيرسوول لهووم الووروح القوودس 

أن [ أن يجاهودوا. ونالحوظ 3[ أن يتعلمووا اإلسوتجابة لصووته ]1الذي سيعطيهم القووة ويشوجعهم ويعوزيهم. وعلويهم ]
( سبق المسيح وأخبرهم عن إضطهاد العالم فلماذا يقول المسيح لم أقل لكم من البداية؟ 38 ،31 ،17:11في )مت

 -هنا يوجد إحتمال من إثنين:
( ذكرها المسيح في ذلك الوقت بطريقة مخففة حتوى ال 38 ،31 ،17:11األهوال التي كلمهم عنها في )مت - أ

( عن األهوال دمج كول أقووال المسويح عون 11كتب في )ص يصدمهم في بداية الطريق، ولكن متى حين
األهوال سوواء موا قالوه فوي بدايوة الخدموة أو نهايتهوا، فواإلنجيليون ليسووا موؤرخين وال يهتموون بالتوأريخ، بول 

 هم يقدمون فكرًا، أي يريدون لفكرة معينة أن تصل للقارئ.
 الذي سيفارقهم.  أو أن الجديد هو عمل الروح القدس معهم بداًل من عمل المسيح - ب
 

 َوَأمَّا اآلَن َفَأَنا َماٍض ْإَلى الَّْذي َأَرَسَلْني، َوَلَيَس َأَحدر ْمَنكعَم َيَسأَلعْني: َأَيَن َتَمْضي؟ »3 -(:3:22آية )يو

 -هذه لها عدة إحتماالت:= ليس أحد منكم يسألني
يمضي، هم سألوه بمفهوم خاطئ كوان المسيح يعاتبهم ألنهم إنشغلوا بما سيحدث لهم من آالم ولم يسألوه أين  .1

سؤالهم عن مركزهم األرضي حوين يملوك بينموا هوو ذاهوب ليعود لهوم مكانوًا سومائيًا. فلنوتعلم أاّل ننشوغل بوآالم أو 
 أمجاد هذا العالم عن المجد المعد لنا. فالمجد السمائي هو التعزية الحقيقية وسط األلم.

ب فأنا ال أريد الكشف عما سيحدث وأنكم لن تفهموا اآلن. ولكن أو يكون المعنى ال تسألونني إلى أين أنا ذاه .3
( ولكون بأسولوب :6:1+  25:12الروح القدس سيعلمكم كل شئ ويشرح كل غمووض. وهوم سوبق وسوألوه )يوو

 مختلف عما يقصده المسيح هنا، بل هم كانوا يسألونه ليثنوه عن طريق الصليب.
بشدة، ولم يفكروا في الحال التي سيكون فيها المسيح. هم سألوا  التالميذ إذ شعروا أن المسيح سيفارقهم حزنوا .2

عون المكووان الوذي سوويذهب إليوه لكوون لوم يسووألوا عون معنووى الوذهاب لووآلب. ولوو فهموووا لفرحووا كمووا قوال لهووم موون 
 قبل.

 
َزنع قعلعوَبكعَم. 2 -(:2:22آية )يو  لْكَن أَلنِّي قعَلتع َلكعَم هَذا َقَد َمأَل اَلحع
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يفرحوووا فووي وجووودهم معووه ووجوووده وسووطهم. واآلن يحزنووون بسووبب فراقووه لهووم. ولكوونهم لووم يفهموووا أن  لقوود تعووودوا أن
 ذهابه لآلب يعني أفراحًا وأمجادًا مضاعفة.

 
كعمع اَلمعَعـزِّي، َولْكـَن لْكنِّي َأقعولع َلكعمع اَلَحقَّ: ْإنَّهع َخَيرر َلكعَم َأَن َأَنَطْلـَق، أَلنَّـهع ْإَن َلـَم َأَنَطْلـَق اَل َيـَأْتي1 -(:1:22آية )يو

 ْإَن َذَهَبتع أعَرْسلعهع ْإَلَيكعَم.
لوه. ومون يعورف المسويح حسوب هم عرفوا المسيح حسب الجسود ولكون بوالروح القودس سويعرفون حقيقوة المسويح وعم

(. وجووود المسوويح علووى األرض يجعلنووا نووراه فووي صووورة جسوود ضووعيف 15:6كووو3يعرفووه ولوون يقبلووه ) ملوو هووو الجسوود
 -نا بالروح القدس نراه في مجده وقدرته. ولو استمر المسيح معنا بالجسد فهناك إحتمالين:وصعوده يجعل

 -أن يستمر بجسده غير الممجد وهنا يكون: (1
 الفداء لم يتم، فالفداء يتم بدخول المسيح بجسده للسماء وجلوسه عن يمين اآلب. - أ
نرى المسيح بجسد محودد فلون نقع في حيز المحدود، والمسيح بإمكانياته غير محدود، ولكن طالما  - ب

 نتصور ال محدوديته. أما الروح فهو يعطينا صورة ورؤية واضحة عن المسيح اإلله غير المحدود.
 -أن يظهر لنا بجسده الممجد وهنا:  (3

 (.17:1من يحتمل صورة مجده )رؤ - أ
وهوو لون يكوون إختيارنوا للمسويح حورًا، فمون يورى صوورة المجود ويرفضوه. وموا يفورح قلوب اهلل اإليموان  - ب

 اإليقان بأمور ال ترى. حتى ال أكون مضطر ألن أقبله مجبرًا.
وهووم اآلن حزانووى ألن المسوويح سوويفارقهم بالجسوود ولكوون األفضوول لهووم أن يووأتي الووروح القوودس ليشووهد لهووم عوون حقيقووة 
المسوووويح. والووووروح القوووودس لوووون يووووأتي إن لووووم تكموووول آالم المسوووويح وفدائووووه بالصوووولب والموووووت ثووووم بالقيامووووة والصووووعود، 

صووعود يووتم الفووداء فيرسوول الووروح القوودس ليعموول فوويهم وبهووم. فبوودخول المسوويح بوودم نفسووه لألقووداس السووماوية يووتم وبال
( فيوأتي الوروح ليسوكن فوي اإلنسوان فوالروح ال يسوكن عنود أعوداء. وهوذه اآليوة 13:9الصلح بين اهلل واإلنسان )عوب

( نفهوم أن الوروح القودس هوو الخيورات 12:11( ، )لوو11:7(. وحينما نقارن بين )مت29:7نجد لها شرحًا في )يو
فهوو بإنطالقوه سيرسول الخيور األعظوم. خيـرر لكـم بل هو الخير األعظم الذي يعطيه اآلب لنا. لذلك يقوول المسويح 

ن لم نفهم مشويئة اهلل فموا يريوده اهلل هوو دائموًا الخيور لنوا. والوروح القودس هوو الوذي يسوكب محبوة  ولنفهم أننا حتى وا 
ــم الحــقفوورح. اهلل فووي قلوبنووا فن ــول لك الحووق هووو أن صوولب المسوويح هووو لحسوواب التالميووذ والكنيسووة. ألن بعوود = أق

نطالق المسيح فيه كموال الفوداء وعمول الفوداء وفيوه وبوه التبنوي لنوا. ودخوول المسويح إلوى  الصلب قيامة وصعود. وا 
ه الذي سيصوير لنوا ويشوهد المجد يحقق لنا الحب األبوي والروح يأخذ ممّا للمسيح ويخبرنا، فهو سيخبرنا عن مجد

( فحزن التالميذ كوان بسوبب تعلقهوم الجسودي بالمسويح 17-15:8+ رو 31:17لنا بأننا أبناء، لنا حق الوراثة )يو
ولكون إنطووالق المسوويح هوو المسووتقبل المجيوود للكنيسووة. ويكفينوا أن نووراه اآلن باإليمووان وبمووا يعلنوه الووروح القوودس فووي 

داء يكمووول بتمجيووود جسووود المسووويح أي صوووعوده وجلوسوووه عووون يموووين اآلب. ( الفووو13-9:3كوووو1+  17:2قلوبنوووا )أف
والمسيح بذهابه مجد الطبيعة البشرية في جسده، فطبيعة البشر صارت فوي عورش اهلل. ولكوي نودخل نفوس المكوان 
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يرسل لنا الروح القدس ليعيننا. وكيف يعيننا؟ هذا موضووع اآليوات التاليوة.. بأنوه يبكوت علوى خطيوة وبور ودينونوة. 
ب الروح يعطي رؤية حقيقية للمسويح غيور التوي رآهوا التالميوذ بالجسود وهوذا أفضول. وهوو يمكوث لألبود والسويد طووَّ و 

 من آمن ولم يرى. وهذا اإليمان يعمله الروح القدس.
 

َأمَّـا َعَلـى َخْطيَّـٍة 1ٍة: َوَمَتى َجاَء َذاَق يعَبكِّتع اَلَعاَلَم َعَلى َخْطيٍَّة َوَعَلى ْبـّر َوَعَلـى َدَينعوَنـ2 -(:22-2:22اآليات )يو
َوَأمَّا َعَلى َدَينعوَنٍة َفأَلنَّ َرْئـيَس 22َوَأمَّا َعَلى ْبّر َفأَلنِّي َذاْهبر ْإَلى َأْبي َواَل َتَرَوَنْني َأَيَضا. 22َفأَلنَّهعَم اَل يعَؤْمنعوَن ْبي. 

 هَذا اَلَعاَلْم َقَد ْديَن.
  REPROVE[ يقنع . )2[ يدين     ]3[ يوبخ     ]1كاآلتي ]بعض الترجمات اإلنجليزية ترجمت كلمة يبكت 

/   CONVICT  / CONVINCE) 
هووذه الكلمووة ترجمتهووا تعنووي التوضوويح للشووخص بشووأن خطيئتووه ودعوتووه للتوبووة وقوود يكووون هووذا التوووبيخ سوورًا = يبكــت

اءت الكلمووة فووي ( لموون ال يقوواوم بعنوواد وقوود يكووون هووذا التوووبيخ علنووًا )كمووا جوو16:18)كمووا جوواءت الكلمووة فووي مووت
داخلي، كوول هووذا ( والووروح القوودس يسووتخدم الكتوواب المقوودس والوووعظ والتعلوويم واإلرشوواد واإلعتووراف والعموول الوو9:1تووي

كل هذا بنتيجة يلجأ الروح القودس لمون نسومع منوه أخطاءنوا عالنيوة لعلنوا ننودم ونتووب. إذًا عمول  سرًا. فإذا لم يأتِ 
ف إقناعووووه ببشوووواعة نهايووووة طريقهووووا "اقنعتنووووي يووووا رب فإقتنعووووت" الووووروح القوووودس أن يوضووووح الخطيووووة لإلنسووووان بهوووود

(. وبوووأن يتركهوووا. والوووروح يقنوووع بوووأن طريوووق اهلل كلوووه فووورح ال يقوووارن بلوووذة الخطيوووة. فهوووي نووووع مووون التلموووذة 7:31)أر
(. فكلمة يبكت تشير أيضًا لمن يغلوب بالحجوة حتوى يسوكت. 15:2تي3التعليمية للتهذيب وهذا المعنى نجده في )

بكيووت يووؤدي لحيوواة لموون ال يقوواوم ويووؤدي إلووى دينونووة لموون يقوواوم "فهووو رائحووة حيوواة لحيوواة ورائحووة )دينونووة( وهووذا الت
( والووروح القوودس أعظووم موون الضوومير. فالضوومير يوووبخ اإلنسووان لووو أخطووأ لكنووه قوود يقوووده 15:3كووو3وموووت لموووت )

ذا وبطرس(. فالروح القودس الوذي يعوزي لليأس، أّما الروح القدس فيوبخ فاتحًا باب الرجاء )هذا هو الفارق بين يهو 
هووو الووذي يبكووت فتبكيتووه ال يووؤدي إلووى اليووأس بوول للتوبووة والبوور والسووالم والتعزيووة لموون يطيعووه والعكووس يكووون رائحووة 

( والضوومير :1-12:3موووت لموووت. وهووذا مووا حوودث يوووم الخمسووين فهنوواك موون آموون بفوورح وهنوواك موون إسووتهزأوا )أع
يحيوا اإلنسوان فيهوا فيقبول الخطيوة علوى أنهوا شوئ عوادي، وقود يمورض وهوذا موا أيضًا قد يتغيور بحسوب البيئوة التوي 

 ى بالوسواس.يسمَّ 
 على خطية.. .. فألنهم ال يؤمنون بي

الووروح القوودس يبكووت اإلنسووان علووى خطايوواه، فقصوود الوورب أن يعطووي اإلنسووان شووركة مووع المسوويح، وكوول موون يووؤمن 
اه ويعطيه معونة ليتخلص منها. نحن متنا مع المسيح في بالمسيح وتكون له هذه الشركة يرفع المسيح عنه خطاي

المعموديوة وكول مون يوؤمن يكووون لوه قووة للمووت عون شووهواته وأهوائوه. وكول مون يوؤمن حتووى لوو أخطوأ فودم المسوويح 
يطهره من كل خطية.وال طريق للتطهير من الخطية سوى دم المسيح . لذلك فكل من ال يؤمن يرفض هذا القصد 

ب اآلب ويحرم نفسه مون النعموة الوحيودة القوادرة أن تحفظوه مون السوقوط فوي الخطيوة ويحورم وبذلك يقع تحت غض
نفسووه موون نعمووة الوودم الغووافر. فتبكيووت الووروح القوودس يشووعر اإلنسووان بجوورم خطيتووه وقسوواوتها وكيووف أنهووا رهيبووة فووي 
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ض ويقواوم الوروح نظر السماء ومن يستجيب ويقدم توبوة بوإخالص ويرجوع سويجد المعونوة ويجود الغفوران. ومون يورف
سيجلب على نفسه اللعنة والدينونة. وطبعًا المقصود باإليمان هوو اإليموان الحوي الوذي لوه ثموار واضوحة فوي حيواة 
اإلنسوان، اإليمووان العاموول بمحبووة. والووروح القودس يبكووت العووالم علووى الخطيووة لويس بحسووب مفهوووم العووالم أو بحسووب 

لوى تعودي النواموس وكسور السوبت لوذلك حكمووا علوى المسويح أنوه مفهوم اليهود. فاليهود ظنوا أن الخطية قاصورة ع
( وأما العالم فكل له تصوره عن الخطأ والصواب. لذلك جاءت كلمة خطية غير معرفوة ألن العوالم 9::3خاطئ )

لم يكن يعرف تمامًا ما هوي الخطيوة. واآلن يشورحها المسويح بأنهوا عودم اإليموان بوه فهوو وحوده الوذي يرفوع الخطيوة 
( ويعطي معونة لنتخلص منها. بل أن كل خطية هي نوع من عدم اإليمان بالمسيح. فالسارق ال يؤمن 7::1)رؤ

بووأن المسوويح قووادر أن يسوودد إحتياجاتووه والووذي يشووتهي ال يووؤمن أن المسوويح قووادر أن يشووبع شووهواته. والووذي يخطووئ 
كيف يتصارع على المادة. ومن  (. ومن يؤمن بالحياة األبدية9:29عمومًا ال يؤمن أن المسيح يراه وسيعاقب )تك

يؤمن بصالح اهلل كيف يتهم اهلل بالقسوة إن حدثت له تجربة.. الوخ. أموا مون يوؤمن بالمسويح، فالمسويح يملوك علوى 
(. وموون ال يووؤمن بالمسوويح فهووو ال يووؤمن بوواهلل وال يعرفووه فالمسوويح هووو إبوون اهلل 5::1قلبووه عوضووًا عوون الخطيووة )رو

ان بالمسيح هي أصاًل خطية عدم إيمان باهلل أو عدم معرفة بواهلل. لوو اسوتخدمت (. إذًا خطية عدم اإليم19:8)يو
يدي في السرقة يبكتني الروح القدس حتى أكوف عون إسوتخدامها فوي السورقة )تبكيوت علوى خطيوة( ثوم يبودأ يبكتنوي 

 على بر، أي لماذا ال أستخدمها في عمل الخير.
 ضاَ وعلى بر.. .. فألني ذاهب إلى أبي وال ترونني أي

موواذا كووان مفهوووم البوور قبوول المسوويح؟ بحسووب المفهوووم اليهووودي كووان البوور فووي اإللتووزام بالنوواموس. لكننووا نجوود شوواول 
الطرسوسوي يحكووم بقتول إسووطفانوس ظلموًا وهووو بورئ بووالرغم أن شوواول كوان ضووليعًا فوي النوواموس. وأّموا العووالم فكووان 

اليهوووود الكووواذب إذ صووولبوه، وفضوووح فسووواد القوووانون غارقوووًا فوووي عباداتوووه الوثنيوووة وفجووووره وزنووواه. فالمسووويح فضوووح بووور 
يه بالموت. وبعد المسيح فقد تغير مفهوم البر. فالمسيح وحده هو البار والذي ظهور بوره فوي لالروماني، إذ حكم ع

فهو جالس عن يمين اآلب  ،وقبول اآلب له وأنه لن يعود يظهر على األرض ،ذهابه إلى أبيه وجلوسه عن يمينه
هو في مجد السماء. ولكن المسيح لم يكن محتاجًا أن يظهر بره، بول هوو يظهوره ليبررنوي، المسويح لذلك لن نراه، ف

(. والوروح أظهور أن بور المسويح 31:1+ فوي 31:3+ غول 11:6يعطيني حياته فأعمل البر، فأخلص بحياته )رو
إلووى آالت بوور الووذي ظهوور بصووعوده للسووماء صووار لنووا. الووروح يبكتنووي إن لووم أعموول أعمووال بوور وتتحووول أعضووائي 

. فبدونوه ال أقودر أن أعمول شوئ )يوو12:5)رو وهوو  (.6:16(. وهذا البر ال أصنعه بقدرتي، بل بحياة المسيح فيًّ
لة يوجد من يسوتخدمها . وألننوي موا عودت أراه آالت بر فهى صارت أعضاءه لصنع البر.فأى أيستخدم اعضائي 

ألتمثل به، فالروح القدس الذي يأخذ مما له ويخبرني  إذ هو صعد إلى السماء وذهب إلى أبيه، فما عدت أرى بره
(. والوروح :35:1( يرسوم لوي صوورة للمسويح فأتمثول بوه ويوذكرنى بوأقوال المسويح ويعلمنوى وصواياه )يوو15::1)يو

ن لووم أراه بالجسوود، لكنووه  يقنعنووي أننووي قووادر أن أسوولك فووي بوور المسوويح لوويس بقوودرتي بوول بحيوواة المسوويح فووّي، الووذي وا 
 ه وبره.يعطيني حيات
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ولهووذا رأينووا أن إسووطفانوس فووي سوواعة موتووه يووردد مووا قالووه المسوويح علووى الصووليب"إغفر لهووم + فووي يووديك أسووتودع 
روحووي". ويبكتنووي إن لووم أفعوول البوور. والووروح يبكتنووي إذا شووابهت اليهووود وعشووت متصووورًا أننووي أتبوورر بأعمووالي )بوور 

فوووي خطايووواهم غيووور شووواعرين بإحتيووواجهم للمسووويح  ذاتوووي( ويبكتنوووي لوووو شوووابهت اليونوووانيين الووووثنيين الوووذين يعيشوووون
واإليمان به ليبررهم أي يعملون أعمال بر، معجبين بأنفسهم وفلسفاتهم وطرقهم. أّما المسيحي الحقيقوي فهوو يقوف 
أمام المسيح شاعرًا بخطيته كالمرأة الخاطئة، باكيًا عند قدميه شاعرًا بعدم إستحقاقه لشئ، شاكرًا المسيح في نفس 

نه أنعم عليه ببره فالمسويح هوو الوذي يبورر الخواطئ. والحوظ أن الوروح القودس يبكوت علوى خطيوة أواًل، فوإذا الوقت أ
( أي أعموال 15:2توي1ما رجع المؤمن بتوبته الصادقة هلل وبدموعوه حينئوذ نوتكلم عون التبكيوت علوى البور. )راجوع 

 ي وتصورت أنني أنا الذي أعملها.البر التي ال نعملها. والروح أيضًا يبكتني لو نسبت أعمال البر لنفس
لن تعودوا ترونني بالجسد لتتمثلوا بوي. وأيضوًا موا كوان يمكون أن أذهوب إلوى أبوي إن لوم أكون بوارًا = ذاهب إلى أبي

 وسيكون لكم بري. 
لكن الوروح القودس سيشوهد ببوري ويشوهد بالمجود الوذي لوي فوي السوماء، ويعطويكم رؤيوة واضوحة = وال ترونني أيضاَ 
رؤيتوي بالجسوود. فوالروح يرسووم صوورة لقودراتي وقوووتي وغفرانوي للخطايووا ال تراهوا العووين الجسودية فووي  لوي أفضول موون

 جسدي الذي ترونه بعيونكم الجسدية.
يبكت المؤمن على عدم وجود بر في حياته أو بشعوره بالبر الذاتي. فمن إعتمود قوام موع المسويح = يبكت على بر

بر إيجابية، إيمان عامل بمحبوة. الوروح يرسوم لنوا صوورة لبور المسويح  في حياة جديدة يجب أن يمارس فيها أعمال
شوتياق لهوذا البور.  ويبكتنا إن لم نشتاق أن يكوون لنوا نفوس البور الوذي للمسويح. هوذا التبكيوت يعطوي حالوة عطوش وا 

ي قود ومن ال يقبل تبكيت الروح على الخطيوة وعلوى البور يسوقط تحوت الدينونوة، ألنوه إنحواز لورئيس هوذا العوالم الوذ
دين، وكما صار المسيح رأسًا لألبرار الذين يسلكون في بره صوار إبلويس المودان رأسوًا لألشورار الوذين يسولكون فوي 

 شره. 
 وعلى دينونة.. .. فألن رئيس هذا العالم قد دين

ذا يكوون هوالروح يبكت اإلنسوان الموؤمن ألن رئويس هوذا العوالم قود ديون أي أن الشويطان قود هوزم وبطول سولطانه. وب
التبكيت للناس أنهم رفضوا الخالص وأطاعوا الشيطان ومن يرفض الخالص يظل عبدًا للشيطان، أّما الذين تبعوا 

(. فهو حمول اهلل الوذي يحمول خطايوا العوالم. والموؤمنين 13:3يو1الرب فقد رفعت عنهم خطاياهم من أجل إسمه )
( فمووا عوواد لهووا سوولطان 2:8ان الخطيووة )رو(. والمسوويح د1:8+  2::3صوواروا متبووررين مجانووًا بنعمووة الفووداء )رو

(. والووروح يوودين موون مووا يووزال يعتووذر بووأن الخطيووة أقوووى منووه. والدينونووة علووى إبلوويس كانووت نتيجووة 5::1علينووا )رو
طبيعية لظهور بر المسيح. فإبليس إشتكى عليه ظلمًا. وبعد ظهور بر المسيح ديون إبلويس وقيوده المسويح بسلسولة 

( "أعطيووووتكم سوووولطان أن تدوسوووووا الحيووووات 19:11ن المووووؤمنين سوووولطانًا عليوووه )لووووو(، بووول أعطانووووا نحوووو2-1:31)رؤ
بهتانوًا.  )الشويطان( هوي إدانوة للمشوتكي )ظهر بر المسيح بعد أن تم إتهامه ظلما( والعقارب.." فتبرئة المتهم ظلماً 

 يقع عليه عقاب من يقترف جريمة. )الشيطان( والمبلغ بالغًا كاذباً 
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لى نفوس الناس متحكمًا فيها حاكمًا لها. له سلطان أن يذل البشر. ولكنوه اآلن قود أديون والشيطان كان مسيطرًا ع
وسقط وفقد بإنتصار المسيح عليه كل ما كان له مون رياسوة وسويطرة وسولطان. وموع ذلوك ظول النواس علوى شورهم 

ه الشيطان فيهم ومكرهم وظلمهم وظالم عقولهم. مع أنهم وقد جاءهم المسيح الذي عمل على إقتالع كل ما غرس
لووم َيُعووْد لهووم عووذر وال مبوورر فووي مفاسوودهم ومعاصوويهم. والعووالم لووه مقاييسووه الخاصووة فووي الدينونووة ولكنهووا مقوواييس 
باطلة، فمثاًل اليهود لهم محكمتهم التي بحسب الناموس. والرومان لهم قانونهم الروماني أساس كل دساتير العالم 

أدانوه. والمسيح قام ناقضًا حكم الموت ليعلن بطالن أحكام العوالم )يهوود وكالهما حكم ظلمًا بقتل المسيح بعد أن 
ورومان( وأنهما ليسا بحسب الحق بل بحسب إبليس، الذي دانوه وأظهور غشوه وكذبوه وأنوه قتوال للنواس منوذ البودء. 

وم الوروح أّما الروح القدس الذي دخل إلى العالم فجاء ليصحح هوذه المقواييس، وصوارت الدينونوة اآلن بحسوب مفهو
صوراره علوى عودم التوبوة. الدينونوة اآلن تقوف علوى  القدس هي في رفض المؤمن للخالص والبر والمجد األبدي. وا 
طرف نقيض مع حيواة الخوالص. وهوي تقوع مون اآلن علوى مون يورفض الخوالص وَتْكُمول فوي اليووم األخيور. الوروح 

لوووى دينونتوووه الغاشوووة الباطلوووة الكاذبوووة القائموووة القووودس يووودخل إلوووى العوووالم الشووورير ليبكتوووه ويسوووتذنبه علوووى موووا فعووول وع
 18:11بتحريض من رئيس عالم الكذب والضالل الذي أدانه المسيح بالصوليب وعلوى الصوليب وفضوح غشوه )لوو

( إذ ضووبطه متلبسووًا بووالحكم بقتوول إنسووان بوورئ بعوود أن لفووق لووه إتهامووات باطلووة، فالمسوويح أظهوور بووره 21:13+ يووو
بليس ورفع يد رئيس هذا العالم عون أن تتودخل بعود اليووم وال أن يكوون لوه صووت بقيامته وصعوده. والمسيح دان إ

(. فالمسووويح غلوووب وصوووار ديانوووًا لألحيووواء واألمووووات. بووول أننوووا 11-9:13فوووي الدينونوووة التوووي سووويتوالها إبووون اهلل )رؤ
فوي رفضوه  نالحظ أن المسيح بدأ هزيمة إبليس في تجربته له في البرية حين رفض إغراءات هذا العالم ثوم وصول

لهوذا العووالم ألنوه قبوول المووت. والخالصووة أن الوروح القوودس يبكووت الموؤمن الووذي موازال يووّدعي أن إبلويس لووه سوولطان 
عليووه لووذلك فهووو يخطووئ، ويبكووت موون الزال خائفووًا موون أحكووام ودينونووة العووالم الووذي رئيسووه إبلوويس بعوود أن ظهوور أن 

ر بأنوووه يسووواير المجتموووع، وأن هوووذه هوووي القووووانين أحكاموووه باطلوووة كلهوووا غوووش )مثووول مووون يخطوووئ ويوووّدعي لنفسوووه العوووذ
السووائدة( ويبكووت موون مووا زال سووائرًا وراء هووذا العووالم ورئيسووه قووائاًل كيووف تسوويرون وراء الشوويطان الووذي غلبووه المسوويح 

 وحكم عليه.

 يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة
لخطية لكل من يؤمن به وهذا هو يبكت على خطية.. هذا هو داء البشرية وهو الخطية. والمسيح أتى ليرفع ا

 المدخل للمسيحية.
 يبكت على بر.. .. بعد أن ندخل المسيحية كيف نحيا؟ اإلجابة نحيا أبرار ببر المسيح الذي أعطانا حياته.

 بسوببسوبب الخطيوة، وأنوه ال يسولك فوي البر  إبلويس هوو يبكت على دينونة.. دائمًا اإلنسان يحواول أن يوتحجج بوأن
السوويد يعلوون بصووراحة أن إبلوويس قوود ديوون وأن لنووا سوولطان أن ندوسووه. وأن لنووا قوووة موون اهلل تعووين.  قوووة إبلوويس، ولكوون

 ( أم الشويطان35:8من األقوى الروح الذي يعوين ضوعفاتنا )رو ....والسؤال لمن مازال يقول أن الشيطان قوي هو
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ن كوان إليشوع قود قوال هوذا عون مالئكوة فكوم وكوم قووة الور قطعًا ؟  وح القودس. حقوًا نحون بوال عوذر من معنوا أقووى. وا 
 (.::5فالروح يعطي نعمة أعظم )يع

ولنالحظ أن العاملون في قضية خالص اإلنسان هم اإلنسان نفسوه والورب يسووع والشويطان. فواهلل يسوعى لخوالص 
اإلنسووان والشوويطان يسووعى لهالكووه واإلنسووان حوور فووي أن يختووار طريووق البوور أو طريووق الشوور. والووروح القوودس أتووى 

جووه البشوور نحووو الفووداء وذلووك بووأن يبكووتهم علووى خطايوواهم وعلووى رفضووهم للمسوويح البووار الحقيقووي مصوودر ليجووذب ويو 
 برهم وعلى تبعيتهم للشيطان الذي تمت هزيمته.

والروح القدس يبكت ويعطي قوة ومعونة على طاعة اهلل. والقوة التي يعطيها الروح القودس أقووى بموا ال يقواس مون 
رفض الروح القودس إغالقوًا لبواب التوبوة. ولوذا قوال الورب "مون قوال كلموة علوى إبون  ىأقوة إبليس. ولذا كان رفضه 

( ألن مون يجودف علوى اإلبون فهوو قود 23:13اإلنسان يغفر له وأّما من قال على الروح القدس فلن يغفر له" )مت
وموه وأحزنوه يستمع لصوت الروح الذي في قلبه فيتوب عن خطيتوه فتغفور لوه. وأّموا مون أنكور الوروح أي رفضوه وقا

فأطفوأه، والوروح هووو الوذي يبكوت ويقووود إلوى التوبوة، فبإطفائووه للوروح القودس فهووو يفقود التوبوة والغفووران لوذلك يوصووينا 
الرسوووول )ال تحزنووووا الوووروح/ ال تطفئووووا الوووروح( ونصووولي فوووي المزموووور الخمسوووين "روحوووك القووودوس ال تنزعوووه منوووي" 

 (11:61)مز
ّموا فالروح القدس يبكت اإلنسان على خطايا ع دم إيمانه فإّما يتجاوب موع الوروح وال يقواوم فيكوون لوه بور المسويح وا 

 ينحاز إلى جانب إبليس فيدان معه. واإلنسان بال عذر فإبليس مدان.
 ونالحظ أن كلمات خطية وبر ودينونة أتت بدون أداة التعريف للتعميم واإلطالق. 

التوووائهين وراء  األمـــم[ 3مهم الحرفووي وبووورهم الووذاتي. ]المنغلقوووين فووي عوووال اليهـــود[ 1= العوووالم بشووقيه ]يبكــت العـــالم
 شهواتهم وفلسفاتهم ووثنيتهم.

 هذه اآليات تضع معادلة معاملة اهلل مع المسيحي:
 =  تبكيت الروح لإلنسان الخاطئ الذي تسكن الخطية في جسده.تبكيت على خطية .1
 = المسيح يريد أن يعطي بره لإلنسان.تبكيت على بــر .3
قووة جوذب الوروح  (1قووتين..  = إبليس يريد جذب اإلنسان إليه ويظل اإلنسوان تحوت توأثيرنةتبكيت على دينو  .2

 وقوة جذب الشيطان.  (3     )ليصبح له بر المسيح(
 ولكن قطعًا قوة جذب الروح ال تقارن في قوتها بقوة جذب إبليس ولكن لنالحظ فاهلل ترك اإلنسان حرًا.
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 ملخص لهذِ اآليات
 لخص عمل المسيح والروح القدس في تجديد الخليقةهذه اآليات ت

تبكيت 
على 
 خطية

ألنهم ال 
 يؤمنون بي

الوووروح القوووودس يووودعو لإليمووووان بالمسووويح، فووووال أحووود يسووووتطيع أن يقوووول المسوووويح رب إاّل 
( واإليموووان بالمسووويح هوووو الطريوووق الوحيووود لغفوووران الخطايوووا 2:13كوووو1بوووالروح القووودس )

 لوحيد للتوبة.واإليمان الحي بالمسيح هو الطريق ا

تبكيت 
 على بر

ألني ذاهب إلى 
 أبي وال ترونني

المسوويح ذهووب ليعوود لنووا مكووان، ويووأتي ليأخووذنا إليووه. بعوود التوبووة يبوودأ الووروح القوودس فووي 
 الدعوة ألن نحيا في بر المسيح. وذلك بأن:

 (:1يرسم لنا صورة المسيح )آية (1
 (31:1كو3يثبتنا في المسيح ) (3
 فتكون لنا حياة المسيح. (2
 (:35:1رنا بكل أقوال المسيح )يويذك (:

لذلك فمع أننا ال نرى المسيح لكن الروح يجعلنا نشتهي أن نحيا في بره، ويعطينا القوة 
 على ذلك.

 

تبكيت 
على 
 دينونة

ألن رئيس هذا 
 العالم قد دين

الووروح القوودس يسوواندنا بقوووة جبووارة لكووي نسوولك فووي حيوواة البوور، فالشوويطان أصووبح بووال قوووة 
المووؤمنين سوولطان عليووه. بوول الووذي معنووا وهووو قوووة الووروح القوودس أعظووم وصووار لنووا نحوون 

 بكثير من قوة هذا العدو المهزوم. إذًا نحن بال عذر.
القوورار قرارنووا واإلختيووار إختيارنووا.. أن نحيووا فووي بوور المسوويح أو نحيووا مهووزومين. وراجووع 

 ( لمن يغلب.2-3وعود سفر الرؤيا )
 

 رَا َكْثيَرَة َأَيَضا أَلقعوَل َلكعَم، َولْكَن اَل َتَسَتْطيععوَن َأَن َتَحَتْملعوا اآلَن. ْإنَّ ْلي أعمعو »21 -(:21:22آية )يو

(. فالمسيح أخبر تالميذه عن أمور كثيرة ولكنهم لم يستوعبوا كل ما قاله. وهو أخفوى عونهم 36وهذه تشبهها آية )
ضطهاد، وما سويحدث بعود  أمورًا أخرى كثيرة عن طبيعته اإللهية وعن أمور صلبه، أو ما سيحدث لهم من آالم وا 

قيامتووه. ولكوون الووروح القوودس الووذي سيرسووله سوووف يشوورح لهووم مووا غمووض علوويهم فهمووه ومووا لووم يووذكره المسوويح لهووم إذ 
كووانوا غيوور مووؤهلين بعوود بوول سوويعطيهم إحتمووال اآلالم. وقولووه اآلن يعنووي قبوول أن يحوول الووروح القوودس علوويهم ويشووهد 

 (. فالروح هو الذي يعلم ويذكر ويعزي ويقوي.. 11-2:2للمسيح ويشرح أسراره )أف
( لوذلك يسوومون هووذه 15-:1( يعرفنووا المسويح بعموول الووروح القودس مووع الكنيسوة فووي إصووحاحات )16-12اآليوات )

( وهوو يعلوم :17:1( وهوو روح الحوق الوذي يكوون فينوا ):15:1اإلصحاحات إصحاحات الباراقليط فهوو المعوزي )
( فهوووو روح 37،  35:  16سووويح فوووي التالميوووذ وهوووم يشوووهدون بواسوووطته للعوووالم )( وهوووو يشوووهد للم:35:1ويوووذكر )
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( ويخبر بأمور آتية كسفر الرؤيا مثاًل. 12:15الشهادة للمسيح. ويضيف في هذه اآليات أنه يرشد لجميع الحق )
لوي ويخبوركم بل هو يخبر أحباؤه بكثير من األمور المستقبلية وعن المجد المعود والملكووت اآلتوي. وهوو يأخوذ مموّا 

(. وبووذلك يمجوود المسوويح. فهووو يسووتعلن اآلب واإلبوون للمووؤمنين. وكووان موون نتووائج عموول الووروح القوودس فووي 15::1)
 [ كتبوا اإلنجيل.3]     [ بشروا العالم 1]    -: التالميذ

 
وحع اَلَحقِّ، َفهعَو يعَرْشدعكعَم ْإَلى َجْميعْ 21 -(:21:22آية )يو اَلَحقِّ، أَلنَّهع اَل َيَتَكلَّمع ْمَن َنَفْسـْه،  َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَق، رع

 َبَل كعلُّ َما َيَسَمعع َيَتَكلَّمع ْبْه، َويعَخْبرعكعَم ْبأعمعوٍر آْتَيٍة. 
= الحـقأي الروح القدس الذي سيعطيهم إنفتاح الذهن فيقبلووا موا هوم غيور قوادرين علوى إحتمالوه. = متى جاء ذاق

( :31:1. فهووو يرشوودنا لكوول الحووق الووذي فووي المسوويح ويسووتعلن لنووا المسوويح )يوووو لوواهووو المسوويح لووذلك هووو معووّرف ب
فعمل الروح القدس هو اإلنارة واإلرشاد لجميع الحق كموا كوان عموود النوار يهودي ويرشود الشوعب فوي البريوة. هكوذا 

الوروح الروح القدس يهدينا في طريق الحق وسوط ضوالل العوالم. ونالحوظ أن المسويح بتعاليموه وضوع بوذور الحوق و 
القدس ينميها فينا وينير كل جوانب الحق فيموا علموه المسويح. وكلموة الحوق عنود اليونوانيين الفالسوفة تعنوي تحريور 
الفكر من الجهل وعند اليهود تعني السلوك بحسب الناموس حرفيًا. ولكن بهذا المفهوم فإن الحق الذي يعلمنا إياه 

عالن عمله، ستجبنا له نتحورر مون الشويطان  الروح القدس هو إعالن المسيح لنا وا  وتذكيرنا بأقواله. فإذا آمنا به وا 
والخطيووة والعووالم. لووذلك فووالروح القوودس هووو روح الحووق هووو يأخووذ موون الحووق الووذي ليسوووع ويعطووي لنووا. فهووو يعرفنووا 

هو يرشد إلى كل تعاليم المسيح، = يأخذ مما لي ويخبركم. ألنه ال يتكلم من نفسهبالمسيح وعالقة اإلبن باآلب. 
أي هو ال يقول كالمًا غير ما قلته أنا فنحن على إتفاق. = وهو ال يتكلم من نفسهينقل كالم المسيح إلى قلوبنا. 

 أي ال تظنوا أن هناك إنفصال بيننا، بل نحن واحد.
(. هنواك إتفواق توام بوين 35:8+  23:2سوبق المسويح وقوال أنوه يشوهد بموا سومعه )يوو= بل كل ما يسمع يتكلم بـه

. وما يريده اآلب يريده اإلبن ويريده الروح القدس. لكن هناك توزيع لألدوار بين األقوانيم. فموثاًل اآلب يريود األقانيم
أن الجميووع يخلصووون. فوواإلبن ينفووذ الفووداء. والووروح القوودس يقووود الكنيسووة كلهووا للسووماء. فوواآلب يريوود واإلبوون والووروح 

آليوة. فواآلب حينموا يريود شويئًا ينفوذه الوروح، وتوم التعبيور ينفذان. وكيف يتم التعبير عون هوذا. نسومع الورد فوي هوذه ا
عوون ذلووك بووأن الووروح سوومع إرادة اآلب وأخبرنووا بهووا ، واآلب والووروح لهمووا نفووس االرادة فووالروح يفحووص اعموواق اهلل ) 

(= هووذا يعنووى ان الووروح ينفووذ مووا يريوود اآلب ان يخبرنووا بووه . واإلبوون ألنووه يعوورف إرادة اآلب يقووال أنووه  11: 3كووو 1
(. 31-19:6( وحوين يورى يعمول األعموال. وألنهوم واحود يقوول اآلب يعمول )يوو35:8حين يسمع يقول األقوال )يوو

 فاآلب فى االبن فهو يعمل فيه وبه .
كول موا لوم يقلوه المسويح وكول موا لوم يفهمووه مون المسويح إذ كوان يوتكلم بأمثوال، فوالروح = يرشدكم إلـى جميـع الحـق

ح القودس يلقوي النوور ليكشوف عون األعمواق التوي فوي كول آيوة، وكول يووم نورى سيكشف الحوق بطريقوة كاملوة. والورو 
فيهووا معنووى جديوود نفوورح بووه. فووالروح يشوورحها موورات وموورات. والووروح يشووهد عوون طريووق الرسوول أو الخوودام أو مباشوورة 

الحووق = كــل مــا لــآلب هــو لــييعوورض ويكشووف أمووامكم كوول مووا يخصوني. = يأخــذ ممــا لــي ويخبــركمداخول القلووب. 
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هو نفسه خاص باآلب. والمسويح جواء ليمجود اآلب. والوروح جواء ليمجود المسويح. والوروح اآلن مسوتتر الخاص بي 
فووالروح يرشوودني إلووى موواذا أفعوول فووي = بــأمور آتيــةبالبشووارة واإلعووالن. = يخبــركموكوول مووا يعملووه يظهوور المسوويح. 

ا بموا لنوا مون مجود معود المستقبل ألحصل على الخالص، وسيخبر التالميذ بما حدث للمسيح بعد صوعوده ويخبرنو
(. وكشووف ليوحنووا مووا رآه وسووجله فووي سووفر الرؤيووا. ولوويس معنووى هووذه اآليووة بالضوورورة 13-9:3كووو1فووي السووماء )

 النبوات كما كان يفعل مع األنبياء )أغابوس مثاًل(. وسيكشف لكم عن الضيقات التي تحل بالكنيسة.
 

دعْني، أَلنَّهع َيَأخع 23 -(:23:22آية )يو  ذع ْممَّا ْلي َويعَخْبرعكعَم.َذاَق يعَمجِّ
المجد هنا هو إستعالن حقيقة المسيح اإللهية وأنوه مسواو  لوآلب فوي الجووهر، جووهر األلوهيوة. وأن لوه كول المجود. 

ويسوكب  .إذ نوراه بالقلوب ،وأيضًا فالروح القدس يأخذ مّما للمسيح وينقل صورة للمسويح داخول قلوبنوا فنحبوه ونمجوده
وهو ينقل لي بور المسويح وخوالص المسويح.. فواآلب يمجود اإلبون واإلبون  .وحياة المؤمنينبغني النعمة على قلوب 

 يمجد اآلب والروح يمجد اإلبن. كل إقنوم يمجد اآلخر. وكل إقنوم ينكر نفسه ويشهد لآلخر.
 

ذع ْممَّا ْلي َويعَخبْ 23 -(:23:22آية )يو  رعكعَم. كعلُّ َما ْلآلْب هعَو ْلي. ْلهَذا قعَلتع ْإنَّهع َيَأخع
المسيح ينبه أذهاننا أن مجده هو مجد اآلب. وهوذا موا سويعمله ويعلنوه الوروح القودس لنوا ، الوذي سيشوهد فوي قلوبنوا 
أن المسوويح الووذي رأينوواه بالجسوود لووه كوول المجوود الووذي لووآلب شخصوويًا. هووذا الكووالم موجووه للتالميووذ الووذين لووم يكونوووا 

مجوود اآلب. وكوول مووا يخبرنووا بووه الووروح القوودس عوون مجوود يوودركون وهووم يوورون المسوويح وسووطهم بالجسوود أن لووه كوول 
المسوويح هووو عوون اآلب أيضوووًا. والووروح القوودس يعرفنوووا بإسووتمرار عوون اآلب واإلبوون وعالقوووة اآلب بوواإلبن التووي هوووي 
موضوع خالصونا. فحوب اآلب لإلبون صوار مون نصويبنا أن نشوترك فيوه وطاعوة اإلبون لوآلب علينوا اآلن أن نتشوبه 

ن وصولت للصوليب والوروح القوودس يعطوي القووة علوى طاعووة اهلل، وهوو يعلمنوا ويوذكرنا بمووا بهوا ونشوترك فيهوا حتووى إ
 إشارة واضحة جدًا للوحدة. والحق الخاص بي هو خاص باآلب.= كل ما لآلب هو ليقاله المسيح. 

 
وَنْني، ثعمَّ َبَعَد َقْليل َأَيَضا َتَرَوَنْني، ألَ 22 -(:22:22آية )يو  «.نِّي َذاْهبر ْإَلى اآلبْ َبَعَد َقْليل اَل تعَبْصرع
المسيح أتى ليقضي أيامًا قليلة على األرض ينهي فيها رسالته وها هي قد قاربوت علوى اإلنتهواء. والبود = بعد قليل

من الفراق بالجسد. والمسيح بعد ساعات سيصلب ويموت ولن يراه التالميذ بالجسد ثانية. ولكن المسيح هنا يعزي 
الفووراق أنهووم بعوود قليوول سوويرونه ثانيووة ألنووه سوويقوم. إاّل أنووه بعوود قليوول يصووعد لووآلب فووال تالميووذه علووى حووزنهم بسووبب 

فلن ترونني بالجسد  ألني ذاهب إلى اآلبيعودوا يرونه، ثم بعد قليل يحل عليهم الروح القدس فيرونه في قلوبهم= 
الفعول يبصور فوي = تروننـيال تبصـرونني.. لكن الروح القدس يعطيكم رؤيا حقيقية أقوى بكثير من رؤية الجسود. 

اليونانية يشير إلى رؤية شبه صحيحة، رؤية فكرية، ال رؤية حق، هي رؤية تصوأر وليس رؤية واقوع واسوتخدمت 
هنوا بخصوووص رؤيوة التالميووذ للمسويح بالجسوود الموادي. أّمووا الفعول يوورى فوي اليونانيووة يعبور عوون الرؤيوة الصووحيحة، 

سوتخدمت هنوا للتعبيور عون رؤيوة المسويح رؤية الحق كموا هوو، بوال أي خيوال فكوري أو  أي تصوور عقلوي بشوري. وا 
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القائم من األموات بالجسد الروحاني الممجد. والمعنى أن رؤية التالميذ للمسيح قبل أن يقووم وقبول أن يتمجود هوي 
 رؤيووة ليسووت تامووة أو صووحيحة. فهووم يرونووه كإنسووان ضووعيف. فالمسوويح لووم يكوون مسووتعلنًا إسووتعالنًا كوواماًل. أّمووا بعوود

لهووي ) (. فهووم رأوه غالبووًا 38:31القيامووة وبعوود أن عرفوووا موون هووو فكانووت رؤيووة صووحيحة لووذلك صوورخ تومووا ربووي وا 
الموووت، رأوه بووالعين الروحيووة التوووي تسووتعلن الحووق، وكوووأن المسوويح يريوود أن يقووول "إنكوووم ال تروننووي علووى حقيقتوووي، 

حينئذ ترونني حقًا سواء بعد القيامة أو  بالرؤية الصحيحة ولكن بعد قليل حينما أكمل إستعالني وأظهر في مجدي
أثنووواء صوووعوده أو بعووود صوووعوده "كموووا رآه شووواول فوووي الطريوووق لدمشوووق" وبووواألكثر حوووين يحووول علووويهم الوووروح القووودس 
ويعطيهم الرؤيا الروحية الحقيقية للمسيح في مجده الذي صار فيه فعاًل. وهنا نرى أن الروح القدس يعطي الرؤية 

-29:32( ونورى أيضوًا فوي )لوو33حيحة التوي يعطيهوا الوروح تسوبب فورح حقيقوي )آيوةالصحيحة وهذه الرؤية الصو
بحقيقووة حالووه إنفتحووت عينوواه وعوورف أن المسوويح هووو الوورب ( أن اللووص اليمووين بعوود أن إعتوورف بخطيتووه وشووعر 2:

ا فوي والذي سيأتي في ملكوته. فمن يشوعر بخطيتوه وينسوحق أموام اهلل يفوتح الوروح القودس عينيوه ليورى المسويح. أمو
 (3:2يو1السماء فسنراه كما هو )

 
هعَم ْلَبَعٍض:21 -(:21-21:22اآليات )يو ِْ، َبَعضع َما هعَو هَذا الَّْذي َيقعولعهع َلَنـا: َبَعـَد َقْليـل اَل »َفَقاَل َقَومر ْمَن َتاَلْميْذ

وَنْني، ثعمَّ َبَعَد َقْليل َأَيَضا َتَرَوَنْني، َوأَلنِّي َذاْهبر ْإَلى اآل َما هعَو هَذا اَلَقْليلع الَّْذي َيقعولع َعَنهع؟ »َفَقالعوا:22«. ْب؟تعَبْصرع
َأَعـَن هـَذا َتَتَسـاَءلعوَن ْفيَمـا »َفَعْلَم َيسعـوعع َأنَّهعـَم َكـانعوا يعْريـدعوَن َأَن َيَسـأَلعوِع، َفَقـاَل َلهعـَم: 21«. َلَسَنا َنَعَلمع ْبَماَذا َيَتَكلَّمع!
: بَ  وَنْني، ثعمَّ َبَعَد َقْليل َأَيَضا َتَرَوَنْني َبَيَنكعَم، أَلنِّي قعَلتع  َعَد َقْليل اَل تعَبْصرع

واضووح أن حالووة موون اإلرتبوواك سووادت التالميووذ ولووم يفهموووا مووا قصووده الوورب موون كلماتووه هووذه. ويوحنووا كشوواهد عيووان 
 يصوِّر المشهد بدقة.

 
. َأَنـتعَم َسـَتَحَزنعوَن، اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعـولع َلكعـَم: ْإنَّكعـ12 -(:11-12:22اآليات )يو ـوَن َواَلَعـاَلمع َيَفـَرحع َم َسـَتَبكعوَن َوَتنعوحع

لع ْإَلى َفَرٍح.  َزَنكعَم َيَتَحوَّ اََلَمَرَأةع َوْهَي َتْلدع َتَحَزنع أَلنَّ َساَعَتَها َقَد َجاَءَت، َولْكَن َمَتى َوَلـَدْت الطَِّفـَل اَل َتععـودع 12َولْكنَّ حع
ْلَد ْإَنَسانر ْفي اَلَعاَلْم.َتَذكعرع الشِّدََّة  . َولْكنِّـي َسـَأرَاكعَم َأَيَضـا 11 ْلَسَبْب اَلَفَرْح، أَلنَّهع َقَد وع ـَزنر َفَأَنتعَم َكذْلَق، ْعَنَدكعمع اآلَن حع

 َفَتَفَرحع قعلعوبعكعَم، َواَل َيَنْزعع َأَحدر َفَرَحكعَم ْمَنكعمَ 
العوالم يحوزن ويفورح بطريقوة مختلفوة عون حوزن وفورح أوالد اهلل. المسيح لم يتركهم في حيرتهم بل بودأ يشورح لهوم أن 

فالعالم يحزن بسبب الخسائر المادية ويفرح للمكاسب المادية. أّما المسويحي فحينموا تصويبه التجوارب واألحوزان بول 
قوود تصوول أن الووبعض يتصووور أن المسوويح تركووه، ولكوون اهلل ال يتوورك أوالده، وسوورعان مووا يشوورق نووور المسوويح مبووددًا 
ظلموووات الحوووزن والكآبوووة مالئوووًا قلووووب أوالده تعزيوووة وفووورح. لكووون موووا يسوووبب الحوووزن الحقيقوووي ألوالد اهلل هوووو الخسوووائر 
الروحيووة حينمووا ال يحقووق مشوويئة اهلل فووي حياتووه أي الخطيووة. والمسوويحي يفوورح إذا مووا شووعر برضووى اهلل ولكوون هووذه 

زن والفرح بما سبق عن رؤية المسويح؟! اإلجابوة األشياء الروحية ال تفرح أهل العالم. ولكن ما عالقة موضوع الح
يبكون في أن من يرى المسيح وتكون له هذه الرؤية الروحية سيفرح فرحًا حقيقيًا والمسيح هنا يخبر تالميذه بأنهم 
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بسبب صولبه وبسوبب مفارقتوه لهوم ولكول مسويحي اآلن. نحون عنودنا  أنتم كذلق عندكم اآلن حزنومثلها  وينوحون
أو ضوويقة أو تجربووة أو خسووارة. فالمسوويح بدمووه يغفوور وبقوتووه يحووول الخسووارة لمكاسووب روحيووة.  حووزن بسووبب خطيووة

ألنهوم تخلصوووا موون المسوويح وبسووبب أنهووم يتصووورون أنفسووهم أقويوواء ويتمتعووون بملووذات العووالم. وهووم = والعــالم يفــرح
ضوطه اده بول بسوبب التجوارب سيبكون ويحزنون بسوبب إضوطهاد العوالم لهوم. وبالنسوبة لنوا تشوير لكول آالم العوالم وا 

بالنسووبة للتالميووذ فهووم سوويفرحون قريبووًا بقيامووة = ولكــن حــزنكم يتحــول إلــى فــرحوالخسووائر التووي نالقيهووا فووي العووالم. 
المسوويح، ويوووم حلووول الووروح القوودس وبوودء ظهووور ثمووار فووداء المسوويح. وبحلووول الووروح القوودس رأى التالميووذ المسوويح 

والفرح من ثمار الروح القدس. وبالنسبة لنا فكل تجربة مادية فيها حزن،  رؤية روحية حقيقية فإمتألت قلوبهم فرحاً 
نلجووأ هلل والووروح القوودس يكشووف لنووا وسووط أحزاننووا عوون وجووه المسوويح المحووب فيتحووول حزننووا إلووى فوورح. وأيضووًا أحووزان 

لوم/ خسوارة/ التوبة المقدسة هكذا تتحول إلى فرح. بل كل ما نخسره )والعالم يحزن بسوبب هوذه الخسوارة( )مورض/ أ
تجربة..( سيكون سبب فرح فالمسيحي يعلم أن كل األمور تعمل معًا للخيور. وأن التجربوة التوي سومح بهوا اهلل هوي 
الطريق للتنقية وبالتالي طريوق السوماء. فوالحزن تحوول إلوى الفورح بالنسوبة للمسويحي. والمسويح ضورب مثوااًل بوالمرأة 

ف من آالم الوالدة ولكن حزنها يشوبه رجاء وفرح وأمل وسريعًا ما التي تحزن حينما تأتي ساعتها لتلد بسبب الخو 
يتحول الحزن إلى فرح. وهكذا المسيحي يخاف من اآلالم ومن تنفيذ الوصايا الصعبة أو أن تسلب أمواله أو يتألم 
 في مورض أو إضوطهاد أو ُيهوان إسومه، بول هنواك مون يخوافون ويحزنوون إذا أتوى الصووم وهوو ألوم إختيواري. ولكون

+  1:-1:6:+ أع 18:8عموول الووروح القوودس أنووه يعطووي عووزاء هنووا علووى األرض وفووي السووماء مجوود أبوودي. )رو
 (. ولكن لماذا إختار المسيح التشبيه بآالم المرأة التي تلد؟26-11::2عب

 أن المرأة تقبل على هذه اآلالم إختياريًا وبإرادتها وهي تعلم قسوة آالمها. .1
ال تزيد عن سواعات فوي حالوة الووالدة. )هكوذا قوال المسويح للتالميوذ ويقوول لنوا "أموا  فترة الحزن واأللم قليلة جداً  .3

 قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة"(
 يعقبها فرح بوالدة طفل. .2
الوالدة بآالمها الصعبة يخرج منها فرح. وهكذا الصليب سيخرج منه قيامة، وأي حزن يسمح به اهلل لنا سيخرج  .:

 لم نتيجة الخطية( خالصا ) تزكية اي تنقية ( .لى العقوبة ) األمنه حياة وبه نكمل " حولت 
وهكوذا إختووار المسوويح آالم الصووليب بإرادتووه )وهووي كانووت لفتوورة سوواعات( ولكوون أعقبهووا فوورح المسوويح بوووالدة كنيسووته. 

بهوا فورح ومهما زادت فترة آالمنا في طريق القداسة الذي إخترناه فهي لن تزيد عن أيام عمرنا وهي قليلوة ولكون يعق
( عموموًا طريوق ::1بوط1أبدي. آالمنا وتجاربنا هي كآالم األم إن إحتملناها يولود فينوا إنسوان جديود فواأللم يطهور )

كموا يقوال نظور الملوك = سـأراكمالمسيح يبدأ دائمًا باأللم وينتهي بالفرح هنا على األرض ومن المؤكد في السوماء. 
ي بل سوأراكم. وجميول جودًا أن ننظور نحون للمسويح لنحصول منوه بعين العطف على فالن. لم يقل المسيح  سترونن

على الفرح. واألروع أن يتكرم هو علينا بنظرة تعطينا الفرح الحقيقي. هو الذي سويفتش علينوا فوي حزننوا كموا فوتش 
( والحوظ قوول الكتواب "فوجوده" . وقصود 27-26:9على األعمى الذي شفاه حين طردوه ليعلن لوه نفسوه فيفورح )يوو

أنه سيفيض من فرحه وتعزياته بل من مجده األسنى بعد قيامته علينا. فنحن لوو حاولنوا أن نودرك المسويح  المسيح
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ه يبحووث عنووا ليفوويض علينووا موون فرحووه وسووط احزاننووا ، هووو يتطلووع إلووى سنفشوول . ولكنووه هووو فووي محبتووه وفرحوو لنووراه
كب حينئذ فويهم فرحتوه فهوم سويفرحون تالميذه من مجده، ومع رؤيته لهم ُيرى ذاته لهم. هو يأتي ليظهر نفسه ويس

ال أشوخاص وال أحوداث وال حتوى  فـال يسـتطيع أحـد أن ينزعـه منـاإذ يروه بالروح القودس. وألن الفورح هوو فورح اهلل 
. وهذه ميزة الفرح الذي يعطيه اهلل بالمقارنة بأفراح العالم فأفراح العوالم مؤقتوة ولفتورات وال أمرا وال الموت نفسه آالم

موا اللوذة أ لوذة، فوالفرح صوفته أنوه دائوم وهوو عطيوة مون اهلل فقوط. وتسمية الصحيحة لما يعطيوه العوالم هوبسيطة. وال
ما عطية اهلل فهو فرح روحي سماوي أى ضيقة تذهبها كانها لم تكن . أفهى عطية الجسد ، وهي عابرة لحظية ، 

المنا التوي هوي مؤقتوة أرضوية ال تلبوث أن يبدأ هنا ولكنه أبدي، هذا الفرح سيغطي كل أحزان وأوجاع التالميذ ، وآ
تنتهي ويبقي الفرح األبدي. ولنقارن اآلن بوين الحوزن القليول الوذي عبوروه والفورح الوذي هوم مقيموون فيوه اآلن. حيواة 
النصووورة فوووي المسووويحية ليسوووت فوووي إنتهووواء األلوووم بووول الفووورح وسوووط األلوووم.. نالحوووظ أن بوووولس الرسوووول إسوووتخدم نفوووس 

( فالكنيسووة كمسوويحها )عريسووها( تتووألَّم ::19الوودة للتعبيوور عوون موويالد اإلنسووان الجديوود )غوولالتشووبيه، مخوواض األم الو 
 لتلد إبنًا هلل.. هذه هي آالم الخدام.

 
َن َوْفي ذْلَق اَلَيَوْم اَل َتَسأَلعوَنْني َشَيَئا. اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلكعَم: ْإنَّ كعلَّ َما َطَلَبتعَم مْ 11 -(:13-11:22اآليات )يو

كعَم َكاْماَل.13اآلْب ْباَسْمي يعَعْطيكعَم.  ذعوا، ْلَيكعوَن َفَرحع  ْإَلى اآلَن َلَم َتَطلعبعوا َشَيَئا ْباَسْمي. اعَطلعبعوا تََأخع

يوم حلول الروح القدس، يوم ينفوتح عهود جديود مون العالقوات فووق الطبيعوة. حينموا َيْسوَتْعِلن الوروح = في ذلق اليوم
مقام لتالميذه. يوم الحصول على فورح القياموة ورؤيوة المسويح بوالروح بعود حلوول الوروح وهوي القدس مجد المسيح ال

خبرة روحية فيها إستنارة داخلية. يوم يفهم التالميذ معنى أن اآلب في اإلبن واإلبن في اآلب وأن اإلبون فينوا. هنوا 
نووي يسووأل أسووئلة. أمووا يطلووب تووأتي يمتنووع السووؤال. والفعوول يسووأل مختلووف عوون الفعوول يطلووب فووي اليونانيووة. فيسووأل تع

( وكمووا حوودث يحوودث دائمووًا أن التالميووذ 19-17كمووا حوودث فووي اآليووات )= ال تســألونني شــيئاَ بمعنووى يقوودم طلووب. 
حينما ال يفهموون يسوألون أسوئلة عودم فهوم سوواء فوي أمثوال المسويح أو كالموه، مثول أرنوا اآلب وكفانوا، أو إلوى أيون 

بووالروح ال يعووودون لهوذه األسووئلة. أو كووانوا يطلبووون أشووياء ماديووة كمووا طلووب  يوذهب. ولكوون بعوود أن حوودثت اإلسووتنارة
ذا حوّل الوروح القودس فويهم سويكفون عون هوذه  يعقوب ويوحنا الجلوس عن يمينه وعن يساره أي يملكا معه زمنيًا. وا 

مهوووم األسووئلة فوووالروح القووودس سوووف يشووورح لهوووم كوول موووا يجوووول بخووواطرهم فووال يعوووودون بحاجوووة إلووى السوووؤال فهوووو يعل
( وسوويفتح عيووونهم الروحيووة فيووروا مووا لووم تووره عووين ويوودركوا أن لهووم الميووراث السووماوي :35:1ويووذكرهم بكوول شووئ )

( ولون يطلبووا أي أشوياء 36:72( فيصوبح لسوان حوالهم "ومعوك ال أريود شويئًا فوي األرض" )موز17:8كأبناء هلل )رو
فوي المسويح يتمتوع بحوب اآلب وهنوا يطلوب بدالوة  مادية أّما فعل أطلبوا الذي تكرر هنا فيشوير لشوعور اإلنسوان أنوه

وماذا يطلب اإلبن إاّل ما يمجد أبيه. فمون إكتشوف بنوتوه لوآلب السوماوي . فرحه كامالَ البنوة وسيستجاب له فيكون 
رتفواع المسووتوى الروحوي للتالميووذ سوتتفق إرادتهووم مووع  لون يطلووب سووى مووا يمجوده بوول أنوه بعوود حلووول الوروح القوودس وا 

كون طلباتهم متفقة مع رأيه. ومون يوراه المسويح أي يسوكب فرحوه فيوه سويكون مكتفيوًا تماموًا بالمسويح وال إرادة اهلل وت
يطلب سوى مزيد من الحب والفرح ومجود اهلل. أّموا فورح العوالم فودائمًا نواقص ومعوه يشوعر اإلنسوان باإلحتيواج. وقود 
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والفورح ثمورة مون ثموار الوروح، لوذلك فوأهم موا ينزع في أي لحظة. أّما فرح المسيح فال يوجد سبب يمكن أن يبطلوه. 
( فنكوووف عووون طلوووب 13-9:3كوووو1نطلبوووه اإلموووتالء مووون الوووروح، والوووروح يكشوووف لنوووا أمجووواد السوووماء التوووي هوووي لنوووا )

 األرضيات.
مكانياته والمسيح كان عمله وفداءه جبارًا، أعطانوا دالوة أن = من اآلب بإسمي اإلسم يدل على الشخص وقدراته وا 
لمسيح بذهابه لآلب أتوم الصولح بوين اآلب والبشور فإسوتعاد المسويح لإلنسوان صولته األولوى بواهلل نطلب من اآلب. ا

( لووذلك ننهووي صوولواتنا بقولنووا "بالمسوويح يسوووع ربنووا" واآلب يسووتجيب لنووا بشووفاعة المسوويح أي عموول دمووه 3-1:6)رو
بنا 6::1يو1القوي لكن يجب أن تكون أسئلتنا متفقة مع مشيئة المسيح ) لآلب بعمله القوي فصار اآلب (. هو قرَّ

(. وموواذا نطلووب حسووب مشوويئته إاّل أعظووم عطيووة 7:7+ مووت 6::1يووو1يسووتجيب لنووا إذا صوولينا بحسووب مشوويئته )
 ( الذي بواسطته يعطي اهلل عطاياه.12:11أعطاها لنا وهي الروح القدس )لو

ه. لكون متوى جواء الوروح القودس أي أن التالميوذ لوم يودركوا بعود مون هوو المسويح وموا هوو عملو= إلى اآلن لم تطلبوا
( والتالميوذ لوم يودركوا :::3سيعرفهم من هو المسيح. بل سيعرفهم كيف يصلون وماذا يطلبون )العبوادة بوالروح يوو

بعد أن المسيح بفدائه أعطاهم دالة كبيرة عند اآلب بها يطلبوون منوه. حتوى اآلن لوم يسوتعلن إسوم المسويح بالكامول 
لى اآلن لم تنفتح قلوب التالميذ ليطلبوا فهم ما لم يفهمووا. ثوم نجود تعلويم ولم ُيكََّمْل باآلالم ولم ي دخل إلى المجد. وا 

هوو طلوب بدالوة بعود أن يوتم الفهوم ومثول هوذه الطلبوات تقبول. وهوو تصوريح دائوم بوأن طلباتنوا سوتقبل  اطلبـواالمسيح 
الفوورح الكاموول هووو .  كــامالَ فــرحكم (. وحينمووا يسووتجيب اآلب يكووون .. 32-19:11أمووام اآلب بإسووم المسوويح )عووب

عطيووة الووروح القوودس لووذلك فووأهم مووا نطلبووه هووو اإلمووتالء موون الووروح القوودس. وهووو كاموول ألن الفوورح الزمنووي يطفئووه 
الحووزن وهووذا سووريعًا مووا يحوودث. أّمووا الفوورح الووذي سيسووكبه المسوويح علوويهم حينمووا يشوورق بوجهووه موون السووماء ويطلووع 

فرحه الخاص الذي فيوه نتوذوق بهجوة الحيواة األبديوة مسوبقًا )ونقوارن بوين  عليهم.. "سأراكم أيضًا فتفرح قلوبكم" فهو
( لنوورى أن الفوورح الكاموول هووو فووي الشووركة مووع  اآلب واإلبوون(. والفوورح الحقيقووي :-2:1يووو1+  11:16+  12:17

 هووو أن المسوويح قووام ونحوون قمنووا معووه. هوول نطلووب موون اهلل أن يفوورح هووو بنووا،  الحقيقووة أن فوورح اهلل سووينعكس علينووا
 فنفرح فرح حقيقي. ولكن هناك من يهتم بان يفرح قلب اهلل.

 
ْن َقَد َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْبَأَمثَال، َولْكَن تََأْتي َساَعةر ْحيَن اَل أعَكلِّمعكعَم َأَيَضا ْبَأَمثَال، َبَل أعَخْبـرعكعَم َعـ»13 -(:13:22آية )يو

 اآلْب َعاَلْنَيَة. 
سماويات والحقائق اإللهية بأمثال ورموز كمثل الكرمة واألغصان والمرأة التي كان المسيح يعلمهم عن ال= األمثال

تلد .. الخ وهذه الرموز واألمثال تحتاج إلوى إستفسوار وشورح. والمسويح إسوتخدم هوذا األسولوب ألنوه لوو تكلوم بكوالم 
ة بهووا سوويدركون كوول مباشوور فلوون يفهموووا أو هووم سيسوويئوا الفهووم، أّمووا حووين يحوول الووروح القوودس علوويهم يعطوويهم إسووتنار 

هذه الساعة هي وقوت حلوول الوروح = تأتي ساعة حين أخبركمالحقائق وما غمض منها كعالقة اآلب مع اإلبن= 
القدس لذلك لم يقل تأتي ساعة وهي اآلن. فالفهم بدون الروح القدس صعب على مستوى الفكر البشوري. أّموا بعود 

 38:12+  :6:1+  25:12ى الووعي الروحوي )راجوع يووحلول الروح القدس فسيصير الكالم واضحًا على مسوتو 
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(. فكيووووووووووف نفهووووووووووم أسوووووووووورار 18::2+  6:9:+ لووووووووووو 23:9+  31 ،18:7+ موووووووووور 38: 8+  7:12+  37:8+ 
ات بعقل جسداني، أّما الروح القدس فهوو يرشود لجميوع الحوق ويكشوف كول يووم عون معواني جديودة وأعمواق يالسماو 

 بها حينما نقف أمام اهلل بروح الصالة والطلبة. جديدة لكلمة اهلل التي يعلمها لنا ويذكرنا
كان كالم المسيح عالنية ولذلك نفهم أن العالنية هنا المقصوود بهوا لويس أنوه أموام النواس. لكون العالنيوة = عالنية

هووي أن يكووون الكووالم واضووحًا أمووام قلوووب التالميووذ بوودون أمثووال توضوويحية إذ صووار هنوواك إمكانيووة للفهووم فووي وجووود 
( فالمسويح سوبق وتكلوم لكونهم لوم يفهمووا بسوبب 11:3كوو1س داخلنوا، الوذي يعلون لنوا حتوى أعمواق اهلل. )الروح القد

أذانهم المغلقة. أّما حينما يحل الروح القدس ويفتح أذانهم وبصائرهم يصير الكالم عالنية أي يصل لقلوبهم. فعدم 
روح القووودس سووويعطي الشوووعور بوووالبنوة معووورفتهم بالمسووويح معرفوووة واضوووحة جعلهوووم ال يعرفوووون اآلب بوضووووح. أموووا الووو

فنصرخ "يا آبا اآلب" فندخل في عالقة خاصة مع اآلب واإلبن وهذه هي العالنية. ولآلن هناك من يقوول يوا ليوت 
المسوويح يظهوور لنووا والحوول سووهل أن نصوولي والووروح يفووتح قلوبنووا فنوورى ونسوومع عالنيووة والخطوووة األولووى هووي اإليمووان 

 (.6::3)يو
 

 ْفي ذْلَق اَلَيَوْم َتَطلعبعوَن ْباَسْمي. َوَلَستع َأقعولع َلكعَم ْإنِّي َأَنا َأَسَألع اآلَب ْمَن َأَجْلكعَم، 12 -(:12:22آية )يو
 فاليومالموضوع ليس هو نطق إسم يسوع، بل هو حالة الوحدة بيننا وبين المسيح بالروح القدس. = في ذلق اليوم
عرفوة. والحوب يولود الطلبوة. والطلبوة تقبول بسوبب المسويح الحاضور الروح القودس فأضورم الحوب والم هو إذًا يوم حلَّ 

المسوويح لوم يقول لون أسوأل ولوم يقول لون أشووفع = لسـت أقـول لكـم إنــي أنـا أسـأل اآلب مـن أجلكـمداخلنوا متحودًا بنوا. 
( أن كول موا يطلبونوه بإسومه سويقبله اآلب. ولكون المسويح هنوا يقوول لهوم 32فيكم. فالمسيح سبق وأخبرهم في آيوة )

(. أزال المسوويح كوول حوواجز يفصوول بيننووا 19-15:3ه أزال كوول حوواجز بيوونهم وبووين اآلب بعوود أن تووم الصوولح )أفأنوو
( والمسيح رفع هذا الحجاب وجعلنا بنين ولنا دالة ::::3+ مز 6::16شإوبين اآلب بعد أن كان إله محتجب )

ه بل هو يشجع التالميذ أن يتكلموا البنين نشعر بمحبة اآلب. ليس معنى كالم المسيح أنه ليس هناك داع  لشفاعت
مع اآلب ألن اآلب يحبهم. هذه اآلية هوي منتهوى موا كوان المسويح يريوده مون عملوه. أي أن يظهور اآلب ويسوتعلن 
اآلب. وهو هنا يعلنها صراحة أن اآلب يحبنوا. خصوصوًا أن اإلبون إتحود بنوا فصورنا أبنواء لنوا صوورة اإلبون. وكموا 

يعطينوا رؤيوة صوحيحة لوه، نورى هنوا اإلبون يظهور لنوا محبوة اآلب، فعمول اإلبون أنوه أن الروح القدس يشهد لإلبون و 
 يستعلن لنا اآلب. 

 
. 11 -(:11:22آية )يو  أَلنَّ اآلَب َنَفَسهع يعْحبُّكعَم، أَلنَّكعَم َقَد َأَحَبَبتعمعوْني، َوآَمَنتعَم َأنِّي ْمَن ْعَنْد اهلْل َخَرَجتع

يور الضوروري أن يسوأل المسويح اآلب مون أجلنوا والسوبب أنوه يحبنوا. ولمواذا هنا المسيح يوضح لمواذا أصوبح مون غ
(. ونحون نحوب المسويح كإسوتجابة لمحبتوه 19 ،::11يوو1+  :31:1يحبنا اآلب؟ هذا ألننا أحببنا إبنوه وآمنوا بوه )

محبووة  هووو لنووا. فوواهلل بووادر بووإعالن محبتووه إذ كووان البشوور فووي خطايوواهم كالعميووان ال يوودركون محبووة اهلل. الحووظ أن
اآلب هنووا للمووؤمنين بالمسوويح هووي محبووة خاصووة غيوور محبتووه لكوول العووالم. محبتووه للمووؤمنين فيهووا صووداقة لهووم، وهووم 
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خروج ال يعني اإلنفصال بول = خرجتقريبين لقلبه جدًا وأعزاء عنده. المسيح بهذا يفتح إدراكهم لمحبة اآلب لهم. 
ا بهذا بأنه خرج من عند اآلب لذلك أحبهم اآلب بسبب اإلتصال كما شرحها قانون اإليمان نور من نور وهم آمنو 

إيمانهم بإبنه. وكلمة خرجت تشير للتجسد. فاإلبن بالهوته لم يفارق اآلب ولكون ألنوه ظهور بالجسود علوى األرض 
فقد ظهر كأنه ترك مجده ألنه أخلى ذاته. وقوله خرجت تشير أيضًا للوحدة بين اآلب واإلبن التي شرحها المسيح 

 (، وتشير ألن رسالة المسيح هي من عند اآلب.12:2في )
 

 «.َخَرَجتع ْمَن ْعَنْد اآلْب، َوَقَد َأَتَيتع ْإَلى اَلَعاَلْم، َوَأَيَضا َأَترعقع اَلَعاَلَم َوَأَذَهبع ْإَلى اآلبْ 12 -(:12:22آية )يو
آالموه وقيامتوه وصوعوده  هذه اآليوة فيهوا خالصوة عمول المسويح وفيهوا إرسوال اآلب لإلبون ومويالد اإلبون بالجسود ثوم

هنوا تعنوي مون داخلوه فهوو مون ذات طبيعوة اآلب وتشوير ألزليوة اإلبون الوذي   =من= خرجت من عند اآلبلوآلب. 
هو نور من نور ومن نفس جوهر اهلل. وأنه في مجد أزلي. وتشير للتجسد ألن اإلبون فوي تجسوده ظهور للعوالم فوي 

= أتـرق العـالمتشير لتجسد اإلبن وأنه أخذ صوورة عبود. = ى العالمأتيت إلجسده، وحده مع أنه قائم دائم في أبيه. 
تشووير ألن اإلبوون أتووم رسووالته التووي أتووى ألجلهووا. وهووو تركووه بحسووب الظوواهر حينمووا صووعد أمووام تالميووذه ولوون يعووودوا 

تشوير ألبديوة اإلبون ومجوده األبودي. = أذهـب إلـى اآلب(. 31:38يرونه بالجسد ولكنه باق  في كنيسوته دائموًا )موت
هووذا الووذهاب كووان سووببًا فووي أن يجوويء الووروح القوودس للكنيسووة. واإلبوون حينمووا يووذهب لحضوون أبيووه سوويأخذنا لحضوون 

يشوير إلخوالء ذاتوه  خرجـتاآلب. وذهابه لآلب هوو بجسوده فالهووت اإلبون لوم يفوارق اآلب أبودًا. إذًا نفهوم أن قولوه 
اسوت المسيح(. فهو سويحمل ناسووته معوه هي إشارة للمجد الذي سيحدث للجسد )ن أذهبأخذًا صورة عبد. وقوله 

(. فناسوت 31:2ذاهبًا لآلب، فيكون للجسد نفس مجد الالهوت= "كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه" )رؤ
 المسيح ال يفارق الهوته أبدًا. وهذا معنى جلس "عن يمين اآلب" 

 
ِع:11 -(:11:22آية )يو  مع َعاَلْنَيَة َوَلَسَت َتقعولع َمَثاَل َواْحَدا. هعَوَذا اآلَن َتَتَكلَّ »َقاَل َلهع َتاَلْميذع

ظن التالميذ أن هذا الكالم هو العالنيوة ألنوه ال يقوول أمثوال ولوم يفهمووا أن العالنيوة الحقيقيوة لون تحودث = عالنية
 إاّل بحلول الروح القدس.

 
َتَحتَـا ع َأَن َيَسـأََلَق َأَحـدر. ْلهـَذا نعـَؤْمنع َأنَّـَق ْمـَن اهلْل  َاآلَن َنَعَلمع َأنََّق َعاْلمر ْبكعلِّ َشـَيٍء، َوَلَسـتَ 12 -(:12:22آية )يو
 «. َخَرَجتَ 

حقيقوة هوم لوم يكونووا فواهمين لكول شوئ لكون التالميووذ يظهورون هنوا إندهاشوهم مون أن المسويح كوان يعورف أفكووارهم، 
علويهم موا كوانوا يفهموون  (. ولكون فهوم التالميوذ كوان ناقصوًا. فهوم بودون حلوول الوروح القودس19وهذا رد على آيوة )

سووووى الواقوووع الزمنوووي. هوووم لوووم يفهمووووا موووثاًل مووون هوووو المسووويح وال عالقتوووه بووواآلب وال أهميوووة الصووولب وأنوووه لووويس عووون 
 ضعف. وهذا ما تأكد في إنكار البعض وهروب البعض منهم بعد ساعات قليلة من هذا الحديث.
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 "وَن؟ َأآلَن تعَؤْمنع »َأَجاَبهعَم َيسعوعع:12 "-(:12:22آية )يو
المسوويح يقووارن بووين قووولهم اآلن أنهووم يؤمنووون وبووين مووا سوويحدث بعوود قليوول موون عوودم إيمووان وهووروب. كووأن = اآلن

حتموالهم، لوذلك سويهربون فوي خووف، أّموا حينموا  المسيح يريد أن يشرح لهم أن إيمانهم اآلن على مستوى قودرتهم وا 
دة تعطيهم شوجاعة إلحتموال اآلالم. ولفوظ اآلن يسواوي يحل عليهم الروح القدس سيتخذ إيمانهم أبعادًا وأعماقًا جدي

( "أتضع نفسك عني" حينما إنودفع بطورس فوي شوجاعة ناقصوة يعورض أن 28  ،27:2قول المسيح لبطرس في )يو
هو تساؤل فيه شك فوي مسوتوى إيموانهم وفهمهوم وادراكهوم لحقيقوة = اآلنيضع نفسه عن المسيح. إذًا قول المسيح 

(. فووأين هووذا 23بمووا سوووف يحوودث "هوووذا تووأتي سوواعة.. تتفرقووون.. وتتركووونني وحوودي" )آيووة مووور. ولووذلك أخبوورهماأل
اإليمووان إذًا. كوول مووا حوودث أنهووم دهشوووا أن المسوويح عوورف أفكووارهم وتسوواؤالتهم عوون معنووى كلمووة "القليوول" التووي قالهووا 

 ( وأنهم أرادوا أن يسألوه عنها.19-15آيات )
 

ــوَنْني هعــَوَذا َتــَأْتي َســ11 "-(:11:22آيــة )يــو ــْتْه، َوَتَترعكع ــلُّ َواْحــٍد ْإَلــى َخاصَّ اَعةر، َوَقــَد َأَتــْت اآلَن، َتَتَفرَّقعــوَن ْفيَهــا كع
 "َوَحْدي. َوَأَنا َلَستع َوَحْدي أَلنَّ اآلَب َمْعي.

تنوي قارن مع "إلهي إلهي لماذا تركتني" فنفهم أن اآلب ال يتورك اإلبون أبودًا. إذًا المعنوى لمواذا ترك= ألن اآلب معي
لهووذا الصووليب؟ واإلجابووة.. حبووًا وخالصووًا للبشوور. والتالميووذ أعلنوووا أنهووم آمنوووا بالمسوويح والمسوويح يقووول ال بوول هووي 
لحظة ضعف ستنكرون فيها وتهربون. إن قوتكم اآلن مستمدة من وجودي وحوين أغيوب سويغيب إيموانكم. المسويح 

وهوو يخبورهم ليتأكودوا منوه إذ يحودث موا قالوه  (5-1:52هنا ال يعاتوب بول يقورر واقوع سويحدث وتنبوأ عنوه أشوعياء )
( أو 37:19قوود تعنووي بيتووه )كمووا جوواءت فووي يووو خاصــتهلهووم، وليتأكوودوا أنووه يحووبهم حتووى إذا أنكووروه وهربوووا وكلمووة 

تعني مهنته )كما جاءت في هذه اآلية(. والشيطان ضرب تالميذه بالخوف ليتركوه فال يقف أحد بجانبه أموا اآلب 
( "أّما أنت يا رب فال تبعد" اإلنسان العادي يلجأ لخاصته عند الضيق ولكون اإلنسوان 31-15:33فكان معه )مز

تتركـــونني المووؤمن فيلجووأ هلل، بوول أن المووؤمن يسووند اآلخوورين وال يطلووب مووون إنسووان أن يسوونده بوول يطلووب موون اهلل. 
إبون اهلل يشوعر  =اآلب معـيهل يوجد منا اآلن من يتركه وحده ويرفض أن يجلوس معوه أو يخدموه..الخ. = وحدي

 بإستمرار أن اهلل معه وال يحتاج، وال يشعر باإلحتياج ألحد.
 

َقَد َكلََّمتعكعَم ْبهَذا ْلَيكعوَن َلكعَم ْفيَّ َساَلمر. ْفي اَلَعاَلْم َسـَيكعونع َلكعـَم ْضـيقر، َولْكـَن ْثقعـوا: َأَنـا َقـَد 11 "-(:11:22آية )يو
 "«.َغَلَبتع اَلَعاَلمَ 

ولم يقول لكوم = لكم فّي سالمذ أن كالم المسيح هنا قد تحقق يزداد إيمانهم به فيكون لهم سالم. حينما يرى التالمي
سالم فقط )السالم ليس في حل مشكلتي بل في وجود المسيح في حياتي( فال سوالم حقيقوي سووى فوي المسويح إذا 

وفوي شوخص المسويح(. هوذا الوذي آمنا به )ال تبحث عن السالم في العالم وملذاته بل إطلبه فوي اإلتحواد بالمسويح 
رادة خاضوعة، إذًا جهادنوا  غلب على الصليب مستعد أن يغلب فينا عدونا المهزوم إن نحن أعطيناه قلبوًا مفتوحوًا وا 
نتيجتووه مضوومونة. المسوويح غلووب الموووت وغلووب الخطيووة والشوويطان فلموواذا الخوووف. وهووذا المسوويح الغالووب يحوول فووي 
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( فونحن نخطوئ لوو توذمرنا فوي الضويق ونخطوئ إذا لوم 6 ،6::يوو1نغلب + )( فال بد وسو17:2قلوبنا باإليمان )أف
نجد سالمًا في الداخل. فالمسيح الذي يهوب السوالم وهوو مقبول علوى الصوليب هوو قوادر أن يعطيوه دائموًا للموؤمنين 

اه وقد "خرج الثابتين فيه. المسيح غلب العالم والشيطان بناسوته وكان هذا لحسابنا، لكي يغلب بنا وفينا. لذلك رأين
 ( هو غلب على الصليب و مازال يغلب فينا.3:5غالبًا ولكي يغلب" )رؤ

 
 (21(      مقدمة إلصحاح )22 ،23 ،23ملخص اإلصحاحات السابقة )

تكلم المسيح عن اإليمان به وبأنه يجب على المؤمن أن يقبل شركة صليبه فيتحمول اآلالم واإلضوطهاد والورفض. 
حقيقوي كأنهوا جوازت المووت والقياموة وغلبوت العوالم. وهوذا يحمول معنوى إتحواد الونفس  وأن هذا سويعطي للونفس فورح

بالمسوويح فتجوووز فووي نفووس الطريووق ألن المسوويح هووو الطريووق. فهووو يأخووذنا فيووه. ولووذلك بوودأ المسوويح بغسوول األرجوول 
دوا فبودون محبوتهم لوه لينقي تالميذه إستعدادًا لهذا اإلتحاد فال شوركة للنوور موع الظلموة. ودعوا تالميوذه للمحبوة ليتحو

( وهوي علوى شوكل 12::2ومحبتهم لبعضهم البعض فوال إتحواد معوه. لوذلك فالوصوية الجديودة للعوالم هوي المحبوة )
محبووة المسوويح الباذلووة. والمسوويح صوووَّر هووذه الوحوودة بمثوول الكرمووة واألغصووان وأن علووى األغصووان )المووؤمنين( أن 

وهنا نرى أن وحدة المسويح موع تالميوذه هوي التوي أنشوأت هوذا  (.8:16يكون لهم ثمار وبهذه الثمار يتمجد اآلب )
الثمر. وهذه الوحدة هي فعل لمحبة اآلب التي إستعلنت في المسيح. فأن يكون هناك ثمور فهوذا هوو الورد المباشور 

+  9::لمحبووووة اآلب. وحتووووى اإلضووووطهاد الووووذي سوووويجوزه التالميووووذ فووووي العووووالم فهووووو ثموووورة الوحوووودة مووووع المسوووويح )أع
رسوووال الوووروح القووودس سووويكون لتعميوووق هوووذه الوحووودة 9:52( والمسووويح يتوووألم أيضوووًا آلالمنوووا )أش31 ،31:16يوووو (. وا 

(. وهوذا اإلتحواد كوان مون نتائجوه أن 16:16والحفاظ عليها ومن خالل هذه الوحدة يعلون المسويح أسوراره ألحبائوه )
ده ودمه لتثبيت هذه الوحدة. (. والمسيح أعطى تالميذه جس31:3المسيح بموته إفتدى البشر وأعطاهم حياته )غل

وكأن الحب الذي يربط المسويح بكنيسوته وتالميوذه وبالتوالي الوحودة بوين المسويح وكنيسوته هوو مون نفوس نووع وعلوى 
 (.9:16شكل محبة اآلب لإلبن والوحدة بينهما )

 

 ( وبين صالة بستان جثسيماني21مقارنة بين صالة المسيح في )يو
ستعالن مولء الهوتوه، أّموا صوالة بسوتان جثسويماني حينموا عورق دموًا  ( طابعها17صالة المسيح في )يو  المجد وا 

( فطابعهووا موولء ناسوووته والووذي فيووه أخلووى 33:::+ لووو :25:1+ موور 7:6وطلووب إعفائووه موون شوورب الكووأس )عووب
(. واهلل ظهوووور فووووي الجسوووود 1::1( وفوووي كووووال الصووووالتين نوووورى الكلموووة صووووار جسوووودًا )يوووو7:3،8المسووويح ذاتووووه )فووووي

 ي نرى اإلله المتجسد الذي قبل أن يحمل ضعف اإلنسان ليرفعه ليحيا في السماويات.(. أ15:2تي1)

 أين صلى المسيح هذِ الصالة؟
( قيل أنه خرج مع تالميذه إلى عبر وادي قدرون. وهذا قيل بعد أن أنهى المسيح صالته الشفاعية 1:18في )يو 

يتون حيوث بسوتان جثسويماني. فيكوون غالبوًا أن (. ووادي قدرون هذا يفصل بين الهيكل وبين جبل الز 17في )ص
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المسوويح قووال هووذه الصووالة فووي الهيكوول، فووي بيووت اهلل يقوودم هووذه الصووالة لووآلب أبيووه فبيووت أبيووه بيووت الصووالة ُيوودعى. 
 وهي صالة فيها مجد لإلبن ولآلب، ولإلنسان، فقد كان عمل المسيح الذي تممه هو أن يعطي لإلنسان مجدًا.

 

 ة األخيرة لآلبصالة المسيح الشفاعي

(. وهووي طلبووات مباركووة رفعهووا الوورب يسوووع موون أجوول التالميووذ وموون أجوول المووؤمنين 17وهووي موضوووع اإلصووحاح )
أعضاء كنيسته. وفيهوا نورى عالقوة إبون اهلل بأبيوه. وكيوف أنهموا واحود، جووهر واحود متحود فوي كيوان واحود يتسوامى 

أن يفهموا، وهؤالء هم مون األنقيواء القديسوين الموؤمنين الوذين على فهم البشر، إاّل للذين ُيعِطى لهم اهلل أن يدركوا و 
 يفتح اهلل بصيرتهم ليروا بعين الروح ال الجسد.

 هي صالة تكريس
(. وهووذه كانوت الموودخل لصوالة التكووريس 22:15فالمسويح أنهوى تعاليمووه للتالميوذ بقولووه "ثقووا أنووا قود غلبووت العوالم" )

من مراحول خطوة الخوالص التوي جواء بهوا مون عنود اآلب. وقولوه أنوا قود التي كرَّس فيها نفسه للموت كآخر مرحلة 
غلبووت العووالم تعنووي أنووه بووال خطيووة، وأنووه قوودوس ال تمنعووه خطيووة واحوودة موون أن يقوودم ذاتووه ذبيحووة ألجوول اآلخوورين. 
وبقداسووته الكاملووة تأهوول أن تكووون ذبيحتووه شوواملة لكوول العووالم، فهووو غلووب فووي معركووة العووالم وبنوواء عليووه إسووتحق أن 

قبل ذبيحته وُيْعَلْن مجده َفتُْفَهْم ذبيحته أنها ذبيحة إلهية. وكول مون يشوترك فوي هوذه الذبيحوة يشوترك فوي إنتصوارها ت
( ونحن نشترك فوي الذبيحوة باإليموان والتنواول مون الذبيحوة وعودم التعلوق 6 ،6::يو1فهي ذبيحة إنتصار لحسابنا )

(. وألن المسويح غلوب العوالم فهوو إسوتطاع أن 1:2)رؤ بالخطية والعالم ومن يغلب سيجلس مع المسيح فوي عرشوه
 (3:5+ رؤ :21:1يغلب الموت )يو

 هي صالة شفاعية
فيها يطلب المسيح من أجل خاصته وأحبواءه والموؤمنين بوه. نورى فيهوا محبوة فياضوة يفويض بهوا قلبوه نحووهم. فوي 

ليسوت لكول العوالم بول لمون قوال  هذه الصالة نرى صورة لشفاعته عنا في السماء. ونالحظ أن شفاعة المسويح هوذه
موورات( ويعنووي بهووا المووؤمنين الووذين آمنوووا بووه 7عوونهم "الووذين أعطيتنووي" وهووذه العبووارة تكووررت فووي هووذا اإلصووحاح )

تحدوا به في المعمودية وظلوا حياتهم في حياة توبة. أي صاروا جسده من لحمه ومن عظامه )أف  (.21:6وا 
( يبوودأ 1:17امرتووه قووال المسوويح اآلن تمجوود إبوون اإلنسووان وفووي )يووو( حينمووا خوورج يهوووذا لتوودبير مؤ 21:12فووي )يووو

( 21:12صالته بقوله أيهوا اآلب قود أتوت السواعة مجود إبنوك. ففوي بدايوة حديثوه موع تالميوذه والوذي بودأ باآليوة )يوو
نتهى بنهاية )ص ( وفي بداية حديثه مع اآلب يشير لمجده الذي سيظهر في الصوليب، يشوير للصوليب الوذي 15وا 

المجوود. المجوود الووذي كووان بطاعتووه الكاملووة لووآلب، طاعووة حتووى الصووليب. ومحبووة كاملووة لووآلب وللبشوور الووذين  يكللووه
سيصوولب موون أجلهووم. الصووليب بدايووة ألن يجلووس بجسووده عوون يمووين اآلب فووي مجوود، هووو أراد أن يعطيووه لإلنسووان 
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بلويس. وهوو العالموة المرعبوة فبالصليب كانت النصرة على قوات الظلمة والجحيم والموت والخطية. وبه توم تقييود إ
 إلبليس دائمًا.

 أقسام الصالة الشفاعية
 (: تدور حول مجد اإلبن الوذي هوو مشوترك موع مجود اآلب. واإلبون يطلبوه لحسواب اإلنسوان عموموًا.6-1)اآليات 

 هذِ اآليات هى حوار بين اإلبن واآلب .
 رب لتالميذِ .هذِ اآليات كالم ال (: تدور حول حفظ وتقديس تالميذه.19-5)اآليات
  .هذِ اآليات لكل المؤمنين (: تختص بوحدة الكنيسة على طول المدى.35-31)اآليات

 
 (كله 21 )يوالفصل الرابع 

 اإلصحاح السابع عشر         
، قَ »َتَكلََّم َيسعوعع ْبهَذا َوَرَفَع َعَيَنَيْه َنَحَو السََّماْء َوَقاَل:2 "-(:12-2:21اآليات )يو ْد َأيَُّها اآلبع َد َأَتْت السَّاَعةع. َمجِّ

َدَق اَبنعَق َأَيَضا،  َلَطاَنا َعَلى كعلِّ َجَسٍد ْليعَعْطَي َحَياَة َأَبْديََّة ْلكعلِّ َمَن َأَعَطَيَتهع. 1اَبَنَق ْليعَمجِّ ِْ ْهَي 1ْإَذ َأَعَطَيَتهع سع َوهْذ
َدتعَق َعَلى اأَلَرْض. 3ْقيَّ َوَحَدَق َوَيسعوَع اَلَمْسيَح الَّْذي َأَرَسَلَتهع. اَلَحَياةع اأَلَبْديَّةع: َأَن َيَعْرفعوَق َأَنَت اإْللَه اَلَحْقي َأَنا َمجَّ
َدْني َأَنَت َأيَُّها اآلبع ْعَنَد َذاْتَق ْباَلَمَجْد الَّْذي َكاَن ْلي ْعَنَدَق 3اَلَعَمَل الَّْذي َأَعَطَيَتْني أَلَعَمَل َقَد َأَكَمَلتعهع.  َواآلَن َمجِّ

ا َأَنا َأَظَهَرتع اَسَمَق ْللنَّاْس الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني ْمَن اَلَعاَلْم. َكانعوا َلَق َوَأَعَطَيَتهعَم ْلي، َوَقَد َحْفظعو »2 َكَوْن اَلَعاَلْم. َقَبلَ 
َواآلَن َعْلمعوا َأنَّ كعلَّ َما َأَعَطَيَتْني هعَو ْمَن ْعَنْدَق، 1َكاَلَمَق. 

َعَطَيَتْني َقَد َأَعَطَيتعهعَم، َوهعَم َقْبلعوا أَلنَّ اَلَكاَلَم الَّْذي أَ 2
َوَعْلمعوا َيْقيَنا َأنِّي َخَرَجتع ْمَن ْعَنْدَق، َوآَمنعوا َأنََّق َأَنَت َأَرَسَلَتْني. 
. َلَستع َأَسَألع ْمَن َأَجْل 1 ْمَن َأَجْلْهَم َأَنا َأَسَألع

َوكعلُّ َما هعَو ْلي َفهعَو َلَق، َوَما هعَو َلَق َفهعَو ْلي، َوَأَنا معَمجَّدر 22نَّهعَم َلَق. اَلَعاَلْم، َبَل ْمَن َأَجْل الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني ألَ 
، اَحَفَظهعَم ْفي َوَلَستع َأَنا َبَعدع ْفي اَلَعاَلْم، َوَأمَّا هؤعاَلْء َفهعَم ْفي اَلَعاَلْم، َوَأَنا آْتي ْإَلَيَق. َأيَُّها اآلبع اَلقعدُّ 22ْفيْهَم.  وسع

. ا ْحيَن كعَنتع َمَعهعَم ْفي اَلَعاَلْم كعَنتع َأَحَفظعهعَم ْفي اَسْمَق. الَّْذيَن 21َسْمَق الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني، ْلَيكعونعوا َواْحَدا َكَما َنَحنع
 . َأمَّا اآلَن َفْإنِّي آْتي ْإَلَيَق. َوَأَتَكلَّمع ْبهَذا ْفي 21َأَعَطَيَتْني َحْفَظتعهعَم، َوَلَم َيَهْلَق ْمَنهعَم َأَحدر ْإالَّ اَبنع اَلَهاَلْق ْلَيْتمَّ اَلْكتَابع

َََضهعَم أَلنَّهعَم َلَيسعوا ْمَن اَلَعاَلْم، َكَما َأنِّي 23اَلَعاَلْم ْلَيكعوَن َلهعَم َفَرْحي َكاْماَل ْفيْهَم.  َأَنا َقَد َأَعَطَيتعهعَم َكاَلَمَق، َواَلَعاَلمع َأَب
يْر. 23َلْم، َأَنا َلَستع ْمَن اَلَعا َذهعَم ْمَن اَلَعاَلْم َبَل َأَن َتَحَفَظهعَم ْمَن الشِّرِّ َلَيسعوا ْمَن اَلَعاَلْم َكَما 22َلَستع َأَسَألع َأَن تََأخع

َقدَِّسهعَم ْفي َحقَِّق. َكاَلمعَق هعَو َحق. 21َأنِّي َأَنا َلَستع ْمَن اَلَعاَلْم. 
َرَسَلتعهعَم َأَنا ْإَلى َكَما َأَرَسَلَتْني ْإَلى اَلَعاَلْم أَ 22

َوَلَستع َأَسَألع ْمَن َأَجْل هؤعاَلْء َفَقَط، »12 َوأَلَجْلْهَم أعَقدِّسع َأَنا َذاْتي، ْلَيكعونعوا هعَم َأَيَضا معَقدَّْسيَن ْفي اَلَحقِّ.21اَلَعاَلْم، 
اَلَجْميعع َواْحَدا، َكَما َأنََّق َأَنَت َأيَُّها اآلبع ْفيَّ َوَأَنا ْفيَق،  ْلَيكعونَ 12َبَل َأَيَضا ْمَن َأَجْل الَّْذيَن يعَؤْمنعوَن ْبي ْبَكاَلْمْهَم، 

ْلَيكعونعوا هعَم َأَيَضا َواْحَدا ْفيَنا، ْليعَؤْمَن اَلَعاَلمع َأنََّق َأَرَسَلَتْني. 
َوَأَنا َقَد َأَعَطَيتعهعمع اَلَمَجَد الَّْذي َأَعَطَيَتْني، ْلَيكعونعوا 11

َتهعَم َأَنا ْفيْهَم َوَأَنَت ْفيَّ ْلَيكعونعوا معَكمَّْليَن ْإَلى َواْحٍد، َوْلَيَعَلَم اَلَعاَلمع َأنََّق َأَرَسَلَتْني، َوَأَحَببَ 11َأنََّنا َنَحنع َواْحدر.  َواْحَدا َكَما
وا َمَجْدي الَّْذي  َأيَُّها اآلبع أعْريدع َأنَّ هؤعاَلْء الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني َيكعونعونَ 13َكَما َأَحَبَبَتْني.  َمْعي َحَيثع َأكعونع َأَنا، ْلَيَنظعرع
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، ْإنَّ اَلَعاَلَم َلَم َيَعْرَفَق، َأمَّا َأَنا َفَعَرَفتعَق، َوهؤعاَلْء 13َأَعَطَيَتْني، أَلنََّق َأَحَبَبَتْني َقَبَل ْإَنَشاْء اَلَعاَلْم.  َأيَُّها اآلبع اَلَبارُّ
َوَعرََّفتعهعمع اَسَمَق َوَسأعَعرِّفعهعَم، ْلَيكعوَن ْفيْهمع اَلحعبُّ الَّْذي َأَحَبَبَتْني ْبْه، َوَأكعوَن َأَنا 12َتْني. َعَرفعوا َأنََّق َأَنَت َأَرَسلَ 

 "«.ْفيْهمَ 

 

، َقَد َأَتْت السَّ »َتَكلََّم َيسعوعع ْبهَذا َوَرَفَع َعَيَنَيْه َنَحَو السََّماْء َوَقاَل:2 "-(:2:21آية )يو ْد اَبَنَق َأيَُّها اآلبع اَعةع. َمجِّ
َدَق اَبنعَق َأَيَضا،    "ْليعَمجِّ

إشوارة ألنوه بودأ يتحودث موع اآلب، بوداًل مون كالموه موع التالميوذ. = نحـو السـماء= رفع عينيـه نحـو السـماء وقـال
المسيح هنا يدخل في حديث إلهي. فالسماء رمز الحضرة اإللهية. هو حديث إلهي بين اآلب واإلبن. ولكنوه علوى 

توى اإلنسووووان لنسوووومع ونفهووووم ونرتقووووي للمسووووتوى الروحووووي فاإلنسووووان موووودعو للوووودخول فووووي شووووركة اآلب واإلبوووون مسوووو
(. لذلك قصد السيد المسيح أن تكون هذه الصالة مسموعة لنسمعها ونفهمها لندخل في هذه الشركة مع 2:1يو1)

من البشر ال يفترق عنهم، بل هو اإلبون لم يقل يا أبانا كأننا صرنا مثله وصار هو إنسانًا واحدًا = أيها اآلباهلل. 
(. ولووم يقوول يووا أبووي فهووو 17:31الوحيوود الجوونس لووآلب، إبوون اآلب بالطبيعووة. ولكوون المووؤمنين هووم أبنوواء بووالتبني )يووو

بفدائووه الووذي سوويتم بعوود قليوول سوويعطي لإلنسووان البنوووة فيووه. فهووو هنووا يووتكلم ال كواحوود موون البشوور بوول كوورأس للخليقووة 
( وبووونفس المفهووووم قوووال أبوووي وأبووويكم ::5+ غووول 16:8ي، هوووو هنوووا يمثووول هوووذه الخليقوووة )روالجديووودة المووودعوة للتبنووو

هوي سواعة متفوق عليهوا بوين اآلب واإلبون. إذًا المسويح يعورف تماموًا هوذه السواعة = قد أتت السـاعة(. 17:31)يوو
بطاعتوه لوآلب بدايوة مجود اإلبون كانوت = مجـد إبنـق ليمجـدق إبنـق أيضـاَ التي سوتبدأ بالصولب والمهانوة ثوم المجود. 
(. والمسووويح يتمجووود 32:13+  19:31+  15-12:13+ يوووو 11-5:3وقبولوووه للصوووليب فبالصوووليب النصووورة )فوووي

نتصوواره علووى الموووت )وهووذا يعنووي قبووول اآلب لذبيحووة إبنووه  أيضووًا بإسووتعالن طبيعتووه اإللهيووة أمووام العووالم بقيامتووه وا 
نتصاره بالموت على الموت وكسره لشوكة الموت وفوتح ب فدائوه بواب السوماء للنواس ليعطويهم حيواة أبديوة. وعمله( وا 

واآلب يمجد اإلبن بتعضيده وتأييده ليكسر شوكة الموت ثم برفعوه وأن يعطيوه إسومًا فووق كول إسوم. وحينموا يتمجود 
(. وسويتمجد 11-9:3اإلبن يتمجد اآلب أيضًا حينما يعلم البشر أن خطة الخالص بدأت بإرسال اآلب إلبنه )في

اإلبوون اآلب ومحبتووه للبشوور. ونوورى هنووا العالقووة الواضووحة بووين مجوود اإلبوون ومجوود اآلب فهووي اآلب حووين يسووتعلن 
(. 21:12(. فاآلب يتمجد باإلبن كما تمجد اإلبن باآلب )يو21-37:13عالقة متبادلة على المستوى الواحد )يو

ن هنا منسوب لآلب. مجود وقول المسيح "إبنك" ولم يقول اإلبن فيه إشارة أن تمجيد اإلبن شرط ليتمجد اآلب فاإلب
اإلبوون ظهوور أواًل فووي أنووه فعوول مووا فشوول البشوور أن يقوموووا بووه. ومووا فشوول فيووه اإلنسووان هووو طاعووة اهلل والنصوورة علووى 

. وقمة طاعة اإلبن كانت في الصليب، قمة الطاعة. والمؤمنين بناسوته الشيطان والموت، وهذا ما قام به المسيح
( ولكن نجموًا يمتواز عون 3:2يو1س لمجد اهلل عليهم "ألننا سنراه كما هو" )سيكون لهم هم أيضًا مجد ولكنه إنعكا

 (.1:16:كو1+  21:8نجم في المجد بحسب القرب أو البعد من اهلل يصدر كل مجد )رو
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هول اآلب محتواج ألن يتمجود أو هول اإلبون محتواج ألن يتمجود؟ اآلب فوي اإلبون واإلبون = مجد إبنق ليمجدق إبنق
في مجد. ولكن اإلبن أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وأتى للصوليب لكوي يمجود اإلنسوان، ليعطوي في اآلب منذ األزل 

 (.17:8(. فالمجد الذي يطلبه المسيح هو لإلنسان، يتمجد ليعطينا هذا المجد )رو33:17مجدًا لإلنسان )
ظهوووار المجووود الخووواص بوووي كوووإبن فكووول هوووذا = مجـــد إبنـــق سووويكون أنووا ذاهوووب للصوووليب وأطلوووب القياموووة والصوووعود وا 

لإلنسان. فاآلب مجد إبنه المسيح في قبول عمله ونصورته علوى قووات الجحويم والمووت. فالمسويح ال يطلوب المجود 
ألنه مشتاق إليه، فهو بالهوته واحد مع اآلب ولهما نفس المجد. لكنه تجسد ليمجد جسده الذي هو كنيسته، وهذا 

  (.33:13على المجد )راجع آية ما يطلبه اآلن، النصرة على الموت كبداية ليحصل اإلنسان
لكووي أظهوور محبتووك للبشوور فيحبوووك ولكووي أعلوون لهووم أبوتووك. فالمسوويح أتووى ليسووتعلن محبووة اآلب = ليمجــدق إبنــق

 والمجد الذي يريد اآلب أن يعطيه للبشر. فيؤمن الناس باهلل ويتركوا تبعيتهم لغيره ، ويمجدوه باعمالهم .
يسوووع. قووال المسوويح "مجوود إبنووك" فجوواء صوووت موون السووماء "مجوودت  ( حووين طلووب اليونووانيون أن يووروا13وفووي )ص

 وأمجد أيضًا" فقال المسيح "هذا الصوت كان ألجلكم" أي لتعرفوا أن المجد الذي أطلبه هو لكم.
، أو  هل لو فهم كل إنسان أن هذا المجود السوماوي معود لوه يرجوع إلوى خطيتوه أو إهتماموه بشوهوات العوالم الباطلوة

 .سيح ألى خسارة ماديةحتى يغضب من الم
إن هدف المسيح من تجسده ليس فقط غفران الخطية. بل بعود غفوران الخطيوة نصوير طواهرين فنثبوت فوي المسويح 
فيأخوذنا للحيوواة األبديووة فووي مجوود. والمسوويح صوولي هوذه الصووالة بصوووت مسووموع لنعوورف إرادة اهلل موون نحونووا فتتغيوور 

 -شكل عبادتنا:
 ، محب نقول له "أبانا الذي.." ويريد لنا المجد.لنا أب هو قم، بل إلهال نعود نعبد إله مرعب مخيف منت .1
 نحتقر شهوات هذا العالم في مقابل هذا المجد. .3
 أمام هذا الحب اإللهي نقدم كل شئ حتى حياتنا لمن أحبنا كل هذا الحب. .2
 مجد.ال تعود عبادتنا عبادة نفعية، كل ما نريده منها الماديات، بل تكون أعيننا نحو هذا ال .:

والمجد الذي كان للمسيح ويطلبه هنا هو مستحق ألنه غلب كإنسان فكان بال خطية على األرض ثم غلب 
(. وبهذه الغلبة دخل لقدس األقداس عند اآلب ليحملنا فيه. هو رئيس كهنتنا الذي 22:15الموت بصليبه )يو

سيحنا دخل وحده ليتمجد اآلن. ولكن يدخل لقدس األقداس وحده، لكن رئيس الكهنة اليهودي كان يدخل وحده، وم
(. وهذا العمل الذي عمله المسيح كان ليستعلن لنا 33:17ذلك لحساب الكنيسة التي يطلب المسيح لها المجد )

 (.3:1يو1( ولذلك يقول يوحنا "والحياة أظهرت" )2اهلل، فنعرفه فتكون لنا حياة )آية

الصليب ويهزم أعداءه )الشيطان/ الموت/ الخطية( أال  إن كان المسيح يصلي لينصره اآلب في معركة: ملحوظة
 يجب أن نصلي نحن قبل البدء في أي عمل وفي بداية كل يوم بل ودائمًا وبال إنقطاع.

 
َلَطاَنا َعَلى كعلِّ َجَسٍد ْليعَعْطَي َحَياَة َأَبْديََّة ْلكعلِّ َمَن َأَعَطَيَتهع. 1 "-(:1:21آية )يو  "ْإَذ َأَعَطَيَتهع سع
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سيح سبق وطلب أن يتمجد في اآلية السابقة. وهنا نرى لماذا طلب المسيح أن يتمجود بول وأن يتجسود ويصولب الم
ويقووم ويصوعد فيتمجوود؟ فهوو فعوول كول هوذا ليعطووي حيواة أبديووة للبشور، جلوس عوون يموين اآلب ليرسوول الوروح القوودس 

إلبن هنا على األرض وفوي السوماء المحيي ليقدس ويعطي حياة أبدية. وكل من له حياة أبدية يظل يمجد اآلب وا
لووى األبوود فمووا يطلبووه المسوويح كغالووب للموووت وجووالس عوون يمووين اآلب هووو لصووالح البشوور ليكووون لهووم حيوواة أبديووة.  وا 
والحيوواة األبديووة التووي نأخووذها هووي حيوواة المسوويح، نأخووذها فووي المعموديووة والووروح القوودس يعطينووا هووذه الحيوواة ويثبتنووا 

إعطني نصورة علوى الشويطان والمووت لمواذا؟ ألعطوي حيواة = مجد إبنق( 3ع آية )( م1فيها. ولنتأمل وضع آية )
 .إذ أعطيته سلطانَا على كل جسد ليعطي حياة أبديةللبشر= 

هذا القول يفيد ألوهية المسيح. فمن هو الذي له سلطان على كول البشور سووى اهلل )قوارن = سلطانَا على كل جسد
( أي كول جسود، فواهلل وحوده لوه السولطان 3:56بشور فوي )مزموور ( كل 2:12+  33:6+  26:2مع يو 3:56مز

علووى كوول جسوود وهووذا السوولطان هووو للمسوويح. ولكوون مووا معنووى أن اآلب يعطووي سوولطانًا لإلبوون؟ ألوويس اآلب واإلبوون 
( "ألنووه كمووا أن اآلب لووه حيوواة فووي ذاتووه كووذلك أعطووى اإلبوون 35:6واحوودًا؟ هووذه اآليووة وردت بوونفس المفهوووم فووي )يووو

ن له حيواة فوي ذاتوه".والمعنى أنوه طالموا أن اإلبون لوه حيواة فوي ذاتوه فهوو لوه السولطان أن يعطوي هوذه أيضًا أن تكو 
اى يحيووي او  ، الحيواة لموون يريود. وموون لووه سولطان أن يعطووي حيوواة فهوو اهلل. والحووظ فواإلبن لووه كوول السولطان علينووا

 هي حياة أبدية.يميت ، ولكنه يريد أن يستخدم هذا السلطان في ان يعطينا حياته ، وحياته 
ولكن لنفهم معنى اآليوة. فواآلب يريود واإلبون والوروح القودس ينفوذان إرادة اآلب، يترجموان إرادة اآلب إلوى فعول. هنوا 

( أي فعوول. فوواإلبن VERBE( فنجوود اإلنجيوول الفرنسووي يتوورجم "الكلمووة"  )1:1نعووود لآليووة األولووى فووي اإلنجيوول )يووو
أنوووه فوووي توزيوووع العمووول داخووول الثوووالوث، صوووار لإلبووون حيووواة فوووي ذاتوووه يتووورجم إرادة اآلب إلوووى فعووول. ويكوووون المعنوووى 

ويعطيها لمن يشاء وبهذا يترجم إرادة اآلب في أن يحيا اإلنسان. اآلب هو طاقة الحياة واإلبن ينفذ ويفعل ويترجم 
 إرادة اآلب في أنه يعطي حياة لمن يريد، فهذا في سلطانه.

سلطان لآلب المولود منه. ولكن إذا وضوعنا أمامنوا اآليوات األخورى ولكن اإلبن ألنه مولود من اآلب فهو ينسب ال
( "كول موا هوو لوي فهوو لوك وموا هوو لوك فهوو 21:11(. "أنوا واآلب واحود" )يوو28:11"أنا فوي اآلب واآلب فوّي" )يوو

(. نفهم أن اإلبن له نفس السلطان. فالسلطان ليس من مصدر خارجي ألن اإلبن واحود موع اآلب 11:17لي" )يو
طبيعة اإللهية. ولكنه يقول هذا ألنه قبل في طاعة أن ينفذ إرادة اآلب ليتمم خالصنا ومصالحتنا معوه. فهوو في ال

(. وتماثل أيضًا "وأعطاه 31-19:6هنا يتكلم كمنفذ إلرادة اآلب. هذه العبارة تماثل "كل ما أراني اآلب أفعله" )يو
ألقوال فيقول "كما أسمع أدين. أنا ال أقدر أن أفعل من (. هذه عن األفعال. وأما عن ا37:6سلطانًا أن يدين" )يو

(. فهنوووا تعنوووي تطوووابق اإلرادة، فهوووو ال يقووودر أن يفعووول إاّل موووا يريوووده اآلب فإرادتهموووا واحووودة 21:6نفسوووي شووويئًا )يوووو
(. وقيوول هووذا عوون 35:8متطابقووة لكوون اآلب يريوود واإلبوون يفعوول. وأيضووًا "وأنووا مووا سوومعته منووه فهووذا أقولووه للعووالم" )يووو

(. وحوين ال يريود 12:15لروح القدس "ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بوأمور آتيوة" )يووا
اآلب إعوالن السواعة فواإلبن ال يعلنهوا ويقوول وحتوى اإلبون ال يعورف. ويكوون المقصوود أنوه لون يفعول فهوو ال يفعول 

 له الفعل.  )أي لن يعلن( إاّل ما يريده اآلب. فاآلب له اإلرادة واإلبن
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سووبق ورأينووا أن المسوويح لووه سوولطان أن يعطووي حيوواة أبديووة ولكننووا هنووا نراهووا مقصووورة علووى موون = لكــل مــن أعطيتــه
أعطاهم اآلب لإلبن فقط.. فهل هنواك تضواد فوي المعنوى؟ أو هول اآلب َقيَّوَد حريوة المسويح مورة أخورى فوي سولطانه 

عتمدوا المطلق على البشر في أن يعطيهم حياة أبدية؟ العالم ك له لآلب. ومن أعطاهم اآلب لإلبن هم من آمنوا وا 
 فصاروا جزءًا من جسده.

(. وفيها نرى أن المسويح إّموا يهوب حيواة أبديوة لمون 21-31:6لنفهم اإلجابة عن هذه التساؤالت نراجع اآليات )يو
يح ويؤمن به. وأّما من يؤمن أو ُيدين من لم يؤمنوا. فمن الذي سيعطي له اآلب حياة أبدية؟ .. هو من يقبل المس

يوورفض الحيوواة األبديووة التووي يقوودمها اآلب برفضووه للمسوويح يكووون سوولطان المسوويح عليووه هنووا للدينونووة. فالمسوويح لووه 
سووولطان علوووى كووول جسووود إّموووا بإعطائوووه حيووواة أبديوووة أو بدينونتوووه. المسووويح يعطوووي بالفعووول واآلب يعطوووي بالمشووويئة 

تورددت  كـلمموة لوه وال المشويئة عون الفعول. ونورى هنوا أن كلموة واإلختيار ويستحيل فصول الفعول عون المشويئة المت
 (.11::1مرتين األولى تشير لسلطان المسيح على كل البشر والثانية تشير للمؤمنين الذين هم خاصة المسيح )

وهنووا سووؤال إذا كووان اإلبوون لووه حيوواة فووي ذاتووه ولووه سوولطان أن يهووب هووذه الحيوواة لموون يشوواء، فلموواذا يقووول أن اآلب 
هووذا؟ لموواذا لووم يقوول أنووا لووي سوولطان وسوأعطيكم حيوواة؟ اإلجابووة ببسوواطة أن المسوويح تجسوود ليسووتعلن لنووا حووب  أعطواه

رادة اآلب نحونا. باإلضافة إلى أن التالميذ حتوى اآلن ال يعرفوون بالضوبط مون هوو المسويح وأنوه هوو يهووه  اآلب وا 
 بنفسه. لذلك فالمسيح ال يقول ما يعثرهم.

 
ــوَع اَلَمْســيَح الَّــْذي  َوهــْذِْ 1 "-(:1:21آيــة )يــو ْهــَي اَلَحَيــاةع اأَلَبْديَّــةع: َأَن َيَعْرفعــوَق َأَنــَت اإْللــَه اَلَحْقيْقــيَّ َوَحــَدَق َوَيسع
 "َأَرَسَلَتهع.

هنووووا ُيعوووورِّف المسوووويح الحيوووواة األبديووووة.. وهووووي أن نعوووورف اهلل اآلب والمسوووويح يسوووووع. والمسوووويح هووووو القيامووووة والحيوووواة 
( وألنوه تجسود فهوو أعطوى 35 ،31:6ياة فوي ذاتوه مثول اآلب وهوو يحيوي مون يشواء )(. والمسيح له الح36:11)يو

( وللوووذين يسووومعونه ويووودخل صووووته إلوووى أعمووواق 38:11( وبالوووذات ألخصوووائه )27:5العوووالم هوووذه الحيووواة بتجسوووده )
لوسائل التي ( وا:5:1(. فالمسيح هو الحياة أي قوة فّعالة محيية. وهو يعطينا هذا ليقدمنا هلل أبيه )6::3قلوبهم )

( 6-2:5( وفيهووووا نموووووت ونقوووووم لنحيووووا معووووه إذ نتحوووود بووووه )رو6:2إسووووتودعها سوووور الحيوووواة هووووي فووووي المعموديووووة )
(. نورى أن 58 ،52:5( وفوي )27:7(. وفي اإليمان )58 ،52:5( وفي كالمه المحيي )8: ،26:5واإلفخارستيا )

والمعرفووة. فكووالم اهلل الووذي أوحووى بووه الووروح  (. وهنووا نوورى الرابطووة بووين الحيوواة:::كووالم اهلل محيووي )قووارن مووع مووت 
(. وهووذه أهميووة دراسووة 32:1بووط1القوودس )لكوول موون كتووب الكتوواب المقوودس( لووه القوودرة أن يحيووي ويلوودنا موون جديوود )

الكتاب المقدس لذلك يقول أحد اآلباء أن الكتاب المقدس هو كلمة اهلل والمسيح هو كلمة اهلل.. لذلك فحينما نتأمل 
 س نرى صورة المسيح فنعرفه ونحبه ويتحول الحب إلى فرح.في الكتاب المقد
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 الحياة والنور
( نسمع أن الحياة كانت نور الناس. فمن يعطيه 1::(. وفي )13:8المسيح هو الحياة. وهو قال "أنا هو النور" )

والعقول ال (. 6-1:1يوو1المسيح حياته يودخل نووره إلوى قلبوه فيفوتح وعيوه فيودرك اهلل ويعرفوه ويعويش فوي حضورته )
يمكنه إدراك هذه الحياة األبدية، فالعقل ال ُيْدِرْك سوى الملموسات بالحواس الخارجية. ولكن الروح القدس المعطي 

(. 13-9:3كوو1لنا يعيننا على أن ندركها هنا إدراكًا جزئيًا بإستعالن يأتي من فوق، من خارج الكيان اإلنسواني )
سان فيدرك ما ال يمكنه إدراكه وحودُه. بول الوروح القودس يقوود الحيواة كلهوا، هنا نرى أن الروح القدس يقود عقل اإلن

فكر اإلنسان وعمله ليكوون بحسوب مشويئة اهلل سوواء بوالفكر أو بالعمول ليكوون اهلل غايوة كول شوئ. وألن الحيواة هوي 
بديووة أن (. وسوومات هووذه الحيوواة األ9:5حيوواة المسوويح والمسوويح لوون يموووت ثانيووة فوونحن صووارت لنووا حيوواة أبديووة )رو

يتذوق فيها اإلنسان لذة الفرح الروحي والسالم الذي يعطيه المسيح الوذي يفووق كول عقول )لوذلك أطلوق أبواء اليهوود 
على مجد اهلل الذي يظهر من بوين كواروبي توابوت العهود لفوظ شوكينة وهوي مون السوكينة والسوالم الوذي يموأل القلوب 

لذي نتذوقه هنا فهو كسبق مذاق، كعربون لما سنحصول عليوه حين يرى مجد اهلل( ولكن مهما كان السالم والفرح ا
من فرح أبودي، هوو عربوون المولء الوذي سنحصول عليوه. ونالحوظ أنوه كلموا عرفنوا شويئًا عون اهلل نفورح. فهول يمكون 
لإلنسوووان أن يعووورف اهلل بالكموووال والتموووام حتوووى فوووي األبديوووة؟ اهلل غيووور متنووواهي واإلنسوووان حتوووى فوووي األبديوووة سووويظل 

ر قادر أن يدرك اهلل ويعرفه تمامًا. لكن اهلل سيكشف له كل يوم جديدًا فيفرح إلى درجة أنه ال يسوتطيع محدودًا غي
أن يفوورح أكثوور لمحدوديتووه، فيعطيووه اهلل إتسوواعًا أكثوور.. فيوودرك ويعوورف أكثوور.. وهكووذا. وهووذا لوون ينتهووي فوواهلل غيوور 

زداد فرحنووا لألبوود. موون صووارت حواسووه الروحيووة متنوواهي وهكووذا نسووتمر لألبوود نعوورف شوويئًا جديوودًا عوون اهلل فنفوورح ويوو
مفتوحة فهو في نظر اهلل حي. ومون حواسوه مفتوحوة يعورف اهلل. فمون يعورف اهلل إذًا هوو الحوي. ومون ال يودرك اهلل 
هووو ميووت. والحووواس الروحيووة تبوودأ تنفووتح فووي سوور المعموديووة والميوورون. فالمعموديووة تعطووي إسووتنارة والووروح القوودس 

دراك السوماويات ومعرفوة 6::1ة )عوبيودرب الحوواس الروحيو ( ومون يبودأ هوذا الطريوق يبودأ طريوق الفورح الروحوي وا 
اهلل. هووذه تبوودأ لغيوور المووؤمن عوون طريووق األسوورار. والحووظ فالمعموديووة تعطينووا أن تكووون لنووا حيوواة المسوويح األبديووة 

 والروح القدس الذي يسكن فينا بسر الميرون يثبتنا في هذه الحياة.
طريووق الحيوواة األبديووة أي معرفووة اهلل التووي تعطووي هووذا الفوورح هنووا علووى األرض حينمووا يقوودم توبووة  أمووا المووؤمن فيبوودأ

حقيقية ويعطي للروح القدس أن يقود حياته وال يقاومه أو يحزنه. ويكون هذا بالنسبة للموؤمن كأنوه يولود مون جديود 
ي بأفكوواره وأعمالووه كأنووه ُوِلووَد موون جديوود. فالتوبووة يسووميها اآلبوواء معموديووة ثانيووة. والووروح يقووود المووؤمن التائووب ويرتقوو

( وهي أن 3فالخطية تغلق الحواس الروحية. وبهذا نفهم معنى الحياة األبدية التي يريد المسيح أن يعطيها لنا )آية
 ندرك من هو اهلل بحواس روحية مفتوحة.

ة فووي لووذات مؤقتووة مخادعووة وفووي مقابوول الحيوواة األبديووة التووي يحياهووا المووؤمن التائووب يحيووا اآلخوورين فووي حيوواة وهميوو
للحظوات تنتهووي ويعوودوا لكووآبتهم وأحووزانهم. أّموا حيوواة المووؤمن األبديوة التووي يبوودأها مون هنووا فووي عشورة المسوويح فهووي 
حياة الفرح الحقيقي والسالم الحقيقي. بل أن كل من توذوق لوذة الفورح الروحوي والسوالم الوذي يعطيوه المسويح عواش 

دراسته للكتاب المقدس أو في قداس أو في الصالة. وهذه اللحظات التي يتذوق  هذه األبدية. هو ربما يتذوقها في
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مع بداية توبة حقيقية تبدأ المعرفة 
 وتبدأ الحياة.

"نامين في المعرفة تنمو والفرح يزداد 
(22:2معرفة اهلل" )كو  

إزدياد مفاجئ بعد أن نترق هذا العالم 
(1:1يو2فالرؤيا تتضح أكثر )  

المعرفة تظل في نمو في الحياة 
لى األبد.   األبدية وا 

(22:2"نامين في معرفة اهلل )كو  

فيهووا اإلنسووان لووذة الفوورح الروحووي تعطيووه قوووة للصوومود فووي وجووه الضوويقات وآالم هووذا العووالم. بوول يحيووا مشووتاقًا لحيوواة 
فقود إختوار طريوق (.  أما من يعيش على ملذات العالم المظلموة ال يعورف سوواها 32:1ملء الفرح في األبدية )في

 الموت.
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

المسويح يعطوي الحيواة بالفعول واآلب يعطوي الحيواة بالمشويئة. فواآلب = أنت اإلله الحقيقي وحـدق ويسـوع المسـيح
واإلبن يشتركان في إعطاء الحياة األبدية. وعلى ذلك يتحتم أن تكون الحياة األبدية هي معرفة اآلب واإلبون معوًا. 

دراك سر اهلل وا دراك محبة اإلبن الذي قدَّم ذاتوه فوي حوب يسومو وا  دراك محبة اهلل اآلب الذي بذل إبنه وا  لخالص وا 
عوون التعبيوور. وهووذه العبووارة تشووير للمسوواواة بووين اآلب واإلبوون. فهووي إذًا برهووان علووى الهوووت المسوويح فمعرفووة اآلب 

ظيفتوه بإعتبواره الممسووح مون اهلل موازية لمعرفة يسوع المسيح. ونالحظ قوله يسووع )أي المخلوص( المسويح وهوذه و 
أي دون = وحــدقبوالروح القودس ليكوون رئيسوًا وملكوًا علوى كنيسوته ورئوويس كهنوة يقودم ذبيحوة نفسوه ليقربنوا هلل أبيوه. 

بلوويس أو كوول مووا يؤلهووه اإلنسووان فووي حياتووه كالووذات والشووهوات. ومعلمنووا يوحنووا يصووف هووذه الحيوواة  اآللهووة الوثنيووة وا 
( وفوي هوذه اآليوات نورى معلمنوا يوحنوا يكلمنوا عون المسويح الوذي :-1:1يوو1آلب واإلبون )األبدية بأنها عشرة مع ا

رآه وعرفه ولمسه. فيكف نرى المسيح ونلمسه ونعرفه؟ هذا يناله من يحبه ويؤمن به.. وكيف نصل لدرجة الحب؟ 
التنواول. ومون أحوب .. هذا يأتي من العشرة مع المسيح في صلواتنا ودراستنا للكتاب المقدس وحضور القداسوات و 

المسيح وقال مع عروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي لي" ُيعِلْن له المسيح ذاته. والمحبة حياة فاهلل محبة. والتعرف 
(. ومعرفووة :9:1علووى المسوويح هووو هووو التعوورف علووى اآلب ألن رسووالة المسوويح هووي إسووتعالن اآلب الووذي فيووه )يووو
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ن. وقووول يوحنووا "فووإن الحيوواة أظهوورت" فهووذا إشووارة للتجسوود الووذي بووه اآلب واإلبوون هووي بعينهووا شووركة مووع اآلب واإلبوو
 عرفنا اآلب واإلبن.
اإلله الحقيقي هو الذي يخلق ثم يحافظ علوى حيواة مخلوقاتوه، يودبر ويعوول ويعطويهم فرحوًا = اإلله الحقيقي وحدق

ة كريموة علوى األرض وحيواة حقيقيًا. ومن إكتشف هذه الحقيقة هو إنسان له حياة، فاهلل الذي آمن به يكفل لوه حيوا
أبدية بعد الموت. لكن هناك آلهة أخرى يخلقها اإلنسان ويظن أنها حقيقية وهوي غيور ذلوك، كالموال موثاًل الوذي ال 
يستطيع هذا وال عالقة له باألبديوة، والملوذات يظنهوا اإلنسوان أنهوا تعطيوه فرحوًا حقيقيوًا وهوذا وهوم.. هوذه آلهوة غيور 

 أبدية، بل تعطي موتًا.حقيقية فهي ال تعطي حياة 
 هذِ هي الحياة األبدية أن يعرفوق

 كلمة يعرف في الكتاب المقدس تشير لإلتحاد 
( وهذا ألنهما صارا جسودًا واحودًا ::1"وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين" )تك -إتحاد جسد بجسد: .1

 ( 3::3"يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكونان جسدًا واحدًا" )تك
وأيضوًا يقوال "لويس أحود يعورف مون هوو اإلبون إاّل اآلب وال مون هووو اآلب إاّل  -إتحـاد علـى مسـتوى الالهـوت: .3

(. ففوي هوذه نورى اآلب يعورف اإلبون واإلبون يعوورف اآلب. ألن 33:11اإلبون ومون أراد اإلبون أن يعلون لوه" )لوو
 (. وبهذا نفهم أن المعرفة إتحاد. 28:11( واآلب في اإلبن واإلبن في اآلب )يو21:11اآلب واإلبن واحد )يو

وألن المسوويح يقووول "وموون أراد اإلبوون أن يعلوون لووه" أي موون أراد اإلبوون أن يعلوون لووه اآلب  -إتحــاد المســيح بنــا: .2
ويعلن له اإلبن، أي يعطيه أن يعرف اآلب واإلبن، وفي هذه المعرفة إتحاد واإلتحاد يعني حياة. فاإلتحاد مع 

( وهذه الحياة حياة أبدية، فالمسيح إذ قوام "ال 31:3+ غل 31:1يني حياته )فيالمسيح يعني أن المسيح يعط
(. وبهذا نفهم أن الحياة األبدية التوي نحصول عليهوا هوي ثمورة إلتحواد المسويح 9:5يسود عليه الموت بعد" )رو

 بنا.
ت معرفة من خوارج، وهذا الثبات في المسيح أو اإلتحاد ينمو وكلما حدث النمو تحدث معرفة المسيح، ولكنها ليس
(.  فكلمووا زاد 11 ،9:2كمووا يعوورف إنسووانًا إنسووان آخوور، بوول معرفووة موون خووالل اإلتحوواد "وأوجوود فيووه.. ألعرفووه" )فووي

دراك لمحبة  اإلتحاد تنمو المعرفة ويزداد الوضوح، وضوح الرؤية واإلستعالن. فالمعرفة هي معرفة إتحاد وحب، وا 
ختبوار لمحبوة اهلل.  اهلل العجيبة لنا، وبالتالي مبادلته حبواً  بحوب. فالمعرفوة هوي حالوة حوب حقيقوي موع اهلل، وتوذوق وا 

 .( 9:  16)راجع تفسير يو فاهلل محبة واهلل حياة فمن أدرك وتذوق المحبة صارت له حياة
والرؤيوة هنوا علوى األرض محودودة. فالقووداس الغريغووري وصوف اهلل هكوذا "غيور الزمنووي، غيور المحودود.." لكون مووا 

 ضبط فهذا ال يعبر عنه بالضبط على األرض.هو اهلل بال
( وهنوواك علووى هووذا 7:19والسووماء فيهووا إتحوواد علووى مسووتوى أكبوور بكثيوور موون األرض تووم التعبيوور عنووه بووالعرس )رؤ

( هذا اإلتحاد هو ما عبر عنه المسيح بقولوه "أشوربه معكوم جديودًا 13:12كو1+  18:2كو3المستوى نعرف اهلل )
و إتحوواد علوى مسووتوى جديوود، ومعرفوة علووى مسووتوى "وجهوًا لوجووه" علووى مسووتوى ( فهوو39:35فوي ملكوووت أبووي" )موت
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زيجي والمعرفة إتحاد، واإلتحاد حياة أبدية. والحياة األبدية مجد وفرح أبدي بمعرفة هذا الذي أحبنا كل هذا الحوب 
 وأعد لنا كل هذا المجد، ويحملنا فيه إليه.

لوآلب. وكلموة وحودك عائودة علوى اهلل مثلوث األقوانيم. ونحون  هنوا المسويح يوجوه كالموه= أنت اإلله الحقيقي وحدق
حين نوجه كالمنا للمسيح نقول له أيضًا أنت اإللوه الحقيقوي، ألن صوفة األلوهوة هوي لوآلب كموا لإلبون. واهلل واحود 
غير منقسم وال منفصل. اهلل هو الحق والعوالم وموا فيوه باطول ومون يعورف الحوق يختواره فيحيوا ومون يختوار الباطول 

 =وحـدقتعني الثابت غير المتغير، أموا العوالم فسويفنى وهوو متغيور ومخوادع. وقولوه  حقيقيوت ويستعبد فكلمة يم
 فالوثنيين يعبدون آلهة أخرى. وهناك من يعبد المال مثاًل أو الشهوات أو ذاته .. الخ.

أعلوون اآلب. وكمووا أن  هووذه إشووارة ألن اآلب لووم ُيْعووَرْف إاّل بتجسوود المسوويح الووذي= ويســوع المســيح الــذي أرســلته
اآلب يمجد اإلبون واإلبون يمجود اآلب كوذلك اإلبون يسوتعلن اآلب واآلب يسوتعلن اإلبون بوالروح القودس الوذي أرسوله. 
لووذلك يسووتحيل معرفوووة أحوودهما بوودون اآلخووور. وال يمكوون فصوول اإلرادة )اآلب( عووون الفعوول )اإلبوون(. محبوووة اآلب ال 

 يمكن أن تصل إلينا إاّل بيسوع المسيح.
 
هع. 3 "-(:3-3:21يات )يـواآل ـَدتعَق َعَلـى اأَلَرْض. اَلَعَمـَل الَّـْذي َأَعَطَيَتْنـي أَلَعَمـَل َقـَد َأَكَمَلتـع ـَدْني 3َأَنـا َمجَّ َواآلَن َمجِّ

 "َأَنَت َأيَُّها اآلبع ْعَنَد َذاْتَق ْباَلَمَجْد الَّْذي َكاَن ْلي ْعَنَدَق َقَبَل َكَوْن اَلَعاَلْم.
(. فحينمووا أكموول المسوويح عملووه الووذي أعطوواه لووه اآلب، إسووتعلنت حقيقووة المسوويح 2رفوووك )آيووةهنووا نوورى معنووى أن يع

اإللهيووة وكونووه واحوود مووع اآلب. وأن عملووه أتمووه بالفووداء والقيامووة ومووازال يكملووه بشووفاعته الكفاريووة عنووا فووي السووماء. 
 بعد أن أكملت العمل. = واآلن

( كان المسيح يطلب 1فما الفرق بينهما؟ في آية ). جدني أنتم( يقول "مجد إبنك" وهنا يقول 1والمسيح في آية )
هانووة ثووم بقيامووة ومجوود. يطلووب المسوويح أن  توودخل اآلب لتكميوول بوواقي المهمووة العظمووى بكوول مووا تشوومله موون صوولب وا 
يسووانده اآلب، يسوواند ناسوووته ليكموول عموول الصووليب الووذي بووه يتمجوود اإلبوون إذ يكموول إنتصوواره علووى قوووات الظلمووة 

سوتعالن  والموت. أّما هنا فهو يطلب المجد المستحق عن العمل الذي سيكمله. واآلب سيمجده بإعالن بنوته لوه وا 
الهوته وأنهما واحد. ونالحظ أن المسيح ال يطلب المجد لالهوته بل لناسوته أي الجسد الذي أخوذه مون اإلنسوان. 

الطلووب هووو عموول عظوويم موون المسوويح  فالهوتووه لووم يفارقووه مجووده أبوودًا، لكنووه يطلووب المجوود للطبيعووة البشوورية. وهووذا
سوتحقاق ذبيحوة طاعتوه. هوذا هوو جووهر الفوداء والخوالص 33لحساب البشر )قارن موع آيوة  (. هوذه هوي شوفاعته وا 

 3::1تس3+  2::+ كو 12 ،13:1+ كو 31:2+ في 19:2+  5 ،6:3لإلنسان الذي ينتهي بالمجد )راجع أف
الــذي أعطيتنــي ة فووي المجوود البنوووي هلل. وقولووه ( هووذه شوورك17::3+ يووو 17:8+ رو 11:3+ عووب 11:6بوط1+ 

( ففدائوه أعطوى لإلنسوان مجودًا وحيواة 25:12يشير للمجود الوذي حوازه المسويح كوإبن اإلنسوان لحسواب اإلنسوان )يوو
(. فوواإلبن هووو الفعوول، يفعوول مووا يريووده اآلب. 3::تووي1أبديووة وهووذه إرادة اآلب "الووذي يريوود أن الجميووع يخلصووون" )

 ياة األبدية وعرف اهلل فهو في مجد. وهذا ما يريده المسيح للمؤمنين.ونالحظ أن من له الح
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( وكان ذلك بأن تمم وأكمول  عمول 18:1باستعالنه لآلب ومحبته للبشر وأبوته لهم )يو= أنا مجدتق على األرض
نع تفيوود الكمووال فهوو تمووم العموول بكموال فووي طاعتووه لوآلب. وكووان طعووام المسويح أن يووتمم ويصوو= قــد أكملتــهالفوداء. 

"عنود" يمكون ترجمتهوا أيضوًا "موع" وتفيود معنوى المجود الواحود للوذات اإللهيوة، = عند ذاتـق(. :::2مشيئة اآلب )يوو
مجووود اآلب ومجووود اإلبووون فووواإلبن كوووائن موووع اآلب، وتفيووود معنوووى الوحووودة القائموووة بالمجووود فوووي اهلل بوووين اآلب واإلبووون. 

اهلل وهوو اإلبون الوحيود الوذي فوي حضون اآلب. وبعود  ( فالكلمة كان عنود18 ،1:1وتفسير هذه العبارة نجده في )يو
أن أخلووى اإلبوون ذاتووه موون مجووده آن اآلوان أن يوودخل اإلبوون بالجسوود إلووى أحضووان اآلب كعووودة الووذات لووذاتها بكوول 

تفهم أيضًا "في ذاتوك" فالمسويح لوه نفوس المجود الوذي وعند ذاتق المجد الذي كان له وعنده ومعه قبل كون العالم. 
ت. وقد صوار نفوس المجود للناسووت عنودما "جلوس عون يموين أبيوه" اإلبون هنوا يورى موا بعود الصوليب، لآلب بالالهو 

 هو يرى الصليب كأنه حدث ويرى ما سيحدث بعده من قيامة وجلوس في العرش.
المسويح كووان لوه المجوود دائمووًا منوذ األزل أي أن مجوود اآلب هوو نفووس مجوود اإلبون ولووو أنووه = بالمجــد الــذي كــان لــي

( وال 3:62منووه فووي أيووام تجسووده. وكووان إخووالء المسوويح لذاتووه يعنووي أنووه ظهوور فووي صووورة ال تُْقَبووْل )أش أخلووى ذاتووه
يمكن أن يظهر في مجد، فهي ستكون مهموة عوار وذل ومهانوة وقبوول للمووت. والمسويح اآلن يطلوب موا بعود ذلوك 

إليووه بوول هووو مجووده. لكنووه موون إسووتعالن الهوتووه ووحدتووه مووع اآلب. وهووذا المجوود الووذي يطلبووه هووو لوويس فووي إحتيوواج 
واآلن المسووويح يطلوووب  ،يطلبوووه لجسوووده أي الكنيسوووة. فووواإلخالء يعنوووي اإلخفووواء عووون أعوووين النووواس ومووودارك الشووويطان

قبوول كووون العووالم والخليقووة لووم يكوون هنوواك سوووى اهلل. وهووذه = قبــل كــون العــالمإسووتعالن مووا هووو لووه عنوود ذات اآلب. 
 العبارة تصريح واضح بالهوته االزلى.

هوذا المجود هوو مجود الهووت اإلبون = بالمجد الذي كان لـي عنـدق قبـل كـون العـالمهنا الناسوت يتكلم. = مجدني
وهو مجود أزلوي. والمسويح يطلوب أن الناسووت يكوون لوه نفوس مجود  الالهووت وذلوك لحسواب الكنيسوة جسوده. وهوذا 

 (.33:17نراه بوضوح في آية )يو
 

لنَّاْس الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني ْمَن اَلَعاَلْم. َكانعوا َلـَق َوَأَعَطَيـَتهعَم ْلـي، َوَقـَد َحْفظعـوا َأَنا َأَظَهَرتع اَسَمَق لْ »2 "-(:2:21آية )يو
 "َكاَلَمَق. 

(. وهوي تعنووي أظهورت كول صوفاتك ومحبتووك األبويوة للموؤمنين وكوول :تووازي أنوا مجوودتك )آيوة= أنـا أظهـرت إســمق
ذا هووو العموول الووذي أكملووه المسوويح بطاعتووه لووآلب حتووى (. وهوو2إمكانياتووك وقوودراتك. وهووذه المعرفووة هووي حيوواة )آيووة 

الصليب وبأعماله العجيبة وتعاليمه التي أظهرت أن اآلب يعمل فيه. فإسم اهلل يشير للحضور اإللهي ذاتوه. وهوذا 
معنى ترديد صالة يسوع للشعور بحضرته. فاإلسم هو إشارة للكيان كله. وهذا ما تعنيه الكنيسة إذ تبدأ كل صالة 

 ماع "بإسم اآلب واإلبن.." ليحل اهلل وسطنا ونسمع صوته.أو اجت
لوويس كوول النوواس قوود قبلوووا هووذا اإلسووتعالن. والووذين أعطيتنووي تشووير لموون إنفتحووت أعيوونهم وقبلوووا = الــذين أعطيتنــي

+  23:13( وهووذا اإلختيووار ُينسووب أيضووًا للمسوويح )يووو56 ،5:::رسووالة المسوويح، هووؤالء الووذين إجتووذبهم اآلب )يووو
= الــذين أعطيتنــياضوح أن هنوواك مون يوورفض هوذا اإلختيووار كيهووذا. فحريووة القبووول مكفولوة للجميووع. (. وو 15:16
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[ هؤالء التالميوذ كوانوا يعرفونوك ويؤمنوون بوك مثول كول اليهوود 1]= كانوا لقالتالميذ وكل المؤمنين عبر العصور. 
اهلل خلوق العوالم كلوه، وأن العوالم [ وقد تفهم أن 3ومثل شاول الطرسوسي وكان لهم عالقة معك ال يعرفها سواك. ]

كلووه كووان هلل بحسووب الخلووق األول، واهلل لووه سوولطان علووى العووالم كلووه وهووو الووذي يعتنووي بكوول خليقتووه. الكوول خاصووة 
اهلل حينما رأى إستقامة قلب التالميذ وأنهم أرضًا خصوبة وأنهوم سورعان موا آمنووا بوه سولمهم = وأعطيتهم لياآلب. 

هم. وتفهووم عوون الخلووق الثوواني الووذي فيووه تجووددت بنويتنووا "إذ لوويس بغيووره الخووالص". للمسوويح ليكموول خالصووهم وفووداء
فإنتقلوا بذلك من الموت إلى الحياة. فالخليقة كانت كلها هلل ولكنها ضلت وأتى اإلبون ليعيود الخليقوة هلل. وذلوك بوأن 

 (. وهذا نراه بوضوح فى 21:6وحدنا فيه فصرنا "أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه" )أف
 (اعطيتهم لى(...مخلوقين فى المسيح يسوع )كخليقة جديدة = كانوا لق( نحن عمله )اهلل خلقنا = 11: 3ف أ)

كلمة حفظ هنا تعني العناية مع السهر والواسطة الوحيدة لحفظ كلمة اهلل هي في إطاعتها والعمل = حفظوا كالمق
ونقبلهوا ونهوتم بتنفيوذها. وحفوظ كلموة اهلل هوو التلموذة بها. وعلينا أن نحفظ كلمة اهلل ككنز فوي قلوبنوا ونسوهر عليهوا 

، مثل هذا هو من قال عنه المسيح أنهم بنووا بيووتهم عواى  الحقيقية هلل، ومن يتأمل فيها يكتشف المسيح كلمة اهلل
. لوووذلك فالتالميوووذ عرفووووا المسووويح وآمنووووا بوووه ألنهوووم حفظووووا وصوووايا اهلل. ولكووون قوووول السووويد ( :3:  7الصوووخر )موووت

(. وبهووذا 8 ،7تعنووى حفظووا كالمووك بوأن آمنوووا بوي وصوودقوني. وهوذا يفهووم مون اآليووات )حفظـوا كالمــق هنووا  المسويح
 -نفهم أن المسيح أظهر اآلب )إسم اآلب(:

 للذين يحفظون الوصايا. .1
آمنوووا بالمسوويح "علموووا أن كوول مووا أعطيتنووي هووو موون عنوودك". عمومووًا كوول موون حفووظ الوصووايا البوود وسوويعرف  .3

 ناه مفتوحتين بسبب النقاوة.المسيح إذ ستكون عي
 علموا "أني خرجت من عندك" )فهموا سر التجسد(= المسيح هو اهلل المتجسد. .2

إذًا المسيح كون كنيسته من الذين حفظوا وصايا اهلل فعرفوا اهلل. وكنيسة المسيح هذه هي جسده. وهؤالء أي جسد 
 (.2المسيح هم من عرفوا اهلل ومن عرف اهلل صار حيًا )آية

 
 "َواآلَن َعْلمعوا َأنَّ كعلَّ َما َأَعَطَيَتْني هعَو ْمَن ْعَنْدَق،1 "-(:1:21)يو آية

المسيح هنا يشرح ثمرة حفظهم ألقوال اهلل، كلمة اآلب. فهم أدركووا بعيوون مفتوحوة أن المسويح جواء ليسوتعلن اآلب 
نوود اآلب. وأن كوول أقوالووه وأعمالووه قووواًل وفعوواًل وأدركوووا العالقووة بووين المسوويح واآلب، وصوودقوا أن المسوويح جوواء موون ع

هي من عند اآلب، بل أن كول أعموال التالميوذ هوي هبوات مون عنود اآلب. وأن كول موا للمسويح هوو مون اآلب. إذًا 
موون يحفووظ كووالم اهلل، يوودرك موون هووو المسوويح ويقبلووه ويووؤمن إذ يعرفووه فتكووون لووه حيوواة. فألنهووم حفظوووا كووالم اهلل أي 

 ا ظهر المسيح أمامهم عرفوه ألنه صورة اهلل الذي عرفوه.أطاعوه ونفذوه، عرفوا اهلل. فلم
نسوان إاّل أنوه بمووت المسويح سوتزداد الرابطوة بينوه = اآلن وهو مقبل إلى الموت. فبينما يفصل الموت بين إنسوان وا 

له فادي. وبينما أن صلب المسيح سيجعلهم يشُ  ثم ون ولكن لمدة قليلة كأ وبين تالميذه وسيعرفونه تمامًا كمخلص وا 
(. هووم عرفوووا 5كيووف كووانوا لووآلب وصوواروا للمسوويح )آيووة السوويد يجعلهووم الووروح يفهمووون. هووذه اآليووة ومووا بعوودها يشوورح
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اآلب إذ حفظوا أقواله. ولما رأوا المسيح عرفوه إذ هو صورة لآلب الذي يعرفونه فآمنوا بالمسيح. وهذا هو موا قالوه 
 ع المسيح.( أن هؤالء لهم الحياة إذ عرفوا اآلب ويسو 2في آية )

 
، أَلنَّ اَلَكـاَلَم الَّـْذي َأَعَطَيَتْنـي َقـَد َأَعَطَيـتعهعَم، َوهعـَم َقْبلعـوا َوَعْلمعـوا َيْقيَنـا َأنِّـي َخَرَجـتع ْمـَن ْعَنـْدقَ 2 "-(:2:21آية )يو

 "َوآَمنعوا َأنََّق َأَنَت َأَرَسَلَتْني. 
 (3:1هذه األيام األخيرة في إبنه" )عبهذه اآلية تساوي "كلمنا في = الكالم الذي أعطيتني قد أعطيتهم

 نالحظ هنا درجات اإليمان:
ــوا -1 رحبوووا بالمسوويح قلبيووًا، تشووير لفوورحهم ومشوواعرهم تجاهووه، مثوول هووذا يطيووع بوودون معرفووة كثيوورة ثووم تبوودأ = قبل

 المعرفة.
قبووول هنووا بوودأوا التمييووز والحكووم بالعقوول فحكموووا علووى كووالم المسوويح أنووه سووماوي. هنووا بوودأت المعرفووة. = علمــوا -3

المسوويح أعطوواهم إسووتنارة بهووا عرفوووا المسوويح وأنووه موون عنوود اهلل. كمووا قووال المسوويح لبطوورس "أبووي أعلوون 
 لك"

هنا كان القرار واإلرادة بعزيمة ثابتة ملتهبة بنوار القلوب وملهموة بنوور العقول. هنوا إيموان بالعمول الوذي = آمنوا -2
 بوعي. جاء من أجله المسيح من عند اآلب. ومن هو المسيح. هذا إيمان

وكوان  ، وهنا نرى التالميذ وقد وصولوا لدرجوة اليقوين فوي معورفتهم للمسويح. فالمسويح أعطواهم موا إسوتلمه مون اآلب
والكلموووة = علمـــوا يقينـــاَ قبووولهم للكلموووة هوووو سوور إنفتووواح بصووويرتهم علووى المسووويح ومعووورفتهم لووه إلوووى درجوووة اليقوووين= 

ن قووود يكووون علوووى يقوووين موون أمووور موووا ولكنووه لووويس الحوووق األصوولية تفيووود معنوووى أنهووم علمووووا حقوووًا وبالحقيقووة. فاإلنسوووا
بالضوورورة. والحووق هووو اهلل. وقبووول الحووق ال يووأتي بووالفهم والمناقشووة بوول بالطاعووة. لووذلك كوول موون سوومع وصووايا اهلل 

 وأطاعها ونفذها سيكتشف سهولتها وجمالها مهما بلغت في مظهرها الخارجي من صعوبة ظاهرية في التنفيذ.
تفيد العمل الذي أرسل من أجله وهو الفوداء والمسويح سويبني علوى هوذه الكلموات = أرسلتنيتفيد التجسد. = خرجت

ما سيأتي فهو ليس من العوالم لوذلك رفضوه العوالم وصولبه. ولوذلك كول مون يقبلوه ويوؤمن بوه ويتحود بوه وينضوم إليوه 
تالميووووذ سيصووووير هووووو أيضووووًا لوووويس موووون العووووالم وسيضووووطهده العووووالم وهووووذا مووووا حوووودث مووووع المسوووويح ومووووا سوووويحدث لل

 (.5 ،::6يو1+  12:2يو1+  31-18:16)يو
 

. َلَستع َأَسَألع ْمَن َأَجْل اَلَعاَلْم، َبَل ْمَن َأَجْل الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني أَلنَّهعَم لَ 1 "-(:1:21آية )يو  "َق.ْمَن َأَجْلْهَم َأَنا َأَسَألع
( 31لوذين عرفووه وآمنووا بوه. ثوم فوي آيوة )في صالتي الشفاعية هذه. في هذه اآلية يسأل عن التالميذ ا= أنا أسأل

المسيح يسأل ويشفع عن الذين كانوا لوآلب وأعطواهم اآلب = لست أسأل من أجل العالميسأل عن كل المؤمنين. 
(. وليس من أجل من الزال يحيا في شره غيور ::-3:8:+ يو 15:7+ أر 35-11::3له ليكمل خالصهم )يو

فالمسوويح حقووًا مووات موون أجوول كوول العووالم ولكوون لوويس كوول العووالم قوود تمتووع مووؤمن بالمسوويح. هووؤالء يسووميهم العووالم. 
بالغفران وأنهم أصبحوا من جسد المسيح. والمسيح صلي على الصليب "يا أبتاه إغفر لهوم".  لكون مون تواب وآمون 
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هووو موون غفوور لووه. فكيووف يصوولي المسوويح عوون موون ال يووزال فووي شووره لكووي يحفظووه اآلب، فهووو يطلووب أواًل إيمانووه ثووم 
ال  ال يووزال فووي شووره أو لموونأن يحفظووه اآلب. المسوويح هنووا يطلووب المجوود لموون آموون. فهول يطلووب مجوودًا لموون  يطلوب

هنا نرى معنى المحبة بين المسيح واآلب فهو تمم الفداء ويشفع فيمن هم لآلب حبًا = ألنهم لقيزال غير مؤمن. 
وموون يووؤمن سوويترك العووالم فتكووون هووذه  وطاعووة لووآلب، فهووذه إرادة اآلب خالصووهم. لووذلك أرسوول تالميووذه ليكوورزوا بووه

الصووالة موون أجلووه. وصووالة المسوويح المسووموعة هووذه وأنووه يطلووب ألجوول تالميووذه الووذين آمنوووا بووه هووي موون أجوول  أن 
 يعرفوا محبته لهم.

 
در ْفيْهَم.22 "-(:22:21آية )يو  "َوكعلُّ َما هعَو ْلي َفهعَو َلَق، َوَما هعَو َلَق َفهعَو ْلي، َوَأَنا معَمجَّ

نرى هنوا اآلب واإلبون علوى مسوتوى واحود فوالمؤمنون هوم توابعين = ل ما هو لق فهو لي وكل ما هو لي فهو لقك
لآلب بقدر ما هم تابعون لإلبن، أو أن اإليمان بالمسويح يعتبور تأكيودًا لتبعيوة الموؤمن هلل اآلب. المسويح يقوول هوذا 

قال "الوذين أعطيتنوي" بول هوم لوه كموا لوآلب. ولكون هوم  حتى ال يفهموا أنه أخذ شيئًا حديثًا لم يكن له من قبل ألنه
صاروا جسده، صواروا مون لحموه ومون عظاموه. وكوونهم صواروا جسوده فهوذا ال ينهوي عالقوتهم بواآلب. فهوو واآلب 

 واحد. وكل ما لآلب هو لإلبن وكل ما لإلبن هو لآلب. ولماذا يسأل المسيح عنهم؟
 هم أوالدك وخاصتك وأنت مهتم بهم.= ألنهم لق (1
 هم أيضًا للمسيح، سعي المسيح ألجل خالصهم. ولقد آمنوا باهلل وبالمسيح.= كل ما هو لي فهو لق (3
 عالقته باآلب.ما هى من هو المسيح و  للعالم كله اهم سيعلنو = وأنا ممجد فيهم (2
 ( المسيح يطمئنهم أن تركه للعالم لن يسبب لهم أي ضرر.11)آية= ولست أنا بعد في العالم (:

ونشوترك موع المسويح فوي هوذه العبوارة. أّموا  كـل مـا هـو لـي فهـو لـقإمكوان أي موؤمن أن يقوول هلل ونالحظ أن فوي 
فهوو قوول ال يجوورؤ موالك أو إنسوان، بوول وال أي مخلووق أن يقولوه. هووذا = كــل مـا هـو لــق فهـو لــيالشوق الثواني.. 

 واضح لالهوته. الكالم ال يقوله سوى اإلبن الواحد مع اآلب ولهم نفس الطبيعة والجوهر. وفيه تأكيد 
مجد الطبيب الماهر يظهور فوي شوفاء مرضواه. ومجود المسويح ظهور فوي تجديود خليقوة الموؤمنين = وأنا ممجد فيهم

(. فصوار النواس 12::1وفي ثمارهم. وتشير ألن صفات المسيح قد إنطبعت فوي تالميوذه "هوم لبسووا المسويح" )رو
ًا أبرز للناس مجده اإللهي. والحظ أن المسيح فوي محبتوه لهوم يرون في تالميذ المسيح صورة المسيح. فإيمانهم إذ

لم يرى إنكارهم وضعفهم، فهو قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلة مدخنة ال يطفئ، بل أقام منهم أعمدة الكنيسة. 
ونالحظ أيضًا في هذه اآلية أن اآلب ممجد فوي التالميوذ فكول موا هوو لإلبون هوو لوآلب أيضوًا، وهوذا موا يشوير إليوه 

 السيد المسيح "لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم.."  قول
 

، َوَلَستع َأَنا َبَعدع ْفي اَلَعاَلْم، َوَأمَّا هؤعاَلْء َفهعَم ْفي اَلَعاَلْم، َوَأَنا آْتي ْإَلَيَق. َأيَُّها اآلبع اَلقعدُّ 22 "-(:22:21آية )يو وسع
.اَحَفَظهعَم ْفي اَسْمَق الَّْذيَن َأَعَطَيتَ   "ْني، ْلَيكعونعوا َواْحَدا َكَما َنَحنع
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أتووى الوقووت الووذي سوويفارق المسوويح تالميووذه ليووذهب للسووماء ويمووارس عملووه الشووفاعي عوونهم. وهنووا نوورى نموووذج لهووذا 
مكانية أن يبتلع تالميوذه بالشور المحويط والجوذب العنيوف واإلغوراء  العمل الشفاعي. والمسيح يعرف أن للعالم قوة وا 

[ اآلالم 3[ اإلغووووراء بملووووذات العووووالم ]1ا المووووؤمنين ]مووووانية. والشوووويطان لووووه وسوووويلتين يهوووواجم بهالووووذي لووووه قوووووة شوووويط
واإلضطهاد. وهذا األسلوب إتبعه مع الرب يسوع نفسه. ففي التجربة على الجبل بودأ بإغوائوه بملوذات العوالم، فلموا 

الوحش األول يسوتخدم العنوف ( فو12رفض هيج عليه اليهود ورؤساء كهنتهم والرومان. يتضح هوذا أيضوًا مون )رؤ
ضد الكنيسة والوحش الثاني يستخدم الخداع. ولكن هل حقًا سويترك المسويح العوالم بعود صوعوده؟ قطعوًا ال. فوعوده 

(. فلماذا يقول هذا؟ التالميذ اآلن في حالوة حوزن إذ أنهوم يشوعرون أنوه سويفارقهم، وهوم 31:38أنه معنا لألبد )مت
يح بالضووبط. فهووذه الصوالة لتعطوويهم شووعورًا بووأن هنوواك حمايووة إلهيووة سووتحيطهم حتوى اآلن ال يوودركون موون هووو المسوو

(. وهووذا مووا فعلووه موون قبوول حينمووا وعوود بإرسووال الووروح 12حتووى ولووو فووارقهم المسوويح بالجسوود، وهووذا يتضووح موون آيووة )
 (35:16القدس الذي من عند اآلب ينبثق )يو

سووى هنوا، فالحول الوحيود أموام التجوارب الشوريرة هوو هذه الكلمات لم ترد في الكتواب المقودس = أيها اآلب القدوس
اإللتجاء إلى قداسة اآلب. فقداسة اآلب هي حصن الذين في العاصفة معرضين للتهديد واإلغراء من دنس العوالم 
أو معرضوين لإلرتوداد أمووام ضوغوط إضوطهاد العووالم فهوي قووة تجووذبنا فنتورك األنوا وننجووذب إلوى اهلل فنصوير واحوودًا. 

داسة اهلل يتضح زيوف ملوذات العوالم، وأموام محبوة اهلل نقودم حياتنوا رخيصوة إذا ُأْرِغمنوا علوى اإلستشوهاد. ألنه أمام ق
القداسة هي اإلرتفاع والسمو عن األرضيات بكل ما فيها. وقداسة اهلل هي قوة قادرة أن تحفظ أوالده مون إغوراءات 

ضطهاد العالم. فهي قوة تجذبنا فنترك األنا وننجذب هلل فنصو ير واحودًا ألننوا أموام قداسوة اهلل يتضوح زيوف ملوذات وا 
العالم، فقداسة اآلب هي الضمان األوحود لقداسوة الموؤمنين. فقداسوة اآلب أي سوموه ليسوت هوي إنعزالوه عون العوالم 

 بل قوة قادرة أن تجذب من يريد لينفصل وينعزل عن الشر الذي في العالم.
 ( .12:  1َجرَّب بالشرور " )يعهذا نفس ما قاله القديس يعقوب " اهلل غير مُ 

وهنوا يووربط المسوويح بووين القداسوة والوحوودة. حيثمووا توجوود القداسوة يوجوود الحووب والوحوودة، وحيثموا توجوود الخطيووة يوجوود  
الشووقاق والحسوود. لووذلك علمنووا السوويد أن نصوولي هكووذا "ليتقوودس إسوومك" فاإللتجوواء إلووى اسووم اهلل القوودوس ليتقوودس فووي 

لوبنوووا وضووومائرنا، هوووو قووووة غالبوووة وحصووون منيوووع "إسوووم الووورب بووورج حصوووين يوووركض إليوووه حياتنوووا وأفكارنوووا وعيوننوووا وق
 (. "ليتقدس إسمك"= لتظهر قوة عملك في أن تجعلنا واحدًا بالمحبة.11:18الصديق ويتمنع" )أم
سوم اآلب يحمول معنوى = إحفظهم فـي إسـمق الكتواب يسوتخدم إسوم اهلل ليقوول اهلل. ويكوون المعنوى إحفظهوم فيوك. وا 

كمته وقدراته ومحبته وقداسته وصفاته كلها ورحمته )وهذه قد أعلنها المسيح(. وحفظهم في اإلسم يراد بوه قوته وح
حفظهم ثابتين في دائرة هذا الحق المعلن متحصنين في ذات اهلل وفي شخصه. فاإلسم هنا هوو طاقوة وقووة حفوظ. 

والحفووظ يعنووي أن يشوومل اآلب التالميووذ ، واحــداَ  ليكونــواإذًا هوي قوووة محبووة اهلل التووي تبطول األنانيووة والغوورور والووذات 
بهذه الطاقة والقوة، فله قوة يجذب بها بعد أن يستعلن نفسه لهم ثم يحفظهم حتى ال يخرجوا خارجًا. ولذلك فمجورد 
النطوق باإلسوم )إسوم اهلل( يودخلنا فوي مجوال قووة عملوه وكأنوه هتواف بالودخول إلوى حضورته. لوذلك تفتوتح كول صوالة 

إلبن والروح القدس. ومن هنا تأتي قوة صالة يسوع. هنا نرى أن إسم   اهلل هو بيئة مقدسة محصنة باسم اآلب وا
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يريد المسيح أن يحفظ تالميذه داخلهوا فترتود عونهم سوهام إبلويس. إسوم اهلل قووة تحويط باإلنسوان وتحورره. فوإذا شوعرنا 
قد وحدتنا إذ نسعى وراء لذات العالم، فالرب بروح يأس أو شهوة فلنردد إسم يسوع فهو قوة تعطي النصرة. وألننا نف

(. فمون لوه المجود، هول يخسور أخيوه بسوبب ملوذات أرضوية فانيوة. إذًا للحفواظ علوى 33يقول أنه أعطانا المجد )آيوة
 [ وعد بمجد يجعلنا نحتقر ملذات العالم.3[ هناك قوة قداسة قادرة أن تحفظنا. ]1وحدتنا ]

في المحبة واإلرادة والغايوة والفكور واإلهتماموات والتسوليم هلل، وفوي هوذا فواآلب ( واحدًا 5-::1)أف= ليكونوا واحداَ 
واإلبن واحد= الكنيسة هي الوجه الظاهر للملكوت، وملكووت اهلل مونظم جودًا وكول موا فيوه متورابط بمحبوة فوي وحودة 

نسجام مقدسين. ولذا فالمسيح يطلب أن تبعد اإلنقسامات عن الكنيسة. فاإلنقسامات هي حور  وب شويطانية تقسوم وا 
ذا  رادة واحودة. وا  جسد المسيح وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخورب. والمسويح يريود أن تكوون كنيسوته صوفًا واحودًا وا 
تقووودس الجميوووع بوووالقوة التوووي إلسوووم اآلب، سووويحفظهم اآلب ويوحووودهم كأعضووواء لجسووود المسووويح. وهوووذه هوووي الكنيسوووة 

(. وهوذه الوحودة هوي فوي جسود المسويح وكول موؤمن هووو 7:-3:3:الواحودة الوحيودة المقدسوة الجامعوة الرسوولية )أع
(. 21-1:13كو1عضو في جسد المسيح له دوره ووظيفته وموهبته الخاصة بحيث يتكامل الجميع كجسد واحد )

وهذه الوحدة هي وحودة تقوديس وطهوارة فخوارج القداسوة والتقوديس يوجود العوالم. والقداسوة فوي مفهومهوا هوي إنفصوال 
دة التي سوتجمع التالميوذ هوي فوي إنفصوالهم عون العوالم بإنجوذابهم المشوترك نحوو اآلب وهوذه هوي عن العالم. والوح

القداسة. وهذه ال تأتي إاّل باإللتصاق باهلل في صالة بال إنقطاع ودراسة وتأمل فوي الكتواب المقودس. وهوذه الوحودة 
لوى إتحواد بالمسويح. والحوظ أن قوتها من المسيح وفيه. وليسوت عالقوات إجتماعيوة أو موا شوابه بول هوي مؤسسوة ع

المسيح في وحدة = كما نحنالشيطان يحارب هذه الوحدة وال يطيقها. لكن إسم اآلب قوة حفظ من تجارب العدو. 
مع اآلب وهو يطلب أن قوة الوحدة التي بينوه وبوين اآلب تعمول فوي الموؤمنين وتوحودهم. ويكوون إتحوادهم إنعكواس 

بوون. وقولووه كمووا نحوون هووو مشووابهة فووي الصووورة ولوويس فووي المقوودار طبعووًا. هووو للوحوودة والحووب الكائنووة بووين اآلب واإل
مشابهة في الحب فاآلب في اإلبن واإلبن فوي اآلب وهموا واحود بالحوب الوذي هوو طبيعوة اهلل. ونحون نصوير واحودًا 

وقولوه نحون لو صارت لنا طبيعة المحبة مثل اهلل. واهلل القدوس بقوته مستعد أن يعطينا هذه المحبوة فهول نقبول؟!. 
 يشير للتمايز بين األقانيم فاآلب غير اإلبن.

 
ْحيَن كعَنتع َمَعهعَم ْفي اَلَعاَلْم كعَنتع َأَحَفظعهعَم ْفي اَسْمَق. الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني َحْفَظتعهعَم، َوَلَم َيَهْلَق 21 "-(:21:21آية )يو

  . ْمَنهعَم َأَحدر ْإالَّ اَبنع اَلَهاَلْق ْلَيْتمَّ اَلْكتَابع 
بينما كان المسـيح مـع تالميـذِ كانـت القداسـة والمحبـة التـي كانـت فـي المسـيح وتشـع منـه كانـت تـؤثر فـيهم "

وكان يسهر عليهم بالتعليم فحماهم من جذب العالم وذلق بأن حصر قلوبهم في دائرة معرفـة اآلب. وكـان ثمـرة 
إســم اآلب وقوتــه. مــا عــدا يهــوذا عمــل المســيح أنــه لــم يهلــق أحــد مــنهم بــل ظلــوا محفــوظين ومحروســين فــي 

( الذي إختار طريق الخيانة في مقابل كل ما أعطاِ المسيح من إختيار وحب وتعليم. فالمسـيح 12 ،12:2)يو
قدم لهم كل حماية مطلوبة حتى ليهوذا. لكـن مـن يصـر علـى اإلنفصـال عـن المسـيح لـن يجبـِر المسـيح علـى 

 البقاء. 
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لمووون إختوووار طريوووق الشووور فيكوووون الهوووالك مصووويره ومثلهوووا "إبووون المووووت"  غالبوووًا هوووي تسووومية عبريوووة= إبـــن الهـــالق
بنًا لجهنم" )مت15:35صم1) (. وعكسوهم 2:3( "وأبنواء الغضوب" )أف67::( "وأبناء المعصوية" )أش16:32( "وا 

( وكلمة إبن الهالك إستخدمت مرتين هنا في هذه اآلية وعن المسيح الكاذب إنسان الخطية 8:6"أوالد النور" )أف
ـــذين (، أو موووا يسووومى ضووود المسووويح. والهوووالك يبووودأ مووون وقوووت اإلنفصوووال عووون المسووويح. 2:3توووس3)فوووي  إســـمق ال

ولكوون اآليووة فووي أصوولها يمكوون  إســمقالمعنووى أن المسوويح كووان يحفظهووم بحمايووة إلهيووة يشووير لهووا كلمووة = أعطيتنــي
أننووي بإسومي وقوودراتي  ترجمتهوا "إسومك الووذي أعطيتنوي" واإلسوم الووذي أخوذه المسوويح هوو "يهووه" = أنووا هوو. والمعنوي

في تواضع المسيح لم يقل أنا أحفظهم بقداستي بول بإسومك أيهوا = كنت أحفظهم في إسمقاإللهية كنت أحفظهم. 
 اآلب القدوس. فاإلبن يشهد لآلب واآلب يشهد لإلبن. والروح القدس يشهد لإلبن وهكذا.

العلووم اإللهووي ولكوون اهلل كووان قوود وهبووه حريووة أي أن هووالك يهوووذا جوواء متفقووًا مووع النبوووات أي بسووابق = ليــتم الكتــاب
(. وهناك سؤال فاآلب أعطى التالميذ للمسيح ليخلقهم خليقة جديدة فهول 1::9+ مز 8:119كاملة لإلختيار )مز

فواهلل قطعوًا كوان يعلوم والنبووات = ليتم الكتابلم يكن اآلب يدري أن منهم من سيخون واإلجابة كامنة هنا في قوله 
 تشهد بذلك.

 
 "َأمَّا اآلَن َفْإنِّي آْتي ْإَلَيَق. َوَأَتَكلَّمع ْبهَذا ْفي اَلَعاَلْم ْلَيكعوَن َلهعَم َفَرْحي َكاْماَل ْفيْهَم.21 "-(:21:21)يو آية

ليسمعني التالميذ الذين أنا  أتكلم بهذا في العالمالمسيح يتكلم وهو هنا على األرض وهو متأهب أن يترك العالم. 
م. والمسوويح يووتكلم إلووى اآلب ليشووعر تالميووذه أنهووم فووي حضوورة اآلب محفوظووون فووي إسوومه وأن معهووم اآلن فووي العووال

المسيح بدأ بالفداء ويحفظهم واآلب سيكمل. وهو نفسه أي اإلبن يشفع فيهم لويحفظهم اآلب ومون هوو محفووظ فوي 
له سلطان على تالميذه، إسم اآلب فهو كأنه إنتقل من الموت إلى الحياة. وهذا ما يفرح المسيح أن الموت لم يعد 

وأن العالم لم يعد لوه سولطان علويهم. وهوذا موا يصولي المسويح ألجلوه أن يحفظهوم اآلب فيكوون لهوم حيواة. وأن فورح 
رجوعووه لووآلب، فوورح المسوويح هووذا هووو فوورح كاموول وهووذا الفوورح أيضووًا بالمسوويح بإنهوواء عملووه الووذي سوويعطيهم حيوواة و 
فنحن ال فورح حقيقوي لنوا إاّل بوأن يضوع المسويح فينوا فرحوه. وهوذا  ، سيكون لتالميذه، سيسكب عليهم من فرحه هو
ونالحظ أن فرح المسويح  . (33:15) أن ينزعه منا أو أى ظروف الفرح الذي يضعه المسيح فينا ال يستطيع أحد

موع، كان كاماًل بالرغم من إنطالقه للصليب مع كل اآلالم التي وقعت عليه. ولم يزل المسيح يتكلم بهوذا للعوالم أج
وأتكلـم لكل إنسان في العالم، ومن يستجيب ويؤمن ويتورك العوالم ويتحود بالمسويح سويكون لوه فورح المسويح كواماًل= 

 وما يفرح المؤمنين أن لهم حماية إلهية في هذا العالم.. بهذا في العالم
(. 12-11اآليوات )نحن كثيرًا ما نتكلم عن قوة الشيطان وقوة الخطية، وهذا خطأ ليتنا ندركوه مون هوذه : ملحوظة

فوونحن لنووا إمكانيووات نغلووب بهووا الشوويطان والخطيووة. نحوون لنووا قوووة اآلب وشووفاعة المسوويح. وهووذه الغلبووة حينمووا نغلووب 
 تفرح اهلل وتفرحنا، اإلمكانيات متاحة لكل من يريد.
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َََضهعَم أَلنَّهعمَ 23 "-(:23:21آية )يو َلَيسعوا ْمَن اَلَعـاَلْم، َكَمـا َأنِّـي َأَنـا َلَسـتع ْمـَن  َأَنا َقَد َأَعَطَيتعهعَم َكاَلَمَق، َواَلَعاَلمع َأَب
 "اَلَعاَلْم، 

وواضح أن المسيح هوو كلموة اهلل، فهوو الوذي إسوتعلن اآلب وكوالم المسويح هوو هوو نفسوه = أنا قد أعطيتهم كالمق
ح للتالميذ عن كالم اآلب فكل ما لآلب هو لإلبن وما لإلبن هو لآلب. والمقصود بكالمك هو كل ما أعلنه المسي

ذاتووه وعوون اآلب. ولمووا قبوول التالميووذ كووالم المسوويح صووارت لهووم شخصووية جديوودة وتحوورروا موون سوولطان رئوويس هووذا 
+  1: ،1:6:العووالم. لووذلك أبغضووهم العووالم، إذ لووم َيُعووْد لهووم شووكل العووالم، بوول صووار لهووم شووكل أخووروي جديوود )أع

فوي العوالم لكون بوال شور  نفهم يعيشو " ن العالمليسوا م( صار لهم شكل المسيح. فهم والمسيح "37-31:11كو3
العالم. لقد ُوِهَب للكنيسة أن تتألَّم ويكون لها شركة سرية مع المسيح في آالمه، هذه اآلالم هي إكليل المجد الوذي 
سيوضع على رؤوس الذين يصبرون إلى المنتهي، وبهوذه اآلالم يطهرنوا المسويح مون قوذر هوذا العوالم. إذًا البود أن 

ألنهم ليسوا من العالم.. كما أنا لست تالميذ المسيح لهم تعليم المسيح ويكونون مبغضين من العالم لماذا؟ يكون 
تحدوا بي. فكل من يصير شكل المسيح يبغضه العالم.= من العالم  فهم تبعوني وا 

، فالصوليب ( يوتكلم عون حتميوة الصوليب قبول أن يوتكلم عون المجود المعود للكنيسوة16-12المسيح هنا في اآليات )
( كوان يقصود مجود الصوليب 1هو طريق المجد السمائي. وهو مجد على األرض. وهذا فعله موع نفسوه، ففوي آيوة )

 ( تكلم عن المجد السمائي لجسده، فهو تكلم عن صليبه قبل أن يتكلم عن مجده.6 ،:ونصرته وفي آيات )
 

َذهعَم ْمَن الَ 23 "-(:23:21آية )يو يْر. َلَستع َأَسَألع َأَن تََأخع  "َعاَلْم َبَل َأَن َتَحَفَظهعَم ْمَن الشِّرِّ
نسوحاب مون الحيواة، بول هوي التقودم لحول مشواكل النواس = تأخذهم من العالم أي يموتووا. المسويحية ليسوت سولبية وا 

(. والمسيح يرسل تالميذه نورًا للعالم وملحًا لألرض، وما نفوع الطعوام 11 ،9:6كو1وليست هي عدم المباالة بهم )
ملوح، ومووا قيموة المدينووة بودون نووور. المسويح هنوا ُيَعلِّووْم تالميوذه أن ال يكلوووا مون الضوويقات فيسوألون أن يتركوووا  بودون

(. بول يكملووا رسوالتهم فوي العوالم ويشوهدوا للحووق 19::مول1العوالم ويخطئووا كموا أخطوأ إيليوا وطلوب المووت لنفسوه )
فوي الخوروج مون الضويقة بول بإحتمالهوا بعودم توذمر.  ويتقبلوا اإلضطهاد بفورح. فالنصورة والمجود فوي المسويحية لويس

 أن ( المسوويح ال يريود أن ينهوي العوالم، بوول: ،2:2توس1+  :3 ،32:1والحوظ فهوم بوولس الرسوول لهووذه النقطوة )فوي
أوالده بوجودهم في العالم لهم رسالة في العالم ليتقدس العالم، وتصل رسالة المسيح لكل العالم. ما يطلبوه المسويح 

 نا العالم وليس أن نخرج نحن من العالم.أن يخرج م
 -فترة وجودنا في العالم:

 (11:3نكمل العمل الذي خلقنا من أجله )أف .1
( :1،  12:  6)موت يح. لذلك يجب أن نعيش وسوط العوالمنكون نورًا للعالم وملحًا لألرض لنشر معرفة المس .3

. 
موا إشوتركنا فوي آالموه نشوترك فوي ، وك( 13 – 11:  6)موت نحتمل بعض اآلالم فنشترك في صليب المسويح .2

  (17:8مجده )رو
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( فوواأللم ::1بووط1عوون الخطيووة" ) فَّ اهلل يسووتغل هووذه اآلالم معنووا حتووى تووزداد قداسووتنا "فموون تووألم فووي الجسوود ُكوو .:
 ( ونتجه للسماويات وهذه هي القداسة.:::يجعلنا نزهد في محبة العالم "التي هي عداوة هلل" )يع

(. 19:6يو1العالم. فالشر الذي في العالم نابع من سيطرته على نفوس الناس ) هو الشيطان رئيس هذا= الشرير
والمسوويح هنووا يسوووأل اآلب أن يحفووظ أوالده موون سووولطان وتووأثير الشوورير المخوووادع. ومووا يعملووه اهلل هوووو أنووه يسووومعنا 

ستجبنا وصولبنا أهوائنوا موع شوهواتنا نكتشو ف أن قووة جوذب صوته بالروح القدس الذي له قوة جذب. فإن لم نقاوم وا 
اهلل التي يجذبنا بهوا للقداسوة أقووى بكثيور مون إغوراءات العوالم. وهوذه اآليوة مرادفوة لموا علمنوا المسويح أن نصولي بوه 
قائلين "لكن نجنا من الشرير" والمسيح سبق وقال "إحفظهم في إسومك" فاإلسوم القودوس يحويط الونفس بجوو القداسوة 

فالشيطان هو الكذاب الذي يزيف كل شئ كما فعل  . خداعه وتزييفهويبطل قوة العدو و  ، ويخفي عن عينها الشر
 (.13::مع حواء. بل ويعطي قوة وشجاعة إن وصل األمر للتهديد بالموت )عب

الوذهاب للودير والرهبنوة لويس هوروب مون العوالم. فالراهوب يتعورض لحوروب مون الشويطان أكثور ممون فوي : ملحوظة
 العالم. 

 
 "ْمَن اَلَعاَلْم َكَما َأنِّي َأَنا َلَستع ْمَن اَلَعاَلْم. َلَيسعوا22 "-(:22:21آية )يو

هذه اآلية تكرار يقصد به التعقيب على اآلية السالفة والتمهيد لآلية القادموة. أي ألنهوم ليسووا مون العوالم )كموا أنوا( 
م فوي الحوق حتوى فهم داخل تبعية المسيح. المسيح رأسهم وملكهم، يعيشوا له ويخدموه لذلك يحاربهم إبليس. قدسوه

 حفظوا من الشرير ويغلبوا كما غلبت.يُ 
 

  "َقدَِّسهعَم ْفي َحقَِّق. َكاَلمعَق هعَو َحق.21 "-(:21:21آية )يو
عطهووم قدسووهم أي خصصووهم لووك بمسووحة الووروح القوودس للخدمووة وكمِّ = قدســهم فــي حقــق لهووم فووي طريووق القداسووة وا 

( وطلوب مون اآلب أن 16وقلبيًا لذلك. والسيد سوبق فوي آيوة ) اإلمكانيات التي بها يحيوا لك. وأهلهم روحيًا وذهنياً 
يحفظهوم مون الشورير أي مون إغوراءات العوالم. والحفوظ هوو عمول سولبي أي حفظهوم مون الشورير، أّموا التقوديس فهووو 

(. فوالحفظ يسوبق التقوديس. هنوا نجود التالميوذ وقود 17( أن تأتي قبول آيوة )16عمل إيجابي لذلك فكان البد لآلية )
( أساسوها أن التالميوذ 16اآلب من منطقة الشرير الموبوءة إلى منطقوة الحوق النقيوة. الطلبوة األولوى فوي )آيوة نقلهم

( أن يتقودموا للخدموة فوي 17يحيون وسط العالم ولكنهم يحيون منعزلين عن خطيته وأساس الطلبة الثانية في )آيوة
فساني جسداني مادي مون قلووبهم ونوزع كول موا هوو العالم ليشهدوا للحق الذي فيهم. فالتقديس هو إنتزاع كل ميل ن

رادته ثم تكريسهم وتخصيصهم نهائيًا لخدمة اهلل لتكون حياتهم ذبيحوة حيوة مقدسوة مرضوية أموام  مغاير لروح اهلل وا 
( كما أن المسيح نفسه قدسوه اآلب وأرسوله ليكوون ذبيحوة فوداء عون البشورية. قدسوهم فوي الحوق نورى 1:13اهلل" )رو

بوول وينقوول حيواتهم وأفكووارهم ورغبوواتهم وتعلقوواتهم موون عووالم  ، نقلهووم تمامووًا موون تبعيوة العووالم لتبعيتووه هووو فيهوا اهلل وقوود
فتكون كل رغباتهم وأفكارهم وتعلقاتهم هي لخدمة اهلل.  ، الشهوات والماديات التي سبق وتعلقوا بها إلى حياة الحق

. وهوذا موا طلبوه بوولس الرسوول "إن كنوتم قود هادياتومو  الباطول ومن تقدس في الحق تتحرر نفسه من التعلوق بالعوالم
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( فالقداسووة هووي اإلهتمووام بالسووماويات وهووذه )أي 1:2قمووتم مووع المسوويح فووأطلبوا مووا فوووق حيووث المسوويح جووالس" )كووو
القداسة( هي الحق، أما العالم فباطل. وهكذا تعيش الكنيسة فوي الحوق واآلب يقدسوها فوي إسومه وُيِرِسوْل لهوا الوروح 

وبهوذا تعويش وسوط العوالم محفوظوة مون الشورور  ، والمسيح يقدسوها بدموه ، بتبكيته وتعليمه ومعونته القدس ليقدس
غراءات العالم، وقد إكتشفت أنهوا تعويش مخصصوة هلل وللحيواة األبديوة. والكنيسوة إكتشوفت أن أعودائها هوم العوالم  وا 

هلل، غير مخدوعة بأفراح العالم المزيفة وعاشت في حرية أوالد ا ، والجسد والخطية وعلى رأسهم الشيطان فقاومتهم
التوووي سوووريعًا موووا توووزول بووول هوووي مزيفوووة ومخادعوووة، أموووا أفوووراح اهلل فوووال ينزعهوووا أحووود، وسوووالمه لووويس مووون هوووذا العوووالم 

، لوذلك لقلوق واإلضوطراب، بول هوو باطول وفوان  (. بل أن ما في العالم يتسبب في الضيق وا:37:1+  33:15)يو
عووين اإلنسووان الووذي تقوودس بووالحق الووذي هووو خالصووة مووا أعلنووه المسوويح، تكتشووف فموون ينخوودع بووه ال يجوود راحووة. و 

( اآلن 23 ،21:13خداع العالم فمثل هذه النفس لها النور الذي يكشف الحقيقة. وهذا معنى كالم المسيح في )يوو
تزييووف التووي دينونوة هووذا العووالم.. أي الحكووم علوى العووالم بووالتزييف والخووداع بعود أن ظهوور الحووق اإللهووي فعوزل قوووة ال

= قدســهم(. وموون يتقوودس فووي الحووق يكووون نووور يفضووح أكاذيووب العووالم. 8:::قتوول بهووا إبلوويس البشوور موون قبوول )يووو
القداسووة هووي أن نحيووا فووي السووماويات. وبهووذا فكلمووة قدسووهم تعنووي نووزع كوول مووا هووو أرضووي موون القلووب ليتفوور  القلووب 

 لحب اهلل وخدمته وفي العبرية تعني كلمة مقدس "مخصص هلل".
تقووديس الحووق هووو إنفتووواح الوووعي الووداخلي لإلنسووان بقووووة الووروح الووذي يسووكبه الووورب علووى التالميووذ فيرفووع رؤيوووة  إذاً 

دراكه فيكشف خداع العالم والشويطان ) ( فيصوير اإلنسوان قوادرًا أن يتعامول موع أفكوار الظلموة 11:3كوو3اإلنسان وا 
ور والحق، فمن إنفتحت بصويرته  ال يسوتهويه ( لذلك فهناك عالقة وثيقة بين الن::7ويطاردها ويكتشف زيفها )يع

سوى الحق. أما الذين يستهويهم الزيف فوال يورون النوور نوورًا بول حرمانوًا مون ملوذات وهميوة فانيوة مائتوة. فاإلنسوان 
 (.31:2األعمى ال يرى إاّل ما هو تحت رجليه )يو

قي. وحينما يتقدس اإلنسوان فعواًل تتغيور وحينما يملك الحق بالكامل يملك سالم اهلل الكامل. ويكون اإلتضاع الحقي
طبيعته فال يصبح قاباًل للخداع والتزييف بل تكون له طبيعة محصنة بالحق وقوته فوال يعوود اإلنسوان ُيْحَمول بكول 

(. :5:1+  13:8( والحوووق والنوووور إسوووتعلنا للعوووالم فوووي شوووخص المسووويح )يوووو::15يوووو1ريوووح بووول يثبوووت فوووي اهلل )
نورى الحوق فوي  19:6يوو1وكشف لنا زيف العالم ووحدنا وقدمنا هلل أبيه فتبنانا )فوي وبإتحاده بنا جمعنا في جسده 

مقابل الخداع(. ونالحظ أن عبود الخطيوة المتعبود ألصونام الجسود والشوهوات الجسودية يشوعر بنفسوه شوعورًا محودودًا 
سوتع لن لوه الحوق فيشوعر أنوه ضيقًا ألنه محصور في دنيا األطماع الجسدية. أّما الذي تقودس بوالروح هلل وعبادتوه وا 

نحسوورت أطماعووه ورغباتووه وال يعووود للملووذات جمالهووا المخووادع بوول تصووير تحووت قدميووه.  تحوورر موون ضوويق الجسوود وا 
ومون هنوا يبودأ الخلوود والحيواة الحقيقيووة لوذلك قوال القوديس أغسوطينوس "جلسووت فووق قموة العوالم حينموا أصووبحت ال 

العوالم، يعمول وسووط العوالم بوروح اهلل وال يخدعوه العووالم، ال أشوتهي شويئًا" وحينموا يعوويش مون تقودس فوي الحووق وسوط 
( والحظ أن بولس الرسول حين قال أنه يشتهي أن ينطلق ويكوون 16يكون من داع  بعد ليأخذه اهلل من العالم )آية

-33:1مووع المسوويح، قووال أنووه محصووور بووين هووذه الشووهوة وشووهوة أخوورى هووي أن يعوويش ويكوورز ليخوودم المسوويح )فووي
3:.) 
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أي كل التعليم الذي يخوص اآلب والوذي أعلنوه يسووع. هوذا الكوالم فليتقدسووا فيوه. كوالم الحوق أو = هو حقكالمق 
الكالم الذي هو حق هو إستعالن اهلل للوعي الداخلي لإلنسان. وتصير الكلمة هي المرشود والقائود للونفس األمينوة، 

رق منها كول شووائب الخوداع وتنطبوع فيهوا مالموح لُتْدِخلها إلى حضرة اهلل اآلب فترتسم على النفس صورة اهلل وتحت
( فكالم اهلل هوو واسوطة الودخول إلوى اهلل، علوى أن نوأتي إلوى كلموة اهلل بنيوة :3-::31اهلل في القداسة والحق )أف

( وهذه 2:16(. كالم اهلل هو وسيلة تقديس. "وأنتم اآلن أنقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم به" )يو1:3التغيير )عب
 اسة كلمة اهلل.أهمية در 

 
  "َكَما َأَرَسَلَتْني ْإَلى اَلَعاَلْم َأَرَسَلتعهعَم َأَنا ْإَلى اَلَعاَلْم،22 "-(:22:21آية )يو

إذًا تقديس التالميذ الذي يطلبه المسيح ليس ليرتفعوا به عن العالم بل أن يقتحموا العالم وظلمتوه فيحطمووا أوثانوه، 
( فرفضوه العوالم 25:11وكموا أرسول اهلل اآلب إبنوه وقّدسوه ليشوهد للحوق )يووكما حدث مع اإلمبراطورية الرومانية. 

وصلبه، هكذا أرسل اإلبن تالميذه وقّدسهم ورفضهم العالم. ولكن لنالحظ أن المسيح ُأرسل من السماء إلوى العوالم 
يوذ فهوي للتبشوير. إاّل أنوه أّما التالميذ فأرسولوا مون العوالم إلوى العوالم. ورسوالة المسويح كانوت للفوداء أّموا رسوالة التالم

 (.1::3بنوع ما فإن رسالة التالميذ هي إمتداد لرسالة المسيح وبآالمهم يكملون نقائص شدائد المسيح )كو
 

 "َوأَلَجْلْهَم أعَقدِّسع َأَنا َذاْتي، ْلَيكعونعوا هعَم َأَيَضا معَقدَّْسيَن ْفي اَلَحقِّ.21 "-(:21:21آية )يو
(. ومون هنوا نفهوم أن اآلب واإلبون متسواويان فوي 25:11ح وقوال أن اآلب قدَّسوه )يووسوبق المسوي= أقدس أنا ذاتي

األلوهية. فبمقدار ما إختار اآلب أن يخصص اإلبن المتجسد لعمل الفداء بقدر ما إستجاب اإلبون لدرجوة المووت. 
 .فالمشيئة واحدة فهم ذات واحدة. وهذا التطابق في المشيئة أزلي نفذه اإلبن في ملء الزمان

والتقوديس هوو عمول اهلل وحووده، وال يوجود إنسوان يمكنوه أن يقووول أقودس أنوا ذاتوي. فالتقووديس هوو أن يصوير اإلنسووان 
من خاصة اهلل، واهلل وحده يعين خاصته ولإلنسان فقط أن يطلب التقديس ولكنوه ال يعطيوه قوط. لوذلك قولوه أقودس 

 أنا ذاتي دليل ألوهيته.
 بول أنوه إرادتوى أيضواً  ضوًا قبلوت تخصويص اآلب لوي للقيوام بعمول الفوداءأي أنا وضعت ذاتوي للصوليب وأي= أقدس
(. فمشوويئة اآلب واإلبوون واحوودة لكوون مووا يريووده اآلب ينفووذه اإلبوون. فوواآلب يريوود فووداء البشوور واإلبوون يقبوول 1::8)مووز

 (.18:11بسرور إتمام الفداء فهذه إرادته أيضًا وسلطانه )يو
كوورئيس كهنتنووا، أقوودم ذاتووي وأكرسووها ألكووون ذبيحووة موون أجوول البشوور  هنووا المسوويح يووتكلم= ألجلهــم أقــدس أنــا ذاتــي

( والحظ أنه يقول أقدس ولم يقل قدست. فنحن محتاجون لهذا التقديس بإستمرار. وبنفس المفهوم 18 ،17:11)يو
قووال السوويد المسوويح عنوود تأسوويس سوور اإلفخارسووتيا "هووذا هووو جسوودي الووذي يبووذل عوونكم.. دمووي الووذي يسووفك عوونكم" 

 ( فهو دم مسفوك دائمًا، لذلك فذبيحة اإلفخارستيا هي هي نفسها ذبيحة الصليب.31 ،19:33)لو
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( نرى أنه بهذه المشيئة األزلية وبتطبيقها وتنفيوذها 11:11وحان الوقت ليكمل المسيح عمله وبمشيئته. وفي )عب
دسووهم وبطاعتووه (. فوواآلب أرسوول إبنووه ليفتوودي البشوور ويق9:1تووي3+  6 ،1::فووي موولء الزمووان نحوون مقدسووون )أف

تباعهم وصاياه حتى الموت كما فعل هو يتقدسوا. . ألجلهمقدسهم=   وتالميذه بطاعتهم له وا 
تقديس التالميوذ يكوون بتطهيورهم داخليوًا ثوم تكريسوهم خارجيوًا. ولكون تقوديس = ليكونوا هم أيضَا مقدسين في الحق

حية مقدسة. والحظ أن التالميوذ عواجزين أن  المسيح هو عمل خارجي عبارة عن تكريسه لذاته وتقديمها هلل ذبيحة
(. فتقووديس التالميووذ هووو عموول إلهووي موون عموول اهلل 11:11يقدسوووا ذواتهووم بوول هووم محتوواجين أن اهلل يقدسووهم )عووب

نفسه، وبذبيحة المسيح غير المحدودة في التقديس من ناحية الزمان والمكان. ولنالحظ إرتباط هذه الصالة مع ما 
مه لنوا فوي ذبيحتوه تسوليمًا فوك لتقديسهم. فتقديس المسيح سولَّ ذ دقائق، ذبيحة جسده ودمه المسقدَّمه لهم المسيح من

أكاًل وشربًا. فلنطلب لنصير مقدسين في الحق، حق المسيح، في ذبيحته وقيامتوه وحياتوه ولنجحود العوالم ونلتصوق 
 باهلل فنتقدس.

ا عبر الودهور. والمسويح هنوا ينتقول مون الوحودة فيها يطلب المسيح من أجل وحدة الكنيسة كله (:35-31اآليات )
بوووين التالميوووذ إلوووى وحووودة الكنيسوووة كلهوووا. ومووون المعرفوووة المعلنوووة للتالميوووذ بحضووووره إلوووى المعرفوووة المسوووتعلنة بوووالروح 
والممتدة عبر العالم كله. وهذا هو عمل الروح القدس أن يوحود المؤمنوون فوي شوخص المسويح كأعضواء فوي جسود 

(. واألعضووواء تووورتبط بالمسووويح الووورأس 3 ،1:16(. وكأغصوووان فوووي كرموووة واحووودة )يوووو19:3+ كوووو ::15واحووود )أف
لتكون واحدًا في المسيح. والوحدة التي بين المؤمنين تفترق عن أي وحدة أخرى في العالم. فالحق هو محور هوذه 

معموديووة ( نفهووم أن مصووادر الوحوودة هووي اإليمووان بوواهلل الواحوود وال5-::1الوحوودة، والحووب هووو عصووبها. وموون )أف
( "إحفظهوم فوي إسومك" وفوي آيووة 11الواحودة والتنواول مون جسود المسويح الواحود والمحبوة ووحدانيووة القلوب. فوي آيوة )

( "قدسووهم فووي حقووك" وموون حفظهووم اهلل وقدسووهم البوود وسوويكونون فووي وحوودة وبووال إنشووقاق وهووذا موضوووع اآليووات 17)
 التالية.

 
 "َجْل هؤعاَلْء َفَقَط، َبَل َأَيَضا ْمَن َأَجْل الَّْذيَن يعَؤْمنعوَن ْبي ْبَكاَلْمْهَم، َوَلَستع َأَسَألع ْمَن أَ »12 "-(:12:21آية )يو

هوذه قود تفهووم أنوه بكوالم التالميووذ وبكورازتهم وبوأقوالهم التووي = بكالمهــمفوي كول زموان وكوول مكوان. = الـذين يؤمنــون
يح يطلب الوحدة لكل من يوؤمن فوي كول سجلوها في األناجيل والرسائل وسفر الرؤيا، يؤمن الناس بكالمهم. والمس

مكان وكل زمان. وقد يفهم هذا أن من يؤمن سويجاهر بإيمانوه وكالموه علنوًا وصوراحة. والورأي األول هوو األرجوح. 
إذًا الذين ال يؤمنون ال شفاعة لهم في هوذه الصوالة، والسوبب بسويط أن المسويح ال يجبور أحود أن = الذين يؤمنون

ن نصوولي لكوول النوواس. فشووفاعة المسوويح هووي شووفاعة كفاريووة بدمووه. فموون ال يووؤمن ال يووؤمن بووه. لكوون علينووا نحوون أ
يسووتفيد موون دم المسوويح. لكوون المسوويح أرسوول تالميووذه يوودعون العووالم كلووه لإليمووان، فهووو يريوود أن الجميووع يخلصووون، 

 ومن يؤمن يستفيد من هذه الشفاعة.
ب أن يكونوووا واحووودًا. هوووي وحوودة فوووي الفكووور ومووواذا يطلوووب المسوويح عووون المووؤمنين؟ فوووي اآليوووات اآلتيووة يطلووو= أســأل

+  5-::2والهوودف والمشوواعر بووال إنقسووامات أو تحزبووات، فوونحن جسوود واحوود ونحوون موون لحمووه وموون عظامووه )أف
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ذا فهمنوووا أن المسووويح وحووودنا فوووي جسوووده وجعلنوووا جسووود واحووود، فهوووذا المفهووووم هوووو أقووووى مووون موضووووع 21:6أف ( وا 
 المشاعر فهذه وحدة كيان.

 
ْلَيكعوَن اَلَجْميعع َواْحَدا، َكَما َأنََّق َأَنـَت َأيَُّهـا اآلبع ْفـيَّ َوَأَنـا ْفيـَق، ْلَيكعونعـوا هعـَم َأَيَضـا 12 "-(:11-12:21اآليات )يو

َواْحَدا ْفيَنا، ْليعَؤْمَن اَلَعاَلمع َأنََّق َأَرَسَلَتْني. 
وا َواْحـَدا َكَمـا َأنََّنـا َنَحـنع َوَأَنا َقَد َأَعَطَيتعهعمع اَلَمَجَد الَّـْذي َأَعَطَيَتْنـي، ْلَيكعونعـ11

 "َتهعَم َكَما َأَحَبَبَتْني.َأَنا ْفيْهَم َوَأَنَت ْفيَّ ْلَيكعونعوا معَكمَّْليَن ْإَلى َواْحٍد، َوْلَيَعَلَم اَلَعاَلمع َأنََّق َأَرَسَلَتْني، َوَأَحَببَ 11 َواْحدر.
 آليات التالية:ماذا طلب السيد المسيح من اآلب حتى اآلن ليطلب الوحدة في ا

 أن ينصره اآلب في معركة الصليب ليتم الفداء. -(:1)آية
 ها لنا.تى المسيح ليعطالفداء كان ليكون لنا حياة أبدية، أ -(:3)آية
 (: من حصل على الحياة األبدية تتفتح حواسه الروحية فيعرف اهلل.2)آية
زلووي. وهووذا الطلووب هووو لحسوواب البشوور كمووا المسوويح يطلووب أن يتمجوود بالجسوود بوونفس مجوود الهوتووه األ -(:6 ،:)آيووة

 ( ولكن كيف يتم هذا؟ هذا سنراه فيما يلي:33نفهم من آية )
لكل من ينفذ وصايا اهلل سيعرف المسيح، والمسيح يجعله جوزءًا مون جسود الكنيسوة. والكنيسوة هوي جسود  -(:5)آية

 المسيح.
 المسيح حتى اآلن(.هذا لمن يؤمن بالمسيح )وهم التالميذ الذين آمنوا ب-(:8 ،7)آية
 شفاعة المسيح هي لمن آمن. فشفاعة المسيح يستفيد بها من آمن فقط. -(:9)آية
المسوويح يجمووع كنيسووته فووي جسووده ليقوودم بكنيسووته الخضوووع لووآلب، الصووورة التووي يفوورح بهووا اآلب وهووي  -(:11)آيووة

وعها لوووووآلب المحبوووووة. اآلب يفووووويض بمحبتوووووه فوووووي صوووووورة عطايوووووا وبركوووووات. والكنيسوووووة تظهووووور محبتهوووووا فوووووي خضووووو
 (.38:16كو1)

هناك حماية إلهية لمن ينتمي إلى جسد المسيح فاآلب يقدس واإلبن يقودس. ولكون دون إجبوار، -(:12-11)آيات
لكن من يرفض فهو إبن للهالك. وما يفرح المسيح خالص نفوس المؤمنين، بل هذا يفرح الموؤمنين أن يعرفووا أن 

 هناك حماية إلهية لهم في هذا العالم.
كما أبغض العالم المسيح سيبغض كنيسته. ولكن الحظ فالمسيح قبل أن يخبرنا بغضب العالم  -(:15-:1)آيات

( والمسيح يكلمنا في هذه اآليات عون الصوليب قبول أن يوتكلم 12-11علينا أخبرنا بالحماية اإللهية لكنيسته )آيات
 لسماء.عن المجد الذي لنا، فالصليب مجد على األرض وطريق المجد المعلن في ا

اآلب يقوودس المووؤمنين ليعيشوووا فووي الحووق ويشووهدوا للحووق وسووط العووالم الووذي يبغضووهم، والشووهادة للحووق  -(:17)آيووة
 تجعلهم نورًا للعالم، فيهتدي العالم ويؤمن بالمسيح.

هووذا هووو دور الكنيسووة، أن تكموول عموول المسوويح فتكووون نووورًا للعووالم وملحووًا لووألرض، تشووهد للحووق وسووط  -(:18)آيووة
)=  نحــن عملــه ...( ولقوود لخووص بووولس مووا سووبق فقووال3::تووي1الباطوول. فوواهلل يريوود أن العووالم كلووه يخلووص )العووالم 
 (22:1)أف )=أرسلتهم للعالم(ألعمال صالحة  ....المسيح يسوع. مخلوقين في )وأعطيتهم لي(=(كانوا لق
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أقـدس يحوة عون العوالم= المسيح يشجع الكنيسة وهو يخبرها بهوذه األخبوار بأنوه هوو نفسوه سويموت كذب -(:19)آية
 وهو بدم صليبه سيقدس كنيسته طوال األيام ليكون شعبه مقدسًا في الحق.. أنا ذاتي

 كل من يؤمن يستفيد بشفاعة المسيح الكفارية. -(:31)آية
ن كنيسته أي جسوده مون أعضواء هوي وِّ كَ هنا نرى طلب المسيح أن نكون واحدًا فهو كما رأينا يُ  -(:32-31)آيات

دة بيننا ستكون بأن يكون كٌل منا جزء من جسده، والثبات فيه سيكون بالمحبة، فمن يثبوت فوي محبتوه نحن. والوح
 (.  9:16سيثبت فيه "كما أحبني اآلب كذلك أحببتكم أنا، إثبتوا في محبتي" )يو

 .كما أنق أنت أيها اآلب فّي وأنا فيقكما أحبني اآلب= 
 (:31:1وأنتم فّي وأنا فيكم )يوأنا في أبي = ليكونوا هم أيضَا واحدَا فينا

 أنا في أبي= هي وحدة الهوتية بين اآلب واإلبن.
 أنتم فّي= صرتم جزءًا من جسدي= هؤالء قال عنهم "الذين أعطيتني"

 أنا فيكم= صارت فينا حياة المسيح.
 فنحن نتحد بالمسيح بالجسد فنصير واحدًا فيه ولنا حياته.

( وألننوا إتحودنا بواإلبن "صورنا 9:3ل الرسوول "حول فيوه كول مولء الالهووت" )كوووألن اإلبن يتحد ناسوته بالهوته قا
 (.11:3مملوئين فيه" )كو

بلوويس.. وهووذه قووال عنهووا يوحنووا "أمووا  مملوووئين بوورًا وقداسووة وبركووات روحيووة وماديووة ومحبووة وسوولطان علووى الخطيووة وا 
 حضن أبيه بعد أن وحدنا فيه.  ( لقد حملنا المسيح إلى2:1يو1شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع إبنه يسوع" )

( تعبيرًا عن الوحدة. والوحدة مع اآلب هي الدخول في شركة حوب 18:1وقيل عن اإلبن أنه في "حضن أبيه" )يو
معه، يفيض علينا بمحبته ونعمته ونحن إعالنًا عن محبتنا نخضع لوه، وهوذه هوي الصوورة التوي عبور عنهوا بوولس 

( فهوو رأس الكنيسوة أتوى بكنيسوته خاضوعة ألبيوه. 38:16كوو1ًا سيخضوع" )الرسول بقوله "حينئذ اإلبن نفسوه أيضو
 وحدها كما يريد اآلب وصيرها خاضعة له كما يريد أيضًا.

= فقد حلَّ في جسدي كل مولء الالهووت. وبهوذه القووة الالهوتيوة التوي فوي  وأنت فيّ    أعطيتهم حياتي= أنا فيهم
 أبدي. جسدي أحفظهم في وحدة، ككنيسة واحدة لها مجد 

 هذه الكنيسة ستكون حيث مسيحها في مجده. -(::3)آية
(: العالم بسبب خطيته إنفصل عن اآلب البار ولم يعد يراه وال يرى مجده، والمسيح أتى ليبرر العالم 35-36)آية

فيعوووود لمعرفوووة اآلب ورؤيوووة اآلب ومجووود السوووماء. وهوووذا لووون يكوووون إاّل بالحوووب الوووذي هوووو طبيعوووة اهلل. وهوووذا المجووود 
(. وبالتوالي كنيسوته التوي تحيوا بحياتوه لون تمووت 9:5فالمسويح لون يعوود يمووت )رو أكون أنا فـيهمكنيسة أبدي= لل

 لألبد.
المسيح يطلب الوحدة بعد أن سبق وأعلن أنهم آمنوا به ثوم طلوب أن يحفظهوم اآلب فوي إسومه القودوس فوي العوالم. 

لوحوودة. فموون يووؤمن تكووون الخطوووة التاليووة لووه أن وطلووب بعوود ذلووك أن يقدسووهم فووي الحووق. واآلن يطلووب أن يبلغوووا ا
يحفظه اآلب في إسمه القدوس. ومن ُيْحَفْظ في إسم اآلب يؤهل للتقديس في الحق. ومون يتقودس فوي الحوق يؤهول 
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للوحوودة. ونالحووظ أنووه بالخطيووة تفتتووت الوحوودة بووين اإلنسووان، وفقوود وحدانيتووه التووي كووان يتووراءى بهووا فووي حضوورة اهلل. 
(. اهلل خلوق اإلنسوان فوي وحودة. فحوواء موأخوذة 12-::11ب لتعوود لكنيسوته صوورة الوحودة )أفواآلن المسيح يطلو

موون جسوود آدم. إذًا همووا جسوود واحوود. واألوالد موون كليهمووا. إذًا البشوورية كلهووا جسوود واحوود. وكووان المفووروض أن تكووون 
خواه هابيول. وجواء المسويح في وحدة؟ وحودة محبوة الجسود الواحود. ولكون بالخطيوة تبوددت الوحودة وقوام قوايين وقتول أ

ليعيود هوذه الوحودة. والحوظ أن آيوات الوحوودة هوذه هوي آخور كلموات يقولهوا المسوويح قبول صولبه، والمعنوى.. أنوا أتيووت 
ألجوول هوووذا، ألعيوود الوحووودة المفقووودة. الوحدانيوووة التووي هوووي هوودف الخلقوووة والمحبووة هلل وللنووواس. وهووذا موووا تحقووق فوووي 

( 6:6يكووون بسووبب الووروح القوودس الووذي يسووكب المحبووة فووي قلوبنووا )رو (. وهووذا::23+  3:::الكنيسووة األولووى )أع
محبة اهلل والناس. أما كل حب خارج المسيح فهو نفعي أو شهواني. ولكن الحب في المسيح فهو بذل علوى شوكل 

الوذي سوبق وأعلون يقينيوة  ، حب المسيح لنا. وهوذه الوحودة درجوة أعلوى مون اإليموان. فالمسويح يطلوب عون التالميوذ
( نورى أن الرسوول 12-::11نهم، وهي وحدة على صورة وحدة اآلب واإلبن، وحدة بالحب. وبالتأمل في )أفإيما

بولس يتكلم عن اإلنسان الكامل، وهذا هو اإلنسان الذي إنطبعت فيه صورة اهلل. والتسلسل الذي إتبعه بولس  بدأ 
سووور عالقوووة اآلب بووواإلبن والحيووواة األبديوووة  بوحدانيوووة اإليموووان وهوووذه توصووول لمعرفوووة إبووون اهلل أي إسوووتعالن سووور اهلل،

سوووتعالن سووور اهلل بالمعرفوووة الروحيوووة يوصووول إلوووى اإلنسوووان الكامووول. ولكووول واحووود مووون :31:1+  28:11)يوووو (. وا 
أعضاء الكنيسة الواحدة مواهبه فيتكامول الجميوع وتبلوغ الكنيسوة فوي النهايوة إلوى صوورة المسويح الكاملوة التوي ُيَعبِّور 

( ولكووون علينوووا أن نجتهووود فوووي سوووبيل ذلوووك ::12ا "إلوووى قيووواس قاموووة مووولء المسووويح" )أفعنهوووا بوووولس الرسوووول هكوووذ
  (.6-::2)أف

  الكنيسة عروس المسيح هى كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية .
تحادنا بالمسيح هو الطريق للوحدة بيننا وبين بعضنا ثم هو الطريق للوحدة مع اآلب. والحظ أن الطريوق لنكوون  وا 

فوال يصولح أن = ليكونـوا واحـدَا فينـااهلل أن يسبق هذا وحودتنا. والطريوق لوحودتنا أن نثبوت فوي المسويح=  واحدًا في
نكون واحدًا فقط، بل المهم أن نكون واحدًا فوي المسويح وفوي اآلب. فهنواك مون إتحودوا فوي الشور. ولكون مون الوذي 

يثبووووت فووووي المسوووويح وهووووذا يبوووودأ يتحووود بالمسوووويح سوووووى موووون أحووووب إخوتوووه بوووول وأعدائووووه، فموووون يجاهوووود ليحووووب إخوتوووه 
بالمعمودية. وبلو  الكنيسة حالة الوحدة في ذاتها يؤهلهوا لإلتحواد بالمسويح وبواآلب، لوذلك بودأت طلبوة المسويح بوأن 
يكون الجميع واحدًا كعطية من عند اآلب يهبها للكنيسة بسكب مواهب الروح في أعضوائها. وهوذا لمون يجاهود أن 

يكونووا واحودًا فووي اإلبون واآلب. فالمسويح وحودنا فيووه بوالروح القودس بالمعموديووة.  يحوب إخوتوه. وبعود هووذا يؤهلووا أن
ولكن من يجاهد ليحيا في محبة مع اآلخرين يثبت في المسويح. وكول مون يفعول هوذا يحيوا فوي وحودة. وعون طريوق 

فالجماعوة ال  وحدتنا مع المسيح أيضًا نتحد مع اآلب. والمسيح بروحوه القودوس يوحود مثول هوؤالء ويجعلهوم واحودًا.
ــق تتحوود إاّل بووالوجود فووي اآلب واإلبوون. وهووذه الوحوودة وهووذه المحبووة هووي التووي تووؤثر فووي العووالم=   ــالم أن ــؤمن الع لي

 .أرسلتني
المقصوود هوو المشوابهة ولويس المسواواة. فالمسويح يضوع الوحودة بينوه وبوين .. كما أنق أنت أيها اآلب فيَّ وأنا فيـق
المحبووة، فوواآلب واحوود مووع االبوون بالمحبووة . وهووذه العبووارة "أنووت فووّي وأنووا فيووك" اآلب كنموووذج ليكووون لنووا الوحوودة فووي 
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تشير لكيان واحد ذاتي، فاآلب كله لإلبن واإلبن كله لآلب. وكول موا ألحودهم هوو لآلخور "كول موا هوو لوي فهوو لوك 
 وما هو لك فهو لي" ومن اآليتين نفهم طبيعة الوحدة بين اآلب واإلبن.

 (. ::23،  5:-3:::+ أع 3:6:. من سألك فأعطه إذًا هي محبة باذلة)متوكيف ينطبق هذا علينا؟ .
تحادنوا معوًا ال يلغوي شخصوياتنا بول كموا الفرقوة الموسويقية تصودر لحنوًا واحودًا. وهكوذا لألقوانيم الثالثوة فلكول أقنوووم  وا 

 عمله. ونحن لكل مّنا دوره في الكنيسة ونتكامل معًا.
ذا فهمنا أن المطلووب أن يكوون كول و  احود ال لنفسوه بول لآلخورين نوأتي لمفهووم المحبوة التوي يجوب أن تكوون بيننوا وا 

والتي هي صورة للمحبة الكائنة بين اآلب واإلبن والتي هي صفة جوهرية من صميم طبيعة اهلل فاهلل محبة. وهوذه 
( 35 ،17::3+  9:16+  26:2+  :21:1المحبة من اإلبن لآلب ظهرت في طاعته حتى الصليب وراجع )يو

(. 6:6نوورى حووب اآلب لإلبوون واإلبوون لووآلب. وهووذا الحووب الووذي بووين اآلب واإلبوون إنسووكب كعطيووة علووى البشوور )رول
وهذه المحبة فائقة للطبيعة البشرية وبها يمكننا أن نحب أعدائنا، بل نقدم أنفسنا ذبائح عن المسيح وعون اآلخورين 

ع اهلل وحضور اهلل فوي روح اإلنسوان وقلبوه (. وهذه المحبة دليل وحدتنا م8 ،::7يو1+  15:2يو1+  13:16)يو
(. والمحبوة هوي ::15يوو1وهي إعالن عن اإليمان القوي الفعوال. ومون يثبوت فوي المحبوة يثبوت فوي اهلل واهلل فيوه )

نكارها حتى الموت. ومن ال يتشجع ويعطي  هبة عظيمة مجانية ولكننا نأخذها لنعطيها وعطاؤها هو بذل النفس وا 
(. إذًا فالوحودة التوي وهوب لنوا اهلل أن نبلغهوا 2::1يوو1محبوة غريبوًا عون صوليب المسويح )تسحب منه ويصوبح بوال 

ذا ماتووت األنووا فسووأحب أعوودائي )غوول (. 31::3+ أع 31:3فووي المسوويح فووي اهلل يجووب أن تكووون ضووحيتها األنووا وا 
ات وكرامووة لكوون لوونفهم أن وحدانيووة اآلب واإلبوون هووي وحدانيووة تسوواوي فووي الجوووهر. فلهمووا وحوودة كيووان وجوووهر وذ

وطبيعة. أما وحدانيتي مع اهلل فهي شئ مكتسب برحموة اهلل ونعمتوه. ولويس للتسواوي. هوو يكمول عجوزي ونقصوي. 
( ويعطيني إمكانياته فأقول 31:3+ غل 31:1وفي هذه الوحدة يعطيني حياته فأقول "لي الحياة هي المسيح" )في

حياتي وكل ما لي قائاًل "أنا لحبيبوي وحبيبوي لوي" ( وأعطيه ::12"أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني" )في
 (.2:5)نش

لووم يقوول المسوويح أنووت فووّي وأنووت فوويهم ألن حلووول اآلب فووي المسوويح يختلووف عوون حلولووه فووي = أنــا فــيهم وأنــت فــيّ 
المؤمنين. ولم يقل المسيح هم فيك وأنا فيك ألن ثبوت المسيح في اآلب غير ثبوت المؤمنين فيوه )بونفس المفهووم 

لهكم" نفهم قو  لهي وا  ( وبنفس الطريقوة نفهوم أنوا قود أعطيوتهم المجود الوذي أعطيتنوي 17:31ل المسيح أبي وأبيكم وا 
فهذه ال تعني المساواة بيننا وبينه فهو إبن لآلب بطبيعته وله كل المجد الذي لآلب، أّما نحن فصرنا أبناء بالتبني 

علوى أسواس التسواوي بينهموا فهوم واحود فوي الجووهر. وتنعكس صورة مجده علينوا. والوحودة بوين اآلب واإلبون قائموة 
أّما اإلنسان فكل واحد مختلف عن اآلخور، وكول البشور هوم ال شوئ أموام اهلل. ولكون وحودتنا موع اهلل تعنوي إنسوكاب 
نقسواماتنا ونتقودس، ويبودأ نوور  قوته فينا ليعيد تشكيلنا لنصير على صورته، وتعمل هذه القوة فينا فتلغي عداواتنا وا 

المسوويح ينسوواب داخلنووا فتسووتعلن لنووا الوحوودة الكائنووة فووي المسوويح واآلب بقوووة توودخلنا فووي اإلحسوواس والوجووود  معرفووة
( والجسود الواحود 12:13كوو1الفعلي في حضرة اآلب واإلبن. وهكذا نتحد بسوبب الوروح الواحود الوذي نسوتقي منوه )

 (.17 ،15:11كو1الذي نغتذي عليه )
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وة والقداسوة والحوق بالالشوئ، باإلنسوان الميوت، ليقودس ويحيوي هوذا المائوت. كموا واإلتحاد مع اهلل هو إتحاد كول القو
 ،9:3تقول ثيؤطوكية الجمعة "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له.. " هو إتحاد لتغطية النقص والعجز مون ملئوه  )كوو

اإلبوون بالتجسوود (. وحلوول كوول مولء الالهوووت فوي المسوويح جسوديًا تعنووي أن اإلبون قبوول التجسود هووو اهلل وأنوه أي 11
كووان لووه موولء الالهوووت. وموولء الالهوووت جسووديًا يعنووي أن اإلبوون صووار جسوودًا منظووورًا ملموسووًا لنعوورف اهلل ونسوومعه 

(. فمولء الالهووت جسوديًا هوو مولء اهلل حول فوي جسود المسويح وهوذا جعلوه فوي متنواول أخوذنا 2-1:1يوو1وندركه )
ور وحق وخبز حقيقي وماء حياة.. وهذا ما عناه المسيح (. نأخذ من ملئه قداسة وحياة أبدية ووداعة ون15:1)يو

ــا (. 15:3+  21:1كووو1بقولووه "أنووا فوويهم.. وأنووت فووّي". فهووذا إتحوواد غيوور منفصووم. بوول صووار لنووا فكوور المسوويح ) أن
  أنا في اآلب واآلب فّي فأنا واآلب واحد.= أنت فيّ حياتي فيهم. = فيهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حاد المقدس. إن وحدة اآلب مع المسيح تقوم على التساوي كليًا وفي كل شئ لقد وضع المسيح بصليبه أسس اإلت
فهوي وحوودة ذات وكرامووة ومجوود وكمووال مطلوق، وحوودة طبيعووة جوهريووة، أّمووا الوحوودة التوي لنووا فووي المسوويح فهووي وحوودة 

 نعمة ورحمة وتفضل وهبة يأخذها من يؤمن ويحفظ كالمه.
لقودس يصوير الموؤمنين واحودًا. لكون الموؤمنين وحودهم ال يمكونهم أن بعمول المسويح واآلب والوروح ا= ليكونـوا واحـداَ 

هنا إرتقاء وسمو بالوحدة التي يطلبها لنا المسيح، فهي وحدة أواًل بيننا ثم هي = لين إلى واحدليكونوا مكمَّ يتحدوا. 
+  11:3+ كووووو 15 ،1::1بيننووووا وبينووووه وبووووين اآلب وأخيوووورًا تكميلهووووا إلووووى الكمووووال أي نصووووير مملوووووئين فيووووه )يووووو

 (. 31-2::1أف
ــوا واحــداَ  ــتهم المجــد الــذي أعطيتنــي ليكون ــد أعطي ــا ق تحوواد جسووده = أن هووو مجوود ناشووئ عوون حيوواة المسوويح فينووا وا 

(. وهووذا مووا يعطينووا البنوووة هلل بالمسوويح ونصووير كلنووا 37:1+ كووو 11:3بجسوودنا.. المسوويح فوويكم رجوواء المجوود )عووب

 الوحدة بين المسيح وبين اإلنسان

المسيح 
 بالجسد

حل فيه كل ملء 
= الالهوت  
 أنت فيّ 

  =أنا فيهم
 مجد وحياة 
 قداسة ومحبة

 اإلنسان
 التجسد بمحدوديته
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ل واحد مواهبه. والمجد الذي نأخوذه اآلن هوو عربوون المجود واحدًا. وهو مجد حلول الروح القدس فينا يوزع على ك
(. حلووول اهلل فينووا هووو المجوود ولكنووه اآلن غيوور مرئووي. أمووا فووي السووماء فسوويكون 18:8العتيوود أن يسووتعلن فينووا )رو

مرئيووًا. هووذا المجوود أعطوواه اآلب لإلبوون فووي الجسوود. وموون فوويض هووذه النعمووة التووي إنسووكبت علووى اإلبوون موون اآلب 
للموؤمنين بوه. وهوذه النعمووة أو هوذا المجود يكوون بإتحادنوا بوه. وهووذا يوؤدي لوحودتنا. أموا فوي السووماء  أعطوى المسويح

(. عمومووووًا موووون يصووووير علووووى صووووورة المسوووويح علووووى األرض 3:2يووووو1فسوووويكون هووووذا المجوووود ظوووواهرًا فنكووووون مثلووووه )
لكنيسوة. وذلوك (. المجود الوذي أعطواه المسويح لنوا هوو سوبب وحودة ا3:2يوو1( يصوير مثلوه فوي السوماء )::19)غل

ألن الشقاق واإلنقسامات بين الناس سببها صراعهم على أمجاد هذا العالم الباطول أي األمجواد الوهميوة. لكون مون 
يصوودق أن المسوويح أعطوواه كوول هووذا المجوود سوويبيع الآللووئ العاديووة )أمجوواد العووالم( أي تصووير عنووده بووال قيمووة، إذ قوود 

التووي سيحصوول عليهووا بوول حصوول عليهووا بإتحوواده بالمسوويح. وموون حصوول علووى اللؤلووؤة كثيوورة الووثمن )أمجوواد السووماء( 
( لون يتصوارع علوى أمجواد هوذا العوالم. 18:8حصل على هذا المجد الذي نحن فيوه اآلن وسووف يسوتعلن فينوا )رو

والروح القدس الذي فيه سيعطيه محبة لكل الناس حتى أعدائه. وبالمحبة نتحد معًا بول نتحود موع اهلل فواهلل طبيعتوه 
تحواد اآلب واإلبون هوو بالمحبوة وقود توم التعبيور  المحبة، ومن هو مملوء محبة يستطيع أن يتحد باهلل فواهلل محبوة. وا 

( والوروح القودس هوو روح المحبوة فوالروح 5:1عن هذا اإلتحاد بتسمية اآلب بالمحب وتسمية اإلبن بالمحبوب )أف
إلبن بالمحبة تنتقل محبة اآلب أيضًا إلينا أي القدس ينقل حب اهلل اآلب المحب إلى اإلبن المحبوب. وبإتحادنا با

 . (6:  6)رو نثبت فيه
يووة آفنتحوود. أمووا فووي  إذ لنووا هووذا المجوود الووذى َيِعووْدنا بووه السوويد نجوود فيهووا الوورب يقنعنووا بووأن نحتقوور العووالم (33) اآليووة

 آلب.( نجد قوة تحفظ هذه الوحدة. ولنالحظ أن إنتقال محبة اآلب لنا هو شركتنا ووحدتنا مع ا11)
المسيح بالهوته ال يقول هذا فهو له المجود منوذ األزل. ولكون هوذه تعنوي المجود الوذي نالوه = المجد الذي أعطيتني

(. وتووم التعبيوور عوون مجوود المسوويح 6 ،17::بجسووده لحسوواب اإلنسووان، وهووذا مووا كووان المسوويح يطلبووه فووي اآليووات )
 (. 23 ،21:12 + 29:7بالجسد في قانون اإليمان بقولنا جلس عن يمين اآلب )يو

( فمجود :::1بوط1+  18 ،17:8+ رو 21-38:33وهذا المجد يتحول لإلنسان إذا قبل الصليب مع المسيح )لوو
المسووويح بجسوووده بووودأ بالصوووليب. وكموووا أن الخطيوووة شوووتتت الوحووودة التوووي لإلنسوووان، فالمسووويح بجسوووده المموووزق علوووى 

نا بوه. هكوذا صوار الصوليب هوو المجود وروح الصليب أعاد وحدة الكنيسوة وبجسوده المكسوور فوي اإلفخارسوتيا يوحود
كليوول المجوود الووذي ُوِهووَب لإلنسووان أن يتقلووده مثوول المسوويح. ونالحووظ فووي )عووب ( أن المسوويح 9:6+  11:3المجوود وا 

ومون هوذا نفهوم أن كموال الوحودة يكوون فوي إحتموال الكنيسوة  ليكونـوا مكملـين إلـى واحـدَتَكمََّل بواآلالم. وهنوا نسومع 
من يحتمل األلم يكون له مجد. فنحن بإحتمالنا لأللم يكون لنا شركة آالم وحب مع المسويح  لآلالم والصليب، وأن

والحفووظ فووي إسوومه  ، اإليمووانبوقبوول هووذا  ، إذًا نحوون نتوحوود مووع المسوويح بشووركة آالمووه . وبالتووالي نتمجوود كمووا تمجوود
حدة يؤمن بالمسويح إذ يورى التغييور حينما يرانا العالم في محبة وو = ليعلم العالم أنق أرسلتنيوالتقديس في الحق. 

الكبيور فوي حيوواة أوالد اهلل. وبعود صووعود المسويح مووا عواد النوواس يرونوه، لكوونهم يورون كنيسووته، فوإن كووانوا واحودًا فووي 
وأحببــتهم كمــا محبووة سوويؤمنوا بووأن المسوويح كووان موون عنوود اهلل. وهووذه المحبووة ستشووهد أيضووًا أننووا محبوووبين موون اهلل= 
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كموا أن اإلبون محبووب عنود اآلب. ألننوا فوي المسويح. والعوالم سويدرك هوذا. وحينموا يرانوا  فنحن محبوبين= أحببتني
العالم نحتمول اآلالم فوي فورح، محبوة فوي اهلل، ويورى وحودتنا يكوون هوذا شواهدًا لصودق رسوالة المسويح . فوأكبر عثورة 

األولوى، أن غيور الموؤمنين تعطل اإليمان هي عدم المحبة بين المؤمنين. وهذا ما كان سبب اإليمان فوي الكنيسوة 
وقبووول الموووت بفوورح نووابع موون  ،ومحبووتهم هلل ولبعضووهم الووبعض ،كووانوا يوورون إحتمووال الشووهداء للموووت واآلالم بفوورح

اآلب يحبنووا بوونفس قوودر محبتووه لإلبوون. وهووذه محبووة ال نهائيووة وال  أحببــتهم كمــا أحببتنــي .إنسووكاب محبووة اهلل فوويهم
ذا الحب. ولألسف فمن يهتم وسط هذا العالم المادي.. !! ونالحظ أننوا توصف. والمسيح يعلن هذا لندرك مدى ه

 موضع سرور اآلب باإلبن فهو يحبنا في إبنه المتحد بنا.
المجد الذي ناله المسيح بالجسد هو نفس مجد الهوته الذي كان لوه منوذ األزل وهوو نفوس = المجد الذي أعطيتني

غلبووت أنووا أيضووًا وجلسووت مووع أبووي فووي عرشووه". فووالجلوس فووي ( "كمووا 31:2مجوود اآلب. وهووذا تووم تصووويره فووي )رؤ
وأنـا عرش اآلب يعني أن المسيح صار له نفس مجد اآلب، كما نقول في قانون اإليمان )جلس عن يمين أبيوه(. 

كل منا يعكس جزء من مجد اإلبن بقدر ما يستحق وبقدر جهاده، "ونجم يمتاز عن نجم في = قد أعطيتهم المجد
(. وهوذا توم التعبيور عنوه "مون يغلوب يجلوس معوي فوي عرشوي". لكون قطعوًا لون يكوون لنوا نفوس 1:16:كو1المجد" )

 مجد اإلبن.
 

وا َمَجـْدي 13 "-(:13:21آية )يو َأيَُّها اآلبع أعْريدع َأنَّ هؤعاَلْء الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني َيكعونعوَن َمْعي َحَيـثع َأكعـونع َأَنـا، ْلَيَنظعـرع
 "نََّق َأَحَبَبَتْني َقَبَل ْإَنَشاْء اَلَعاَلْم. الَّْذي َأَعَطَيَتْني، ألَ 

وألن اآلب واإلبن واحد فإرادة اإلبن هي إعوالن عون إرادة اآلب. المسويح هنوا يقوول أريود وهوي أعموق بكثيور = أريد
هوي = أريـد (. ومواذا يريود؟ أن نكوون معوه لنورى مجوده ونفورح. هول هنواك حوب أعظوم مون هوذا!   9من أسأل )آيوة
 رادة اآلب، وهي شفاعة اإلبن وعمله الفدائي عنا.إعالن عن إ
كليلهووا الفوواخر )يووو= يكونــون معــي (. فموون يتبووع المسوويح فووي الصووليب سوويتبعه فووي 35:13هووذا هووو مجوود الوحوودة وا 
( يقووول رأينووا مجووده مجوودًا كموووا 1::1(. ويوحنووا فووي )يوووو31:2+ رؤ 25:12+  :2:1+ يووو 6 ،:1::المجوود )رؤ

لذي إستطاع أن يراه هو كل ما أمكنه إدراكه من خالل حجواب الجسود والمسويح فوي لوحيد من اآلب. فهذا المجد ا
(. ولكن المسيح هنا يوتكلم عون رؤيوة مجوده وهوو فوي كامول 13:12كو1حالة إخالء. كما من خالل مرآة أو لغز )

وقوله أنا فيكم (. 3:2يو1"ألننا سنراه كما هو" ) إستعالن الهوته في السماء مع اآلب وال يحجز الجسد منها شيئاً 
(. فالوحوودة بووالحلول وبسوور 17:2وأنووتم فووّي فهووذا عوون وجودنووا فووي العووالم فوونحن نكووون فيووه اآلن باإليمووان فقووط )أف

سووتعالنها ويوونقص موون بهجتهووا بسووبب عجووز الجسوود 65:5اإلفخارسووتيا )يووو ووْد موون فاعليتهووا وا  قهووا الجسوود وُيحِّ ( ُيعوِّ
هذا الجسد الفاسد سونتواجد موع المسويح فوي حالوة رؤيوة كاملوة وقصوره ورغباته المعاكسة. ولكن حين نتخلص من 

سووتعالن كاموول ولكوون المسوويح لووم يخبرنووا عّمووا سوونراه فوونحن ال يمكوون أن نتخيلووه اآلن )يووو +  13::كووو3+  13:2وا 
( لنوورى جسوود المجوود الووذي سوونأخذه والحووظ 18:2كووو3+  31:2+ فووي 2::+ كووو 3:2يووو1( وقووارن مووع )9:3كووو1

 فبينما هو مقبل على الصليب نجده مشغواًل بأن نكون معه في المجد.عمق محبة المسيح لنا، 



 (فصول الباراقليط) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
225 

 (.9:3( والذي إكتسبه بطاعته هلل اآلب )عب11-8:3مجد الكلمة المتجسد )في= لينظروا مجدي
(. لقود نلنوا بوالتبني عينوة 15:2ولقد إمتد حب اهلل اآلب إلبنه ليشمل كل الذين آمنوا به وقبلوه )يوو= ألنق أحببتني

اآلب إلبنه لنحيا في مجال حب اهلل األزلى إلبنه. فالمسيح إذًا يطلوب الوحودة بيننوا وبوين بعضونا الوبعض من حب 
ذا  وبيننا وبين اهلل حتى نضمن أن نعاين هذا المجود لألبود إذا كنوا ثوابتين فيوه بالحوب. ونتمتوع بالحضورة اإللهيوة. وا 

[ الوحوودة.. والهوودف المجوود للمووؤمنين 2[ التقووديس ]3[ الحفووظ ]1( إذًا فالمسوويح طلووب ]3:2يووو1رأينوواه نصووير مثلووه )
 برؤية مكشوفة.
 .الذين أعطيتنيواآلن أحببتهم فهم صاروا جسدي= = ألنق أحببتني

 
، ْإنَّ اَلَعاَلَم َلَم َيَعْرَفَق، َأمَّا َأَنا َفَعَرَفتعَق، َوهؤعاَلْء َعَرفعوا َأنََّق َأنَ 13 "-(:13:21آية )يو  " َت َأَرَسَلَتْني.َأيَُّها اآلبع اَلَبارُّ

هوذه هوي المورة الوحيودة التوي إسووتعمل المسويح فيهوا هوذا اللقوب لوآلب وكموا قوال سوابقًا أيهووا اآلب = أيهـا اآلب البـار
 القدوس ألن طلبه كان أن يتقدس تالميذه. قال هنا عن اآلب أنه بار:

جووود. فكلموووة بوووار تتووورجم عوووادل ليشوووير لبووور اهلل وعدلوووه وأنوووه سووويعطي أكاليووول البووور لمووون آمنووووا بوووه ويموووتعهم بالم .1
(. واهلل في بره وعدله وقداسته ال يطيق الخطيوة ولكنوه فوي رحمتوه ومحبتوه الغوافرة أرسول إبنوه ليكوون 9:1يو1)

 (. 9:1يو1سببًا في غفران خطايا المؤمنين )
بور خطية ألجلنا لنصير نحون  ، المسيح أتي ليبرر المؤمنين فيسلكوا في بر "ألنه جعل الذي لم يعرف خطية .3

 (. ومن يتبرر يثبت فى االبن فيحمله االبن الى حضن اآلب البار . 31:6كو3اهلل فيه" )
والمسوويح هنووا يوجووه هووذا اللقووب لووآلب بعوود أن أنهووى صووالته الشووفاعية كأنووه يشووير أنووه طلووب كوول طلباتووه فووي هووذه 

 الصالة ألنه: 
محبته ورحمتوه، ولوذلك فهوو يتوجوه يعرف بر اآلب الذي ال يعرفه سواه فهو وحده الذي يعرف قداسته وعدله و  (1

إلووى عدالووة اآلب وبووره التووي بهووا غفوور لإلنسووان عوون طريووق صووليب إبنووه، وهووو ُيِسوومْع تالميووذه مووا يقووول ليعرفوووا 
ذ صواروا بنوين حوق  محبة اآلب لهم وتدبيره، الذي جذبهم من العالم فعرفوا المسويح وآمنووا بوه فصواروا بنوين. وا 

فكيووف = لـم يعرفـقبهم كنصويب العوالم الووذي لوم يعورف اهلل بول جحوده= لهوم حوب اآلب كأبنواء ولون يكوون نصوي
يعرف العالم الخاطئ اآلب البار، كيف يكوون هنواك شوركة للنوور موع الظلموة. باإلضوافة ألنهوم هوم رفضووا موا 

أي التالميووذ، وهووؤالء قبلوووا = هــؤالء عرفــواأعلنووه المسوويح فحرموووا موون مجووده. يقولهووا المسوويح فووي أسووى علوويهم. 
 (. 2:17معلن في المسيح فإستمتعوا بمجد المسيح وكانت لهم حياة أبدية )يوالحق ال

طريوق معرفوة اآلب هوو أن نسوولك فوي بور. وألن التالميوذ سوولكوا فوي بور فهوم عرفوووا اآلب وعرفووا اإلبون وبووررهم  (3
اإلنسوان ال أحود يعورف اآلب إاّل اإلبون. وهنوا المسويح يوتكلم بفوم = أنا عرفتقاإلبن فعرفوا اآلب معرفة أعمق. 

الجديد أي الكنيسة التوي إشوتراها بدموه ولقنهوا معرفتوه. اإلبون لبوره يعورف اآلب. ومون يوؤمن بوه ويسولك فوي بوره 
فسوف يعرف اآلب أما العالم الرافض للبور فهوو يورفض اآلب فوال يعرفوه. والحوظ أنوه ال يوجود إنسوان قوادر أن 
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ه، وكل من يجاهد ليسلك في بر يبرره المسيح يتبرر وحده، لهذا أتى المسيح ليكمل كل بر فيبرر من يؤمن ب
 فيعرف اآلب ويثبت فيه وفي محبته.

 "«.َوَعرََّفتعهعمع اَسَمَق َوَسأعَعرِّفعهعَم، ْلَيكعوَن ْفيْهمع اَلحعبُّ الَّْذي َأَحَبَبَتْني ْبْه، َوَأكعوَن َأَنا ْفيْهمَ 12 "-(:12:21آية )يو
قوتووه ومحبتووه. إسووم اآلب أي محبتووه فوواهلل محبووة. أي أن المسوويح أي أن المسوويح إسووتعلن اآلب و = عــرفتهم إســمق

التعريوف = وسأعرفهمعرفهم ذات اآلب )إسمه(. ومن أدرك محبة اآلب وعرفه رفض محبة العالم الزائف الفواني. 
سوول بإسووم اهلل اآلب عموول بوودأه اإلبوون بتجسووده وسوويمتد لألبديووة فوواهلل ال ُيووْدَرْك كمالووه، وهووذا مووا فعلووه المسوويح بووأن أر 

(. وكل من بدأ يعرف إسم 6:6( ويسكب محبة اهلل في قلوبنا )رو12:15الروح القدس ليرشد إلى جميع الحق )يو
اهلل هنووا سوويكمل لووه المسوويح المعرفووة فووي األبديووة وموون رفووض الصووليب هنووا ورفووض أن يتعوورف علووى إسووم اآلب لوون 

حووب األبوووي فيووه بضوومان سووكني يكووون لووه نصوويب أبوودي.. وموون سووكن إسووم اآلب فووي قلبووه فووي تقوووى فقوود سووكن ال
كلما نعرف ربنوا = ليكون فيهم الحبالمسيح. إذًا هي معرفة مستمرة متنامية، وشركة متزايدة بعمل الروح القدس. 

( 36:11هووو القيامووة والحيوواة )يووو= وأكــون أنــا فــيهمبوواألكثر نمتلووئ حبووًا لووه وللنوواس. فالعالقووة الحيووة تووتم بالمحبووة. 
( فالحوب الجوارف 37:15حياة أبدية. ونحن لن نذوق الحوب األبووي بودون المسويح )يووفحينما يكون فينا تكون لنا 

فووي قلووب اآلب إسووتطاع المسوويح أن يحولووه نحووو قلوبنووا ولكووي يضوومن إنسووكابه فينووا أّموون علووى ذلووك بوجوووده الوودائم 
عيوننووا (. وصووحيح أن المسوويح سوويفارق تالميووذه بالجسوود ولكنووه سوويظل فوويهم بووالروح لألبوود، لوون نووراه ب31:38)مووت

المادية ولكن نراه بعيون قلوبنا التي سوف تشعر وتتيقن من وجوده. ومن يعرف المسيح حسب الجسود فلون يعرفوه 
(. 18-15:2(. لووذلك فشووغل المسوويحي الوودائم أن يحوووز علووى حلووول المسوويح فووي القلووب )أف17 ،15:6كووو3بعوود )

سيكمله بالروح القدس وكلما إزددنا معرفة نزداد ولكن الحظ ترتيب اآلية. فالمسيح بدأ عماًل هو أن يعرفنا باآلب و 
حبوًا. والهودف النهوائي أن يسوكن المسويح فينوا ويتحود بنوا فهوذا هوو المجود الوذي أراده للبشور والحيواة األبديوة لهوم فوي 
المجوود. هووذا هووو هوودف التجسوود، أن نكووون فووي المسوويح ويكووون هووو فينووا. والصووليب كووان لغفووران خطايانووا فنتطهوور 

لمسوويح فينووا. والعجيوب أن اآليووات التاليووة هووي مووؤامرة يهووذا والكتبووة والفريسوويين والكهنووة ورؤسوواءهم ونؤهول لسووكنى ا
والجنود والروموان ضود مون أحوبهم كول هوذا الحوب!! فبينمووا كوان المسويح يوتكلم بهوذا كانوت الموؤامرة توتم فوي الخووارج. 

 (.3:18قارن مع )يو
 

 (32-12 ،12:12يسوع المسيح في جثسيماني   )مت
 (2:22(+) يو32-11:11(+ )لو31-11 ،12:23ر+) م
 

َيتعوْن.12 " -:(12:12اآليات )مت وا ْإَلى َجَبْل الزَّ وا َوَخَرجع  " ثعمَّ َسبَّحع
ْحيَنْئٍذ َجاَء َمَعهعَم َيسعوعع ْإَلى َضَيَعٍة يعَقالع َلَها َجَثَسَيَماْني، َفَقاَل 12" -:(32 -12:12اآليات )مت

. 11«. ههعَنا َحتَّى َأَمْضَي َوأعَصلَِّي هعَناقَ  اَجْلسعوا»ْللتَّاَلْميْذ: ثعمَّ َأَخَذ َمَعهع بعَطرعَس َواَبَنَي َزَبْدي، َواَبَتَدَأ َيَحَزنع َوَيَكَتْئبع
وا َمْعي»َفَقاَل َلهعَم:12 َوَخرَّ َعَلى َوَجْهْه،  ثعمَّ َتَقدََّم َقْليالَ 11«. َنَفْسي َحْزيَنةر ْجداا َحتَّى اَلَمَوْت. اعَمكعثعوا ههعَنا َواَسَهرع
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، َولْكَن َلَيَس َكَما أعْريدع َأَنا َبَل َكَما تعْريدع َأَنتَ »َوَكاَن يعَصلِّي َقاْئاَل: ِْ اَلَكَأسع ِع، ْإَن َأَمَكَن َفَلَتَعبعَر َعنِّي هْذ «. َيا َأَبتَا
وا َمْعي َساَعَة َواْحَدَة؟ : »ثعمَّ َجاَء ْإَلى التَّاَلْميْذ َفَوَجَدهعَم ْنَياَما، َفَقاَل ْلبعَطرعَس 32 َأهَكَذا َما َقَدَرتعَم َأَن َتَسَهرع

وا 32 ْاَسَهرع
وحع َفَنْشيطر َوَأمَّا اَلَجَسدع َفَضْعيفر  لعوا ْفي َتَجْرَبٍة. َأمَّا الرُّ َيا »َفَمَضى َأَيَضا ثَاْنَيَة َوَصلَّى َقاْئاَل:31«. َوَصلُّوا ْلَئالَّ َتَدخع

ِع، ْإَن َلَم  ِْ اَلَكَأسع ْإالَّ َأَن َأَشَرَبَها، َفَلَتكعَن َمْشيَئتعقَ َأَبتَا ثعمَّ َجاَء َفَوَجَدهعَم َأَيَضا ْنَياَما، 31«. يعَمْكَن َأَن َتَعبعَر َعنِّي هْذ
ِْ َوَقاَل 33َعَيْنْه. َفَتَرَكهعَم َوَمَضى َأَيَضا َوَصلَّى ثَاْلَثَة َقاْئاَل ذْلَق اَلَكاَلَم بْ 33ْإَذ َكاَنَت َأَعيعنعهعَم َثْقيَلَة.  ثعمَّ َجاَء ْإَلى َتاَلْميْذ

َطاْة. »َلهعَم: وا! هعَوَذا السَّاَعةع َقْد اَقَتَرَبَت، َواَبنع اإْلَنَساْن يعَسلَّمع ْإَلى َأَيْدي اَلخع َنامعوا اآلَن َواَسَتْريحع
قعومعوا َنَنَطْلَق! 32

 " «.هعَوَذا الَّْذي يعَسلِّمعني َقْد اَقَتَرَب!

َيتعوْن.12 "-(:12+12:12ات )متاآلي وا ْإَلى َجَبْل الزَّ وا َوَخَرجع ْحيَنْئٍذ َجاَء َمَعهعَم َيسعوعع ْإَلى 12 " + "ثعمَّ َسبَّحع
 "«.اَجْلسعوا ههعَنا َحتَّى َأَمْضَي َوأعَصلَِّي هعَناقَ »َضَيَعٍة يعَقالع َلَها َجَثَسَيَماْني، َفَقاَل ْللتَّاَلْميْذ:

( في نهاية أكلهم الفصح وهنا هم قدموا تسوابيح 115 ،116د معتادين أن يسبحوا بالمزمورين )كان اليهو = سبحوا
 (. 161بعد تناولهم سر الشكر. وهذا ما تعمله الكنيسة أثناء التوزيع أنها تسبح بالمزمور )

كان يملكه  كلمة آرامية تعني معصرة زيت، وهي كانت في بستان للزيتون علي جبل الزيتون، وغالباً = جثسيماني
مارمرقس. وكان هذا البستان مفضاًل عند الرب يسوع ليجتمع فيه مع تالميذه للصالة والتعليم. ولقد أتى السيد مع 
تالميووذه إلووى هووذا المكووان كموون يوودخل بإرادتووه إلووى المعصوورة، ولقوود رآه إشووعياء بووروح النبوووة يجتوواز المعصوورة الحقووة 

ن كووان يسوووع يصوولي فووي ضوويقته فكووم بوواألولى نحتوواج نحوون (. رآه إشووعياء يجتوواز المعصوورة وحوو2-1:52)أش ده. وا 
 إلى الصالة في ضيقاتنا فيسندنا اهلل.

 
. 11 "-(:12-11:12اآليات )مت ثعمَّ َأَخَذ َمَعهع بعَطرعَس َواَبَنـَي َزَبـْدي، َواَبتَـَدَأ َيَحـَزنع َوَيَكَتْئـبع

َنَفْسـي »َفَقـاَل َلهعـَم:12
وا َمْعيَحْزيَنةر ْجداا َحتَّى اَلَمَوتْ   "«.. اعَمكعثعوا ههعَنا َواَسَهرع
بنــي زبــدي هووم رأوه أيضووًا فوي حالووة التجلووي، فموون رأى التجلووي يكووون مسووتعدًا أن يعوواين اآلالم دون أن = بطــرس وا 

نما ألجل ثقل الخطيوة التوي ال يقبلهوا وال يطيقهوا، والمووت = يحزن ويكتئبيشك.  ليس خوفًا من اآلالم الجسدية وا 
عليه وهو ضد طبيعته ، فهو الحياة ، وخيانة البشر وكراهيتهم له وهذا ضود طبيعتوه فهوو المحبوة  الذى كان مقبال

هوو كإنسوان كواد يمووت لوو لوم يلقوي = نفسي حزينة جدَا حتى المـوت. ولكنه أتى ليحمل خطايانا ويميتها بموتوه. 
طيعوا حتى أن يشاركوه في أحزانه معونة جسدية ليحتفظ بحياته لذا ظهر له مالك يقويه. ونرى أن تالميذه لم يست

 وصالته بل ناموا.. حقًا لقد جاز المعصرة وحده. وشدة الحزن قد تؤدي للموت فعاًل.
 

ِع، ْإَن َأَمَكَن َفَلَتَعبعَر َعنِّي هذْ »ثعمَّ َتَقدََّم َقْلياَل َوَخرَّ َعَلى َوَجْهْه، َوَكاَن يعَصلِّي َقاْئاَل:11 "-(:11:12آية )مت ِْ َيا َأَبتَا
، َولْكَن َلَيَس َكَما أعْريدع َأَنا َبَل َكَما تعْريدع َأَنتَ   "«.اَلَكَأسع
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رادة اإلبووون واحووودة فهموووا روح واحووود، ولكنوووه جووواء نيابوووة عنوووا نحووون الوووذين رفضووونا إرادة اهلل فخضوووع  إن إرادة اآلب وا 
م المسوويح أنووه للصووليب بسوورور موون أجوول الطاعووة لووآلب. وفووي نفووس الوقووت كووان المسوويح يريوود ذلووك. ونوورى فووي كووال

 (. 15:2يعلن إرادة اآلب المحب )يو
 

[ هول إرادتوه 2]    [ هل هو ال يعلوم أنوه سويقوم؟ 3]     [ هل خاف؟1] لماذا طلب المسيح أن تعبر عنه الكأس
 غير اآلب؟

(، بول 5:18لقد سلَّم المسيح نفسه بإرادته، فهو كوان يمكنوه الهورب وقوت أن سوقط الجنود عنود قولوه أنوا هوو )يوو (1
كان في إمكانه أن يؤذيهم كما سبق وفعل بشجرة التين بل هو قال لتالميذه "قد إقترب الوذي يسولمني" فلوو هو 

+ 62:33+ لو21 ،::39أراد الهرب لهرب. وكان يمكنه أن يجتاز كما إجتاز من قبل دون أن يمسه أحد )لو
( بل  69:8+ يو7:::+ يو5:31:+ مت32-31:15+ مت1:17+ يو17:11+ يو8-5:3+ في11:11يو

(. من هنا نفهم أنه لم يخاف الموت. 61:9هو 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؟ واإلجابوة أن اليهوود 

حدث شغب كثير بسببه. والدليل أن يهوذا كان يريد كانوا ال يريدون إلقاء األيدي عليه وسط المدينة حتى ال ي
أن يسوولمه خارجوووًا عوون الجموووع، والمسوويح كوووان يعلووم أن يهووووذا كووان عارفوووًا بأنووه يوووذهب إلووى بسوووتان جثسووويماني 

(. ولو حدث قتل وشوغب لكوان هوذا دلوياًل لليهوود أن بسوببه صوار شوغب وقتول وبالتوالي فهوو يسوتحق 3:18)يو
وه ليمنعووا الشوغب. وهوو ذهوب للبريوة أيضوًا ليعطوي فرصوة لتالميوذه أن يهربووا الموت، وتكوون حجوتهم أنهوم قتلو

(. فكوان التالميووذ فوي ضووعفهم سووينكرون اإليموان كلهووم كموا فعوول بطوورس، 9 ،8:18بعود إلقوواء القوبض عليووه )يووو
فضوواًل عوون أن السوويد كووان قوود إعتوواد أن يصوولي فووي البريووة وهووو لووم يوورد أن يصوولي فووي العليووة فيسوومعونه، أي 

يذه. ولو حدث القبض عليه في المدينة فسيدافع عنه أحباؤه، وهو ال يريد ألحد أن يدافع عنه. فهوو يسولم تالم
 نفسه بإرادته وال يريد كرامة بشرية من أحد، كما أنه ال يريد أن ُيقتل أحد بسببه. 

وعورف أن موّرات، 2(، بول كوان يعلوم كول شوئ، وعلوم أن بطورس سوينكره 31:15هو أعلم تالميذه بقيامته )مت (3
( وهوو علوم حوال السوامرية وكوان يعلوم ضومائر النواس وتنبوأ بموا 37:17بطرس يصطاد سمكة بها اسوتارًا )موت

(. إذًا هووو 37:11سوويحدث ألورشووليم وأعظووم شووئ فووي هووذا المقووال قولووه لوويس أحوود يعوورف اآلب إاّل اإلبوون )مووت
بهذا أظهر أنه إنسان كامل يضطرب كان عارفًا بما سيحدث له، فلماذا إذًا صّلى لتعبر عنه هذه الكأس؟ هو 

، كما كان يجووع ويعطوش.. وهوو بسوماحه أظهور إضوطرابه لنعورف فهو يعرف كم اآلال التى سيتحملها ويحزن
إنسانيته ثم أظهر شجاعته بعد ذلك موع الجنود. وكوان إظهوار إضوطرابه ليسوتدرج الشويطان ليقتورب منوه فيغلبوه 

 صلَّى هكذا لنتعلم أن نصلي "لتكن مشيئتك".الرب، فهو كان يخفي عن إبليس تدبيره. وهو 
(. فوإذا كانوا واحودا فوي الوذات فهموا 16:15( وكول موا لوآلب هوو لوي )يوو21:11السيد قال أنا واآلب واحد )يوو (2

واحدًا في المشيئات. والمشيئة اإللهية إتحدت أيضا بالمشيئة اإلنسانية حوين إتحود الالهووت بالناسووت. وحتوى 
( ال يعنووي وجووود مشوويئتان بوول أن 28:5+19:6تي بوول مشوويئة الووذي أرسوولني )يوووقولووه مووا جئووت ألصوونع مشوويئ
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الجسد في ضعفه العادي يريد شيئًا ولكن المسيح ال ينفذه، ألن مشيئته هي أن يصنع مشيئة اآلب. بول حتوى 
القديسين صار لهم نفس الوضع فهم ال يصنعون سوى مشيئة اهلل وال يستجيبون لنداءات الجسد. فكم باألكثر 
موون إتحوود الهوتووه بناسوووته. لكوول هووذا نوورى أنووه أطوواع حتووى الموووت موووت الصووليب. أي إنسووان منووا إذا علووم أن 
هنواك ضويقة تنتظوره مون المؤكود سيضوطرب ويتمنوى أال تحودث، ويصولي. وبعود فتورة مون الصوالة يقنعوه الوروح 

ملوووة إضوووطرب إذ أتوووت القووودس بوووأن يسووولم األموووور هلل، فيقوووول "لوووتكن مشووويئتك" والمسووويح ألن إنسوووانيته كانوووت كا
السوواعة بينمووا هووو كووان يعرفهووا. وصوولى. ولكوون لووم يأخووذ األموور معووه وقتووًا مووا بووين "إن أمكوون فلتعبوور عنووي هووذه 
الكأس" وبين "ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" لقود أختوزل الوقوت إلوى ال شوئ. فإرادتوه هوي إرادة اآلب هوي 

 اإلرادة اإللهية التي فيه.
لهذه اللحظة التي يفدي فيها البشورية بودليل قولوه "قومووا ننطلوق مون ههنوا" أي لمواذا  يضاف لذلك تشوق السيد (:

أنا مازلت بعيدًا عن بستان جثسيماني حيوث ُيلقوى القوبض علوّي. وهوذا تنبوأ عنوه إشوعياء "لويس لوي غويظ. ليوت 
 (.6 ،37::علّي الشوك.." )

 
 قصص حزن المسيح تختلف من إنجيل آلخر فلماذا؟

حد من اإلنجيليين بحال من أحواله، وبعضهم إشترك في بعض األخبار. وعمومًا هم إقتسموا لقد أخبر كل وا
 األخبار ومن هنا نرى تكامل األربعة أناجيل. 

 لماذا كانت آالم المسيح رهيبة؟
كانوووت أحوووزان المسووويح ال تحتمووول، فأضوووف آلالم الجسووود آالم الووونفس أيضوووًا، فهوووو توووألَّم بسوووبب خيانوووة يهووووذا تلميوووذه 

وهووذا يضوواد طبيعتووه التووى هووى  ب بوواقي تالميووذه وصووراخ الجموووع ضووده وهووو الووذي كووان يجووول يصوونع خيوورًا،وهوورو 
المحبووة. وحووزين لهووالك اليهووود الووذين أتووى لخالصووهم. وهووو كووان عالمووًا بكوول اآلالم واإلهانووات التووي سووتقع عليووه. 

المطلقة، وكان سيتذوق الموت  ونضيف لهذا أن المسيح كان سيحمل خطايا البشر، وهذا ما فاق إحتماله لقداسته
وهو الحياة نفسها، بول كوان يعلوم أن اآلب القودوس سويحجب وجهوه عنوه حينموا يحمول خطايوا البشور، وهوذه النقطوة 
بالووذات يصووعب علينووا أن نتصوووورها ألننووا ال نعلووم حقيقوووة العالقووة بووين اآلب واإلبووون. والمسوويح أراد إظهووار ضوووعفه 

ضطرابه ليطموع فيوه الشويطان و  يظون أنوه قوادر أن يغلبوه، فيغلبوه المسويح. وأيضوًا كونوه أظهور ضوعفه فقود وحزنه وا 
 أظهر إنسانيته الكاملة. هو بالضعف هزم قوة الشيطان وبالموت داس الموت.

 مرّات؟ 1مرّات أو لماذا أيقظ السيد تالميذِ  1لماذا صّلى المسيح 
( وكوان المسويح 6::1+ أف :1-11:12ل )رو( رقم القيامة وهذا ما قالوه بوولس الرسوو 2هذا فيه إشارة إلى رقم )

يصلي ليعلم تالميذه أن يصلوا عند أي تجربة، وهو كان يطلب منهم الصالة في هذه الساعة بالذات والتي إقترب 
فيها إلقواء القوبض عليوه حتوى ال يقول إيموانهم فيوه ويضوربهم إبلويس بالشوك. والسويد كموا علّوم تالميوذه التواضوع بوأن 

لصالة في الضويقات فوي هوذه الليلوة. وكموا علمهوم أن يصولوا منفوردين، إنفورد عونهم ليصولي، غسل أرجلهم علمهم ا
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( تالميذ فشهادة الثالثة قانونية. وهم كانوا أقرب التالميذ 2أخذ ) وثيرًا ليتعلموا طريقة الصالة. وهولكنه لم يبتعد ك
سورائيل إبنوه البكور الوذي رفضوه، لنقاوتهم ومحبتهم الكاملة. وهوو أرادهوم أن يشوهدوا حزنوه علوى العوالم الو ذي فسود وا 

 وأن آالمه كانت حقيقية. ويشهدوا بهذا أمام العالم فيكره الناس الخطية التي سببت كل هذا للرب.
 

وحع َفَنْشيطر َوَأمَّا اَلَجَسدع َفَضعْ 32 "-(:32:12آية )مت لعوا ْفي َتَجْرَبٍة. َأمَّا الرُّ وا َوَصلُّوا ْلَئالَّ َتَدخع  "«.يفر ْاَسَهرع
ـــروح نشـــيط والجســـد ضـــعيفالحوووظ كلموووات التشوووجيع  أي أن السووويد يعطووويهم عوووذرًا فوووي نوووومهم، أن جسووودهم = ال

 ضعيف، لكن روحهم نشيطة.
 

ِْ َوَقاَل َلهعَم:33 "-(:33:12آية )مت وا! هعـَوَذا السَّـاَعةع َقـْد اَقَتَرَبـَت، َواَبـ»ثعمَّ َجاَء ْإَلى َتاَلْميْذ نع َنامعوا اآلَن َواَسَتْريحع
َطاْة.   "اإْلَنَساْن يعَسلَّمع ْإَلى َأَيْدي اَلخع

ستريحوا فيهوا.  اهو توبيخ لطيف المقصود به ناموا اآلن إن إستطعتم فلقد أتت الساعة التي تتفرقوو = ناموا اآلن وا 
ر التالية والسيد يعاتبهم فهم لم يفهموا قوله إسهروا لذلك قال لهم ناموا. وربما قصد أنه غير محتاج إليهم في األمو 

 التي ينبغي أن يحتملها وحده.
 

 " «.قعومعوا َنَنَطْلَق! هعَوَذا الَّْذي يعَسلِّمعني َقْد اَقَتَرَب!32 "-(:32:12آية )مت
 وهذا يثبت أنه سلم نفسه بإرادته.. قوموا ننطلقهنا نرى السيد هو الذي يذهب ليقابل يهوذا= 

 ليلغيها بقوة قيامته وقدوسيته.المسيح حمل كل خطايا البشر في جسده ليموت بها  -
 

َيتعوْن.12 "-:(31-11 ،12:23اآليات )مر وا ْإَلى َجَبْل الزَّ وا َوَخَرجع  " ثعمَّ َسبَّحع
 "11:ِْ َس ثعمَّ َأَخَذ َمَعهع بعَطرع 11«.اَجْلسعوا ههعَنا َحتَّى أعَصلِّيَ »َوَجاءعوا ْإَلى َضَيَعٍة اَسمعَها َجَثَسَيَماْني، َفَقاَل ْلَتاَلْميْذ

 . وا»َفَقاَل َلهعَم:13َوَيَعقعوَب َويعوَحنَّا، َواَبَتَدَأ َيَدَهشع َوَيَكَتْئبع «. َنَفسي َحْزيَنةر ْجداا َحتَّى اَلَمَوْت! اعَمكعثعوا هعَنا َواَسَهرع
، كعلُّ »َوَقاَل:12ْإَن َأَمَكَن.  ثعمَّ َتَقدََّم َقْلياَل َوَخرَّ َعَلى اأَلَرْض، َوَكاَن يعَصلِّي ْلَكَي َتَعبعَر َعَنهع السَّاَعةع 13 َيا َأَبا اآلبع

ِْ اَلَكَأَس. َولْكَن ْلَيكعَن اَل َما أعْريدع َأَنا، َبَل َما تعْريدع َأَنتَ  ثعمَّ َجاَء َوَوَجَدهعَم 11«. َشَيٍء معَسَتَطاعر َلَق، َفَأْجَز َعنِّي هْذ
، َأَنَت َنا»ْنَياَما، َفَقاَل ْلبعَطرعَس: ْئمر! َأَما َقَدَرَت َأَن َتَسَهَر َساَعَة َواْحَدَة؟ َيا ْسَمَعانع

لعوا ْفي 12 وا َوَصلُّوا ْلَئالَّ َتَدخع ْاَسَهرع
وحع َفَنْشيطر، َوَأمَّا اَلَجَسدع َفَضْعيفر  ثعمَّ َرَجَع 32َوَمَضى َأَيَضا َوَصلَّى َقاْئاَل ذْلَق اَلَكاَلَم ْبَعَيْنْه. 11«. َتَجْرَبٍة. َأمَّا الرُّ

َدهعَم َأَيَضا ْنَياَما، ْإَذ َكاَنَت َأَعيعنعهعَم َثْقيَلَة، َفَلَم َيَعَلمعوا ْبَماَذا يعْجيبعوَنهع. َوَوجَ 
َنامعوا اآلَن »ثعمَّ َجاَء ثَاْلَثَة َوَقاَل َلهعَم:32
وا! َيَكْفي! َقَد َأَتْت السَّاَعةع! هعَوَذا اَبنع اإْلَنَساْن يعَسلَّمع ْإَلى َأَيْدي َطاْة.  َواَسَتْريحع قعومعوا ْلَنَذَهَب! هعَوَذا الَّْذي 31اَلخع

 " «.يعَسلِّمعْني َقْد اَقَتَرَب!

َيتعوْن.12 "-(:12:23آية )مر وا ْإَلى َجَبْل الزَّ وا َوَخَرجع  "ثعمَّ َسبَّحع
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د بعد أن قّدم السيد جسده ودمه ذبيحة حب سبح مع تالميذه، ربما تسابيح الفصح المفرحة، معلنًا أن العلية ق
 إمتألت فرحًا وحمدًا هلل. ولماذا أخذ السيد تالميذه إلى جبل الزيتون؟

 ليشاركوه حزنه وبكائه على أورشليم، وليعلموا كم قدم ألجلهم. -1
هووو ذهووب ليصوولي، ليوودخل فووي لقوواء مووع اآلب يتسوولم فيووه كووأس الصووليب موون يديووه مووع مرارتووه الشووديدة، وكووأن  -3

اآلب أي شئ حتى الصليب المر الذي يسمح به، هنا يعلمهم حيواة  السيد يريد أن يعلم تالميذه أن يتقبلوا من
 التسليم الكامل.

هوو صوعد أيضوًا علوى جبول الزيتوون، والزيتوون بموا فيووه مون زيوت يشوير لعمول الوروح القودس فهوم لون يسووتطيعوا  -2
لحمووول تقبووول األلوووم مووون يووودي اآلب وال مشووواركة المسووويح أحزانوووه إاّل بمعونوووة الوووروح. والسووويد كوووان يعووودهم أيضوووًا 

الصوووليب واآلالم، فوووإن كوووانوا قووود فعلووووا هوووذا بوووالرب فلسووووف يفعلوووون بهوووم هكوووذا. لكووون هنووواك تعزيوووات سووومائية 
 تساندهم.

أخووذ معووه تالميووذه الووذين رأوا التجلووي، فووإذا رأوه يحووزن ويكتئووب ودموعووه تتقوواطر يوودركوا تأنسووه ودخولووه تحووت  -:
 اآلالم دون أن يتعثروا، فقد رأوه في تجليه ومجده.

دم قوود خووالف اهلل فووي بسووتان ففقوودت البشوورية سوور حياتهووا وبهجتهووا وسووالمها خووالل عصوويانه، ففووي إن كووان آ -6
 بستان جثسيماني دخل آدم األخير كما إلى معصرة يعتصر فيها باأللم ليرد بطاعته لآلب ما فقدته البشرية.

 
واَنَفسي َحْزيَنةر ْجداا َحتَّى اَلَمَوْت! »َفَقاَل َلهعَم:13 -(:13:23آية )مر  «.اعَمكعثعوا هعَنا َواَسَهرع

اّل لكووان كثيوور موون الشووهداء قوود أظهووروا شووجاعة  أحووزان يسوووع هنووا ليسووت بسووبب الموووت الجسوودي واآلالم النفسووية وا 
أكثور موون المسوويح. ولكوون أحووزان المسوويح الجسوودية والنفسوية يضوواف لهووا أحزانووه الروحيووة إلحتجوواب وجووه اآلب عنووه 

ذا كوان المسويح قود صولَّى كحامل خطايا وهو الذي بال خطية. أ حزانه لن نفهمها ولون نودركها ولون يودركها سوواه. وا 
لآلب لتصير إرادته خاضعة فعلينا أن نصلي نحن أيضًا قائلين لتكن إرادتك، فهو ذهوب للصوليب منتصورًا إذ سولم 

هلل ينهوووزم. ال إرادة ا ، إرادتوووه لوووآلب، وهكوووذا كووول مووون يسووولم إرادتوووه لوووآلب ينتصووور. ومووون يريووود أن تثبوووت إرادتوووه هوووو
سهروا  ليكونوا مستعدين للهروب إذ يأتي الجند للقبض على يسوع.= وا 

 
ِْ اَلَكـَأَس. َولْكـَن ْلـَيكعَن اَل َمـا »َوَقاَل:12 -(:12:23آية )مر ، كعلُّ َشـَيٍء معَسـَتَطاعر َلـَق، َفـَأْجَز َعنِّـي هـْذ َيا َأَبا اآلبع

 «.أعْريدع َأَنا، َبَل َما تعْريدع َأَنتَ 
ستخدمه بولس الرسول )رو= بآّبا اآل  (::5+غل16:8هو تعبير يعني "يا أبويا اآلب" وا 

 
ِع. 11 "-:(32-11:11اآليات )لو َيتعوْن، َوَتْبَعهع َأَيَضا َتاَلْميذع َوَلمَّا َصاَر ْإَلى 32َوَخَرَ  َوَمَضى َكاَلَعاَدْة ْإَلى َجَبْل الزَّ

لعوا ْفي َتَجْرَبةٍ َصلُّوا ْلَكَي اَل َتدَ »اَلَمَكاْن َقاَل َلهعَم: َواَنَفَصَل َعَنهعَم َنَحَو َرَمَيْة َحَجٍر َوَجثَا َعَلى رعَكَبَتَيْه َوَصلَّى 32«. خع
ِْ اَلَكَأَس. َولْكَن ْلَتكعَن اَل ْإرَاَدْتي َبَل ْإرَاَدتعقَ »َقاْئاَل:31 ِع، ْإَن ْشَئَت َأَن تعْجيَز َعنِّي هْذ ْمَن  َوَظَهَر َلهع َماَلقر 31«. َيا َأَبتَا
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يْه.  َذ َكاَن ْفي ْجَهاٍد َكاَن يعَصلِّي ْبَأَشدِّ َلَجاَجٍة، َوَصاَر َعَرقعهع َكَقَطرَاْت َدٍم َناْزَلٍة َعَلى اأَلَرْض. 33السََّماْء يعَقوِّ ثعمَّ 33َواْ 
َزْن.  ِْ، َفَوَجَدهعَم ْنَياَما ْمَن اَلحع اَلْة َوَجاَء ْإَلى َتاَلْميْذ ْلَماَذا َأَنتعَم ْنَيامر؟ قعومعوا َوَصلُّوا ْلَئالَّ »َلهعَم: َفَقالَ 32َقاَم ْمَن الصَّ

لعوا ْفي َتَجْرَبةٍ   " «.َتَدخع

دخل المسيح إلى البستان في هذه المرة األخيرة كما إلى هيكله المقدس ليترك ثمانية من تالميذه في الدار 
و في قدس األقداس كرئيس كهنة أعظم يقدم الخارجية، ويدخل بثالثة منهم إلى القدس، وأخيرًا ينطلق بمفرده ليجث

ذبيحة فريدة عن العالم، يقدم حياته مبذولة طاعة لآلب وحبًا للبشرية وكل مّنا يستطيع أن يدخل معه وبه إلى 
جثسيماني وندخل إلى معصرة األلم، كل بحسب قامته الروحية إّما مع الثمانية أو مع الثالثة، أّما العمل الكفاري 

، هو إختصاصه وحده. وعلينا أن نعرف أن كل البركات التي أخذناها تُثير حسد الشياطين فيثيروا فللمسيح وحده
 ضدنا التجارب وعلينا أن نصلي لنغلب.

 
لعوا ْفي َتَجْرَبةٍ »َوَلمَّا َصاَر ْإَلى اَلَمَكاْن َقاَل َلهعَم:32 -(:32:11آية )لو  «. َصلُّوا ْلَكَي اَل َتَدخع

ن ألبعد كل مرة نتناول فيهوا علينوا أن نصولي وال ننوام لكوي ننوال النصورة والغلبوة = ي تجربةصلوا لكي ال تدخلوا ف
هجمات العدو البد وستأتي. المسيح كان يريد لتالميذه أن يكونوا في حالة صالة حين تأتي التجربة ويصل يهوذا 

ال إنقطواع وألنهوم لوم يصولوا والرجال فال يضعفوا ويخوروا. وهذا معنى وصية المسيح وبوولس الرسوول أن نصولي بو
 فبطرس أنكر إذ أتت التجربة وباقي التالميذ هربوا.

 
 َواَنَفَصَل َعَنهعَم َنَحَو َرَمَيْة َحَجٍر َوَجثَا َعَلى رعَكَبَتَيْه َوَصلَّى32 -(:32:11آية )لو

يشواركوه هوذه اللحظوات دليل ناسوتيته. وهو جثا وحده دون التالميذ. فالتالميذ لم يكن لهوم أن = وجثا على ركبتيه
 التي حمل فيها ضعفنا وشفع بدمه عنا لدى اآلب. كان عمله فريدًا في نوعه. 

 
ِْ اَلَكَأَس. َولْكَن ْلَتكعَن اَل ْإرَاَدْتي َبَل ْإرَاَدتعقَ »َقاْئاَل:31 -(:31:11آية )لو ِع، ْإَن ْشَئَت َأَن تعْجيَز َعنِّي هْذ  «.َيا َأَبتَا

السيد صحح وضع البشر بالنسبة لآلب، فآدم وبنيه عصوا وبحثوا عن إرادتهوم )األنوا( = تقلتكن ال إرادتي بل إراد
ولوويس مووا يريووده اهلل. وجوواء السوويد المسوويح ليقوودم الطاعووة والخضوووع كنائووب عنووا، مووع أن إرادتووه واحوودة مووع أبيووه. لقوود 

، فهو أراد أن يشورب الكوأس كان السيد يمكنه أن يحضر جيوش المالئكة لتمنع عنه هذه الكأس، ولكنه هو أرادها
التي أراد له اآلب أن يشربها ويقدمها له. بهذا يقدم نفسه مثااًل لشرب كأس اآلالم بصبر. قّدم نفسوه مثوااًل بالعمول 

 ال بالكالم. 
 

يْه. 31 -(:31:11آية )لو  َوَظَهَر َلهع َماَلقر ْمَن السََّماْء يعَقوِّ
مالئكة تسبح يووم المويالد، وبشوروا الرعواة، وتقودموا لخدموة السويد كانت هناك  = ظهر له مالق من السماء يقويه

(. ومالئكوة بشورت النسووة بعود القياموة، ومالئكوة توراءت للتالميوذ بعود الصوعود. ::11بعد التجربوة مون إبلويس )موت
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م وهذا ما دفع البعض أن يتصور أن هناك مالئكة قود تعينووا لخدموة السويد وقوت تجسوده، فوإذا كانوت المالئكوة تخود
(. وهكوذا كول مون يصولي يجود معونوة مون السوماء فالمالئكوة تخودم البشور 1::1البشر أفال تخدم ملك الملوك )عب

فووي محبووة. ويقووال أن المووالك الووذي ظهوور للمسوويح كووان يقووول لووه "لووك القوووة يووا رب ،لووك المجوود، لووك العووزة" وهووذا مووا 
 تسبح به الكنيسة في أسبوع اآلالم.
د فووي آالمووه فووي البسووتان تقوودم ليقويووه، كمووا حوواول بطوورس أن يضوورب عبوود رئوويس وربمووا أن المووالك حووين رأى السووي

الكهنووة ليسووواعد المسووويح، ولكووون غالبووًا فالمسووويح لوووم يكووون محتوواج لمعونوووة الموووالك وبالتأكيووود لووم يكووون محتووواج لسووويف 
ن قووام عليووك البشوور ولووم يعرفوووك فوون حن بطوورس. وكووأن المووالك الووذي أتووى للسوويد ليقويووه أراد أن يقووول لووه، حتووى وا 

ن لم يعرفها البشر. ن لم يحبوك، نعرف عظمة مجدك وا   نعرفك من أنت، نحن نحبك حتى وا 
 

َذ َكاَن ْفي ْجَهاٍد َكاَن يعَصلِّي ْبَأَشدِّ َلَجاَجٍة، َوَصاَر َعَرقعهع َكَقَطرَاْت َدٍم َناْزَلٍة َعَلى اأَلَرْض.33 -(:33:11آية )لو  َواْ 
. ألنوه فوي HEAMATIDROSISهوذه الظواهرة ظواهرة نوادرة تسومى = صار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض

األحوووال العاديووة حووين يووزداد األلووم باإلنسووان حتووى ال يسووتطيع أن يتحموول، ففووي هووذه الحالووة غالبووًا مووا يفقوود اإلنسووان 
 وعيه، ولكن إذا لم يحدث هذا فإن الشعيرات الدموية المحيطة بالغدد العرقية يزداد الضغط عليها فتنفجور وينضوح
الدم من البشرة مختلطًا بالعرق. وهذا ال يحدث من جبهة اإلنسان فقط بل من الجسوم كلوه، ويكوون نتيجوة ذلوك أن 
يتسمم جسوم اإلنسوان. وألنهوا ظواهرة طبيوة فقود لفتوت أنظوار لوقوا الطبيوب. ونوزل الودم علوى األرض، وهوذه أول مورة 

ذ كان فـي جهـاددد هذه الحالة بقوله يسفك فيها دم المخلص ألجلنا. وتلطخت ثيابه بالدم. ولوقا يح فقود دخول = وا 
السيد المسيح في صراع حقيقي، حتى سال دمه وصوار هابيول الجديود الوذي تتقبول األرض دموه طالبوًا النعموة لكول 

 مؤمن. وبينما كان السيد في هذا الجهاد كان تالميذه نائمون ويهوذا والكهنة يتآمرون.
ياة للبشر الذين على االرض ، فالدم حياة . وألن دم المسيح يعطى لتعطى ح= قطرات دم نازلة على االرض 

( . والحظ ما قيل عن جهاد المسيح والكأس التى شربها  :3:  13حياة فهو يتكلم أفضل من هابيل ) عب 
 (. 7:  6)عب 

   
ِْ ْإَلى َعَبْر َواْدي َقَدرع 2 -(:2:22آية )يو وَن، َحَيثع َكاَن بعَستَانر َدَخَلهع هعَو َقاَل َيسعوعع هَذا َوَخَرَ  َمَع َتاَلْميْذ
ِع.  َوَتاَلْميذع

( "قوموا :21:1هذه ال تفيد العلية، فالسيد وتالميذه سبق وتركوا العلية التي كانوا مجتمعين فيها )راجع يو= خر 
يد خروجهم من فهي تف خر ننطلق من ههنا" كإفادة للخروج من العلية. وغالبًا ذهبوا للهيكل. أّما قول الكتاب هنا 

الهيكل إلى عبر وادي قدرون إلى جبل الزيتون. خصوصًا إن وادي قدرون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون 
 الملئ بأشجار الزيتون. وبذلك تكون صالة المسيح الشفاعية الختامية قد حدثت في الهيكل.
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وفي الشتاء يمتلئ من المطر. وهذا  هو نهير يجف صيفًا فيترك قاعه جافًا كالوادي لَيُمْر المارة فوقه،= قدرون
المشهد الحزين لخروج المسيح إلى جبل الزيتون هو مشهد مكرر لخروج الملك داود حزينًا هاربًا من إبنه إبشالوم 

سرائيل هي إبن اهلل البكر وأخيتوفل رمز ليهوذا وكالهما إنتحر ) (.21 ،32:16صم3بمشورة أخيتوفل. وا 



 (الجمعة العظيمة –يوم الجمعة ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
235 

 عودة للجدول الجمعة العظيمة –يوم الجمعة 
 

 (31-31:23(+ )مر32-31:12تسليم يسوع والقبض عليه )مت
 (21-1:22(+) يو31-31:11+) لو                          

َمَعهع َجَمعر َكْثيرر ْبسعيعوٍف َوْفيَما هعَو َيَتَكلَّمع، ْإَذا َيهعوَذا َأَحدع االَثَنَي َعَشَر َقَد َجاَء وَ 31" -:(32-31:12اآليات )مت
ِْ الشََّعْب.  َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوشعيعو َوْعْصي  ْمَن ْعَنْد رع

الَّْذي أعَقبِّلعهع هعَو هعَو. »َوالَّْذي َأَسَلَمهع َأَعَطاهعَم َعاَلَمَة َقاْئاَل:32
، ْلَماَذا »َفَقاَل َلهع َيسعوعع: 32َوَقبََّلهع. « َيا َسيِّْدي! السَّاَلمع »َفْلَلَوَقْت َتَقدََّم ْإَلى َيسعوَع َوَقاَل: 31«. َأَمْسكعوِع  َيا َصاْحبع
ْحيَنْئٍذ َتَقدَّمعوا َوأََلَقَوا اأَلَياْدَي َعَلى َيسعوَع َوَأَمَسكعوِع. « ْجَئَت؟

ِع َواَسَتلَّ َسَيَفهع 32 َذا َواْحدر ْمَن الَّْذيَن َمَع َيسعوَع َمدَّ َيَد َواْ 
ذعوَن السََّيَف »َفَقاَل َلهع َيسعوعع: 31ْئيْس اَلَكَهَنْة، َفَقَطَع أعَذَنهع. َوَضَرَب َعَبَد رَ  رعدَّ َسَيَفَق ْإَلى َمَكاْنْه. أَلنَّ كعلَّ الَّْذيَن َيَأخع

ْمْن اَثَنَي َعَشَر َجَيَشا ْمَن  َأَتظعنُّ َأنِّي اَل َأَسَتْطيعع اآلَن َأَن َأَطلعَب ْإَلى َأْبي َفيعَقدَِّم ْلي َأَكَثرَ 31ْبالسََّيْف َيَهْلكعوَن! 
ي َأَن َيكعوَن؟33اَلَماَلْئَكْة؟  َْ : َأنَّهع هَكَذا َيَنَب معوْع:33«.َفَكَيَف تعَكمَّلع اَلكعتعبع َكَأنَّهع َعَلى »ْفي ْتَلَق السَّاَعْة َقاَل َيسعوعع ْلَلجع

ذعوْني! كعلَّ َيَوٍم  َوَأمَّا هَذا 32كعَنتع َأَجْلسع َمَعكعَم أعَعلِّمع ْفي اَلَهَيَكْل َوَلَم تعَمْسكعوْني. ْلص  َخَرَجتعَم ْبسعيعوٍف َوْعْصي  ْلتََأخع
َنْبَياءْ   "ْحيَنْئٍذ َتَرَكهع التَّاَلْميذع كعلُّهعَم َوَهَربعوا.«. كعلُّهع َفَقَد َكاَن ْلَكَي تعَكمََّل كعتعبع اأَل

َيهعوَذا َأَحدع االَثَنَي َعَشَر َقَد َجاَء َوَمَعهع َجَمعر َكْثيرر ْبسعـيعوٍف َوْعْصـي   َوْفيَما هعَو َيَتَكلَّمع، ْإَذا31" -(:31:12آية )مت
ِْ الشََّعْب. َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوشعيعو   " ْمَن ْعَنْد رع

كان اليهود قد زعموا لبيالطس أن المسيح مقاوم لقيصر، وشخص هذه صفاته ربما يكوون معوه جويش مون الثووار، 
( جعلهوووم يسوووقطون علوووى 5:18طس جماعوووة عظيموووة مووون الجنووود ولكووون السووويد بقولوووه أنوووا هوووو )يوووولوووذلك أرسووول بووويال

أعضوواء = شــيِو الشـعبوجووههم. وربموا ظون اليهوود أن عنووده شوعب يسومع تعاليموه. وأنهووم ربموا يجودون مقاوموة. 
 السنهدريم. 

 
 "«.ْذي أعَقبِّلعهع هعَو هعَو. َأَمْسكعوِع الَّ »َوالَّْذي َأَسَلَمهع َأَعَطاهعَم َعاَلَمَة َقاْئاَل:32" -(:32:12آية )مت

( :1-13:66المسيح حمل كل آالمنا، ولكي تكمل آالمه كان عليه أن يشرب كأس الخيانة مون أحود أحبائوه )موز
(. فووالجراح تووزداد حينمووا تووأتي موون األحبوواء. والقبلووة كانووت عالمووة للجنووود الرومووان فهووم ال 5:12وبقبلووة غاشووة )زك
 فهم يعرفونه تمامًا. يعرفونه، أّما اليهود

 
 " َوَقبََّلهع.« السَّاَلمع َيا َسيِّْدي!»َفْلَلَوَقْت َتَقدََّم ْإَلى َيسعوَع َوَقاَل: 31" -(:31:12آية )مت

 
، ْلَمـاَذا ْجَئـَت؟»َفَقـاَل َلـهع َيسعـوعع: 32" -(:32:12آية )مت سعـوَع ْحيَنْئـٍذ َتَقـدَّمعوا َوأََلَقـَوا اأَلَيـاْدَي َعَلـى يَ « َيـا َصـاْحبع
  " َوَأَمَسكعوِع.
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 لعله يتوب.. يا صاحب لماذا جئتالمسيح يعطيه الفرصة األخيرة ويعاتبه برقة= 
 

ِع َواَسَتلَّ َسَيَفهع َوَضَرَب َعَبَد َرْئيْس اَلَكَهَنْة، 32" -(:31-32:12اآليات )مت َذا َواْحدر ْمَن الَّْذيَن َمَع َيسعوَع َمدَّ َيَد َواْ 
ذعوَن السََّيَف ْبالسََّيْف َيَهْلكعوَن!»َفَقاَل َلهع َيسعوعع: 31َفَقَطَع أعَذَنهع.   " رعدَّ َسَيَفَق ْإَلى َمَكاْنْه. أَلنَّ كعلَّ الَّْذيَن َيَأخع

(. ومون 61:33( ولوقوا أكمول القصوة بوأن السويد شوفى أذن العبود )لوو11:18يوحنا ذكر إسم العبد وأنه ملخس )يو
مرفووض فوي الودفاع عون الودين، فحينموا يسوتخدم اإلنسوان العنوف فوي خدمتووه  هوذه القصوة نفهوم أن إسوتخدام العنوف

تحووت سووتار الوودفاع عوون السوويد المسوويح يكووون كبطوورس الووذي يضوورب بالسوويف أذن العبوود فيفقووده اإلسووتماع لصوووت 
الكلمة، من نستخدم معهم العنف نغلق أمامهم باب اإليمان، بل كلمات العنف تزيدهم عنادًا. ولكن قول المسيح= 

هوي نبووة بخوراب أورشوليم بالسويف نظيور صولبهم للمسويح. وهوذا = ألن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون
الكالم موجه للناس وليس للحاكم الذي له سلطة إستخدام السيف. وكان بطورس قاصودًا ضورب عنقوه ولكون اهلل لوم 

إنغلقوت أذنيوه عون فهوم النبووات. ولقود يسمح بل سمح بقطع أذنه، وفي هذا إشوارة ألن سويده وهوو رئويس الكهنوة قود 
[ إظهوار محبوة المسويح وقدرتوه وشوفاؤه لمون يريود أن يلقوي القوبض 3[ إظهوار حوب بطورس ]1سمح اهلل بموا حودث ]

[ اآلن يفهم :[ درس للجميع أن السيف ليس هو طريق المسيحيين ]2عليه ويظهر بالتالي أنه يسلم نفسه بإرادته ]
كوووم سووويف" وأنوووه يقصووود بهوووذا اإلسوووتعداد الروحوووي ولووويس سووويوفًا حقيقيوووة. وباإلسوووتعداد تالميوووذه قولوووه السوووابق "لووويكن ل

الروحي والذهني يكونون مستعدين إلحتمال اآلالم القادمة. وبطرس الصياد ال خبرة له في إستعمال السيف، فكول 
 ما إستطاعه قطع أذن ملخس العبد.

 
اآلَن َأَن َأَطلعَب ْإَلى َأْبي َفيعَقدَِّم ْلي َأَكَثَر ْمْن اَثَنَي َعَشَر َجَيَشـا ْمـَن َأَتظعنُّ َأنِّي اَل َأَسَتْطيعع 31" -(:31:12آية )مت
 "اَلَماَلْئَكْة؟

والسيد لم يقل أرسل أنا ألن التالميذ لم يكونوا بعد قد تحققوا من ألوهيته. وهو قال "كل ما لوآلب = أطلب إلى أبي
 ُل روح اهلل أال يكون له سلطان أن ُيرِسُل مالئكة.هو لي بل هو قال سأرسل الروح القدس" فمن ُيرسِ 

 
ي َأَن َيكعوَن؟33" -(:32-33:12اآليات )مت َْ : َأنَّهع هَكَذا َيَنَب ْفي ْتَلَق السَّاَعْة َقاَل َيسعوعع 33«. َفَكَيَف تعَكمَّلع اَلكعتعبع
معوْع: ذعوْني! كعلَّ َيَوٍم كعَنتع َأَجْلسع َمَعكعَم أعَعلِّمع ْفي اَلَهَيَكْل َوَلَم َكَأنَّهع َعَلى ْلص  َخَرَجتعَم ْبسعيعوٍف َوْعْصي  ْلتَأَ »ْلَلجع خع

َنْبَياءْ 32تعَمْسكعوْني.   " ْحيَنْئٍذ َتَرَكهع التَّاَلْميذع كعلُّهعَم َوَهَربعوا.«. َوَأمَّا هَذا كعلُّهع َفَقَد َكاَن ْلَكَي تعَكمََّل كعتعبع اأَل
 

َوْلَلَوَقْت ْفيَما هعَو َيَتَكلَّمع َأَقَبَل َيهعوَذا، َواْحدر ْمَن االَثَنَي َعَشَر، َوَمَعهع َجَمعر َكْثيرر 31 "-:(31-31:23اآليات )مر
 . ِْ َؤَساْء اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبْة َوالشُّيعو ْبسعيعوٍف َوْعْصي  ْمَن ْعَنْد رع

ْذي أعَقبِّلعهع الَّ »َوَكاَن معَسلِّمعهع َقَد َأَعَطاهعَم َعاَلَمَة َقاْئاَل:33
وا ْبْه ْبْحَرصٍ  َفأََلَقَوا 32َوَقبََّلهع. « َيا َسيِّْدي، َياَسيِّْدي!»َفَجاَء ْلَلَوَقْت َوَتَقدََّم ْإَلَيْه َقاْئاَل:33«. هعَو هعَو. َأَمْسكعوِع، َواَمضع

َفَأَجاَب 32 َف، َوَضَرَب َعَبَد َرْئيْس اَلَكَهَنْة َفَقَطَع أعَذَنهع.َفاَسَتلَّ َواْحدر ْمَن اَلَحاْضْريَن السَّيَ 31َأَيْدَيهعَم َعَلَيْه َوَأَمَسكعوِع. 
ذعوْني! »َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم: كعلَّ َيَوٍم كعَنتع َمَعكعَم ْفي اَلَهَيَكْل أعَعلِّمع َوَلَم 31َكَأنَّهع َعَلى ْلص  َخَرَجتعَم ْبسعيعوٍف َوْعْصي  ْلتََأخع
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َرْيْه، َفَأَمَسَكهع 32َفَتَرَكهع اَلَجْميعع َوَهَربعوا. 32«. تعَكَمَل اَلكعتعبع  تعَمْسكعوْني! َولْكَن ْلَكيَ  َوَتْبَعهع َشابٌّ اَلْبَسا ْإزَاَرا َعَلى عع
 ،  " َفَتَرَق اإْلزَاَر َوَهَرَب ْمَنهعَم ععَرَياَنا.31الشُّبَّانع

َقَبَل َيهعوَذا، َواْحدر ْمَن االَثَنَي َعَشَر، َوَمَعهع َجَمعر َكْثيرر َوْلَلَوَقْت ْفيَما هعَو َيَتَكلَّمع أَ 31" -(:32-31:23اآليات )مر
 . ِْ َؤَساْء اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبْة َوالشُّيعو ْبسعيعوٍف َوْعْصي  ْمَن ْعَنْد رع

الَّْذي أعَقبِّلعهع »َوَكاَن معَسلِّمعهع َقَد َأَعَطاهعَم َعاَلَمَة َقاْئاَل:33
وا ْبْه ْبْحَرصٍ  هعَو هعَو. َأَمْسكعوِع، َفأََلَقَوا 32َوَقبََّلهع. « َيا َسيِّْدي، َياَسيِّْدي!»َفَجاَء ْلَلَوَقْت َوَتَقدََّم ْإَلَيْه َقاْئاَل:33«. َواَمضع

َفَأَجاَب 32 َفَقَطَع أعَذَنهع. َفاَسَتلَّ َواْحدر ْمَن اَلَحاْضْريَن السََّيَف، َوَضَرَب َعَبَد َرْئيْس اَلَكَهَنةْ 31َأَيْدَيهعَم َعَلَيْه َوَأَمَسكعوِع. 
ذعوْني! »َيسعوعع َوَقاَل َلهعَم: كعلَّ َيَوٍم كعَنتع َمَعكعَم ْفي اَلَهَيَكْل أعَعلِّمع َوَلَم 31َكَأنَّهع َعَلى ْلص  َخَرَجتعَم ْبسعيعوٍف َوْعْصي  ْلتََأخع

 " َجْميعع َوَهَربعوا.َفَتَرَكهع الَ 32«. تعَمْسكعوْني! َولْكَن ْلَكَي تعَكَمَل اَلكعتعبع 
نرى خطأ التالميذ في هروبهم وخطأ يهوذا في قبلته الغاشة. كل التالميذ لم يتمكنوا من أن يعرفوا سلطان 
المسيح. فالتالميذ لم يدركوا أنه قادر على حمايتهم حتى وهو في ضعفه، ويهوذا لم ُيدِرْك أن السيد يعرف ما في 

 قلبه ولن تخدعه القبلة.
سيفه ليضرب العبد، ربما ألنه تذكر كالمه للسيد وأنه مستعد أن يموت معه. ولكن دفاعنا عن  وبطرس إستل

مبادئنا ال يكون بالقتل بل بإستعدادنا للموت عنها، وهذا أصعب. وغالبًا كان بطرس يتصور أنه سيبدأ المعركة 
لم للجند َهرَب بل أنكر إذ لم يكن والمسيح يكمل بمعجزة من معجزاته ويقتل الجند. ولكنه حينما رأي السيد يستس

 هو مستعدًا للموت واإلستشهاد في سبيل إيمانه ومبادئه.
 

، 32" -(:31-32:23اآليات )مر َرْيْه، َفَأَمَسَكهع الشُّبَّانع َفَتَرَق اإْلزَاَر َوَهَرَب ْمَنهعَم 31َوَتْبَعهع َشابٌّ اَلْبَسا ْإزَارَا َعَلى عع
َرَياَنا.  " عع

ارمرقس وغالبووًا كووان هووو صوواحب البسووتان الووذي فووي جثسوويماني الووذي يختلووي فيووه المسوويح مووع هووذا الشوواب هووو موو
ستيقظ على صووت الجلبوة غيور العاديوة، ونهوض مون فراشوه  تالميذه. وغالبًا كان مارمرقس نائمًا في ذلك الوقت وا 

كووان يلبسووه علووى عريووه. ليوورى موواذا يحوودث فأمسووكوه إذ شووكوا أنووه موون تالميووذ المسوويح فهوورب موونهم تاركووًا إزاره الووذي 
ومارمرقس يذكر ضعفه هنا في تلك اللحظة التي ال ينساها. وهو لم يوذكر إسومه إتضواعًا. وذكور القصوة لتسوجيل 

 ضعفه.
 

هعَم، َوَبَيَنَما هعَو َيَتَكلَّمع ْإَذا َجَمعر، َوالَّْذي يعَدَعى َيهعوَذا، َأَحدع االَثَنَي َعَشَر، َيَتَقدَّمع 31 "-:(31-31:11اآليات )لو
َفَلمَّا رََأى الَّْذيَن َحَوَلهع 31« َيا َيهعوَذا، َأْبقعَبَلٍة تعَسلِّمع اَبَن اإْلَنَساْن؟»َفَقاَل َلهع َيسعوعع:32َفَدَنا ْمَن َيسعوَع ْليعَقبَِّلهع. 

، َقالعوا: ، َأَنَضْربع ْبالسََّيْف؟»َماَيكعونع َفَأَجاَب 32اَلَكَهَنْة َفَقَطَع أعَذَنهع اَليعَمَنى.  َوَضَرَب َواْحدر ْمَنهعَم َعَبَد َرْئيسْ 32« َياَربُّ
ِْ 31 َوَلَمَس أعَذَنهع َوَأَبرََأَها.« َدععوا ْإَلى هَذا!»َيسعوعع وَقاَل: َنْد اَلَهَيَكْل َوالشُّيعو َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوقعوَّاْد جع ثعمَّ َقاَل َيسعوعع ْلرع

َقْبْليَن َعَلَيْه: ! َكَأنَّهع َعَلى لْ »اَلمع ْإَذ كعَنتع َمَعكعَم كعلَّ َيَوٍم ْفي اَلَهَيَكْل َلَم َتمعدُّوا َعَليَّ 31ص  َخَرَجتعَم ْبسعيعوٍف َوْعْصي 
َلَطانع الظَُّلَمةْ  ِْ َساَعتعكعَم َوسع  " «.اأَلَياْدَي. َولْكنَّ هْذ
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َعى َيهعـوَذا، َأَحـدع االَثَنـَي َعَشـَر، َيَتَقـدَّمعهعَم، َفـَدَنا ْمـَن َوَبَيَنَما هعَو َيَتَكلَّمع ْإَذا َجَمعر، َوالَّـْذي يعـدَ 31" -(:31:11آية )لو

 " َيسعوَع ْليعَقبَِّلهع.
 

 «َيا َيهعوَذا، َأْبقعَبَلٍة تعَسلِّمع اَبَن اإْلَنَساْن؟»َفَقاَل َلهع َيسعوعع:32 -(:32:11آية )لو
ضل عليك، بل قال إبن اإلنسوان أي ذاك لم يقل تسلم ربك أو سيدك أو معلمك أو من له الف =تسلم إبن اإلنسان

 اللطيف الوديع الذي أحبك، هل تسلم من أحبك.
 

، َقالعوا:31" -(:32-31:11اآليات )لو ، َأَنَضْربع ْبالسََّيْف؟»َفَلمَّا رََأى الَّْذيَن َحَوَلهع َماَيكعونع َوَضَرَب َواْحـدر 32« َياَربُّ
 " أعَذَنهع اَليعَمَنى. ْمَنهعَم َعَبَد َرْئيْس اَلَكَهَنْة َفَقَطعَ 

 
 " َوَلَمَس أعَذَنهع َوَأَبرََأَها.« َدععوا ْإَلى هَذا!»َفَأَجاَب َيسعوعع وَقاَل:32" -(:32:11آية )لو

كأن المسيح يعتذر هنا عّما فعله بطرس، ليهدئ من ثورة الجماعوة علوى بطورس وتالميوذه، وكأنوه = دعوا إلّى هذا
ث غيرهووا، وهووي تمووت بوودون إذن منووي. وفووي شووفائه ألذن العبوود أثبووت قدرتووه يقووول دعوووا لووي هووذه اإلسوواءة فلوون يحوود

 ورحمته وصالحه.
 

َقْبْليَن َعَلَيْه:31" -(:31-31:11اآليات )لو ِْ اَلمع َنْد اَلَهَيَكْل َوالشُّيعو َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوقعوَّاْد جع َكَأنَّهع »ثعمَّ َقاَل َيسعوعع ْلرع
! َعَلى ْلص  َخَرَجتعَم ْبسعيعو  ِْ 31ٍف َوْعْصي  ْإَذ كعَنتع َمَعكعَم كعلَّ َيَوٍم ْفي اَلَهَيَكْل َلَم َتمعدُّوا َعَليَّ اأَلَياْدَي. َولْكنَّ هْذ
َلَطانع الظَُّلَمةْ   "«.َساَعتعكعَم َوسع

 المسيح عاتب يهوذا عتابًا رقيقًا، وعاتب بطرس إذ قطع أذن العبد، ثم شفاه، هو إهتم بالجميع في هذه اللحظة
هذِ ساعتكم وسلطان الصعبة، ثم يستدير ويوجه عتابًا لطيفًا لكل هذا الحشد لعلهم يندمون فيتوبوا. وقوله 

 فيه إشارة:= الظلمة
أن هذه الساعة هي بتحديد من اهلل. وسلطان الظلمة هو الشيطان، فأنا الذي سمحت بأن أسلم في أيديكم في  .1

 ي نواياكم.هذه الساعة، ولكن أنتم اآلن والشيطان واحد ف
أن سوولطان الظلمووة وقتووه قصووير، فلوون يمتوود سوولطانه ألكثوور موون سوواعة أي وقووت قصووير وهووم فعوواًل تمكنوووا منووه  .3

 أيام. 2وصلبوه ولكنه قام بعد 
 

ِْ. َوَكـاَن َيهعـوَذا معَسـلِّمعهع َيَعـْرفع اَلَمَوْضـَع، أَلنَّ َيسعـوَع اَجَتَمـَع هعَنـاَق َكْثيـرَا َمـَع َتالَ 1 "-:(21-1:22اآليات )يو ْميـْذ
يْسـيِّيَن، َوَجـاَء ْإَلـى هعَنـاَق ْبَمَشـاعْ 1 َؤَساْء اَلَكَهَنـْة َواَلَفرِّ دَّاَما ْمَن ْعَنْد رع َنَد َوخع َل َوَمَصـاْبيَح َوْسـاَلٍح. َفَأَخَذ َيهعوَذا اَلجع
ــَم: 3 ــلِّ َمــا َيــَأْتي َعَلَيــْه، َوَقــاَل َلهع َقــاَل «. َيسعــوَع النَّاْصــْريَّ »َأَجــابعوِع: 3« وَن؟َمــَن َتَطلعبعــ»َفَخــَرَ  َيسعــوعع َوهعــَو َعــاْلمر ْبكع

َوَكاَن َيهعوَذا معَسلِّمعهع َأَيَضا َواْقَفا َمَعهعَم. «. َأَنا هعوَ »َلهعَم:
، َرَجععوا ْإَلى اَلـَورَاْء َوَسـَقطعوا «ْإنِّي َأَنا هعوَ »َفَلمَّا َقاَل َلهعَم:2
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َقـَد قعَلـتع َلكعـَم: ْإنِّـي َأَنـا »َأَجـاَب َيسعـوع:2«. َيسعوَع النَّاْصْريَّ »َفَقالعوا:« َطلعبعوَن؟َمَن تَ »َفَسأََلهعَم َأَيَضا: 1َعَلى اأَلَرْض. 
 ْإنَّ الَّـْذيَن َأَعَطَيَتْنـي َلـَم أعَهْلـَق ْمـَنهعمَ »ْلَيـْتمَّ اَلَقـَولع الَّـْذي َقاَلـهع: 1«. هعَو. َفْإَن كعَنتعَم َتَطلعبعوَنْني َفَدععوا هؤعاَلْء َيـَذَهبعونَ 

، َفاَسَتلَّهع َوَضـَرَب َعَبـَد َرْئـيْس اَلَكَهَنـْة، َفَقَطـَع أعَذَنـهع اَليع 22«.َأَحَدا َمَنـى. َوَكـاَن ثعمَّ ْإنَّ ْسَمَعاَن بعَطرعَس َكاَن َمَعهع َسَيفر
ــــَس.  اَســــمع اَلَعَبــــْد َمَلخع

ــــوعع ْلبعَطــــرعَس:22 َمــــْد! اَلَكــــَأسع الَّْتــــ»َفَقــــاَل َيسع َْ ي َأَعَطــــاْني اآلبع َأاَل اَجَعــــَل َســــَيَفَق ْفــــي اَل
وا َعَلى َيسعوَع َوَأَوَثقعوِع،21«.َأَشَربعَها؟ دَّاَم اَلَيهعوْد َقَبضع َنَد َواَلَقاْئَد َوخع  " ثعمَّ ْإنَّ اَلجع

 
ِْ.َوَكاَن َيهعوَذا معَسلِّمعهع َيَعْرفع اَلَمَوْضَع، أَلنَّ َيسعوَع اَجَتَمَع هعَناَق َكْثيرَا َمَع تَ 1" -(:1:22آية )يو   " اَلْميْذ

هوووذه تؤكووود أن المسووويح لوووم يخووورج إلوووى بسوووتان جثسووويماني هربوووًا، فيهووووذا طالموووا إجتموووع معوووُه هنووواك، بووول هوووو ذهوووب 
لجثسوويماني ليسووهل للخووائن مهمتووه، فهووو بهووذا قوود إبتعوود عوون الجموواهير وعوون أصوودقائه الووذين قوود يتوودخلوا لحمايتووه 

نتصور  فتحدث معركة. بل هو قال ليهووذا "موا أنوت تعملوه فإعملوه بوأكثر سورعة". لقود سوقط آدم األول فوي بسوتان وا 
 آدم اآلخير بطاعته في بستان، في صالته وتسليمه، بل هو ُدِفَن في بستان وقام منتصرًا على الموت في بستان.

 
يْسـيِّ 1" -(:1:22آية )يو َؤَسـاْء اَلَكَهَنـْة َواَلَفرِّ دَّاَما ْمَن ْعَنـْد رع َنَد َوخع يَن، َوَجـاَء ْإَلـى هعَنـاَق ْبَمَشـاْعَل َفَأَخَذ َيهعوَذا اَلجع

  " َوَمَصاْبيَح َوْساَلٍح.
والفريسوويين  الخــدامالشوويطان هنووا يقووود مجموعووة موون كوول قوووات الظلمووة، التلميووذ الخووائن ورؤسوواء الكهنووة وخوودامهم= 

شوعب (. وسويظل هوذا هوو الوضوع فوي الكنيسوة آلخور األيوام، صوراع بوين قووات الظلموة و 8:::وجنود الرومان )يو
اهلل حتوووى يوووأتي الووورب فوووي مجوووده لينهوووي سووولطان إبلووويس. ونالحوووظ أن الكلموووة المسوووتخدمة فوووي اليونانيوووة للجنووود هوووي 

جنودي وهوي       الفرقوة المخصصوة لحراسوة الهيكول وكوان الووالي يرسول مجموعوة 311األورطة وتعدادها حووالي 
( ُذِكَر القائد والكلمة المسوتخدمة 13ي آية )من الجند ليكونوا تحت أمر رئيس الكهنة في األعياد لحفظ النظام. وف

تشووير ألنووه قائوود ألووف وهووي رتبووة كبيوورة. وهووذا يوودل علووى رعووبهم موون شووخص المسوويح. وهووذا العوودد موون الجنوود والقائوود 
الروماني الكبير يدل على إتفاق مسبق بين رؤساء الكهنة وبيالطس، فهم بعد المحاكمة رحلوه إلى دار الوالية أي 

( وكوان صوبح وترجمتهوا مبكورًا جودًا. وكوان ذلووك 38لرومانيوة. ولوذلك خورج لهوم بويالطس مبكورًأ )آيوةمقور الحكوموة ا
( ورؤسوواء الكهنووة كووانوا فووي عجلووة موون أموورهم، أن َيْصووُدْر الحكووم 31:37نتيجووة لضووغط رؤسوواء الكهنووة عليووه )مووت

يمثلوون اليهوود. وأن  والخـداميمثلوون األموم  الجنـدمبكرًا قبل أن يستيقظ الشعب ويدافعون عون المسويح. والحوظ أن 
 يوحنا يميز بين رؤساء الكهنة والفريسيين فرؤساء الكهنة من الصدوقيين.

 
 "«.َمَن َتَطلعبعوَن؟»َفَخَرَ  َيسعوعع َوهعَو َعاْلمر ْبكعلِّ َما َيَأْتي َعَلَيْه، َوَقاَل َلهعَم: 3" -(:3:22آية )يو

ألنوه كوان =مـن تطلبـونم التوي سوتأتي عليوه. وسوؤال المسويح لهوم المسيح هو الذي خرج ليالقيهم، وهم يعلم بواآلال
ناويًا ليس أن يعلن إسمه فقط بول شخصوه ويظهور سولطان الهوتوه فيفهمووا أنوه سولم نفسوه بإرادتوه، ويعطوي فرصوة 

 لتالميذه ليهربوا. لذلك خرج بثبات ولم ينتظر وصول الجند.

1 
3 
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  " َوَكاَن َيهعوَذا معَسلِّمعهع َأَيَضا َواْقَفا َمَعهعَم.«. َأَنا هعوَ »َقاَل َلهعَم:«. َيسعوَع النَّاْصْريَّ »َأَجابعوِع: 3" -(:3:22آية )يو

فيها صيغة إستهزاء. كان اليهود يحتقرون الناصريين "أمن الناصرة يمكن أن يكون شئ صوالح" = يسوع الناصري
وسولطان وبهواء إسوم يهووه العظويم.  أنوا اهلل= أنوا الكوائن= مجود وكراموة= أنا هـوحملت كلمة = أنا هو(. 5:1:)يو

سوتخدم هوذا اللفوظ "أنوا هوو" لويعلن محبتوه للعوالم "أنوا  لذلك سقط الجنود، هي فيها إعالن الهوته. لقود سوبق السويد وا 
هو الراعي.. أنا هو النور .. الخ" ليعزي شعبه. ولكنه في هذه المرة ليظهور قووة سولطان الهوتوه، وأنوه يسولم نفسوه 

ذا كان  المسيح له هذا المجد وهو يساق للصليب فكم بالحري سويكون مجوده حينموا يوأتي فوي مجود أبيوه. بإرادته. وا 
 هو كان في موقف أقوى من الجند. فهو الذي أسلم ذاته.

 
 ، َرَجععوا ْإَلى اَلَورَاْء َوَسَقطعوا َعَلى اأَلَرْض. «ْإنِّي َأَنا هعوَ »َفَلمَّا َقاَل َلهعَم:2 -(:2:22آية )يو
هورب لهورب اآلن وهوم سواقطون، ولكنوه لهوذا أتوى .. للصوليب. هوذه الهيبوة التوى ارعبوتهم هوى نفسوها التوى لو أراد ال

 ظهرت عندما دخل الهيكل ليطهره ، فلم يقدر احد ان يؤذيه .
 

 "«.َيسعوَع النَّاْصْريَّ »َفَقالعوا:« َمَن َتَطلعبعوَن؟»َفَسأََلهعَم َأَيَضا: 1" -(:1:22آية )يو
هم بهدف مجيئهم والواجب الذي أتوا ألجله. فهم في رعوبهم بعود سوقوطهم إرتبكووا ال يودرون مواذا كأن المسيح يذكر 

 يفعلون. هو هنا يأمرهم أن يقبضوا عليه والقوى يملي شروطه.
 

  "«.ؤعاَلْء َيَذَهبعونَ َقَد قعَلتع َلكعَم: ْإنِّي َأَنا هعَو. َفْإَن كعَنتعَم َتَطلعبعوَنْني َفَدععوا ه»َأَجاَب َيسعوع:2" -(:2:22آية )يو
المسيح هنا ُيْملي شروطه، بعد أن شعروا بالهيبة نحوه، هنا كان يأمر بسلطان وليس بضعف ليحمي تالميذه، 
فهو أتى لهذا ليسلم نفسه وليخلص تالميذه والمؤمنين به "الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد" 

 فما كانوا يستطيعون تحمل اآلالم بعد.دعوا هؤالء يذهبون (. وشروط السيد= 13:17)يو
 "«.ْإنَّ الَّْذيَن َأَعَطَيَتْني َلَم أعَهْلَق ْمَنهعَم َأَحَدا»ْلَيْتمَّ اَلَقَولع الَّْذي َقاَلهع: 1" -(:1:22آية )يو

 لو كان أحود مونهم قود موات قبول قياموة المسويح لكوان موتوه يعتبور هالكوًا. فبعود أن حولَّ علويهم الوروح القودس تغيوروا
شخص وأخيرًا 2111ألشخاص آخرين. ولنقارن بين بطرس الذي أنكر المسيح ولعن، وبطرس الذي يؤمن بعظته 

 يموت عن المسيح. وهو ايضا حفظ نفوسهم حتى ال يقتلوهم ، وبالتالي يتمم تالميذه كرازتهم .
 

، َفاَسـتَ 22" -(:22:22آية )يو لَّهع َوَضـَرَب َعَبـَد َرْئـيْس اَلَكَهَنـْة، َفَقَطـَع أعَذَنـهع ثعمَّ ْإنَّ ْسَمَعاَن بعَطرعَس َكاَن َمَعهع َسـَيفر
َس.   " اَليعَمَنى. َوَكاَن اَسمع اَلَعَبْد َمَلخع

كووان اإلعتووداء علووى جنوودي موون جنووود رئوويس الكهنووة عقوبتووه اإلعدام،لووذلك كووان الوحيوود الووذي ذكوور إسووم بطوورس هووو 
عبيد رئيس الكهنة في المقدمة ولم يرى الجند الرومان ما يوحنا.فقد كتب بشارته بعد إستشهاد بطرس. وغالبًا كان 

فعله بطرس. ولكن المسيح أنقوذ الموقوف بشوفائه ألذن العبود. ولونعلم أن العواطوف البشورية والعوامول الجسودية التوي 
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تحوورك اإلنوودفاعات تووؤدي لإلنكووار والجووبن. أّمووا المسوويح فكووان مملوووءًا محبووة محتملووة صووابرة، إحتملووت خيانووة يهوووذا 
ظلووم الجنوود ومووؤامرات رؤسوواء الكهنووة وجووبن بطوورس والزالووت تحتملنووا فووي خياناتنووا وضووعفاتنا. والحووظ أن مووا فعلووه و 

 بطرس كان يمكن أن يحاكم المسيح بسببه أنه السبب فيما حدث.
 

َمْد! اَلَكَأسع الَّْتي َأَعطَ »َفَقاَل َيسعوعع ْلبعَطرعَس:22" -(:22:22آية )يو َْ  "«.اْني اآلبع َأاَل َأَشَربعَها؟اَجَعَل َسَيَفَق ْفي اَل
المسيحي ال يمد يده للسيف، بل يتقبل كأس المووت طواعيوة. المسويحي ال يحمول سويفًا بول صوليبًا. ولمواذا السويف 

نحن نقبل كل ألم وصليب بهذا المفهوم أنها من يود اآلب. = الكأس التي أعطاني اآلب(. 31:1والموت ربح )في
 (.11:19ا للقبض عليه وال مؤامرات ضده، بل هي كأس يشربها من يد اآلب )هنا المسيح لم يرى جنود أتو 

 
وا َعَلى َيسعوَع َوَأَوَثقعوِع،21 -(:21:22آية )يو دَّاَم اَلَيهعوْد َقَبضع َنَد َواَلَقاْئَد َوخع  ثعمَّ ْإنَّ اَلجع
يح قاوم الجند وال إسحق قاوم (. وفي الحالتين لم يقاوم أحد، ال المس9:33كما أوثق إبراهيم إسحق )تك= وأوثقِو

أبيه. فإسحق كان يشعر أنه بين يدي أبيه الذي يحبه. والمسيح لم يرى أنه بين يدي اليهود والرومان بل بين يدي 
(. وكان 37:118اآلب. ولم يكن هناك داع  أن يوثقوه وهو مستسلم. ولكن ليتم المكتوب أوثقوا الذبيحة )مز

 حبل يربطونه أيضًا في رقبته وهكذا صنعوا مع المسيح بمنتهى العنف.اليهود يوثقون المجرم من خلف ب

 

 المحاكمات
تمت محاكمة المسيح دينيًا ومدنيًا. دينيًا أمام حنان وقيافا ومودنيًا أموام هيورودس وبويالطس. وبويالطس كوان يميول 

بدقوووة موووا دار فوووي ( ولكنوووه حكوووم ضوووده تحوووت توووأثير اليهوووود. ويوحنوووا يميوووز 5 ،19::+  28:18لتبرئوووه المسووويح )يوووو
 المحاكمات الدينية وقدر العلماء وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساعة الثانية صباحًا.

 
 ( 22 -2:11-31:12محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود )مت

 (11-21:22(+ )يو 12-33:11(+ )لو 2:23 ،11-31:23+) مر
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نان وقيافا والسونهدريم. والفسوحة )الحووش( فوي الودور األوضوي، حيوث إجتموع رسم يوضح مكان المحاكمة ومقر ح
 العبيد والخدام. ثم الدهليز، وهي الطرقة بين الباب والحوش.

 
ةع َوالَّْذيَن َأَمَسكعوا َيسعوَع َمَضَوا ْبْه ْإَلى َقَياَفا َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َحَيثع اَجَتَمَع اَلَكَتبَ 31 " -:(13-31:12اآليات )مت
 . ِع دَّاْم 32َوالشُّيعو ْلَيَنظعَر َوَأمَّا بعَطرعسع َفَتْبَعهع ْمَن َبْعيٍد ْإَلى َداْر َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َفَدَخَل ْإَلى َداْخل َوَجَلَس َبَيَن اَلخع
ِع َواَلَمَجَمعع كعلُّهع َيَطلعبعوَن َشَهاَدةَ 31النَِّهاَيَة.  َؤَساءع اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو وٍر َعَلى َيسعوَع ْلَكَي َيَقتعلعوِع،  َوَكاَن رع َفَلَم 22زع

وٍر  وَن، َلَم َيْجدعوا. َولْكَن َأْخيرَا َتَقدََّم َشاْهَدا زع وٍر َكْثيرع َيْجدعوا. َوَمَع َأنَّهع َجاَء شعهعودع زع
هَذا َقاَل: ْإنِّي َأَقْدرع »َوَقااَل:22

َأَما تعْجيبع ْبَشَيٍء؟ َماَذا َيَشَهدع ْبْه »َفَقاَم َرْئيسع اَلَكَهَنْة َوَقاَل َلهع:21«. اٍم َأَبْنيهْ َأَن َأَنقعَض َهَيَكَل اهلْل، َوْفي َثاَلَثْة َأيَّ 
َهَل َأَسَتَحْلفعَق ْباهلْل اَلَحيِّ َأَن َتقعوَل َلَنا: »َوَأمَّا َيسعوعع َفَكاَن َساْكَتا. َفَأَجاَب َرْئيسع اَلَكَهَنْة َوَقاَل َلهع:21« هَذاْن َعَلَيَق؟

وَن اَبَن اإْلَنَساْن َجاْلَسا »َقاَل َلهع َيسعوعع:23« َأَنَت اَلَمْسيحع اَبنع اهلْل؟ َأَنَت قعَلَت! َوَأَيَضا َأقعولع َلكعَم: ْمَن اآلَن تعَبْصرع
َق َرْئيسع اَلَكَهَنْة ْحيَنْئٍذ ْثيَ 23«. َعَن َيْميْن اَلقعوَّْة، َوآْتَيا َعَلى َسَحاب السََّماءْ  َقَد َجدََّف! َما َحاَجتعَنا »اَبهع َقاْئاَل:َفَمزَّ

ْحيَنْئٍذ َبَصقعوا 21«. ْإنَّهع معَسَتَوْجبع اَلَمَوتْ :»َفَأَجابعوا َوَقالوعا « َماَذا َتَرَوَن؟22َبَعدع ْإَلى شعهعوٍد؟ َها َقَد َسْمَعتعَم َتَجْديَفهع! 
وَن َلَطمعوِع  ْفي َوَجْهْه َوَلَكمعوِع، َوآَخرع

، َمَن َضَرَبَق؟:»َقاْئْلينَ 22 َأمَّا بعَطرعسع َفَكاَن َجاْلَسا 21«.َتَنبََّأ َلَنا َأيَُّها اَلَمْسيحع
!»َخاْرَجا ْفي الدَّاْر، َفَجاَءَت ْإَلَيْه َجاْرَيةر َقاْئَلَة: َفَأَنَكَر قعدَّاَم اَلَجْميْع َقاْئاَل: 12«. َوَأَنَت كعَنَت َمَع َيسعوَع اَلَجْليْليِّ

َوهَذا َكاَن َمَع َيسعوَع »ثعمَّ ْإَذ َخَرَ  ْإَلى الدَِّهْليْز رََأَتهع أعَخَرى، َفَقاَلَت ْللَّْذيَن هعَناَق:12« ي َما َتقعوْليَن!َلَستع َأَدرْ »
! َل!»َفَأَنَكَر َأَيَضا ْبَقَسٍم:11« النَّاْصْريِّ َحقاا َأَنَت »وا ْلبعَطرعَس:َوَبَعَد َقْليل َجاَء اَلْقَيامع َوَقالع 11« ْإنِّي َلَستع َأَعْرفع الرَّجع

َََتَق تعَظْهرعَق! :13« َأَيَضا ْمَنهعَم، َفْإنَّ لع َل!»َفاَبَتَدَأ ْحيَنْئٍذ َيَلَعنع َوَيَحْلفع . « ْإنِّي اَل َأَعْرفع الرَّجع َوْلَلَوَقْت َصاَح الدِّيقع
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َفَخَرَ  ْإَلى َخاْرٍ  «. َأَن َيْصيَح الدِّيقع تعَنْكرعني َثاَلَث َمرَّاتٍ  ْإنََّق َقَبلَ »َفَتَذكََّر بعَطرعسع َكاَلَم َيسعوَع الَّْذي َقاَل َلهع:13
 " َوَبَكى بعَكاَء معراا.

 
ــَي 31 -(:31:12آيــة )مــت ــوَع ْلَك وٍر َعَلــى َيسع ِع َواَلَمَجَمــعع كعلُّــهع َيَطلعبعــوَن َشــَهاَدَة زع ــيعو ــْة َوالشُّ َؤَســاءع اَلَكَهَن َوَكــاَن رع
  َيَقتعلعوِع،
إذًا هم أتوا بشهود معوروف عونهم سووء السومعة فهوم شوهود زور معوروفين، فالكتواب لوم يقول = شهادة زور يطلبون

أنهم شهدوا زورًا بل هم أصواًل شوهود زور، هوذه هوي طبيعوتهم السوابقة قبول محاكموة المسويح. واليهوود إحتواجوا لهوم 
 ليقفوا أمام بيالطس. 

 
«. اَل: ْإنِّــي َأَقــْدرع َأَن َأَنقعــَض َهَيَكــَل اهلْل، َوْفــي َثاَلثَــْة َأيَّــاٍم َأَبْنيــهْ هــَذا َقــ»َوَقــااَل:22" -(:23 - 22:12اآليـات )مــت

َوَأمَّـا َيسعـوعع َفَكـاَن َسـاْكتَا. 21« َأَمـا تعْجيـبع ْبَشـَيٍء؟ َمـاَذا َيَشـَهدع ْبـْه هـَذاْن َعَلَيـَق؟»َفَقاَم َرْئيسع اَلَكَهَنـْة َوَقـاَل َلـهع:21
ــاَل َلــهع:َفَأَجــاَب َرْئــيسع اَلكَ  ــْة َوَق ــَت اَلَمْســيحع اَبــنع اهلْل؟»َهَن ــا: َهــَل َأَن ــاهلْل اَلَحــيِّ َأَن َتقعــوَل َلَن ــهع 23« َأَســَتَحْلفعَق ْب ــاَل َل َق

وَن اَبَن اإْلَنَساْن َجاْلَسا َعَن َيْميْن اَلقعـوَّْة، َوآْتَيـا»َيسعوعع: َعَلـى َسـَحاب  َأَنَت قعَلَت! َوَأَيَضا َأقعولع َلكعَم: ْمَن اآلَن تعَبْصرع
 "«.السََّماءْ 

( طريقووة التزويوور فووي الشووهادة، فالمسوويح لووم يقوول أنووا أنقووض هيكوول اهلل. بوول قووال عوون هيكوول جسووده 51يتضووح فووي )
(. وهو لم يقل أنا أنقض بل قال لهم أنقضوا.. وأنا أقيموه. فالمسويح يوتكلم عموّا سويفعلوه بصولبهم لوه 31 ،19:3)يو

أيوام وقوالوا هوذا  2. وهوم فهمووا كالموه وهوم كوانوا يعلموون أنوه قوال أنوه سويقوم بعود أيام 2)انقضوا..( ثم قيامته بعد 
(. وهم ألنهم شهود زور فهم لم يشهدوا بأن المسيح صنع معجزات أكبر مون إقاموة الهيكول 52:37لبيالطس )مت

هو سيح إبن اهلل أستحلفق .. هل أنت المأيام، فهو أقام لعازر بعد أن أنتن وكان سؤال رئيس الكهنة للسيد 2في 
 يسأل ال ليعرف اإلجابة، بل ليسقط المسيح في مشكلة

 إن رفض اإلجابة يتهمه بأنه يستهين بالحلف بإسم اهلل. .1
 إن قال نعم فهو سيدينه بتهمة التجديف. .3
 إن قال ال فهو يكذب نفسه ألنه أعلن هذا أمام الجموع. .2

. فوألن شوهادة الوزور فشولت فهوو يريود أن يصوطاده وفي الحاالت الثالث سيدينه ويحكم عليه أنه مسوتوجب المووت
بكلموة موون فموه. والسوويد عورف خبووث ضومائرهم ووجوود أن سووكوته ال يصوح فأجوواب بأنوه إبوون اهلل حتوى تكووون الفائوودة 
عامة للكول. والسويد عموموًا كوان صوامتًا أثنواء محاكموات اليهوود والروموان لوه، فمون يوتكلم كثيورًا يشوير إلوى ضوعفه، 

لمسووبقة، وأن حكمهووم سويكون ظالمووًا فلموواذا كثوورة الكووالم. ولكنووه هوو وحووده يعلووم متووى يكووون الكووالم وهوو يعلووم نيووتهم ا
أي كالمووك صووحيح بوول زاد أنهووم لوون يعووودوا أنــت قلــت ومتووى يكووون الصوومت. والسوويد كووان هنووا واضووحًا فووي إجابتووه 

 يرونه في ضعف بل هو سيصعد للسماء وسيأتي للدينونة في المجيء الثاني.
ن كان رئي -  س الكهنة يبغي حقًا أن يعرف، كان عليه أن يفتش الكتب واألنبياء فيعلم. وا 
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تشوير للمسويح. ويعنوي كوالم المسويح أيضوًا أنوه بعود " جالسَا عن يمين القـوةوهم يعرفون من دانيال أن عبارة " -
ل. أن تصوولبوني أقوووم وينتشوور اإليمووان وتوورون معجووزات علووى يوود الرسوول سووتعرفون إننووي أنووا الووذي قصووده دانيووا

 عمومًا من نبوة دانيال هم يعرفون أن لقب إبن اإلنسان المقصود به المسيح.
 

َق َرْئيسع اَلَكَهَنْة ْحيَنْئٍذ ْثَياَبهع َقاْئاَل:23" -(:23:12آية )مت َقَد َجـدََّف! َمـا َحاَجتعَنـا َبَعـدع ْإَلـى شعـهعوٍد؟ َهـا َقـَد »َفَمزَّ
 " َسْمَعتعَم َتَجْديَفهع!

لثيابه عالمة يهودية تشير للحزن والغيرة على اهلل ألن إسمه قد ُجدَِّف عليه. وهنا نرى عالمة  تمزيق رئيس الكهنة
علووى نووزع الكهنوووت الووالوي ليظهوور كهنوووت جديوود علووى طقووس ملكووي صووادق. ولكوون رئوويس الكهنووة فعوول ذلووك ليثيوور 

 الموجودين كلهم فيؤيدوه على قراره بقتل المسيح.
 

وَن َلَطمعوِع.ْحيَنْئٍذ 21" -(:21:12آية )مت  " َبَصقعوا ْفي َوَجْهْه َوَلَكمعوِع، َوآَخرع
(. وموا أفظوع خطيوة الحسود والبغضوة وهوذا موا جعلهوم يصورخون أصولبه أصولبه 18:37فعلوا هذا به لحسدهم )مت

لما أراد بيالطس أن يؤدبه )يجلده( ويطلقه. بل أن الحسد هو الذي دفع إبليس ليسقط آدم فيموت، وهوذا موا حودث 
 يين.مع قا

 
َوَأَنَت »َأمَّا بعَطرعسع َفَكاَن َجاْلَسا َخاْرَجا ْفي الدَّاْر، َفَجاَءَت ْإَلَيْه َجاْرَيةر َقاْئَلَة:21 "-(:13 - 21:12اآليات )مت

! ْإَذ َخَرَ  ْإَلى الدَِّهْليْز رََأَتهع  ثعمَّ 12« َلَستع َأَدْري َما َتقعوْليَن!»َفَأَنَكَر قعدَّاَم اَلَجْميْع َقاْئاَل: 12«. كعَنَت َمَع َيسعوَع اَلَجْليْليِّ
!»أعَخَرى، َفَقاَلَت ْللَّْذيَن هعَناَق: َل!»َفَأَنَكَر َأَيَضا ْبَقَسٍم:11« َوهَذا َكاَن َمَع َيسعوَع النَّاْصْريِّ « ْإنِّي َلَستع َأَعْرفع الرَّجع

َََتَق تعَظْهرعَق!َحقاا أَ »َوَبَعَد َقْليل َجاَء اَلْقَيامع َوَقالعوا ْلبعَطرعَس:11 َفاَبَتَدَأ ْحيَنْئٍذ َيَلَعنع 13« َنَت َأَيَضا ْمَنهعَم، َفْإنَّ لع
: َل!»َوَيَحْلفع . « ْإنِّي اَل َأَعْرفع الرَّجع ْإنََّق َقَبَل َأَن »َفَتَذكََّر بعَطرعسع َكاَلَم َيسعوَع الَّْذي َقاَل َلهع:13َوْلَلَوَقْت َصاَح الدِّيقع

 "َفَخَرَ  ْإَلى َخاْرٍ  َوَبَكى بعَكاَء معراا.«. َنْكرعني َثاَلَث َمرَّاتٍ َيْصيَح الدِّيقع تع 

كان بطرس جالسًا خارجًا في الدار الخارجية )الحوش( فإصطادته جارية لتتهمه أنه كان مع يسووع : إنكار بطرس
تهمته كاألولى ثم عرفه الجالسوون فوي المكوان  ذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وا  مون لغتوه، فوالجليليين لهوم فأنكر، وا 

لكنة مختلفة عن اليهود. فهم ينطقون السوين مثول الثواء. ومون بقيوة األناجيول يبودو أن كثيورين حاصوروه بإتهامواتهم 
بأنووه تلميووذ المسوويح. ولوونالحظ أن الخطيووة تبوودأ بالتهوواون فووي الصووالة فووي البسووتان، ثووم كبريوواؤه وثقتووه فووي ذاتووه، ثووم 

اآلن مووع موون يبغضووون الوورب ثووم اإلنكووار ثووم القسووم الكوواذب ثووم اللعوون. فكوول إنسووان هروبووه مووع التالميووذ، ثووم جلوسووه 
 يسقط في الخطية يبدأ سقوطه في خطية صغيرة ثم يتدرج إلى األكبر. ونالحظ أن الخوف يفقدنا الرؤية والتمييز.

أن  يشير لصياح صوت الضمير فينوا، أو صووت الوروح القودس الوذي يبكوت علوى خطيوة. ونالحوظ= صياح الديق
الووديك صوواح موورة بعوود أن أنكوور أول موورة، وكووان هووذا كإنووذار ليكووف عوون اإلنحوودار ولكوون هووذا لووم يحوودث، ثووم صوواح 
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عتوزال شوهوات = ثم خر  إلى خار الديك بعد إنكاره ثالث مرة.  تشير لضرورة خروج الخاطئ من مكان الخطية وا 
 تنال الغفران.  العالم. إن بكاء بطرس غسل خطيته دون أن يقول كلمة إعتذار فالدموع

 غالبًا ألنه جليلي ولكن هناك رأي بأنه تشبه بالسيد في كالمه. = لَتق تظهرق
 

 لماذا لم تتدخل العناية اإللهية وتحمي بطرس من اإلنكار؟
لمووا قووال المسوويح لتالميووذه كلكووم تشووكون فووّي فووي هووذه الليلووة، قووال بطوورس "أنووا ال أشووك" وكووان فووي هووذا كبريوواء موون 

كالم المسيح بكبرياء، بينما هو رأي من سابق عشرته للسيد معرفته بكل شئ، وهنا المسويح  بطرس، فهو شك في
تركه ليشفيه وليتأدب. وكان من المفروض أن يقوول بطورس للسويد، أعنوى حتوى ال أشوك ولكنوه أخطوأ فتركوه السويد 

قوال للسويد حوين سوأله ليسقط فيعرف ضعفه وال يعود يثوق فوي ذاتوه. ونالحوظ أنوه بعود هوذه السوقطة وبعود أن توأدب 
"أتحبني" أجاب "أنت تعلم أني أحبك" فهو أصبح ال يثق في ذاته، وقوارن هوذا القوول بأنوه سويبذل نفسوه عون السويد 
بينمووا سوويده يقووول لووه ستشووكون فووّي فووي هووذه الليلووة، فهوول كووان يتصووور أن السوويد ال يعلووم. ونالحووظ أن المسوويح كووان 

ن على يديه ألوف، وهو سمح بسقوطه حتى ال يتكبر، كما سمح يعلم مستقبل بطرس وأنه سيصنع معجزات ويؤم
لبولس بشوكة في الجسد لئال يرتفع. ونالحظ أن المسيح لم يجعله يسقط بل هو رفع العناية اإللهية التي تحفظوه. 
وهذا يفسر كالم المسيح له "وأنا طلبت إلى اآلب حتوى ال يفنوى إيمانوك" فالمسويح هوو الوذي يعتنوي بنوا أموا بطورس 
ففي كبريائه األول ظن أن قوته وسيفه هما اللذان يحميانه. وبطرس صوار لنوا مثوااًل، لوذلك قوال لوه المسويح "وأنوت 

 متى رجعت فثبت إخوتك".
 

 لماذا أخبِر السيد بما سيقع مقدمَا؟
 ليعلم أن السيد يعرف كل شئ فال يعود يراجعه في شئ بل يثق أن عنده المعرفة الكاملة. .1
 لسيد لو أعلمني بما سيكون لتحذرت ولم أنكر.حتى ال يقول أن ا .3
 حتى إذا تذكر معرفة السيد وأنه أخبره تزداد توبته وندامته. .2

 
 الفرق بين يهوذا وبطرس

كان إنكار بطورس عون خووف طبيعوي، أّموا يهووذا فقود خوان دون مبورر وأخوذ الوثمن. وبطورس تواب ونودم أّموا يهووذا 
كان يظنهم يؤدبونه ويطلقونه تملكته الحيرة واليأس والندم وبدل التوبة فيأس وهلك ولما رآهم حكموا عليه بالموت و 

 إنتحر يأسًا.
 

نتحاِر  (22-2:11اآليات )مت  يأس يهوذا وا 
ِع الشََّعب َعَلى َيسعوَع َحتَّى 2"  -:(22-2:11اآليات )مت َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوشعيعو َباحع َتَشاَوَر َجْميعع رع َوَلمَّا َكاَن الصَّ

ْحيَنْئٍذ َلمَّا رََأى َيهعوَذا الَّْذي َأَسَلَمهع َأنَّهع َقَد ْديَن، 1 َفَأَوَثقعوِع َوَمَضَوا ْبْه َوَدَفععوِع ْإَلى ْبياَلطعَس اَلبعَنْطيِّ اَلَواْلي.1لعوِع، َيَقتع 
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 ِْ َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو ْة ْإَلى رع َنْدَم َوَردَّ الثَّاَلْثيَن ْمَن اَلْفضَّ
َماَذا »َفَقالعوا:«. َقَد َأَخَطَأتع ْإَذ َسلََّمتع َدَما َبْريَئا:»َقاْئالَ 3

َة ْفي اَلَهَيَكْل َواَنَصَرَف، ثعمَّ َمَضى َوَخَنَق َنَفَسهع. 3« َعَلَيَنا؟ َأَنَت َأَبْصَر! َة 2َفَطَرَح اَلْفضَّ َؤَساءع اَلَكَهَنْة اَلْفضَّ َفَأَخَذ رع
َعَرَباْء. 1«. َيَها ْفي اَلْخزَاَنْة أَلنََّها َثَمنع َدمٍ اَل َيْحلُّ َأَن نعَلقْ »َوَقالعوا: اْريِّ َمَقَبَرَة ْلَل وا َواَشَتَرَوا ْبَها َحَقَل اَلَفخَّ َفَتَشاَورع

َوَأَخذعوا الثَّاَلْثيَن ْمَن »ْئْل:ْحيَنْئٍذ َتمَّ َما ْقيَل ْبْإَرْمَيا النَّْبيِّ اَلَقا1ْإَلى هَذا اَلَيَوْم. « َحَقَل الدَّمْ »ْلهَذا سعمَِّي ذْلَق اَلَحَقلع 2
ْة، َثَمَن اَلمعَثمَّْن الَّْذي َثمَّنعوِع ْمَن َبني ْإَسرَاْئيَل،  اَلْفضَّ

، َكَما َأَمَرْني الرَّبُّ 22 اْريِّ  "«.َوَأَعَطَوَها َعَن َحَقْل اَلَفخَّ

 
َؤسَ 2" -(:1-2:11اآليات )مت َباحع َتَشاَوَر َجْميعع رع ِع الشََّعب َعَلى َيسعوَع َحتَّى َوَلمَّا َكاَن الصَّ اْء اَلَكَهَنْة َوشعيعو

  "َفَأَوَثقعوِع َوَمَضَوا ْبْه َوَدَفععوِع ْإَلى ْبياَلطعَس اَلبعَنْطيِّ اَلَواْلي.1َيَقتعلعوِع، 

 أنظر المحاكمة المدنية للمسيح.
 

َؤَسـاْء ْحيَنْئٍذ َلمَّا رََأى َيهعوَذا الَّْذي َأَسَلَمهع َأنَّ 1" -(:1:11آية )مت ـْة ْإَلـى رع هع َقَد ْديـَن، َنـْدَم َوَردَّ الثَّاَلْثـيَن ْمـَن اَلْفضَّ
. ِْ  " اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو

ذا بوه يقتنوي هموًا وغموًا، فوذهب يورد الفضوة فوي  كان يهوذا في طمعه يظن أنوه يقتنوي ربحوًا بوالثالثين مون الفضوة وا 
ذا بووه يقتنووي همووًا وغمووًا  ندامووة بووال توبووة وموورارة بووال رجوواء. وهكووذا كوول خوواطئ فهووو يظوون أن الخطيووة سووتعطيه لووذة وا 

 ويأسًا.
 

َفَطـَرَح 3« َمـاَذا َعَلَيَنـا؟ َأَنـَت َأَبْصـَر!»َفَقـالعوا:«. َقَد َأَخَطَأتع ْإَذ َسلََّمتع َدَما َبْريَئا»َقاْئاَل:3" -(:2-3:11اآليات )مت
َة ْفي اَلَهَيَكْل َواَنَصَرَف، ثعمَّ َمَضى َوَخَنقَ  َة َوَقالعوا:2َنَفَسهع.  اَلْفضَّ َؤَساءع اَلَكَهَنْة اَلْفضَّ اَل َيْحلُّ َأَن نعَلْقَيَها ْفي »َفَأَخَذ رع

  "«.اَلْخزَاَنْة أَلنََّها َثَمنع َدمٍ 
عبوارة تعنوي عودم إهتموامهم بموا يقوول، فقود حصولوا علوى موا يريودون. عجيوب أن هوؤالء القتلوة يقولوون = ماذا علينا

ال يحـل أن نلقيهـا فـي الخزانـة ألنهـا ثمـن ا هم قاتلوه فليس علويهم أن يبصوروا. ثوم يقولوون "أم، أنت أبصر ليهوذا
ذا كنتم قد رأيتم عوذرًا لصولب المسويح " دم فإذا كان وضع ثمن الدم في الخزانة يعتبر إثمًا فكم يكون إهدار الدم. وا 

يبلعووون الجمول" إذ يشوترون صوواحب فلمواذا ترفضوون قبوول الووثمن، حقوًا قوال علويهم السوويد "يصوفون عون البعوضوة و 
 الدم الزكي بالمال ليقتلوه، ويرتابوا من وضع ثمن الدم في الهيكل.

لعله تصوَّر أن المسيح سوف يخرج من بين أيديهم كموا كوان يفعول سوابقًا. ولموا لوم يفعول = ثم مضى وخنق نفسه
اء، ويدفعوه الحوب لإلرتمواء فوي أحضوان ندم يهوذا. ولكن التوبة ليست مجورد نودم، ولكنهوا إيموان يموأل القلوب بالرجو

اهلل. ولكون يهوووذا كووان أعموى عوون رحمووة اهلل الواسووعة. إن الشويطان الووذي أغووواه بالخطيووة دفعوه لليووأس بعوود السووقوط 
( نفهوم أنوه فوي شونقه لنفسوه سوقط علوى وجهوه فإنشوق 18:1(. وفي )أع11:7كو3مصورًا له أن خطيته لن تغفر )

نسكبت أحشاؤه كلها،  ويبدو أنه بعد أن خنق نفسه سقط على شئ حاد أو بارز فشقت بطنه. من الوسط وا 
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َعَرَباْء.1" -(:1:11آية )مت اْريِّ َمَقَبَرَة ْلَل وا َواَشَتَرَوا ْبَها َحَقَل اَلَفخَّ  " َفَتَشاَورع
رعي بسبب سمى هكذا ألن فخاريًا كان يمتلكه ويستغله، وكان ثمنه زهيدًا إذ ال يصلح للزرع وال لل= حقل الفخاري

إستعمال الفخاري له. وهذا الحقل الذي إشترى بالثالثين من الفضة وصار مودفنًا للغربواء يشوير للعوالم الوذي إفتوداه 
الوورب بدمووه لكووي يوودفن فيووه األمووم فينعمووون معووه بقيامتووه )الووذين موواتوا مووع المسوويح وأيضووًا سوويقومون معووه( وهووذا مووا 

 يحدث في المعمودية.
 

ـَثمَّْن الَّـْذي »ْئـٍذ تَـمَّ َمـا ْقيـَل ْبْإَرْمَيـا النَّْبـيِّ اَلَقاْئـْل:ْحينَ 1" -(:1:11آية )مـت ـْة، َثَمـَن اَلمع َوَأَخـذعوا الثَّاَلْثـيَن ْمـَن اَلْفضَّ
 "َثمَّنعوِع ْمَن َبني ْإَسرَاْئيَل،
األنبيواء لوذا الذي تنبأ هذه النبوة هو زكريا. ولكن كان سفر إرميواء فوي التلموود أول أسوفار = ما قيل بإرمياء النبي

(. فواليهود يقسومون العهود القوديم ثالثوة أقسوام األول هوو 12 ،13:11كان إسم إرمياء يطلوق علوى كول النبووات )زك
 الشريعة والثاني يبدأ بالمزامير ويسمونه المزامير والثالث هو األنبياء ويسمونه إرمياء.

 
 (2:23( + آية )مر11-31:23اآليات )مر
ِع 31 "-:(11-31:23اآليات )مر َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو َفَمَضَوا ْبَيسعوَع ْإَلى َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َفاَجَتَمَع َمَعهع َجْميعع رع
دَّاْم َيسَ 33َواَلَكَتَبةع.  ْفئع ْعَنَد َتدَ َوَكاَن بعَطرعسع َقَد َتْبَعهع ْمَن َبْعيٍد ْإَلى َداْخْل َداْر َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َوَكاَن َجاْلَسا َبَيَن اَلخع
َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَمَجَمعع كعلُّهع َيَطلعبعوَن َشَهاَدَة َعَلى َيسعوَع ْلَيَقتعلعوِع، َفَلَم َيْجدعوا. 33النَّاْر.  َوَكاَن رع

أَلنَّ َكْثيْريَن 32
ورَا، َوَلَم َتتَّْفَق َشَهاَداتعهعَم.  ورَا َقاْئْليَن: ثعمَّ َقاَم َقَومر َوَشْهدعوا عَ 31َشْهدعوا َعَلَيْه زع : ْإنِّي »32َلَيْه زع ِع َيقعولع َنَحنع َسْمَعَنا

َواَل ْبهَذا َكاَنَت 31«. َأَنقعضع هَذا اَلَهَيَكَل اَلَمَصنعوَع ْباأَلَياْدي، َوْفي َثاَلَثْة َأيَّاٍم َأَبْني آَخَر َغَيَر َمَصنعوٍع ْبَأَيادٍ 
َأَما تعْجيبع ْبَشَيٍء؟ َماَذا َيَشَهدع ْبْه هؤعاَلْء »َهَنْة ْفي اَلَوَسْط َوَسَأَل َيسعوَع ْقاْئاَل:َفَقاَم َرْئيسع اَلكَ 22َشَهاَدتعهعَم َتتَّْفقع. 

أََأَنَت اَلَمْسيحع اَبنع »َأمَّا هعَو َفَكاَن َساْكتَا َوَلَم يعْجَب ْبَشَيٍء. َفَسأََلهع َرْئيسع اَلَكَهَنْة َأَيَضا َوَقاَل َلهع:22« َعَلَيَق؟
َبا وَن اَبَن اإْلَنَساْن َجاْلَسا َعَن َيْميْن اَلقعوَّْة، َوآْتَيا ْفي َسَحاْب »َفَقاَل َيسعوعع:21« َرْق؟اَلمع َأَنا هعَو. َوَسَوَف تعَبْصرع

َق َرْئيسع اَلَكَهَنْة ْثَياَبهع َوَقاَل:21«. السََّماءْ  « َجاْديَف! َما رََأيعكعَم؟َقَد َسْمَعتعمع التَّ 23َما َحاَجتعَنا َبَعدع ْإَلى شعهعوٍد؟ »َفَمزَّ
َفاَلَجْميعع َحَكمعوا َعَلَيْه َأنَّهع معَسَتَوْجبع اَلَمَوْت. 

ََطُّوَن َوَجَههع َوَيَلكعمعوَنهع َوَيقعولعوَن 23 قعوَن َعَلَيْه، َويع َفاَبَتَدَأ َقَومر َيَبصع
دَّامع َيَلْطمعوَنهع.«. َتَنبَّأَ »َلهع: َوَكاَن اَلخع

بعَطرعسع ْفي الدَّاْر َأَسَفَل َجاَءَت ْإَحَدى َجَواْري َرْئيْس اَلَكَهَنْة.  َوَبَيَنَما َكانَ 22 
!»َفَلمَّا رََأَت بعَطرعَس َيَسَتَدْفئع، َنَظَرَت ْإَلَيْه َوَقاَلَت: 21 َلَستع َأَدْري »َفَأَنَكَر َقاْئاَل: 22« َوَأَنَت كعَنَت َمَع َيسعوَع النَّاْصْريِّ

. « وْليَن!َواَل َأَفَهمع َما َتقع  َفرََأَتهع اَلَجاْرَيةع َأَيَضا َواَبَتَدَأَت َتقعولع 21َوَخَرَ  َخاْرَجا ْإَلى الدَِّهْليْز، َفَصاَح الدِّيقع
وَن ْلبعَطرعَس:12« ْإنَّ هَذا ْمَنهعَم!»ْلَلَحاْضْريَن: َم، أَلنََّق َحقاا َأَنَت ْمَنهع »َفَأَنَكَر َأَيَضا. َوَبَعَد َقْليل َأَيَضا َقاَل اَلَحاْضرع

َََتهعَم! ََتعَق تعَشْبهع لع : 12«. َجْليْليٌّ َأَيَضا َولع َل الَّْذي َتقعولعوَن َعَنهع!»َفاَبَتَدَأ َيَلَعنع َوَيَحْلفع « ْإنِّي اَل َأَعْرفع هَذا الرَّجع
ْإنََّق َقَبَل َأَن َيْصيَح الدِّيقع َمرََّتَيْن، تعَنْكرعْني َثاَلَث »َوَصاَح الدِّيقع ثَاْنَيَة، َفَتَذكََّر بعَطرعسع اَلَقَوَل الَّْذي َقاَلهع َلهع َيسعوعع:11

 " َفَلمَّا َتَفكََّر ْبْه َبَكى.«. َمرَّاتٍ 
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ِع 31 -(:22-31:23اآليات )مر َؤَسـاْء اَلَكَهَنـْة َوالشُّـيعو َفَمَضَوا ْبَيسعوَع ْإَلى َرْئيْس اَلَكَهَنـْة، َفـاَجَتَمَع َمَعـهع َجْميـعع رع
ـدَّاْم َيَسـ33َبةع. َواَلَكتَ  َتَدْفئع ْعَنـَد َوَكاَن بعَطرعسع َقَد َتْبَعهع ْمَن َبْعيٍد ْإَلى َداْخْل َداْر َرْئيْس اَلَكَهَنـْة، َوَكـاَن َجاْلَسـا َبـَيَن اَلخع

ــوَع ْلَيقَ 33النَّــاْر.  َؤَســاءع اَلَكَهَنــْة َواَلَمَجَمــعع كعلُّــهع َيَطلعبعــوَن َشــَهاَدَة َعَلــى َيسع ــَم َيْجــدعوا. َوَكــاَن رع أَلنَّ َكْثيــْريَن 32تعلعــوِع، َفَل
ورَا، َوَلَم َتتَّْفَق َشَهاَداتعهعَم.  ورَا َقاْئْليَن: 31َشْهدعوا َعَلَيْه زع ثعمَّ َقاَم َقَومر َوَشْهدعوا َعَلَيْه زع

: ْإنِّـي »32 ِع َيقعـولع َنَحنع َسـْمَعَنا
ــاْدي،  ــَل اَلَمَصــنعوَع ْباأَلَي ــادٍ َأَنقعــضع هــَذا اَلَهَيَك ــَر َمَصــنعوٍع ْبَأَي ــَر َغَي ــي آَخ ــاٍم َأَبْن ــْة َأيَّ ــي َثاَلَث ــَت 31«. َوْف َواَل ْبهــَذا َكاَن

َأَمـا تعْجيـبع ْبَشـَيٍء؟ َمـاَذا َيَشـَهدع ْبـْه هـؤعاَلْء »َفَقاَم َرْئيسع اَلَكَهَنْة ْفي اَلَوَسْط َوَسَأَل َيسعوَع ْقـاْئاَل:22َشَهاَدتعهعَم َتتَّْفقع. 
 "«.َعَلَيَق؟

[ ويمنوع إصودار الحكوم فوي 3[ فوالتلمود يمنوع المحاكموات لوياًل ]1محاكمة التي تمت كانت ضود التقليود اليهوودي ]ال
[ أسوواس :[ هووذا يضوواف علووى إسووتئجارهم شووهود زور ]2نفووس يوووم المحاكمووة خصوصووًا لووو كووان الحكووم بووالموت ]

لمحكموة وهوذا موا لوم يحودث هنوا وهوم ال المحاكمات اليهودية أن يحاكم على شئ عمله فعاًل وليس قوواًل قالوه أموام ا
 والمعنى أن القرار قد إتخذ قبل المحاكمة. والمحاكمة كانت صورية.= ليقتلِويحكمون بمجرد اعتراف المتهم. 

 
ــات )مــر ــا َوَقــا22" -(:21-22:23اآلي ــْة َأَيَض ــأََلهع َرْئــيسع اَلَكَهَن ــَيٍء. َفَس ــَب ْبَش ــاْكتَا َوَلــَم يعْج ــاَن َس ــا هعــَو َفَك َل َأمَّ

َبــاَرْق؟»َلــهع: وَن اَبــَن اإْلَنَســاْن َجاْلَســا َعــَن َيْمــيْن »َفَقــاَل َيسعــوعع:21« أََأَنــَت اَلَمْســيحع اَبــنع اَلمع َأَنــا هعــَو. َوَســَوَف تعَبْصــرع
 "«.اَلقعوَّْة، َوآْتَيا ْفي َسَحاْب السََّماءْ 

ال نصمت إذا ُفِهَم صمتنا أننا نتراجوع علمنا هنا السيد المسيح أن هناك وقت للصمت ووقت للكالم وأنه علينا أن 
ومرقس ألنه يكتب للروموان يقولهوا بوضووح أموا متوى " أنا هوعن موقفنا وننكر الحق. في إجابة المسيح هنا قال "

 فقال "أنت تقول" وهذا تعبير عبري بنفس المعنى لكن الرومان لن يفهموه.
 

َق َرْئيسع اَلَكَهَنْة ثْ 21" -(:21:23آية )مر  "َما َحاَجتعَنا َبَعدع ْإَلى شعهعوٍد؟»َياَبهع َوَقاَل:َفَمزَّ
كانت الشوريعة تمنوع رئويس الكهنوة مون أن يموزق ثيابوه. ولكنوه كموا سوبق وقوال نبووة دون أن يودري عون أن المسويح 

( حووودث هنوووا أنووه دون أن يووودري أيضووًا تنبوووأ بنهايوووة الكهنوووت اليهوووودي. ونالحوووظ أن 63-9:11:يفوودي العوووالم )يووو
ومووان لووم يسووتطيعوا تمزيووق ثوووب المسوويح الووذي يشووير لكنيسووته الواحوودة. وقيافووا كووان يظهوور حزنووه علووى الجنووود الر 

 التجديف الذي لحق إسم اهلل بينما كان قلبه فرحًا إذ وجد علة على يسوع.
 

 «.َنهعَم!ْإنَّ هَذا مْ »َفرََأَتهع اَلَجاْرَيةع َأَيَضا َواَبَتَدَأَت َتقعولع ْلَلَحاْضْريَن:21 -(:21:23آية )مر
وفي متى يقول "رأته أخرى". واضح حالوة الهورج والكول يوتكلم. فونفس الجاريوة األولوى إتهمتوه = فرأته الجارية أيضاَ 

( وواضوح أن 68:33ثانية وهذا أثار أخرى فبدأت فوي إتهاموه. وفوي لوقوا نجود اإلتهوام الثواني موجوه مون رجول )آيوة
 هذا الرجل كان يؤمن على كالم الجارية األولى.
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ِع َواَلَكَتَبةع َواَلَمَجَمعع كعلُّهع، َفَأَوَثقعوا يَ 2 "-:(2:23آية )مر َؤَساءع اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو َباْح َتَشاَوَر رع سعوَع َوْلَلَوَقْت ْفي الصَّ
 " َوَمَضَوا ْبْه َوَأَسَلمعوِع ْإَلى ْبياَلطعَس.

 
 ( 12-33:11)لو

وِع َوَأَدَخلعوِع ْإَلى َبَيْت َرْئيْس اَلَكَهَنْة. َوَأمَّا بعَطرعسع َفَتْبَعهع ْمَن َبْعيٍد. َفَأَخذعوِع َوَساقع 33" -(:12-33:11اآليات )لو
َوَلمَّا َأَضَرمعوا َنارَا ْفي َوَسْط الدَّاْر َوَجَلسعوا َمَعا، َجَلَس بعَطرعسع َبَيَنهعَم. 33

َفرََأَتهع َجاْرَيةر َجاْلَسا ْعَنَد النَّاْر َفَتَفرََّسَت 32
ِع آَخرع َوَقاَل:32« َلَستع َأَعْرفعهع َيا اَمرََأةع!»َفَأَنَكَرِع َقاْئاَل:31«. َوهَذا َكاَن َمَعهع!»َوَقاَلَت: فيهْ  َوَأَنَت »َوَبَعَد َقْليل َرآ

: « ْمَنهعَم! ، َلَستع َأَنا!»َفَقاَل بعَطرعسع ْباَلَحقِّ ْإنَّ هَذا »َقاْئاَل: َوَلمَّا َمَضى َنَحوع َساَعٍة َواْحَدٍة َأكََّد آَخرع 31« َيا ْإَنَسانع
:22«. َأَيَضا َكاَن َمَعهع، أَلنَّهع َجْليْليٌّ َأَيَضا! !»َفَقاَل بعَطرعسع ، َلَستع َأَعْرفع َما َتقعولع َوْفي اَلَحاْل َبَيَنَما هعَو «. َيا ْإَنَسانع

 . َيَتَكلَّمع َصاَح الدِّيقع
، َكَيَف َقاَل َلهع:َفاَلَتَفَت الرَّبُّ َوَنَظَر ْإَلى بعَطرعَس 22 ْإنََّق َقَبَل َأَن »، َفَتَذكََّر بعَطرعسع َكاَلَم الرَّبِّ

َفَخَرَ  بعَطرعسع ْإَلى َخاْرٍ  َوَبَكى بعَكاَء معراا.21«. َيْصيَح الدِّيقع تعَنْكرعْني َثاَلَث َمرَّاتٍ 
َوالرَِّجالع الَّْذيَن َكانعوا َضاْبْطيَن 21 

َتَنبََّأ! َمَن هعَو الَّْذي »َوَغطََّوِع َوَكانعوا َيَضْربعوَن َوَجَههع َوَيَسأَلعوَنهع َقاْئْليَن:23ئعوَن ْبْه َوهعَم َيَجْلدعوَنهع، َيسعوَع َكانعوا َيَسَتَهزْ 
َوَأَشَياَء أعَخَر َكْثيَرَة َكانعوا َيقعولعوَن َعَلَيْه معَجدِّْفيَن.23« َضَرَبَق؟

َؤَساءع َوَلمَّا َكاَن النََّهارع اَجَتَمعَ 22  َت َمَشَيَخةع الشََّعْب: رع
ْإَن قعَلتع َلكعَم اَل »َفَقاَل َلهعَم:«. ْإَن كعَنَت َأَنَت اَلمْسيَح، َفقعَل َلَنا!»َقاْئْليَن:21اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع، َوَأَصَعدعوِع ْإَلى َمَجَمْعْهَم 

َن َسأََلتع اَل تعْجيبعوَنْني َواَل تعَطلْ 22تعَصدِّقعوَن،  «. معَنذع اآلَن َيكعونع اَبنع اإْلَنَساْن َجاْلَسا َعَن َيْميْن قعوَّْة اهللْ 21قعوَنْني. َواْ 
َما َحاَجتعَنا َبَعدع ْإَلى َشَهاَدٍة؟ »َفَقالعوا:12«. َأَنتعَم َتقعولعوَن ْإنِّي َأَنا هعوَ »َفَقاَل َلهعَم: « َأَفَأَنَت اَبنع اهلْل؟»َفَقاَل اَلَجْميعع:12

 "«.َنَحنع َسْمَعَنا ْمَن َفْمهْ أَلنََّنا 
هو يمسك العصا من الوسط فمن ناحية يريح ضميره بأنه تبع المسيح ومن ناحية هو كان من = تبعه من بعيد

هذه يضيفها لوقا ليشرح سبب توبة بطرس، فنظرة المسيح = فإلتفت الرب ونظر إلى بطرسبعيد لينقذ سمعته. 
ا قلب بطرس وخرج ليبكي بكاًء مرًا وليصير داودًا جديدًا في توبته ودموعه. المملوءة عتابًا، مع صياح الديك حّرك

لقد كانت نظرة المسيح له هي إقتراب مراحم المسيح إليه بصمت وسرية ولمسة حانية لمست قلبه وذكرته 
بالماضي فيها إفتقد الرب بطرس بنعمته الداخلية. في وسط آالم المسيح المرة لم ينسى خالص نفس بطرس 

 وشجعه.
ن سـألت ال تجيبـونني ( وسوألهم عوون 7-6:31سوبق المسوويح وسوألهم عون معموديوة يوحنوا وقووالوا ال نعورف )لوو= وا 
( والمسيح يقصد هنا أنه لوو ناقشوتكم فوي النبووات التوي تثبوت أننوي إبون اهلل ::-1:31:مزمور داود ولم يجيبوا)لو

ريدون أن يعرف أحد الحق، ولو تجردوا عن الهوى لكان وتفسيرها لن تجيبوا ألنكم ال تريدون أن تعرفوا الحق،وال ت
 لن يطلقوه حتى لو أثبت براءته فهم قد بيتوا النية على قتله. =وال تطلقوننيالمسيح قد شرح لهم.

 
ــو ــة )ل ــةع، 22" -(:22:11آي ــْة َواَلَكَتَب ــاءع اَلَكَهَن َؤَس ــَعْب: رع ــَيَخةع الشَّ ــَت َمَش ــارع اَجَتَمَع ــاَن النََّه ــا َك ــى َوَلمَّ ــَعدعوِع ْإَل َوَأَص
 " َمَجَمْعْهَم.
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 اجتماع صوري بالنهار حتى يكون الحكم رسميًا فأحكام اإلعدام لياًل باطلة.
 

وا َعَلى َيسعوَع َوَأَوثَقعوِع، 21 "-:(11-21:22اآليات )يو دَّاَم اَلَيهعوْد َقَبضع َنَد َواَلَقاْئَد َوخع َوَمَضَوا ْبْه ْإَلى 21ثعمَّ ْإنَّ اَلجع
َوَكاَن َقَياَفا هعَو الَّْذي َأَشاَر َعَلى 23َن َأوَّاَل، أَلنَّهع َكاَن َحَما َقَياَفا الَّْذي َكاَن َرْئيَسا ْلَلَكَهَنْة ْفي ْتَلَق السََّنْة. َحنَّا

اَلَيهعوْد َأنَّهع َخَيرر َأَن َيمعوَت ْإَنَسانر َواْحدر َعْن الشََّعْب.
َلْميذع اآلَخرع َيَتَبَعاْن َيسعوَع، َوَكاَن َوَكاَن ْسَمَعانع بعَطرعسع َوالتِّ 23 

وَفا ْعَنَد َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َفَدَخَل َمَع َيسعوَع ْإَلى َداْر َرْئيْس اَلَكَهَنْة.  ذْلَق التَِّلْميذع َمَعرع
َوَأمَّا بعَطرعسع َفَكاَن َواْقَفا ْعَنَد 22

وَفا ْعَنَد َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َوَكلََّم اَلَبوَّاَبَة َفَأَدَخَل بعَطرعَس. اَلَباْب َخاْرَجا. َفَخَرَ  التَِّلْميذع اآلَخرع الَّذْ  ي َكاَن َمَعرع
َفَقاَلْت 21

َوَكاَن اَلَعْبيدع 22«. َلَستع َأَنا!»َقاَل َذاَق:« أََلَسَت َأَنَت َأَيَضا ْمَن َتاَلْميْذ هَذا اإْلَنَساْن؟»اَلَجاْرَيةع اَلَبوَّاَبةع ْلبعَطرعَس:
دَّامع َواْقْفيَن، َوهعَم َقَد َأَضَرمعوا َجَمرَا أَلنَّهع َكاَن َبَردر، َوَكانعوا َيَصَطلعوَن، َوَكاَن بعَطرعسع َواْقَفاَوا  َمَعهعَم َيَصَطْلي. َلخع

ِْ َوَعَن َتَعْليْمْه. 21 تع اَلَعاَلَم َعاَلْنَيَة. َأَنا َعلََّمتع كعلَّ َأَنا َكلَّمَ »َأَجاَبهع َيسعوعع:12َفَسَأَل َرْئيسع اَلَكَهَنْة َيسعوَع َعَن َتاَلْميْذ
ْلَماَذا َتَسأَلعْني َأَنا؟ 12ْحيٍن ْفي اَلَمَجَمْع َوْفي اَلَهَيَكْل َحَيثع َيَجَتْمعع اَلَيهعودع َداْئَما. َوْفي اَلَخَفاْء َلَم َأَتَكلََّم ْبَشَيٍء. 

َوَلمَّا َقاَل هَذا َلَطَم َيسعوَع َواْحدر ْمَن 11«. . هعَوَذا هؤعاَلْء َيَعْرفعوَن َماَذا قعَلتع َأَناْاَسَأْل الَّْذيَن َقَد َسْمععوا َماَذا َكلََّمتعهعمَ 
دَّاْم َكاَن َواْقَفا، َقاْئاَل:  ى ْإَن كعَنتع َقَد َتَكلََّمتع َرْدياا َفاَشَهَد َعلَ »َأَجاَبهع َيسعوعع:11« َأهَكَذا تعَجاْوبع َرْئيَس اَلَكَهَنْة؟»اَلخع

َن َحَسَنا َفْلَماَذا َتَضْربعْني؟ ، َواْ  َوَكاَن َحنَّانع َقَد َأَرَسَلهع معوَثَقا ْإَلى َقَياَفا َرْئيْس اَلَكَهَنْة.13« الرَّْديِّ
َوْسَمَعانع بعَطرعسع 13 

ِْ؟»َكاَن َواْقَفا َيَصَطْلي. َفَقالعوا َلهع: َقاَل َواْحدر ْمَن 12«. َلَستع َأَنا!»اَق َوَقاَل:َفَأَنَكَر ذَ « أََلَسَت َأَنَت َأَيَضا ْمَن َتاَلْميْذ
َفَأَنَكَر بعَطرعسع 11« َأَما رََأَيتعَق َأَنا َمَعهع ْفي اَلبعَستَاْن؟»َعْبيْد َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َوهعَو َنْسيبع الَّْذي َقَطَع بعَطرعسع أعَذَنهع:

.  " َأَيَضا. َوْلَلَوَقْت َصاَح الدِّيقع

نية، أي محاكمة المسيح أمام رؤساء الكهنة، في أثناء الليول، فأبنواء الظلموة ال يعملوون إاّل فوي تمت المحاكمة الدي
الظلمة. بل هم تجاوزوا قووانينهم ليحكمووا باإلدانوة علوى المسويح علوى وجوه السورعة. بول أن قيافوا قود أصودر الحكوم 

دي تعتبور أحكوام الليول الغيوة. لووذلك (. ولونالحظ أنوه بحسووب التقليود اليهوو 18::1عليوه بوالموت قبول المحاكموة )يوو
إجتمعوا صباحًا )شكليًا( للتصديق على الحكم. ومن مهازل هذه المحاكمة فبحسب القووانين يمنوع تنفيوذ الحكوم فوي 

 نفس اليوم لكنهم نفذوه في المسيح.
 

 " الَّْذي َكاَن َرْئيَسا ْلَلَكَهَنْة ْفي ْتَلَق السََّنْة. َوَمَضَوا ْبْه ْإَلى َحنَّاَن َأوَّاَل، أَلنَّهع َكاَن َحَما َقَياَفا21" -(:21:22آية )يو
هوذا = ألنه كان حما قيافـاليحاكمه. فبأي صفة يحاكمه حنان ..  حنان يقول يوحنا في سخرية أنهم ذهبوا به إلى

ن يوحنوا لوم هو التبرير الوحيد الذي قدَّمه يوحنا، فكأن قيافا يرد الجميول لحنوان أنوه جعلوه رئويس الكهنوة. ونالحوظ أ
يووورد أي إتهووام للمسوويح ممووّا قووالوه فهووم لووم يسووتقروا علووى تهمووة واحوودة ضووده. ونالحووظ أن دار حنووان وقيافووا هووي دار 
واحووودة وبهوووا قاعوووة للمحكموووة. وكوووان حنوووان رئيسوووًا سوووابقًا للكهنوووة. ومجموووع السووونهدريم كوووان يجتموووع فوووي هوووذه القاعوووة 

ر الوالية. ويوحنا لم يذكر اجتماع المجمع وال المحاكمة (. وخرج المسيح من دار رئيس الكهنة إلى دا:62:1)مر
 أمامه ألنه رأي أن الحكم كله في يد قيافا.
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م حينمووا أسووقطه الوووالي السووابق لبوويالطس وكووان 16-:1 –م 7كووان حنووان رئيسووًا للكهنووة موون سوونة : حنــان وقيافــا
م. ومن بعده جواء قيافوا زوج 17-15نةإسمه فاليريوس جراتوس. وتّولى بعد حنان إبنه اليعازار لمدة سنة واحدة س

حيووث أسووقطه الوووالي الووذي أتووى بعوود بوويالطس. وموون بعوود قيافووا تووولى  25-26إبنتووه وبقووى فووي الرئاسووة حتووى سوونة 
م ومون بعوده توولى الرئاسوة ثالثوة مون أوالد حنوان وهوم ثواوفيلس 27-25الرئاسة إبن آخور لحنوان هوو يوناثوان سونة 

م وهو الذي مّد يده وقتل يعقوب أخو الرب 53حنان الصغير حتى سنةم ثم ::-1:م ثم متياس سنة1:-27سنة
(. وكانوت هوذه العائلوة مشوهورة بالرشووة والدسوائس 3 ،1:13)هذا غير يعقوب أخو يوحنا الوذي قتلوه هيورودس( )أع

( فهووو يقووول رئوويس 3:2الدينيووة وواضووح أن حنووان الكبيوور كووان متسوولطًا علووى قيافووا وغيووره وهووذا مووا نالحظووه فووي )لووو
 لكهنة حنان وقيافا. فقال رئيس الكهنة بالمفرد. فكان حنان يمارس وظيفة رئيس الكهنة من خلف قيافا.ا

وكانوووت هوووذه العائلوووة كعصوووابة تسوووتخدم الهيكووول فوووي التجوووارة لوووذلك قوووال المسووويح عووون الهيكووول "حولتمووووه إلوووى مغوووارة 
نهور الموال الوذي يتودفق عليهموا لصوص". ولذلك كانت حادثة تطهير الهيكل سبب حقد حنان وقيافا، فهي أوقفوت 

رسال الخدام، خدام الهيكل الذين هم ضباط علوى 9:-6:7:من تجارة الهيكل. ونالحظ من )يو ( أن المؤامرات وا 
 مستوى عال  من المعرفة، كانت مستمرة منذ زمن ولكن حينما ذهب هؤالء الخدام للمسيح أعجبوا به.

ئويس الكهنوة يسوتمر فوي وظيفتوه حتوى يمووت. ولكون قصود يوحنوا كوان ر = الذي كان رئيسَا للكهنة فـي تلـق السـنة
بهذا أن قيافا كان رئيسًا للكهنوة فوي تلوك السونة التوي كانوت السونة المقبولوة للموؤمنين وسونة خيبوة اليهوود وخسوارتهم 

 لكل شئ. وتعني أيضًا كثرة تغيير رؤساء الكهنة بواسطة الحكام الرومان.
 

 " اَفا هعَو الَّْذي َأَشاَر َعَلى اَلَيهعوْد َأنَّهع َخَيرر َأَن َيمعوَت ْإَنَسانر َواْحدر َعْن الشََّعْب.َوَكاَن َقيَ 23" -(:23:22آية )يو
 (. وتعني أن القرار قد إتخذوه قبل المحاكمة. 61 ،9:11:اإلشارة هنا إلى )يو

 
وَفا ْعَنَد َرْئيْس َوَكاَن ْسَمَعانع بعَطرعسع َوالتَِّلْميذع اآلَخرع َيَتَبعَ 23" -(:23:22آية )يو اْن َيسعوَع، َوَكاَن ذْلَق التَِّلْميذع َمَعرع

 " اَلَكَهَنْة، َفَدَخَل َمَع َيسعوَع ْإَلى َداْر َرْئيْس اَلَكَهَنْة.
من هنا نرى أن يوحنا كان شاهد عيان فهو وبطرس فقط تبعوا المسويح وهورب البواقون. ولكون بطورس احتجوز عنود 

لخدام قيافا. ولكن يوحنا كان معروفًا فهو غالبًا كان وأخيه يعقوب أقارب لرئيس الكهنة. الباب، إذ لم يكن معروفًا 
وهووذه المعرفووة هووي التووي أهلووت يوحنووا ليعوورف إسووم عبوود رئوويس الكهنووة ملخووس، بوول تعوورف علووى نسوويب ملخووس بووين 

اريووة التووي أنكوور الخوودام، وأهلتووه لوودخول بيووت قيافووا دون حوورج فووي هووذا الموقووف الخطيوور. وهووو أيضووًا َعووِرف أن الج
(. وهذه القرابة هي التفسير أنهم 15بطرس المسيح أمامها أنها هي البوابة، بل هو توسط لبطرس لكي يدخل )آية

 لم يعترضوا على دخوله.
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القضوايا  ومعروف في التاريخ اليهوودي أن السونهدريم وهوو الجهوة القضوائية العليوا المنووط بهوا الفحوص والحكوم فوي
سوونة قبوول خووراب أورشووليم، أي كووان متوقفووًا عوون العموول أيووام 1:الكبوورى التووي تخووص اليهووود، قوود توقووف عوون العموول 

المسيح، وهم قد منعوا من االجتماع في الدار المخصصة للسنهدريم المسماة "جازيت" وبحسب التلقيد اليهودي ال 
ن اجتمواعهم فوي دار قيافوا إجتماعوًا غيور قوانوني، بول يجوز للسنهدريم أن يحكم بالموت خارج الجازيت. ولذلك كوا

بنواء علووى إسووتدعاء رؤسواء الكهنووة للتصووديق الشوكلي علووى الحكووم. ويقوول التلمووود اليهووودي أنوه قبوول خووراب الهيكوول 
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بأربعين سنة إنتزع من إسرائيل حق الحكم باإلعدام، ولكن يبدو أنه في غياب الوالي الروماني خارج أورشليم أتيح 
 يحكموا على إسطفانوس بالرجم. لهم أن

 
وَفـا ْعَنـَد 22" -(:22:22آية )يو َوَأمَّا بعَطرعسع َفَكاَن َواْقَفا ْعَنَد اَلَباْب َخاْرَجـا. َفَخـَرَ  التَِّلْميـذع اآلَخـرع الَّـْذي َكـاَن َمَعرع

  " َرْئيْس اَلَكَهَنْة، َوَكلََّم اَلَبوَّاَبَة َفَأَدَخَل بعَطرعَس.
إذًا البوابووة أيضووًا تعرفووه. ولكوون = وكلــم البوابــةحنووا فووي الووداخل عوواد ليبحووث عوون بطوورس ليوودخل. بعوود أن إسووتقر يو 

 (.27:12البوابة كلمت بطرس وتركت يوحنا. واهلل سمح بهذا حتى ينكسر كبرياء بطرس )
 

ــو ــرعَس:21" -(:21:22آيــة )ي ــةع ْلبعَط ــةع اَلَبوَّاَب ــْت اَلَجاْرَي ــ»َفَقاَل ــَت َأَيَضــا ْم ــَت َأَن ــاْن؟أََلَس ــْذ هــَذا اإْلَنَس ــاَل « َن َتاَلْمي َق
 " «.َلَستع َأَنا!»َذاَق:

يشوير ألن البوابوة سوبقت وتعرفوت علوى يوحنوا وعرفوت أنوه مون  أيضـاَ في دخوله تعرفت عليه البوابة، وقول الكتاب 
 تالميووذ المسوويح. وبطوورس خانتووه شووجاعته وأنكوور وكووان موون الممكوون أن يهلكوووه ولكوون المسوويح كووان قوود طلووب ألجلووه

 (.23:33)لو
 

دَّامع َواْقْفيَن، َوهعَم َقَد َأَضَرمعوا َجَمرَا أَلنَّهع َكاَن َبَردر، َوَكانعوا َيَصَطلعوَن، 22" -(:22:22آية )يو َوَكاَن اَلَعْبيدع َواَلخع
 " َوَكاَن بعَطرعسع َواْقَفا َمَعهعَم َيَصَطْلي.

سة اليهود، وهؤالء تجمعوا معًا في فسحة الدار في هنا إنسحب القائد والجند ولم يبق سوى العبيد وضباط الحرا
إشارة ألن هذا الجو إستثنائي في هذه السنة، فمن المعتاد في مثل هذا الوقت أن = ألنه كان بردالدور األرضي. 

 (.73-:57:1+ مر 65:33يكون الجو دافئًا. وضوء الجمر ساعد العبيد أن يروا وجه بطرس فيتعرفوا عليه )لو
 

ِْ َوَعَن َتَعْليْمْه.21" -(:21:22آية )يو  " َفَسَأَل َرْئيسع اَلَكَهَنْة َيسعوَع َعَن َتاَلْميْذ
عــن ( أن هووذا التحقيووق كووان أمووام قيافووا، بعوود أن أرسووله حنووان إليووه. وهنووا قيافووا يسووأل المسوويح :3نفهووم موون آيووة )

الطس أن المسويح موتهم بأنووه [ فوي نظور بووي3[ ألنوه ينوووي أن ينكول بهوم ويقوودم أسوماءهم إلوى بوويالطس ]1]تالميـذِ 
[ والمسوويح كووإبن اهلل 2يريوود أن يكووون ملكووًا وبالتووالي يكووون تالميووذه والة منافسووين لبوويالطس )هووذا مووا يريووده قيافووا(. ]

يكون تالميذه فوق رئيس الكهنة. والمسيح لوم يجوب علوى السوؤال الخواص بتالميوذه ليحمويهم. وقيافوا يسوأل المسويح 
ون ملكووًا يمنووع أن تعطووى الجزيووة لقيصوور، وأنووه ملووك لليهووود. وكووأن قيافووا يسووتدرج أي دعوتووه ألن يكوو= عــن تعليمــه

 المسيح ليعترف بخططه السرية للقيام بثورة ليكون ملكًا.
 

َهَيَكـْل َأَنـا َكلََّمـتع اَلَعـاَلَم َعاَلْنَيـَة. َأَنـا َعلََّمـتع كعـلَّ ْحـيٍن ْفـي اَلَمَجَمـْع َوْفـي الَ »َأَجاَبـهع َيسعـوعع:12" -(:12:22آية )يو
  " َحَيثع َيَجَتْمعع اَلَيهعودع َداْئَما. َوْفي اَلَخَفاْء َلَم َأَتَكلََّم ْبَشَيٍء.
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هنا المسيح يعلن أنه لم يكن يعد لثورة وليس له تعاليم سرية. بل كل تعاليمه كانوت علوى الموأل وموا قالوه للسوامرية 
ستمعو  (. بول أن رد المسويح 5: ،6:7:ا له وشهدوا له )يوأذاعته هي في كل المدينة. وخدام رئيس الكهنة سبقوا وا 

يشومل تالميوذه وكول اليهوود =العـالمفيه إشارة إتهام لرئيس الكهنة بأنه هو الذي يعمل في الظالم بمحاكمته. وقوله 
 ( فكل تعليم سرى يخلو من الحق.37:11واآلخرين بال تمييز، بل المسيح يمنع كل تعليم سرى )مت

 
َماَذا َتَسأَلعْني َأَنا؟ ْاَسَأْل الَّـْذيَن َقـَد َسـْمععوا َمـاَذا َكلََّمـتعهعَم. هعـَوَذا هـؤعاَلْء َيَعْرفعـوَن َمـاَذا قعَلـتع لْ 12" -(:12:22آية )يو

 "«.َأَنا
كانت القوانين اليهودية للمحاكمات تنص على سماع شهود البراءة أواًل. وفي قول المسويح إشوارة ألنهوم أغفلووا هوذا 

يطلب سماع شهود الدفاع أواًل، ألنه أيضًا بحسب القوانين اليهودية فالمتهم برئ حتى تثبوت النص. وكأن المسيح 
إدانته. ولكن واضح هنا أن المحاكمة صوورية. وبهوذا لوم يجوب المسويح علوى األسوئلة الموجهوة لوه كموا قوال مورقس 

 (.52 ،53:35+ مت 51 ،:51:1ومتى )مر
 

ــا َقــاَل هــَذا لَ 11" -(:11:22آيــة )يــو ــدَّاْم َكــاَن َواْقَفــا، َقــاْئاَل: َوَلمَّ ــوَع َواْحــدر ْمــَن اَلخع َأهَكــَذا تعَجــاْوبع َرْئــيَس »َطــَم َيسع
  "«.اَلَكَهَنْة؟

 ( 5:61راجع )أش
 

ـــو ـــة )ي ـــوعع:11" -(:11:22آي ـــهع َيسع ـــاَذا »َأَجاَب ـــَنا َفْلَم َن َحَس ، َواْ  ـــرَّْديِّ ـــى ال ـــَهَد َعَل ـــا َفاَش ـــتع َرْديا ـــَد َتَكلََّم ـــتع َق ْإَن كعَن
 "«.َتَضْربعْني؟

المسويحية ال تعورف الجووبن. والمسويح هنوا كووان فوي مولء السووالم ومسوتعدًا ألقصوى درجووات اآلالم ولكنوه رد بجووواب 
( فعلينا أن نكوون مسوتعدين ألن نحتمول الظلوم وأن نظهور الحوق بكول 29:6فيه الحق. وهذه اآلية تتكامل مع )مت

لطمة ظالمة. والحظ هنا الكمال اإللهي في تصرف المسيح موع وداعة ورقة وبال خنوع فيسوع رد بقوة وأثبت أن ال
 (6-1:32رد بولس الرسول في موقف مشابه )أع

 
َق َأَنـا »َقاَل َواْحدر ْمَن َعْبيْد َرْئـيْس اَلَكَهَنـْة، َوهعـَو َنْسـيبع الَّـْذي َقَطـَع بعَطـرعسع أعَذَنـهع:12" -(:12:22آية )يو َأَمـا رََأَيتـع

  "«.؟َمَعهع ْفي اَلبعَستَانْ 
 نرى هنا إمكانيات يوحنا في التعرف على أهل بيت رئيس الكهنة مما يشير لقرابته ألهل البيت.

 
.11" -(:11:22آية )يو  " َفَأَنَكَر بعَطرعسع َأَيَضا. َوْلَلَوَقْت َصاَح الدِّيقع

ا بطورس. وكوان كان التدبير اإللهي عجيب في أن المحاكمة إنتهت وكان المسيح يمر في الفسحة التوي وقوف فيهو
(. ونالحوظ أن 51:33هذا بعد صياح الديك واإلنكار الثالث حتى ينظر المسيح لبطرس معاتبًا فيودعوه للتوبوة )لوو

اهلل يستخدم ديكًا لينبه بطرس لخطيته. وهكذا فكل ما فوي الكوون يسوير بتودبير الورب. وعلينوا أن ال نورفض صووت 
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ا صوووته. ولكون الحوظ رقووة يوحنوا فهووو لوم يووذكر تجوديف بطوورس الورب فوي داخلنووا أو بوأي طريقووة يودبرها ليصوول إلينو
 ضد المسيح. لكنه ذكر القصة تثبيتًا لنبوة السيد المسيح.

: كانت الشريعة اليهودية المدونة في كتاب التلمود تحرم الحكم لياًل على إنسان بالموت، وال تجيز الحكوم ملحوظة
سنهدريم( أن يجتمعوا في صباح الجمعة في الهيكول، ليجعلووا عليه في جلسة واحدة، لهذا التزم مجلس السبعين )ال

ما حكموا به على يسوع لياًل فوي دار قيافوا شورعيًا. والحوظ أن المووت عنود اليهوود بوالرجم وعنود الروموان بالصولب، 
 لهذا ُصلب يسوع.

 
 ( +  12- 22، 1-2: 11)مت محاكمته أمام بيالطس -المحاكمة المدنية 

 (22:21-12:22( + )يو 13-2:11( + ) لو 12-2:23) مر
ِع الشََّعب َعَلى َيسعوَع َحتَّى 2 " -:(1-2: 11اآليات )مت َؤَساْء اَلَكَهَنْة َوشعيعو َباحع َتَشاَوَر َجْميعع رع َوَلمَّا َكاَن الصَّ

 " َفَأَوَثقعوِع َوَمَضَوا ْبْه َوَدَفععوِع ْإَلى ْبياَلطعَس اَلبعَنْطيِّ اَلَواْلي.1َيَقتعلعوِع، 
لقد حوكم المسيح دينيًا أمام رؤساء اليهود، ومدنيًا أمام بيالطس حتى ينجوا الجميع يهود وأمم من دينونة اليوم 

( فهو قبل أن يربط ليحل الجميع من رباطات الخطية. أمّا هم فربطوه ألنهم خافوا أن 3أية ) فأوثقِواألخير. 
 يهرب كما كان يختفي من وسطهم من قبل.

س كان يقيم في قيصرية شمال أورشليم. لكنه في األعياد الكبرى كوان يوجود فوي أورشوليم ليخمود ونالحظ أن بيالط
 أي ثورة أو فتنة وسط التجمعات في األعياد.

واليهود لم يكن لهم سلطان على تنفيذ حكم الموت فهذا من إختصاص الوالي الروماني وألن الوالي لن يحكم على 
فهووم تشوواوروا ليقوودموه بتهمووة أخوورى وهووي أنهووم إدعوووا أن المسوويح يطلووب الملووك المسوويح بووالموت بسووبب تهمووة دينيووة، 

ويقاوم قيصر. وكانت خطتهم أن يصلب فهذه هي العقوبة الرومانية. وباراباس كان محكومًا عليوه بالصولب فأخوذ 
 السيد عقوبته، رمزًا ألنه حمل عقوبة الموت المحكوم بها علينا.

الروموان علوى المسويح، إذ أن نفوس الحكوم الرومواني قود نفوذ فويهم هوم علوى يود وكان خطيورًا أن يطلوب اليهوود حكوم 
م حوووين صووولب مووونهم عشووورات األلووووف وقتووول مئوووات األلووووف وهوووم الوووذين بووودأوا باإللتجووواء للحكوووم 71تووويطس سووونة 
 (38::الروماني. )مز
 َفَقاَل َلهع « َأَأَنَت َمْلقع اَلَيهعوْد؟»ْقاْئاَل: َفَوَقَف َيسعوعع َأَماَم اَلَواْلي. َفَسأََلهع اَلَواْلي22" -:(12-22: 11اآليات )مت

ِع َيَشَتكعوَن َعَلَيْه َلَم يعْجَب ْبَشَيٍء. 21«. َأَنَت َتقعولع »َيسعوعع: َؤَساءع اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو َوَبَيَنَما َكاَن رع
َفَقاَل َلهع 21

: َب اَلَواْلي ْجداا.َفَلَم 23« َأَما َتَسَمعع َكَم َيَشَهدعوَن َعَلَيَق؟»ْبياَلطعسع َوَكاَن 23 يعْجَبهع َواَل َعَن َكْلَمٍة َواْحَدٍة، َحتَّى َتَعجَّ
اَلَواْلي معَعتَاَدا ْفي اَلْعيْد َأَن يعَطْلَق ْلَلَجَمْع َأْسيرَا َواْحَدا، َمَن َأرَادعوِع. 

َوَكاَن َلهعَم ْحيَنْئٍذ َأْسيرر َمَشهعورر يعَسمَّى 22
:َفْفيمَ 21َبارَاَباَس.  َمَن تعْريدعوَن َأَن أعَطْلَق َلكعَم؟ َبارَاَباَس َأَم َيسعوَع الَّْذي يعَدَعى »ا هعَم معَجَتْمععوَن َقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع
أَلنَّهع َعْلَم َأنَّهعَم َأَسَلمعوِع َحَسَدا. 22« اَلَمْسيَح؟

َذ َكاَن َجاْلَسا َعَلى كعَرْسيِّ اَلْواَلَيْة َأَرَسَلَت ْإَليَ 21 ْه اَمرََأتعهع َواْ 
َلٍم ْمَن َأَجْلهْ »َقاْئَلَة: ، أَلنِّي تَأَلََّمتع اَلَيَوَم َكْثيرَا ْفي حع وا 12«. ْإيَّاَق َوذْلَق اَلَبارَّ َِ َحرَّضع َؤَساَء اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو َولْكنَّ رع
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معوَع َعَلى َأَن َيَطلعبعوا َبارَاَباَس َويعَهْلكعوا َيسعوَع.  اَلجع
َمَن ْمَن االَثَنَيْن تعْريدعوَن َأَن أعَطْلَق »َلَواْلي َوَقاَل َلهعَم:َفأَجاَب ا12

: 11«. َبارَاَباَس!»َفَقالعوا: « َلكعَم؟ َقاَل َلهع اَلَجْميعع: « َفَماَذا َأَفَعلع ْبَيسعوَع الَّْذي يعَدَعى اَلَمْسيَح؟»َقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع
رَاَخا َقاْئْليَن: « َشّر َعْمَل؟ َوَأيَّ »َفَقاَل اَلَواْلي:11« ْليعَصَلَب!» َفَلمَّا رََأى ْبياَلطعسع 13« ْليعَصَلَب!»َفَكانعوا َيَزَدادعوَن صع

، َأَخَذ َماَء َوَغَسَل َيَدَيْه قعدَّاَم اَلَجَمْع َقاْئاَل: ََبر ا ْإنِّي َبْريءر ْمَن َدْم هذَ »َأنَّهع اَل َيَنَفعع َشَيَئا، َبَل ْباَلَحْريِّ َيَحدعثع َش
وا َأَنتعَم! ! َأَبْصرع ْحيَنْئٍذ َأَطَلَق َلهعَم َبارَاَباَس، 12«. َدمعهع َعَلَيَنا َوَعَلى َأَواَلْدَنا»َفَأَجاَب َجْميعع الشََّعب َوَقالعوا:13 «.اَلَبارِّ

ِع َوَأَسَلَمهع ْليعَصَلَب. اْر اَلْواَلَيْة َوَجَمععوا َعَلَيْه كعلَّ اَلَكْتيَبْة، َفَأَخَذ َعَسَكرع اَلَواْلي َيسعوَع ْإَلى دَ 11 َوَأمَّا َيسعوعع َفَجَلَد
َوِع َوأََلَبسعوِع ْرَداَء ْقَرْمْزياا، 12 وا ْإَكْلياَل ْمَن َشَوٍق َوَوَضععوِع َعَلى رََأْسْه، َوَقَصَبَة ْفي َيْميْنْه. َوَكانعوا 11َفَعرَّ َوَضَفرع

َوَبَصقعوا َعَلَيْه، َوَأَخذعوا اَلَقَصَبَة َوَضَربعوِع َعَلى 12« السَّاَلمع َيا َمْلَق اَلَيهعوْد!»ْليَن:َيَجثعوَن قعدَّاَمهع َوَيَسَتَهْزئعوَن ْبْه َقائْ 
َلْب.12رََأْسْه.     "َوَبَعَد َما اَسَتَهزَأعوا ْبْه، َنَزععوا َعَنهع الرَِّداَء َوأََلَبسعوِع ْثَياَبهع، َوَمَضَوا ْبْه ْللصَّ

 

َفَقاَل َلهع « َأَأَنَت َمْلقع اَلَيهعوْد؟»َفَوَقَف َيسعوعع َأَماَم اَلَواْلي. َفَسأََلهع اَلَواْلي ْقاْئاَل:22 -(:23-22: 11اآليات )مت
ِع َيَشَتكعوَن َعَلَيْه َلَم يعْجَب ْبَشَيٍء. 21«. َأَنَت َتقعولع »َيسعوعع: َؤَساءع اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو َوَبَيَنَما َكاَن رع

َفَقاَل َلهع 21
:ْبيالَ  َب اَلَواْلي ْجداا.23« َأَما َتَسَمعع َكَم َيَشَهدعوَن َعَلَيَق؟»طعسع  َفَلَم يعْجَبهع َواَل َعَن َكْلَمٍة َواْحَدٍة، َحتَّى َتَعجَّ

كانت إجابة السيد لبيالطس مقتضبة للغاية. في الحدود التي يكشف فيها له عن الحق فال يكون له عذر. وعندئذ 
القادة الدينيين أو الوالي إذ لم يرد أن يدافع عن نفسه.وهو لو أراد ألمكنه، بل يأمر  توقف عن الكالم سواء مع

 السماء فتشهد لُه. ولكنه لم يكن محتاجًا إلي هذه الشهادة والدفاع عنه.
صمت السيد يعلمنا أن ال نثور لكرامتنا ونضطرب، فهو إتهم ظلمًا وأهين وصمت. بل حتى اآلن يهاجمه كثيرين 

، بل يضع دفاعه في حياة تالميذه الحقيقيين. هو جاء ليحمل خطايا البشرية فلماذا يدافع عن نفسه وهو صامت
 بأنه لم يخطئ.

 
َوَكاَن اَلَواْلي معَعتَاَدا ْفي اَلْعيْد َأَن يعَطْلَق ْلَلَجَمْع َأْسيرَا َواْحَدا، َمَن َأرَادعوِع. 23" -(:12-23: 11اآليات )مت

ْئٍذ َأْسيرر َمَشهعورر يعَسمَّى َبارَاَباَس. َوَكاَن َلهعَم ْحينَ 22
21: َمَن تعْريدعوَن َأَن »َفْفيَما هعَم معَجَتْمععوَن َقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع
أَلنَّهع َعْلَم َأنَّهعَم َأَسَلمعوِع َحَسَدا. 22« أعَطْلَق َلكعَم؟ َبارَاَباَس َأَم َيسعوَع الَّْذي يعَدَعى اَلَمْسيَح؟

َذ َكاَن 21 َجاْلَسا َعَلى َواْ 
َلٍم ْمَن َأَجْلهْ »كعَرْسيِّ اَلْواَلَيْة َأَرَسَلَت ْإَلَيْه اَمرََأتعهع َقاْئَلَة: ، أَلنِّي تَأَلََّمتع اَلَيَوَم َكْثيرَا ْفي حع َولْكنَّ 12«. ْإيَّاَق َوذْلَق اَلَبارَّ

معوَع َعَلى َأَن َيطَ  وا اَلجع َِ َحرَّضع َؤَساَء اَلَكَهَنْة َوالشُّيعو َمَن »َفأَجاَب اَلَواْلي َوَقاَل َلهعَم:12لعبعوا َبارَاَباَس َويعَهْلكعوا َيسعوَع. رع
: 11«. َبارَاَباَس!»َفَقالعوا: « ْمَن االَثَنَيْن تعْريدعوَن َأَن أعَطْلَق َلكعَم؟ َفَماَذا َأَفَعلع ْبَيسعوَع الَّْذي يعَدَعى »َقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع

رَاَخا َقاْئْليَن: « َوَأيَّ َشّر َعْمَل؟»َفَقاَل اَلَواْلي:11« ْليعَصَلَب!»اَلَجْميعع:  َقاَل َلهع « اَلَمْسيَح؟ َفَكانعوا َيَزَدادعوَن صع
، َأَخَذ َماَء َوَغَسَل َيَدَيْه قعدَّ 13« ْليعَصَلَب!» ََبر اَم اَلَجَمْع َفَلمَّا رََأى ْبياَلطعسع َأنَّهع اَل َيَنَفعع َشَيَئا، َبَل ْباَلَحْريِّ َيَحدعثع َش

وا َأَنتعَم!»َقاْئاَل: ! َأَبْصرع «. َدمعهع َعَلَيَنا َوَعَلى َأَواَلْدَنا»َفَأَجاَب َجْميعع الشََّعب َوَقالعوا:13 «.ْإنِّي َبْريءر ْمَن َدْم هَذا اَلَبارِّ
ِع َوَأَسَلَمهع ْليع 12  " َصَلَب.ْحيَنْئٍذ َأَطَلَق َلهعَم َبارَاَباَس، َوَأمَّا َيسعوعع َفَجَلَد
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= بوار = إبون + أبواس = األب. لقود أنقوذ السويد بموتوه حيواة بارابواس كموا أنقوذ حيواة كول خواطئ محكووم  بار أباس
= اهلل  أرسلت إليه امرأته= كان بيالطس يعلم شرهم ونيتهم الخبيثة.  ألنه علم أنهم أسلمِو حسداَ عليه بالموت. 

درسووًا لرؤسوواء اليهووود أن هووذا الوووالي الوووثني غريووب الجوونس  = كووان هووذا وأي شــٍر عمــلال يتوورك نفسووه بووال شوواهد. 
يشهد ببراءة المسيح. ولكن بيالطس خاف من ثورة الجماهير وخاف أيضًا من قتل من يرى أنوه بوار فغسول يديوه. 
ولكن هو بال عذر فقد أرشده اهلل عن طريق زوجته بل هو نفسه رأى أن المسيح بار وليس هناك ما يدينه بسببه. 

 ( ولكنه كان ضعيفًا أمام الحق لتمسكه بكرسيه.1:12كان قاسيًا وسفك دماء كثيرين )لو بيالطس
ــدِ = موون عووذاب الجلوود كووان يموووت الووبعض فكووان الجلوود بصووورة بربريووة بسوووط بووه قطووع عظووم ورصوواص وقوود  جل

 تصيب الضربات الرأس والعين.
 = أنتم المسئولون عن قتله. أبصروا أنتم

 
َفَأَخَذ َعَسَكرع اَلَواْلي َيسعوَع ْإَلى َداْر اَلْواَلَيْة َوَجَمععوا َعَلَيْه كعـلَّ اَلَكْتيَبـْة، 11" -(:12-11: 11اآليات )مت

َوِع 12 َفَعـرَّ
وا ْإَكْلياَل ْمَن َشَوٍق َوَوَضععوِع َعَلى رََأْسْه، َوَقَصَبَة ْفي َيْميْنْه. َوَكانعوا َيجَ 11َوأََلَبسعوِع ْرَداَء ْقَرْمْزياا،  ثـعوَن قعدَّاَمـهع َوَضَفرع
َوَبَعـَد 12َوَبَصقعوا َعَلَيْه، َوَأَخذعوا اَلَقَصَبَة َوَضـَربعوِع َعَلـى رََأْسـْه. 12« السَّاَلمع َيا َمْلَق اَلَيهعوْد!»َوَيَسَتَهْزئعوَن ْبْه َقاْئْليَن:

َلْب.َما اَسَتَهزَأعوا ْبْه، َنَزععوا َعَنهع الرَِّداَء َوأََلَبسعوِع ْثَياَبهع، َوَمَضوَ   " ا ْبْه ْللصَّ
عروه ألجلنا )وتمثياًل لذلك تعرى المذابح في أسبوع اآلالم( نحن الذين نزعت عنوا الخطيوة ثووب القداسوة ليعيود لنوا 

(. سوجدوا 18:2لباس البر. وضع على رأسه إكليل شوك ليزيل عنا لعنة الخطية التي بسببها حصدنا الشوك )توك
 م سوف تسجد له في فرح. البسوه ثوب أرجوان وضربوه على رأسه. له في هزء ولم يعلموا أن أمم العال

لقد ظن بيالطس أن منظر المسيح بعد هذه اآلالم وهو مضرج بدمائه سيثير شفقة اليهود ويحرك قلوبهم فيكفوا 
(. لقد سخروا منه كملك فأعطوه قصبة في يمينه كصولجان وجثوا 5 ،6:19عن طلب صلبه ولكنهم أصروا )يو

 لكأمامه كم
 

 ( 12-2:23) مر
ِع َواَلَكَتَبــةع َواَلَمَجَمــعع كعلُّــهع، 2" -(: 12-2:23اآليــات ) مــر ــيعو َؤَســاءع اَلَكَهَنــْة َوالشُّ ــَباْح َتَشــاَوَر رع ــْت ْفــي الصَّ َوْلَلَوَق

َفَأَوَثقعوا َيسعوَع َوَمَضَوا ْبْه َوَأَسَلمعوِع ْإَلى ْبياَلطعَس.
 1: َأَنـَت »َفَأَجـاَب َوَقـاَل َلـهع:« ْلـقع اَلَيهعـوْد؟أََأَنـَت مَ »َفَسأََلهع ْبـياَلطعسع

َؤَساءع اَلَكَهَنْة َيَشَتكعوَن َعَلَيْه َكْثيرَا. 1«. َتقعولع  َوَكاَن رع
َأَمـا تعْجيـبع ْبَشـَيٍء؟ اعَنظعـَر َكـَم »َفَسأََلهع ْبياَلطعسع َأَيَضا ْقـاْئاَل:3

. َفَلَم يعْجـَب َيسعـوعع َأَيَضـا بْ 3« َيَشَهدعوَن َعَلَيَق! ـَب ْبـياَلطعسع َوَكـاَن يعَطْلـقع َلهعـَم ْفـي كعـلِّ ْعيـٍد َأْسـيرَا 2َشـَيٍء َحتَـّى َتَعجَّ
َوَكاَن اَلمعَسمَّى َبارَاَباَس معوَثَقا َمَع رعَفَقاْئـْه ْفـي اَلْفَتَنـْة، الَّـْذيَن ْفـي اَلْفَتَنـْة َفَعلعـوا َقـَتاَل. 1َواْحَدا، َمَن َطَلبعوِع. 

2 َِ َفَصـَر
:1تَــَدأعوا َيَطلعبعــوَن َأَن َيَفَعــَل َكَمــا َكــاَن َداْئَمــا َيَفَعــلع َلهعــَم. اَلَجَمــعع َوابَ  َأتعْريــدعوَن َأَن أعَطْلــَق َلكعــَم َمْلــَق »َفَأَجــاَبهعَم ْبــياَلطعسع
َؤَساَء اَلَكَهَنْة َكانعوا َقـَد َأَسـَلمعوِع َحَسـَدا. 22«. اَلَيهعوْد؟ أَلنَّهع َعَرَف َأنَّ رع

َؤَسـاءع 22 اَلَكَهَنـْة اَلَجَمـَع ْلَكـَي يعَطْلـَق  َفَهـيََّج رع
« َفَماَذا تعْريدعوَن َأَن َأَفَعَل ْبالَّـْذي َتَدععوَنـهع َمْلـَق اَلَيهعـوْد؟»َفأَجاَب ْبياَلطعسع َأَيَضا َوَقاَل َلهعَم:21َلهعَم ْباَلَحْريِّ َبارَاَباَس. 
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وا َأَيَضا:21 رَاَخا:« َوَأيَّ َشّر َعْمَل؟:»َفَقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع 23« اَصْلَبهع!»َفَصَرخع َفْبياَلطعسع 23« اَصْلَبهع!»َفاَزَدادعوا ْجداا صع
َفَمَضـى ْبـْه 22 ِع، ْليعَصـَلَب.ْإَذ َكاَن يعْريدع َأَن َيَعَمَل ْلَلَجَمْع َما يعَرْضيْهَم، َأَطَلَق َلهعَم َبارَاَباَس، َوَأَسَلَم َيسعوَع، َبَعَدَما َجَلدَ 

َداْخْل الدَّاْر، الَّْتي ْهَي َدارع اَلْواَلَيْة، َوَجَمععوا كعلَّ اَلَكْتيَبْة. اَلَعَسَكرع ْإَلى 
وا ْإَكْلياَل ْمَن َشَوٍق 21 َواَنا، َوَضَفرع َوأََلَبسعوِع أعَرجع

ــوْد!»َواَبَتــَدأعوا يعَســلِّمعوَن َعَلَيــْه َقــاْئْليَن: 22َوَوَضــععوِع َعَلَيــْه،  ــاَلمع َيــا َمْلــَق اَلَيهع َوَكــانعوا َيَضــْربعوَنهع َعَلــى رََأْســْه 21« السَّ
دعوَن َلــهع َجــاْثيَن َعَلــى رعَكــْبْهَم.  ــقعوَن َعَلَيــْه، ثعــمَّ َيَســجع ْبَقَصــَبٍة، َوَيَبصع

ــواَن 12 ــوا َعَنــهع األعَرجع َوَبَعــَدَما اَســَتَهزَأعوا ْبــْه، َنَزعع
وا ْبْه ْلَيَصْلبعوِع.  " َوأََلَبسعوِع ْثَياَبهع، ثعمَّ َخَرجع

كتب للرومان ويظهر لهم أن الحاكم الروماني لم يجد فيه شرًا، وأنه لويس ثوائرًا أو مهويج سياسوي. بول هوي مرقس ي
م. وكان فاسدًا قاسويًا. ولكون 25م إلي سنة 35مؤامرة يهودية. وبيالطس حكم سوريا واليهودية جزء منها من سنة 
ليهود، إاّل أنهم لم يبرأوا بيالطس فهو حكم علوى نجد اإلنجيليين ال يشيرون إلي هذا، فهم يلقون كل التبعية على ا

من قد إعتقد ببراءته. ونالحظ أن اليهود إستخدموا عن المسويح لقوب ملوك اليهوود ولوم يسوتخدموا لقوب المسويا الوذي 
. فالتهمة التي وجهها اليهود للمسيح هي أخطر تهمة أنت ملق اليهودلن يفهمه بيالطس. وبيالطس سأل المسيح 

اّل ُحِسووَب خائنووا لقيصوور. والمسوويح لووم ينكوور أنووه ملووك ولكنووه فووي ذلووك الحووي ن وال يمكوون أن يتهوواون فيهووا بوويالطس وا 
أوضوح لبويالطس أنوه ُملوك روحوي ومملكتووه ليسوت مون هوذا العوالم كموا أوضووح إنجيول يوحنوا. ولكون بويالطس أخيوورًا 

 وف بجانب الحق.أسلمه مع إقتناعه ببراءته. فهو فضل مصلحته الشخصية وأن تهدأ الفتنة عن الوق
وكان العسكر الرومان يهزأون به، ليس بشخصه ولكن بصفته ملكًا لليهود. فهم ال يحترمون اليهود وكانوا يهزأون 

 بهم في شخصه.
كليل الشوك مؤلم جدًا، وهو به رفوع عنوا لعنوة الخطيوة، وحمول لعنوة األرض. ونالحوظ فوي آيوة تشواور الرؤسواء  1وا 

 انونيًا فصدوره لياًل باطل بحسب األعراف اليهودية.فجرًا لكي يصبح حكم اإلعدام ق
َمهعورْْهَم َوَجاءعوا ْبْه ْإَلى ْبياَلطعَس، 2 "-:(13-2:11اآليات )لو ْإنََّنا »َواَبَتَدأعوا َيَشَتكعوَن َعَلَيْه َقاْئْليَن:1َفَقاَم كعلُّ جع

َفَسأََلهع ْبياَلطعسع 1«. ْلَقَيَصَر، َقاْئاَل: ْإنَّهع هعَو َمْسيحر َمْلقر  َوَجَدَنا هَذا يعَفْسدع األعمََّة، َوَيَمَنعع َأَن تعَعَطى ْجَزَيةر 
معوْع:3«. َأَنَت َتقعولع »َفَأَجاَبهع َوَقاَل:« َأَنَت َمْلقع اَلَيهعوْد؟»ْقاْئاَل: َؤَساْء اَلَكَهَنْة َواَلجع ْإنِّي اَل َأْجدع ْعلََّة »َفَقاَل ْبياَلطعسع ْلرع

َبَتْدَئا ْمَن اَلَجْليْل ْإَلى »َفَكانعوا يعَشدِّدعوَن َقاْئْليَن:3«. ْفي هَذا اإْلَنَسانْ  ْإنَّهع يعَهيِّجع الشََّعَب َوهعَو يعَعلِّمع ْفي كعلِّ اَلَيهعوْديَّْة مع
؟»َفَلمَّا َسْمَع ْبياَلطعسع ْذَكَر اَلَجْليْل، َسَأَل:2«. هعَنا لع َجْليْليٌّ ودعَس، َوْحيَن َعْلَم َأنَّ 1« َهْل الرَّجع هع ْمَن َسَلَطَنْة ْهيرع

ودعَس، ْإَذ َكاَن هعَو َأَيَضا ْتَلَق اأَليَّاَم ْفي أعورعَشْليَم.  َأَرَسَلهع ْإَلى ْهيرع
ِع، ْلَسَماْعهْ 2 ودعسع َفَلمَّا رََأى َيسعوَع َفْرَح ْجداا، أَلنَّهع َكاَن يعْريدع ْمَن َزَماٍن َطْويل َأَن َيرَا َشَياَء  َعَنهع أَ َوَأمَّا ْهيرع

َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع 22َوَسأََلهع ْبَكاَلٍم َكْثيٍر َفَلَم يعْجَبهع ْبَشَيٍء. 1َكْثيَرَة، َوَتَرجَّى َأَن َيَري آَيَة تعَصَنعع ْمَنهع.   َوَوَقَف رع

ودعسع َمَع َعَسَكْرِْ َواَسَتهَ 22َيَشَتكعوَن َعَلَيْه ْباَشْتَداٍد،  ِع ْإَلىَفاَحَتَقَرِع ْهيرع  زََأ ْبْه، َوأََلَبَسهع ْلَباَسا اَلْمَعا، َوَردَّ

ودعسع َصْديَقَيْن َمَع َبَعْضْهَما ْفي ذْلَق اَلَيَوْم، أَلنَّهعَما َكاَنا ْمَن َقَبلع ْفي َعَداَوةٍ 21ْبياَلطعَس.   َفَصاَر ْبياَلطعسع َوْهيرع
 َبَيَنهعَما.
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َؤَساَء اَلَكَهَنْة 21 َقَد َقدََّمتعَم ْإَليَّ هَذا اإْلَنَساَن َكَمَن يعَفْسدع »َوَقاَل َلهعَم:23َواَلععَظَماَء َوالشََّعَب، َفَدَعا ْبياَلطعسع رع
ودعسع َأَيضَ 23. الشََّعَب. َوَها َأَنا َقَد َفَحَصتع قعدَّاَمكعَم َوَلَم َأْجَد ْفي هَذا اإْلَنَساْن ْعلََّة ْممَّا َتَشَتكعوَن ْبْه َعَلَيهْ  ا، َواَل ْهيرع

ْنَع ْمَنهع.  َوَكاَن معَضَطراا َأَن يعَطْلَق 21«. َفَأَنا أعَؤدِّبعهع َوأعَطْلقعهع 22أَلنِّي َأَرَسَلتعكعَم ْإَلَيْه. َوَها اَل َشَيَء َيَسَتْحقُّ اَلَمَوَت صع
َمَلْتْهَم َقاْئْليَن:22َلهعَم كعلَّ ْعيٍد َواْحَدا،  وا ْبجع َذ هَذا! َوَأَطْلَق َلنَ »َفَصَرخع َوَذاَق َكاَن َقَد طعْرَح ْفي 21« ا َبارَاَباَس!خع

وا 12َفَناَداهعَم َأَيَضا ْبياَلطعسع َوهعَو يعْريدع َأَن يعَطْلَق َيسعوَع، 12السَِّجْن أَلَجْل ْفَتَنٍة َحَدَثَت ْفي اَلَمْديَنْة َوَقَتل.  َفَصَرخع
َفَأيَّ َشّر َعْمَل هَذا؟ ْإنِّي َلَم َأْجَد ْفيْه ْعلََّة ْلَلَمَوْت، َفَأَنا أعَؤدِّبعهع :»َفَقاَل َلهعَم ثَاْلَثةَ 11« اَصْلَبهع! اَصْلَبهع!»َقاْئْليَن:
َؤَساْء اَلَكَهنَ 11«. َوأعَطْلقعهع  وَن ْبَأَصَواٍت َعْظيَمٍة َطاْلْبيَن َأَن يعَصَلَب. َفَقْوَيَت َأَصَواتعهعَم َوَأَصَواتع رع ْة. َفَكانعوا َيْلجُّ

َفَأَطَلَق َلهعمع الَّْذي طعْرَح ْفي السَِّجْن أَلَجْل ْفَتَنٍة َوَقَتل، الَّْذي َطَلبعوِع، َوَأَسَلَم 13طعسع َأَن َتكعوَن ْطَلَبتعهعَم. َفَحَكَم ْبيالَ 13
 " َيسعوَع ْلَمْشيَئْتْهَم.

ْسدع األعمََّة، َوَيَمَنعع َأَن تعَعَطى ْجَزَيةر ْلَقَيَصـَر، ْإنََّنا َوَجَدَنا هَذا يعفَ »َواَبَتَدأعوا َيَشَتكعوَن َعَلَيْه َقاْئْليَن:1" -(:1:11آية )لو
  "«.َقاْئاَل: ْإنَّهع هعَو َمْسيحر َمْلقر 

= كانووت هووذه هووي الجريمووة التووي بسووببها أبووادهم الرومووان بعوود ذلووك. حقووًا قووال النبووي "كمووا فعلووت يفعوول  يفســد األمــة
ط موا لقيصور لقيصور. وحينموا أرادوا أن يجعلووا = موع أنوه قوال إعويمنع أن تعطـى جزيـة لقيصـر(. 16بك)عوبديا 

منه ملكًا إختفى من بينهم. أمام السنهدريم إتهموه بتهمة دينية أنه يدعى األلوهية وأمام بيالطس نجد تهموة جديودة 
 أنه يدعى أنه ملك ليثيروا بيالطس، فالتهمة اآلن صارت مدنية.

 
 "«.َأَنَت َتقعولع »َفَأَجاَبهع َوَقاَل:« َأَنَت َمْلقع اَلَيهعوْد؟»َفَسأََلهع ْبياَلطعسع ْقاْئاَل:1" -(:1:11آية )لو

= تحمل معنى هل لك إثبات على ما تقول، ولكن الحقيقة هي كما تقول ولكن بحسب ما قال يوحنا أن أنت تقول
 المسيح بعد ذلك أثبت له أن مملكته روحية ليس من العالم.

 
َبَتْدَئا ْمَن اَلَجْليْل ْإَلى »َقاْئْليَن: َفَكانعوا يعَشدِّدعونَ 3" -(:3:11آية )لو ْإنَّهع يعَهيِّجع الشََّعَب َوهعَو يعَعلِّمع ْفي كعلِّ اَلَيهعوْديَّْة مع

 "«.هعَنا
إلثارة شكوك بيالطس وذلك ألنه يكره الجليليين بسبب تمردهم وعصيانهم وثوراتهم. ونذكر كيف أنه  الجليلذكروا 

 جماعات الثائرين من الجليل وأعملوا فيهم سيوفهم وخلطوا دمائهم بذبائحهم.في فصح سابق أرسل جنوده بين 
 

ودعَس، ْإَذ َكـاَن هعـَو َأَيَضـا ْتَلـَق 1" -(:21-1:11)لو اآليات ودعَس، َأَرَسَلهع ْإَلى ْهيرع َوْحيَن َعْلَم َأنَّهع ْمَن َسَلَطَنْة ْهيرع
اأَليَّاَم ْفي أعورعَشْليَم.
ودعسع فَ 2  ِع، ْلَسـَماْعْه َوَأمَّا ْهيرع َلمَّا رََأى َيسعوَع َفْرَح ْجداا، أَلنَّهع َكاَن يعْريدع ْمـَن َزَمـاٍن َطْويـل َأَن َيـرَا

ــى َأَن َيــَري آَيــَة تعَصــَنعع ْمَنــهع.  َؤَســاءع 22َوَســأََلهع ْبَكــاَلٍم َكْثيــٍر َفَلــَم يعْجَبــهع ْبَشــَيٍء. 1َعَنــهع َأَشــَياَء َكْثيــَرَة، َوَتَرجَّ َوَوَقــَف رع
ِع 22اَلَكَهَنْة َواَلَكَتَبةع َيَشَتكعوَن َعَلَيْه ْباَشْتَداٍد،  ودعسع َمَع َعَسَكْرِْ َواَسَتَهزََأ ْبـْه، َوأََلَبَسـهع ْلَباَسـا اَلْمَعـا، َوَردَّ َفاَحَتَقَرِع ْهيرع
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ودعسع َصْديَقَيْن َمَع َبَعْضْهَما ْفي ذْلقَ 21ْإَلى ْبياَلطعَس.  اَلَيَوْم، أَلنَّهعَما َكاَنا ْمَن َقَبلع ْفي َعَداَوٍة  َفَصاَر ْبياَلطعسع َوْهيرع
 " َبَيَنهعَما.

(. 3:3محاكمتووه أمووام بوويالطس وهيوورودس فيهووا تحقيووق للمزمووور قووام ملوووك األرض علووى الوورب وعلووى مسوويحه)مز
م يشوأ والمسيح صمت تمامًا أمام هيرودس فإحتقره هيرودس وظنه جاهاًل. غالبًا فوإن هيورودس تأكود مون براءتوه فلو

أن يحكم عليه، لكن إذ لم يجب يسوع علوى أسوئلة هيورودس فوإن هيورودس إغتواظ منوه وسومح لعسواكره بإهانتوه ثوم 
ألوم … أرسله لبيالطس. ولكن العجيب أنه بسبب المسيح تصالح هيورودس وبويالطس والصودوقيين موع الفريسويين 

 يأتي للمصالحة. فكان يصالح الجميع بموته.
( ألبسوووه أرجوانووًا وهنووا 17:16( أنهووم ألبسوووه رداء قرمزيووًا. وفووي )موور38:37= قيوول فووي )مووت وألبســه لباســَا المعــاَ 

( البسه العسكر ثوب أرجوان. وليس في هوذا تعوارض. فوالملوك اليهوود 3:19هيرودس يلبسه لباسًا المعًا وفي )يو
الثيواب بأنهوا قرمزيوة لويفهم  يلبسون ثيابًا قرمزية والملوك الرومان يلبسون أرجوان. ومتى ألنوه يكتوب لليهوود وصوف

اليهود أنهم ألبسوه ثيابًا تشبه ثياب الملوك للسخرية منه ومرقس كان يكتب للرومان وهكذا يوحنوا فقوالوا أنهوا ثيواب 
 أرجوان ولوقا حّل الموضوع تمامًا بقوله أنها ثياب المعة تشبه ثياب الملوك.

 
  "«.يَّ َشّر َعْمَل هَذا؟ ْإنِّي َلَم َأْجَد ْفيْه ْعلََّة ْلَلَمَوْت، َفَأَنا أعَؤدِّبعهع َوأعَطْلقعهع َفأَ »َفَقاَل َلهعَم ثَاْلَثَة:11" -(:11:11آية )لو

 مرات.2مرات وبطرس ينكره 2بيالطس يشهد ببراءة يسوع 
 

ــوَن ْبَأَصــَواٍت َعْظيَمــٍة َطــاْلْبيَن َأَن يعَصــَلَب. َفَقْوَيــَت َأَصــ11" -(:11:11آيــة )لــو َؤَســاْء َفَكــانعوا َيْلجُّ َواتعهعَم َوَأَصــَواتع رع
 " اَلَكَهَنْة.
 = يطلبون بلجاجة وبإلحاح. يلجون

 من هو هيرودس؟
 لما مات هيرودس الكبير الذي كان يحكم كل فلسطين بإذن من روما، قسمت المملكة بين أوالده.

 مملكة هيرودس الكبير - هيرودس الكبير              
 
 

 صريةقي الجليل وبيريه اليهودية
أعطيــت ألرخــيالوس ثــم أســتدعى إلــي 

 روما وععْزَل ثم أدارت 
 روما اليهودية مباشرة عن 

 طريق واٍل روماني

 هيرودس أنتيباس ولقب رئيس 
 ربع ألن اإلمبراطور رفض 

 منحه لقب ملق.

 فيلبس
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العربيووة. ولمووا وهيوورودس أنتيبوواس هووو الووذي أخووذ زوجووة أخيووه الحووي فيلووبس، وهجوور زوجتووه بوواترا إبنووة الحووارث ملووك 
 (.11-:2:1وبخه يوحنا المعمدان قتله )مت

( ويقتلووه 9:9(. وكوان يريود أن يوراه )لوو15:5+ مور:3:1وحوين سومع بوالرب يسووع ظون أنوه يوحنوا قووام لينوتقم )موت
( وألنه كان يخاف إلتفاف الشعب حوله وذلك خوفًا على عرشه وخاصة عنودما حواول الشوعب المنواداة 21:12)لو

( ولموا أرسول بويالطس يسووع 23:12(. ولشدة مكوره لقبوه السويد المسويح بالثعلوب )لوو16:5ملكًا )يوبالسيد المسيح 
إلي هيرودس فرح ألنه سمع عنه كثيرًا وكان يريد أن يوراه. ولكون الورب يسووع لوم يجبوه بشويء وال صونع لوه معجوزة 

 حسب ما تمنى.
أحوود ربمووا ألنووه لووم يوورد أن يسوواعد بوويالطس وهيوورودس لووم يحكووم بإعدامووه غالبووًا، وهووو الووذي ال يتووورع عوون إعوودام 

 (16:32خصوصًا أنه سمع أن بيالطس برأه. وهيرودس أيضًا لم يكن يجد فيه علة تستوجب الموت )لو
 

لعوا 12 " -:(32-12:22اآليات )يو . َوَلَم َيَدخع َبحر هعَم ثعمَّ َجاءعوا ْبَيسعوَع ْمَن ْعَنْد َقَياَفا ْإَلى َداْر اَلْواَلَيْة، َوَكاَن صع
َأيََّة ْشَكاَيٍة تعَقدِّمعوَن َعَلى هَذا »َفَخَرَ  ْبياَلطعسع ْإَلَيْهَم َوَقاَل:11ْإَلى َداْر اَلْواَلَيْة ْلَكَي اَل َيَتَنجَّسعوا، َفَيَأكعلعوَن اَلْفَصَح. 

ِع ْإَلَيَق!َلَو َلَم َيكعَن َفاْعَل َشّر َلَما كعنَّا َقَد سَ »َأَجابعوا َوَقالعوا َلهع:12« اإْلَنَساْن؟ :12« لََّمَنا ذعوِع »َفَقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع خع
ْلَيْتمَّ َقَولع َيسعوَع الَّْذي 11«. اَل َيجعوزع َلَنا َأَن َنَقتعَل َأَحَدا»َفَقاَل َلهع اَلَيهعودع:«. َأَنتعَم َواَحكعمعوا َعَلَيْه َحَسَب َنامعوْسكعمَ 

َن معَزْمَعا َأَن َيمعوَت.َقاَلهع معْشيرَا ْإَلى َأيَّْة ْميَتٍة َكا
ثعمَّ َدَخَل ْبياَلطعسع َأَيَضا ْإَلى َداْر اَلْواَلَيْة َوَدَعا َيسعوَع، َوَقاَل 11 

وَن َقالعوا َلَق َعنِّي؟»َأَجاَبهع َيسعوعع:13« أَنَت َمْلقع اَلَيهعوْد؟»َلهع: : 13« َأْمَن َذاْتَق َتقعولع هَذا، َأَم آَخرع َأَجاَبهع ْبياَلطعسع
. َماَذا َفَعَلَت؟أَ » َؤَساءع اَلَكَهَنْة َأَسَلمعوَق ْإَليَّ ؟ أعمَّتعَق َورع َمَمَلَكْتي َلَيَسَت ْمَن هَذا »َأَجاَب َيسعوعع: 12« َلَعلِّي َأَنا َيهعوْديٌّ

دَّاْمي يعَجاْهدعوَن ْلَكَي اَل أعسَ  لََّم ْإَلى اَلَيهعوْد. َولْكْن اآلَن َلَيَسَت اَلَعاَلْم. َلَو َكاَنَت َمَمَلَكْتي ْمَن هَذا اَلَعاَلْم، َلَكاَن خع
: 11«. َمَمَلَكْتي ْمَن هعَنا ؟»َفَقاَل َلهع ْبياَلطعسع ْلَدتع »َأَجاَب َيسعوعع:« َأَفَأَنَت ْإَذا َمْلقر . ْلهَذا َقَد وع : ْإنِّي َمْلقر َأَنَت َتقعولع

:12«. َحقِّ. كعلُّ َمَن هعَو ْمَن اَلَحقِّ َيَسَمعع َصَوْتيَأَنا، َوْلهَذا َقَد َأَتَيتع ْإَلى اَلَعاَلْم أَلَشَهَد ْللَ  َما هعَو »َقاَل َلهع ْبياَلطعسع
َوَلكعَم َعاَدةر َأَن أعَطْلَق 11َأَنا َلَستع َأْجدع ْفيْه ْعلََّة َواْحَدَة. »َوَلمَّا َقاَل هَذا َخَرَ  َأَيَضا ْإَلى اَلَيهعوْد َوَقاَل َلهعَم:«. اَلَحقُّ؟
وا َأَيَضا َجْميععهعَم َقاْئْليَن: 32«. اْحَدا ْفي اَلْفَصْح. َأَفتعْريدعوَن َأَن أعَطْلَق َلكعَم َمْلَق اَلَيهعوْد؟َلكعَم وَ  َلَيَس هَذا َبَل »َفَصَرخع

ا.«. َبارَاَباَس!  "  َوَكاَن َبارَاَباسع ْلصا

لمسيح في غياب اليهود. وقد كانت يختص إنجيل يوحنا بمفرده بالكشف عن التحقيقات التي أجراها بيالطس مع ا
(. وبوواقي اإلنجيليووين 11-8:19( وهووي مووا تسوومى بوواإلعتراف الحسوون والثانيووة )27-22:18علووى موورتين األولووى )

أوردوا هوووذه المحاكموووة بصوووورة مووووجزة وهوووذا يرجوووع غالبوووًا لوجوووود يوحنوووا داخووول دار الواليوووة. ودار الواليوووة هوووذه بناهوووا 
ي ينووزل فيووه الووووالة الرومووان إذا أتوووا إلووى أورشووليم موون مركووزهم فووي قيصووورية. هيوورودس الكبيوور وكانووت المكووان الووذ

 ويسمى هذا المقر قلعة أنطونيا.
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 (32-12:22اآليات )يو
لعوا هعـَم ْإَلـى دَ 12" -(:12:22آية )يو . َوَلـَم َيـَدخع ـَبحر اْر ثعمَّ َجاءعوا ْبَيسعوَع ْمـَن ْعَنـْد َقَياَفـا ْإَلـى َداْر اَلْواَلَيـْة، َوَكـاَن صع

  " اَلْواَلَيْة ْلَكَي اَل َيَتَنجَّسعوا، َفَيَأكعلعوَن اَلْفَصَح.
= تعنى الفجر إذ ظل رؤساء اليهود يحاكمون المسيح طوال الليل وأتوا به فجرًا إلى بويالطس بحسوب  وكان صبح

جسوووا وال يووأكلوا إتفوواق مسووبق معووُه. وكووان الفصووح يوووم الجمعووة لووذلك إمتنووع هووؤالء أن يوودخلوا إلووى دار الواليووة فيتن
الفصح. حقًا "يصفون عن البعوضة ويبلعوون الجمول" )النجاسوة ربموا لودخولهم قصور وثنوى بوه تماثيول آلهوة وثنيوة( 

 ومن يتنجس يظل نجسًا حتى المساء فال يأكل الفصح الذي يؤكل بين العشائين.
صباحًا.  8لرومانية تبدأ الساعةصباحًا، وهذا عكس المعتاد فالمحاكم ا 5= يقدرها الدارسين بحوالي الساعة صبح

وكان هذا التبكيور دليول علوى قلوق السونهدريم وعلوى إتفواقهم المسوبق موع بويالطس أن يوتم كول شوئ قبول أن يسوتيقظ 
 محبي المسيح فتحدث ثورة.

 
 "«.َنَساْن؟َأيََّة ْشَكاَيٍة تعَقدِّمعوَن َعَلى هَذا اإلْ »َفَخَرَ  ْبياَلطعسع ْإَلَيْهَم َوَقاَل:11" -(:11:22آية )يو

 = لعلمه بتعصبهم وأنهم لن يدخلوا إلى داخل دار الوالية خرج هو لهم.فخر  بيالطس
= كلمات تحمول إسوتنكار بويالطس لموا يعملونوه موع المسويح، فهوو مون المؤكود سومع عون يسووع أية شكاية تقدمون

= يحمول نوعوًا  هـذا اإلنسـانقولوه ويعلم أنه برئ ممّا ينسوبونه لوُه. باإلضوافة إلوى الحلوم الوذي أخبرتوه بوه زوجتوه. و 
متغطوووووورس يكووووووره اليهووووووود  25سوووووونة-35موووووون التعوووووواطف معووووووُه. وبوووووويالطس كووووووان خووووووامس وال  علووووووى اليهووووووود سوووووونة

 وعوائدهم.إشتبك كثيرًا مع اليهود فأظهر قسوة ضدهم.
 

ِع ْإَلَيَق!َلَو َلَم َيكعَن َفاْعَل َشّر َلَما كعنَّا َقَد سَ »َأَجابعوا َوَقالعوا َلهع:12" -(:12:22آية )يو   «.لََّمَنا
 فوجئ اليهود بسؤال بيالطس. وكان ردهم مختصرًا وفيه وقاحة. ولنالحظ أن الرب صار فاعل شر بالنيابة عنى.

 
:12" -(:12:22آية )يـو ـذعوِع َأَنـتعَم َواَحكعمعـوا َعَلَيـْه َحَسـَب َنامعوْسـكعمَ »َفَقـاَل َلهعـَم ْبـياَلطعسع  الَ »َفَقـاَل َلـهع اَلَيهعـودع:«. خع

وزع َلَنا َأَن َنَقتعَل َأَحَدا  "«.َيجع
هنا لهجة تهكم من بيالطس على اليهود وناموسهم. إذ هو يعلم أن ناموسهم مقيد، وأنهم ال يسوتطيعوا أن يحكمووا 
بالقتوول علووى أحوود. فوورد بوويالطس كلووه غطرسووة علوويهم. والمعنووى أن طالمووا ناموسووهم مقيوود فعلوويهم بالخضوووع للقووانون 

نهوووم موووا أتووووا للمناقشوووة موووع بووويالطس بووول هوووم إتخوووذوا قووورارًا ضووود المسووويح يريووودون إعتمووواده مووون الرومووواني. وواضوووح أ
بوويالطس. وربمووا كوووان تهكووم بوويالطس معنووواه أنووه لووووال أنكووم أسووأتم إسوووتخدام ناموسووكم كمووا تفعلوووون اآلن لمووا صوووار 

 = إذًا قرارهم قد إتخذوه. ال يجوز لنا أن نقتلناموسكم مقيدًا. 
 

 " ْلَيْتمَّ َقَولع َيسعوَع الَّْذي َقاَلهع معْشيرَا ْإَلى َأيَّْة ْميَتٍة َكاَن معَزْمَعا َأَن َيمعوَت.11" -(:11:22آية )يو
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العقوبة اليهوديوة كانوت الورجم حسوب النواموس، أموا الصولب فهوو عقوبوة رومانيوة تسوتخدم موع سوكان المسوتعمرات. 
صوولب. وكووان المسوويح قوود تنبووأ موورارًا بأنووه  ولووذلك لووو لووم يصوودر بوويالطس حكمووًا بووالموت علووى يسوووع لمووا كووان قوود

( وأنه سيسلم أليدي األمم. ورؤساء اليهود لفقوا تهمًا سياسية ضد المسيح لويحكم عليوه 19 ،18:31سيصلب )مت
بيالطس بالموت صلبًا، وهو يريودون هوذا. فالمصولوب ملعوون بحسوب النواموس وهوم يريودون إظهواره كملعوون أموام 

صووعب ميتووة. وأكثرهووا هوانووًا فيقضوووا علووى دعوتووه وتالميووذه إذ أفسوودوا سوومعته تمامووًا الشووعب باإلضووافة إلووى أنهووا أ
 بصلبه. حقًا لقد إشترك اليهود واألمم في تقديمه ذبيحة عن العالم كله.

 (3:32وما جعل بيالطس يحكم عليه بالموت خوفه من قيصر بعد التهم التي وجهها له رؤساء اليهود )لو
 

 "«.أَنَت َمْلقع اَلَيهعوْد؟»َدَخَل ْبياَلطعسع َأَيَضا ْإَلى َداْر اَلْواَلَيْة َوَدَعا َيسعوَع، َوَقاَل َلهع: ثعمَّ 11 -(:11:22آية )يو
فهوووذا جووووهر إتهامووواتهم لوووه. وكوووان  أنـــت ملـــق اليهـــودبووويالطس رأى خبوووثهم وشووورهم فقووورر محاكمتوووه بنفسوووه وسوووأله 

ثوورة علوى قيصور فوأين هوم أتباعوه ومعواونوه ولمواذا بيالطس يتعجب من هذا المتهم الصامت فإن كان ملك يريد ال
ال يتكلم. وال يبالي بالموت، وال يدافع عن نفسه. ولكن هذه التهموة ألقوت بالرعوب فوي قلوب بويالطس وواضوح حيورة 

 بيالطس فهو مقتنع ببراءة يسوع لكنه تحت ضغط ثورة اليهود.
 
وَن َقالعوا َلَق َعنِّي؟َأْمَن َذا»َأَجاَبهع َيسعوعع:13" -(:11-13:22اآليات )يو  َأَجاَبهع 13« ْتَق َتقعولع هَذا، َأَم آَخرع

 : . َماَذا َفَعَلَت؟»ْبياَلطعسع َؤَساءع اَلَكَهَنْة َأَسَلمعوَق ْإَليَّ ؟ أعمَّتعَق َورع َمَمَلَكْتي »َأَجاَب َيسعوعع: 12« أََلَعلِّي َأَنا َيهعوْديٌّ
دَّاْمي يعَجاْهدعوَن ْلَكَي اَل أعَسلََّم ْإَلى اَلَيهعوْد. َولْكْن  َلَيَسَت ْمَن هَذا اَلَعاَلْم. َلَو َكاَنتَ  َمَمَلَكْتي ْمَن هَذا اَلَعاَلْم، َلَكاَن خع
: 11«. اآلَن َلَيَسَت َمَمَلَكْتي ْمَن هعَنا ؟»َفَقاَل َلهع ْبياَلطعسع . »َأَجاَب َيسعوعع:« َأَفَأَنَت ْإَذا َمْلقر : ْإنِّي َمْلقر ْلهَذا َأَنَت َتقعولع

ْلَدتع َأَنا، َوْلهَذا َقَد َأَتَيتع ْإَلى اَلَعاَلْم أَلَشَهَد ْلَلَحقِّ. كعلُّ َمَن هعَو ْمَن اَلَحقِّ َيَسَمعع َصوَ   "«.ْتيَقَد وع
 اإلعتراف الحسن

(: المسيح هنا يدعو بيالطس أن يفرق بين ما يسمعه من اليهود الكاذبين وبين ما يشعر به هو في داخل :2)آية
ه. والمسيح بحسب التوراة سيكون ملكًا من نسل داود ولكن ليس ملكًا أرضيًا بل يملك على األرواح نفس

والضمائر والقلوب، هو يملك في السماء، فإن كان بيالطس يطلب الحق سيعرف أي نوع من الملك يملك 
ه بيالطس أيضًا. المسيح. ولكن بمفهوم اليهود الغادر أن المسيح ملك سياسي فهذا يرفضه المسيح ويرفض

 المسيح ُيشِهْد بيالطس، هل سمع عنه ما يثبت هذه التهمة. 
(: واضح أن بيالطس فهم درس المسيح ولكنه يلقى التهمة على اليهود.هنا يتضح أن بيالطس يبحث 26)آية

تى عن الحق فعاًل ويشعر ببراءة المسيح وخبث اليهود. ولكنه يستهزئ باليهود بمعنى هل أنا يهودي حقير ح
أقول عنك أنك ملك. عجيب أن رئيس الكهنة يدبر المؤامرات ضد المسيح وبيالطس الروماني يحاول إثبات 

 = لماذا يكرهك اليهود هكذا بينما أنا أعلم أنهم يبحثون سرًا عن ملك ليثوروا ضد قيصر. ماذا فعلتبراءته. 
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فس قيصر ولكن اليهود لم يفهموه فكل فكرهم (: هنا المسيح يشرح لبيالطس أن مملكته سماوية وأنه ال ينا25)آية
 أرضى، ولم يقبلوا موضوع الملكوت السماوي.

هو جاء صديقًا للجميع، وخدامه ليسوا من هذا العالم. وهذا القوول أرجوف بويالطس. نورى أن يسووع حتوى وهوو فوي 
مووا يفهووم اليهووود وكوول  المحاكمووة يبشوور بمملكووة الحووق وملكوووت اهلل. المسوويح بهووذا يثبووت فكوورة ملكووه ولكوون بفهووم غيوور

 العالم. فالعالم ورؤساء الكهنة يتصارعون على ملك العالم.
= أنووت تقووول الحقيقووة فأنووا ملووك لكوون مووا قالووه بوويالطس ال يقبوول النفووي وال يقبوول اإليجوواب.  أنــت تقــول(: 27)آيووة

د لووذلك شوورح فالمسويح يوورفض أن يكوون ملكووًا حسوب مووا يقووول اليهوود. وبوويالطس فهوم ملووك المسوويح كموا فهمووه اليهوو 
( وشوومل عناصوور اإليمووان 12:5تووى1المسوويح لووه الحقيقووة. وفيمووا يلووي مووا أسووماه بووولس الرسووول اإلعتووراف الحسوون )

 جميعًا. المسيح هنا ذكر بتلخيص شديد وعمق جوهر رسالته.
لدت أنا  = فالمسيح ُوِلَد أي تجسد للملك. المسيح يشهد بهذا أمام ممثل أقوى دولة في العالم  لهذا وع

= إذًا هو موجود قبل ميالده، وهو ليس من هذا العالم ولكنه أتى وتجسود ليقويم مملكتوه التوي  ا أتيت إلى العالملهذ
 ال تقام على أسس أرضية بل بسلطة وقوة سماوية.

= الحقيقة الكلية هي المجال الذي يحيا ويعمل فيه المسيح، والمسيح يشهد للحوق لويس كشوئ خوارج عنوه بول الحق
 ه فهو الحق. هذا هو اإلعتراف الحسن. المسيح أتى ليعلن الحق بعد أن تاه البشر في ضالل.هو يستعلن ذات

= كل من أحب الحق وسار بحسب هداه سيسمع صوت المسيح ويفهمه ويصوير لوه صووت كل من هو من الحق
  -(. وملخص اإلعتراف الحسن:6::3المسيح حياة أبدية )يو

 الحق الذي يقوله ويملكه ويملك عليه.أن المسيح ُولد ليُعلن ملكوت اهلل ب-1
 أنه نزل من السماء وأتى إلينا على األرض ليؤسس ملكوت الحق.-3
كل من يسعى ويجد في أثر الحق ُيستعلن له المسيح والحق والحياة. ولو كان بيالطس يبحث عن الحق فعاًل -2

 اهلل إستنارة.إلستمع لصوت المسيح ولكانت له حياة. فكل من يبحث عن الحق يعطيه روح 
 

:12" -(:12:22آية )يو َأَنـا »َوَلمَّا َقاَل هَذا َخَرَ  َأَيَضـا ْإَلـى اَلَيهعـوْد َوَقـاَل َلهعـَم:«. َما هعَو اَلَحقُّ؟»َقاَل َلهع ْبياَلطعسع
  " َلَستع َأْجدع ْفيْه ْعلََّة َواْحَدَة.

= يحمول معنوى اليوأس فوي  ا هـو الحـقملم يرفض بيالطس كالم المسيح ولكنه لم يفهمه. ومعنى سؤال بيالطس 
أن يجد إنسان الحق على األرض، وهذا حوق ألن األرض زائلوة، فكول موا هوو متغيور لويس بحوق، أموّا الحوق فيبقوى 

(. هووو كقوواض يعلووم صووعوبة الحكووم بووالحق ، فووالحق فووى العووالم نسووبى ، كوول انسووان يوورى ان 31 ،19:6لألبوود )ايووو
حق مطلق هو اهلل وليس سواه . لكون عيوب بويالطس أنوه خورج دون أن الحق فى جانبه. اما نحن فنفهم ان هناك 

يسمع إجابة السيد المسيح وكثيورين يعملوون هكوذا يصولون ويخرجوون سوريعًا دون أن يسومعوا الورد. ولكون بويالطس 
هوود أدرك اآلن أنه أمام إنسان عظيم وليس مجرمًا، كان تأثير المسيح فيه قويًا فخرج ليبورأُه بعود أن أدرك غوش الي
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(. َعِلَم أنهم أسلموه حسدًا. وشهادة بيالطس ببوراءة المسويح، هوي شوهادة العوالم بوأن المسويح لويس فيوه 18:37)مت
 علة واحدة، إنما هو مات ألجلنا وألجل كل العالم.

 
ــو ــات )ي ــدعوَن أَ 11" -(:32-11:22اآلي ــي اَلْفَصــْح. َأَفتعْري ــَدا ْف ــَم َواْح ــَق َلكع ــاَدةر َأَن أعَطْل ــَم َع ــَق َوَلكع ــَم َمْل ــَق َلكع َن أعَطْل

وا َأَيَضا َجْميععهعَم َقاْئْليَن: 32«. اَلَيهعوْد؟ ا.«. َلَيَس هَذا َبَل َبارَاَباَس!»َفَصَرخع  " َوَكاَن َبارَاَباسع ْلصا
= هنا بيالطس يسخر من التهمة التي يحاولون إلصاقها بالمسويح،  ملق اليهودهنا يتضح ضمير اليهود السيء. 

بوورأه، فهووو أيضووًا بوورأه موون تهمووة أنووه يوودعى الملووك وأنووه ضوود قيصوور. وبوويالطس حوواول أن يسووتعين  ألن بوويالطس
بالشووعب ضووود رؤسوواء الكهنوووة فهوووو يعلووم أن الشوووعب يريووود ملكووًا. ولكووون كوووان هووذا فوووي رخووواوة منووه كووووال  وكقاضوووي. 

اديوة أموا المسويح فقوود فالشوعب كوان قود تلقون موون رؤسواء الكهنوة موا يقولونووه. فبارابواس لون ينافسوهم فوي مكاسووبهم الم
 جذب منهم شعبهم.

 

 (22-2:21اآليات )يو
ِع. 2"  -:(22-2:21اآليات )يو ْإَكْلـياَل ْمـَن َشـَوٍق َوَوَضـععوِع  َوَضـَفَر اَلَعَسـَكرع 1َفْحيَنْئـٍذ َأَخـَذ ْبـياَلطعسع َيسعـوَع َوَجَلـَد

َواٍن،  َوَكانعوا َيَلْطمعوَنهع. «. السَّاَلمع َيا َمْلَق اَلَيهعوْد!»َن:َوَكانعوا َيقعولعو1َعَلى رََأْسْه، َوأََلَبسعوِع َثَوَب أعَرجع
َفَخـَرَ  ْبـياَلطعسع 3

هع ْإَلَيكعَم ْلَتَعَلمعوا َأنِّي َلَستع َأْجدع ْفيْه ْعلََّة َواْحـَدةَ »َأَيَضا َخاْرَجا َوَقاَل َلهعَم: َفَخـَرَ  َيسعـوعع َخاْرَجـا َوهعـَو 3«. َها َأَنا أعَخْرجع
:َحاْملر ْإكَ  ـواْن. َفَقـاَل َلهعـَم ْبـياَلطعسع !»ْليَل الشََّوْق َوثَـَوَب األعَرجع ـدَّامع 2«. هعـَوَذا اإْلَنَسـانع َؤَسـاءع اَلَكَهَنـْة َواَلخع ِع رع َفَلمَّـا َرآ

وا َقاْئْليَن: :«. اَصْلَبهع! اَصْلَبهع!»َصَرخع ذعوِع َأَنتعَم َواَصْلبعوِع، أَلنِّي َلَسـتع »َقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع َأَجاَبـهع 1«. َأْجـدع ْفيـْه ْعلَّـةَ  خع
، َوَحَسـَب َنامعوْسـَنا َيْجـبع َأَن َيمعـوَت، أَلنَّـهع َجَعـَل َنَفَسـهع اَبـَن اهللْ »اَلَيهعودع: َفَلمَّـا َسـْمَع ْبـياَلطعسع هـَذا 2«. َلَنا َنامعوسر

َوَأمَّـا َيسعـوعع َفَلـَم يعَعْطـْه َجَواَبـا. «. ْمـَن َأَيـَن َأَنـَت؟»ْلَيسعـوَع: َفـَدَخَل َأَيَضـا ْإَلـى َداْر اَلْواَلَيـْة َوَقـالَ 1اَلَقَوَل اَزَداَد َخَوَفا. 
22 : َلَطاَنا َأَن أعَطْلَقـَق؟»َفَقاَل َلهع ْبياَلطعسع َلَطاَنا َأَن َأَصْلَبَق َوسع َأَجـاَب َيسعـوعع: 22« َأَما تعَكلِّمعْني؟ أََلَسَت َتَعَلمع َأنَّ ْلي سع
َلَطانر اَلَبتََّة، َلَو َلَم َتكعَن َقَد أعَعْطيَت ْمَن َفَوقع. ْلذْلَق الَّـْذي َأَسـَلَمْني ْإَلَيـَق َلـهع َخْطيَّـةر َأَعَظـ َلَم َيكعَن َلَق َعَليَّ »  «. مع سع
وَن َقـاْئْليَن:21 َلَقـَت هـَذا َفَلَسـَت ْإَن َأطَ »ْمَن هَذا اَلَوَقْت َكاَن ْبياَلطعسع َيَطلعـبع َأَن يعَطْلَقـهع، َولْكـنَّ اَلَيهعـوَد َكـانعوا َيَصـرعخع

َفَلمَّا َسْمَع ْبـياَلطعسع هـَذا اَلَقـَوَل َأَخـَرَ  َيسعـوَع، َوَجَلـَس 21 «.معْحباا ْلَقَيَصَر. كعلُّ َمَن َيَجَعلع َنَفَسهع َمْلَكا يعَقاْومع َقَيَصَر!
َوَكاَن اَسـْتَعَدادع اَلْفَصـْح، َوَنَحـوع السَّـاَعْة 23«. َجبَّاثَا»يَّْة َوْباَلْعَبرَانْ « اَلَباَلطع »َعَلى كعَرْسيِّ اَلْواَلَيْة ْفي َمَوْضٍع يعَقالع َلهع 

ــوْد: ــاَل ْلَلَيهع ــْة. َفَق ــَم!»السَّاْدَس ــَوَذا َمْلكعكع وا: 23«. هع ــْلَبهع!»َفَصــَرخع ِع! اَص ــَذ ِع! خع ــَذ : « خع ــياَلطعسع ــَم ْب ــاَل َلهع ــْلبع »َق أََأَص
ــَم؟ َؤَســاءع اَلَكَهَنــْة:« َمْلَككع ــوَع 22«. َيَس َلَنــا َمْلــقر ْإالَّ َقَيَصــَر!َلــ»َأَجــاَب رع ــَيْهَم ْليعَصــَلَب. َفَأَخــذعوا َيسع ــٍذ َأَســَلَمهع ْإَل َفْحيَنْئ

 "َوَمَضَوا ْبْه. 
 

ِع.2" -(:2:21آية )يو   " َفْحيَنْئٍذ َأَخَذ ْبياَلطعسع َيسعوَع َوَجَلَد
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ة ثووم يطلقووه. ولكوون نالحووظ أن هووذه بوويالطس هنووا يريوود أن يسووتدر عطووف الشووعب بووأن يعاقووب المسوويح عقوبووة شووكلي
العقوبة كانت دون حكم رسمي بل هي إلرضاء الشعب الهائج. ولكن بويالطس دون يودرى أكمول كوأس آالم السويد 
التي تحملها عنا. وكل موا فعلووه بعود ذلوك هوو الهوزء منوه كملوك. والمسويح قبول هوذا الهوزء ليعيود لنوا كرامتنوا. ولوبس 

مجوود. والجلوود كوان عقوبووة رهيبووة وكووان مون ُيْجلَووْد يسووقط أمووام قضواته كتلووة موون اللحووم إكليول الشوووك ليوورد لنوا إكليوول ال
 صباحًا.9المشوه الممزق. ويقال أن الجلد كان الساعة 

 
َواٍن،1" -(:1:21آية )يو  "َوَضَفَر اَلَعَسَكرع ْإَكْلياَل ْمَن َشَوٍق َوَوَضععوِع َعَلى رََأْسْه، َوأََلَبسعوِع َثَوَب أعَرجع
ى اإلسووتهزاء بالمسوويح كملووك. وثوووب األرجوووان خلعووه عليووه هيوورودس إسووتهزاء بووه. والشوووك نتيجووة للخطيووة هنووا نوور 
(. وكووان منظوور المسوويح وهووو البووس إكليوول الشوووك هووو منظوور اإلنسووان المطوورود موون أمووام وجووه اهلل 18 ،17:2)تووك

 خارجًا من جنة عدن حاماًل اللعنة والشوك.
  " َوَكانعوا َيَلْطمعوَنهع.«. السَّاَلمع َيا َمْلَق اَلَيهعوْد!»وَن:َوَكانعوا َيقعولع 1" -(:1:21آية )يو

= هي التحية التي تقال للملوك. وأخذ منها كلمة السالم الملكي. فالسالم الملكي بالموسويقى السالم يا ملق اليهود
تحية األلمانية "هايل هو تحية الملوك عوضًا عن أن يقولوا السالم للملك. وهي نفسها هايل سيزار ومنها أخذت ال

 هتلر" فالسالم الملكي بالموسيقى صار عوضًا عن قولهم هايل سيزار.
 

هع ْإَلَيكعَم ْلَتَعَلمعوا َأنِّي َلَستع َأْجدع ْفيْه ْعلََّة »َفَخَرَ  ْبياَلطعسع َأَيَضا َخاْرَجا َوَقاَل َلهعَم:3" -(:3:21آية )يو َها َأَنا أعَخْرجع
 "«.َواْحَدةَ 

بيالطس أن يوقظ الروح اإلنسانية عند اليهود ولكنه فشل.ولكن إستسالمه لليهود كان إدانة لُه هو لقد حاول 
 أيضًا.

 
:3 -(:3:21آية )يـو ـواْن. َفَقـاَل َلهعـَم ْبـياَلطعسع هعـَوَذا »َفَخـَرَ  َيسعـوعع َخاْرَجـا َوهعـَو َحاْمـلر ْإَكْليـَل الشَّـَوْق َوثَـَوَب األعَرجع
!   " «.اإْلَنَسانع
= يقولهووا بوويالطس بعوود أن رفووع عنووه كوول كرامووة ليظهووره لليهووود كإنسووان ضووعيف بووال ثوووار يسوواندونه اإلنســانهــوذا 

كملك، أو قالها ربموا ليوذكرهم بإنسوانيتهم وأنوه أخووهم فوي اإلنسوانية ليتنوازلوا عون موضووع صولبه ولكون هوذه الكلموة 
ذلوة البشور. هوو اإلنسوان الكامول والنمووذج تشير للمسيح وقد أخلى ذاته آخذًا صورة عبود، بول حمول عوار العبيود وم

السليم لإلنسان حسب قصد اآلب الذي بال خطية لكنه صار إبن اإلنسان الذي حمل خطايا اإلنسان وعواره. وهوو 
اإلنسان المملوء نعمة وهو اإلنسان الذي سيأتي يومًا في مجد اآلب، ليس في صورة المصلوب المهان بل كوديان 

اإلنسوان الوذي لويس مثلوه، لويس إنسوانًا عاديوًا. هوو اإلنسوان محول الخوالف والقضوية أيهوا األرض كلها العادل. هوو 
 (.61 ،61:11اليهود. بل وحتى اآلن. هي نبوة من بيالطس دون أن يدرى كما تنبأ قيافا دون أن يدرى )يو
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ــــو ــــة )ي ــــاْئلْ 2" -(:2:21آي وا َق ــــدَّامع َصــــَرخع ــــْة َواَلخع ــــاءع اَلَكَهَن َؤَس ِع رع ــــا َرآ ــــْلَبهع!»يَن:َفَلمَّ ــــَم «. اَصــــْلَبهع! اَص ــــاَل َلهع َق
: ذعوِع َأَنتعَم َواَصْلبعوِع، أَلنِّي َلَستع َأْجدع ْفيْه ْعلَّةَ »ْبياَلطعسع  "«.خع

كووان فعوواًل البوود للصوولب أن يووتم ، ليووتم الفووداء. ونوورى حتووى هووذه اللحظووة أن بوويالطس غيوور موافووق علووى الصوولب. 
(. ولكن خطأ بيالطس أنوه فّضول مووت المسويح وهوو يعلوم 16-12:2عوبذلك حَمل بيالطس اليهود دم المسيح )أ

 .اسي أو ُتَشوَّْه صورته لدى قيصرببراءته حتى ال يحدث إضطراب سي
 

، َوَحَسَب َنامعوْسَنا َيْجبع َأَن َيمعوَت، أَلنَّهع َجَعَل َنَفَسهع اَبَن اهللْ »َأَجاَبهع اَلَيهعودع:1" -(:1:21آية )يو  "«.َلَنا َنامعوسر
اليهود هنا يرفضوون المسواومة موع بويالطس رفضوًا تاموًا. ومعنوى كالمهوم أن حكمهوم علوى المسويح هوو حكوم إلهوى 
ومووا علووى بوويالطس سوووى التنفيووذ. واليهووود هنووا أظهووروا للوووالي الوووثني معتقووداتهم الدينيووة لعلووه يقبوول بصوولبه أي لووو 

حكووم عليوه. ولكون ذكورهم أنوه إبون اهلل أتوى بوأثر وجدته أنت بريئوًا مون الناحيوة المدنيوة فهوو مون ناحيوة ديننوا فهوو م
 عكسي إذ خاف منه بيالطس.

 
  " َفَلمَّا َسْمَع ْبياَلطعسع هَذا اَلَقَوَل اَزَداَد َخَوَفا.2" -(:2:21آية )يو

لقد أحس بيالطس بالرهبة في حديثه أواًل مع المسيح حين ذكر أصوله اإللهوي، واآلن يوزداد خوفوًا حينموا يسومع أن 
هو إبن اهلل. وبحسب فكر بيالطس الروماني أنه بدأ يدخل حربًا مع اآللهة. فالروموان يعتقودون أن اآللهوة  المسيح

 يمكن أن تتجسد وتنزل وسط الناس.
  

 " َعْطْه َجَواَبا.َوَأمَّا َيسعوعع َفَلَم يع «. ْمَن َأَيَن َأَنَت؟»َفَدَخَل َأَيَضا ْإَلى َداْر اَلْواَلَيْة َوَقاَل ْلَيسعوَع:1" -(:1:21آية )يو
= يقصد هل أصلك سماوي أم أرضى. والمسيح لم يرد فبويالطس لون يفهوم ألن مفواهيم بويالطس عون من أين أنت

البنوة هلل مأخوذة من األساطير اليونانية. فهو لن يفهم قطعًا ما هو المقصود. فإن كان اليهود وعندهم النبووات لوم 
 يفهموا أفيفهم بيالطس.

 
: 22" -(:22-22:21اآليات )يو ـَلَطاَنا »َفَقاَل َلهع ْبياَلطعسع َلَطاَنا َأَن َأَصْلَبَق َوسع َأَما تعَكلِّمعْني؟ أََلَسَت َتَعَلمع َأنَّ ْلي سع
َة، َلـَو َلـَم َتكعـَن َقـَد أعَعْطيـَت ْمـَن َفـَوقع. ْلـ» َأَجاَب َيسعوعع: 22« َأَن أعَطْلَقَق؟ ـَلَطانر اَلَبتَـّ ذْلَق الَّـْذي َلـَم َيكعـَن َلـَق َعَلـيَّ سع

  "«.َأَسَلَمْني ْإَلَيَق َلهع َخْطيَّةر َأَعَظمع 
المسيح هنا يشرح لبيالطس من أين يستمد سلطانه، فهو يصحح معلومات بيالطس. هنا المسيح يشرح لبيالطس 
أن اهلل هو ضابط الكل، وأن أي شئ يصيبنا هو بسماح من اهلل وليس بسوبب سولطان الرؤسواء. فونحن فوي يود اهلل 

ن هذا ليشعرنا 38-::35+32:3+أع1:12لسنا في يد إنسان. فاهلل هو الذي أعطى السلطان للرؤساء ]روو  [. وا 
ستشهدا"  بمنتهى اإلطمئنان. "التقليد القبطي يقول أن بيالطس وزوجته صارا مسيحيين وا 
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ء الكهنوة خطيوتهم = فبيالطس أخطأ ألنه إسوتخدم القوانون المودني لقتول المسويح خوفوًا. ولكون رؤسوالهع خطية أعظم
أعظم إذ هم إستخدموا الناموس اإللهي في تلفيق تهمة ضود المسويح، فهوم خطيوتهم تعتبور قتول موع سوبق اإلصورار 

 والتعمد.
 

وَن َقـاْئْليَن:21" -(:21:21آية )يو ْإَن »ْمَن هَذا اَلَوَقْت َكاَن ْبياَلطعسع َيَطلعبع َأَن يعَطْلَقهع، َولْكنَّ اَلَيهعوَد َكانعوا َيَصـرعخع
 " «.َأَطَلَقَت هَذا َفَلَسَت معْحباا ْلَقَيَصَر. كعلُّ َمَن َيَجَعلع َنَفَسهع َمْلَكا يعَقاْومع َقَيَصَر!

رد المسوويح علووى بوويالطس جعلووه يووزداد خوفووًا، وكووان يريوود إطالقووه، وهنووا يتمسووح رئوويس الكهنووة بقيصوور، فووإن رفووض 
لكهنة بفعلته هوذه تورك اهلل ليوذهب ألوثوان قيصور. فوي بيالطس قتل المسيح يلصق به تهمة خيانة قيصر ورئيس ا

ــَا لقيصــرلحظووة إنقلووب هووؤالء اليهووود المتعصووبون للنوواموس إلووى رومووان متعصووبين لقيصوور.  = كووان هووذا لقووب محب
" يشووير لــيس محبــَا لقيصــرالضووباط العظووام الووذين يقومووون بأعمووال جليلووة لحسوواب اإلمبراطوريووة. واللقووب المضوواد "

. وكان طيباريوس قيصر سامعًا للوشوايات يلقوى بمون يوتهم بأنوه ضوده يقاوم قيصروه لبيالطس للخيانة وهذا ما قال
مع المنبوذين ويرفع من يسمع عنهم أنهم يحبونه. لذلك خاف بيالطس أن تصل هذه التهموة لطيبواريوس. "ويقوول 

 يوسيفوس أن بيالطس ُوشى به بعد ثالث سنوات عند طيباريوس فعزله فإنتحر يأسًا"
ظ أن السنهدريم حاكموا المسيح بتهمة دينية بأنه إدعى أنه إبن اهلل. ولما ذهبوا لبيالطس إتهموه بتهمة مدنيوة والح

( بوول وهيوورودس 32::1(. ولمووّا بوورأه بوويالطس موون هووذه التهمووة )لووو3:32أنووه ضوود قيصوور ويمنووع دفووع الجزيووة )لووو
(. وحواول بويالطس إطالقوه إذ شوعر 7:19و( غيروا التهمة أمام بيالطس إلى تهمة دينية مرة أخرى )ي16:32)لو

(. موووا يحوودث هووو تلفيوووق تهووم ضووود 13:19بزيووف التهمووة. فغيووور اليهووود كالمهووم ثانيوووة أن يسوووع يقووواوم قيصوور )يووو
 المسيح لقتله بأي وسيلة.

 
اَلْواَلَيْة ْفي َمَوْضـٍع يعَقـالع َفَلمَّا َسْمَع ْبياَلطعسع هَذا اَلَقَوَل َأَخَرَ  َيسعوَع، َوَجَلَس َعَلى كعَرْسيِّ 21" -(:21:21آية )يو

  "«.َجبَّاثَا»َوْباَلْعَبرَاْنيَّْة « اَلَباَلطع »َلهع 
بيالطس أدرك خطة اليهوود الخبيثوة ضوده فلوم يجوازف بحياتوه بول ضوحى بالمسويح وكوان شوعاره فألحيوا أنوا وليموت 

= هووو رصوويف مرتفووع الــبالط= جّباثــا= لينطووق بحكووم الصوولب ضوود المسوويح. جلــس علــى كرســي الواليــةالمسوويح. 
مرصوف بقطع بالط مرمر يتبع البيت وهو مرتفع مستدير ليراه كل الواقفين. يقع بين قلعة أنطونيا وبوين الهيكول. 

 وكان يجلس عليه الوالي وقت إصدار األحكام.
 

  " «.هعَوَذا َمْلكعكعَم!»َيهعوْد:َوَكاَن اَسْتَعَدادع اَلْفَصْح، َوَنَحوع السَّاَعْة السَّاْدَسْة. َفَقاَل ْللَ 23" -(:23:21آية )يو
= أنظوور موضوووع السوواعة السادسووة فيمووا السادســةوسوواعة الحكووم=  إســتعداد الفصــحهنووا يحوودد يوحنووا يوووم الحكووم= 

يلووي. ويوووم الجمعووة عمومووًا موووا يسوومى اإلسووتعداد للسووبت ولكوون هوووذه الجمعووة إسوومها بالووذات إسووتعداد الفصوووح ألن 
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= هنوا بويالطس يسوخر مون اليهوود. هـوذا ملككـم( 21السوبت عظيموًا )آيوةالفصح كان يوم السبت لوذلك سومى هوذا 
 ولكنه دون أن يدرى يسجل الحقيقة. 

 
وا: 23" -(:23:21آية )يو ِع! اَصـْلَبهع!»َفَصـَرخع ـَذ ِع! خع ـَذ : « خع َؤَسـاءع « أََأَصـْلبع َمْلَككعـَم؟»َقـاَل َلهعـَم ْبـياَلطعسع َأَجـاَب رع
 " «.الَّ َقَيَصَر!َلَيَس َلَنا َمْلقر إْ »اَلَكَهَنْة:

= فيها أيضًا سخرية من بيالطس، فاليهود ملكهم أأصلب ملككمهم يريدون أن يتخلصوا من المسيح الذي يبكتهم. 
ــق إاّل قيصــرهووو اهلل. ولكوونهم بلعوووا السووخرية بوول زادوهووا بقووولهم  ــا مل ــيس لن = ولوونالحظ أن الووذي قووال ذلووك لوويس ل

(. نجدهم هنا وقد طمسوا معالم إيمانهم بل لقد جّدفوا. واهلل إسوتمع 22:8الشعب إنما رؤساء الكهنة وقارن مع )يو
سووتعبدهم وشووتتهم فووي كوول األرض "مخيووف هووو  لمووا طلبوووه فملًّووك علوويهم قيصوور فووأذلهم بوول أحوورقهم وأحوورق دولووتهم وا 

تهم ( ولكون لونالحظ أن اهلل إسوتخدم وال  وثنوى ليسومع اليهوود ورؤسواء كهنو21:11الوقوع في يودي اهلل الحوي" )عوب
 كالم حق.

 
 " َفْحيَنْئٍذ َأَسَلَمهع ْإَلَيْهَم ْليعَصَلَب. َفَأَخذعوا َيسعوَع َوَمَضَوا ْبْه.22" -(:22:21آية )يو

حسب القانون الروماني كان يتحتم أن يمر يومان على األقل بين صدور الحكم باإلعدام ويوم تنفيذه. بل في أيام 
له يظهر دليول بوراءة للموتهم فوال يوتم التنفيوذ. ولكون عموموًا لوم يراعوى طيباريوس قيصر صارت المدة عشرة أيام، لع

أحود القووانين فوي هوذه القضوية فوواليهود متشووقين لقتلوه سوريعًا خوفوًا مون تووردد بويالطس. هوم حسوبوا أن بويالطس قوود 
 ،1:3يأمر ثانية بإطالق سراحه. وجنود الرومان ملهووفين علوى ذلوك بودافع غطرسوتهم وتعصوبهم لجنسوهم )مزموور

فمسووئولية الصوولب واقعووة علووى اليهووود  اســلمه إلــيهم ليصــلب( ومووع أن الووذي قووام بالصوولب عسوواكر الرومووان قيوول 3
 حتمًا.

 هل صلب المسيح في الساعة الثالثة أم السادسة
( وكوان إسوتعداد الفصوح ونحوو السواعة السادسوة 19::1( وكانت الساعة الثالثة فصولبوه وفوي )يوو36:16في )مر

 و ذا ملككم.. فحينئذ أسلمه اليهود ليصلب:فقال )بيالطس( ه
سواعات 2سواعات كبيورة )السواعة الكبيورة = :ساعات كبيورة ويقسومون النهوار إلوى :كان اليهود يقسمون الليل إلى 

 بتوقيتنا(.
سواعات بحسوب سواعاتنا وتسومى السواعة األولوى. وتبودأ بعودها 2وتبدأ ساعات النهوار عنود شوروق الشومس ولمودة )

ساعات( وبعدها الساعة السادسة. وبهذا تنتهي الساعة الثالثوة عنود نصوف النهوار وتنتهوي 2ة ولمدة )الساعة الثالث
الساعة السادسة عند بعد الظهر وتمتد الساعة التاسعة للغروب. ولم تكن هنواك سواعات فوي يودهم لتحديود الوزمن، 

سووة وعلووى بدايووة السادسووة أنهووا الثالثووة. بوول بالتقريووب. وربمووا يطلقووون علووى نهايووة السوواعة الثالثووة أنهووا السوواعة الساد
فالتدقيق في الساعات لم يكن مهمًا في ذلك الوقت. فإن قال مورقس أن الصولب قود حودث فوي السواعة الثالثوة فهوو 
ذا قال يوحنا أن الصلب حدث في الساعة السادسة فهو يقصد بدايتها وكالهما يصح التعبير عنه  يقصد نهايتها وا 
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ل أحوود المفسوورين أن نهايووة أحوود السووواعى هووو إبتووداء السوواعة األخوورى والقوودر الووذي بووين بطووريقتهم كمووا حوودث. ويقووو 
الساعتين من الزمان مجهول. والفعول قود ينسوب إلوى زموانين )الثالثوة والسادسوة( لجوواز وقووع طرفيوه فوي طرفيهموا، 

 أي طرف الساعة الثالثة وطرف الساعة السادسة.
 
 
 
 
 
 

يد في يد اليهود/ الحكم بالصلب/ الجلد/ اإلهانوات/ كتابوة اللوح/إقتسوام الجنود وأحداث الصلب )تسليم بيالطس الس
لثيابه/محاورة اللصين/ إستهزاء العابرين/ إعتراض المجتازين/ صلب المسيح علوى الصوليب( هوذه األحوداث بودأت 

سووتمرت حتوو نتهووت فووي السوواعة السادسووة. والظلمووة حوودثت فووي السوواعة السادسووة وا  ى السوواعة فووي السوواعة الثالثووة وا 
التاسووعة. وغالبووًا فقوود قصوود موورقس أن هووذه األحووداث بوودأت بصوودور الحكووم الووذي صوودر فووي خووالل السوواعة الثالثووة. 
ويوحنا يشير بقوله نحو الساعة السادسة أن األحداث التي يشير إليهوا كانوت فوي نهايوة السواعة الثالثوة وقود إقتربنوا 

تفواق من الساعة السادسوة. أموّا قوول مورقس فصولبوه فيشوير ل صودور الحكوم ضود السويد بالصولب وبدايوة األحوداث وا 
 قرار بيالطس مع إرادة اليهود في الصلب.

إاّل أن بعض المفسرين ذهبوا ألن يوحنا يقصد بقوله الساعة السادسة أنها السواعة بالتوقيوت الحوالي أي فجورًا  
ابهة، وأنووه ُعثِووَر علووى ودلوويلهم علووى ذلووك أن يوحنووا كووان يعوويش فووي أفسووس التووي كانووت تسووتخدم توقيتووات مشوو

كتابووات تعووود لووذلك الزمووان أن الشووهيد فووالن أستشووهد فووي السوواعة الثامنووة صووباحًا. والشووهيد فووالن أستشووهد فووي 
 العاشرة صباحًا ممّا يشير إلستخدام توقيت مشابه لتوقيتنا. والرأي األول أرجح.

 
 (32-12:23( + )مر32-11:11)مت صلب يسوع
 (11-22:21( + )يو31-12:11+ )لو             
وِع ْلَيَحْمَل 11 "-:( 32-11:11اآليات )مت رع ، َفَسخَّ وَن َوَجدعوا ْإَنَساَنا َقَيَرَواْنياا اَسمعهع ْسَمَعانع َوْفيَما هعَم َخاْرجع

َثةع، َوهعَو اَلمعَسمَّى 11َصْليَبهع.  َلجع مَ »َوَلمَّا َأَتَوا ْإَلى َمَوْضٍع يعَقالع َلهع جع َمجع وَجا ْبَمرَارٍَة 13« ةْ َمَوْضَع اَلجع اَل َمَمزع َأَعَطَوِع خَّ
َوَلمَّا َصَلبعوِع اَقَتَسمعوا ْثَياَبهع معَقَترْْعيَن َعَلَيَها، ْلَكَي َيْتمَّ َما ْقيَل 13ْلَيَشَرَب. َوَلمَّا َذاَق َلَم يعْرَد َأَن َيَشَرَب. 

: ثعمَّ َجَلسعوا َيَحرعسعوَنهع هعَناَق. 12«. ي َأَلَقَوا قعَرَعةَ اَقَتَسمعوا ْثَياْبي َبَيَنهعَم، َوَعَلى ْلَباسْ »ْبالنَّْبيِّ
َوَجَعلعوا َفَوَق رََأْسْه 11

اْن، َواْحدر َعْن اَلَيْميْن َوَواْحدر َعْن اَلَيَساْر.12«. هَذا هعَو َيسعوعع َمْلقع اَلَيهعودْ »ْعلََّتهع َمَكتعوَبَة: ْلَب َمَعهع ْلصَّ  ْحيَنْئٍذ صع

ؤعوَسهعَم َوَكاَن اَلمع 11 وَن رع وَن يعَجدِّفعوَن َعَلَيْه َوهعَم َيهعزُّ َجتَازع
َيا َناْقَض اَلَهَيَكْل َوَباْنَيهع ْفي َثاَلَثْة َأيَّاٍم، »َقاْئْليَن:32

ْليْب! َؤَساءع اَلَكَهَنْة َأَيَضا َوهعمَ 32«. َخلَِّص َنَفَسَق! ْإَن كعَنَت اَبَن اهلْل َفاَنْزَل َعْن الصَّ َيَسَتَهْزئعوَن َمَع اَلَكَتَبْة  َوَكذْلَق رع

ولىالساعة األ  شروق الشمس  الساعة التاسعة الساعة السادسة الساعة الثالثة 

 أحداث الصلب
 بدأت في الثالثة وعلِّق السيد في السادسة
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ِْ َقالعوا:  ْن َخلََّص آَخْريَن َوَأمَّا َنَفسعهع َفَما َيَقْدرع َأَن يعَخلَِّصَها! ْإَن َكاَن هعَو َمْلَق ْإَسَراْئيَل َفَلَيَنْزْل اآلَن عَ »31َوالشُّيعو
ْليب َفنعَؤْمَن ْبْه!  ِع! أَلنَّهع َقاَل: َأَنا اَبنع اهلْل!َقْد اتََّكَل َعَلى اهلْل، َفَليعَنْقذَ 31الصَّ َوْبذْلَق َأَيَضا َكاَن 33«. ِع اآلَن ْإَن َأرَاَد

ْلَبا َمَعهع يعَعيِّرَاْنْه. اْن اللََّذاْن صع َوْمَن السَّاَعْة السَّاْدَسْة َكاَنَت ظعَلَمةر َعَلى كعلِّ اأَلَرْض ْإَلى السَّاَعْة التَّاْسَعْة. 33 اللِّصَّ
َِ َيسعوعع ْبَصَوٍت َعْظيٍم َقاْئاَل: َوَنَحَو ا32 َأَي: ْإلْهي، ْإلْهي، ْلَماَذا « ْإيْلي، ْإيْلي، ْلَما َشَبَقتَْني؟»لسَّاَعْة التَّاْسَعْة َصَر

َض َواْحدر ْمَنهعَم َوَأَخَذ َوْلَلَوَقْت َركَ 32«. ْإنَّهع يعَناْدي ْإيْليَّا»َفَقَومر ْمَن اَلَواْقْفيَن هعَناَق َلمَّا َسْمععوا َقالعوا:31َتَرَكَتْني؟ 
ِع.  اَل َوَجَعَلَها َعَلى َقَصَبٍة َوَسَقا هع!»َوَأمَّا اَلَباقعوَن َفَقالعوا:31ْإَسْفَنَجَة َوَمأَلَها خَّ «. اَترعَق. ْلَنَرى َهَل َيَأْتي ْإيْليَّا يعَخلِّصع

وَح.32 َِ َيسعوعع َأَيَضا ْبَصَوٍت َعْظيٍم، َوَأَسَلَم الرُّ َذا ْحَجابع اَلَهَيَكْل َقْد اَنَشقَّ ْإَلى اَثَنَيْن، ْمَن َفَوقع ْإَلى 32 َفَصَر َواْ 
ورع َتَشقََّقَت،  . َواأَلَرضع َتَزَلَزَلَت، َوالصُّخع َواَلقعبعورع َتَفتََّحَت، َوَقاَم َكْثيرر ْمَن َأَجَساْد اَلْقدِّيْسيَن الرَّاْقْديَن 31َأَسَفلع

وا ْمَن اَلقعبعوْر بَ 31 وا ْلَكْثيْريَن. َوَخَرجع َعَد ْقَياَمْتْه، َوَدَخلعوا اَلَمْديَنَة اَلمعَقدََّسَة، َوَظَهرع
َوَأمَّا َقاْئدع اَلْمَئْة َوالَّْذيَن َمَعهع 33

َوَكاَنَت هعَناَق ْنَساءر 33«. َحقاا َكاَن هَذا اَبَن اهلْل!»َيَحرعسعوَن َيسعوَع َفَلمَّا رََأَوا الزََّلَزَلَة َوَما َكاَن، َخافعوا ْجداا َوَقالعوا:
َوَبَيَنهعنَّ َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع، َوَمَرَيمع أعمُّ 32َكْثيرَاتر َيَنظعَرَن ْمَن َبْعيٍد، َوهعنَّ كعنَّ َقَد َتْبَعَن َيسعوَع ْمَن اَلَجْليْل َيَخْدَمَنهع، 

 " َيَعقعوَب َويعوْسي، َوأعمُّ اَبَنَي َزَبْدي.

جمعة، اليوم السادس، يوم سقط آدم وفيه تعرى من لباس البهاء وصوار فوي هوذا الجسود غيور ُصِلَب المسيح يوم ال
القادر أن يعاين بهاء اهلل وال أن يراه، صار هذا الجسود لوُه حواجزًا كثيفوًا. والظلموة التوي حودثت تشوير لظلموة عيوون 

والظلموووة هوووي مكوووان عقووواب اليهووود وعالموووة علوووى عقوبوووات قادموووة كموووا عاقوووب اهلل فرعوووون بضوووربات منهوووا الظوووالم. 
األشوورار. وكووان الصوولب يووتم بووأن يموودد المصوولوب علووى خشووبة الصووليب إلووى أقصووى الحوودود ثووم يسوومر بالمسووامير. 
ويرفع الصليب ويضعونه في حفرة معدة بطريقة عنيفوة. وكوانوا يسوتخدمون عقوبوة الصولب موع العبيود والمجورمين. 

(. 5:9لك قووال إشووعياء "وتكووون الرئاسووة علووى كتفيووه" )إشولكوون بالصوولب ملووك السوويد علووى قلوووب المووؤمنين بووه. لووذ
سوحق كوان رموزًا للمسويح. وهوذا المكوان نفسوه هوو مكوان الهيكول الوذي  براهيم قدَّم إبنه إسوحق فوي نفوس المكوان، وا  وا 

 كان يقدم فيه الذبائح رمزًا لذبيحة الصليب.
 

وَن َوَجدعوا ْإَنَسانَ 11" -(: 11:11آية )مت وِع ْلَيَحْمَل َصْليَبهع.َوْفيَما هعَم َخاْرجع رع ، َفَسخَّ   " ا َقَيَرَواْنياا اَسمعهع ْسَمَعانع
(. 9:5القيروان توجد في شمال إفريقيا، ومنها سكن كثيور مون اليهوود وكوان لهوم مجموع فوي أورشوليم )أع =قيروانياَ 

في الطريق حيث (. و 31:16وقد 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 
تحتمل صليبها وتحمله لتشارك ربها صليبه وبالتوالي تشواركه مجوده. واضوح أن المسويح لوم يسوتطع حمول الصوليب 

 بسبب جروح الجلدات.
ان أجبر على ذلك، وربما قال أنا برئ فلماذا أحمل الصوليب. ولوم يودرى وقتهوا = يفهم من الكلمة أن سمع سخرِو

ربمووا أي كرامووة ومجوود حصوول عليهمووا إذ إشووترك مووع المسوويح فووي صووليبه. وهووذا مووا يحوودث مووع كوول منووا إذ تواجهووه 
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أيضوًا معوه تجربة فيقول "أنا برئ" "أنا لم أفعول شوئ" فلمواذا هوذه التجربوة. ولكون لونعلم أن كول مون توألم معوه يتمجود 
 (.17:8)رو
 

َثةع، َوهعَو اَلمعَسمَّى 11" -(: 11:11آية )مت َلجع َمةْ »َوَلمَّا َأَتَوا ْإَلى َمَوْضٍع يعَقالع َلهع جع َمجع   "«.َمَوْضَع اَلجع
= ألنوووه يقوووال أن آدم كوووان مووودفونًا فوووي هوووذا الموقوووع. أو أن الصوووخرة تشوووبه الجمجموووة أو لكثووورة يقـــال لعـــه الجمجمـــة
لك المكان وكثرة جماجمهم. المهم أن المسيح ُصِلَب ومات ليعطى حياة آلدم وبنيه )ُصوِلَب علوى المصلوبين في ذ

 شجرة ألجل من مات بسبب شجرة(.
 

وَجا ْبَمرَاَرٍة ْلَيَشَرَب. َوَلمَّا َذاَق َلَم يعْرَد َأَن َيَشَرَب.13 "-(: 13:11آية )مت اَل َمَمزع   "َأَعَطَوِع خَّ
ذا كووان نووع موون الشووراب الووذي يشوربه الرومووان عووادة وهووو خمور ممووزوج بأعشوواب موورة ولووه = هووخــاَل ممزوجــَا بمــرارة

تووأثير مخوودر. وكووان يعطووى للمصوولوبين لتخفيووف آالمهووم. لكوون السوويد رفووض أن يشوورب حتووى يحموول األلووم بكمالووه 
 بإرادته الحرة.

 

:َوَلمَّا َصَلبعوِع اَقَتَسمعوا ْثَياَبهع معَقَترْْعيَن 13" -(: 13:11آية )مت اَقَتَسـمعوا ْثَيـاْبي »َعَلَيَهـا، ْلَكـَي َيـْتمَّ َمـا ْقيـَل ْبـالنَّْبيِّ
  "«.َبَيَنهعَم، َوَعَلى ْلَباْسي أََلَقَوا قعَرَعةَ 

( إشارة إلنتشار الكنيسوة ألربعوة جهوات المسوكونة. وقميصوه لوم يقطوع ويقسوم 32:19أربعة أقسام )يو قسموا ثيابه
ــه منســو  مــن فــوقكووون بووال إنشووقاقات وال إنقسووام. ألن كنيسووته واحوودة، وغوورض المسوويح أن ت = أي كنيسووته ثوب

 (18:33طبعها سماوي، هي منسوجة بيد اهلل نفسه ومن عمل روحه القدوس )مزمور
 

  "«.هَذا هعَو َيسعوعع َمْلقع اَلَيهعودْ »َوَجَعلعوا َفَوَق رََأْسْه ْعلََّتهع َمَكتعوَبَة:11 "-(: 11:11آية )مت
هتموا بالمعنى دون الحروف )راجع نشهذه الجملة تختلف   (11:2في البشائر ولكن البشيرين كتبوا الجملة وا 

 

اْن، َواْحدر َعْن اَلَيْميْن َوَواْحدر َعْن اَلَيَساْر.12 "-(: 12:11آية )مت ْلَب َمَعهع ْلصَّ  "ْحيَنْئٍذ صع
ن أن يلمسووووا نجسوووًا جلوووس معلموووو اليهوووود علوووى كراسوووي يعلموووون كمووون هوووم مووون فووووق، يوبخوووون وينتهووورون، يخشوووو 

فيتنجسووووا، أموووّا السووويد فقووودم مفهوموووًا جديووودًا إذ تووورك الكرسوووي ليُحصوووى بوووين األثموووة والمجووورمين، يووودخل فوووي وسوووطهم 
 ويشاركهم آالمهم حتى إلى الصليب ويقبل تعييراتهم، معلنْا لهم حبه العملي لينطلق بهم إلى حضن أبيه

 
وَسـهعَم َوَكاَن اَلمعَجتَازع 11" -(: 33-11:11اآليات )مت ؤع وَن رع وَن يعَجـدِّفعوَن َعَلَيـْه َوهعـَم َيهعـزُّ

َيـا َنـاْقَض »َقـاْئْليَن:32
ـْليْب! َؤَسـاءع اَلَكَهَنـْة 32«. اَلَهَيَكْل َوَباْنَيهع ْفي َثاَلَثْة َأيَّاٍم، َخلَِّص َنَفَسَق! ْإَن كعَنَت اَبـَن اهلْل َفـاَنْزَل َعـْن الصَّ َوَكـذْلَق رع

ِْ َقـالعوا: َأَيَضا َوهعَم َيَستَ  ـا َنَفسعـهع َفَمـا َيَقـْدرع َأَن يعَخلَِّصـَها! ْإَن َكـاَن »31َهْزئعوَن َمَع اَلَكَتَبْة َوالشُّـيعو َخلَّـَص آَخـْريَن َوَأمَّ
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ْليب َفنعَؤْمَن ْبْه!  ِع اآل31هعَو َمْلَق ْإَسرَاْئيَل َفَلَيَنْزْل اآلَن َعْن الصَّ ِع! أَلنَّهع َقاَل: َأَنا َقْد اتََّكَل َعَلى اهلْل، َفَليعَنْقَذ َن ْإَن َأرَاَد
ْلَبا َمَعهع يعَعيِّرَاْنْه.33«. اَبنع اهلْل! اْن اللََّذاْن صع  " َوْبذْلَق َأَيَضا َكاَن اللِّصَّ

هنووا نوورى اإلسووتهزاء بالسوويد فموون ناحيووة تكاتفووت كوول قوووى الشوور ضوود السوويد لتقووديم َأّموور صووورة للصوولب وموون ناحيووة 
فيما يبدو يتحسس خطورة الصليب فأثار هوؤالء المجودفين ليثيوروا المسويح فينوزل مون علوى  أخرى فلقد بدأ الشيطان

 الصليب ليوقف عملية الفداء وما كان أتعس حال البشرية لو نزل المسيح فعاًل من على الصليب.
 

  " َلى السَّاَعْة التَّاْسَعْة.َوْمَن السَّاَعْة السَّاْدَسْة َكاَنَت ظعَلَمةر َعَلى كعلِّ اأَلَرْض إْ 33 "-(: 33:11آية )مت
كانت الظلمة ظلمة إعجازية ولم تكون كسووفًا فوالقمر كوان بودرًا ال هوالاًل )عيود الفصوح يوأتي فوي اليووم الرابوع عشور 
من الشهر القمري( ومن المعروف أن الكسوف ال يحدث إاّل والقمر محاق أي في نهاية الشهر القموري. والشومس 

ألن إلووه الطبيعووة متووأَلّم. لوذلك فأحوود علموواء الفلووك والفلسووفة اليونانيووة علَّووق علووى هووذا  قود حجبووت نورهووا عوودة سوواعات
مّا يكون كيان العالم ينحل". ولمّا ذهب بوولس الرسوول إلوى  الكسوف غير الطبيعي بقوله "إمّا أن إله الكون يتألَّم وا 

كوان هوذا الفيلسووف الووثني حاضورًا  أثينا وذهب إلى أريوس باغوس وتكلم عن أن المسويح موات وقوام وأنوه هوو اهلل
(. وذلووك ألن ديونيسوويوس خوورج وراء بووولس وسووأله متووى تووألَّم يسوووع :2-33:17وهووو ديونيسوويوس األريوبوواغى )أع

الذي يبشر به ومتى مات فلمّا حّدد لُه الوقت والسنة تذكر قوله الموذكور سوابقًا وآمون. والظلموة التوي سوادت كانوت 
ت العوووالم منوووذ لحظوووة السوووقوط ثوووم أشووورق النوووور ثانيوووة بعووود أن موووات المسووويح وتموووت إعالنوووًا عووون الظلموووة التوووي سووواد

 ،9:8+عووا7 ،:5:1المصووالحة. وهووذه السوواعة التووي أظلمووت فيهووا الشوومس فووي وسووط النهووار تنبووأ عنهووا األنبيوواء )زك
ن11 شوقاق (. وفيه نرى أن عيد فصحهم صار نوحًا لهم إذ بكت النسوة وغابت الشمس. بل بدأ في نهايوة أموتهم وا 

 حجاب هيكلهم إذ تخلى عنهم اهلل. 
 

َِ َيسعوعع ْبَصَوٍت َعْظيٍم َقاْئاَل: 32" -(: 32:11آية )مت « ْإيْلي، ْإيْلي، ْلَمـا َشـَبَقَتْني؟»َوَنَحَو السَّاَعْة التَّاْسَعْة َصَر
 "َأَي: ْإلْهي، ْإلْهي، ْلَماَذا َتَرَكَتْني؟

ألخير، ولو كان إنسانًا عاديوًا موا إسوتطاع أن يصورخ بصووت = كان المسيح في النزع اصِر يسوع بصوت عظيم
وهووذا يوودل علووى ناسوووته. وبهووذا دلَّ المسوويح علووى أنووه اإللووه  إلهــي إلهــيعظوويم. فهووذا يوودل علووى الهوتووه. وهووو قووال 

المتووأنس أو اهلل ظهوور فووي الجسوود. وصووياحه هووذا يوودل علووى أن آالمووه حقيقيووة وجسووده حقيقيووًا ال خيووال فالمصوولوب 
ال يستطيع الصراخ بصوت عظيم، وقوله إلهي إلهي لماذا تركتني إشارة إلى أنه إنسان كامل تحت اآلالم. المتأّلم 

 (16::2)مر إلوى= كلمة عبرانية معناها "إلهي" وبالسريانية إيلىفهذه اآلية تشير لالهوته وناسوته. 
الظلموة يصوورخ فوي أنووين موون = المسويح هنووا كممثول للبشوورية التوي سووقطت تحوت سوولطان إلهـي إلهــي لمــاذا تركتنــي

ثقلهوا كمون فوي حالوة تورك، فووإذ أحنوى السويد رأسوه ليحمول خطايوا البشوورية كلهموا صوار كمون قود حجوب اآلب وجهووه 
عنه حتى يحطم سلطان الخطية بدفع الثمن كاماًل، فيعود بنا نحن البشر إلى وجه اآلب الوذي كوان محتجبوًا عنوا. 

 تركتني تحمل المعاني اآلتية. وبهذا تكون صرخة المسيح إلهي إلهي لماذا 
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إحتجاب وجه اآلب عن اإلبن كحامل خطايا العالم، وهوذه يصوعب فهمهوا علوى مسوتوانا البشورى، كيوف حودث  -1
 هذا لن نفهم ولكن كان هذا سببًا ألالم المسيح غير المحتملة.

توذكر اليهوود الوذين ( الوذى يتنبوأ عون أالم المسويح ولوو 33إلهي إلهي لماذا تركتني هو اإلسوم العبوري )لمزموور -3
 يهزأون بالسيد كلمات هذا المزمور لوجدوها تنطبق عليه.

إذا فكَّوور أٌي منووّا فووي هووذه الكلمووات، ولموواذا توورك اآلب إبنووه لهووذه اآلالم، تكووون اإلجابووة .. ألجلووى أنووا فهووو ال  -2
 يستحق هذه اآلالم.

ه وحمول لعنتهوا. ونالحوظ أن الموارة لقد قبل اإلبن أن ينظر اآلب إليه كخاطئ ألجلنوا وهوو حمول الخطيوة فوي جسود
أخطووأوا فهووم أو سوومع مووا يقووول المسوويح فالمسوويح قووال مووا قالووه باآلراميووة فكووان "إيلووى إيلووى لمووا شووبقتنى" وهووم أخطووأوا 

 فيه سخرية منه إذ المعروف أن إيليا يسبق المسيح. إنه ينادى إيلياالسمع فظنوه ينادى إيليا. وقولهم 
 

ِع.َوْللَ 32" -(: 32:11آية )مت اَل َوَجَعَلَها َعَلى َقَصَبٍة َوَسَقا  " َوَقْت َرَكَض َواْحدر ْمَنهعَم َوَأَخَذ ْإَسْفَنَجَة َوَمأَلَها خَّ
هو رفض أن يشرب الخول المموزوج بمورارة الوذي لوه مفعوول تسوكين األلوم. لكنوه شورب الخول فقوط. والحوظ أن الخول 

 يزيد من إحساس العطش.
 

َِ 32" -(: 32:11آية )مت وَح. َفَصَر  " َيسعوعع َأَيَضا ْبَصَوٍت َعْظيٍم، َوَأَسَلَم الرُّ
ــروح = يوودل ذلووك أن سوولم روحووه بإختيوواره ال عوون قهوور صووالبيه وكووان المصوولوب ربمووا يسووتمر أيامووًا علووى وأســلم ال

الصووليب. لووذلك وبسووبب الفصووح كسووروا سوويقان اللصووين ليموتوووا سووريعًا. أمووّا المسوويح فلووم ينتظوور أن يكسووروا سوواقيه 
(. لقد موات السويد قبول كسور 18 ،17:11ا هم الذين تسببوا في موته سريعًا بل هو بسلطانه أسلم روحه )يوفيكونو 

رجليه ليعلم الجميع أنه مات بإرادتوه ولويس بكسور رجليوه أو بوإرادة آخورين. وكوان هوذا تحقيقوًا للنبووات. وكوان موتوه 
لتحقيووق نبوووة زكريووا "لينظووروا إلووى الووذي طعنوووه"  سووببًا فووي طعوون جنبووه بالحربووة ليتحققوووا موون موتووه، فكووان هووذا أيضوواً 

(. ولقد تعجب بويالطس مون موتوه سوريعًا. ونالحوظ صوراخه ثانيوة بصووت عظويم. وهوذا ال يحودث موع 11:13)زك
 من ُيِسلْم الروح بطرية عادية، ولكنه أسلم الروح وهو في ملء حياته.

 

ــْد انَ 32 "-(: 32:11آيــة )مــت ــْل َق ــابع اَلَهَيَك َذا ْحَج ــَت، َواْ  . َواأَلَرضع َتَزَلَزَل ــَفلع ــى َأَس ــَوقع ْإَل ــَن َف ــَيْن، ْم ــى اَثَن َشــقَّ ْإَل
ورع َتَشقََّقَت،   "َوالصُّخع

= إنشوووقاق الحجووواب الوووذي يفصووول القووودس عووون قووودس األقوووداس يكشوووف عووون عمووول المسووويح حجـــاب الهيكـــل إنشـــق
ألقووداس اإللهيووة خووالل إتحادنووا الخالصووى، إذ بموتووه إنفووتح بوواب السووموات للموورة األولووى، لكووي بدالووة نوودخل قوودس ا

بالمسيح. وكان قدس األقداس ال يدخله سوى رئيس الكهنة ولمرة واحدة في السنة يوم عيد الكفارة، والحجواب كوان 
ليحجوب مجوود اهلل الووذي يظهوور موا بووين الكووروبين المظللووين لتوابوت العهوود. وكووان مووذبح البخوور الووذي يرمووز لشووفاعة 

وجود في القدس. ولكن بعد شق الحجاب توراءى موذبح البخوور لقودس األقوداس المسيح خارج قدس األقداس، هو م
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وهووذا معنوواه أن المسوويح بموتووه علووى الصووليب دخوول إلووى السووماء ليشووفع فينووا أمووام اآلب شووفاعة كفاريووة. ولووذلك قووال 
بووولس الرسووول أن شووق الحجوواب يرمووز لموووت المسوويح علووى الصووليب بوول أن الحجوواب نفسووه يرمووز لجسوود المسوويح 

 (9::3+عب19:11)عب
وموووون ناحيووووة أخوووورى فشووووق الحجوووواب كووووان يوووودل علووووى نهايووووة الكهنوووووت اليهووووودي "هووووو ذا بيووووتكم يتوووورك لكووووم خرابووووًا" 

(. ويوسيفوس المؤرخ اليهودي يقول أنه في وقت صلب الرب خرج من الهيكل أصوات قوات سمائية 28:32)مت
حجوب مجود اهلل عون أحود، بول بحسوب إسومه تقول "لنرحل من هنا" أمّا الحجاب في الكنائس المسيحية فهو لويس لي

اليوناني إيكون ستاسيس أي حامل األيقونات. ووضع األيقونات عليه إشارة ألن هوؤالء القديسوين هوم فوي السوماء، 
فالهيكل هو رمز للسوماء فوي الكنيسوة. ويوجود سوتر يفتحوه الكواهن حينموا يبودأ الصوالة، وفوي يوده الصوليب، بمعنوى 

 ولم تعد السماء محتجبة عنا. أنه بالصليب إنفتح الحجاب
= عجيب أن تتحورك الطبيعوة الصوماء وال تتحورك قلووب اليهوود. ولكون موا حودث األرض تزلزلت والصخور تشققت

كووان إشووارة ألن األرض كلهووا سووتتزلزل باإليمووان المسوويحي، ويتوورك النوواس األمووم وثنيووتهم وتتكسوور قلوووبهم الصووخرية 
(. وبمووت المسويح تزلوزل إنسواننا العتيوق األرضوى 19:11ن بوه )حوزوتتحول إلى قلوب لحمية تحب المسويح وتوؤم

 داخل مياه المعمودية إذ نموت معُه وننعم باإلنسان الجديد المقام من األموات. 
 

َواَلقعبعــورع َتَفتََّحــَت، َوَقــاَم َكْثيــرر ْمــَن َأَجَســاْد اَلْقدِّيْســيَن الرَّاْقــْديَن 31" -(: 31-31:11اآليــات )مــت
ــو 31 ا ْمــَن َوَخَرجع

وا ْلَكْثيْريَن.   "اَلقعبعوْر َبَعَد ْقَياَمْتْه، َوَدَخلعوا اَلَمْديَنَة اَلمعَقدََّسَة، َوَظَهرع
غالبووًا تفتحووت القبووور بفعوول الزلزلووة ولووم يسووتطيعوا إغالقهووا ألن اليوووم يوووم سووبت، وعنوود قيامووة المسوويح قووام األموووات 

موات تتكامل الصورة السابقة فلقد تحطم القلب الحجري أي عالمة إنتصار المسيح على الموت. وبقيامة هؤالء األ
مووات اإلنسووان العتيووق وقووام اإلنسووان الجديوود )هووذا مووا يحوودث مووع المعموديووة والتوبووة( وقيامووة األموووات كمووا تشوووير 
لقيامتنوا الروحيوة تشوير أيضوًا لقياموة األجسواد فوي يوووم الورب العظويم. فهنواك خطواة مووتى يسومعون صووت المسوويح 

( وكووان خووروج 39-36:6وبوون ويحيووون .. وفوي اليوووم األخيور يسوومع موون فوي القبووور صووته فيقومووون )يوواآلن فيت
= ظهووروا وظهـروا لكثيـرينالمووتى مون قبوورهم آيوة لليهووود وكثيورون آمنووا. وهوم لوم يظهووروا لكول النواس بودليل قولووه 

ة مثوول هووذه. ولكوون موون قلوووبهم لموون هووو متشووكك ولكوون قلبووه مخلووص هلل، يطلووب اهلل وال يعوورف ، فوواهلل يسوواعده برؤيوو
 متحجرة لن تنفعهم مثل هذه األدلة فهم حين أقام السيد لعازر فكروا في قتله ثانية.

 
ــا رََأَوا الزََّلَزَلــَة َوَمــا َكــاَن، َخــافعوا ْجــداا 33" -(: 33:11آيـة )مــت ــا َقاْئــدع اَلْمَئــْة َوالَّــْذيَن َمَعــهع َيَحرعسعـوَن َيسعــوَع َفَلمَّ َوَأمَّ

 " «.َحقاا َكاَن هَذا اَبَن اهلْل!»وا:َوَقالع 
قائد المئة سمع سخرية اليهود على المسيح وقولهم "إن كنت إبون اهلل". ولموّا حودث موا حودث آمون بالمسويح، وكوان 

 إيمانه إيذانًا بدخول األمم لإليمان.
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اَل معَجتَازَا َكاَن آْتَيا ْمَن اَلحَ 12 "-:(32-12:23)مر اآليات وا َرجع رع َقْل، َوهعَو ْسَمَعانع اَلَقَيَرَواْنيُّ َأبعو َفَسخَّ
وفعَس، ْلَيَحْمَل َصْليَبهع. أََلَكَسَنَدرعَس َورع

َثةَ »َوَجاءعوا ْبْه ْإَلى َمَوْضْع 11  َلجع ِع َمَوْضعع « جع َمةٍ »الَّْذي َتَفْسيرع َمجع «. جع
وَجَة ْبمعّر ْلَيَشَرَب، َفَلَم َيَقَبَل. 11 َوَأَعَطَوِع َخَمرَا َمَمزع

ذع كعلُّ 13 َوَلمَّا َصَلبعوِع اَقَتَسمعوا ْثَياَبهع معَقَترْْعيَن َعَلَيَها: َماَذا َيَأخع
َنَوانع ْعلَّْتْه َمَكتعوَبا: 12َوَكاَنْت السَّاَعةع الثَّاْلَثةع َفَصَلبعوِع. 13َواْحٍد؟  َيْن، 11«. َمْلقع اَلَيهعودْ »َوَكاَن عع َوَصَلبعوا َمَعهع ْلصَّ

:12َيْميْنْه َوآَخَر َعَن َيَساْرِْ. َواْحَدا َعَن  وَن يعَجدِّفعوَن 11«. َوأعَحْصَي َمَع َأَثَمةٍ »َفَتمَّ اَلْكتَابع اَلَقاْئلع َوَكاَن اَلمعَجتَازع
ؤعوَسهعَم َقاْئْليَن: وَن رع ِْ َيا َناْقَض اَلَهَيَكْل َوَباْنَيهع ْفي َثاَلَثْة َأيَّاٍم! »َعَلَيْه، َوهعَم َيهعزُّ َص َنَفَسَق َواَنْزَل َعْن َخلِّ 12آ

ْليْب! َؤَساءع اَلَكَهَنْة َوهعَم معَسَتَهْزئعوَن ْفيَما َبَيَنهعَم َمَع اَلَكَتَبْة، َقالعوا: 12« الصَّ َخلََّص آَخْريَن َوَأمَّا َنَفسعهع »َوَكذْلَق رع
َفَما َيَقْدرع َأَن يعَخلَِّصَها! 

ْليْب، ْلَنَرى َونعَؤْمَن!ْلَيَنْزْل اآلَن اَلَمْسيحع َمْلقع ْإَسَرا11 ْلَبا َمَعهع «. ْئيَل َعْن الصَّ َواللََّذاْن صع
َوْفي 13َوَلمَّا َكاَنْت السَّاَعةع السَّاْدَسةع، َكاَنَت ظعَلَمةر َعَلى اأَلَرْض كعلَِّها ْإَلى السَّاَعْة التَّاْسَعْة. 11 َكاَنا يعَعيِّرَاْنْه.

َِ َيسعو  ِع: ْإلْهي، ْإلْهي، « ْإلعْوي، ْإلعْوي، ْلَما َشَبَقَتْني؟»عع ْبَصَوٍت َعْظيٍم َقاْئاَل:السَّاَعْة التَّاْسَعْة َصَر اَلَّْذي َتَفْسيرع
 َفَرَكَض َواْحدر َوَمأَل ْإَسْفَنَجَة خَّالَ 12«. هعَوَذا يعَناْدي ْإيْليَّا»َفَقاَل َقَومر ْمَن اَلَحاْضْريَن َلمَّا َسْمععوا:13ْلَماَذا َتَرَكَتْني؟ 

ِع َقاْئاَل: َِ َيسعوعع ْبَصَوٍت َعْظيٍم َوَأَسَلَم 11 «اَترعكعوا. ْلَنَر َهَل َيَأْتي ْإيْليَّا ْليعَنْزَلهع!»َوَجَعَلَها َعَلى َقَصَبٍة َوَسَقا َفَصَر
وَح.  . 12الرُّ َِ َوَلمَّا رََأى 11َواَنَشقَّ ْحَجابع اَلَهَيَكْل ْإَلى اَثَنَيْن، ْمَن َفَوقع ْإَلى َأَسَفلع َقاْئدع اَلْمَئْة اَلَواْقفع معَقاْبَلهع َأنَّهع َصَر

وَح، َقاَل: َوَكاَنَت َأَيَضا ْنَساءر َيَنظعَرَن ْمَن َبْعيٍد، َبَيَنهعنَّ َمَرَيمع 32« َحقاا َكاَن هَذا اإْلَنَسانع اَبَن اهلْل!»هَكَذا َوَأَسَلَم الرُّ
يْر َويعوْسي، َوَسالعوَمةع، اَلَمَجَدْليَّةع، َوَمَرَيمع أعمُّ َيَعقعوَب ال َْ اللََّواْتي َأَيَضا َتْبَعَنهع َوَخَدَمَنهع ْحيَن َكاَن ْفي اَلَجْليْل. 32صَّ

 " َوأعَخرع َكْثيرَاتر اللََّواْتي َصْعَدَن َمَعهع ْإَلى أعورعَشْليَم.

 

َنَوانع ْعلَّْتْه َمَكتعوَبا: 12" -(:12:23آية )مر   ".«َمْلقع اَلَيهعودْ »َوَكاَن عع
 = قيل أن بيالطس لغيظه من اليهود كتب هذا إعالنًا عن صلب ملك اليهود.ملق اليهود

 

َيْن، َواْحَدا َعَن َيْميْنْه َوآَخَر َعَن َيَساْرِْ.11" -(:11:23آية )مر  "َوَصَلبعوا َمَعهع ْلصَّ
مَّر المسويح الخطيوة حتوى ال لقد إحتل اللصين المكانين الذين طلبهما من قبل يعقوب ويوحنا، يمينه ويسواره لقود َسو

تملك مرة أخرى. وبسط يديه ليمسك بكل الخليقة ويحملها بذراعيه ليقدمها لآلب. وهو مازال فاتحوًا ذراعيوه فلنسورع 
 بالتوبة ونرتمي بينهما.

 

:12" -(:12:23آية )مر    "«.َوأعَحْصَي َمَع َأَثَمةٍ »َفَتمَّ اَلْكتَابع اَلَقاْئلع

 (13:62)أش 
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وَسـهعَم َقـاْئْليَن:11" -(:12-11:23اآليات )مر ؤع وَن رع وَن يعَجـدِّفعوَن َعَلَيـْه، َوهعـَم َيهعـزُّ ِْ َيـا َنـاْقَض »َوَكاَن اَلمعَجتَازع آ
ـْليْب!12اَلَهَيَكْل َوَباْنَيهع ْفي َثاَلَثْة َأيَّاٍم!  َؤَسـاءع اَلَكَهَنـْة َوهعـَم 12« َخلَِّص َنَفَسَق َواَنـْزَل َعـْن الصَّ معَسـَتَهْزئعوَن َوَكـذْلَق رع
 " َخلََّص آَخْريَن َوَأمَّا َنَفسعهع َفَما َيَقْدرع َأَن يعَخلَِّصَها!»ْفيَما َبَيَنهعَم َمَع اَلَكَتَبْة، َقالعوا: 

نتشورت هوذه العبوارة سوريعًا وصوارت شواهدة علويهم  "يا ناقض الهيكل وبانيه فـي ثالثـة أيـام"قال لُه المسوتهزئون  وا 
= كووان فيووه خلَّــص آخــرينأيووام دون أن يوودروا. وقووولهم 2بوول هووم نشووروا خبوور قيامتووه بعوود  أيووام.2بعوود قيامتووه بعوود 

 إعتراف من رؤساء الكهنة والقيادات بأن أعماله كانت صالحة. وأنه أتى ليخلص آخرين وليس نفسه.
  

 " ْض كعلَِّها ْإَلى السَّاَعْة التَّاْسَعْة.َوَلمَّا َكاَنْت السَّاَعةع السَّاْدَسةع، َكاَنَت ظعَلَمةر َعَلى اأَلرَ 11" -(:11:23آية )مر
في اللحظة التي صدر حكم الموت على آدم وحواء وأدركا أنهموا تحوت حكوم المووت، سوادت الظلموة علوى األرض 

 ليحمل آدم الجديد ذات الحكم وهو معلق على الشجرة. 
لووى حووين كقولووه "هووذه سوواعتكم لهووذا فالظلمووة هنووا تشووير إلووى السوولطان الووذي أعطووى للظلمووة علووى السوويد المسوويح إ

 (.62:33وسلطان الظلمة" )لو
فآدم خالف الوصية في اليووم السوادس وفوي حووالي السواعة السادسوة )كموا جواء فوي التكووين أن صووت الورب كوان 

 ماشيًا في النهار(. وسادت الظلمة بالخطية على العالم إلى أن أنهاها المسيح بموته في الساعة التاسعة.
 

َِ َيسعـوعع ْبَصـَوٍت َعْظـيٍم َقـاْئاَل:13" -:(13:23آية )مر « ْإلعـْوي، ْإلعـْوي، ْلَمـا َشـَبَقَتْني؟»َوْفي السَّـاَعْة التَّاْسـَعْة َصـَر
ِع: ْإلْهي، ْإلْهي، ْلَماَذا َتَرَكَتْني؟  "اَلَّْذي َتَفْسيرع

م المسيح تمامًا ولكننوا نقوف = لن نستطيع فهم هذه العبارة تمامًا، كما لن نستطيع فهم أالإلهي إلهي لماذا تركتني
 صامتين أمام عظمة كفارة المسيح.

 

وَح.11" -(:11:23آية )مر َِ َيسعوعع ْبَصَوٍت َعْظيٍم َوَأَسَلَم الرُّ  " َفَصَر
= موته لم يكن بأسباب طبيعية بل بسولطانه أسولم روحوه لوذلك لوم يقول أٌي مون البشويرين أنوه موات بول وأسلم الروح

والمسيح بعد أن أسلم الروح نزل إلى الجحيم يكرز لهم ويخرج من مات على الرجاء مون هو أسلم الروح طواعية. 
 (.11،::9+أف19:2بط1أباء العهد القديم )

 
.12" -(:12:23آية )مر  " َواَنَشقَّ ْحَجابع اَلَهَيَكْل ْإَلى اَثَنَيْن، ْمَن َفَوقع ْإَلى َأَسَفلع

تحقين لوجوود اهلل فوي وسوطهم وكموا غوادر الورب الهيكول مورة شق حجاب الهيكل يشير ألن اليهود صاروا غير مسو
 م.71( فارقه هذه المرة أيضًا فحطمه الرومان سنة 32:11+18:11سابقة فخربه البابليين )حز
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ي َصْعَدَن َمَعهع ْإَلى اللََّواْتي َأَيَضا َتْبَعَنهع َوَخَدَمَنهع ْحيَن َكاَن ْفي اَلَجْليْل. َوأعَخرع َكْثيرَاتر اللََّواتْ 32" -(:32:23آية )مر
 " أعورعَشْليَم.

 النساء تبعن السيد في شجاعة بينما الرجال هربوا.
 

اَل َقَيَرَواْنياا َكاَن آْتَيا ْمَن اَلَحَقْل، َوَوَضععوا 12" -:(31-12:11اآليات )لو َوَلمَّا َمَضَوا ْبْه َأَمَسكعوا ْسَمَعاَن، َرجع
ْليَب ْلَيَحْمَلهع خَ  َمهعورر َكْثيرر ْمَن الشََّعْب، َوالنَِّساْء اللََّواْتي كعنَّ َيَلْطَمَن َأَيَضا َوَينعَحَن 11َلَف َيسعوَع. َعَلَيْه الصَّ َوَتْبَعهع جع

،  َيا َبَناْت أعورعَشْليَم، اَل َتَبْكيَن َعَليَّ َبْل اَبْكيَن َعَلى َأَنفعْسكعنَّ »َفاَلَتَفَت ْإَلَيْهنَّ َيسعوعع َوَقاَل:12َعَلَيْه.  َوَعَلى َأَواَلْدكعنَّ
ْحيَنْئٍذ 12ي َلَم تعَرْضَع! أَلنَّهع هعَوَذا َأيَّامر تََأْتي َيقعولعوَن ْفيَها: طعوَبى ْلَلَعَواْقْر َواَلبعطعوْن الَّْتي َلَم َتْلَد َوالثُّْديِّ الَّتْ 11

أَلنَّهع ْإَن َكانعوا ْباَلععوْد الرََّطْب َيَفَعلعوَن هَذا، َفَماَذا 12طِّيَنا! َيَبَتْدئعوَن َيقعولعوَن ْلَلْجَباْل: اَسقعْطي َعَلَيَنا! َوْلآلَكاْم: غَ 
َذْنَبَيْن ْليعَقَتاَل َمَعهع.11«. َيكعونع ْباَلَياْبْس؟ َوَجاءعوا َأَيَضا ْباَثَنَيْن آَخَرَيْن مع

َوَلمَّا َمَضَوا ْبْه ْإَلى اَلَمَوْضْع الَّْذي يعَدَعى 11 
َمةَ » َمجع َذْنَبَيْن، َواْحَدا َعَن َيْميْنْه َواآلَخَر َعَن َيَساْرِْ. َصَلبع « جع وِع هعَناَق َمَع اَلمع

ِع، اَغْفَر َلهعَم، »َفَقاَل َيسعوعع: 13 َياَأَبتَا
ْذ اَقَتَسمعوا ْثَياَبهع اَقَتَرععوا َعَلَيَها.«. أَلنَّهعَم اَل َيَعَلمعوَن َماَذا َيَفَعلعونَ  َواْ 

َؤَساءع َوَكاَن الشََّعبع وَ 13  وَن، َوالرُّ اْقْفيَن َيَنظعرع
وَن ْبْه َقاْئْليَن: َندع 12«. َخلََّص آَخْريَن، َفَليعَخلَِّص َنَفَسهع ْإَن َكاَن هعَو اَلَمْسيَح معَختَاَر اهلْل!»َأَيَضا َمَعهعَم َيَسَخرع َواَلجع

َأَيَضا اَسَتَهزَأعوا ْبْه َوهعَم َيَأتعوَن َويعَقدِّمعوَن َلهع َخالع، 
َوَكاَن 12«. ْإَن كعَنَت َأَنَت َمْلَق اَلَيهعوْد َفَخلَِّص َنَفَسَق!»َقاْئْليَن:11

وَماْنيٍَّة َوْعَبرَاْنيٍَّة: َنَوانر َمَكتعوبر َفَوَقهع ْبَأَحرعٍف يعوَناْنيٍَّة َورع َذْنَبَيْن 11«. هَذا هعَو َمْلقع اَلَيهعودْ »عع َوَكاَن َواْحدر ْمَن اَلمع
يَّاَنا!»يعَجدِّفع َعَلَيْه َقاْئاَل: اَلمعَعلََّقَينْ  َِ َقاْئاَل:32« ْإَن كعَنَت َأَنَت اَلَمْسيَح، َفَخلَِّص َنَفَسَق َواْ  َأَواَل »َفأَجاَب اآلَخرع َواَنَتَهَرِع

َكْم ْبَعَيْنْه؟  لع اَسْتَحَقاَق َما َفَعَلَنا، َوَأمَّا هَذا َفَلَم َأمَّا َنَحنع َفْبَعَدل، أَلنََّنا َنَنا32َأَنَت َتَخافع اهلَل، ْإَذ َأَنَت َتَحَت هَذا اَلحع
اَلَحقَّ »َفَقاَل َلهع َيسعوعع:31«. اَذكعَرْني َياَربُّ َمَتى ْجَئَت ْفي َمَلكعوْتقَ »ثعمَّ َقاَل ْلَيسعوَع:31«. َيَفَعَل َشَيَئا َلَيَس ْفي َمَحلِّهْ 

َوَكاَن َنَحوع السَّاَعْة السَّاْدَسْة، َفَكاَنَت ظعَلَمةر َعَلى اأَلَرْض كعلَِّها 33«.َرَدَوسْ َأقعولع َلَق: ْإنََّق اَلَيَوَم َتكعونع َمْعي ْفي اَلفْ 
، َواَنَشقَّ ْحَجابع اَلَهَيَكْل ْمَن َوَسْطْه. 33ْإَلى السَّاَعْة التَّاْسَعْة.  َوَناَدى َيسعوعع ْبَصَوٍت َعْظيٍم 32َوَأَظَلَمْت الشََّمسع

ِع »َوَقاَل:  وْحيَيا َأَبتَا وَح. «. ، ْفي َيَدَيَق َأَسَتَوْدعع رع َد اهلَل 31َوَلمَّا َقاَل هَذا َأَسَلَم الرُّ َفَلمَّا رََأى َقاْئدع اَلْمَئْة َما َكاَن، َمجَّ
معوْع الَّْذيَن َكانعوا معَجَتْمْعيَن ْلهَذا ا32« ْباَلَحْقيَقْة َكاَن هَذا اإْلَنَسانع َباراا!»َقاْئاَل: وا َما َوكعلُّ اَلجع َلَمَنَظْر، َلمَّا َأَبَصرع

دعوَرهعَم.  َوَكاَن َجْميعع َمَعاْرْفْه، َوْنَساءر كعنَّ َقَد َتْبَعَنهع ْمَن اَلَجْليْل، َواْقْفيَن ْمَن َبْعيٍد 31َكاَن، َرَجععوا َوهعَم َيَقَرععوَن صع
وَن ذْلَق.  "َيَنظعرع

ــْه َأَمَســكعو 12" -(:12:11آيــة )لــو ــا َمَضــَوا ْب ــاَل َقَيَرَواْنياــا َكــاَن آْتَيــا ْمــَن اَلَحَقــْل، َوَوَضــععوا َعَلَيــْه َوَلمَّ ا ْســَمَعاَن، َرجع
ْليَب ْلَيَحْمَلهع َخَلَف َيسعوَع.   " الصَّ

وهوو مون مدينوة وثنيوة فوي ليبيوا فهوو يشوير لكنيسوة األموم الوثنيوة التوي إسوتمعت  = ميوراث.قيروان= يسمع. سمعان
 ة للملكوت. للمسيح وحملت صليبه لتصير وارث
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ــنَّ َيَلْطَمــَن َأَيَضــا َوَيــنعَحَن 11" -(:12-11:11اآليــات )لــو ــَعْب، َوالنَِّســاْء اللَّــَواْتي كع ــورر َكْثيــرر ْمــَن الشَّ َمهع َوَتْبَعــهع جع
، َيا َبَنـاْت أعورعَشـْليَم، اَل َتَبْكـيَن َعَلـيَّ َبـْل اَبْكـي»َفاَلَتَفَت ْإَلَيْهنَّ َيسعوعع َوَقاَل:12َعَلَيْه.  َن َعَلـى َأَنفعْسـكعنَّ َوَعَلـى َأَواَلْدكعـنَّ

ْحيَنْئــٍذ 12ي َلــَم تعَرْضــَع! أَلنَّــهع هعــَوَذا َأيَّــامر تَــَأْتي َيقعولعــوَن ْفيَهــا: طعــوَبى ْلَلَعــَواْقْر َواَلبعطعــوْن الَّْتــي َلــَم َتْلــَد َوالثُّــْديِّ الَّْتــ11
أَلنَّـهع ْإَن َكـانعوا ْبـاَلععوْد الرََّطـْب َيَفَعلعـوَن هـَذا، َفَمـاَذا 12َنـا! َوْلآلَكـاْم: َغطِّيَنـا! َيَبَتْدئعوَن َيقعولعوَن ْلَلْجَبـاْل: اَسـقعْطي َعَليَ 

 "«.َيكعونع ْباَلَياْبْس؟
أواًل المسيح يوجه كالمه للنساء الباكيات ليظهر أنهن كون أمينوات للحوق بينموا الرجوال ثواروا ضود الحوق. وهوذا فيوه 

أن لوقوا يكتوب لألموم الوذين ال يحترمووا النسواء. ولكون السويد المسويح يوجوه نظور هوؤالء  إكرام لدور المرأة، ولونالحظ
النسووووة ألن يووووجهن دمووووعهن مووون الشوووفقة البشووورية عليوووه، إلوووى التوبوووة الصوووادقة وطلوووب خوووالص نفوسوووهن ونفووووس 

اليهودية ليعلن لهم  أوالدهن. والحقيقة أن المسيح يتوجه بكالمه لكل اليهود فقوله يا بنات أورشليم يشير لكل األمة
أنهم عليهم أن ينوحوا بالحرى على ما سيحل بأورشليم من خراب على يد الرومان. فإن كان قد صدر الحكم على 
العووود الرطووب، أي المثموور الحووي والمقصووود المسوويح، والحكووم كووان الجلوود والصوولب، فكووم وكووم سوويكون الحكووم الووذي 

تووين غيوور المثموورة، ولنووذكر مووا صوونعه الرومووان بأورشووليم سوونة يصوودر علووى اليووابس أي اليهووود الووذين هووم كشووجرة ال
 م. والحظ أنه من الطبيعي أن يستخدم األعواد الجافة إلشعال النار وليس األعواد الرطبة.71

ذا كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب أي المسيح الذي لم يسئ إلى الرومان بل أن بيالطس شهد ببراءته فكم وكم  وا 
ن كان اهلل قد سمح بكل هذه اآلالم علوّى وأنوا لوم أخطوئ بول كنوت سيفعلون باليهو  د الذين سيثورون ضد قيصر. وا 

ذبيحة خطية فكم وكم سيصنع باألشرار الخطاة. إن التأمل في أالم المسيح تدفعنا أن نقوف فوي خووف مون عقواب 
 لذي ُيبكَى عليهاهلل لألشرار. المسيح هنا وهو في منتهى ضعفه إحتفظ بجالله الملوكي إذ ليس هو ا

 حتى ال يرون أبناءهن في هذا العذاب. ..طوبى للعواقر والبطون
(. وبوذلك 15:5هوذه نفوس الكلموات التوي يرددهوا األشورار فوي األيوام األخيورة )رؤ ..=يقولون للجبال إسقطي علينا

ها الورب لتقوع علوى نفهم أن سقوط الجبال على األشرار لهو أخف من رؤيتهم للعذاب األخير واآلالم التي يسمح ب
 األشرار.

 

ِع، اَغْفَر َلهعَم، أَلنَّهعَم اَل َيَعَلمعوَن َماَذا َيَفَعلعونَ »َفَقاَل َيسعوعع: 13" -(:13:11آية )لو ْذ اَقَتَسمعوا ْثَياَبهع «. َياَأَبتَا َواْ 
 " اَقَتَرععوا َعَلَيَها.

تلونه حسوب النواموس ألنوه فوي نظورهم أهوان = هم حين صلبوا المسيح تصوروا أنهم يقإغفر لهم ألنهم ال يعلمون
الناموس. ولكنهم لم يعلموا أنهم بهذا يكملون الناموس. وهم ظنوا أن المسيح هو إنسان عادى ولم يفهموا أنوه إبون 

(. وهكذا الجنود الرومان أيضًا ال يعلموون شويئًا بول هوم ينفوذون 8:3كو1اهلل، فهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد )
فهوغطانوا بدموه. إذًا  coverي الروماني. المسيح هنا وهو مغطى بالدم بدأ شوفاعته الكفاريوة. فكفوارة = أوامر الوال

طلب الغفران هنا هو شفاعة كفارية. والمعنى لقد تممت إرادتك إيها اآلب بالتكفير عون خطايوا البشور فوإغفر لهوم. 



 (الجمعة العظيمة –يوم الجمعة ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
280 

وكنيسوته هوي جسوده غطاهوا بدموه= كفوارة. جسده تغطي بدمه بدًأ بعرقه المختلط بدمه الوذى سوال مون كول جسوده، 
 ولما حدثت الكفارة طلب الغفران.

 
وَماْنيٍَّة َوْعَبرَاْنيٍَّة:12 -(:12:11آية )لو َنَوانر َمَكتعوبر َفَوَقهع ْبَأَحرعٍف يعوَناْنيٍَّة َورع  «.هَذا هعَو َمْلقع اَلَيهعودْ »َوَكاَن عع

نهم إهتموا بوالمعنى ال بوالحرف. ولوو جمعنوا المكتووب سونجد األربعة أناجيل مختلفين في ما كتب على الصليب أل
أن مووا كتووب فعوواًل "هووذا هووو يسوووع الناصووري ملووك اليهووود" هووذه الجملووة كتبووت بكوول اللغووات المعروفووة للعووالم آنووذاك 

مقدس فالفلسفة جعلت اليونانية مشهورة والقوانين والسلطة واإلدارة الرومانية جعلت الالتينية لغة مشهورة والكتاب ال
العهوود القووديم مكتوووب بالعبرانيووة وهووذا جعوول العبرانيووة معروفووة. وبووذلك كووان فووي اللغووات الووثالث التووي كتبووت بهووا هووذه 

 العبارة كرازة لكل العالم المعروف، وفيها إعالن أن المسيح ملك على العالم كله.
 

ـَذْنَبَيْن اَلمعَعلَّ 11" -(:31-11:11اآليات )لو ْإَن كعَنـَت َأَنـَت اَلَمْسـيَح، »َقـَيْن يعَجـدِّفع َعَلَيـْه َقـاْئاَل:َوَكاَن َواْحدر ْمـَن اَلمع
يَّاَنـا! َِ َقـاْئاَل:32« َفَخلَِّص َنَفَسَق َواْ  َكـْم ْبَعَيْنـْه؟ »َفأَجـاَب اآلَخـرع َواَنَتَهـَرِع َأَواَل َأَنـَت َتَخـافع اهلَل، ْإَذ َأَنـَت َتَحـَت هـَذا اَلحع

ــا32 ــَدل، أَلنََّن ــنع َفْبَع ــا َنَح ــهْ  َأمَّ ــي َمَحلِّ ــَيَس ْف ــَيَئا َل ــَل َش ــَم َيَفَع ــا هــَذا َفَل ــا، َوَأمَّ ــا َفَعَلَن ــْتَحَقاَق َم ــالع اَس ــاَل 31«. َنَن ثعــمَّ َق
 اَلَحـقَّ َأقعـولع َلـَق: ْإنَّـَق اَلَيـَوَم َتكعـونع َمْعـي ْفـي»َفَقـاَل َلـهع َيسعـوعع:31«. اَذكعَرْني َياَربُّ َمَتى ْجَئَت ْفي َمَلكعوْتقَ »ْلَيسعوَع:
 "«.اَلْفَرَدَوسْ 

(. وكانووا كالهمووا يعيرانووه ثووم بوودأ لووص موونهم يراجووع نفسووه ويووذكر 37:::بوودأ اللصووين بالتجووديف علووى السوويد )مووت
( أمووا اآلخوور فكووان مصوورًا علووى تجديفووه، وبووالرغم موون كوول 3:2خطايوواه هووو، فصووار كشووعلة منتشووله موون النووار )زك

مووق فووي هوواون فلوون تفارقووه حماقتووه" والكنيسووة تعووودت أن أالمووه لووم يمنووع لسووانه. وكمووا يقووول الحكوويم "إن دققووت األح
تطلق على اللص التائب، اللص اليمين فهو بتوبته وبإيمانه بالسيد المسويح صوار عون اليموين مثول الخوراف وتورك 

(. والمسيح جوذب هوذا اللوص اليموين مون الصوليب للفوردوس 22:36المكان األيسر الذي للجداء للص اآلخر )مت
عترافووه تجوورأ أن يطلووب الملكوووت مووع أنووه لووص. والسوويد أعطووى ليظهوور أن التوبووة ال  تتووأخر فووي عملهووا. وبتوبتووه وا 

الفردوس للص اليمين وترك اللص اليسار فكوان ديانوًا وهوو علوى الصوليب. وتواب اللوص إذ شوعر بخطايواه. وقوارن 
قوبتوه. فكوان أن بين المسيح البار المصولوب )وهوو بالتأكيود قود سومع عنوه( وبوين حالوه ووجود أنوه يسوتحق كلوص ع

ستنارت فعورف أن المسويح هوو  نفتحت عيناه وا  إعترف بأنه خاطئ ويستحق العقوبة. وقاده إعترافه إلى اإليمان، وا 
(. لقود 18:119+موز33:11ملك. واهلل هو الذي يكشف عن عيوننا فنعلم، وهذا لمن يريد اإلبن أن يكشف لُه )لو

لهام إلهي لوُه، كموا سوبق المسويح وقوال لبطورس إن لحموًا ودموًا أضاء النور اإللهي عيني ذلك اللص، وكان هناك إ
لوم يعلنووا لووك بوول أبووى الووذي فوي السووموات. وقوود يكووون اللووص سوومع موون قبول أن المسوويح هووو ملووك اليهووود أويكووون قوود 
سمع الحوار مع بيالطس حين قال لُه المسيح مملكتي ليست من هذا العالم . لكن إيمان هذا اللص فواق كول هوذا 

ِرَف أن المسيح هو الملك السمائي الذي ملكه سمائي وليس أرضيًا وهذه النقطة كان ان حتى التالميذ لم إذ هو عَ 
يفهموها تمامًا في هذا الوقوت. وأن المسويح هوو الوذي سويأتي للدينونوة، بول صوار لهوذا اللوص رجواء فوي البعوث مون 
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لوُه سولطان أن يعطوى لمون يريوده أن  األموات وصوار لوُه رؤيوة واضوحة ألن المسويح المعلوق علوى الصوليب سويكون
 -يوجد في ملكوته. فهو آمن أنه الديان، فكان لُه الفردوس ولنري الخطوات للفردوس:

 لص مصلوب + توبة = إيمان.....التوبة تنقى القلب .-1
ستنارة...ان بدأنا خطوة فى اتجاه اهلل يقترب هو عشر ، ليساعدنا.-3  إيمان + نور إلهي = رؤية إلهية وا 
 رؤية + مسيح مصلوب = اليوم تكون معي في الفردوس.... هذه كانت بركات الصليب.-2

 ومازال درس اللص اليمين هو درس لنا جميعًا. فكل الناس ينقسمون ألحد فريقين:
حسانه بأن يخرجهم فوورًا مون الفريق األول = حين تقع عليهم ضيقة يظنون أن اهلل البد وأن يثبت قوته وعظمته وا 

ياناقة "هذه الضي وهؤالء غالبًا ينسون خطاياهم السابقة. ويرون دائمًا أنهم  .إن كنت أنت المسيح فخلص نفسق وا 
 مستحقون لكل خير. وال داعي لهذه الضيقة فهم لم يخطئوا. هؤالء كاللص الذي على اليسار. 

طوأوا، وأنهوم يسوتحقون = حين تقع عليهم ضيقة يوذكرون خطايواهم وينودمون عليهوا ويقورون بوأنهم أخالفريق الثاني
هذا األلم وهذه الضيقة، وال يطلبون سوى أن اهلل يسامحهم. بل هم اليعاتبون اهلل علوى الضويقة التوي هوم فيهوا. بول 
أن هووؤالء إذا أعطوواهم اهلل موون بركاتووه يقولووون مووع بطوورس "أخوورج يووا رب موون سووفينتي فأنووا رجوول خوواطئ" أي أنووا ال 

تي. مثل هؤالء يكونون كاللص اليمين ويكوون لهوم الفوردوس. وتتحوول أستحق يا رب كل هذه الخيرات بسبب خطي
آالمهم إلى مجد. وتكون لهم تعزيات أثناء ضيقتهم بسبب اإلستنارة التي ستعطى لهم ورؤية المسيح معهوم حواماًل 

 (17:8آلالمهم فيقولون مع بولس "إن كنا نتألم معُه لكي نتمجد أيضًا معُه" )رو
لووم يطلووب مكانووًا عوون اليمووين أو اليسووار كمووا طلووب التالميووذ موون قبوول بوول هووو توورك المسوويح والحوظ أن اللووص اليمووين 

 يختار.. هذا اللص عزى قلب المسيح وهو على الصليب.
ولنالحظ أن الفريق األول هو عكس الفريق الثاني. فبينما يتمتع الفريق الثواني بإنفتواح العوين والبصويرة ولهوم رؤيوة 

سوتنارة. فوالفريق األول ال يوجود فوي قلبوه سووى التوذمر والمورارة وعودم اإلقتنواع بشويء سووى أنهوم مظلوومين وكوانوا  وا 
يسووتحقون أكثوور موون هووذا، موون النصوويب المووادي علووى األرض، وأن اهلل لووم يعطهووم كوول مووا يسووتحقون .. مثوول هووؤالء 

عتووراف يفقودون الرؤيووة الروحيووة. والخطوووات التووي حوودثت مووع اللووص اليمووين كانووت خطوووات سووريعة جوودًا موون توبوو ة وا 
ستنارة. وسبب هوذه السورعة ضويق الوقوت. ولكون هوذه الخطووات عوادة تحودث موع كول  بالخطية ثم إيمان ثم رؤية وا 

 تائب وتستغرق فترة زمنية.
وتوبوة اللووص تمثوول توبوة أصووحاب السوواعة الحاديوة عشوورة وهووذه تعطوى رجوواًء لكوول تائوب إاّل أننووا ال يصووح أن نعلووق 

ة فنحن ال نعلم متى تأتى هذه اللحظة علينا. وأصحاب التوبة فوي السواعة الحاديوة توبتنا إلي الساعة الحادية عشر 
 عشرة مقبولين ولكن ما أندر توبة هؤالء الغارقين في خطاياهم.

وردت سووبع كلمووات للمسوويح علووى الصووليب ]راجووع كتوواب قداسووة البابووا شوونوده عوونهم[ ووردوا فووي األناجيوول األربعووة 
 عنى التكامل بين األناجيل )مت/مر/لو/يو( ومن هنا نفهم م

 نرى فيها كلمة شفاعية، هو بدأ كفارته          ( 32::2)لويا أبتاِ إغفر لهم-1
 هو مات ليفتح لنا باب الفردوس  (2:32:)لواليوم تكون معي في الفردوس-3
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 هو يعتني بالجميع                   ( 35:19،37)يويا امرأة هوذا إبنق-2
 آالمه سبب خالصي ( 16::2+مر5:37:)مت ركتنيإلهي إلهي لماذا ت-:
 هو مشتاق لكل نفس تؤمن                         ( 28:19)يو     أنا عطشان-6
 كمال الفداء  ( 5:32:)لو يا أبتاِ في يديق استودع روحي-5
 نصرة الخالص                  ( 21:19)يو قد أكمل-7
 

، َواَنَشقَّ ْحَجابع اَلَهَيَكْل ْمَن َوَسْطْه.َوَأَظَلَمْت الشَّ 33" -(:33:11آية )لو   " َمسع
( نرى أن بعض كهنة اليهود آمنوا بالمسيح وربما كان سبب هذا أنهوم رأوا الحجواب الوذي إنشوق وقوت 7:5من )أع

 الصلب. ولنالحظ أن الشمس أظلمت
 

وْحـيَيا َأَبتَ »َوَناَدى َيسعوعع ْبَصَوٍت َعْظيٍم َوَقاَل: 32" -(:32:11آية )لو ِع، ْفي َيـَدَيَق َأَسـَتَوْدعع رع ـا َقـاَل هـَذا «. ا َوَلمَّ
وَح.  " َأَسَلَم الرُّ

= كانوت نفووس المسويح أول نفووس يسوتلمها اآلب ال الشوويطان الوذي هزمووه يسوووع يـا أبتــاِ فــي يــديق أســتودع روحــي
 وقيده منذ هذه اللحظة.

 
َد اهلَل َقاْئاَل:َفَلمَّا رََأى َقاْئدع اَلْمَئْة َما َكا31 -(:31:11آية )لو  " «.ْباَلَحْقيَقْة َكاَن هَذا اإْلَنَسانع َباراا!»َن، َمجَّ

لقد شاهد قائد المئة كثير من المصلوبين يموتون. لكن موت هوذا المصولوب كوان فريودًا، هوز أعمواق قلبوه ليسوحبه 
ن إرتفعت أجذب إلّى الجميع لإليمان به، خاصة وأنه أبصر بعينيه شهادة الطبيعة لُه. لقد تحقق قول الرب "وأنا إ

( فبعوووود أن إرتفووووع علووووى الصووووليب إجتووووذب اللووووص اليمووووين وقائوووود المئووووة هووووذا، وأعلوووون يوسووووف الرامووووي 23:13)يووووو
 ونيقوديموس إيمانهما وكفناه، وغيرهم من المؤكد كثيرين.

محل باراباس ( أو هو بحسب أمر بيالطس حل 3( اليهود أرادوا اإلستهزاء به )1المسيح ُصِلَب بيَن لَصين ألن )
 . وبهذا والمسيح مات عن الخطية األصلية )يمثلها جمجمة آدم( وعن خطايانا الحالية )يمثلها اللصين(

 
َفَخَرَ  َوهعَو َحاْملر 21َفْحيَنْئٍذ َأَسَلَمهع ْإَلَيْهَم ْليعَصَلَب. َفَأَخذعوا َيسعوَع َوَمَضَوا ْبْه. 22 "-:(11-22:21اآليات )يو

َمةْ »َمَوْضْع الَّْذي يعَقالع َلهع َصْليَبهع ْإَلى الَ  َمجع َثةع »َويعَقالع َلهع ْباَلْعَبرَاْنيَّْة « َمَوْضعع اَلجع َلجع َحَيثع َصَلبعوِع، َوَصَلبعوا 22، «جع
َنَواَنا َوَوَضَعهع 21 اَثَنَيْن آَخَرَيْن َمَعهع ْمَن هعَنا َوْمَن هعَنا، َوَيسعوعع ْفي اَلَوَسْط. ْليْب. َوَكاَن  َوَكَتَب ْبياَلطعسع عع َعَلى الصَّ

ْلَب ْفيْه 12«. َيسعوعع النَّاْصْريُّ َمْلقع اَلَيهعودْ »َمَكتعوَبا: وَن ْمَن اَلَيهعوْد، أَلنَّ اَلَمَكاَن الَّْذي صع َفَقرََأ هَذا اَلععَنَواَن َكْثيرع
َؤَساءع َكَهَنْة اَلَيهعوْد 12َواَليعوَناْنيَّْة َواّلاَلْتيْنيَّْة.  َيسعوعع َكاَن َقْريَبا ْمَن اَلَمْديَنْة. َوَكاَن َمَكتعوَبا ْباَلْعَبرَاْنيَّةْ  َفَقاَل رع

:11«. اَل َتَكتعَب: َمْلقع اَلَيهعوْد، َبَل: ْإنَّ َذاَق َقاَل: َأَنا َمْلقع اَلَيهعوْد!»ْلْبياَلطعَس:  «. َما َكَتَبتع َقَد َكَتَبتع »َأَجاَب ْبياَلطعسع
َخذعوا َلمَّا َكانعوا َقَد َصَلبعوا َيسعوَع، َأَخذعوا ْثَياَبهع َوَجَعلعوَها َأَرَبَعَة َأَقَساٍم، ْلكعلِّ َعَسَكْري  ْقَسَما. َوأَ  ثعمَّ ْإنَّ اَلَعَسَكرَ 11



 (الجمعة العظيمة –يوم الجمعة ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
283 

َََيْر ْخَياَطٍة، َمَنسعوَجا كعلُّهع ْمَن َفَوقع.  هعَم ْلَبَعٍض:13اَلَقْميَص َأَيَضا. َوَكاَن اَلَقْميصع ْب اَل َنشعقُّهع، َبَل »َفَقاَل َبَعضع
:«. َنَقَتْرعع َعَلَيْه ْلَمَن َيكعونع  هَذا َفَعَلهع «. اَقَتَسمعوا ْثَياْبي َبَيَنهعَم، َوَعَلى ْلَباْسي أََلَقَوا قعَرَعةَ »ْلَيْتمَّ اَلْكتَابع اَلَقاْئلع

. اَلَعَسَكرع
ْه َمَرَيمع َزَوَجةع ْكلعوَبا، َوَمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع. َوَكاَنَت َواْقَفاٍت ْعَنَد َصْليْب َيسعوَع، أعمُّهع، َوأعَختع أعمِّ 13 

َفَلمَّا رََأى 12
«. هعَوَذا أعمُّقَ »ثعمَّ َقاَل ْللتَِّلْميْذ:11«. َيا اَمرََأةع، هعَوَذا اَبنعقْ »َيسعوعع أعمَّهع، َوالتَِّلْميَذ الَّْذي َكاَن يعْحبُّهع َواْقَفا، َقاَل ألعمِّْه:

ْتْه.َوْمَن ْتَلَق ا َبَعَد هَذا رََأى َيسعوعع َأنَّ كعلَّ َشَيٍء َقَد َكَمَل، َفْلَكَي َيْتمَّ اَلْكتَابع 12 لسَّاَعْة َأَخَذَها التَِّلْميذع ْإَلى َخاصَّ
، َوَوضَ 11«. َأَنا َعَطَشانع »َقاَل: اَل، َفَمألعوا ْإَسْفَنَجَة ْمَن اَلَخلِّ وَعا َمَملعواا خَّ وَفا َوَقدَّمعوَها َوَكاَن ْإَناءر َمَوضع ععوَها َعَلى زع

وَح.«. َقَد أعَكْملَ »َفَلمَّا َأَخَذ َيسعوعع اَلَخلَّ َقاَل:12ْإَلى َفْمْه.  ثعمَّ ْإَذ َكاَن اَسْتَعَدادر، َفْلَكَي اَل 12 َوَنكََّس رََأَسهع َوَأَسَلَم الرُّ
ْليْب ْفي السََّبْت، أَلنَّ َيَومَ  ذْلَق السََّبْت َكاَن َعْظيَما، َسَأَل اَلَيهعودع ْبياَلطعَس َأَن تعَكَسَر  َتَبَقى اأَلَجَسادع َعَلى الصَّ

ْل َواآلَخْر اَلَمَصلعوْب َمَعهع. 11ْسيَقانعهعَم َويعَرَفععوا.  وا َساَقْي اأَلوَّ َفَأَتى اَلَعَسَكرع َوَكَسرع
َوَأمَّا َيسعوعع َفَلمَّا َجاءعوا ْإَلَيْه َلَم 11

وا َساَقَيهْ  لْكنَّ َواْحَدا ْمَن اَلَعَسَكْر َطَعَن َجَنَبهع ْبَحَرَبٍة، َوْلَلَوَقْت َخَرَ  َدمر َوَماءر. 13، أَلنَّهعَم رََأَوِع َقَد َماَت. َيَكْسرع
، َوهعَو َيَعَلمع َأنَّهع َيقعولع اَلَحقَّ ْلتعَؤْمنعوا َأَنتعَم. ÷َوالَّْذي َعاَيَن َشْهَد، َوَشَهاَدتعهع َحق13

َكاَن ْلَيْتمَّ اَلْكَتابع  أَلنَّ هَذا12
: :11«. َعَظمر اَل يعَكَسرع ْمَنهع »اَلَقاْئلع وَن ْإَلى الَّْذي َطَعنعوِع »َوَأَيَضا َيقعولع ْكتَابر آَخرع  " «.َسَيَنظعرع

َمجع »َفَخــَرَ  َوهعــَو َحاْمــلر َصــْليَبهع ْإَلــى اَلَمَوْضــْع الَّــْذي يعَقــالع َلــهع 21" -(:21:21آيــة )يــو َويعَقــالع َلــهع « َمــةْ َمَوْضــعع اَلجع
َثةع »ْباَلْعَبرَاْنيَّْة  َلجع   "،«جع

فخـر  وهـو كان مكان المحاكمة قريبًا من الباب الشمالي الغربي المؤدى إلى خوارج المدينوة حيوث مكوان الصولب. 
(. أما عن 21:9= تشير لخروجه خارج المحلة )أورشليم( ليحرق كذبائح الخطية والكفارة )لوفخر = حاملر صليبه

مورات. وبعود خروجوه بودأ 2لصليب يقول التواريخ أنوه لوم يسوتطع حملوه سووى إلوى بواب المدينوة ويقوال أنوه سوقط بوه ا
(. والمسيح خرج من دار الوالية أمام قلعة أنطونيا عبر شوارع المدينة من المرتفع :1-11:12طريق اآلالم )عب

باب سور المدينة الشمالي الغربوي الوذي ُيودعى بواب الذي يقال له جبَّاثا. وكان النسوة يستقبلنه بالبكاء. وخرج من 
دمشوووق ألنوووه قووورب الطريووووق الموووؤدى إلوووى دمشوووق. وسووووموه بعووود ذلوووك بووواب إسووووطفانوس فخوووارج هوووذا البووواب رجموووووا 

= بالعبرانية جولجوثا وباليونانية إكرانيون وبالالتينية كالفاريوا. ومكوان الصولب سومى موضع الجمجمةإسطفانوس. 
ه فيه ُدِفن آدم ورأى آخر أن الصخرة تشبه الجمجموة ورأى ثالوث أن المكوان مخصوص هكذا حسب رأى البعض أن

( وكوان يوجود 31:19للرجم والصلب وبه جماجم كثيرة. ومكان الصلب كان على بعد دقائق مون بواب المدينوة )يوو
 في المكان بستان به المغارة التي دفن فيها المسيح، وفي هذا المكان قدم اسحق ذبيحة.

 
 " َحَيثع َصَلبعوِع، َوَصَلبعوا اَثَنَيْن آَخَرَيْن َمَعهع ْمَن هعَنا َوْمَن هعَنا، َوَيسعوعع ْفي اَلَوَسْط.22" -(:22:21آية )يو

الرومووان جعلوووا الصوولب للمجوورمين الخطوورين فووي مسووتعمراتهم، وأيضووًا للعبيوود. ولمووا جوواء قسووطنطين وَقبِوول اإليمووان 
لعووالم نهائيووًا بمنشووور تحووذيري. والتقليوود القبطووي يقووول أن إسووم اللووص المسوويحي الغووي الحكووم بالصوولب وأنتهووي موون ا

اليمين هو ديمواس. وهنواك تفسوير لمواذا لوم يوذكر يوحنوا حوديث اللصوين وتعييورات النواس؟ يقوول التفسوير أن يوحنوا 
 ذهب ليحضر العذراء مريم، فأتى بعد أن ُصِلب المسيح وهو ال يذكر سوى ما رآه.
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ــا:وَ 21" -(:21:21آيــة )يــو ــاَن َمَكتعوَب ــْليْب. َوَك ــا َوَوَضــَعهع َعَلــى الصَّ َنَواَن ــياَلطعسع عع ــَب ْب ــقع »َكَت ــوعع النَّاْصــْريُّ َمْل َيسع
  "«.اَلَيهعودْ 

(. وهنواك تفسوير 27:37كانت العادة الرومانية أن يوضع فوق رأس المصولوب لوحوة بهوا إسومه وعلَّوة صولبه )موت
للوحووة أن المكتوووب كووان بووثالث لغووات وربمووا إختلووف مووا جوواء بكوول لموواذا إختلووف البشوويرون فيمووا كتووب علووى هووذه ا

 ترجمة، والتفسير اآلخر أن البشيرين إهتموا بالمعني وليس بالحرف. وما كتب كان بالعبرية والالتينية واليونانية 
أن يسووع العبرانية = هي لغة الشعب والكتواب المقودس والودين اليهوودي، وبهوذا كانوت الكتابوة بالعبريوة فيهوا شوهادة 

 المصلوب هو المسيا الموعود.
 الالتينية = لغة الحكام والسياسة. وهذه الكتابة شهدت أن المسيح ملك الملوك، ملك المؤمنين.

اليونانيووة = هووي لغووة الثقافووة والفلسووفة التووي كانووت سووائدة فووي العووالم كلووه. ولغووة الفلسووفة شووهدت أن المسوويح هووو رب 
 الحق.

 لعالم كله وبهذا إنتشر اإلنجيل الذي ُكِتَب باليونانية.ولنالحظ أن اليونانية سادت ا
وحينما إمتلوك الروموان العوالم إهتمووا بشوق الطورق فوي كول مكوان لتوؤدى إلوي روموا وكوانوا علوى كول طريوق يكتبوون 
المسافة إلى روما. ومن هنا جاء المثل "كل الطرق تؤدى إلى روما" وشق الطرق أدى لسهولة إنتقوال الرسول عبور 

 كله لينتشر اإلنجيل. العالم
 INRIيسوع الناصري ملق اليهود ولماذا كتب بيالطس 

 هو كتبها بالالتينية ليظهر لقيصر أنه قتل من إّدعى الملك وقاوم قيصر، فيكافئه. -1
كتبهووا بالعبرانيووة إهانووة لشووعب اليهووود، فهوووذا ملككووم مصوولوبًا، فهووو مغتوواظ موونهم ألنهووم قوواوموه وأصووروا علووى  -3

هو يريد أن يطلقه. وهو لم يعبأ بإحتجاجهم، بل هو أعلن أمامهم أن حجتهم في شكايته صلب المسيح وكان 
 لقيصر قد إنتهت بصلب ملك اليهود. وربما أراد أن يحررهم من إنتسابهم الزائف إلي قيصر.

والووبعض قووالوا أن بوويالطس كووان يكوون للمسوويح شووعورًا فائقووًا جعلووه يكتووب هووذا تعبيوورًا عوون مشوواعره وتقووديرًا لوووه  -2
عتذارًا عما حدث.  وا 

 

ْلَب ْفيـْه َيسعـوعع َكـاَن َقْريَبـا ْمـَن 12" -(:12:21آية )يو وَن ْمَن اَلَيهعوْد، أَلنَّ اَلَمَكاَن الَّْذي صع َفَقرََأ هَذا اَلععَنَواَن َكْثيرع
 " اَلَمْديَنْة. َوَكاَن َمَكتعوَبا ْباَلْعَبرَاْنيَّْة َواَليعوَناْنيَّْة َواّلاَلْتيْنيَّْة.

ن مكووان صوولب المسوويح كووان علووى مقربووة موون الطريووق المووؤدى إلووى دمشووق، وهووو طريووق هووام وعووام. قوورأ العنوووان أل
كثيوورون موون الووداخلين والخووارجين إلووى المدينووة. ونالحووظ أن الوقووت كووان وقووت الفصووح والزائوورين بمئووات األلوووف أو 

 بالماليين. وهم حملوا هذه األخبار للعالم كله فمهدوا الطريق للبشارة.
 

:11" -(:11:21آية )يو  "«. َما َكَتَبتع َقَد َكَتَبتع »َأَجاَب ْبياَلطعسع
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ستخدم بيالطس ليعلن هذا للعالم.  لقد نصَّب المسيح نفسه ملكًا على العالم بالصليب وا 
 

َوَجَعلعوَها َأَرَبَعَة َأَقَساٍم،  ثعمَّ ْإنَّ اَلَعَسَكَر َلمَّا َكانعوا َقَد َصَلبعوا َيسعوَع، َأَخذعوا ْثَياَبهع 11" -(:13-11:21اآليات )يو
َََيْر ْخَياَطٍة، َمَنسعوَجا كعلُّهع ْمَن فَ  هعَم 13َوقع. ْلكعلِّ َعَسَكْري  ْقَسَما. َوَأَخذعوا اَلَقْميَص َأَيَضا. َوَكاَن اَلَقْميصع ْب َفَقاَل َبَعضع

:«. اَل َنشعقُّهع، َبَل َنَقَتْرعع َعَلَيْه ْلَمَن َيكعونع »ْلَبَعٍض: اَقَتَسمعوا ْثَياْبي َبَيَنهعَم، َوَعَلى ْلَباْسي َأَلَقَوا »ْلَيْتمَّ اَلْكتَابع اَلَقاْئلع
.«. قعَرَعةَ   " هَذا َفَعَلهع اَلَعَسَكرع

يقول يوسيفوس أن القميص المنسوج كله من فوق بغير خياطة لم يحل لبسه إاّل لرؤساء الكهنة، وبالتالي فهذا 
ئيس الكهنة جعل المسيح يذهب إلى صليبه كرئيس كهنة يقدم ذبيحته. وكان القميص الذي يشبه مالبس ر 

القميص بهذه الطريقة ثمين جدًا لذلك لم يشقوه بل ألقوا عليه قرعة. وكونهم ال يشقوه فهو يشير للكنيسة التي ال 
اهلل هو  = إشارة ألنمنسوجَا من فوق. والعسكر هم عساكر الرومان(. 33تنشق وال تنقسم )قارن مع مزمور

 الذي أسس كنيسته ليس إلنسان أن يمزقها.
ْه َمَرَيمع َزَوَجةع ْكلعوَبا، َوَمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع 13" -(:13:21آية )يو  " .َوَكاَنَت َواْقَفاٍت ْعَنَد َصْليْب َيسعوَع، أعمُّهع، َوأعَختع أعمِّ

فتركوا المكان وأعطوا فرصوة ألحبائوه أن يقتربووا بعد أن إطمأن اليهود أن فريستهم قد ُصِلَب ذهبوا إلعداد الفصح 
 من الصليب، فإقترب يوحنا مع العذراء األم.

( نجوووود موووون حووووول الصووووليب مووووريم المجدليووووة ومووووريم أم يعقوووووب ويوسووووى وأم إبنووووى زبوووودى. وفووووي 65:37وفووووي )مووووت
أخوت أموه موريم ( نجدهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصوغير ويوسوى وسوالومه وهنوا نجودهم أمأوه و 1:16:)مر

 زوجة كلوبا ومريم المجدلية. وفي الترجمات اإلنجيليزية جاءت اآلية أمه وأخت أمه، مريم زوجة كلوبا 
 ومريم المجدلية وبالتالي نفهم أنهن كن أربعة حول الصليب

 
     الشاهد

 أم إبنى زبدى مريم أم يعقوب ويوسى مريم المجدلية  (32:11)مت
 سالومة مريم أم يعقوب الصَير ويوسى ةمريم المجدلي  (32:23)مر
 أخت أمه مريم زوجة كلوبا مريم المجدلية أمه )العذراء( (13:21)يو

 

(من هذا الجدول نفهم أن سالومة هي أخت العذراء مريم وزوجها إسمه زبدى وهي أم يوحنا ويعقوب الكبير إبنا 1
عًا لم يذكر إسم أمه. كما يتحاشى ذكر إسمه هو زبدى. وبالتالي فيوحنا هو إبن خالة السيد المسيح وهو تواض

 شخصيًا.

سومه حلفوى أيضوًا( ويوحنوا أسوماها زوجوة كلوبوا حتوى ال يظون أحود أنهوا أموه )أو أم يعقووب 3 (مريم زوجة كلوبا )وا 
أخيه( لو قال أم يعقوب. وهي لها ولدان يعقوب الصغير ويوسى. )يعقوب الكبير هو أخو يوحنا(. ومرقس قال 
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الصغير حتى ال يظن أحد أنهوا أم يعقووب ويوحنوا. وطبعوًا فوإن يعقووب ويوسوى هنوا هوم غيور يعقووب أم يعقوب 
 (.2:5ويوسى إخوة الرب )مر

( يوجد شخصان بإسم يعقوب، أكبرهم سنًا هو يعقوب بن زبدى أخو يوحنا وأصغرهم سنًا هو يعقوب بون حلفوى 2
 )أو كلوبا(.

رد اسووم يعقوووب اآلخوور بقولووه إبنووى زبوودى وهمووا معروفووان بأنهمووا (متووى لووم يحوودد يعقوووب بأنووه الصووغير إذ هووو أو :
 يعقوب الكبير ويوحنا. فلم يجد ضرورة لتعريف يعقوب بن حلفى بأنه الصغير. 

( يوحنوا يوذكر أواًل العوذراء موريم ثوم أختهووا دون أن يوذكر إسومها. ويبودو أن العوذراء مووريم لوم يكون لهوا سووى أخووت 6
 واحدة.

وف العذراء بجانب الصليب ألنها غالبوًا لوم تكون موجوودة منوذ بدايوة الصولب وأن يوحنوا (لم يذكر متى ومرقس وق5
أتووى بهووا أخيوورًا. وهووو قوود أحضوورها ألنووه شووعر أن السوويد يريوود أن يودعهووا وهووي أيضووًا. وهووذا مووا حوودث فعوواًل )آيووة 

35.) 
 

ْه:َفَلمَّا رََأى َيسعوعع أعمَّهع، َوالتَِّلْميَذ الَّْذي كَ 12" -(:12:21آية )يو   "«.َيا اَمرََأةع، هعَوَذا اَبنعقْ »اَن يعْحبُّهع َواْقَفا، َقاَل ألعمِّ
= صارت أمًا للتلميذ الذي يحبه يسوع بل هي صارت أمًا لكل كنيسة يسوع، جسوده. والمسويح يا إمرأة هو ذا إبنق

القوودس نصووير جسوود  هنووا يسووميها إموورأة وهووذه صووفة األم، أم الكنيسووة جسوود إبنهووا يسوووع. فوونحن بالمعموديووة بووالروح
(. 11:3المسيح وبهذا أيضًا صار يوحنا أخوًا للمسويح، لقود رفعوه المسويح الوذي صوار بكورًا بوين إخووة كثيورين )عوب

بوون للعووذراء مووريم لقوود سووميت حووواء إموورأة وصووارت أمووًا للعووالم والعووذراء سووميت إموورأة لكونهووا  كووٌل منووا إبوون لحووواء وا 
 صارت أم الكنيسة.

 
ْتْه.«. هعَوَذا أعمُّقَ »َقاَل ْللتَِّلْميْذ: ثعمَّ 11" -(:11:21آية )يو  " َوْمَن ْتَلَق السَّاَعْة َأَخَذَها التَِّلْميذع ْإَلى َخاصَّ

اّل لكووان قوود  كووون أن المسوويح يسوولم العووذراء ليوحنووا فهووذا داللووة قاطعووة علووى أنهووا لووم يكوون لهووا أوالد آخوورين بالجسوود وا 
مسويح رفوع مسوتوى األموموة والبنووة مون مسوتوى الجسود واللحوم والودم أسلمها لهم وهي أيضًا خالته. ونورى هنوا أن ال

إلى أمومة روحية وبنوة روحية. هي وحدة روحية لبنواء الكنيسوة. ويوحنوا أخوذ العوذراء فوورًا معوُه فوي عليوة صوهيون 
ك سنة في أورشليم ثوم رافقتوه إلوى أفسوس وغالبوًا ماتوت هنوا11وكانت معهم يوم الخميس. وهي إستمرت مع يوحنا 

إذ يوجد قبر للعذراء مريم في تركيا. ولكن يوجد قبر آخر للعذراء َبَنْت عليه الملكة هيالنة كنيسة يقوول تقليود آخور 
 أنه قبر العذراء. وكان يوحنا من الجليل ولكن غالبًا لُه بيت في أورشليم أخذ العذراء مريم إليه.

 
  "«.َأَنا َعَطَشانع »لَّ َشَيٍء َقَد َكَمَل، َفْلَكَي َيْتمَّ اَلْكتَابع َقاَل:َبَعَد هَذا رََأى َيسعوعع َأنَّ كع 12" -(:12:21آية )يو

(. ونالحظ أن المسيح لم يشتكى كل مدة الصلب إاّل بهذه العبارة ألنه كان قود وصول لقموة 31:59+16:33)مز 
هوا الصولب وأالم العذاب، وسال دمه وعرقه ووصل إلى لحظة اإلحتضار بعود سلسولة مون اآلالم الجسودية كوان قمت
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سووتهزاء النوواس وأالم روحيووة إذ حجووب اآلب وجهووه عنووه حينمووا حموول  نفسووية موون خيانووة األحبوواء وتخلووى التالميووذ وا 
خطايا العالم وصار ذبيحة إثم أمام اهلل. والمسيح لم ينتبه إلى أالموه وعطشوه إاّل بعود أن تموم الخوالص وكوان كول 

الخول الوذي شوربه كوان يزيود مون إحساسوه بوالعطش. ولكون لوو (. و 39-37:12شئ قد كمل، وتمم كل النبوات )أع
 قارننا هذه العبارة بقول السيد للسامرية "إعطني ألشرب" فنفهم أن السيد كان عطشانا لخالص النفوس.

 
، َوَوَضععو 11" -(:11:21آية )يو اَل، َفَمألعوا ْإَسْفَنَجَة ْمَن اَلَخلِّ وَعا َمَملعواا خَّ وَفا َوَقدَّمعوَها َوَكاَن ْإَناءر َمَوضع َها َعَلى زع
 " ْإَلى َفْمْه.

الخل هوو نووع مون النبيوذ الورخيص يسوتعمله الجنوود. وكوان مون أعموال الرحموة للمصولوب أن يسوقوه خواًل موع مورارة 
 (.5:21لتسكين األلم لذلك كانت الزوفا واإلسفنجة موجودتين بالمكان للزومهما لعملية الصلب )أم

 
وَح.«. َقَد أعَكْملَ »مَّا َأَخَذ َيسعوعع اَلَخلَّ َقاَل:َفلَ 12 "-(:12:21آية )يو  "َوَنكََّس رََأَسهع َوَأَسَلَم الرُّ

= هوووي صووورخة النصووور األخيووورة فهوووو أكمووول قـــد أكْمـــلَ المسووويح أسووولم روحوووه بإرادتوووه وهوووو فوووي مووولء الحيووواة. وقولوووه 
ر إرادته. فاإلنسان يظول رافعوًا = أي أمال رأسه. وكل إنسان يسلم الروح ثم ينكس الرأس بغينكس رأسهالخالص. 

ذ يموت تسوقط رأسوه. أموّا المسويح ففعول العكوس إذ نكوس  رأسه بقدر إمكانه حتى آخر لحظة حتى يمكنه التنفس وا 
( وهكذا قوال إشوعياء "سوكب للمووت نفسوه" 18:11فهو أسلمها بإرادته ونكس رأسه بإرادته )يو أسلم الروحرأسه ثم 

بشر بل سكب هو نفسوه بنفسوه، بإرادتوه، أسولم روحوه فوي يود أبيوه كمون يسوتودع ( فلم تؤخذ روحه منه كال13:62)
 وديعة هو وشيك أن يستردها.

 
ــَبْت، أَلنَّ َيــَوَم ذْلــَق 12" -(:12:21آيــة )يــو ــْليْب ْفــي السَّ ثعــمَّ ْإَذ َكــاَن اَســْتَعَدادر، َفْلَكــَي اَل َتَبَقــى اأَلَجَســادع َعَلــى الصَّ

  " َأَل اَلَيهعودع ْبياَلطعَس َأَن تعَكَسَر ْسيَقانعهعَم َويعَرَفععوا.السََّبْت َكاَن َعْظيَما، سَ 
= كل يوم جمعة إسمه إستعداد. وكان هذا السبت عظيمًا ألنوه يووم الفصوح. ولكنوه صوار عظيموًا إذ دخول استعداد

ون المصلوب عاريًا المسيح فيه إلى راحته وأدخلنا معه للراحة. وكان الرومان إمعانًا في التشهير بالمجرمين يصلب
تمامووًا ولكوون اليهووود منعوووا ذلووك فكووانوا يسووترون المصوولوب وحّرموووا صوولب المصوولوب عاريووًا تمامووًا. وكووان الرومووان 
يتركوون الجثوة علوى الصوليب أليووام حتوى تفتوك بهوا الطيووور عبورة لكول مجورم ولزيووادة هيبوة القوانون. ولكون النوواموس 

يهود لبيالطس يطالبون بكسر سيقان الكل حتى ال تبقى األجساد (. ولذلك ذهب ال32:31اليهودي يمنع ذلك )تث
على الصلبان، فهم يبحثون هنا عن تتميم حرفية الناموس خصوصًا أن هذا السبت كان يوم الفصح، وكان سبت 
فوووال يصوووح أن تتووورك فوووي نظووورهم األجسووواد علوووى الصووولبان. ولكووون غالبوووًا كوووان هوووذا مزيووود مووون التشوووفي مووون المسووويح 

وكوانوا يكسورون السويقان بمطرقوة خشوبية ثقيلوة، وهوو عمول وحشوي ال يطيوق اإلنسوان النظور إليوه. ولضمان موتوه. 
والمصلوب قد يبقى على الصليب أليام ينازع الموت لكون بتكسوير السويقان يمووت سوريعًا. ولوذلك تعجوب بويالطس 

ذا لم يمت المصلوب بتكسير ساقيه طعنوه بحربة ف ي القلب وهنا ما فعلوه موع أنه مات سريعًا على غير العادة. وا 
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المسيح ليطمئنوا أنه مات. لكن ما حدث كوان بترتيوب إلهوي ليخورج الودم والمواء فنوري أن جسود المسويح بوالرغم مون 
 موته كان فيه حياة إلتحاده بالالهوت.

ْل َواآلَخْر اَلَمَصلعوْب َمَعهع 11" -(:11:21آية )يو وا َساَقْي اأَلوَّ   " .َفَأَتى اَلَعَسَكرع َوَكَسرع
 كان لكل مصلوب حارس، وحارسا اللصين تقدما وكسرا أقدامهما أواًل.

 
وا َساَقَيْه، أَلنَّهعَم رََأَوِع َقَد َماَت.11 "-(:11:21آية )يو  "َوَأمَّا َيسعوعع َفَلمَّا َجاءعوا ْإَلَيْه َلَم َيَكْسرع

وت ويبقى معلقًا على الصليب فترة طويلة، اإلنسان بطبيعته يتعلق بالحياة فيقاوم الموت لذلك يصارع اإلنسان الم
أمووّا المسوويح فووإذ أكموول مهمتووه أسوولم روحووه سووريعًا إذ هووو غيوور متعلووق بوواألرض، بوول هووو مشووتاق أن يووذهب ليكوورز 

 (.19:2بط1لألرواح التي في السجن ويخرج من كانوا في الجحيم )
 

 "هع ْبَحَرَبٍة، َوْلَلَوَقْت َخَرَ  َدمر َوَماءر.لْكنَّ َواْحَدا ْمَن اَلَعَسَكْر َطَعَن َجَنبَ 13 "-(:13:21آية )يو
( هم طعنوه ليتأكودوا مون موتوه. وبطعنوة هوذا العسوكري تحققوت النبووة أواًل وتحقوق الجميوع أن المسويح 11:13)زك 

 خـر  دم ومـاءمات فعاًل فال يقول اليهود حينما يقوم المسيح أنه كان فاقدًا لوعيه. وللوقت حينما طعنه العسكري 
ج دم حي خالفًا لما قد ينوزل مون أي إنسوان ميوت حوين يطعون والميوت يتجمود الودم فوي عروقوه. وخورج موع الودم خر 

موواٌء نقووى، والميووت ال يخوورج منووه موواء نقووى. إذًا خووروج دم وموواء موون جسوود ميووت يخووالف طبيعووة اإلنسووان. وهووذا فيووه 
اهلل حقووًا. وبسووبب مووا حوودث نمووزج فووي  إشووارة واضووحة أن الجسوود مووات ولكوون لووم َيووَر فسووادًا. وبالتووالي فهووو جسوود إبوون

كأس اإلفخارستيا ماء مع الخمر. نحن هنا أمام صورة ذبيحة حيوة فموا أمامنوا يخوالف المووت الطبيعوي وعالماتوه، 
هي ذبيحة حية ناطقة على المذبح الناطق السومائي تعلون أن الفوداء قود توم والعقوبوة اسوتكملت، وموات الحوي الوذي 

هذا الجسد الميت راجعة ألن الهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحودة وال طرفوة ال يموت. وكانت الحياة في 
عووين، لكوون الووروح اإلنسووانية فارقتووه، وظوول الهوتووه متحوود بناسوووته فووي القبوور، والهوتووه متحوود بروحووه اإلنسووانية التووي 

 ذهبت للجحيم لتفرج عن المحبوسين وتنطلق بهم إلى الفردوس.
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(. إذًا خوروج الودم والمواء مون جنبوه يلوزم 55 ،56:78كما شبهه داود كنائم ثمل مون الخمور )موز كان موت المسيح
أن ُيعتبر كعالمة حياة وسط الموت. فبينما كان ميتًا على الصليب كان حيًا بالهوته فالهوته ظل متحدًا بناسوته 

ل هوذه الحادثووة هوو يوحنووا الووذي حتوى بعوود أن موات. وهووذا موا أعطووى لناسووته حيوواة. ونالحوظ أن الووذي إهوتم بتسووجي
كتب إنجيله ليثبت أن المسيح هو إبن اهلل، فهو يثبوت الهوتوه ويهوتم باألحوداث التوي تثبوت الهوتوه، خصوصوًا أنوه 

 هو وحده الذي كان بجانب الصليب ورأى خروج الدم والماء من جنب المسيح.
 

 لنجينوس:

نبه دٌم وماء. وهذا قد حيَّر لنجينوس، خصوصًا بعود هذا هو إسم الجندي الذي طعن المسيح بالحربة فخرج من ج
ما شاهده من إظالم الشمس والزلزال ثم غالبًا كان هو من حراس القبر و شاِهْد على القيامة، وسأل اهلل أن يرشده 
عموون يكووون المسوويح فأرسوول اهلل لووًه بطوورس وبشووره فووآمن وتوورك الجنديووة وذهووب إلووى بووالده ليبشوور بالمسوويح، وسوومع 

هذا فأرسل إلى طيباريوس قيصر الذي أمر بقطع رقبته و أستشهد لونجينووس وُتَعيِّوْد لوه الكنيسوة بوذكرى بيالطس ب
 أبيب )السنكسار(.32استشهاده في يوم 

 
 خرو  الدم:

( + وفيوووه الصووفح عووون 11:13( + أن بوووه نغلووب)رؤ39:11( + التقووديس)عب31:1دم المسوويح قووودم الصوولح) كوووو
( + وبوووه نغتسووول مووون كووول دنوووس و تعووودِّ 9:6نحصووول علوووي التبريووور المجوووانى)رو(+ وبوووه 36:2الخطايوووا السوووالفة)رو

(: وبهووووذا الوووودم يكووووون المسوووويح قوووود اشووووترانا موووون العووووالم لحسوووواب اهلل أبيووووه لنحيووووا 6:1ونصووووير أطهووووارًا أمووووام اهلل)رؤ
دم (. فالفداء والكفارة والخالص كلهم يدورون حول الدم، ال7:1يو1(+ وبه نتطهر من جميع خطايانا)9:6معه)رؤ

المسفوك من ذبيحة أكملت حتى الموت التام، دموًا حيوًا فيوه قووة حيواة أبديوة، مون ذبيحوة إلهيوة ماتوت موتوًا إختياريوًا 
وهووي بووال عيووب وال لوووم. وكووان العهوود القووديم يكوورر أن الوودم هووو حيوواة ولووذلك يمنووع العهوود القووديم شوورب الوودم نهائيووا 

(   إذًا 8 ،3:2(. الووودم كلوووه هلل يووورش تحوووت الموووذبح)ال37:7+ال17:2+ال9::فالحيووواة، حيووواة الذبيحوووة هوووي هلل )توووك
خروج الدم إشارة للحياة، والشك فدم المسيح هو بروح أزلوي قودَّم لنوا الصولح والفوداء، هوو ثمون مودفوع هلل اآلب عون 
خطايانا. ويوحنا فم الذهب يقول أن الكنيسة تأسست بالدم والماء. فنحن نولد ثانية مون المواء  وطعامنوا هوو جسود 
المسوويح ودمووه. ويقووول فووم الووذهب إن موون يشوورب دم المسوويح فووي سوور اإلفخارسووتيا فهووو يشوورب موون جنووب المسوويح 
المطعون. إذًا طعنة الجندي كانوت ال لتميوت المسويح فهوو كوان قود موات قبلهوا، بول أظهورت وجوود حيواة تخورج مون 

 هذا الجسد المائت.
 

 خرو  الماء:

 بالعصا رمزًا لخروج الماء من جنب المسيح. فالمسيح كان كان خروج الماء من الصخرة حين ضربها موسى
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( لهوذا المواء 13-7::1(. وهكذا يرمز الماء الذي خرج من تحت عتبة البيوت )الهيكول( )حوز11::كو1الصخرة )
 الخارج من جنب المسيح. 

ئيووول ونالحوووظ أن عصوووا موسوووى كانوووت ترموووز للصوووليب وللحربوووة التوووي بهوووا ضووورب المسووويح. وبووونفس المفهووووم تنبوووأ يو 
 ( )السنط يشير للحياة بعيدًا عن الرب( 18:2)

يقول السيد المسيح من آمن بي تخرج مون بطنوه أنهوار مواء حوي .. قوال هوذا عون الوروح القودس  إذَا ما هو الماء؟
(. إذًا كان خروج المواء مون جنوب المسويح أعظوم تعبيور عون الوروح الوذي اسوتعلن منسوكبًا مون جسود 29 ،28:7)يو

و مات ليعطينا الروح القدس المحيى، وهو وعد بأن ُيرِسلُه. إذًا كان الماء الذي خرج مون جنوب المسيح الميت، فه
المسويح يحموول الحيوواة. والمعموديووة هووي موووت مووع المسوويح وقياموة وحيوواة مووع المسوويح، وهووي إغتسووال روحووي بالموواء 

اة من سر الماء لنحيا كما هو الذي خرج من جنب المسيح الميت الحامل للحياة، أي أننا إذ نموت معُه ننال الحي
حووي، وهووذا معنووى الوووالدة الجديوودة )موووت مووع المسوويح وحيوواة مووع المسوويح(. فموووت الوووالدة اللحميووة أي بالجسوود ماتووه 
المسوويح موون أجلنووا، حتووى نجوووز مباشوورة بموتووه إلووى الوووالدة الثانيووة الروحيووة، أي نحيووا معووه، فهووذا الموواء الخووارج موون 

 ل الحياة الجديدة لنا، هو أعظم تعبير عن سر المعمودية. الجسد الميت هو ماء محيى حام
 وقيل أن الماء يشير للمعمودية العادية بينما أن الدم يشير لمعمودية الدم أي اإلستشهاد من أجل المسيح.

 
 الدم والماء:

ن نودفن موع هما معًا سر إستبدال الموت بالحياة في اإلغتسال بالماء الحي الخارج من جنب المسيح الميت إذ حي
( والروح القدس هو الذي يوحودنا بالمسويح 6-2:5المسيح في المعمودية نقوم معه متحدين به فتكون لنا حياة )رو

في موته وقيامته عند نزولنا وخروجنا من الماء. وذلك بعود اإلنفكواك مون أسور العبوديوة للخطيوة بالفوداء بسور الودم 
 .الذي نبع من جنب المطعون أي من الذبيحة الحية

وأغسووطينوس شووبه رقوواد آدم ليصوونع اهلل موون ضوولعه حووواء، بموووت المسوويح علووى الصووليب لتولوود الكنيسووة موون جنبووه 
المطعون. ألنه لما ُعلِّق المسيح على الصوليب وموات وصوار بالحيواة شوابه آدم الراقود فوي سوبات. ولموّا ُطِعوَن فوي 

كنيسوووة التوووي هوووي حوووواء الجديووودة )المعموديوووة جنبوووه خووورج دٌم ومووواء وهموووا السوووران الرئيسووويان اللوووذان بنيوووت بهموووا ال
واإلفخارستيا( ونالحظ أنه في العهد القديم كان الماء يستخدم لغسل األدوات واآلنية واألجساد للتطهير، والدم كان 

( لكون التطهيور فوي العهود القوديم كوان للجسود مون الخوارج، أموّا الودم 33-19:9+عوب7::يرش للتطهير )راجوع مور
ا مووووووون جنوووووووب المسووووووويح فهموووووووا للتطهيووووووور والتقوووووووديس الروحوووووووي الوووووووداخلي، حتوووووووى الضووووووومير والمووووووواء اللوووووووذان خرجووووووو

( بل للودخول لملكووت 6:2+تى15:33(. والماء صار ماًء للمعمودية لغسل الخطايا )أع38:35+مت9::1)عب
(. ونالحظ أن يوحنا وضع الدم قبل الماء ألنه يجب اإليمان واإلعتراف بالدم المسفوك على الصليب 6:2اهلل )يو

 قبل المعمودية.
( نجد أن هناك ثالث شهود هوم المواء والودم والوروح. الوروح الوذي يعمول 8:6يو1ومن رسالة معلمنا يوحنا األولى )

فوووي المووواء فوووي سووور المعموديوووة، والوووروح الوووذي يحوووول الخمووور إلوووى دم فوووي اإلفخارسوووتيا. والوووروح القووودس بعملوووه فوووي 
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ديس في اإلفخارستيا ويكرسهم ويخضعهم هلل في سر الميورون المؤمنين بعد أن يلدهم من الماء ويعطيهم حياة وتق
 يشهد في حياتهم للمسيح.

 
  " َوالَّْذي َعاَيَن َشْهَد، َوَشَهاَدتعهع َحق، َوهعَو َيَعَلمع َأنَّهع َيقعولع اَلَحقَّ ْلتعَؤْمنعوا َأَنتعَم.13" -(:13:21آية )يو

 رى الحقائق ويفهمها. يوحنا يعلن أنه شاهد عيان وأنه بالروح القدس كان ي
 

:12" -(:12:21آية )يو  "«.َعَظمر اَل يعَكَسرع ْمَنهع »أَلنَّ هَذا َكاَن ْلَيْتمَّ اَلْكتَابع اَلَقاْئلع
(+ خووروف الفصووح ال ُيكسوور منووه عظووم. واهلل سووبق وأخبوور بمووا سوويحدث حتووى يووؤمن الجميووع وال 31 ،:19:2)مووز 

روف الفصح كان اإلسراع في نوزول جسوده مون علوى الصوليب يكون لهم عذر في عدم إيمانهم. ولتكمل مالمح خ
(. والمعنوى الروحوي لعودم كسور عظاموه، أن كنيسوته ال يسوتطيع أحود أن 11:13= ال تبقوا منه إلوي الصوباح )خور

 يفسدها. فعظم المسيح هو كنيسته، هيكله
 

:11" -(:11:21آية )يو وَن ْإَلى الَّ »َوَأَيَضا َيقعولع ْكتَابر آَخرع  "«.ْذي َطَعنعوِع َسَيَنظعرع
 (7:1(. ولكن هناك من يطعنه بالتجديف واإلنكار والخطيئة )رؤ11:13إشارة إلى )زك

 
 أين ذهب المسيح بعد موته؟

 نقول في القداس الباسيلى "نزل إلى الجحيم من قبل الصليب" فمن أين فهمنا هذه الحقيقة.
وأعطى الناس عطايا. وأمّا أنه صعد فما هو إالَّ  "لذلك يقول إذ َصِعَد إلى العالء سبى سبياً ( 1 ،2:3)أف-2

أنه نزل أيضًا أواًل إلى أقسام األرض السفلي .. هنا نرى المسيح نزل إلى أقسام األرض السفلي )كناية عن 
الجحيم( ثم سبى سبيًا )أخذ نفوس األبرار( وأعطى الناس عطايا )أخذهم للفردوس(. ومن على األرض 

 اهبه.أعطاهم الروح القدس بمو 

"فإن أيضًا المسيح تألم .. مماتًا في الجسود ولكون محيوى فوي الوروح. الوذي فيوه أيضوًا ذهوب  (21 ،22:1بط2)-3
فكوورز لووألرواح التووي فووي السووجن". فهووو بموتووه بالجسوود ولكوون بحياتووه فهووو الحيوواة، ذهووب للسووجن )الجحوويم( ليبشوور 

 هم للفردوس .. ثم إلى الملكوت األبدي.األبرار الذين فيه، أن وجودهم في هذا الجحيم قد إنتهي وسيأخذ
"وأنِت أيضًا فإني بدم عهودك )دم المسويح( قود أطلقوت أسوراِك )الوذين رقودوا علوى الرجواء( مون  (21 ،22:1)زق-2

الجب )الجحيم( الذي ليس فيه ماء )قال الغنى إلبراهيم إرسل لعوازر ليبول لسواني( إرجعووا إلوي الحصون )المسويح( 
 لرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع(يا أسرى الرجاء )إسم ا

 "لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة" (1:31)أش-:
 "سريعًا يطلق المنحنى وال يموت في الجب" (23:32)أش-6
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رار ".. ألنوادى للمسوبيين بوالعتق وللمأسوورين بواإلطالق. إذًا ذهووب المسويح إلوى الجحويم ليقوود األبوو (2:22)أش-5
 الراقدين على رجاء ويصعد بهم إلى الفردوس وفتح أبوابه وأدخلهم هناك ومعهم ديماس اللص اليمين.

لوذلك يسوومى يوووم السووبت التووالي للصووليب بسووبت النووور، الووذي أشوورق فيووه السوويد المسوويح علووى الجالسووين فووي الظلمووة 
 (::15+مت3:9وظالل الموت )اش

 
 (31-31:23( + ) مر 22-31:11مت) دفن المسيح
 (31-12:21( +) يو 32-32:11+ )لو          
، َوَكـاَن هعـَو َأَيَضـا 31" -(:22-31:11اآليات )مت لر َغْنـيٌّ ْمـَن الرَّاَمـْة اَسـمعهع يعوسعـفع َوَلمَّا َكاَن اَلَمَساءع، َجاَء َرجع

َفَأَخـَذ 31َأَمَر ْبـياَلطعسع ْحيَنْئـٍذ َأَن يعَعَطـى اَلَجَسـدع. َفهَذا َتَقدََّم ْإَلى ْبـياَلطعَس َوَطَلـَب َجَسـَد َيسعـوَع. َفـ32ْتَلْميَذا ْلَيسعوَع. 
 ، ـَخَرْة، ثـعمَّ َدَحـَرَ  َحَجـرَا 22يعوسعفع اَلَجَسَد َوَلفَّهع ْبَكتَّاٍن َنْقي  َوَوَضـَعهع ْفـي َقَبـْرِْ اَلَجْديـْد الَّـْذي َكـاَن َقـَد َنَحتَـهع ْفـي الصَّ
َِ اَلَقَبْر.22َكْبيرَا َعَلى َباب اَلَقَبْر َوَمَضى.   " َوَكاَنَت هعَناَق َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع َوَمَرَيمع األعَخَرى َجاْلَسَتَيْن تعَجا

( ومورقس يقوول عنوه أنوه مشوير 28:19كان يوسف الرامي تلميذًا للمسيح في الخفية بسبب الخوف من اليهود )يوو
المحنووووة ومعووووه نيقوديموووووس  ( أي أنووووه عضووووو فووووي السوووونهدريم. وظهووووور يوسووووف فووووي لحظووووات2:16:شووووريف )موووور

( عنوودما تخلووى الكوول عوون المصوولوب. وتقوودم يوسووف فووي شووجاعة يطلووب جسوود يسوووع ووضووعه فووي قبووره 29:19)يووو
(. شووجاعة يوسووف الرامووي تتضووح أنووه 11:11الجديوود فصووار قبوور يوسووف الرامووي أقوودس مكووان علووى األرض )إش

 بعمله هذا سيعزل من مناصبه اليهودية وسيحتقره الرومان.
الضيق واأللم يظهور القديسوون، فبينموا تجوف األوراق الصوفراء وتتسواقط مون حورارة الشومس توزداد  في لحظات 

األوراق الخضراء حيوية، والشمس هي شمس التجارب، وهوي بينموا تحورق العشوب هوي بعينيهوا تهوب نضووجًا 
 للثمر.

ان القبور قود تحووَّل كان من الممكن أن يفضل يوسف الرامي نفسه عن المسيح ويحتفظ بقبوره لنفسوه. ولكون كو 
إلي مكان نجاسة كسائر القبور، ولكون إذ قّدموه للسويد المسويح صوار كنيسوة مقدسوة يحوج إليهوا المؤمنوون مون 

 كل العالم عبر كل العصور.
هكذا لو أردنا أن نحتفظ بجسدنا لنتلذذ بلذات وخطايا العالم لتحول إلى قبر نجس أمّا لو وهبناه للمسويح فهوو  

 (36:13يقدسه )يو
(. ولوووو كووانوا قووود تركوووا جسووود يسووووع 9 ،8:62بق إشوووعياء وتنبووأ أن المسووويح يووودفن فووي قبووور رجوول غنوووى )إشسوو 

)يوسف الرامي ونيقوديموس( لكان اليهوود قود دفنووه فوي مودافن المجورمين واللصووص. = "وجعول موع األشورار 
 قبره ومع غنى عند موته".

 صليب.كان القبر يبعد مسافة قصيرة جدًا)عدة أمتار( عن مكان ال 
لما كان السيد قد ُوِلَد من مستودع جديد طاهر لم يتقدمه فيه غيره، حسون دفنوه فوي قبور جديود لوم يوضوع فيوه  

 غيره.
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ُوِضَع في قبر لم يوضع فيه أحد حتى حينما يقوم ال يظن أحد أن غيره هو الذي قام. وكونوه قبور لوم يوضوع  
نوا مووا حوودث موون أحووداث القيامووة، وحتووى األعووداء فيووه أحوود َسووهََّل مجوويء تالميووذه لووُه، وصووار سووهاًل أن يعوواي

قامة جنود حراسة صاروا شهود قيامته.  صاروا شهودًا على ما حدث بوضعهم األختام على قبره وا 
قه   كان يوسف ونيقوديموس قد أحضرا حنوطًا كثيرًا، ومع هذا خرج المسيح من كفنه تاركًا إياه مكانه ولم ُيَعوِّ

 سد يلتصق باألكفان، وكان هذا دلياًل على أن القيامة إعجازية.كل هذا الحنوط الذي جعل الج
 لكن لنالحظ أنهم لفوا جسد المسيح بكتان، وهذا لبس الكهنة. فهو رئيس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نفسه. 
 (7:16:هي مريم أم يوسي )راجع مرمريم األخرى.  
 

َجـاَء يعوسعـفع الَّـْذي 31اَن االَسْتَعَدادع، َأَي َما َقَبـَل السَّـَبْت، َوَلمَّا َكاَن اَلَمَساءع، ْإَذ كَ 31" -(:31-31:23اآليات )مر
َنَتْظرَا َمَلكعوَت اهلْل، َفَتَجاَسَر َوَدَخَل ْإَلى ْبياَلطعَس َوطَ  ، َوَكاَن هعَو َأَيَضا مع َلَب َجَسـَد َيسعـوَع. ْمَن الرَّاَمْة، معْشيرر َشْريفر

َب ْبياَلطعسع َأنَّهع َماتَ 33 َوَلمَّا َعَرَف ْمَن َقاْئْد 33« َهَل َلهع َزَمانر َقَد َماَت؟»َكَذا َسْريَعا. َفَدَعا َقاْئَد اَلْمَئْة َوَسأََلهع: َفَتَعجَّ
وتَـ32اَلْمَئْة، َوَهَب اَلَجَسَد ْليعوسعَف.  ا ْفـي َصـَخَرٍة، َفاَشَتَرى َكتَّاَنا، َفَأَنَزَلهع َوَكفََّنهع ْباَلَكتَّاْن، َوَوَضَعهع ْفي َقَبـٍر َكـاَن َمَنحع
ْضَع.31َوَدَحَرَ  َحَجرَا َعَلى َباْب اَلَقَبْر.   " َوَكاَنَت َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع َوَمَرَيمع أعمُّ يعوْسي َتَنظعرَاْن َأَيَن وع

 (6-2:16كو1يشير إلى أنه مات موت حقيقي ) دفن المسيح 
وحية التي لن نستطيع أن نتصورها وال نفهمها =كان هذا بسبب آالمه الجسدية والنفسية والر مات هكذا سريعاَ  

وال نوووووودركها. باإلضووووووافة إلووووووى أنووووووه هووووووو الووووووذي أسوووووولم روحووووووه بإرادتووووووه بعوووووود أن أنهووووووى مهمتووووووه فووووووي خووووووالص 
( من الضغطة والدينونة أخوذ، بينموا أن المصولوب العوادي قود يسوتمر مصولوبًا ألكثور مون 8:62اإلنسان.)أش

 يوم قبل أن يموت.
= كل يوم جمعة يسمى اإلستعداد للسبت. ولكون هوذا إلستعداد. أي ما قبل السبتولما كان المساء إذ كان ا 

السووبت كووان عظيمووًا ألنووه الفصووح. لقوود مووات المسوويح يوووم الجمعووة أي اليوووم السووادس، ليسووتريح فووي السووابع، 
 وراحته كانت بأن أكمل لنا الفداء.

 
، َوكَ 32" -(:32-32:11اآليات )لو لر اَسمعهع يعوسعفع َذا َرجع اَل َصاْلَحا َباراا .َواْ   اَن معْشيرَا َوَرجع

َتْظرع َمَلكعوَت اهلْل. هَذا َلَم َيكعَن معواْفَقا ْلرََأْيْهَم َوَعَمْلْهَم، َوهعَو ْمَن الرَّاَمْة َمْديَنٍة ْلَلَيهعوْد. َوَكاَن هعَو َأَيَضا َينَ 32
هَذا 31

ْضَع وَ 31َتَقدََّم ْإَلى ْبياَلطعَس َوَطَلَب َجَسَد َيسعوَع،  َأَنَزَلهع، َوَلفَّهع ْبَكتَّاٍن، َوَوَضَعهع ْفي َقَبٍر َمَنحعوٍت َحَيثع َلَم َيكعَن َأَحدر وع
. 33َقطُّ.  َوَكاَن َيَومع االَسْتَعَداْد َوالسََّبتع َيلعوحع

َوَتْبَعَتهع ْنَساءر كعنَّ َقَد َأَتَيَن َمَعهع ْمَن اَلَجْليْل، َوَنَظَرَن اَلَقَبَر َوَكَيَف 33
ِع. ْضَع َجَسدع  وع

 " َفَرَجَعَن َوَأَعَدَدَن َحنعوَطا َوَأَطَياَبا. َوْفي السََّبْت اَسَتَرَحَن َحَسَب اَلَوْصيَّْة.32
 هنا نفهم أن يوسف لم يكن موافقًا رؤساء اليهود على صلب المسيح وال على مؤامراتهم ضده. 
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َفَيَة ْلَسَبْب اَلَخَوْف ثعمَّ ْإنَّ يعوسعَف الَّْذي مْ 12 "-:(31-12:21اآليات ) يو َن الرَّاَمْة، َوهعَو ْتَلْميذع َيسعوَع، َولْكَن خع
. َفَجاَء َوَأَخَذ َجَسَد َيسعوَع.  َذ َجَسَد َيسعوَع، َفَأْذَن ْبياَلطعسع َوَجاَء َأَيَضا 11ْمَن اَلَيهعوْد، َسَأَل ْبياَلطعَس َأَن َيَأخع

، الَّْذي َأَتى َأوَّاَل إْ  َلى َيسعوَع َلَياَل، َوهعَو َحاْملر َمْزيَج معّر َوععوٍد َنَحَو ْمَئْة َمَنا. ْنيقعوْديمعوسع
َفَأَخَذا َجَسَد َيسعوَع، 32

ِع ْبَأَكَفاٍن َمَع اأَلَطَياْب، َكَما ْلَلَيهعوْد َعاَدةر َأَن يعَكفِّنعوا.  ، َوْفي 32َوَلفَّا ْلَب ْفيْه بعَستَانر َوَكاَن ْفي اَلَمَوْضْع الَّْذي صع
َلبعَستَاْن َقَبرر َجْديدر َلَم يعوَضَع ْفيْه َأَحدر َقطُّ. ا

 " َفهعَناَق َوَضَعا َيسعوَع ْلَسَبْب اَسْتَعَداْد اَلَيهعوْد، أَلنَّ اَلَقَبَر َكاَن َقْريَبا.31

َفَيَة ْلَسَبْب اَلَخَوْف ْمَن اَلَيهعوْد، ثعمَّ ْإنَّ يعوسعَف الَّْذي ْمَن الرَّاَمْة، َوهعَو ْتَلْميذع َيسعوَع، َولْكَن خع 12" -(:12:21آية )يو
. َفَجاَء َوَأَخَذ َجَسَد َيسعوَع. َذ َجَسَد َيسعوَع، َفَأْذَن ْبياَلطعسع  " َسَأَل ْبياَلطعَس َأَن َيَأخع

(. والمحبة تظهر وقت الشدائد. كلمة مشير 23:13عجيب أن موت المسيح جذب تالميذه الذين كانوا مختفين)يو
السنهدريم. وكان تسليم بيالطس جسد يسوع ليوسف الرامي عماًل ُيحسب لبيالطس فعادة تسليم تعنى أنه من 

 األجساد يكون برشاوى.ويوسف أخذ يسوع خوفًا من أن يعتدي عليه اليهود.
، الَّْذي َأَتى َأوَّاَل ْإَلى َيسعوَع َلَياَل، َوهعَو َحا11" -(:11:21آية )يو ْملر َمْزيَج معّر َوععوٍد َنَحَو َوَجاَء َأَيَضا ْنيقعوْديمعوسع
  " ْمَئْة َمَنا.

( ولكنووه أيضووًا كووان 62-61:7نيقوديموووس كووان غنيووًا جوودًا وهووو عضووو بالسوونهدريم وكووان أيضووًا مخالفووًا لرأيهم)يووو
خائفووًا موونهم، والتقليوود يقووول أنووه صووار مسوويحيًا بعوود ذلووك. ووزع يوسووف ونيقوديوووس العموول بينهمووا. فإشووتري يوسووف 

شووت ري نيقوديموووس الموور والعووود، ُعِهووَد إلووى يوسووف بطلووب أخووذ جسوود المسوويح ربمووا لجسووارته وتقووابال عنوود الكتووان وا 
 الصليب وقد فارقهما الخوف

( "كل ثيابك مٌر وعود وسليخة" والمصريون إسوتخدموا المور فوى التحنويط. وهوو 6::8= )مزحاملر مزيج مر وعود
كهديوة)نبوة عون آالموه وموتوه( والعوود ثموين جودًا يووزن  يستعمل طبيًا كمطهر، ويستخدم كعطر، وأتى به المجوس

= تشوير للتووقير الوذي كوان يكنوه هوذا الفريسوى مائـة منـاَ ( :5:3بوزن الذهب ورائحته نفاذة تبقوى لسونين عديدة)عود
للمسيح)هكذا فعلوا مع ملوكهم وهذا مذكور مع آسا، وهذا فعله هذا الدارس للناموس مع المسيح كملك. ومون هوذه 

 أخذت الكنيسة خميرة الميرون المقدس كذخيرة حياة. العطور
 

ِع ْبَأَكَفاٍن َمَع اأَلَطَياْب، َكَما ْلَلَيهعوْد َعاَدةر َأَن يعَكفِّنعوا.32" -(:32:21آية )يو   " َفَأَخَذا َجَسَد َيسعوَع، َوَلفَّا
وت العطورة فتكوون موزيج = يبدو أن المر والعود كانا على هيئة مسوحوق وقود أضويف لهموا بعوض الزيومع األطياب

فووي التكفووين هووي بغمووس شوواش )كتووان( فووي العطووور ولووف  وعــادة اليهــودسووائل يمكوون دهوون الجسوود بووه قبوول ربطووه. 
 الرجلين، كل رجل وحدها ثم الصدر، ثم اليدين كل يد وحدها. ويوضع منديل على الرأس.

 
ْلَب ْفيْه بع 32" -(:32:21آية )يو ، َوْفي اَلبعَستَاْن َقَبـرر َجْديـدر َلـَم يعوَضـَع ْفيـْه َأَحـدر َوَكاَن ْفي اَلَمَوْضْع الَّْذي صع َستَانر

  " َقطُّ.
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لقد أراد يوسف قبرًا لدفن موتواه فصوار قبورًا إلعوالن القياموة والحيواة. ونالحوظ أن المسويح ُوِلوَد مون عوذراء لوم تحمول 
ه أحود قبلوه. وهوذا يوذكرنا بالصووم قبول أحشاؤها أحد قبله. وركب أتانًا لم يركبه أحد قبله ودفون فوي قبور لوم يودفن فيو

 = أخطأ آدم األول في بستان وآدم األخير بدأ خالصه في بستان.بستانالتناول فال يدخل جوفنا شئ قبله. 
 

  َفهعَناَق َوَضَعا َيسعوَع ْلَسَبْب اَسْتَعَداْد اَلَيهعوْد، أَلنَّ اَلَقَبَر َكاَن َقْريَبا.31" -(:31:21آية )يو
يقول أن اإلستعجال فوي الودفن وعودم تقوديم كول واجبوات التكفوين والتجنيوز كوان بسوبب عامول السورعة  كأنه يريد أن

بسوبب إقتوراب السووبت وأيضوًا كوان اإلسووتعداد للسوبت هووو السوبب فوي إختيووار القبور القريوب موون موضوع الصوولب أي 
 (.11-3:13قبر يوسف الرامي الجديد. والمسيح سبق وتنبأ أنه لن يكون هناك وقت لتكفينه )يو

ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة "قدوس اهلل قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموت" 
 يوم الجمعة )الجمعة العظيمة( والتي أخذتها منه الكنيسة وهو يكفن جسد المسيح
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 عودة للجدول سبت النور –يوم السبت 
 

 النور يوم سبت
 

 الحراس على القبر وختم القبر
   

يْسيُّوَن ْإَلى ْبياَلطعَس 21" -(:22-21:11اآليات )مت َؤَساءع اَلَكَهَنْة َواَلَفرِّ ََْد الَّْذي َبَعَد االَسْتَعَداْد اَجَتَمَع رع َوْفي اَل
: ْإنِّي َبَعَد َثاَلَثْة َأيَّاٍم َأقعومع. َيا َسيِّدع، َقَد َتَذكََّرَنا َأنَّ ذْلَق اَلمعْضلَّ َقاَل َوهعَو َحيٌّ »َقاْئْليَن:21

َفمعَر ْبَضَبْط اَلَقَبْر ْإَلى 23
ِع َلَياَل َوَيَسْرقعوِع، َوَيقعولعوا ْللشََّعْب: ْإنَّهع َقاَم ْمَن اأَلمَ  اَلَلةع اأَلْخيَرةع اَلَيَوْم الثَّاْلْث، ْلَئالَّ َيَأْتَي َتاَلْميذع َواْت، َفَتكعوَن الضَّ

:23« َن األعوَلى!َأَشرَّ مْ  . ْاَذَهبعوا َواَضبعطعوِع َكَما َتَعَلمعونَ »َفَقاَل َلهعَم ْبياَلطعسع رَّاسر َفَمَضَوا َوَضَبطعوا 22«. ْعَنَدكعَم حع
رَّاْس َوَخَتمعوا اَلَحَجرَ   " .اَلَقَبَر ْباَلحع

ــالمع مووا زالوووا يسوومون المسوويح  لقائوود الروموواني ظوول أعضوواء بووالرغم موون الظلمووة والزلزلووة. فبينمووا إنفتحووت عووين ا لضِّ
مجمووع السوونهدريم فووي عموواهم "لهووم عيووون ولكوونهم ال يبصوورون". وواضووح أنهووم فهموووا كووالم المسوويح أنووه سوويقوم بعوود 

(. وطلوبهم وضوع األختوام ووجوود الحوراس 31:15( أو من تالميذه الوذين فهمووا هوذا مون )موت19:3أيام من )يو2
 تالميذ قد سرقوا جسد المخلص.أكد القيامة إذ لو لم يحدث هذا ألكدوا أن ال

= هم إعتبروا أن كل تعاليم المسيح ومعجزاته ما هي إاّل ضالل وأن قيامته ستكون الضاللة  الضاللة األخيرة
.األخيرة أي حين يسرق التالميذ جسده ويدعون قيامته
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 عودة للجدول أحداث القيامة –ثانياُ 
 

 داث القيامةثانيَا: أح
 

 (12-2:12)مت
 (12-2:22)مر
 (31-2:13)لو
 (13:12-2:12)يو

 
 اليثوس آنستي   خرستوس آنستي 

 حقـَا قـــام    المسيـــح قام    
 

 الصورة التي يظهر بها المسيح
 

 المسيح ظهر بعدة هيئات
( وليشووع )يوش 3 ،1:18توك ظهر المسيح عدة مرات ألشخاص في العهد القديم مثل إبوراهيم ) -: ما قبل التجسد -1

 (. وهذا الظهور هو مجرد ظهور فقط، أي لم يكن للرب جسد حقيقي مثلنا.3:5+يش 12:6-16
نقووول فووي قووانون اإليمووان عوون المسوويح أنووه تجسوود وتووأنس أي صووار مثلنووا، وشووابهنا فووي كوول شووئ، جوواع  -: التجســد -3

ل صولبه وموتوه. وكوان هوو "اهلل ظهور فوي الجسود" وعطش وتألم وبكي. كان هذا في أثناء حياة المسيح علي األرض قب
( 7:3(. في فترة التجسد هذه كان المسيح اإلبن قد أخلي ذاته أخذًا صورة عبد صوائرًا فوي شوبه النواس )فوي15:2تي1)

ولكوون بوودون خطيووة. وفووي فتوورة وجوووده بالجسوود كووان ظوواهرًا لكوول إنسووان، ظوواهرًا بجسووده الووذي يشووبه جسوودنا، يسووتطيع أي 
( أو يظهور مجوده 21 ،::39+ لو 69:8اه ويلمسه، إاّل في األوقات التي كان يريد هو أن يختفي فيها )يوإنسان أن ير 

 التجلي(.كما حدث فى )
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صوار الوضوع معكوسوًا. لقوود صوار المسويح مختفيوًا بجسووده إاّل فوي األوقوات التووي  -:مـا بعـد القيامــة وقبـل الصــعود -2
بجسد ممجد ال يستطيع أحد من البشر أن يعاينه ويتطلوع إليوه. ولكون فوي  يريد أن يظهر فيها بتنازل منه. فالمسيح قام

، لوم يظهور هوذا المجود ولكون لوم يكون كول إنسوان قوادرًا أن يورى المسويح بناسووته للبشور هذه الفترة لم يظهر مجود المسويح
القدر الذي يسمح به وذلك بسبب خطايا البشر. كان هناك شروط ليرى أحد المسيح. ما عاد أحد يستطيع أن يراه إاّل ب

(. 31:22هو. فالخطية جعلت إمكانياتنا الجسدية ضعيفة. وهذا ما نفهمه من قول اهلل "ال يراني اإلنسان ويعيش" )خر
 في هذه المرحلة بعد القيامة كان البد أن تتوافر شروط فيمن يراه وهذه الشوروط هوي اإليموان والمحبوة والقداسوة والرجواء

ة روحية يراه بها، وما يساعد علوي وجوود هوذه البصويرة التنواول مون جسود الورب ودموه كموا وهذا ليكون للشخص بصير  ،
حدث مع تلميذي عمواس، وهذه البصيرة تعطي أن نعرفوه ال كشوخص عوادى، بول كإلوه، كموا صورخ توموا "ربوي والهوي" 

 وهناك درجات لرؤية المسيح فيما بعد القيامة.
   يراه أحد ويعرفه (2 ( يراه أحد وال يعرفه  3   ىر ( ال يُ 1

فالمرات التي ظهور فيهوا المسويح لتالميوذه كانوت قليلوة وبقيوة الوقوت كوان ال يوراه أحود. وتلميوذي عموواس رأوه ولوم يعرفووه 
 وبعد كسر الخبز عرفوه، والمجدلية رأته ولم تعرفه ثم عرفته. 

كهنة فيؤمنوا به؟ واإلجابة أن هوؤالء كوانوا وهنا نجيب عن سؤال ُيسأل كثيرًا.. لماذا لم يظهر المسيح لليهود ولرؤساء ال
(. فالمسوووويح ال يريوووود أن يسووووتعرض قوتووووه 13::1بووووال إيمووووان وبووووال قداسووووة. والقداسووووة بوووودونها ال يوووورى أحوووود الوووورب )عووووب

مكانيات نصرته على الموت أمام أحد.. بل هو يطلوب تغييور القلوب والوذهن فوالفرق  وبهوذا يمكون لإلنسوان أن يعاينوه. وا 
يب وما بعد القيامة، أنه قبل الصليب كان يمكن لكل إنسان أن يراه، وكان يمكنه اإلختفاء ليس خوفوًا بين ما قبل الصل

 . يظهر إاّل في بعض األوقات وبشروطإنما ليكمل رسالته. أما بعد القيامة فكان مختفيًا عادة ال 
 ، ات وجلوس عون يموين أبيوهنقول فوي قوانون اإليموان "وقوام مون بوين األمووات وصوعد إلوى السومو  -:بعد الصعودما 

واآلب قطعًا ليس له يمين وال يسار فهو غير محدود. ولكن المقصود باليمين القوه والمجد. أي أن المسيح بجسده 
صار له صورة المجد الذي ألبيه والذي كان له من قبل بالهوته، ما كان بالهوته من قبل صار لوه بناسووته اآلن 

(. هووووذا مووووا جعوووول يوحنووووا يسووووقط أمامووووه كميووووت إذ رآه فووووي مجووووده  6:  17، وهووووذه كانووووت طلبووووة المسوووويح فووووى )يووووو 
قوود  ةاتوه. لووذلك قيوول عنود صووعوده أن سووحاب(. حوين نقووول جلووس عون يمووين أبيووه فهوذه عكووس أخلووى ذ17 ،15:1)رؤ

 ( ألن التالميذ ما كانوا قادرين على معاينة هذا المجد.9:1حجبته )أع

 ماذا فعل المسيح خالل األربعين يومَا؟
+  7:38ؤسووس كنيسووته علووى أسوواس القيامووة. لووذلك سوومعنا "هوواهو يسووبقكم إلووى الجليوول .. هنوواك ترونووه" )مووتكووان ي .1

( فلماذا الذهاب إلى الجليل؟ لقد إختار المسيح تالميذه هناك، وهناك عرفووه علوى مسوتوى الجسود. ولوذلك 7:15مر
توووه وبعووود أن أعلووون لهوووم ذاتوووه. والمسووويح شوووكوا فيوووه. واآلن فالمسووويح يريووود أن يرسووولهم للعوووالم كلوووه بعووود أن عرفووووا حقيق

يأخووذهم إلووى الجليوول ليجوودد العهوود معهووم علووى أسوواس القيامووة. وفووي الناصوورة التووي فووي الجليوول نشووأ المسوويح وعوواش، 
 وبهذا فهو يربط تأنسه وحياته بقيامته، بل أن قيامته أكدت تأنسه وتجسده وأظهرت سبب التجسد.
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 هرية بل المعرفة الحقيقية.وكلمة ترونه مقصود بها ليس المعرفة الظا
  ة وتسليم المسيح إياها للرسل خالل هذه المدة: سيسرار الكناأل التأكيد علىنالحظ  .3

  ( 19:38إذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم بإسم .. )مت -: المعمودية -أ 
 ها أنا أرسل إليكم موعد أبى .. فأقيموا في أورشليم.  -: الميرونب_ 
 (:9:3:لو)     
  (:7:3:أن ُيكرز بإسمه للتوبة ومغفرة الخطايا ..)لو -: واإلعتراف التوبة_ ج

 (32:31+ من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم .. )يو                        
 (21 ،:21:3أخذ خبزًا وبارك وكسر وناولهما فإنفتحت أعينهما. )لو -: التناولد _ 
  (33:31ل لهم إقبلوا الروح القدس .. )يوولما قال هذا نفخ وقا -: الكهنوتهو 
 (18 ،17:15)مر هذه اآليات تتبع المؤمنين .. يضعون أيديهم على المرضى  -: المرضى مسحةو_ 

تشديد إيمان التالميذ وتثبيت فكر القيامة عندهم، ومحو أي شكوك تكون قود تكونوت عنودهم )مثوال لوذلك توموا( بول  .2
 (.15::1وبخ عدم إيمانهم )مر

( وأن يعلمووا األمووم حفوظ الوصووايا التوي علمهووا لهوم السوويد 19:38التالميوذ للكوورازة وتلموذة األمووم واليهوود )مووت إرسوال .:
(. وقطيوع المسويح أي كنيسوته مؤسسوة 17-16:31(. وأن يرعوا شعبه كموا يرعوى الراعوي قطيعوه )يوو31:38)مت

 على األسرار التي هي استحقاقات موته وقيامته.
لى إنقضاء الدهر آموين" ألن المسيح حي وقد قام  .6 من األموات فسيكون دائمًا في كنيسته "ها أنا معكم كل األيام وا 

 (.31:15( فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكالم باآليات التابعة آمين" )مر31:38)مت
 -نرى خالل مدة األربعين يومًا المسيح الشافى: .5

 دلية.فهو يشفى إيمان تلميذى عمواس والمج - أ
 هو الُمعلم الذى علم تلميذى عمواس تفسير نبوات العهد القديم. - ب
هووو الووذى شووفى شووكوك تومووا وهووو الووذى يشووفى أى تسوواؤالت عقليووة ممكوون أن تشووككنا فهووذه إحوودى حووروب  - ت

 الشيطان.
، فالسومك رموز للموؤمنين  رأينا فى معجزة صيد السمك الكثير أنه هو الرازق وأيضًا هو الذى يمأل الكنيسوة - ث

. 
 (.31و الذى قام بشفاء محبة بطرس )راجع إنجيل يوحنا إصحاح ه - ج
 هو الذى شفى محبة المجدلية غير الناضجة إذ كانت محبتها له كإنسان وليس كإله. - ح
هو الذى أعطى الرجاء لبطرس أى شفى رجاءه. وهذا رأيناه فى قول المالك للمريموات إذهبوا قووال للتالميوذ  - خ

 رس إرعى غنمى ثالث مرات.ولبطرس . ثم قول المسيح نفسه لبط
والمسيح له وسائل متعددة للشفاء قد تكون بأن يفيض مون بركاتوه كموا فوى معجوزة صويد السومك وقود تكوون  - د

 بأحداث مخيفة كالزلزلة التى جعلت قائد المئة يؤمن.
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 شفاء عبيده من الخوف ونرى كم تكررت كلمة سالم لكم. - ذ
ممجود وهوذا معنوى صوعوده بجسوده إلوى السوماء. وهوو ذهوب أخيرًا يكون الشفاء النهوائى بوأن نلوبس الجسود ال - ر

 ( 3:  :1ليعد لنا مكانًا)يو 

 لمن ظهر المسيح أواَل؟
( 9:15يقول القديس مرقس "وبعد ما قام باكرًا ظهور أواًل لموريم المجدليوة التوي كوان قود أخورج منهوا سوبعة شوياطين" )مور

. أّموا القوديس لوقوا فيوذكر أن عودد مون المريموات ذهوبن (1:31( والقوديس يوحنوا )11 ،9:38وهكذا يؤكد القوديس متوى )
للقبوور أواًل ورأوا المالئكووة وعرفوووا حقيقووة القيامووة. ثووم يؤكوود القووديس لوقووا أن مووريم المجدليووة ومعهووا أخريووات أخبوورن الرسوول 

      وبشروهم بالقيامة .
ل إن المسيح ظهر لصفا ثم لإلثنوى ( بل قا9-6:16كو1بينما أن بولس الرسول لم يذكر المريمات وال المجدلية في ) 

عشر وبعد ذلك ألكثر من خمسمائة أخ وبعد ذلك ليعقوب ثم لبولس نفسه. فهل يوجد إختالف أو تضاد بين الروايوات 
 المختلفة ؟

بالنسبة لألناجيل األربعة إتفقوا على أن النساء سبقن الرسول فوي معرفوة حقيقوة القياموة، بول صورن كوارزات بالقياموة  -1
أنفسهم. واألربعة بشائر تذكر إسوم المجدليوة كشواهد للقياموة وألنهوا رأت المسويح وصوارت كوارزة. وهوى التوي للرسل 

كان بها سبعة شياطين. وهذا هو هودف األناجيول األربعوة أن كول خواطئ بقووة القياموة قوادر أن يتحوول لكوارز رأى 
واآلن صووارت الموورأة بعوود القيامووة كووارزة المسوويح. ونالحووظ أن الموورأة فووي العهوود القووديم كانووت هووي سووبب سووقوط آدم. 

 وشاهدة للقيامة. هذا التحول العجيب هو الخالص، وهذه هي بشارة األناجيل المفرحة. 
أخ ثم بوولس نفسوه. فصوفا )بطورس( ويعقووب مون  611أّما بولس فعلى عادة الناموس ذكر صفا أواًل ثم الرسل ثم  -3

أخ هوم عودد مون الشوهود ال يشوك  611م المسويح علوى الكورازة والووئتمونهإ(. ثوم الرسول وهوم الوذين 9:3األعمدة )غول
ذا لم يرى الكل حقيقة القيامة فقد رآها بولس وهذا ما قصده بولس تأكيد حقيقة  أحد في أنهم كلهم كانوا في وهم. وا 

شوهادة علوى القيامة بشهود عاينوا القيامة. وكعادة اليهود فهم يعتمدون شوهادة الرجوال. والنواموس يحودد أن تكوون ال
 ( لذلك لم يرد في كلمات بولس الرسول ذكر للنساء.16:19+ تث 21:26فم أكثر من شاهد )عد

ن لم يظهر ذاته ال يراه أحد وظهوره هذا يعنى أنه  -:ملحوظة في هذه الظهورات كان يسوع بإرادته يظهر ذاته، وا 
 يعلن ذاته. 

 ترتيب األحداث
نجيل ا نفرد بذكر بعض األحداث دون األخرى، والصعوبة ال تتصل هناك صعوبة في ترتيب األحداث، ألن كل إ

بحقيقة القيامة ولكن في ترتيب األحداث. ونجد هنا محاولة متواضعة لترتيب األحداث تظهر التكامل في روايات 
 -اإلنجيليين األربعة. والصعوبة تنشأ لو تصورنا أن األحداث كلها حدثت في وقت واحد. ولكن:

 تحدث كلها في وقت واحد. األحداث لم -1
 نفس الحدث يراه كل إنجيلي ويرويه بطريقة مختلفة، ولكن الحقيقة واحدة. -3
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 حاول البعض أن يروا في التعبيرات اآلتية تسلساُل زمنياُ  -:ملحوظة
 إذ طلعت الشمس/  عند فجر األحد/   باكرَا جدَا والظالم بٍاق 
 قس/ إنجيل مر     / إنجيل متى   إنجيل يوحنا 
 / ثالث األحداث   / ثاني األحداث قالوا أن هذا هو أول حدث  

ولكن التعبيرات الثالثة يمكن أن تنطبق على نفس الوقت، وكل واحد من اإلنجيليين يعبر عنها بطريقة مختلفة، فحينما 
ل أنووه الفجوور تشوورق الشوومس فووي البدايووة، أي مووع أول خيوووط النووور نسووتطيع أن نقووول أن الظووالم بووا ق ونسووتطيع أن نقووو 

ويعبوور آخوور عوون نفووس المشووهد بقولووه إذ طلعووت الشوومس. ولووذلك نوورى أن األحووداث التووي تووم التعبيوور عنهووا فووي األناجيوول 
 (2األربعة بهذه التعبيرات إنما هي حدث واحد وفي وقت واحد أنظر الجدول.. مشهد رقم )

 ومن هذا نرى أن ترتيب الحوادث كما يلي )أنظر الجدول(
المشهد أن النساء وعلى رأسهن مريم المجدلية التي ا متأل قلبها بحب الرب يسوع "فمون يغفور لوه كثيورًا نرى في هذا  -1

شوياطين. هوؤالء النسواء توبعن مشووهد الودفن ليعورفن أيون يوضوع وكيووف..  7يحوب كثيورًا"، وهوذه أخورج المسويح منهووا 
 بعد.هن ال يردن مفارقته، وهن سيأتين لتكفينه أي يضعوا عليه العطور فيما 

فووي هووذا المشووهد نوورى النسوووة ذاهبووات إلووي سوووق المدينووة يشووترين الحنوووط والعطووور، ألن واجبووًا عظيمووًا نحووو الجسوود  -3
المقوودس فوواتهن أداؤه. فووإن أحووداث يوووم الجمعووة الحزينووة كانووت سووريعة خاطفووة فلووم ينتووبهن إلووي شووراء الحنوووط، بوول 

نوزل عون الصوليب فوي قووة ومجود عظيموين. فيسوجد لوه لعلهن إنتظرن من الرب أن يفواجئ العوالم بمعجوزة كبورى، في
 األعداء قبل األصدقاء. ولكن شيئًا من هذا لم يحدث.

في هذا المشهد نرى جماعة متجهة للقبر ليقدموا آخر خدمة ممكنوة لجسود الورب!! وكوان فوي الجماعوة التوي سوعت  -2
حتمووال، ويوجوود مووا يبوورر  ه فووي التقاليوود الشوورقية التووي تجعوول موون إلووي القبوور بعووض الرجووال. وهووذا الظوون لوويس بعيوود اال 

الرجل حماية للمرأة وباألولى في تلك الظروف وبعد منتصف الليل. ولعل هذا هوو قصود القوديس لوقوا بقولوه أنواس 
  ( ويقصد باألناس الرجال الذين كانوا في المجموعة. ومن النساء نعلم بعض األسماء.:1:3)لو
  
     ليون األربعة.مريم المجدلية وهذه ذكرها اإلنجي -أ 
    يونا إمرأة خوزى. -ج  سالوما زوجة زبدى وأم يوحنا ويعقوب. -ب
( نفهم أن مريم األخرى هذه ربما كانت هي مريم أم 1:15مع مر 1:38مريم األخرى، بمقارنة ")مت  -د 

بيرة وال يستبعد يعقوب. وربما كانت غيرها فإسم مريم كان شائعًا، والجماعة التي خرجت لتكفين المسيح كانت ك
 تكرار إسم مريم في وسطها. 
 هل مريم األخرى هي العذراء األم؟

هذا اإلحتمال مرفوض تمامًا. فكيف يسميها متى موريم األخورى، هول يليوق هوذا بوأم المخلوص، أموا كوان يقوول موريم أموه 
ألقول وبواألخص يوحنوا التوي كما هي العادة. لو كانت مريم العذراء في وسط هذه الجماعوة لكوان أحود اإلنجيليوين علوى ا
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صارت لُه أمًا قد ذكر وجودها. وأليس عجيبًا أن يذكر اإلنجيليين مريم المجدلية باإلسوم وال يشوار للعوذراء سووى بوالقول 
 "األخرى".

قد يكون هناك ظهور للسيد المسيح غير موذكور فوي األناجيول ألموه العوذراء. وال حاجوة لوذهابها للقبور. وكموا قلنوا سوابقُا 
ك شروط ليظهر المسيح إلنسان بعد القيامة مثل اإليمان والمحبة، وهل هناك إيمان بقدر إيموان العوذراء التوي رأت فهنا

(. وهل هناك محبة تعادل محبة األم إلبنهوا، 61:3منذ البشارة بالمسيح العجب. وحفظت كل هذه األمور في قلبها )لو
ولوود منهووا المسوويح. العووذراء األم إذن يتوووفر فيهووا كوول الشووروط وهوول هنوواك قداسووة تعووادل قداسووتها هووذه التووي إسووتحقت أن ي

التي تسمح لها بأن يكون لها ظهور. بل أن إيمانها كان يمنعها أن تذهب للقبر فهي بالتأكيد كانوت متأكودة مون قيامتوه 
نفسووها  كمووا قووال. وهوول ال يظهوور المسوويح ألمووه المتألمووة لصوولبه وموتووه بهووذه الصووورة البشووعة، هووذه التووي جوواز سوويٌف فووي

 (. نثق في أن المسيح ظهر ألمه ظهورأ خاصًا ليعزى قلبها فهي تستحق هذا.26:3)لو
ولنالحظ أن المسيح لن يراه كما قلنا أحد مون البشور إال بشوروط كاإليموان والمحبوة والقداسوة ولكون هنواك ثوالث حواالت 

 -لهذه الرؤيا :
حهم الماديوة ، لوذلك تحجورت قلووبهم كاليهود الرافضوين لوه ألنوه ضود مصوال -من يستحيل أن يرونه : (1

 وعميت أعينهم . وأيضا من يعيش فى خطاياه .
مثول المجدليوة والتالميوذ وشواول الطرسوسوى.  -من يعالج المسـيح ضـعفهم النـاتج عـن عـدم الفهـم : (3

 وهؤالء يكون ظهوره لهم على درجات كما قلنا من قبل . 
هوم مون يحبونوه مون كول قلووبهم ويؤمنووا بوه هوؤالء  -ر لهم نفسه فى حب :ظهْ من يحب المسيح أن يع  (2

ويحيون فى قداسوة ، مثول أموه العوذراء موريم والقوديس يوحنوا فوى رؤيواه والقوديس األنبوا بيشووى وكثيورين 
 .الشهداء أثناء أالمهم وعذاباتهم من

 درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفرادِ
 عة دوافعه، ولكل منهم درجة ابتدأت الجماعة سيرها لياًل، وكان لكل من في الجما

لشووجاعته تختلووف موون واحوود آلخوور، والحووب القوووى يعطووى دفعووة للشووجاعة الضووعيفة. لووذلك فغالبووًا بوودأت الجماعووة سوويرها 
كمجموعة واحدة ولكنها سرعان ما أصبحت صوفًا، وموع اإلسوتمرار فوي السوير موا لبثوت أن تفرقوت إلوي مجموعوات، فوي 

حب قوى( وأخرى تلحق بها في عجلة وهكذا. وفي المجموعة األولى كانت مريم المقدمة مجموعة تكاد تركض ركضًا )
وهنوا  (. فالمجدلية ظلت بجانب القبر تراقب الدفن،7:7:المجدلية هذه التي أحبت كثيرًا ألن المسيح غفر لها كثيرًا )لو

ا حوودث لحظووة القيامووة، وهووا هووي أول موون يصوول، لووذلك رأت الزلزلووة وكوول موو  -2    أول مشووهد موون مشوواهد القيامووة .  
 فإرتعبت ولم تستطع الكالم هي ومن معها.

في المشهد ترى المجدلية المسيح هي ومريم األخرى، ويعطويهم سوالمًا فتنطوق ألسونتهم المعقوودة وتتحوول المجدليوة  -:
 لمبشرة بالقيامة، بل تمسك قدمي المخلص وال يمنعها الرب من ذلك.
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ن لليهوود، وحيلوة اليهوود إلنكوار حقيقوة القياموة. وواضوح أن كذبوة نووم الحوراس هنا نرى مشهد ذهاب الحرس الروموا -6
    -كذبة مكشوفة لألسباب اآلتية :

ما ُعِهَد في الجنود الرومان، أنهم يخضعون للنظام وتنفيذ القانون وأداء الواجوب فوأداء الواجوب عنودهم عبوادة  -أ
  في مستوى عبادة اآللهة.

 (.19:13ا أهمل يقتلونه )أعكان الجندي الروماني إذ -ب
 هل يعقل أن الحراس النائمين يتعرفوا على شخصية من سرق جسد المسيح. -ج 

عادت المجدلية ومن معها بخبر القيامة، مقابلين باقي المجموعات في الطريق فلم يصدقهم أحد، ووصلوا للتالميذ  -5
قي الرسول. ولكون لوم يصودقهم أحود )وقوارن موع )ربما كان بعض التالميذ فوي الموكوب( وأخبوروا بطورس ويوحنوا وبوا

( وهذا مما يخجل فالتالميذ لم يتذكروا كالم المسيح عون قيامتوه فوي اليووم الثالوث بينموا توذكر هوذا 52 ،53:37مت
 رؤساء الكهنة والفريسيين.

بطوورس  ذهوب بطورس موع يوحنوا لمعاينوة القبور، وكلموا كوانوا يقتربوون كانوت خطووات يوحنوا الحبيوب تسورع وخطووات -7
 تبطئ إذ يذكر إنكاره للمسيح منذ ساعات.

أمام عدم تصديق أحود للمريموات عوادت المريموات للقبور ومونهن المجدليوة وهون فوي شوك، فلقود ظون مون سومع خبور  -8
( ]كان هذا إعتقاد اليهود 16:13+ أع :27:3قد رأت روحه )مالكه( قارن )لو هاأن ، من المجدلية قيامة المسيح

يظهر له شبحًا قد يكون روحه أو مالكه[ ولوذلك شوكت المريموات ومونهن المجدليوة أن موا رأوه  أن الميت يمكن أن
كان روحًا أو شبحًا، لذلك فقد وبخها المالك فلم ترجع عن شكوكها. ولوذلك لوم يسومح لهوا المسويح أن تلمسوه حوين 

. وكووان ذلووك الشووك ألنهووا ([ بوول لمسووته:أرادت ذلووك بسووبب إيمانهووا الضووعيف، إذ شووكت بعوود أن رأتووه ]راجووع مشووهد)
 كانت تعتبره في فكرها مجرد إنسان. 

قصة تلميوذي عموواس، وهوؤالء حواولوا الهورب مون أورشوليم بعود إنتشوار إشواعة القياموة، إذ خوافوا مون اليهوود وهربووا  -9
 من أورشليم فتقابل معهم المسيح.

 ما معهم هذه المرة.المسيح يدخل واألبواب مغلقة وسط التالميذ ويظهر لهم. ولم يكن تو  -11
 المسيح يظهر للتالميذ وتوما معهم. -11
 سمكة( ثم حواره مع بطرس. 162المسيح يظهر لسبعة من التالميذ عند بحيرة طبرية، وصيد السمك ) -13
المسيح يظهر للتالميذ على جبل بالجليل. وغالبًا كان هذا هو الظهوور الوذي أشوار إليوه بوولس الرسوول بوأن عودد  -12

 أخ. 611ين فيه كانوا أكثر من الحاضر 
 نجد ملخص أقوال المسيح خالل رحلة األربعين يومًا. -:1

( هي األرقام الموجودة بالجدول التالي وسونجد بجانوب كول رقوم شوواهد اآليوات التوي وردت فوي :1)-( 1األرقام عاليه )
 األناجيل األربعة والتي تدل على الحدث.

دول هووى ظهووورات ألشووخاص ذكوورهم بووولس الرسووول فووي رسووالته األولووى لكورنثوووس ( والموجووودة بالجووVI) –( Iاألرقووام )
 ولم تذكر في األناجيل األربعة. 16إصحاح 
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 األحداث المذكورة داخل مربع واحد وتحت رقم واحد هي حدث واحد تم التعبير عنه بصور مختلفة في األناجيل.
 

 جدول ترتيب األحداث 
 

 يوحنا لوقا مرقس متى
 (2( )31:23) (33:11)  

 (1( )2:22) (32:11)  

(1( )2:12-2) (1:22-2) (2:13-2) (2:12) 

(3( )1:12-22) (1:22)   

(3( )22:12-23)    

 (2( )22:22، 22) (1:13، 22)  

  (1( )21:13) (1:12-22) 

  
(I( )23:23كو) 

 ظهر لصفا
(2( )22:12-22) 

 (1( )21:22، 21) 
(21:13-13) 

(13:13) 
 

(II( )23:23كو) 

 ظهر لإلثني عشر
(22( )23:22) (12:13-33) (21:12-13) 

   (22( )12:12-11) 

   (21( )2:12-13) 

(21( )22:12-22) 

 

(III()22:23كو) 

 322ظهر لـ

(IV ()21:23كو) 

 ظهر ليعقوب

(V( )21:23كو) 

 ظهر في الصعود

(VI()22:23كو) 

 ظهر لبولس

 ( التعليم األخير23)

 كرازة + معمودية

 ( التعليم األخير23)

 كرازة + معمودية

 ( التعليم األخير23)

 شهادة + كرازة

 ( التعليم األخير23)

 رعاية في محبة
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 بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل متى
 (12-2:12)مت:

ْل األعَسبعوْع، َجاَءَت َمَرَيمع 2"  -(:12-2:12:متاآليات ) اَلَمَجَدْليَّةع َوَمَرَيمع األعَخَرى ْلَتَنظعرَا َوَبَعَد السََّبْت، ْعَنَد َفَجْر َأوَّ
َذا َزَلَزَلةر َعْظيَمةر َحَدَثَت، أَلنَّ َماَلَق الرَّبِّ َنَزَل ْمَن السََّماْء َوَجاَء َوَدَحَرَ  اَلَحَجَر َعْن اَلبَ 1اَلَقَبَر.  اْب، َوَجَلَس َعَلَيْه. َواْ 

ِع َكاَلَبَرْق، َوْلَباسعهع 1 وا َكَأَمَواٍت. 3َأَبَيَض َكالثََّلْج. َوَكاَن َمَنَظرع رَّاسع َوَصارع َفَأَجاَب اَلَماَلقع َوَقاَل 3َفْمَن َخَوْفْه اَرَتَعَد اَلحع
اَل َتَخاَفا َأَنتعَما، َفْإنِّي َأَعَلمع َأنَّكعَما َتَطلعَباْن َيسعوَع اَلَمَصلعوَب. :»ْلَلَمَرَأَتَيْن 

َكَما َقاَل! َهلعمَّا اَنظعرَا َلَيَس هعَو ههعَنا، أَلنَّهع َقاَم 2
اَلَمَوْضَع الَّْذي َكاَن الرَّبُّ معَضَطْجَعا ْفيْه. 
ِْ: ْإنَّهع َقَد َقاَم ْمَن اأَلَمَواْت. َها هعَو َيَسْبقعكعَم ْإَلى 1 َواَذَهَبا َسْريَعا قعواَل ْلَتاَلْميْذ
ِع. 2. «اَلَجْليْل. هعَناَق َتَرَوَنهع. َها َأَنا َقَد قعَلتع َلكعَما َفَخَرَجتَا َسْريَعا ْمَن اَلَقَبْر ْبَخَوٍف َوَفَرٍح َعْظيٍم، رَاْكَضَتَيْن ْلتعَخْبرَا َتاَلْميَذ

ِع ْإَذا َيسعوعع اَلَقاهعَما َوَقاَل:1 َنَطْلَقتَاْن ْلتعَخْبرَا َتاَلْميَذ َوَسَجَدتَا َلهع.  َفَتَقدََّمتَا َوَأَمَسَكتَا ْبَقَدَمَيهْ «. َساَلمر َلكعَما»َوْفيَما هعَما مع
َوْفيَما هعَما َذاْهَبتَاْن ْإَذا 22«.اَل َتَخاَفا. ْاَذَهَبا قعواَل إْلَخَوْتي َأَن َيَذَهبعوا ْإَلى اَلَجْليْل، َوهعَناَق َيَرَوَنْني»َفَقاَل َلهعَما َيسعوعع:22

َؤَساَء  وا رع رَّاْس َجاءعوا ْإَلى اَلَمْديَنْة َوَأَخَبرع وا، َوَأَعَطوعا 21اَلَكَهَنْة ْبكعلِّ َما َكاَن. َقَومر ْمَن اَلحع ، َوَتَشاَورع ِْ َفاَجَتَمععوا َمَع الشُّيعو
َة َكْثيَرَة  ِع َأَتَوا َلَياَل َوَسَرقعوِع َوَنَحنع ْنَيامر. »َقاْئْليَن:21اَلَعَسَكَر ْفضَّ قعولعوا ْإنَّ َتاَلْميَذ

َذا سعْمَع ذْلَق ْعَنَد اَلَواْلي َفَنَحنع 23  َواْ 
َة َوَفَعلعوا َكَما َعلَّمعوهعَم، َفَشاَع هَذا اَلَقَولع ْعَنَد اَلَيهعوْد ْإَلى هَذا اَلَيَوْم.23«. َنَسَتَعْطفعهع، َوَنَجَعلعكعَم معَطَمْئنِّينَ  َفَأَخذعوا اَلْفضَّ

 

َوَلمَّا رََأَوِع َسَجدعوا َلهع، َولْكنَّ َبَعَضهعَم 21ثع َأَمَرهعَم َيسعوعع. َوَأمَّا اأَلَحَد َعَشَر ْتَلْميَذا َفاَنَطَلقعوا ْإَلى اَلَجْليْل ْإَلى اَلَجَبْل، َحيَ 22
َلَطاٍن ْفي السََّماْء َوَعَلى اأَلَرْض، »َفَتَقدََّم َيسعوعع َوَكلََّمهعَم َقاْئاَل:22َشكُّوا.  َفاَذَهبعوا َوَتَلْمذعوا َجْميَع األعَمْم 21دعْفَع ْإَليَّ كعلُّ سع

وْح اَلقعدعْس.  َوَعمِّدعوهعمَ  َوَعلِّمعوهعَم َأَن َيَحَفظعوا َجْميَع َما َأَوَصَيتعكعَم ْبْه. َوَها َأَنا َمَعكعَم كعلَّ اأَليَّاْم 12ْباَسْم اآلب َواالَبْن َوالرُّ
 "آْميَن.«. ْإَلى اَنْقَضاْء الدََّهرْ 

بالقياموة وقوال لهموا أن ال تخافوا. واهلل  نالحظ أن المالك الذى أرعوب الحوراس، هوو الوذي إسوتقبل المورأتين وبشورهما -1
قد يستعمل طريقة الخوف ليجذب غير المؤمن لإليمان، ونرى الجندي الوثني يعترف "بالحقيقة كوان هوذا إبون اهلل" 
حووين إرتعووب موون األحووداث المصوواحبة للصوولب. أمووّا للمووؤمنين فعطيووة اهلل لهووم هووي السووالم "والمحبووة تطوورح الخوووف 

 (.::18يو1خارجًا" )
تمووت القيامووة والحجوور موضوووع والحووراس قووائمون للحراسووة، وخوورج الوورب موون القبوور وهووو مغلووق كمووا خوورج موون بطوون  -3

 (3:38( أّما دحرجة الحجر فهي إلعالن القيامة )3 ،:::1العذراء وبقيت عذراء كما تنبأ حزقيال )
 (17:8يبكرون إلّي يجدونى" )أموالحظ أن من ذهبتا باكرًا جدًا من محبتهما، تمتعتا برؤية القيامة "الذين  -2
المالك علي الحجر شاهد علي قيامة المسيح التي صارت لنا شوجرة حيواة، بعود أن كوان هنواك موالك بسويف نواري  -:

يقف أمام الجنة ليمنعنا من شجرة الحياة. والحجر يعنى باب القبر، ختم الموت، وجلوس المالك علي الحجر بعد 
 (. 3:38علي الموت ) إزاحته هو بشرى بإنتصار المسيح
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بينموووا هوووو قووود قوووام. فالصووولب صوووار سووومة لعمووول المسووويح الخالصوووى،  يســـوع المصـــلوبنالحوووظ أن الموووالك يقوووول  -6
(، فبالصووليب 5:6والصوليب صووار تواج، لووذلك رأى يوحنوا المسوويح فوي سووفر الرؤيوا "خووروف قوائم كأنووه موذبوح " )رؤ

 راها لتالميذه.تفتخر السماء واألرض. ولذلك إحتفظ المسيح بجراحاته وأ
 : نرى هنا الخاطئة تتحول لكارزة. والمسيح قابلها لتأكيد خبر القيامة.إذهبا قوال -5
نوورى زلزلووة مووع موووت المسوويح وزلزلووة مووع قيامتووه فالووذي مووات هووو الووذي قووام. هووو قوووى ال يضووعف سووواء بموتووه أو  -7

 قيامته. هو الذي يزلزل األرض.
 بشرون الكهنة ورؤساءهم بالقيامة والكهنة لعماهم يرفضون.( نجد الحراس الوثنيين ي11في آيه ) -8
(. المسويح هنوا 11:3: يسوجد للمسويح كول مون فوي السوماء وعلوي األرض وتحوت األرض )فويدفع إلّي كـل سـلطان -9

 يعلن لتالميذه سلطانه الالهوتي كإله، بعد ما رأوا ضعف جسده وصلبه وموته.
 اآلتية. : حتى ال يخوروا في الضيقات أنا معكم -11
تعليق على قصة سرقة جسد المسيح.. كيف يمكن للتالميذ الخائفين الهاربين أن يتغلبوا على الحراس الرومان  -11

 !األشداء األقوياء؟!

 بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل مرقس
، اَشَتَرَت َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع 2" -(:12-2:22:مراآليات ) َوَمَرَيمع أعمُّ َيَعقعوَب َوَسالعوَمةع، َحنعوَطا  َوَبَعَدَما َمَضى السََّبتع

. 1ْلَيَأْتيَن َوَيَدَهنَّهع.  ْل األعَسبعوْع َأَتَيَن ْإَلى اَلَقَبْر ْإَذ َطَلَعْت الشََّمسع :1َوَباْكرَا ْجداا ْفي َأوَّ َمَن يعَدَحْر ع »َوكعنَّ َيقعَلَن ْفيَما َبَيَنهعنَّ
َوَلمَّا َدَخَلَن اَلَقَبَر رََأَيَن َشاباا 3َفَتَطلََّعَن َورََأَيَن َأنَّ اَلَحَجَر َقَد دعَحْرَ ! أَلنَّهع َكاَن َعْظيَما ْجداا. 3« َقَبْر؟َلَنا اَلَحَجَر َعَن َباْب الَ 

لََّة َبَيَضاَء، َفاَنَدَهَشَن.  :2َجاْلَسا َعْن اَلَيْميْن اَلْبَسا حع َتَطلعَبَن َيسعوَع النَّاْصْريَّ اَلَمَصلعوَب.  اَل َتَنَدْهَشَن! َأَنتعنَّ »َفَقاَل َلهعنَّ
ِْ َوْلبعَطرعَس: ْإنَّهع َيَسْبقعكعَم ْإَلى 1َقَد َقاَم! َلَيَس هعَو ههعَنا. هعَوَذا اَلَمَوْضعع الَّْذي َوَضععوِع ْفيْه.  لْكْن اَذَهَبَن َوقعَلَن ْلَتاَلْميْذ

. َوَلَم َيقعَلَن أَلَحٍد 2«. اَلَجْليْل. هعَناَق َتَرَوَنهع َكَما َقاَل َلكعمَ  َفَخَرَجَن َسْريَعا َوَهَرَبَن ْمَن اَلَقَبْر، أَلنَّ الرَِّعَدَة َواَلَحَيَرَة َأَخَذتَاهعنَّ
ْل األعَسبعوْع َظَهَر َأوَّاَل ْلَمَرَيَم اَلَمَجَدْليَّ 1 َشَيَئا أَلنَّهعنَّ كعنَّ َخاْئَفاٍت. ْة، الَّْتي َكاَن َقَد َأَخَرَ  ْمَنَها َوَبَعَدَما َقاَم َباْكرَا ْفي َأوَّ

وَن َوَيَبكعوَن. 22َسَبَعَة َشَياْطيَن.  ِْ َوَأَخَبَرْت الَّْذيَن َكانعوا َمَعهع َوهعَم َينعوحع ، َوَقَد 22َفَذَهَبَت هْذ َفَلمَّا َسْمَع أعولْئَق َأنَّهع َحيٌّ
يَّْة. َوَبَعَد ذْلَق َظَهَر ْبهَ 21 َنَظَرَتهع، َلَم يعَصدِّقعوا. َنَطْلَقَيْن ْإَلى اَلَبرِّ َيَئٍة أعَخَرى الَثَنَيْن ْمَنهعَم، َوهعَما َيَمْشَياْن مع

َوَذَهَب هَذاْن 21
َقَساَوَة قعلعوْبْهَم، َأْخيرَا َظَهَر ْلأَلَحَد َعَشَر َوهعَم معتَّْكئعوَن، َوَوبََّخ َعَدَم ْإيَماْنْهَم وَ 23 َوَأَخَبرَا اَلَباْقيَن، َفَلَم يعَصدِّقعوا َواَل هَذَيْن.
وِع َقَد َقاَم.  أَلنَّهعَم َلَم يعَصدِّقعوا الَّْذيَن َنَظرع

وا ْباإْلَنْجيْل ْلَلَخْليَقْة كعلَِّها. »َوَقاَل َلهعمع:23 َمَن 22اَذَهبعوا ْإَلى اَلَعاَلْم َأَجَمَع َواَكْرزع
وَن الشََّياْطيَن ْباَسْمي، َوَيَتَكلَّمعوَن َوهذْ 21آَمَن َواَعَتَمَد َخَلَص، َوَمَن َلَم يعَؤْمَن يعَدَن.  ِْ اآلَياتع َتَتَبعع اَلمعَؤْمْنيَن: يعَخْرجع

رُّهعَم، َوَيَضععوَن َأَيْدَيهعَم َعَلى اَلَمَرَضى َفَيَبرَأعو22ْبأََلْسَنٍة َجْديَدٍة.  َن َشْربعوا َشَيَئا معْميتَا اَل َيضع ثعمَّ 21«.نَ َيَحْملعوَن َحيَّاٍت، َواْ 
نَّ الرَّبَّ َبَعَدَما َكلََّمهعمع اَرَتَفَع ْإَلى السََّماْء، َوَجَلَس َعَن َيْميْن اهلْل. إْ 

وا ْفي كعلِّ َمَكاٍن، َوالرَّبُّ 12 وا َوَكَرزع َوَأمَّا هعَم َفَخَرجع
 " َيَعَملع َمَعهعَم َويعثَبِّتع اَلَكاَلَم ْباآلَياْت التَّاْبَعْة. آْميَن.
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كانتا تراقبوان أيون دفنووا المسويح فإسوتحقتا أن تتمتعوا برؤيوة القياموة، فمون يقبول الصوليب يشوترك  المجدلية وأم يوسى -1
 (.17:8في أمجاد القيامة )رو

لقد ذهبت المريمات وهن ال يعلمن شئ عن موضوع الحراس، فالحراس وضوعوا ليحرسووا القبور بموؤامرة مون اليهوود  -3
نطلقت المريمات راجعا ت. ولم يكن في ذهن المرأتين سوى مشكلة "من يدحرج لهن الحجر" بعد أن إنتهى الدفن وا 

التي ال يعلمون عنها وهوى الحوراس  والثانيةالتي يعلمون عنها وهى دحرجة الحجر  األولى -:واهلل حل المشكلتين
 واهلل يحل لنا المشاكل التي نعلمها والتي ال نعلمها، فال داعي للخوف.

( قيوول :3::عوود أن كووان القبوور نجاسووة، صووار بالقيامووة بركووة. ونالحووظ أنووه فووي )لووونجوود هنووا مالئكووة فووي القبوور، فب -2
 رجالن أي مالكان، وهنا مالك واحد. والمعنى أن مرقس يشير للمالك الذي تكلم فقط وهكذا متى.

ى الفسوحة ، ال يعنى غالبًا إاّل دخولهم إلى غرفوة اإلعوداد ومنهوا رأوا المالئكوة )غرفوة اإلعوداد تسومدخلن القبرقوله  -:
= هـوذا الموضـعوسيأتي رسم لها فى تأمالت إنجيول يوحنوا( ونورى هنوا مالئكوة داخول القبور وموالك علوى الحجور. 

 (.:9:3= حتى قابلن التالميذ وأخبروهم )لولم يقلن ألحدلقد صار الموضع خاليًا ألن المسيح قام. 
اًل يحوب قلوياًل ومون يغفور لوه كثيورًا يحوب كثيورًا. شياطين، ومن يغفر له قلي 7ظهر السيد للمجدلية التى أخرج منها  -6

هموووا تلميوووذى عموووواس  =ظهـــر إلثنـــين مـــنهمفهوووذه أحبوووت وتطهووورت فكوووان لهوووا رؤيوووة المسووويح لمحبتهوووا الكثيووورة. 
(12:3:.) 

المسويح حووين ظهوور وسووطهم وبخهووم علوى عوودم إيمووانهم فعوودم اإليمووان يغضووب اهلل، بول سوونرى فووى إنجيوول يوحنووا أنووه  -5
البستاني  هوالمسيح  أن التى ظنت ، رؤية المسيح القائم من األموات، كما حدث مع المجدلية يمسك العينين عن

 ولم تعرفه، وكما سنرى في إنجيل لوقا مع تلميذي عمواس الذين شككوا فى أحداث القيامة فلم يعرفوا المسيح.
 نكاره قد رفض.قوله لبطرس حتى ال يشعر بطرس أنه بسبب إ =قوال لتالميذِ ولبطرس 7فى أية  -7
نالحظ فى أناجيل متى ومرقس ولوقوا أن ملخوص كوالم المسويح موع تالميوذه هوو دعووتهم للكورازة والتعلويم والتعميود.  -8

 . )رعاية الخراف( وفى يوحنا دعوة للرعاية
 = كالم روحي بالروح القدس وهو التعليم المسيحي الجديد. تتكلموا بألسنة جديدة -9

الشوويطان )الحيووة( لووه [ 3[ تحتملوووا النوواس األشوورار المضوورين وال يقوودروا أن يضووروكم. ]1] = أي تحملــوا الحيــات -11
[ لكووم سوولطان علووى الثعووابين والحيوانووات المتوحشووة )برسوووم 2ال سوولطان لووه علوويكم. ]سوولطان علووى األشوورار لكنووه 

موووه بمعجزاتوووه التوووي [عمومووًا المسووويح سووويؤيد خدا6[ الخطيوووة ال سووولطان لهوووا علووويكم. ]:(. ]6 ،38::العريووان( +)أع
  يعملها فيهم.

عتمد خلص -11  = هذا هو المدخل للحياة المسيحية والخالص.من آمن وا 
 = الجسد صار له مجد الالهوت وهذا لحساب البشر.هللايمين  جلوس المسيح عن -13
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 (19)آيةإرتفع إلى السماء 
لتجسوده( وأيضوًا أتورك العوالم  لم )إشوارة( خرجت من عند اآلب وقد أتيوت إلوى العوا38:15سبق رب المجد وقال في )يو

وصووعوده يشووير للمجوود الووذي نالووه بالجسوود لحسوواب  وأذهووب إلووى اآلب )إشووارة إلرتفاعووه إلووى السووماء أي صووعوده(.
 البشر.

رب المجد لم يكن محتاجًا إلى هذا المجد، فهذا المجد كان له بالهوته قبل تجسده. ولكنه تجسد ليقوم بالفداء ثم يتمجد 
 (. 33:17( ويكون هذا المجد لحساب البشر )6 ،17::وبجسده )ي

خسر آدم كثيرًا بسبب الخطية ولكن ما أخذناه بالفداء كان أكثور بموا ال يقواس كموا قوال بوولس الرسوول: "لويس كالخطيوة 
(. وكتشووبيه لفهووم مووا حوودث: لنتصووور أن آدم فووي الجنووة كووان يسووكن فووي مسووكن فووي الوودور 16:6هكووذا أيضووًا الهبووة" )رو

 ر. وبسقوطه نزل لألرض. وجاء المسيح ليرفعه إلى الدور المائة. العاش
 (.3 ،1:6كو3كان آدم روح يسكن في مسكن مصنوع من الطين هو جسده. فصرنا نحصل على جسد ممجد ) (1
 (.31:2( + )في3:2يو1هذا الجسد سيكون مثل جسد المسيح الذي قام به ) (3
(. ونوراه كموا هوو 31:2عد بالجلوس في عرش المسويح )رؤكان آدم يسكن في جنة )فردوس= جنينة(. فصار لنا و  (2

 (.:2:1( + )يو17::3( ونكون حيث يكون هو )يو17::3( ونرى مجده )يو3:2يو1)
(. 31:3+ غل 31:1كان آدم معرضًا للموت وقد مات. وبالجسد الممجد ال نموت، فستكون لنا حياة المسيح )في (:

 (9:5والمسيح ال يموت ثانية )رو
نعود معرضين لتجارب إبليس كما كان آدم في الجنة. فأبواب أورشليم السماوية عليها مالئكة تحميها في السماء ال 

 (.36:31( والخطية ال تدخلها ألن لياًل ال يكون هناك )رؤ11:31( ولها سور عال  عظيم )رؤ13:31)رؤ

 بعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل لوقا
َل اَلَفَجْر، َأَتَيَن ْإَلى اَلَقَبْر َحاْماَلٍت اَلَحنعوَط الَّْذي َأَعَدَدَنهع، ثعمَّ ْفي أَ 2" -(:31-2:13:لواآليات ) ْل األعَسبعوْع، َأوَّ وَّ

 . َفَوَجَدَن اَلَحَجَر معَدَحَرَجا َعْن اَلَقَبْر، 1َوَمَعهعنَّ أعَناسر
اتر ْفي َوْفيَما هعنَّ معَحتَارَ 3َفَدَخَلَن َوَلَم َيْجَدَن َجَسَد الرَّبِّ َيسعوَع. 1

اَلْن َوَقَفا ْبْهنَّ ْبْثَياٍب َبرَّاَقٍة.  :3ذْلَق، ْإَذا َرجع َذ كعنَّ َخاْئَفاٍت َومعَنكَِّساٍت وعجعوَههعنَّ ْإَلى اأَلَرْض، َقااَل َلهعنَّ ْلَماَذا َتَطلعَبَن »َواْ 
ي َأَن يعَسلََّم 1َكلََّمكعنَّ َوهعَو َبَعدع ْفي اَلَجْليْل  َلَيَس هعَو ههعَنا، لْكنَّهع َقاَم! اعَذكعَرَن َكَيفَ 2اَلَحيَّ َبَيَن اأَلَمَواْت؟  َْ َقاْئاَل: ْإنَّهع َيَنَب

َطاٍة، َويعَصَلَب، َوْفي اَلَيَوْم الثَّاْلْث َيقعومع  َوَرَجَعَن ْمَن اَلَقَبْر، 1َفَتَذكََّرَن َكاَلَمهع، 2«. اَبنع اإْلَنَساْن ْفي َأَيْدي أعَناٍس خع
، 22َد َعَشَر َوَجْميَع اَلَباْقيَن ْبهَذا كعلِّْه. َوَأَخَبَرَن اأَلحَ  َوَكاَنَت َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع َويعَونَّا َوَمَرَيمع أعمُّ َيَعقعوَب َواَلَباْقَياتع َمَعهعنَّ

ْل.  َفَقاَم بعَطرعسع َوَرَكَض ْإَلى اَلَقَبْر، َفاَنَحَنى 21. َفَترَاَءى َكاَلمعهعنَّ َلهعَم َكاَلَهَذَياْن َوَلَم يعَصدِّقعوهعنَّ 22اللََّواْتي قعَلَن هَذا ْللرُّسع
َبا ْفي َنَفْسْه ْممَّا َكاَن. َتَعجِّ وَعَة َوَحَدَها، َفَمَضى مع َوَنَظَر اأَلَكَفاَن َمَوضع
َنَطْلَقَيْن ْفي ذْلَق اَلَيَوْم 21  َذا اَثَناْن ْمَنهعَم َكاَنا مع َواْ 

ِْ 23«. ْعَمَواسع »َشْليَم ْستِّيَن َغَلَوَة، اَسمعَها ْإَلى َقَرَيٍة َبْعيَدٍة َعَن أعورع  هعَما َمَع َبَعٍض َعَن َجْميْع هْذ َوَكاَنا َيَتَكلََّماْن َبَعضع
َن أعَمْسَكَت َأَعيعنعهعَما َولكْ 22َوْفيَما هعَما َيَتَكلََّماْن َوَيَتَحاَورَاْن، اَقَتَرَب ْإَلَيْهَما َيسعوعع َنَفسعهع َوَكاَن َيَمْشي َمَعهعَما. 23اَلَحَواْدْث. 

َفَأَجاَب َأَحدعهعَما، الَّْذي 22« َما هَذا اَلَكاَلمع الَّْذي َتَتَطاَرَحاْن ْبْه َوَأَنتعَما َماْشَياْن َعاْبَسَيْن؟»َفَقاَل َلهعَما:21َعَن َمَعْرَفْتْه. 



 (أحداث القيامة –ثانياُ ) (اآلالم والقيامة)(  4تفسير األناجيل )

 

 
309 

ََرِّبر َوَحَدَق ْفي »اَسمعهع َكَليعوَباسع َوَقاَل َلهع: َت ِْ اأَليَّاْم؟َهَل َأَنَت مع « أعورعَشْليَم َوَلَم َتَعَلْم األعمعوَر الَّْتي َحَدَثَت ْفيَها ْفي هْذ
َقَتْدرَا ْفي اَلْفَعْل َواَلَقَوْل َأَماَم اهللْ »َفَقااَل:« َوَما ْهَي؟»َفَقاَل َلهعَما:21 ، الَّْذي َكاَن ْإَنَساَنا َنْبياا مع ةع ْبَيسعوَع النَّاْصْريِّ  اَلمعَخَتصَّ
َنا ْلَقَضاْء اَلَمَوْت َوَصَلبعوِع. 12َجْميْع الشََّعْب. وَ  كَّامع َؤَساءع اَلَكَهَنْة َوحع َكَيَف َأَسَلَمهع رع

و َأنَّهع هعَو اَلمعَزْمعع َأَن 12 َوَنَحنع كعنَّا َنَرجع
َبَل َبَعضع النَِّساْء ْمنَّا َحيََّرَنَنا ْإَذ كعنَّ َباْكرَا 11َحَدَث ذْلَق. َيَفْدَي ْإَسرَاْئيَل. َولْكَن، َمَع هَذا كعلِّْه، اَلَيَوَم َلهع َثاَلَثةع َأيَّاٍم معَنذع 

. 11ْعَنَد اَلَقَبْر،  ِع َأَتَيَن َقاْئاَلٍت: ْإنَّهعنَّ رََأَيَن َمَنَظَر َماَلْئَكٍة َقالعوا ْإنَّهع َحيٌّ َوَمَضى َقَومر ْمَن الَّْذيَن 13َوَلمَّا َلَم َيْجَدَن َجَسَد
ََْبيَّاْن َواَلَبْطيَئا »َفَقاَل َلهعَما:13«. ْإَلى اَلَقَبْر، َفَوَجدعوا هَكَذا َكَما َقاَلَت َأَيَضا النَِّساءع، َوَأمَّا هعَو َفَلَم َيَرَوِع َمَعَنا  َأيَُّها اَل

َنْبَياءع!  ي َأنَّ 12اَلقعلعوْب ْفي اإْليَماْن ْبَجْميْع َما َتَكلََّم ْبْه اأَل َْ ِْ؟ َأَما َكاَن َيَنَب لع ْإَلى َمَجْد ثعمَّ 11« اَلَمْسيَح َيتَأَلَّمع ْبهَذا َوَيَدخع
َة ْبْه ْفي َجْميْع اَلكعتعْب. َنْبَياْء يعَفسِّرع َلهعَما األعمعوَر اَلمعَخَتصَّ اَبَتَدَأ ْمَن معوَسى َوْمَن َجْميْع اأَل
ثعمَّ اَقَتَربعوا ْإَلى اَلَقَرَيْة الَّْتي 12 

َنَطْلَقَينْ  َنَطْلقر ْإَلى َمَكاٍن َأَبَعَد.  َكاَنا مع ْإَلَيَها، َوهعَو َتَظاَهَر َكَأنَّهع مع
ِع َقاْئَلَيْن:11 اَمكعَث َمَعَنا، أَلنَّهع َنَحوع اَلَمَساْء َوَقَد »َفأََلَزَما

َبزَا َوَبارَ 12َفَدَخَل ْلَيَمكعَث َمَعهعَما. «. َماَل النََّهارع  ِع 12َق َوَكسََّر َوَناَوَلهعَما، َفَلمَّا اتََّكَأ َمَعهعَما، َأَخَذ خع َفاَنَفَتَحَت َأَعيعنعهعَما َوَعَرَفا
هعَما ْلَبَعٍض:11ثعمَّ اَخَتَفى َعَنهعَما،  َنا ْفي الطَّْريْق َويعوْضحع َلَنا اَلكعتعَب؟»َفَقاَل َبَعضع َلَتْهَبا ْفيَنا ْإَذ َكاَن يعَكلِّمع « أََلَم َيكعَن َقَلبعَنا مع

َلَق السَّاَعْة َوَرَجَعا ْإَلى أعورعَشْليَم، َوَوَجَدا اأَلَحَد َعَشَر معَجَتْمْعيَن، هعَم َوالَّْذيَن َمَعهعَم َفَقاَما ْفي تْ 11
ْإنَّ »َوهعَم َيقعولعوَن:13

َبْز.َوَأمَّا هعَما َفَكاَنا يعَخْبرَاْن ْبَما َحَدَث ْفي الطَّرْ 13« الرَّبَّ َقاَم ْباَلَحْقيَقْة َوَظَهَر ْلْسَمَعاَن! ِع ْعَنَد َكَسْر اَلخع  يْق، َوَكَيَف َعَرَفا

َفَجزْععوا َوَخافعوا، َوَظنُّوا َأنَّهعَم 11« َساَلمر َلكعَم!»َوْفيَما هعَم َيَتَكلَّمعوَن ْبهَذا َوَقَف َيسعوعع َنَفسعهع ْفي َوَسْطْهَم، َوَقاَل َلهعَم:12
وَحا.  وا رع َنَظرع

َطْرْبيَن، َوْلَماَذا َتَخطعرع َأَفَكارر ْفي قعلعوْبكعَم؟ َما َبالعكعَم معضَ »َفَقاَل َلهعَم:12
: ْإنِّي َأَنا هعَو! 11 وا َيَديَّ َوْرَجَليَّ اعَنظعرع

وَح َلَيَس َلهع َلَحمر َوْعَظامر َكَما َتَرَوَن ْلي وا، َفْإنَّ الرُّ َوَبَيَنَما هعَم 32َوْحيَن َقاَل هَذا َأرَاهعَم َيَدَيْه َوْرَجَلَيْه. 32«. جعسُّوْني َواَنظعرع
بعوَن، َقاَل َلهعَم: ، َوَشَيَئا ْمَن 31« َأْعَنَدكعَم ههعَنا َطَعامر؟»َغَيرع معَصدِّْقين ْمَن اَلَفَرْح، َومعَتَعجِّ َزَءا ْمَن َسَمٍق َمَشْوي  َفَناَولعوِع جع

َكاَلمع الَّْذي َكلََّمتعكعَم ْبْه َوَأَنا َبَعدع َمَعكعَم: َأنَّهع اَل بعدَّ َأَن َيْتمَّ هَذا هعَو الَ »َوَقاَل َلهعَم:33 َفَأَخَذ َوَأَكَل قعدَّاَمهعَم.31َشَهْد َعَسل. 
َنْبَياْء َواَلَمزَاْميرْ  ْحيَنْئٍذ َفَتَح ْذَهَنهعَم ْلَيَفَهمعوا اَلكعتعَب. 33«. َجْميعع َما هعَو َمَكتعوبر َعنِّي ْفي َنامعوْس معوَسى َواأَل

َوَقاَل 32
ي َأنَّ اَلَمْسيَح َيتَأَلَّمع َوَيقعومع ْمَن اأَلَمَواْت ْفي اَلَيَوْم الثَّاْلْث، هَكذَ »َلهعَم: َْ ، َوهَكَذا َكاَن َيَنَب ا هعَو َمَكتعوبر

َوَأَن يعَكَرَز ْباَسْمْه 31
َبَتَدَأ ْمَن أعورعَشْليَم.  ْفَرْة اَلَخَطاَيا ْلَجْميْع األعَمْم، مع ََ ْبالتََّوَبْة َوَم

َوَها َأَنا أعَرْسلع ْإَلَيكعَم َمَوْعَد َأْبي. 31هعودر ْلذْلَق. َوَأَنتعَم شع 32
َوَأَخَرَجهعَم َخاْرَجا ْإَلى َبَيْت َعَنَيا، َوَرَفَع َيَدَيْه َوَباَرَكهعَم. 32«.َفَأْقيمعوا ْفي َمْديَنْة أعورعَشْليَم ْإَلى َأَن تعَلَبسعوا قعوََّة ْمَن اأَلَعاْلي

كعهعمع، اَنَفَرَد َعَنهعَم َوأعَصْعَد ْإَلى السََّماْء. َوْفيَما هعَو يعَبارْ 32
َفَسَجدعوا َلهع َوَرَجععوا ْإَلى أعورعَشْليَم ْبَفَرٍح َعْظيٍم، 31

َوَكانعوا كعلَّ 31
وَن َويعَباْركعوَن اهلَل. آْميَن.  " ْحيٍن ْفي اَلَهَيَكْل يعَسبِّحع

، ويسوير 29يوةآ جسـونىلوب مون تالميوذه أن يجسووه ليؤمنووا. نرى المسيح يسعى وراء الكل، يحاور ويقنع، فهو يط -1
مع تلميذى عمواس مسوافة طويلوة ليشورح لهوم. والتلميوذين هموا كليوبواس واألخور بحسوب رأى بعوض المفسورين هوو 
لوقووا نفسووه وال يووذكر إسوومه تواضووعًا. وبهووذا نفهووم أن الرسوول لووم يكونوووا أهوول تخوويالت بوول أن شووكوكهم كانووت تنقشووع 

 على إثر البراهين التي يظهرها لهم المسيح.  رويدًا رويداً 
[ إذًا 1نرى النساء سبقن الرسل إلى القبر وناال كرامة الكرازة بين الرسل بالقيامة .ورؤية األكفان جعلتهم يندهشوون] -3

 [هي موجودة بشكلها ألن المسيح إنسل من داخلها كما دخل واألبواب مغلقة.3الجسد لم ُيسرق فاألكفان موجودة ]
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نفتحت أعينهما   ( :15:3)أمسكت اعينهما  -2  ( :21:3) وا 
… )ونسووا أنوه إبون اهلل(إنسانَا نبيـاَ ما الذي امسك أعين التلميذين؟ الحظ كالمهما عن المسيح وقيامته فهما قاال عنوه  

مسيح لهوم )فالفداء الذي قدمه ال كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدى إسرائيل)فهم شككوا في خبر قيامته(  وصلبِو
)فهوم يشوككون بعـض النسـاء منـا حيرننـالم يقبلوه فهم يطلبون فداًء زمنيًا أي حكم العوالم والخوالص مون الروموان( 

أيهـا البطيئـا في موضوع القيامة(. إذًا هو عدم اإليمان الذي جعل عيونهم ُتْمَسك. والمسيح كشوف هوذا صوراحة= 
( فالتناول يعطى إنفتاح للعيون، ولكون لونالحظ :21:3تناوال)وكيف إنفتحت أعينهما؟ بعد أن  القلوب في اإليمان

أنه قبل التناول قام المسيح بتعليمهما ليصيرا مستحقين ويزيول شوكوكهما. واهلل أمسوك أعينهموا ليعلنوا شوكوكهما أي 
لعقلوى قنواع امرضهما للمسيح فيعلمهم فيشفيهم وبذلك يصيران مستحقين للتناول. ولكن المسيح بدأ معهموا اوال باإل

 . واإليمان أيضًا يفتح األعين.
: كم مرة كنا فيهوا مثول تلميوذي عموواس، نطلوب الخوالص بالطريقوة التوي نراهوا نحون ولويس بحسوب رأي الورب. ملحوظة

يظوون أن اهلل لووم يخلصووه كمووا ظوون تلميووذي عمووواس أن المسوويح لووم  ، فموون هووو مووريض وال يسووتجيب اهلل صوولواته ويشووفيه
ذا تعارضت ألن الخالص في م ، يخلصهم فهومهم هو خالص من الرومان. والحظ أن مرض بولس كان لخالصه. وا 

 إرادتنا مع إرادة الرب فإن عيوننا تعمى وال نعرف الرب وال نراه كما حدث مع تلميذي عمواس بل نتصادم معه.
 ون لُه.َقدََّم لهما المسيح موسى واألنبياء، فموسى واألنبياء كانوا تمهيدًا للمسيح، كانوا يشهد -:
= فالمسوويح ال يفوورض نفسووه علووي أحوود والبوود أن نطلبووه، هووو يحوواول معنووا، لكوون البوود أن نطلبووه تظــاهر أنــه منطلــق -6

 (.8:5:(. ونالحظ أن المسيح فعل هذا من قبل يوم هاج البحر )مر:-3:6)نش
 ( 6= لقب الحي هو لقب اهلل. فهذا القول دليل الهوته )آيةلماذا تطلبن الحي -5
 = بعد القيامة صار إختفاؤه هو القاعدة والظهور هو اإلستثناء ولهدف ما.فى عنهماثم إخت -7
وأعطوووا لهووا ظهووورهم، وهكووذا  = وهبهمووا المسوويح قوووة القيامووة ليرجعووا إلووي أورشووليم بعوود أن كانووا قوود تحوووال عنهووافقامــا -8

اليهوود أو ربموا ظون التالميوذ (. وهم تركوا أورشليم ربما خوفوًا مون إضوطهاد :1::شفاهم المسيح من إرتدادهم )هو
 .، كما عاد بطرس وغيره للصيد أن قصة المسيح قد إنتهت بموته فعاد كل منهم لعمله ولبلده

 في أول لقاء للمسيح مع تالميذه وهبهم السالم فهو ملك السالم. -9
ى وهووا هووو يوودخل )بطوورس والمجدليووة( فهووم عاشوووا معووه كإنسووان طبيعوو شووك األغلبيووة طغووا علووى األقليووة التووي رأتووه -11

 .27ية آواألبواب مغلقة فظنوه روحًا 
 المسيح أبقى جراحاته لتشفينا، وها هي شفت التالميذ من عدم إيمانهم. وجراحاته التي أبقاها -11

 ( إعالن شفاعته الكفارية أمام اآلب. 1
 له.( نراها فنرى حبه فنحبه ألنه أحبنا أواًل. ويراها غير المؤمنين فيندموا على رفضهم 3

 (:2: ،:3:3:نسمع هنا أن المسيح أكل شهد عسل) -13

 (27يةآاألكل إثبات أنه قام بجسده ، وأنه ليس روحًا كما يظنون)  -أ   
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كل الرب أالجسد الممجد ال يحتاج ألكل فهو ال يجوع وال يعطش، إنما هذا ليثبت قيامته. وكان هذا كما  -ب 
 كل فهم ارواح .والمالكان مع ابراهيم وهم غير محتاجين لأل

كان خروف الفصح يقدم مع أعشاب مرة، رمزًا آلالم الصليب، ويمنع العهد القديم تقوديم عسول موع الوذبائح،  -ج  
 لكن هنا نرى أكل الشهد رمزًا ألفراح القيامة.

لوه.  = هذه أول مرة نسمع أن التالميوذ يسوجدون للمسويح سوجود عبوادة، هنوا عرفووا مون هوو تماموًا فسوجدوافسجدوا -12
 (.63ية آوعبادة المسيح والسجود لُه تعطى فرحًا للنفس لذلك رجعوا فرحين )

(. والمسيح 39 ،38:3+ يؤ:::2شإالمسيح يقول لهم سأرسل موعد أبي، فاآلب وعد بإرسال الروح القدس ) -:1
بدون هذه القوة (. والسيد ال يريد لتالميذه أن يبدأوا الكرازة 7:15+35:16+35 ،17 ،:15:1سبق فوعد بهذا )يو
[ :[ يعملون المعجزات ]2[ يكون لهم قوة تأثير على السامعين ]3[ يتمكنون من إدراك الحق ]1الروحية التي بها ]
ضطهاد العالم لهم فال يفشلوا وييأسوا فيرتدوا. فالروح القدس قوة جبارة 6يتكلمون بألسنة ] [ يتعزون أثناء ضيقاتهم وا 

 تعين المؤمن في جهاده.
 سم(   5:ذراع والذراع  حوالى  11:كم )الغلوة =  13= تقريبا  ون غلوةست -16

 نابعض تأمالت لشرح المواقف في إنجيل يوح
 

 اإلصحاح العشرون  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجبل الذي أزاله قسطنطين الملك. من جزءالجزء المخطط بخطوط مائلة هو ال             
ْل األع 2" -(:12-2:12:يواآليات ) َسبعوْع َجاَءَت َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع ْإَلى اَلَقَبْر َباْكرَا، َوالظَّاَلمع َباق. َفَنَظَرْت اَلَحَجَر َوْفي َأوَّ

َلى التَِّلْميْذ اآلَخْر الَّْذي َكاَن َيسعوعع يعْحبُّهع، َوَقاَلَت 1َمَرفعوَعا َعْن اَلَقَبْر.  َفَرَكَضَت َوَجاَءَت ْإَلى ْسَمَعاَن بعَطرعَس َواْ 
َفَخَرَ  بعَطرعسع َوالتَِّلْميذع اآلَخرع َوَأَتَيا ْإَلى اَلَقَبْر. 1«. َأَخذعوا السَّيَِّد ْمَن اَلَقَبْر، َوَلَسَنا َنَعَلمع َأَيَن َوَضععوِع!»َلهعَما:

َوَكاَن 3
وَعَة، َولْكنَّهع َلَم 3َقَبْر، االَثَناْن َيَركعَضاْن َمَعا. َفَسَبَق التَِّلْميذع اآلَخرع بعَطرعَس َوَجاَء َأوَّاَل ْإَلى الَ  َواَنَحَنى َفَنَظَر اأَلَكَفاَن َمَوضع

َل.  وَعَة، 2َيَدخع ثعمَّ َجاَء ْسَمَعانع بعَطرعسع َيَتَبععهع، َوَدَخَل اَلَقَبَر َوَنَظَر اأَلَكَفاَن َمَوضع
َواَلْمَنْديَل الَّْذي َكاَن َعَلى رََأْسْه َلَيَس 1
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وَعا َمَع اأَلَكَفانْ  ِع. َمَوضع َفْحيَنْئٍذ َدَخَل َأَيَضا التَِّلْميذع اآلَخرع الَّْذي َجاَء َأوَّاَل ْإَلى اَلَقَبْر، 2، َبَل َمَلفعوَفا ْفي َمَوْضٍع َوَحَد
ي َأَن َيقعوَم ْمَن اأَلَمَواْت. 1َورََأى َفآَمَن،  َْ َفَمَضى التَِّلْميَذاْن َأَيَضا ْإَلى 22أَلنَّهعَم َلَم َيكعونعوا َبَعدع َيَعْرفعوَن اَلْكتَاَب: َأنَّهع َيَنَب
َأمَّا َمَرَيمع َفَكاَنَت َواْقَفَة ْعَنَد اَلَقَبْر َخاْرَجا َتَبْكي. َوْفيَما ْهَي َتَبْكي اَنَحَنَت ْإَلى اَلَقَبْر، 22 َمَوْضْعْهَما.

َفَنَظَرَت َماَلَكَيْن 21
وَعا. ْبْثَياٍب ْبيٍض َجاْلَسَيْن َواْحَدا ْعَنَد الرََّأْس وَ  َيا اَمرََأةع، »َفَقااَل َلَها:21اآلَخَر ْعَنَد الرَِّجَلَيْن، َحَيثع َكاَن َجَسدع َيسعوَع َمَوضع

رَاْء، َوَلمَّا َقاَلَت هَذا اَلَتَفَتَت ْإَلى اَلوَ 23«. ْإنَّهعَم َأَخذعوا َسيِّْدي، َوَلَستع َأَعَلمع َأَيَن َوَضععوِع!»َقاَلَت َلهعَما:« ْلَماَذا َتَبْكيَن؟
َفَظنََّت ْتَلَق َأنَّهع « َيا اَمرََأةع، ْلَماَذا َتَبْكيَن؟ َمَن َتَطلعْبيَن؟»َقاَل َلَها َيسعوعع:23َفَنَظَرَت َيسعوَع َواْقَفا، َوَلَم َتَعَلَم َأنَّهع َيسعوعع. 

، َفَقاَلَت َلهع: ِع َيا َسيِّدع، ْإَن كعَنَت َأَنَت َقَد َحَمَلَتهع َفقع »اَلبعَستَاْنيُّ ذع « َيا َمَرَيمع »َقاَل َلَها َيسعوعع:22«. َل ْلي َأَيَن َوَضَعَتهع، َوَأَنا آخع
ِع: َيا معَعلِّمع. « َربُّوْني!»َفاَلَتَفَتَت ْتَلَق َوَقاَلَت َلهع:  الَّْذي َتَفْسيرع

اَل َتَلْمْسيْني أَلنِّي َلَم َأَصَعَد َبَعدع ْإَلى »َقاَل َلَها َيسعوعع:21
لْهكعمَ  َأْبي. َولْكنْ  لْهي َواْ  َفَجاَءَت َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع 22«. اَذَهْبي ْإَلى ْإَخَوْتي َوقعوْلي َلهعَم:ْإنِّي َأَصَعدع ْإَلى َأْبي َوَأْبيكعَم َواْ 

، َوَأنَّهع َقاَل َلَها هَذا. لع األعَسبعوْع، َوَكاَنْت اأَلَبَوابع َوَلمَّا َكاَنَت َعْشيَّةع ذلْ 21 َوَأَخَبَرْت التَّاَلْميَذ َأنََّها رََأْت الرَّبَّ َق اَلَيَوْم، َوهعَو َأوَّ
ََلََّقَة َحَيثع َكاَن التَّاَلْميذع معَجَتْمْعيَن ْلَسَبْب اَلَخَوْف ْمَن اَلَيهعوْد، َجاَء َيسعوعع َوَوَقَف ْفي اَلَوَسطْ  « َساَلمر َلكعَم!»، َوَقاَل َلهعَم:مع

. َوَلمَّا َقاَل هَذا َأرَاهعَم 12 َساَلمر َلكعَم! َكَما َأَرَسَلْني »َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع َأَيَضا:12َيَدَيْه َوَجَنَبهع، َفَفْرَح التَّاَلْميذع ْإَذ رََأَوا الرَّبَّ
وَح اَلقعدعَس. »َوَلمَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلهعمع:11«. اآلبع أعَرْسلعكعَم َأَنا َفرع َلهع، َوَمَن َأَمَسَكتعَم َمَن َغَفَرتعَم خَ 11اَقَبلعوا الرُّ ََ ِع تع َطاَيا
ِع أعَمْسَكتَ  َأمَّا تعوَما، َأَحدع االَثَنَي َعَشَر، الَّْذي يعَقالع َلهع التََّوَأمع، َفَلَم َيكعَن َمَعهعَم ْحيَن َجاَء َيسعوعع. 13«.َخَطاَيا

َفَقاَل َلهع 13
وَن: !»التَّاَلْميذع اآلَخرع ْإَن َلَم أعَبْصَر ْفي َيَدَيْه َأَثَر اَلَمَساْميْر، َوَأَضَع ْإَصْبْعي ْفي َأَثْر »َفَقاَل َلهعَم:«. َقَد رََأَيَنا الرَّبَّ

ِع َأَيَضا َداْخاَل َوتعوَما َمَعهعَم. َفَجاَء َيسع 12«.اَلَمَساْميْر، َوَأَضَع َيْدي ْفي َجَنْبْه، اَل أعوْمنَ  وعع َوَبَعَد َثَماْنَيْة َأيَّاٍم َكاَن َتاَلْميذع
ََلََّقةر، َوَوَقَف ْفي اَلَوَسْط َوَقاَل: ، َوَهاْت »ثعمَّ َقاَل ْلتعوَما:11«. َساَلمر َلكعَم!»َواأَلَبَوابع مع َهاْت ْإَصْبَعَق ْإَلى هعَنا َوَأَبْصَر َيَديَّ

لْهي!»َقاَل َلهع:َأَجاَب تعوَما وَ 12«. َيَدَق َوَضَعَها ْفي َجَنْبي، َواَل َتكعَن َغَيَر معَؤْمٍن َبَل معَؤْمَنا َقاَل َلهع 11«. َربِّي َواْ 
ِْ َلَم 12«.أَلنََّق رََأَيَتْني َيا تعوَما آَمَنَت! طعوَبى ْللَّْذيَن آَمنعوا َوَلَم َيَرَوا»َيسعوعع: َوآَياٍت أعَخَر َكْثيَرَة َصَنَع َيسعوعع قعدَّاَم َتاَلْميْذ

ِْ فَ 12تعَكَتَب ْفي هَذا اَلْكتَاْب.  َقَد كعْتَبَت ْلتعَؤْمنعوا َأنَّ َيسعوَع هعَو اَلَمْسيحع اَبنع اهلْل، َوْلَكَي َتكعوَن َلكعَم ْإَذا آَمَنتعَم َحَياةر َوَأمَّا هْذ
 " ْباَسْمْه.

ْل األعَسبعوْع َجاَءَت َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع ْإَلى اَلَقَبْر َباْكرَا، َوالظَّاَلمع َباق. فَ 2" -(:2:12آية )يو: َنَظَرْت اَلَحَجَر َمَرفعوَعا َوْفي َأوَّ
  " َعْن اَلَقَبْر.

= هو يوم األحد ويسمى اليوم الثامن بعد نهاية األسبوع السابق. والكنيسة إستبدلت السبت باألحد في أول األسبوع
 لنذكر حسنات اهلل علينا بالقيامة. 

 
ــو: ــة )ي ــرعَس َوا ْ 1" -(:1:12آي ــَمَعاَن بعَط ــى ْس ــاَءَت ْإَل ــَت َفَرَكَضــَت َوَج ــهع، َوَقاَل ــوعع يعْحبُّ ــاَن َيسع ــْذي َك ــْر الَّ ــْذ اآلَخ ــى التَِّلْمي َل

  " «.َأَخذعوا السَّيَِّد ْمَن اَلَقَبْر، َوَلَسَنا َنَعَلمع َأَيَن َوَضععوِع!»َلهعَما:
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ه كموا = قولها السويد يشوير لإلحتورام، ولكنوه يشوير لعودم اإليموان أيضوًا فهوي قود رأتوه ولمسوته وشوهدت بقيامتوأخذوا السيد
( ثم تقول أخذوا السويد. هوذه اآليوة تشوير لعظموة تواضوع يوحنوا فهوو لوم يخجول أن يسوجل فوي إنجيلوه أن 9:38قال )مت

 الذي بشره بالقيامة وهو تلميذ المسيح كان مريم المجدلية. 
َفَخَرَ  بعَطرعسع َوالتَِّلْميذع اآلَخرع َوَأَتَيا ْإَلى اَلَقَبْر. 1" -(:3-1:12اآليات )يو:

َكاَن االَثَناْن َيَركعَضاْن َمَعا. َفَسَبَق التَِّلْميذع وَ 3
  "اآلَخرع بعَطرعَس َوَجاَء َأوَّاَل ْإَلى اَلَقَبْر،

 = بطرس تتثاقل خطواته بسبب الخجل ويوحنا تسرع خطواته بسبب الحب.فسبق التلميذ اآلخر
 

وعَ 3" -(:2-3:12اآليات )يو: َل. َواَنَحَنى َفَنَظَر اأَلَكَفاَن َمَوضع ثعمَّ َجاَء ْسَمَعانع بعَطرعسع َيَتَبععهع، َوَدَخـَل 2َة، َولْكنَّهع َلَم َيَدخع
وَعَة،  ـوَعا َمـَع اأَلَكَفـاْن، َبـَل َمَلفعوَفـا ْفـي َمَوْضـٍع 1اَلَقَبَر َوَنَظَر اأَلَكَفاَن َمَوضع َواَلْمَنْديَل الَّْذي َكاَن َعَلى رََأْسـْه َلـَيَس َمَوضع

ِع.  "ٍذ َدَخَل َأَيَضا التَِّلْميذع اآلَخرع الَّْذي َجاَء َأوَّاَل ْإَلى اَلَقَبْر، َورََأى َفآَمَن،َفْحيَنئْ 2 َوَحَد
نحنى = كان القبر منخفضًا مون الغرفوة الخارجيوة )الفسوحة(. وفوي هوذه الغرفوة الخارجيوة كانوت النسووة تجتموع للتحنويط وا 

 .، وهذه األطياب تتصلب حين تجف  طياب الموضوعةوالبكاء )أنظر الرسم(. واألكفان أخذت شكل الجسم بسبب األ
وهذه تشير فى  =ونظر= الكلمة فى اليونانية تشير ألنها نظرة عابرة، هذه قيلت عن نظرة يوحنا لألكفان. فنظر

اليونانية لنظرة تطلع مع تأمل فاحص عن قرب. فيوحنا ترك الفحص لبطرس الذي وصل بعده. وألن بطرس نظر 
الرأس الذي لم يراه يوحنا. وهذه النظرة الفاحصة أثبتت أن الجسد قام ولم يسرق ألن اللفائف ودقق الحظ منديل 

والمنديل كانا في مكانهما، أما الجسد فإنسحب من داخل اللفائف دون أن يفقدها نظامها. فلو كان هناك سرقة للجسد 
ألطياب الكثيرة ملتصقة تمامًا بالجسد. وما لسرقوه بأكفانه، فالسارق ليس لديه وقت لفك األكفان. فاألكفان بسبب ا

الداعي أصاًل لفك األكفان. والعجيب ومما يثبت القيامة بقاء اللفائف في مكانها. فالمسيح خرج من اللفائف دون أن 
= رأى هنا فى اليونانية هي فآمن ورأىتتحرك اللفائف من مكانها، كما دخل واألبواب مغلقة. وبعد ذلك دخل يوحنا 

يمان نظرة ت  .صديق وا 
 

ي َأَن َيقعوَم ْمَن اأَلَمَواْت. 1 -(:22-1:12اآليات )يو: َْ َفَمَضى 22أَلنَّهعَم َلَم َيكعونعوا َبَعدع َيَعْرفعوَن اَلْكتَاَب: َأنَّهع َيَنَب
 التَِّلْميَذاْن َأَيَضا ْإَلى َمَوْضْعْهَما.

 ت تشير أنه سيقوم.= لم يكونوا منتبهين أن النبوا ... لم يكونون يعرفون الكتاب
 

 َأمَّا َمَرَيمع َفَكاَنَت َواْقَفَة ْعَنَد اَلَقَبْر َخاْرَجا َتَبْكي. َوْفيَما ْهَي َتَبْكي اَنَحَنَت ْإَلى اَلَقَبْر،22 -(:22:12آية )يو:
 (9:38= ألنها تتصور سرقة جسد المسيح، وشكت فيما رأته سابقًا )متتبكى
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اَلَكَيْن ْبْثَياٍب ْبيٍض َجاْلَسَيْن َواْحَدا ْعَنَد الرََّأْس َواآلَخَر ْعَنَد الرَِّجَلَيْن، َحَيثع َكاَن َفَنَظَرَت مَ 21" -(:21:12آية )يو:
وَعا.   " َجَسدع َيسعوَع َمَوضع

= على طرفي مصطبة القبر، يناظران الكاروبين على تابوت العهد أي كرسى الرحمة. هذين المالكين هم المالكين
لعهد الجديد، وهم شهود رحمة اهلل وغفرانه بالدم في العهد القديم. التلميذان شاهدا القبر الفار  شهود القيامة في ا

نصرفا. أما مريم لمحبتها بقيت في المكان فإستحقت رؤيا إضافية ترفع إيمانها وتصحح محبتها.   وا 
 = الجلوس عالمة الراحة فالعمل كله تم والمسيح قام.جالسين

 
ْإنَّهعَم َأَخذعوا َسيِّْدي، َوَلَستع َأَعَلمع َأَيَن »َقاَلَت َلهعَما:« َيا اَمرََأةع، ْلَماَذا َتَبْكيَن؟»َفَقااَل َلَها:21" -(:21:12آية )يو:
  " «.َوَضععوِع!

 = فرح المالئكة بالقيامة جعلهم يعاتبونها إذ ظنت المسيح مازال ميتًا.لماذا تبكين
 

 " هَذا اَلَتَفَتَت ْإَلى اَلَورَاْء، َفَنَظَرَت َيسعوَع َواْقَفا، َوَلَم َتَعَلَم َأنَّهع َيسعوعع.َوَلمَّا َقاَلَت 23" -(:23:12آية )يو:
حترام للمسيح حين ظهر ومريم الحظت حركات المالئكة إلتفتت إلى الوراء = غالبًا قدم المالئكة عالمة خضوع وا 

 تجاه شخص دخل اآلن، فنظرت لتراه. 
 

، َفَقاَلَت « َيا اَمرََأةع، ْلَماَذا َتَبْكيَن؟ َمَن َتَطلعْبيَن؟»اَل َلَها َيسعوعع:قَ 23" -(:23:12آية )يو:  َفَظنََّت ْتَلَق َأنَّهع اَلبعَستَاْنيُّ
ِع »َلهع: ذع  "«.َيا َسيِّدع، ْإَن كعَنَت َأَنَت َقَد َحَمَلَتهع َفقعَل ْلي َأَيَن َوَضَعَتهع، َوَأَنا آخع
 

ِع: َيا معَعلِّمع. « َربُّوْني!»َفاَلَتَفَتَت ْتَلَق َوَقاَلَت َلهع: « َيا َمَرَيمع »َها َيسعوعع:َقاَل لَ 22 -(:22:12آية )يو:  الَّْذي َتَفْسيرع
 هذا ما يسمى بالبصيرة الروحية. اآلن عرفته ، و = فقال لها مريم .. قالت له ربوني

 ونالحظ التدر  في الرؤيا:
 هي أواًل لم ترى شيئًا. -1
البسووتاني، أي رأتووه ولووم تتعوورف عليووه. بكائهووا أشووعل حبهووا والحووب شوورط للرؤيووة، ولكوون حبهووا ينقصووه ثووم ظنووت أنووه  -3

 اإليمان )كما حدث مع تلميذي عمواس، لذلك حاول المسيح معها أن يرفع درجة إيمانها لتراه.
رفوت أنوه المعلوم هي تؤمن بالمسيح كمعلم ولكنها ينقصها اإليموان بوه كإلوه. وحوين سومعت صووته يناديهوا "موريم" ع -2

القووائم موون بووين األموووات، لقوود إرتفووع إيمانهووا هنووا درجووة أخوورى حووين سوومعت صوووته "يسوومع األموووات صوووت إبوون اهلل 
 والسامعون يحيون".

هذه رؤية اإليمان. ولكن هذه الرؤيا إحتاجت  أخبرت التالميذ أنها رأت الرب( درجة أعلى 18هنا نرى في )آية -:
منعها من أن تلمسه، حتى تنتقل من العيان إلى اإليمان وهو اإليقان بما ال ُيرى لدرس في اإليمان، كان الدرس ب
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( بهذا نرى أن المسيح هو الذي يشفى إيماننا الضعيف. هو يقدم المحبة ومن يتقبلها ويحبه يشفى له 1:11)عب
 إيمانه.

 
َعَد َبَعدع ْإَلى َأْبي. َولْكْن اَذَهْبي ْإَلى ْإَخَوْتي َوقعوْلي اَل َتَلْمْسيْني أَلنِّي َلَم َأصَ »َقاَل َلَها َيسعوعع:21" -(:21:12آية )يو:

لْهكعمَ  لْهي َواْ    "«.َلهعَم:ْإنِّي َأَصَعدع ْإَلى َأْبي َوَأْبيكعَم َواْ 
عندها "الذي يحبني يحبه أبى  = هنا نجد المعلم يعطى درس اإليمان للمجدلية ليرفع درجة البصيرة الروحيةال تلمسيني
( ونالحظ أن المسيح سمح لها قباًل أن تلمسه لتنال سالمًا وسمح لتوما أن :31:1وأظهر له ذاتي" )يو وأنا أحبه

يلمسه ليؤمن، بل طلب من التالميذ أن يجسوه ليؤمنوا، بل أعطى لتلميذي عمواس أن يتناولوا جسده ليروه. ولكنه هنا 
نية، ولكن عليها أن تعرفه كإله ال سلطان للموت يمنعها من لمسه، ليمنعها أن تتعامل معه كإنسان، بعواطف إنسا

 عليه.

والكلمة األصلية للعبارة ال تلمسيني تفيد "ال تمسكيني وتتعلقي بي وتقيمي روابط..." فهي أرادت أن تمسوك بوه جسوديًا، 
ن كنوا وتقيم عالقتها به كما في األول والمسيح هنا يريد أن يرفع مستوى عالقتها به إلوى مسوتوى عالقتهوا بواهلل  يهووه "وا 

(. ويووورى بعوووض المفسووورين أن لفوووظ "ال تلمسووويني" 15:6كوووو3عرفنوووا المسووويح حسوووب الجسووود لكووون اآلن ال نعرفوووه بعووود" )
 المستخدم هنا يعنى "ال تستمري في لمسي" وال يعنى "ال تبتدئي باللمس" 

أبى، ولذلك لون تسوتطيعي  = في ذهنك وفي إيمانك يا مريم أنا مجرد إنسان ولست إله مثلألني لم أصعد بعد إلى أبى
المسويح يريود أن إيمانهوا يوزداد  أن تتالمسي معي، عدم اإليمان هذا هو السبب في أن عينيك قود أمسوكت فلوم تعرفينوي.

( . وحوووين يشوووفى إيموووان :2 – 36:  6)مووور نازفوووة الووودم التوووى لمسوووته ، فخرجووت منوووه قووووة وشوووفتها لتصوول لدرجوووة إيموووان
درس المسيح لمريم هنا هو نفس درس العريس لعروسته فوي سوفر النشويد سيد . المجدلية ستحصل على ما تريده من ال

( وكمووا كووان درس العووريس فووي سووفر النشوويد سووببًا فووي رجوووع العووروس، كووان درس المسوويح للمجدليووة هنووا لتثبيووت 5:6)
 إيمانها.

لهكـم لهـي وا  هوى الروعوة يعبور بهوا كلموات فوي منت إذهبى إلى إخوتى ... وقولي لهم ... إني أصعد إلـى أبـى وأبـيكم وا 
( 39:8المسيح عن عمله الخالصي وبركات القيامة. لقد تحول البشر إلى إخوة له "فصار بكرًا بوين إخووة كثيورين" )رو

وبإتحاده بنا صار أبوه )بحسب الطبيعة( أبًا لنوا )بوالتبنى(. وصوار إلهوه )هوو يوتكلم كإنسوان لوُه طبيعتنوا، مؤكودًا تجسوده 
نا )بمعنى التصالح بين اهلل واإلنسان فنحن كبشر بالفداء عدنا شعب اهلل المحبوب( ونالحظ أنه الكامل وبشريته( إلهًا ل

لم يقل إلهنا وأبونا، فونحن نختلوف عنوه. اآلب أبووه بالطبيعوة وصوار لنوا أبوًا بوالتبني، واآلب متحود معوُه أقنوميوًا فالمسويح 
في حالة إخالء نفسه "أبى أعظوم منوى" وقولوه إلهكوم فونحن  اإلبن هو اهلل. ولكنه بالجسد يقول إلهي كما قال سابقًا وهو

 عبيده المخلوقين. ما أعظم هذه اآلية التي تلخص عمل المسيح معنا ولنا. 
= لوم يقول لهوم المسويح قوولي لهوم إنـي أصـعد= بهذا اإلنجيل. قولي لهموما أحلى أن تتحول مريم الخاطئة إلى مبشرة= 

ولووى فوي طريقوة للصووعود بجسوده البشورى للسووماء. وهوذا موا أعووده لنوا "أنوا ذاهووب إننوي قموت، فقياموة المسوويح هوي خطووة أ
ألعوود لكووم مكانووًا ... حيووث أكووون أنووا تكونووون أنووتم أيضووًا. لقوود صوورنا وارثووين للمجوود السووماوي، وارثووين معووُه، وارثووين اهلل" 
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ن قود ظول علوى األرض. (. كانت القيامة عربوون للصوعود. فوإن كوان المسويح قود قوام ولوم يصوعد لكوان اإلنسوا17:8)رو
 فالقيامة وحدها ال تكفى.

 
، َوَأنَّهع َقاَل َلَها هَذا.22" -(:22:12آية )يو:  " َفَجاَءَت َمَرَيمع اَلَمَجَدْليَّةع َوَأَخَبَرْت التَّاَلْميَذ َأنََّها رََأْت الرَّبَّ
 اللفائف فآمن.= هي رؤيا إيمانية، فلقد إستجابت مريم للدرس، كما رأى يوحنا القبر و رأت الرب

 
ََلََّقَة َحَيثع َكاَن التَّالَ 21" -(:21:12آية )يو:  لع األعَسبعوْع، َوَكاَنْت اأَلَبَوابع مع ْميذع َوَلمَّا َكاَنَت َعْشيَّةع ذْلَق اَلَيَوْم، َوهعَو َأوَّ

  " «.َساَلمر َلكعَم!»َوَقاَل َلهعَم: معَجَتْمْعيَن ْلَسَبْب اَلَخَوْف ْمَن اَلَيهعوْد، َجاَء َيسعوعع َوَوَقَف ْفي اَلَوَسْط،

ــواب مََ  ــةلَّ األب = عالمووة رعووبهم أحكموووا إغووالق األبووواب بالمتوواريس. الحووظ أن جسوود القيامووة لوويس كاألجسوواد العاديووة. ق
 = هو قريب للكل بنفس الدرجة.في الوسطفالمسيح دخل واألبواب مغلقة. 

= هوو يووم القياموة لوذلك يقوول عشية ذلـق اليـومرد الخوف. هذه ليست تحية، بل عطية من ملك السالم لط =سالمر لكم
 عنه اليوم دون تحديد. فهو يوم الحياة الجديدة والخلقة الجديدة. هو يقابل يوم خلقة آدم أواًل.

 
 " .َوَلمَّا َقاَل هَذا َأرَاهعَم َيَدَيْه َوَجَنَبهع، َفَفْرَح التَّاَلْميذع ْإَذ رََأَوا الرَّبَّ 12" -(:12:12آية )يو:

  = فرح التالميذ= فمسيح الصليب هو مسيح القيامة، الحي وكان ميتًا. أراهم يديه ..
 ( فهو هنا بحسب وعده، هو الذي جاء. والفرح ناتج عن إختبار ورؤيّة يسوع.33:15سأراكم فتفرحون)

 
  "«.ي اآلبع أعَرْسلعكعَم َأَناَساَلمر َلكعَم! َكَما َأَرَسَلنْ »َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع َأَيَضا:12" -(:12:12آية )يو:

التكرار لتأكيد أن المسيح هو واهب السالم. ونرى هنا إرسالية التالميذ للكرازة. السالم هنا ليس لتبديد الخوف، بل 
 إعدادهم ليتشجعوا فيرسلهم للكرازة.

 
َفرع َلهع، 11وَح اَلقعدعَس. اَقَبلعوا الرُّ »َوَلمَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلهعمع:11 -(:11-11:12اآليات )يو: ََ ِع تع َمَن َغَفَرتعَم َخَطاَيا

ِع أعَمْسَكتَ   «.َوَمَن َأَمَسَكتعَم َخَطاَيا
(. وهذا غير ما 18:18+ مت19:15أصل اآلية نفخ في وجوههم وذلك ليعطيهم سلطان الحل والربط )مت =نفخ

لناس، والنفخ ليعطيهم موهبة الروح القدس التي حدث يوم الخمسين، فيوم الخمسين كان فيه سكنى الروح القدس في ا
بها يغفرون الخطايا،)الذي يغفر هو اهلل وحده. ولكن إذا قلنا الكاهن يغفر فهذا يعنى أن الروح القدس الساكن في 

ولكن العمل والقول يكون بواسطة الكاهن. كأن الكاهن يعلن الغفران الذي  الكاهن هو الذي يغفر أو ُيمسك الخطايا.
بالروح القدس. والروح القدس يستخدم يد الكاهن في نقل خطايا المعترف إلى حساب دم المسيح الكفارى. والخاطئ  تم

( وكما تنبأ حزقيال 7:3يقر بخطاياه أمام الروح القدس في حضرة الكاهن(، وكما نفخ اهلل في آدم فصار نفسًا حية )تك
نية الحياة لكنيسته عن طريق األسرار التي سيمارسونها. فهذه ( فكان للقتلى حياة. هكذا أعطى المسيح إمكا11:27)
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النفخة إذًا أعطت للتالميذ سر الكهنوت. والرسل سلموا هذا السلطان الذي إستلموه من المسيح لخلفائهم من األساقفة 
 فصارت الكنيسة جامعة رسولية.

فورون إسواءتهم لوبعض ولكون، هول هوذا يحتواج ومن ينكرون سر الكهنوت يفسرون هذه النفخة أنها لكل المؤمنين بها يغ
 إلي نفخة خاصة؟! 

(. ومووع وضووع اليوود يوونفخ 2 ،3:12+ أع33:6تووى1( هووذه النفخووة كانووت للتالميووذ، وهووي تنتقوول لخلفووائهم بوضووع اليوود )1
 األسقف في الكاهن الذي يضع يده عليه فهى ليست لكل الناس.

بعضوهم الوبعض إسواءتهم وغفوران الخطايوا أصواًل هوو الشوورط ألن ( موا الوداعي أن يونفخ المسويح فوي التالميوذ ليغفوروا ل3
 (.16 ،5::1يغفر اهلل لنا )مت

. هول يونفخ المسويح فينوا لنمسوك ومـن أمسـكتم خطايـاِ أمسـكت( كيف يفسور مون ينكورون الكهنووت قوول المسويح هنوا 2
 ،5::1ما فوي )موت(. حل هذا اإلشكال الوحيد أن 16 ،5::1خطايا البعض ضدنا، وهل هذا ال يتعارض مع )مت

( هوووو للتالميوووذ ككهنوووة. والسووويد أعطووواهم هوووذا السووولطان حينموووا أرسووولهم 32:31( هوووو لجميوووع النووواس وموووا فوووي )يوووو16
ليكووورزوا ومووون يوووؤمن يغفوووروا خطايووواه )فوووي المعموديوووة والتوبوووة واإلفخارسوووتيا(. ومووون ال يوووؤمن أو يوووأتي للتنووواول بغيووور 

 التناول.إستحقاق ال تغفروا له خطاياه. وبالتالي يمنع من 
 

َأمَّا تعوَما، َأَحدع االَثَنَي َعَشَر، الَّْذي يعَقالع َلهع التََّوَأمع، َفَلَم َيكعَن َمَعهعَم ْحيَن َجاَء َيسعوعع. 13" -(:13-13:12اآليات )يو:
وَن:13 !»َفَقاَل َلهع التَّاَلْميذع اآلَخرع ْفي َيَدَيْه َأَثَر اَلَمَساْميْر، َوَأَضَع ْإَصْبْعي ْفي  ْإَن َلَم أعَبْصرَ »َفَقاَل َلهعَم:«. َقَد رََأَيَنا الرَّبَّ

 "«.َأَثْر اَلَمَساْميْر، َوَأَضَع َيْدي ْفي َجَنْبْه، اَل أعوْمنَ 
واضح طبيعة الشك في توما. )إن الشخصية العقالنية تعرقل اإليمان القلبي البسيط( . ولكن توما فى الحقيقة 

الشكاك . فهو محب للمسيح جدًا وكان على استعداد ان يذهب معه الى شخصية رائعة وال يصح ان نقال عنه 
 ( . لكنه ال يترك تساؤال داخله واليسأل عنه 15: 11ذا ذهب سيقتلونه مع المسيح ) يوإنه أورشليم وهو عالم أ

 ( هو عقالنى وليس شكاك . ومثل هذا ال يحزن المسيح بل يدخل معه في حوار حتى يقنعه. خصوصا 6: :1)يو
 فى داخله ذرة شك.من ن الرب لن يرسل للكرازة أ
 

ِع َأَيَضا َداْخاَل َوتعوَما َمَعهعَم. َفَجاءَ 12" -(:12:12آية )يو:  َوَبَعَد َثَماْنَيْة َأيَّاٍم َكاَن َتاَلْميذع
ََلََّقةر، َوَوَقَف ْفي اَلَوَسْط َوَقاَل:   " «.َساَلمر َلكعَم!»َيسعوعع َواأَلَبَوابع مع

يحصوون اليووم األول والثوامن. ولوم نسومع أن الورب نفوخ فوي وجوه توموا.  م أي يوم األحود التوالي. فهو =ية أياموبعد ثمان
 فالرب نفخ مرة واحدة لجسم الكنيسة كله. وهذه النفخة تصل بوضع اليد.
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، َوهَ »ثعمَّ َقاَل ْلتعوَما:11" -(:11:12آية )يو: اْت َيَدَق َوَضَعَها ْفي َجَنْبي، َواَل َتكعَن َهاْت ْإَصْبَعَق ْإَلى هعَنا َوَأَبْصَر َيَديَّ
 "«.َغَيَر معَؤْمٍن َبَل معَؤْمَنا

 من تواضع السيد أنه يستخدم نفس الكلمات التي إستخدمها توما كشروط إليمانه.

كل األثمة يراها و  ، والمسيح أبقى على جروحه بعد قيامته لكي يثبت حقيقة قيامته ولكي يراها صالبوه ورافضوه
ويندمون على ما فعلوه، ويراها المؤمنين فيفرحون فهي سبب خالصهم. هنا  ،يحزنون وينوحون يوم الدينونة في يأسف

 السيد يشفى إيمان توما.
 

لْهي!»َأَجاَب تعوَما َوَقاَل َلهع:12" -(:12:12آية )يو:  "«. َربِّي َواْ 
لهى اهلل يهوه، قالها توما عن المسيح فتحققت بشارة = يهوه إلوهيم= هي كلمات اليهودى في العهد القديم عن ربى وا 

 القديس يوحنا "وكان الكلمة اهلل". ولكن توما لم يضع يديه في جنب المسيح. 
 

  "«.أَلنََّق رََأَيَتْني َيا تعوَما آَمَنَت! طعوَبى ْللَّْذيَن آَمنعوا َوَلَم َيَرَوا»َقاَل َلهع َيسعوعع:11" -(:11:12آية )يو:
ادة حواسه أو أن يرى معجزات ليؤمن، هو في درجة أقل ألننا باإليمان نسلك ال بالعيان. والمسيح كل من يطلب شه

 هنا يطوب من يؤمن دون أن يرى عبر كل الدهور فاإليمان هو اإليقان بأمور ال ترى.
 

ِْ َلَم تع 12" -(:12:12آية )يو:   " َكَتَب ْفي هَذا اَلْكتَاْب.َوآَياٍت أعَخَر َكْثيَرَة َصَنَع َيسعوعع قعدَّاَم َتاَلْميْذ
= يوحنا يعتبر أن ظهور يسوع آياتما إهتم يوحنا بتسجيله من معجزات هو معجزات الخلق التي تثبت الهوت السيد. 

هو آية بعد قيامته )شئ إعجازي(. ولكن كلمة آية تعنى عمل يوصل حقيقة من عمله. فظهور يسوع يظهر حقيقته 
 = أي أنا لم أكتب قصة حياة المسيح كلها.م تكتب في هذا الكتابلأنه إبن اهلل الحى األبدي 

 
ِْ َفَقَد كعْتَبَت ْلتعَؤْمنعوا َأنَّ َيسعوَع هعَو اَلَمْسيحع اَبنع اهلْل، َوْلَكَي َتكعوَن َلكعَم ْإَذا آَمَنتعمَ 12" -(:12:12آية )يو:  َحَياةر َوَأمَّا هْذ
 " ْباَسْمْه.

وجوده وحضوره بحسب فكر العهد القديم، فذكر إسم اهلل يعنى أن اهلل حاضرًا  = ذكر اإلسم يستدعىحياة بإسمه
وقائمًا وفعااًل، لذلك كانوا يحظرون نطق إسمه ألن ذكر إسمه هو الدخول في حضرته، ولهذا كانوا يخافون أن 

وبعد القيامة صار ذكر يهوه بكلمة الرب وباليونانية كيريوس.  إسم يصعقوا أو يموتوا لو ذكروا إسمه. لذلك إستبدلوا
 إسمه للحياة )أهمية ترديد صالة يسوع(.

 ؟إنجيله يوحنا كتب لماذا
أن يسوع الذي من الناصرة الذي ولدته العذراء وصلب وقام هو المسيح إبن اهلل، المسيا الذي تنبأ عنه  تؤمنوالكي  -1

هوذا الوذي رأينواه إنسوانًا فوي وسوطنا هوو  كل األنبياء. وهو رجاء إسرائيل كلها. وهو الذي يؤسوس مملكوة اهلل. يسووع
 ليس من األرض بل هو نفسه إبن اهلل.

 . بهذا اإليمان تنالون الحياة األبدية التي ظهرت في قيامة المسيح =لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسمه -3
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عطائه السيادة ليقود الحياة.آمنتم  = هو قبول المسيح والثقة فيه وا 
 

 روناإلصحاح الحادي والعش
َكاَن ْسَمَعانع 1َبَعَد هَذا َأَظَهَر َأَيَضا َيسعوعع َنَفَسهع ْللتَّاَلْميْذ َعَلى َبَحْر َطَبْريََّة. َظَهَر هَكَذا: 2" -(:13-2:12:يواآليات )

، َوتعوَما الَّْذي يعَقالع َلهع التََّوَأمع، َوَنَثَناْئيلع الَّْذي ْمَن َقاَنا اَلَجْليْل، َواَبَنا  ِْ َمَع بعَطرعسع َزَبْدي، َواَثَناْن آَخرَاْن ْمَن َتاَلْميْذ
:1َبَعْضْهَم.  وا َوَدَخلعوا السَّْفيَنَة «. َنَذَهبع َنَحنع َأَيَضا َمَعقَ »َقالعوا َلهع:«. َأَنا َأَذَهبع أَلَتَصيَّدَ »َقاَل َلهعَم ْسَمَعانع بعَطرعسع َفَخَرجع

، َوَقَف َيسعوعع َعَلى الشَّاْطْئ. َولْكنَّ التَّاَلْميَذ َلَم َيكعونعوا 3ْسكعوا َشَيَئا. ْلَلَوَقْت. َوْفي ْتَلَق اللََّيَلْة َلَم يعمَ  َبحع َوَلمَّا َكاَن الصُّ
َيَعَلمعوَن َأنَّهع َيسعوعع. 
وا الشََّبَكَة ْإَلى أََلقع »َفَقاَل َلهعَم: 2« اَل!»َأَجابعوِع:«. َيا ْغَلَمانع َأَلَعلَّ ْعَنَدكعَم ْإَداَما؟»َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع:3

وَن َأَن َيَجْذبعوَها ْمَن َكَثَرْة السََّمْق. «. َجاْنْب السَّْفيَنْة اأَلَيَمْن َفَتْجدعوا َفأََلَقَوا، َوَلَم َيععودعوا َيَقْدرع
َفَقاَل ذْلَق التَِّلْميذع الَّْذي 1

!»َكاَن َيسعوعع يعْحبُّهع ْلبعَطرعَس: َرَياَنا، َوأََلَقى  َفَلمَّا َسْمعَ «. هعَو الرَّبُّ ، اتََّزَر ْبَثَوْبْه، أَلنَّهع َكاَن عع ْسَمَعانع بعَطرعسع َأنَّهع الرَّبُّ
وَن َفَجاءعوا ْبالسَّْفيَنْة، أَلنَّهعَم َلَم َيكعونعوا َبْعيْديَن َعْن اأَلَرْض ْإالَّ َنَحَو 2َنَفَسهع ْفي اَلَبَحْر.  رَاٍع، ْمَئَتَي ذْ َوَأمَّا التَّاَلْميذع اآلَخرع

وَن َشَبَكَة السََّمْق.  رُّ َبزَا. 1َوهعَم َيجع وَعا َعَلَيْه َوخع وَعا َوَسَمَكا َمَوضع وا َجَمرَا َمَوضع وا ْإَلى اأَلَرْض َنَظرع َقاَل َلهعَم 22َفَلمَّا َخَرجع
َوَجَذَب الشََّبَكَة ْإَلى اأَلَرْض، معَمَتْلَئَة َسَمَكا  َفَصْعَد ْسَمَعانع بعَطرعسع 22«. َقدِّمعوا ْمَن السََّمْق الَّْذي َأَمَسَكتعمع اآلنَ »َيسعوعع:

ْق الشََّبَكةع.  ِْ اَلَكَثَرْة َلَم َتَتَخرَّ ََدََّوا!»َقاَل َلهعَم َيسعوعع:21َكْبيرَا، ْمَئَة َوَثاَلثَا َوَخَمْسيَن. َوَمَع هْذ َوَلَم َيَجسعَر َأَحدر «. َهلعمُّوا َت
. ْمَن التَّاَلْميْذ َأَن َيَسأَ  َلهع: َمَن َأَنَت؟ ْإَذ َكانعوا َيَعَلمعوَن َأنَّهع الرَّبُّ

َبَز َوَأَعَطاهعَم َوَكذْلَق السََّمَق. 21 ثعمَّ َجاَء َيسعوعع َوَأَخَذ اَلخع
ِْ َبَعَدَما َقاَم ْمَن اأَلَمَواْت.23 ِْ َمرَّةر ثَاْلَثةر َظَهَر َيسعوعع ْلَتاَلْميْذ ََدََّوا قَ 23 هْذ َياْسَمَعانع »اَل َيسعوعع ْلْسَمَعاَن بعَطرعَس: َفَبَعَد َما َت

َقاَل َلهع َأَيَضا 22«. اَرَع ْخرَاْفي»َقاَل َلهع: «. َنَعَم َياَربُّ َأَنَت َتَعَلمع َأنِّي أعْحبُّقَ »َقاَل َلهع:« َبَن يعوَنا، َأتعْحبُّْني َأَكَثَر ْمَن هؤعاَلْء؟
، َأَنَت َتَعَلمع َأنِّي أعْحبُّقَ »َقاَل َلهع:« بُّْني؟َيا ْسَمَعانع َبَن يعوَنا، َأتعحْ »ثَاْنَيَة: َقاَل َلهع 21«. اَرَع َغَنْمي»َقاَل َلهع:«. َنَعَم َياَربُّ
، »َفَحْزَن بعَطرعسع أَلنَّهع َقاَل َلهع ثَاْلَثَة: َأتعْحبُّْني؟ َفَقاَل َلهع: « َيا ْسَمَعانع َبَن يعوَنا، َأتعْحبُّْني؟»ثَاْلَثَة: َأَنَت َتَعَلمع كعلَّ َياَربُّ

اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلَق: َلمَّا كعَنَت َأَكَثَر َحَداَثَة كعَنَت 22 اَرَع َغَنْمي.»َقاَل َلهع َيسعوعع:«. َشَيٍء. َأَنَت َتَعْرفع َأنِّي أعْحبُّقَ 
َقاَل 21«. َيَدَيَق َوآَخرع يعَمَنْطقعَق، َوَيَحْملعَق َحَيثع اَل َتَشاءع  تعَمَنْطقع َذاَتَق َوَتَمْشي َحَيثع َتَشاءع. َولْكَن َمَتى ْشَخَت َفْإنََّق َتمعدُّ 

َد اهلَل ْبَها. َوَلمَّا َقاَل هَذا َقاَل َلهع: َفاَلَتَفَت بعَطرعسع َوَنَظَر 12«. اَتَبَعْني»هَذا معْشيرَا ْإَلى َأيَّْة ْميَتٍة َكاَن معَزْمَعا َأَن يعَمجِّ
َيا َسيِّدع، َمَن هعَو الَّْذي »اَن َيسعوعع يعْحبُّهع َيَتَبععهع، َوهعَو َأَيَضا الَّْذي اتََّكَأ َعَلى َصَدْرِْ َوَقَت اَلَعَشاْء، َوَقاَل:التَِّلْميَذ الَّْذي كَ 

، َوهَذا َما َلهع؟»َفَلمَّا رََأى بعَطرعسع هَذا، َقاَل ْلَيسعوَع:12« يعَسلِّمعَق؟ كعَنتع َأَشاءع َأنَّهع َيَبَقى َحتَّى  ْإنَ »َقاَل َلهع َيسعوعع:11« َياَربُّ
. َولْكَن َلَم َيقعَل َلهع َيسعوعع 11«. َأْجيَء، َفَماَذا َلَق؟ اَتَبَعْني َأَنَت! َفَذاَع هَذا اَلَقَولع َبَيَن اإْلَخَوْة: ْإنَّ ذْلَق التَِّلْميَذ اَل َيمعوتع

، َبَل: هَذا هعَو التَِّلْميذع الَّْذي َيَشَهدع ْبهَذا َوَكَتَب هَذا. 13«.َبَقى َحتَّى َأْجيَء، َفَماَذا َلَق؟ْإَن كعَنتع َأَشاءع َأنَّهع يَ »ْإنَّهع اَل َيمعوتع
َوَنَعَلمع َأنَّ َشَهاَدَتهع َحقٌّ. 

َنَفَسهع َيَسعع  َوَأَشَياءع أعَخرع َكْثيَرةر َصَنَعَها َيسعوعع، ْإَن كعْتَبَت َواْحَدَة َواْحَدَة، َفَلَستع َأظعنُّ َأنَّ اَلَعاَلمَ 13
 " اَلكعتعَب اَلَمَكتعوَبَة. آْميَن.
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  " َبَعَد هَذا َأَظَهَر َأَيَضا َيسعوعع َنَفَسهع ْللتَّاَلْميْذ َعَلى َبَحْر َطَبْريََّة. َظَهَر هَكَذا:2" -(:2:12آية )يو:
  (31) نما ظهورى إصحاح= هو بحر الجليل أو بحيرة جنيسارات . إذًا هذا الظهور كان في الجليل، بيبحر طبرية

 كانا في أورشليم.
 

، َوتعوَما الَّْذي يعَقالع َلهع التََّوَأمع، َوَنثََناْئيلع الَّْذي ْمَن َقاَنا اَلَجْليْل، َواَبَنا 1" -(:1-1:12اآليات )يو: َكاَن ْسَمَعانع بعَطرعسع
ِْ َمَع َبَعْضْهَم.  :َقا1َزَبْدي، َواَثَناْن آَخرَاْن ْمَن َتاَلْميْذ َنَذَهبع َنَحنع »َقالعوا َلهع:«. َأَنا َأَذَهبع أَلَتَصيَّدَ »َل َلهعَم ْسَمَعانع بعَطرعسع

وا َوَدَخلعوا السَّْفيَنَة ْلَلَوَقْت. َوْفي ْتَلَق اللََّيَلْة َلَم يعَمْسكعوا َشَيَئا.«. َأَيَضا َمَعقَ   " َفَخَرجع
؟ بطرس الذي انكر  ليصنع منهم كارزين. ومن هم السبعة هنا نجد المسيح يظهر لسبعة من التالميذ يقوى إيمانهم

بنا زبدي اللذان كانا يريدان الجلوس عن اليمين واليسار في ملك زمني تصوروه للسيد، وطلبا نارًا  وتوما الذي تشكك وا 
تنزل على من رفض المسيح. ونثنائيل الذي تصور أنه لن يخرج شئ صالح من الناصرة وهنا نسمع أنه من قانا 
الجليل .نرى هنا هذه الجماعة تذهب لصيد السمك!! )هي حالة من عدم الفهم، ماذا يعملون بالضبط بعد ترك المسيح 
لهم(. لقد دعاه المسيح أوال قائاًل اترك صيد السمك وأنا أجعلك صياد ناس أي كارز وخادم للبشارة . ولكنه هنا تساءل 

غائب مختفى وهو ال يراه اآلن بالجسد. ولذلك عاد بطرس  كيف يعيش ويأكل مع التكريس، والمسيح الذي دعاه
لمهنته السابقة ليأكل وجذب معُه ستة آخرين، منهم نعرف أربعة أسماء ذكرها الكتاب، وال داعي للتخمين فيمن يكون 

= وا شيئاَ لم يمسكالليل يشير للظالم ورمزيًا لغياب المسيح.  =وفي تلق الليلةاإلثنان اآلخرين. فالكتاب لم يذكرهم. 
هو فشل مرتب من اهلل حتى يحولهم لصيد النفوس )ويقنعهم أن ال يعودوا لصيد السمك(، وفشل يرتبه لنا اهلل خيٌر من 
نجاح نرتبه ألنفسنا. ونالحظ أن غياب المسيح يشير لُه رمزيًا غياب السمك )سمكة إ خ ث ى س باليونانية( وتحمل 

خريستوس ثيئوس إيوس سوتير وتعنى يسوع المسيح إبن اهلل المخلص( هذه الحروف أوائل حروف العبارة )إيسوس 
ت السمكة رمزًا للمسيحيين في أوائل عصور المسيحية. أضف أن السمك يعيش في البحر وال يغرق وال ذَ خِ لذلك إتُ 

تيار  يموت مثال للمؤمن يعيش في العالم الذي يشبهه الكتاب بالبحر وال يموت. والسمك له زعانف يسير بها عكس
 الماء. والمؤمن له قوة النعمة يسير بها عكس تيار شهوات العالم.

 
، َوَقَف َيسعوعع َعَلى الشَّاْطْئ. َولْكنَّ التَّاَلْميَذ َلَم َيكعونعوا َيَعَلمعوَن َأنَّهع َيسعوعع.3" -(:3:12آية )يو: َبحع  " َوَلمَّا َكاَن الصُّ

 يح هو شمس البر وهو النور يبدد ظلمة الفشل. = فالمس ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ
 " «اَل!»َأَجابعوِع:«. َيا ْغَلَمانع أََلَعلَّ ْعَنَدكعَم ْإَداَما؟»َفَقاَل َلهعَم َيسعوعع:3" -(:3:12آية )يو:
ألعل عندكم = تعنى يا أوالدي األحباء الصغار. هي كلمة تشير لمن له معهم عالقة عاطفية قوية وحنو. غلمان
= كلمة إدام تعنى غموس )ما يأكلونه مع الخبز( وهنا فالسؤال واضح أنه عن السمك الذي إصطادوه. والسمك إداماَ 

( فالمسيح يسأل 11:62رمز للمسيحيين، فما يشبع المسيح هو إيمان غير المؤمنين "من تعب نفسه يرى ويشبع" )أش
 ظهور يسوع حينما يعجز البشر. تالميذه عن النفوس التي إصطادوها ليفرح بها ويشبع. وما يعزى هو
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وَن َأَن «. أََلقعوا الشََّبَكَة ْإَلى َجاْنْب السَّْفيَنْة اأَلَيَمْن َفَتْجدعوا»َفَقاَل َلهعَم: 2" -(:2:12آية )يو: َفأََلَقَوا، َوَلَم َيععودعوا َيَقْدرع
 " َيَجْذبعوَها ْمَن َكَثَرْة السََّمْق.

نب من السفينة وليس على جانبها اآلخر؟ هذه ال تفهم سوى رمزيًا. فالذين = هل هناك سمك على جاالجانب األيمن
القطيع الصغير المعروف بالواحد، لو ضاع منهم خروف يذهب وراءه  هم الخراف. أي الذين تبرروا، هم على اليمين

( 11-1:6ن )لوونالحظ أن المسيح في بداية دعوته للتالميذ قابلهم في سفينتي (.162المسيح لذلك يذكر رقمهم )
 -بين الحادثتين : وهناك مقارنة

 (22-2:12)يو (22-2:3)لو
 رأى سفينتين )اليهود واألمم( (2
ــــب  (1 ــــذكر أي جان ــــم ي ــــه الشــــباق )الكــــل مــــدعوأل ــــوا إلي = لق

 (المدعوين كثيرين
 صارت الشباق تتخرق )الحرب ضد الكنيسة((1
 لم يذكر عدد السمق )الداخلين لإليمان كثيرين((3
 هربوا من الشباق التي تمزقتصَار السمق (3
 قبل القيامة، أي لم تعمل قوة القيامة فيمن هرب(2

 سفينة واحدة )جعل اإلثنين واحدَا( (2
 القوا الشباق للجانب األيمن )قليلون يخلصون( (1

 
 لم تتمزق الشبكة )اهلل يحفظ رعيته( (1
 )هم القطيع الصَير( 231عدد السمق  (3
 (يمان ناضجلهم إالباقين في الشباق هم كبار السمق ) (3
بعــد القيامــة، فالقيامــة هــي ســر نضــو  إيمــان مــن لــم  (2

 من موت الخطية. هى القيامةو يهرب، 
وصووغار السوومك هووم ضووعاف اإليموووان الووذين هربوووا نتيجووة الحووروب ضووود الكنيسووة، ونتيجووة صووراع وتشووكيك وهرطقوووات 

مووون إشوووارة للمقبوووولين "فوووالخراف ضووعاف اإليموووان، هوووؤالء الوووذين يتسووببون فوووي تمزيوووق الشوووبكة أي الكنيسوووة. والجانووب األي
سيكونون عون اليموين والجوداء عون اليسوار" وكثيورين يودخلون اإليموان وقليلوون هوم الوذين يخلصوون، فواآلب دعوا كثيورين 
إلى العرس ولكنه عاد وأمر بأن ُيطرد من ليس عليه ثياب العرس، أّما القطيوع الصوغير فهوو معوروف بالعودد، ال يهلوك 

ك، لن يمحى إسم أحد منهم من سفر الحياة. وكثرة السمك هذه تحققت في أول عظوة لبطورس إذ منه أحد إاّل إبن الهال
 نفس بعد شفاء المقعد.  3111نفس ثم بعدها بأيام 2111آمن

 ( لم يصطادوا شيئًا، ثم بكلمة يسوع صار صيد كثير. فبدونه ال نقدر أن نفعل شيئًا.31، يو6والحظ ففي الحالتين )لو
 

!»َفَقاَل ذْلَق التَِّلْميذع الَّْذي َكاَن َيسعوعع يعْحبُّهع ْلبعَطرعَس:1" -(:1:12آية )يو: َفَلمَّا َسْمَع ْسَمَعانع بعَطرعسع َأنَّهع «. هعَو الرَّبُّ
َرَياَنا، َوأََلَقى َنَفَسهع ْفي اَلَبَحْر. ، اتََّزَر ْبَثَوْبْه، أَلنَّهع َكاَن عع   " الرَّبُّ

= المحبة أعطت يوحنا العين المفتوحة فعرف الرب. ومرة أخرى  لقى نفسه في الماءيوحنا هو الرب..وبطرس أقال 
 -نلخص ما يفتح األعين لنري المسيح:

 اإليمان )المجدلية( -3   ( المحبة )مثل يوحنا(1
 القداسة )بدونها ال أحد يرى الرب( -:  ( التناول )تلميذى عمواس(2
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إذ شوعرا بوأن الفوداء لوم يقودم لهموا شويئًا فخافوا وهربوا، وحينموا صوار لهموا  (الرجاء )فتلميوذى عموواس فوي يأسوهما هربوا(6
الرجاء عرفا المسيح وعوادا ألورشوليم. ربموا يكوون صويد السومك المعجوزي هوو الوذي جعول يوحنوا يودرك أنوه يسووع. ولكون 

 لمحبته الكبيرة أدرك أنه يسوع قبل باقي التالميذ.
لعل هذا يعفيه من نكرانه السوابق. وبطورس فوي  ، في الماء ليظهر محبتهونجد بطرس في محبته المندفعة يلقي بنفسه 

بدايووة تعرفووه بالمسوويح حووين شووعر بخطيتووه قووال لووُه "أخوورج يووا رب موون سووفينتي" واآلن حووين شووعر بخطيتووه )عريووه( ألقووي 
ذلوك يهورب بنفسه في الماء ليهرب إلى المسيح. ففي بداية عالقة الخاطئ بالمسويح يهورب منوه إذ يشوعر بخطيتوه وبعود 

 = كما تغطى المالئكة وجوهها قدام اهلل. إتزر بثوبهإليه إذ يكتشف محبته. 
 

وَن َفَجاءعوا ْبالسَّْفيَنْة، أَلنَّهعَم َلَم َيكعونعوا َبْعيْديَن َعْن اأَلَرْض ْإالَّ َنَحَو 2" -(:2:12آية )يو: ْمَئَتَي َوَأمَّا التَّاَلْميذع اآلَخرع
و رُّ   " َن َشَبَكَة السََّمْق.ْذرَاٍع، َوهعَم َيجع

= الشبكة تشير للكنيسة  يجرون شبكة السمقذراع. ولكن بطرس تعجل وسبح للشاطئ وهم 311كانت السفينة قريبة 
التي تنتشل المؤمنين من بحر هذا العالم لتعود بهم إلى شاطئ السالم حيث المسيح. وربما حاول السمك أن يعود إلى 

وخدام المسيح هو جر من آمن ) السمك ( للشاطئ أى الى داخل الكنيسة حتى ال  البحر ولكن محاوالت التالميذ
 يهلك.  

 
َبزَا.1" -(:1:12آية )يو: وَعا َعَلَيْه َوخع وَعا َوَسَمَكا َمَوضع وا َجَمرَا َمَوضع وا ْإَلى اأَلَرْض َنَظرع   " َفَلمَّا َخَرجع

جموور متقوود يسووأله المسوويح أتحبنووي، وبعوود ذلووك أعوواده = فبجانووب جموور متقوود أنكوور بطوورس سوويده. وبجانووب  نظــروا جمــراَ 
= هذا درس للتالميذ أن يهتموا بالكرازة والرعاية واهلل سيعولهم  وسمكَا موضوعَا عليه وخبزلرعاية شعبه ونال الغفران. 

  ولن يتخلي عنهم.
 

 "«.َكتعمع اآلنَ َقدِّمعوا ْمَن السََّمْق الَّْذي َأَمسَ »َقاَل َلهعَم َيسعوعع:22" -(:22:12آية )يو:
= النفوس التي يصطادها الخدام هي للمسيح، هم يعطون المسيح النفوس وهو يعطيهم نصيبهم  قدموا من السمق
 (. الصيد للمسيح واإلدام من اهلل للخدام.13 ،11:8وطعامهم )نش

 
معَمَتْلَئَة َسَمَكا َكْبيرَا، ْمَئَة َوَثاَلثَا َوَخَمْسيَن.  َفَصْعَد ْسَمَعانع بعَطرعسع َوَجَذَب الشََّبَكَة ْإَلى اأَلَرْض،22" -(:22:12آية )يو:

ْق الشََّبَكةع. ِْ اَلَكَثَرْة َلَم َتَتَخرَّ   " َوَمَع هْذ
 = هو رقم رمزي يشير للكنيسة، أبناء اهلل المؤمنين سمكة231

  162  =2  +61  +111 
 القيامة(. القيامة من موت الخطية هنا.رقم 2= يشير لمن آمن باهلل )الثالوث( وقام مع المسيح ) 1رقم 
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فووي العهوود القووديم هووي  61= يشووير ألن موون قووام مووع المسوويح يعطيووه اهلل أن يتحوورر ويحوول عليووه الووروح القوودس و 32رقــم
 سنة اليوبيل أي الحرية ويوم الخمسين في العهد الجديد هو يوم حلول الروح القدس. 

درهووم( فالمسوويح يبحووث حتووى عوون الخووروف 111خووروف،111) = هووم قطيووع المسوويح الووذي ال يهلووك منووه أحوود222رقــم
 الضال لكي يرده فال يهلك. 

 وفي اليونانية كالقبطية كل حرف يناظر رقم )كذلك في العبرية( وبحساب أرقام الحروف
 162 رقمها  أبناء اهلل بالعبرية بنى إلوهيم

 2×7×162=2312 رقمها   أبناء اهلل باليونانية
 8×162=:133 رقمها   كلمة سمك باليونانية
 8×162=:133 رقمها   كلمة شبكة باليونانية

 
ََدََّوا!»َقاَل َلهعَم َيسعوعع:21" -(:21:12آية )يو: َوَلَم َيَجسعَر َأَحدر ْمَن التَّاَلْميْذ َأَن َيَسأََلهع: َمَن َأَنَت؟ ْإَذ َكانعوا «. َهلعمُّوا َت

.   " َيَعَلمعوَن َأنَّهع الرَّبُّ
ستضاف تالميذه وأشبعهم. وهو الذي أعطاهم السمك )المؤمنين( وهو الذي حصل عليه، فبدونه لم إي المسيح هو الذ

يكونوا ليصطادوا شيئًا. فليس الساقي شئ وال الزارع فاهلل هو الذي ينمى. والحظ أن كال السمك الذي أتوا به من البحر 
 لذي أعده لهم. كالهما عمله وعطيته.هو عمل المسيح فهو الذي أرشدهم. والسمك الذي على الشاطئ هو ا

َبَز َوَأَعَطاهعَم َوَكذْلَق السََّمَق.21" -(:21:12آية )يو:  " ثعمَّ َجاَء َيسعوعع َوَأَخَذ اَلخع
ِْ َبَعَدَما َقاَم ْمَن اأَلَمَواْت.23" -(:23:12آية )يو: ِْ َمرَّةر ثَاْلَثةر َظَهَر َيسعوعع ْلَتاَلْميْذ  " هْذ
 ظهورى أورشليم. ويوحنا يقصد الظهورات للتالميذ مجتمعين.= بعد  مرة ثالثة

 
ََدََّوا َقاَل َيسعوعع ْلْسَمَعاَن بعَطرعَس: 23" -(:21-23:12اآليات )يو: َياْسَمَعانع َبَن يعوَنا، َأتعْحبُّْني َأَكَثَر ْمَن »َفَبَعَد َما َت

َيا ْسَمَعانع َبَن »َقاَل َلهع َأَيَضا ثَاْنَيَة:22«. اَرَع ْخرَاْفي»َقاَل َلهع: «. أعْحبُّقَ  َنَعَم َياَربُّ َأَنَت َتَعَلمع َأنِّي»َقاَل َلهع:« هؤعاَلْء؟
، َأَنَت َتَعَلمع َأنِّي أعْحبُّقَ »َقاَل َلهع:« يعوَنا، َأتعْحبُّْني؟ َيا ْسَمَعانع َبَن »َقاَل َلهع ثَاْلَثَة:21«. اَرَع َغَنْمي»َقاَل َلهع:«. َنَعَم َياَربُّ

، َأَنَت َتَعَلمع كعلَّ َشَيٍء. َأَنَت َتَعْرفع َأنِّي »َفَحْزَن بعَطرعسع أَلنَّهع َقاَل َلهع ثَاْلَثَة: َأتعْحبُّْني؟ َفَقاَل َلهع: « ا، َأتعْحبُّْني؟يعونَ  َياَربُّ
 " اَرَع َغَنْمي.»َقاَل َلهع َيسعوعع:«. أعْحبُّقَ 

سمك يشير لرعية المسيح التي طلب من بطرس أن يرعاها. هنا هنا المسيح يربط بين صيد السمك ورعاية الغنم. فال
المسيح يحول بطرس من صياد سمك إلى راعى غنم. أي صياد نفوس الناس وراعيها يأتى بها للمسيح ثم يحافظ 

 عليها.. ولكن بعد حوار رقيق مع بطرس، هدفه إكمال شفاء بطرس من رفضه للصليب.
 

 : ( هناق تفسيرين11-23:12اآليات )يو:
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(. 17يقووول الكاثوليووك أن المسوويح هنووا يعطووى بطوورس رياسووة الكنيسووة المسوويحية فووي كوول العووالم وهووذا مووا أحزنووه )آيووة -1
وهووذا الوورأي مرفوووض فوونحن ال نجوود فووي تعوواليم المسوويح موضوووع رياسووة أحوود علووى كوول الكنيسووة. بوول أن مووا أحووزن 

ة التوي ألقاهوا المسويح علوى عاتقوه برياسوة بطرس حقيقوة هوو األلفواظ التوي إسوتخدمها المسويح ولويس عظوم المسوئولي
 الكنيسة )وهذا موضوع طويل ليس مجاله هنا( 

المسيح كان يعالج بطرس، من رفضه للصليب الذي أدى ألن ينكر المسيح إذ خواف مون هجووم اليهوود عليوه. بول  -3
ا هووي الووربط بووين (. والطريقووة التووي يسووتعملها السوويد هنوو33:15إن بطوورس كووان منووذ البدايووة رافضووًا للصووليب )مووت

يتنبأ لُه بأنه سيموت مصلوبًا. ومعنوى كوالم  18ية آمرات هل تحبني نجده في 2المحبة والصليب. فبعد أن سأله 
السيد إن كنت تحبنى حقيقوة عليوك أن تقبول بالصوليب الوذي أسومح بوه. وهوذا الكوالم موجوه لكول منوا، فعالموة حبنوا 

م. عالموة الحووب هوي خدمووة أوالد اهلل ورعوايتهم فووي بوذل الوونفس للمسويح وتلموذتنا لووه هوو قبووول موا يسوومح بوه موون أال
فووي بووذل الوونفس حتووى الوونفس األخيوور فووي إستشووهاد أو قبووول أي صووليب  هووو وكمووال الحووب .إرع خرافــيألجلهووم = 

( وال نقوارن حالنوا بوأي إنسوان آخور، :35:1يسمح به اهلل، أي ال نحب أنفسنا أكثر مون المسويح حتوى نسوتحقه )لوو
ثقة في أن المسيح يحبنا ويختار لنا أنسب شئ. وأنسب شئ هو ما يكون وسيلة لنا لنصل للسماء.  ففي هذا عدم

لقوود ظوون بطوورس أن محبتووه ُيعبوور عنهووا بحملووه للسوويف وضوورب عبوود رئوويس الكهنووة والسوويد هنووا يقووول لوويس هووذا هووو 
 الحب، بل هو قبول الصليب. 

ع ال أنكورك أنوا" والسويد سومح بموقوف الضوعف الوذي وقفوه ونالحظ أن بطورس فوي كبريائوه السوابق قوال إن أنكورك الجميو
بطرس أمام الخدم والجواري ليبدأ عالجه وتنكسر كبريائه وهنا يعيده المسيح لدرجته السابقة. لقد خجل بطرس أن يفتح 

رع إرع خرافـي ... إموضوع اإلنكار مع المسيح. لكن المسيح هو الذي يعيد بطرس لدرجة الرعايوة والمعنوى أنوه غفور. 
وفووي نفووس الوقووت يكموول الوودرس ويشوورح لبطوورس أن مووا يجعلووك يووا بطوورس تقبوول أي ألووم هووو أن تحووب موون كوول . غنمــي

ّموورات، وذلووك إلثووارة مشوواعر بطوورس 2هووو فووي مقابوول إنكووار بطوورس  أتحبنــيمووّرات 2القلووب. وربمووا يكووون سووؤال المسوويح 
ب أحودًا وال الزانيوة. بول هوو لشوفاء بطورس. وهوذا ولزيادة محبته فيقبل الصليب. هذا ليس تأنيبوًا لبطورس فالمسويح ال يؤنو

. أموا يوحنوا المملووء حبوًا للسويد ال يقوول لوه المسويح إتبعنوى بول هوو يتبوع المسويح 19نفهمه مون قوول المسويح إتبعنوى آيوة
 دائمًا بل حتى الصليب.

بطوورس ، حتووى كووون أن المسوويح يعموول هووذا مووع بطوورس هووو لوويس نوووع موون التووذكير بالخطووأ ، بوول إظهووار طبيعووة الخطووأ ل
يصحح موقفه . المسيح هنا يقف كمعلم يصحح خطأ تلميذه . فالمسيح يعلن لبطورس أن محبتوه ضوعيفة . وهوذا عملوه 
الرب مع شاول الطرسوسى إذ سمح بأن تعمى عينيه أياما قليلوة لويفهم مشوكلته وأنوه لوم يورى المسويح مون خوالل دراسوته 

رة ليودرك خطوأه .  فواهلل يبودأ العوالج بكشوف الخطوأ أواًل . والعوالج للناموس . وعمل هذا مع زكريوا الكواهن إذ صومت فتو
هنووا أن يقبوول موون يريوود الشووفاء موون نقووص المحبووة أى صووليب يسوومح بووه الوورب ، هووذا إذا كانووت عينووه قوود إنفتحووت وعوورف 

 محبة الرب التى اليمكن أن تسمح بشر ألوالده .
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تَِّلْميَذ الَّْذي َكاَن َيسعوعع يعْحبُّهع َيَتَبععهع، َوهعَو َأَيَضا الَّْذي اتََّكَأ َعَلى َصَدْرِْ َفاَلَتَفَت بعَطرعسع َوَنَظَر ال12" -(:12:12آية )يو:

  "«.َيا َسيِّدع، َمَن هعَو الَّْذي يعَسلِّمعَق؟»َوَقَت اَلَعَشاْء، َوَقاَل:
ت الظروف وحتى الصليب. . فيوحنا يتبع المسيح مهما كانفإلتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه

أّما بطرس فإحتاج ألن يثير المسيح مشاعره ليرفع درجة الحب فيتقبل أن يتبعه حتى الصليب. ولنالحظ درسًا مهمًا. 
فبطرس ألن محبته أقل يقارن بينه وبين يوحنا ويسأل المسيح، أنت تريدني يا رب أن أموت مصلوبًا فماذا عن يوحنا؟ 

أن ال نقارن بين  ، منى فلن تسمح بموته مصلوبًا. وكانت إجابة المسيح درسًا له ولناهل ألنك يا رب تحبه أكثر 
 فماذا لقحالنا وحال اآلخرين، فما يسمح به المسيح لي هو أفضل شئ لي أنا. كان رد المسيح على بطرس 

ون مقارنة مع أفضل شئ د وبالعامية "إنت مالك" إن كان هناك حب حقيقي للمسيح فلنفهم أن ما يختاره لي هو
 ، لسبب بسيط أننى لست اآلخر وظروفى تختلف عن ظروفه . اآلخرين

 واأللفاظ التي إختارها المسيح لها معنى مهم. فهناك كلمتان للمحبة استخدمتا هنا
 .ودون أن تطلب مقابل = وهي المحبة في أسمي صورها ودرجاتها وأقوى مشاعرها حتى بذل النفسأغابي( 1
 في مظاهرها اإلعتيادية الطبيعية وهي أقرب لكلمة المودة.= المحبة فيلو( 3

درجة األغابى هي تناظر محبة اهلل لنا، أحبنا دون أن يطلب مقواباًل لوذلك وهوي تشوير أيضوًا لمحبوة األم ألبنائهوا، فهوي 
 تبذل نفسها عنهم دون مقابل. والدرجة األقل هي درجة الفيلو، هي محبة تطلب مقاباًل لها.

ي سووؤال المسوويح األول لبطوورس إسووتخدم المسوويح كلمووة أغووابى ورد بطوورس بتواضووع مسووتخدمًا كلمووة فيلووو، ونالحووظ أن فوو
مسوتخدمًا كلموة فيلوو، وهوذا موا أحوزن بطورس  أتحبنـيوهكذا في المرة الثانية، أمّا في المرة الثالثة فسوأل المسويح بطورس 

لووم ترتفووع لووآلن حتووى إلووي مسووتوى الفيلووو =  )ولوويس ثقوول المسووئولية(. وكووأن المسوويح يقووول لبطوورس أن محبتووك يووا بطوورس
" ليوذكره أتحبني أكثر مـن هـؤالء)فيلو( ونالحظ أن المسيح يسأل بطرس أواًل " فحزن بطرس ألنه قال له ثالثة أتحبني

ن أنكوورك الجميووع ال أنكوورك" ولووم يكوورر المسوويح الوودرس ثانيووة، أي لووم يكوورر قولووه أكثوور موون هووؤالء ا  بإندفاعووه حووين قووال "و 
الدرس بنتيجة إيجابية وتواضع بطرس ولم يقل أكثر من هؤالء. وأيضًا قوله "أنت تعلم" وفوي ثالوث مورة نورى  حينما أتي

 " وهناك كلمتان أيضًا للرعاية إستخدمهما المسيحيا رب أنت تعلم كل شئأنه إرتمى بالكامل على المسيح فقال "
طعامه.17 ،16)أيات إرع  ( تعنى تغذية القطيع وا 
عنى الرعاية المستمرة والحرص والعناية والسياسة وقيادة القطيع وحمايته من الذئاب. وبطرس بدأ عمله ( ت15)آية  إرع

 الرعوى فعاًل يوم الخمسين.
 وهناك كلمتان استخدمهما المسيح في التعبير عن الخراف.

 ( تشير للحمالن الصغيرة التي تالزم الحظيرة )تحتاج لتغذية(16)آية  خرافي
( هوذه للخوراف الكبيورة وهوذه ترعوى فوي الحقوول ويلزمهوا الرعايوة والحفوظ، يلزمهوا القيوادة والتغذيوة. 17 ،15)آيوات  غنمي

 والمعنى الكل يحتاج للرعاية، المبتدئين والمتقدمين روحيًا. 
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أي بإسمه العادي وليس بحسب وظيفته الرسولية فهو يسأل عون عالقتوه الشخصوية  سمعان(: الرب ناداه بإسم 16)آية
(. :39:1= هل تظن يا بطرس أن محبتك لي أكثر من الباقين، كما كنت تظن قباًل )مر تحبني أكثر من هؤالءأبه. 

بوداًل مون ثقتوه  أنـت تعلـم يـا رب = هنا بطرس يرتموي علوى المسويح بالكامول قوائالً  أنت تعلم يا ربورد بطرس بتواضع 
=  إرع خرافـيبودأ شوفاء بطورس. والورب يقوول لوه  (. بهوذا الورد39 ،:37:1في نفسوه قوباًل فشوكك فوي كوالم المسويح )مور

[ هوذه تعنوى أن عالموة محبتوك يوا بطورس أن تبوذل نفسوك عون خرافوي وترعاهوا. 3[ هي إعادته لدرجته في الرعاية. ]1]
 ( نرى كمال المحبة في بذل الذات وقبول الصليب الذي يسمح به الرب.19 ،18هنا نرى عالمة المحبة. وفي آيات )

المملوء حبًا يتبع المسيح دون أن يقول لُه المسيح. وربما فعاًل في هذا الموقف كان يسوع يسير ويوحنوا  نرى هنا يوحنا
 يتبعه ولكن المهم المعنى.

 
َتَشـاءع.  اََلَحقَّ اَلَحقَّ َأقعولع َلَق: َلمَّا كعَنَت َأَكَثَر َحَداَثَة كعَنَت تعَمَنْطقع َذاَتَق َوَتَمْشي َحَيـثع 22" -(:21-22:12اآليات )يو:

َقاَل هَذا معْشيرَا ْإَلى َأيَّْة ْميَتٍة َكاَن معَزْمَعا 21«. َولْكَن َمَتى ْشَخَت َفْإنََّق َتمعدُّ َيَدَيَق َوآَخرع يعَمَنْطقعَق، َوَيَحْملعَق َحَيثع اَل َتَشاءع 
َد اهلَل ْبَها. َوَلمَّا َقاَل هَذا َقاَل َلهع:  "«.اَتَبَعْني»َأَن يعَمجِّ

= أي الصوليب. ولكون مون أدرك محبوة  حيـث ال تشـاءهنا يتنبأ لبطرس أنه فوي نهايوة أياموه سيصولب وقوال لوه المسيح 
قطعوًا إلوي المجود فهوذه هوي  ؟  المسيح له يسلم نفسوه لوه بحريتوه، والسويد يحملوه حيوث يشواء هوو، ولكون إلوي أيون يحملوه

 لطريق للمجد سوى السيد المسيح.ومن يعرف ا ، (. ولكن ذلك يكون عبر الصليب كطريق17::3إرادته )يو
ونرى في هذه اآليات أن اإلنسان في بداياته الروحية يتصرف كيفما يشاء هو ولكن حينما ينضج روحيًا يسلم نفسه هلل 
بالكاموول دون مقاومووة. ويقبوول األلووم موون أجوول اإللووه الووذي يحبووه دون نقوواش. وهكووذا قيوول عوون السوويد "كشوواة سوويقت للووذبح" 

 الذين بإستسالمهم الكامل آمن الوثنيون بالمسيح.وهكذا كان الشهداء 

(، قال لُه إتبعنى ولقد حدث هذا فعاًل في 33:15وألن المسيح يعرف رفض بطرس لفكرة إحتمال األلم )الصليب( )مت
 سوويدنهايووة أيووام بطوورس، فحووين أراد نيوورون قتلووه هوورب موون رومووا، فقابلووه المسوويح خووارج رومووا فسووأله بطوورس إلووي أيوون يووا 

س" فورد عليوه المسويح أنوا ذاهوب ألصولب بوداًل منوك، فعواد بطورس وصولبوه مونكس الورأس حسوب طلبوه إذ حسوب "كوفوادي
 نفسه ليس أهاًل أن يصلب كسيده ورأسه إلي فوق.

 
، َوهَذا َما َلهع؟»َفَلمَّا رََأى بعَطرعسع هَذا، َقاَل ْلَيسعوَع:12" -(:12:12آية )يو:  "«.َياَربُّ

عدم الحب. ولنثق أن المسيح يختار لي األفضل. واألفضل ليس األكثر من المال والصحة المقارنة مع اآلخرين دليل 
والمراكز الدنيوية. بل ما يراه المسيح مناسبًا لي ألصل للمجد السماوي. وما يناسبني ال يناسب غيري. واهلل هو الذي 

 يعرف إحتياج كل نفس وكيف تصل للسماء.
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  " «.ْإَن كعَنتع َأَشاءع َأنَّهع َيَبَقى َحتَّى َأْجيَء، َفَماَذا َلَق؟ اَتَبَعْني َأَنَت!»سعوعع:َقاَل َلهع يَ 11" -(:11:12آية )يو:

هذا القول حتى ال يقارن أحد حاله مع اآلخرين، فالمسيح حر في أي قرار يتخذه، وعلينا أن نثق أنه ال يصنع سوى  
 الخير لكل منا فهو صانع خيرات.

 
. َولْكَن َلَم َيقعَل َلهع َيسعوعع ْإنَّهع اَل يَ فَ 11" -(:11:12آية )يو: ، َذاَع هَذا اَلَقَولع َبَيَن اإْلَخَوْة: ْإنَّ ذْلَق التَِّلْميَذ اَل َيمعوتع معوتع

 "«.ْإَن كعَنتع َأَشاءع َأنَّهع َيَبَقى َحتَّى َأْجيَء، َفَماَذا َلَق؟»َبَل:
يظنون أن المسيح يحب يوحنا أكثر منهم، وكان هذا سبب سؤال  حالة التذمر التي كانت سائدة بين التالميذ، جعلتهم

بطرس عن كيفية موت يوحنا وكان هذا سبب أن التالميذ تصيدوا قول المسيح وأشاعوا أن المسيح بسبب محبته 
ليوحنا سيجعله يعيش لألبد. ويوحنا يشرح أن المسيح لم يقل هذا. ولآلن فنحن نتصور أن المسيح يحب اآلخرين أكثر 

 منا بسبب أي خيرات يعطيها لهم. 
 

  " هَذا هعَو التَِّلْميذع الَّْذي َيَشَهدع ْبهَذا َوَكَتَب هَذا. َوَنَعَلمع َأنَّ َشَهاَدَتهع َحقٌّ.13" -(:13:12آية )يو:
 = يوحنا هنا يضع نفسه مع المؤمنين وأنه يصدق كل ما قاله. نعلم

يَرةر َصَنَعَها َيسعوعع، ْإَن كعْتَبَت َواْحَدَة َواْحَدَة، َفَلَستع َأظعنُّ َأنَّ اَلَعاَلَم َنَفَسهع َيَسعع َوَأَشَياءع أعَخرع َكثْ 13" -(:13:12آية )يو:
 " اَلكعتعَب اَلَمَكتعوَبَة. آْميَن.

= ليس وسع العالم المكاني أو الجغرافي، بل الفكري والمعنوي، وحتى اآلن تؤلف آالف العالم نفسه ال يسع الكتب
لموضوع ال ينتهي. بل إن كلمة اهلل غير محدودة في معانيها. فكل يوم نكتشف معنى جديد لكل آية. فمنذ الكتب وا
سنة يتم تأليف كتب لشرح الكتاب المقدس. ومازال هناك الجديد. بل أن أعمال المسيح في العالم مازالت حتى  3111

وعها. وألن يوحنا كان يهدف من كتاباته إثبات هذه اللحظة وكيف يتم حصر أعمال المسيح في العالم في عددها وتن
الهوت المسيح فهو ينظر إلى أعمال المسيح األزلى األبدى وهذه ال حصر لها فى الكون. لكن عمومًا العبارة عبارة 

 شعرية تعني أن أعمال المسيح ال تعد.
ب للمسويح فهوو يشوعر أن أعموال وهذه اآلية هى ختام رائع إلنجيل يوحنوا فهوى مون ناحيوة تعبور عون محبوة يوحنوا الحبيو

محبته تجاهه وتجاه كل البشر هى ال نهائيوة . وهوى نهايوة متفقوة موع غورض اإلنجيول الوذى يثبوت الهووت المسويح مموا 
يجعول محدوديوة كتووب العوالم غيور قووادرة علوى إسوتيعاب أعمووال محبتوه الوال نهائيووة . وأيضوًا نهايوة رائعووة لهوذا اإلصووحاح 

 المحبة وهذه شعر بها يوحنا الحبيب فعبر بهذا عن ان أعماله ال نهائية.الذى يطالبنا فيه المسيح ب
* هذا اإلصحاح يلخص بروعة عالقة المسيح بكنيسته. فنجد فيه المسيح مهتمًا بكنيسته، يرسل لها رعاة وصيادين  

عوا الرعية، والمسيح (. على الخدام أن يعملوا وير 162ليجمع أوالده في شبكة كنيسته، وأن أوالده معروفين بالواحد )
يعول خدامه. والناضجين في اإليمان ال يمكن أن يتركوا الكنيسة. وعلى كل منا أن يفهم قانون التعامل مع المسيح 

فهو يحبنا ويرعانا وعالمة محبته رعايتنا. وعلينا أن نحبه وعالمة محبتنا أن نبذل أنفسنا في  الحبويتلخص في كلمة 
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ن سمح بالصليب، لن يسمح بأي خدمته وكمال المحبة بذل ال نفس تمامًا وأن نقبل من يده كل ما يسمح به، فهو وا 
ضرر وذلك ألنه يحبنا. هو صانع خيرات وال يعرف أن يعمل شر. وقد ال نفهم أفكار اهلل لكن علينا بإيمان أن نثق 

(. 17::3لسماء ولألبد )يوأن كل ما يسمح به هو طريقنا للسماء، فإشتياق قلب المسيح أن يجذبنا فنكون معه في ا
(. وهذه الوليمة 38:8وهذا ما لخصه بولس الرسول حينما قال "كل األمور تعمل معًا للخير للذين يحبون اهلل" )رو

(. ونرى في اإلصحاح أن 9:19التي صنعها السيد لتالميذه هي رمز للوليمة السمائية )عشاء عرس الخروف( )رؤ
هذا اإلصحاح أيضًا أن المسيح يعالج الخاطئ كما عمل مع بطرس لكنه ال  شرط الخدمة هو محبة اهلل. ونرى في

 .يرفضه إذا أخطأ

 من إنجيل يوحنا 12تعليق على أصحاح 
 (12:23َأَنا الرَّبُّ َشاْفيَق )خر

رأينا هنا السيد المسيح يشفى محبة بطرس، فالسيد المسيح أتى كطبيب ليشفى طبيعتنا الساقطة فيكوون لنوا نصويب فوى 
 جد السمائى الُمَعد لنا، والحياة األبدية. وهو يشفى اإليمان والرجاء والمحبة وموضوع هذا اإلصحاح شفاء المحبة.الم

 ودليل شفاء المحبة كما رأينا:
 رعاية أوالد اهلل. (1
 .قبول الصليب (3
 عدم مقارنة مايسمح به اهلل لى مع اآلخر. (2

 وهناق عدة أسئلة :
إن كنـت قـد أدركـت إذَا ْإَقبـل الصـليب... ألـم يكـن أسـهل أن يقـول السـيد  أتحبنـى...يقول السويد المسويح لبطورس  (1

، فاألب ال ُيعطى حيَّوة إلبنوه (1،22: 1)مت. وهذا ما شرحه السيد المسيح بنفسه إقبل الصليب اَ أننى أحبق... إذ
ه هوى للفائودة. فحتوى إن سأله أن ُيعطيه سمكة. فاإلبن الذى ُيدرك محبة أبيه له ال يُشك أبودَا فوى أن عطايوا أبيوه لو

إن  سمح اهلل )األب الحقيقى السماوى( بتجربة ُمؤلمة، فهى للفائدة. أى للحياة، أى تكون وسيلة للحياة األبدية كما 
ن كانوت  تحيا السمكة وسط البحر إشارة لحياة الموؤمن، أو الحيواة التوى سوتكون للموؤمن الواقوع تحوت تجربوة حتوى وا 

موووت بالنسووبة لإلنسووان العووادى. ولكوون موون الووذى يكتشووف محبووة اهلل لووه؟ هووو موون لووه مرضووًا مميتووًا، فووالبحر ُيشووير لل
(. واألعووين المفتوحووة هووى لموون 6::1كووو3األعووين المفتوحووة مثوول بووولس الووذى قووال "ألن محبووة المسوويح تحصوورنا" )

(. ونقووواوة القلوووب هوووى بحفوووظ الوصوووايا. وحفوووظ الوصوووايا هوووذه هوووو لمووون ُيِحوووب المسووويح 8:16يكوووون نقوووى القلوووب )موووت
(. إذًا من ُيِحب المسيح هو الذى يكتشف محبة المسيح له. وهذا ما كان يعنيه القديس يوحنا حين قال :32:1)يو
 (. فمن إكتشف محبة المسيح سُيِحب المسيح.::19يو1) " نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوالً  "

 
 لماذا الصليب؟ (1
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نسووبة للمسوويح ؟  هووو حووب يصوول لسووفك آخوور . ولكوون مووا هووو الصووليب بال بالنسووبة لووى هووو الخووالص مــا هــو الصــليب ؟
 نقطة فى دمه ليخلص أحباءه الذين يحبهم ويقبلونه . والتلمذة للمسيح هى أن نتشبه به فى محبته هذه. 

 أن أحتمله. أال ُيمكن أن أحب المسيح دون أن ُيعطينى صليب علىَّ  ؟  عالمة المحبة هى قبول الصليب. فلماذا
 (الفيلو.3   (األغابى. 1   ب: كما رأينا أن هناك درجتين للحُ 

 : هى الدرجة العالية، درجة بذل الذات دون طلب ُمقابل كما أحبنا اهلل وفدانا دون أن ُنعطيه شيئًا.واألغابى
 : هى المحبة فى ُمقابل محبة اآلخرين.الفيلو

ل فيلووو بعوود أن سووأله ًا الفعوووحينمووا عاتووب السوويد الوورب بطوورس هنووا لُيعووالج هووذه النقطووة، سووأله فووى الموورة الثالثووة ُمسووتخدم
(، وقوول بطورس هنوا هوو 27:12" )يووإنـى أضـع نفسـى عنـقًا الفعل أغابى ألن بطرس سبق وقوال لوه "ممرتين ُمستخد

ن يضع نفسه عن المسيح ( ولكن بطرس كان لم يصول لهوذه الدرجوة، بول لوم يصول فوى إنكواره للسويد أمعنى األغابى ) 
سيح وأخذ منه الكثير من الُحب والعطايا ولم ُيعط المسيح شيئًا بل أنكره. لوذلك المسيح لدرجة الفيلو. فهو عاش مع الم

وفوى  سأله السيد المسيح ثالثة أتحبنى مستخدمًا الفعل فيلوو، لوذلك حوزن بطورس. والسويد المسويح يريود لنوا الحيواة األبديوة
(، وأيضوووًا "اهلل محبوووة" 36:11حيووواة" )يووووفووواهلل حيووواة "أنوووا هوووو القياموووة وال. . وهوووذه تكوووون لنوووا لوووو تشوووبهنا بووواهللأعلوووى درجوووة

(. فموون لووه نفووس محبووة المسوويح أى المحبووة التووى تبووذل نفسووها حقيقووة سووتكون لووه حيوواة أبديووة. والصووليب هووو ::15يووو1)
أسمى درجات بذل الذات، ومن يقبل الموت عمن ُيحبه فهذه هى درجة األغابى التى يريدها المسيح لنا لنضمن الحياة 

عله المسيح على الصليب فهوو بوذل نفسوه عنوا. وكموا فعول المسويح فعول الشوهداء فتكللووا ألن محبوتهم األبدية. وهذا ما ف
لووذلك تضووع  صووارت محبووة باذلووة، إذ قبلوووا سووفك دمووائهم ألجوول المسوويح الووذى أحبوووه. وهووذه هووى أعلووى درجووات الُحووب.

 الكنيسة الشهداء فى أعلى الدرجات السمائية .
نسان ما لنفسه ويطلب كيف ُيرضى شوهواته، وال يبحوث عموا يطلبوه اهلل. وهوذا موا ولنالحظ أن العكس هو أن يطلب اإل

ُيسوومى األنووا. ينحصوور اإلنسووان فووى مووا يريوود ال فيمووا ُيرضووى اهلل. وهووذا مووا ُيسوومى الخطيووة. وكمووا تقووود األغووابى اإلنسووان 
 ليحيا حياة أبدية، تقود األنا والخطية اإلنسان للموت ولنرى المقارنة:

 
 
 
 

 لمحبة)األغابى(ا األنا
 اإلنسان يبحث عن ما يعرضى اهلل يبحث عما يعرضى شهواته
 يبذل كل غال إلرضاء نفسه

 
 )حعب أنانى للذات(

 يبذل نفسه فى سبيل من يعحب
 

 )حعب معنطلق نحو اآلخر(
يتشـبه بالشـيطان الـذى بحــث عـن مجـدِ تاركــاع اهلل   يتشبه بالمسيح الذى أخلى ذاته ألجلنا
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 فى تحد هلل 
هذا يسلق فى طريق الموت إذ ينحصر حول نفسه 

وهــــــذا ورغباتــــــه فينفصــــــل عــــــن الحيــــــاة أى اهلل 
 اإلنفصال يعنى الموت .

 هذا يسلق فى طريق اهلل وتكون له حياة

 
(. والمعنوى هووو :37:1لوذلك قوال السوويد المسويح "موون ال يحمول صوليبه ويووأتى ورائوى فووال يقودر أن يكوون لووى تلميوذُا" )لووو

على شكل المسيح فى محبته الباذلوة لكوى يكوون لنوا حيواة أبديوة معوه. فكلموة تلميوذ تعنوى مون يعويش موع حتى أن نكون 
المسيح اليوم كله وليست بمعنى طالوب العلوم، التلميوذ يعويش موع معلموه يتشورب و يوتعلم حياتوه. وكانوت مشوكلة بطورس 

ة التى علوى شوكل محبوة المسويح (، والمسيح يشفى محبة بطرس ليصل للمحب33:15رفض الصليب من أول يوم )مت
وحين قبل بطرس أن يعود إلى روما ليصولب ، هنوا فورح بوه المسويح إذ وصول إلوى درجوة بوذل  أى على درجة األغابى.

 ذاته = األغابى .
قطعوًا ال. فونحن رأينوا يوحنوا هنوا أنوه لوم ُيصولب.  هل يجب على كل إنسان أن يعصلب حتى تكـون لـه حيـاة أبديـة؟ (2

وحنووا كانووت ال تحتوواج لشووفاء. هووو الوحيوود الووذى تبووع المسوويح للصووليب وقبوول الوضووع فووى الزيووت والسووبب أن محبووة ي
المغلى وقبل النفى، فهوو وصول لدرجوة األغوابى. والسويد المسويح موع بطورس، بول موع كول إنسوان ُيريود أن يصول بوه 

كانية ليصل لهذه ألعلى درجة من درجات الُحب أى أعلى درجة من درجات المجد. والسيد رأى بطرس أن له اإلم
علووى أالدرجووة فكووان يشووفيه كطبيووب موواهر ُيريوود لمريضووه أعلووى درجووة موون درجووات الشووفاء، اوموودرس يطلووب لتلميووذه 

 الدرجات. أما يوحنا فكان فى أعلى درجة دون حاجة ألن ُيصلب.
ع يوحنوا، السيد المسيح كان يشفى األنا عند بطرس الواضحة فى رفضه للصليب، وطلب منه أن ال ُيقارن نفسه مو (:

" يا بطرس أنا أحبك تماموا مثول يوحنوا وأريودك معوه فوى نفوس والمسيح يريد أن يقول لبطرس  فبطرس غير يوحنا. 
والمسويح الوذى هوو الطريوق يعورف كيوف يصول بكول   وصولك لهذه الدرجة يختلف عون طريقوه " الدرجة لكن طريق
( والمسويح يريودنا فوى أعلوى درجوة 1:16:كوو1)أعلى درجة، فونجم يمتواز عون نجوم فوى المجود  إلى منا للسماء، بل

 بحسب إستعداد كل منا للتجاوب مع الدواء. 
 بولس لم تكن له مشكلة فى الُحب للمسيح فهو الذى قال:و  (6
 ( فهو إكتشف محبة المسيح.6::1كو3"محبة المسيح تحصرنا" )*   
  . حتى الموت (. هو أحب المسيح26،25: 8"من يفصلنا عن محبة المسيح. أشدة..." )رو*   

بطورس كانوت األنوا عنوده هوى نقوص فوى المحبوة أو أنوه  لكن كان لبولس مشكلة أخرى هوى األنوا ولكون بصوورة مختلفوة.
 ( وال ُيريد بذل ذاته، والمسيح ُيريده أن يصل لهذه الدرجة العالية. :35:1ُيحب نفسه أكثر من محبة المسيح )لو

( 5:2ثقف بالفلسفة اليونانية وحافظًا للنواموس يشوُعر أنوه بوار بوال خطيوة )فوىأما األنا عند بولس فكانت ُمختلفة، فهوالمُ 
(، شوفى 18-11: :1(. الكل يحبونه حبًا عجيبًا. ظون الوبعض أنوه إلوه )أع:18:1كو1يتكلم لغات أكثر من الجميع )
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حووين يوورى أنووه و أمووراض وأقووام موووتى ورأى السووماء، بوول رأى المسوويح وهووو فووى طريقووه لدمشووق، وموون كثوورة اإلسووتعالنات، 
 فضربه بشوكة فى الجسد، لذلك قال ن أنه وراء كل هذابيعة شخصيته خاف اهلل عليه أن يظأ أوروبا كلها وبط َبشَّرَ 

 (.11:16كو1. )ال أنا بل نعمة اهلل التى معىولكن  أنا تعبت أكثر منهم جميعاً 
 

 هذه نتيجة العالج    هذه هى األنا
 كن اهلل الذى يحبه كان يحميه بتجربة جسده )الصليب( حتى ال يصل لهذه الدرجة.وبولس لم يصل لدرجة الكبرياء، ل

 وطبيًا معروف أن هناك نوعين من الدواء :
 ، وهذا ماحدث لبولس.مثل التطعيم : ُيعطى لمنع النوبة المرضيةاألول
 : ُيعطى لشفاء مرض ما، وهذا ما حدث أليوب.الثانى

تضخمة. ُيقوِدم ذبوائح عون أوالده والُيقودم ذبوائح عون نفسوه، فوأوالده ربموا ُيخطئووا، أموا فأيوب كان ُمصابًا بمرض األنا المُ 
 ( بل اهلل اخطأ فى حقه وهو البار الذى ال يخطئ وال حظ ما قاله أيوب :6:1هو فال ُيخطئ )أى

 (.17:9َذاَك الَِّذي َيْسَحُقِني ِباْلَعاِصَفِة َوُيْكِثُر ُجُروِحي ِباَل َسَبب  )أى 
  ُ(.31:9ْنُت َكاِماًل َيْسَتْذِنُبِني )أىِإْن ك 
 (.31:9َكاِمٌل َأَنا )أى 
 (.2:11َأَحَسٌن ِعْنَدَك َأْن َتْظِلَم )أى 
 (.31،33: 12اَل َتَدْع َهْيَبَتَك ُتْرِعُبِني. ُثمَّ اْدُع َفَأَنا ُأِجيُب َأْو َأَتَكلَُّم َفُتَجاِوُبِني )أى 

ن دخووول فوووى محاكموووة موووع اهلل دون أن يرهبوووه اهلل بجبروتوووه ومعنوووى كووول هوووذا أن أيووووب يوووتهم اهلل بأنوووه أخطووو أ وظلموووه، وا 
 فسيظهر هلل براءته، وأن اهلل ظلمه، ولقد لخص أليهو خطأ األنا عند أيوب هكذا: 

 (.3، 1: 26ُقْلَت: َأَنا َأَبرأ ِمَن اهلِل )أى
َمواِد )أى لذلك عالجه اهلل بتجربة صعبة ولكنها نجحت فى شفاء أيوب، فقال : َأْنَدُم ِفي (. وهوذا الخطوأ 3::5التأَراِب َوالرَّ

نفعلووه جميعووًا إذا أتووت علينووا تجربووة فنقووول لموواذا يووارب كووأن اهلل أخطووأ، أمووا نحوون فووأبرار. بينمووا يكووون اهلل يشووفينا روحيووًا. 
وهووذا مووا عملووه بووولس مووع زانووى كورنثوووس إذ أسوولمه للشوويطان لُيجربووه بووأالم فووى جسووده فووتخلص الووروح فووى يوووم الوورب 

 (.18-15: :كو3(. وكرر بولس هذا المفهوم فى )6::كو1)
ولكن لنالحظ أن الصليب فى حالة بطورس كوان ليرتفوع بوه المسويح لدرجوة األغوابى، أموا موع هوذا الزانوى فالصوليب كوان 
تطهيرًا من خطية الزنا. وكا قلنا من قبل فنجم يمتاز عن نجم فى المجد، وشوتان الفورق بوين بوولس وبطورس مون ناحيوة 

ن هووذا الزانووى التائووب، الصووليب مووع بووولس وبطوورس كووان ليرفعهموا ألعلووى درجووة فووى المجوود أمووا فووى حالووة هووذا الزانووى وبوي
 فالصليب كان لمجرد أن تخلص الروح فى يوم الرب.

اهلل خلق آدم على صورته، واهلل محبة. وبعد أن فقد اإلنسان صوورة اهلل، نجود اهلل ُيعوالج النواس ليسوتعيدوا هوذه الصوورة. 
 (.35:16" )خرَأَنا الرَّبُّ َشاْفيقَ لك قال الكتاب : "لذ
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رأينا الصليب وسيلة للشفاء، لكن هو أيضًا وسيلة بها نصير شركاء صليب المسيح، ومون يشوترك موع المسويح فوى  (5
األلم يصير شريكًا له فى المجد. لذلك قال بولس الرسول "النه قد ُوهب لكم الجل المسيح ال ان تؤمنوا به فقط بل 

(. ولكن من ينظر لأللم كهبة ال ينظر إلوى المجود الوذى سويناله بول إلوى شوخص 39:1يضا ان تتالموا الجله" )فىا
 من يحبه.

ومن يحب حقيقًة محبة على درجة األغابى هو الذى يستطيع أن يفهم لذة أن تتألم من أجل مون تحبوه. كموا تقوول األم 
جل المسيح هبة فهو ُيعطينى فرصة اإلشتراك فى األلم مع من أحبه. إلبنها المريض "ياريتنى كنت أنا"، لذلك فاأللم أل

إذًا من يصل إلى هوذه الدرجوة هوو مون توم شوفاؤه بالكامول ووصول إلوى أعلوى درجوة وهوى األغوابى. لوذلك تضوع الكنيسوة 
 الشهداء فى أعلى درجة فهم وصلوا إلى هذه الدرجة.

 كلمة نهائية عن شفاء اإليمان والرجاء:
(. ولكوون 1:11، فاإليمووان هووو الثقووة بمووا ُيرجووى )عووبه فأحببتووهمحبووة للمسوويح يووزداد اإليمووان بموون عرفتووكلمووا زادت ال (1

(. والمنطق فوى هوذا موا قالوه السويد 7:3حتى يزداد إيماننا علينا أن نشكر اهلل على كل حال حتى لو بغير فهم )كو
(. والسويد المسويح يعيننوا لوو 7:12)يووالمسيح لبطرس:"لست تعلم أنوت االن موا أنوا أصونع ولكنوك سوتفهم فيموا بعود" 

إعترفنا بعدم اإليمان أمامه طالبين أن ُيعطيه لنا. فالسيد حين قام بشفاء إبن قائد المئوة سوأله : أتوؤمن، وحوين قوال 
 :أومن يا سيد لكن أعن عدم إيمانى" شفى له إبنه وبالتالى شفى له إيمانه الضعيف.

قاله بولس الرسول " فالرجاء ال يخزى ألن محبة اهلل قد إنسكبت فى قلوبنوا وكلما زادت المحبة زاد الرجاء. وهذا ما  (3
 (.6:6بالروح القدس الُمعطى لنا" ) رو

: ُيرجووى مراجعووة ُمقدمووة رسووالة يوحنووا األولووى تحووت عنوووان أهميووة المحبووة عنوود القووديس يوحنووا الحبيووب. وتفسووير ملحوظووة
 ( وذلك إلستكمال فكرة الموضوع وتوضيحها.6- 2: 6)رو
 

 خطوات الشفاء
(. 27:12" )يووحيث أذهب ال تقدر االن أن تتبعنى... فرد بطرس لماذا... إنى أضـع نفسـى عنـق"قال الرب لبطرس 

وهذا يعنى عدم تصديق الرب وهذا ناشئ عن عدم الثقة فيه. وعدم الثقة ناشئ عن نقص فوى المحبوة لوذلك كوان الورب 
أحدًا على أن يحبه، لكنه يستخدم أسلوب المناقشة والحوار "هلم  يحاول شفاء بطرس من نقص المحبة. والرب ال يرغم

(. ولكووى يعموول هووذا السوويد 7:31( ويقووول إرميوواء النبووى "أقنعتنووى يووا رب فإقتنعووت" )إر18:1نتحوواجج يقووول الوورب" )أش
 -المسيح إتبع مع بطرس خطوات للشفاء:

( فيزداد إيمان بطورس بوه حوين يتحقوق 28:12الرب يخبر بطرس بالمستقبل = "لن يصيح الديك حتى تنكرنى" )يو (1
 (.:39:1هذا "حتى متى كان تؤمنون" )يو

الرب يسمح لبطورس بوأن يضوعف أموام جاريوة = ليكتشوف ضوعفه وتوزداد ثقتوه بالمسويح الوذى يعورف كول شوئ حتوى  (3
حوين ودائمًا بداية الشفاء بأن يدرك المريض مرضه فيسعى للشفاء. بل أن المسيح بدأ فى شفاء بطورس  المستقبل.
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له. فهوو ضوابط الكول وكوان يمكون أقال له أنوه سوينكره، إذ بهوذا أعلون المسويح أنوه هوو الوذى سيسومح للجاريوة أن تسو
 للسيد أن يبعد عنه هذه الجارية.

 بعد القيامة يظهر الرب لبطرس مع التالميذ ليعرف من هو الرب. (2
 هم عنه.ميقابل التالميذ فى الجليل لتصحيح مفاهي (:
وُيعِّد طعام للتالميذ، فهو مصدر كل خير مادى، وهذا درس لبطرس لشفاء المحبة التوى  (31يظهر فى إصحاح ) (6

 على مستوع الفيلو التى هى حب لمن يعطى حبًا فى المقابل.
يوودخل الوورب فووى حوووار مووع بطوورس عوون المحبووة "أتحبنووى... أتحبنووى..." ليشووفى المحبووة التووى علووى مسووتوى األغووابى  (5

 ستخدم اإلجبار لنحبه بل اإلقناع بالحوار.فيرفع مستوى محبته. فالرب ال ي
 خرين )يوحنا(.يقنع بطرس بطريق الشفاء وهو قبول الصليب وعدم مقارنة نفسه باآل

 
 لماذا نقول أن المحبة تحتا  إلى شفاء؟

 ( لترى أن المحبة هى شرط الوحدة مع المسيح 9:16راجع تفسير )يو 
 ( وبالتالى فسنستمر فى حالة الموت.36:11القيامة والحياة )يوإذًا بدون محبة فال إتحاد مع المسيح الذى هو 

لذلك كان البد أن يشفى المسيح محبتنا، بل يرفعها ألعلى درجة وهى درجة األغابى = المحبوة الباذلوة ... حتوى نتحود 
"إجعلنوى كخواتم  بالمسيح إتحادًا كاماًل، وكأننا نذوب فيه )محبة تذوب فى محبة(، وهذا تفسير ما قالته عروس النشويد:

 (.8على قلبك" )راجع تفسير أصحاح نش
 

 :ونعود لثالثية بولس الرسول
 وكما أن المسيح الطبيب الشافى إهتم بشفاء المحبة فهو يشفى أيضًا اإليمان والرجاء. 

 : )قراءات اإلسبوع األول من الخمسين(شفاء اإليمان
سيح يشفى كل واحد بإستخدام الطريقة التى تتناسب هذا ما رأيناه مع مريم المجدلية وتلميذى عمواس. والم 

له يمكن االتكال الكامل عليه . وهذا ما يسمى محبة إمعه.والحظ فمحبة مريم كانت لشخص المسيح كانسان، ليس ك
 مواله .أ( هو يحب اهلل لكنه يتكل على  11غير ناضجة ، مثل محبة الشاب الغني ) مر 

َت فى لكنها ُتحب المسيح. نجد المسيح يشفى إيمانها وبالتدريج حين شكَّ مريم غير الدارسة للعهد القديم، و  (1
 نه ليس القيامة والحياة نفسها ويحيي من يشاء .أقيامته: فهى تحبه كانسان. لكن فى نظرها 

 ( هى رأته ولمست قدميه. ثم إذ شّككها التالميذ فى القيامة شّكت .. 38ففى )مت ( أ
 ًا.حين عادت لم تراه، بل لم ترى شيئ ( ب
 ثم رأت المالك. ( ت
 ويبدو أن المالك حين رأى المسيح سجد فإلتفتت له ولكنها لم تعرفه. ( ث
 المسيح ُيخاطبها بإسمها: مريم فتعرفه )هى لغة الحب(. ( ج
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 حاولت أن تمسك قدميه فلم يسمح لها. ( ح
 ( ولم يسمح لها أن تتالمس معه إذ شّكت. هو هنا: 38ال حظ أنها سبق ولمسته )مت 

 بالتدريج حتى عرفته.  +( رفع إيمانها
 ++( ثم يريد المسيح رفع درجتها ألعلى درجة.

 لماذا؟  
المسيح يريد رفع درجة إيمانها لدرجة نازفة الدم التى لمسته بإيمان فحصلت على الشفاء إذ خرجت قوة منه.  

نهاية. والمسيح يريد أن وهذا ما يريده المسيح أن يرفع درجة إيماننا فنعرف أنه يهوه الذى له قوة وغنى وقدرة بال 
نأخذ منه مانريد. وهذا معنى أن نطلب بإسمه أى قدراته التى ال نهاية لها. وهذا معنى اللمسة، هى اللمسة بإيمان 

 التى نحصل بها على ما نريد. وهذا ما يريده لنا المسيح.
سبوع ثنين من األ(. )يوم اإل7:31تلميذى عمواس دارسى الناموس، نجد المسيح يحاورهم حتى يقنعهم )إر (3

 األول(.
سبوع األول( فهم قد تعلموا من المسيح كثيرًا ومع هذا نجد المسيح يبكت التالميذ )إنجيل يوم الثالثاء من األ (2

 ما زالوا يشكون.
وهو الذى يطهر القلب، فال وسيلة أن نفهم إاّل لو كان القلب طاهرًا. وقد يكون التطهير بسوط التجارب  (:

 سبوع األول(.ء من األ)إنجيل يوم األربعا
التأمل والهدوء مع المسيح فى الصالة ودراسة الكتاب المقدس، والروح القدس يأخذ من المسيح ويعلمنا  (6

 سبوع األول(. ( )إنجيل يوم الجمعة من األ:35:1)يو
 وهذا معنى أننا نراه فى الجليل، أى نتعرف على حقيقته.

ن يقيم من األموات )إنجيل يوم الخميس(، )إنجيل يوم ماهى حقيقة المسيح؟ هو يهوه الذى له سلطان أ (5
 السبت( وهما يحدثاننا عن إقامة إبن ارملة نايين وعن التجلى. إذًا المسيح هو يهوه .

(، وهذا هو اإليمان الذى به تخرج 5:11هذا هو اإليمان الذى يرضى اهلل. فبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه )عب
 هو شفاء اإليمان. منه قوة تعطينا حياة أبدية. هذا

 
 :شفاء الرجاء

إذهبن وقلن لتالميذه بطرس أنكر وقال كلمات ال يصح أن تقال .... لكن نرى المالك بعد قيامة الرب يقول للمريمات 
.. فهذه رسالة من الرب لبطرس على فم المالك حتى ال ييأس بطرس ، بل يعلم أنه مقبول وله رسالة  ولبطرس

  قول له إرَع غنمى فالسيد يعيده لدرجة الرعاية الرسولية .خاصة ، ثم فى آخر لقاء ي
لتالميذ   ؟ يكفى التأمل فى إمكانية المسيح الذى جعل من مريم التى كان بها سبعة شياطين كارزة بالقيامة ... ولمنو 

لوى األرض علوى هوذا المسيح. وبهذا فبشفاء اإليمان والرجاء والمحبة تعود لنا الحياة التى فقودناها ونحيوا مودة وجودنوا ع
 الرجاء أن لنا حياة أبدية ومجد وفرح أبديين.
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 عصا هرون والمنارة الذهبية

 عصا هرون
اإلعجوواز فووى عصووا هوورون لوويس أنهووا أثموورت فقووط، بوول هووى بعوود أن كانووت ميتووة دبووت فيهووا الحيوواة وظهوورت كوول مراحوول 

كوول مرحلووة وأخوورى فووى اإلثمووار فتوورة تزيوود علووى (. وفووى الطبيعووة فووالفرق بووين [ اللوووز]اإلثموار فيهووا )زهووور وبووراعم وثمووار 
 الشهرين.
  -:والمعنى

 اهلل أعطى حياة لكل مراحل اإلثمار )من بداية اإلزهار حتى النضوج(.
 المنارة الذهبية

(. والمنوارة بالزيوت الوذى فوى داخلهوا تشوير للوروح القودس [ اللووز]لها نفس شوكل عصوا هورون )األزهوار والبوراعم والثموار 
، وأنوه يعطينووا إسووتنارة فنعورف المسوويح ونحبوه، ويثبتنووا فووى المسويح فنمتلووئ حيواة فوواهلل محبووة والمسويح قووال أنووا وعملوه فينووا

القيامة والحق والحياة. والروح القدس يتعامل مع جميع درجات النضج فتكون للكل ثموار، وبحسوب درجوة التجواوب موع 
ومائوة( لكون المسويح يحيوا فوى الجميوع ويشوفى الجميوع  الروح القدس نثمر كل واحد وهذا يكون بدرجات )ثالثون وستون

 ليصل بكل واحد ألعلى الدرجات وهذا فعله مع بطرس وبولس هنا ويفعله مع كل واحد منا.
 -والمعنى:

المسويح حووى فوى كنيسووته ويعطوى كوول واحوود حيواة فهووو موجوود بحسووب وعوده فووى الكنيسووة يعطوى حيوواة ويشوفى كوول واحوود 
تعلو درجته فى السماء، وكلما إزدادت محبة المسيح فينا تزداد ثمارنا وفرحنا. كل من يعوود لتزداد محبته فيزداد فرحه و 

 اليه يشفيه مهما عمل ، حتى لو انكره كما اعاد بطرس لدرجة الرعاية .
الرب و  ( 33:  15أنه يرانا فى وسط أحزان العالم ، ويعطينا فرحا ال ينزعه أحد منا )يو وعالقة المسيح مع الفرح

 فرح... الخ –فينا محبة ه من ثمار و  ل لنا الروح القدسأرس


	ملخص سريع للأعياد اليهودية
	الآيات (يو45:11-46):- "45فَكَثِيرُونَ مِنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَى مَرْيَمَ، وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعُ، آمَنُوا بِهِ. 46وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَضَوْا إِلَى الْفَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا لَهُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ. "
	هياج اليهود وذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم (يو47:11-57)
	كان رأي قيافا هو موت المسيح لأنه مضِّل يُضِّلْ الشعب وموته خيرٌ من هلاك أمة بأسرها إذا أخذها الرومان. ولكن يوحنا رأى في كلمات قيافا نبوة عن عمل المسيح الفدائي فالمسيح مات فعلاً حتى لا يموت كل الناس. ورأي يوحنا أن رئيس الكهنة له هذه القدرة على التنبؤ ب...
	مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا

	وردت هذه القصة في (مت6:26-13 + مر3:14-9 + يو1:12-11)
	الآيات (يو2:12-3):- "2فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً. وَكَانَتْ مَرْثَا تَخْدِمُ، وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ الْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ. 3فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنًا مِنْ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ، وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ، وَمَس...
	الآيات (يو4:12-6):- "4فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ الإِسْخَرْيُوطِيُّ، الْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ: 5«لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هذَا الطِّيبُ بِثَلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ؟» 6قَالَ هذَا لَيْسَ لأَنَّهُ كَا...
	الآيات (يو7:12-8):- "7فَقَالَ يَسُوعُ:«اتْرُكُوهَا! إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ، 8لأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ»."

	آية (مت26: 8):- "8فَلَمَّا رَأَى تَلاَمِيذُهُ ذلِكَ اغْتَاظُوا قَائِلِينَ:«لِمَاذَا هذَا الإِتْلاَفُ؟"
	آية (مت26: 13):- "13اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثُمَا يُكْرَزْ بِهذَا الإِنْجِيلِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ، يُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هذِهِ تَذْكَارًا لَهَا»."
	آية (مر8:14):- "8عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا. قَدْ سَبَقَتْ وَدَهَنَتْ بِالطِّيبِ جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ. "
	آية (مر9:14):- "9اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثُمَا يُكْرَزْ بِهذَا الإِنْجِيلِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ، يُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هذِهِ، تَذْكَارًا لَهَا»."
	سؤال الرؤساء عن سلطان يسوع (مت23:21-27 )
	+ (مر27:11-33 )+( لو1:20-8)
	ثلاثة أمثال إنذار

	المثل الأول: الإبنان (مت28:21-32)
	المثل الثاني: الكرامين الأشرار( مت33:21-46 )
	+( مر1:12-12) +( لو9:20-19)
	المثل الثالث : عرس إبن الملك (مت1:22-14)
	ثلاثة أسئلة يسألها رؤساء اليهود

	آية (مت5:23):- "5وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ،"
	آية (مت13:23):- "13«لكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ قُدَّامَ النَّاسِ، فَلاَ تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلاَ تَدَعُونَ الدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. "
	آية (مت14:23):- "14وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنَّكُمْ تَأْكُلُونَ بُيُوتَ الأَرَامِلِ، ولِعِلَّةٍ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ. لِذلِكَ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ. "
	آية (مت15:23):-" 15وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ الْبَحْرَ وَالْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلاً وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ابْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا."
	الويل الخامس لهم إذ هم يظهرون كمدققين للغاية فيعشرون النعناع والشبث والكمون وهي نباتات تزرع بكميات صغيرة في حدائق البيوت. وتدقيقهم هذا هو لصالحهم، فهم يركزون في تعاليمهم على دفع العشور مهما كانت قليلة كالنعنع والشبث والكمون، والمعنى الاهتمام بالعشور ك...
	آية (يو46:12):- "46أَنَا قَدْ جِئْتُ نُورًا إِلَى الْعَالَمِ، حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لاَ يَمْكُثُ فِي الظُّلْمَةِ. "
	آية (يو47:12):- "47وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلاَمِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لاَ أَدِينُهُ، لأَنِّي لَمْ آتِ لأَدِينَ الْعَالَمَ بَلْ لأُخَلِّصَ الْعَالَمَ. "
	الكلام الذي تكلمت به هو يدينه= كلام الله هو سيف ذو حدين (عب12:4) الحد الأول يطهر وينقي ويقطع الخطية من داخلنا لنولد من جديد (1بط23:1) ومن يرفض فالحد الثاني يدين به المسيح هذا الشخص، وبه يحاربه (رؤ13:2). من يرفض كلام المسيح وكلام المسيح حياة. إذاً هو ي...
	آية (مت3:24):- "3وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، تَقَدَّمَ إِلَيْهِ التَّلاَمِيذُ عَلَى انْفِرَادٍ قَائِلِينَ:«قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذَا؟ وَمَا هِيَ عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءِ الدَّهْرِ؟»."
	الآيات (مت4:24-5):- "4فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:«انْظُرُوا! لاَ يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ. 5فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ! وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. "
	الآيات (مت6:24-8):- "6وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوب وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ. اُنْظُرُوا، لاَ تَرْتَاعُوا. لأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هذِهِ كُلُّهَا، وَلكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. 7لأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَ...
	الآيات (مت9:24-10):- "9حِينَئِذٍ يُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى ضِيق وَيَقْتُلُونَكُمْ، وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعِ الأُمَمِ لأَجْلِ اسْمِي. 10وَحِينَئِذٍ يَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. "
	الآيات (مت11:24-14):- "11وَيَقُومُ أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. 12وَلِكَثْرَةِ الإِثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّةُ الْكَثِيرِينَ. 13وَلكِنِ الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُصُ. 14وَيُكْرَزُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ ...
	آية (مت15:24):- "15«فَمَتَى نَظَرْتُمْ «رِجْسَةَ الْخَرَابِ» الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ النَّبِيُّ قَائِمَةً فِي الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ لِيَفْهَمِ الْقَارِئُ."
	بالرجوع الى (دا 9 : 27 ) نجد التعبير هكذا " وعلى جناح الارجاس مخرب " وفى الانجليزية تأتى هكذا
	الآيات (مت16:24-20):- "16فَحِينَئِذٍ لِيَهْرُب الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ، 17وَالَّذِي عَلَى السَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا، 18وَالَّذِي فِي الْحَقْلِ فَلاَ يَرْجعْ إِلَى وَرَائِهِ لِيَأْخُذَ ثِيَابَهُ. 1...
	الآيات (مت21:24-22):- "21لأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ ضِيقٌ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ابْتِدَاءِ الْعَالَمِ إِلَى الآنَ وَلَنْ يَكُونَ. 22وَلَوْ لَمْ تُقَصَّرْ تِلْكَ الأَيَّامُ لَمْ يَخْلُصْ جَسَدٌ. وَلكِنْ لأَجْلِ الْمُخْتَارِينَ تُقَصَّرُ ت...
	الآيات (مت23:24-27):- "23حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا الْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلاَ تُصَدِّقُوا. 24لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَم...
	آية (مت28:24):- "28لأَنَّهُ حَيْثُمَا تَكُنِ الْجُثَّةُ، فَهُنَاكَ تَجْتَمِعُ النُّسُورُ. "
	الآيات (مت30:24-31):- "30وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ابْنِ الإِنْسَانِ فِي السَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. 31فَيُرْسِلُ مَلاَئِكَ...
	الآيات (مت32:24-34):- "32فَمِنْ شَجَرَةِ التِّينِ تَعَلَّمُوا الْمَثَلَ: مَتَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّيْفَ قَرِيبٌ. 33هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا، مَتَى رَأَيْتُمْ هذَا كُلَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ...
	الآيات (مت35:24-36):- "35اَلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَزُولاَنِ وَلكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَزُولُ. 36«وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ، إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ. "
	الآيات (مت37:24-39):- "37وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَانِ. 38لأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي الأَيَّامِ الَّتِي قَبْلَ الطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ، إِلَى الْيَوْمِ ال...
	الآيات (مت40:24-41):- "40حِينَئِذٍ يَكُونُ اثْنَانِ فِي الْحَقْلِ، يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ الآخَرُ. 41اِثْنَتَانِ تَطْحَنَانِ عَلَى الرَّحَى، تُؤْخَذُ الْوَاحِدَةُ وَتُتْرَكُ الأُخْرَى. "
	آية (مر13: 3):- "3وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، تُجَاهَ الْهَيْكَلِ، سَأَلَهُ بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى انْفِرَادٍ: "
	آية (مر13: 6):-" 6فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: إِنِّي أَنَا هُوَ! وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ."
	قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن مزورين كثيرين وسحرة جذبوا إليهم كثيرين إلى البرية يخدعونهم، فمنهم من جُنَّ ومنهم من عاقبه فيلكس الوالي. من بينهم ذلك المصري الذي ذكره الأمير (أع38:21). هذا المصري وعد الآلاف أنه يهدم أسوار أورشليم بكلمة. وهذا ما يحدث الآن...
	الآيات (مر13: 7 - 8):- "7فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبٍ وَبِأَخْبَارِ حُرُوبٍ فَلاَ تَرْتَاعُوا، لأَنَّهَا لاَبُدَّ أَنْ تَكُونَ، وَلكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. 8لأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ، وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ زَلاَ...
	آية (مر13: 9):- "9فَانْظُرُوا إِلَى نُفُوسِكُمْ. لأَنَّهُمْ سَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ، وَتُجْلَدُونَ فِي مَجَامِعَ، وَتُوقَفُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ، مِنْ أَجْلِي، شَهَادَةً لَهُمْ. "
	آية (مر13: 14):- "14فَمَتَى نَظَرْتُمْ «رِجْسَةَ الْخَرَابِ» الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ النَّبِيُّ، قَائِمَةً حَيْثُ لاَ يَنْبَغِي. لِيَفْهَمِ الْقَارِئُ فَحِينَئِذٍ لِيَهْرُبِ الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ،"
	آية (مر13: 22):- "22لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ، وَيُعْطُونَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ، لِكَيْ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا. "
	آية (مر13: 32):- "32«وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ، وَلاَ الابْنُ، إِلاَّ الآبُ. "
	الآيات (مر13: 34 - 35):- "34كَأَنَّمَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ تَرَكَ بَيْتَهُ، وَأَعْطَى عَبِيدَهُ السُّلْطَانَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ، وَأَوْصَى الْبَوَّابَ أَنْ يَسْهَرَ. 35اِسْهَرُوا إِذًا، لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي رَبُّ الْبَيْتِ...
	آية (لو5:21):- "5وَإِذْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ عَنِ الْهَيْكَلِ إِنَّهُ مُزَيَّنٌ بِحِجَارَةٍ حَسَنَةٍ وَتُحَفٍ، قَالَ: "
	الآيات (لو12:21-19):- "12وَقَبْلَ هذَا كُلِّهِ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِعٍ وَسُجُونٍ، وَتُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلاَةٍ لأَجْلِ اسْمِي. 13فَيَؤُولُ ذلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً. 14فَضَعُوا فِي...
	آية (لو22:21):- "22لأَنَّ هذِهِ أَيَّامُ انْتِقَامٍ، لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ. "
	آية (لو23:21):-" 23وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ! لأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى الأَرْضِ وَسُخْطٌ عَلَى هذَا الشَّعْبِ."
	آية (لو25:21):-" 25«وَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ، وَعَلَى الأَرْضِ كَرْبُ أُمَمٍ بحَيْرَةٍ. اَلْبَحْرُ وَالأَمْوَاجُ تَضِجُّ،"
	آية (لو26:21):-" 26وَالنَّاسُ يُغْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ خَوْفٍ وَانْتِظَارِ مَا يَأْتِي عَلَى الْمَسْكُونَةِ، لأَنَّ قُوَّاتِ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. "
	آية (لو28:21):-" 28وَمَتَى ابْتَدَأَتْ هذِهِ تَكُونُ، فَانْتَصِبُوا وَارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ لأَنَّ نَجَاتَكُمْ تَقْتَرِبُ»."
	آية (لو34:21):-" 34«فَاحْتَرِزُوا لأَنْفُسِكُمْ لِئَلاَّ تَثْقُلَ قُلُوبُكُمْ فِي خُمَارٍ وَسُكْرٍ وَهُمُومِ الْحَيَاةِ، فَيُصَادِفَكُمْ ذلِكَ الْيَوْمُ بَغْتَةً."
	آية (لو38:21):-" 38وَكَانَ كُلُّ الشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي الْهَيْكَلِ لِيَسْمَعُوهُ."
	(مت3:26-5، 14-16) +( مر1:14-2، 10، 11)+ (لو1:22-6)
	العشاء الأخير
	(مت17:26-30)

	كان نظام الجلوس على المائدة بحسب الرسم. ويجلس المسيح في الوسط (هذا مكان رب البيت بالنسبة للأسرة) ويجلس عن يمينه أكبرهم سناً ثم الأصغر منه وهكذا إلى أن يجلس عن يساره أصغرهم وهو يوحنا. ويبدو أن مشاجرتهم كانت بخصوص الجلوس عن يمين المسيح. فمنهم من إعتبرها...
	هل كان ما أعطاه المسيح ليهوذا هو سر الإفخارستيا، أي هل أعطاه جسده؟
	خطب المسيح الوداعية (مت31:26-35 )+ (مر27:14-31) + (لو31:22-38)

	هوذا هنا سيفان= غالباً هما سكينتان كبيرتان يستخدمان لذبح خروف الفصح.

	فصول الباراقليط
	لم يفهم يهوذا أن الظهور الذي يقصده الرب هو ظهور روحي. فيهوذا كان يتوقع أن يملك المسيح على أورشليم ملكاً مادياً. فالمسيح يتكلم عن السموات ويهوذا يفكر في الأرض. الرب يعلن ألوهيته ويهوذا ينظر للجسد. يهوذا هو لباوس أو تداوس كاتب رسالة يهوذا وهو أخو يعقوب ...
	يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة
	مقارنة بين صلاة المسيح في (يو17) وبين صلاة بستان جثسيماني
	أين صلى المسيح هذه الصلاة؟
	هي صلاة تكريس
	هي صلاة شفاعية
	أقسام الصلاة الشفاعية
	الحياة والنور


	الآيات (يو4:17-5):-" 4أَنَا مَجَّدْتُكَ عَلَى الأَرْضِ. الْعَمَلَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي لأَعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْتُهُ. 5وَالآنَ مَجِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِالْمَجْدِ الَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كَوْنِ الْعَالَمِ."
	أنا أظهرت إسمك= توازي أنا مجدتك (آية4). وهي تعني أظهرت كل صفاتك ومحبتك الأبوية للمؤمنين وكل إمكانياتك وقدراتك. وهذه المعرفة هي حياة (آية 3). وهذا هو العمل الذي أكمله المسيح بطاعته للآب حتى الصليب وبأعماله العجيبة وتعاليمه التي أظهرت أن الآب يعمل فيه. ...
	قدسهم في حقك= قدسهم أي خصصهم لك بمسحة الروح القدس للخدمة وكمِّلهم في طريق القداسة وإعطهم الإمكانيات التي بها يحيوا لك. وأهلهم روحياً وذهنياً وقلبياً لذلك. والسيد سبق في آية (15) وطلب من الآب أن يحفظهم من الشرير أي من إغراءات العالم. والحفظ هو عمل سلبي...
	الآيات (يو21:17-23):-" 21لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي. 22وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ الْمَجْدَ الَّذِي أَع...
	قصص حزن المسيح تختلف من إنجيل لآخر فلماذا؟
	لماذا كانت آلام المسيح رهيبة؟
	لماذا صلّى المسيح 3 مرّات أو لماذا أيقظ السيد تلاميذه 3 مرّات؟
	دخل المسيح إلى البستان في هذه المرة الأخيرة كما إلى هيكله المقدس ليترك ثمانية من تلاميذه في الدار الخارجية، ويدخل بثلاثة منهم إلى القدس، وأخيراً ينطلق بمفرده ليجثو في قدس الأقداس كرئيس كهنة أعظم يقدم ذبيحة فريدة عن العالم، يقدم حياته مبذولة طاعة للآب ...

	المحاكمات
	الآيات (مت27: 1-2):- " 1وَلَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ تَشَاوَرَ جَمِيعُ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ الشَّعْب عَلَى يَسُوعَ حَتَّى يَقْتُلُوهُ، 2فَأَوْثَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ الْوَالِي."
	الآيات ( مر1:15-20 ):- "1وَلِلْوَقْتِ فِي الصَّبَاحِ تَشَاوَرَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ وَالْكَتَبَةُ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ، فَأَوْثَقُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَأَسْلَمُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ. 2فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ:«أَأَنْتَ مَلِكُ الْيَهُو...
	من هو هيرودس؟
	لما مات هيرودس الكبير الذي كان يحكم كل فلسطين بإذن من روما، قسمت المملكة بين أولاده.
	هيرودس الكبير - مملكة هيرودس الكبير

	آية (يو29:18):- "29فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:«أَيَّةَ شِكَايَةٍ تُقَدِّمُونَ عَلَى هذَا الإِنْسَانِ؟»."
	آية (يو30:18):- "30أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ:«لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرّ لَمَا كُنَّا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ!».
	آية (يو31:18):- "31فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ:«خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاحْكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ». فَقَالَ لَهُ الْيَهُودُ:«لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا»."
	آية (يو32:18):- "32لِيَتِمَّ قَوْلُ يَسُوعَ الَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. "
	آية (يو33:18):- 33ثُمَّ دَخَلَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ:«أنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟»."
	الآيات (يو34:18-37):- "34أَجَابَهُ يَسُوعُ:«أَمِنْ ذَاتِكَ تَقُولُ هذَا، أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّي؟» 35أَجَابَهُ بِيلاَطُسُ: «أَلَعَلِّي أَنَا يَهُودِيٌّ؟ أُمَّتُكَ وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلْتَ؟» 36أَجَابَ يَسُ...
	الإعتراف الحسن
	الآيات (يو39:18-40):- "39وَلَكُمْ عَادَةٌ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ وَاحِدًا فِي الْفِصْحِ. أَفَتُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ الْيَهُودِ؟». 40فَصَرَخُوا أَيْضًا جَمِيعُهُمْ قَائِلِينَ: «لَيْسَ هذَا بَلْ بَارَابَاسَ!». وَكَانَ بَارَابَاسُ لِصًّا. "
	الآيات (يو1:19-16):- " 1فَحِينَئِذٍ أَخَذَ بِيلاَطُسُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُ. 2وَضَفَرَ الْعَسْكَرُ إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَلْبَسُوهُ ثَوْبَ أُرْجُوَانٍ، 3وَكَانُوا يَقُولُونَ:«السَّلاَمُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!». وَكَانُوا ي...
	آية (يو1:19):- "1فَحِينَئِذٍ أَخَذَ بِيلاَطُسُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُ. "
	آية (يو2:19):- "2وَضَفَرَ الْعَسْكَرُ إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَلْبَسُوهُ ثَوْبَ أُرْجُوَانٍ،"
	آية (يو3:19):- "3وَكَانُوا يَقُولُونَ:«السَّلاَمُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!». وَكَانُوا يَلْطِمُونَهُ. "
	آية (يو4:19):- "4فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا خَارِجًا وَقَالَ لَهُمْ:«هَا أَنَا أُخْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً»."
	آية (يو5:19):- 5فَخَرَجَ يَسُوعُ خَارِجًا وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ الشَّوْكِ وَثَوْبَ الأُرْجُوانِ. فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ:«هُوَذَا الإِنْسَانُ!». "
	آية (يو6:19):- "6فَلَمَّا رَآهُ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْخُدَّامُ صَرَخُوا قَائِلِينَ:«اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!». قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ:«خُذُوهُ أَنْتُمْ وَاصْلِبُوهُ، لأَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً»."
	آية (يو7:19):- "7أَجَابَهُ الْيَهُودُ:«لَنَا نَامُوسٌ، وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ، لأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ ابْنَ اللهِ»."
	آية (يو8:19):- "8فَلَمَّا سَمِعَ بِيلاَطُسُ هذَا الْقَوْلَ ازْدَادَ خَوْفًا. "
	آية (يو9:19):- "9فَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَقَالَ لِيَسُوعَ:«مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟». وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ يُعْطِهِ جَوَابًا. "
	الآيات (يو10:19-11):- "10فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ: «أَمَا تُكَلِّمُنِي؟ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أُطْلِقَكَ؟» 11أَجَابَ يَسُوعُ: « لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ سُلْطَانٌ الْبَتَّةَ، لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْ...
	آية (يو12:19):- "12مِنْ هذَا الْوَقْتِ كَانَ بِيلاَطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ، وَلكِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ:«إِنْ أَطْلَقْتَ هذَا فَلَسْتَ مُحِبًّا لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قَيْصَرَ!». "
	آية (يو13:19):- "13فَلَمَّا سَمِعَ بِيلاَطُسُ هذَا الْقَوْلَ أَخْرَجَ يَسُوعَ، وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ الْوِلاَيَةِ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ «الْبَلاَطُ» وَبِالْعِبْرَانِيَّةِ «جَبَّاثَا»."
	آية (يو14:19):- "14وَكَانَ اسْتِعْدَادُ الْفِصْحِ، وَنَحْوُ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. فَقَالَ لِلْيَهُودِ:«هُوَذَا مَلِكُكُمْ!». "
	آية (يو15:19):- "15فَصَرَخُوا: «خُذْهُ! خُذْهُ! اصْلِبْهُ!» قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: «أَأَصْلِبُ مَلِكَكُمْ؟» أَجَابَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ:«لَيْسَ لَنَا مَلِكٌ إِلاَّ قَيْصَرَ!». "
	آية (يو16:19):- "16فَحِينَئِذٍ أَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ لِيُصْلَبَ. فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ. "


	هل صلب المسيح في الساعة الثالثة أم السادسة
	الآيات (يو23:19-24):- "23ثُمَّ إِنَّ الْعَسْكَرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَبُوا يَسُوعَ، أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ، لِكُلِّ عَسْكَرِيٍّ قِسْمًا. وَأَخَذُوا الْقَمِيصَ أَيْضًا. وَكَانَ الْقَمِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ، مَنْسُوجًا ...

	ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة "قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت" والتي أخذتها منه الكنيسة وهو يكفن جسد المسيح يوم الجمعة (الجمعة العظيمة)
	يوم سبت النور
	الحراس على القبر وختم القبر

	ثانياً: أحداث القيامة
	الصورة التي يظهر بها المسيح
	ماذا فعل المسيح خلال الأربعين يوماً؟
	لمن ظهر المسيح أولاً؟
	ترتيب الأحداث
	هل مريم الأخرى هي العذراء الأم؟
	درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراده

	بعض تأملات لشرح المواقف في إنجيل متى
	بعض تأملات لشرح المواقف في إنجيل مرقس
	إرتفع إلى السماء (آية19)

	بعض تأملات لشرح المواقف في إنجيل لوقا
	بعض تأملات لشرح المواقف في إنجيل يوحنا
	الإصحاح العشرون
	آية (يو:1:20):- "1وَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ إِلَى الْقَبْرِ بَاكِرًا، وَالظَّلاَمُ بَاق. فَنَظَرَتِ الْحَجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ الْقَبْرِ. "
	آية (يو:12:20):- "12فَنَظَرَتْ مَلاَكَيْنِ بِثِيَابٍ بِيضٍ جَالِسَيْنِ وَاحِدًا عِنْدَ الرَّأْسِ وَالآخَرَ عِنْدَ الرِّجْلَيْنِ، حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا. "
	آية (يو:13:20):- "13فَقَالاَ لَهَا:«يَا امْرَأَةُ، لِمَاذَا تَبْكِينَ؟» قَالَتْ لَهُمَا:«إِنَّهُمْ أَخَذُوا سَيِّدِي، وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ!». "
	آية (يو:14:20):- "14وَلَمَّا قَالَتْ هذَا الْتَفَتَتْ إِلَى الْوَرَاءِ، فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِفًا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَسُوعُ. "
	آية (يو:16:20):- 16قَالَ لَهَا يَسُوعُ:«يَا مَرْيَمُ» فَالْتَفَتَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ: «رَبُّونِي!» الَّذِي تَفْسِيرُهُ: يَا مُعَلِّمُ.
	آية (يو:17:20):- "17قَالَ لَهَا يَسُوعُ:«لاَ تَلْمِسِينِي لأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلكِنِ اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ:إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَإِلهِي وَإِلهِكُمْ»."
	آية (يو:18:20):- "18فَجَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ التَّلاَمِيذَ أَنَّهَا رَأَتِ الرَّبَّ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هذَا. "
	آية (يو:21:20):- "21فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا:«سَلاَمٌ لَكُمْ! كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ أُرْسِلُكُمْ أَنَا»."
	الآيات (يو:22:20-23):- 22وَلَمَّا قَالَ هذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ:«اقْبَلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ. 23مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمْسِكَتْ».
	آية (يو:27:20):- "27ثُمَّ قَالَ لِتُومَا:«هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ، وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي، وَلاَ تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِنًا»."
	آية (يو:28:20):- "28أَجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ:«رَبِّي وَإِلهِي!». "
	آية (يو:31:20):- "31وَأَمَّا هذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِاسْمِهِ. "
	آية (يو:1:21):- "1بَعْدَ هذَا أَظْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلاَمِيذِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِيَّةَ. ظَهَرَ هكَذَا: "
	آية (يو:4:21):- "4وَلَمَّا كَانَ الصُّبْحُ، وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى الشَّاطِئِ. وَلكِنَّ التَّلاَمِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ. "
	آية (يو:5:21):- "5فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«يَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا؟». أَجَابُوهُ:«لاَ!» "
	آية (يو:6:21):- "6فَقَالَ لَهُمْ: «أَلْقُوا الشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ السَّفِينَةِ الأَيْمَنِ فَتَجِدُوا». فَأَلْقَوْا، وَلَمْ يَعُودُوا يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السَّمَكِ. "
	آية (يو:7:21):- "7فَقَالَ ذلِكَ التِّلْمِيذُ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ لِبُطْرُسَ:«هُوَ الرَّبُّ!». فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ الرَّبُّ، اتَّزَرَ بِثَوْبِهِ، لأَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا، وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ. "
	آية (يو:8:21):- "8وَأَمَّا التَّلاَمِيذُ الآخَرُونَ فَجَاءُوا بِالسَّفِينَةِ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ الأَرْضِ إِلاَّ نَحْوَ مِئَتَيْ ذِرَاعٍ، وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةَ السَّمَكِ. "
	آية (يو:11:21):- "11فَصَعِدَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَجَذَبَ الشَّبَكَةَ إِلَى الأَرْضِ، مُمْتَلِئَةً سَمَكًا كَبِيرًا، مِئَةً وَثَلاَثًا وَخَمْسِينَ. وَمَعْ هذِهِ الْكَثْرَةِ لَمْ تَتَخَرَّقِ الشَّبَكَةُ. "
	آية (يو:12:21):- "12قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«هَلُمُّوا تَغَدَّوْا!». وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ مِنَ التَّلاَمِيذِ أَنْ يَسْأَلَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الرَّبُّ. "
	آية (يو:14:21):- "14هذِهِ مَرَّةٌ ثَالِثَةٌ ظَهَرَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ. "
	آية (يو:20:21):- "20فَالْتَفَتَ بُطْرُسُ وَنَظَرَ التِّلْمِيذَ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ يَتْبَعُهُ، وَهُوَ أَيْضًا الَّذِي اتَّكَأَ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ الْعَشَاءِ، وَقَالَ:«يَا سَيِّدُ، مَنْ هُوَ الَّذِي يُسَلِّمُكَ؟»."
	آية (يو:21:21):- "21فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هذَا، قَالَ لِيَسُوعَ:«يَارَبُّ، وَهذَا مَا لَهُ؟»."
	آية (يو:22:21):- "22قَالَ لَهُ يَسُوعُ:«إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ، فَمَاذَا لَكَ؟ اتْبَعْنِي أَنْتَ!». "
	آية (يو:23:21):- "23فَذَاعَ هذَا الْقَوْلُ بَيْنَ الإِخْوَةِ: إِنَّ ذلِكَ التِّلْمِيذَ لاَ يَمُوتُ. وَلكِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لاَ يَمُوتُ، بَلْ:«إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ، فَمَاذَا لَكَ؟»."
	آية (يو:25:21):- "25وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبَةَ. آمِينَ. "
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